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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, Maria Stafenowicz, 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 78-16350; informatyk Tomasz Chmielowiec - 75
71-36-483, fax 75 78-16-221 - pok. nr 24b.
Inspektor ds. organizacyjnych i oœwiatowych
- Jolanta Bobak: 75 78-17-668 - pok. 24c.

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

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

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

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

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

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

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
Dowód osobisty podlega uniewa¿nieniu przez organ gminy – z mocy ustawy –
po zmianie danych, które ten dokument
zawiera, np. zmianie imienia czy nazwiska lub miejsca zamieszkania. Z mocy
ustawy uniewa¿nieniu podlega równie¿ dowód osobisty:
 z dniem zawiadomienia o jego utracie,

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

zniszczeniu lub z dniem przekazania przez
osobê trzeci¹ znalezionego dowodu osobistego,
 z dniem utraty obywatelstwa polskiego przez jego posiadacza,
 z dniem zgonu jego posiadacza,
 z dniem odbioru dowodu osobistego
wydanego w miejsce poprzedniego,
 z dniem up³ywu wa¿noœci dowodu osobistego (ka¿dy dowód ma datê wa¿noœci.
Ka¿dy posiadacz dowodu osobistego ma
obowi¹zek wymieniæ ten dokument i z³o¿yæ
wniosek o wydanie nowego dokumentu to¿samoœci: w razie zmiany danych - 14 dni;
uszkodzenia - niezw³ocznie; up³ywu terminu wa¿noœci – nie póŸniej ni¿ na 30 dni
przed tym terminem.
H.S.

Urz¹d Miasta wykazuje
Burmistrz Miasta Œwieradów-Zdrój informuje, ¿e 1 sierpnia br. zosta³ wywieszony na okres 21 dni - wykaz (do wgl¹du w godzinach pracy urzêdu) w sprawie przeznaczenia do wydzier¿awienia w trybie bezprzetargowym nieruchomoœci niezabudowanej
przy ul. Dolnej oznaczonej geodezyjnie jako
dzia³ka:
 nr 45, am. 3, obr. V o pow. 400 m2.


1 sierpnia br. zosta³ wywieszony - na
okres 21 dni - wykaz (do wgl¹du w godzinach pracy urzêdu) w sprawie przeznaczenia do wydzier¿awienia w trybie bezprzetargowym nieruchomoœci niezabudowanej przy
ul. Sudeckiej oznaczonej geodezyjnie jako
dzia³ka:
 nr 23/1, am. 8, obr. I o pow. 1.889 m2.


1 sierpnia 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 niezabudowanej o pow. 40 m2 przy ul. Sienkiewicza,
oznaczonej geodezyjnie jako dzia³ka:
- nr 4/10, am. 9, obr. IV.


1 sierpnia br. zosta³ wywieszony - na
okres 21 dni - wykaz (do wgl¹du w godzinach pracy urzêdu) w sprawie przeznaczenia do wydzier¿awienia w drodze bezprze-

targowej czêœci nieruchomoœci niezabudowanej o pow. 17.083 m2 w rejonie ul. D³ugiej, oznaczonej geodezyjnie jako dzia³ka:
- nr 21/9, am. 2, obr. I;


1 sierpnia 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 niezabudowanej o pow. 300 m2 w rejonie ul. Zau³ek,
oznaczonej geodezyjnie jako dzia³ka:
- nr 9/12, am. 5, obr. VI.


1 sierpnia 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 czêœci nieruchomoœci niezabudowanej przy ul. Sienkiewicza,
oznaczonej geodezyjnie jako dzia³ka:
 nr 4/10, am. 9, obr. IV o pow. 90 m2.


12 sierpnia br. zosta³ podany do publicznej wiadomoœci - na okres 21 dni - wykaz
(do wgl¹du w godzinach pracy urzêdu) w
sprawie wyznaczenia do sprzeda¿y w trybie
przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomoœci niezabudowanej przy ul. M³yñskiej
o pow. 0,2726 ha, oznaczonej geodezyjnie
jako dzia³ka:
- nr 42/3, am. 3, obr. III.

Cena wody wynosi 4,37 z³/m3, œcieków - 4,92 z³/m3,
a sta³a op³ata abonamentowa - 4,94 z³ za miesi¹c.

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkañców
Œwieradowa oraz wypoczywaj¹cych w naszym piêknym
regionie do nowo otwartej

STREFY WELLNESS
w Hotelu & Medi-SP
A Bia³y Kamieñ
Medi-SPA
Strefa Wellness to ponad 1000 m2 - wyj¹tkowa propozycja dla najbardziej wymagaj¹cych Goœci. Szczególnemu po³o¿eniu strefy na poziomie +1
towarzysz¹ zapieraj¹ce dech widoki na Góry Izerskie i lasy.
Egzotycznym dodatkiem do niepowtarzalnej atmosfery s¹ oryginalne
meksykañskie palmy Washingtonia Robusta oraz jedyne w Górach Izerskich
akwarium morskie o pojemnoœci 5500 litrów z niespotykan¹ ryb¹ Acanthurus Achilles.
Wszyscy Goœcie hotelu korzystaj¹ z atrakcji Centrum SPA & Wellness bezp³atnie i bez limitów:
 basen rekreacyjny z przeciwpr¹dem, 5 x 12 m przy 1,3 m g³êbokoœci,
 brodzik dla dzieci z minizje¿d¿alni¹,
 barierki do aqua-aerobicu,
 kaskada wodna Cobra,
 sauna sucha,
 sauna parowa z aromaterapi¹,
 jacuzzi solankowe,
 igloo lodowe z kruszonym lodem,
 tepidarium solankowe z mini-tê¿ni¹ soln¹,
 pla¿a basenowa z le¿akami,
 nocne oœwietlenie RGB.

STREF
A MALUCHA
STREFA

Dla najm³odszych naszych goœci proponujemy zje¿d¿alniê „S³oñ Tr¹balski”
oraz wodnego je¿yka, które znajduj¹ siê
w p³ytkim (30 cm) brodziku z ciep³¹ wod¹.
Podczas gdy Pañstwo bêd¹ relaksowaæ siê
na pla¿y basenowej, Wasze pociechy bêd¹
znajdowaæ siê w zasiêgu wzroku.

ADRES

Hotel & Medi-SPA Bia³y Kamieñ
59-850, Œwieradów Zdrój,
ul. Leœna 8

REZERW
ACJE:
REZERWACJE:
tel. 75 781 72 33, 607 445 499
e-mail: wellness@bialykamien.com
Godziny otwarcia Strefy W
ellness:
Wellness:
Poniedzia³ek 1100–2200
Wtorek 1000–2200
CENY BILETÓW
Œroda 1000–2200
Czwartek 1100–2200
50 z³ – 2 godziny korzystania
Pi¹tek 1000–2200
z ca³ej strefy Wellness.
Sobota 800–2200
Dzieci do lat 4 – gratis
Niedziela 800–2000
Dzieci do 12 lat – 50 % rabatu

Specjalna wakacyjna promocja
„W wakacje za pó³dar
mo!”
pó³darmo!”
Tylko do koñca sierpnia promocja wakacyjna –
50 % RABATU dla wszystkich, czyli ju¿ za 25 z³ dwie
godziny relaksu*
* Po wczeœniejszej rezerwacji mailowej lub telefonicznej.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

Zapraszamy wszystkich w³aœcicieli kwater prywatnych,
gospodarstw turystycznych, pensjonatów, oœrodków
wypoczynkowych oraz hoteli do wspó³pracy na zasadach prowizyjnych.
Szczegó³owe informacje zostan¹ przedstawione na
spotkaniach w hotelu – we wtorek 20 sierpnia br. o
godz. 1200 oraz tydzieñ póŸniej – we wtorek 27 sierpnia
br., tak¿e o godz. 1200.

FUN znaczy
zabawa
4 sierpnia, po
przejœciu nad miastem
potê¿nej ulewy, na torze ziemnym Singltracks Fun Park (za
hotelem Flinski) rozegrano zawody rowerowe, w których suma
czasów z trzech przejazdów wy³oni³a zwyciêzce. Wystartowa³o 9
zawodników, spoœród
których najlepszy okaza³ siê
Micha³ Twardygrosz, który
wyprzedzi³ Beniamina Daszutê i Mariusza Gajowniczka.
Nagrodê dla zwyciêzcy weekendowy pobyt z wy¿ywieniem – ufundowa³ Hotel
Era, a pozosta³e nagrody: InŒWIERADÓW - kiosk przy ul. Grunwaldzkiej, sklep EKO (ul. Sienkiewiterferie Sport Hotel (wej-

Punkty kolporta¿u
NOTATNIKA ŒWIERADOWSKIEGO

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 11 wrzeœnia, 9 paŸdziernika i 13
listopada, a reklamy do poszczególnych wydañ prosimy dostarczaæ w nieprzekraczalnych terminach - odpowiednio do 28 VIII, 25 IX i 28 X br.

œciówki do Aquaparku), Izerska Chata (obiad), a Hotel Flinski ufundowa³ posi³ek dla wszystkich uczestników zawodów.
Ka¿dy siê mo¿e zmierzyæ z tras¹ ziemn¹ na Singltracks
Fun Park na 400-metrowym torze przypominaj¹cym leœne single tracki, ale g³ówn¹ atrakcj¹ Fun Parku jest sprawnoœciowy
tor przeszkód rowerowych o 3 stopniach trudnoœci: dla dzieci, dla œredniozaawansowanych i dla profesjonalistów. Na torze ustawiono 31 przeszkód drewnianych nosz¹cych tak tajemniczo brzmi¹ce nazwy, jak dropy, hopki, pompki, elementy nort shore, wall - wszystko bezp³atnie, od rana do zmroku,
przy ³adnej pogodzie
co najmniej do koñca
paŸdziernika. Instrukta¿ i wypo¿yczalnia na
miejscu – zapraszamy!
(aka)

Klapa wizerunkowa

Ul. Kopernika, bulwar na Kwis¹, czêste miejsce spacerów goœci spod „Jelenia”. Przy ³aweczce
- no, w³aœnie, co? Szkielet kosza na œmieci. Miejsce na uboczu, rzadko przed urzêdników
odwiedzane, wiêc pañskie oko niczego nie tuczy, a wizerunek miasta znów ucierpia³.

Œwiêto
Policji

Poni¿ej - komendant wojewódzki insp. Wojciech O³dyñski wrêcza³ policjonatom akty nominacyjne i odznaczenia.
2 sierpnia w Œwieradowie
odby³y siê uroczyste obchody 94.
rocznicy powstania Policji Pañstwowej, które rozpoczê³y siê
uroczyst¹ msz¹ œwiêt¹ w œwieradowskim koœciele w intencji
funkcjonariuszy, pracowników
Policji oraz ich rodzin. Nastêpnie
policjanci przeszli ulicami, poprzedzeni orkiestr¹ Komendy
Wojewódzkiej Policji we Wroc³awiu, na górny taras zdrojowy,
gdzie w po³udnie rozpocz¹³ siê
uroczysty apel, w którym wziêli

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!

udzia³: Komendant Wojewódzki Policji we Wroc³awiu –
insp. Wojciech O³dyñski, radny Sejmiku Dolnoœl¹skiego –
Józef Koz³owski, przedstawiciele w³adz samorz¹dowych,
delegacja policji z Czech,
przedstawiciele instytucji i
s³u¿b wspó³pracuj¹cych z Policj¹ oraz emeryci policyjni,
rodziny policjantów i okoliczni mieszkañcy.
Podczas apelu kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu, lubañscy policjanci oraz policjanci z orkiestry zostali uhonorowani
odznaczeniami: „Zas³u¿ony
Akcje policyjne na ¿ywo zawsze przyci¹gaj¹ ¿¹dnych mocnych
Policjant” oraz „Zas³u¿ony dla
wra¿eñ widzów.
Województwa Dolnoœl¹skiego”.
W poszczególnych korpusach awans otrzyma³o 39
funkcjonariuszy (wœród nich
by³ równie¿ policjant ze œwieradowskiego Rewiru Dzielnicowych asp. Bogdan Borkowski). Za wzorowe wykonywanie obowi¹zków s³u¿bowych,
na wniosek Komendanta Powiatowego Policji w Lubaniu,
Komendant Wojewódzki we
Wroc³awiu wyró¿ni³ nagrod¹
pieniê¿n¹ 4 lubañskich poliSwój arsena³ zaprezentowa³a tak¿e Stra¿ Graniczna.
cjantów, a 14 kolejnych zosta³o nagrodzonych nagrodami finansowymi ze œrodków
lokalnych samorz¹dów (burmistrz Œwieradowa uhonorowa³ w ten sposób st. asp. Bogdana Borkowskiego i st. asp.
Czes³awa Chrebelê). Komendant Powiatowy Policji w Lubaniu za sumienne i rzetelne
wykonywanie obowi¹zków
s³u¿bowych wyró¿ni³ 2 pracowników cywilnych Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu. Ponadto w trakcie uroczystoœci awanse na wy¿sze stopnie s³u¿bowe otrzyma³o 7 policjantów z orkiestry i 3 policjantów z ogniwa konwojowego Lubañ (sekcja Jelenia
Góra, Wydzia³ Konwojowy KoM³odzie¿ spróbowa³a swych si³
mendy Wojewódzkiej Policji
na rowerowym torze przeszkód.
we Wroc³awiu).
Po apelu orkiestra zaprezentowa³a licznie zebranej
publicznoœci musztrê paradn¹, po której odby³ siê pokaz
grupy realizacyjnej Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu oraz pokaz akcji ratowniczej GOPR.
W tym czasie na dolnym tarasie odbywa³ siê festyn
dla mieszkañców wspó³organizowany z Urzêdem Miasta,
a swoje stanowiska przygotowa³y: Nadleœnictwo Œwieradów, Stra¿ Graniczna, Oœrodek Ski-Sun, a policjanci przygotowali rowerowy tor przeszkód. Odwiedzaj¹cy mogli
wykonaæ „paszport”, poznaæ pracê Stra¿y Granicznej, wygraæ ciekawe nagrody w kole fortuny, odpowiadaj¹c na
pytanie zwi¹zane z lasem i otaczaj¹c¹ nas przyrod¹, zaœ
wielbiciele dwóch kó³ek po pokonaniu toru przeszkód w
nagrodê otrzymali odblaski.

Kolejny numer
NOTATNIKA
w punktach
kolporta¿u
11 wrzeœnia br.

