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Szko³a wita w roku 2015, a po¿egna w 2024!

Klasa Ib w SP nr 1. Z przodu od lewej: Julia Krawczyk, Eliza Cielecka, Lena Michalec, Kinga Ambro¿y. W drugim rzêdzie od lewej: Tobiasz Rudnicki, Dawid Sergiejczuk, Zuzia Marek, Amelia Marszolik, Sylwia Tetich. W trzecim rzêdzie od lewej:
Dominik Kwaœny, Ola Pa³ys, Kacper Gruszecki, Micha³ Puchala. Z ty³u od lewej:
Sebastian Sokolak, wychowawczyni Anna Karolczyk, Filip Zgliñski, Natalia Smoleñ.

Fot. Katarzyna Matelska

Klasa Ia w Szkole Podstawowej nr 1. W tylnym rzêdzie od lewej: Dominika Przystupa, Marcin ¯ó³tek, Aleksander Przybysz, Witold Walkowiak, Hubert Urbañczyk, Dominik Feliñski, Natalia Paw³owska, wychowawczyni Beata Bielak. Siedz¹ od lewej:
Vanessa Fura, Hanna Pó³torak, Marta Despot, Kinga Olkowska, Joanna Musio³, Hanna
Jezierska, Zuzanna Dyjur. Nieobecna na zdjêciu Wiktoria Zarêbiñska.

Klasa Ic w SP nr 1. W tylnym rzêdzie od lewej: Amelka Komisarz, Klaudia Rajczakowska, Daniel Matelski, Oskar Surma, Martyna Koz³owska, Gracjan Hryciew. W
œrodkowym rzêdzie od lewej: Tosia Wasilewska, Kacper Bokisz, Micha³ Milewski,
Blanka Michalak. Obok nich wychowawczyni Lidia Guziñska. Z przodu od lewej:
Lena Sautycz, Zuzia Wolanin, Kajtetan Rutkowski, Tymon ¯y³kiewicz, Filip Stroñski,
Igor Dzierka, Julia Tomaszewska.

Klasa I w Szkole Podstawowej nr 2. Stoj¹ od lewej: Dawid Chromik, Martyna GwiaŸdziñska, Milena Buczko, Antoœ Pogorzelski, Magda Bieræ, Maja Grela, Lena Wrona.
Z przodu od lewej: Oliwier Tywoñczuk, Patryk Fabiœ, Kuba Pacholik, Sylwia Pawlak,
Albert Matacz, Kewin Wolski. Z boku stoi wychowawczyni Beata £uczko.
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Burmistrz Miasta – Roland Marciniak: 75 7816-119; Sekretariat Burmistrza – Krystyna Kisiel: 75 78-16-489, fax 75 78-16-585 - pok.
nr 1d; Skarbnik – Iwona Kosmala: 75 78-16234 - pok. nr 1a; op³ata za œmieci , op³aty za
œrodki transportu,– Ma³gorzata Milichiewicz,
czynsze, op³ata za wodê i œcieki – Jowita Worotnicka: 75 78-16-659 - pok. nr 1b; podatki i
op³aty lokalne - Anna Leœniak,op³ata uzdrowiskowa, u¿ytkowanie wieczyste - Magdalena Szukiewicz - 75 78-16-452 - pok. nr 1c;
sprawy bud¿etowe – Ewelina Ostrowska-May
- 75 78-17-092 - pok. nr 3; zastêpca kierownika Urzêdu Stanu Cywilnego, dzia³alnoœæ gospodarcza – Danuta ¯y³kiewicz: 75 78-16344; meldunki i dowody osobiste, zezwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych – Halina Stettner: 75 78-16-929 - pok. nr 1f (obok
sekretariatu); Referat Gospodarki Nieruchomoœciami i Zagospodarowania Przestrzennego, kier. – Rafa³ May, Joanna Szczekulska 75 78-17-297 - pok. nr 2.

I PIÊTRO
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.

II PIÊTRO

Sekretarz – Sylwia B³aszczyk; zamówienia
publiczne – Monika Sautycz: 75 78-16-471 pok. nr 21a; Referat Gospodarki Miejskiej, Inwestycji i Ochrony Œrodowiska, kierownik –
Eugeniusz Grabas: 75 78-17-071 - pok. nr
21b; gospodarka mieszkaniowa - W³adys³aw
RzeŸnik, utrzymanie czystoœci, organizacja ruchu drogowego, oœwietlenie drogowe i parkowe - Grzegorz Zaj¹c, 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 Jurczak, ochrona œrodowiska - Kamila Jednorowska-Mêcina: 75 7816-343 - pok. nr 22. Referat Promocji Gminy,
Turystyki, Kultury i Sportu, kierownik – Dorota
Marek: 75 71-36-482 - pok. nr 23; turystyka,
kultura i sport – Monika Hajny-Daszko; imprezy, infrastruktura – Magdalena Zarzycka:
75 71-36-483 i 75 78-16-350; informatyk Tomasz Chmielowiec - 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.

III PIÊTRO

Biuro Rady Miasta, kadry – Diana Timoftiewicz-¯ak: 75 78-17-666 - pok. nr 32.

UM ul. Pi³sudskiego 15

Tadeusz Baka – obrona cywilna, zarz¹dzanie
kryzysowe i ochrona przeciwpo¿arowa: 75 7816-841 i 75 78-16-155 - pok. 02.

OŒWIATA I KULTURA
Przedszkole Miejskie: 75 78-16-339; Miejski Zespó³ Szkó³: 75 78-16-373, 75 78-16-668, fax
78-16-224; Œwietlica œrodowiskowa UL: 75 7817-885; Szko³a Podstawowa nr 2 w Czerniawie: 75 78-16-379; Œwietlica œrodowiskowa
MROWISKO: 75 78-45-712; Miejska Biblioteka Publiczna: 75 78-16-394.

IZERSKA £¥KA - Katarzyna Rzeczkowska
tel. 75 617 14 42
k.rzeczkowska@
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CZARCI M£YN

2

Piotr Bigus
tel. 75 78 45 325
p.bigus@
swieradowzdroj.pl

Ile do wymyœlenia Dolny Œl¹sk zagwarantowa³ sobie mo¿liwoœæ otrzymania w nowej perspektywie finansowej w ramach œrodków pomocowych
kwoty 2,65 mld euro, z czego z Unii Europejskiej pochodziæ bêdzie 2,25 mld euro. Zostan¹ one wydane w oparciu o strategiczny
dokument programowy, jakim jest Regionalny Program Operacyjny dla Dolnego Œl¹ska 2014-2020 (RPO WD 2014-2020).
Okreœla on 11 osi priorytetowych, bêd¹cych
odpowiedzi¹ na wynik strategicznej analizy
mocnych i s³abych stron regionu, a tak¿e
kryj¹cego siê w nim potencja³u, jak i czyhaj¹cych zagro¿eñ dla rozwoju Dolnego Œl¹ska w najbli¿szych latach. Istotnym elementem tworz¹cym potencja³ Dolnego Œl¹ska,
ale nadal wymagaj¹cym finansowego wsparcia, jest sektor ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw (MŒP), odgrywaj¹cy wa¿n¹ rolê
w rozwoju spo³eczno-gospodarczym regionu i maj¹cy kluczowe znaczenie dla zwiêkszenia jego konkurencyjnoœci.
W RPO WD 2014-2020 przewidziano mo¿liwoœæ wsparcia sektora MŒP w ramach 3 osi

priorytetowych:
OŒ PRIORYTETOWA 1 Przedsiêbiorstwa i innowacje,
OŒ PRIORYTETOWA 3 –
Gospodarka niskoemisyjna,
OŒ PRIORYTETOWA 8 –
Rynek pracy.
Na wsparcie dla projektów realizowanych
w obrêbie pierwszej osi przeznaczona zosta³a kwota 415,5 mln euro. Œrodki finansowe
bêd¹ wydatkowane w ramach 5 dzia³añ, takich jak:
 Dzia³anie 1.1 - Wzmacnianie potencja³u badawczo-rozwojowego (B+R) i wdro¿eniowego uczelni i jednostek naukowych
(32,8 mln euro),
Dzia³anie 1.2 - Innowacyjne przedsiêbiorstwa (130,7 mln euro),
 Dzia³anie 1.3 - Rozwój przedsiêbiorczoœci (62,6 mln euro),
 Dzia³anie 1.4 - Internacjonalizacja
przedsiêbiorstw (19,1 mln euro),
 Dzia³anie 1.5 - Rozwój produktów
i us³ug w MŒP (170,2 mln euro).

Masz sprawê do radnego? Zadzwoñ, napisz!
RADNI RADY MIASTA
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tadeuszaficki6@wp.pl
Micha³ Brutkowski, tel. 604 976 297,
michal.brutkowski@op.pl
Janina Czapliñska, tel. 668 212 350,
janina42@vp.pl
Teresa Fierkowicz, tel. 665 733 443,
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Aleksandra Kasprzak, tel. 728 870 057,
olak17@op.pl
Bartosz Kijewski, tel. 663 569 763,
bartosz.kijewski.24@gmail.com
Artur Kotlarek, tel. 663 664 923,
artur.kotlarek@o2.pl
Mariusz Kozio³, tel. 509 999 848,
markoz72@gmail.com
Lubomir Leszczyñski, tel. 783 909 961,
lubekleszcz@gmail.com

Krystyna Liber, tel. 796 675 790,
Magda Olszewska, tel. 609 066 152,
olszewska.magdalena@yahoo.de
Urszula Romanowicz, tel. 663 361 388,
romanowicz.u@gmail.com
Wioletta Urbañczyk, tel. 600 404 737,
w.urbanczyk@op.pl
Szczepan Wojsa, tel. 605 334 260,
szczepanwojsa@wp.pl
Antoni Zwierzyñski, tel. 601 861 593,
czarnypotok@wp.pl

RADNI RADY
POWIATU LUBAÑSKIEGO
Iwona Korzeniowska-Wojsa
tel. 605 223 540, florizet@wp.pl
Zbigniew Maroñ, tel. 603 080 913,
z.maron@onet.pl

Œrodki pomocowe dostêpne w ramach
Dzia³ania 1.1. s¹ w g³ównej mierze skierowane do publicznych jednostek naukowych oraz
publicznych uczelni/szkó³ wy¿szych i ich
konsorcjów. Konsorcjum naukowe to grupa
jednostek organizacyjnych, w której sk³ad
wchodzi co najmniej jedna jednostka naukowa oraz co najmniej jeden przedsiêbiorca albo
co najmniej dwie jednostki naukowe, podejmuj¹c¹ na podstawie umowy wspólne przedsiêwziêcie obejmuj¹ce badania naukowe, prace rozwojowe lub inwestycje s³u¿¹ce potrzebom badañ naukowych lub prac rozwojowych.
W ramach przedmiotowego dzia³ania
wspierane bêdzie m. in.:
- udoskonalanie infrastruktury badañ
i innowacji,
- osi¹gniêcie doskona³oœci w zakresie
badañ i innowacji oraz wspieranie oœrodków kompetencji,
- rozwój infrastruktury badawczej w jednostkach naukowych i szko³ach wy¿szych,
- zakup aparatury naukowo-badawczej
i wyposa¿enie specjalistycznych laboratoriów badawczych,
- inwestycje budowlane w zakresie budowy, przebudowy b¹dŸ rozbudowy infrastruktury B+R.
Rodzaje przedsiêwziêæ mo¿liwych do sfinansowania, jak równie¿ grupa podmiotów
mog¹cych skorzystaæ ze œrodków finansowych (tzw. beneficjenci) w ramach Dzia³ania
1.2 - Innowacyjne przedsiêbiorstwa - jest
znacznie szersza ni¿ w przypadku Dzia³ania
1.1 - Wzmacnianie potencja³u badawczo-rozwojowego (B+R) i wdro¿eniowego uczelni
i jednostek naukowych.
Beneficjentami œrodków finansowych
mog¹ zostaæ:
- przedsiêbiorcy;
- przedsiêbiorcy typu spin off, tzn. przedsiêbiorcy, których biznes bazuje na knowhow, technologiach, innowacyjnych rozwi¹zaniach, opracowanych na uczelniach lub
w instytucjach badawczych;
- tzw. Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB),
w tym organizacje pozarz¹dowe;

dokoñczenie na str. 3 

Godziny pracy UM

Punkty kolporta¿u
NOTATNIKA ŒWIERADOWSKIEGO

PONIEDZIA£EK GODZ. 730 - 1600
WTOREK, ŒRODA,
CZWARTEK GODZ. 730 - 1530
PI¥TEK GODZ. 730 - 1500

ŒWIERADÓW - sklep EKO (ul. Sienkiewicza), sklep odzie¿owy A&J (róg ul.
Zdrojowej i Piastowskiej), sklep AGD (ul. Piastowska), hurtownia papierosów (ul.
Piastowska), sklep spo¿ywczy (róg. ul. Zdrojowej i Sienkiewicza), 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 CUDA WIANKI (w „Biedronce” - ul. 11 Listopada), sklep przy ul.
Pi³sudskiego (d. FATMA), Miejska Biblioteka Publiczna IZERKA (ul. M. Sk³odowskiej-Curie).

OR£OWICE - sklep motoryzacyjny Wac³awa Chwaszcza.
CZERNIAWA - delikatesy Agnieszki Syrewicz (ul. G³ówna), sklep Ireny Korty

(ul. Sanatoryjna), sklep Renaty Chomiak (ul. Sanatoryjna), biblioteka szkolna w SP
nr 2 (ul. Sanatoryjna).
Najbli¿sze numery „Notatnika” uka¿¹ siê 9 wrzeœnia i 14 paŸdziernika 2015 r., a
materia³y do poszczególnych wydañ prosimy dostarczaæ w nieprzekraczalnych terminach do 26 sierpnia i 30 wrzeœnia br.

