NR 4 (185) KWIECIEŃ 2014
Szanowni Mieszkañcy oraz Goœcie Œwieradowa-Zdroju!
Urz¹d Miasta Œwieradów-Zdrój uprzejmie informuje, i¿ w zwi¹zku z przyst¹pieniem do robót zwi¹zanych z przebudow¹ i modernizacj¹ czêœci ul. Zdrojowej - od 19 marca do 7 grudnia 2014
roku wyst¹pi¹ utrudnienia dla ruchu pieszego i ko³owego w rejonie ulicy Zdrojowej i ulic s¹siednich.
Na okres prowadzenia robót budowlanych zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu drogowego polegaj¹ca na czasowym wy³¹czeniu poszczególnych odcinków drogi oraz
ci¹gów pieszych ulicy Zdrojowej.
Podstawowe zmiany zak³adaj¹:
 utrzymanie przejezdnoœci skrzy¿owañ ul. Zdrojowej z ul. Piastowsk¹ i ul. Parkow¹ (z okresowymi wy³¹czeniami na czas przejœcia z infrastruktur¹ podziemn¹),
 zachowanie komunikacji ci¹gami pieszymi do lokali mieszkalnych oraz lokali handlowo-us³ugowych,
 wy³¹czenie odcinków ul. Zdrojowej od skrzy¿owania z ul. S³owackiego do skrzy¿owania z ul. Piastowsk¹ oraz pomiêdzy ul. Piastowsk¹ i ul. Parkow¹,
 odcinek ul. Zdrojowej od ul. Parkowej do ul. Pi³sudskiego bêdzie ca³kowicie wy³¹czony z ruchu (jezdnia oraz chodniki – na tym fragmencie zostanie zorganizowane zaplecze budowy).
Wykonawc¹ robót budowlanych jest konsorcjum firm: OGRÓD Us³ugi Ogrodnicze Leszek Ku³ak, ul. Lawendowa 1, 66-440 Skwierzyna, oraz Przedsiêbiorstwo Wielobran¿owe
BUDAGRO Marian Mróz, ul. Mickiewicza 11a, 59-930 Pieñsk.
Funkcjê kierownika budowy z ramienia wykonawcy pe³ni Grzegorz Gorbacz, tel. 797 285 192.
Inspektorem nadzoru z ramienia Urzêdu Miasta jest Arkadiusz Marcinkowski, tel. 693 862 125.
Osoby odpowiedzialne za realizacjê inwestycji z ramienia UM: Eugeniusz Grabas, tel. 75 78 17 071, oraz Mariusz Pysz, tel. 75 78 17 601.
Z powa¿aniem
Roland Marciniak, Burmistrz Miasta Œwieradów-Zdrój
Organizacja ruchu przy wjeŸdzie
od ul. Sienkiewicza

Organizacja ruchu przy wjeŸdzie
od ul. Pi³sudskiego

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 – Katarzyna Barczyszyn, czynsze, op³ata za wodê i œcieki, u¿ytkowanie wieczyste – Ewelina Ostrowska-May,
op³ata za œmieci – Ma³gorzata Milichiewicz,
Jowita Worotnicka: 75 78-16-659 - pok. nr
1b; podatki i op³aty lokalne - Anna Leœniak,
Magdalena Szukiewicz - 75 78-16-452 - pok.
nr 1c; sprawy bud¿etowe – Anna BardziñskaKrzewina, 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 78-17-297 - pok. nr 2.

I PIÊTRO

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

II PIÊTRO

Sekretarz – Sylwia B³aszczyk; zamówienia
publiczne – Monika Sautycz: 75 78-16-471 pok. nr 21a; Referat Gospodarki Miejskiej, Inwestycji i Ochrony Œrodowiska, kierownik –
Eugeniusz Grabas: 75 78-17-071 - pok. nr
21b; gospodarka mieszkaniowa - W³adys³aw
RzeŸnik, utrzymanie czystoœci, organizacja
ruchu drogowego, oœwietlenie drogowe i parkowe - 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.

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.

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

UM wykazuje

o pow. 2.323 m 2
- z przeznaczeniem na cele rolne.
 3 kwietnia - w sprawie wyznaczenia
do wynajêcia w drodze bezprzetargowej lokalu u¿ytkowego o pow. 24,60 m 2 przy ul.
Pi³sudskiego 13 na dzia³ce oznaczonej
 nr 14/1, am. 8, obr
obr.. IV
IV,,
o pow. 85 m 2.

Burmistrz Miasta Œwieradów-Zdrój
informuje, ¿e na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Miasta zosta³y wywieszone
wykazy - na okres 21 dni - (do wgl¹du w godzinach pracy urzêdu):
 2 kwietnia - w sprawie wyznaczenia
do sprzeda¿y w trybie bezprzetargowym
lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. 11 Listopada 30 na rzecz najemcy wraz z oddaniem w u¿ytkowanie wieczyste u³amkowej
czêœci dzia³ki
 nr 15, am. 3, obr
obr.. VV..
 2 kwietnia - w sprawie wyznaczenia
do sprzeda¿y w trybie bezprzetargowym
lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Sanatoryjnej 37 na rzecz najemcy wraz z oddaniem w u¿ytkowanie wieczyste u³amkowej
czêœci dzia³ki
 nr 9/4, am. 2, obr
obr.. II.
 2 kwietnia - w sprawie wyznaczenia
do sprzeda¿y w trybie przetargu nieograniczonego ustnego lokalu u¿ytkowego
po³o¿onego na parterze budynku przy ul.
Zdrojowej 10 o pow. 45,66 m 2 wraz z oddaniem w u¿ytkowanie wieczyste u³amkowej czêœci dzia³ki
 nr 40/2, am. 3, obr
obr.. VV..
 3 kwietnia w sprawie przeznaczenia
do wydzier¿awienia w trybie bezprzetargowym nieruchomoœci niezabudowanych przy
ul. Rolniczej, oznaczonych geodezyjnie
jako dzia³ki
 nr 1/11, am. 5, obr
obr.. III
o pow. 2.090 m 2;
 nr 1/12, am. 5, obr
obr.. III,
o pow. 1.788 m 2;
 nr 1/13, am. 5, obr
obr.. III,
o pow. 3.551 m 2
- z przeznaczeniem na cele rolne.
 3 kwietnia - w sprawie przeznaczenia
do wydzier¿awienia w trybie bezprzetargowym nieruchomoœci niezabudowanych przy
ul. Nadrzecznej, oznaczonych geodezyjnie
jako dzia³ki
 nr 38/1, am. 5, obr
obr.. I,
o pow. 3.210 m 2;
 nr 38/2, am. 5, obr
obr.. I,
o pow. 1.405 m 2;
 nr 38/3, am. 5, obr
obr.. I,
o pow. 1.765 m 2;
 nr 38/4, am. 5, obr
obr.. I,
o pow. 1.677 m 2;
 nr 38/5, am. 5, obr
obr.. I,

 4 kwietnia - w sprawie wyznaczenia
do wynajêcia w drodze bezprzetargowej
pomieszczenia biurowego o pow. 12,50 m 2
na parterze budynku przy ul. Pi³sudskiego 15 na dzia³ce oznaczonej
 nr 13/3, am. 8, obr
obr.. IV
IV,,
o pow. 2.519 m 2.
 4 kwietnia - w sprawie wyznaczenia
do wynajêcia w drodze bezprzetargowej
pomieszczenia biurowego o pow. 28 m 2
na parterze budynku przy ul. Pi³sudskiego 15 na dzia³ce oznaczonej
 nr 13/3, am. 8, obr
obr.. IV
IV,,
o pow. 2.519 m 2.
 4 kwietnia - w sprawie wyznaczenia
do sprzeda¿y w trybie bezprzetargowym
lokalu mieszkalnego nr 5 przy ul. Pi³sudskiego 1 na rzecz najemcy wraz z oddaniem w u¿ytkowanie wieczyste u³amkowej
czêœci dzia³ki
 nr 18, am. 8, obr
obr.. IV
IV,,
o pow. 537 m 2.
 4 kwietnia - w sprawie przeznaczenia
do wydzier¿awienia w trybie bezprzetargowym nieruchomoœci niezabudowanej w
rejonie ul. D³ugiej, oznaczonej geodezyjnie jako dzia³ka
 nr 30, am. 3, obr
obr.. I o pow
pow.. 26.328 m 2
- z przeznaczeniem na cele rolne.
 4 kwietnia - w sprawie przeznaczenia
do wydzier¿awienia w trybie bezprzetargowym nieruchomoœci niezabudowanej w

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

rejonie ul. Spokojnej, oznaczonej geodezyjnie jako dzia³ka
 nr 11/4, am. 7, obr
obr.. II o pow
pow.. 936 m 2
- z przeznaczeniem na cele rolne.
 9 kwietnia - w sprawie wyznaczenia
do sprzeda¿y w trybie przetargowym nieruchomoœci oznaczonych geodezyjnie
jako dzia³ki:
 nr 26, am. 5, obr
obr.. IV
- przy ul. Wyspiañskiego;
 nr 28, am. 5, obr
obr.. IV
- przy ul. Wyspiañskiego;
 nr 34, am. 5, obr
obr.. IV
- przy ul. H. Marusarzówny;
 nr 31/2, am. 5, obr
obr.. IV
- przy ul. H. Marusarzówny
Marusarzówny..
 9 kwietnia - w sprawie wyznaczenia
do sprzeda¿y w trybie przetargowym nieruchomoœci oznaczonych geodezyjnie
jako dzia³ki:
 nr 3/15, am. 4, obr
obr.. V
- przy ul. Wiœniowej/Kolejowej;
 nr 3/13, am. 4, obr
obr.. V
- przy ul. Wiœniowej/Kolejowej;
 nr 30, am. 4, obr
obr.. V
- przy ul. Brzozowej;
 nr 52/7, am. 5, obr
obr.. VI
- przy ul. Leœnej;
 nr 52/6, am. 5, obr
obr.. VI
- przy ul. Leœnej;
 nr 5/6, am. 8, obr
obr.. VI
- przy ul. Moniuszki;
 nr 102/1, am. 3, obr
obr.. IV
- przy ul. Wolnej;
 nr 54/5, am. 5, obr
obr.. V
- przy ul. Lipowej;
 nr 36/4, am. 7, obr
obr.. VI
- przy ul. Koœciuszki;
 nr 36/3, am. 7, obr
obr.. VI
- przy ul. Koœciuszki;
 nr 36/2, am. 7, obr
obr.. VI
- przy ul. Leœnej.

„Œpieszmy siê kochaæ ludzi, tak szybko odchodz¹”
ks. Jan Twardowski

Wszystkim, którzy wsparli nas słowami otuchy i ciepłą myślą,
nadesłali kondolencje oraz uczestniczyli
w uroczystościach pogrzebowych naszej CÓRKI I SIOSTRY

IRENY SZUSZKIEWICZ
pragniemy wyrazić serdeczne podziękowanie,
wdzięczność i szacunek −
RODZICE i SIOSTRA z RODZINĄ

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.

Zakoñczy³a siê budowa kompleksu
us³ugowo-mieszkalnego przy ul. Wyszyñskiego. Powsta³o 30 mieszkañ i 11
lokali us³ugowych. Inwestor jest na etapie odbiorów technicznych, czeka na
zmianê planu zagospodarowania przestrzennego na tym terenie, aby dostosowaæ funkcje budynku do prawa miejscowego, i zak³ada, ¿e w najbli¿szych
tygodniach rozpocznie sprzeda¿ (a ma
ju¿ sporo zapytañ od potencjalnych nabywców).
W najbli¿szym czasie gmina przyst¹pi do
sporz¹dzenia wizualizacji kolejnej zabudowy
przy tej ulicy (koncepcjê obecnego kompleksu
te¿ wykona³a gmina). Niebawem og³osimy konkurs na wy³onienie i wykonanie koncepcji zabudowy, co jest konieczne, aby unikn¹æ nieprzemyœlanej, czêsto szkaradnej zabudowy. Kolejne ci¹gi mieszkalno-us³ugowe bêd¹ znacznie ni¿sze i o

50-60 mieszkañ.
Jako ¿e plany te
bêd¹ obejmowaæ równie¿ prywatne grunty,
bêdê rozmawia³ z ich
w³aœcicielami, aby dali
siê przekonaæ, i¿ wspólna koncepcja zabudowy
bêdzie dla miasta
atrakcj¹ i dochodem bud¿etowym z podatków,
a dla nich sukcesem finansowym.
Przy takiej pomyœlanej rozbudowie, ul.
Wyszyñskiego stanie siê
drugim deptakiem, na
którym bêdzie dopuszczony ruch samochodowy.
Inwestycje te budz¹ du¿e emocje, szczególnie s¹siadów, ale w tym miejscu s¹ konieczne, poniewa¿

I co dalej?

mniejszej kubaturze, tak czy inaczej przy tej ulicy i
przy wiod¹cym zaanga¿owaniu gminy mog³oby –
moim zdaniem - powstaæ w najbli¿szych 6 latach i

Punkty kolporta¿u
NOT
ATNIKA ŒWIERADOWSKIEGO
NOTA

centrum miasta przechodzi g³êbok¹ przebudowê,
która jest trudna i kosztowna, a my musimy przy
tym zachowaæ funkcjê uzdrowiskow¹ bez ograniczania funkcji handlowej. Przy ul. Zdrojowej mo¿e
powstaæ kilka nowych lokali us³ugowych z ograniczeniem dojazdu, st¹d pomys³ na ul. Wyszyñskiego, która w ci¹gu kilku nastêpnych lat powinna
przejmowaæ funkcjê handlowo-us³ugow¹. Jeszcze
rok temu by³y tu tylko dwa lokal us³ugowe (salon
kosmetyczny, sklep spo¿ywczy), a ju¿ za kilka tygodni bêdzie ich 13.
Uwa¿am, ¿e tylko przy zaplanowanej zabudowie centrum Œwieradowa, z zachowaniem funkcji
uzdrowiskowej, handlowej i mieszkaniowej, mo¿emy optymalnie wykorzystaæ potencja³ naszego miasta, co zwiêkszy wp³ywy z podatków do bud¿etu,
stworzy nowe miejsca pracy, przyci¹gnie nowych
mieszkañców i zwiêkszy ofertê us³ugowo-handlow¹
dla mieszkañców i turystów.
Roland Marciniak

RAPORT Z BIEDRONKI

ŒWIERADÓW - sklep EKO (ul. Sienkiewicza), biuro informacji turystycznej (ul. Zdrojowa), kantor A&J (ul. Zdrojowa), 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.
CZERNIA
WA - delikatesy Agnieszki Syrewicz (ul. G³ówna), sklep IreCZERNIAW
ny Korty (ul. Sanatoryjna), sklep Renaty Chomiak (ul. Sanatoryjna),
biblioteka szkolna (ul. Sanatoryjna).
Najbli¿sze numery „Notatnika” uka¿¹ siê 14 maja i 11 czerwca br., a
reklamy do poszczególnych wydañ prosimy dostarczaæ w nieprzekraczalnych terminach - odpowiednio do 29 kwietnia i 28 maja br.

Mury pn¹ siê do góry - po
prawej stronie œciana ma ju¿
wysokoœæ pozwalaj¹c¹ na
uk³adanie stropów. Tempo
robót nie s³abnie i choæ do
ich ukoñczenia zosta³o ponad pó³ roku, jesienny termin otwarcia wydaje siê
byæ prawdopodobny.
Zdjêcie z lewej strony
przedstawia instalacjê odp³ywow¹ dla zaplanowanej
w tym miejscu samoobs³ugowej dwustanowiskowej
myjni samochodowej.

