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Ta œwietlista palma, któr¹ wyczarowali fachowcy z firmy FIRESHOW z Lubania na zakoñczenie koncertu „Lata z radiem” (24 sierpnia), mo¿e sw¹ wyrazistoœci¹ œmia³o konkurowaæ z legendarn¹ ju¿ palm¹ na rondzie Charlesa de Gaulle'a w Warszawie. Ró¿nica jest
tylko jedna - warszawska palma jest wci¹¿ namacalna, nasza zaœ - ulotna. Palma warszawska jest ju¿ w przestrzeni spo³ecznej oswojona, palma œwieradowska musi dopiero znaleŸæ swe miejsce w naszej pamiêci. I chyba
ju¿ je znalaz³a!
Nas szczególnie cieszy fakt, ¿e czwarty z
rzêdu pokaz FIRESHOW na zakoñczenie œwieradowskiego koncertu „Lata z radiem” wprawi³ w zdumienie i niek³amany zachwyt radiowców, którzy 4 wrzeœnia przeprowadzili rozmowê na antenie „Jedynki” z szefem firmy - Paw³em Nowaczkiem z Lubania. Radiowiec nazwa³
ten czwarty œwieradowski pokaz genialnym i
rewelacyjnym (i doda³ - czekamy na pi¹ty raz
za rok!), a pan Pawe³ t³umaczy³, ¿e by³o to mo¿liwe dziêki po³¹czeniu technologii i oprogramowania (bo efektami pirotechnicznymi w takt
muzyki steruj¹ komputery).
Fotoreporta¿ z „Lata z radiem” zamieszczamy na str. 8 i 9, zaœ 21 wrzeœnia znów bêdziemy oczekiwaæ na kolejny, równie efektowny,
pokaz fajerwerków, tym razem na zakoñczenie konkursu orkiestr wojskowych. Jest przecie¿ jeszcze tyle symboli do wyœwietlenia na
nocnym niebie...
Fot. Tomasz Chmielowiec

URZ¥D MIASTA
ul. 11 Listopada 35
PARTER
Burmistrz Miasta – Roland Marciniak: 75 7816-119; Sekretariat Burmistrza – Krystyna Kisiel: 75 78-16-489, fax 75 78-16-585 - pok.
nr 1d; Skarbnik – Iwona Kosmala: 75 78-16234 - pok. nr 1a; op³ata uzdrowiskowa, op³aty za œrodki transportu – Katarzyna Barczyszyn, czynsze, op³ata za wodê i œcieki, u¿ytkowanie wieczyste - Ewelina Ostrowska-May,
op³ata za œmieci - Ma³gorzata Milichiewicz:
75 78-16-659 - pok. nr 1b; podatki i op³aty
lokalne - Anna Leœniak, Magdalena Szukiewicz - 75 78-16-452 - pok. nr 1c; sprawy bud¿etowe - Anna Bardziñska-Krzewina, Katarzyna Duda - 75 78-17-092 - pok. nr 3; kierownik Urzêdu Stanu Cywilnego, dzia³alnoœæ
gospodarcza – Danuta ¯y³kiewicz: 75 78-16344; meldunki i dowody osobiste, zezwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych –
Halina Stettner: 75 78-16-929 - pok. nr 1f
(obok sekretariatu); Referat Gospodarki Nieruchomoœciami i Zagospodarowania Przestrzennego, kierownik – Rafa³ May, Joanna
Szczekulska - 75 78-17-297 - pok. nr 2.

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

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

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

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

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

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

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

ZMIANY
W PRZEPISACH
MELDUNKOWYCH
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

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-

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

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 2 wrzeœnia br. zosta³ wywieszony na okres 21 dni - wykaz (do wgl¹du w godzinach pracy urzêdu) w sprawie wyznaczenia do sprzeda¿y na rzecz najemcy w trybie
bezprzetargowym lokalu mieszkalnego numer 3 w budynku przy ul. Sienkiewicza 16
wraz ze sprzeda¿¹ u³amkowych czêœci dzia³ek:
 nr 93/9 i 94/8, am. 3, obr. IV.


3 wrzeœnia br. zosta³ wywieszony - na
okres 21 dni - wykaz (do wgl¹du w godzinach pracy urzêdu) w sprawie przeznacze-

nia do wydzier¿awienia w trybie bezprzetargowym nieruchomoœci zabudowanej przy ul.
11 Listopada oznaczonej geodezyjnie jako
dzia³ka:
 nr 7/3, am. 3, obr. V o pow. 33 m2.


5 wrzeœnia 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. 350 m2 przy ul. Rolniczej, oznaczonej
geodezyjnie jako dzia³ka:
 nr 1/14, am. 5, obr. III.

Urz¹d Miasta i Miejski Zespó³ Szkó³ w Œwieradowie-Zdroju og³aszaj¹

OTW
AR
TY KONKURS PLASTYCZNO-ARCHITEKTONICZNY „ŒWIERADÓW-ZDRÓJ JUTRO”
OTWAR
ARTY

Konkurs jest przeznaczony dla dzieci i m³odzie¿y w wieku 9-16 lat, a jego celem jest m.in. uwra¿liwienie na
przestrzeñ w mieœcie, szczególnie na przestrzeñ publiczn¹ miasta, promowanie idei „ma³ych ojczyzn”, rozwijanie
umiejêtnoœci przekazu artystycznego, zastosowania ró¿norodnych technik plastycznych i wyobraŸni przestrzennej.
Przedmiotem pracy konkursowej mo¿e byæ dowolny obiekt architektoniczny, zarówno ma³ej architektury (np.
wiata przystankowa – nowoczesna ze szk³a i stali nierdzewnej lub z drewna, stylizowana na zabytkow¹, nowa
fontanna miejska, rzeŸba parkowa lub huœtawka w parku), jak równie¿ obiekty bardziej z³o¿one i futurystyczne
np. l¹dowisko dla miêdzyplanetarnych statków z Marsa. Pracê nale¿y wykonaæ na kartkach z bloku technicznego
o formacie A3. Technika wykonania pracy - dowolna.
Na ka¿dej pracy nale¿y czytelnie wpisaæ imiê, nazwisko, wiek, dane adresowe i numer telefonu uczestnika
konkursu. Ponadto nale¿y do³¹czyæ formularz zg³oszeniowy i formularz zgody na przetwarzanie i udostêpnianie
danych osobowych (bêd¹ one wykorzystane wy³¹cznie w celu przeprowadzenia konkursu), a oba s¹ dostêpne w
szkole u Gra¿yny Kasprzak (która pod telefonem nr 798 295 640 wraz z Dariuszem Szwabichem – tel. 518 471
984 - udziela wskazówek dotycz¹cych wykonania pracy konkursowej) i u Teresy Fierkowicz, która udziela wszelkich informacji zwi¹zanych z przebiegiem konkursu (tel. 665 733 443).
Prace, wykonane indywidualnie lub grupowo, nale¿y z³o¿yæ do 15 paŸdziernika br. w Referacie Promocji Gminy, Turystyki, Kultury i Sportu Urzêdu Miasta Œwieradów-Zdrój przy ul. 11 Listopada 35 (II piêtro, pokój nr 24b)
lub w sekretariacie Miejskiego Zespo³u Szkó³ przy ul. M. Sk³odowskiej-Curie 2.

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

Umacnianie Kwisy

Inwestycja w Œwieradowie-Zdroju, któr¹ prowadzi Regionalny Zarz¹d Gospodarki Wodnej
we Wroc³awiu, polega na gruntownym remoncie i czêœciowym odtworzeniu zabudowy regulacyjnej rzeki Kwisy. Prace modernizacyjne prowadzone s¹ zarówno na lewym, jak i prawym brzegu - ³¹cznie inwestycj¹ objête zostanie 410 m istniej¹cego nadbrze¿a. Powstan¹ tam nowe mury
oporowe o konstrukcji betonowej, z ok³adzin¹ kamienn¹. Odnowiony zostanie te¿ kamiennobetonowy próg regulacyjny - w ramach zadania uzupe³nione zostan¹ ubytki w jego korpusie i
przyczó³kach. Po zakoñczeniu robót wykonawca uporz¹dkuje teren, który zostanie wyrównany,
poddany humusowaniu i obsiany mieszank¹ traw.
Zabudowa brzegowa Kwisy wymaga³a w tym miejscu interwencji remontowej, poniewa¿ jej
dalsza degradacja mog³a zwiêkszyæ zarówno ryzyko zagro¿enia powodziowego, jak i problemów
zwi¹zanych z erozj¹ brzegow¹. Prowadzona obecnie inwestycja nie tylko poprawi trwa³oœci przekroju koryta Kwisy, ale tak¿e zahamuje dalsze niszczenie istniej¹cych murów oporowych oraz
erozjê brzegów.
Remont nadbrze¿a skuteczniej zabezpieczy tereny i nieruchomoœci s¹siaduj¹ce z korytem
rzeki podczas ewentualnych wezbrañ, dziêki czemu wydatnie poprawi siê bezpieczeñstwo powodziowe Œwieradowa.
Prace ruszy³y 26 czerwca br. i potrwaj¹ do koñca listopada, a ca³kowita wartoœæ inwestycji
wyniesie 783 tys. z³.
Piotr Stachura - rzecznik prasowy
Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej we Wroc³awiu

Os³abianie Œwieradówki

Z jesienno-zimowym poœlizgiem firma Pilawski ze Szklarskiej Porêby zakoñczy³a w sierpniu roboty przy oczyszczaniu zbiornika zapory przeciwrumoszowej na potoku Œwieradówka nieopodal Agrafki (poni¿ej na tym w³aœnie cieku
mamy ujêcie wody pitnej Wrzos). Z dna zbiornika (fot. u góry) wybrano ponad 1.000 m3 rumoszu, który wywieziono
blisko 200 du¿ymi ciê¿arówkami.
Przy okazji tych robót wykonawca poprawi³ most i wzmocni³ naruszone przepusty przyczó³kowe, poni¿ej których
umocni³ brzegi klatkami z siatki wype³nionymi kamieniami, tak zwanymi gabionami (fot. powy¿ej). Dziêki nim woda
siê nie odbija od brzegów i nie wyrywa ziemi, ale wchodzi w te kamienie i os³abia swój impet. Z czasem kamienie
przerosn¹ krzewami i bêd¹ t³umiæ fale jak wydmy nad morzem.
Ukszta³towano skarpy, zasiano na nich trawy, miêdzy domkiem a zapor¹ stan¹ ³awki, przy nich zaœ pojawi¹ siê
tablice o zaletach ma³ej retencji, t³umacz¹ce, ¿e w lasach nie sprawdzaj¹ siê zapory; naszymi „klimatami” s¹ ma³e
cieki, lasy i torfowiska, w które pierwszy deszcz tak ³adnie wsi¹ka.
Ca³oœæ prac poch³onê³a 250 tys. z³ – by³ to ostatni, dziewiêtnasty wykonywany zbiornik, znajduj¹cy siê w Nadleœnictwie Œwieradów (przedostatni powsta³ przy Drodze Dolno-Kwisowej). Wczeœniej podobne remontowano w Œwieciu,
Olszynie i Przylasku. Niektóre z nich maj¹ nawet XVIII-wieczny rodowód i starano siê je pieczo³owicie odtwarzaæ na
podstawie starych dokumentów. (aka)

A nam jest szkoda lata...

Punkty kolporta¿u
NOTATNIKA ŒWIERADOWSKIEGO
ŒWIERADÓW - kiosk przy ul. Grunwaldzkiej, sklep EKO (ul. Sienkiewicza), biuro informacji turystycznej (ul. Zdrojowa), kantor A&J (ul. Zdrojowa), sklep AGD (ul. Piastowska), hurtownia papierosów (ul. Piastowska),
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.

Fot. Tomasz Chmielowiec
Œwieradowska woda - du¿a czy ma³a, s³aba czy silna, brudna
czy czysta - i tak wpada najpierw do Jeziora Z³otnickiego, gdzie
wybrañcy natury mogli w taki oto romantyczny sposób po¿egnaæ
lato (umownie, rzecz jasna). Oczywiœcie, nie wszystkim dane by³o
w letnim skwarze zanurzyæ siê na krzese³ku w wodzie, by sch³odziæ
rozgrzane cia³a, niemniej wielu œwieradowian rozjecha³o siê na letni
wypoczynek, by nurzaæ siê w wodach rzek, jezior i mórz ca³ej Europy. Miejmy nadziejê, ¿e coraz ch³odniejsze wspomnienia grzaæ ich
nadal bêd¹ w jesienne s³otne zmierzchy i zimowe mroŸne wieczory.

Kolejny numer NOTATNIKA zostanie dostarczony do punktów kolporta¿u 9 paŸdziernika br.

Skończyło się na stratach materialnych

19 sierpnia ok. godz 13 przy ulicy Chopina dosz³o do wypadku, w którym kieruj¹cy pojazdem prawdopodobnie wpad³ w poœlizg. Mieszkañcy domu, którego ogrodzenie zosta³o staranowane, mog¹ mówiæ o szczêœciu, bo w pobli¿u nie by³o nikogo, ale straty s¹ ogromne: zmasakrowany zosta³ samochód ciê¿arowy, drzewa dos³ownie poœcinane, a ogrodzenie wyrwane z
obu stron. Wszystko trwa³o dos³ownie kilka sekund.
Tekst i zdjêcia Mateusz Szumlas
Od redakcji: Mi³o nam poinformowaæ naszych Czytelników, ¿e Mateusz Szumlas, uczeñ trzeciej klasy gimnazjum, od 21 czerwca br. jest szczêœliwym posiadaczem legitymacji dziennikarskiej „Nowin Jeleniogórskich”. Oficjalnym wspó³pracownikiem tej gazety zosta³ po trzech miesi¹cach starañ, ale w koñcu jego pasja dziennikarska przynios³a efekty, a te zosta³y docenione.
Dla m³odego œwieradowianina otrzymanie legitymacji wspó³pracownika to wielkie wyró¿nienie,
potwierdzenie talentu i zachêta na przysz³oœæ. Legitymacja w praktyce czêsto pomaga w zdobyciu ciekawych materia³ów i mamy nadziejê, ¿e czêœæ z nich trafi równie¿ na ³amy „Notatnika”.

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

XXIV Kongres Balneologiczny
W dniach 5-8 wrzeœnia Œwieradów goœci³ uczestników XXIV Kongresu Balneologicznego, którego
organizatorami by³y: Polskie Towarzystwo Balneologii i Medycyny Fizykalnej, Uzdrowisko ŒwieradówCzerniawa Sp z o.o. oraz Katedra i
Zak³ad Balneologii i Medycyny Fizykalnej Collegium Medicum Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w
Toruniu.
Choæ historia kongresów liczy
sobie niemal pó³ wieku, Œwieradów
po raz pierwszy pe³ni³ rolê miastagospodarza.
Na kongres zjecha³o ponad 300 Roland Marciniak wita uczestników kongresu.
uczestników z 16 krajów; W³och,
Francji, Niemiec, Turcji, S³owacji, Rosji,
 Zagadnienia prywatyzacji uzdrowisk i
Ukrainy, Kazachstanu, Litwy, Wêgier, Rumu- rozwój medycyny uzdrowiskowej w zak³adach
nii, Izraela, Japonii, Kuby, Chin, Stanów Zjed- komercyjnych (sesja mened¿erska).
noczonych oraz Nigerii. Wœród nich byli szeCiekawie zapowiada³a siê ta ostatnia sefowie najwiêkszych miêdzynarodowych towa- sja, w czasie której poruszano takie tematy,
rzystwa naukowych oraz wybitni naukowcy, jak „Konkurencyjnoœæ przedsiêborstw uzdrow tym profesorowie posiadaj¹cy specjaliza- wiskowych i mo¿liwoœci ich rozwoju w przycjê z balneologii i medycyny fizykalnej.
sz³oœci” czy „Jakoœæ us³ug zdrowotnych SPA
Kilkadziesi¹t odczytów, jakie wyg³osili i WELLNESS w œwietle przeprowadzonych
zaproszeni goœcie, podzielono na cztery gru- badañ”, ale nie ustêpowa³a im grupa balnepy tematyczne:
ologiczno-geologiczna: „Efekty zmian sk³a Rola balneologii i medycyny fizykalnej
du chemicznego wód leczniczych. Od eksplowe spó³czesnej reumatologii;
atacji do pacjenta”; „Badania wód podziem Postêpy w fizykoterapii, balneologii, balnych zawieraj¹cych zwi¹zki humusowe jako
neochemii, klimatologii i geologii uzdrowisko- potencjalnych swoistych wód leczniczych”.
wej;
Mamy nadziejê wróciæ do przebiegu kon Znaczenie radonoterapii w lecznictwie
gresu i wniosków, jakie wypracowa³, w nauzdrowiskowym;
stêpnym numerze „Notatnika”.
(aka)

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!

