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Kolejny numer NOTATNIKA zostanie dostarczony do punktów kolporta¿u 14 sierpnia br.

WYSTARTOWALIŒMY!

Pierwsza œmieciowa dekada lipca za nami - wszyscy sie uczymy nowych zasad, uczestnicz¹c w jednym wielkim eksperymencie. Mo¿e na pocz¹tku nie wszystko siê zazêbia jak nale¿y, ale bez zaliczenia porcji b³êdów nie odniesiemy koñcowego
sukcesu. Dobrze wiêc, gdy udaje siê nam jakoœ zaradziæ piêtrz¹cym sie problemom. Nie mo¿na skompletowaæ kub³ów w
kilku kolorach? Od czegó¿ pomys³owoœæ - mo¿na na dostêpnych pojemnikach poprzyklejaæ kartki z informacjami, do
którego co nale¿y wrzucaæ, a czego nie (tak poradzi³a sobie m.in. wspólnoty mieszkaniowe przy ul. Zdrojowej 12/14 i przy
ul. Górskiej 1). Na pe³nych obrotach pracuje te¿ drukarka samoprzylepnych kodów w Urzêdzie Miasta (fot. z prawej), z
której do kub³ów i worków trzeba dostarczyæ ok. 15.000 nalepek. Wiêcej o œmieciach po nowemu w kolejnej wk³adce
wewn¹trz numeru.

Ożywienie w Czarcim Młynie Szerokiej drogi

Antoni Zwierzyñski ma powody do satysfakcji - przygotowa³ i zorganizowa³ plener rzeŸbiarski w Czarcim M³ynie, sprowadzaj¹c kilku zaprzyjaŸnionych artystów z Czech, a ci zostawili
(we m³ynie, we m³ynie, mój moœci panie!) kilka dzie³, które o¿ywi³y otoczenie obiektu. Sam
pan Antoni z dêbowego klocka wyczarowa³ ³aweczkê, która zrobi³a furorê na festynie koñcz¹cym plener. O plenerze, jego uczestnikach i ich dzie³ach piszemy na str. 10 i 11.

W œrodê 24 czerwca œwieradowscy gimnazjaliœci koñcz¹cy szko³ê zatañczyli po¿egnalnego
poloneza w rezydencji „Basieñka”, a nazajutrz po po³udniu przyszli po raz ostatni do szko³y,
by odebraæ œwiadectwa, nagrody, statuetki - jak widoczni na zdjêciu (od lewej): Micha³ Soborski („Najwiêksza pozytywna zmiana”), Piotr Kolendo, Monika Kudyba, Paulina Sosnowska, Maria Salawa, Ada Mazurkiewicz („Na nich zawsze mo¿na polegaæ”). Z prawej Ilona
Tomczyk, kieruj¹ca kapitu³¹ nagród. Wiêcej o absolwentach gimnazjum na str. 3.

URZ¥D MIASTA
ul. 11 Listopada 35
PARTER
Burmistrz Miasta – Roland Marciniak: 75 7816-119; Sekretariat Burmistrza – Krystyna Kisiel: 75 78-16-489, fax 75 78-16-585 - pok.
nr 1d; Skarbnik – Iwona Kosmala: 75 78-16234 - pok. nr 1a; op³ata uzdrowiskowa, op³aty za œrodki transportu – Katarzyna Barczyszyn, czynsze, op³ata za wodê i œcieki, u¿ytkowanie wieczyste - Ewelina Ostrowska-May,
op³ata za œmieci - Ma³gorzata Milichiewicz:
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.

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

II PIÊTRO
Sekretarz – Sylwia B³aszczyk; zamówienia
publiczne – Monika Sautycz: 75 78-16-471
- pok. nr 21a; Referat Gospodarki Miejskiej,
Inwestycji i Ochrony Œrodowiska, kierownik
– Eugeniusz Grabas: 75 78-17-071 - pok.
nr 21b; W³adys³aw RzeŸnik, Boles³aw Sautycz, Jowita Worotnicka: 75 78-16-324 pok. nr 21c; Anna Mazurek, Mariusz Pysz,
Wojciech Cielecki: 75 78-16-970 - pok. nr
21d; wodoci¹gi i kanalizacja - Izabela Jurczak, Ryszard Szczygie³: 75 78-16-343 pok. nr 22. Referat Promocji Gminy, Turystyki, Kultury i Sportu, kierownik – Dorota
Marek: 75 71-36-482 - pok. nr 23; turystyka, kultura i sport - Monika Hajny-Daszko:
75 71-36-483 i 75 78-16-350; informatyk Tomasz Chmielowiec - 75 71-36-483, fax 75
78-16-221 - pok. nr 24b. Inspektor ds. organizacyjnych i oœwiatowych - Jolanta Bobak: 75 78-17-668 - pok. 24c.

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

UM ul. Pi³sudskiego 15
Tadeusz Baka - obrona cywilna, zarz¹dzanie
kryzysowe i ochrona przeciwpo¿arowa: 75 7816-841 i 75 78-16-155 - pok. 02; Zwi¹zek
Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zwi¹zek Sybiraków - pok. nr 4, I p.

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

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

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

r. do grudnia 2014 r.
Do kogo jest adresowany?
Grup¹ docelow¹ s¹ osoby korzystaj¹ce z
pomocy spo³ecznej (i ich otoczenie), które nie
pracuj¹ i s¹ w wieku aktywnoœci zawodowej.
Co oferuje uczestnikom?
Projekt jest kompleksowym wsparciem i
stworzeniem niezbêdnych warunków do integracji osób zagro¿onych wykluczeniem spo-

ZMIANY
W PRZEPISACH
MELDUNKOWYCH

j¹cego ponad 3 miesi¹ce.
 Zniesienie obowi¹zku zameldowania
obywateli polskich oraz obywateli UE na
pobyt czasowy do 3. miesiêcy.
H.S.

Od 1 stycznia br. zmieni³y siê przepisy
dotycz¹ce obowi¹zku meldunkowego.
Nowe znacznie u³atwi¹ procedury zameldowania siê w nowym miejscu zamieszkania. Wszystkie sprawy meldunkowe mo¿na za³atwiæ w tym samym urzêdzie. Ustawa wprowadzi³a wiele u³atwieñ dla osób
wykonuj¹cych obowi¹zek meldunkowy,
m.in.:
 Brak koniecznoœci wczeœniejszego wymeldowania siê w jednym urzêdzie, aby w
drugim urzêdzie móc siê zameldowaæ
(wszystkie te czynnoœci wykonywane bêd¹
w jednym urzêdzie, z chwil¹ zameldowania
siê w nowym miejscu).
 Brak obowi¹zku podawania informacji
o wykszta³ceniu, obowi¹zku wojskowym
oraz przedk³adania ksi¹¿eczki wojskowej.
 Umo¿liwienie dope³nienia formalnoœci
meldunkowych w urzêdzie przez ustanowionego pe³nomocnika, legitymuj¹cego siê pe³nomocnictwem udzielonym w formie pisemnej. Pe³nomocnik bêdzie móg³ nas zameldowaæ, jak i wymeldowaæ z miejsca pobytu sta³ego oraz z miejsca pobytu czasowego trwa-

Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej, Referat ds. Œwiadczeñ Rodzinnych i Funduszu
Alimentacyjnego w Œwieradowie-Zdroju przypomina, i¿ wydane na podstawie przepisów
dotychczasowych decyzje o przyznaniu prawa
do œwiadczenia pielêgnacyjnego wygasaj¹ z

Godziny pracy
Ur zędu Miasta
PONIEDZIA£EK GODZ. 730 - 1600
WTOREK, ŒRODA,
CZWARTEK GODZ. 730 - 1530
PI¥TEK GODZ. 730 - 1500

UTRA
UTRATTA WAŻNOŚCI
DOWODÓW OSOBISTYCH

³ecznym, m.in. poprzez:
 kszta³cenie umiejêtnoœci w zakresie
ról spo³ecznych i zdobycia kwalifikacji zawodowych,
 rozwój form i narzêdzi aktywnej integracji spo³ecznej poprzez kontakty socjalne
obejmuj¹ce, na przyk³ad, wspieranie zdolnoœci do podjêcia zatrudnienia, us³ugi o charakterze edukacyjnym, zdrowotnym i spo³ecznym,
 wdra¿anie nowych form wsparcia umo¿liwiaj¹cych integracjê zawodow¹ i spo³eczn¹,
Wnioskodawca projektu: MOPS, Œwieradów, ul. 11 Listopada 35, tel./fax 75 78
16 321, mops_swerzd@wp.pl
Agnieszka Moroz – kierownik MOPS
mocy prawa po dniu 30 czerwca 2013 r.
Osoby, którym wygaœnie prawo do œwiadczenia pielêgnacyjnego, w lipcu br. sk³adaj¹
wnioski o ustalenie prawa do œwiadczenia pielêgnacyjnego lub specjalnego zasi³ku opiekuñczego.
Szczegó³owe informacje o warunkach nabywania prawa do specjalnego zasi³ku opiekuñczego i œwiadczenia pielêgnacyjnego zamieœcimy w kolejnym numerze „Notatnika”, a ju¿ teraz mo¿na je znaleŸæ na stronie internetowej -

www.mopssd.nbip.pl
Agnieszka Moroz - kierownik MOPS

Urząd Miasta wykazuje
Burmistrz Miasta Œwieradów-Zdrój
informuje, ¿e 1 lipca br. zosta³ wywieszony - na okres 21 dni - wykaz (do
wgl¹du w godzinach pracy urzêdu) w
sprawie przeznaczenia do sprzeda¿y
w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomoœci niezabudowanych oznaczonych geodezyjnie jako
dzia³ki:
nr 48, am. 5, obr. V o pow.
0.0847 ha przy ul. Lipowej;
nr 2/1, am. 3, obr. IV o pow.
0,0227 ha przy ul. Zakopiañskiej.


17 czerwca br. zosta³ wywieszony
- na okres 21 dni - wykaz (do wgl¹du
w godzinach pracy urzêdu) w sprawie
przeznaczenia do wydzier¿awienia w
drodze bezprzetargowej czêœci nieruchomoœci zabudowanej o pow. 33 m2
przy ul. 11 Listopada, oznaczonej geodezyjnie jako dzia³ka:
nr 60/4, am. 10, obr. IV.


1 lipca br. zosta³ wywieszony - na
okres 21 dni - wykaz (do wgl¹du w godzinach pracy urzêdu) w sprawie przeznaczenia do wydzier¿awienia w drodze bezprzetargowej nieruchomoœci
niezabudowanej o pow. 26.001 m2 przy
ul. Zacisze, oznaczonej geodezyjnie
jako dzia³ka:
nr 25/7, am. 1, obr. II;

3 lipca br. zosta³ wywieszony - na
okres 21 dni - wykaz (do wgl¹du w godzinach pracy urzêdu) w sprawie przeznaczenia do wydzier¿awienia w drodze bezprzetargowej nieruchomoœci
niezabudowanej o pow. 3.284 m2 przy
ul. Sudeckiej 1, oznaczonej geodezyjnie jako dzia³ka:
nr 30/4, am. 8, obr. I.


3 lipca br. zosta³ podany do publicznej wiadomoœci - na okres 21 dni wykaz (do wgl¹du w godzinach pracy
urzêdu) w sprawie wyznaczenia do
wydzier¿awienia w drodze bezprzetargowej nieruchomoœci niezabudowanych w rejonie ul. B. Czecha, oznaczonych geodezyjnie jako dzia³ki:
 nr 31, am. 4, obr. IV, o pow. 1.935 m2;
 nr 33, am. 4, obr. IV, o pow. 8.014 m2.


10 lipca zosta³ wywieszony na okres 21 dni - wykaz w sprawie przeznaczenia do sprzeda¿y - w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - nieruchomoœci oznaczonych geodezyjnie
jako dzia³ki:
nr 102/1, am. 3, obr. IV o pow.
0,0116 ha przy ul. Wolnej;
nr 13/1, am. 6, obr. II o pow.
0,3070 ha przy ul. Stra¿ackiej;
nr 15/1, am. 6, obr. II o pow.
0,3651 ha przy ul. Stra¿ackiej.

Cena wody wynosi 4,37 z³/m3, œcieków - 4,92 z³/m3,
a sta³a op³ata abonamentowa - 4,94 z³ za miesi¹c.
Pogotowie wodno
-kanalizacyjne (w nagłych prprzypadkach
zypadkach awarii) - tel. 501 954 448.
wodno-kanalizacyjne

Szerokiej drogi

To jest zawsze podnios³a chwila - poczet sztandarowy z³o¿ony z uczniów koñcz¹cych gimnazjum przekazuje sztandar
szko³y swym nastêpcom.
U góry Teresa Fierkowicz wrêcza Kamilowi Brzostowskiemu pi³kê koszow¹, u
do³u zaœ Maria Salawa odbiera z r¹k
Bogumi³a £asisza decyzjê o stypendium Fundacji im. J. Szmajdziñskiego.

W tym ustawieniu to laureaci stypendium Burmistrza Miasta: Klaudiusz Kuczyñski, Ada Mazurkiewicz i Maria Salawa.
23 kwietnia br. 47 uczniów klas 3 przyst¹pi³o do egzaminu gimnazjalnego, który w czêœci humanistycznej sk³ada³ siê
z dwóch czêœci:
- Z jêzyka polskiego œrednia szko³y wynios³a 59,4 proc.
(przy œredniej wojewódzkiej 60,1), a najwy¿sze wyniki uzyskali: Pamela Duda – 94 proc., Maria Salawa – 91 proc., Adriana Mazurkiewicz – 88 proc.
- Z historii i wiedzy o spo³eczeñstwie œrednia szko³y wynios³a 54,6 proc. (przy œredniej w województwie 56,7 proc.),
a najlepsi uzyskali: Piotr Kolendo – 97 proc., Adriana Mazurkiewicz – 85 proc., Katarzyna Mandziej – 76 proc.
24 kwietnia uczniowie rozwi¹zywali testy w czêœci matematyczno-przyrodnicza, która równie¿ sk³ada³a siê z dwóch
czêœci:
- Z matematyki œrednia szko³y wynios³a 43,3 proc. (przy
œredniej w województwie 46,3 proc.), a liderami okaza³y siê:
Adriana Mazurkiewicz i Maria Bronicka – po 97 proc., Maria
Salawa – 90 proc.
- Z przedmiotów przyrodniczych œrednia szko³y – 53,1

proc. (wojewódzka
– 58,1 proc.), a najlepsze wyniki uzyskali: Adriana Mazurkiewicz – 82
proc., Kamil Brzostowski – 82 proc.,
Piotr Kolendo – 75
proc., Dawid Dudkowski – 75 proc.
25 kwietnia gimnazjaliœci zdawali egzamin z jêzyka obcego:
- Na poziomie podstawowym œredni wynik szko³y z angielskiego wyniós³ 60,7 proc. (w województwie 62,6), a z niemieckiego 90,0 proc. (województwo 57,5). Najlepsi œwieradowscy poligloci: Ewa Kobusiñska – 100 proc., Adriana Mazurkiewicz i Maria Bronicka – po 98 proc.
- Na poziomie rozszerzonym œredni wynik szko³y z jêz.
angielskiego wyniós³ 73,8 proc. (przy œredniej wojewódzkiej
47,4), a z jêz. niemieckiego 60 proc. (województwo 38,1). Na
stanê³a ponownie ta sama trójka: Ewa Kobusiñska – i Adriana

Mazurkiewicz – po 98 proc., Maria Bronicka – 95 proc.
Najwy¿sz¹ œredni¹ w klasach trzecich (przy zachowaniu,
oczywiœcie, wzorowym) uzyska³y: Adriana Mazurkiewicz (3b)
– 5,50 i Maria Salawa (3b) – 5,33.
Nagrody Burmistrza Miasta Œwieradowa-Zdroju otrzyma³y
Maria Salawa i Adriana Mazurkiewicz, obu im oraz Klaudiuszowi Kuczyñskiemu burmistrz przyzna³ równie¿ stypendia.
Nagrody dyrektora szko³y otrzyma³y: Adriana Mazurkiewicz, Monika Kudyba i Maria Salawa.
Na uroczystoœci zakoñczenia gimnazjum Bogumi³ £asisz
wrêczy³ Marii Salawie decyzjê o przyznaniu stypendium Fundacji im. Jerzego Szmajdziñskiego (która kontynuuje dzie³o
pos³a), przyznane na wniosek Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. Œwieradowianka jest jedn¹ z 38 uczniów z dawnego
okrêgu poselskiego J. Szmajdziñskiego (czyli jeleniogórskiego i legnickiego), których wyró¿niono ta nagrod¹, i jeœli nic
nie stanie na przeszkodzie, we wrzeœniu stypendia te wrêczy
w Warszawie Aleksander Kwaœniewski – honorowy przewodnicz¹cy Rady Programowej Fundacji.
Marysia, szeœciokrotna laureatka Z³otego Flinsa (otrzyma³a
go za to, ¿e nie opuœci³a w trakcie nauki ¿adnego z rajdów ani
wycieczek organizowanych przez Klub Turystyczny „Œwieradowskie Or³y”) po¿egnana zosta³a przez Or³y s³owami piosenki „Hej, przyjació³ko, zostañ z nami!”, a Maria zrewan¿owa³a im siê odœpiewaniem z akompaniamentem gitary „Hej,
przyjaciele, zostañcie ze mn¹!”.
Uroczystoœæ zakoñczenia gimnazjum mia³a jeszcze jednego bohatera – Kamila Brzostowskiego, który od cz³onków
Klubu Kibica otrzyma³ pi³kê koszow¹ wraz z ich autografami
– za to, ¿e skutecznie zachêca³ do wyjazdu na mecze koszykówki Turowa Zgorzelec.
Adam Karolczuk

Dofinansowanie budowy przydomowych biologicznych
oczyszczalni œcieków na terenie Gminy Miejskiej Œwieradów-Zdrój
Burmistrz Miasta Œwieradów-Zdrój informuje, i¿ do koñca br. gmina ma mo¿liwoœæ ubiegania siê o dofinansowanie
budowy przydomowych oczyszczalni œcieków z Programu
Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki
Wodnej pn. „Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni
œcieków oraz pod³¹czeñ budynków do zbiorczego systemu
kanalizacyjnego”.
Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie œcieków
bytowo-gospodarczych powstaj¹cych w gospodarstwach do-

mowych, gospodarstwach agroturystycznych oraz obiektach
u¿ytecznoœci publicznej.
Osoby zainteresowane (gospodarstwa domowe, wspólnoty mieszkaniowe i gospodarstwa agroturystyczne) maj¹ mo¿liwoœæ zadeklarowania uczestnictwa w programie poprzez z³o¿enie wstêpnej deklaracji do Urzêdu Miasta, a wniosek o pozyskanie dofinansowania w imieniu zainteresowanych mieszkañców sk³ada Gmina Miejska Œwieradów-Zdrój.
O dofinansowanie mog¹ ubiegaæ siê tylko ci mieszkañcy,
którzy nie maj¹ mo¿liwoœci
przy³¹czenia do kanalizacji
zbiorczej, gmina zaœ bêdzie
mog³a wyst¹piæ o dofinansowanie jedynie w przypadku,
gdy do programu przyst¹pi
minimum 50 w³aœcicieli gospodarstw zainteresowanych
budow¹ przydomowych bioŒWIERADÓW - kiosk przy ul. Grunwaldzkiej, sklep EKO (ul. Sienkiewilogicznych oczyszczalni œcie-
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cza), biuro informacji turystycznej (ul. Zdrojowa), kantor A&J (ul. Zdrojowa), sklep AGD (ul. Piastowska), hurtownia papierosów (ul. Piastowska),
sklep ¯ABKA (ul. Zdrojowa), kiosk gazetowy (ul. Zdrojowa), pijalnia wody
mineralnej (Dom Zdrojowy), sklep na os. Korczaka, sklep LEWIATAN (ul.
Górska), stacja paliw ORLEN (ul. 11 Listopada), sklep przy ul. Chopina,
sklep KROPKA (ul. 11 Listopada), sklep przy ul. Pi³sudskiego (d. FATMA),
biblioteka miejska (UM, ul. 11 Listopada 35).
OR£OWICE - sklep motoryzacyjny Wac³awa Chwaszcza.
CZERNIA
WA - delikatesy Agnieszki Syrewicz (ul. G³ówna), sklep Ireny
CZERNIAW
Korty (ul. Sanatoryjna), sklep Ma³gorzaty Kurczewskiej (ul. Sanatoryjna),
biblioteka szkolna (ul. Sanatoryjna).
Najbli¿sze numery „Notanika” uka¿¹ siê 14 sierpnia, 11 wrzeœnia i 9
paŸdziernika, a reklamy do poszczególnych wydañ prosimy dostarczaæ w
nieprzekraczalnych terminach - odpowiednio do 31 VII, 28 VIII i 25 IX br.

