NR 9 (154) WRZESIEÑ 2011

Trzy, dwa, jeden, zero, start!

Fot. Tomasz Chmielowiec
I-klasowa dru¿yna pi³karska rozpoczyna pierwsz¹ tercjê edukacyjn¹ w sk³adzie, który powinien
gwarantowaæ koñcowy sukces za 9 lat.
Od lewej siedz¹ obroñcy (bo ch³opcy zawsze staj¹ w obronie dziewczynek): Marcin Piotr Kalmuk,
Marcin Krawczuk (6 lat), Jakub Stanis³aw Musio³, Jakub Edward Klimek, Daniel Maciej Kiwiñski,
Jakub Marcel Pa³ys, Arkadiusz Ryszard Kluczyñski i Mateusz Rozum.
W pomocy i ataku ju¿ tylko dziewczynki - œrodkowy rz¹d od lewej: Justyna Lonycz, Nina Markowska, Viktoria Alicja Piotrowska, Weronika Szewczyk, Vanessa Anastazja Matuszak, Julia Anna Wasilewska, Maja Wiktoria Piotrowiak, Nikola Julia Szukiewicz, a z ty³u od lewej stoj¹: Martyna Cielecka, Edyta Krystyna Suszkiewicz, Wanesa Wiktoria Tuchowska, Paulina Stanis³awa Solawa, Agata
Joanna Szaniawska (6), Zofia Maja Rymaszewska i Kinga Patrycja Marciniak. Sk³ad zespo³u uzupe³niaj¹ nieobecne tego dnia Maria Katarzyna Janoszczyk (6) i Olga Siciñska.
A trenerem, opiekunem, przyjacielem i - co najwa¿niejsze- wychowawc¹, który poprowadzi dru¿ynê
w pierwszej tercji, jest Izabela Salawa (na pomarañczowo).
Wszystkim œwieradowskim uczniom rozpoczynaj¹cym naukê w szkole ¿yczymy uporu, wytrwa³oœci, pasji poznawania, a przede wszystkim czerpania radoœci z odkrywania œwiata.

Klasa 1 w Szkole Podstawowej nr 2 w Czerniawie (od lewej): Laura Joanna D¹browska (6 lat),
Marcin Sebastian Kijko, Mateusz Nektarios Chromiak, Aleksander Andrzej Rypicz, Szymon Adam
Sowa, Kamil Su³kowski, Bartosz Roman Ogonowski, Kacper Andrzej Soko³owski, Martyna Paulina
Pacholik, Wiktoria D¿esika Baut, Edyta Nikola Kurczewska, Oliwia Bigus, Natalia Monika Iwanich,
Julia Maria Mackiewicz (6). Wychowawczyni - El¿bieta Kar³owicz

URZ¥D MIASTA

STYPENDIA SOCJALNE

ul. 11 Listopada 35
PARTER
Burmistrz Miasta – Roland Marciniak: 75 7816-119; Sekretariat Burmistrza – Krystyna Kisiel: 75 78-16-489, fax 75 78-16-585 - pok.
nr 1d; Skarbnik – Iwona Kosmala: 75 78-16234 - pok. nr 1a; ksiêgowoœæ – Katarzyna
Barczyszyn, Ewelina Ostrowska-May, Maria
Stefanowicz: 75 78-16-659 - pok. nr 1b; Anna
Leœniak, Magdalena Szukiewicz - 75 78-16452 - pok. nr 1c; Anna Bardziñska-Krzewina
- 75-78-17-092 - pok. nr 3; kierownik Urzêdu
Stanu Cywilnego, dzia³alnoœæ gospodarcza –
Danuta ¯y³kiewicz: 75 78-16-344; meldunki
i dowody osobiste, zezwolenia na sprzeda¿
napojów alkoholowych – Halina Stettner:
75 78-16-929 - pok. nr 1f (obok sekretariatu); Referat Gospodarki Nieruchomoœciami i
Zagospodarowania Przestrzennego, kierownik – Rafa³ May, Joanna Szczekulska - 75
78-17-297 - pok. nr 2; Stra¿ Miejska – Dominika Pater: 501-954-355, Boles³aw Sautycz:
500-231-708 - pok. nr 5.

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

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

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

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

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

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

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

OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA
Projekt systemowy w zakresie rozwoju i upowszechniania aktywnej integracji spo³ecznej
na lata 2007-2013 realizowany w ramach PO KL Priorytet VII Dzia³anie 7.1.1
Termin: styczeñ - grudzieñ 2011
Do kogo adresowany jest projekt?
Grup¹ docelow¹ s¹ osoby korzystaj¹ce z pomocy spo³ecznej (i ich otoczenie), które nie
pracuj¹ i s¹ w wieku aktywnoœci zawodowej.
Co projekt oferuje uczestnikom?
Projekt realizowany w ramach Dzia³ania 7.1.1 jest kompleksowym wsparciem i stworzeniem niezbêdnych warunków do integracji osób zagro¿onych wykluczeniem spo³ecznym m.in.
poprzez:
kszta³cenie umiejêtnoœci w zakresie ról spo³ecznych i zdobycia kwalifikacji zawodowych,
 rozwój form i narzêdzi aktywnej integracji spo³ecznej poprzez kontakty socjalne obejmuj¹ce, np. wspieranie zdolnoœci do podjêcia zatrudnienia, us³ugi o charakterze edukacyjnym,
zdrowotnym i spo³ecznym,
 wdra¿anie nowych form wsparcia umo¿liwiaj¹cych integracjê zawodow¹ i spo³eczn¹.
Wnioskodawca projektu: MOPS, ul. 11 Listopada 35, 59-850 Œwieradów-Zdrój,
tel./fax 075 78 16 321, mops_swerzd@wp.pl

MACIERZYÑSTWO POD MEDYCZN¥ KONTROL¥
Od 1 stycznia 2012 r. prawo do dodatku do zasi³ku rodzinnego z tytu³u urodzenia dziecka
i jednorazowej zapomogi z tytu³u urodzenia siê dziecka ponownie uzale¿nione bêdzie od przedstawienia zaœwiadczenia, ¿e matka dziecka pozostawa³a pod opiek¹ medyczn¹, nie póŸniej ni¿
od 10 tygodnia ci¹¿y do porodu (przepisy ustawy z 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier
administracyjnych dla obywateli i przedsiêbiorców nie przewiduj¹ mo¿liwoœci zast¹pienia
powy¿szego zaœwiadczenia oœwiadczeniem).
Wzór zaœwiadczenia okreœlony jest we wchodz¹cym w ¿ycie 1 stycznia 2012 r. rozporz¹dzeniu Ministra Zdrowia z 14 wrzeœnia 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobiet¹
w ci¹¿y, uprawniaj¹cej do dodatku z tytu³u urodzenia dziecka oraz wzoru zaœwiadczenia potwierdzaj¹cego pozostawanie pod t¹ opiek¹ (Dz. U. z 2010 r., nr 183, poz. 1234).
Podstawa prawna:
- art. 9 i art. 15 b ustawy z 28 listopada 2003 r. o œwiadczeniach rodzinnych (Dz. U. Z 2006
r. nr 139, poz. 992, z póŸn. zm.);
- art. 3 ustawy z 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy o œwiadczeniach rodzinnych oraz ustawy
o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze œrodków publicznych (Dz. U. nr 50, poz.
301).
Anna Salach – kierownik MOPS

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

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

Oświadczenie zamiast zaświadczenia

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

Jeszcze tylko dziœ i jutro Miejski Oœrodek Pomocy
Spo³ecznej bêdzie przyjmowa³ wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2011/2012 - podania z³o¿one po tym terminie nie bêd¹ rozpatrywane.
Stypendium szkolne mo¿e otrzymaæ uczeñ znajduj¹cy siê w trudnej sytuacji materialnej, wynikaj¹cej z
niskich dochodów na osobê w rodzinie, w szczególnoœci
gdy w rodzinie tej wystêpuje: bezrobocie, niepe³nosprawnoœæ, ciê¿ka lub d³ugotrwa³a choroba, wielodzietnoœæ,
brak umiejêtnoœci wype³niania funkcji opiekuñczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a tak¿e gdy
rodzina jest niepe³na lub wyst¹pi³o zdarzenie losowe.
Dochód uprawniaj¹cy do otrzymania stypendium wynosi 351 z³ netto na osobê w rodzinie.
Do wniosku o przyznanie stypendium nale¿y przed³o¿yæ zaœwiadczenia o dochodach wszystkich cz³onków
rodziny z sierpnia 2011 r. w wysokoœci netto. Osoby
bezrobotne bez prawa do zasi³ku przedk³adaj¹ stosowne zaœwiadczenie z Powiatowego Urzêdu Pracy. Osoby
korzystaj¹ce ze œwiadczeñ pieniê¿nych z pomocy spo³ecznej mog¹ przed³o¿yæ wy³¹cznie zaœwiadczenie Oœrodka o korzystaniu z tego typu œwiadczeñ. Ponadto przed
z³o¿eniem wniosku o przyznanie stypendium nale¿y
uzyskaæ pozytywn¹ opiniê dyrektora szko³y, do której
uczeñ uczêszcza (opiniê tak¹ dyrektor wystawia na druku wniosku o przyznanie stypendium).
Wnioski o przyznanie stypendium s¹ do pobrania
w siedzibie Oœrodka, pok. 11.
Anna Salach - kierownik MOPS

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

UW
AGA PRZEDSIÊBIORCY!
UWAGA
W zwi¹zku z weryfikacj¹ wpisów EDG prowadzonych przez Burmistrza Miasta ŒwieradówZdrój i przygotowaniem do przekazania aktualnych zapisów do systemu teleinformatycznego CEIDG, zobowi¹zuje siê wszystkich
przedsiêbiorców, którzy posiadaj¹ nieaktualny wpis w EDG:
bez okreœlenia PKD;
z PKD z 2004 r. (aktualnie obowi¹zuj¹ z
2007 r.);
bez wpisów REGON, NIP i PESEL
- do osobistego kontaktu z kierownikiem referatu USC, Danut¹ ¯y³kiewicz, pok. 1f (parter) Urzêdu Miasta, ul. 11. Listopada 35, lub
wstêpnie pod nr tel. 75 78 16 344.

Przetarg

Burmistrz Miasta og³asza I nieograniczony przetarg ustny na miesiêczn¹ wysokoœæ
czynszu dzier¿awnego lokalu u¿ytkowego
przy ul. Zdrojowej 1:
nr dz. 40, am. 6, obr IV, pow. 18,30 m2,
przeznaczonego na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej. Cena wywo³awcza - 46,17
z³/m2 + 23 proc. VAT.
Przetarg odbêdzie siê 15 wrzeœnia o godz.
1200 w pok. 24a (II p.) Urzêdu Miasta.

21. Europejskie Spotkania M³odych Muzyków im. W³adys³awa Balickiego EUROUNIONCHESTRIES goœci³y m³odzie¿, która z pó³nocy
(Gdañsk, Koszalin) i po³udnia (Dêbica, Rzeszów) zjecha³a do Œwieradowa, by uczestniczyæ w letnim
œwiêcie muzyki.
Od poniedzia³kowego koncertu
otwieraj¹cego Spotkania, poprzez
poranne próby (od wtorku do pi¹tku)
i kilka wystêpów ulicznych, a¿ po sobotni fina³ w mieœcie rozlega³y siê muzyczne frazy, które wszystkich melomanów wprowadza³y w
œwietny nastrój.
Pawe³ Adamek, dyrektor artystyczny festiwalu (11. raz w
Œwieradowie, w tym 8. rok z rzêdu), powiedzia³, ¿e przywióz³
ciekaw¹ muzykê i kilka nowych instrumentów, w tym – po raz
pierwszy – harfê (przyjecha³a z ni¹ krakowianka Kasia Zabielska, studentka V roku akademii, bo „Adamkowi siê nie odmawia”) i ro¿ek angielski. Byæ mo¿e za rok mo¿e weŸmie ze sob¹
musical lub operetkê.
Swoje piêæ minut mia³a w Œwieradowie Dorota Pieni¹¿ek,
studentka V roku teorii muzyki katowickiej AM, która perfekcyjnie ustawi³a nag³oœnienie podczas kilku koncertów kameralnych.
Sylwia Janiak (V rok dyrygentury gdañskiej AM) zgodnie ze
z³o¿on¹ przed rokiem obietnic¹ znów przyjecha³a do nas, by co
rano przygotowywaæ po³¹czone si³y orkiestrowe do fina³u.
- Przy tak zró¿nicowanym poziomie zespó³ musi æwiczyæ ze
dwa tygodnie, ale nasza m³odzie¿ ma tak¹ si³ê w sobie, ¿e potrafi czyniæ cuda. I fina³owy cud siê zdarzy³, jestem szalenie
szczêœliwa, ¿e tak wspaniale zagrali.
Adam Karolczuk

Koszaliñscy akordeoniœci w ten sposób dorabiali sobie do
skromnego kieszonkowego, a przy tym zabawiali uzdrowiskowych goœci, którzy nie szczêdzili grosza wirtuozom.
Kto by pomyœla³, ¿e ci m³odzi muzycy, którzy codziennie
doskonalili dŸwiêki „Dziadka do orzechów”, potrafi¹ w dyskotece „Pod Or³em” zmieniæ siê w ¿ywio³ow¹ gromadê (w
dodatku po ca³odniowej wycieczce do Pragi).

Sylwia Janiak w brawurowej
interpretacji muzyki z filmu
„Piraci z Karaibów”

Od lat wci¹¿ niezawodny, z
rozpoznawalnym g³osem,
nienagannie elegancki Piotr Szczechowiak.

Kasia Zabielska z Krakowa i jej czarodziejska harfa.

U góry fragment koncertu fina³owego - orkiestra pod batut¹ P. Adamka. Poni¿ej dyrygenci
finaliœci w pe³nej gali (od lewej): Rafa³ Kulpiñski, Dawid Kuntz, Artur Zajkowski, Gra¿yna
Zajkowska, Sylwia
Janiak, Pawe³ Adamek.

Dzia³ania Stra¿y Miejskiej
W sierpniu Stra¿ Miejska w ŒwieradowieZdroju:
 Kontrolowa³a miejsca sprzeda¿y i podawania alkoholu pod wzglêdem ujawniania
i eliminowania zjawiska sprzeda¿y alkoholu
niepe³noletnim (Gmina Miejska ŒwieradówZdrój wziê³a udzia³ w ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej pod nazw¹ „Pozory myl¹,
dowód nie 2011” zorganizowanej przez Zwi¹zek Pracodawców Przemys³u Piwowarskiego
– Browary Polskie i Komendê G³ówn¹ Policji. Jej zadaniem jest zwrócenie uwagi sprzedawców i œwiadków sprzeda¿y w sklepach na
terenie ca³ej Polski, ¿e doros³y wygl¹d nie
oznacza pe³noletnoœci upowa¿niaj¹cej do zakupu napojów alkoholowych. Celem kampanii jest ograniczenie sprzeda¿y alkoholu osobom niepe³noletnim oraz przeciwdzia³anie
spo¿ycia alkoholu w tej grupie wiekowej;
 Bra³a udzia³ w zabezpieczeniu Bike Maratonu i imprezy plenerowej „Lato z Radiem”;
 Kontrolowa³a place zabaw dla dzieci,
parki, a tak¿e tereny przy szko³ach, ujawniaj¹c osoby spo¿ywaj¹ce alkohol, zaœmiecaj¹ce i zanieczyszczaj¹ce teren, dewastuj¹ce
urz¹dzenia zabawowe, wy³apuj¹c nieletnich
pal¹cych wyroby tytoniowe;
 Kontrolowa³a by³e dzikie wysypiska
œmieci na terenie miasta;
 Podejmowa³a interwencje w stosunku
do osób spo¿ywaj¹cych alkohol w miejscu
publicznym;
Dokonywa³a kontroli ruchu drogowego
w zakresie okreœlonym w przepisach;

 Wspó³dzia³a³a z
Policj¹,
S t r a ¿ ¹
Leœn¹ oraz
Ochotnicz¹
Stra¿¹ Po¿arn¹;
Udziela³a asysty pracownikom Urzêdu
Miasta;
32 razy podejmowa³a interwencje w zwi¹zku ze zg³oszeniami
o nieprawid³owoœciach od mieszkañców;
Wielokrotnie interweniowa³a w stosunku do w³aœcicieli i opiekunów psów pod
wzglêdem niezachowania ostro¿noœci przy
trzymaniu zwierzêcia, braku szczepieñ przeciwko wœciekliŸnie;
 Podejmowa³a interwencje w stosunku
do osób spalaj¹cych odpady na podwórkach
 Kontrolowa³a miejsca, w których spotykaj¹ siê m³odzi ludzie i spo¿ywaj¹ alkohol,
pal¹ papierosy i zaœmiecaj¹ teren.

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

Kronika
policyjna
8 sierpnia kieruj¹cy fordem escortem po
spo¿yciu alkoholu kierowca z Giebu³towa,
którego patrol policyjny z³apa³ na ul. Zdrojowej mia³by szansê odpowiadaæ jedynie za
pope³nienie wykroczenia, jako ¿e nie przekroczy³ ustawowego 0,5 promila, ale jego pech
polega³ na tym, ¿e prowadzi³ auto mimo s¹dowego zakazu (wydanego - jak ³atwo siê
domyœliæ - za kierowanie po spo¿yciu). Teraz
ponownie stanie przed wymiarem sprawiedliwoœci i odpowie ju¿ za pope³nienie przestêpstwa.
31 sierpnia mieszkaniec Czerniawy, który siedz¹c na rowerze zygzakiem pokonywa³

przestrzeñ ul. Lwóweckiej, mia³ a¿ 2,5 promila alkoholu.
W nocy z 1 na 2 wrzeœnia œwieradowianka te¿ trochê wypi³a i prowadz¹c auto wpad³a
w oko nocnemu patrolowi, który powstrzyma³ j¹ na ul. Korczka. Po zmierzeniu zawartoœci alkoholu okaza³o siê, ¿e mia³a go 1,7
promila.
Lato sprzyja³o nieobyczajnym wybrykom,
jakich dopuszcza³a siê ta sama zwykle grupa
osób, nic zatem dziwnego, ¿e tylko w sierpniu policja wystawi³a a¿ 25 mandatów za picie w miejscu publicznym, zaœmiecanie i wulgarny jêzyk (plus 4 wnioski do s¹du).

