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Po 5 latach budowy termy cieplickie zosta³y wreszcie otwarte. W odleg³oœci nieco ponad 30
km od Œwieradowa powsta³ kompleks basenów rekreacyjno-sportowych wykorzystuj¹cy wody
termalne o temp. 900C, wydobywane z g³êbokoœci ok. 1800 m. Niew¹tpliw¹ atrakcj¹ s¹ dwa
wyjœcia na zewn¹trz do basenów, w których woda ma odpowiednio 32 i 340C. Wiêcej o
termach piszemy na str. 16.

Po przesz³o siedmiu latach od wyprowadzki funkcjonariuszy Stra¿y Granicznej (co nast¹pi³o
po wejœciu Polski do strefy Schengen) obiekt na przejœciu granicznym w Czerniawie ma
nowego zarz¹dcê - jest nim starosta lubañski, i nowych lokatorów - 26 lutego wprowadzili
siê tam pierwsi podopieczni placówki opiekuñczo-wychowawczej. Wiêcej na str. 3.

Miniony rok okaza³ siê bardzo owocny dla Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Œwieradowie, bo
nie tylko uda³o siê zakupiæ kolejn¹ partiê sprzêtu i wyposa¿enia dla obu zastêpów, ale
znalaz³y siê niema³e œrodki na remont œwieradowskiej remizy, w której szerokie i wysokie
bramy wjazdowe pozwalaj¹ bez problemu wjechaæ wozom stra¿ackim. Wiêcej na str. 4.

Ciep³o, ciep³o, gor¹co!

STRAŻACKA SATYSFAKCJASTRAŻACKA SATYSFAKCJASTRAŻACKA SATYSFAKCJASTRAŻACKA SATYSFAKCJASTRAŻACKA SATYSFAKCJA

Szk³o Kontaktowe TVN 24 w Dniu Kobiet, towarzysz¹ce rozgrywanym w Œwieradowie 59.
Narciarskich Mistrzostwach Polski Dziennikarzy, prowadzili na ¿ywo z hali spacerowej (od
lewej) Marek Przybylik i Grzegorz Markowski (dzieñ wczeœniej byli to Jerzy Iwaszkiewicz i
Wojciech Zimiñski), a komentarze obu panów wzbogaca³ rysunkowo satyryk Henryk Sawka
(wielokrotny ju¿ uczestnik plenerów malarskich organizowanych przez Park Hotel).
W eter poszed³ wiêc pozytywny przekaz o naszym mieœcie, a kilkudziesiêcioosobowa grupa
dziennikarzy-narciarzy, goszcz¹ca z rodzinami przez kilka dni, bêdzie przez jakiœ czas najlep-
szym ambasadorem œwieradowskiej sprawy na ³amach oraz antenach mediów regionalnych
i ogólnokrajowych.

Opiekuńczo i wychowawczoOpiekuńczo i wychowawczoOpiekuńczo i wychowawczoOpiekuńczo i wychowawczoOpiekuńczo i wychowawczo

Kontakt przez szkło



URZ¥D MIASTA
ul. 11 Listopada 35

II PIÊTRO

OSP

UM ul. Pi³sudskiego 15
Tadeusz Baka – obrona cywilna, zarz¹dzanie
kryzysowe i ochrona przeciwpo¿arowa: 75 78-
16-841 i 75 78-16-155 - pok. 02; Zwi¹zek
Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zwi¹zek Sy-
biraków - pok. nr 4, I p.

Przedszkole Miejskie: 75 78-16-339; Miejski
Zespó³ Szkó³: 75 78-16-373, 75 78-16-668,
fax 78-16-224; Œwietlica œrodowiskowa UL:
75 78-17-885; Szko³a Podstawowa nr 2 w
Czerniawie: 75 78-16-379; Œwietlica œrodowi-

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

I PIÊTRO

PARTER
Burmistrz Miasta – Roland Marciniak: 75 78-
16-119; Sekretariat Burmistrza – Krystyna Ki-
siel: 75 78-16-489, fax 75 78-16-585 - pok. nr
1d; Skarbnik – Iwona Kosmala: 75 78-16-234 -
pok. nr 1a; op³ata uzdrowiskowa, op³aty za œrodki
transportu – Katarzyna Barczyszyn, czynsze,
op³ata za wodê i œcieki, u¿ytkowanie wieczyste –
Ewelina Ostrowska-May, op³ata za œmieci –
Ma³gorzata Milichiewicz, Jowita Worotnicka:
75 78-16-659 - pok. nr 1b; podatki i op³aty lo-
kalne - Anna Leœniak, Magdalena Szukiewicz -
75 78-16-452 - pok. nr 1c; sprawy bud¿etowe –
Anna Bardziñska-Krzewina, Katarzyna Duda -
75 78-17-092 - pok. nr 3; kierownik Urzêdu Sta-
nu Cywilnego, dzia³alnoœæ gospodarcza – Da-
nuta ¯y³kiewicz: 75 78-16-344;  meldunki i
dowody   osobiste, zezwolenia na sprzeda¿ na-
pojów alkoholowych – Halina Stettner: 75 78-
16-929 - pok. nr 1f (obok sekretariatu); Referat
Gospodarki Nieruchomoœciami i Zagospodaro-
wania Przestrzennego, kier. – Rafa³ May, Joan-
na Szczekulska - 75 78-17-297 - pok. nr 2.

Od 1 listopada 2013 r. do 31 paŸdziernika 2014 r. na mocy uchwa³y Rady Miasta Œwieradów-
Zdrój nr XLIX/241/2013 z 25 wrzeœnia ub. r. ceny wody i œcieków oraz wysokoœæ op³aty
abonamentowej pozostaj¹ bez zmian i wynosz¹:  woda 4,37 z³/m3, œcieki - 4,92 z³/m3, sta³a
op³ata abonamentowa - 4,94 z³ za miesi¹c.

W wypadkach nag³ych awarii sieci wod-kan mo¿na dzwoniæ pod nr tel.  512 243 901.
Telefon alarmowy do
stra¿y po¿arnej - 998
lub 112.

Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej - pok. nr 10,
11 i 12. Sekretariat: 75 78-16-321, kierownik –
Agnieszka Moroz: 75 78-16-230.
Ksiêgowoœæ oœwiaty – Anna Abramczyk, Marta
Rejman-Sergiejczuk: 75 78-17-896 - pok. nr 14.

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; gospodar-
ka mieszkaniowa - W³adys³aw RzeŸnik, utrzy-
manie czystoœci, organizacja ruchu drogowego,
oœwietlenie drogowe i parkowe - Boles³aw Sau-
tycz, funkcjonowanie systemu odbioru odpadów
komunalnych - Marcin Roso³ek: 75 78-16-
324 - pok. nr 21c; Anna Mazurek, Mariusz
Pysz, Wojciech Cielecki: 75 78-16-970 - pok.
nr 21d; wodoci¹gi i kanalizacja – Izabela Jur-
czak, Ryszard Szczygie³: 75 78-16-343 - pok.
nr 22. Referat Promocji Gminy, Turystyki, Kul-
tury i Sportu, kierownik  – Dorota Marek:  75
71-36-482 - pok. nr 23; turystyka, kultura i
sport – Monika Hajny-Daszko: 75 71-36-483
i 75 78-16-350; informatyk - Tomasz Chmie-
lowiec - 75 71-36-483, fax 75 78-16-221 -
pok. nr 24b. Inspektor ds. organizacyjnych i
oœwiatowych – Jolanta Bobak: 75 78-17-668
- pok. 24c.

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

OŒWIATA I KULTURA

Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w
Œwieradowie-Zdroju wdra¿a projekt systemo-
wy pod nazw¹
OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA

w zakresie rozwoju i upowszechniania
aktywnej integracji spo³ecznej na lata 2007-
2013, realizowany w ramach PO KL Priory-
tet VII Poddzia³anie 7.1.1.

Projekt realizowany jest od stycznia 2013

Od szkolenia do zatrudnienia
r. do grudnia 2014 r.

Do kogo jest adresowany?
Grup¹ docelow¹ s¹ osoby korzystaj¹ce z

pomocy spo³ecznej (i ich otoczenie), które nie
pracuj¹ i s¹ w wieku aktywnoœci zawodowej.

Co oferuje uczestnikom?
Projekt jest kompleksowym wsparciem i

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

³ecznym, m.in. poprzez:
 kszta³cenie umiejêtnoœci w zakresie

ról spo³ecznych i zdobycia kwalifikacji zawo-
dowych,

 rozwój form i narzêdzi aktywnej inte-
gracji spo³ecznej poprzez kontakty socjalne
obejmuj¹ce, na przyk³ad, wspieranie zdolno-
œci do podjêcia zatrudnienia, us³ugi o charak-
terze edukacyjnym, zdrowotnym i spo³ecz-
nym,

 wdra¿anie nowych form wsparcia umo¿-
liwiaj¹cych integracjê zawodow¹ i spo³eczn¹,

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

Agnieszka Moroz – kierownik MOPS

PONIEDZIA£EK -
GODZ. 730 - 1600

WTOREK, ŒRODA,
CZWARTEK -

GODZ. 730 - 1530

PI¥TEK -
GODZ. 730 - 1500

God z i n y  p r ac yGod z i n y  p r ac yGod z i n y  p r ac yGod z i n y  p r ac yGod z i n y  p r ac y
U rU rU rU rU r zędu  Mias tazędu  Mias tazędu  Mias tazędu  Mias tazędu  Mias ta

P O D Z I Ê K O W A N I A
Prezesowi Terenowego Ko³a PTTK ,,Czerniawa” - Mariuszowi Wiatrowi - w

5. rocznicê dzia³alnoœci ko³a, za wk³ad pracy na rzecz rozwoju turystyki i krajo-
znawstwa oraz organizacjê cyklicznych wycieczek ,,Czerniawskie œcie¿ki -

wdziêczni cz³onkowie Ko³a 29

Sk³adamy serdecznie podziêkowania dla dyrektora Interferie Sport Hotel -
Dariusza Lubosa - za umo¿liwienie przedszkolakom kursu nauki p³ywania! Dziêki
Pana dobrej woli dzieci mog³y uczestniczyæ w nauce p³ywania, aktywnie korzy-
staæ z tej formy aktywnoœci fizycznej i w ogromnym stopniu poprawiæ swoj¹
sprawnoœæ ruchow¹ i kondycjê fizyczn¹. Osobne podziêkowania sk³adamy rów-
nie¿ instruktorkom p³ywania - za bardzo profesjonalne podejœcie do zajêæ i do
ka¿dego uczestnika kursu.

Gor¹co pragniemy równie¿ podziêkowaæ burmistrzowi Rolandowi Marci-
niakowi - za umo¿liwienie darmowego uczestnictwa w nauce p³ywania na ba-
senie w Interferie Sport Hotel. Nie ukrywamy, ¿e w normalnych okolicznoœciach
nie moglibyœmy sobie pozwoliæ na tak czêste zabawy w wodzie. Basen sta³ siê
dla nas najlepsz¹ form¹ spêdzenia wolnego czasu. By³o du¿o zabawy, szcze-
gólnie dla dzieci. Dzieci oswoi³y siê z wod¹, by³y zachwycone, a my - przeszczê-
œliwi, widz¹c radoœæ z zabawy swoich pociech -

wdziêczni rodzice przedszkolaków.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeradowie−Zdroju po−
szukuje wykonawcy, który podejmie się przygotowania, wydawania
oraz dowozu obiadów dla dzieci z terenu Czerniawy w Szkole Pod−
stawowej Nr 2 − w roku szkolnym 2013/2014 oraz 2014/2015.

Szczegółowych informacji udzielają: Agnieszka Moroz − kierow−
nik ośrodka, oraz Krystyna Kania – starszy pracownik socjalny,

tel. 75 78 16 230 lub 75 78 16 321, mops_swerzd@wp.pltel. 75 78 16 230 lub 75 78 16 321, mops_swerzd@wp.pltel. 75 78 16 230 lub 75 78 16 321, mops_swerzd@wp.pltel. 75 78 16 230 lub 75 78 16 321, mops_swerzd@wp.pltel. 75 78 16 230 lub 75 78 16 321, mops_swerzd@wp.pl

Lubisz spacerowaæ i zwiedzaæ? Nale¿ysz
do tych osób, które aktywnie spêdzaj¹ ka¿d¹
woln¹ chwilê? Pragniesz zrzuciæ parê kilo-
gramów? Mamy propozycjê dla Ciebie!

Cykl wycieczek pieszych od marca do
wrzeœnia po szlakach Gór i Pogórza Izerskie-
go. „Marszobieg z Flinsem po zdrowie” - to
oferta zarówno dla mi³oœników d³u¿szych
spacerów, biegania, nordic walking, amato-
rów bezkrwawych polowañ z aparatem w
rêku, jak i odkrywców pragn¹cych posze-
rzyæ swoj¹ wiedzê przyrodnicz¹ lub kulturo-
wo-historyczn¹.

Udzia³ w wycieczkach jest dobrowolny,
a ich uczestnicy we w³asnym zakresie ubez-
pieczaj¹ siê od nastêpstw nieszczêœliwych
wypadków. W przypadku organizacji trans-
portu na miejsce startu (np. Rozdro¿e Izer-
skie, Zakrêt Œmierci) uczestnicy pokrywaj¹
jego koszt (ok. 10 z³). Organizatorzy przewi-
duj¹ ok. 10 marszobiegów, które bêd¹ punk-
towane, a we wrzeœniu nast¹pi uroczyste

podsumowanie i nagrodzenie Najwytrwal-
szych, Najszybszych, Najwolniejszych i jesz-
cze wielu innych Naj.

Pierwsza wycieczka ju¿ 16 marca br.
Zbiórka o godz. 900 przy Pensjonacie „Za-
piecek”. Spacer brzegiem rzeki Kwisy do
Hotelu „Pod Jeleniem”, a nastêpnie ul. My-
œliwsk¹ do lasu i powrót duktem leœnym do
Œwieradowa-Zdroju z odpoczynkiem przy
punkcie widokowym na granitognejsowych
Œwiêtojankach.

Wycieczka odbywa siê bez wzglêdu na
pogodê, a tempo i forma pokonania trasy
uzale¿niona jest od indywidualnych mo¿li-
woœci uczestnika.

Do zobaczenia na szlaku, a informacje o
kolejnych wycieczkach bêd¹ ukazywa³y siê
na stronie internetowej miasta

www.swieradowzdroj.pl
i na ³amach „Notatnika Œwieradowskie-

go”. Szczegó³owych informacji udziela Te-
resa Fierkowicz pod nr. tel. 665 733 443.

Marszobieg z Flinsem po zdrowieMarszobieg z Flinsem po zdrowieMarszobieg z Flinsem po zdrowieMarszobieg z Flinsem po zdrowieMarszobieg z Flinsem po zdrowiePrzypominamy, ¿e wszelkie czynnoœci
zwi¹zane z wpisem do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Dzia³alnoœci Gospodarczej (CE-
IDG) – prowadzonej przez Ministra Gospo-
darki - s¹ BEZP£ATNE.

Rozsy³ane  pisma, sugeruj¹ce koniecz-
noœæ uiszczenia op³aty za  wpis do „rejestru
przedsiêbiorców”, s¹ w istocie  ofertami han-
dlowymi, o  czym  œwiadcz¹  informacje za-
mieszczone  drobnym  drukiem. Uiszczona
w odpowiedzi na takie  pismo  op³ata  za
wpis  stanowi przychód firmy, która  wysy³a-
j¹c  pismo wprowadza adresatów w b³¹d,
sugeruj¹c publicznoprawny i obligatoryjny
charakter tej op³aty.

Ponadto, informujmy, ¿e zgodnie z now¹
ustaw¹ o transporcie drogowym (Dz. U z
2013 r. poz. 1414 ze zm.) przedsiêbiorca,
który otrzyma³ LICENCJÊ na wykonywanie
dzia³alnoœci gospodarczej, zobowi¹zany jest
w ci¹gu 14 dni informowaæ organ o ka¿dej
zmianie, a w przypadku zawieszenia dzia³al-
noœci gospodarczej - do informacji za³¹czyæ
nale¿y wydan¹ LICENCJÊ. Zaniechanie po-
wy¿szych czynnoœci skutkuje wszczêciem
postêpowania o cofniêcie licencji.          D.¯.

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

UWAGA! W bie¿¹cym roku obo-
wi¹zuj¹ nowe zasady naboru do szkó³ i
przedszkoli. O szczegó³ach nale¿y do-
wiadywaæ siê w placówkach.

Burmistrz Miasta Œwieradów-Zdrój



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

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

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

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

Najbli¿sze numery „Notatnika” uka¿¹ siê 9 kwietnia I 14 maja br., a
reklamy do poszczególnych wydañ prosimy dostarczaæ w nieprzekra-
czalnych terminach - odpowiednio do 26 marca i 29 kwietnia br.

Posi³ki bêdzie dostarczaæ firma cateringowa, a m³odzie¿ - jak mówi dyrektor placówki Da-
riusz Meyer - w kuchni bêdzie mog³a spróbowaæ swych si³ w przyrz¹dzaniu potraw.

Opiekuńczo i wychowawczoOpiekuńczo i wychowawczoOpiekuńczo i wychowawczoOpiekuńczo i wychowawczoOpiekuńczo i wychowawczo

Œwietlice, jeszcze do koñca nieurz¹dzone, pozwalaj¹ przyjemnie spêdzaæ wolny czas.

Dzieci  zamieszkaj¹ w pokojach dwu-, trzy- i czteroosobowych.

Pierwsza w powiecie
lubañskim placówka
opiekuñczo-wychowaw-
cza w obiekcie na daw-
nym przejœciu granicz-
nym w Czerniawie po-
wsta³a na mocy ustawy
z 9 czerwca 2011 r.  o
wspieraniu rodziny i sys-
temie pieczy zastêpczej
(ustawa ta eliminuje osta-
tecznie pojêcie „domu
dziecka”). Placówka sk³a-
daæ siê bêdzie de facto z
dwóch oddzielnych jed-
nostek, a w nich po 14
podopiecznych, ka¿da z
w³asn¹ œwietlic¹, sto-
³ówk¹ i kuchni¹. Przebywaæ w nich bêd¹ dzie-
ci w wieku 10-18 lat.

- Bêdziemy mieli równie¿ m³odsze, na-
wet w wieku przedszkolnym, jako ¿e obec-
ne przepisy nie rozdzielaj¹ rodzeñstwa - za-
pewnia Dariusz Meyer, dyrektor Centrum
Obs³ugi Placówek Opiekuñczo-Wychowaw-
czych w Œwieradowie..

D. Meyer ma za sob¹ 24 lat doœwiadczeñ
pedagogicznych spêdzonych w szkole spe-
cjalnej przy uzdrowisku dzieciêcym w Czer-
niawie, w tym 8 lat na stanowisku dyrektora
szko³y. Wraz z nim do nowej placówki prze-
sz³o dwoje nauczycieli i dwie osoby z ob-
s³ugi, a ogó³em pracowaæ tu bêdzie 15 osób

personelu: wychowawcy, psycholog, peda-
gog, pracownik specjalny i obs³uga.

Podopieczni uczyæ siê bêdê w SP nr 2 w
Czerniawie, w œwieradowskim gimnazjum, a
te najm³odsze trafi¹ najpewniej do przed-
szkola w Pobiednej.

