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URZ¥D MIASTA
ul. 11 Listopada 35

II PIÊTRO
Sekretarz  –  Sylwia B³aszczyk; zamówienia pu-
bliczne – 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, Woj-
ciech Cielecki: 75 78-16-970 - pok. nr 21d; wo-
doci¹gi 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 - Ali-
cja Piotrowska, organizacja imprez i infrastruk-
tury turystycznej, kulturalnej i sportowej - Mag-
dalena Zarzycka: 75-78-71-36-482,  informa-
tyk Tomasz Chmielowiec - 75 71-36-483, fax
75-78-16-221 - pok. nr 24b; Miejskie Biuro In-
formacji Turystycznej, ul. Zdrojowa 10 - tel. 75
78-16-350, fax  78-16-100.

OSP
OSP Œwieradów-
Czerniawa: 500-
798-806; OSP
Œwieradów: 696 -
068-170, 602-639-
196. PSP Lubañ -
tel. 998.

UM ul. Pi³sudskiego 15
Tadeusz Baka: 75 78-16-841- pok. 02; Zwi¹-
zek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zwi¹-
zek 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 œrodowi-
skowa MROWISKO: 75 78-45-712; Miejska
Biblioteka Publiczna: 75 78-16-394.

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

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.

PARTER
Burmistrz Miasta – Roland Marciniak: 75 78-
16-119; Sekretariat Burmistrza – Krystyna Ki-
siel: 75 78-16-489, fax 75 78-16-585 - pok.
nr 1d; Skarbnik – Iwona Kosmala: 75 78-16-
234 - pok. nr 1a; ksiêgowoœæ – Katarzyna
Barczyszyn, Ewelina Ostrowska-May, Maria
Stefanowicz: 75 78-16-659 - pok. nr 1b; Anna
Leœniak, Magdalena Szukiewicz - 75 78-16-
452 - 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 sekretaria-
tu); Referat Gospodarki Nieruchomoœciami i
Zagospodarowania Przestrzennego,  kierow-
nik – Rafa³ May,  Joanna Szczekulska - 75
78-17-297 - pok. nr 2; Stra¿ Miejska – Domi-
nika Pater: 501-954-355, Boles³aw Sautycz:
500-231-708 - pok. nr 5.

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 stworze-

niem 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 obejmu-

j¹ce, 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







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. Przypomina-
my, ¿e termin sk³adania wniosków jest bardzo wa¿ny,
poniewa¿ wnioski z³o¿one po tym terminie nie bêd¹ roz-
patrywane.

Stypendium szkolne mo¿e otrzymaæ uczeñ znajdu-
j¹cy siê w trudnej sytuacji materialnej, wynikaj¹cej z
niskich dochodów na osobê w rodzinie, w szczególnoœci
gdy w rodzinie tej wystêpuje: bezrobocie, niepe³nospraw-
noœæ, ciê¿ka lub d³ugotrwa³a choroba, wielodzietnoœæ,
brak umiejêtnoœci wype³niania funkcji opiekuñczo-wy-
chowawczych, alkoholizm lub narkomania, a tak¿e gdy
rodzina jest niepe³na lub wyst¹pi³o zdarzenie losowe.
Dochód uprawniaj¹cy do otrzymania stypendium wyno-
si 351 z³ netto na osobê w rodzinie.

Do wniosku o przyznanie stypendium nale¿y przed-
³o¿yæ zaœwiadczenia o dochodach wszystkich cz³onków
rodziny z sierpnia 2011 r. w wysokoœci netto. Osoby
bezrobotne  bez prawa do zasi³ku przedk³adaj¹ stosow-
ne zaœwiadczenie z Powiatowego Urzêdu Pracy. Osoby
korzystaj¹ce ze œwiadczeñ pieniê¿nych z pomocy spo-
³ecznej mog¹ przed³o¿yæ wy³¹cznie zaœwiadczenie Oœrod-
ka 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 dru-
ku wniosku o przyznanie stypendium).

Wnioski o przyznanie stypendium s¹ do pobrania
w siedzibie Oœrodka, pok. 11.

Anna Salach - kierownik MOPS

STYPENDIA SOCJALNE

Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej informuje, ¿e
od 1 wrzeœnia br. bêd¹  przyjmowane wnioski o ustale-
nie prawa do zasi³ku rodzinnego oraz dodatków do za-
si³ku rodzinnego na nowy okres zasi³kowy: listopad 2011
– paŸdziernik 2012. Do wniosku nale¿y do³¹czyæ za-
œwiadczenie urzêdu skarbowego o dochodach uzyskanych
przez pe³noletnich cz³onków rodziny w roku kalendarzo-
wym 2010 (niezale¿nie od tego, czy osi¹gnêli jakiœ do-
chód czy nie) oraz zaœwiadczenie/oœwiadczenie dziecka,
które uczêszcza do szko³y ponadgimnazjalnej, potwier-
dzaj¹ce, ¿e dziecko w roku szkolnym 2011/12 kontynu-
uje 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 skar-
bowego lub oœwiadczenie o dochodach uzyskanych przez
pe³noletnich cz³onków rodziny w roku kalendarzowym
2010. Ponadto do wniosku nale¿y do³¹czyæ zaœwiadcze-
nie komornika o bezskutecznoœci egzekucji œwiadczeñ ali-
mentacyjnych lub oœwiadczenie stwierdzaj¹ce bezskutecz-
noœæ 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 oœwiadcze-
nie o wysokoœci wyegzekwowanych alimentów w roku ka-
lendarzowym 2010. Osoby, które posiadaj¹ gospodar-
stwo rolne przedk³adaj¹ zaœwiadczenie w³aœciwego or-
ganu gminy lub nakaz p³atniczy lub oœwiadczenie o wiel-
koœci gospodarstwa rolnego wyra¿onej w hektarach prze-
liczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym
2010.

Osoby ubiegaj¹ce siê o dodatek z tytu³u opieki nad
dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawcze-
go przedk³adaj¹ zaœwiadczenie organu emerytalno-ren-
towego stwierdzaj¹ce, ¿e osoba ubiegaj¹ca siê by³a zg³o-
szona do ubezpieczeñ spo³ecznych, lub oœwiadczenie o
zg³oszeniu do ubezpieczeñ spo³ecznych wraz z kopi¹
imiennego raportu miesiêcznego potwierdzaj¹c¹ odpro-
wadzanie sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne.

Osoby ubiegaj¹ce siê o dodatek z tytu³u samotnego
wychowywania dziecka, w przypadku kiedy ojciec dziec-
ka 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 zmia-
nach sytuacji dochodowej rodziny oraz do³¹cza do wnio-
sku stosowne dokumenty. W przypadku uzyskania do-
chodu - 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 wspo-

mniane 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 stypen-
dium dla bezrobotnych;

 utratê/uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy
zarobkowej, z wy³¹czeniem pracy wykonywanej na pod-
stawie 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 dzia-
³alnoœci gospodarczej.

Wszelkie zmiany sytuacji rodziny lub dochodowej
rodziny, jak uzyskanie/utratê dochodu podjêcie le-
galnej pracy za granic¹ zamieszkanie przez cz³onka
rodziny za granic¹ rezygnacja z nauki w szkole  uzna-
nie dziecka przez ojca b¹dŸ s¹downe ustalenie ojcostwa
 zawarcie zwi¹zku ma³¿eñskiego przez wnioskodawcê
albo cz³onka rodziny itp.

- nale¿y zg³aszaæ niezw³ocznie, nie tylko w momen-
cie sk³adania wniosku o ustalenie prawa do œwiadczeñ
rodzinnych/alimentacyjnych, ale tak¿e w okresie ich po-
bierania.

Wnioski o œwiadczenia rodzinne a tak¿e œwiadcze-
nia z funduszu alimentacyjnego nale¿y z³o¿yæ w urzê-
dzie miasta w³aœciwym ze wzglêdu na miejsce zamiesz-
kania (a nie sta³ego zameldowania). W przypadku zmia-
ny 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 Gospodarcze-
go), osoba pobieraj¹ca œwiadczenia b¹dŸ ubiegaj¹ca siê

o œwiadczenia rodzinne w MOPS zobowi¹zana jest poin-
formowaæ niezw³ocznie o tym fakcie.

Osoby powy¿ej 18. roku ¿ycia, które maj¹ przyzna-
ne œwiadczenia z funduszu alimentacyjnego, a tak¿e oso-
by, które maj¹ przyznane zasi³ki rodzinne na dzieci w
wieku powy¿ej 18. roku ¿ycia, dodatki z tytu³u rozpo-
czêcia 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 miej-
scem 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, po-
winny do 31 paŸdziernika z³o¿yæ wniosek o ten dodatek
na rok szkolny 2011/12 (dotyczy g³ównie dzieci z rocz-
nika 2006).

Przypominamy, ¿e osoba, która pobra³a nienale¿-
nie œwiadczenia, jest zobowi¹zana do ich zwrotu ³¹cznie
z ustawowymi odsetkami.

NOWY OKRES ZASI£KOWYNOWY OKRES ZASI£KOWYNOWY OKRES ZASI£KOWYNOWY OKRES ZASI£KOWYNOWY OKRES ZASI£KOWY

Anna Salach - kierownik MOPS

Od 1 stycznia 2012 r. prawo do dodatku do zasi³ku rodzinnego z tytu³u urodzenia dziecka
i jednorazowej zapomogi z tytu³u urodzenia siê dziecka ponownie uzale¿nione bêdzie od przed-
stawienia zaœwiadczenia, ¿e matka dziecka pozostawa³a pod opiek¹ medyczn¹, nie póŸniej ni¿
od 10 tygodnia ci¹¿y do porodu (przepisy ustawy z 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier
administracyjnych dla obywateli i przedsiêbiorców nie przewiduj¹ mo¿liwoœci zast¹pienia
powy¿szego zaœwiadczenia oœwiadczeniem).

Wzór zaœwiadczenia okreœlony jest we wchodz¹cym w ¿ycie 1 stycznia 2012 r. rozporz¹-
dzeniu Ministra Zdrowia z 14 wrzeœnia 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobiet¹
w ci¹¿y, uprawniaj¹cej do dodatku z tytu³u urodzenia dziecka oraz wzoru zaœwiadczenia po-
twierdzaj¹cego pozostawanie pod t¹ opiek¹ (Dz. U. z 2010 r., nr 183, poz. 1234).

Podstawa prawna:
- art. 9 i art. 15 b ustawy z 28 listopada 2003 r. o œwiadczeniach rodzinnych (Dz. U. Z 2006

r. nr 139, poz. 992, z póŸn. zm.);
- art. 3 ustawy z 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy o œwiadczeniach rodzinnych oraz ustawy

o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze œrodków publicznych (Dz. U. nr 50, poz.
301). Anna Salach – kierownik MOPS

MACIERZYÑSTWO POD MEDYCZN¥ KONTROL¥



W plenerze bior¹ udzia³ znani artyœci i malarze polscy: Stanis³aw Baj, Iwona
Cur, Edward Dwurnik, Halina Pokorska, Maciej Klimczewski, Wies³awa Markie-
wicz, Joanna Mieszko, S³awomir Preiss, Waldemar Szysz, Czes³aw Tumielewicz,
Anita Werner, Zenon Windak i Leszek ¯ebrowski. Podczas wernisa¿u (13 sierp-
nia, godz. 1200-1800 hala spacerowa) bêdzie mo¿liwoœæ zakupu prac.

16 lipca w ramach cyklu
letnich koncertów w hali spa-
cerowej koncertowa³ czeski
kwartet saksofonowy z Mladej
Boleslav. Zespó³ powsta³ po
rozpadzie tamtejszej orkiestry
dêtej, a przed œwieradowsk¹
publicznoœci¹ zaprezentowa³
siê w doœæ zró¿nicowanym re-
pertuarze: z klasyki Mozart,
Beethoven i Brahms, z czasów
bardziej nam wspó³czesnych
Gershwin i Webber, tak ¿e ka¿-
dy móg³ us³yszeæ coœ mi³ego
dla swego ucha.

Było saksofonistów wieluByło saksofonistów wieluByło saksofonistów wieluByło saksofonistów wieluByło saksofonistów wielu
POEMAT O S£OÑCU I KSIÊ¯YCU

23 lipca, po kilkudniowych deszczowych dniach, zdarzy³ siê cud - opad usta³, zza
chmur wyjrza³o s³oñce i w sobotnie popo³udnie na tarasie zdrojowym Teatr KLINIKA LALEK
móg³ po raz kolejny zaprezentowaæ licznie zgromadzonym widzom swoje sztandarowe
widowisko pt. „Poemat o S³oñcu i Ksiê¿ycu” - spektakl o uk³adzie si³ w kosmosie, o tym, ¿e
jest S³oñce, ¿e jest Ksiê¿yc, ¿e jest Noc i Dzieñ, ¿e jest Jasno i ¿e jest Ciemno, ¿e jest Kobieta
i Mê¿czyzna i ¿e jest Pocz¹tek i Koniec, do którego docieramy na grzbiecie Têczowego
Smoka. Pani Karolina z Poznania z szeœcioletni¹ córk¹ Michalin¹ tak by³y zachwycone
przedstawieniem (zw³aszcza dziewczynka), ¿e po zakoñczeniu posz³y do aktorów spytaæ,
czy nie wybieraj¹ siê przypadkiem do Poznania. I okaza³o siê, ¿e pojad¹ tam jesieni¹ z
„Piotrusiem Panem” - Michalina ju¿ siê nie mo¿e doczekaæ...

Za nami poniedzia³ko-
wy koncert inauguracyj-
ny w wykonaniu orkiestry
i zespo³ów kameralnych
PSM im. K. Pendereckie-
go z Dêbicy oraz koncer-
ty wtorkowe: popo³udnio-
wy - z udzia³em orkiestry
OSM im. F. Nowowiej-
skiego z Gdañska (z
mnóstwem muzyki filmo-
wej i musicalowej), i wie-
czorny - gdy zagra³ gdañ-
ski zespó³ kameralny.

Dziœ o godz. 1600 zap-
raszamy na koncert Ko-
szaliñskiej Orkiestry
Akordeonowej AKORD.

o godz. 1600 zagra orkie-
stra Zespo³u Szkó³ Muzycz-

nych nr 2 im. W. Kilara z Rze-
szowa, a na godz. 1900 zaprasza

Kwartet Jazzowy z Dêbicy.
W pi¹tek 12 sierpnia o godz. 1600

ponownie zaprezentuj¹ siê zespo³y z
Gdañska i Koszalina, a o godz. 1900 w
odpowiedni nastrój wprawi¹ widzów ka-
meraliœci z Dêbicy.

W sobotê 13 sierpnia o godz. 1500

zapraszamy na KONCERT FINA£OWY
z udzia³em wszystkich orkiestr i zespo-
³ów, które m.in. zagraj¹ utwór pt. „Wi-
wat Œwieradów”, podarowany przed kil-
ku laty miastu przez organizatorów fe-
stiwali orkiestr wojskowych.

Wszystkie koncerty odbywaj¹ siê w
hali spacerowej, a wstêp na nie jest
wolny.W czwartek 11 sierpnia
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2. Nale¿noœæ za umieszczenie reklamy nale¿y wp³aciæ na konto Gminy Miejskiej Œwieradów-Zdrój -

nr  84 1090 1997 0000 0001 1109 8505 nr  84 1090 1997 0000 0001 1109 8505 nr  84 1090 1997 0000 0001 1109 8505 nr  84 1090 1997 0000 0001 1109 8505 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 maj-

CENNIK REKLAM W «NOCENNIK REKLAM W «NOCENNIK REKLAM W «NOCENNIK REKLAM W «NOCENNIK REKLAM W «NOTTTTTAAAAATNIKU»TNIKU»TNIKU»TNIKU»TNIKU»

lem na adres it@swieradowzdroj.pl it@swieradowzdroj.pl it@swieradowzdroj.pl it@swieradowzdroj.pl it@swieradowzdroj.pl lub dostarczyæ osobiœcie do Izer-
skiego Centrum Wspierania Przedsiêbiorczoœci w UM, ul. 11 Listopada
35, II piêtro.

4. Faktura VAT zostanie wystawiona w ci¹gu siedmiu dni od dokona-
nia wp³aty. W tym celu nale¿y siê jak najszybciejjak najszybciejjak najszybciejjak najszybciejjak najszybciej skontaktowaæ  z Mag-
dalen¹ Szukiewicz  w ksiêgowoœci UM (parter, pok. 1c) lub telefonicz-
nie pod nr 75 78 16 452 i przekazaæ niezbêdne dane, zw³aszcza nu-
mer NIP, bez którego nie mo¿na wypisaæ faktury!

Na straży ognia i wody
1 lipca po po³udniu stra¿acy przez godzi-

nê gasili po¿ar nieu¿ytków w rejonie ul. Lwó-
weckiej.

4 lipca wieczorem zapali³a siê sadza w
kominie budynku przy ul. Cichej, gaszenie
trwa³o blisko godzinê.

6 i 8 lipca gaszono pal¹ce siê œmietniki
przy ul. Korczaka i ko³o „Magnolii”.

21 lipca w zwi¹zku z intensywnymi opa-
dami deszczu, jakie mia³y od 19 lipca, decyzj¹
Burmistrza Miasta o godz. 900 wprowadzony
zosta³ stan pogotowia przeciwpowodziowe-
go na terenie gminy. Do dzia³añ zadyspono-
wane zosta³y dwa zastêpy OSP Œwieradów-
Czerniawa (12 stra¿aków), które prowadzi³y
nastêpuj¹ce dzia³ania od godz. 900 do 17

25
. Od

godz. 950 do 1300 wspiera³ je zastêp OSP Po-
biedna – oœmiu stra¿aków.

Czynnoœci maj¹ce na celu usuwanie miej-
scowego zagro¿enia oraz lokalnych podtopieñ
prowadzone by³y przy ulicach: Batorego,
Zdrojowej, Bocznej, Sudeckiej, Podgórnej,
Kolejowej, Sybiraków, Mokrej, Grunwaldz-
kiej, Mickiewicza, 11 Listopada, Kopernika,
Zakopiañskiej, Polnej, Izerskiej, Lipowej,
Górskiej i Gajowej. Udra¿niano przepusty,
kraty œciekowe i studzienki kanalizacyjne,
zabezpieczano te¿ workami z piaskiem miej-
sca zagro¿one powodzi¹. Dzia³ania te wspie-
rali te¿ przedsiêbiorcy z terenu gminy oraz
mieszkañcy (oko³o 20), którzy pomagali w
workowaniu piasku oraz przewo¿eniu wor-
ków prywatnymi samochodami dostawczymi.