Od 1 listopada 2014 r. do 31 paŸdziernika 2015 r. na mocy uchwa³y Rady Miasta Œwieradów-Zdrój nr LXV/
316/2014 z 24 wrzeœnia ub.r. ceny wody i œcieków oraz wysokoœæ op³aty abonamentowej pozostaj¹ bez
zmian i wynosz¹: woda 4,37 z³/m 3, œcieki - 4,92 z³/m3, sta³a op³ata abonamentowa - 4,94 z³ za miesi¹c.
Wprowadzono te¿ now¹ stawkê za przy³¹czenie nieruchomoœci do urz¹dzeñ wodoci¹gowych, która wynosi 184,50 z³, oraz kanalizacyjnych - w tej samej cenie.
W wypadkach nag³ych awarii sieci wod-kan mo¿na dzwoniæ pod nr tel. 512 243 901.

tyle do pozyskania (II)
- jednostki samorz¹du terytorialnego
(JST) w zakresie instrumentu typu bon na
innowacje/koordynacjê us³ug proinnowacyjnych;
- konsorcja przedsiêbiorstw z jednostkami naukowymi, uczelniami/szko³ami wy¿szymi lub podmiotami leczniczymi, b¹dŸ ze spó³kami celowymi tworzonymi przez te podmioty.
W ramach przedmiotowego dzia³ania
wspierane bêdzie m. in.:
- prowadzenie badañ przemys³owych
i prac rozwojowych, innowacje technologiczne (w tym pierwsze wdro¿enie technologii), opracowanie linii pilota¿owych, demonstracyjnych prototypów, itp.;
- zakup i wdro¿enie wyników prac B+R
oraz praw w³asnoœci intelektualnej;
- rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego przedsiêbiorstw - tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiêbiorstw;
- zwiêkszenie aktywnoœci innowacyjnej
ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw oraz stymulacja ich wspó³pracy z sektorem badawczo-naukowym;
- profesjonalne us³ugi proinnowacyjne
œwiadczone przez instytucje otoczenia biznesu m.in.: parki technologiczne, centra
transferu technologii, akademickie inkubatory przedsiêbiorczoœci, itp.;
- finansowanie specjalistycznych us³ugi
dla przedsiêbiorstw: laboratoryjnych, pomiarowych, diagnostycznych, certyfikacyjnych, itp.;
- wsparcie infrastruktury IOB, pod warunkiem ¿e inwestycje infrastrukturalne stanowi¹ uzupe³nienie istniej¹cych zasobów;
- podnoszenie kwalifikacji kadr przedsiêbiorstw z zakresu wykorzystania nowej
infrastruktury B+R.
W ramach Dzia³ania 1.3. - Rozwój przedsiêbiorczoœci - o pieni¹dze bêd¹ mog³y siê
staraæ nastêpuj¹ce podmioty:
- Uczelnie/szko³y wy¿sze;

- Jednostki samorz¹du terytorialnego,
ich zwi¹zki i stowarzyszenia;
- Jednostki organizacyjne JST;
- Ma³e i Œrednie Przedsiêbiorstwa;
- IOB;
- Lokalne Grupy Dzia³ania (LGD);
- Specjalne strefy ekonomiczne.
Preferowane typy projektów mog¹cych
uzyskaæ dofinansowanie w ramach Dzia³ania
1.3.:
- w zakresie infrastruktury s³u¿¹cej
przedsiêbiorcom wsparcie otrzymaj¹ projekty dotycz¹ce terenów inwestycyjnych, stref
aktywnoœci gospodarczej, parków biznesu,
inkubatorów przedsiêbiorczoœci;
- projekty obejmuj¹ce kompleksowe lub
czêœciowe uzbrojenie terenu przeznaczonego pod dzia³alnoœæ gospodarcz¹, przygotowanie terenów inwestycyjnych, stref aktywnoœci, parków biznesu do potrzeb potencjalnych inwestorów;
- dzia³ania dotycz¹ce uporz¹dkowania
i przygotowania terenów inwestycyjnych,
stref aktywnoœci, parków biznesu (np. prace studyjno-koncepcyjne, badania geotechniczne, kompleksowe wyposa¿enie w media,
modernizacja wewnêtrznej infrastruktury
komunikacyjnej) w celu nadania im nowych
funkcji gospodarczych;
- dopuszcza siê wsparcie infrastrukturalne obejmuj¹ce budowê (w tym rozbudowê) inkubatorów przedsiêbiorczoœci;
- doradztwo dla podmiotów z sektora
MŒP.
G³ównymi celami Dzia³ania 1.4 - Internacjonalizacja przedsiêbiorstw - jest zwiêkszenie miêdzynarodowej ekspansji MŒP oraz
wzmacnianie ich partnerstw biznesowych;
dostosowanie produktów, us³ug do wymogów zagranicznych rynków oraz rozwój ich
strategii dzia³añ miêdzynarodowych.
Beneficjentami tego¿ priorytetu mog¹
byæ:
- MŒP;

- IOB;
- LGD;
- Jednostki samorz¹du terytorialnego,
ich zwi¹zki i stowarzyszenia;
- Jednostki organizacyjne JST;
Typy dzia³añ mog¹cych uzyskaæ dofinansowanie w ramach przedmiotowego priorytetu:
- zwiêkszenie miêdzynarodowej ekspansji MŒP poprzez tworzenie nowych modeli
biznesowych;
- stworzenie b¹dŸ rozwój strategii dzia³añ miêdzynarodowych, dostosowanie produktu/us³ug do wymogów zagranicznych
rynków, otwieranie nowych kana³ów biznesowych, rozbudowa ³añcucha dostaw, dywersyfikacja geograficzna i sektorowa;
- projekty obejmuj¹ce w zakresie wynikaj¹cym ze strategii rozwoju internacjonalizacji przedsiêbiorstwa dofinansowanie
m. in. wizyt studyjnych i misji zagranicznych,
udzia³u w miêdzynarodowych targach bran¿owych, targach i wystawach za granic¹,
a tak¿e w innych wa¿nych dla wybranej
bran¿y wydarzeniach o charakterze miêdzynarodowym oraz organizacjê zbiorowych
wystaw na terenie dzia³alnoœci przedsiêbiorstw - ukierunkowanych na przyjêcie
wizyt studyjnych potencjalnych zagranicznych partnerów handlowych;
- promocja przedsiêbiorstw na rynkach
miêdzynarodowych oraz promocja gospodarcza regionu w celu przyci¹gniêcia nowych inwestorów.
Ostatni¹, objêt¹ dofinansowaniem RPO
WD 2014-2020, sfer¹ wsparcia dla podmiotów z sektora MŒP jest Dzia³anie 1.5 - Rozwój
produktów i us³ug w MŒP. Ma ono na celu
wdro¿enie innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych
w sektorze MŒP; rozwój lub rozbudowê MŒP,
w szczególnoœci inwestycje w nowoczesne
maszyny i/lub urz¹dzenia oraz sprzêt produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek no-

wych oraz ulepszonych produktów i us³ug.
Podmiotami mog¹cymi uzyskaæ dofinansowanie w ramach tego dzia³ania s¹: MŒP;
zgrupowania i partnerstwa MŒP oraz podmiot wdra¿aj¹cy instrument finansowy.
Typy projektów, których bêdzie dotyczy³o
dofinansowanie, to:
- wsparcie innowacyjnoœci produktowej
i procesowej MŒP;
- wsparcie na inwestycje w zakresie wdro¿enia wyników prac B+R w dzia³alnoœci
przedsiêbiorstw;
- wsparcie dotycz¹ce zwiêkszenia konkurencyjnoœci mikro-, ma³ych i œrednich
przedsiêbiorstw.
Wspierane bêd¹ inwestycje MŒP obejmuj¹ce zastosowanie innowacyjnych rozwi¹zañ na poziomie przedsiêbiorstwa, prowadz¹ce do wprowadzenia na rynek nowych produktów/us³ug (w tym turystycznych) lub
dokonanie zasadniczych zmian w sposobie
œwiadczenia us³ug lub procesie produkcyjnym. Wsparcie obejmowaæ bêdzie rozwój
produktów i us³ug opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych, w tym
sprzeda¿ produktów i us³ug w internecie,
tworzenie i udostêpnianie us³ug elektronicznych, optymalizacjê procesów u³atwiaj¹cych
zarz¹dzanie przedsiêbiorstwem oraz wspó³pracê pomiêdzy przedsiêbiorcami poprzez
rozwi¹zania informatyczne.
Wsparcie inwestycyjne dla przedsiêbiorstw z sektora produkcyjnego i us³ugowego ma przyczyniæ siê do zwiêkszenia ich
konkurencyjnoœci. Bêdzie ono obejmowaæ
m.in.: zakup maszyn i sprzêtu lub rozbudowê
przedsiêbiorstwa, w tym inwestycje prowadz¹ce do zmniejszenia szkodliwego oddzia³ywania tego przedsiêbiorstwa na œrodowisko.
Pozosta³e mo¿liwoœci uzyskania dofinansowania projektów realizowanych przez sektor MŒP w ramach RPO WD 2014-2020 zostan¹ omówione w kolejnym artykule (oœ priorytetowa 3 – Gospodarka niskoemisyjna i oœ
priorytetowa 8 – Rynek pracy)
Opr. Mariusz Pysz
Zród³a: - materia³y promocyjne Urzêdu
Marsza³kowskiego Województwa Dolnoœl¹skiego

Letnie koncerty i warsztaty zespo³u muzyki dawnej „Tiboryus”

Koncertuj¹ w Drawnie (od lewej): Katarzyna Kudyba - viola da gamba, Sara Kotlarek - viola da gamba, Jakub
Stroñski - flet prosty
20 czerwca - Jarmark Œredniowieczny w Kaliszu Wielkopolskim;
21 czerwca - Jarmark Œredniowieczny w S³omnikach pod Krakowem;
24 czerwca - Roœcis³awice, rekonstrukcja bitwy;
26–28 czerwca - zwiedzanie Krakowa oraz koncerty edukacyjne Dwór Czeczów.
3-12 lipca - festiwal muzyki dawnej w Drawnie (zagraliœmy oko³o
15 koncertów – nad morzem oraz w okolicznych koœcio³ach);
15 lipca - D¹browa Tarnowska (okolice Tarnowa), rekonstrukcja
bitwy;
24 lipca - Kurzêtnik na Mazurach, rekonstrukcja bitwy.
(DD)

3

Ka¿dego roku blisko 80.000 tys. Polek i Polaków
umiera z powodu nag³ego zatrzymania kr¹¿enia (NZK)

Ratownictwo we wszystkich odmianach
Utrata przytomnoœci, nag³e zatrzymanie kr¹¿enia, urazy, to stan zagro¿enia ¿ycia, w których œwiadkowie zdarzenia
maj¹ wp³yw na prze¿ycie poszkodowanego. Niepodjêcie dzia³añ ratunkowych mo¿e doprowadziæ do zgonu!
Resuscytacja oddechowa-kr¹¿eniowa (RKO) jest wa¿na,
jednak sama nie przywróci normalnego rytmu pracy serca,
a najlepszym sposobem przywrócenia prawid³owego rytmu
pracy serca jest wy³adowanie z defibrylatora.
Defibrylator nie uratuje ka¿dej ofiary NKZ, ale umo¿liwia
ka¿demu z nas podjêcie akcji ratunkowej!
Aby uratowaæ ¿ycie osobie, której zatrzyma³o siê serce
(NZK), nale¿y w ci¹gu 3 do 5 minut od momentu utraty przytomnoœci przepuœciæ przez serce impuls elektryczny. Szanse

prze¿ycia osoby z NZK malej¹ z ka¿d¹ minut¹ o ok. 10 proc.
W ramach programu „Dolny Œl¹sk Bezpieczna Wieœ” dla
œwieradowskiej jednostki OSP zakupiony zosta³ defibrylator
typu AED*. Koszt jego zakupu wyniós³ 7.560, a na kwotê
z³o¿y³y siê œrodki pozyskane z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaœniczego – 2.000 z³, Zarz¹du G³ównego ZOSP - 3.000
z³, oraz dotacja z bud¿etu gminy - 2.560 z³ (na zdjêciu Tadeusz
Baka prezentuje zakupiony defibrylator zebranym na sesji
Rady Miasta - 26 sierpnia).
Defibrylator od po³owy wrzeœnia znajdowaæ siê bêdzie
w remizie OSP przy ul. Sanatoryjnej, remiza zostanie odpowiednio oznakowana, a numerem alarmowym bêdzie 998.
Z obs³ugi defibrylatora przeprowadzane bêd¹ zajêcia
w szko³ach, podczas spotkañ
z mieszkañcami oraz na imprezach organizowanych na terenie gminy - po zakupieniu fantoma.
Od kilkunastu lat dzia³alnoœæ OSP zmienia siê, przechodz¹c od dzia³añ przeciwpo¿arowych do pe³nej dzia³alnoœci ratowniczej, obejmuj¹cej ratownictwo drogowe, chemiczne,
ekologiczne, wysokoœciowe,
wodne, medyczne itp.
Jednoczeœnie Zarz¹d OSP
Œwieradów-Zdrój og³asza nabór do jednostki; zg³aszaæ
mog¹ siê wszyscy, którzy ukoñczyli 18 i nie przekroczyli 40
lat. W jednostce OSP chcemy
równie¿ utworzyæ kobiec¹ dru¿ynê po¿arnicz¹, a zatem panie
bardzo mile widziane!
Ju¿ na pocz¹tku paŸdziernika rozpoczyna siê szkolenie
podstawowe I stopnia.

