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W PASZCZY NATURY 2000

Niebieska linia, tr
ochê przywodz¹ca na myœl granicê marszu lodowca, któr
ego jêzor li¿e ju¿ nasze miasto, to obszar NA
TUR
Y 2000. NA
TURA podchodzi pod
trochê
którego
NATUR
TURY
NATURA
nasze domy (do granicy p³otów), biegnie rrównolegle
ównolegle wzd³u¿ trasy do Mirska i do granicy pañstwa, ³ykaj¹c zach³annie wszystko, co przedstawia dla niej
jak¹kolwiek przyr
odnicz¹ war
toœæ. Tkwimy w paszczy NA
TUR
Y i zastanawiamy siê, jak byœmy czuli, gdyby NA
TURA zwar³a swe szczêki! Jak w brzuchu
przyrodnicz¹
wartoœæ.
NATUR
TURY
NATURA
wielor
yba? A mo¿e strach ma wielkie oczy i nie nale¿y do NA
TUR
Y podchodziæ jak do je¿a? Odpowiedzi na te pytania padn¹ w komentarzu na str
wieloryba?
NATUR
TURY
str.. 7.

WYPADEK 2011

Eurochestries cz. I

Fot. T
omasz Chmielowiec
Tomasz
18 czerwca przy i na stadionie odby³y siê æwiczenia WYPADEK 2011, w ramach których
nale¿a³o siê uporaæ ze skutkami kolizji drogowej z udzia³em trzech pojazdów. Relacja - str. 8.

W dniach 2-9 lipca goœciliœmy m³odych muzyków z Wroc³awia, Grazu i Malagi w ramach pierwszej ods³ony Eurochestries. Wiêcej o tej imprezie - na str. 3, a ju¿ w sierpniu - kolejna ods³ona.

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; ksiêgowoœæ – Katarzyna
Barczyszyn, Ewelina Ostrowska-May, Maria
Stefanowicz: 75 78-16-659 - pok. nr 1b; Anna
Leœniak, Magdalena Szukiewicz - 75 78-16452 - pok. nr 1c; Anna Bardziñska-Krzewina
- 75-78-17-092 - pok. nr 3; kierownik Urzêdu
Stanu Cywilnego, dzia³alnoœæ gospodarcza –
Danuta ¯y³kiewicz: 75 78-16-344; meldunki
i dowody osobiste, zezwolenia na sprzeda¿
napojów alkoholowych – Halina Stettner:
75 78-16-929 - pok. nr 1f (obok sekretariatu); Referat Gospodarki Nieruchomoœciami i
Zagospodarowania Przestrzennego, kierownik – Rafa³ May, Joanna Szczekulska - 75
78-17-297 - pok. nr 2; Stra¿ Miejska – Dominika Pater: 501-954-355, Boles³aw Sautycz:
500-231-708 - pok. nr 5.

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

II PIÊTRO
Sekretarz – Sylwia B³aszczyk; zamówienia publiczne – Monika Sautycz: 75 78-16-471 - pok.
nr 21a; Referat Gospodarki Miejskiej, Inwestycji
i Ochrony Œrodowiska, kierownik – Eugeniusz
Grabas: 75 78-17-071 - pok. nr 21b, Ryszard
Szczygie³, W³adys³aw RzeŸnik: 75 78-16-324 pok. nr 21c; Anna Mazurek, Mariusz Pysz, Wojciech Cielecki: 75 78-16-970 - pok. nr 21d; wodoci¹gi i kanalizacja - Izabela Jurczak; zieleñ
miejska - Anna Ba³azy: 75 78-16-343 - pok. nr
22. Referat Promocji Gminy, Turystyki, Kultury i
Sportu, kierownik – Dorota Marek-Miakienko:
75 71-36-482 - pok. nr 23; turystyka, kultura i
sport - Monika Hajny-Daszko: 75 71-36-483;
wspó³praca z mediami i wydawnictwami - Alicja Piotrowska, organizacja imprez i infrastruktury turystycznej, kulturalnej i sportowej - Magdalena Zarzycka: 75-78-71-36-482, informatyk Tomasz Chmielowiec - 75 71-36-483, fax
75-78-16-221 - pok. nr 24b; Miejskie Biuro Informacji Turystycznej, ul. Zdrojowa 10 - tel. 75
78-16-350, fax 78-16-100.

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

UM ul. Pi³sudskiego 15
Tadeusz Baka: 75 78-16-841- pok. 02; Zwi¹zek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zwi¹zek Sybiraków - pok. nr 4, I p.

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

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

Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Œwieradowie-Zdroju wdra¿a projekt

OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA
Projekt systemowy w zakresie rozwoju i upowszechniania aktywnej integracji spo³ecznej
na lata 2007-2013 realizowany w ramach PO KL Priorytet VII Dzia³anie 7.1.1
Termin: styczeñ - grudzieñ 2011
Do kogo adresowany jest projekt?
Grup¹ docelow¹ s¹ osoby korzystaj¹ce z pomocy spo³ecznej (i ich otoczenie), które nie
pracuj¹ i s¹ w wieku aktywnoœci zawodowej.
Co projekt oferuje uczestnikom?
Projekt realizowany w ramach Dzia³ania 7.1.1 jest kompleksowym wsparciem i stworzeniem niezbêdnych warunków do integracji osób zagro¿onych wykluczeniem spo³ecznym m.in.
poprzez:
kszta³cenie umiejêtnoœci w zakresie ról spo³ecznych i zdobycia kwalifikacji zawodowych,
 rozwój form i narzêdzi aktywnej integracji spo³ecznej poprzez kontakty socjalne obejmuj¹ce, np. 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, ul. 11 Listopada 35, 59-850 Œwieradów-Zdrój,
tel./fax 075 78 16 321, mops_swerzd@wp.pl

NOWY OKRES ZASI£KOWY
NOWY OKRES ŒWIADCZENIOWY
Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej informuje, ¿e
od 1 wrzeœnia br. bêd¹ przyjmowane wnioski o ustalenie prawa do zasi³ku rodzinnego oraz dodatków do zasi³ku rodzinnego na nowy okres zasi³kowy: listopad 2011
– paŸdziernik 2012. Do wniosku nale¿y do³¹czyæ zaœwiadczenie urzêdu skarbowego o dochodach uzyskanych
przez pe³noletnich cz³onków rodziny w roku kalendarzowym 2010 (niezale¿nie od tego, czy osi¹gnêli jakiœ dochód czy nie) oraz zaœwiadczenie/oœwiadczenie dziecka,
które uczêszcza do szko³y ponadgimnazjalnej, potwierdzaj¹ce, ¿e dziecko w roku szkolnym 2011/12 kontynuuje naukê.
Od 16 sierpnia mo¿na sk³adaæ wnioski o ustalenie
prawa do œwiadczeñ z funduszu alimentacyjnego na okres
œwiadczeniowy: paŸdziernik 2011 - wrzesieñ 2012. Do
wniosku nale¿y przed³o¿yæ zaœwiadczenie urzêdu skarbowego lub oœwiadczenie o dochodach uzyskanych przez
pe³noletnich cz³onków rodziny w roku kalendarzowym
2010. Ponadto do wniosku nale¿y do³¹czyæ zaœwiadczenie komornika o bezskutecznoœci egzekucji œwiadczeñ alimentacyjnych lub oœwiadczenie stwierdzaj¹ce bezskutecznoœæ egzekucji, a tak¿e zaœwiadczenie szko³y lub szko³y
wy¿szej lub oœwiadczenie o kontynuowaniu nauki w roku
szkolnym/akademickim 2011/12 dla dziecka powy¿ej
18. roku ¿ycia.
Zarówno do œwiadczeñ rodzinnych, jak i funduszu
alimentacyjnego osoby, które maj¹ zas¹dzone alimenty,
a otrzymuj¹ ni¿sze ni¿ zas¹dzone w wyroku lub ugodzie
s¹dowej, do wniosku o ustalenie prawa do œwiadczeñ
przedk³adaj¹ zaœwiadczenie komornika lub oœwiadczenie o wysokoœci wyegzekwowanych alimentów w roku kalendarzowym 2010. Osoby, które posiadaj¹ gospodarstwo rolne przedk³adaj¹ zaœwiadczenie w³aœciwego organu gminy lub nakaz p³atniczy lub oœwiadczenie o wielkoœci gospodarstwa rolnego wyra¿onej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym
2010.
Osoby ubiegaj¹ce siê o dodatek z tytu³u opieki nad
dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przedk³adaj¹ zaœwiadczenie organu emerytalno-rentowego stwierdzaj¹ce, ¿e osoba ubiegaj¹ca siê by³a zg³oszona do ubezpieczeñ spo³ecznych, lub oœwiadczenie o
zg³oszeniu do ubezpieczeñ spo³ecznych wraz z kopi¹
imiennego raportu miesiêcznego potwierdzaj¹c¹ odprowadzanie sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne.
Osoby ubiegaj¹ce siê o dodatek z tytu³u samotnego
wychowywania dziecka, w przypadku kiedy ojciec dziecka jest nieznany, przedk³adaj¹ aktualny odpis zupe³ny
aktu urodzenia dziecka.
Je¿eli któryœ z cz³onków rodziny utraci³ dochód z
roku 2010 albo uzyska³ dochód po roku 2010, osoba
ubiegaj¹ca siê o œwiadczenia informuje Oœrodek o zmianach sytuacji dochodowej rodziny oraz do³¹cza do wniosku stosowne dokumenty. W przypadku uzyskania dochodu - zaœwiadczenie o dochodach za pierwszy pe³ny
przepracowany miesi¹c. Jeœli osoba utraci³a dochód, œwia-

dectwo pracy oraz inne dokumenty potwierdzaj¹ce w
ca³oœci lub czêœci utratê dochodu (np. roczne rozliczenie
podatkowe oraz wszystkie PIT-y sk³adaj¹ce siê na wspomniane rozliczenie). Poprzez utratê/uzyskanie dochodu
rozumie siê w myœl ustawy o œwiadczeniach rodzinnych:
 uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego/
zakoñczenie urlopu wychowawczego;
 utratê/uzyskanie prawa do zasi³ku lub stypendium dla bezrobotnych;
 utratê/uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy
zarobkowej, z wy³¹czeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzie³o – do œwiadczeñ rodzinnych (w
przypadku funduszu alimentacyjnego utrat¹/uzyskaniem
jest równie¿ umowa o dzie³o);
 utratê/uzyskanie zasi³ku przedemerytalnego
lub œwiadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego
œwiadczenia kompensacyjnego, a tak¿e emerytury lub
renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyj¹tkiem
rent przyznanych rolnikom w zwi¹zku z przekazaniem
lub dzier¿aw¹ gospodarstwa rolnego;
 wyrejestrowanie/rozpoczêcie pozarolniczej dzia³alnoœci gospodarczej.
Wszelkie zmiany sytuacji rodziny lub dochodowej
rodziny, jak  uzyskanie/utratê dochodu  podjêcie legalnej pracy za granic¹  zamieszkanie przez cz³onka
rodziny za granic¹ rezygnacja z nauki w szkole  uznanie dziecka przez ojca b¹dŸ s¹downe ustalenie ojcostwa
 zawarcie zwi¹zku ma³¿eñskiego przez wnioskodawcê
albo cz³onka rodziny itp.
- nale¿y zg³aszaæ niezw³ocznie, nie tylko w momencie sk³adania wniosku o ustalenie prawa do œwiadczeñ
rodzinnych/alimentacyjnych, ale tak¿e w okresie ich pobierania.
Wnioski o œwiadczenia rodzinne a tak¿e œwiadczenia z funduszu alimentacyjnego nale¿y z³o¿yæ w urzêdzie miasta w³aœciwym ze wzglêdu na miejsce zamieszkania (a nie sta³ego zameldowania). W przypadku zmiany miejsca zamieszkania nale¿y poinformowaæ o tym
organ wyp³acaj¹cy œwiadczenia.
Je¿eli któryœ z cz³onków rodziny podejmie legaln¹
pracê za granic¹ b¹dŸ zamieszka za granic¹ (na terenie
Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego), osoba pobieraj¹ca œwiadczenia b¹dŸ ubiegaj¹ca siê

STYPENDIA SOCJALNE
NA ROK SZKOLNY 2011/21
Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej informuje, ¿e wnioski o przyznanie stypendium
szkolnego na rok szkolny 2011/2012 bêd¹
przyjmowane w siedzibie Oœrodka od 1 wrzeœnia do 15 wrzeœnia br. Przypominamy, ¿e termin sk³adania wniosków jest bardzo wa¿ny, poniewa¿ wnioski z³o¿one po tym terminie nie
bêd¹ rozpatrywane.
Stypendium szkolne 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
opiekuñczo-wychowawczych, alkoholizm lub
narkomania, a tak¿e gdy rodzina jest niepe³na
lub wyst¹pi³o zdarzenie losowe. Dochód
uprawniaj¹cy do otrzymania stypendium wynosi 351 z³ netto na osobê w rodzinie.
Do wniosku o przyznanie stypendium nale¿y przed³o¿yæ zaœwiadczenia o dochodach
wszystkich cz³onków rodziny z sierpnia 2011
r. w wysokoœci netto. Osoby bezrobotne bez
prawa do zasi³ku przedk³adaj¹ stosowne zaœwiadczenie z Powiatowego Urzêdu Pracy. Osoby korzystaj¹ce ze œwiadczeñ pieniê¿nych z pomocy spo³ecznej mog¹ przed³o¿yæ wy³¹cznie
zaœwiadczenie Oœrodka o korzystaniu z tego
typu œwiadczeñ. Ponadto przed z³o¿eniem
wniosku o przyznanie stypendium nale¿y uzyskaæ pozytywn¹ opiniê dyrektora szko³y, do
której uczeñ uczêszcza (opiniê tak¹ dyrektor
wystawia na druku wniosku o przyznanie stypendium).
Wnioski o przyznanie stypendium s¹ do
pobrania w siedzibie Oœrodka, pok. 11.
Anna Salach - kierownik MOPS

o œwiadczenia rodzinne w MOPS zobowi¹zana jest poinformowaæ niezw³ocznie o tym fakcie.
Osoby powy¿ej 18. roku ¿ycia, które maj¹ przyznane œwiadczenia z funduszu alimentacyjnego, a tak¿e osoby, które maj¹ przyznane zasi³ki rodzinne na dzieci w
wieku powy¿ej 18. roku ¿ycia, dodatki z tytu³u rozpoczêcia roku szkolnego 2011/12 oraz dodatki z tytu³u
podjêcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,
s¹ zobowi¹zane do niezw³ocznego poinformowania
Oœrodka w przypadku rezygnacji z kontynuacji nauki. W
przypadku pobierania œwiadczeñ pomimo przerwania
przez nauki, œwiadczenia nienale¿nie pobrane podlegaj¹
zwrotowi ³¹cznie z ustawowymi odsetkami.
Rodzice dzieci rozpoczynaj¹cych w roku szkolnym
2011/12 naukê w szkole ponadgimnazjalnej poza miejscem zamieszkania we wrzeœniu powinni z³o¿yæ wniosek
o stosowny dodatek (na zamieszkanie albo dojazdy) oraz
przed³o¿yæ zaœwiadczenie ze szko³y lub oœwiadczenie o
uczêszczaniu dziecka do szko³y.
Osoby, których dzieci w roku szkolnym 2011/12
rozpoczn¹ roczne przygotowanie przedszkolne, a nie
maj¹ przyznanego dodatku do zasi³ku rodzinnego dla
tego dziecka z tytu³u rozpoczêcia roku szkolnego, powinny do 31 paŸdziernika z³o¿yæ wniosek o ten dodatek
na rok szkolny 2011/12 (dotyczy g³ównie dzieci z rocznika 2006).
Przypominamy, ¿e osoba, która pobra³a nienale¿nie œwiadczenia, jest zobowi¹zana do ich zwrotu ³¹cznie
z ustawowymi odsetkami.
Anna Salach - kierownik MOPS

Oświadczenie zamiast zaświadczenia

Od 1 lipca br. na mocy ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiêbiorców, osoby ubiegaj¹ce siê o œwiadczenia rodzinne i œwiadczenia z
funduszu alimentacyjnego zamiast obecnie wymaganych zaœwiadczeñ dotycz¹cych
okreœlonych okolicznoœci, od których uzale¿nione jest nabycie prawa do wnioskowanych œwiadczeñ, bêd¹ mog³y sk³adaæ oœwiadczenia.
Oœwiadczenia sk³adane bêd¹ pod rygorem odpowiedzialnoœci karnej za sk³adanie
fa³szywych zeznañ. Sk³adaj¹cy oœwiadczenie zobowi¹zany bêdzie do zawarcia w nim
klauzuli nastêpuj¹cej treœci: Jestem œwiadomy odpowiedzialnoœci karnej za z³o¿enie fa³szywego oœwiadczenia.

Mi³oœnicy muzyki bêd¹ mieli tego lata nie
lada gratkê, jako ¿e Eurochestries zawita do
nas a¿ dwukrotnie. Pierwsz¹ edycjê Miêdzynarodowego Festiwalu EUROCHESTRIES
Dolny Œl¹sk 2011 mamy ju¿ za nami – od 2
do 9 lipca goœciliœmy trzy m³odzie¿owe orkiestry: z Liceum Muzycznego w Grazu (Austria) pod batut¹ Roberta Fishera, z Prowincji
Malaga (Hiszpania), któr¹ prowadzi³ Angel
Luis Perez Garrido, oraz z Pañstwowej Szko³y Muzycznej II st. im. R. Bukowskiego we
Wroc³awiu, pod dyrekcj¹ Artura Wróbla. W
sumie ok. 150 m³odych instrumentalistów (a
tak¿e wokalistów), którzy codziennie o godz.
16 raczyli widzów, którzy w komplecie zasiadali w hali spacerowej (ok. 300), najznakomitszymi utworami kompozytorów, którzy
tworzyli historiê muzyki. Nie siêgano po nieznanych twórców lub trudne w odbiorze utwory, przewa¿a³a stara dobra klasyka: Czajkowski, Mozart, Beethoven, Straussowie – ojciec
i syna, Brahms, Mendelssohn, Haydn, Händel,
Dwoøak, Schumann...
Przedsmak mo¿liwoœci m³odych muzyków da³ ju¿ wystêp inauguracyjny Austriaków,
gdy m³odziutka Fateme Beytollahi zagra³a ca³y
koncert fortepianowy Haydna. A zagra³a jak
z nut, choæ gra³a bez nut! Owacja po wykonaniu koncertu by³a jak najbardziej zas³u¿ona. Z podobnym aplauzem spotka³ siê wystêp
Alexandra Heila, który zagra³ ca³y koncert
skrzypcowy Czajkowskiego na zakoñczenie
festiwalu.
Wspó³organizatorami Eurochestries by³y
miasta: Nowogrodziec, Nowe Miasto pod
Smrkiem, Karpacz, Lubañ, Leœna i Mirsk –
ka¿dy z zespo³ów dwukrotnie goœci³ przed
tamtejsz¹ publicznoœci¹, nie wszêdzie jednak
zdobywaj¹c widowniê, na jak¹ m³odzie¿ zas³u¿y³a sobie choæby swym talentem. Gdy w
hotelu „Go³êbiewski” w Karpaczu hiszpañskiej orkiestry s³ucha³o 300 osób, a w NowogrodŸcu wystêp Austriaków œci¹gn¹³ komplet
widzów do szkolnej auli, to w pozosta³ych
miastach koncertom przys³uchiwa³o siê od 15
do 25 osób!
Muzycy nie poszli, niestety, œladem
uczestników sierpniowych festiwali i nie prowadzili prób do fina³owego wystêpu w hali
spacerowej – wybrali salê gimnastyczn¹ w
szkole, pozbawiaj¹c kuracjuszy specyficznej
atmosfery, jaka zwykle towarzyszy³a porannym treningom. Za to fina³ godny by³ swej
nazwy – gdy ze 150 instrumentów zagrzmia³a uwertura do „Œpiewaków norymberskich”,
nikt nie mia³ w¹tpliwoœci co do umiejêtnoœci
m³odych muzyków, ani co do tego, ¿e nie ma
lepszego miejsca dla takich dŸwiêków, jak
w³aœnie hala spacerowa.
W dniu przerwy Hiszpanie pojechali zwiedzaæ Wroc³aw, Austriacy wybrali Drezno, a
wroc³awianie relaksowali siê w „Samotni”, a
wszyscy spotkali siê wieczorem w „Leopoldówce” na integracyjnej kie³basce z ogniska.
Wszyscy pozostawili po sobie wspania³e
wra¿enia muzyczne, które niebawem o¿ywi¹
halê spacerow¹, jako ¿e druga ods³ona Eurochestries rozpocznie siê ju¿ 8 sierpnia i potrwa do 13 sierpnia. Szczegó³y na plakatach i
na stronie miasta – zapraszamy! (aka)
Zdjêcia T. Chmielowiec i A.Karolczuk

Zakochani, urzeczeni, oczarowani

U góry uczestnicy pleneru podczas wernisa¿u prac. Poni¿ej - jedno z dokonañ H. Rusewicza, ju¿ z now¹ fontann¹ na pierwszym planie (teraz bêdzie to zapewne czêsty motyw)

W ostatnim tygodniu maja goœæmi Uzdrowiska byli plastycy amatorzy, którzy wziêli
udzia³ w pi¹tym ju¿ plenerze malarskim. W
tych dniach uroki Œwieradowa i otaczaj¹cej
przyrody na p³ótno przenosili: Henryk Rusewicz – prezes Stowarzyszenia Twórców Kultury z Lubina, Stanis³aw Rorzkowski (wiceprezes), Józef Pawlaczek, El¿bieta Pawlaczek
oraz Lidia Stembalska ze Œcinawy, Danuta
Stroczyñska z Wroc³awia i Stanis³aw Lachor
z Tychów (te¿ cz³onek STK).
Maluj¹ pastelami i olejami, piórkiem i
akrylem, tuszem i wêglem, na p³ótnie, papierze, skórze, szkle, jedwabiu. Specjalizuj¹ siê
w pejza¿ach, portrecie, martwej naturze, aktach, architekturze, przyrodzie. Jedni chwycili za pêdzel 10 lat temu, inni oddaj¹ siê swej
pasji od lat 40, czêsto zaszczepiaj¹ tê mi³oœæ
do sztuki swym dzieciom, a pani Lidia – tak¿e wnukom. W Œwieradowie z malarskiego
punktu widzenia urzek³y ich leœne drogi i bezdro¿a, rododendrony, góry i oczywiœcie architektura.
Nie ca³y czas tkwili przy sztalugach – du¿o
spacerowali, korzystali te¿ z us³ug SPA, bo
œlêczenie nad powstaj¹cym dzie³em powodowa³o przykurcz d³oni i ból w krêgos³upie.
- Œwieradów obmalowa³em z ka¿dej chyba strony – mówi H. Rusewicz. - JeŸdzimy w
kilka miejsc: nad Jezioro Czocha do Stankowic, na zamek Grodziec, odtwarzamy piêkno
starorzecza Odry w Dziewinie nieopodal Œcinawy, bywamy w Chobieni ko³o Rudnej, ale
Œwieradów nas zaczarowa³, wci¹¿ odkrywamy go na nowo, od pocz¹tku nas urzeka i przyci¹ga.
Efekty twórczych zmagañ z tworzywem i
otoczeniem mogliœmy podziwiaæ na
wernisa¿u koñcz¹cym plener – wiele
z tych obrazów zosta³o w Uzdrowisku i bêdziemy je
mogli najpewniej
ogl¹daæ, gdy zawisn¹ w S³oneczku
II. (aka)

Na straży ognia i wody
5 czerwca czerniawska OSP od godz. 16
do 1930 jako jedyny polski zastêp wspiera³ 10
jednostek czeskich, które gasi³y po¿ar lasu w
rejonie przejœcia granicznego. Akcja prowadzona by³a w bardzo trudnych warunkach
dojazdowych.
9 czerwca œwieradowscy ochotnicy
uczestniczyli w pokazach ratownictwa w
Szkole Podstawowej nr 1.
15 czerwca w godz. 1900-2100 trwa³y przygotowania œwieradowskich jednostek do æwiczeñ „Wypadek 2011” w rejonie ul. Sienkiewicza i Zakopiañskiej.
17 czerwca od rana trwa³y æwiczenia
„Wypadek 2011” (relacja na str. 8)
18 czerwca tu¿ po pó³nocy stra¿aków
wezwano do po¿aru aut na zapleczu jednego
z domów przy ul. Zdrojowej. W akcji trwaj¹cej pó³torej godziny udzia³ wzi¹³ zastêp OSP
Œwieradów i jednostka PSP z Lubania.
23 czerwca stra¿acy wraz z policjantami
i stra¿nikami miejskimi zabezpieczali trasê
10

procesji prowadzonej ulicami miasta z
okazji Bo¿ego Cia³a.
24 czerwca od godz. 800 do 1100 zastêp
œwieradowskich stra¿aków czyœci³ przepusty
w rejonie ul. Lwóweckiej.
29 czerwca rano stra¿acy gasili sadze, które zapali³ siê w kominie budynku przy ul.
Willowej.
Tadeusz Baka wykonuje obowi¹zki w zakresie obrony cywilnej, zarz¹dzania kryzysowego i ochrony ppo¿. - tel. 75 78 16 841, 75
78 16 155 i 512 243 887, a na czele nowo
wybranego zarz¹du Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Œwieradowie-Zdroju stan¹³ Ireneusz Bigus, tel. 662 288 913.
Obowi¹zki naczelnika w Œwieradowie pe³ni Mariusz Knet, tel. 696 068 170, a jego zastêpcy - Krzysztof Stasik, tel. 602 639 196.
W Czerniawie naczelnikiem jest Grzegorz Pacyna, tel. 500 798 806, zaœ jego zastêpc¹ Tomasz Prêczewski, tel. 663 152 910.

