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IZERSCY AMBASADOROWIE

Chodnikowe

Ponad dwustu uczestników 40. Ogólnopolskiego M³odzie¿owego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego z ca³ego
kraju, którzy goœcili u nas od 31 maja do 3 czerwca, opuszcza³o Góry Izerskie w przekonaniu, ¿e jest to
miejsce magiczne, do którego warto wracaæ. Uczniowie szkó³ wszystkich szczebli s¹ dziœ najlepszymi ambasadorami miasta, którzy powieŸli w Polskê dobr¹ nowinê o Œwieradowie i Górach Izerskich i teraz swym
entuzjazmem zara¿¹ swe rodziny, znajomych i przyjació³. Wiêcej o tej imprezie, jej uczestnikach i zwyciêzcach napiszemy w nastêpnym numerze.

ma³e co nieco
Po wielu latach mieszkañcy ul. Nadbrze¿nej doczekali siê wreszcie chodnika, który na d³ugoœci ponad 2 km dotrze a¿ do hotelu „Pod Jeleniem” (fot. z lewej). Inwestycja
wzd³u¿ drogi wojewódzkiej by³a mo¿liwa dziêki uporowi w³adz miasta, ale tak¿e dzieki deklaracji, ¿e do³o¿ymy siê do kosztów zadania. Po przeciwnej stronie tego
przedsiêziêcia znajduje siê „chodnik wstydu”, czyli zarastaj¹cy chwastami trotuar wzd³u¿ ul. D³ugiej (fot. powy¿ej) a¿ do granicy, od lat wywo³uj¹cy oburzenie czerniawian, którzy wci¹¿ licz¹ na to, ¿e gospodarz, tak¿e wojewódzki zarz¹dca, weŸmie siê za porz¹dki. Nie mo¿na wykluczæ, ¿e i tu UM bêdzie musia³ zadeklarowaæ swój
wspó³udzia³, by podreperowaæ nieco wizerunek miasta w oczach kierowców wje¿d¿aj¹cych ze strony Czech. Na os³odê zostaje nam chodnik z litych kamiennych p³yt
(fot. z prawej), uk³adanych pieczo³owicie na deptaku ul. Zdrojowej.

URZ¥D MIASTA

MACIERZYÑSTWO POD MEDYCZN¥ KONTROL¥

ul. 11 Listopada 35

Od 1 stycznia 2012 r. prawo do dodatku
do zasi³ku rodzinnego z tytu³u urodzenia
dziecka i jednorazowej zapomogi z tytu³u urodzenia siê dziecka ponownie uzale¿nione bêdzie od przedstawienia zaœwiadczenia, ¿e
matka dziecka pozostawa³a pod opiek¹ medyczn¹, nie póŸniej ni¿ od 10 tygodnia ci¹¿y
do porodu (przepisy ustawy z 25 marca 2011
r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla
obywateli i przedsiêbiorców nie przewiduj¹
mo¿liwoœci zast¹pienia powy¿szego zaœwiadczenia oœwiadczeniem).
Wzór zaœwiadczenia okreœlony jest we
wchodz¹cym w ¿ycie 1 stycznia 2012 r. rozporz¹dzeniu Ministra Zdrowia z 14 wrzeœnia

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:
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 Bardziñska-Krzewina, Katarzyna Duda - 75-78-17-092 - pok. nr 3; kierownik Urzêdu Stanu Cywilnego, dzia³alnoœæ
gospodarcza – Danuta ¯y³kiewicz: 75 78-16344; meldunki i dowody osobiste, zezwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych –
Halina Stettner: 75 78-16-929 - pok. nr 1f
(obok sekretariatu); Referat Gospodarki Nieruchomoœciami i Zagospodarowania Przestrzennego, kierownik – Rafa³ May, Joanna
Szczekulska - 75 78-17-297 - pok. nr 2; Stra¿
Miejska – Dominika Pater: 501-954-355,
Boles³aw Sautycz: 500-231-708 - pok. nr 5.

I PIÊTRO
Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej - pok. nr 10,
11 i 12. Sekretariat: 75 78-16-321, kierownik –
Anna Salach: 75 78-16-230.
Inspektor ds. organizacyjnych i oœwiatowych –
Jolanta Bobak: 75 78-17-668 - pok. nr 14.

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, Ryszard
Szczygie³, W³adys³aw RzeŸnik: 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; zieleñ
miejska - Anna Ba³azy: 75 78-16-343 - pok. nr
22. Referat Promocji Gminy, Turystyki, Kultury i
Sportu, kierownik – Dorota Marek: 75 71-36482 - pok. nr 23; turystyka, kultura i sport Monika Hajny-Daszko: 75 71-36-483; promocja gminy - Alicja Piotrowska, organizacja imprez i infrastruktury turystycznej, kulturalnej i
sportowej - Magdalena Zarzycka: 75-78-71-36482, informatyk Tomasz Chmielowiec - 75 7136-483, fax 75-78-16-221 - pok. nr 24b; Miejskie Biuro Informacji Turystycznej, ul. Zdrojowa 10 - tel. 75 78-16-350, fax 78-16-100.

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

UM ul. Pi³sudskiego 15
Tadeusz Baka: 75 78-16-841- 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

OSP ŒwieradówCzerniawa: 500798-806;
OSP
Œwieradów: 696 068-170, 602-639196. PSP Lubañ tel. 998.

2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad
kobiet¹ w ci¹¿y, uprawniaj¹cej do dodatku z
tytu³u urodzenia dziecka oraz wzoru zaœwiadczenia potwierdzaj¹cego pozostawanie pod t¹
opiek¹ (Dz. U. z 2010 r., nr 183, poz. 1234).
Podstawa prawna:
- art. 9 i art. 15 b ustawy z 28 listopada
2003 r. o œwiadczeniach rodzinnych (Dz. U.
Z 2006 r. nr 139, poz. 992, z póŸn. zm.);
- art. 3 ustawy z 5 marca 2010 r. o zmianie
ustawy o œwiadczeniach rodzinnych oraz ustawy o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze œrodków publicznych (Dz. U. nr
50, poz. 301).
Agnieszka Moroz – p.o. kierownika MOPS

Ważne dla pracodawców ubiegających się
o dofinansowanie kosztów kształcenia
młodocianych pracowników
Od 1 wrzeœnia br. wchodzi w ¿ycie zmiana art. 70b ustawy z 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty (Dz. U. z 2004 r., nr 256, poz.
2572 z póŸn. zm.) reguluj¹cego zasady przyznawania przez Burmistrza Miasta ŒwieradówZdrój dofinansowania kosztów kszta³cenia
m³odocianych pracowników dla pracodawców,
którzy zawarli z m³odocianymi pracownikami
umowê w celu przygotowania zawodowego.
Miêdzy innymi wchodzi w ¿ycie przepis ust.11
art. 70b definiuj¹c, ¿e przyznawane pracodawcom dofinansowanie nale¿y traktowaæ jako
pomoc de minimis; „ust. 11. Dofinansowanie,
o którym mowa w ust. 1, stanowi pomoc de
minimis udzielan¹ z warunkami okreœlonymi
w rozporz¹dzeniu Komisji ( WE ) nr 1998/2006
z 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania
art. 87 i 88 Traktaktu do pomocy de minimis (
Dz. Urz. UE L 379 z 28.12. 2006 r ., str. 5)”.
W zwi¹zku z powy¿szym przy sk³adaniu
wniosku o dofinansowaniu ka¿dy wnioskodawca, oprócz dotychczas wymaganych dokumentów, jest zobowi¹zany na podstawie art.
37 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia
2004 roku o postêpowaniu w sprawach dotycz¹cych pomocy publicznej ( Dz. U. z 2007 r.,
nr 59, poz. 404 z póŸn. zm. ) do przed³o¿enia
dodatkowych dokumentów:

KONKURS LITERACKI

Wroc³awskie wydawnictwo ASTRUM
zaprasza do wziêcia udzia³u w w Ogólnopolskim Konkursie Literackim pt. „Moje miasto” (ludzie, zmiany, zdarzenia). Mo¿e to byæ
opowiadanie (do 28 stron znormalizowanego
maszynopisu) lub powieœæ (do 100 stron).
Znormalizowana wielkoœæ to 1800 znaków (ze spacjami).
Konkurs to szansa dla autorów oraz atrakcyjna promocja regionu. Termin nadsy³ania
prac - do 31 grudnia br., podsumowanie nast¹pi 21 stycznia 2013 r.
Nagrod¹ g³ówn¹ jest jednorazowa publikacja zwyciêskiej pracy na podstawie umowy autorskiej, podpisanej z organizatorem, w
której autorowi bêdzie przys³ugiwaæ 8 proc.
prowizji od rzeczywistej ceny sprzeda¿y netto ksi¹¿ki. Laureat otrzyma tak¿e piêæ egzemplarzy wydrukowanej ksi¹¿ki.
Wiêcej informacji o konkursie udziela prezes Wydawnictwa Astrum - Lech Tkaczyk, tel.
537 363 747, astrum@astrum.wroc.pl

1) wszystkich zaœwiadczeñ o pomocy de
minimis, jakie otrzyma³ w roku, w którym ubiega siê o pomoc w ci¹gu 2 poprzedzaj¹cych go
lat, lub oœwiadczenia o wielkoœci pomocy de
minimis otrzymanej w tym okresie albo
oœwiadczenia o nieotrzymanej takiej pomocy
w tym okresie;
2) oœwiadczenia o wielkoœci i przeznaczeniu informacji niezbêdnych do udzielenia
pomocy de minimis dotycz¹cych w szczególnoœci wnioskodawcy i prowadzonej przez niego dzia³alnoœci gospodarczej oraz wielkoœci
i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów
kwalifikuj¹cych siê do objêcia pomoc¹, na
pokrycie których ma byæ przeznaczona pomoc de minimis.
Informacjê niezbêdn¹ do udzielenia pomocy de minimis nale¿y przed³o¿yæ na formularzu, którego wzór stanowi za³¹cznik do Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z 29 marca 2010
r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegaj¹cy siê o pomoc
de minimis ( Dz. U. z 2010 r., nr 53, poz. 311 )
W razie niez³o¿enia przez wnioskodawcê
wymienionych dokumentów Burmistrz Miasta
nie bêdzie móg³ udzieliæ takiemu pracodawcy
dofinansowania kosztów kszta³cenia m³odocianego pracownika (art. 37 ust. 7 ustawy z 30
kwietnia 2004 r. o postêpowaniu w sprawach
dotycz¹cych pomocy publicznej – Dz. U z 2007
r., nr 59, poz. 404 z póŸn. zm.).
Agnieszka Moroz – p.o. kierownika MOPS

UWAGA! Przypominamy przedsiêbiorcom prowadz¹cym sprzeda¿ napojów
alkoholowych, i¿ z dniem 31 maja 2012
r., up³ywa termin wniesienia II raty za korzystanie z zezwolenia w roku 2012. Op³atê w nale¿nej wysokoœci wnosi siê bezgotówkowo na rachunek bankowy gminy
w BZ WBK SA
nr 84 1090 1997 0000 0001 1109 8505.

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

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. Termin: styczeñ grudzieñ 2012 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 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 075 78
16 321, mops_swerzd@wp.pl

Nie ufaj plotkom, ¿e drogo.
SprawdŸ sam. Na pewno szybko, sprawnie i profesjonalnie:

UM wykazuje
Burmistrz Miasta Œwieradów-Zdrój informuje, ¿e
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta 20 maja 2012 r.
zosta³y podane do publicznej wiadomoœci - na okres
21 dni - wykazy (do wgl¹du w godzinach pracy urzêdu) w sprawie wyznaczenia do sprzeda¿y w trybie
przetargu ustnego nieograniczonego dzia³ek:
nr 20, am. 12, obr. IV, po³o¿onej przy
ul. Grunwaldzkiej;
nr 35/7, am. 8, obr. IV, po³o¿onej przy
ul. Stokowej;
 nr 3/6, am. 4, obr. V, po³o¿onej przy
ul. Lipowej;
nr 54/5, am. 5, obr. V, po³o¿onej przy
ul. Lipowej;
 nr 43/7, am. 5 obr. V, po³o¿onej przy
ul. Sosnowej;
nr 36, am. 5 obr. V, po³o¿onej przy ul.

Sosnowej.

US£UGI BHP
szkolenia  oceny  postêpowania powypadkowe  redakcjê dokumentów w
zatrudnieniu  pomoc w wywi¹zaniu siê
z poleceñ organów nadzoru nad warunkami pracy  wszechstronne doradztwo
w zakresie BHP


- zapewnia G³ówny Specjalista ds. BHP
in¿. zarz¹dzania bezpieczeñstwem pracy
Dariusz Rymaszewski.
Szybki dojazd do klienta (gratis).
Mo¿liwa sta³a wspó³praca. Tel. 509 012 841
(o ka¿dej porze) lub 75 78 16 776.



ZDU „S£U¯BA BHP”, Dariusz Rymaszewski
ul. Cicha 3/2, 59-850 Œwieradów-Zdrój

www.rymaszewski-bhp.jgora.pl

Cena wody - 3,16 zł/m3, ścieków - 4,47 zł/m3, stała opłata abonamentowa - 3,57 zł/m-c
Odczytu wodomierzy dokonuj¹ pracownicy oczyszczalni œcieków: Tadeusz Dembowski, Remigiusz Kusznier, Wies³aw Sobala i Marek Wadowski. Mieszkañcy mog¹ te¿ co miesi¹c zg³osiæ stan licznika telefonicznie pod nr 75 78 45
573 lub 500 101 733 (na komórkê mo¿na odczyt wys³aæ SMS-em).

Z okazji 65-lecia biblioteki w Bogatyni
grupa rowerzystów 12 maja w ch³odny i deszczowy poranek wyruszy³a na wycieczkê rowerow¹ do Œwieradowa, organizowan¹ przez
Sekcjê Turystyki Rekreacyjnej „Bog-Tur”,
bogatyñsk¹ bibliotekê oraz pensjonat „Ski –
Bike Haus” z Czerniawy. Po przejechaniu kilku kilometrów przesta³o padaæ i zrobi³a siê
przyjemna kolarska pogoda, wiêc nieœpiesznie przez Czechy dotarliœmy, ostrym podjazdem, do pensjonatu „Ski – Bike Haus”, gdzie
powita³a nas pani Marzanna, w³aœcicielka

obiektu, oraz dyrektor biblioteki Adam Balcer. Rozpalono ognisko, na którym podpiekliœmy kie³baski.
Pani Marzanna przygotowa³a przepyszne
ciasta, gor¹c¹ kawê i herbatê, a pan Adam z
m³yna (szkoda ¿e w remoncie) przyniós³ upieczone placki na m¹ce orkiszowej.
Po goœcinnym przyjêciu kilku kolegów
pojecha³o dalej do Harrachova, reszta wróci³a do Bogatyni, przejechawszy ok. 70 km.
Relacja S³awomir Ka³ka
Zdjêcie Dariusz Prokopiuk.

Uczcili bogatyñsk¹ bibliotekê

Dwie Wstążki (w tym jedna biała)
12 czer
wca wystar
towa³ III Festiwal Kobiet „Dwie Wst¹¿ki” (www
.festiczerwca
wystartowa³
(www.festiwalkobiet.eu), w ramach którego zorganizowany zostanie Rajd Rowerowy
„Bia³ej Wst¹¿ki” Przez TTrzy
rzy Kraje. Rajd dotrze do Œwieradowa - pocz¹tek
w Czer
niawie w SKI – BIKE HAUS przy ul. Spokojnej 10.
Czerniawie
wca do
Zapisy tr
waj¹ do 15 czer
wca do godz 1800, rejestracja 16 czer
czerwca
trwaj¹
czerwca
45
godz. 8 , po czym uczestnicy rusz¹ do Bogatyni, gdzie powinni byæ o
godz. 1145. Stamt¹d trasa wiedzie przez Opolno, Uhelna, Hradek, Hartau, Zittau, Kopaczów
Kopaczów,, Opolno i z powrotem na stadion miejski w Bogatyni.
Na miejscu smaczny poczêstunek i chwila wytchnienia w mi³ej, festynowej atmosferze. Wiêcej infor
macji – tel. 600 035 521.
informacji

Partnerstwo dla rozwoju

WSPINAJ SIÊ PO WIEDZÊ

G³ówn¹ ide¹ projektu pn. WSPINAJ SIÊ
PO WIEDZÊ! jest wzrost kwalifikacji zawodowych pracowników (zatrudnionych na
umowê o pracê) mikro, ma³ych i œrednich
przedsiêbiorstw zatrudnionych w bran¿y
turystycznej i oko³otutrystycznej (hotele,
pensjonaty, restauracje, uzdrowiska) w woj.
dolnoœl¹skim, w obszarze kompleksowego
prowadzenia i finansowania przedsiêbiorstwa turystycznego.
Dziêki mo¿liwoœci udzielenia pomocy
publicznej na szkolenia zgodnie z zasad¹
de minimis, czyli bez koniecznoœci wnoszenia wk³adu w³asnego przez podmioty prowadz¹ce dzia³alnoœæ, szkolenia dofinansowane s¹ w 100 proc. z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego, a pracownicy tego sektora uczestniczyæ mog¹ w nich bezp³atnie.
Projekt realizowany jest przez Mazowieckie Centrum Szkoleñ (Beneficjent), na
podstawie umowy zawartej z Dolnoœl¹skim
Wojewódzkim Urzêdem Pracy w Wa³brzychu (Instytucja Poœrednicz¹ca dla Dzia³ania
8.1 POKL na terenie woj. dolnoœl¹skiego)
od 15 listopada 2011 r. do 30 kwietnia
2013 r.
Szkolenia, prowadzone we Wroc³awiu,
maj¹ na celu wykszta³cenie w uczestnikach
umiejêtnoœci kompleksowego zarz¹dzania
i pozyskiwania œrodków na rozwój przed-

siêbiorstwa turystycznego oraz wzmocnienie posiadanych predyspozycji indywidualnych (tzw. miêkkich umiejêtnoœci).
Wszyscy uczestnicy otrzymaj¹ komplet
materia³ów szkoleniowych, których zadaniem bêdzie zarówno u³atwienie pracy podczas szkolenia oraz zapewnienie mo¿liwoœci ³atwego powrotu i przypomnienia omawianych zagadnieñ.
Zakresy tematyczne szkoleñ: aspekty
prawne i pozyskiwane funduszy na rozwój
turystyki, organizacja i zarz¹dzanie przedsiêbiorstwem turystycznym, przygotowanie
i rozwój oferty turystycznej, skuteczny marketing i promocja produktu turystycznego,
efektywna sprzeda¿ produktu lokalnego,
organizacja wydarzeñ turystycznych, prezentacje i negocjacje handlowe, profesjonalna obs³uga klienta turystycznego.
Warunkiem przyst¹pienia do procesu
rekrutacji jest przes³anie drog¹ elektroniczn¹ poprawnie wype³nionego formularza zg³oszeniowego (dostêpnego na stro.mcs.edu.pl – tam¿e szczegó³owe),
nie www
www.mcs.edu.pl
przes³anie poczt¹ kompletu dokumentów
(wszystkie zostan¹ przes³ane do wype³nienia drog¹ mejlow¹).
Pytania mo¿na kierowaæ do Tiny Rzewuskiej – t.rzewuska@mcs.edu.pl
tel. 22 839 55 99 wew
.113
wew.113

Zwi¹zek Pracodawców Dolnego Œl¹ska
oraz Saksoñska Akademia Zarz¹dzania, realizatorzy projektu „Europejskie forum rynku
pracy Dolnego Œl¹ska”, zorganizowali 26
kwietnia w sali konferencyjnej Urzêdu Miasta spotkanie konsultacyjne z praktykami naszego regionu, którego celem by³o zebranie
doœwiadczeñ w zakresie wzajemnej wspó³pracy miêdzy lokalnymi podmiotami, okreœlenie
zapotrzebowania na tworzenie partnerstwa
publiczno-spo³ecznego na rzecz rozwoju lokalnego rynku pracy, rozpoznanie jego istniej¹cych problemów oraz inspirowanie do nawi¹zywania wspó³pracy.
W spotkaniu udzia³ wziêli przedstawiciele UM, MOPS, Powiatowego Urzêdu Pracy z
Lubania, Towarzystwa Przyjació³ Œwieradowa oraz œwieradowscy mikroprzedsiêbiorcy.