Kto bez zgody i umowy...
Agencja Nieruchomoœci Rolnych oraz
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa zacieœni³y wspó³pracê w celu
ostatecznego wyeliminowania zjawiska samowolnego zajmowania nieruchomoœci Zasobu W³asnoœci Rolnej Skarbu Pañstwa.
Ka¿dy przypadek zajêcia nieruchomoœci bez
zgody Agencji Nieruchomoœci Rolnych bêdzie szczegó³owo sprawdzany przez obie
agencje, które podczas tego postêpowania
wzajemnie bêd¹ sobie przekazywaæ dane
dotycz¹ce zajêtych gruntów oraz podmiotów, które ubiegaj¹ siê o przyznanie na nie
p³atnoœci lub ju¿ je uzyska³y.
ANR podejmie wszelkie mo¿liwe dzia³ania maj¹ce na celu zabezpieczenie nieruchomoœci Zasobu przed ich samowolnym zajêciem, w tym stosowaæ bêdzie obronê konieczn¹, o której mowa w art. 343 Kodeksu
Cywilnego. Ka¿dy przypadek samowolne-

go zajêcia nieruchomoœci Zasobu zg³oszony bêdzie organom œcigania i innym w³aœciwym instytucjom.
Wobec osób, które samowolnie wejd¹
w posiadanie nieruchomoœci Zasobu, podjête zostan¹ wszelkie prawem dopuszczone
dzia³ania maj¹ce na celu zwrot nieruchomoœci. Ponadto pobierane bêdzie od nich wynagrodzenie za korzystanie z nieruchomoœci w wysokoœci piêciokrotnoœci wywo³awczej wysokoœci czynszu dzier¿awnego, który by³by nale¿ny od tej nieruchomoœci, gdyby by³a ona przedmiotem umowy dzier¿awy.
ARiMR nie bêdzie wyp³acaæ dop³at samowolnym u¿ytkownikom nieruchomoœci
Zasobu, którzy stwarzaj¹ pozory prowadzenia dzia³alnoœci rolniczej w celu uzyskania
korzyœci sprzecznych z celami danego
wsparcia.

Zanim pod³o¿ysz ogieñ, zastanów siê, czy przez
bezmyœlnoœæ nie narazisz ¿ycia swojego i innych
Wypalanie traw i zaroœli jest prawnie zabronione! Jest to jeden z najbardziej brutalnych sposobów niszczenia œrodowiska.
Wbrew pozorom, wypalanie nie daje ¿adnych korzyœci, a wrêcz przeciwnie - przynosi jedynie szkody dla przyrody, jak i samego
cz³owieka. Œwiadczy o tym poni¿sze zestawienie faktów: I. Negatywny wp³yw wypalania traw na ludzi. II. Wypalanie traw a
zwierzêta. III. Ujemne skutki wypalania
traw w rolnictwie. IV. Zagro¿enie po¿arowe lasów. V. £amanie prawa jest karane!
Artyku³ 59 rozdzia³u 8 ustawy o ochronie przyrody mówi, ¿e „kto wypala roœlinnoœæ na ³¹kach, pastwiskach, nieu¿ytkach,

rowach, pasach przydro¿nych, szlakach
kolejowych, w strefie oczeretów i trzcin,
podlega karze aresztu lub grzywny”. Wed³ug art. 82, § 1 Kodeksu wykroczeñ nr 6,
poz. 29 (ustawy z dnia 20 maja 1971 r. z nowelizacjami do 1995 r.) mówi, ¿e za wykroczenie tego typu grozi kara aresztu, grzywny lub nagany. Natomiast art. 24, § 1 w zwi¹zku z art. 82 mówi jasno: „...grzywnê wymierza siê w wysokoœci od 5 z³ do 500 z³, chyba
¿e ustawa stanowi inaczej”.
Przestrzegamy przed zagro¿eniami wynikaj¹cymi z wypalania roœlinnoœci.
Prezes OSP Œwieradów-Zdrój Tadeusz Baka
Burmistrz Miasta - Roland Marciniak

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

0000116212

ORAZ NAZWÊ, ADRES I CEL SZCZEGÓ£OWY: OSP Œwieradów-Zdrój, ul. Pi³sudskiego 15, 59-850 Œwieradów-Zdrój.
„Zakup sprzêtu i wyposa¿enia”.

Zgodnie z ZARZ¥DZENIEM NR 16/2013 BURMISTRZA MIASTA ŒWIERADÓW-ZDÓJ z 3 kwietnia br. od 15 kwietnia br.
obowi¹zuj¹ nowe stawki reklamowe w miesiêczniku, uwzglêdniaj¹ce korzystniejsze ni¿ dot¹d rabaty i wynosz¹ce za 3 emisje
– 15 proc., za 6 emisji – 20 proc., a za 12 emisji – 45 proc.
rabatu. Reklamodawcy zap³ac¹ (w z³):
/2 strony (255 x 175 mm): 1 emisja - 246,00, 3 emisje - 627,30,
6 emisji - 1.180,80, 12 emisji - 1.623,60.
1
/4 strony (175 x 125 mm): 1 emisja - 123,00, 3 emisje - 313,65,
6 emisji - 590,40, 12 emisji - 811,80.
1
/8 strony (125 x 85 mm): 1 emisja - 61,50, 3 emisje - 156,83,
6 emisji - 295,20, 12 emisji - 405,90.
na 1/16 strony (85 x 60 mm): 1 emisja - 33,21, 3 emisje - 84,69,
6 emisji - 159,41, 12 emisji - 219,19.
1

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

Wszystkie ceny s¹ z 23-procentowym VAT-em
1. Gotową reklamę WYŁĄCZNIE W FORMIE PLIKU GRAFICZNEGO (zgodnie z
podanymi w cenniku wymiarami) prosimy wysłać na adres internetowy −

it@swieradowzdroj.pl
2. Należność za umieszczenie reklamy należy wpłacić na konto Gminy Miejskiej
Świeradów−Zdrój − nr 84 1090 1997 0000 0001 1109
8505 − przed emisją reklamy.
3. Warunkiem ukazania się reklamy jest dostarczenie po−
twierdzenia wpłaty. Można je wysłać mejlem na adres it@swie−
radowzdroj.pl lub dostarczyć osobiście do Urzędu Miasta
przy ul. 11 Listopada 35, II piętro.
4. Faktura VAT zostanie wystawiona w ciągu siedmiu dni
od dokonania wpłaty. W tym celu należy się jak najszybciej
skontaktować z Magdaleną Szukiewicz w księgowości UM
(parter, pok. 1c) lub telefonicznie pod nr 75 78 16 452 i
przekazać niezbędne dane, zwłaszcza numer NIP, bez które−
go nie można wypisać faktury!

Uprasza siê o niepalenie!

Wywieszanie og³oszeñ w Œwieradowie o sprzeda¿y wêgla brunatnego nie jest prawnie zabronione, ale powinno przynajmniej dawaæ do myœlenia - ¿adne z domowych palenisk nie
jest dostosowane do spalania takiego wêgla, który emituje do atmosfery niewiele mniej
szkodliwych zwi¹zków od tych, jakie wydzielaj¹ pal¹ce siê œmieci.
Œrodowisko naturalne, w którym ¿yjemy, jest nara¿one na mnóstwo zagro¿eñ i
zanieczyszczeñ. Wiele z nich wynika z ludzkiej niewiedzy lub obojêtnoœci. Zachêcamy
do zapoznania siê z konsekwencjami samowolnego spalania œmieci. OszczêdŸmy
œrodowisko, w którym wszyscy ¿yjemy!
CZY WIESZ, ¯E:
 Paleniska domowe z powodu niskiej
temperatury spalania nie s¹ dostosowane
do spalania wszystkich odpadów wytwarzanych w gospodarstwach domowych!
 Podczas spalania odpadów wydzielaj¹ siê bardzo niebezpieczne dla zdrowia i
œrodowiska substancje takie jak: tlenek wêgla, nieorganiczne zwi¹zki chloru, nieorganiczne zwi¹zki fluoru, tlenki azotu, dwutlenek siarki, metale ciê¿kie, dioksyny, furany!
 Stê¿enia zanieczyszczeñ wydobywaj¹cych siê z domowych kominów wielokrotnie przewy¿szaj¹ dopuszczalne stê¿enie
tych substancji w powietrzu!
 Toksyczne dzia³anie zanieczyszczeñ
polega na powolnym, ale skutecznym uszkadzaniu narz¹dów wewnêtrznych: w¹troby,
p³uc, nerek, rdzenia krêgowego lub kory
mózgowej, s¹ odpowiedzialne za czêste wystêpowanie nowotworów!
 Nieca³e 2 mg dioksyn mo¿e zabiæ 80
kilogramowego cz³owieka!
 Spalaj¹c 1 kg pianki poliuretanowej
(wystêpuje np. w odzie¿y i obuwiu) wytwarza siê 50 litrów cyjanowodoru, który w po³¹czeniu z wod¹ tworzy jedn¹ z najsilniejszych trucizn – kwas pruski!
Spalaj¹c 1 kg polichlorku winylu PCW
wytwarzamy a¿ 280 litrów gazowego chlorowodoru, który z par¹ wodn¹ tworzy niszcz¹cy kwas solny!
 Kominy domów znajduj¹ siê na niedu¿ej wysokoœci, co uniemo¿liwia wyniesienie zanieczyszczeñ na du¿e odleg³oœci i ich
rozproszenie przez wiatr. Skutkiem tego jest
wzrost zanieczyszczeñ w powietrzu w naszym najbli¿szym otoczeniu!
 Ten, kto spala odpady, truje siebie i

najbli¿sze otoczenie!
Wed³ug danych z raportu Komisji Europejskiej, co roku na choroby wywo³ane
z³ym stanem powietrza umiera 28.000 Polaków!
 Spalane w domowych piecach œmieci powoduj¹ osadzanie siê tzw. sadzy mokrej w przewodach kominowych, któr¹ bardzo trudno usun¹æ, a jej nadmiar mo¿e spowodowaæ zapalenie siê przewodu kominowego b¹dŸ nawet po¿ar domu!
 Spalanie odpadów wytwarzanych w
gospodarstwach domowych mo¿e odbywaæ
siê w profesjonalnych instalacjach odpowiednio zabezpieczonych i bêd¹cych pod
sta³ym nadzorem!
CZEGO NIE WOLNO SPALAÆ
W PALENISKU DOMOWYM:
 mebli zawieraj¹cych substancje do
konserwacji, pozosta³oœci farb i lakierów,
 opakowañ z tworzyw sztucznych,
 opakowañ po chemikaliach,
 przepracowanego oleju,
 baterii,
farb, lakierów, klejów,
sprzêtu AGD i RTV,
 gumy (opon),
 odzie¿y z tworzyw sztucznych, obuwia,
 styropianu, przewodów, kabli,
 papieru bielonego nieorganicznymi
zwi¹zkami chloru z kolorowym nadrukiem,
 kolorowych gazet.
CO WOLNO SPALAÆ
W PALENISKU DOMOWYM:
 odpady korka i kory,
 trociny, wióry, œcinki,
 opakowania z papieru, tektury i drewna (nie barwione),
 mechanicznie wydzielone odrzuty z
przeróbki makulatury.
Uzdrowiskowe powietrze jest wspólnym
dobrem, którego ochrona powinna staæ
wspóln¹ trosk¹. Co nam grozi w razie beztroski? Bêdziemy do tego tematu wracaæ na
³amach „Notatnika”.
(aka)

ODBUDOWA ŚWIERADOWCA −
WARTO CZY NIE WARTO?
Na dwóch marcowych sesjach Rady Miasta ogromne
emocje budzi³ pomys³ rewitalizacji wyci¹gów orczykowych
Kamieniec, Izery, Œwieradowiec. Hiszpañski inwestor z³o¿y³ naszej gminie ofertê zakupu wyci¹gu Œwieradowiec o
powierzchni 2,8 ha, który posiada w u¿ytkowaniu wieczystym, za kwotê 465 tys. z³, p³atn¹ w dwóch ratach.
Po³owa Rady Miasta uwa¿a, ¿e to z³y pomys³, aby gmina
kupowa³a wyci¹g Œwieradowiec. Argumenty by³y ró¿ne: ¿e
gmina nie powinna zajmowaæ siê budow¹ wyci¹gów narciarskich, ¿e mamy wa¿niejsze sprawy ni¿ wyci¹gi, ¿e nie ma
koncepcji, ¿e ochrona œrodowiska nie pozwoli nam na inwestycje, a skoro zakup Œwieradowca to taka okazja, to dlaczego nie kupuj¹ go hotelarze, ¿e znowu robimy dobrze bogatym, a mieszkañcy nic tego nie maj¹, ¿e zakup przez gminê
gruntu jest niezgodny z prawem, ¿e to nie jest zadanie w³asne gminy, ¿e bêdziemy p³aciæ podatek od nieruchomoœci
do gminy Mirsk itd.
Nie bêdê polemizowa³ ze zdaniem radnych przeciwnych
pomys³owi odbudowy wyci¹gów na zboczu Œwieradowca,
którzy twierdz¹, ¿e nie s¹ przeciw, tylko to wszystko nie tak.
Dziêki temu, ¿e na ostatniej sesji byli hotelarze, burmistrz
gminy Mirsk i mieszkañcy, których ponad dwustu podpisa³o siê pod petycj¹ do Rady Miasta za zakupem przez gminê
wyci¹gu Œwieradowiec, i pod czujnym okiem mediów uda³o
siê przeg³osowaæ - przy 4 g³osach wstrzymuj¹cych siê - sfinansowanie wykonania raportu oddzia³ywania na œrodowisko tego przedsiêwziêcia.

Na bie¿¹co

rozmowie deklarujê wspó³pracê i chêæ zamiany gruntów z
gmin¹. Posiadanie gruntów pod wyci¹gami eliminuje ogromne wydatki na ich zakup przez inwestora. Zgoda w³aœcicieli
na zamianê dajê temu projektowi ogromn¹ szansê powodzenia. Gdyby inwestor musia³by skupiæ grunty, kosztowa³oby
go to co najmniej 10 mln z³.
5. Mamy wa¿ny PZP i koncepcjê od 2009 r. Kolejnym
wa¿nym argumentem przemawiaj¹cym za tym pomys³em jest
fakt posiadania wa¿nego planu zagospodarowania przestrzennego, w którym teren spod Malachitu a¿ na szczyt

ska, to niezale¿noœæ od chimerycznej postawy w³aœciciela
kolei gondolowej, który w zesz³ym roku zamkn¹³ j¹ na 2 miesi¹ce z powodu rzekomego konfliktu z gmin¹. Oczywiœcie,
te dwie stacje powinny byæ po³¹czone ze sob¹, wówczas
optymalnie wykorzystamy narciarskie walory ŒwieradowaZdroju.
11. Byæ mo¿e uda nam siê pozyskaæ dofinansowanie
zewnêtrzne na przebudowê wyci¹gów i choæ jeszcze za wczeœnie na deklaracje, szansy takiej nie mo¿na wykluczyæ.
12. Dodatkowe dochody miasta z podatku od nieruchomoœci, wody i œcieków. W granicach miasta w s¹siedztwie
wyci¹gów orczykowych jest kilkadziesi¹t hektarów gruntów przeznaczonych pod inwestycje. Jeœli dojdzie do realizacji wyci¹gu Œwieradowiec, bud¿et naszej gminy zasil¹
podatki i op³aty w wysokoœci ponad 1,5 mln z³.
13. Wiêcej w bud¿ecie z podatków, to wiêcej za³atwionych spraw mieszkañców. Wiêksze dochody bud¿etu gminy oznaczaj¹ zwiêkszenie mo¿liwoœci realizowania inwestycji miejskich: dróg i oœwietlenia drogowego, wodoci¹gów,
kanalizacji, obiektów sportowych i rekreacyjnych, to równie¿ programy wsparcia dla dzieci, m³odzie¿y i doros³ych, z
pomoc¹ spo³eczn¹ w³¹cznie.
14. Kolej gondolowa na Stóg Izerski na ca³ej swojej inwestycji, która zajmuje ok. 13 ha, posiada na w³asnoœæ tylko
1 ha gruntów. Pozosta³e dzia³ki s¹ dzier¿awione od gminy i
lasów pañstwowych. W przypadku Œwieradowca bêdzie
podobny model. Gmina Œwieradów powinna byæ w³aœcicie-