ZAMIESZANIE Z SINGLE TRACKIEM
Na pewno zauwa¿yli Pañstwo, ¿e zmieni³o siê oznakowanie single tracków, i to po drugim sezonie funkcjonowania.
Nie s³u¿y to dobrze temu projektowi, niestety, zostaliœmy zmuszeni do tak drastycznego posuniêcia z powodu czeskiego projektanta. Ca³a historia zaczê³a siê w momencie, gdy w 2009
roku sk³adaliœmy z Nadleœnictwem Œwieradów i partnerami
czeskimi wniosek o dofinansowanie budowy œcie¿ek rowerowych. Dzisiaj nikt ju¿ nie pamiêta, jak to siê sta³o, ¿e we wniosku unijnym jako drug¹ nazw¹ tych œcie¿ek przyjêliœmy singltrek. Pada³y pytania z naszej strony, dlaczego w³aœnie taka nazwa. OdpowiedŸ by³a taka, ¿e powinniœmy mieæ tak¹, która
bêdzie nas wyró¿niaæ. Zapyta³em wówczas czeskiego partnera (lasy pañstwowe Liberec), czy tej nazwy bêd¹ mogli u¿ywaæ wszyscy partnerzy projektu bez ograniczeñ. Pad³o zapewnienie przecie¿ - projekt jest non profit i nie mo¿e generowaæ
¿adnych dochodów.
Kilka miesiêcy póŸniej otrzymaliœmy dofinansowanie i
ruszy³a budowa singli. Równie¿ w ramach projektu zamówiliœmy przez partnerów czeskich mapy na stela¿ach i ulotki z
map¹ tras. Oczywiœcie, wszystkie materia³y promocyjne opatrzone nazw¹ i logiem singltreka.
Polsko-czeski projekt zbiera³ laury i nagrody w ró¿nych
konkursach za transgranicznoœæ i innowacyjnoœæ. Ale jak to
bywa, by³o zbyt dobrze, i na pocz¹tku tego roku dostaliœmy
wezwanie od jednego z czeskich projektantów, który wzywa³
nasz¹ gminê i nadleœnictwo do zaprzestania bezumownego korzystania z nazwy singltrek i logotypów. Ten projektant, któremu zap³aciliœmy kilkadziesi¹t tysiêcy z³otych, sprytnie wykorzysta³ sytuacjê i zastrzeg³ dla siebie nazwê singltek i ca³¹
grafikê z ni¹ zwi¹zan¹. By³o to dla nas ogromne zaskoczenie,
równie¿ czescy partnerzy nie mieli zielonego pojêcia, ¿e projektant za naszymi plecami opatentowa³ nazwê i grafikê i celowo odczeka³ prawie dwa lata, aby projekt za nasze pieni¹dze zosta³ wypromowany i by³ rozpoznawalny. Dobrze wiedzia³, ¿e prawdopodobnie po tak du¿ej promocji w Polsce i
Czechach ¿aden z partnerów nie zdecyduje siê na zmianê nazwy, bo wtedy znaczna czêœæ wykonanej promocji pójdzie na
marne.
Projektant zaproponowa³ nam umowê licencyjn¹ na korzystanie z nazwy singltrek bezp³atnie na okres 5 lat, bo tyle
czasu musimy zachowaæ trwa³oœæ projektu. Nie mo¿emy jednak siê zgodziæ na ¿adn¹ licencjê z kilku wzglêdów. Sama
idea single tracka nie jest ¿adn¹ nowoœci¹ na œwiecie. Takie
œcie¿ki istniej¹ od wielu lat w USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii i nie s¹ tam w ¿aden sposób opatentowane, dlaczego wiêc
mia³yby byæ u nas?
Projektant otrzyma³ od nas zap³atê za wykonan¹ pracê - za
nadzór autorski i wytyczanie œcie¿ek w terenie. Od samego
pocz¹tku pomys³u na te œcie¿ki przyœwieca³a nam idea ich
dostêpnoœci bez ¿adnych ograniczeñ. Wprowadzenie ochrony
marki singli spowoduje, ¿e jej w³aœciciel bêdzie nam ogranicza³ nie tylko oznakowanie i nazwê, ale nie bêdziemy mogli
bez jego zgody wydrukowaæ np. mapy czy innych gad¿etów.
Równie¿ w³aœciciel marki bêdzie nam wyra¿a³ zgodê na
jakiekolwiek wykorzystanie jego nazwy czy logotypów. Jeœli,

Lato z inicjatyw¹ lokaln¹
Stowarzyszenie Pomocy Spo³ecznej „Godne
Spo³eczeñstwo” zaprasza
wszystkich na festyn, który rozpocznie siê na górnym tarasie zdrojowym
17 sierpnia o godz. 1500.
Podczas festynu pó³ godziny póŸniej zaczn¹ siê warsztaty
poœwiêcone inicjatywie lokalnej.
Mo¿e pamiêtasz czasy czynu spo³ecznego? PrzyjdŸ, a poznasz go w nowej ods³onie i przy wyœmienitym poczêstunku przygotowanym przez Piotra Bigusa dowiesz siê:
- czym jest inicjatywa lokalna i po co j¹ robiæ?
- jak i z kim mo¿na j¹ zrealizowaæ?
- co dziêki niej mo¿na zmieniæ w swojej spo³ecznoœci lokalnej?
Poznasz te¿ przyk³ady ogólnopolskich inicjatyw lokalnych.
Spotkanie poprowadzi Marta Borowiec-Salwa i Karolina
Mal¹g z Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarz¹dowych.
Bêdzie to otwarcie przedsiêwziêcia „Fani Inicjatywy Lokalnej”, a zarazem zaproszenie do wziêcia udzia³u w kolejnych etapach (spotkaniach animacyjnych, szkoleniu, realizacji inicjatywy lokalnej, udzia³u w Forum Inicjatywy Lokalnej).

Na bie¿¹co

dla przyk³adu, bêdziemy chcieli zrobiæ promocjê w mediach
œcie¿ek pod t¹ nazw¹, w³aœciciel marki bêdzie nam wyra¿a³
zgodê lub nie, bo mo¿e uznaæ, ¿e akurat taka promocja szkodzi marce.
Nie mo¿emy dopuœciæ do tego, ¿e jedna osoba bêdzie mia³a
wp³yw na rozwój systemu jednokierunkowych œcie¿ek w naszej okolicy. Ponadto zostaliœmy oszukani i równie¿ z tego
powodu nie mo¿emy ufaæ temu cz³owiekowi. Czescy partnerzy nieœwiadomie pope³nili drugi b³¹d, bo wynajêli tego projektanta (który prowadzi centrum rowerowe w Nowym Mieœcie) do utrzymywania tych œcie¿ek w sezonie i dlatego trudniej im wyjœæ ze wspó³pracy z nim.
W czerwcu pojawi³a siê szansa z³o¿enia kolejnego wniosku unijnego na budowê singli i znów pojawi³ siê problem z
nazw¹. Czêœæ czeskich partnerów obsta³a za projektantemspryciarzem, a czêœæ chcia³a zmieniæ nazwê, ¿eby uwolniæ siê
od chronionej marki. Nasza gmina i £aŸnie Libverda postawi³y warunek uczestnictwa w projekcie pod warunkiem zmiany
nazwy z singltek na œcie¿ki rowerowe pod Smrkiem. My w
tym samym czasie zmieniliœmy nazwê i logo naszych œcie¿ek
z singltrek na single track (tej nazwy nie da siê zastrzec). W
przysz³ym roku Czesi równie¿ zmieni¹ nazwê i logo, mamy
zatem nadziejê, ¿e przyjm¹ takie same jak nasze, bo przecie¿
ide¹ tego projektu by³a budowa œcie¿ek bez granic i dlatego
powinna byæ jedna nazwa i logo.
W sierpniu dostaniemy dofinansowanie 100 tys. euro do
budowy 6,5 km œcie¿ek rowerowych ju¿ wolnych od patentów i marki.

DEPT
AK I PROBLEM CIEPLIC!
DEPTAK

Dostaliœmy zaproszenie do podpisania umowy na dofinansowanie przebudowy ulicy Zdrojowej w celu podniesienia
walorów uzdrowiskowych Œwieradowa. Wartoœæ dofinansowania – 3 mln z³ przy koszcie inwestycji 4,6 mln z³. Podpisanie umowy w sierpniu to jednak nieodpowiedni moment, g³ównie z powodu wy¿szych cen w przetargach. Najkorzystniej dla
gminy jest rozstrzygaæ przetargi w okresie zimowo-wiosennym, bo wtedy firmy budowlane oferuj¹ du¿o ni¿sze ceny na
pocz¹tku okresu budowlanego. Dlatego te¿ próbujemy przekonaæ Urz¹d Marsza³kowski do przesuniêcia rozpoczêcia inwestycji deptakowej na wiosnê 2014 r.
Za nami pierwszy etap (160 m) deptaka na ulicy Zdrojowej. Jeœli drugi etap (do Goplany), na który pozyskaliœmy w³aœnie œrodki, przejdziemy bez zawirowañ (które by³y przy pierwszym), zaczniemy realizowaæ trzeci etap. Po³o¿enie ulic Zdrojowej, Dojazdowej (za Goplan¹), Wyszyñskiego i Sienkiewicza zamyka siê ³agodn¹ pêtl¹ spacerow¹ o d³ugoœci 2,2 km, a
wszystko, co znajduje siê wewn¹trz tej pêtli, powinno byæ

zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ uzdrowiskow¹: za³o¿enia zieleni i
kwiatów, fontanny, Ÿród³a wody mineralnej, kawiarenki, kafejki, restauracje, gastro-ogródki.
2.2 km to od 40 do 60 minut spaceru. Na tak d³ugim deptaku zmieœci siê sporo dzia³alnoœci gospodarczej, a tym samym miejsc pracy. Najwy¿szy standard bêdzie mia³a ul. Zdrojowa. Ul. Wyszyñskiego to przede wszystkim nowy chodnik,
oœwietlenie, zatoczki parkingowe i nowe punkty dzia³alnoœci
gospodarczej. Oczywiœcie, teraz czas na Zdrojow¹, ale warto
ju¿ myœleæ i wykonywaæ ma³e przedsiêwziêcia w ramach trzeciego etapu deptaka.
Zapewne wiele osób ogl¹da³o reporta¿ telewizyjny o problemie uzdrowiska Cieplice, gdzie w powietrzu jest kilkukrotne
przekroczenie zanieczyszczeñ, jak równie¿ nadmierny ha³as.
W mniejszym stopniu, ale ten sam problem mamy w naszym
uzdrowisku. Na ul. Zdrojowej, w centrum uzdrowiskowej strefy A mamy przekroczone normy ha³asu. Jeœli chcemy zachowaæ status uzdrowiska, musimy d¹¿yæ do tego, aby zmniejszyæ, a w przysz³oœci wrêcz wyeliminowaæ przekroczenia dopuszczalnych norm ha³asu i zanieczyszczeñ powietrza. Wy³¹czenie Zdrojowej z ruchu ko³owego ma w³aœnie taki cel. Równie¿ przeniesienie „Biedronki” poza strefê A znacznie obni¿y
ruch samochodów w centrum.
Ministerstwo powa¿nie traktuje ten temat. Na czarnej liœcie zagro¿onych uzdrowisk s¹ m.in. Gocza³kowice-Zdrój,
Kamieñ Pomorski, Sopot, Cieplice-Zdrój, Muszyna i D¹bki.

ZIELONE ŚWIA
TŁO DL
ŚWIATŁO
DLAA POCIĄGU
W lipcu w naszym urzêdzie spotka³em siê ze starost¹ Jindrzichovic oraz burmistrzami Leœnej i Mirska w sprawie zainicjowania porozumienia odnoœnie uruchomienia po³¹czenia
kolejowego miêdzy naszymi miastami. Pomys³ nie jest abstrakcj¹, bo okazuje siê, ¿e czeskim s¹siadom koncepcja bardzo siê podoba i zale¿y im na takim po³¹czeniu.
Gmina Leœna przejê³a stare torowisko w Pobiednej - od
granicy pañstwa do granicy z gmin¹ Mirsk, która z kolei jest
w trakcie przejmowania linii w kierunku Pobiednej i Œwieradowa. Natomiast nasza gmina od stycznia jest w³aœcicielem
torowiska i dworca kolejowego.
Takie po³¹czenie kolejowe bêdzie mia³o 18,5 km, z czego
ok. 2 km po czeskiej stronie. Do Jindrzichovic doje¿d¿aj¹
poci¹gi, które po odpowiedniej certyfikacji w UTK mog³yby
jeŸdziæ tak¿e po polskich torach, co eliminowa³oby koniecznoœæ zakupu taboru kolejowego (a to ju¿ wydatek rzêdu kilku
mln z³). Linia mia³aby wp³yw na rozwój naszych miejscowoœci pod k¹tem turystycznym, id¹c zas dalej - gdyby naszym
gminom uda³o siê zrealizowaæ ten projekt, marsza³ek województwa odtworzy³by po³¹czenie kolejowe Gryfów-Mirsk.
Dzisiaj ma³o kto wierzy w taki bieg wydarzeñ, ale jest spora
szansa na podobny scenariusz. W strategii rozwoju komunikacji województwa dolnoœl¹skiego ta w³aœnie linia jest zaznaczona do odtworzenia, z adnotacj¹ „do konsultacji spo³ecznych” (a za tak¹ mo¿e uchodziæ nasze porozumienie miêdzygminne). Koszt odbudowy 18,5 km torowiska to ok. 16 mln z³,
do tego koszt rewitalizacji czterech dworców kolejowych -

MIRSK

blisko 10 mln z³, w sumie 26 mln z³. Z 80-procentowym dofinansowaniem wk³ad 4 gmin wyniós³by
5,2 mln z³. Teraz w planie mamy przygotowanie projektu umowy partnerskiej dla Rady Miasta.
Warto nadmieniæ, ¿e w
projekt bardzo zaanga¿owa³
siê wspó³pracuj¹cy z nami
œwieradowianin Artur Kotlarek, który zebra³ ju¿ pokaŸny
zbiór zdjêæ dokumentuj¹cych
historiê tej linii.
Roland Marciniak

s

NIE PRZEZ MOST!
W lewo na dó³ - zjazd do ul. Dolnej, w prawo do góry - do ul. Wiœniowej.

Charakter prac naprawczych na moœcie nad Kwis¹ wykluczaæ bêdzie w pewnym momencie
jakikolwiek ruch - czy to ko³owy, czy to pieszy.

W zwi¹zku z realizacj¹ projektu pod nazw¹ „Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem
odwodnienia ul. Stawowej w Œwieradowie-Zdroju (km 0+000–0+150)” kompleksowej przebudowie ulegnie ca³y odcinek drogi stanowi¹cy ulicê Stawow¹, ³¹cznie z mostem nad rzek¹ Kwis¹.
Konsekwencj¹ prowadzonych prac budowlanych bêdzie koniecznoœæ ca³kowitego wy³¹czenia z
ruchu pojazdów mechanicznych oraz ruchu pieszych mostu w ci¹gu ul. Stawowej (fot. z lewej),
który jest drog¹ dojazdow¹ do ulic: Dworcowej, Kolejowej, Wiœniowej, Osiedlowej, Podgórnej,
Brzozowej, Sosnowej, Lipowej oraz Sybiraków.
Zakoñczenie robót przewidziano na 15 listopada.
Objazd ul. Stawowej odbywaæ siê bêdzie gruntowym fragmentem drogi stanowi¹cej ul. Kolejow¹ oraz przez zjazd na ul. Doln¹ (pomiêdzy nieruchomoœciami Dolna 16 i 18). Niestety, skorzystanie z tego objazdu przez samochody ciê¿arowe bêdzie utrudnione, dlatego mieszkañcy tego
rejonu proszeni s¹ o szybsze zaopatrzenie siê w opa³ na zimê, p³ody rolne, a tak¿e w niezbêdne
materia³y budowlane potrzebne do dokoñczenia prowadzonych budów lub remontów.

