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Kolejny numer NOT
ATNIKA zostanie dostarczony do punktów kolporta¿u 10 wrzeœnia br
NOTA
br..

To nie s¹ place zabaw
Biblioteka nabra³a kszta³tów, œciany s¹ ju¿ ocieplone.

Izerska £¹ka wkroczy³a w fazê prac wykoñczeniowych. U
góry budynek sali multimedialnej, poni¿ej sala jeszcze w
stanie surowym, ale daj¹cym wyobra¿enie o jej wielkoœci.

Deptak na Zdrojowej jakoœ nie mo¿e wyjœæ z ziemi, bo wci¹¿ trzeba coœ odkopywaæ i zakopywaæ - na zdjêciu z lewej widaæ
uk³adanie przewodów, które zasil¹ stylowe lampy. Po prawej wreszcie jakiœ konkret - nowa fontanna przy rododendronie.

Budowa od podstaw ul. Kiliñskiego okaza³a siê du¿ym wyzwaniem in¿ynieryjnym, jakiego w œwieradowskiej skali jeszcze nie
by³o. Po lewej - monta¿ zbrojenia pod mur oporowy. Po prawej - tak prezentuje siê ów mur po usuniêciu szalunków.

Na oczyszczalni œcieków w Czerniawie trwaj¹ prace koñcowe. Po lewej - uporz¹dkowane otoczenie wokó³ budynków. Po prawej
- na zbiornikach g³ównych po³o¿one zosta³y pokrywy hermetyzuj¹ce, które zapobiegn¹ emisji przykrych zapachów.

- to s¹ place budów!

URZ¥D MIASTA
ul. 11 Listopada 35
PARTER

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 uzdrowiskowa, op³aty za œrodki transportu, u¿ytkowanie wieczyste – Katarzyna Barczyszyn, op³ata za œmieci
– Ma³gorzata Milichiewicz, czynsze, op³ata
za wodê i œcieki – Jowita Worotnicka: 75 7816-659 - pok. nr 1b; podatki i op³aty lokalne Anna Leœniak, Magdalena Szukiewicz - 75
78-16-452 - pok. nr 1c; sprawy bud¿etowe –
Ewelina Ostrowska-May, Katarzyna Duda 75 78-17-092 - pok. nr 3; kierownik Urzêdu
Stanu Cywilnego, dzia³alnoœæ gospodarcza –
Danuta ¯y³kiewicz: 75 78-16-344; meldunki i dowody osobiste, zezwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych – Halina Stettner: 75 78-16-929 - pok. nr 1f (obok sekretariatu); Referat Gospodarki Nieruchomoœciami i Zagospodarowania Przestrzennego, kier.
– Rafa³ May, Joanna Szczekulska - 75 7817-297 - 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 - Boles³aw Sautycz, 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, Ryszard
Szczygie³: 75 78-16-343 - pok. nr 22. Referat
Promocji Gminy, Turystyki, Kultury i Sportu,
kierownik – Dorota Marek: 75 71-36-482 pok. nr 23; turystyka, kultura i sport – Monika Hajny-Daszko: 75 71-36-483 i 75 78-16350; 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; Zwi¹zek
Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zwi¹zek
Sybiraków - pok. nr 4, I p.

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

OSP

Telefon alarmowy do
stra¿y po¿arnej - 998
lub 112.

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 integracji osób zagro¿onych wykluczeniem

spo³ecznym, m.in. poprzez:
 kszta³cenie umiejêtnoœci w zakresie
ról spo³ecznych i zdobycia kwalifikacji zawodowych,
 rozwój form i narzêdzi aktywnej integracji spo³ecznej poprzez kontakty socjalne
obejmuj¹ce, na przyk³ad, wspieranie zdolnoœci do podjêcia zatrudnienia, us³ugi o charakterze edukacyjnym, zdrowotnym i spo³ecznym,
 wdra¿anie nowych form wsparcia umo¿liwiaj¹cych integracjê zawodow¹ i spo³eczn¹.
Wnioskodawca projektu: MOPS, Œwieradów, ul. 11 Listopada 35, tel./fax 75 78 16
321, mops_swerzd@wp.pl
Agnieszka Moroz – kierownik MOPS

Wybory samorz¹dowe w odbêd¹ siê
16 listopada. Ustawa termin wyborów definiuje bowiem jako ostatni dzieñ wolny
od pracy poprzedzaj¹cy up³yw kadencji rad.
Ta koñczy siê 21 listopada. Oficjalnie wybory zarz¹dzane i ustalane s¹ przez prezesa
Rady Ministrów. Powinien to zrobiæ najwczeœniej 21 lipca, a najpóŸniej 21 sierpnia. Premier og³asza wybory w drodze rozporz¹dzenia, co oznacza zarazem rozpoczêcie oficjalnej kampanii wyborczej.
Do 8 wrzeœnia trzeba zarejestrowaæ komitety wyborcze.
Do 7 paŸdziernika nale¿y zg³osiæ listy
kandydatów na radnych.
Do 17 paŸdziernika musz¹ siê zg³osiæ
kandydaci na burmistrza.
Do 3 listopada mo¿na skutecznie wyco-

faæ zgodê na kandydowanie.
Najbardziej rewolucyjna zmiana dotyczy
wyborów samorz¹dowych do rad gmin, które
nie s¹ miastami na prawach powiatu. Wprowadzono w nich okrêgi jednomandatowe.
Oznacza to, ¿e w ka¿dym okrêgu wyborczym
zostanie wybrany jeden radny. Wygra ten,
który uzyska najwiêksz¹ liczbê g³osów. Ho³duje to regule „zwyciêzca bierze wszystko”.
Wybory odbêd¹ siê wiêc przy zastosowaniu zasady wiêkszoœci wzglêdnej. W praktyce doprowadzi to do zwiêkszenia realnego wp³ywu wyborców na sk³ad osobowy
lokalnych w³adz.

Od szkolenia do zatrudnienia
Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w
Œwieradowie-Zdroju wdra¿a projekt systemowy pod nazw¹
OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA
w zakresie rozwoju i upowszechniania
aktywnej integracji spo³ecznej na lata 20072013, realizowany w ramach PO KL Priorytet VII Poddzia³anie 7.1.1. Projekt realizowany jest od stycznia 2013 r. do grudnia 2014 r.

Okres zasiłkowy
i świadczeniowy
2014/2015
Wyższe kryteria uprawniające do pobierania świad−
czeń rodzinnych w nowym okresie zasiłkowym.
Od 1 listopada 2014 r. podwyższone zostaną
kwoty kryteriów dochodowych do świadczeń rodzinnych
i będą wynosić:
− 574 zł na osobę w rodzinie,
− lub 664 zł na osobę w rodzinie, w której jest
dziecko niepełnosprawne.
Na obecnym poziomie pozostaną wysokości zasiłków
rodzinnych oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, zasiłku
pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz
jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że od
1 września br. będą przyjmowane wnioski o ustalenie pra−
wa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku ro−
dzinnego na nowy okres zasiłkowy: listopad 2014 r. –
październik 2015 r.
Natomiast od 1 sierpnia są przyjmowane wnioski
o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjne−
go na okres świadczeniowy: październik 2014 r. – wrze−
sień 2015 r.
Do wniosków należy przedłożyć zaświadczenie urzędu
skarbowego lub oświadczenie o dochodach uzyskanych
przez pełnoletnich członków rodziny w roku kalendarzo−
wym 2013 (niezależnie od tego, czy osiągnęli jakiś do−
chód, czy też nie) oraz zaświadczenie wystawione przez
właściwy ZUS lub pracodawcę albo oświadczenie
o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne (wyso−
kość składki zdrowotnej można obliczyć z posiadanych
druków RMUA), zaświadczenie/oświadczenie dziecka, które
uczęszcza do szkoły ponadgimnazjalnej, potwierdzające,
że dziecko w roku szkolnym 2014/2015 kontynuuje na−
ukę.
Osoby, które mają zasądzone alimenty, a otrzymują
niższe niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej, do
wniosku o ustalenie prawa do świadczeń przedkładają
zaświadczenie komornika lub oświadczenie
o wysokości wyegzekwowanych alimentów w roku kalen−
darzowym 2013.
Ponadto do wniosku o świadczenia z funduszu ali−
mentacyjnego należy dołączyć zaświadczenie komornika
o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych lub
oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji.
Więcej informacji dotyczących dokumentacji niezbęd−
nej do ustalenia prawa do świadczeń dostępna jest na
stronie BIP Ośrodka w zakładce Ogłoszenia, w siedzibie
Ośrodka lub pod numerem telefonu 75 781 63 21.
Wnioski przyjmowane są w Ośrodku w pokoju 12
(Referat ds. Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyj−
nego).
Agnieszka Moroz − kierownik MOPS

Od 1 listopada 2013 r. do 31 paŸdziernika 2014 r. na mocy uchwa³y Rady Miasta ŒwieradówZdrój 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.

W ka¿dym tkwi talent

Jacek Dobrzeniecki d³utem wciela w ¿ycie kolejny pomys³.

Anna Dubiel uwa¿nie ws³uchuje siê w rady mistrza.

Adam Spolnik z Piechowic zawodowo pracuje jako
kierownik ds. promocji
i kultury Urzêdu Gminy w
Starej Kamienicy, amatorsko zaœ oddaje siê pasji
rzeŸbiarskiej. W maju
i czerwcu prowadzi³ w Œwieradowie warsztaty (podobnie jak rok temu) w ramach
projektu „Od szkolenia do
zatrudnienia”, w którym
wziê³o udzia³ szeœcioro
uczestników.
Pan Adam uwa¿a, ¿e
ka¿dy jest nosicielem artystycznego genu, wystarczy wskazaæ osobie, która
nigdy nie trzyma³a d³uta, ¿e
jest w stanie wydobyæ
z drewna to „coœ”, co w tym
drewnie tkwi, wystarczy
tylko, ¿e wyczuli siê na materia³, na jego piêkno. Oczywiœcie, to jeszcze nie jest
rzeŸbiarstwo, bardziej snycerka, ale najwa¿niejsza jest
wiara w to, ¿e w nas tkwi
coœ, o czym dot¹d nie mieliœmy pojêcia.
- Najlepsz¹ ocen¹ tych
warsztatów jest fakt, ¿e
przez dwa tygodnie ka¿dy
wykona³ po 5 prac i wszyscy maj¹ nadal po 10 palców, a plastra nie by³o
w akcji ani razu – mówi
prowadz¹cy.

Od lewej: Jacek Dobrzeniecki, Dawid Pachlik, Danuta Mackiewicz, Barbara Krajczyk i Anna
Dubiel prezentuj¹ swe najlepsze prace. Za nimi stoi Adam Spolnik.
Jego zdaniem, z tej szóstki dwie osoby
mog¹ œmia³o rozwijaæ swój nowo odkryty
talent, skupiaj¹c siê na pocz¹tek nad robieniem napisów, reklam, emblematów na drewnianych ³awkach, musz¹ tylko zebraæ siê w
sobie i wyjœæ z konkretn¹ ofert¹.
- Gdyby ktoœ siê odwa¿y³ i zg³osi³ siê
z projektem po dotacjê, móg³by dostaæ nawet 19 tys. z³. Przynajmniej wystarczy³oby
na profesjonalne narzêdzia – radzi A. Spolnik.
W zestawie jest 5-6 podstawowych d³utek, a ka¿de kosztuje 100 z³. W czeskim komplecie jest 12 d³ut, co
oznacza wydatek rzêdu 1200 z³.
- Ja te¿ zacz¹³em
od zestawu podstawowego – wspomina
instruktor, który œwieradowskim kursantom udostêpni³ swoje narzêdzia. - Pieni¹dze uzyskane ze sprzeda¿y inwestujê w nastêpne maszyny: pi³ê
spalinow¹, przydatn¹
w rzeŸbach plenerowych, szlifierkê oscylacyjn¹ i tarczow¹,
ostrza³kê d³ut, wyrzynarkê czy wiertarkê
z nak³adkami d³uta.

Pan Adam ¿a³uje, ¿e w sali konferencyjnej UM, gdzie trwa³y warsztaty, nie ma warunków do prawdziwego rzeŸbienia, a przyda³yby siê jakieœ pi³y, szlifierki.
Barbara Krajczyk dawniej by³a kuchark¹,
trochê ima³a siê prac spo³ecznie u¿ytecznych, trochê by³a na rencie, pierwszy raz
wziê³a d³uto do rêki i - spodoba³o siê jej.
- Najbardziej czujê kwiatki - mówi i wyznaje: - Chcia³abym sobie kiedyœ kupiæ takie narzêdzia.
Teraz uczestnicy zaczn¹ warsztaty patchworkowe.
(aka)

Szanowni Czytelnicy!

Pod koniec warsztatów ich uczestnicy pojechali do Czerniawy podpatrywaæ artystów podczas pleneru rzeŸbiarskiego.

Punkty kolporta¿u
ATNIKA ŒWIERADOWSKIEGO
NOTA
NOT
ŒWIERADÓW - sklep EKO (ul. Sienkiewicza), kantor A&J (róg ul.
Zdrojowej i Piastowskiej), sklep AGD (ul. Piastowska), 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 - sklep motoryzacyjny Wac³awa Chwaszcza.
CZERNIAWA

- delikatesy Agnieszki Syrewicz (ul. G³ówna), sklep
Ireny Korty (ul. Sanatoryjna), sklep Renaty Chomiak (ul. Sanatoryjna),
biblioteka szkolna (ul. Sanatoryjna).
Najbli¿sze numery „Notatnika” uka¿¹ siê 10 wrzeœnia i 15 paŸdziernika br., a materia³y do poszczególnych wydañ prosimy dostarczaæ w
nieprzekraczalnych terminach - odpowiednio do 27 sierpnia i do 1
paŸdziernika br.

Otrzymaliœmy niedawno stanowisko Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wroc³awiu z 7 maja br. w sprawie wydawania gazety gminnej, w którym zawarto punkt
o dopuszczalnoœci zamieszczania w gazecie gminnej reklam
i og³oszeñ – p³atnych i bezp³atnych.
RIO informuje m.in., ¿e publikowanie p³atnych reklam
i og³oszeñ nie stanowi realizacji zadania publicznego. Na
rynku lokalnym istnieje prasa prywatna, która z powodzeniem wykonuje to zadanie i dla której – g³osi komunikat –
prasa gminna stanowi konkurencjê – jeszcze wiêksza, gdy
jest bezp³atna. Tak¿e zamieszczanie reklam i og³oszeñ nieodp³atnie nie realizowa³oby celu publicznego, w dodatku
narusza³oby zasady konkurencji. Uwagi te dotycz¹ zarówno og³oszeñ i reklam pochodz¹cych od przedsiêbiorców,
jak i og³oszeñ pochodz¹cych od mieszkañców, nawet tzw.
drobnych, które tak¿e zamieszczane s¹ przez prasê lokaln¹.
Wyj¹tek powinny stanowiæ og³oszenia i reklamy pochodz¹ce od gminnych jednostek organizacyjnych.
W zwi¹zku z tak¹, a nie inn¹ wyk³adni¹ przepisów redakcja zaprzestaje przyjmowania reklam i og³oszeñ, pozostawiaj¹c na ³amach tylko te, które zosta³y wczeœniej op³acone na kilka wydañ gazety.
Ca³y komunikat RIO przeczytaæ mo¿na na
stronie miasta w zak³adce NOTATNIK ŒWIERADOWSKI, numery z 2014 r. - plik pdf.

4 lipca otwarto oferty na sprzeda¿ gminie wozu asenizacyjnego w ramach projektu pn. „Budowa oczyszczalni œcieków dla
osiedla Czerniawa w Œwieradowie-Zdroju
wraz z budow¹ sieci kanalizacji sanitarnej”.
Nades³a³y je firmy: M.S. AGRO Miros³aw
Szmidt ze Z³ocieñca - 54.858 z³; OSADKOWSKI-CEBULSKI z Legnicy - 51.660 z³; STOMIL AGRO z Bogucina - 35.500 z³.
Jako ¿e dwie pierwsze oferty nie spe³nia³y warunków zakresu rzeczowego zamówienia, okreœlaj¹cych pojemnoœæ zbiornika
na 5.000 litrów (oferenci zaproponowali
zbiornik o poj. 6.700 l), zosta³y wykluczone
z przetargu, którego zwyciêzc¹ zosta³a firma
STOMIL AGRO (wczeœniej od niej zakupili-

œmy ci¹gnik) i to z ni¹ gmina podpisa³a umowê na dostawê sprzêtu, który zosta³ przywieziony do Œwieradowa 5 sierpnia (fot.
powy¿ej), i jeœli wszystko pójdzie zgodnie
z planem, wóz asenizacyjny powinien odbieraæ œcieki w konkurencyjnej cenie z pocz¹tkiem jesieni.
23 lipca og³oszono przetarg na dowóz
dzieci do gminnych jednostek oœwiatowych
w Œwieradowie-Zdroju w roku szkolnym
2014/2015 i roku szkolnym 2015/2016.
5 sierpnia postêpowanie uniewa¿niono,
jako ¿e gmina zamierza³a przeznaczyæ na
dowóz dzieci 386 tys. z³, a jedyna z³o¿ona
oferta opiewa³a na 546 tys. z³, i tego samego
dnia przetarg og³oszono ponownie, z terminem sk³adania ofert do 13 sierpnia.
28 lipca og³oszono przetarg na odbudowê mostu w ci¹gu ul. Stawowej. Zadanie
obejmuje m.in. oczyszczenie elementów kamiennych poprzez piaskowanie, oczyszczenie i uzupe³nienie sklepienia ¿elbetowego,
wy³o¿enie lica mostu p³ytkami z piaskowca,
oczyszczenie, uzupe³nienie i spoinowanie
przypór kamienia bazaltowego. Dzieñ otwarcia ofert wyznaczono na 12 sierpnia, a roboty powinny byæ zakoñczone do 15 listopada br.