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

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

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

Ile p³acimy za przedszkole?
Tematem dy¿urnym w Polsce s¹ ostatnio przedszkola, a œciœlej - op³aty zawy¿one w niektórych miastach do granicy czesnego w placówkach prywatnych. Ustawê daj¹c¹ samorz¹dom
woln¹ rêkê pos³owie uchwalili bez g³osu sprzeciwu, a dziœ zastanawiaj¹ siê, jak wybrn¹æ z
k³opotliwej sytuacji, budz¹cej oburzenie spo³eczne. Premier obiecuje, ¿e wp³ynie na wojewodów, by wetowali uchwa³y rad nadmiernie podnosz¹ce stawki godzinowe, a ¿e temat wybornie
smakuje jako wyborcza przystawka, liderzy partyjni przeœcigaj¹ siê w obietnicach, co zmieni¹
po wyborach.
Jak Œwieradów wypada na tle krajowego fermentu? Uchwa³¹ Rady Miasta nr XIII/68/2011 z
2 wrzeœnia br. ustalono stawki, które obrazuj¹ poni¿sze tabele:

OP£ATY DLA DZIECI W WIEKU 3-6 LAT

OP£ATY DLA DZIECI 2,5-LETNICH
(objête wychowaniem dzieci od pocz¹tku roku szkolnego, w roku
kalendarzowym, w którym dziecko koñczy 2 lata)

Do powy¿szych op³at nale¿y doliczæ dzienny koszt wy¿ywienia w wysokoœci 4 z³.
W œwieradowskim przedszkolu nie ma drastycznych kar za odebranie dziecka po godzinie
ustalonej w umowie (w niektórych miastach s¹ to kwoty kilkudziesiêcioz³otowe!), a jedynie
zgodnie z uchwa³¹ rady 25 z³ kosztuje odebranie dziecka po godz. 1600 (jak dot¹d nikt takiej
kwoty jeszcze nie uiœci³). Natomiast w przypadku czêstych opóŸnieñ w stosunku do umowy z
przedszkolem kierownictwo placówki proponuje rodzicom podpisanie nowej umowy z uwzglêdnieniem bardziej racjonalnej godziny odbioru dziecka.

Zabawy dyniowe odlotowe
Zapraszamy dzieci i rodziców na II Festiwal Dyniowy - od 17 do 21 paŸdziernika.
Dynia jest roœlin¹, która ma niezwyk³e barwy i potrafi zachwyciæ nawet najbardziej ponurego cz³owieka. Rok temu uwagê zwraca³y kompozycje rodziny Bigusów, rodzeñstwa
Chmielowców i Sary Tomaszewskiej. Festiwal przekona³ nas te¿, ¿e dzieci i rodzice polubili dyniê, która jest niedocenion¹ roœlin¹, a warto pamiêtaæ np. ¿e jej pestki maj¹ dobroczynny wp³yw na zdrowie cz³owieka, s¹ bogate m.in. w celulozê, dziêki czemu pomagaj¹
w kuracjach odchudzaj¹cych.
Czekamy na dowolne kompozycje (bêdzie je mo¿na podziwiaæ do koñca paŸdziernika),
przepisy kulinarne (po³¹czone z degustacj¹), a szczegó³y - jak zwykle - w bibliotece.

Zak³ad Us³ug Pogrzebowych i Cmentarnych

Mieczys³aw Siergun

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

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

ZIELONE ŚWIA
TŁO DL
ŚWIATŁO
DLAA PRZEDSZKOL
PRZEDSZKOLAA
Odby³y siê ju¿ wizje lokalne zarz¹du powiatu lubañskiego w zwi¹zku ze z³o¿on¹ przez nas propozycj¹ zamiany gruntów – za dzia³kê przy Miejskim Zespole Szkó³ zaproponowaliœmy grunt w Czerniawie przy ul. Sudeckiej. Ca³y zarz¹d ze
starost¹ Walerym Czarneckim zaakceptowa³ tê propozycjê i
do koñca wrzeœnia powinniœmy sfinalizowaæ zamianê. Dla nas
jest to o tyle wa¿ne, ¿e ju¿ w najbli¿szym czasie mo¿emy rozpocz¹æ projektowanie nowego obiektu, który – jak ju¿ pisa³em – bêdzie mia³ 3 kondygnacje, pomieœci przedszkole dla
150 dzieci, bibliotekê z centrum multimedialnym (bêdzie namiastk¹ domu kultury) oraz salê widowiskow¹ z ok. 200 miejscami. Oczywiœcie, to s¹ – jak na razie - wstêpne koncepcje,
które najpierw zweryfikuje projekt, a potem znalezienie Ÿród³a finansowania tej inwestycji, która bêdzie kosztowaæ do 4
mln z³. Plan zak³ada, ¿e jeœli w miare szybko znajdziemy na
ten cel œrodki, obiekt powstanie w latach 2012-13.

Na bie¿¹co

turystom i bêdziemy
je organizowaæ rokrocznie, ale trzeba
poszukaæ innej lokalizacji. Potrzebujemy miejsca, które
spe³ni wymogi organizowania imprez
masowych i bêdzie
to równa nawierzchnia. Stadion nie jest
najlepszym miejscem dla tego typu
imprez, poniewa¿
ciê¿kie auta deformuj¹ p³ytê boiska.
Je¿eli uda nam siê
przej¹æ dworzec kolejowy, to ze wstêpnych oglêdzin wynika, ¿e plac za dworcem jest bardzo dobrym miejscem do
organizowania imprez z koncertami
muzycznymi.

SINGLETREKI - SZANSA NA WIĘCEJ
W funduszu unijnym Europejskiej Wspó³pracy Terytorialnej Polska-Saksonia s¹ jeszcze œrodki na œcie¿ki rowerowe,
ale warunkiem siêgniêcia po nie jest znalezienie partnera niemieckiego. Wszystko wskazuje na to, ¿e zostanie nim kurort
Oybin w Górach ¯ytawskich (nieopodal Zittau). Jeœli siê dogadamy siê (a wszystko na to wskazuje), 1 mln euro bêdzie do
wziêcia przez obie gminy, które przy pomocy tej dotacji bêd¹
w stanie sfinansowaæ dwa single w 85 proc. Plan zak³ada, ¿e
do koñca wrzeœnia z³o¿ymy wniosek i ju¿ na wiosnê mog³yby
ruszyæ prace na Grzbiecie Wysokim (nad i wokó³ gondoli).
Tak¿e w tym przypadku partnerem bêdzie Nadleœnictwo, które wstêpnie wyrazi³o zgodê na lokalizacjê nowych œcie¿ek.
Za przypadaj¹c¹ na nas czêœæ dotacji mo¿emy wytyczyæ
ok. 20 km singltreka, tak ¿e z ju¿ istniej¹cymi dawa³oby to
³¹cznie 40 km œcie¿ek po polskiej stronie i 40 km po czeskiej,
co wa¿ne - po³¹czonych ze sob¹. Zale¿y na nam na przyci¹ganiu rowerzystów, którzy ju¿ w przysz³ym roku bêd¹ mogli
zagl¹daæ do nowego portalu pod wstêpn¹ nazw¹ ŒWIERADÓW NA ROWERZE, ze wszystkimi mapami i informacjami o turystyce rowerowej w mieœcie i regionie.

CHODNIK PRZEŁOŻONY

Z uwagi na to, i¿ niezbêdne do budowy chodnika wzd³u¿
ul. Nadbrze¿nej zezwolenia bêd¹ dopiero po 20 wrzeœnia,
wspólnie z Dolnoœl¹sk¹ S³u¿b¹ Dróg i Kolei podjêliœmy decyzjê, ¿e przek³adamy tê inwestycjê na wiosnê 2012 r., gdy¿
przed zim¹ i tak nie zdo³alibyœmy jej zakoñczyæ. Koszt zadania – 450 tys. z³ (dzielony równo na dwóch inwestorów), chodnik bêdzie mia³ d³ugoœæ niemal 2 km przy szerokoœci 1,20 m.

NOWE DROGI ZAGROŻONE
Po otrzymaniu promesy na odbudowê zniszczonych dróg
po zesz³orocznej powodzi uda³o nam siê zakoñczyæ przetargi
i podpisaæ umowy na remont ulic: Sk³odowskiej-Curie, Stokowej, Budowlanych i M³odych Techników. W planie by³a
te¿ ul. Cicha, na przebudowê której wp³ynê³a tylko jedna oferta,
niestety, dro¿sza o ponad 90 tys. z³ w stosunku do naszych
mo¿liwoœci finansowych. Wys³aliœmy do MSWiA zapytanie o
to, czy istnieje mo¿liwoœæ zwiêkszenia promesy. Jeœli do 15
wrzeœnia otrzymamy potwierdzenie, podpiszemy i tê umowê,
jeœli nie, prze³o¿ymy zadanie na rok przysz³y. Liczymy te¿, ¿e
w przypadku zapewnienia finansowania tej inwestycji uda nam
siê dojazd do do nowego cmentarza poprowadziæ ul. Cich¹
ju¿ od ul. Cmentarnej, ale dolna czêœæ tej drogi nale¿y do
Nadleœnictwa i zapewne czekaj¹ nas negocjacje z w³aœcicielem gruntu.

DOKUMENTACJA DL
DLAA ZRÓDEŁK
ZRÓDEŁKAA

Coraz wiêcej osób przekonuje siê, ¿e gra w minigolfa, to
dobry sposób na spêdzanie wolnego czasu. Ju¿ nied³ugo odbêd¹ siê pierwsze zawody i mam nadziejê, ¿e weŸmie w nich
udzia³ spora grupa mieszkañców. Oczywiœcie, pole jest ca³y
czas na rozruchu, a w planie mamy wzbogacenie tego miejsca
o plac zabaw. Bêdziemy staraæ siê, w miarê posiadanych œrodków, budowaæ w ró¿nych miejscach miasta plenerowe urz¹dzenia rekreacyjne. W planie jest odtwarzanie idei œcie¿ki
zdrowia, której pierwszym elementem bêdzie si³ownia napowietrzna, czyli taki plac zabaw dla doros³ych. S¹ to urz¹dzenia do treningu fizycznego, a koszt takiej si³owni to ok. 150200 tys. z³.

DWORZEC KOLEJOWY PRZED FINAŁEM

Politechnika Wroc³awska we wspó³pracy z tamtejszym
biurem projektowym opracowa³a dokumentacjê technicznokosztorysow¹ dla budowy nowego Ÿród³a wody mineralnej
przy ul. Zdrojowej. Przy konstruowaniu bud¿etu na rok 2012
zaproponujê radnym, by wprowadzili to zadanie na rok przysz³y i by by³o ono finansowane ze œrodków gminnych. Przypomnê, ¿e chodzi o kwotê w granicach 150-200 tys. z³.

ŚWIERADÓW JAK KKARLOVE
ARLOVE VARY
Znane czeskie uzdrowisko Karlove Vary postrzegane jest
jako kurort z przewag¹ kapita³u i klientów rosyjskich, ale i u
nas Rosjanie powoli zaczynaj¹ dostrzegaæ potencja³ tkwi¹cy
w polskich kurortach, czego najlepszym dowodem jest inwestor z Rosji, który w spó³ce z polskim partnerem zamierza
wybudowaæ pod doln¹ stacj¹ gondoli hotel na ok. 200 miejsc.
W tym celu zamierza zakupiæ nieruchomoœæ i w ci¹gu 3 lat
zakoñczyæ budowê hotelu. Ju¿ widzimy, ¿e przy dolnej stacji
gondoli powstaj¹ nowe hotele jak grzyby po deszczu. W ci¹gu kilku lat to miejsce bardzo siê zmieni. Bêd¹ powstawa³y
nowe obiekty us³ugowo-hotelowe, a dla miasta to wiêcej miejsc
pracy i dochody bud¿etu z podatków i op³at lokalnych.

MINIGOLF - TUŻ PRZED PIERWSZYMI
ZAWODAMI, A DALEJ „SIŁOWNIA
NAPOWIETRZNA
NAPOWIETRZNA””

Chyba ma³o kto wierzy³, ¿e obecny widok ul. Cichej móg³by
siê kiedykolwiek zmieniæ.

LATO Z RADIEM - CZY NA PEWNO
NA STADIONIE?

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

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

Ta impreza goœci³a u nas
po raz drugi i kolejny raz by³a
dobra zabawa. Ale równie¿
kolejny raz bardzo mocno
ucierpia³a murawa stadionu
miejskiego. S¹dzê, ¿e takie
imprezy bardzo przypad³y do
gustu mieszkañcom i naszym

Mija trzeci rok negocjacji z PKP Nieruchomoœci w sprawie przejêcia przez nasz¹ gminê dworca kolejowego wraz z
odcinkiem torowiska o d³ugoœci 3,5 km i powierzchni ok. 10
ha. Przez ostatni miesi¹c intensywnie konsultujemy siê z PKP
w celu dopracowania porozumienia w sprawie przekazania
dworca gminie. Niestety, nie odbêdzie siê to bezp³atnie, bêdziemy musieli zap³aciæ za przejmowany maj¹tek ok. 200-250
tys. z³. Uwa¿am, ¿e jest to kwota do przyjêcia z uwagi na to,
¿e mamy co do tego maj¹tku plany.
Przejmowany odcinek torowiska zaczyna siê dzia³k¹, na
której stoi dworzec kolejowy, o powierzchni 2 ha (ten plac
nadaje siê po uzbrojeniu na organizacjê imprez z koncertami
muzycznymi), a koñczy dawnym sk³adem drewna o powierzchni ponad 1 ha, przy którym znajdujê siê sztuczna zapora na
Kwisie. Miêdzy tymi placami mog³aby jeŸdziæ drezyna turystyczna, wo¿¹ca goœci miêdzy muzeum kolei izerskiej (dworzec) a miejscem wypoczynkowym (zapora na Kwisie) .
Aby pomys³ wszed³ w ¿ycie Rada Miasta musi wyraziæ
zgodê na taki scenariusz wydarzeñ.

ATRAKCJE ZA MIEDZĄ
Niebawem na granicy Krobicy i
Gierczyna otwarty zostanie GEOPARK - udostêpniona do zwiedzania podziemna czêœæ œredniowiecznej kopalni cyny. To pierwsza taka
atrakcja w gminie Mirsk, ale my
chêtnie wpiszemy j¹ do naszych materia³ów promocyjnych, tak zreszt¹,
jak i wie¿ê ciœnieñ w Mirsku przerobion¹ na platformê widokow¹.
Roland Marciniak

Pro Musica Sacra
20 sierpnia w œwieradowskim koœciele
mia³o miejsce kolejne spotkanie z muzyk¹ w
ramach festiwalu PRO MUSICA SACRA.
Imprezê swoj¹ obecnoœci¹ ju¿ po raz trzeci
zaszczyci³a pani prof. Maria CzechowskaKrólicka, która przyjecha³a do nas wraz ze studentami wydzia³u wokalnego wroc³awskiej
Akademii Muzycznej: Marcelin¹ Królick¹
(sopran), El¿biet¹ Szarek (sopran) i Davidem
Beucher’em (baryton). Artyœci zaprezentowali
program przekrojowy obejmuj¹cy utwory najwybitniejszych kompozytorów baroku, klasycyzmu, a tak¿e romantyzmu. Pani profesor w
czasie ca³ego koncertu towarzyszy³a swoim
uczniom na klawesynie.
Sk³adam w tym miejscu serdeczne podziêkowania w³adzom uczelni, które wypo¿yczy³y nam klawesyn na okres wakacji, dziêki czemu mo¿liwe by³o organizowanie koncertów
w czasie remontu organów.
Dziêkujê równie¿ Barbarze i Wies³awowi
Buczyñskim z PARK HOTELU, którzy po raz
kolejny wsparli festiwal, kwateruj¹c i ¿ywi¹c
naszych goœci.
Podziêkowania nale¿¹ siê równie¿ darczyñcom - sierpniowa wp³ata na konto remontu organów (datki zebrane w czasie koncertu
oraz dochód ze sprzeda¿y p³yt - cegie³ek) przekroczy³a 2.600 z³ i by³a najwy¿szym jednorazowym wp³ywem w dotychczasowej dzia³alnoœci festiwalowej. Zachêcam mi³oœników
muzyki organowej do nabywania p³yt – cegie³ek (w zakrystii koœcio³a, przed lub po ka¿dej mszy, jak równie¿ przy wejœciu na koncerty).
Ostatni koncert zaskoczy³ nas frekwencj¹;
do ostatniej chwili baliœmy siê, ¿e organizowane na stadionie „Lato z radiem” odci¹gnie
uwagê turystów od wydarzenia muzycznego
w koœciele. Okaza³o siê, ¿e wœród naszych goœci nie brakuje ludzi darz¹cych zami³owaniem
muzykê powa¿n¹, st¹d frekwencja na sierpniowym koncercie by³a nawet wiêksza ni¿ na

poprzednich spotkaniach, a o wysokim zainteresowaniu wykonywanym repertuarem
œwiadczy iloœæ bisów, do jakich publicznoœæ
nak³oni³a wykonawców po zaprezentowaniu
przygotowanego programu.
Przed nami w tym roku jeszcze dwa koncerty w PRO MUSICA SARCA.
24 wrzeœnia o godz. 1600 bêdziemy mogli pos³uchaæ w koœciele koncertu chóralnego w wykonaniu zespo³u wokalnego
RONDO z Wroc³awia, pod dyrekcj¹ dr Ma³gorzaty Podzielny. Jest to zespó³ m³odych,
ucz¹cych siê muzyków, ale umiej¹cy zawstydziæ swoim profesjonalizmem i wysokim poziomem wykonawczym nawet du¿o starszych,
dojrza³ych artystów. Dziêki temu chór prowadzi bardzo bogat¹ dzia³alnoœci¹ koncertow¹ i
wielk¹ gratk¹ bêdzie goœciæ tych m³odych artystów tak¿e i w Œwieradowie.
Koncert fina³owy, który odbêdzie siê 8
paŸdziernika o godz. 1830 tak¿e zdominuje
muzyka chóralna. Goœciæ bêdziemy bowiem
znakomity chór kameralny CONSONANZA
dzia³aj¹cy przy Politechnice Wroc³awskiej,
pod kierunkiem prof. Marty Kierskiej-Witczak. To równie¿ zespó³ prowadz¹cy bardzo
bogat¹ dzia³alnoœæ koncertow¹, zarówno w
kraju, jak i za granic¹, ciesz¹cy siê wieloma
osi¹gniêciami w dziedzinie wykonawstwa
muzyki chóralnej.
Sama prof. Kierska-Witczak pe³ni od kilku lat funkcjê kierownika Zak³adu Muzyki
Koœcielnej na wroc³awskiej Akedemii Muzycznej, prowadz¹c bogat¹ dzia³alnoœæ edukacyjn¹ i popularyzatorsk¹, maj¹c¹ na celu sta³e podnoszenie jakoœci wykonawstwa muzycznego w naszych koœcio³ach.
Serdecznie zachêcam do udzia³u w organizowanych przez nas koncertach i wspierania dzie³a odnowy œwieradowskich organów.
Jakub Choros
jakubchoros@tlen.pl