W sumie do oko³o 3 tysiêcy worków wsy-

pano 50 ton piasku.
22 lipca od godz.

900 do 2100 dwa zastêpy
OSP Œwieradów-Czerniawa w dalszym ci¹gu
prowadzi³y dzia³ania zwi¹zane z usuwaniem
skutków powodzi oraz pompowania wody z
zalanych piwnic na terenie gminy.

23 lipca od godz. 900 do 1800 œwieradow-
skie zastêpy kolejny dzieñ pracowa³y przy
usuwaniu skutków powodzi, g³ównie pompu-
j¹c wodê z zalanych piwnic.

25 lipca od godz. 1700 do 1850 oœmiu stra-
¿aków pracowa³o przy wysypywaniu zebra-
nych worków z piaskiem.

Podczas opadów w dniach 19–21 lipca na
ka¿dy metr kwadratowy spad³o 124 litry wody.

28 lipca w godz. 900 do 1000 i od 1700 do
1800 zastêp OSP Œwieradów dowozi³ na re-
montowan¹ ul. Pi³sudskiego wodê do pole-
wania cementowej podbudowy.

Tadeusz Baka wykonuje obowi¹zki w za-
kresie obrony cywilnej, zarz¹dzania kryzyso-
wego 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¿ar-
nej w Œwieradowie-Zdroju stan¹³ Ireneusz Bi-
gus, tel. 662 288 913.

Obowi¹zki naczelnika w Œwieradowie pe³-
ni Mariusz Knet, tel. 696 068 170, a jego za-
stêpcy - Krzysztof Stasik, tel. 602 639 196.

W Czerniawie naczelnikiem jest Grze-
gorz Pacyna, tel. 500 798 806, zaœ jego za-
stêpc¹ Tomasz Prêczewski, tel. 663 152 910.

,

Drodzy Mieszkañcy!
Stra¿acy ochotnicy od pokoleñ pe³ni¹ bezinteresown¹

s³u¿bê w ochronie zdrowia, ¿ycia, mienia, œrodowiska, kul-
tury i tradycji naszego miasta. Kieruj¹ siê najszlachetniej-
szymi ideami w s³u¿eniu dobru drugiego cz³owieka, bezin-
teresownym odruchem serca, nios¹ pomoc we wszelkich
zagro¿eniach, a pokonanie ich wymaga coraz wy¿szych
umiejêtnoœci ochotników OSP oraz wyposa¿enia naszej jed-
nostki 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 Ochotni-
czej Stra¿y Po¿arnej w Œwieradowie-Zdroju.

Szanowni Pañstwo mog¹ nas wesprzeæ! Zgodnie z art.
18 pkt 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodo-
wym 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 zgod-
nie z art. 7 albo w art. 7a ust. 1, po odliczeniu darowizn

przekazanych na cele okreœlone w art. 4 ustawy z 24 kwiet-
nia 2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolonta-
riacie, 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 zo-
stan¹ na nastêpuj¹ce cele:

 podwy¿szenie remizy OSP po³o¿onej w Œwierado-
wie-Zdroju przy ulicy Wyszyñskiego, by samochód marki
SCANIA sta³ w ogrzewanym gara¿u i móg³ byæ wykorzysty-
wany 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/Œwie-
radów-Zdrój -

nr 36 1090 1997 0000 0005 2802 3314
Liczymy na Pañstwa wsparcie.

Cz³onkowie Zarz¹du
oraz stra¿acy ochotnicy OSP

w Œwieradowie-Zdroju

APEL OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŚWIERADOWIE-ZDROJUAPEL OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŚWIERADOWIE-ZDROJUAPEL OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŚWIERADOWIE-ZDROJUAPEL OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŚWIERADOWIE-ZDROJUAPEL OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŚWIERADOWIE-ZDROJU

Dzia³ania Stra¿y MiejskiejDzia³ania Stra¿y MiejskiejDzia³ania Stra¿y MiejskiejDzia³ania Stra¿y MiejskiejDzia³ania Stra¿y Miejskiej
W lipcu Stra¿ Miejska w Œwieradowie-

Zdroju:
 sprawdza³a place zabaw dla dzieci i par-

ki, gdzie czêsto przebywaj¹ osoby spo¿ywa-
j¹ce alkohol, zaœmiecaj¹ce i zanieczyszczaj¹-
ce teren oraz dewastuj¹ce urz¹dzenia;
  kontrolowa³a tereny przy szko³ach uja-

wianiaj¹c tak¿e osoby pij¹ce alkohol, zaœmie-
caj¹ce teren i pal¹ce wyroby tytoniowe;
 kontrolowa³a by³e dzikie wysypiska

œmieci na terenie miasta;
 kontrolowa³a miejsca sprzeda¿y napo-

jów alkoholowych, sprawdzaj¹c, czy uwidacz-
nione tam s¹ informacje o szkodliwoœci spo-
¿ywania alkoholu;
 w dniach 21-22 lipca bra³a udzia³ w ak-

cji przeciwpowodziowej;
  doprowadza³a osoby nietrzeŸwe do

miejsca zamieszkania;
 podejmowa³a interwencje w stosunku

do osób spo¿ywaj¹cych alkohol w miejscu pu-
blicznym;
 dokonywa³a kontroli ruchu drogowego

w zakresie okreœlonym w przepisach o ruchu
drogowym;
 wspó³dzia³a³a z Policj¹, Stra¿¹ Leœn¹

oraz Ochotnicz¹ Stra¿¹ Po¿arn¹;
 udziela³a asysty pracownikom Urzêdu

Miasta;
- 28 razy

p o d e j m o -
wa³a inter-
wencje w
zwi¹zku ze
zg³oszenia-
mi o niepra-
w i d ³ o w o -
œciach od miesz-
kañców;
 wielokrotnie

interweniowa³a w sto-
sunku do w³aœcicieli i opiekunów psów, któ-
rzy nie zachowuj¹ ostro¿noœci przy ich trzy-
maniu i nie szczepi¹ przeciwko wœciekliŸnie;
 podejmowa³a interwencje w stosunku

do osób spalaj¹cych odpady na powierzchni
ziemi.

Stra¿ Miejska ma swoj¹ siedzibê w Urzê-
dzie Miasta przy ul. 11. Listopada 35, a stra¿-
nicy czekaj¹ na sygna³y od mieszkañców w
poniedzia³ki w godz. 800-1600 oraz od wtor-
ku do pi¹tku w godz. 730-1530.

Telefony kontaktowe: Dominika Pater
- 501 954 355, Boles³aw Sautycz - 500 231
708.

Powstrzymywanie deszczówki w pobli¿u hotelu KWISA 2

Powy¿ej: Potok zasilaj¹cy dawniej basen miejski wype³ni³ tym razem nieckê, ktora po nim zo-
sta³a - nieoczekiwanie nutra stworzy³a sobie w³asny aquapark. U do³u - stra¿acka sikawka wspo-
magaj¹ce proces inwestycyjny na ul. Pi³sudskiego.



Na bie¿¹co

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”.

ZDROJOWA BUDZI EMOCJEZDROJOWA BUDZI EMOCJEZDROJOWA BUDZI EMOCJEZDROJOWA BUDZI EMOCJEZDROJOWA BUDZI EMOCJE

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

5 lipca spotka³em siê z mieszkañcami i przedsiêbiorcami
z ul. Zdrojowej w zwi¹zku z jej czêœciowym wy³¹czeniem na
czas budowy deptaka. Inwestycja budzi mnóstwo emocji, co
jest zrozumia³e, gdy¿ w tym rejonie koncentruje siê œwiera-
dowski handel i us³ugi. Nikt nie neguje potrzeby budowy dep-
taka, niemniej ka¿dy chcia³by, by przedsiêwziêcie nie powo-
dowa³o uszczerbku dla jego dzia³alnoœci, co jest, niestety, nie-
mo¿liwe. Bêdzie ha³as, kurz i nie³ad.

Rok temu planowaliœmy przeprowadziæ tê inwestycjê szyb-
ko i sprawnie, ale ¿ycie – jak zwykle - zweryfikowa³o nasze
zamiary. Ju¿ na etapie przetargu zabrak³o nam pieniêdzy i stra-
ciliœmy miesi¹c na znalezienie brakuj¹cych œrodków. Potem
pojawi³y siê problemy z organizacj¹ ruchu, wynikaj¹ce z pro-
cedury zatwierdzenia jej przez starostwo powiatowe. Nastêp-
nie zaprotestowali przedsiêbiorcy, którzy nie wyobra¿aj¹ so-
bie funkcjonowania swych firm przy jednoczesnym rozkopa-
niu ulicy i chodników. W zwi¹zku z tym podjêliœmy decyzjê,
by inwestycjê realizowaæ etapami - w tym i przysz³ym roku.
Teraz trwa wymiana sieci i nawierzchni, a za rok uk³adane
bêd¹ chodniki i wykonywane elewacje trzech budynków
wspólnotowych.

PODDASZE PERSPEKTYWICZNEPODDASZE PERSPEKTYWICZNEPODDASZE PERSPEKTYWICZNEPODDASZE PERSPEKTYWICZNEPODDASZE PERSPEKTYWICZNE
14 lipca we Wroc³awiu aktem notarialnym przejêliœmy

budynek nale¿¹cy do Agencji Nieruchomoœci Rolnych przy
ul. Myœliwskiej 5. Obiekt jest wprawdzie zamieszka³y, ale na
poddaszu mo¿na wygospodarowaæ dwa spore mieszkania,
ka¿de o pow. 40-50 m2.

15 lipca z dyrekcji PKP we Wroc³awiu nadesz³a z dawna
oczekiwana przez nas informacja, ¿e mo¿emy przej¹æ dwo-
rzec wraz z dzia³kami, ale za równowartoœæ ceny z³omu torów
kolejowych na trasie od granicy miasta z gmin¹ Mirsk do sk³ad-
nicy nadleœnictwa, w sumie chodzi o kwotê ok. 250 tys. z³. W
zamian otrzymujemy budynek stacyjny z piêcioma rodzinami
plus 10 ha gruntu. Przejêcie tej infrastruktury jest korzystne o
tyle, ¿e na torowisku mo¿na uruchomiæ drezynê wycieczkow¹
miêdzy stacj¹ a sk³adnic¹, na dworcu – muzeum kolejnictwa
izerskiego wraz z restauracj¹, na sk³adnicy zaœ móg³by po-
wstaæ hotel.

Piêæ rodzin mieszkaj¹cych na stacji zostanie na razie w
swych mieszkaniach, dopóki gmina nie zapewni im lokali.
Liczymy na pozyskanie inwestorów z zewn¹trz i na dotacje
unijne, a tak¿e na zgodê radnych na uruchomienie procedury
przejêcia terenu i obiektu. Nie bylibyœmy w ka¿dym razie pio-
nierami, bo w podwroc³awskiej gminie Kroœnice buduje siê
od podstaw kolej w¹skotorow¹ z dofinansowaniem unijnym,
a inwestycjê prowadzi gmina.

STACJA ZA CENĘ ZŁOMUSTACJA ZA CENĘ ZŁOMUSTACJA ZA CENĘ ZŁOMUSTACJA ZA CENĘ ZŁOMUSTACJA ZA CENĘ ZŁOMU

18 lipca w Urzêdzie Zamówieñ Publicznych w Warsza-
wie sk³ada³em informacjê dotycz¹ce przetargu na zimowe
utrzymanie ulic w sezonie 2009/2010 w zwi¹zku z doniesie-
niem do UZP o rzekomych nieprawid³owoœciach w tym za-
kresie.

Nastêpnie w redakcji „Rzeczpospolitej” z r¹k przewodni-
cz¹cego Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka odebra³em
wyró¿nienie za czo³owe miejsce w rankingu gmin, w których
wykonuje siê najwiêcej inwestycji. Nasza gmina by³a klasyfi-
kowana w grupie gmin miejskich i wiejsko-miejskich, któ-
rych w Polsce jest oko³o 900, a my wœród nich w ogólnej kla-
syfikacji zajêliœmy 30 miejsce.

W wydatkach inwestycyjnych w przeliczeniu na osobê sta-
nêliœmy na podium - zajêliœmy 3 miejsce. W wydatkach na
gospodarkê mieszkaniow¹ mieliœmy równie¿ 3 miejsce, które
mówi o tym, ¿e nasza gmina na tle polskich samorz¹dów ca³-
kiem nieŸle radzi sobie z gospodark¹ mieszkaniow¹. To, oczy-
wiœcie, nie znaczy, ¿e jest dobrze. TO oznacza, ¿e z tym pro-
blemem radzimy sobie troszkê lepiej od innych. Takie nieza-
le¿ne rankingi s¹ dla nas wa¿ne, poniewa¿ pokazuj¹, jak po-

strzegane jest zarz¹dzanie nasz¹ gmin¹ na tle innych innych.
Trudno jest zobrazowaæ, jak przek³ada siê nasze 30 miej-

sce w Polsce na korzyœci dla mieszkañców. Jako gmina, reali-
zujemy sporo inwestycji, które znacz¹co wp³ywaj¹ na popra-
wê walorów uzdrowiskowych i turystycznych miasta. W tym
roku to wielki plac budowy, ale ju¿ w przysz³ym w naszym
mieœcie bêdzie przyjemniej, zdrowiej i ³adniej. To z kolei pod-
niesie rangê Œwieradowa jako uzdrowiska i – rzecz jasna -
przyci¹gnie wiêcej goœci. A wiêcej turystów to wiêcej miejsc
pracy.

NA INWESTYCYJNYM PODIUMNA INWESTYCYJNYM PODIUMNA INWESTYCYJNYM PODIUMNA INWESTYCYJNYM PODIUMNA INWESTYCYJNYM PODIUM

POŚLIZG ELEWACYJNYPOŚLIZG ELEWACYJNYPOŚLIZG ELEWACYJNYPOŚLIZG ELEWACYJNYPOŚLIZG ELEWACYJNY
19 lipca spotka³em siê z przedstawicielami wspólnot

mieszkaniowych przy ul. Zdrojowej i Pi³sudskiego, by poin-
formowaæ ich o prze³o¿eniu inwestycji rewitalizacyjnych na
przysz³y rok. Otrzymaliœmy informacjê o dofinansowaniu z
funduszy Unii Europejskiej projektu rewitalizacji 5 kamienic
w Œwieradowie. Niestety, do podpisania umowy z marsza³-
kiem woj. dolnoœl¹skiego dojdzie dopiero w po³owie wrze-
œnia, na budowê pozostaje wiêc niewiele czasu, bo zaledwie
miesi¹c. St¹d decyzja o prze³o¿eniu projektu na przysz³y rok.

Przypomnê tylko, ¿e szacunkowa wartoœæ projektu to 1,3
mln z³, dofinansowanie unijne wyniesie ok. 800 tys. z³, a resz-
tê do³o¿¹ wspólnoty. Rewitalizacji poddane zostan¹ budynki
przy ul. Pi³sudskiego 1 oraz Zdrojowej 5, 10, 12 i 14. Gmina

jest liderem ca³ej grupy i bê-
dzie prowadzaæ rozliczanie
projektu, przetargi oraz proces
budowlany. Jest to trudny pro-
jekt ze wzglêdu na iloœæ part-
nerów, niemniej ze wspólnota-
mi bardzo dobrze siê nam
wspó³pracuje i mam nadzieje,
¿e sprawnie przeprowadzimy
ca³¹ inwestycjê.

20 lipca we Wroc³awiu z r¹k ministra spraw wewnêtrz-
nych i administracji Jerzego Millera odebra³em kolejn¹ ju¿
promesê z funduszu na usuwanie skutków klêsk ¿ywio³owych,
tym razem w wysokoœci 1.416.000 z³, która przeznaczona bê-
dzie na remont i odbudowê ulic: Stokowej, M³odych Techni-
ków, Budowlanych, Cichej (prowadz¹cej na nowy cmentarz
od osiedla nadleœnictwa) i M. Sk³odowskiej-Curie. Wszystkie
te zadania powinny zostaæ wykonane w tym roku.

  1. Czarci M³yn - wartoœæ  2 mln z³;
  2. Parki i taras zdrojowy - 5 mln z³;
  3. Singltreki - 1,6 mln z³;
  4. Plac zabaw przy ul. Wyszyñskiego - 150 tys. z³;
  5. Minigolf - ok. 300 tys. z³;
  6. Ul. Zdrojowa - 1,4 mln z³;
  7. Ul. Pi³sudskiego - 900 tys. z³;
  8. Ul. Bronka Czecha i Asnyka - 300 tys. z³;
  9. Most na ul. Wczasowej - 230 tys. z³;
10.Chodnik wzd³u¿ ul. Nadbrze¿nej - 450 tys. z³;
11. Wóz stra¿acki dla OSP Czerniawa - 650 tys. z³;
12. System dróg dojazdowych do centrum  - 7 mln z³ (na

zdjêciach poni¿ej).

Spora iloœæ prywat-
nych inwestycji œwiad-
czy o tym, ¿e inwesto-
rzy dostrzegaj¹ poten-
cja³ w naszym mieœcie:

1.  Hotel dla Cen-
trum Rehabilitacji –
ok. 10 mln z³;

2.  Villa „Cotoninia”
- ok. 11 mln z³;

3.  Hotel „Izerskie
Banie” (wizualizacja
obok) - ok. 8 mln z³;

4.  Hotel przy m³y-
nie - ok. 5 mln z³;

5.  Hotel „Bia³y Ka-
mieñ” - ok. 12 mln z³;

6.  Sanatorium „S³o-
neczko” - ok. 5 mln z³;

7.  Hotel „Krzewiñ-
ski” - ok. 8 mln z³;

8.  Hotel „Wichrowe

Wzgórza” - ok. 9 mln z³;
9.  Hotel „Krasicki” - ok. 5 mln

z³;
10.  Aquapark „Malachit” (w pla-

nie) - ok. 14 mln z³;
11.  Centrum handlowe (w pla-

nie) - ok. 6 mln z³;
12.  Aquapark na starym basenie

– ok. 20 mln z³.
Roland Marciniak
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15 lipca up³yn¹³ termin sk³adania ofert na
dowóz dzieci do szkó³. Wp³ynê³a tylko jedna
oferta od firmy LEOPOLD z cen¹ brutto 12,90
z³ za 1 km. Zamawiaj¹cy uniewa¿ni³ przetarg
19 lipca po przeprowadzeniu sonda¿u w s¹-
siednich gminach i ustaleniu, i¿ np. Mirsk p³a-
ci³ dot¹d 4 z³, Gryfów – od 3,18 do 3,73, Le-
œna – 2,96, a Lubañ – 5,30 z³ za ka¿dy kilo-
metr.