Kronika policyjna
29 lipca œwieradowska firma Krzysztofa
Osiñskiego zrealizowa³a - w ramach zamówienia z wolnej rêki - zadanie polegaj¹ce na
odwodnieniu obu piaskownic na placu zabaw przy ul. Wyszyñskiego. Roboty te okaza³y siê konieczne, gdy¿ w szybkim czasie
po oddaniu placu do u¿ytku okaza³o siê, ¿e
na ka¿dej z piaskownic po wiêkszych opadach deszczu tworzy³y siê zastoiny wodne.
Kosztem 1.900 z³ u³o¿ono 38 mb rur dre-

narskich (fot. poni¿ej), a efekt wykonania
prac mogliœmy sprawdziæ ju¿ dzieñ po ich
wykonaniu, po kolejnej potê¿nej ulewie woda na piasku ju¿ siê nie gromadzi³a.
(opr. aka)

Stypendia socjalne
na rok szkolny 2014/15
Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej
informuje, ¿e wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2014/2015
bêd¹ przyjmowane w siedzibie Oœrodka od
1 do 15 wrzeœnia br. Przypominamy, ¿e termin sk³adania wniosków jest bardzo wa¿ny, poniewa¿ po tym terminie nie bêd¹ one
rozpatrywane.
Stypendium szkolne mo¿e otrzymaæ
uczeñ znajduj¹cy siê
w trudnej sytuacji materialnej, wynikaj¹cej
z niskich dochodów
na osobê w rodzinie,
w szczególnoœci gdy
w rodzinie tej wystêpuje: bezrobocie, niepe³nosprawnoœæ, ciê¿ka lub d³ugotrwa³a
choroba, wielodzietnoœæ, brak umiejêtnoœci wype³niania funk-

cji opiekuñczo-wychowawczych, alkoholizm
lub narkomania, a tak¿e gdy rodzina jest niepe³na lub wyst¹pi³o zdarzenie losowe.
Dochód uprawniaj¹cy do otrzymania
stypendium wynosi 456 z³ netto na osobê
w rodzinie.
Do wniosku o przyznanie stypendium
nale¿y przed³o¿yæ zaœwiadczenia o dochodach wszystkich cz³onków rodziny z sierpnia br. w wysokoœci netto (osoby bezrobotne bez prawa do zasi³ku przedk³adaj¹ stosowne zaœwiadczenie Powiatowego Urzêdu
Pracy). Ponadto przed z³o¿eniem wniosku
o przyznanie stypendium nale¿y uzyskaæ
pozytywn¹ opiniê dyrektora szko³y, do której uczeñ uczêszcza (opiniê tak¹ dyrektor
wystawia na druku wniosku o przyznanie
stypendium).
Wnioski o przyznanie stypendium s¹
do pobrania w siedzibie Oœrodka, pok. 11.
Agnieszka Moroz - kierownik MOPS

25 lipca w auli Szkoły Muzycznej
I st. im Oskara Kolberga w Lubaniu
odbyły obchody Święta Policji. Podczas
akademii funkcjonariusze i pracowni−
cy lubańskiej Policji otrzymali awanse,
nominacje na wyższe stopnie, odzna−
czenia oraz nagrody. Uroczystość
uświetnił koncert uczniów i nauczycie−
li szkoły.
W obchodach wzięli udział: Za−
stępca Komendanta Wojewódzkiego
Policji we Wrocławiu – insp. Tomasz
Miłkowski, przedstawiciele władz sa−
morządowych, instytucji i służb współ−
pracujących z Policją, emeryci policyjni
oraz rodziny policjantów.
Od lewej: st. asp. Czes³aw Chrebela i st. sier¿. Magdalena HarbulZ okazji święta policjantom wrę− Marcinkowska. Poni¿ej pierwszy z lewej - st. asp. Micha³ Rajczakowski.
czono awanse: w korpusie oficerów
starszych na stopień młodszego inspektora awansował Za−
stępca Komendanta Powiatowego Policji w Lubaniu – pod−
insp. Norbert Kurenda, w korpusie aspirantów – 19, w kor−
pusie podoficerów – 3, w korpusie szeregowych – 3.
Komendant Główny Policji wyróżnił jednego policjanta,
a Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu 5 funkcjona−
riuszy, w tym st. sierż. Magdalenę Harbul−Marcinkowską.
Policjanci zostali również wyróżnieni nagrodami przez wła−
dze samorządowe. Burmistrz Miasta Świeradów−Zdrój wy−
różnił nagrodami rzeczowymi st. asp. Czesława Chrebelę i st.
asp. Andrzeja Tabora, zaś Komendant Powiatowy Policji w
Lubaniu za sumienne i rzetelne wykonywanie obowiązków
służbowych wyróżnił 2 pracowników cywilnych KPP.
Wśród policjantów świeradowskiego Rewiru Dzielnico−
wych trzech aspirantów − Michał Rajczakowski, Krzysztof
Schmidt i Andrzej Tabor − awansowanych zostało na stopień
starszego aspiranta.
Nadkom. Dagmara Hołod, oficer prasowy KPP Lubań
Œwieradowscy policjanci dzia³aj¹c
wspólnie z policjantami z pododdzia³u prewencji z Legnicy zatrzymali samochód osobowy marki renault do kontroli. Jak siê okaza³o, w pojeŸdzie tym ukryte by³y œrodki
odurzaj¹ce, których w³aœcicielem by³ kierowca. Policjanci zatrzymali mê¿czyznê i zabezpieczyli 0,47 grama marihuany i 0,03 grama
amfetaminy. Podczas dalszych czynnoœci w
tej sprawie policjanci ustalili, ¿e 19-latek jest
równie¿ sprawc¹ trzech w³amañ na terenie
Œwieradowa i Wolimierza. Mê¿czyzna ten
w³ama³ siê najpierw na terenie Œwieradowa
do stojaka z butlami gazowymi i skrad³ 9 butli,
a na drugi dzieñ w³ama³ siê do budynku
mieszkalnego, sk¹d zabra³ rury miedziane.
Kilka dni potem w Wolimierzu w³ama³ siê do
budynku i skrad³ stamt¹d ró¿nego rodzaju
narzêdzia, materia³y budowlane, obrusy,
a wszystko wywióz³ na taczce, która te¿ nie

by³a jego w³asnoœci¹. £¹czna wartoœæ strat
wynios³a ponad 3.800 z³.
Czêœæ skradzionego mienia zosta³a przez
policjantów odzyskana, a sprawca oprócz
zarzutów za posiadanie narkotyków, za które grozi do 3 lat pozbawienia wolnoœci, us³ysza³ zarzuty za w³amania zagro¿one kar¹ do
lat 10.
W czwartek 31 lipca o godzinie 1940
w Œwieradowie na skrzy¿owaniu ul. Pi³sudskiego i Wyszyñskiego 59-letni mê¿czyzna
(mieszkaniec woj. œl¹skiego) kieruj¹cy mercedesem jad¹c z nadmiern¹ prêdkoœci¹ straci³ panowanie nad pojazdem i uderzy³ w drzewo. Badanie na zawartoœæ alkoholu w organizmie wykaza³o 2,3 promila. Kierowca jecha³ sam, nikt nie odniós³ obra¿eñ. Za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeŸwoœci
grozi mu teraz kara do 2 lat pozbawienia
wolnoœci.
(opr. aka)

SZANSA NA WIEŻĘ WIDOKOWĄ
W zesz³ym tygodniu w Libercu w siedzibie Euroregionu
Nysa odby³o siê spotkanie, które ma zapocz¹tkowaæ du¿e
przedsiêwziêcie rewitalizacji i budowy wie¿ i punktów widokowych z dofinansowaniem funduszy unijnych. W naszym
mieœcie mamy dwa punkty, gdzie mo¿na odtworzyæ wie¿e
widokowe. Pierwszy, to wie¿a Mon Plaisir w Czerniawie, która
ma skomplikowany stan prawny, poniewa¿ trzeba j¹ wydzieliæ z terenu Lasów Pañstwowych i dopiero wtedy bêdzie mo¿liwa odbudowa. Drugi punkt, to góra M³ynica miêdzy Œwieradowem a Czerniaw¹ o wysokoœæ ponad 650
m n.p.m. i w tym miejscu znacznie szybciej mo¿emy zrealizowaæ inwestycjê, g³ównie dziêki w³aœciwym zapisom w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
Wartoœæ takiej wie¿y widokowej to ok. 1,3 mln z³, a dofinansowanie bêdzie siêgaæ do 85 proc. Projekt mo¿e byæ
realizowany w ramach nowych œrodków pomocowych dla
pogranicza polsko-czeskiego na lata 2014-2020. Nabór wniosków aplikacyjnych rozpocznie siê w drugim kwartale 2015
r. Jeœli zdecydujemy, ¿e chcemy tak¹ wie¿ê widokow¹, do
tego czasu musimy wykonaæ dokumentacjê projektow¹
i przeprowadziæ procedurê wylesienia niewielkiego terenu
pod wie¿ê. S¹dzê, ¿e najlepszym wyborem jest inwestowanie w³aœnie w tê wie¿ê na M³ynicy, przede wszystkim dlatego, ¿e krótki czas naboru wniosków nie daje nam szansy na
przygotowanie siê do realizacji inwestycji Mon Plaisir, któr¹
w póŸniejszym okresie bêdzie nam ³atwiej zrewitalizowaæ
z funduszy na dziedzictwo kulturowe.

NASZA DROGA WOJEWÓDZKA
Wszystko wskazuje na to, ¿e od po³owy paŸdziernika
nasza gmina przejmie - na okres 3 lat - w utrzymanie drogi
wojewódzkiej przebiegaj¹cej od Szklarskiej Porêby przez
Œwieradów do Krzewia (z odnog¹ od Or³owic do Czerniawy). To przedsiêwziêcie jest z naszej inicjatywy za zgod¹
Rady Miasta. Drogi dojazdowe do Œwieradowa i g³ówna
droga w samym mieœcie to w³asnoœæ marsza³ka województwa, który utrzymuje j¹ poprzez Dolnoœl¹sk¹ S³u¿bê Dróg
i Kolei.
Co roku mamy na tej drodze utrudnienia, które przede
wszystkim szkodz¹ naszemu miastu. W okresie letnim porz¹dki po zimowym odœnie¿aniu nierzadko przeprowadzane
s¹ w maju. Posusz na drzewach, który stwarza zagro¿enie,
nie jest usuwany na czas. Koszenie poboczy odbywa siê
zbyt rzadko. W okresie zimowym s¹ problemy z szybk¹ reakcj¹ na œliskoœæ, co przy obfitych opadach œniegu utrudnia dojazd do naszej górskiej miejscowoœci od strony Szklarskiej i Gryfowa. Te utrudnienia wynikaj¹ g³ównie z faktu, ¿e
DSDiK og³asza du¿e przetargi ³¹cznie na wiele odcinków
dróg wojewódzkich, co przed³u¿a procedurê wy³onienia
w odpowiednim czasie wykonawcy. Dlatego marsza³ek dolnoœl¹ski oddaje inicjatywê utrzymania dróg wojewódzkich
gminom i powiatom.
Nasza gmina w ramach porozumienia z zarz¹dem województwa otrzyma wsparcie finansowe w wysokoœci ponad
800 tys. z³ rocznie na letnie i zimowe utrzymanie drogi. Za tê
kwotê bêdziemy odœnie¿aæ i przy du¿ych opadach wywoziæ
œnieg z ulicy 11 Listopada i odcinka ul. Sanatoryjnej, a tak¿e
odœnie¿aæ chodnik przy ul. Nadbrze¿nej. W okresie letnim
bêdziemy zamiataæ, kosiæ, czyœciæ rowy i przepusty, przycinaæ drzewa i krzewy, ogólnie dbaæ o bezpieczeñstwo i estetykê. Równie¿ bêdziemy przeprowadzaæ prace remontowe
nawierzchni drogi i chodników. Podejmiemy siê te¿ remontu
540 mb chodnika przy ul. Sanatoryjnej, który przynale¿y do
drogi wojewódzkiej.
Ca³y pomys³ sprowadza siê do tego, ¿e jako gmina poprawimy bezpieczeñstwo i jakoœæ drogi wojewódzkiej za pieni¹dze marsza³ka. Równie¿ lokalne firmy zyskaj¹ szansê zdobyæ nowe zamówienia, bo wiêkszoœæ prac bêdziemy zlecaæ
w przetargach, a specyfika tej drogi powoduje, ¿e przede
wszystkim tutejsze przedsiêbiorstwa mog¹ szybko reagowaæ w przypadku trudnych warunków drogowych.
W naszym urzêdzie z tego powodu przybêdzie pracy, ale
nie bêdziemy zatrudniaæ dodatkowych osób do tego zadania. Po podpisaniu przez nas porozumienia z marsza³kiem,
w ci¹gu tego i nastêpnego roku mieszkañcy i odwiedzaj¹cy
nas goœcie zauwa¿¹ znacz¹c¹ poprawê utrzymania porz¹dku i estetyki na drodze wojewódzkiej, nie tylko na dojazdach od strony Szklarskiej Porêby czy Gryfowa, ale tak¿e na
ulicach Nadbrze¿nej, 11 Listopada, Grunwaldzkiej, Lwóweckiej, Sanatoryjnej, Sudeckiej i górnym odcinku ul. D³ugiej.

NOWE ROZWIĄZANIA
W OPŁATACH ZA WODĘ I ŚCIEKI
W najbli¿szych tygodniach przedstawiê Radzie Miasta
wniosek o zatwierdzenie op³at za wodê i œcieki bez zmian,

Na bie¿¹co

pomimo tego, ¿e w paŸdzierniku uruchamiamy oczyszczalniê œcieków w Czerniawie i dojdzie nam do utrzymania 5,5
km nowej sieci kanalizacyjnej. Ju¿ teraz da siê zauwa¿yæ, ¿e
bêd¹ k³opoty z przy³¹czaniem siê do tej sieci gospodarstw
domowych. Wielu naszych mieszkañców nie staæ, aby zap³aciæ prawie 400 z³ za 1mb przy³¹cza. Bardzo czêsto odleg³oœæ od budynku mieszkalnego do najbli¿szej studzienki
kanalizacyjnej przekracza 20 metrów. Do tego dochodz¹ koszty materia³u i trzeba wydaæ 10 tys. z³, co jest powa¿nym
wydatkiem w domowym bud¿ecie.
Podobnie jest z przy³¹czaniem siê do wodoci¹gu. W przypadku osiedla Czerniawa taka sytuacja poci¹ga za sob¹ powa¿ne konsekwencje. Je¿eli nie przy³¹czymy odpowiednio
du¿o mieszkañców do sieci sanitarnej, nowa oczyszczalnia
œcieków nie bêdzie prawid³owo pracowaæ.
Kolejny problem - musimy wykazaæ w ci¹gu kilku najbli¿szych lat odpowiedni¹ iloœæ przy³¹czy do sieci sanitarnej. Jeœli tego nie osi¹gniemy, zawiœnie nad nami realna groŸba zwrotu przyznanych dotacji unijnych na ten projekt. Rozwi¹zaniem mo¿e byæ wprowadzenie sta³ej jednorazowej
op³aty przy³¹czeniowej do wodoci¹gu czy do kanalizacji.
Op³ata wed³ug kalkulacji bêdzie wynosi³a oko³o 250 z³, bez
wzglêdu na odleg³oœæ budynku od sieci. W ten sposób zwiêkszymy iloœæ przy³¹czonych mieszkañców do sieci, a samo
utrzymanie systemu wodno-kanalizacyjnego bêdzie tañsze.
Oczywiœcie, op³ata przy³¹czeniowa pokryje tylko ma³¹ czêœæ
kosztów przy³¹cza, resztê pokryjemy z bud¿etu gminy z dochodów ze sprzeda¿y wody i odprowadzania œcieków.
W najbli¿szych latach bêdziemy dalej kanalizowaæ Czerniawê i rozpoczniemy kanalizowanie przedmieœcia wzd³u¿
ulicy Nabrze¿nej; to koleje kilkadziesi¹t budynków, które
przy³¹czymy do sanitarki. Op³ata przy³¹czeniowa to równie¿
rozwi¹zanie prawne (bo nie mo¿na wykonaæ przy³¹cz¹ za
darmo), które zwiêkszy efekt ekologiczny i pozwoli optymalnie wykorzystywaæ nowo budowan¹ sieæ wodno-kanalizacyjn¹.