Punkty kolporta¿u
NOTATNIKA ŒWIERADOWSKIEGO
ŒWIERADÓW - kiosk przy ul. Grunwaldzkiej, sklep EKO (ul. Sienkiewicza), biuro informacji turystycznej (ul. Zdrojowa), kantor A&J
(ul. Zdrojowa), sklep AGD (ul. Piastowska), hurtownia papierosów (ul. Piastowska), kiosk gazetowy (ul. Zdrojowa), pijalnia wody mineralnej (Dom Zdrojowy), sklep na os. Korczaka, sklep
LEWIATAN (ul. Górska), stacja paliw ORLEN, sklep
przy ul. Chopina, sklep AGD (ul. 11 Listopada),
biblioteka miejska (ul. 11 Listopada).
CZERNIAWA - delikatesy Henryka Bordona (ul. G³ówna), sklep Ireny Korty (ul. Sanatoryjna, sklep Ma³gorzaty Kurczewskiej (ul. Sanatoryjna), sklep Gra¿yny Czajkowskiej (ul. D³uga), biblioteka szkolna (ul. Sanatoryjna).

Uczestnicy dyskutowali o problemach lokalnych, takich jak: wysoka stopa bezrobocia
w powiecie – 24,3 proc (w mieœcie ok. 10
proc.), brak mieszkañ (a wiêkszoœæ tu zatrudnionych pochodzi spoza miasta), z³y dojazd,
niskie wynagrodzenia, brak motywacji do zatrudnienia, niski rozwój przedsiêbiorczoœci,
brak dzia³añ dla m³odzie¿y (a tak¿e dla osób
starszych) o charakterze kulturalno-rekreacyjnym.
Zebrani przedstawili te¿ mocne strony
swojej gminy: walory turystyczne, czyste powietrze, wody zdrojowe, zabytkowy m³yn,
szlaki narciarskie, œcie¿ki rowerowe i szlaki
turystyczne, atrakcyjne po³o¿enie.
Zasygnalizowano te¿ chêæ wspó³pracy
przy organizowaniu wspólnych dzia³añ, m.in.
reaktywacji ko³a gospodyñ wiejskich, szkoleñ z obs³ugi komputera dla osób 50+, klubu
fitness, nordic walking, a w przysz³oœci - imprez dla mieszkañców, jak grzybobranie,
Dzieñ Kobiet itp. Urz¹d mo¿e oferowaæ pomoc w postaci promocji dzia³añ na stronie
miasta, wynajmie sali, druku ulotek.
Na zakoñczenie animator i konsultant
przedstawili, jak dzia³a partnerstwo, jak mo¿na je utworzyæ, zachêcali do podzielenia siê
swoimi doœwiadczeniami i zaprezentowania
ciekawych dzia³añ w bazie Dobrych Praktyk
(www.forumrynkupracy.com.pl) w celu promocji naszego regionu. Organizatorzy serdecznie dziêkuj¹
wszystkim uczestnikom spotkania
oraz w³adzom miasta za zorganizowanie spotkania i zapowiadaj¹, ¿e bêd¹
œledziæ rozwój lokalnej wspó³pracy
partnerskiej w mieœcie.

Œmieceniu stop!

Stra¿ Miejska prosi o kontakt wszystkie osoby mog¹ce przyczyniæ siê do ustalenia sprawców zaœmiecaj¹cych teren
przy by³ej sk³adnicy drewna przy ul. Nadbrze¿nej poremontowymi materia³ami budowlanymi. Po raz pierwszy stertê
odpadów ujawniono 9 maja w czasie patrolu; od tego czasu œmieci systematycznie przybywa³o i mimo prowadzonych
czynnoœci nie uda³o do dziœ ustaliæ, kto dopuœci³ siê tego czynu.
Œwiadkowie proszeni s¹ o osobisty kontakt z funkcjonariuszami Stra¿y Miejskiej (UM, ul.11 Listopada 35) lub pod
numerami telefonów: 75 78 16 896, 501 954 355, 500 231 708.
W ramach wspó³pracy z Nadleœnictwem Œwieradów dla utrzymania czystoœci i porz¹dku na powy¿szym terenie
zostanie zainstalowany monitoring, który u³atwi dotarcie do osób zaœmiecaj¹cych ten obszar i przyczyni siê do wyeliminowania tego typu procederu. Liczymy na pomoc mieszkañców albo przypadkowych œwiadków.

LIST Y
Tablicami w petenta cd.
NOTATNIK ŒWIERADOWSKI
Urz¹d Miasta Œwieradów-Zdrój
W odpowiedzi na list Pana Rolanda Jurczaka zamieszczony w Notatniku Œwieradowskim Nr 5 w rubryce Listy
„Tablicami w petenta” uprzejmie informujê, ¿e sprawa zosta³a za³atwiona zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
Z uwagi na wysokie normy jakoœciowe znaków legalizacyjnych nie mo¿na ich przyklejaæ na mokre lub wilgotne tablice rejestracyjne. Pomimo z³ej pogody podjêto
decyzjê o przyklejeniu znaków legalizacyjnych na tablice
bêd¹ce przy samochodzie, ale okaza³o siê, ¿e Pan Roland
Jurczak nie posiada³ stosownego upowa¿nienia od wspó³w³aœciciela pojazdu. Po uzupe³nieniu dokumentów sprawê za³atwiono bez zbêdnej zw³oki.
Zgodnie z § 12a Rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów (Dz. U. nr 186, poz. 1322 z póŸn. zm.)
je¿eli pojazd jest przedmiotem wspó³w³asnoœci, to w przypadkach, o których mowa w § 10 ust. 1-3 b, § 12 ust. 4 i
5, wniosek mo¿e z³o¿yæ ka¿dy ze wspó³w³aœcicieli, przedk³adaj¹c pe³nomocnictwo albo oœwiadczenie, i¿ dzia³a za
zgod¹ wiêkszoœci wspó³w³aœcicieli.
Natomiast w § 10 ww. rozporz¹dzenia stwierdza siê,
¿e przepisy w sprawie legalizacji tablic stosuje siê odpowiednio równie¿ w przypadku wydawania dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca na kolejne wpisy
terminów nastêpnego badania technicznego.
W § 2 Rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z dnia
20 czerwca 2002 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku
legalizacyjnego (Dz. U. nr 133, poz. 1122 z póŸn. zm.)
mówi siê, ¿e legalizacji tablic rejestracyjnych dokonuje z
urzêdu organ rejestracyjny poprzez umieszczeniu na nich
w wyznaczonym miejscu znaku legalizacyjnego. Organ re-

jestruj¹cy, wydaj¹c zgodnie z odrêbnymi przepisami dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe badawcze, dokonuje z urzêdu legalizacji tablic rejestracyjnych pojazdu
z zastrze¿eniem § 8.
W myœl obowi¹zuj¹cych przepisów ka¿dy przypadek
wydawania przez organ rejestruj¹cy nowego dowodu rejestracyjnego wymaga naklejenia w tym dowodzie odpowiedniej czêœci nalepki legalizacyjnej oraz konieczna jest
ponowna legalizacja tablic rejestracyjnych nalepkami legalizacyjnymi z nowego kompletu. Obowi¹zuj¹ce rozporz¹dzenie zast¹pi od 7.06.2012 r. Rozporz¹dzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
13 kwietnia 2012 r. (Dz. U. poz. 481) w sprawie trybu
legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego. W nowym rozporz¹dzeniu okreœlono przypadki zwi¹zane z wydaniem dowodu rejestracyjnego przez organ rejestruj¹cy bez koniecznoœci wydawania nowych tablic rejestracyjnych, w których
organ rejestruj¹cy nie wydaje nowego kompletu znaków
legalizacyjnych, to jest:
• wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego;
• wydanie nowego dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca na kolejne wpisy terminu badania
technicznego pojazdu;
• wydanie nowego dowodu rejestracyjnego w
zwi¹zku z zawiadomieniem o zmianie stanu faktycznego
wymagaj¹cej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie
rejestracyjnym, o którym mowa w art.78 ust. 2 pkt. 2
ustawy, bez zmiany w³asnoœci miejscowej organu rejestracyjnego.
• W takich przypadkach organ rejestruj¹cy bêdzie
wpisywa³ jedynie numer znaku legalizacyjnego, wydanego wczeœniej przy rejestracji pojazdu, w adnotacjach nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu. Tym samym w tych
przypadkach w³aœciciele pojazdów nie bêd¹ zobligowani,
jak dotychczas, do przed³o¿enia w urzêdzie tablic rejestracyjnych.
Z up. Starosty - Tadeusz Mucha
Naczelnik Wydzia³u Komunikacji i Drogownictwa.

OG£OSZENIE

Burmistrza Miasta Œwieradów-Zdrój
Wies³aw Buczyñski, w³aœciciel Park Hotelu, nie rezygnuje z
walki o czyste parki i wci¹¿ sygnalizuje o kolejnych podrzucanych tam œmieciach. (zdjêcia powy¿ej). Proceder ten powtarza siê co jakiœ czas, a¿ chyba wszyscy uznali to za normê. Pan Wies³aw mimo to nie poddaje siê i za poœrednictwem „Notatnika” og³asza, i¿ ufunduje wysok¹ nagrodê pieniê¿n¹ temu, kto przeka¿e informacje pozwalaj¹ce dotrzeæ
do sprawcy(ów). Czy bezkarnie powinni siê czuæ ci, którzy
wyt³ukli niemal wszystkie tabliczki z nazwami œwie¿o zasadzonych drzew w parkach (fot. obok). Takiej dewastacji choæ
w czêœci mo¿na by³oby zapobiec, gdyby nie by³o spo³ecznego przyzwolenia dla niszczycieli i gdyby obowi¹zywa³a stosowana w œwiecie zasada „zero tolerancji”.

CENNIK REKLAM W «NO
TATNIKU»
«NOT
1/2 str. (255 x 175 mm) - 246 z³; 1/4 (175 x 125 mm) - 123 z³;
1/8 str. (125 x 85 mm) - 61,50 z³; 1/16 (85 x 60 mm) - 33,21 z³.
Reklama na 1. stronie: 125 x 85 mm - 123 z³ oraz 225 x 85 mm - 246 z³

Za w³o¿enie ulotki reklamowej do œrodka gazety (1500 egz.) - 184,50 z³.
Wszystkie podane ceny s¹ z 23-procentowym VAT-em.

1. Gotow¹ reklamê WY£¥CZNIE W FORMIE PLIKU GRAFICZNEGO (zgodnie z podanymi w cenniku
wymiarami) prosimy wys³aæ na adres internetowy - i t @ s w i e r a d o w z d r o j . p l
2. Nale¿noœæ za umieszczenie reklamy nale¿y wp³aciæ na konto Gminy Miejskiej Œwieradów-Zdrój nr 84 1090 1997 0000 0001 1109 8505 - przed emisj¹ reklamy. Przy jednorazowej op³acie za
minimum trzy edycje przys³uguje 10-procentowy rabat.
3. Warunkiem ukazania siê reklamy jest dostarczenie potwierdzenia wp³aty. Mo¿na je wys³aæ mejlem na adres it@swieradowzdroj.pl lub dostarczyæ osobiœcie do Izerskiego Centrum Wspierania Przedsiêbiorczoœci w UM, ul. 11 Listopada
35, II piêtro.
4. Faktura VAT zostanie wystawiona w ci¹gu siedmiu dni od dokonania wp³aty. W tym celu nale¿y siê jak najszybciej skontaktowaæ z Magdalen¹ Szukiewicz w ksiêgowoœci UM (parter, pok. 1c) lub telefonicznie pod nr 75 78 16 452 i przekazaæ niezbêdne dane, zw³aszcza numer NIP, bez którego nie mo¿na wypisaæ faktury!

o wy³o¿eniu do publicznego wgl¹du projektu zmiany studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Œwieradów-Zdrój wraz z prognoz¹ oddzia³ywania na œrodowisko oraz
z mo¿liwoœci¹ zapoznania siê z dokumentacj¹ w ramach strategicznej oceny oddzia³ywania na œrodowisko projektu zmiany studium.
Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. nr 80, poz. 717 z póŸn. zm.) oraz
uchwa³y Rady Miasta Œwieradów-Zdrój nr LXXVII/400/2010 z 29 wrzeœnia 2010 r.
zawiadamiam o wy³o¿eniu do publicznego wgl¹du projektu zmiany studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Œwieradów-Zdrój
wraz z prognoz¹ oddzia³ywania na œrodowisko: od 29 czerwca do 14 sierpnia br.
w Urzêdzie Miasta (pok. 24. II piêtro) przy ul. 11. Listopada 35, w poniedzia³ki od
godz. 800 do 1600, a od wtorku do fpi¹tku w godzinach 730 do 1530.
Dyskusja publiczna nad przyjêtymi w projekcie rozwi¹zaniami odbêdzie siê 4
lipca w sali 24a UM (II p.) o godz. 1400.
Zgodnie z art. 11 pkt 11 ww. ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki
organizacyjne nie posiadaj¹ce osobowoœci prawnej mog¹ wnosiæ uwagi do projektu zmiany studium. Uwagi projektu zmiany studium nale¿y sk³adaæ na piœmie
do Burmistrza Miasta Œwieradów-Zdrój z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy
jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomoœci, której uwaga
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 5 wrzeœnia br.
Jednoczeœnie na podstawie art. 21, 23, 39, 40 i 54 ust. 2 i 3 ustawy z 3 paŸdziernika 2008 r. o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227 z póŸn. zm.) zawiadamiam o mo¿liwoœci zapoznania siê z dokumentacj¹ projektu w ramach prowadzonej strategicznej
oceny oddzia³ywania na œrodowisko. Wœród dokumentacji dostêpne s¹ w szczególnoœci opinie i uzgodnienia Pañstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaniu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Œrodowiska we Wroc³awiu,
a tak¿e stanowiska innych w³aœciwych organów dotycz¹ce przedmiotu opracowania.
Wnioski i uwagi w zwi¹zku ze strategiczn¹ ocen¹ oddzia³ywania na œrodowisko
z zakresu ochrony œrodowiska do projektu nale¿y sk³adaæ w nieprzekraczalnym
terminie do 5 wrzeœnia Br. w formie pisemnej, ustnie do protoko³u, za pomoc¹
œrodków komunikacji elektronicznej (bez koniecznoœci opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z 18 wrzeœnia 2001 r.
o podpisie elektronicznym).
Organem w³aœciwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta.

W PEŁNYM POGOTOWIU

10 maja spotka³em siê z Dariuszem K³osem, dyrektorem
stacji Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze, z którym
rozmawia³em o przygotowaniach do ewentualnej zmiany siedziby, gdyby zarz¹d uzdrowiska zamierza³ przeprowadziæ remont i zmieniæ przeznaczenie budynku Zajazdu, w którym
obecnie stacjonuje pogotowie. W takiej sytuacji musielibyœmy w ci¹gu kilku miesiêcy przygotowaæ now¹ siedzibê. Rozmawia³em te¿ z prezesem spó³ki uzdrowiskowej, który poinformowa³, ¿e uzdrowisko nie planuje w tym roku ¿adnych radykalnych zmian w tym budynku.

Na bie¿¹co
Rozwoju Obszarów Wiejskich,
mo¿emy byæ w 90 proc. pewni
tego, ¿e i my dostaniemy wielomilionow¹ dotacjê na budowê oczyszczalni œcieków i sieci kanalizacyjnej w Czerniawie. 100-procentow¹ pewnoœæ
bêdziemy mieli w sierpniu.

POD OKIEM KONSERWATORA

ABSOLUTORIUM

11 maja wizjê lokaln¹ przeprowadza³a w Œwieradowie
Justyna Rakoczy z jeleniogórskiej delegatury Wojewódzkiego Urzêdu Ochrony Zabytków, koncentruj¹c siê g³ównie na
Czarcim M³ynie, gdzie sprawdza³a, czy remont prowadzony
jest zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi. Wizytowa³a te¿
nowe inwestycje hotelowe, konsultuj¹c je pod k¹tem rozwi¹zañ architektonicznych pasuj¹cych do izerskiego krajobrazu.
Obszar ca³ego miasta jest pod ochron¹ konserwatora zabytków, dlatego ka¿dy projekt budowlany musi byæ konsultowany z konserwatorem zabytków.

KOLEJNE ULICE DO REMONTU
11 maja po skompletowaniu pe³nej dokumentacji technicznej, poprawieniu promesy na zadania popowodziowe i uzyskaniu dofinansowania z MSW og³osiliœmy przetarg na remont
i przebudowê ulic: Leœnej, D¹browskiego i Górzystej. Pocz¹tek robót planowany jest na prze³omie czerwca i lipca. Przy
okazji remontu odcinka ul. Leœnej stworzymy alternatywny
dojazd i dojœcie do nowo budowanego aquaparku przy hotelu
Malachit. Natomiast remont ul. D¹browskiego zapewni dojazd do czêœci miasta, która do tej pory by³a odciêta zim¹ i
latem od centrum Œwieradowa.

DOJEŻDŻAMY DO STACJI
14 maja odby³em rozmowê telefoniczn¹ z biurem ds. nieruchomoœci PKP we Wroc³awiu, której tematem by³o przejêcie stacji kolejowej w Œwieradowie. Jesteœmy ju¿ na koñcu
biurokratycznej drogi, potrzebne s¹ ju¿ tylko aneksy do protoko³ów w sprawie zmiany numeracji dzia³ek i najdalej w ci¹gu miesi¹ca podpiszemy akt notarialny, na mocy którego przejmujemy budynek stacyjny, 2 ha terenu wokó³ i 8 ha torowiska. Liczê na to, ¿e w ci¹gu trzech lat uda nam siê przesiedliæ
lokatorów do nowych mieszkañ i przygotowaæ ca³y kompleks
do inwestycji.

IZERSKIE SMAKI I SMACZKI
Wkrótce podpiszemy z Urzêdem Marsza³kowskim Województwa Dolnoœl¹skiego umowê na dofinansowanie unijnego projektu pod nazw¹ „Izerskie smaki i smaczki”. Wartoœæ
pierwszego etapu wynosi 60 tys. z³, a dofinansowanie z Unii
Europejskiej - 25 tys. z³. Tym projektem rozpoczniemy du¿e
zadanie, jakim jest wdro¿enie systemu nawigacji miejskiej.
W pierwszym etapie wytyczymy tzw. oœ uzdrowiskow¹ (na

mapie poni¿ej) od granicy z Czechami w Czerniawie po wodospad na przedmieœciu Œwieradowa. Na tej trasie ustawimy
30 s³upów z tabliczkami informuj¹cymi o kierunkach i odleg³oœciach do naszych najwa¿niejszych atrakcji w mieœcie. W
kolejnych etapach bêdziemy stawiaæ drogowskazy w innych
czêœciach miasta. Celem tego projektu jest u³atwienie poruszania siê po mieœcie turystom i kuracjuszom.