Po ponownym og³oszeniu przetargu tego
samego dnia, do 2 sierpnia wp³ynê³y dwie
oferty: od LEOPOLDA z t¹ sam¹ cen¹, co
poprzednio, i od PKS Voyager z Lubania - ze
œredni¹ cen¹ 15,50 z³ za 1 km. Rozstrzygniê-
cie przetargu nast¹pi po dostarczeniu przez
firmê Voyager uzupe³nieniaj¹cych dokumen-
tów.

Z 22 lipca dwukrotnie przesuniêto termin

sk³adania ofert (ostatecznie na 10 sierpnia)
na udzielenie gminie inwestycyjnego kredytu
bankowego w wysokoœci 2 mln z³ na finanso-
wanie planowanego deficytu. Termin przesu-
niêto na wniosek zainteresowanych banków.

22 lipca zlecono firmie Roberta Georgie-
va zadanie uzupe³niaj¹ce na utrzymanie i kon-
serwacjê terenów zieleni, w ramach którego
wykonawca zobowi¹za³ siê do wykaszania
trawy wokó³ budynków komunalnych oraz do
zabezpieczenia i przesadzenia roœlin z pasów
zieleni na ul. Pi³sudskiego w zwi¹zku z jej
modernizacj¹. Pytania ofertowe skierowano
do dwóch podmiotów zajmuj¹cych siê ziele-
ni¹ w mieœcie: Mariusza Stachurskiego i Ro-
berta Georgieva, który zaoferowa³ ni¿sz¹ cenê:
600 z³ za jednokrotne wykaszanie i 3500 z³
za przesadzanie.         (Opr. AK)

„Budowa pola do gry w minigolfa oraz modernizacja placu zabaw
w Œwieradowie-Zdroju celem podniesienia atrakcyjnoœci
turystycznej regionu Gór i Pogórza Izerskiego” - projekt
wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ ze œrodków

Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich w ramach dzia³ania „Odnowa i rozwój wsi” - 4.1/413

„Wdra¿anie Lokalnych Strategii Rozwoju”, objêtego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

W ramach przedmiotowej operacji pla-
nuje siê budowê pola do gry w minigolfa,
które zosta³o zlokalizowane przy skrzy¿o-
waniu ulic Zakopiañskiej oraz Krótkiej (na
zdjêciu).

Zakoñczy³ siê I etap prac konserwatorskich przy œwiera-
dowskich organach. Z koñcem lipca pracê w koœciele zakoñczy-
³a firma Daniela Nowackiego, która zajmowa³a siê renowacj¹
szafy organowej i prospektu. Prace te polega³y na usuniêciu nie-
oryginalnego woskowego barwnika, konserwacji ca³ej szafy œrod-
kami owadobójczymi, demonta¿u elementów zdobniczych, a
nastêpnie ich poz³oceniu i ponownym monta¿u na prospekcie.
Zrekonstruowano tak¿e sygnaturê wieñcz¹c¹ g³ówny cokó³ pro-
spektu. Ca³oœæ pokryto barwnikiem metod¹ i materia³em analo-
gicznymi do dziewiêtnastowiecznego orygina³u. Dziêki temu
szafa organowa przywrócona zosta³a do pierwotnej œwietnoœci i
po ponownym umieszczeniu w niej instrumentu i zamontowa-
niu piszcza³ek prospektowych bêdzie stanowi³a elegancki ele-
ment wystroju naszego koœcio³a.

Teraz do pracy przy organach przyst¹pili pracownicy zak³a-
du organmistrzowskiego Adama Wolañskiego z Lubania. To fir-
ma z bardzo dobrymi referencjami, szczyc¹ca siê wieloma zna-
komitymi osi¹gniêciami w dziedzinie renowacji zabytkowych
organów, takimi choæby jak remont generalny s³ynnych orga-
nów w Le¿ajsku. Kilka lat temu zak³ad ten przywróci³ tak¿e do
œwietnoœci zniszczone i zdewastowane organy w parafii Mirsk,
które po remoncie do³¹czy³y do grona najcenniejszych zabytków
budownictwa organowego w naszej diecezji. A ¿e nasz instru-
ment zachowa³ siê w du¿o lepszym stanie ni¿ wy¿ej wymienio-
ne, bardzo to dobrze rokuje jego jakoœci po zakoñczeniu prac.

W tym czasie nadal organizujemy koncerty w œwieradow-
skiej œwi¹tyni i przyjmujemy dobrowolne datki niezbêdne do sfi-
nansowania niezwykle kosztownych prac rekonstrukcyjnych.

W czerwcu grupa studentów wroc³awskiej Akademii Mu-
zycznej wykona³a kantaty prawie zapomnianego ju¿ dziœ kom-
pozytora Dietricha Buxtehudego, który odegra³ w historii muzy-
ki niezwykle wa¿n¹ rolê jako nauczyciel J. S. Bacha, a sam
Bach królowa³ w lipcu, gdy studenci AM pod kierunkiem dr. To-
masza G³uchowskiego zaprezentowali wybór arii z bachowskich

Inwestycja swoim zakresem obejmowaæ
bêdzie budowê 18 pól do gry, wykonanych z
prefabrykatów betonowych. Elementy tworz¹-
ce bandy pól bêd¹ zrobione z p³askowników
stalowych. Ka¿de pole gry zostanie pokryte
nawierzchni¹ ze sztucznej trawy w kolorze
zielonym, na której zostan¹ zamontowane ró¿-
nego rodzaju przeszkody.

U¿ytkownicy poruszaæ siê bêd¹ po mini-

golfie ci¹gami pieszymi u³o¿onymi z kostki
betonowej pomiêdzy poszczególnymi polami
gry. Ponadto planuje siê wykonaæ ogrodzenie
ca³ej nieruchomoœci na wysokoœæ jednego
metra. Na terenie pola zostan¹ tak¿e zainsta-

lowane trzy altany s³u¿¹ce do wypoczynku
oraz chroni¹ce przed deszczem lub intensyw-
nym s³oñcem, ponadto stan¹ tam ³awki i ko-
sze.

W postêpowaniu przetargowym najko-
rzystniejsz¹ cenowo ofertê z³o¿y³a firma
DROG-MAX Tadeusza Maka ze Zgorzel-
ca, która zdecydowa³a siê wykonaæ cale za-
danie za 223.362,40 z³.

Kolejn¹ czêœci¹ opisywanej inwestycji jest
modernizacja placu zabaw przy ul. Wyszyñ-
skiego. Jego przebudowa zosta³a podzielona

na etapy. Pierwszy,
którego realizacja
nast¹pi w ramach
niniejszej operacji,
obejmowaæ bêdzie
swym zakresem
wykonanie nowych
ci¹gów pieszych o
nawierzchni mine-
ralnej, ograniczo-
nych z zewn¹trz

kostk¹ granitow¹, pe³ni¹c¹ rolê krawê¿nika,
oraz schodów terenowych. By spe³niæ wymo-
gi bezpieczeñstwa oraz sanitarne, planuje siê
wykonanie ogrodzenia ca³ej nieruchomoœci
stanowi¹cej plac zabaw (o wysokoœci 1 m).
Przewiduje siê równie¿ monta¿ nowych ³awek
oraz koszy.

Na tê czêœci zadania inwestycyjnego naj-
korzystniejsz¹ ofertê z³o¿y³a firma Mariusza
Stachurskiego ze Œwieradowa z cen¹ ofer-
tow¹ 143.000 z³.

Oba zadania maj¹ byæ ukoñczone do 15
sierpnia br.

   Mariusz Pysz

Ogród zabaw za ogrodzeniem

Bêd¹ pola do popisu

kantat, pasji i oratoriów.
Przed nami w tym roku jeszcze trzy koncerty w ramach

festiwalu PRO MUSICA SACRA.
20 sierpnia 20 sierpnia 20 sierpnia 20 sierpnia 20 sierpnia po raz trzeci zagoœci w Œwieradowie prof. Ma-

ria Czechowska-Królicka, która wraz ze studentami wydzia³u wo-
kalnego wroc³awskiej uczelni zaprezentuje program obejmuj¹cy
wybór utworów wokalnych epok baroku i klasycyzmu. Koncert
odbêdzie siê tym razem o godz. 2000.

24 wr24 wr24 wr24 wr24 wrzeœnia zeœnia zeœnia zeœnia zeœnia o godz. 1600 koncertowaæ bêdzie zespó³ wo-
kalny „Rondo” istniej¹cy przy szkole muzycznej im G. Bacewicz
we Wroc³awiu pod kierunkiem dr Ma³gorzaty Podzielny.

8 paŸdzier8 paŸdzier8 paŸdzier8 paŸdzier8 paŸdziernika nika nika nika nika zaœ w koncercie fina³owym wyst¹pi chór
kameralny Politechniki Wroc³awskiej CONSONANZA pod dyrekcj¹
prof. Marty Kierskiej-Witczak. Pocz¹tek – godz. 1600.

Od 16 lipca w sprzeda¿y s¹ p³yty z muzyk¹ organow¹ i
kameraln¹. Nagranie, które zrealizowa³em wraz z moimi m³od-
szymi kolegami w grudniu ub. roku w koœciele NSPJ w Mys³ako-
wicach, mia³o byæ wsparciem dzie³a konserwacji organów, które
zreszt¹ s³yszymy na nagraniu. Ksi¹¿eczka do³¹czona do p³yty
jest poœwiêcona tamtemu w³aœnie instrumentowi, jednak wyni-
kiem póŸniejszych umów mo¿emy rozprowadzaæ tê p³ytê jako
cegie³kê wspieraj¹c¹ tak¿e remont naszych organów i ca³kowity
dochód ze sprzeda¿y w naszej parafii zasili to w³aœnie konto.

Dziêkujê wszystkim osobom zaanga¿owanym w to dzie³o,
ofiarodawcom, a tak¿e przedsiêbiorcom wspieraj¹cym organi-
zacjê festiwalu PRO MUSICA SACRA. W ostatnim czasie nasi
wykonawcy goœcili w „Bia³ym Kamieniu”, „Park Hotelu”, „Kaji”,
„Czeszce i S³owaczce”, „Ewie”, a sto³owali siê w restauracji na
kolei gondolowej, korzystali te¿ z bezp³atnych przejazdów na
Stóg Izerski. W³aœcicielom tych obiektów sk³adamy gor¹ce po-
dziêkowania za okazan¹ ¿yczliwoœæ, a wszystkich Pañstwa za-
chêcamy do brania udzia³u w organizowanych przez nas wyda-
rzeniach i do wspierania dzie³a odnowy œwieradowskich orga-
nów.           Jakub ChorosJakub ChorosJakub ChorosJakub ChorosJakub Choros

Pro Musica Sacra



Konkurs pstrKonkurs pstrKonkurs pstrKonkurs pstrKonkurs pstrykania i malowaniaykania i malowaniaykania i malowaniaykania i malowaniaykania i malowania
Stowarzyszenie Po³udniowo-Zachodnie

Forum Samorz¹du Terytorialnego „Pograni-
cze” w Lubaniu w imieniu swoich  niemiec-
kich partnerów zaprasza dzieci z Dolnego Œl¹-
ska w wieku od 3 do 14 lat oraz Dolnoœl¹za-
ków powy¿ej 60. roku ¿ycia do udzia³u w
dwóch polsko-czesko-niemieckich konkur-
sach zatytu³owanych „Wokó³ nas jest cudow-
na kraina. Wokó³ nas jest ¿ycie”. Dla dzieci
zosta³ przygotowany konkurs plastyczny a dla
seniorów fotograficzny.

W konkursie plastycznym forma i techni-
ka wykonania prac jest dowolna, na ich od-
wrocie nale¿y podaæ imiê, nazwisko, adres,
telefon kontaktowy, wiek autora oraz tytu³u
pracy.

W konkursie fotograficznym mog¹ uczest-
niczyæ tylko amatorzy (nie zawodowi fotogra-
ficy), którzy powinni nades³aæ maksymalnie
2 zdjêcia (odbitki na papierze, czarno-bia³e
lub kolorowe; format minimalny - 13 x 18 cm,
maksymalny - 20 x 30 cm), na odwrocie któ-
rych nale¿y napisaæ imiê i nazwisko autora,
wiek, adres i telefon kontaktowy oraz tytu³
pracy. Prawa autorskie zachowuje uczestnik.

Przes³ane prace w obu konkursach prze-
chodz¹ na w³asnoœæ organizatora, mog¹ te¿

zostaæ przedstawione przez organizatora na
wystawie pokonkursowej.

Konkursy zosta³y og³oszone przez Sak-
soñskie Kuratorium ds. Obszarów Wiejskich
oraz Zwi¹zek Seniorów Saksonii z okazji 14.
Do¿ynek Saksoñskich, które w tym roku od-
bêd¹ siê od 16 do 18 wrzeœnia w miejscowo-
œci Wurzen (Niemcy), gdzie 17 wrzeœnia au-
torzy najciekawszych prac odbior¹ nagrody.

Termin nadsy³ania prac konkursowych
up³ywa 26 sierpnia, a wysy³amy je na adres:
Stowarzyszenie Po³udniowo-Zachodnie Fo-
rum Samorz¹du Terytorialnego „Pogranicze”
ul. Armii Krajowej 30, 59-800 Lubañ, z dopi-
skiem na kopercie „Miêdzynarodowy konkurs
fotograficzny”  lub „Miêdzynarodowy kon-

Mi³oœników historii regionu informujemy o udostêpnie-
niu do bezp³atnego pobrania - na stronie internetowej lu-
bañskiego Stowarzyszenia Po³udniowo-Zachodnie Forum
Samorz¹du Terytorialnego „Pogranicze” - ciesz¹cej siê bar-
dzo du¿ym zainteresowaniem, publikacji  pt. „Vademecum
historii Górnych £u¿yc”.

Ksi¹¿ka powsta³a w ramach projektu „Nasze Górne
£u¿yce”, zrealizowanego przez „Pogranicze” w latach 2009-
2010 r. Stanowi efekt 18-miesiêcznej pracy historyków, któ-
rych ³¹czy fascynacja regionem Górnych £u¿yc oraz facho-
wa wiedza. „Vademecum…” to publikacja, która ma s³u-
¿yæ jako przewodnik po historii regionu dla wszystkich za-
interesowanych, a w szczególnoœci dla dzieci i m³odzie¿y
oraz studentów i nauczycieli. Ksi¹¿ka trafi³a do szkó³, bi-
bliotek, organizacji i instytucji w regionie.

Wersja elektroniczna znajduje siê na stronie interneto-
wej „Pogranicza” w dziale „do pobrania” -
www.pogranicze-csb.home.pl

Wiêcej informacji:
Magdalena Gu³a - Stowa-

rzyszenie Po³udniowo-Zachod-
nie Forum Samorz¹du Teryto-
rialnego „Pogranicze”,
tel./fax 75 721 50 77
gula@pogranicze-csb.home.pl
www.pogranicze-csb.home.pl

kurs plastyczny”.

£u¿yce w sieci

PRZETARG
Burmistrz Miasta Œwieradów-Zdrój na

podstawie art. 37 ust. 1 i art. 38 ustawy z 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœcia-
mi (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., nr 102,
poz. 651 ze zm.), §3, §6 i §13 Rozporz¹dze-
nia Rady Ministrów z 14 wrzeœnia 2004 r. w
sprawie sposobu i trybu przeprowadzania
przetargów oraz rokowañ na zbycie nierucho-
moœci (Dz. U. nr 207, poz. 2108 ze zm.) oraz
Zarz¹dzenia nr 22/2011 Burmistrza Miasta
Œwieradów-Zdrój z 27 kwietnia 2011 r. w spra-
wie zbycia  w drodze ustnego przetargu nie-
ograniczonego nieruchomoœci zabudowanej
budynkiem mieszkalnym po³o¿onej w przy ul.
Zródlanej 5, z przeznaczeniem w przewa¿a-
j¹cej czêœci na cele zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i us³ug turystyki, a w czêœci z
przeznaczeniem na zieleñ parkow¹,

og³asza pierwszy przetarg
ustny nieograniczony

na sprzeda¿ nieruchomoœci oznaczonej w
ewidencji gruntów jako dzia³ka nr 14, am. 2,
obr. IV, o powierzchni 0,8797 ha, który odbê-
dzie siê 6 wrzeœnia br. (wtorek) o godz. 1200

w Urzêdzie Miasta, ul. 11. Listopada 35, II
piêtro, pok. nr 24a.

Cena wywo³awcza nieruchomoœci wy-
nosi 1.100.000 z³, wadium w wysokoœci
110.000 nale¿y przelaæ na rachunek ban-
kowy Gminy Miejskiej Œwieradów-Zdrój w
Banku Zachodnim WBK SA 1 Oddzia³ w
Œwieradowie-Zdroju - nr 84 1090 1997 0000
0001 1109 8505 - najpóŸniej do 31 sierpnia
br.

Nieruchomoœæ zabudowana jest trzema
budynkami: mieszkalnym w zabudowie wol-
nostoj¹cej, w bardzo z³ym stanie technicznym
o powierzchni ca³kowitej 444,72 m2, budyn-
kiem gospodarczym murowanym z ceg³y oraz
budynkiem gospodarczym o konstrukcji drew-
nianej. Dzia³ka posiada kszta³t z³o¿ony, do-
stêp komunikacyjny œredni. Teren uzbrojony
w sieæ energetyczn¹ i gazow¹. Dzia³ka o zró¿-
nicowanych poziomach bez ogrodzenia. Po-
wierzchnia zabudowy stanowi niewielk¹ czêœæ
powierzchni dzia³ki, pozosta³a czêœæ to teren
zakrzaczony i poroœniêty traw¹. Na dzia³ce
rosn¹ pojedyncze buki, lipy, œwierki i modrze-
wie. Odleg³oœæ od centrum miasta - ok. 800
m. Bezpoœrednie s¹siedztwo nieruchomoœci to
kolej gondolowa i rozpoczêta budowa budyn-
ku pensjonatowo-hotelowego. Zgodnie z
Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego s¹ to tereny przeznaczone w
przewa¿aj¹cej czêœci na cele zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej i us³ug turystyki a
w czêœci tereny zieleni parkowej. W budynku
zameldowanych jest 5 osób bez tytu³u praw-
nego do nieruchomoœci.