Kronika policyjna
Policjanci odnaleŸli zaginion¹ schorowan¹ kobietê.
Zg³oszenie o zaginiêciu 87-letniej mieszkanki Œwieradowa policjanci otrzymali w godzinach wieczornych 31 sierpnia. Choruj¹c¹ na serce kobietê widziano po raz ostatni oko³o
godz. 1100. Po kilku godzinach rodzina zaniepokojona nieobecnoœci¹ kobiety zaczê³a jej szukaæ, a nastêpnie powiadomi³a Policjê. Funkcjonariusze znaleŸli kobietê 1 wrzeœnia
o godz. 3 nad ranem. By³a tak os³abiona, ¿e nie by³a w stanie
poruszaæ siê o w³asnych si³ach. Jeszcze przed przyjazdem
pogotowia ratunkowego policjanci udzielili jej pierwszej pomocy, a nastêpnie karetka odwioz³a j¹ do szpitala.
W poszukiwaniach uczestniczyli policjanci z Rewiru Dzielnicowych w Œwieradowie, funkcjonariusze Wydzia³u Kryminalnego lubañskiej komendy oraz przewodnik z psem s³u¿bowym z Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze.
*
Uzyskanie dodatkowych œwiadczeñ socjalnych, za³atwienie spraw administracyjnych czy uiszczenie zaleg³ych op³at... ka¿dy powód
jest dobry, byleby dostaæ siê
do mieszkania osoby starszej, samotnie mieszkaj¹cej i j¹ okraœæ. B¹dŸmy
czujni!
Policjanci z Komisariatu
Policji w Leœnej otrzymali
zg³oszenie od 90-letniego
mê¿czyzny, który zosta³
okradziony przez kobietê
podaj¹c¹ siê za pracownika
szpitala. Kobieta ta przysz³a
do pokrzywdzonego pod
pretekstem za³atwienia ni¿-
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szych op³at za leki. Mê¿czyzna w tym czasie sam przebywa³
w mieszkaniu i ufnie wpuœci³ fa³szyw¹ pracownicê szpitala
do œrodka. Ta wykorzystuj¹c chwilow¹ nieuwagê mê¿czyzny, który wyszed³ do ³azienki, spl¹drowa³a mieszkanie i skrad³a jego oszczêdnoœci.
APELUJEMY O OSTRO¯NOŒÆ!
Nie otwierajmy drzwi bez sprawdzenia, kto i po co
przyszed³. Jeœli zjawi siê przedstawiciel jakiejœ instytucji, np.
szpitala, banku, administracji, elektrowni, telekomunikacji,
sprawdŸmy telefonicznie – bez otwierania drzwi – czy by³ on
do nas kierowany. Mo¿emy te¿ umówiæ siê z t¹ osob¹ na
odwiedziny w innym terminie, gdy w mieszkaniu bêdzie ktoœ
z rodziny lub s¹siad.
 Jeœli musimy kogoœ wpuœciæ do mieszkania, nie zostawiajmy go ani na chwilê samego.
 Posiadane w domu pieni¹dze schowajmy w miejscu
trudno dostêpnym, a w obecnoœci obcej osoby nigdy nie
siêgajmy po tak¹ gotówkê.
 Nie przekazujmy ¿adnych pieniêdzy akwizytorom czy
inkasentom i nie podpisujmy ¿adnych umów – ka¿da szanuj¹ca siê firma zawiera transakcje w swojej siedzibie lub za
poœrednictwem poczty.
 Nie przekazujmy ¿adnych pieniêdzy osobom, które telefonicznie podaj¹ siê za cz³onków Twojej rodziny lub prosz¹
o przekazanie pieniêdzy osobie poœrednicz¹cej.
 Nie udzielajmy ¿adnych informacji przez telefon, szczególnie swoich danych personalnych, numerów kont bankowych i hase³ do nich.
 Gdy ktoœ obcy, kogo wpuœciliœmy do mieszkania, zaniepokoi nas swoim zachowaniem, mo¿emy od razu zadzwoniæ na Policjê pod bezp³atny numer telefonu alarmowego 112
lub 997.
Nadkom. Dagmara Ho³od
Oficer Prasowy KPP w Lubaniu


Stra¿acka s³u¿ba spo³eczna, wola niesienia bezinteresownej pomocy i poœwiêcenie w obliczu zagro¿eñ - to wartoœci,
którymi kieruj¹ siê koledzy druhowie naszej jednostki.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do siedziby
Zarz¹du OSP przy ul. Pi³sudskiego 15 - od poniedzia³ku do
pi¹tku od godz. 800 do 1400, kontakt telefoniczny pod nr. 75 78
16 155.
Prezes OSP Œwieradów-Zdrój Tadeusz Baka
* Defibrylatory typu AED – przeznaczone do u¿ytku ratuj¹cego, posiadaj¹cego jedynie elementarne przeszkolenie.
AED sam analizuje EKG poszkodowanego i wykrywa, kiedy
defibrylacja jest wskazana. Najnowsze urz¹dzenia wykorzystuj¹ metodê dwufazow¹, która automatycznie dopasowuje
parametry wstrz¹su do potrzeb pacjenta. Jeœli pierwszy
wstrz¹s nie przywróci akcji serca, urz¹dzenie podaje nastêpne wstrz¹sy, zgodnie z zaprogramowan¹ sekwencj¹ (od 150
do 360 d¿uli ). Zwiêksza to szanse na uratowanie pacjenta.

Pozbywamy
siê azbestu
14 lipca 2009 r. Rada Ministrów podjê³a uchwa³ê w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. „Program
Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”.
G³ówne cele Programu zak³adaj¹:
  usuniêcie i unieszkodliwienie wyrobów zawieraj¹cych azbest;
minimalizacjê negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnoœci¹ azbestu na terytorium kraju;
 likwidacjê szkodliwego oddzia³ywania azbestu na œrodowisko.
Azbest jest odpadem niebezpiecznym, gdy¿ podczas jego
uszkodzenia (³amanie, kruszenie, ciêcie itp.) uwalniane s¹ do
powietrza mikrow³ókna, które podczas oddychania mog¹ wbiæ
siê w tkankê p³uc i pozostaæ tam na zawsze. Akumulacja w³ókien azbestowych powoduje wystêpowanie ran i stanów zapalnych, mog¹cych byæ powodem zaburzeñ oddychania oraz
chorób p³uc.
Dlatego podczas demonta¿u azbestu nale¿y zachowaæ
szczególn¹ ostro¿noœæ, a najlepiej zleciæ wykonanie zadania
wyspecjalizowanym w tym zakresie podmiotom gospodarczym,
Kompleksowe za³atwienie sprawy usuwania azbestu wymaga podjêcia przez mieszkañców i Gminê szczegó³owych
ustaleñ oraz zabezpieczenia na ten cel niezbêdnych œrodków
finansowych.
Utylizacja azbestu na terenie Gminy Miejskiej ŒwieradówZdrój jest realizacj¹ za³o¿onych celów okreœlonych w „Programie usuwania azbestu i wyrobów zawieraj¹cych azbest
z terenu Gminy Miejskiej Œwieradów-Zdrój na lata 2014 –
2032”. Usuniêcie azbestu i wyrobów zawieraj¹cych azbest
z terenu gminy przyczyni siê do wyeliminowania szkodliwego wp³ywu i niebezpiecznych dla zdrowia skutków dzia³ania
azbestu. Po osi¹gniêciu tego celu wype³nione zostanie zobowi¹zanie, jakie Polska z³o¿y³a Unii Europejskiej, deklaruj¹c
oczyszczenie obszaru Polski z azbestu i wyrobów go zawieraj¹cych do 2032 roku.
Wnioski w sprawie odbioru i utylizacji azbestu nale¿y
sk³adaæ w sekretariacie Urzêdu Miasta przy ul. 11 Listopada 35, a wiêcej informacji mo¿na uzyskaæ w Referacie Gospodarki Miejskiej, Inwestycji i Ochrony Œrodowiska, pokój nr 22, tel. 75 78 16 343. (K.J-M.)

Buduj i trzymaj !
Interferie Aqua Park Sport Hotel zaprasza na cykl
zajêæ pod has³ami ZBUDUJ FORMÊ i TRZYMAJ
FORMÊ. Formê budowaæ mo¿na cztery razy w tygodniu, wybieraj¹c zumbê (poniedza³ki i czwartki, godz.
2000), aerobik (wtorki, godz. 1930 - oba treningi prowadzi Tomasz Gajewski) lub/i gimnastykê w wodzie
(œrody, godz. 1930 - prowadzi Pawe³ Lech). Wszystkie treningi bez zapisów.
Na æwiczenia (u P. Lecha) trzymaj¹ce formê (12
treningów, 2 razy w tygodniu po 1,5 godz.) nale¿y siê
zapisaæ do 25 wrzeœnia pod nr tel. 75 78 16 750.

WAKACJE W MIEŒCIE
W tym roku zorganizowaliœmy pilota¿owo bezp³atn¹ akcjê dla naszych dzieci i m³odzie¿y pod nazw¹ „Wakacje w
mieœcie”. Celem akcji by³o zagospodarowanie wolnego czasu tym, którzy wakacje spêdzaj¹ w Œwieradowie. Skorzystaæ
mo¿na by³o z czterech atrakcji: wyjœcie na pizzê, przeja¿d¿ka
kolej¹ gondolow¹, wypad do aqaparku i spotkanie przy krêglach. Jedna osoba mog³a skorzystaæ z czterech atrakcji ³¹cznie.
Akcjê zorganizowaliœmy przez referat promocji gminy i bibliotekê miejsk¹, której pracownicy zajmowali siê dystrybucj¹
voucherów wœród œwieradowian. Zaanga¿owaliœmy w to
przedsiêwziêcie „Izerkê” nieprzypadkowo, gdy¿ z czasem bêdzie ona realizowaæ wiêcej takich akcji, nie tylko dla najm³odszych. Poprzez takie akcje wiêcej mieszkañców bêdzie mia³o
przy okazji szansê poznaæ miejskie ksiêgozbiory.
£¹cznie biblioteka wyda³a ponad 1500 wejœciówek (dok³adna rozpiska na str. 11). W wrzeœniu po rozliczeniu projektu poznamy dok³adn¹ liczbê wykorzystanych wejœciówek.
Koszt ca³ej akcji to ok. 12-15 tys. z³. Poniewa¿ inicjatywa ta
okaza³a siê pe³nym sukcesem, w czasie ferii zimowych przygotujemy kolejn¹ edycjê z ofert¹ zimow¹ naszego miasta,
w³¹cznie z wejœciówkami na stoki narciarskie.
Naszym partnerem w tym przedsiêwziêciu s¹ przedsiêbiorcy, którzy pobieraj¹ symboliczne op³aty za udostêpnianie atrakcji.

DEPT
AKOWE PROBLEMY
DEPTAKOWE

Od jakiegoœ czasu mamy notorycznie problemy z wodnymi atrakcjami przy deptaku zdrojowym. Ktoœ nieustannie blokuje odp³yw wody z pija³ek zdrojowych przez wrzucanie kamyków owiniêtych w papier, który pod wp³ywem wody pêcznieje i zatyka odp³yw. Jakie z tego powodu mamy szkody
widaæ na zdjêciu.
Wandale nie omijaj¹ równie¿ fontanny z ¿abkami - nieznani sprawcy wlewaj¹ do fontanny szampon lub p³yn do
naczyñ. Takie g³upie ¿arty niszcz¹ fontannê, bo piaskowiec
trwale siê przebarwia. Dwa tygodnie temu do niecki wlano
substancjê chemiczn¹, coœ w rodzaju impregnatu do drewna.
Ten wybryk bêdzie sporo kosztowa³ gminê, poniewa¿ trzeba
wypiaskowaæ ca³¹ nieckê fontanny.
Zwracam siê do œwiadków wandalizmu o zg³aszanie zdarzeñ œwieradowskiej Policji. Komuœ bardzo zale¿y na tym,
aby te wodne atrakcje przesta³y dzia³aæ. Sprawdzamy zapisy
z monitoringu ulicy Zdrojowej.

OP£A
TY ZA WODÊ
OP£ATY
I ŒCIEKI BEZ ZMIAN
Z³o¿yliœmy do Rady Miasta wniosek o zatwierdzenie taryf na wodê i œcieki. Zaproponowa³em, aby op³aty pozosta³y
bez zmian. Nadal utrzymujemy preferencyjne op³aty 150 z³ za
wykonanie przy³¹cza do sieci wodno-kanalizacyjnej. Równie¿ op³aty za wywóz nieczystoœci z szamb pozostaj¹ bez
zmian i wynosz¹ 16,20 z³/m3. Przez takie niskie op³aty skutecznie opró¿niamy szamba, które czêsto nie by³y czyszczone
nawet przez kilka lat.
We wniosku zaproponowaliœmy te¿ inwestycje w nowe
sieci wod-kan na kwotê ponad miliona z³otych.

Na bie¿¹co

NASZ PROGRAM
MIESZKANIOWY
Przyspieszy³y prace nad programem mieszkaniowym.
W ostatnim tygodniu odwiedziliœmy gminê Miko³ajki, której
uda³o siê sprawnie wdro¿yæ w ¿ycie taki w³aœnie program. Ta
gmina wybudowa³a 22 mieszkania komunalne (na zdjêciach),
przeznaczone dla lokatorów, którzy systematycznie p³ac¹
czynsz. Op³ata za czynsz, to 2 z³ za 1 m2. W ramach tego
programu lokatorzy wykupuj¹ najmowane mieszkania w comiesiêcznych ratach przez 20 lat. Miesiêczny koszt wynajmu
i wykupu mieszkania o powierzchni ok. 55 m2 to ³¹czny wydatek ok. 680 z³.
Program opiera siê o regulamin, w którym opisana jest
ca³a procedura naboru najemców i weryfikacji wniosków. Program realizuje gminna spó³ka, która zaci¹gnê³a w banku kredyt na budowê budynku z 22 mieszkaniami. Równie¿ spó³ka
pobiera od lokatorów czynsz i raty wykupu mieszania.
W przysz³ym roku gmina Miko³ajki planuje wybudowaæ kolejne 44 mieszkania w tym programie.
Spróbujemy skorzystaæ z rozwi¹zañ i pomys³ów Miko³ajek, adaptuj¹c je do naszych warunków. W naszym przypadku potrzeby mieszkaniowe s¹ bardzo du¿e. Œwieradowski program mieszkaniowy bêdzie kierowany do dwóch grup: do
mieszkañców, którzy potrzebuj¹ swojego w³asnego M, i do
przyjezdnych, którzy chc¹ pracowaæ i ¿yæ w naszym mieœcie.
Dla gminy wa¿ne jest, aby beneficjenci programu zwi¹zali
swoje sprawy ¿yciowe w naszym mieœcie.
W Œwieradowie mamy powa¿ny problem z odp³ywem
mieszkañców. Paradoksalnie, ludzi w mieœcie przybywa, bo
przybywa miejsc pracy - œrednio rocznie ponad 50 - podczas
gdy w tym samym okresie ubywa z miasta od 40 do 60 osób.
Nowe miejsca pracy przeznaczone s¹ przede wszystkim dla
mieszkañców spoza naszej gminy.
Oczywiœcie, nie brakuje chêtnych do zamieszkania w Œwieradowie, ale najwiêksz¹ barier¹ jest wynajêcie mieszkania,
które kosztuje ponad tysi¹c z³otych miesiêcznie. Zakup jest
niemo¿liwy ze wzglêdu na brak zdolnoœci kredytowej. Zarobki w mieœcie wahaj¹ siê miêdzy 1.400 a 2.500 z³ miesiêcznie.
Nowe mieszkania mo¿na kupiæ od 150 tys. z³ - to zbyt du¿a
kwota jak na nasze miejscowe zarobki.
Teraz zbieramy ankiety mieszkaniowe, z których dowiemy
siê, jak du¿e jest zainteresowanie posiadaniem u nas w³asne-