NADCHODZI CZAS ZABAW
22 maja przeprowadziliœmy wizjê lokaln¹ w terenie, której celem by³o znalezienie miejsc pod urz¹dzenie nowych placów zabaw i wytyczenie œcie¿ki zdrowia. Planujemy wybudowaæ piêæ nowych placów w miejsce starych i zu¿ytych przy ul.
Dolnej, Wyszyñskiego, Krótkiej, Chrobrego i Stokowej. Je¿eli bud¿et pozwoli, wykonamy projekty techniczne. Najwiêkszy plac powstanie przy ul. Wyszyñskiego.

SKĄD BRAĆ NA PRZEDSZKOLE
23 maja uczestniczy³em we Wroc³awiu w konferencji zorganizowanej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego, z którego mo¿na by³o otrzymaæ dofinansowanie do przedszkoli. Byliœmy tym bardzo zainteresowani, jako ¿e od nowego roku szkolnego utworzymy VI grupê, a liczba dzieci w placówce siêgnie 140. Szybko jednak ostudzono nasze nadzieje,
jako ¿e na pomoc mo¿e liczyæ ok. 30 proc. gmin dolnoœl¹skich o najgorszym dostêpie do przedszkoli, my zaœ na liœcie
rankingowej marsza³ka znajdujemy siê na 7 miejscu (na 169
jednostek samorz¹dowych) - jako gmina z du¿¹ dostêpnoœci¹
(przewodzi Karpacz). Skoro ju¿ wiadomo, ¿e z tego programu
nie dostaniemy dofinansowania, bêdziemy nadal szukac Ÿróde³,
z których uda nam siê uzyskaæ dotacjê na budowê nowego
obiektu przedszkolnego.

90 %
PEWNOŚCI
29 maja spotka³em siê w Urzêdzie
Marsza³kowskim Województwa Dolnoœl¹skiego z wicemarsza³kiem Jerzym £u¿niakiem, który zadeklarowa³, ¿e przy spodziewanych oszczêdnoœciach przetargowych w tych gminach, które ju¿ dosta³y dofinansowanie na
zadania z zakresu
us³ug dla ludnoœci w
ramach Programu

30 maja na sesji Rady Miasta otrzyma³em jednog³oœnie
absolutorium (przy 4 radnych
nieobecnych). To dla mnie bardzo wa¿ne, ¿e radni pozytywnie ocenili wykonanie bud¿etu
gminy za 2011 r. To równie¿
uznanie dla wszystkich pracowników Urzêdu Miasta, ¿e
wykonali swoje zadania bez
wiêkszych uwag. Prowadzimy
bud¿et nastawiony na inwestycje z dofinansowaniem zewnêtrznym. Fundusze unijne koñcz¹ siê w 2013 roku, a nam
dot¹d uda³o siê pozyskaæ sporo ze wspólnotowej kasy.

KIERUNEK - WĘGRY
4 czerwca odwiedzi³ nas konsul honorowy Wêgier z £odzi,
Tadeusz Kaczor, którego poprosi³em o nawi¹zanie kontaktu z
gmin¹ wêgiersk¹ maj¹c¹ Ÿród³a termalne. Konsul, bêd¹cy pod
wra¿eniem naszych dokonañ w zakresie infrastruktury turystycznej, zadeklarowa³, ¿e w najbli¿szych miesi¹cach skontaktuje nas z w³adzami takiej gminy.

STRACH HOTELOWY

Nasze miasto przechodzi boom inwestycyjny, szczególnie przy wznoszeniu nowych hoteli. St¹d na sesjach rady, jak
równie¿ w mieœcie, daj¹ siê s³yszeæ g³osy, ¿e Œwieradów zakorkuje siê zbyt wieloma obiektami noclegowymi. Zapewne
siê powtarzam mówi¹c, ¿e nowy hotel to miejsca pracy, podatki w gminnej kasie itd. Dzisiaj rynek turystyczny to potê¿ny przemys³ i coraz trudniej na nim konkurowaæ. Próbujê przekonaæ naszych hotelarzy, radnych i mieszkañców, ¿e nowy
hotel to rosn¹cy w si³ê Œwieradów, który bêdzie w stanie za
kilka lat konkurowaæ z europejskimi kurortami, ale pod pewnym podstawowym warunkiem - ci¹g³ego rozwoju.
Nasze miasto, aby równie¿ staæ siê uzdrowiskiem na europejsk¹ skalê, musi siê czymœ odró¿niaæ od przeciêtnej miejscowoœci turystycznej. Do tej pory ponadprzeciêtnymi atrakcjami jest kolej gondolowa i aquapark Malachit (w budowie).
I co dalej? ¯eby zabraæ siê za ambitne inwestycje, które zapewni¹ nam sta³y dop³yw kuracjuszy i turystów, musimy mieæ
na to pieni¹dze. Przed nami uruchomienie (w ci¹gu kilku lat)
kilkunastu Ÿróde³ z wod¹ uzdrowiskow¹ za kwotê prawie 2
mln z³. Powa¿nie myœlimy o wodach termalnych, ale to ju¿
powa¿ne zadanie, na które trzeba znaleŸæ ok. 20 mln z³. Do
tego musimy rozwijaæ infrastrukturê wodoci¹gow¹, kanalizacyjn¹ i drogow¹ - nasze potrzeby to ok. 25 mln z³, a wszystkie
te przedsiêwziêcia powinny byæ realizowane mniej wiêcej w
tym samym czasie.
Uwa¿am, ¿e dzisiaj na rynku turystyki uzdrowiskowej
wymagana jest umiejêtnoœæ poszukiwania okazji. Jako gmina
prowadzimy w ci¹gu roku jednoczeœnie kilkanaœcie znacz¹cych projektów. Wszystko po to, aby wykorzystaæ okazje pozyskania nowego klienta, np. singltreki, odnowienie atrakcji
miejskich za pieni¹dze unijne (np. Czarci M³yn), pozyskania
œrodków na nowe du¿e i ma³e atrakcje miejskie (np. deptak
na ul. Zdrojowej czy pole do minigolfa).
W mieœcie, w którym nie ma
tych wszystkich wspomnianych
atrakcji, hotel, nawet na najwy¿szym poziomie, bêdzie cieniutko
prz¹d³. Nowe atrakcje kosztuj¹. Nie
ma ryzyka przeinwestowania w hotele, pod warunkiem, ¿e miasto postawi na znacz¹ce inwestycje uzdrowiskowo-turystyczne.
Roland Marciniak

s

Czysta woda zdrowia doda

G³ówny basen rekreacyjny - do niego wpadaæ bêd¹ zje¿d¿aj¹cy rurami.

Powy¿ej - basen wypoczynkowy (obok niego jest jeszcze brodzik). U do³u - nawet stali bywalcy
starego basenu (o wymiarach 12,5 x 9 m) w hotelu nie rozpoznaliby dziœ tej niecki, która po odrestaurowaniu zostanie w³¹czona do aquaparku i bêdzie znów s³u¿yæ p³ywakom.

10 maja podpisano umowê z firm¹ EKOMEL z Jeleniej Góry na zamówienie uzupe³niaj¹ce przebudowê kanalizacji deszczowej w
ul. Ratowników Górskich. Termin wykonania
– 15 czerwca, wartoœæ - 80.650,45 z³.
15 maja up³yn¹³ termin sk³adania ofert na
kredyt d³ugoterminowy (10 lat) inwestycyjny
w wys. 1,4 mln z³, przeznaczony na sp³atê
wczeœniej zaci¹gniêtych zobowi¹zañ gminy.
Zg³osili siê dwaj oferenci – £u¿ycki Bank
Spó³dzielczy w Lubaniu (prowizja plus odsetki - 682.890,72 z³) i PKO BP Oddzia³ we
Wroc³awi (614.805,22 z³). 21 maja podpisano umowê z PKO BP.
15 maja og³oszono przetarg – w ramach
usuwania skutków powodzi z 2010 r. - na
odbudowê nawierzchni i systemu odwodnienia ul. D¹browskiego na d³ugoœci 770 mb. 1
czerwca dokonano otwarcia 3 ofert: od firmy
HEILIT & WOERNER z Wroc³awia
(588.246, 71 z³), od PBiRD Wac³aw Marcinkiewicz z Lubania (534.546,93 z³) oraz od firmy HEMAX – MULIK z Mirska (795.000 z³).
Gmina otrzyma³a na to zadanie 100-procentow¹ dotacjê z MSW w wys. 750.000 z³.
Umowê podpisano z firm¹ z Lubania, która
po raz pierwszy wykonywaæ bêdzie roboty na
terenie miasta, a musi je zakoñczyæ do 30
wrzeœnia.
15 maja og³oszono przetarg – w ramach
usuwania skutków powodzi z 2010 r. - na

odbudowê nawierzchni i systemu odwodnienia ul. Górzystej na d³ugoœci 744 mb. 4 czerwca dokonano otwarcia 4 ofert: od firmy HEILIT & WOERNER z Wroc³awia (523.642,11
z³), od firmy HEMAX – MULIK z Mirska
(720.000 z³), od firmy REMO Julian Malczewski ze Lwówka (456.898,08 z³) i PRD
Sp. z o.o. Lubañ (453.765,84 z³). Gmina otrzyma³a na to zadanie 100-procentow¹ dotacjê z
MSW w wys. 600.000 z³.
16 maja og³oszono przetarg – w ramach
usuwania skutków powodzi z 2010 r. - na
odbudowê nawierzchni i systemu odwodnienia ul. Leœnej na d³ugoœci 330 mb. Oferty
zosta³y otwarte 12 czerwca, a termin wykonania prac up³ywa z koñcem wrzeœnia.
25 maja og³oszono przetarg na wykonanie nawierzchni ul. Ratowników Górskich z
terminem sk³adania ofert na 18 czerwca.
29 maja gmina podpisa³a umowê z firm¹
energetyczn¹ TAURON DYSTRYBUCJA SA
na konserwacjê (m.in. naprawy i wymiany
uszkodzonych elementów, wymiana Ÿróde³
œwiat³a, konserwacja tablic rozdzielczych,
naprawa zerwanych przewodów itp.) oœwietlenia ulic i placów. Umowa zosta³a zawarta
na rok, a miesiêczna nale¿noœæ za tê us³ugê
wyniesie 9.183,67 z³. W mieœcie znajduje siê
1098 opraw ulicznych, co oznacza, ¿e miesiêczne utrzymanie jednej oprawy wyniesie
gminê 8,36 z³.
(opr. aka)

Kronika
policyjna
Nie s³abnie tempo na budowie aquaparku w hotelu MALACHIT, a inwestor potwierdza otwarcie obiektu na prze³omie
sierpnia i wrzeœnia.
Przyszli bywalcy bêd¹ mieli do dyspozycji dwie zje¿d¿alnie - zwyk³¹ i pontonow¹, w g³ównym basenie znajd¹ siê gejzery, huœtawka wodna, masa¿e wodne,
siatka do wspinaczki (i spadania z niej do
wody), ponadto aquapark wyposa¿ony
zostanie w le¿ankê z masa¿em wodnopowietrznym, saunê such¹, parow¹ i infrared, a tak¿e kabinê dla dzieci (z obni¿onymi parametrami), w basen solankowy i jacuzzi.
Ofertê uzupe³ni¹: odnowiony basen p³ywacki i zmodernizowana sala sportowa,
studio fitness i
pe³na baza zabiegowa. Nowoœci¹ bêd¹
solary na dachu
wspomagaj¹ce
proces podgrzewania
wody.
(aka)

Leon Zawodowiec

Urlop pod nadzorem

7 maja oko³o godz. 2230 policjanci patroluj¹cy œwieradowskie ulice zauwa¿yli nadje¿d¿aj¹cy samochód osobowy marki VW
golf. Funkcjonariusze przyst¹pili do zatrzymania pojazdu do kontroli drogowej, gdy kieruj¹cy gwa³townie przyœpieszy³, ruszyli wiêc
za nim w poœcig. Mê¿czyzna wjecha³ na teren posesji, gdzie pozostawi³ pojazd i uciek³
do domu, a niezabezpieczony samochód po
chwili stoczy³ siê i uderzy³ w radiowóz.
Policjanci zatrzymali i obezw³adnili
aroganckiego i agresywnego mê¿czyznê.
Poproszony w trakcie interwencji o podanie danych osobowych, oœwiadczy³, i¿
nazywa siê Leon Zawodowiec, na szczêœcie dziêki znalezionym dokumentom
uda³o siê ustaliæ jego personalia. 33-letni
kierowca znajdowa³ siê w stanie nietrzeŸwoœci, a przeprowadzone badanie wykaza³o ponad promil alkoholu w organizmie.
Mê¿czyŸnie grozi za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeŸwoœci kara nawet do 2 lat pozbawienia wolnoœci, odpowie on równie¿ za zniewa¿enie funkcjonariuszy.
8 maja policjanci z Rewiru Dzielnicowych w Œwieradowie wraz z funkcjonariuszami Stra¿y Granicznej z Legnicy
w godz. 1400-2200 przeprowadzili akcjê
w³asn¹ pod kryptonimem ALKOHOL I
NARKOTYKI. Celem prowadzonych
dzia³añ by³o wyeliminowanie nietrzeŸwych kierowców oraz kieruj¹cych po u¿yciu œrodków odurzaj¹cych.

W ramach akcji „Bezpieczne wakacje” lubañscy policjanci ruchu drogowego bêd¹ czuwaæ nad bezpieczeñstwem osób podró¿uj¹cych w naszym regionie, by zapewniæ im
sprawne i bezpieczne dotarcie do celu.
Policjanci bêd¹ zwracaæ szczególn¹ uwagê na
przestrzeganie przepisów ruchu drogowego
(prêdkoœæ, trzeŸwoœæ, foteliki, manewry, stan
techniczny), ze szczególnym uwzglêdnieniem
autokarów.

Dachy zgr yzoty
Zaczê³o siê od telefonu do redakcji od jednej
z lokatorek budynku przy ul. Prusa 1: „Dach
przecieka, leje nam siê na g³owê, sygnalizujemy ten problem gminie, ale gmina nic z tym
nie chce zrobiæ, jest g³ucha na nasze apele!”
W gminie gdy tylko us³yszeli „Prusa 1”, westchnêli ciê¿ko, zapewniaj¹c jednak¿e, ¿e nieprawd¹ jest, i¿ urz¹d nic nie chce z tym zrobiæ,
a i na apele ca³kiem nie og³uch³. Poni¿sze wyjaœnienie ma potwierdziæ starania gminy, czy
jednak przekona lokatorów?
Sprawa ciekn¹cego dachu wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Prusa 1 jest
jedn¹ z wa¿niejszych i trudniejszych, z jakimi boryka siê gmina ju¿ od kilku lat. Stosowne dzia³ania by³y podejmowane zarówno w
roku ubieg³ym, jak i bie¿¹cym. Pokrycie dachowe wykonane jest z eternitowych p³yt falistych, co w po³¹czeniu z ich niedostatecznym stanem technicznym, a tak¿e uszkodzonymi elementami konstrukcji wiêŸby dachowej kwalifikuje ten element do ca³kowitej
wymiany. Problem jest jednak w nak³adach,
które szacowane s¹ na ok. 150-200 tys. z³.

W roku ubieg³ym Urz¹d Miasta poszukiwa³ wykonawców na przeprowadzenie remontu pokrycia (zabezpieczenia miejsc, w których
wystêpowa³y przecieki bezpoœrednio do
mieszkañ). Spoœród 10 firm tylko jedna podjê³a siê tego zadania, bez udzielenia gwarancji skutecznoœci tych prac.
Roboty wykonano z podnoœnika dŸwigowego, jednak efekt okaza³ siê praktycznie
¿aden. Proponowaliœmy najemcy najbardziej
nara¿onego na zalania lokalu zamianê mieszkania na inne, jednak oferta zosta³a odrzucona.
Wielorodzinne budynki mieszkalne po³o¿one w œcis³ej strefie A ochrony uzdrowiskowej (Graniczna 1, Mickiewicza 2, Prusa 1 i
Batorego 3) docelowo przeznaczone s¹ do
wy³¹czenia z zasobu mieszkaniowego gminy
i do sprzeda¿y pod dzia³alnoœæ zgodn¹ z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Tegoroczne ograniczenia bud¿etowe nie
pozwalaj¹ na przeprowadzenie gruntownego
remontu budynku przy ul. Prusa 1, poza pracami zabezpieczaj¹cymi. Dlatego w najbli¿szym okresie podjête zostan¹ kolejne próby
maj¹ce na celu uszczelnienie przedmiotowego pokrycia dachowego, choæ jedynie ca³kowita wymiana pokrycia wraz z uszkodzonymi elementami konstrukcji dachowej stwarza
mo¿liwoœæ unikniêcia szkód powodowanych
przez wody opadowe – to zadoœæuczyni mieszkañcom budynku, którzy od kilku lat interweniuj¹ w tej sprawie.
Jedn¹ z szans realizacji tego zamierzenia
jest uwzglêdnienie naszego wniosku z³o¿onego do MSW o zaliczenie remontu budynku w
ramach szkód popowodziowych. Sprawa
otrzymania ewentualnej dotacji rozstrzygnie
siê w ci¹gu najbli¿szych dwóch miesiêcy.
W³adys³aw RzeŸnik - podinsp. ds. wspólnot
mieszkaniowych i remontów mieszkañ

Po pó³torarocznych przygotowaniach formalno-prawnych 16 listopada ub. r. burmistrz
Roland Marciniak wraz ze Skarbnikiem Gminy Iwon¹ Kosmal¹ w imieniu Gminy Miejskiej Œwieradów-Zdrój oraz piêciu wspólnot
mieszkaniowych z terenu miasta podpisali z
Województwem Dolnoœl¹skim, pe³ni¹cym
rolê Instytucji Zarz¹dzaj¹cej Regionalnego
Programu Operacyjnego, reprezentowanym
przez Zarz¹d Województwa Dolnoœl¹skiego,
w imieniu którego dzia³a³ wicemarsza³ek Jerzy £u¿niak oraz W³odzimierz Roman – cz³onek zarz¹du Województwa Dolnoœl¹skiego,
umowê na dofinansowanie w formie dotacji
rozwojowej w kwocie 752.049,02 z³ (w wysokoœci 69,99 proc.) projektu inwestycyjnego pn. „Odnowa zniszczonych budynków
mieszkalnych na obszarze rewitalizacji – miasta Œwieradów-Zdrój”, w ramach Priorytetu
nr 9 - Odbudowa zdegradowanych obszarów
miejskich na terenie Dolnego Œl¹ska („Miasta”), Dzia³anie 9.2 - Wsparcie dla przedsiêwziêæ w zakresie mieszkalnictwa w miastach
poni¿ej 10 tysiêcy mieszkañców, Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa
Dolnoœl¹skiego na lata 2007-2013.
W wyniku realizacji projektu wyremontowanych zostanie 5 budynków zarz¹dzanych
przez wspólnoty: przy ul. Pi³sudskiego 1,
Zdrojowej 5, Zdrojowej 10, Zdrojowej 12 i
Zdrojowej 14. Zakres remontu budynku przy
ul. Pi³sudskiego 1 obejmuje: remont dachu z
wymian¹ pokrycia, wymianê elementów wiêŸby dachowej i deskowania, wymianê obróbek
blacharskich i orynnowania, renowacjê istniej¹cych przewodów wentylacyjnych i kominów, wymianê instalacji odgromowej, osuszenie budynku, remont wejœcia g³ównego, przemurowanie schodów do piwnicy oraz murku
oporowego, wykonanie balustrady przy zejœciu do piwnicy, remont klatki schodowej,
wymianê instalacji elektrycznej w czêœci
wspólnej budynku.
Ul. Zdrojowa 5: remontu elewacji wraz z
oczyszczeniem istniej¹cej ok³adziny elewacyjnej, ujednolicenie kolorystyki obiektu, renowacja werand i balkonów (oczyszczenie i
wymiana elementów w niezbêdnym zakresie,
ujednolicenie pod wzglêdem podzia³ów i dekoracji), wymiana dachów na werandach,
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w czêœciach wspólnych, wymiana obróbek blacharskich i orynnowania, renowacja przewodów
wentylacyjnych i kominów oraz wymiana instalacji odgromowej.
Ul. Zdrojowa 10: remont elewacji wraz z
oczyszczeniem istniej¹cej ok³adziny elewacyjnej, kolorystyka, renowacja werand (oczyszczenie i wymiana elementów w niezbêdnym
zakresie, uzupe³nienie ubytków, ujednolicenie pod wzglêdem podzia³ów i dekoracji),