PO SPOTKANIACH Z MIESZKAŃCAMI
GRANICA NIEZADOWOLENIA
W ostatnim tygodniu lipca odby³em spotkania z mieszkañcami Œwieradowa z centrum, przedmieœcia i z Czerniawy.
Zasadnicze tematy to indywidualne sprawy i szeroko pojêty porz¹dek miejskiej przestrzeni publicznej. Jeœli chodzi
o porz¹dki w mieœcie, mieszkañcy maj¹ racje, ¿e w wielu miejscach mamy zaniedban¹ infrastrukturê miejsk¹: niewykoszone pobocza, chodniki i drogi zaroœniête chwastami, niezamiecione ulice, zaroœniête ³awki i wiele innych zaniedbañ.
Postaram siê skuteczniej egzekwowaæ w³aœciwy poziom
utrzymania porz¹dku w mieœcie.
W czasie tych spotkañ ogromny sprzeciw obecnych
mieszkañców budzi niesprawiedliwoœæ podzia³u inwestycji
na poszczególne dzielnice miasta. W Czerniawie (fot. poni-

¿ej) mieszkañcy wytykali, ¿e u nich nic siê nie robi, tylko
pakujemy pieni¹dze w centrum Œwieradowa, w którym mieszkañcy mówi¹ z kolei, ¿e za du¿o inwestujemy w Czerniawê,
a stamt¹d s¹ znacznie mniejsze wp³ywy z podatków do bud¿etu jak ze Œwieradowa. Na przedmieœciu Œwieradowa równie¿ podnoszono, ¿e inwestujemy tylko w Czerniawê i centrum, a „u nas wielkie nic”. Mocno siê oberwa³o takim inwestycjom, jak kolej gondolowa, Czarci M³yn czy Izerska £¹ka.
Wielu mieszkañców nie widzi ¿adnej korzyœci z takich przedsiêwziêæ. S¹dzê, ¿e w trakcie tych spotkañ udzielaj¹c odpowiedzi nie uda³o mi siê przekonaæ zebranych, ¿e nie ma ¿adnego podzia³u œrodków bud¿etowych na dzielnice miasta.
Wszyscy wiemy, jakie mamy potrzeby w naszym mieœcie
i jakich obszarów one dotycz¹. Przez ostatnie 8 lat na inwestycje gminne wydaliœmy ponad 80 mln z³, w zdecydowanej
wiêkszoœci ze wsparciem unijnych funduszy. Moja polityka
inwestycyjna opiera siê na chwytaniu okazji pozyskania
œrodków zewnêtrznych, aby zaspokoiæ potrzeby mieszkañców. Problem z pozyskaniem œrodków zewnêtrznych polega
na tym, ¿e to nie gmina decyduje o tym, do jakich inwestycji
bêdzie dofinansowanie. Dlatego musimy siê dostosowaæ
do funduszy, a nie fundusze do nas.
Ma³o tego, aby skutecznie pozyskiwaæ œrodki, trzeba
mieæ du¿o wczeœniej wykonan¹ dokumentacjê techniczn¹,
najczêœciej ju¿ z pozwoleniem na budowê i to w sytuacji,
gdy nie mamy pewnoœci, czy te œrodki otrzymamy. Gmina,
sk³adaj¹c wnioski o pozyskanie œrodków zewnêtrznych,
konkuruje z innymi samorz¹dami. W ka¿dym naborze s¹ przegrani, którzy pomimo tego, ¿e wydali niema³e pieni¹dze na
przygotowania do inwestycji, nie dostali dofinansowania.
Kolejny problem, to progi dofinansowania i wielkoœæ
projektu. Kanalizowanie Czerniawy w pierwszym etapie, który w³aœnie realizujemy, bêdzie nas kosztowaæ prawie 5,5 mln
z³, za które wykonamy 5,5 km sieci i now¹ oczyszczalniê
œcieków. Wk³ad Unii Europejskiej wynosi 3,6 mln z³, a nasz
gminny - prawie 2 mln z³. Oczywiœcie, mogliœmy wybudowaæ wiêcej sieci, tylko ¿e projekt ma ograniczenia bud¿etowe, bo maksymalne dofinansowanie nie mo¿e przekroczyæ
kwoty 4 mln z³, czyli chc¹c realizowaæ 2 razy wiêksz¹ inwestycje - za 10 mln z³ – nasz wk³ad musia³by wynieœæ a¿ 6 mln
z³, a takich pieniêdzy na jedno zadanie nie mamy. Przyk³ady
takie dotycz¹ równie¿ innych inwestycji wspomaganych
œrodkami unijnymi.
Staramy siê pozyskiwaæ maksymaln¹ wysokoœæ dofinansowania na tzw. twarde inwestycje, które znacz¹co wp³yn¹
na rozwój naszego miasta. Zauwa¿aj¹ to inni: 25 lipca br.
w dzienniku Rzeczpospolita ukaza³ siê ranking inwestycyjny gmin za 2013 rok w przeliczeniu na jednego mieszkañca.
Œwieradów w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich
zaj¹³ 16 miejsce w Polsce w pozyskiwaniu funduszy zewnêtrznych. A w przeliczeniu na jednego mieszkañca jesteœmy najlepsi na Dolnym Œl¹sku. Ranking nie jest sponsorowany, opiera siê na danych z Ministerstw: Finansów i Rozwoju Regionalnego. To jest obiektywna ocena naszej skutecznoœci w pozyskiwaniu œrodków zewnêtrznych.
Tak wiêc rozmieszczenie inwestycji po mieœcie nie odbywa siê w oparciu o widzimisiê burmistrza, tylko w oparciu
o mo¿liwoœci pozyskania dotacji z zewn¹trz. Na przedmieœciu Œwieradowa wyremontowaliœmy ponad kilometr ul.
Koœciuszki, teraz remontujemy ul. Kiliñskiego. Wartoœæ tych
inwestycji to ponad 1,4 mln z³. Dofinansowaliœmy ponadto
kwot¹ 200 tys. budowê chodnika przy ul. Nadbrze¿nej. Natomiast w Czerniawie budujemy kanalizacjê z oczyszczalni¹,
wykonaliœmy remont Czarciego M³yna, budujemy Izersk¹
£¹kê - tylko te inwestycje kosztuj¹ prawie 11 mln z³. W centrum Œwieradowa zainwestowaliœmy ok. 25 mln z³. W tym
roku prowadzimy kilkanaœcie projektów z dofinansowaniem
zewnêtrznym za ponad 15 mln z³.
S¹dzê ¿e kadra samorz¹dowa pracuje na wysokich obrotach i mam nadziejê, ¿e wiêkszoœæ mieszkañców zauwa¿y
nasz¹ strategiê inwestowania i pozyskiwania œrodków dla
miasta. Dzisiaj, czy tego chcemy czy nie, rozwój polskiej
gminy mierzy siê iloœci¹ pozyskanych œrodków zewnêtrznych. Nasze miasto jest w czo³ówce na 2.800 samorz¹dów
w Polsce. W³aœnie rozpocz¹³ siê kolejny program unijny na
lata 2014-2020 i ju¿ powinniœmy przygotowaæ bud¿et gminy
do kolejnych inwestycji.
Roland Marciniak

s

Warto segregowaæ
Ka¿dy, kto zdecyduje siê segregowaæ
odpady komunalne, robi to nie tylko z korzyœci¹ dla œrodowiska, ale równie¿ dla siebie - za selektywn¹ zbiórkê gmina pobiera
ni¿sze op³aty. Gospodarstwo domowe jednoosobowe, które segreguje, p³aci 10 z³,
natomiast gospodarstwo niesegreguj¹ce 20 z³ miesiêcznie, czyli 100 proc. wiêcej!
Oznacza to, ¿e w ci¹gu roku gospodarstwo
segreguj¹ce zap³aci 120 z³, a unikaj¹ce segregacji - 240 z³. £atwo sobie policzyæ, ile
zaoszczêdzimy w cyklu wieloletnim
Pamiêtaj - Ty tak¿e masz
wp³yw na wysokoœæ op³aty za
odbiór odpadów. Jeœli bêdziesz segregowa³ œmieci, zap³acisz mniej! Pomyœl, na co
móg³byœ przeznaczyæ zaoszczêdzone pieni¹dze.
Segregacja naprawdê siê
op³aca!

Bezcenne
odpady
Niewiele osób wie, ¿e :
- z 35 plastikowych butelek mo¿na wyprodukowaæ
jedn¹ bluzê z polaru;
- z 19 tysiêcy puszek po
konserwach – 1 samochód;
- z 670 puszek po napojach
gazowanych – 1 rower;
- ze 100 ton makulatury
wyprodukowaæ mo¿na 90 ton
papieru;
- szk³o odzyskane z 1 butelki to zaoszczêdzenie energii
100 W ¿arówki œwiec¹cej bez
przerwy przez 4 godziny.

Nieustaj¹co apelujemy do mieszkañców, by odbierali - w Urzêdzie
Miasta, a tak¿e w Szkole Podstawowej nr 2 w Czerniawie - woreczki
biodegradowalne i biopojemniki na
te worki. Przypominamy tak¿e, by
woreczki wype³nione odpadami kuchennymi po zawi¹zaniu wrzucaæ do
kub³ów przeznaczonych na bioodpady.
Trwa sezon œcinania traw, które
zbyt szybko zape³nia³yby kub³y na
bioodpady, dlatego zachêcamy
wszystkich, by odwozili z¿êt¹ trawê
na PSZOK-a, gdzie znajduje siê wydzielone stanowisko do sk³adowania odpadów biodegradowalnych.
GODZINY
OTWARCIA PSZOK-a
Od poniedzia³ku do pi¹tku 1 1 0 0- 1 7 0 0
W soboty - 10 00 -14 00 .

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

Harmonogram odbioru odpadów

SIERPIEÑ/WRZESIEÑ 2014
Poniedzia³ek

Wtorek

Œroda

Czwartek

Pi¹tek

WYSTAWKA 2014

W DNIACH 1-2 WRZEŒNIA BR. NA TERENIE ŒWIERADOWA ORAZ 5 WRZEŒNIA BR. NA TERENIE OSIEDLA
CZERNIAWA PROWADZONA BÊDZIE DOROCZNA AKCJA
NIEODP£ATNEGO (NA KOSZT GMINY) WYWOZU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH, KTÓRE NALE¯Y WYSTAWIAÆ W MIEJSCU WIDOCZNYM PRZY ULICY.
Zbiórka odbywa siê spod posesji, jeœli jednak ta oddalona jest znacznie
od g³ównej drogi, wówczas w³aœciciel powinien dostarczyæ odpady na
pobocze drogi g³ównej.
Wystawiamy (czyli zabieramy): meble (fotele, wersalki, szafki, sto³y
i inne graty) zu¿yty sprzêt AGD (lodówki, pralki, kuchenki, piecyki, armaturê sanitarn¹, suszarki, lokówki); zu¿yty sprzêt RTV (radia, telewizory,
wie¿e, wzmacniacze, tunery, stare komórki wraz z ³adowarkami); sprzêt
komputerowy (monitory, klawiatury, zasilacze); stolarkê budowlan¹, stare opony.
Nie wystawiamy (bo nie zabieramy): odpadów komunalnych, gruzu, odpadów zielonych (biodegradowalnych), akumulatorów, eternitu, papy,
pojemników po olejach oraz z olejami i innymi ropopochodnymi.
UWAGA - Wystawka przeznaczona jest wy³¹cznie dla gospodarstw domowych i nie mog¹ z niej skorzystaæ podmioty prowadz¹ce dzia³alnoœæ
gospodarcz¹!
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ pod telefonem - 75 78 16 324.
Zg³oszenia lokalizacji odpadów prosimy kierowaæ do firmy: „EkoBart”
Us³ugi Komunalno-Transportowe Bartosz Kudera, ul. Sienkiewicza 7, tel.
kom. 605 666 820.

Pierwsza czerwona kartka!

UM wykazuje
Burmistrz Miasta Œwieradów-Zdrój
informuje, ¿e na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Miasta zosta³y wywieszone
wykazy - na okres 21 dni - do wgl¹du w godzinach pracy urzêdu:

 13 sierpnia - w sprawie wyznaczenia do
wydzier¿awienia, w trybie bezprzetargowym, czêœci nieruchomoœci niezabudowanej przy ul. Rolniczej, oznaczonej geodezyjnie jako dzia³ka
2
 nr 1/14, am. 5, obr. III, o pow. 400 m
- z przeznaczeniem na ogród przydomowy.
 13 sierpnia - w sprawie wyznaczenia do
wydzier¿awienia, w trybie bezprzetargowym, czêœci nieruchomoœci zabudowanej przy ul. D¹browskiego, oznaczonej geodezyjnie jako dzia³ka
2
 nr 14/2, am. 1, obr. VI, o pow. 1.200 m
- z przeznaczeniem na ogród przydomowy.
 13 sierpnia - w sprawie wyznaczenia do
sprzeda¿y, w trybie przetargu nieograniczonego
ustnego, nieruchomoœci zabudowanej budynkiem
mieszkalnym przy ul. Prusa 1, na dzia³ce
2
 nr 11/1, am. 7, obr. IV, o pow. 1.554 m .
 13 sierpnia - w sprawie wyznaczenia do
wydzier¿awienia, w trybie bezprzetargowym, nieruchomoœci niezabudowanych w rejonie ul. Nadrzecznej, oznaczonych geodezyjnie jako dzia³ki
2
 nr 15, am. 7, obr. I, o pow. 6.155 m ,
2
 nr 20, am. 7, obr. I, o pow. 8.694 m
- z przeznaczeniem na cele rolne.

 13 sierpnia - w sprawie wyznaczenia do
wydzier¿awienia, w trybie bezprzetargowym, czêœci nieruchomoœci niezabudowanej przy ul. Pod
Skarp¹, oznaczonej geodezyjnie jako dzia³ka
2
 nr 11, am. 3, obr. V, o pow. 100 m
- z przeznaczeniem na ogród przydomowy.
 13 sierpnia - w sprawie wyznaczenia do
wydzier¿awienia, w trybie bezprzetargowym, nieruchomoœci niezabudowanej przy ul. Spokojnej,
oznaczonej geodezyjnie jako dzia³ka
2
 nr 6/2, am. 3, obr. II, o pow. 27.515 m
- z przeznaczeniem na cele rolne.
 13 sierpnia - w sprawie wyznaczenia do
wydzier¿awienia, w trybie bezprzetargowym, nieruchomoœci niezabudowanych przy ul. Lwóweckiej, oznaczonych geodezyjnie jako dzia³ki
2
 nr 26/7, am. 3, obr. III, o pow. 4.658 m
2
 nr 26/8, am. 3, obr. III, o pow. 8.383 m
- z przeznaczeniem na cele rolne.
 13 sierpnia - w sprawie wyznaczenia do
sprzeda¿y, w trybie przetargu nieograniczonego
ustnego, gara¿u przy ul. Stokowej po³o¿onego
na dzia³ce
 nr 35/7, am. 8, obr. IV.
 13 sierpnia - w sprawie wyznaczenia do
sprzeda¿y, w trybie przetargu nieograniczonego
ustnego, nieruchomoœci niezabudowanych przy
ul. B. Czecha oznaczonych jako dzia³ki
2
 nr 31, am. 4, obr. IV, o pow. 1.935 m ,
2
 nr 33, am. 4, obr. IV, o pow. 8.014 m .
(opr. aka)

„Du¿a” biorewolucja
Po „ma³ej” biorewolucji gmina
szykuje biorewolucjê „du¿¹” - radni zatwierdzili zakup du¿ych pojemników
(120 i 240 l) na bioodpady, lada dzieñ
nale¿y siê wiêc spodziewaæ sprowadzenia pierwszych 100 sztuk. Konstrukcja
tych kontenerków przypomina budowê ma³ych kuchennych biopojemników - maj¹ na dole ruszt, gdzie sp³ywaæ bêd¹ odcieki z odpadów, a kratki
wentylacyjne (widaæ je na zdjêciu) odprowadz¹ gromadz¹ce siê wewn¹trz pojemnika nieprzyjemne zapachy.
Przedstawiciele
wspólnot
mieszkaniowych i spó³dzielni proszeni s¹ o zg³aszanie zapotrzebowania na biopojemniki do Urzêdu Miasta - pok. 21c, II piêtro.

Wiêcej dymu ni¿ ognia
„Sêdziowie” nie mieli ¿adnych w¹tpliwoœci, gdy przyznawali w³aœcielowi tego pojemnika
czerwon¹ kartkê. Choæ informacja mog³aby sugerowaæ, ¿e nale¿y do œrodka wrzucaæ papier
i plastik, wrzucano tam wszystko, z bioodpadami w³¹cznie.

29 lipca zosta³a przeprowadzona rozmowa z
w³aœcicielem firmy Eko-Bart o zdarzeniu sprzed
trzech dni, gdy na PSZOK-u wzniecono po¿ar. Bartosz Kudera wyjaœni³, ¿e nie palono odpadów, a
po¿ar powsta³ przypadkowo, na skutek nieuwa¿nego wyrzucenia niedopa³ku papierosa na such¹ s³omê (dostarczon¹ jako bioodpad), co spowodowa³o wydzielenie siê du¿ej iloœci dymu. Wezwano
Ochotnicz¹ Stra¿ Po¿arn¹, a Tadeusz Baka – odpo-

wiedzialny za ochronê przeciwpo¿arow¹ w gminie w rozmowie telefonicznej potwierdzi³ wersje B.
Kudery (który w tym czasie przebywa³ na urlopie
poza Œwieradowem i z którego zosta³ natychmiast
œci¹gniêty).
Po zdarzeniu w³aœciciel przeprowadzi³ ze swoimi pracownikami rozmowê dyscyplinarn¹ na temat zasad BHP. Przedsiêbiorca zosta³ te¿ zobowi¹zany do przeproszenia mieszkañców na ³amach lokalnej gazety.
Niniejszym w³aœciciel firmy Eko-Bart
- Bartosz Kudera - serdecznie przeprasza
mieszkañców za zaistnia³e zdarzenie.

