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Rok szkolny 2014/15 uwa¿a siê za zamkniêty!

Fot. B. Krakowski
Klasy gimnazjalne zakoñczy³y 9-letni¹ edukacjê w œwieradowskim MZS i wybra³y sobie szko³y ponadgimnazjalne, w których szlifowaæ bêd¹ wiedzê - ogóln¹
i zawodow¹. Na zdjêciu Micha³ Trzajna i Nikola Sul¿ycka - oboje z tytu³em
najmilszej pary uczniowskiej, oboje z nagrodami dyrektora. Nikola ponadto
okaza³a siê najlepsz¹ matematyczk¹ i zdobywczyni¹ statuetki „Na niej zawsze
mo¿na polegaæ”. Wiêcej o wynikach i wyborach ¿yciowych - str. 14.

Fot. A. Palbow
Od kilku ju¿ lat na zakoñczenie roku szkolnego nagradzani s¹ uczniowie, którzy przez 10 miesiêcy nazbieraj¹
najwiêcej baterii i puszek. Oto najlepsi tegoroczni zbieracze (po lewej od Teresy Fierkowicz, inicjatorki zbiórki):
Oliwia Osiñska, Karolina Salawa, Szymon Chmielowiec, Natalia Chmielowiec, Mirela Walczyk, Agata Stonik.
Z prawej stoi Eugeniusz Grabas z Urzêdu Miasta. O dokonaniach tych uczniów (w liczbach) piszemy na str. 14.

Mistrzowskie Enduro IZERKA ma wizerunek

Fot. A. Karolczuk
Widok grup kolorowo ubranych rowerzystów w Œwieradowie nikogo ju¿ nie dziwi, ale niedawne zgrupowanie blisko 90 uczestników mia³o wyj¹tkowy powód - 14 czerwca w Górach
Izerskich odby³y siê I Oficjalne Mistrzostwa Polski w rowerowym enduro. Na trasach walczono o ka¿d¹ sekundê, wy³oniono mistrzów, a wiêcej o tej imprezie piszemy na str. 3.

Ta oto uœmiechaj¹ca siê ¿ó³tow³osa dziewczynka bêdzie odt¹d wizerunkiem Miejskiej Biblioteki Publicznej IZERKA. O tym, jak rozstrzygniêto konkurs, piszemy na str. 11.

URZ¥D MIASTA
ul. 11 Listopada 35
PARTER

Burmistrz Miasta – Roland Marciniak: 75 7816-119; Sekretariat Burmistrza – Krystyna Kisiel: 75 78-16-489, fax 75 78-16-585 - pok.
nr 1d; Skarbnik – Iwona Kosmala: 75 78-16234 - pok. nr 1a; 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 - Grzegorz Zaj¹c, 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.

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 78-16-394.

IZERSKA £¥KA - Katarzyna Rzeczkowska
tel. 75 617 14 42
k.rzeczkowska@
swieradowzdroj.pl

CZARCI M£YN
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Piotr Bigus
tel. 75 78 45 325
p.bigus@
swieradowzdroj.pl

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ
DLA MIASTA ŒWIERADÓW-ZDRÓJ (V)
PODSUMOWANIE INWENTARYZACJI
Jednym z podstawowych elementów Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest inwentaryzacja emisji dwutlenku wêgla. Jej celem jest okreœlenie poziomu emisji na obszarze objêtym planem.
Inwentaryzacja zosta³a przeprowadzona
zgodnie z zapisami dokumentu pt. „Poradnik - Jak opracowaæ plan dzia³añ na rzecz
zrównowa¿onej energii (SEAP)?”, opracowanego w ramach Porozumienia Burmistrzów
dla zrównowa¿onej gospodarki na szczeblu
lokalnym. Sporz¹dzenie bazowej inwentaryzacji emisji ma kluczowe znaczenie. Bêdzie ona
bowiem stanowiæ instrument umo¿liwiaj¹cy
w³adzom lokalnym pomiar efektów zrealizowanych przez nie dzia³añ zwi¹zanych z
ochron¹ klimatu. Bazowa inwentaryzacja
emisji poka¿e, w jakim punkcie gmina znajdowa³a siê na pocz¹tku, a kolejne inwentaryza-

cje kontrolne poka¿¹ postêpy w realizacji
przyjêtego celu redukcyjnego.
Przeprowadzona inwentaryzacja obejmowa³a nastêpuj¹ce obszary: budynki u¿ytecznoœci publicznej, budynki mieszkalne, budynki us³ugowe, przemys³, transport publiczny i
prywatny, oœwietlenie uliczne, istniej¹ce instalacje OZE (Odnawialne Zród³a Energii),
rolnictwo i leœnictwo, gospodarka odpadami.
Na potrzeby inwentaryzacji przeprowadzona zosta³a ankietyzacja wszystkich budynków na terenie miasta. Wys³ano równie¿
pisma do dostawców i operatorów sieci gazowej i energetycznej, firm transportowych
oraz instytucji rz¹dowych. Znaczna czêœæ
danych zosta³a udostêpniona przez Urz¹d
Miasta.
Poni¿ej przedstawiamy wyniki ankietyzacji w zakresie gospodarki cieplnej: liczba