Wœród zaproszonych goœci by³ m.in. cz³onek zarz¹du województwa dolnoœl¹skiego Jerzy Tutaj
(siedzi drugi z lewej w pierwszym rzêdzie) i pos³anka Marzena Macha³ek (obok burmistrza).

ULTIMATUM GONDOLI

7 sierpnia br. na rêce burmistrzów Œwieradowa i Mirska oraz radnych obu
gmin zarz¹d Grupy Kapita³owej Sobies³aw Zasada S.A. wystosowa³ pismo nastêpuj¹cej treœci:
Szanowni Pañstwo,
w zwi¹zku z bardzo trudn¹ sytuacj¹ finansowa spó³ki Ski & Sun Spó³ka z
ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ Spó³ka Komandytowa (dalej zwanej „Spó³k¹”)
znajduj¹cej siê na terenie Pañstwa Gmin, jako Prezes Grupy Kapita³owej Sobies³aw Zasada S.A. zwracam siê do Pañstwa o podjecie dzia³añ, które w sposób zgodny z obowi¹zuj¹cymi przepisami pozwol¹ na poprawê warunków prowadzenia przez nas dzia³alnoœci, a to o:
1. Wprowadzenie ca³kowitego przedmiotowego zwolnienia z podatku od
nieruchomoœci, dzia³alnoœci polegaj¹cej na prowadzeniu stacji narciarskich i
wyci¹gów. Uwa¿amy, ¿e zwolnienie przedmiotowe bêdzie korzystne nie tylko
dla Spó³ki, ale równie¿ innych potencjalnych inwestorów, co w dalszej perspektywie prze³o¿y siê na zwiêkszenie potencja³u gospodarczego pañstwa Gmin.
Co wiêcej, zwolnienie u³atwi nam kontynuowanie prac nad tworzeniem nowych tras zjazdowych, co jest niezbêdne dla poprawy wyników finansowych
Spó³ki.
2. Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu œcieków (tj. Dz.U. z 2006
r., nr 123, poz. 858 ze zm.) odp³atne przejêcie urz¹dzeñ wodoci¹gowych i
kanalizacyjnych wybudowanych przez Spó³kê. Zgodnie ze wskazanym przepisem i orzecznictwem SN Spó³ce naszej przys³uguje roszczenie o odp³atne
przejêcie przez Pañstwa wybudowanych przez nas urz¹dzeñ. Nasze nak³ady
na powy¿szy cel wynios³y 5.073.175 PLN. Oczekujemy na konkretn¹ propozycjê rozwi¹zania tego problemu.
3. Na podstawie umowy dzier¿awy zawartej 2 dniu 26 kwietnia 2007 r.
Ski & Sun Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ Spó³ka komandytowa jest
w posiadaniu niezagospodarowanych dotychczas dzia³ek. Jesteœmy gotowi zrezygnowaæ z tej dzier¿awy i widzimy mo¿liwoœæ rozpoczêcia rozmów w celu
umo¿liwienia zagospodarowania tych¿e dzia³ek przez osoby trzecie (potencjalnych inwestorów). Równoczeœnie uwa¿amy, ¿e œrodki pozyskane od tych
osób mog³yby zostaæ przeznaczone na przyst¹pienie do Spó³ki przez Miasto
Œwieradów jako udzia³owca. Taka decyzja mog³aby przyczyniæ siê do poprawy
wzajemnych relacji oraz do u³atwienia kontaktów z w³adzami rz¹dowymi i
samorz¹dowymi, we wszelkich sprawach zwi¹zanych z przysz³oœci¹ Spó³ki (inwestycje, pozwolenia, dofinansowanie itp.).
Pragniemy po raz kolejny przypomnieæ i podkreœliæ, i¿ decyzja o rozpoczêciu budowy kolei gondolowej przez spó³kê z Grupy Kapita³owej Sobies³aw
Zasada S.A. zapad³a w 2006 r. i zwi¹zana by³a w du¿ej mierze z zapewnieniem udzielenia dla tej prze³omowej inwestycji daleko id¹cej pomocy ze strony ówczesnych w³adz Miasta Œwieradów-Zdrój. Niew¹tpliwie nasza inwestycja
przyczyni³a siê w sposób najbardziej znacz¹cy do zwiêkszenia potencja³u Pañstwa Gmin, poprzez m.in. spopularyzowanie nazwy i wizerunku Gmin czy
nowe inwestycje hotelowe i gastronomiczne. Jest to te¿ niew¹tpliwie najnowoczeœniejszy tego typu obiekt w Polsce.
Z uwagi na uwarunkowania œrodowiskowo-urbanistyczne, a tak¿e administracyjne i lokalizacyjne inwestycja by³a bardzo trudnym i kosztownym przedsiêwziêciem. Ca³kowity jej koszt wyniós³ 102.954.379 z³, który pokryty zosta³ kredytem bankowym w kwocie 74.820.000 z³ oraz œrodkami w³asnymi w
kwocie 29.150.000 z³. Ponadto, od czasu uruchomienia kolei gondolowej
podmioty wchodz¹ce w sk³ad Grupy Kapita³owej Sobies³aw Zasada S.A. lub z
ni¹ powi¹zane dofinansowa³y dodatkowo spó³kê kwot¹ 41.214.900 z³. Od
chwili rozpoczêcia dzia³alnoœci Ski & Sun Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ Spó³ka komandytowa przynios³a jednak¿e straty, które na koniec 2012
r. wynios³y ³¹cznie 17.809.138 z³. Co wiêcej, wiêkszoœci zobowi¹zañ, w tym
szczególnoœci kredytowych, spó³ka nie jest w stanie pokrywaæ z osi¹ganych
przychodów, co generuje koniecznoœæ dalszego jej dokapitalizowania przez
wspólników. Do sp³aty kredytu pozosta³o jeszcze 46.577.460 z³, która to kwota
nie obejmuje nale¿nych bankowi odsetek. Niestety za sk³adanymi deklaracjami nie id¹ realne dzia³ania pomocowe. Wrêcz przeciwnie jesteœmy obiektem
niezrozumia³ych i dalece frustruj¹cych dla nas dzia³añ, czego najlepszym przyk³adem jest podejœcie Gminy Miejskiej Œwieradów-Zdrój i jej Burmistrza do
kwestii zagospodarowania nieruchomoœci po by³ym basenie w Œwieradowie.
Nieliczenie siê z jakimikolwiek uwarunkowaniami prawno-ekonomicznymi
dotycz¹cymi planowanej inwestycji i wystêpowanie przeciwko Sobies³aw Zasada S.A. o zap³atê kar umownych, jest dla nas wyrazem co najmniej „biznesowego nietaktu”, bior¹c pod uwagê wielkoœæ nak³adów poniesionych przez
nas dotychczas w Œwieradowie. Na dowód powy¿szego pozwalamy sobie przes³aæ artyku³ pod wiele mówi¹cym tytu³em „Bez litoœci dla Zasady”.
Pomimo niekorzystnych wyników Spó³ki wierzymy, ¿e przy du¿ym zaanga¿owaniu i wsparciu w³adz lokalnych, jak równie¿ innych podmiotów (m.in.
z bran¿y hotelowej) Kolej Gondolowa za parê lat przynosiæ mo¿e znaczne
korzyœci, nie tylko innym inwestorom, którzy prowadz¹ dzia³alnoœæ na Pañstwa terenie, lecz równie¿ w³aœcicielom Spó³ki. Nie jest bowiem tajemnic¹, i¿
po jej uruchomieniu nast¹pi³ gwa³towny rozwój zarówno Miasta ŒwieradówZdrój, jak i Miasta i Gminy Mirsk, czego dowodem jest parokrotny wzrost cen
gruntów oraz du¿e zainteresowanie inwestycyjne w hotele, gastronomiê, handel i inne us³ugi, co ma du¿y wp³yw na miejsca pracy.
Oczekujemy na zmianê dotychczasowego Pañstwa nastawienia do nas
jako powa¿nego inwestora oraz konkretne i realne propozycje, a tak¿e id¹ce
za nimi decyzje. W przeciwnym wypadku oœwiadczamy, i¿ zamykamy dzia³alnoœæ Kolei Gondolowej z dniem 30 wrzeœnia 2013 roku.
Danuta Piskorz - Prezes Zarz¹du

Na bie¿¹co

Nasze dzia³ania promocyjne ukierunkowane by³y i s¹ na pozyskanie goœci
do miasta, którzy na pewno bêd¹ korzystaæ z kolei gondolowej.

Œwieradów-Zdrój, 10 wrzeœnia 2013 roku
Pani Danuta Piskorz
Prezes Grupy Kapita³owej Sobies³aw Zasada S.A.
Szanowna Pani Prezes,
z ogromnym zaskoczeniem i niepokojem przyjêliœmy Pañstwa informacjê o
bardzo trudnej sytuacji finansowej spó³ki Ski&Sun w Œwieradowie-Zdroju. Tym
bardziej, ¿e do chwili obecnej Pañstwa spó³ka nie ma ¿adnych zaleg³ych zobowi¹zañ wobec gminy Œwieradów-Zdrój. Kolej gondolowa jest bardzo wa¿n¹
atrakcj¹ naszego miasta i zale¿y nam, aby dobrze i sprawnie funkcjonowa³a do
czego przyk³adamy du¿o starañ i œrodków finansowych. Od pocz¹tku Rada Miasta i Burmistrz Œwieradowa-Zdroju wspierali tê inwestycjê poprzez wydzier¿awienie prawie 10 ha gruntów pod budowê dolnej stacji, czêœci nartostrady, parkingów, hoteli - za kwotê 40 tys. z³ rocznie. W trakcie inwestycji gmina udostêpni³a swoje nieruchomoœci pod budowê wodoci¹gu do naœnie¿ania i kanalizacji
sanitarnej, zgadzaj¹c siê na trwa³e uszkodzenie nawierzchni dróg asfaltowych,
które gmina w kolejnych latach wyremontowa³a za kwotê 3,6 mln z³, wychodz¹c
naprzeciw oczekiwaniom w³aœciciela i u¿ytkowników kolei gondolowej.
W 2010 roku spó³ka poinformowa³a Urz¹d Miasta w Œwieradowie-Zdroju,
¿e ma problemy z zapewnieniem na dolnej i górnej stacji wody do celów sanitarnych i gastronomicznych, jednoczeœnie oczekuj¹c doprowadzenia wodoci¹gu gminnego do dolnej stacji kolei. W 2012 r. gmina doprowadzi³a wodoci¹g do dolnej
stacji za kwotê 180 tys. z³. W ka¿dym sezonie zimowym gmina podnosi standard
zimowego utrzymania dróg dojazdowych do kolejki, co wymaga wydania prawie 100 tys. z³ z bud¿etu. W 2012 r., gdy w³aœciciel kolejki pozyska³ inwestora na
budowê parkingu, gmina wyrazi³a zgodê na poddzier¿awienie gruntów. W latach 2011-2013 gmina Œwieradów-Zdrój wyda³a prawie 1,3 mln z³ na dzia³ania
promocyjne w czo³owych stacjach telewizyjnych i radiowych, w których promowa³a przede wszystkim kolej gondolow¹. Najwa¿niejsze z nich, to wspó³finansowanie kamery pogodowej na ¿ywo w TVN24, na któr¹ gmina wyda³a 284 tys. z³,
dwukrotna emisja programu „Szk³o Kontaktowe” w TVN24 za 110 tys. z³, gdzie
podczas programu pokazywano zawody narciarskie dziennikarzy ze stoku przy
kolei gondolowej, a ogl¹dalnoœæ jednego odcinka siêga³a 400 tys. widzów. Do
tego promocja kolejki w trakcie czterech imprez Polskiego Radia „Lato z radiem” w Œwieradowie-Zdroju, w których udzia³ wziê³o prawie 30 tys. osób.
Finansujemy od kilku lat zak³adanie trasy narciarstwa biegowego od górnej
stacji kolejki do Jakuszyc, stwarzaj¹c tym samym realn¹ szansê pozyskania narciarza biegowego, który na Stóg Izerski wje¿d¿a gondol¹. W kwietniu 2013 r.
zaprosiliœmy przedstawiciela kolei gondolowej do wspólnej promocji naszego
miasta w rosyjskim Kaliningradzie, i to z du¿ym sukcesem, bo przedstawiciele
rosyjskich biur podró¿y ju¿ dokonuj¹ rezerwacji w naszych hotelach w nadchodz¹cym sezonie zimowym. W tym roku gmina Œwieradów i Mirsk wykonuje raport oddzia³ywania na œrodowisko drugiej trasy zjazdowej przy kolejce, na który
obie gminy wydadz¹ prawie 80 tys. z³.
Gmina Œwieradów wspólnie z Nadleœnictwem Œwieradów wybudowa³a w s¹siedztwie dolnej stacji kolejki 20 km unikatowych na skalê Europy œcie¿ek rowerowych za 1,3 mln z³, podnosz¹cych atrakcyjnoœæ i wzmacniaj¹cych promocjê
gondoli. Gmina i Starosta Lubañski pozyskali sponsorów i œrodki na utworzenie
w Œwieradowie stacji pogotowia ratunkowego, która kilkadziesi¹t razy w ci¹gu
sezonu zimowego podejmuje akcje ratunkowe w stosunku do kontuzjowanych
narciarzy na Pañstwa stoku. Zakupujemy u Pañstwa karnety narciarskie w ramach szkó³ki narciarskiej za ponad 5 tys. z³ w czasie ferii zimowych. Wobec
Pañstwa dzia³alnoœci gospodarczej gmina stosuje preferencyjne stawki podatku prawie 50 proc. zni¿ki - co uszczupla roczne dochody bud¿etu gminy o prawie
200 tys. z³.
Kolej gondolowa pomog³a nam w pozyskaniu nowych inwestorów w naszym
mieœcie, szczególnie z bran¿y hotelarskiej. Powsta³o w ci¹gu 2 lat ponad 1.000
nowych miejsc noclegowych. Gmina Œwieradów przyci¹gaj¹c ich musia³a zabezpieczyæ dostawê wody i odbiór œcieków. Dlatego te¿ nasz samorz¹d zakupi³ od
Spó³ki Uzdrowisko Œwieradów-Czerniawa nowe ujêcia wody i wodoci¹gi za 2,2
mln z³. Wybudowaliœmy i budujemy kanalizacjê sanitarn¹ za ponad 6 mln z³.
Uda³o nam siê przekonaæ wiele osób i instytucji do inwestowania w nasze
miasto. Wa¿nym argumentem by³ wzmo¿ony ruch turystyczny przy kolei gondolowej. I tak Marsza³ek Województwa Dolnoœl¹skiego poprzez Dolnoœl¹sk¹ S³u¿bê Dróg i Kolei wyremontowa³ drogê dojazdow¹ od strony Szklarskiej Porêby za
ok. 9 mln z³, a Starosta Lubañski wyremontowa³ - przy wsparciu finansowym
naszej gminy - drogê dojazdow¹ od strony Leœnej za 680 tys. z³.