KRÓTKI OPIS PRZEDSIÊWZIÊCIA
POD NAZW¥ ŒWIERADOWIEC
Jeden wyci¹g - kolej gondolowa lub kanapa o d³ugoœci
2.300 m. Drugi wyci¹g - kanapa lub wyci¹g talerzykowy o
d³ugoœci 450 m. Przepustowoœæ - ok. 2.000 osób/godzinê.
Trasa zjazdowa wzd³u¿ Œwieradowca o szerokoœci 40-45 m i
d³ugoœci 2.300 m. Trasa zjazdowa przy starym wyci¹gu Kamieniec. System zaœnie¿ania. Pobór wody do zaœnie¿ania z
Kwisy i z okolicznych potoków. Pozosta³e parametry bêd¹
znane podczas tworzenia dokumentacji technicznej i œrodowiskowej. Kompleks czynny tylko zim¹.
PLUSY:
1. Wyci¹gi ju¿ istniej¹ - to jeden z g³ównych powodów.
Przecie¿ mieszkañcy pamiêtaj¹, ¿e stare wyci¹gi orczykowe
dzia³a³y. Nie trzeba wymyœlaæ nic nowego, tylko odtworzyæ
te istniej¹ce z kilkoma nowymi trasami. Ca³y pomys³ opiera
siê na pierwotnym przebiegu nartostrad przy starych wyci¹gach orczykowych. Tras nie trzeba budowaæ, co znacznie obni¿a koszt ca³ej inwestycji.
2. Okazja cenowa tylko dla gminy. W ostatnim pó³roczu
spotka³em siê kilka razy z w³aœcicielem wyci¹gu Œwieradowiec, który informowa³ o tym, ¿e wycofuj¹ siê z inwestycji w
Polsce. Zale¿a³o mi na tym, aby wyci¹g z tego powodu nie
zosta³ zablokowany na d³ugie lata. Po naszych rozmowach
w³aœciciel z³o¿y³ nam ofertê odkupienia wyci¹gu za 465 tys.
z³, co przy powierzchni wyci¹gu ponad 28.000 m2 daje cenê
ok. 16 z³/m2. Ta oferta jest przeznaczona tylko dla gminy z
uwagi na wczeœniejsz¹ wspó³pracê i nieblokowanie inwestycji. Dla prywatnego inwestora kwota by³aby znacznie
wy¿sza. Tak argumentowa³ swoj¹ ofertê hiszpañski w³aœciciel.
3. Zakup wyci¹gu Œwieradowiec oznacza oszczêdnoœci
na wylesieniu, jako ¿e teren jest ju¿ wylesiony i z tego powodu wydatki bêd¹ mniejsze o 1,5 mln z³. Wylesieniu bêdzie
podlega³ ³¹cznik miêdzy wyci¹gami Œwieradowiec i Izery, ale
to zaledwie 150 m. Dodatkowe trasy powy¿ej wyci¹gu Izery
te¿ bêd¹ podlegaæ wylesieniu i mo¿e to byæ wydatek rzêdu
ok. 4 mln z³ wp³acanych w ratach w ci¹gu 10 nastêpnych lat.
4. Zamiana gruntów. Rozmawia³em z w³aœcicielami gruntów na trasie nowej nartostrady. Ka¿dy z nich po wstêpnej

s
Œwieradowca przeznaczony jest pod us³ugi sportu, czyli
mo¿emy tam budowaæ wyci¹gi. Wa¿ny plan to podstawowy
dokument do kolejnych etapów uzyskiwania decyzji pozwolenia na budowê nowych wyci¹gów.
6. Tylko gmina bêdzie skutecznym liderem przedsiêwziêcia. Jeœli gmina Œwieradów zakupi grunt pod wyci¹giem
Œwieradowiec, stanie siê liderem ca³ego przedsiêwziêcia i
wówczas to my bêdziemy prowadziæ kolejne etapy przedsiêwziêcia, tj. zamiany gruntów, wykonanie raportu oddzia³ywania na œrodowisko, wykonanie dokumentacji technicznej, pozyskanie inwestorów.
7. Mo¿liwoœæ etapowania inwestycji. Wstêpna koncepcja rewitalizacji wyci¹gów na Œwieradowcu przy mocnym
oporze ochrony œrodowiska zak³ada etapowanie. Pierwszy od ul. Nadbrze¿nej do górnej stacji wyci¹gu Izery. Drugi - to
przed³u¿enie wyci¹gu o Œwieradowiec. Ale taki scenariusz
tylko wtedy, gdy bêd¹ problemy z mo¿liwoœci¹ uruchomienia wyci¹gów na ca³ej d³ugoœci, czyli prawie 2.400 m.
8. Aktywizacja 50 hektarów gruntów, do których nie ma
dojazdu, maj¹cych ma³¹ wartoœæ. Do gruntów wokó³ starych wyci¹gów orczykowych w wiêkszoœci nie ma drogi dojazdowej, mo¿na do
nich dostaæ siê tylko przez las, a w zimie
nie ma dojazdu. Stoj¹ tam 4 budynki mieszkalne, do których zim¹ równie¿ nie mo¿na
dojechaæ autem, a zatem koncepcja Œwieradowca to aktywizacja nowych gruntów
w naszym mieœcie.
9. Nowe miejsca pracy. Jeœli inwestycja ruszy, efekt z nowymi miejscami pracy
bêdzie taki sam jak w czasie budowy kolei
gondolowej. Przy budowach hoteli, restauracji, mieszkañ znajdzie pracê wiele
osób. PóŸniej przy obs³udze docelowo
pracê bêdzie mia³o prawie 400 osób.
10. Niezale¿noœæ. Druga stacja narciar-

lem gruntów pod wyci¹gami, a dodatkowe trasy bêd¹ na
gruntach lasów. Nie wymyœlamy nic nowego, tylko proponujê sprawdzony model w³asnoœci. Gmina i Lasy Pañstwowe to wiarygodni partnerzy.
15. Nie jesteœmy sami. W pomyœle rewitalizacji Œwieradowca wspiera nas Gmina Mirsk. Burmistrz A. Jasiñski na
ostatniej sesji naszej Rady Miasta zdeklarowa³, ¿e Mirsk
pokryje po³owê kosztów wykonania raportu oddzia³ywania
na œrodowisko, który bêdzie kosztowaæ ponad 70 tys. z³.
16. Nie bêdzie tak drogo jak w przypadku gondoli, która
kosztowa³a 110 mln z³. Pomys³ Œwieradowca to znacznie
mniejszy wydatek, poniewa¿ nie ma potrzeby budowania
od zera trasy zjazdowej.
17. Przyk³ad Kowar czy Pecu pod Œnie¿k¹ oznacza, ¿e
nie jesteœmy wyj¹tkowi. Gmina Kowary, dla przyk³adu, jest
zaanga¿owana finansowo i gruntami w przedsiêwziêcie budowy wyci¹gu narciarskiego w okolicy prze³êczy Okraj.
18. Jak nie wyci¹gi, to w co inwestowaæ? Trzeba siê
zastanowiæ. Nasze miasto ¿yje z uzdrowiska i turystyki.
Wyci¹gi narciarskie wpisuj¹ siê w rozwój naszego miasta i
uwa¿am, ¿e dwie stacje narciarskie - gondola i Œwieradowiec - wystarcz¹ i optymalnie wype³ni¹ ofertê narciarsk¹.
Na tym etapie nie jestem w stanie odpowiedzieæ na wiêcej
pytañ. Eksperci, których zaanga¿ujemy przy tworzeniu dokumentacji, bêd¹ prezentowaæ szczegó³y. Na kwietniowej sesji RM przewidziana
jest prezentacja koncepcji
odbudowy wyci¹gów na
zboczu Œwieradowca.
Z A P R A S Z A M
WSZYSTKICH – TYCH,
KTÓRZY S¥ ZA, I TYCH,
KTÓRZY S¥ PRZECIW!
Roland Marciniak

ZMIESZANYM MÓWIMY NIE
26 marca podczas sesji Rady Miasta radnym zosta³ przedstawiony raport Komisji
Rewizyjnej podsumowuj¹cy efekty wdro¿enia w gminie tzw. ustawy œmieciowej.
Na pocz¹tek informacja, która smuci i
zatrwa¿a zarazem - na selektywn¹ zbiórkê
odpadów zdecydowa³o siê w mieœcie tylko
779 zarz¹dców nieruchomoœci, za to a¿ 706
zarz¹dców wybra³o wyrzucanie œmieci zmieszanych.
Trochê lepiej proporcje te wygl¹daj¹ w
przypadku podmiotów gospodarczych – na
tak jest 239, na nie 146 - ale do pe³nej satysfakcji wci¹¿ daleko.
Taki jest skutek uchwa³y, w której radni
bronili - jak niepodleg³oœci - cennika niezauwa¿alnie ró¿nicuj¹cego (w z³otówkach) œmieci segregowane od niesegregowanych. Precyzuj¹c, stawki za odpady zmieszane by³y
zbyt niskie, by mog³y zachêciæ do segregacji. Wprawdzie 26 lutego Rada Miasta
uchwali³a nowe op³aty za nieselektywne
pozbywanie siê œmieci - gospodarstwa jednoosobowe p³ac¹ za to teraz 20 z³, dwuosobowe - 30 z³, a trzy- i wiêcej osób - 60 z³
miesiêcznie, jednak ró¿nice s¹ nadal zbyt
niskie by mog³y dzia³aæ zachêcaj¹co (stawki
dla segreguj¹cych wynosz¹ odpowiednio
10, 20 i 40 z³).
Ustawodawca te¿ chyba wyci¹ga wnioski z przebiegu akcji œmieciowej, bo niedawno pojawi³y siê informacje o zamiarze zlikwidowania mo¿liwoœci pozbywania siê œmieci
zmieszanych, ale za upór opornych i tak zap³aci gmina, a w rozliczeniach d³ugookresowych – wszyscy mieszkañcy.
Ju¿ teraz analiza aktualnego (od 1 kwietnia) cennika przyjêcia odpadów przeznaczonych do unieszkodliwiania, przetwarzania i
zbierania w Zak³adzie Utylizacji Odpadów
Komunalnych IZERY w Lubomierzu daje
wyobra¿enie o kosztach naszej niefrasobliwoœci, co najlepiej widaæ na przyk³adzie odpadów biodegradowalnych – gdy na miejscu potwierdzone zostan¹ przypadki zanieczyszczania innymi frakcjami, op³ata za przyjecie roœnie niemal trzykrotnie!
Po oœmiu miesi¹cach gmina mimo
wszystko finansowo wypada nieŸle. Wp³ywy od lipca do koñca lutego wynios³y
656.661 z³ (plus blisko 50 tys. z³ zaleg³oœci).
Wszystkie dotychczasowe koszty zamknê³y siê kwot¹ 645.473 z³, na co z³o¿y³y siê:
nale¿noœci dla firmy wywozowej - 535.266 z³
(+ 9.000 z³ za azbest), oprogramowanie, licencje, serwis i sprzêt do obs³ugi gospodarki odpadami – 25.621 z³, PSZOK – 7.148
z³, wk³adki w „Notatniku”, roznoszenie deklaracji, organizacja gospodarki odpadami
– 5.321 z³, zakup biokube³ków – 58.548 z³,
akcje informacyjne i edukacyjne – 4.569 z³.

PROŒBA O BIOAKTYWNOŒÆ!
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.

Harmonogram odbioru odpadów − KWIECIEŃ/MAJ
Poniedzia³ek

Wtorek

Œroda

Czwartek

Pi¹tek

OGŁOSZENIE

Fundusze Europejskie - dla rozwoju Dolnego Œl¹ska

Burmistrz Miasta Œwieradów-Zdrój og³asza
pierwszy nieograniczony przetarg ustny na zbycie
prawa w³asnoœci niezabudowanej nieruchomoœci gruntowej
oznaczonej geodezyjnie jako dzia³ka

Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Ca³kowita wartoœæ Projektu wynosi 2.447.834,76 z³, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
wynosi 2.080.659,55 z³.

nr 22/12, am. 7, obrêb 4, o powierzchni 0,0111 ha (Bi), Kw – JG1S/00007617/3.
Cena wywo³awcza – 6.500 z³ + 23% podatek VAT. Wadium wynosi 650 z³.
Ponadto nabywca poniesie koszty przygotowania nieruchomoœci do zbycia w wysokoœci 2.761 z³, na które sk³adaj¹ siê koszt wyceny, wypisu i wyrysu z rejestru gruntów, geodezyjne oraz og³oszeñ prasowych.
Okazanie granic nieruchomoœci mo¿e nast¹piæ na koszt i staraniem nabywcy.
Nieruchomoœæ gruntowa niezabudowana po³o¿ona w rejonie ul. Górskiej w Œwieradowie-Zdroju. Kszta³t dzia³ki regularny, teren p³aski na niewielkim wzniesieniu. Dojazd z drogi
gminnej. Uzbrojenie: dostêpne sieci energetyczna, wodoci¹gowa, kanalizacyjna. Obci¹¿enia - brak.
Nieruchomoœæ po³o¿ona na obszarze objêtym ochron¹ konserwatorsk¹ z uwagi na wpisanie Miasta Œwieradów-Zdrój do rejestru zabytków.
Nieruchomoœæ po³o¿ona na terenie strefy „A” ochrony uzdrowiskowej Uzdrowiska
Œwieradów-Zdrój na terenie obszaru górniczego.
Dzia³ka zbywana zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego na
cele zabudowy pensjonatowej (dzia³ka nie stanowi dzia³ki budowlanej).
Przetarg odbêdzie siê 20 maja o godz.1100 w Urzêdzie Miasta, ul. 11-go Listopada 35,
sala nr 24a (II piêtro).
Wadium nale¿y wp³acaæ przelewem na konto Urzêdu Miasta nr 48 1090 1997 0000
0001 1109 8571 w Banku Zachodnim WBK SA I/O Œwieradów-Zdrój - do 17 maja br.
Za zgodn¹ z terminem podanym w og³oszeniu ustala siê datê uznania konta Urzêdu
Miasta.
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.
Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ w Referacie Gospodarki Nieruchomoœciami
i Zagospodarowania Przestrzennego UM, pok. nr 2, telefonicznie pod nr. tel. 75 78 17 297
lub 75 78 16 489, drog¹ elektroniczn¹ - um@swieradowzdroj.pl - oraz na stronie miasta
www.swieradowzdroj.pl

Po krótkiej zimowej
przerwie na przysz³y plac budowy
projektu Budowa Centrum Edukacji
Ekologicznej NATURA 2000 „Izerska
£¹ka” w Œwieradowie-Zdroju zawita³a wiosna.
Przetarg na zaprojektowanie, wybudowanie oraz wyposa¿enie Centrum wygra³a
firma PRO-BUD Janusz Paw³owski i Wspólnicy z Legnicy, która da³a siê ju¿ poznaæ podczas Rewitalizacji M³yna Wodnego w Czerniawie.
Zadanie zgodnie z przewidywaniami okaza³o siê niezwykle trudne ju¿ w pocz¹tkowym etapie – przyjêty tryb „zaprojektuj i
wybuduj” spowodowa³ - po uszczegó³owieniu zakresu przedsiêwziêcia - koniecznoœæ
zwiêkszenia wartoœci projektu o nieca³e 10
proc. Warto wspomnieæ, ¿e takie korekty s¹
charakterystyczne dla podobnych, indywidualnych i specjalistycznych projektów, w
których nie ma typowych rozwi¹zañ i brak
jest doœwiadczeñ.