Bajkowy œwiat Disneya
Wakacje przekona³y nas, ¿e dzieci nadal
uwielbiaj¹ bajki stworzone przez Disneya.
Czêsto s¹ to swobodne adaptacje znanych
ksi¹¿ek, ale dziêki nim dzieci mog¹ zapoznaæ
siê ze œwiatem antycznym, œredniowiecznym,
przygody afrykañskiej. W kolekcji bibliotecznej mo¿na odnaleŸæ Pocahontas, Mulan, Królewnê Œnie¿kê, 101 Dalmatyñczyków, Pinokia, Aladyna, Kaczora Donalda, Kubusia Puchatka, Kopciuszka i inne.
Dzieci mog³y porysowaæ, kolorowaæ prawie wszystkie znane postacie bajkowe, po raz
kolejny ogl¹da³y animowane kreskówki, a
przede wszystkim odbiera³y kolorowe znaczki z postaciami Disneya. Przez ca³e wakacje
trwa³a rywalizacja, dzieci podgl¹da³y, kto ile
ma ju¿ uzbieranych karteczek, a Nikola Szukiewicz, aby nie zgubiæ swoich bohaterów,
nakleja³a wszystkie do swojego specjalnego
zeszytu.
Rekordzistami, którzy mieli ponad 30
znaczków, okazali siê: Nikola Szukiewicz,
Dawid Jurczak i Kuba Olszewski, a w dalszej
kolejnoœci Dominik ¯ak i Julia Krzewina.
Trzeba te¿ pochwaliæ dzieci, które bra³y
udzia³ w konkursie plastyczno-technicznym
z okazji 130. rocznicy urodzin Pinokia. Wœród
przedszkolaków
zwyciê¿y³y: I – Justyna Lonycz (jej
pracê prezentujemy
na zdjêciu), II - Julia Krzewina, III Nikola Szukiewicz.
N a j l e p s i
uczniowie: I - Kuba
Olszewski, II – Kasia Salawa, III Ka-

sia Korowaj i Oliwia Goj¿ewska
Szczególnie du¿e brawa nale¿¹ siê Justynce Lonycz (z rodzicami wykona³a pajacyka z
drewna) oraz dla Kuby Olszewskiego.
Po raz kolejny apelujemy do rodziców:
ZAPISZ DZIECKO DO BIBLIOTEKI. NIGDY NIE JEST ZA PÓZNO, ANI ZA WCZEŒNIE!
Krystyna Piotrowska

9 sierpnia og³oszono przetarg na odbu- cyzj¹ wstrzymuje siê do czasu rozstrzygniêæ
dowê nawierzchni ul. Sk³odowskiej-Curie pozosta³ych zadañ w tym zakresie.
(dojazdowa do MZS) i Cichej (533 mb na od29 sierpnia rozpatrzono oferty na remont
cinku od posesji nr 17 do cmentarza), a 10 ul. Stokowej i pozosta³ych ulic w tym rejosierpnia na remont ulic: Stokowej, M³odych nie. Poszczególni wykonawcy zaproponowaTechników i Budowlanych – wszystko w ra- li ceny: BUDROMAX Gryfów – 721.456 z³,
mach usuwania skutków powodzi z 2010 r. Skanska Warszawa – 607.711 z³, HEMAXze 100-procentow¹ dotacj¹ MSWiA, z termi- MULIK – 528. 900 z³. Z t¹ ostatni¹ firm¹ umonem realizacji od 30 listopada.
wê podpisano 5 wrzeœnia.
10 sierpnia dokonano otwarcia ofert, jaNa remont ul. Cichej wp³ynê³a tylko jedkie nap³ynê³y po og³oszeniu przetargu na na oferta z firmy BUDROMAX - za 665.850
udzielenie kredytu bankowego na cele inwe- z³, a poniewa¿ gmina mia³a na ten cel tylko
stycyjne gminy w wysokoœci 2 mln z³. Wp³y- 511.000 z³, czeka teraz na decyzjê MSWiA o
nê³y oferty od banków: PKO BP O/Wroc³aw zwiêkszeniu dotacji.
(895.550 z³) oraz Pekao SA O/Wroc³aw
31 sierpnia podpisano umowê uzupe³(815.890 z³); z tym drugim 25 sierpnia podpi- niaj¹c¹ z Aniel¹ Sikor¹ z Wie¿y do remontu
sano umowê na kredyt, który gmina bêdzie cz¹stkowych dróg na kwotê 6.297,60 z³. Jej
sp³acaæ przez 10 lat.
zakres obejmuje remont 512 m2 nawierzchni
Po zakoñczeniu projektu „Einstein” gmi- ulic mieszank¹ kamienn¹, z terminem wykona uzyska³a 100-procentowe dofinansowanie nania do 30 wrzeœnia.
do kolejnego projektu edukacyjnego pod
7 wrzeœnia og³oszono przetargi na pozonazw¹ „Indywidualizacja nauczania w klasach sta³e zadania zimowego utrzymania. Na zaI-III”, w zwi¹zku z tym 12 sierpnia og³oszo- danie II (reszta centrum - 54.668 m2) termin
no przetarg na powy¿sze zadanie, które po- sk³adania ofert up³ywa 15 wrzeœnia, na zadadzielono na 8 czêœci. 24 sierpnia dokonano nie III (przedmieœcia – 47.409 m2) – 16 wrzeotwarcia oœmiu ofert, a 7 wrzeœnia z oferenta- œnia, a na zadanie IV (Czerniawa – 37.275 m2)
mi tymi podpisano umowy na zadanie, które- – 19 wrzeœnia.
(opr. aka)
go realizacja zakoñczy siê w grudniu 2012 i
styczniu 2013 r.
Wszyscy nauczyciele zaoferowali wykonanie us³ugi za kwotê 55,25 z³ za godzinê lekTKKF KWISA w rundzie jesiennej ma za sob¹
cyjn¹, a umowy podpisano z Gra¿yn¹ Kanstêpuj¹ce mecze: z Or³em Platerówka (3:1),
sprzak, Stanis³aw¹ Mackiewicz, Beat¹ Bielak,
LZS Radostów (5:1), Kruszywami Leœna (1:1)
Izabel¹ Salaw¹, Joann¹ Szaniawsk¹, Beat¹
£uczko, El¿biet¹ Kar³owicz i Lucyn¹ Fischer.
i Jaœnic¹ Opolno (11:0).
23 sierpnia podpisano umowê z Bo¿en¹
Kalendarz rozgrywek w grupie A do koñca seOchramowicz na dowóz dzieci do szkó³ przez
zonu przedstawia siê nastêpuj¹co:
firmê LEOPOLD. Gmina zap³aci 12,90 z³ za
18 IX, g. 1500: POGOÑ MARKOCICE - KWISA
1 km dowozu ka¿dym z trzech autobusów fir25 IX, g. 1500: KWISA - GRYF GRYFÓW
my. Umowê zawarto do koñca roku szkolne2 X, g. 1500: SUDETY GIEBU£TÓW - KWISA
go.
9 X, g. 1500: KWISA - STELLA LUBOMIERZ
24 sierpnia otwarto oferty na odbudowê
16 X, g. 1500: COSMOS RADZIMÓW - KWISA
ul. Sk³odowskiej z³o¿one przez firmy: AGA
23 X, g. 1500: KWISA - B£ÊKITNI STUDNISKA
DOM z Jawora (369 tys. z³), DROG-MAX ze
30 X, g. 1400: SKALNIK RÊBISZÓW - KWISA
Zgorzelca (325.317 z³), Mariusza Stachurskie6 XI, g. 1500: KWISA - BAZALT SULIKÓW
go ze Œwieradowa (315.918 z³), Romana Krawieckiego z Zarêby
(350 tys. z³) oraz HEMAX-MULIK z MirADMINISTRATOR CMENTARZY KOMUNALNYCH
ska (319.800 z³). 1
wrzeœnia umowê wyW ŒWIERADOWIE ZAK£AD US£UG POGRZEBOWYCH
konawcz¹ podpisano z

Pi³ka w grze

firm¹ M. Stachurskiego.
26 sierpnia og³oszono przetarg na zimowe utrzymanie dróg
i chodników – zadanie
I (ok. po³owa ulic i
chodników w centrum,
w sumie 59.141 m2). 6
wrzeœnia otwarto jedn¹
z³o¿on¹ ofertê od firmy
Paw³a Pilawskiego ze
Szklarskiej Porêby,
który wyceni³ dobê
jezdn¹ na 2.376 z³,
dobê niejezdn¹ na 594
z³, wywóz œniegu na
123 z³/godz., jednokrotne usuniêcie œliskoœci na 594 z³, a jednokrotne usuniêcie œliskoœci za 1 m2 – 4 gr.
Ca³oœæ oferty opiewa
na 225.156 z³, podczas
gdy Zamawiaj¹cy na to
zadanie przeznaczy³
136.000 z³, zatem z de-

A R E S

ŒWIERADÓW-ZDRÓJ, ul. Grunwaldzka
tel. (24 h) - 600 291 789, 606 884 741

CA£ODOBOWY TRANSPORT
ZW£OK KREMACJE ZW£OK
 EKSHUMACJETRUMNY  URNY
KRZY¯E ZNICZE WI¥ZANKI
 BUDOWA GROBOWCÓW
 FORMALNOŒCI ZWI¥ZANE
Z POCHÓWKIEM  KREDYTOWANIE
POGRZEBÓW W RAMACH ZASI£KU
ZUS KOMPLEKSOWA OPIEKA
NAD GROBAMI  NAGROBKI
GRANITOWE

PROFESJONALIZM I SOLIDNOŚĆ!

Jarmark osobliwości
27 i 28 sierpnia w hali spacerowej
odby³ siê I Ekologiczny Jarmark Rêkodzie³a i Minera³ów w Dolinie M³odoœci.
Przyjecha³o 13 wystawców i producentów przepiêknej bi¿uterii, artyku³ów z
drewna, minera³ów, pere³, a nawet szk³a
weneckiego i kryszta³u. Znalaz³y siê tak¿e piêkne wyroby z jedwabiu, lnu, koronki i filcu. Na dwóch stoiskach mo¿na by³o
samemu zaprojektowaæ bi¿uteriê, któr¹
od rêki wykonywa³ wystawca. Pierwszy
dzieñ jarmarku uœwietni³y dwa koncerty
- bia³oruskiego duetu „Wspólna Wêdrówka” oraz „Jelonka”.
W niedzielê do wystawców minera³ów do³¹czyli równie¿ lokalni twórcy ludowi. Na górnym tarasie ustawione by³y
przyozdobione sto³y z ró¿norodnymi ekologicznymi regionalnymi wyrobami,
wœród których nie zabrak³o wypieków
cukierniczych, nalewek, s³ojów ze
zdrow¹ ¿ywnoœci¹. Rozchwytywane by³y
œwie¿e pajdy pachn¹cego chleba ze smalcem
i miodem, mo¿na te¿ by³o kupiæ haftowane
obrusy, serwetki (fot. obok), koszule, szale i
torebki.
Oprawê muzyczn¹ przygotowa³ Irek Kudyba, a zwiedzaj¹cych i kupuj¹cych rozgrza-

Dar z serca p³yn¹cy

³y ponadto wystêpy zespo³ów folklorystycznych – „Chabry” i „Marysieñki”.
Udany start, jak równie¿ du¿e zainteresowanie mieszkañców i kuracjuszy wp³ynê³o na
podjecie decyzji, by kontynuowaæ jarmarki
w nastêpnych latach.

Jesieñ z homeopat¹
S¹ w ¿yciu rzeczy, na które nie mamy wp³ywu, a jedn¹ z nich jest up³ywaj¹cy czas. Skoñczy³y siê wakacje, podró¿e, wylegiwanie w s³oñcu; zafascynowani urokami lata wracamy do
szko³y, pracy, zapominaj¹c niejednokrotnie o
zbli¿aj¹cej siê jesieni. Nadchodz¹ce deszczowe, zimne i pozbawione s³oñca dni s¹ sygna³em, ¿e rozpoczyna siê okres wzmo¿onych infekcji.
Jak wzmocniæ system immunologiczny, by
uchroniæ organizm przed przeziêbieniami?
W okresie, gdy nie wystêpuj¹ jeszcze objawy przeziêbienia, warto przeprowadziæ profilaktykê z zastosowaniem leków homeopatycznych. Ju¿ wczesn¹ jesieni¹ przyjmujemy Oscillococcinum 200 K, do którego dodajemy jedn¹
dawkê Sulfur 15CH (jednorazowo jako katalizator reakcji obronnej organizmu). Z równie
dobrym skutkiem kuracjê mo¿emy przeprowadziæ przy pomocy leków Echinacea D6, Eupatorium 9CH, Euphrasia 9CH czy Engystol (tabletki podjêzykowe - terapia powinna trwaæ
minimum 3 tygodnie).
Jesienne dolegliwoœci to równie¿ katar. Leki
stosowane w rozwiniêtym katarze nosa s¹ dobierane g³ównie w zale¿noœci do rodzaju wydzieliny produkowanej przez zmienion¹ zapal-

nie b³onê nosa. W tej fazie najczêœciej stosuje
siê: Sticta pulmonaria 5CH, Kalium iodatum
5CH, Kalium bichromicum 9CH, Mercurius
solubilis 9CH, Pulsatilla 9CH.
W wiêkszoœci przypadków choroby przeziêbieniowe maj¹ t³o wirusowe i homeopatyczne kuracje odpornoœciowe mog¹ w istotny sposób przyczyniæ siê do ograniczenia negatywnych skutków nadu¿ywania antybiotyków w
terapii schorzeñ w obrêbie uk³adu oddechowego. Osoby szczególnie podatne na infekcje
powinny siêgn¹æ po leki homeopatyczne dostosowane do ich indywidualnego przypadku.
Nie nale¿y te¿ lekcewa¿yæ prostych zasad
profilaktyki, ze znakomitym skutkiem dzieñ
mo¿emy zaczynaæ od wypicia na czczo szklanki wody przegotowanej z miodem i cytryn¹, a
dla utrzymania kondycji zachêcam do codziennej gimnastyki czy rozruszania siê na œwie¿ym
powietrzu - pamiêtajmy tylko o odpowiednim
ubiorze, gdy¿ przemarzniêcie, jak i przegrzanie s¹ niewskazane.
W kolejnym artykule przedstawiê jak za
pomoc¹ leków homeopatycznych poradziæ sobie z gryp¹.
Grzegorz Bartocha
homeopata dyplomowany nr. rej. 9850310

OG£OSZENIE

OG£OSZENIE

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

pr
zetarg ofer
towy na najem lokalu w „Szarotce”
przetarg
ofertowy
pr
zy ul. Zdrojowej 2, o pow
przy
pow.. ok. 160 m2,
pr
zeznaczonego na dzia³alnoœæ us³ugow¹.
przeznaczonego
Oferty nale¿y sk³adaæ do 30 wrzeœnia
do godz 1000 w siedzibie Spó³ki (ul. Zdrojowa 2)
w sekretariacie, w zamkniêtej kopercie oznaczonej:
„Przetarg – pomieszczenie „Szarotka”.
Wadium w wys. 1.000 z³ nale¿y wp³aciæ
w kasie Spó³ki do 29 wrzeœnia do godz. 1500.
Spó³ka zastrzega sobie prawo odwo³ania
przetargu bez podania przyczyn.
Pe³na treœæ og³oszenia wraz z warunkami
zawarcia umowy znajduje siê na stronie
www
.uzdrowisko-swieradow
.pl
www.uzdrowisko-swieradow
.uzdrowisko-swieradow.pl
oraz na tablicy og³oszeñ w siedzibie Zarz¹du.
Szczegó³owych informacji udziela Renata Maroñ w pok. 10 lub telefonicznie: 75 78 20 737.

20 sierpnia w
hali spacerowej
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wa³brzychu przeprowadzi³o akcjê poboru krwi, gdy¿
zw³aszcza latem
brakuje tego cennego lekarstwa.
Do oddania krwi
zg³osi³y siê 34 osoby,
a po wstêpnym badaniu lekarskim pobrano krew od 30 z nich
(10 pañ i 20 panów),
w tym 12 mieszkañców Œwieradowa i okolic oraz 18 kuracjuszy
i turystów z Wroc³awia, Poznania, Warszawy,
S³upska, Gdañska i Sosnowca. Krwiodawcy
byli w wieku od 18 do 50 lat (z przewag¹ m³odych dawców). Przyjmuj¹c 450 ml krwi na
jednego krwiodawcê, w sumie oddali oni 13,5
litrów cennego leku.
Oprócz tzw. deputatu kalorycznego (2 cze-

kolady, orzeszki, konserwa miêsna oraz krem
czekoladowy) ka¿dy dawca w tym dniu otrzyma³ drobny upominek - d³ugopis i bransoletkê z logo Narodowego Centrum Krwi.
Teresa Kamiñska, specjalista ds. promocji krwiodawstwa, która koordynowa³a pobór
krwi, uwa¿a tê akcjê za udan¹ i zapowiedzia³a ponowny przyjazd.