W odniesieniu do ca³kowitego przedmiotowego zwolnienia z podatku od
nieruchomoœci Pañstwa dzia³alnoœci gospodarczej, Burmistrz miasta podj¹³ dzia³ania w celu przed³o¿enia Radzie Miasta projektu uchwa³y o ca³kowitym zwolnieniu z podatku. Jednak¿e taka uchwa³a bêdzie poddana g³osowaniu na listopadowej sesji Rady Miasta, co wynika z procedury podejmowania uchwa³ o podatkach
i op³atach lokalnych na 2014 r. Z Pañstwa pisma wnioskujemy, ¿e niezwolnienie
przedmiotowej dzia³alnoœci z podatku od nieruchomoœci spowoduje zamkniêcie
kolejki gondolowej z dniem 30 wrzeœnia 2013 r. Z uwagi na ten warunek zwracamy siê z propozycj¹ przesuniêcia daty zamkniêcia kolejki na dzieñ 1 stycznia
2014 r., po to, aby daæ szansê Radzie Miasta procedowania nad z³o¿onym przez
Pañstwa wnioskiem o zwolnieniu z podatku od nieruchomoœci dzia³alnoœci pod
wyci¹gi narciarskie. Decyzje Rady Miasta bêd¹ dla Pañstwa prawnie wi¹¿¹ce
wy³¹cznie jako prawomocna uchwa³a. Rada Miasta i Burmistrz powa¿nie analizuje i traktuje trudn¹ sytuacjê finansow¹ Pañstwa spó³ki i do³o¿y wszelkich starañ, aby udzieliæ daleko id¹cej pomocy w ratowaniu spó³ki przed zamkniêciem.
W odniesieniu do odp³atnego przejêcia przez Gminê sieci kanalizacyjnych
bêd¹cych w Pañstwa posiadaniu, wyra¿amy zainteresowanie i chêæ odp³atnego
przejêcia po dokonaniu wyceny przez bieg³ego rzeczoznawcê przedmiotowego
maj¹tku. Jednak¿e przedmiotem transakcji odp³atnego przejêcia mo¿e byæ wy³¹cznie sieæ kanalizacyjna na obszarze administracyjnym gminy Œwieradów-Zdrój.
W odniesieniu do dzier¿awionych przez Pañstwa gruntów i zbycia ich przez
Gminê w celu objêcia udzia³ów w spó³ce Ski&Sun, nasze stanowisko jest nastêpuj¹ce: Podjêcie decyzji uzale¿nione jest przeprowadzeniem dok³adnej analizy finansowej prowadzonej przez Pañstwa spó³kê dzia³alnoœci gospodarczej, szczególnie w kwestii rozwoju oœrodka narciarskiego poprzez rozbudowê tras zjazdowych.
W odniesieniu do naliczonych kar umownych za nieterminowe wykonywanie umowy, dzia³kê po by³ym basenie miejskim firma Sobies³aw Zasada S.A. naby³a w nieograniczonym przetargu i œwiadomie zobowi¹za³a siê do dotrzymania
terminów rozpoczêcia i zakoñczenia inwestycji pod rygorem zap³acenia kar
umownych, które wynikaj¹ tylko i wy³¹cznie z respektowania zapisów umowy.
Burmistrz nie ma swobody w interpretacji zapisów umowy i mo¿liwoœci odst¹pienia od naliczania kar.
W odniesieniu do zaanga¿owania w dzia³alnoœæ Pañstwa spó³ki przez podmioty z bran¿y hotelowej, Burmistrz Œwieradowa-Zdroju zorganizuje najpóŸniej
do pi¹tku 13 wrzeœnia br. spotkanie z w³aœcicielami obiektów noclegowych i przedstawi im Pañstwa propozycjê.
Mo¿na œmia³o stwierdziæ, ¿e wybudowanie przez spó³kê Sobies³aw Zasada
S.A. kolei gondolowej, to wrêcz epokowe wydarzenie w Œwieradowie-Zdroju.
Mieszkañcy naszego miasta s¹ dumni, ¿e taki nowoczesny wyci¹g jest w naszych
Górach Izerskich. W³aœciciele hoteli doceniaj¹ znaczenie gondoli, szczególnie w
sezonie zimowym. Samorz¹d Œwieradowa wydaje realne pieni¹dze na promowanie tak wa¿nej dla naszej miejscowoœci inwestycji. Poczyniliœmy kolejne wydatki na budowê drugiej trasy przy kolejce, dlatego niepokoi nas Pañstwa skrajne stanowisko i tak niespodziewane i nag³e wyznaczenie daty zamkniêcia kolei
gondolowej na 30 wrzeœnia 2013 r. W³aœciciel kolejki nigdy nie informowa³ Rady
Miasta ani Burmistrza Œwieradowa-Zdroju o zagro¿eniu zamkniêcia dzia³alnoœci
z powodu z³ych relacji z gmin¹.
Zwracamy siê z propozycj¹ podjêcia wspólnych dzia³añ w celu poprawy trudnej sytuacji finansowej Pañstwa spó³ki i zrekompensowania gminie obni¿onych
dochodów bud¿etu z tytu³u obni¿enia stawek podatku od nieruchomoœci od dzia³alnoœci wyci¹gów narciarskich. Zwrócenie gminie czêœci dzier¿awionych przez
Pañstwa spó³kê gruntów mog³oby byæ przyk³adem pozyskania przez gminê nowych inwestorów z bran¿y hotelowej, a dla spó³ki - mo¿liwoœci¹ zwiêkszenia
przychodów z dzia³alnoœci.
Apelujemy do w³aœciciela kolei gondolowej o podjêcie dzia³añ w kierunku
utrzymania dzia³alnoœci spó³ki przy du¿ym wsparciu i zaanga¿owaniu gminy
Œwieradów-Zdrój i odst¹pienia od zamkniêcia dzia³alnoœci z dniem 30 wrzeœnia
br., poniewa¿ ten termin nie daje ¿adnej szansy podjêcia decyzji przez Radê
Miasta. W przeciwnym wypadku samorz¹d gminy odst¹pi od deklaracji wspó³pracy z Pañstwa spó³k¹. Prosimy równie¿ o wyjaœnienie, czy prawd¹ jest, a tak¹
mamy wiedzê z rozmów z pracownikami technicznymi Ski&Sun, ¿e zarz¹d spó³ki w sierpniu i pierwszym tygodniu wrzeœnia wrêczy³ pracownikom wypowiedzenia umowy o pracê z powodu trwa³ego zatrzymania dzia³alnoœci firmy? W takiej
sytuacji nasza pomoc nie ma ¿adnego znaczenia, poniewa¿ decyzjê o zamkniêciu dzia³alnoœci podjêli Pañstwo du¿o wczeœniej, a wyimaginowany konflikt z gmin¹
Œwieradów-Zdrój jest odwróceniem uwagi i wyznaczenie daty zamkniêcia na 30
wrzeœnia jest celowe, aby utrudniæ samorz¹dowi podjêcie dzia³añ pomocowych.
Mamy nadziejê, ¿e nasze przypuszczenia oka¿¹ siê nieprawdziwe, a
w³aœciciel przyjmie ofertê wspó³pracy
i wsparcia ze strony Gminy Œwieradów-Zdrój.
Z Wyrazami Szacunku - Burmistrz Miasta Œwieradów-Zdrój Roland
Marciniak oraz Radni Rady Miasta
Œwieradów-Zdrój.

s

Czym nas skusi izerska łąka?
Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej NATURA 2000 - „Izerska £¹ka” w Œwieradowie-Zdroju
20 sierpnia otwarto przetarg na zimowe
utrzymanie chodników (zadanie nr 5), na co
gmina zamierza³a przeznaczæ 50 tys. z³. Wp³ynê³y dwie oferty, które nades³a³y firmy: Zak³ad Us³ugowy Edyta Pilawska z Lubomierza
- 56.259,25 z³ (doba jezdna 513 z³), oraz Utrzymanie Zieleni Mariusz Stachurski - 70.087,20
z³ (doba jezdna 691,20 z³). Trwa sprawdzanie
dokumentów.

Na pocz¹tku sierpnia br. zosta³a podpisana przez burmistrza Rolanda Marciniaka umowa z Województwem Dolnoœl¹skim na dofinansowanie projektu pn. „Budowa Centrum
Edukacji Ekologicznej NATURA 2000 Izerska £¹ka w Œwieradowie-Zdroju”. To
kolejny krok w kierunku rozbudowy strefy aktywnego wypoczynku i edukacji planowanej
w s¹siedztwie niedawno uruchomionego
Czarciego M³yna. Sukces osi¹gniêto dziêki
dotacji z tzw. Priorytetu nr 4 - „Poprawa stanu œrodowiska naturalnego oraz bezpieczeñstwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Œl¹ska”, finansowanego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnoœl¹skiego na lata
2007-2013.
G³ównym celem projektu jest ochrona
wyj¹tkowych nie tylko dla regionu, ale i ca³ej
Europy, walorów naszych izerskich ³¹k. Równorzêdny, jeœli nie wa¿niejszy planowany
efekt, to kszta³towanie œwiadomoœci ekologicznej spo³eczeñstwa Dolnego Œl¹ska, czyli
po prostu aktywna edukacja ekologiczna prowadzona w ciekawy sposób. Zreszt¹, oba cele
doskonale wpisuj¹ siê w charakter naszej
gminy, która stawia na zrównowa¿ony rozwój,
czyli taki, który nie szkodzi przyrodzie i uczy,
jak mo¿na po³¹czyæ ochronê przyrody z aktywnym wypoczynkiem i turystyk¹.
Inwestycja bêdzie realizowana przy ul.
Rolniczej na nieruchomoœci po³o¿onej tu¿ nad
m³ynem wodnym w Czerniawie. Przedsiêwziêcie jest planowane z rozmachem – obejmuje swym zakresem budowê Centrum Edukacyjnego z sal¹ edukacyjn¹, instalacj¹ ciemnego nieba oraz tarasem widokowym wyposa¿onym w sprzêt obserwacyjny.
W ramach projektu w formie zagospodarowania otoczenia utworzona zostanie œcie¿ka przyrodnicza z poletkiem chronionej ³¹ki
izerskiej o d³ugoœci ponad 400 m, w obrêbie
której usytuowany zostanie pokazowy „Multimedialny ul edukacyjny” oraz fragment
„edu-³¹ki”. Dziêki specjalnym instalacjom
(mikrokamery i monitory) bêdzie mo¿na samodzielnie obserwowaæ i poznaæ ¿ycie rodziny pszczelej. Projekt zwróci przy okazji uwagê na problem giniêcia pszczó³ – procesu, który trwa od kilku
lat, a jest negatywnym przyk³adem
oddzia³ywania cywilizacji na naturê.
Dla sprawnej
obs³ugi odwiedzaj¹cych inwestycjê
uzupe³ni¹ parkingi, ci¹gi pieszojezdne i œcie¿ki

¿wirowe.
W ramach zajêæ edukacyjnych Centrum
Edukacyjne, w skrócie „CE”, bêd¹ poruszane trzy bloki tematyczne. W pierwszym z nich
przedstawione zostan¹ wa¿ne problemy obszarów NATURA 2000. Podczas zajêæ uczestnicy poznaj¹ g³ówne za³o¿enia Europejskiej
Sieci Ekologicznej NATURA 2000, ze szczególnym uwzglêdnieniem obszarów na terenie
województwa dolnoœl¹skiego i naszej gminy. Dziêki interaktywnym mapom zapoznamy siê równie¿ z zasiêgiem Natury 2000 w
regionie.
Kolejna grupa tematyczna to £¥KI GÓR
I POGÓRZA IZERSKIEGO, przedstawiaj¹ca œwiat naszej wyj¹tkowej ³¹ki izerskiej z
jej faun¹ i flor¹. W tym bloku zaplanowano
ró¿norakie formy zajêæ, w tym m.in.:
- Poznajemy izersk¹ ³¹kê - przy pomocy
okazów naturalnych oraz przewodników do
oznaczania roœlin uczestnicy zajêæ naucz¹ siê
rozpoznawania najczêœciej wystêpuj¹cych
i charakterystycznych roœlin ³¹kowych;
- Co w trawie piszczy? - zajêcia bêd¹ poœwiêcone g³ównie czêœci entomologicznej (poœwiêconej owadom) izerskiej ³¹ki, ze szczególnym uwzglêdnieniem naszej dzikiej „pszczo³y izerskiej” (wysokiej klasy sprzêt medialny umo¿liwi obserwacjê ¿ycia pszczó³ w specjalnie przysposobionym „Multimedialnym
ulu” zlokalizowanym w obrêbie œcie¿ki przyrodniczej);
- ¯aba- wróg czy przyjaciel? – ma na celu
poznanie œwiata p³azów, a g³ównie ¿aby, która jest jednym z rozpoznawalnych symboli
naszego miasta.
Trzeci i ostatni system edukacyjny to
MAPA NIEBA ZIMOWEGO. W ramach tej
grupy powstanie specjalna instalacja „mapy
nieba”, której celem bêdzie przybli¿enie raczej nieznanego problemu tzw. „zanieczyszczenia œwiat³em”. Tutaj z kolei odbywaæ siê
bêd¹ zajêcia w kilku cyklach, w tym m.in.:
- Poznajemy popularne gwiazdy, gwiazdozbiory i planety na zimowym niebie Gór
Izerskich;
- Badania astronomiczne w przesz³oœci;
- Znaki zodiaku - astrologia i astronomia”
(uczestnicy zajêæ naucz¹ siê rozró¿niaæ pojêcie astrologii i astronomii, a tak¿e poznaj¹
astronomiczne i astrologiczne znaki zodiaku).
Rzeczowe i finansowe zakoñczenie programu zaplanowano na IV kwarta³ 2014 r.
Projekt wspó³finansowany jest przez Uniê
Europejsk¹ ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a jego ca³kowita wartoœæ przekracza 2,2 miliona z³otych,
w tym a¿ 85 proc. to uzyskana dotacja w wysokoœci 1.891.417 z³ .
Opr. Anna Bardziñska-Krzewina

31 sierpnia og³oszono przetarg na odbudowê nawierzchni drogi ul. Wyszyñskiego
wraz z systemem odwodnienia na ca³ej d³ugoœci 554 mb. Termin sk³adania ofert up³ywa
17 wrzeœnia.
Zadanie przewiduje:
• Odbudowê nawierzchni drogi z betonu
asfaltowego, ograniczonej obustronnie krawê¿nikiem betonowym;
• Odbudowê chodników z kostki brukowej betonowej (kolorystyka „z³ota jesieñ”),
ograniczonych obrze¿em betonowym;
• Wykonanie parkingów;
• Wykonanie dwóch zatok dla autobusów
z kostki granitowej;
• Odbudowê czterech zjazdów z kostki granitowej;
• Odbudowê systemu odwodnienia drogi
(wpusty uliczne wraz z w³¹czeniem ich w ist-

niej¹c¹ sieæ kanalizacji deszczowej, odcinek
kolektora deszczowego, 2 studnie betonowe,
wymiana wszystkich w³azów ¿eliwnych kanalizacji deszczowej, wykonanie œcieków z
kostki granitowej);
• Wykonanie elementów dekoracyjnych –
8 rozet z kostki betonowej;
• Prze³o¿enie odcinków chodnika w celu
umieszczenia w nich projektowanych rozet;
• Przebudowê istniej¹cych skrzy¿owañ w
granicach pasa drogowego;
• Wykonanie oznakowania poziomego
zgodnie z dokumentacj¹.
Firma, która wygra przetarg na zadanie finansowane z dotacji popowodziowej Ministerstwa Cyfryzacji i Administracji (1,4 mln
z³), powinna zakoñczyæ wszystkie roboty do
koñca listopada br.
6 wrzeœnia br. dokonano otwarcia jedynej oferty, jaka wp³ynê³a na og³oszony przetarg na trzyletni¹ bankow¹ obs³ugê bud¿etu i
jej jednostek, licz¹c od po³owy paŸdziernika
br. Z³o¿y³ j¹ bank BZ WBK SA - Centrum
Bankowoœci Korporacyjnej z Wroc³awia.
Gmina na ten cel ma 202.800 z³, a oferta bankowa opiewa na kwotê 189.750 z³. Trwa
sprawdzanie dokumentów.
(opr. aka)

8. BOWLING GRAND PRIX
W sobotê 28 wrzeœnia br. rozegrany
zostanie - ju¿ po raz 10. - œwieradowski
turniej o tytu³ mistrza bowlingu. Starych
wyjadaczy i absolutnych debiutantów
zapraszamy do krêgielni ju¿ o godz. 1600,
gdzie odbêd¹ siê zapisy, losowanie torów i rzuty próbne.
00
O godz. 17 rozpocznie siê runda eliminacyjna, która wy³oni finalistów tradycyjnej ju¿ imprezy z
licznymi atrakcyjnymi nagrodami.
Jak co roku zwyciêzcy zawodów
w kategorii pañ i panów odjad¹
spod krêgielni rowerami, co tak¿e
jest tradycj¹ tej rywalizacji.