Kierownictwo placówki oczekuje pomo-
cy rzeczowej od ludzi dobrej woli. Mile wi-
dziane bêd¹ zabawki, odzie¿, sprzêt sporto-
wy, s³odycze, owoce i pó³produkty, które
pozwol¹ m³odzie¿y poeksperymentowaæ w
kuchni. Informacje mo¿na uzyskaæ w biurze
przy ul. D³ugiej 1, telefonicznie u D. Meyera
- 75 73 62 339 lub na pow@powiatluban.pl

(aka)

Nawet zima (krótka, to fakt)
nie os³abi³a tempa na bu-
dowie Biedronki. Funda-
menty s¹ gotowe, ziemia
wokó³ rozplantowana -
stan zerowy niemal goto-
wy!

Fot. M. Szumlas



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

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

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

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

Wszystkie ceny s¹ z 23-procentowym VAT-em

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

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

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

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

0000116212

SZANOWNI PAÑSTWO, DRUHNY I DRUHO-
WIE! ROZPOCZÊ£A SIÊ KAMPANIA 1%,
KTÓRA POTRWA DO 30 KWIETNIA BR. PA-
MIÊTAJCIE O NASZEJ JEDNOSTCE - ZA-
CHÊÆCIE PRZYJACIÓ£ I NAJBLI¯SZYCH!
WYPE£NIAJ¥C PIT WPISZ NR KRS

ORAZ NAZWÊ, ADRES I CEL SZCZEGÓ-
£OWY: OSP Œwieradów-Zdrój, ul. Pi³sud-
skiego 15, 59-850 Œwieradów-Zdrój.
„Zakup sprzêtu i wyposa¿enia”.

W 2013 roku za-
stêpy œwieradow-
skiej Ochotniczej Stra-
¿y Po¿arnej wy-
je¿d¿a³y do dzia³añ
224 razy, w tym 16
razy do po¿arów, 191
- do miejscowych za-

gro¿eñ (tak¿e do gmin Leœna i Olszyna po po-
wodzi), 8 razy do wypadków i kolizji, a ponad-
to stra¿acy neutralizowali plamy ropopochod-
ne, usuwali gniazda os i szerszeni, wycinali
konary po wiatro³omach, udzielali pomocy w
dzia³aniach policji i karetki pogotowia, zabez-
pieczali zerwane linie telefoniczne, prowadzili
dowóz wody do Œwiecia, Mi³oszowa i Szysz-
kowej, zabezpieczali imprezy, usuwali skutki
podtopieñ, pompowali wodê z piwnic, wziêli
te¿ udzia³ w zawodach sportowo-po¿arniczych

w Siekierczynie i w powiatowych æwiczeniach
ratowniczo-gaœniczych na terenie Nadleœnic-
twa Wêgliniec.

W ubieg³ym roku OSP pozyska³a 36.900  z³
dotacji z Krajowego Systemu Ratowniczo-
Gaœniczego, 6.955 z³ z MSW, 3.966 z³ od spon-
sorów i firm ubezpieczeniowych, 35 tys. z³ to
œrodki z bud¿etu gminy, a 2011 z³ - œrodki w³a-
sne OSP. Zakupiono sprzêt i wyposa¿enie za
80.866 z³.

W roku 2013 dodatkowo kosztem ok. 70
tys. z³ wykonano remont remizy w dawnej ko-
t³owni i gara¿ach Domu Wczasów Dzieciêcych.
Gmina przekaza³a na ten cel 36.376 z³, Nadle-
œnictwo - 5 tys. z³, dotacja z MSW wynios³a
10.950 z³, a wartoœæ materia³ów od sponsorów
– ok. 3.500 z³. Reszta to œrodki w³asne OSP
pochodz¹ce ze sprzeda¿y wyeksploatowa-
nych samochodów, wynajmu stanowiska ga-

ra¿owego i od darczyñców.
Wstawiono nowe bramy, przez które do

remizy mo¿e wreszcie bez problemu wjechaæ
ciê¿ki samochód ratowniczo-gaœniczy SCA-
NIA (i gara¿owaæ w wydzielonym ocieplanym
boksie, ogrzewanym na razie elektrycznie).
Obiekt ocieplono, za³o¿ono now¹ instalacjê
elektryczn¹, wodn¹ i sanitarn¹, wstawiono
szczelne okna i wyremontowano pomieszcze-
nia socjalne, za³o¿ono nowe rynny. Na ten rok
zaplanowano jeszcze wykonanie instalacji cen-
tralnego ogrzewania i elewacji. Wnioski na po-
zyskanie œrodków z³o¿one zosta³y w Zarz¹-
dzie G³ównym i Zarz¹dzie Wojewódzkim ZOSP
RP. Planowana jest równie¿ wymiana bram ga-
ra¿owych w remizie w Czerniawie (z poszerze-
niem wjazdu), wymiana okien i drzwi wejœcio-
wych oraz wylanie posadzki.

W styczniu br. OSP wyje¿d¿a³y 19 razy, w
tym m.in. do po¿aru pustostanu przy ul. Pia-
stowskiej, do po¿aru by³ej hali Dolwisu w Le-
œnej, do rozszczelnionej instalacji na ul. G³ów-
nej, do usuwania powalonych konarów, do
pal¹cych siê traw przy Starowiejskiej, odnoto-
wano te¿ trzy wyjazdy do monitoringów hote-
lowych (na szczêœcie nie odnotowano zagro-
¿enia ogniem).

W lutym wybuch³a ju¿ plaga podpalanych
traw, do których stra¿acy wyje¿d¿ali a¿ 19 razy
(w tym piêciokrotnie do Pobiednej). Gaszono
te¿ „Kwarcyt” w Czerniawie (sprawca podpa-
lenia obiektu, jak równie¿ wielu nieu¿ytków,
zosta³ zatrzymany i przebywa w zak³adzie kar-
nym), tartak w Z³otnikach Lubañskich, wypo-
¿yczalniê nart poni¿ej œwieradowskiej gondo-
li, zapobie¿ono te¿ wybuchowi gazu w jed-
nym z budynków przy ul. Kolejowej (instala-
cjê gazow¹ uszkodzili z³odzieje, którzy w³amali
siê do domu); w tej akcji udzia³ wziê³y dwie
nasze jednostki i dwie JRG z PSP. Ponadto OSP

piêæ razy wyje¿d¿a³a do monitoringów hotelo-
wych, dwukrotnie usuwa³a plamy ropy z ulic,
wspiera³a dzia³ania policji przy zabezpiecze-
niu zw³ok .

W tym roku OSP otrzyma³a  dotacjê z KSRG
w wys. 40 tys. z³ - na zakup 2 aparatów po-
wietrznych, defibrylatora, sprzêtu i wyposa-
¿enia dla jednostek (w tym he³mów, jak na
zdjêciu), na przegl¹dy i konserwacjê.

Œwieradowska OSP liczy 26 stra¿aków, w
tym 3 panie, ale ¿e ochotników nigdy doœæ,
og³oszono nabór w szeregi OSP, a po spe³nie-
niu wszystkich wymogów - na cykl szkoleñ w
zakresie ratownictwa ogólnego, medycznego
i technicznego oraz - po wyznaczonym okre-
sie s³u¿by w szeregach OSP - na dowódców i
naczelników. Wiek od 18 do 50 lat. Chêtnych
(panie równie¿) do wst¹pienia w nasze szeregi
zaprasza Prezes OSP Tadeusz Baka, od po-
niedzia³ku do pi¹tku w godz. 8-14 w starej
siedzibie Urzêdu Miasta przy ul. Pi³sudskie-
go 15, tel. 75 78 16 155, tadeusz.baka@wp.pl

Mile widziane bêd¹ osoby z prawem jazdy
kat. C na samochody ciê¿arowe.            (aka)

9 lutego 9 lutego 9 lutego 9 lutego 9 lutego policjanci otrzymali zg³oszenie o
w³amaniu do budynku przy ul. Sienkiewicza, sk¹d
z³odzieje ukradli rury miedziane od grzejników oraz
czêœci metalowe centralnego ogrzewania. W³aœci-
ciel wyceni³ swoje straty na 3.000 z³. Trwaj¹ czyn-
noœci zmierzaj¹ce do zatrzymania sprawców w³a-
mania.

11 lutego 11 lutego 11 lutego 11 lutego 11 lutego dy¿urny KPP w Lubaniu otrzyma³
anonimowe zg³oszenie, i¿ przy ul. Kolejowej w praw-
dopodobnie ulatnia siê gaz ziemny z niezamieszka-
³ego budynku jednorodzinnego. Przybyli na miej-
sce policjanci stwierdzili, ¿e szyba do czêœci piw-
nicznej budynku jest wybita, a przez otwarte skrzy-
d³o okna wydobywa³a siê silna woñ gazu ziemne-
go. Ustalono te¿, ¿e wewn¹trz w miejscu, gdzie znaj-
dowa³ siê piec gazowy, ktoœ dokona³ demonta¿u
czêœci instalacji gazowej i wodnej, w wyniku czego
dosz³o do rozszczelnienia instalacji gazowej. Poli-
cjanci wraz ze stra¿akami zlikwidowali rozszczel-
nienie instalacji gazowej i wykonali inne czynnoœci
na miejscu maj¹ce na celu ustalenie okolicznoœci
zdarzenia.

16 lutego16 lutego16 lutego16 lutego16 lutego znaleziono cia³o kobiety w cieku

wodnym. Przybyli policjanci, wykonuj¹cy czynno-
œci pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Lwów-
ku Œl¹skim, stwierdzili, ¿e zgon 63-letniej œwiera-
dowianki prawdopodobnie nast¹pi³ w wyniku nie-
szczêœliwego wypadku. Œledczy ustalaj¹ szczegó³y
tego zdarzenia.

Ostatnio w Œwieradowie dosz³o do kilku kra-
dzie¿y samochodów: 17 lutego 17 lutego 17 lutego 17 lutego 17 lutego z parkingu przy
hotelu Stary Zdrój skradziono seata altea (rocznik
2013), 23 lutego 23 lutego 23 lutego 23 lutego 23 lutego z³odziej odjecha³ autem marki
BMW X6 (wartoœæ – 200 tys. z³) z parkingu przy
Bia³ym Kamieniu, a 3 marca 3 marca 3 marca 3 marca 3 marca z ul. Koœcielnej skra-
dziono forda fokusa (stratê oszacowano na 20 tys.
z³).

22 lutego 22 lutego 22 lutego 22 lutego 22 lutego zatrzymano trzech mieszkañców
Œwieradowa podejrzanych o kradzie¿ czêœci meta-
lowych. W ich sprawie toczy siê obecnie postêpo-
wanie wyjaœniaj¹ce.

28 lutego 28 lutego 28 lutego 28 lutego 28 lutego w Biedronce dosz³o do zap³aty
fa³szywym piêædziesiêcioz³otowym banknotem.
Szefostwo sklepu zawiadomi³o policjê, a kobieta,
która chcia³a zap³aciæ tym banknotem, t³umaczy³a,
i¿ nie wiedzia³a, ¿e banknot jest fa³szywy, a portfel
nale¿y do jej konkubenta. Policja prowadzi postê-
powanie w tej sprawie.

(Na podstawie informacji nades³anych przez
opr. nadkom. Dagmarê Ho³od z KPP opr. MS)

Kronika
policyjna
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Roland Marciniak

W przetargu wy³oniliœmy wykonawcê przebudowy ulicy Zdrojo-
wej. Za 5,3 mln z³ wykonamy remont drogi na d³ugoœci nieco ponad
400 metrów.  Przebudowa dotyczy wymiany kanalizacji deszczowej,
œciekowej i wodoci¹gowej, u³o¿ona zostanie nowa nawierzchnia ulicy
i chodników, powstanie nowe oœwietlenie uliczne i dekoracyjne, sieæ
do monitoringu, fontanna z dyszami w pod³o¿u, pojawi¹ siê nowe
nasadzenia drzew i krzewów, zainstalowane zostan¹ 3 Ÿród³a wody
mineralnej.

Rewitalizacja ulicy Zdrojowej, tzw. salonu miejskiego, trwa ju¿
od kilku lat. Próbujemy pozyskiwaæ œrodki z ró¿nych funduszy krajo-
wych i zagranicznych. Pieni¹dze na przebudowê pierwszego odcinka
ulicy pozyskaliœmy z funduszy na przebudowê dróg. Na odnowienie
elewacji 4 budynków - z funduszy na rewitalizacjê miast.

Tegoroczna inwestycja, to pieni¹dze z programu dla dolnoœl¹-
skich uzdrowisk w ramach œrodków unijnych. W planie mamy zrewi-

Pawilonu na zdjêciu u góry ju¿ nie ma, poni¿ej wizualizacja
tego, co ma powstaæ.

Ma³o jest w Œwieradowie przyk³adów takiego zepsucia ar-
chitektury, jak kino z przyleg³ymi sklepami. Wypada tylko
mieæ nadziejê, ¿e po rewitalizacji ca³y kompleks nawet jeœli
odbiegaæ bêdzie od orygina³u, to przynajmniej zyska na jed-
norodnym wygl¹dzie.

Zdrojowa 11 (z tzw. wie¿yczk¹ Miko³aja) - stan dzisiejszy i po rewitalizacji.

Z tegoroczn¹ inwestycj¹ wydamy ogó³em prawie 25 mln
z³, oczywiœcie z dofinansowaniem unijnym. W przysz³ym
programowaniu unijnym w
ramach rewitalizacji miast
spróbujemy pozyskaæ œrod-
ki na odnowê elewacji co naj-
mniej kilkunastu budynków
mieszkalnych i budowê no-
wych atrakcji uzdrowisko-
wych (Ÿród³a wody mineral-
nej, inhalatoria,  zieleñ urz¹-
dzona).

talizowanie kolejnych budynków przy Zdrojowej i przyleg³ych uli-
cach, wyprowadzenie marketu spo¿ywczego, zagospodarowanie s¹-
siaduj¹cych z deptakiem zdrojowych skwerów i placów. Kreowanie
„salonu miejskiego” to koniecznoœæ przebudowy i rewitalizacji infra-
struktury wzd³u¿ ulic: Zdrojowa, S³owackiego, Batorego, ¯eromskie-
go, Wolna, Nad Potokiem, Sienkiewicza, Zamkniêta, Widokowa, Pia-
stowska, Parkowa, 3 Maja, Pi³sudskiego, Dojazdowa, Wyszyñskiego,
Koœcielna + parki uzdrowiskowe.

Bank dziœ prezentuje siê zupe³nie przyzwoicie, co nie znaczy,
¿e nie da siê w nim tego i owego upiêkszyæ.

Zdrojowa 2, czyli „Szarotka” - dni jej dawnej œwietnoœci wci¹¿ przed nami.

Zdrojowa 3 - obok stan dzisiejszy, u góry - po rewitalizacji.

Zdrojowa 16 - du¿a szansa na to, ¿e bêdzie
siê prezentowaæ, jak na rysunku poni¿ej.



Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

Harmonogram odbioru odpadów − KWIECIEŃ
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

Apelujemy do mieszkañców, by odbierali
w Urzêdzie Miasta woreczki biodegrado-

Harmonogram odbioru odpadów − MARZEC

UWAGA!
ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH OD

W£AŒCICIELI NIERUCHOMOŒCI ZAMIESZ-
KA£YCH I NIEZAMIESZKA£YCH NA TERENIE
GMINY  ŒWIERADÓW-ZDRÓJ ODBYWA SIÊ
ZGODNIE Z OBOWI¥ZUJ¥CYM HARMONO-
GRAMEM ODBIORU ODPADÓW NA DANY
MIESI¥C KALENDARZOWY.

 W ZWI¥ZKU Z POWY¯SZYM POJEMNI-
KI (WORKI) Z ODPADAMI KOMUNALNYMI
WYSTAWIAMY PRZED POSESJÊ DO GODZI-
NY 600 W DNIU WYWOZOWYM  DANEJ FRAK-
CJI, CO GWARANTUJE SPRAWNY ICH OD-
BIÓR PRZEZ WYKONAWCÊ.

walne i biopo-
jemniki na te wor-
ki. Przypominamy
tak¿e, by worecz-
ki wype³nione od-
padami kuchen-
nymi po zawi¹za-
niu wrzucaæ do
kub³ów przezna-
czonych na biood-
pady.

Po dokonaniu analizy funkcjonuj¹cego w gmi-
nie systemu gospodarki odpadami, bior¹c pod
uwagê oczekiwania mieszkañców, Rada Miasta Œwie-
radów-Zdrój wprowadza zmiany ustalonych zasad:

1. Ustalona zosta³a stawka op³aty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomo-
œci, w których zamieszkuje jedna osoba:

a) dla gospodarstwa domowego jed-a) dla gospodarstwa domowego jed-a) dla gospodarstwa domowego jed-a) dla gospodarstwa domowego jed-a) dla gospodarstwa domowego jed-
noosobowego stawka wynosi 20 z³ mie-noosobowego stawka wynosi 20 z³ mie-noosobowego stawka wynosi 20 z³ mie-noosobowego stawka wynosi 20 z³ mie-noosobowego stawka wynosi 20 z³ mie-
siêcznie w przypadku, gdy odpady zbiera-siêcznie w przypadku, gdy odpady zbiera-siêcznie w przypadku, gdy odpady zbiera-siêcznie w przypadku, gdy odpady zbiera-siêcznie w przypadku, gdy odpady zbiera-
ne s¹ w sposób nieselektywny;ne s¹ w sposób nieselektywny;ne s¹ w sposób nieselektywny;ne s¹ w sposób nieselektywny;ne s¹ w sposób nieselektywny;

b) dla gospodarstwa domowego jed-b) dla gospodarstwa domowego jed-b) dla gospodarstwa domowego jed-b) dla gospodarstwa domowego jed-b) dla gospodarstwa domowego jed-
noosobowego stawka wynosi 10 z³ mie-noosobowego stawka wynosi 10 z³ mie-noosobowego stawka wynosi 10 z³ mie-noosobowego stawka wynosi 10 z³ mie-noosobowego stawka wynosi 10 z³ mie-
siêcznie w przypadku, gdy odpady zbiera-siêcznie w przypadku, gdy odpady zbiera-siêcznie w przypadku, gdy odpady zbiera-siêcznie w przypadku, gdy odpady zbiera-siêcznie w przypadku, gdy odpady zbiera-
ne s¹ w sposób selektywnyne s¹ w sposób selektywnyne s¹ w sposób selektywnyne s¹ w sposób selektywnyne s¹ w sposób selektywny.....

Powy¿sze stawki op³at bêd¹ obowi¹zywaæ od 1
kwietnia br., a do tego dnia osoby prowadz¹ce ta-
kie gospodarstwo winny z³o¿yæ now¹ deklaracjê,
której druki s¹ do pobrania w UM – w sekretariacie
lub w pokoju nr 21c, a tak¿e na stronie interneto-
wej www.swieradowzdroj.plwww.swieradowzdroj.plwww.swieradowzdroj.plwww.swieradowzdroj.plwww.swieradowzdroj.pl w zak³adce „od-
pady komunalne”.

W przypadku niez³o¿enia deklaracji op³aty
musz¹ byæ przez mieszkañców wnoszone na do-
tychczasowych zasadach.

Wprowadzone zmiany dotycz¹ równie¿ zarz¹d-
ców budynków wielolokalowych (wspólnoty, spó³-
dzielnia), którzy winni zweryfikowaæ z³o¿one dekla-
racje.

2. Ustalona zosta³a górna stawka op³aty pono-
szonej przez w³aœcicieli nieruchomoœci na us³ugi
opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych i trans-
portu nieczystoœci ciek³ych, która w naszej gminie
wynosi 30 z³ netto za m3.