Obecnie po zakoñczeniu postêpowania
i po uzyskaniu akceptacji zwiêkszenia wartoœci zadania przez Urz¹d Marsza³kowski
który dotuje zadanie, gmina po zakoñczonym procesie projektowania oczekuje od
wykonawcy zgodnie z zawart¹ umow¹ niezbêdnych zezwoleñ na budowê.
Pomimo skomplikowanych procedur i
trudnego projektu ju¿ na pocz¹tku maja rozpoczn¹ siê prace budowlane, które maj¹
potrwaæ do paŸdziernika br., kiedy to rozpocznie siê procedura odbioru ³¹cznie z uzyskaniem pozwolenia na u¿ytkowanie budynku.
A.Bardziñska-Krzewina

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Jeleniej Górze zaprasza do skorzystania z oferty Funduszu Pożyczkowego służącego
łagodzeniu problemów rynku pracy. Udzielane przez Fundusz pożyczki są częścią systemu wsparcia MŚP budowanego w Polsce pod
patronatem Ministra Gospodarki w ramach realizacji polityki rządu wobec MŚP i są współfinansowane ze środków budżetu państwa.
Oferta skierowana jest do mikro i małych przedsiębiorców z powiatu lubańskiego.
Pożyczki te mają charakter obrotowy i inwestycyjny, z których mogą być finansowane:
 finansowanie inwestycji polegających m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji
obiektów produkcyjno−usługowo−handlowych,
 wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych,
 zakup środków trwałych, maszyn, urządzeń, wyposażenia, towarów handlowych, materiałów i surowców
niezbędnych do prowadzenia działalności (zakup może także dotyczyć sprzętu używanego),
 inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP.
Maksymalna kwota pożyczki wynosi 44.650 zł, a maksymalny okres udzielenia pożyczki wynosi
60 miesięcy (5 lat).
TABELA OPROCENTOWANIA

Wnioski o po¿yczkê mo¿na pobraæ
ze strony internetowej KARR S.A.

www.karr.pl

Szczegó³owych informacji mo¿na
tak¿e uzyskaæ w siedzibie KARR S.A.
lub telefonicznie

* wyliczenie przy oprocentowaniu po¿yczki w wysokoœci 3,75 %
- dla przedsiêbiorców dzia³aj¹cych powy¿ej roku
** wyliczenie przy oprocentowaniu po¿yczki w wysokoœci 6,75 %
- dla przedsiêbiorców dzia³aj¹cych do roku

Karkonoska Agencja
Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. 1 Maja 27
58-500 Jelenia Góra
tel. 75 75 27 501
(-507, -511, -520, -521, -535)
@ karr.pl
pozyczki@

Kolej na Kolej (Gór Izerskich)
Przez blisko sto lat w naszej miejscowoœci o wyznaczonych porach rozbrzmiewa³ echem charakterystyczny
dŸwiêk wje¿d¿aj¹cego poci¹gu na œwieradowski dworzec i
pewnie niejeden z mieszkañców dobrze to pamiêta. Ostatni
poci¹g osobowy ze stacji w Œwieradowie odjecha³ osiemnaœcie lat temu, a dok³adnie 11 lutego 1996 roku. Jaka by³a
przyczyna takiego stanu rzeczy? W g³ównej mierze i
przede wszystkim zdecydowa³y wzglêdy ekonomiczne koniecznoœæ wykonania remontu linii oraz powolna degradacja PKP (która trwa po dziœ dzieñ).
Sytuacja w Œwieradowie w latach 90. XX wieku równie¿
nie by³a sprzyjaj¹ca: du¿e bezrobocie, ma³a liczba kuracjuszy i turystów, co przek³ada³o siê na malej¹c¹ liczbê pasa¿erów korzystaj¹cych z transportu kolejowego, do tego dochodzi³a ma³a prêdkoœæ poci¹gu ze wzglêdu na z³y stan torów, co sprawia³o, ¿e podró¿owanie kolej¹ by³o ma³o atrakcyjne pod wzglêdem czasowym. Brak odpowiedniego taboru w postaci szynobusu sprawia³, ¿e przejazd paliwo¿ernej
lokomotywy z dwoma wagonami i kilkunastoma pasa¿erami
stawa³ siê nierentowny. Te czynniki sprawi³y, ¿e dalsza eksploatacja tego odcinka sta³a siê nie op³acalna. Przez wiele
lat nic siê nie dzia³o na zamkniêtym szlaku kolejowym prowadz¹cym do uzdrowiska. Z roku na rok stan linii pogarsza³
siê, linia kolejowa do Œwieradowa uleg³a ca³kowitej degradacji, czêœæ torów zosta³a skradziona, a torowisko zaros³o
drzewami i krzewami.
W 2013 roku po wieloletnich staraniach gmina przejê³a
od PKP stacjê w Œwieradowie oraz 3-kilometrowy odcinek
linii kolejowej. Na prze³omie maja i czerwca 2013 roku dosz³o
do rozbiórki torów na przejêtym odcinku.
Mog³oby siê wydawaæ, ¿e ten fakt raz na zawsze zakoñczy³ erê kolei ¿elaznych w naszym mieœcie, a paradoksalnie
to wydarzenie przyczyni³o siê do powstania pomys³u o nazwie Kolej Gór Izerskich.
W ostatnim dziesiêcioleciu w Œwieradowie nast¹pi³ dynamiczny rozwój gospodarczo-turystyczny. Kluczowy
wp³yw na polepszenie sytuacji w kurorcie mia³ du¿y nap³yw
kuracjuszy zza zachodniej granicy, a rosn¹ce zapotrzebowanie rynku spowodowa³o szybki rozwój bran¿y hotelarskiej. Miasto od kilku lat prze¿ywa ogólny rozkwit: wybudowano kolej gondolow¹, aquapark, singltreki, odremontowano centrum. Realizowane s¹ liczne projekty maj¹ce na
celu podniesienie atrakcyjnoœci miasta. Obecna sytuacja
sprawia, ¿e do Œwieradowa przybywa coraz wiêcej turystów,
dla których zwiedzenia kolej¹ naszego regionu by³aby alternatyw¹ na spêdzanie wolnego czasu, a tym samym du¿¹
atrakcj¹. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e potencjalny turysta zawsze
wybierze lepiej skomunikowane miejsce.
W lipcu ub. r. z inicjatywy burmistrza Rolanda Marciniaka w Urzêdzie Miasta odby³o siê spotkanie, na którym przedstawi³em swoj¹ koncepcjê przywrócenia po³¹czenia transgranicznego Œwieradów – Mirsk – Pobiedna – Jindøichovice, która zosta³a pozytywnie przyjêta przez obecnych przedstawicieli gmin. W efekcie ju¿ we wrzeœniu podpisany zosta³ list intencyjny w sprawie przywrócenia po³¹czenia kolejowego, a swe podpisy pod nim z³o¿yli m.in. Pawe³ Novotny – starosta Jindøichovic, Jan Surowiec - burmistrz
Leœnej, Andrzej Jasiñski - burmistrz Mirska, Roland Marciniak – burmistrz Œwieradowa, oraz przedstawiciel marsza³ka województwa dolnoœl¹skiego.
Projekt zak³ada odbudowê fragmentu dawnej linii kolejowej nr 284 z Mirska do Jindøichovic (8 km), linii 336
Mirsk - Œwieradów-Zdrój (7,7 km) oraz linii 317 Mirsk Gryfów Œl¹ski (8 km).
Korzyœci wynikaj¹ce z uruchomienia po³¹czenia z
Czechami:
 Poprawa lokalnej komunikacji, zw³aszcza pomiêdzy Jindøichovicami, Pobiedn¹, Wolimierzem, Mirskiem i
Œwieradowem;
 Szerszy dostêp do wszelkich atrakcji turystycznych ca³ego regionu Pogórza Izerskiego po stronie polskiej i czeskiej;
 Nowe mo¿liwoœci dla rozwoju turystyki regionalnej oraz rozwoju turystyki transgranicznej – mo¿liwoœæ
bezpoœredniego dojazdu kolej¹ do Frydlandu, Liberca czy
te¿ Szklarskiej Porêby lub
Pragi;
 Przyst¹pienie do projektu Euro Nysa – ZVON;
 Dodatkowa alternatywa na spêdzanie wolnego
czasu przez turystów odwiedzaj¹cych region;
 Wp³yw na rozwój gospodarczy gmin poprzez
wiêksz¹ migracjê turystów.

W przypadku odbudowy odcinka Mirsk-Gryfów istnieje mo¿liwoœæ stworzenia okrê¿nej kolei Gór Izerskich: Œwieradów, Mirsk, Gryfów, Jelenia Góra, Szklarska Porêba, Harrachov, Liberec, Frydlant, Nowe Miasto, Jindøichovice,
Mirsk, Œwieradów.
Planow¹ obs³ugê linii podobnie jak w Szklarskiej Porêbie móg³by prowadziæ czeski przewoŸnik po uzyskaniu odpowiednich certyfikatów z UTK (fot. z prawej), a po odbudowie odcinka Mirsk-Gryfów - Koleje Dolnoœl¹skie (fot. u
do³u).
Liderem projektu jest Gmina ŒwieradówZdrój, a z uwagi na jego z³o¿onoœæ bêdzie
on podzielony na kilka etapów. Pierwszy i
najwa¿niejszy to odbudowa linii
kolejowej oraz przywrócenie po³¹czenia. Wi¹¿e

stycja mia³aby byæ finansowana z funduszy unijnych w
ramach programu: Strategia
Rozwoju Polski Zachodniej
2014-2020.
Kolejne etapy zapewni¹ rewitalizacjê budynków obiektów stacyjnych, a tak¿e realizacjê dodatkowych
atrakcji turystycznych w obrêbie poszczególnych stacji, ale ten temat zostanie opisany w
kolejnym artykule.
Pod koniec maja br. odbêdzie siê spotkanie,
pierwsze z zaplanowanego na ten rok cyklu, maj¹ce
na celu zawi¹zanie Partnerstwa Gmin, a do udzia³u
w nim zaproszony zostanie tak¿e burmistrz Gryfowa, w³adze powiatów: lwóweckiego i lubañskiego,
przedstawiciele Euroregionu Nysa, marsza³ek dolnoœl¹ski
oraz lokalne stowarzyszenia ze strony czeskiej i polskiej Gór
Izerskich (m.in. To-

siê to z przejêciem gruntów przez poszczególne
gminy, (np. w formie u¿ytkowania wieczystego) wraz z infrastruktur¹ kolejow¹ (z zastrze¿eniem, ¿e bêdzie wykorzystywana do œwiadczenia transportu publicznego dla ludnoœci lokalnej, co pozwoli na przejêcie najni¿szym kosztem).
Œwieradów i Leœna ten etap
ma ju¿ za sob¹. Potrzebne bêdzie tak¿e sporz¹dzenie dokumentacji projektowej i dokonanie wyceny prac. Inwewarzystwo Mi³oœników Kolei
Œwieradowskiej).
Czy ta inwestycja zostanie
zrealizowana - czas poka¿e.
Bie¿¹ce informacje dotycz¹ce projektu mo¿na œledziæ na
stronach:
http://www.swieradowzdroj.pl/
Kolej-Gor-Izerskich/s-288-320
http://www.swieradowzdroj.pl/
KGI---aktualnosci/s-289-321
http://www.swieradowzdroj.pl/admin/files/zdroj.pdf
Petycja pod któr¹ zbierane s¹
podpisy :
http://www.petycjeonline.com/
kolej_gor_izerskich_-_jindrichovice_pod_smrkemczwieradow_zdr
Artur Kotlarek
(wspó³praca Tomasz Przybylski)

Tañsze podró¿e
Masz prawo do dwóch przejazdów w ci¹gu roku z ulg¹
37 proc. w 2 klasie poci¹gów osobowych, pospiesznych i
ekspresowych (ulga ta nie dotyczy przejazdów poci¹gami
Intercity). Przejazd „tam” i „z powrotem” jest traktowany
jako dwa oddzielne przejazdy. Prawo do zni¿ki przys³uguje
na podstawie odpowiedniego zaœwiadczenia (wydawanego m.in. przez terenowe jednostki Polskiego Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów) wraz z dowodem osobistym
lub innym dokumentem potwierdzaj¹cym to¿samoœæ.

Z dwóch ulgowych przejazdów w ci¹gu roku mog¹ te¿
skorzystaæ wspó³ma³¿onkowie emerytów, na których pobierane s¹ zasi³ki rodzinne.

Karta seniora
Osoby, które ukoñczy³y 60 lat, mog¹ wykupiæ Kartê
Seniora, która upowa¿nia do 50-procentowej ulgi przy nabywaniu biletów na przejazd w klasie 1 lub 2 w poci¹gach
uruchamianych przez PKP. Karta kosztuje 150 z³ i mo¿na j¹
nabyæ w kasach PKP. Jest imienna, wa¿na wy³¹cznie z dokumentem to¿samoœci umo¿liwiaj¹cym stwierdzenie wieku. Zakup karty powinny rozwa¿yæ zw³aszcza osoby, które
sporo podró¿uj¹.

PKS
Na przejazdy autobusami PKS emerytom i rencistom nie
przys³uguj¹ zni¿ki, podobnie jak u prywatnych przewoŸników. Nie znaczy to jednak, ¿e prywatne firmy nie stosuj¹
zni¿ek. Warto siê o nie zapytaæ, wsiadaj¹c do autobusu; w
niektórych gminach, na przyk³ad, emeryci zameldowani tam
na pobyt sta³y maj¹ prawo do ulgowych biletów. Prawo
emerytów do ulgowych lub bezp³atnych przejazdów œrodkami komunikacji miejskiej to zawsze decyzja w³adz poszczególnych miast i gmin.

Serdecznie zapraszamy

Podró¿
z I grup¹ inwalidzk¹
Inwalidzi I grupy oraz osoby niezdolne do samodzielnej
egzystencji maj¹ prawo do 49-procentowej zni¿ki na bilety
jednorazowe w poci¹gach osobowych oraz autobusach PKS
w komunikacji zwyk³ej, a tak¿e do 37-procentowej ulgi na
bilety jednorazowe w pozosta³ych poci¹gach PKP oraz autobusach PKS. Prawo do ulg przys³uguje na podstawie jednego z dokumentów, miêdzy innymi wypisu z orzeczenia
komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, wypisu z orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej
ZUS, legitymacji osoby niepe³nosprawnej wystawionej przez
uprawniony organ, które okazuje siê wraz z dowodem osobistym. Osobom niewidomym, uznanym za niezdolne do
samodzielnej egzystencji, przys³uguje ulga do 93 procent
na bilety jednorazowe w poci¹gach osobowych oraz autobusach PKS w komunikacji zwyk³ej. W pozosta³ych poci¹gach oraz autobusach nale¿y siê zni¿ka w wysokoœci 51
procent.

Tañszy paszport
Op³ata za wydanie paszportu wynosi 140 z³. Ulga w wysokoœci 50 proc. przys³uguje miêdzy innymi emerytom, rencistom, osobom niepe³nosprawnym i ich wspó³ma³¿onkom
(pozostaj¹cym na ich utrzymaniu), osobom przebywaj¹cym
w domach pomocy spo³ecznej, zak³adach opiekuñczych oraz
pobieraj¹cym zasi³ki sta³e, a tak¿e kombatantom i innym
osobom, do których stosuje siê przepisy ustawy o kombatantach. Osoby uprawnione do ulgi za wydanie paszportu
p³ac¹ 70 z³. ¯adnych op³at nie pobiera siê natomiast od osób,
które w dniu z³o¿enia wniosku ukoñczy³y 70 lat.

Darmowa
komunikacja miejska

Naszym specjalnym goœciem bêdzie - po raz
dziesi¹ty -

Muzea, teatry, kina

- t³umaczka i
lokalna tropicielka
ciekawostek, tajemnic i historii
miasta, która tym
razem opowie o
kulturze i obiektach kulturalnych
w Bad Flinsberg.

Taniej w aptece, sklepach
i w punktach us³ugowych
Na rynku s¹ ju¿ apteki, które oferuj¹ specjalne rabaty
dla emerytów, np. w wyznaczone dni tygodnia mo¿esz wykupiæ leki z piêcio- lub dziesiêcioprocentowym upustem.
Warto wiêc przed wykupieniem recepty zapytaæ w aptece,
czy i kiedy mo¿na skorzystaæ z takiej ulgi. Informacje o promocjach na leki pojawiaj¹ siê te¿ na stronach www.apteka.senior.pl, www.kupnajtaniej.pl, www.eapteka.pl
Emeryt mo¿e liczyæ na ulgi równie¿ w niektórych marketach czy punktach us³ugowych. Dlatego zanim wyci¹gniesz
portfel, powinieneœ zapytaæ, czy przypadkiem nie przys³uguje ci zni¿ka. Wiele gabinetów dentystycznych, salonów
fryzjerskich i kosmetycznych oferuje emerytom bardzo korzystne ulgi na wiele zabiegów, równie¿ upiêkszaj¹cych i
pielêgnacyjnych. Promocje dla emerytów dotycz¹ czasem
równie¿ wizyt w solariach, gabinetach masa¿y czy zabiegów manicure. Spore zni¿ki proponuj¹ te¿ emerytom firmy
sprzedaj¹ce okulary korekcyjne oraz sprzêt rehabilitacyjny.

Z p³acenia abonamentu radiowo-telewizyjnego zwolnieni
s¹ seniorzy, którzy ukoñczyli 75 lat oraz osoby, które ukoñczy³y 60 lat oraz maj¹ prawo do emerytury, której wysokoœæ
nie przekracza miesiêcznie kwoty 50 proc. przeciêtnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzaj¹cym.

28 kwietnia br. o godz. 1530
na XIV spotkanie w bibliotece
z cyklu

Magdalena Olszewska

W muzeach pañstwowych za bilety p³acisz po³owê ceny
normalnego biletu. Wiêkszoœæ galerii, skansenów czy ogrodów zoologicznych równie¿ udziela zni¿ek dla emerytów (do
25 proc. ceny biletu). Zasady sprzeda¿y placówki ustalaj¹
samodzielnie, zwykle wystarczy w kasie okazaæ legitymacjê
emeryta-rencisty lub ostatni odcinek renty czy emerytury.
O zni¿ki pytaj te¿ w wybranych kinach i teatrach.

Telewizja i radio Wakacje i rekreacje
bez abonamentu

W wiêkszoœci polskich miast emerytom i rencistom przys³uguje 50-procentowa ulga, natomiast seniorzy, którzy skoñczyli 70 lat, mog¹ œrodkami komunikacji miejskiej (autobusami, tramwajami) jeŸdziæ za darmo. O tym, czy przyznaæ taki
przywilej, decyduj¹ radni. W niektórych wiêkszych miastach
mo¿na równie¿ zakupiæ tzw. bilet seniora, który upowa¿nia
do darmowych przejazdów. Kosztuje ok. 20-50 z³ i jest wa¿ny przez ca³y rok.