W³aœciciel zobowi¹zany bêdzie do zabu-
dowy, przedmiotowej nieruchomoœci budyn-

kiem pensjonatowo/hotelowym o powierzch-
ni ca³kowitej nie mniejszej ni¿ 2.500 m2 w
terminie 3 lat od dnia zawarcia aktu notarial-
nego.

Zrealizowanie inwestycji nast¹pi w zgo-
dzie z zapisami Miejscowego Planu Zagospo-
darowania Przestrzennego Miasta Œwiera-
dów-Zdrój, zatwierdzonego Uchwa³¹ Nr
XLV/237/2008 Rady Miasta Œwieradów-
Zdrój z 30 grudnia 2008 r. (Dz. Urz. Woj.
Doln. nr 34, poz. 778 z 3 marca 2009 r.). W
planie tym nieruchomoœæ po³o¿ona jest:

1) w przewa¿aj¹cej czêœci w jednostce nr
100 MN/UT, tj. teren zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej i us³ug turystyki dla któ-
rej plan ustala w szczególnoœci nastêpuj¹ce
przeznaczenie terenu:

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
i us³ug turystyki z towarzyszeniem:
komunikacji samochodowej w zakresie

niezbêdnym zapewnieniu miejsc parkingo-
wych dla u¿ytkowników,
innych nieuci¹¿liwych us³ug,
zabudowy gospodarczej, w tym gara¿y,
zieleni urz¹dzonej,
b) zasady ochrony i kszta³towania ³adu prze-

strzennego:
dopuszczenie wprowadzania nowej za-

budowy wy³¹cznie jako:
us³ug turystyki w formie budynków wol-

nostoj¹cych,
 gospodarczej, w tym gara¿y,
c) parametry  i wskaŸniki kszta³towania za-

budowy oraz zagospodarowania terenu:
ograniczenie dopuszczalnej powierzch-

ni zabudowanej do 45 proc. powierzchni
dzia³ki budowlanej,
nakaz uwzglêdniania wskazanego na ry-

sunku planu przebiegu nieprzekraczalnych
linii zabudowy,
nakaz stosowania dachów o nachyleniu

po³aci w zakresie od 30 st. do 45 st.,
 ograniczenie wysokoœci zabudowy do

15 m,
ograniczenie liczby kondygnacji budyn-

ków do czterech kondygnacji nadziemnych,
2) w czêœci w jednostce nr 102 ZP tj. teren

zieleni parkowej dla której plan ustala w
szczególnoœci nastêpuj¹ce przeznaczenie te-
renu:

a) zieleñ parkowa,
b) zasady ochrony œrodowiska, przyrody i

krajobrazu kulturowego:
nakaz utrzymania minimalnego 90 proc.

udzia³u powierzchni biologicznie czynnej,
c) ca³kowity zakaz zabudowy.

Miasto Œwieradów-Zdrój jest zabytkiem
wpisanym do rejestru zabytków pod nr 336/
612/J z 28 lutego 1980 roku i podlega ochro-
nie prawnej na podstawie przepisów ustawy
z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opie-
ce nad zabytkami (Dz.U. nr 162, poz. 1568
ze zmianami). Wszelkie prace budowlane na
terenie zabytku wymagaj¹ uzyskania wytycz-
nych konserwatorskich, a nastêpnie decyzji
– pozwolenia na ich prowadzenie.

UWAGI
Przed przyst¹pieniem do przetargu uczest-

nik zobowi¹zany jest zapoznaæ siê z przed-
miotem przetargu. Nabywca przejmuje nieru-
chomoœæ w stanie istniej¹cym. Sprzedaj¹cy
nie ponosi odpowiedzialnoœci za wady ukry-
te nieruchomoœci.

Osoby prawne przystêpuj¹ce do przetar-
gu winny przed³o¿yæ w terminie do 20 sierp-
nia br. aktualny odpis z w³aœciwego rejestru
w Referacie Gospodarki Nieruchomoœciami i
Zagospodarowania Przestrzennego UM (par-
ter, pokój nr 2 (orygina³ lub poœwiadczon¹ za
zgodnoœæ z orygina³em kopiê), w³aœciwe pe³-
nomocnictwa, dowód to¿samoœci osoby repre-
zentuj¹cej podmiot.

Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ po-
siadaæ dokument to¿samoœci oraz nr NIP.

Nabycie nieruchomoœci przez cudzoziem-
ców mo¿e nast¹piæ w przypadku uzyskania
zezwolenia MSWiA, je¿eli wymagaj¹ tego
przepisy ustawy z 24 marca1920 r. o nabywa-
niu nieruchomoœci przez cudzoziemców (tekst
jednolity Dz.U. z 2004 r. nr 167, poz. 1758 ze
zmianami).

Wadium wp³acone przez uczestnika prze-
targu, który przetarg wygra³, zalicza siê czê-
œciowo na poczet wylicytowanej ceny nieru-
chomoœci oraz w ca³oœci na koszty przygoto-
wania nieruchomoœci do zbycia. Pozosta³ym
uczestnikom przetargu wadium zostanie wy-
p³acone po zamkniêciu przetargu w terminie
do 3 dni roboczych od daty zakoñczenia prze-
targu, po pisemnej dyspozycji wp³acaj¹cego.

Okazanie granic geodezyjnych nierucho-
moœci mo¿e nast¹piæ we w³asnym zakresie i
na koszt nabywcy.

Koszty przygotowania nieruchomoœci do
zbycia (wycena, wypis z rejestru gruntów,
og³oszenia prasowe), w ³¹cznej kwocie 5.620
z³, poniesie nabywca.

Po wygranym przetargu nabywca zobo-
wi¹zany jest dokonaæ uzupe³nienia wp³aty do
100 proc. ceny wylicytowanej w przetargu
oraz z tytu³u kosztów przygotowania nieru-
chomoœci, które p³atne s¹ najpóŸniej w przed-
dzieñ zwarcia aktu notarialnego.  Za zgodn¹
z terminem ustala siê datê uznania na ww. ra-
chunku bankowym Gminy.

Wszystkie koszty notarialne oraz s¹dowe
ponosi nabywca nieruchomoœci.

Gmina Miejska Œwieradów-Zdrój zawia-
domi nabywcê nieruchomoœci o miejscu i ter-
minie zawarcia umowy notarialnej najpóŸniej
w ci¹gu 21 dni od dnia rozstrzygniêcia prze-
targu.

Niewp³acenie we wskazanym wy¿ej ter-
minie, tj. najpóŸniej w przeddzieñ zawarcia
umowy notarialnej pozosta³ej kwoty wylicy-

towanej nieruchomoœci i kosztów przygoto-
wania nieruchomoœci do sprzeda¿y lub nie-
zawarcie umowy w formie aktu notarialnego
w podanym terminie, równoznaczne jest z
przepadkiem wadium i utrat¹ prawa do wyli-
cytowanej nieruchomoœci.

Po nabyciu nieruchomoœci nabywca zo-
bowi¹zany jest do z³o¿enia w Referacie Fi-
nansowym UM deklaracji podatkowej w za-
kresie podatku od nieruchomoœci.

Korzystanie z wszelkich urz¹dzeñ infra-
struktury komunalnej i technicznej wymaga
uzgodnienia z dysponentami sieci i obci¹¿a
ca³kowicie nabywcê nieruchomoœci. Istniej¹-
ce na nieruchomoœci urz¹dzenia infrastruktu-
ry technicznej i komunalnej mog¹ byæ wyko-
rzystywane przez nabywcê tylko i wy³¹cznie
na warunkach okreœlonych przez dysponenta
tych urz¹dzeñ. W przypadku, gdy przebiega-
j¹ce sieci lub urz¹dzenia wystêpuj¹ce na nie-
ruchomoœci koliduj¹ z realizacj¹ zamierzonej
inwestycji, nabywca zobowi¹zany jest do ich
prze³o¿enia w³asnym kosztem i staraniem, w
uzgodnieniu z jednostkami bran¿owymi i w³a-
œcicielami sieci.

W razie niedotrzymania terminów okre-
œlonych powy¿ej, z wy³¹czeniem okoliczno-
œci za które nabywca nie ponosi odpowiedzial-
noœci, zobowi¹zany on jest do zap³aty kar
umownych w wysokoœci 10 proc. wylicyto-
wanej ceny nieruchomoœci w pierwszym roku
po bezskutecznym up³ywie terminu jej zago-
spodarowania. Kary umowne bêd¹ zwiêksza-
ne w ka¿dym nastêpnym roku o dalsze 10
proc. tej wartoœci, czyli wylicytowanej ceny.

W celu zabezpieczenia roszczeñ Gminy
Miejskiej Œwieradów-Zdrój, które mog¹ po-
wstaæ w tytu³u niezap³acenia kary umownej,
nabywca poddaje siê rygorom egzekucji na
podstawie art. 777 §1 pkt 5 kpc do kwoty 30
proc. wylicytowanej ceny na rzecz Gminy
Miejskiej Œwieradów-Zdrój.

Burmistrz Miasta Œwieradów-Zdrój mo¿e
odwo³aæ przetarg z wa¿nych powodów, nie-
zw³ocznie podaj¹c informacjê o odwo³aniu
przetargu do publicznej wiadomoœci poprzez
wywieszenie w siedzibie Urzêdu Miasta Œwie-
radów-Zdrój oraz og³oszenie w prasie, poda-
j¹c przyczynê odwo³ania przetargu.

Uczestnikowi przetargu przys³uguje pra-
wo do z³o¿enia skargi na czynnoœci zwi¹zane
z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza
Miasta w terminie 7 dni od og³oszenia wyni-
ku przetargu.

Dodatkowe informacje o nieruchomoœci
mo¿na uzyskaæ w  Referacie Gospodarki Nie-
ruchomoœciami i Zagospodarowania Prze-
strzennego (parter, pok. nr 2) lub telefonicz-
nie - nr 75 /78 17 297.



W maju zosta³a podpisana umowa na przebudowê uli-
cy Zdrojowej z firm¹ „Kamieñ, Forma, Zieleñ” Marka Bro-
nickiego; planowany termin zakoñczenia prac - do 30
czerwca 2012 r. W ramach zadania wykonana zostanie
nowa nawierzchnia jezdni i chodników z kostki kamien-
nej, w chodnikach zamontowane bêd¹ p³yty granitowe o
wymiarach 100 x 100 x 8 cm (podobnie jak przy fontan-
nie). Od nieruchomoœci nr 14 nawierzchnia zostanie wy-
konana z kostki kamiennej ciêtej - to pierwsze dzia³ania
zmierzaj¹ce do wy³¹czenia z ruchu ca³ej ulicy i przekszta³-
cenia jej w „salon” miasta. Przebudowê uzgodniono z Dol-
noœl¹skim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ ze  œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego pn. „Poprawa infrastruktury drogowej maj¹cej na celu u³atwienie dostêpnoœci do infrastruktury
turystycznej w Œwieradowie-Zdroju” w ramach Priorytetu nr 3 „Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym
Œl¹sku (Transport)”, Dzia³anie nr 3.1 „Infrastruktura drogowa” Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Dolnoœl¹skiego na lata 2007-2013. Ca³kowita wartoœæ Projektu wynosi  7.027.900 z³, w tym
dofinansowanie  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi  3.513.950 z³.

Chodnik przed nieruchomoœciami od nr. 11 do 19 ca³y
zostanie wykonany z p³yt granitowych i kostki granitowej, co
umo¿liwi wyjœcie kawiarenek na zewn¹trz. Tak jak na starych
fotografiach - pan i pani pod parasolem, przy kawie i lodach.

Trochê ¿al tych starych drzew, ale robimy to wszystko dla
nas, ¿eby by³o ³adniej, lepiej.

Nowe oœwietlenie uliczne wzbogaci iluminacja dwuele-
mentowa. Tê podstawow¹ stanowiæ bêd¹ oprawy na sodowe
Ÿród³a œwiat³a („bia³a soda” - 70 W), z regulacj¹ natê¿enia
œwiat³a (w godzinach nocnych spadek mocy œwietlnej do 40
proc. znamionowej).

Od strony pó³nocno-wschodniej ulicy latarnie zlokalizo-

wane zostan¹ w strefie
chodnika, osiowo, miê-
dzy p³ytami granitowy-
mi. Po stronie po³udnio-
wo-zachodniej latarnie
stan¹ przy planowanym
nowym murze oporo-
wym,  montowane w
„kieszeniach” w murze
oporowym.

Drugi element ilu-
minacji stanowi uk³ad
zmiennobarwnych na-
œwietlaczy diodowych
RGB sterowanych sy-
gna³em DMX.  System
taki umo¿liwia budowa-
nie zadanego „filmu
œwietlnego” wzd³u¿ uli-

cy w strefie chodników i obiektów kubaturowych.
Iluminacjê uzupe³niaj¹ oprawy oœwietlenia bezpoœrednie-

go, wbudowane w mur oporowy w strefach kamiennych scho-
dów - podkreœlenie najœæ œwiat³em. Brzmi to jak bajka, ale tak
zosta³o zaprojektowane i przed wykonawc¹ otwiera siê du¿e
pole do popisu.

Jeszcze s³owo o tym, co umyka zwykle uwadze – nowa
kanalizacja burzowa pod nawierzchni¹. Trwa w³aœnie przebu-
dowa istniej¹cego kana³u deszczowego odprowadzaj¹cego
wody ze strumienia po³o¿onego powy¿ej miasta. Po wykona-
niu rozbiórki nawierzchni ulicy potwierdzi³o siê po raz kolej-
ny, jak nierzetelne s¹ materia³y geodezyjne znajduj¹ce siê w
oœrodkach dokumentacji projektowej. Inwestor stoi teraz przed
wyzwaniem, jak wykonaæ kolektor, ¿eby przy ulewnych opa-
dach deszczu w œrodku deptaka nie trysnê³a naturalna fontan-
na.      Opr. Anna Mazurek

Po œciêciu drzew pod ³y¿kê koparki poszed³ murek oporowy.

Drzew rzeczywiœcie ¿al - oby tylko na deptaku nie zast¹pi³y ich
paroletnie wiechcie, które szybko utrac¹ ¿ywotnoœæ.

¯eby dokopaæ siê do podziemnej infrastruktury, trzeba siê nie-
Ÿle nakopaæ. Obok - zdzieranie ostatnich kêsów asfaltu.

Wydeptywanie prWydeptywanie prWydeptywanie prWydeptywanie prWydeptywanie przyszłościzyszłościzyszłościzyszłościzyszłości

W ubieg³ym roku sierpniowy Bike Maraton, jak pamiêtamy, zbieg³ siê z
powodzi¹ i zosta³ odwo³any, a wyœcig rozegrano w paŸdzierniku. W tym roku,
w sobotê 6 sierpnia, pogoda na pocz¹tku by³a jak marzenie - ani zimno, ani
upalnie, ani mokro - do czasu, bo gdy lunê³o z nieba, na trasach mega (54

                                               Fot. Wies³aw Biernat

km) i giga (89 km) wci¹¿
byli zawodnicy. Dwóch z
nich okrutnie doœwiadczy³o
izerskich ekstremalnych wa-
runków i po wywrotkach
trzeba by³o ich zwieŸæ z tra-
sy, a karetka odwioz³a kon-
tuzjowanych do szpitala
(z³amana rêka i noga).

Do mety dojecha³o 865
rowerzystów, 11 wycofa³o

siê na trasie. My jak zwykle œledziliœmy losy œwieradowian i z satys-
fakcj¹ informujemy, ¿e ósm¹ edycjê Bike Maratonu œmia³o z naszej
perspektywy mo¿na nazwaæ rodzinn¹, bo w góry ruszy³o rodzeñstwo
(Eneasz Popió³ wygra³ dystans mini - 31 km, a jego brat Mateusz

zaj¹³ 54 miejsce na dystansie mega), ma³¿eñstwo (Dariusz B³aszczyk by³ 324 w mega,
a jego ¿ona Sylwia 317 w mini) oraz ojciec z synem (£ukasz Paczyñski mia³ 207 czas
w mini, zaœ Oliwer wycofa³ siê na mega, ale ch³opak ma dopiero 13 i nale¿¹ mu siê
gromkie brawa za wyzwanie, jakiego sie podj¹³!).

Ponadto w mini startowali: Pawe³ Miko³ajczak (184) i Micha³ Trzajna (307), a do
naszej ekipy zaliczyæ trzeba chyba równie¿ Joannê Pacu³ê (268), która wprawdzie
mieszka w Mirsku, ale za to wychowania fizycznego uczy w Œwieradowie. Listê œwie-
radowian w mega zamyka Wies³aw Kania (210), który w „bajkach” startuje niemal
od zawsze, a w tym sezonie zaliczy³ ju¿ pi¹ty wyœcig (z lewej).

W giga nie mieliœmy reprezentantów (i od lat nie mamy).                        (aka)

Fot. Adam Karolczuk
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Ju¿ w zesz³ym

roku uczniowie ze
Œwieradowa postawi-
li przy grobie Liczy-
rzepy (przy trasie
Œwieradów-Szklarska
Porêba) prowizorycz-
ne siedzisko i posadzi-
li tam drzewko iglaste.
Ostatnio stanê³a w
tym miejscu nowa
³aweczka parkowa, a
ustawili j¹ Janusz
Harbul i Waldemar
Górecki. Cokó³ mamy
od naszych rodaków
ze Schwäbisch
Gmünd (miasta w Ba-
denii-Wirtembergii), a drewno ufundowa³ J.
Harbul. Pojawi³ siê te¿ nowy szyld, zaspon-
sorowany przez Andreasa Preschera z Groß
Schönau. Brakuje jeszcze tylko leœnej œcie¿ki
ze Œwieradowa do miejsca docelowego.

Napisa³ Günter Möhwald
T³umaczy³a Judyta Markowska

Od redakcji: Przeszkod¹ w rozpropago-
waniu Sarkofagu Liczyrzepy jest brak ozna-
kowania tego miejsca – przyda³yby siê usta-
wienie czytelnych tablic od strony Œwierado-
wa i Szklarskiej Porêby, a tak¿e wskazanie
zatoczki poni¿ej - jako idealnego miejsca po-
stojowego dla samochodów. Problem w tym,
¿e „akcja” dzieje siê na terenie gminy Mirsk,
a jedynym uprawnionym podmiotem do usta-
wiania tablic jest zarz¹dca drogi wojewódz-
kiej.