ków. Istnieje mo¿liwoœæ pod³¹czenia kilku gospodarstw do
jednej oczyszczalni obs³uguj¹cej maksymalnie 50 u¿ytkowników.
Na przedmiotowe zadanie uzyskaæ mo¿na do 45 proc. dofinansowania (ok. 6.300 z³) w formie dotacji bezzwrotnej i
kolejne 45 proc. preferencyjnej po¿yczki, udzielonej przez
NFOŒiGW na okres nie d³u¿szy ni¿ 15 lat. Wk³ad w³asny, który
zapewniæ musi poszczególne gospodarstwo, to minimum 10
proc. (ok. 1.400 z³) wartoœci oczyszczalni. Oczywiœcie, powy¿sze kwoty s¹ orientacyjne, koszty mog¹ byæ wy¿sze lub
ni¿sze, wszystko zale¿y od warunków terenowych, badañ geologicznych.
Zainteresowanych budow¹ przydomowych oczyszczalni
œcieków w ramach programu prosimy o z³o¿enie do 31 lipca
w Urzêdzie Miasta deklaracji, której deklaracji dostêpny jest
w pokoju nr 24d UM oraz na stronie internetowej www.swieradowzdroj.pl w BIP w zak³adce: Wodoci¹gi, Kanalizacja i
Odpady Komunalne - Przydomowe Oczyszczalnie Œcieków.
Sprawê prowadzi
Anna Mazurek
g³ówny specjalista
ds. inwestycji i remontów,
tel. 75 78 16 970

Granice wspó³pracy
Awangarda recyklingu
26 czerwca na sesji Rady Miasta odby³a siê uroczystoœæ wrêczenia nagród Mistrzom Recyklingu - uczniom, którzy w koñcz¹cym siê roku szkolnym zebrali najwiêcej puszek i baterii. W puszkach wygrali Natalia i Konrad Minkusowie - 13.000 szt.,
Oliwier i Maja Piotrowiakowie - 2.420, Justyna Lonycz - 1.820, w bateriach zaœ Jakub Gruszecki - 4.314 szt., Natalia
Ostrowska - 3.818, Ma³gorzata Pasierb i Ewelina Prusiewicz - 530. £¹cznie uczniowie zebrali 24.509 puszek (453 kg) i
14.375 baterii (447 kg). Na zdjêciu u góry od lewej „mistrzowie puszek”: Konrad, Justyna, Natalia, Majka i Oliwier. Obok
Teresa Fierkowicz, z ty³u szefowa rady Wioletta Urbañczyk i burmistrz Roland Marciniak. Poni¿ej „liderzy bateryjni”: Ewelina,
Ma³gosia, Natalia i Kuba. Z prawej strony - Dorota Marek, szefowa referatu promocji UM.

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

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

Wszystkie ceny s¹ z 23-procentowym VAT-em
1. Gotow¹ reklamê WY£¥CZNIE W FORMIE PLIKU GRAFICZNEGO (zgodnie
z podanymi w cenniku wymiarami) prosimy wys³aæ na adres internetowy -

it@swieradowzdroj.pl

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.
3. Warunkiem ukazania siê reklamy jest dostarczenie
potwierdzenia wp³aty. Mo¿na je wys³aæ mejlem na adres
it@swieradowzdroj.pl lub dostarczyæ osobiœcie do Urzêdu
Miasta przy 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!

20 czerwca br. odby³o siê wspólne posiedzenie komisji
Rady Miasta Œwieradów-Zdrój oraz Rady
Miejskiej Gminy
Mirsk. Tematyka posiedzenia obejmowa³a
omówienie wspólnie
realizowanych i planowanych do realizacji projektów z udzia³em œrodków UE, planowane uruchomienie
dwóch kolejnych tras U góry radni œwieradowscy, obaj burmistrzowie i szefowie rad, ponarciarskich na terenie ni¿ej radni z Mirska.
obu gmin, znaczenie
turystyczne otwarcia
sztolni, mo¿liwoœci
reaktywacji wyci¹gu
na Œwieradowcu oraz
niegasn¹cy od kilku
lat temat zmiany nie
najszczêœliwiej uregulowanych granic administracyjnych obu
gmin.
Podczas spotkania
zapad³a wspólna decyzja o przyst¹pieniu
do dokonania ponownej analizy przebiegu
granic. Zapowiedziano, ¿e w trakcie sesji Rady
Miasta Œwieradów-Zdrój oraz Rady Miejskiej
Gminy Mirsk (26 czerwca) zostan¹ powo³ane
komisje, zadaniem których bêdzie weryfikacja wniosku o zmianê granic, ze szczególnym
uwzglêdnieniem roli samorz¹du wobec spraw
mieszkañców, analiza skutków ekonomicznych oraz skutków administracyjnych dla
s³u¿b, takich jak policja, stra¿ po¿arna itp.
Wyniki prac komisji zostan¹ przedstawione
obu radom w celu podjêcia dalszych decyzji i
czynnoœci.
Po czêœci merytorycznej odby³o siê krótkie spotkanie integracyjne.
Wspólne posiedzenie odby³o siê w obiekcie Nadleœnictwa Œwieradów dziêki goœcinnoœci Nadleœniczego Wies³awa Krzewiny, któremu dziêkujê zarówno za nieodp³atne udostêpnienie sali, jak i pomoc logistyczn¹ w zorganizowaniu spotkania.
Przewodnicz¹ca Rady Miasta
Wioletta Urbañczyk

Wa¿ne dla czytelników!
Przypominamy, ¿e do 12 sierpnia br. Biblioteka Miejska bêdzie nieczynna z powodu przeprowadzanej inwentaryzacji ksiêgozbioru (tzw. skonstrum ca³oœciowego).

KOMUNIKAT
W£AŒCICIELOM PSÓW WYPROWADZAJACYM SWOJE
ZWIERZÊTA W MIEJSCA U¯YTKU PUBLICZNEGO PRZYPOMINA SIÊ O OBOWIAZKU SPRZ¥TANIA ODCHODÓW PO SWOICH PSACH. JEŒLI W£AŒCICIEL PSA ZAMIERZA OMIJAÆ PRZEPISY PORZ¥DKOWE, TO LEPIEJ NIECH NIE WYPROWADZA
ZWIERZ¥T POZA SWOJ¥ POSESJÊ!
Osoby nieprzestrzegaj¹ce
powy¿szego nakazu bêd¹
odpowiada³y za zanieczyszczenie miejsc dostêpnych
dla publicznoœci, czyli za
wykroczenie z art. 145 Kodeksu wykroczeñ, za które
grozi kara grzywny w wys.
do 500 z³.

BIEDRONK
ALIZACJA?
BIEDRONKAA - NOWA LOK
LOKALIZACJA?
Inwestor, który kupi³ dzia³ki po ogrodnictwie przy ul. 11
listopada, podpisa³ umowê na budowê i wynajem marketu
„Biedronka”. Nowy market bêdzie prawie 3 razy wiêkszy od
tego przy ul. Zdrojowej, tym samym asortyment na pó³kach
zwiêkszy siê trzykrotnie. Równie¿ skoñczy siê problem z parkowaniem, szczególnie zim¹. Dla naszego uzdrowiska to wa¿ne wydarzenie. Budowany deptak, przy którym jest market
spo¿ywczy, znacz¹co obni¿a sw¹ atrakcyjnoœæ i funkcjê.
Potrzebujemy marketów, takich jak „Biedronka”, „Lewiatan” czy „Eko”, ale nie przy deptaku, na którym - choæ nie jest
w ca³oœci gotowy – znajduj¹ siê ogródki gastronomiczne, sklepy z pami¹tkami i fata³aszkami; rozwój takiej w³aœnie dzia³alnoœci przy deptaku uzdrowiskowym jest optymalnym rozwi¹zaniem dla kupuj¹cych i sprzedawców. Oczywiœcie, gmina nie
bêdzie nikomu narzucaæ rodzaju prowadzonej dzialanoœci, ale
bierzemy czynny udzia³ w kreowaniu wygl¹du i funkcjonowania ul. Zdrojowej. Pozyskaliœmy ju¿ 800 tys. z³ na upiêkszenie kilku stoj¹cych przy niej budynków. Wykonaliœmy przebudowê nawierzchni i oœwietlenia na d³ugoœci 160 m od strony ul. Sienkiewicza. Równie¿ rozmowy z „Biedronk¹” w sprawie zmiany lokalizacji prowadzi³em od kilkunastu miesiêcy.
Budowa w nowym miejscu powinna ruszyæ w ci¹gu kilku
tygodni i s¹dzê, ¿e bêdzie to znacz¹ca poprawa w dostêpie do
tego sklepu.

AD DL
PRZYKŁAD
DLAA INNYCH
BERLINER CUP - PRZYKŁ
Po raz drugi w³aœciciel hotelu Berliner zorganizowa³ imprezê sportow¹ Berliner Cup, skierowan¹ do sportowców
amatorów powy¿ej 55. roku ¿ycia. Zawodnicy startowali w
biegach i jeŸdzie na rowerze. W kameralnej imprezie wystartowa³o 24 zawodników, dwukrotnie wiêcej ni¿ przed rokiem.
Taka impreza organizowana przez w³aœciciela hotelu pod swoj¹
nazw¹, to œwietna promocja, oczywiœcie, samego obiektu, ale
równie¿ miasta. Przy niewielkim wsparciu gminy dobrze zorganizowana impreza promuje nasze przyjazne miasto i otoczenie.
Równie¿ Park Hotel poprzez swoj¹ dzia³alnoœæ wspiera
promocjê nie tylko swojego obiektu, ale tak¿e miasta. Od kilku lat hotel organizuje plener malarski, w którym udzia³ bior¹
znani w Polsce artyœci, a od 4 lat jest strategicznym partnerem
przy organizowaniu narciarskich mistrzostw polski dziennikarzy Kaczka. Przy okazji tych mistrzostw gmina sponsoruje
program TVN „Szk³o Kontaktowe”, które obejrza³o w ci¹gu
dwóch dni prawie 700 tys. widzów (w tym roku sponsorami
tego programu by³a równie¿ Kolej Gondolowa, Cottonina,
Polska Grupa Uzdrowisk i Interferie).
Gdyby ka¿dy du¿y obiekt hotelowy (do czego bêdê ich
namawia³) na wzór „Berlinera” i „Park Hotelu” przynajmniej
raz w roku zorganizowa³ pod swoj¹ nazw¹ imprezê kulturaln¹
lub sportow¹, przy wsparciu gminy, rzecz jasna, mielibyœmy
najlepsz¹ ofertê aktywnego wypoczynku.

KONGRES UZDROWISKOWY W IWONICZU

Od 3 do 5 czerwca w Iwoniczu spotka³a siê na kongresie
szeroko pojêta bran¿a uzdrowiskowa, g³ównie przedstawiciele przedsiêbiorstw sanatoryjnych i gmin uzdrowiskowych.
Polskie uzdrowiska mocno rywalizuj¹ o klienta, choæ moim
zdaniem tylko te, które wyspecjalizuj¹ siê w profesjonalnej
obs³udze kuracjusza i turysty maj¹ szansê na rozwój. Bardzo
wa¿ne jest to, co kuracjuszom oferuje sam obiekt, czyli na
jakim poziomie s¹ zabiegi i jakoœæ obs³ugi. Coraz wiêksze
znaczenie, a w przysz³oœci, s¹dzê, kluczowe, ma miejsce, do
którego ludzie jad¹ na kuracjê i wypoczynek. Sam obiekt, nawet o superatrakcyjnej ofercie, to za ma³o. Istotne przy wyborze miejsca wypoczynku jest to, jakie s¹ jeszcze atrakcje. Nasze miasto ma du¿¹ szansê byæ jednym z najciekawszych
uzdrowisk Polski. Poza dobr¹ ofert¹ hotelowo-uzdrowiskow¹
mamy czym – u siebie i blisko Œwieradowa - przyci¹gn¹æ latem i zim¹ (kolej gondolowa, œcie¿ki rowerowe, ciekawa architektura po rewitalizacji, szlaki piesze, podziemne trasy spacerowe, wie¿e widokowe, m³yn wodny, Ogród Trzech ¯ywio³ów i wiele innych w trakcie realizacji, takich jak Izerski Park
Ciemnego Nieba, Izerska £¹ka czy kolej izerska).
W trakcie kongresu odby³o siê wiele wyk³adów i prezentacji. Z³e wnioski to takie, ¿e spó³ki uzdrowiskowe w wiêkszoœci zamykaj¹ siê w swoim krêgu i nie dostrzegaj¹, ¿e uzdrowisko to nie tylko przys³owiowy zabieg w wannie, to równie¿
przestrzeñ poza ich obiektem, w któr¹ gminy inwestuj¹ miliony z³otych.
Dobre wnioski: do tej pory struktura w³aœcicielska by³a
prywatna lub skarb pañstwa. Na kongresie pojawi³ siê nowy
w³aœciciel, a mianowicie urz¹d marsza³kowski. Na Dolnym
Œl¹sku marsza³ek przej¹³ od skarbu pañstwa uzdrowiska
Szczawno-Jedlina i L¹dek-Zdrój. Moim zdaniem, samorz¹dowy w³aœciciel du¿o namiesza na rynku uzdrowiskowym - w
tym dobrym znaczeniu.

Na bie¿¹co
rami rosyjskimi. W planie mamy zorganizowanie podobnej
akcji w Moskwie i Petersburgu, bo te miejscowoœci maj¹ po³¹czenie lotnicze z Dreznem i Berlinem, sk¹d mo¿na ³atwo i
szybko dowieŸæ goœci do Œwieradowa.
Budowanie sta³ych kontaktów i odwiedzin rosyjskich goœci potrwa kilka lat. Bêdziemy siê promowaæ przed zim¹ w
Kaliningradzie. W zesz³ym tygodniu w lokalnej du¿ej gazecie
ukaza³ siê artyku³ o Œwieradowie. Za kilka miesiêcy przekonamy siê, jakie ¿niwo zbierzemy z tego zasiewu. Po rozmowie z Rosjanami s¹dzê, ¿e warto by³o i ¿e bêd¹ z tego efekty.

IZERSK
ĄK
TRAKCJA
IZERSKAA ŁŁĄK
ĄKAA - NASZA EKOA
EKOATRAKCJA
Przy okazji pobytu dok³adnie obejrza³em Iwonicz-Zdrój i
Rymanów-Zdrój. Nasze miasto na ich tle prezentuje siê bardzo dobrze. Przede wszystkim mamy du¿o wy¿szy standard
bazy noclegowej i znacznie wiêcej atrakcji. Wynika to z naszego po³o¿enia w górach. Tamte uzdrowiska maj¹ za to wiêkszy wybór wód mineralnych (my tylko dwie pijalnie). U nas
zima nie jest martwym sezonem, natomiast w Iwoniczu czy
Rymanowie w zimie jest du¿o mniej goœci. Je¿eli utrzymamy
wysokie zaanga¿owanie inwestycyjne gminy, to w ci¹gu kilku lat mamy szansê byæ presti¿owym uzdrowiskiem nie tylko
w Polsce.

MIRSK WSPIERA OFERTĘ ŚWIERADOWA
Niebawem nasz s¹siad - gmina Mirsk - oddaje do u¿ytku
dwie ciekawe atrakcje turystyczne: wie¿ê ciœnieñ przy liceum
w Mirsku zaadaptowan¹ na widokow¹ oraz podziemn¹ trasê
turystyczn¹ o d³ugoœci 350 m, tzw. GEO-Park, a obie na pewno wzbogac¹ ofertê Œwieradowa. Kilkaset lat temu by³a to kopalnia cyny, teraz to pierwsza taka atrakcja Pogórza Izerskiego. Projekt kosztowa³ Mirsk prawie 3 mln z³, przy dofinansowaniu unijnym ponad 70 proc.
Trzeba trochê czasu, zanim obie atrakcje stan¹ siê rozpoznawalne. Nasze gminy od kilku lat realizuj¹ wspólnie ciekawe projekty. Wie¿a widokowa przy liceum w Mirsku i Czarci
M³yn w Czerniawie zrealizowaliœmy w ramach tego samego
projektu. Próbujemy z burmistrzem Andrzejem Jasiñskim
wypracowywaæ projekty, które nie tylko uatrakcyjni¹ obie nasze gminy, ale stworz¹ te¿ wiêcej miejsc pracy w Œwieradowie i Mirsku. O ma³y w³os, a uda³oby nam siê zrealizowaæ
singltreka na zboczu Grzbietu Kamienickiego ze Œwieradowa
od Przecznicy, niestety, nie zd¹¿yliœmy z dokumentacj¹.
Kolejny projekt, który mo¿e po³¹czyæ pszczelarzy z Mirska i Œwieradowa, to projekt pod nazw¹ Izerska £¹ka, w ramach którego bêdziemy promowaæ miód izerski - ale to przysz³oœæ. Dobrze, ¿e samorz¹d Mirska widzi potrzebê inwe-

stowania w takie atrakcje - to wzbogaci ofertê naszego regionu.

ORKIESTRY WOJSKOWE I PECTUS

W tym roku we wrzeœniu jesteœmy wspó³organizatorami
przegl¹du orkiestr wojskowych. Bêdzie kilka ciekawostek, a
przede wszystkim w koncercie fina³owym wspólnie z orkiestrami wyst¹pi znany polski zespó³ Pectus. Podczas fina³u planowany jest tak¿e efektowny pokaz fajerwerków.
W tym roku bud¿et imprezy to grubo ponad 150 tys. z³, a
gmina do³o¿y ok. 30-35 tys. z³. Warto, bo ta impreza ma swoj¹
du¿¹ widowniê i od wielu lat wpisuje siê w uzdrowiskowy
charakter naszego miasta.