Weso³oœæ Zielonej Polany

Powy¿ej - „zielona” biesiada. Poni¿ej - laureatki w konkursie na baby
(od lewej): Teresa Dragunowicz, Joanna Skoczylas (w zastêpstwie
wygranej Marty Korzeniowskiej i w swoim w³asnym jako wyró¿niona), Janina Czapliñska.

biono, dlatego za tym wiêkszy sukces nale¿y uznaæ organizacjê imprezy,
udanej dziêki ³añcuchowi ludzi dobrej woli, ich pasji i determinacji.
Autobus S£AW-TRANS dwa razy obraca³, by przywieŸæ goœci festynu –
doliczono siê ich ok. 200 (w tym wielu z Polski)!
Stra¿acy z OSP nie tylko ugotowali pyszn¹ grochówkê (jak zawsze), ale
te¿ stawili siê a¿ dwoma wozami, z których jeden pokona³ Kwisê w bród, a
zastêp pokazowo gasi³ pal¹ce siê i niemi³osiernie dymi¹ce opony. Gdy ju¿
opanowali ¿ywio³, rozwinêli wê¿a i raz jeszcze pokazali sw¹ si³ê i bezwzglêdnoœæ, dwukrotnie przeci¹gaj¹c go na swoj¹ stronê (potem si³owa³y siê dzieci w pojedynku ch³opaków i dziewcz¹t pad³ remis). By³y jeszcze konkursy sportowe przygotowane prze œwietlicê UL (krêc¹c¹ kó³kiem hula hop Julê Skoczylas komisja po dwóch godzinach poprosi³a, by przerwa³a próbê, w której zosta³a bezapelacyjnym zwyciêzc¹!).

U góry - jedno z licznych kó³ek tanecznych. Na dole - konkurs ubijania piany (z widocznym podgl¹daniem rywali).

i zatañczenia, zorganizuj kilka kon31 sierpnia Zielona Polana nad Kwis¹ (a w³aœciwie za rzek¹) kursów i pokazów, wiele gier i zanieopodal ul. Kopernika zadebiutowa³a jako miejsce festynu miej- baw, rozdaj nagrody, przygotuj poskiego pod nazw¹ BEZPIECZNIE DO SZKO£Y. Wczeœniej ten tra- czêstunek, zmieszaj to razem, a gdy
wiasty sp³achetek dwukrotnie goœci³ uczestników zlotu amery- wszystkich zadowolisz, zapowiedz,
kañskich samochodów, a na co dzieñ za pi³k¹ biega tam m³odzie¿ z ¿e odt¹d corocznie tak bêdziemy
¿egnaæ wakacje.
przedmieœcia.
Ju¿ kilka lat temu przy okazji
Przepis na udany festyn jest bardzo prosty: weŸ kawa³ek wolnej przeUSA
Show pisaliœmy, ¿e polana jest
strzeni, zaludnij go dzieæmi i doros³ymi, daj im trochê muzyki do zaœpiewania
wymarzonym miejscem na organizowanie festynów – trzeba je tylko
odpowiednio „uzbroiæ”. Sukces festynu w pe³ni potwierdzi³ ówczesn¹ prognozê, która w jednym siê jednak myIV Festiwal Dyniowy zbli¿a siê wielkimi krokami!
li³a – niczego na ZieSerdecznie zapraszamy dzieci i rodziców do wziêcia w
lonej Polanie nie zro-

nim udzia³u. Czekamy na kompozycje dyniowe w dniach
7-8 paŸdziernika br., na przepisy, wierszyki, fraszki i rysunki. Wszystkie one bêd¹ prezentowane na terenie Nadleœnictwa Œwieradów do 31 paŸdziernika, zaœ atrakcyjne nagrody zosta³y ufundowane przez Nadleœnictwo Œwieradów, Urz¹d Miasta i
Miejsk¹ Bibliotekê Publiczn¹.

Jula „hula hop” Skoczylas.

Kasia Burawska i Iza Figa - laureatki konkursu ogólnokrajowego „Zachowaj trzeŸwy umys³”- odbieraj¹ nagrody z r¹k Teresy Fierkowicz. Trzeciej laureatki - Martyny
Marszolik - nie by³o tego dnia na festynie.

Policja te¿ pokona³a rzekê i zorganizowa³a dla m³odzie¿y konkurs z
nagrodami o bezpieczeñstwie na drogach. Swoje stoisko mia³o Nadleœnictwo
(równie¿ z konkursami i nagrodami), a najm³odsze dzieciaki szala³y w dmuchanym zamku, zajadaj¹c siê sprezentowanym przez organizatorów popcornem i wat¹ cukrow¹ (wszystko zafundowa³a Miejska Komisja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych), b¹dŸ cierpliwie czeka³y do stoiska Kingi Chmielowiec, która przez ca³y czas trwania festynu malowa³a ich twarze we wzorki i stworki.
W tym czasie doroœli losowali fanty w loterii, zajadali siê kie³baskami z
grilla, próbowali te¿ kanapek, ciast i owoców przyniesionych przez sponsorów, r¿nêli bale brzozowe na czas (wygrali Jan Wadowski & Agnieszka Stonik), biesiadowali przy sto³ach, tañczyli
solo, w parach i w korowodach, podœpiewywali razem z zespo³em FAMILIA
i niecierpliwie ³ykali œlinê na widok
konkursowych bab, czekaj¹c, a¿ jury
pokosztuje wszystkie i wyda werdykt.
Do konkursu na najsmaczniejsze
baby, babki i mufinki zgodnie z regulaminem zg³oszono 12 ciast, a komisja w sk³adzie: Jolanta Cackowska (Kujawy), Wies³aw Skulski (S³upsk), Anna
Wolska (Radom), Tadeusz Kras (Lubin)
oraz Bogumi³a Glatty (Œwieradów) za
najlepsze uzna³o „Lodowe Babeczki”
Marty Korzeniowskiej. II miejsce przypad³o Teresie Dragunowicz i jej „Babce Górniczej”, III – Ko³u Zwi¹zku Emerytów w Œwieradowie za „Seniorkê”, a
IV - Agnieszce Stonik za „Babeczki
Agatki”. Przyznano te¿ wyró¿nienia: Rz¹d smakowitych bab.
Joannie Skoczylas za „Babeczkê
Czarn¹ Mambeczkê”, Józefowi Dru¿dze za „Józiê” oraz Agnieszce Zdziarskiej za „Babkê Julka”.
Z wypiekami korespondowa³ konkurs ubijania piany (jajecznej) i tu nie
mieli sobie równych stra¿acy, którzy w pianie (gaœniczej) spêdzaj¹ spor¹ czêœæ
¿ycia - Mariusz Knet i Marcin Stachurski.
Nie by³oby tych wszystkich atrakcji i nie zosta³by czas festynu wype³niony tyloma atrakcjami, gdyby nie szczodroœæ sponsorów i pomoc ca³ej grupy
ludzi dobrej woli, zarówno podczas przygotowañ, jak i w trakcie trwania.
Gor¹ce podziêkowania kierujemy zatem do stra¿aków z OSP Œwieradów, policjantów z Rewiru Dzielnicowego, leœników z Nadleœnictwa Œwieradów, Miejskiej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych, Kolei Gondolowej Ski
& Sun, Burmistrza Miasta, Anny Panek, Ireny Marciniak, Asi Chwaszcz, Kingi
Chmielowiec, Piotra Susia, Mariusza Stachurskiego, Zenona Wieliczki i Wojciecha Erlinga oraz do radnych: Wioletty Urbañczyk, Anny Tkaczyk, Aleksandry Kasprzak, Mieczys³awa Szwarca, Danuty Erling, Karoliny Haki, Micha³a
Brutkowskiego, Tadeusza Afickiego, Wies³awa Krzewiny i oczywiœcie do Teresy Fierkowicz, która podjê³a siê roli maszyny napêdowej ca³ego przedsiêwziêcia.
Festyn by³ czêœci¹ akcji promocyjnej projektu Urzêdu Miasta pod nazw¹ „Izerskie Smaki
i Smaczki - œcie¿ka edukacyjna
po kulinarnych i turystycznych
atrakcjach Gór Izerskich”.
Adam Karolczuk

Gdy siê goœci „Lato z radiem” po raz czwarty z rzêdu, mo¿na byæ pewnym, ¿e
gospodarzowi noga na pewno siê nie powinie. Dobrze
o tym wiedzia³a ekipa radiowej Jedynki, która ma do
œwieradowskich wspó³organizatorów takie zaufanie, ¿e
bez obaw mo¿e nam powierzyæ wszystkie kwestie logistycznie – na pewno nie nawalimy! Gdy wieczorn¹ por¹
miêdzy koncertami prowadz¹cy imprezê Roman Czejarek i Bogdan Sawicki zapraszali na scenê burmistrza
Rolanda Marciniaka, nie
omieszkali przypomnieæ, ¿e
w dwudziestoletniej historii
letniego woja¿owania po
Polsce tylko jednej miejscowoœci przypad³ zaszczyt
goszczenia radiowców cztery razy z rzêdu – to w³aœnie
Œwieradów. Gdy burmistrz
zaprasza³ „Lato...” za rok po
raz pi¹ty, obietnice dyrektora programu, Andrzeja Siezieniewskiego, zabrzmia³y
doœæ powœci¹gliwie. Dla
przypomnienia – koncertów
jest ledwie 20, a chêtnych do
ich goszczenia - parokrotnie
wiêcej.
Generalnie Jedynka, a
zw³aszcza jej dziennikarze
(choæ i cz³onkowie ekip
technicznych tego nie kryj¹),
chyba nas polubi³a, co na
ka¿dym kroku starali siê
podkreœlaæ – czy to w wejœciach na ¿ywo, czy ju¿ w
konferansjerce na scenie.
Nim o godz. 1600 nad stadionem pop³ynê³y po raz
pierwszy dŸwiêki Polki
Dziadek, zwiastuj¹cej „Lato
z radiem” od przesz³o 40 lat,
daj¹c sygna³ do rozpoczêcia
koncertu, z dolnego stadionu wci¹¿ nap³ywa³a po schodach fala widzów, z których
najbardziej wytrzymali doczekali koñcowych bisów
„Piaska” i feerii fajerwerków.
W tym roku scenê opanowali trzej panowie, ka¿dy
startuj¹cy w innej wadze,
rzecz ujmuj¹c metaforycznie: £ukasz Zagrobelny to
waga lekka – piosenkarz
m³odej generacji, poruszaj¹cy zw³aszcza serca ma³olatów (co by³o widaæ wyraŸnie
po koncercie, gdy pan
£ukasz przez co najmniej
pó³ godziny rozdawa³ im au-

Fot. Tomasz Chmielowiec
W porannych wejœciach na ¿ywo dziennikarze przepytywali swych
rozmów z walorów uzdrowiskowo-turystycznych Œwieradowa i Gór
Izerskich (u góry R. Czejarek w rozmowie z dr. Bohdanem £asiszem,
z prawej przygotowuj¹cy siê do udzielenia wywiadu Witold Dziekan),
a po po³udniu rozmówcami byli goœcie dziel¹cy siê na gor¹co wra¿eniami z koncertów (fot. poni¿ej).

Fot. Adam Karolczuk

Fot. Adam Karolczuk
Na scenie Roman Czejarek (z lewej) i Bogdan Sawicki prowadz¹c konferansjerkê nie pozwalali ani przez chwilê nudziæ siê publicznoœci zgromadzonej na p³ycie boiska.

Fot. Adam Karolczuk
W Strefie ¯ubra ¿ycie toczy³o siê leniwie, a gdy w szklanicach przeœwitywa³o dno, mo¿na by³o „zapracowaæ” na kolejny talon bior¹c
udzia³ np. w konkursie rzutów bulami.

tografy), Andrzej „Piasek” Piaseczny – waga
œrednia, maj¹cy ju¿ 20-letnie doœwiadczenie
estradowe, z typowym repertuarem œrodka,
wreszcie Krzysztof Krawczyk – waga ciê¿ka, pó³ wieku na estradzie, z g³osem, swobod¹ sceniczn¹ i kondycj¹, której mog³aby pozazdroœciæ niejedna gwiazda piosenki, maj¹cy w repertuarze utwory trafiaj¹ce do wszystkich s³uchaczy od lat 2 do 102! (co by³o widaæ na murawie œwieradowskiego stadionu,
gdy w rytm jego przebojów, takich jak „Parostatek”, „Rysunek na szkle”, „Zatañczysz
ze mn¹” czy „Mój przyjacielu” podrygiwa³o
kilka pokoleñ widzów). Rok temu
Maryla Rodowicz,
w tym roku Krawczyk – stara gwardia
udowadnia, ¿e dla
prawdziwych talentów bariery wiekowe nie istniej¹.

Fot. Adam Karolczuk
Gêstniej¹cy t³um widzów na trybunach nie widzia³ nic z tego, co by³o na scenie.

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.

Fot. Adam Karolczuk

Na stadionie,
Robi Show, czyli autorski projekt Roberta
nim zaludni³y go
Szymañskiego do wierszy Jana Brzechwy.
t³umy (oblicza siê,
¿e wystêp Krawczyka ogl¹da³o ok. 6 tys. widzów!), mo¿na by³o skorzystaæ z licznych ofert przygotowanych przez sponsorów: ZUS, Mi-

dokoñczenie na str. 9 

Fot. Tomasz Chmielowiec

Fot. Tomasz Chmielowiec
Roland Marciniak zaprosi³ „LzR” za rok.
Fot. Tomasz Chmielowiec

Fot. Tomasz Chmielowiec
Z lewej - £ukasz Zagrobelny na scenie, u góry - przez kilkadziesi¹t minut
rozdaj¹cy autografy na p³ytach i na przygotowanych przez organizatorów fotografiach piosenkarza. Z prawej - przed³u¿aj¹ce siê bisy „Piaska”
sprawi³y, ¿e pokaz fajerwerków rozpocz¹³ siê tu¿
przed pó³noc¹, gdy by³o
ju¿ bardzo zimno i wiele
osób posz³o wczeœniej
do domów.