Ostatni etap prywatyzacji
25 sierpnia w Ministerstwie Skarbu parafowano projekt umowy sprzeda¿y 13.459
udzia³ów stanowi¹cych 87,74 proc. kapita³u
zak³adowego spó³ki Uzdrowisko Œwieradów
- Czerniawa Sp. z o.o. z siedzib¹ w Œwieradowie-Zdroju pomiêdzy zespo³em ds. negocjacji, powo³anym do przeprowadzenia negocjacji przy prywatyzacji Spó³ki, a KGHM I
Fundusz Inwestycyjny Zamkniêty Aktywów
Niepublicznych z siedzib¹ we Wroc³awiu.
Parafowana umowa skontrolowana by³a przez
cztery departamenty w MSP: prawny i procesowy, finansów i bud¿etu, kontroli oraz po-

mocy publicznej.
Do 9 wrzeœnia ministerstwo wyznaczy³o
termin wynegocjowania i podpisania pakietu
socjalnego pomiêdzy inwestorem a zwi¹zkami zawodowymi dzia³aj¹cymi w Uzdrowisku,
po czym – jeszcze we wrzeœniu - nast¹pi podpisanie umowy sprzeda¿y Uzdrowiska w siedzibie ministerstwa - przy udziale notariusza
i zarz¹du, który podpisze oœwiadczenie o stanie spó³ki (bêdzie za³¹cznikiem do umowy).
Cenê za 1 udzia³, wartoœæ Spó³ki i wielkoœæ
pakietu inwestycyjnego MSP og³osi dopiero
po podpisaniu umowy z nowym w³aœcicielem.

o z radiem”
Halo
we „Lat
Halow
„Lato

Uzdrowisko „Œwieradów-Czerniawa” Sp. z o.o.
W Œwieradowie-Zdroju, ul. Zdrojowa 2
poszukuje kandydatów do pracy
w Dziale Marketingu

Mile widziane:
 doświadczenie w zawodzie,
 biegła znajomość obsługi komputera,
 podstawowa znajomość
języka niemieckiego i rosyjskiego
Zainteresowanych prosimy
o nadsyłanie ofert na adres:

adm@uzdrowisk
.pl
adm@uzdrowiskoo- swieradow
swieradow.pl

lub
Uzdrowisko „Świeradów --Czerniawa”
Czerniawa” Sp. z o.o.
59-850 Świeradów Zdrój ul. Zdrojowa 2
tel. 75 78 20 738 lub 75 78 20 502

W sobotê 20 sierpnia od rana w hali spacerowej rozgoœci³a
siê ekipa „Lata z radiem”. Dom Zdrojowy z hal¹ jak zwykle przykuwa najwiêksz¹ uwagê, a prowadz¹cy audycjê interesowali siê
histori¹ obiektu i lecznictwa uzdrowiskowego, Ÿród³ami wody,
radonem i efektem kuracji radoczynnej, a tak¿e ¿abkami –Radonkiem i Kwisi¹. Pani S³awa zachwycona by³a malowid³ami
roœlinnymi i witra¿ami w hali (co widaæ na zdjêciu), wszyscy
zaœ odbyli fachowe warsztaty obs³ugi œwieradowskiej pija³ki.

Gdy w pi¹tek 19 sierpnia przez miasto przesz³a nawa³nica, która zmieni³a ulice w rw¹ce potoki, a z parków znów
wyp³uka³a nowo utwardzone œcie¿ki, wszyscy bali siê, ¿e
pogoda pomiesza szyki organizatorom pikniku „Lata z
radiem”, zaplanowanego na sobotnie popo³udnie.
Obawy na szczêœcie okaza³y siê p³onne, pogoda dopisa³a,
by³o s³onecznie i ciep³o, ale pi¹tkowa ulewa zmieni³a stadion
w grz¹skie pobojowisko i problemy zaczê³y siê w momencie,
gdy na p³ytê musia³y wjechaæ ciê¿arówki ze sprzêtem – grzêz³y w niej na amen. Zwieziono kilka ton trocin, które czêœciowo zniwelowa³a koparka, a resztê za³atwili ³opatami ochotnicy, wœród których byli zarówno urzêdnicy, jak i cz³onkowie
ekipy technicznej oraz wolonatariusze. A ¿e s³oñce przygrzewa³o od rana, wysuszy³o nie tylko trociny, ale i murawê na
boisku, gdy zatem przyszli pierwsi widzowie, st¹pali ju¿ po
suchym w miarê gruncie.
Natomiast wszstko to, co dzia³o siê na scenie i wokó³ niej,
podlega ju¿ tylko indywidualnej ocenie kilku tysiêcy uczestników, którzy przewinêli siê przez piknik. Muzyczny koktajl
móg³ zaspokoiæ wszystkie gusty, bo ka¿dy z wykonawców –
zespó³ CHEMIA, Formacja Nie¿ywych Schabuff oraz Kora –
ma swoich zagorza³ych wielbicieli, a tak¿e skrytych przeciwników.
Nie by³o nudy, wokó³ sto³ów biesiadnych rozsiedli siê
mi³oœnicy napojów, smakosze pokornie stali w niekoñcz¹cej
siê kolejce do degustacji potraw z kuchni Roberta Sowy, dzieciaki szala³y podczas zabaw z Pani¹ Jagod¹ i w bezp³atnym
parku rozrywki, a ze stoj¹cego na dolnej p³ycie mammobusa
wychyla³a siê pani, która si³¹ niemal zaci¹ga³a pod aparaturê
badawcz¹ zd¹¿aj¹ce na piknik kobiety (w tym roku przebada³o siê tylko 29 pañ, rok temu 41).
Na scenie w przerwach miêdzy wystêpami prowadz¹cy
zapraszali do licznych konkursów dla panów, pañ, dzieci i
ca³ych rodzin, obficie obdarowuj¹c zwyciêzców atrakcyjnymi nagrodami. Tak¿e na p³ycie boiska by³o mnóstwo atrakcji,
jak choæby pokazy sadowienia dzieci w fotelikach i konkursy
zapiania pasów na czas.
Atrakcj¹ wieczoru by³y, jak siê ³atwo domyœliæ, pokazy
sztucznych ogni. Ca³a ekipa „Lata z radiem” by³a pod wra¿eniem naszej inicjatywy, bo przez wszystkie te lata, gdy piknik
obje¿d¿a miasta w Polsce, w ¿adnym z nich nie by³o takiego
fajerwerku, jak w Œwieradowie.
Pokaz rozbito na dwie czêœci: w pierwszej, przed koncertem Kory, wystrzelono 20 pojedynczych bomb, które Andrzej
Nowaczek, szef lubañskiej firmy „Fire Show”, gromadzi³ przez
rok, œci¹gaj¹c je z ró¿nych krajów œwiata. Bomby nosi³y tak
oryginalne nazwy, jak „¯ó³ta piwonia ze srebrnym ogonem”,
„Ogromna trzeszcz¹ca wierzba”, „Z³oty mieni¹cy siê sagowiec”, „Wielokolorowe ruchome gwiazdy z opadaj¹cymi liœæmi”, „Srebrny motyl z zielonym mieni¹cym siê wnêtrzem”
czy „Korolla z tysi¹cem niebieskich wystrza³ów”.
Prowadz¹cy mia³ niema³o frajdy, gdy recytowa³ do mikrofonu: „Ten ³adunek, który zaraz zobaczymy, zosta³ wyprodukowany przez w³osk¹ firmê VACALLUZZO i stanowi typowy
przyk³ad w³oskiej pirotechniki kulistej. Na niebie zobaczymy
kulê, która rozleci siê w tzw. s³onecznik poprzecinany ró¿nokolorowymi liniami, które w ciszy przetn¹ nocne niebo” („Niebieski kwiat s³oneczny z czerwonymi koñcówkami”) lub
„Bomba produkcji Kataloñskiej. Nie jest ona typowa dla Hiszpanii, gdy¿ jest doœæ cicha. Jednak urok mieni¹cego siê z³otego motyla przyj¹³ siê tam doœæ mocno i stanowi sta³y element
wiêkszoœci pokazów. Bomba znów oparta na magnesie, który
pozwala siê temu specyficznymi efektowi piêknie mieniæ na
ciemnym niebie” („Z³oty mieni¹cy siê motyl”) lub „Ten ³adunek znany jest z piêknego brokatowego ogona, który zakoñczy
potê¿na niebieska piwonia ze z³otym centrum. Jest to klasyczny ³adunek disneylandzki – piêkny okr¹g³y, pe³ny kszta³t z
odpowiednimi barwami. Barwnik niebieski w pirotechnice jest
bardzo trudny do uzyskania. Podziwiajmy wiêc
prace tajwañskich pirotechników” („Niebieska piwonia z ogonem i brokatowym wnêtrzem”).
Po wystêpie Kory, gdy ciemnoœci spowi³y niebo, w górê strzeli³y wielobarwne pióropusze,
rozœwietlaj¹ce stadion,
widzów i miasto.
A za rok znów do nas
zawita „Lato z radiem” taka deklaracja pad³a ze
sceny tu¿ przed „bombowym” pokazem, wiêc
trzymamy za s³owo.
(aka)

Zdjêcia: Tomasz Chmielowiec, Adam Karolczuk i Kasia Matelska

PODZIÊKOW
ANIA
PODZIÊKOWANIA
W imieniu burmistrza sk³adam podziêkowania
wszystkim osobom i istytucjom, dziêki którym
sprawnie i bez ¿adnych zak³óceñ uda³o siê przygotowaæ i poprowadziæ imprezê „Lata z radiem”,
w szczególnoœci zaœ: Policji, Stra¿y Miejskiej,
stra¿akom-ochotnikom, „Impelowi” (za profesjonalizm), a tak¿e kolegom z urzêdu: Izie Jurczak,
Mariuszowi Pyszowi, Tomkowi Chmielowcowi, Ali
Piotrowskiej, Ani Ba³azy, a tak¿e wszystkim ochotnikom oraz Agnieszce Szwarc i jej dziewczynom
ze „Spinacza” Dorota Marek-Miakienko

Na nowo ma być nastrojowo

Fundusze Europejskie – dla rozwoju Dolnego Œl¹ska
Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 6 - Wykorzystanie
i promocja potencja³u turystycznego i kulturowego Dolnego Œl¹ska („Turystyka i Kultura”), Dzia³anie 6.1 Turystyka uzdrowiskowa. Ca³kowita wartoœæ Projektu wynosi 5.225.307,93 z³ w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego – 3.354.976,21 z³

Powy¿ej - na nowo u³o¿ona nawierzchnia tarasu z zachowaniem dawnego wzoru z p³yt kamiennych. Poni¿ej - odrestaurowana kamieniarka murów i schodów ³¹cz¹cych oba tarasy.

Po zimie na placu budowy zadania inwestycyjnego pn. REWITALIZACJA
KOMPLEKSU PARKÓW UZDROWISKOWYCH W ŒWIERADOWIE-ZDROJU rozpoczêto roboty od wykonania wycinek w drzewostanie, maj¹cych na celu usuniêcie drzew w z³ym stanie technicznym
oraz uzyskanie zaplanowanych osi widokowych. Przeprowadzono tak¿e ciêcia pielêgnacyjne, których celem by³o oczyszczenie
z posuszu i ponowne uformowanie koron
okreœlonych drzew.
Przyst¹piono równie¿ do prac zwi¹zanych
z renowacj¹ murów oporowych oraz nawierzchni dolnego tarasu zdrojowego. Rozpoczêto ciœnieniowe mycie murów oporowych

oraz uzupe³nianie wykruszonych spoin ciosów piaskowcowych.
Wykonawca przyst¹pi³
tak¿e do rozbiórki
obecnej nawierzchni
tarasu, dokonuj¹c jednoczesnej selekcji p³yt
piaskowcowych i ich
przygotowania do ponownego wbudowania. PóŸniej wykonano
korytowanie ca³ego tarasu i rozpoczêto prace maj¹ce na celu
wzmocnienie dolnych
warstw konstrukcyjnych odrestaurowywanego tarasu. Poprawa
parametrów noœnych
zosta³a uzyskana poprzez wzmocnienie go
kruszywem kamiennym, które sta³o siê baz¹
do wylewki betonowej (gruboœæ 10 cm) stanowi¹cej g³ówny element konstrukcyjny korpusu tarasu. Nastêpnie ruszy³y zwi¹zane z ponownym uk³adaniem jego nawierzchni (przy
zachowaniu istniej¹cego wzoru), zarówno z
p³yt odzyskanych z rozbiórki oraz nowych,
które zast¹pi¹ te spêkane, nienadaj¹ce siê do
ponownego u¿ycia.
G³ówny ciê¿ar robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego obejmuje jednak¿e przebudowê alejek parkowych, na których dwie brygady sukcesywnie wymieniaj¹
nawierzchniê asfaltow¹ na mineraln¹. W niektórych fragmentach parku koniecznym okaza³o siê zastosowanie drena¿u w celu odpro-

U góry - ¿wirowe alejki w dolnym parku (oby nie podzieli³y losu œcie¿ek poni¿ej koœcio³a, z
których po ka¿dej ulewie nawierzchnia sp³ywa na ul. Zdrojow¹). U do³u - chyba nigdy nie by³o
w Œwieradowie tylu ³awek, co obecnie.

wadzenia z ci¹gów pieszych wysi¹ków wód
gruntowych.
Ustawiane s¹ te¿ nowe ³awki i kosze na
œmieci, a po zakoñczeniu prac budowlanych
(pocz¹tek paŸdziernika) rozpocznie siê po-

Góry jak malowane

Z lewej - uczestnicy pleneru podczas wernisa¿u, powy¿ej, obok
i u do³u - prace oddaj¹ce ducha izerskiej rzeczywistoœci.
Ju¿ po raz 11. Park Hotel goœci³ artystów, którzy od 7 do 13 sierpnia na
przemian tworzyli i chodzili po górach, szukaj¹c tam natchnienia dla swych dzie³.
Efekt ich pracy mogliœmy podziwiaæ na wersnisa¿u, który tradycyjnie po³¹czony
by³ z fina³owym koncertem Euroorkiestr.
Halina Pokorska, która jest komisarzem pleneru od samego pocz¹tku, podkreœla, i¿ wszystko siê zmienia wokó³, ale jedno jest niezmienne: cudowna atmosfera, któr¹ stwarzaj¹ pañstwo Barbara i Wies³aw Buczyñscy. - Œwietnie nam
siê pracuje, a przecie¿ my, artyœci, z definicji jesteœmy ba³aganiarzami, to trochê
trudno nam siê by³o znaleŸæ z tym naszym ba³aganiarstwem w sterylnych warunkach w Hotelu, w dodatku rozpieszczani przez gospodarzy.

Choæ wielu artystów nie mog³o z ró¿nych powodow przybyæ do Œwieradowa,
na wernisa¿u uda³o siê zgromadziæ znacznie wiêcej prac ni¿ w poprzednich latach, co œwiadczy i o pracowitoœci plastyków, i o sp³ywaj¹cym natchnieniu.
Debiutuj¹ca na plenerze Joanna Mieszko-Nita z Trzciñska-Zdroju jest z zawodu rzeŸbiark¹, wiêc sobie g³ównie szkicowa³a, a za rok pani Barbara obieca³a
jej za³atwiæ kawa³ek piaskowca i - jak mówi - bêdzie sobie ry³a.
Inny debiutant, szczecinianin Leszek ¯ebrowski, autor plakatu reklamuj¹cego plener (a¿ dziw - to pierwszy plakat w dziejach imprezy), wiele spacerowa³
po górach, urzek³o go œwie¿e powietrze i leniwy tryb ¿ycia, a ca³kowitym przebojem by³a dlañ wizyta na Zamku Czocha. I wszyscy chc¹ byæ tu za rok.

rz¹dkowanie terenu, nasadzanie drzew i krzewów oraz urz¹dzanie trawników w miejscach
po prowadzonych robotach.
Mariusz Pysz

Dzień Integracji

APEL OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŚWIERADOWIE-ZDROJU
Drodzy Mieszkañcy!
Stra¿acy ochotnicy od pokoleñ pe³ni¹ bezinteresown¹
s³u¿bê w ochronie zdrowia, ¿ycia, mienia, œrodowiska,
kultury i tradycji naszego miasta. Kieruj¹ siê najszlachetniejszymi ideami w s³u¿eniu dobru drugiego cz³owieka,
bezinteresownym odruchem serca, nios¹ pomoc we wszelkich zagro¿eniach, a pokonanie ich wymaga coraz wy¿szych umiejêtnoœci ochotników OSP oraz wyposa¿enia
naszej jednostki w nowoczesny i specjalistyczny sprzêt
ratowniczy, którego, niestety, nam brakuje.
Dlatego APELUJEM i PROSIMY:
 przedsiêbiorców,
 spo³eczeñstwo,
 sympatyków i przyjació³ OSP,
 wszystkich tych, którym pomogliœmy w przesz³oœci oraz przysz³oœci bêdziemy pomagaæ ratowaæ zdrowie,
¿ycie i mienie o PRZEKAZANIE darowizny na rzecz Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Œwieradowie-Zdroju.
, Szanowni Pañstwo mog¹ nas wesprzeæ! Zgodnie z
art. 18 pkt 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z
2000 r., nr 54, poz. 654 ze zmianami) podstawê opodatkowania, z zastrze¿eniem art. 21 i 22, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 7 albo w art. 7a ust. 1, po
odliczeniu darowizn przekazanych na cele okreœlone w
art. 4 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci po¿yt-

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

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

Cz³onkowie Zarz¹du
oraz stra¿acy ochotnicy OSP
w Œwieradowie-Zdroju

STOP UZALE¯NIENIOM, STOP PRZEMOCY!
Miejska Komisja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych informuje, ¿e w Urzêdzie Miasta przy ul. 11 Listopada
35, pok. nr 24a (II p.), w poniedzia³ki od 1600 do1900 oraz w pi¹tki 1700 do1900 czynny jest Punkt KonsultacyjnoInformacyjny dla uzale¿nionych od alkoholu i narkotyków, jak te¿ dla osób z rodzin,
gdzie nadu¿ywany jest alkohol i narkotyki, dla osób wspó³uzale¿nionych oraz ofiar
przemocy w rodzinie.
Tel. 75 78 17 668 - w dniach i godzinach konsultacji. Rozmowy indywidualne w
poniedzia³ki w godz. 1600-1700.
Przy Punkcie powsta³a te¿ Grupa Wsparcia, w której - w zwi¹zku z koniecznoœci¹
rozdzielenia zajêæ - osoby uzale¿nione spotykaæ siê bêd¹ w poniedzia³ki w godz. 17001900, a osoby wspó³uzale¿nione - w pi¹tki od godz 1600 do1900.
GW pozwoli odpowiedzieæ na pytania: co to jest uzale¿nienie? na czym polega wspó³uzale¿nienie? jak motywowaæ osobê uzale¿nion¹ do podjêcia leczenia? itp.

