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

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

II PIÊTRO

Sekretarz – Sylwia B³aszczyk; zamówienia
publiczne – Monika Sautycz: 75 78-16-471 pok. nr 21a; Referat Gospodarki Miejskiej, Inwestycji i Ochrony Œrodowiska, kierownik –
Eugeniusz Grabas: 75 78-17-071 - pok. nr
21b; gospodarka mieszkaniowa - W³adys³aw
RzeŸnik, utrzymanie czystoœci, organizacja ruchu drogowego, oœwietlenie drogowe i parkowe - Boles³aw Sautycz, funkcjonowanie systemu odbioru odpadów komunalnych - Marcin Roso³ek: 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, ochrona œrodowiska - Kamila Jednorowska-Mêcina: 75 7816-343 - pok. nr 22. Referat Promocji Gminy,
Turystyki, Kultury i Sportu, kierownik – Dorota
Marek: 75 71-36-482 - pok. nr 23; turystyka,
kultura i sport – Monika Hajny-Daszko; imprezy, infrastruktura – Magdalena Zarzycka:
75 71-36-483 i 75 78-16-350; informatyk Tomasz Chmielowiec - 75 71-36-483, fax 75
78-16-221 - pok. nr 24b. Inspektor ds. organizacyjnych i oœwiatowych – Jolanta Bobak: 75
78-17-668 - pok. 24c.

III PIÊTRO

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

UM ul. Pi³sudskiego 15

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

OŒWIATA I KULTURA
Przedszkole Miejskie: 75 78-16-339; Miejski Zespó³ Szkó³: 75 78-16-373, 75 78-16-668, fax
78-16-224; Œwietlica œrodowiskowa UL: 75 7817-885; Szko³a Podstawowa nr 2 w Czerniawie: 75 78-16-379; Œwietlica œrodowiskowa
MROWISKO: 75 78-45-712; Miejska Biblioteka Publiczna: 75 7816-394.
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Katarzyna
Rzeczkowska tel. 75 617 14 42
k,rzeczkowska@
swieradowzdroj.pl

Masz sprawê do radnego? Zadzwoñ, napisz!
RADNI RADY MIASTA
Tadeusz Aficki - tel. 604 499 175,
tadeuszaficki6@wp.pl
Micha³ Brutkowski, tel. 604 976 297,
michal.brutkowski@op.pl
Janina Czapliñska, tel. 668 212 350,
janina42@vp.pl
Teresa Fierkowicz, tel. 665 733 443,
teresa.fierkowicz@amorki.pl
Aleksandra Kasprzak, tel. 728 870 057,
olak17@op.pl
Bartosz Kijewski, tel. 663 569 763,
bartosz.kijewski.24@gmail.com
Artur Kotlarek, tel. 663 664 923,
artur.kotlarek@o2.pl
Mariusz Kozio³, tel. 509 999 848,
markoz72@gmail.com
Lubomir Leszczyñski, tel. 783 909 961,
lubekleszcz@gmail.com

Krystyna Liber, tel. 796 675 790,
Magda Olszewska, tel. 609 066 152,
olszewska.magdalena@yahoo.de
Urszula Romanowicz, tel. 663 361 388,
romanowicz.u@gmail.com
Wioletta Urbañczyk, tel. 600 404 737,
w.urbanczyk@op.pl
Szczepan Wojsa, tel. 605 334 260,
szczepanwojsa@wp.pl
Antoni Zwierzyñski, tel. 601 861 593,
czarnypotok@wp.pl

RADNI RADY
POWIATU LUBAÑSKIEGO
Iwona Korzeniowska-Wojsa
tel. 605 223 540, florizet@wp.pl
Zbigniew Maroñ, tel. 603 080 913,
z.maron@onet.pl

Burmistrz Miasta Œwieradów-Zdrój og³asza
otwarty konkurs ofert na realizacjê
zadañ publicznych z zakresu turystyki i kultury
w Œwieradowie-Zdroju w 2015 roku
Konkurs skierowany jest do organizacji pozarz¹dowych i podmiotów zgodnie
z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego
i o wolontariacie (tj.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z póŸn. zm.).
Rodzaj zadañ i wysokoœæ œrodków publicznych przeznaczonych na realizacjê
zadañ:
1. TURYSTYKA - Zadanie 6: Organizacja rajdu na orientacjê (start w Œwieradowie, przygotowanie dwóch tras pieszych i dwóch rowerowych oraz jednej trasy
rodzinnej) – 7.000,00 z³;
2. TURYSTYKA - Zadanie 7: Organizacja miêdzynarodowego rajdu górskiego (ze zni¿kami dla œwieradowian) – 3.000 z³;
3. TURYSTYKA - Zadanie 8: Organizacja rajdu dla dzieci i m³odzie¿y – 4.000
z³.
4. KULTURA - Zadanie 9: Organizacja imprezy kulinarnej (organizacja czasu
wolnego dla mieszkañców i turystów odwiedzaj¹cych Œwieradów, pokaz kulinarny,
wystêp zespo³u muzycznego, zabawa przy muzyce, poczêstunek i degustacja potraw dla uczestników) – 6.000 z³.
Konkurs obejmuje zadania publiczne, których realizacja rozpocznie siê od
daty podpisania umowy do 31paŸdziernika br.
Oferty wraz z wymaganymi za³¹cznikami nale¿y sk³adaæ w sekretariacie UM –
osobiœcie lub za poœrednictwem poczty na adres: Urz¹d Miasta Œwieradów-Zdrój, ul.
11 Listopada 35, 59-850 Œwieradów-Zdrój, w nieprzekraczalnych terminach: Zadanie
6 - do 17 czerwca, zadanie 7 - do 23 lipca, a zadanie 8 i 9 - do 10 lipca br.
Uwaga! Nie bêd¹ przyjmowane oferty przesy³ane drog¹ elektroniczn¹.
Szczegó³owe informacje na temat konkursu znaleŸæ mo¿na na stronie miasta swieradowzdroj.pl

UWAGA, W£AŒCICIELE PSÓW!
W³aœcicielom psów wyprowadzaj¹cym
swoje zwierzêta w miejsca u¿ytku publicznego przypomina siê o obowi¹zku sprz¹tania odchodów po swoich psach (w przeciwnym razie prosi siê o niewypuszczanie i niewyprowadzanie zwierz¹t poza swoj¹ posesjê).
Osoby nieprzestrzegaj¹ce powy¿szego
obowi¹zku bêd¹ odpowiada³y za zanieczyszczenie miejsc dostêpnych dla publicznoœci, tj. za wykroczenie z art. 145 kodeksu wykroczeñ, za które grozi kara grzywny
w wysokoœci do 500 z³.

KONSULTACJE „PROGRAMU
WSPÓ£PRACY MIASTA
ŒWIERADÓW-ZDRÓJ
z organizacjami pozarz¹dowymi
i innymi podmiotami
dzia³alnoœci po¿ytku publicznego
na lata 2016-2017”
Zwracamy siê z proœb¹ do wszystkich organizacji pozarz¹dowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie,
o zapoznanie siê z projektem uchwa³y dotycz¹cym „Programu Wspó³pracy Miasta Œwieradów-Zdrój z organizacjami pozarz¹dowymi
i innymi podmiotami dzia³alnoœci po¿ytku publicznego na lata 2016-2017”.
Program dostêpny jest w siedzibie Urzêdu Miasta, na oficjalnej stronie miasta
www.swieradowzdroj.pl w zak³adce Organizacje Pozarz¹dowe oraz w BIP-ie (zak³adka
Organizacje pozarz¹dowe).
Uwagi i opinie mo¿na zg³aszaæ pisemnie
lub w formie elektronicznej na adres Urzêdu
Miasta Œwieradów-Zdrój oraz osobiœcie w referacie UM ds. promocji, turystyki, kultury
i sportu w pok. 24b na II piêtrze.
17 czerwca o godz. 12 00 odbêdzie siê
tak¿e spotkanie konsultacyjne, na którym
zostan¹ omówione wszystkie Pañstwa
uwagi i sugestie zwi¹zane z nowym Programem Wspó³pracy. Spotkanie odbêdzie
w sali konferencyjnej Urzêdu Miasta na II
piêtrze, tel. kontaktowy 75 71 36 482.

Autorkami rysunku wakacyjnego na ok³adce „Notatnika” s¹
uczennice kl. IV Szko³y Podstawowej nr 2 w Czerniawie - Oliwia Bigus i Edyta Kurczewska.

Godziny pracy UM Warto zagraæ t¹ Kart¹
PONIEDZIA£EK GODZ. 730 - 1600
WTOREK, ŒRODA,
CZWARTEK GODZ. 730 - 1530
PI¥TEK GODZ. 730 - 1500

Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej zachêca do sk³adania wniosków o wydanie Karty
Du¿ej Rodziny. Ka¿da rodzina z co najmniej trójk¹ dzieci mo¿e korzystaæ ze zni¿ek i ulg
przygotowanych specjalnie dla nich.
Dotychczas do programu w³¹czy³y siê m.in. banki - PKO BP i BOŒ, sieæ PLAY, ksiêgarnie
Œwiat Ksi¹¿ki, Bonito i Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, sieæ kin Helios, supermarkety
Alma oraz Carrefour, firma paliwowa LOTOS, firma odzie¿owa C&A, Towarzystwo Ubezpieczeñ
Wzajemnych TUW, Centrum Nauki Kopernik, Stadion Narodowy, Kopalnia Soli w Wieliczce,
Centrum Sztuki Wspó³czesnej Zamek Ujazdowski. Lista wszystkich zni¿ek dostêpna jest na
stronie www.rodzina.gov.pl
Karta Du¿ej Rodziny przyznawana jest ka¿demu cz³onkowi rodziny, tak¿e rodzinom zastêpczym i rodzinnym domom dziecka. Rodzicom karta wydawana jest do¿ywotnio, dzieciom - do
ukoñczenia 18 lub 25 lat w przypadku nauki. Osoby niepe³nosprawne otrzymaj¹ kartê na czas
trwania orzeczenia o niepe³nosprawnoœci. Karta przyznawana jest bezp³atnie i bez wzglêdu na
dochód.
Wnioski o wydanie karty du¿ej rodziny przyjmowane s¹ w Miejskim Oœrodku Pomocy
Spo³ecznej w pokoju nr 11. (AM)

Od 1 listopada 2014 r. do 31 paŸdziernika 2015 r. na mocy uchwa³y Rady Miasta Œwieradów-Zdrój nr LXV/
316/2014 z 24 wrzeœnia ub.r. ceny wody i œcieków oraz wysokoœæ op³aty abonamentowej pozostaj¹ bez
zmian i wynosz¹: woda 4,37 z³/m 3, œcieki - 4,92 z³/m3, sta³a op³ata abonamentowa - 4,94 z³ za miesi¹c.
Wprowadzono te¿ now¹ stawkê za przy³¹czenie nieruchomoœci do urz¹dzeñ wodoci¹gowych, która wynosi 184,50 z³, oraz kanalizacyjnych - w tej samej cenie.
W wypadkach nag³ych awarii sieci wod-kan mo¿na dzwoniæ pod nr tel. 512 243 901.

ANDRZEJ DUDA PREZYDENTEM RP W KADENCJI 2015-2020
24 maja odby³a siê II tura wyborów Prezydenta RP, w których udzia³
wziê³o 16.742.938 wyborców, czyli 55,34% uprawnionych.
Wybory wygra³ ANDRZEJ DUDA, którego popar³o 8.630.627 obywateli (51,55%).
Urzêduj¹cy prezydent BRONIS£AW KOMOROWSKI uzyska³
8.112.311 g³osów (48,45%).
W Œwieradowie-Zdroju z 3.799 uprawnionych do g³osowania karty
pobra³o 1.964 wyborców. Frekwencja wynios³a 51,7%. Oddano 1.941
g³osów wa¿nych (23 niewa¿ne), a poszczególni kandydaci uzyskali:
Bronis³aw Komorowski - 1.134 g³osów (58,42%);
Andrzej Duda - 807 g³osów (41,58%).
Choæ frekwencja w Œwieradowie by³a ni¿sza od krajowej, okaza³a
siê byæ najwy¿sz¹ w powiecie lubañskim, gdzie wynios³a 47,92% (najni¿sz¹ zanotowano w gm. Olszyna (43,20%).
W powiecie lubañskim wybory wygra³ Bronis³aw Komorowski stosunkiem g³osów 57,10% do 42,90%. Prezydent wygrywa³ te¿ w niemal wszystkich gminach: Lubañ m. - 59,26: 40,74; Lubañ gm. 54,53:45:47; Leœna - 58,42:41,58; Siekierczyn - 53,32:46,68; Olszyna
- 57,04:42,96.
Andrzej Duda wygra³ jedynie w gminie Platerówka stosunkiem g³osów 56,98:43,02.

Kim jest ARKADIO?
Niecodzienny koncert w rytmie muzyki rap odby³ siê 1 czerwca o godz. 1000 w hali
spacerowej Domu Zdrojowego - goœciliœmy cenionego artystê z Nowego S¹cza, Arkadiusza Zbozienia, który wraz z Marcinem Kochankiem poprowadzi³ wystêp dla dzieci, m³odzie¿y oraz zainteresowanych osób ze Œwieradowa i okolic. Przy tej okazji warto zadaæ
sobie bli¿sze pytanie, kim jest Arkadio?
Jest raperem, urodzonym w roku 1990 w Nowym
S¹czu, z muzyk¹ zwi¹zany od roku 2002. W tym czasie, wraz ze sk³adem Wizja Umys³u wspó³tworzy³
pierwsze utwory. Arkadio, bêd¹c m³odym 12-letnim
ch³opakiem zacz¹³ swój bunt. Alkohol i narkotyki odgrywa³y w jego ¿yciu pierwszoplanow¹ rolê. Doprowadzi³o to do handlu i d³ugów. Ca³e to ¿ycie przygniot³o go i zmusi³o do szukania innych rozwi¹zañ.
Arkadio znalaz³ siê w punkcie bez wyjœcia, gdzie problemy go przeros³y.
Kiedy mia³ 17 lat, zrozumia³, ¿e takie ¿ycie nie ma
sensu. Wielk¹ rolê odegra³ jego brat, który przez
swoj¹ postawê zwróci³ uwagê i przekona³ do zmiany.
Chwilê póŸniej Arkadio pozna³ jezuitê Fabiana B³aszkiewicza, który pokaza³ mu, ¿e chrzeœcijanin to facet
z krwi i koœci, który realizuje swoje pasje i talenty.
Wtedy jego celem sta³o siê inspirowanie ludzi do
¿ycia zgodnego ze swoimi pragnieniami.
Dziœ Arkadio postawi³ w 100 proc. na pracê
z ludŸmi. Za pomoc¹ koncertów, warsztatów, konfe-

Punkty kolporta¿u
ATNIKA ŒWIERADOWSKIEGO
NOTA
NOT
ŒWIERADÓW

- sklep EKO (ul. Sienkiewicza), sklep odzie¿owy A&J
(róg ul. Zdrojowej i Piastowskiej), sklep AGD (ul. Piastowska), hurtownia papierosów (ul. Piastowska), sklep spo¿ywczy (róg. ul. Zdrojowej i
Sienkiewicza), kiosk gazetowy (ul. Zdrojowa), pijalnia wody mineralnej
(Dom Zdrojowy), sklep na os. Korczaka, sklep LEWIATAN (ul. Górska),
stacja paliw ORLEN (ul. 11 Listopada), sklep przy ul. Chopina, sklep
CUDA WIANKI (w „Biedronce” - ul. 11 Listopada), sklep przy ul. Pi³sudskiego (d. FATMA), Miejska Biblioteka Publiczna IZERKA (ul. M. Sk³odowskiej-Curie).
OR£OWICE - sklep motoryzacyjny Wac³awa Chwaszcza.