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

wszystkich nieruchomoœci na obszarze Gminy - 927 budynków, liczba zinwentaryzowanych budynków: 482 budynki w tym:
 mieszkalne (jednorodzinne) – 364,
 mieszkalne (wielorodzinne) – 30,
 u¿ytecznoœci publicznej – 13,
 obiekty noclegowe – 63,
 uzdrowiska – 10,
 zak³ady przemys³owe – 2.
Przeprowadzona inwentaryzacja wskazuje na nastêpuj¹ce wykorzystanie Ÿróde³ ciep³a w gospodarstwach domowych:
Dominuj¹cym Ÿród³em ciep³a wœród budynków jednorodzinnych jest gaz, który zasila 57 proc. budynków. Drugim Ÿród³em ciep³a jest wêgiel, który wykorzystywany jest w
24 proc. budynków. W przypadku budynków
wielorodzinnych – 60 proc. z nich zasilanych
jest gazem, a pozosta³e 40 proc. paliwem sta³ym.
Pozytywnym zjawiskiem jest wysoki odsetek budynków zasilanych gazem, który mamy nadzieje - wraz z up³ywem czasu bêdzie rós³, przyczyniaj¹c siê do poprawy stanu powietrza na obszarze Œwieradowa-Zdroju.
Najczêœciej odnawialne Ÿród³a energii wykorzystywane s¹ w sektorze noclegowym (ok.
46 proc.), a w dalszej kolejnoœci w budownictwie mieszkaniowym (ok. 8 proc. budynków
na obszarze gminy wykorzystuje OZE).
Interesuj¹ce s¹ równie¿ planowane dzia³ania w zakresie obni¿enia emisji dwutlenku
wêgla na terenie gminy. Z zebranych danych
wynika, ¿e najwiêkszym zainteresowaniem,
je¿eli chodzi o plany inwestycyjne, cieszy siê
monta¿ kolektorów s³onecznych oraz wymiana pieca na nowy o wy¿szej sprawnoœci.
Wœród planowanych inwestycji znajduj¹ siê
równie¿ ogniwa fotowoltaiczne oraz monta¿
pomp ciep³a.
W ramach prowadzonych nad planem

dokoñczenie obok 

Godziny pracy UM

Punkty kolporta¿u
NOTATNIKA ŒWIERADOWSKIEGO

PONIEDZIA£EK GODZ. 730 - 1600
WTOREK, ŒRODA,
CZWARTEK GODZ. 730 - 1530
PI¥TEK GODZ. 730 - 1500

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 12 sierpnia i 9 wrzeœnia 2015 r., a
materia³y do poszczególnych wydañ prosimy dostarczaæ w nieprzekraczalnych terminach 29 lipca i 26 sierpnia br.

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.

Dokoñczenie ze str. 2
prac sformu³owano tzw. „obszary
problemowe”, w ramach których realizowane bêd¹ dzia³ania. S¹ to:
 niska emisja,
 wykorzystanie odnawialnych Ÿróde³ energii,
 podniesienie œwiadomoœci
ekologicznej
W chwili obecnej trwa³¹ prace
nad ustalaniem konkretnych dzia³añ które zostan¹ wpisane do planu.
Opracowywany dokument
umo¿liwi staranie siê Gminy Miejskiej Œwieradów-Zdrój o œrodki finansowe umo¿liwiaj¹ce m.in. dofinansowanie dzia³añ maj¹cych na
celu ograniczenie emisji dwutlenku
wêgla, a co za tym idzie - zwiêkszenie atrakcyjnoœci turystycznej Œwieradowa.
Opr. Fokus2 Sp. z o.o.

Pierwsze koty za p³oty - po
dwóch latach starañ i niezliczonych
rozmów z Polskim Zwi¹zkiem Kolarskim 14 czerwca uda³o siê przeprowadziæ Pierwsze Oficjalne Mistrzostwa Polski w rowerowym enduro. I tak oto Historia zatoczy³a
ko³o, bo w 2009 roku pierwsze zawody ENDURO TROPHY rozegrano w Œwieradowie, wiêc inauguracyjne mistrzostwa kraju nie mog³y
siê odbyæ gdzie indziej. Miasto
przywita³o uczestników piêkn¹ pogod¹ i gdy w sobotê wydawa³o siê,
¿e trasa bêdzie sucha jak pieprz,
wieczorem przywia³o potê¿n¹ burzê, która w wielu miejscach mocno
zmieni³a charakterystykê trasy.
Na rozpoczêcie i zakoñczenie
zawodów wybrano doln¹ stacjê
kolei gondolowej. Pocz¹tek by³ bardzo uroczysty, odegrano hymn
pañstwowy i wci¹gniêto bia³o-czerwon¹ flagê na maszt, po czym zawodnicy wjechali na Stóg Izerski,
sk¹d udali siê na £¹cznik, gdzie rozpoczyna³ siê pierwszy Odcinek
Specjalny. Drugi OS rozegrano w
po³owie Stogu.
Kategorii by³o a¿ siedem, w tym
dwie kobiece, przy czym w trzech
kategoriach walczono w ramach
mistrzostw, a w czterech kolejnych
– w ENDURO TROPHY. I w³aœnie
tu wœród pañ zwyciê¿y³a œwieradowianka Agnieszka Jurewicz.
Jak relacjonowali znawcy tematu, kolejne OS-y w poszczególnych
kategoriach wygrywali ci, co mieli
wygraæ, ale co siê dziwiæ - to towarzystwo zna siê od lat i komentatorzy bez pud³a potrafi¹ wskazaæ liderów.
Po dwóch OS-ach na Grzbiecie
Wysokim uczestnicy przenieœli siê
na przeciwleg³y Grzbiet Kamienicki, by zmierzyæ swe si³y na zjeŸdzie
z Sêpiej Góry („z górki na pazurki”
niebieskim szlakiem – dwukrotnie).