3. Okreœlone zosta³y wymagania, jakie powi-
nien spe³niaæ przedsiêbiorca ubiegaj¹cy siê o uzy-
skanie pozwolenia na prowadzenie dzia³alnoœci w
zakresie opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych
i transportu nieczystoœci ciek³ych na terenie gminy
Œwieradów-Zdrój.

Pe³ne treœci podjêtych przez Radê Miasta
uchwa³ dostêpne s¹ na stronie internetowej
www.swieradowzdroj.plwww.swieradowzdroj.plwww.swieradowzdroj.plwww.swieradowzdroj.plwww.swieradowzdroj.pl w zak³adce „odpady
komunalne”.

ZMIANYZMIANYZMIANYZMIANYZMIANY, ZMIANY, ZMIANY, ZMIANY, ZMIANY, ZMIANY, ZMIANY, ZMIANY, ZMIANY, ZMIANY, ZMIANY

PROŒBA O BIOAKTYWNOŒÆ!PROŒBA O BIOAKTYWNOŒÆ!PROŒBA O BIOAKTYWNOŒÆ!PROŒBA O BIOAKTYWNOŒÆ!PROŒBA O BIOAKTYWNOŒÆ!



     Zadania inwestycyjne Gminy MiejskiejZadania inwestycyjne Gminy MiejskiejZadania inwestycyjne Gminy MiejskiejZadania inwestycyjne Gminy MiejskiejZadania inwestycyjne Gminy Miejskiej
Świeradów−Zdrój realizowane w roku 2013Świeradów−Zdrój realizowane w roku 2013Świeradów−Zdrój realizowane w roku 2013Świeradów−Zdrój realizowane w roku 2013Świeradów−Zdrój realizowane w roku 2013

1. Remont alejek parkowych uszkodzonych w wyniku silnych opadów deszczu
2. Monta¿ 2 klap zwrotnych wraz ze studni¹ rewizyjn¹ w ul. Pi³sudskiego (1 szt.)
oraz w ul. Krótkiej (1 szt.)
3. Przebudowa odcinków ul. Kolejowej
4. Naprawa uszkodzonych s³upków informacyjnych
oraz tablic zlokalizowanych w parkach uzdrowiskowych
5. Usuniêcie awarii urz¹dzeñ wodoci¹gowych na wodoci¹gu w ul. Stawowej
6. Usuniêcie awarii kabla zasilaj¹cego oœwietlenie drogowe w ul. Stawowej
7. Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Stawowej
8. Roboty dodatkowe przy zadaniu pn. „Odbudowa nawierzchni drogi
wraz z systemem odwodnienia ul. Wyszyñskiego”
9. Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Wyszyñskiego

10. Dostawa i monta¿ znaków drogowych w ci¹gu ul. Wyszyñskiego
11. Instalacja oœwietlenia na przystanku PKS zlokalizowanego przy ul. Wyszyñskiego
12. Wykonanie 8 p³askorzeŸb w blokach granitu, zgodnie z projektami p³askorzeŸb
przygotowanych przez Wykonawcê i zaakceptowanych przez Zamawiaj¹cego,
zlokalizowanych w ul. Wyszyñskiego
13. Modernizacja dachu budynku przy ul. G³ównej 11
14. Zakup wraz z transportem i monta¿em szyb do wiaty przystankowej
zlokalizowanej przy ul. Wyszyñskiego
15. Usuniêcie awarii oœwietlenia drogowego zlokalizowanego w ul. Zdrojowej
16. Monta¿ i demonta¿ znaków drogowych oraz tablic na terenie Œwieradowa
17. Modernizacja barierki mostowej przy ul. Wiejskiej oraz zakup i monta¿
barierek ch³onnych przy ul. Górzystej, D¹browskiego, Leœnej i Zakopiañskiej
18. Remont werandy w budynku mieszkalnym po³o¿onym przy ul. Granicznej 1
19. Usuniêcie awarii przepustu drogowego w ul. Kolejowej
oraz odwodnienia liniowego przy ul. Stra¿ackiej
20. Wyczyszczenie nadmiernie skorodowanych elementów drewnianych werandy
wraz z ich pomalowaniem po³o¿onej przy ul. Granicznej 1
21. Remont mostu zlokalizowanego przy ul. Kruczej
22. Remonty cz¹stkowe dróg gminnych
23. Skarpowanie pobocza drogi gminnej stanowi¹cej ul. Zródlan¹
wraz z jego umocnieniem p³ytami a¿urowymi
24. Transport wraz z za³adunkiem i roz³adunkiem 10 m3 koryt betonowych
25. Wynajem sprzêtu do usuwania skutków ulewnych deszczy z 5-6 sierpnia
26. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.
Odtworzenie systemu melioracji wodnych szczegó³owych w rejonie ul. D³ugiej 45
wraz z wykonaniem wylotu do Potoku £u¿yca
27. Remont nawierzchni ul. Bronka Czecha
28. Usuniêcie awarii przepustu drogowego w ul. Polnej
29. Usuniêcie awarii kanalizacji deszczowej w ul. Stokowej
30. Przebudowa drogi stanowi¹cej ³¹cznik pomiêdzy ul. Wyszyñskiego a ul. Korczaka
31. Usuniêcie awarii przepustu drogowego w ul. M³yñskiej
32. Wykonanie, dostawa oraz monta¿ wiaty przystankowej STEEL 3 modu³owej
przy zatoce autobusowej ul. Wyszyñskiego, pomiêdzy ul. Piastowsk¹ i ul. Parkow¹
33. Usuniêcie awarii przepustu drogowego na nieruchomoœci oznaczonej geodezyjnie
jako nr 23, am. 9, obr. II oraz demonta¿ wiaty przystankowej przy ul. Wyszyñskiego
34. Wykonanie tabliczek z nazwami ulic
35. Monta¿ znaków pionowych z nazwami ulic oraz monta¿ koszy ulicznych
36. Zakup belek drewnianych impregnowanych
37. Akcja powodziowa i popowodziowa 9-10 czerwca; us³uga czyszczenia kanalizacji
38. Usuniêcie awarii studzienek kanalizacji deszczowej na ul. Wyszyñskiego i Korczaka
39. Udro¿nienie przepustu drogowego
40. Wynajem sprzêtu do usuwania skutków ulewnych deszczy z 29 lipca
41. Udro¿nienie przepustu drogowego w ul. Polnej
42. Nasadzenia drzew z w³asnego materia³u
43. Wynajem sprzêtu do akcji ratowniczej przy obfitych opadach deszczu 9-10 czerwca
44. Akcja ratownicza wraz z robotami zabezpieczaj¹cymi w czasie alarmu powodziowego
9-10 czerwca. Czêœæ I: usuniêcie rumoszu skalnego i innych zanieczyszczeñ z ci¹gów
pieszych w parkach uzdrowiskowych oraz terenów zieleni do nich przyleg³ych; czêœæ II:
usuniêcie rumoszu skalnego i innych zanieczyszczeñ z pasów drogowych
45. Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Lipowej
46. Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia  ul. Koœciuszki
47. Wymiana szafki PT-85909 oœwietlenia drogowego przy ul. Mickiewicza
48. Usuniêcie awarii kabla zasilaj¹cego oœwietlenie drogowe w rejonie
skrzy¿owania ul. Stokowej i M³odych Techników
49. Modernizacja sieci nn na ul. Bronka Czecha – obwód nn L-1 z PT-86003
50. Monta¿ oraz demonta¿ pionowego oznakowania oraz wykonanie poziomego
cienkowarstwowego oznakowania dróg gminnych
51. Zakupu samochodu do obs³ugi sieci wodoci¹gowych
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Debiutancka harfa
W dniach 11-15 lutego r. odby³ siê 36.

Ogólnopolski Festiwal Muzyki Dawnej
,,Schola Cantorum" w Kaliszu. Wziê³o w
nim udzia³ 38 zespo³ów reprezentuj¹cych
województwa z ca³ej Polski. Do przes³uchañ
konkursowych przyst¹pi³y zespo³y instru-
mentalne, wokalne, instrumentalno-wokal-
ne, kameralne prezentuj¹ce muzykê w po-
wi¹zaniu z innymi sztukami oraz chóry
kameralne. Zespó³ muzyki dawnej ,,Tibo-
ryus" ze Œwieradowa uczestniczy³ w nim
po raz pierwszy (w kategorii wokalno-in-
strumentalnej).

Od wtorku zaczê³y siê przes³uchania ze-
spo³ów, ale ju¿ przed po³udniem tego dni
byliœmy w Muzeum Ziemi Kaliskiej na otwar-
ciu dwóch wystaw: nagrodzonych prac pla-
stycznych oraz dawnych instrumentów wy-
konanych przez naszego instruktora Ryszar-
da Dominika Dembiñskiego.

Przes³uchania odbywa³y siê w Pañstwo-
wej Szkole Muzycznej, my wyst¹piliœmy w
œrodê, a w czwartek po po³udniu ogl¹dali-
œmy w Centrum Kultury i Sztuki spektakl
baletowy w wykonaniu najlepszego w Pol-
sce zespo³u Cracovia Danca (zajmuj¹cego
siê dawnymi tañcami). Jeszcze tego dnia
poszliœmy z D. Dembiñskim na oficjalne przy-
jêcie do kaliskiego ratusza, na zaproszenie
prezydenta miasta. Na spotkaniu oprócz
w³adz samorz¹dowych byli tak¿e przedsta-
wiciele z kuratorium, ministerstw oraz juro-
rzy. Po oficjalnej czêœci zostaliœmy zaproszeni
na poczêstunek (z ciastkami owocami i in-

Dos³ownie du¿y, gdy¿ na biblioteczne
pó³ki trafi³o 21 ksi¹¿ek z serii „Du¿e Litery” z
wydawnictwa „Prószyñski i S-ka”. „Du¿e Li-
tery” - to specjalne wydanie ksi¹¿ek dla tych,
którzy maj¹ problemy ze wzrokiem, niedo-
widz¹, a nie wyobra¿aj¹ sobie ¿ycia bez ksi¹-
¿ek. Dziêki sporemu formatowi (16 x 23,5
cm) s¹ to ksi¹¿ki wyj¹tkowe, a czytelna
czcionka naprawdê daje odpocz¹æ oczom.

Proponujemy czytelnikom wyj¹tkowe
ksi¹¿ki, jak np. J. Picoult, autorki 19 powie-
œci o ³¹cznym nak³adzie 7 mln egzemplarzy.
Najnowsza, pt. „Bez mojej zgody”, opowia-
da o Annie – dziewczynce, która nie chce siê
pogodziæ z tym, ¿e musi oddawaæ krew cho-
rej na bia³aczkê siostrze. Chce ¿yæ ¿yciem
osoby zdrowej, a nie przez pryzmat siostry i
tego, co dla niej robi, w koñcu podejmuje
decyzjê, która dzieli rodzinê - idzie do s¹du...
Nastêpna pozycja autorstwa J. Picoult to
„Pó³ ¿ycia”, która równie¿ dotyczy sfery
uczuæ. Rodzina musi zdecydowaæ, czy utrzy-
maæ ojca przy ¿yciu za wszelk¹ cenê, czy te¿
pozwoliæ mu umrzeæ.

Z polskiej literatury proponujemy 3 ty-
tu³y Marii Ulatowskiej, na co dzieñ specja-
listki od prawa dewizowego, która dopiero
na emeryturze znalaz³a trochê czasu i zaczê-
³a pisaæ, ale za to od razu z sukcesem. W
„Domku nad morzem” udowadnia, ¿e mimo
przeciwnoœci losu marzenia siê spe³niaj¹,
opisuj¹c 50 lat ¿ycia Ewy i jej przyjació³. By³y
narodziny, œmieræ, ma³¿eñstwa, zdrady, mi-
³oœci, przyjaŸnie - takie jest przecie¿ praw-
dziwe ¿ycie. W tym samym nastroju jest jej
druga powieœæ „Ca³kiem nowe ¿ycie”, a trze-
cia - „Sosnowe dziedzictwo” - opowiada o
tym, jak los pomaga nam byæ szczêœliwym.

Dla lubi¹cych polskie krymina³y poleca-
my œwietn¹ powieœæ Anny Fryczkowskiej
„Kobieta bez twarzy”, która trzyma w napiê-
ciu do koñca. Bohaterka Hanna musi sto-
czyæ walkê o przywrócenie porz¹dku w niby
wiejskiej sielance, gdzie jej córka znajduje

zw³oki, nastoletni syn zaczyna siê dziwnie
zachowywaæ, a rodzice jednego z jej uczniów
znikaj¹ bez œladu.

W kryminale skandynawskiej autorki
Anny Holt „Materialistka” kryminolog musi
rozwi¹zaæ zagadkê morderstwa pani biskup
i poznaæ wiele mrocznych tajemnic.

nymi s³odkoœciami).
W pi¹tek odbywa³y siê tak¿e towarzysz¹ce koncerty

w Go³uchowie, Krotoszynie, Ostrzeszowie, Wronowie i
Poznaniu. My koncertowaliœmy razem z zespo³em PIC-
COLO z Gdañska w krotoszyñskim muzeum. Kiedy wró-
ciliœmy do Kalisza, wisia³a ju¿ lista zespo³ów, które za-
kwalifikowa³y siê do koncertu galowego; zaskoczy³o nas,
¿e jako debiutanci przeszliœmy do kolejnego etapu, ale
te¿ i ucieszy³o, poniewa¿ zupe³nie na to nie liczyliœmy.

tak, jak napisane by³o w scenariuszu. O go-
dzinie 1700 wielk¹ galê poprzedzi³o wykona-
ne kaliskiego hejna³u, nastêpnie niektórzy
muzycy improwizowali na swoich instrumen-
tach. Dalej wystêpowa³y kolejno poszcze-
gólne zespo³y, w tym nasz. S³uchaliœmy zza
kulis, jak prezentuj¹ siê inni. Na koñcu wszy-
scy grali i œpiewali „Tourdion” oraz „Gaude
Mater Polonia”.

Po wielkim finale przyszed³ czas na prze-
mówienia i og³oszenie wyników konkursu.
S¹dziliœmy, ¿e po rozdaniu nagród za udane
debiuty i po wyró¿nieniach nie mamy co li-
czyæ na wiêcej, a jednak... dostaliœmy Br¹-
zow¹ Harfê Eola w kategorii zespo³ów wo-
kalno-instrumentalnych - to dla nas bardzo
du¿e osi¹gniêcie (Grand Prix dosta³ zespó³
CARMEN ALACRE  z Dobroszyc).

Po galówce przybyli dziennikarze popro-
sili nas o udzielenie wywiadu. Bardzo nam
siê podoba³o w Kaliszu i bêdziemy czekaæ
na nastêpny festiwal za rok.

Katarzyna Kudyba

Zespó³ Muzyki Dawnej „Tiboryus” wy-
st¹pi³ w sk³adzie:  Sara Kotlarek - œpiew,
viola da gamba, Katarzyna Kudyba - œpiew,
viola da gamba, Katarzyna Salawa - œpiew,
flet prosty, tamburyno, Szymon Chmielo-
wiec - œpiew, citola, oraz Mateusz Podko-
morzy - œpiew, bêben.

Za³o¿ycielem zespo³u, budowniczym in-
strumentów i prowadz¹cym jest Ryszard
Dominik Dembiñski.

Na próbê do galówki po-
jechaliœmy do ogromne-
go teatru, gdzie zapo-
znano nas z jej scenariu-
szem, a re¿yser da³ nam
wskazówki, co mamy ro-
biæ.

Gdy wszyscy muzy-
cy dotarli na miejsce,
zaczê³a siê próba. Ze-
spo³y æwiczy³y po kolei,

Oto nasza Br¹zowa Harfa Eola

Du...ży zakup!Du...ży zakup!Du...ży zakup!Du...ży zakup!Du...ży zakup!

Na koniec radzimy przeczytaæ Andrzeja
Zieliñskiego „Skandaliœci w koronach”, czy-
li opowiastki o ³otrach, rozpustnikach i g³up-
cach na polskim tronie. Autor zrywa kilka
zas³on, pokazuj¹c, ¿e obok czynów, którymi
mogli siê s³usznie szczyciæ, by³o wiele i ta-
kich, których nie mo¿na nazwaæ inaczej ni¿
skandalem, g³upot¹ czy zbrodni¹. Autor wy-
dobywaj¹c je z zapomnienia sk³ania czytel-
ników do refleksji.

Ponadto w serii „Du¿e Litery” polecamy:
E. Robuck - „S³u¿¹ca Hemingway'a”, A . Chua
- „Bojowa pieœñ tygrysicy”, J. Sanghera -
„Córki hañby”, S.King - „Joyland”, K. Ko³-
czewska  - „Kto jak nie ja?”, K. Ohlsson - „Na
skraju ciszy”, J. Miszczuk - „Zalotnice i wiedŸ-
my”, D. Bret  - „Elizabeth Taylor. Dama, ko-
chanka, legenda”, H. Clark - „Pójdê  sama t¹
drog¹”, N. Roberts - „Anio³ œmierci”.      (KP)
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Du¿e oœrodki wydaj¹ pisma poœwiêcone seniorom, a u nas redakcja „Notatnika…” udostêpni³a miejsce na
sta³¹ rubrykê pod nazw¹ „K¹cik Seniora”. Zale¿y nam, by sta³ siê on takim miejscem, gdzie seniorzy – ci
zrzeszeni, jak i niezrzeszeni w zwi¹zku emerytów - mogli znaleŸæ coœ dla siebie, by móg³ byæ forum wymiany
doœwiadczeñ, porad i dyskusji grupy wiekowej 60+. Nikt nie chce siê czuæ osob¹ drugiej kategorii i pozwoliæ
wyrzuciæ siê na boczny tor. Spoœród seniorów wykluczonych z aktywnoœci zawodowej na pewno znajd¹ siê tacy,
którzy chc¹ jeszcze byæ aktywni spo³ecznie i odgrywaæ jakieœ role w swoim œrodowisku. Chcielibyœmy, by K¹cik
odzwierciedla³ realne potrzeby seniorów, by prezentowa³ ciekawe inicjatywy pobudzaj¹ce œrodowisko osób
starszych. Zapraszamy wiêc do wspó³pracy - w ramach tej rubryki - wszystkie te osoby, którym nieobce s¹
problemy osób starszych. Niektórzy maj¹ ciekawe ¿yciorysy, niecodzienne prze¿ycia, czasem coœ pisz¹, tworz¹.
Zachêcamy do podzielenia siê tym z czytelnikami - Donata Sienkiewicz.

W „Mi³oœci” Michaela Hanekego, jednym z najlepszych
filmów  roku 2012 (nagrodzonym Z³ot¹ Palm¹ na festiwa-
lu w Cannes) wielkie kreacje aktorskie stworzyli 85-let-
nia Emmanuelle Riva i 82-letni Jean-Louis Trintignan.
Okaza³o siê, ¿e ci wiekowi artyœci maj¹ jeszcze wiele do
przekazania. Zaawansowany wiek nie musi wykluczaæ z
aktywnoœci. I nie wiek powinien decydowaæ o przejœciu
na emeryturê. Nie zamierzaj¹ jeszcze zejœæ ze sceny tacy
polscy aktorzy, jak - dla przyk³adu - nasza najstarsza ak-
torka Danuta Szaflarska (99 lat) czy Emil Karewicz (91).