Zarówno wjazd z ul. Dolnej, jak i podjazd do ul. Kolejowej zosta³y poddane zabiegom rekonstrukcyjnym, dziêki czemu samochody bez trudu pokonaj¹ niewielk¹ stromiznê.
11 lipca gmina og³osi³a przetarg na odbudowê nawierzchni drogi stanowi¹c¹ ul.
Stawow¹ wraz z systemem odwodnienia
150 mb. 26 lipca dokonano otwarcia
dwóch ofert od firm: HEMAX z Mirska
(330.000 z³) i Edwarda Górskiego z Mêcinki (418.200 z³). 5 sierpnia podpisano
umowê z firm¹ HEMAX, która wykona
wszystkie prace do 15 listopada br.
15 lipca podpisano umowê z firm¹ ZINPRO z Jeleniej Góry na dostawê oraz monta¿ tablic do Czarciego M³yna dla osób z upoœledzon¹ funkcj¹ wzroku. Zadanie powinno
byæ wykonane do 15 wrzeœnia, a gmina zap³aci za nie 99.900 z³.
22 lipca og³oszono przetarg na dostawê
materia³ów budowlanych dla zadania pod
nazw¹ „Przebudowa pomieszczenia strychowego na 2 lokale mieszkalne w budynku przy
ul . Myœliwskiej 5”. Do
30 lipca wp³ynê³y 2
oferty od firm: PRIMO
ze
Œwieradowa
(31.600,05 z³) i CECHBUD z Or³owic
(21.0877,15 z³), jednak¿e ta druga oferta z
uwagi na niepe³n¹ wycenê zamówienia zosta³a odrzucona. 6 sierpnia
podpisano umowê, w
myœl której oferent –

firma PRIMO - musi dostarczyæ materia³y w
10 dni od tej daty.
26 lipca og³oszono przetarg na budowê
kolejnych odcinków tras rowerowych w ramach projektu „Czesko-polskie œcie¿ki pod
Smrkiem w Górach Izerskich”. Zgodnie z za³o¿eniami tego projektu w £aŸniach Libverda ma zostaæ zbudowane bike centrum i pomieszczenia s³u¿bowe z gara¿em dla quada
dla Horskiej S³u¿by, u nas natomiast powstanie 6,4 km tras, które po³¹cz¹ te ju¿ istniej¹ce zbudowane przez gminê w masywie Za-

jêcznika i wykonane przez Nadleœnictwo pod
Czerniawsk¹ Kop¹. Termin zg³aszania ofert
up³yn¹³ 12 sierpnia.
31 lipca og³oszono przetarg na 3-letni¹
bankow¹ obs³ugê bud¿etu gminy i jej jednostek. Termin nadsy³ania ofert up³ynie 6 wrzeœnia.
1 sierpnia gmina podpisa³a umowê – obowi¹zuj¹c¹ do koñca czerwca 2014 r. - na wywóz i zagospodarowanie osadów z oczyszczalni œcieków z firm¹ COM-D z Jawora. Za us³ugê tê zap³acimy 123 z³/tonê, ca³oœæ umowy
opiewa na ok. 75.000 z³.
Lato to tradycyjny okres wy³aniania wykonawców, którzy zajm¹ siê zimowym
utrzymaniem miasta.
W tym roku miasto podzielono na piêæ
zadañ: 1 – centrum (bez chodników), 2 – oko-

lice gondoli (bez chodników), 3 – przedmieœcia (bez chodników), 4 – Czerniawa (z chodnikami), 5 – chodniki w Œwieradowie (wydzielenie chodników wynika z d¹¿enia gminy do podniesienia standardu ich zimowego
utrzymania).
Najkorzystniejsze oferty na poszczególne
zadania z³o¿yli:
1 - firma ROBEN ze Œwieradowa – ok.
110.000 z³ (doba jezdna 1.075 z³).
2 - firma Paw³a Pilawskiego ze Szklarskiej
Porêby – ok. 103.000 (doba jezdna 1.450 z³).
3 - tak¿e P. Pilawski – ok. 98.000 z³ (doba
jezdna 980 z³).
4 – firma SEBI Sebastiana Bokisza – ok.
109.000 z³ (doba jezdna 1.050 z³)
Otwarcie ofert na og³oszony przetarg na
zadanie nr 5 - odœnie¿anie chodników - nast¹pi 20 sierpnia.
(opr. aka)

Œmieci po nowemu - uwag kilka
Jeden z wniosków wynikaj¹cy z doœwiadczeñ œmieciowych
w mieœcie dotyczy wystawiania koszy przed posesj¹ (lub jak
najbli¿ej p³otu/furtki/bramy). Wiadomo, ¿e najwiêkszym kosztem odbioru œmieci – poza op³atami w Regionalnej Instalacji
do Przetwarzania Odpadów Komunalnych – jest koszt sprzêtu (paliwo, amortyzacja) i dlatego tym taniej bêdzie dla nas
wszystkich, wytwórców œmieci, im krócej sprzêt bêdzie eksploatowany i im krótsze pokona trasy. Jeœli operator bêdzie
musia³ wchodziæ na ka¿d¹ posesjê, szukaæ niekiedy pojemników i ci¹gn¹æ je potem kilkadziesi¹t metrów, prosiæ o uwi¹zanie psa, forsowaæ zamkniête furtki, dzwoni¹c przez kilka
czy nawet kilkanaœcie minut do w³aœciciela posesji - nie wyrobi siê z harmonogramem, a gdy siê w nim nie zmieœci, bêdzie jeŸdziæ dwukrotnie, podwajaj¹c koszty, które odbij¹ siê
z czasem na cenie wywozu œmieci.
Z wizji w terenie wynika jeszcze jeden przykry wniosek –
coraz wiêcej mieszkañców rezygnuje z selektywnej zbiórki
odpadów na rzecz nieselektywnej, co na pewno wczeœniej czy
póŸniej odbije siê na karach, jakie gmina zap³aci za nieosi¹gniêcie wskaŸników odzysku surowców wtórnych w poszczególnych latach. Dlatego przewidujê, ¿e jeszcze do koñca roku
nale¿y siê liczyæ ze wzrostem op³at za nieselektywn¹ zbiórkê,
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by zachêciæ ludzi do intensywniejszej segregacji odpadów.
Warto równie¿ wiedzieæ, ¿e dla domków jednorodzinnych
wystarcz¹ dwa pojemniki – na odpady zmieszane (do których
w tym momencie mo¿na zaliczyæ higieniczne) i selektywne
(bo odpady biodegradowalne najczêœciej l¹duj¹ w kompostownikach).
Przy lokalizowaniu nowych œmietników blisko drogi trzeba pamiêtaæ o tym, by nie sta³y one pod œcianami budynków,
lecz w bezpiecznej odleg³oœci, zapobiegaj¹cej zawiewaniu
przykrych zapachów w otwarte okna. Najlepiej te¿, gdyby by³y
dwie osobne furtki. Œmietnik powinien byæ tak zorganizowany, by uwzglêdnia³ warunki dojazdu wozu, zalegaj¹cy œnieg i
koniecznoœæ odœnie¿ania chodników itp.
Zauwa¿yæ mo¿na, ¿e nikomu nie chce siê zgniataæ plastikowych butelek, co sprawia, ¿e po³owa pojemnika to powietrze. Staranne zgniatanie plastików mo¿e zwiêkszyæ pojemnoœæ kub³a nawet trzykrotnie!
Wniosek koñcowy brzmi - nie jest Ÿle, zwa¿ywszy, ¿e system odbioru wci¹¿ nie jest w pe³ni wdro¿ony, ¿e nie wszyscy
maj¹ kub³y (z czasem wyeliminujemy worki), ¿e niektóre du¿e
skupiska (osiedle i wspólnoty) maj¹ za du¿e kub³y jak na swoje

potrzeby, a niektóre za ma³e, ale to wszystko z czasem siê unormuje. Martwi natomiast fakt, ¿e du¿y przedsiêbiorca w centrum miasta ma otwarte du¿e pojemniki na bioodpady, z których przy upalnej pogodzie wydobywa siê nieznoœny fetor.
Od sierpnia zmieniliœmy harmonogram dla wywozu opakowañ, które odbierane s¹ dwa razy, a w centrum miasta –
trzy razy w miesi¹cu. Widzimy te¿ koniecznoœæ zró¿nicowania harmonogramów - innych na lato i innych na zimê, dopasowuj¹c je dodatkowo do specyfiki zagêszczenia budynków
(dla du¿ych hoteli latem powinien byæ inny harmonogram ni¿
dla mieszkañców). Zak³adamy, ¿e optymalizacja odbioru œmieci bêdzie postêpowaæ, dlatego te¿ konstruujemy harmonogramy doraŸnie, góra na miesi¹c-dwa, a wnioski bêdziemy wyci¹gaæ na bie¿¹co przez ca³y pierwszy rok nauki.
Przypominamy przedsiêbiorcom, ¿e wnosz¹ op³aty œmieciowe do 15. ka¿dego miesi¹ca, bez wezwania, a podstaw¹
ujêcia tego wydatku w kosztach prowadzenia dzia³alnoœci jest
kopia deklaracji z³o¿onej w Urzêdzie Miasta i przelew bankowy. Oznacza to, ¿e UM nie wydaje faktur z tego tytu³u, jako
¿e op³ata œmieciowa nie zwiera VAT-u.
Roland Marciniak

Ale plama!

Rozlany olej to prawdziwy problem kierowców. Wie o tym
ka¿dy, kto choæ raz poczu³, jak nawet na niewielkiej plamie mo¿na
straciæ przyczepnoœæ i panowanie nad kierownic¹.
W Œwieradowie ostatni taki wyciek zdarzy³ siê 30 lipca po
po³udniu (od ul. Grunwaldzkiej w kierunku ul. 11 Listopada) nie wiadomo, co spowodowa³o, ¿e by³ a¿ tak potê¿ny, w ka¿dym razie stra¿acy mieli z jego neutralizacj¹ mnóstwo pracy.
Tekst i zdjêcie Mateusz Szumlas

Lubañ - stolica edukacji
4 sierpnia przy piêknej pogodzie na ca³ej niemal d³ugoœci
górnego tarasu zdrojowego roz³o¿y³y siê kramy Jarmarku Izerskiego. I zdarzy³ siê izerski cud - t³umy oblega³y je przez ca³y
dzieñ, handel kwit³ w najlepsze, nad tarasem unosi³y siê dŸwiêki ludowych przyœpiewek, a rzesze kupuj¹cych ca³kowicie przykry³y ohydne popêkane p³yty tarasowe. I tak powinno byæ przez
ca³e lato, co organizatorom przedstawiamy pod rozwagê.

Jak co roku na ³amach „Notatnika” prezentujemy przegl¹d szkó³ ponadgimnazjalnych wybranych przez absolwentów œwieradowskiego gimnazjum, co mo¿liwe by³o dziêki
pomocy informatyka szkolnego Rafa³a Matelskiego.
Na pocz¹tek zaskakuj¹ca niespodzianka – ledwie jeden
chêtny do kontynuowania nauki w Zespole Szkó³ Ekonomiczno-Turystycznych w Jeleniej Górze, który wybra³ specjalnoœæ
„technik obs³ugi turystycznej”. Bior¹c pod uwagê popularnoœæ
tej szko³y w minionych latach – pomijanie jej w preferencjach
wydaje siê co najmniej zagadkowe.
Program LO w Lubomierzu przekona³ te¿ tylko jednego
absolwenta, który wybra³ profil geograficzno-historycznomatematyczny (swoj¹ drog¹, doœæ dziwne zestawienie!).
Jeden gimnazjalista chce zostaæ technikiem
leœnikiem po Zespole Szkó³ Przyrodniczo-Us³ugowych w Jeleniej Górze.
A teraz pora na lidera – zosta³ nim Zespó³
Szkó³ Licealno-Gimnazjalnych w Mirsku, w
którym a¿ szeœcioro uczniów chcê siê kszta³ciæ w
zawodzie technik hotelarstwa, a kolejna szóstka
wybra³a liceum (czworo – profil biologiczno-chemiczno-fizyczny, a po jednym matematyczno-fizyczny i geograficzno-historyczny, oba z rozszerzonym jêzykiem obcym).

Oœmioro œwieradowian chce siê dalej uczyæ w Zespole
Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. A. Mickiewicza w Lubaniu:
piêcioro w LO (dwoje w profilu matematyczno-fizyczno-informatycznym, dwoje w historii i wiedzy o spo³eczeñstwie
plus rozszerzony jêzyk obcy), troje w technikum (dwójka
wybra³a informatykê, jeden – ekonomiê).
Dodatkowa pi¹tka uczniów wybra³a Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubañskiej w Lubaniu, dziel¹c swe preferencje na technikum hotelarskie (2), liceum (2) z profilem geograficzno-angielsko-jêzykowym (niemiecki) i na zawodówkê wielozawodow¹.
A skoro ju¿ jesteœmy przy szko³ach zawodowych, odnotowaæ nale¿y trzykrotny wybór fachu mechanika samochodowego w ZSP nr 2 w Lubaniu (tym samym Lubañ wygrywa
w kategorii miast – w sumie wybra³o je a¿ 16 m³odych œwieradowskich absolwentów gimnazjum na miejsce dalszej
edukacji, a skoro niemal co trzeci dokona³ takiego wyboru, Lubañ powoli staje siê centrum edukacyjnym dla m³odych œwieradowian), w zawodówce gryfowskiej i w Zespole
Szkó³ Samochodowych w Legnicy, a tak¿e profil wielozawodowy w ZSZ w Gryfowie.
Ale w Gryfowie jest te¿ technikum i w zawodzie technik
informatyk chce siê tam kszta³ciæ czworo absolwentów, zaœ
miêdzy Gryfowem a Lubaniem w piêknym pa³acu w Biedrzychowicach mieœci siê Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych, w którym dwoje œwieradowian uczyæ siê
bêdzie hotelarstwa, dwoje – technik ¿ywienia i
us³ug gastronomicznych, a kolejnych dwoje – us³ug
fryzjerskich.
Listê zamyka Zespó³ Zespó³ Szkó³ Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3 w Jeleniej Górze, gdzie
zawód technika informatyka zdobywaæ bêdzie troje œwieradowian, a technika elektronika – dwoje.
Nie ma w tym zestawieniu liceów jeleniogórskich:
Norwida, ¯eroma i Œniadeckich, nie ma Rakowic,
nie ma te¿ ¿adnego liceum
plastycznego.
Adam Karolczuk