APEL OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŚWIERADOWIE-ZDROJU
Drodzy Mieszkañcy!
Stra¿acy ochotnicy od pokoleñ pe³ni¹ bezinteresown¹ s³u¿bê w ochronie zdrowia, ¿ycia,
mienia, œrodowiska, kultury i tradycji naszego miasta. Kieruj¹ siê najszlachetniejszymi
ideami w s³u¿eniu dobru drugiego cz³owieka, bezinteresownym odruchem serca, nios¹
pomoc we wszelkich zagro¿eniach, a pokonanie ich wymaga coraz wy¿szych umiejêtnoœci ochotników OSP oraz wyposa¿enia naszej jednostki w nowoczesny i specjalistyczny sprzêt ratowniczy, którego, niestety, nam
brakuje.
Dlatego APELUJEM i PROSIMY:
przedsiêbiorców,
spo³eczeñstwo,
sympatyków i przyjació³ OSP,
, wszystkich tych, którym pomogliœmy
w przesz³oœci oraz przysz³oœci bêdziemy pomagaæ ratowaæ zdrowie, ¿ycie i mienie o PRZEKAZANIE darowizny na rzecz
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Œwieradowie-Zdroju.
Szanowni Pañstwo moga nas wesprzeæ!
Zgodnie z art. 18 pkt 1 ustawy z 15 lutego
1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r., nr 54,
poz. 654 ze zmianami) podstawê opodatkowania, z zastrze¿eniem art. 21 i 22, stanowi
dochód ustalony zgodnie z art. 7 albo w art.
7a ust. 1, po odliczeniu darowizn przekaza-

nych na cele okreœlone w art. 4 ustawy z 24
kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie, organizacjom, o
którym mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy
prowadz¹cym dzia³alnoœæ po¿ytku publicznego w sferze zadañ publicznych, realizuj¹cym
te cele – ³¹cznie do wysokoœci nieprzekraczaj¹cej 10 proc. dochodu darczyñcy.
Dziêki Pañstwu przekazane œrodki wykorzystane zostan¹ na nastêpuj¹ce cele:
 podwy¿szenie remizy OSP po³o¿onej
w Œwieradowie-Zdroju przy ulicy Wyszyñskiego, by samochód marki SCANIA sta³ w
ogrzewanym gara¿u i móg³ byæ wykorzystywany do dzia³añ ratowniczo-gaœniczych przez
ca³y rok;
zakup œrodków ochrony osobistej, pianotwórczych oraz niezbêdny sprzêt specjalistyczny.
Pamiêtajmy, ¿e im lepiej wyposa¿ona jednostka OSP, tym szybsza i efektywniejsza w
ratowaniu ¿ycia i mienia naszych mieszkañców i goœci. Pomó¿my wspólnej sprawie!
Wszelkie datki prosimy wp³acaæ na rachunek bankowy OSP w Œwieradowie-Zdroju,
Bank Zachodni WBK I O/Œwieradów nr 36 1090 1997 0000 0005 2802 3314
Liczymy na Pañstwa wsparcie.
Cz³onkowie Zarz¹du
oraz stra¿acy ochotnicy OSP
w Œwieradowie-Zdroju

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

PODZIĘKOWANIA
Cz³onkowie Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Œwieradowie-Zdroju
pragn¹ z³o¿yæ na rêce Nadleœniczego Wies³awa Krzewiny podziêkowania za przekazanie darowizny pieniê¿nej. Przekazane œrodki przeznaczone zostan¹ na doposa¿enie jednostki.
Serdeczne podziêkowania sk³adamy równie¿ wszystkim darczyñcom,
którzy pomogli finansowo oraz rzeczowo w zorganizowaniu Dnia Stra¿aka, który odby³ siê 18 czerwca br.

Kronika
policyjna

5 maja na ul. Lwóweckiej VW passat najecha³ na wbiegaj¹cego na jezdniê konia – wypadek ten dla ka¿dego z uczestników zdarzenia zakoñczy³ siê zgo³a niefortunnie: koñ zgin¹³,
auto nadawa³o siê wy³¹cznie do kasacji, a kierowca wyl¹dowa³ w szpitalu po³amany w kilku
miejscach. Jak ustalono w toku postêpowania,
gospodarz, który pracowa³ w polu, postanowi³
zrobiæ sobie przerwê i pójœæ do domu. Wczeœniej uwi¹za³ konia, ten jednak zerwa³ siê z palika i znajom¹ tras¹ te¿ uda³ siê do domu. Niestety, pozbawiony opieki nazbyt frywolnie poczyna³ sobie na drodze i w koñcu zderzy³ siê z
autem. Ca³kowit¹ winê za wypadek ponosi w³aœciciel konia, który nie upilnowa³ zwierzêcia.
14 czerwca rano dwaj zakapturzeni mê¿czyŸni wtargnêli do œrodka kantoru przy ul.
Zdrojowej, przeskoczyli przez ladê, przytrzymali
kasjerkê, zabrali z kasy 5.000 z³ i ulotnili siê
nie czyni¹c jej ¿adnej krzywdy. Ca³a „akcja”
trwa³a raptem kilka minut. Trwaj¹ czynnoœci
zmierzaj¹ce do ustalenia i wykrycia sprawców.
18 czerwca o godz. 030 dyspozytor Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Lubaniu powiadomi³ dy¿urnego Komendy Powiatowej Policji w
Lubaniu o pal¹cym siê samochodzie stoj¹cym
na zapleczu jednego z domów przy ul. Zdrojowej. W toku podjêtych czynnoœci ustalono, ¿e
ca³kowitemu spaleniu uleg³ VW Passat, a stoj¹ce obok dwa inne pojazdy zosta³y czêœciowo
uszkodzone w wyniku dzia³ania wysokiej temperatury. Obecnie pod nadzorem Prokuratury
Rejonowej w Lubaniu prowadzone jest w tej
sprawie postêpowanie przygotowawcze, które
ma ustaliæ, czy by³o to podpalenie, a podjête
czynnoœci zmierzaj¹ do ustalenia okolicznoœci
zwi¹zanych z tym zdarzeniem.
27 czerwca w godzinach wieczornych w
Krobicy piêciu m³odych mê¿czyzn pobi³o
mieszkañca tej miejscowoœci, jak siê okaza³o jednego z dzielnicowych œwieradowskiego rewiru. Funkcjonariusze ustalili, ¿e grupa wesz³a
na posesjê nale¿¹c¹ do 35-letniego policjanta,
zaczê³a dobijaæ siê do drzwi budynku, a kiedy
gospodarz wyszed³ na zewn¹trz, zosta³ przez

nich bez powodu pobity, w wyniku czego dozna³ z³amania nosa oraz licznych st³uczeñ i siniaków na ca³ym ciele. Mê¿czyzna zosta³ przewieziony do szpitala w Lubaniu. Sprawców (w
wieku 16-21 lat) szybko z³apano: czterech z
nich to mieszkañcy Krobicy, jeden pochodzi z
s¹siedniej miejscowoœci. Wszyscy, oprócz 16latka, byli po alkoholu. Zatrzymani - poza najm³odszym - trafili do policyjnego aresztu, a s¹d
na wniosek policji i prokuratury zastosowa³
tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesiêcy. Za czynn¹ napaœæ na funkcjonariusza policji groziæ im mo¿e nawet do 10 lat pozbawienia wolnoœci.
29 czerwca po po³udniu ciê¿arówka iveco
z Jeleniej Góry, wype³niona 10 tonami napojów, podje¿d¿aj¹c na strome wzniesienie ul.
Strumykowej nagle stanê³a, gdy¿ silnik odmówi³ pos³uszeñstwa i nie da³ siê ponownie zapaliæ. Kierowca ciê¿arówki pozostawi³ auto na
poboczu, podk³adaj¹c klin pod tylne ko³o, i
poszed³ szukaæ pomocy, licz¹c, ¿e uda mu siê
œci¹gn¹æ jakiœ ciê¿ki sprzêt do holowania. Jeszcze nie odszed³ na dobre od wozu, gdy dostrzeg³, ¿e auto zaczê³o siê cofaæ. Prawdopodobnie pod wp³ywem wysokiej temperatury
klin wtopi³ siê w asfalt, co spowodowa³o stoczenie siê ciê¿arówki. Na nic zda³ siê poœcig za
umykaj¹cym samochodem, który wywróci³ siê
i ty³em uderzy³ w pobliski budynek, burz¹c dwie
œciany noœne (na zdjeciu poni¿ej). Nadzór budowlany podj¹³ decyzjê o rozbiórce domu, a
kierowca (by³ trzeŸwy) otrzyma³ mandat za niew³aœciwe zabezpieczenie pojazdu. Na szczêœcie
w momencie wypadku w domu nie by³o nikogo, w³aœcicielka mia³a dom ubezpieczony od
zdarzeñ losowych, ponadto nale¿y siê jej te¿
odszkodowanie z tytu³u OC pojazdu.
W maju i czerwcu policja œwieradowska
zatrzyma³a troje nietrzeŸwych kierowców:
dwóch panów (jednego z Olszyny i jednego ze
Œwieradowa) i jedn¹ pani¹ (z Mirska), a u ka¿dego z nich alkomat wykaza³ ok. 2 promile alkoholu w trakcie prowadzenia pojazdów.
(opr. aka)

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

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

Zdjêcie pochodzi z portalu http://kontakt24.tvn.pl/temat,ciezarowka-wjechala-w-budynek,117812.html?grupa=najnowsze

NIEMOŻLIWE, A JEDNAK!
Po raz drugi goœciæ bêdziemy Lato z Radiem, i to w dodatku w 40. rocznicê jego istnienia – tym razem 20 sierpnia. Fina³em bogatego programu kulinarno-rozrywkowego bêd¹ godzinne koncerty gwiazd polskiej sceny muzycznej: zespo³ów
Chemia i Formacja Nie¿ywych Schabuff oraz Kory (by³ej
wokalistki zespo³u Maanam). To jeszcze nie koniec atrakcji,
bo tu¿ po koncertach przewidywany jest potê¿ny pokaz sztucznych ogni pn. IZERY FLAMES.
Du¿o zachodu nas kosztowa³o, by rok po roku Lato z radiem koncertowa³o w tej samej miejscowoœci. Podnieœliœmy
sobie poprzeczkê wysoko, bo teraz oka¿e siê, ¿e mieszkañcy i
goœcie nie wyobra¿aj¹ sobie lata bez imprezy z tak wysokiej
pó³ki.

Na bie¿¹co

REMONTY DRÓG

SUCHA KĄPIEL Z ODZYSKU
Trwa projektowanie nowego Ÿród³a wody mineralnej przy
ul. Zdrojowej (poni¿ej wizualizacja). Pod koniec lipca gotowy bêdzie projekt, a pierwsza woda pop³ynie latem przysz³ego roku.

Jeœli chodzi o nowe trasy zjazdowe, w studium uwarunkowañ do zmiany planu przestrzennego wyznaczyliœmy przebieg
tych tras przez nasz¹ gminê, teraz to samo trzeba zrobiæ po
stronie Mirska.
Rozmawialiœmy te¿ o wspólnych przedsiêwziêciach promocyjno-imprezowych. Najbli¿sza impreza zorganizowana
przez gondolê przy wsparciu gminy odbêdzie siê w po³owie
lata, a jej bohaterem bêdzie Adam Ma³ysz, który zaprezentuje
siê w swej nowej specjalnoœci - jako kierowca rajdowy.
W planie mamy te¿ wspólne organizowanie mniejszych
weekendowych imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym.

DWIE PIERWSZE SEKCJE SINGLTREKA

Woda wyp³ywaæ bêdzie pod ciœnieniem CO2 i tak naturalnie nasycona pop³ynie do poide³ek przy ul. Zdrojowej, natomiast separator umieszczony w Ÿróde³ku z pozosta³ej wody
oddzieli CO2, który zostanie „przetransportowany” do Domu
Zdrojowego, gdzie na bazie tego w³aœnie gazu powstanie nowy
zabieg – sucha k¹piel w CO2.

ALMANACH STOWARZYSZEŃ
8 czerwca w Nowym Mieœcie odby³a siê uroczysta inauguracja z okazji wydania Almanachu Stowarzyszeñ dzia³aj¹cych w Górach Izerskich i na Pogórzu Izerskim po obu stronach granicy. Projekt dofinansowany by³ dotacj¹ ze funduszy
UE, a przedsiêwziêcie pokaza³o, ¿e wspó³praca z w³adzami
Nowego Miasta z roku na rok uk³ada nam siê coraz lepiej.

MAŁYSZ W ŚWIERADOWIE?
WIELE NA TO WSKAZUJE
20 czerwca w Krakowie w siedzibie spó³ki ZASADA SA
spotka³em siê z Sobies³awem Zasad¹, a tematy rozmów by³y
niezmienne: aquapark przy ul. Zakopiañskiej, nowe trasy zjazdowe i inwestycje parkingowo-hotelowe na gruntach dzier¿awionych od gminy. Inwestor, mimo naliczanych kar i mimo
wyst¹pienia przez gminê do s¹du o egzekucjê, deklaruje dotrzymanie zakresu inwestycji basenowych i rozpoczêcie ich w
przysz³ym roku.

Co dalej? Zg³osiliœmy do Dolnoœl¹skiej S³u¿by Dróg i
Kolei we Wroc³awiu w³aœciciela drogi, wspóln¹ przebudowê
ul. D³ugiej za 1 mln z³, czekamy na og³oszenie naboru z funduszu unijnego na budowê oczyszczalni i na kanalizowanie
osiedla (wartoœæ - ok. 5 mln z³), liczymy na przejêcie od Nadleœnictwa pozosta³oœci Wie¿y Wilhelma, wnet uruchomiamy
singltreki, które stan¹ siê znacz¹c¹ atrakcj¹ Czerniawy, uruchamiane w 2012 r. nowe hotele dadz¹ ponad 60 miejsc pracy, planujemy badanie i przejêcie Ÿród³a Cesarza Józefa, a
wspólnie z Uzdrowiskiem - uruchomienie Ÿród³a Czerniawianka.
Plany maj¹ zawsze to do siebie, ¿e trudno je zrealizowaæ
w 100 procentach - niewykonanie choæby jednego z zamierzonych zadañ traktowane jest przez niektórych mieszkañców
niemal jak klêska ¿ywio³owa, co przyæmiewa pozosta³e udane realizacje.

21 czerwca zakoñczy³y siê prace przy budowie dwóch
pierwszych sekcji singltreka: pierwsza przy przejœæiu granicznym w Czerniawie, druga przy Wie¿y Wilhelma (na granicy z
Pobiedn¹). Oficjalnie sekcje te nie mog¹ byæ jeszcze udostêpnione rowerzystom, ale ci ju¿ wiedz¹ o singltrekach i je¿d¿¹
nawet po placu budowy. Czesi tak¿e zakoñczyli budowê kolejnych sekcji i gdy tylko pogoda pozwoli, z koñcem sierpnia
ca³y projekt powinien zostaæ zakoñczony. W tym roku skorzystamy jedynie z koñcówki sezonu rowerowego, ale ju¿ na
przysz³y rok przygotowujemy wspólnie z Nadleœnictwem i
parterem czeskim atrakcyjn¹ ofertê dla mi³oœników jednoœladów. Zamierzamy skoncentrowaæ siê na przyci¹gniêciu w Góry
Izerskie zarówno rowerowych grup rodzinnych, jak i amatorów trudniejszych wyzwañ terenowych. Co roku oferta bêdzie uatrakcyjniana o kolejne pomys³y, takie jak myjnie dla
rowerów czy punkty serwisowe. Liczymy te¿, ¿e ten katalog
zostanie poszerzony o oferty przygotowane przez naszych
hotelarzy.
Ju¿ wiosn¹ planujemy now¹ edycjê Niezbêdnika Turysty
poszerzonego o ofertê dla rowerzystów.

CO BYŁO I CO BĘDZIE W CZERNIAWIE?

Rozpoczê³a siê przebudowa czêœci ul. Bronka Czecha i
ca³ej Asnyka – do koñca sierpnia przewidujemy zakoñczenie
prac, które poch³on¹ pó³ mln z³ (w ca³oœci z MSWiA).
10 lipca rozpoczynamy remont ul. Pi³sudskiego (od ul.
Wyszyñskiego do Nadbrze¿nej), na któr¹ otrzymaliœmy 100procentow¹ dotacjê z MSWiA na usuwanie skutków powodzi
– w sumie ok. 1 mln z³. S¹ to wa¿ne arterie komunikacyjne:
ul. Pi³sudskiego ma przenosiæ du¿y ruch samochodowy, a ul.
Asnyka – poniewa¿ wype³nia plan odci¹¿ania ul. Zdrojowej.
10 lipca rusza tak¿e przebudowa I czêœci ul. Zdrojowej od apteki do hotelu KWISA (za 1,5 mln z³) – ta trudna inwestycja na pewno dostarczy nam mnóstwo emocji, których
przedsmak mia³em na spotkaniu 5 lipca z mieszkañcami i
przedsiêbiorcami z tej ulicy, zainteresowanymi utrudnieniami, jakich powinni siê spodziewaæ w zwi¹zku z reorganizacj¹
ruchu w tym rejonie miasta.
Oczekujemy kolejnej dotacji z MSWiA na remont ulic:
Cichej i Sk³odowskiej-Curie.

MINIGOLF
Rozpoczê³y siê roboty budowlane na przysz³ym polu minigolfa, które z planowan¹ aran¿acj¹ przestrzeni bêdzie jednym z najwiêkszych i najciekawszych w Polsce. Samo pole
udostêpniane bêdzie bezp³atnie, p³aciæ siê bêdzie jedynie symboliczn¹ kwotê za wypo¿yczenie sprzêtu bêd¹cego w dyspozycji s¹siednich restauracji i hoteli. Na polu golfowym mamy
ambitny zamiar organizowania presti¿owych zawodów przynajmniej dwa razy w roku. Koszt inwestycji – prawie 300 tys.
z³, zakoñczenie prac – koniec sierpnia.

AQUAPARK NA PROSTEJ

Z³o¿one jest ju¿ pozwolenie na budowê Aquaparku przy
hotelu MALACHIT. Jeœli nie pojawi¹ siê jakieœ nieoczekiwane problemy techniczne, na prze³omie sierpnia i wrzeœnia koparki powinny wjechaæ na plac.

29 czerwca w Czerniawie odby³a siê sesja Rady Miasta,
poœwiêcona g³ówne sprawom osiedla. Podsumowaliœmy dotychczas zrealizowane inwestycje gminne i prywatne oraz rozmawialiœmy o planach na przysz³oœæ. Dotychczasowe przedsiêwziêcia to: rozbudowa Centrum Rehabilitacji na 80 miejsc
(trwa), budowa hotelu IZERSKIE BANIE i VILLA COTONINA (trwa), budowa hotelu ZAMECZEK i budowa hotelu przy
Czarcim M³ynie (w trakcie), rewitalizacja m³yna, dzia³aj¹cy
ju¿ MALINOWY DWÓR, wytyczanie singltreków na Czerniawskiej Kopie, wyremontowana ul. G³ówna, odtworzenie
parków zdrojowych, wykonany czêœciowo deptak (przy Domu
Zdrojowym) i gotowa dokumentacja na jego przed³u¿enie.