Danuta Szaflarska (ur. 20.02.1915)
Jest najstarsz¹ ¿yj¹c¹  polsk¹ aktork¹, która wci¹¿ jesz-

cze wystêpuje w filmach – ostatnio w „Pok³osiu” (2012). Za
ostatni¹ rolê Szaflarskiej nale¿y uwa¿aæ wystêp w spektaklu
Teatru Telewizji „Daily Soup” (przedstawienie transmitowa-
ne na ¿ywo!). Debiutem filmowym 99-letniej dziœ aktorki by³y
„Zakazane piosenki”, pierwszy polski film powojenny. Jed-
nak jej kariera teatralna zaczê³a siê jeszcze w 1939 roku w
Wilnie. Cztery lata póŸniej bra³a udzia³ w powstaniu war-
szawskim jako ³¹czniczka. W 2007 roku zdoby³a nagrodê dla
najlepszej aktorki na Festiwalu Polskich Filmów Fabular-
nych w Gdyni za rolê w filmie „Pora umieraæ”.

Ostatki i zbli¿aj¹cy siê Dzieñ Kobiet by³y okazj¹ do spotkania
seniorów, ale tak¿e – i przede wszystkim - do uhonorowania szacow-
nej Jubilatki Krystyny Semkowicz, która w³aœnie 3 marca obchodzi³a
swój jubileusz 90-lecia. Impreza odby³a siê w goœcinnej dla nas
„Fortunie”.

¯yczenia z³o¿one przez przewodnicz¹c¹ Janinê Czapliñsk¹ i bu-
kiet kwiatów od cz³onków ko³a emerytów wrêczony Jubilatce przez
gospodarza lokalu rozpoczê³y uroczystoœæ. W imieniu samorz¹du
lokalnego powinszowania - wraz z okaza³ym koszem kwiatów - z³o¿y³y

Emil Karewicz  (ur.
13.03.1923)

Najstarszy aktywny pol-
ski aktor. Karierê zaczyna³ w
wileñskim Teatrze Ma³ym, a
jego debiutem filmowym
by³a „Warszawska premiera”
z 1950 roku. Wyst¹pi³ rów-
nie¿ w „Bazie ludzi umar-
³ych”, „Hubalu”, „Arii dla
atlety” oraz „Sztosie”. Naj-
bardziej znany jest oczywi-
œcie z ról W³adys³awa Jagie³-
³y w „Krzy¿akach” i Herman-
na Brunnera w serialu „Staw-
ka wiêksza ni¿ ¿ycie”. Postaæ
tê zagra³ równie¿ w  filmie
„Hans Kloss. Stawka wiêk-
sza ni¿ œmieræ” (2012) i jest
to, póki co, jego ostatnia fil-
mowa rola. W telewizji Ka-
rewicza mo¿na zobaczyæ w
serialu „Barwy szczêœcia”.

Artyœci ci s¹ dowodem na to, ¿e to nie wiek decyduje o
ludzkiej aktywnoœci. Czasem nie poddaj¹ siê wiekowi tak¿e
osoby mniej wybitne, ale wci¹¿ aktywne zawodowo, szano-
wane i lubiane w swoim œrodowisku.

Tak¹ osob¹ - zas³uguj¹c¹ na szczególny podziw i uzna-
nie - jest œwieradowianka Krystyna Semkowicz, która w tym
miesi¹cu obchodzi swój jubileusz 90-lecia. 13 marca 1946
roku, jako 22-letnia wówczas kobieta, przyjecha³a na Ziemie
Zachodnie - do Leœnej. W tym samym roku rozpoczê³a pra-
cê w sklepie w Œwieradowie i tu te¿ wkrótce siê przeprowa-
dzi³a. Swoje ¿ycie zawodowe zwi¹za³a z handlem. Jest osob¹
powszechnie znan¹, nie tylko zreszt¹ wœród mieszkañców
naszego miasta, do dziœ bowiem prowadzi swój sklepik z
pami¹tkami. Jak mówi:

Oto lista uznanych, przez wiele lat aktywnych zawodowo aktorów
polskich: Nina Andrycz 1912-2014 (101 lat – aktywna od 1934);
Irena Kwiatkowska 1912-2011 (99 lat - aktywna 1935-2009); Hanka
Bielicka 1915-2006 (91 lat - aktywna 1939-2006); Krystyna Feld-
man 1916-2007  (91 lat - aktywna 1937-2007); Alina Janowska ur.
1923 (91 lat aktywna od 1943); Leon Niemczyk 1923-2006 (83 lata
- aktywny 1948-2006); Witold Pyrkosz ur. 1926 (88 lat - aktywny od
1955 do dziœ); Jan Machulski 1928-2008  (80 lat - aktywny do
œmierci); Franciszek Pieczka ur. 1928  (86 lat - aktywny do dziœ);
Stanis³aw Mikulski  ur. 1929  (85 lat - aktywny od 1950 do dziœ);
Roman K³osowski ur. 1929 (85 lat - aktywny od 1953 do dziœ).

- To mnie mobilizuje do wyjœcia z domu, zadbania o
wygl¹d, nie pozwala zestarzeæ siê cia³u i mózgowi, bo
wszystko w pracy prowadzê samodzielnie, a jeszcze daje
mi to szansê na kontakt z ludŸmi.

Uwa¿a, ¿e ruch i wysi³ek fizyczny w ka¿dym wieku jest
niezbêdny dla zachowania dobrej kondycji. Czêsto wiêc stara
siê wykonywaæ æwiczenia ruchowe, a od wiosny do jesieni
zajmuje siê swoim ogrodem. Pani Krystyna udziela³a siê spo-
³ecznie. Przez wiele lat pe³ni³a funkcjê skarbnika w œwiera-
dowskim kole kombatantów (od lat osiemdziesi¹tych do cza-

su jego rozwi¹zania w ubieg³ym roku).
Wci¹¿ aktywnie uczestniczy we wszyst-
kich niemal imprezach organizowanych
na rzecz seniorów. Mieliœmy okazjê us³y-
szeæ j¹ jako wokalistkê i recytatorkê czy
te¿ podziwiaæ w tañcu. Zwierzy³a siê, ¿e
niemal od zawsze teatr, œpiew i taniec
by³y jej ¿yciow¹ pasj¹. ¯yciorys tej sza-
cownej nestorki zaciekawi³by pewnie wie-
le osób, jednak - chyba przez  wrodzon¹
skromnoœæ - nie da³a siê namówiæ na
szersz¹ opowieœæ o sobie na ³amach tego
pisma. Jest te¿ skarbnic¹ wiedzy o na-
szym mieœcie, poczynaj¹c od czasów tu¿
powojennych do dziœ. A  pamiêæ wci¹¿ jej
dopisuje. Mo¿e wiêc z kiedyœ…

laryngolog, mieszka we Wroc³awiu, syn – pedagog, miesz-
ka w Niemczech, gdzie pracuje w swoim zawodzie.

Pani Krystyna jest niew¹tpliwie wzorem godnym naœla-
dowania, szczególnie dla tych, którzy z w³asnej woli, przed-
wczeœnie usuwaj¹ siê w cieñ. Pasje i wszelka aktywnoœæ - na
miarê ka¿dego nas - mo¿e sprawiæ, ¿e ¿ycie bêdzie ciekaw-
sze i radoœniejsze. Wiara w swoje mo¿liwoœci czasem cuda
czyni. I tej wiary wszystkim nam ¿yczê.

Tekst i zdjêcie Donata Sienkiewicz

trzeba, ¿e w spotkaniu
uczestniczy³o blisko 70
osób, w tym coraz liczniej-
sze grono nowych cz³on-
ków ko³a.

Dziêkujemy serdecznie
w³aœcicielowi „Fortuny” Ja-
nowi Piotrowskiemu i jego
za³odze - za udostêpnienie
sali z jej mi³ym klimatem,
za smaczny poczêstunek i
sprawn¹ obs³ugê.         DS

radne Aleksandra Kasprzak i Barbara Polañska. Nie zabrak³o kwiatów
i ¿yczeñ od innych kole¿anek i kolegów. Wzruszaj¹c¹ laudacjê, pod-
kreœlaj¹c¹ zalety charakteru i zas³ugi nestorki, przygotowa³a i wyg³o-
si³a nasza emerytowana polonistka Irma Golanowska. Po czym by³y
toasty i spontaniczne „sto lat” od wszystkich uczestników. Piosenka
„Wszystkiego najlepszego” odœpiewana pani Krystynie by³a pierw-
szym utworem zespo³u wokalnego seniorów, który wyst¹pi³ tego dnia
i ubarwi³ imprezê. Kolejne piosenki nawi¹zywa³y ju¿ tematycznie do
œwiêta kobiet i nadchodz¹cej wiosny. Taniec z Jubilatk¹, któr¹ popro-
wadzi³ Edward Rachañski, rozpocz¹³ czêœæ biesiadn¹ spotkania. Przy-
grywa³ Aleksander £oza - instruktor zespo³u. W trakcie zabawy dwie
kole¿anki odwa¿y³y siê wyst¹piæ w roli solistek. Jak zawsze, humory
dopisywa³y i panowa³a radosna, kole¿eñska atmosfera. Nadmieniæ

Krystyna Semkowicz jest jedyn¹ w
Œwieradowie, aktywn¹ zawodowo 90-
latk¹. Urodzi³a siê 3 marca 1924 roku w
Krzeszowie nad Sanem w pow. bi³goraj-
skim. By³a w dwóch zwi¹zkach ma³¿eñ-
skich. Od 2009 roku jest wdow¹. Z pierw-
szego zwi¹zku ma dwoje dzieci. Córka –



UM wykazuje

Zarz¹d Wspólnoty
Mieszkaniowej ul. Lipo-
wa 3 og³asza przetarg na
modrnizacjê i ocieplenie
budynku. Informacje
pod nr. tel. 669 049 134 i
609 972 496.

Burmis t r z  M ias t a   Œw i e r adów-Zd ró j  i n f o rmu j e ,Bu rm is t r z  M ias t a   Œw i e r adów-Zd ró j  i n f o rmu j e ,Bu rm is t r z  M ias t a   Œw i e r adów-Zd ró j  i n f o rmu j e ,Bu rm is t r z  M ias t a   Œw i e r adów-Zd ró j  i n f o rmu j e ,Bu rm is t r z  M ias t a   Œw i e r adów-Zd ró j  i n f o rmu j e ,
¿ e  na  t ab l i c y  og ³os zeñ  U r z êdu  Mias t a  zos t a ³ y  wy -¿ e  na  t ab l i c y  og ³os zeñ  U r z êdu  Mias t a  zos t a ³ y  wy -¿ e  na  t ab l i c y  og ³os zeñ  U r z êdu  Mias t a  zos t a ³ y  wy -¿ e  na  t ab l i c y  og ³os zeñ  U r z êdu  Mias t a  zos t a ³ y  wy -¿ e  na  t ab l i c y  og ³os zeñ  U r z êdu  Mias t a  zos t a ³ y  wy -
w i es zone  wyka zy  -  na  ok r es  21  dn i  -  ( do  wg l ¹du  ww ies zone  wyka zy  -  na  ok r es  21  dn i  -  ( do  wg l ¹du  ww ies zone  wyka zy  -  na  ok r es  21  dn i  -  ( do  wg l ¹du  ww ies zone  wyka zy  -  na  ok r es  21  dn i  -  ( do  wg l ¹du  ww ies zone  wyka zy  -  na  ok r es  21  dn i  -  ( do  wg l ¹du  w
g o d z i n a c h  p r a c y  u r z ê d u ) :g o d z i n a c h  p r a c y  u r z ê d u ) :g o d z i n a c h  p r a c y  u r z ê d u ) :g o d z i n a c h  p r a c y  u r z ê d u ) :g o d z i n a c h  p r a c y  u r z ê d u ) :
 3 marca - w sprawie przeznaczenia do wydzier¿a- 3 marca - w sprawie przeznaczenia do wydzier¿a- 3 marca - w sprawie przeznaczenia do wydzier¿a- 3 marca - w sprawie przeznaczenia do wydzier¿a- 3 marca - w sprawie przeznaczenia do wydzier¿a-

wienia w trybie bezprzetargowym nieruchomoœci nieza-wienia w trybie bezprzetargowym nieruchomoœci nieza-wienia w trybie bezprzetargowym nieruchomoœci nieza-wienia w trybie bezprzetargowym nieruchomoœci nieza-wienia w trybie bezprzetargowym nieruchomoœci nieza-
budowanej o pow. 19 mbudowanej o pow. 19 mbudowanej o pow. 19 mbudowanej o pow. 19 mbudowanej o pow. 19 m2 2 2 2 2 przy ul. Piastowskiej, ozna-przy ul. Piastowskiej, ozna-przy ul. Piastowskiej, ozna-przy ul. Piastowskiej, ozna-przy ul. Piastowskiej, ozna-
czonej geodezyjnie jako dzia³kaczonej geodezyjnie jako dzia³kaczonej geodezyjnie jako dzia³kaczonej geodezyjnie jako dzia³kaczonej geodezyjnie jako dzia³ka
  nr 54/4, am. 9, obr nr 54/4, am. 9, obr nr 54/4, am. 9, obr nr 54/4, am. 9, obr nr 54/4, am. 9, obr. IV. IV. IV. IV. IV
z przeznaczeniem na lokalizacjê gara¿u.z przeznaczeniem na lokalizacjê gara¿u.z przeznaczeniem na lokalizacjê gara¿u.z przeznaczeniem na lokalizacjê gara¿u.z przeznaczeniem na lokalizacjê gara¿u.
     4 marca - w sprawie przeznaczenia do wydzier¿a-4 marca - w sprawie przeznaczenia do wydzier¿a-4 marca - w sprawie przeznaczenia do wydzier¿a-4 marca - w sprawie przeznaczenia do wydzier¿a-4 marca - w sprawie przeznaczenia do wydzier¿a-

wienia w drodze bezprzetargowej nieruchomoœci nieza-wienia w drodze bezprzetargowej nieruchomoœci nieza-wienia w drodze bezprzetargowej nieruchomoœci nieza-wienia w drodze bezprzetargowej nieruchomoœci nieza-wienia w drodze bezprzetargowej nieruchomoœci nieza-
budowanej o pow. 1.044 mbudowanej o pow. 1.044 mbudowanej o pow. 1.044 mbudowanej o pow. 1.044 mbudowanej o pow. 1.044 m22222 przy ul. Nad Basenem ozna- przy ul. Nad Basenem ozna- przy ul. Nad Basenem ozna- przy ul. Nad Basenem ozna- przy ul. Nad Basenem ozna-
czonej geodezyjnie jako dzia³kaczonej geodezyjnie jako dzia³kaczonej geodezyjnie jako dzia³kaczonej geodezyjnie jako dzia³kaczonej geodezyjnie jako dzia³ka
  nr 58/1, am. 3, obr nr 58/1, am. 3, obr nr 58/1, am. 3, obr nr 58/1, am. 3, obr nr 58/1, am. 3, obr. IV. IV. IV. IV. IV
z przeznaczeniem na cele rekreacyjne.z przeznaczeniem na cele rekreacyjne.z przeznaczeniem na cele rekreacyjne.z przeznaczeniem na cele rekreacyjne.z przeznaczeniem na cele rekreacyjne.
     7 marca w sprawie przeznaczenia do wydzier¿awie-7 marca w sprawie przeznaczenia do wydzier¿awie-7 marca w sprawie przeznaczenia do wydzier¿awie-7 marca w sprawie przeznaczenia do wydzier¿awie-7 marca w sprawie przeznaczenia do wydzier¿awie-

nia w trybie bezprzetargowym nieruchomoœci niezabu-nia w trybie bezprzetargowym nieruchomoœci niezabu-nia w trybie bezprzetargowym nieruchomoœci niezabu-nia w trybie bezprzetargowym nieruchomoœci niezabu-nia w trybie bezprzetargowym nieruchomoœci niezabu-
dowanej o pow. 1.807 mdowanej o pow. 1.807 mdowanej o pow. 1.807 mdowanej o pow. 1.807 mdowanej o pow. 1.807 m2 2 2 2 2 przy ul. Lwóweckiej, oznaczo-przy ul. Lwóweckiej, oznaczo-przy ul. Lwóweckiej, oznaczo-przy ul. Lwóweckiej, oznaczo-przy ul. Lwóweckiej, oznaczo-
nej geodezyjnie jako dzia³kanej geodezyjnie jako dzia³kanej geodezyjnie jako dzia³kanej geodezyjnie jako dzia³kanej geodezyjnie jako dzia³ka
  nr 36/5, am. 10, obr nr 36/5, am. 10, obr nr 36/5, am. 10, obr nr 36/5, am. 10, obr nr 36/5, am. 10, obr. III. III. III. III. III
z przeznaczeniem na cele rolne.z przeznaczeniem na cele rolne.z przeznaczeniem na cele rolne.z przeznaczeniem na cele rolne.z przeznaczeniem na cele rolne.
     7 marca w sprawie przeznaczenia do wydzier¿awie-7 marca w sprawie przeznaczenia do wydzier¿awie-7 marca w sprawie przeznaczenia do wydzier¿awie-7 marca w sprawie przeznaczenia do wydzier¿awie-7 marca w sprawie przeznaczenia do wydzier¿awie-

nia w trybie bezprzetargowym nieruchomoœci niezabu-nia w trybie bezprzetargowym nieruchomoœci niezabu-nia w trybie bezprzetargowym nieruchomoœci niezabu-nia w trybie bezprzetargowym nieruchomoœci niezabu-nia w trybie bezprzetargowym nieruchomoœci niezabu-
dowanej o pow. 1.763 mdowanej o pow. 1.763 mdowanej o pow. 1.763 mdowanej o pow. 1.763 mdowanej o pow. 1.763 m2 2 2 2 2 przy ul. Nadrzecznej, ozna-przy ul. Nadrzecznej, ozna-przy ul. Nadrzecznej, ozna-przy ul. Nadrzecznej, ozna-przy ul. Nadrzecznej, ozna-
czonej geodezyjnie jako dzia³kaczonej geodezyjnie jako dzia³kaczonej geodezyjnie jako dzia³kaczonej geodezyjnie jako dzia³kaczonej geodezyjnie jako dzia³ka
  nr 38/6, am. 5, obr nr 38/6, am. 5, obr nr 38/6, am. 5, obr nr 38/6, am. 5, obr nr 38/6, am. 5, obr. I. I. I. I. I
z przeznaczeniem na cele rolne.z przeznaczeniem na cele rolne.z przeznaczeniem na cele rolne.z przeznaczeniem na cele rolne.z przeznaczeniem na cele rolne.
     11 marca w sprawie przeznaczenia do wydzier¿a-11 marca w sprawie przeznaczenia do wydzier¿a-11 marca w sprawie przeznaczenia do wydzier¿a-11 marca w sprawie przeznaczenia do wydzier¿a-11 marca w sprawie przeznaczenia do wydzier¿a-

wienia w trybie bezprzetargowym nieruchomoœci nieza-wienia w trybie bezprzetargowym nieruchomoœci nieza-wienia w trybie bezprzetargowym nieruchomoœci nieza-wienia w trybie bezprzetargowym nieruchomoœci nieza-wienia w trybie bezprzetargowym nieruchomoœci nieza-
budowanych przy ul. Górzystej, oznaczonych geodezyj-budowanych przy ul. Górzystej, oznaczonych geodezyj-budowanych przy ul. Górzystej, oznaczonych geodezyj-budowanych przy ul. Górzystej, oznaczonych geodezyj-budowanych przy ul. Górzystej, oznaczonych geodezyj-
nie jako dzia³kinie jako dzia³kinie jako dzia³kinie jako dzia³kinie jako dzia³ki
  nr 11, am. 9, obr nr 11, am. 9, obr nr 11, am. 9, obr nr 11, am. 9, obr nr 11, am. 9, obr. II, o pow. II, o pow. II, o pow. II, o pow. II, o pow. 4.979 m. 4.979 m. 4.979 m. 4.979 m. 4.979 m22222;;;;;
  nr 22, am. 9, obr nr 22, am. 9, obr nr 22, am. 9, obr nr 22, am. 9, obr nr 22, am. 9, obr. II, o pow. II, o pow. II, o pow. II, o pow. II, o pow. 1.600 m. 1.600 m. 1.600 m. 1.600 m. 1.600 m22222