Korzystaj¹c z zaproszenia w³aœcicieli DW
„Nad Strumykiem”, 48 cz³onków „Œwieradowskich Or³ów” i Szkó³ki Rowerowej „Szprycha”
wraz z opiekunami zorganizowa³o 12 sierpnia
Dzieñ Integracji Polsko-Czeczeñskiej.
41-osobowa grupa uchodŸców z Czeczenii pod opiek¹ 4 wychowawców i 3 gruziñskich
wolontariuszy przebywaj¹cych u nas na koloniach nie tylko wypoczywa³a i poznawa³a uroki
Gór i Pogórza Izerskiego, ale tak¿e realizowa³a
projekt „Wspólny dom – Polska. Integracja
azylantów, cudzoziemców ze statusem i
ochron¹ uzupe³niaj¹c¹ poprzez pomoc socjaln¹, psychologiczn¹, edukacyjn¹ i prawn¹”.
Dzieñ Integracji zacz¹³ siê od wspólnej
wycieczki na Zajêcznik œcie¿k¹ dydaktyczn¹

Poobiednia czêœæ dnia rozpoczê³a siê na
boiskach szkolnych towarzyskim meczem w
pi³kê no¿n¹. Licznie zgromadzona publicznoœæ,
która o meczu dowiedzia³a siê poczt¹ pantoflow¹, dopingowa³a dru¿yny staraj¹ce siê zdobyæ upragnionego gola. Skuteczniejszy okaza³
siê œwieradowski zespó³, który wygra³ 6:1.
Kontynuacj¹ Dnia Integracji by³ godzinny
spacer do leœnego punktu turystycznego ko³o
DW „Czeszka”, gdzie zorganizowano ognisko
po³¹czone z pieczeniem kie³basek, rozmowami i wspólnymi zabawami, które przerywa³ czasami intensywnie padaj¹cy deszcz.
Szkoda, ¿e spotkanie skoñczy³o siê tak
szybko i mimo starañ nie uda³o siê nam nauczyæ wszystkich imion naszych czeczeñskich

Nadleœnictwa „Œwieradów” dziêki czemu w
³atwy i przystêpny sposób uczestnicy poznali
florê i faunê Gór Izerskich. Podczas odpoczynku „Or³y” zorganizowa³y naukê pl¹sów i zabaw
integracyjnych, jednak do udzia³u w nich trudno by³o przekonaæ naszych przyjació³, którzy
chêtniej stali z boku i obserwowali ni¿ bawili
siê poprzez ruch i piosenkê. Znacznie wiêksze
zainteresowanie wzbudzi³a wœród nich wspinaczka na znajduj¹c¹ siê poni¿ej szczytu ska³kê Iglicê.

kolegów. Wiêkszoœæ z nich mówi doskonale po
polsku i uczy siê w polskich szko³ach, ale sercem jest zwi¹zana ze swoj¹ ojczyzn¹, któr¹ z
powodu wojennej zawieruchy musieli opuœciæ.
Wakacyjne spotkanie z czeczeñsk¹ m³odzie¿¹ pozwoli³o nie tylko zawrzeæ nowe znajomoœci i poznaæ bli¿ej odmienn¹ kulturê, zwyczaje, wierzenia, ale tak¿e nauczy³o nas tolerancji wzglêdem odmiennych zachowañ. A
„Œwieradowskie Or³y” udowodni³y, ¿e nawet na
wakacjach mo¿na na nie liczyæ.
(TF)

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

Œwieradów – kawalerka 33,5 m2 spó³dzielcze w³asnoœciowe 68.000 z³
Œwieradów – mieszkanie w bloku, osobne wejœcie, 68 m2, niski parter, przejœciowe, 92.000 z³
Œwieradów – mieszkanie na os. Korczaka, 44,6 m2, dwa pokoje, 115.000 z³
Œwieradów – piêtro domu przy ul. Cmentarnej, 69 m2, do remontu, 135.000 z³
Œwieradów – mieszkanie w bloku, 55 m2, trzy pokoje, zadbane, 199.000 z³
Œwieradów – dom do remontu, 220 m2, po³o¿ony wysoko pod lasem, 305.000 z³
Œwieradów – ul. Bronka Czecha, parter domu, 105 m2, 410.000 z³
Œwieradów – stary dom, ul. Osiedlowa, dzia³ka 1,5 ha, 350.000 z³
Œwieradów – nowy dom, 150 m2, dzia³ka 2.348 m2, okolice „Malachitu”, 650.000 z³
Œwieradów – ul. Batorego, dzia³ka 2.500 m2, pod us³ugi turystyczne, do 5 kondygn., 530.000 z³
Œwieradów – dzia³ka, 3.630 m2, 150 m od gondoli, pod us³ugi turystyczne, do IV kondygnacji
Œwieradów – ul. Sienkiewicza, 2,38 ha, pod turystykê i zabudowê wielorodzinn¹, IV kondygnacje
Œwieradów – ul. Piastowska, 7.651 m2, pod us³ugi turystyczne, pe³ne uzbrojenie, IV kondygnacje
Œwieradów – ul. Go³êbia, dzia³ka 3.100 m2, piêkne widoki, 86.000 z³
Œwieradów – okolice ul. Wiœniowej, dzia³ka 640 m2, pod zabudowê jednorodzinn¹, 120.000 z³
Œwieradów – dwa lokale handlowe w centrum do wynajêcia, 65 m2 i 120 m2
Œwieradów – w ofercie nowe pensjonaty z restauracjami na sprzeda¿
Czerniawa – mieszkanie na II piêtrze, 78 m2, c.o. - piec w ³azience, 135.000 z³
Czerniawa – mieszkanie, 92 m2, I piêtro, 3 pokoje, wyremontowane, 155.000 z³
Czerniawa – nowy dom, 350 m2, z mo¿liwoœci¹ pokoi pod wynajem, dzia³ka 1,2 ha
Czerniawa – ma³y dom do remontu, dzia³ka 396 m2 + 1.356 m2, 110.000 z³
Czerniawa – dzia³ki budowlane po 1.500 m2, po 49.500 z³
Czerniawa – 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, 60.000 z³
Czerniawa – dzia³ka 4.563 m2, ul. G³ówna, zabudowa do 3 kondygnacji, 250.000 z³
Or³owice – mieszkanie do remontu, 42 m2, 65.000 z³
Pobiedna – mieszkanie 63 m2, parter, 150 m od granic Œwieradowa, 93.000 z³
Pobiedna – dzia³ka budowlana, 1.170 m2, piekne miejsce, widok na góry, 37.000 z³
Pobiedna – dzia³ka budowlana na po³udniowym stoku, 1.700 m2, 47.000 z³
Pobiedna – dzia³ka budowlana przy asfalcie ko³o teatruu „Klinika Lalek”, 4.700 m2, 39.000 z³
Wolimierz – dzia³ka budowlana, 2.000 m2, przy asfalcie ko³o Alchemika, 38.000 z³
Wolimierz – nowy prosperuj¹cy pensjonat, 500 m2, dzia³ka 7.000 m2
Ml¹dz – dzia³ka 1.336 m2, przy asfalcie, 33.400 z³
Giebu³tów – Augustów – dzia³ka 5.500 m2 pod zabudowê, 12 km od Œwieradowa, 33.000 z³
Mirsk – mieszkanie, 54 m2, trzy pokoje w bloku, II piêtro, 100.000 z³
Mirsk – mieszkanie, 60 m2, dwa pokoje, II piêtro plus lokal na parterze obok rynku, 85.000 z³
Mroczkowice – dzia³ka 1.200 m2, wydane warunki zabudowy, woda i kanalizacja, 36.000 z³
Wola Augustowska – blisko Œwieradowa, 0,5 ha, rozpoczêta budowa, studnia g³êbinowa, 95.000 z³
Wieœ nad Zalewem Z³otnickim, 20 km od Œwieradowa – dzia³ka budowlana 3.795 m2, 25.000 z³

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

Szkółka rowerowa 2011

Od 12 do 14 sierpnia w Szklarskiej Porêbie odbywa³ siê rowerowy Bike Festival,
na który z³o¿y³y siê zawody w takich konkurencjach jak: downhill (ekstremalny
zjazd rowerem na czas), dirt town (jazda
po torze i wykonywanie ró¿nych tricków
na kilkumetrowej wysokoœci hopkach),
trial (przejazd przez wysokie przeszkody z
jak najmniejsz¹ liczb¹ podparæ nogami)
oraz maraton.
Dziêki naszemu skateparkowi coraz
wiêksz¹ popularnoœci¹ wœród dzieci cieszy siê
freestyle, wiêc w sobotê pojechaliœmy busem
podziwiaæ tricki najlepszych polskich zawodników. Pogoda nie by³a sprzyjaj¹ca, gdy¿ co
chwilê pada³o, uda³o nam siê jednak zobaczyæ
zawody trialowe, zebraæ trochê gad¿etów na
pami¹tkê i zapisaæ na niedzielne zawody w
maratonie MTB.
W niedzielê rano pojechaliœmy do Szklarskiej ju¿ z rowerami, ¿eby wzi¹æ udzia³ w
zawodach, które odbywa³y siê na trasie dooko³a jeziorka znajduj¹cego siê pod Szrenic¹.
Pêtla mia³a kilkaset metrów d³ugoœci i by³a
pokonywana raz, dwa lub trzy razy, w zale¿noœci od wieku uczestników.
W zawodach wziê³a udzia³ ponad 100
dzieci z Polski i Czech, a ja z radoœci¹ mogê
siê pochwaliæ, ¿e zaliczyliœmy jedno zwyciêstwo, jedno trzecie miejsce, a reszta dzieci
równie¿ spisa³a siê bardzo dobrze i mimo
upadków i pecha ukoñczy³y swoje przejazdy
w pierwszej 10.
Wyniki zawodów - kategoria 7-8 lat:
III - Kacper Mendrak, IV - Olek Hryñko
(Marcel Szczekulski i Ewelina Prusewicz zaliczyli upadki).
Kategoria 9-11 lat:
I – Daniel Olkowski, IV – Patryk Olkowski, VII – Dawid Jurczak, VIII – Kacper
Reimann.

SCHEINER

Wszyscy uczestnicy dostali pami¹tkowe
medale, a Daniel i Kacper równie¿ puchary,
dyplomy i kaski rowerowe.
O kondycji dzieci niech œwiadczy jeszcze
fakt, ¿e ze Ski Areny wracaliœmy na rowerach
(ponad 20 km).
Podsumowanie szkó³ki rowerowej zamieœcimy w nastêpnym numerze.
Tomasz Mitkiewicz

U góry od lewej: Kacper Mandrak, Aleksander Hryñko, Marcel Szczekulski, Ewelina Prusewicz,
Daniel Olkowski, Patryk Olkowski, Kacper Reimann i Dawid Jurczak. Obok na najwy¿szym stopniu D. Olkowski, zwyciêzca w kategorii 9-11 lat.
PS. W lipcu w Œwieradowie odby³y siê
zawody MTB Enduro Trophy w których wziê³o udzia³ ok 100 zawodników. Impreza by³a
bardzo widowiskowa, pe³na karko³omnych
zjazdów, upadków, s³owem - adrenalina. Niestety, ¿adnych informacji ani reklamy o tym
wydarzeniu nie by³o, a szkoda, wszak jesteœmy uzdrowiskiem i trochê promocji i informacji o tego typu zawodach przynajmniej
zwiêkszy³oby frekwencjê wœród potencjalnych
obserwatorów.

NIERUCHOMOŒCI

Kr ólewska gra

ŒWIERADOWSKIE

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

SNS 1114 - Œwieradów. Piêtro stylowej willi,
120 m2, z widokiem na panoramê Gór Izerskich.
Do mieszkania przynale¿y po³owa strychu i udzia³
w piwnicach. Dzia³ka pod budynkiem - 1.604 m2.
Do odtworzenia du¿y balkon. Mieszkanie wymaga
remontu. Cena 290.000 z³.

U góry uczestnicy Spotkañ, u do³u Dorota Marek-Miakienko wrêcza Puchar Burmistrza Dariuszowi Rymaszewskiemu.

SNS 1398 - Œwieradów. Piêtro domu 90 m2,
wysoko po³o¿one na granicy lasu, z panoram¹ na
ca³e miasto. Obok wyci¹g orczykowy. Mieszkanie
po remoncie, salon 34 m2. Cena 295.000 z³.

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

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

Od 26 do 28 sierpnia ju¿ po raz dziesi¹ty odbywa³y siê w Œwieradowie Miêdzynarodowe Spotkania Szachowe
Dzieci M³odzie¿y EUROREGIONU
NYSA, organizowane tradycyjnie przez
Urz¹d Miasta i Uzdrowisko, a których
animatorem od pocz¹tku istnienia imprezy jest Romuald Kuœnierz.
W licznych turniejach wystartowa³o
ogó³em 35 zawodników, w tym – po latach posuchy – jeden œwieradowianin, Dariusz
Rymaszewski, który w dodatku wygra³ XXXI
(ex equo z Wojciechem Kmiecikiem) Miêdzynarodowy B³yskawiczny Turniej Szachowy o
Puchar Burmistrza Miasta pokonuj¹c 29 rywali (trzecia by³a Emilia Kmiecik).
Na otwarcie zawodów rozegrano dru¿ynowy turniej o puchar Sobies³awa Zasady,
który zapewne stanie w gablocie klubu BKS
Boles³awiec, jako ¿e tamtejsi szachiœci okazali siê najlepsi (Pola Juchaniuk, Oliwia Sas,
Maria Koplicz, Jacek Malinowski). Drugie
miejsce zajê³a pierwsza dru¿yna Debiutu
Przedwojów, a trzecie – drugi zespó³ z tej
miejscowoœci.
Miêdzynarodowy turniej dla dzieci i m³odzie¿y do 20 lat wygra³ Fabian Œwiês przed

Przemys³awem Go³uchem (obaj z Debiutu) i
Marcelem Sasem (BKS).
X Miêdzynarodowy B³yskawiczny Turniej
Szachowy o Puchar Prezesa Uzdrowiska
„Œwieradów-Czerniawa” wygra³a Emilia
Kmiecik (Debiut). Drugie miejsce ex equo
zajêli Wojciech
Kmiecik (Debiut) i
Waldemar Maciejewski (Piechowice).
Zawody sêdziowa³ Stanis³aw Zygarowicz.
Tekst Adam Karolczuk
Zdjêcia Wies³aw Biernat

Czynniki wychowawcze
a kszta³towanie siê
osobowoœci dziecka
Naturalnym œrodowiskiem ¿ycia dzieci i
m³odzie¿y jest rodzina, która oddzia³uje na nie
socjalizuj¹co, stwarzaj¹c warunki sprzyjaj¹ce rozwojowi. Niezale¿nie od tego, jak funkcjonuje, czy jest œrodowiskiem zdrowym i
wartoœciowym moralnie, czy te¿ przejawia
wyraŸne cechy patologii – w ka¿dym przypadku kszta³tuje osobowoœæ, postawê spo³eczn¹, przyczyniaj¹c siê pozytywnie b¹dŸ
negatywnie do przysz³ych losów dziecka. Aby
dobrze funkcjonowaæ pod wzglêdem wychowawczym, rodzina powinna byæ pe³na, tzn.
sk³adaj¹ca siê z obojga rodziców i rodzeñstwa.
Nie zawsze jest to mo¿liwe, wa¿nym jest
wówczas, aby ojciec i matka, oboje starali siê
uczestniczyæ w ¿yciu dziecka. W niektórych
sytuacjach losowych brak jednego z rodziców,
równie¿ jedynactwo wyrównane jest czynnikami takimi jak: dobra atmosfera, serdeczny
stosunek do dziecka, w³aœciwe oddzia³ywanie wychowawcze.
Pod wzglêdem wychowawczym szczególnie wa¿ny dla rozwoju i wychowania dziecka
jest stosunek emocjonalny rodziców do dziecka, jak równie¿ stopieñ kontroli zachowañ.
Emocjonalny stosunek wyra¿any jest poprzez zachowanie siê rodzica wobec dziecka
i ma ogromne znaczenie dla kszta³towania siê
jego prawid³owej osobowoœci. O skutecznoœci oddzia³ywañ wychowawczych powinna
decydowaæ jakoœæ zwi¹zku emocjonalnego z
dzieckiem, który rodzice myl¹ z zestawem
w³asnych metod wychowawczych. Jedn¹ z
istotnych postaw rodzicielskich wywieraj¹cych g³êboki wp³yw na dziecko jest mi³oœæ,
która powinna byæ wyra¿ana w ka¿dym s³owie, w ka¿dej czynnoœci, w ka¿dym geœcie
kierowanym wobec dziecka. Rodzic powinien
dostarczaæ dziecku doœwiadczeñ koniecznych
do jego w³aœciwego rozwoju poprzez informowanie go o tym, co myœli i czuje, poprzez
obdarzanie go uwag¹, zainteresowaniem siê
jego potrzebami.
Postêpowanie rodzica, który okazuje swo-

je uczucia dziecku, np. przytula, wyra¿a zadowolenie z kontaktów (jestem zadowolony,
¿e ciê mam), ujawnia, ¿e interesuj¹ go sprawy i problemy dziecka, wywo³uje u dziecka
reakcjê w postaci specyficznego zachowania,
które charakteryzuje siê prawid³owymi symptomami, daj¹c mu poczucie bezpieczeñstwa.
Pozytywny stosunek emocjonalny rodziców do dziecka przejawia siê tak¿e w okazywaniu cierpliwoœci, gotowoœci zajmowania siê
nim, t³umaczeniu, objaœnianiu, ³atwoœci¹ nawi¹zywania z nim kontaktu. Nadmieniæ nale¿y, ¿e rodzice czêsto pope³niaj¹ znacz¹ce b³êdy wychowawcze w postaci bezwarunkowej
akceptacji, postawie nadmiernie opiekuñczej
lub chroni¹cej. S¹ to skrajne przypadki postaw rodziców wobec dziecka. Sytuacja, w
której rodzice kochaj¹ dziecko, ale nie potrafi¹ lub z jakiœ przyczyn nie okazuj¹ uczuæ,
powoduje wysy³anie sprzecznych komunikatów, które dziecko odbiera, ¿e jest nieakceptowane, niekochane i niewa¿ne. Sytuacja ta
powoduje, ¿e zachowania dziecka w postaci
wzbudzania zainteresowania nim nie zawsze
bêd¹ zrozumia³e dla rodziców. W skrajnych
przypadkach okazywanie przez rodziców obojêtnoœci, wrêcz odrzucanie dziecka, zepchniêcie na margines rodziny, traktowanie opieki
jako przykrego obowi¹zku doprowadza do
powstania niebezpiecznych zaburzeñ w rozwoju dziecka. Z czasem dziecko nie akceptuj¹c dyskomfortowej dla niego sytuacji usi³uje
walczyæ o swoj¹ pozycjê, zwracaj¹c na siebie
uwagê z³ym zachowaniem, nie akceptowanym
przez rodziców, równie¿ przez otoczenie. Zaczynaj¹ siê wówczas problemy w szkole, konflikty z rówieœnikami, krn¹brnoœæ wobec nauczyciela. Wynika st¹d, jak wielka jest potrzeba przywi¹zania i doznawania uczuæ ze strony rodziców.
Na temat stopnia kontroli zachowañ napiszê w nastêpnym artykule.
Danuta Erling
danusiaerling@yahoo.pl

Gotuj z Przystup¹

Ma³o który z naszych Czytelników,
zw³aszcza m³odych, nie zaliczy³ wizyty w
multikinie i nie macza³ zakupionego nachos
w którymœ z licznych oferowanych sosów:
czosnkowym, koperkowym, musztardowym
czy w salsie. Niewielu jednak wie, ¿e te sosy
to w³aœnie dipy. Jest ich kilkaset rodzajów,
w³aœciwie ka¿dy mo¿e stworzyæ swój w³asny
smak, jako ¿e w tej dziedzinie nie ma ¿adnych granic.
Dipy najlepiej smakuj¹ do poszczególnych
dañ grillowych i surowych warzyw. Mi³o jest
zorganizowaæ przyjêcie, podaæ mnóstwo warzyw (marchew w s³upki, broku³ ró¿e, seler
naciowy) i ustawiæ na stole kilka dipów do
wyboru, by goœcie mogli sobie maczaæ i chrupaæ.
Ale na pocz¹tek kilka s³ów o tym, czym
jest dip. To kompozycja ró¿nych dodatków z
udzia³em jogurtu naturalnego, majonezu,
œmietany, a nawet koncentratu pomidorowego, do których dodajemy warzywa, przyprawy, a tak¿e ryby
(³osoœ, tuñczyk).
Koñcz¹cy siê z
wolna sezon grillowy po¿egnajmy dipem czosnkowym
do piersi z kurczaka.
Sk³adniki: filet
z kurczaka, olej
s³onecznikowy,

czosnek, koper œwie¿y, papryka s³odka mielona, sól i pieprz, majonez i oczywiœcie jogurt.
Filet marynujemy w oleju, soli i pieprzu
przez oko³o pó³torej godziny. Przed wrzuceniem miêsa na ruszt, oprószamy go delikatnie
czerwon¹ s³odk¹ papryk¹ i pieczemy ok. 4-5
minut z ka¿dej strony.