KARA ZA WYWO¯ENIE ŒMIECI DO LASU I DZIKIE WYSYPISKA ŒMIECI

Stra¿ Miejska w Œwieradowie-Zdroju informuje, ¿e zgodnie z art. 75 § 1 ustawy z 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeñ
(Dz. U. nr 12, poz. 114 z póŸn. zm.): „kto bez zachowania nale¿ytej starannoœci wystawia lub wywiesza
ciê¿kie przedmioty albo nimi rzuca, wylewa p³yny, wyrzuca nieczystoœci albo doprowadza
do wypadania takich przedmiotów lub wylewania siê p³ynów, podlega karze grzywny do
500 z³otych albo karze nagany”. Wyrzucanie œmieci w miejscu niedozwolonym stanowi
wiêc wykroczenie. Zgodnie natomiast z art. 154 § 2 kodeksu wykroczeñ: „kto wyrzuca na
nienale¿¹cy do niego grunt polny kamienie, œmieci, padlinê lub inne nieczystoœci, podlega
karze grzywny do 1000 z³otych albo karze nagany”.

U R Z ¥ D M I A S TA W Y K A Z U J E
Burmistrz Miasta Œwieradów-Zdrój informuje, ¿e 8 lipca na tablicy og³oszeñ Urzêdu
Miasta zosta³y wywieszone - na okres 21 dni - wykazy w sprawie wyznaczenia do sprzeda¿y, na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym, lokali mieszkalnych o numerach:
- 2, 3 i 4 znajduj¹cych siê w budynku przy ul. 11. Listopada 24, wraz z
oddaniem w u¿ytkowanie wieczyste u³amkowej czêœci dzia³ki nr 56, am. 3, obr. V.
- 2, 5 i 16 znajduj¹cych siê w budynku przy ul. Willowej 7, wraz z oddaniem w u¿ytkowanie wieczyste u³amkowej czêœci dzia³ki nr 13/12, am. 3, obr. IV.
Wykazy s¹ dostêpne do wgl¹du w godzinach pracy Urzêdu.

Notatnik
Uzdrowiskowy
Prywatyzacja - finisz
Od 16 listopada ub.r. trwa drugi proces
prywatyzacyjny Uzdrowiska „ŒwieradówCzerniawa” Sp. z o.o. Spoœród szeœciu firm
zainteresowanych kupnem Spó³ki tylko dwie
wroc³awskie firmy z³o¿y³y oferty wi¹¿¹ce Polski Holding Medyczny PCZ SA i KGHM
I Fundusz Inwestycyjny Zamkniêty Aktywów
Niepublicznych. Minister skarbu wybra³ obu
inwestorów do równoleg³ych negocjacji, a 2
czerwca wskaza³ na Polskie Centrum Zdrowia, które otrzyma³o wy³¹cznoœæ do 17 czerwca. Jednak negocjacje zakoñczy³y siê bez rozstrzygniêcia i 28 czerwca minister podj¹³ decyzjê o przyznaniu KGHM wy³¹cznoœci negocjacyjnej do 22 lipca.
Po uzgodnieniu ceny zakupu za 1 udzia³
Spó³ki, minister bêdzie rozmawia³ z inwestorem o podwy¿szeniu kapita³u, planowanych
inwestycjach i okresie gwarancji. Po tych
wszystkich uzgodnieniach satysfakcjonuj¹cych obie strony, zostanie zaparafowana umowa i ministerstwo wyda zgodê na rozmowy z
przedstawicielami za³ogi na negocjacje pakietu socjalnego. Zwi¹zki maj¹ 14 dni na uzgodnienia, po czym ministerstwo wraz z inwestorem podpisuj¹ umowê sprzeda¿y.
Polski Holding Medyczny PCZ zainteresowany jest zakupem uzdrowisk: SzczawnoJedlina, Kamieñ Pomorski i Wysowa, a 30
czerwca kupi³ Przerzeczyn.
KGHM ju¿ jest w³aœcicielem Zespo³u
Uzdrowisk K³odzkich, Cieplic i Po³czyna, a
poza Œwieradowem ma tak¿e ochotê na
Szczawno-Jedlinê.

III i IV kwarta³u br. przewidziane jest og³oszenie przetargów na zakup i monta¿ wyposa¿enia pokojów, kawiarni i recepcji, na zakup sprzêtu RTV i ICT oraz na dostawy sprzêtu leczniczo-rehabilitacyjnego.

Winda dla dzieci
W Szpitalu Uzdrowiskowym dla Dzieci
w Czerniawie od kwietnia br. budowana by³a
winda osobowa - niezbêdna dla utrzymania
kontraktu z NFZ na leczenie dzieci. 27 czerwca dŸwig, na którego monta¿ wydano 200 tys.
z³, zosta³ uroczyœcie uruchomiony, w obecnoœci m.in. przedstawicielki Ministerstwa Skarbu Pañstwa - Moniki Maleszy, cz³onków Rady
Nadzorczej Uzdrowiska, wicestarosty lubañskiego Konrada Rowiñskiego oraz œwieradowskich radnych.
Z tej okazji dzieci i m³odzie¿ przebywaj¹ce na turnusie leczniczym przygotowa³y
czêœæ artystyczn¹, w której nie zabrak³o wspania³ych piosenek, wystêpu baletowego, solówki gitarowej i przepiêknych grupowych uk³adów tanecznych. W podziêkowaniu za te perfekcyjnie przygotowane i zaprezentowane
pokazy oraz za stworzenie wspania³ej atmosfery Zarz¹d Uzdrowiska w nagrodê zaprosi
ca³y turnus na wjazd kolej¹ gondolow¹ na
Stóg Izerski.
Wewn¹trz budynku pomalowano wszystkie pokoje, korytarze i pomieszczenia punktu
¿ywienia, wyremontowano balkony, podbicia
dachu oraz poprawiono nawierzchniê boiska
przyszkolnego, na którym zamontowano pi³kochwyty.

Nowe
S³oneczko
Uzdrowisko realizuje projekt pn. „Rozbudowa istniej¹cego
budynku sanatorium
S³oneczko w Œwieradowie-Zdroju” w ramach priorytetu 1
„Wzrost konkurencyjnoœci dolnoœl¹skich
przedsiêbiorstw – Dotacje inwestycyjne dla
przedsiêbiorstw prowadz¹cych dzia³alnoœæ uzdrowiskow¹
zlokalizowanych w
miejscowoœciach
uzdrowiskowych”. Od
podstaw wznoszony
jest nowy obiekt czterokondygnacyjny na
100 miejsc z pe³n¹
baz¹ zabiegow¹ i baPierwszy kurs wind¹ w towarzystwie wicestarosty K. Rowiñskiego.
senem rehabilitacyjPonadto w Czerniawie Spó³ka wyremonnym oraz baz¹ gastronomiczn¹.
Obiekt ten na wysokoœci drugiej kondy- towa³a schody do zbiornika wody gospodargnacji scalony bêdzie ³¹cznikiem z istniej¹- czej przy ul. Granicznej oraz ujêcie wody
cym obiektem. Realizacja inwestycji rozpo- gospodarczej na Czarnym Potoku - zniszczoczê³a siê w grudniu 2010 r., a zakoñczenie pla- ne w czasie ostrej zimy.
W ci¹gu 5 miesiêcy na remonty i inwestynowane jest na 30 czerwca 2012 r. Wartoœæ
inwestycji wynosi 5 mln z³, z czego 1,6 mln cje wydano 1.2 mln z³.
z³ otrzymaliœmy ze œrodków unijnych.
Obecnie Firma „Westbud” wykona³a trzy
Projekt TRANSRADON
kondygnacje budynku g³ównego wraz ze stropem, trwaj¹ prace
przy czwartej kondygnacji. Wykonano ju¿ roboty budowlane o ³¹cznej
wartoœci ponad 850
tys. z³, a ekipa trzyma siê zatwierdzonego harmonogramu. Na prze³omie

Uzdrowisko „Œwieradów-Czerniawa”
wraz z Gmin¹ Œwieradów-Zdrój przyst¹pi³o jako trzeci partner - do projektu „miêkkiego”
z niemieckich œrodków unijnych w ramach
przedsiêwziêcia pn. TRASNRADON, ktorego liderem jest Europejskie Stowarzyszenie
Uzdrowisk Radonowych EURADON.
W latach 2012-2014 mamy szansê pozyskaæ 180 tys. euro na dzia³ania promocyjne w
Uzdrowisku (przy zwrocie 85 proc. œrodków!).

Dzia³ania Stra¿y Miejskiej
art. 50 kw nieopuszczanie zbiegowiska publicznego,
art. 10 ust.
2a ustawy z
13 wrzeœnia
1996 r. o
utrzymaniu czystoœci i porz¹dku
w gminach.

W czerwcu 2011 roku Stra¿ Miejska w
Œwieradowie-Zdroju:
 dwukrotnie zabezpiecza³a miejsce
zdarzenia;
 zabezpiecza³a trasê procesji (wraz z
OSP Czerniawa) w zwi¹zku z uroczystoœciami Bo¿ego Cia³a;
 bra³a udzia³ w æwiczeniach ratowniczych „Wypadek 2011”;
 uczestniczy³a w akcji „Czytanie dzieciom”;
 dokonywa³a kontroli terenów znajduj¹cych siê przy szko³ach pod wzglêdem mo¿liwych osób spo¿ywaj¹cych alkohol, zaœmiecaj¹cych teren, dokonuj¹cych dewastacji
mienia szkolnego i pal¹cych tytoñ;
 kontrolowa³a tereny by³ych wysypisk
œmieci na terenie miasta;
 trzykrotnie interweniowa³a w stosunku do osób nietrzeŸwych;
 wspó³pracowa³a z Policj¹, Nadleœnictwem i pogotowiem ratunkowym;
 kontrolowa³a rejony, w których dochodzi czêsto do spo¿ywania alkoholu w miejscach publicznych;
 kontrolowa³a parki i tereny zielone,
gdzie znajduj¹ siê ³awki pod wzglêdem mo¿liwych ich uszkodzeñ;
 podjê³a 14 interwencji, które zosta³y
zg³oszone do referatu Stra¿y Miejskiej przez
mieszkañców;
 16 czerwca uratowano ma³¹ sarenkê,
która wpad³a do studni;
 wielokrotnie interweniowa³a w zwi¹zku z naruszeniem art. 85 ust. 1a ustawy z 11
marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierz¹t
oraz zwalczaniu chorób zakaŸnych zwierz¹t,
art. 77 kw - niezachowanie zwyk³ych lub nakazanych œrodków przy trzymaniu zwierzêcia, art. 144 kw - uszkadzanie roœlinnoœci,

Stra¿ Miejska ma swoj¹ siedzibê w Urzêdzie Miasta przy ul. 11. Listopada 35, a stra¿nicy czekaj¹ na sygna³y od mieszkañców w
poniedzia³ki w godz. 800-1600 oraz od wtorku do pi¹tku w godz. 730-1530.
Telefony kontaktowe: Dominika Pater
- 501 954 355, Boles³aw Sautycz - 500 231
708.

16 czerwca gmina podpisa³a z firm¹ Ziajka umowê na roboty uzupe³niaj¹ce przy budowie nowej drogi (od ul. Wyszyñskiego z
³¹cznikiem do ul. Piastowskiej). Wartoœæ umowy - 35.000 z³, z terminem wykonania do 30
lipca.
21 czerwca og³oszono przetarg na dowóz
dzieci do szkó³ w roku 2011/12. Zadanie podzielono na dwie czêœci: dowóz uczniów do
MZS i do szko³y w Czerniawie. Termin sk³adania ofert minie 15 lipca.
2 lipca og³oszono przetarg na kredyt bankowy inwestycyjny w kwocie 2 mln z³ na finansowanie planowanego deficytu bud¿etu
gminy. Zaci¹gniêtym kredytem zostan¹ pokryte wydatki na zadania inwestycyjne realizowane przy wspó³udziale œrodków pochodz¹cych z bud¿etu UE. Termin sk³adania ofert 22 lipca 2011 r.

5 lipca otwarto jedyn¹ ofertê na zadanie
pn „Odnowa zniszczonych budynków mieszkalnych na obszarze rewitalizacji – miasta
Œwieradów-Zdrój” - z³o¿y³a j¹ firma GregorBud Grzegorza Rychlickiego z Radostowa.
Wykonawca zaproponowa³ na zadanie nr 1 remont domu przy ul. Pi³sudskiego 1 - 240
tys. z³ (gmina wraz ze wspólnot¹ mieszkaniow¹ zamierza na ten cel przeznaczyæ 254
tys. z³), a na zadanie nr 4 - remont domów
przy ul. Zdrojowej 12 i 14 - 379.940,99 z³, w
tym ul. Zdrojowa 12 – 198.419,80 z³, a ul.
Zdrojowa 14 – 181.521.19 z³ (gmina ze wspólnotami zamierza³a przeznaczyæ 369.000 z³, w
tym Zdrojowa 12 – 196.000 z³, a Zdrojowa
14 – 173.000). Trwa weryfikacja dokumentów z³o¿onych przez wykonawcê.
Na remont domów przy ul. Zdrojowej 5 i
10 nie z³o¿ono ¿adnych ofert.
(Opr. aka)

Wspólnie z Gmin¹ Œwieradów-Zdrój bêdziemy prowadziæ dzia³ania promuj¹ce lecznictwo uzdrowiskowe i sam radon - jako bogactwo naturalne. W programie mamy ponadto
zorganizowanie warsztatów medycznych i
konferencji naukowych.
Otrzymane œrodki finansowe przeznaczymy równie¿ na prowadzenie badañ naukowych, celem poszerzenia wachlarza zabiegów
na bazie wody radoczynnej. Wyj¹tkowo, jako
jedyni, otrzymamy 33 tys. euro na inwesty-

cje, w ramach których planowane jest uruchomienie nowych trzech prototypowych zabiegów, z których jeden bêdzie ogólnodostêpny
dla mieszkañców i turystów.
Wraz z innymi partnerami utworzymy stronê internetow¹ dla wszystkich uzdrowisk radonowych i nakrêcimy film DVD o naszych
wspólnych przedsiêwziêciach.

5 lipca przy ul. Leœnej (powy¿ej rezydencji „Basieñka”) zosta³y znalezione trzy szczeniaki rasy mieszanej. Jeden z nich w momencie przyjazdu Stra¿y Miejskiej znajdowa³ siê
w studni z zaworem wodnym na g³êbokoœci
oko³o 1,5 metra. Bez naszej pomocy nie mia³by szans na prze¿ycie. Pieski by³y wystraszone, mokre, g³odne. Nie wiadomo dok³adnie, od ilu dni przebywa³y w tym miejscu.
Mimo wielu og³oszeñ na plakatach i informacji w internecie tylko jeden ze szczeniaków znalaz³ dom. Jest to wyj¹tkowy akt bezdusznoœci, przecie¿ pies to nie rzecz, ale istota ¿yj¹ca, zdolna do odczuwania cierpienia,
tak jak mówi ustawa o ochronie zwierz¹t, i
cz³owiek jest mu winien poszanowanie,
ochronê i opiekê. W tym przypadku tego nie
by³o.

Dorota Gi¿ewska
Prezes Zarz¹du Uzdrowiska

W paszczy NATURY

4 lutego br. ukaza³o siê rozporz¹dzenie
ministra œrodowiska z 12 stycznia 2011 r.
w sprawie obszarów specjalnej ochrony
ptaków, w drodze którego wyznaczono 3
nowe obszary Natura 2000 - jednym z nich
jest obszar „Góry Izerskie” o kodzie
PLB020009.
Co to oznacza w praktyce dla mieszkañców Œwieradowa?
Mimo ¿e w Górach Izerskich ju¿ wczeœniej wyznaczono 2 obszary Natura 2000, to
jednak dopiero ten ostatni bezpoœrednio „dotyka” zarówno miasta, jak i jego mieszkañców. Dlaczego? Nie tylko dlatego, ¿e kilkaset
hektarów (dok³adnie 401,7) obszaru znalaz³o
siê w gminie œwieradowskiej, lecz tak¿e dlatego, ¿e filozofia ochrony przyrody w Naturze 2000 jest nieco inna od tej, do której siê
przyzwyczailiœmy.
Trochê historii, czyli co to jest w³aœciwie obszar Natura 2000?
Po burzliwym rozwoju przemys³owym i
po zmianach w œrodowisku, które ten rozwój
spowodowa³, Europa dziœ chce, by jej rozwój
dokonywa³ siê z poszanowaniem œrodowiska
i krajobrazu. W tym celu - tworz¹c ideê obszarów naturowych - podjêto nawet zobowi¹zanie, aby do roku 2010 zatrzymaæ utratê tzw.
ró¿norodnoœci biologicznej w obszarze Unii
Europejskiej. Wiadomo, ¿e na obszarach silnie zmienionych przez cz³owieka wystêpuje
mniejsza liczba gatunków, czego dobrym
przyk³adem s¹ ubogie w ptaki pola uprawne
Holandii i wci¹¿ jeszcze bogate obszary rolne Polski.
Podstawow¹ ide¹ na obszarach Natura
2000 jest tzw. zrównowa¿ony rozwój, czyli
taki, który gwarantuje, oprócz rozwoju „dziœ”,
równie¿ szansê rozwoju w przysz³oœci – bez
szkody w œrodowisku. Inaczej mówi¹c, mo¿na korzystaæ ze œrodowiska w taki sposób, by
nie uszczupliæ jego zasobów w przysz³oœci.
Dobrym przyk³adem jest zasada stosowana w
leœnictwie, gdzie zawsze wycina siê mniej lasu
ni¿ go sadzi.
Oczywiœcie, powstanie nowego obszaru
chronionego budzi obawy co do nowych ograniczeñ i zakazów, które siê razem z nim pojawi¹. Idea obszarów Natura 2000 stanowi inaczej, co najlepiej obrazuje stwierdzenie, ¿e na
tych obszarach „zabrania siê zakazywaæ”, z
pewnymi zastrze¿eniami.
To, rzecz jasna, brzmi górnolotnie, a dla
przeciêtnego zjadacza chleba wa¿ne jest, jaki
naprawdê wp³yw na jego ¿ycie ma pojawienie siê takiej formy ochrony. Tutaj warto zajrzeæ do przepisów, które dotykaj¹ problemu.
Podstawowym prawem w tym zakresie s¹
dyrektywy unijne, a w³aœciwie w naszym przypadku Dyrektywy Siedliskowej, która stanowi w art. 6 ust. 3:
„Ka¿dy plan lub przedsiêwziêcie, które nie
jest bezpoœrednio zwi¹zane lub konieczne do
zagospodarowania obszaru, ale które mo¿e na
niego w istotny sposób oddzia³ywaæ, zarówno oddzielnie, jak i w po³¹czeniu z innymi
planami lub przedsiêwziêciami, bêdzie podlegaæ odpowiedniej ocenie z punktu widzenia
za³o¿eñ jego ochrony.”
Bardziej szczegó³owo ujmuje problem art.
33 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, który
opisuje jedyne ograniczenie obowi¹zuj¹ce na
obszarach Natura 2000:
„Na obszarach Natura 2000 zabrania siê
podejmowania dzia³añ, które mog¹ w znacz¹cy sposób pogorszyæ stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roœlin i zwierz¹t,
a tak¿e w znacz¹cy sposób wp³yn¹æ negatywnie na gatunki, dla których ochrony zosta³
wyznaczony obszar Natura 2000”
Co to oznacza? To znaczy, ¿e w³aœciwie
ka¿de dzia³anie, które nie s³u¿y bezpoœrednio
ochronie, mo¿e oddzia³ywaæ na œrodowisko i
podlegaæ ocenie, czy mo¿na je realizowaæ na
obszarze naturowym. Mówi¹c proœciej (choæ
korzystaj¹c z uzasadnienia ww rozporz¹dze-

nia), oznacza to „d³u¿sz¹ i bardziej z³o¿on¹
procedurê zwi¹zan¹ z ocen¹ wp³ywu planów
i przedsiêwziêæ na obszar Natura 2000”.
Dotyczy to zarówno ma³ych przedsiêwziêæ,
jak wznoszenie domku, ale te¿ ogromnych,
jak budowa centrum narciarskiego, choæ
wp³yw obu inwestycji jest ró¿ny.
Komentarz do rozporz¹dzenia podaje doœæ
dok³adnie listê podmiotów, na które oddzia³uje obszar Natura 2000. S¹ to m.in.
 organy administracji samorz¹dowej i
terenowe organy administracji rz¹dowej - z
uwagi na koniecznoœæ uzgadniania ustaleñ
zwi¹zanych z realizacj¹ przedsiêwziêæ oraz
opracowañ planistycznych mog¹cych oddzia³ywaæ na obszar poddany ochronie prawnej
w³aœciciele i u¿ytkownicy gruntów rolnych, leœnych i wód oraz w³aœciciele nieruchomoœci, w obrêbie których wystêpuj¹ gatunki ptaków oraz ich siedliska, które s¹ przedmiotem ochrony w obszarach Natura 2000
 przedsiêbiorcy zainteresowani realizacj¹ przedsiêwziêæ na obszarach Natura
2000, którzy w procedurach ocen oddzia³ywania na œrodowisko bêd¹ musieli uwzglêdniaæ wystêpowanie obszaru Natura 2000.
Co ciekawe, nawet takie podmioty kojarz¹ce siê dotychczas z ochron¹ przyrody, jak
nadleœnictwa, musz¹ w Naturze 2000 uzgadniaæ z organami ochrony przyrody niektóre
swoje dzia³ania, a niektóre ograniczyæ lub z
nich zrezygnowaæ!
Problemem, jak to czêsto bywa w takich
przypadkach, mo¿e okazaæ siê równie¿ zbytnia ostro¿noœæ urzêdników, od których zale¿y proces uzgodnieñ oraz przed³u¿enie procedur, które sta³y siê nie tylko d³u¿sze, ale i
bardziej skomplikowane.
Jaka oka¿e siê codzienna rzeczywistoœæ,
poka¿e jutro.
Pozostaje jednak mieæ nadziejê, ¿e dla
mieszkañców Gór Izerskich urzêdnicy postaraj¹ siê zachowaæ przychylnoœæ i rozs¹dek,
dziêki któremu - jak dotychczas - wiele inwestycji udaje siê skutecznie realizowaæ, choæby s³awne ju¿ singltreki czy inwestycje narciarskie. Nie mo¿na tego z pewnoœci¹ powiedzieæ o wszystkich regionach naszego kraju.
By jednak nie zakoñczyæ w duchu polskiego narzekania, warto przytoczyæ jeszcze garœæ
informacji, dlaczego w³aœciwie region wokó³
Œwieradowa jest taki cenny, ¿e postanowiono
utworzyæ tu obszar Natura 2000?
Obszar Natura 2000 – „Góry Izerskie”
(kod obszaru PLB020009) obejmuje 20.694
ha po³o¿onych m.in. na terenie gmin: Mirsk
(prawie 11 tysiêcy ha!) i Œwieradów (wspomniane ju¿ ponad 400 ha). Oprócz naszych
gmin partnerskich obszar „dotkn¹³” i obj¹³
swoim zasiêgiem gminy: Piechowice, Stara
Kamienica i Szklarska Porêba.
 Na tym obszarze stwierdzono gniazdowanie cennych gatunków ptaków z Dyrektywy Ptasiej, miêdzy innymi cietrzewia, sóweczki i w³ochatki, dla których Góry Izerskie
stanowi¹ jeden z najwa¿niejszych w kraju obszarów lêgowych. Gatunki ujête w Polskiej
Czerwonej Ksiêdze Zwierz¹t to bielik, cietrzew, puchacz, sóweczka, w³ochatka, czeczotka.
 Stwierdzono tu prawdopodobnie najwy¿sze w Polsce i w Europie Œrodkowej stanowiska bielika i ¿urawia, a Góry Izerskie obok Karkonoszy - stanowi¹ najwa¿niejsz¹
górsk¹ ostojê cietrzewia w naszym kraju i równoczeœnie jedn¹ z najznaczniejszych w Polsce. I dlatego tak¿e po stronie czeskiej wyznaczono ostojê - obszar specjalnej ochrony
cietrzewia na pow. a¿ 22.115 ha.
Wies³aw Krzewina (autor kieruje
Nadleœnictwem Œwieradów, zasiada te¿
w Radzie Miasta, bêd¹c m.in. cz³onkiem
Komisji Promocji Gminy, Sportu, Turystyki
i Spraw Uzdrowiskowych)
Tytu³ pochodzi od redakcji.

