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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; W³ady-
s³aw RzeŸnik: 75 78-16-324 - pok. nr 21c; Anna
Mazurek,  Mariusz Pysz, Wojciech Cielecki: 75
78-16-970 - pok. nr 21d; wodoci¹gi i kanaliza-
cja - Izabela Jurczak: 75 78-16-343 - pok. nr
22. Referat Promocji Gminy, Turystyki, Kultury i
Sportu, kierownik  – Dorota Marek:  75 71-36-
482 - pok. nr 23; turystyka, kultura i sport -
Monika Hajny-Daszko: 75 71-36-483; promo-
cja gminy - Alicja Piotrowska: 75-78-71-36-482,
informatyk Tomasz Chmielowiec - 75 71-36-
483, fax 75-78-16-221 - pok. nr 24b; Miejskie
Biuro Informacji Turystycznej, ul. Zdrojowa 10
- tel. 75 78-16-350.

OSP

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,p.o.  kierowni-
ka – Agnieszka Moroz: 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; op³ata uzdrowiskowa, op³a-
ty za œrodki transportu – Katarzyna Barczy-
szyn, czynsze, op³ata za wodê i œcieki, u¿ytko-
wanie wieczyste - Ewelina Ostrowska-May:
75 78-16-659 - pok. nr 1b; podatki i op³aty
lokalne - Anna Leœniak, Magdalena Szukie-
wicz - 75 78-16-452 - pok. nr 1c; sprawy bu-
d¿etowe - Anna Bardziñska-Krzewina, Kata-
rzyna Duda - 75-78-17-092 - pok. nr 3; kie-
rownik Urzêdu Stanu Cywilnego, dzia³alnoœæ
gospodarcza – Danuta ̄ y³kiewicz: 75 78-16-
344;   meldunki   i   dowody   osobiste, zezwo-
lenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych –
Halina   Stettner: 75 78-16-929 - pok. nr 1f
(obok sekretariatu); Referat Gospodarki Nie-
ruchomoœciami i Zagospodarowania Prze-
strzennego,  kierownik – Rafa³ May,  Ryszard
Szczygie³ - 75 78-17-297 - pok. nr 2; Stra¿
Miejska – Dominika Pater: 501-954-355,
Boles³aw Sautycz: 500-231-708 - pok. nr 5.

Pogotowie wodnoPogotowie wodnoPogotowie wodnoPogotowie wodnoPogotowie wodno-kanalizacyjne (w nagłych pr-kanalizacyjne (w nagłych pr-kanalizacyjne (w nagłych pr-kanalizacyjne (w nagłych pr-kanalizacyjne (w nagłych przypadkach awarii) - tel. 501 954 448zypadkach awarii) - tel. 501 954 448zypadkach awarii) - tel. 501 954 448zypadkach awarii) - tel. 501 954 448zypadkach awarii) - tel. 501 954 448
Cena wody - 3,16 zł/mCena wody - 3,16 zł/mCena wody - 3,16 zł/mCena wody - 3,16 zł/mCena wody - 3,16 zł/m33333, ścieków - 4,47 zł/m, ścieków - 4,47 zł/m, ścieków - 4,47 zł/m, ścieków - 4,47 zł/m, ścieków - 4,47 zł/m33333, stała opłata abonamentowa - 3,57 zł/m-c, stała opłata abonamentowa - 3,57 zł/m-c, stała opłata abonamentowa - 3,57 zł/m-c, stała opłata abonamentowa - 3,57 zł/m-c, stała opłata abonamentowa - 3,57 zł/m-c

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

Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w
Œwieradowie-Zdroju wdra¿a projekt systemo-
wy pod nazw¹
OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA

w zakresie rozwoju i upowszechniania
aktywnej integracji spo³ecznej na lata 2007-
2013, realizowany w ramach PO KL Priory-
tet VII Poddzia³anie 7.1.1. Termin: styczeñ -
grudzieñ 2012 r.

Do kogo jest adresowany?
Grup¹ docelow¹ s¹ osoby korzystaj¹ce z

pomocy spo³ecznej (i ich otoczenie), które nie
pracuj¹ i s¹ w wieku aktywnoœci zawodowej.

Co oferuje uczestnikom?
Projekt jest kompleksowym wsparciem i

stworzeniem niezbêdnych warunków do in-
tegracji osób zagro¿onych wykluczeniem spo-
³ecznym, m.in. poprzez:

 kszta³cenie umiejêtnoœci w zakresie
ról spo³ecznych i zdobycia kwalifikacji zawo-
dowych,

 rozwój form i narzêdzi aktywnej inte-
gracji spo³ecznej poprzez kontakty socjalne
obejmuj¹ce, na przyk³ad, wspieranie zdolno-
œci do podjêcia zatrudnienia, us³ugi o charak-
terze edukacyjnym, zdrowotnym i spo³ecz-
nym,

 wdra¿anie nowych form wsparcia umo¿-
liwiaj¹cych integracjê zawodow¹ i spo³eczn¹,

Wnioskodawca projektu: MOPS, Œwie-
radów, ul. 11 Listopada 35, tel./fax 075 78
16 321, mops_swerzd@wp.pl

Od 1 wrzeœnia br. wchodzi w ¿ycie zmia-
na art. 70b ustawy z 7 wrzeœnia 1991 r. o sys-
temie oœwiaty (Dz. U. z 2004 r., nr 256, poz.
2572 z póŸn. zm.) reguluj¹cego zasady przy-
znawania przez Burmistrza Miasta Œwieradów-
Zdrój dofinansowania kosztów kszta³cenia
m³odocianych pracowników dla pracodawców,
którzy zawarli z m³odocianymi pracownikami
umowê w celu przygotowania zawodowego.
Miêdzy innymi wchodzi w ¿ycie przepis ust.11
art. 70b definiuj¹c, ¿e przyznawane pracodaw-
com dofinansowanie nale¿y traktowaæ jako
pomoc de minimis; „ust. 11. Dofinansowanie,
o którym mowa w ust. 1, stanowi pomoc de
minimis udzielan¹ z warunkami okreœlonymi
w rozporz¹dzeniu Komisji ( WE ) nr 1998/2006
z 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania
art. 87 i 88 Traktaktu do pomocy de minimis (
Dz. Urz. UE L 379 z 28.12. 2006 r ., str. 5)”.

W zwi¹zku z powy¿szym przy sk³adaniu
wniosku o dofinansowanie ka¿dy wnioskodaw-
ca, oprócz dotychczas wymaganych dokumen-
tów, jest zobowi¹zany na podstawie art. 37 ust.
1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku
o postêpowaniu w sprawach dotycz¹cych po-
mocy publicznej ( Dz. U. z 2007 r., nr 59, poz.
404 z póŸn. zm. ) do przed³o¿enia dodatko-
wych dokumentów:

1) wszystkich zaœwiadczeñ o pomocy de
minimis, jakie otrzyma³ w roku, w którym ubie-

WWWWWażne dla pracodawców ubiegających sięażne dla pracodawców ubiegających sięażne dla pracodawców ubiegających sięażne dla pracodawców ubiegających sięażne dla pracodawców ubiegających się
o dofinansowanie kosztów kształceniao dofinansowanie kosztów kształceniao dofinansowanie kosztów kształceniao dofinansowanie kosztów kształceniao dofinansowanie kosztów kształcenia

młodocianych pracownikówmłodocianych pracownikówmłodocianych pracownikówmłodocianych pracownikówmłodocianych pracowników
ga siê o pomoc, oraz w ci¹gu 2 poprzedzaj¹-
cych go lat, albo oœwiadczenia o wielkoœci po-
mocy de minimis otrzymanej w tym okresie
albo oœwiadczenia o nieotrzymanej takiej po-
mocy w tym okresie;

2) oœwiadczenia o wielkoœci i przeznacze-
niu informacji niezbêdnych do udzielenia po-
mocy de minimis dotycz¹cych w szczególno-
œci wnioskodawcy i prowadzonej przez niego
dzia³alnoœci gospodarczej oraz wielkoœci i prze-
znaczeniu pomocy publicznej otrzymanej w
odniesieniu do tych samych kosztów kwalifi-
kuj¹cych siê do objêcia pomoc¹, na pokrycie
których ma byæ przeznaczona pomoc de mi-
nimis.

Informacjê niezbêdn¹ do udzielenia pomo-
cy de minimis nale¿y przed³o¿yæ na formula-
rzu, którego wzór stanowi za³¹cznik do Roz-
porz¹dzenia Rady Ministrów z 29 marca 2010
r. w sprawie zakresu informacji przedstawio-
nych przez podmiot ubiegaj¹cy siê o pomoc
de minimis ( Dz. U. z 2010 r., nr 53, poz. 311).

W razie niez³o¿enia przez wnioskodawcê
wymienionych dokumentów Burmistrz Miasta
nie bêdzie móg³ udzieliæ takiemu pracodawcy
dofinansowania kosztów kszta³cenia m³odocia-
nego pracownika (art. 37 ust. 7 ustawy z
30.04.2004 r. o postêpowaniu w sprawach do-
tycz¹cych pomocy publicznej – Dz. U z 2007
r., nr 59, poz. 404 z póŸn. zm.).    H. Stettner Agnieszka Moroz – p.o. kierownika MOPS

Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej informuje, ¿e wnioski o przy-
znanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2012/2013 bêd¹ przyj-
mowane w oœrodku od 3 do 14 wrzeœnia br. Przypominamy, ¿e ter-
min sk³adania wniosków jest bardzo wa¿ny, poniewa¿ wnioski z³o¿o-
ne po tym terminie nie bêd¹ rozpatrywane.

Stypendium szkolne mo¿e otrzymaæ uczeñ znajduj¹cy siê w trud-
nej sytuacji materialnej, wynikaj¹cej z niskich dochodów na osobê w
rodzinie, w szczególnoœci gdy w rodzinie tej wystêpuje: bezrobocie,
niepe³nosprawnoœæ, ciê¿ka lub d³ugotrwa³a choroba, wielodzietnoœæ,
brak umiejêtnoœci wype³niania funkcji opiekuñczo-wychowawczych,
alkoholizm lub narkomania, a tak¿e gdy rodzina jest niepe³na lub wy-
st¹pi³o zdarzenie losowe. Dochód uprawniaj¹cy do otrzymania sty-
pendium wynosi 351 z³ netto na osobê rodzinie.

Do wniosku o przyznanie stypendium nale¿y przed³o¿yæ zaœwiad-
czenia o dochodach wszystkich cz³onków rodziny z sierpnia br. w wy-
sokoœci netto.

Osoby bezrobotne bez prawa do zasi³ku przedk³adaj¹ stosowne
zaœwiadczenie Powiatowego Urzêdu Pracy. Osoby korzystaj¹ce ze
œwiadczeñ pieniê¿nych z pomocy spo³ecznej mog¹ przed³o¿yæ wy-
³¹cznie zaœwiadczenie oœrodka o korzystaniu z tego typu  œwiadczeñ.

Ponadto przed z³o¿eniem wniosku o przyznanie stypendium nale-
¿y uzyskaæ  pozytywn¹ opiniê dyrektora szko³y, do której uczeñ uczêsz-
cza (opiniê  tak¹ dyrektor wystawia na druku wniosku o przyznanie
stypendium).

Wnioski o przyznanie stypendium s¹ do pobrania w MOPS w po-
koju nr 11.                         Agnieszka Moroz - p.o. kierownika MOPS

Stypendia socjalne na rok szkolny 2012/2013

Burmistrz Miasta Œwieradów-Zdrój og³asza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na dzier¿awê gminnej nieruchomoœci gruntowej
o pow. 2.949 m2 wraz z zabudowaniami i urz¹dzeniami, po³o¿onej przy ul. Sienkiewicza, oznaczonej geodezyjnie jako dzia³ki o numerach:

6/1, arkusz mapy 9, obrêb IV
76/4, arkusz mapy, 9 obrêb IV

Umowa dzier¿awy zostanie zawarta na okres 36 miesiêcy - dzier¿awca bêdzie zobowi¹zany prowadziæ parking samochodowy strze¿ony
od 1 paŸdziernika 2012 do 30 wrzeœnia 2015 r. Dopuszcza siê te¿ rozszerzenie zakresu przeznaczenia dzier¿awy o dzia³alnoœæ zwi¹zan¹
z obs³ug¹ ruchu turystycznego.
Miesiêczny wywo³awczy czynsz dzier¿awny wyniesie 600 z³ + 23 proc. VAT.
Przetarg odbêdzie siê 20 wrzeœnia br. o godz. 1100 w pok. nr 24a Urzêdu Miasta przy ul. 11. Listopada 35.
W umowie dzier¿awca zostanie zobowi¹zany do ponoszenia - oprócz kosztów czynszu dzier¿awnego - wszelkich obci¹¿eñ publiczno-
prawnych zwi¹zanych z przedmiotem dzier¿awy, a w szczególnoœci utrzymywania sta³ej ca³orocznej czystoœci i porz¹dku, ubezpieczenia
od zdarzeñ losowych i odpowiedzialnoœci cywilnej oraz podatku od nieruchomoœci.

Wadium w wys. 200 z³ nale¿y wp³acaæ na konto gminy nr 84 1090 1997 0000 0001 1109 8505
w Banku Zachodnim WBK I/O Œwieradów-Zdrój - do 17 wrzeœnia.

Za zgodn¹ z terminem podanym w og³oszeniu ustala siê datê uznania konta Gminy Miejskiej Œwieradów-Zdrój. Wadium zalicza siê
na poczet czynszu dzier¿awnego. W przypadku uchylania siê zwyciêzcy przetargu od zawarcia umowy dzier¿awy wadium
nie podlega zwrotowi. Pozosta³ym uczestnikom przetargu wadium zostanie przelane na wskazany przed przetargiem numer
konta bankowego w terminie 3 dni roboczych od daty zakoñczenia przetargu.

OG£OSZENIE O PRZETARGU

Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ w Referacie GNiZP UM (pok. nr 2 – parter), tel 75 78 17 297.



Punkty kolporta¿u
NOTATNIKA ŒWIERADOWSKIEGO
ŒWIERADÓW - kiosk przy ul. Grunwaldz-

kiej, sklep EKO (ul. Sienkiewicza), biuro infor-
macji turystycznej (ul. Zdrojowa), kantor A&J
(ul. Zdrojowa), sklep AGD (ul. Piastowska), hur-
townia papierosów (ul. Piastowska), kiosk ga-
zetowy (ul. Zdrojowa), pijalnia wody mineral-
nej (Dom Zdrojowy), sklep na os. Korczaka,
sklep LEWIATAN (ul. Górska), stacja paliw OR-
LEN, sklep przy ul. Chopina, sklep AGD (ul. 11
Listopada), sklep przy ul. Pi³sudskiego (d. FAT-
MA),  biblioteka miejska (UM, ul. 11 Listopada
35). CZERNIAWA - delikatesy Henryka Bor-
dona (ul. G³ówna), sklep Ireny Korty (ul. Sana-
toryjna), sklep Ma³gorzaty Kurczewskiej (ul. Sa-
natoryjna), biblioteka szkolna (ul. Sanatoryjna).

Dzieciaki naDzieciaki naDzieciaki naDzieciaki naDzieciaki na

28 lipca w œwieradowskim koœciele odby³
siê kolejny koncert w ramach festiwalu
PRO MUSICA SACRA, podczas którego
swoj¹ wspania³¹ gr¹ na organach zaszczy-
ci³a nas prof. Magdalena Czajka, artystka
bardzo ceniona i rozchwytywana w kraju i
za granic¹. Tym bardziej cieszy fakt, ¿e zna-
laz³a czas i przyjê³a nasze zaproszenie.

Pani profesor jest wroc³awiank¹, studio-
wa³a jednak w Akademii Muzycznej w War-
szawie na wydzia³ach re¿yserii dŸwiêku oraz
fortepianu, klawesynu i organów. Dziœ jest na
tej uczelni wyk³adowc¹ - od 2005 r. kieruje
Katedr¹ Organów i Klawesynu. Wystêpowa-
³a w wiêkszoœci krajów Europy, bra³a udzia³
w wielu konkursach organowych, w których
póŸniej wielokrotnie zasiada³a w roli jurorki.

W repertuarze przygotowanym na koncert
w Œwieradowie mogliœmy us³yszeæ dzie³a ta-
kich artystów, jak Carl Philipp Emanuel Bach,
Johan Sebastian Bach, Mieczys³aw Surzyñ-
ski, Eugene Gigout oraz August Gottfried Rit-
ter. Utwory te w doskona³y sposób odda³y
piêkno brzmienia œwieradowskiego instru-

mentu oraz zaprezentowa³y ca³¹ skalê jego
g³osów. Publicznoœæ, mimo niesprzyjaj¹cej
pogody, i tym razem dopisa³a, wype³niaj¹c
obie nawy koœcio³a po brzegi. Po koncercie
pani profesor zosta³a nagrodzona owacj¹ na
stoj¹co, co jest najlepszym dowodem na to,
¿e muzyka organowa, szczególnie w tak do-
borowym wykonaniu, cieszy siê uznaniem i
wzbudza zachwyt u najm³odszych nawet s³u-
chaczy.

W sierpniu zapraszamy Pañstwa na kolej-
ny koncert w ramach festiwalu, w równie mi-
strzowskim wykonaniu Marka Fronca –
œwietnego organisty, wyk³adowcy wroc³aw-
skiej Akademii Muzycznej, który wyst¹pi w
duecie ze znako-
mit¹ fagocist¹ Ka-
tarzyn¹ Pio-
trowsk¹ z Warsza-
wy. Koncert odbê-
dzie siê wyj¹tkowo
w niedzielê 19
sierpnia o godzinie
1600. Serdecznie
zapraszamy!

Jakub Choros

Organy wci¹¿ w grzeOrgany wci¹¿ w grzeOrgany wci¹¿ w grzeOrgany wci¹¿ w grzeOrgany wci¹¿ w grze
I znów mo¿emy jeœæ tê ¿abê

Po zdemontowaniu ¿aby na tzw. recho-
tronie poni¿ej dolnego tarasu zdrojowego
(która zamiast wzruszeñ estetycznych do-
starcza³a g³ównie graficiarzom pola do ba-
zgro³ów) miasto ca³kiem o ¿abkach zapo-
mnieæ nie pozwala³o, bo przecie¿ pojawia³a
siê ¿abia fontanna.

Ca³kiem niedawno otrzymaliœmy te¿ ¿aby
w poziomie - Maciej Wokan (stoi z prawej
obok Marka Bronickiego, który jest wyko-
nawc¹ deptaka), artysta znany dot¹d jako au-
tor kamiennych p³askorzeŸb z cyklu „Œladem
Izerskich Tajemnic”, posadowi³ pierwsz¹
¿abkê na pocz¹tku deptaka przy „Krysztale”
(druga wmontowana zosta³a po przeciwnej
stronie). Mo¿na sobie na ni¹ popatrzeæ, mo¿-
na na niej poskakaæ, a nawet pojeŸdziæ ro-
werem - oby tylko nasz legendarny p³az ni-
gdy nie prowokowa³ malarzy-uliczników!

U góry - Czes³aw Tumielewicz pozwoli³ sobie w
taki oto sposób „sportretowaæ” wie¿e œwieradow-
skiego koœcio³a. Czy siê to komuœ wyda obrazo-
burcze, czy te¿ nie - malarz korzysta³ z pe³ni swo-
body wypowiedzi artystycznej. Poni¿ej uczestnicy
pleneru podczas wernisa¿u w hali spacerowej.

Powy¿ej - dzieci podczas zajêæ
w Park Hotelu (z lewej stoi K.
G³adkiewicz, za ni¹ H. Pokor-
ska, po prawej J. Mieszko-Nita).
Z prawej m³odzi artyœci wraz z
instruktorkami na tle swych
prac zaprezentowanych na wer-
nisa¿u obok dzie³ „doros³ych”.

XII plener malarski w
Park Hotelu (6-11 sierpnia)
by³ wyj¹tkowy nie tylko
dlatego, ¿e zgromadzi³ naj-
wiêksz¹ jak dot¹d liczbê

formie zabawy. Ich entuzjazm i
zapa³ jest zapowiedzi¹ podob-
nych warsztatów za rok, zreszt¹,
dzieci ju¿ teraz siê o nie dopyty-
wa³y.