Uroczyste „zasiedzenie” ³aweczki. Na zdjêciu z lewej Helmut Gläsner z
ma³¿onk¹ Regin¹ (z prawej) oraz ¿ona Güntera Möhwalda - Inge (w
œrodku). Poni¿ej tablica informacyjna w trzech jêzykach.

Ojczyzna to kolebka dzieciñ-
stwa i rodzicielskiej troski, gdzie
poznawaliœmy pierwsze litery i
ka¿dy zakamarek ziemi ojczystej.
Chcemy dzieliæ siê tym z naszymi
dzieæmi, wnukami i prawnukami.
Ojczyzn¹ naszych dzieci jest miej-
sce, w którym siê wychowa³y i wy-
ros³y, Bad Flinsberg jest dla nich
tylko histori¹, ale tak samo intere-
suj¹c¹, jak dla polskiej m³odzie¿y,
dla której Œwieradów - dawny Bad
Flinsberg - jest teraz ojczyzn¹, a
przesz³oœæ ich miasta nie jest im
obojêtna.

Mo¿na wymieniæ wiele przyk³a-
dów obcowania œwieradowskiej m³o-
dzie¿y z histori¹ tej miejscowoœci,
ostatnio by³y to zajêcia z jêzyka nie-
mieckiego prowadzone w szkole w
ramach projektu „Einstein”, których
zwieñczeniem by³a wystawa historii
Œwieradowa oraz osady Groß Iser -
przed laty uczniowie oznaczyli nu-
merami miejsca, gdzie niegdyœ sta³y
domy w osadzie izerskiej). Kolejnym
przyk³adem jest wystawa historycz-
na w bibliotece miejskiej, która
wkrótce ma byæ przeniesiona do
Czarciego M³yna w Czerniawie. Da-
lej - oznaczenie obiektów symbolem
œwieradowskiej ¿abki i oczywiœcie

Do dziœ co roku odbywa siê w tym miej-
scu symboliczna ceremonia, podczas której
oddajemy czeœæ naszym zmar³ym rodakom.

W 1999 roku odby³y siê uroczyste obcho-
dy 100-lecia Domu Zdrojowego oraz 75-le-
cia schroniska na Stogu Izerskim. Uroczystoœæ
tê przygotowa³ Pan Elger (uznany póŸniej za
honorowego obywatela miasta Œwieradów-
Zdrój), a wziê³o w niej udzia³ ok. 300 Pola-
ków i Niemców. W roku 2000 organizacjê i
prowadzenie corocznych spotkañ w dawnej
ojczyŸnie przejêli Hubert Kraus i Günter
Möhwald. Obaj panowie wnieœli ze sob¹ wiele
nowych pomys³ów i przekazuj¹ swym roda-
kom zarówno historiê, jak i wspó³czesnoœæ
Œl¹ska.

To, ¿e w naszej relacji wymieniamy wiele
niemieckich nazwisk, nie oznacza, ¿e roœci-
my sobie prawo do przywrócenia minionych
czasów. Chcemy jedynie podkreœliæ, i¿ nie-
gdyœ istnia³ Bad Flinsberg i jego historia, te-
raz istnieje wspó³czesny Œwieradów-Zdrój, a
byæ mo¿e w przysz³oœci powstanie tu miasto

20 lat nostalgicznych spotkañ

Taki pami¹tkowy dyplom otrzymali uczestnicy spotkañ
by³ych mieszkañców Bad Flinsberg. Organizatorzy po-
informowali, ¿e by³o to ostatnie  Heimattreffen, jako ¿e
wiek i zdrowie Flinsbergczyków nie pozwala ju¿ na tak
d³ugie i mêcz¹ce podró¿e.

lekcje historii w szkole.
Ideê odrodzenia historii i wspomnieñ za-

pocz¹tkowali Hannes Scholdan i Horst März
w 1991 roku, daj¹c nazwê jednej z ulic w
Karst - „Flinsberger Straße”. Pierwsze spotka-
nie by³ych mieszkañców dawnego Bad Flins-
berg zosta³o zorganizowane przez Pana Elge-
ra i ówczesnego burmistrza Œwieradowa 20
czerwca 1992 r. w hotelu RELAX (dawniej
Wiener Garten). Wziê³o w nim udzia³ 40 Flins-
bergczyków. Od tamtej pory takie spotkania
odbywaj¹ siê co roku za zgod¹ w³adz miasta.

Wraz z pierwszymi spotkaniami powsta-
³o „Towarzystwo Przyjació³ Bad Flinsberg i
Œwieradowa-Zdroju”, którego celem by³a in-
tensyfikacja wspó³pracy z polskim spo³eczeñ-
stwem. Pozyskano œrodki finansowe na now¹
sieæ telefoniczn¹ w Œwieradowie, a w 1995
roku powsta³ na starym cmentarzu pomnik
pamiêci na czeœæ zmar³ych przed 1945 daw-
nych mieszkañców. W wydarzeniu tym wziê-
li udzia³ ksiê¿a, burmistrz miasta, uczniowie
i byli mieszkañcy.

europejskie.Naszym
marzeniem jest jednak,
by Œwieradów-Zdrój
pozosta³ uzdrowiskiem
z du¿¹ iloœci¹ zieleni i
czystych lasów, z
³aweczkami dla star-
szych ludzi i dró¿kami
do spacerowania. Tym
artyku³em chcemy wy-
raziæ wdziêcznoœæ tym
wszystkim, którzy przy-
czynili siê do naszych
corocznych spotkañ w
Œwieradowie. Pragnie-
my podziêkowaæ Pa-
niom: Renner, Lampert
i Pohl oraz Panom:
Scholdanowi, Elgerowi,
Märzowi, kolejnym bur-
mistrzom i radzie mia-
sta, w³aœcicielom hoteli
(za udostêpnianie po-
mieszczeñ dla naszych
spotkañ), jak równie¿
wszystkim mieszkañ-
com Œwieradowa-Zdro-
ju, którzy chêtnie nas
przyjmuj¹ w murach
swego miasta i s¹ nam
przychylni.

(HK, GM)
TTTTT³um. Judyta Markowska

Pó³kolonie przy
Szkole Podstawowej
nr 2 trwa³y od 4 do 27
lipca. Jak co dzieñ
rano grupa zajmuj¹ca
siê posi³kami - pamiê-
taj¹c o zasadach higie-
ny - robi³a pyszne i
zdrowe kanapki oraz
herbatkê dla wszyst-
kich. Najedzeni i pe³-
ni si³ witalnych, mogli-
œmy swoj¹ energiê
spo¿ytkowaæ na bo-
isku graj¹c w pi³kê
no¿n¹, koszykówkê,
tenisa ziemnego czy w

cze przepyszne gofry i wafle. Okaza³o siê, ¿e niemal wszy-
scy cz³onkowie nasze grupy stali siê smakoszami.

Œwietnie te¿ bawiliœmy siê przy zabawach integracyjnych.
Sprawia³y nam du¿o radoœci i poprawia³y humor. Œmiechu
co nie miara by³o przy zabawie w kalambury, g³uchy tele-
fon i przy zrêcznoœciowej kaczce. A ¿e i zajêcia artystyczne
nie s¹ nam obce, wykonaliœmy prace na styropianie ozda-
biaj¹c go skrawkami kolorowej bibu³y. Obrazki przedsta-
wia³y rybê w g³êbinie morskiej, kwiaty w wazonie, plac za-
baw, statek. Wykonywaliœmy jeszcze mandale, które poka-
zywa³y nasze najprzyjemniejsze skojarzenia z wakacjami.

W ostatni¹ wycieczkê wybraliœmy siê do Kowar. Tam w
Parku Miniatur (na zdjêciu) w ekspresowym tempie, bo w
pó³torej godziny, zwiedziliœmy zabytki architektoniczne Dol-
nego Œl¹ska. Najwiêksze wra¿enie zrobi³y na nas piêkne i
odwzorowane w najdrobniejszych szczegó³ach zamki: Czo-
cha i Ksi¹¿. Bardzo nam siê podoba³o i na pewno zabierze-

dwa ognie. Du¿ym powodzeniem cieszy³y siê zawody „wy-
œcigi rzêdów”, dziêki którym ³¹czyliœmy æwiczenia wysi³ko-
we z pyszn¹ zabaw¹.

Na pierwsz¹ wycieczkê wybraliœmy siê do Szklarskiej Po-
rêby, gdzie zwiedziliœmy Karkonoski Park Narodowy, po-
znaj¹c zasady jego funkcjonowania, walory przyrodnicze i
podziwiaj¹c wodospad Szklarki. Nastêpnie udaliœmy siê na
zajêcia rekreacyjne na kolejce grawitacyjnej. Byliœmy tam
pierwszy raz i bardzo nam siê podoba³o.

Po æwiczeniach fizycznych przychodzi³ czas na æwiczenia
umys³u - graliœmy w ró¿ne gry s³owotwórcze i planszowe,
które rozwija³y nasz¹ bystroœæ oka i umys³u. Wybraliœmy
siê równie¿ do Lubania do sali zabaw „Bajtuœ”, gdzie jak
zwykle mieliœmy mnóstwo zabawy, œmiechu i radoœci.

Pó³kolonie to te¿ œwietna okazja do przypomnienia so-
bie zasad bezpiecznej zabawy i wypoczynku podczas waka-
cji nad wod¹ (i nie tylko). Dlatego zaprosiliœmy pana dziel-
nicowego, który przekaza³ nam niezbêdne  informacje do-
tycz¹ce zachowania ostro¿noœci. Przypomnia³ nam równie¿
o opiece nad zwierzêtami w czasie wakacji.

Przypomnieliœmy sobie te¿ o zgubnych skutkach na³o-
gów oraz o konsekwencjach, jakie nios¹ za sob¹ w dalszym
¿yciu. Ten w³aœnie temat pos³u¿y³ jako wiod¹cy akcent w
przygotowanych przez nas plakatach.

Zapoznaliœmy siê z zasadami zdrowego od¿ywiania oraz
z zasadami higieny. Tak pouczeni i zaznajomieni - zrobili-
œmy sa³atkê owocow¹. By³a pyszna, palce lizaæ! Zajêcia ku-
linarne to jedne z naszych ulubionych, wiêc robiliœmy jesz-

Nad wyraz zabawowe lato

my rodziców w tamto piêkne miejsce.
W ostatnim dniu zro-

biliœmy piknik z piecze-
niem kie³basek. Wspomi-
naliœmy zabawne historie
z pó³kolonii, bawiliœmy
siê w nasze ulubione za-
bawy i szkoda nam by³o,
¿e to ju¿ koniec.

Ewelina Krawczyk
Agata Madej



S C H E I N E R  N I E R U C H O M O Œ C I  Œ W I E R A D O W S K I E
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):

www.scheiner.pl

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 – piêtro domu przy ul. Cmentarnej, 69 m2, do remontu, 135.000 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 3.100 m2, piêkne widoki, 86.000 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 – dwa lokale handlowe w centrum do wynajêcia, 65 m2 i 120 m2

Œwieradów – w ofercie nowe pensjonaty z restauracjami na sprzeda¿
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
Or³owice – mieszkanie do remontu, 42 m2, 65.000 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
Pobiedna – dzia³ka budowlana przy asfalcie ko³o teatruu „Klinika Lalek”, 4.700 m2, 39.000 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, 33.000 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 – blisko Œwieradowa, 0,5 ha, rozpoczêta budowa, studnia g³êbinowa, 95.000 z³
Wieœ nad Zalewem Z³otnickim, 20 km od Œwieradowa – dzia³ka budowlana 3.795 m2, 28.000 z³

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 Konsultacyjno-

Auto Szko³a DRIVER
£ukasz Jednorowski

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

Tel. 0601 224 100

Informacyjny dla uzale¿nionych od alkoholu i narkotyków, jak te¿ dla osób z rodzin,
gdzie nadu¿ywany jest alkohol i narkotyki, dla osób wspó³uzale¿nionych oraz ofiar
przemocy w rodzinie.

Tel. 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. 1700-
1900, a osoby wspó³uzale¿nione - w pi¹tki od godz 1600 do1900.

GW pozwoli odpowiedzieæ na pytania: co to jest uzale¿nienie? na czym polega wspó³-
uzale¿nienie? jak motywowaæ osobê uzale¿nion¹ do podjêcia leczenia? itp.
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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.

Dowody osobiste wydane w roku 2001
trac¹ sw¹ dziesiêcioletni¹ wa¿noœæ i bêd¹ au-
tomatycznie uniewa¿niane przez System Wy-
dawania Dowodów Osobistych z up³ywem
10 lat od ich wyprodukowania (nie bêdzie
brana pod uwagê data odbioru dowodu oso-
bistego).

Wszystkie osoby, którym wydano dowo-
dy osobiste w 2001 roku proszone s¹ o
sprawdzenie daty wydania oraz z³o¿enia
wniosku o wydanie kolejnego dowodu naj-
póŸniej do 30 dni przed up³ywem wa¿noœci
dokumentu.

Aby dokonaæ wymiany, która jest bezp³at-
na, nale¿y z³o¿yæ wniosek o wydanie dowo-
du oraz dwie aktualne fotografie o wymia-
rach 35 x 45 mm.

PPPPPAMIÊTAMIÊTAMIÊTAMIÊTAMIÊTAJMYAJMYAJMYAJMYAJMY
O DOWODACHO DOWODACHO DOWODACHO DOWODACHO DOWODACH

Przypominamy - ustawa  z 3 paŸdzierni-
ka 2008 r. o zmianie ustawy o ewidencji lud-
noœci i dowodach osobistych (Dz. U. nr 195,
poz. 1198) wprowadzi³a od 1 stycznia 2009
roku zapis, ¿e dowód osobisty podlega unie-
wa¿nieniu po up³ywie trzech miesiêcy od
daty jakiejkolwiek zmiany - imienia, nazwi-
ska b¹dŸ adresu sta³ego zameldowania - któ-
ra wp³ywa na wymianê dowodu osobistego.
Ustawa nie przewiduje powiadomiania oby-
wateli 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 sierpnia. Jury, sk³ada-
j¹ce siê z cz³onków Komisji i ekspertów w dziedzinie zieleni dokona oceny w czte-
rech 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 roœlin-
no-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.

Uproszczenie alkoholowe
Informujemy, ¿e pocz¹wczy od 1 lipca 2011 r1 lipca 2011 r1 lipca 2011 r1 lipca 2011 r1 lipca 2011 r. . . . . przedsiêbiorcy

przy zakupie alkoholu obowi¹zani s¹ do przed³o¿enia w hurtowni
odpowiedniego dowodu potwierdzaj¹cego dokonanie op³aty za ko-dowodu potwierdzaj¹cego dokonanie op³aty za ko-dowodu potwierdzaj¹cego dokonanie op³aty za ko-dowodu potwierdzaj¹cego dokonanie op³aty za ko-dowodu potwierdzaj¹cego dokonanie op³aty za ko-
rzystanie z zezwolenia rzystanie z zezwolenia rzystanie z zezwolenia rzystanie z zezwolenia rzystanie z zezwolenia  - w miejsce dotychczasowego zaœwiadcze-
nia 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.).

 Burmistrz Miasta og³asza I nieograniczo-
ny przetarg ustny na miesiêczn¹ wysokoœæ
czynszu dzier¿awnego lokalu u¿ytkowego

przy ul. Zdrojowej 1:
nr dz. 40, am. 6, obr IV, pow. 18,30 m2,
przeznaczonego na prowadzenie dzia³al-

noœci gospodarczej. Cena wywo³awcza -
46,17 z³/m2 + 23 proc. VAT.

Przetarg odbêdzie siê 15 wrzeœnia o godz.
1500 w pok. 24a (II p.) Urzêdu Miasta. Wadium
w wysokoœci 1000 z³ nale¿y wp³aciæ do 13
wrzeœnia na na konto Gminy Miejskiej Œwiera-
dów-Zdrój w banku BZ WBK SA -

Urząd Miasta wykazujeUrząd Miasta wykazujeUrząd Miasta wykazujeUrząd Miasta wykazujeUrząd Miasta wykazuje

Oświadczenie zamiast zaświadczeniaOświadczenie zamiast zaświadczeniaOświadczenie zamiast zaświadczeniaOświadczenie zamiast zaświadczeniaOświadczenie zamiast zaświadczenia
Od 1 lipca br. na mocy ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywa-

teli 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 wnioskowa-
nych 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 fa³-
szywego oœwiadczenia.



nr  84 1090 1997 0000 0001 1109 8505.
Szczegó³owychnformacji o przetargu

udziela Ewelina Ostrowska-May, tel. 75 78
16 659.

Burmistrz Miasta informuje, ¿e na tablicy
og³oszeñ UM 26 lipca br. zosta³  podany do
publicznej wiadomoœci - na okres 21 dni - wy-
kaz w sprawie wyznaczenia do zbycia w trybie
bezprzetargowym - w drodze zamiany - nieza-
budowanej dzia³ki w rejonie

ul. Zdrojowej i Piastowskiej
nr 38/2, am. 9, obr IV, pow 231 m2.



S C H E I N E R  N I E R U C H O M O Œ C I   Œ W I E R A D O W S K I E

SNS 1031 -  Prosperuj¹cy nowoczesny budy-
nek hotelowy z restauracj¹ na 80 osób. Centrum
miasta przy g³ównej drodze. Powierzchnia budyn-
ku - 1.290 m2. Dzia³ka - 7.650 m2.

SNS 609 - Œwieradów, ul. Chrobrego. Dzia³ka
budowlana na stoku. 11.678 m2 - mo¿liwoœæ po-
dzia³u. 230.000 z³.

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 - par-
ter, 65,5 m2 - piêtro) + piwnica i kot³ownia 18 m2.
Wszystkie media. 180.000 z³.

SNS 1300 - Przecznica, rewelacja cenowa!
Obiekt mog¹cy pe³niæ funkcjê pensjonatu, domu
opieki, domu wycieczkowego lub inn¹. Pow. 1.200
m2, dzia³ka 5.428 m2. Sprzeda¿ w formie przetar-
gu. Termin wp³aty wadium up³ywa 19 sierpnia.
Cena 330.000 z³.

SNS 1065 - Œwieradów. Niewielki oœro-
dek 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 te-
ren pod us³ugi turystyczne i zabudowê miesz-
kaniow¹). Cena 490.000 z³ + VAT. PROWIZJÊ
POKRYWA SPRZEDAJ¥CY!