M³odzi grali po raz 25.
Od lat jest tak samo – w pierwszy poniedzia³ek sierpnia na scenie w hali spacerowej Domu Zdrojowego na krzes³ach sadowi¹ siê m³odzi artyœci z Pañstwowej Szko³y Muzycznej w Dêbicy, przed publicznoœci¹ absolutnie perfekcyjnie przygotowany konferansjer Piotr Szczechowiak (fot.
poni¿ej), za pulpitem Pawe³ Adamek (w tym
roku zaliczy³ 10-lecie sprawowania funkcji dyrektora artystycznego Eurounionorchestries) podnosi batutê (w tym roku na
powitanie zagrano „Wejœcie gladiatorów”
Dominique Fucika) i XXV Europejskie
Spotkania M³odych Muzyków im. W³adys³awa Balickiego uznajemy za otwarte.

Fot. Tomasz Chmielowiec
Po szeœciu dniach w sobotnie popo³udnie P. Adamek znów batut¹ daje znak, po³¹czone si³y euroorkiestralne graj¹ „Odê do
radoœci”, publicznoœæ wstaje, bo to przecie¿
hymn Unii Europejskiej, wszyscy ¿egnaj¹ siê
na rok i w hali zapada cisza.
Czas miêdzy pierwszym i ostatnim akordem wype³niony by³ utworami wielu wykonawców wywodz¹cych siê z ró¿nych
epokszkó³ muzycznych. Tak wiêc obok kompozytorów zaliczaj¹cych siê do kanonu twórców, jak Bach, Mozart, Brahms, Beethoven,
Piazzola, Moniuszko, Weber, Wagner czy
Strauss, pojawia³y siê nazwiska niemal nieznane, jak Briccialdi, Mahr, Monti, Iradier,
Schlunk, Probst czy Pörschmann. Gra³y orkiestry i zespo³y kameralne, us³yszeliœmy
fragmenty symfonii i koncertów, by³o du¿o
muzyki filmowej, musicalowej, klezmerskiej,
rozbrzmiewa³y dŸwiêki improwizacji na motywach jazzowych i rockowych, ragtime
i reggae, a to, co te utwory ³¹czy³o, to pasja,
z jak¹ m³odzi muzycy interpretowali zapisane w nutach akordy.
Hala spacerowa lubi muzykê, która brzmi
czysto i donoœnie w modrzewiowych sklepieniach, z tego te¿ powodu m³odzi muzycy
lubi¹ halê i jej niepowtarzaln¹ atmosferê.

Widzowie doceniaj¹ trud wk³adany w odegranie ka¿dej nuty i spontanicznie reaguj¹
na jej brzmienie.
Na tegoroczne EUROUNIONORCHESTRIES przyjecha³y trzy orkiestry: wspomniana ju¿ dêbicka PSM pod dyrekcj¹ Paw³a Adamka (po raz nie wiadomo który, sam
maestro straci³ rachubê), Koszaliñska Orkiestra Akordeonowa „AKORD” z Koszalina
(ju¿ po raz pi¹ty) pod kierownictwem Artura
Zajkowskiego i debiutuj¹ca na œwieradowskiej scenie M³odzie¿owa Orkiestra Dêta
z £obeza pod batut¹ Dariusza Ledziona. Ka¿da z nich zaprezentowa³a siê w swoim najlepszym repertuarze, a uzupe³nieniem ich
koncertów by³y wystêpy kameralistów
(smyczkowe, fortepianowe, instrumentów
dêtych drewnianych). Widzowie, jak wspomnia³em, reagowali ¿ywo i ze znawstwem,
ale wszystko i tak przebi³ entuzjazm, z jakim
przyjêto utwory w wykonaniu Zespo³u Akordeonowego Street Akord Quartet czy ad hoc
sformowanego zespo³u Street Septet w sk³adzie: troje skrzypiec z Dêbicy i trzy akordeony z Koszalina plus bêbni¹cy Wojciech
Jaœkiewicz. Podoba³ siê te¿ kwartet obojowy w absolutnie przebojowym repertuarze,
w którym znalaz³y siê m.in. marsz weselny z
„Lohengrina”, chór z opery „Wolny strzelec”, „Marsz Radetzky'ego” czy wreszcie piosenka „Georgia On My Mind” znana z wykonania Raya Charlesa..
M³odzi w wolnych chwilach lubili sobie
wyskoczyæ na deptak Zdrojowy, by pograæ
przechodniom i usk³adaæ coœ do kapelusza.
Pomijaj¹c artystyczny aspekt ich wystêpów,
przyznaæ trzeba jedno – deptak kocha muzykê, deptak siê jej domaga, deptak bez muzyki jest pusty i szary i trudno sobie wyobraziæ, by nastêpnego lata muzyka deptakowa mog³aby nie rozbrzmiewaæ w kilku przynajmniej miejscach.
Przedostatniego wieczora, gdy na hali
majestatycznie unosi³y siê dŸwiêki dostojnej muzyki kameralnej, na górnym tarasie
roz³o¿yli siê akordeoniœci ze Street Akord
Quartet i dali koncert, w trakcie którego mimowolnie przypl¹ta³y siê s³owa piosenki
„Bas” Skaldów: Ludzie, co nie odró¿niali/
La Palomy od La Scali/ zachwyceni przystawali/ s³uchaj¹c jak bas/ co dzieñ raz po raz/
belcanto doskonali³!
Rzecz w tym, ¿e na tarasie nie potrzeba
¿adnej muszli koncertowej ani systemu
wzmacniaczy – wystarczy stan¹æ lub usi¹œæ
i zagraæ. Gwarancja s³yszalnoœci - stuprocentowa!
Z zakoñczonych EUROUNIONORCHESTRIES p³yn¹ dwa wnioski na przysz³oœæ:
wiêcej skrzy¿owañ instrumentalnych i improwizacji, wiêcej muzyki promenadowej!
Adam Karolczuk

W tym roku nie zagoœci w Œwieradowie
„Lato z radiem”, ale natura nie znosi pró¿ni
i koncert radiowej Jedynki zast¹pi impreza
z cyklu „Z³ote Przeboje na Wakacjach”,
z któr¹ Radio Z³ote Przeboje obje¿d¿a tego
lata Polskê.
Impreza rozpocznie siê 16 sierpnia
o godz. 1600 na stadionie miejskim, a w programie znajdzie
siê m.in. blok dzieciêcy, pe³en gier, zabaw i konkursów z nagrodami. Robert Sowa, szef
kuchni i showman, przygotuje pyszne potrawy z wykorzystaniem regionalnych przepisów
i specja³ów, a plenerowe studio Radia Z³ote Przeboje bêdzie na
¿ywo prowadziæ relacje.
Przeboje na pewno us³yszymy w wykonaniu znanych i lubianych wykonawców – Urszuli (wyst¹pi o godz. 1900) i zespo³u
Kombii (2035), a koncertowe popo³udnie rozpocznie o godz. 1745
grupa Taraka, w której graj¹ muzycy z Polski, Bia³orusi i Ukrainy
i która w lutym br. zas³ynê³a wystêpem na kijowskim Majdanie,
gdzie zaœpiewa³a piosenkê „Podaj rêkê Ukrainie”.
Wykonawców i widzów po¿egnamy ok. godz. 2200 magicznym i niezapomnianym Festiwalem Sztucznych Ogni IZERY FLAME 2014. Zapraszamy!

Fot. Tomasz Chmielowiec

Maestro Adamek i po³¹czone orkiestry w sobotnim finale EUROUNIONORCHESTRIES.
Fot. Tomasz Chmielowiec

Fot. Tomasz Chmielowiec
Tradycyjnie zagrano jeden utwór Moniuszki
(poloneza z „Halki”), realizuj¹c testament
W³adys³awa Balickiego - twórcy festiwalu.

Jagoda Prucnal z Dêbicy pierwszy raz zagra³a w Œwieradowie 8 lat temu - nie mia³a wtedy 11 lat i by³a najm³odsz¹ uczestniczk¹. Dziœ
jest ju¿ studentk¹ Akademii Muzycznej.

Fot. Adam Karolczuk
Trzy akordeony na promenadzie nikogo ze spacerowiczów nie pozostawi³y obojêtnym.

Fot. Adam Karolczuk
Kwartet obojowy zagra³ kilka utworów ³atwo wpadaj¹cych w ucho.

Jak siê czujê

PODZIĘKOWANIE
S¹dzê, ¿e bêdê wyrazicielk¹ coraz liczniejszego
grona uczestników spotkañ z Magdalen¹ Olszewsk¹
w ramach cyklu „Dobra Ksi¹¿ka i Kawa”, organizowanych przez Miejsk¹ Bibliotekê Publiczn¹ w Œwieradowie-Zdroju, kiedy serdecznie podziêkujê tej wyj¹tkowej pasjonatce za jej zaanga¿owanie i chêæ dzielenia
siê z innymi swoj¹ ogromn¹ wiedz¹ na temat przedwojennej historii naszego miasta. Imponuje nam dociekliwoœæ Pani Magdy w d¹¿eniu do uzyskiwania tylko prawdziwych i sprawdzonych informacji. Podczas jedenastu spotkañ mogliœmy poszerzyæ sw¹ wiedzê z wielu
dziedzin ¿ycia Bad Flinsberg, a na ostatnim (dwunastym) spotkaniu, tym razem w Czarcim M³ynie, o przedwojennym Schwarzbach.
Pani Magda jest te¿ przewodnikiem górskim po Sudetach. Na pewno warto skorzystaæ z jej us³ug i w tym
zakresie.
Pani Madziu, liczymy na dalsze spotkania po przerwie wakacyjnej!
Donata Sienkiewicz

Tak nas widz¹

15 artystów wziê³o udzia³ w XIV Plenerze Malarskim
organizowanym ju¿ przez Park Hotel. Plener trwa³ od 20
do 27 lipca, a jej efektownym zwieñczeniem by³ tradycyjny
wernisa¿ w hali spacerowej, który 26 lipca przyci¹gn¹³ zarówno znawców malarstwa, jak i tych, którym obcowanie ze
sztuk¹ sprawia radoœæ i satysfakcjê.
- W tym roku goœciliœmy grupê m³odych twórców – mówi Halina Pokorska,
komisarz pleneru (od jego pocz¹tków) –
by w najbli¿szych latach przygotowaæ imprezê do zmiany pokoleniowej. Cieszy nas
równie¿, ¿e uznani twórcy polubili Œwieradów i znajduj¹ czas, by wpaœæ na plener,
pokazaæ swe prace i wymieniæ pogl¹dy. Myœlê tu chocia¿by o twórcy gobelinów Józefie Jakubczyku z Koluszek, który niemal
wprost z pleneru uda³ siê na sw¹ wystawê
do Pary¿a, czy o Krzysztofie Reæko-Rapsie z Koszalina, dla którego Œwieradów by³
przystankiem w podró¿y do Korei, gdzie
przygotowano mu wernisa¿.
Na tegorocznym plenerze goœcili te¿ filmowcy, którzy pod kierunkiem Paw³a Siedlika, wyk³adowcy z ³ódzkiej Filmówki, krê-

K¹cik

Kiedy ktoœ siê spyta, jak ja siê dziœ czujê,
grzecznie mu odpowiem, ¿e „dobrze, dziêkujê”.
To, ¿e mam artretyzm, to jeszcze nie wszystko,
astma, serce mi dokucza i mówiê z zadyszk¹,
puls s³aby, krew moja w cholesterol bogata,
lecz dobrze siê czujê jak na moje lata.
Bez laseczki teraz chodziæ ju¿ nie mogê,
choæ zawsze wybieram naj³atwiejsz¹ drogê.
W nocy przez bezsennoœæ bardzo siê mordujê,
ale przyjdzie ranek... znów siê dobrze czujê.
Mam zawroty g³owy, pamiêæ „figle” p³ata,
lecz dobrze siê czujê jak na swoje lata.
Z wierszyka mojego ten sens siê wywodzi,
¿e kiedy staroœæ i niemoc przychodzi,
to lepiej zgodziæ siê ze strzykaniem koœci
i nie opowiadaæ o swej staroœci.
Zaciskaj¹c zêby z tym losem siê pogódŸ
i wszystkich wko³o chorobami nie nudŸ!
Powiadaj¹: „staroœæ okresem jest z³otym”,
kiedy spaæ siê k³adê, zawsze myœlê o tym,
„uszy” mam w pude³ku, zêby w wodzie studzê,
„oczy” na stoliku, zanim siê obudzê…
Jeszcze przed zaœniêciem ta myœl mnie nurtuje:
„Czy to wszystkie czêœci, które siê wyjmuje?”
Za czasów m³odoœci (mówiê bez przesady),
³atwe by³y biegi, sk³ony i przysiady.
W œrednim wieku jeszcze tyle si³ zosta³o,

cili dokument o spotkaniu artystów (a przy okazji robili profesjonaln¹ reklamê o Park Hotelu).
Obrazy wystawione w hali mia³y nie tylko odbiór wœród
publicznoœci, ale cieszy³y siê równie¿ wziêciem – sprzedano
kilkanaœcie prac w cenie od 1.000 z³ do nawet 12.000 z³ (tyle

Seniora

Wersy rymowane dla seniorów (i nie tylko)

¿eby bez zmêczenia przetañczyæ noc ca³¹...
A teraz na staroœæ czasy siê zmieni³y,
spacerkiem do sklepu, z powrotem bez si³y.
Dobra rada dla tych, którzy siê starzej¹:
Niech zacisn¹ zêby i z ¿ycia siê œmiej¹.
Kiedy wstan¹ rano, „czêœci” pozbieraj¹,
niech rubrykê zgonów w prasie przeczytaj¹,
jeœli ich nazwiska tam nie figuruj¹,
to znaczy, ¿e zdrowi i siê dobrze czuj¹.
Józefa Jucha (z Wadowic)
Wiersz zosta³ dostarczony przez jedn¹ z kole¿anek emerytek. Bywa³ on mylnie przypisywany noblistce Wis³awie Szymborskiej, która tê „fa³szywkê” swego czasu dementowa³a na ³amach „Gazety Wyborczej”
pisz¹c: „…i realia siê nie zgadzaj¹, bo tak schorowana
jeszcze na razie nie jestem”.
(DS)

Portret Wies³awa Buczyñskiego sporz¹dzony przez W³odzimierza Mazanka. Podobieñstwo uderzaj¹ce, choæ model nie
pozowa³ artyœcie nawet przez sekundê - malarz zda³ siê na
intuicjê i pe³n¹ improwizacjê.
jeden z nabywców zap³aci³ za gobelin J. Jakubczyka). Najwiêksz¹ popularnoœæ zyska³y motywy kwiatowe Krystyny
Rudzkiej-Przychody z Lublina, która sprzeda³a niemal
wszystkie wystawiane przez siebie obrazy.
Po po³udniu wernisa¿ wzbogacono koncertem, w którym
widzowie obejrzeli i wys³uchali
najs³ynniejsze arie operetkowe.
Za rok plener bêdzie obchodzi³ jubileusz i – jak zapowiada
pani komisarz – wróc¹ warsztaty dla œwieradowskiej m³odzie¿y.
Adam Karolczuk

OŒWIATOWE REMANENTY  OŒWIATOWE REMANENTY  OŒWIATOWE REMANENTY  OŒWIATOWE REMANENTY
47 uczniów z klas gimnazjalnych Ia, Ib, IIa, IIb, IIIb i
IIIc wyruszy³o w czerwcu do Krakowa, Wieliczki i Zakopanego, wraz z opiekunkami: Zuzann¹ Bia³kowsk¹,
Iwon¹ Korzeniowsk¹-Wojs¹ i Agnieszk¹ Ca³ko, która
wycieczkê tê opisa³a i sfotografowa³a.

Pierwsza lekcja o Holocauœcie
Zaczynamy od Muzeum w Auschwitz−Birkenau. Jesteśmy przejęci. Niektórzy
ocierają łzy. Wzruszenie nie pozwala rozmawiać. W milczeniu i skupieniu słucha−
my głosu przewodniczki, który brzmi w słuchawkach. Czytamy napisy. Ogląda−
my zdjęcia. Więc to tak… Każdy człowiek na Ziemi powinien to zobaczyć. Włosy.
Buty. Protezy. Cyklon B. Chodzimy 3,5 godziny, ale nie wiemy nawet, kiedy
mijają. Przewodniczka opowiada nam wiele przerażających historii. To najbar−
dziej wstrząsająca lekcja w życiu. Na koniec księgarnia, w której kupujemy
książkę polecaną przez przewodniczkę. Dzieciństwo w pasiakach − to pierwsza
z pamiątek tej wyprawy. Nastrój jest poważny. W ciszy ruszamy w dalszą
drogę…

A w Krakowie na Brackiej pada deszcz
I nie tylko na Brackiej! Siąpi. Mokro i szaro też pod Barbakanem, Bramą
Floriańską oraz Kościołem Mariackim i Sukiennicami. Wielu z nas sądziło, że te
ostatnie wywodzą swą nazwę od sukienek. Nic bardziej mylnego: nazwa pocho−
dzi od sukna, z którego szyto kiedyś stroje. Poznaliśmy także legendę wyjaśnia−
jącą, dlaczego wieże Kościoła Mariackiego różnią się wysokością oraz kształtem.
Pomimo aury humory dopisują, bo atrakcji moc. W schronisku zajmujemy wy−
godne pokoiki i odpoczywamy. Pogawędkom nie ma końca…
We wtorek rano na Wawel. Z przewodnikiem zwiedzamy Zbrojownię. Tutaj
męską cześć wycieczki interesują kusze, miecze i inne akcesoria w tym Szczerbiec
− miecz, którym polscy wojownicy byli pasowani przez króla na rycerzy. Dla
dziewcząt ciekawszy jest Skarbiec, w którym podziwiamy przepiękne ozdoby
sprzed kilku wieków należące do polskich władców. Emocji dostarcza nam
wejście na wieżę, gdzie znajduje się Dzwon Zygmunta. Ponoć pogłaskanie serca
dzwonu sprawia, że spełniają się najskrytsze marzenia. My marzymy o pięknej
pogodzie i życzenie się spełnia już następnego dnia!
Ciekawe filmy w Galerii Kazimierz sprawiają, że w wyśmienitych humorkach
kładziemy się szybko do łóżek, bo następnego ranka podrywamy się o 5 rano!
Będziemy zwiedzać Muzeum Żup Solnych w Wieliczce.