Fundusze Europejskie - dla rozwoju Dolnego Œl¹ska
ODNOWA ZNISZCZONYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
NA OBSZARZE REWITALIZACJI – MIASTA ŒWIERADÓW-ZDRÓJ
Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ ze œrodków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 9 - Odbudowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Œl¹ska („Miasta”), Dzia³anie 9.2
Wsparcie dla przedsiêwziêæ w zakresie mieszkalnictwa w miastach poni¿ej 10
tysiêcy mieszkañców.
Ca³kowita wartoœæ Projektu wynosi 1.404.040,65 z³ w tym dofinansowanie z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 752.049,02 z³
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w czêœciach wspólnych, remont dachu z wymian¹
pokrycia, wymiana elementów wiêŸby dachowej i deskowania, wymiana obróbek blacharskich i orynnowania, renowacja przewodów
wentylacyjnych i kominów, wymiana instalacji odgromowej.
Ul. Zdrojowa 12 i 14: remont elewacji
wraz z oczyszczeniem istniej¹cej ok³adziny,
kolorystyka, ocieplenie elewacji, remont dachu z wymian¹ pokrycia, wymiana elementów wiêŸby dachowej i deskowania, wymiana obróbek blacharskich i orynnowania, renowacja przewodów wentylacyjnych i kominów, wymiana instalacji odgromowej.
Zakres remontów zosta³ okreœlony przez
same wspólnoty, które kierowa³y siê w swoim wyborze zarówno stanem technicznym poszczególnych elementów konstrukcyjnych i
u¿ytkowych budynków, jak i swymi mo¿liwoœciami finansowymi, gdy¿ projekt przewidywa³ wk³ad w³asny Beneficjenta (Gminy Miejskiej Œwieradów-Zdrój) i Partnerów projektu
(wspólnot mieszkaniowych) na poziomie
30,01 proc. wartoœci remontu i innych przewidzianych w projekcie us³ug i dostaw. Nale¿a³o przy tym pamiêtaæ, i¿ koszty kwalifiko-

walne projektu mog³y dotyczyæ tylko i wy³¹cznie czêœci mieszkalnej budynku. Czêœæ handlowa by³a niekwalifkowalna i remont tej czêœci budynku wspólnoty tak¿e musia³y pokryæ
z w³asnych œrodków, co prze³o¿y³o siê na koñcowy poziom dofinansowania poszczególnych remontów na poziomie nawet do 50 proc.
Zgodnie z za³o¿onym harmonogramem
prac na pocz¹tku br. przeprowadzono przewidziane w ramach przedmiotowego projektu postêpowania przetargowe w zakresie nadzoru autorskiego, inwestorskiego, dzia³añ promocyjnych, jak i robót budowlanych.
Nadzór autorski zosta³ powierzony firmie
Archimmodicus z Wroc³awia - za 7.872 z³.
W przetargu na nadzór inwestorski najkorzystniejsz¹ ofertê przedstawi³ INWEST-PROJEKT Sp. z o. o. z Wa³brzycha - 11.300 z³.
Dzia³ania promocyjne obejmowa³y dostawê tablic informacyjnych (z PVC) oraz tablic
pami¹tkowych (pleksiglas). Najlepsz¹ ofertê
na dostawê 5 szt. tablic informacyjnych z³o¿y³a firma Drukarnia WIELKA reklama.eu z
siedzib¹ w Wieluniu - 694,95 z³, a na dostawê 5 szt. tablic pami¹tkowych - firma METALOPLASTYKA Marian Ostrowski z Wroc³awia - 2.598 z³.

Powy¿ej - remont wspólnotowego budynku przy ul. Pi³sudskiego 1: nowy dach, kominy, obróbki... U góry - roboty elewacyjne i dachowe na budynku przy ul. Zdrojowej 12-14.

Wy³onienie wykonawcy robót budowlanych wymaga³o dwóch tur przetargowych. W
pierwszej wy³oniono firmê GREGOR-BUD
Grzegorza Rychlickiego z Radostawia Œredniego, który koszt remontu budynku przy ul.
Pi³sudskiego wyceni³ na 210.000 z³, natomisat obiektów przy ul. Zdrojowej 12 i 14 – odpowiednio 175.557,92 z³ oraz 160.607,86 z³.
W przypadku dwóch pozosta³ych budynków z uwagi na oferty przewy¿szaj¹ce posiadane zabezpieczenie finansowe przez wspólnoty trzeba by³o powtórzyæ przetargi.
Najni¿sz¹ ofertê na remont obu budynków
z³o¿y³a firma MBUD Marcin Ma³ek
z Jeleniej Góry, który dla budynku przy
ul. Zdrojowej 5 zaproponowa³ kwotê
290.666,37 z³, a dla
budynku przy ul.
Zdrojowej 10 351.606,72 z³.
Mariusz Pysz

£adnie, choæ g³oœno Lato imprezowe

fot. A. Karolczuk

fot. T. Chmielowiec
Piknik Motocyklowy zosta³ zorganizowany przy wspó³udziale Urzêdu Miasta oraz oœrodka SKI&SUN. Goœciem by³ Klub Motocyklowy Quo
Vadis z Piotrkowa Trybunalskiego, przyjechali równie¿ motocykliœci niezrzeszeni w tym klubie, w sumie ok. 70 maszyn ró¿nych marek, które
wygl¹da³y naprawdê imponuj¹co i dziêki temu przyci¹ga³y uwagê turystów.
Motocykliœci po zaprezentowaniu swoich maszyn na dolnej stacji
wyjechali kolej¹ gondolow¹ na Stóg Izerski, sk¹d podziwiali Góry Izerskie w pe³nej okaza³oœci. Po powrocie udali siê na paradê po mieœcie i
kolejn¹ prezentacjê – tym razem przy Domu Zdrojowym. (AR)
31 maja do szko³y zawita³ z wielk¹ waliz¹ Andrzej Grabowski, pisarz, scenarzysta, twórca ponad tysi¹ca programów telewizyjnych dla dzieci, miêdzy innymi TikTaka, Wypraw profesora Ciekawskiego,
Ciuchci, Budzika, autor piosenek dla dzieci, wspó³za³o¿yciel zespo³u „Fasolki”, który œpiewa wiele jego piosenek.
Autor zosta³ przywitany g³oœno przez dzieci, krzycza³y „Tik-Tak, Tik-Tak!” i nie ma co
siê dziwiæ, ¿e od razu z dzieæmi nawi¹za³ kontakt. Opowiedzia³ o studiu telewizyjnym, a
potem podda³ Alicjê, Kasiê i Majê testowi na
dykcjê, prawid³ow¹ wyraŸn¹ wymowê, gdy¿
to jest bardzo wa¿ne w pracy w studio telewizyjnym. Dziewczynki prawie dobrze powtarza³y: Stó³ z powy³amywanymi nogami, czy¿by ze Szwecji, w Szczebrzeszynie chrz¹szcz...
Gdy goœæ po³o¿y³ na stó³ wielk¹ kolorow¹
walizkê, dzieci s¹dzi³y, ¿e s¹ w niej ksi¹¿ki,
ale nie zgad³y, gdy¿ z walizki wyskoczy³ Kulfon – najpiêkniejszy aktor, zdaniem jego twórcy, wystêpuj¹cy w telewizji przez 15 lat, tzw.
lalka Jamajka (fot. poni¿ej).

Kulfon wywo³a³ wielkie poruszenie, dzieci
siê œmia³y, bi³y brawo, bardzo im siê ta postaæ
podoba³a; by³y zapraszane do zabawy z Kulfonem, rozmawia³y z nim, œmia³y siê serdecznie, autor zaœ stara³ siê im przybli¿yæ pracê w
telewizji, która nie
jest taka ³atwa, jak
siê wydaje.
W przerwie klasa Izy Salawy zaœpiewa³a „Fasolkowe przeboje”, autor
podziêkowa³, wzruszony tym, ¿e dzieci
by³y tak dobrze przygotowane.

9 czerwca na górnym tarasie rozpocz¹³ letni sezon Teatr Zdrojowy, który zaprezentowa³ swój spektakl „Ksiêga gór” (na zdjêciu). W kalendarzu imprez na
najbli¿szy miesi¹c znalaz³y siê ponadto: 18 czerwca, godz. 14 - koncert orkiestry
dêtej z Dobrynina; 21 czerwca, godz. 16 - wystêpy zespo³ów GORENKA oraz JARMARK; 30 czerwca, godz. 16 - koncert muzyki organowej w koœciele. Szczegó³y
na afiszach i na stronie miasta.
A ¿e wszyscy i tak ¿yj¹ pi³k¹ no¿n¹, warto wpaœæ do któregoœ z lokali, gdzie
mo¿na pokibicowaæ naszym (i ichnym) w biesiadnym nastroju. Zapraszaj¹ codziennie m.in. Smak Baca, Izerska Chata, Tyrolska Chata, Park Hotel, W Starym
Kinie, Chata Wuja Toma (Bia³y Kamieñ - bardzo du¿y ekran), Zapiecek (œrednio
du¿y ekran), kawiarnia Zdrojowa.

Kulfon w walizce

Spotkanie zwyczajowo ju¿ zakoñczy³o siê
kiermaszem ksi¹¿ek goœcia i zdobywaniem autografów przez dzieci (zdjêcie u do³u). Dosz³o do tego, ¿e zabrak³o ksi¹¿ek, co rzadko
siê zdarza w innych miastach (zawsze prosimy naszych goœci o przywiezienie jak najwiêkszej iloœci ksi¹¿ek, gdy¿ jest wielu amatorów uzyskania autografu).
Cieszymy siê, ¿e pisarze lubi¹ do nas przyje¿d¿aæ, ¿e bardzo chwal¹ przygotowanie
dzieci, zaanga¿owanie nauczycieli i obecnoœæ
rodziców, ¿e mówi¹, i¿ w Œwieradowie czuæ
autentyczn¹ radoœæ z przebywania z pisarzem.
Nam z kolei podoba siê, ¿e pisarze uwa¿aj¹ Œwieradów za cudowne miejsce w Pol-

sce, w którym mo¿na siê zakochaæ.
Autora jeszcze mo¿na
by³o spotkaæ spaceruj¹cego
po mieœcie; uda³o siê to Julce Olszewskiej i jej mamie,
które nie zd¹¿y³y przyjœæ na
spotkanie, ale wypatrzy³y
Kulfona i porozmawia³y z
nim, a Julka nawet zaœpiewa³a tytu³ow¹ piosenkê „TikTak”, co pisarz podsumowa³:
„Ale¿ dzieci w Œwieradowie
s¹ zdolne i œpiewaj¹ce”.
KP

Decyzj¹ Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej rok bie¿¹cy zosta³ og³oszony Europejskim
Rokiem Aktywnoœci Osób
Starszych i Solidarnoœci Miêdzypokoleniowej, a ¿e grupa wiekowa 55+ wci¹¿ siê
rozrasta, z myœl¹ o niej w sobotê 30 czerwca zostan¹ zorganizowane pierwsze ogólnopolskie zawody
sportowe dla seniorów pod nazw¹ BERLINER CUP.
Ponadto impreza bêdzie promowaæ Góry Izerskie i
Œwieradów - jako miejsce odpowiednie do spêdzania
aktywnego wypoczynku.
Impreza skierowana jest do osób z tej grupy wiekowej, osób czêsto aktywnych zawodowo i sportowo, a
ju¿ spychanych na margines ¿ycia spo³ecznego.
Do udzia³u w BERLINER CUP zapraszamy kobiety i
mê¿czyzn w grupach wiekowych 55+ i 65+.
Zawody sk³adaæ siê bêd¹ z trzech etapów:
1. Bieg na orientacjê (od 3 do 8 km, w zale¿noœci od
kategorii wiekowej), w trakcie którego trzeba bêdzie
odnaleŸæ od 3 do 8 punktów kontrolnych, rozmieszczonych przy g³ównych œcie¿kach leœnych. Trudnoœæ trasy
w skali 1-10 mo¿na okreœliæ na 2.
2. Wyœcig rowerowy na wyznaczonej trasie (od 8 do
18 km, w zale¿noœci od kategorii wiekowej), przebiegaj¹cej g³ównie po drogach asfaltowych, ale te¿ na
odcinkach szutrowych oraz œcie¿kach leœnych. Teren górzysty, o umiarkowanym nachyleniu (zlecany rower górski lub trekingowy).
3. Bieg terenowy po wyznaczonej trasie (3,5 km dla
wszystkich kategorii), w 80 proc. wiod¹cej po asfalcie,
a koñcowe 400 m - drog¹ poln¹.
Pocz¹tek zawodów – godz. 1100, zakoñczenie –
godz. 1700, wrêczenie nagród – godz. 2000.
Organizator zapewnia: p³atny nocleg dla wszystkich
uczestników z pi¹tku na sobotê i z soboty na niedzielê
(pensjonat ALMA II, pokoje dwu- i trzyosobowe z
³azienk¹, 20 z³ od osoby za dobê bez poœcieli i 32,50 z³
z poœciel¹), ciep³y posi³ek w sobotê po zawodach, pami¹tkowe dyplomy i okolicznoœciowe koszulki sportowe dla wszystkich.
Szczegó³y na stronie berlinercup.pl, a informacji
udziela Arkadiusz Jasku³a, biuro@berlinercup.pl
tel. 600 533 033,
Imprezê objêli honorowym patronatem: burmistrz
Roland Marciniak i nadleœniczy Wies³aw Krzewina, a
jej partnerem zosta³o Wroc³awskie Centrum Seniora.

Spotkanie, na którym 4 czerwca niedu¿a liczebnie, ale
wielka duchem grupa czerniawian wyra¿a³a swe nadzieje
i oczekiwania wzglêdem rozwoju swego osiedla, tym siê
ró¿ni³o od spotkañ mieszkañców z burmistrzem, ¿e nikt
nie wykrzykiwa³ populistycznych hase³, nie negowa³ osi¹gniêæ inwestycyjnych miasta, nie twierdzi³, ¿e „Œwieradów
nas nie obchodzi”, ani nie sprowadza³ przysz³oœci do listy
pobo¿nych ¿yczeñ. A ¿e taka debata by³a potrzebna, œwiadczy najlepiej obecnoœæ proboszcza Mariana Balcewicza,
który od pocz¹tku aktywnie uczestniczy³ w formu³owaniu
postulatów.
Na pocz¹tku kilka gorzkich s³ów pad³o z ust Ma³gorzaty
Gettner, inicjatorki spotkania, pod adresem ca³ej trójki czerniawskich radnych, z których ¿aden nie by³ ³askaw zaszczyciæ
uczestników sw¹ obecnoœci¹. Wiedzieli o debacie, nikt jednak nie zechcia³ poinformowaæ o powodach swej nieobecnoœci. Nale¿y zatem s¹dziæ, ¿e czerniawianie przy najbli¿szej
okazji wytkn¹ ten nietakt swym przedstawicielom (na spotkaniu z burmistrzem te¿ im siê oberwa³o za biernoœæ).
Szefowa Fundacji wla³a trochê otuchy w serca obecnych
mówi¹c, ¿e wypracowane postulaty nie pójd¹ automatycznie
do kosza, lecz bêd¹ brane pod uwagê przy planowaniu bud¿etu i uwzglêdniane przy poszukiwaniach Ÿróde³ unijnego dofinansowania.
Nie dalej, jak miesi¹c temu jeden z uczestników spotkania z burmistrzem w doœæ obcesowym tonie pyta³ „po co nam
te singltreki?”, a tym razem M. Gettner argumentowa³a:
- Ja po nich nie je¿d¿ê, ale jako radna powiatowa wci¹¿ w
Lubaniu s³yszê pytania o te trasy, które wywo³uj¹ ogromne
zainteresowanie.
I jeszcze s³owo dyrektorki szko³y o sali gimnastycznej:
- Tyle ju¿ s³ysza³am obietnic, tyle wyra¿anej troski o tê
salê, ¿e mia³abym prawo siê oburzyæ, ale znam realia i wiem,
¿e czasami wystarczy ³ut szczêœcia, by pojawi³a siê szansa na
realizacjê tego projektu.
Za³o¿enie debaty brzmia³o: dogadajmy siê do wa¿noœci i
kolejnoœci naszych postulatów, wyraŸmy to, co nas boli i czego chcemy w pierwszej kolejnoœci, trzymajmy siê ustaleñ,
bombardujmy urz¹d i naszych radnych, a przede wszystkim –
b¹dŸmy realistami i zachowajmy wiarê!
Porównanie inwestycji zrealizowanych za gminne pieni¹dze – 7,5 mln z³ (bez dotacji), z zadaniami wykonanymi przez
inwestorów prywatnych (100 mln z³), mog³o byæ lekkim szokiem, ale dyskutanci byli œwiadomi tego, ¿e nale¿y popieraæ
te inwestycje, z których podatki wspomog¹ potem zadania z
czerniawskiej listy oczekiwañ.
Lista ju¿ wykonanych realizacji tym razem nie wzbudzi³a
ani irytacji, ani odg³osów niedowierzania: 20 km singltreków,
Czarci M³yn, park, dwa place zabaw, deptak zdrojowy, monitoring szko³y, nowy wóz dla OSP i remont remizy, boisko szkolne, remonty ulic, wreszcie trwaj¹ca regulacja Czarnego Potoku.
A w planach: Wie¿a Wilhelma, kolejny odcinek deptaka,
fontanna przy Domu Zdrojowej, remont ul. D³ugiej, pogodynka, oczyszczalnia, kanalizacja...