- Po ich minach by³o widaæ,
¿e ¿a³uj¹, i¿ tak szybko siê skoñ-
czy³o – dodaje H. Pokorska.

uczestników, bo a¿ 18, ale tak¿e dlatego, ¿e po wielu
staraniach uda³o siê wreszcie zorganizowaæ przy tej oka-
zji warsztaty plastyczne dla œwieradowskich dzieci. Dziê-
ki inicjatywie komisarza pleneru – Haliny Pokorskiej –
w zajêcia z grup¹ uczniów szkó³ ze Œwieradowa i Czer-
niawy (od 8 do 11 osób) zaanga¿owa³y siê szczecinianki
Karolina G³adkiewicz i Joanna Mieszko-Nita (obie maj¹
doœwiadczenia w pracy z m³odzie¿¹, jako ¿e pierwsza
uczy w gryfickim liceum plastycznym, druga w gimna-
zjum). Artystki s¹ zgodne co do tego, ¿e trafi³y na grupê
wspania³ych dzieciaków, otwartych, autentycznie zainte-
resowanych dzia³alnoœci¹ artystyczn¹.

- Takie warsztaty s¹ form¹ kontaktów, a przy okazji
ucz¹, jak mieszaæ kolor, co to jest kola¿, na czym dla
przyk³adu polega instalacja z ga³êzi¹, a wszystko to w

warsztatachwarsztatachwarsztatachwarsztatachwarsztatach
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Reklama na 1. stronie: 125 x 85 mm  - 123 z³  oraz 225 x 85 mm  - 246 z³
Za w³o¿enie ulotki reklamowej do œrodka gazety (1500 egz.) - 184,50 z³.

Wszystkie podane ceny s¹ z 23-procentowym VAT-em.
1. Gotow¹ reklamê WY£¥CZNIE W FORMIE PLIKU GRAFICZNEGO WY£¥CZNIE W FORMIE PLIKU GRAFICZNEGO WY£¥CZNIE W FORMIE PLIKU GRAFICZNEGO WY£¥CZNIE W FORMIE PLIKU GRAFICZNEGO WY£¥CZNIE W FORMIE PLIKU GRAFICZNEGO (zgodnie z podanymi w cenniku

wymiarami) prosimy wys³aæ na adres internetowy -  -  -  -  - i t@ sw i e r a d owz d r o j . p li t@ sw i e r a d owz d r o j . p li t@ sw i e r a d owz d r o j . p li t@ sw i e r a d owz d r o j . p li t@ sw i e r a d owz d r o j . p l
2. Nale¿noœæ za umieszczenie reklamy nale¿y wp³aciæ na konto Gminy Miejskiej Œwieradów-Zdrój -

nr  84 1090 1997 0000 0001 1109 8505 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 mej-

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!

Kronika
policyjna

Chwila nieuwagi kosztuje

Oficer prasowy KPP w Lubaniu
podkom. Anna W³oszczyk, tel. 660 402 169

28 lipca ok. godz. 1430 kieruj¹ca pojazdem marki jaguar z bli¿ej nie ustalonych przyczyn uderzy³a w krawê¿nik
chodnika na ul. Zdrojowej. W wyniku kolizji lekko poszkodowana zosta³a jedna osoba, a lekarz na miejscu
zdarzenia stwierdzi³ ¿e nikt nie wymaga leczenia szpitalnego (w samochodzie jecha³y trzy osoby). Na miejsce
zdarzenia dy¿urny Komendy Powiatowej PSP w Lubaniu zadysponowa³ dwa zastêpy OSP Œwieradów-Zdrój i
jeden zastêp PSP. Fot. Mateusz Szumlas

Pocz¹tek lipca to okres, w którym
wspólna stra¿acka s³u¿ba na rzecz bezpie-
czeñstwa obywateli na terenie powiatu lu-
bañskiego zosta³a poddana powa¿nej pró-
bie. Najpierw stra¿acy OSP i PSP ramiê w
ramie stanêli do walki z powodzi¹ w dniach
5-7 lipca na terenie gminy Olszyna, a 8 lip-
ca przyst¹pili do gaszenia najwiêkszego
po¿aru, jaki w ostatnich latach zdarzy³ siê
na Dolnym Œl¹sku.

Druhowie OSP, którzy brali udzia³ w obu
akcjach, to Krzysztof P³odzieñ, Pawe³ Supel,
Pawe³ Marek, Tomasz Prêczewski, Katarzy-
na Barczyszyn, Grzegorz Kwietniewski, Ire-
neusz Bigus, S³awek Adamowski, Mariusz
Wilczacki, Jakub Sojka, Grzegorz Pacyna,
Wojciech Marek, Mariusz Lipnicki, £ukasz
WoŸny i Mateusz Walczak.

W lubañskiej fabryce IMKA trawionej
gwa³townym ogniem stra¿acy sprawdzili siê
jako ratownicy i jako koledzy. Po raz kolejny
znalaz³y pe³ne potwierdzenie opinie, i¿ jeste-
œmy sobie nawzajem potrzebni i ¿e wspólnie
potrafimy stawiaæ czo³a zagro¿eniom. Ofiar-
noœæ, zaanga¿owanie i profesjonalizm, jakie
zaprezentowali podczas dzia³añ druhowie jed-
nostek OSP, w tym i œwieradowscy ochotni-
cy, zas³uguj¹ na najwy¿sze s³owa uznania.
Dziêki temu mimo ogromnego zagro¿enia
akcja ratownicza przebiega³a sprawnie, a stra-
ty zosta³y zminimalizowane.

Do wszystkich druhów uczestnicz¹cych w
dzia³aniach kierujê - w imieniu Komendanta
Wojewódzkiego Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
st. bryg. Andrzeja Szczêœniaka i Komendanta
Powiatowego PSP w Lubaniu st. bryg. Roma-
na Mroczkowskiego – s³owa uznania i podziê-
kowania.

– W dzia³a-

Na straży ognia i wody
niach ratowniczo-ga-
œniczych w IMKA udzia³
bra³o 56 jednostek PSP i OSP,
w sumie oko³o 250 stra¿aków, w tym – co pra-
gnê bardzo mocno podkreœliæ - jedna kobie-
ta, druhna Katarzyna Barczyszyn, która w na-
szej OSP pe³ni funkcje skarbnika, ale jest te¿
czynnym cz³onkiem, ukoñczy³a szkolenie
podstawowe pierwszego stopnia dla stra¿a-
ków ochotników oraz  kurs w zakresie pierw-
szej pomocy kwalifikowanej - ratownika me-
dycznego.

Za godn¹ do naœladowania postawê pod-
czas wszystkich dzia³añ pragnê w imieniu
s³u¿by z³o¿yæ wszystkim serdeczne podziêko-
wania.

Tadeusz Baka - Prezes Zarz¹du
Oddzia³u Powiatowego OSP w Lubaniu

Bezpieczne formy
wypoczynku, bezpie-
czeñstwo w obchodze-
niu siê z pr¹dem, bez-
pieczeñstwo na drodze
czy zasada ograniczone-
go zaufania w kontak-
tach z osobami niezna-
jomymi - to tematy bê-
d¹ce przedmiotem spo-
tkania, które przepro-
wadzi³ dzielnicowy w
œwieradowskim MZS.

Odby³o siê ono w ra-
mach realizowanego pro-
gramu prewencyjnego
„Bezpieczne Wakacje
2012”, skierowanego do dzieci spêdzaj¹cych
letni wypoczynek w Œwieradowie, jak rów-
nie¿ do tych pozostaj¹cych w domach.

Dzieci dowiedzia³y siê o zagro¿eniach
czyhaj¹cych na wakacjach oraz sposobach na

ich unikniêcie. Przypomniane zosta³y tak¿e
podstawowe zasady bezpieczeñstwa w ruchu
drogowym. Dzieci zadawa³y mnóstwo pytañ,
a na koniec wszyscy zrobili sobie pami¹tko-
we zdjêcie.

Œwiêto Policji
25 lipca na lubañskim rynku odby³a siê

uroczysta akademia z okazji 93. rocznicy po-
wo³ania Policji Pañstwowej. W uroczystoœciach
uczestniczy³ Zastêpca Komendanta Wojewódz-
kiego Policji we Wroc³awiu insp. Artur Falkow-
ski, przedstawiciele s³u¿b wspó³pracuj¹cych z
policj¹, w³odarze samorz¹dowi, a tak¿e dele-
gacja Policji z Czech.

38 funkcjonariuszy otrzyma³o awans na
wy¿sze stopnie s³u¿bowe (a wœród nich sier¿.

Przemys³aw Kostrzycki ze œwieradowskiego
Rewiru Dzielnicowych), piêciu wyró¿niono na-
grod¹ Komendanta Wojewódzkiego, 61 - przez
Komendanta Powiatowego, a 13 zosta³o wy-
ró¿nionych przez lokalne samorz¹dy. Burmistrz
Roland Marciniak ufundowa³ nagrody pieniê¿-
ne dla funkcjonariuszy Rewiru Dzielnicowych
- st. sier¿. Krzysztofa Szatkowskiego oraz st.
sier¿. Przemys³awa Kostrzyckiego.
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Roland Marciniak

Na stronie miasta uruchomiliœmy nowy serwis informa-
cyjny pod nazw¹ Rowerowy Raj, który jest przeznaczony dla
u¿ytkowników aktywnie spêdzaj¹cych wolny czas. Najwiêksz¹
jego czêœæ wype³niaj¹ informacje o trasach rowerowych, a
najœwie¿sze doniesienia zamierzamy uzupe³niaæ na bie¿¹co.
W przysz³oœci bêd¹ powstawaæ podobne serwisy tematyczne,
na zimê zaœ szykujemy ofertê dla narciarzy biegowych.

Natomiast w najbli¿szym czasie rozpoczniemy realizacjê
projektu „Izerskie smaki i smaczki”, w ramach którego po-
wstanie trasa spacerowa po atrakcjach naszego miasta.

26 lipca przeprowadziliœmy wizjê lokaln¹ w terenie z
przedstawicielami Programu 1 Polskiego Radia, by oceniæ i
wybraæ miejscae pod organizacjê „Lata z radiem”, które od-
bêdzie siê u nas ju¿ trzeci raz z kolei. Po remoncie stadiono-
wej murawy planowaliœmy zorganizowaæ imprezê na ul. Wy-
szyñskiego, ale ¿e w tym roku scena „Lata z radiem” ma a¿ 40
m szerokoœci, okaza³o siê, ¿e nie zmieœci siê na skrzy¿owa-
niu.

Kolejne miejsce, które proponowaliœmy, to tzw. Tewa, ale
tam jest z³y podjazd od ty³u sceny i nie da siê ustawiæ w odpo-
wiednim uk³adzie stanowisk sponsorskich. Równie¿ teren
wokó³ dworca kolejowego w obecnym stanie nie nadaje siê
na organizowanie imprez. I tak oto najlepszym miejscem na
tak¹ imprezê znów okaza³ siê stadion.

Postaramy siê zabezpieczyæ murawê przez uszkodzenia-
mi poprzez na³o¿enie specjalnych plastrów dla aut. Na mura-
wê nie bêd¹ wje¿d¿aæ ciê¿kie samochody. S¹dzê, ¿e najwiêk-
szym zagro¿eniem dla nawierzchni boiska mo¿e byæ jedynie
deszcz.

Wiele osób jest niezadowolonych i zwraca mi uwagê, ¿e
nie powinniœmy organizowaæ tej imprezy na stadionie. Te¿ tego
nie chcê, ale teraz nie mamy innego miejsca. Wed³ug mnie

du¿ym sukcesem naszego miasta jest to, ¿e „Lato…”  goœci u
nas trzeci raz z kolei. Ta impreza jest zwieñczeniem naszej
wspó³pracy z radiow¹ Jedynk¹, z któr¹ w ci¹gu roku realizu-
jemy kilka audycji o naszym mieœcie. Zabiegam te¿ o to, aby
PR 1 sta³ siê naszym partnerem medialnym.

Dziêki tej stacji zagra³y u nas znane gwiazdy polskiej sce-
ny muzycznej, jak Stachursky, Kora, Varius Manx, Banda i
Wanda, a w tym roku bêd¹ to Maryla Rodowicz, Eney i Ania
Rusowicz.

Mam nadziejê, ¿e impreza bêdzie udana, a murawa nie
ucierpi zbytnio na swoim wygl¹dzie.
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 Zakoñczyliœmy budowê

kanalizacji sanitarnej, deszczowej
i wodoci¹gu w ul. Ratowników
Górskich  Wartoœæ inwestycji wy-
nosi ponad 300 tys. z³, a do nowej
sieci przy³¹czyliœmy 3 domy
mieszkalne oraz nowy hotel Stary
Zdrój. Ul. Ratowników Górskich
zyska³a te¿ now¹ nawierzchniê
brukow¹ wzd³u¿ Starego Zdroju -
wartoœæ tego zadania to 40 tys. z³.
Kostka brukowa pochodzi z roz-
biórki nawierzchni ul. Pi³sudskie-
go.
Chodnik przy ul. Nadbrze¿-

nej - to z kolei inwestycja o war-
toœci ponad 400 tys. z³, finanso-
wana w równych czêœciach przez
gminê i Dolnoœl¹sk¹ S³u¿bê Dróg
i Kolei. Chodnik ma 2 km d³ugo-
œci, a zadanie uzupe³niono barie-
rami ochronnymi na mostach,
przejœciami dla pieszych i wzmoc-
nieniem rowów. Zakoñczenie ro-
bót nast¹pi do koñca sierpnia.
 Remont ul. Leœnej, D¹-

browskiego i Górzystej poch³onie
w sumie ponad 1,5 mln z³, a kwo-
ta pochodziæ bêdzie z dofinanso-
wania MSW. Remont ul. Górzy-
stej i D¹browskiego powinien siê
skoñczyæ w ci¹gu dwóch tygodni,
natomiast na ul. Leœnej prace po-
trwaj¹ do po³owy wrzeœnia.
£¹czna d³ugoœæ remontowanych
ulic to prawie 2 km.
 Przebudowa 170 metrów

ul. Zdrojowej poch³onê³a prawie
2 mln z³. Zakoñczono ju¿ prace
przy jezdni i chodniku, teraz trwa
monta¿ 16 latarni, a ostatnim eta-
pem bêdzie monta¿ systemu LED,
który oœwietli ulicê i stanie siê
wieczorn¹ atrakcj¹ naszego mia-
sta. Zakoñczenie zadania przewi-
dziano do koñca sierpnia
 Wartoœæ remontu budyn-

ków wspólnotowych przy ul.
Zdrojowej 5,10,12 i 14 oraz przy

ul. Pi³sudskiego 1 siêga 1,3 mln z³, z czego pra-
wie 800 tys. z³ wynosi wk³ad Unii Europejskiej,
a pozosta³a kwota pochodzi ze œrodków wspól-
not mieszkaniowych. Inwestycjê tê prowadzi
gmina; przeprowadzono ju¿ remont budynków
przy ul. Zdrojowej 12 i 14 oraz Pi³sudskiego 1,
trwaj¹ roboty na budynkach przy ul. Zdrojowej
5 i 10. Do koñca wrzeœnia powinniœmy zakoñ-
czyæ ca³oœæ zadania.
Dobiega koñca modernizacja Czarciego

M³yn, której wartoœæ wynosi ponad 2 mln z³
(wraz z dofinansowaniem unijnym). Roboty wy-
koñczeniowe wewn¹trz obiektu potrwaj¹ jesz-
cze ok. 2 miesiêcy.
Do koñca sierpnia wykonamy dokumen-

tacjê techniczn¹ budowy 5 placów zabaw przy
ul. Wyszyñskiego, Dolnej, Krótkiej, Stokowej i
Chrobrego. Szacunkowa wartoœæ zadañ to ok.
550 tys. z³.
Maj¹c szansê na kolejne dofinansowa-

nie unijne, 9 sierpnia wspólnie z partnerami cze-

skimi w O³omuñcu, w sekretariacie funduszu Europejskiej
Wspó³pracy Terytorialnej Polska-Czechy, konsultowaliœmy
nowy wniosek, który daje nam mo¿liwoœæ pozyskania 100 tys.
euro z przeznaczeniem na promocjê miasta (reklama w me-
diach, mapy, gad¿ety, strony internetowe o naszych atrakcjach).
Wk³ad w³asny wyniós³by 15 proc. tej kwoty. Liderem projek-
tu s¹ Czesi, zaœ realizacja by³aby mo¿liwa w latach 2014-15.
Wspólnie z partnerami chcemy promowaæ atrakcje Gór Izer-
skich po obu stronach granicy.

INWESTYCJE PRYWAINWESTYCJE PRYWAINWESTYCJE PRYWAINWESTYCJE PRYWAINWESTYCJE PRYWATNETNETNETNETNE
Hotel Cottonina i Izerskie Banie w Czerniawie. War-

toœæ - ponad 30 mln z³. Do grudnia otwarta bêdzie Cottonina
(zatrudnienie znajdzie w niej ponad 30 osób), a Izerskie Ba-
nie - w przysz³ym roku.
Centrum Rehabilitacji w Czerniawie, rozbudowa o kli-

nikê przeciwstarzeniow¹. Wartoœæ - ok. 12 mln z³, planowane
otwarcie przewidziano za 2 miesi¹ce. Przybêdzie 8 nowych
miejsc pracy, a pó³torahektarowy park wokó³ kliniki zostanie
po³¹czony z parkiem miejskim.
Hotel Flinski przy dolnej stacji kolei gondolowej, war-

toœæ - ok. 11 mln z³, 15 nowych miejsc pracy, otwarcie w ci¹-
gu miesi¹ca.
Hotel Krzewiñski poni¿ej dolnej stacji kolei gondolo-

wej, wartoœæ - ok. 10 mln z³, 15 nowych miejsc pracy, otwar-
cie do koñca roku.
Hotel Bia³y Kamieñ II, wartoœæ inwestycji - ok. 12 mln

z³, 10 nowych miejsc pracy, planowane zakoñczenie inwesty-
cji - paŸdziernik br.
Hotel Stary Zdrój, wartoœæ - ok. 10 mln z³, 10 nowych

miejsc pracy, otwarcie w paŸdzierniku.
Pozosta³e hotele w budowie: S³oneczko 2 (uruchomienie

w kwietniu 2013 r.), pensjonat przy ul. Majowej (zakoñczenie -
lipiec 2013 r.), Zameczek w Czerniawie (zakoñczenie w 2014 r.),
hotel K. Krasickiego (za Urzêdem Miasta - zakoñczenie 2014 r.)
Otwarcie Aquaparku Malachit, na który wydatkowa-

nych zostanie ok. 20 mln z³ i w którym powstanie 6 nowych
miejsc pracy, nast¹pi wedle moich szacunków w grudniu br.
Centrum Handlowe przy ul. Wyszyñskiego, wartoœæ -

ok. 8 mln z³. Powstanie 20 mieszkañ i 11 lokali handlowych, a
planowane zakoñczenie nast¹pi w maju 2013 r.
Budowa apartamentów Izery nad stadionem miejskim.

W tym roku gotowy bêdzie pierwszy z siedmiu budynków z
10 mieszkaniami (docelowo ma powstaæ 70 mieszkañ). War-
toœæ ca³ej inwestycji wyniesie ok. 8 mln z³.
W mieœcie budowanych jest 15 nowych domów jedno-

rodzinnych, a ³¹czna wartoœæ tych inwestycji siêga 7 mln z³.
Inwestycje prywatne w Œwieradowie s¹ dowodem na to,

¿e siê rozwijamy i co wa¿niejsze - nasze miasto jest atrakcyj-
nym miejscem do lokowania kapita³u. Wszystkie inwestycje
w przysz³ym roku odprowadz¹ do bud¿etu gminy podatki i
op³aty w wysokoœci prawie 500 tys.
z³, stworz¹ te¿ ponad 100 miejsc
pracy. Jest te¿ wielce prawdopodob-
ne, ¿e nowe mieszkania sprowadz¹
do nas nowych mieszkañców.