Rübezahl
Wir wandern still in grüner Einsamkeit,
Das Herz beengt von allzu ruh’gem Schweigen
Da stockt der Fuss! - Was hockt dort bös’ beiseit?
Was lauert unter dunklen Fichtenzweigen?
Ein Riesenleib, darauf ein Klotz’ges Haupt,
Rostfarbner Bart, ein Mantel, schwarz
und schwer:
„Was ist’s, dass ihr mir frech die Ruhe raubt?
Du Erdgewürm, was treibt Dich zu mir her?”
„Herr Rübezahl, siê gnädig uns und gut.
Wir haben stets Dir Treu und Lieb bewahrt.
Nimm uns in Deiner Berge Friedenshut,
Wir fliehen gleich Dir der Menschen
schnöde Art!”
Da lacht Freund Rübezahl in seinem Bart”
„Ich kenn Euch längst, wollt Euch
nur etwas necken”
Bleibt treu euch selbst, der Heimat, Väterart,
Dann braucht ihr euch vor mir nie
zu erschrecken.

Liczyrzepa
Wêdrujemy w ciszy, wtuleni w samotnoœci zielenie,
Serca nasze œciska gór g³êbokie milczenie.
Wtem potykamy siê o coœ, a nie spuszczamy
ze œcie¿ki oczu.
Có¿ to za dziwne licho czai siê na uboczu?
Co siê skrywa w cieniu œwierkowych ga³¹zek?
Nagle przez chmury przebija siê jasne s³oñce
i oto wy³ania siê z mroku olbrzym z toporn¹ g³ow¹,
w ciê¿kim czarnym p³aszczu. Potrz¹sa rdzaw¹ brod¹:
„Có¿ takiego siê dzieje, ze zak³ócanie mój spokój?
Co was do mnie sprowadza, wy marne, ludzkie istoty?”

WeŸ nas pod sw¹ opiekê, tak jak tê bujn¹ ziemiê.
Tylko o to dziœ prosi lud Ci zawsze pos³uszny...
Spojrza³ Karkonosz przyjaŸnie, na twarzy
pojawi³ siê uœmiech,
cichy poszum drzew sp³yn¹³ od prastarych zboczy.
„Nie bójcie siê mego gniewu, chcia³em siê
tylko podroczyæ.
Znam was od dawien dawna, wiem, jacy jesteœcie.
Zapamiêtajcie wiêc dobrze to, co teraz wam rzeknê:
Oto wasza ojcowizna – szanujcie tê ziemiê piêkn¹,
A nie bêdziecie musieli odczuwaæ strachu przede mn¹”.
Wiersz pt. „Rübezahl“ Gerharda Prussiga
(prawdopodobnie z 1924 roku) przet³umaczy³a Judyta Markowska, a na podstawie tego filologicznego t³umaczenia Gra¿yna Kasprzak
zinterpretowa³a wiersz w autorski sposób, nadaj¹c mu swoiste brzmienie i rytm, by by³ bardziej zrozumia³y dla polskiego czytelnika.

Dobry Duchu tych gór, nie czyñ nam nic z³ego!
Zaraz zejdziemy Ci z oczy, ³askawy Liczyrzepo,
Jednak wczeœniej wys³uchaj, o co prosi wierne Ci plemiê:

Litografia Liczyrzepy pochodzi ze strony
www.musaeus.we.th.schule.de/schulverein/
schulverein/ruebe.htm

Obieramy g³ówkê czosnku, siekamy j¹
bardzo drobno, rozcieramy z sol¹, wrzucamy
do miski, dodajemy posiekany koper, majonez i jogurt, po czym wszystko doprawiamy
sol¹ i pieprzem. W tak przyrz¹dzonym dipie
maczamy pierœ pokrojon¹ w paski.
Skoro ju¿ wywo³aliœmy multikino, spróbujmy zmierzyæ siê z sals¹ (oczywiœcie, nie
chodzi o taniec).
Sk³adniki: puszka pomidorów bez skórki,
papryka s³odka czerwona, papryka jalapeno
(bardzo ostra, wiêc ostro¿nie z ni¹), cebula
czerwona, seler naciowy, sól i pieprz, odrobina cukru.
Pomidory miksujemy w misce, drobno siekamy cebulê, seler naciowy, czerwon¹ paprykê i ostr¹ papryczkê. Wszystko doprawiamy
do smaku i dip jest gotowy do degustacji. Najlepiej smakuje z nachosem, który kupujemy
w sklepie, b¹dŸ z gotow¹ tortill¹, któr¹ sma¿my w g³êbokim oleju.
By za³agodziæ nieco sytuacjê, na przeciwstawnym do salsy biegunie mamy dip zio³owo-twarogowy.
Sk³adniki: t³usty bia³y twaróg (20 dag),
kwaœna œmietana (100 ml), majonez, szczypiorek, natka pietruszki i kopru, sól, pieprz.
Do miski wrzucamy twaróg, dodajemy
œmietanê i majonez, wszystko blendujemy,
szczypiorek i obie natki siekamy na drobno,
dodajemy sól i pieprz i dip jest gotowy. Najlepiej smakuje z selerem naciowym, surow¹
marchewk¹, z broku³em lub surowym kalafiorem.
Do dipu tuñczykowego potrzebujemy
puszkê tuñczyka w oleju (nie w sosie w³a-

snym), majonez, natkê pietruszki, jogurt naturalny, sól i pieprz oraz szczyptê kolendry.
Tuñczyka odlewamy z oleju, wrzucamy do
miski, dodajemy majonez i jogurt i blendujemy. Dok³adamy posiekan¹ natkê, kolendrê, sól
i pieprz do smaku, a tak przygotowany dip
najbardziej poleca³bym do œwie¿ej francuskiej
bagietki, któr¹ w Œwieradowie zastêpujemy
chrupi¹cym rogalem z piekarni „Górskiej”.
Dip s³odko-kwaœny.
Sk³adniki: d¿em brzoskwiniowy (!), keczup ³agodny lub pikantny, majonez, przyprawa curry, sól i pieprz.
D¿em wyk³adamy do miski, mieszamy z
keczupem, dodajemy 2 ³y¿ki majonezu,
wszystko doprawiamy curry, sol¹ i pieprzem
i trzepiemy wszystko rózg¹,a gotowy dip najbardziej smakuje z pieczonymi skrzyde³kami z kurczaka.
Lekcjê zakoñczmy s³awnym guacamole,
czyli dipem z avocado, rodem z kuchni Azteków.
Sk³adniki: doœæ miêkkie avocado (1 szt.),
cebula czerwona, pomidor, papryka jalapeno
(lub inna z odmian chili), œwie¿a limonka i
sól do smaku.
Avocado obieramy ze skórki, wyci¹gamy
pestkê, wrzucamy do miski, skrapiamy limonk¹, wszystko blendujemy, dodajemy drobno posiekan¹ cebulê czerwon¹, papryczkê i
pomidor (ze skórk¹) w kostkê. Wszystko doprawiamy sol¹ i podajemy na stó³ do tortilli z
warzywami lub z warzywami i kurczakiem.
Za miesi¹c opowiem trochê o kuchni francuskiej, która znamy raczej tylko ze s³yszenia
i ewentualnie z filmów.

Bajdy izerskie
Narzeczeñski Kamieñ Rusa³ka Izerina
Opracowa³a Patrycja Oœciak
patrycja.osciak@o2.pl
Wiek XVII i XVIII to na Œl¹sku okres
kontrreformacji i wojen religijnych, z których
najokrutniejsze ¿niwo zebra³a wojna trzydziestoletnia (1618-1648). „Mi³oœciwie” panuj¹cy tutaj cesarz Austrii niemal si³¹ zmusza³
wyznawców wiary ewangelicko-augsburskiej
do zmiany religii na rzymsko-katolick¹. Nie
bez znaczenia by³ fakt, ¿e to w³aœnie papie¿
koronowa³ cesarzy, czyli posiadali oni najwy¿sz¹ w³adzê œwieck¹, prosto z r¹k rzymskiego przedstawiciela Boga na Ziemi. W roku
1709 podczas zawierania pokoju w Altranstadt
król Szwedzki Karol XII wymusi³ na cesarzu
³askê wobec protestantów œl¹skich i mogli oni
dziêki temu wybudowaæ szeœæ Koœcio³ów
£aski. Jeden z nich wybudowano w latach
1709-1718 w Jeleniej Górze, ale wyposa¿ano
go do 1730 roku, czyli w czasie, kiedy rozegra³a siê opisana poni¿ej historia, by³ jeszcze
nieczynny.
Zanim powsta³ koœció³, protestanci radzili sobie inaczej: modlili siê w domach, a do
œlubu czy chrztu przemierzali d³ugie kilometry do tak zwanych koœcio³ów granicznych
znajduj¹cych siê na terenach Saksonii, gdzie
w³adza monarchii austriackiej nie siêga³a, a
by³y one przy samej granicy obu pañstw.
Taki w³aœnie koœció³ graniczny funkcjonowa³ w saksoñskim wówczas miasteczku
Meffersdorf (dzisiaj Pobiedna). Wêdrowali
doñ ewangelicy ze Szklarskiej Porêby, drog¹
przez Góry Izerskie, nazwan¹ w póŸniejszych
latach przez niemieck¹ pisarkê ze Szklarskiej
Porêby „Œlubn¹ Drog¹”, w pobli¿u której znalaz³ siê tak¿e Narzeczeñski Kamieñ - symbol
wielkiej mi³oœci (na zdjêciu obok).
Gdy ok. 1720 r. cesarz wyrazi³ zgodê, aby
protestanci reaktywowali szko³y ewangelickie,
do Szklarskiej Porêby sprowadzi³ siê z jednego z miast w Brandenburgii nauczyciel i osiedli³ wraz ze swoj¹ rodzin¹ w zrujnowanym
ju¿ bardzo, gdy¿ wiele lat nieu¿ywanym budynku szko³y. Dom by³ piêkny i du¿y, a oprócz
przestronnej izby szkolnej mieœci³a w nim siê
kuchnia, jadalnia i kilka pokoi sypialnych.
Praca w górskich ostêpach by³a bardzo
korzystna finansowo, a dla cz³owieka, który
mia³ na utrzymaniu prawie doros³¹ córkê i
dwóch ma³ych synów, bardziej liczy³a siê do-
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bra oferta, ni¿ fakt, ¿e zamieszka w srogim
górskim klimacie, gdzie ¿ycie p³ynie du¿o
wolniej, ale jest o wiele trudniejsze ni¿ w
mieœcie.
¯ona zmar³a nauczycielowi w po³ogu 5
lat wczeœniej, wiêc córka matkowa³a swoim
braciom. Wraz z t¹ rodzin¹ przyby³ te¿ m³ody
cz³owiek, którego zadaniem by³a pomoc w
warsztacie, w którym pedagog w czasie wakacji wytwarza³ instrumenty i tak utrzymywa³
rodzinê.
Pierwszy rok do ³atwych nie nale¿a³.
Wszelk¹ gotówkê, i tê przywiezion¹, i tê zarobion¹ na miejscu inwestowali w remont ruiny zwanej szumnie szko³¹, przez to nie przygotowali siê nale¿ycie na nadejœcie zimy. Nauczyciel nie przejmowa³ siê przestrogami, liczy³ na zimowy zarobek w szkole; wszak zim¹
dzieci nie pracuj¹ w polu, mog¹ chodziæ do
szko³y, wiêc zapasów zimowych nie przygotowywano i mo¿na siê by³o skupiæ na remoncie.
Zima przysz³a wczeœnie i nie rozpieszcza³a
mieszkañców. Potworzy³y siê zaspy, temperatura spad³a tak nisko, ¿e w sieni woda w
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Zauwa¿yliœcie kiedyœ, jak my, ludzie, chêtnie przenosimy odpowiedzialnoœæ za sprawy,
których nie da siê w ogóle rozwi¹zaæ, lub za
sprawy wymagaj¹ce ogromu pracy, na tak
zwanych patronów? Przyk³adowo, za pogodê
obarczamy odpowiedzialnoœci¹ Œwiêtego
Piotra, ziemie czeskie ma w opiece Œwiêty
Wac³aw, a ¿eby obowi¹zkami nie obci¹¿aæ
tylko œwiêtych, to Karkonosze powierzono
Liczyrzepie.
No, wiêc popatrzmy. Za Góry Izerskie nikt
nie odpowiada. Choæ „nikt“ to te¿ nie jest do
koñca zgodne z prawd¹, bo za Góry Izerskie
odpowiedzialnych jest wiele osób. Niektórzy
bardzo powa¿nie traktuj¹ sw¹ odpowiedzialnoœæ, inni mniej powa¿nie, ale wszyscy ci ludzie chêtnie by czêœæ tej swojej odpowiedzialnoœci przekazali komuœ innemu. Komuœ, kto
nie podlega ziemskim prawom i mo¿e robiæ
rzeczy, których zwyk³ym œmiertelnikom robiæ
nie wolno.
Jako ¿e w swoim czasie nazywano nas
„nocnikiem Europy“, to œwiêci odpadaj¹, bo
aureole by im szybko pordzewia³y. Postaci
bajkowych jest tu niewiele, bo po bitwie na
Bia³ej Górze ponoæ wszystkie siê wynios³y
wraz z wypêdzonym w³aœcicielem posiad³oœci libereckiej i frydlanckiej, Rederem z Rederu, wo³aj¹c: „Nie zobacz¹ nas wiêcej ziemie czeskie, dopóki nie zapanuje ponownie
Rederowe plemiê!“.
Jedna postaæ bajkowa jednak tu zosta³a.
Mo¿e dlatego, ¿e dawniej by³a cz³owiekiem,
wiêc prawa bajkowe nie s¹ dla niej dogmatem. To rusa³ka Izerina. Urodzi³a siê gdzieœ

na nizinach (jak mówimy po góralsku - na
dole), w rodzinie bogatego szlachcica. Ojciec
chcia³ j¹ zmusiæ do zam¹¿pójœcia bez mi³oœci, a wiêc dziewczyna spakowa³a do tobo³ka
klejnoty, które mia³a otrzymaæ w posagu, i
kieruj¹c siê w górê rzeki ruszy³a w góry. W
ten sposób dotar³a a¿ pod górê Bukovec.
Domyœlam siê, ¿e by³o to wiosn¹. ¯e buki
odziane by³y w zieleñ, któr¹ nosz¹ tylko
wiosn¹. Byæ mo¿e zakwita³y ju¿ pe³niki i ca³a
Jizerka mieni³a siê kolorami z³ota. I ksiê¿niczka, zauroczona tym piêknem, w³o¿y³a swoje
klejnoty do bazaltowej ska³y Bukovca, gdy¿
zrozumia³a, ¿e to, na co patrzy, jest cenniejsze ni¿ wszystkie skarby œwiata. Przyjê³a imiê
rzeki, która j¹ tu sprowadzi³a, i zosta³a rusa³k¹
Izerin¹. A jako ¿e przyby³a na wiosnê, a wiosna ma magiczn¹ moc, ten skarb ukryty w
Bukovcu rozmno¿y³ siê i wody gruntowe,
myszki, krety, a mo¿e nawet wiatr roznios³y
go po ca³ych górach.
Ale to by³o dawno temu. Skarby zabrali
tajemniczy W³osi, a góry zmieni³y swoje oblicze. Tylko rusa³ka nadal tu zosta³a. Chc¹c j¹
spotkaæ, trzeba wyruszyæ w Góry Izerskie. Z
pewnoœci¹ poznacie, kiedy bêdzie obok. Przecie to nasza patronka.
Klára Hoffmanová

wiadrach zamarza³a, mimo i¿ w izbie szkolnej du¿y piec bucha³ ciep³em. Po Nowym
Roku nikt, kto nie musia³, nie opuszcza³ ciep³ego domu, dzieci nie pojawi³y siê w szkole,
rodzinie nauczyciela skoñczy³o siê jedzenie z
Bo¿ego Narodzenia, najm³odsze z dzieci zaczê³o chorowaæ, wszyscy myœleli, ¿e pomr¹ z
g³odu. Czasem ktoœ z s¹siadów przyniós³ coœ
do jedzenia, ale nie za du¿o, bo przecie¿ do
wiosny daleko…
Umarliby pewnie z g³odu, gdyby nie nag³a odwil¿ z pocz¹tkiem lutego i wraz z ni¹
pojawienie siê uczniów w szkole. Trudna to
by³ lekcja pokory, ale wa¿na - w trudnych
chwilach ka¿dy musia³ liczyæ na siebie. O ile
wiosn¹ i jesieni¹ dukaty sypa³y siê do szkolnej szkatu³y, o tyle zim¹ nie by³o to tak oczywiste. Córka nauczyciela te¿ siê dowiedzia³a,
czemu przez ca³e lato kobiety zbieraj¹ w lesie
grzyby, jagody i uzupe³niaj¹ spi¿arniê jad³em
wszelkiego rodzaju, bo choæ huta szk³a zarobiæ dawa³a, to podczas ciê¿kiej zimy pieniêdzmi nikt siê nie najad³.
Ciê¿kie warunki, wspólne troski i mieszkanie w jednym domu sprawi³y, ¿e miêdzy
córk¹ nauczyciela i m³odym pracownikiem
wykie³kowa³a prawdziwa mi³oœæ. Nie spodoba³o siê to ojcu, który inn¹ partiê na ziêcia
mia³ ju¿ na oku, a nawet by³ z rodzicami po
s³owie. Gdy dowiedzia³ siê o uczuciach, jakim m³odzi siê obdarzyli, wypêdzi³ m³odzieñca z domu nazywaj¹c go ba³amutem. Szczêœliwie dla m³odych ojciec zrozumia³ swój b³¹d
i mogli oni bez przeszkód rozpocz¹æ przygotowania do trudnej wêdrówki na drug¹ stronê
gór do koœcio³a. Tym trudniejszej, ¿e mia³a
odbyæ siê w grudniu, a m³odzi, niewychowani w górach, nie wiedzieli, co ich czeka po
drodze.
Do Pobiednej wyruszyli tylko we dwoje z