Natenczas chwyc¹ swe rogi...

Grupa Muzyczna „Das Große
Freie“ (Wielka Wolnoœæ) jest 70osobowym zespo³em muzyków graj¹cym na rogach myœliwskich. Grupa powsta³a w 1998 roku i jej g³ównym celem jest wykonywanie muzyki zwi¹zanej z polowaniami i myœlistwem oraz kultywowanie trady-

cji muzycznych z dawnych czasów.
Cz³onkami s¹ osoby w wieku od
8 do 75 lat pochodz¹ce z Hanoweru i okolic, a kierownikiem muzycznym jest Meike Unger. WW jest laureatem rozlicznych konkursów krajowych i miêdzynarodowych, a na
ostatnich mistrzostwach Niemiec

Mistrzowskie Enduro

Mieliœmy równie¿ œwieradowski akcent w mistrzostwach - Agnieszka Jurewicz (z prawej) wygra³a kategoriê open w enduro trophy.

Kategorii w tej rangi zawodach mo¿e byæ siedem albo nawet i siedemnaœcie, ale mistrz Polski zawsze jest tylko jeden - Arkadiusz Perin (na najwy¿szym stopniu podium - w bia³ej koszulce). Przy zawodnikach wspó³uczestnicz¹ca w ceremonii nagradzania zwyciêzców - Dorota Marek.
Program Europejskich Spotkañ M³odych Muzyków Eurounionorchestries im. W³adys³awa Balickiego:
PONIEDZIA£EK 3 sierpnia. Godz.
1600 - koncert inauguracyjny orkiestry kameralnej z Dêbicy.
WTOREK 4 sierpnia. Godz. 1600 chór kameralny „Tutti” z Zawiercia;
godz. 1900 - zespó³ instrumentów
perkusyjnych z Herrenberga (Niemcy).
ŒRODA 5 sierpnia. Godz. 1600 - zespó³ instrumentów dêtych z Dêbicy.
CZWARTEK 6 sierpnia. Godz.
16.00 - zespó³ instrumentów perkusyjnych z Herrenberga; Godz. 1830
- chóru „Capella Vartiensis” z Za-

wiercia (koœció³ pw. œw. Józefa Oblubieñca w Œwieradowie; wszystkie
pozosta³e koncerty w hali spacerowej).
PI¥TEK 7 sierpnia. godz. 1600 - trio
z Dêbicy (skrzypce, klarnet i akordeon); godz. 1900 zespó³ instrumentów dêtych z Dêbicy.
SOBOTA 8 sierpnia. Godz. 1500 koncert fina³owy w wykonaniu
wszystkich muzyków bior¹cych
udzia³ w Spotkaniach.

w muzyce myœliwskiej kolejny raz
zajê³a miejsce na podium.
Jednym z cz³onków grupy jest
Œl¹zaczka Urszula Frank pochodz¹ca z Gliwic, która zainspirowa³a grupê do przyjazdu na ca³y tydzieñ do
Œwieradowa w celu poznania naszej
okolicy, ale równie¿ zaprezentowania nam i naszym goœciom tego
unikalnego kunsztu grania na rogach myœliwskich.
Grupa wystêpuje zazwyczaj w
przepiêknych tradycyjnych strojach
i gra zarówno w salach koncertowych, jak równie¿ w plenerze oraz
w koœcio³ach podczas tzw. Hubertusmesse, czyli mszy poœwiêconej
œw. Hubertowi, patronowi wszyst-

kich ludzi pracuj¹cych w lasach oraz
myœliwych. Taka nietypowa msza
zostanie równie¿ odprawiona
w naszym Koœciele.
W czasie pobytu grupy (od 26
lipca do 2 sierpnia) zaplanowano
kilka koncertów: w hali spacerowej,
na tarasach zdrojowych (poprzedzony uroczystym przemarszem w
strojach galowych po ulicy Zdrojowej) i w œwieradowskim koœciele
podczas mszy ku czci œw. Huberta.
Z uwagi jednak na warunki atmosferyczne, które mog¹ zmusiæ organizatorów do przeniesienia koncertów plenerowych, dok³adne informacje wywieszane bêd¹ na plakatach i na stronie miasta.