Porozmawiajmy o pr zyszłości
Je¿eli marzy tylko jeden cz³owiek, pozostaje to tylko marzeniem. Je¿eli zaœ bêdziemy marzyæ wszyscy razem,
bêdzie to ju¿ pocz¹tek nowej rzeczywistoœci - Hélder Pessôa Câmara, biskup brazylijski (1909-1999)
Nieobecni radni ponownie znaleŸli siê pod
prêgierzem mieszkañców, gdy dowiedzieli siê,
¿e konsekwentnie blokuj¹ przejêcie wie¿y i
jej rekonstrukcjê pod k¹tem urz¹dzenia w niej
obserwatorium astronomicznego (projekt zak³adaj¹cy przywrócenie dawnych funkcji
mia³by du¿e szanse na spore dofinansowanie,
co potwierdzi³ ju¿ urz¹d marsza³kowski).
- Zróbmy wiêc wszystko, by tê wie¿ê uruchomiæ w jej dawnej funkcji, bo to nasza wie¿a i trzeba wierzyæ, ¿e ka¿da wycieczka wpisywa³aby sobie jej odwiedzenie w program
pobytu! - zabrzmia³ racjonalny g³os za pomys³em.
Wymieñmy kilka propozycji zg³oszonych
w debacie: pielêgnacja drzew przy ul. Sanatoryjnej, sprz¹tanie ulic (powszechnej krytyce poddano panoszenie siê œmieci w ca³ej
Czerniawie), ponowienie petycji do urzêdu
nadzoru budowlanego, by oceni³ bezpieczeñstwo pustych ruin, zmiana lokalizacji fontan- Na regulowanie Czarnego Potoku za ok. 2 mln z³ trudno przymykaæ oczy.
ny (sprzed Domu Zdrojowego pod remizê),
odnowienie przystanków i uczytelnienie rozk³adów jazdy,
uatrakcyjnienie czasu wolnego dla doros³ych i m³odzie¿y, zajêcia sportowe z trenerem, u³atwienia dla osób niepe³nosprawnych, wiêcej festynów, aktywizacja kobiet (rzemios³o, komputery). No i oczywiœcie sala gimnastyczna, oczyszczalnia i
kanalizacja!
Teraz nale¿y tylko oczekiwaæ skutków pisania petycji oraz
kolejnych debat, które trochê zracjonalizuj¹ pomys³y, a byæ
mo¿e podsun¹ w³adzom jeszcze ciekawsze rozwi¹zania.
Adam Karolczuk

Anna Abramczyk zg³aszane pomys³y w sposób absolutnie staroœwiecki od razu nanosi³a kred¹ na tablicê.

Zamiast mówiæ, chcemy rozmawiaæ
Debata nt. „Wspó³decydujmy o przysz³oœci Czerniawy”, która odby³a siê
4 czerwca w Szkole Podstawowej nr 2, przebieg³a w spokojnej atmosferze.
Na spotkanie przyby³o 15 osób; nie jest to du¿a reprezentacja, jednak¿e nie
o iloœæ tu chodzi, ale o jakoœæ. G³ównym celem spotkania by³o uœwiadomienie czerniawianom, ¿e ich g³os i zdanie mog¹ mieæ wp³yw na to, co siê
bêdzie dzia³o w naszej ma³ej lokalnej ojczyŸnie. Czy osi¹gnêliœmy ten cel?
Czas poka¿e. Uwa¿amy, i¿ jest to malutki krok w dobrym kierunku.
Jednym z pierwszych punktów w programie by³a prezentacja multimedialna przygotowana przez burmistrza, przedstawiaj¹ca inwestycje zrealizowane na terenie Czerniawy w latach 2007-2011, tak przez gminê, jak i
inne podmioty gospodarcze, z podaniem wartoœci oraz roku realizacji. Dane
te wywo³a³y ¿yw¹ dyskusjê, pozwoli³y te¿ sformu³owaæ cele, które uczestnicy uwa¿ali za najwa¿niejsze dla przysz³oœci osiedla.
Zbyt ma³o czasu minê³o, by przes¹dzaæ o tym, czy debata przyniesie oczekiwane rezultaty, a przede wszystkim czy wp³ynie na zaanga¿owanie mieszkañców we wspó³decydowanie o przysz³oœci miasta. Jedno jest pewne by³a niezwykle potrzebna, o czym œwiadczy choæby prawdziwa i szczera
dyskusja, w trakcie której pojawi³o siê du¿o pytañ i tyle samo odpowiedzi.
By³o to pierwsze spotkanie. Liczymy, ¿e nastêpne przynios¹ ju¿ wymierne rezultaty w postaci rozwi¹zania przynajmniej niektórych wspólnie okreœlonych problemów.
Anna Abramczyk, Ma³gorzata Gettner

W wielu miejscach - tak¿e na Dolnym Œl¹sku - zachodz¹ce zmiany w spo³ecznoœciach lokalnych s¹ inicjowane, akceptowane i nierzadko realizowane przez samych
mieszkañców, takich, którzy maj¹ ciekawe pomys³y, którzy zamiast krytykowaæ, chc¹
sami zrobiæ wiele dla swojej miejscowoœci i dla których nie jest obojêtne, co siê dzieje
wokó³ nich. Nawet garstka osób mo¿e wiele zrobiæ dla swojej spo³ecznoœci, dla siebie.
Takich fantastycznych ludzi spotka³am w³aœnie na spotkaniu w Czerniawie.
Honorata Ziubrak - kierownik biura
Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarz¹dowych w Jeleniej Górze

Kobiety Aktywne
19 czerwca o godz. 1730 zapraszamy gospodynie domowe do restauracji „Czarny Potok” na spotkanie inicjuj¹ce powstaniu grupy
Kobiet Aktywnych, które chcia³yby siê zaanga¿owaæ w dzia³ania „Ma³ej Czerniawy”, w sympatycznej atmosferze spêdziæ swój wolny czas
na nauce rzemios³a artystycznego, na doskonaleniu technik artystycznych i na dzieleniu siê
swoimi doœwiadczeniami kulinarnymi.
W programie spotkania m.in:
- porady profesjonalnej opiekunki dzieci i
osób starszych;
- porady i warsztaty udzielania pierwszej
pomocy;
- problemy zdrowego stylu ¿ycia kobiet
(konsultacje ze specjalist¹ K. Bokisz);
- warsztaty z doradc¹ zawodowym, który
poinformuje, jak aktywnie i efektywnie poszukiwaæ pracy;
- wystawa prac
twórcy ludowego
Mariana Lorka;
- ustalenie terminarza zaproponowanych warsztatów;
- wstêpne propozycje projektu
stroju regionalnego.

Jeszcze wspólnota czy ju¿ tylko przedsiêbiorstwo?
„...Jesteœmy przedsiêbiorstwem pod nazw¹
gmina Œwieradów-Zdrój” - takiego stwierdzenia u¿y³ burmistrz R. Marciniak 29 lutego podczas sesji Rady Miasta. Przy czym wypowiedŸ
ta nie zosta³a wziêta w cudzys³ów czy w nawias. Warto zauwa¿yæ, ¿e gmina i jej mieszkañcy z mocy ustawy stanowi¹ wspólnotê samorz¹dow¹ i w ¿aden sposób nie mo¿na tej
wspólnoty okreœlaæ mianem przedsiêbiorstwa.
To jest fundament funkcjonowania samorz¹du
gminnego. Przedsiêbiorstwo kojarzy siê z dzia³aniem dla zysku, kierownictwem i najemn¹ si³¹
robocz¹. W jakiej zatem roli w takim przedsiêbiorstwie mieliby wystêpowaæ mieszkañcy?
Je¿eli ktokolwiek chce kierowaæ przedsiêbiorstwem zorganizowanym w ró¿nej formie, to
sugerujê, by czyni³ to wy³¹cznie za w³asne pieni¹dze, na w³asn¹ odpowiedzialnoœæ i ryzyko.
Jeœli jednak tej wypowiedzi nie nale¿y czytaæ wprost, to nietrudno zauwa¿yæ pobrzmiewaj¹cy w niej samozachwyt. Oto bowiem, zdaniem burmistrza, wszystko funkcjonuje „jak w
naoliwionej maszynie”. Moim zdaniem, nie
wszystko.
Tworzenie wra¿enia, ¿e sprzyja siê rozwojowi miasta, przedsiêbiorcom buduj¹cym hotele
czy prowadz¹cym inn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ powinno byæ poparte odpowiedzialnymi dzia³aniami. Jak zatem nale¿y rozumieæ „rozdawnictwo” decyzji o zapewnieniu dostawy
wody dla nowo budowanych obiektów hotelowych w Œwieradowie w sytuacji, gdy nie przyby³o nowych ujêæ, a z pozwoleñ wodno-prawnych dla istniej¹cych dwóch jednoznacznie
wynika, ile wody mo¿na z nich pobraæ? Iloœæ
ta, o czym jestem przekonany, ju¿ dawno zosta³a przekroczona. Jak siê okazuje, rozdawaæ
mo¿na.
Dzisiaj, po likwidacji Zak³adu Gospodarki
Komunalnej oraz Zak³adu Wodoci¹gów i Ka-

nalizacji, to Urz¹d Miasta z burmistrzem na
czele jest przedsiêbiorstwem wodoci¹gowym.
Konsekwencje takiego stanu rzeczy mo¿na
przewidzieæ. Z pewnoœci¹ nie pisa³bym o tym,
gdybyœmy, nie tak w koñcu dawno, na w³asnej skórze nie odczuli skutków suszy (2003
r.). W krótkim czasie od w³adz miasta oczekiwa³bym przedstawienia wiarygodnego bilansu zawieraj¹cego informacjê o iloœci wody,
któr¹ mo¿na pobraæ z ujêæ na podstawie pozwoleñ wodno-prawnych i iloœæ rozdysponowan¹ decyzjami administracyjnymi. Ponadto
oczekiwaæ nale¿y informacji o praktycznym
zastosowaniu wyników przeprowadzonych
badañ wód podziemnych na terenie gminy
Mirsk, zleconych na podstawie uchwa³y RM
Œwieradowa-Zdroju nr XXIII/149/2008. Budownictwa, w tym o charakterze pensjonatowym i hotelowym, powstrzymaæ nie mo¿na,
wszak Rada Miasta w 2009 lub 2010 r. uchwa³¹
przyjê³a Plan Zagospodarowania Przestrzennego ze wskazanymi w nim terenami pod budowê w³aœnie takich obiektów.
Kolejna rzecz. Po odrzuceniu wniosku o
dofinansowanie z UE budowy kanalizacji i
oczyszczalni œcieków w Czerniawie, R. Marciniak wylicza³ na ³amach „Nowin Jeleniogórskich”, ile kursów wykonywaæ bêd¹ musia³y
wozy asenizacyjne po uruchomieniu dziœ budowanych hoteli. To sprytny zabieg, ¿eby nie
rzec - „cwany”. Dzisiaj winnym braku kanalizacji i oczyszczalni œcieków w Czerniawie jest,
zdaniem R. Marciniaka, Urz¹d Marsza³kowski,
bo nie przyzna³ œrodków. Wniosek o dofinansowanie z³o¿ony zosta³ 29 wrzeœnia 2011 r., a
wiêc 5 lat po objêciu stanowiska przez obecnego burmistrza i tyle¿ samo od uruchomienia œrodków europejskich z bud¿etu na lata
2007-2013. Czy nie za póŸno? Odnoszê wra-

W bie¿¹cym wydaniu „Notatnika” rozpoczynamy cykl artyku³ów poœwiêconych pszczelarstwu. W Œwieradowie i okolicach pszczo³y hoduje siê od dawna, a pszczelarze zrzeszeni s¹ w kole, które funkcjonuje w strukturach Regionalnego Zwi¹zku Pszczelarzy w
Jeleniej Górze.
Ko³o liczy 10 cz³onków, a kieruje nim
zarz¹d w sk³adzie: Eugeniusz Grabas – prezes, Andrzej Groñski – sekretarz, Zbigniew
Roman – skarbnik, ponadto nale¿¹ do niego: Jan Podhorodecki, ks. pra³at W³adys³aw Dziêgiel, Janusz ¯ol, Zdzis³aw Pulikowski, Karol Samulik, Andrzej Uciñski i
Edward Pietryka.
W przypadku cz³onkostwa w ko³ach nie
obowi¹zuje rejonizacja, pszczelarze mog¹ byæ
cz³onkami kó³ dzia³aj¹cych poza terenem zamieszkania, st¹d te¿ œwieradowscy hodowcy
nale¿¹ do kó³ w Lubaniu czy Mirsku, a w naszym s¹ pszczelarze z terenu gminy Mirsk.
W kolejnych „Notatnikach” bêd¹ Pañstwo
mieli okazjê poznaæ naszych pszczelarzy oraz
ich pasieki, znajd¹ te¿ Pañstwo informacje o
pszczo³ach i ich hodowli. Na ³amach znajd¹
siê informacje o produktach pszczelich oraz
ich walorach leczniczych, a tak¿e rady i wskazówki, gdzie mo¿na zaopatrywaæ siê w miód

i produkty pszczele.
Rejony górskie i podgórskie to trudne tereny do hodowli pszczó³, a baza po¿ytkowa
dla owadów jest stosunkowo uboga. Brak
upraw roœlin miododajnych i warunki klimatyczne sprawiaj¹, i¿ zbiory miodu i produktów pszczelich nie s¹ du¿e. Maj¹ one za to
bardzo wysok¹ jakoœæ i przez wielu ludzi traktowane s¹ jako produkty regionalne, chêtnie
kupowane przez mieszkañców, szczególnie
przez goœci uzdrowiska.
W Polsce wystêpuje deficyt miodu, którego poda¿ w 60 proc. pokrywa import, jednak jakoœæ miodu z importu w wielu przypadkach pozostawia wiele do ¿yczenia - bezpieczniej jest dokonywaæ zakupów w pasiekach u
miejscowych pszczelarzy.
Pszczelarstwo to i hobby, i zawód, okupiony ciê¿k¹ prac¹, pozwalaj¹cy za to na przyjemne spêdzenie wolnego czasu i obcowanie
z natur¹, dlatego jednym z celów niniejszego
cyklu bêdzie równie¿ zainteresowanie Pañstwa hodowl¹ pszczó³.
W sprawach zwi¹zanych z pszczelarstwem oraz dzia³alnoœci¹ ko³a mo¿na kontaktowaæ siê z Eugeniuszem Grabasem – tel. 515
069 318, lub Zbigniewem Romanem – tel. 697
743 399.

STOP UZALE¯NIENIOM, STOP PRZEMOCY!
Miejska Komisja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych informuje, ¿e w starym Urzêdzie Miasta przy ul. Pi³sudskiego 15, pok. nr 9 (II p.), w poniedzia³ki od 1600 do2000 czynny jest Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla uzale¿nionych od alkoholu i narkotyków, jak te¿ dla osób z rodzin, gdzie nadu¿ywany jest alkohol i narkotyki, dla osób
wspó³uzale¿nionych oraz ofiar przemocy w rodzinie. Tel. 664 461 086 - czynny w dniach i godzinach konsultacji.
Rozmowy i konsultacje indywidualne tak¿e w poniedzia³ki w godz. 1600-1900, a od
godz. 1900 do 2000 odbywaj¹ siê zajêcia wspomagaj¹ce pracê grupy. Wszystkie spotkania s¹ bezp³atne i otwarte.
Przy Punkcie powsta³a te¿ Grupa Wsparcia, której spotkania odbywaj¹ siê w poniedzia³ki w godz. 1800-2000. Grupa Wsparcia pozwoli odpowiedzieæ na pytania: co to jest
uzale¿nienie? na czym polega wspó³uzale¿nienie? jak motywowaæ osobê uzale¿nion¹
do podjêcia leczenia? czy nadu¿ywanie alkoholu wp³ywa na przemoc w rodzinie? itp.
Na te i inne pytania uczestnicy otrzymaj¹ rzeteln¹ informacjê zachowuj¹c anonimowoœæ. Powiedz¹, ile uznaj¹ za stosowne - wa¿na jest obecnoœæ. Udzia³ w jednym
spotkaniu nie zobowi¹zuje do dalszego uczestnictwa.

¿enie, ¿e burmistrz nie „pali” siê do tej inwestycji. Mam powody tak s¹dziæ. Na uwagê jednego z radnych, ¿e „... mo¿e najpierw zabezpieczmy miasto w wodê i odbiór œcieków, a
dopiero póŸniej niech inwestorzy buduj¹ hotele.” odpowiedzia³: „...w Czerniawie wybudowano za 4 mln z³ wodoci¹g, do którego nawet
100 osób siê nie pod³¹czy³o.” Jak nale¿y rozumieæ tê wypowiedŸ? Czy zdaniem burmistrza
nie nale¿y budowaæ wodoci¹gów i kanalizacji?
Czerniawa jest jednostk¹ osadnicz¹ typu wiejskiego. W niemal ka¿dym domu s¹ studnie a
w nich woda o ró¿nej jakoœci i szamba nierzadko przep³ywowe . Czy to jest dostateczny powód, by nie budowaæ tam wodoci¹gu i kanalizacji?
W³aœciciele budowanych w Czerniawie hoteli z problemem œcieków sobie poradz¹. Ka¿dy z nich w pozwoleniu na budowê ma wskazanie, ¿e gospodarkê œciekow¹ ma rozwi¹zaæ
we w³asnym zakresie, tzn. wybudowaæ przyhotelow¹ oczyszczalniê œcieków, wzorem np.
„Malinowego dworu”. A co z mieszkañcami?
Kolejny cytat: „...ka¿dego roku przybywa w
Œwieradowie 100 nowych miejsc pracy”. Je¿eli bezrobocie w Œwieradowie siêga ok. 300
osób, to w krótkim czasie bezrobocie powinno
byæ zlikwidowane. Niestety, nie jest to takie
oczywiste. Ponadto zadaæ nale¿y sobie pytanie, jakie miejsca pracy s¹ tworzone i dla kogo?
Rodzajowo w tym zakresie od dziesi¹tków lat
w Œwieradowie nic siê nie zmieni³o. Zawsze
potrzebny by³ personel kuchenny, osoby sprz¹taj¹ce, personel medyczny, pracownicy handlu,
nauczyciele, pracownicy leœni. Œledz¹c stronê
internetow¹ miasta mo¿na zorientowaæ siê, jaki
rodzaj pracy jest proponowany. S¹ to wy³¹cznie oferty dotycz¹ce zatrudnienia pomocy kuchennych, kucharzy, kelnerek czy w najlepszym
razie recepcjonistów. Nie jest to sytuacja nadzwyczajna, po prostu tak by³o, jest i bêdzie, ale
czy jest to powód do szczególnej dumy? W
kontekœcie „lawinowo” przybywaj¹cych miejsc
pracy ciekawe jest jednoczesne zmniejszanie
siê liczby mieszkañców, niemal równie „lawinowe”.