Gmina Miejska Œwieradów-Zdrój przyst¹pi³a do opracowania
Polityki Mieszkaniowej Miasta. Aby polityka ta by³a dostosowana
do potrzeb mieszkaniowych i mo¿liwoœci finansowych osób poszukuj¹cych atrakcyjnego cenowo mieszkania na w³asnoœæ, na terenie Gminy Œwieradów-Zdrój konieczne jest okreœlenie oczekiwañ i mo¿liwoœci dotycz¹cych nowego mieszkania. W tym celu
opracowano ankietê z pytaniami kierowanymi do zainteresowanych osób.
Pytania zosta³y sformu³owane tak, by mo¿na by³o rozpoznaæ
faktyczne potrzeby oczekuj¹cych na mieszkania; respondenci
w odpowiedziach okreœlaj¹ m.in. swoj¹ obecn¹ sytuacjê mieszkaniow¹ (mieszkanie w mieœcie lub poza Œwieradowem, samodzielne lub z rodzin¹, w lokalu komunalnym, wynajmowanym prywatnie lub w³asnoœciowym), Ÿród³a oraz wysokoœæ dochodów (swoich i partnera/ki), skalê obecnych i tych przysz³ych miesiêcznych
wydatków mieszkaniowych, wysokoœæ akceptowalnej raty kredytu
mieszkaniowego.
Ankieta jest do pobrania ze strony miasta, jest anonimowa, wystarczyæ po jej œci¹gniêciu zaznaczyæ w³aœciw¹ odpowiedŸ przy
kolejnych pytaniach i po wype³nieniu odes³aæ na adres
zp@swieradowzdroj.pl
Mo¿na te¿ odebraæ ankietê w wersji drukowanej (jest wy³o¿ona
w holu sekretariatu Urzêdu Miasta) i po udzieleniu odpowiedzi
z³o¿yæ j¹ w sekretariacie UM - do 20 wrzeœnia br.

s

go mieszkania. Ankieta jest do
pobrania ze strony miasta.
Jeœli uda nam siê wprowadziæ do obrotu prawnego
uchwa³ê w sprawie œwieradowskiego programu mieszkaniowego, wiosn¹ ruszymy z budow¹ pierwszych mieszkañ.
Wdro¿enie programu mieszkaniowego w przystêpnych op³atach dla lokatorów nie bêdzie
³atwie. W Polsce tylko kilku
gminom uda³o siê skutecznie
wdro¿yæ program budowania
mieszkañ komunalnych na w³asnoœæ.
Roland Marciniak
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ESTETYCZNA
SEGREGACJA

Op³atê za zagospodarowanie odpadów komunalnych nale¿y wnosiæ bez wezwania (nie
bêd¹ wystawiane ¿adne decyzje, faktury itp.)
na rachunek w³asny Gminy o numerze:

BZWBK 1 O/Œwieradów - 84 1090 1997 0000 0001 1109 8505

Po dwóch latach wdra¿ania ustawy œmieciowej, po wpojeniu mieszkañcom po¿¹danych nawyków w zakresie segregacji odpadów, po ustaleniu cen promuj¹cych segregacjê, po uœwiadomieniu ludziom, jak wa¿ne
jest wystawianie pojemników zgodnie z harmonogramem wywozu œmieci, po przekonaniu œwieradowian, by korzystali z
worerczków i pojemników na odpady biodegradowalne, samorz¹dowa edukacja jakby dobieg³a koñca
(przynajmniej na tym etapie) - nasta³ czas na inicjatywy obywatelskie.
Traf chcia³, ¿e najintensywniej za
porz¹dkowanie gospodarki œmieciowej wziê³y siê trzy wspólnoty przy
ul. Górskiej: nr 2, 8 i 13 - w³aœnie
nowy boks tej ostatniej prezentujemy na zdjêciu powy¿ej (wspólnota
po s¹siedzku na Stokowej 1 te¿ ma)
- Nie by³o to tanie przedsiêwziêcie, ale cz³onkowie wspólnoty zgodnie orzekli, ¿e trzeba ten boks postawiæ, bo tu mieszkaj¹ przede
wszystkim ludzie starzy i schorowani, którym coraz ciê¿ej by³o targaæ
niemal codziennie, zgodnie z harmonogramem odbioru, któryœ z pojemników z g³êbi podwórza do ulicy - mówi Helena Kacik, która odda³a nawet czêœæ swego ogrodu, ¿eby
boks móg³ stan¹æ w miejscu zapewniaj¹cym bezproblemowy odbiór
odpadów.
Koszt ca³oœci, ³¹cznie ze sporym
zakresem robót niwelacyjnych, wyniós³ ok. 8 tys. z³. Powsta³ obiekt
funkcjonalny, w którym ³atwo utrzymaæ czystoœæ, dostêpny dla brygad
wywo¿¹cych odpady, wystawiaj¹cy
wspólnocie jak najlepsze œwiadectwo.
Warto, by ta i pozosta³e œwieradowskie inicjatywy (nie ma ich, niestety, zbyt wiele) znalaz³y jak najwiêcej naœladowców. (aka)

do 15 ka¿dego miasi¹ca. W tytule przelewu nale¿y podaæ: imiêi nazwisko oraz adres nieruchomoœci,
której wp³ata dotyczy; okres, za który op³acamy odbiór œmieci (miesi¹c lub kilka miesiêcy).

Harmonogram odbioru odpadów IX/X 2015

Poniedzia³ek Wtorek

GODZINY OTWARCIA PSZOK
Od poniedzia³ku
do pi¹tku - 11 00-17 00
Soboty - 10 00-14 00.
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Œroda

Czwartek

Pi¹tek

ESTETYCZNA SEGREGACJA (cd)

Podejrzeliœmy jeden z wielu zbudowanych ostatnio boksów na jeleniogórskim Zabobrzu
(u góry). Poni¿ej typowy boks na œwieradowskim os. Korczaka. Zarz¹d spó³dzielni mo¿na
usprawiedliwiæ tym, ¿e zainwestowa³ ostatnio spore pieni¹dze w ci¹gi piesze na terenie osiedla, tym niemniej wczeœniej czy póŸniej przyjdzie mu siê zmierzyæ z materi¹ œmieciow¹.

13 sierpnia gmina og³osi³a przetarg na
Usuwanie skutków powodzi z 2010 roku
poprzez realizacjê zadania pn. Odbudowa
nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Rolniczej na d³ugoœci 500 m (powódŸ sierpieñ 2010 r.).
20 sierpnia dokonano otwarcia 3 ofert
nades³anych przez firmy: HEMAX z Mirska
(397.000 z³); konsorcjum: Jeleniogórskie
Przedsiêbiorstwo Robót Drogowych z Jeleniej Góry (lider) i Przedsiêbiorstwo Produkcyjno-Rolne SADY DOLNE z Bolkowa
(383.196,35 z³); Jeleniogórskie Przedsiêbiorstwo Robót Drogowych z Ja³owca (425.316,17
z³).
4 wrzeœnia wybrano wykonawcê tego
zdania; zosta³o nim konsorcjum JPRD + PPR
SADY DOLNE, z którym podpisano umowê
11 wrzeœnia. Wkonawca powinien zakoñczyæ
zadanie do 31 paŸdziernika.
14 sierpnia og³oszono przetarg na Dowóz dzieci niepe³nosprawnych z terenu
Gminy Miejskiej Œwieradów-Zdrój do szko³y specjalnej w Lubaniu w roku szkolnym
2015/2016.

Na og³oszenie odpowiedzia³y 3 œwieradowskie firmy, które zaproponowa³y nastêpuj¹ce ceny za tê us³ugê: Przewóz Osób
i Agencja Us³ug Muzycznych Ilona Tomczyk
(73.132 z³), ZUH LEOPOLD Leopold Ochramowicz (82.720 z³) oraz Transport L¹dowy Pasa¿erski S³awomir Marciniak (121.824 z³).
27 sierpnia podpisano umowê z firm¹ Ilony Tomczyk.
18 sierpnia gmina og³osi³a przetarg na
zadanie pod nazw¹ „Usuwanie skutków powodzi z 2011 roku poprzez realizacjê zadania pn. Odbudowa nawierzchni drogi wraz
z systemem odwodnienia ul. Stra¿ackiej na
d³ugoœci 420 m (powódŸ sierpieñ 2011 r.)”.
4 wrzeœnia dokonano otwarcia ofert nades³anych przez: HEMAX (532.980 z³); konsorcjum - JPRD (lider) i PPR SADY DOLNE
(446.450,21 z³); JPRD z Ja³owca (396.284,48
z³); Firma Handlowo-Us³ugowo-Transportowa PAWE£ ze Szklarskiej Porêby (649.433,65
z³). 11 wrzeœnia podpisano umowê z JPRD
Ja³owiec, które powinno zakoñczyæ roboty
do 31 paŸdziernika.
(opr. aka)

¯³obek to nie
tylko le¿akowanie

Boks œmieciowy wspólnoty przy ul. Zdrojowej 5 - trochê odstaje od ogólnego wygl¹du budynku, w modernizacjê którego w³o¿ono niedawno naprawdê spore pieni¹dze.

UM wykazuje
Burmistrz Miasta Œwieradów-Zdrój
informuje, ¿e na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Miasta zosta
zosta³³ wywieszon
wywieszonyy wykaz - na okres 21 dni - do wgl¹du w
g o d z i n a c h p r a c y u r z ê d u:
9 wrzeœnia - w sprawie wyznaczenia do
sprzeda¿y w trybie bezprzetargowym nieruchomoœci przy ul. Rolniczej, oznaczonej
geodezyjnie jako dzia³ka:
 nr 8/3, am. 6, obr. III, pow. 0,0420
ha.
9 wrzeœnia - w sprawie wyznaczenia do
wydzier¿awienia wymienionej ni¿ej nieruchomoœci w trybie bezprzetargowym:
 czêœæ dzia³ki nr 40, am. 6, obr III, przy

ul. Zdrojowej, o pow. 0,016 ha;
 czêœæ dzia³ki nr 19/1, am. 6, obr II, przy
ul. Stra¿ackiej, o pow. 0,3 ha.
9 wrzeœnia - w sprawie wyznaczenia do
wydzier¿awienia w drodze bezprzetargowej
czêœci nieruchomoœci niezabudowanej przy
ul. Pod Skarp¹, oznaczonej geodezyjnie jako
dzia³ka
nr 11, am. 3, obr. V, o pow. 100 m2
- z przeznaczeniem na ogród przydomowy.
9 wrzeœnia - w sprawie wyznaczenia do
wydzier¿awienia w drodze bezprzetargowej
nieruchomoœci niezabudowanych przy ul.
£¹kowej, oznaczonych geodezyjnie jako
dzia³ki
nr 29, am. 3, obr. I, o pow. 8.140 m2
nr 34, am. 9, obr. I, o pow. 10.396 m2
- z przeznaczeniem na cele rolne.

Panuje przekonanie, ¿e dziecko w pierwszych latach swojego ¿ycia powinno byæ przy
mamie, gdy¿ jest to najwa¿niejszy okres w
¿yciu zarówno maluszka, jak i mamy. Trudno siê z tym nie zgodziæ, bo kto zapewni
dziecku najlepsz¹ opiekê, poczucie bezpieczeñstwa, jak nie w³aœnie rodzic.
Przychodzi jednak moment, gdy rodzice
nie mog¹ zapewniæ ca³odobowej opieki dziecku z ró¿nych przyczyn i w³aœnie wtedy decyduj¹ siê pos³aæ dziecko do ¿³obka. Najczêstszym powodem oddania dziecka do takiej placówki jest powrót rodzica do pracy i nic w
tym z³ego, jednak taka decyzja podejmowana jest w ostatecznoœci, gdy wyczerpi¹ siê
ju¿ warianty skorzystania z pomocy dziadków czy niañ. Dzieje siê tak, gdy¿ w spo³eczeñstwie ci¹gle tkwi przekonanie, ¿e ¿³obek
to nic innego, jak przechowalnia dzieci, gdzie
przymusowo siê le¿akuje. Rodzice czêsto
uwa¿aj¹, ¿e dziecko w tak ma³ym wieku nie
jest zdolne do szerszych kontaktów spo³ecznych i ich po prostu nie potrzebuje.
Œwiat siê zmienia, a ze œwiatem podejœcie
do wczesnej edukacji dzieci. Dzisiejsze funkcjonowanie ¿³obków odbiega od tego, jak postrzega je spo³eczeñstwo. W ¿³obkach prowadzony jest szereg ró¿norakich zajêæ, takich
jak:
 Muzyczne - wp³ywaj¹ one korzystnie szczególnie na rozwój emocjonalny dziecka. Przez s³uchanie melodii w ró¿nym tempie
i rytmie, grze na instrumentach czy poprzez
naukê œpiewu ró¿nych piosenek dzieci
æwicz¹ koncentracjê uwagi, pamiêæ, a tak¿e
doskonal¹ umiejêtnoœæ panowania nad swoim cia³em i jego ruchem;
 Ruchowe - s³u¿¹ one stymulowaniu
zmys³ów dziecka: wzroku, s³uchu, dotyku,
sprzyjaj¹ tak¿e integrowaniu siê dzieci w grupie;
 Jêzykowe - polegaj¹ na wprowadzaniu nowego s³ownictwa poprzez zabawê, której nieod³¹cznym elementem jest œpiew, ruch

i muzyka;
Logopedyczne - inaczej mówi¹c, jest
to gimnastyka buzi i jêzyka usprawniaj¹ca
aparat mowy dziecka;
Twórcze - to organizowanie teatrzyków, rytmizacja, wykonywanie prac plastycznych, rozwijanie logicznego myœlenia.
Jakie wiêc mog¹ p³yn¹æ korzyœci dla dziecka z uczêszczania do ¿³obka? OdpowiedŸ jest
bardzo prosta. ¯³obek jest po czêœci uzupe³nieniem, pomoc¹ dla rodziców, wp³ywa korzystnie na zdolnoœci poznawcze, na rozwój
intelektualny, spo³eczny, emocjonalny maluchów. Dzieci ucz¹ siê ogólnych zachowañ,
przede wszystkim ucz¹ siê samodzielnoœci.
U dzieci uczêszczaj¹cych do ¿³obka mo¿na zaobserwowaæ iloœciowy i jakoœciowy rozwój mowy. Przebywaj¹c w grupie, dzieci na
siebie wzajemnie wp³ywaj¹, stymuluj¹ i opanowuj¹ umiejêtnoœci spo³eczne. W ¿³obku dochodzi do nawi¹zania pierwszych przyjaŸni,
co póŸniej procentuje w ³atwiejszym nawi¹zywaniu kontaktów.
Na koniec dzieciom, które maj¹ doœwiadczenie ¿³obkowe, zdecydowanie ³atwiej jest
przechodziæ proces adaptacji w przedszkolu
i wejœæ w grupê spo³eczn¹. Warto zatem zadbaæ o zrównowa¿ony rozwój swojego dziecka i przeanalizowaæ wszystkie za i przeciw,
zanim podejmie siê decyzje o przebiegu kszta³cenia swojej pociechy.
Sta¿ystka Magdalena WoŸniak
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Plenerowo i warsztatowo

Grupa dzieci wraz ze swymi instruktorami po zajêciach w œrodê 19 sierpnia. A poni¿ej kolekcja
dzieciêcych prac „warsztatowych” zaprezentowana podczas sobotniego wernisa¿u.
Fot. z lewej: wszyscy (doroœli) uczestnicy pleneru malarskiego.