TKĘ!
DZIESIĄTKĘ!
WIZYTA ROSJAN - STRZAŁ W DZIESIĄ
Zakoñczy³a siê wizyta przedstawicieli 16 biur podró¿y z
Kaliningradu w Œwieradowie-Zdroju. Jeszcze za wczeœnie na
zachwyt, ale z opinii touroperatorów wynika, ¿e nasze miasto
zrobi³o na nich wra¿enie. Na w³asne oczy widzieli bazê zabiegow¹, noclegow¹, atrakcje miasta i okolic. W wiêkszoœci
rosyjskie biura podró¿y reprezentowali sami w³aœciciele, którzy osobiœcie sprawdzali i próbowali bazy zabiegowej (wœród
nich by³ touroperator, który wysy³a goœci z Kaliningradu do
hotelu Go³êbiewski w Karpaczu).
Rosjanie od jakiegoœ czasu zwiedzaj¹ ca³y œwiat. S¹ ciekawi nowych miejsc i s¹ te¿ zainteresowani ofert¹ polskich
uzdrowisk, a nasze miasto ma dla nich ciekawe propozycje.
Teraz hotelarze przedstawi¹ na pocz¹tek zimow¹ ofertê Œwieradowa w okresie Nowego Roku i prawos³awnych œwi¹t Bo¿ego Narodzenia. Wa¿ne jest, aby budowaæ kontakty z partne-

Kilka miesiêcy temu w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego w dzia³aniu 4.7 - Edukacja i ochrona bioró¿norodnoœci - z³o¿yliœmy wniosek pod nazw¹ „Izerska £¹ka”, licz¹c na pozyskanie unijnego wsparcia. W zesz³ym tygodniu
otrzymaliœmy oficjaln¹ informacjê, ¿e nasz projekt zosta³ wytypowany do dofinansowania w kwocie 2 mln z³, przy wartoœci projektu brutto blisko 2,3 mln z³. W skrócie - projekt to
centrum edukacyjne w ramach chronionych obszarów Natura
2000 „£¹ki Gór i Pogórza Izerskiego”, zlokalizowane w s¹siedztwie Czarciego M³yna. Bêdzie to dwukondygnacyjny
budynek o pow. 400 m2, z salami i pracowniami na parterze,
w których poka¿emy w formie programu edukacyjnego faunê
i florê ¿yj¹c¹ na izerskich podgórskich i górskich ³¹kach. Na
piêtrze w koñcu uda nam siê zapromowaæ Izerski Park Ciemnego Nieba, gdzie bêdzie mo¿na obserwowaæ nocne niebo i
aktywnoœæ organizmów.
W mniejszym zakresie, ale na wysokim poziomie zechcemy przedstawiæ ¿ycie pszczó³ na tym obszarze. W tym celu
zbudujemy naszpikowany elektronik¹ ul, w którym us³yszymy i podejrzymy ¿ycie pszczelej rodziny. Wokó³ budynku na
hektarowej dzia³ce powstan¹ demonstracyjne poletka unikatowej roœlinnoœci izerskich ³¹k.
W ramach projektu bêdziemy realizowaæ kilka wa¿nych
celów: wokó³ Œwieradowa mamy dwa obszary chronione w
ramach Natura 2000. Jeden to „Torfowiska Izerskie na Hali
Izerskiej”, których walory przyrodnicze prezentuje centrum
ekologiczne przy budynku nadleœnictwa pn. „Wioska trzech
¿ywio³ów”. Drugi obszar to „£¹ki Gór i Pogórza Izerskiego”,
ci¹gn¹ce siê od Czerniawy i Pobiednej przez Gierczyn, Przecznicê a¿ po Kwieciszowice i Proszow¹. Ten obszar bêdzie
mia³ swoje centrum ekologiczne, które bêdziemy budowaæ w
ramach tego projektu. Zaprezentujemy te¿ i bêdziemy wzbogacaæ projekt ciemnego nieba i co najwa¿niejsze – program
ratowania pszczo³y sudeckiej. W ramach tego dzia³ania chcemy skupiæ pszczelarzy z terenu gmin Mirsk i Œwieradów, by
promowaæ zdrowy i wolny od pestycydów miód izerski. Wyjdziemy tak¿e z ofert¹ szkoleniow¹ ka¿dego, kto ma ogród czy
sad: jakie sadziæ miododajne roœliny.
Istotne jest to, ¿e po realizacji tego projektu nasza gmina
bêdzie mia³a doœwiadczenie przy realizacji ekoprojektów, co
bêdzie nam potrzebne do pozyskiwania œrodków unijnych na
ochronê œrodowiska w naszym mieœcie w ramach tzw. niskiej
emisji (kolektory s³oneczne, fotowoltaika, wymiana palenisk
na niskoemisyjne, przydomowe oczyszczalnie œcieków, ograniczenie ha³asu i emisji zanieczyszczeñ i wiele innych). Ten
projekt przy dobrym zarz¹dzaniu bêdzie nas wyró¿nia³ co najmniej na skalê województwa. A ma³e gminy potrzebuj¹ w³aœnie takich projektów, aby siê rozwijaæ zgodnie z oczekiwaniami goœci, mieszkañców i przedsiêbiorców.

NA ZDROJOWEJ BEZRUCH SIĘ SPÓZNIA
Przepraszam za poœlizg we wprowadzeniu zmiany organizacji ruchu na ul. Zdrojowej i przyleg³ych, co wynika z procedury przetargowej i koniecznoœci zamówienia du¿ej iloœci
znaków drogowych. Zamontowaliœmy ju¿ s³upki pod znaki,
które za kilka dni na nich zawisn¹. W pierwszych tygodniach
bêdzie ma³y chaos, bo wiele osób jeŸdzi na pamiêæ i nie bêdzie zauwa¿aæ nowej organizacji ruchu, ale z czasem sytuacja
ustabilizuje siê. Je¿eli niektóre nowe rozwi¹zania w ruchu
nie sprawdz¹ siê - odst¹pimy
od nich. Proszê o wyrozumia³oœæ i zrozumienie, ¿e bez
poprawy organizacji ruchu w
centrum zakorkujemy siê, co
ju¿ siê dzieje na ulicy Zdrojowej, szczególnie w weekendy.
Roland Marciniak

s

SUPERBABKA Jak Œwieradów zdoby³
zadba³a o siebie! bogatyñsk¹ twierdzê
Masa¿ relaksacyjny, chwila u wiza¿ystek i sesja zdjêciowa - tylko tyle wystarczy³o, by wydobyæ piêkno, o którym czêsto
nie ma siê pojêcia. 16 czerwca w Oœrodku
SKI&SUN w ramach akcji „SUPERBABKA – dba o siebie” wszystkie kobiety mog³y skorzystaæ z darmowych masa¿y, porad wiza¿ystek, dietetyka, dobraæ w³aœciwy rozmiar stanika, zrobiæ profesjonaln¹
sesjê zdjêciow¹, uczestniczyæ w warsztatach
nordic walking, zumby i najwa¿niejsze zrobiæ badania mammograficzne. Akcja
by³a skierowana przede wszystkim do pañ
mieszkaj¹cych na terenie miasta i gminy
Œwieradów-Zdrój, ale jej uczestniczki przyjecha³y z wielu polskich miast.

edycjê dla dzieci, przy okazji której bêdzie
mo¿na skonsultowaæ siê ze specjalistami wielu dziedzin medycyny, natomiast w sierpniu
„swój dzieñ” bêd¹ mieli panowie podczas
- Takiego dnia kobiet, to dawno nie prze¿y³yœmy – cieszy³a siê
pani Galina, która wraz
z piêcioma przyjació³kami z Wroc³awia i
G³ogowa przyjecha³a
na niedzielê w Góry
Izerskie. - Nie mia³yœmy czasu, by spotkaæ
siê 8 marca, umówi³yœmy siê wiêc na 16
czerwca i proszê, jaka
niespodzianka!
Spoœród wszystkich atrakcji przygotowanych przez organizatorów chyba najwiêkszym zainteresowaniem cieszy³a siê sesja zdjêciowa. Panie fotografowane by³y miêdzy innymi z takimi has³ami jak: „Warto mieæ piersi. Pamiêtaj!”, „Nie
bój siê badaæ”, „Dbaj o siebie, babo” i „Bêdziesz wiedzia³a, nie bêdziesz siê ba³a”.
- Gdybym kilka lat temu wziê³a udzia³ w
takiej akcji, pewnie nie sta³oby siê to, co siê
sta³o” – stwierdzi³a jedna z modelek, która rok
temu przesz³a zabieg usuniêcia piersi.
O zapotrzebowaniu na tego rodzaju wydarzenia mo¿e œwiadczyæ fakt, ¿e partnerzy
uczestnicz¹cy w akcji przez osiem godzin nie
mieli czasu na przerwê. Dlatego organizatorzy „Superbabki” zapowiadaj¹, ¿e bêdzie kontynuowana, a na pocz¹tek zapraszaj¹ na wystawê zdjêæ, które ju¿ teraz mo¿na zobaczyæ
w internecie na stronie www.skisun.pl i
na Facebooku.
W lipcu Oœrodek
SKI&SUN planuje

akcji „SUPERFACET”. Szczegó³y ju¿ wkrótce.
Na koniec organizatorzy akcji pragn¹ podziêkowaæ wszystkim partnerom, którzy j¹
wsparli: PARK HOTEL **** KUR & SPA,
Hotel**** Medical Spa Malinowy Dwór,
Górski Kompleks Turystyczny Czeszka i S³owaczka, Ewa Medical & SPA Dom Uzdrowiskowy, Interferie Sport Hotel ŒwieradówZdrój, Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking, Mary Kay, „Braffiteria”, Centrum Nowoczesnej Diagnostyki MEDICA oraz fotograf Adam Ciereszko - dziêki nim wszystkim
„Superbabkê” mo¿na zaliczyæ do niezwykle
udanych.
Katarzyna Harbul-Ba³a

22 czerwca br. w Bogatyni odby³ siê IV
Festiwal Kobiet i Stowarzyszeñ „Malinowe
Klimaty”, w którym nie zabrak³o równie¿
reprezentantek Œwieradowa. Po tygodniu
¿mudnych przygotowañ zapakowa³yœmy do
samochodu ca³¹ masê pysznoœci i z has³em
na ustach i koszulkach - KUCHNIA MOJ¥
TWIERDZ¥ - ruszy³yœmy do Bogatyni.
Pogoda by³a piêkna, zapach smako³yków
³askota³ nozdrza. Po przybyciu na miejsce
rozstawi³yœmy nasz kramik z domowym
jad³em w pobli¿u stoiska, na którym prezentowa³ siê Ski&Sun oraz „Malinowy
Dwór” – partner strategiczny festiwalu.
Dumnie prezentowa³y siê nasze pyszne
serniki, aromatyczne makowce i baby korzenne, apetyczne ró¿e z kruchego ciasta, smakowite tarty i bu³eczki-kapuœniaczki, wyszukane babeczki z farszem z wêdzonej ryby i gruszek, a tak¿e domowej roboty nalewki. Nie
zabrak³o równie¿ w³asnorêcznie lepionych
pierogów z najbardziej wymyœlnymi farszami,
które podbi³y podniebienia odwiedzaj¹cych
nas goœci. Ogromnym powodzeniem cieszy³y
siê pierogi z farszem z pokrzywy oraz z w¹tróbki i ¿urawiny. Nie brakowa³o tak¿e chêtnych na pierogi nadziewane malinami i ¿ó³tym wêdzonym serem oraz suszonymi œliwkami i orzechami. Dziêki temu, ¿e nasze stoisko zaopatrzono w energiê elektryczn¹, mog³yœmy tak¿e serwowaæ kawê i herbatê.
To, co nas zaskoczy³o podczas pobytu w
Bogatyni, to znakomita organizacja tej szeœciodniowej imprezy, podczas której obywa³y siê

liczne warsztaty dla doros³ych i dla dzieci,
konkursy z atrakcyjnymi nagrodami i koncerty. Panowa³a niezwykle przyjazna atmosfera
i ¿yczliwoœæ, jak¹ okazywali nam zarówno organizatorzy, jak i wspó³uczestnicy, którzy zawierali nowe znajomoœci, wymieniali siê numerami telefonów, czêstowali przygotowanymi potrawami.
Niema³ym zaskoczeniem by³y dla nas wizyta burmistrza Bogatyni, Andrzeja Grzmielewicza, który mimo rozlicznych obowi¹zków
s³u¿bowych i prywatnych znalaz³ czas, aby
odwiedziæ stoiska wystawców i porozmawiaæ
z nimi. Warto równie¿ podkreœliæ, ¿e w festiwalu brali udzia³ partnerzy z Czech (czego
praktycznie nie praktykuje siê w naszej gminie).
Podsumowuj¹c, dane nam by³o zasmakowaæ nie tylko potraw i doskona³ej zabawy, ale
przede wszystkim integracji spo³ecznej, której nie doœwiadczy³yœmy na ¿adnej organizowanej w Œwieradowie imprezie. Szkoda tylko, ¿e sobota w Bogatyni minê³a tak szybko i
¿e tak ma³a reprezentacja, zarówno ze strony
miasta, jak i prê¿nie dzia³aj¹cej fundacji, bra³a udzia³ w tym festiwalu.
Smuci tak¿e fakt, ¿e nasi œwieradowscy
przedsiêbiorcy tak s³abo anga¿uj¹ siê w miejscowe przedsiêwziêcia, wybieraj¹c dzia³ania
poza granicami miasta. Mimo to planujemy
za rok powróciæ do Bogatyni i bawiæ siê jeszcze lepiej.
Ada i Marianna Kralewskie

Witamy nowego czytelnika!

SZKOLNE OSTATKI

Prymusówka 2013
Uczniowie, którzy uzyskali w I semestrze œredni¹ ocen
4,75, wyjechali 11 czerwca w nagrodê na wycieczkê zwan¹
popularnie „Prymusówk¹”, za cel podró¿y wybieraj¹c Karpacz,
gdzie poznali podziemne Tajemnice Karkonoskie (fot. poni¿ej). Multimedialna ekspozycja przybli¿y³a historiê i legendy
zwi¹zane z Karkonoszami i Duchem Gór.

Kolejny pakiet ksi¹¿ek trafi³ do œwieradowskiego maluszka - jest nim Fabian Neascu, który urodzi³ siê 21 lutego br.,
syn Aleksandry Szyd³owskiej (na zdjêciu) i Mariusa Neascu.
Gratulujemy rodzicom i ¿yczymy, by czytanie synkowi przez
20 minut dziennie - codziennie - sprawia³o im zawsze tê sam¹
radoœæ!

ZAPROSZENIA
Wszystkich chêtnych zapraszamy na bezp³atne szkolenia NORDIC WALKING, które odbywaæ sie bêd¹ na górnej
stacji gondoli 21 i 28 lipca oraz 4 sierpnia o godz. 1200 i
1400 (zawsze dwa treningi). Mo¿liwe bêdzie bezp³atne wypo¿yczenie kijów na czas szkolenia.

Kolejn¹ atrakcj¹ by³o Centrum Rekreacji i Sportu „Kolorowa”, gdzie pó³toragodzinna zabawa na Letnim Torze Saneczkowym (fot. u do³u) o d³ugoœci 1.060 m minê³a równie
szybko.

Natomiast 27 lipca oraz 3 i 10 sierpnia kolej gondolowa zaprasza na bezp³atne szkolenia na SINGLTREKACH (prawid³owa pozycja na rowerze, skuteczne hamowanie, p³ynne
pokonywanie zakrêtów). Zbiórki na dolnej stacji o godz. 1100,
czas szkolenia ok. 4 godzin. Kaski obowi¹zkowe!

Czas po¿egnania
25 i 27 czerwca w dwóch najstarszych grupach przedszkolnych odby³y siê uroczyste zakoñczenia roku szkolnego 2012/2013, w trakcie których goœciliœmy zaproszonych
goœci oraz rodziców, którzy ca³y rok czynnie wspó³pracowali z naszym przedszkolem.

Na po¿egnanie dzieci zaprezentowa³y krótki program artystyczny. By³y wiersze, przedstawienie teatralne pt. „P³ynie
Wis³a”, ulubione piosenki oraz tañce „ Krakowiak”, „Poleczka” i „Taniec dworski” . Przedszkolaki otrzyma³y pami¹tkowe dyplomy ukoñczenia edukacji przedszkolnej, dyplomy z
podziêkowaniami za aktywne uczestnictwo w ¿yciu placówki
(w szczególnoœci za udzia³ w ró¿nych konkursach przedszkolnych, lokalnych i ogólnopolskich), ksi¹¿ki i tablo ze zdjêciem
wszystkich kolegów i kole¿anek. Najbardziej aktywni rodzice otrzymali pami¹tkowe dyplomy za wk³ad pracy na rzecz
przedszkola i grupy z r¹k Renaty Simiñskiej i Iwony Korzeniowskiej-Wojsy.
Nastêpnie pani Wies³awa Stasik oraz nauczycielki prowadz¹ce grupy podziêkowa³y rodzicom za owocn¹ wspó³pracê, a dzieciom za wspania³y wystêp artystyczny, przygotowany na tê szczególn¹ okazjê. Panie po¿yczy³y równie¿ mi³ych
wakacji, pe³ni satysfakcji z osi¹gniêtych sukcesów i realizacji
zamierzonych celów oraz spe³nienia marzeñ w edukacji szkolnej.
Na zakoñczenie uroczystoœci dzieci i panie zosta³y zaproszone przez rodziców na s³odki poczêstunek oraz wspólne
pami¹tkowe zdjêcia.
¯yczymy wszystkim przedszkolakom zdrowych, s³onecznych i bezpiecznych wakacji oraz samych sukcesów na nowej
drodze szkolnej.
Teresa Felisiak, Danuta Gronska,
Wanda RzeŸnik i Halina Swastek

Niezapomnianym wspomnieniem uczestników wycieczki
pozostanie tak¿e dwugodzinna zabawa w Aquaparku, do którego zaprosi³ najlepszych uczniów dyrektor „Interferie Sport
Hotel (dawny „Malachit”) - Dariusz Lubos.
Uczestnicy i opiekunowie serdecznie dziêkuj¹ Radzie
Rodziców - za ufundowanie wycieczki, oraz D. Lubosowi za zaproszenie do Aquaparku, w którym niektórzy uczestnicy
k¹pali siê po raz pierwszy.

Piechotka 2013

Jak co roku na zakoñczenie pleneru odbêdzie siê wernisa¿ prac artystów - 27 lipca w godz. 1200-1800 w hali spacerowej Domu Zdrojowego. I najpewniej wœród obrazów profesjonalistów znajd¹ siê - podobnie jak przed rokiem - prace
uczniów, którzy zechc¹ wzi¹æ udzia³ w warsztatach plastycznych organizowanych przy okazji pleneru.
Organizatorzy zapraszaj¹ uczniów œwieradowskich szkó³
do udzia³u w tych warsztatach, które trwaæ bêd¹ od 23 do
25 lipca. Ich uczestnicy bêd¹ mieli zagwarantowane wszystkie akcesoria niezbêdne w tego typu zajêciach, które poprowadz¹ artyœci bior¹cy udzia³ w plenerze.
Chêtni proszeni s¹ o dostarczanie zg³oszeñ do recepcji
Park Hotelu - nale¿y podaæ swoje imiê i nazwisko oraz telefon do rodziców.