Kolejne ciekawe cytaty: „Uk³adamy bud¿et
pod inwestorów z tygodnia na tydzieñ”, „Majstrujemy przy bud¿ecie”, „To jest biznes” - w
obliczu takich stwierdzeñ proszê siê nie dziwiæ
czyjemukolwiek zaniepokojeniu. Jaka jest naprawdê sytuacja finansowa miasta? Œwieradów
niebezpiecznie zbli¿y³ siê do granic mo¿liwoœci obs³ugi zad³u¿enia (uchwa³a nr 1/35/2012
z 2 lutego 2012 r. Sk³adu Orzekaj¹cego Regionalnej Izby Obrachunkowej). W 2013 r. relacja
d³ugu do dochodów gminy wynosi 60,53 proc.
(47,54 proc.)* przy dopuszczalnych 60 proc.,
a ³¹czna kwota przypadaj¹cych do sp³aty kredytów i po¿yczek w 2013 roku, w stosunku do
planowanych dochodów wynosi 13,52 proc.
(11,57 proc.)* - przy dopuszczalnych 15 proc.
(Uchwa³a nr 1/35/2012 z 2.02.2012 r. Sk³adu
Orzekaj¹cego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w sprawie opinii o prawid³owoœci planowanej
kwoty d³ugu przedstawionej w uchwa³ach Rady
Miasta Œwieradów-Zdrój nr XIX/90/2011 oraz
XIX/91/2011).
Wprawdzie wskaŸniki nie s¹ przekraczane,
tyle tylko, ¿e po likwidacji zak³adu bud¿etowego, jakim by³ ZGK, a nastêpnie ZWiK, po stronie dochodowej bud¿etu pojawi³a siê m.in.
kwota ponad 1mln z³ za sprzeda¿ wody. Pozycja ta w sposób sztuczny poprawia zdolnoœæ
kredytow¹ gminy i obs³ugi zad³u¿enia. Œrodków ze sprzeda¿y wody i odprowadzania œcieków nie mo¿na u¿yæ do finansowania innych
zadañ; zgodnie z ustaw¹ o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê musz¹ byæ one przeznaczone
w³aœnie na wodê. Jak w kontekœcie tych danych ma wygl¹daæ finansowanie budowy kanalizacji w Czerniawie i koniecznoœæ zaci¹gniêcia kolejnych kredytów (ok. 4 mln z³)?
I na koniec - co wa¿nego znaleŸæ mo¿na w
zaleceniach pokontrolnych RIO po kontroli
kompleksowej przeprowadzonej w gminie w
2011 roku (IV-VI)? Dokumentu tego nie znajd¹
Pañstwo w Biuletynie Informacji Publicznej
miasta - dlaczego?
Zbigniew Szereniuk
* Dane w nawiasach dotycz¹ wielkoœci zad³u¿enia po
uwzglêdnieniu wy³¹czeñ, o których mowa w ustawie o finansach publicznych i ustawie wprowadzaj¹cej ustawê o finansach publicznych (przypis autora).

Œwieradów, ul. Zakopiañska 8
tel. 75 78 16 359, 603 766 496, 603 766, 936
Poleca domy, dzia³ki, mieszkania, pensjonaty w mieœcie i okolicach
DU¯Y WYBÓR DOMÓW WIEJSKICH 20 KM OD
ŒWIERADOWA. PRZYJMUJEMY DO SPRZEDA¯Y:
MIESZKANIA, DOMY, DZIA£KI, OBIEKTY U¯YTKOWE.
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Œwieradów – mieszkanie w bloku, osobne wejœcie, 68 m2, niski parter, przejœciowe, 92.000 z³
Œwieradów – mieszkanie blisko centrum, 40 m2, dwa pokoj na parterze, 125.000 z³
Œwieradów – mieszkanie na os. Korczaka, 44,6 m2, dwa pokoje, 120.000 z³
Œwieradów – piêtro domu przy ul. Cmentarnej, 69 m2, do remontu, 90.000 z³
Œwieradów – mieszkanie, 39 m2, dwa pokoje, czynsz 150 z³, ogrzewanie piecowe, 100.000 z³
Œwieradów – mieszkanie przy ul. Górskiej, 58,4 m2, trzy pokoje po remoncie, 195.000 z³
Œwieradów – mieszkanie w bloku, 55 m2, trzy pokoje, zadbane, 199.000 z³
Œwieradów – 63 m2, dwa pokoje, wysokoœæ 4,2 m, ul. Wczasowa, 260.000 z³
Œwieradów – dom do remontu, 220 m2, po³o¿ony wysoko pod lasem, 305.000 z³
Œwieradów – ul. Bronka Czecha, parter domu, 105 m2, 360.000 z³
Œwieradów – stary dom, ul. Osiedlowa, dzia³ka 1,3 ha, 260.000 z³
Œwieradów – nowy dom, 150 m2, dzia³ka 2.348 m2, okolice „Malachitu”, 650.000 z³
Œwieradów – ul. Batorego, dzia³ka 2.500 m2, pod us³ugi turystyczne, do 5 kondygn., 530.000 z³
Œwieradów – dzia³ka, 3.630 m2, 150 m od gondoli, pod us³ugi turystyczne, do IV kondygnacji
Œwieradów – ul. Sienkiewicza, 2,38 ha, pod turystykê i zabudowê wielorodzinn¹, IV kondygnacje
Œwieradów – ul. Piastowska, 7.651 m2, pod us³ugi turystyczne, pe³ne uzbrojenie, IV kondygnacje
Œwieradów – centrum obok Biedronki, dzia³ka 1.086 m2 pod us³ugi turystyczne, 250.000 z³
Œwieradów – ul. Go³êbia, dzia³ka 3.100 m2, piêkne widoki, 120.000 z³
Œwieradów – ul. Chrobrego, dzia³ka 11.678 m2, mieszkaniówka i turystyka, 235.000 z³
Œwieradów – w ofercie nowe pensjonaty z restauracjami na sprzeda¿
Œwieradów – 9 dzia³ek budowlanych pod domy, 8.798 m2, ul. Dolna, 350.000 z³
Czerniawa – okazja inwestycyjna: dzia³ka budowlana, 6.020 m2 pod domy, 103.000 z³
Czerniawa – dzia³ka budowlana, 10.424 m2 pod domy, 177.000 z³
Czerniawa – nowy dom, dzia³ka 488 m2, 320.000 z³
Czerniawa – ma³y dom do remontu, dzia³ka 396 m2 + 1.356 m2, 110.000 z³
Czerniawa – przedwojenny dom komfortowo wyremontowany, dzia³ka 1.596 m2, 620.000 z³
Czerniawa – dzia³ki budowlane po 1.500 m2, po 49.500 z³
Czerniawa – ma³y dom po remoncie, 350 m2, z mo¿liwoœci¹ pokoi pod wynajem, dzia³ka 1,2 ha
Czerniawa – dzia³ka z du¿ymi ruinami, ul. Sanatoryjna, 3.552 m2, 200.000 z³
Czerniawa – dom do remontu, dzia³ka 8.000 m2, 245.000 z³
Czerniawa – ul. M³yñska, dzia³ka budowlana, 2.379 m2, 58.000 z³
Czerniawa – dzia³ka 4.563 m2, ul. G³ówna, zabudowa do 3 kondygnacji, 250.000 z³
Pobiedna – dzia³ka budowlana na po³udniowym stoku, 1.700 m2, 47.000 z³
Wolimierz – dzia³ka budowlana, 2.000 m2, przy asfalcie ko³o Alchemika, 49.000 z³
Wolimierz – dzia³ka z ruin¹, 5.568 m2, widok na góry, 70.000 z³
Wolimierz – nowy prosperuj¹cy pensjonat, 500 m2, dzia³ka 7.000 m2
Ml¹dz – dzia³ka 1.336 m2, przy asfalcie, 33.400 z³
Giebu³tów – Augustów – dzia³ka 5.500 m2 pod zabudowê, 12 km od Œwieradowa, 42.000 z³
Giebu³tówek – dzia³ka 2.800 m2 przy asfalcie, widok na góry, 49.000 z³
Mirsk – mieszkanie, 54 m2, trzy pokoje w bloku, II piêtro, 100.000 z³

w w w. s c h e i n e r. p l

Pewnoœæ siebie zaprocentuje w przysz³oœci
Czy mo¿na ju¿ mówiæ o pierwszych zauwa¿alnych efektach z tytu³u posiadania boiska orlika?
Jeœli za efekt uznamy du¿¹ grupê dzieciaków, które bior¹
udzia³ w zajêciach, to jak najbardziej, bo s¹ aktywni ruchowo,
nie spêdzaj¹ czasu przed komputerem, rujnuj¹c sobie wzrok i
krêgos³up, a ci¹g³y ruch wp³ywa nie tylko na ich rozwój fizyczny, ale i umys³owy, psychiczny oraz na ich kreatywnoœæ. Bo
pi³ka no¿na jest najbardziej kreatywn¹ ze znanych mi gier zespo³owych.
Jak du¿o dzieci graj¹cych w pi³kê przewinê³o siê dot¹d
przez orlika?
Przez cztery lata – ok. 60 ch³opców, którzy grali lub nadal
graj¹ w pi³kê.
Czy to wystarczaj¹ca grupa do wy³onienia jakiegoœ supertalentu?
Jak na Œwieradów, 60 osób to ju¿ jest du¿o, ale dla wy³onienia talentu trzeba jednak wiêcej. Np. w Ajaksie Amsterdam
w naborze jednego rocznika uczestniczy parê tysiêcy dzieci, z
których wybiera siê ok. setki, a z niej do pierwszego sk³adu
Ajaxu trafi dwóch. Oczywiœcie, niekiedy nawet w takiej ma³ej
grupce b³yœnie jakiœ diament, przynajmniej na skalê Dolnego
Œl¹ska. My mo¿e mamy dwóch lub trzech m³odych pi³karzy z
du¿ym potencja³em w skali Dolnego Œl¹ska.
Ci¹gle dochodz¹ do nas informacje o kolejnych turniejach i rozgrywkach, w których udaje siê naszym ch³opakom
zajœæ wysoko.
Mo¿e trochê informacji o strukturach. Mamy trzy grupy
m³odzie¿owe: juniorów, trampkarzy oraz orlików. Juniorzy i
trampkarze graj¹ w normalnej lidze OZPN, a orliki uczestnicz¹
w rozgrywkach w formie jednodniowych turniejów odbywaj¹cych siê za ka¿dym razem w innym mieœcie.
Z jakimi rezultatami?

Z Piotrem Chowañskim
Chowañskim, trenerem pi³ki no¿nej, opiekunem
grup m³odzie¿owych (6-19 lat), rozmawia Adam Karolczuk

Juniorzy plasuj¹ siê w œrodku tabeli, co mnie jako trenera
nie satysfakcjonuje do koñca, ale bior¹c pod uwagê, ¿e gram
najm³odszym zespo³em w tej lidze, moi zawodnicy s¹ œrednio
m³odsi o 2 lata od rywali, graj¹ wiêc z lepszymi od siebie i wiele
mog¹ siê nauczyæ, poprawiaj¹c braki. Trampkarze nie notuj¹
ju¿ takich sukcesów, ale paru z tego zespo³u powinno wnet
wzmocniæ juniorów, którzy znów powalcz¹ o prymat w lidze,
jak to by³o w poprzednich latach, gdy dwukrotnie byli najlepsi.
Wreszcie orliki – najbardziej obiecuj¹ca grupa, któr¹ mam nadziejê d³u¿ej prowadziæ w takim sk³adzie; od jesieni bêdzie to
dru¿yna m³odzików w lidze OZPN.
Orliki jak sobie radz¹ na
tych turniejach?
SCHEINER NIERUCHOMOŒCI
ŒWIERADOWSKIE
Okrêg podzielono na dwie
grupy, w naszej gra ok. 10 druSNS 1065 - Œwieradów. Niewielki oœrodek
¿yn, miêdzy innymi z Bogatywczasowy na 21 miejsc z lat 80. 8 pokoi z
ni, Zgorzelca, Lubania i Leœnej.
umywalkami, 4 ³azienki, kuchnia, œwietlica,
My zwykle utrzymujemy 3-4
sauna i pomieszczenia gospodarcze. Dzia³ka
miejsce, rywalizuj¹c jak równi
2
1.105 m , mo¿liwoœæ rozbudowy (w planie tez równymi, a przecie¿ Bogatyren pod us³ugi turystyczne i zabudowê miesznia czy Zgorzelec maj¹ znaczkaniow¹). Cena 540.000 z³ (w tym VAT). PROnie szersze pole do wy³awiaWIZJÊ POKRYWA SPRZEDAJ¥CY!
nia zdolnych adeptów pi³ki.
Uczestniczymy te¿ w wielu imprezach sponsorowanych, jak
np. w pucharze Tymbarku – to
SNS 1541 - Œwieradów. Do wynajêcia
nieoficjalne mistrzostwa Pollokal handlowy w centrum miasta, przy
ski do lat 10 pod patronatem

g³ównym deptaku. Doskona³a lokalizacja!
Cena 2.900 z³.

PZPN. W niedawnych eliminacjach powiatowych, nie przegrywaj¹c meczu, zajêliœmy drugie miejsce, a czterech naszych
ch³opców trafi³o do reprezentacji powiatu: Micha³ Jab³onowski, Szymon Chmielowiec, Dawid Urbañski i Kewin Wawrzeñczyk. Czwórka ta pojecha³ na fina³ wojewódzki do Œwidnicy gdzie
w jednej z szeœciu grup przysz³o im rywalizowaæ z reprezentacjami powiatów ze ¯migrodu (przegrana 1:5), Œrody Œl¹skiej
(przegrana 1:2) oraz Lubina (remis 3:3). Ch³opcy z naszego
powiatu zakoñczyli rywalizacjê w fazie grupowej, ale dziêki takim imprezom nabieraj¹ du¿ej pewnoœci siebie i to bêdzie procentowaæ w przysz³oœci.
Ilu z trenowanych przez ciebie ch³opaków zagra³o w seniorach?

W ró¿nych dru¿ynach, nie tylko w Kwisie, ok. 15, a w TKKF
stanowi¹ ju¿ po³owê zespo³u.
Kiedy nowy nabór?
Ze wzglêdu na to, ¿e Orliki przechodz¹ do ligi m³odzików,
robi siê luka, tote¿ od koñca czerwca zacznie siê nabór do dru¿yny ¯aków, do której zapraszam ch³opców z rocznika 20042006. Ci¹gle te¿ mo¿na zg³aszaæ siê do Orlików (od wakacji
zespó³ M³odzików), przecie¿ nie mo¿na wykluczyæ, ¿e gdzieœ
ukrywa siê jakiœ niespe³niony, podwórkowy talent pi³karski w
wieku 10-12 lat. Chêtnych do uczestnictwa w zajêciach proszê
o kontakt pod numerem telefonu 691 121 197.
Og³aszasz nabór w trakcie trwania Euro 2012, kto wie,
czy na fali entuzjazmu dla wielkiej pi³ki nie zg³osz¹ siê t³umy
chêtnych. A twój typ na Euro?
Polska wyjdzie z grupy, a mistrzem zostanie Holandia lub
Portugalia.
Dziêkujê za rozmowê.

Zdjêcia pi³karzy, autorstwa Tomasza Chmielowca, zosta³y
wykonane podczas turniejów orlika 9 i 27 maja w Lubaniu.

Apel o ocalenie pamiêci
SNS 1682 - Œwieradów. Blisko gondoli - stylowy komfortowy dom z 2001 r. o pow. 334 m2.
Dzia³ka 2.324 m2. Wydzielony przy drodze pawilon gastronomiczny - 40 m2. Cena 1.250.000 z³.

SNS 1489 - Œwieradów, pó³ bliŸniaka na dzia³ce
1.008 m2, w cichej i spokojnej czêœci miasta.
Budynek parterowy z u¿ytkowym poddaszem i
wszystkimi mediami. Piekny widok na panoramê miasta i na góry. Cena 230.000 z³.

SNS 1806 - Œwieradów. Pensjonat, 324 m2, ok.
500 m od wyci¹gu orczykowego. 22 miejsca noclegowe w pokojach z ³azienkami. Dzia³ka na lekkim zboczu, 1.829 m2, umo¿liwia zagospodarowanie rekreacyjne lub budowlane. Cena 1.200.000
z³, do której nale¿y doliczyæ 23 proc. VAT.

W imieniu Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Œwieradowie oraz swoim w³asnym zwracam siê
do Pañstwa z proœb¹ o przekazywanie pami¹tek zwi¹zanych z dawnym Bad Flinsberg (obecnym Œwieradowem) do zbiorów regionalnej
kolekcji. W bibliotece istnieje ju¿ od kilku lat
ma³a wystawa zwi¹zana z histori¹ naszego miasta, któr¹ warto by³oby wzbogaciæ o nowe eksponaty, zdjêcia, widokówki i inne przedmioty
zwi¹zane z naszym piêknym uzdrowiskiem i
jego okolic¹.
W ka¿dym domu, na strychu czy te¿ w piwnicy, wœród makulatury znaleŸæ mo¿na ciekawe pami¹tki ze Œwieradowa, które niepotrzebnie pokrywaj¹ siê kolejn¹ warstw¹ kurzu lub
nawet u¿ywane s¹ na rozpa³kê w piecu. Dlatego zwracamy siê do Pañstwa z proœb¹ o przekazanie ich do kolekcji znajduj¹cej siê w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Ka¿dy nawet najmniejszy przedmiot bêdzie mile widziany i wyeksponowany na wystawie wraz z opisem. Nie
pozwólmy, by zachowane kawa³ki historii naszego miasta „posz³y z dymem” lub znalaz³y

swe miejsce na œmietniku!
Ucieszy nas wszystko: artyku³y, wycinki z
gazet, ksi¹¿ki, zdjêcia, widokówki, pocztówki,
mapy, przewodniki itp. To, co niektórym wydaje siê bezwartoœciowe, byæ mo¿e jest cenne
pod wzglêdem zawartych tam informacji o
Œwieradowie, które przyczyni¹ siê do lepszego poznania dziejów uzdrowiska.
Wszystkie te przedmioty mo¿na przynieœæ
do biblioteki przy ulicy 11 Listopada 35 (budynek Urzêdu Miasta, I piêtro).
Mo¿e uda siê
nam stworzyæ ma³e
regionalne muzeum,
dziêki któremu dowiemy siê wiêcej o
naszym piêknym
miasteczku. Liczymy
na Pañstwa wspó³pracê w tworzeniu
œwieradowskiej kolekcji pami¹tek.
Magdalena Olszewska

II Rajd Zdobywców Œlê¿y Uczymy się bezpiecznie żyć

28 kwietnia Œwieradowskie Or³y
wyruszy³y autokarem do Sobótki, by
zdobyæ „Œl¹ski Olimp” i odznakê
turystyczno-krajoznawcz¹ „Zdobycie Œlê¿y”. 41 piechurów w wieku
od 6 do 14 lat dzielnie znosi³o trudy
dwugodzinnego marszu przez Œlê¿añski Park Krajobrazowy na szczyt
Œlê¿y, która ma zaledwie 718 m
n.p.m. Porównuj¹c z nasz¹ Sêpi¹
Gór¹ czy Stogiem Izerskim wydaje
siê, ¿e wspinaczka na najwy¿szy
szczyt Masywu Œlê¿y i ca³ego
Przedgórza Sudeckiego to ³atwizna,
ale przy upale panuj¹cym tego
dnia... 5-kilometrowa trasa by³a wyzwaniem zarówno dla dzieci, jak i
doros³ych. Ciekawostk¹ trasy by³y
staro¿ytne rzeŸby kulowe, wœród
których wyró¿niona zosta³a granitowa rzeŸba „niedŸwiedzia” - wszyscy zdobywcy szczytu chêtnie siê
przy niej fotografuj¹.
W drodze powrotnej chwilê dru¿yna odpoczê³a przy Wie¿y Bismarcka na Wie¿ycy i dalej
powêdrowa³a do Sobótki, gdzie w Muzeum Œlê¿añskim im.
Stanis³awa Dunajewskiego zwiedza³a zbiory z zakresu archeologii, przyrody oraz historii regionu (rzemios³o artystyczne,
wydawnictwa), a tak¿e sztuki wspó³czesnej.
Po zwiedzeniu miasta „Or³y” ruszy³y do Œwieradowa odpoczywaj¹c i regeneruj¹c si³y po trudach marszu i myœl¹c o