Na izerskich stokach naprawdê trzeba by³o mistrzowskiego opanowania roweru, by pokazaæ mistrzowsk¹ klasê.
W ocenie zawodników to dopiero
by³y prawdziwe OS-y, pozwalaj¹ce
na wykazanie ca³ego kunsztu zjazdowego. Na tych odcinkach umocni³ swe prowadzenie lider klasyfikacji generalnej – Arkadiusz Perin z
Ustronia – i to on zosta³ pierwszym
mistrzem Polski w rowerowym enduro. Wygra³ trzy z czterech OS-ów,
a na zjechanie z Sêpiej Góry potrzebowa³ 2 minut i 47 sekund.
Wœród pañ najlepsza by³a El¿bieta Figura z Rybnika, choæ Kamienickie wykroty szybciej pokonywa³a Sonia Skrzypnik z Bytomia (ale
minutê wolniej od mistrza Polski).
Agnieszka Jurewicz mia³a tylko
jedn¹ konkurentkê, co nie umniejsza jej osi¹gniêæ – wygra³a wszystkie cztery odcinki specjalne i odstawi³a rywalkê o blisko 15 minut!
Popo³udniowe rozdanie medali
i nagród odby³o siê w nieco uszczuplonym gronie, jako ¿e wielu zawodników zaraz po wyœcigach wróci³o
do domów – wszak by³o niedzielne
popo³udnie, a w poniedzia³ek musieli stawiæ siê w pracy. Wiêkszoœæ
jednak zosta³a i Dorota Marek, szefowa Referatu Promocji Gminy, Turystyki, Kultury i Sportu UM mia³a
okazjê wspó³uczestniczyæ w ceremonii uhonorowania najlepszych.
Organizatorzy ocenili œwieradowsk¹ imprezê jako bardzo udan¹
i za poœrednictwem „Notatnika”
chcieliby podziêkowaæ burmistrzowi Rolandowi Marciniakowi – za finansowe wsparcie imprezy, nadleœniczemu Lubomirowi Leszczyñskiemu – za zgodê na zorganizowanie mistrzostw w izerskich lasach,
Dorocie Marek, radnemu Micha³owi Brutkowskiemu, prezesowi „Ski
& Sun”, a tak¿e Sebastianowi Przybyszowi - za ogarnianie spraw na
miejscu, kiedy organizatorzy byli
400 km od Œwieradowa.
Adam Karolczuk
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na nim dzieci i osoby, które nie umiej¹ p³ywaæ, s¹ we w³aœciwy sposób zabezpieczone
- maj¹ na sobie specjalne kamizelki.
• Gdy przy k¹pielisku strze¿onym powieszono czerwon¹ flagê lub nie jest wywieszona ¿adna flaga - k¹piel jest zabroniona.
• Nie powinno siê równie¿ p³ywaæ daleko
od brzegu, po zapadniêciu zmroku.
Jak podaje WOPR najczêstszymi przyczynami utoniêæ s¹:
• brak umiejêtnoœci p³ywania,
• brawura, przecenianie swoich si³ i umiejêtnoœci p³ywackich,
• p³ywanie w stanie nietrzeŸwym; alkohol
powoduje zaburzenia zmys³u, równowagi i
orientacji!

• niedocenianie niebezpieczeñstwa w
wodzie,
• p³ywanie w miejscach zabronionych,
• skoki „na g³ówkê” do wody w nieznanym miejscu,
• p³ywanie obok statków, barek i ³odzi
motorowych, w pobli¿u œluz i zapór wodnych,
• siadanie na rufie kajaku lub na burcie
³odzi,
• nieumiejêtnoœæ postêpowania w przypadku wywrócenia siê kajaka lub ³odzi,
• lekkomyœlna zabawa polegaj¹ca na wrzucaniu innych do wody oraz zanurzaniu osób
p³ywaj¹cych.
Nadkom. Dagmara Ho³od
Oficer Prasowy KPP w Lubaniu

W ¿ycie wesz³y zmiany w ustawie zwiêkszaj¹cej bezpieczeñstwo osób wypoczywaj¹cych nad wod¹. Przed nami kilka dni upa³ów, wiele osób zdecyduje siê na odpoczynek nad
wod¹. Policjanci apeluj¹ o zachowanie ostro¿noœci!
Policjanci w ramach prowadzonych co roku w okresie letnim dzia³añ przypominaj¹
o zasadach bezpiecznego wypoczynku nad wod¹ i na wodzie. W okresie upa³ów, odpoczywaj¹c nad wod¹, musimy wzi¹æ pod uwagê, ¿e wysoka temperatura plus alkohol mo¿e
stanowiæ realne zagro¿enie dla osoby decyduj¹cej siê w tym stanie na k¹piel lub prowadzenie np. roweru wodnego.
Przepisy reguluj¹ce bezpieczeñstwo wypoczywaj¹cych nad wod¹ zawarte s¹ w ustawie
o bezpieczeñstwie osób przebywaj¹cych na obszarach wodnych. Pod koniec czerwca wesz³y w ¿ycie zmiany w tych przepisach, które przewiduj¹ wy¿sze kary dla prowadz¹cych
statki, kajaki, ale te¿ pontony lub rowery wodne po alkoholu lub po innym œrodku podobnie dzia³aj¹cym. Grzywna bêdzie groziæ, jeœli zawartoœæ alkoholu we krwi wyniesie ju¿ 0,2,
a nie 0,5 promila, jak do tej pory.