„Dobra ksi¹¿ka i kawa”

K¹cik

Seniora

W naszym mieœcie blisko 1/5 ogólnej liczby mieszkañców stanowi¹ emeryci, w
tym (wed³ug najnowszych danych uzyskanych w Urzêdzie Miasta) kobiet powy¿ej
60. roku ¿ycia jest 634, a mê¿czyzn powy¿ej 65. roku ¿ycia – 196. To g³ównie do tej
grupy - choæ nie tylko - s¹ adresowane informacje i inne teksty K¹cika Seniora. Tym
razem bêdzie mowa o ulgach - wraz z przejœciem na emeryturê seniorom (tak¿e inwalidom) przys³uguj¹ przywileje oraz zni¿ki, które powalaj¹ zaoszczêdziæ trochê pieniêdzy.
Warto wiedzieæ, jakie dok³adnie s¹ to ulgi, aby móc z nich korzystaæ.

Emeryci i renciœci tradycyjnie mog¹ liczyæ na zni¿ki w
domach wczasowych w miejscowoœciach maj¹cych status
uzdrowisk. Zdarza siê jednak, ¿e zni¿ki te, zwykle w wysokoœci od 10 do 30 procent, dotycz¹ tylko pobytów poza sezonem turystycznym. Jeœli chodzi o rekreacjê w miejscu zamieszkania, emeryt mo¿e liczyæ na zni¿ki na wiêkszoœci p³ywalni. Ulgi te zwykle uzale¿nione s¹ od pory dnia. Obejmuj¹
na przyk³ad wstêp na basen w godzinach, w których nie jest
najbardziej oblegany (np. rano). Jeœli marz¹ ci siê dalekie
podró¿e, masz równie¿ szansê na tañszy przelot. Wiêkszoœæ
miêdzynarodowych linii lotniczych oferuje ulgi na przeloty
dla pasa¿erów po 60. roku ¿ycia (na podstawie dowodu to¿samoœci). Ulga ta ustalana jest indywidualnie przez linie lotnicze. Mo¿na zaoszczêdziæ od 10 do 20 proc. ceny biletu.

Z okazji zbli¿aj¹cych siê Œwi¹t
Wielkanocnych wszystkim Seniorom zdrowych, pogodnych
Œwi¹t, radosnego, wiosennego
nastroju, serdecznych spotkañ w
gronie rodziny oraz optymizmu i
nadziei na lepsz¹ przysz³oœæ.

(Na podst. http://ewydanie.se.pl/ oprac. D.S.)

LEŚNY BAKSZYSZ

UE, mo¿e byæ pretekstem do sprzeda¿y i prywatyzacji lasów. Wydaje siê to jednak niemo¿liwe, nasze lasy przed zakusami prywatyzacji (a takie ju¿ by³y dwukrotnie) chroni¹ w³aœnie zarówno wspominana ustawa o lasach, ale te¿
tzw. ustawa o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju, uznaj¹ca lasy (prócz i
innych bogactw) jako szczególnie chronione dobro narodowe. Warto te¿ dodaæ, ¿e obawa przed prywatyzacj¹ spowodowa³a inicjatywê wprowadzenia zmian do konstytucji
gwarantuj¹cych trwa³oœæ lasów pañstwowych - wpis do
konstytucji ma brzmieæ, ¿e Lasy Pañstwowe s¹ dobrem
wspólnym i nie podlegaj¹ prywatyzacji.
Dla ka¿dego z nas wa¿ne jest, na co rz¹d chce przeznaczyæ tak du¿e pieni¹dze. Otó¿ wstêpny projekt przewiduje,
¿e ponad 600 mln rocznie trafi na drogi lokalne, a ostatnio
czêœæ pieniêdzy ma rozwi¹zaæ równie¿ problem rodzin wychowuj¹cych dzieci niepe³nosprawne wymagaj¹ce sta³ej
opieki. Jak widaæ, kolejka „do kasy” ju¿ jest d³uga.
I w koñcu coœ z naszego podwórka. Na Nadleœnictwo
Œwieradów na pierwszy rok wp³at, czyli w 2014 r., przypad³o
prawie 4 milionów z³otych. To naprawdê bardzo du¿o, zwa¿ywszy, ¿e bez dotacji zewnêtrznych nadleœnictwo nasze
zarabia rocznie do 14-15 mln z³otych, czyli – podsumowuj¹c
– a¿ jedna czwarta pieniêdzy z kasy nadleœnictwa trafi do
bud¿etu pañstwa. Dla nas to spory wysi³ek, ale przy oszczêdnym gospodarowaniu wydaje siê do udŸwigniêcia. Wa¿ne
jednak, by pieni¹dze z bud¿etu przeznaczone na drogi lokalne rzeczywiœcie tam trafi³y, bo po prostu potrzeby s¹ olbrzymie.
Nawiasem mówi¹c, zanim pojawi³a siê zmiana w ustawie
o lasach, Nadleœnictwo Œwieradów wspomog³o remonty
dróg lokalnych z w³asnej kieszeni sporymi kwotami – w ostatnich latach na drogi lokalne wydaliœmy ponad pó³ miliona
z³otych! Dziêki tzw. wspólnym przedsiêwziêciom (wspó³finansowanie dróg przez nadleœnictwo, starostwa i samorz¹dy) wyremontowano m.in. drogi Krobica-Kotlina, GierczynMl¹dz czy w samej Olszynie. Miejmy wiêc nadziejê, ¿e pieni¹dze z bud¿etu równie¿ trafi¹ do nas i wspomog¹ nasze
drogi w regionie.
Autor tekstu, Wies³aw Krzewina,
kieruje Nadleœnictwem Œwieradów od 11 lat

S³owo „bakszysz” oznacza mniej wiêcej „podziel siê z
bliŸnim”, a zwyczaj taki, czasem nadu¿ywany, spotkamy
np. podczas wakacji w Egipcie, kiedy ka¿da us³uga zwyczajowo nagradzana jest czymœ w rodzaju napiwku. Sama
idea pochodzi ze œwiata muzu³mañskiego i bierze za cel
zaszczytny obowi¹zek dobrowolnego dzielenia siê przez
bogatego czêœci¹ swojego maj¹tku z ubogim.
Ale co ma wspólnego dawny arabski zwyczaj z lasem?
Otó¿ sporo, bo wskutek uchwalonej przez Sejm 24 stycznia
br. ustawy (zmieniaj¹cej ustawê o lasach) w³aœnie Lasy Pañstwowe jako organ zarz¹dzaj¹cy lasami pañstwowymi w
imieniu Skarbu Pañstwa podziel¹ siê swoimi pieniêdzmi z
potrzebuj¹cym, czyli bud¿etem pañstwa. Sprawa wywo³a³a
du¿y rozg³os, bo z jednej strony pojawi³y siê g³osy, ¿e leœnicy bardzo dobrze zarabiaj¹, ¿e lasy to bogata firma itd., a z
drugiej strony pojawi³a siê obawa, ¿e zmiana ustawy o lasach jest pierwszym krokiem do prywatyzacji Lasów Pañstwowych.
Najpierw powiemy o pieni¹dzach, bo te zawsze wzbudzaj¹ emocje. Lasy Pañstwowe to olbrzymia i jedna z ostatnich, dobrze prosperuj¹cych pañstwowych „firm” - gospodaruj¹ na niemal 1/3 powierzchni kraju, zatrudniaj¹ ok. 25
tys. pracowników (z tym ¿e poœrednio zwi¹zanych z lasami
jest jeszcze ponad 200 tys osób w firmach leœnych i drzewnych). Œrednia p³aca leœnika przewy¿sza znacznie œredni¹
krajow¹, ale trzeba wzi¹æ pod uwagê, ¿e w³aœciwie zatrudnieni w firmie Lasy Pañstwowe to g³ównie wysoko wykwalifikowane stanowiska kierownicze, a wiêkszoœæ prac (ponad 95 proc.) lasy zlecaj¹ na zewn¹trz, dziêki czemu iloœæ
pracowników fizycznych nie przekracza kilku procent zatrudnienia.
Lasy prowadz¹ gospodarkê leœn¹ na zasadzie samofinansowania siê, tzn. bud¿et ani inne podmioty nie dok³adaj¹ do lasów, co wcale nie jest takie normalne w Europie.
Czêœæ przedsiêbiorstw leœnych w Unii odprowadza co prawda do bud¿etu pieni¹dze, ale s¹ to firmy maj¹ce na celu
g³ównie zysk, a w³aœciciele prywatni lasów czêsto w rzeczywistoœci dostaj¹ dotacje z bud¿etów swoich
pañstw.
Wiêkszoœæ przychodów LP pochodzi
ze sprzeda¿y drewna.
W ostatnich kilku latach, po okresie niezbyt
bogatym dla lasów, wypracowaliœmy spor¹
nadwy¿kê finansow¹ i
rz¹d postanowi³ wykorzystaæ czêœæ tych pieniêdzy na zasilenie bud¿etu. Wydaje siê to
zgodne z rozs¹dkiem,
choæ u czêœci spo³eczeñstwa budzi pewien
niepokój. Dlaczego?
Bo przewidywane wp³aty do bud¿etu to
ogromne dla przeciêtnego Kowalskiego kwoty:
otó¿ w latach 2014 i 2015
lasy wp³ac¹ do bud¿e- Ponadstuletni most przez Kwisê za szkó³k¹ leœnych drzewek trzeba by³o zamkn¹æ w trzy lata po
tu po 800 milionów z³o- powodzi 2006 r., bo pêka³ i grozi³ katastrof¹ budowlan¹. Nadleœnictwo poradzi³o sobie z transtych, czyli ³¹cznie 1,6 portem buduj¹c bród przez rzekê, a w roku ubieg³ym wpisa³o wreszcie odbudowê obiektu na
miliarda z³otych! W ko- listê swych priorytetowych inwestycji.
lejnych latach lasy od- Most ma 21 m d³ugoœci, bêdzie kosztowaæ ok. 600 tys. z³, roboty wykonuje firma POLMAT z
dadz¹ po 2 proc. rocz- Rakowic Ma³ych, a zakoñczenie prac przewidywane jest do koñca kwietnia.
nie swoich przychodów, co równa siê mniej wiêcej 130-140 mln z³otych rocznie.
To rzeczywiœcie olbrzymie pieni¹dze, w dodatku lasy pozbêd¹ siê ich w krótkim czasie, ale wed³ug informacji szefa
organizacji, czyli Dyrektora Generalnego LP w Warszawie,
wysokoœæ wp³aty nie spowoduje radykalnych wyrzeczeñ
ani zmian, nie poci¹gnie te¿ za sob¹ redukcji zatrudnienia
ani du¿ych zmian w dzia³alnoœci jednostek podstawowych,
czyli nadleœnictw. Konsekwencj¹ zmian bêdzie z pewnoœci¹
za to ograniczenie inwestycji, w tym g³ównie drogowych,
ale takie zadania lasy realizowa³y z
sukcesem ju¿ wczeœniej przy ni¿szym
bud¿ecie.
A co z zagro¿eniem lasów prywatyzacj¹? Zdaniem czêœci polityków, pozbawienie Lasów Pañstwowych tak du¿ych pieniêdzy mo¿e
doprowadziæ do destabilizacji finansowej i os³abienia firmy, a to z kolei,
zgodnie z traktatem akcesyjnym do

Kronika policyjna
Uwaga! Zmienione zosta³y rewiry dzia³ania œwieradowskich dzielnicowych; podajemy je poni¿ej.
Rejon Dzielnicowy nr 1
st. asp. Bogdan Borkowski
tel. 797 306 235*
Ulice: Asnyka, Sienkiewicza, Batorego, M. Sk³odowskiej-Curie, Bronka Czecha,
S³oneczna, M. D¹browskiej,
S³owackiego, Dojazdowa,
Spacerowa, Konstytucji 3-go
Maja, Stroma, M. Konopnickiej, Strumykowa, J. Korczaka, W¹ska, Koœcielna, Wolna, Majowa, Kardyna³a Wyszyñskiego, H. Marusarzówny, Zamkniêta, Nad Potokiem, Zdrojowa, Orzeszkowej,
¯eromskiego, Parkowa, Zródlana, Piastowska.
Rejon Dzielnicowy nr 2
asp. Andrzej Tabor
Czerniawa-Zdrój
tel. 797 306 239*
Ulice: D³uga, Sanatoryjna, G³ówna, Sêdziwa, Górzysta, Spadzista, Izerska, Spokojna, Klubowa, Starowiejska, Krótka, Stra¿acka (od
stacji meteo w kierunku
Czerniawy), Lwówecka, Sudecka, £¹kowa, Szkolna,
£owiecka,
Wczasowa,
M³yñska, Willowa, Modrzewiowa, Wierzbowa, Nadrzeczna, Zacisze, Polna, Zakopiañska (od ul. Krótkiej do góry), Rolnicza.
Rejon Dzielnicowy nr 3
asp. Dawid Szulikowski
Przedmieœcie
tel. 797 306 240*
Ulice: Bema, Kamienna,
Pszczela, Boczna, Kiliñskiego, Prusa, Brzozowa, Kolejowa, Sienkiewicza (od
skrzy¿owania z ul. 11-go Listopada do skrzy¿owania z
ul. Zakopiañsk¹), Budowlanych, Kopernika, Ratowników Górskich, Chrobrego,
Koœciuszki, Sêpia, Chopina, Krêta, Sosnowa, Cicha, Krucza, Sowia, Cmentarna, 11-go Listopada, Stawowa, D¹browskiego, Leœna, Stokowa, Dolna, Lipowa, Sybiraków, Dworcowa, Mickiewicza, Traugutta, Dzika, M³odych Techników,
Wiejska, Gajowa, Mokra, Wilcza, Graniczna, Myœliwska,
Wiœniowa, G³owackiego, Nad Basenem, Wyspiañskiego,
Go³êbia, Nadbrze¿na, Zakopiañska (od skrzy¿owania z ul.
Sienkiewicza do ul. Krótkiej), Górska, Orla, Zau³ek, Grunwaldzka, Osiedlowa, Zielona, Jagie³³y, Pi³sudskiego, ¯abia,
Jana III Sobieskiego, Emilii Plater, ¯wirki i Wigury, Jaskó³cza, Pod Skarp¹, Jastrzêbia, Podgórna.
* Telefony odbierane s¹ w godzinach s³u¿b! W sprawach
wymagaj¹cych nag³ej interwencji dzwonimy pod nr 997!

Kolejny numer NOTATNIKA zostanie dostarczony do punktów kolportażu 14 maja 2014 r.