Tymczasem nie ustajê w poszu-
kiwaniach kolejnych inwestorów z
zewn¹trz i namawianiu lokalnych
przedsiêbiorców a nowe inwestycje.



18-19 sierpnia, godz. 900 - start spod
Szko³y Podstawowej nr 2 do Rowero-
wego Rajdu na Orientacjê.

18-19 sierpnia, godz. 1000-1800 -
Dmuchañce (wakacje z gondol¹ dla
dzieci).

19 sierpnia, godz. 1600 - Festiwal
Muzyki Sakralnej (koœció³ p.w. œw.
Józefa).

25-26 sierpnia - po¿egnanie waka-
cji na kolei gondolowej (dzieci
wje¿d¿aj¹ gratis).
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O G £ O S Z E N I E
Burmistrz Miasta Œwieradów-Zdrój og³asza otwarty konkurs na dofinansowanie w roku 2012 organizacji zajêæ

z zakresu upowszechniania kultury fizycznej.
Wysokoœæ œrodków publicznych przeznaczonych na realizacjê zadañ objêtych konkursem w 2012 roku wynosi

85.000 z³.
Zadanie nr 4, na które przewidziano 25.000 z³, obejmuje zajêcia z zakresu upowszechniania

kultury fizycznej - organizacja dodatkowych zajêæ w ramach sekcji pi³ki no¿nej.
 Podstawa prawna: art. 13 ust.1 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolon-

tariacie (Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536 ze zm.), Uchwa³a Nr IX/51/2011 Rady Miasta Œwieradów-Zdrój z 25
maja 2011 w sprawie uchwalenia Programu wspó³pracy Miasta Œwieradów-Zdrój na lata 2012-2013 z organiza-
cjami pozarz¹dowymi, podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 wspomnianej ustawy z 24 kwietnia 2003 r.
 Konkurs adresowany jest do organizacji pozarz¹dowych zgodnie z art 3 ust.2 i 3 ww. ustawy z 24 kwietnia

2003 r.
Wnioski nale¿y sk³adaæ do 18 wrzeœnia br. osobiœcie lub drog¹ pocztow¹ na adres: Urz¹d Miasta Œwieradów-

Zdrój, ul. 11 Listopada 35, 59-850 Œwieradów-Zdrój.
Szczegó³y og³oszenia dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej UM na stronie http://bip.umswieradowz-

droj.nv.pl/ w zak³adce: Og³oszenia/Konkursy ofert 2012, oraz w siedzibie UM.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ pod nr tel. 75 71 36 482 lub 75 71 36 483.

25 sierpnia
od godz. 1200

- Lato z Ra-
diem na sta-
dionie.

8 wrzeœnia,
godz. 1600 -
J e s i e n n y
œpiewnik Gór-
ducha (hala
spacerowa)

Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w
Œwieradowie-Zdroju informuje, ¿e od 3 wrze-
œnia br. bêd¹  przyjmowane wnioski o usta-
lenie prawa do zasi³ku rodzinnego oraz do-
datków do zasi³ku rodzinnego na nowy okres
zasi³kowy od listopada 2012 r. do paŸdzierni-
ka 2013 r. Do wniosku nale¿y do³¹czyæ:

- zaœwiadczenie urzêdu skarbowego lub
oœwiadczenie o dochodach pe³noletnich cz³on-
ków rodziny w roku kalendarzowym 2011 (nie-
zale¿nie od tego, czy go osi¹gnêli czy nie) oraz
niepe³noletnich cz³onków rodziny,

- zaœwiadczenie wystawione przez w³aœci-
wy ZUS lub pracodawcê albo oœwiadczenie o
wysokoœci sk³adek na ubezpieczenie zdrowot-
ne (wysokoœæ sk³adki zdrowotnej mo¿na obli-
czyæ samodzielnie z posiadanych druków
RMUA),

- zaœwiadczenie/oœwiadczenie dziecka,
które uczêszcza do szko³y ponadgimnazjalnej,
potwierdzaj¹ce, ¿e dziecko w roku szkolnym
2012/2013 kontynuuje naukê.

Od 1 sierpnia mo¿na sk³adaæ natomiast
wnioski o ustalenie prawa do œwiadczeñ z
funduszu alimentacyjnego na okres od paŸ-
dziernika 2012 r. do wrzeœnia 2013 r. Do wnio-
sku nale¿y przed³o¿yæ - analogicznie jak do
wniosku o zasi³ek rodzinny - zaœwiadczenie/
oœwiadczenie o dochodach uzyskanych w roku
kalendarzowym 2011, œwiadczenie wystawio-
ne przez w³aœciwy ZUS lub pracodawcê albo
oœwiadczenie o wysokoœci sk³adek na ubez-
pieczenie zdrowotne.Ponadto nale¿y do³¹czyæ
zaœwiadczenie komornika o bezskutecznoœci
egzekucji œwiadczeñ alimentacyjnych lub
oœwiadczenie stwierdzaj¹ce bezskutecznoœæ
egzekucji, a tak¿e zaœwiadczenie szko³y lub
szko³y wy¿szej lub oœwiadczenie o kontynu-
owaniu nauki w roku szkolnym/akademickim
2012/2013 w przypadku dziecka powy¿ej  18
roku ¿ycia.

Zarówno do œwiadczeñ rodzinnych, jak i
funduszu alimentacyjnego osoby, które maj¹
zas¹dzone alimenty, a otrzymuj¹ w kwocie
ni¿szej ni¿ zas¹dzonej w wyroku lub ugodzie
s¹dowej, do wniosku o ustalenie prawa do
œwiadczeñ, przedk³adaj¹ zaœwiadczenie ko-
mornika lub oœwiadczenie o wysokoœci wy-
egzekwowanych alimentów w roku kalenda-
rzowym 2011. Osoby, które posiadaj¹ gospo-
darstwo rolne przedk³adaj¹ zaœwiadczenie
w³aœciwego organu gminy lub nakaz p³atni-
czy, lub oœwiadczenie o wielkoœci gospodar-
stwa rolnego wyra¿onej w hektarach przeli-
czeniowych ogólnej powierzchni w roku ka-

NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY 2012/2013
ŚWIADCZENIA RODZINNE / FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

lendarzowym 2011.
Dodatkowo osoby ubiegaj¹ce siê o doda-

tek z tytu³u opieki nad dzieckiem w okresie
korzystania z urlopu wychowawczego przed-
k³adaj¹ zaœwiadczenie organu emerytalno-ren-
towego stwierdzaj¹ce, ¿e osoba ubiegaj¹ca siê
by³a zg³oszona do ubezpieczeñ spo³ecznych,
lub oœwiadczenie o zg³oszeniu do ubezpieczeñ
spo³ecznych wraz z kopi¹ imiennego raportu
miesiêcznego potwierdzaj¹c¹ odprowadzanie
sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne.

Osoby ubiegaj¹ce siê o dodatek z tytu³u
samotnego wychowywania dziecka w przy-
padku, kiedy ojciec dziecka jest nieznany,
przedk³adaj¹ aktualny zupe³ny akt urodzenia
dziecka.

Od stycznia br. w zwi¹zku ze zmian¹ prze-
pisów prawa nast¹pi³a zmiana ustalania
uprawnieñ do  œwiadczeñ rodzinnych oraz
œwiadczeñ z funduszu alimentacyjnego. I tak
w przypadku:

1. Utraty dochodu z roku 2011 – dochodu
tego nie uwzglêdnia siê. Wobec czego nale¿y
udokumentowaæ utratê dochodów (œwiadec-
two pracy, decyzja PUP o utracie prawa
do zasi³ku lub stypendium dla bezrobotnych,
decyzja ZUS, decyzja KRUS itp.) oraz wyso-
koœæ dochodu utraconego (przedk³adaj¹c np
PIT-11);

2. Uzyskania dochodu w roku 2011 nale-
¿y udokumentowaæ okres uzyskiwania tego
dochodu, (dochód uzyskany w roku 2011 dzie-
li siê przez liczbê miesiêcy, w których dochód
ten zosta³ osi¹gniêty np. podjêcie pracy w
czerwcu 2011 r. - dochód dzielony bêdzie
przez  6 miesiêcy, a nie jak dotychczas - przez
12 miesiêcy);

3. Uzyskania dochodu po roku 2011 nale-
¿y udokumentowaæ Ÿród³o uzyskania docho-
du oraz wysokoœæ dochodu uzyskanego z mie-
si¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym
ten dochód zosta³ osi¹gniêty.

Poprzez utratê/uzyskanie dochodu rozu-
mie siê w myœl ustawy o œwiadczeniach ro-
dzinnych oraz ustawy o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów:

- uzyskanie prawa do urlopu wychowaw-
czego/zakoñczenie urlopu wychowawczego;

- utratê/uzyskanie prawa do zasi³ku lub
stypendium dla bezrobotnych;

- utratê/uzyskanie zatrudnienia lub innej
pracy zarobkowej, z wy³¹czeniem pracy wy-
konywanej na podstawie umowy o dzie³o –
do œwiadczeñ rodzinnych, (w przypadku fun-
duszu alimentacyjnego utrat¹/uzyskaniem
dochodu jest równie¿ dochód z umowy  o dzie-
³o);

- utratê/uzyskanie zasi³ku przedemerytal-
nego lub œwiadczenia przedemerytalnego,
nauczycielskiego œwiadczenia kompensacyj-

nego, a tak¿e emerytury lub renty, renty ro-
dzinnej lub renty socjalnej, z wyj¹tkiem rent
przyznanych rolnikom w zwi¹zku  z przekaza-
niem lub dzier¿aw¹ gospodarstwa rolnego;

- wyrejestrowanie/rozpoczêcie pozarolni-
czej dzia³alnoœci gospodarczej;

- utratê/uzyskanie zasi³ku chorobowego,
œwiadczenia rehabilitacyjnego lub zasi³ku
macierzyñskiego, przys³uguj¹cych po utracie
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;

- utratê zas¹dzonych œwiadczeñ alimen-
tacyjnych w zwi¹zku ze œmierci¹ osoby zobo-
wi¹zanej do tych œwiadczeñ (dotyczy tylko
ustawy o œwiadczeniach rodzinnych).

Wszelkie zmiany sytuacji rodzinnej lub
dochodowej rodziny, takie jak uzyskanie/utra-
tê dochodu, podjêcie legalnej pracy za gra-
nic¹, zamieszkanie przez cz³onka rodziny za
granic¹, rezygnacja z nauki w szkole, uzna-
nie dziecka przez ojca b¹dŸ s¹downe ustale-
nie ojcostwa, zawarcie zwi¹zku ma³¿eñskie-
go (zarówno przez wnioskodawcê, jak i cz³on-
ka rodziny) oraz inne zmiany maj¹ce wp³yw
na uprawnienia do pobieranych œwiadczeñ na-
le¿y zg³aszaæ niezw³ocznie, nie tylko  w mo-
mencie sk³adania wniosku o ustalenie prawa
do œwiadczeñ rodzinnych/alimentacyjnych,
ale tak¿e w okresie ich pobierania.

Wnioski o œwiadczenia rodzinne, a tak¿e
œwiadczenia z funduszu alimentacyjnego na-
le¿y z³o¿yæ w urzêdzie gminy lub miasta w³a-
œciwym ze wzglêdu na miejsce zamieszkania
(a nie sta³ego zameldowania). W przypadku
zmiany miejsca zamieszkania nale¿y poinfor-
mowaæ o tym organ wyp³acaj¹cy œwiadcze-
nia.

Je¿eli któryœ z cz³onków rodziny podej-
mie legaln¹ pracê za granic¹ b¹dŸ zamieszka
za granic¹ (na terenie Unii Europejskiej i Eu-
ropejskiego Obszaru Gospodarczego), wów-
czas osoba pobieraj¹ca œwiadczenia albo ubie-
gaj¹ca siê o œwiadczenia rodzinne zobowi¹-
zana jest niezw³ocznie poinformowaæ o tym
fakcie MOPS.

Przypomina siê równie¿, ¿e osoby powy-

¿ej 18. roku ¿ycia, które maj¹ przyznane
œwiadczenia z funduszu alimentacyjnego, a
tak¿e osoby, które maj¹ przyznane zasi³ki ro-
dzinne na dzieci w wieku powy¿ej 18. roku
¿ycia wraz z dodatkiem z tytu³u rozpoczêcia
roku szkolnego 2012/2013 oraz dodatkiem z
tytu³u podjêcia nauki w szkole poza miejscem
zamieszkania, zobowi¹zane s¹ niezw³ocznie
poinformowaæ oœrodek w przypadku rezygna-
cji z kontynuacji nauki. Je¿eli dziecko prze-
rwie naukê b¹dŸ te¿ nie bêdzie kontynuowa-
³o nauki w szkole, a pobrane zostan¹ œwiad-
czenia, powstaje nienale¿nie pobrane œwiad-
czenie. Oœrodek przypomina, ¿e œwiadczenie
nienale¿nie pobrane podlega zwrotowi ³¹cznie
z ustawowymi odsetkami.

Rodzice dzieci rozpoczynaj¹cych w roku
szkolnym 2012/2013 naukê w szkole ponad-
gimnazjalnej poza miejscem zamieszkania
powinni we wrzeœniu z³o¿yæ wniosek o sto-
sowny dodatek (na zamieszkanie albo dojaz-
dy) oraz przed³o¿yæ zaœwiadczenie ze szko³y
lub oœwiadczenie o uczêszczaniu dziecka do
szko³y poza miejscem zamieszkania.

Osoby, których dzieci w roku szkolnym
2012/2013 rozpoczn¹ roczne przygotowanie
przedszkolne, a nie maj¹ przyznanego dodat-
ku do zasi³ku rodzinnego dla tego dziecka z
tytu³u rozpoczêcia roku szkolnego, do 31 paŸ-
dziernika br. powinny z³o¿yæ wniosek o ww.
dodatek (dotyczy dzieci z roczników 2006 i
2007).

Mo¿liwoœæ sk³adania oœwiadczeñ zamiast
zaœwiadczeñ dotycz¹cych okreœlonych oko-
licznoœci wynika z ustawy o ograniczaniu ba-
rier administracyjnych dla obywateli i przed-
siêbiorców. Oœwiadczenia sk³adane s¹ pod
rygorem odpowiedzialnoœci karnej za sk³ada-
nie fa³szywych zeznañ. Sk³adaj¹cy oœwiadcze-
nie zobowi¹zany jest do zawarcia w nim klau-
zuli nastêpuj¹cej treœci: „Jestem œwiadomy
odpowiedzialnoœci karnej za z³o¿enie fa³szy-
wego oœwiadczenia”.

CZERNIAWA, STRAWA
I DOBRA ZABAWA!

Fundacja na Rzecz Rozwoju Spo³ecznoœci Lokalnej
„Œwieradów-Czerniawa” zaprasza na IX edycjê kon-
kursu kulinarnego pn. „Czerniawa, jaka strawa”. Te-
goroczna impreza odbêdzie siê 22 wrzeœnia (sobota)
w Sza³asie „Leopoldówka” przy ul. Wierzbowej 4 w
Czerniawie.

Znawców i smakoszy sztuki kulinarnej zaprasza-
my na degustacjê przygotowanych specja³ów, nato-
miast restauracje, hotele, pensjonaty i indywidualnych
mieszkañców Œwieradowa - do udzia³u w konkursie
o puchar Burmistrza Miasta w kategorii potraw, ciast
i nalewek.

Chêtni do wziêcia udzia³u w konkursie proszeni s¹
o wczeœniejsze zg³oszenia, które przyjmuj¹ - Euge-
niusz Grabas, Urz¹d Miasta, tel. 75 78 17 071, Ma³-
gorzata Gettner. Szko³a Podstawowa nr 2, tel. 75
78 16 379.

 Agnieszka Moroz - p.o. kierownika MOPS
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2 czerwca jubileusz 50-lecia po¿ycia ma³-
¿eñskiego obchodzili Dostojni Jubilaci - JO-
LANTA i JAN KOBIA£KOWIE (na zdjêciu na
pierwszym planie).

Najserdeczniejsze ¿yczenia wszelkiej po-
myœlnoœci, dobrego zdrowia i nieustaj¹cej po-
gody ducha oraz spokoju i zadowolenia z ka¿-
dego nowego dnia ¿yczyli podczas uroczysto-
œci Z³otych Godów, zorganizowanej w Urzêdzie
Stanu Cywilnego - Burmistrz Miasta Roland
Marciniak, Kierownik USC Danuta ¯y³kiewicz
oraz goœcie uczestnicz¹cy w ceremonii.

chwile, które przemi-
jaj¹, bêd¹ wype³nione
samymi piêknymi
wspomnieniami z
owoców minionych
wspólnych lat ¿ycia.

Burmistrz Miasta
Roland Marciniak

Kierownik USC
Danuta ¯y³kiewicz

Z okazji 65. rocznicy (¯elazne Gody) LE-
OKADII i BRONIS£AWA ZABRAMSKICH, 60
rocznicy (Diamentowe Gody) HENRYKI i TA-
DEUSZA MARONIÓW oraz 55 rocznicy po¿y-
cia ma³¿eñskiego (Szmaragdowe Gody) ANNY
i ZENONA WO£YÑCÓW - sk³adamy najserdecz-
niejsze ¿yczenia Dostojnym Jubilatom. Niech

Œmieci segreguje mama, tata, brat,
œmieci segregowaæ musi ca³y œwiat

W nawi¹zaniu do has³a ubieg³orocznej akcji
Sprz¹tania Œwiata pn. „Chronimy lasy – chroni-
my ¿ycie” oraz chc¹c przeciwdzia³aæ powstawa-
niu dzikich wysypisk œmieci, uczniowie Szko³y
Podstawowej nr 2 w minionym roku szkolnym
uczestniczyli w realizacji projektu „Chroñmy
nasz¹ Ziemiê - segregujmy odpady”.

Celem projektu, który obj¹³ swoim patronatem bur-
mistrz Roland Marciniak, by³o kszta³towanie i promowa-
nie w³aœciwej postawy sprzyjaj¹cej trosce o œrodowisko,
ze szczególnym uwzglêdnieniem segregacji odpadów ko-

Kolejna edycja ca³orocznego konkursu prowa-
dzonego wœród uczniów Miejskiego Zespo³u Szkó³
dobieg³a koñca 18 czerwca. Dziêki zaanga¿owa-
niu zarówno dzieci, jak i rodziców zebraliœmy ok.
260 kg aluminium i 653 kg baterii. Zbieramy
tak¿e w szkole nakrêtki plastikowe, dziêki cze-
mu m³ode pokolenie nabiera nawyku sortowania
odpadów, by zosta³y poddane procesowi recy-
klingu celem ograniczenia zu¿ycia surowców na-
turalnych oraz zmniejszenia iloœci odpadów.

Najaktywniejsi zbieracze - od III do V miejsca - otrzy-
mali cenne nagrody na zakoñczenie roku szkolnego, a
osoby z I i II miejsca - talony na sprzêt sportowy ufundo-
wane przez Urz¹d Miasta.

Uroczystego przekazania zestawów do gry w mini-
golfa i deskorolki dokonano 13 lipca podczas nadzwy-
czajnej sesji Rady Miasta.

Mistrzami Recyklingu w kategorii zbieraczy baterii
zostali: Mirela Walczyk (11.430 szt.), Natalia Ostrowska
(7.052), Jakub Gruszecki (2.607), Jakub i Micha³ Palbo-
wowie (810) i Bartosz Krakowski (676).

Zbieracze puszek aluminiowych: Natalia i Konrad
Minkusowie (8.000), Ewelina Prusiewicz (6.630), Oliwier
i Maja Piotrowiakowie (6.450), Szymon Chmielowiec
(1.936) i Dawid Jurczak (1.926).

Gratulujemy zwyciêzcom i zapraszamy do udzia³u
w kolejnej edycji konkursu, w którym zwyciêzcami s¹
wszyscy, którym na sercu le¿y troska o nasze œrodowi-
sko. Mam nadziejê, ¿e tradycj¹ stanie siê wrêczanie na-
gród podczas czerwcowej sesji Rady Miasta. Serdecznie
dziêkujê wszystkim, którzy zaanga¿owali siê w konkurs
i propagowanie idei selektywnej zbiórki opakowañ i wpa-
jania nawyku odkrêcania butelek PET przed wyrzuceniem.