Gregor Daszko przywióz³ na Eurounionorchestries swoj¹ orkiestrê Percussion Ensemble z miasta Herrenberg (w pobli¿u Stuttgartu), nie ca³kiem przypadkowo. Rok temu wraz z synami by³
obecny na finale Euroorkiestr, a w ogóle to ma
œwieradowskie korzenie.
- Urodzi³em siê w Leœnej, mieszka³em rok w Czerniawie i choæ jako dziecko wyjecha³em z rodzicami do
Strzelec Opolskich, spêdza³em tu wszystkie wakacje –
t³umaczy swe korzenie.
Jest absolwentem szkó³ muzycznych w Strzelcach i
Opolu, a w Stuttgarcie ukoñczy³ studia w klasie perkusji.
Jako student jeŸdzi³ z zespo³em perkusyjnym po œwiecie,
gdy zaœ rozpocz¹³ dzia³alnoœæ dydaktyczn¹ w Herrenbergu, chc¹c uatrakcyjniæ swym uczniom naukê, za³o¿y³ podobny zespó³. Zaczynali w 6 osób, dziœ gra w nim ok. 60
muzyków w wieku od 12 do 21 lat. Raz w roku koncertuj¹ pe³nym sk³adem w koœciele, a tak rozdzielaj¹ siê
wedle potrzeb na mniej liczne sk³ady.
Do Œwieradowa przyjecha³o 18 perkusistów, choæ wyra¿enie „perkusista” nieco zuba¿a profil zespo³u, którego cz³onkowie graj¹ na wszystkich instrumentach perkusyjnych, melodycznych, rytmicznych, etnicznych – w zasadzie dla sprzêtu nie ma granic, przywieŸli tego ok. 70
- instrumenty sztabkowe, ksylofony, marimby, wibrafony, dzwony rurowe, dzwonki, bêbny, talerze, wszelkiego
rodzaju „przeszkadzajki” (ma³e perkusyjne), kot³y symfoniczne i gitarê basow¹ (w koñcu to te¿ instrument rytmiczny). Gdy siê jednym tchem tylko czyta ten sk³ad –
wszystko brzmi drêtwo, gdy jednak na scenie ca³y ten
ekwipa¿ zaczyna ¿yæ w³asnym ¿yciem, dr¿eæ, brzêczeæ,
bêbniæ, dudniæ, wybijaæ rytm, uderzaæ – ca³oœæ w odbiorze zaczyna eksplodowaæ i ekscytowaæ, nagle przez bêbny s³ychaæ melodiê, widz zaczyna w tempo wybijaæ rytm,
a nogi rw¹ siê do tañca.
Gregor jest zachwycony hal¹ spacerow¹ i tym, jak w
niej brzmi muzyka zespo³u, zaskakuj¹ca by³a te¿ reakcja widowni, bo ludziom nie mog³o siê pomieœciæ w g³owie, ¿e za parawanem „perkusyjnoœci” kryje siê wspania³a muzyka.
-Trochê ¿a³ujê, ¿e nie byliœmy w stanie zaprezentowaæ wszystkich naszych mo¿liwoœci brzmieniowych, poniewa¿ nie mogliœmy przeprowadziæ prób z pe³nym instrumentarium. Do przewiezienia ok. 70 instrumentów
wynajêliœmy ciê¿arówkê, a tu okaza³o siê, ¿e ca³ego tego
majdanu nie ma nawet gdzie rozstawiæ!
Gregor jest te¿ zawodowym perkusist¹, od prawie
20 lat gra m.in. na kot³ach w amatorskiej orkiestrze symfoniczn¹ Daimlera, grupuj¹cej g³ównie in¿ynierów z biur.
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Bohaterowie pierwszego planu (od lewej): Piotr Szczechowiak (konferansjer),
Gregor Daszko, Maciej W¹sacz, Dawid Runtz, Przemys³aw Zych, Adrian Hanke i Pawe³ Adamek (dyrygenci). Fot. Tomasz Chmielowiec.

Percussion Ensemble na scenie zdrojowej (koncert fina³owy)...
- Maj¹ z czego wybieraæ, w koncernie Daimlera w
okolicy pracuje ok. 50 tys. ludzi (wielu z nich ma za sob¹
nawet kilka lat nauki w konserwatorium), a ¿e kotlista
trzyma orkiestrê, jestem w niej jedynym profesjonalist¹!
Percussion Ensemble Herrenberg bêbni repertuar od
klasyki do wspó³czesnoœci. Oczywiœcie, Bach nie tworzy³
utworów na perkusjê, ale od czegó¿ transkrypcje? Tak
siê przetwarza Bacha, Haendla, Offenbacha (nie stroni¹c te¿ od wi¹zanek Michaela Jacksona). W ostatnich
latach instrument sta³ siê salonfähig (elegancki, zgodny
z etykiet¹), dzieci lekarzy i adwokatów porzuci³y na rzecz

perkusji fortepian i skrzypce, a na œwiecie pojawili siê
kompozytorzy, tacy jak
Eckhard Kopetzki, Chris
Crockarell, David Mancini
czy Ney Rosauro, którzy
tworz¹ kawa³ki specjalnie
dla perkusistów.
W zespole perkusyjnym gra trzech synów Gregora: 18-letni Damian

Wielka orkiestra festiwalowa (fot. T. Chmielowiec).

... i perkusyjna rodzina Daszków (od lewej): senior-dyrygent Gregor
i synowie - Damian, Sebastian oraz Jonathan (zdjêcia autora).

Promenadowe granie orkiestry dêtej z Rzeszowa (fot. autora).

Wiolonczelistka wpatrzona w maestro jak w obraz
(fot. T. Chmielowiec).

Œwietne wykonanie „Tañca wêgierskiego nr 5” J. Brahmsa by³o dok³adnie
takie jak fryzura dyrygenta Dawida Runtza - widzów te¿ stawia³o do pionu (fot. T. Chmielowiec).

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.

(wczeœniej uczy³ siê fortepianu), 15-letni Sebastian
(wci¹¿ uczy siê na organach) i 13-latek Jonathan.
Jako ciekawostka –
w 30-tysiêcznym Herrenbergu muzyki uczy siê
1400 dzieci i m³odzie¿y,
a w obrêbie 15 km od
miasta znajduje siê 7 kolejnych szkó³ muzycznych.
Takiego stopnia umuzykalnienia nie da siê ¿adn¹

miar¹ prze³o¿yæ na polskie realia.
Poza tym EUROUNIONORCHESTRIES nie zawiod³y.
Od poniedzia³ku do soboty hala spacerowa rozbrzmiewa³a muzyk¹ wszelkich epok, stylów, mód i szkó³. Tego
lata do Œwieradowa poza perkusistami z Herrenbergu
przyjecha³y m³odzie¿owe orkiestry ze szkó³ muzycznych
w Dêbicy, Rzeszowa i Radomia. Ka¿dego ranka po³¹czone si³y instrumentalistów æwiczy³y program koncertu fina³owego, a po po³udniami i wieczorami prezentowa³y
siê w swych najlepszych repertuarach. Czasami na ulicy

dokoñczenie na str. 9 

Super : faceci i dzieciaki
Pod Biedronk¹ - uliczne granie skrzypaczek z Dêbicy (fot. autora).
m³odzi muzykowali
dla przechodniów, a
raz przy fontannie
zagra³a ca³a orkiestra
dêta z Rzeszowa.
M³odzi w wolnym od
æwiczeñ i koncertów
czasie jeŸdzili gondol¹, zwiedzali Drezno, a tak¿e bawili siê
na dolnej stacji kolejki.
Ca³oœæ od strony
artystycznej siln¹
rêk¹ trzyma³ dyrektor festiwalu Pawe³
Adamek (który w finale zaœpiewa³ te¿
ariê Miecznika ze
„Strasznego dworu” Talent i uroda... (fot. T. Chmielowiec)
Moniuszki), a konferansjerkê prowadzi³ niezawodny jak zwykle Piotr Szczechowiak.
S³uchacze, którzy szczelnie wype³niali widowniê, obcowali z utworami
twórców, których dobrze znaj¹ (i lubi¹) – Bacha, Brahmsa, Bizeta, Paganiniego, Dvoøaka, Prokofiewa, Straussa, Mozarta, Czajkowskiego, Ravela, przypominali sobie ulubione kawa³ki ilustracji filmowych - z „Zapachu kobiety,
„Nocy i dni”, „Harry’ego Pottera”, „Akademii policyjnej”, „Piratów z Karaibów”, ale te¿ mieli sposobnoœæ zapoznaæ siê z twórczoœci¹ kompozytorów,
których nazwiska byæ mo¿e us³yszeli po raz pierwszy w ¿yciu: Yasuharu Takanashi, Clinta Mansella, Kurta Dehna, Charlesa Duble czy Gabriela Fauré.
B³ysnêli na scenie m³odzi soliœci (instrumentaliœci i œpiewacy) oraz dyrygenci, wielka euroorkiestra sprawdzi³a siê w trudnym niekiedy repertuarze
(np. w „Ma³ej Suicie” Witolda Lutos³awskiego), z wdziêkiem koñcz¹c festiwal
„Od¹ do radoœci” Beethovena. Kropkê nad i postawi³a orkiestra dêta z Rzeszowa, która ju¿ po koñcz¹cym imprezê hymnie Unii Europejskiej da³a widzom odrobinê satysfakcji wykonaniem wi¹zanki standardów dixilandowych.
I a¿ trudno uwierzyæ – za rok Euroorkiestry w Œwieradowie po raz 25!
Adam Karolczuk

Póki chodzê jestem zdrowy - to najczêstsza odpowiedŸ
mê¿czyzny na pytania b¹dŸ sugestie dotycz¹ce aktualnych
badañ lekarskich. By doprowadziæ pacjenta do specjalisty, trzeba nieustaj¹cych próœb, gróŸb, szanta¿u albo... akcji
SUPERFACET. Tak¹ 10 sierpnia zorganizowa³ Oœrodek
SKI&SUN Œwieradów-Zdrój. Na górnej stacji kolei gondolowej mo¿na by³o za darmo skonsultowaæ siê z chirurgiem, dietetykiem i internist¹, zrobiæ badania EKG, zmierzyæ poziom cukru, cholesterolu i ciœnienie.
Dodatkow¹ „marchewk¹” dla panów by³y
darmowe masa¿e, konsultacje z trenerami biegania,
prezentacja toru kartingowego i konkursy, które fantastycznie zorganizowali:
lwówecka Policja, œwieradowscy leœnicy i stra¿acy.
Z u¿yciem wykrywacza
metalu trzeba by³o miêdzy
innymi odnaleŸæ schowany
fot. 1
przedmiot, pokonaæ jak
najd³u¿sz¹ trasê w alko-goglach, przebraæ siê w strój policjanta szturmowego (fot. 1),
trafiæ szyszk¹ do celu i zwin¹æ wê¿a stra¿ackiego.
To na górze, a na dolnej stacji mo¿na by³o oddaæ krew
(fot. 2), której w wakacje tak bardzo brakuje; krwiodawcy w
tym dniu przejazd gondol¹ mieli za darmo, od Nadleœnictwa

po raz kolejny udowodni³y, jak du¿a jest potrzeba tego typu
akcji. Wielu panów twierdzi³o, ¿e zdecydowa³o siê na badania tylko i wy³¹cznie dlatego, ¿e nie musieli ich robiæ w przychodni czy szpitalu. Podobnie by³o podczas „Superdzieciaka”. Konsultacje w formie luŸnej rozmowy prze³ama³y lêk
wielu rodziców, chocia¿by przed przed psychologiem.

fot. 3
Ka¿dy klient lubi byæ pozytywnie zaskakiwany, gdy coœ
dobrego siê dzieje i gdy o niego siê dba. Wówczas nie doœæ,
¿e wraca, to jeszcze powie innym, gdzie warto przyjechaæ. To
najstarsza, najtañsza i chyba najskuteczniejsza forma reklamy.

fot. 2

fot. 4
Œwieradów otrzymali bon na sadzonkê, a od restauracji SMAK
BACA gor¹c¹ czekoladê i ciasto.
Pogoda dopisa³a, co prze³o¿y³o siê na frekwencjê. Ponad
tysi¹c dwieœcie osób wjecha³o na górn¹ stacjê (wœród nich 20
dawców krwi i blisko 70 pacjentów, którzy skorzystali z mo¿liwoœci darmowych badañ i konsultacji).
Nieco mniej osób uczestniczy³o we wczeœniejszej
akcji pod hasem „Superdzieciak” (przyczyni³a siê do
tego przede wszystkim pogoda - 30 stopni w cieniu).
Tym razem konsultacji udzielali: dietetyk psycholog
i fizjoterapeuta. Wykonywany by³ bilans zdrowia
dziecka, karkonoska grupa GOPR uczy³a udzielania
pierwszej pomocy (fot. 3), odby³y siê te¿ warsztaty
kulinarne (fot. 4). Hitem imprezy okaza³y siê quizy
ekologiczne Teresy Fierkowicz oraz prysznic urz¹dzony przez stra¿aków.
Obie imprezy, choæ robione nie na wielk¹ skalê,

Mamy nadziejê, ¿e dziêki obu imprezom grono sta³ych
klientów Oœrodka SKI&SUN Œwieradów-Zdrój wzroœnie, a
to niew¹tpliwie bêdzie równie¿ zas³uga fantastycznych partnerów. Za pomoc, entuzjazm, zaufanie i poœwiêcony czas pragniemy podziêkowaæ ekipom: Park Hotelu**** KUR & SPA,
Hotelu**** Medical Spa Malinowy Dwór, Ewa Medical &
SPA Dom Uzdrowiskowy, Interferie Sport Hotel ŒwieradówZdrój, Górskiego Kompleksu Turystycznego Czeszka i S³owaczka, Cottonina Villa & Mineral SPA Resort, Nadleœnictwa Œwieradów, Komendy Powiatowej Policji we Lwówku
Œl¹skim, OSP Œwieradów-Zdrój, Karkonoskiej Grupy GOPR,
Powiatowego Centrum Zdrowia w Kowarach, NZOZ JoMed,
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w
Wa³brzychu, w³aœcicielom restauracji „Smak Baca”, toru kartingowego z Jeleniej Góry i sklepu „Ma³y Bucik” z Jeleniej
Góry, Teresie Fierkowicz oraz Dominice Balcer.
Katarzyna Harbul-Ba³a

M³ody geniusz
We wtorkowe popo³udnie (6 sierpnia) przechodniów na ul. Zdrojowej zaintrygowa³y dŸwiêki Chopina rozbrzmiewaj¹ce na ¿ywo i jakie¿ by³o ich zdziwienie, gdy okaza³o siê, ¿e wychodz¹ spod palców...
8-latka, Wiktora Sommera z Ko³obrzegu, okrzyczanego ju¿ muzycznym geniuszem. Ch³opiec wygra³
ju¿ trzy presti¿owe konkursy pianistyczne (dla dzieci) w Monachium, Braunschweigu i Baden-Baden,
a œwieradowian i goœci uzdrowiska zadziwi³ dwukrotnie: we wtorek na ulicy i koncertuj¹c w czwartek w kawiarni Park Hotelu, gdzie bez nut zagra³ m.in.
Bacha, Prokofiewa, parokrotnie Chopina, Haydna,
Gounoda i Beethovena. W kilku utworach m³ody
pianista akompaniowa³ ojcu Waldemarowi graj¹cemu na wiolonczeli, a widzów ch³opak rozbawia³

swym weso³ym usposobieniem przy klawiaturze.
Wszystko to dzia³o siê podczas Euroorkiestr, co wystêpowi cudownego dziecka
(Wiktor nauczy³ siê graæ 2,5
roku temu!) przydawa³o
smaczku.

W ramach projektu partnerskiego pod
nazw¹ „ZOBACZYÆ KRAJOBRAZ – DOTKN¥Æ PRZESZ£OŒÆ – wykorzystanie
potencja³u kultury i dziedzictwa przesz³oœci na terenie Subregionu Karkonosze i
Góry Izerskie” Œwieradów dokona³ rewitalizacji Czarciego M³yna, a Mirsk przebudowa³ wie¿ê ciœnieñ przy Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych i urz¹dzi³ w niej wie¿ê widokow¹, która po czubek zwieñczenia dachowego ma 37,50 m wysokoœci, a do poziomu platformy widokowej - 21,50 m. S¹siedzka gmina wyda³a na ten cel blisko 780 tys. z³, z czego ok. 445 tys. z³ wynios³a dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnoœl¹skiego na lata
2007-2013.