Bia³ej Doliny skoro œwit 21 grudnia 1720 r.
Mieli przenocowaæ u pastora i nastêpnego dnia
ruszyæ w drogê powrotn¹, gdzie wszyscy czekali na nowo¿eñców z przygotowanym przyjêciem weselnym.
22 grudnia, kiedy minê³a godzina trzynasta, a nowo¿eñców jeszcze nie by³o (zazwyczaj przybywali do wsi w samo po³udnie),
ojciec panny m³odej zacz¹³ siê martwiæ. Kiedy minê³y nastêpne dwie godziny i zaczyna³o
poma³u zmierzchaæ, ojciec poprosi³ mê¿czyzn,
aby z pochodniami wyszli m³odym naprzeciw.
Kiedy dotarli do miejsca dzisiejszego Rozdro¿a pod Zwaliskiem, wiedzieli ju¿, ¿e musia³o
staæ siê coœ z³ego i rozpoczêli poszukiwania.
Ktoœ dotar³ do ska³ek poni¿ej rozdro¿a, gdzie
uk³ad jednej z formacji skalnych przypomina³ zadaszony ganek, i odnalaz³ m³odych uœmiechniêtych, przytulonych do siebie i...
zamarzniêtych. Nigdy nie dotarli do koœcio³a,
bo gdy ruszyli w drogê, nast¹pi³a nag³a zmiana pogody – jak to w Górach Izerskich - zacz¹³
padaæ deszcz ze œniegiem, a potem œnieg, oni
zdezorientowani zeszli ze szlaku, wreszcie
zmêczeni i przemoczeni schronili siê pod kamieniem i usnêli tam na wieki.
Ska³a, która ich schroni³a (choæ nie ochroni³a), nosi nazwê Narzeczeñskiego Kamienia,
a szlak w pobli¿u nazywa siê Œlubn¹ Drog¹ tamtêdy wszak pod¹¿ano do œlubu.

Od redakcji: Wnet poznamy wizerunek Izeriny, jako ¿e dziœ up³ywa termin nadsy³ania prac
na konkurs plastyczny zorganizowany przez
Region Turystyczny Góry Izerskie. Zwyciêskie
prace poka¿emy w jednym z nastêpnych numerów.

Historiê tê w
po³owie minionego
wieku zamieœci³a w
powieœci o Œlubnej
Drodze Margarette
Passon-Darge, rodem ze Szklarskiej
Porêby.

Co jest grane?
Zbli¿a siê koniec wakacji, wnet jesieñ.
Jak zwykle w tym okresie ka¿dego roku nastêpuje w œwiecie elektronicznej rozrywki
okres premier. Uwa¿am, ¿e to znakomita
okazja na zwrócenie uwagi rodzicom, jak
sprawdziæ, w co graj¹ ich pociechy. Niestety, œwiadomoœæ spo³eczna w tym zakresie
jest bardzo niska, a warto wiedzieæ, ¿e w
grach czêœciej ni¿ w telewizji dzieci s¹ nara¿one na kontakt z treœciami nieodpowiednimi do ich wieku. W grach nie da siê – jak
w TV - pokazywaæ golizny czy wulgaryzmów po godzinie 23, tu dostêp jest ca³odobowy. Rodzice zawsze powinni zagl¹daæ
dziecku przez ramiê, by sprawdziæ, co robi
na komputerze. Wielokrotnie widzê w domach dzieci zainstalowane na komputerach
gry bardzo brutalne, przepe³nione seksem
b¹dŸ zachêcaj¹ce do korzystania z ró¿nego rodzaju u¿ywek. Nawet nasza rodzima
produkcja, bardzo mocno reklamowana w
mediach – „WiedŸmin 2 - Zabójcy Królów” - ma oznaczenie +18, tak samo zreszt¹,
jak bardzo popularna wœród m³odzie¿y
GTA IV (z dodatkami).
Pozwolê sobie w tym miejscu przedstawiæ jej krótki opis, ¿eby uzmys³owiæ rodzicom, o jakich grach mówiê:
Fabu³a koncentruje siê wokó³ Niko Bellica, bohatera, który za namow¹ kuzyna Romana postanowi³ opuœciæ Europê Wschodni¹
i przybyæ do Stanów Zjednoczonych. Kuzyn
to pierwszy zleceniodawca Bellica, jednak
wraz z postêpami w rozgrywce nasz podopieczny zapoznaje siê z lokaln¹ siatk¹ przestêpców, którzy staj¹ siê kolejno jego szefami. Miejscem rozgrywki uczyniono wirtualne
miasto Liberty City, do z³udzenia przypominaj¹ce Nowy Jork. Wykonuj¹c konkretn¹ misjê, nale¿y najpierw przebrn¹æ przez labirynt
ulic, aby dotrzeæ do ostatecznego celu, zaznaczonego na mapie miasta. Trasê mo¿na pokonaæ pieszo, z pomoc¹ s³ynnych ¿ó³tych taksówek b¹dŸ te¿ skradzionym pojazdem, wœród
których znajduj¹ siê motocykle oraz samochody. Po dotarciu na wyznaczone miejsce niejednokrotnie trzeba zmierzyæ siê z licznymi
oponentami – w tym celu mo¿na skorzystaæ z
zaoferowanego arsena³u broni (zawieraj¹cego m.in. pistolety, ró¿nego rodzaju karabiny,
a nawet wyrzutniê rakiet). Misje maj¹ na celu:
dostarczenie narkotyków pod wyznaczony
adres, napad na bank, morderstwa na zlecenie, zabójstwo przyjaciela, doprowadzenie do
zamkniêcia klubu ze striptizem, zepchniêcie z
dachu niewygodnego prawnika czy pozyskanie kompromituj¹cych zdjêæ komisarza policji.
Aby u³atwiæ rodzicom kontrolê treœci, w
2003 r. powsta³ rating gier PEGI. Polscy wydawcy do³¹czyli do niego w roku 2009 i teraz
na ka¿dym pude³ku z gr¹ musz¹ zgodnie z
prawem okreœliæ grupê wiekow¹ i wystêpuj¹ce w grze zagro¿enia. Teraz s¹ to zabiegi czysto informacyjne, ale ju¿ od pocz¹tki 2012 r.
gry maj¹ byæ sprzedawane tak jak alkohol czy
wyroby tytoniowe – bez dowodu nie bêdzie
mo¿na kupiæ tych przeznaczonych dla osób
pe³noletnich.
Co to s¹ klasyfikacje gier?
Ratingi wiekowe to systemy zapewniaj¹ce, ¿e utwory rozrywkowe (filmy, nagrania
wideo, DVD czy gry) ze wzglêdu na zawarte
w nich treœci trafi¹ w rêce w³aœciwych odbiorców. To te¿ informacja dla „konsumentów”
(przede wszystkim dla rodziców), pomagaj¹ca im w podjêciu
decyzji odnoœnie
zakupu danego produktu.
Rating gry potwierdza, ¿e jest ona
odpowiednia dla
graczy powy¿ej
pewnego wieku. I
tak, gra oznaczona
symbolem PEGI 7

jest dla dzieci siedmioletnich i starszych, a
oznaczona znakiem PEGI 18 powinna trafiæ
wy³¹cznie do osób pe³noletnich.
System PEGI jest stosowany i uznany w
ca³ej Europie, nawet Komisja Europejska
chêtnie wyrazi³a dlañ poparcie, uznaj¹c go za
wzór harmonizacji w zakresie ochrony dzieci.
Znaki ratingu PEGI znajduj¹ siê z przodu
i z ty³u opakowania, wskazuj¹c kategorie wiekowe: 3, 7, 12, 16 i 18, dostarczaj¹c wiarygodnych informacji o stosownoœci treœci gry
z punktu widzenia ochrony nieletnich. Rating
wiekowy nie uwzglêdnia poziomu trudnoœci
ani umiejêtnoœci niezbêdnych do danej gry.
Treœæ gier uznaje siê za
odpowiedni¹ dla wszystkich grup wiekowych. Dopuszczalna jest pewna iloœæ
przemocy w komicznym
kontekœcie (zwykle podobna do prezentowanej w
kreskówkach w rodzaju Królika Bugsa czy
Toma i Jerry’ego). Dziecko nie mo¿e uto¿samiaæ postaci pojawiaj¹cych siê na ekranie z
rzeczywistymi, powinny one bowiem byæ w
ca³oœci wytworem fantazji. Gra nie mo¿e zawieraæ dŸwiêków ani obrazów, które mog¹
przestraszyæ dziecko, wulgaryzmów ani scen
zawieraj¹cych nagoœæ b¹dŸ odwo³añ do ¿ycia
seksualnego.
Gry, które w innym
przypadku zosta³yby zakwalifikowane do grupy 3,
lecz zawieraj¹ dŸwiêki lub
sceny potencjalnie przera¿aj¹ce najm³odszych odbiorców. Dopuszczalne s¹
sceny obejmuj¹ce czêœciow¹ nagoœæ, ale nigdy w kontekœcie seksualnym.
Przemoc o nieco bardziej realistycznym charakterze, skierowan¹ przeciw postaciom fantastycznym i/lub nierealistyczn¹
przemoc wobec postaci
ludzkich lub rozpoznawalnych zwierz¹t. Dopuszczalna jest nieco bardziej dos³owna nagoœæ, a ewentualne wulgaryzmy musz¹ mieæ ³agodny charakter i nie
mog¹ zawieraæ odwo³añ do seksu.
Przemoc lub aktywnoœæ seksualna wygl¹daj¹
tak jak w rzeczywistoœci.
M³odzie¿ w tym wieku powinna równie¿ byæ odporna na brutalniejsze wulgaryzmy, sceny pokazuj¹ce
u¿ywanie tytoniu lub narkotyków oraz sceny
pope³niania przestêpstw.
Daleko posuniêta przemoc jest najtrudniejsza do
zdefiniowania, poniewa¿ w
wielu przypadkach jest to
pojêcie bardzo subiektywne, ale ogólnie mo¿na j¹
okreœliæ jako sceny przemocy powoduj¹ce u widza uczucie odrazy.
Opisy zamieszczone z ty³u opakowania
podaj¹ te¿ najwa¿niejsze przyczyny przeznaczenia gry dla danej grupy wiekowej. Jest
osiem takich opisów: przemoc (mog¹ wyst¹piæ takie elementy), wulgaryzmy (w grze jest
u¿ywany wulgarny jêzyk), strach (gra mo¿e
przestraszyæ m³odsze dzieci), narkotyki (nawi¹zania do nich lub pokazane ich za¿ywanie), seks (w grze pojawia siê nagoœæ i/lub zachowania seksualne, s¹ nawi¹zania do zachowañ o charakterze seksualnym), dyskryminacja (przypadki dyskryminacji lub materia³y, które mog¹ do niej zachêcaæ), hazard (gry

zachêcaj¹ce do uprawiania hazardu lub go
ucz¹) i gra w internecie z innymi ludŸmi.
PEGI zapewnia doradztwo dotycz¹ce
stosownoœci gier dla poszczególnych grup
wiekowych, ale to rodzice powinni podj¹æ
ostateczn¹ decyzjê co do tego, jakie obrazy
i doœwiadczenia s¹ odpowiednie dla ich
dzieci.
Oto kilka wskazówek.
 Zawsze sprawdzaj klasyfikacjê wiekow¹ podan¹ na opakowaniu gry lub poszukaj jej, korzystaj¹c z wyszukiwarki udostêpnionej w naszym portalu.
 Z góry ustal, w co, jak d³ugo i kiedy
Twoje dziecko mo¿e graæ. W razie jego sprzeciwu wyjaœnij przyczyny swojej decyzji.
 Poszukaj streszczenia lub opisu treœci
gry, a najlepiej sam w ni¹ najpierw zagraj.
 Graj ze swoimi dzieæmi, nadzoruj je
podczas gry i rozmawiaj o tym. Wyjaœnij im,
dlaczego niektóre gry nie s¹ dla nich odpowiednie.
Zachêcaj dzieci do rozmowy o grach.
 Pamiêtaj, ¿e niektóre gry internetowe
umo¿liwiaj¹ pobranie dodatkowego oprogramowania, które mo¿e zmieniæ jej treœæ i klasyfikacjê wiekow¹.
W internecie zazwyczaj gra siê w wirtualnych grupach, w których konieczne jest
kontaktowanie siê z nieznanymi osobami. Powiedz dzieciom, aby nie podawa³y swoich
danych i mówi³y Ci o niew³aœciwych zachowaniach.
JEŒLI DZIECKO PO¯YCZA GRÊ OD
KOLEGI CZY NIELEGALNIE POBIERA

J¥ Z SIECI, WYSTARCZY, ¯E RODZIC
USI¥DZIE NA CHWILÊ PRZY KOMPUTERZE, WPISZE NAZWÊ GRY I OD
WYSZUKIWARKI PEGI OTRZYMA JEJ
PE£N¥ KLASYFIKACJÊ.
Skoro gry nios¹ tyle niebezpieczeñstw, czy
ca³kiem zabroniæ dzieciom graæ? Odpowiedz
jest prosta: ABSOLUTNIE NIE, jako ¿e gry:
- rozwijaj¹ kreatywnoœæ i umiejêtnoœæ
wspó³dzia³ania, mog¹ odegraæ wa¿n¹ rolê w
spo³ecznym i intelektualnym rozwoju dziecka;
- mog¹ u³atwiaæ zapoznanie siê z nowoczesn¹ technologi¹ i rozwijaæ zainteresowanie technologi¹ przekazywania informacji;
- wymagaj¹ od dzieci przestrzegania regu³
i postêpowania zgodnego ze wskazówkami, co
mo¿e zwiêkszaæ samodyscyplinê i samodzielnoœæ;
Uk³adanki, gry stolikowe, gry przygodowe i polegaj¹ce na poszukiwaniach - u³atwiaj¹
rozwój myœlenia strategicznego i umiejêtnoœci rozwi¹zywania problemów. Gry mo¿na te¿
wykorzystywaæ do zwiêkszania zdolnoœci
motorycznych i przestrzennych u ma³ych dzieci, a nawet mog¹ one pomóc dzieciom niepe³nosprawnym fizycznie.
Je¿eli wyra¿aj¹ Pañstwo zainteresowanie
tematem, mogê udzieliæ rad, jak wykorzystywaæ mechanizmy wbudowane w konsole czy
komputery do zabezpieczenia ich przed niepowo³anym dostêpem dzieci do treœci dla nich
nie przeznaczonych.
in¿. Rafa³ Matelski
rafal.matelski@gmail.com
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Czerniawa i strawa
- święto smakoszy
Fundacja na Rzecz Rozwoju Spo³ecznoœci Lokalnej „ŒwieradówCzerniawa” zaprasza na VIII edycjê konkursu kulinarnego pn. „Czerniawa, jaka strawa?” Tegoroczna impreza zacznie siê 24 wrzeœnia br.
godz. 1500, tradycyjnie w „Leopoldówce” przy ul. Wierzbowej w Czerniawie.
Znawców i smakoszy sztuki kulinarnej zapraszamy na degustacjê
przygotowanych specja³ów. Z kolei restauracje, hotele, pensjonaty i
mieszkañców - do udzia³u w konkursie o puchar Burmistrza Miasta w
trzech kategoriach: potrawy, ciasta i desery oraz nalewki.
Chêtni mog¹ do 20 wrzeœnia zg³aszaæ swój udzia³ u Eugeniusza
Grabasa w Urzêdzie Miasta - tel. 75 78 17 071, oraz u Ma³gorzaty
Gettner w Szkole Podstawowej nr 2 w Czerniawie - tel. 075 78 16 379.