S³one, naprawdê s³one
Kiedyś tu było… morze? Wstajemy i z przygodami docieramy do Wieliczki,
bo jedna z dziewcząt zapadła na anginę. Ale po wizycie u lekarza decyduje się
zwiedzać z nami. Taka okazja może się nie powtórzyć! A że ma na imię Kinga,
a główna komnata w muzeum nosi imię św. Kingi, to i szybko nam dziewczę
zdrowieje. Aplikujemy jej lekarstwa i w drogę! Pod opieką przewodników scho−
dzimy na głębokość 125 m pod ziemię. Tam wędrujemy podziemnymi korytarza−
mi, oglądając przepiękne komnaty, w których podziwiamy niezwykłe solne figu−
ry, rzeźby. Oglądamy również pokaz holograficzny i film o kopalni soli w technice
5D. Co chwilę ktoś liże ścianę, żeby stwierdzić, czy naprawdę jest słona…
Czekając zaś na film, korzystamy z dotykowych paneli edukacyjnych, co
pozwala nam nie tylko miło spędzić czas, ale i wiele się nauczyć. Dreszczyku
emocji dostarcza na koniec wjazd na powierzchnię windą górniczą. Dziewczyny
piszczą... po góralsku!

Zakopane - s³oñce, góry i górale
Po wyjściu z kopalni od razu udajemy się do Zakopanego, gdzie czeka na
nas sympatyczna przewodniczka, pani Magda. Na początek zwiedzamy cmen−
tarz zakopiański, jedyny taki w Polsce. Usłyszeliśmy wiele ciekawych historii
o pochowanych tu sławnych Polakach, takich jak np. Kornel Makuszyński,
Stanisław Marusarz, Stanisław Ignacy Witkiewicz (Witkacy) czy Władysław
Orkan. Przepiękne drewniane rzeźby nagrobne wprawiają nas naprawdę
w zachwyt.
Potem atrakcja − wjeżdżamy kolejką na Gubałówkę, skąd roztacza się
wspaniały widok na Giewont i całe Tatry. Spacerujemy, robimy zdjęcia. Jest ciepło

KWIEÆMY SIÊ!
Zachęcamy do udziału w kolejnej, czwartej już
edycji konkursu na najpiękniejsze świeradowskie
ogrody i balkony. Najciekawsze
aranżacje ogrodowe, swoje
bądź sąsiada, można zgłaszać
telefonicznie bądź mejlem (mile
widziane będą zdjęcia obrazu−
jące ogrodniczy kunszt i pasję
właścicieli posesji) na adres
it@swieradowzdroj.pl lub tere−
sa.fierkowicz@amorki.pl

Wszystko jest lekcj¹

i cudnie! Dzwon Zygmunta zadziałał?
Następnego dnia czeka nas wielkie wyzwanie − wcześnie rano po sutym
śniadaniu u naszej gaździny, pani Kasi, wyruszamy na Halę Gąsienicową
z sympatyczną panią Magdą. Po drodze wiele dowiadujemy się o zwyczajach
panujących na górskich szlakach. Ta wyprawa to dla wielu duże wyzwanie.
Chodzenie po Tatrach nie przypomina wycieczek po naszych izerskich szlakach.
Leśne dukty są kamieniste i o wiele bardziej strome. A i odległości nieporównywal−
ne! Po wielu momentach kryzysu ciał i dusz naszym oczom ukazuje się widok
zapierający dech w piersiach − schronisko na Hali Gąsienicowej, a nad nim
majestatycznie wznoszące się szczyty Tatr. Cuda, cudeńka…
Zaśnieżone szczyty. Słońce. Maszerujemy raźno, choć nogi już bolą. Cieka−
we, co wymyśli teraz przewodniczka. Krótki odpoczynek. Sesja zdjęciowa. „Charty”
− tak pani Magda nazywa naszych chłopców, którzy u jej boku raźno i bez
jakiegokolwiek śladu zmęczenia pędzą z przodu − zjadają regenerujący posiłek.
Inni spokojnie ustawiają się w kolejce po coś do jedzenia.
Pani Magda stawia przed nami kolejne wyzwanie − półgodzinną wędrówkę
do Czarnego Stawu Gąsienicowego. Dla chętnych i wytrwałych. Jest ich sporo, bo
dwadzieścia osób z okładem plus trzy opiekunki. Wędrówka jest intensywna
i trudna – ruszające się głazy i przepaście robią na nas wrażenie. Ale widoki
rekompensują nam te trudy. Naprawdę warto tam dotrzeć!
Bilans czwartkowej wyprawy: trzy palpitacje serca plus jedna skręcona
noga. Wnioski: trzeba zadbać o kondycję fizyczną. Ale i tak warto było!
Choć na koniec kropi na nas słaby deszczyk i nie udaje się nam wejść na
Wielką Krokiew, dzień czwarty zaliczamy do bardzo udanych. Kończy go ognisko
z kiełbaskami, przy którym przygrywa i przyśpiewuje nam tercet góralski. Sympa−
tyczni, uśmiechnięci górale śpiewają podhalańskie przyśpiewki, rozmawiają
z nami gwarą, a nawet dają koncert życzeń przez telefon komórkowy dla
chorego dziadka jednej z naszych koleżanek – Karoliny. Ta nie zasypia gruszek
w popiele i zamawia sobie zespół na swoje… wesele. Kiedy?! Z kim?! –

III Piknik Rodzinny
W czerwcu już po raz trzeci dzieci z Przedszkola Miejskiego i ich rodzice
bawili się na dorocznym pikniku rodzinnym, którego ideą przewodnią była dobra
zabawa i wspólne spędzanie czasu.
Rozpoczęła go prezentacja programów artystycznych przygo−
towanych przez dzieci poszczególnych grup z okazji Święta Mamy
i Taty. Prowadzący imprezę Mariusz Kozak miał także okazję przed−
stawić przygotowywane na zajęciach z dziećmi układy taneczne
i tańce integracyjne, które wprawiły rodziców w zachwyt. Gdy
emocje związane z występami nieco opadły, rozpoczęła się wspa−
niała zabawa, a było w czym wybierać: wspólne tańce przy dobrej
muzyce, zamki dmuchane, artystyczne malowanie buzi, balonowe
zwierzątka, loteria fantowa (na zdjęciu), bańki mydlane, malowa−
nie na sztalugach i oczywiście bogata oferta pyszności kulinar−
nych. Serwowano wspaniałe ciasta upieczone przez mamy, kiełba−
ski z grilla pieczone przez tatusiów, a także frytki, placki ziemnia−
czane, zapiekanki i gofry przyrządzane w przedszkolnej kuchni.
Uczestnicy pikniku bawili się wyśmienicie – była cudowna i bardzo
rodzinna atmosfera oraz radosny nastrój.
Organizatorami pikniku było Przedszkole Miejskie i Rada Ro−
dziców, przy wsparciu Urzędu Miasta oraz Nadleśnictwa Świera−

zapytacie. A czy to ważne? Ważne, że zespół już nagrany! Wieczór zakończyły
pląsy przy ognisku, śpiewy i przekomarzania.
Pani Iwonka szepcze coś z uśmiechem trzeciakom i Dobre Duszki posprząta−
ły po ognisku nie wiadomo kiedy.
W piątek pakujemy bagaże. Po zakupach i lodach na Krupówkach żegnamy
miły pensjonat u pani Kasi, z okien którego rozciąga się piękny widok na
Śpiącego Rycerza. Bardzo byśmy chcieli kiedyś tu wrócić!
Warto było zbierać cały rok szkolny fundusze. Wycieczka sprawiła, że nie
tylko poznaliśmy nowe piękne i ciekawe miejsca, ale też zyskaliśmy nowe do−
świadczenia i nowych przyjaciół. Niektórzy z nas pierwszy raz samodzielnie
opuścili domowe pielesze. Za rok znów wyruszamy. Mamy wakacje, żeby wymy−
ślić, dokąd pojechać. Ahoj, przygodo!
Agnieszka Całko

Zmêczyliœmy siê i teraz odpoczywamy nad Czarnym Stawem
G¹sienicowym (na pierwszym planie Kasia Kudyba).

dów. Środki zebrane w ramach pikniku zostaną przeznaczone na potrzeby
przedszkolaków, m.in. na wyposażenie sal i pomoce dydaktyczne. Impreza nie
byłaby możliwa bez ogromnego udziału rodziców, pracowników przedszkola,
zaprzyjaźnionych osób i instytucji. Wszystkim zaangażowanym organizatorzy
składają serdeczne podziękowania.
Krystyna Fiuk

Z e-przedszkolakiem izerskim szlakiem
XXI wiek to wiek multimediów. Przedszkolaki z trzech najstarszych grup −
„Muchomorki”, „Leśne Ludki” i „Słoneczka” − wyruszyły we wrześniu ub. roku
na wielką przygodę ze światem multimediów, biorąc udział w projekcie „Multime−
dialne przedszkole − program edukacji przedszkolnej − z e−przedszkolakiem izer−
skim szlakiem”. Przedszkole, uczestnicząc w projekcie, otrzymało bezpłatny
zestaw multimedialny: tablicę interaktywną, laptop, wizualizer, aparat fotogra−
ficzny oraz pakiet pomocy dydaktycznych wspierających nauczycieli w pracy
z dziećmi.
Od pierwszych dni pobytu w przedszkolu na naszych wychowanków
czekało mnóstwo wyzwań. Dla wszystkich dzieci był to pierwszy kontakt
z tablicą, musiały więc poznać zasady korzystania z niej, zapamiętać, używać
i rozumieć znaczenie symboli w używanych programach komputerowych. Zgod−
nie z naszymi oczekiwaniami przedszkolaki szybko poradziły sobie z tymi zada−
niami. Początkowo nieśmiało i niepewnie dotykały tablicy, jednakże już po kilku
zajęciach obsługiwanie jej nie sprawiało im żadnych trudności.
Nie był to jednak koniec nowości. Kolejnym zadaniem była nauka fotogra−
fowania, ale i tu okazało się, że obsługa aparatu jest łatwiejsza niż dzieci sobie
wyobrażały.

Teraz dzieci w pełni doceniają zalety tablicy interaktywnej, uczą się i rozwi−
jają dzięki najnowszym technologiom. Aktywnie uczestniczą w ćwiczeniach, są
skupione i zainteresowane, rozwijają swoją kreatywność, wzrasta ich poczucie
własnej wartości, rozwiązują różne zadania matematyczne, mają możliwość
swobodnego poprawiania błędów, przyswajają sobie wiedzę i umiejętności szyb−
ciej, trwalej i w dodatku poprzez zabawę. Codziennie stają się prawdziwymi
małymi odkrywcami, którzy z zaciekawieniem poznają otaczającą ich rzeczywi−
stość. Prowadzą eksperymenty, poznają świat zwierząt i roślin, swoją okolicę
i region.
W ramach projektu dzieci odbyły dwie wycieczki autokarowe: do Karkono−
skiego Parki Narodowego w Karpaczu oraz do Rudzicy, gdzie uczestniczyły
w warsztatach ceramicznych. We wszystkich działaniach i zabawach towarzy−
szyły dzieciom maskotki projektu: e−przedszkolak Kasia i jej dziadek Staś, którzy
zawsze chętnie służą radą i pomocą. Prowadzili oni przedszkolaki przez świat
przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, pomagając w poznawaniu naszej „małej
ojczyzny”. A od września kolejne grupy dzieci znów wyruszą w edukacyjną
podróż z „Multimedialnym przedszkolem”.
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Wszechstronni
Półkolonie w Czerniawie zorga−
nizowano od 30 czerwca do 25 lip−
ca, zapewniając opiekę, a także
dając możliwość atrakcyjnego i bez−
piecznego spędzenia czasu wolne−
go dzieciom i młodzieży z terenu
osiedla Czerniawa.
Zajęcia odbywały się w formie pogada−
nek, dyskusji, gier, zabaw, konkursów oraz
wycieczek. Zaproponowano różne formy spę−
dzania czasu wolnego, umożliwiając rozwój
zainteresowań i uzdolnień wychowanków oraz
propagowanie zdrowego stylu życia. Porusza−
no kwestię niesienia pomocy osobom uzależ−
nionym od alkoholu i palenia tytoniu, pokazy−
wano możliwości podejmowania działań za−
pobiegawczych, jak również wskazywano ne−
gatywne skutki nałogu. Praca skierowana była
na pokazanie dzieciom i młodzieży walorów
aktywnego i zdrowego spędzania wypoczyn−
ku. Wzmacniano również relacje w grupie
i integrację.
Lipcowy, słoneczny czas upłynął pod zna−
kiem wielu wyjazdów, zabaw, wycieczek, za−
jęć sportowych, oraz zajęć integracyjnych
z innymi grupami półkolonijnymi. Hitem półko−
lonii okazał się wyjazd do Zgorzelca, gdzie
dzieci skorzystały z wielu atrakcji: seans filmo−
wy w Multikinie („Jak wytresować smoka 2”),
gra w kręgle w Fantasy Parku oraz smakowity
obiad w KFC. Nie mniejsze emocje wzbudziła
wycieczka do Dino Parku w Szklarskiej Porębie
(fot. 1), a szczególnie wizyta w kinie 6D. Ru−
szające się fotele, tryskająca woda i podmu−
chy wiatru sprawiły wiele radości (a momenta−
mi grozy) na buziach naszych dzieci. Podczas
lipcowego wypoczynku nie mogło zabraknąć
wyjazdów do Aquaparku Interferie Sport Ho−
tel.
W ramach integracji z grupami półkolonij−
nymi odbyły się liczne rozgrywki sportowe, jak
również festiwal piosenki półkolonijnej. Nasze
dzieci zaprezentowały piosenkę „Na kolonii życie
płynie”.
Nie mogło nas zabraknąć na ogólnopol−
skiej akcji edukacyjnej dla dzieci i młodzieży
poświęconej zwierzętom domowym, prowadzo−

nej przez Fundację Ewy Naworol, pn. „My nie
gryziemy” (fot. 2). Wystawa Lego na górnej
stacji gondoli również przyciągnęła naszą uwa−
gę. Dzieci miały do dyspozycji dwa stoły kloc−
ków (fot. 3), z których zbudowały samoloty,
domy, samochody, itp. Tradycją półkolonii stał
się już wyjazd do sali zabaw „Bajtuś” w Luba−
niu. W przerwach między wyjazdami były orga−
nizowane zajęcia plastyczne i kulinarne. Dzieci
wykonywały sałatki owocowe i pyszne gofry.
Korzystając z okazji chciałybyśmy skiero−
wać podziękowania do Urzędu Miasta − za
możliwość zorganizowania dzieciom aktywne−
go wypoczynku podczas tegorocznych waka−
cji. Dziękujemy również Katarzynie Harbul − za
profesjonalne przeprowadzenie zajęć związa−
nych z bezpiecznym wypoczynkiem podczas
wakacji. Podziękowania należą się także ku−
charkom z pensjonatu „Alma” − za przygoto−
wanie pysznych, domowych obiadów. Jacko−
wi Ostrowskiemu ze sklepu „Groszek” dzięku−
jemy za miłą obsługę oraz wysoką jakość pro−
duktów spożywczych, a Piotrowi Bigusowi −
za przeprowadzenie warsztatów plastycznych,
podczas których dzieci wykonały wspaniałe
kolorowe lampiony.
Anna Bigus, Anna Sołtys

Fot. 1
Fot. 2

Wakacje to czas, kiedy w naszej
szkole milkną głosy dzieci i młodzie−
ży, ale nie w Świetlicy Środowisko−
wej UL. Letnie zajęcia opiekuńczo−
wychowawcze, zorganizowane od
30 czerwca do 23 lipca dla pięćdzie−
sięciorga dzieci i młodzieży napeł−
niły budynek energią i gwarem.
Spotkanie z pielęgniarką szkolną, poli−
cjantem z Rewiru Dzielnicowych, udział w akcji
„My nie gryziemy” prowadzonej przez Funda−
cję Ewy Nawrol, prelekcje i pogadanki na te−
mat szkodliwości alkoholu, tytoniu i innych
używek na organizm człowieka, talerz zdro−
wia, czyli kilka słów o właściwym odżywianiu,
znaczenie ruchu dla zachowania zdrowia
i zdolności do pracy fizycznej i umysłowej − to
tylko niektóre z zajęć prowadzonych w ramach
programu „Dziękuję – NIE”.
Rozgrywki sportowe na boiskach szkol−
nych i miejskich, zajęcia rekreacyjno−sportowe
w Aquaparku, zabawy integracyjne z dziećmi
ze Świetlicy Środowiskowej MROWISKO, sean−
se w grocie solnej, wycieczki do Szklarskiej
Poręby, Zgorzelca, Mirska, Lwówka Śląskie−
go, II miejsce w XII Festiwalu Piosenki Kolonij−
nej „Żabie Chóry”, rajdy: X Kolonijny z nocle−
giem w SSM „Halny” w Kamieniu, „Pod Gwiaz−
dami” z bazą na szkolnym polu namiotowym
nazwanym przez grającą w koszykówkę mło−
dzież „Woodstockiem” − to atrakcje dzięki,
którym nie sposób było się nudzić.
Udział w XVII Lwóweckim Lecie Agatowym
był inspiracją do przeprowadzenia zajęć przy−
bliżających budowę geologiczną Gór i Pogórza
Izerskiego. Wyszukiwanie agatów na polach
w Płóczkach Górnych i kwarców na wyrobisku
na Rozdrożu Izerskim − to jedne z wielu działań
praktycznych, których efektem są pokaźne zbio−
ry agatów i kwarców mlecznych, które będą
przypominać wakacje w ULU.
Opiekunowie serdecznie dziękują: Miejskiej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholo−
wych − za sfinansowanie zajęć; Barbarze i Woj−
ciechowi Goroniom − za pomoc; wychowaw−
com i Samorządowi Świetlicowemu w skła−
dzie: Katarzyna Korowaj, Natalia Rewers, Ga−
briela Andziulewicz, Krystian Karwata i Stani−
sław Łojko − za inicjowanie zajęć, opiekę nad
młodszymi członkami zajęć i zorganizowanie
Dnia Sportu i Pasowania na Półkolonistę; pa−
niom kucharkom z Domu Wczasów Dziecię−
cych − za smaczne obiady; ratownikom − za
opiekę na basenie; wreszcie kierowcom firmy
„Leopold” − za bezpieczne podróże.
Teresa Fierkowicz

Z geologi¹ w tle

Pod zdjêciami: 1 - Jakie tajemnice
kryje Ziemia?; 2 - Czytanie jest przyjemne; 3 - Cel - igrzyska za 10-14 lat;
4. ¯adne warunki nam niestraszne!