Dwa spojrzenia na deptak ul. Zdrojowej: powy¿ej - Beaty Bêdkowskiej, poni¿ej z prawej Krystyny Matusiak (która namalowa³a tak¿e zestaw œwieradowskich frontonów i wie¿yczek)

Od 16 do 23 sierpnia Park Hotel goœci³ artystów malarzy na XV jubileuszowym plenerze. Wziê³o w nim udzia³ 17 artystów, którzy przyjechali
z £odzi, Lublina, Poznania, Krakowa, Gdañska, Katowice, Szczecina, Warszawy, Jeleniej Góry. Plener
zakoñczono – tradycyjnie ju¿ - wernisa¿em w hali
spacerowej Domu Zdrojowego, w trakcie którego
kilka prac znalaz³o nabywców.
Tegoroczna grupa, zdaniem organizatorki Barbary Buczyñskiej, by³a bardzo aktywna, bo uczestnicy pleneru wci¹¿ malowali, nie ustawali nawet
w trakcie wizyty w gospodarstwie agroturystycznym
Gra¿yny i Stanis³awa Szymkowskich w Gajówce. Na
marginesie warto wspomnieæ, ¿e gospodarze tej agrobiesiady podjêli artystów iœcie po królewsku; najwierniejsi uczestnicy œwieradowskich plenerów przy-
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znawali, ¿e takiego przyjêcia (a byli goszczeni w wielu miejscach) dot¹d nie zaznali.
Nim malarze opuœcili goœcinny Park Hotel, zostawili w podziêce za pobyt kolejny zestaw obrazów,
tym samym kolekcja plenerowych dzie³ pani Barbary uros³a do ok. 300 obrazów, które – miejmy nadziejê – w wiêkszoœci zawisn¹ (zgodnie zreszt¹
z wielokrotnymi zapewnieniami w³aœcicielki) w galerii, która zostanie zorganizowana w nowo budowanym hotelu pañstwa Buczyñskich. Co istotne –
galeria bêdzie ogólnie dostêpna dla zwiedzaj¹cych.
Przy okazji pleneru po rocznej przerwie wróci³y
warsztaty plastyczne dla dzieci i m³odzie¿y, w tym
roku bardzo udane, jako ¿e wziê³o w nich udzia³ ok.
60 uczestników. Nad szkoleniem warsztatu malarskiego czuwali zawodowi artyœci plastycy: Karolina
G³adkiewicz ze Szczecina, Beata Bêdkowska z Katowic, Agnieszka Budny, Agnieszka Grodziñska i Piotr
Macha (wszyscy z Poznania) oraz Sylwia Pawe³kowicz z Warszawy.
Efektem warsztatów by³o kilkadziesi¹t dzieciêcych prac wystawionych w czasie wernisa¿u, które
obejrza³o wielu widzów, a obejrzeæ je bêdzie mog³o
jeszcze wiêcej osób, jako ¿e prace te trafi¹ do œwieradowskiej biblioteki.
Adam Karolczuk

Przedsiêwziêcie wspó³finansowane przez Uniê Europejsk¹ ze œrodków
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
pn. Przebudowa ujêcia wody pitnej „Bronka Czecha” oraz budowa
sieci wodoci¹gowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Œwieradowie-Zdroju, w ramach Programu oœ 3 - „Jakoœæ ¿ycia na obszarach wiejskich i ró¿nicowanie gospodarki wiejskiej”, dzia³anie 321 - „Podstawowe us³ugi dla gospodarki i ludnoœci wiejskiej” objêtego PROW na
lata 2007-2013
Ca³kowita wartoœæ Projektu – 1.157.610,00 z³, w tym dofinansowanie
z Europejskiego Funduszu Rolnego - 605.488 z³
8 listopada 2014 r. Burmistrz Miasta Ro- wie-Zdroju oraz poprawa infrastruktury techland Marciniak wraz ze Skarbnikiem Gminy nicznej zwi¹zanej z dostaw¹ wody pitnej, odIwon¹ Kosmala podpisali umowê z Samorz¹- prowadzaniem i oczyszczaniem œcieków bydem Województwa Dolnoœl¹skiego na dofi- towo-gospodarczych poprzez budowê sieci
nansowanie w formie dotacji przedsiêwziê- wodoci¹gowej, kanalizacji sanitarnej i deszcia pn. Przebudowa ujêcia wody pitnej „Bron- czowej.
ka Czecha” oraz budowa sieci wodoci¹goUzyskane produkty:
wej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej

przebudowa ujêcie wody pitnej Bronw ŒwieradowieZdroju, w kwocie
nieprzekraczaj¹cej
605.488 z³ i stanowi¹cej nie wiêcej
ni¿ 75 proc. poniesionych kosztów
kwalifikowanych.
Celem g³ównym projektu jest
poprawa warunków ¿ycia mieszkañców
ulicy
Zdrojowej, Bronka
Czecha i ZródlaFragment ul. Bronka Czecha z now¹ nawierzchni¹.
nej w Œwierado-

ka Czecha,
 budowa sieci wodoci¹gowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Bronka
Czecha,
 budowa sieci wodoci¹gowej w ulicy
Zdrojowej,
 budowa sieci kanalizacji deszczowej
w ulicy Zródlanej.
W wyniku przeprowadzonych postêpowañ przetargowych zostali wy³onieni ni¿ej
wymienieni wykonawcy robót budowlanych
i us³ug:

1. Zadanie pn. „Przebudowa ujêcia wody
pitnej „Bronka Czecha” oraz budowa sieci
wodoci¹gowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Œwieradowie-Zdroju” wykonywane jest przez firmê „BUDAGRO” Marian Mróz
z Pieñska.
2. Funkcjê nadzoru inwestorskiego pe³ni
Janusz Szczepañski dzia³aj¹cy pod firm¹
BUD-CONSULT Szczepañski Janusz z Wroc³awia.
Zakoñczenie przedsiêwziêcia planowane
jest we wrzeœniu br.
Opr. Anna Mazurek

Holendrzy szykuj¹ siê na Œwieradów

Holendrzy wjechali gondol¹ na Stóg Izerski i podziwiali widok na dolinê Kwisy. Od lewej: Nino
François de Snoo, Andrzej Pawluszek, Piotr Bigus i Iris Hermans.
W ostatnim czasie nasze miasto zyska³o wielkie zainteresowanie w Holandii.
Przedstawiciele Polskiej Organizacji Turystycznejz biura w Amsterdamie, reprezentowani przez Andrzeja Pawluszka, ju¿ dwukrotnie zorganizowali przyjazd dziennikarzy wiod¹cych pism turystycznych oraz gazet codziennych w celu opisania naszej oferty
turystycznej.
Dziennikarze, którzy odwiedzili Œwieradów to: Iris Hermans, dziennikarka najwiêkszego dziennika w Holandii - De Telegraaf
(650 tys. dziennego nak³adu), Guy Jake Lokhoff, dziennikarz najwa¿niejszego magazynu bran¿y turystycznej - TravMagazine, oraz
Nino François de Snoo, bloger, wspó³pracownik holenderskiej edycji magazynu Esquire.
Dziennikarze zwiedzali Dolny Œl¹sk.
Goœcie, których przewodnikiem by³ Piotr
Bigus, zaczêli od zwiedzania i degustacji chleba w Czarcim M³ynie, nastêpnie ogl¹dali film
o nadleœnictwie Œwieradów na Izerskiej £¹ce,
aby póŸniej ruszyæ w teren i na w³asne oczy
obejrzeæ nasze atrakcje.

Wjechali gondol¹ na Stóg Izerski, gdzie
byli zauroczeni widokami. PóŸniej przysz³a
pora na zerkniêcie na trasy single tracków
i wizytê w Domu Zdrojowym. Trochê zdziwieni smakiem pili wodê z pija³ek przy deptaku i wyg³askali wszystkie cztery ¿aby przy
fontannie. Ogólnie rzecz ujmuj¹c, byli zauroczeni.
Z Amsterdamu do Wroc³awia mo¿na dotrzeæ w godzinê, a Holendrzy zapewniali, ¿e
s¹ bardzo zainteresowani naszymi obiektami
SPA i wszelk¹ form¹ aktywnego wypoczynku. W najbli¿szych tygodniach wiod¹ce gazety Holandii bêd¹ siê rozpisywa³y o atrakcjach naszego regionu i miasta.
Kilka tygodni temu Œwieradów odwiedzi³a równie¿ Sylvia Overkamp, dziennikarka popularnego magazynu Columbus. Red. Overkamp przygotowuje materia³ o dolnoœl¹skich
SPA do jesiennej edycji magazynu.
Trzeba trzymaæ kciuki, aby przedstawiciele Królestwo Niderlandów uczynili z naszego miasta sta³y punkt na trasie swoich podró¿y. (PB)

Spektakl odbêdzie siê 19 wrzeœnia br. o godz. 1900
w koœciele œw. Józefa Oblubieñca NMP w Œwieradowie-Zdroju

Najm³odsi z „Kwisy” na obozie pi³karskim
W dniach 20-27 sierpnia 15-osobowa dru¿yna m³odzików „Kwisy” Œwieradów-Zdrój uczestniczy³a w obozie szkoleniowym w Myœliborzu. Przebywaliœmy w Domu Wczasów
Dzieciêcych przy ulicy Marcinkowskiego, przy której usytuowane jest k¹pielisko strze¿one. Pokonanie drogi na stadion z dwiema dobrymi p³ytami trawiastymi i ORLIKIEM
zajmowa³o nie wiêcej ni¿ 5 minut.
Wspólnie z naszymi zawodnikami pojechali tak¿e m³odzicy i trampkarze z zaprzyjaŸnionego KKS-u Jelenia Góra, trenowani przez Grzegorza i Bartosza Królikowskich (na zdjêciu
oba zespo³y).
Zawodnicy codziennie odbywali 2 treningi oraz rozegrali
po 2 mecze kontrolne. Nasi m³odzicy wygrali z lokalnym „Osadnikiem" Myœlibórz 3:1 oraz zremisowali z KKS Jelenia Góra
2:2.
Oprócz zajêæ szkoleniowych uczestnicy obozu za¿ywali
k¹pieli w jeziorze myœliborskim, rozgrywali turnieje w pi³karzyki i cymbergaja, uczestniczyli w podchodach i biegach na
orientacjê oraz odbyli chrzest klubowy. Wieczory przeznaczone by³y na ogniska, dyskoteki oraz gry i zabawy.
Pobyt w Myœliborzu nale¿y uznaæ za bardzo udany. Dziêki piêknej pogodzie, dobrym warunkom treningowym, dobrym humorom, bardzo dobrej opiece pracowników DWD
Myœlibórz uda³o sie pokonaæ du¿e zmêczenie fizyczne po
treningach.
W trakcie pobytu zawodnicy obejrzeli bardzo ciekawy,
stoj¹cy na wysokim poziomie mecz IV ligi zachodniopomorskiej OSADNIK Myœlibórz - PIAST Chociwel zakoñczony
remisem 1:1.
Piotr Chowañski

REFERENDUM
JEST NIEWA¯NE!
W skali ca³ego kraju do urn referendalnych uda³o siê 2.383.041 spoœród 30.565.826 uprawnionych.
Jak poda³a PKW, frekwencja wynios³a 7,8 proc., co
oczywiœcie oznacza niewa¿noœæ g³osowania.
Ci, którzy zag³osowali, w 78,75 proc. opowiedzieli
siê za JOW-ami, w 82,63 proc. - przeciw utrzymaniu
dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z bud¿etu pañstwa, a 94,51 proc. chcia³o, by wszelkie w¹tpliwoœci rozstrzygaæ na korzyœæ podatnika.
Jak na tym tle wypada Œwieradów?
Z 3.601 uprawnionych do wziêcia udzia³u w referendum (wraz z 11. osobami w obwodzie zamkniêtym
w „Goplanie”), przy urnach stawi³o siê 290 osób, co czyni
frekwencjê na poziomie 8,05 proc. (w Czerniawie wynios³a ona 4,5 proc.!).
Œwieradowscy wyborcy poparli JOW-y w 80,3 proc.
Przeciwko finansowaniu partii z bud¿etu pañstwa
by³o 84,4 proc. g³osuj¹cych.
Rozstrzygania w¹tpliwoœci na korzyœæ podatnika
chcia³o 97,2 proc. wyborców.
(Opr. aka)

ZAPROSZENIE
Zarz¹d Ko³a Emerytów,Rencistów i Inwalidów organizuje dziœ - 9 wrzeœnia (prosimy
jak najszybciej zatelefonowaæ i zapowiedzieæ
swój udzia³!) wycieczkê do Czarciego M³yna
i na Izersk¹ £¹kê do Czerniawy, w po³¹czeniu
z ogniskiem i grilowaniem, a 23 wrzeœnia zaprasza na wycieczki: do Karpacza
i do Szklarskiej Porêby.
Chêtnych prosimy o zapisy u Ireny Kojpasz, tel. 607
978 178, lub u Marianny Marek, tel.
730 984 051.
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Pippi ma 70 lat!

Weso³¹, zadziorn¹ dziewczynkê w 1945
roku stworzy³a szwedzka pisarka Astrid
Lindgren (1907-2002). Od razu zosta³a zaliczona do œwiatowego kanonu literatury dla
dzieci, ale i doroœli j¹ polubili. Pisarka wymyœli³a postaæ Pippi, kiedy jej córka Karen
chorowa³a i jak to jest z dzieæmi - po prostu
siê nudzi³a le¿¹c w ³ó¿ku, a mama, maj¹ca
bogat¹ wyobraŸniê, zaczê³a opowiadaæ
o zbuntowanej, odwa¿nej, rezolutnej i weso³ej dziewczynce, która nigdy nie zamierza³a
dorosn¹æ, nie chodziæ do szko³y, spaæ z nogami na poduszce, robiæ, na co mia³a tylko
ochotê. Pippi zamieszka³a w wielkim domu
z ma³p¹ – Panem Nilssonem - i z cêtkowanym koniem, którego podnosi³a do góry,
gdy¿ mia³a nadludzk¹ si³ê i magiczne mo¿liwoœci.