Teresa Fierkowicz

munalnych. Na dzia³ania projektowe z³o¿y³y siê ró¿no-
rodne formy realizacji, w tym konkurs miêdzyklasowy
(z oddzia³em przedszkolnym) na selektywn¹ zbiórkê od-
padów, zajêcia lekcyjne i pogadanki w klasach I-VI we-
d³ug scenariuszy „Klubu Gaja” („To nie krasnoludki pal¹
œmieci”, „Nie pal œmieci w domowym piecu”, „Sposoby
na odpady - segregacja i recykling”, „Ka¿dy uczeñ wie,
co zrobiæ z ZSEE” itp.), pogadanka dla rodziców „Kochasz
dzieci - nie pal œmieci”, warsztaty zorganizowane przez
wychowawców klas pn. „Segregacja odpadów - praktyczne
dzia³ania” oraz trzy konkursy proekologiczne: na naj-

ciekawsze has³o promuj¹ce segregacjê odpadów, na
„Praktyczne wykorzystanie odpadów” oraz „Modnie i
ekologicznie” (na zdjêciu poni¿ej) . W ramach dzia³añ
projektowych  uczniowie zwiedzili równie¿ Zak³ad Utyli-
zacji Odpadów w Lubaniu.

Do akcji zbierania odpadów z olbrzymim entuzja-
zmem przyst¹pili wszyscy uczniowie naszej szko³y wraz
z ca³ymi rodzinami, nauczyciele, znajomi, s¹siedzi. Efekty
przeros³y najœmielsze  oczekiwania! W ramach konkursu
zebrano rekordow¹ iloœæ odpadów: 6.700 kg makulatu-
ry, 94.524 butelek plastikowych typu PET, 29.110 bate-
rii, 367,6 kg pozosta³ych opakowañ plastikowych. Zwy-
ciêzcy konkursu – uczniowie klasy VI - zebrali a¿ 5.0214

PET-ów, 3.369,5 kg makulatury i 13.695 baterii!
Udzia³ w projekcie uœwiadomi³ uczniom, niezale¿nie

od nagród ufundowanych przez burmistrza (pozwoli³y
one na dofinansowanie interesuj¹cych wycieczek klaso-
wych), jak wa¿ne dla stanu naszego œrodowiska jest w³a-
œciwe postêpowanie z odpadami.

Podsumowuj¹c dzia³ania projektowe, uczniowie na
spotkaniu z R. Marciniakiem z³o¿yli obietnicê, ¿e wszy-
scy uczestnicy projektu nadal bêd¹ segregowaæ odpady i
zaszczepi¹ ten nawyk w swoich rodzinach, a tak¿e wœród
s¹siadów i znajomych, poniewa¿  dziêki temu przedsiê-
wziêciu nasza planeta bêdzie czystsza, a ludzie zdrowsi!

Teresa Jurewicz

 Mistrzowie recyklingu z opiekunami i E. Grabasem z UM (z prawej)



Æwiczyliœmy siê w nie³atwej sztuce p³ukania kamieni szlachetnych.
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Świat bez nałogów ma tysiące barw

Pod takim has³em w lipcu w Œwietlicy
Œrodowiskowej UL zorganizowano zajêcia
œwietlicowe dla piêædziesiêcioosobowej gru-
py dzieci i m³odzie¿y, które aktywnie spêdza-
³y czas bior¹c udzia³ w konkursach plastycz-
nych - „Jak siê ¿yje w krainie Izeriny”, „Pod-
wodny œwiat” i „Mój ulubiony zwierzak” - w
Festiwalu Piosenki Kolonijnej „¯abie Chóry”,
w zajêciach p³ywackich i turniejach bowlin-
gowych, na dyskotece „Bez telefonu komór-
kowego” i pó³kolonijnych zabawach i turnie-
jach sportowych, w miêdzykolonijnych roz-
grywkach sportowych oraz na spacerach i
wycieczkach autokarowych, w V Rodzinnych
Marszach na Orientacjê, na III Biwaku Pod
Gwiazdami i dwudniowym VIII Rajdzie Ko-
lonijnym (z noclegiem w Chatce Górzystów).
Odby³y siê te¿ liczne pogadanki i zajêcia pro-
muj¹ce zdrowy styl ¿ycia oraz spotkania pro-
filaktyczne z dzielnicowym Andrzejem Tabo-
rem i stra¿nikiem miejskim Dominik¹ Pater.

Wykorzystuj¹c zaplecze sportowe szko³y,
wychowawcy zorganizowali podopiecznym
zabawy sportowe, wyœcigi rzêdów oraz roz-
grywki pi³ki no¿nej i „zbijanego”. Podsumo-
waniem wysi³ków dzieci, w³o¿onych w pod-
noszenie swej sprawnoœci fizycznej, by³ Ko-
lonijny Turniej Sportowy – w którym starsze
œwietliczaki przygotowa³y konkursy dla dzie-
ci z przedszkola i m³odszych uczestników
zajêæ. Podczas dwóch spotkañ w krêgielni
dzieci rywalizowa³y ze sob¹ podczas Letnie-
go Œwietlicowego Turnieju Gry w Krêgle.

W trakcie spacerów, wycieczek oraz raj-
dów dzieci nie tylko poznawa³y faunê i florê
naszej okolicy, atrakcje turystyczne, skarby
historii tego ciekawego i piêknego regionu
Polski, ale równie¿ zdobywa³y punkty do od-
znaki „Turysta Przyrodnik”, Disney PTTK,
DOT PTTK i Turysta Junior i Turystyka Ju-
niorka. Wspinaczka na otaczaj¹ce miasto
szczyty - Zajêcznik, Sêpi¹ Górê i Stóg Izerski
– by³a okazj¹ do zapoznania siê z legendami
z nimi zwi¹zanymi. Przemierzyli now¹, inte-
raktywn¹ œcie¿kê dydaktyczn¹, jechali gon-
dol¹ i wêdrowali noc¹ Szlakiem Ciemnego
Nieba. Podczas III Biwaku Pod Gwiazdami
nie mogliœmy, niestety, spaæ pod namiotami,
gdy¿ warunki pogodowe temu nie sprzyja³y.
Jednak dziêki uprzejmoœci dyrektora DWD
mogliœmy skorzystaæ z ich bazy noclegowej,

a nocny spacer z la-
tarkami po lesie,
dyskoteka i legendy
wywar³y na dzie-
ciach niezatarte
wra¿enia, szczegól-
nie na tych, które po
raz pierwszy spa³y
poza domem.

Mieliœmy dwie
wycieczki autoka-

rowe. Pierwsza Szlakiem Dawnych Waloñczy-
ków (Œwieradów, Chata Waloñska, Leœna
Huta, Szklarska Porêba), na którym dzieci
uczestniczy³y w celebrze na Walona, w p³u-
kaniu kamieni szlachetnych i produkcji wy-
robów szklanych. Druga zawiod³a nas  do Bo-
les³awca, gdzie w kinie „Forum” obejrzeliœmy
„Epokê Lodowcow¹ IV”, p³ywaliœmy  w Aqu-
aparku, a potem zwiedzaliœmy miasto (naj-
d³u¿szy w Europie wiadukt, ratusz, rynek,
zabytkowe kamieniczki).

Ukoronowaniem tych by³ VIII Rajd Ko-
lonijny na Halê Izersk¹. Dzieci wjecha³y gon-
dol¹ na Stóg Izerski, sk¹d G³ównym Szlakiem
Sudeckim im. M. Or³owicza, a nastêpnie szla-
kiem niebieskim przez Polanê Izersk¹ powê-
drowa³y do Chatki Górzystów. Nocny spacer
z latarkami po Szlaku Ciemnego Nieba, s³u-
chanie legend, spacer po Rezerwacie Torfo-
wisk Izerskich, s³awetne naleœniki z jagoda-
mi - to atrakcje, które uczestnicy rajdu z pew-
noœci¹ bêd¹ mile wspominaæ w czasie powa-
kacyjnych rozmów z kolegami.

W ostatnim dniu zajêæ odwiedzi³a nas 9-
osobowa grupa m³odzie¿y z Belfastu w Pó³-
nocnej Irlandii, która przygotowa³a szereg
atrakcji, np. naukê piosenek po angielsku,
zabawy ze œpiewem, tañce i konkursy, malo-
wanie twarzy, pokaz wykonania zwierz¹tek z
baloników, krótk¹ inscenizacjê teatraln¹.
Wspólne zabawy bardzo siê dzieciom podo-
ba³y i trudno by³o siê im rozstaæ z nowymi
przyjació³mi. Mamy nadziejê, ¿e w przysz³ym
roku odwiedz¹ nas znowu.

Mamy nadziejê, ¿e zdobyte na wakacjach
wiadomoœci i umiejêtnoœci przydadz¹ siê w
¿yciu codziennym, a turystyka, sport i dzia³a-
nia artystyczne bêd¹ recept¹ na nudê i aktyw-
ne spêdzanie wolnego czasu.

Opiekunowie i podopieczni zajêæ sk³adaj¹
serdecznie podziêkowania Patrycji i Adamo-
wi Kawkom, Jadwidze i Arturowi Romano-
wiczom, Zarz¹dowi Spó³ki Stacji Oœrodka

SKI & SUN Œwieradów-
Zdrój, Piotrowi Bigusowi,
Sebastianowi Przybyszowi,
Danielowi Mendelewskie-
mu, Dariuszowi Siemaszkie-
wiczowi, Agnieszce Hryñko,
Piotrowi Salawie, Dariuszo-
wi Kasprzakowi, Andrzejowi
Taborowi i Dominice Pater -
za pomoc w uatrakcyjnieniu
zajêæ œwietlicowych „Lato
2012”, Miejskiej Komisji
Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych - za ich sfi-
nansowanie, paniom kuchar-
kom z Domu Wczasów Dzie-
ciêcych - za smaczne obiady,
a Oli Sawickiej i Iwonie Ner-
ce - za cierpliwoœæ i wyrozu-
mia³oœæ.     TF

Pomalowaliœmy siê wspólnie z dzieciakami z Rock Community Church z Belfastu.

Kolonijne przyœpiewki
Jubileuszowy X Festiwal Piosenki Ko-

lonijnej „¯abie Chóry”, pod honorowym
patronatem Burmistrza Miasta Œwiera-
dów-Zdrój, który odby³ siê 18 lipca w Hali
Domu Zdrojowego, by³ doskona³¹ zabaw¹
integracyjn¹ 6 grup kolonijnych: dwóch z
przedszkola, dwóch ze œwietlicy UL, kolo-
nii z £êczycy i okolicy „Wojownicy Pana”
oraz kolonii letniej przy Parafii Matki Bo-
¿ej Nieustaj¹cej Pomocy w Boles³awcu.

Zespo³y nie tylko popisywa³y siê œpiewem,
ale zachêca³y do wspólnej zabawy i integra-
cji przez zabawê. Na zakoñczenie nasza gru-
pa przedszkolna „Leœne Ludki” odtañczy³a
krakowiaka, a koloniœci z Boles³awca uczyli
wszystkich pl¹su o „Dwóch nosoro¿cach”.
Jury w sk³adzie: Waldemar Mazurkiewicz,
Gra¿yna Kasprzak, Ewa £uczyk, Jaros³awa

Baran i Barbara
Masewicz, po
p o d l i c z e n i u
punktów za naj-
bardziej rozœpie-
wan¹ grupê uzna-
³o koloniê z Bo-
les³awca (opieku-
nowie Jaros³awa
Baran i Joanna
Filistyñska), któ-
rej uczestnicy na
festiwal przygo-
towali maski
¿abek oraz pio-
senkê „Kokoko-
ko koloniœci”. II
miejsca przypa-
d³y dwóm gru-
pom z ULA (Te-
resa Fierkowicz i
Gra¿yna Ka-
sprzak), III – dla
kolonii z £êczycy

i okolicy (ks. Rafa³ i siostra Barbara), IV miej-
sca dla przedszkolaków: „Leœnych Ludków”
(Danuta Groñska i Teresa Felisiak) i „Stokro-
tek” (Wanda RzeŸnik).

Ka¿da grupa kolonijna otrzyma³a w na-
grodê ¿abkê, która bêdzie przypomina³a po-
byt w Œwieradowie i zaproszenie za rok do
udzia³u w kolejnej edycji festiwalu.
Organizatorzy serdecznie dziêkuj¹ Annie
Brzózko-Jaworskiej - za umo¿liwienie orga-
nizacji imprezy w hali spacerowej, w której
odbywa³y siê pierwsze festiwale i w której
rozœpiewan¹ dzieciarniê mogli podziwiaæ nie
tylko uczestnicy, ale tak¿e kuracjusze i tury-
œci. Nie zabrak³o tak¿e rodziców œwieradow-
skich dzieci, gor¹co oklaskuj¹cych wystêpy
swoich pociech oraz goœci, tworz¹cych przy
okazji fotokronikê z imprezy.                   TF
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Od 2 do 31 lipca przy Szkole Podstawowej nr 2 zorga-
nizowano pó³kolonie na bazie œwietlicy MROWISKO, roz-
poczête tradycyjnym podpisaniem kontraktu, w którym
najwa¿niejszymi elementami by³y: bezpieczeñstwo, œwiet-
na zabawa i aktywne spêdzenie czasu wolnego. Atrakcyj-
ne zajêcia nie pozwoli³y na nudê i  lenistwo, ka¿dy znalaz³
sposób na wyzwolenie swojej ekspresji artystycznej dziêki
zró¿nicowanej formie zajêæ: pogadankom, dyskusjom,
grom, zabawom, konkursom oraz wycieczkom.

Zaproponowano ró¿ne formy spêdzania czasu wolnego
umo¿liwiaj¹ce rozwój zainteresowañ i uzdolnieñ wychowan-
ków oraz propaguj¹ce zdrowy styl ¿ycia. Praca skierowana
by³a na pokazanie dzieciom i m³odzie¿y walorów aktywnego
i zdrowego spêdzania wypoczynku, a przy okazji wzmacnia-

no integracjê i relacje w grupie. Wiele czasu poœwiêcono pro-
filaktyce uzale¿nieñ, wskazuj¹c negatywne skutki na³ogu, a
dzieci wykonywa³y plakaty przedstawiaj¹ce skutki nadu¿ywa-
nia alkoholu.

Wychowankowie byli bardzo zadowoleni ze sposobu or-
ganizowania zajêæ, wspólnie z rodzicami podkreœlali ich atrak-
cyjnoœæ. Chêtnie brali udzia³ w zajêciach plastycznych, grach
zespo³owych oraz zabawach z pedagogiki zabawy. Tradycj¹
ju¿ sta³ siê wyjazd do sali zabaw, gdzie dzieci pokonywa³y
tory przeszkód, bawi³y siê w basenach z kulkami i na zje¿d¿al-
niach.

Nie mog³o te¿ zabrakn¹æ wycieczki do aquaparku w Bole-
s³awcu, gdzie uczyliœmy siê p³ywaæ, a odwa¿niejsi korzystali
ze zje¿d¿alni. Gdy zaœ by³o zimno, wszyscy za¿ywali k¹pieli

dzieci doskonali³y umiejêtnoœci gry, a w ostatnim uczestni-
czy³y w turnieju. Po zaciêtej walce w grupie m³odszej najlep-
szymi okazali siê Filip Ha³as (I), Oliwia Bigus, Maja Muzyka
(II) i Krzysztof Adamowski (III). W grupie starszej: I - Jacek
¯ol, II - Alan Kuciñski, III - Jan Krakowiak.

Trochê czasu spêdziliœmy w towarzystwie goœci z Irlandii
Pó³nocnej, którzy uczyli nas piosenek i zabaw w jêzyku an-
gielskim, malowali nam twarze i wykonywali zwierzaki z ba-
lonów. Tak oto w naszej grupie znaleŸli siê piraci, wojownicy,
misie, pieski i motylki.

Przy ³adnej pogodzie szlifowaliœmy technikê gry w siat-
kówkê i tenisa ziemnego, organizuj¹c tak¿e ró¿ne zabawy spor-
towe pt. „Sport bez granic” .

Nie ominê³a nas równie¿ wizyta w komisariacie policji w
Œwieradowie. Dzieci mia³y okazjê zobaczyæ, jak dzia³a urz¹-
dzenie do pomiaru iloœci alkoholu w wydychanym powietrzu,
mierzy³y kamizelki kuloodporne oraz sprawdza³y dzia³anie
krótkofalówek. Na koniec policjant zabra³ nas do radiowozu i

w jacuzzi.
Du¿ym zainteresowa-

niem cieszy³y siê zajêcia
kulinarne, podczas których
piekliœmy gofry z owoca-
mi, bit¹ œmietan¹ oraz so-
sami owocowymi.

Kolejn¹ atrakcj¹ by³
wyjazd do kina na film w
formacie 3D pt. „Epoka

zaprezentowa³ jego dzia³anie.
Pó³kolonie minê³y nam w œwietnym humorze i zabawie,

frekwencja dopisywa³a, zajêcia cieszy³y siê ogromnym zain-
teresowaniem, chêtnych nie brakowa³o i nawet nie spostrze-
gliœmy, kiedy letni wypoczynek dobieg³ koñca.

Korzystaj¹c z okazji chcemy serdecznie podziêkowaæ pen-
sjonatowi „Józefina” oraz Urzêdowi Miasta - za udostêpnia-
nie nam kijów do golfa, a przy okazji panu Wyspiañskiemu -
za dostarczanie ich do szko³y. Równie¿ wielkie podziêkowa-
nia sk³adamy Pañstwu £oziñskim oraz firmie przewozowej
„Wellod” - za zorganizowanie nam darmowego przewozu do
aquaparku w Boles³awcu.

Ewelina Krawczyk, Anna So³tys
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lodowcowa 4” - niektórzy po raz pierwszy mieli okazjê ogl¹-
daæ projekcjê przez trójwymiarowe okulary.

Raz w tygodniu szliœmy pieszo na pole minigolfa, gdzie

W œrodku lata trzech œwieradowian - Jan Juœkiewicz, Zbi-
gniew Grambowski i Wies³aw Krzewina – polecia³o na Kam-
czatkê, gdzie nie dotar³y jeszcze w pe³ni echa œwiatowej glo-
balizacji, gdzie na terenie dziesiêciokrotnie wiêkszym od Pol-
ski mieszka raptem 400 tys. ludzi (z czego wiêkszoœæ ledwie
w trzech miastach), ale za to a¿ 10 tys. niedŸwiedzi, gdzie z
30 wci¹¿ czynnych wulkanicznych sto¿ków wydobywa siê dym
i lawa, gdzie do pustynnej doliny z bujn¹ roœlinnoœci¹ trzeba
jechaæ przez cztero- i piêciometrowe œnie¿ne tunele, gdzie w
rzekach p³yn¹ takie „t³umy” ryb ³ososiowatych, ¿e woda a¿
gotuje siê od rybich grzbietów, gdzie gejzery tryskaj¹ wrz¹t-
kiem, pozwalaj¹c ludziom poczuæ gor¹cy oddech Ziemi – i to
wszystko 7 tys. km od Œwieradowa, przy 10 godzinach ró¿ni-
cy czasowej.

Gor¹cy oddech ZiemiGor¹cy oddech ZiemiGor¹cy oddech ZiemiGor¹cy oddech ZiemiGor¹cy oddech Ziemi

Pe³n¹ relacjê wraz z fotogra-
fiami z tej wyprawy zamieœcimy
w nastêpnym numerze „Notatni-
ka”, tymczasem redakcja ju¿ te-
raz zaprasza na swe ³amy wszyst-
kich obie¿yœwiatów, którzy ze-
chc¹ podzieliæ siê swymi wra¿e-
niami z odwiedzanych miejsc: ta-
jemniczych, egzotycznych, olœnie-
waj¹cych, zapieraj¹cych dech,
ciesz¹cych wzrok i duszê.