WYBOR
Y PPARLAMENT
ARLAMENT
ARNE 2011
WYBORY
ARLAMENTARNE
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. nr 21, poz. 112, nr 94,
poz. 550, nr 102, poz. 588, nr 134, poz. 777, nr 147, poz. 881 i nr 149, poz. 889) oraz Uchwa³y Nr VII/32/
2002 Rady Miasta Œwieradów-Zdrój z 28 maja 2002 r. w sprawie utworzenia obwodów g³osowania w gminie
Œwieradów-Zdrój i Uchwa³y Nr XIII/66/2011 z 2 wrzeœnia 2011 r. w sprawie utworzenia odrêbnego obwodu
g³osowania, Burmistrz Miasta podaje do wiadomoœci publicznej informacjê o numerach i granicach obwodów g³osowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarz¹dzonych na dzieñ 9 paŸdziernika 2011 r.
Numery i granice obwodów g³osowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych zosta³y wyznaczone w sposób nastêpuj¹cy:
Nr obwodu
głosowania

1

2

3

4

5

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji
wyborczej

Miejski Zespół Szkół,
ul. Skłod owskiej-Curie nr 2
tel. 75 78 16 373
Lokal przystosowany
dla niepełnosprawnych

Ulic e: Korczaka, Parkowa, Pi astowska,
Piłs udskieg o, Skłodowskiej-Cu rie,
Wyszyńskiego

Ulic e: 3-go Maja, Asnyka, Boczna, Ci cha,
Cment arna, Bronka Czecha, Dąbrows ki ej,
Dojazdowa, Dolna, Gajowa, G raniczna,
G runwald zka, Konopnicki ej, Kośc iel na,
Krótka, Marus arzówny, Mickiewic za, Nad
Basenem, Nad Potokiem, Orzeszkowej,
Pod Skarpą, Polna, Prus a, Sienkiewicza,
Słoneczna, Słowackiego, Spacerowa,
Stefan a Batorego, Stroma, Strumykowa,
Wczasowa, Wiejska, Willowa, Wolna,
Zakopiańska, Zamknięta, Zielona,
Zdrojowa, Źródlana, Żero mskiego

Miejski Zespół Szkół,
ul. Skłod owskiej-Curie nr 2
tel. 75 78 16 373
Lokal przystosowany
dla niepełnosprawnych

Miejski Zespół Szkół,
ul. Skłod owskiej-Curie nr 2
tel. 75 78 16 373

Ulic e: Długa, Główna, G órzysta, Izerska,
Klubowa, Lwówecka, Łąkowa, Łowiecka,
Modrzewiowa, Młyńska, Nadrzeczn a,
Rolnicza, Sanatoryjna, Sędziwa, Spadzista,
Spokojna, Starowiejs ka, St rażacka,
Sudecka, Szkolna, Wierzbowa, Zacisze

Szkoła Podstawowa Nr 2
im. Jana Pawła II
ul. Sanatoryjna nr 3
tel. 75 78 16 379

Centrum Rehabilit acji
i Reumatologii G OPLANA

Centrum Rehabilitacji
i Reumatologii G OPLANA
u l. Piłsudskiego 33
tel. 75 78 20 685

44 1090 0000 0005 2000 0091

Fundacja na Rzecz Rozwoju Spo³ecznoœci Lokalnej „Œwieradów-Czerniawa”
zaprasza do udzia³u w kolejnej edycji konkursu fotograficznego pn. „Uroki Czerniawy”. Konkurs jest organizowany w trzech kategoriach: CZERNIAWA I JEJ
MIESZKAÑCY,CZERNIAWSKA PRZYRODA oraz CIEKAWOSTKI CZERNIAWSKIE.
Wszystkich pasjonatów amatorskiej fotografii prosimy o sk³adanie prac konkursowych do koñca listopada w sekretariacie SP nr 2 w Czerniawie lub o
przes³anie na adres: Fundacja na Rzecz Rozwoju Spo³ecznoœci Lokalnej „Œwieradów-Czerniawa” ul. Sanatoryjna 3, 59-850 Œwieradów-Zdrój.
Szczegó³owe informacje o konkursie zawarte s¹ w regulaminie, który jest
do pobrania w sekretariacie szko³y.
Prezes Fundacji - Ma³gorzata Gettner

Kalendarz wydawniczy
Siedziba komisji
wyznaczonej
dla celu g³osowania
korespondencyjnego

Lokale wyborcze otwarte bêd¹ 9 paŸdziernika w godzinach 7 -21 . Wyborca niepe³nosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepe³nosprawnoœci mo¿e g³osowaæ korespondencyjnie, a zamiar ten
powinien byæ przez niego zg³oszony burmistrzowi do 19 wrzeœnia br.
00

Zarz¹d Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzy¿a w Lubaniu
zwraca siê z uprzejm¹ proœb¹ o wsparcie finansowe stowarzyszenia jako instytucji charytatywnej.
PCK utrzymuje siê i niesie pomoc osobom potrzebuj¹cym jedynie z darowizn dobrowolnych datków przekazywanych przez
instytucje i ludzi dobrej woli.
Humanitarna dzia³alnoœæ PCK na naszym terenie opiera siê wy³¹cznie na spo³ecznej pracy cz³onków i wolontariuszy, jednak¿e w
celu realizacji statutowych zamierzeñ niezbêdne s¹ œrodki finansowe.
Najwa¿niejszym zadaniem stowarzyszenia i g³ówn¹ ide¹ jest
ratowanie ¿ycia i zdrowia ludzkiego oraz pomoc poszkodowanym
w wyniku klêsk ¿ywio³owych. Pomoc ta realizowan jest np. w
formie publicznych kwest pieniê¿nych, a uzyskane œrodki s³u¿a
do zakupu artyku³ów pierwszej potrzeby niezbêdnych dla poszkodowanych. Nr konta w BZ WBK O/Lubañ –

Strzelajmy migawk¹!

Ulic e: 11-g o Listopada, Aleksan dra
G łowackiego, Bema, Bolesława Chrobrego,
Brzozowa, Budowlanych, Chopina,
Dąbrowskiego, Dworcowa, Dzika, G ołębi a,
G órska, Jana III Sobi eskiego, Jaskółc za,
Jastrzębia, Ka zimi erza Wielkiego,
Kilińskiego, Kolejowa, Koperni ka,
Kościuszki, Kręta, Kru cza, Leśna, Lipowa,
Majowa, Młodych Techników, Mokra,
Moniusz ki, Myśliwska, Nadbrzeżn a, Orla,
Osiedlowa, Pl at er, Podgórna, Pszczela,
Ratowników Górskich, Sępia, Sosnowa,
Sowia, St awowa, Stokowa, Sybiraków,
Traugut ta, Wilc za, Wiś niowa, Władysława
Jagiełły, Zaułek, Żabia, Żwirki i Wigury

Lokal przystosowany dla niepe³nosprawnych

PCK - MISJA DOBREJ WOLI

00

OG£OSZENIA DROBNE

· Tomasz Miakienko - licencjonowany zarz¹dca nieruchomoœciami podejmie wspó³pracê ze wspólnotami mieszkaniowymi. Kompleksowa obs³uga.Tel. 601 506 232, 75 78 17 401 · Sprzedam gara¿
dwustanowiskowy przy ul. Górskiej. Tel. 75 78 17 288 (po godz. 15) · Kancelaria Podatkowa KARGEM mgr Bogumi³a Tasulis. Tel. 75 75 225 38, 506 053 924, 601 835 007 · Zatrudniê od zaraz
kucharza i pomoc kuchenn¹. Tel. 501 125 614 · Sprzedam taœmê kalenicow¹ firmy DACHROL w
kolorze antracytu (czarna) - 13 rolek (ka¿da 5 mb). Tel. 693 304 511 · Sprzedam wózek spacerowy
x-lander XV, stan b. dobry (mo¿na ogl¹daæ w krêgielni). W zestawie: folia przeciwdeszczowa, os³onka na nó¿ki, œpiwór zimowy (typu mumia) z owczej we³ny. Tel. 695 299 223 · Wynajmê trzypokojowe mieszkanie w Œwieradowie. Tel. 602 639 196.

W zwi¹zku z b³êdnym podaniem daty ukazania siê wrzeœniowego numeru gazety (w nr. 8/2011 - co uwa¿ni Czytelnicy skwapliwie nam wytknêli),
przypominamy Pañstwu, ¿e „Notatnik Œwieradowski” ukazuje siê w drug¹
œrodê miesi¹ca, z paroma wszak¿e wyj¹tkami: gdy miesi¹c zaczyna siê od
œrody, wtedy numer wychodzi w 3. œrodê (³atwo wyliczyæ, ¿e gazeta rozwo¿ona jest miêdzy 9. a 15. dniem ka¿dego miesi¹ca) lub gdy termin wydania zbiega siê ze œwiêtami Wielkiejnocy i Bo¿ego Narodzenia, a tak¿e w
zwi¹zku z wyborami (samorz¹dowymi, prezydenckimi, parlamentarnymi)
- wówczas dzieñ dostarczenia gazety do punktów kolporta¿u mo¿e (ale nie
musi) ulec przesuniêciu.
Wed³ug planu kolejne numery „Notatnika” powinny zatem trafiæ do r¹k
Pañstwa 12 paŸdziernika, 9 listopada i 14 (lub 21) grudnia 2011 r. oraz 11
stycznia, 15 lutego, 14 marca, 11 kwietnia, 9 maja, 13 czerwca, 11 lipca i
15 sierpnia 2012 r.
Reklamodawców prosimy, by swe og³oszenia nadsy³ali najdalej do 10.
dnia roboczego przed dniem ukazania siê kolejnego numeru.

OŒRODEK ZDROWIA JO-MED
ŒWIERADÓW
ŒWIERADÓW,,
UL. KORCZAKA 7D
zaprasza na bezp³atne
badanie ostroœci wzroku
(z mo¿liwoœci¹ doboru okularów)
19 wrzeœnia od godz. 1000

oraz na bezp³atne
badanie s³uchu
(z mo¿liwoœci¹ zakupu aparatów)
3 paŸdziernika od godz. 1000

Do obu badañ nale¿y siê
wczeœniej zarejestrowaæ
tel. 75 78 16 168

UM wyk
azu
je
wykazu
azuje
Burmistrz Miasta Œwieradów Zdrój informuje, ¿e na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Miasta 6 wrzeœnia zosta³ podany do publicznej wiadomoœci - na
okres 21 dni - wykaz w sprawie wyznaczenia do sprzeda¿y w trybie bezprzetargowym - na rzecz jej uzytkowników
wieczystych - nieruchomoœci po³o¿onej
przy ul. Nad Basenem 2
oznaczonej geodezyjnie jako dzia³ka nr 110, am. 3, obr IV, o pow 1.949
m 2.
Wykaz dostêpny jest do wgl¹du w
godzinach pracy Urzêdu.

NOTATNIK ŒWIERADOWSKI. Wydaje Gmina Miejska Œwieradów–Zdrój.
@swieradowzdroj.pl
Redaktor naczelny - Adam Karolczuk, tel. 661 784 827, notatnik@
Zdjêcie Domu Zdrojowego wykorzystane w winiecie - autorstwa Wies³aw Biernata - otrzymaliœmy dziêki uprzejmoœci
Zarz¹du Uzdrowiska „Œwieradów-Czerniawa”.
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 niezamówionych i zastrzega sobie prawo ich skracania.

Œnie¿ka wyziêbiona
Tradycyjnie 10 sierpnia ratownicy górscy, przewodnicy, Stra¿ Graniczna, stra¿nicy Karkonoskiego Parku Narodowego
oraz inni pielgrzymi wyruszaj¹ na Œnie¿kê,
by wzi¹æ udzia³ w mszy odpustowej odprawianej w 330-letniej kaplicy œw. Wawrzyñca.
Ju¿ od piêciu lat w uroczystoœci uczestniczy grupa cz³onków i sympatyków SKKT
PTTK „Œwieradowskie Or³y” z Oddzia³u
PTTK „Ziemi Lwóweckiej”. Tegoroczna ekipa liczy³a 40 osób (od 4 do 80 lat), która pomimo padaj¹cego deszczu i ma³o optymistycznej prognozy pogody wyjecha³a rano ze Œwieradowa do Karpacza. Trzydziestu najaktywniejszych zdecydowa³o siê na udzia³ w pieszej pielgrzymce prowadzonej na szczyt od
Œwi¹tyni Wang przez kapelana GOPR ks. Micha³a Go³¹ba, natomiast 10 osób wjecha³o wyci¹giem krzese³kowym na Kopê (1.340 m
n.p.m.), ale na szczyt Królowej Sudetów
(1.602 m n.p.m.) i tak wszyscy musieli dojœæ
pieszo.
Œnie¿ka przywita³a turystów deszczem,
temperatur¹ ok. 3°C i silnym wiatrem potêguj¹cym uczucie ch³odu. Liczne grono wiernych z Polski, Czech i Niemiec w po³udnie
zgromadzi³o siê wokó³ kaplicy, w której w
asyœcie 25 ksiê¿y mszê koncelebrowa³ biskup
z Hradec Kralove - Jan Vokal, i biskup legnicki
Stefan Cichy. W uroczystoœci brali tak¿e
udzia³ politycy, dziêki którym w 2000 roku
kaplica zosta³a gruntownie wyremontowana,
a w 2010 r. przeprowadzono renowacjê fresków: Jerzy Pokój – przewodnicz¹cy Sejmiku Dolnoœl¹skiego, Jacek W³odyga - starosta
powiatu jeleniogórskiego, Andrzej Raj – dyrektor KPN, a tak¿e prezydent Czech - Vaclav Klaus oraz sympatycy obchodów Dnia
Przewodnika.

Przed zakoñczeniem nabo¿eñstwa postanowiliœmy zejœæ ze szczytu do schroniska
Œl¹ski Dom, a nastêpnie szlakiem im. M. Or³owicza przez Kocio³ £omniczki do Karpacza, zatrzymuj¹c siê przy symbolicznym
cmentarzyku „Ofiar Gór”, gdzie chwil¹ ciszy
uczciliœmy pamiêæ tych, którzy zginêli tragicznie w górach, jak i osób, które wnios³y licz¹cy siê wk³ad w rozwój turystyki w Karkonoszach, dla których czasami góry by³y drugim
domem.
Pozwoliliœmy sobie tak¿e na krótki odpo-

ROZK£AD JAZDY GONDOLI - LA
TO
LATO
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DNI ROBOCZE

SOBOT
A-NIEDZIELA
SOBOTA-NIEDZIELA

900 - 1600

900 - 1700

KLIKAJ CODZIENNIE DLA WSPÓLNEJ SPRA
WY!
SPRAWY!

czynek w niepowtarzalnym schronisku Nad
£omniczk¹ (na zdjêciu), w którym zatrzyma³
siê czas; brak œwiat³a, wygód na miarê standardów XXI wieku, tyle ¿e niedogodnoœci te
s¹ rekompensowane fantastycznymi naleœnikami z jagodami, jab³kami lub wiœniami, a
mi³a obs³uga wrêcz stanowi zachêtê do odwiedzenia tego urokliwego miejsca. A za rok

kolejne spotkanie na Œnie¿ce i msza
odpustowa, na której nas nie zabraknie.
Organizatorzy wyjazdu serdecznie dziêkuj¹ ksiêdzu proboszczowi
Franciszkowi Molskiemu za pomoc
w rekrutacji uczestników wyjazdu.
Teresa Fierkowicz

Gondoli dzieñ otwarty
Sobies³aw Zasada Sp. z o.o. oddzia³ SKI&SUN Œwieradów-Zdrój, Burmistrz Miasta Œwieradowa-Zdroju, Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk, Nadleœnictwo Œwieradów,
Parafia Pod Wezwaniem Œw. Józefa, Smak Baca i Uniwersytet Wroc³awski zapraszaj¹ 1 paŸdziernika na
DZIEÑ OTWARTY SKI & SUN oraz na PROMOCJÊ
IZERSKIEGO OBSZARU CIEMNEGO NIEBA.
W programie:
Godz. 1100 - I IZERSKI BIEG POD GÓRKÊ (po nartostradzie, start na stacji dolnej, meta na stacji górnej).
Godz. 1400 - MSZA ŒW. (w budynku górnej stacji
lub na zewn¹trz, zale¿nie od pogody).
Godz. 1600 - DEGUSTACJA DAÑ KUCHNI CZESKIEJ - SMAK BACA (dolna stacja).
Godz. 1800 - WYSTÊPY ZESPO£ÓW MUZYCZNYCH

W RAMACH CZESKIEJ BIESIADY W STYLU COUNTRY (dolna stacja).
Godz. 1900 - OBSERWACJE ASTRONOMICZNE
OBSZARU CIEMNEGO NIEBA POD KIEROWNICTWEM NAUKOWYM ASTRONOMÓW Z UNIWERSYTETU WROC£AWSKIEGO (górna stacja).
Wjazd na mszê w godz. 1300-1400 i zjazd w godz.
00
15 -1600 jest bezp³atny.
W pozosta³ych godzinach miêdzy 900 a 2100 bilet
kosztuje 10 z³ od osoby.

Z okazji 100. urodzin NIVEA Polska postanowi³a spe³niæ marzenia wielu polskich rodzin, a w szczególnoœci ich najm³odszych
cz³onków. W odpowiedzi na potrzeby lokalnych spo³ecznoœci powsta³ projekt ufundowania i budowy 100 placów zabaw na terenie ca³ej Polski. Zwyciêskie lokalizacje zostan¹ wy³onione w czasie g³osowania internautów trwaj¹cego od 6 czerwca do 31 paŸdziernika. Zarejestruj siê i g³osuj codziennie na lokalizacjê, w której
powinien zostaæ wybudowany plac zabaw. Ka¿da zarejestrowana
osoba mo¿e oddaæ g³os raz na dobê! Place zostan¹ wybudowane
w lokalizacjach, które otrzymaj¹ najwiêksz¹ liczbê g³osów oraz
dope³ni¹ wszystkich formalnoœci zwi¹zanych ze z³o¿eniem dokumentacji zg³oszonej lokalizacji.
Konkurs adresowany jest do osób doros³ych, dlatego zwracamy siê do naszych najm³odszych mieszkañców - dzieci i m³odzie¿y: Skoro i tak nie odchodzicie od komputerów, macie teraz okazjê spo¿ytkowaæ swe przywi¹zanie do klawiatury - wystarczy, ¿e
namówicie swych rodziców, dziadków, babcie, ciocie i wujków, a
tak¿e starsze, pe³noletnie rodzeñstwo, by siê zalogowali na stronie NIVEA, a nastêpnie dopilnujecie, by codziennie ka¿dy z zalogowanych cz³onków rodziny zag³osowa³ na Œwieradów. Pomyœlcie, jeœli choæby tylko co drugi mieszkaniec maj¹cy prawo do g³osowania bêdzie klika³ nabijaj¹c nam punkty, to w 10 dni moglibyœmy ich nazbieraæ 15.000. A g³osowanie trwa jeszcze tylko 47
dni!
Nie wygramy tego placu zabaw bez Was, bez Waszego uporu, determinacji i si³y przekonywania, a wygramy go dziêki dzieciêco-m³odzieñczej fascynacji komputerami, internetem i dziêki
czystej wierze w zbiorow¹ si³ê jako moc sprawcz¹ wszystkich sukcesów!
.100latnivea.pl/glosowanie
Szczegó³y - www
www.100latnivea.pl/glosowanie