Pisarka stworzy³a znakomit¹ bohaterkê,
która sta³a siê odwróconym obrazem sierocego bohatera „nieszczêœliwego, bezradnego, skazanego na litoœæ i wspó³czucie doros³ych. Pippi ma przewagê nad œwiatem doro-

s³ych, czêsto wprowadzaj¹c motyw szyderstwa i kpiny z uporz¹dkowanego ¿ycia, wymagañ stawianych dzieciom przez rodzinê,
szko³ê ...” (S³ownik literatury dzieciêcej i m³o-

dzie¿owej, str. 298).
Postaæ Pippi doczeka³a
siê wielu naukowych interpretacji, a wielu psychologów wypowiada³o siê, ¿e jest
dzieckiem trudnym, niepo¿¹danym w szkole, zbuntowanym, dlatego kiedy rêkopis
trafi³ do wydawcy, ten ba³ siê
go opublikowaæ. Na szczêœcie zrobi³ to ktoœ inny i dziœ
ksi¹¿ka jest t³umaczona na
wiele jêzyków, a na jej podstawie powstaj¹ filmy.
Pippi polubili doroœli
i dzieci na ca³ym œwiecie, tak¿e te, które przyjecha³y do
nas na wypoczynek i wziê³y
udzia³ w plastycznym konkursie na „Portret Pippi”.
Najlepsze zosta³y nagrodzone, a my z kolei nie wyobra¿aliœmy sobie, aby wakacji
z Pippi nie rozpoczê³a Teresa
Fierkowicz ze swoj¹ grup¹
dzieciaków z pó³kolonii. Odwiedzi³y „Izerkê” 6 lipca po
œniadaniu, wspólnie opowiedzia³yœmy im o Pippi, a g³ówne przes³anie podsumowuj¹ce postaæ 9-letniej dziewczynki przekaza³a szefowa pó³kolonii: B¹dŸ
sob¹, zachowujemy swoj¹ to¿samoœæ - tak
jak to robi³a wymyœlona przez Astrid Lindgren 70 lat temu Pippi.
Nikogo nie zdziwi³o, ¿e na konkurs nades³ano 35 prac. Pippi przedstawiona przez dzieci jest weso³a, ruda, piegowata, u niektórych
z ma³pk¹ Panem Nilsonem albo z koniem pomalowanym w ciapki, czêsto na tle gór. Postanowiliœmy nagrodziæ te najciekawsze,
wprowadzaj¹c kategorie:

Co wa¿nego latem
dzia³o siê w „Izerce”?
W czasie wakacji wydawano bezp³atne imienne vouchery do skorzystania z:
1. k¹pieli w Aquaparku – 393
2. przejazdu Kolej¹ Gondolow¹ – 385
3. degustacji pizzy – 396
4. gry w krêgle – 359
- czyli razem 1533 talonów.
 Izerka dziêki wieloletniej czytelniczce wzbogaci³a ksiêgozbiór o 7 audiobooków.
 W cyklu „Zabierz ksi¹¿kê na wakacje” - prezentowane by³y nowo zakupione ksi¹¿ki.
W sierpniu 14 kuracjuszy zapisa³o
siê do Izerki, aby wypo¿yczaæ ksi¹¿ki.
Na Fundusz Czytelniczy wp³ynê³o
118 z³.
Od czerwca trwa akcja „uwalniania
ksi¹¿ek”; korzystaj¹ z niej g³ównie turyœci, którzy uwolnili 300 ksi¹¿ek.

Izerski Klub Seniora
Inauguracja Izerskiego Klubu Seniora nast¹pi
8 paŸdziernika o godz. 1500 w Izerce
Pierwszy wyk³ad poprowadzi mgr psychologii Justyna Golanowska pod
has³em „Jak umys³ roœnie w si³ê, gdy mózg siê starzeje”, rozpoczynaj¹cy
cykl zimowych spotkañ obejmuj¹cych wyk³ad, prezentacjê.
O godz. 1600 jest zaplanowany drugi wyk³ad wprowadzaj¹cy do zajêæ pod
has³em „Zdrowe podejœcie do ¿ycia” - poprowadzi go El¿bieta Dobrowolska – masa¿ystka i bioterapeutka.
Udzia³ w wyk³adach klubowych bêdzie bezp³atny, do klubu nie trzeba siê
zapisywaæ ani uiszczaæ ¿adnych sk³adek, a g³ównym jego zadaniem bêdzie
urozmaicenie seniorom czasu wolnego - z doz¹ kultury, rozrywki, zdrowia
i aktywnoœci fizycznej.

Ale widoki!
Restauracja „Czarny Potok” zaprasza w ka¿dy poniedzia³ek i œrodê
w godz. 1000-1400 na sta³¹ wystawê poœwiêcon¹ historii Czerniawy. Bêdzie to
nawi¹zanie do podobnej ekspozycji
sprzed 7 lat, gdy zaprezentowanych
zosta³o 260 starych widokówek z kolekcji Jakuba, Dawida i Jerzego B³aszczyków z Wroc³awia. Obecny zbiór liczy ju¿ 760 starych pocztówek, które
dla polepszenia odbioru zosta³y zeskanowane i pokazywane bêd¹ na ekranie monitora (podobnie jak stare foldery i mapy).

PRACE PÓ£KOLONISTÓW: I - Kasia
Korowaj i Zuzia Olkowska; II - Amelia Leszczyñska i Iga Jurczak; III - Amelia Strza³kowska i Krzyœ Andziulewicz.
NAGRODA SPECJALNA: Magda i Wojciech Lonyczowie (na zdjêciu powy¿ej).
NAGRODA ZA NOWATORSKI WIZERUNEK PIPPI: Szymon Chmielowiec.
WYRÓ¯NIENIA SPECJALNE: Ania Jab³onowska i Oliwia Olkowska.
Krystyna Piotrowska
Trwaj¹ca wystawa pocztówek „Dom
Zdrojowy na prze³omie wieków” cieszy³a
siê powodzeniem wœród odwiedzaj¹cych
nasze miasto.
Na konto biblioteki wp³ynê³a dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego na zakup nowoœci wydawniczych w wysokoœci 7.100 z³. Dziêki
temu IZERKA wzbogaci siê o nowoœci
wydawnicze i bestsellery.

Co wa¿nego planujemy
w najbli¿szym czasie?
Izerka oferuje pomoc przy odrabianiu lekcji i zaprasza uczniów w poniedzia³ki, wtorki, czwartki, pi¹tki w godz. 1400–
1700, a w soboty w godz. 1000–1200.
Ponadto w ka¿d¹ sobotê w godz.
1000–1200 bêd¹ prowadzone zajêcia literacko-plastyczne.
Przypominamy, ¿e czytelnicy, którzy maj¹ trudnoœci z chodzeniem, mog¹
do nas zadzwoniæ i umówiæ siê z m³odymi wolontariuszami, dzia³aj¹cymi w
„Czynnym Wolontariacie”, dostarczaj¹cymi ksi¹¿ki do domu.
Planujemy realizowaæ projekt edukacyjno-zdrowotny „Zdrowo i lokalnie dla
najm³odszych, czyli czym skorupka za
m³odu nasi¹knie …” - dla dzieci w wieku
4-8 lat oraz dla rodziców ma³ych pociech.
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Z odblaskiem - bezpiecznie do szko³y

U góry: Jury konkursu „babeczkowego” w pe³nym sk³adzie wraz z organizatork¹ W. Urbañczyk (z prawej). Obok: Jedna z wielu atrakcji dla dzieci.

Wioletta Urbañczyk wrêcza puchar Justynie Kiedrzyn za wygrane mufinki „Karotki” (te na zdjêciu po prawej).

U góry: Jesteœmy oznakowani i bêdziemy dobrze widziani na drodze
po zmroku. Obok: Zwyciêzcy rowerowego toru przeszkód .
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30 sierpnia, w niedzielne popo³udnie na deptkaku przy fontannie
(z ¿abami) rozpocz¹³ siê IV. Festyn
Integracyjno-Profilaktyczny „Z
odblaskiem – bezpiecznie do szko³y”, sfinansowany tradycyjnie ju¿
przez Miejsk¹ Komisjê Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych.
Frekwencja dopisa³a, przy upalnej pogodzie bawili wszyscy bez
wzglêdu na wiek, uczestnicz¹c
w wielu grach i konkursach, takich
chocia¿by jak przechodzenie przez
tunel, skakanki, hula hop, rzuty do
celu, rowerowy tor przeszkód, konkurs rysunkowy. By³y dmuchañce,
pokazy sprzêtu stra¿ackieego i policyjnego, rozdawanie odblasków
(misie i bransolety). Sporo emocji
wywo³a³ stra¿acki konkurs sprawnoœciowy, w którym 8 rodzinnych
zespo³ów 3-osobowych musia³o
pod³¹czyæ w¹¿, pr¹downicê, a nastêpnie silnym strumieniem wody
str¹ciæ kilka pacho³ków.
Godzina lekcyjna z zumb¹ zaktywizowa³a w porywach 15-20 tancerzy, zaœ pó³godzinny wystêp zespo³u „Syntonia” wzruszy³ wielu
widzów.
Wisienk¹ na torcie by³ kolejny,
czwarty ju¿ konkurs pod has³em
„Babki, babeczki i mufinki”, który
jak zawsze prowadzi³a Wioletta
Urbañczyk, a wspomaga³o j¹ jury
„smakowe” w sk³adzie: Janina Dering, Jolanta Sergiejczuk, Agnieszka ¯o³nierek, Mariusz Fila i Jaros³aw
Olkowski. Jurorzy mieli do pokonania (czyli zjedzenia) a¿ 14 wyrobów
konkursowych, nazywaj¹cych siê,
dla przyk³adu, „Mufinki z ma³ym co
nieco”, „Babeczka Juleczka”, „Niekiepska”, „Babka zebra”, „Babka
Halle Berry” czy „Tulipanowiec.
Komisja nie mia³a jednak w¹tpliwoœci co do werdyktu, jednog³oœne
zwyciêstwo przyznaj¹c Justynie
Kiedrzyn za „Karotki”. Drugie miejsce zaj¹³ Marcel Jurkiewicz za „Kwisianki”, a nagroda za trzecie miejsce powêdrowa³a do Park Hotelu.
Takim to werdyktem jury zakoñczy³o pracê, a do szturmu na baby
przyst¹pili szeregowi smakosze,
wymiataj¹c w mig wszystkie wypieki.
Organizatorzy festynu - Œwietlica Œrodowiskowa UL, Rewir
Dzielnicowych i OSP - serdecznie
dziêkuj¹: zespo³owi SYNTONIA,
Karolinie Cierlik i mi³oœnikom zumby, Izabeli i Piotrowi Salawom, Kry-

29 sierpnia wieczorem na Izerskiej £¹ce pokazem doskona³ej polskiej komedii pt. „Ewa chce spaæ”
po¿egnano wakacje, w czasie których przez £¹kê przewinê³o siê prawie 2.500 goœci.
Tego wieczoru po seansie widzowie mieli okazjê skorzystaæ
z mo¿liwoœci teleskopowej obserwacji pe³ni Ksiê¿yca.
Mamy nadziejê, ¿e teraz czêœciej
bêdziemy mogli goœciæ Pañstwa na
Izerskiej £¹ce wieczorami.
Skoro ju¿ wspomnieliœmy

dokoñczenie na str. 13 
stynie Liber, Ani i Agnieszce ¯o³nierek, Joannie Szaniawskiej, Miros³awowi Kijewskiemu, Gracjanowi
Rejmanowi, Bartoszowi Go³êbiowskiemu, Oliwerowi Stelmaszczykowi, Gra¿ynie Kasprzak, Krzysi Burkackiej, Kindze Chmielowiec, Marcie Korzeniowskiej, wszystkim
uczestniczkom konkursu na najsmakowitsz¹ babê, kucharzowi, który ugotowa³ 50 litrów pysznej grochówki (nie zosta³ po niej nawet
œlad na dnie kot³a), Stanis³awowi
Fierkowiczowi, Grzegorzowi Gliwie,
Dorocie Marek, Piotrowi Konopnickiemu, a przede wszystkim
uczestnikom imprezy, ma³ym i du¿ym, którzy wnieœli do niej tyle radoœci i uœmiechów.
Adam Karolczuk
Post scriptum
Pierwszy ¿al - w przeddzieñ imprezy zerwano czêœæ plakatów
i przez to wielu mieszkañców nie dotar³o na festyn, o którym nawet nic
nie wiedzia³o.
Drugi ¿al – pamiêtaj¹cy inauguracyjny festyn na Zielonej Polanie
ocieraj¹ nostalgiczn¹ ³ezkê, bo tamto miejsce by³o wprost wymarzone
dla tego typu imprezy. Mo¿e warto
by³oby tam na 5. jubileuszow¹ edycjê wróciæ?

Utrzymanie wê¿a, którym p³ynie
woda pod du¿ym ciœnieniem, wymaga si³y i sprytu.

o ksiê¿ycowej pe³ni, to w sobotê 12 wrzeœnia
o godz. 1000 zapraszamy dzieci na poranek –
wyœwietlaæ bêdziemy polsk¹ baœñ z 1962 roku
pt. „O dwóch takich, co ukradli ksiê¿yc”,
nakrêcon¹ wed³ug powieœci Kornela Makuszyñskiego.