Miœ kamczacki akurat ucieka przed natrêtnymi fotogra-
fami, ale to chyba lepiej, ni¿ mia³by siê odwróciæ i...
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Œwieradów – mieszkanie w bloku, osobne wejœcie, 68 m2, niski parter, przejœciowe, 92.000 z³
Œwieradów – mieszkanie blisko centrum, 40 m2, dwa pokoj na parterze, 125.000 z³
Œwieradów – piêtro domu przy ul. Cmentarnej, 69 m2, do remontu, 90.000 z³
Œwieradów – mieszkanie, 39 m2, dwa pokoje,  czynsz 150 z³, ogrzewanie piecowe, 100.000 z³
Œwieradów – mieszkanie w bloku, 55 m2, trzy pokoje, zadbane, 199.000 z³
Œwieradów – 63 m2, dwa pokoje,  wysokoœæ 4,2 m, ul. Wczasowa, 260.000 z³
Œwieradów – dom do remontu, 220 m2, po³o¿ony wysoko pod lasem, 305.000 z³
Œwieradów – ul. Bronka Czecha, parter domu, 105 m2, 360.000 z³
Œwieradów – stary dom, ul. Osiedlowa, dzia³ka 1,3 ha, 260.000 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 – centrum obok Biedronki, dzia³ka 1.086 m2 pod us³ugi turystyczne, 250.000 z³
Œwieradów – ul. Go³êbia, dzia³ka 3.100 m2, piêkne widoki, 120.000 z³
Œwieradów – ul. Chrobrego, dzia³ka 11.678 m2, mieszkaniówka i turystyka, 235.000 z³
Œwieradów – w ofercie nowe pensjonaty z restauracjami na sprzeda¿
Œwieradów – okazja, 9 dzia³ek budowlanych pod domy,  8.798 m2, ul. Dolna, 300.000 z³
Czerniawa – okazja inwestycyjna: dzia³ka budowlana, 6.020 m2 pod domy, 103.000 z³
Czerniawa – dzia³ka budowlana, 10.424 m2 pod domy, 177.000 z³
Czerniawa – dzia³ka 5.017 m2 pod turystykê, ogrodzona, warunki przy³¹cza energetyki 160.000 z³
Czerniawa – nowy dom, dzia³ka 488 m2, 320.000 z³
Czerniawa – ma³y dom do remontu, dzia³ka 396 m2 + 1.356  m2, 110.000 z³
Czerniawa – przedwojenny dom komfortowo wyremontowany, dzia³ka 1.596 m2, 620.000 z³
Czerniawa – dzia³ki budowlane po 1.500 m2, po 49.500 z³
Czerniawa – ma³y dom po remoncie, 350 m2, z mo¿liwoœci¹ pokoi pod wynajem, dzia³ka 1,2 ha
Czerniawa – dzia³ka z du¿ymi ruinami, ul. Sanatoryjna, 3.552 m2, 200.000 z³
Czerniawa – dom do remontu, dzia³ka 8.000 m2, 245.000 z³
Czerniawa – ul. M³yñska, dzia³ka budowlana, 2.379 m2, 58.000 z³
Czerniawa – dzia³ka 4.563 m2, ul. G³ówna, zabudowa do 3 kondygnacji, 250.000 z³
Pobiedna – dzia³ka budowlana na po³udniowym stoku, 1.700 m2, 47.000 z³
Pobiedna – mieszkanie ko³o Fatmy, 56,9 m2, dwa pokoje, balkon, III piêtro. 55.000 z³
Wolimierz – dzia³ka budowlana, 2.000 m2, przy asfalcie ko³o Alchemika, 49.000 z³
Wolimierz – dzia³ka z ruin¹, 5.568 m2, widok na góry, 70.000 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, 46.000 z³
Giebu³tówek – dzia³ka 2.800 m2 przy asfalcie, widok na góry, 49.000 z³
Mirsk – mieszkanie, 54 m2, trzy pokoje w bloku, II piêtro, 100.000 z³

STOP UZALE¯NIENIOM, STOP PRZEMOCY!
Miejska Komisja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych informuje, ¿e w starym Urzêdzie Miasta przy ul. Pi³sud-

skiego 15, pok. nr 9 (II p.), w poniedzia³ki od 1600 do2000 czynny jest Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla uzale¿-
nionych od alkoholu i narkotyków, jak te¿ dla osób z rodzin, gdzie nadu¿ywany jest alkohol i narkotyki, dla osób
wspó³uzale¿nionych oraz ofiar przemocy w rodzinie. Tel. 664 461 086 - czynny w dniach i godzinach konsultacji.

Rozmowy i konsultacje indywidualne tak¿e w poniedzia³ki w godz. 1600-1900, a od
godz. 1900 do 2000 odbywaj¹ siê zajêcia wspomagaj¹ce pracê grupy. Wszystkie spotka-
nia s¹ bezp³atne i otwarte.

Przy Punkcie powsta³a te¿ Grupa Wsparcia, której spotkania odbywaj¹ siê w ponie-
dzia³ki w godz. 1800-2000.  Grupa Wsparcia pozwoli odpowiedzieæ na pytania: co to jest
uzale¿nienie? na czym polega wspó³uzale¿nienie? jak motywowaæ osobê uzale¿nion¹
do podjêcia leczenia? czy nadu¿ywanie alkoholu wp³ywa na przemoc w rodzinie? itp.

Na te i inne pytania uczestnicy otrzymaj¹ rzeteln¹ informacjê zachowuj¹c anoni-
mowoœæ. Powiedz¹, ile uznaj¹ za stosowne - wa¿na jest obecnoœæ. Udzia³ w jednym
spotkaniu nie zobowi¹zuje do dalszego uczestnictwa.
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Œwieradów, ul. Zakopiañska 8
tel. 75 78 16 359, 603 766 496, 603 766 936
Poleca domy, dzia³ki, mieszkania, pensjonaty w mieœcie i okolicach
DU¯Y WYBÓR DOMÓW WIEJSKICH 20 KM OD
ŒWIERADOWA. PRZYJMUJEMY DO SPRZEDA¯Y:
MIESZKANIA, DOMY, DZIA£KI, OBIEKTY U¯YTKOWE.

Kącik pszczelarski

Jan Podhorodecki nie wyniós³ z domu
¿adnej pszczelarskiej tradycji, nie dyspono-
wa³ ¿adn¹ wiedz¹ (sk¹d zreszt¹ mia³ j¹ czer-
paæ, skoro w tamtych czasach nie by³o spe-
cjalistycznych ksi¹¿ek); pracowa³ jako me-
chanik w uzdrowisku, pomaga³ ojcu na go-
spodarstwie, a pasj¹ „u¿¹dli³” go Stanis³aw
Malenta, który dostrzeg³ w Janie odpowied-
ni b³ysk, poduczy³ go i puœci³ samopas – by³
rok 1977. Zaczyna³ od 2 pni, potem 7, 12,
wreszcie 20 i tak jest do dziœ.

- Dla mnie pszczelarstwo to psychiczny wy-
poczynek, który odgania wszystkie k³opoty na
bok. Tak naprawdê napracujê siê od maja do
lipca, bo muszê ca³y czas mieæ oko na pnie, by
roje nie poucieka³y. Gdy rój usi¹dzie na drze-
wie, trzeba szybko zareagowaæ i zebraæ go do
skrzynki, bo jak nie zd¹¿ê,
rój pofrunie gdzieœ daleko,
znajdzie sobie jakiœ stary ul
lub dziuplê, ale pszczo³y
zimy nie prze¿yj¹, gdy¿ nie
maj¹ zapasów.

J. Podhorodecki pro-
dukuje miód wielokwiato-
wy (g³ównie lipowy) i spa-
dziowy. Nie wywozi³ nigdy
swych uli na pola upraw-
ne, gdy¿ jego zdaniem wie-
lokwiatowoœæ jest lepsza i
zdrowsza. Przypomnia³
przypadek jednego ze
œwieradowskich pszczela-
rzy, który wywióz³ ule „na

Jednym z celów k¹cika pszczelarskiego
jest zainteresowanie Czytelników hodowl¹
pszczó³. Kandydat na pszczelarza powinien
spe³niaæ pewne wymagania, mo¿e nie nad-
zwyczajne, ale wa¿ne przy podejmowaniu
decyzji o prowadzeniu pasieki. Przede wszyst-
kim musi wykazywaæ odpornoœæ na jad psz-
czó³, bo ¿¹dlenia ca³kowicie wyeliminowaæ
siê nie da, a coraz wiêcej osób reaguje silnie
na jad. Reakcje s¹ bardzo przykre, a czasem
niebezpieczne. Œrodki farmakologiczne
wprawdzie ratuj¹ sytuacjê, jednak nie zawsze
s¹ pod rêk¹. Przy takim uczuleniu najlepiej
zaniechaæ myœli o w³asnej pasiece.

Nastêpny czynnik warunkuj¹cy w³aœciw¹
opiekê nad pszczo³ami - wolny czas. Mimo
¿e pszczo³y nie potrzebuj¹ sta³ego dogl¹da-
nia i karmienia jak inne zwierzêta (króliki,
go³êbie, nutrie itp.), dokumentacja pracy w
pasiece wykazuje, ¿e na ka¿dy rój trzeba prze-
znaczaæ w ci¹gu roku 8-12 godzin i tyle samo
na prace uzupe³niaj¹ce, organizacyjne, samo-
kszta³ceniowe itp. Problem le¿y w tym, ¿e
zabiegi w ulach powinny byæ wykonywane w
œcis³ych terminach - pod tym wzglêdem pa-
siecznictwo upodabnia siê bardziej do produk-
cji roœlinnej ni¿ do zwierzêcej: nale¿y prze-
strzegaæ œcis³ego terminu siewu, pielenia, na-
wo¿enia, zbioru, suszenia itd., nie wymaga
ona natomiast codziennego obs³ugiwania,

grykê” i pszczo³y tego nie prze¿y³y, byæ mo¿e
zabi³a je chemia stosowana w uprawach.

Pszczelarz zaczyna dzieñ od wypicia her-
baty z miodem (woda powinna mieæ nie wiê-
cej ni¿ 40 stopni), ma³¿onka woli posmarowaæ
miodem kromkê chleba.

Zapasów wielkich zrobiæ siê nie da, bo to
by³ bardzo z³y rok dla pszczelarstwa, miodu
bêdzie ma³o – gdy w dobrych latach zbiera³ do
500 kg, teraz bêdzie dobrze, gdy utoczy 100
kg.

Kto mia³by ochotê spróbowaæ miodu znad
samej Kwisy, mo¿e udaæ siê do pasieki przy ul.
Mokrej 5. Choæ gospodarz zapewnia, ¿e pra-
wie ciagle jest w domu, lepiej siê umówiæ tele-
fonicznie pod nr 75 78 16 616.

Zanotowa³ A.Karolczuk

bowiem prace z ni¹ zwi¹zane przypadaj¹
g³ównie na sezon wegetacyjny - od wczesnej
wiosny do wczesnej jesieni.

Trzeci wymóg, to wewnêtrzna potrzeba
interesowania siê pszczo³¹ miodn¹ (bez
wzglêdu na motywy decyzji o organizowaniu
pasieki). Obs³uga rodzin pszczelich wymaga
podejmowania natychmiastowej decyzji co do
formy zabiegu, na przyk³ad, na ile œcieœniæ
gniazdo przy przegl¹dzie wiosennym? Albo:
nadstawki dawaæ oko³o 10 czy dopiero 17
maja? Czy te¿: na ilu plastrach matkê odgro-
dziæ w gnieŸdzie? Od w³aœciwego zabiegu
zale¿y rozwój si³y (liczebnoœci) rodziny psz-
czelej i zsynchronizowanie go z istnieniem
wzi¹tków nektarowych lub spadziowych.
Decyzja o zabiegu jest tym w³aœciwsza, im
pasiecznik lepiej zna biologiê rodziny pszcze-
lej. Jego przewidywania co do rozwoju rodzin
pszczelich i wykorzystania wzi¹tku nie s¹
wtedy b³êdne, a korzyœci wyra¿aj¹ siê w wy-
sokim zbiorze miodu.

Kandydat na pasiecznika musi równie¿
przejawiaæ chêæ poznawania biologii pszczo-
³y miodnej, biologii rodziny pszczelej, z cho-
robami i szkodnikami pszczó³ w³¹cznie. Po-
nadto powinien poznaæ podstawowe zagad-
nienia z botaniki dotycz¹ce roœlin miodo– i
py³kodajnych, a tak¿e warunki spadziowania
roœlin. Wprawdzie zjawiska zbiorowego ¿ycia

pszczó³ wci¹gaj¹ prawie ka¿dego obserwato-
ra, ale trzeba wyraŸnie powiedzieæ, ¿e same
obserwacje nie wystarcz¹. Obojêtne, czy in-
teresujemy siê ¿yciem pszczó³ z zamiarem
dobrej produkcji miodu, czy dla samej satys-
fakcji pracy w pasiece i ogl¹dania pracy psz-
czó³, wiedza pomaga w rozumieniu ró¿nych
zjawisk. W produkcji natomiast brak wiedzy
prowadzi najczêœciej do strat, chorób pszczó³
i czêsto likwidacji pasieki.

Inne warunki, które powinny byæ spe³nio-
ne, aby pasieka nie zawiod³a jej organizatora,
zale¿¹ prawie wy³¹cznie od w³aœciciela, jego
stopnia przygotowania zawodowego. Nale¿¹
do nich: w³aœciwy typ ula, dobra populacja
pszczó³, nale¿yte urz¹dzenie pasieczyska, od-
powiednia liczba i forma wêdrówek na po-
¿ytki, wzbogacanie miejscowych po¿ytków,
higiena w pasiece itp.

W wymaganiach dla kandydata na pszcze-
larza nie uwzglêdnia siê sprawy lêku przed
u¿¹dleniami, który jest nagminnym zjawi-
skiem wœród ludnoœci pod ka¿d¹ szerokoœci¹
geograficzn¹. Strach jest zjawiskiem psychicz-
nym, a powodem strachu przed pszczo³ami
jest ból po u¿¹dleniu. Zjawisko strachu przed
u¿¹dleniem mo¿na ca³kowicie opanowaæ. Z
czasem bojaŸñ mija, je¿eli na pocz¹tku pra-
cuje siê z pasiecznikiem wytrawnym, nie
zwracaj¹cym uwagi na œredni¹ agresywnoœæ
pszczó³. Po ma³ej praktyce w towarzystwie
innej osoby odwaga przychodzi sama. Deli-
katne ruchy pasiecznika i umiarkowany dym
chroni¹ go przed po¿¹dleniami.

Eugeniusz Grabas

1 i 2 wrzeœnia w Jeleniej Górze w godz. 10-19 na
Placu Piastowskim odbêdzie siê XIII Miêdzynarodo-
wy Festiwal Pszczelarski. Wœród wystawców bêd¹
przedstawiciele przedsiêbiorstw i gospodarstw pszcze-
larskich z miodami i produktami, a tak¿e producenci
sprzêtu i uli. Bêdzie te¿ mo¿na poszerzyæ swoj¹ wie-
dzê na temat pszczelarstwa podczas warsztatów i wy-
k³adów w Sali B³êkitnej Politechniki Wroc³awskiej.

W dniach 15-16 czerwca pod has³em „I
nic nas nie roz³¹czy” w Oœrodku „Uroczy-
sko” w Micha³owicach odby³o siê V Forum
Partnerstw Lokalnych. Spotkanie zosta³o
zorganizowane przez Regionalne Centrum
Wspierania Inicjatyw Pozarz¹dowych, a
by³o wspó³finansowane przez Uniê Euro-
pejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu
Lokalnego.

Uczczono w ten sposób 5. rocznicê dzia-
³ania partnerstw i prezentacja ich osi¹gniêæ.
Nasze partnerstwo „Razem dla Œwieradowa”,
w sk³ad którego wchodzi 10 instytucji/orga-
nizacji pozarz¹dowych oraz 6 aktywnych
mieszkañców, by³o reprezentowane jedynie
przez osoby dzia³aj¹ce w „Fundacji Na Rzecz
Rozwoju Spo³ecznoœci Lokalnej Œwieradów-
Czerniawa”: Ma³gorzatê Gettner, Annê
Abramczyk, Teresê Jurewicz (na zdjêciu z
prawej u góry) i ni¿ej podpisanego. Znacznie
liczniejsze by³y delegacje partnerstw z Wle-
nia, Góry, Dzier¿oniowa, Prusic, Zgorzelca,
Czernicy, P³óczek, ¯migrodu i Sobótki.

Goœcie zostali przywitani chlebem i sol¹,
gdy¿ ca³oœæ wydarzenia zosta³a zorganizowa-
na w atmosferze zaœlubin i wesela prowadzo-
nych przez Pañstwa M³odych. Sprzyja³o to
opowieœciom o dzia³aniach w partnerstwach
oraz zachêca³o do pracy. Warsztaty z budo-
wania zespo³u zosta³y nazwane naukami
przedma³¿eñskimi, podczas których uczestni-
cy mieli zaprezentowaæ swoje partnerstwa w
formie graficznej za pomoc¹ surowców wtór-
nych.

Has³o „Razem dla Œwieradowa” zosta-
³o zobrazowane rodzin¹ trzymaj¹c¹ siê za rêce,
co mia³o podkreœliæ dzia³ania na rzecz wspól-
nego dzia³ania pokoleñ i ³amania barier miê-
dzyludzkich. W tle widaæ Ÿród³a wody mine-
ralnej, cietrzewie oraz nasz¹ symboliczn¹ ju¿
¿abkê (fot. z prawej u do³u).

Dalsza czêœæ warsztatów s³u¿y³a okreœle-
niu najwa¿niejszych wartoœci w partnerstwie.
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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 1806 - Œwieradów. Pensjonat, 324 m2, ok.
500 m od wyci¹gu orczykowego. 22 miejsca noc-
legowe w pokojach z ³azienkami. Dzia³ka  na lek-
kim zboczu, 1.829 m2,  umo¿liwia zagospodaro-
wanie rekreacyjne lub budowlane. Cena 1.200.000
z³, do której nale¿y doliczyæ 23 proc. VAT.

SNS 1398 - Œwieradów. Po³owa domu dwu-
rodzinnego, 90 m2, trzy pokoje (salon 34 m2),
kuchnia, ³azienka, osobne WC, dwa balko-
ny. Stan b. dobry, piêkny widok na miasto,
blisko wyci¹g narciarski, las na granicy, ci-
cho i malowniczo. Cena 248.000 z³.

SNS 1682 - Œwieradów. Blisko gondoli - sty-
lowy komfortowy dom z 2001 r. o pow. 334 m2.
Dzia³ka  2.324 m2. Wydzielony przy drodze pawi-
lon gastronomiczny - 40 m2. Cena 1.250.000 z³.

SNS 1065 - Œwieradów. Niewielki oœrodek
wczasowy na 21 miejsc z lat 80. 8 pokoi z
umywalkami, 4 ³azienki, kuchnia, œwietlica,
sauna i pomieszczenia gospodarcze. Dzia³ka
1.105 m2, mo¿liwoœæ rozbudowy (w planie te-
ren pod us³ugi turystyczne i zabudowê miesz-
kaniow¹). Cena 540.000 z³ (w tym VAT). PRO-
WIZJÊ POKRYWA SPRZEDAJ¥CY!

SNS 1489 - Œwieradów, pó³ bliŸniaka na dzia³ce
1.008 m2, w cichej i spokojnej czêœci miasta.
Budynek parterowy z u¿ytkowym poddaszem i
wszystkimi mediami. Piekny widok na panora-
mê miasta i na góry. Cena 230.000 z³.

W imieniu Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Œwieradowie oraz swoim w³asnym zwracam siê
do Pañstwa z proœb¹ o przekazywanie pami¹-
tek zwi¹zanych z dawnym Bad Flinsberg (obec-
nym Œwieradowem) do zbiorów regionalnej
kolekcji. W bibliotece istnieje ju¿ od kilku lat
ma³a wystawa zwi¹zana z histori¹ naszego mia-
sta, któr¹ warto by³oby wzbogaciæ o nowe eks-
ponaty, zdjêcia, widokówki i inne przedmioty
zwi¹zane z naszym piêknym uzdrowiskiem i
jego okolic¹.