z przeznaczeniem na cele rolne.z przeznaczeniem na cele rolne.z przeznaczeniem na cele rolne.z przeznaczeniem na cele rolne.z przeznaczeniem na cele rolne.
     11 marca w sprawie przeznaczenia do wydzier¿a-11 marca w sprawie przeznaczenia do wydzier¿a-11 marca w sprawie przeznaczenia do wydzier¿a-11 marca w sprawie przeznaczenia do wydzier¿a-11 marca w sprawie przeznaczenia do wydzier¿a-

wienia w trybie bezprzetargowym czêœci nieruchomoœciwienia w trybie bezprzetargowym czêœci nieruchomoœciwienia w trybie bezprzetargowym czêœci nieruchomoœciwienia w trybie bezprzetargowym czêœci nieruchomoœciwienia w trybie bezprzetargowym czêœci nieruchomoœci
niezabudowanej przy ul. Sienkiewicza, oznaczonej geo-niezabudowanej przy ul. Sienkiewicza, oznaczonej geo-niezabudowanej przy ul. Sienkiewicza, oznaczonej geo-niezabudowanej przy ul. Sienkiewicza, oznaczonej geo-niezabudowanej przy ul. Sienkiewicza, oznaczonej geo-
dezyjnie jako dzia³kadezyjnie jako dzia³kadezyjnie jako dzia³kadezyjnie jako dzia³kadezyjnie jako dzia³ka
  nr 5/14, am. 6, obr nr 5/14, am. 6, obr nr 5/14, am. 6, obr nr 5/14, am. 6, obr nr 5/14, am. 6, obr. IV. IV. IV. IV. IV, o pow, o pow, o pow, o pow, o pow. 14 m. 14 m. 14 m. 14 m. 14 m22222

z przeznaczeniem na poprawê zagospodarowania nie-z przeznaczeniem na poprawê zagospodarowania nie-z przeznaczeniem na poprawê zagospodarowania nie-z przeznaczeniem na poprawê zagospodarowania nie-z przeznaczeniem na poprawê zagospodarowania nie-
ruchomoœci przyleg³ej.ruchomoœci przyleg³ej.ruchomoœci przyleg³ej.ruchomoœci przyleg³ej.ruchomoœci przyleg³ej.
     11 marca w sprawie wyznaczenia do sprzeda¿y w11 marca w sprawie wyznaczenia do sprzeda¿y w11 marca w sprawie wyznaczenia do sprzeda¿y w11 marca w sprawie wyznaczenia do sprzeda¿y w11 marca w sprawie wyznaczenia do sprzeda¿y w

trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 8 przytrybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 8 przytrybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 8 przytrybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 8 przytrybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 8 przy
ul. Górskiej 2 na rzecz najemcy wraz z oddaniem w u¿yt-ul. Górskiej 2 na rzecz najemcy wraz z oddaniem w u¿yt-ul. Górskiej 2 na rzecz najemcy wraz z oddaniem w u¿yt-ul. Górskiej 2 na rzecz najemcy wraz z oddaniem w u¿yt-ul. Górskiej 2 na rzecz najemcy wraz z oddaniem w u¿yt-
kowanie wieczyste u³amkowej czêœci dzia³kikowanie wieczyste u³amkowej czêœci dzia³kikowanie wieczyste u³amkowej czêœci dzia³kikowanie wieczyste u³amkowej czêœci dzia³kikowanie wieczyste u³amkowej czêœci dzia³ki
  nr 24/1, am. 8, obr nr 24/1, am. 8, obr nr 24/1, am. 8, obr nr 24/1, am. 8, obr nr 24/1, am. 8, obr. IV. IV. IV. IV. IV.....
     12 marca - w sprawie przeznaczenia do wynajêcia12 marca - w sprawie przeznaczenia do wynajêcia12 marca - w sprawie przeznaczenia do wynajêcia12 marca - w sprawie przeznaczenia do wynajêcia12 marca - w sprawie przeznaczenia do wynajêcia

w trybie bezprzetargowym lokalu u¿ytkowego (gara¿u)w trybie bezprzetargowym lokalu u¿ytkowego (gara¿u)w trybie bezprzetargowym lokalu u¿ytkowego (gara¿u)w trybie bezprzetargowym lokalu u¿ytkowego (gara¿u)w trybie bezprzetargowym lokalu u¿ytkowego (gara¿u)
przy ul. 11 Listopada, po³o¿onego na dzia³ceprzy ul. 11 Listopada, po³o¿onego na dzia³ceprzy ul. 11 Listopada, po³o¿onego na dzia³ceprzy ul. 11 Listopada, po³o¿onego na dzia³ceprzy ul. 11 Listopada, po³o¿onego na dzia³ce
  nr 40/4, am. 10, obr nr 40/4, am. 10, obr nr 40/4, am. 10, obr nr 40/4, am. 10, obr nr 40/4, am. 10, obr. IV. IV. IV. IV. IV.....

Na spotkaniu z hotelarzami, jakie odby³o siê 5 marca w
Interferie Sport Hotel, przedsiêbiorcy przekazali burmi-
strzowi podpisane przez ok. 30 osób pismo wyra¿aj¹ce za-
niepokojenie ca³ej bran¿y niedostatecznym poziomem bez-
pieczeñstwa w mieœcie, z podaniem do wiadomoœci Staro-
œcie Lubañskiemu Waleremu Czarneckiemu i radnej po-
wiatowej Ma³gorzacie Gettner:

My ni¿ej podpisani œwieradowscy przedsiêbiorcy z bran¿y
hotelarsko-turystycznej wyra¿amy g³êbokie zaniepokojenie
zauwa¿alnym w ostatnim czasie obni¿eniem siê poziomu
bezpieczeñstwa publicznego w mieœcie. Przejawia siê to m.in.
rosn¹c¹ liczb¹ kradzie¿y samochodów g³ównie na szkodê
goœci, dokonywanych nawet w bia³y dzieñ. Docieraj¹ do nas
równie¿ informacje o znacznym wzroœcie w³amañ i kradzie-
¿y, których ofiar¹ padaj¹ zarówno mieszkañcy, jak i przyjezd-
ni.

Zjawiska te, szeroko komentowane przez goœci, psuj¹
wizerunek miasta i bezpoœrednio oddzia³uj¹ na zmniejsze-
nie sprzeda¿y naszych us³ug, a co za tym idzie – pogarszaj¹
nasze wyniki ekonomiczne.

Oczywiœcie, nie jesteœmy specjalistami w dziedzinie bez-
pieczeñstwa publicznego, niemniej nie zauwa¿amy ¿adnych
efektów (podejmowanych, byæ mo¿e) dzia³añ policyjnych w
tym zakresie.

Uwa¿amy natomiast, ¿e Policja powinna podj¹æ zdecy-
dowane kroki zmierzaj¹ce w kierunku:

- zwiêkszenia liczebnoœci funkcjonariuszy dzia³aj¹cych
na terenie gminy Œwieradów-Zdrój;

21 lutego og³oszono przetarg na zadanie pod
nazw¹ „Rozbudowa obiektu na potrzeby nowej
siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Œwieradowie-Zdroju”, a 10 marca dokonano
otwarcia 3 ofert, które nades³aly firmy: PRO-BUD
Janusz Paw³owski i Wspólnicy z Legnicy -
1.350.000 z³, GREGOR-BUD Grzegorz Rychlicki z
Radostowa Œr. - 800.000 z³, oraz PBU IZERY BIS
z Mirska - 910.000 z³.

Podpisanie umowy z firm¹ GEGOR-BUD za-
talizacje œwieradowskich parków) na zadanie pod nazw¹
„Przebudowa ul. Zdrojowej w celu poprawy funkcji uzdro-
wiskowej miasta Œwieradów-Zdrój”. Oferta wykonawcy
opiewa³a na kwotê 4.993.815,48 z³, podczas gdy inne firmy
zaproponowa³y: konsorcjum: CPU ZETO z Jeleniej Góry i
AXYO.PL z Podgórzyna -  5.777.606.94 z³, PRE-FABRYKAT
z Karpacza – 5.843.596,89 z³, PRO-TRA BUILDING z Wro-
c³awia – 5.930.000 z³,  Zak³ad Us³ug Remontowo-Budowla-
nych i Instalacyjnych Jana Chro¿nowskiego z Wojcieszyc
– 6.242.000 z³, REJJS ze Z³otoryi – 11.225.226 z³.

Termin realizacji zadania inwestycyjnego up³ywa 15 grud-
nia br.

10 marca podpisano umowê na pe³nienie nadzoru in-
westorskiego nad powy¿szym zadaniem z Arkadiuszem Mar-
cinkowskim ze Œwieradowa. Umowa opiewa na kwotê 39
tys. z³ i obowi¹zuje do zakoñczenia inwestycji.

4 marca gmina og³osi³a przetarg na odbudowê na-
wierzchni wraz z system odwodnienia ul. Kiliñskiego. Zada-
nie dofinansowane bêdzie z tzw. puli œrodków popowodzio-
wych Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Oferty zostan¹
otwarte 19 marca, a wy³oniony wykonawca powinien za-
koñczyæ roboty do koñca sierpnia.

5 marca uniewa¿niono przetarg na modernizacjê pla-
ców zabaw, gdy¿ ¿adna z trzech przedstawionych ofert nie
spe³nia³a wymogów Zamawiaj¹cego. Tego samego dnia prze-
targ og³oszono ponownie, z terminem otwarcia ofert 21 mar-
ca br.          (opr. aka)

- zwiêkszenia iloœci patroli i ich czêstotliwoœci;
- wprowadzenia lub zintensyfikowania dzia³añ operacyj-

nych prowadzonych przez funkcjonariuszy kryminalnych po
cywilnemu;

- poprawy komunikacji miêdzy obywatelami a s³u¿b¹
Policji w Œwieradowie (brak sta³ego dy¿uru telefonicznego,
którego nie zast¹pi infolinia 112);

- zmiany dzia³añ Policji, tzn. zamiast nak³adania planów
mandatowych wiêcej uwagi poœwiêcaæ rozliczaniom z efek-
tywnoœci czynnoœci zapobiegawczych.

Jesteœmy zdania, ¿e gmina Œwieradów-Zdrój mimo swe-
go uzdrowiskowo-turystycznego charakteru i rosn¹cej z roku
na rok liczby zagranicznych turystów nadal traktowana jest
po macoszemu, choæ Komenda Powiatowa Policji wielokrot-
nie zapewnia³a w³adze miasta, i¿ bêdzie priorytetowo trakto-
waæ nasz¹ miejscowoœæ.

W zwi¹zku z tym oczekujemy od Pana Burmistrza i od
Rady Miasta podjêcia zdecydowanych dzia³añ we wspó³-
pracy z samorz¹dem powiatowym oraz z KPP Lubañ, gdy
zaœ oka¿e siê to ma³o skuteczne – nawet z Komend¹ Woje-
wódzk¹ lub Komend¹ G³ówn¹ Policji; wa¿ne, by efektem ta-
kiej wspó³pracy by³a poprawa stanu bezpieczeñstwa zarów-
no mieszkañców, jak i przyjezdnych.

Na koñcu pragniemy podkreœliæ, ¿e poziom bezpieczeñ-
stwa w naszej gminie jest koniecznym warunkiem do nor-
malnego prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie
obs³ugi turystów, która jest jedyn¹ nasz¹ drog¹ rozwoju, co
z kolei ma wp³yw na wysokoœæ danin publicznych, z których
przecie¿ utrzymywana jest tak¿e policja.
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Bal  to nie tylko doskona³a kuchnia czy œwietna muzyka, ale tak¿e
szereg atrakcji, na które sk³ada³y siê: taniec z tulipanem, loteria fan-
towa oraz losowanie nagród spoœród osób, które zakupi³y kotyliony.

Przed pó³noc¹ przyst¹piono do aukcji rzeczy darowanych przez
ludzi dobrej woli, któr¹ jak od paru ju¿ lat prowadzi³ ks. Robert Ko-
cio³a. Pobyt weekendowy w Hotelu „Bia³y Kamieñ”, piêciodniowy
pobyt w Hotelu „Etna” w Ko³obrzegu, kurs prawa jazdy ufundowany
przez Andrzeja ¯o³nierka, tort, obrazy - to niektóre z licytowanych
rzeczy. Cieszymy siê, ¿e jest tak du¿o ludzi wielkiego serca, do któ-
rych nale¿¹: Jadwiga i Artur Romanowiczowie, Marta Soszka, Danuta
Chmielowiec, Tomasz i Anna Markowie, Marek Chwaszcz, Iryna Wa-
sylczenko, Jadwiga Muszka, Dariusz Lubos, Kamila Cielecka, Pawe³  i
Honorata Pasierbowie, Mariusz Olesiak, Wies³aw Krzewina, Jacek i
Monika Ostrowscy, Irena Daszuta, Edyta Tomarok, Bogdan Morzecki,
Maria Ko³acz, Kamila Fila, Dorota i Wojciech Kuderowie, Izabela
Stachurska, Bo¿ena i Andrzej  Plewiñscy, Tomasz Korczak, Irena i
Henryk Szuszkiewiczowie, Mieczys³aw i Beata Szwarcowie, Andrzej
¯o³nierek, Mariusz Burawski, £ukasz Swastek, Maria Palbow, S³awka
i Les³aw Dobrzyñscy, Joanna Krasicka, Sylwia Maciejewska, Arleta
Wolanin, Alicja Nuckowska, Gra¿yna Filipiak, Aziz Joya, Beata Troja-
nowska, Danuta Erling, Roman Kapszewicz, Wojciech Krasoñ, So-
bies³aw Zasada, Krzysztofa Bogacka i Marta Korzeniowska. Podziê-
kowania kierujemy równie¿ do Zak³adu Fryzjerskiego ELA w Œwiera-
dowie, PHU EKO-OLMI w Mirsku, do œwieradowskich hoteli: „Flin-
ski”, Villi COTONINA i Hotelu EVENT, a tak¿e pizzerii „La Gondola”.

Organizatorzy serdecznie dziêkuj¹ uczestnikom - za œwietn¹ zaba-
wê oraz hojnoœæ przy zakupie losów, kotylionów, tulipanów i podczas
licytacji, a wszystkim sponsorom - za wsparcie.

Bal wielkich sercBal wielkich sercBal wielkich sercBal wielkich sercBal wielkich serc

planowano na 19 marca, a zadanie powinno zostaæ zakoñ-
czone do 10 grudnia br.

27 lutego podpisano umowê – jako zamówienie uzupe³-
niaj¹ce z wolnej rêki - z firm¹ ZUH LEOPOLD ze Œwieradowa
(ju¿ dowo¿¹c¹ uczniów do szkó³) na dowóz dzieci z nowo
powsta³ej placówki opiekuñczo-wychowawczej mieszcz¹cej
siê w dawnej siedzibie Stra¿y Granicznej. Gmina zap³aci za tê
us³ugê 380 z³ dziennie. Autobus przy okazji zabiera równie¿
dzieci ucz¹ce siê w Œwieradowie, a zamieszka³e w Kamieniu,
Mroczkowicach i w Mirsku. Umowa obowi¹zuje do 28 czerw-
ca br.

4 marca podpisano umowê z konsorcjum firm: BUDA-
GRO Marian Mróz ze Zgorzelca i OGRÓD Us³ugi Ogrodni-
cze Leszek Ku³ak ze Skwierzyny (ma w swym dorobku rewi-



Tak bêdzie wygl¹daæ dobudowana czêœæ nowej biblioteki, która zostanie „przyklejona”
do frontonu dawnego mieszkania s³u¿bowego (z prawej widok dzisiejszy).

6 grudnia 2012 r. Burmistrz Miasta Roland Marciniak
wraz ze Skarbnikiem Gminy  Iwon¹ Kosmala podpisali umo-
wê z Samorz¹dem Województwa Dolnoœl¹skiego na dofi-
nansowanie w formie dotacji przedsiêwziêcia pn. Budowa
oczyszczalni œcieków dla osiedla Czerniawa w Œwierado-
wie-Zdroju wraz z budow¹ sieci kanalizacyjnej.

Celem g³ównym przedsiêwziêcia jest poprawa warun-
ków ¿ycia mieszkañców osiedla Czerniawa w Œwieradowie-
Zdroju oraz poprawa infrastruktury technicznej zwi¹zanej z
odprowadzaniem i oczyszczaniem œcieków bytowo-gospo-
darczych poprzez budowê lokalnej oczyszczalni œcieków
wraz z sieci¹ kanalizacji sanitarnej.

Uzyskane produkty:
 zostanie wybudowana mechaniczno-biologiczna

oczyszczalnia œcieków o przepustowoœci 250 m3/dobê,
zostanie wykonana sieæ kanalizacji sanitarnej o œred-

nicach 200 mm i 160 mm na d³ugoœci 5.033 m
zostanie prze³o¿ony wodoci¹g w ul. Izerskiej koliduj¹-

cy z realizowan¹ sieci¹ kanalizacji sanitarnej – 144,50 m
W wyniku przeprowadzonych postêpowañ przetargo-

wych zostali wy³onieni ni¿ej wymienieni wykonawcy robót
budowlanych i us³ug :

1. Oczyszczalniê œcieków buduje konsorcjum firm: lider -
Przedsiêbiorstwo Us³ugowo-Produkcyjne i Handlowe
„COM-D” Sp. z o.o.  z Jawora, partner – Przedsiêbiorstwo
Produkcyjno-Rolne SADY DOLNE Sp. z o.o. z Sadów Dol-
nych.

2. Sieæ kanalizacyjn¹ uk³ada Zak³ad Us³ug Remontowo-
Budowlanych i Instalacyjnych, Jan Chro¿nowski z Wojcie-
szyc.

3. Funkcjê In¿yniera Kontraktu – nadzoru inwestorskie-
go dla ca³ego projektu pe³ni mgr in¿. Zbigniew Pacu³a pod
firm¹ „BIKON” Biuro In¿ynierskie Budownictwa z Jeleniej
Góry.

Zakoñczenie przedsiêwziêcia wraz z uzyskaniem decyzji
pozwolenia na u¿ytkowanie planowane jest na paŸdziernik
br. Do koñca lutego br. zosta³o wykonane:

1. Kanalizacja sanitarna o œrednicy 200 mm – ok. 2636,33
m, kanalizacja sanitarna o œrednicy 160 mm – ok. 529,76 m

2. Roboty budowlane na oczyszczalni œcieków:
¿elbetowe zbiorniki oczyszczalni œcieków:  osadnik wstêp-

Przedsiêwziêcie wspó³finansowane przez Uniê Europejsk¹ ze œrodków Europejskiego Funduszu
Rolnego Na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich pn. „Budowa oczyszczalni œcieków dla osie-
dla Czerniawa w Œwieradowie-Zdroju” wraz z budow¹ sieci kanalizacyjnej w ramach Programu oœ 3
- „Jakoœæ ¿ycia na obszarach wiejskich i ró¿nicowanie gospodarki wiejskiej”, dzia³anie 321 - „Pod-
stawowe us³ugi dla gospodarki i ludnoœci wiejskiej”.
Ca³kowita wartoœæ Projektu  5.602.859,67 PLN, w tym dofinansowanie  z Europejskiego Funduszu
Rolnego -  3.394.512,00 PLN.