Cz³onkowie SKKT PTTK „Œwieradowskie Or³y” przygotowali dla swojego opiekuna i szko³y prezent na zakoñczenie
roku szkolnego - podczas XXIX Piechowickiego Rajdu Dziatwy Szkolnej „Piechotka 2013 r.” dru¿yna w sk³adzie: Izabela
Figa, Sara Kotlarek, Natalia Strózik, Antonia Lita, Katarzyna
Salawa, Ewelina Prusiewicz, Patryk Olkowski, Daniel Olkowski, Aleksander Sergiejczuk i Kacper Mandrak - zdoby³a I miejsce, startuj¹c na dwudniowej trasie nr 4, oraz I miejsce w konkursie wiedzy (I. Figa, N. Strózik, P. Olkowski). A. Sergiejczuk pokona³ rywali w Indywidualnym Konkursie Wiedzy o
Piechowicach, PTSM i LOP i tak¿e wygra³.
M³odsza grupa w sk³adzie: Katarzyna Burawska, Alicja
Jasku³owska, Wiktoria Kolasiñska, Karolina Kuchciak, Ma³gorzata Pasierb, Wiktoria Puchala, Aleksander Hryñko, Igor
Kolejewski, Julia Skoczylas, Justyna Lonycz i Nina Markowska, która startowa³a na trasie nr 2, zdoby³a III miejsce, a w
Konkursie na Inscenizacjê Szkó³ - I miejsce i Puchar Prezesa
ZNP, który jest tak du¿y, ¿e nie zmieœci siê do gabloty z trofeami Or³ów.
Dziêkujê uczestnikom za wzorow¹ postawê na trasach rajdowych, zdobyte laury i nagrody, które s¹ uwieñczeniem rocznej pracy w Dru¿ynie. Ogromne podziêkowania nale¿¹ równie¿ siê Oli Kuklik i Marysi Salawie - za opiekê nad m³odsz¹
grup¹, która wêdrowa³a na jednodniowej trasie z Sobieszowa
do Piechowic.
(TF)

9 czerwca zawarto ustnie, a 12 lipca podpisano umowy z
wolnej rêki z firmami Mariusza Stachurskiego ze Œwieradowa (37 tys. z³) i Anieli Sikory z Wie¿y (21 tys. z³) - na akcjê
ratownicz¹ wraz z robotami zabezpieczaj¹cymi w czasie alarmu powodziowego w dniach 9-10 czerwca.
20 czerwca dokonano otwarcia ofert, jakie nap³ynê³y do
gminy po og³oszeniu przetargu na opracowanie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego. Z³o¿y³y je: M&R
Biuro Projektów Poznañ – 55.571,40 z³, Pracownia Projektowa FORUM z Wroc³awia – 222.630 z³, URBICOM z Wroc³awia – 63.960 z³, URBAMAP Mateusz Majka ze ŒwieradowaZdroju – 77.000 z³. Gmina mia³a na ten cel 95 tys. z³, a umowê 8 lipca podpisano z firm¹ poznañsk¹.
26 czerwca ponownie og³oszono przetarg na œwiadczenie
us³ug wywozu i zagospodarowania osadów z oczyszczalni
œcieków w iloœci 650 t rocznie. Otwarcie ofert nast¹pi 10 lipca.
1 lipca otwarto oferty, jakie nap³ynê³y po og³oszeniu trzeciego ju¿ przetargu na wykonanie, dostawê oraz monta¿ tablic przy Czarcim M³ynie dla osób
z upoœledzon¹ funkcja wzroku.
Ofery nades³a³y 4 firmy: ZINPRO
z Jeleniej Góry – 99.900 z³, UTAL
z Kobylnicy – 199.923 z³, PROMEDIA z Bia³egostoku – 122.877
z³, VIVENGE z Siedlec –
109.638,85 z³. Obecnie wykonawcy uzupe³niaj¹ dokumenty, zaœ
gmina na to zadanie przeznaczy³a
113.400 z³.
(opr. aka)

II PIKNIK RODZINNY

22 czerwca br. w ogrodzie przedszkolnym
odby³ siê II PIKNIK RODZINNY organizowany przez Przedszkole Miejskie w Œwieradowie wraz z Rad¹ Rodziców. Impreza odby³a siê przy piêknej, s³onecznej pogodzie, a
celem Pikniku by³o propagowanie wspólnego, rodzinnego spêdzania czasu oraz zebranie funduszy na uatrakcyjnienie przedszkolnego placu zabaw.
Podczas trwania Pikniku mo¿na by³o podziwiaæ programy artystyczne „Dla Mamy i
Taty”, których wykonawcami by³y wszystkie
dzieci uczêszczaj¹ce do przedszkola. Widzowie byli œwiadkami niezwykle kolorowych i
ciekawych wystêpów, w trakcie których dzieci œpiewa³y piosenki, recytowa³y wiersze oraz
wykonywa³y tañce specjalnie z myœl¹ o swoich rodzicach, którzy t³umnie przybyli na tê
okazjê - ju¿ przed godzin¹ 1300, kiedy mia³o
nast¹piæ rozpoczêcie siê Pikniku, niemal
wszystkie miejsca przy stolikach by³y zajête,
a goœci wci¹¿ przybywa³o.
Atrakcj¹ tego dnia by³y równie¿ gry i zabawy organizowane przez grupê profesjonalnych animatorów, którzy wzbogacali imprezê miêdzy innymi o wspólne tañce, malowanie twarzy, zabawy z klownem, gigantyczne
bañki mydlane czy dyskotekê. Dzieci mog³y
równie¿ korzystaæ z czterech dmuchanych
zamków, które cieszy³y siê du¿ym zaintere-

sowaniem. Atrakcje te nic nie kosztowa³y rodziców, wiêc dzieci mog³y korzystaæ z uciech,
dopóki starczy³o im si³.
Piknik odwiedzili równie¿ œwieradowscy
stra¿acy oraz policjanci, którzy specjalnie na
tê okazjê udostêpnili swoje s³u¿bowe wozy
dzieciom. By³a to niecodzienna okolicznoœæ,
kiedy maluchy mog³y zasi¹œæ za kierownic¹
wozu stra¿ackiego czy radiowozu i marzyæ o
swoim przysz³ym zawodzie.
Gdy dzieciom czas mile up³ywa³ na uciechach, doroœli mieli mo¿liwoœæ zakupu pysznych smako³yków przygotowanych przez pracowników przedszkola oraz przez rodziców.
Mogli te¿ wylosowaæ w loterii fantowej niezwyk³e nagrody, ponadto okazj¹ by³y wystawione na aukcjê bony, vouchery i inne ciekawe przedmioty przekazane przez naszych
sponsorów.
Impreza nie odby³aby siê w tak atrakcyjnej, niecodziennej oprawie, gdyby nie hojnoœæ
dwóch g³ównych sponsorów: Gminy Miejskiej Œwieradów-Zdrój oraz Nadleœnictwa
Œwieradów-Zdrój.
Mamy nadziejê, ¿e Piknik Rodzinny stanie siê tradycj¹, a fundusze dziêki niemu zebrane pozwol¹ wychowankom przedszkola
jeszcze milej i efektywniej spêdzaæ w nim
czas.
Renata Simiñska

Kronika policyjna
10 czerwca br. podczas kontroli drogowej pojazdu marki BMW policjanci z Rewiru Dzielnicowych w Œwieradowie-Zdroju
ujawnili narkotyki przy jednym z pasa¿erów.
Zatrzymany przez policjantów 32-letni mieszkaniec Mirska mia³ schowane pod ubraniem
dwa woreczki strunowe z zawartoœci¹ metaamfetaminy. Ponadto w kontrolowanym pojeŸdzie policjanci ujawnili mini wagê elektroniczn¹ i inny sprzêt mog¹cy s³u¿yæ do porcjowania narkotyków. Za posiadanie narkotyków grozi kara do 3 lat pozbawienia wolnoœci.
11 czerwca w okolicach parkingu przy
„Biedronce” policjanci podczas legitymowania 40-letniego œwieradowianina ujawnili przy
nim 0,27 grama marihuany. Mê¿czyzna mia³
narkotyk w kieszeni w woreczku foliowym.
Przyzna³ siê, ¿e narkotyk kupi³ w Czechach
na w³asny u¿ytek. Za naruszenie przepisów
ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii grozi
mu kara do roku pozbawienia wolnoœci.
W wyniku podjêtych czynnoœci policjanci ze œwieradowskiego Rewiru Dzielnicowych
14 czerwca zatrzymali sprawcê w³amania do

Szpitala Uzdrowiskowego dla Dzieci przy ul.
Sanatoryjnej. W³amanie mia³o miejsce 5 maja
br. - sprawca dosta³ siê do wnêtrza poprzez
wybicie szyby w drzwiach wejœciowych szpitala, nastêpnie otworzy³ od wewn¹trz zamek i
z warsztatu skrad³ ró¿ne narzêdzia o ³¹cznej
wartoœci 1.250 z³. Z³odziej odpowie teraz
przed s¹dem za kradzie¿ z w³amaniem, za co
grozi mu kara nawet do 10 lat pozbawienia
wolnoœci.
26 czerwca w Œwieradowie przy ul. Santoryjnej funkcjonariusze ujawnili kradzie¿
energii elektrycznej. Sprawca „skonstruowa³”
po³¹czenie biegn¹ce z zasilania klatki schodowej i strychu poprzez wykucie tynku i wpiêcie przewodów elektrycznych dwu¿y³owych.
W ten sposób zasila³ pr¹dem w swoim mieszkaniu ró¿ne urz¹dzenia: telewizor, kuchenkê
mikrofalow¹, sprzêt AGD oraz elektryczny
grzejnik. „Poborca” pr¹du us³ysza³ zarzuty i
teraz za swój czyn odpowie przed s¹dem, a za
kradzie¿ energii elektrycznej grozi mu nawet
do 5 lat pozbawienia wolnoœci.
Oficer prasowy KPP w Lubaniu
nadkom. Dagmara Ho³od

Potrzebujemy wolontariuszy
Chêtnych, którzy dysponuj¹ wolnym czasem, chc¹ coœ zrobiæ dla
swojej lokalnej spo³ecznoœci, spróbowaæ swoich si³, przekonaæ siê,
czy warto innym pomagaæ, namawiamy po prostu do pracy w „Czynnym Wolontariacie” w naszej bibliotece!
Potrzebujemy wolontariuszy do nastêpuj¹cych prac:
 obs³ugi czytelnika, który ma utrudniony dostêp do biblioteki z przyczyn obiektywnych;
pomoc przy redagowaniu strony internetowej
dla biblioteki;
Zachêcamy wszystkich kreatywnych, z empati¹
do drugiego cz³owieka, aby zostali wolontariuszami, zdobyli doœwiadczenie i pozytywnie spêdzali
wolny czas. Wa¿n¹ sprawa jest regularnoœæ i sta³oœæ w dzia³aniach.

£awy szybko zape³ni³y siê goœæmi, którzy przyszli na piknik ca³ymi rodzinami.

Trudno o milszy obrazek dla rodziców, jak dzieci wytañcowuj¹ce krakowiaka w strojach ludowych.

Dwie przebrane za klaunów dziewczyny potrafi³y rozbawiæ dzieciaki samym wygl¹dem.
U góry - maszyna do wytwarzania baniek,
które dzieci próbowa³y „rozgoniæ”, sprawi³a
im mnóstwo uciechy.

ŚMIECI ŚWIERADOWSKIE PO NOWEMU
WYSTARTOWALIŒMY!
W dniu, gdy otrzymaj¹ Pañstwo ten numer
„Notatnika Œwieradowskiego”, bêd¹ ju¿ za sob¹
mieli pierwsze doœwiadczenia z selektywn¹
zbiórk¹ odpadów komunalnych.
Do wiêkszoœci mieszkañców dotar³y zapewne
kolorowe worki do selektywnej zbiórki wraz kodami kreskowymi lub same kody, którymi nale¿a³o
oznaczyæ posiadane worki (pojemniki lub kub³y)
na œmieci. Firma EKO-BART jest w trakcie rozdawania worków i kodów do ich oznaczania.
Œwieradowianie najpewniej wiedz¹ ju¿, ¿e w³aœnie lokalna firma EKO-BART wraz ze swym partnerem w ramach konsorcjum - Zak³adem Utylizacji Odpadów Komunalnych IZERY Sp. z o.o. w
Lubomierzu - zosta³a wy³oniona w drodze przetargu nieograniczonego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od w³aœcicieli nieruchomoœci z terenu Gminy Miejskiej Œwieradów-Zdrój.
Przypominamy, ¿e obowi¹zek wyposa¿enia nieruchomoœci w pojemniki spoczywa na ich w³aœcicielach lub zarz¹dcach, z wyj¹tkiem worków, które
zostan¹ dostarczone tylko dla nieruchomoœci zamieszka³ych.
W siedzibie firmy przy ul. Sienkiewicza 7 w
Œwieradowie-Zdroju mo¿na równie¿ zaopatrzyæ
siê we w³asnym zakresie w brakuj¹ce worki.
Gminie docelowo zale¿y, by je sukcesywnie eliminowaæ (ze wzglêdu na ich podatnoœæ na uszkodzenia i niekologiczny charakter) na rzecz solidniejszych kub³ów (pojemników).
Nale¿y pamiêtaæ, aby pojemniki przeznaczone
do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomoœci by³y sprawne technicznie, zamykane,
szczelne, czyste i estetyczne, wykonane z materia³ów trudnopalnych, przystosowanych do opró¿niania przez pojazdy specjalistyczne. Musz¹ te¿ posiadaæ wyraŸne oznaczenia (kolorem lub pismem)
okreœlaj¹ce:
- w przypadku pojemników przeznaczonych do

JAK I GDZIE
P£ACIMY?
Op³atê za zagospodarowanie odpadów komunalnych mo¿na wnieœæ zarówno przelewem bankowym, korzystaj¹c z internetu lub okienka bankowego (w Banku Zachodnim - bez op³at), jak i
przekazem pocztowym. Nale¿noœæ trzeba wnosiæ
bez wezwania (nie bêd¹ wystawione ¿adne decyzje, faktury, rachunki itp.) na konto Gminy Miejskiej Œwieradów-Zdrój do 15 ka¿dego miesi¹ca,
z tym ¿e pierwsza wp³ata za miesi¹c lipiec br. mo¿e
byæ uiszczona do dnia 20 lipca.
W tytule przelewu nale¿y podaæ: imiê i nazwisko oraz adres nieruchomoœci, której wp³ata dotyczy; okres, za który op³acamy odbiór œmieci (miesi¹c lub kilka miesiêcy). Obok prezentujemy sposób wype³nienia blankietu wraz z numerem konta.

zbierania zmieszanych odpadów komunalnych –
oznaczenie nieruchomoœci, dla której zosta³y ustawione - przy pomocy dostarczonego kody kreskowego;
- w przypadku pojemników przeznaczonych do
selektywnego zbierania odpadów – informacjê o
rodzaju frakcji odpadów komunalnych, które nale¿y w nich umieszczaæ wraz z oznaczeniem nieruchomoœci, dla której zosta³y ustawione - tak¿e przy
pomocy kody kreskowego.
W celu sprawnego odbioru odpadów komunalnych nale¿y pojemniki i worki w dniu odbioru wystawiaæ w miejscu wyodrêbnionym na nieruchomoœci, w miejscu przed posesj¹, na chodniku,
poboczu, ogólnie w miejscach dostêpnych dla pracowników firmy EKO-BART, bez koniecznoœci
otwierania i wchodzenia na teren nieruchomoœci.
Pojemnoœæ pojemników do zbierania odpadów
komunalnych powinna byæ dostosowana do iloœci
wytwarzanych na terenie nieruchomoœci odpadów
oraz czêstotliwoœci ich opró¿niania, bior¹c pod
uwagê œrednie iloœci odpadów komunalnych okreœlone w Regulaminie utrzymanie czystoœci i porz¹dku na terenie Gminy Miejskiej Œwieradów-Zdrój
dla poszczególnych nieruchomoœci, np.
- dla zabudowy jednorodzinnej - l0 l na osobê
na tydzieñ;
- dla zabudowy wielorodzinnej - 10 I na osobê
na tydzieñ.
WeŸmy, dla przyk³adu, 4-osobow¹ rodzinê zamieszka³¹ w domku. Oznacza to, i¿ powinna ona
wyposa¿yæ swoj¹ nieruchomoœæ w pojemniki o
³¹cznej objêtoœci: 4 osoby x 10 litrów x 4,3 tygodnia = 172 litry (najbli¿ej tej wielkoœci znajduje siê
standardowy pojemnik o objêtoœci 240 litrów).
Je¿eli rodzina ta zdecyduje siê na segregacjê
odpadów, hipotetyczn¹ iloœæ œmieci powinna rozdzieliæ na pojemniki o mniejszej objêtoœci przypisane do poszczególnych frakcji odpadów.

W przypadku nieruchomoœci niezamieszka³ych
w tym samym Regulaminie zosta³y tak¿e okreœlone normatywy opisuj¹ce œrednie iloœci odpadów
komunalnych wytwarzanych w ró¿nego rodzaju
obiektach w ci¹gu tygodnia, np.:
- dla pensjonatów, hoteli – 10 litrów na jedno
³ó¿ko;
- dla lokali gastronomicznych – 10 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne;
- dla lokali handlowych – 50 litrów na ka¿de 10
m2 powierzchni ca³kowitej;
- dla obiektów ma³ej gastronomii co najmniej
jeden pojemnik o pojemnoœci 120 litrów;
- dla zak³adów rzemieœlniczych, us³ugowych i
produkcyjnych (w odniesieniu do pomieszczeñ biurowych i socjalnych) – pojemnik o pojemnoœci 120
litrów na ka¿dych 10 pracowników.
Je¿eli hotel dysponuje 60 miejscami noclegowymi, oznacza to, i¿ „wytwarza” tygodniowo 600
litrów odpadów (60 miejsc x 10 litrów). Mno¿¹c to
przez iloœæ tygodni w miesi¹cu (4,3 tygodnia),
otrzymujemy 2.580 litrów odpadów miesiêcznie.
Wynika z tego, i¿ hotel musi dysponowaæ pojemnikami o ³¹cznej objêtoœci 2.580 litrów, bior¹c jednoczeœnie pod uwagê fakt, czy zdecydowa³ siê on
segregowaæ odpady czy nie.
Przy segregacji odpadów liczba pojemników
powinna odpowiadaæ liczbie frakcji odpadów, jakie powstaj¹ w danym hotelu, i odpowiadaæ ³¹cznie
normatywnej iloœci odpadów wytwarzanych przez
ten obiekt, czyli 2.580 litrów.
Aktualny harmonogram odbioru odpadów komunalnych (na s¹siednich stronach prezentujemy
harmonogram na dwa pierwsze miesi¹ce) bêdzie
dostêpny w Urzêdzie Miasta w pok. 21c oraz na
stronie internetowej www.swieradowzdroj.pl (zak³adka Nasze Miasto/Gospodarka Odpadami) oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej –
bip.umswieradowzdroj.nv.pl/
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH
Nowy system gospodarki odpadami nie pozwala na tym etapie przedstawiæ ca³orocznego harmonogramu odbioru œmieci. Przedstawiamy na razie harmonogramy na dwa pierwsze miesi¹ce obowi¹zywania nowej ustawy, licz¹c na to, ¿e wyniesione doœwiadczenia pozwol¹ na jego korekty i dopasowanie do
potrzeb wytwórców œmieci. Jeœli odbiór danego rodzaju odpadu przypada na dzieñ œwi¹teczny, wtedy jego wywóz nast¹pi w dniu poprzedzaj¹cym.