Gmino, ufunduj etaty!
5 marca podczas spotkania hotelarzy z
burmistrzem w Interferie Sport Hotel przekazano petycjê, skierowan¹ do burmistrza
i Rady Miasta (jej tekst zamieœciliœmy na
³amach miesiêcznika), zwracaj¹c¹ uwagê
na pogarszaj¹cy siê stan bezpieczeñstwa
publicznego w mieœcie, którego skutki odczuwaj¹ tak¿e œwieradowscy goœcie.
20 marca zebra³a siê Komisja ds. Bezpieczeñstwa Publicznego, Infrastruktury Komunalnej i
Ochrony Œrodowiska RM, w której poza przewodnicz¹ Wiolett¹ Urbañczyk udzia³ wziêli radni - cz³onkowie komisji - oraz zaproszeni przedstawiciele Policji: komendant powiatowy m³. insp. Artur Ciupa,
szef komisariatu w Leœnej podinsp. Marek Ziêbal,
oraz kierownik œwieradowskiego Rewiru Dzielnicowych asp. Micha³ Rajczakowski. Obecni te¿ byli
dwaj przedstawiciele bran¿y hotelowej – Wojciech
Kudera z Hotelu Stary Zdrój i Tomasz Korczak z
Bia³ego Kamienia (najbardziej pokrzywdzonych, bo
ich goœciom skradziono w sumie 4 auta).
W. Urbañczyk podkreœla, ¿e obrady komisji
przypadkiem zbieg³y siê z petycj¹, jako ¿e posiedzenie wynika³o z wczeœniej przekazanego zaproszenia.
- Radni te¿ dostrzegli pogarszaj¹cy siê stan
bezpieczeñstwa, rosn¹c¹ kradzie¿ samochodów,
wzrost drobnych rozbojów i w³amañ do mieszkañ,
niszczenie mienia, gromadzenie siê pod sklepem
Lewiatan osób nietrzeŸwych prosz¹cych o drobne
sumy pieniêdzy, a tak¿e towarzysz¹cy tym zjawiskom widoczny spadek pieszych patroli w mieœcie
– zauwa¿a przewodnicz¹ca.
Akurat w noc poprzedzaj¹c¹ spotkanie radnych
z w³adzami Policji patrol zatrzyma³ podejrzanie
wygl¹daj¹ce bmw na zgorzeleckich numerach, w
którym siedzia³o czterech panów wyposa¿onych w
komplet profesjonalnych elektronicznych narzêdzi
s³u¿¹cych do otwierania wysokiej klasy samochodów – wszystko wskazuje na to, ¿e jak nic zapobie¿ono w ten sposób kradzie¿y mercedesa wartego
150-200 tys. z³ (sta³ taki pod jednym z hoteli).
Akcja musia³a byæ du¿ym sukcesem funkcjonariuszy, skoro w „Faktach” (TVP Wroc³aw, 31
marca) pochwali³a siê ni¹ nadkomisarz Dagmara
Ho³od, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w
Lubaniu. Ale w tych samych „Faktach” wypowiada³
siê te¿ jeden z niemieckich goœci hotelowych (a
przyje¿d¿a ich do nas ok. 80 tys. rocznie!), któremu w Œwieradowie skradziono nowe auto. Oczywiœcie, Niemcy maj¹ z regu³y pe³ne auto casco, ale
poszkodowany poskar¿y³ siê, ¿e procedury wyjaœniaj¹ce na policji i u ubezpieczyciela zajê³y mu
pó³ roku – to istotny powód zniechêcaj¹cy potencjalnych goœci do przyjazdu do Œwieradowa.
- Nie jest regu³¹, ¿e w³aœciciele aut pozostawiaj¹ je niefrasobliwie przy hotelach, gdzie z regu-

³y nie ma parkingów strze¿onych – mówi W. Kudera – bo wielu chcia³oby postawiæ je na takim parkingu, a wtedy okazuje siê, ¿e na jedynym w mieœcie po prostu nie ma miejsc.
- Zarówno ze spotkania na komisji, jak i z wyst¹pienia komendanta na sesji 26 marca, pop³ynê³y uspokajaj¹ce informacje, ¿e statystycznie stan
bezpieczeñstwa siê nie pogarsza, a nas cieszy reakcja pana komendanta powiatowego i zapowiedŸ
zwiêkszenia liczby patroli zarówno pieszych mundurowych, jak i cywilnych – dodaje W. Urbañczyk.
W³aœnie – statystyka. W przywo³ywanych ju¿
„Faktach” rzecznik komendy wojewódzkiej pochwali³ siê, ¿e liczba kradzie¿y aut na Dolnym Œl¹sku
spad³a z 5.000 w 2000 roku do 1.400 – w ubieg³ym. My na to patrzymy ze swojej perspektywy i u
nas akurat liczba kradzie¿y w ci¹gu ostatnich dwóch
latach niemal siê podwoi³a.
- Policj¹ rz¹dz¹ nie ludzie, a statystyki w³aœnie
– potwierdza W. Kudera. - Liczebnoœæ komendy
powiatowej i jej agend jest wynikiem algorytmów,
nad którymi policjanci corocznie siê pochylaj¹ z
trosk¹, by odkryæ, czy przypadkiem gdzieœ nie ma
za du¿o funkcjonariuszy. Dla nich Œwieradów ma
4300 mieszkañców i niewielk¹ powierzchniê, ale
nikt w powiecie sobie g³owy nie zaprz¹ta faktem, ¿e
mamy równie¿ ponad 6000 ³ó¿ek, co oznacza, ¿e w
okresach natê¿enia ruchu turystycznego mamy tu
dwa Œwieradowy. A gdyby jeszcze doliczyæ goœci
gondolowych... szkoda gadaæ!
Jakby na pocieszenie komendant powiatowy
przyzna³, ¿e widzi u nas komisariat z 15-osobowym
stanem i komendantem w randze oficera. Na razie
mamy 10 mundurowych i nawet jeœli uda siê z
Leœnej przerzuciæ kolejnych trzech, to i tak zabraknie 2 etatów – gmino, ufundujesz je?! Swoj¹ drog¹,
gondola jeŸdzi ju¿ szósty rok i od tylu mniej wiêcej
lat zapewnia siê nas, ¿e naszemu miastu nale¿y siê
zwiêkszenie liczebnoœci policjantów, a efekt tych
zapewnieñ jest taki, ¿e w powszechnej ocenie mieszkañców w zakresie odczuwalnego stanu bezpieczeñstwa jest coraz gorzej.
W telewizji rzeczniczka zapowiedzia³a, ¿e naszych funkcjonariuszy wzmacniaæ bêdzie polskoniemiecka grupa ze Zgorzelca, wyspecjalizowana w
zwalczaniu grup przestêpczych; mo¿na to uznaæ za
symboliczn¹ rekompensatê, jako ¿e w 1999 r., gdy
powstawa³y powiaty, z komendy lubañskiej przeniesiono do nadgranicznego Zgorzelca (fakt, ciesz¹cego siê z³¹ s³aw¹) a¿ 30 policjantów.
Œwieradowianie nie zdaj¹ sobie sprawy z tego,
jak obci¹¿ona jest komenda powiatowa, która dysponuje aresztem œledczym i czasami trzeba odstawiæ aresztanta na przes³uchanie na drugi koniec
Polski – konwojuje go wówczas dwóch policjantów. To samo dotyczy tak¿e osadzonych w Zarêbie,
gdy s¹d w dowolnym zak¹tku kraju powo³a któregoœ przed swoje oblicze – wówczas dwójka mundurowych zamiast pilnowaæ porz¹dku u siebie, traci dwie doby na zawiezienie i przywiezienie wiêŸnia.
Niestety, tak musi byæ, bo tak stanowi¹ przepisy!
- Uda³o nam siê przynajmniej przekonaæ
zwierzchnoœæ, by mo¿na by³o wreszcie podaæ numery telefonów dzielnicowych do publicznej wiadomoœci – podkreœla W. Urbañczyk (numery te
podajemy na s¹siedniej stronie).
Szef rewiru trochê siê obawia, ¿e ludzie bêd¹
teraz dzwoniæ z byle b³ahostk¹, ale jak mamy siê o
tym przekonaæ, skoro dot¹d numery nie by³y nam
znane? A jeœli po dziewiêciu b³ahostkach zdarzy siê
dziesi¹ty telefon wzywaj¹cy do interwencji mog¹cej uratowaæ komuœ ¿ycie?
W Rewirze Dzielnicowych pada zapewnienie,
¿e przynajmniej do godz. 2200 bêd¹ dy¿ury przy
stacjonarnym telefonie 75 78 16 206 (chyba, ¿e
wszyscy policjanci akurat bêd¹ musieli wyjechaæ
na akcjê), ale pamiêtajmy - najlepiej dzwoniæ pod
tradycyjny, zakorzeniony w pamiêci numer 997 z
ca³odobowym dy¿urem.
Adam Karolczuk

6 marca gmina podpisa³a umowê z firm¹ Mariusza
Stachurskiego na jednorazowe sprz¹tanie terenów zieleni po zimie. Umowa obowi¹zuje do koñca kwietnia,
a nale¿noœæ za us³ugê wyniesie 12.500 z³.
24 marca z powodu niespodziewanego
ataku zimy gmina podpisa³a umowy z wolnej rêki na odœnie¿anie ulic z firmami, które
wykonywa³y to do 15 marca. W dniach 2426 marca centrum i chodniki odœnie¿a³a firma Antoniego Staszulonka (za 3.573 z³), ulice wokó³ gondoli - Pawe³ Pasierb (za 2.587,50
z³), przedmieœcie – Pawe³ Pilawski (za 2.205
z³), a Czerniawê – Sebastian Bokisz (za 2.310
z³).
27 marca og³oszono przetarg na remont
cz¹stkowy dróg gminnych. Otwarcie ofert
nast¹pi 11 kwietnia, a firma, która przetarg
wygra, ma do naprawienia 830 m kw. dróg
mieszank¹ kamienn¹ i 1222 m kw. mas¹ bitumiczn¹ na gor¹co, z przewidywanym terminem zakoñczenia zadania do 31 maja br.

Ju¿ choæby tylko z tych rysunków widaæ, jak „odlotowe” i bajeczne bêd¹ nasze
place zabaw. Zestawy wielofunkcyjne
(od góry) wykonane s¹ z materia³ów
„przyjaznych” (drewno klejone, sklejka
wodoodporna, liny polipropylenowe,
¿ywice, stal nierdzewna, profile stalowe zimnogiête, ocynk k¹pielowy,
malowanie proszkowe), ca³oœæ
zaœ kusiæ bêdzie nie tylko form¹,
bogactwem kszta³tów, ale i barwami.

28 marca podpisano umowê z firm¹
Us³ugi Ogrodnicze LILIANA Robert Georgiev z Lubomierza, która w ci¹gu miesi¹ca
ma za zadanie przygotowaæ stadion do sezonu wiosenno-letniego, za co otrzyma od
gminy 4.500 z³.
31 marca podpisano umowê z firm¹
Paw³a Pilawskiego ze Szklarskiej Porêby na
odbudowê nawierzchni ul. Kiliñskiego wraz
z systemem odwodnienia na d³ugoœci 500 m
(2.540 m2). Wykonawca powinien uporaæ siê
z zadaniem do koñca sierpnia, a 776.000 z³,
jakie gmina zap³aci za tê inwestycjê, w ca³oœci pochodz¹ ze œrodków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji przewidzianych na
usuwanie skutków powodzi.
(opr. aka)

Piramida wspinaczkowa (obok) wykonana jest z lin polipropylenowych po³¹czonych ³¹cznikami plastikowymi, s³up noœny powstanie ze stali ocynkowanej,
ca³oœæ zaœ otrzyma zabezpieczenie antykorozyjne (poprzez odt³uszczenie
i cynkowanie k¹pielowe). „Paj¹k”
bêdzie mia³ 6 m wysokoœci, a strefa jego funkcjonowania rozpoœciera siê a¿ na 15 m.

Drugi przetarg na wy³onienie wykonawcy placów zabaw zakoñczy³ siê podpisaniem umowy 28 marca z firm¹
SATERNUS z Chorzowa, która za kwotê 540 tys. wyposa¿y 4 place przy ulicach: Wyszyñskiego, Chrobrego, Stokowej i Krótkiej. Zgodnie z przyjêtym harmonogramem prac
dzieci powinny zaszaleæ na wszystkich urz¹dzeniach jeszcze przed wakacjami.

Kwietniowa aura wprowadza w radosny nastrój, œwiêta za pasem, a wraz z nimi chwile
kulinarnych przyjemnoœci – a mo¿e nawet
rozkoszy. Tradycyjna kuchnia polska wraz z
jej sztandarowymi daniami wielkanocnymi jest
dobrze znana, jednak zawsze mo¿na odkryæ
coœ nowego.
Zwyczaje zwi¹zane z Wielkanoc¹ ró¿ni¹ siê
zgodnie z powiedzeniem „Co kraj, to obyczaj”.
Gdyby siê jednak dobrze przyjrzeæ, to zobaczymy, ¿e nawet co dom, to obyczaj. A obyczaje bywaj¹ naprawdê ró¿ne. Niektórzy jedz¹ œledzia w
œmietanie, inni w oleju, a jeszcze inni w miodzie.
S¹ te¿ tacy, którzy... có¿, w Irlandii pragn¹cy œwiêtowaæ lud w Wielk¹ Sobotê organizuje pochód, w
którym zawieszaj¹ œledzia na kiju. ŒledŸ ten symbolizuje post, którego ludzie maj¹ doœæ i t³uk¹ biednego œledzia kijami, pa³kami i wszystkim, co maj¹
pod rêk¹. Zmaltretowanego œledzia wrzucaj¹ nastêpnie do rzeki. Mo¿e s³yszeli o Polskim powiedzeniu, ¿e rybka lubi p³ywaæ, ale ¿eby do rzeki?
Skoro mowa o zwyczajach wielkanocnych to w
USA zwyczaj ten polega na zak³adaniu œwi¹tecznie udekorowanych kapeluszy. Tak wiêc na kobiecych g³owach, a nie w koszykach, pojawiaj¹ siê
zaj¹czki, kurczaczki i pisanki. W Australii natomiast
rodzice chowaj¹ w ogrodzie czekoladowe jajka i
organizuj¹ konkursy dla dzieci. Wygrywa to dziecko, które odnajdzie najwiêcej jajek.
Tak wiêc widzimy, ¿e zwyczaje œwi¹teczne s¹
ró¿ne, jednak kulinarne wcale im nie ustêpuj¹.
Jedni lubi¹ tradycjê, inni nowoczesnoœæ. Ja nie
wyobra¿am sobie Wielkanocy bez tego tradycyjnego dania.
Wszystkim czytelnikom ¿yczê smacznej, zdrowej i choæ odrobinê rozkosznej Wielkanocy.
Piotr Bigus

Rozczytanie dziecka
Rok temu burmistrz z radnymi poparli
wyprawkê kulturalno-pedagogiczn¹ dla
œwieradowskiego maluszka. W 2013 r. urodzi³o siê 27 dzieci, nie wszystkie jednak odebra³y pakiet ksi¹¿ek starannie przez nas wybranych, który - przypomnijmy - sk³ada³ siê
z pozycji „Moje dziecko cz. I i II” Doroty
Zawadzkiej oraz z zestawu 10 ksi¹¿eczek –
bajeczek najznakomitszych mistrzów polskiej poezji dzieciêcej.
Zainspirowa³a nas do dzia³ania Fundacja „Ca³a Polska czyt dzieciom”, która ma do
rozdania w szpitalach po³o¿niczych w ca³ym kraju 72,5 tysi¹ca pakietów pod nazw¹
„Pierwsza ksi¹¿eczka mojego dziecka”. Takie dzia³ania maj¹ zachêcaæ m³odych rodziców do czytania maluchom od urodzenia,
gdy¿ wp³ywa to pozytywnie na rozwój jêzykowy, psychiczny i umys³owy dziecka.
Wyprawka dla œwieradowskiego maluszka pod honorowym patronatem Rolanda
Marciniaka zosta³a wzbogacona dodatkowo
o legendê o ¯abce Kwisi; to pomys³ Doroty
Marek, która uwa¿a, ¿e nasze maluchy od
najm³odszych lat powinny byæ oswajane z
symbolem miasta, czyli z ¯abk¹ Kwisi¹, i przy
ka¿dej okazji konkursów dba, aby dzieci z
biblioteki dosta³y materia³y dotycz¹ce wiedzy lokalnej wraz ze s³ynnymi ju¿ kubkami z
ró¿nymi wizerunkami ¿aby.
Rodzice ze swoimi maluszkami pozowali
T. Chmielowcowi i przedstawiali czytelnikom
„Notatnika Œwieradowskiego” najm³odszych
mieszkañców Œwieradowa, których, niestety, nadal ma³o siê rodzi. Zapewniamy, ¿e
akcja pod pod ha-

Intryguj¹cy smak ¿urku i truskawek
Szpinak z truskawkami
Sk³adniki: 2 pêczki œwie¿ego, umytego szpinaku, pó³ kg truskawek, 150 gram migda³ów.
Sos: sok z jednej cytryny, 4 ³y¿ki octu winnego,
8 ³y¿ek oleju, ³y¿ka maku, 5 ³y¿ek cukru.
Przygotowanie: Szpinak myjemy i rwiemy na
drobne kawa³ki. Truskawki kroimy na æwiartki.
Oba sk³adniki mieszamy i posypujemy siekanymi migda³ami. Polewamy sosem i podajemy
z grillowan¹ piersi¹ kurczaka. Coœ nowego, coœ
pysznego, coœ co warto spróbowaæ (fot. obok).