Mirsk proponuje - w górê i w dó³

Fot. z lewej - wie¿a ciœnieñ w Mirsku przerobiona na widokow¹. U góry - wejœcie
do sztolni. Poni¿ej - pocz¹tek sztolni wygl¹da bardzo zachêcaj¹co, ale w miarê
posuwania siê w g³¹b kopalni korytarz staje siê coraz wê¿szy (fot. z prawej).

W tym samym czasie w Krobicy dokonano otwarcia œcie¿ki dydaktyczno-turystycznej
„Œladami dawnego górnictwa kruszców”, potocznie zwanej Geoparkiem, która obejmuje
1 stanowisko podziemne (kopalnia œw. Jana
w Krobicy) oraz 12 stanowisk naziemnych (w
tym 19 ró¿nych obiektów górniczych i 3 punkty widokowe). Ca³kowita d³ugoœæ œcie¿ki
wynosi blisko 8 km, w tym jest trasa podziemna o d³ugoœci 350 m.
Wejœcie do udostêpnionego do zwiedzania zespo³u wyrobisk podziemnych prowadzi
przez zag³êbiony w terenie przedsionek wej-

œciowo-ekspozycyjny, gdzie przygotowano
miejsce dla niewielkiej wystawy zwi¹zanej z
histori¹ tamtejszego górnictwa. Z przedsionka zwiedzaj¹cy wchodz¹ do w³aœciwego wyrobiska sztolni œw. Leopolda, z której szybikiem miêdzypoziomowym docieraj¹ do po³o¿onej 11 m wy¿ej sztolni œw. Jana. Na jej poziomie obejrzeæ mo¿na dobrze zachowane
pozosta³oœci wyrobisk eksploatacyjnych.
Sztolnia wyprowadza zwiedzaj¹cych z

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 ka¿dy poniedzia³ek w godzinach od godz. 1600 do 2000 czynny jest Punkt KonsultacyjnoInformacyjny dla osób uzale¿nionych od alkoholu lub narkotyków, dla doros³ych osób z rodzin, gdzie nadu¿ywany
jest alkohol lub narkotyki, oraz osób doznaj¹cych przemocy w rodzinie.
Rozmowy i konsultacje indywidualne w godzinach 1600-1800. Telefon czynny w dniach i godzinach pracy Punktu
Konsultacyjnego - nr 664 461 086. Udzia³ w konsultacjach czy spotkaniach grupy wsparcia s¹ bezp³atne.
Przy Punkcie funkcjonuje grupa wsparcia i rozwoju, której spotkania odbywaj¹ siê w ka¿dy poniedzia³ek od godz.
1800 do 2000.
Dodatkowo zosta³ uruchomiony Punkt Konsultacyjno-Informacyjny w Czerniawie-Zdroju (jest wyd³u¿eniem pracy Punktu Konsultacyjnego w Œwieradowie), który czynny jest
w godzinach 1530-1730 w co drugi czwartek miesi¹ca (w sierpniu 22.08, a kolejne terminy podawane bêd¹ na tablicach og³oszeñ Urzêdu Miasta).
Podczas spotkañ otrzymasz odpowiedzi na nurtuj¹ce Ciê pytania:
Co to jest uzale¿nienie? Na czym polega wspó³uzale¿nienie? Jak motywowaæ osobê
uzale¿nion¹ do podjêcia leczenia? Czy nadu¿ywanie alkoholu, narkotyków lub ju¿ uzale¿nienie ma wp³yw na zachowania, które nazywamy przemoc¹ w rodzinie?
Na te i wiele innych pytañ otrzymasz rzetelne informacje zachowuj¹c anonimowoœæ.
Udzia³ w jednym spotkaniu nie zobowi¹zuje do dalszego uczestnictwa.

Nastêpnym punktem trasy s¹ pozosta³opowrotem na powierzchniê u podnó¿a malowniczego ods³oniêcia skalnego nad Krobickim œci kopalni Wielkie Pocieszenie (Reicher
Potokiem. Mimo stosunkowo niewielkiej d³u- Trost), czynnej z przerwami w latach 1590goœci udostêpnionych do zwiedzania wyrobisk 1860, gdzie wydobywano rudy cyny. Zobaich historyczny charakter przejawia siê przede czyæ tu mo¿na wykonan¹ w 1958 r. ¿elbetow¹
wszystkim niewielkimi wymiarami przekroju p³ytê zamykaj¹c¹ dawny szyb (którego pocz¹tpoprzecznego (minimalny wymiar 170 x 60 ki siêgaj¹ XVI w.), odbudowany w latach 30.
cm), krêtym przebiegiem i licznymi, œlepymi XX w., stanowi¹cy póŸniej szyb nr 1. powojennej kopalni Gierczyn.
odnogami.
Panoramê Gór Izerskich z wie¿y widokoDalsza trasa œcie¿ki turystycznej wiedzie
dalej na wschód w kierunku dawnej kopalni wej w Mirsku (tak¿e przez cztery lunety) mo¿Hans Reichelt, œladami robót górniczych pro- na ogl¹daæ w soboty i niedziele w godz. 10wadzonych przed wiekami, w rejonie wychod- 18. W tych samych dniach i godzinach na rani z³o¿a rud cyny, metod¹ odkrywkow¹ i pod- zie udostêpniona bêdzie podziemna trasa w
ziemn¹. Œcie¿ka doprowadza do reliktów naj- Geoparku, któr¹ w 10-osobowych grupach
wiêkszej, dawnej kopalni rud cyny za³o¿onej mog¹ zwiedzaæ osoby nie cierpi¹ce na klauw pobli¿u Gierczyna - Psi Grzbiet strofobiê, chorobê ciœnieniow¹ i astmê, po(Hundsrücken), czynnej z przerwami w latach zbawione lêku przed ciemnoœci¹, niemaj¹ce
1590-1789. Próby wznowienia wydobycia problemów ruchowych. Nie powinny tak¿e rypodejmowano w niej jeszcze w latach 30., 40. zykowaæ wejœcia do sztolni osoby bardzo otyi 50. XX w. - po raz ostatni w kopalni nazwa- ³e, a dzieciom od lat 10 do 18 wolno wejœæ
nej „Gierczyn”, zlikwidowanej ostatecznie w tylko z opiekunem.
Obie atrakcje s¹ dostêpne bezp³atnie, przy
1958 r.
Œcie¿ka prowadzi dalej do zbudowanego czym do sztolni wchodz¹ grupy 10-osobowe
(aka)
w XVIII w. spiêtrzenia wód potoku Dzie¿a z przewodnikiem.
(Pêkawka). Gromadzona tu woda stanowi³a
Ÿród³o energii do napêdu kó³ wodnych, poruszaj¹cych urz¹dzenia
odwadniaj¹ce i transportowe dawnej kopalni Psi Grzbiet. Poprzez
spiêtrzenie, œcie¿ka
prowadzi dalej ku pozosta³oœciom za³o¿onej
w XVIII w. kopalni rud
kobaltu œw. Karol (St.
Carl), mijaj¹c du¿ych
rozmiarów ha³dê oraz
g³êbokie zapadlisko jej
dawnego szybu (na stoku, powy¿ej œcie¿ki).
Wyjœcie ze sztolni na œwie¿e powietrze witamy g³oœnym „uff!”.

Więc chodź, pomaluj mój świat!

XIII Plener Malarski, który Park Hotel zorganizowa³ wyj¹tkowo nie na pocz¹tku sierpnia, lecz pod koniec lipca, zgromadzi³ jak co roku œmietankê polskich artystów (przyjecha³o ich 16), którzy znaleŸli w Œwieradowie Ÿród³o twórczych
inspiracji.
Halina Pokorska, komisarz wszystkich plenerów od samego pocz¹tku, œwieradowskiego ducha ujmuje tak:
- Miasto urzeka nas pejza¿em, sw¹ ró¿norodnoœci¹, klimatem, ulic¹ Zdrojow¹, któr¹ warto przejœæ, by widzieæ, jak
ludzie wygl¹daj¹. Ta ulica to taka miejscowa scena, iœæ przez
ni¹ nale¿y powoli, nie spiesz¹c siê, obserwuj¹c jej koloryt,
zapamiêtuj¹c i notuj¹c szczegó³y, by potem móc poczuæ
ducha, który mi podpowiada, co i jak malowaæ. Niesie nas
szczególna si³a, a w tutejszym niebie jest jakaœ szczelina,
która nas¹cza nas sztuk¹, piêknem, mi³oœci¹, odwag¹ przede
wszystkim. Dzia³am tu na krawêdzi pewnego wstydu, by
namalowaæ coœ intymnego.
Franciszek Maœluszczak, który by³ ju¿ raz zim¹ w Œwieradowie, na plener przyby³ po raz pierwszy, a swoje wra¿enia opisuje nastêpuj¹co:
- JeŸdzimy po Polsce i trudno przypisaæ siê do jednego
miejsca. Tu stworzono nam przyjemnoœæ przebywania na
d³u¿ej z ludŸmi, co kochaj¹ sztukê. Wokó³ panuje atmosfera
przyjaŸni, gospodarze siedz¹ z nami, jemy, pijemy, œmieje-

Edward Dwurnik udziela Kubie Olszewskiemu artystycznych porad

my siê, czasu na twórczoœæ brakuje, na malowanie zostaje chwilka, bo
albo wje¿d¿amy gondol¹
na górê, albo jedziemy do
Miliñskiego do P³awnej...
Wspiera go w tych s¹dach
wroc³awianin
Krzysztof Skarbek (po raz trzeci w Œwieradowie):
- Na plenerze wa¿ne jest, by artysta by³, nawet niekoniecznie musi tworzyæ, istotne s¹ duchowe influencje, a nieraz s¹ takie sytuacje, ¿e przewaga rozmów bierze górê nad
twórczoœci¹.
Kolejny plener w Park Hotelu przechodzi do historii z
jeszcze jednego powodu – warsztatów plastycznych dla œwieradowskich dzieci. Rok temu te¿ siê odby³y, ale trochê na
zasadzie przypadku, przy doœæ nik³ej frekwencji. W tym roku
warsztaty zosta³y dobrze nag³oœnione, wziê³o w nich udzia³
ponad 30 dzieci w wieku od przedszkolnego do gimnazjalnego, dla których Park Hotel przygotowa³ materia³y, przek¹-

ski, napoje, ufundowa³ równie¿ wjazd gondol¹ na Stóg Izerski, ale najcenniejszym elementem tych zajêæ by³y merytoryczne uwagi dawane przez artystów.
- Te dzieci przede wszystkim chcia³y malowaæ, mia³y po
temu predyspozycje, wiele z nich wykaza³o siê prawdziwym
talentem, a w rezultacie otrzymaliœmy ca³kiem fajne prace –
mówi Joanna Mieszko-Nita, która sprawowa³a opiekê nad
uczestnikami warsztatów.
Powsta³y prace w ró¿nych technikach, z u¿yciem farb,
kredek, pasteli, tempery. Dzieciaki mia³y masê pomys³ów,
œwietnie odczytywa³y tematy takie jak „Mój najdziwniejszy
sen” czy Moje zapamiêtane miejsce wakacyjne”, prace odznacza³y siê intuicj¹, wyczuciem perspektywy, budowaniem
nastrojów przy pomocy barw i œwiat³a, wielu z m³odych artystów dysponowa³o „wra¿eniow¹ kresk¹”.
Prace „doros³e” i dzieciêce mo¿na by³o obejrzeæ na wernisa¿u, który odby³ siê 21 lipca w hali spacerowej Domu
Zdrojowego. Halina Pokorska oczywiœcie zapowiada, ¿e za
rok warsztaty bêd¹ nieod³¹cznym elementem kolejnego pleneru.
Adam Karolczuk

Taki dzieñ siê zdarza raz

Profesor Joachim Grubich jest postaci¹, o której s³ysza³ chyba
ka¿dy, kto zetkn¹³ siê w ¿yciu z muzyk¹ organow¹. Dla m³odych
pokoleñ ucz¹cych organistów to najwy¿szy w kraju autorytet, o
piêknym, przebogatym ¿yciorysie. Marzy³em o zaproszeniu prof.
Grubicha do Œwieradowa w zasadzie od samego pocz¹tku istnienia festiwalu PRO MUSICA SACRA, gdy¿ jego osoba fascynowa³a
mnie, odk¹d zacz¹³em interesowaæ siê organami.
Koncert profesora (w sobotê 6 lipca), uwa¿am za najpiêkniejsze prze¿ycie w naszej dotychczasowej dzia³alnoœci, wzruszy³a mnie te¿ publicznoœæ przyby³a na to wydarzenie; ludzie wype³nili szczelnie ca³¹ star¹ czêœæ koœcio³a,
siedzieli w prezbiterium, przy balaskach, w nowej czêœci œwi¹tyni, a wielu
przez ca³y koncert sta³o.
Joachim Grubich (na zdjêciu z Jakubem Chorosem i Ann¹ Panek) przygotowa³ program, w którym zaprezentowa³ najpopularniejsze utwory muzyki organowej, œwietnie pokazuj¹ce zarazem ca³¹
paletê barw naszych organów. Instrument brzmia³
pod palcami profesora wyj¹tkowo piêknie. Artysta ten jest zreszt¹ znany i ceniony przez s³uchaczy nie za wirtuozowskie popisy (choæ i takich nie
zabrak³o), ale w³aœnie za swoj¹ wra¿liwoœæ i muzykalnoœæ, któr¹ s³ychaæ w ka¿dym dŸwiêku wykonywanej przez niego muzyki.
Poza kontuarem profesor da³ siê poznaæ jako
niezwykle serdeczny, ciep³y i nad wyraz skromny

KUPIÊ GRUNT ROLNY
LUB GOSPODARSTWO

531 998 690

cz³owiek, dok³adnie taki, jakim go sobie wyobra¿a³em s³uchaj¹c jego rozlicznych nagrañ.
DŸwiêki zapisane przez kompozytora to jeszcze nie jest muzyka,
któr¹ staje siê dopiero wtedy, gdy wykonawca odda im swoje serce. Kompozytor mo¿e nam narysowaæ na piêciolinii kilka kresek, kropek i parê w³oskich okreœleñ w stylu: adagio, allegro, con fuoco, con brio, con amore,
ale ktoœ, kto siê nigdy nie zakocha³,
nie ma przecie¿ pojêcia co to jest „con
amore”. Wykonania profesora
„pachn¹” niezwykle bogat¹ osobowoœci¹ i wielkim ¿yciowym doœwiadczeniem, ciep³em, delikatnoœci¹ i serdecznoœci¹.
O tym, jakie wra¿enie zrobi³a na
publicznoœci wykonywana na koncercie muzyka, œwiadczy³y d³ugie owacje
na stoj¹co i szczere uœmiechy na ustach
s³uchaczy. By³ to przepiêkny, artystyczny wieczór.
Na koniec winien jestem podziêkowania tym, którzy umo¿liwiaj¹ mi zapraszanie do Œwieradowa tak znakomitych artystów: Annie Panek, która jak
zawsze czuwa nad wszystkimi sprawami organizacyjnymi; Barbarze i Wies³awowi Buczyñskim z PARK HOTELU, którzy ufundowali pobyt pañstwa Grubichów; ks. proboszczowi Franciszkowi - za mo¿liwoœæ organizowania koncertów w koœciele œw. Józefa oraz wszelk¹ pomoc i goœcinê; pracownikom instytucji bêd¹cych naszymi sponsorami: Urzêdu Miasta, Starostwa Powiatowego
w Lubaniu, Specjalnej Strefy Ekonomicznej Ma³ej Przedsiêbiorczoœci, Fundacji
Na Rzecz Rozwoju Spo³ecznoœci Lokalnej Œwieradów-Czerniawa.
Zapraszam przy okazji na kolejny koncert - 24 sierpnia o godz. 1900 w
œwieradowskim koœciele - poœwiêcony muzyce pasyjnej Johana Sebastiana
Bacha. Przygotowujê go jako kontratenor wspólnie z prof. Tadeuszem Zathey’em z Wroc³awia, postaci¹ niezwykle zas³u¿on¹ dla polskiej kultury muzycznej. Osoba T. Zathey’a znana
jest przede wszystkim z Opery
Wroc³awskiej, gdzie profesor od
bardzo wielu lat pe³ni funkcjê dyrygenta orkiestry, a jako organista i klawesynista szczyci siê tak¿e udzia³em w dziesi¹tkach wykonañ muzyki oratoryjnej i kantatowej.
Jakub Choros

Lato sa³atkowe

Sezon letni w pe³ni i
mamy pod rêk¹ œwie¿e
warzywa i owoce, które
nale¿y jak najszybciej
przenieœæ z ogródka na
talerz. Nic tak dobrze nie
smakuje jak pomidor zerwany prosto z krzaka,
czy botwinka ugotowana ze œwie¿ych liœci. Trochê szkoda, ¿e przez pogodê w tym roku nie ma tak
obfitych zbiorów, ale trzeba korzystaæ z tego co jest dostêpne. Tak na marginesie dobrze jest mieæ
choæby skrawek ogródka, w którym siê uprawia warzywa, a jeœli go nie ma, to chocia¿ doniczki z zio³ami
na parapecie lub balkonie. Dzisiaj proponujê nowe, letnie smaki na talerzu, które mile zaskocz¹ domowników i goœci.