Życie płynie śpiewająco

Fot. 3

Kolonijne szlagiery, zabawy in−
tegracyjne, występy solistów, po−
pisy muzyczne to niektóre z atrak−
cji XII Festiwal Piosenki Kolonijnej
„Żabie Chóry”, który odbył się 17
lipca w hali spacerowej.
Pięć grup kolonijnych i dwa duety prezen−
towało swoje umiejętności wokalne, a komisja
artystyczna w składzie: Grażyna Kasprzak
i Barbara Gorgoń – oceniała dobór repertuaru
(piosenka kolonijna, turystyczna), wrażenie
artystyczne oraz poprawność w zakresie melo−
dyki i interpretacji.
Po wysłuchaniu wszystkich utworów jury
podsumowało wyniki: I – „Żaby z Izerskiego
Potoku” (sanatorium Czerniawa, opiekun Ur−

szula Lipnicka ); II – „Ogniki” (Świetlica
Środowiskowa UL, opiekun Mirosław Kijew−
ski); III – „Świeradowskie Przedszkolaki”
(Małgorzata Dzik i Krystyna Fiuk) i „Czerniaw−
skie Czarty” („Mrowisko”, opiekunki Anna
Sołtys i Anna Bigus).
Wyróżnienia indywidualne otrzymali: Oli−
wia Bigus, Karolina Soboń i Sandra Wasilew−
ska − za śpiew, Jakub Poter i Filip Wider − za
teksty piosenek, Maria Graf − za grę na gitarze,
fortepianie i śpiew, Rozalia Pietrzyk − za grę na
skrzypcach, a świeradowianin Stanisław Łojko
− za przygotowanie i prowadzenie grupy.
Zwycięskie zespoły i wyróżnieni otrzymali
dyplomy i figurki żabek, a przechodni puchar
„Żabki Kwisi” ponownie wywalczyło sanato−

rium w Czerniawie. Teksty piosenek, których
treść dotyczyła walorów naszego miasta
i uzdrowiska, napisał Filip Wider przebywający
na leczeniu w sanatorium.
Organizatorzy serdecznie dziękują Wojcie−
chowi Krasoniowi − za udostępnienie hali spa−
cerowej na organizację imprezy, jurorkom − za
trud obejrzenia, wysłuchania i ocenienia, opie−
kunom − za przygotowanie grup, a uczestni−
kom za wspaniałą zabawę. Do zobaczenia za
rok!

Lato w pe³ni, mo¿emy wiêc korzystaæ
z tego, co roœnie w sadzie i ogrodzie. Jak
do tej pory, zbiera³em ju¿ truskawki, porzeczki, maliny, agrest, jagody i pierwsze wiœnie wszystkie te owoce dostarczaj¹ wielu witamin i nadaj¹ smak letnim potrawom. Powinniœmy jednak myœleæ o tym, jak zachowaæ
ich wartoœci od¿ywcze i walory smakowe
na jesienno-zimowe dni. Przecie¿ to sama
przyjemnoœæ, kiedy w mroŸny wieczór otworzymy s³oik konfitur lub aromatyczny kompot z owoców zebranych w pe³ni lata. Przyjemnoœæ jest tym wiêksza, jeœli w³asnorêcznie zbierzemy czy przetworzymy owoce lub
warzywa.
A ju¿ we wrzeœniu zapraszam do lektury
przepisów na domowe wina, piwa i nalewki,
które bêd¹ rozgrzewa³y w d³ugie zimowe
wieczory.
Mo¿na wiêc mroziæ, sma¿yæ, gotowaæ i suszyæ.
Jeœli mrozimy, to nale¿y pamiêtaæ, aby wybieraæ owoce
i warzywa pozbawione wad - jêdrne, zdrowe i soczyste. Dietetycy twierdz¹, ¿e jest to najzdrowsza metoda przechowywania owoców i warzyw, poniewa¿ powoduje najmniejsze
straty sk³adników od¿ywczych. Przyjmuje siê, ¿e w mro¿onkach zachowanych zostaje oko³o 80 proc. tych sk³adników.
Ciekawy jest fakt, ¿e podczas gotowania mro¿onek s¹ mniejsze straty witamin ni¿ w przypadku gotowania œwie¿ych
owoców i warzyw.
Sma¿¹c, pamiêtajmy o tym, aby nie robiæ tego zbyt d³ugo, gdy¿ tracimy wartoœci od¿ywcze. Gotuj¹c, nie przesadzajmy z iloœci¹ cukru, a susz¹c – ciekawe, czy ktoœ jeszcze
suszy owoce i warzywa?
Do dziœ pamiêtam smak pysznej herbaty, któr¹ zrobi³em
w zesz³ym roku z suszonych owoców. Jej przygotowanie
trwa³o kilka miesiêcy z uwagi na ró¿n¹ porê wystêpowania
owoców, jednak by³o warto. Cieszyli siê zw³aszcza znajomi,
którzy wyje¿d¿ali obdarowani torebkami wype³nionymi zdrowym suszem.
Kiedy przygotowujemy herbatkê, zbieramy wszystkie
dostêpne owoce. Iloœæ owoców zale¿y od zasobów, jakimi
dysponujemy. Aby przygotowaæ tak¹ herbatkê, mieszamy
razem w wielkim s³oju wysuszone: aroniê, œliwki, jab³ka,
gruszki, jagody, dzik¹ ró¿ê, pigwê, czarny bez i liœcie miêty.
PóŸniej zalewamy wrz¹tkiem, wypijamy napar i zjadamy
owoce. W tym roku ju¿ zacz¹³em suszyæ porzeczki, maliny
i miêtê – bêdzie pysznie.
Mówi¹c o przetworach, koniecznie trzeba wspomnieæ
o ogórkach. Dobrze wiedzieæ, ¿e kiszone ogórki s¹ dobrym

Czas przetworów
Ÿród³em witaminy C, s¹ lekkostrawne i pobudzaj¹ wytwarzanie soków ¿o³¹dkowych. Gor¹ca zupa ogórkowa z koperkiem jest super pyszna – zw³aszcza ch³odn¹ jesieni¹.
Ka¿dy ma swój sposób na kiszenie. Ja w tym roku poza
standardowym zestawem: liœæ chrzanu, suszony koper i czosnek dorzucam do ogórków liœcie wiœni, liœcie laurowe, kilka
ziaren pieprzu i ziela angielskiego. Niektórzy dodaj¹ jeszcze
liœæ dêbu, porzeczki lub winogrona, czasami te¿ cukier i ostr¹
paprykê. Pomys³ów jest wiele, warto szukaæ nowych smaków.
Skoro mowa o ostrych smakach polecam sporz¹dzenie
smakowych i zapachowych olejów.
Olej czosnkowy
Po³owa sierpnia to idealny czas na wykopywanie jesiennego czosnku; taki ze swojego ogródka jest aromatyczny,
soczysty i zdecydowanie ró¿ni siê od chiñskich podróbek.
Potrzebujemy zatem 150 ml oleju s³onecznikowego i 5 dorodnych z¹bków czosnku. Czosnek drobno kroimy w plasterki i dodajemy do oleju, a nastêpnie odstawiamy do lodówki przynajmniej na dobê. Olej czosnkowy polecam do
sma¿enia placków ziemniaczanych oraz do doprawiania sa³atek i sosów pomidorowych.
Olej zio³owy
W wersji zio³owej przygotowujemy mieszankê majeranku, tymianku, czosnku, bazylii, estragonu. Ulubione zio³a
wsypujemy do s³oja i zalewamy olejem. S³ój zawi¹zujemy
kilkakrotnie z³o¿on¹ gaz¹ i odstawiamy w ciemne miejsce na
tydzieñ, potrz¹saj¹c co dwa dni. Po tygodniu odcedzamy
olej i przelewamy do butelki, któr¹ szczelnie zakrêcamy.
Przetwory to jednak w wiêkszoœci s³odkie d¿emy, konfitury i kompoty. Mo¿emy do tradycyjnego zestawu dodaæ
jeden tajny sk³adnik i ju¿ mamy nowoœæ, która wszystkich
zaskoczy. I tak na przyk³ad:

D¿emik z truskawek

Sk³adniki: 2,5 kg truskawek, 1 kg cukru, pó³ szklanki
ró¿owego wina, sok z 2 cytryn.
Wykonanie: Wszystko gotowaæ na wolnym ogniu, czêsto mieszaj¹c, prze³o¿yæ do s³oiczków i pasteryzowaæ
10 minut. Pysznym, choæ niecodziennym dodatkiem
bêdzie pó³ ³y¿eczki ostrej papryki dodanej pod koniec sma¿enia. Sprawi, ¿e wzbogacimy siê o nowe
doznania kulinarne.

Konfitura z zielonych pomidorów
Sk³adniki: 2 kg zielonych pomidorów, 1 kg cukru,
sok z jednej cytryny.
Wykonanie: Pomidory pokroiæ, zalaæ szklank¹ wody
i zasypaæ cukrem. Gotowaæ wolno przez 3 dni, po pó³
godziny, a¿ pomidory stan¹ siê szkliste. Konfitura jest
pyszna na zimowe wieczory.

D¿em z jarzêbiny
Sk³adniki: 1,5 kg owoców jarzêbiny, 0,5 kg jab³ek,
70 dag cukru.
Wykonanie: Owoce jarzêbiny umyæ, osuszyæ i zamroziæ na kilka dni. Nastêpnie gotowaæ z jab³kami przez
godzinê. Ugotowany d¿em wstawiæ do zimnej wody, aby
szybko ostyg³ i uzyska³ odpowiedni¹ konsystencjê.
D¿em prze³o¿yæ do s³oików i pasteryzowaæ 10 minut.
Inne przepisy na stronie

cynamonowachata.pl

Zród³o smaku i dobrego samopoczucia – jagody
Ma³e, fioletowe i bardzo zdrowe. Smaczny i zdrowy dar
nie tylko izerskich lasów. Jagody. W lipcu króluj¹ na naszych sto³ach w przeró¿nej postaci. Pierogi z jagodami,
naleœniki z twarogiem polane pysznym sosem jagodowym,
czy jedzone wprost ze szklaneczki i posypane cukrem. Klasyka. Ale czy kiedykolwiek próbowaliœcie Pañstwo jagód
z bazyli¹ lub kokosem? Poni¿ej znajd¹ Pañstwo dwa przepisy na przepyszny koktajl oraz
lekk¹, szybk¹ i smaczn¹ sa³atkê…
z jagodami oczywiœcie.
OrzeŸwiaj¹cy koktajl jagodowokokosowy z jogurtem naturalnym
i limonk¹:
Sk³adniki: 165 ml mleka kokosowego, pó³ szklanki jagód, pó³
szklanki jogurtu naturalnego, sok
z 1 limonki, ³y¿ka cukru, ³y¿ka miodu, 25-30 ml likieru kokosowego
(opcjonalnie), ³y¿ka gêstej œmietany
18 proc., lód.
Sposób przygotowania: Wszystkie sk³adniki zmiksowaæ (oprócz

lodu, kilku jagód oraz ³y¿ki gêstej œmietany), koktajl przecedziæ przez sitko i sch³odziæ. Podawaæ z lodem, œmietan¹ oraz
jagodami.
Sa³atka z jagodami, ricott¹ i bazyli¹ z cytrusowokokosowym sosem z bia³ej czekolady.
Sk³adniki: pêczek bazylii, szklanka jagód, 100 g sera
ricotta lub ricottine.
Sos czekoladowy: 6 kostek bia³ej
czekolady, 2 pe³ne ³y¿ki œmietanki kremówki 30%, ³y¿ka mleka kokosowego,
25 ml likieru kokosowego, ³y¿eczka miodu, pó³ ³y¿eczki skórki startej z limonki,
2 ³y¿eczki soku z pomarañczy, szczypta grubo zmielonego czarnego pieprzu.

Sposób wykonania: Przygotowaæ sos: do rondla lub
ma³ego garnka w³o¿yæ pokruszon¹ czekoladê, dodaæ œmietankê, likier, miód, skórkê i sok z pomarañczy, doprawiæ grubo zmielonym czarnym pieprzem. Podgrzewaæ na ma³ym
ogniu do momentu, gdy powstanie gêsty sos. Odstawiæ
z ognia.
Do salaterek lub na talerzyki wy³o¿yæ listki bazylii, posypaæ jagodami, dodaæ pokruszony ser ricotta i polaæ sosem.
Na koniec jeszcze s³ów kilka o korzystnym wp³ywie jagód na nasze zdrowie oraz samopoczucie, miêdzy innymi za
spraw¹ m.in. garbników, które uszczelniaj¹ b³ony œluzowe
¿o³¹dka oraz neutralizuj¹ szkodliwe produkty przemiany
materii. Na szczególn¹ uwagê zas³uguje równie¿ fakt, ¿e zawieraj¹ przeciwutleniacz - mirtylinê, która wraz z ¿elazem bierze
udzia³ w produkcji czerwonych cia³ek krwi, dziêki czemu mo¿emy skuteczniej walczyæ z anemi¹. Dodatkowo
jagody ze wzglêdu na wysok¹ zawartoœæ selenu, cynku, magnezu, b³onnika oraz
witamin C, A, B i PP polecane s¹ równie¿ osobom borykaj¹cym siê z podwy¿szonym poziomem cholesterolu.
Smacznego i zdrowego
jagodowania
Pañstwu
¿yczê! Gabriel Szafranek
szef kuchni Interferie
Aquapark Sport Hotel