CZERNIAWA - delikatesy Agnieszki Syrewicz (ul. G³ówna), sklep
Ireny Korty (ul. Sanatoryjna), sklep Renaty Chomiak (ul. Sanatoryjna),
biblioteka szkolna w SP nr 2 (ul. Sanatoryjna).
Najbli¿sze numery „Notatnika” uka¿¹ siê 15 lipca, 12 sierpnia i 9
wrzeœnia 2015 r., a materia³y do poszczególnych wydañ prosimy dostarczaæ w nieprzekraczalnych terminach: 1 i 29 lipca, 26 sierpnia br.

PO D Z I Ê K O WAN IA
Dziêkujê Dyrektorom Szkó³ Nr 1 i 2 w Œwieradowie-Zdroju
i Zarz¹dowi Uzdrowiska - za udstêpnienie pomieszczeñ na
lokale wyborcze; Obwodowym Komisjom Wyborczym oraz
obs³udze elektronicznej - za udzia³ w przeprowadzeniu i ustaleniu wyników wyborów Prezydenta RP w dniach 10 i 24 maja
2015 roku.
Pe³nomocnik Okrêgowej Komisji Wyborczej nr 2
w Jeleniej Górze - Danuta ¯y³kiewicz

Na zdjêciu z lewej - ks. Wies³aw, sprawca ca³ego „zamieszania” (z ty³u DJ Marcin Kochanek).
U góry - Arkadio nawi¹za³ œwietny kontakt z najm³odszymi uczestnikami spotkania, którym
szalenie podoba³o siê, gdy rapowa³ (do rymu i rytmu) jak¹œ historiê wplataj¹c w ni¹ pierwsze
lepsze s³owo wypowiedziane przez ucznia (np. czapka).
rencji, rekolekcji i innych wydarzeñ ukazuje, ¿e cz³owiek nie mo¿e byæ szczêœliwy, jeœli nie robi
w ¿yciu tego, co kocha.
Studiowa³ dziennikarstwo i komunikacjê spo³eczn¹ w Krakowie. Obecnie kszta³ci siê na
Akademi Ignatianum na kierunku etyka i coaching. Jest tak¿e monta¿yst¹ dŸwiêkowym. Poza
muzyk¹ fascynuje go koszykówka.
Jego g³ównymi inspiracjami s¹ ludzie. U¿ywaj¹c konkretnych przyk³adów opisuje rzeczywistoœæ i zmusza do myœlenia.
Arkadio jest tak¿e autorem ksi¹¿ki pt: "Rób to, co kochasz. Jak
wejœæ na drogê ¿ycia pasj¹".
Korzystaj¹c z okazji chcia³bym gor¹co podziêkowaæ wszystkim zaanga¿owanym w zorganizowanie tego koncertu. W sposób szczególny wyrazy podziêkowania sk³adam: burmistrzowi
Rolandowi Marciniakowi, Jolancie Bobak - specjaliœcie ds.
Oœwiaty w UM, Wies³awie Stasik - dyrektorowi MZS, Wojciechowi Krasoniowi - prezesowi Uzdrowiska, Rafa³owi Matelskiemu - kierownikowi gospodarczemu MZS, Tomaszowi
Chmielowcowi oraz ks. proboszczowi Franciszkowi Molskiemu - za wk³ad indywidualny i okaza³e serce.
Ks. Wies³aw
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Na tropie zaginionych skarbów S³uchanie i recytowanie
Dzieñ Dziecka to dzieñ szczególny dla
naszych wychowanków, dzieñ pe³en niespodzianek i atrakcji. Kiedy tylko s³oneczko mocniej przygrza³o, wszystkie dzieciaki z naszego przedszkola, z plecakami pe³nymi smako³yków, ochoczo ruszy³y przed siebie. Ka¿da
z grup wytyczy³a sobie w³asn¹ trasê, na koñcu której czeka³ na nie zaginiony skarb. Jednak¿e nie tak ³atwo jest zostaæ ³owc¹ skarbów - by dotrzeæ do celu, nale¿a³o pokonaæ
wiele przeszkód, rozwi¹zaæ wiele zagadek
i wykonaæ mnóstwo zadañ.

Rajd by³ doskona³¹ okazj¹ do poznania
ciekawych zak¹tków naszego miasta. Znalaz³
siê czas na to, by dok³adniej przyjrzeæ siê
mijanej okolicy. Ka¿da z wypraw zakoñczy³a
siê sukcesem. Po powrocie przedszkolaki zameldowa³y ¿e:

- wszelkie tajemnice rezydencji „Marzenie” zosta³y odkryte,
- wszystkie zak¹tki Muzeum Domu Zdrojowego zosta³y przebadane,
- jakoœæ bazy zabiegowej w hotelu „Narcyz” zosta³a zatwierdzona,
- sekrety Gór Izerskich przez Ducha
Gór wyjawione,
- informacje na temat zwierz¹t i roœlin,
po przebyciu œcie¿ki edukacyjnej na Zajêczniku, w pamiêci zapisane,
- skarb ze s³odyczami odnaleziony!

Na zmêczonych, lecz szczêœliwych wêdrowców, w ogrodzie przedszkolnym czeka³y zas³u¿one lody, pieczone kie³baski i weso³a muzyka. Nie by³o przedszkolaka, który by
z przejêciem nie opowiada³ swoim rodzicom
o atrakcjach dnia.
D. Gronska

Lokalnie i bibliotecznie
W takim klimacie odby³y siê 21 maja
w Izerce zajêcia dla dzieci z klasy III Szko³y
Podstawowej nr 2. Po krótkiej lekcji bibliotecznej w bibliotece szkolnej w IZERCE czeka³a na nich Magda Olszewska, która tym
razem mia³a opowiadaæ o historii naszego
miasta (przepraszamy doros³ych czytelników, ¿e spotkanie z cyklu „Dobra ksi¹¿ka
i kawa” w maju siê nie odby³o) oraz legendê
w³asnego autorstwa o Flinsie z Gór Izerskich, ró¿ni¹cego siê od z³oœliwego Karkonosza, gdy¿ by³ dobrym duchem gór.
Flins by³ ponadto ¿yczliwy dla ludzi, pomaga³ im bezinteresownie, a mia³ dwie córki –
Izerê i Kwisê, które urod¹ urzek³y Karkonosza, jednak nie chcia³y starego, z³oœliwego
starca. Rozsierdzony Karkonosz postawi³
przed ojcem i córkami warunki: albo jedna
z dziewcz¹t zdecyduje siê zostaæ jego ¿on¹,
albo ca³a rodzina zostanie srogo ukarana.
Flins, nie przestraszony, usi³owa³ chroniæ swoje córki, ale na nic to siê zda³o, gdy¿
Karkonosz rzuci³ zaklêcie „Obyœ skamienia³
na wieki”, takie samo przekleñstwo dotyczy³o Kwisy, któr¹ zamieni³ w kamieñ, spod którego pociek³y ³zy, a starsz¹ Izerê dogoni³ blisko Stogu Izerskiego. J¹ równie¿ dosiêg³a
kl¹twa - spod kamienia, w który zamieni³a siê
Izera, pop³ynê³y ³zy br¹zowe, bo taki kolor
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oczu mia³a dziewczyna. Kl¹twa Karkonosza,
który nie potrafi i nie lubi wybaczaæ, trwa po
dziœ. Pani Magda wyci¹gnê³a mapê, aby dzieci
mog³y zlokalizowaæ miejsca, o których opowiada³a. Ka¿de dziecko dosta³o po kamieniu
zwanym „brod¹ Flinsa”.
Tyle legendy, bo potem dzieci obejrza³y
wystawê pami¹tek z Bad Flinsberg, z fachowym komentarzem pani Magdy, przewodnika i pasjonata historii miast, która odpowiedzia³a potem na wiele pytañ uczniów.
Dalszym punktem wizyt by³o zapoznanie
siê z nasz¹ bibliotek¹ i ofert¹ czytelnicz¹. Nie
tylko t¹ tradycyjn¹, w postaci ksi¹¿ki drukowanej, ale tak¿e zapozna³y siê z nasz¹ stron¹
internetow¹ i skorzysta³y z Dolnoœl¹skiego
Zasobu Bibliotecznego. Rozmawialiœmy tak¿e o mo¿liwoœci skorzystania u nas z audiobooków i e-booków.
W czêœci dla dzieci i m³odzie¿y klasa przy³¹czy³a siê do naszego konkursu na najd³u¿sz¹ zak³adkê – sami wykonali ponad 3metrow¹. Dzieci tak¿e z chêci¹ ogl¹da³y i czyta³y swoje ulubione ksi¹¿ki. Obdarowane
czymœ s³odkim i „Niezbêdnikami Turysty”,
po¿egna³y siê z nami, obiecuj¹c, ¿e z rodzicami bêd¹ zwiedzaæ swoje piêkne miasto. (KP)

ZAPROSZENIE
Co siê odwlecze, to nie uciecze - maj
nale¿a³ do dzieci, a na kolejne spotkanie z cyklu „Dobra ksi¹¿ka i kawa” Magda Olszewska zaprasza do IZERKI 25
czerwca o godz. 1600.
Temat - WAKACYJNE IZERSKIE LEGENDOWANIE.

28 maja by³ szczególnym dniem w Przedszkolu Miejskim, bowiem
tego dnia dzieci z naszej
placówki oraz zaproszeni goœcie z oddzia³ów
przedszkolnych w Krobicy, Czerniawie i Grabiszycach wziê³y udzia³ w I
Spotkaniu z Literatur¹
i Poezj¹ Dzieciêc¹ oraz
w Przegl¹dzie Recytatorskim.
Goœciem spotkania
by³a Maria Nienartowicz
z Karpacza, pisarka, która
tworzy dla dzieci przepiêkne opowieœci o dzielnym
i szlachetnym Skrzacie
Karkonoskim, o kwiatach
i drzewach, bardzo czêsto przelewaj¹c prawdziwe historie na karty baœni kszta³tuj¹cych
charaktery najm³odszych czytelników. W niesamowicie przyjemnej atmosferze dzieci mia³y okazjê zapoznaæ siê z twórczoœci¹ autorki
oraz wys³uchaæ fragmentów jej opowieœci.
Przedszkolaki zadawa³y tak¿e pani Marii pytania, na które pisarka odpowiada³a z radoœci¹ i du¿ym zaanga¿owaniem.
Nastêpnym punktem programu naszej imprezy by³ Przegl¹d Recytatorski pod has³em
„Przyroda wokó³ nas”. Dzieci mog³y zaprezentowaæ swoje zdolnoœci przed pisark¹
i rówieœnikami z innych placówek. Nowoœci¹
Przegl¹du by³ sposób oceny recytatorów,
pozbawiony elementu nadmiernej rywalizacji.
Jury w sk³adzie: Maria Nienartowicz, Sylwia
Sokolak oraz Ewa Baszak - uwa¿nie wys³ucha³o wierszy i po naradzie zgodnie uzna³o, ¿e

wszystkie przedszkolaki w³o¿y³y bardzo du¿o
pracy w przygotowania do tego wydarzenia.
Dlatego te¿ jednog³oœnie postanowi³o nagrodziæ wszystkich za œmia³oœæ, odwagê, pomys³owoœæ w interpretacji tekstu oraz uœmiech,
który towarzyszy³ im na twarzach podczas
wystêpów. Doœwiadczenia takie, jak nasz konkurs, procentowaæ bêd¹ w przysz³oœci na dalszych etapach kszta³cenia, w kolejnych konkursach, podczas przygotowania uroczystoœci i apeli szkolnych. Wspania³e wystêpy zosta³y nagrodzone gromkimi brawami, a mali
artyœci zostali uhonorowani dyplomami i nagrodami ksi¹¿kowymi.
Impreza zosta³a przyjêta z entuzjazmem
przez uczestników i opiekunów z innych
przedszkoli, w zwi¹zku z czym zostanie ona
wpisana w harmonogram imprez przedszkolnych na kolejne lata.
M. Dzik

MILION Z£OTYCH MNIEJ
NA DROGI GMINNE
Dwa miesi¹ce temu pozyskaliœmy z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji dotacjê w wysokoœci 2,5 mln z³ na odbudowê dróg. Po przetargach, które wy³oni³y wykonawców, pojawi³y siê znaczne oszczêdnoœci w wys. 1,2 mln z³ w stosunku do
pierwotnie planowanych wydatków. Oszczêdnoœci planowaliœmy przeznaczyæ na remonty kolejnych gminnych dróg. Niestety, MAiC nie wyrazi³o zgody, aby oszczêdnoœci przeznaczone zosta³y na ten w³aœnie cel i z tego powodu nie uda nam
siê zakoñczyæ remontu ulicy Zacisze z Czerniawy do dolnej
stacji kolei gondolowej. Remont tej drogi zakoñczymy na wysokoœci „punktu antygrawitacyjnego”. Nie wykonamy tak¿e
remontu ulicy Rolniczej, staramy siê jednak nie zra¿aæ tymi
niepowdzeniami i w lipcu ponownie spróbujemy pozyskaæ
œrodki na remonty naszych dróg.

TECHNOLOGIA PRZY
ODBUDOWIE UL. ZACISZE
Ruszy³y prace remontowe na ulicy Zacisze. Przy remoncie
tej drogi zastosowaliœmy inn¹ ni¿ dotychczas dla naszego miasta technologiê. Teraz zosta³a u³o¿ona warstwa wyrównawcza
na starej nawierzchni asfaltowej. Kolejny etap, to zatopienie
w lepiszczu siatki kompozytowej na warstwie wyrównawczej.
Kolejno u³o¿one bêd¹ obustronnie krawê¿niki i na koñcu warstwa œcieralna. Nowym rozwi¹zaniem jest nieusuwanie starej
nawierzchni asfaltowej i zastosowanie wspomnianej siatki, która
znacz¹co wzmocni konstrukcjê drogi. Takie rozwi¹zanie jest
mo¿liwe przy odpowiedniej noœnoœci podbudowy drogi, jest
równie¿ tañsze w wykonaniu.
Mamy w mieœcie kilkanaœcie dróg, które maj¹ w miarê stabiln¹ podbudowê, ale doszczêtnie zniszczon¹ nawierzchniê np.
ul. Myœliwska, ¯wirki i Wigury, Traugutta, Moniuszki, Szkolna, Wierzbowa, Sêdziwa czy górny odcinek Izerskiej. Byæ mo¿e
uda siê w kolejnych latach przy zastosowaniu tej technologii
wyremontowaæ wiêcej dróg za tê sam¹ kwotê.

Na now¹ nawierzchniê ul. Zacisze czekaliœmy kilkanaœcie lat.

ZRÓDLANA SPIÊT
A
SPIÊTA

Na bie¿¹co

ŒWIERADÓW W HOLANDII
cha jest kilkanaœcie hektarów atrakcyjnych pod k¹tem zabudowy gruntów, które obecnie s¹ niedostêpne ze wzglêdu na
brak bezpiecznego dojazdu.
W obecnym planie zagospodarowania przestrzennego miasta wytyczyliœmy przed³u¿enie ulicy Zródlanej do Bronka Czecha. Kolejny etap, to odkupienie od prywatnych w³aœcicieli
gruntów pod now¹ drogê i wykonanie nawierzchni.

Wreszcie po³¹czyliœmy ulicê Zródlan¹ z doln¹ stacj¹ kolei
gondolowej. Trwa³o to prawie 2 lata. Teraz pracujemy nad przed³u¿eniem tej ulicy do ul. Bronka Czecha. Takie po³¹czenie jest
potrzebne z kilku powodów. Przede wszystkim poprawimy komunikacjê w trudno dostêpnej dzielnicy przy ulicy B. Czecha,
gdzie z powodu znacznego spadku drogi mamy du¿e problemy z utrzymaniem przejezdnoœci w okresie zimowym. Po wykonaniu przed³u¿enia ulicy Zródlanej bêdziemy do tej dzielnicy
wje¿d¿aæ z dwóch kierunków. Równie¿ w okolicy ulicy B. Cze-

W zesz³ym tygodniu wspólnie z kierownikiem naszego referatu promocji odby³em spotkanie z Andrzejem Pawluszkiem,
przedstawicielem oddzia³u Polskiej Organizacji Turystycznej
w Holandii. Spróbujemy wspólnie z POT-em przygotowaæ wizytê holenderskich biur podró¿y w Œwieradowie. Wstêpny termin - paŸdziernik br. Wielu Holendrów odwiedza naszych czeskich s¹siadów nie tylko w czasie ferii zimowych, ale równie¿
latem, dlatego warto spróbowaæ zainteresowaæ tego klienta
naszym miastem.