Sałatka pomidorowo
-buraczana
pomidorowo-buraczana
Sałatka z ciecier
zycy i brokuła
ciecierzycy
Sk³adniki:
0,5 kg broku³a podzielonego na niedu¿e
ró¿yczki, ³y¿ka musztardy Dijon, 2 ³y¿eczki
octu winnego, 2 ³y¿eczki i oliwy z oliwek,
pó³ czerwonej cebuli, sól i pieprz, dwie garœci pomidorków koktajlowych, puszka ciecierzycy.
Przygotowanie:
Broku³ gotowaæ na parze przez 6 minut i
studziæ w lodowatej wodzie. Wymieszaæ razem musztardê, ocet, oliwê, sól i pieprz.
Polaæ sosem broku³y, dodaj¹c drobno posiekan¹ cebulê, przekrojone na pó³ pomidory i ciecierzycê. Sch³odziæ i podawaæ z
grillowanym kurczakiem lub stekiem.

Sk³adniki:
0,5 kg buraków, 80 dag du¿ych pomidorów (czerwonych i ¿ó³tych), dwie garœci pomidorków koktajlowych, 3 ³y¿ki pokruszonej fety, 3 ³y¿ki drobno posiekanej kolendry
lub pietruszki, 3 ³y¿ki oliwy, pó³ cytryny, sól
i pieprz.
Przygotowanie:
Rozgrzej piekarnik do 200 stopni. Buraki
umieœæ w rêkawie foliowym i upiecz do miêkkoœci. Jeœli buraki s¹ du¿e, mo¿e to potrwaæ
godzinê. Po sch³odzeniu wytrzeæ buraki papierowym rêcznikiem, aby usun¹æ skórki.
Pokroiæ buraki i du¿e pomidory w plastry, a
koktajlowe na po³ówki. U³o¿yæ na talerzu (nie
mieszaæ), posypaæ fet¹ i kolendr¹, skropiæ
oliw¹, a na koñcu doprawiæ sol¹ i pieprzem.
Sa³atka bêdzie ciekawie wygl¹daæ, kiedy u¿yjemy ró¿nego rodzaju pomidorów.

Gotuj z Przystup¹
Pomidor rz¹dzi latem, a pomidorem rz¹dzi s³oñce! Warzywo to pochodzi z Ameryki
Po³udniowej, ale w wersji kulinarnej przysz³o
do Polski z po³udnia Europy. Owoce pomidora zawieraj¹ m.in. magnez, wapñ, ¿elazo,
miedŸ, cynk, fosfor, a najwiêcej potasu. Ka¿dy z tych pierwiastków ma donios³e znaczenie dla funkcjonowania organizmu cz³owieka. A przecie¿ nie mo¿na nie wspomnieæ o
witaminach, takich jak K, B1, B2, B6 i oczywiœcie C. Pomidor zawiera tak¿e kwasy, z
dominuj¹cym foliowym.
Warzywo to przetwarzamy na soki, przeciery i koncentraty, ale najbardziej lubimy je
w stanie surowym. My zaczniemy od kremu
ze œwie¿ych pomidorów i sera pleœniowego
z pra¿onymi p³atkami migda³ów.
Sk³adniki: 1 kg pomidorów, œrednia cebula, pó³ g³ówki czosnku, 200 g sera pleœniowego (mo¿e byæ gorgonzola lub tañszy lazur),
50 g mas³a, 4 ³y¿ki koncentratu pomidorowego, garœæ p³atków migda³owych, 100 ml œmietany 30%, pêczek œwie¿ej bazylii, cukier, sól i pieprz do smaku.
Cebulê kroimy w drobn¹ kostkê, a czosnek w plasterki,
wrzucamy do garnka na rozpuszczone mas³o, sma¿ymy ok. 2
minut i odstawiamy na bok.
Pomidory sparzamy i obieramy ze skórki, kroimy w kostkê, dodajemy do podsma¿onej cebuli i czosnku i wszystko
dusimy pod przykryciem ok. 4 minut. Dodajemy koncentrat i
pokrojony ser. Ca³oœæ zalewamy wod¹
lub bulionem, dodajemy bazyliê, doprawiamy, gotujemy ok. 5 minut,

a w tym czasie na suchej patelni pra¿ymy migda³y do uzyskania z³otego koloru. Zupê zaci¹gamy œmietan¹, wszystko blendujemy, wylewamy do bulionówek, posypujemy migda³ami i
listkami bazylii.
Z sa³atek polecam tê z pomidorków koktajlowych, z rukol¹, orzeszkami pini i œwie¿o tartym parmezanem.
Sk³adniki: 3 ga³¹zki pomidorków, 2 woreczki rukoli, 50 g
orzeszków, 100 g parmezanu w kawa³ku, 50 ml oliwy extra
vergine, 20 ml octu winnego bia³ego, ³y¿ka miodu (oczywiœcie izerskiego), szczypta soli do smaku.
Umyte pomidorki kroimy na pó³, wrzucamy do miski, zasypujemy oczyszczon¹ rukol¹, solimy, mieszamy i odstawiamy na 20 minut do lodówki.
W tym czasie z oliwy, octu i miodu ukrêcamy sos i pra¿ymy orzeszki pini tak samo jak wczeœniej p³atki migda³ów.
Sa³atkê rozk³adamy na pó³misku, polewamy sosem, posypujemy orzeszkami i p³atkami parmezanu (najlepiej robiæ to
obieraczk¹ do warzyw).

Pomidor sprawdza siê te¿ w daniach „ciê¿szych”, np. jako
faszerowany szynk¹ i warzywami na sosie koperkowoczosnkowym.
Sk³adniki: 4 du¿e pomidory (najlepiej malinowe), 100 g
szynki drobiowej, œrednia cebula, g³ówka czosnku, 2 œrednie
marchewki, pietruszka (korzeñ), ma³y seler, pêczek kopru, 50
g mas³a, 100 g ¿ó³tego sera edam, 100 ml œmietany 30%, sól,
pieprz, cukier do smaku.
Pomidory myjemy i œcinamy im wieko (czapeczkê), nie
odrywaj¹c szypu³ki. Wydr¹¿amy je i odstawiamy na bok.
Cebulê kroimy w drobn¹ kostkê, na jarzynowych oczkach
œcieramy do niej obrane warzywa. Rozpuszczamy mas³o w
rondlu i sma¿ymy wszystkie warzywa przez 2 minuty, dodajemy wydr¹¿ony mi¹¿sz pomidorowy, pó³ g³ówki posiekanego
czosnku i wszystko dusimy na wolnym ogniu pod przykryciem ok. kwadransa.
Studzimy i dodajemy szynkê i ser skrojone w drobne paski, doprawiamy i tym nadziewamy wnêtrze pomidorów, przykrywaj¹c je czapeczkami.
Rozgrzewamy piekarni do 1600C i wk³adamy danie na ok.
15 minut. W tym czasie przygotowujemy sos. Na patelniê wlewamy œmietanê, odparowujemy j¹ do uzyskania konsystencji
sosu, dodajemy resztê posiekanego czosnku, koperek, doprawiamy do smaku i wylewamy po 2 ³y¿ki tak zrobionego sosu
na talerze, a na to wyk³adamy gor¹ce pomidory.
Œwietnie smakuje z bagietk¹, zw³aszcza ¿e mo¿na ni¹ na
koniec dok³adnie wyczyœciæ talerz.
Zakoñczymy ten pomidorowy przegl¹d sals¹.
Sk³adniki: 2 œrednie pomidory, 1/4 pomidorów pelati (w
puszce), czerwona cebula, pó³ ostrej papryczki (peperoni), 2
z¹bki czosnku, ma³a ³odyga selera naciowego, sól i pieprz.
Wszystko kroimy w drobn¹ kostkê (0,5 cm), pelati blendujemy, dodajemy do wczeœniej skrojonych sk³adników, doprawiamy, mieszamy i salsa gotowa.
Osobom uwa¿aj¹cym, ¿e zrobienie przecieru (koncentratu) w domowych warunkach to „ma³e piwo”, wypada nieco
ostudziæ ich entuzjazm, jako ¿e krajowe pomidory ³api¹ za
ma³o s³oñca, by nastêpnie oddaæ sw¹ s³odkoœæ, dlatego lepiej
skorzystaæ w gotowych wyrobów, które zrobione s¹ z po³udniowych odmian.
A za miesi¹c m.in. o po¿ytkach p³yn¹cych z niemal nieznanego na naszych sto³ach bobu.
Opowieœæ i przepisy Szymona Przystupy
spisa³ i do druku poda³ Adam Karolczuk
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O¿ywianie Zielonej Polany
Aktywnoœæ, relaks i nauka przez zabawê - to g³ówne atuty tegorocznych zajêæ opiekuñczo-wychowawczych
pt. „Jestem Asertywny – mówiê NIE!”, zorganizowanych
od 1 do 24 lipca w Œwietlicy Œrodowiskowej „UL”. Piêædziesiêcioosobowa grupa uczestników uczy³a siê sztuki
odmawiania, czytania sk³adników produktów spo¿ywczych celem unikania szkodliwych konserwantów, wykonywa³a prace konkursowe w ramach kampanii „Zachowaj TrzeŸwy Umys³” i integrowa³a siê zarówno z uczestnikami zajêæ, jak i z dzieæmi przebywaj¹cymi na koloniach w naszym mieœcie.
Podopieczni najchêtniej uczestniczyli w spacerach na
Zielon¹ Polanê przy ul. Kopernika, aby tam spêdzaæ czas
graj¹c w pi³kê no¿n¹, pla¿uj¹c, buduj¹c tamê na Kwisie,
ucz¹c siê budowaæ ognisko. W przedostatnim dniu zajêæ
starsi uczestnicy zorganizowali na Polanie pasowanie na
kolonistê dla osiemnastoosobowej grupy dzieci i m³odzie¿y.
Celem poznania atrakcji turystyczno-krajoznawczych

powiatów lubañskiego i lwóweckiego opiekunowie zorganizowali dwudniowy IX Rajd Kolonijny pt. „Wêdrujê,
poznajê, doœwiadczam, aktywnie spêdzam czas” - z noclegiem w Chatce Górzystów, IV Rajd pod Gwiazdami - z
noclegiem w namiotach i nocn¹ obserwacja nieba, wyjazd do Lwówka Œl¹skiego na XI Ogólnopolskie Lwóweckie Letnie Marsze na Orientacjê w ramach XVI Lwóweckiego Lata Agatowego (udzia³ w dwóch etapach), do Mirska na XV Galê Folkloru (udzia³ w bloku dla dzieci i m³odzie¿y i spotkanie z mieszkañcem Œwieradowa i wystawc¹
witra¿y Krystianem Sergiejczukiem), do Teatru Zdrojowego w Cieplicach na sztukê pt. „Przygody Sindbada
¯eglarza”, do Lubania na film pt. „Ale cyrk”. Dziêki tym
zajêciom 18 osób zosta³o przyjêtych w szeregi SKKT PTTK
„Œwieradowskie Or³y”, 24 zdoby³o odznakê popularn¹
„Przyjaciel Powiatu Lwóweckiego”, a 10 - odznakê „Turysta Junior, Turystka Juniorka”. Podopieczni wziêli udzia³
tak¿e w VI Rodzinnych Marszach na Orientacjê, gdzie
Stanis³aw £ojko i Natalia Rewers zajêli trzecie miejsce, a