NA JEDNEJ NODZE D£UGO SIÊ NIE USTOI
Co my tu mamy?
- Stowarzyszenie „Kolej na Œwieradów-Zdrój”. Inicjatywa bardzo œwie¿a (bo zarejestrowana 21 lipca tego roku),
ale z d³u¿szymi korzeniami. Jej pocz¹tki inicjatywne maj¹
prawie rok, a namacalne – pó³ roku, od pojawienia siê
pierwszych artyku³ów w prasie i akcjach promocyjnych,
czyli na targach Tour Salon w Poznaniu.
To mo¿e s³owo o idei?
- Nasza misja to wykreowanie mody na ŒwieradówZdrój. Chcemy dotrzeæ do tej grupy Klientów, którzy jeszcze nie wiedz¹, ¿e Góry Izerskie bêd¹ ich ulubionymi.
Umocniæ markê regionu wœród Turystów, którzy ju¿ u nas
byli, by wracali i sympati¹ do Œwieradowa zara¿ali innych.
Czy nam siê to uda? Oczywiœcie! „W grupie si³a”… –
to sprawdzona zasada i wed³ug niej dzia³amy i dzia³aæ
bêdziemy.
Kto nale¿y do Stowarzyszenia?
- 10 podmiotów: Cottonina Villa & Mineral Spa Resort, Hotel Malinowy Dwór, Hotel Bia³y Kamieñ, Aparthotel Flinski, Interferie Sport Hotel, Hotel Zdrojowy Sanus,
Klinika M³odoœci, Dom Kuracyjny St. Lukas, Uzdrowisko
Ewa oraz Ski & Sun.
To zamkniêty kr¹g?
- Ale¿ sk¹d. Serdecznie zapraszamy na nasze spotkania i do bezpoœredniego kontaktu pod adresem emailowym: biuro@kolejnaswieradow.pl.
Jakie dzia³ania zosta³y podjête?
- Uczestniczyliœmy w targach turystycznych we Wroc³awiu i Poznaniu. Idea targów jednak wymiera, koszty
rosn¹, a skutecznoœæ maleje. Dlatego zaczêliœmy odwiedzaæ takie imprezy, jak „Dni Morza” w Szczecinie czy
„Wyœcigi Smoczych £odzi” na poznañskim jeziorze Malta.
Byliœmy te¿ w Opolu na 10. zlocie ciê¿arówek „Master
Truck Show”. Za udzia³ w takich imprezach mniej p³acimy, a skutecznoœæ mamy zdecydowanie wiêksz¹.
Co tam sprzedajecie?
- Œwieradów! Naszym produktem jest miasto samo
w sobie, jego walory sportowe – izerskie trasy rowerowe,
single tracki, narciarstwo biegowe i zjazdowe oraz walory lecznicze – wody radonowe i uzdrowisko.
By³y zauwa¿alne efekty?
- S¹ i bêd¹. Dostrzeg³a nas prasa bran¿owa i ludzie
zaczêli czêœciej o Œwieradowie mówiæ, a w konsekwencji
przyje¿d¿aæ. Efekt jest taki, ¿e przyk³adowo Szklarska
Porêba oferuje na jednym z portali rezerwacyjnych dwa
razy wiêcej obiektów turystycznych, ale to ze Œwieradowa
dwu- a nawet trzykrotnie wiêksze osi¹ga zyski!
I œwiadczy to o tym...
- …¿e moda trwa, a popularnoœæ naszej miejscowoœci
roœnie. Przekonaliœmy siê te¿, ¿e nie tylko akcje wyjazdowe przynosz¹ fajne efekty. Na przyk³ad w czerwcu tego
roku zorganizowaliœmy tygodniow¹ promocjê cenow¹
„Œwieradów 50% taniej”. Wiêkszoœæ z nas mia³a wysoki
lub bardzo wysoki poziom ob³o¿enia. Kolejny przyk³ad lipcowe zawody rowerowe UP & DOWN. Wziê³o w nich

Z Mart¹ Fiedorowicz, Prezesem Stowarzyszenia „Kolej na Œwieradów-Zdrój”, rozmawia Adam Karolczuk
udzia³ blisko 70. zawodników, choæ czas na zapisy by³
krótki. W tej chwili zapytañ jest ju¿ tyle, ¿e planujemy jesienn¹ edycjê. Ma³ymi kroczkami osi¹gniemy sukces.
Jak wygl¹da planowanie waszych dzia³añ?
- Podczas spotkañ zastanawiamy siê nad kolejnymi
dzia³aniami a, ¿e pomys³ów mamy bardzo wiele wprowadzamy w kalendarz wydarzeñ i wdra¿amy. Ka¿dy z podmiotów odpowiedzialny jest za konkretne wydarzenie dziêki czemu mo¿emy wspólnie realizowaæ wiele inicjatyw
a zarazem badaæ ich efektywnoœæ.
Czyli nie wszyscy na wszystko?
- Nie. Ka¿dy z nas jest doœæ zajêty zawodowo, dlatego
musimy dzieliæ zadania. Na przyk³ad Cottonina, Klinika
M³odoœci i Ski & Sun by³y we Wroc³awiu. Interferie, St.
Lukas i Malinowy Dwór w Poznaniu. Flinski i Gondola
w Szczecinie, a Flinski i Bia³y Kamieñ w Opolu.
Jak czêsto odbywaj¹ siê spotkania?
- Co dwa tygodnie. Na ka¿dym zebraniu jest przynajmniej jeden przedstawiciel cz³onka wspieraj¹cego. Dlaczego? Bo przy podejmowaniu decyzji decyduje wiêkszoœæ

g³osów.
No to przyjmujecie nowych?
- Teraz formalnie ju¿ mo¿emy. Potencjalni kandydaci
musz¹ mieæ jednak na wzglêdzie to, ¿e Stowarzyszenie zosta³o za³o¿one przez osoby fizyczne, za którymi stoj¹ cz³onkowie wspieraj¹cy - finansowo wspieraj¹cy. Z tej puli op³acamy materia³y promocyjne, konkretne dzia³ania marketingowe, uczestnictwo w imprezach. Wniosek jest oczywisty – im nas wiêcej, tym lepiej. Ale…jest jeszcze jeden warunek. Cz³onek wspieraj¹cy musi prowadziæ dzia³alnoœæ na
terenie Œwieradowa.
Ale ta dziesi¹tka – to jednak trochê ma³o jak na Œwieradów.
- Na pocz¹tku naszej dzia³alnoœci zaproszenie wys³aliœmy do wszystkich hotelarzy, ale niewielu z nich wyrazi³o
chêæ uczestnictwa. Chyba nie za bardzo wierzyli, ¿e siê
uda. A tu mi³a niespodzianka. Szczerze muszê przyznaæ, ¿e
wspólnie stanowimy chyba jedn¹ z najlepszych agencji PRowo-marketingowych w regionie, ale nasze spotkania do
naj³atwiejszych nie nale¿¹. Potrafimy siê pok³óciæ, ale najwa¿niejsze ¿e porozumienie jest i wci¹¿ idziemy do przodu.
Zdajemy sobie sprawê, ¿e jeœli nas bêdzie wiêcej, to pula
pieniêdzy bêdzie wiêksza, wiêcej bêdzie te¿ pomys³ów,
a co za tym idzie - sporów o to, czy warto czy nie warto
w coœ zainwestowaæ. Ale na tym w³aœnie polega idea kreacji. Wnet siadamy do planu na rok 2015.
Co w nim bêdzie?
- Nie mo¿emy nic powiedzieæ. Mamy jednak nadziejê,
¿e nasze dzia³ania spowoduj¹, i¿ wkrótce turyœci bêd¹
kojarzyæ Szklarsk¹ Porêbê i Karpacz jako miejscowoœci po³o¿one w pobli¿u Œwieradowa, a nie odwrotnie.
Kiedy bêdzie
mo¿na mówiæ
o spijaniu œmietanki?
Mo¿e za dwatrzy lata. Oczywiœcie pod
warunkiem, ¿e bêdzie to
czas ciê¿kiej pracy.
Dziêkujê za rozmowê.
Œwieradów-Zdrój, sierpieñ 2014

29 sierpnia - Dzieñ WLB
WLB (ang. Work-Life Balance) to po polsku
Dzieñ Równowagi pomiêdzy ¿yciem zawodowym
i prywatnym, przypadaj¹cy na 29 sierpnia. Biblioteka ju¿ 25 sierpnia startuje do II Ogólnopolskiego
Tygodnia WLB, a przystêpuj¹c do akcji mamy nadziejê, ¿e nasze miasto jest przyjazne nie tylko turystom, ale tak¿e sta³ym mieszkañcom, tym ma³ym
i du¿ym.
G³ówne obchody przewidziane s¹ w pi¹tek 29
sierpnia, od godz. 10 do 16. Na pocz¹tek zapraszamy na „Gadu, gadu przy herbatce z burmistrzem”,
który odpowie, czy rodzic i jego dziecko jest partnerem dla samorz¹du.
Przewidujemy tak¿e spotkanie z pedagogiem,
psychologiem, babci¹-emerytk¹, poprowadzimy
kolejne warsztaty z ig³¹, poszukamy przyjaznych
miejsc dla mam i ich dzieci, a o innych atrakcjachniespodziankach bêdzie mo¿na przeczytaæ na stronie internetowej biblioteki, dowiedzieæ siê bezpoœrednio u nas albo dzwoni¹c. Bêdziemy czekaæ na
rodziców i dzieci, którzy zostali obdarowani wyprawk¹ „Ksi¹¿ka
dla œwieradowskiego malucha”.
Warto w tym
dniu zajrzeæ do
biblioteki i zapoznaæ siê z ide¹
„Work-Life Balanse”, która mo¿e
przyjmie siê w naszym mieœcie.

TABELA KOŃCOWA ROZGRYWEK PIŁKARSKICH
W SEZONIE 2013/2014 − KLASA A, GR. I
Poz.

Dru¿yna

Z

R

P

Br. zd.

Br. str.

Pkt.

1.

GRYF GRYFÓW

22

0

2

86

23

66

2.

ORZE£ WOJCIESZÓW

16

2

8

73

49

50

3.

OLMPIA II KOWARY

14

3

6

48

46

45

4.

PIAST BOLKÓW

12

5

7

56

35

41

5.

LECHIA PIECHOWICE

13

5

10

58

53

41

6.

KS £OMNICA

12

2

10

58

56

38

7.

CZARNI PRZEDWOJÓW

12

2

11

57

57

38

8.

W£ÓKNIARZ CHE£MSKO ŒL.

10

6

12

48

47

36

9.

NYSA WOLBROMEK

11

3

13

53

56

36

10.

KWISA ŒWIERADÓW ZDR.

11

3

12

60

64

36

11.

WOSKAR SZKLARSKA PORÊBA

8

5

15

47

59

29

12.

CHOJNIK JELENIA GÓRA

9

2

18

34

60

29

13.

PAGAZ KRZESZÓW

6

2

19

35

66

20

14.

ORZE£ MYS£AKOWICE

4

6

16

36

78

18

Zdecydowanie lepszą formę Kwisa prezentowała w run−
dzie wiosennej, gdzie udało się np. wysoko pokonać
u siebie Wojcieszów 6:1 czy zwyciężyć silną Olimpię II Kowa−
ry 2:1. Pozostałe wygrane: z Woskarem Szklarska Poręba
– 4:2, z Chojnikiem Jelenia Góra – 3:1, z Nysą Wolbromek
– 3:0 (walkower), z Pagazem Krzeszów – 5:2.
Remisy na wiosnę przytrafiły się tylko dwa: z Lechią
Piechowice 0:0 i z Piastem Bolków 3:3, za to porażek
odnotowano aż pięć: z Gryfem Gryfów − 0:7, z Czarnymi
Przedwojów – 2:7. z Orłem Mysłakowice – 1:2, z KS
Łomnica – 1:6, z Włókniarzem Chełmsko – 2:5.
Teraz czas na odpoczynek, wyciągnięcie wniosków
oraz pozytywne
nastawienie do
kolejnego sezo−
nu, do którego
przygotowania
już się rozpoczę−
ły.
Koniecznie
trzeba tu wspo−
mnieć i docenić
sukcesy zespołu
młodzików i ju−
niorów. Młodzi
zawodnicy wyka−
zali się w tym se−
zonie ogromną
wolą walki i za−
ciętością. Młodzi−
ki w swojej lidze
Powy¿ej Szymon Chmielowiec (z lewej) i Micha³ Jab³onowski prezentuj¹ awers zajęli 3 miejsce,
i rewers nowego proporczyka TKKF, który bêdzie wrêczany kapitanowi rywali zaś zespół junio−
rów miejsce 7.
przed ka¿dym meczem. Poni¿ej Orliki - nadzieja œwieradowskiej pi³ki.

15 czerwca piłkarze TKKF Kwisa rozegrali ostatni
mecz ligowy z Orłem Wojcieszów, kończąc rozgrywki
sezonu 2013/2014 na 10 miejscu w swojej grupie
rozgrywek (tabela dokładnie to obrazuje). Pomimo czę−
stych braków kadrowych, spowodowanych niekiedy bar−
dzo dalekimi wyjazdami (np. do Chełmska Śląskiego,
Krzeszowa) czy odejściem kilku ważnych zawodników,
można przyjąć ten sezon za udany. W rundzie jesien−
nej pojawiały się częste kontuzję, zawirowania w skła−
dzie, dodatkowo długa asymilacja w nowej grupie, do
której Kwisa trafiła po spadku z okręgówki, nie sprzyja−
ły pozytywnej grze zawodników.

Świeradowska piłka nożna, zwłaszcza wśród najmłodszych adeptów,
cieszy się wielkim powodzeniem. Została utworzona kolejna grupa
najmłodszych piłkarzy − Orlików. Bardzo cieszy nas zaangażowanie
młodych ludzi, którzy już w tak młodym wieku odnajdują w piłce nożnej
fajny sposób na spędzanie wolnego czasu, integrując się w gronie
rówieśników.
Na koniec chcieliśmy serdecznie podziękować władzom miasta za
korzystanie z boisk i umożliwianie krzewienia kultury fizycznej. (PC)

Czerniawa - tenisowy zak¹tek miasta
Trener Osiedlowy wraz ze Œwietlic¹
Œrodowiskow¹ „Mrowisko” zorganizowali II MISTRZOSTWA GMINNE W TENISIE ZIEMNYM ŒWIERADÓW-ZDRÓJ
2014. Po przeanalizowaniu wielu zg³oszeñ
turniej musia³ odbyæ siê w dwóch terminach:
24 czerwca - dla dziewcz¹t i ch³opców do lat
14, oraz 5 lipca - w kategorii open kobiet
i mê¿czyzn (tutaj goœciliœmy zawodników
ze Œwieradowa, M³yñska, Wolimierza, Giebu³tówka, a nawet z Lubania). Chêtnych do
rywalizacji nie brakowa³o, a piêkna, trochê wietrzna, s³oneczna pogoda wprawi³a
zawodników w œwietny nastrój.
Uczestnicy do lat 14 grali na zasadach
uproszczonych, starszych zawodników obowi¹zywa³y zasady gier singlowych. Mimo
typowo amatorskiego charakteru zawodów,
od samego pocz¹tku mecze obfitowa³y
w ciekawe zagrania, czêsto stoj¹ce na wysokim poziomie. Turniej przebiega³ w mi³ej,

sportowej atmosferze, a ponad piêciogodzinne zmagania wy³oni³y najlepszych tenisistów tych dni:
Dziewczêta: I - Magdalena Polañska, II Marta Syrewicz, III - Oliwa Bigus.
Ch³opcy: I - Arkadiusz Dyrda, II - Sebastian Syrewicz, III - Krzysztof Adamowski.
Kobiety: I - Marta Kabata, II - Ewelina
Krawczyk, III - Anna Bigus.
Mê¿czyŸni: I - Tomasz Kabata, II - Jacek
¯ol, III - Cyprian So³tys.
G³ównym celem organizowanych mistrzostw jest promocja sportu i zdrowego
stylu ¿ycia, a tak¿e popularyzacja tenisa
ziemnego.
Mamy nadziejê, ¿e w przysz³ym roku uda
nam siê pozyskaæ sponsorów, którzy sprawi¹, ¿e zawody bêd¹ jeszcze bardziej atrakcyjne pod wzglêdem nagród i wyró¿nieñ.
Anna Bigus, Anna So³tys

U góry - gem, set i mecz. Poni¿ej - najlepsi z najlepszych z medalami i dyplomami.