Einstein

Wspomnienie o projekcie
Od 17 kwietnia 2010 r. do 31 maja br. dziêki funduszom pozyskanym ze œrodków unijnych w ramach projektu
„Einstein - ka¿dy ma w sobie ukryty potencja³” uczestniczyliœmy w wielu interesuj¹cych dzia³aniach, w trakcie których
utrwalaliœmy swoje umiejêtnoœci matematyczne, przyrodnicze i informatyczne, poznaj¹c jednoczeœnie nasz region w
czasie licznych wycieczek.
Szczególnie zainteresowa³y nas warsztaty chemiczne w
Instytucie Chemii na Uniwersytecie Wroc³awskim. W ramach
XIII Festiwalu Nauki obejrzeliœmy wyposa¿enie laboratoriów
chemicznych i ciekawe eksperymenty zademonstrowane przez
pracowników Instytutu. Nastêpnie ruszyliœmy zwiedzaæ Wroc³aw, gdzie szukaliœmy wroc³awskich krasnali (znaleŸliœmy
ok. 20).
Wszystkie dzia³ania wzbudza³y spore zainteresowanie
uczestników. Pozwoli³y nam lepiej siê poznaæ i wspó³pracowaæ w grupie, a tak¿e spêdziæ aktywnie wolny czas na nauce
i zabawie. Liczymy bardzo na kolejne projekty, w których na
pewno bêdziemy mogli uczestniczyæ.
Agata Fischer, Justyna Jakubowska, Dominika Œliwiñska
Czego nauczy³ nas ,,Einstein”?
Od ubieg³ego roku klasy 1-3 uczestniczy³y w projekcie
,, Einstein, ka¿dy ma w sobie ukryty potencja³”. Podczas dzia³añ ,,Jak to z chlebem by³o” poznawaliœmy pracê rolnika,
sposoby uprawy zbó¿. Spotkanie z emerytowan¹ rolniczk¹
Leokadi¹ Feck¹ pozwoli³o nam poznaæ ¿ycie i pracê rolnika
w dawnych czasach. Nastêpnym etapem by³a wizyta w Czarcim M³ynie, gdzie goœci³ nas Adam Pietrasz. Có¿ to by³y za
wycieczki: niezwyk³e opowieœci pana Adama, nasz udzia³ przy
wypieku i zapach œwie¿o upieczonego chleba!
Wszystkie nasze spotkania by³y bardzo ciekawe i pouczaj¹ce. Projekt bardzo nam siê podoba³, wiêc na jego czeœæ
zorganizowaliœmy przedstawienie.
Wiktoria Stettne, Oliwia Elias
Jak to z chlebem by³o
31 maja br. dobieg³a koñca realizacja zadnia nr 3 „
Jak to z chlebem by³o ” w ramach projektu „ Einstein, ka¿dy
ma w sobie ukryty potencja³ ”. Gdy zaczynaliœmy, wszystko
by³o nowe i niewiadome. W ramach dzia³añ za³o¿yliœmy realizacje wielu celów i rezultatów. Mia³y one rozwin¹æ umiejêtnoœci kluczowe dzieci i poszerzyæ ich wiedzê w wielu zakresach. Dzisiaj mo¿emy powiedzieæ, ¿e za³o¿enia zosta³y
zrealizowane. Dzieci klas 1-3 z SP nr 2 w ci¹gu pó³tora roku
uczestniczy³y w siedmiu dzia³aniach, które by³y roz³o¿one na
kilkugodzinne bloki tematyczne.
Poznaj¹c historie chleba, przeszliœmy drogê od przygotowania pod uprawê gleby, siew zbó¿, pielêgnacje i zbiór.
Przesympatyczna wycieczka do Leokadii Feckiej - emerytowanej rolniczki – która odkry³a przed nami nie tylko
sposoby dawnego wypieku chleba, ale przybli¿y³a dawny styl
prowadzenia gospodarstwa rolnego. Nastêpny etap to wspania³e wizyty w Czarcim M³ynie i opowieœci Adam Pietrasza,
który otworzy³ przed nami drzwi legendarnego obiektu. Kwintesencj¹ spotkañ z panem Adamem by³o przygotowanie rozczynu i wypiek chleba, takiego prawdziwego bochna z ¿ytniej m¹ki, posypanego czarnuszk¹. To dopiero by³a uczta!
Koñczyliœmy projekt w twórczej atmosferze przygotowañ do inscenizacji „ Legenda o Czarcim M³ynie i wszystkim,
jak to z chlebem by³o ”. Dzieci wraz z opiekunami napisa³y
scenariusz do przedstawienia. Nieoceniona okaza³a siê pomoc rodziców, którzy w du¿ej mierze zadbali o przygotowanie strojów dla swoich pociech. Potem próby, doskonalenie
umiejêtnoœci aktorskich i choreograficznych.
31 maja przed licznie zebranymi goœæmi, rodzicami i
uczniami zaprezentowaliœmy nasz¹ inscenizacjê. Nikt siê nie

spodziewa³, ¿e legenda o Czarcim M³ynie mo¿e byæ przedstawiona w nowoczesny sposób, przy akompaniamencie
muzyki popowej. Mali aktorzy piêknie odegrali swoje role, a
brawom nie by³o koñca.
Lucyna Fischer, Beata £uczko, El¿bieta Kar³owicz
Oczami rodziców
Ten chleb, co mama podaje, jasny lub ciemny, z ziarnem
czy czy bez, pachn¹cy na stole. Dopiero projekt ,,Einstein”
nakreœli³ naszym dzieciom, jak to z chlebem by³o. Od ziarna
w glebie, drog¹ do m³yna i rêkami w cieœcie dzieci nauczy³y
siê, jak pachnie i smakuje przez nich wyrobiony chleb. Wycieczki uœwiadomi³y te¿ pociechom prawdziwy obraz pracy
rolnika, szacunek do chleba i jego wartoœæ. By³o to prze¿ycie
na ca³e ¿ycie. My, jako rodzice, nie zawsze mo¿emy zapewniæ takie atrakcje, ze wzglêdu na brak œrodków, pomys³owoœæ i szereg obowi¹zków zawodowych i rodzinnych.
Ewa Grzelak
Jesteœmy zadowoleni, ¿e taki projekt móg³ zaistnieæ w
naszej szkole. Dziêki niemu dzieci pozna³y od podstaw ca³y
proces powstawania chleba. Uwa¿am, ¿e uczniowie doskonale zostali zapoznani z rolnictwem i produkcj¹ podstawowego sk³adnika naszej diety, czyli chleba. Teraz wszyscy doskonale wiedz¹, ¿e chleb i inne produkty roœlinne powstaj¹
na polu, a nie w sklepie na pó³ce. Wszystkie spotkania by³y
udane i bogate w doœwiadczenia.
Monika £oziñska
Wzorem Einsteina - równajmy w górê
31 maja w obecnoœci zaproszonych goœci, m.in. starosty
lubañskiego Walerego Czarneckiego i burmistrza Rolada
Marciniaka, a tak¿e Krzysztofa Cwaliny – specjalisty ds. promocji projektu, uczestnicy projektu przedstawili prezentacjê
multimedialn¹ o poprzednich dzia³aniach, a ostatnim akcentem by³a EKO-OLIMPIADA, w której wziêli udzia³ wszyscy
uczniowie naszej szko³y. Odby³ siê pokaz „EKO-MODY „na
weso³o”, prezentacja pracy plastycznej pt. „Eko-Œwieradów”
i technicznej – „Pomnik króla recyklingu”. Nastêpnie na boisku szkolnym uczniowie uczestniczyli w zabawach sportowych po³¹czonych z konkursem wiedzy matematyczno-przyrodniczej o treœci ekologicznej. Po og³oszeniu wyników i wrêczeniu nagród wszyscy z zapa³em zabrali siê za pa³aszowanie kie³basek z grilla, jednoczeœnie zastanawiaj¹c siê, kiedy
bêdzie mo¿na uczestniczyæ w nastêpnym projekcie.
M. Budziñska-Socha, T. Jurewicz, A. Kotliñska
Czerniawski Einstein - podsumowanie
W ramach Szkolnego Programu Rozwoju „I Ty mo¿esz
zostaæ Einsteinem” realizowaliœmy trzy zadania: „Razem z
Einsteinem równajmy w górê”, „Angielski jak bajka” i „Jak
to z chlebem by³o?”, a uczestniczyli w nich wszyscy uczniowie. £¹cznie odby³o siê 180 godzin zajêæ, które w zdecydowanej wiêkszoœci odbywa³y siê poza szko³¹, w formie wycieczek (zrealizowano 13 wycieczek, w tym 7 autokarowych),
ale tak¿e w formie warsztatów (teatralnych – prowadzonych
przez Krzysztofa Wiktorczyka z Kliniki Lalek, ekologicznych,
artystycznych i kulinarnych). Przygotowano i wystawiono 3
spektakle teatralne dla spo³ecznoœci lokalnej (w tym dwa w
jêzyku angielskim) oraz zorganizowano podchody matematyczno - przyrodnicze i Eko–olimpiadê.
Wszystkie te formy zajêæ w ogromnym stopniu wzbogaci³y i urozmaici³y ofertê szkoln¹, da³y mo¿liwoœæ nawi¹zania
wspó³pracy z nowymi podmiotami, pozwoli³y uczniom na zdobywanie wiedzy i umiejêtnoœci w nowoczesnej, urozmaiconej, a przez to bardzo ciekawej dla uczniów formie.
Realizacja projektu przyczyni³a siê równie¿ do wzbogacenia bazy szko³y o nowe pomoce dydaktyczne i wyposa¿enie. Ogó³em wydatkowano 61.380 z³, zakupiono m.in. kamerê cyfrow¹, drukarkê do drukowania fotografii cyfrowej,
wzmacniacz gitarowy, tablicê jezdn¹ (flipchart), zestaw eksperymentacyjny i wiele innych
wspania³ych pomocy.
Z pe³n¹ odpowiedzialnoœci¹
nale¿y stwierdziæ, ¿e „Einstein”
w du¿ym stopniu przyczyni³ siê
do rozwoju wœród uczniów kompetencji matematyczno-przyrodniczych, spo³ecznych, jêzykowych, informacyjno-komunikacyjnych, a tak¿e wiedzy o regionie.
Lider Szko³yMa³gorzata Gettner

Projekt wspó³finansowany ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki Priorytet IX, dzia³anie 9.1.2

WYPADEK 2011

Zgodnie z Wojewódzkim Planem Szkolenia w zakresie
bezpieczeñstwa wewnêtrznego województwa dolnoœl¹skiego na rok 2011, 16 i 17 czerwca na terenie miasta przeprowadzone zosta³y gminne æwiczenia ratownicze z udzia³em
s³u¿b ratowniczych z terenu powiatu lubañskiego pod kryptonimem „WYPADEK 2011”.
W scenariuszu æwiczeñ opracowanym przez Gminny
Zespó³ Zarz¹dzania Kryzysowego i Komendê Powiatow¹
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Lubaniu za³o¿ono wypadek
drogowy z du¿¹ iloœci¹ osób poszkodowanych, zabezpieczenie miejsca wypadku, udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej, uwolnienie osób z zakleszczonych pojazdów,
segregacjê osób poszkodowanych, budowê szpitala polowego, symulacjê transportu osób poszkodowanych do Szpitalnych Oddzia³ów Ratunkowych (SOR) w Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Boles³awcu oraz neutralizacjê plam ropopochodnych
powsta³ych w wyniku zderzenia.
16 czerwca w Urzêdzie Miasta przeprowadzone zosta³y æwiczenia aplikacyjne, na których omówiony zosta³y scenariusz æwiczeñ oraz zadania dla poszczególnych s³u¿b bior¹cych udzia³ w æwiczeniach. Nazajutrz odby³y siê æwiczenia praktyczne, w których uczestniczy³o oko³o 150 osób:
jednostki PSP Lubañ (4 zastêpy: 2 samochody ratowniczogaœnicze, 1 kontener kwatermistrzowski, 1 lekki samochód
ratownictwa technicznego), OSP Œwieradów-Zdrój (2 zastêpy: 1 samochód ratowniczo-gaœniczy, 1 lekki samochód ratownictwa technicznego), jednostki OSP z terenu powiatu
lubañskiego (Pobiedna, Leœna, Olszyna, Platerówka, Pisarzowice, Œwiecie, Grabieszyce i Z³otniki), karetki Pogotowia
Ratunkowego: ze Œwieradowa, Legnicy oraz z Uzdrowiska,
policjanci ze œwieradowskiego RD oraz z Ruchu Drogowego
z KP w Lubaniu, œwieradowska Stra¿ Miejska, Stra¿ Graniczna, uczniowie SP Nr 1 w Œwieradowie, podmioty gospodarcze z terenu gminy: Zak³ad Utrzymania Zieleni Mariusza
Stachurskiego oraz FUH LEOPOLD.
Koordynacjê oraz nadzór nad æwiczeniami sprawowa³
burmistrz Roland Marciniak.Æwiczenia obserwowali: z-ca Komendanta Wojewódzkiego PSP we Wroc³awiu - st. bryg. Andrzej Abulewicz, starosta lubañski - Walery Czarnecki, naczelnik Wydzia³u Zarz¹dzania Kryzysowego - Tadeusz Sumara, inspektor ds. Zarz¹dzania Kryzysowego - Marek Radwan, Komendant Powiatowy PSP w Lubaniu - st. bryg. Roman Mroczkowski, Komendant Komisariatu Policji w Leœnej
- wz. podinsp. Ryszard Podbucki, pracownicy prowadz¹cy
sprawy zarz¹dzania kryzysowego gmin Leœna i Mirsk.
Tadeusz Baka

Pewnie nied³ugo numer telefonu przypisz¹ nam od razu
przy narodzinach – jak Pesel – i bêdziemy go mieli a¿ do œmierci
wan¹ grup¹ telefonów s¹ smartfony, które mimo ¿e posiadaj¹ ca³¹ masê programów wgranych przez producenta,
umo¿liwiaj¹ pobieranie i instalowanie w³asnych aplikacji zakupionych w Internecie. Ka¿dy licz¹cy siê producent ma w³asny system operacyjny dla swoich telefonów jak i sklep, w
którym mo¿na zakupiæ b¹dŸ pobraæ za darmo wybrane przez
siebie oprogramowanie. I tak Apple z iPhonem ma swój iTunes Store, Google z Androidem - Android Market, Samsung
- Bada Shop. Oczywiœcie, nie nale¿y zapominaæ o Microsofcie, z którego platformy korzysta wielu producentów telefonów
Co mo¿emy zrobiæ z naszego telefonu?
Pominê funkcjê takie jak budzik czy kalkulator (chocia¿ z tym ostatnim jest ró¿nie: od najprostszego - z czterema dzia³aniami - po rozbudowane, z rysowaniem przebiegów funkcji).
Wiêkszoœæ telefonów ma aparaty cyfrowe z
funkcj¹ kamery i dodatkowym oprogramowaniem, a dro¿sze modele maj¹ nawet dwie kamery do prowadzenie wideorozmów. Niestety,
takie rozwi¹zanie jest jeszcze drogie z powodu
wysokich cen przesy³u danych (o czym pisa³em w poprzednim numerze).
Dla m³odzie¿y wa¿n¹ funkcj¹ jest mo¿liwoœæ odtwarzania plików MP3 i filmów. Tu prym
wiod¹ marki: Sony Eriksson (z seri¹ telefonów
Walkman) oraz iPhone z iPodem. Jakoœæ odtwarzanej muzyki zale¿y od jakoœci do³¹czaNa wakacje z telefonem bez nych s³uchawek; to w³aœnie Sony i iPhone dostarczaj¹ najlepszy sprzêt, tyle ¿e w niektórych
Facebooka? W ¿yciu!

Nowoczesny telefon komórkowy oprócz realizowania
podstawowej funkcji - prowadzenia rozmowy, wyposa¿ony
jest w wiele dodatkowych opcji. Aby je przedstawiæ w przejrzysty sposób, nale¿y najpierw podzieliæ same telefony na
cztery rodzaje: klasyczne (z ekranem w górnej czêœci i sta³¹
klawiatur¹ numeryczn¹), z klapk¹, z rozsuwan¹ klawiatur¹
i smartfony (zazwyczaj z dotykowym wyœwietlaczem). Ka¿da z wymienionych grup musi posiadaæ funkcje podstawowe, czyli umo¿liwiaæ prowadzenie rozmów i wysy³aæ
SMS-y. Jeszcze niedawno
przypisanie wybranego
dzwonka do osoby w ksi¹¿ce
adresowej by³o postrzegane
jako cud techniki, a teraz telefon nie tylko zapisze dane
takiej osoby, ale tak¿e nas do
niej zaprowadzi.
Najbardziej rozbudo-

PODZIÊKOWANIA
Za pomoc i udzia³ w æwiczeniach WYPADEK 2011 sk³adam
serdeczne podziêkowania: Pani Prezes Uzdrowiska oraz za³odze karetki pogotowia Œwieradów-Czerniawa, Pani Dyrektor oraz
uczniom Szko³y Podstawowej Nr 1, Jolancie Miturze, Danielowi
Ochramowiczowi, Mariuszowi Stachurskiemu, Stra¿y Miejskiej,
Policji, Stra¿akom OSP i PSP, za³odze jeleniogórskiej i legnickiej
karetki pogotowia oraz tym wszystkim, którzy przyczynili siê do
sprawnego przeprowadzenia æwiczeñ.
Burmistrz Roland Marciniak

CAŁA frajda na PÓŁkoloniach

„Zachowaj TrzeŸwy Umys³” - to kampania, w której uczestnicz¹ podopieczni z „Pó³kolonii
2011” zorganizowanej w Œwietlicy Œrodowiskowej UL od 27 czerwca do 22 lipca. Podczas
zajêæ uczestnicy wykonuj¹ prace na konkursy literackie, plastyczne i ulotkowe: „Rosnê, myœlê,
dbam”, „Dorastamy, rozumiemy, pomagamy”, „Biegnijmy razem”, „O co biega”, a tak¿e
ucz¹ siê, jak zdrowo i bezpiecznie gospodarowaæ wolnym czasem.
W planach na resztê pó³kolonii mamy jeszcze: udzia³ w IX Festiwalu Piosenki Kolonijnej
„¯abie Chóry”, wyjazd do Boles³awieckiego Parku Wodnego ORKA, VII Kolonijny Rajd „Szlakiem Wygas³ych Wulkanów”, II Kolonijna Noc Pod Gwiazdami (z noclegiem pod namiotami),
rozgrywki sportowe, zajêcia p³ywackie, taneczne i szereg innych atrakcji, które s¹ finansowane ze œrodków Miejskiej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych. (TF)
Na zdjêciu - tak zdobyliœmy Bia³y Kamieñ!
modelach Sony s³uchawki maj¹ niestandardowe wejœcie i nie rzêdziem do rozmów, powoli zaczyna nam organizowaæ
mo¿na pod³¹czyæ innych ni¿ fabryczne. Tak zreszt¹ jest u ¿ycie. Ma to te¿ swoje z³e strony, gdy¿ jesteœmy dostêpni
wielu producentów.
non stop, a wy³¹czenie aparatu jest dziœ Ÿle odbierane.
Kolejn¹ funkcj¹ nowoczesnego telefonu jest mo¿liwoœæ
To m³odzi u¿ytkownicy wyznaczaj¹ trendy rozwoju, staruruchamiania gier. Wiêkszoœæ telefonów obs³uguje gry JAVA, szym zazwyczaj wystarcza mo¿liwoœæ rozmowy, a SMS-a i
by jednak zobaczyæ, jak i w co potrafi¹ graæ dzisiejsze apa- tak nie potrafi¹ napisaæ. Starsi maj¹ podejœcie bardziej prakraty, nale¿y zaopatrzyæ siê w HTC
DESIRE HD, Nokiê X7, iPhone,
Sony Ericsson czy Xperia Play. Te
platformy wypieraj¹ ma³e konsole, jak PSP czy Nintendo DS - jakoœæ grafiki przypomina tê z konsoli I generacji (PS, XBOX), za to
pograæ mo¿na dos³ownie wszêdzie. Problem jest tylko czas pracy na baterii: tym szybciej siê zu¿ywaj¹, im bardziej zaawansowana gra.
Wiêkszoœæ telefonów jest
wyposa¿ona w odbiorniki GPS i
mo¿na do nich dokupiæ systemy
nawigacji, które nie ró¿ni¹ siê wie- Gry na ekranie s¹ w jakoœci graficznej pierwszych konsoli - tylko po
le od urz¹dzeñ doedytowanych, co siê mêczyæ na tak ma³ych ekranikach, skoro mo¿na pograæ na
tyle ¿e wiêkszoœæ z nich do usta- domowym komputerze? W tej kwestii m³odych nie zrozumiemy.
lenia naszej pozycji nie korzysta
tylko z GPS, lecz równie¿ z sieci GSM, co mo¿e siê wi¹zaæ z tyczne, m³odzie¿ natomiast traktuje telefon, jak ich rodzice
dodatkowymi kosztami.
niegdyœ traktowali zegarek – jako gad¿et czy dodatek do
Z ciekawostek wymieniê jeszcze wybieranie g³osowe stroju.
numeru (mówisz: zadzwoñ 07578… i telefon wybiera
To w³aœnie na fali popularnoœci telefonów powsta³y ta¿¹dany numer), rozpoznawanie muzyki (s³yszysz kawa³ek kie portale, jak kontakt24.pl, gdzie ka¿dy mo¿e umieszw radiu, przystawiasz telefon do g³oœnika i masz wszystkie czaæ swoje zdjêcia czy filmy. A jaka czeka nas przysz³oœæ?
dane o utworze), prêdkoœciomierze wykorzystuj¹ce GPS, Mo¿e ju¿ za 10 lat numer telefonu bêdzie przypisywany
bezpoœredni dostêp do portali spo³ecznoœciowych, edytory nam przy urodzeniu jak Pesel i bêdziemy go mieli a¿ do
tekstów, pulsometr, krokomierz, wysokoœciomierz, kompas, œmierci, a telefon bêdzie jak dowód to¿samoœci, zast¹pi nam
mapa, telewizor czy radio.
portfel, bilet czy kartê kredytow¹, zaœ wyjœcie z domu spoTo, jakie aplikacje wykorzystamy w telefonach, zale¿y woduje nasz¹ dezorientacjê w przestrzeni.
tylko od naszej wyobraŸni i potrzeb. Mo¿na zapytaæ, po co
Jeszcze niedawno ktoœ, kto szed³ po ulicy i rozmawia³
to wszystko ³adowaæ w telefon, skoro ma on s³u¿yæ tylko do sam do siebie, by³ uznawany za wariata. Dziœ pierwsza myœl,
rozmowy? Odpowiedz¹ mo¿e byæ nerwowe zachowanie na- jak nam przychodzi do g³owy na widok takiej sceny - pewstolatka, który na wakacjach dostanie telefon bez odtwa- nie rozmawia przez telefon.
rzacza muzyki czy aparatu fotograficznego lub dostêpu do
Facebooka b¹dŸ Naszej Klasy. Telefon przesta³ byæ tylko naIn¿. Rafa³ Matelski

Przetarg
Burmistrz Miasta Œwieradów-Zdrój og³asza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na
sprzeda¿ nieruchomoœci zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz dwoma budynkami
gospodarczymi przy ul. Zródlanej 5 („Partyzant”), oznaczonej w ewidencji gruntów jako
dzia³ka nr 14, am. 2, obr. IV, o powierzchni
0,8797 ha, który odbêdzie siê 6 wrzeœnia br.