Fot. Tomasz Chmielowiec

Fot. Tomasz Chmielowiec

Fot. Tomasz Chmielowiec

Fot. Tomasz Chmielowiec

Na scenie Krzysztof Krawczyk, a przed ni¹ nieprzebrane t³umy fanów
nisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Energetyczne Centrum i producent
piwa ¯ubr. Zw³aszcza ten ostatni przygotowa³ nie lada gratkê – STREFÊ
RELAKSU ¯UBRA, w której mo¿na
by³o wystêpy ogl¹daæ na du¿ych ekranach, popijaj¹c piwo w le¿akach.
W trakcie licznych konkursów na
scenie do wygrania by³y tegoroczne
maskotoki „LzR” - foczki w najprzeró¿niejszych rozmiarach. A grali panowie, panie, ma³¿eñstwa, dzieci same i
z rodzicami.
Nawet do 1.000 widzów mog³o zasi¹œæ na trybunach, ale oni odbierali
koncerty jedynie na s³uch, bo scenê i
telebim zas³ania³y im namioty – jeœli
kiedykolwiek „Lato z radiem” zagoœci u nas ponownie, warto namówiæ
ekipê, by jeden telebim ustawi³a naprzeciw trybun. Za to wszyscy na trybunach mieli wspania³y widok na Fire
Show!
Adam Karolczuk

PODZIÊKOWANIA
Za pomoc, zaanga¿owanie i wsparcie przy organizacji „Lata
z radiem” sk³adamy serdeczne podziêkowania:
Robertowi £awskiemu z Restauracji „Bohema” oraz jej przemi³emu personelowi, Joannie i Krzysztofowi Krasickim, Uzdrowisku Œwieradów-Czerniawa (szczególnie paniom z obs³ugi
gastronomii), Andrzejowi Buratyñskiemu, Krystynie i Julianowi Leœniewskim, Teresie Fierkowicz, Witoldowi Dziekanowi, Bohdanowi £asiszowi, Wies³awowi Krzewinie, Adamowi Palbowowi, Micha³owi Jurewiczowi, Grzegorzowi Gliwie, Bartoszowi Kuderze, OSP Œwieradów i Czerniawa (szczególnie tym
najm³odszym), Policji oraz pracownikom Urzêdu Miasta w ŒwieradowieZdroju (w szczególnoœci Izabeli Jurczak i Tadeuszowi Bace).

Piknik seniorów
8 sierpnia œwieradowscy seniorzy kolejny raz - z inicjatywy pañ z zarz¹du
ko³a zwi¹zku emerytów - Niny Czapliñskiej i Ireny Kojpasz
- spotkali siê na imprezie integracyjnej.
Tym razem by³ to
grill-piknik zorganizowany, nie po raz
pierwszy zreszt¹, w
ogrodzie wyj¹tkowo
dla nich goœcinnej
„Fortuny”. Miejsce
zosta³o idealnie przystosowane na tego
typu imprezy plenerowe: wœród zieleni,
pod chmurk¹ (z zadaszeniem na wypadek deszczu – co tego
dnia zupe³nie nie grozi³o, bo aura te¿ dopisa³a) i przy poczêstunku by³ dobry klimat do pogawêdek,
wspólnego œpiewania
i potañczenia.
Z wci¹¿ rosn¹cej
liczby cz³onków ko³a
organizatorki doliczy³y siê obecnoœci oko³o
40. kole¿anek i kolegów, a wœród nich niezawodne jak zawsze
nestorki - Krystyna Semkowicz i by³a przewodnicz¹ca Aleksandra Piskozub. Imprezê –
w jej pierwszej czêœci - zaszczyci³ obecnoœci¹ by³y proboszcz ks. W³adys³aw Dziêgiel.
Ci, co lubi¹ beztrosk¹ atmosferê pikników
i proste grillowane potrawy, pewnie siê nie
zawiedli. Szczególnie zaœ zadowoleni mogli
byæ ci, którzy lubi¹ potañczyæ. Wystarczy³o
w³o¿yæ wygodne buty, by pl¹saæ, najpierw
przy muzyce mechanicznej, a potem przy zespole muzycznym graj¹cym w „Fortunie”.
Muzyka przyci¹ga jak magnes, tak wiêc po
zmierzchu do seniorów do³¹czy³o wielu m³odszych wiekowo œwieradowian i przyby³ych do
naszego kurortu goœci.
Za jakiœ czas by³o ju¿ wspólne biesiadowanie i kolejna okazja, by przekonaæ siê, ¿e

Pojedynek Bacha z radiem

muzyka ³¹czy pokolenia i znosi granice wiekowe. Zespó³ stan¹³ na wysokoœci zadania, by
zadowoliæ gusty wszystkich bawi¹cych siê.
Liczna grupa seniorów zosta³a do koñca, czyli do godz. 22. Trzeba przyznaæ, w niczym nie
ustêpowali oni m³odszym goœciom i przednio
siê bawili, co udokumentowa³a zdjêciami Irena Kojpasz.
Rozstawali siê zadowoleni, myœl¹c o nastêpnym, ju¿ jesiennym spotkaniu, mo¿e przy
pieczeniu ziemniaka?
Serdecznie podziêkowania nale¿¹ siê w³aœcicielowi „Fortuny” - Janowi Piotrowskiemu
- za okazan¹ ¿yczliwoœæ, nieodp³atne u¿yczenie miejsca oraz swego zespo³u muzycznego,
sympatycznej obs³ugi, jak te¿ grillowan¹ strawê „po kosztach”, która zosta³a sfinansowana z bud¿etu miasta.
D.S.

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.

24 sierpnia odby³a siê kolejna ods³ona
œwieradowskiego festiwalu PRO MUSICA
SACRA. Koncert muzyki pasyjnej Johana
Sebastiana Bacha przygotowali tym razem
Jakub Choros (na zdjêciu z lewej) - œpiewaj¹cy kontratenorem, oraz prof. Tadeusz
Zathey (z prawej) - akompaniuj¹cy mu na
organach. Oprócz arii altowych zaczerpniêtych z pasyj Bacha w programie znalaz³y siê fantazje organowe na temat pieœni
pasyjnych autorstwa prof. Zathey’a.
Mimo du¿ej konkurencji, jak¹ muzyce
Bacha zrobi³ koncert „Lata z radiem”, który
odbywa³ siê dok³adnie w tym samym czasie,
œwieradowska publicznoœæ jak zwykle nie zawiod³a organizatorów i licznie przyby³a pos³uchaæ muzyki mistrz Jana Sebastiana.
Sk³adamy serdeczne podziêkowania na
rêce Piotra Puzyñskiego - za ugoszczenie Pañstwa Zathey’ów w Centrum Rehabilitacji
Czerniawa-Zdrój. Dziêkujemy tak¿e dyrekcji
kolei gondolowej oraz gospodarzom Czarciego M³yna - za uhonorowanie naszych goœci

zwiedzeniem m³yna oraz wycieczk¹ na Stóg
Izerski.
Oczywiœcie, jak zawsze dziêkujemy
wszystkim sponsorom PRO MUSICA SACRA, a tak¿e ks. proboszczowi Franciszkowi
Molskiemu - za udostêpnianie œwi¹tyni do
koncertów i za przepiêknie wyg³oszone na
ostatnim koncercie s³owo wi¹¿¹ce.
Zapraszamy serdecznie na kolejny koncert
w œwieradowskim koœciele, który odbêdzie siê
20 wrzeœnia o godz 1900. Wyst¹pi kwartet barokowy pod dyrekcj¹ znakomitego klawesynisty i organisty Tomasza G³uchowskiego.
Serdecznie zapraszam tak¿e do odwiedzania strony Facebookowej PRO MUSICA SACRA (jesteœmy tam zarejestrowani jako trasa
koncertowa), na której publikujemy relacje z
minionych wydarzeñ, a tak¿e wszystkie informacje na temat nadchodz¹cych koncertów.
Liczymy na Pañstwa obecnoœæ na najbli¿szych wydarzeniach.
Anna Panek

Najwiêksze wra¿enie przejazd gondol¹ zrobi³ na aktorze Tomaszu Lulku, który jak siê okaza³o ma lêk wysokoœci. Nie usz³o to uwadze kolegów po fachu Grzegorza Wonsa i Wojciecha Wysockiego, którzy podczas przejazdu g³oœno opowiadali o bolesnych dla organizmu skutkach upadku z wysokoœci.
Wszystkich aktorów XVII Ogólnopolskiego Festiwalu Filmów Komediowych w Lubomierzu (tak¿e Ma³gorzaty Sadowskiej, Agnieszki Wielgosz oraz Miros³awa Kotowicza) urzek³a panorama Karkonoszy rozci¹gaj¹ca siê z tarasu górnej
stacji. Wizyta w Oœrodku SKI&SUN Œwieradów Zdrój (18
sierpnia) by³a nagrod¹ w sztandarowym turnieju „Filmowcy
kontra Swojacy”, rozgrywanym podczas lubomierskiego festiwalu. W tym roku wœród konkurencji by³y miêdzy innymi:
rêczne ubijanie mas³a w litrowym s³oiku, szukanie jajek w
sianie, przygotowania kogla-mogla i naœladowanie odg³osów
zwierz¹t domowych. Turniejowa potyczka Filmowców ze

Gwiazdy w po³udnie

To zdjêcie mog³oby nosiæ tytu³ „Ranczo w gondoli”, jako ¿e
w wagoniku siedzi a¿ dwóch bohaterów tego popularnego
serialu: Grzegorz Wons (w œrodku - serialowy Wiêc³awski) i
Wojciech Wysocki (z prawej - dr Wezó³). Z lewej straszony
(i chyba nieŸle wystraszony) przez bohaterów z Wilkowyj
katastrof¹ Tomasz Lulek (znany z serialu „Pierwsza mi³oœæ”).
Swojakami zakoñczy³a siê remisem.
Nasi goœcie oprócz podziwiania piêkna Gór Izerskich rozdawali autografy, fotografowali siê z fanami, wziêli te¿ udzia³
w krótkiej prezentacji Oœrodka, a gdy ¿egnali siê s³owami „do
zobaczenia”, to wypada mieæ nadziejê, ¿e dotrzymaj¹ s³owa.
Tekst i zdjêcia Katarzyna Harbul-Ba³a

Wons-Wiêc³awski wpisuje siê do gondolowej ksiêgi pami¹tkowej. Obok Ma³gorzata Sadowska, znana m.in. z filmów „U
Pana Boga w ogródku” i „U Pana Boga za miedz¹”.

SOBOTY W BIBLIOTECE
Biblioteka proponuje w ka¿d¹ sobotê od
godz. 10 00 do 12 00 zajêcia tematyczne dla
dzieci i rodziców, starannie opracowane, a
przede wszystkim kreatywne i ciekawe.
Zajêcia bêd¹ og³aszane na stronie internetowej oraz na tablicy wystawowej przed
wejœciem do budynku biblioteki. Prosimy
tylko o wczeœniejsze telefoniczne zg³oszenia
swojego udzia³u. Zapraszamy!

Wakacje „Tiboryusa”
W lutym zesz³ego roku powsta³a nowa formacja muzyki dawnej o nazwie „Tiboryus” (nazwê utworzy³em od
imienia lutnika Tibor, wielkiego przyjaciela naszych zespo³ów). Tiboryus jest grup¹ wokalno-instrumentaln¹, ca³y
zespó³ gra na dawnych instrumentach wykonanych przeze mnie. Nazwy, jak i same instrumenty, s¹ bardzo niezwyk³e: psa³terium, viola da gamba, citola, pandora, fidel
kolanowa, cymba³y. Zespó³ bêdzie mo¿na zobaczyæ i us³yszeæ podczas XX Œwieradowskich Spotkañ z Muzyk¹
Dawn¹ w dniach 26-28 wrzeœnia br.
M³odzi muzycy brali ju¿ udzia³ w konkursach muzycznych w Jeleniej Górze oraz w Krzeszowie, ale wakacyjne
woja¿e by³y bardzo
znacz¹ce dla zespo³u.
W czerwcu Tiboryus prezentowa³ siê
na Elbl¹skich Dniach
Muzyki Dawnej, wraz
z drug¹ nowo powsta³¹
œwieradowsk¹ formacj¹ muzyki dawnej
duet Oak Brothers:
Szczepan i Rados³aw
Dembiñscy (fot z prawej) - wiolonczela barokowa i viola da gamba (rondo g-moll Rolanda Marais mo¿na
obejrzeæ i wys³uchaæ
na
youtube.com/
watch?v=xnaX3dBF-Y).
Na pocz¹tku lipca
œwieradowska grupa
wybra³a siê na festiwal

ZAŒPIEWAJMY COŒ!

Zarz¹d Ko³a Polskiego Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i
Inwalidów w Œwieradowie-Zdroju zaprasza osoby uzdolnione artystycznie na casting do tworz¹cego siê zespo³u
wokalnego - w œrodê, 11 wrzeœnia o godz. 1800, w siedzibie Ko³a w dawnym Urzêdzie Miasta przy ul. Pi³sudskiego 15, pok. nr 4 na I piêtrze.

muzyki dawnej do Recza, a nastêpnie na Ogólnopolskie Warsztaty Muzyki Dawnej do Kalisza Pomorskiego. Jest to wspania³a letnia propozycja dla m³odych muzyków, ³¹cz¹ca ze sob¹
elementy wypoczynku, warsztatów muzycznych i festiwalu.
Przed po³udniem odbywaj¹ siê zajêcia, a po po³udniu codziennie w innej miejscowoœci maj¹ miejsce koncerty. To tak¿e
okazja do zwiedzenia wielu ciekawych miejsc, jak równie¿
sprawdzenie poziomu opanowania nowego repertuaru wobec
publicznoœci.
Obydwie grupy (Oak Brothers i Tiboryus) wspaniale zaprezentowa³y siê na koncercie galowym w koœciele parafialnym w Kaliszu Pomorskim, koñcz¹cym festiwal.
Tiboryus podczas tego wyjazdu zagra³ a¿ siedem koncertów; to bardzo du¿e doœwiadczenie dla m³odego zespo³u,
mam nadziejê, przydatne podczas dalszej pracy.
Nastêpnego dnia po powrocie z Kalisza Pomorskiego
Tiboryus uda³ siê na XI Ogólnopolskie Letnie Warsztaty
Muzyki Dawnej do Kalisza
Wielkopolskiego. Zajêcia zespó³ odbywa³ g³ównie z Agat¹
Sapieh¹, wyk³adowc¹ skrzypiec barokowych na Uniwersytecie Muzycznym im. F.
Chopina w Warszawie.
17 lipca Tiboryus wyst¹pi³
podczas koncertu w pa³acu
Podonowskich, a dwa dni póŸniej m³odzi muzycy wziêli
udzia³ w koncercie fina³owym
(wraz z wyk³adowcami) w
przepiêknym Zamku Ksi¹¿¹t
Czartoryskich w Go³uchowie.
Ryszard D. Dembiñski