Półkolonijny zawrót głowyPółkolonijny zawrót głowyPółkolonijny zawrót głowyPółkolonijny zawrót głowyPółkolonijny zawrót głowy

Rozbicie namiotu dla wielu uczestników by³o pierwsz¹ powa¿n¹ ¿yciow¹ prób¹ biwakow¹.

Aktywnoœæ, relaks i dobra zabawa - to
g³ówne atuty tegorocznych pó³kolonii zor-
ganizowanych w Œwietlicy Œrodowiskowej
UL, podczas których piêædziesiêcioosobo-
wa grupa uczestników:
pozna³a ciekawostki turystyczne i przy-

rodnicze Œwieradowa i Boles³awca,
k¹pa³a siê w Boles³awieckim Parku Wod-

nym „Orka”,
wêdrowa³a po szlakach Gór Izerskich,
rywalizowa³a w konkursach sportowych.

Niebywa³¹ atrakcj¹ by³ rajd „Pod Gwiaz-
dami”, z noclegiem pod namiotami, które zo-
sta³y rozbite na terenach zielonych przy szko-
le. Noc¹, w blasku ksiê¿yca, odwa¿ni pó³ko-
loniœci wybrali siê z latarkami na wycieczkê
na Zajêcznik, podziwiaj¹c miasto noc¹ i po-

konuj¹c w³asny lêki.
W³aœciciele pensjonatu „Zapiecek” przy-

gotowali dla nas zajêcia, w trakcie których
pani Gosia uczy³a, jak zachowaæ siê w restau-
racji, do czego s³u¿¹ kieliszki i szklanki oraz
poszczególne sztuæce, i w jaki sposób je u³o-
¿yæ, aby kelner wiedzia³, ¿e mo¿e zabraæ ta-
lerz, jak zamawiaæ dania i prosiæ o rachunek.
Podsumowaniem zajêæ by³ p¹czkowy poczê-
stunek - specjalnoœæ „Zapiecka”. Swój nieza-
pomniany smak p¹czki zawdziêczaj¹ recep-
turze pana Wojtka, który sam je piecze i za-
prasza w ka¿d¹ niedzielê na degustacjê, ale
ostrzegamy - s¹ tak smaczne, ¿e mo¿na siê od
nich uzale¿niæ.

Podczas pó³kolonii dwie  grupy bra³y tak-
¿e udzia³ w IX Festiwalu Piosenki Dzieciêcej „¯abie Chóry”, który po 7 latach, dziêki

uprzejmoœci Uzdrowiska, ponownie zawita³
do hali spacerowej. Ogó³em szeœæ zespo³ów
popisywa³o siê na scenie, prezentuj¹c swoje
umiejêtnoœci taneczne, wokalne i zdolnoœæ
wspó³pracy. Jury najwy¿ej oceni³o wystêpy ze-
spo³u reprezentuj¹cego Szpital Uzdrowisko-
wy dla Dzieci w Czerniawie i „Hard Corow¹
Grupê” z naszej pó³kolonii. Wysoki poziom
zaprezentowa³y tak¿e pozosta³e zespo³y - z
Uzdrowiska, z „UL-a” i œwieradowskiego
przedszkola.

Opiekunowie „Pó³kolonii Letniej 2011”
serdecznie dziêkuj¹ w³aœcicielom „Zapiecka”
- za zajêcia i przepyszne p¹czki, Marcinowi
Chwaszczowi - za przeprowadzone konkursy
i zabawy sportowe, Paulinie i Barbarze £ojko
- za pomoc wychowawcom, oraz Miejskiej
Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoho-
lowych - za sfinansowanie ca³ego przedsiê-
wziêcia.                            Teresa Fierkowicz

Pani Ma³gosia dzieli siê doœwiadczeniem, jak ustawiaæ naczynia i sztuæce na stole.

Pod pomnikiem Kutuzowa w Boles³awcu.

Po raz pierwszy w czasie wakacji dwie
grupy przedszkolne - „Stokrotki” i „Bie-
dronki” - 14 lipca wziê³y udzia³ w IX Fe-
stiwalu Piosenki Kolonijnej ̄ ABIE CHÓ-
RY. Dzieci mia³y okazjê poznaæ legendê na-
szego miasta, a jednoczeœnie z du¿ym za-
interesowaniem i podziwem ogl¹da³y wy-
stêpy starszych kolegów.

Jury w sk³adzie: J. Markowska, A. Pajda
i W. Mazurkiewicz wysokimi notami (I i II
miejsce) oceni³o umiejêtnoœci artystyczne naj-
m³odszych uczestników, które w nagrodê
otrzyma³y dyplomy, drobne upominki i s³o-
dycze. Chocia¿ trema przed pierwszym w
¿yciu wystêpem na scenie by³a du¿a, to dzie-
ci zosta³y nagrodzone du¿ym aplauzem. Nie-
zapomniane wra¿enia zostan¹ na d³ugo w ich
pamiêci.

Du¿¹ frajd¹ dla dzieciaków okaza³ siê te¿
wielki lipcowy piknik zorganizowany na te-
renie ogrodu przedszkolnego (na zdjêciu).
Dzieci tañczy³y przy muzyce, odby³o siê wiel-

A co u przedszkolaków?

kie grillowanie, a konkursy i zawody sporto-
we okaza³y siê atrakcj¹ dnia. Ka¿de dziecko
otrzyma³o wakacyjn¹ kolorowankê „ Przygo-
dy Tadzia, czyli Panda nad morzem”.

Odwiedziliœmy tak¿e bibliotekê miejsk¹,
gdzie uczestniczyliœmy w zajêciach plastycz-
no-technicznych, literackich i filmowych w
ramach bibliotecznych „Wakacji z Disney-
em”.

Odbyliœmy du¿o spacerów i wycieczek
pod has³em „Jak wygl¹da Œwieradów latem?”
- dzieci zwiedza³y nasze miasto, posz³y te¿
do lasu i podczas
wycieczki podzi-
wia³y górskie wido-
ki. By³o mi³o, i we-
so³o, a przede
wszystkim bez-
piecznie.

Teresa Felisiak,
Wanda RzeŸnik,
Halina Swastek



Gotuj z Przystup¹

Przypominamy, ¿e nastêpny numer
„Notatnika Œwieradowskiego” znaj-
dzie siê w punktach kolporta¿u 10
sierpnia br. Reklamy do tego nume-
ru prosimy sk³adaæ do 29 lipca.

Czas wakacji i urlopów sprzyja przebywaniu na œwie¿ym
powietrzu i na ³onie natury. Wakacje kap³añskie to nie czas na
nudê i marnowanie czasu. Ma³o kto wie, ¿e jedn¹ z moich
pasji od dzieciñstwa jest wêdkarstwo. Cisza, spokój, œpiew
ptaków, bliskoœæ lasu, s³oñce i co najwa¿niejsze wody, czas
na refleksje i kontemplacjê natury - wszystko to sprzyja odpo-
czynkowi. Zaplanowa³em zatem polowanie na grub¹ rybê i
oto efekt: król g³êbin i jezior – sum o d³ugoœci 140 cm i wadze
14 kg. Z³owiony na pocz¹tku lipca, na zbiornikach Zak³adu
Karnego w Zarêbie, gdzie nale¿ê do ko³a wêdkarskiego.

D³ugo nie zapomnê si³y, przebiegu walki i d³ugich minut
prób przechytrzenia drapie¿nika, ale w koñcu uda³o siê. Sko-
rzystam z okazji i obalê mit, ¿e du¿e ryby nie s¹ dobre w de-
gustacji. S¹, ale dopiero po odpowiednim przygotowaniu sma-
kuj¹ wyœmienicie (tajemnicê zainteresowanym zdradzê oso-
biœcie).  Wiemy, ¿e wêdkarz dba o ³owisko i wszystkiego nie
zabiera na patelniê.

Chcia³bym pozdrowiæ braæ wêdkarsk¹ i ¿yczyæ jeszcze
wiêkszych okazów z ka¿dego gatunku, dedykuj¹c zdobycze
wszystkim, którzy musz¹ je przygotowaæ – mamom i ¿onom
wêdkarzy.                                         Ks. Bogdan Bednarczyk

Zgodnie z zapowiedzi¹ w tym numerze
zajmiemy siê kalafiorem i broku³em - oba
warzywa z jadnej rodziny kapustowanych,
niemniej ró¿ni¹ siê wartoœciami od¿ywczymi,
smakiem, wygl¹dem i kolorem, natomiast ich
potencja³ kulinarny jest dok³adnie taki sam.
Czemu¿ zatem zajmujemy siê oboma?

Kalafior „przyszed³” do nas w XVII wie-
ku, rodowód ma starorzymski, czêœci¹ jadaln¹
s¹ miêsiste pêdy skrócone (tzw. ró¿a), a jego
waga waha siê od 25 dag do nawet 2 kg. War-
toœci od¿ywcze: sól, potas, magnez, wapñ,
witamina K, B1, B2, B6 i C. Poza tym w jego
sk³ad wchodz¹ olejki eteryczne, które mo¿e-
my wyczuæ podczas gotowania (wydziela siê
siarka).

Broku³ pochodzi prawdopodobnie z Cy-
pru, prawo obywatelstwa na kontynencie zy-
ska³ sobie te¿ w XVII w., ale w odró¿nieniu
od kalafiora na nasze sto³y szerokim frontem
trafi³ dopiero w dekadzie lat 90. Obecnie
g³ówne jego uprawy znajduj¹ siê w Anglii,
Francji, Hiszpani i we W³oszech, a tak¿e w
Kaliforni. Najwiêksze znaczenie zdrowotne
ma broku³ spo¿ywany na surowo - w sa³at-

kach, maczaj¹c w majonezie, œmietanie, so-
sie czosnkowym lub dipach.

Wartoœci od¿ywcze ma te same, co kala-
fior, tyle ¿e zawartoœæ witaminy C jest wy-
¿sza ni¿ w owocach cytrusowych. Jeœli gotu-

jemy broku³y, to koniecznie w ma³ej iloœci
wody (kalafior tymczasem powinien byæ ca³-
kiem w wodzie zanurzony), tylko ok. 4 mi-
nut, z dodatkiem niewielkiej iloœci cukru.

Wodê z gotowania kalafiora lub broku³a
warto spo¿ytkowaæ do przyrz¹dzenia zupy,
poniewa¿ znajduje siê tam du¿o soli mineral-
nych i aminokwasów.

Skoro ju¿ wiemy niemal wszystko o ka-
pustowatych, zajmijmy siê przepisami. Na
pocz¹tek zrobimy kalafior w cieœcie piwno-
sezamowym z sosem czosnkowym.

Sk³adniki: kalafior, piwo 0,33 l, 300 g
m¹ki, 2 jaja, garœæ sezamu, g³ówka czosnku,
œredni zielony ogórek (szklarniowy), 100 g
majonezu, 7 ³y¿ek kwaœnej œmietany 12%, sól,
pieprz, cukier do smaku, olej z pestek wino-
gron do sma¿enia.

Kalafior obgotowujemy al dente (na twar-
do - 3 min. we wrz¹cej wodzie), studzimy,
rwiemy jak najwiêksze ró¿e.

Ciasto: Do miski wbijamy jaja, dodajemy
piwo, m¹kê, sezam, wszystko mieszamy na
jednolit¹ masê, doprawiamy sol¹ (jeœli ciasto
jest „za luŸne”, dosypujemy m¹ki).

Sos: Czosnek rozcieramy na drobno,
wrzucamy do miski, dodajemy majonez i
œmietanê, sól, cukier i pieprz, na grubych ocza-
kach tarki œcieramy obranego ogórka, wszyst-
ko mieszamy.

Rozgrzewamy olej na patelni i k³adziemy
ró¿e obtoczone wczeœniej w cieœcie, sma¿y-
my ok. 2 min. z ka¿dej strony, wyk³adamy na
talerz, polewamy sosem - smacznego!

Krem z kalafiora przygotowujemy w spo-
sób nastêpuj¹cy:

Do rondelka dajemy 5 dag mas³a i sma¿y-
my na nim cebulê pokrojn¹ w kostkê (na z³o-
to). Dodajemy surowe ró¿e - tym razem jak
najmniejsze (mog¹ byæ z ³odygami) - zalewa-

my bulionem i gotujemy do uzyskania mak-
symalnej miêkkoœci kalafiora. Ca³oœæ blendu-
jemy i stawiamy na bardzo ma³y ogieñ. W tym
czasie w oddzielnej misce rozcieramy ¿ó³tko
ze s³odk¹ œmietan¹ (30%) i dodajemy do go-
tuj¹cego siê kremu, doprawiamy sol¹ i pie-
przem (szczypta cukru wedle upodobania) i
krem mamy gotowy, wyœmienity z grzanka-
mi.

Z broku³a najlepiej wychodz¹ sa³atki. Oto
jedna z nich:

Broku³, ogórki konserwowe (litrowy s³o-
ik), 5 gotowanych na twardo jaj, 150 g majo-
nezu, sól, pieprz i curry.

Œrednie ró¿e broku³a blanszujemy (do 2
min. we wrz¹cej wodzie), wyci¹gamy szu-
mówk¹ i wrzucamy do bardzo zimnej wody
(najlepiej z kostkami lodu), by zapobiec utra-
cie koloru. Nastêpnie odsuszonego dajemy do
miski, dodajemy pokrojne w grub¹ kostkê jaja,
ogórki konserwowe krojone w pó³plasterki,
doprawiamy sol¹, piperzem i spor¹ iloœci¹
curry, a na koniec dodajemy majonez, mie-
szamy i sa³atka gotowa.

Dodatkiem do II dania jest broku³ goto-
wany na parze z mas³em migda³owym.

Du¿e ró¿e solimy i cukrzymy, nastêpnie
na gotuj¹c¹ siê wodê stawiamy np. durszlak
lub sedzak wype³niony broku³em, który paru-
jemy ok. 3-4 minut. Na patelni rozpuszczamy
10 dag mas³a, na które rzucamy garœæ p³at-
ków migda³owych, przysma¿amy ok. 20 se-
kund, nastêpnie dodajemy ³y¿eczkê miodu.
Tak przygotowan¹ mikstur¹ polewamy paro-
wany broku³ i danie gotowe - chrupi¹ce, s³u-
dziutkie, pyszne!

A skoro wspomnieliœmy, ¿e broku³ wy-
œmienicie smakuje po zanurzeniu go w dipach,
w nastêpnym numerze opiszemy przygotowa-
nie kilku ich rodzajów.

Czas podSUMowañ BMX MTB ŒWIE¯AK JAM

By zrozumieæ karko³omnoœæ tej ewolucji, trzeba wyjaœniæ, ¿e
rowerzysta znajduje siê w absolutnie poziomej pozycji na zamonto-
wanej pionowo œcianie.

Mia³o byæ wielkie œwiêto dla uczestników i obserwatorów zawodów BMX
MTB Œwie¿ak Jam, które zaplanowano na 31 lipca. Niestety, padaj¹cy od
rana deszcz wystraszy³ wiêkszoœæ zawodników (a zainteresowanie by³o bar-
dzo du¿e), praktycznie do koñca nie by³o wiadomo, czy impreza dojdzie do
skutku. Gdy deszcz przeszed³ w lekk¹ m¿awkê, uda³o siê przeprowadziæ po-
kazy na deskorolkach, a dziesi¹tka najzagorzalszych rowerzystów, w tym
czworo ze Œwieradowa, zaprezentowa³o szeroki wachlarz cyrkowego niemal
kunsztu. W sumie by³o co ogl¹daæ, kilkudziesiêcioosobowa publicznoœæ na
pewno siê nie nudzi³a, a z rywalizacji wszyscy wyszli zwyciêsko, jako ¿e nie
og³aszano kolejnoœci „na mecie”. „Œwie¿aka” zakoñczy³ wystêp zespo³u
FRENCHMAN (fot. obok). Wypada tylko mieæ nadziejê, ¿e kolejnej edycji sprzy-
jaæ bêdzie zarówno aura, jak i frekwencja.        (aka)

 Zdjêcia
 Tomasz Chmielowiec



Szlachetne zdrowie, nikt siê nie dowie, jako smakujesz, a¿ siê zepsujesz - Jan Kochanowski

Powy¿ej - s³uchobus w Œwieradowie. U do³u - ten m³odzieniec ze s³uchawkami na uszach nie
ws³uchuje siê bynajmniej w dŸwiêki rocka, lecz uczestniczy w badaniu.

KOMPUTEROWE BADANIE SERCA:
NOWA DIAGNOSTYKA - CYFROWE EKG

+ CYFROWA WEKTOKARDIOGRAFIA
Z OBRAZEM NACZYÑ

WIEÑCOWYCH; PULSOKSYMETRIA
(badanie zawar(badanie zawar(badanie zawar(badanie zawar(badanie zawartoœci tlenu we krtoœci tlenu we krtoœci tlenu we krtoœci tlenu we krtoœci tlenu we krwi do okreœleniawi do okreœleniawi do okreœleniawi do okreœleniawi do okreœlenia

mo¿liwoœci wysi³ków fizycznych w warmo¿liwoœci wysi³ków fizycznych w warmo¿liwoœci wysi³ków fizycznych w warmo¿liwoœci wysi³ków fizycznych w warmo¿liwoœci wysi³ków fizycznych w warunkach górskich)unkach górskich)unkach górskich)unkach górskich)unkach górskich);;;;;
USG     (tarczyca, nerki, prostata, br(tarczyca, nerki, prostata, br(tarczyca, nerki, prostata, br(tarczyca, nerki, prostata, br(tarczyca, nerki, prostata, brzuch).zuch).zuch).zuch).zuch).

Przyjmuje: wtorki i pi¹tki
w godz. 900–1100 i 1700–1800
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olejne malarstwo sztalugowe
 abstrakcje figuratywne

W lipcu rozpoczê³a siê
wielka kampania sprawdzania
s³uchu Polaków – Narodowy
Test S³uchu. Akcja rozpoczê³a
siê w £odzi, sk¹d wyruszy³ s³u-
chobus, czyli specjalny pojazd,
w którym ka¿dy mo¿e za dar-
mo przejœæ testy s³uchu. S³u-
chobus odwiedzi co najmniej
30 miast, miasteczek i wsi,
przejedzie 6 tysiêcy kilome-
trów, zbada co najmniej 10 ty-
siêcy ludzi. Na swojej trasie ma
g³ównie wielkie miasta, takie
jak £ódŸ, Poznañ, Bydgoszcz,
Gdyniê, Szczecin czy Opole,
ale dziêki zaanga¿owaniu Ewy
Burawskiej-Stelmaszczyk i
staraniom firmy Optyk-Tren-
dy s³uchobus zawita³ równie¿
do Gryfowa i - co najwa¿niej-
sze - do Œwieradowa.