Myœlenie nad wod¹
Jak co roku w czerwcu, policjanci rozmawiaj¹ z dzieæmi i m³odzie¿¹ na temat bezpieczeñstwa w czasie wakacji. Bezpieczeñstwo
nad wod¹ i w czasie wolnym, to g³ówne tematy podejmowane podczas tych spotkañ.
To dobra okazja, aby przypomnieæ kilka
zasad bezpieczeñstwa:
• K¹piel tylko w miejscach strze¿onych
przez ratowników. Na k¹pielisku stosujemy
siê do jego regulaminu i poleceñ ratowników.
• Najwiêcej utoniêæ odnotowuje siê w
miejscach niestrze¿onych - na jezioraach, rzekach, zalewach, zalanych wyrobiskach. Nurt
rzeki, jej podwodna roœlinnoœæ mo¿e zaskoczyæ nawet najlepszego p³ywaka. Nigdy nie
mamy pewnoœci, co znajduje siê na dnie takiego akwenu.
• Nie nale¿y k¹paæ siê przy falochronach,
przy zaporach wodnych i mostach, w stawach
hodowlanych i basenach przeciwpo¿aro-

Nie dziel siê sw¹ nieobecnoœci¹
wych, w pobli¿u kana³ów œciekowych, na trasach ¿eglugowych, w miejscach o bagnistym
dnie i nieregularnych wysokich brzegach.
• Woda to ¿ywio³ i nawet ta najspokojniejsza mo¿e nagle staæ siê groŸna i niebezpieczna.
• Absolutnie nie wolno skakaæ do wody
w miejscach nieznanych. Skok na tzw. „g³ówkê” mo¿e siê skoñczyæ œmierci¹ lub trwa³ym
kalectwem.
• Absolutnie nie wolno p³ywaæ po spo¿yciu alkoholu, na czczo lub bezpoœrednio po
obfitym posi³ku oraz po d³u¿szym przebywaniu na s³oñcu.
• Po wejœciu do wody najpierw nale¿y
sch³odziæ okolicê serca, karku oraz twarz.
• Dzieci powinny korzystaæ z k¹pieli tylko
pod opiek¹ doros³ych. Pocz¹tkuj¹cych p³ywaków wyposa¿my w ko³o ratunkowe, deskê do p³ywania, rêkawki.
• Korzystaj¹c ze sprzêtu wodnego upewnijmy siê, ¿e jest on sprawny, a przebywaj¹ce

– Pozostawienie dziecka w zamkniêtym samochodzie to bezpoœrednie nara¿enie go na
utratê zdrowia, a nawet ¿ycia – przypomina Marek Michalak Rzecznik Praw Dziecka.

Wyje¿d¿asz na urlop? Czy warto
wszystkich o tym informowaæ? Twoja informacja – zmiana statusu – na
profilu na portalu spo³ecznoœciowym mo¿e zainteresowaæ nie tylko
Twoich znajomych.
Ciekaw¹ form¹ zwrócenia uwagi
na zachowania mog¹ce wyp³ywaæ
na nasze bezpieczeñstwo jest kampania prewencyjna, w której w³amywacz dziêkuje wszystkim umieszczaj¹cym na Facebooku posty z informacj¹, kiedy wyje¿d¿aj¹ na urlop. Jak
pisze ten¿e w³amywacz: „Z uwagi na
du¿¹ iloœæ pracy nie mogê odwiedziæ wszystkich osobiœcie. Tym samym proszê o wyrozumia³oœæ.”
Zród³o: Polizeipräsidum Hagen
Pamiêtajmy o tym, ¿e informacje, które
sami umieszczamy w internecie, mog¹ nie
tylko trafiæ do naszych znajomych. To czasami cenna wskazówka dla tych, co „szukaj¹” takich okazji. O tym, ¿e wyje¿d¿amy
na urlop, powiedzmy rodzinie, czy zaprzy-

jaŸnionemu s¹siadowi. Takie zaufane osoby pojawi¹ siê od czasu do czasu w naszym
mieszkaniu, zbior¹ ulotki, wyjm¹ pocztê ze
skrzynki czy te¿ zwróc¹ uwagê na obce osoby krêc¹ce siê w pobli¿u domu lub na klatce schodowej.
Warto te¿ przemyœleæ, czy nie zainwestowaæ w zabezpieczenia: systemy alarmowe,
czujniki œwietlne, zamki, blokady, rolety antyw³amaniowe itp.
Nadkom. Dagmara Ho³od

Nigdy nie zostawiaj dziecka w samochodzie!