Ju¿ nied³ugo do przedszkola
Zagadnienie adaptacji do warunków przedszkolnych
dotyczy nie tylko dzieci najm³odszych, ale ka¿dego dziecka przekraczaj¹cego po raz pierwszy progi przedszkola.
Przebiega ona u ka¿dego malucha w bardzo zró¿nicowanym tempie, w indywidualny sposób. W celu z³agodzenia
trudnoœci w przystosowaniu siê dzieci do warunków przedszkolnych placówka w maju przygotowa³a rodzicom spotkania organizacyjno-adaptacyjne z kadr¹ pedagogiczn¹,
w czerwcu zaœ zaproszono ich wraz z dzieæmi do udzia³u
w zajêciach i wspólnych zabawach (trzykrotnie).
Celem spotkañ adaptacyjnych by³o stopniowe oswajanie dziecka z nowym œrodowiskiem, nawi¹zanie bliskiego,
serdecznego kontaktu w relacjach: nauczyciel-dziecko, nauczyciel-rodzic, ukszta³towanie pozytywnego wizerunku
przedszkola, obni¿enie lêku rodziców zwi¹zanego z koniecznoœci¹ oddania dziecka do przedszkola.
Oto niektóre rady dla rodziców, które warto zastosowaæ
do koñca wakacji:
1. Je¿eli dziecko nie mia³o do tej pory kontaktu z rówieœnikami, trzeba to koniecznie nadrobiæ!
2. Ustalmy w domu sta³y rytm dnia.
3. Nie k³adŸmy dziecka póŸno spaæ.
4. WprowadŸmy do jad³ospisu domowego urozmaicone
potrawy (jeœli w domu dziecko czegoœ nie je, w przedszkolu te¿ nie bêdzie tego jad³o).
5. Skoñczmy z rozdrabnianiem pokarmów.
6. Nauczmy dziecko samodzielnie jeœæ, bo inaczej w przedszkolu bêdzie do nakarmienia 25 dzieci.
7. Pozwólmy dziecku chodziæ i biegaæ. Nie noœmy ju¿ „naszego maleñstwa” na rêkach.
8. Æwiczmy z dzieckiem samoobs³ugê.
9. Nauczmy dziecko samodzielnie korzystaæ z toalety.
10. Pamiêtaj: ¿egnaj i witaj swoje dziecko zawsze z uœmiechem.
Zapraszamy rodziców do rozwijania samodzielnoœci
u dzieci rozpoczynaj¹cych edukacjê przedszkoln¹ w celu
lepszej adaptacji ich do warunków przedszkolnych.
Danuta Mosiewicz, Wanda RzeŸnik

Drzewa na drodze zmian
Fundacja Na Rzecz Rozwoju
Spo³ecznoœci Lokalnej Œwieradów-Czerniawa
W nawi¹zaniu do pisma mieszkañców Œwieradowa z 8
kwietnia br. oraz podjêtych uchwa³ Zarz¹du Powiatu Lubañskiego z 4 czerwca i Rady Miasta Œwieradów-Zdrój z 28 maja
br. w sprawie realizacji zadania pn. przebudowa drogi wojewódzkiej nr 358 na odcinku Œwieradów-Pobiedna, Dolnoœl¹ska S³u¿ba Dróg i Kolei we Wroc³awiu uprzejmie informuje, i¿ ze wzglêdu na znacz¹ce koszty tego typu przedsiêwziêæ
ich realizacja odbywa siê w miarê dostêpnych œrodków finansowych. Przy typowaniu do realizacji nowych zadañ modernizacyjnych dróg, DSDiK uwzglêdnia – oprócz oceny stanu technicznego drogi – równie¿ ocenê intensywnoœci eksploatacji danego odcinka drogi. Natê¿enie ruchu na przedmiotowym odcinku drogi wojewódzkiej nr 358 zgodnie
z wykonanymi w 2010 r. pomiarami natê¿enia ruchu, nie
potwierdza ponadprzeciêtnej intensywnoœci eksploatacji
tego odcinka. WskaŸnik natê¿enia SDR – 1076 (Œwieradów
- Pobiedna), pojazdów na dobê jest blisko trzykrotnie ni¿szy
od œredniej wartoœci wskaŸnika SDR – 3337 pojazdów na
dobê dla wszystkich dróg wojewódzkich na terenie Dolnego Œl¹ska.
DSDiK nie neguje koniecznoœci modernizacji przedmiotowej drogi i potwierdza, ¿e droga ta, szczególnie na odcinku Pobiedna – Czerniawa, jest w z³ym stanie technicznym.
Gmina Œwieradów wystêpowa³a do DSDiK o przebudowê
drogi w ramach „Dolnoœl¹skiego programu przebudowy
i remontów dróg wojewódzkich”. DSDiK realizacjê tego zadania opiniowa³o pozytywnie, jednak¿e aby wykonaæ remont
drogi, chodnik i uregulowaæ system odwodnienia, konieczna jest wycinka 150 drzew, która ze wzglêdu na s¹siedztwo
obszarów chronionych jest trudna do realizacji. Pierwotnie
odcinek drogi by³ zapisany w planach remontu dróg polsko-czeskiego pogranicza, lecz z uwagi na trudnoœci z zadrzewieniem zosta³ z niej wykreœlony.
Niemniej jednak DSDiK czyni starania zmierzaj¹ce do

PRZETARGI  PRZETARGI  PRZETARGI
Burmistrz Miasta Œwieradów-Zdrój og³asza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na zbycie prawa
w³asnoœci lokalu nr 14 przeznaczonego na cele inne
ni¿ mieszkalne, po³o¿onego na II (ostatnim) piêtrze
(trzecia kondygnacja nadziemna) w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Zdrojowej 5, wraz z oddaniem w u¿ytkowanie wieczyste u³amkowej czêœci dzia³ki
nr 16/1, am. 6, obr. IV.
Cena wywo³awcza wynosi 10.000 z³, w tym lokal
9.400 z³, a u³amkowa czêœæ gruntu - 600 z³.
Pierwsza op³ata z tytu³u u¿ytkowania wieczystego
wynosi 25 proc. ceny gruntu wylicytowanej w przetargu, powiêkszona o nale¿ny 23-procentowy podatek
VAT. Nastêpne op³aty roczne za u¿ytkowanie wieczyste stanowi¹ 3 proc. ceny wylicytowanej w przetargu
i równie¿ podlegaj¹ opodatkowaniu podatkiem VAT.
Opis nieruchomoœci: Lokal nr 14 jest lokalem samodzielnym, do którego wchodzi siê na prawo od ogólnodostêpnej klatki schodowej. Lokal sk³ada siê z jednego pokoju o powierzchni u¿ytkowej 10,60 m2, bez
instalacji, ogrzewania oraz c.w.u. Nas³onecznienie lokalu jest s³abe, uk³ad niefunkcjonalny, stan techniczny - bardzo s³aby. W lokalu nale¿y przeprowadziæ kapitalny remont.
Wadium wynosi 1.000 z³ i winno byæ wniesione
przelewem na rachunek bankowy Gminy Miejskiej
Œwieradów-Zdrój prowadzony w Banku Zachodnim
WBK SA I/O w Œwieradowie-Zdroju nr 48 1090 1997
0000 0001 1109 8571 najpóŸniej do 28 sierpnia br.
Przetarg odbêdzie siê 2 wrzeœnia o godz. 1200
w Urzêdzie Miasta, II piêtro, pok. nr 24a.
  

Burmistrz Miasta Œwieradów-Zdrój og³asza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na zbycie prawa
w³asnoœci niezabudowanej nieruchomoœci gruntowej
oznaczonej geodezyjnie jako dzia³ka
nr 34 am. 13, ob. VI, o pow. 0,0649 ha (Bp)
KW JG1S/000031838/5
Cena wywo³awcza – 27.000,00 z³. + 23 proc. podatek VAT. Wadium - 3.000 z³.
Ponadto nabywca poniesie koszty przygotowania
nieruchomoœci do zbycia w wysokoœci 450 z³, na które
sk³adaj¹ siê: wycena oraz wypis i wyrys z rejestru gruntów. Okazanie granic nieruchomoœci mo¿e nast¹piæ na
koszt i staraniem nabywcy
Nieruchomoœæ niezabudowana, teren dzia³ki p³aski,
zagospodarowany i urz¹dzony ogrodem przydomowym, ogrodzony ogrodzeniem z siatki stalowej, kszta³t
foremny zbli¿ony do trójk¹ta. Dojazd z ul. Nadbrze¿nej. Uzbrojenie: dostêpne sieci energetyczna, gazowa. Obci¹¿enia: z terenu nieruchomoœci korzysta bezumowne w³aœciciel s¹siedniej nieruchomoœci.
Dzia³ka zbywana zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego na cele zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej i us³ug turystyki z towarzyszeniem komunikacji samochodowej (w zakresie
niezbêdnym zapewnieniu miejsc parkingowych dla
u¿ytkowników), zabudowy gospodarczej (w tym gara¿y), zieleni urz¹dzonej. Wysokoœæ zabudowy do dwóch
kondygnacji nadziemnych maks. 10 m do kalenicy,
maksymalna pow. zabudowy - 45 proc. pow. dzia³ki.
poprawy stanu technicznego przedmiotowej drogi na innych odcinkach, tj. w ramach programu Wspó³pracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 20142020 zaplanowano do wdro¿enia projekt pn. „Od Zamku
Frydlant do Zamku Czocha”, w ramach którego przewiduje
siê modernizacjê drogi nr 358 na odcinku Platerówka –
Œwiecie (do skrzy¿owania z drog¹ 360, w sumie 15,635 km).
Z chwil¹ przyznania œrodków na realizacjê tego zadania zostan¹ rozpoczête procedury przygotowawcze dla wspomnianej inwestycji - dyrektor Leszek Loch.

Wadium nale¿y wp³acaæ przelewem na konto
Urzêdu Miasta nr 48 1090 1997 0000 0001 1109 8571
w Banku Zachodnim WBK SA I/O ŒwieradówZdrój do 13 wrzeœnia br.
Wadium zalicza siê na poczet ceny nabycia nieruchomoœci. W przypadku uchylania siê zwyciêzcy przetargu od zawarcia umowy notarialnej wadium nie podlega zwrotowi. Pozosta³ym uczestnikom przetargu
wadium zostanie przelane na wskazany przed przetargiem nr konta bankowego w terminie 3 dni roboczych
od daty zakoñczenia przetargu.
Koszty sporz¹dzenia aktu notarialnego i jego wypisów oraz op³aty s¹dowej ksiêgi wieczystej ponosi nabywca w kancelarii notarialnej.
Przetarg odbêdzie siê 16 wrzeœnia o godz. 1100
w Urzêdzie Miasta, sala nr 24a, II piêtro.
  

Burmistrz Miasta Œwieradów-Zdrój og³asza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na zbycie prawa
w³asnoœci nieruchomoœci zabudowanej przy ul. Pi³sudskiego 15.
Cena wywo³awcza - 1.250.000 z³, wadium - 125.000
z³. Nabywca poniesie koszty przygotowania nieruchomoœci do zbycia w wysokoœci 5.125,44 z³, na które
sk³adaj¹ siê: koszt wyceny, inwentaryzacji obiektu,
wypisu z rejestru gruntów.
Nieruchomoœæ sk³ada siê z trzech dzia³ek po³o¿onych
w obr. IV, am. 8, nr 12/2, 13/3 i 14/4
o ³¹cznej powierzchni 3.391 m2,
i tworzy funkcjonaln¹ ca³oœæ, zabudowana budynkiem u¿ytkowym dawnego Urzêdu Miasta wraz z parkingiem i miejscami postojowymi.
Nieruchomoœæ zabudowana w szczególnoœci budynkiem u¿ytkowym, który stanowi obiekt wolnostoj¹cy,
piêciokondygnacyjny, podpiwniczony, wybudowany
w technologii tradycyjnej i konstrukcji na pocz¹tku XX
w. Budynek o powierzchni ca³kowitej 773,31 m2, o przeciêtnym standardzie wykoñczenia. Wejœcie przystosowane dla osób niepe³nosprawnych.
Nieruchomoœæ po³o¿ona jest w strefie poœredniej
miasta, teren zagospodarowany i urz¹dzony. Teren
utrzymany czêœciowo jak parking, czêœciowo jako teren zieleni. Nieruchomoœæ o kszta³cie figury nieforemnej. Nieruchomoœæ po³o¿ona na równym terenie. Dojazd do nieruchomoœci drog¹ o nawierzchni asfaltowej
od ul. Pi³sudskiego. Lokalizacjê (po³o¿enie) dla funkcji
uznaje siê za bardzo dobr¹. Teren uzbrojony w sieæ
energetyczn¹, gazow¹, wodn¹ i kanalizacyjn¹. Na terenie nieruchomoœci znajduje siê nieczynne trzykomorowe szambo oraz budynek gospodarczy w z³ym stanie technicznym. Korzystne usytuowanie w stosunku
do linii komunikacji miêdzymiastowej, oœrodka zdrowia, placówek oœwiaty.
Nieruchomoœæ zbywana zgodnie ze „Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Œwieradów-Zdrój” - na cele us³ug, w tym
us³ug turystyki, finansów, handlu, gastronomii i innych.
Wadium winno byæ wniesione przelewem na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Œwieradów-Zdrój
prowadzony w Banku Zachodnim WBK SA I/O w
Œwieradowie-Zdroju nr 48 1090 1997 0000 0001 1109
8571 najpóŸniej do 26 wrzeœnia br.
Przetarg odbêdzie siê 30 wrzeœnia o godz. 1200
w Urzêdzie Miasta, II piêtro, pok. nr 24a
Szczegó³owe informacje o przetargach mo¿na
uzyskaæ w Referacie Gospodarki Nieruchomoœciami i Zagospodarowania Przestrzennego UM, pok.
nr 2 (parter), tel. 75 78 17 297, 75 78 16 489, drog¹
mejlow¹ pod adresem - um@swieradowzdroj.pl lub na stronie miasta - swieradowzdroj.pl

NOTATNIK ŒWIERADOWSKI. Wydaje Gmina Miejska Œwieradów–Zdrój. Druk - PRO-MEDIA Opole, ul. Sk³adowa 4. Nak³ad @ swieradowzdroj.pl
1.800 egz. Redaktor naczelny - Adam Karolczuk, tel. 661 784 827, notatnik@
Zapraszamy wszystkich Czytelników do wspó³redagowania miesiêcznika. Teksty (tak¿e literackie), opatrzone nazwiskiem autora (do
ewentualnej wiadomoœci redakcji) oraz zdjêcia mo¿na sk³adaæ równie¿ w Referacie Promocji Gminy, Turystyki, Kultury i Sportu
Urzêdu Miasta przy ul. 11 Listopada 35 (II p.), tel. 75 71 36 482.
Redakcja nie zwraca materia³ów niezamówionych i zastrzega sobie prawo ich skracania.

Przejechali
single tracka

Dwa centra obs³ugi

12 lipca na 6,5-kilometrowym single
tracku Zajêcznik rozegrano Zawody Rowerowe UP&DOWN, których inicjatorem
by³ SKI&SUN Œwieradów, przy sponsorskim wsparciu Burmistrza Miasta, Stowarzyszenia Kolej na Œwieradów Zdrój, sklepu Skatesports Jelenia Góra oraz Huty
Julia Piechowice.

Bartosz Kijewski o minutê pobi³ swój rekord z treningu, a i tak wystarczy³o to ledwo na VII miejsce
(fot. Szymon Witkowski).

Pomoc medyczna na szczêœcie by³a potrzebna tylko raz, ale do poszkodowanego nale¿a³o dobiec.

Pogoda dla uczestników by³a wrêcz
wymarzona: lekki wiaterek, chowaj¹ce siê
s³oñce, przyjazna temperatura.
Wygra³ £ukasz Ry¿ z Boles³awca w
czasie 14 min. 46 sek. Trzeci na mecie
(i na podium) Eneasz Popió³ ze Œwieradowa by³ wolniejszy o 1 min. 20 sek,
a pi¹ty Bartosz B³aszczyk mia³ czas gorszy o blisko 2 min. Kolejni œwieradowianie zajêli miejsca: 7 – Bartosz Kijewski
(wolniej o blisko 2 min. 40 sek.), 14 – Kamil
Marchañski (ponad 3 min.), 22 – Pawe³
Lech (ponad 4 min.), 28 – Micha³ Twardygrosz (5 min. 14 sek.).
Poniewa¿ zawody rozgrywano w formule open, nie dzielono uczestników na

kategorie, dlatego cztery startuj¹ce panie
znalaz³y siê na ostatnich miejscach, przybywaj¹c na metê od 10 do 22 minut za zwyciêzc¹. W sumie do mety dojecha³y 52 osoby, jedna zosta³a zdyskwalifikowana (najpewniej ten, który ju¿ na pierwszym hopku
wylecia³ z trasy i z groŸnie wygl¹daj¹cymi
obra¿eniami zosta³ odwieziony do szpitala).
Ceremonii wrêczenia nagród zwyciêzcom
przy dolnej stacji gondoli towarzyszy³o
otwarcie Centrum Rowerowego nastawionego na obs³ugê rowerzystów szalej¹cych
po singlach i po Izerskim Rowerowym Raju.
Tekst i zdjêcia Adam Karolczuk

£ukasz Swastek i jego Krossy - wszystkie full wypas i z tarczowymi hamulcami.

Kamil Marchañski przy testowych Rometach (ten
z przodu kosztuje 8.000 z³!).

W sezonie letnim wypo¿yczalnia nart
£ukasza Swastka (poni¿ej dolnej stacji gondoli) zmienia siê w rowerow¹ i oferuje g³ównie jednoœlady marki Kross. Wypo¿yczalnia czynna jest codziennie w godz. 900-1800
(rezerwacja pod nr. tel. 781 902 661), ca³odzienny koszt wypo¿yczenia roweru wynosi 50 z³, a trzygodzinny – 30 z³. Do tego mo¿na wypo¿yczyæ przyczepkê (25 z³), fotelik
(15 z³), a kask dostaje siê w cenie. U pana
£ukasza mo¿na te¿ otrzymaæ pe³n¹ informacjê o single trackach (on sam
opiekuje siê trasami na zlecenie gminy: dba o stan ich nawierzchni, ³ata j¹, odwadnia,
wykasza, wczeœniej zaœ w pe³ni
je oznakowa³). Obok wypo¿yczalni funkcjonuje fun park –
bezp³atnie, a gdy komuœ nadto
pobrudzi³ siê rower na singlach, mo¿e skorzystaæ z myjki
ciœnieniowej za 2 z³ lub powierzyæ umycie roweru obs³udze,
która zrobi to profesjonalnie
z u¿yciem œrodków chemicznych – za 10 z³.

35 z³ (do 3 godz.) lub 50 z³ (ca³y dzieñ). Przyczepka kosztuje 30 z³, fotelik - 20 z³, a kask 10 z³. Za darmo otrzymuje siê zestaw naprawczy i zapiêcie.
Przy wypo¿yczalni sklep firmowy 4F oferuje odzie¿, akcesoria, rêkawiczki, kaski, plecaki, a umycie jednoœladu z u¿yciem chemii
kosztuje 20 z³.
Punkt czynny w dni robocze od 900 do
00
17 , w weekendy do 1800, rezerwacja telefoniczna - nr 693 770 602.
(aka)

W wypo¿yczalni SKI &
BIKE (dolna stacja gondoli)
dzia³a Centrum Testowe Rometu, gdzie mo¿na bezp³atnie wypo¿yczyæ rower tej marki na godzinê (wystarcza akurat na pokonanie Zajêcznika). Ten sam
rower na ca³y dzieñ kosztuje 75
z³, ale mo¿na te¿ skorzystaæ
z mniej wypasionych pojazdów
(same Romety - trekingowe, juniorskie, damskie i mêskie) za