W ka¿dym domu, na strychu czy te¿ w piw-
nicy, wœród makulatury znaleŸæ mo¿na cieka-
we pami¹tki ze Œwieradowa, które niepotrzeb-
nie pokrywaj¹ siê kolejn¹ warstw¹ kurzu lub
nawet u¿ywane s¹ na rozpa³kê w piecu. Dlate-
go zwracamy siê do Pañstwa z proœb¹ o prze-
kazanie ich do kolekcji znajduj¹cej siê w Miej-
skiej Bibliotece Publicznej. Ka¿dy nawet naj-
mniejszy przedmiot bêdzie mile widziany i wy-
eksponowany na wystawie wraz z opisem. Nie
pozwólmy, by zachowane kawa³ki historii na-
szego miasta „posz³y z dymem” lub znalaz³y

swe miejsce na œmietniku!
Ucieszy nas wszystko: artyku³y, wycinki z

gazet, ksi¹¿ki, zdjêcia, widokówki, pocztówki,
mapy, przewodniki itp. To, co niektórym wy-
daje siê bezwartoœciowe, byæ mo¿e jest cenne
pod wzglêdem zawartych tam informacji o
Œwieradowie, które przyczyni¹ siê do lepsze-
go poznania dziejów uzdrowiska.

Wszystkie te przedmioty mo¿na przynieœæ
do biblioteki przy ulicy 11 Listopada 35 (bu-
dynek Urzêdu Miasta, I piêtro).

Mo¿e uda siê nam stworzyæ ma³e regio-

Apel o ocalenie pamiêci

nalne muzeum, dziê-
ki któremu dowiemy
siê wiêcej o naszym
piêknym miastecz-
ku. Liczymy na Pañ-
stwa wspó³pracê w
tworzeniu œwiera-
dowskiej kolekcji pa-
mi¹tek.
Magdalena Olszewska

tel. 609 066 152

Wspólnym wysi³kiem doszliœmy
do wniosku, ¿e dla nas najwa¿-
niejsze s¹: inicjatywa, ró¿norod-
noœæ, wspó³praca, wytrwa³oœæ i
efektywnoœæ. Na ich podstawie
zosta³y spisane i uroczyœcie z³o-
¿one s³owa przysiêgi partnerstwa,
maj¹ce zachêciæ uczestników do
dalszej wspólnej pracy na rzecz
œrodowisk lokalnych. Oto treœæ:

Z potrzeby serca mego praw-
dziwej, z INICJATYWY gor¹cej
œlubujê ci dzisiaj, i¿ bêdê w RÓ¯-
NORODNOŒCI dzia³añ, wœród
pomys³ów wielu – wspiera³, za-
chêca³ i WSPÓ£PRACOWA£  z
tob¹. W chwilach ¿ycia piêknych
bêdê sta³ przy tobie, lecz tak¿e w
tych trudnych – ich nie uniknie-
my. WYTRWALE bêdê nosi³ twe
brzemiona, nie spocznê nigdy, nie
ustanê w biegu. Abyœmy wspól-
nie pracuj¹c EFEKTY osi¹gali i
ka¿de przedsiêwziêcie sukcesem
zwieñczali. Œlubujê!

Jesteœmy przekonani, ¿e te
s³owa pomog¹  nam w dalszych
dzia³aniach na rzecz naszej spo-
³ecznoœci, zw³aszcza ¿e bardzo
zachêcaj¹c¹ rzecz¹ jest obserwo-
wanie, jak w innych gminach ta-
kie dzia³ania kwitn¹ i przynosz¹
wspania³e efekty. Ludzie siê jed-
nocz¹, dzia³aj¹ na rzecz swoich
œrodowisk i miejscowoœci i chêt-
nie anga¿uj¹ siê w ¿ycie lokalne.
Oby w Œwieradowie nie by³o ina-
czej...
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Zainicjowana przez Zbigniewa Szereniu-
ka na ³amach „Notatnika” dyskusja sk³oni³a
i mnie do zabrania g³osu. Mimo ¿e od pra-
wie 40 lat Czerniawa wraz ze Œwieradowem
stanowi jeden miejski organizm, nadal pod
wzglêdem infrastrukturalnym bardzo odsta-
jemy od reszty miasta. Kolejni burmistrzo-
wie dla Czerniawy robili bardzo niewiele.
Jedn¹ z powa¿niejszych inwestycji przepro-
wadzonych na terenie osiedla by³a budowa
wodoci¹gów. Jednak smutne jest to, ¿e nie
ma jednomyœlnoœci co do koniecznoœci wy-
konania tej inwestycji, a obecny w³odarz
miasta ubolewa nad tym, ¿e mieszkañcy nie
w pe³ni korzystaj¹ z tego dobrodziejstwa.

Prawd¹ jest, ¿e wielu z nas nadal czerpie
wodê z przydomowych studni, jednak moim
zdaniem przyczyn¹ braku nowych przy³¹czy nie
jest tylko i wy³¹cznie niechêæ mieszkañców do
ponoszenia dodatkowych kosztów czy brak
funduszy na wykonanie przy³¹cza wodnego we
w³asnym zakresie. £atwo jest generalizowaæ i
mówiæ o nietrafionej inwestycji, jednak nikt z
urzêdników czy te¿ radnych nie kwapi siê, ¿eby
zbadaæ, dlaczego mieszkañcy nie montuj¹ przy-
³¹czy.

Dodatkowo wspomnieæ nale¿y, ¿e nie mo-
¿emy mówiæ w Czerniawie o 100-procentowym
zwodoci¹gowaniu, choæby dlatego, ¿e tego
typu infrastruktury nie po³o¿ono w ci¹gu ulicy
Górzystej. Ówczesna w³adza t³umaczy³a to bra-
kiem zainteresowania ze strony w³aœcicieli po-
³o¿onych tam nieruchomoœci. Jak by³o napraw-
dê - tego nie wiemy.

Kolejn¹ inwestycj¹, o której warto wspo-
mnieæ, by³ remont ul. G³ównej. Kierowców cie-
szy piêkna, równa nawierzchnia, pieszych ra-
duje wybudowany chodnik, szkoda tylko, ¿e
korzystaæ z niego mo¿na jedynie od wiosny do
jesieni, bo zim¹ nie jest on w ogóle odœnie¿a-
ny, a piêkn¹ kostkê pokrywaj¹ olbrzymie zwa³y
œniegu, tak, ¿e nie sposób siê po nim poru-
szaæ, a piesi (nie wy³¹czaj¹c dzieci zmierzaj¹-
cych do szko³y) chodz¹ po zaœnie¿onej, oblo-
dzonej jezdni. Przeprowadzona przebudowa ul.
G³ównej to inwestycja, która z jednej strony
cieszy, mimo pewnych uchybieñ, a z drugiej
napawa smutkiem, ¿e tak ma³o dróg w Czer-
niawie zosta³o gruntownie wyremontowanych.

Od wielu lat porusza siê kwestiê budowy
chodnika w ci¹gu ul. Lwóweckiej i ka¿dy bur-
mistrz odpowiada praktycznie to samo: ¿e dro-
ga jest w zarz¹dzie województwa, ¿e zarz¹dca
nie ma pieniêdzy, ¿e nie ma te¿ technicznych
mo¿liwoœci budowy chodnika. Jednak na tere-
nie osiedla wiele tego typu dróg wymaga cho-
cia¿by nawiezienia tzw. t³ucznia czy po³atania
dziur (na co w bud¿ecie, oczywiœcie, nie star-

cza pieniêdzy, nie mówi¹c ju¿ o powa¿niejszych
inwestycjach).

Niektóre z dróg podczas opadów deszczu
bardziej przypominaj¹ strumyki ni¿ drogi, ale
nie sposób wymóc na w³adzach gminy cho-
cia¿by oczyszczenia rowu czy zamontowania
przepustu. Mieszkañcom mówi siê ju¿ od po-
nad oœmiu lat, ¿e remonty dróg zostan¹ wyko-
nane wówczas, gdy zostanie wybudowana ka-
nalizacja; i tu rodz¹ siê kolejne napiêcia na linii
mieszkañcy – w³adza. Ju¿ za czasów urzêdo-
wania Z. Szereniuka mówiono o budowie ka-
nalizacji. Jednak ówczesny burmistrz nie zdo-
³a³ zamkn¹æ tej sprawy do koñca.

Kiedy ster w³adzy przej¹³ Roland Marciniak,
rozpoczê³o siê od nowa planowanie kanaliza-
cji. Niestety, tak oczekiwana przez czerniawian
inwestycja nie doczeka³a siê sfinansowania z
funduszy zewnêtrznych i niektórzy z nas za-
czynaj¹ powoli w¹tpiæ, czy w ogóle zostanie
ona zrealizowana.

Kolejnym pal¹cym problemem, którego
zdaje siê nie zauwa¿aæ nasza w³adza, jest brak
po³¹czeñ autobusowych z centrum miasta. Pro-
szê zauwa¿yæ, ¿e w Czerniawie jest tylko kilka
ma³ych sklepików, nie ma natomiast poczty,
bankomatu, apteki, o przychodni zdrowia na-
wet nie wspomnê. Warto nadmieniæ, ¿e z tego
typu us³ug korzystaj¹ tak¿e przebywaj¹cy na
terenie osiedla turyœci.

W strukturze demograficznej osiedla do-
minuj¹ ludzie starsi, schorowani, maj¹cy pro-
blemy z poruszaniem siê. Dla takich osób do-
stanie siê do centrum miasta, ¿eby poza³atwiaæ
wa¿ne sprawy, jest nie lada wyzwaniem. Pro-
blemy z komunikacj¹ odczuwaj¹ tak¿e boleœnie
osoby pracuj¹ce w Œwieradowie.

Celowo poruszam tê kwestiê z jeszcze jed-
nego, wa¿nego dla nas powodu. Otó¿, jako
miasto turystyczne powinniœmy do³o¿yæ wszel-
kich starañ, aby ulepszyæ stan komunikacji z
innymi miastami. Pamiêtaæ nale¿y, ¿e wielu
przyje¿d¿aj¹cych do Œwieradowa goœci wybie-
ra œrodki zbiorowego transportu, jako sposób
przemieszczania siê. Znaczne ograniczenie
po³¹czeñ z Jeleni¹ Gór¹ czy Wroc³awiem -
g³ównymi stacjami przesiadkowymi - nie naj-
lepiej nastraja do dalszej podró¿y. Dodatkowo
turystów przyje¿d¿aj¹cych do naszego miasta
autobusami liniowymi odstrasza zaniedbany
przystanek autobusowy, na którym brak czy-
telnego rozk³adu jazdy, czy to autobusów PKS,
czy komunikacji prywatnej.

To tylko kilka, moim zdaniem, najistotniej-
szych spraw wymagaj¹cych rozwi¹zania w
Czerniawie. Problemów jest jednak znacznie
wiêcej.

Adriana Kralewska

Razem dla Œwieradowa

Tekst i zdjêcia Piotr Bigus

Sk¹d ta niechêæ do przy³¹czy?Sk¹d ta niechêæ do przy³¹czy?Sk¹d ta niechêæ do przy³¹czy?Sk¹d ta niechêæ do przy³¹czy?Sk¹d ta niechêæ do przy³¹czy?

Zapraszamy do udzia³u w VIII edycji konkursu fotograficznego URO-
KI CZERNIAWY, organizowanego w trzech kategoriach: Czerniawa i jej
mieszkañcy; Czerniawska przyroda; Ciekawostki czerniawskie.

Prace prosimy sk³adaæ w sekretariacie SP nr 2 lub przes³aæ na adres:
Fundacja na Rzecz Rozwoju Spo³ecznoœci Lokalnej „Œwieradów-Czernia-
wa” ul. Sanatoryjna 3, 59-850 Œwieradów-Zdrój - do 10 wrzeœnia br.

Regulamin jest do pobrania w sekretariacie szko³y lub na stronie in-
ternetowej Fundacji - www.fundacja-czerniawa.pl
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Zgodnie z zapowiedzi¹ sprzed miesi¹ca

poeksperymentujemy na pocz¹tek z nasz¹ ro-
dzim¹ fasolk¹ szparagow¹. Jest ich kilka od-
mian: ¿ó³ta, zielona i jasnobordowa, ale ró¿-
nice s¹ tylko w barwach, a w smaku prawie
¿adnych.

My zajmiemy siê chyba najbardziej po-
pularn¹ odmian¹ - ¿ó³t¹. Mo¿na j¹ przygoto-
wywaæ na bardzo du¿o sposobów, na zimno i
na gor¹co, na s³ono i na ostro, ponadto œwiet-
nie siê zamra¿a i zim¹ staje sie ozdob¹ nasze-
go sto³u.

Na pocz¹tek proponujê sa³atkê z fasolki,
czosnku i sera gorgonzola (mo¿na go zast¹-
piæ lazurem).

Sk³adniki (na 4 porcje): 1 kg fasolki, 3
z¹bki œwie¿ego (nie chiñskiego) czosnku, po
2 ³y¿ki miodu i oliwy extra vergine, 200 g sera,
sól i œwiezo zmielony pieprz do smaku.

Fasolkê po oczyszczeniu koñcówek gotu-
jemy w ma³ej iloœci osolonej wody al dente
(na pó³ twardo - ok. 10 minut), ods¹czon¹ i
ostudzon¹ wrzucamy do miski, dodajemy

Przepisy Szymona Przystupy Szymona Przystupy Szymona Przystupy Szymona Przystupy Szymona Przystupy  spisa³
i do druku poda³ Adam Karolczuk

Wiêcej starannoœci przy uk³adaniu - mniej przeszkód przy odœnie¿aniu.

Po³owa wakacji za pasem i gdy dziatwa
szkolna z nauczycielami odpoczywa, w Miej-
skim Zespole Szkó³ trwaj¹ remonty. W zwi¹z-
ku z utworzeniem szóstej grupy w przedszkolu
nale¿a³o zaadaptowaæ pomieszczenia na II
piêtrze, by przenieœæ tam najstarsz¹ grupê.
Odmalowano je, czêœciowo wymieniono pod-
³ogê, po³o¿ono wyk³adziny dywanowe. Naj-
wiêkszym wyzwaniem by³ remont (w³aœciwie
ca³kowita odbudowa) ³azienki, która nie nada-
wa³a siê do u¿ytku (co widaæ na zdjêciu poni-
¿ej). Dziœ maj¹ pod³ogê z terakoty, instalacjê
wodn¹ i nowe p³ytki na œcianach. Wszystko
to wykona³a firma Krzysztofa Osiñskiego.
Dziêki temu, ¿e ma w przedszkolu córkê i ro-
zumie potrzeby maluchów, uda³o mu siê stwo-
rzyæ ³azienkê marzeñ: jasn¹, kolorow¹ i przy-
jazn¹ maluchom (co pokazuj¹ kolejne zdjê-
cia obok).

Dla szóstej grupy zosta³y tak¿e zamówio-
ne meble przedszkolne, które zostan¹ dostar-
czone w pierwszej po³owie sierpnia. Wiêk-
szoœæ prac wykonujemy we w³asnym zakre-
sie, tylko te specjalistyczne, jak remont ³azien-
ki, zlecamy firmie zewnêtrznej.

W przedszkolu czeka nas jeszcze wymia-
na czêœci popêkanych p³ytek na œcianach w
kuchni. Wszystkie prace zostan¹ zakoñczone
do koñca sierpnia i wraz z rozpoczêciem no-
wego roku szkolnego nasi najm³odsi pod-
opieczni wróc¹ do czêœciowo odnowionej pla-
cówki.

A co w szkole? Wakacje rozpoczêliœmy od
doposa¿enia si³owni w sprzêt sportowy. Dziê-
ki dofinansowaniu Rady Rodziców uda³o siê
kupiæ now¹ ³aweczkê, zestawy gryfów wraz z
obci¹¿eniami, rowerek magnetyczny, worek
treningowy oraz inne mniejsze akcesoria. W
celu ochrony przed dewastacj¹ w si³owni zo-
sta³a zamontowana kamera monitoringu.

Trwaj¹ te¿ prace nad wymian¹ chodnika
dooko³a szko³y - to ju¿ ich kolejny etap. Chod-
niki uk³adamy z kostki odzyskanej i przeka-
zanej przez Urz¹d Miasta ze starych trotuarów
ulicy Zdrojowej. Dokupiliœmy obrze¿a, pod-
sypki i trochê cementu, a szkolny konserwa-
tor wraz z pracownikami, którzy zatrudnieni
s¹ w ramach prac spo³ecznie u¿ytecznych,
najpierw rozbieraj¹ stare chodniki z popêka-
nych p³yt betonowych, a nastêpnie uk³adaj¹
kostkê. Wymiana chodników znacznie popra-
wi³a estetykê terenu szko³y, ponadto u³atwi

odœnie¿anie (stare p³yty by³y po³amane i nie-
równe). Przy tej okazji sk³adam gor¹ce po-

dziêkowania Krzysztofowi Osiñskiemu - za
bezp³atne udostêpnienie zagêszczarki do grun-
tu, i Stanis³awowi Fierkowiczowi - za u¿y-
czenie betoniarki i przecinarki do betonu. Bez
tych sprzêtów wykonanie prac przy chodniku
by³oby niemo¿liwe.

Tekst i zdjecia Rafa³ Matelski
kierownik gospodarczy MZS

PrPrPrPrPrzed szko³¹ i w przed szko³¹ i w przed szko³¹ i w przed szko³¹ i w przed szko³¹ i w przedszkoluzedszkoluzedszkoluzedszkoluzedszkolu

cienko posiekane
p³atki czosnku, miód,
ser skrojony w kost-
kê (1 x 1 cm), wszyst-
ko mieszamy, wyk³¹-
damy na talerz, pole-
wamy oliw¹, dopra-
wiamy pieprzem i sa-
³atka gotowa do po-
dania - najlepiej sma-
kuje ze œwie¿¹ chru-

pi¹c¹ bagietk¹.
Nie mo¿e zabrakn¹æ w naszej kuchni naj-

bardziej tradycyjnie podawanej fasolki na
maœle z tart¹ bu³k¹, ja jednak pozowolê sobie
ten przepis nieco „podkrêciæ”. Bierzemy 1 kg
fasolki, 100 g mas³a, 3 ³y¿ki bu³ki tartej, 100
g w³oskiego sera grana padano, pêczek œwie-
¿ej pietruszki, sól i odrobina oliwy z oliwek.

Fasolkê jak poprzednio gotujemy al den-
te, ods¹czamy, a na patelni rozptapiamy ma-
s³o i oliwê, na rozgrzane t³uszcze wrzucamy
fasolkê, sma¿ymy ok. 3 minut, posypujemy
bu³k¹ tart¹ i sol¹, sma¿ymy jeszcze minutê,
wyk³adamy na talerz, oprószamy grubo star-
tym serem i posiekan¹ natk¹.

Bób nie cieszy siê tak¹ popularnoœci¹ w
polskiej kuchni jak fasolka, to raczej typowe
warzywo ogródkowe do przek¹szania po ugo-
towaniu, a my nawet nie zdajemy sobie spra-

wy z tego, ¿e jest to
roœlina dziko rosn¹-
ca w Afryce i Ame-
ryce Po³udniowej.

Do kulinariów
przysposobili j¹
Francuzi, którzy wy-
czarowali z niego ty-
si¹ce potraw podbi-
jaj¹cych podniebie-
nia Europejczyków.

Bób mo¿na wy-
korzystaæ jako bazê
do zup, pierogów,
makaronów i sa³a-
tek. W Polsce za-
czniemy od zupy
„kniazia boberka”
(przepis z Lubelsz-

czyzny).
Sk³adniki: 1 kg bobu, du¿a marchew, 4

du¿e ziemniaki, 0,5 kg wo³owiny bez koœci,
ma³a cebula, 3 z¹bki czosnku, ser topiony
œmietankowy (100 g), 3 ³y¿ki œmietany 18
proc. (kwaœnej), 2 ³y¿ki mas³a, wywar z koœci
drobiowych (porcja roso³owa), sól, pieprz i
majeranek.