(wtorek) o godz. 1200 w Urzêdzie Miasta, ul.
11. Listopada 35, II piêtro, pok. nr 24a.
Cena wywo³awcza nieruchomoœci wynosi
1.100.000 z³. Wadium w wysokoœci 110.000
nale¿y przelaæ na rachunek bankowy Gminy
Miejskiej Œwieradów-Zdrój w Banku Zachodnim WBK S.A. 1 Oddzia³ w Œwieradowie-Zdroju
- nr 84 1090 1997 0000 0001 1109 8505 najpóŸniej do 31 sierpnia br.
Budynek mieszkalny o pow. 444,72 m2 w
zabudowie wolnostoj¹cej znajduje siê w bardzo z³ym stanie technicznym. Kszta³t dzia³ki

Zwycięskie baterie i puszki
Uroczyste podsumowanie IV edycji ca³orocznego konkursu „Mistrz Recyklingu”
nast¹pi³o 22 czerwca w MZS podczas zakoñczenia roku szkolnego. Najaktywniejsi
zbieracze puszek aluminiowych, baterii i
korków plastikowych otrzymali dyplomy,
medale i puchary. W sumie nagrodzono i
wyró¿niono ponad 50 uczniów, którzy
swoj¹ postaw¹ i zaanga¿owaniem ca³ych
rodzin pokazali, jak dbaæ o œrodowisko
poprzez segregacjê odpadów.
Bezapelacyjnym liderem zbiórki baterii
zosta³a Natalia Ostrowska, która zebra³a ich uwaga! - 13.424 sztuk. Drugi w kolejnoœci
Jakub Gruszecki „usk³ada³” 4.915 baterii, a
trzecia Sara Tomaszewska – 2235 baterii.
Zwyciêzc¹ w zbieraniu puszek aluminiowych zosta³a Mirela Walczyk – 6.150 sztuk,
druga by³a Ewelina Prusiewicz – 3.649, a trze-

ci Oliwier Piotrowiak – 2.750 sztuk.
Zwyciêskie dziewczêta odebra³y ufundowane przez Gminê Œwieradów-Zdrój rowery
(fot. poni¿ej), a pozostali - paletki do tenisa
ziemnego i sto³owego oraz rolki.
Obecni podczas uroczystoœci rodzice, nauczyciele, goœcie i uczniowie przekonali siê,
¿e recykling nam siê op³aca. Zbieraj¹c surowce wtórne, podnosimy œwiadomoœæ ekologiczn¹ i kszta³tujemy proekologiczne zachowania dzisiaj, a owoce bêd¹ zbieraæ przysz³e
pokolenia.
Serdecznie dziêkujê sponsorom za nagrody, a dzieciom i ich rodzinom - za pomoc w
zmniejszeniu iloœci odpadów trafiaj¹cych na
wysypisko œmieci.
Kolejna, V edycja konkursu trwa do 15
czerwca 2012 r., a nagrod¹ (poza wartoœciowymi upominkami) bêdzie ograniczenie zu-

z³o¿ony, dostêp komunikacyjny - œredni, uzbrojenie: energia i gaz. Odleg³oœæ od centrum miasta - ok. 800 m, w pobli¿u dolna stacja gondoli. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego s¹ to tereny przeznaczone w przewa¿aj¹cej czêœci na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i us³ug turystycznych, a w czêœci na zieleñ parkow¹.
W³aœciciel zobowi¹zany bêdzie do zabudowy nieruchomoœci budynkiem pensjonatowohotelowym o powierzchni ca³kowitej nie mniejszej ni¿ 2.500 m2, w terminie 3 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego, z nakazem stosowania dachów o nachyleniu po³aci w zakresie od
30 do 45 st., ograniczenia wysokoœci zabudowy do 15 m i liczby kondygnacji budynków (do
czterech nadziemnych).
Osoby prawne przystêpuj¹ce do przetargu

winny przed³o¿yæ do 20 sierpnia br. aktualny
odpis z w³aœciwego rejestru w Referacie Gospodarki Nieruchomoœciami i Zagospodarowania Przestrzennego UM (parter, pok. nr 2) orygina³ lub poœwiadczon¹ za zgodnoœæ z orygina³em kopiê, w³aœciwe pe³nomocnictwa, dowód to¿samoœci osoby reprezentuj¹cej podmiot.
Koszty przygotowania nieruchomoœci do
zbycia (wycena, wypis z rejestru gruntów, og³oszenia prasowe) w ³¹cznej kwocie 5.620 z³, jak
te¿ koszty notarialne oraz s¹dowe poniesie
nabywca.
Informacje w Referacie Gospodarki Nieruchomoœciami i Zagospodarowania Przestrzennego UM (parter, pok. nr 2), tel. 75 78
17 297.

Bezpieczne przedszkole
Nas - nauczycielki ucz¹ce w przedszkolu
- refleksj¹ napawa myœl Roberta Fulghuma:
„Wszystkiego, co naprawdê trzeba wiedzieæ,
nauczy³em siê w przedszkolu - o tym, jak ¿yæ,
co robiæ, jak postêpowaæ, wspó³¿yæ z ludŸmi,
patrzeæ, odczuwaæ, myœleæ, marzyæ i wyobra¿aæ sobie lepszy œwiat”.
Najwa¿niejszym obowi¹zkiem ka¿dego
nauczyciela - wychowawcy ucz¹cego w przedszkolu jest zapewnienie swoim podopiecznym
ca³odziennego psychofizycznego bezpieczeñstwa. Nie mniej wa¿nym zadaniem jest zwrócenie dzieciom uwagi na takie ró¿ne sytuacje
¿yciowe - zw³aszcza przed okresem letnich
wakacji, w których nale¿y zadbaæ o w³asne
bezpieczeñstwo i innych uczestników zabaw.
Obecnie w naszej placówce realizujemy
program „Edukacja dla bezpieczeñstwa” zawieraj¹cy has³a dotycz¹ce m.in. poznawania
zasad bezpieczeñstwa ruchu drogowego i ich
przestrzegania, kontakty z osobami obcymi,
zachowania ostro¿noœci w kontaktach ze zwie-

rzêtami, zachowanie bezpieczeñstwa zabaw
w domu, na powietrzu i w przedszkolu, zachowanie siê w czasie po¿aru –próbna ewakuacja z budynku przedszkola, itp. Oprócz
przyjêtego w grupach „Kodeksu przedszkolaka” odbywaj¹ siê rozmowy z wychowankami o bezpieczeñstwie, spotkania z przedstawicielami Policji i Stra¿y Miejskiej, maj¹ce
na celu uœwiadomienie dzieciom, jak maj¹ siê
zachowywaæ w ró¿nych nieprzewidzianych
sytuacjach ¿yciowych.
Dla utrwalenia edukacji dla bezpieczeñstwa w przedszkolu 13 czerwca nasze dzieci
uczestniczy³y w konkursie wiedzy o bezpieczeñstwie pn. „Maluchy i starszaki to bezpieczne przedszkolaki”. Wczeœnie, bo 7
czerwca grupa „Stokrotki” mia³a mo¿liwoœæ
spotkaæ siê na zajêciach bibliotecznych w bibliotece ze stra¿nikiem miejskim Boles³awem
Sautyczem, który nie tylko czyta³ dzieciom
„Pinokia” (w ramach projektu „Czytaj¹ce
przedszkole”), ale tak¿e bli¿ej zapozna³ przed-

¿ycia surowców naturalnych oraz maksymalizacja ponownego
wykorzystania tych samych materia³ów.
Tekst Teresa Fierkowicz
Zdjêcie Rafa³ Matelski
szkolaków z charakterem swojej pracy i
udzieli³ cennych rad i
wskazówek odnoœnie
bezpieczeñstwa dzieci
podczas wakacji.
Wszystkim dzieciom i rodzicom
¿yczymy udanych i
bezpiecznych wakacji.Wanda RzeŸnik,
Halina Swastek

PAMIÊT
AJMY
AMIÊTAJMY

Uproszczenie alkoholowe

O DOWODACH

Informujemy, ¿e pocz¹wczy od 1 lipca 2011 rr.. przedsiêbiorcy
przy zakupie alkoholu obowi¹zani s¹ do przed³o¿enia w hurtowni
odpowiedniego dowodu potwierdzaj¹cego dokonanie op³aty za korzystanie z zezwolenia - w miejsce dotychczasowego zaœwiadczenia o dokonaniu tej op³aty.
Podstwa prawna: zmiana ustawy z 26 paŸdziernika 1982 r. o
wychowaniu w trzeŸwoœci i przeciwdzia³aniu alkohlizmowi (Dz. U. z
2007 r. nr 70, poz. 473 z póŸn. zm.).

Dowody osobiste wydane w roku 2001
trac¹ sw¹ dziesiêcioletni¹ wa¿noœæ i bêd¹ automatycznie uniewa¿niane przez System Wydawania Dowodów Osobistych z up³ywem
10 lat od ich wyprodukowania (nie bêdzie
brana pod uwagê data odbioru dowodu osobistego).
Wszystkie osoby, którym wydano dowody osobiste w 2001 roku proszone s¹ o
sprawdzenie daty wydania oraz z³o¿enia
wniosku o wydanie kolejnego dowodu najpóŸniej do 30 dni przed up³ywem wa¿noœci
dokumentu.
Aby dokonaæ wymiany, która jest bezp³atna, nale¿y z³o¿yæ wniosek o wydanie dowodu oraz dwie aktualne fotografie o wymiarach 35 x 45 mm.

Przypominamy - ustawa z 3 paŸdziernika 2008 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludnoœci i dowodach osobistych (Dz. U. nr 195,
poz. 1198) wprowadzi³a od 1 stycznia 2009
roku zapis, ¿e dowód osobisty podlega uniewa¿nieniu po up³ywie trzech miesiêcy od
daty jakiejkolwiek zmiany - imienia, nazwiska b¹dŸ adresu sta³ego zameldowania - która wp³ywa na wymianê dowodu osobistego.
Ustawa nie przewiduje powiadomiania obywateli o uniewa¿nieniu dowodu.
Insp. ds. obywatelskich Halina Stettner

Ukwieæ i zachwyæ!
Komisja Promocji Gminy, Sportu, Turystyki i Spraw Uzdrowiskowych og³asza letni
konkurs na „Naj³adniejszy ogród i balkon”, który trwa do 25.08.2011r. Jury, sk³adaj¹ce siê z cz³onków Komisji i ekspertów w dziedzinie zieleni dokona oceny w
czterech kategoriach: balkon, posesje prywatne, sklepy, hotele i pensjonaty, dokonuj¹c oceny ogólnego wygl¹du posesji, zagospodarowania czêœci ogrodniczej, balkonowej lub parapetowej, zastosowanie elementów dekoracyjnych, rodzaj aran¿acji roœlinno-kwiatowej, pomys³owoœæ i innowacyjnoœæ oraz spójnoœæ i zharmonizowanie z krajobrazem. Wyniki zostan¹ og³oszone we wrzeœniu.
Zachêcamy do dbania o estetykê, a tym samym o wizerunek naszego miasta.

Urząd Miasta wykazuje
Burmistrz Miasta informuje, ¿e na tablicy og³oszeñ UM 30 czerwca zosta³ podany do publicznej wiadomoœci - na okres
21 dni - wykaz w sprawie wyznaczenia do
sprzeda¿y w trybie przetargowym nieruchomoœci
przy ul. 11. Listopada 9:
zabudowana dzia³ka nr 55, am. 10,
obr IV, o pow. 584 m2.
Wykaz jest dostêpny w godzinach pracy
urzêdu.

Burmistrz Miasta informuje, ¿e na tablicy og³oszeñ UM 8 lipca zosta³ podany do

UWAGA PRZEDSIÊBIORCY!
W zwi¹zku z weryfikacj¹ wpisów EDG prowadzonych
przez Burmistrza Miasta Œwieradów-Zdrój i przygotowaniem do
przekazania aktualnych zapisów do systemu teleinformatycznego
CEIDG, zobowi¹zuje siê wszystkich przedsiêbiorców,
którzy posiadaj¹ nieaktualny wpis w EDG:
 bez okreœlenia PKD;
 z PKD z 2004 r. /(aktualnie obowi¹zuj¹ z 2007 r.);
 bez wpisów REGON, NIP i PESEL
do osobistego kontaktu z kierownikiem referatu USC,
Danut¹ ¯y³kiewicz, pok. 1f (parter) Urzêdu Miasta,
ul. 11. Listopada 35, lub wstêpnie pod nr tel. 75 78 16 344.
STOP UZALE¯NIENIOM, STOP PRZEMOCY!
Miejska Komisja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych informuje, ¿e w Urzêdzie Miasta przy ul. 11 Listopada
35, pok. nr 24a (II p.), w poniedzia³ki od 1600 do1900 oraz w pi¹tki 1700 do1900 czynny jest Punkt KonsultacyjnoInformacyjny dla uzale¿nionych od alkoholu i narkotyków, jak te¿ dla osób z rodzin,
gdzie nadu¿ywany jest alkohol i narkotyki, dla osób wspó³uzale¿nionych oraz ofiar
przemocy w rodzinie.
Tel. 75 78 17 668 - w dniach i godzinach konsultacji. Rozmowy indywidualne w
poniedzia³ki w godz. 1600-1700.
Przy Punkcie powsta³a te¿ Grupa Wsparcia, w której - w zwi¹zku z koniecznoœci¹
rozdzielenia zajêæ - osoby uzale¿nione spotykaæ siê bêd¹ w poniedzia³ki w godz. 17001900, a osoby wspó³uzale¿nione - w pi¹tki od godz 1600 do1900.
GW pozwoli odpowiedzieæ na pytania: co to jest uzale¿nienie? na czym polega wspó³uzale¿nienie? jak motywowaæ osobê uzale¿nion¹ do podjêcia leczenia? itp.

Wykaz jest dostêpny w godzinach pracy urzêdu, a informacji udziela Ewelina OstrowskaMay, tel. 75 78 16 659.

Auto Szko³a DRIVER
£ukasz Jednorowski

Tel. 0601 224 100
Og³aszamy sta³e zapisy na kurs nauki jazdy kat. B i C
KONKURENCYJNE CENY - MO¯LIWE RATY

P O D Z I Ê K O WA N I A
Gminne Biuro Spisowe dziêkuje Rachmistrzom spisowym w Œwieradowie-Zdroju za prawid³owe i terminowe przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludnoœci i Mieszkañ 2011
Dziêkujemy za Pañstwa zaanga¿owanie, poœwiêcony czas i energiê przy wykonaniu tak wa¿nego zadania, bez którego przeprowadzenie spisu nie by³oby mo¿liwe.

publicznej wiadomoœci - na okres 21 dni wykaz nieruchomosci przeznaczonych do
oddania w najem lokali u¿ytkowych przeznaczonych na prowadzenie dzia³alnoœci
gospodarczej
przy ul. Pi³sudskiego 13:
nr dz. 14/1, am. 8, obr IV,
pow. 24,60 m2;
przy ul. Zdrojowej 1:
nr dz. 40, am. 6, obr IV, pow. 18,30 m2.

SCHEINER NIERUCHOMOŒCI ŒWIERADOWSKIE
Œwieradów, ul. Zakopiañska 8, tel. 075 78 16 359, 0603 766 496, 0603 766 936
Poleca domy, dzia³ki, mieszkania, pensjonaty w Œwieradowie i okolicach
DU¯Y WYBÓR DOMÓW WIEJSKICH 20 KM OD ŒWIERADOWA. PRZYJMUJEMY
DO SPRZEDA¯Y: MIESZKANIA, DOMY, DZIA£KI, OBIEKTY U¯YTKOWE.
WYBRANE OFERTY (WIÊCEJ W BIURZE):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Œwieradów – kawalerka 33,5 m2 spó³dzielcze w³asnoœciowe 72.000 z³
Œwieradów – mieszkanie w bloku, osobne wejœcie, 68 m2, niski parter, przejœciowe, 92.000 z³
Œwieradów – mieszkanie na os. Korczaka, 44,6 m2, dwa pokoje, 135.000 z³
Œwieradów – mieszkanie na os. Korczaka, 61 m2, trzy pokoje, I piêtro 205.000 z³
Œwieradów – mieszkanie w bloku, 55 m2, trzy pokoje, zadbane, 199.000 z³
Œwieradów – mieszkanie 74 m2 w kamienicy, trzy pokoje, III piêtro 180.000 z³
Œwieradów – dom do remontu, 220 m2, po³o¿ony wysoko pod lasem, 305.000 z³
Œwieradów – ul. Lipowa, piêtro stylowej willi, 120 m2, 290.000 z³
Œwieradów – nowy dom, 150 m2, dzia³ka 2.348 m2, okolice „Malachitu”, 650.000 z³
Œwieradów – ul. Batorego, dzia³ka 2.500 m2, pod us³ugi turystyczne, do 5 kondygn., 530.000 z³
Œwieradów – dzia³ka, 3.630 m2, 150 m od gondoli, pod us³ugi turystyczne, do IV kondygnacji
Œwieradów – ul. Sienkiewicza, 2,38 ha, pod turystykê i zabudowê wielorodzinn¹, IV kondygnacje
Œwieradów – ul. Piastowska, 7.651 m2, pod us³ugi turystyczne, pe³ne uzbrojenie, IV kondygnacje
Œwieradów – ul. Go³êbia, dzia³ka 2.100 m2, piêkne widoki, 68.000 z³
Œwieradów – okolice ul. Wiœniowej, dzia³ka 640 m2, pod zabudowê jednorodzinn¹, 120.000 z³
Œwieradów – ul. Chrobrego, dzia³ka 6.000 m2, pod dom lub pensjonat, 119.000 z³
Œwieradów – piêknie po³o¿ony, du¿y dom do remontu, dzia³ka 2,39 ha, 600.000 z³
Œwieradów – dwa lokale handlowe w centrum do wynajêcia, 65 m2 i 120 m2
Œwieradów – w ofercie nowe pensjonaty z restauracjami na sprzeda¿
Czerniawa – mieszkanie jednopokojowe 32 m2, I piêtro, ogrzewanie gazowe, 65.000 z³
Czerniawa – mieszkanie na II piêtrze, 78 m2, c.o. - piec w ³azience, 135.000 z³
Czerniawa – mieszkanie, 92 m2, I piêtro, 3 pokoje, wyremontowane, 155.000 z³
Czerniawa – nowy dom, 350 m2, z mo¿liwoœci¹ pokoi pod wynajem, dzia³ka 1,2 ha
Czerniawa – ma³y dom do remontu, dzia³ka 396 m2 + 1.356 m2, 110.000 z³
Czerniawa – dzia³ki budowlane po 1.500 m2, po 49.500 z³
Czerniawa – ul. M³yñska, dzia³ka budowlana, 2.379 m2, 60.000 z³
Czerniawa – dzia³ka 4.563 m2, ul. G³ówna, zabudowa do 3 kondygnacji, 250.000 z³
Pobiedna – mieszkanie 63 m2, parter, 150 m od granic Œwieradowa, 93.000 z³
Pobiedna – dzia³ka budowlana, 1.170 m2, piekne miejsce, widok na góry, 37.000 z³
Pobiedna – dzia³ka budowlana na po³udniowym stoku, 1.700 m2, 47.000 z³
Wolimierz – dzia³ka budowlana, 2.000 m2, przy asfalcie ko³o Alchemika, 39.000 z³
Wolimierz – nowy prosperuj¹cy pensjonat, 500 m2, dzia³ka 7.000 m2
Ml¹dz – dzia³ka 1.336 m2, przy asfalcie, 33.400 z³
Giebu³tów – Augustów – dzia³ka 5.500 m2 pod zabudowê, 12 km od Œwieradowa, 43.000 z³
Mirsk – mieszkanie, 54 m2, trzy pokoje w bloku, II piêtro, 100.000 z³
Mirsk – mieszkanie, 60 m2, dwa pokoje, II piêtro plus lokal na parterze obok rynku, 85.000 z³
Mroczkowice – dzia³ka 1.200 m2, wydane warunki zabudowy, woda i kanalizacja, 39.000 z³
Mroczkowice – du¿y dom z dzia³k¹ 6.358 m2, przy trasie do Œwieradowa, 205.000 z³
Wola Augustowska – 10 km od Œwieradowa, 10 ha, rozpoczêta budowa, studnia g³êbinowa
Wieœ nad Zalewem Z³otnickim, 20 km od Œwieradowa – dzia³ka budowlana 3.795 m2, 30.000 z³