POŒLIZGI NA SINGL
TRACKACH
SINGLTRACKACH

... a tak ten sam odcinek wygl¹da dziœ.

„IZERSKA £¥KA” - DW
A
DWA
TYSI¥CE ZWIEDZAJ¥CYCH!
Coraz wiêkszym zainteresowaniem cieszy siê Centrum
Edukacji Ekologicznj „Izerska £¹ka” w Czerniawie. W nieco
ponad 2 miesi¹ce centrum odwiedzi³o ponad 2 tysi¹ce osób.
Na bie¿¹co oferta centrum powiêksza siê. Ostatnio nawi¹zaliœmy wspó³pracê z Uniwersytetem Zielonogórskim, a konkretniej - z wydzia³em astronomii. Wspó³praca dotyczy propagowania wiedzy o kosmosie i obszarach chronionych,
w tym Izerskiego Parku Ciemnego Nieba.
Równie¿ przy wspó³pracy z naukowcami postaramy siê
wypracowaæ now¹ atrakcjê turystyczn¹ naszego miasta - nocny spacer po parku ciemnego nieba. Równie¿ du¿ym zainteresowaniem cieszy siê ul przy obiekcie, ju¿ zamieszka³y przez
pszczo³y. Dziêki kamerom i mikrofonom pods³uchujemy i podpatrujemy ¿ycie pszczelej rodziny.
Ca³y projekt nie jest jeszcze gotowy. Trzeba za³o¿yæ ogród
wokó³ budynku, wykonany jest te¿ projekt zagospodarowania otoczenia centrum. Prawdopodobnie w grudniu sk³adamy wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego na
za³o¿enie ogrodu. Szacowana kwota inwestycji to ok. 700
tys. z³, a dofinansowanie siêgnie 85 proc.
Ten projekt potrzebuje czasu, ¿eby w pe³ni pokazaæ swoje
mo¿liwoœci. S¹dzê, ¿e potrzebujemy ok. dwóch lat, aby „Izerska £¹ka” sta³a siê jednym z lepszych centrów ekologicznych w naszym województwie. Oczywiœcie, pod warunkiem,
¿e bêdziemy ci¹gle rozwijaæ ofertê edukacyjn¹.

TANIE PRZY£¥CZA
Tak wygl¹da³a ulica jeszcze kilka tygodni temu...

pamiêtaæ, ¿e przed nami jeszcze du¿a inwestycja rozbudowy
oczyszczalni œcieków i kanalizowania miasta wzd³u¿ ulicy Nadbrze¿nej.
Równie¿ wa¿n¹ rolê w systemie kanalizowania miasta odgrywa wóz asenizacyjny, którym opró¿niamy przydomowe
szamba. Niska op³ata za wywóz szamba ma na celu powstrzymanie budowy przydomowych oczyszczalni œcieków tam, gdzie
gmina w ci¹gu kilku lat doprowadzi kolektor sanitarny. Trzeba
pamiêtaæ, przy budowie nowych sieci z dofinansowaniem unijnym trzeba zapewniæ odpowiednio du¿o odbiorców wody
i dostawców œcieków. Jeœli ten warunek nie bêdzie spe³niony,
nie otrzymamy dofinansowania.
Beczkowóz w ci¹gu ostatnich miesiêcy wywióz³ ponad 700
m3 (ok. 150 kursów) œcieków z przydomowych szamb. Celem
jest dotarcie i opró¿nienie ka¿dego szamba w naszym mieœcie,
a mamy ich prawie 400.

Od pocz¹tku kwietnia wykonaliœmy ju¿ kilka przy³¹czy do
kanalizacji i wodoci¹gu, a koszt ka¿dego z nich dla w³aœciciela
posesji to zaledwie 150 z³. Kwota jest zatwierdzona uchwa³¹
Rady Miasta dotycz¹c¹ op³at za wodê i œcieki. Dziêki tak niskiej op³acie wielu mieszkañców z³o¿y³o wnioski o przy³¹czenie do sieci. Do tej pory wp³ywa³o bardzo ma³o wniosków ze
wzglêdu na du¿e koszty po stronie mieszkañca. Teraz przy³¹cza wykonuje gmina.
Na ostatniej sesji radni wyrazili zgodê na przeznaczenie
wiêkszych œrodków na wykonanie nowych przy³¹czy wodnokanalizacyjnych. Takie rozwi¹zanie finansowania budowy przy³¹czy zapewni nam systematyczny wzrost odbiorców wody
i dostawców œcieków, dziêki czemu bêdziemy mogli utrzymaæ
ceny wody i œcieków na dotychczasowym poziomie. A trzeba

Za kilka tygodni zlecimy wykonanie oceny oddzia³ywania na œrodowisko nowych singltracków. Jest to konieczne
ze wzglêdu na przepisy ochrony œrodowiska. W szacunkowych planach, za zgod¹ Nadleœnictwa Œwieradów i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Œrodowiska, wykonamy ok. 30-40 km
tras. Do koñca roku powinniœmy mieæ gotow¹ dokumentacjê
techniczn¹ i spróbujemy pozyskaæ dofinansowanie ze œrodków unijnych.
W tym roku mamy opóŸnienie w rozpoczêciu prac serwisowych na istniej¹cych 27 km œcie¿ek, wynikaj¹ce z organizowania brygady remontowej do utrzymania œcie¿ek. Po kosztach serwisu w ostatnim sezonie i ofertach, jakie nam z³o¿yli
przedsiêbiorcy na ten sezon rowerowy, nie staæ nas na takie
wydatki. Trzeba pamiêtaæ, ¿e po czeskiej stronie œcie¿kami
zajmuj¹ siê 4 centra rowerowe i czeskie lasy pañstwowe. Po
naszej stronie nie mamy ¿adnego profesjonalnego centrum
i wszystkie koszty utrzymania œcie¿ek wziê³a na siebie gmina.
Dlatego wyszkolimy nasz¹ brygadê drogow¹ do obs³ugi singltracków, co bêdzie tañsze od wynajmowania zewnêtrznych
firm.
Przyznajê, ¿e œcie¿ki po polskiej stronie s¹ nieco s³abiej
utrzymane ni¿ po czeskiej. Ale równie¿ deklarujê, ¿e to ostatni
sezon tak niskiego poziomu utrzymania. Potrzebujemy jeszcze trochê czasu, aby przeszkoliæ brygadê i dokupiæ sprzêtu
do utrzymania œcie¿ek; mamy ju¿ minikoparkê, walec samojezdny, p³ytê do zagêszczania gruntu, zakupujemy kosiarki
i w najbli¿szym czasie zakupimy miniwozid³o do przewozu
kruszywa. Koszt tego sprzêtu, u¿ywanego tak¿e przy serwisie dróg, to prawie 100 tys. z³. Proszê krytyków o wyrozumia³oœæ i o czas do zorganizowania i wyszkolenia sta³ej brygady
serwisowej.
Transgraniczny projekt sigltracków to czeski pomys³, dlatego œrodek ciê¿koœci tego kompleksu znajduje siê u s¹siadów, a my byliœmy potrzebni po to, aby pozyskaæ œrodki
z transgranicznych funduszy unijnych. Tê tezê potwierdzi³o
zachowanie czeskiego rowerzysty, który bra³ czynny udzia³
w projektowaniu œcie¿ek, a który opatentowa³ wszystkie nazwy i symbole zwi¹zane z sigletrekiem, co mog³o drastycznie
ograniczyæ rozwój œcie¿ek. Na szczêœcie partnerzy projektu
zdo³ali wyeliminowaæ z projektu œcie¿ek zastrze¿one znaki
towarowe. Jeœli spojrzymy na mapê singli, jasno widaæ, ¿e
polska strona jest tak zaplanowana, aby dostarczaæ rowerzystów do centrów rowerowych po czeskiej stronie. Na starcie
projektu byliœmy tego œwiadomi. Czesi maj¹ ponad 80 km
œcie¿ek, my zaledwie 27 km. Jeœli ruszymy z kolejnym etapem
budowy singltracków, musimy mieæ wyszkolon¹ brygadê do
serwisu, bo utrzymanie 100 km œcie¿ek firmami zewnêtrznymi
kosztuje ponad 150 tys. z³. Przy projektowaniu i serwisie œcie¿ek bêdziemy braæ pod
uwagê uwagi rowerzystów
i naszych miejscowych fachowców od turystyki rowerowej. Ale bardzo proszê
o czas i wstrzemiêŸliwoœæ
w krytycznych opiniach na
portalach spo³ecznoœciowych o naszych singlach.
Roland Marciniak
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Dwa lata segregacji
- podsumowanie
1. Nast¹pi³a pozytywna zmiana w podejœciu do segragcji, choæ do idea³u jeszcze daleko. Dla przyk³adu, nie wszyscy chc¹ wystawiaæ pojemniki zgodnie z harmonogramem,
który zosta³ wdro¿ony po to, by system by³
tañszy. Utrudniaj¹c treminowy odbiór œmieci
i spowalaniaj¹c harmonogram nara¿amy gminê na dodatkowe koszty, które wczeœniej czy
póŸniej odbij¹ siê na cenie odbioru odpadów.
2. Wbrew wczeœniejszym obawom hotele, szczególnie te wiêksze, generuj¹ce najwiêcej odpadów, w sumie radz¹ sobie najlepiej
w nowym systemie i œwietnie wpisa³y siê w nowy system oparty na
kodach kreskowych, który nale¿ycie spe³nia swoj¹ kontrolno-werfyfikuj¹c¹ funkcjê.
3. Gmina wyposa¿y³a wspólnoty mieszkaniowe i spó³dzielniê w kub³y na bioodpady, a wczeœniej dostarczy³a biokoszyczki i bioworeczki mieszkañcom, dziêki czemu
zwiêkszy³ siê odzysk odpadów biodegradowalnych.
4. Dziêki zakupowi „pszokowozu” usprawniono systematyczny, a
nie jak dot¹d doroczny, system odbioru odpadów wielkogarabrytowych od mieszkañców. W dwa
pierwsze miesi¹ce powsta³o ok. 20
punktów odbiorowych (tylko dla
klientów indywidualnych).
5. Gmina zlikwidowa³a i wywioz³a na PSZOK pojemniki na zu¿yt¹
odzie¿, które praktycznie pe³ni³y
funkcje œmietników, a którymi od
dawna nikt siê nie interesowa³.
6. Naklejki ostrzegawcze usprawni³y system o b³êdnej segregacji, zwiêkszaj¹c tym samym intensywnoœæ kontroli jej jakoœci.
7. Przez dwa lata harmonogram
odbioru zmienia³ siê kilkakrotnie, ale
dziêki temu, a tak¿e w wyniku doœwiadczeñ i coraz lepiej precyzowanych potrzeb miasta oraz lokatorów,
jego obecna wersja jest zbli¿ona do
wersji optymalnej. (opr. aka)

Op³atê za zagospodarowanie odpadów komunalnych nale¿y wnosiæ bez wezwania (nie
bêd¹ wystawiane ¿adne decyzje, faktury itp.)
na rachunek w³asny Gminy o numerze:

BZWBK 1 O/Œwieradów - 84 1090 1997 0000 0001 1109 8505

do 15 ka¿dego miasi¹ca. W tytule przelewu nale¿y podaæ: imiêi nazwisko oraz adres nieruchomoœci,
której wp³ata dotyczy; okres, za który op³acamy odbiór œmieci (miesi¹c lub kilka miesiêcy).

Harmonogram odbioru - czerwiec/lipiec

Poniedzia³ek Wtorek

GODZINY OTWARCIA

PSZOK

Od poniedzia³ku
do pi¹tku - 11 00-17 00
Soboty - 10 00-14 00.
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Œroda

Czwartek

Pi¹tek

Szanowni Pañstwo, w dniach 1014 sierpnia br. Urz¹d Miasta i Miejska Biblioteka Publiczna IZERKA
organizuj¹ pó³kolonie dla dzieci
w ramach projektu MIASTO DZIECI.
To wspania³a idea, której zadaniem
jest organizacja czasu wolnego
dzieci i pokazanie im, jak funkcjonuje œwiat doros³ych
14 maja og³oszono przetarg na „Odnowê i malowanie oznakowania poziomego na
drogach bêd¹cych w zarz¹dzie Gminy Miejskiej Œwieradów-Zdrój” (I - na gminnych,
II - na wojewódzkich nr 358 i 361).
20 maja dokonano otwarcia ofert od firm:
MK DROGI z ¯arek (I - drogi gminne - 6,99
z³/m2, II - drogi wojewódzkie - 6,99 z³/m2 );
SAFEROAD GRAWIL z W³oc³awka (I - 11,24
z³/m2, II - 9,13 z³/m2); GRABOWIECKA.PL
z Trzebnicy (I - 7 z³/m2, II - 6,80 z³/m2); BIG ze
Œwiebodzina (I - 9,04 z³/m2, II - 8,34 z³/m2);
BRAVO z Wêgrzyc (I - 7,32 z³/m2, II - 7,32 z³/
m2); NAVI-EXPERT z Kielc (I - 7,27 z³/m2, II 8,57 z³/m2).
21 maja podpisano umowê z firm¹ GRABOWIECKA.PL, która do 31 lipca oznakuje zarówno drogi gminne, jak i wojewódzkie.
15 maja ponownie og³oszono przetarg
na „Œwiadczenie us³ug sukcesywnego wywozu i zagospodarowania ustabilizowanych
komunalnych osadów œciekowych z Gminy
Miejskiej Œwieradów-Zdrój”. Gmina zamierza z wy³onionym wykonawc¹ podpisaæ
dwuletni¹ umowê na odbiór, transport i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwianie komunalnych osadów œciekowych w iloœci ok. 1.100 Mg/rok.
27 maja dokonano otwarcia dwóch ofert
z³o¿onych przez GEOTRANS z Wroc³awia 362.604 z³, konsorcjum firm: COM-D z Jawora (lider) oraz PPR SADY DOLNE z Sadów
Dolnych (partner) - 303.600 z³ i w³aœnie
z tym konsorcjum podpisano umowê na wykonanie zadania.
27 maja og³oszono przetarg na „Wykonanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta”. Po-

wierzchnia opracowania wynosi 34,2726 ha.
Termin sk³adania ofert up³yn¹³ 5 czerwca.
27 maja og³oszono przetarg na „Skarpowanie rowów i poboczy na drodze wojewódzkiej nr 361 poprzez realizacjê zadañ:
Czêœæ I - Skarpowanie rowów i poboczy
przy drodze wojewódzkiej nr 361 w m. Czerniawa-Zdrój na odcinku od km 12+288 do
14+752 ;
Czêœæ II - Skarpowanie rowów i poboczy
przy drodze wojewódzkiej nr 361 w m. Or³owice i m. Mroczkowice na odcinku od km
7+560 do 11+005”.
3 czerwca dokonano otwarcia 7 ofert nades³anych przez firmy: EKOBAU POLSKA ze
S³upcy (cz. I - 44.206,20 z³, cz. II - 96.678 z³);
UBDA.PL z Jelcza-Laskowic (57.933 i 129.150
z³); EKO-OLMI z Mirska (tylko cz. I - 24.900
z³); FUM Marcin Wiœniewski z Cieplic (tylko
cz. I - 48.511,20 z³); F.H.U. Piotr Walczak ze
Z³otnik Lubañskich (34.095 i 80.662,92 z³); PHU
KAMA-bis z Mys³akowic (38.760,60 i 82.380
z³); FHUT PAWE£ ze Szklarskiej Porêby
(42.818,76 i 83.640 z³).
Umowê podpisano 8 czerwca z EKO-OLMI
i F.H.U. Piotr Walczak, które z ca³oœci¹ zadañ
musz¹ siê uporaæ do koñca lipca.
29 maja og³oszono przetarg na „Ubezpieczenie maj¹tku i odpowiedzialnoœci cywilnej
oraz ubezpieczenie komunikacyjne Gminy
Miejskiej Œwieradów-Zdrój”, z terminem sk³adania ofert do 8 czerwca.
29 maja gmina og³osi³a przetarg na „Budowê przy³¹cza kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 361 w
miejscowoœci Œwieradów-Zdrój (ul. Sanatoryjna)”, z terminem sk³adania ofert do 8 czerwca. (opr. aka)

UM wykazuje

dezyjnie jako dzia³ka
 nr 1/2, am. 3, obr. IV, o pow. 220 m2
- z przeznaczeniem na poprawê zagospodarowania nieruchomoœci przyleg³ej.
10 czerwca - w sprawie przeznaczenia do
wydzier¿awienia w drodze bezprzetargowej
czêœci nieruchomoœci niezabudowanej przy
ul. Sosnowej, oznaczonej geodezyjnie jako
dzia³ka
nr 74, am. 4, obr. V, o pow. 150 m2
- z przeznaczeniem na poprawê zagospodarowania nieruchomoœci przyleg³ej.
10 czerwca - w sprawie przeznaczenia do
wydzier¿awienia w drodze bezprzetargowej
czêœci nieruchomoœci niezabudowanej przy
ul. Sosnowej, oznaczonej geodezyjnie jako
dzia³ka
nr 74, am. 4, obr. V, o pow. 120 m2
- z przeznaczeniem na poprawê zagospodarowania nieruchomoœci przyleg³ej.
10 czerwca - w sprawie przeznaczenia do
wynajêcia w drodze bezprzetargowej lokalu
u¿ytkowego przy ul. Pi³sudskiego 13, na
dzia³ce oznaczonej
nr 14/1, am. 8, obr. IV, o pow. 85 m2.