OG£OSZENIE

Rzecznik Praw Dziecka przypomina:
1. Dzieci nie wolno zostawiaæ samych w samochodzie, niezale¿nie od pory roku.
2. W upalne dni usprawiedliwieniem nie jest pozostawienie dziecka w aucie zaparkowanym w cieniu.
3. Temperatura we wnêtrzu samochodu potrafi wzrosn¹æ o 20 stopni Celsjusza w ci¹gu 10
minut. 27 stopni C na zewn¹trz to nawet 60 stopni Celsjusza we wnêtrzu auta.
4. Wystarczy kilkanaœcie, a nawet kilka minut, aby organizm dziecka zamkniêtego w samochodzie podczas upa³u przesta³ normalnie funkcjonowaæ.
5. Przed odejœciem od samochodu zawsze sprawdzaj, czy w aucie nie zostawi³eœ/aœ dziecka. Dzieci, które œpi¹, nie upomn¹ siê o zabranie ich ze sob¹.
6. Je¿eli zauwa¿y³eœ/aœ dziecko zamkniête w samochodzie – nie b¹dŸ obojêtny/a!
7. W sytuacji, w której odnalezienie w³aœciciela samochodu jest mo¿liwe (np. stacja benzynowa, sklep osiedlowy), zrób to niezw³ocznie.
8. Je¿eli odszukanie rodzica lub opiekuna dziecka jest niemo¿liwe (np. parking pod centrum handlowym), zachowuj¹c ostro¿noœæ, zbij szybê w aucie, a nastêpnie wezwij pogotowie
i policjê. Pamiêtaj, ¿e chroni ciê tzw. prawo wy¿szej koniecznoœci.
9. Je¿eli nie masz odwagi zbiæ szyby, zadzwoñ pod 997 lub 112 i poinformuj o zaistnia³ej sytuacji.
10. Z prawa wy¿szej koniecznoœci korzystaj
z rozs¹dkiem. Je¿eli masz mo¿liwoœæ - udokumentuj stan faktyczny (np. zdjêcie telefonem,
kontakt do œwiadków itp.).

Burmistrz Miasta Œwieradów-Zdrój og³asza pierwszy przetarg ustny ograniczony do
w³aœcicieli nieruchomoœci przyleg³ych, na zbycie prawa w³asnoœci niezabudowanej nieruchomoœci gruntowej oznaczonej geodezyjnie jako dzia³ka:
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nr 43/1, am. 10 ob. IV, o pow. 0,0703 ha (Bp).
Cena wywo³awcza wynosi 28.000 z³ + VAT, . Nabywca poniesie te¿ koszty przygotowania nieruchomoœci do zbycia w wysokoœci 450 z³. (koszt wyceny, wypisu i wyrysu z rejestru gruntów).
Nieruchomoœæ gruntowa niezabudowana pomiêdzy ul. Korczaka a 11 Listopada. Kszta³t
nieforemny, dzia³ka w¹ska, czêœciowo po³o¿ona na du¿ym sk³onie. Dzia³ka poroœniêta
porostem miêkkim, krzakami i drzewami, prawie w ca³oœci ogrodzona siatk¹. Uzbrojenie:
dostêpna siec wodoci¹gowa, energetyczna, gazowa i kanalizacyjna
Dzia³ka zbywana zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego na
cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Kszta³t dzia³ki wyklucza jej samodzielne
wykorzystanie, dlatego zbywana jest w przetargu ograniczonym do w³aœcicieli nieruchomoœci przyleg³ych
Wadium wynosi 3.000 z³ i nale¿y je nale¿y wp³acaæ przelewem na konto UM - nr 48
1090 1997 0000 0001 1109 8571 w BZ WBK SA I/O Œwieradów-Zdrój do 9 sierpnia.
Przetarg odbêdzie siê 12 sierpnia o godz. 1100 w siedzibie Urzêdu Miasta, sala nr 24a
(II piêtro).
Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ w Referacie Gospodarki Nieruchomoœciami
i Zagospodarowania Przestrzennego, pok. nr 2 (parter) UM, telefonicznie pod nr. 75 78
17 297 lub 75 78 16 489, na stronie internetowej - www.swieradowzdroj.pl – oraz drog¹
elektroniczn¹ - um@swieradowzdroj.pl

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.