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

Padwa - Werona - Wenecja
13 maja br. o godz. 19 wyruszamy na kolejn¹ wycieczkê w rejon pó³nocnych W³och (wczeœniej zwiedzaliœmy Berlin, Pragê, Wiedeñ i Budapeszt). Atmosfera w autokarze weso³a, s³ychaæ te¿ œpiewy. Mniej wytrzymali zasypiaj¹. Noc mija niepostrze¿enie - za nami zostaj¹ kolejne
granice.
14 maja rankiem docieramy do S³owenii, gdzie czeka
na nas jaskinia Postojna, która ka¿dego urzeka swoj¹ wielkoœci¹ i urokiem. Znajdujemy siê w œwiecie, który tworzy³
siê przez miliony lat, mamy okazjê poczuæ, jak ma³y jest
cz³owiek wobec Wszechœwiata - trzeba to zobaczyæ.
Na mnie wyj¹tkowe wra¿enie zrobi³o stworzenie, którego jedynym miejscem ¿ycia s¹ w³aœnie te jaskinie. Nie
jest to specjalnie efektowne ¿yj¹tko, ale fakt, ¿e ¿yje sto
lat, a 12 jest w stanie przetrwaæ bez jakiegokolwiek po¿ywienia, jak te¿ to, ¿e naukowcy poœwiêcaj¹ ¿ycie, aby dowiedzieæ siê, w jaki sposób siê rozmna¿a, i dotychczas im
siê to nie uda³o, dodatkowo mnie w tym stworzeniu, zwanym przez S³oweñców Ludzk¹ Rybk¹, fascynuje.
Pe³ni wra¿eñ jedziemy dalej i ju¿ W³ochy. Na wyspie
otoczonej lagun¹ odnajdujemy urocze k¹pielisko Grado,
gdzie spêdzimy w hotelu dwie noce. Korzystaj¹c z piêknej
pogody spêdzamy popo³udnie na rozleg³ej pla¿y k¹pi¹c
siê w Adriatyku.
15 maja wyruszamy do Padwy i Werony, chocia¿ leje
jak z cebra. W Padwie przedzieraj¹c siê przez sid³a sprzedawców parasoli docieramy do bazyliki œw. Antoniego. Podziwiamy architekturê koœcio³a, modlimy siê przy grobie
wielkiego œwiêtego, ogl¹damy relikwie i wœród wielu kaplic
odwiedzamy polsk¹ kaplicê pod wezwaniem œw. Stanis³awa. Gdy opuszczamy bazylikê, okazuje siê, ¿e œw. Antoni
by³ dla nas ³askawy - na zewn¹trz œwieci s³oñce.
Odwiedzamy te¿ inne zabytki, wœród nich oczywiœcie
Palazzo del Bo (historyczn¹ siedzibê jednego z najstarszych
uniwersytetów Europy). Tu znowu znajdujemy œlady Polaków - Kopernika, Kochanowskiego, Zamoyskiego.
Ruszamy do Werony. Spacer po mieœcie Romea i Julii
zaczynamy od Piazza Bra, gdzie wznosi siê rzymski, zachowany w doskona³ym stanie amfiteatr z I wieku, w którym letni¹ por¹ rozbrzmiewaj¹ koncerty. Jedn¹ z najelegantszych ulic docieramy do starówki - Piazza del Erbe - i
SCHEINER

podziwiamy zabytki z ró¿nych epok. Docieramy te¿ do
skromnego budynku nale¿¹cego do Montekich. Wzrok przyci¹ga balkon Julii. Niektóre panie z grupy nie omieszkaj¹
pojawiæ siê na nim, a panowie wol¹ stan¹æ przy pos¹gu
Julii. Po drodze mijamy jeszcze dom Romea.
16 maja o poranku wyruszamy do Wenecji. Grobl¹
docieramy do miasta i tramwajem wodnym p³yniemy po
Canale Grande, podziwiaj¹c widoki jak z dawnych rycin –
wiekowe budowle, mosty, gondole.
Wsiadamy na pl. œw. Marka. Najpierw zwiedzamy niepowtarzaln¹ bazylikê œw. Marka – na g³ównym o³tarzu Z³ote
Tabernakulum, wzd³u¿ koœcio³a na œcianach opowieœci biblijne. Wraz z licznym gronem turystów z ró¿nych stron
œwiata wracamy na plac i wje¿d¿amy na wie¿ê dzwonnicy
Campanilla. Z galerii rozci¹ga siê wspania³a panorama miasta. Znajdujemy potem trochê czasu, aby kupiæ pami¹tki i
poczuæ atmosferê placu zwanego „salonem œwiata”.
I jeszcze ten wyj¹tkowy kolor wody, urzekaj¹ce balkoniki, mosteczki, okienka, gondole, szczêœliwi i uœmiechniêci
ludzie, tajemnicze, romantyczne zak¹tki, piêkne kobiety,
zalotni mê¿czyŸni, jednym s³owem - bajka. P³yn¹c tramwajem ma siê wra¿enie, ¿e to w ogóle nie jest mo¿liwe, ¿e
ogl¹damy film w 3D, ¿e tego tak naprawdê nie da siê dotkn¹æ. Nagle okazuje siê, ¿e mamy wysiadaæ, ¿e idziemy
tymi uliczkami, ¿e to teraz my jesteœmy tymi uœmiechniêtymi, szczêœliwymi ludŸmi. Wchodzimy na plac œw. Marka i
rysuje siê przed nami Bazylika œw. Marka - bogactwo rozmaitych, nienagannych, wyj¹tkowych i tak ró¿norodnych
form, które tworz¹ jednak doskona³¹ ca³oœæ, ¿e nie wiemy,
co fotografowaæ, wiêc fotografujemy wszystko. Od ca³ej bry³y, która chyba jest nie do objêcia, po najdrobniejsze urzekaj¹ce szczegó³y. Od posadzki, która wy³o¿ona jest kamieniami pó³szlachetnymi oraz we³nianymi dywanami, po kopu³y i sklepienia, na których umieszczono bogate mozaiki
ze z³otych i szklanych tesser. W genialny sposób zosta³y tu
po³¹czone cechy Bizancjum z elementami romañskimi i wczesnochrzeœcijañskimi. Bogate sceny figuralne, ornamenty
roœlinne i geometryczne tworz¹ bogactwo obrazów trudne
do ogarniêcia podczas jednorazowego pobytu we wnêtrzu
koœcio³a.
Za g³ównym o³tarzem znajduje siê cenny zabytek jubi-
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lerski sztuki bizantyjskiej - Z³oty O³tarz (Pala d’Oro). Zmienia³ siê przez lata, stale otrzymuj¹c coraz bardzie wyszukan¹ i coraz cenniejsz¹ formê. Wszyscy wielcy pragnêli go
mieæ. W plakietce o wymiarach 3,40 × 1,40 m umieszczono
emaliowane p³ytki i kr¹¿ki, figurki i szlachetne i pó³szlachetne kamienie, w tym 1300 pere³, 300 szmaragdów, 300
szafirów, 400 granatów, 15 rubinów.
Przy najs³ynniejszym weneckim moœcie Rialto posilamy siê w³osk¹ pizz¹ i lodami - naprawdê w³oskimi. Nastêpnie labiryntem w¹skich uliczek, licznymi mostami przerzuconymi nad kana³ami pieszo wracamy do autokaru. Marsz
jest intensywny i niektórzy maj¹ ju¿ odciski na stopach, ale
najwa¿niejsze, ¿e Wenecja na pewno zapisa³a siê w pamiêci i ka¿dy marzy, aby tu kiedyœ wróciæ na trochê d³u¿ej.
W powrotnej podró¿y do codziennoœci los nagrodzi³ nas
jeszcze bajecznym widokiem w³oskich Dolomitów o zachodzie.
Oczywiœcie, dziêkujemy wszystkim uczestnikom wycieczki za mi³e towarzystwo, wszechstronn¹ pomoc i wzajemn¹ tolerancjê (rozpiêtoœæ wiekowa grupy wynosi³a 50
lat!), liczymy na kolejne wyprawy w tym samym sk³adzie.
Tekst: Anna Brzózko-Jaworska (kursyw¹) i Gra¿yna
Chrzanowska. Zdjêcia autorek.

Na znanym balkonie w Weronie: Nie bêdê
Juli¹/Wiern¹ na balkonie/Nie bêdê Juli¹/Nawet w snach/Nie bêdê Juli¹/To mi nie pasuje/Nie bêdê Juli¹/Nie w ten czas (s³. M. Wojtaszewska, wyk. zespó³ „Wanda & Banda”).

U góry - œwieradowska grupa niemal w komplecie na weneckich schodach. Poni¿ej - gondola wodna czy linowa, w ka¿dej czujemy siê jak w domu!

ŒWIERADOWSKIE

SNS 1065 - Œwieradów. Niewielki oœrodek wczasowy na 21 miejsc z lat 80. 8 pokoi z
umywalkami, 4 ³azienki, kuchnia, œwietlica,
sauna i pomieszczenia gospodarcze. Dzia³ka
1.105 m2, mo¿liwoœæ rozbudowy (w planie teren pod us³ugi turystyczne i zabudow¹ mieszkaniow¹. Cena 490.000 z³ + VAT. PROWIZJÊ
POKRYWA SPRZEDAJ¥CY!

SNS 1126 - Œwieradów. Pó³ domu, a w nim
dwupokojowe mieszkanie 55,9 m2 (parter) i 160
m2 pomieszczeñ gospodarczych z mo¿liwoœci¹
adaptacji na dzia³alnoœæ us³ugow¹ (76,7 m2 - parter, 65,5 m2 - piêtro) + piwnica i kot³ownia 18 m2.
Wszystkie media. 190.000 z³.

SNS 885 - Wolimierz modna urocza wieœ ok. 10
km od Œwieradowa. Dzia³ka 2.300 m2. Piêkny widok
na panoramê Gór Izerskich. Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego. Dzia³ka bêdzie wydzielana z wiêkszego obszaru, mo¿na te¿ kupiæ kilka dzia³ek
lub dzia³ki o wiêkszej powierzchni. Cena 48.000 z³.

SNS 609 - Œwieradów, ul. Chrobrego. Dzia³ka
budowlana na stoku. 11.678 m2 - mo¿liwoœæ podzia³u. 230.000 z³.

SNS 1031 - Prosperuj¹cy nowoczesny budynek hotelowy z restauracj¹ na 80 osób. Centrum
miasta przy g³ównej drodze. Powierzchnia budynku - 1.290 m2. Dzia³ka - 7.650 m2.

Badanie słuchu w słusznej sprawie
Serdecznie zapraszamy Pañstwa do wziêcia udzia³u w ogólnopolskiej akcji BEZP£A
TNEGO BADANIA S£UCHU, organizowanej przez œwieradowsk¹ firmê OPTYKP£ATNEGO
TRENDY oraz SIEMENS I AUDIO SERVICE. Ide¹ tej akcji jest nag³oœnienie spo³eczeñstwu problemu utraty s³uchu. 13 lipca do godz. 1600 na nowym ³¹czniku w
pobli¿u „Flinsa” (od ul. Piastowskiej) stacjonowaæ bêdzie
„S³uchobus", w któr
ym mo¿liwe bêdzie wykonanie bezp³atktórym
nego badania s³uchu oraz konsultacji ze specjalistami. W
ramach akcji zaplanowano przeprowadzenie przesiewowych
badañ, polegaj¹cych na sprawdzeniu s³uchu jeszcze przed
pojazdem, na „testerze szybkiego badania". W razie negatywnego wyniku specjaliœci zaprosz¹ te osoby do wnêtrza na
dok³adniejsze badanie - audiometr
yczne.
audiometryczne.

Stowarzyszeni

Dzieñ Stowarzyszeñ to czesko-polski projekt „Wspó³praca Ugrupowañ i Stowarzyszeñ Nowe Miasto pod Smrkem – Œwieradów-Zdrój”, wspó³finansowany ze œrodków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionu oraz œrodków pañstwa za poœrednictwem Euroregionu Nysa, a jego podsumowanie odby³o siê
18 czerwca w Nowym Mieœcie.
Stowarzyszenia hobbystów, u¿ytecznoœci publicznej, obywatelskie, sportowe
i kulturalne
prezentowa³y
swój dorobek,
osi¹gniêcia na
przygotowanych przez organizatorów
stoiskach oraz
popisywa³y siê
na scenie tañcem,
piosenk¹, gr¹ aktorsk¹ czy instrumentaln¹.
Wœród œwieradowskich grup, jak Stowarzyszenie „Godne Spo³eczeñstwo”,
Fundacja na Rzecz Rozwoju Spo³ecznoœci Lokalnej Œwieradów-Czerniawa czy Zwi¹zek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, zaprezentowa³y siê te¿ „Œwieradowskie Or³y”. Na stoisku przygotowanym przez Klub Turystyczny zaprezentowaliœmy kroniki, „Legendy Izerskie”, plakietki z rajdów, Marszów na Orientacjê i wycieczek, totemy, materia³y promocyjne miasta, a dla dzieci - prezenty niespodzianki.
Gdy organizatorzy wpuœcili nas w bloku kulturalnym na
scenê g³ówn¹, trzydziestoosobowa grupa w pó³ godziny pokaza³a typowy rajdowy program ogniskowy sk³adaj¹cy siê z
piosenek, zabaw i pl¹sów. Dziêki t³umaczowi do wspólnej
zabawy w³¹czy³y siê tak¿e dzieci czeskie, dla których „Or³y”
przygotowa³y piosenkê i pl¹s w ich ojczystym jêzyku udowadniaj¹c, ¿e dla chc¹cego nic trudnego i czeskiego te¿ mo¿na siê nauczyæ.
Uczestnicy ogl¹dali te¿ wystawy innych stowarzyszeñ, s³uchali i ogl¹dali wystêpy grup projektowych, obejrzeli popisy

25 czerwca w Parku Norweskim w Cieplicach-Zdroju
odby³ siê I Puchar Polski w Grillowaniu im. Macieja Kuronia. Do startu w zawodach zg³osi³o siê 19 zespo³ów, zakwalifikowano 12, a ¿e dzieñ przed konkursem jedna ekipa wycofa³a siê z udzia³u, do rywalizacji stanê³o 11 przygotowanych i zdecydowanych na wygran¹ 2-osobowych
teamów, a wœród nich Piotr Lipski i Pawe³ Firlej z Hotelu**** Medical SPA Malinowy Dwór (na zdjêciu z prezydentem Jeleniej Górym Marcinem Zawi³¹). By³a to jedyna œwieradowska reprezentacja, która rywalizowa³a z trzema zespo³ami z Karpacza, dwoma z Wroc³awia, dwoma z
Jeleniej Góry oraz po jednym ze Szklarskiej Porêby, Ostrowa Wlkp. i S³awkowa.
Od godz. 1100 zespo³y zajê³y teren parku, ustawiaj¹c swoje dekoracje, aran¿acje i sprzêty niezbêdne do udzia³u w konkursie. Przy tworzeniu naszego stoiska zaanga¿owany by³ ca³y
zespó³ ludzi, którzy pracowali na sukces swojej ekipy, wizerunek i klimat na stanowisku.
Imprezê oficjalnie otworzy³ prezydent Jeleniej Góry Marcin Zawi³a o godz. 1400. Ekipy grillowa³y co godzinê inny produkt, zaczynaj¹c filetem z kurczaka, poprzez pstr¹ga, na karkówce wieprzowej skoñczywszy. Ogó³em tego dnia zaserwowano – najpierw dla komisji konkursowej, a potem dla kibicuj¹cych kucharzom widzów - a¿ 330 potraw!
Aby wynik konkursu grillowego by³ obiektywny, skorzystano z zasad oceny Œwiatowego Zwi¹zku Barbecue, które
powo³uj¹ jury techniczne - z³o¿one z grona profesjonalnych
kucharzy, oceniaj¹cych ekipy podczas pracy i degustuj¹c potrawy na stoiskach ekip, oraz jury degustacyjne, które znajduje siê w wyizolowanej czêœci imprezy, nie maj¹c kontaktu z
zespo³ami oraz degustuj¹c potrawy serwowane w specjalnych,
zakodowanych pojemnikach. Suma punktów przyznanych
przez oba jury by³a wynikiem koñcowym konkursu.
W jury technicznym zasiedli: Jacek Szczepañski (doradca
stra¿y po¿arnej, zwiedzili muzeum i atakowali œciankê wspinaczkow¹ na sali gimnastycznej (na zdjêciu - szkoda, ¿e takiej œcianki, lin do wspinaczki i innych atrakcji nie ma w naszej sali). Wszyscy otrzymali po egzemplarzu almanachu stowarzyszeñ dzia³aj¹cych w Nowym Mieœcie, Œwieradowie i
Mirsku (do biblioteki szkolnej i miejskiej dostarczyliœmy po
parê sztuk).
Dziêkujemy Monice Hajny-Daszko z referatu promocji
UM za nieodp³atne zorganizowanie transportu (dziêki temu
mogliœmy zaprezentowaæ siê na scenie i poznaæ inne organizacje, które pomagaj¹ aktywnie spêdziæ wolny czas z po¿ytkiem dla œrodowiska lokalnego), a tak¿e rodzicom, którzy towarzyszyli nam podczas wystêpu (i bili gor¹ce brawa).
Teresa Fierkowicz i Gra¿yna Kasprzak

Gotuj z Przystup¹
Królem lata jest pomidor, ale wiêkszoœæ
gospodyñ chyba nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, jak bogaty drzemie w nim potencja³.
Zacznijmy od gatunków. Mamy na rynku
pomidora malinowego, koktajlowego (cherry) i najbardziej tradycyjnego, którego u¿ywamy na co dzieñ w kuchni. W dodatku wœród
odmian panuje - niczym w paprykach - ró¿norodnoœæ barw, bo mamy i czerwony, i ¿ó³tawy, i zielony, a nawet trafia sie ostatnio bulwa w odcieniu jasnofioletowym. Ale barwa
nie ma ¿adnego wp³ywu na smak pomidora,
za to jego barwny melan¿ ³adnie komponuje
siê w sa³atkach.
Osobiœcie jestem mi³oœnikiem, wrêcz admiratorem, pomidorów malinowych, które
dostawa³em ju¿ w dzieciñstwie na kanapkê
od mojej babci. Jego g³ówn¹ zalet¹ jest du¿a
mi¹¿szoœæ, która kumuluje w sobie mnóstwo
s³odkiego soku, przy niewielkiej kwaœnoœci,
a ca³oœæ tkwi w otulinie bardzo delikatnej
skórki.
Te w³aœciwoœci sprawiaj¹, ¿e „malinówka” nadaje siê wybornie do sporz¹dzania zup-

kremów i sosów pomidorowych o delikatnie
s³odkawych smakach.
Czerwony pomidor tradycyjny, który codziennie wkrajamy, siekamy, podduszamy,
podsma¿amy, jest warzywem delikatnie kwa-

Przypominamy, ¿e nastêpny numer
„Notatnika Œwieradowskiego” znajdzie siê w punktach kolporta¿u 10
sierpnia br. Reklamy do tego numeru prosimy sk³adaæ do 29 lipca.