26 wrzeœnia warsztaty filmowe
na Izerskiej £¹ce!
Zapraszamy wszystkie zainteresowane dzieci w wieku od
8 do 14 lat na godz. 1100.
Prosimy o zarezerwowanie
uczestnictwa w warsztatach
pod nr. tel. 75 617 14 42 lub
mejlowo k.rzeczkowska@swieradowzdroj.pl.
Nie zapomnijcie tak¿e zabraæ
ze sob¹ kamery (mo¿e to byæ
równie¿ kamera w telefonie
komórkowym).
Warsztaty poprowadzi twórca i re¿yser
filmów przyrodniczych - Marek Martini. Odbêd¹ siê one na Izerskiej £¹ce oraz w Czarcim
M³ynie (jest to wspólny projekt), a z³o¿¹ siê
na nie: wyk³ad wprowadzaj¹cy w tajniki filmu
oraz zajêcia praktyczne w terenie. Zadaniem
dzieci bêdzie stworzenie krótkiego filmiku o
Izerskiej £¹ce lub Czarcim M³ynie (do wyboru), promuj¹cego nasze dwa niezwykle ciekawe obiekty. Najciekawszy film zostanie
nagrodzony.
Startujemy o godz. 1100, przewidywane
zakoñczenie o godz. 1300.
Katarzyna Rzeczkowska

Cichy trzask polan w piecu, w powietrzu
zapach dymu, a wokó³ ceglane œciany izby
w „Domu Pachn¹cym Chlebem” w Raszowie pod Kamienn¹ Gór¹ - w tych okolicznoœciach odby³o siê smaczne i pouczaj¹ce szkolenie pracowników Referatu Promocji Gminy Turystyki, Kultury i Sportu. Aby usprawniæ pracê „Czarciego M³yna”, stwierdzono,
¿e potrzebujemy wiêkszej iloœci osób, które
wiedz¹, jak wypiekaæ pyszne i zdrowe chleby. Poznanie tajników wytwarzania zakwasu, wyrabiania ciasta chlebowego i pieczenia go w piecu opalanym drewnem, dziêki
prowadz¹cej zajêcia Agacie Szwed, zyska³o
bardzo praktyczny wymiar.
Tak wiêc najpierw potrzebujemy dobrej
m¹ki, pe³noziarnistej, ¿ytniej z przemia³u 2000,

po to, aby w ci¹gu jednego tygodnia powsta³
aromatyczny zakwas, który bêdzie baz¹ dla
chleba. Pani Agata swój zakwas dokarmia ju¿
od 15 lat, wiêc wie, co i kiedy nale¿y dolaæ
i dosypaæ, aby powsta³ pyszny chleb. Potem
potrzebujemy ciep³ej wody, soli i wiêcej m¹ki
i koniecznie nale¿y dosypaæ ziaren lnu i s³onecznika. Tylko tyle wystarczy, aby powsta³
chleb.
Zadziwiaj¹ce jest to, ¿e w hurtowniach
piekarniczych oferowane jest ponad 50 ró¿nego rodzaju dodatków, poprawiaj¹cych
i ulepszaj¹cych w³aœciwoœci chleba. Prawda
i prawdziwy smak sprowadzaj¹ siê jednak do
kilku prostych sk³adników bêd¹cych podstaw¹ zdrowia i sukcesu kulinarnego. Istotnym czynnikiem jest te¿ czas. Aby ciasto

Wokó³

m³yna

Autor zaprzêgniêty zosta³ do prac typowo mêskich, czyli do wyci¹gania ¿aru z rozgrzanego pieca.

dna maselnicy, wtedy dochodzi do ³¹czenia
siê grudek t³uszczu i w efekcie powstaje mas³o.
Widok dziarskich krasawic uwijaj¹cych
siê przy pracy - bezcenny.
Jednak to, co naprawdê pobudza zmys³y,
to ujmuj¹cy sw¹ prostot¹ smak œwie¿o ubitego mas³a. W czasie, gdy powstawa³o, zd¹¿y³
siê upiec i wystudziæ chleb. Wiêc na zakoñczenie mo¿na by³o jeszcze ciep³¹ pajdê razowca posmarowaæ mase³kiem i okrasiæ ³y¿k¹
miodu. Niebo w gêbie!

My, S³owianie, wiemy, co smaczne

nadawa³o siê do pieczenia i dosz³o do pe³nego zakwaszania ciasta, namno¿enia bakterii
kwasu mlekowego, a jednoczeœnie jego
spulchniania, potrzeba oko³o 12 godzin. Brzmi
doœæ przera¿aj¹co w dobie spo³eczeñstwa
mikrofalówkowego i zupek typu instant. Jednak mamy wybór: „natychmiast” albo „na
zdrowie”.
Zachêcamy do wybrania trybu ¿ycia „na
zdrowie”. Kiedy ju¿ ciasto bêdzie zakwaszone i wyroœniête, mo¿na je wstawiæ do pieca
(lub piekarnika) na godzinê.
No, tak, ale co zrobiæ z ca³¹ godzin¹ wolnego czasu? Pracownicy referatu nie mieli jej
na zwiedzanie czy odpoczynek w cieniu wiaty przyozdobionej starymi sprzêtami gospodarskimi. Trzeba by³o zaj¹æ siê ubiciem mas³a! Czy w dzisiejszych czasach ktoœ jeszcze
to robi? Pani Agata przynios³a maselnice
i niczym w teledysku Donatana i Cleo w piosence „My, S³owianie” nasze œwieradowskie
dziewoje zaczê³y miarowo i rytmicznie poruszaæ bijakami (fot. powy¿ej), a nadstawki konwi zaczê³y powoli op³ywaæ maœlank¹. Pewnie
niewiele osób wie, ¿e robienie mas³a polega
na unoszeniu i opuszczaniu t³uczka, a¿ do

Niewiarygodne, ¿e to wszystko tak proste, a tak smaczne zarazem.
Niedopuszczalne, aby by³o to zarezerwowane tylko dla innych ludzi.
Mieszkañcy naszego miasta i turyœci nie
mog¹ byæ tego pozbawieni! St¹d te¿ decyzja,
aby podobne atrakcje by³y dostêpne w naszym m³ynie. Zgodnie wiêc z wczeœniejszymi
zapowiedziami ju¿ jesieni¹ rusz¹ warsztaty,
w których bêdzie mo¿na w³asnorêcznie upiec
chleb i w³asnorêcznie ubiæ mas³o. A wszystko najlepiej w ma³ej grupie, wtedy najlepiej
wychodzi – przednia zabawa i mnóstwo, mnóstwo zdrowia.
Piotr Bigus
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NOTATNIK nr 10 (203) zostanie dostarczony do punktów kolporta¿u 14 paŸdziernika

Izerska Wielka Wyrypa

Muzyczne lato
W sierpniu na zaproszenie Urzêdu Miasta goœciliœmy zespó³ Smolniczanie,
(ubieg³oroczny zwyciêzca festiwalu folklorystycznego), który przez cztery
popo³udnia umila³ na deptaku czas spacerowiczom i klientom ogródków
gastronomicznych (fot. Tomasz Chmielowiec).

Na pierogi
na Stóg!

Po licznych wizytach w aquaparku (w promocyjnych cenach), 60 seniorów skorzysta³o z okazji i za pó³ ceny wjecha³o gondol¹ na Stóg, a ko³o
emerytów z w³asnych œrodków zaprosi³o swych cz³onków do schroniska
na pyszne pierogi z jagodami.

Zgodnym chórem
Prezes Polskiego Zwi¹zku Chórów i Orkiestr Oddzia³ Dolnoœl¹ski we Wroc³awiu z siedzib¹ w Olszynie
oraz Burmistrz Miasta Œwieradów-Zdrój serdecznie zapraszaj¹ na inauguracyjny koncert w ramach Jesiennych Spotkañ Chóralnych Œwieradów-Zdrój 2015.

Koncert z udzia³em dolnoœl¹skich chórów rozpocznie siê 10 paŸdziernika br.
w hali spacerowej Domu Zdrojowego o godzinie 1500. Do udzia³u w koncercie zaprosiliœmy m.in. chóry z Wroc³awia, G³ogowa,
O³awy, K³odzka, Chojnowa, Lubina, NowogrodŸca i Lubania.
Bêdzie to pierwszy
z serii koncertów organizowanych w Œwieradowie
przy wspó³udziale Polskiego Zwi¹zku Chórów i Orkiestr.

14

IZERSKA WIELKA WYRYPA
- to ekstremalny pieszy i rowerowy rajd na orientacjê. Szósta edycja imprezy obra³a sobie na bazê
Œwieradów-Zdrój, a trasy bieg³y po
Górach Izerskich. Trudno tu nawet mówiæ o „trasach”, poniewa¿
po otrzymaniu, ju¿ po starcie, mapy
z naniesionymi punktami, do których nale¿y dotrzeæ i perforatorem
potwierdziæ swoj¹ w nich obecnoœæ,
a trasê ka¿dy zawodnik obiera
sam. Zwyciê¿a ten, kto odwiedzi jak
najwiêksz¹ liczbê punktów kontrolnych w wyznaczonym limicie czasowym.
A trasy by³y rozmaite: piesze
100-, 50- i 25-kilomertowe, oraz rowerowe: 150- i 75-kilometrowe
(oczywiœcie, iloœæ kilomertów liczono na trasie wzorcowej i jest to wielkoœæ orientacyjna, bo po pope³nieniu b³êdu w nawigacji mo¿na przebyæ wiele dodatkowych). Ogó³em
w „Izerskiej Wielkiej Wyrypie” wziê³o udzia³ 421 osób, a wœród nich kilku œwieradowian – trzech znaleŸliœmy na liœcie startowej trasy pieszej na 25 km, a jeden – Bartosz Kijewski - zdecydowa³ siê na trasê
rowerow¹ 75-kilometrow¹, któr¹
ukoñczy³ na 9 miejscu (na 60 startuj¹cych).
Organizatorami imprezy by³
Oddzia³ £u¿ycki Polskiego Towarzystwa Schronisk M³odzie¿owych
w Lubaniu, gdzie prezesem od kikkunastu lat jest Henryk S³awiñski.
Kierownikiem rajdu by³ Arkadiusz
Zapotoczny, a budowniczymi tras
Kornel i Arkadiusz Jasku³ówie
z Grupy MOD-X-ORG Adwenture
Team. W organizacji rajdu pomaga³o kilkudziesiêciu wolontariuszy, nie
tylko z Lubania. Impreza mog³a siê
odbyæ dzieki wsparciu finansowemu udzielonemu przez Urz¹d Miasta, a Patronat Honorowy sprawowa³ Burmistrz Miasta Roland Marciniak. Pomoc rzeczow¹ i organizacyjn¹ udzieli³o równie¿ kilkanaœcie
ró¿nych podmiotów, firm i sponsorów.
Po raz pierwszy organizatorzy
wytyczyli krótk¹ 10-kilometrow¹
trasê zabawowo-szkoleniow¹ dla
rodzin. Jak siê okaza³o, by³a to dobra decyzja, bo wêdrowa³o ni¹ 66
osób, czyli ponad 20 rodzin. Fundacja Rozwoju Regionalnego Kobold na punkcie kontrolnym zorganizowa³a dla dzieci wêdruj¹cych
tras¹ rodzinn¹ gry i zabawy, które
niezmiernie siê milusiñskim podo-

ba³y. Na tej trasie nie by³o rywalizacji, wszyscy zostali uhonorowani
pami¹tkowym dyplomem.
Za to prawdziwa walka rozegra³a siê na pozosta³ych trasach, na
których zwyciêzcami zostali:
25 km pieszo pokona³o 115
osób, a wygrali Dagmara Owczarek
(Jelenia Góra) i Janusz Skowroñski
(Oleœnica).
50 km pieszo pokona³o 95 osób,
zaœ zwyciêzcami zostali: Zuzanna
Madaj (Poznañ) i Borys Biñkowski
(Oborniki Œl¹skie).
Na trasie 100-kilometrowej,
z któr¹ zmierzy³o siê 56 osób, rozegrano Mistrzostwa Polski w Pieszych Marszach na Orientacjê na
2015 rok, a mistrzami zostali: Maria

Lebioda (Poznañ) oraz Bart³omiej
Karabin (Dobra).
150 km na rowerach pokona³o
40 osób. Wœród pañ najlepsza okaza³a siê Basia Czarny (Kraków),
a wœród panów Bart³omiej Bober
(Kobylnica).
75 km rowerami przejecha³o 49
zawodników. Zwyciêzcy to Marzka
Janerka-Moroñ (Chorzów) i Krzysztof Weso³y (Wroc³aw).
Organizatorów imprezy cieszy
fakt, ¿e jej uczestniczy bardzo wysoko ocenili sprawnoœæ organizacyjn¹, wspania³y klimat na trasie
i na bazie imprezy, walory turystyczne i sportowe samego ŒwieradowaZdroju, jak i Gór Izerskich.
KRYGA

SFINANSOWANO ZE ŒRODKÓW
GMINY MIEJSKIEJ ŒWIERADÓW-ZDRÓJ

O czym nale¿y pamiêtaæ przy rozpoczêciu roku szkolnego?
W nowym roku szkolnym blisko 5 mln uczniów rozpoczyna zajêcia w szko³ach dla dzieci i m³odzie¿y *. Z badania
CBOS wynika, ¿e przeciêtne wydatki rodziców zwi¹zane
z wys³aniem dzieci do szko³y (m.in. podrêczniki, ubezpieczenie, obowi¹zkowe op³aty) wynios³y w zesz³ym roku 828
z³ w przeliczeniu na jednego ucznia. Zanim wybierzemy siê
na zakupy czy podpiszemy umowê ze szko³¹ jêzykow¹, warto pamiêtaæ o prawach, które mamy jako konsumenci.

Nieudane zakupy - zwroty
Warto przemyœleæ ka¿dy zakup, poniewa¿ je¿eli podrêcznik, plecak lub inny produkt kupiony w sklepie stacjonarnym
nie jest wadliwy (np. uszkodzony, nie posiada w³aœciwoœci,
o których zapewnia³ sprzedawca), mo¿liwoœæ jego zwrotu zale¿y tylko od dobrej woli sprzedawcy. Niektóre sklepy dopuszczaj¹ wymianê lub zwrot zakupionych towarów, jednak
terminy i inne zasady okreœlaj¹ sami przedsiêbiorcy – np.
bêdziemy musieli zatrzymaæ opakowanie, metki.

Podrêczniki u¿ywane
– reklamacja
Je¿eli zakupione produkty posiadaj¹ wadê, mo¿emy je reklamowaæ. Prawo do reklamacji dotyczy tak¿e towarów u¿ywanych, np. podrêczników zakupionych komisie czy antykwariacie. W przypadku zakupu rzeczy u¿ywanych sprzedawca mo¿e skróciæ czas na reklamacjê do jednego roku.
Natomiast gdy kupujemy nowe produkty, odpowiedzialnoœæ
sprzedawcy nie mo¿e byæ skrócona i trwa 2 lata od momentu
zakupu. Reklamacjê najlepiej z³o¿yæ na piœmie, w którym opisujemy usterkê, i wybieramy jedno z czterech ¿¹dañ: wymiana towaru na nowy wolny od wad; naprawa towaru; obni¿e-

nie ceny; odst¹pienie od umowy (tylko w przypadku, gdy
wada jest istotna). Pamiêtajmy, aby zachowaæ dowód zakupu
(np. paragon, potwierdzenie p³atnoœci kart¹, wyci¹g z konta,
faktura). Wiêcej informacji oraz wzory pism reklamacyjnych
w serwisie internetowym:
www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl

Zakupy w sieci
Je¿eli zawieramy umowê na odleg³oœæ (np. kupuj¹c plecak w sklepie internetowym), konsumentowi przys³uguje prawo odst¹pienia od umowy w ci¹gu 14 dni. W przypadku
nabycia towaru termin ten liczony jest od chwili jego dostarczenia klientowi. Natomiast gdy umowa dotyczy us³ugi (np.
kurs internetowy), 14-dniowy termin, w którym mo¿emy zrezygnowaæ, liczony jest od daty zawarcia umowy. Prawo do
odst¹pienia od umowy nie dotyczy transakcji zawartych pomiêdzy dwoma konsumentami (np. zakup podrêcznika przez
ucznia od innego ucznia), a tak¿e trybie aukcji publicznej.