Czerniawa jaka jest...
W tym roku minê³o 40 lat od w³¹czenia Czer
Czer-niawy-Zdroju w granice administracyjne Œwieradowa. Z okazji tej doœæ kontrowersyjnej rocznicy warto przypomnieæ historiê Czerniawy
Czerniawy,,
zw³aszcza ¿e wielu œwieradowian nie zna dziejów tej miejscowoœci.
Wieœ powsta³a z po³¹czenia kilku niegdyœ odrêbnych osad: Czerniawy (Schwarzach, Bad
Schwarzbach), Granicznej (Grenzdorf), Ulicka
(Strassberg – czêœæ po³udniowa osady i Bergstrass
– czêœæ po³o¿ona bli¿ej Pobiednej) oraz £êczyny
(Gräflich Hernsdorf).
Pierwsza z wymienionych - Czerniawa - zosta³a za³o¿ona w dobrach nale¿¹cych do Ûchtritzów przez czeskich eksulantów z pobliskiego Nowego Miasta, Ludvikova i Bia³ego Potoku. W 1651
r. rozpoczê³a tu dzia³alnoœæ huta szk³a; jej budynek wzniesiony na zboczach Czerniawskiej Kopy
by³ w³asnoœci¹ rodziny Scholze. Po wygaœniêciu
tego rodu obiekt przej¹³ niejaki Christian Preußler.
Czerniawskie szk³o produkowano doœæ krótko, gdy¿ ju¿ na prze³omie XVII i XVIII w. huta sp³onê³a i nigdy nie zosta³a odbudowana. W tym samym czasie koncern Nobing & Co. uruchomi³ tu
fabrykê tektury, któr¹ eksportowano poza granice
kraju. Przypadek jednak sprawi³, ¿e maleñkie osiedle zas³ynê³o nie z tektury, ale z wody leczniczych
w³aœciwoœciach. 7 sierpnia 1783 r. nadleœniczy
Wilhelm (pochowany na cmentarzu w pobliskiej
Pobiednej – do dziœ zachowa³ siê jego grobowiec)
odkry³ bij¹ce Ÿród³o wody mineralnej, które nazwa³ imieniem „Wiktorii”. Jednak nie od razu zaczêto je eksploatowaæ - dopiero w 1816 r. zagospodarowano teren wokó³ Ÿróde³ka, a pierwszy
drewniany dom zdrojowy zosta³ wybudowany w
1860 r. (przebudowano go w 1910 r.).
Tutaj, podobnie jak w Œwieradowie, sezon trwa³

od maja do wrzeœnia, kuracjusze mogli korzystaæ
z noclegów oferowanych przez 30 domów zajezdnych, istnia³y tak¿e dwa sanatoria dla diakonis i
jedno dla niezamo¿nych panien i dam, za³o¿one
przez OjczyŸniany Zwi¹zek Kobiet (Vaterländische
Frauenverrein). Czerniawa posiada³a tak¿e w³asnego lekarza uzdrowiskowego; przed I wojn¹ œwiatow¹ by³ nim dr Sarawara.
W roku 1926 dotychczasowy w³aœciciel czerniawskiego domu zdrojowego, M. Chrometzka, z
powodu choroby sprzeda³ go starostwu miejscowoœci Grimma w Saksonii. W dwa lata póŸniej nast¹pi³o uroczyste otwarcie nowego Ÿród³a „Jana”(nazwano je tak na czeœæ starosty Grimmy Jana
Handrahta), z którego dziœ mo¿na skosztowaæ wody
mineralnej bogatej w zwi¹zki ¿elaza o jak¿e specyficznym smaku. Ju¿ w roku nastêpnym wybudowano we wsi trójkondygnacyjny nowoczesny dom

zdrojowy z 66 pokojami i oko³o 100 ³ó¿kami. Do
dyspozycji kuracjuszy oddano 25 pojedynczych
³azienek, pijalniê, czytelniê werandê i pergolê.
W tym samym czasie w granice administracyjne Czerniawy w³¹czono Graniczn¹ i Strassberg.
Graniczna powsta³a na gruntach nale¿¹cych do dominium w Uniêcicach. Nazwa tego osiedla pochodzi od granicy przebiegaj¹cej wzd³u¿ p³yn¹cego
przez wieœ Czarnego Potoku, który przedziela³ dwie
krainy saskie - Górne £u¿yce (do których Czerniawa wraz z przysió³kami nale¿a³a do 1815 r.) i Œl¹sk
(w granicach którego wsie znalaz³y siê po Kongresie Wiedeñskim)
Mieszkañcy Granicznej trudnili siê g³ównie
ciesielstwem, szlifierstwem szk³a, handlem smalt¹
(niebieskim barwnikiem u¿ywanym do barwienia
szk³a i porcelany). W 1855 r. wybudowano koœció³,
natomiast obecna œwi¹tynia pw. Podwy¿szenia

Gotuj z Przystup¹
Bób, znany g³ównie z powiedzenia o daniu komuœ bobu, jest bardzo cennym warzywem str¹czkowym, lokuj¹cym siê gdzieœ
miêdzy grochem a fasol¹, bogatym w ca³y
zestaw witamin, bia³ek i wêglowodanów, w
wapñ, ¿elazo, fosfor, magnez, karoten i jaby tego by³o ma³o - to jeszcze w du¿¹ dawkê b³onnika.
Bób gotujemy w skórce, mo¿na go podaæ
z roztopionym mas³em lub oliw¹, œwietnie
sprawdza siê w zupach, pastach i sa³atkach.
Wa¿ne jest, by go nie rozgotowaæ, poniewa¿
wtedy trudniej wyjmuje siê ze skórki, wiêc
najlepiej podawaæ go al dente.
Warto wrzuciæ go do naszego letniego
menu na trochê inne sposoby od tradycyjnie
przyjêtych. Zaczniemy od sa³atki z bobu i
koziego sera.
Sk³adniki: 1 kg bobu, 6 pomidorów koktajlowych, 2 z¹bki czosnku, 30 dag sera koziego (mo¿na go zast¹piæ fet¹), œrednia cebula, 8 ³y¿ek oliwy extra vergine, 5 ³y¿ek octu
winnego bia³ego, ga³¹zka œwie¿ego tymianku, sól i pieprz do
smaku.
Bób gotujemy al dente w osolonej wodzie (w zale¿noœci
od wielkoœci - polecam sprawdzanie co 5 minut), studzimy i
obieramy ze skórki, wrzucamy do miski, dodajemy pomidory
skrojone na pó³, dodajemy pokrojon¹ w cienkie piórka cebulê, przetarty czosnek i rozdrobniony ser.
Odstawiamy to wszystko i zabieramy siê za sos. Oliwê
³¹czymy z octem (mieszamy rózg¹), dodajemy pieprz, sól i œci¹gniête z ga³¹zki

listki tymianku. Polewamy sa³atkê, mieszamy i wyk³adamy do
miseczek, podajemy z chrupi¹c¹ bagietk¹ lub tostem.
Do smarowania pieczywa bób nadaje siê wybornie, o ile
przetworzymy go w pastê, która mo¿e ³¹czyæ siê z ró¿nymi
smakami, a u nas zaprawimy j¹ wêdzonym ³ososiem.
Sk³adniki: 1 kg bobu, 0,5 kg wêdzonego ³ososia, 2 œrednie
cebule, du¿a czerwona papryka, 4 z¹bki czosnku, 6 ³y¿ek majonezu (jak przerobiliœmy ju¿ lekcje w³asnego wyrobu - polecam), pêczek kopru, sól i pieprz do smaku.
Bób gotujemy jak poprzednio, studzimy i obieramy, wrzucamy do miski, dodajemy majonez, ³ososia i wszystko blendujemy. Cebulê i paprykê kroimy w drobn¹ kostkê, czosnek
rozcieramy, siekamy koperek, ³¹czymy wszystko ze zblendowan¹ mas¹, doprawiamy i ca³oœæ porz¹dnie mieszamy. Pasta
jest gotowa i niech nam nie przeszkadzaj¹ drobinki cebuli i
papryki - tak ma byæ!
Jeœli zrobi³o nam siê zimno od tych przystawek, podgrzejemy atmosferê zup¹-kremem z bobu i kukurydzy.

Krzy¿a Œw. zosta³a wybudowana na pocz¹tku XX
wieku z inicjatywy ksiê¿nej Marii von Reuss (spoczywaj¹cej na cmentarzu w Pobiednej).
Ulicko powsta³o najprawdopodobniej w XVII
w. Osadê za³o¿yli czescy uchodŸcy religijni, którzy
znaleŸli schronienie w dobrach uniêcickich. Mieszkañcy trudnili siê g³ównie wydobyciem cyny i szlifowaniem strasu, czyli szk³a imituj¹cego drogie kamienie, od którego te¿ wywodzi siê nazwê miejscowoœci. Bergstrass, czêœæ osady, która niemal
graniczy z Pobiedn¹, w³¹czono w granice Czerniawy w 1929 r. Ciekawostk¹ jest fakt, ¿e na terenie
dawnego Ulicka bije Ÿród³o „Cesarz Józef”, nazwane tak przez dawnych mieszkañców, aby upamiêtniæ pobyt cesarza Józefa II Habsburga, który pi³
wodê z tego zdroju. Zdarzenie mia³o miejsce we
wrzeœniu 1779 r. - cesarz przyby³ tu w towarzystwie genera³a-gubernatora Browna. W tym miejscu, spogl¹daj¹c na Œl¹sk, Józef II mia³ powiedzieæ, ¿e Fryderyk II zabra³ jego matce Marii Teresie rajskie ogrody, a zostawi³ jedynie góry.
NajpóŸniej, bo dopiero w 1937 roku Czerniawa „wch³onê³a” przysió³ek o nazwie £êczyna. O tej
wsi le¿¹cej w dobrach Schaffgotschów zachowa³o
siê bardzo ma³o informacji, wœród badaczy uchodzi ona za najstarsz¹ z opisanych wy¿ej osad.
Po II wojnie œwiatowej miejscowoœæ nazywano Leœny-Zdrój lub Wygnañsk-Zdrój, wkrótce te¿
wznowiono dzia³alnoœæ uzdrowiska, które jak Œwieradów, zosta³o objête przez Zarz¹d Pañstwowych
Uzdrowisk Dolnoœl¹skich.
W 1973 samodzieln¹ miejscowoœæ w³¹czono
w granice administracyjne miasta, w latach 80.
uzdrowisko zosta³o przeznaczona na potrzeby lecznictwa dzieciêcego, w którym Czerniawa siê wyspecjalizowa³a (czêsto by³a stawiana na równi z
najwiêkszym uzdrowiskiem dla dzieci - Rabk¹). Do
po³owy lat 90. dzia³a³a tu jedyna w mieœcie rozlewnia wody mineralnej „Czerniawianka”.
Jak wygl¹da dziœ Czerniawa? O tym mo¿emy
sami siê przekonaæ na w³asne oczy...
Adriana Kralewska

Sk³adniki: 1 kg bobu, 2 kolby kukurydzy, œrednia cebula,
2 z¹bki czosnku, 100 ml œmietany 30%, 30 g mas³a, sól, pieprz
i cukier do smaku.
Bób jedynie blanszujemy ok. 3 minut, aby odesz³a od niego skórka, studzimy, zdzieramy skórkê i odstawiamy na bok.
W rondlu rozpuszczamy mas³o, wrzucamy drobno pokrojon¹ w kostkê cebulê, czosnek w cienkie p³atki, sma¿ymy to
ok. 1 minuty, no¿em œcinamy ziarna kukurydzy do rondla,
dorzucamy bób, podlewamy wod¹ lub bulionem do po³owy i
gotujemy na wolnym ogniu pod przykryciem 15-20 min. Nastêpnie wszystko blendujemy, przecieramy do drugiego rondla przez drobne sitko, dodajemy œmietan¹, doprawiamy i krem
gotowy. Dobrze jest go podaæ z grzankami w³asnego wyrobu.
Na koniec coœ ekstra - filet z pstr¹ga pieczony w plastrze boczku z bobem i sezamem.
Sk³adniki: 2 pstr¹gi (minimum 300 g ka¿dy), 8 plastrów
wêdzonego parzonego boczku, 20 g mas³a, 1 kg bobu, 2 ³y¿ki
sezamu, pêczek natki pietruszki, lubczyk, sól i pieprz do smaku.
Ryby filetujemy (nie wyrzucajmy krêgos³upów i g³ów, bo
przydadz¹ siê np. na rybny bulion, zwany fond), przyprawiamy, k³adziemy je na plaster boczku i przykrywamy drugim
plastrem, po czym uk³adamy na blasze i wk³adamy do rozgrzanego piekarnika (1700C) na ok. 15 min.
W tym czasie w rondelku rozpuszczamy mas³o, dodajemy
ugotowany (jak zawsze) i obrany bób, sezam, posiekane zio³a, ca³oœæ doprawiamy i podsma¿amy ok. 5 min.
Na talerz wyk³adamy bób z sezamem, na to k³adziemy pieczon¹ rybê, wszystko polewamy sosem, jaki siê z ryby wytopi³ w piekarniku, i podajemy na stó³ - z ziemniakiem z wody,
kasz¹ pêczakiem lub kuskusem, popijaj¹c danie bia³ym wytrawnym winem.
Z dzieciñstwa pamiêtamy, ¿e zarówno zielony groszek, jak
i bób, mo¿na by³o pochrupaæ prosto z krzaka, warto jednak
pamiêtaæ, ¿e bób w nadmiarze mo¿e rzeczywiœcie daæ bobu
naszemu ¿o³¹dkowi, dlatego nale¿y zachowaæ umiar, a jeszcze lepiej bêdzie, gdy przed schrupaniem bobu na surowo przynajmniej go zblanszujemy.
Nastêpny numer ukazuje siê w paŸdzierniku, a to znaczy,
¿e nadchodzi czas dyni i dlatego za miesi¹c dynia bêdzie siê
na tych ³amach puszyæ i pyszniæ w najlepsze, a liderk¹ zostanie dynia karmelizowana, któr¹ na Dalekim Wschodzie podaje siê jako deser.
Opowieœæ i przepisy Szymona Przystupy
spisa³ i do druku poda³ Adam Karolczuk

Najprostsza rzecz w ¿yciu, to wymagaæ od innych, aby
troszczyli siê o nasze potrzeby i spe³niali zachcianki. Wybieramy sobie w³adzê, aby nas reprezentowa³a i za³atwia³a nasze sprawy. Id¹c tym tokiem myœlenia, obywatel oczekuje, wrêcz wymaga, aby pañstwo, rz¹d, gmina czy burmistrz spe³niali jego oczekiwania - bo przecie¿ g³osowaliœmy na nich i teraz maj¹ robiæ to, co obiecali. Rzeczywistoœæ czêsto pokazuje, ¿e to spe³nianie obietnic nie zawsze
wychodzi. Myœlê, ¿e dzieje siê tak z dwóch powodów: po
pierwsze, dostawszy siê na odpowiednie stanowisko, nasi
kandydaci czêsto zapominaj¹ o tym, co mówili, po drugie,
aby cokolwiek zrobiæ, potrzebne s¹ dzia³ania zgodne z przepisami i jeszcze nale¿y innych przekonaæ do swoich racji,
a w dodatku do realizacji danego zadania potrzebne s¹
pieni¹dze. Przebrniêcie przez te etapy os³abia nawet najtwardszych zawodników.
I tu w³aœnie pojawia siê mo¿liwoœæ realizowanie ró¿nych
projektów i zadañ poprzez „inicjatywê lokaln¹”. Mówi¹c proœciej - jest to forma wspó³pracy mieszkañców i jednostek samorz¹du terytorialnego w celu wspólnej realizacji zadañ na
rzecz lokalnej spo³ecznoœci. Jeœli wiêc chcemy zrobiæ coœ dla
naszej miejscowoœci, mo¿emy to wspólnie osi¹gn¹æ poprzez
inicjatywê lokaln¹.
Co zatem mo¿na zrobiæ w ramach inicjatywy lokalnej?
W³aœciwie wszystko zale¿y od potrzeb, jakie widzimy, i od
naszej wyobraŸni. Mo¿na siê realizowaæ w nastêpuj¹cych dzia³aniach: inwestycyjnych, charytatywnych i kulturalnych, edukacyjnych i oœwiatowych, zwi¹zane z kultur¹ fizyczn¹, turystycznych, ekologicznych (i zwi¹zane z ochron¹ zwierz¹t),
wreszcie w tych zwi¹zanych z porz¹dkiem i bezpieczeñstwem
publicznym.
Jak widaæ, otwiera siê przed nami wiele mo¿liwoœci zaanga¿owania siê w ¿ycie lokalnej spo³ecznoœci - z takiego w³aœnie za³o¿enia wyszli uczestnicy warsztatu informacyjno-edukacyjnego „Z inicjatyw¹ lokaln¹ na Ty”, którzy 25 sierpnia
w sali biesiadnej Czarciego M³yna pracowicie wymyœlali dzia³ania w ka¿dej z wy¿ej wymienionych kategorii. Pada³y propozycje: stworzenie domu kultury, budowa sztucznego lodowiska, powo³anie stra¿y s¹siedzkiej, oœwietlenie dróg, melioracja przydro¿nych rowów, uruchomienie transportu publicznego w najbli¿szej okolicy, zorganizowanie rajdów i wycieczek rowerowych, zorganizowanie koncertów muzycznych,
powo³anie grupy wolontariatu pomagaj¹cej osobom starszym
i niepe³nosprawnym, nie brak³o te¿ pomys³ów na uatrakcyj-