Królowie grilla

kulinarny oraz szef kuchni hotelu Holiday Inn w Bydgoszczy), Grzegorz Kazubski (prezes Polskiego Zwi¹zku Barbecue oraz doradca kulinarny sieci handlowej MAKRO), Jaros³aw ¯muda (szef kuchni w Jeleniej Górze), Robert Stelmaszyk (doradca kulinarny oraz szef kuchni hotelu Twardowski
w Poznaniu).
W sk³ad jury degustacyjnego weszli m.in. Marcin Zawi³a,
El¿bieta i Ryszard Greszczykowie (wielokrotni mistrzowie
Polski i Europy w grillowaniu w grupie amatorów), Stanis³aw
Firszt (dyrektor Muzeum Przyrodniczego), Gra¿yna i Robert
Futerhendler (znani ciepliccy architekci oraz wspó³twórcy sukcesu Karkonoskiego Festiwalu Œwiat³a), Grzegorz Rychter
(prezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego), Joanna Sztygiel (zwyciê¿czyni konkursu grillowego og³oszonego przez firmê SARANTIS na facebooku), a tak¿e smakoszeochotnicy spoœród widzów.
G³osami jury I miejsce i zarazem tytu³ Mistrzów Polski
uzyska³a ekipa Malinowego Dworu, zdobywaj¹c 2500 z³ oraz
Puchar Prezydenta Miasta Jeleniej Góry.
II miejsce przypad³o zespo³owi SETKA Bar z Wroc³awia,
a III – kucharzom z hotelu Bornit w Szklarskiej Porêbie.
Poza konkursami na scenie sponsor imprezy, firma Podravka, bawi³a publicznoœæ zabawami, grami i konkursami z atrakcyjnymi nagrodami produktowymi, a atmosferê podgrzewa³y
wystêpy solistów i zespo³ów muzycznych.
Zwyciêzców od razu zaproszono do udzia³u w II edycji
Pucharu Polski i na pewno ich tam nie zabraknie. (KL)

skowatym, lepiej spo¿ywaæ go bez skórki, a
zim¹ traci swe w³aœciwoœci, bo wtedy przypomina konsystencj¹ bardziej wodê ni¿ sok.
Koktajlówka (cherry) wielkoœci œliwki (do
5 cm œrednicy) jest bardzo s³odka i nadaje siê
do wszystkich sa³atek, sosów, zup-kremów, a
nawet hiszpañskiego ch³odnika gazpacho, którego przepis podamy ni¿ej. Jego jedyn¹ wad¹
jest cena, bo to towar z importu i nawet w
sezonie jest doœæ drogi.
Do gazpacho bierzemy 0,5 kg koktajlówek, œwie¿¹ cukiniê, œwie¿ego bak³a¿ana, 3
z¹bki czosnku, cebulê, oliwê z oliwek native
(z jej braku - olej z pestek winogron), sól i
pieprz do smaku.
Pomidorki w ca³oœci dajemy do garnka i
blendujemy je, przecieramy przez drobne sitko do jednej miski, do drugiej zaœ wkrawamy
w kostkê (1 cm x 1 cm) cukiniê i bak³a¿ana,
cebulkê w pó³piórka oraz czosnek w cieniutkie plasterki. Wszystko doprawiamy sol¹ i pieprzem, rozgrzewamy na patelni oliwê, wrzucamy pokrojone wczeœniej warzywa na gor¹cy t³uszcz, sma¿ymy je ok. 2 minut i wyjmujemy ³y¿k¹ cedzakow¹. Po wystudzeniu dodajemy do przetartych pomidorów, doprawiamy sol¹ i pieprzem i odstawiamy na 3 godziny do lodówki, po czym wyjmujemy hiszpañski ch³odnik i zajadamy siê nim, najlepiej z
ciep³¹ bagietk¹, jak to robi¹ Francuzi.
Z sosów poleca³bym aromatyczny pomidorowy. Przygotowujemy 1 kg „malinówek”,
2 cebule, g³ówkê czosnku, pó³ kostki mas³a,
œwie¿y tymianek, œwie¿e oregano, cukier, sól
i pieprz do smaku.
W rondelku rozgrzewamy mas³o, na które wrzucamy cebulê pokrojon¹ w drobn¹ kostkê (na po³owie cebuli œredniej wielkoœæi wystarczy dokonaæ kilkunastu pionowych ciêæ,
by uzyskaæ tê kosteczkê) i czosnek skrojony

w cienkie p³atki. Sma¿ymy tê mieszankê ok.
2 min. na œrednim ogniu, dodajemy pokrojone w „szesnastki” pomidory („ósemki” na pó³,
wycinaj¹c gniazda), cukier, sól i pieprz, dusimy pod przykryciem ok. 12 minut, nastêpnie
ca³y sos przecieramy do drugiego rondla przez
drobne sitko, dodajemy posiekany tymianek i
oreagno, gotujemy do odparowania. Sos jest
gotowy do podania, a pasuje do wszystkich
makaronów (polecany dla wegetarian).
Z sa³atek godna polecenia jest ta z grillowanymi koktajlowmi pomidorkami. Bierzemy sa³atê lodow¹, rukolê, ogórek œwie¿y
(szklarniowy), czerwon¹ cebulê, æwieræ g³ówki czosnku, oliwê z oliwek, ocet balsamiczny, 0,5 kg koktajlówek, 2 ³y¿ki miodu, sól i
pieprz do smaku.
Do miski rwiemy sa³aty, dodajemy obrany i pokrojony w kostkê ogórek (1 cm x 1
cm), cebul¹ skrojon¹ w piórka, wszystko wyk³adamy na talerz, a op³ukane pomidorki odsuszamy i skropione delikatnie oliw¹ rzucamy na bardzo gor¹c¹ patelniê grillow¹ (mo¿na i na zwyk³¹, ale wtedy powinna byæ teflonowa), sma¿ymy ok. 1,5 min., na koniec dodaj¹c drobno przetarty czosnek, miód i 3 ³y¿ki
octu balsamicznego, po czym wyk³adamy to
na wymieszane sk³adniki. Polewamy oliw¹ i
- smacznego!
Na zimê poleca³bym zawekowan¹ sa³atkê
z pomidorów. Marynata: 1 litr wody, 100 ml
octu winnego, 4 ³y¿ki oliwy z oliwek extra
vergine, ziarnka pieprzu, liœæ laurowy, ziele
angielskie, cukier sól. Pomidory (dowolnego
asortymentu) kroimy w æwiartki, upychamy
w s³oiku i zalewamy marynat¹ (do przykrycia), zakrêcamy i gotujemy ok. 15 min. Otwieramy w grudniu!
Za miesi¹c - kalafior i broku³.
(opr. aka)

Jak pan W³adys³aw motocyklem
marki columbus siano wozi³ (II)
20 paŸdziernika 1945 roku szer. W³adys³aw Aficki stawia siê przed dowódc¹ stra¿nicy i od razu zostaje skierowany do s³u¿by na Polanê, gdzie patrole pe³ni³o 40 ¿o³nierzy,
którzy mieli ponadto do dyspozycji 8 krów i 10 koni. Dwui trzyosobowe patrole dwa razy dziennie przemierza³y szlak
a¿ pod Jakuszyce, do 2 godzin w jedn¹ stronê. Tam trzeba
siê by³o podpisaæ na liœcie i po krótkim odpoczynku wraca³o
siê na Polanê. A ¿e jesieñ na dobre zagoœci³a w górach i
ch³ód z wolna atakowa³ ¿o³nierzy, ci wpadali sobie niekiedy
do któregoœ z opustosza³ych domów na Hali Izerskiej i nagromadzonym przez niedawnych w³aœcicieli drewnem rozpalali ogieñ po p³yt¹ kuchenn¹ i grzali zziêbniête d³onie. W
tych domach nikt ju¿ nie mieszka³, ale wci¹¿ sta³y tam meble, w kredensach garnki i talerze, a na ³ó¿kach piêtrzy³y
siê poduchy i pierzyny – a¿ ¿al by³o patrzeæ, jak to marnieje, ale po co komu te bibeloty podczas s³u¿by? Tylko nagromadzone siano siê przydawa³o, bo wzbogaca³o dietê ¿o³nierskich krów i koni.
Gdy spad³ œnieg i nie mo¿na by³o dowieŸæ zaopatrzenia, dowództwo zebra³o 200 Niemców, da³o im ³opaty i kaza³o odœnie¿yæ drogê do samej Polany. Przetartym szlakiem
na górê wjecha³y œci¹gniête a¿ ze Zgorzelca studerbakery
wype³nione po dach prowiantem (tyle tego by³o, ¿e wystarczy³o na ca³¹ zimê), a rano na drodze nie by³o widaæ odœnie¿ania – œnieg zasypa³ wszystko i znów by³o równo jak
na stole.
Zim¹ patrole porusza³y siê na nartach. W ka¿dym domu
sta³o po kilka par desek, wiêc ka¿dy móg³ sobie dobraæ do
wagi i wzrostu. Narty bardzo u³atwia³y patrolowanie sta³ej
trasy, a i tak teraz droga do Jakuszyc zajmowa³a ze trzy
godziny. Najwiêcej wra¿eñ dostarcza³y patrole nocne – wtedy
ciemne niebo by³o czymœ oczywistym i nie trzeba by³o zak³adaæ ¿adnych parków astronomicznych; sunê³o siê na nartach pod gwiazdami w absolutnej ciszy i co dziwne – nikt
nie odczuwa³ ¿adnego strachu.
- Nie by³o ¿adnego ruchu turystycznego w dzisiejszym
rozumieniu, tylko latem jagodziarze i grzybiarze szwendali

siê po górach, a ¿e wiêkszoœæ z nich znaliœmy z widzenia, to
jakoœ nikt z nas nie kwapi³ siê, by ich stamt¹d goniæ. Obcy i
tak nie mieli ¿adnych szans, bo szlaban sta³ ju¿ przy p³ytach pilœniowych w Or³owicach, mysz by siê tamtêdy nie przecisnê³a – wspomina pan W³adys³aw.
Na prze³omie 45 i 46 roku póŸniejsza stra¿nica WOP
przy dzisiejszej ul. Pi³sudskiego (niedawno rozebrana do
fundamentów) by³a jeszcze pensjonatem w niemieckich rêkach, dopiero pod koniec lutego wysiedlono stamt¹d w³aœciciela i w marcu za³oga przenios³a siê z Polany do miasta.
Odt¹d na s³u¿bê wspina³o siê Drog¹ Staroizersk¹ – ciê¿ko
siê sz³o, a trzeba jeszcze by³o zachowaæ si³y na patrolowanie.
- W 46 póŸn¹ wiosn¹ albo latem zosta³em na Polanie,
dwóch kolegów posz³o na patrol, a ja siedzê przy telefonie,
coœ sobie pichcê, nagle patrzê przez okno - idzie facet, po
polsku zagaduje do mnie. Œl¹zak, okazuje siê. Ale tak patrzê na niego, prawej rêki z kieszeni nie wyci¹ga, to siê we
mnie, starym frontowcu, czujnoœæ jakaœ odezwa³a, na³o¿y³em kurtkê, wychodzê na próg, a on za dom i chodu w m³odnik. Nie pogoni³em za nim, tylko szybko zawiadomi³em telefonicznie prze³o¿onych, oni dali znak Czechom, a ci wykonali ostr¹ akcjê poszukiwawcz¹ i zaraz go z³apali. Okaza³o siê, ¿e w tej kieszeni, która tak mnie zaniepokoi³a,
mia³ parabellum, tatua¿ SS pod pach¹ i przy sobie 15 tys.
marek. Potem przez wiele lat, ilekroæ sobie tê sytuacjê przypomnia³em, cieszy³em siê, ¿e nie wykaza³em siê nadmiern¹
gorliwoœci¹, bo zastrzeli³by mnie jak amen w pacierzu.
Z wiosn¹ pan W³adys³aw otrzyma³ nowe zadanie – jako
goniec pêdzi³ z meldunkami rowerem do sztabu w Leœnej.
Rower mia³ praktycznie ka¿dy ¿o³nierz, bo sobie zabierali z
domów (jak narty). Bo co to by³aby za s³u¿ba, gdyby ¿o³nierz nie mia³ trofiejnego roweru? Do Leœnej pêdzi³o siê niemal ca³y czas z góry i choæ droga by³a licha (o takiej nawierzchni, jak ta dzisiejsza, krytykowana przez kierowców,
mo¿na sobie by³o tylko pomarzyæ; Niemcy w czasie wojny
mieli wa¿niejsze problemy ni¿ stan dróg, a po wojnie no-

KOMPUTEROWE BADANIE SERCA:
NOWA DIAGNOSTYKA - CYFROWE EKG
+ CYFROWA WEKTOKARDIOGRAFIA
Z OBRAZEM NACZYÑ
WIEÑCOWYCH; PULSOKSYLOMETRIA

OG£OSZENIE

(badanie zawar
toœci tlenu we kr
wi do okreœlenia
zawartoœci
krwi
mo¿liwoœci wysi³ków fizycznych w war
unkach górskich)
warunkach
górskich);;
zuch).
USG (tarczyca, nerki, prostata, brbrzuch).

PROFILAKTYKA ZAWA£U
I CHOROBY WIEÑCOWEJ SERCA

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

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

w g o d z . 8 00– 9 00

Uzdrowisko „Œwieradów-Czerniawa” Sp. z o.o.
og³asza

pr
zetarg ofer
towy na najem lokalu w „Szarotce”
przetarg
ofertowy
pr
zy ul. Zdrojowej 2, o pow
przy
pow.. ok. 160 m2,
pr
zeznaczonego na dzia³alnoœæ us³ugow¹.
przeznaczonego
Oferty nale¿y sk³adaæ do 1 sierpnia czerwca do
godz 1000 w siedzibie Spó³ki (ul. Zdrojowa 2) w
sekretariacie, w zamkniêtej kopercie oznaczonej:
„Przetarg – pomieszczenie „Szarotka”.
Wadium w wys. 1.000 z³ nale¿y wp³aciæ
w kasie Spó³ki do 29 lipca do godz. 1500.
Spó³ka zastrzega sobie prawo odwo³ania
przetargu bez podania przyczyn.
Pe³na treœæ og³oszenia wraz z warunkami
zawarcia umowy znajduje siê na stronie
www
.uzdrowisko-swieradow
.pl
www.uzdrowisko-swieradow
.uzdrowisko-swieradow.pl
oraz na tablicy og³oszeñ w siedzibie Zarz¹du.
Szczegó³owych informacji udziela Renata Maroñ
- w pok. 10 lub telefonicznie: 75 78 20 737.

Zak³ad Us³ug Pogrzebowych i Cmentarnych

Mieczys³aw Siergun

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

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

wym administratorom
sen z powiek spêdza³y
sprawy wagi pañstwowej,
jak choæby umacnianie
polskoœci). Tak wiêc do
Leœnej w pó³ godziny, a z
powrotem w dwie.
- Kolega z jednostki
wspomnia³ o Polakach z
Tarnopola, którzy wrócili
z robót, i ¿e w Wolimierzu s¹ te¿ Polki, które
równie¿ wróci³y z Niemiec, wiêc ¿ebym jecha³
i zapozna³ któr¹. Wracam wiêc z Leœnej, zbaczam z drogi, wpadam do
W. Aficki z towarzyszami s³u¿by na Polanie Izerskiej (1945/46)...
Wolimierza i tak pozna³em Annê. S³u¿y³a u bauera pod francusk¹ granic¹, a teraz pomaga³a w
polskim gospodarstwie
za miskê zupy i k¹t do
spania. Odt¹d ka¿d¹ wolna chwilê poœwiêca³em
na wycieczki do Wolimierza, a w Œwieradowie ju¿
szykowa³em dla nas
gniazdko, bo jeszcze bêd¹c w wojsku zaj¹³em gospodarstwo przy Drodze
Leœnej. Mia³o 3,5 ha,
dwie krowy i ma³¿eñstwo
... i podczas podró¿y wspominkowej na ruinach dawnej restauracji na
starych Niemców. Gdy
Hali Izerskiej. U do³u - w Chatce Górzystów s³ucha opowieœci pani Wiesi
gospodarzowi zmar³a
o Gross Iser (2011).
¿ona, sam zbi³ trumnê,
wózkiem zwióz³ ma³¿onkê na dó³ i pochowa³ na cmentarzu.
W 1947 zosta³ wysiedlony.
20 listopada 1946 roku W. Aficki zosta³ zdemobilizowany, œci¹gn¹³ narzeczon¹ i prze¿y³ z ni¹ 48 lat. W 1948
roku zamieni³ – z dop³at¹ - tamto gospodarstwo na inne,
przy ul. Nadbrze¿nej (dziœ Kruczej) – mieszka w nim do
dziœ od 63 lat!
Zaraz po odejœciu do cywila zatrudni³ siê w lesie z koleg¹, z którym rêczn¹ pi³¹ „moja-twoja” œcinali drzewa, a
siekierk¹ czyœcili je z ga³êzi.
- Jakie tu œwierki ros³y! Wysokie, smuk³e, proste, z niektórych czysty urobek wynosi³ 8 kubików!
Z czasem do roboty przyby³ koñ i mechaniczne narzê- zemplarzy przekraczaj¹ na aukcjach 10 tys. z³.
dzia, ale jak tylko nadarzy³a siê okazja, uciek³ z lasu i 7
Potem kupi³ od gryfowskiego taksiarza garbat¹ warsierpnia 1959 r. poszed³ pracowaæ na pocztê jako telemon- szawê, jeŸdzi³ ni¹ 5 lat, a w 1968 przesiad³ siê na warszawê
ter. I by³ nim a¿ do emeryturyna któr¹ przeszed³ 1 wrze- kombi, która s³u¿y³a mu a¿ 30 lat (!).
œnia 1981 roku.
M³odsza o piêæ lat siostra, któr¹ zostawi³ w wojenny
- Na Hali Izerskiej przy jednej z dawnych restauracji czas w Kazachstanie, w 1947 roku wróci³a do rodzinnej wsi.
sta³a œliczna dwukonna kosiarka. Oczywiœcie, nie by³o mowy, Pan W³adys³aw w 1956 zostawi³ dzieci pod opiek¹ ciotki i
¿eby j¹ sobie ot, tak, zabraæ, takich spraw siê wtedy z woj- pojecha³ z ¿on¹ pod Kamieniec Podolski, mimo ostrze¿eñ,
skiem nie za³atwia³o, wiêc we trzech rozebraliœmy maszynê by nie jecha³ tam, bo Ukraiñcy ich zabij¹. Na wszelki wypai zdemontowan¹ schowaliœmy w krzakach. Przy ka¿dym kur- dek, gdy jechali przez Ukrainê, mówi³ ¿onie, ¿eby nie siasie furmank¹, gdy zwoziliœmy drewno, coœ tam zabierali- da³a przy oknie, bo gdyby mieli strzelaæ...
œmy z tych krzaków, a¿ ca³a kosiarka znalaz³a siê na dole.
W 1962 roku œci¹gn¹³ do Œwieradowa mamê, która
Z³o¿yliœmy j¹ na nowo, ale strach siê by³o na polu z ni¹ mieszka³a 5 lat, ale gdy raz zobaczy³a na wiosnê przy okapokazaæ, wiêc jeszcze przez dwa lata sta³a w ukryciu, nim zji jakiegoœ pogrzebu, jak woda podchodzi³a w grobie, a
odwa¿yliœmy siê wyjechaæ ni¹ na sianokosy. S³u¿y³a nam ziemia na cmentarzu gliniasta i pe³no w niej kamieni, nie
przez piêæ lat, a¿ pêk³ tryb talerzowy, i po naprawie nigdy chcia³a tu byæ pochowana i wróci³a w swe rodzinne strony.
nie odzyska³a dawnej sprawnoœci..
Ojciec nigdy Œwieradowa nie odwiedzi³, siostra by³a z mêW sierpniu 1950 roku pojecha³ do Warszawy po moto- ¿em tylko raz, na prze³omie lat 50. i 60. Ale niczego zacykl – za 150 tys. z³ naby³ niemieckiego columbusa, rocz- chwycaj¹cego tu nie dostrzeg³a.
nik 1938, wsadzi³ go w poci¹g i dowióz³ a¿ do Œwieradowa.
Pan W³adys³aw dochowa³ siê córki i syna (Tadeusz jest
S³u¿y³ mu 16 lat, a gdy doczepia³ wózek z sianem, potrafi³ radnym), czterech wnuczek i szeœcioro prawnucz¹t (siódme
uci¹gn¹æ ze 3 metry szeœcienne. Sprzeda³ motor za równo- w drodze).
wartoœæ czterech pó³litrówek - dziœ ceny niekompletnych egNigdy nie pali³, nigdy nie by³ na wczasach, nigdy te¿
nie by³ za granic¹ (bo jaka¿ z
Ukrainy zagranica, jak to rodzinne strony!). Niedawno
Dziêkujê za uczestnictwo 1 lipca br.
strzeli³a mu 90-tka, a 1 wrzew ceremonii pogrzebowej zmar³ego 28 czerwca
œnia, gdy œwieradowska szko³a obchodziæ bêdzie swoje 30lecie, on bêdzie œwiêtowaæ ten
sam czas na zas³u¿onej emeryturze.
Spisa³ Adam Karolczuk
00

MIECZYS£AWA JANA
WOJTKIEWICZA

który odszed³ spokojnie o godz. 4 rano,
tu¿ po wschodzie s³oñca, w wieku 81 lat.
Dziêkujemy œwieradowianom, przyjacio³om
i kolegom spoza miasta za liczne przybycie.
Rodzina w komplecie ¿egna Zmar³ego
w przeœwiadczeniu wiecznej o Nim pamiêci.
W imieniu Rodziny
¯ona - Zofia Dietrich-Wojtkiewicz

13 panów i 12
pañ stanê³o na starcie VI Turnieju Bowlingowego o Puchar
Burmistrza Miasta,
który rozegrano 18
czerwca w jedynej
œwieradowskiej krêgielni, obchodz¹cej
w³aœnie swoje 10-lecie. Atmosfera panowa³a wspania³a,
duch rywalizacji
motywowa³ do walki, a nagrody rozgrzewa³y wyobraŸniê.
Eliminacje, które
Tomasz nie powtórzy³ ubieg³orocztradycyjnie sk³ada³y
nego zwyciêstwa, punktów zabrak³o
siê z dwóch rund, wynawet na tyle, by stan¹æ na podium.
grali: Dawid Kirkowski (który uzyskuj¹c 235 pkt ustanowi³ najlepszy wynik jednej serii w historii turniejów) i Ma³gorzata Kania, ale fina³ ju¿
do nich nie nale¿a³. W ogóle odnieœæ mo¿na by³o wra¿enie, ¿e
faworyci w koñcowej rozgrywce poddali siê, dziêki temu na
listê zwyciêzców mogli siê wpisaæ nowicjusze, a rowery posz³y w rêce Pauliny Zakrzewskiej i Tomasza Mitkiewicza. Co
ciekawe, Paulina uzyska³a wynik lepszy od Tomka, za to on
okaza³ siê bodaj najwiêkszym wygranym tej imprezy, jako ¿e
sprzyja³o mu szczêœcie w losowaniu nagrody-niespodzianki –
wygra³ ufundowany przez hotel Bia³y Kamieñ talon na „rytualny seans”, na który sk³ada siê sauna, jacuzzi i degustacja
koktajli wellness.
Wœród panów dalsze miejsca zajêli: Piotr Suœ, Dawid Kirkowski (od lat nie schodzi z podium, a w tym roku stan¹³ na
najni¿szym stopniu dziêki premiowemu rzutowi w X kolejce), Tomasz Marek (ubieg³oroczny lider do tej pechowej X
kolejki sta³ na podium), Marek Dufek i Damian Sienkiewicz.
Wœród pañ za Paulin¹ by³y: Patrycja Miakienko (brawa za
hart ducha i zimn¹ krew, bo d³ugo prowadzi³a i nie podda³a
siê, gdy zaczê³a przegrywaæ), Kinga Chmielowiec, Bo¿ena
Krupka, Gabi Brutkowska (ubieg³orocznej liderce wyj¹tkowo w tym roku nie sz³o) i Ma³gosia Kania.
O rowerach dla zwyciêzców (ufundowanych przez Urz¹d
Miasta i Joannê Krasick¹) ju¿ pisaliœmy, natomiast zdobywcy
drugich miejsc otrzymali talon do SPA (nagroda dla pani - od
szefowej Uzdrowiska) i szaleñczy rajd quadem (dla pana - od
Adama Kawki), a trzecich – talony do sklepu YES SPORT.
Wszyscy, którzy stanêli na podium, otrzymali te¿ dwuosobowe zaproszenia na kolacje z lampk¹ wina, ufundowane przez
Czarny Potok, Hotel St. Lukas, Zajazd na Stoku, La Gondolê,
Bia³y Kamieñ i Tyrolsk¹ Chatê.
Ponadto wszyscy finaliœci dostali po godzinie gry w krêgielni.
W trakcie turnieju rozdano mnóstwo nagród za celne zrzutki wszystkich krêgli (strike): od krêgielni – napoje, od miasta
– kubki, pija³ki i parasolki.
Organizatorzy sk³adaj¹ gor¹ce podziêkowania wszystkim

Rowery wygrali i odjechali

Z lewej - uzasadniona radoœæ Pauliny. Powy¿ej - Tomek z
niedowierzaniem odbiera nagrodê-niespodziankê.