Cel, jaki przyœwieca³ organi-
zatorom tej akcji, to przetestowanie s³uchu jak
najwiêkszej liczby mieszkañców i nag³oœnie-
nie spo³eczeñstwu problemu utraty s³uchu, u³a-
twienie osobom niedos³ysz¹cym dostêpu do
badañ s³uchu oraz pokazanie najnowszych
osi¹gniêæ technologii w dziedzinie protezowa-
nia s³uchu.

Powodem przeprowadzenia narodowego
testu jest rzetelne skonfrontowanie z rzeczy-
wistoœci¹ coraz bardziej niepokoj¹cych danych
na temat pogarszaj¹cego siê stanu s³uchu Po-
laków. W tej chwili szacuje siê, wed³ug badañ
CBOS, ¿e w kraju œrednia populacyjna ludzi
z zaburzeniami s³uchu siêga a¿ 20 proc., a co
dziesi¹ty rodak wymaga natychmiastowego
protezowania. Narodowy test i badania pro-
wadzone przez Siemens i Audio Service, czo-
³owe firmy zajmuj¹ce siê pomoc¹ osobom z
zaburzeniami s³uchu, jest najwiêkszym tego
typu przedsiêwziêciem w Polsce.

S³uchobus przyjecha³ do Œwieradowa 13
lipca, a jego ekipa, z³o¿ona ze specjalistów

audiologów, bada³a  pacjentów na ecoli, czyli
urz¹dzeniu podaj¹cym dŸwiêki o ró¿nych czê-
stotliwoœciach. Gdy to przesiewowe badanie
da³o negatywny wynik, pacjent by³ zaprasza-
ny do wnêtrza s³uchobusu, gdzie przeprowa-
dzano dodatkowe testy audiometrii tonalnej
na audiometrze. Wszyscy otrzymali audiogra-
my z wynikami badania, a tak¿e pe³n¹ infor-
macjê, jak mo¿na poprawiæ swój s³uch i jak
chroniæ go przed ha³asem.

Osoby maj¹ce problemy ze s³uchem czê-
sto nie korzystaj¹ z oferowanych przez aku-
styków i protetyków s³uchu bezp³atnych ba-
dañ, poniewa¿ albo nie maj¹ czasu, albo jest
to dla nich temat wstydliwy. Dziêki tej akcji
chêtni w ró¿nym wieku bez skrêpowania mo-
gli skorzystaæ z bezp³atnego badania i wymie-
niæ siê doœwiadczeniami z innymi osobami
maj¹cymi podobne problemy ze s³uchem. W
badaniu wziê³o udzia³ blisko 200 osób, z cze-
go prawie 50 zosta³o zakwalifikowanych do
grupy wymagaj¹cej dodatkowej pomocy w

postaci aparatu s³ucho-
wego i wizyty kontro-
lnej u specjalisty laryn-
gologa.

                     (aka)

U¯¥DLENIA
Pszczo³y, osy czy szerszenie wpuszczaj¹

do organizmu ludzkiego silnie dzia³aj¹cy
jad,w którym znajduj¹ siê substancje hemoli-
tyczne wywo³uj¹ce miejscowy stan zapalny
powoduj¹cy obrzêk, zaczerwienienie skóry,
swêdzenie, pieczenie, a niekiedy ból. Przy
u¿¹dleniu przez pszczo³ê nale¿y jak najszyb-
ciej usun¹æ ¿¹d³o - mo¿na je podwa¿yæ koñ-
cem szpilki i wyj¹æ. Nigdy nie wolno robiæ
tego palcami, gdy¿ wciska siê do organizmu
jad znajduj¹cy siê w pêcherzyku jadowym.
Osy i szerszenie nie pozostawiaj¹ ¿¹d³a w
skórze, mog¹ ¿¹dliæ wiele razy. Dla z³agodze-
nia objawów u¿¹dleñ homeopatia dysponuje
kilkoma lekami, ale niemal w ka¿dym przy-
padku mo¿emy zastosowaæ Apis mellifica - 5
granulek najpierw w krótkich odstêpach cza-
su (najlepiej co 15 min., potem w coraz d³u¿-
szych w  miarê ustêpowania objawów), jeœli
wystêpuje k³uj¹cy, pal¹cy ró¿owy obrzêk,
ustêpuj¹cy pod wp³ywem zimnych ok³adów.

Cantharis vesicatoria - 5 granulek do 4
razy dziennie, gdy uk¹szenie powoduje po-
wstanie du¿ych, pal¹cych i swêdz¹cych pê-
cherzyków i gdy ulgê przynosz¹ zimne ok³a-
dy.

 Tarentula cubensis - 5 granulek do 4 razy
dziennie stosujemy gdy miejscowemu zapa-
leniu towarzyszy pal¹cy ból, purpurowe za-
barwienie z miejscowym stwardnieniem.

Ledum palustre 5 CH - 5 granulek do 4
razy dziennie zastosujemy gdy po uk¹szeniu
wyst¹pi skóra blada, marmurkowa, zimna z
uczuciem miejscowego podra¿nienia.

Ledum palustre 15 CH - nale¿y przyj-
mowaæ 2 razy dziennie przez ca³y okres lata
oraz w okresie szczególnego nara¿enia na uk¹-
szenia. Bardzo dobry lek przeciw uk¹szeniom
przez komary.

W miejsce uk¹szenia mo¿emy te¿ zasto-
sowaæ kompres z sody oczyszczonej (neutra-
lizuje kwas mrówkowy znajduj¹cy siê w ja-
dzie).

Jeœli po u¿¹dleniu owada wyst¹pi szum w
uszach, mroczki przed oczami, lêk, niepokój,
bladoœæ, przyspieszenie akcji serca, spadek
ciœnienia, uczucie dusznoœci, to takie objawy
mog¹ wskazywaæ na tzw. wstrz¹s anafilaktycz-
ny, wtedy bezzw³ocznie nale¿y wezwaæ po-
moc medyczn¹ (w oczekiwaniu przyjmowaæ
Belladonna 5 CH - 5 granulek co 15 min.)

ST£UCZENIA
Drobne st³uczenia nie wymagaj¹ ¿adnego

Lato to wyj¹tkowa pora roku, to czas aktywnego wypoczynku na œwie¿ym powietrzu: nad
morzem, jeziorem, w górach. Szykuj¹c siê do wyjazdu warto zrobiæ przegl¹d nie tylko auta, ale
tak¿e apteczki, by w pe³ni zapewniæ sobie i najbli¿szym bezpieczny wypoczynek. W tym celu
proponujê  zawartoœæ apteczki poszerzyæ o leki homeopatyczne - sprostaj¹ niejednej dolegliwoœci,
która mo¿e spotkaæ nas na wymarzonym wakacyjnym wypoczynku.

leczenia, czêsto wystarczy krótkotrwa³y zim-
ny ok³ad. Przy bardziej dokuczliwych obja-
wach lekiem pierwszego rzutu bêdzie Arnica
15 CH - im szybciej zostanie podana tym
wiêksze przynosi korzyœci. Arnikê mo¿na i
nale¿y ³¹czyæ z innymi lekami homeopatycz-
nymi, np. przy ranach ciêtych dodajemy Sta-
physagria 5 CH, przy ranach t³uczonych -
Hamamelis 5 CH, przy zwichniêciach - Ruta
graveolens 5 CH, przy ,,zastrza³ach” - He-
par sulfur 5 CH, a przy ranach k³utych (kol-
ce,gwoŸdzie) - Ledum palustre 5 CH.

URAZY
Arnica jest skutecznym lekiem nawet w

przypadku ciê¿kich urazów, wp³ywa zarów-
no na objawy miejscowe (poprzez hamowa-
nie obrzêku, krwawienia,³agodzenia bólu,
przyspieszenia gojenia), jak i na dolegliwo-
œci ogólne poprzez z³agodzenie objawów po-
urazowego szoku.

W bólach miêœni pojawiaj¹cych siê po
intensywnym wysi³ku fizycznym i zmêczeniu
miêœniowym polecam Arnigel lub Arnicaheel
w postaci maœci. Kondycjê po przetrenowa-
niu miêœni poprawiæ nam mo¿e Arnica w po-
³¹czeniu z Arteria - heel (20 kropli na wodê
3 razy dziennie).

Jeœli po urazie utrzymuj¹ siê niewch³ania-
j¹ce krwiaki i siniaki, zastosujemy Sulfuri-
cum acidum 15 CH.

Przy nastêpstwach bólowych urazów ko-
œci i okostnej nale¿y podaæ Symphytum 5 CH
(5 granulek co szeœæ godzin w przypadku
œwie¿ych urazów i dwa razy dziennie w przy-
padku urazów zadawnionych). Dodam, ¿e lek
Symphytum jest tak¿e lekiem mog¹cym przy-
nieœæ ulgê w przypadku urazów ga³ki ocznej.

OTARCIA
Calendula maœæ - jako œrodek antysep-

tyczny (zapobiega ropieniu i zaka¿eniu).
Cicaderma maœæ - przy otarciach naskór-

ka, powierzchniowych uszkodzeniach skóry
(pêkniecia, spierzchniêcia itp.), przyspiesza
gojenie.

Homeoplasmine maœæ - otarcia naskór-
ka, pêkniecie skóry, ma dzia³anie przeciwza-
palne, bakteriobójcze, uœmierzaj¹ce ból  i
przyspieszaj¹ce gojenie.

Leki homeopatyczne dzia³aj¹ zgodnie z
naturalnymi reakcjami organizmu chorego,
szybko, ³agodnie i trwale przywracaj¹ zdro-
wie.

Grzegorz Bartocham
homeopata dyplomowany, nr rej 9850310

Homeopatia na ka¿d¹ bol¹czkêHomeopatia na ka¿d¹ bol¹czkêHomeopatia na ka¿d¹ bol¹czkêHomeopatia na ka¿d¹ bol¹czkêHomeopatia na ka¿d¹ bol¹czkê S³uch pod specjalnym nadzoremS³uch pod specjalnym nadzoremS³uch pod specjalnym nadzoremS³uch pod specjalnym nadzoremS³uch pod specjalnym nadzorem



WynikiWynikiWynikiWynikiWyniki
Dawno ju¿ przebrzmia³y dŸwiêki polo-

neza W. Kilara z „Pana Tadeusza” na balu
gimnazjalnym (ten utwór chyba na dobre
wypar³ dawne „Po¿egnanie Ojczyzny”
M.K. Ogiñskiego), po szkolnych koryta-
rzach b³¹ka siê echo hymnu szko³y i szele-
stu sztandaru z dnia uroczystoœci rozdania
œwiadectw, absolwenci w krainach bli¿-
szych i dalszych regeneruj¹ si³y przed ko-
lejnym rokiem szkolnym, a my tradycyj-
nie ju¿ - choæ w tym roku z lekkim poœli-
zgiem - podsumowujemy na ³amach „No-
tatnika” wyniki gimnazjalistów, którzy za-
koñczyli edukacjê w Œwieradowie i od
wrzeœnia rozjad¹ siê do swych nowych
szkó³.

Najwy¿sz¹ œredni¹ w klasach trzecich uzy-
skali: Micha³ Golanowski – 5,62, Gabriela
Wojsa – 5,56, i Justyna Majczak – 5,43. Wy-
mieniona trójka oraz Kamila Fierkowicz uho-
norowani zostali na zakoñczenie szko³y na-
grodami Burmistrza Miasta.

Dla porównania – ubieg³oroczni prymusi
mieli odpowiednio 5,31 i po 5,25 pkt.

M³odzie¿ bardzo sobie ceni wyró¿nienia
pozanaukowe, zw³aszcza ranking na najmilsz¹
parê absolwentów, gdy¿ w g³osowaniu udzia³
bior¹ wszyscy gimnazjaliœci i nauczyciele. W
tym roku laur ten przypad³ Marcie Sumiñ-
skiej i Kacprowi Kiryczukowi.

Miar¹ opanowania ca³ego gimnazjalnego
materia³u s¹ wyniki testów.

W teœcie humanistycznym najwiêcej
punktów – 41 na 50 mo¿liwych – uzyska³a
Sylwia Elias, a Marta Tekliñska i Marta Ka-
cik zdoby³y po 36 punktów. Dla przypomnie-
nia – ubieg³oroczna trójka na podium uzyska³a
odpowiednio 45, 44 i 43 punkty.

Œrednia szkolna w porównaniu z rokiem
ubieg³ym spad³a, i to znacznie, osi¹gaj¹c 22,6
punktów (2010 – 30,9). Ni¿sza by³a te¿ œred-
nia dolnoœl¹ska – 24,7 (30,3).

Spad³ tak¿e poziom testu matematyczno-
przyrodniczego. Patrycja Marcinkowska i
Micha³ Golanowski uzyskali po 35 punktów,
a Jan Szyd³owski – 33. Rok temu trójka na
podium mia³a 42 i po 41 punktów. Wtedy œred-
nia szkolna wynios³a 23,2 punktu i by³a ni¿-
sza od wojewódzkiej ledwie o 0,2 pkt, a w
tym roku nasza œrednia – 21 punktów – by³a
gorsza od wojewódzkiej ju¿ o 2 pkt.

Regres œredniej szkolnej wobec œredniej
dolnoœl¹skiej w obu kategoriach jest zatem
doœæ znaczny.

Po raz ostatni test z jêzyka obcego nie li-
czy³ siê do ogólnej punktacji, od której zale-
¿y wynik rekrutacji do szkó³ ponadgimnazjal-
nych. Wygra³a go Patrycja Marcinkowska –

48 punktów, przed
Monik¹ Brzo-
stowsk¹ i Mart¹
Sumiñsk¹ – po 44
punkty. Rok temu
liderka mia³a taki
sam dorobek punk-
towy, a zajmuj¹cy
drugie i trzecie
miejsce zdobyli o
punkt mniej.

rystycznych, po jednym
do Zespo³u Szkó³ Przy-
rodniczo-¯ywieniowych
w Jeleniej Górze, do LO
ZSP nr 2 w Lubaniu i do
LO w Legnicy.

Jeœli przed rokiem
ró¿nego typu szko³y w
powiecie lubañskim wy-
bra³o 31 uczniów, to w
bie¿¹cym – 29 (ale te¿ i
absolwentów by³o o 11
mniej). Piêcioro gimna-
zjalistów nie potwierdzi-
³o wyboru ¿adnej pla-
cówki.

W tym roku po raz
pierwszy - dziêki uprzej-
moœci szkolnego infor-
matyka Rafa³a Matelskiego i mo¿liwoœciom
wspomnianego ju¿ programu – przyjrzeliœmy
siê preferencjom absolwentów. Wiemy zatem,
¿e najwiêcej, bo a¿ dwunastu z nich wybra³o
specjalnoœæ pod szeroko rozumian¹ nazw¹
„obs³uga ruchu turystycznego”. Szeœciu chce
byæ ekonomistami, tylu samo znajdzie siê w
licealnych klasach matematyczno-informa-
tycznych (ponadto trzech bêdzie technikiem
informatykiem). W liceach wybierano doœæ
dziwne profile: biologiczno-matematyczny
(1), matematyka z jêzykiem obcym (1), bio-
logia z chemi¹ i geografi¹ (2), biologia z an-
gielskim (1), polski z histori¹ (2), geografia z
matematyk¹ (1), geografia z histori¹ i wiedz¹

Dawid - zawziêty na naukê jak ma³o kto: 100 % frekwencji.

WyboryWyboryWyboryWyboryWybory

Trzeci rok œledzimy – dziêki specjalnemu
programowi, jakim dysponuje MZS – œcie¿ki
wyboru szkó³ œwieradowskich gimnazjali-
stów.

Rok temu absolwentów by³o 70 i a¿ 14 z
nich wybra³o Zespó³ Szkó³ „Kopernika” (po-
pularna nazwa od ulicy, przy której mieœci siê
placówka). W tym roku „Kopernik” cieszy³
siê umiarkowanym zainteresowaniem: czte-
rech uczniów wybra³o technikum, dwóch –
zawodówkê, a jeden – liceum. Tegorocznym
bezapelacyjnym liderem okaza³ siê Zespó³
Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. A. Mickiewi-
cza – z 59 absolwentów po siedmioro wybra-
³o tam naukê w liceum i technikum.

Spad³o zainteresowanie Mirskiem – czte-
rech licealistów i trzech hotelarzy oznacza w
sumie spadek o dwóch chêtnych. Z czterech
do piêciu wzros³a liczba chêtnych, którzy wy-
brali zawodówkê we W³osieniu, natomiast
technikum w Biedrzychowicach wskaza³o 3
uczniów (rok temu dwóch).

Sporym zainteresowaniem cieszy³a siê za-
wodówka w Gryfowie – wybra³o j¹ a¿ sze-
œciu absolwentów (plus jeden do technikum)
– w sumie Gryfów przyj¹³ o jednego œwiera-
dowianina wiêcej ni¿ przed rokiem).

Reszta „g³osów” uleg³a rozproszeniu. Po
dwóch absolwentów wybiera siê do „¯eroma”
i „Norwida”, po dwóch do jeleniogórskiego
„Mechanika” (plus jeden do technikum) i do
tamtejszego Zespo³u Szkó³ Ekonomiczno-Tu-

Najsympatyczniejsza para wy³oniona w ogólnym g³osowaniu -
Marta i Kacper.

Z nagrodami burmistrza (od lewej): Micha³,
Justyna, Gabriela i Kamila. Spo³ecznicy jak siê patrzy (od lewej): Izabela, Sylwia, Karol,

Gabriela i  Gra¿yna.

Presti¿owe statu-
etki za aktywnoœæ spo-
³eczn¹ wrêczone zo-
sta³y Izabeli Komar
(kategoria „Praca na
rzecz innych”) oraz
Gabrieli Wojsie, Syl-
wii Elias, Gra¿ynie
Ma³olepszej i Karo-
lowi Burawskiemu
(„Na nich zawsze
mo¿na polegaæ”).