Bób gotujemy w osolonej wodzie al den-
te (5 minut), a po ostudzeniu obieramy z ³upi-
nek. Podczas gdy gotuje siê wywar na ko-
œciach, wo³owinê mielimy na standardowym
sitku, solimy i pieprzymy, dodajemy majera-
nek, wyrabiamy wszystko, robimy kuleczki o
œrednicy ok. 2 cm i wrzucamy do gotuj¹cego

siê wywaru. Dodajemy marchew i ziemniaki
pokrojne w kostkê, gotujemy do miêkkoœci
warzyw, wtedy dorzucamy bób i ca³oœæ dogo-
towujemy przez piêæ minut na lekkim ogniu.
W misce rozrabiamy œmietanê z serem i odro-
binê wywaru, po czym wszystko roztrzepuje-
my rózg¹ na jednolit¹ masê i delikatnie wle-
wamy do gotuj¹cej siê zupy.

Cebulê kroimy w drobn¹ kostkê, dorzu-
camy starty czosnek i podsma¿amy na maœle
do uzyskania rumianego koloru. Dodajemy to
do zupy, doprawiamy sol¹ i piperzem - zupa
gotowa.

Do spaghetti z sosem pesto potrzebne jest
nam opakowanie makaronu, 300 g bobu, pê-
czek œwie¿ej bazylii, 100 ml oliwy z oliwek,
100 g orzeszków pini, sól, œwie¿o zmielony
pieprz i odrobina soku z cytryny.

Listki bazylii dajemy do miski, dodajemy
orzeszki pini, sok z cytryny, sól, ca³oœæ zale-
wamy oliw¹ i blendujemy na jednolit¹ masê -
pesto mamy gotowe.

Makaron gotujemy al dente, tymczasem
blanszujemy bób (ok. 3 minut) i obieramy go,
nie wyrzucaj¹c skórek, które rozk³adamy na
blachê od piekarnika i pieczemy ok. godziny
w temp. 130 stopni do wysuszenia.

Na patelniê k³adziemy pesto, rozgrzewa-
my je, dodajemy gotowany, makaron, bób,
wszystko wci¹¿ podgrzewamy, po czym wy-
k³adamy na talerz i posypujemy drobno zmie-
lonymi (na mia³) skórkami bobowymi.

Wrzesieñ to pora zbioru cukinii i dyni, nie
mo¿e ich zatem zabrakn¹æ i na naszym stole,
a zaczniemy od kremu z dyni z oliwa truflow¹.



Mo¿e nie wszyscy ze 120-osobowej wielkiej orkiestry zmieœcili siê w kadrze, ale na pewno s¹ na
scenie zdrojowej w wiêkszoœci - ju¿ po koncercie fina³owym, bezsporni w³adcy instrumentów!

XXIII Europejskie Spotkania M³odych
Muzyków EUROUNIONCHESTRIES im.
W³adys³awa Balickiego goœci³y w Œwiera-
dowie od 6 do 11 sierpnia. M³odzie¿ wziê³a
we w³adanie miasto i serca s³uchaczy, g³ów-
nie wczasowiczów i kuracjuszy - przy mi-
nimalnym uczestnictwie mieszkañców i
wrêcz zerowym (to ju¿ chyba nawyk) zain-
teresowaniu naszej m³odzie¿y. Szkoda
zw³aszcza nieobecnoœci gimnazjalistów,
przynajmniej tych spêdzaj¹cych wakacje w

wielu lat, Sylwia Janiak z orkiestr¹ z Gdañska – po raz trze-
ci, ale i radomiacy Adrian Hanke i Przemys³aw Zych te¿ mog¹
siê uwa¿aæ za sta³ych bywalców. Ten pierwszy dwukrotnie
na pocz¹tku tej dekady by³ z orkiestr¹ jako opiekun i wtedy
gra³ te¿ z m³odzie¿¹, natomiast drugi w latach 90. dwukrot-
nie przyje¿d¿a³ koncertowaæ z orkiestr¹ jako muzyk, a pod
koniec ubieg³ego wieku po trzykroæ uczestniczy³ w Dniach
Muzyki Dawnej.

- 13 lat nie by³em w Œwieradowie, od¿y³y wspomnienia.
Atmosfera w orkiestrze jest dok³adnie taka sama, jak daw-
niej, natomiast miasto zmieni³o siê nie do poznania! - za-
pewnia P. Zych.

Muzyka brzmia³a od rana w hali spacerowej, gdzie wiel-
ka orkiestra æwiczy³a program fina³owy, ws³uchuj¹c siê w
pokrzykiwania dyrygentów i wpatruj¹c w nerwowe ruchy
batuty. I jak co roku od lat przypadkowy widz i s³uchacz
tych prób, który zapamiêtuje g³ównie przerwy, w których
dyrygenci nieustannie coœ t³umacz¹ m³odym muzykom,
otwiera ze zdumienia oczy na koncercie fina³owym, gdy
wszystko zgrane jest perfekcyjne od pierwszego do ostat-
niego akordu. W ich wykonaniu poemat „Orawa” Wojciecha
Kilara zabrzmia³ wprost magicznie – czasem dla jednego
takiego utworu wys³uchanego na ¿ywo warto organizowaæ
podobn¹ imprezê!

Sylwia Janiak rok temu wprawi³a w zachwyt wykonaniem
monumentalnej œcie¿ki muzycznej z filmu „Piraci z Kara-
ibów”, a w tym roku wziê³a na warsztat muzykê z „W³adcy
pierœcieni”, któr¹ widzowie wype³niaj¹cy halê przyjêli owa-
cyjnie.

- Lubiê s³uchaæ muzyki filmowej, lubiê siê z ni¹ zmagaæ,
bierze mnie ten jej monumentalizm i chêtnie przygotowa-
³abym ca³y program z³o¿ony w³aœnie z takich utworów –
zg³osi³a na po¿egnanie wstêpn¹ deklaracjê. I pochwali³a siê,
¿e dopiero za trzecim pobytem znalaz³a czas, by wjechaæ
gondol¹ na Stóg Izerski i pozachwycaæ siê widokami z góry.

Pawe³ Adamek, który rok temu wystawi³ operê „Cyrulika
sewilskiego”, nie wyklucza, ¿e za rok przywiezie „Napój
mi³osny” Donizettiego.

Nie mo¿na pomin¹æ kilku ulicznych wystêpów, przy fon-
tannie i obok Biedronki – m³odzie¿ czarowa³a przechod-
niów muzyk¹ lekk¹, ³atw¹ i przyjemn¹, a ci nie szczêdzili
datków do futera³ów.

Wszystkie wspomniane elementy – próby, gala fina³owa
i uliczne przygrywki – sk³adaj¹ siê na atmosferê EURO-
UNIONCHESTRIES, a te szeœæ dni umuzykalniania miasta,
jego goœci i – szcz¹tkowo – mieszkañców utrwalaj¹ miano
Œwieradowa jako Uzdrowiska Sztuk.

Przypominamy, ¿e do 27 sierpnia do godz.
1600 mo¿na w bibliotece sk³adaæ prace w kon-
kursie fotograficznym dla m³odzie¿y pn. RO-
DZINA W OBIEKTYWIE oraz plastycznym -
JA I MOJA RODZINA.

Og³oszenie wyników oraz wrêczenie na-
gród nast¹pi na I
Festynie Rodzin-
nym - 1 wrze-
œnia w Œwiera-
dowie i 2 wrze-
œnia w Czernia-
wie, a nagrodzo-
ne prace bêd¹
wyeksponowane
w bibliotece.

mieœcie, którzy raz w
roku maj¹ niepowta-
rzaln¹ okazjê ws³ucha-
nia siê na ¿ywo muzy-
ki z odmiennych nieco
nurtów ani¿eli techno,
house, trance, dance,
chillout, breaks, am-
bient itp.

Zaczê³a tradycyjnie ju¿ orkiestra Pañstwowej Szko³y
Muzycznej im. K. Pendereckiego w Dêbicy, która pod batut¹
Paw³a Adamka, zarazem dyrektora artystycznego Spotkañ,
zagra³a muzykê z ró¿nych stylów i epok: Haendla, Mozar-
ta, Rossiniego, Donizetti i Morricone, a w interludium orkie-
strowym zabrzmia³ kameralnie Górecki, Chopin i jazzowy
Gillespie. Natomiast w sobotnie popo³udnie wielka orkiestra,
która od wtorku do pi¹tku codziennie rano przez kilka go-
dzin mozoli³a pod czterema batutami fina³ festiwalu, zagra-
³a jak z nut m.in. Czajkowskiego, Bartoka, Griega, Kilara,
Moniuszkê. Oczywiœcie, na otwarcie i zamkniêcie zabrzmia³
hymn Unii Europejskiej, czyli fina³ IX Symfonii Beethovena
w nieœmiertelnej aran¿acji Herberta von Karajana.

¯aden z tegorocznych dyrygentów nie by³ w Œwierado-
wie debiutantem (¿e nie wspomnê o konferansjerze Piotrze
Szczechowiaku, który zrós³ siê z imprez¹ od jej zarania -
nierozerwalnie), wszak P. Adamek jest u nas goœciem od

U góry - jeden z plenerowych koncertów przy fontannie. Poni¿ej -
Jagoda Prucnal, Aleksandra Pietrucha i Gabriela Sarama z Dêbicy na
chwilê przed wystêpem, gdy z towarzyszeniem wiolonczeli zagra³y
tango z filmu „Zapach kobiety”. I to jak zagra³y!

Bez zapowiedzi Piotra Szczechowiaka (u góry),
pe³nych anegdot i ciekawostek, trudno sobie
nawet wyobraziæ Spotkania. Poni¿ej dziewczy-
ny, które na jeden wieczór porzuci³y instrumen-
ty, by daæ sie porwaæ tañcom i wystêpom ka-
raoke w dyskotece „Pod Or³em”.

Adam Karolczuk
Od redakcji: Z uwagi na to, ¿e zakoñczenie festiwalu

zbieg³o siê z cyklem druku gazety, dopiero w przysz³ym
numerze zamieœcimy fotoreporta¿ Tomasza Chmielow-
ca z tej imprezy.



Sza³ Euro 2012 za nami, nawet nie py-
tam, czy pan ogl¹da³ mecze, spytam raczej o
myœli towarzysz¹ce trenerowi ni¿szych pol-
skich lig, gdy obserwowa³ na gor¹co efekty
myœli przedstawicieli trenerskiej ekstrakla-
sy europejskiej: Loewa, del Bosque, Pran-
dellego, Bento...

Ogl¹dam mecze nie jak typowy kibic, ra-
czej interesuje mnie ustawienie zawodników na
boisku, system ich gry, jak siê poruszaj¹, jak
asekuruj¹, jakie s¹ odleg³oœci miêdzy liniami
w zespole, ciekawi mnie wymiennoœæ funkcji i
taktyka wybrana pod konkretny mecz.

I czegoœ te obserwacje pana nauczy³y?
Najpierw s³owo o naszym zespole, który by³

Ÿle przygotowany do turnieju, w dwóch me-
czach zabrak³o nam si³, dru¿yna by³a Ÿle usta-
wiona; nawet trener A-klasowy by sobie na coœ
takiego nie pozwoli³. Smuda zmiany robi³ rzad-
ko, a jak ju¿ siê na nie decydowa³, by³y one
skazane na niepowodzenie, zbyt asekuracyjne,
jakby liczy³, ¿e 3 remisy dadz¹ mu awans do
æwieræfina³u.

Który z trenerów wywar³ na panu naj-
wiêksze wra¿enie?

Zdecydowanie del Bosque – imponowa³ mi
nieziemskim wprost spokojem. Podczas gdy
pozostali latali wzd³u¿ linii, krzyczeli, machali
rêkami, gestykulowali nerwowo, on spokojnie
sobie siedzia³ na ³awce. Ale jak siê ma taki ze-
spó³, nie trzeba lataæ i krzyczeæ.

A zawodnicy?
Z naszych? Zawiod³a mnie linia polskiej

obrony, w drugiej linii nawet bym nie umia³
wskazaæ pi³karza, który siê czymkolwiek wy-
ró¿ni³, a z przodu Lewy nie mia³ z kim pograæ.
Z pozosta³ych najwiêksze wra¿enie zrobi³ na
mnie Pirlo – do fina³u, bo w finale to raczej
Iniesta i Xavi. Ale bezkonkurencyjny by³ Balo-
telli: jego arogancja i pewnoœæ siebie, brak po-
kory i strachu – po prostu super!

To teraz z wy¿yn pi³karskich opadnijmy
³agodnie na g³êbokie zaplecze – awans cie-
szy, ale myœl o tym, ¿e ju¿ raz byliœmy w okrê-
gówce i spadliœmy z niej po roku – ju¿ nie
tak bardzo.

Patrz¹c dziœ na sk³ad grupy, w której przyj-
dzie nam graæ, dostrzegam wiele dru¿yn, z któ-
rymi graliœmy wielokrotnie, czêsto zwyciê¿ali-
œmy, wiêc s¹dzê, ¿e mo¿emy powalczyæ. Nie
bêdê tu snu³ ¿adnych mocarstwowych wizji,
chcia³bym utrzymaæ siê w tej lidze, sk³ad mamy
taki, by powalczyæ o miejsce w pierwszej szó-
stce. Jak siê kilku nowych pi³karzy m¹drze
wkomponuje w zespó³, naprawdê mo¿emy po-
walczyæ.

Kilku nowych pi³karzy?
Nowe twarze w naszym zespole to nabytki

z Gryfa: bramkostrzelny Krzysztof Z³ocik, do-
bry obroñca Arkadiusz Rewers, Krzysztof Ma-
rzec, Ryszard Serdeczny (gra³ ju¿ w Kwisie).
Do tego nasza stara gwardia: Wojciech Ostrej-
ko, najlepszy snajper wszystkich trzech grup A-
klasy, s¹dzê, ¿e nadal bêdzie podpor¹ dru¿yny,
tak jak Micha³ Rojek, Piotr Chowañski, Tomasz
Caba³a czy Stanis³aw Mizio³. Nie mo¿na te¿
zapomnieæ o m³odych - Konradzie Przybyle i
Marcinie Wojciechowie.

Jak dru¿yna przygotowuje siê do rozgry-
wek?

Trenujemy od 11 lipca, æwiczymy wytrzy-
ma³oœæ ogóln¹, wytrzyma³oœæ szybkoœciow¹ i
szybkoœæ, a ponadto mamy mnóstwo gier kon-
trolnych. Wygraliœmy 4:2 z Porajowem, 8:3 z
niemieckim zespo³em FC Wacker, 6:3 z Bazal-
tem Sulików, 5:4 z Czarnymi Lwówek i 6:3 ze

spotkaniu  - b³êdy w obronie.
Natomiast spotkanie o Puchar Polski  prze-

ciwko Woskarowi Szklarska Porêba zakoñczy-
³o siê pora¿k¹ 0:2.

Pi³karze wracaj¹ do Œwieradowa na w³a-
sne boisko po rocznej przerwie, pewnie s¹
g³odni gry przed œwieradowskimi kibicami,
musimy wierzyæ, ¿e zechc¹ nam siê zapre-
zentowaæ z jak najlepszej strony.

I zrobi¹ to! Naprawdê mamy znacznie lep-
szy zespó³ ni¿ wtedy, gdy graliœmy w okrêgów-
ce po raz pierwszy.

Ostrejko kiedyœ przestanie graæ, s¹ ju¿
jego nastêpcy?

Moim zdaniem, na przysz³oœæ dobrze ro-
kuj¹: Przyby³o, Marciniak, Wojciechów, Mitu-
ra...

Czy orlik sprawdzi³ siê ju¿ jako kuŸnia
talentów?

Za wczeœnie mówiæ o wykluwaniu talen-
tów, wa¿ne, ¿e orlik jest, ¿e korzystamy z nie-
go i my, i dzieciaki. W ogóle jak na A-klasê
mamy niez³e zaplecze, jeœli czegoœ brakuje, to
p³yty treningowej.  Prezes Mariusz Stachurski
ostatnio zakupi³ sprzêt, dresy, pi³ki, torby, jak
wyjdziemy na pierwszy mecz, pi³karze siê nie
powstydz¹. Mankamentem natomiast jest brak
kierownika dru¿yny.

Jak siê go znajduje?
To musi byæ ktoœ, kto – jak mawiaj¹ - czuje

bluesa. Kto wypisze sprawozdanie przedmeczo-
we, zaopiekuje siê sêdziami, zorganizuje po-
rz¹dkowych, przygotuje spikerkê. Jak siê ktoœ
z tak¹ bo¿¹ iskr¹ zg³osi, chêtnie go zaanga¿uje-
my, ale wbrew pozorom to nie takie proste.

A co siê stanie, jakby siê nam przydarzy³
kolejny awans? Gdy zaczniemy siê pi¹æ w
górê jak Termalika Nieciecza, która niedaw-
no gra³a w A-klasie, a ostatnio prawie zapu-

ka³a do ekstraklasy?
Nam to nie grozi, bo nie mamy takiego

sponsora jak oni. My jesteœmy g³ównie na gar-
nuszku gminy, która do³o¿y³a nam trochê w
zwi¹zku z awansem do okrêgówki, ale to jest
rzeczywiœcie garnuszek, podczas gdy pieni¹dze
potrzebne do funkcjonowania w wy¿szych li-
gach wymagaj¹ coraz wiêkszego garnca. Dla
nas wykupienie pi³karza i jego rejestracja to ju¿
znacz¹cy wydatek.

Kupujemy pi³karzy?
Och, to za wielkie s³owo, po prostu przepi-

Zygfryd Borkowski ma 59 lat, pochodzi z Grudzy, mieszkaniec Gryfowa,
z zawodu technik mechanik, z pasji i powo³ania trener pi³ki no¿nej -  jest
instruktorem I klasy z uprawnieniami do prowadzenia zespo³u do IV ligi w³¹cznie.
Wieloletni pi³karz Gryfa Gryfów, gdzie karierê zaczyna³ (a koñczy³ j¹ tam w wieku
47 lat jako graj¹cy trener), potem gra³ w dru¿ynach III-ligowych: Lechii Piechowice,
Karkonoszach Jelenia Góra i KuŸni Jawor. Jako 26-latek zacz¹³ pracê trenersk¹,
godz¹c j¹ z zawodnicz¹, najpierw w Gryfie, potem w Czarnych Lwówek, Olszy
Olszyna, Stelli Lubomierz, W³ókniarzu Mirsk i Woskarze Szklarska Porêba.

Zespó³ TKKF KWISA obj¹³ w sezonie 2007/2008, gdy gra³ w okrêgówce,
ale nie zdo³a³ siê w niej utrzymaæ. Po rocznej przerwie wróci³ do KWISY
w roku 2010, wprowadzaj¹c j¹ dwa lata póŸniej do klasy okrêgowej.

¯ona Barbara jest pielêgniark¹, córka Kamila - ekonomistk¹, syn Seweryn pra-
cuje na poczcie, a drugi syn Piotr jest rezerwowym bramkarzem KWISY.
Pan Zygfryd ma troje wnuków w wieku 9 i 1,5 roku (bliŸniaki).

Z ZYGFRYDEM BORKOW-
SKI, trenerem pi³karzy TKKF KWI-
SA, rozmawia Adam Karolczuk.

Starymi Jaroszowica-
mi. Przegraliœmy na-
tomiast 1:2 z Lechi¹
Piechowice, 1:3 z
£u¿ycami Lubañ, a
na koniec a¿ 3:8 ze
Stell¹ Lubomierz -
graj¹c w nienajsil-
niejszych sk³adach i
pope³niajac - zw³asz-
cza w tym ostatnim

PODZIÊKOWANIA
Po awansie pi³karzy TKKF KWISA do rozgrywek okrêgowych wzrastaj¹ nie tylko

aspiracje zawodników, rosn¹ tak¿e oczekiwania kibiców wzglêdem nich. Coraz wy-
¿sze s¹ te¿ koszty utrzymania sekcji, zwi¹zane choæby z dojazdem na mecze do
znacznie dalej po³o¿onych miejscowoœci ni¿ w klasie A. Dlatego tak bardzo cenimy
sobie ka¿de wsparcie p³yn¹ce od sponsorów, którzy od lat deklaruj¹ sie jako przy-
jaciele klubu.

Zarz¹d TKKF KWISA sk³ada gor¹ce podziêkowania Gminie Miejskiej Œwieradów-
Zdrój - za regularne wspieranie dzia³alnoœci klubu.