NASZE SIECI I GRUNTY
6 lipca aktem notarialnym zakupiliœmy od spó³ki gondolowej ponad kilometr sieci kanalizacyjnej i deszczowej wraz
z urz¹dzeniami - za 2 mln z³. Gmina zap³aci tê kwotê w ci¹gu
najbli¿szych 7 lat w rocznych ratach, a œrednia roczna to wydatek z bud¿etu gminy w wysokoœci ok. 350 tys. z³. Gmina na
mocy ustawy o dostarczaniu wody i odbiorze œcieków mia³a
obowi¹zek odp³atnie przej¹æ sieci wodno-kanalizacyjne, poniewa¿ stanowi¹ one element sieci publicznej, z której korzystaj¹ i bêd¹ korzystaæ inni odbiorcy œcieków.
W tym samym czasie gmina wypowiedzia³a spó³ce dzier¿awê gminnych niezabudowanych gruntów i 6 lipca kolej
gondolowa protoko³em przekaza³a gminie ponad 4 ha dzier¿awionych dzia³ek. W dzier¿awie spó³ki pozostaj¹ grunty zabudowane doln¹ stacj¹ kolei, parkingiem i tras¹ zjazdow¹.
Gmina na odzyskanych gruntach bêdzie mog³a przeprowadziæ inwestycje, które bêd¹ s³u¿y³y rozwojowi gminy. Na jednej ze zwróconych dzia³ek powstanie du¿e centrum rowerowe do obs³ugi rowerzystów korzystaj¹cych z single tracków.
Na pozosta³ych gruntach spróbujemy pozyskaæ inwestorów
hotelowych. W okolicy dolnej stacji kolei gondolowej powinno powstaæ jeszcze ok. 6 obiektów hotelowych z zapleczem gastronomicznym. Oczywiœcie inwestycje bêd¹ realizowane na przestrzeni kilku lat.

Na bie¿¹co

Sezonowoœæ w zu¿yciu wody

sów w wysokoœci 100 proc., czyli w 2016 roku dofinansowanie
bêdzie wynosiæ 1,6 mln z³ (przed rokiem wynosi³o ok. 1 mln z³).
Oczywiœcie, ten wskaŸnik obarczony jest du¿ym b³êdem z powodu szarej strefy, któr¹ szacujê na ok. 30-40 proc.

Op³ata uzdrowiskowa

Kolejny wskaŸnik, to sprzeda¿ wody i œcieków. Przyjmuj¹c,
¿e w ci¹gu roku zu¿ycie wody przez mieszkañców jest sta³e,
mo¿emy zbadaæ, jak przedstawia siê zapotrzebowanie na wodê
w obiektach obs³uguj¹cych turystów. W latach 2012-2014 zu¿ycie wody wzros³o z 228 tys. m3 do 301 tys. m3, czyli o 32
proc., co mniej wiêcej pokrywa siê z op³at¹ uzdrowiskow¹.
Zu¿ycie wody jest równie¿ dobrym prognostykiem na ten rok,
bo za 5 miesiêcy br. dochody bud¿etu z tytu³u sprzeda¿y wody
i œcieków s¹ na takim samym poziomie jak w analogicznym
okresie ub. roku. Na tej podstawie mo¿na przyj¹æ, ¿e rok obecny bêdzie lepszy pod wzglêdem liczby turystów.

ILU TUR
YSTÓW ODWIEDZA
TURYSTÓW
NAS ROCZNIE?
Nasza gmina jest wyspecjalizowana w obs³udze kuracjuszy i turystów. Równie¿ najwiêksze dochody bud¿etu gminy
mamy z podatków i op³at od przedsiêbiorców obs³uguj¹cych
turystów. Na bie¿¹co badamy, jaki jest ruch turystyczny
w naszym mieœcie. Jest to bardzo wa¿ne dla przeprowadzanych przez nas inwestycji, a finansowanych z bud¿etu gminy.
W przypadku, gdy w mieœcie jest coraz wiêcej turystów
i kuracjuszy, w bud¿ecie jest wiêcej œrodków przeznaczonych
na inwestycje. Wówczas staæ nas na rozbudowê infrastruktury komunalnej, bardzo kosztownej nie tylko w budowie, ale
równie¿ w eksploatacji. W przypadku, gdy bêdzie ubywaæ turystów, w bud¿ecie nie bêdzie wiêkszych dochodów, tym samym powinniœmy zmniejszaæ zakres inwestycji. Jeœli tego nie
zrobimy, bardzo szybko zabraknie pieniêdzy na bie¿¹ce utrzymanie miasta. Dlatego tak wa¿ne dla miasta s¹ inwestycje w
now¹ bazê hotelow¹, która daje wp³ywy do bud¿etu.
Oczywiœcie ze wzrostem bazy noclegowej trzeba inwestowaæ tak¿e w atrakcje turystyczne, które obecnie g³ównie finansuje gmina. Nie mo¿emy dopuœciæ do sytuacji, gdy bêdzie przybywaæ miejsc hotelowych przy zastoju w atrakcjach turystycznych. Wówczas nasi przedsiêbiorcy bêd¹ zmuszeni konkurowaæ miêdzy sob¹, co siê negatywnie odbije na przychodach
równie¿ dla bud¿etu.
Wydawa³oby siê, ¿e najlepszym narzêdziem do badania
iloœci turystów w mieœcie jest op³ata uzdrowiskowa wnoszona
przez ka¿dyego turystê za jedn¹ dobê pobytu w naszym kurorcie. Równie¿ miarodajne jest zu¿ycie wody przez obiekty hotelowe. Wspomagamy siê tak¿e op³atami za koncesjê na sprzeda¿ alkoholu. Na bazie powy¿szych wskaŸników sprawdziliœmy ob³o¿enie w mieœcie w latach 2012-2014. Uwzglêdniaj¹c
podwy¿kê op³aty uzdrowiskowej o 30 gr w 2013 r., w latach
2012-2014 dochody bud¿etu z tego tytu³u wzrasta³y z roku na
rok o 15 proc. i w 2014 roku wynios³y 1,6 mln z³. Na bazie tego
wskaŸnika widaæ, ¿e przyrost goœci jest w ostatnich trzech
latach bardzo stabilny.
Dla bud¿etu dochody z op³aty uzdrowiskowej s¹ bardzo
wa¿ne, poniewa¿ do zebranej op³aty za poprzedni rok w nastêpnym otrzymujemy dofinansowanie z Ministerstwa Finan-