INICJATYWA LOKALNA
recept¹ na zmiany
nienie Czerniawy. Wszystko
przy chrupi¹cych
chlebach, aromatycznych powid³ach, s³odkich
ciastach i deserach specjalnie na
t¹ okazjê przygotowanych przez
„Cynamonow¹
Chatê”.
Pomys³y zosta³y spisane i po
zachêcie burmistrza Rolanda
Marciniaka, który
równie¿ uczestniProwadz¹ca Marta Borowiec-Salwa.
czy³ w spotkaniu,
ustalono, ¿e kolejne spotkanie grupy inicjatywy lokalnej odbêdzie siê ju¿ we wrzeœniu. Warto dodaæ, ¿e prowadz¹ca warsztaty Marta Borowiec-Salwa z Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarz¹dowych z Wroc³awia zadeklarowa³a
pomoc finansow¹ w realizacji projektu w wysokoœci 2.000 z³.
Tak wiêc bêdziemy dzia³aæ i oczekiwaæ, ¿e nasze inicjatywy zmieni¹ otaczaj¹c¹ nas rzeczywistoœæ. Jeœli ktoœ

Burmistrz studzi³ trochê zapa³ uczestników warsztatów: nie
bêdzie lekko!
pragnie do³¹czyæ do grupy inicjatywy lokalnej, mo¿e siê
zg³osiæ dzwoni¹c pod numer 500 286 934 - poinformujemy o miejscu i terminie kolejnego spotkania. Serdecznie
zapraszam do wspó³pracy - Piotr Bigus

W pomocnym geście

RzeŸbiarz Miloš Šimek (z prawej) wpad³ do Czarciego M³yna
zobaczyæ, jak siê miewa jego „M³ynarz”, a ¿e poczu³ siê lekko
zdezorientowany, Ma³gorzata Gettner (z lewej) musia³a go uspokoiæ: Tam stoi twoja rzeŸba, nikt jej st¹d nie zabra³!

Praca koncepcyjna w podgrupach tematycznych.

Zespó³ „Familia” przygrywaj¹cy do tañca.
25 sierpnia Stowarzyszenie Pomocy
Spo³ecznej „Godne Spo³eczeñstwo” zorganizowa³o w Czarcim M³ynie festyn pod
has³em „Po¿egnanie wakacji”. Goœciom,
których przez imprezê przewinê³o siê ok.
150, zapewniono smaczne domowe ciasta,
kie³baski z grilla, kawê, herbatê i inne napoje, przeprowadzono te¿ loteriê fantow¹,
z której ca³kowity dochód zostanie przeznaczony na pomoc najbardziej potrzebuj¹cym mieszkañcom miasta. Przez ca³y festyn do tañca (i do s³uchania) przygrywa³
zespó³ „Familia” z Mirska.
Dochód z loterii w Czerniawie wyniós³
1.500 z³, a ¿e 31 sierpnia organizatorzy

kolejnego festynu, tym razem w Œwieradowie na Zielonej
Polanie, u¿yczyli goœciny stowarzyszeniu (za co serdeczne
dziêki!), mog³o ono i tam roz³o¿yæ kramik z fantami i uzyskaæ
dla swych podopiecznych dodatkowe 750 z³.
Stowarzyszenie sk³ada serdeczne podziêkowania sponsorom za wsparcie organizacji festynu: Burmistrzowi Miasta,
Czes³awie i Katarzynie Kaczmarczykom (piekarnia „Górska”), Nadleœnictwu Œwieradów oraz hotelom: EWA i
VILLA COTTONINA.
Anna Abramczyk

Tradycyjne inauguracyjne zdjêcia œwieradowskich pierwszaków zosta³y tym razem wykonane w hali spacerowej Domu
Zdrojowego, gdy¿ potrzebne by³y figury szachowe jako rekwizyty. Nieprzypadkowo - otó¿ œwieradowska szko³a przyst¹pi³a do unijnego programu, którego istotê najtrafniej oddaje apel poni¿szej treœci:
Parlament Europejski (...) maj¹c na uwadze, ¿e szachy s¹
gr¹ dostêpn¹ dla dzieci z ka¿dej grupy spo³ecznej, mog¹ przyczyniaæ siê do osi¹gniêcia spójnoœci spo³ecznej i realizacji celów politycznych takich jak integracja spo³eczna, zwalczanie
dyskryminacji, zmniejszenie wskaŸnika przestêpczoœci czy nawet walka z ró¿nymi rodzajami uzale¿nieñ (...), maj¹c na uwadze, ¿e bez wzglêdu na wiek dziecka szachy mog¹ poprawiæ
jego koncentracjê, zwiêkszyæ cierpliwoœæ i wytrwa³oœæ, a tak¿e
rozwin¹æ zmys³ twórczy, intuicjê, pamiêæ oraz umiejêtnoœci
analitycznego myœlenia i podejmowania decyzji; maj¹c na uwadze, ¿e gra w szachy uczy te¿ determinacji, motywacji i sportowego zachowania; wzywa Komisjê i pañstwa cz³onkowskie,
by d¹¿y³y do wprowadzenia do systemów oœwiaty pañstw
cz³onkowskich programu „Szachy w szkole”...
Oœwiadczenie Pisemne Parlamentu Europejskiego
z 15 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia do systemów
oœwiaty w Unii Europejskiej programu „Szachy w szkole”.
Program jest pilota¿owy, wdra¿any na razie tylko w woj.
mazowieckim, dolnoœl¹skim i podlaskim. Teresa Fierkowicz
(nie omieszka³a nadmieniæ, ¿e w Bogatyni gry w szachy uczy
siê ca³a szko³a, w dodatku zaczêli o wiele wczeœniej nim Parlament Europejski nag³oœni³ sprawê), która odpowiada za realizacjê projektu na razie w klasach pierwszych, przesz³a ju¿
odpowiednie szkolenie, a szko³a w ramach grantu otrzyma a¿
20 kompletów szachów (a tak¿e naœcienn¹ magnetyczn¹ tablicê z figurami do prezentacji zasad gry wszystkim uczniom
w klasie).
Program musi byæ realizowany przez trzy lata w wymiarze jednej godziny tygodniowo - jako zajêcia obowi¹zkowe!
Liczymy na to, ¿e elementem tej edukacji bêd¹ wizyty w Muzeum Szachów u Romualda Kuœnierza, który zechce ods³oniæ
uczniom wiele tajników tej gry, podzieliæ siê swymi arcymistrzowskimi doœwiadczeniami i pokazaæ komputery zaprogramowane na grê. A na koñcu tej edukacyjnej drogi liczymy na
wielki szachowy pojedynek klasy IIIa z IIIb, w obecnoœci kibicuj¹cych wszystkich uczniów szko³y i gryz¹cych paznokcie
ze zdenerwowania.
Jeszcze s³owo wyjaœnienia odnoœnie tytu³u - Klasa 2022
to nic innego, jak przypomnienie pierwszakom, którzy dopiero zaczêli naukê, ¿e za 9 lat, w roku 2022, zakoñcz¹
edukacjê w gimnazjum (o ile jeszcze bêdzie istnieæ). (aka)

Klasa 2022

1.

Fot. 1 - klasa „czarnych charakterów” Teresy Fierkowicz (stoi z lewej) - Ia w Szkole Podstawowej nr 1 w Œwieradowie).
Pionki (od lewej): Oliwier Fila, Hanna Rutkowska, Agata
Stonik (6 lat), Filip Marcinkowski, Szymon Lachowicz, Justyna Rozum, Bruno Skrzyñski, Martyna Wojtysiak.
Figury (od lewej): Iga Jurczak, Dominika Tarach, Artur
Musio³, Beata Szczecina, Pawe³ Krawczuk (6), Anna Jab³onowska (6), Garbriela Drobna, Kinga Szukiewicz.
Z ty³u królowa Aleksandra Kiernos i król Szymon Pó³torak.
Fot. Tomasz Chmielowiec
Fot. 2 - klasa „bia³ych charakterów” Gra¿yny Kasaprzak
(z ty³u) - Ib w Szkole Podstawowej nr 1 w Œwieradowie).
Pionki (od lewej): Edwin Korowaj, Weronika Niewiadomska, Amelia Leszczyñska, Natalia Groñska, Oliwia Siwak,
Maja Sidzisz, Dobromi³a Rogowska, Weronika Hyczewska
(6).
Figury (od lewej): Bartosz Jednorowski (6), Jakub B¹k,
Estera Krawczyk, Mateusz Moroz (król), Natalia £ata (królowa), Dawid Poniatowski, Natalia Czerwiñska, Oliwier Burawski.
Na zdjêciu nie ma Artura ¯uka (6).
Fot. Tomasz Chmielowiec
Fot. 3 - klasa I Lucyny Fischer (siedzi z ty³u) w Szkole
Podstawowej nr 2 w Czerniawie.
Z przodu (od lewej): Jadzia Kliszcz (6), Jakub Syrewicz,
Kuba Rzeczkowski (6), Micha³ Polañski (6), Szymon Lipnicki, Przemek
Brejwo, Julia Porada.
Z ty³u (od lewej): Cyprian Wójcik,
£ukasz Maciejewski (6), Jakub Soko³owski, Igor £oziñski (6), Szymon
Szurniej, Nikola Bejkus.
Nie ma zdjêciu Konrada Piskorowskiego.
Fot. A. Karolczuk

2.
3.

CO WY WIECIE O TRZECIM ŒWIECIE?

Gdy rok temu PKS Wroc³aw wymówi³ firmie Speedbus stanowisko na swym dworcu w niedzielne przedpo³udnie, lwówecki przewoŸnik musia³ odwo³aæ kurs wroc³awski o 7:05 i si³¹ rzeczy – powrotny o 11:45. Przedstawiciel Polbusa t³umaczy³, ¿e musia³ zadbaæ o w³asne interesy i zape³nienie autobusu do Œwieradowa odje¿d¿aj¹cego o godz. 10:00. Niestety, rentownoœæ tego kursu siê nie
poprawi³a, wiêc PKS Wroc³aw 1 lipca ub. roku zlikwidowa³ go w obu kierunkach – na samym pocz¹tku sezonu
turystycznego, tym samym znosz¹c za jednym zamachem
dwa niedzielne po³¹czenia (bo Speedbusa te¿), dziêki którym podró¿ni wysiadaj¹cy rano we Wroc³awiu z dalekobie¿nych poci¹gów mogli dotrzeæ do Œwieradowa. A
wszystko to bez pytania nikogo o opiniê, bez poinformowania w³adz samorz¹dowych.
Speedbus nie wznowi³ ju¿ kursu w niedziele o 7:05,
t³umacz¹c to mordercz¹ i skomplikowan¹ procedur¹ w
Urzêdzie Marsza³kowskim (bo z przystanków wylatuje
siê w godzinê, a wraca na nie – latami!). Wroc³aw po
roku uruchomi³ do nas w soboty, niedziele i œwiêta kurs o
7:00, z powrotnym o 15:40 (ale tylko do 14 grudnia).
Ponad rok temu cicho i bez rozg³osu „Bielawa-bus”
skasowa³ WSZYSTKIE kursy do Œwieradowa i do Lubania
przez Leœn¹ i Pobiedn¹. Czy ktokolwiek z kimkolwiek to
uzgadnia³? Ale¿ sk¹d, przecie¿ dzia³a wolny rynek! Nale¿y siê tylko domyœlaæ min zdegustowanych turystów,
którzy wiedzieli od dawna, ¿e w soboty i niedziele nie
sposób ¿adnym autobusem dostaæ siê do Zamku Czocha,
a nagle dotar³a do nich informacja, ¿e zamek dla niezmotoryzowanych sta³ siê w ogóle nieosi¹galny! (bo kur-

sy o 8:57 i 14:42 nie daj¹ mi³oœnikom zamku pola manewru).
Przez wakacje PKS Boles³awiec rano i po po³udniu
³¹czy³ Œwieradów ze Szklarsk¹ Porêb¹, co stwarza³o szansê nie tylko na ca³odniow¹ wyprawê w Karkonosze, ale
tak¿e na skorzystanie z kursu Kolej¹ Izersk¹ do Harrachova. Wakacje siê skoñczy³y i Œwieradów ze Szklarsk¹
znów ma tylko dwa kursy na dobê! Karpacz? Kowary? tylko przez Jeleni¹ Górê! Komunikacja transagraniczna
w strefie Schengen - do Frydlantu, Hejnic, Liberca, Jablonca? W marzeniach! Po³¹czenia do Wa³brzycha, gdzie
mieœci sie nasz ZUS? Koszmar!
Turyœci opowiadaj¹, jak w Beskidach, na Podhalu, w
Bieszczadach i w wielu innych turystycznych zag³êbiach
kraju dziesi¹tki busów wo¿¹ pasa¿erów od œwitu do nocy
we wszystkie ciekawe zak¹tki swych regionów, wiêc ten
œwieradowski bezruch komunikacyjny budzi w nich mieszane uczucia: niedowierzania i irytacji. Patrz¹ na nasz
chaos przystankowy, na rozk³adach wczytuj¹ siê w nieliczne godziny odjazdów obwarowane cyferkami i literkami, ograniczaj¹cymi kursy g³ównie do dni roboczych, i
dochodz¹ do wniosku, ¿e jedynym pewnym, w miarê stabilnym kierunkiem jest Jelenia Góra obs³ugiwana przez
naszego lokalnego przewoŸnika S³aw-Trans.
W Polsce na 1000 mieszkañców przypada ju¿ wiêcej aut ni¿ w Kraju Kwitn¹cej Wiœni - w tej mierze spe³niliœmy nasze marzenie z Sierpnia 1980: jesteœmy ju¿ drug¹
Japoni¹, ale w sferze komunikacji publicznej - nadal (a
mo¿e nawet coraz bardziej) ocieramy siê o trzeci œwiat!
(aka)

PI£KA W JESIENNYCH BARWACH
18 sierpnia pi³karze TKKF KWISA doœæ niefortunnie zaczêli jesienn¹ rundê sezonu 2013/
14 w grupie A - na w³asnym boisku przegrali
2:4, z Gryfem Gryfów, a pikanterii temu wynikowi dodaje fakt, i¿ zespó³ rywali poprowadzi³
Zygfryd Borkowski, do niedawna trener œwieradowian.
25 sierpnia znów byliœmy gospodarzem tym razem goœciliœmy Olimpiê II Kowary, z
któr¹ wymêczyliœmy bezbramkowy remis.
1 wrzeœnia w wyjazdowym meczu z Czarnymi Przedwojów pad³ wynik 3:0 dla naszych rywali.
8 wrzeœnia podejmowaliœmy Or³a Mys³akowice, odnosz¹c pierwsze w rundzie jesiennej
zwyciêstwo 4:3.
Do koñca rundy jesiennej zosta³y nam do
rozegrania mecze z nastêpuj¹cymi zespo³ami
(spotkania wyt³uszczone odbywaj¹ siê na stadionie miejskim w Œwieradowie i zachêcamy
wszystkich kibiców, którzy dobrze ¿ycz¹ naszej

dru¿ynie, by zasiadali na trybunach i gor¹co
dopingowali pi³karzy):
15 IX - Woskar Szklarska Porêba,
22 IX - Chojnik Jelenia Góra (godz. 1100),
29 IX - Lechia Piechowice,
6 X - Nysa Wolbromek (godz. 1100),
13 X - Pegaz Krzeszów,
20 X - KS £omnica (godz. 1100),
27 X - Piast Bolków,
3 XI - W³ókniarz Che³msko Œl. (godz. 1100),
10 XI - Orze³ Wojcieszów.