Burmistrz Miasta Œwieradów-Zdrój
informuje, ¿e na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Miasta zosta
zosta³³ wywieszon
wywieszonyy wykaz - na okres 21 dni - do wgl¹du
w godzinach pracy urzêdu:
10 czerwca - w sprawie wyznaczenia do
sprzeda¿y w trybie bezprzetargowym nieruchomoœci przy ul. Parkowej, oznaczonej
geodezyjnie jako dzia³ka
nr 69/1, am. 9, obr. 4, pow. 0,0357 ha.
10 czerwca - w sprawie przeznaczenia
do wydzier¿awienia w drodze bezprzetargowej czêœci nieruchomoœci niezabudowanej przy ul. Rolniczej, oznaczonej geodezyjnie jako dzia³ka
nr 1/14, am. 5, obr. III, o pow. 500 m2
- z przeznaczeniem na prowadzenie ogrodu przydomowego.
10 czerwca - w sprawie przeznaczenia
do wydzier¿awienia w drodze bezprzetargowej czêœci nieruchomoœci niezabudowanej przy ul. Zakopiañskiej, oznaczonej geo-

KOMUNIKAT
Uprzejmie informujemy, ¿e na stronie internetowej Urzêdu Miasta - swieradowzdroj.pl - w zak³adce „Aktualnoœci” oraz w siedzibie UM (parter, hol)
mo¿na pobraæ ankiety o przyst¹pieniu wspólnot mieszkaniowych do projektu rewitalizacji czêœci wspólnych w budynkach wielolokalowych po³o¿onych
na terenie Gminy Miejskiej Œwieradów-Zdrój.
Ankiety nale¿y z³o¿yæ do 30 czerwca br. (wtorek) w siedzibie UM, ul. 11
listopada 35 (parter, sekretariat).
Ankiety z³o¿one po terminie nie bêd¹ uwzglêdnione.

Jeœli jesteœcie ciekawi, co bêdziemy tu robiæ, uchylimy Wam r¹bka tajemnicy.
Od godziny 1000 do 1300 bêdziemy pracowaæ, aby zarobiæ na lody, zabawki
i sprzêt sportowy. Bêdziemy te¿ oszczêdzali i pomna¿ali w banku w³asnorêcznie
zarobione pieni¹dze. Popracujemy krócej ni¿ Wy, ale pamiêtajcie, ¿e jesteœmy
dzieæmi, wiêc potrzebujemy du¿o czasu na zabawê. Staniemy siê, na przyk³ad,
dekoratorami, filmowcami, ogrodnikami, rolnikami, bankowcami, dziennikarzami,
ochroniarzami, mechanikami samochodowymi, stra¿akami, przyrodnikami i policjantami. Aby mieæ du¿o si³y, przed prac¹ dostaniemy tu drugie œniadanie, obiad
i wodê mineraln¹.
UWAGA, RODZICE! Do udzia³u w naszym projekcie zapraszamy wszystkie
dzieci w wieku 6-12 lat, uczêszczaj¹ce do œwieradowskich szkó³. Deklaracje udzia³u
w projekcie i regulamin dostêpne s¹ na stronie internetowej miasta www.swieradowzdroj, w Urzêdzie Miasta, w naszych szko³ach oraz w Miejskiej Bibliotece Publicznej IZERKA.
Deklaracjê udzia³u dziecka w projekcie nale¿y z³o¿yæ do 24 czerwca br.
w Miejskiej Bibliotece Publicznej IZERKA, ul. M. Sk³odowskiej-Curie 2A.
UWAGA, NAUCZYCIELE / WYCHOWAWCY KOLONII / WOLONTARIUSZE!
Zapraszamy Pañstwa do wspó³pracy przy fantastycznym projekcie, jakim jest
MIASTO DZIECI! Potrzebujemy wolontariuszy, którzy zaopiekuj¹ siê dzieæmi
i bêd¹ pomocni przy organizacji zawodów dla dzieci. Wszystkie chêtne osoby
chc¹ce siê w³¹czyæ w ten projekt serdecznie zapraszamy, a jeœli jesteœ nauczycielem, opiekunem koloni i masz swoje dzieci - przyjmiemy je do naszego miasta
jako uczestników.
Szczegó³owych informacji udzielaj¹:
Dorota Marek i Monika Hajny-Daszko - pracownicy Referatu ds. Promocji Gminy, Turystyki, Kultury i Sportu Urzêdu Miasta Œwieradów-Zdrój, ul. 11 Listopada
35, tel. 75 71 36 482 lub 483, it@swieradowzdroj.pl

Czy potrzebny nam ¿³obek?
W zwi¹zku z szybko rozwijaj¹cymi siê
planami budowy nowego budynku przedszkolnego, a tym samym chêci zapewnienia
jak najlepszego rozwoju dzieciom na ka¿dym szczeblu edukacyjnym, Urz¹d Miasta
zwraca siê do Pañstwa z proœb¹ o wype³nienie ankiety (szczególnie zale¿y nam na opinii rodziców posiadaj¹cych dzieci w wieku
¿³obkowym), która ma na celu rozeznanie,
czy na terenie naszej gminy jest zapotrzebowanie na objêcie opiek¹ i edukacj¹ dzieci
w wieku ¿³obkowym.
Ankietê mo¿na pobraæ w sekretariacie
urzêdu, jak równie¿ na stronie internetowej -

www.swieradowzdroj.pl - a po wype³nieniu
przynieœæ osobiœcie do sekretariatu urzêdu
lub wys³aæ drog¹ elektroniczn¹ na adres um@swieradowzdroj.pl
Ankieta ma odpowiedzieæ na kilka pytañ,
w tym: Czy posiada Pan/i dzieci do lat 3? Czy
potrzebny jest oddzia³ ¿³obkowy w Œwieradowie? Czy ma Pan/i chêæ pos³ania swego
dziecka do ¿³obka? Jaki miesiêcnzy koszt by³by Pan/by³aby Pani w stanie ponieœæ za miejsce dziecka w ¿³obku? Gdyby Pañstwa dziecko uczêszcza³o do ¿³obka, jakie mieliby Pañstwo oczekiwania wzglêdem pracowników
i wychowawców placówki?

OG£OSZENIE
Zespó³ Interdyscyplinarny w Œwieradowie-Zdroju zaprasza na warsztaty PROFILAKTYKA UZALE¯NIEÑ I PRZEMOCY W RODZINIE skierowane do osób zainteresowanych tematem uzale¿nienia, wspó³uzale¿nienia oraz przemoc¹ w rodzinie.
Celem warsztatów jest:
 poszerzenie œwiadomoœci i wiedzy na temat uzale¿nieñ i wspó³uzale¿nienia,
 nabycie wiêkszych umiejêtnoœci w komunikowaniu siê z innymi ludŸmi,
 poprawienie umiejêtnoœci zachowañ asertywnych,
 poprawienie umiejêtnoœci nazywania i wyra¿ania uczuæ,
 poprawienie w³asnej samooceny i poczucia w³asnej wartoœci uczestników,
 przekazanie informacji na temat „Przemoc w Rodzinie”.

UDZIA£ W WARSZTATACH
JEST BEZP£ATNY.
Zg³oszenia przyjmujemy telefonicznie pod nr. tel. 75 78 16 321, 75
78 16 230 lub osobiœcie w Miejskim
Oœrodku Pomocy Spo³ecznej przy
ul. 11 Listopada 35 w godzinach pracy: poniedzia³ek 800-1600, wtorek-pi¹tek 730-1530.
Serdecznie zapraszamy!
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Czerniawskie grillowanie
3 edycjê „Czerniawskiego Grillowania” zorganizowano 16 maja w
ogrodach „Czarciego M³yna” przy
³adnej pogodzie
i doœæ „nieœmia³ej”
frekwencji, która
jednak w miarê rozkrêcania siê imprezy przyci¹ga³a coraz wiêcej uczestników. Ocenia siê,
¿e przez grillowisko przewinê³o siê
Powy¿ej - pokaz Szymona zainteresowa³ wielu uczestników. U do³u grubo ponad 100
grillowanie konkursowe na pe³nym biegu.
osób - mo¿e w sam
raz na pojemnoœæ
„m³yñskiego”
ogrodu, ale na
pewno nie na iloœæ
przygotowanych
wiktua³ów. Organizatorzy maj¹ wiêc
jedno doœwiadczenie wiêcej – za rok
trzeba przygotowaæ zdecydowanie wiêcej przek¹sek do degustacji.
GwoŸdziem imprezy by³ kulinarny konkurs rodzin,
które dzieñ wczeœniej otrzyma³y
niezbêdne sk³adniki do grillowanych
skrzyde³ek w warzywach, by je sobie doprawili i potrzymali w zalewach. W tym roku
uczestnicy mogli
przynieœæ w³asne
grille, przekonuj¹c
organizatorów, ¿e
U góry - dzieciêce szaleñstwo carvingu. Poni¿ej - mistrz Mateusz chêtdobrze znaj¹ ich
nie dzieli³ siê przed najm³odszymi tajnikami sztuki rzeŸbienia.
parametry (i narowy) i nie ma potrzeby kupowania urz¹dzeñ
na potrzeby przysz³ych edycji.
W konkursie wziê³o udzia³ 5 rodzin,
a wygrali pañstwo Czeleniowie, przed rodzin¹
Bigusów oraz Barbar¹ Jakubus. Ich umiejêtnoœci kulinarne ocenia³ Mateusz Szpytma,
szef kuchni w Pa³acu Paulinum w Jeleniej
Górze.
Drugi konkurs – dla wszystkich chêtnych
- przeprowadzono pod has³em „Tak smakuje
Œwieradów”. Uczestnicy przynieœli 16 potraw,
a komisja w sk³adzie: Szymon Przystupa, Krystyna Liber i Miloš Šimek (sta³y bywalec Czarciego M³yna, który od pocz¹tku bierze udzia³
w plenerach rzeŸbiarskich) – po skosztowaniu wszystkiego przyzna³o nagrody: I – zespo³owi SMOLNICZANIE (ubieg³oroczni
zwyciêzcy naszego festiwalu kapel), który
upichci³ „Przysmak kapeli”, II – Barbarze Ja- przedtem zaskoczy³ wszystkich, gdy zaprekubus – za pierogi m³ynarskie, III - £ukaszo- zentowa³ wyrzeŸbione wczeœniej w arbuzie
wi Grzelakowi – za kule œnie¿ne (blok z her- logo Czarciego M³yna). Nastêpnie Szymon
batnikami w wiórkach kokosowych).
Przystupa pokaza³ i opowiedzia³, jak siê przyW programie imprezy by³y dwa pokazy. gotowuje, wykonuje, przyprawia i piecze
W pierwszym mistrz Mateusz zapozna³ szasz³yki: rybne, miêsne i warzywne.
1.Œladem M. Szpytmy pod¹¿y³y dzieci, któuczestników z warsztatem carvingu, czyli
sztuk¹ rzeŸbienia w warzywach i owocach (a re w trzecim zaplanowanym konkursie z warzyw i owoców wykreowa³y œwiat zwierz¹t.
Poniewa¿ wszystkie w ich wykonanie w³o¿y³y tyle samo serca, co i pasji, przyznano 11
równorzêdnych nagród.
Wiadomo ju¿, ¿e za rok uczestnicy cyklicznej imprezy przyst¹pi¹ do rywalizacji o to,
kto nad ogniskiem uwarzy najlepsze danie
jednogarnkowe.
Imprezê zakoñczyli SMOLNICZANIE,
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kulinarne spotkania w Czarcim
M³ynie przesz³y
do historii, ale
wa¿ne jest to, ¿e
utrzymuj¹ rodzinny charakter, gdy
zbêdny jest alkohol, a niezbêdne integracja spo³eczna i wspólne
spêdzenie czasu
z dzieæmi. W spotkaniach kryje siê
Takie cuda-cudeñka zrêczne palce przy odrobinie wyobraŸni potrafi¹ wyte¿ cel edukacyjczarowaæ z surowych warzyw i owoców.
ny – organizatorzy chc¹ przemyciæ tajniki gotowania, a pod- œciom) – za udzia³ i dobr¹ zabawê, gminie - za
suniêta dzieciom zabawa w carving sprawi, sfinansowanie imprezy i udostêpnienie m³y¿e w przysz³oœci mikrorzeŸby bêd¹ upiêkszaæ na, Szymonowi Przystupie - za bezinteresowdania.
ne (od pocz¹tku) towarzyszenie „CzerniawOrganizatorzy sk³adaj¹ gor¹ce podziêko- skiemu grillowaniu”.
wania: uczestnikom konkursów (a tak¿e goAdam Karolczuk

Fundacja na Rzecz Rozwoju Spo³ecznoœci
Lokalnej „Œwieradów-Czerniawa”
organizuje w dniach 11-13 czerwca
MIÊDZYNARODOWY PLENER
ARTYSTYCZNY „Na Izerskiej £¹ce”.
Dzia³ania plenerowe bêd¹ realizowane
na terenie Centrum Edukacji Ekologicznej
NATURA 2000 „Izerska £¹ka”
oraz Czarciego M³yna, ul. Lwówecka 5.
Zapraszamy do obserwacji artystów przy pracy
oraz do udzia³u w dzia³aniach towarzysz¹cych.
Sobota, 13 czerwca:
830-900 - „Co w trawie piszczy?” - warsztaty przyrodnicze dla dzieci
prowadzone przez Teresê Jurewicz.
900-1030 - „Pszczelarstwo to mo¿e byæ twoja pasja” - czyli jak
zarobiæ pieni¹dze? Warsztat dla m³odychi chc¹cych prowadziæ w³asny biznes. Prowadz¹cy - Eugeniusz Grabas.
1100-1230 - „W³aœciwoœci kosmetyczne produktów pszczelich” prelekcja dla doros³ych; prowadz¹cy doc. dr hab. Jerzy Stojko, pracownik naukowy Œl¹skiego Uniwersytetu Medycznego, przedstawiciel Polskiej Fundacji Apiterapii.
1300-1430 „W³aœciwoœci lecznicze produktów pszczelich” - prelekcja dla doros³ych, prowadz¹cy J. Stojko.
1500-2400 - Biesiada i festyn:
- wystawa poplenerowa rzeŸb i obrazów;
- wystêpy zespo³ów „£u¿yczanki” i DE-COOL;
- zabawy i konkursy dla dzieci;
- smako³yki i wiele innych atrakcji
ZADANIE FINANSOWANE Z BUD¯ETU GMINY MIEJSKIEJ
ŒWIERADÓW-ZDRÓJ ORAZ POWIATU LUBAÑSKIEGO

MBP„Izerka” og³asza
konkurs plastyczny na wizerunek pn.
„IZERKA widziana oczami dziecka”.
Prace wykonane technik¹ dowoln¹
na kartkach w formacie A3 prosimy sk³adaæ do 12
czerwca w bibliotece, ul. M. Sk³odowskiej-Curie 2a.