Żur na zakwasie
z jajkiem i wędzonką
Sk³adniki: 2 litry bulionu warzywnego lub roso³u, pó³ litra zakwasy ¿ytniego, pó³ kg wêdzonego boczku lub kie³basy, pó³ kg ziemniaków, 2

s³em „Pierwsza ksi¹¿ka dla œwieradowskiego maluszka” bêdzie realizowana przez ca³y
rok 2014, by zaœ nie pomin¹æ ¿adnego dziecka, rodzice otrzymaj¹ zestawy ksi¹¿ek w USC
od razu przy okazji odbierania numeru PESEL. A ju¿ obdarowanych gor¹co namawiamy do wizyt w bibliotece w „K¹ciku Malucha”, gdzie rodzice znajd¹ wydzielon¹ pó³kê z literatur¹ o tematyce rodzicielsko-wychowawczej oraz ksi¹¿eczki dla dzieci w wieku
0-3 lat.
Wed³ug wytycznych IFLA „najm³odsi
wymagaj¹ specjalnej uwagi w prowadzeniu
ich w w œwiat ksi¹¿ek”. We wczeœniejszych
kontaktach z literatur¹ bardzo wa¿n¹ rolê gra
rodzic – poœrednik lektury. Literatura wczesnego dzieciñstwa odgrywa w rozwoju
dziecka wa¿n¹ rolê, kieruje ona uwag¹, wra¿liwoœci¹, wyobraŸni¹ i ekspresj¹. Rodzic
powinien na pocz¹tku w ramach inicjacji literackiej wykorzystywaæ ksi¹¿ki zabawki,
du¿o mu czytaæ krótkich, rymowanych tekstów.
W bibliotece jest dostêpna ksi¹¿ka Alicji Ungehauer-Go³¹b pt. „Rozwój kontaktów
ma³ego dziecka”, która uœwiadamia rodzicom, ¿e zaniechanie wa¿nych zadañ w tym
najwczeœniejszym okresie mo¿e staæ siê przyczyn¹ luki rozwojowej, której „wype³nienie
czêsto nigdy nie bêdzie mo¿liwe”.
Biblioteka dba o
nowe ksi¹¿eczki dla najm³odszych i zaprasza do
czêstych wizyt, gdy¿ to
najtañszy i najskuteczniejszy sposób na rozwój
naszego dziecka. Warto
pamiêtaæ o s³owach Janusza Dunina: okres dzieciñstwa jest krótki,
ograniczona jest liczba
ksi¹¿ek, które mo¿na w
tym czasie poznaæ, a
jeszcze mniej na zawsze
pokochaæ.
KP

z¹bki czosnku, ³y¿ka tartego chrzanu, ³y¿ka
majeranku, liœcie laurowe, ziele angielskie, lubczyk, sól i pieprz.
Przygotowanie: Na rosole gotujemy przez
10 minut ziemniaki pokrojone w kostkê. Boczek
te¿ kroimy i podsma¿amy, nastêpnie ods¹czamy i wrzucamy do zupy. Chwilê gotujemy, wlewamy zakwas i doprawiamy przyprawami.
¯urek najlepiej przygotowaæ dzieñ wczeœniej i
podawaæ z ugotowanym na twardo jajkiem i domowym chlebem.

Daj siê pr
zy³apaæ!
przy³apaæ!
23 kwietnia jest dniem, w którym na ca³ym œwiecie obchodzi siê Dzieñ Ksi¹¿ki i Praw
Autorskich. Biblioteka ju¿ od lat paru dobrych lat stara siê rozpowszechniæ to sympatyczne œwiêto rodem z Katalonii, gdzie 23
kwietnia, w Dniu Œwiêtego Jerzego, ich patrona, zwyczajowo obdarowywano siê ksi¹¿kami i ró¿ami. 23 kwietnia to równie¿ symboliczna data dla literatury œwiatowej, w tym
bowiem dniu zmarli Cervantes, Szekspir i de
la Vega. Takie œwiêto to doskona³a okazja,
aby promowaæ ksi¹¿kê i modê na czytanie.
W bibliotece rozpoczniemy œwiêtowaæ
od 22 do 26 kwietnia. Przygotujemy ró¿ne
atrakcje i niespodzianki z ksi¹¿k¹ i ró¿¹ w
roli g³ównej. Przede wszystkim zaœ pragniemy zainicjowaæ kampaniê na zdjêcie pod
has³em „Przy³apani na czytaniu” - ta bardzo
popularna w USA i Kanadzie akcja trafi³a ju¿
do Europy i do Polski. Zasady s¹ proste znane i lubiane postacie ze œwiata kultury,
filmu i mediów pozuj¹ z ksi¹¿k¹ w d³oni, a
celem jest promowanie czytania oraz zwrócenie uwagi na zabawne strony czytania.
Zadanie konkursowe dla amatorów fotografowania polega na „przy³apaniu” kogoœ ze
swojego otoczenia na czytaniu.

Prosimy o przesy³anie zdjêæ „Przy³apani na czytaniu” na adres MBP:
biblioteka3@op.pl - do 10 maja br. Ka¿de ciekawe zdjêcie zostanie nagrodzone i
umieszczone na stronie biblioteki (gdzie równie¿ znaleŸæ mo¿na regulamin konkursu).
A tegorocznym has³em œwiêtowania
niech bêd¹ s³owa Marii D¹browskiej: Ksi¹¿ka i mo¿liwoœæ czytania to jeden z najwiêkszych cudów ludzkiej cywilizacji.
Serdecznie zapraszamy do biblioteki w
dniach 22-26 kwietnia na wspólne œwiêtowanie.
KP

Ze zmiennym szczęściem

Ma³o buduj¹ce wnioski na budowie

Liga pi³karska wystartowa³a – pi³karze
TKKF KWISA graj¹cy w klasie A maj¹ za
sob¹ 3 mecze. 23 marca na inauguracjê rundy wiosennej œwieradowianie otrzymali
srog¹ nauczkê w Gryfowie, a rolê nauczycieli wziêli na siebie pi³karze tamtejszego
Gryfa, którzy bez litoœci ograli naszych 7:0.
30 marca trochê siê nasi zrehabilitowali,
wygrywaj¹c 2:1 - ponownie na wyjeŸdzie - z
Olimpi¹ II Kowary, ale dobre nastroje kibiców ostudzono doœæ gwa³townie 6 kwietnia, gdy na w³asnym terenie zawodnicy
Kwisy doznali kompromituj¹cej pora¿ki 2:7
z Czarnymi Przedwojów. Jest to tym przykrzejsze, ¿e klêska przydarzy³a siê w pierwszym meczu na w³asnym boisku po zimowej

Ludzie nie musz¹
znaæ siê na budownictwie, od tego jest inspektor nadzoru, ale ka¿dy,
kto przechodzi chodnikiem po ul. Zdrojowej,
widzi, co siê dzieje za
p³otami, i ma prawo do
wyci¹gania wniosków.
Nie s¹ one buduj¹ce –
ani dla wykonawcy, ani
dla inwestora (czyli gminy): pracowników ma³o,
tempo robót liche, krótki czas pracy, niewiele Po³udnie 4 kwietnia: fot u góry (Zdrojowa przy banku) - 4 osoby, fot. u
pracuj¹cych maszyn. do³u (obok Lewiatana) - nikogo. 7 kwietnia na odcinku od banku ruch by³
Jednego dnia odkopano znacznie wiêkszy, ale czy ju¿ satysfakcjonuj¹cy inwestora i mieszkañców?
star¹ ceramiczn¹ kanalizacjê, by nastêpnego
dnia j¹ zasypaæ, a po
paru dniach znów odkopaæ – mo¿e w tym szaleñstwie jest jakaœ metoda, ale œwieradowian
ona nie przekonuje. Czy
ich odczucia s¹ s³uszne?
- pytamy Eugeniusza
Grabasa, kierownika Referatu Gospodarki Miejbót, zwi¹zanego m.in. z wymian¹ infrastrukskiej.
- Wed³ug ustalonych harmonogramów tury podziemnej: sieci wodoci¹gowej, kai planów z wykonawc¹ robót, inwestycja z nalizacyjnej i energetycznej. Oczywiœcie,
za³o¿enia winna byæ prowadzona szybko, tempo robót ziemnych dyktuj¹ warunki atsprawnie i na wysokim poziomie organi- mosferyczne, gdy jednak pogoda sprzyja,
zacyjnym – przyznaje. - Dla wielu mieszkañ- nale¿y j¹ bezwzglêdnie wykorzystaæ w wyców Zdrojowa jest porównywana z ul. Wy- d³u¿onym dniu pracy, a przy okazji trzeba
szyñskiego i, niestety, w odczuciu spo³ecz- ograniczymæ do minimum uci¹¿liwoœci dla
nym porównanie to wypada zdecydowanie mieszkañców, goœci i podmiotów gospodarniekorzystnie dla Zdrojowej. Zosta³o to czych. Uwa¿amy, ¿e deklaracje z³o¿one podrównie¿ zauwa¿one przez osoby nadzoru- czas spotkania wykonawcy z mieszkañcaj¹ce z Urzêdu Miasta; uznaliœmy, ¿e w tym mi oraz zapisy podpisanej umowy powinny
zakresie niezbêdne s¹ zmiany, a ich omó- byæ bezwzglêdnie przestrzegane – uwa¿a
wienie planowane jest na najbli¿szej radzie E. Grabas.
O rezultatach rozmów w czasie rady bubudowy – 8 kwietnia.
dowy i podjêtych decyzjach poinformujeJakich zmian oczekuje inwestor?
- Liczymy na wiêksze zaanga¿owanie my w nastêpnym numerze „Notatnika Œwie(aka)
sprzêtu i ludzi, na poszerzenie frontu ro- radowskiego”.

przerwie. Tak wiêc
bilans pierwszych
trzech spotkañ nie
napawa optymizmem
- dwie pora¿ki i wygrana, bramki 4:15!
Jak zwykle na pocz¹tku
ka¿dej rundy zachêcamy fanów dru¿yny do
kibicowanie zawodnikom podczas meczów
na œwieradowskim stadionie. I tak 19 kwietnia gramy z Woskarem Szklarska Porêba, 4
maja - z Lechi¹ Piechowice, 18 maja - z Pagazem Krzeszów, 1 czerwca - z Piastem Bolków, a 15 czerwca zakoñczymy rundê pojedynkiem z Or³em Wojcieszów.

Lepiej, ale nie ca³kiem
Po emisji w TVN programu o niekontrolowanych œciekach zrzucanych do rzek
i potoków gmina przedsiêwziê³a szereg kroków, które mia³y przede wszystkim zdyscyplinowanie zarz¹dców obiektów mieszkalnych i prowadz¹cych dzia³alnoœæ, a tak¿e
pe³ne zewidencjonowanie nieprawid³owoœci.
Na pocz¹tek policzono zbiorniki bezodp³ywowe na nieczystoœci p³ynne – mamy
ich w mieœcie ponad 500. W listopadzie 2013
roku przeprowadzono kontrolê czêstotliwoœci opró¿niania tych zbiorników w 28 nieruchomoœciach, gdzie prowadzona jest dzia³alnoœæ gospodarcza. Efektem tej kontroli
jest prowadzona do koñca marca weryfikacja z³o¿onych informacji, a w razie stwierdzonych nieprawid³owoœci wobec winnych
wyci¹gniête zostan¹ konsekwencje.
W grudniu podobn¹ kontrol¹ objêto
zbiorniki w 15 wspólnotach mieszkaniowych. Weryfikacja z³o¿onych informacji nadal trwa i do 30 kwietnia bêdzie wiadomo, w
której ze wspólnot stwierdzone zostan¹ nieprawid³owoœci (i zastosowane sankcje).
W styczniu br. mia³a miejsce kolejna kontrola, tym razem w 10 gospodarstwach domowych, na efekty której trzeba bêdzie jeszcze poczekaæ. Dzia³ania te przynios³y ju¿
wymierne efekty. Ujawniono niezalegalizowane przy³¹czenia do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, inni zaœ postanowili uporz¹dkowaæ dobrowolnie gospodarkê œciekow¹ na terenie swoich posesji poprzez pod³¹czenie ich do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.
W styczniu wys³ano 11 nakazów uporz¹dkowania gospodarki œciekowej na terenie nieruchomoœci, na której istnieje techniczna mo¿liwoœæ wpiêcia siê do miejskiej
sieci – zarz¹dcy maj¹ na to czas do koñca
lipca br. (wszyscy otrzymali warunki przy³¹czenia). Poniewa¿ nieruchomoœci wci¹¿ s¹
weryfikowane pod tym k¹tem, mo¿liwe jest
zwiêkszenie tych przy³¹czy.
Proszê pamiêtaæ, ¿e zgodnie z ustaw¹ o
utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach
obowi¹zkiem w³aœciciela lub u¿ytkownika
nieruchomoœci w przypadku, gdy nie ma sieci
kanalizacyjnej, jest wyposa¿enie nieruchomoœci w zbiornik bezodp³ywowy nieczysto-

œci ciek³ych lub przydomow¹ oczyszczalnie
œcieków bytowych. Wywóz zgromadzonych
nieczystoœci powinien odbywaæ siê sukcesywnie, jednak nie rzadziej ni¿ raz na 6 miesiêcy. Iloœæ pobranej wody winna siê równaæ iloœci wywiezionych œcieków. Osoby,
które posiadaj¹ w³asne nieopomiarowane
ujêcie wody, tak¿e s¹ zobowi¹zane wype³niaæ powy¿szy obowi¹zek. W takich przypadkach aby sprawdziæ, ile œcieków powinno zostaæ wywiezionych, wylicza siê rycza³t
na osobê, czyli ok. 3 m3 na miesi¹c.
Po iloœci zrzutów œcieków z wozów asenizacyjnych na œwieradowsk¹ oczyszczalniê widaæ poprawê, lecz dalej jest to kropla
w porównaniu ze wzrastaj¹cymi oczekiwaniami co do podnoszenia jakoœci otaczaj¹cego nas œrodowiska. W roku 2012 dowieziono 833 m3, w ubieg³ym - 2.871 m3, natomiast w I kwartale bie¿¹cego roku jest to ju¿
- 2.583 m3.
W przypadku zlecenia tego typu us³ugi
proszê pamiêtaæ o ¿¹daniu od us³ugobiorcy
faktury VAT, która jest podstawowym dokumentem potwierdzaj¹cym spe³nienie obowi¹zku wywozu nieczystoœci p³ynnych. Powinna ona zawieraæ przede wszystkim iloœæ
odebranych œcieków - samo oœwiadczenie
nie jest dokumentem potwierdzaj¹cym ich
wywóz.
(IJ)
Koncesje na wywóz nieczystoœci p³ynnych na podstawie decyzji Burmistrza Miasta Œwieradów-Zdrój otrzyma³y firmy:
IzerMed ze Œwieradowa, ul. Spadzista 1/
3, tel. 75 78 300 00;
Izery z Lubomierza, ul. Kargula i Pawlaka 16, tel. 75 78 33 147;
Synergia z Leœnej, ul. Œwierczewskiego
11b, tel. 75 72 11 180;
EKO-OLMI z Mirska, ul. Przedmieœcie
16/2, tel 792 041 915;
Simeko z Jeleniej Góry, ul. Jana Paw³a II
nr 33, tel. 75 64 28 065.
Jednoczeœnie przypominamy, ¿e Rada
Miasta uchwa³a ustali³a górn¹ stawkê ponoszon¹ przez w³aœcicieli nieruchomoœci na
us³ugi opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych i transportu nieczystoœci ciek³ych –
w Œwieradowie wynosi
ona 30 z³ netto za 1 m3.