Zdjêcia Tomasz Chmielowiec
sponsorom – za nagrody, Dorocie Marek-Miakienko, Monice
Hajny-Daszko i Tomaszowi Chmielowcowi – za pomoc w
przygotowaniach turnieju, a Rolandowi Marciniakowi – za

poprowadzenie dynamicznej konferansjerki.
No i zapraszamy do nieustaj¹cych treningów, wszak siódmy turniej ju¿ za 11 miesiêcy! (AK)

EVENT IZERSKI

Czy las to tylko drzewa? Czy lasów w Polsce przybywa? Na te i
inne pytania w tym roku izerscy leœnicy szczególnie odpowiadaj¹
mieszkañcom wielkich aglomeracji.
Lasy s¹ dla ludzi, nawet dla tych, którzy nie lubi¹ podró¿owaæ lub
po prostu nie maj¹ na to zbytnio czasu. A do tych zabieganych mieszkañców du¿ych miast las przyjecha³ sam. W kalendarzu wydarzeñ Leœnego Kompleksu Promocyjnego „Sudety Zachodnie” od wielu lat wpisane s¹ bezpoœrednie spotkania rozmowy z tymi, dla których las jest
zbyt daleko. Bie¿¹cy rok jest w tym szczególny. Zosta³ og³oszony przez
UNESCO jako Miêdzynarodowy Rok Lasu. G³ówne has³o to „Lasy dla
ludzi”. Jak siê jednak okazuje, nie tylko dla nich.
Czy to w Jeleniej Górze, Warszawie, czy jak ostatnio na wroc³awskim rynku – 11 czerwca (tam te¿ zosta³y zrobione zdjêcia) – ka¿dy,
nawet najbardziej wybredny mieszkaniec wielkiego miasta móg³ coœ
znaleŸæ dla siebie. Poznaæ las wszystkimi zmys³ami w centrum metropolii, to doœæ karko³omne zadanie, jednak izerscy leœnicy, którzy wyrywali przez prawie 25 lat ze szponów cywilizacji resztki leœnego ¿ycia,
poradzili sobie doskonale i z tym problemem.
Wszyscy byli zainteresowani tym, co
zosta³o przywiezione i eksponowane. Widok zielonego i pachn¹cego lasu by³ dla
niektórych wielkim prze¿yciem, zw³aszcza
¿e krêt¹ œcie¿k¹ leœn¹ trzeba by³o przejœæ
z zamkniêtymi oczami i na bosaka. Go³e
stopy odbiera³y ró¿ne bodŸce, nowe, dotychczas nieznane. Jakie jest uczucie - spacerowaæ po szyszkach, korze, ga³êziach,

torfie, igliwiu, trocinach czy drewnie? Wie ten, kto odwiedzi³ edukacyjne stoiska. Mi³oœnicy drzew mogli otrzymaæ za swoj¹ wiedzê drzewko,
by mogli je zasadziæ i tym samym zwiêkszyæ lesistoœæ kraju. Takim w³aœnie akcentem zaznaczamy, ¿e w Polsce lasów przybywa.
Z kolei gry, konkursy czy te¿ bezpoœrednia rozmowa z leœnikiem
uœwiadamia³a, ¿e lasy s¹ dostêpne dla ka¿dego, ¿e chroni¹ wszelk¹ formê ¿ycia. Oczywiœcie, nie ma lasu bez drewna. Jego cenne walory - jako
jedynego surowca odnawialnego - mogli poznaæ ci, którzy zdecydowali
siê na ma³y wysi³ek fizyczny i dopiero teraz poznali, jak ciê¿ka jest praca
w lesie.
Czy wyobra¿amy sobie ¿ycie bez lasu, nawet w centrum wielkiego

miasta? Chyba nie! Las otacza nas zewsz¹d. Otwieramy okno, oddychamy œwie¿ym powietrzem, pijemy czyst¹ wodê - to wszystko las i jego
funkcje, jakie spe³nia dla cz³owieka. Mo¿e dlatego poszanowanie otaczaj¹cej nas przyrody, racjonalne z niej korzystanie spowoduje, ¿e nastêpnym pokoleniom zostawimy œrodowisko w takim stanie, w jakim
my sami byœmy chcieli ¿yæ.
To, jak bêdzie wygl¹da³o nasze ¿ycie, zale¿y tylko i wy³¹cznie od
nas samych. O tym te¿ przekonuj¹ izerscy leœnicy, nie tylko mieszkañców wielkich miast.
Zbigniew Kamiñski

Bardzo aktywny Orlik

Fot. Tomasz Chmielowiec
Okres poprzedzaj¹cy wakacje obfitowa³ w
liczne spotkania i zawody sportowe w ramach
programu „Orlik 2012”. W czerwcu nawi¹zaliœmy znajomoœæ z kolegami ze Szklarskiej
Porêby, by nastêpnie 8 czerwca rozegraæ z ich
m³odzikami mecz towarzyski, zakoñczony
wynikiem 2:2. Bramki dla naszego zespo³u
zdobyli J. Weso³owski oraz J. Andziulewicz.
Nasz zespó³ tworzyli w wiêkszoœci zawodnicy z roczników 1998-99 oraz paru m³odszych
ch³opców z zespo³u Orlików. Mecz odbywa³
siê na g³ównej p³ycie boiska (2 razy po 30
min.). Ch³opcom nale¿¹ siê du¿e brawa, bo
mimo sporej ulewy i silnego wiatru nie zgodzili siê na odwo³anie meczu, a atmosferê
sportowej i przyjacielskiej rywalizacji da³o siê
czuæ nawet przy strugach deszczu
Nastêpny etap rywalizacji odby³ siê w
Szklarskiej Porêbie - 18 czerwca nasz zespól
zosta³ zaproszony na turniej na tamtejszym
orliku. Do rywalizacji tym razem stanêli pi³karze z roczników 2000 i m³odsi, którzy zaciêcie walczyli o puchar MOKSiL-u. Oprócz
nas w turnieju wyst¹pi³y dwie dru¿yny gospodarzy oraz Lechia Piechowice. Ka¿dy zagra³

z ka¿dym (2 razy po 10 min.), a pierwszy mecz
pechowo przegraliœmy z dru¿yn¹ z Piechowic 0:1, trac¹c gola w ostatniej minucie.
Mimo przegranej nie za³amaliœmy siê i dwa
nastêpne mecze wygraliœmy wynikiem 6:1 (z
pierwszym zespo³em Szklarskiej) oraz 4:2 (z
drugim). Dziêki tym wygranym zajêliœmy II
miejsce, ustêpuj¹c jedynie gorszym bilansem
bramek Szklarskiej Porêbie I.
Chcia³bym mocno podziêkowaæ wszystkim ch³opcom bior¹cym udzia³ w turnieju (a
tak¿e tym, którym nie uda³o siê zagraæ) - za
wspólnego ducha walki, który towarzyszy
nam przy ka¿dym spotkaniu, czy to podczas
turniejów, czy treningów.
Zachêcam raz jeszcze najm³odsze dzieci
(do 10 lat) do udzia³u w zajêciach pi³karskich
na œwieradowskim orliku. Powoli tworzymy
dru¿ynê orlików, któr¹ chcemy zg³osiæ do
rozgrywek ligowych okrêgu jeleniogórskiego.
Zajêcia prowadzê we wtorki i czwartki o
1600, informacje - tel. 691 121 197.
Piotr Chowañski

WAKACJE Z DISNEYEM

Dzieci w Œwieradowie kochaj¹ bajki Disneya, dlatego biblioteka proponuje spêdzanie wspania³ych wakacyjnych chwil z ich bohaterami.
W poniedzia³ki, wtorki, czwartki i pi¹tki w godz. 1200–1500 oferujemy szereg
ciekawych zajêæ plastyczno-technicznych, konkursów, projekcji bajek oraz zabaw
inspirowanych treœciami znanych utworów. Na pó³kach bibliotecznych jest bardzo
du¿o ksi¹¿ek Disneyowskich oraz miesiêcznik „Kubuœ Puchatek”.
Zajêcia te pomog¹ stworzyæ ca³¹ galerie ulubionych postaci z ksi¹¿ek i filmów
Disneya. Pod¹¿ymy te¿ tropem postaci które istnia³y naprawdê, jak Mulan, Pocahontas czy Herkules, i dowiemy siê o nich coœ wiêcej. Zdobyt¹ wiedzê zweryfikujemy w konkursach i quizach.
Przewidujemy nagrody dla tych dzieci, które bêd¹ nas odwiedzaæ w czasie
wakacji i zbior¹ najwiêksz¹ iloœæ specjalnych znaczków.

OG£OSZENIA DROBNE
· Tomasz Miakienko - licencjonowany zarz¹dca nieruchomoœciami podejmie wspó³pracê ze wspólnotami mieszkaniowymi. Kompleksowa obs³uga.Tel. 601 506 232, 75 78 17
401 · Sprzedam gara¿ dwustanowiskowy przy ul. Górskiej. Tel. 75 78 17 288 (po godz.
15) · Kancelaria Podatkowa KARGEM mgr Bogumi³a Tasulis. Tel. 75 75 225 38, 506 053
924, 601 835 007 · Zatrudniê od zaraz kucharza i pomoc kuchenn¹. Tel. 501 125 614 ·
Sprzedam taœmê kalenicow¹ firmy DACHROL w kolorze antracytu (czarna) - 13 rolek (ka¿da
5 mb). Tel. 693 304 511 · Lokal u¿ytkowy przy ul. Pi³sudskiego, blisko centrum, do wynajêcia - 54 m2 (+ du¿y taras). Nadaje siê na warsztat, sklep lub gabinet, mo¿liwoœæ uruchomienia firmy z dotacj¹ z Powiatowego Urzêdu Pracy. Tel. 516 125 270 · Sprzedam wózek
spacerowy x-lander XV, stan b. dobry (mo¿na ogl¹daæ w krêgielni). W zestawie: folia przeciwdeszczowa, os³onka na nó¿ki, œpiwór zimowy (typu mumia) z owczej we³ny. Tel. 695 299
223.

TABELA KOÑCOWA ROZGRYWEK PI£KARSKICH W SEZONIE 2010/2011 - KLASA A, GR. II
Poz.

Dru¿yna

Z

R

P

Br. zd.

Br. str.

Pkt.

1.

OLSZA OLSZYNA

19

3

4

87

32

60

2.

KWISA ŒWIERADÓW ZDR.

17

6

3

86

29

57

3.

COSMOS RADZIMÓW

17

4

5

81

38

55

4.

W£ÓKNIARZ LEŒNA

15

6

5

72

40

51

5.

BAZALT SULIKÓW

14

4

8

61

44

46

6.

APIS JÊDRZYCHOWICE

13

6

7

81

55

45

7.

POGOÑ MARKOCICE

12

5

9

54

43

41

8.

ORZE£ PLATERÓWKA

9

4

13

42

61

31

9.

LZS RADOSTÓW

8

6

12

52

71

30

10.

CHMIELANKA CHMIELEÑ

8

4

14

41

74

28

11.

JAŒNICA OPOLNO ZDR.

8

0

18

51

69

24

12.

SKALNIK RÊBISZÓW

7

3

16

42

75

24

13.

WKS DZIA£OSZYN-KRZEWINA

5

2

19

37

86

17

14.

LKS ŒWIECIE

3

1

22

32

102

10

5 czerwca
TKKF KWISA - LKS ŒWIECIE 9:0 (5:0)
Piêæ goli strzeli³ Ostrejko (choæ sam móg³
strzeliæ z dziesiêæ), dwa do³o¿y³ Rafa³ Chrostowski (obroñca), jednego Aleksander Michalak oraz bramkarz £ukasz Król z rzutu karnego (pewnie wzi¹³ przyk³ad z bramkarza Œl¹ska Wroc³aw w meczu z Ark¹).
Zaczê³o siê planowo w 12. min., kiedy
Ostrejko otworzy³ wynik meczu (wczeœniej
trafi³ w s³upek). W 19. min. solow¹ akcj¹ popisa³ siê Chrostowski i strza³em lew¹ nog¹
podwy¿szy³ wynik. Dziesiêæ minut póŸniej akcjê lew¹ stron¹ przeprowadzi³ Rojek, a Ostrejko g³ow¹ pokona³ bramkarza goœci. W 35. min.
œwietn¹ asyst¹ popisa³ siê Mizio³, a Michalak
dope³ni³ formalnoœci. Tu¿ przed przerw¹ w
polu karnym po solowym rajdzie sfaulowano
Fidê, sêdzia podyktowa³ jedenastkê, a trener
zdecydowa³, ¿e karnego strzeli bramkarz.
Chwilê póŸniej Król technicznym strza³em w
prawy róg bramki pokona³ goalkipera goœci i
by³o 5:0.
W drugiej po³owie Kwisa strzeli³a jeszcze
cztery gole, z czego trzy by³y dzie³em Ostrejki: w 49. min. - po rajdzie Fidy praw¹ stron¹,
w 75. min. - po precyzyjnym doœrodkowaniu
Mackiewicza, i w 86. min. - w zamieszaniu
podbramkowym, dobijaj¹c strza³ Chowañskiego. Tê czwart¹ bramkê zdoby³ w 54. min.
Chrostowski po indywidualnej akcji.
12 czerwca
ORZE£ PLATERÓWKA - TKKF KWISA 0:3 (0:1)
Kwisa przyst¹pi³a do tego meczu bardzo
zmotywowana, chc¹c zrewan¿owaæ siê ekipie
Or³a za remis z rundy jesiennej. Niestety, na
pocz¹tku wkrad³o siê w nasze poczynania na
boisku trochê nerwowoœci i dlatego wynik do
przerwy brzmia³ tylko 1:0.
Zaczê³o siê obiecuj¹co, bo ju¿ w 7. min.
Ostrejko wpakowa³ pi³kê do bramki Or³a po
b³êdzie bramkarza. W 24. min. œwietnie uderzy³ z dystansu Chrostowski, ale bramkarz Or³a
wyj¹³ koñcami palców pi³kê zmierzaj¹c¹
wprost w okienko.
Ostrejko trafi³ w 25. min., lecz sêdzia boczny dopatrzy³ siê spalonego. Do koñca pierwszej po³owy strzelali z dystansu jeszcze Radziuk, Patynko i dwukrotnie Ostrejko, ale
wci¹¿ trafiali na dobrze dysponowanego bramkarza.
10 minut po przerwie po strzale Patynki
znakomicie znalaz³ siê w polu karnym Mizio³
i mieliœmy 2:0. Kiedy w 80. min. po asyœcie

Michalaka Mizio³ ponownie pokona³ bramkarza, wiadomo by³o, ¿e jest ju¿ po meczu.
W ostatnim kwadransie trener Zygfryd Borkowski da³ szansê juniorom i w ten sposób
zobaczyliœmy na boisku Marcina Wojciechowa i Konrada Przyby³ê.
19 czerwca
TKKF KWISA - KRUSZYWA LEŒNA 3:3 (1:2)
Ostatnia kolejka, to korespondencyjny pojedynek o awans z Olsz¹, z któr¹ przed tym
meczem przegrywaliœmy jednym punktem, w
zwi¹zku z tym my musieliœmy wygraæ i liczyæ
na potkniêcie rywala. Niestety, Kwisa zremisowa³a z dobrze dysponowanymi Kruszywami, natomiast Olsza pewnie pokona³a WKS
Dzia³oszyn 7:0 i tym samym przypieczêtowa³a
awans do klasy okrêgowej. Nam po raz kolejny zabrak³o kilku punktów, które straciliœmy
w mniej wa¿nych meczach. W dwumeczu ze
œwie¿o upieczonym okrêgowiczem byliœmy
lepsi, remisuj¹c w Olszynie 1:1 i wygrywaj¹c
u siebie 3:0.
W pojedynku z pi³karzami z Lesnej Kwisa wyst¹pi³a os³abiona brakiem Ostrejki oraz
Radziuka, mimo to zmiennicy okazali siê wartoœciowi, a zw³aszcza Paluch, który w pierwszej po³owie strzeli³ kontaktowego gola.
Kiedy jednak w 35. min. pad³ drugi gol
dla Kruszyw, na ³awce Kwisy zapad³a konsternacja, bo goœcie nie grali niczego specjalnego, ale potrafili wykorzystaæ nasze b³êdy.
Kwisa ca³y czas atakowa³a, wystarczy³y jednak dwie szybko wyprowadzone kontry i dwa
szkolne b³êdy obrony, sprawi³y, ¿e przegrywaliœmy 0:2. Nasze nadzieje przywróci³ w 40.
min. wspomniany ju¿ Paluch kapitalnym
strza³em z 20 metrów w okienko.
W drugiej po³owie goœcie podwy¿szyli
prowadzenie na 3:1, znów po b³êdzie naszej
obrony i kiedy wydawa³o siê, ¿e jest ju¿ po
meczu, Kwisa pokaza³a charakter i doprowadzi³a do remisu: w 77. min. po golu Rojka i w
86. min. po trafieniu Przyby³y, który wykaza³
siê najwiêkszym sprytem w zamieszaniu w
polu karnym.
Nam pocieszenie pozostaje fakt, ¿e Kwisa jest na w³asnym stadionie niepokonana od
dwóch lat, a Olszy ¿yczymy sukcesów w okrêgówce i lepszego wyniku ni¿ 2 lata temu, kiedy to w 32 meczach zgromadzi³a zaledwie 9
punktów, daj¹c sobie wbiæ 103 gole.
Skrócone relacje z meczów pochodz¹ ze
strony klubu - http://tkkfkwisa.futbolowo.pl/
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Œwietnie zorientowani
ROZK£AD JAZDY GONDOLI - LA
TO
LATO

Odprawa przed zawodami w hali spacerowej spe³ni³a swe zadanie - wszyscy dotarli do mety.
Obchody Roku Turystyki Rodzinnej przyœwieca³y IV Rodzinnym Marszom na Orientacjê, które 2 lipca zorganizowa³ w Œwieradowie Oddzia³ PTTK „Ziemi Lwóweckiej”.
Do udzia³u w imprezie zg³osi³o siê 101 zawodników z Jeleniej Góry, Bolkowa, Lwówka Œl¹skiego, ¯erkowic, Lubania, Starych
Bogaczowic oraz miejscowych cz³onków
SKKT PTTK „Œwieradowskie Or³y” - razem
28 zespo³ów rodzinnych. Trasy trzech etapów dziennych prowadzi³y po œcie¿kach spacerowych uzdrowiska, a baz¹ by³a hala spacerowa, gdzie uczestnicy na koniec wys³uchali
przy okazji koncertu inauguracyjnego EURO-

CHESTRIES Dolny Œl¹sk 2011.
Niesprzyjaj¹ce warunki atmosferyczne nie
odstraszy³y dru¿yn, które wspólnie i aktywnie spêdzaj¹c czas odszukiwa³y ukrytych w
terenie punktów kontrolnych, a dziêki wspó³pracy i taktyce stara³y siê uzyskaæ najwy¿sz¹
lokatê wœród rodzinnych zespo³ów.
Podsumowaniem IV Rodzinnych MnO
by³o og³oszenie wyników i wrêczenie nagród,
ufundowanych przez w³adze miasta. Klasyfikacja koñcowa przedstawia³a siê nastêpuj¹co:
I miejsce - Rodzina Paw³owiczów z ¯erkowic, II - Rodzina Mareckich i Bartków z

DNI ROBOCZE

SOBOT
A-NIEDZIELA
SOBOTA-NIEDZIELA

LIPIEC

900 - 1700

900 - 1800

SIERPIEÑ

900 - 1700

900 - 1800

WRZESIEÑ

900 - 1600

900 - 1700

Lwówka, III - Rodzina Salawów z
SKKT PTTK „Œwieradowskie Or³y”,
IV - Rodzina Desputów z Jeleniej
Góry i V - Rodzina Andrzejewskich
z Jeleniej Góry.
Gratulujê wszystkim, którzy
wziêli udzia³ w imprezie, a kolejna
ju¿ za rok, tymczasem ju¿ dzisiaj
zapraszam rodziny, do udzia³u w IX
Ogólnopolskich Lwóweckich Letnich MnO „XIV Lwóweckie Lato
Agatowe 2011”, które odbêd¹ siê 16
lipca w Lwówku.
Szczegó³owe informacje na stronie www.pttk.boo.pl
(TF)

KLIKAJ CODZIENNIE DLA WSPÓLNEJ SPRA
WY!
SPRAWY!

Z okazji 100. urodzin NIVEA Polska postanowi³a spe³niæ marzenia wielu polskich rodzin, a w szczególnoœci ich najm³odszych cz³onków. W odpowiedzi na potrzeby lokalnych spo³ecznoœci powsta³ projekt ufundowania i budowy 100 placów zabaw na terenie ca³ej Polski. Zwyciêskie lokalizacje zostan¹ wy³onione w czasie g³osowania
internautów trwaj¹cego od 6 czerwca do 31 paŸdziernika. Zarejestruj siê i g³osuj codziennie na lokalizacjê, w której powinien zostaæ
wybudowany plac zabaw. Ka¿da zarejestrowana osoba mo¿e oddaæ
g³os raz na dobê! Place zostan¹ wybudowane w lokalizacjach, które
otrzymaj¹ najwiêksz¹ liczbê g³osów oraz dope³ni¹ wszystkich formalnoœci zwi¹zanych ze z³o¿eniem dokumentacji zg³oszonej lokalizacji.
Konkurs adresowany jest do osób doros³ych, dlatego zwracamy
siê do naszych najm³odszych mieszkañców - dzieci i m³odzie¿y: Skoro
i tak nie odchodzicie od komputerów, macie teraz okazjê spo¿ytkowaæ swe przywi¹zanie do klawiatury - wystarczy, ¿e namówicie swych
rodziców, dziadków, babcie, ciocie i wujków, a tak¿e starsze, pe³noletnie rodzeñstwo, by siê zalogowali na stronie NIVEA, a nastêpnie
dopilnujecie, by codziennie ka¿dy z zalogowanych cz³onków rodziny
zag³osowa³ na Œwieradów. Pomyœlcie, jeœli choæby tylko co drugi mieszkaniec maj¹cy prawo do g³osowania bêdzie klika³ nabijaj¹c nam punkty, to w 10 dni moglibyœmy ich nazbieraæ 15.000. A g³osowanie trwa
jeszcze 110 dni!
Nie wygramy tego placu zabaw bez Was, bez Waszego uporu,
determinacji i si³y przekonywania, a wygramy go dziêki dzieciêcom³odzieñczej fascynacji komputerami, internetem i dziêki czystej wierze w zbiorow¹ si³ê jako moc sprawcz¹ wszystkich sukcesów!
.100latnivea.pl/glosowanie
Szczegó³y - www
www.100latnivea.pl/glosowanie