Wykonawca bior¹c pod uwagê warunki okreœlone w przetargu zaproponowa³ podzielenie miasta na 3 sektory, uwzglêdniajac zwiêkszon¹ czêstotliwoœæ
odbioru œmieci w œcis³ym centrum uzdrowiska. Poni¿ej przedstawimy przyporz¹dkowania wszystkich œwieradowskich ulic do poszczegó³nych sektorów.

Uwaga! Ulice M. Sk³odowskiej-Curie i Korczaka, które w lipcu znajduj¹
siê w sektorze trzecim, w sierpniowym harmonogramie znajd¹ siê w
sektorze pierwszym.

CO Z INNYMI ŒMIECIAMI?
W przypadku innych ni¿ niebezpieczne odpadów
budowlanych i rozbiórkowych us³uga wywozu i zagospodarowana realizowana bêdzie wy³¹cznie dla tzw.
nieruchomoœci zamieszka³ych, pod warunkiem, ¿e
remont prowadzony jest we w³asnym zakresie, a nie
przez wynajêt¹ firmê. „Uprawniony” w³aœciciel nieruchomoœci z wyprzedzeniem zg³asza telefonicznie
do gminy zapotrzebowanie na kontener o ¿¹danej pojemnoœci (1,5 m3, 4,5 m3, 5 m3, 7 m3), gmina zaœ
przekazuje zamówienie wykonawcy, który z kolei ma
obowi¹zek dostarczyæ kontener o wskazanej pojemnoœci pod podany mu w zg³oszeniu adres w ci¹gu 48
godz. od przyjêcia zg³oszenia.
W³aœciciel nieruchomoœci otrzyma kontener bezp³atnie do dyspozycji na okres do 10 dób, a ka¿da
nastêpna rozpoczêta doba poci¹gnie za sob¹ koniecznoœæ uiszczenia na rachunek bie¿¹cy gminy op³aty w
wysokoœci 10 z³ za wynajem kontenera. Op³ata bêdzie zrycza³towana, niezale¿na od wielkoœci pojem-

nika.
Przeterminowane leki wykonawca zobowi¹zany
bêdzie odbieraæ z dwóch wyznaczonych punktów
(obie œwieradowskie apteki) oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).
W przypadku zu¿ytych baterii pojemniki ustawione zostan¹ ustawione w przynajmniej piêciu punktach zlokalizowanych w obiektach u¿ytecznoœci publicznej, jak szko³y, UM, niektóre sklepy (ich wykaz
zamieszczany bêdzie na bie¿¹co w kolejnych numerach „Notatnika” i na stronie miasta). Baterie bêdzie
mo¿na równie¿ zdawaæ do PSZOK-u.
Gmina przewiduje tak¿e zorganizowanie jednej jesiennej akcji zbiórki liœci (paŸdziernik/listopad), trwaj¹cej ok. 6 dni roboczych (dotyczy wszystkich nieruchomoœci).
Przewidziany bêdzie równie¿ dodatkowy odbiór
odpadów na dwa dni poprzedzaj¹ce Œwiêta Bo¿ego
Narodzenia i Œwiêta Wielkanocne (z terenu ca³ej gminy) oraz w dniu poprzedzaj¹cym Wszystkich
Œwiêtych z terenu cmentarzy komunalnych, a
tak¿e po akcji „Sprz¹tanie Œwiata” i „Dzieñ Ziemi”.
Œpieszymy te¿ uspokoiæ wszystkich mieszkañców - wystawka bêdzie zarówno w tym roku,
jak i w nastêpnych latach!

Prezentujemy zgniatarkê do butelek plastikowych, która zmniejsza je kilkakrotnie. Takie proste, rêczne urz¹dzenie zamontowa³ u siebie Park Hotel.

NAJBLI¯SZA
WYSTAWKA ZOSTANIE
PRZEPROWADZONA
W DNIACH 9-11
WRZEŒNIA 2013 R.

W trakcie jej trwania odbierany bêdzie zu¿yty
sprzêt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zu¿yte opony. Akcja
ta bêdzie siê odbywa³a raz do roku w terminie ustalonym z gmin¹.
Jeœli jednak nagromadzi nam siê zalegaj¹cych
strychy czy piwnice rupieci (np. mebli czy zepsutego sprzêtu AGD), a termin kolejnej wystawki
wyda nam sie zbyt odleg³y, bêdziemy mogli we w³asnym zakresie dostarczyæ to wszystko do Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów, zlokalizowanego w
Œwieradowie na terenie starej oczyszczalni œcieków przy ul. Grunwaldzkiej.
Obecnie trwaj¹ tam prace porz¹dkowe, ale wnet
firma EKO-BART bêdzie przyjmowaæ dostarczone
przez mieszkañców selektywnie wysegregowane
odpady (papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateria³owe, szk³o bezbarwne i kolorowe, odpady biodegradowalne, w tym zielone, popió³, odpady higieniczne), a tak¿e zu¿yty
sprzêt elektryczny i elektroniczny, zu¿yte baterie i
akumulatory, zu¿yte opony, przeterminowane lekarstwa, inne ni¿ niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe.
W pierwszych dniach praktycznego stosowania zapisów ustawy w Œwieradowie uzyskaliœmy
pewne doœwiadczenia pozwalaj¹ce ju¿ na pierwsze wnioski. Z uwagi na zmiany w przeznaczeniu worków radzimy, by odpady higieniczne gromadziæ w jakimœ worku pozyskanym we w³asnym
zakresie lub wrzucaæ je do odpadów zmieszanych.
Gdy wyrzucamy odpady bio do w³aœciwego
worka lub pojemnika, zwykle wysypujemy je z
woreczka, jednak ten z uwagi na zabrudzenia nadaje siê tylko do odpadów zmieszanych.

TA K

SEGREGUJEMY

W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie ustawy œmieciowej, w Polsce tak bardzo
wzrós³ popyt na worki, ¿e firmie EKO-BART nie uda³o siê nabyæ worków (zabrak³o ich nawet w marketach budowlanych) w kolorach pozwalaj¹cych na
segregacjê w sposób pokazany w poprzedniej wk³adce „œmieciowej”. A ¿e
nowy ³ad w zagospodarowaniu odpadów jest wielkim eksperymentem, wszyscy siê uczymy segregowania.
Odpady, które nale¿a³o wrzucaæ do worka ¿ó³tego, mo¿na teraz rozdzieliæ
nastêpuj¹co: do ¿ó³tego - plastik, do niebieskiego - papier, do czerwonego metale. Ale mo¿na te¿ nadal mieszaæ te odpady i do worków ka¿dego z tych
trzech kolorów (zale¿y, który akurat mamy pod rêk¹) wrzucaæ zarówno plastik, jak i metal czy papier.

Z A PA M I Ê TA J M Y !
1. Ka¿dy w³aœciciel lub zarz¹dca nieruchomoœci ma obowi¹zek z³o¿yæ
deklaracjê dotycz¹c¹ odbioru odpadów.
2. Za odbiór odpadów p³acimy jak za podatek dochodowy - bez wezwania, a zadeklarowan¹ kwotê uiszczamy na konto Gminy w nastêpuj¹cych terminach: pierwsza p³atnoœæ do 20 lipca, nastêpne zaœ do 15
dnia ka¿dego miesi¹ca.
3. Pojemniki i worki na œmieci w terminach okreœlonych w harmonogramie wystawiamy do godz. 600 przed nieruchomoœæ, mo¿liwie jak
najbli¿ej drogi.
4. Na pojemniki lub worki naklejamy kody kreskowe, umo¿liwiaj¹ce
identyfikacjê odpadów.
5. Nie zapewniamy pojemników na odpady. Dla osób segreguj¹cych
odpady w nieruchomoœciach zamieszka³ych zapewniamy worki.
6. Iloœci odpadów w nieruchomoœciach niezamieszka³ych deklarujemy
w sposób rzetelny i wiarygodny, zgodnie z normami okreœlonymi w regulaminie utrzymania czystoœci i porz¹dku w Gminie.
7. W przypadku zmiany liczby osób zamieszka³ych, maj¹cej wp³yw na
wysokoœæ op³aty okreœlonej dla nieruchomoœci zamieszka³ej lub iloœci zadeklarowanych odpadów powstaj¹cych na nieruchomoœci niezamieszka³ej, sk³adasz now¹ deklaracjê.
8. W przysz³oœci wszyscy bêdziemy segregowaæ odpady, najlepiej zacznij ju¿ teraz.
9. Wysokoœæ op³at zale¿y od ka¿dego z nas. Wiêksza iloœæ odpadów
segregowanych, a mniej odpadów zmieszanych spowoduj¹ obni¿kê op³at
(i odwrotnie!).

Wprawdzie „Villa Cottonina” funkcjonuje ju¿ od kilku
miesiêcy, ale oficjalne i bardzo uroczyste otwarcie ca³ego kompleksu odby³o siê 20 czerwca. Przyby³o na nie ³¹cznie ponad
90 osób, w tym goœcie ze Œwieradowa i okolic, z bardziej odleg³ych zak¹tków kraju (architekci, g³ówni wykonawcy, przedstawiciele banków, Starostwa Powiatowego, partnerzy biznesowi), a tak¿e z dwóch kontynentów: europejskiego (z Niemiec i z Danii) i afrykañskiego (RPA).
Gospodarzami tego uroczystego dnia byli: Alex Nielsen –
prezes zarz¹du Villa Cotonina Sp. z o.o., bêd¹cej w³aœcicielem Cottonina Villa & Mineral SPA Resort (kieruj¹cego swoj¹
ofertê g³ównie dla klientów indywidualnych szukaj¹cych miejsca na odpoczynek i relaksu czerpanego z zabiegów SPA),
oraz Marek Wiœniewski – prezes zarz¹du Czerniawa-Zdrój Nieruchomoœci Sp. z o.o., bêd¹cej w³aœcicielem hotelu Event Zdrój
(swoj¹ ofertê dedykuje g³ównie dla klientów biznesowych –

Otwarcie Cottoniny

obs³uga konferencji i eventów).
Zaczê³o siê w prawdziwie
amerykañskim stylu - od „garden party” nad uroczo szemrz¹cym Czarnym Potokiem. Oferta dañ by³a bardzo bogata: grillowane warzywa, miêsa i ryby,
napoje ch³odz¹ce na prawdziwie upaln¹ aurê (bo biesiadników raczej nie ch³odzi³o, a rozgrzewa³o przygrywaj¹ce trio
Swing Lowers ze Szczecina).
Z ogrodu goœcie zostali zaproszeni do
sali konferencyjnej, gdzie obaj prezesi
spó³ek dokonali prezentacji obiektów,
przybli¿aj¹c historiê miejsca i powstania
hoteli.
Do uroczystego przeciêcia wstêgi panowie prezesi zaprosili obecn¹ na otwarciu szefow¹ referatu promocji UM, Dorotê Marek, uznali bowiem, ¿e w tak donios³ej chwili nie mo¿e zabrakn¹æ akcentu samorz¹dowego.
Nastêpnie goœcie zostali podzieleni
na grupy, które po hotelach i ich zapleczach oprowadzili pracownicy, prezentuj¹c m.in. na ¿ywo przeprowadzane zabiegi SPA.

U góry - feeling w wykonaniu puzonistki ze Swing Lowers wzmaga³ têsknotê za tak¹ w³aœnie
muzyk¹, która powinna rozbrzmiewaæ w naszych lokalach. Powy¿ej - pogoda dla garden
party by³a wymarzona.

U góry - wstêgê przecinaj¹ (od lewej): Marek Wiœniewski, Dorota Marek i Alex Nielsen.
Powy¿ej - goœcie mieli okazjê przyjrzeæ siê zabiegom SPA na ¿ywo. U do³u - fascynuj¹cy
wystêp iluzjonistów z Metamorphosis.
Zdjêcia wykona³ Marcin Oliva Soto

Przed uroczyst¹ kolacj¹ chêtni mogli siê zrelaksowaæ na basenie, w jednej z licznych saun lub w
zewnêtrznym jacuzzi, zaœ o godz. 2000 wszyscy zasiedli przy elegancko zastawionych sto³ach, a degustacjê wykwintnych dañ muzycznie przyozdobi³ ponownie zespó³ Swing Lowers.
Niespodziank¹ wieczoru by³ pokaz iluzji w Wozowni, zaprezentowany przez grupê Metamorphosis,
która na koniec olœni³a zebranych wybuchem con-

fetti, które pokry³y ca³¹
salê.
Do póŸnych godzin
trwa³a zabawa w Cotton
Club przy muzyce na
¿ywo, a wyje¿d¿aj¹cy nazajutrz goœcie w wiêkszoœci zapowiedzieli swój rych³y powrót, tym razem na
znacznie d³u¿sze pobyty.
Adam Karolczuk

I plener rzeźbiarski
Antoni Zwierzyñski - inicjator i zarazem uczestnik pleneru przy dêbowej k³odzie, z której
rzeŸbiarze dopiero mieli wyczarowaæ zrodzone w wyobraŸni postacie.

LIST
NIEBO JEST miejscem,
gdzie zawsze s¹ wolne pokoje jak przysta³o na coœ bez granic;
nie ma tam wojen, dla równowagi
nie ma te¿ pokoju, a moralnoœæ?
na dole zosta³a, wiêæ z anio³kami
mo¿na poœwintuszyæ, dla odmiany z maszkaronami;
nikt tam nie s³ucha ¿alów i lamentów,
przestañ wiêc bujaæ siê przed
o³tarzykiem i nie klep bredni
na pielgrzymce wokó³ niewidzialnego nikogo nie wzrusza twoja bezdomnoœæ,
dziura w bucie, druga w kieszeni Niebo takie w³aœnie jest;
grzech jest dla g³upców choæ i tam
dla jednych „d..a” to œwiñstwo,
dla innych zachêta, popaprañców jest
tam jak piachu, skromnych bez liku,
bezwzglêdne szmaty i faceci walcz¹cy
o dzieci, w pokutnych workach, jak i
w jedwabiu i nikt nie pyta: czy nie
za wczeœnie? bo czasu tam nie ma, on
nie jest materi¹, taki raj jest, mój ty
prostaku obojga p³ci i wszelkich wyznañ;
tu jesteœ nikim, tam nikim s¹ wszyscy,
anio³y przêd¹ koniom kapoty, a one piêkne
i pewne siebie, bo nie ma tam rzeŸni, choæ
wszyscy jedz¹;
niebo to wieczna balanga bez ograniczeñ,
miejsce m¹drali i dla cymba³ów na wspólnych
balach, nie ma ¿adnych rachunków sumienia

i podatków, darujê wiêc sobie swe biadolenie,
nikt tego nie s³ucha,
w du... tam maj¹ ciebie i twoje problemy,
czy jesteœ w ci¹¿y, czy jesteœ gejem,
stó³ tam jest dla wszystkich œwiêtych
i wszelkich wszarzy, kundle s¹ gór¹,
choæ po ³bach dostaj¹, pe³no tam mend
- bo co z nimi pocz¹æ? - raj jest
dla wszystkich, choæ s³yszysz inaczej,
a to jest produkt na skalê masow¹, wiêc
nie dziwi siê, ¿e utajone jest ¿ycie
po ¿yciu, bo czym by ciê straszono,
pokocha³byœ niebyt, a nie kino ojczyzny,
której ufaæ nie masz powodu - porzuci³a ciê
w biedzie fundatorka hiszpañskiego buta;
niebo to tak¿e œw. wszelkie szkarady,
przystojni, dostojni i ró¿ne mêty,
aktorzy porno, fa³szywi przyjaciele
i serdeczni wrogowie, upad³e panny, naukowcy
i zwyk³e œwinie, kluby wampirów, zau³ki œwirów,
zwykli frajerzy, kompani z mamra, s¹ te¿ rogacze,
matrony ró¿ne, s¹ i poeci - pijane dzieci;
kiedy tam pij¹ - na dole pioruny,
a podczas toastów strzelaj¹ butle wulkanów,
czasami trunki rozlej¹, nie ³zy - tam ich
nie ma,
takie jest niebo, bez winowajców i bez obaw,
¿e stronê przeci¹gn¹m bo ¿yj¹ wiecznie jakby nie by³o, ofiara sypia ze sw¹ oprawc¹
i beznadziejnie s¹ zakochani, co po niebieskich
snuj¹ siê ³¹kach,
takie jest niebo miêdzy gwiazdami, dlatego
otruj tê mysz - przestañ sie baæ,
napluj na wszystko i czekaj, ono przyjdzie,
a z nim upragnione, wyciszone NIC
Z powa¿aniem Jacek Olszewski

ZAPROSZENIE
Zarz¹d Ko³a Polskiego Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
zaprasza cz³onków, którzy pragn¹ przyjemnie i aktywnie spêdziæ
czas, odkrywaæ nowe zainteresowania i realizowaæ swe pasje, na
które wczeœniej nie mieli czasu - na spotkania odbywaj¹ce siê w
ka¿d¹ pierwsz¹ i trzeci¹ œrodê miesi¹ca o godz. 1600 w dawnym
Urzêdzie Miasta przy ul. Pi³sudskiego 15, w pokoju nr 4 na I piêtrze.

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.

Miloš we wstêpnej fazie obróbki k³ody i ze

swym koñcowym dzie³em - m³ynarzem.
Swoj¹ drog¹, ciekawe, jak Wit Stwosz sobie
radzi³ z tworzywem bez pi³y spalinowej?