Kursy jêzykowe,
prywatne szko³y i przedszkola
(..) Zmiany nauczyciela, zmiana godzin zajêæ wprowadzona na ¿¹danie wiêkszoœci s³uchaczy oraz zmiana lokalizacji
sali lekcyjnej w granicach administracyjnych miasta (gminy)
nie stanowi¹ podstawy rozwi¹zania umowy (…) – to niezgodne z prawem postanowienie stosowane we wzorcu
umownym szko³y jêzykowej. UOKiK zakwestionowa³ praktykê przedsiêbiorcy poniewa¿ dopuszcza ono zmianê istotnych
cech œwiadczenia przez przedsiêbiorcê, jednoczeœnie uniemo¿liwiaj¹c odst¹pienie od umowy przez konsumenta. Zgodnie z prawem szko³a mo¿e zmieniæ istotne warunki umowy
(cenê, miejsce odbywania siê zajêæ) tylko wtedy, gdy umo¿liwi konsumentowi odst¹pienie od umowy bez pobierania
z tego tytu³u ¿adnych op³at.
Urz¹d zakwestionowa³ te¿ postanowienie wzorca umowy
dotycz¹ce przepadku wpisowego w przypadku rezygnacji
z us³ug przedsiêbiorcy przed zakoñczeniem zajêæ. Prywatne

Góry œmieci
w Górach Izerskich Jedna trzecia
Dokoñczenie ze str. 16

na Gór Izerskich nie wystarcza na pomieszczenie tych œmieci,
to podrzucane s¹ one i na stronê czesk¹. Niech Czesi nie
bêd¹ gorsi!
Czescy turyœci znaj¹ zasadê zabierania œmieci ze sob¹ do
domu, a nie wyrzucania i pozostawiania ich w górach. A polscy? Raczej nie! Przekonaæ siê mo¿na o tym wêdruj¹c na
przyk³ad ze Stogu Izerskiego na Smreka. Przy szlaku napotkamy porzucane butelki i puszki po polskim piwie, papierki po
polskich batonikach. Docieraj¹c do wie¿y widokowej po czeskiej stronie znajdziemy tak¿e polskie œmieciowe pami¹tki.
W schronie turystycznym przy wie¿y czeka na nas polskie
graffiti i sterta polskich papierków. Wstyd!
Ostatni dosta³am nawet mejla od znajomego z Niemiec
z proœb¹ o interwencje. Przes³a³ mi fotografie tych naszych
polskich „pami¹tek” pozostawionych w Górach Izerskich. Czy
w³aœnie tak chcemy byæ postrzegani przez zagranicznych turystów? Jako niekulturalni wêdrowcy? Czy mo¿na zmieniæ
ten nasz niechlubny wizerunek? Wiele zale¿y od nas samych!
Pamiêtajmy o tej prostej zasadzie obowi¹zuj¹cej w górach
na ca³ym œwiecie - œmieci z gór zawsze zabieramy ze sob¹!
Zwracajmy uwagê turystom, którzy wyrzucaj¹ papierki
na szlak! Zasada ta dotyczy nie tylko turystów pieszych, ale
i rowerowych.
Warto promowaæ tê zasadê w pensjonatach, hotelach
i kwaterach prywatnych. Wystarczy krótkie has³o przypominaj¹ce o niej.
Zastanówmy siê, czy chcemy wêdrowaæ po czystych
górach i delektowaæ siê piêknem otaczaj¹cej nasz przyrody,
czy mo¿e brn¹æ przez góry œmieci?
Magda Olszewska

Wielkiej Pêtli
Dokoñczenie ze str. 16
Zawodnicy przejechali m.in. przez Ustrzyki (Dolne i Górne), Nowy ¯migród, Muszynê, Stary S¹cz, Niedzicê, Zakopane, Such¹ Beskidzk¹, Jeleœniê, Istebn¹, Ustroñ, Cieszyn,
Racibórz, Prudnik, G³ucho³azy, Z³oty Stok, L¹dek, Stronie Œl.,
Miêdzylesie, Kudowê,G³uszycê, Che³msko Œl., Lubawkê,
Kowary, Szklarsk¹ Porêbê, przy okazji pokonuj¹c wiêkszoœæ
prze³êczy w polskich górach.
Na starcie stanê³o 63 uczestników (w tym trzy kobiety),
o których Daniel Œmieja, dyrektor imprezy, mówi, ¿e nie jechali dla nagród ani zaszczytów, ale g³ównie po to, by stawiæ
czo³a trudnoœciom i pokonaæ w³asne s³aboœci. Wiêkszoœæ
wybra³a kategoriê extreme (byli zdani na siebie, bez ¿adnego
wsparcia ani zaplecza technicznego), a 7 osób zdecydowa³o
siê na kategoriê sport (za ka¿d¹ jecha³ samochód ze wsparciem).
Zawodnicy sami sobie ustalali godziny jazdy i czas odpoczynku, przy czym mogli nocowaæ w hotelach, schroniskach,
na ³awce na przystanku autobusowym albo nie nocowaæ
wcale, zadowalaj¹c siê kilkunastominutowymi drzemkami.
Jesteœmy pe³ni podziwu dla determinacji rowerzystów,
czapki z g³ów przed nimi i ich wol¹ dotarcia do celu! Warto
przypomnieæ, ¿e 1122 km, to dok³adnie jedna trzecia d³ugoœci
tegorocznego wyœcigu Tour de France, zwanego Wielk¹ Pêtl¹,
który trwa³ 23 dni, a dystans 3360 km kolarze mieli do pokonania podczas 21 etapów.
(aka)

przedszkole zastrzega³o, ¿e (…) rodzice dzieci nowoprzyjêtych do przedszkola wp³acaj¹ bezzwrotne wpisowe (…). Praktyka ta by³a niezgodna z prawem, poniewa¿ konsumenci, którzy odstêpuj¹ od umowy maj¹ prawo domagaæ siê zwrotu
op³at za us³ugi, z których nie korzystali. Przedsiêbiorca mo¿e
zatrzymaæ tylko tak¹ czêœæ pieniêdzy, która odpowiada kosztom faktycznie poniesionym, np. za zakup wyprawki dla przedszkolaka czy rezerwacjê sali.

Samodzielne zakupy dzieci
Dzieci do 13. roku ¿ycia nie maj¹ zdolnoœci do czynnoœci
prawnych, czyli nie powinny zawieraæ umów. Je¿eli jednak
umowa dotyczy drobnych, bie¿¹cych spraw ¿ycia codziennego, czyli np. zakupu lizaka, bu³ki czy zeszytu - to jest ona
wa¿na, chyba ¿e poci¹ga za sob¹ ra¿¹ce pokrzywdzenie ma³oletniego klienta. Osoby pomiêdzy 13. a 18. rokiem ¿ycia
maj¹ ograniczon¹ zdolnoœæ do czynnoœci prawnych. Dlatego
mog¹ zawieraæ umowy w drobnych, bie¿¹cych sprawach ¿ycia
codziennego, czyli kupowaæ czasopisma, przybory szkolne,
ksi¹¿ki itp. Ograniczenia pojawiaj¹ siê, gdy nastolatek zamierza nabyæ np. odtwarzacz MP3, rower czy komputer. Wówczas potrzebna jest zgoda rodziców lub opiekunów, b¹dŸ
potwierdzenie przez nich umowy.

Bezp³atnych porad w zakresie ochrony interesów
konsumentów mo¿na uzyskaæ u Powiatowego Rzecznika Konsumentów - Agnieszki Cichoñ. Przyjêcia interesantów odbywaj¹ siê od poniedzia³ku do czwartku w godz. 730–1530w Starostwie Powiatowym w Lubaniu, pok. 38 (I p.).
Porady udzielane s¹ równie¿ telefonicznie pod nr.
tel. 75 64 64 359 oraz mailem: konsumenci@powiatluban.pl

Szlachetne
zdrowie...

PRZYCHODNIA NZOZ „UZDROWISKO
ŒWIERADÓW-ZDRÓJ” PRZY UL. PI£SUDSKIEGO 33 (GOPLANA), TEL. 75 78 20 745.
Placówka czynna od poniedzia³ku do pi¹tku w
godz. 800-1800. Laboratorium - poniedzia³ki, œrody
i pi¹tki w godz. 800-900.
Dr Artur Szulikowski: od poniedzia³ku do pi¹tku
w godz. 1000-1330 i 1500-1730; dr Micha³ Matwiejczuk: codziennie w godz. 800-1130; dr Justyna
Schmidt: poniedzia³ki, wtorki, czwartki i pi¹tki w
godz. 1400-1500, œrody w godz. 1600-1800.
Poradnie (po uprzedniej rejestracji) od poniedzia³ku do pi¹tku: rehabilitacyjna w godz. 800-1000 i reumatologiczna w godz. 1000-1200.
PRZYCHODNIA NZOZ „JO-MED” PRZY UL.
KORCZAKA 7, TEL. 75 78 16 168.
Od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 800-1800.
Dr Aziz Joya: poniedzia³ki, wtorki, œrody i pi¹tki w godz. 1000-1300, czwartki w godz. 1500-1730;
dr Rados³aw Tomaszewski: wtorki i pi¹tki w godz.
1600-1800; dr Ryszard Markowski: poniedzia³ki, i
œrody i pi¹tki w godz. 1500-1700 oraz w czwartki w
godz. 900-1300; laryngolog dr Maciej Suchecki,
chirurg dr Dariusz Szulski oraz neurolog dr Aleksandra Œledziona - przyjmuj¹ wed³ug wywieszonych harmonogramów.
(opr. aka)
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Jedna trzecia Wielkiej Pêtli
Nie lada wyczynu dokonali
uczestnicy rajdu pod nazw¹ GÓRY
MRDP 2105 (Maraton Rowerowy
Dooko³a Polski), którzy przemierzyli 1122 km, by zakoñczyæ go
w Œwieradowie.
Wczeœniej mi³oœnicy rowerowego ekstremum zaliczyli trzy edycje
prawdziwego touru dooko³a Polski
(po 3135 km ka¿da), a¿ inicjatorzy
imprezy wpadli na pomys³, by skróciæ dystans, ale poprowadziæ trasê
po górskich drogach. Szlak by³ zaiste imponuj¹cy: uczestnicy wystartowali z Przemys³a w sobotê 22 sierpnia w samo po³udnie, a zwyciêzca Remigiusz Studziñski z Warszawy
(fot. obok) - min¹³ liniê mety 24 sierpnia o godz. 1341. Nastêpna dwójka
przyjecha³a 1 godzinê i 50 minut za
liderem, a pierwsza z trzech startuj¹cych pañ, tak¿e warszawianka Agata
Wójcikiewicz, zameldowa³a siê na
mecie tego samego dnia o godz. 2108.

Dr M. Or³owicz
by³by zadowolony

Dokoñczenie na str. 15

Góry œmieci
w Górach Izerskich
Wêdruj¹c po górach delektujemy siê
piêknymi widokami, czystym powietrzem,
œpiewem ptaków i otaczaj¹c¹ nas natur¹.
Czego mo¿na chcieæ wiêcej? Ta cisza i dziewiczoœæ Gór Izerskich przyci¹ga wielu turystów, nie tylko polskich, ale i zagranicznych.
Jednak jak d³ugo jeszcze? To pytanie zadajê sobie za ka¿dym razem, gdy wêdruj¹c
naszymi szlakami natrafiam na miejsca, w których pseudoturyœci pozostawili po sobie

Œmieciom wszêdzie dobrze - czy to na ³onie
natury (powy¿ej), czy to w zakamarkach kubatury (obok).
œmieciowe pami¹tki. W naszych piêknych
górach rosn¹ nowe góry, Góry Œmieci!
Czy przy szlaku, czy te¿ przy drodze,
schronie turystycznym, a nawet w lesie, napotkaæ mo¿na stosy papierków po batonikach, butelek, puszek i opakowañ po napojach i ¿elach izotonicznych. A ¿e polska stro-

Dokoñczenie na str. 15

Sztafetowe przejœcie G³ównego Szlaku
Sudeckiego im. dr. Mieczys³awa Or³owicz
ju¿ za nimi!
Od godz. 1602 we wtorek 25 sierpnia do
godz. 2334 w sobotê 29 sierpnia uczestnicy
tej niecodziennej sztafety przeszli oko³o 440
kilometrów, podzielonych na 27 odcinków.
£¹czny czas przejœcia wyniós³ zatem 103 godziny i 32 minuty, czyli ponad 8 godzin krócej
ni¿ nominalny czas na szlakowskazach!
Niecodziennoœæ tego wydarzenia bierze
siê st¹d, ¿e grupa zapaleñców, g³ównie przewodników sudeckich, postanowi³a przejœæ
ca³y ten szlak dopiero po raz trzeci w historii,
w dodatku w 23 lata po ostatniej marszrucie.
Poszczególne odcinki przemierza³o od
2 do 5 uczestników sztafety, a pe³ne szaleñstwo zaczê³o siê w Szklarskiej Porêbie, gdzie
stawi³o siê 17 œwieradowian, w tym równie¿
grupa „Œwieradowskich Or³ów”, którzy
w „pe³nym ksiê¿ycu” (sztafeta akurat trafi³a
na superpe³niê, która zdarza siê tylko raz
w roku; w jej szczycie Ksiê¿yc œwieci o 14

proc. jaœniej, a tarcza naszego naturalnego
satelity jest o 35 proc. wiêksza ni¿ w czasie
zwyk³ej pe³ni) najpierw przemierzyli dziarsko
19-kilometrowy odcinek do Stogu Izerskiego. Tam „Or³y” wzmocni³y si³y „sztafeciarzami”, którzy przeszli wczeœniejsze odcinki, i ju¿
w grupie ponad 40-osobowej pokona³y ostatni 5-kilometrowy odcinek (czerwonym szlakiem, oczywiœcie), by na dolnym tarasie zdrojowym przy tablicy ku czci M. Or³owicza (na
zdjêciu) odtr¹biæ zakoñczenie sztafety.
Wœród cz³onków œwieradowskiej sztafety w wieku od 12 do 64 lat (w tym czworo
uczniów) przewa¿a³y panie, z niestrudzon¹
Teres¹ Fierkowicz na czele, tym wiêksze zatem nale¿¹ im siê brawa za to nocne izerskie
wêdrowanie.
Po zakoñczeniu marszu uczestnicy ca³¹
gromad¹ udali siê do Domu Wczasów Dzieciêcych, gdzie przy ognisku i wspólnych œpiewach fetowali sztafetowe przejœcie non stop
G³ównego Szlaku Sudeckiego.
Adam Karolczuk
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