S³owa wdziêcznoœci kierujemy do Nadleœnictwa Œwieradów i nadleœniczego Wie-
s³awa Krzewiny, który wzbogaci³ klubow¹ kasê jednorazow¹ darowizn¹ w wysokoœci
2.000 z³.

Podziêkowania sk³adamy tak¿e na rêce radnego Mieczys³awa Szwarca - za jego
wspania³omyœlny gest, jakim by³o przekazanie na rzecz klubu swej miesiecznej diety
w wysokosæi 662,42 z³.

Ponadto za comiesiêczne wspieranie klubu datkami pieniê¿nymi sk³adamy podziê-
kowania firmom STANTAD Kudera-Gojrzewski i LEOPOLD, a tak¿e Renacie i Jackowi
JaŸwom, Markowi Matuszakowi, S³awce i Leszkowi Dobrzyñskim, Irenie i Henrykowi
Szuszkiewiczom oraz Paw³owi Pilawskiemu.

Za zarz¹d klubu - Mariusz Stachurski, prezes

sy mówi¹, ¿e gdy przejmujemy zawodnika miê-
dzy 23. a 28. rokiem ¿ycia, klubowi oddaj¹ce-
mu trzeba zap³aciæ 600 z³, do tego dochodzi
500 z³ op³aty rejestracyjnej za ka¿dego nowo
pozyskanego pi³karza.

To proszê nas przynajmniej zapewniæ, ¿e
nasi s¹ bojowo nastawieni.

Oczywiœcie, ¿e bojowoœæ to nasz znak roz-
poznawczy. Ja wielokrotnie awansowa³em z
dru¿ynami do IV ligi, to wiem, ¿e trzeba tylko
m¹drze taktykê ustawiæ na ka¿dy mecz i bêdzie
dobrze.

Dziêkujê za rozmowê.

Si³¹ napêdow¹ dru¿yny s¹ jej kibice. Nale¿y
s¹dziæ, ¿e roczna przerwa w rozgrywaniu
meczów na w³asnym stadionie nie uœpi³a
sympatyków TKKF KWISA, którzy t³umnie za-
si¹da na krzese³kach i ³awach trybun w tych
dniach, gdy nasi bêd¹ graæ w Œwieradowie:
18 sierpnia - z Lotnikiem Je¿ów Sudecki
1 wrzeœnia - z Endico-Mitex Podgórzyn
8 wrzeœnia - z Bazaltem Sulików
19 wrzeœnia z Twardym Œwiêtoszów
29 wrzeœnia - z Victori¹ Ruszów
13 paŸdziernika - z Czarnymi Lwówek
27 paŸdziernika - z BKS Bobrzanie

Boles³awiec
Godziny rozgrywanych spotkañ zostan¹ na
bie¿¹co podane na plakatach.

Bojowość to nasz znak rozpoznawczy

KIBICUJEMY NASZYMKIBICUJEMY NASZYMKIBICUJEMY NASZYMKIBICUJEMY NASZYMKIBICUJEMY NASZYM Stowarzyszenie Po³udniowo-Zachodnie Forum Samorz¹du Terytorialnego „Pogranicze” w Lubaniu, w
imieniu swojego  niemieckiego partnera, zaprasza dzieci z Dolnego Œl¹ska, Saksonii i pó³nocnej czêœci
Czech w wieku od 3 do 14 lat do udzia³u w miêdzynarodowym polsko-niemiecko-czeskim konkursie
zatytu³owanym „Tu jestem u siebie”. Organizatorzy zachêcaj¹ do pokazania miejsc i sytuacji, w których
uczestnicy s¹ u siebie, czuj¹ siê dobrze (lub jak w domu), zwi¹zanych z piêknymi b¹dŸ pe³nymi emocji
momentami, które prze¿yli. Byæ u siebie, czuæ siê dobrze mo¿na bowiem zarówno na wsi, jak i w mieœcie,
nad jeziorem, stawem czy te¿ rzek¹, na ³¹ce b¹dŸ w lesie, w górach lub nad morzem, w domu b¹dŸ daleko
od niego, w zwyczajnych lub niezwyk³ych miejscach, w regionie, w którym mieszkamy, lub poza nim, ale
tak¿e w rodzinie, wœród krewnych i przyjació³.

Prace nale¿y nadsy³aæ do 31 sierpnia br. na adres:
Stowarzyszenie Po³udniowo-Zachodnie Forum Samorz¹du TStowarzyszenie Po³udniowo-Zachodnie Forum Samorz¹du TStowarzyszenie Po³udniowo-Zachodnie Forum Samorz¹du TStowarzyszenie Po³udniowo-Zachodnie Forum Samorz¹du TStowarzyszenie Po³udniowo-Zachodnie Forum Samorz¹du Terererererytorialnego „Pogranicze”, ul. Armiiytorialnego „Pogranicze”, ul. Armiiytorialnego „Pogranicze”, ul. Armiiytorialnego „Pogranicze”, ul. Armiiytorialnego „Pogranicze”, ul. Armii

Krajowej 30, 59-800 Lubañ - z dopiskiem na kopercie  „Miêdzynarodowy konkurs plastyczny”.Krajowej 30, 59-800 Lubañ - z dopiskiem na kopercie  „Miêdzynarodowy konkurs plastyczny”.Krajowej 30, 59-800 Lubañ - z dopiskiem na kopercie  „Miêdzynarodowy konkurs plastyczny”.Krajowej 30, 59-800 Lubañ - z dopiskiem na kopercie  „Miêdzynarodowy konkurs plastyczny”.Krajowej 30, 59-800 Lubañ - z dopiskiem na kopercie  „Miêdzynarodowy konkurs plastyczny”.
Forma i technika wykonania prac jest dowolna. Na odwrocie prac prosimy podaæ imiê, nazwisko, adres,

wiek, telefon kontaktowy do opiekuna oraz tytu³u pracy. Na autorów najlepszych prac czekaj¹ nagrody,
które zostan¹ wrêczone 22 wrzeœnia w Sebnitz trakcie 15. Do¿ynek Saksoñskich.

Szczegó³owe informacje s¹ dostêpne na stronie internetowej „Pogranicza” -

www.pogranicze-csb.home.pl

Tu jestem u siebie!



NOTATNIK ŒWIERADOWSKI. Wydaje Gmina Miejska Œwieradów–Zdrój.
Redaktor naczelny - Adam Karolczuk, tel. 661 784 827, notatnik@@@@@swieradowzdroj.pl
Zapraszamy wszystkich Czytelników do wspó³redagowania miesiêcznika. Teksty (tak¿e literackie), opatrzone nazwiskiem autora (do

ewentualnej wiadomoœci redakcji) oraz zdjêcia mo¿na sk³adaæ równie¿ w Referacie Promocji Gminy, Turystyki, Kultury i Sportu Urzêdu
Miasta przy ul. 11 Listopada 35 (II p.), tel. 75 71 36 482. Za treœæ og³oszeñ i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialnoœci oraz
zastrzega sobie prawo skracania i przeredagowywania treœci og³oszeñ oraz odmowê publikacji. Redakcja nie zwraca materia³ów nieza-
mówionych i zastrzega sobie prawo ich skracania.

·  Sprzedam gara¿ dwustanowiskowy przy ul. Górskiej. Tel. 75 78 17 288 (po godz. 15) ·  Kance-
laria Podatkowa KARGEM mgr Bogumi³a Tasulis. Tel. 75 75 225 38, 506 053 924, 601 835 007 ·
Sprzedam felgi aluminiowe ATS 13'' z oponami wielosezonowymi firmy Goodyear, rozstaw œrub 4x100.
Tel. 695 299 223 ·  Dam pracê dodatkow¹. Tel. 75 721 29 01 (po godz. 20) ·  Manicure i pedicure z
mo¿liwoœci¹ dojazdu do domu. Rezerwacja telefoniczna pod nr. 665 285 666  · Wydzier¿awiê lub
wynajmê na rok lokal (mieszkanie) o powierzchni pow. 60 m2 - pod dzia³alnoœæ - w okolicy Œwierado-
wa. Tel. 600 035 521 · Sprzedam skrzypce wykonane przez lutnika (dla doros³ych). Tel. 501 774 594
·  Tomasz Miakienko - licencjonowany zarz¹dca nieruchomoœciami podejmie wspó³pracê ze wspólnota-
mi mieszkaniowymi. Kompleksowa obs³uga.Tel. 601 506 232, 75 78 17 401.

OG£OSZENIA  DROBNE

Wed³ug planu kolejne numery „Notatnika” powinny trafiæ do r¹k Czy-
telników 12 wrzeœnia, 10 paŸdziernika, 14 listopada i 19 grudnia 2012
r. Reklamodawców prosimy, by swe og³oszenia nadsy³ali najdalej do
29 sierpnia i 26 wrzeœnia br.

Kalendarz wydawniczy

UM wykazujeUM wykazujeUM wykazujeUM wykazujeUM wykazuje
 Burmistrz Miasta Œwieradów-Zdrój infor-

muje, ¿e na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta
20 lipca 2012 r. zosta³y podane do publicz-
nej wiadomoœci - na okres 21 dni - wykazy
(do wgl¹du w godzinach pracy urzêdu) w
sprawie wyznaczenia do sprzeda¿y - w try-
bie przetargu ustnego nieograniczonego -
ni¿ej wymienionych dzia³ek:

TERESA KWIATKOWSKA
ARTYSTA MALARZ

Mgr sztuki
Absolwentka Akademii Sztuk

Piêknych Wydzia³u Malarstwa i
RzeŸby we Wroc³awiu

olejne malarstwo sztalugowe
portret, pejza¿, martwa natura

tttttel. 75 78 1el. 75 78 1el. 75 78 1el. 75 78 1el. 75 78 16 3206 3206 3206 3206 320
galeria autgaleria autgaleria autgaleria autgaleria autorororororssssskkkkkaaaaa
wwwwwwwwwwwwwww.t.t.t.t.tessaressaressaressaressart.eut.eut.eut.eut.eu

KOMPUTEROWE BADANIE SERCA:
NOWA DIAGNOSTYKA - CYFROWE EKG

+ CYFROWA WEKTOKARDIOGRAFIA
Z OBRAZEM NACZYÑ

WIEÑCOWYCH; PULSOKSYLOMETRIA
(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

Rejestracja pod nr. tel. 75 78 16 320
w   g o d z .  8 0 0– 9 0 0

DR NAUK MED.
JAKUB KWIATKOWSKI

ŒWIERADÓW-ZDRÓJ,
UL. STRUMYKOWA 8

profilaktyka kardiologiczna
leczenie nadciœnienia têtniczego

 leczenie nerwic  leczenie uzdrowiskowe

Nie ufaj plotkom, ¿e drogo.
SprawdŸ sam. Na pewno szyb-
ko, sprawnie i profesjonalnie:

US£UGI BHP

 - zapewnia G³ówny Specjalista ds. BHP
in¿. zarz¹dzania bezpieczeñstwem pracy

Dariusz Rymaszewski.
Szybki dojazd do klienta (gratis).

Mo¿liwa sta³a wspó³praca. Tel. 509 012 841
(o ka¿dej porze) lub 75 78 16 776.

ZDU „S£U¯BA BHP”, Dariusz Rymaszewski
ul. Cicha 3/2, 59-850 Œwieradów-Zdrój

www.rymaszewski-bhp.jgora.pl

    szkolenia oceny  postêpowa-
nia powypadkowe  redakcja dokumen-
tów w zatrudnieniu  pomoc w wywi¹za-
niu siê z poleceñ organów nadzoru nad wa-
runkami pracy  wszechstronne doradz-
two w zakresie BHP

nr 39, am. 5, obr. IV, ul. Batorego;
nr 57, am. 3, obr. V,  w rejonie ul. 11 Listopada i Bocznej;
nr 81, am. 9, obr. IV, w rejonie ul. Piastowskiej.

20 lipca na tablicy og³oszeñ zosta³y  podane  do publicznej wiado-
moœci - na okres 21 dni - wykazy (do wgl¹du w godzinach pracy urzê-
du) w sprawie wyznaczenia do zbycia w drodze zamiany wymienio-
nych ni¿ej dzia³ek:

nr 7/2, am. 11, obr. IV, w rejonie ul. Cichej;
nr 11, am. 11, obr. IV, w rejonie ul. Cichej;
nr 9, am. 11, obr. IV, przy ul. Cichej;
nr 9, am. 12, obr. IV, w rejonie ul. Cmentarnej;

31 lipca  na tablicy og³oszeñ zosta³
podany  do publicznej wiadomoœci - na
okres 21 dni - wykaz (do wgl¹du w go-
dzinach pracy urzêdu) w sprawie wy-
znaczenia do sprzeda¿y w drodze prze-
targu ustnego nieograniczonego wy-
mienionej ni¿ej dzia³ki:

nr 13, am. 7, obr. IV,
     przy ul. B. Prusa.

nr 2, am. 11, obr. IV,
     w rejonie ul. Cmentarnej;
nr 76/5, am. 4, obr. V,
     przy ul. Sosnowej;
nr 75/3, am. 4, obr. V,
     przy ul. Sosnowej.

ZAK£AD US£UG POGRZEBOWYCH

 ARES
     ŒWIERADÓW-ZDRÓJ, PIECHOWICE i okolice

     tel. (24 h) - 600 291 789, 606 884 741

OFERUJE:
CA£ODOBOWY TRANSPORT ZMAR£YCH KREMACJE

ZMAR£YCH  EKSHUMACJE TRUMNY  URNY  KRZY¯E
UK£ADANIE KOSTKI ZNICZE WI¥ZANKI  BUDOWA

GROBOWCÓW FORMALNOŒCI ZWI¥ZANE Z POCHÓWKIEM
 KREDYTOWANIE POGRZEBÓW W RAMACH ZASI£KU ZUS

KOMPLEKSOWA OPIEKA NAD GROBAMI NAGROBKI
GRANITOWE POPRAWKI WOKÓ£ GROBÓW

PROFESJONALIZM I SOLIDNOŒÆ.
ZAPRASZAMY.

AUTO MYJNIA
 Œwieradów-Zdrój
ul. 11 Listopada

Tanio, szybko i solidnie
tel. 691 083 065

663 330 585

Czynne:
od poniedzia³ku

do soboty
od godz. 900

tzw. „smaczków turystycznych” - atrakcji znajduj¹cych siê na terenie
miasta - oraz wytyczenie kulinarnego szlaku turystycznego z najlep-
szymi regionalnymi potrawami. W newralgicznych miejscach na tere-
nie miasta ustawionych zostanie 30 s³upków o d³ugoœci 5 m wraz z
tabliczkami wskazuj¹cymi kierunek trasy do wybranych atrakcji tury-
stycznych  i obiektów gastronomicznych, które wezm¹ udzia³ w pro-
jekcie.  Ka¿dy ze s³upków bêdzie mia³ tak¿e tabliczkê wieñcz¹c¹, ze
specjaln¹ nazw¹ i oznaczeniem miejsca, w którym zostanie ustawio-
ny, aby ³atwo mo¿na go by³o zlokalizowaæ na mapie.

Szlak kulinarny utworz¹ lokale gastronomiczne z terenu miasta.
Wœród nich znajd¹ siê te, które serwuj¹ kuchniê regionaln¹ i polsk¹,
ale te¿ europejsk¹ i œwiatow¹. Ka¿dy z tych obiektów bêdzie promowa³
co najmniej jedn¹ regionaln¹ potrawê. W ramach szlaku kulinarnego
utworzony zostanie Klub Izerskiego Smakosza, a dla jego cz³onków w
restauracjach szlakowych bêd¹ zni¿ki i gratisy.  Wartoœæ ca³kowita pro-
jektu wynosi ok. 60 tys. z³, a dofinansowanie opiewa na 24.472 z³.

Wiêcej informacji o projekcie napiszemy w nastêpnym numerze
„Notatnika”.    Monika Hajny-Daszko

6 sierpnia na tablicy og³oszeñ zosta³ podany do publicznej wia-
domoœci - na okres 21 dni - wykaz (do wgl¹du w godzinach pracy
urzêdu) w sprawie wyznaczenia do wydzier¿awienia w trybie prze-
targu ustnego nieograniczonego nieruchomoœci zabudowanej bu-
dynkiem us³ugowym stanowi¹cej czêœæ dzia³ki

nr 40, am. 6, obr. IV, przy ul. Zdrojowej 1.

dokoñczenie ze str. 16

IZERSKIE SMAKI I SMACZKI – ŚCIEŻKA EDUKACYJNA PO
KULINARNYCH I TURYSTYCZNYCH ATRAKCJACH GÓR IZERSKICH



ROZK£AD JAZDY GONDOLI - LATO
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Projekt wspó³finansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich: „Europa inwestuj¹ca w obszary wiejskie”. Operacja maj¹ca
na celu „wzrost atrakcyjnoœci turystycznej poprzez wytyczenie szlaku turystycznego
w Górach Izerskich i na Pogórzu Izerskim” wspó³finansowana jest ze œrodków Unii
Europejskiej w ramach dzia³ania „Wdra¿anie lokalnych strategii rozwoju” - ma³y
projekt. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Koszt realizacji
zadania wynosi ok. 60 tys. z³otych, przyznana kwota dofinansowania to 24.905,31 z³.

Wielkimi krokami zbli-
¿amy siê do ostatniego
etapu realizacji projektu.
W lipcu wykonane zosta-
³y dwie kolejne p³asko-
rzeŸby dotycz¹ce Juliu-
sa Pintscha (fot. obok) i
Stogu Izerskiego (fot. po-
ni¿ej). Na prze³omie
sierpnia i wrzeœnia usta-
wione zostan¹ ostatnie
dwa kamienie - na Za-
jêczniku i w punkcie an-
tygrawitacyjnym. Wtedy
te¿ na ka¿dym z kamie-
ni znajdzie siê tajemni-
czy hologram, bêd¹cy
czêœci¹ gry „Odkrywcy
Gór Izerskich”. O tym, jak
wzi¹æ udzia³ w zabawie,
opowiemy w nastêpnym
numerze „Notatnika”.

Tekst Monika Hajny-Daszko
Zdjêcia Tomasz Chmielowiec

14 lipca na dolnej kolei stacji gondolowej
mo¿na by³o pos³uchaæ himalajskich opowie-
œci Rafa³a Froni - znanego jeleniogórzanina, hi-
malaisty, Cz³owieka Gór. Opowiada³ o ostatniej
wyprawie Polskiego Zwi¹zku Alpinizmu na
Manaslu - wznosz¹cy siê 8.156 m n.p.m.
szczyt, ósma góra œwiata i jednoczeœnie naj-
bardziej zaœnie¿one miejscem na Ziemi.

Wyprawa spêdzi³a tam 33 dni w ekstremal-
nie trudnych warunkach, walcz¹c ze œniegiem,
gór¹, a przede wszystkim - z samym sob¹. Jak
sam R. Fronia mówi³:  „w niewyobra¿alnych
opadach, które przekroczy³y 6 metrów œnie¿ne-
go puchu, traciliœmy namioty, liny porêczowe
i nadziejê. Walkê przegraliœmy, ale i tak by³o
warto...” Manaslu nie zosta³o zdobyte, jednak
zdjêcia, filmy, wspomnienia, a przede wszyst-
kim doœwiadczenia pozostan¹.

Ju¿ niebawem Rafa³ wyrusza na kolejn¹ wy-
prawê z Polskim Zwi¹zkiem Alpinizmu, tym
razem na Broad Peak – 8.051 m n.p.m. - bê-
d¹cy jednym z trzech oœmiotysiêczników jesz-
cze nigdy nie zdobytych zim¹.                    AR

Góra siê nie podda³a!
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2 sierpnia br. gmina podpisa³a umowê z
Urzêdem Marsza³kowskim na realizacjê kolej-
nego projektu w zakresie ma³ych projektów w
ramach dzia³ania 413 - WDRA¯ANIE LOKAL-

NYCH STRATEGII ROZWOJU OBJÊTEGO
PROW NA LATA 2007-2013, pn. „Izerskie
smaki i smaczki - œcie¿ka edukacyjna po ku-
linarnych i turystycznych atrakcjach turystycz-
nych Gór Izerskich”.

Projekt zak³ada oznakowanie dojazdu do