TY TE¯ MO¯ESZ POMAGAÆ! Zdecyduj o pozostawieniu 1% w naszym mieœcie wspieraj¹c dzia³alnoœæ Fundacji na Rzecz Rozwoju Spo³ecznoœci Lokalnej „Œwieradów – Czerniawa”, bêd¹c¹ organizacj¹ po¿ytku publicznego. Nale¿y jedynie w sk³adanym rocznym zeznaniu podatkowym o wysokoœci osi¹gniêtego dochodu wpisaæ pe³n¹ nazwê naszej organizacji oraz numer, pod którym zosta³a zarejestrowana w Krajowym Rejestrze S¹dowym (KRS):

Fundacja na Rzecz Rozwoju Spo³ecznoœci
Lokalnej „Œwieradów – Czerniawa”

KRS nr 0000105404

1% podatku nie wp³acasz na konto organizacji po¿ytku publicznego ani nie ponosisz
¿adnych kosztów jego przekazania - zrobi to Urz¹d Skarbowy. Nawet najmniejsza kwota jest
ogromnym wsparciem lokalnych dzia³añ.
Œrodki dotychczas otrzymane przeznaczane by³y na organizacjê imprez: „Czerniawa, jaka
strawa?”, „Czerniawskie grillowanie”, jarmark „Czerniawskim targiem”, a tak¿e organizacjê
pleneru rzeŸbiarskiego przy Czarcim M³ynie i wielu innych. Otrzymane kwoty, które zasil¹
konto fundacji, pozwol¹ nam w bie¿¹cym roku kontynuowaæ dzia³ania w zakresie promocji
Œwieradowa-Zdroju.
Za okazan¹ ¿yczliwoœæ z góry dziêkujemy prezes fundacji
Ma³gorzata Gettner

POKL 9.5 Projekt ,,Dzia³anie paszportem do sukcesu”
Fundacja na Rzecz Rozwoju Spo³ecznoœci Lokalnej
„Œwieradów-Czerniawa”

Projektujemy i sprzedajemy szko³ê marzeñ
W ramach projektu „Dzia³anie paszportem do sukcesu”
wspó³finansowanego ze œrodków unijnych, uczniowie Szko³y Podstawowej nr 2 w Œwieradowie-Czerniawie uczestnicz¹
w zajêciach rozwijaj¹cych motywacjê do nauki oraz uzdolnienia z zakresów: matematycznego, polonistycznego i przyrodniczego.
Dzia³anie dotycz¹ce zakresu matematycznego obejmuje
15 uczniów klas IV-VI. Uczniowie podzieleni s¹ na dwie grupy: firma „Majsterklepka” oraz biuro architektoniczne „Ma³y
Architekt”.
„Majsterklepka” prowadzi sklep pod nazw¹ DESKO.
Szczególny nacisk k³adziemy na utrwalanie sprawnoœci rachunkowej oraz czytanie tekstu ze zrozumieniem. Na zajêciach z pani¹ Agnieszk¹ uczymy siê, jak wykorzystywaæ
matematykê w ¿yciu codziennym. Utrwalamy obliczenia
dotycz¹ce rachunków pisemnych, maj¹c do dyspozycji prawie prawdziwy sklep, w którym znajduje siê kasa fiskalna,
waga, no i oczywiœcie - co nas najbardziej cieszy - pieni¹dze
wygl¹daj¹ce jak prawdziwe. Razem liczymy, mierzymy, mówi¹c szczerze, to œwietnie siê bawimy, poznaj¹c inn¹ stronê
matematyki.
Przed nami jeszcze jedno wyzwanie, mianowicie przekszta³cenie sklepu w firmê budowlan¹. Bêdziemy wykonywaæ obliczenia zwi¹zane z malowaniem œcian, budowaniem
ogrodzenia itp.
Druga grupa prowadzi biuro architektoniczne, którego
celem jest stworzenie makiety szko³y marzeñ. Aby osi¹gn¹æ
cel, musimy nauczyæ siê wiele nowych rzeczy oraz utrwaliæ
ju¿ poznane. Na pocz¹tku poznawaliœmy zasady zwi¹zane z
projektowaniem. Nastêpnie przy u¿yciu sprzêtu zakupionego w ramach projektu wykonywaliœmy pomiary, które póŸniej nanosiliœmy na wykonane przez siebie projekty szko³y.
Do tej pory w pocie czo³a utrwalaliœmy obliczenia dotycz¹ce rachunków pisemnych, pól figur oraz skali. Wykonywaliœmy te¿ przyjemne dla cia³a i umys³u zadania. Mierzyliœmy
i rysowaliœmy plany poszczególnych sal naszej szko³y. Pomiary wykonywaliœmy przy u¿yciu wspania³ego ko³a do
mierzenia. Wspólna praca sprawia, ¿e ka¿dy czuje siê pe³nowartoœciowym cz³onkiem zespo³u.
Ostatnim etapem naszej grupy bêdzie wykonanie makie-

ty budynku szko³y z wprowadzonymi przez siebie ulepszeniami.
Wszyscy uczniowie bardzo chêtnie uczestnicz¹ w zajêciach, mimo ¿e dotycz¹ one trudnych treœci matematycznych, jednak podczas atrakcyjnej prezentacji wydaj¹ siê
dzieciom o wiele prostsze i ciekawsze, a co najwa¿niejsze ukazuj¹ w bardzo praktyczny sposób potrzebê uczenia siê.
Przed nami jeszcze wiele zadañ, ale praca w takiej formie
jest niew¹tpliwie o wiele ciekawsza i ³atwiejsza.
Uczestnicy zajêæ

Projekt jest wspó³finansowany
ze œrodków UE w ramach
Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego
Kto z Flinsem maszeruje, ten nie ¿a³uje - to motto 4osobowego zespo³u pañ wêdruj¹cych bez kompleksów
po izerskich œcie¿kach, które dwukrotnie nie wystraszy³y siê deszczu, wiatru i nag³ego och³odzenia. Trzecim
„podejœciem” do Flinsa by³a wycieczka po³¹czona z
udzia³em w rajdzie organizowanym przez PTSM Lubañ
pod has³em „Wiosna na £u¿ycach” - posz³o ju¿ 30 dzieci
i 7 doros³ych.
Wreszcie 6 kwietnia „z³apaliœmy” pogodê i a¿ w 20
osób (po po³owie doroœli i dzieci) ruszyliœmy przez Czerniawê zielonym szlakiem na Stóg Izerski. 12 kwietnia
zapraszamy na kolejn¹ wycieczkê, tym razem do Rezerwatu Krokusy w Górzyñcu. Autobus (przejazd 10 z³)
odjedzie o 830 z parkingu na ul. Wyszyñskiego (powy¿ej
szko³y) i wysadzi nas na Zakrêcie Œmierci, sk¹d przez
rezerwat wrócimy do Œwieradowa.
TF

OdejdŸ, Zimo!
ChodŸ, Wiosno!
Pierwszy dzieñ wiosny
uczniowie uczcili na weso³o i kolorowo. Konkurs tañca „¯abi
pl¹s”, turniej przyrodniczo-ekologiczny, dzieñ teatru w klasach
IV-VI i gimnazjum, topienie Marzanny - to sposoby na powitanie najpiêkniejszej pory roku.

Aktywny singl i pasywna szko³a

Opłaty za alkohol

ze s. 16

nasz projekt bêdzie mia³
wsparcie unijne, a takie
nowatorskie rozwi¹zania s¹
dobrze postrzegane przy
ocenie wniosków aplikacyjnych.
Warto odwiedzaæ te¿
inne samorz¹dy i naœladowaæ dobre pomys³y, wówczas mo¿emy unikn¹æ wielu b³êdów i problemów, jakie czêsto powstaj¹ przy
nowatorskich projektach.
RM

Przypominamy przedsiêbiorcom prowadz¹cym
sprzeda¿ napojów alkoholowych, i¿ z dniem 31 maja
br. up³ywa termin

wniesienia op³aty (II raty) za korzystanie
z zezwolenia w roku 2014

Op³atê w nale¿nej wysokoœci wnosi siê bezgotówkowo na rachunek bankowy gminy

BZ WBK SA 84 1090 1997 0000 0001 1109 8505

a na przelewie nale¿y dok³adnie wpisaæ numer zezwolenia.
Po dokonaniu op³aty przedsiêbiorcy obowi¹zani s¹
do przed³o¿enia w hurtowni, przy zakupie alkoholu odpowiedniego dowodu potwierdzaj¹cego dokonanie op³aty za korzystanie z zezwolenia – zamiast dotychczasowego zaœwiadczenia o dokonaniu tej op³aty.

Burmistrz Roland Marciniak i wójt gminy Stoszowice Marek Janikowski (z prawej) wymienili
siê upominkami (i doœwiadczeniami).
Gmina Stoszowice ma równie ciekawe projekty. W 2012
roku wybudowa³a pierwsz¹ w Polsce szko³ê w technologii
budynku pasywnego, w której dzieci s¹ Ÿród³em ciep³a. System rekuperacji zapewnia w³aœciw¹ temperaturê w budynku
przez ca³y rok. A co najwa¿niejsze - spad³y rachunki za ogrzewanie: z 25.000 z³ do 1.500 z³ rocznie! Niesamowite, ale prawdziwe.
Nasza gmina bêdzie wnet budowaæ nowe przedszkole,

warto wiêc wczeœniej odwiedziæ z radnymi i pracownikami urzêdu gminê Stoszowice, by podejrzeæ, jak by³a
prowadzona inwestycja budowy pasywnej szko³y.
Warto podgl¹daæ tê stoszowick¹ realizacjê, poniewa¿

Przedsiębiorco, zanim zapłacisz!
Przypominamy, ¿e wszelkie czynnoœci zwi¹zane z wpisem do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Dzia³alnoœci Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Gospodarki - s¹ BEZP£ATNE.
Rozsy³ane pisma, sugeruj¹ce koniecznoœæ uiszczenia op³aty za wpis do „rejestru przedsiêbiorców”, s¹ w istocie ofertami handlowymi, o czym œwiadcz¹ informacje zamieszczone drobnym drukiem. Uiszczona w odpowiedzi na takie pismo op³ata za wpis stanowi
przychód firmy, która wysy³aj¹c pismo wprowadza adresatów w b³¹d, sugeruj¹c publicznoprawny i obligatoryjny charakter tej op³aty.
Ponadto, informujmy, ¿e zgodnie z now¹ ustaw¹ o transporcie drogowym (Dz. U. z
2013 r. poz. 1414 ze zm.) przedsiêbiorca, który otrzyma³ LICENCJÊ na wykonywanie dzia³alnoœci gospodarczej, zobowi¹zany jest w ci¹gu 14 dni informowaæ organ o ka¿dej zmianie,
a w przypadku zawieszenia dzia³alnoœci gospodarczej - do informacji za³¹czyæ nale¿y wydan¹ LICENCJÊ. Zaniechanie powy¿szych czynnoœci skutkuje wszczêciem postêpowania o
cofniêcie licencji.
D.¯.

OGŁOSZENIA
DROBNE
T. Aficki, tel. 604 499 175
R. Bia³y, tel. 609 072 889
T. Bogdan, tel. 510 624 179
S. Garsztecki, tel. 601 566 304
M. G³ozak, tel. 665 990 877
J. Harasim, tel. 609 761 678
J. Mackiewicz, tel. 603 314 785
M. Metelica, tel. 511 667 343
J. Rokosz, tel. 661 386 078
R. Struga³a, tel. 889 096 999
M. Szarpa³a, tel. 601 797 592
B. Wilczacki, tel. 693 778 400

· Sprzedam gara¿ dwustanowiskowy przy ul. Górskiej. Tel. 75 78
17 288 (po godz. 15) · Kancelaria
Podatkowa KARGEM mgr Bogumi³a Tasulis. Tel. 75 75 225 38, 506
053 924, 601 835 007 · Manicure
i pedicure z mo¿liwoœci¹ dojazdu
do domu. Rezerwacja telefoniczna
pod nr. 665 285 666 · Kupiê stary
dom do remontu (z ma³¹ dzia³k¹).
Tel. 730152 414 · Do wynajêcia lokal gastronomiczny o pow. 113 m2
w centrum os. Czerniawa. Sala
g³ówna o pow. 60 m2, z zapleczem.
Lokal czêœciowo wyposa¿ony w
sprzêt gastronomiczny. Tel. 601
230 592.

ZARZ¥DZANIE
I ADMINISTROWANIE
NIERUCHOMOŒCIAMI:
pe³na obs³uga Wspólnot
i Spó³dzielni Mieszkaniowych:
- prawna, ksiêgowa, administracji,
techniczna
 prowadzenie dokumentacji,
negocjacje z wykonawcami.


Wieloletnie doœwiadczenie zawodowe,
licencja zawodowa zarz¹dcy nieruchomoœci.
„ W S P Ó L N O TTA
A.pl”
ZARZ¥DZANIE NIERUCHOMOŒCIAMI
www.wspolnota.jgora.pl
biuro@ wspolnota.jgora.pl
tel. 757423840, kom. 609 010 082

Skupimy ka¿d¹ iloœæ d¿emu
jagodowego w³asnego wyrobu. Osoby zainteresowane
ofert¹ prosimy o kontakt
609 664 244
lub
603 505 121

NOTATNIK ŒWIERADOWSKI. Wydaje Gmina Miejska Œwieradów–Zdrój.
@ swieradowzdroj.pl
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. Za treœæ og³oszeñ i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialnoœci
oraz zastrzega sobie prawo skracania i przeredagowywania treœci og³oszeñ oraz odmowê publikacji. Redakcja nie zwraca materia³ów
niezamówionych i zastrzega sobie prawo ich skracania.

Aktywny singl i pasywna szko³a
Pod koniec marca odwiedzili nas samorz¹dowcy z gminy
Stoszowice z powiatu z¹bkowickiego, zarz¹dzaj¹cej bardzo
ciekaw¹ atrakcj¹, jak¹ jest
Twierdza Srebrna Góra.
Przyjechali radni, wójt, pracownicy Urzêdu Gminy, by naocznie przekonaæ siê, jaki wp³yw
maj¹ ponadprzeciêtne atrakcje
turystyczne, takie jak kolej gondolowa czy singltracki, na rozwój Œwieradowa-Zdroju. Pokazaliœmy, oczywiœcie, uzdrowisko
z hal¹ spacerow¹, gondolê,
œcie¿ki rowerowe singltrack,
Czarci M³yn, aquapark, wioskê
trzech ¿ywio³ów. Goœci szczególnie zainteresowa³a kolej gondolowa, poniewa¿ gmina Stoszowice ma w zamiarach postawienie prawie kilometrowej podobnej kolejki na twierdzê wa-

rown¹, a nasza wywar³a na nich wra¿enie
przede wszystkim ze wzglêdu na komfort
jazdy. Równie¿ spore zainteresowanie wzbudza³y œcie¿ki rowerowe singltrack i wzorcowa wspó³praca miêdzy nasza gmin¹ a Nadleœnictwem Œwieradów.
Wójt Stoszowic planuje wybudowaæ podobne œcie¿ki wokó³ twierdzy Srebrna Góra,

któr¹ rocznie odwiedza prawie 50 tys. turystów, bo tam równie¿ chc¹ pozyskaæ turystów rowerowych. Z danych przekazanych
nam przez czeskich partnerów singl tracków
wynika, ¿e rocznie z naszych singli korzysta
ponad 12 tys. rowerzystów.
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DNI ROBOCZE
SOBOT
A-NIEDZIELA
SOBOTA-NIEDZIELA
900 - 16 00
10 00 - 16 00
SOBOTY
-NIEDZIELE
SOBOTY-NIEDZIELE
ŒWIÊT
A
ŒWIÊTA

WIELKANOCNE

WIELKI PI¥
TEK
PI¥TEK

NIECZYNNA

WIELKA SOBOT
A
SOBOTA

1100 - 1600

NIEDZIELA

WIELKANOCNA

11 00 - 16 00

PONIEDZIAEK

WIELKANOCNY

MAJ

10 00

10 00 - 16 00
- 16 00
900 - 17 00
SOBOTY
-NIEDZIELE
SOBOTY-NIEDZIELE

Bierzcie rowery i w Izery!
WIOSNA/LATO 2014 - CENY BILETÓW
JEDNORAZOWYCH Kolei Gondolowej (zł)

NORMALNY

KONKURS
COTTONINA VILLA MINERAL SPA & RESORT
zaprasza wszystkich do wziêcia udzia³u w konkursie dotycz¹cym wiedzy
o historii tego niezwyk³ego miejsca. W trakcie rewitalizacji zabytkowych
budynków staraliœmy siê jak najwierniej zachowaæ ich stan oryginalny.
Te odnowione mury to ponad 150 lat historii, o której dowiadujemy siê
nieustannie czegoœ nowego. Jednak to wyj¹tkowe miejsce kryje w sobie
jeszcze wiele tajemnic.
Zachêcamy wszystkich Pañstwa do podzielenia siê z nami cenn¹ wiedz¹
dotycz¹c¹ historii Willi Fabrykanta i mieszcz¹cej siê w niej niegdyœ fabryki.
Najbardziej wartoœciowymi znaleziskami bêd¹ fakty, opowieœci, anegdoty,
dokumenty, zdjêcia oraz pocztówki.
Mamy nadziejê, ¿e pomog¹ nam Pañstwo w zachowaniu historii Hotelu,
która jest czêœci¹ historii tych piêknych okolic.
Dla najbardziej zaanga¿owanych osób czekaj¹ atrakcyjne nagrody!
Wszystkie osoby zainteresowane prosimy o przesy³anie
@ cottonina.pl
informacji na adres mailowy info@
lub o kontakt z Bartoszem Sójk¹ pod numerem telefonu 75 78 45 500

30
25
20

ULGOWY

25
21
17

UWAGA! PRZEWÓZ ROWERÓW - BEZPŁATNY,
A TTAK¯E
AK¯E PSÓW (W KAGAÑCACH I NA UWIÊZI), BAGA¯U I WÓZKÓW DZIECIÊCYCH.
W kasach mo¿na p³aciæ kartami: VISA, VISA ELEKTRON, V PPA
AY, MAESTRO,
MASTER CARDMASTER, CARD ELEKTRONIC, DINERS CLUB INTERNA
TIONAL
INTERNATIONAL
TIONAL..