S³oneczne lato w Czerniawie
Od 1 do 31 lipca przy Szkole Podstawowej nr 2 w Œwieradowie-Czerniawie zorganizowano zajêcia opiekuñczowychowawcze na bazie Œwietlicy Œrodowiskowej „Mrowisko”, których najwa¿niejszymi elementami by³y bezpieczeñstwo, œwietna zabawa i aktywne
spêdzenie czasu wolnego. Atrakcyjne
zajêcia nie pozwoli³y na nudê i lenistwo, ka¿dy znalaz³ sposób na siebie.
Zajêcia odbywa³y siê w formie pogadanek, dyskusji, gier, zabaw, konkursów oraz wielu wycieczek. Zaproponowano ró¿ne formy spêdzania czasu wolnego, umo¿liwiaj¹c rozwój zainteresowañ i uzdolnieñ wychowanków Powy¿ej - wizyta pod Baszt¹ Brack¹ w Lubaniu. U do³u oraz propagowanie zdrowego stylu k¹piel s³oneczna na górnej stacji kolei gondolowej.
¿ycia. Praca skierowana by³a na pokazanie dzieciom i m³odzie¿y walorów
aktywnego i zdrowego spêdzania wypoczynku. Wzmacniano równie¿ relacje w grupie i integracjê.
Uczniowie byli bardzo zadowoleni ze sposobu organizowania zajêæ oraz
ich atrakcyjnoœci, chêtnie te¿ brali
udzia³ w zajêciach plastycznych, kulinarnych grach zespo³owych oraz warsztatach z pedagogiki zabawy.
Jedn¹ z wielu atrakcji by³y zjazdy
na torze tubingowym w oœrodku Ski&Sun oraz wyjazd wicz, Arek Dyrda i Jacek ¯ol.
Najwiêksz¹ atrakcj¹ by³ udzia³ w plenerze malardo sali zabaw „Bajtuœ”, gdzie dzieci pokonywa³y tory
przeszkód, bawi³y siê w basenach z kulkami i na zje¿d¿al- skim organizowanym przez Park Hotel. Poznaliœmy tam
s³ynnego artystê malarza Edwarda Dwurnika, który chêtniach.
Nie mog³o te¿ zabrakn¹æ wycieczek: do Aquaparku nie rozdawa³ autografy i udziela³ rad podczas trwania
w hotelu „Interferie” (gdzie uczyliœmy siê p³ywaæ, korzy- warsztatów. W ramach pleneru dzieci mia³y mo¿liwoœæ
staliœmy ze zje¿d¿alni i innych atrakcji, takich jak jacuz- skorzystania z przejazdu kolej¹ gondolow¹, a na górnej
zi) czy do Lubania, gdzie zwiedzaliœmy Basztê Brack¹, a stacji wys³uchaliœmy wyk³adu na temat sztuki malarstwa,
jak równie¿ podziwialiœmy piêkne widoki.
w kinie obejrzelismy bajkê pt. „Ale Cyrk”.
Pó³kolonie minê³y nam w œwietnym humorze i zaDzieci z Czerniawy nie mog³o zabrakn¹æ na Festiwalu Piosenki Kolonijnej, gdzie nasza uczestniczka Julia bawie, frekwencja dopisywa³a, zajêcia cieNowak uzyska³a wyró¿nienie. Du¿ym zainteresowaniem szy³y siê ogromnym zainteresowaniem i nacieszy³y siê zajêcia kulinarne, podczas których wykonali- wet nie spostrzegliœmy, kiedy letni wypoczynek dobieg³ koñca.
œmy orzeŸwiaj¹ce sa³atki owocowe.
Chcemy bardzo serdecznie podziêkowaæ
Raz w tygodniu organizowane by³y piesze wycieczki
na pole do minigolfa, gdzie dzieci doskonali³y umiejêt- Justynie Lesisz - za organizacjê s³odkiego
noœci gry, a w ostatnim tygodniu zorganizowano turniej. poczêstunku oraz goœcinê w lokalu przy deWyniki - dziewczêta: 1. Marta Syrewicz, 2. Oliwia Bigus, likatesach „Kiwi”, gdzie dzieci mog³y zjeœæ
3. Wiktoria Mackiewicz. Ch³opcy: 1. Kacper £ukasik, 2. lody. Równie wielkie podziêkowania nale¿¹
Arkadiusz Dyrda, 3. Krzysztof Adamowski i Daniel Bi- siê Park Hotelowi - za organizacjê i zaproszenie na plener malarski, w ramach któregus.
Prawie wszyscy uczestniczyli w zajêciach z tenisa go dzieci mia³y zapewniony pyszny poczêziemnego, wype³nione ró¿nymi zabawami i grami sin- stunek, napoje i przeja¿d¿kê gondol¹.
Anna Bigus, Anna So³tys
glowymi oraz doszkalaniem z zakresu techniki gry. Najlepszymi tenisistami pó³kolonii okazali siê Marta Syre-



rodzina Prusiewiczów – pi¹te.
Podczas XV Festiwalu Piosenki Dzieciêcej i M³odzie¿owej na „¯abi¹ Nutê”,
pod honorowym patronatem burmistrza
Rolanda Marciniaka, grupa „Jagódki”,
przygotowana przez Stanis³awa £ojkê i
Krystiana Karwatê, zajê³a III miejsce, a
„Ziomki spod Biedronki” przygotowani
przez Nataliê Rewers i Katarzynê Korowaj - IV miejsce.
Dziêki atrakcyjnym cenom wstêpu
do Aquaparku w Interferie Sport Hotelu
odwiedziliœmy piêciokrotnie basen, aktywnie spêdzaj¹c czas na nauce p³ywania i rekreacji w wodzie, co œwietnie poprawi³o kondycjê fizyczn¹ oraz wspaniale podzia³o na psychikê (bo to odprê¿a i
uspokaja).
Opiekunowie serdecznie dziêkuj¹
cz³onkom Miejskiej Komisji Rozwi¹zywanie Problemów Alkoholowych - za sfinansowanie ca³ego przedsiêwziêcia, pañstwu
Tasiulis, Dariuszowi Lubosowi, Agnieszce
Klimek, ratownikom i kasjerkom z Aquaparku - za ¿yczliwoœæ, uœmiech i wspieranie dzia³añ wychowawczych, Andrzejowi Taborowi - za cenne wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa w domu, szkole,
nad wod¹ podczas wakacji, dzieciom i
m³odzie¿y natomiast - za wzorowe zachowanie, pokonanie w³asnych lêków i
udzia³ w rajdach z noclegami poza domem.
Teresa Fierkowicz i Gra¿yna Kasprzak
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U góry - pasowanie na kolonistê na Zielonej Polanie.
Poni¿ej - wizyta w Muzeum Przyrodzniczym w Cieplicach.

¯abie Chór y

Dziêki uprzejmoœci prezesa Uzdrowiska
Wojciecha Krasonia 17 lipca w hali spacerowej odby³ siê XV Festiwal Piosenki Kolonijnej „¯abie Chóry” pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Œwieradów-Zdrój.
Wziê³y w nim udzia³ cztery grupy kolonijne i
– po raz pierwszy - oœmiu solistów, których
ocenia³o jury w sk³adzie: Waldemar Mazurkiewicz, Gra¿yna Kasprzak, Barbara Polañska i Barbara Kuczyñska. Komisja ocenia³a
dobór repertuaru, pl¹sów i zabaw, zaanga¿o-

wanie,
pomys³owoœæ
uczestników i wra¿enie artystyczne, a po podsumowaniu wyników og³osi³a werdykt:
Grupy:
I - „W³ochate D¿d¿ownice” (reprezentacja Uzdrowiska), II - „S³oneczka” ze
œwieradowskiego przedszkola, III - „Jagódki” ze
œwietlicy „UL”.
Soliœci:
I - Maria Markiewicz z
okolic Czêstochowy, II Sandra Wasilewska z Wa³brzycha, III - Diana
Gradus z woj. lubelskiego (wszystkie reprezentowa³y Uzdrowisko).
Organizatorzy dziêkuj¹ opiekunom: Danucie Groñskiej, Teresie Felisiak, Kamili Tasiulis, Annie So³tys, Stanis³awowi £ojko, Krystianowi Karwacie, Natalii Rewers, Katarzynie Korowaj i Agacie K³os - za przygotowanie grup do udzia³u w Festiwalu Piosenki (zapraszamy tak¿e za rok do wspólnej zabawy),
Arkadiuszowi Szkudlarkowi - za udostêpnienie i obs³ugê sprzêtu nag³aœniaj¹cego, Monice Hajny-Daszko z Referatu Promocji Gminy, Turystyki, Kultury i Sportu UM - za wydrukowanie
dyplomów, oraz jurorom - za sprawiedliwe ocenianie wykonawców.
T.F.

Spadamy!
Nie mo¿na œwieradowskim pi³karzom odmówiæ ani woli walki, ani determinacji, ani
nawet umiejêtnoœci, niemniej roczny pobyt w
klasie okrêgowej pokaza³, ¿e rywale wszystkiego mieli wiêcej: si³, bojowoœci i umiejêtnoœci. Ju¿ po izerskim derby, gdy nieznacznie
tylko przegraliœmy 2:3 z W³ókniarzem Mirsk,
(nie uda³ siê zatem rewan¿ za klêskê 0:4 w
Mirsku), wszystkie wróble æwierka³y o spadku TKKF KWISY do klasy A. 12 czerwca na
wyjeŸdzie w Podgórzynie Endico-Mitex pokaza³ nam nasze miejsce w szeregu wygrywaj¹c a¿ 6:0.
Po tym meczu na stronie klubowej napisano wtedy, ¿e szanse na pozostanie w okrêgówce by³y ju¿ tylko iluzoryczne. Po kolejnej przegranej, tym razem 2:5 z liderem grupy BKSem Boles³awiec, komentator wydarzeñ klubowych napisa³, ¿e tylko cud mo¿e utrzymaæ
nasz¹ dru¿ynê w tej klasie rozgrywek.
W ostatniej kolejce Kwisa podejmowa³a u
siebie Piasta Dziwiszów i musia³a wygraæ co

najmniej 5:0, przy za³o¿eniu, ¿e na innych
boiskach padn¹ wyniki korzystne dla uk³adu
tabeli, byœmy pograli jeszcze z rok w okrêgówce - niestety, pad³ remis 2:2 i tak oto po
roku rozbudzania nadziei witamy siê ponownie z klas¹ A! Na pocieszenie pozostaje nam
fakt, ¿e Wojciech Ostrejko strzelaj¹c 22 bramki okaza³ siê znów najskuteczniejszym napastnikiem rozgrywek.
Po nieudanym sezonie z dru¿yn¹ po¿egna³ siê trener Zygfryd Borkowski, a trenerem zosta³ Piotr Chowañski, który w ostatnich latach by³ kapitanem dru¿yny seniorów
i wieloletnim szkoleniowcem kilku grup m³odzie¿owych. W nowym sezonie pan Piotr najpewniej po³¹czy funkcje trenera i zawodnika. Swój pierwszy podwójny egzamin zdawa³ ju¿ 11 sierpnia w meczu pucharowym z
Gryfem Gryfów (0:0), a 18 sierpnia wystartuje z zespo³em do pierwszego meczu w rundzie jesiennej.
(aka)

I MISTRZOSTWA ŚWIERADOWA W TENISIE ZIEMNYM

TABELA KOÑCOWA ROZGRYWEK PI£KARSKICH W SEZONIE 2012/2013
KLASA OKRÊGOWA SENIORÓW, GRUPA I
Poz.

Dru¿yna

Z

R

P

Br. zd.

Br. str.

Pkt.

1.

BOBRZANIE BOLES£AWIEC

26

2

2

107

23

80

2.

W£ÓKNIARZ MIRSK

22

3

5

108

33

69

3.

PIAST WYKROTY

17

3

10

78

54

54

4.

LEŒNIK OSIECZNICA

14

8

8

58

40

50

5.

VICTORIA RUSZÓW

16

1

13

71

60

49

6.

TWARDY ŒWIÊTOSZÓW

14

4

12

64

57

46

7.

OLIMPIA KAMIENNA GÓRA

14

1

15

55

90

43

8.

LOTNIK JE¯ÓW SUDECKI

11

8

11

57

47

41

9.

ENDICO-MITEX PODGÓRZYN

11

5

14

62

49

38

10.

CZARNI LWÓWEK

11

5

14

56

62

38

11.

PIAST DZIWISZÓW

10

4

16

45

51

34

12.

POGOÑ ŒWIERZAWA

9

6

15

49

77

33

13.

GKS WARTA BOLES£AWIECKA

9

4

16

41

58

31

14.

KWISA ŒWIERADÓW-ZDRÓJ

7

10

13

43

73

31

15.

JAWA OTOK

7

2

20

42

93

23

16.

BAZALT SULIKÓW

6

4

20

36

105

22

ZAPROSZENIE

NA ZIELON¥ POLANÊ
Radni, Burmistrz Miasta, Miejska Komisja Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych, Œwietlica Œrodowiskowa UL, policjanci z Rewiru Dzielnicowych i stra¿acy z OSP w Œwieradowie wraz z mieszkañcami przedmieœcia 31 sierpnia planuj¹ zorganizowanie na Zielonej Polanie festynu z otwartym
konkursem kulinarnym na „Babkê, babeczkê lub muffinkê z
przedmieœcia” (czyli ma byæ przednia i mieœciæ siê w wymogach regulaminowych). Pocz¹tek festynu - godz. 1500, a pozostale informacje podane bêd¹ na plakatach i na stronie
internetowej Urzêdu Miasta.

Œwietlica Œrodowiskowa MROWISKO
wraz z trenerem osiedlowym zorganizowali I
MISTRZOSTWA GMINNE W TENISIE
ZIEMNYM Œwieradów-Zdrój 2013. Turniej
odby³ siê 22 czerwca na boisku wielofunkcyjnym przy Szkole Podstawowej nr 2. Zawodnicy walczyli w 4 kategoriach wiekowych:
dziewczêta i ch³opcy do lat 14, mê¿czyŸni do
lat 18 i kategoria open mê¿czyzn. Chêtnych
do rywalizacji nie brakowa³o, piêkna s³oneczna pogoda wprawi³a wszystkich zawodników
w œwietny nastrój, a rywalizacja przebiega³a
w mi³ej, sportowej atmosferze. Uczestnicy do
lat 14 grali na zasadach uproszczonych, starszych zawodników obowi¹zywa³y zasady gier
singlowych. Mimo typowo amatorskiego charakteru zawodów, zawodnicy prezentowali
ca³kiem niez³y styl gry, a zawodom towarzyszy³o wiele emocji i zaanga¿owania.

Wyniki – dziewczêta do 14 lat: I - Klaudia Szewczyk, II - Marta Syrewicz, III - Magdalena Polañska.
Ch³opcy do lat 14: I - Arkadiusz Dyrda,
II - Aleksander Hryñko, III - £ukasz Grzelak.
Panowie do lat 18: I - Bart³omiej Pacholik, II - Jacek ¯ol.
Open: I - Dawid Pacholik, II - Cyprian
So³tys, III - Adrian Pupa.
Zwyciêzcy otrzymali pami¹tkowe medale i dyplomy.
Mistrzostwa zorganizowano w tym roku
po raz pierwszy, dlatego cieszy fakt, ¿e cieszy³y siê tak sporym zainteresowaniem. Miejmy nadziejê, ¿e imprezê, której g³ównym celem jest promocja sportu i zdrowego stylu
¿ycia, a tak¿e popularyzacja tenisa ziemnego, uda siê wpisaæ w kalendarz wydarzeñ
sportowych miasta.
Anna So³tys

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.

PRZYPOMINAMY

Wa¿na informacja dla wielbicieli piêkna i
smaku dyniowego, bo paŸdziernik tu¿-tu¿, a
to oznacza, ¿e zbli¿a siê Festiwal Dyniowy ju¿ czwarty! Warto zatem zadbaæ o dynie w
ogródkach, pomyœleæ o kompozycji na konkurs lub te¿ o instalacjach artystycznych z rol¹
g³ówn¹ dla dyni. Zapraszaj¹ organizatorzy
Festiwalu: Miejska Biblioteka Publiczna, Nadleœnictwo Œwieradów i Urz¹d Miasta.