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuj¹ca w obszary wiejskie

ny, komora anoksyczna,
komora osadu czynnego
– 2 szt., osadnik wtórny,
komora stabilizacji osa-
du;
¿elbetowy zbiornik re-
tencyjny œcieków;
 budynek wielofunk-
cyjny techniczny z czê-
œci¹ socjaln¹;
 wiata sk³adowania
osadu;
 przy³¹cze wodoci¹go-
we;
 kolektor œcieków
oczyszczonych do Czar-
nego Potoku;
 przy³¹cze elektryczne
ze stacj¹ transformato-
row¹.

Anna Mazurek

Gmina Miejska Œwieradów-Zdrój we wrzeœniu 2013 r., w po-
rozumienniu z Miejsk¹ Bibliotek¹ Publiczn¹ z³o¿y³a, za poœred-
nictwem Instytutu Ksi¹¿ki w Krakowie, wniosek o dofinanso-
wanie budowy nowej siedziby biblioteki w ramach Programu
Wieloletniego Kultura+, Priorytet BIBLIOTEKA+ INFRA-
STRUKTURA BIBLIOTEK, finansowanego przez Minsterstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zaraz po z³o¿eniu wnio-
sku dosz³y do nas niepoko-
j¹ce wieœci o wyczerpaniu
siê œrodków finansowych
na realizacjê zadañ inwesty-
cyjnych w tym priorytecie,
lecz minister kultury zdecy-
dowa³ o przesuniêciu œrod-
ków z innych dzia³ów bu-
d¿etowych przedmiotwego
programu i zasilenia nimi
priorytetu infrastrukturalne-
go, co skutkowa³o zakwali-
fikowaniem naszego wnio-
sku do dofinansowania.
Efektem tych zabiegów by³o
podpisanie w Miko³ajki (6
grudnia 2013 r.) umowy o
dofinansowanie.

Nowa siedziba bibliote-
ki powstanie w rezultacie
adaptacji i rozbudowy daw-
nego mieszkania socjalne-

go, znajduj¹cego siê na terenie Miejskiego Zespo³u Szkó³
przy ul. M. Sk³odowskiej-Curie. Bêdzie to obiekt jednokon-
dygnacyjny, nawi¹zuj¹cy swoj¹ architektur¹ to s¹siednie-
go budynku szko³y. Ca³kowita jego powierzchnia u¿ytkowa
wynosiæ bêdzie 222 m2, a sk³adaæ siê bêdzie na ni¹ 12 po-
mieszczeñ, w tym sala wielofunkcyjna (53,8 m2), wypo¿y-
czalnia z kafejk¹ internetow¹ (54,1 m2), sala dla dzieci (47,6
m2), czêœæ biurowa (23,6 m2), pomieszczenia socjalne oraz
gospodarcze (5,8 m2) oraz toalety. Obiekt bêdzie dostoso-
wany do potrzeb osób niepe³nosprawnych, m. in. poprzez
zaprojektowanie pochylni oraz toalety wyposa¿onej w ar-
maturê niezbêdn¹ dla osób poruszaj¹cych siê na wózkach.

Planowane rozpoczêcie robót budowlanych to koniec
marca lub pocz¹tek kwiet-
nia bie¿¹cego roku. Maj¹
one potrwaæ do koñca li-
stopada, kiedy to rozpocz-
nie siê procedura odbioru,
³¹cznie z uzyskaniem po-
zwolenia na u¿ytkowanie
budynku.

Mariusz Pysz
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Mimo ¿e przed dziesiêciu laty nasze cz³onkostwo w Unii wywo³y-
wa³o wiele pytañ i kontrowersji, to dzisiaj chyba ju¿ nikt nie ma
w¹tpliwoœci, ¿e korzyœci, jakie p³yn¹ ze Wspólnoty, przewy¿szaj¹ na-
sze oczekiwania. Dziesi¹ta rocznica wst¹pienia do Unii sk³ania do
podsumowañ i uzmys³owienia sobie, co siê zmieni³o przez ten czas.
Z jednej strony mamy kilometry autostrad, mosty, stadiony, oczysz-
czalnie œcieków, chodniki... a z drugiej – nowy wizerunek Polski i
Polaków w Europie. Wspó³decydujemy o przysz³oœci Unii, jesteœmy
w grupie 6 najwiêkszych i najbardziej wp³ywowych pañstw Wspólno-
ty. Staliœmy siê powa¿nym graczem, z którego g³osem nale¿y siê
liczyæ.

Jan Truszczyñski w
2006 r. zosta³ wicedy-
rektorem w Dyrekcji
Generalnej ds. Rozsze-
rzenia UE w Komisji
Europejskiej. Nato-
miast Marek Grela  obj¹³
w 2006 r. funkcjê dy-

rektora do spraw stosunków transatlantyckich, Ameryki £aciñskiej w
Sekretariacie Generalnym Rady Unii Europejskiej w Brukseli.

W powo³anej Traktatem Lizboñskim Europejskiej S³u¿bie Dzia³añ
Zewnêtrznych (unijnej dyplomacji), której szefuje wiceprzewodnicz¹-
ca KE Catherine Ashton, zatrudnienie znaleŸli: Maciej Popowski  jako
zastêpca sekretarza generalnego ds. stosunków miêdzyinstytucjonal-
nych oraz Jan Tombiñski jako szef Delegatury UE na Ukrainie i To-
masz Koz³owski na podobnym stanowisku w Korei Po³udniowej.

Niezwykle istotny dla naszej pozycji by³ te¿ moment objêcia przez
Polskê po raz pierwszy Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w
drugiej po³owie 2011 r. Pamiêtam uroczyste przemówienie Prezy-
denta RP Bronis³awa Komorowskiego w PE 13 wrzeœnia 2011 r.
Obradom przewodniczy³ Jerzy Buzek (by³y szef ministra Komorow-
skiego), pierwsze miejsce wœród komisarzy zajmowa³ Janusz Lewan-
dowski, a miejsca w Radzie UE polscy ministrowie.

Prezydent rozpocz¹³ swoje wyst¹pienie od krótkiej lekcji historii
integracji europejskiej i... polskiej Konstytucji dla Europy z 1831
roku! Tak bowiem nazwa³ stworzony przez siebie (po jednej z bitew
powstania listopadowego) traktat „o wiecznym pokoju” polski myœli-
ciel – Wojciech Jastrzêbowski.

Przemówienie nagrodzono owacj¹ na stoj¹co. Nastrój by³ pod-
nios³y, a moment historyczny, mimo ¿e kilku polskich pos³ów osten-
tacyjnie na pocz¹tku wysz³o, a czêœæ tych, co zostali, nie bili braw i nie
wstali.

Bêd¹c debiutantem w Prezydencji, spisaliœmy siê dobrze, szcze-
gólnie na tle wczeœniejszych „nowych” sterników: Czechów i Wêgrów,
którzy w powszechnej opinii pozaliczali spektakularne wpadki.

Mnie jako Polkê niezwykle ciesz¹ nasze narodowe akcenty w Unii
Europejskiej. Parlament Europejski od dawna ma w zwyczaju hono-
rowanie wybitnych postaci, które przyczyni³y siê do europejskiej in-
tegracji, poprzez nadawanie ich imion miejscom wa¿nym dla naszej
Instytucji. „Swoje” budynki w Strasburgu i Brukseli posiadaj¹ m.in.:
Winston Churchill, Altiero Spinelli, Willy Brandt czy József Antall
(pierwszy premier demokratycznych Wêgier). Strasburski dziedzi-
niec parlamentarny nosi nazwê Agora Bronislaw Geremek (fot. po-
wy¿ej). Jednak¿e gdy pojawi³a siê inicjatywa nadania œwie¿o oddanej
do u¿ytku  promenadzie, przebiegaj¹cej przez kompleks budynków
Parlamentu Europejskiego w Brukseli, nazwy „Esplanade de la Soli-
darité / Esplanade van de Solidariteit” – nie wszyscy cz³onkowie
Prezydium byli do tej idei przekonani. Pomys³, by uhonorowaæ wk³ad

praca zosta³a oceniona dobrze,
zatem szykujê siê do eurowybo-
rów. W 2004 r. mia³am ponad 35Polacy na TOP-ie w Europie
stentami zarówno w Parlamencie, jak i w regionie na rzecz obywateli.
Wyborcy oceni¹ to przy urnach.

Poza moj¹ prac¹ w Prezydium Parlamentu oraz w Komisjach
Prawnej, Bud¿etowej i Petycji staram siê te¿ pomagaæ Dolnoœl¹za-
kom i Opolanom w rozwi¹zywaniu ich ¿yciowych problemów. Do

Autorka tekstu - europos³anka Lidia Geringer de Odenberg.

Powspominajmy przez chwilê…
Gdy 54-osobowa delegacja polskich europos³ów w 2004 r. po

raz pierwszy przekracza³a progi Parlamentu Europejskiego, nasi star-
si sta¿em koledzy i kole¿anki nie spodziewali siê, ¿e tak szybko stanie-
my siê widoczni i wp³ywowi...

W pierwszych dniach naszego pos³owania wybieraliœmy Prze-
wodnicz¹cego Parlamentu, wœród najpowa¿niejszych kandydatów
pojawi³ siê polski pose³ – Bronis³aw Geremek, nominowany przez
ALDE, trzeci¹ co do wielkoœci parlamentarn¹ frakcjê polityczn¹ Libe-
ra³ów i Demokratów. Wsparcie dla jego kandydatury wykroczy³o dale-
ko poza kr¹g tej grupy politycznej, ale nie wystarczy³o, by Polak
wygra³ wybory. Gdy Bronis³aw Geremek zgin¹³ tragicznie w wypadku
drogowym 13 lipca w 2008 r., europarlamentarzyœci postanowili uczciæ
jego pamiêæ, nazywaj¹c jego imieniem wewnêtrzny dziedziniec Parla-
mentu Europejskiego w Strasburgu.

Wróæmy jednak do 2004 r., gdy Przewodnicz¹cym PE zosta³ Hisz-
pan Josep Borrell, a na Wiceprzewodnicz¹cych wybrano dwóch Pola-
ków: Jacka Saryusza-Wolskiego i Janusza Onyszkiewicza. W Prezy-
dium zasiad³a te¿ - jako Kwestor - Genowefa Grabowska. Po ich 2,5-
letniej kadencji w Prezydium, w nastêpnych funkcyjnych wyborach
pojawili siê w Prezydium jako Wiceprzewodnicz¹cy - Adam Bielan i
Marek Siwiec.

Europejscy pos³owie na tyle przyzwyczaili siê do polskiej obec-
noœci „na szczycie”, ¿e nikogo nie zdziwi³o, gdy spoœród kandydatów
na Przewodnicz¹cego PE w 2009 r. najwiêksze poparcie uzyska³ Jerzy
Buzek, z którym mia³am przyjemnoœæ jako Kwestor zasiadaæ wtedy w
Prezydium i byliœmy jedynymi Polakami w tamtym sk³adzie. Obecnie
po kolejnych wyborach dalej pe³niê funkcjê Kwestora, a wraz ze mn¹
zasiadaj¹ w Prezydium Jacek Protasiewicz jako Wiceprzewodnicz¹cy i
Bogus³aw Liberadzki jako Kwestor (w sk³ad Prezydium PE poza Prze-
wodnicz¹cym wchodzi 14 Wiceprzewodnicz¹cych i 5 Kwestorów).

Od momentu akcesji Polacy odpowiadali za bardzo wa¿ne kwe-
stie w Komisji Europejskiej. Od 2004 r. rozwój regionalny le¿a³ w
gestii Komisarz Danuty Huebner, a od 2009 r. nad bud¿etem unijnym
czuwa Komisarz Janusz Lewandowski.

W unijnej administracji w 2006 r., jako jeden z pierwszych, wyso-
kie stanowisko obj¹³ Piotr Nowina-Konopka. Zosta³ on dyrektorem
ds. kontaktów z parlamentami krajowymi w PE, a nastêpnie od 2010
r. - dyrektorem ds. kontaktów z Kongresem Stanów Zjednoczonych.

polskiego ruchu w demokratyczne przemiany w Europie, a nie
konkretn¹ osobê, jak to mia³o do tej pory miejsce, pojawi³ siê po
raz pierwszy. Rok trwa³y uzgodnienia pomiêdzy cz³onkami Prezy-
dium i belgijskimi w³adzami, do których formalnie nale¿y pro-
menada, w koñcu – 1 wrzeœnia 2010 r. nast¹pi³o uroczyste nada-
nie jej proponowanej nazwy w 30. rocznicê powstania „Solidar-
noœci”.

Na tym jednak nie koñcz¹ siê polskie akcenty w Parlamencie
Europejskim. W Strasburgu przed naszymi budynkami powie-
waj¹ flagi wszystkich pañstw cz³onkowskich na masztach, wypro-
dukowanych w Stoczni Gdañskiej, o czym informuj¹ specjalne
podpisy.

Ponadto na Agora Bronislaw Geremek znajduje siê szklana
rzeŸba „Zjednoczona Ziemia” autorstwa Beaty i Tomasza Urbano-
wiczów (na zdjêciu po prawej) ofiarowana 11 maja 2005 r. przez
miasto Wroc³aw. Wszystkie grupy wizytuj¹ce Parlament Europej-
ski fotografuj¹ siê na jej tle .

Zawsze przechodz¹c obok polskich akcentów uœmiecham siê
do siebie myœl¹c, ¿e jeszcze tak niedawno ani ich ani nas tu nie
by³o… W czasie mojej kadencji jako Kwestor w Prezydium Par-
lamentu Europejskiego doprowadzi³am m.in do utworzenia pre-
sti¿owego Regionalnego Biura Parlamentu Europejskiego i Ko-
misji Europejskiej we Wroc³awiu, którego dzia³alnoœæ przyczynia
siê do skutecznej, szeroko rozumianej promocji Polski, a tak¿e
czynnego informowania obywateli o szansach, jakie im stwarza
Unia Europejska.

Jako pose³ zajmujê siê harmonizowaniem i upraszczaniem
prawa wspólnotowego oraz finansami Unii. Uczestniczy³am m.in
w pracach nad korzystnym dla Polski bud¿etem na lata 2014-
2020, dziêki któremu do naszego kraju trafi oko³o 106 mld euro.

Zaproponowano mi ponowny start, moja dotychczasowa

tys. g³osów poparcia, w 2009 r.
prawie podwoi³am ten wynik.
Przez ostatnie 5 lat dalej inten-
sywnie pracowa³am z moimi asy-

biura poselskiego stale zwracaj¹ siê obywatele „zagubieni w admini-
stracji”, mamy tak¿e wielu wolontariuszy, którzy czynnie w³¹czaj¹ siê
w niesion¹ przez nas pomoc. Œwiadczymy bezp³atne porady prawne i
podatkowe, animujemy ró¿nego rodzaju szkolenia. Informujemy o
szansach, jakie stwarza Unia, organizujemy tzw. lekcje europejskie i
wizyty studyjne do Parlamentu Europejskiego. Z moich zaproszeñ do
Brukseli i Strasburga skorzysta³o ju¿ ponad 3.500 osób z naszego
regionu. Mimo miejsca pracy oddalonego o 1.200 km st¹d staram
siê byæ blisko obywateli.

W przysz³oœci, jeœli wyborcy tak zdecyduj¹, chcia³abym w PE
m.in dokoñczyæ prace nad harmonizacj¹ i reform¹ prawa autorskie-
go, by dostêp online do wspólnego dziedzictwa by³ powszechny.
Wbrew pozorom to jest mo¿liwe. Trwaj¹ ju¿ ca³kiem zaawansowane
prace nad takim rozwi¹zaniem.

Myœlê, ¿e wszyscy bardzo powa¿nie powinni podejœæ do nadcho-
dz¹cych eurowyborów, a przede wszystkim wzi¹æ w nich udzia³ i wy-
braæ swojego kandydata. Mamy mo¿liwoœæ wybraæ godn¹ naszych
wielkich, unijnych planów now¹ ekipê poselsk¹ ju¿ w maju 2014 r.
Skorzystajmy z tej szansy, we w³asnym i narodowym interesie.

Lidia Geringer de Odenberg

Prezydent RP Bronis³aw Komorowski zarz¹dzi³, ¿e
w Polsce wybory europarlamentarne odbêd¹ siê 25
maja 2014 r.



Sport to zdrowie!

TY TE¯ MO¯ESZ POMAGAÆ! Zdecyduj o pozostawieniu 1% w naszym mieœcie wspiera-
j¹c dzia³alnoœæ Fundacji na Rzecz Rozwoju Spo³ecznoœci Lokalnej „Œwieradów – Czernia-
wa”, bêd¹c¹ organizacj¹ po¿ytku publicznego. Nale¿y jedynie w  sk³adanym rocznym zezna-
niu podatkowym o wysokoœci osi¹gniêtego dochodu wpisaæ pe³n¹ nazwê naszej organiza-
cji oraz numer, pod którym zosta³a zarejestrowana w Krajowym Rejestrze S¹dowym (KRS):

Fundacja na Rzecz Rozwoju Spo³ecznoœci
Lokalnej „Œwieradów – Czerniawa”

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

¿adnych kosztów jego przekazania - zrobi to Urz¹d Skarbowy. Nawet najmniejsza kwota jest
ogromnym wsparciem lokalnych dzia³añ.

Œrodki dotychczas otrzymane przeznaczane by³y na organizacjê imprez: „Czerniawa, jaka
strawa?”, „Czerniawskie grillowanie”, jarmark „Czerniawskim targiem”, a tak¿e organizacjê
pleneru rzeŸbiarskiego przy Czarcim M³ynie i wielu innych. Otrzymane kwoty, które zasil¹
konto fundacji, pozwol¹ nam w bie¿¹cym roku kontynuowaæ dzia³ania w zakresie promocji
Œwieradowa-Zdroju.

Rozmawiamy w trakcie trwania olim-Rozmawiamy w trakcie trwania olim-Rozmawiamy w trakcie trwania olim-Rozmawiamy w trakcie trwania olim-Rozmawiamy w trakcie trwania olim-
piady w Soczi, bo ona obudzi³a pani wspo-piady w Soczi, bo ona obudzi³a pani wspo-piady w Soczi, bo ona obudzi³a pani wspo-piady w Soczi, bo ona obudzi³a pani wspo-piady w Soczi, bo ona obudzi³a pani wspo-
mnienia sportowe sprzed ponad 40 lat...mnienia sportowe sprzed ponad 40 lat...mnienia sportowe sprzed ponad 40 lat...mnienia sportowe sprzed ponad 40 lat...mnienia sportowe sprzed ponad 40 lat...

- … i jak sobie pomyœlê, ile teraz przyjemno-
œci czerpiê z aktywnoœci ruchowej i pozytywnej ener-
gii, to bardzo trudno mi zrozumieæ, czemu wtedy
nie potrafi³am siebie doceniæ na sportowej niwie.