Doposażenie rodzin ubogich
pr zed rozpoczęciem roku szkolnego
Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w
Œwieradowie-Zdroju w okresie poprzedzaj¹cym rozpoczêcie roku szkolnego realizuje zadania maj¹ce na celu wyrównywanie
szans edukacyjnych uczniów pochodz¹cych
z rodzin ubogich. W ramach realizacji ustawy o œwiadczeniach rodzinnych osoby
uprawnione do zasi³ku rodzinnego na
dziecko rozpoczynaj¹ce we wrzeœniu naukê
w szkole otrzymaj¹ z tytu³u rozpoczêcia
roku szkolnego, a tak¿e rozpoczêcia rocznego przygotowania przedszkolnego (tzw.
zerówki), dodatek w wysokoœci 100 z³ jednorazowo. Na wrzesieñ planowana jest
wyp³ata 202 dodatków na ³¹czn¹ kwotê
20.200 z³.
Rodzice mog¹ tak¿e pozyskaæ wsparcie w
formie stypendium szkolnego, przys³uguj¹ce
uczniom znajduj¹cym siê trudnej sytuacji
materialnej, których dochód na osobê w rodzinie nie przekracza 456 z³. Stypendium takie mo¿e otrzymaæ uczeñ znajduj¹cy siê w
trudnej sytuacji materialnej, wynikaj¹cej z
niskich dochodów na osobê w rodzinie, w
szczególnoœci, gdy w rodzinie tej wystêpuje
bezrobocie, niepe³nosprawnoœæ, ciê¿ka lub
d³ugotrwa³a choroba, wielodzietnoœæ, brak
umiejêtnoœci wype³niania funkcji opiekuñczowychowawczych, alkoholizm lub narkomania,
a tak¿e, gdy rodzina jest niepe³na lub wyst¹pi³o zdarzenie losowe.
Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego nale¿y sk³adaæ do 16 wrzeœnia wraz z
zaœwiadczeniami o dochodach wszystkich
cz³onków rodziny z sierpnia br. w wysokoœci
netto. Osoby bezrobotne bez prawa do zasi³ku przedk³adaj¹ stosowne zaœwiadczenie Powiatowego Urzêdu Pracy. Ponadto przed z³o¿eniem wniosku o przyznanie stypendium

Dofinansowanie budowy przydomowych biologicznych
oczyszczalni œcieków na terenie Gminy Miejskiej Œwieradów-Zdrój
Burmistrz Miasta Œwieradów-Zdrój informuje, i¿ do koñca br. gmina ma mo¿liwoœæ
ubiegania siê o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni œcieków z Programu
Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska
i Gospodarki Wodnej pn. „Dofinansowanie
przydomowych oczyszczalni œcieków oraz
pod³¹czeñ budynków do zbiorczego syste-

mu kanalizacyjnego”.
Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie œcieków bytowo-gospodarczych powstaj¹cych w gospodarstwach domowych,
gospodarstwach agroturystycznych oraz
obiektach u¿ytecznoœci publicznej.
Osoby zainteresowane (gospodarstwa domowe, wspólnoty mieszkaniowe i gospodarstwa agroturystyczne)
maj¹ mo¿liwoœæ zadeklarowania uczestnictwa w
programie poprzez z³o¿enie wstêpnej deklaracji do
· Sprzedam gara¿ dwustanowiskowy przy ul. Górskiej.
Urzêdu Miasta, a wniosek
Tel. 75 78 17 288 (po godz. 15) · Kancelaria Podatkowa
o pozyskanie dofinansoKARGEM mgr Bogumi³a Tasulis. Tel. 75 75 225 38, 506
wania w imieniu zaintere053 924, 601 835 007 · Manicure i pedicure z mo¿liwosowanych mieszkañców
œci¹ dojazdu do domu. Rezerwacja telefoniczna pod nr. 665
sk³ada Gmina Miejska
285 666 · Wymieniê siê mieszkaniem na urlop: za mieszŒwieradów-Zdrój.
kanie lub pokój w Œwieradowie (lub okolicach) oferujê swoje
O dofinansowanie
w centrum Szczecina na Wa³ach Chrobrego. Tel. 798 804
mog¹ ubiegaæ siê tylko ci
017 · Do wynajêcia lokal u¿ytkowy w œcis³ym centrum, 26
mieszkañcy, ków. Istnieje
m2, nadaj¹cy siê na sklep, biuro lub gabinet. Tel. 513 949
mo¿liwoœæ pod³¹czenia
525 · Sprzedam lub wynajmê apartament przy ul. Górskiej
kilku gospodarstw do jed6. Tel. 607 172 971.
nej oczyszczalni obs³ugu-

OGŁOSZENIA DROBNE

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

nale¿y uzyskaæ pozytywn¹ opiniê dyrektora
szko³y, do której uczeñ uczêszcza (opiniê tak¹
dyrektor wystawia na druku wniosku o przyznanie stypendium).
W minionym roku szkolnym 48 naszych
uczniów skorzysta³o ze stypendiów, a na ich
wyp³atê wydatkowano 66.618,96 z³, z czego
wk³ad w³asny gminy wyniós³ 13.323,79 z³.
Wydatki kwalifikowane do rozliczenia w
ramach stypendium w formie refundacji:
 ksi¹¿ki, zeszyty w szczególnoœci podrêczniki szkolne, lektury szkolne, ksi¹¿ki o
charakterze edukacyjnym i hobbistycznym,
prasa edukacyjna, pomoce dydaktyczne
(s³owniki, encyklopedie, atlasy, tablice matematyczne, itp.);  artyku³y szkolne i papiernicze;  czesne;  do¿ywianie organizowane w szkole;  bilety miesiêczne
imienne lub faktury;  „zielona szko³a”;
 grupowe wyjœcia do teatru, kina, wycieczki szkolne itp.; zajêcia pozaszkolne
o charakterze edukacyjnym;  w zale¿noœci od profilu szko³y - wymagana odzie¿
oraz inne artyku³y i przybory niezbêdne do
uczestnictwa w zajêciach edukacyjnych; 
komputer, urz¹dzenia peryferyjne, toner,
oprogramowanie, multimedialne programy
edukacyjne;  abonament internetowy; 
naprawa, monta¿ sprzêtu komputerowego
i urz¹dzeñ peryferyjnych;  strój galowy
wymagany przez szko³ê;  obuwie sportowe;  ubiór sportowy na zajêcia sportowe;  tornister, plecak szkolny;  okulary korekcyjne;  biurko, krzes³o do biurka lub inny sprzêt niezbêdny do nauki; 
sprzêt muzyczny;  sprzêt sportowy; 
basen (w szczególnoœci strój k¹pielowy,
klapki, rachunki za korzystanie z basenu).
Agnieszka Moroz - kierownik MOPS

j¹cej maksymalnie 50 u¿ytkowników.
Na przedmiotowe zadanie uzyskaæ mo¿na do 45 proc. dofinansowania (ok. 6.300 z³)
w formie dotacji bezzwrotnej i kolejne 45
proc. preferencyjnej po¿yczki, udzielonej
przez NFOŒiGW na okres nie d³u¿szy ni¿ 15
lat. Wk³ad w³asny, który zapewniæ musi poszczególne gospodarstwo, to minimum 10
proc. (ok. 1.400 z³) wartoœci oczyszczalni.
Oczywiœcie, powy¿sze kwoty s¹ orientacyjne, koszty mog¹ byæ wy¿sze lub ni¿sze,
wszystko zale¿y od warunków terenowych,
badañ geologicznych.
Zainteresowanych budow¹ przydomowych oczyszczalni œcieków w ramach programu prosimy o z³o¿enie do 30 wrzeœnia w Urzêdzie Miasta deklaracji, której deklaracji dostêpny jest w pokoju nr 24d UM oraz na stronie internetowej www.swieradowzdroj.pl w
BIP w zak³adce: Wodoci¹gi, Kanalizacja i
Odpady Komunalne - Przydomowe
Oczyszczalnie Œcieków.
Sprawê prowadzi Anna Mazurek
g³ówny specjalista ds. inwestycji i remontów,
tel. 75 78 16 970
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Zapraszamy wszystkich Czytelników do wspó³redagowania miesiêcznika. Teksty (tak¿e literackie), opatrzone nazwiskiem autora
(do ewentualnej wiadomoœci redakcji) oraz zdjêcia mo¿na sk³adaæ równie¿ w Referacie Promocji Gminy, Turystyki, Kultury i Sportu
Urzêdu Miasta przy ul. 11 Listopada 35 (II p.), tel. 75 71 36 482. Za treœæ og³oszeñ i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialnoœci
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niezamówionych i zastrzega sobie prawo ich skracania.

50-tka!

Wêdrowanie ³¹czy pokolenia

Wszêdobylska karkonoska mg³a ust¹pi³a, na szczêœcie, na szczycie.

Gdy przesz³o cztery lata temu p³k prof.
dr hab. Mariusz Wiatr, na co dzieñ rektorkomendant Wy¿szej Szko³y Oficerskiej Wojsk
L¹dowych we Wroc³awiu, w wolnych chwilach czerniawianin (jak przed wieloma laty),
zak³ada³ w Czerniawie z grup¹ zapaleñców
ko³o PTTK, nikt pewnie nie przypuszcza³, ¿e
doczekaj¹ jubileuszu 50 oficjalnie odnotowanych wycieczek. Tê piêædziesi¹t¹ zaliczyli 24
sierpnia, w trakcie której wybrali siê do Geoparku w Krobicy, a po przejœciu kilkunastu
kilometrów Grzbietem Wysokim wrócili do
restauracji „Czarny Potok”, która sta³a siê ich
baz¹, by za³o¿yæ „firmowe” kurtki, ofiarowane im przez Urz¹d Miasta.
Czegó¿ oni nie zdeptali! Karkonosze,
Rudawy, Kaczawy i Izery (z obu stron granicy), trasy od Lubania po Lwówek i Wleñ, prawie wszystkie zamki (czynne i nieczynne),
szlak wygas³ych wulkanów, okr¹¿yli te¿ oba
sztuczne jeziora z ka¿dej strony, zaliczyli Frydlant, Raspenavê i Hejnice. Dowodem tych
peregrynacji jest sumiennie prowadzona kronika, a teraz jeszcze bêd¹ mieli na sobie znak
rozpoznawczy – czerwone kurtki z naszytym
logiem Gór Izerskich, w których bêd¹ promowaæ miasto.

Edmund Rakowski (z prawej) w towarzystwie wojewody dolnoœl¹skiego
Marka Skorupy (drugi z prawej), wicemarsza³ka dolnoœl¹skiego Jerzego £u¿niaka (trzeci z prawej) i Jerzego Pokoja (w kapeluszu).
Z lewej - Mariusz Wiatr rozdaj¹cy s³odycze z jubileuszowego kosza, który otrzyma³ w prezencie od
cz³onków ko³a. U góry - moment wyboru w³aœciwego rozmiaru kurtek. Powy¿ej - ko³o PTTK „Czerniawa” w strojach organizacyjnych.
Ko³o liczy 20 cz³onków i jest drugim co
do liczebnoœci w powiecie, ale tylko czerniawska grupa wprowadzi³a do zarz¹du powiatowego PTTK a¿ dwóch cz³onków: Uruszula
Lipnicka jest skarbnikiem, a Antoni Zwierzyñski zasiada w Komisji Rewizyjnej.
28 i 29 wrzeœnia PTTK „Czerniawa” bêdzie organizatorem rajdu dwudniowego, w
którym udzia³ weŸmie do 50 osób, a baza zostanie urz¹dzona w „Almie”.
Cz³onkowie ko³a sk³adaj¹ podziêkowania
prezesowi – za to, ¿e zaszczepi³ w nich bakcyla i dziêki niemu odkryli góry na nowo, burmistrzowi – za kurtki, a Dorocie Marek i Monice Hajny-Daszko – za zaanga¿owanie w
proces projektowania i uszycia tych kurtek.
Adam Karolczuk
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Dowodem tytu³owego ³¹czenia pokoleñ
by³a wspólna wyprawa na szczyt Œnie¿ki -10
sierpnia br. - na któr¹ wesz³o 27 cz³onków
SKKT PTTK „Œwieradowskie Or³y”, grupy
PTTK „Czerniawa”, przewodników sudeckich, rodziców i mi³oœników gór ze Œwieradowa. Tegoroczne œwiêto ludzi gór zgromadzi³o przed Obserwatorium Wysokogórskim
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej
setki wiernych z Polski, Czech i Niemiec, którzy tradycyjnie w po³udnie uczestniczyli w
mszy celebrowanej przez bp. legnickiego Stefana Cichego i prymasa Czech kard. Dominika Dukê. Wraz z nami, ludŸmi gór, oraz pielgrzymami we mszy uczestniczyli: Vaclav
Klaus - by³y prezydent Czech, obecny - Milos
Zeman, pose³ Grzegorz Schetyna, wojewoda
dolnoœl¹ski Marek Skorupa, wicemarsza³ek
województwa dolnoœl¹skiego Jerzy £u¿niak
oraz Jerzy Pokój - inicjator ustanowienia 10.
sierpnia dniem ludzi gór, po³¹czonego ze spotkaniem przewodników na Œnie¿ce. Uroczystoœci zakoñczy³y siê w Kotle £omniczki modlitw¹ przy symbolicznym cmentarzu Ofiar
Gór w Karkonoszach. Dzieñ zakoñczy³o zejœcie szlakiem czerwonym do Karpacza.
Zarz¹d G³ówny PTTK ustanowi³ rok 2013
Rokiem Przewodników, z którymi „Or³y” ju¿
od szeœciu lat uczestnicz¹ w obchodach ich
œwiêta. Najbardziej cieszy nas fakt, ¿e w tegorocznej wyprawie towarzyszy nam przewodnik sudecki Edmund Rakowski, który w
lipcu ukoñczy³ 84 lata. Zas³u¿ony przewodnik, Instruktor Krajoznawstwa Polski i Prze-

A to my na tle „najwy¿szej” czeskiej poczty.
wodnictwa, obchodzi³ swoje osobliwe szeœædziesiêciolecie pierwszego zdobycia najwy¿szego szczytu Karkonoszy, które mia³o miejsce w roku 1953. Pomimo wieku pan Mundek zachowa³ pogodê ducha, energiê i si³ê,
czym zadziwi³ wielu przewodników i znajomych, a jego aktywnoœæ mo¿e byæ wzorem
do naœladowania dla m³odszych, starszych i
najstarszych. Pami¹tkowe zdjêcie bêdzie nam
przypomina³o wakacyjn¹ wyprawê, a szeœæ
osób, które z naszej grupy pierwszy raz wesz³o na Œnie¿kê, spisa³o siê dzielnie i do³¹czy³o do zaszczytnego grona cz³onków SKKT.
Dziêkujê, gratulujê i jest mi niezmiernie
mi³o, ¿e co roku w wakacyjny czas znajduje
siê grupa dzieci, m³odzie¿y i doros³ych, która
daje siê namówiæ na wspólne wêdrowanie!
Teresa Fierkowicz - opiekun ko³a