Mieszkañcy i goœcie uzdrowiska w po³udnie 8 maja spotkali siê pod obeliskiem, aby uczciæ rocznicê zakoñczenia II
wojny œwiatowej i oddaæ czeœæ tym, którzy zginêli na wszystkich frontach. Obecne by³y te¿ poczty sztandarowe oraz delegacje: Urzêdu Miasta, Zwi¹zku Sybiraków, Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Uzdrowiska „Œwieradów-Czerniawa”, Nadleœnictwa Œwieradów, MOPS, szkó³ oraz przedszkola.
W imieniu burmistrza uroczystoœæ rozpocz¹³ Eugeniusz
Grabas, przypominaj¹c skutki najwiêkszego konliktu zbrojnego w historii œwiata, który poch³on¹³ ok. 55 milionów ofiar.
Nastêpnie uczniowie klas drugich i laureaci konkursu recytatorskiego „O Wieczne Pióro Burmistrza Miasta” przedstawili program s³owno-muzyczny zakoñczony z³o¿eniem
przez delegacje wi¹zanek kwiatów. Jeszcze po zakoñczeniu
uroczystoœci uczestnicy mogli poœpiewaæ sobie pieœni wojenne wspólnie z dzieæmi, które na uroczystoœæ przygotowa³a
Gra¿yna Kasprzak.
TF

kolejnych wycieczkach i rajdach, dziêki którym poznaj¹ piêkno naszej Ojczyzny.
Serdecznie dziêkujemy Bogus³awie Olkowskiej i Dariuszowi Kasprzakowi - za opiekê nad dzieæmi podczas wycieczki,
bo bez ich pomocy nasza wyprawa w góry tak licznej grupy
nie dosz³aby do skutku.
Teresa Fierkowicz i Gra¿yna Kasprzak

Pamiêtamy o ofiarach

Gotuj z Przystup¹
Truskawka roœnie w jednym miejscu przez
kilka lat, wielokrotnie kwitn¹c. Jej uprawa jest
bardzo ³atwa, tylko pamiêtajmy, by j¹ trochê
dopieœciæ i wypielêgnowaæ. Owoc ten powsta³
przez przypadkowe skrzy¿owanie poziomki
chilijskiej i poziomki z Wirginii. Owoce truskawki nadaj¹ siê do spo¿ycia na surowo (najsmaczniejsze s¹ wprost z krzaka, czego jednak higieniœci zdecydowanie nie polecaj¹, ale
ktokolwiek znajdzie sie na plantacji truskawek, zapomina o istnieniu tej grupy zawodowej), s¹ tak¿e wyœmienite do mro¿enia i robienia ró¿nych przetworów. Pamiêtajmy te¿,
¿e owoc truskawki zawiera wiêcej witaminy
C ni¿ niektóre cytrusy.
Zacznijmy smakowaæ truskawkê od sa³atki (mo¿e nie wszyscy praktykuj¹ mieszanie
warzyw i owoców, niemniej radzi³bym przynajmniej spróbowaæ).
Sk³adniki: 0,5 kg truskawek, g³ówka sa³aty mas³owej, opakowanie œwie¿ej rukoli,
150 g sera pleœniowego gorgonzola (lub tañszego zamiennika - lazura), 100 g pestek dyni,
musztarda, miód,
ocet balsamiczny,
sól.
W misce mieszamy poszarpan¹
sa³atê z rukol¹, nastêpnie dodajemy
pokrojne w grubsze plastry truskawki (ok. 1 cm),
kruszymy ser ple-

œniowy, odstawiamy wszystko do lodówki i
w tym czasie redukujemy ocet balsamiczny.
To proces uzyskania sosu balsamico we
w³asnym zakresie, by nie kupowaæ go w sklepie. Polega on na tym, ¿e w rondlu przez 3
minuty karmelizujemy 3 ³y¿ki miodu, dolewamy 250 ml octu i na delikatnym ogniu odparowujemy go przez ok. 25 minut. Studzimy i sos mamy gotowy.
Teraz przygotoujmy sos musztardowomiodowy. 3 ³y¿ki musztardy sarepskiej mieszamy rózg¹ w misce ze szczypt¹ soli, dodajemy 100 ml miodu i mieszamy do uzyskania
jednolitej masy. Sos dodajemy do sch³odzonej sa³atki, wyk³adamy na talerz i skrapiamy
ca³oœæ sosem balsamico, sypi¹c na koniec

Wsparcie systemu bezpieczeñstwa Województwa Dolnoœl¹skiego poprzez nabycie przez dzieci i m³odzie¿ wiedzy i
umiejêtnoœci pomocy sobie i innym oraz bezpiecznych zachowañ w sytuacjach zagro¿eñ i w ¿yciu codziennym - to g³ówny
cel Dolnoœl¹skiego Konkursu Bezpieczeñstwa dla Dzieci i
M³odzie¿y „Uczê siê bezpiecznie ¿yæ” o tytu³ Mistrza Dolnego Œl¹ska w Edukacji dla Bezpieczeñstwa.
Organizatorami s¹: Województwo Dolnoœl¹skie, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Nysa, Wojewódzki
Oœrodek Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze, Legnicy, Wa³brzychu i we Wroc³awiu.
Na etapie subregionalnym, który 18 kwietnia odby³ siê w
Jeleniej Górze, uczestnicy rozwi¹zywali praktyczne problemy zainscenizowane na stacjach konkursowych, nasz¹ szko³ê
reprezentowa³y zespo³y z klas I-III (Kasia Salawa, Olek Hryñko i Oliwier Piotrowiak) i z klas IV-VI (Paulina Tomaszewska, Ola Andziulewicz i Natalia Rewers), a uczniowie wykazali siê wiedz¹ na temat pojêtego bezpieczeñstwa zdobyt¹ w
trakcie zajêæ pierwszej pomocy powadzonych przez Izabelê
Salawê.
Teresa Fierkowicz

pestki po sa³atce.
Ten pozornie chaotyczny misz-masz (truskawka, miód, musztrada, ser, ocet) sprawia,
¿e przy konsumpcji
rozró¿niamy smaki
wszystkich tych
sk³adników.
Teraz wykorzystamy truskawkê przy
deserze, bez którego
Francuzi nie wyobra¿aj¹ sobie posi³ku,
obecnego w ka¿dym
barze, bistro czy restauracji.
Sk³adniki: 5 jaj,
szklanka
m¹ki,
szklanka cukru (polecam br¹zowy), ³y¿ka
kwaœnej œmietany (12
proc.), ³y¿eczka
proszku do pieczenia,
1 kg truskawek, 250 g sera mascarpone, 3 ³y¿ki
cukru pudru, opakowanie galaretki truskawkowej.
Jaja ukrêcamy (z bia³kami) z cukrem do
bia³oœci, dodajemy m¹kê i dalej krêcimy, dodajemy proszek, œmietanê i pieczemy w ma³ych foremkach do tartaletek w temp. 180 stopni przez pó³ godziny.
Ser ucieramy z cukrem pudrem przez ok.
10 minut, dorzucamy pokrojone w æwiartki
truskawki i k³adziemy je na wystudzone foremki, dekorujemy pozosta³ymi truskawkami
i zalewamy galaretkê, po czym wstawiamy do
lodówki.
Nie mniej ezgotyczne w polskich warunkach danie to zapiekany kozi ser z truskaw-

kami w cieœcie francuskim.
Sk³adniki: ciasto francuskie (mo¿na je
nabyæ w marketach), 1 kg truskawek, cebula
czerwona, ³y¿ka cukru br¹zowego, ³y¿ka mas³a, œwie¿a bazylia, 50 ml whisky, 200 g koziego sera (jeœli ktoœ nie lubi, mo¿e u¿yæ sera
pleœniowego lub fety).
Ciasto francuskie rozmra¿amy, szklank¹
wycinamy kr¹¿ki, wyk³adamy na papier i na
blachê, pieczemy w 190 stopniach przez ok.
20 minut, wyci¹gamy i studzimy.
Cebulê kroimy w piórka, sma¿ymy na
maœle, dodaj¹c cukier i whisky, wszystko odparowujemy, a¿ otrzymamy delikatn¹ konfiturê.
Upieczone kr¹¿ki z ciasta francuskiego
przekrawamy na pó³ (poziomo), doln¹ czêœæ
smarujemy konfitur¹, dok³adamy kilka plasterków truskawek, plasterek sera, przykrywamy
górn¹ czêœci¹ ciasta i wk³adamy do rozgrzanego do 200 stopni piekarnika na ok. 5 minut. Wyk³adamy na talerz, ozdabiamy œwie¿¹
bazyli¹. Voila!
Na koniec coœ z polskiej tradycji - truskawka z bit¹ œmietan¹.
Œmietanê kremówkê (36 proc.) ubijamy z
cukrem i cukrem waniliowym na sztywno.
Truskawkê kroimy wed³ug uznania (ale mog¹
te¿ byæ w ca³oœci), mieszamy z ubit¹ œmietan¹, sch³adzamy (te¿ wed³ug uznania, ale lepsze s¹ zimniejsze) i podajemy na stó³.
Za miesi¹c opowiemy o wspania³ych, acz
ca³kowicie niedocenianych przez nas szparagach (choæ Polacy s¹ najlepsi w ich zbieraniu) - nawet sobie Pañstwo nie wyobra¿aj¹,
jakie smakowitoœci mo¿na z nich przyrz¹dziæ.
Przepisy Szymona Przystupy
spisa³ i do druku poda³ Adam Karolczuk

Gramofon - reaktywacja
Zgodnie z zapowiedzi¹, kontynuujê rozpoczêty w ubieg³ym miesi¹cu temat gramofonów. Jak napêdzany
jest talerz gramofonowy? Jak zbudowane s¹ wk³adki? Jak wygl¹daj¹ wspó³czesne ostrza igie³? Jak
przywróciæ do ¿ycia stary gramofon ze strychu? Na te pytania postaram siê odpowiedzieæ w tym artykule.
Tomasz Przybylski, tomasz.przybylski@poczta.onet.pl
Jedn¹ z najwa¿niejszych rzeczy w gramofonie jest zapewnienie jednostajnego ruchu
obrotowego p³yty. Na przestrzeni lat stosowano ró¿ne rozwi¹zania, jednak na sta³e przyjê³y
siê tylko trzy typy napêdu przedstawione na
rysunku poni¿ej:

  bezpoœredni (direct drive – talerz jest
zak³adany na trzpieñ wychodz¹cy
bezpoœrednio z silnika),
 paskowy (belt drive – napêd z u¿yciem
paska gumowego, okalaj¹cego wa³ek silnika
oraz talerz/podtalerzyk),
idler (napêd za pomoc¹ gumowego kó³ka, dociskanego jednoczeœnie do wa³ka silnika
talerza).

Wiêkszoœæ nowoczesnych gramofonów
posiada lampkê stroboskopow¹ umo¿liwiaj¹c¹
wizualne kontrolowanie prêdkoœci obrotowej
talerza oraz pokrêt³o manualnej regulacji obrotów.
Niezale¿nie od zastosowanej metody nale¿y pamiêtaæ o regularnym smarowaniu ³o¿yska trzpienia, na którym krêci siê talerz. Brak
odpowiedniego smarowania mo¿e skutkowaæ
nieoczekiwanymi zmianami prêdkoœci obrotowej w czasie odtwarzania p³yty.
Inn¹ wa¿n¹ rzecz¹ w gramofonie jest wk³adka i zastosowana w niej
ig³a. Jedna z piêciu

z³otych zasad Ortofona, duñskiego producenta sprzêtu audio od 1918 roku, mówi: „zmiana
wk³adki w gramofonie na lepsz¹ zawsze siê
op³aca - jest to pierwszy i jedyny komponent
Hi-Fi, który ma kontakt z rowkiem p³yty, wiec
nigdy nie mo¿e byæ za dobry”.
Wœród konstrukcji wk³adek rozró¿niamy:
 piezoelektryczne – maj¹ce znaczenie
tylko historyczne z powodu w¹skiego pasma
przenoszenia (niska jakoœæ, wymaga³y równie¿
znacznie wiêkszego nacisku na p³ytê powoduj¹c jej szybsze zu¿ycie),
elektromagnetyczne – magnes poruszany wzglêdem cewki (oznaczenie MM – Moving
Magnet), najczêœciej spotykane wk³adki, daj¹ce u¿ytkownikowi mo¿liwoœæ
wymiany ig³y we w³asnym
zakresie,
magnetoelektryczne –
cewka poruszana wzglêdem
magnesu (MC – Moving
Coil),
optyczno-laserowe.
Wk³adka MM jest te¿ w polskiej literaturze
nazywana adapterem elektromagnetycznym.
Ig³a w niej jest po³¹czona z magnesem. Ruch
ig³y œledz¹cej œcianki rowka przenoszony jest
na ruchomy magnes, który porusza siê wewn¹trz cewki generuj¹cej sygna³ akustyczny.
Poniewa¿ cewki we wk³adce MM pozostaj¹ nieruchome, mog¹ one byæ relatywnie du¿e.
Uproszczon¹ budowê takiej wk³adki przedstawia rysunek (z prawej).
Powszechnie u¿ywane s¹ trzy typy igie³.
Ig³y sferyczne, ig³y eliptyczne, ig³y fine-line.
Najpopularniejsze s¹ ig³y sferyczne - ³atwe i
tanie do wytworzenia. Stosowane s¹ zazwyczaj
w najtañszych modelach wk³adek. Wad¹ igie³
sferycznych jest to, ¿e nie radz¹ sobie
z przenoszeniem najwy¿szych

wek p³yty powoduje zmianê uzyskiwanego
brzmienia. Obni¿aj¹c nacisk polepszamy przestrzennoœæ, a dŸwiêk staje siê nieco jaœniejszy.
Zwiêkszaj¹c nacisk dodajemy niskich tonów i
zwiêkszamy dynamikê. Dziêki temu mamy
mo¿liwoœæ odpowiedniego dopasowania
dŸwiêku gramofonu do w³asnych upodobañ czy
te¿ brzmienia ca³ego systemu audio.
W tym miejscu chcia³bym zachêciæ Szanownych Czytelników do odszukania starych
gramofonów i p³yt wyniesionych na strych czy
te¿ do piwnicy. Pocz¹tek przygody z gramofonem nie musi byæ kosztowny. Czasem wystarczy tylko wymiana ig³y (s¹ naprawdê tanie),
czasami pomo¿e smarowanie mechanizmu i ju¿
po chwili mo¿na cieszyæ siê dŸwiêkiem z gramofonu. Na serwisach aukcyjnych czêsto mo¿na tanio kupiæ u¿ywany sprzêt w bardzo dobrym stanie. Brzmienie muzyki z p³yty winylowej mo¿e dostarczyæ wielu niezapomnianych
wra¿eñ.
Na koniec przedstawiê kilka wskazówek
pomocnych w przywracaniu do ¿ycia starego
gramofonu. Przed pierwszym uruchomieniem
gramofonu nale¿y wykonaæ jego gruntowny
przegl¹d. Sprawdzamy, czy kabel zasilaj¹cy ma
ci¹g³oœæ izolacji elektrycznej (dla unikniêcia
pora¿enia pr¹dem) i czy kabel sygna³owy ma
odpowiednie wtyczki oraz przewód uziemienia
do wzmacniacza. Tak¿e wzmacniacz powinien
posiadaæ odpowiednie wejœcie gramofonowe
(w przypadku pod³¹czenia do wiêkszoœci nowych zestawów kina domowego potrzebny
bêdzie dodatkowy przedwzmacniacz gramofonowy). Nale¿y te¿ sprawdziæ windê ramienia.
Nie powinna ona opadaæ zbyt szybko. Optymalny przedzia³ to 3-5 sekund od momentu
zwolnienia dŸwigienki windy do styku ig³y z
rowkiem p³yty. W windach gramofonowych
stosowany jest smar o bardzo wysokim wspó³czynniku lepkoœci dynamicznej - ponad
100.000 cPs. Sprawdzamy tak¿e, czy ig³a nie
jest skrzywiona. Chcê podkreœliæ, ¿e dla utrzymania p³yt w dobrym stanie zalecana jest wymiana ig³y na now¹, poniewa¿ nie mamy pewnoœci, w jaki sposób by³a ona wczeœniej u¿ytkowana. Czyst¹ p³ytê przed odtworzeniem nale¿y przetrzeæ z kurzu such¹ i miêkk¹ œciereczk¹. Bardzo brudne p³yty nale¿y umyæ, nie
mocz¹c etykiet, najlepiej wod¹ destylowan¹ z
kilkoma kroplami p³ynu do naczyñ (woda destylowana po wyschniêciu nie pozostawia
kryszta³ków soli mineralnych). W sprzeda¿y
internetowej s¹ dostêpne gotowe p³yny na bazie alkoholu izopropylowego.
W razie pytañ zwi¹zanych z uruchomieniem
lub napraw¹ gramofonu s³u¿ê pomoc¹.

czêstotliwoœci pasma akustycznego. Ig³y eliptyczne s¹ rozwi¹zaniem dro¿szym, ale daj¹cym
dok³adniejsze odwzorowanie dŸwiêku, co wynika z kszta³tu ig³y umo¿liwiaj¹cego precyzyjniejsze prowadzenie jej w rowku p³yty. Trzeci
typ igie³, przez Ortofona nazywany jest Fineline. Posiada profil zbli¿ony do igie³ eliptycznych, lecz powierzchnia styku ig³y z rowkiem
jest wiêksza. Dziêki temu si³a nacisku rozk³ada
na wiêksz¹ powierzchnie, zwiêkszaj¹c tym samym ¿ywotnoœæ igie³ i p³yt. Wiêkszoœæ producentów wk³adek opatentowa³a w³asne kszta³ty
igie³ i szlify ostrza. Japoñska firma Audio-Technica, której produktów jestem mi³oœnikiem,
oferuje m.in. dwie odmiany igie³ typu fine-line:
Linear Contact i MicroLine. Ig³y tego typu s¹
tak cienkie, ¿e niemal niewidoczne go³ym
okiem.
Ze wzglêdu na niewielkie wymiary i stosunkowo du¿y nacisk ostrze ig³y jest wykonane z
czystego diamentu. Wsporniki igie³, w których
osadzane s¹ diamentowe ostrza, s¹ wykonane
z najlepszych materia³ów (g³ównie z boru i s¹
platerowane z³otem). Profile i kszta³ty ostrzy
igie³ firmy Audio-Technica na rysunku poni¿ej.

Nacisk ig³y na p³ytê jest uzale¿niony od
w³aœciwoœci konstrukcyjnych i mechanicznych
danej wk³adki. Jest on ustalany przez producenta dla ka¿dego modelu wk³adki. Najczêstszym zakresem jest przedzia³ od 1,5 g do 2 g
(w niektórych wk³adkach Audio-Technica nawet 0,8-1,6 g). Dlaczego jest to zakres, a nie
konkretna wartoœæ? OdpowiedŸ jest prosta.
Nawet nieznaczna zmiana nacisku ig³y na ro-
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Urz¹d Miasta i Miejska Biblioteka Publiczna przy okazji
trwaj¹cej kampanii POSTAW NA RODZINÊ og³aszaj¹ konkursy dla dzieci i m³odzie¿y: fotograficzny pod nazw¹ RODZINA
W OBIEKTYWIE oraz plastyczny - JA I MOJA RODZINA.
Prace mo¿na sk³adaæ w bibliotece do 27 sierpnia br. do
godz. 1600. Og³oszenie wyników oraz wrêczenie nagród nast¹pi na I Festynie Rodzinnym - 1 wrzeœnia
w Œwieradowie i 2 wrzeœnia w Czerniawie
(szczegó³y podane zostan¹ na plakatach).
Prace bêd¹ wystawione w budynku Urzêdu
Miasta (w tzw. „Galerii na Schodach”) oraz
w bibliotece.