Jak siê zaczê³o?Jak siê zaczê³o?Jak siê zaczê³o?Jak siê zaczê³o?Jak siê zaczê³o?
- W cieplickiej szkole by³y problemy z interna-

tem, bo mnóstwo uczniów przypada³o na jedno
wolne miejsce, a mnie powiedzieli, ¿e jak zg³oszê
akces do jakiejœ dyscypliny sportowej, za³atwi¹ mi
tam miejsce. Przyzna³am siê, ¿e na koloniach do-
brze mi wychodzi³ rzut pi³eczk¹, wiêc zapropono-
wali rzut oszczepem – i tak wkroczy³am do sportu.
Zamieszka³am w internacie, a w wieku 16 lat mia-
³am swoje „wejœcie smoka” - III miejsce w mistrzo-
stwach powiatu szkó³ œrednich.

Mo¿e jeszcze wynik pani pamiêta?Mo¿e jeszcze wynik pani pamiêta?Mo¿e jeszcze wynik pani pamiêta?Mo¿e jeszcze wynik pani pamiêta?Mo¿e jeszcze wynik pani pamiêta?
- No, pewnie, tego siê nie zapomina - 27,65 m.

Ale oszczep chyba nie by³ mi pisany, bo trenuj¹c
rzuty na stadionie w Cieplicach us³ysza³am strza³y
dochodz¹ce z pobliskiej strzelnicy. Posz³am tam  z
kole¿ank¹, tak z  ciekawoœci, i okaza³o siê, ¿e brako-
wa³o im damskiej dru¿yny do zawodów w trójboju
obronnym sk³adaj¹cym siê z biegu, rzutu grana-
tem i strzelania.

I tak pani „w biegu” zaczê³a strzelaæ?I tak pani „w biegu” zaczê³a strzelaæ?I tak pani „w biegu” zaczê³a strzelaæ?I tak pani „w biegu” zaczê³a strzelaæ?I tak pani „w biegu” zaczê³a strzelaæ?
- Ma³o - od razu wygra³am igrzyska wojewódz-

kie LOK w Jeleniej Górze. By³ maj 1972 roku. Rok
póŸniej jako cz³onek 3-osobowej dru¿yny woj. wro-
c³awskiego pojecha³am do Brzeska, gdzie zdobyli-
œmy IV miejsce, a w kolejnym roku by³ udzia³ w VI
Ogólnopolskich Igrzyskach Zimowych M³odzie¿y
Szkolnej i Studenckiej. W ka¿dym razie z tej zimo-
wej opcji zrodzi³a siê propozycja dla mnie – przej-
œcia na biathlon.

TTTTTak po prostu?ak po prostu?ak po prostu?ak po prostu?ak po prostu?
- A, tak! Bieg na nartach i strzelanie z kbks –

bardzo mi siê to spodoba³o i musia³am mieæ niez³y
dryg do tej konkurencji, bo w debiucie – to by³y
zawody powiatowe w Jakuszycach – zdoby³am II
miejsce. Tak, tak, biega³am po Polanie Jakuszyc-
kiej jeszcze zanim siê narodzi³ Bieg Piastów, 40 lat
przed Justyn¹ Kowalczyk!

Jak pani zapamiêta³a tamte tereny?Jak pani zapamiêta³a tamte tereny?Jak pani zapamiêta³a tamte tereny?Jak pani zapamiêta³a tamte tereny?Jak pani zapamiêta³a tamte tereny?
- Strzelnica nie by³a tak blisko granicy jak dziœ,

polana wykarczowana z drzew, za stanowiskami ster-
ta korzeni, œnieg po uszy, ale œlady ju¿ wtedy by³y
wytyczane. I bez ¿adnych szaleñstw, bo w strefie
przygranicznej nie mog³o byæ za t³oczno.

Czy dziœ lubi pani sobie po tych tra-Czy dziœ lubi pani sobie po tych tra-Czy dziœ lubi pani sobie po tych tra-Czy dziœ lubi pani sobie po tych tra-Czy dziœ lubi pani sobie po tych tra-
sach pobiegaæ?sach pobiegaæ?sach pobiegaæ?sach pobiegaæ?sach pobiegaæ?

- Po trasach pucharowych niekoniecznie, ale
przebieg³am ju¿ na nartach ponad 20 km z Polany
Jakuszyckiej do Czerniawy, dwukrotnie pieszo z ki-
jami, rowerem te¿, tylko jakoœ z Biegiem Piastów
mi siê nie z³o¿y³o... W styczniu Mariusz Wiatr, szef

Urszula Wyszomirska (59 l.), czer-
niawianka, absolwentka Zasadniczej
Szko³y Rzemios³ Artystycznych w Cie-
plicach o specjalnoœci tkacz maszyno-
wo-rêczny i zaocznego Technikum W³ó-
kienniczego w Lubaniu. 17 lat przepra-
cowa³a w Fatmie, a kolejnych 10 – do
emerytury - w Uzdrowisku, gdzie zali-
czy³a wszystkie mo¿liwe stanowiska, od
pomocy kuchennej do stró¿a parkingu.
M¹¿ jest budowlañcem.

Z Urszul¹ Wyszomirsk¹ rozmawia
Adam Karolczuk.

naszego ko³a PTTK, wrêczy³ mi dwa bilety na Pu-
char Œwiata w biegach – za co jestem mu bezgra-
nicznie wdziêczna i serdecznie dziêkujê – wiêc mia-
³am okazjê do przywo³ywania wspomnieñ. Porów-
nanie naszych zawodów i Pucharu Œwiata – bez-
cenne. ¯y³am w innych czasach i dla mnie tamte
zawody mia³y tak¹ sam¹ rangê jak dzisiejszy PŒ!
Ale szko³a siê skoñczy³a i trzeba siê by³o po¿egnaæ
ze sportem. Na koniec jeszcze wystrzela³am sobie
III miejsce w powiatowych zawodach strzeleckich o
Srebrny Muszkiet w Jeleniej Górze i nonszalancko
odrzuci³am propozycjê przyjêcia pracy w fabryce
dywanów w Kowarach, gdzie mieli silny zak³ado-
wym klub sportowy.

Powód?Powód?Powód?Powód?Powód?
- Jakiœ patriotyzm lokalny kaza³ mi wróciæ na te

tereny.
I wtedy nast¹pi³  ostateczny rozbrat zeI wtedy nast¹pi³  ostateczny rozbrat zeI wtedy nast¹pi³  ostateczny rozbrat zeI wtedy nast¹pi³  ostateczny rozbrat zeI wtedy nast¹pi³  ostateczny rozbrat ze

spor tem?sportem?sportem?sportem?sportem?
- W Fatmie to dopiero by³ sport! Sz³am pieszo

do i z pracy po 3,5 km w ka¿d¹ stronê. Pracowa³am
w akordzie jako snowaczka, maszyna mia³a ze 30
metrów d³ugoœci, a ja przez 8 godzin codziennie
wybiega³am niezliczone iloœci kilometrów, bo nici
rwa³y siê czêsto. I po tej „biegaj¹cej” akordowej
dniówce droga powrotna do domu zajmowa³a mi
raptem 14 minut!

Sport to zdrowie!Sport to zdrowie!Sport to zdrowie!Sport to zdrowie!Sport to zdrowie!
- Musia³am byæ zdrowa, w ogóle nic mnie siê

nie ima³o. Pracê traktowa³am sumiennie jak sport,
tak by³o w Fatmie, tak by³o w Uzdrowisku, najpierw
w Czerniawie, potem w Œwieradowie. I nie patrzy-
³am, dzieñ czy noc - latarenka do rêki i przed siebie
do pracy, przez las do Œwieradowa, bo krucho by³o
zarówno z autobusami, jak i z pieniêdzmi na bilety.
Dopiero po przejœciu na emeryturê zaczê³am spe³-
niaæ swe marzenia – rower i biegówki. Raz nawet
stanê³am na starcie Bike Maratonu, ale tamtego
dnia la³o jak z cebra, Bogatynia p³ywa³a i zawody
odwo³ano. Coœ czujê, ¿e chyba muszê znów stan¹æ
na starcie, nie dla wyniku, ale dla samej siebie.
Generalnie lubiê moje samotne wyprawy, bo sama
sobie dyktujê tempo, nawet na zegarek nie patrzê,

Nie ci¹gnê³o pani do profesjonalnegoNie ci¹gnê³o pani do profesjonalnegoNie ci¹gnê³o pani do profesjonalnegoNie ci¹gnê³o pani do profesjonalnegoNie ci¹gnê³o pani do profesjonalnego
klubu?klubu?klubu?klubu?klubu?

- Jakoœ siê o tym nie myœla³o, cz³owiek by³
zapatrzony w idoli, z Szewiñsk¹ na czele, ale ówcze-
sny sport to by³o klasyczne amatorstwo, czysta ry-
walizacja, bardziej patrzy³o siê, ¿eby zdobyæ zawód.
Mo¿e straci³am szansê z t¹ fabryk¹ dywanów, kto to
wie. Ale nie narzekam, na rower wsiadam w ka¿dej
wolnej chwili, prawie codzienne. Mam dzik¹ satys-
fakcjê, gdy wyje¿d¿am z domu i z roweru schodzê
po raz pierwszy dopiero w Jakuszycach, robiê krótk¹
przerwê i grzbietem Gór Izerskich wracam do cha-
³upy, a licznik mi pokazuje 60 km.

W sezonie ile ten licznik nabija?W sezonie ile ten licznik nabija?W sezonie ile ten licznik nabija?W sezonie ile ten licznik nabija?W sezonie ile ten licznik nabija?
- Oj, du¿o tego nie ma, jakieœ 500 km, ale

przecie¿ mam co robiæ: dom, ogród, wyszywanie...
Jakie wyszywanie?Jakie wyszywanie?Jakie wyszywanie?Jakie wyszywanie?Jakie wyszywanie?
- Krzy¿ykowe! To w³aœnie mój haftowany pa-

pie¿ by³ licytowany u Owsiaka na Wielkiej Orkie-
strze, tylko chêtnych nie by³o i dopiero po licytacji
kupi³ go kuracjusz z Gi¿ycka.

Ile czasu zajmuje pani taki wyszywanyIle czasu zajmuje pani taki wyszywanyIle czasu zajmuje pani taki wyszywanyIle czasu zajmuje pani taki wyszywanyIle czasu zajmuje pani taki wyszywany
obraz?obraz?obraz?obraz?obraz?

Papie¿ to migiem, bo szybko robi³am, na spo-
³eczne zamówienie, ale jak raz spodoba³ mi siê u
znajomych obraz przedstawiaj¹cy konie, zrobi³am
jego zdjêcie, wys³a³am do gazety „Hafty Polskie”, w
redakcji zrobili mi obraz techniczny i na tej podsta-
wie przez dwa lata w wolnych chwilach robi³am
sobie wyszywan¹ kopiê. Ka¿dy krzy¿yk to inny ko-
lor, a by³o ich ponad 30.

Z daleka wygl¹da jak malowanyZ daleka wygl¹da jak malowanyZ daleka wygl¹da jak malowanyZ daleka wygl¹da jak malowanyZ daleka wygl¹da jak malowany.....
- Bo tak ma wygl¹daæ.
Czuje pani, ¿e na d³ugo jeszcze jej si³Czuje pani, ¿e na d³ugo jeszcze jej si³Czuje pani, ¿e na d³ugo jeszcze jej si³Czuje pani, ¿e na d³ugo jeszcze jej si³Czuje pani, ¿e na d³ugo jeszcze jej si³

wystarczy?wystarczy?wystarczy?wystarczy?wystarczy?
- Na d³ugo, genetycznie mam to po mamie,

która pochodzi³a z Beskidu ¯ywieckiego. Mama
mia³a wiêcej si³, bo wy¿sze góry j¹ otacza³y.

Mówi pani, ¿e lubi samotnie stawiaæMówi pani, ¿e lubi samotnie stawiaæMówi pani, ¿e lubi samotnie stawiaæMówi pani, ¿e lubi samotnie stawiaæMówi pani, ¿e lubi samotnie stawiaæ
sobie cele, ale przecie¿ w PTTK dzia³aciesobie cele, ale przecie¿ w PTTK dzia³aciesobie cele, ale przecie¿ w PTTK dzia³aciesobie cele, ale przecie¿ w PTTK dzia³aciesobie cele, ale przecie¿ w PTTK dzia³acie
grupowo.grupowo.grupowo.grupowo.grupowo.

- W PTTK odnajdujemy siê wszyscy i co naj-
wa¿niejsze – lubimy siê, a to dla grupy bardzo
wa¿ne. Ale w ¿yciu byœmy w sobie tej pasji nie
odnaleŸli, gdyby jej nam nie zaszczepi³ pan Wiatr,
dziêki któremu „wydepta³am” ju¿ sobie ma³¹ z³ot¹
Górsk¹ Odznakê Turystyczn¹.

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

tylko wyznaczam cel i jadê,
mam du¿o czasu.

Wyszywanie tego w³aœnie obrazu zajê³o pani Urszuli 2 lata - wygl¹da jak malowany, bo
powinien tak wygl¹daæ!

Za okazan¹ ¿yczliwoœæ z góry dziêkujemy -
prezes fundacji

Ma³gorzata Gettner

Panna Ula na biegówkach w Jakuszycach
na 40 lat przed pann¹ Justyn¹!



FERIE 2014  FERIE 2014  FERIE 2014  FERIE 2014

Tegoroczne has³o zajêæ opiekuñczo-wychowawczych,
zorganizowanych w Œwietlicy Œrodowiskowej UL, brzmia³o
„Trzymaj Formê”. Celem codziennych spotkañ by³o po-
szerzenie wiedzy na temat zdrowego od¿ywiania, uczestnic-
two w zajêciach ruchowych, wycieczkach pieszych, popra-

TTTTTalerz zdrowia w ULUalerz zdrowia w ULUalerz zdrowia w ULUalerz zdrowia w ULUalerz zdrowia w ULU

Jak co roku, przy Szkole Podstawowej nr 2 zorganizowa-
no zimowisko w którym uczestniczy³o 20 dzieci. Zajêcia trwa-
³y od 17 do 28 lutego i odbywa³y siê w formie pogadanek,
dyskusji, gier, zabaw, konkursów oraz wycieczek.

Zaproponowano ró¿ne formy spêdzania czasu wolne-
go, umo¿liwiaj¹c rozwój zainteresowañ i uzdolnieñ wycho-
wanków, oraz propagowanie zdrowego stylu ¿ycia. Praca
skierowana by³a na pokazanie dzieciom i m³odzie¿y walo-
rów aktywnego i zdrowego spêdzania wypoczynku. Wzmac-
niano równie¿ relacje w grupie i integracjê.

Pogoda by³a iœcie wiosenna, przez co w tym roku dzieci
nie mog³y skorzystaæ np. z toru snow-tubingowego. Zamiast
tego zorganizowano inne formy spêdzania wolnego czasu.

Du¿ym zainteresowaniem cieszy³y siê zajêcia kulinarne,
podczas których wykonaliœmy sa³atki owocowe, pyszne gofry
i tosty (na zdjêciu).

Najwiêksz¹ atrakcj¹ by³ wyjazd na ³y¿wy w Zgorzelcu,
gdzie wszyscy mogli spróbowaæ swoich si³ na lodowej tafli,
a tym, którzy mieli problemy, na pomoc przychodzi³y pin-
gwiny. Odwiedziliœmy równie¿ Multikino w którym ogl¹dali-
œmy „Lego przygodê”.

Jedn¹ z wielu atrakcji by³ wyjazd do sali zabaw „Bajtuœ”
w Lubaniu. Tam dzieci pokonywa³y tory przeszkód, bawi³y
siê w basenach z kulkami i na zje¿d¿alniach.

Podczas zimowego wypoczynku nie mog³o zabrakn¹æ
zajêæ z tenisa sto³owego, w których uczestniczyli prawie

Piêædziesiêcioosobowa grupa bra³a udzia³ w
zajêciach sportowych na sali gimnastycznej i œwie-
¿ym powietrzu, zajêciach plastycznych, teatral-
nych, p³ywackich w Aquaparku, a tak¿e uczy³a siê
piosenek turystyczno-ekologicznych przy akom-
paniamencie gitarowym Waldemara Mazurkiewi-
cza.

Dodatkowe atrakcje to: zwiedzenie zabytkowej
Rezydencji „Marzenie” i okazów ³owieckich w ho-
telu „Leœny Gród”, udzia³ w II Przegl¹dzie Teatral-
nym zorganizowanym przez MBP, wyjazd do £ago-
wa na dwugodzinne zajêcia pod opiek¹ instrukto-
ra na lodowisku, seans filmowy „Lego przygoda”
w Multikinie w Zgorzelcu i wycieczka piesza szla-
kiem niebieskim zakoñczona przejazdem po rynnie
saneczkowej w Szklarskiej Porêbie.

Uczestnicy i opiekunowie serdecznie dziêkuj¹
Miejskiej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Al-
koholowych - za sfinansowanie zajêæ, Urszuli Ku-
tryœ z Rezydencji „Marzenie” - za oprowadzenie
po obiekcie i foldery, mi³ej obs³udze „Leœnego Gro-
du” - za wyk³ad na temat zgromadzonych ekspo-
natów i otrzymane widokówki, paniom kucharkom
z Domu Wczasów Dzieciêcych - za pyszne obiady,

Agnieszce Kli-
mek, Marcinowi
Dru¿dze i Woj-
ciechowi Erlin-
gowi - za co-
dzienne dostar-
czanie smako³y-
ków na drugie
œniadanie.

wa kondycji fizycznej i zagospodarowanie czasu wolnego.

Opiekunowie zajêæ serdecznie dziêkuj¹ uczestnikom za
aktywny udzia³ w spotkaniach (34 osoby mia³y 100-procen-
tow¹ frekwencjê), wzorowe zachowanie, pomys³owoœæ i po-
moc w organizacji zajêæ, które zosta³y nagrodzone dyplo-
mami, a Stanis³awowi £ojko, Oskarowi Nogalowi, Natalii Re-
wers i Katarzynie Korowaj - za opiekê nad m³odszymi uczest-
nikami zajêæ.          TF

wszyscy. Organizowano te¿ ró¿nego typu gry i zabawy na
œwie¿ym powietrzu, gdy¿ pogoda, niezwyk³a jak na luty, bar-
dzo dopisywa³a. W czasie trwania zajêæ odwiedzi³ nas pan
policjant, który przeprowadzi³ pogadankê na temat bezpiecz-
nych ferii i nie tylko. Opowiedzia³ nam równie¿ o swojej pra-
cy.

Odwiedziliœmy Miejsk¹ Bibliotekê Publiczn¹, gdzie dzie-
ci wziê³y czynny udzia³ w kreowaniu ma³ych form teatral-
nych, a motywem przewodnim by³ kot, który pojawi³ siê rów-
nie¿ w pracach plastycznych wykonanych przez naszych
ma³ych aktorów.

Wiosennym akcentem koñcz¹cym zimowisko by³o…
pieczenie  kie³baski na grillu. Tak wiêc sezon na grillowanie
uwa¿amy za otwarty!                     Anna Bigus i Anna So³tys

„Zimowe” grillowanie
Dwa lata temu przeprowadziliœmy krótki wywiad wówczas z 5-

letni¹ Ig¹ Jurczak, która sta³a siê ambasadorem kociego konkursu.
Iga ju¿ chodzi do szko³y, troszkê siê zmieni³a, w koñcu jest uczniem,
a to ju¿ zobowi¹zuje; w czasie ferii wpad³a do nas z krótk¹ wizyt¹,
oczywiœcie z pluszakiem-kotkiem, i jak nam zdradzi³a, wiele w jej
¿yciu nie zmieni³o siê, nadal ma królika Tuptusia, lubi czytaæ ksi¹¿ki
o kotach, œpi w poœcieli z kocim wizerunkiem i wci¹¿ czeka na kota,
gdy¿ Tuptuœ nie tolerowa³by innego zwierz¹tka w domu. Jak przysta³o
na ambasadorkê konkursu, pogrozi³a nam placem za to, ¿e zrobi³y-
œmy rok przerwy od konkursu, przeto obiecujemy, ¿e koci konkurs za
rok siê odbêdzie, a my ju¿ teraz zaprosiliœmy Igê do obrad w ocenia-
niu prac. Przekona³a siê, ¿e nie jest to ³atwa praca.