NOWY OKRES ZASI£KOWY 2013/2014:
ŒWIADCZENIA RODZINNE/FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w
Œwieradowie-Zdroju informuje, ¿e od 2
wrzeœnia br. bêd¹ przyjmowane wnioski o
ustalenie prawa do zasi³ku rodzinnego oraz
dodatków do zasi³ku rodzinnego na nowy
okres zasi³kowy: listopad 2013 – paŸdziernik 2014.
Do wniosku nale¿y do³¹czyæ zaœwiadczenie urzêdu skarbowego lub oœwiadczenie
o dochodach uzyskanych przez pe³noletnich
cz³onków rodziny w roku kalendarzowym
2012 (niezale¿nie od tego, czy osi¹gnêli jakiœ
dochód czy nie), zaœwiadczenie wystawione
przez w³aœciwy ZUS lub pracodawcê albo
oœwiadczenie o wysokoœci sk³adek na ubezpieczenie zdrowotne (wysokoœæ sk³adki zdrowotnej mo¿na obliczyæ z posiadanych druków
RMUA), zaœwiadczenie/oœwiadczenie dziecka, które uczêszcza do szko³y ponadgimnazjalnej, potwierdzaj¹ce, ¿e dziecko w roku
szkolnym 2013/2014 kontynuuje naukê.
Od 16 sierpnia mo¿na sk³adaæ natomiast wnioski o ustalenie prawa do œwiadczeñ z funduszu alimentacyjnego na okres
œwiadczeniowy: paŸdziernik 2013 - wrzesieñ 2014.
Do wniosku nale¿y przed³o¿yæ zaœwiadczenie urzêdu skarbowego lub oœwiadczenie
o dochodach uzyskanych przez pe³noletnich
cz³onków rodziny w roku kalendarzowym
2012 oraz zaœwiadczenie wystawione przez
w³aœciwy ZUS lub pracodawcê albo oœwiadczenie o wysokoœci sk³adek na ubezpieczenie
zdrowotne. Ponadto nale¿y do³¹czyæ zaœwiadczenie komornika o bezskutecznoœci egzekucji œwiadczeñ alimentacyjnych lub oœwiadczenie stwierdzaj¹ce bezskutecznoœæ egzekucji,
a tak¿e zaœwiadczenie szko³y lub szko³y wy¿szej lub oœwiadczenie o kontynuowaniu nauki w roku szkolnym/akademickim 2013/2014
dla dziecka powy¿ej 18. roku ¿ycia.
Zarówno do œwiadczeñ rodzinnych, jak i
funduszu alimentacyjnego, osoby maj¹ce zas¹dzone alimenty, a otrzymuj¹ce je ni¿sze ni¿
zas¹dzone w wyroku lub ugodzie s¹dowej, do
wniosku o ustalenie prawa do œwiadczeñ,
przedk³adaj¹ zaœwiadczenie komornika lub
oœwiadczenie o wysokoœci wyegzekwowanych alimentów w roku kalendarzowym 2012.
Osoby, które posiadaj¹ gospodarstwo rolne,

przedk³adaj¹ zaœwiadczenie w³aœciwego organu gminy lub nakaz p³atniczy lub oœwiadczenie o wielkoœci gospodarstwa rolnego wyra¿onej w hektarach przeliczeniowych ogólnej
powierzchni w roku kalendarzowym 2012.
Dodatkowo osoby ubiegaj¹ce siê o dodatek z tytu³u opieki nad dzieckiem w okresie
korzystania z urlopu wychowawczego przedk³adaj¹ zaœwiadczenie organu emerytalno-rentowego stwierdzaj¹ce, ¿e osoba ubiegaj¹ca siê
by³a zg³oszona do ubezpieczeñ spo³ecznych,
lub oœwiadczenie o zg³oszeniu do ubezpieczeñ
spo³ecznych wraz z kopi¹ imiennego raportu
miesiêcznego potwierdzaj¹c¹ odprowadzanie
sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne.
Osoby ubiegaj¹ce siê o dodatek z tytu³u
samotnego wychowywania dziecka w przypadku, kiedy ojciec dziecka jest nieznany,
przedk³adaj¹ aktualny odpis zupe³ny aktu urodzenia dziecka.
Ponadto przypomina siê, i¿ do wniosku o
œwiadczenia rodzinne lub œwiadczenia z funduszu alimentacyjnego nie wystarczy przed³o¿yæ zaœwiadczenia/oœwiadczenia o wysokoœci dochodów za rok 2012, ale tak¿e udokumentowaæ utratê/uzyskanie dochodu albowiem:
1. W przypadku utraty dochodu z roku
2012 – dochodu tego nie uwzglêdnia siê, wobec czego nale¿y udokumentowaæ utratê dochodów poprzez œwiadectwo pracy, decyzjê
PUP o utracie prawa do zasi³ku lub stypendium dla bezrobotnych, decyzjê ZUS, decyzjê
KRUS itp. oraz wysokoœæ dochodu utraconego przedk³adaj¹c PIT- 11;
2. W przypadku uzyskania dochodu w roku
2012 nale¿y udokumentowaæ okres uzyskiwania tego dochodu, poniewa¿ dochód ten dzieli siê przez liczbê miesiêcy, w których dochód
ten zosta³ osi¹gniêty; np. przy podjêciu pracy w czerwcu 2012 r. dochód dzielony bêdzie
przez 6 miesiêcy;
3. W przypadku uzyskania dochodu po
roku 2012 nale¿y udokumentowaæ Ÿród³o uzyskania dochodu oraz wysokoœæ dochodu uzyskanego z miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym ten dochód zosta³ osi¹gniêty.
Poza tym je¿eli któryœ z cz³onków rodziny utraci³ dochód z roku 2012 albo uzyska³
dochód po roku 2012, osoba ubiegaj¹ca siê o
œwiadczenia informuje Oœrodek o zmianach
sytuacji dochodowej rodziny oraz do³¹cza do
wniosku stosowne dokumenty.
Poprzez utratê/uzyskanie dochodu rozumie siê w myœl ustawy o œwiadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów:
- uzyskanie prawa do urlopu wychowaw-

czego/zakoñczenie urlopu wychowawczego;
- utratê/uzyskanie prawa do zasi³ku lub
stypendium dla bezrobotnych;
- utratê/uzyskanie zatrudnienia lub innej
pracy zarobkowej, z wy³¹czeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzie³o –
do œwiadczeñ rodzinnych (w przypadku funduszu alimentacyjnego utrat¹/uzyskaniem jest
równie¿ umowa o dzie³o);
- utratê/uzyskanie zasi³ku przedemerytalnego lub œwiadczenia przedemerytalnego,
nauczycielskiego œwiadczenia kompensacyjnego, a tak¿e emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyj¹tkiem rent
przyznanych rolnikom w zwi¹zku z przekazaniem lub dzier¿aw¹ gospodarstwa rolnego;
- wyrejestrowanie/rozpoczêcie pozarolniczej dzia³alnoœci gospodarczej;
- utratê /uzyskanie zasi³ku chorobowego,
œwiadczenia rehabilitacyjnego lub zasi³ku
macierzyñskiego, przys³uguj¹cych po utracie
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
- utratê zas¹dzonych œwiadczeñ alimentacyjnych w zwi¹zku ze œmierci¹ osoby zobowi¹zanej do tych œwiadczeñ (dotyczy tylko
ustawy o œwiadczeniach rodzinnych).
Wszelkie zmiany sytuacji rodziny lub dochodowej rodziny, takie jak uzyskanie/utratê
dochodu, podjêcie legalnej pracy za granic¹,
zamieszkanie przez cz³onka rodziny za granic¹, rezygnacja z nauki w szkole, uznanie
dziecka przez ojca b¹dŸ s¹downe ustalenie
ojcostwa, zawarcie zwi¹zku ma³¿eñskiego
przez wnioskodawcê albo cz³onka rodziny itp.
- nale¿y zg³aszaæ niezw³ocznie, nie tylko w
momencie sk³adania wniosku o ustalenie prawa do œwiadczeñ rodzinnych/alimentacyjnych, ale tak¿e w okresie ich pobierania.
Wnioski o œwiadczenia rodzinne, a tak¿e
œwiadczenia z funduszu alimentacyjnego nale¿y z³o¿yæ w urzêdzie gminy lub miasta
(OPS) w³aœciwym ze wzglêdu na miejsce zamieszkania (a nie sta³ego zameldowania). W
przypadku zmiany miejsca zamieszkania nale¿y poinformowaæ o tym organ wyp³acaj¹cy
œwiadczenia.
Je¿eli któryœ z cz³onków rodziny podejmie legaln¹ pracê za granic¹ b¹dŸ zamieszka

STYPENDIA SOCJALNE NA ROK SZKOLNY 2013/14

Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w
Œwieradowie-Zdroju informuje, ¿e wnioski o
przyznanie stypendium szkolnego na rok
szkolny 2013/2014 bêd¹ przyjmowane w siedzibie Oœrodka od 2 do 13 wrzeœnia 2013
roku.
Przypominamy, ¿e termin sk³adania wniosków
jest bardzo wa¿ny, poniewa¿ te z³o¿one po terminie nie bêd¹ rozpatrywa· Sprzedam gara¿ dwustanowiskowy przy ul. Górskiej.
ne.
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6 - T. Aficki, tel. 604 499 175
7 - B. Wilczacki, tel. 693 778 400
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za granic¹ (na terenie Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego), osoba
pobieraj¹ca œwiadczenia b¹dŸ ubiegaj¹ca siê
o œwiadczenia rodzinne w tutejszym referacie zobowi¹zana jest poinformowaæ niezw³ocznie o tym fakcie.
Przypomina siê równie¿, ¿e osoby powy¿ej 18. roku ¿ycia, które maj¹ przyznane
œwiadczenia z funduszu alimentacyjnego, a
tak¿e osoby, które maj¹ przyznane zasi³ki rodzinne na dzieci w wieku powy¿ej 18. roku
¿ycia, dodatki z tytu³u rozpoczêcia roku szkolnego 2013/2014 oraz dodatki z tytu³u podjêcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, zobowi¹za³y siê niezw³ocznie poinformowaæ oœrodek w przypadku rezygnacji z
kontynuacji nauki.
W przypadku pobrania œwiadczeñ, pomimo przerwania przez dziecko nauki w szkole,
œwiadczenia nienale¿nie pobrane podlegaj¹
zwrotowi ³¹cznie z ustawowymi odsetkami.
Rodzice dzieci rozpoczynaj¹cych w roku
szkolnym 2012/2013 naukê w szkole ponadgimnazjalnej poza miejscem zamieszkania we
wrzeœniu 2012 r. powinni z³o¿yæ wniosek o
stosowny dodatek (na zamieszkanie albo dojazdy) oraz przed³o¿yæ zaœwiadczenie ze szko³y lub oœwiadczenie o uczêszczaniu dziecka
do szko³y.
Osoby, których dzieci w roku szkolnym
2013/2014 rozpoczn¹ roczne przygotowanie
przedszkole, a nie maj¹ przyznanego dodatku
do zasi³ku rodzinnego dla tego dziecka z tytu³u rozpoczêcia roku szkolnego, do 31 paŸdziernika br. powinny z³o¿yæ wniosek o wspomniany dodatek na rok szkolny 2013/2014
(dotyczy to dzieci z rocznika 2007 i 2008).
Ponadto przypominamy, ¿e osoba, która
pobra³a nienale¿nie œwiadczenia, jest zobowi¹zana do ich zwrotu ³¹cznie z ustawowymi
odsetkami.
Zwracamy szczególn¹ uwagê, i¿ zarówno
przedk³adaj¹c ró¿nego rodzaju oœwiadczenia,
a tak¿e wype³niaj¹c wniosek wielokrotnie
podpisuj¹ Pañstwo klauzulê o nastêpuj¹cej
treœci „Jestem œwiadomy odpowiedzialnoœci karnej za z³o¿enie fa³szywego oœwiadczenia”.

wielodzietnoœæ, brak umiejêtnoœci wype³niania funkcji opiekuñczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a tak¿e gdy rodzina jest niepe³na lub wyst¹pi³o
zdarzenie losowe.
Dochód uprawniaj¹cy do otrzymania stypendium wynosi 456 z³ netto na osobê w rodzinie.
Do wniosku o przyznanie stypendium nale¿y przed³o¿yæ zaœwiadczenia o dochodach
wszystkich cz³onków rodziny z miesi¹ca sierpnia 2013r. w wysokoœci netto, osoby bezrobotne bez prawa do zasi³ku przedk³adaj¹ stosowne zaœwiadczenie Powiatowego Urzêdu
Pracy. Ponadto przed z³o¿eniem wniosku o
przyznanie stypendium nale¿y uzyskaæ pozytywn¹ opiniê dyrektora szko³y, do której uczeñ
uczêszcza (opiniê tak¹ dyrektor wystawia na
druku wniosku o przyznanie stypendium).
Wnioski o przyznanie stypendium s¹ do
pobrania w siedzibie Oœrodka, pok. Nr 11.
Agnieszka Moroz - kierownik
Miejskiego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej
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Singltreki zmieni³y nazwê na single tracki i zyska³y wreszcie porz¹dne oznakowanie. Przede wszystkim przy dawnej TEWIE stanê³y dwie widoczne tablice
kieruj¹ce rowerzystów na trasê ZAJÊCZNIKA i na CZERNIAWSK¥ KOPÊ, dodatkowe wskazówki znalaz³y sie te¿ na asfalcie i na drzewach.

Racjê ma nawigacja
W Œwieradowie rusza
wreszcie projekt wprowadzaj¹cy system nawigacji miejskiej, na który z³o¿y siê na pocz¹tek 30 s³upów ustawionych
od wodospadu za tartakiem
przez ca³e miasto a¿ po jego
krañce - niemal do przejœcia
granicznego.
To na razie szkielet szerszej
koncepcji, przewidzianej do
rozbudowy, jej g³ówna oœ. Na
ka¿dym s³upku u góry znajdzie
siê ¿abka z podan¹ wysokoœci¹
nad poziomem morza, a ni¿ej
po szeœæ informacji (wraz z odleg³oœciami) do najbli¿szych
atrakcji. Jeszcze ni¿ej zawiœnie
po szeœæ tabliczek dla podmiotów gospodarczych, g³ównie dla hotelarzy i restauratorów (zielone).
Gminie zale¿y na tym, by docelowo zdemontowaæ
dziko pozawieszane tablice w mieœcie i aby mieæ kontrolê nad wszystkimi informacjami, jakie zawisn¹ na
s³upkach (nazwy, odleg³oœci, kierunki).

Na szlak po smak!
W ramach projektu pod nazw¹ „Izerskie smaki i smaczki – œcie¿ka edukacyjna po kulinarnych i
turystycznych atrakcjach Gór Izerskich” smakosze bêd¹ mieli wnet okazjê wejœæ na IZERSKI
SZLAK KULINARNY, który tworz¹: Nad Kwis¹,
Œwierkowa Karczma, Stary Zdrój, U Bo¿eny, Pa³acyk, Leœny Gród, Piwniczka u Wioli, Smak Baca i
Czeszka.
Na szlaku bêdzie mo¿na spróbowaæ dañ kuchni
regionalnej, polskiej, europejskiej, jak równie¿
œwiatowej, ale znakiem rozpoznawczym ka¿dej z
tych restauracji bêdzie zaoferowanie goœciom
przynajmniej jednej potrawy lokalnej, przybli¿aj¹cej tradycje tutejszej kuchni. Klient, który tak¹
potrawê zamówi, otrzyma zni¿kê, pod warunkiem,
¿e przyst¹pi do Klubu Izerskiego Smakosza. By
zostaæ cz³onkiem tego klubu, nale¿y tylko wype³niæ formularz zg³oszeniowy, dostêpny w ka¿dej z
dziewiêciu restauracji na szlaku. Na odwrocie
otrzymanej Karty Klubu Izerskiego Smakosza
znajd¹ siê miejsca na piecz¹tki, któr¹ restaurator
przybije, gdy klient zamówi danie regionalne za
co najmniej 20 z³. Po zebraniu piêciu piecz¹tek w
jednej z tych restauracji, które potwierdza³y goœcinê stemplem, czekaæ bêdzie danie gratisowe
(ka¿dy z lokali zaproponuje coœ oryginalnego).
Wydaje siê, ¿e oferta skierowana g³ównie do
turystów, wczasowiczów i kuracjuszy, mo¿e zainteresowaæ tak¿e œwieradowian, którzy – co potwierdzi wiêkszoœæ restauratorów – niechêtnie
korzystaj¹ z us³ug miejscowej gastronomii, a których promocja po³¹czona z popularyzacj¹ lokalnej kuchni zmobilizuje czasami do wyjœcia z domu.