Motory i blues

2.

1.
5.

4.

3.
6.

16 maja przy Hotelu Zdrojowym SANUS
odby³ siê I Rodzinny Piknik Moto-Bluesowy, który rozpocz¹³ siê parad¹ po ulicach
miasta. Na imprezê przyby³o oko³o 150 piêknych maszyn z ró¿nych miejsc Polski, miêdzy innymi z Konina, Gorzowa Wlkp., Rawicza, Oleœnicy, Wroc³awia. Po jej zakoñczeniu wszyscy udali siê na g³ówna p³ytê przy
hotelu, gdzie dla ka¿dego czeka³y ró¿ne
atrakcje i niespodzianki. Najm³odsi skorzystali z ró¿nych animacji i darmowych po-

czêstunków. Chêtni mogli wspomóc dzieci
poszkodowane w wypadkach samochodowych
poprzez oddanie krwi w autokarze MOTOKROPLI 2015 (oddano 9 litrów) oraz przekazanie dobrowolnej kwoty na Fundacjê
BARKA z Wroc³awia (zebrano 560,40 z³).
Przybyli motocykliœci wziêli udzia³
w dwóch konkurencjach: w „Piekielnym przysiadzie” oraz w „100 m œlimaka”, gdzie g³ówn¹
nagrod¹ by³a piêkna skórzana kamizelka motocyklowa. Podczas rywalizacji nie zawiód³
mocny doping zainteresowanej publicznoœci. Po godz. 1600
nadszed³ czas na bluesa, który zapocz¹tkowa³a przepiêknym wokalem Dominika Kurêda. Nastêpnie wyst¹pi³y zespo³y „Chapter One” z Lubomierza, „Project Clapton” z Lubania, „Salen” z Leœnej (wykona³ ponadczasowe utwory
Ryœka Riedla), a ca³¹ imprezê
mocnym brzmieniem zakoñczy³ zespó³ „Old School Rockers” z Poznania.
Blues, wspania³e jednoœladowce, muzyka i oczywiœcie
przesympatyczni ludzie nadali temu wydarzeniu rewelacyjny klimat. Liczymy na to, ¿e
w nied³ugim czasie znów odbêdzie siê taka impreza, która
pobudzi nasze zami³owanie do
motocykli.
Chcielibyœmy bardzo po-

dziêkowaæ za pomoc w organizacji
wszystkim zaanga¿owanym osobom, szczególnie Ani Panek, która
swoj¹ charyzm¹ o¿ywia³a ka¿dego,
£ukaszowi i Tadzikowi - za wspania³ego grilla, policjantom ze œwieradowskiego Rewiru Dzielnicowych i stra¿akom z OSP oraz sponsorom, takim jak: Urz¹d Miasta
Œwieradów-Zdrój, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Wa³brzych, Interferie Hotel
Malachit, Uzdrowisko Cieplice,
Ski&Sun, Hotel St. Lukas, Hotel
Era, Restauracja La Gondola, Restauracja Route 66, Fundacja „Barka” Wroc³aw oraz wszystkim pozosta³ym fundatorom.
Sylwia Bieñ

Na zdjêciach:
1 - Dwukrotny przejazd kawalkady motocykli przez miasto
wzbudzi³ przede wszystkich zachwyt wœród dzieci; 2 - Dominika Kurêda z zespo³em zapocz¹tkowa³a seriê koncertów; 3 i 4 Najm³odsi mieli wiele okazji do zabawy;
5 - Wœród wehiku³ów zdarza³y siê i takie
cacka; 6 - W tym miedzianym kotle sygnowanym przez KGHM uwarzono 700
litrów zupy pomidorowej; 7 - Para uczestników (bardzo m³odych) spod Zgorzelca
w strojach „organizacyjnych”.

7.
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Jestem pod pr¹d!

Cz³owiek jest jak kwiat
- musi siê rozwijaæ
Od lat przyzwyczailiœmy siê, ¿e
w Park Hotelu co roku odbywaj¹
siê plenery malarskie, zakoñczone wernisa¿em w hali spacerowej
Domu Zdrojowego, dlatego wiadomoœæ o tym, ¿e siê jeszcze gdzieœ
w Œwieradowie maluje i wystawia
obrazy, okaza³a siê wielk¹ niespodziank¹. A zaproszenie na odbywaj¹cy siê 16 maja wernisa¿ w czerniawskiej „Biorezydencji” w pe³ni tê niespodziankê potwierdzi³o –
oto bowiem w niebywa³ej urody
wnêtrzu licz¹cego sobie 250 lat budynku rozwieszono kilkadziesi¹t
prac bêd¹cych pok³osiem kolejnego pleneru malarskiego, których
uczestnikiem byli cz³onkowie Ko³a
Lekarzy Maluj¹cych dzia³aj¹cego
przy Wielkopolskiej Izbie Lekarskiej. Traf chcia³ – same panie!
Lidia Kot, kurator wystawy, artystka i pedagog, absolwentka poznañskiej ASP, wybór Œwieradowa
(po raz trzeci, jak siê okaza³o) uzasadnia tym, ¿e znajduje siê tu miêdzy innymi – poza walorami przyrodniczymi, rzecz jasna - magiczny
uk³ad architektury, który tworzy
niespotykany nigdzie indziej klimat.
Do tej pory panie lekarki przyje¿d¿a³y w listopadzie, a prace z jesiennego pleneru mo¿na by³o niedawno ogl¹daæ w Muzeum Regionalnym w Œrodzie Œl¹skiej na wystawie pod nazw¹ „Impresje Dolnoœl¹skie”.
Katarzyna Bartz-Dylewicz, na
co dzieñ lekarz stomatolog, ale tak¿e szefowa komisji kultury WIL, t³umaczy, jak wa¿n¹ odskoczni¹ jest
dla lekarzy mo¿liwoœæ relaksu przy
sztalugach i p³ótnie.
- To jest jak bli¿szy kontakt
z samym sob¹ – przez sztukê. I dodaje: - Cz³owiek jest jak kwiat
– musi siê rozwijaæ!
Dla lekarzy, którzy na co dzieñ
przyjmuj¹ dziesi¹tki pacjentów lub
s¹ po wyczerpuj¹cych szpitalnych
dy¿urach, a przy tym ton¹ w powodzi biurokratycznych procedur, ju¿
sama mo¿liwoœæ wyrwania siê na
kilka dni ze zgie³ku medycznego
œwiata w krainê ciszy i przyrodniczej urody staje siê œwiêtem. Czêœæ
ich prac – jak mo¿na wyczytaæ w
recenzji ze œredzkiej wystawy –
ujawnia ³adunek emocjonalny, który w profesji medycznej czêœciej
bywa powœci¹gany ni¿ ujawniany.
A dr Bartz-Dylewicz, dodawa³a,
¿e maluj¹cy lekarze przelewaj¹ na
p³ótna w³asne idee, co jest form¹
oczyszczenia i odstresowania.
Na wielu obrazach pokazanych
podczas wernisa¿u widaæ to niecodzienne po³¹czenie uspokojenia
duszy z du¿ym ³adunkiem emocjonalnym, szkoda tylko, ¿e prace te
mog³a obejrzeæ garstka widzów:
sami autorzy i kilka zaproszonych
osób. Wydaje siê trochê dziwne, ¿e
z efektem jesiennego izerskiego pleneru mogli siê zapoznaæ mieszkañcy Œrody Œl¹skiej, a œwieradowia-
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Biomelancholia

- Tak 16 maja na spotkaniu
z naszymi czytelnikami w Izerce
powiedzia³ o sobie Karol Nienartowicz (fot. obok), podró¿nik, fotograf górski przed trzydziestk¹,
który ju¿ 12 lat z pasj¹ wêdruje po
górskich szlakach i wszystko to
utrwala aparatem. Jego zdjêcia
pojawi³y siê w czasopismach podró¿niczych, m.in. w „National Geographic” i „Poznaj Œwiat”. Ma liczne grono fanów na ca³ym œwiecie,
wielu przewodników, w tym nasz¹
Magd¹ Olszewsk¹, która przyby³a
spotkaæ siê ze swoim koleg¹.

Barbara Buczyñska (w œrodku) miêdzy Katarzyn¹ Bartz-Dylewicz (z lewej)
i Lidi¹ Kot (z prawej) - mo¿e to zapowiedŸ przysz³ej wspó³pracy plenerów?

Dzie³a K. Nienartowicza: Jizerka (powy¿ej), Frydlantske cimburi (poni¿ej)
oraz Biwak pod Bouquetins, Alpy Walijskie, Szwajcaria (u do³u).

„Biorezydencja” okaza³a siê wrêcz czarodziejskim miejscem na wernisa¿
(fot. powy¿ej). Poni¿ej - izerskie melancholie maluj¹cych lekarzy.

nie s¹ tej mo¿liwoœci pozbawieni.
Powia³o jednak optymizmem,
jako ¿e obecna na wernisa¿u szefowa referatu promocji UM Dorota
Marek zasygnalizowa³a gotowoœæ
wspó³pracy urzêdu z organizatorami nastêpnego pleneru, a efektem
tej wspó³pracy by³by wernisa¿ prac

w hali spacerowej Domu Zdrojowego (tak jak to siê dzieje w przypadku pleneru malarskiego organizowanego przez Park Hotel). I co wa¿ne
– organizatorzy propozycjê tê przyjêli z nieskrywanym zadowoleniem.
Adam Karolczuk

Karol Nienartowicz okaza³ siê
sympatycznym mówc¹, a ka¿de swe
zdjêcie, które pokazywa³, w sposób
interesuj¹cy zinterpretowa³. Odkry³
przed nami najpiêkniejsze szlaki
w Górach Izerskich, których wed³ug
niego jest dziesiêæ i wiêkszoœæ, niestety, po stronie czeskiej.
W drugiej czêœci spotkania
przedstawi³ fotografie z wyprawy
alpejskiej, na któr¹ uda³ siê z koleg¹ (jego profesjonalny sprzêt fotograficzny wa¿y 9 kilogramów).
Zdradzi³ te¿ sekrety dobrej fotografii: zachowany autentyzm i gotowoœæ na ka¿de fizyczne poœwiêcenie; on sam potrafi rozbiæ namiot
i czekaæ na wschód s³oñca na mrozie i w deszczu, wypatrywaæ godzi-

nami ciekawych momentów, jak np.
uchwyciæ wir wody. Warto siê staraæ, wtedy efekt jest niecodzienny.
Spotkanie nie wiadomo kiedy
szybko przebieg³o, zdjêcia z piêknymi widokami szlaków w Górach
Izerskich i alpejskich na d³ugo pozostan¹ w pamiêci.
Warto siê spotykaæ z takimi pasjonatami, którzy kochaj¹ przyrodê
i staraj¹ siê j¹ utrwalaæ dla nas
i potomnych. Szczeroœæ i skromnoœæ Karola Nienartowicza robi¹
niezwykle pozytywne wra¿enie,
a jego postawa, ¿e jest „po pr¹d”,
przynajmniej nas, s³uchaj¹cych,
zmusza do refleksji i zastanowienia,
czy warto tak przyrodê niszczyæ?
Krystyna Piotrowska

Ukwieceni - docenieni Cudowanie w Raspenavie

Po raz kolejny Gmina Miejska ŒwieradówZdrój og³asza konkurs na NAJPIÊKNIEJSZE
OGRODY w naszym mieœcie w nastêpuj¹cych
kategoriach:
1. Hotele, zak³ady pracy, restauracje.
2. Posesje wielomieszkaniowe.
3. Posesje jednorodzinne.
4. Balkony.
5. Kategoria dodatkowa - „Bajkowy Œwiat".

Zg³oszenia obiektów do konkursu nale¿y sk³adaæ do 30 sierpnia br.: osobiœcie w Referacie ds. Promocji Gminy, Turystyki,
Kultury i Sportu UM, II piêtro, pokój nr 24b,
telefonicznie - nr 75 71 36 482 lub 483,
a tak¿e drog¹ elektroniczn¹ it@swieradowzdroj.pl
Na w³aœcicieli i zarz¹dców najpiêkniej ukwieconych ogrodów czekaj¹ atrakcyjne nagrody.
Podczas d³ugiego czerwcowego weekendu w SKI&SUN Œwieradów-Zdrój œwiêtowaliœmy Dzieñ Dziecka. Na górnej stacji kolei gondolowej wszystkie dzieci, równie¿ te starsze,
mog³y skorzystaæ z bezp³atnych atrakcji m.in.
z kulkowego placu zabaw, zabawy z animatorem, œcianki wspinaczkowej oraz strzelania
z ³uku. Kulminacj¹ wszystkich atrakcji by³y
wieczorne loty balonem na uwiêzi zorganizowane przy dolnej stacji. Blisko 140 osób
mog³o wzbiæ siê na wysokoœæ ok. 25 m i podziwiaæ z góry piêkno Œwieradowa oraz Gór
Izerskich. Specjalne podziêkowania kierujemy do firmy Balloon Expedition (wyprawabalonem.pl) - za przeprowadzenie lotów.
A kolejne atrakcje pe³ne emocji ju¿ na wakacje. Zapraszamy!

Ale widoki!
Od 16 czerwca restauracja „Czarny
Potok” zaprasza - w ka¿dy poniedzia³ek i œrodê w godz. 1000-1400- na sta³¹
wystawê poœwiêcon¹ historii Czerniawy. Bêdzie to nawi¹zanie do podobnej ekspozycji sprzed 7 lat, gdy zaprezentowanych zosta³o 260 starych widokówek z kolekcji Jakuba, Dawida
i Jerzego B³aszczyków z Wroc³awia.
Obecny zbiór liczy ju¿ 760 starych
pocztówek, które dla polepszenia odbioru zosta³y zeskanowane i pokazywane bêd¹ na ekranie monitora (podobnie jak stare foldery i mapy).

MBP „Izerka” w Œwieradowie–Zdroju
zaprasza dzieci na wakacje w bibliotece
pod has³em

„70 lat z Pippi
i innymi bohaterami
Astrid Lindgren”

Zajêcia odbywaæ siê bêd¹ od 6 lipca do 28 sierpnia
w poniedzia³ki, wtorki, czwartki i pi¹tki w godz. 1000-1300

Proponujemy m.in.: konkurs plastyczny na portret Pippi; poznawanie kultury szwedzkiej; osi¹ganie wyników sprawnoœciowych
Pippi; literacki antysavoir–vivre wed³ug Pippi.