Przedszkole gór¹!

Kategoria plastyczna  - wiek przedszkolnyKategoria plastyczna  - wiek przedszkolnyKategoria plastyczna  - wiek przedszkolnyKategoria plastyczna  - wiek przedszkolnyKategoria plastyczna  - wiek przedszkolny
Prace zbiorowe: I - grupa „Biedronki”, II - Oddzia³ Przedszkolny

przy SP nr 2, III grupa „Stokrotki”. Prace indywidualne: I – Zuzia
Wolanin i Anastazja Czukiewska, II – Tymon ̄ y³kiewicz, Eliza Cielec-
ka i Dominik Feliñski, III – Oliwia Osiñska, Sylwia Tetich i Igor Dzier-
ka.

Kategoria plastyczna - wiek szkolnyKategoria plastyczna - wiek szkolnyKategoria plastyczna - wiek szkolnyKategoria plastyczna - wiek szkolnyKategoria plastyczna - wiek szkolny
I – Oliwier Burawski, II – Zuzanna Marusiak i Iga Jurczak, III

Wojciech Pó³torak.
Kategoria – prace techniczneKategoria – prace techniczneKategoria – prace techniczneKategoria – prace techniczneKategoria – prace techniczne
I - rodzina Hyczewskich i Oliwia G³adzik, II Kacper Hutek oraz

Nikola i Kinga Szukiewiczówny, III – Julka i Jakub Olszewscy, III –
Justyna Rozum.

Kategoria – fotografiaKategoria – fotografiaKategoria – fotografiaKategoria – fotografiaKategoria – fotografia
I – Karolina Salawa, II Tobiasz Rudnicki, III – Teresa Fierkowicz.
Nagrody specjalneNagrody specjalneNagrody specjalneNagrody specjalneNagrody specjalne: od referatu promocji UM – Amelia Pikie-

wicz, od dyrektora MBP – Szymon Pó³torak, od radnej Danuty Erling
- Julia Wasilewska, od g³ównej ksiêgowej MZS – Marta Despot, od
Igi, ambasadorki kociego konkursu – Karolina Salawa

Oceniaj¹c konkurs mo¿na jednym s³owem podsumowaæ – przed-
szkolaki gór¹! Ich prace by³y lepsze od dzieci w wieku szkolnym.

Z lewej - rozko³ysaliœmy Chybotka w Szklarskiej Porêbie.
Powy¿ej - lodowisko da³o nam namiastkê zimy.
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·  Sprzedam gara¿ dwustanowi-
skowy przy ul. Górskiej. Tel. 75 78
17 288 (po godz. 15) ·  Kancelaria
Podatkowa KARGEM mgr Bogumi-
³a Tasulis. Tel. 75 75 225 38, 506
053 924, 601 835 007  ·  Manicure
i pedicure z mo¿liwoœci¹ dojazdu
do domu. Rezerwacja telefoniczna
pod nr. 665 285 666 · Kupiê stary
dom do remontu (z ma³¹ dzia³k¹).
Tel. 730152 414.

OGŁOSZENIA
DROBNET. Aficki, tel. 604 499 175

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

W ubieg³ym roku posz³am na bal gimnazjali-
stów i pójdê znów za dwa lata, bo zwykle bywam na
nich co trzy lata, mówi¹c zawsze „muszê, bo to
moja klasa!” Co trzy lata zaczynam naukê ¿ycia z
mymi 7-latkami (i czasami 6-latkami), prze¿ywam
z nimi wszystkie chwile dobre i z³e; odkrywamy
nieodkryte, nazywamy nienazwane, sklejamy to, co
napotkamy porozrzucane na ich drodze. Po trzech
latach oddajê mych uczniów w pó³ ukszta³towa-
nych, rozbudzonych intelektualnie, ciekawych œwia-
ta, ju¿ czuj¹cych sw¹ wartoœæ, ju¿ umiej¹cych po-
kazaæ ironiczny stosunek do otaczaj¹cej ich rzeczy-
wistoœci.

Oddajê - ale siê ich nie pozbywam, bo przez
szeœæ kolejnych lat uwa¿nie obserwujê ich poczy-
nania. Jakoœ nie mog³abym zgasiæ w sobie tej cie-
kawoœci, czy wszystkie te moje Jole, Kasie, Mary-
sie, Jurki, Janki i Paw³y id¹ œcie¿k¹ rozwoju tak, jak
ja j¹ sobie dla ka¿dego z nich wyobrazi³am.

Nie unikamy siê, przeciwnie, w ka¿dej dogod-
nej chwili ja rozmawiam z nimi, a oni nie pomin¹

¿adnej okazji, by powiedzieæ mi o czymœ wa¿nym,
co zasz³o w ich ¿yciu. Z wieloma moimi wychowan-
kami chodzimy na rajdy - w podstawówce i w gim-
nazjum, ba, i ci licealni siê trafi¹, dziêki czemu w
odsztywnionej atmosferze mogê siê im przyjrzeæ i
w skrytoœci ducha powiedzieæ sobie z dum¹: No,Te-
reska, dobrze siê spisa³aœ, oni s¹ tacy, jak sobie to
dziewiêæ czy szeœæ lat lat wczeœniej wymarzy³aœ:
dzielni, m¹drzy, doroœli!

I dlatego co trzy lata idê na bal gimnazjalisty,
bo to chyba ostatnia okazja, by móc popatrzeæ na
nich wszystkich w jednym miejscu, wyobraziæ so-
bie, któr¹ pójd¹ drog¹ i czy s³usznych dokonaj¹
wyborów, i by sobie utrwaliæ ich w pamiêci - obraz
ich powa¿nych twarzy by³ mi potrzebny 2 wrzeœnia,
gdy stanê³am przed kolejn¹, tym razem 18-oso-
bow¹ klas¹ pierwszaków, spojrza³am na nich i za-
da³am sobie pytanie: Kim bêdziecie na balu gim-
nazjalistów za 9 lat?

I tak krêci siê to moje ko³o fortuny od bez ma³a
30 lat...     T    T    T    T    Teresa Fierkowiczeresa Fierkowiczeresa Fierkowiczeresa Fierkowiczeresa Fierkowicz

Parafia œw. Józefa, Miejska Biblioteka Publiczna i Urz¹d Miasta og³aszaj¹

POKL 9.5 Projekt ,,Dzia³anie paszportem do sukcesu”
Fundacja na Rzecz Rozwoju Spo³ecznoœci Lokalnej

„Œwieradów-Czerniawa”

Projekt  jest wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego

Redaktorskie próby

Grupa „Pismaków” redaguj¹cych  swoje artyku³y.

W ramach projektu „Dzia³anie paszpor-
tem do sukcesu”, wspó³finansowanego ze
œrodków unijnych, uczniowie Szko³y Pod-
stawowej nr 2 w Œwieradowie-Czerniawie
uczestnicz¹ w zajêciach maj¹cych na celu
podniesienie motywacji do nauki i rozwija-
nie uzdolnieñ.

W czêœci polonistycznej zajêcia odby-
waj¹ siê w dwóch grupach - redakcjach „Pi-
smaków” i „Naszego G³osu”. Pierwsza z nich
tworzy i wydaje dwumiesiêcznik pod tym sa-
mym tytu³em, druga swoje teksty prezentu-
je na gazetce œciennej w korytarzu szkolnym.

spó³ redakcyjny. Opisuj¹ wydarzenia szkol-
ne i bie¿¹ce. Poruszaj¹ tematy, które ich za-
interesowa³y, oburzy³y lub zdziwi³y. Utrwa-
laj¹ przy tym zasady ortograficzne i umiejêt-
noœæ konstruowania wypowiedzi. Przycho-
dzi im to o tyle ³atwiej, ¿e do ich dyspozycji
s¹ gry planszowe i komputerowe. Dzieci siê-
gaj¹ do ró¿nych Ÿróde³, by informacje, jakie
publikuj¹, by³y rzetelne i ciekawe. Redaguj¹
i dokonuj¹ korekty tekstów oraz poznaj¹ wy-
brane gatunki dziennikarskie.

Ten rodzaj zajêæ jest niew¹tpliwie nieco-
dzienn¹ i atrakcyjn¹ form¹ nauki jêzyka pol-

Wiosna tej zimy?
Potê¿ne zaspy œniegu, trzaskaj¹cy mróz

i wszechobecna biel. Taki obraz staje nam
przed oczami na has³o „zima”. Jednak nie
tym razem.

Trudno skojarzyæ widok za oknem z pa-
nuj¹c¹ - przynajmniej w naszych kalenda-
rzach - por¹ roku. Dodatnie temperatury,
s³oñce i p¹ki na drzewach - to niezwyk³y wi-
dok jak na grudzieñ.

Pozytywnych stron takiej pogody jest z
pewnoœci¹ wiele. Nie musimy ubieraæ siê na
tak zwan¹ „cebulê”, odœnie¿aæ wszystkiego
dooko³a i wci¹¿ szukaæ zagubionych rêka-
wiczek. Jednak zima mo¿e byæ przyjemna.
Któ¿ z nas nie lubi ³y¿ew, sanek i nart? Kto
nie chcia³by zbudowaæ olbrzymiego ba³wa-

JedŸmy ostro¿nie!

Powsta³y ju¿ dwa spoœród piêciu plano-
wanych numerów „Pismaków”, a w przygo-
towaniu s¹ kolejne. Uczniowie tworz¹ tek-
sty dotycz¹ce ¿ycia szko³y, sukcesów spor-
towych w³asnych i swoich kolegów oraz
tego, co dzieje siê wokó³ nich. Poznaj¹ pod-
stawowe gatunki dziennikarskie, a tak¿e ucz¹
siê zasad obowi¹zuj¹cych w tym zawodzie.
Przeprowadzaj¹ wywiady, tworz¹ sprawoz-
dania, wzmianki i notatki. Pe³ni¹ rolê redak-
torów, dziennikarzy, korektorów i fotogra-
fów. Decyduj¹ o tematyce i wygl¹dzie ga-
zetki – wybieraj¹ artyku³y, zdjêcia, opraco-
wuj¹ szatê graficzn¹. Przy okazji æwicz¹ or-
tografiê, styl wypowiedzi oraz wzbogacaj¹
s³ownictwo. Przed nimi wycieczka do praw-
dziwej redakcji - „Ziemi Lubañskiej” - która
bêdzie znakomit¹ okazj¹ do porównañ, py-
tañ i rozwiania w¹tpliwoœci drêcz¹cych m³o-
dych dziennikarzy.

Uczniowie z  „Naszego G³osu”, podob-
nie jak ich koledzy z „Pismaków”, tworz¹ ze-

skiego. Poni¿ej próbki artyku³ów uczennic z
obu grup, dotycz¹ce aktualnych wydarzeñ.

Za kilka, lub kilkanaœcie lat dowiemy siê,
czy któryœ z uczestników projektu za³apa³
dziennikarskiego bakcyla. Byæ mo¿e w³aœnie
oni zast¹pi¹ w przysz³oœci obecnych mi-
strzów pióra i sensacji.

Agnieszka Radewka

na czy igloo? Nie wspominaj¹c o obowi¹z-
kowej bitwie na œnie¿ki. Zabawy i sporty zi-
mowe s¹ tak samo przyjemne, jak te, które
uprawiamy podczas innych pór roku.

Za taki stan rzeczy odpowiedzialne jest
ocieplanie siê naszego klimatu. Wed³ug na-
ukowców temperatura na Ziemi w ci¹gu
ostatnich kilkudziesiêciu lat wzros³a o kilka
stopni.

Wydaje siê, ¿e to niewiele, jednak skutki
s¹ bardzo powa¿ne. Anomalie pogodowe,
wzrost poziomu mórz i oceanów - to wp³y-
wa destrukcyjnie na nasz¹ planetê, a tym
samym na nas. Cieszmy siê ciep³¹ zim¹, ale
pamiêtajmy, ¿e to s¹ skutki bardzo powa¿-
nych przyczyn.

Sybilla Wójcik, kl. V

Nadesz³a zima. Pogoda za oknem wpra-
wia w senny nastrój. Jest ciemno, zimno i
mgliœcie. Nie czujemy siê dobrze – têsknimy
za s³oñcem, ciep³em i wiosn¹.

Takie warunki nie u³atwiaj¹ jazdy samo-
chodem. Kierowcy nie dostosowuj¹ prêd-
koœci do warunków panuj¹cych na drogach.
Jest coraz wiêcej wypadków, zw³aszcza z
udzia³em pieszych.

Apelujemy: noga z gazu! Chodzi o bez-
pieczeñstwo nas wszystkich!

Wiktoria Snela, kl. IV

KONKURS - KONKURS - KONKURS - KONKURS

Moje ko³o fortuny
Prace prosimy dostarczaæ

do biblioteki do 8 kwietnia br.
Wszystkie palmy bêd¹ wy-

stawione w Niedzielê Palmow¹
w naszym koœciele.

V RODZINNY KONKURS POD HAS£EM
„MÓJ POMYS£ NA PALMÊ WIELKANOCN¥”

Dozwolone s¹ ró¿ne techniki, a oceniane bêd¹ m.in.: wysokoœæ palmy,
materia³y ekologiczne, z jakich praca zostanie wykonana, a tak¿e oryginal-

noœæ i pomys³owoœæ.



Czterotorowy 25-metrowy basen na pewno przyci¹gnie rzesze amatorów p³ywania, ale la-
tem nie mniejsz¹ atrakcj¹ stanie siê k¹pielisko pod chmurk¹ ze zje¿d¿alniami (fot. poni¿ej)

11 lutego br. odby³o siê Walne Zebranie
TKKF Ognisko KWISA, które wybra³o nowy
Zarz¹d w sk³ad którego weszli: Piotr Cho-
wañski – prezes, Tomasz Chmielowiec – wi-
ceprezes, Dorota Marek – sekretarz, Katarzy-
na £obacz-Chowañska – skarbnik, Boles³aw
Sautycz – cz³onek.

Cz³onkowie Komisji Rewizyjnej: Piotr
Zdziarski, Micha³ Rojek, Marcin Roso³ek.

Podczas Walnego Zebrania zmienione
zosta³o tak¿e logo naszego Klubu (powy¿ej),
nadano tak¿e tytu³ Cz³onków Honorowych
Izie Stachurskiej i Mariuszowi Stachurskie-
mu - za d³ugoletni wk³ad pracy w rozwój klu-
bu.

Ciep³o, ciep³o, gor¹co!

Zbigniew Kubiela, mieszkaniec Szklarskiej
Porêby (na zdjêciu rozmawiaj¹cy z dzienni-
karzami), obecny prezes firmy pod nazw¹
Termy Cieplickie, koñczy³ ich budowê i od-
dawa³ je do u¿ytku. Wiele osób pamiêta go z
czasów, gdy jako wieloletni dyrektor œwie-
radowskiego hotelu Malachit rozpoczyna³
budowê naszego aquaparku.

Szanowni Pañstwo, w najbli¿szym cza-
sie planujemy wydanie kolejnej ju¿ – trzeciej
edycji Niezbêdnika Turysty. Jest to folder in-
formacyjny przeznaczony przede wszystkim
dla turystów i kuracjuszy odwiedzaj¹cych
nasze miasto. Je¿eli s¹ Pañstwo zaintereso-
wani umieszczeniem reklam na ³amach tego
wydawnictwa, prosimy o kontakt z refera-
tem promocji gminy pod nr tel. 75 71 36
482, it@swieradowzdroj.pl lub osobiœcie w
siedzibie Urzêdu na II piêtrze.

Informacja o wydawnictwie: folder o
wymiarach 205 mm x 290 mm (niepe³ne A4),
32 str. + ok³adka, papier ok³adka 90 g, pa-
pier œrodek 45g, kolor 4+4, nak³ad 70 tys.
egz.

CENNIK REKLAM
us³ugi gastronomiczne - dostêpne 24

modu³y 100 x 60 mm, 300 z³ brutto/1 rekla-
ma

us³ugi pozosta³e - dostêpnych 16 mo-
du³ów 100 x 60 mm, 300 z³ brutto/1 rekla-
ma

du¿e reklamy  - dostêpne 4 strony 205
x 290 mm, 3000 z³ brutto/1 strona

ma³e reklamy - dostêpne 4 modu³y - 1
str. 205 x 145 mm, 1750 z³ brutto/1 reklama

ma³a reklama SPA -  dostêpne 4 mo-
du³y - 1 str. 102 x 145 mm, 900 z³ brutto/1
reklama.

NIEZBÊDNIK
TURYSTY 2014

RAMKI DO TABLIC
REJESTRACYJNYCH

W referacie promocji gminy w siedzibie
Urzêdu Miasta na II piêtrze mo¿na odbieraæ
promocyjne ramki do tablic rejestracyjnych.

Basen rekreacyjny i dwa wyjœcia na ze-
wn¹trz, dzika rzeka, huœtawka wodna, dwa
brodziki, zje¿d¿alnia rurowa i tzw. cebula, do
tego k¹pielisko na zewn¹trz z rur¹ i zje¿d¿al-
ni¹ wielotorow¹ - dostêpny od czerwca do
sierpnia, a gdy globalne ocieplenie pozwoli,
to nawet od maja do wrzeœnia (brak takiego
basenu w Œwieradowie boleœnie doœwiad-
czamy po tym, jak nieodwracalnie zniszczy-
liœmy ten, który mieliœmy, a jego braku latem
nie jest w stanie zast¹piæ ¿adna z 19 krytych
p³ywalni). Wszystko podgrzane wod¹ ter-
maln¹, z ofert¹ uzupe³niaj¹c¹ strefy SPA.

Wszystko o termach, pe³nym programie,
cenach i godzinach dostêpnoœci (cennik pro-
muje dzieci, m³odzie¿, rodziny, seniorów, kar-
nety na 10 wejœæ, g³ównie w godzinach po-
rannych) znaleŸæ mo¿na na stronie termy-
cieplickie.pl - nas powinno interesowaæ
g³ównie to, jak kompleks w Cieplicach przy-
bli¿yæ goœciom œwieradowskim (przyjezdni

wci¹¿ pytaj¹ o najbli¿sze termy i do tej pory
mo¿na ich by³o jedynie odsy³aæ do czeskich
Jañskich £aŸni). Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e
bêdzie to spora atrakcja w niedu¿ej odleg³o-
œci od nas, na razie jednak z zapowiedzi za-
rz¹du nie wynika, by ju¿ w tym sezonie mo-
g³a sie pojawiæ specjalna linia autobusowa,
na wzór tych, jakie organizuj¹ centra han-
dlowe w du¿ych miastach. Rozwa¿any jest

natomiast pomys³, by do wspó³pracy wci¹-
gn¹æ œwieradowskich hotelarzy, którzy w
zamian za korzystne rabaty sami mogliby or-
ganizowaæ transport do term. Rozmowy na
ten temat prowadzone by³y m.in. w Ciepli-
cach, Karpaczu i Szklarskiej Porêbie, ale w
Œwieradowie jeszcze nie. Chyba pora naj-
wy¿sza i z nami rozpocz¹æ negocjacje!

Adam Karolczuk