Zaczê³o siê uroczyœcie 12
czerwca – wieczorn¹ biesiad¹
przy grillu pod wiat¹ przy
Czarcim M³ynie, z udzia³em
burmistrza Rolanda Marciniaka, patrona pleneru. Jeden po
drugim zjawiali siê czescy
rzeŸbiarze, a potem wszyscy
czekali na dwóch S³owaków.
Niestety, nie dojechali, bo jeden z nich uleg³ wypadkowi,
a ten drugi mia³ przyjechaæ z
nim. Klocki przeznaczone dla
nich rozdysponowano nastêpuj¹co: z jednego powsta³y
worki dla Kwisi, drugi pos³u¿y na kolejn¹ ³aweczkê za
Pavlina Soukupova (z lewej) i Lenka Belkova z zapa³em oddawa³y
rok.
siê na pikniku rzeŸbieniu, a Jaro, ich nauczyciel, pilnie siê temu
Tak wiêc ostatecznie ple- przygl¹da³ i udziela³ jedynie praktycznych rad.
ner toczy³ siê pod dyktando
piêciu mistrzów pi³y i d³uta: Jaromira Dìdka (rzeŸbi³ czar- vie ucz¹ siê dopiero rzeŸbiarskiego fachu, a ju¿ potrafi³y
ta), Jan Viktora (Kwisia), Miloša Šimka (m³ynarz), Fran- na oczach goœci przyby³ych na piknik wyczarowywaæ z
tiška Petranyíego (m³ynarzowa) i oczywiœcie Antoniego drewna wizerunki zwierz¹t.
Zwierzyñskiego (czarcia ³awka).
Ju¿ pierwszego dnia Honza upar³ siê, ¿eby sw¹ ¿abkê
Zanim jednak chwycili za pi³y i d³uta, uczestnicy ple- Kwisiê przewieŸæ pod m³yn, i mocno siê piêciu ch³opa naneru byli goszczeni na gondoli, wjechali na Stóg Izerski, trudzi³o, by ¿abê wa¿¹c¹ dobrze ponad 250 kg wsadziæ
sk¹d ich artystyczne oczy ujrza³y widok zapieraj¹cy dech do auta, a nastêpnie usadziæ j¹ na murku.
w piersiach. Zwiedzili te¿ miasto i Dom Zdrojowy, zewsz¹d
W przeddzieñ pikniku, gdy rzeŸby znalaz³y siê ju¿
wynosz¹c wspania³e wra¿enia.
na swoich miejscach, artystów zaprosi³a na sma¿onego
RzeŸbiarz jednak nie ma klawego ¿ycia, bo wstêpn¹ pstr¹ga do swej hacjendy Bo¿ena St¹siek, wieloletnia
obróbkê w huku pi³y spalinowej musi robiæ pod go³ym uczestniczka plenerów malarskich w Raspenavie, organiebem, czy to skwar, czy to ulewa. Na wszystko artyœci nizowanych przez Miloša. Mia³em wtedy okazjê porozmieli raptem dwa dni, przy czym pierwszego dnia, w mawiaæ trochê z Czechami. Jaro dni spêdzone u nas podczwartek 13 czerwca, z nieba la³ siê ¿ar, a w pi¹tek do sumowa³ krótko jako pohodove (fajne), a Miloš, który
po³udnia dla odmiany la³ deszcz i zachodzi³a obawa, czy ma takie okresy, ¿e praktycznie jest co tydzieñ w CzerrzeŸbiarze aby zd¹¿¹ do soboty uwin¹æ siê z robot¹. Jak niawie, zapewnia, ¿e u nas czuje siê ju¿ jak w domu.
siê okazuje – dla fachowców bieg³ych w swym rzemioœle
František by³ oczarowany tym, ¿e w Polsce co krok
nie ma z³ych dni. Zd¹¿yli!
spotyka³ pogodnych i dobrych ludzi, przy okazji pochwali³
- Zaczynaliœmy pracê zaraz po œniadaniu oko³o ósmej jakoœæ dêbu, który zapewniono im do pracy. Honza porano i koñczyliœmy o ósmej wieczorem, z przerwami na
Ci¹g dalszy na s¹siedniej stronie 
obiad i kolacje po pó³ godziny – wspomina pan Antoni. Gdy siê tyle godzin macha nielekk¹ pi³¹, wysiadaj¹ rêce i
krzy¿, dopiero przejœcie na
d³uto pozwoli³o na trochê relaksu.
A. Zwierzyñski o czeskich
uczestnikach pleneru mówi
krótko: wspaniali ludzie, przy
tym weseli, obdarzeni wieloma talentami. František i Jan
(zwany te¿ Honz¹) grali na gitarze, a Jaro na instrumencie
afrykañskim. Artyœci pe³n¹
gêb¹!
Miloš przywióz³ dwie
dziewczyny, które w Raspena- Lekko nie by³o, ale siê wyrzeŸbi³o - pami¹tkowe zdjêcie artystów.

Czerniawa, Czarci Młyn 2013

Z lewej - surowa Kwisia tu¿ po posadowieniu, w œrodku „ubrana” ¿aba
wraz z workami, a obok jej autor - Honza. Z prawej Jaro i jego czart.
szerzy³ nieco opinie o nas: w jego oczach jesteœmy przyjacielscy, uprzejmi i
¿yczliwi. By³ zachwycony gondol¹ i zapowiedzia³, ¿e zim¹ przywiezie do Œwieradowa rodzinê. Oczywiœcie, przyjedzie te¿ za rok na plener, bo ju¿ ma pomys³, jak wyrzeŸbiæ skrzata, który zatrzyma ko³o m³yñskie i bêdzie je puszcza³ dopiero wtedy, gdy dzieci zaœpiewaj¹ jak¹œ piosenkê.
W trakcie sobotniego pikniku zaczê³o siê ju¿ szaleñstwo fotograficzne –
wszyscy goœcie chcieli mieæ zdjêcia zarówno z artystami, jak i z ich dzie³ami,
wiêc aparaty strzela³y nieustannie.
Pan Antoni mówi, ¿e za rok trzeba wyznaczyæ kogoœ do pomocy przy
organizacji pleneru, bo zawsze jest tak, ¿e czegoœ zabraknie, coœ trzeba za³atwiæ, dowieŸæ, zreperowaæ... W Raspenavie jak Miloš przygotowuje plener,

RzeŸby do najl¿ejszych nie nale¿a³y, bez koparki ani rusz.

nie zajmuje siê rzeŸbieniem,
tylko organizacj¹, a Antoni
by³ i organizatorem i rzeŸbiarzem – trudno te role pogodziæ.
Szkoda, ¿e w Czerniawie nie by³o nikogo z Polski
(choæ wys³ano zaproszenia),
mo¿e za rok siê uda.
Byæ mo¿e te¿ na nastêpnym plenerze artyœci
wykonaj¹ repliki z dwóch uli,
które ju¿ robili w Czechach to bêdzie nowe wyzwanie
dla nich.
Na koniec Antoni Zwierzyñski prosi, by podkreœliæ,
¿e nie by³oby mo¿liwe zorganizowanie pleneru bez
wsparcia Urzêdu Miasta,
który pokry³ koszty pobytu
czeskich rzeŸbiarzy, oraz Nadleœnictwa Œwieradów, które dostarczy³o dêbowe
klocki o fakturze wprost wymarzonej do rzeŸbienia. I za to pan Antoni w
imieniu w³asnym oraz pozosta³ych artystów sk³ada obu instytucjom gor¹ce
podziêkowania.
Tekst Adam Karolczuk, zdjêcia autora, Piotra Bigusa i Zenona Jurewicza

15 czerwca nast¹pi³ kolejny nap³yw miejscowej ludnoœci
do Czarciego M³yna i w jego okolice. Sta³o siê tak za spraw¹
Rady Rodziców dzia³aj¹cej w Szkole Podstawowej nr 2, która we wspó³pracy z nauczycielami zorganizowa³a festyn
maj¹cy na celu integracjê spo³ecznoœci lokalnej oraz pozyskanie œrodków na dzia³anie RR. Festyn by³ równie¿ podsumowaniem pleneru rzeŸbiarskiego, tak wiêc jego uczestnicy mogli podziwiaæ nowo powsta³e rzeŸby na terenie
Czarciego M³yna.
Nawi¹zuj¹c do rzeŸbienia, dzieci mia³y mo¿liwoœæ kreatywnego spêdzenia czasu uczestnicz¹c w warsztatach
„Czarty i czartusie mi³e i milusie”, podczas których wykonywa³y z siana, szyszek i innych naturalnych elementów
postacie skrzatów i czartów oraz spróbowa³y swoich si³ w
zajêciach pt „M³otkiem malowane”, polegaj¹cych na wbijaniu gwoŸdzi w przygotowane plastry z drewna i stworzenie w³asnego obrazka.
Podczas gdy dzieci siê bawi³y, rodzice i nauczyciele
obs³ugiwali stoiska, na których mo¿na by³o kupiæ losy na
loteriê fantow¹, rêcznie robion¹ bi¿uteriê, zdrowe sa³atki,
s³odkie ciasta, kie³baski, gofry, zapiekanki, frytki i wiele
innych pysznoœci.
Festyn po raz pierwszy odby³ siê na terenie Czarciego
M³yna, za co podziêkowania nale¿¹ siê burmistrzowi Rolandowi Marciniakowi, a szczególnie ciep³e s³owa kierujemy do Wies³awy Stankowskej-Magdallena, która bezp³atnie u¿yczy³a dmuchany
zamek. By³ on g³ówn¹
atrakcj¹ dla najm³odszych. Na festynie do
póŸna przygrywa³ zespó³ Remix i zabawa
trwa³a do póŸnej nocy.
Uczestnik festynu
Piotr Bigus

banany, pomarañcze, truskawki, mango, jagody, brzoskwinie, borówki lub inne) z lodem i
podajemy bardzo mocno sch³odzone. Zalet¹
smoothiego jest to, ze mo¿na go wzmocniæ
kilkoma kroplami z promilami i zaserwowaæ
pe³noletnim znajomym.

Koktajlowe lato
Lato kalendarzowe tu¿ tu¿, aczkolwiek aura za oknem w ogóle na to nie wskazuje. Pomimo tego co za oknem dla wzmocnienia organizmu i polepszenia nastroju polecam wszelkiego
rodzaju koktajle owocowe, a nawet warzywne. Mog¹ mile zaskoczyæ domowników i przyjació³ na letnich przyjêciach. Mog¹ te¿ œwietnie zast¹piæ posi³ek i przyczyniæ siê do lepszej przemiany materii – a tym samym do utraty wagi. Któ¿ o tym nie marzy...Tak wiêc moi
Sk³adniki:
drodzy zabawmy siê w miksowanie soków,
500 ml jogurtu naturalnego lub
jogurtów i kefirów z korzyœci¹ dla cia³a i dukefiru, 10 truskawek, 1 brzoskwicha. Proponujê wiêc:

Warstwowy koktajl owocowy

Koktajl oczyszczający organizm
Sk³adniki:
Pêczek botwinki, 200 ml jogurtu naturalnego, ³y¿ka koperku,
³y¿ka otrêbów pszennych lub
owsianych, kilka kropel cytryny.
Przygotowanie:
Posiekan¹ botwinkê ugotowaæ
w ma³ej iloœci wody, ostudziæ.
Zmiksowaæ z jogurtem, koperkiem, otrêbami i cytryn¹. Dekorujemy jednym listkiem botwinki lub ga³¹zk¹ koperku. Koktajl
pomaga oczyœciæ przewód pokarmowy.

nia z puszki lub œwie¿y ananas,
garœæ jagód
Przygotowanie:
Jogurt dzielimy na 3 czêœci i
miksujemy oddzielnie z poszczególnymi owocami. Dodajemy niewielk¹ iloœæ cukru lub pozostawiamy w wersji bez s³odzenia. Mocno sch³adzamy. Wlewamy powoli do wysokich szklanek, uwa¿aj¹c, aby nie zabrudziæ
œcianek szklanki. Kolejne warstwy nalewamy podk³adaj¹c
³y¿eczkê, aby warstwy siê nie
wymiesza³y. Dekorujemy œwie¿ymi kwiatami lub listkami miêty i
melisy.

Koktajle podajemy mocno sch³odzone i
mo¿emy do nich u¿yæ wielu innych kombinacji warzyw i owoców w zale¿noœci od indywidualnych upodobañ. Koniecznie te¿ trzeba
spróbowaæ SMOOTHIE (czytaj smudi) czyli
zmiksowanego i sch³odzonego napoju na bazie owoców o gêstej i kremowej konsystencji. Miksujemy dowolne owoce (np. kiwi,

Gotuj z Przystup¹
Zgodnie z zapowiedzi¹ sprzed miesi¹ca
zajmiemy siê dziœ œmietanami, których zastosowañ w kuchni jest tak du¿o, ¿e i kilku odcinków naszej rubryki by nie wystarczy³o,
¿eby ogarn¹æ choæ ma³y kawa³ek.
Œmietany w naszej tradycji kulinarnej
dziel¹ siê na 6 podstawowych rodzajów - wedle procentów: œmietanka kawowa nie mniej
ni¿ 9 proc. t³uszczu; œmietanka spo¿ywcza 12 i 18 proc.; œmietana spo¿ywcza ukwaszona - nie mniej ni¿ 18 proc.; œmietanka kremowa - 30 proc.; œmietanka sterylizowana - 18
proc. (utrwalana termicznie); œmietana do
zmaœlania (kwaœna przygotowana do produkcji mas³a) - 28-36 proc.
Nasz œmietankowy przegl¹d menu zaczniemy od sosu z bia³ego wina, który mo¿emy podaæ z ró¿nymi rodzajami ryb i bia³ym
miêsem.
Sk³adniki: du¿a cebula, 50 g mas³a, 50 g
miodu (najlepiej izerskiego), 150 ml bia³ego
wytrawnego wina (dobra jest nawet zwyk³a
Sophia), litr œmietany 30 proc., sól i bia³y
pieprz do smaku.
Cebulê kroimy na æwiartki, w rondlu rozpuszczamy mas³o i rzucamy na nie cebulê,
doprawiamy sol¹ i pieprzem, nastêpnie dodajemy miód i karmelizujemy go razem z cebul¹. Gdy miód zgêstnieje, dolewamy wino i
na wolnym ogniu odparowujemy wszystko
10-12 minut. Wtedy
wlewamy œmietanê i

gotujemy na bardzo delikatnym ogniu ok.
kwadransa. Po ugotowaniu przesadzamy
wszystko przez drobne sitko, odparowujemy
to jeszcze ok. 3 minut i mamy sos gotowy do
polania dania.
Teraz siêgniemy po œmietanê 18-tkê i przygotujemy krem serowy z pomidorami concasse i chud¹ drobiow¹ szynk¹.
Sk³adniki: 200 g serka topionego œmietankowego, ma³a cebula, 2 z¹bki czosnku, 100
ml œmietany, 50 g mas³a, 2 œrednie pomidory
(polskie), 100 g szynki szynki drobiowej (lub
upieczony filet z kurczaka), sól i pieprz, odrobina cukru.
W rondelku rozpuszczamy mas³o i wrzucamy na nie cebulê pokrojon¹ w drobn¹ kostkê, dok³adamy czosnek w cienkie p³atki i sma¿ymy do zrumienienia. Dodajemy serek,
wszystko zalewamy bulionem lub wod¹, go-

tujemy ok. 10 minut, dodajemy
œmietanê (pamiêtajmy, ¿e 18-tkê
musimy zahartowaæ, np. dolewaj¹c do niej najpierw odrobinê
wrz¹cego wywaru ze szczypta
soli), mieszamy,
gotujemy ok. 2
minut, po czym
ca³oœæ blendujemy do uzyskania
kremu, który doprawiamy sol¹,
pieprzem i cukrem.
Krem odstawiamy na bok i
bierzemy siê za
pomidory, które
parzymy i obieramy ze skórki, kroimy na æwiartki,
wyrzucamy z nich gniazda, po czym tniemy
je w kostkê 1 x 1 cm. Krem serowy wlewamy
do ¿aroodpornych miseczek, a na wierzch sypiemy drobno pokrojone pomidory i szynkê.
Wk³adamy do piekarnika rozgrzanego do 1600
C i podpiekamy przez ok. 5 minut.
Okazuje siê, ¿e uznawana za poœledniej
jakoœci œmietana 12-procentowa te¿ ma swoich admiratorów. My wykorzystamy j¹ przy
sporz¹dzaniu zimnego sosu zio³owo-czosnkowego, który mo¿emy zastosowaæ do ró¿nych sa³atek - jako nieod³¹czny dodatek do
dañ grillowanych.
Sk³adniki: 200 ml œmietany, 4 ³y¿ki majonezu, 4 z¹bki czosnku, 20 ml rumu, pêczek
œwie¿ej bazylii (na szczêœcie jest teraz na ni¹
sezon), po pêczku kopru i pietruszki, sól i
pieprz do smaku.

Ale przecie¿ nie samym piciem cz³owiek
¿yje. Trzeba do koktajli dorzuciæ coœ bardziej
treœciwego, koniecznie zdrowego. Miêso, które goœci na naszych sto³ach, proponujê tego
lata odchudziæ i odt³uœciæ. Zamiast sma¿enia
na g³êbokim oleju i zalewania wszystkiego
m¹cznym sosem proponujê ugotowaæ coœ na
parze. Musimy wiedzieæ, ¿e jest to najzdrowszy sposób obróbki termicznej, poniewa¿ nie
dodajemy ¿adnych olejów i nie wygotowujemy cennych wartoœci od¿ywczych. Gotowane na parze warzywa nie trac¹ cennych witamin. Pamiêtamy jednak, ¿e do parowania nadaje siê tylko miêso drobiowe poniewa¿ wo³owina i wieprzowina wymagaj¹ wy¿szych
temperatur podczas obróbki.
W naszym domu parowanie obecne jest
od 12 lat i muszê przyznaæ, ¿e zw³aszcza kiedy dzieci by³y ma³e, bardzo rzadko jad³y specja³y ze s³oiczków. Chcesz zdrowo karmiæ
swojego maluszka i zaoszczêdziæ na pieluszki? Ugotuj sama (lub sam) na parze, potem
zmiksuj, podziel na porcje i zamroŸ nadmiar.
Dziecko bêdzie zdrowsze, a ty zaoszczêdzisz.
Na koniec koniecznie muszê wspomnieæ
o tym, ¿e œwietna w smaku jest te¿ ryba przyrz¹dzana na parze. Nie tylko smak, ale i kalorycznoœæ przemawia na korzyœæ ryb. Dla przyk³adu, 100 gram wieprzowiny mo¿e zawieraæ
nawet 330 kalorii, natomiast 100 gram dorsza - 70 kalorii (a¿ 4,7 razy mniej!). Bez panierki i sma¿enia na t³uszczu bêdzie zdrowiej.
Ryba wygrywa!
¯yczê wiêc wszystkim przyjemnego miksowania i parowania tego lata i zapraszam na
cynamonowachata.pl
Piotr Bigus

Wszystkie trzy natki siekamy, wrzucamy
do miski, dodajemy roztarty czosnek z sol¹,
majonez, œmietanê, rum i przyprawy, wszystko mieszamy, odstawiamy do lodówki, sch³adzamy ok. kwadransa, sos wylewamy do sosjerki i ka¿dy sobie z niej weŸmie tyle, ile uzna
za stosowne.
Na deser zaproponujemy oryginalny
francuski Creme brulée.
Sk³adniki: 500 ml œmietany 36 proc., 6
¿ó³tek, 1/3 szklanki cukru, 5 ³y¿ek cukru trzcinowego, 3 ³y¿ki spirytusu (zast¹pi nam profesjonalna opalarkê) i laska wanilii.
W rondlu gotujemy œmietankê z bia³ym
cukrem i lask¹ wanilii, któr¹ wczeœniej musimy rozkroiæ i wyd³ubaæ z niej ziarenka, ale
ich nie wyrzucamy, tylko dodajemy do ca³oœci. Gdy œmietana zacznie sie gotowaæ, zdejmujemy rondel z ognia i studzimy do temperatury pokojowej.
W tym czasie ukrêcamy ¿ó³tka (pamiêtajmy o tym, by nie „wpuszczaæ” powietrza, bo
zepsujemy ca³y deser), do których dolewamy
przez sitko ostudzon¹ œmietanê, wszystko
wylewamy do foremek (najlepiej wysokich,
o poj. 200 ml, z kamionki lub mocnej porcelany). Bierzemy g³êbok¹ blachê (tzw. korytko), ustawiamy w niej foremki z kremem, zalewamy do po³owy wod¹ (tzw. k¹piel wodna)
i wstawiamy do piekarnika rozgrzanego do
temp. 1000 C - na godzinê. W tym czasie ¿ó³tka w tej temperaturze zagêszczaj¹ krem.
Po wyci¹gniêciu krem najpierw studzimy,
po czym wk³adamy do lodówki na min. 5 godzin (a najlepiej na ca³¹ noc).
Wyci¹gamy deser, oprószamy cukrem
trzcinowym, polewamy spirytusem i podpalamy do uzyskania skorupki.
Francuzi powiadaj¹, ¿e Creme brulée z
wierzchu musi byæ gor¹cy, a od spodu zimny!
Opowieœæ i przepisy Szymona Przystupy
spisa³ i do druku poda³ Adam Karolczuk