Jak co roku, nasi czescy przyjaciele z Ra- powsta³y przeró¿ne ciekawe postacie zarówspenavy, zaprosili uczniów ze Szko³y Pod- no ludzi, jak i zwierz¹t.
stawowej nr 2 na warsztaty plastyczne odPo twórczej pracy przyszed³ czas na odbywaj¹ce siê w sobotê 23 maja. Na szczêœcie poczynek i smakowity posi³ek. Nasi przyjapogoda dopisa³a, gdy¿ zajêcia odbywa³y siê ciele poczêstowali nas swoj¹ sztandarow¹
zarówno w jednym z pomieszczeñ Domu Piel- potraw¹ i na stó³ wjecha³y knedliki z przegrzyma, jak i w plenerze. Oprócz dzieci ze pysznym gulaszem. Palce lizaæ!
œwietlicy „Mrowisko” i wychowawców, do
Na koniec mogliœmy podziwiaæ wystêpy
ca³ej wyprawy do³¹czy³a dyrektor Ma³gorza- artystyczne. Jako pierwsi wyst¹pili m³odzi
ta Gettner i Anna Abramczyk, reprezentuj¹ce artyœci ze Œwieradowa: £ukasz Grzelak, Magrównie¿ Fundacjê na Rzecz Rozwoju Spo³ecz- dalena Polañska i Oliwia Bigus, którzy przy
noœci Lokalnej „Œwieradów-Czerniawa”, dziê- akompaniamencie gitar wykonali dwie pioki której otrzymaliœmy zaproszenie.
senki: „Wasted” z repertuaru Margaret oraz
Podobnie jak w zesz³ym roku, podczas „Love me like you do” Ellie Goulding. Nawarsztatów ustawiono kilka stanowisk, przy których
pod okiem opiekunów
mo¿na
by³o wykonaæ bardzo piêkne i pomys³owe rzeczy. Nie
zabrak³o stanowiska z elementami
do produkcji niesamowitej bi¿uterii z kolorowych
wê¿yków i ma³ych
koralików. To w³aœnie stanowisko
cieszy³o siê wœród
dzieci, i nie tylko,
najwiêksz¹ popuOd prawej: Oliwia Bigus, Madzia Polañska, Marta Syrewicz
larnoœci¹. Oprócz
i £ukasz Grzelak jako twórcy bi¿uterii.
tego wszyscy wykonaliœmy drewniane miecze, piêkne kwiaty stêpnie wystêpowa³y zespo³y ze szkó³ w Liz bibu³y oraz origami, drewniane ryby, a na- bercu, Frydlancie i Raspenavie. Rozstrzygniêwet zmierzyliœmy siê z wiklin¹. Ka¿dy z uczest- to równie¿ konkurs plastyczny, którego launików warsztatów wykona³ rusa³kê Izerinê reatk¹ z polskiej strony zosta³a Maja Gettner.
Podsumowuj¹c: warto by³o poœwiêciæ tê
z kawa³ka drewna, któr¹ potem ozdabia³ kwiatami, orzechami, buczyn¹, sizalem i mnó- s³oneczn¹, ciep³¹ (i woln¹ od pracy) sobotê
stwem innych dostêpnych materia³ów. Efekt i zamiast „grzebaæ” w ogródku spotkaæ siê
z przyjació³mi, nawi¹zaæ nowe znajomoœci,
koñcowy ka¿dej z prac by³ imponuj¹cy.
Najwiêksze jednak wra¿enie zrobi³y na nas do³adowaæ akumulatory, i zainspirowaæ siê
gliniane przedmioty wypalane w piecu, po- do dalszej pracy. Dziêkujemy Milošovi Šimtem barwione, a nastêpnie szkliwione. By³y kovi za zaproszenie i czuwanie, ¿eby niczego
tam przepiêkne kwiaty, motyle, ptaki, serdusz- nam w czasie pobytu na warsztatach nie braka, s³oñca, itp. Niesamowitym pomys³em kowa³o. Cieszymy siê, ¿e niebawem spotkaokaza³o siê ulepienie g³owy (np. kobiety), my siê na dorocznym plenerze rzeŸbiarskim
wypalenie w piecu, a nastêpnie przyozdobio- przy Czarcim M³ynie.
Anna Bigus
ne ró¿nymi skrawkami tkanin. W ten sposób

Ksi¹¿ki na wyci¹gniêcie... s³uchu
Miejska Biblioteka Publiczna „Izerka”
wraz z 49 bibliotekami na Dolnym Œl¹sku
podpisa³a porozumienie z Dolnoœl¹sk¹ Bibliotek¹ Publiczn¹ we Wroc³awiu na bezp³atny dostêp do ksi¹¿ek elektronicznych
z bazy Ibuk.pl - Pañstwowego Wydawnictwa
Naukowego, obejmuj¹c¹ literaturê popularno-naukow¹ i akademick¹ ze wszystkich
dziedzin wiedzy, w tym wiele tytu³ów trudno
dostêpnych ze wzglêdu na wysok¹ cenê.
Biblioteka przystêpuj¹c do projektu mia³a wp³yw na iloœæ i wybór zakupionych tytu³ów, zakupi³a dostêp do 3.000 e-booków.
Czytelnicy mog¹ za darmo przegl¹daæ
wszystkie publikacje i czytaæ online bez ograniczeñ ca³¹ dobê, do u¿ywania platformy
wystarczy przegl¹darka internetowa, a dostêp
na terenie biblioteki nie wymaga rejestracji
i logowania. Jeœli chcesz korzystaæ z platformy IBUK – Libra, zg³oœ siê w „Izerce” po
odbiór kodu i zarejestruj siê na stronie libra.ibuk.pl. Mamy do rozdania 200 pinów
wa¿nych do 27 kwietnia 2016 r.
W „Izerce” czytelnik znajdzie te¿ ksi¹¿ki
z tzw. serii „Du¿e Litery” jest to specjalne wydanie dla tych, którzy nieco s³abiej widz¹,
dziêki du¿emu formatowi i wiêkszej czytelnej
czcionce mog¹ poczytaæ wyj¹tkowe ksi¹¿ki,
z ró¿nych dzia³ów.
Pó³ki ksi¹¿ek w Du¿ych Literach siê po-

wiêkszaj¹ systematycznie, ostatnio zosta³o
zakupionych 20 tytu³ów, w tym biografie
i wspomnienia, dotycz¹ce gwiazd filmowych,
jak Judy Garland, Katharine Hepburn, Elizabeth Taylor, ale s¹ te¿ krymina³y, obyczajowe, romanse.
Druga propozycja oprócz tradycyjnej
ksi¹¿ki to audiobooki. Biblioteka rozpoczê³a
ich gromadzenie i udostêpnianie swoim czytelnikom, zarówno dzieciêcych, jak i doros³ych. Wœród tytu³ów znajdujemy m.in. E.
Chereziñskej „Korona œniegu i krwi” (ponad
30 godzin dŸwiêkowej podro¿y), K. Bondy
„Poch³aniacz” w interpretacji Agaty Kuleszy,
z kolei Maciej Sthur czyta dwie powieœci R.
Galbraitha (czyli J.K. Rowling, tej od Harry
Pottera): „Jedwabnik” i „Wo³anie Kuku³ki”,
a M. Kaliciñskiej „Dom nad rozlewiskiem” czyta Marta Klubowicz, zaœ sama pisarka do audiobooków przekonuje „Nie masz czasu czytaæ? To pos³uchaj z uœmiechami”.
Biblioteka ma zamiar do koñca roku wzbogaciæ kolekcje audiobooków by audiofile
mogli ich s³uchaæ
z uœmiechami, jak
chce znana pisarka.
K.Piotrowska
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Jak równaæ, to do najlepszych
Prace nad projektem nowego przedszkola id¹ naprzód. Plany s¹ wci¹¿ ulepszane,
tak, by stworzyæ optymaln¹ przestrzeñ dla
rozwoju przysz³ych przedszkolaków. Pomys³ów nie brakuje, jednak trzeba je konfrontowaæ z mo¿liwoœciami, choæby terenowymi,
oraz lokalnymi potrzebami. Dobrze jest tak¿e sprawdziæ, jakie rozwi¹zania zastosowa³y inne samorz¹dy, które budowê przedszkola
maj¹ ju¿ za sob¹. W tym celu burmistrz
Œwieradowa, pracownicy urzêdu, oœwiaty
oraz radni 20 maja odwiedzili dwa przedszkola na Œl¹sku. By³a to ju¿ druga wizyta,
poprzednia mia³a miejsce w Wielkopolsce
(o czym wspominano we wczeœniejszym Notatniku).
Pierwsza placówka, to publiczne przedszkole w Marklowicach (ko³o Wodzis³awia
Œl¹skiego), gminie licz¹cej niewiele ponad
5 tys. mieszkañców. Przedszkole w nowym
obiekcie znajduje siê od 2010 r. i mieœci ponad 200 dzieci. „Mieœci” - bez ¿adnego wysi³ku, bo jest przestronne i nowoczesne. Od
momentu przekroczenia progu uderza wrêcz
przestrzeni¹. Korytarze szerokie jak sale za-

wic i tam obejrzeli niepubliczne przedszkole
jêzykowe, które ma siedzibê w nowym obiekcie wyposa¿onym w basen oraz halê gimnastyczn¹. Przedszkolaki mog¹ za dodatkow¹
op³at¹ korzystaæ z tych obiektów, obok
uczniów s¹siaduj¹cej szko³y, a tak¿e mieszkañców osiedla, na którym obiekt zbudowano. W przedszkolu nie ma kuchni, wiêc wy¿ywienie odbywa siê w formie cateringu, przy
czym dzienna stawka ¿ywieniowa jest ponad
trzykrotnie wiêksza ni¿ w œwieradowskim
przedszkolu. W obiekcie s¹ zorganizowane
cztery grupy przedszkolne. Pomieszczenia
wprawdzie nie s¹ ma³e, ale nie tak przestronne jak w Marklowicach. Przedszkole ma niewielki teren zagospodarowany jako miejsce
do zabawy, jednak zazwyczaj dzieci korzystaj¹
z pobliskiego, miejskiego placu zabaw.
Wyjazd do dwóch doœæ odmiennych organizacyjnie placówek wzbudzi³ mieszane
uczucia - nieco nostalgii, nieco refleksji, ale
z pewnoœci¹ utwierdzi³ uczestników w przekonaniu, ¿e równie¿ nasze dzieci powinny
mieæ tak przyjazne warunki do swobodnego
i pe³nego rozmachu rozwoju.

2.

3.

Tekst Renata Simiñska
Zdjêcia Rafa³ Matelski

1. Kto powiedzia³, ¿e fitness nie jest dla maluchów? 2. Przedszkole
w Marklowicach w ca³ej
okaza³oœci. 3. Przestrzenne sale naprawdê
robi¹ wra¿enie. 4. Pracownia komputerowa „skrojona” pod wymiar przedszkolaków. 5. Sala widowiskowo-sportowa mo¿e
budziæ uczucie zazdroœci.

1.
baw. W ka¿dej z sal s¹ wydzielone miejsca
do zabawy, pracy dla dzieci oraz miejsca dla
nauczyciela, wyposa¿one np. w komputer.
Dobrym rozwi¹zaniem jest usytuowanie
³azienki, magazynu pomocy nauczyciela oraz
pomieszczenia gospodarczego bezpoœrednio
przy salach. Miejscem godnym pozazdroszczenia jest sala sportowo-widowiskowa.
Z jednej strony wyposa¿ona w atrakcyjny
sprzêt sportowy, jak œcianki wspinaczkowe,
z drugiej w mobiln¹ scenê s³u¿¹c¹ do wystêpów i prezentacji, któr¹ w razie potrzeby mo¿na zdemontowaæ lub rozbudowaæ.
W obiekcie s¹ tak¿e: pokój nauczycielski, gabinety specjalistyczne, sala komputerowa dla dzieci, a nawet minisi³ownia dla
przedszkolaków. Uwagê zwracaj¹ nowoczesne rozwi¹zania, pocz¹wszy od systemu wideofonowego, a na systemie grzewczym
wykorzystuj¹cym ciep³o ziemi, skoñczywszy.
Funkcjonalnie urz¹dzona kuchnia, piêkny
zadbany ogród, plac zabaw z utworzon¹
górk¹ do zje¿d¿ania na sankach zim¹ - to kolejne budz¹ce têsknotê miejsca.
Obiekt w ca³oœci robi wra¿enie miejsca
przyjaznego dzieciom, ich rodzicom, ale tak¿e pracownikom, zarówno pedagogicznym,
jak i administracyjno-obs³ugowym.
Z Marklowic
odwiedzaj¹cy
udali siê do Kato-
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Koktajl „Kochaj mnie czule”

4.

5.

Seniorzy po s¹siedzku
21 maja Stowarzyszenie „Spokojna
Góra” przy Domu Pomocy Spo³ecznej w
Mirsku zorganizowa³o kolejn¹ „Depesiadê” - imprezê promuj¹c¹ wolontariat i dzia³ania DPS-u wœród seniorów, ale te¿ daj¹c¹
mo¿liwoœæ spotkania siê pensjonariuszy
i personelu DPS-u z seniorami kilku okolicznych gmin. W tym roku do 10-osobowych delegacji kó³ emerytów z Mirska, Gryfowa i Œwieradowa do³¹czyli reprezentanci
ko³a lwóweckiego. Nie zabrak³o na niej w³adz
miasta i przedstawicieli starostwa.
Imprezê rozpoczê³a prezes zarz¹du Jolanta Sikora witaj¹c wszystkich uczestników tej
imprezy i zaproszonych goœci. Nastêpnie
panie z zarz¹du przedstawi³y pokrótce cele
i kierunki dzia³añ Stowarzyszenia oraz roli wolontariatu. Uroczystym akcentem tego spotkania by³o wrêczenie 10 odznaczeñ „Order
Przyjaciela Domu Pomocy Spo³ecznej w Mir-

sku” przez dyrektor DPS Dorotê Cinciruk.
Jeden z takich orderów otrzyma³o ko³o œwieradowskie, który odebra³a przewodnicz¹ca
Irena Kojpasz.
Po czym zostaliœmy zaproszeni do obejrzenia scenek i wierszy satyrycznych tematycznie nawi¹zuj¹cych do idei przyœwiecaj¹cej tej imprezie. Swoimi mo¿liwoœciami aktorsko-recytatorskimi popisa³y siê cz³onkinie
Stowarzyszenia wraz z kilkoma pensjonariuszkami, a ich wystêp zosta³ nagrodzony du¿ym
aplauzem.
Inn¹ atrakcj¹ tej imprezy by³y konkursy
z nagrodami, do których przyst¹pili g³ównie
goœcie. Ka¿demu z uczestników umo¿liwione te¿ by³o zwiedzenie wszystkich pomieszczeñ DPS.
Niepewna pogoda zmusi³a organizatorów
do roz³o¿enia ogromnego namiotu, który zdo³a³ pomieœciæ bardzo liczn¹ grupê uczestni-

ków. Na zewn¹trz na uczestników czeka³a loteria fantowa, w której ka¿dy los wygrywa³
(dziêki zaprzyjaŸnionemu z Domem darczyñcy). Trudno wiêc dziwiæ siê, ¿e fanty rozesz³y
siê szybko, a tym samym cel loterii zosta³
osi¹gniêty.
Poza namiotem wszyscy byli czêstowani
smakowitymi potrawami z grilla, a wewn¹trz
uwija³y siê pogodnie uœmiechniête goœcinne
organizatorki i personel roznosz¹c wiele innych, nie mniej dobrych potraw, przek¹sek
i ciast. Ca³y ten urozmaicony, obfity i smaczny poczêstunek, przygotowa³y znów panie
kucharki z DPS. Ich wysi³ek docenili wszyscy goœcie.
Jak co roku, imprezê urozmaici³ wystêp
zaprzyjaŸnionego zespo³u „Podgórzanie”.
Jako ¿e zbli¿a³ siê Dzieñ Matki – poza tradycyjnymi piosenkami ludowymi – trzy utwory
by³y poœwiêcone matkom. Zw³aszcza jedna
z piosenek w wykonaniu solistki zespo³u wy-

dokoñczenie obok 

Jazzowa Cottonina

W pi¹tkowe popo³udnie 22 maja na terenie Cottonina Villa & Mineral SPA Resort odby³ siê koncert znanej
i niezwykle cenionej przez krytyków muzycznych duñskiej grupy jazzowej Majken & Fjeldtetten (fot. z lewej).
Nieœmiertelne standardy w interpretacji charyzmatycznej wokalistki Majken Christiansen otwiera³y przed
s³uchaczami zupe³nie nowy wymiar muzycznych doznañ.
Wyj¹tkowe usytuowanie koncertu w otoczeniu zieleni, otwartej przestrzeni, przy cudownej letniej pogodzie
i szumie górskiego potoku, wprowadzi³o wszystkich zaproszonych goœci w doskona³y nastrój. Taka szczególna forma pozwoli³a na perfekcyjne po³¹czenie kultury jazzu i relaksu na œwie¿ym powietrzu. Dyrekcja
hotelu zapewnia, ¿e taka forma spotkañ z muzyk¹ zosta³a wprowadzona na sta³e do programu kulturalnego
Cottoniny, by wszyscy, którzy maj¹ ochotê na dobr¹ i wysmakowan¹ porcjê muzyki, mogli jej zakosztowaæ
w tak malowniczym miejscu, jakim jest Œwieradów-Zdrój.