Walki byków
15 maja trzynaœcie odwa¿nych osób pisa³o w bibliotece dyktando u³o¿one tradycyjnie przez Krystynê Fenczyszyn pt.
„Mecz”. Nie by³o bezb³êdnych prac - jedynie Ada Ma³gorzata Gorzeñ pope³ni³a 2
b³êdy, pozosta³a dwunastka uczestników
strzeli³a razem 154 byki.
By³o to trudne
dyktando, o czym
mo¿na przekonaæ
siê czytaj¹c tekst pt.
„Mecz”.
Zniszczê, spalê,
zgubiê – wrzeszcza³
zszarza³y ze z³oœci „kibic”. Zdziera³ g³os od
chwili, gdy jego ulubiony napastnik sfaulowa³
przeciwnika i otrzyma³
czerwon¹ kartkê. „Kibic” œci¹gn¹³ zszyt¹ naprêdce szarfê i cisn¹³
ni¹ w b³oto. Toczy³ zdzicza³ym spojrzeniem, szukaj¹c ofiary. Zdyba³ wreszcie mnie. Za to chuligañstwo mia³em go ochotê po
prostu sch³ostaæ, ale skwitowa³em jego spojrzenie…
uœmiechem. Stan¹³ jak wryty! Z mojej strony by³o to
superekstremalne posuniêcie, a on nie wiedzia³, czy
zosta³ zhañbiony. Pomyœla³em, ¿e za chwilê zgruchocze mi koœci, ale on zg³upia³ doszczêtnie. Zme³³ przekleñstwo w zêbach i zgarn¹wszy zgrajê swoich „superwybrañców”, zszed³ z trybuny.
No, zniszczy³em jedn¹ hydrê! Œcisn¹³em rêkê
kolegi, który œpiesz¹c z pomoc¹, stan¹³ tu¿ obok mnie.
Schyli³em siê, by sprawdziæ, czy sponiewierana szarfa
le¿a³a tam, gdzie j¹ porzucono. Le¿a³a, a obok niej
zdewastowane ³awki, zdruzgotane s³upki, zdemontowane kosze na œmieci. ¯a³osny widok zharmonizo-

Szanowni Nauczyciele, Drodzy Rodzice,
pragniemy zaproponowaæ Pañstwu wspó³pracê w ramach konkursu plastycznego bêd¹cego kontynuacj¹ tego, jaki odby³ siê w zesz³ym roku, w
którym niemal 700 dzieci z Polski i Czech rysowa³y Rusa³kê Izerinê.
Rysunki nt. „Jak ¿yje siê w krainie Rusa³ki Izeriny” mog¹ byæ wykonane
dowoln¹ technik¹ w formacie A3, a konkurs og³aszany jest w dwóch kategoriach: do lat 8 i 8-12 lat. Wernisa¿ i dzieñ zabaw dla dzieci odbêdzie siê
6 paŸdziernika na Jizerce, nastêpnie wystawa najlepszych prac zostanie
zaprezentowana w formie objazdowej w kolejnych miejscowoœciach Gór
Izerskich.
W konkursie mog¹ wzi¹æ udzia³ szko³y podstawowe, oœrodki pracuj¹ce z
dzieæmi, obozy letnie oraz osoby indywidualne. Z wszystkich prac dzieci
zostanie wylosowanych 10 rysunków, których autorzy otrzymaj¹ nagrody
rzeczowe, pozosta³e dzieci otrzymaj¹ drobny upominek.

Czynny wolontariat
potrzebuje wsparcia
W czerwcu koñcz¹ edukacjê Edyta Pachciarek i Micha³ Tetich, którzy dzia³ali w grupie wolontariatu przy bibliotece (Edyta od
IV klasy podstawówki, Micha³ od pocz¹tku
gimnazjum). Znaj¹c ich zaanga¿owanie, wiemy, ¿e bêdzie mo¿na na nich polegaæ, ale doskonale zdajemy sprawê, ¿e nowe obowi¹zki i dojazdy zajm¹ wiele czasu. Dlatego
wspólnie z Edyt¹ i
Micha³em kierujemy apel do m³odszych kolegów.
W myœl g³ównych hase³ wolontariatu licz¹ siê
przede wszystkim
sumiennoœæ, systematycznoœæ i goto-

woœæ niesienia pomocy innym.
Je¿eli posiadasz umiejêtnoœci organizacyjne, plastyczno-techniczne, muzyczne,
komputerowe, taneczne - zg³oœ siê do biblioteki, gdzie zostan¹ Ci udzielone niezbêdne
informacje, jak zostaæ naszym wolontariuszem, musisz tylko mieæ ukoñczone 13 lat i
byæ czytelnikiem (mieæ swoj¹ kartê biblioteczn¹).
Wolontariusz mo¿e pomagaæ, wspó³organizowaæ imprezy kulturalne, prowadziæ konkursy komputerowe s³u¿yæ pomoc¹ informatyczn¹, dostarczaæ ksi¹¿ki czytelnikom, którzy tego potrzebuj¹.
Wszystkich chêtnych prosimy o przybycie do biblioteki w godzinach otwarcia lub
te¿ skontaktowaæ siê z Edyt¹ lub Micha³em
w szkole.

Masz problemy z przeczytaniem drobnego
druku lub smsa? Musisz odsuwaæ czytany
tekst na coraz wiêksz¹ odleg³oœæ? Spokojnie,
nie ma czym siê denerwowaæ! To naturalny
proces, dotycz¹cy wszystkich ludzi, nazywany prezbiopi¹, ale to równie¿ znak, ¿e Twoje
oczy potrzebuj¹ pomocy.
Dziêki stronie www.czasnawzrok.pl dowiesz siê wiêcej oraz uzyskasz informacje na
temat najlepszych rozwi¹zañ dla osób po 40.
roku ¿ycia, do których akcja „Czas na wzrok”

wa³ siê w tym momencie z moim nastrojem. By³em
zziêbniêty i g³odny. Zsun¹³em siê z pochy³oœci trybuny, star³em b³oto z butów i œpiesznie przekroczy³em bramê stadionu.
Takie hocki-klocki na stadionie?! Ohydztwo! Jedno jest pewne. Uœmiech czyni cuda. A Euro 2012 ju¿
za pasem.

Poza Ad¹ do odwa¿nych nale¿eli: Jakub
Gruszecki, Klara Kopeæ, Dominika Kopeæ,
Natalia Strózik, Katarzyna Kudyba, Adriana
Mazurkiewicz, Micha³ Tetich, Marysia Salawa, Iza Figa, Kamil Zarêbiñski, Oskar Nogal
i Teresa Fierkowicz (!).
Uczestnicy zgodni byli, i¿ pani¹ Krystynê
cechuje specyficzne poczucie humoru i wyczucie rzeczywistoœci, gdy¿ nawet w dyktandzie mo¿na by³o odnaleŸæ akcenty Euro 2012,
które dla nich okaza³o siê ortograficzn¹ klêsk¹.
A ch³opcy podsumowali krótko – mamy nadzieje, ¿e pi³karska kadra bêdzie lepsza od
naszej 13-osobowej ortograficznej dru¿yny!
KP
jest skierowana i które maj¹ problemy z widzeniem. Jej celem jest dostarczenie informacji na temat prezbiopii oraz najlepszych
sposobów jej korygowania. Do tej pory przeprowadzono j¹ we Wroc³awiu, w regionach:
³ódzkim, opolskim, lubuskim i poznañskim,
obecnie trwa w woj. dolnoœl¹skim, pomorskim, zachodniopomorskim oraz Pile i Lesznie.
W salonie OPTYK-TRENDY przy ul. Zdrojowej 6c (tel. 75 78 16 888) osoby powy¿ej
40. roku ¿ycia bêd¹ mog³y skorzystaæ z bezp³atnych badañ ostroœci wzroku do koñca
czerwca br.

Chcesz założyć żłobek? Sprawdź, jak to zrobić

Pod adresem www.zlobki.mpips.gov.pl Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej uruchomi³o stronê internetow¹ skierowan¹ do rodziców ma³ych dzieci,
którzy chcieliby skorzystaæ z us³ug ¿³obków i klubów dzieciêcych, do gmin, które prowadz¹ ¿³obki lub kluby dzieciêce (albo chcia³yby je utworzyæ), a tak¿e
podmiotów, które zamierzaj¹ rozpocz¹æ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w tych formach. Na stronie znajduj¹ siê równie¿ informacje dla osób chc¹cych zawodowo zajmowaæ siê opiek¹ nad ma³ymi dzieæmi (zostaæ niani¹, opiekunem dzieciêcym lub opiekunem w ¿³obku).

TERESA KWIATKOWSKA
ARTYSTA MALARZ
Mgr sztuki
Absolwentka Akademii Sztuk
Piêknych Wydzia³u Malarstwa i
RzeŸby we Wroc³awiu
olejne malarstwo sztalugowe
portret, pejza¿, martwa natura

tel. 75 78 1
6 320
16
galeria aut
or
autor
orsska
www
.t.tessar
essar
t.eu
www.t
essart.eu

KOMPUTEROWE BADANIE SERCA:
NOWA DIAGNOSTYKA - CYFROWE EKG
+ CYFROWA WEKTOKARDIOGRAFIA
Z OBRAZEM NACZYÑ
WIEÑCOWYCH; PULSOKSYLOMETRIA
(badanie zawar
toœci tlenu we kr
wi do okreœlenia
zawartoœci
krwi
mo¿liwoœci wysi³ków fizycznych w war
unkach górskich)
warunkach
górskich);;
zuch).
USG (tarczyca, nerki, prostata, brbrzuch).

Miejska Biblioteka Publiczna og³asza konkurs pod nazw¹

MÓJ ULUBIONY ZWIERZAK
Technika - dowolna (plastyczna, techniczna, fotografia itp.)
Prace prosimy sk³adaæ w bibliotece do 7 wrzeœnia br.

kardiologiczna
nadciœnienia têtniczego
 leczenie nerwic  leczenie uzdrowiskowe
profilaktyka

leczenie

DR NAUK MED.
JAKUB KWIATKOWSKI
ŒWIERADÓW-ZDRÓJ,
UL. STRUMYKOWA 8

Przyjmuje: wtorki i pi¹tki
w godz. 9 00 –11 00 i 17 00 –18 00
Rejestracja pod nr. tel. 75 78 16 320

w g o d z . 8 00– 9 00

Piłkar ze TKKF KWISA zakończyli sezon
Pi³karze TKKF Kwisa zakoñczyli sezon 2011/12, uzyskuj¹c wyniki w ostatnich meczach rundy wiosennej: 1:1 ze Stell¹ Lubomierz, 1:0 z Cosmosem Radzimów, 4:0 z
B³êkitnymi Studniska Dolne, 4:0 ze Skalnikiem Rêbiszów i 3:3 z liderem rozgrywek
Bazaltem Sulików, zajmuj¹c ostatecznie drugie miejsce w grupie z dorobkiem 57
punktów.
Wojciech Ostrejko „Raul” zdoby³ w sezonie 38 bramek, zostaj¹c bezapelacyjnym
królem strzelców tych rozgrywek. Przy okazji strzelaj¹c Bazaltowi dwie bramki zaliczy³ 270 i 271 trafienie w barwach „Kwisy”. Gratulujemy!

ZAPROSZENIE DO PRZET
ARGU
PRZETARGU
Wspólnota mieszkaniowa przy ul. Bronka Czecha 9 zaprasza
zainteresowane
firmy do sk³adania ofert na wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej w zwi¹zku
z planowan¹ renowacj¹ elewacji budynku. Tel.
501 954 448.

UM wykazuje
Burmistrz Miasta Œwieradów-Zdrój informuje, ¿e na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta
20 maja 2012 r. zosta³y podane do publicznej
wiadomoœci - na okres 21 dni - wykazy (do
wgl¹du w godzinach pracy urzêdu) w sprawie
wyznaczenia do sprzeda¿y w trybie przetargu
ustnego nieograniczonego dzia³ek:
nr 33/3, am. 9, obr. IV, po³o¿onej
przy ul. Wyszyñskiego;

nr 3/13, am. 4, obr. V, po³o¿onej
przy ul. Wiœniowej;

nr 3/15, am. 4, obr. V, po³o¿onej
przy ul. Wiœniowej.

OG£OSZENIA DROBNE

· Tomasz Miakienko - licencjonowany zarz¹dca nieruchomoœciami podejmie wspó³pracê ze wspólnotami mieszkaniowymi. Kompleksowa obs³uga.Tel. 601 506 232, 75 78 17 401 · Sprzedam gara¿
dwustanowiskowy przy ul. Górskiej. Tel. 75 78 17 288 (po godz. 15) · Kancelaria Podatkowa KARGEM
mgr Bogumi³a Tasulis. Tel. 75 75 225 38, 506 053 924, 601 835 007 · Sprzedam taœmê kalenicow¹
firmy DACHROL w kolorze antracytu (czarna) - 13 rolek (ka¿da 5 mb). Tel. 693 304 511 · Sprzedam
felgi aluminiowe 13'' z oponami wielosezonowymi firmy Goodyear, rozstaw œrub 4x100. Tel. 695 299
223 · Dam pracê dodatkow¹. Tel. 75 721 29 01 (po godz. 20) · Manicure i pedicure z mo¿liwoœci¹
dojazdu do domu. Rezerwacja telefoniczna pod nr. 665 285 666 · Wydzier¿awiê lub wynajmê na rok
lokal (mieszkanie) o powierzchni pow. 60 m2 - pod dzia³alnoœæ - w okolicy Œwieradowa. Tel. 600 035
521 · Sprzedam skrzypce wykonane przez lutnika (dla doros³ych). Tel. 501 774 594 · Sprzedam kino
domowe Panasonic. Tel. 661 784 827 · Mieszkania do wynajêcia, 800 m od centrum Œwieradowa. Tel.
602 820 744 · Sprzedam tanio fotel rozk³adany jednoosobowy. Tel. 501 954 448.

Kalendarz wydawniczy

Wed³ug planu kolejne numery „Notatnika” powinny trafiæ do r¹k Czytelników 11 lipca, 16 sierpnia, 12 wrzeœnia, 10 paŸdziernika, 14 listopada i 19 grudnia 2012 r. Reklamodawców prosimy, by swe og³oszenia
nadsy³ali najdalej do 27 czerwca, 31 lipca i 1 sierpnia br.

Zak³ad Us³ug Pogrzebowych i Cmentarnych

Mieczys³aw Siergun

Kompleksowe us³ugi pogrzebowe: transport zmar³ych,
w³asna ch³odnia dla zmar³ych, ubieranie i kosmetyka
zmar³ych, trumny, urny, wieñce, wi¹zanki, kwiaty.
Kredytowanie kosztów pogrzebu w ramach zasi³ku ZUS.
Za³atwianie formalnoœci w urzêdach i na cmentarzu.
Kamieniarstwo nagrobkowe. Po wykonaniu kompleksowej
us³ugi pogrzebowej - rabaty na nagrobki.

tel. 603 79 66 87, 609 55 79 79, 75 78 97 011

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.

„Śladem Izerskich Tajemnic” (IV)
Projekt wspó³finansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich: „Europa inwestuj¹ca w obszary wiejskie”. Operacja maj¹ca
na celu „wzrost atrakcyjnoœci turystycznej poprzez wytyczenie szlaku turystycznego
w Górach Izerskich i na Pogórzu Izerskim” wspó³finansowana jest ze œrodków Unii
Europejskiej w ramach dzia³ania „Wdra¿anie lokalnych strategii rozwoju” - ma³y
projekt. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Koszt realizacji
zadania wynosi ok. 60 tys. z³otych, przyznana kwota dofinansowania to 24.905,31 z³.

W maju br. wykonane zosta³y kolejne kamienie-g³azy.
Oznakowany zosta³ Wodospad
Kwisa - na zdjêciu obok Jacek
Despot wykuwa w kamieniu
obrys pieczêci, a poni¿ej gotowy kamieñ z pieczêci¹ prezentuje Dorota Marek, szefowa referatu promocji UM, nadzoruj¹ca wykonanie wszystkich kamiennych p³askorzeŸb w ramach projektu.
„Pieczêæ” przybito równie¿
na atrakcji turystycznej na Bia³ym Kamieniu, czyli na Sêpiej
Górze (fot. powy¿ej).
Referat Promocji Gminy,
Turystyki, Kultury i Sportu
przygotowuje krótkie filmiki
obrazuj¹ce proces wykonania
p³askorzeŸb, które ju¿ wkrótce
bêdzie mo¿na obejrzeæ na stronie www.swieradowzdroj.pl
(w zak³adce „Filmy” na stronie
g³ównej). MHD
Zdjêcia wykona³
Tomasz Chmielowiec

Rowerowy raj
Urz¹d Marsza³kowski pozytywnie rozpatrzy³ nasz wniosek o przyznanie pomocy, z³o¿ony w zakresie ma³ych
projektów w ramach dzia³ania 4.1/413 „Wdra¿anie lokalnych strategii rozwoju” objêtego PROW na lata 2007-2013
– 17 maja w Departamencie Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych Wydzia³u Obszarów Wiejskich UMWD we
Wroc³awiu burmistrz R. Marciniak i skarbnik I. Kosmala podpisali umowê o dofinansowanie projektu, którego celem
jest opracowanie przewodnika rowerowego „Rowerowy raj – œcie¿ki rowerowe Gór Izerskich”. Ca³kowity koszt projektu wynosi 30.628,50 z³, a dofinansowanie - 18.877,60 z³.
W przewodniku znajd¹ siê informacje o tym, co warto zwiedziæ w Œwieradowie i innych miejscowoœciach nale¿¹cych do Lokalnej Grupy Dzia³ania Partnerstwa Izerskiego. W czterech punktach naszego miasta ustawione zostan¹
tablice informacyjne ze szlakami rowerowymi oraz wydane zostan¹ mapy ze œcie¿kami rowerowymi miasta i miast
nale¿¹cych do LGD. Ponadto na stronie www.swieradowzdroj.pl znajd¹ siê informacje dotycz¹ce projektu (termin zakoñczenia – wrzesieñ 2013 r.), jego realizacji oraz materia³ów powsta³ych w wyniku ukoñczenia powy¿szych
zadañ. Wypada tylko mieæ nadziejê, ¿e wykonanie wszystkich za³o¿eñ przybli¿y turystom wiedzê o Œwieradowie i
Górach Izerskich oraz poka¿e mo¿liwoœci spêdzenia w naszym regionie wolnego czasu. (AP)

Królestwo rododendronów
Kamienne p³askorzeŸby realizowane w ramach projektu „Œladem Izerskich Tajemnic” znalaz³y uznanie równie¿ wœród
gestorów bazy noclegowej. Pomys³ spodoba³ siê na tyle, i¿ w³aœciciele Domu Kuracyjnego St. Lukas postanowili obok swojego oœrodka ustawiæ kamieñ z wyrzeŸbionym rododendronem, bêd¹cym „drugim symbolem” uzdrowiska. Œwieradów dawniej nazywany by³ „miastem kwitn¹cych rododendronów”, odbywa³y siê nawet Dni Kwitn¹cych Rododendronów. Nawi¹zuj¹c do tej historii, przy DK St. Lukas powstanie królestwo rododendronów, w³aœciciele dokonali ju¿ bowiem nasadzeñ du¿ej
iloœci ró¿nokolorowych krzewów. Przepiêkne rododendrony znajduj¹ siê równie¿ przy Park Hotelu i Kwisie 2.
(MHD)