Szklane ¿ycie

Od dawna mia³em przygotowane dla pana
pytanie odnosz¹ce siê do faktu, ¿e opuœci³ pan
miasto w wieku 14 lat, i czy w zwi¹zku z tym
Œwieradów jest trwa³ym wspomnieniowym
osadem – do polerowania, czy tylko kurzem
zapomnienia - do zdmuchniêcia.
Oj, trwa³ym i to mocno, bo te prozaiczne 14 lat do
ukoñczenia podstawówki by³y uznawane, przynajmniej
w naszych czasach, za najwa¿niejszy okres w ¿yciu. Dla
14-latka opuszczenie rodzinnego domu, którego los rzuci³ do tak du¿ego miasta, jak Wroc³aw, by³o traumatycznym prze¿yciem. Strasznie têskni³em za Œwieradowem.
D³ugo trwa³a adaptacja w nowych warunkach?
Co najmniej do po³owy liceum. Z czasem cz³owiek siê
starzeje i gruboskórnieje.
Jak pan odkry³ w sobie artystyczne powo³anie?
W³aœnie w Œwieradowie, gdzie w m³odym wieku na
ka¿dym kroku natyka³em siê na wytwory niemieckiej kultury technicznej. Oni mieli du¿y szacunek do rzemios³a,
co wynika g³ównie z zasad protestantyzmu, a w ka¿dym
domu sta³y wielobarwne kielichy, pe³ne szlifów i grawerki ze scenami myœliwskimi, czy te¿ kufle z cynowymi przykrywkami. Dla dziecka to by³ dziwny i inspiruj¹cy œwiat.
Co w panu budzi³y te przedmioty? Myœmy z nimi
te¿ mieli do czynienia, ale nam raczej s³u¿y³y jako
sprzêt u¿ytkowy ewentualnie do t³uczenia.
A we mnie pobudza³y marzenia, ¿eby coœ takiego samego zrobiæ w³asnymi rêkami. St¹d wybór liceum plastycznego.
I ono pana ostatecznie ukierunkowa³o?
Raczej mnie zdefiniowa³o,
¿e pod¹¿aæ bêdê artystyczn¹
œcie¿k¹. Przypadek móg³ mnie
skierowaæ na zupe³nie inne
tory, jako ¿e zdecydowany
by³em zdawaæ na grafikê
ksi¹¿kow¹ do Lipska, ale MSZ
nie móg³ siê dogadaæ z resortem szkolnictwa i tak wyl¹dowa³em na wroc³awskiej WSSP.
A nie nêci³y pana
akademie w Krakowie
czy Warszawie?
Mo¿e i nêci³y, ale wywodzi³em siê z niezamo¿nego domu
i trzeba by³o braæ pod uwagê realia ekonomiczne; we
Wroc³awiu dosta³em stypendium na akademik i dodatek
socjalny na prze¿ycie.
Ilu uczniów z pana klasy wybra³o siê na studia?
Klasa liczy³a 30 osób, 8 siê dosta³o na uczelnie w ró¿nych miastach, zwykle decydowa³o kryterium bliskoœci rodziny.
I ktoœ zrobi³ karierê z rocznika?
Z klasy s¹siedniej - Mariusz Benoit, ale on akurat zosta³ znanym aktorem.
Czym kieruje siê student studiów
artystycznych przy wyborze specjalnoœci?
Sk¹d ten wyraŸny wybór szk³a?
Decyzje podejmowa³o siê wci¹¿ w oparciu o realia ekonomiczne, a ja od pocz¹tku chcia³em zwi¹zaæ siê z przemys³em, ¿eby mieæ sk³adki emerytalne. Jakoœ nie nêci³a
mnie perspektywa niedojadaj¹cego artysty na nieogrzewanym poddaszu.
Ale te¿ i przemys³ raczej nie czeka³
na artystów z otwartymi ramionami.
Wspar³em siê rekomendacj¹ z uczelni oraz opini¹, ¿e
jestem pracowity i utalentowany. Na szczêœcie nie by³o

ju¿ nakazu pracy, przed nami rysowa³y siê obiecuj¹ce
perspektywy, Polska wczesnego Gierka ros³a w si³ê, przybywa³o ma³ych fiatów i berlietów, a my wierzyliœmy, ¿e
siê wszystko ³adnie u³o¿y.
Nie nêci³ pana Dolny Œl¹sk?
Rajcowa³a mnie „Julia” w Szklarskiej Porêbie, ale ona
akurat by³a obstawiona rodzinnie, nie mia³em zatem ¿adnych szans. Z kolei Szczytna, gdzie odbywa³em praktyki, gdzie dzia³a³ tak¿e prof. Zbigniew Horbowy, to by³a
ma³a hutka, w której nie mieli zapotrzebowania na projektantów. „Hortensja”, nowo zbudowana przez Gierka
olbrzymia huta zatrudnia³a 3500 ludzi, a sam dzia³ projektowania liczy³ 3 artystów i 4 techników-kreœlarzy.
Horbowego pamiêtam jako celebrytê
tamtych czasów...
Zas³ugiwa³ na to, uchodzi³ za ojca polskiego szk³a, ale
wiedzia³ te¿, jak zadbaæ o swoj¹ karierê, umia³ ob³askawiaæ media, wci¹¿ go by³o pe³no w „Wieczorze Wroc³awia” i w TVP Wroc³aw, mo¿na powiedzieæ, ¿e posiad³ du¿e
umiejêtnoœci autokreacyjne i zachowywa³ siê jak rasowy
PR-owiec.
Du¿o panu da³ jako artysta?
Bardzo wiele mu zawdziêczam. Horbowy by³ otwarty,
komunikatywny, posiada³ wyj¹tkow¹ osobowoœæ i nie mia³
powodu, by podcinaæ nam skrzyd³a czy podduszaæ nasz¹
wyobraŸniê. Pamiêtam go jako bardzo dobrego pedagoga, który nie uprawia³ krasomówstwa, tylko przekazywa³ nam wiedzê. To nie by³y pogaduchy do poduchy.
Gdy siê wychodzi spod takiej rêki,
a¿ siê prosi o wyzwania typowo artystyczne,

Z Januszem Kazaneckim, pochodz¹cym ze
Œwieradowa projektantem szk³a artystycznego, rozmawia Adam Karolczuk
a pan poszed³ w przemys³.
„Hortensja” potrzebowa³a projektanta, w dodatku
obiecywali w przysz³oœci mieszkanie.
D³ugo pan na nie czeka³?
5 lat. I mieszkamy w nim z ¿on¹ do dziœ. Ma³¿onkê
pozna³em na studiach, ona zdecydowa³a siê pójœæ œcie¿k¹
typowo artystyczn¹, wiêc uznaliœmy, ¿e w rodzinie choæ

jedna osoba musi mieæ etat i emeryturê, byœmy byli beneficjentami
ZUS, a nie Czerwonego Krzy¿a czy Caritasu.
Czy w hucie pañskie oczekiwania rozminê³y siê z realiami?
Na uczelni byliœmy dobrze prowadzeni, przygotowywano nas do
tego, ¿eby nie zaznaæ szoku przemys³owego, a praktyki w hutach
okaza³y siê w tym przygotowaniu bardzo pomocne. Znacznie gorsze by³e zetkniêcie z rynkiem po 1989 r. Do tego czasu mia³em 15
lat wzglêdnej stabilizacji.
Jak siê ten etat dzieli³ na pracê i twórczoœæ?
By³y problemy, ale siê je „ob³atwia³o”. 2-3 razy w roku szykowaliœmy kolekcje wystawowe na targi i czêœci „handlowej” zawsze towarzyszy³a czêœæ „promocyjno-marketingowa”. Mogliœmy poszaleæ
artystycznie i przygotowaæ wzory niewchodz¹ce do produkcji, ¿eby
pokazaæ mo¿liwoœci fabryki.
Co wytwarzano w „Hortensji”?
G³ównie szk³o gospodarcze: kielichy wielobarwne szlifowane, salaterki, karafki, dzbanki, szklanki wielowarstwowe, prawie wszystko na eksport, na rynek krajowy trafia³y tylko odrzuty eksportowe.
„Hortensja” wci¹¿ istnieje?

Sk¹d, œladu po niej nie ma. Firmê kupi³ inwestor, który mia³ ju¿ kilka hut, now¹ zbudowa³ pod Piotrkowem, a
„Hortensja” to by³ ju¿ tylko grunt pod kolejne udane
transakcje. Pracowa³em w tej jego nowej nowej hucie,
nie powiem, finansowo by³o lepiej, a w³aœciciel pozwoli³
mi nawet korzystaæ z maszyn po godzinach.
Nie naby³ pan umiejêtnoœci szklarskich?
Moich umiejêtnoœci typowo hutniczych wystarcza³o jedynie na poddmuchanie, za to wykonywa³em ca³¹ obróbkê na zimno: szlifowanie, matowanie, polerowanie i
grawerowanie.
Zaspokaja³ pan w ten sposób
swe ego artystyczne?
Raczej ambicje. Du¿ych pieniêdzy z tego nigdy nie by³o,
dawano za to medale i dyplomy, pisano mile ³echtaj¹ce
recenzje, ale to wszystko nie dawa³o œrodków na ¿ycie.
Czasami nawet zazdroœci³em ¿onie, bo ona by³a wolnym
strzelcem i pod jednym wzglêdem mia³a lepiej – nikt
nad ni¹ nie sta³. Kiedy ja projektowa³em, mia³em nad
sob¹ nadzór, gdy zaœ wdra¿a³em projekt, z kolei u¿era³em siê z pracownikami o ka¿dy szczegó³.
Ale wyboru pan nie ¿a³owa³?
Ale¿ sk¹d, nigdy!
Wracamy do tej obecnoœci
Œwieradowa w pana ¿yciu...
Przyje¿d¿a³em tu regularnie, najpierw z ¿on¹, potem
z ¿on¹ i córk¹, potem tylko z córk¹.
Co te pobyty panu dawa³y?
Spacery, wspomnienia, refleksje... Urodzi³em siê obok
dawnej „Germaniabaude” i zamieszka³em w w niej u dziadków, gdy ju¿ nazywa³a siê „Turysta”. Wci¹¿ inspirowa³a
mnie tajemniczoœæ gór i dorobek materialny tych ziem, ciekawi³y historie
ludzi z ich radoœciami i troskami, st¹d
powrót do lat dzieciñstwa i do rysunku, grafiki.
Czemu twórca ze œwieradowskim rodowodem, którego
nigdy siê nie wypar³, nigdy
nie mia³ zorganizowanej
w Œwieradowie wystawy
swych prac?
W³aœciwie to nie wiem. Szarpa³ siê
cz³owiek, wozi³ samolotami swe
dzie³a do Szwecji czy Grecji, a wystarczy³o wynaj¹æ samochód, przywieŸæ prace i wystawiæ je w hali spacerowej. Mo¿e to wynika³o po czêœci z tego, ¿e ja siê nigdy nie naprasza³em ani nie ³asi³em, nie zachodzi³em do salonów BWA. Raz zaprosi³ mnie Wojciech Siemion do swej
galerii w Petrykozach ko³o Rawy Mazowieckiej, raz te¿
poproszono mnie o zaprojektowanie kielicha-pucharu dla
Jana Paw³a II w zwi¹zku z jego wizyt¹ w £odzi. Puchar
wrêczy³a papie¿owi delegacja w³ókniarek, dziœ jest to eksponat w Muzeum Watykañskim.
A gdzieœ bli¿ej mo¿na pana prace obejrzeæ?
Wszystko sprzedane, s¹ po domach u kolekcjonerów
albo na mojej stronie www.glassdesign.republika.pl
I co dalej?
¯adnej s³awy w œwietle jupiterów ju¿ nie potrzebujê,
marzê jedynie o zdrowiu i ¿ebym mia³ tyle si³y, by co
roku pospacerowaæ po Œwieradowie, po górach. I jeszcze
¿ebym nie by³ taki nerwowy, jak sobie pomyœlê, ¿e Czesi
tak starannie pielêgnuj¹ tradycje szklarskie, a u nas ruina po „Julii” a¿ wrasta w ziemiê. ¯e te¿ musimy pope³niaæ wci¹¿ te same b³êdy: najpierw wszystko zburzyæ,
zaoraæ, zapomnieæ, a nastêpne pokolenie przypomni sobie tradycje i zbuduje skansen od nowa.
Dziêkujê za rozmowê.

Janusz Kazanecki
Kazanecki, rocznik 1950, œwieradowianin, absolwent Liceum Plastycznego we Wroc³awiu i Wy¿szej Szko³y Sztuk Plastycznych na wydziale projektowania szk³a i ceramiki w pracowni s³ynnego projektanta szk³a, prof. Zbigniewa Horbowego. Po
studiach trafi³ do Huty Szk³a Gospodarczego „Hortensja” w Piotrkowie Trybunalskim jako projektant, a nastêpnie jako kierownik
oœrodka wzornictwa. Przepracowa³ tam blisko 30 lat, uczestnicz¹c w tym czasie w wielu targach przemys³u szklarskiego – od
Poznania po Frankfurt, i w wielu wystawach autorskich, pocz¹wszy od Piotrkowa, poprzez Szwecjê, USA, Niemcy, Grecjê, a na
Meksyku koñcz¹c. Jego prace mo¿na by³o nabyæ w galeriach ze szk³em artystycznym w kraju
i za granic¹.
Jest laureatem wielu nagród bran¿owych, wyró¿niono go m.in. Z³otym Pegazem TVP,
tytu³em „Zas³u¿ony dla Kultury Narodowej” oraz wieloma odznaczeniami regionalnymi. W
Piotrkowie mieszka do dziœ, realizuj¹c siê te¿ w grafice, rysunku, ceramice i rzeŸbie miniaturowej. ¯ona El¿bieta jest równie¿ artystk¹ – uprawia malarstwo sztalugowe i prowadzi
artystyczn¹ dzia³alnoœæ edukacyjn¹ wœród m³odzie¿y. Córka Kinga skoñczy³a japonistykê w
Londynie i tam mieszka.
Ze Œwieradowem ³¹czy go nie tylko wci¹¿ wiêŸ rodzinna (mieszka tu jego mama i siostra), ale tak¿e sentymentalna, dlatego przyje¿d¿a tu przynajmniej raz do roku.
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Hola Polonia!

Od 20 do 25 maja w œwieradowskiej
szkole goœcili hiszpañscy studenci z Barcelony: Sergio, Pillar, Lou i Marie. Wszyscy
s¹ studentami kierunku sportowego, a do
Polski przyjechali w ramach projektu Erasmus (mieszkali w hotelu „Stacja nad
Kwis¹” w Gryfowie), ¿eby zdobyæ nowe doœwiadczenia i poznaæ system naszej edukacji poprzez udzia³ w zajêciach w klasach
szko³y podstawowej, gimnazjum oraz
przedszkola.
Goœcie uczestniczyli w zajêciach w ró¿nych grupach, obejrzeli wystêpy w jêzyku
angielskim przygotowane przez uczniów klasy IIIa , IIIb i IIa pod opiek¹ Moniki Ró¿alskiej, a tak¿e opowiedzieli o swoim kraju i
kulturze, prezentuj¹c najciekawsze miejsca i
najwa¿niejsze œwiêta w ich mieœcie. Ponadto
nauczyli nas kilku podstawowych zwrotów w

jêzyku hiszpañskim, poprowadzili kilka gier
i zabaw w grupach przedszkolnych, a w klasach gimnazjalnych rozegrali towarzyskie
mecze pi³ki no¿nej. Mieli tak¿e okazjê oklaskiwaæ uczestników Festiwalu Piosenki Dzieciêcej „Na ¯abi¹ Nutê”.
Podczas swobodnych rozmów wykazali
siê znajomoœci¹ utworów zespo³u „Weekend”,
a za najlepszego pi³karza uznali Roberta Lewandowskiego.
Ostatniego dnia nasi hiszpañscy przyjaciele zrobili sobie pami¹tkowe zdjêcie z uczniami klas edukacji wczesnoszkolnej, zostali te¿
obdarowani drobnymi upominkami otrzymanymi z Urzêdu Miasta, które bêd¹ przywodziæ
im na myœl pobyt w Œwieradowie, gdzie wielu fanów FC Barcelony z dum¹ nosi koszulki
z nazwiskami swoich ulubieñców.
Teresa Fierkowicz
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U góry - lekcja hiszpañskiego (z elementami wiedzy o FC Barcelona). U do³u - hiszpañscy goœcie
odbieraj¹ od œwieradowskich uczniów po¿egnalne upominki. Mo¿e los znów ich kiedyœ zetknie?

P odium dla biegów i kuli

Wspólnota Mieszkaniowa ELEKTROMONT
A¯
ELEKTROMONTA¯
zleci za³o¿enie wk³adu kominowego
oraz pomalowanie ³azienki wspólnej.
Ofer
ty - tel. 661 433 589.
Oferty

Jednymi z ostatnich zawodów
organizowanymi w ci¹gu roku szkolnego przez Szkolny Zwi¹zek Sportowy s¹ Indywidualne Mistrzostwa
Uczniów Gimnazjów w Lekkiej
Atletyce. Tradycyjnie w zawodach
brali udzia³ uczniowie naszej szko³y, którzy i tym razem uzyskali wiele cennych rezultatów sportowych.
Najbardziej wartoœciowy wynik uzyska³ Klaudiusz Kluczyñski, który w
finale dolnoœl¹skim we Wroc³awiu
w biegu na dystansie 3.000 m zdoby³ srebrny medal i tytu³ wicemistrza
województwa w tej konkurencji lekkoatletycznej, ustanawiaj¹c przy
okazji z czasem 10:31,69 sek. rekord
gimnazjum.
W innych konkurencjach Ewa
Kobusiñska potwierdzi³a swój talent
w pchniêciu kul¹ wywalczaj¹c I
miejsce w powiecie i III w strefie jeleniogórskiej, a Alicja Dobrzyñska
w tej samej konkurencji zdoby³a
srebrny medal w powiecie i V miejsce w strefie. Ponadto medale z zawodów powiatowych przywieŸli:
srebrny Alan Kuciñski - w biegu na
2.000 m, a br¹zowe Przemys³aw
Fornalczyk w biegu na 100 m i Maciej Kozakiewicz-Olszewski w
pchniêciu kul¹.
Miros³aw Kijewski
Na zdjêciu pierwszy z lewej stoi
Klaudiusz Kluczyñski podczas dekoracji fina³u dolnoœl¹skiego we Wroc³awiu ( fot. Alicja Dobrzyñska).

KWIEÆMY SIÊ!

Komisja ds. uzdrowiskowych, promocji gminy, sportu i turystyki Rady Miasta og³asza III Gminny Konkurs na Najpiêkniejsze Ogrody i Balkony
Balkony,,
który trwaæ bêdzie od kwietnia do paŸdziernika br. Osoby zainteresowane udzia³em w konkursie proszone s¹ o
zg³aszanie siê osobiœcie w REFERACIE PROMOCJI GMINY, TURYSTYKI, KULTURY i SPORTU, drog¹ elektroniczn¹
- it@swieradowzdroj.pl lub teresa.fierkowicz@amorki.pl
- ze wskazaniem miesi¹ca lub pory roku, w której ogród
lub balkon prezentuje siê najbardziej okazale. Zachêcamy
tak¿e, wzorem lat ubieg³ych, do zg³aszania ogrodów znajomych, s¹siadów, którzy nie doceniaj¹ swojej pracy i wysi³ku w ukwiecenie naszego miasta.