Za niebywa³y wy-
czyn – 100-procen-
tow¹ frekwencjê przez
trzy lata nauki gimna-

Jaka strawa, taka zabawa
Fundacja na Rzecz Rozwoju Spo³ecznoœci Lokalnej „Œwieradów-

Czerniawa” serdecznie zaprasza na kolejn¹ edycjê imprezy kuli-
narnej „Czerniawa, jaka strawa?”, która odbêdzie siê 24 wrzeœnia
- jak zwykle w „Leopoldówce”.

Nawi¹zuj¹c do próœb naszych mieszkañców, proponujemy - po
raz pierwszy - przeprowadzenie konkursu kulinarnego w dwóch
grupach: profesjonalistów i amatorów. Grupa amatorów zostanie
utworzona, jeœli w danej kategorii (potrawy, ciasta i desery, nalew-
ki) zg³osi siê co najmniej piêæ osób. Prosimy o zg³aszanie potraw,
ciast i nalewek od 15 sierpnia do 10 wrzeœnia br. w Szkole Podsta-
wowej nr 2 w Œwieradowie-Zdroju (Czerniawie) - telefon 75 78 16
379. Szczegó³y dotycz¹ce tegorocznej imprezy podamy w kolej-
nym numerze „Notatnika Œwieradowskiego”.

Prezes Fundacji Ma³gorzata Gettner

zjalnej (!) - uhonorowano Dawida Dr¹ga.

o spo³eczeñstwie (1), jêzykowy (1). Mamy te¿
po jednym teleinformatyku, mechaniku i we-
terynarzu, a tak¿e dwóch budowlañców.

Wybieraj¹cy zawodówkê wskazali na spe-
cjalnoœæ wielozawodow¹ (piêcioro), mecha-
nika samochodowego (czworo), sprzedawcê
i kucharza (po dwoje).

Przed tegorocznymi trzecioklasistami spo-
re wyzwanie – musz¹ wyœrubowaæ œredni¹ i
wywy¿szyæ j¹ ponad dolnoœl¹sk¹, a przy tym
serio potraktowaæ wyzwanie jêzykowe, które
przestaje byæ mi³ym hobby, a staje siê dodat-
kowym obci¹¿eniem. Wiedz¹ coœ o tym ma-
turzyœci, którzy od lat mozol¹ siê na pozio-
mie podstawowym i rozszerzonym.       (aka)
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Sprzedam taœmê kalenicow¹ firmy DACHROL w kolorze antracytu (czarna) - 13 rolek (ka¿da
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jêcia - 54 m2 (+ du¿y taras). Nadaje siê na warsztat, sklep lub gabinet, mo¿liwoœæ urucho-
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OG£OSZENIA  DROBNE
Dzieci w Œwieradowie kochaj¹ bajki Disneya, dlatego biblioteka do koñca waka-

cji proponuje spêdzanie wspania³ych chwil z ich bohaterami.
W poniedzia³ki, wtorki, czwartki i pi¹tki w godz. 1200–1500 oferujemy szereg cie-

kawych zajêæ plastyczno-technicznych, konkursów, projekcji bajek oraz zabaw in-
spirowanych 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, Poca-
hontas czy Herkules, i dowiemy siê o nich coœ wiêcej. Zdobyt¹ wiedzê zweryfikuje-
my w konkursach i quizach.

Przewidujemy nagrody dla tych dzieci, które bêd¹ nas odwiedzaæ i zbior¹ naj-
wiêksz¹ iloœæ specjalnych znaczków.

WAKACJE Z DISNEYEM

Góry Izerskie

Kiedy z mych oczu rankiem spada sen,
Wstajê, witam kolejny dzieñ,
Spogl¹dam w okno i widzê góry.
Tak samo piêkne od tylu lat.

Œwierkowa zieleñ w s³oñcu siê mieni,
Przetkana stru¿k¹ p³yn¹cych strumieni.
Niekiedy siwa, spowita we mgle.
Tak samo piêkna od tylu lat.

Kiedy wyje¿d¿am, kiedy gór mych nie ma,
Serce ju¿ têskni do tego nieba,
Które rozjaœnia mój izerski grzbiet.
Tak samo piêkny od tylu lat.

Kto raz siê zach³ysn¹³ gór tych widokiem,
Bieg³ na prze³aj z izerskim potokiem,
Tego ju¿ ogarn¹³ izerski czar.
Tak samo piêkny od tylu lat.

Tym wierszem Kamila Fierkowicz prak-
tycznie wygra³a XIX Ogólnopolski Konkurs Po-
etycki dla Dzieci organizowany przez Centrum
Sztuki Dziecka w Poznaniu - „Góry Izerskie”
zajê³y wprawdzie II miejsce wœród autorów
gimnazjalistów, ale I miejsca nie przyznano;
utwór znalaz³ siê te¿ w wydanej pokonkurso-
wej antologii.

Gratulujemy wyró¿nienia, a ¿e Kamila skoñ-
czy³a ju¿ gimnazjum, ¿yczymy jej, by podczas
wyjazdów do kolejnych szkó³ jej serce zawsze
têskni³o do nieba rozjaœniaj¹cego izerski
grzbiet.

Od pó³tora roku w³adze miasta usi³uj¹
promowaæ powstaj¹cy „Izerski Rowerowy
Raj”, który ju¿ faktycznie istnieje i uzmy-
s³awia nam przy okazji, ¿e do uprawiania
kolarstwa rekreacyjnego i rodzinnego nie
s¹ niezbêdne profesjonalne trasy, jak np.
singltrek.

W Górach Izerskich, jak w niewielu in-
nych, mamy bardzo rozbudowan¹ sieæ dróg
górskich i leœnych, zarówno szutrowych, jak
i asfaltowych. Bez problemu mo¿na sobie
wybraæ trasê, w zale¿noœci od kondycji i wol-
nego czasu, oczywiœcie.

Sam jestem rowerzyst¹ uprawiaj¹cym ten
sport zdecydowanie rekreacyjnie i jazda na
rowerze w mieœcie z uwagi na ró¿nicê pozio-
mów sprawia mi, delikatnie mówi¹c, œredni¹
przyjemnoœæ, a tym bardziej podjazd pod Stóg
Izerski czy na Polanê Izersk¹, gdzie w³aœnie
otwiera siê - wed³ug mnie - ten prawdziwy
Izerski Rowerowy Raj. Drzwi do tego raju na
dobre otworzy³a rowerzystom kolej gondolo-

wa, dziêki której si³y, które dawniej trzeba
by³o poœwiêciæ na wjazd rowerem na Stóg
Izerski, mo¿na zachowaæ na dalsz¹ czêœæ tra-
sy. Gdy wyjedziemy gondol¹ na Stóg, otwie-
ra siê przed nami naprawdê wiele mo¿liwo-
œci do aktywnego spêdzenia naszego wolne-
go czasu, bez wielkiego nak³adu si³ i kondy-
cji zawodowego sportowca.

W górach istnieje kilka tras rowerowych,
ale nie oddaj¹ one nawet w po³owie istniej¹-
cych mo¿liwoœci. Niestety, wytyczenie kolej-
nych nie jest ³atw¹ spraw¹ z uwagi na pro-
blemy, jakie pojawi³y siê po ustanowieniu
obszaru „Natura 2000”. Ekolodzy chyba jesz-
cze nie do koñca zrozumieli, ¿e rower jest
najbardziej ekologicznym pojazdem i upra-
wianie tego sportu rekreacyjnie, rodzinnie,
nawet w masowej skali nie doprowadzi do
degradacji górskiej flory i fauny. Zw³aszcza
jeœli do³o¿y siê starañ, aby stworzyæ jak naj-
wiêksz¹ sieæ tras, które bêd¹ dobrze oznako-
wane. Nikt wówczas nie bêdzie szuka³ i b³¹-
dzi³ po szlakach i œcie¿kach, które z racji
ochrony przyrody powinny byæ omijane.

Aby przedstawiæ rozmaitoœæ tras, pos³u-
¿ê siê opisem trzech przygotowanych przeze
mnie tras, które zapewni¹ przyjemne spêdze-
nie czasu w górach.

1) Dla rowerzystów je¿d¿¹cych kilka-
krotnie w roku: Stóg Izerski – Torfowiska
– Chatka Górzystów – Œwieradów. 26,8
km, szacowany czas przejazdu (wliczaj¹c
przerwy): 4,5 godz.

Opis trasy etapami (w nawiasie d³ugoœæ
odcinka): Górna stacja - szczyt Stogu Izer-
skiego (600 m)  - £¹cznik (900 m) - Polana
Izerska (3,9 km) - ¯ó³ta Budka (4,3 km) -
Droga Borowinowa ¿ó³tym szlakiem (3,5) -
Chatka Górzystów (4 km) - Polana Izerska
(3,3 km) - dolna stacja: 6,3 km.

Ró¿nica poziomów: 1060 - 1108 - 1066 -
965 - 910 - 930 - 840 - 965 - 630 - 650 - 617
m n.p.m.

Charakterystyka trasy: ³atwa, niewiele
podjazdów, pó³ na pó³ drogi asfaltowe i szu-
trowe, dwa krótkie odcinki szlakami pieszy-
mi, z tego jeden, gdzie trzeba prowadziæ ro-
wer.

2) Dla rowerzystów czêœciej je¿d¿¹cych,
dysponuj¹cych ca³ym wolnym dniem: Stóg
Izerski – Schronisko Orle – Jizerka – Sme-
dava – Nowe Miasto – Œwieradów. 46,1 km,
szacowany czas przejazdu (wliczaj¹c prze-
rwy): 8-9 godz.

Opis: Górna stacja - szczyt Stogu Izerskie-
go (600 m)  - £¹cznik (900 m) - Polana Izer-
ska (3,9 km)  - Chatka Górzystów (3,3 km) -
Schronisko Orle (5,2 km) - przejœcie tury-
styczne do Czech (1,5 km) - Jizerka (2,5 km)
- Smedava (5,4 km) - Pøedel (3,3 km) - Nowe

Miasto (10,9 km) - Czerniawa (5,4 km) - dol-
na stacja (3,2 km).

Ró¿nica poziomów: 1060 - 1108 - 1066 -
965 - 840 - 850 - 840 - 820 - 860 - 920 - 850 -
890 - 860 - 960 - 470 - 490 - 470 - 490 - 480 -
640 - 617 m n.p.m.

Charakterystyka trasy: ³atwa (ze wzglêdu
na d³ugoœæ zalecana dla osób czêœciej je¿d¿¹-
cych na rowerze), niewiele podjazdów, prze-
waga dróg asfaltowych, trochê szutrowych,
jeden krótki i jeden d³u¿szy odcinek, gdzie
trzeba prowadziæ rower.

3) Dla wprawionych rowerzystów  dys-
ponuj¹cych  ca³ym wolnym dniem: Stóg
Izerski – Polana Izerska – Rozdro¿e pod
Cich¹ Równi¹ – kopalnia kwarcu „Stani-
s³aw – Rozdro¿e Izerskie – P³ókowy Mo-
stek – Sêpia Góra – Œwieradów. 44 km, sza-
cowany czas przejazdu: 8-9 godz.

Opis: Górna stacja - szczyt Stogu Izerskie-
go (600 m)  - £¹cznik (900 m) - Polana Izer-
ska (3,9 km) - Rozdro¿e pod Cich¹ Równi¹
(8,7 km) - kopalnia „Stanis³aw” (3 km) - skrzy-

¿owanie w okolicy Mokrej Prze³êczy (4,8 km)
- Rozdro¿e Izerskie (5 km) - P³ókowy Mostek
(5,7 km) - Sêpia Góra (4 km) - Œwieradów (5,2
km) - dolna stacja (2,2 km).

Ró¿nica poziomów: 1060 - 1108 - 1066 -
965 - 930 - 960 - 940 - 1084 - 1060 - 1110 -
1122 - 767 - 930 - 770 - 828 - 450 - 617 m
n.p.m.

Charakterystyka trasy: trudna (ze wzglê-
du na d³ugoœæ oraz podjazdy zalecana dla do-
œwiadczonych rowerzystów), 3 d³ugie podjaz-
dy i kilka krótszych, przewaga dróg asfalto-
wych, trochê szutrowych, jeden krótki odci-
nek, gdzie trzeba prowadziæ rower, po drodze

brak schronisk (prowiant i napoje we w³asnym
zakresie).

To tylko trzy przyk³ady, a innych mo¿li-
woœci jest naprawdê mnóstwo. Ka¿dy znaj-
dzie w Górach Izerskich trasê dla siebie bez
wzglêdu na wiek, kondycjê oraz doœwiadcze-
nie na rowerze. Wystarczy tylko roz³o¿yæ
mapê i wczeœniej zaplanowaæ sobie trasê.
Tym, którzy szukaj¹ pomys³u na trasê i wol¹
siê kogoœ poradziæ, z chêci¹ podpowiem
(znajd¹ mnie Pañstwo w wypo¿yczalni rowe-
rów na dolnej stacji gondoli).

Tekst i zdjêcia Wiktor Kobia³ko

Izerski Rowerowy Raj naprawdê istnieje!

Redakcja

W Górach Izerskich rowerem jeŸdzi siê w komfrotowych wrêcz warunkach, bez wzglêdu na to, czy prze-
mierzamy leœne dró¿ki (u góry), czy poruszamy siê po asfaltowych drogach (powy¿ej).
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Pouczaj¹ca wycieczka

U góry: Wnêtrze neobarokowej kolumnady z 1889 r.
w Mariañskich £aŸniach. Poni¿ej - przed jedn¹ z wielu
ulicznych pija³ek w Karlowych Warach. Obok - Wio-
letta i Dorota nie odmówi³y zdjêcia z wojakiem Szwej-
kiem. Na dole z prawej - doro¿ki w Mariañskich £aŸ-
niach s¹ numerowane (przed czym œwieradowscy
doro¿karze tak siê bronili, a wojewoda utr¹ci³ nasz¹
uchwa³ê), czekaj¹ na postojach, zaœ konie maj¹ uwie-
szone specjalne worki na nieczystoœci.

Z okazji 100. urodzin NIVEA Polska postanowi³a spe³niæ ma-
rzenia wielu polskich rodzin, a w szczególnoœci ich najm³odszych
cz³onków. W odpowiedzi na potrzeby lokalnych spo³ecznoœci po-
wsta³ projekt ufundowania i budowy 100 placów zabaw na terenie
ca³ej Polski. Zwyciêskie lokalizacje zostan¹ wy³onione w czasie g³o-
sowania 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 lokaliza-
cjach, które otrzymaj¹ najwiêksz¹ liczbê g³osów oraz dope³ni¹
wszystkich formalnoœci zwi¹zanych ze z³o¿eniem dokumentacji zg³o-
szonej lokalizacji.

Konkurs adresowany jest do osób doros³ych, dlatego zwraca-
my 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 na-
mówicie 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 zalogowa-
nych 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 82 dni!

Nie wygramy tego placu zabaw bez Was, bez Waszego uporu,
determinacji i si³y przekonywania, a wygramy go dziêki dzieciêco-
m³odzieñczej fascynacji komputerami, internetem i dziêki czystej
wierze w zbiorow¹ si³ê jako moc sprawcz¹ wszystkich sukcesów!
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Czternastoosobowa grupa przedstawi-
cieli Rady i Urzêdu Miasta pod przewod-
nictwem burmistrza wyjecha³a 30 czerwca
na zwiad do czeskich uzdrowisk. Na trasie
znalaz³y siê Karlowe Wary (54 tys. miesz-
kañców) i Mariañskie £aŸnie (14 tys.), a ce-
lem wyprawy by³o poznanie i porównanie
infrastruktury uzdrowiskowej tak leczni-
czej, jak rekreacyjnej.

Obydwie miejscowoœci nale¿¹ do cenio-
nych i znanych uzdrowisk nie tylko w Cze-
chach, ale i w Europie. Podobnie jak do Œwie-
radowa, na wypoczynek przyje¿d¿aj¹ obco-
krajowcy, tyle ¿e nie nie Niemcy, lecz Rosja-
nie. Na ka¿dym kroku spotkamy stoiska z cza-
sopismami, szyldy, menu oraz turystów mó-
wi¹cych w jêzyku rosyjskim.

Nie ma co porównywaæ naszego kurortu
z czeskimi, choæby z powodu u³o¿enia tere-
nu, iloœci posiadanych Ÿróde³ (w Mariañskich
£aŸniach jest 40 Ÿróde³ leczniczych, a w Kar-
lowych Warach - 79 gor¹cych Ÿróde³), prze-
sz³oœci historycznej (Karlowe Wary zosta³y za-
³o¿one w 1350 r., a pierwsze odkryte Ÿród³a
w Mariañskich £aŸniach pochodz¹ z XVI w.),
zabytkowej zabudowy oraz osobistoœci odwie-
dzaj¹cych uzdrowiska (car Rosji Piotr Wiel-

Bardzo wa¿ne dla przebywaj¹cych w
uzdrowisku jest baza lecznicza, ale istotne
znaczenie ma tak¿e oferta kulturalna i rekre-
acyjna. Dlatego nie dziwi, ¿e w obu kuror-
tach dla goœci przygotowano m.in. pola gol-
fowe, halê do gry w golfa z symulatorem gol-
fowym, minigolf, korty tenisowe, baseny, p³y-
walnie, bilard, jazdê konn¹, strzelnicê, kina,
galeriê, kawiarnie taneczne, dyskoteki, sale
koncertowe, muzyczne, kasyna, trasy tury-
styczne, rowerowe i bryczki, które stoj¹ w
parku i czekaj¹ na chêtnych.

W parkach nie tylko znajdziemy bogat¹
roœlinnoœæ, kolumnady z tryskaj¹cymi wod¹
lecznicz¹ Ÿróde³kami, ale tak¿e fontanny pod-
œwietlane, graj¹ce oraz tryskaj¹ce z chodnika
ma³e „gejzery” - s¹ one ulubion¹ rozrywk¹
dzieci, które nie zwa¿aj¹c na doros³ych bez-
trosko biegaj¹ ch³odz¹c siê w upalne dni.

Teresa Fierkowicz

ki, król Saksonii i Polski
- August Mocny, Johann
Wolfgang Goethe, Adam
Mickiewicz, Franciszek
Józef I, angielski król
Edward VII, wybitni
kompozytorzy i muzycy,
jak Bach, Beethoven,
Brahms, Liszt, Paganini,
Smetana, Dworzak, Cho-
pin czy Johan Strauss, a
w ostatnich latach tak¿e
aktorzy: Mia Farrow,
Gregory Peck czy Who-
opie Goldberg), dziêki
którym wzrasta³ i wzra-
sta status i popularnoœæ
nie tylko tych miejscowoœci.