£¥KA KWITNIE!

Niez³¹ imprezê na Dzieñ Dziecka przygotowali sobie uczniowie Szko³y Podstawowej nr 2 (wraz
z pomoc¹ rodziców) - dzieñ œredniowieczny mianowicie. Przebrani w stroje z epoki, uczestnicy zabawy doskonalili siê w licznych rzemios³ach i w sztukach kuglarskich, wypiekali podp³omyki, a przy okazji poznawali historiê. Na zdjêciu Xiê¿na Pani Ma³gorzata przyjmuje ho³dy
poddanych. Szersz¹ fotorelacjê z dnia œredniowiecza zamieœcimy w lipcowym numerze „Notatnika”.
wo³a³a ³zy wzruszenia w oczach niektórych
uczestników imprezy. Tego popo³udnia wyst¹pi³ jeszcze mirski zespó³ folklorystyczny
„Izerskie Bogdanki”. Dziêki tym zespo³om
by³o wspólne œpiewanie wszystkich biesiadników, a przy muzyce na ¿ywo w wykonaniu
œwieradowianina Ireneusza Kudyby (poprowadzi³ on te¿ jeden z konkursów) zaczê³y siê
tañce i korowody. Do zabawy zachêca³y radoœnie roztañczone i pe³ne energii panie organizatorki wraz z pracownicami DPS. Kilka
z nich da³o œwietny popis tak modnej obecnie zumby (³¹cz¹cej fitness z tañcem latynoskim). Weso³a atmosfera udzieli³a siê wiêkszoœci uczestników tego wyj¹tkowego spotkania, ³¹cznie z pensjonariuszami, którzy brali
czynny udzia³ w zabawie.
Przy sto³ach i poza nimi odbywa³y siê
o¿ywione dyskusje. Goœcie podkreœlali niezwyk³¹ serdecznoœæ i troskê za³ogi o pensjonariuszy. Wszystkim imponowa³a dba³oœæ
o DOM – œmia³o mo¿na powiedzieæ, ¿e o europejskim ju¿ standardzie - z którego mog¹

Wyliczyliœmy, ¿e do koñca maja „Izersk¹
£¹kê” odwiedzi³o blisko 2000 osób. By³y
to g³ównie dzieci i m³odzie¿ z pobliskich
szkó³ podstawowych, gimnazjów i przedszkoli, ale goœciliœmy te¿ uczniów ze szkó³
w Kutnie, Wroc³awiu, Krakowie, Ozorkowie,
Gubinie, Legnicy, a nawet znad morza.
Prowadzone zajêcia dotycz¹ g³ównie problemu czystego, ciemnego nieba i jego zanieczyszczenia sztucznym œwiat³em, obserwacji pszczelej rodziny w ulu, która zamieszka³a na „£¹ce” w pierwszej po³owie maja,
a tak¿e prezentacji o zwierzêtach i roœlinach
³¹k izerskich. Odby³y siê u nas tak¿e warsztaty „Z ¿ycia ³¹ki”, które dla kl. IV z SP nr 2
prowadzi³a Teresa Jurewicz. Ponadto odby³y
siê pokazy filmów przyrodniczych i astronomicznych, a 30 maja mia³ miejsce maraton
filmowy pt. „Tarbozaur” - trzyczêœciowy cykl
filmów o dinozaurach dla dzieci od lat 8. Maraton rozpocz¹³ siê o godz. 1100 i trwa³ do
godz. 1400, a zorganizowany zosta³ w ramach
Dnia Dziecka. Przysz³o prawie 30 osób i przyznaæ trzeba, ¿e wiêkszoœæ dotrwa³a do koñca.
Odwiedzi³o nas tak¿e wielu turystów
z pobliskich hoteli oraz spora grupa mieszkañców, szczególnie z Czerniawy. W czerwcu
planujemy otworzyæ „Izersk¹ £¹kê” tak¿e
w nocy, aby mo¿na by³o skorzystaæ z teleskopów i poobserwowaæ ciemne niebo. Pierwsza okazja nadarzy siê ju¿ 19 czerwca – jeœli
tylko pogoda pozwoli, to miêdzy godz. 2100
i 23 00 zaprosimy na ogl¹danie Ksiê¿yca
i Jowisza, a tak¿e na podziwianie rozgwie¿d¿o-

nego nieba. Dla zainteresowanych w sali
multimedialnej odbêdzie siê prezentacja pt.
„Astronomowie”.
Nastêpna okazja nadarzy siê 27 czerwca,
gdy odwiedzi nas dwoje astronomów z Uniwersytetu Wroc³awskiego, którzy poprowadz¹ warsztaty z cyklu POZNAJEMY CIA£A
NIEBIESKIE. Tematy prezentacji:
1. Nieziemski Ksiê¿yc Ziemi (45 min.,
dr. Sylwester Ko³omañski),
2. Co jest ukryte w œwietle gwiazd? (30
min., dr Ewa Niemczura).
Planowany pocz¹tek – godz. 2030. O godz.
45
21 (pó³ godziny po zachodzie S³oñca) rozpoczniemy obserwacjê ciemnego nieba przez
teleskopy.
W lipcu planujemy organizacjê kolejnych
warsztatów i spotkañ, czekamy tylko na rezerwacje ze szkó³, pó³kolonii, kolonii, hoteli
itp. Wiêkszoœæ zajêæ bêdzie dla dzieci, ale
doros³ym te¿ coœ zaproponujemy; dok³adne
terminy i tematy podane zostan¹ pod koniec
czerwca na stronie internetowej.
Planujemy tak¿e zorganizowaæ spotkanie
mieszkañców Czerniawy na £¹ce, aby siê poznaæ, przedstawiæ obiekt – termin podamy
w nastêpnym numerze „Notatnika”.
W lipcu przyjedzie do nas Pawe³ Ziemnicki z Centrum Nauki Kopernik z Warszawy
na tygodniowe warsztaty astronomiczne dla
dzieci i doros³ych, równie¿ po³¹czone z nocnym obserwowaniem nieba.
Przypominamy jednoczeœnie, ¿e „Izerska
£¹ka” otwarta jest na wszelkie propozycje
dzia³añ i wspó³pracy, a tak¿e o kursie pszczelarskim, który rozpoczniemy w listopadzie
i wci¹¿ czekamy na zg³oszenia. (KR)

byæ dumni zarówno mieszkañcy, jak i ich opiekunowie.
Zarz¹dowi Stowarzyszenia i kierownictwu
DPS serdecznie dziêkujemy za zaproszenie na
to wyj¹tkowe spotkanie, za serdecznoœæ i niecodzienn¹ goœcinnoœæ. ¯yczymy wiele satysfakcji z tej trudnej, nie zawsze docenianej,
ale jak¿e potrzebnej pracy na rzecz drugiego
cz³owieka.
Uczestniczka spotkania
Donata Sienkiewicz
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ZAPROSZENIE

Z „Kwisy” do kadry

Zapraszamy uczniów szkó³ podstawowych na
warsztaty plastyczne pod kierunkiem artystów,
którzy przyjad¹ do Œwieradowa na organizowany od lat tradycyjnie przez Park Hotel SPA Buczyñski plener malarski. Plener rozpocznie siê
16 sierpnia br., a trzydniowe warsztaty odbêd¹
siê w dniach 18-20 sierpnia.
Zg³oszenia z podanym imieniem, nazwiskiem i
numerem kontaktowym prosimy dostarczyæ osobiœcie do recepcji hotelu lub wys³aæ je mejlem
na adres:

parkhotel@parkhotel.pl

W maju tego roku piêcioro naszych
najm³odszych pi³karzy wziê³o udzia³
w zgrupowaniach selekcyjnych do kadry
OZPN Jelenia Góra. Selekcja dotyczy³a
ch³opców urodzonych w roku 2003
i 2004. Najlepsi zawodnicy wy³aniani byli
Fot. Tomasz
Chmielowiec
spoœród
wszystkich
klubów okrêgu jeleniogórskiego. Utworzony w ten sposób
zespó³ bra³ póŸniej udzia³ w turnieju wojewódzkim, w którym rywalizowa³ z reprezentacjami OZPN z Legnicy, Wa³brzycha i Wroc³awia, w trakcie którego
dokona³a siê kolejna selekcja do reprezentacji wojewódzkiej, a z niej trafia siê
do kadry Polski danego rocznika.
Kadra jeleniogórskiego OZPN anga¿owaniem, od swoich starjest wiêc pierwszym szczeblem se- szych kolegów. Ale niestety, trenelekcyjnym danego rocznika do re- rzy nie dostrzegli w nich potencjalnych kadrowiczów.
prezentacji kadry narodowej.
Druga konsultacja odby³a siê na
Pierwsza selekcja rocznika 2004
odby³a siê 14 maja na naszym sta- stadionie w Lubaniu 25 maja i wydionie. (fot. u góry i poni¿ej) Wziê- ³ania³a ch³opców do kadry roczni-

³o w niej udzia³ 25 ch³opców, z których trenerzy do kadry OZPN wy³onili 16. Selekcji dokonano podczas
obserwacji ch³opców w czasie meczu miedzy sob¹. „Kwisê” Œwieradów reprezentowali: Maksymilian
Kobusiñski, Pawe³ Nowak i Jakub
Witkowski. Nasi zawodnicy, a trzeba zaznaczyæ, ¿e s¹ to ch³opcy
z roczników m³odszych i równe
szanse bêd¹ mieæ dopiero przy selekcji do kadry rocznika 2005 i 2006
w przysz³ym roku, nie odbiegali wyszkoleniem, a przede wszystkim za-
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ka 2003. „Kwisê” reprezentowali:
Wojciech Pó³torak i Micha³ Jab³onowski. Podczas meczu z dru¿yn¹
„Skorpionów” Lubañ (rocznik 2002)
na szczególne wyró¿nienie zas³uguje Micha³ Jab³onowski (na zdjêciu), który zakwalifikowa³ siê do 16osobowej kadry OZPN Jelenia
Góra. Reprezentacja ta weŸmie
udzia³ w turnieju wojewódzkim w
Œwidnicy w czerwcu.
Trzymamy kciuki, aby nasz zawodnik równie¿ tam pokaza³ siê
z jak najlepszej strony, a kto wie mo¿e zyska uznanie w oczach trenerów kadry Dolnego Œl¹ska
(DZPN). Powodzenia!
Piotr Chowañski
PS. Pierwszy trening ¿aków (6-8
lat) odbêdzie siê 22 czerwca na
Orliku o godz. 1700. Zapraszamy.

Przypominamy mi³oœnikom
sportów ekstremalnych (g³ównie
widzom, bo potencjalni uczestnicy
od dawna s¹ gotowi), ¿e w niedzielê 14 czerwca o godz. 900 rozpoczynaj¹ siê w Œwieradowie I Mistrzostwa Polski w rowerowym Enduro.
O randze imprezy niech œwiadczy
fakt, ¿e mistrzostwa zaczynaj¹ siê
wci¹gniêciem flagi narodowej i odegraniem hymnu narodowego.
Prosimy œledziæ stronê endurotrophy.pl, na której zamieszczona
zostanie mapa z odcinkami specjalnymi - wa¿ne dla kibiców, którzy wzorem samochodowych WRC - zechc¹ pokibicowaæ rowerzystom.

Co warto wiedzieæ przed
wizyt¹ w biurze podró¿y?

Z uwagi na zbli¿aj¹cy siê sezon urlopowy warto wiedzieæ, na
co zwróciæ uwagê, planuj¹c wakacje z biurem podró¿y.
Co powinna zawieraæ umowa
z przedsiêbiorc¹ turystycznym?
Umowa o œwiadczenie us³ug
turystycznych wymaga formy pisemnej i powinna okreœlaæ:
 organizatora imprezy wraz
z jego numerem w rejestrze organizatorów turystyki i poœredników
turystycznych
www.turystyka.gov.pl,
 miejsce pobytu lub trasê wycieczki,
 czas trwania imprezy turystycznej,
 program imprezy obejmuj¹cy rodzaj, jakoœæ i terminy oferowanych us³ug – w tym rodzaj, charakter i kategoriê œrodka transportu;
 datê, godzinê i miejsce wyjazdu i przyjazdu;
 po³o¿enie, rodzaj i kategoriê obiektu hotelarskiego;
 liczbê i rodzaj posi³ków;
 program zwiedzania i inne
us³ugi wliczone w cenê,
 cenê imprezy turystycznej,
wraz z wyszczególnieniem wszelkich koniecznych nale¿noœci, podatków i op³at, je¿eli nie s¹ one
zawarte w cenie,
 sposób zap³aty, rodzaj i zakres ubezpieczenia,
 nazwê i adres ubezpieczyciela,
 sposób i termin zg³aszania
reklamacji
Pamiêtaj! Przed zawarciem umo-

wy z organizatorem wycieczki lub
innej us³ugi turystycznej nale¿y j¹
bardzo dok³adnie przeczytaæ, poprosiæ o wyjaœnienie niezrozumia³ych
kwestii czy doprecyzowanie ogólnych stwierdzeñ (np. blisko morza,
spokojna okolica itp.). Nawet jeœli
us³uga zosta³a zakupiona przez internet, konsument musi otrzymaæ
umowê podpisan¹ przez organizatora i sam j¹ podpisaæ, a nastêpnie
odes³aæ do biura podró¿y.
Warto te¿ przeczytaæ regulamin,
ogólne warunki uczestnictwa oraz
program wycieczki opisany w katalogu. Je¿eli w którymœ z tych dokumentów znajdziemy zapis niezgodny z prawem, najlepiej nie podpisywaæ umowy i zmieniæ biuro. Rejestr
klauzul niedozwolonych mo¿emy
pobraæ ze strony internetowej Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl)
Oto przyk³adowe niedozwolone
klauzule w umowach o œwiadczenie us³ug turystycznych: cena wycieczki mo¿e ulec zmianie najpóŸniej na 5 dni przed wyjazdem; biuro zastrzega sobie prawo zmian w
programie oraz zmiany ceny imprezy turystycznej w zwi¹zku ze
zmian¹ kosztów transportu, œwiadczeñ hotelowych, cen walut itp.;
w przypadku zakupu imprez po cenach promocyjnych, specjalnych,
last minute nie podlegaj¹ one reklamacji; reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 45 dnia od
daty jej z³o¿enia; biuro nie ponosi
odpowiedzialnoœci za niedoci¹gniêcia w imprezie wynik³e z przyczyn od niego niezale¿nych – przepisy i zwyczaje miejscowe.
Czy cena imprezy
turystycznej mo¿e siê zmieniæ?
Koszt imprezy po podpisaniu
umowy nie mo¿e siê zmieniæ. Wyj¹tkiem jest sytuacja, gdy kontrakt
wyraŸnie to przewiduje, i to w œci-

œle okreœlonych przypadkach:
wzrost kursów walut, kosztów
transportu oraz op³at urzêdowych,
w tym podatków. Biuro podró¿y
powinno udokumentowaæ wp³yw
na zmianê ceny, a konsument mo¿e
siê nie zgodziæ na propozycjê, wypowiedzieæ umowê i odzyskaæ
wszystkie wp³acone pieni¹dze.
Warto jednak pamiêtaæ, ¿e 20 dni
przed dat¹ wyjazdu cena ustalona
w umowie nie mo¿e byæ podwy¿szona - nawet w tych szczególnych
wymienionych wy¿ej przyk³adach.
Jak sk³adaæ reklamacjê?
Ka¿demu konsumentowi przys³uguje prawo do z³o¿enia reklamacji, jeœli jest niezadowolony z jakoœci us³ug œwiadczonych przez organizatora imprezy turystycznej.
Dotyczy to wszystkich œwiadczeñ
zagwarantowanych w umowie. Reklamacja powinna byæ z³o¿ona niezw³ocznie do wykonawcy us³ugi
oraz organizatora turystyki, jednak¿e nie póŸniej ni¿ 30 dni od zakoñczenia imprezy, w formie pisemnej.
Powinna zawieraæ informacjê
o uchybieniach w sposobie wykonania umowy, a tak¿e okreœlaæ ¿¹dania z tytu³u nienale¿ytego wykonania umowy. Pamiêtajmy – jeœli organizator nie ustosunkuje siê do
skargi w terminie 30 dni od jej z³o¿enia, przyjmuje siê, ¿e uzna³ j¹ za
uzasadnion¹. Przy okreœlaniu wysokoœci ¿¹danego odszkodowania
pomocna mo¿e byæ tzw. tabela
frankfurcka. Nie jest ona jednak
dokumentem oficjalnym, ale mo¿e
byæ przydatna w oszacowaniu odszkodowania.
Warto wiedzieæ!
Oferty first minute i last minute,
mimo ¿e s¹ sprzedawane po ni¿szej
cenie podlegaj¹ reklamacji na tych
samych zasadach co imprezy nie
objête promocj¹.
Agnieszka Cichoñ

Bezp³atnych porad w zakresie ochrony interesów konsumentów mo¿na uzyskaæ u Powiatowego Rzecznika Konsumentów - Agnieszki Cichoñ.
Przyjêcia interesantów odbywaj¹ siê od poniedzia³ku do czwartku w godz.
730–1530w Starostwie Powiatowym w Lubaniu, pok. 38 (I p.).
Porady udzielane s¹ równie¿ telefonicznie pod nr. tel. 75 64 64 359
oraz mailem: konsumenci@powiatluban.pl

NOTATNIK nr 7 (200) zostanie dostarczony do punktów kolporta¿u 15 lipca.