Mali Samorz¹dowcy
Aktywni, zaanga¿owani w
¿ycie szko³y cz³onkowie Ma³ego
Samorz¹du, którzy przez ca³y mijaj¹cy rok szkolny organizowali
dyskoteki, imprezy i konkursy dla
uczniów naszej szko³y, wyjechali
4 czerwca na wycieczkê do P³awnej. Poznanie legend karkonoskich
animowanych w sali z lalkami, zajêcia artystyczne z litografii, praca w glinie, poznanie pracy kowala, zabawy w osadzie œredniowiecznej, wspólne grillowanie - to
tylko niektóre z atrakcji, w których
uczestniczy³a czterdziestoosobowa
grupa uczniów z klas I-III.
O dodatkow¹ niespodziankê
postara³ siê Dariusz Lubos, dyrektor „Interferie Sport Hotel” i cz³owiek o wielkim sercu, który 12
czerwca zaprosi³ Ma³ych Samorz¹dowców na dwugodzinn¹ zabawê
w Aquaparku.
Opiekunowie Ma³ego Samorz¹du sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania wszystkim, którzy nawet
w najmniejszym stopniu przyczynili siê do tego, ¿e mijaj¹cy rok
szkolny obfitowa³ w szereg imprez
i dyskotek, przygotowanych zarówno przez dzieci, jak i ich rodziców, bez pomocy których nasza
dzia³alnoœæ nie by³aby tak owocna.
Dziêkujemy Radzie Rodziców
- za dofinansowanie naszego wyjazdu, a panu Dariuszowi - za
atrakcje w Aquaparku. (TF)

Zmiany w świadczeniach pielęgnacyjnych, nowe świadczenie – specjalny zasiłek opiekuńczy
Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej, Referat ds. Œwiadczeñ Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego
w Œwieradowie-Zdroju przypomina, i¿ wydane na podstawie przepisów dotychczasowych decyzje o przyznaniu
prawa do œwiadczenia pielêgnacyjnego wygas³y z mocy
prawa po dniu 30 czerwca 2013 r. Osoby, które sprawuj¹
opiekê nad niepe³nosprawnym cz³onkiem rodziny, mog¹
sk³adaæ wnioski o ustalenie prawa do œwiadczenia pielêgnacyjnego lub specjalnego zasi³ku opiekuñczego.
Specjalny zasi³ek opiekuñczy przys³uguje osobom, na
których zgodnie z przepisami ustawy z 25 lutego 1964 r.
– Kodeks rodzinny i opiekuñczy (Dz. U. z 2012 r. poz.
788 i 1529) ci¹¿y obowi¹zek alimentacyjny, je¿eli rezygnuj¹ z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w zwi¹zku z koniecznoœci¹ sprawowania sta³ej opieki nad osob¹
legitymuj¹c¹ siê orzeczeniem o znacznym stopniu niepe³nosprawnoœci albo orzeczeniem o niepe³nosprawnoœci, ³¹cznie ze wskazaniami:
koniecznoœci sta³ej lub d³ugotrwa³ej opieki lub pomocy innej osoby w zwi¹zku ze znacznie ograniczon¹
mo¿liwoœci¹ samodzielnej egzystencji oraz
koniecznoœci sta³ego wspó³udzia³u na co dzieñ opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Specjalny zasi³ek opiekuñczy przys³uguje, je¿eli ³¹czny
dochód rodziny osoby sprawuj¹cej opiekê oraz rodziny
osoby wymagaj¹cej opieki w przeliczeniu na osobê nie
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przekracza kwoty 623 z³.
Prawo do specjalnego zasi³ku opiekuñczego ustala siê
na okres zasi³kowy, czyli od 1 listopada br. do 31 paŸdziernika nastêpnego roku kalendarzowego.
Specjalny zasi³ek opiekuñczy przys³uguje w wysokoœci 520 z³ miesiêcznie.
Specjalny zasi³ek opiekuñczy nie przys³uguje, je¿eli:
1) osoba sprawuj¹ca opiekê:
a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytu³u œmierci ma³¿onka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego œwiadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasi³ku sta³ego, nauczycielskiego œwiadczenia kompensacyjnego, zasi³ku przedemerytalnego lub œwiadczenia przedemerytalnego;
b) podlega obowi¹zkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytu³ów;
c) ma ustalone prawo do specjalnego zasi³ku opiekuñczego lub œwiadczenia pielêgnacyjnego;
d) legitymuje siê orzeczeniem o znacznym stopniu niepe³nosprawnoœci;
2) osoba wymagaj¹ca opieki zosta³a umieszczona w
rodzinie zastêpczej, z wyj¹tkiem rodziny zastêpczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w zwi¹zku
z koniecznoœci¹ kszta³cenia, rewalidacji lub rehabilitacji,
w placówce zapewniaj¹cej ca³odobow¹ opiekê, w tym w
specjalnym oœrodku szkolno-wychowawczym, z wyj¹tkiem
podmiotu wykonuj¹cego dzia³alnoœæ lecznicz¹, i korzy-

sta w niej z ca³odobowej opieki przez wiêcej ni¿ 5 dni w
tygodniu;
3) na osobê wymagaj¹c¹ opieki inna osoba ma ustalone prawo do wczeœniejszej emerytury;
4) cz³onek rodziny osoby sprawuj¹cej opiekê ma ustalone prawo do dodatku do zasi³ku rodzinnego, z tytu³u
opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, specjalnego zasi³ku opiekuñczego lub
œwiadczenia pielêgnacyjnego;
5) na osobê wymagaj¹c¹ opieki jest ustalone prawo
do dodatku do zasi³ku rodzinnego, z tytu³u opieki nad
dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego zasi³ku opiekuñczego lub prawo do œwiadczenia pielêgnacyjnego;
6) na osobê wymagaj¹c¹ opieki inna osoba jest uprawniona za granic¹ do œwiadczenia na pokrycie wydatków
zwi¹zanych z opiek¹, chyba ¿e przepisy o koordynacji
systemów zabezpieczenia spo³ecznego lub dwustronne
umowy o zabezpieczeniu spo³ecznym stanowi¹ inaczej.
Ustalaj¹c prawo do specjalnego zasi³ku opiekuñczego, przeprowadzany bêdzie przez pracownika socjalnego rodzinny wywiad œrodowiskowy. Aktualizacjê wywiadu przeprowadza siê po up³ywie 6 miesiêcy, je¿eli do koñca okresu, na który ustalone zosta³o prawo do specjalnego zasi³ku opiekuñczego, pozosta³o wiêcej ni¿ 3 miesi¹ce, oraz w ka¿dej sytuacji, gdy zaistniej¹ w¹tpliwoœci co
do spe³niania warunków, na podstawie których specjalny
zasi³ek opiekuñczy zosta³ przyznany.
Œwiadczenie pielêgnacyjne z tytu³u rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przys³uguje:
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nastêpuj¹ce warunki:
1) rodzice osoby wymagaj¹cej opieki nie ¿yj¹, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, s¹
ma³oletni lub legitymuj¹ siê
· Sprzedam gara¿ dwustanowiskowy przy ul. Górskiej. Tel.
orzeczeniem o znacznym stop75 78 17 288 (po godz. 15) · Kancelaria Podatkowa KARGEM
niu niepe³nosprawnoœci;
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2) nie ma innych osób spo-

OGŁOSZENIA DROBNE

1 - S. Garsztecki, tel. 601 566 304
2 - J. Mackiewicz, tel. 603 314 785
3 - M. Szarpa³a, tel. 601 797 592
4 - M. G³ozak, tel. 665 990 877
5 - R. Bia³y, tel. 609 072 889
6 - T. Aficki, tel. 604 499 175
7 - B. Wilczacki, tel. 693 778 400
8 - J. Harasim, tel. 609 761 678
9 - M. Metelica, tel. 511 667 343
14 - R. Struga³a, tel. 889 096 999
16 - J. Rokosz, tel. 661 386 078

835 007 · Manicure i pedicure z mo¿liwoœci¹ dojazdu do domu.
Rezerwacja telefoniczna pod nr. 665 285 666 · Wspólnota
Mieszkaniowa ZGODA zleci remont g³owicy kominowej. Tel. 668
644 950 · Wymieniê siê mieszkaniem na urlop: za mieszkanie
lub pokój w Œwieradowie (lub okolicach) oferujê swoje w centrum Szczecina na Wa³ach Chrobrego. Tel. 798 804 017 · Do
sprzedania lokal gastronomiczny w Œwieradowie. Tel. 502 574
416 · Do wynajêcia lokal u¿ytkowy w œcis³ym centrum, 26 m2,
nadaj¹cy siê na sklep, biuro lub gabinet. Tel 513 949 525 ·
Pilnie poszukujê 2-pokojowego mieszkania do wynajêcia w rozs¹dnej cenie. Tel. 694 054 702 · Agawy du¿e sprzedam. Tel. 75
78 16 365.

krewnionych w pierwszym stopniu, s¹ ma³oletnie lub legitymuj¹ siê orzeczeniem o znacznym stopniu niepe³nosprawnoœci;
3) nie ma opiekunów faktycznych dziecka b¹dŸ osób
bêd¹cych rodzin¹ zastêpcz¹ spokrewnion¹, lub legitymuj¹
siê orzeczeniem o znacznym stopniu niepe³nosprawnoœci.
Œwiadczenie pielêgnacyjne przys³uguje, je¿eli niepe³nosprawnoœæ osoby wymagaj¹cej opieki powsta³a:
1) nie póŸniej ni¿ do ukoñczenia 18. roku ¿ycia lub
2) w trakcie nauki w szkole lub w szkole wy¿szej, jednak nie póŸniej ni¿ do ukoñczenia 25. roku ¿ycia.
Œwiadczenie pielêgnacyjne przys³uguje niezale¿nie od
wysokoœci dochodów, a jego wysokoœæ od 1 lipca br, wynosi 620 z³ miesiêcznie.
Œwiadczenie pielêgnacyjne nie przys³uguje, je¿eli:
1) osoba sprawuj¹ca opiekê:
a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytu³u œmierci ma³¿onka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego œwiadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasi³ku sta³ego, nauczycielskiego œwiadczenia kompensacyjnego, zasi³ku przedemerytalnego lub œwiadczenia przedemerytalnego,
b) ma ustalone prawo do specjalnego zasi³ku opiekuñczego lub œwiadczenia pielêgnacyjnego;
2) osoba wymagaj¹ca opieki:
a) pozostaje w zwi¹zku ma³¿eñskim, chyba ¿e wspó³ma³¿onek legitymuje siê orzeczeniem o znacznym stopniu niepe³nosprawnoœci,
b) zosta³a umieszczona w rodzinie zastêpczej, z wyj¹tkiem rodziny zastêpczej spokrewnionej, rodzinnym
domu dziecka albo, w zwi¹zku z koniecznoœci¹ kszta³cenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniaj¹cej ca³odobow¹ opiekê, w tym w specjalnym oœrodku
szkolno-wychowawczym, z wyj¹tkiem podmiotu wykonuj¹cego dzia³alnoœæ lecznicz¹, i korzysta w niej z ca³odobowej opieki przez wiêcej ni¿ 5 dni w tygodniu;
3) na osobê wymagaj¹c¹ opieki inna osoba ma ustalone prawo do wczeœniejszej emerytury;
4) cz³onek rodziny osoby sprawuj¹cej opiekê ma ustalone prawo do dodatku do zasi³ku rodzinnego z tytu³u
opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, specjalnego zasi³ku opiekuñczego lub
œwiadczenia pielêgnacyjnego;
5) na osobê wymagaj¹c¹ opieki jest ustalone prawo
do dodatku do zasi³ku rodzinnego z tytu³u opieki nad
dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego zasi³ku opiekuñczego lub prawo do œwiadczenia pielêgnacyjnego;
6) na osobê wymagaj¹c¹ opieki inna osoba jest uprawniona za granic¹ do œwiadczenia na pokrycie wydatków
zwi¹zanych z opiek¹, chyba ¿e przepisy o koordynacji
systemów zabezpieczenia spo³ecznego lub dwustronne
umowy o zabezpieczeniu spo³ecznym stanowi¹ inacze.j
W razie zbiegu uprawnieñ do œwiadczenia pielêgnacyjnego lub specjalnego zasi³ku opiekuñczego przys³uguj¹cego wiêcej ni¿ jednej osobie sprawuj¹cej opiekê nad
osob¹ lub osobami wymagaj¹cymi opieki przyznaje siê
tylko jedno œwiadczenie osobie, która pierwsza z³o¿y³a
wniosek.
Agnieszka Moroz - kierownik MOPS
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Kaliningrad zawojowa³ Œwieradów
18 czerwca od wizyty w „Cottonina Villa & Mineral SPA Resort” zaczêli swój studyjny pobyt w Œwieradowie przedstawiciele 16 kaliningradzkich biur podró¿y wraz
z towarzysz¹c¹ im grup¹ dziennikarzy tamtejszych mediów – to rezultat uczestnictwa
naszej reprezentacji na targach turystycznych w Kaliningradzie.
Gospodarze przyjêli rosyjskich goœci bardzo wystawnie: kolacj¹ na przywitanie, po
której mogli za¿yæ relaksu na basenie i sauny,
skorzystaæ z zabiegów w SPA albo spêdziæ
czas przy kieliszku w Cotton Clubie.
- To by³a okazja do poznania ich oczekiwañ – mówi Wojtek Piotrowski, szef „Cottoniny”. - Opowiedzieli nam, na przyk³ad, jak
spêdzaj¹ prawos³awne œwiêta Bo¿ego Narodzenia, wiêc póŸniej ni¿ u nas. Wiemy, co lubi¹
i czego oczekuj¹, dowiedzieliœmy siê te¿, co
mo¿emy im przygotowaæ. To nie by³o spotkanie biznesowe, ale da³o sie zauwa¿yæ, ¿e coœ
zaiskrzy³o. Cieszy mnie, ¿e byli zachwyceni

naszym hotelem, ale jak i czy to prze³o¿y siê
na przyjazdy, oka¿e siê zim¹, bo pierwszych
goœci spodziewamy siê na prze³omie 2013 i
2014 roku.
Nastêpne dwa dni rosyjscy goœcie mieli
wype³nione zwiedzaniem: wjechali gondol¹
na Stóg Izerski, zostali oprowadzeni po obiektach Uzdrowiska i zapoznali siê z walorami
leczniczymi naszych Ÿróde³, zwiedzili „Park
Hotel” i „Malinowy Dwór”, w Czarcim M³ynie mieli okazjê spróbowaæ chleba ze smalcem, zaznali gor¹cego, wrêcz wystawnego
przyjêcia na Zamku Czocha, a w Aquaparku
uczestniczyli w imprezie integracyjnej zorganizowanej przez „Interferie Sport Hotel”
(dawny „Malachit”).
Grupa nocowa³a co dzieñ w innym hotelu, a o komfort jej pobytu zadba³y: „Cottonina” „Interferie Sport Hotel” i „Bia³y Kamieñ”
- w tym ostatnim 20 czerwca po po³udniu ka-

Singltrek zyska niebawem porz¹dne
oznakowanie, którego czêœci¹ jest powy¿sze
logo (wed³ug kapitalnego pomys³u Tomasza
Chmielowca), a przede wszystkim rowerzyœci dostan¹ czytelne wskazówki, jak w ogóle
do tras dojechaæ.
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Powy¿ej od lewej: Wiktor Zotikow, Nadia Poliszczuk (Polka z Kazachastanu mieszkaj¹ca we
Wroc³awiu), która by³a t³umaczk¹ grupy, oraz Irina Litwinowicz. Poni¿ej - pieczony prosiak
zrobi³ wœród Rosjan prawdziw¹ furorê. U do³u - Ryszard Brzozowski, szef gondoli, wrêcza
goœciom upominki, przygotowane przez wszystkie firmy, które zorganizowa³y pobyt.
liningradzcy goœcie
zakoñczyli sw¹ wizytê w Œwieradowie.
„Bia³y Kamieñ”
przygotowa³ dla nich
imprezê po¿egnaln¹,
z pieczonym prosiakiem w roli g³ównej.
Gospodarze i goœcie
w krótkich wyst¹pieniach dali wyraz
swym wra¿eniom i
oczekiwaniom na
przysz³oœæ, wzniesiono mnóstwo polsko-rosyjskich toastów, a Kazimierz
Ho³yszewski stwarza³ odpowiedni klimat graj¹c na akordeonie polskie i rosyjskie melodie.
Korzystaj¹c z
okazji poprosi³em o
podsumowanie tej
wizyty Wiktora Zotikowa (œwietnie mówi¹cego po polsku) i
Irinê Litwinowicz,
którzy od lat zajmuj¹
siê wyjazdami kaliningradczyków do
Polski, g³ównie na Warmiê i Mazury oraz na
Pomorze.
- Pamiêtam, jak 10 lat temu odkrywaliœmy Dolny Œl¹sk – mówi pani Irina – pokazywano nam Kotlinê K³odzk¹ i Karpacz, ale nikt
nigdy nawet s³owem nie wspomnia³ o Œwieradowie.
- Potwierdzam – dodaje W. Zotikow – bo
odbywaj¹c w gronie 30 dyrektorów wycieczkê po waszym regionie zwiedziliœmy Wroc³aw,

Karpacz, Szklarsk¹ Porêbê i te¿ ani razu nie
pad³a nazwa ani Œwieradowa, ani Gór Izerskich...
Oboje nie kryli oczarowania wra¿eniami,
jakie wywar³ na nich Œwieradów, i oczarowania Górami Izerskimi.
- Tu nawet nie chodzi o wspaniale wyposa¿one hotele czy kolej gondolow¹, która,
owszem, bêdzie dodatkow¹ atrakcj¹ dla naszych klientów, tu chodzi o bogat¹ ofertê lecznicz¹, której smak poznaliœmy ju¿ w Ko³obrzegu – uwa¿a pan Wiktor. A Irina Litwinowicz
dorzuca:
- Ka¿dy tu znajdzie coœ dla siebie. Kto
zechce – skorzysta z zabiegów, po których
zim¹ pójdzie na narty, kto lubi wêdrowaæ po
górach, ma dla siebie ca³e Izery, a kto przedk³ada poznawanie nowych atrakcyjnych
miejsc, pojedzie na wycieczkê do Drezna lub
Pragi.
Oboje podkreœlali goœcinnoœæ hotelarzy,
ich otwartoœæ na rosyjskich goœci, profesjonalizm obs³ugi i przebogat¹ ofertê pobytow¹.
Spyta³em o to, czy barier¹ nie oka¿e siê
niedostateczna znajomoœæ rosyjskiego.
- Na pocz¹tek wystarczy poziom, z jakim
mamy do czynienia, ale wierzê, ¿e z ka¿dym
naszym goœciem bêdzie lepiej. Widzê to po innych rejonach, gdzie parê lat temu nikt s³owa
w naszym jêzyku nie zna³, a dziœ bez problemów obs³uguj¹ Rosjan – twierdzi W. Zotikow,
który zakoñczy³ optymistycznym „jeszcze tu
wrócê”!
Organizatorami i gospodarzami ca³ego
Study Tour by³y obiekty: Cottonina Villa &
Mineral SPA, Interferie Sport Hotel, Hotel
& Medi-SPA Bia³y Kamieñ, SKI & SUN
Œwieradów Zdrój i Uzdrowisko ŒwieradówCzerniawa – Grupa PGU, a ca³oœæ organizacyjnie przygotowa³a Dorota Marek, szefowa
referatu ds. promocji Urzêdu Miasta.
Adam Karolczuk