Do ³aw!
Informujmy, ¿e do 30 czerwca br. w sekretariacie Urzêdu Miasta w godzinach pracy urzêdu przyjmowane s¹ zg³oszenia kandydatów na ³awników do S¹du Rejonowego w Lwówku Œl¹skim na now¹ kadencjê 2016-2019.
Rada Miasta powinna wybraæ 3 ³awników do orzekania
w S¹dzie Rejonowym w Lwówku Œlaskim (wybory nie dotycz¹ ³awników do orzekania w sprawach z zakresu prawa
pracy).
Kandydatów na ³awników mog¹ zg³aszaæ:
- prezesi w³aœciwych s¹dów,
- stowarzyszenia, inne organizacje spo³eczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wy³¹czeniem partii politycznych,
- co najmniej 50 obywateli maj¹cych czynne prawo wyborcze, zamieszkuj¹cych stale na terenie gminy dokonuj¹cej
wyboru.
£awnikiem mo¿e byæ wybrany ten, kto:
- posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pe³ni praw
cywilnych i obywatelskich,
- jest nieskazitelnego charakteru,
- ukoñczy³ 30 lat,
- jest zatrudniony, prowadzi dzia³alnoœæ gospodarcz¹ lub
mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
- nie przekroczy³ 70 lat,
- jest zdolny, ze wzglêdu na stan zdrowia, do pe³nienia
obowi¹zków ³awnika,
- posiada co najmniej wykszta³cenie œrednie.

Zabawmy siê
na szczycie
Ośrodek SKI&SUN Świeradów Zdrój zaprasza wszyst−
kie dzieci na najwyżej w Polsce położony kulkowy plac za−
baw na górnej stacji kolei gondolowej. Do dyspozycji dzie−
ci oddano ponad 50 m2 powierzchni do zabawy oraz kon−
solę X−Box Kinect. Plac zabaw czynny jest w godzinach
pracy kolei gondolowej, a opłata za jednorazowe wejście
wynosi 10 zł (bez limitu czasowego) − cena obejmuje moż−
liwość korzystania z konsoli, a także nadzór opiekuna (plus
koszt biletu za wjazd gondolą).
Na kulkowym placu zabaw istnieje ponadto możliwość
organizacji przyjęć urodzinowych. Szczegółowe informa−
cje pod adresem mailowym: marketing@skisun.pl

Natomiast ³awnikami nie
mog¹ byæ m.in: zatrudnieni
w s¹dach powszechnych
i innych s¹dach oraz w prokuraturze; policjanci; adwokaci i aplikanci adwokaccy,
radcy prawni i aplikanci radCZERWIEC
cowscy; duchowni; ¿o³nierze
w czynnej s³u¿bie; funkcjoLIPIEC
nariusze S³u¿by Wiêziennej;
radni gminy, powiatu i województwa.
Nie mo¿na byæ ³awnikiem jednoczeœnie w wiêcej ni¿ jednym s¹dzie. Do zg³oszenia kandydata na ³awnika dokonanego na karcie zg³oszenia do³¹cza siê nastêpuj¹ce dokumenty:
1. Informacjê z Krajowego Rejestru Karnego dotycz¹c¹
zg³aszanej osoby,
2. Oœwiadczenie kandydata, ¿e nie jest prowadzone przeciwko niemu postêpowanie o przestêpstwo œcigane
z oskar¿enia publicznego lub przestêpstwo skarbowe,
3. Oœwiadczenie kandydata, ¿e nie jest lub nie by³ pozbawiony w³adzy rodzicielskiej, a tak¿e, ¿e w³adza rodzicielska
nie zosta³a mu ograniczona ani zawieszona,
4. Zaœwiadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione
przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu
przepisów o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze œrodków publicznych, stwierdzaj¹ce brak przeciwwskazañ
do wykonywania funkcji ³awnika,
5. Dwa zdjêcia zgodne z wymogami stosowanymi przy
sk³adaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

ROZK£AD JAZDY GONDOLI - WIOSNA

Dokoñczenie ze str. 16

czysko” 2015, gdy w Supraœlu odbywaj¹ siê Mistrzostwa
Œwiata w Pieczeniu Kiszki i Babki Ziemniaczanej. Sêdziowie
wrêczali dyplomy, nagrody i puchary, a przedstawiciel woj.
œl¹skiego zaprosi³ wszystkich za rok do Rybnika na Fina³ Centralny XLIV Ogólnopolskiego M³odzie¿owego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego PTTK 2016. Reprezentacja woj.
dolnoœl¹skiego, reprezentowana przez dru¿ynê œwieradowskiego MZS (kategoria szkó³ podstawowych) i dwie z Bogatyni (gimnazja i licea) startowa³a ze zmiennym szczêœciem.
Nasze „Or³y” w sk³adzie: Kasia Salawa, Dawid Jurczak i Wojciech Pó³torak – zajê³y VIII miejsce, co jest i tak sukcesem, bo
poprzednio w finale centralnym uplasowa³y siê na IX pozycji. Z tego wniosek, ¿e w tym tempie za piêæ lat staniemy na
najni¿szym stopniu podium, na którym w tym roku uda³o siê
postawiæ stopy bogatyñskim gimnazjalistom (licealiœci z tego
miasta zajêli 10 miejsce). Naszym ma³ym triumfem by³o zwyciêstwo Kasi w w indywidualnym konkursie odznak.
Zespo³owy sukces „Or³y” zawdziêczaj¹: Izabeli Salawie,
która uczy³a samarytanki, Tomaszowi Mitkiewiczowi, który przybli¿a³ tajniki zwi¹zane
z napraw¹ roweru, Piotrowi Salawie i Barbarze Rymaszewskiej, edukatorom leœnym, oraz
burmistrzowi Rolandowi Marciniakowi, który udzieli³ wszelkiej niezbêdnej pomocy w
organizacji wyjazdu na konkurs. W trakcie
jego trwania (i w czasie pozakonkursowym)
poznaliœmy wielu przyjació³, których zaprosiliœmy do naszego piêknego miasta.

Œ.P. JÓZEFA OLSZEWSKIEGO

RODZINA

SOBOT
A-NIEDZIELA
SOBOTA-NIEDZIELA

900 - 1600

900 - 1700

900 - 1700

900 - 1800

Dokumenty wymienione w pkt 1-4 powinny byæ opatrzone dat¹ nie wczeœniejsz¹ ni¿ trzydzieœci dni przed dniem zg³oszenia,
Do zg³oszenia kandydata na ³awnika dokonanego na karcie zg³oszenia przez stowarzyszenie, inn¹ organizacjê spo³eczn¹ lub zawodow¹, zarejestrowan¹ na podstawie przepisów prawa, do³¹cza siê równie¿ aktualny odpis z Krajowego
Rejestru S¹dowego albo odpis lub zaœwiadczenie potwierdzaj¹ce wpis do innego w³aœciwego rejestru lub ewidencji
dotycz¹ce tej organizacji.
Dokumenty te powinny byæ opatrzone dat¹ nie wczeœniejsz¹ ni¿ trzy miesi¹ce przed dniem zg³oszenia.
Zg³oszenia kandydata na ³awnika dokonuje siê na karcie
zg³oszenia - wzór karty zg³oszenia jest udostêpniony na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwoœci www.ms.gov.pl - w zak³adce S¹dy Powszechne - ³awnicy, na
stronie Urzêdu Miasta - www.swieradowzdroj.pl - BIP w zak³adce og³oszenia Rady Miasta - ³awnicy 2016-2019, jak równie¿ w sekretariacie Urzêdu Miasta.

Podlasie z lotu „Or³ów”

Serdecznie dziêkujemy wszystkim,
którzy wziêli udzia³
w ostatnim po¿egnaniu

i wspierali nas
w tych trudnych chwilach
ciep³ym s³owem i modlitw¹.

DNI ROBOCZE

Nie mia³abym prawa do zaszczytnego
miana œwieradowianki, gdybym nie wspomnia³a o tamtejszej ¿abie – to królowa ropuch Bufos³awa, której kilkumetrowy pomnik
(wtajemniczeni powiadaj¹, ¿e najwiêkszy
w Polsce) stoi w SILVARIUM. To leœny
ogród w sercu Puszczy Knyszyñskiej (nieca³e 25 km od Supraœla), powo³any do ¿ycia
przed 10 laty z inicjatywy nadleœnictwa

w Krynkach, w którym na obszarze 15 ha pokazano w pigu³ce
wszystko to, co najwa¿niejsze w leœnym œrodowisku przyrodniczym. A w œrodku – ¿aba, oczywiœcie do ca³owania,
w nadziei, ¿e zmieni siê w ksiêcia lub ksiê¿nê (zale¿y, kto ca³uje). Nie mogliœmy jej nie odwiedziæ, a przy okazji pomarzyæ, ¿e
mo¿e i u nas Kwisia kiedyœ doroœnie i te¿ bêdzie do obejmowania i tulenia. No bo jak¿e to – najwiêkszy polski ¿abi monument nie w Œwieradowie?!
Teresa Fierkowicz

Szlachetne
zdrowie...
PRZYCHODNIA NZOZ „UZDROWISKO ŒWIERADÓW-ZDRÓJ” PRZY UL. PI£SUDSKIEGO 33 (GOPLANA), TEL. 75 78 20 745.
Placówka czynna od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 8001800. Laboratorium - poniedzia³ki, œrody i pi¹tki w godz. 800900.
Dr Artur Szulikowski: od poniedzia³ku do pi¹tku w godz.
1000-1330 i 1500-1730; dr Micha³ Matwiejczuk: codziennie w
godz. 800-1130; dr Justyna Schmidt: poniedzia³ki, wtorki,
czwartki i pi¹tki w godz. 1400-1500, œrody w godz. 1600-1800.
Poradnie (po uprzedniej rejestracji) od poniedzia³ku do pi¹tku: rehabilitacyjna w godz. 800-1000 i reumatologiczna w godz.
1000-1200.
PRZYCHODNIA NZOZ „JO-MED” PRZY UL. KORCZAKA 7, TEL. 75 78 16 168.
Od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 800-1800.
Dr Aziz Joya: poniedzia³ki, wtorki, œrody i pi¹tki w godz.
1000-1300, czwartki w godz. 1500-1730; dr Rados³aw Tomaszewski: wtorki i pi¹tki w godz. 1600-1800; dr Ryszard Markowski:
poniedzia³ki, i œrody i pi¹tki w godz. 1500-1700 oraz w czwartki
w godz. 900-1300; laryngolog dr Maciej Suchecki, chirurg dr
Dariusz Szulski oraz neurolog dr Aleksandra Œledziona - przyjmuj¹ wed³ug wywieszonych harmonogramów.

NOTATNIK ŒWIERADOWSKI. Wydaje Gmina Miejska Œwieradów–Zdrój. Druk - Polska Press Sp. z o.o.
Drukarnia Bielany, ul. Kolejowa 7, 50-075 Bielany Wroc³awskie. Nak³ad - 1.800 egz. Redaktor naczelny - Adam
Karolczuk, tel. 661 784 827, notatnik@swieradowzdroj.pl
Zapraszamy wszystkich Czytelników do wspó³redagowania miesiêcznika. Teksty (tak¿e literackie), opatrzone
nazwiskiem autora (do ewentualnej wiadomoœci redakcji) oraz zdjêcia mo¿na sk³adaæ równie¿ w Referacie Promocji Gminy, Turystyki, Kultury i Sportu Urzêdu Miasta przy ul. 11 Listopada 35 (II p.), tel. 75 71 36 482.
Redakcja nie zwraca materia³ów niezamówionych i zastrzega sobie prawo ich skracania.
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Podlasie z lotu „Or³ów”
W dniach 25-28 maja
Supraœl na Podlasiu sta³
siê stolic¹ turystycznej
rywalizacji dzieci i m³odzie¿y z 16 województw
Polski. £¹cznie 48 dru¿yn w trzech kategoriach wiekowych zmaga³o siê z zadaniami, które
organizator (Regionalny
Oddzia³ PTTK w Bia³ymstoku) przygotowa³ na terenie Supraœla i Puszczy
Knyszyñskiej.
Testy, rowerowy tor
przeszkód, samarytanka
oraz marsze na orientacjê
i turystyczne ABC
w SILVARIUM - leœnego
parku, po obszarze którego mo¿emy swobodnie
siê poruszaæ i podziwiaæ

piêkn¹ przyrodê, drewniane pomniki oraz
punkty informacyjne
zlokalizowane wœród
drzew. Uczestnicy dodatkowo zwiedzali Supraœl i poznawali wielokulturowoœæ Podlasia
oraz smako³yki kuchni
¿ydowskiej, tatarskiej
czy litewskiej, z babk¹
i kiszk¹ ziemniaczan¹
czy pierekaczewnik na
czele.
Niedzielne zakoñczenie imprezy zbieg³o
siê z XX Spotkaniami
z Natur¹ i Sztuk¹ „Uro-
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Opisy zdjêæ.
Z lewej - ca³a dolnoœl¹ska gromada przed
wejœciem do cerkwi obronnej Zwiastowania
NMP z pocz. XVI wieku („Or³y” na zielono, ich
szefowa klêczy obok).
Poni¿ej - „Or³y” nad 17-hektarowym Zalewem
Ozierany, 45 km od Supraœla. Wizyta ca³kiem
nieprzypadkowa, bo zbiornik nie tylko rybami s³ynie, ale i ptactwem, w tym or³a bielika.
Jeszcze trzeba coœ wyjaœniaæ? Po prostu „Or³y” w mateczniku!
Z prawej - odznaczona Kasia, która w odznakach nie mia³a sobie równych.
Wreszcie u do³u - kamienna ¯ABA! Pyszczek,
wygl¹da jak wyœlizgany, bo zosta³ przez turystów zaca³owany na amen.