sprzeda¿ alkoholu w mieœcie sprzedano mocnych trunków za
8,7 mln z³, a w 2014 - za 10,3 mln z³ (wzrost o 19 proc.). W 2012
roku dochody bud¿etu gminy z tytu³u wydanych koncesji na
alkohol to 267 tys. z³ , a w ubieg³ym - ju¿ 310 tys. z³. Te œrodki
przeznaczamy na przeciwdzia³anie alkoholizmowi i narkomanii
(œwietlice œrodowiskowe dla najm³odszych, punkty konsultacyjne AA, pó³kolonie dla dzieci i m³odzie¿y i wiele innych)

Ile wypijaj¹ alkoholu?

W tym przypadku nale¿y przyj¹æ, ¿e mieszkañcy Œwieradowa wypijaj¹ tak¹ sam¹ iloœæ alkoholu. Wiêkszoœæ hotelarzy
i gastronomów w naszym mieœcie posiada koncesjê na sprzeda¿ alkoholu, który g³ównie kupuj¹ u nich turyœci. W mieœcie
mamy ok. 80 punktów sprzedaj¹cych alkohol. W 2012 r. na
podstawie deklaracji sk³adanych do wydanych koncesji na

Na podstawie zu¿ycia wody w m3 w 2014 roku widzimy, jak
kszta³tuje siê ruch turystyczny w poszczególnych miesi¹cach.
Najwiêksze ob³o¿enie mamy miêdzy czerwcem a paŸdziernikiem, zaœ najmniej turystów przyje¿d¿a w kwietniu, maju, listopadzie i grudniu. Te dane pokrywaj¹ siê z op³at¹ uzdrowiskow¹.
Najwiêcej odwiedza nas w III kwartale, a najmniej w I i II.
Odchylenia miêdzy kwarta³ami s¹ niewielkie, mo¿na zatem przyj¹æ, ¿e w ci¹gu roku w ujêciu kwartalnym liczba turystów jest
w miarê wyrównana. To bardzo dobra sytuacja, gdy nie ma
mocnej sezonowoœci. To g³ównie zas³uga oferty uzdrowiskowej naszego miasta i przedsiêbiorców. Walory uzdrowiskowe
miasta i oferta zabiegów uzdrowiskowych przedsiêbiorców powoduj¹ stabilny ruch goœci w ci¹gu roku.

Zu¿ycie wody w m3
w ujêciu kwartalnym (2014)

Ile zarobili us³ugodawcy?
Od pewnego czasu badamy, ile pieniêdzy zostawiaj¹ turyœci i kuracjusze w mieœcie u us³ugodawców, czyli przedsiêbiorców, którzy nie prowadz¹ dzia³alnoœci hotelarskiej. Na podstawie pobranej op³aty uzdrowiskowej do iloœci miejsc mo¿emy
wyliczyæ, ile osobodni sprzedali turystom hotelarze. W 2012 r.
hotelarze sprzedali 364 tys., w 2013 - 474 tys., a w 2014 - 537
tys. osobodni. W tych wyliczeniach nie bierzemy pod uwagê
szarej strefy, która mo¿e siêgaæ nawet 40 proc. Jeœli ka¿dy
turysta, który przebywa³ w Œwieradowie, wyda³ dziennie na
siebie 20 z³ (restauracja, zwiedzanie, wycieczki, taxi, napoje,
fryzjer, ma³e zakupy spo¿ywcze, grota solna, wjazd gondol¹
itd. - bez op³aty za hotel), to w 2012 roku turyœci zostawili
u naszych us³ugodawców 7,3 mln z³, w 2013 r. - 9,5 mln z³,
a w 2014 r. - 10,8 mln z³, co oznacza wzrost na przestrzeni trzech
lat o 40 proc. Zatem dochody naszych us³ugodawców s¹ œci-

œle zwi¹zane z iloœci¹ miejsc noclegowych w mieœcie. Jeœli
w ci¹gu najbli¿szych 10 lat podwoimy iloœæ ³ó¿ek, nasi us³ugodawcy rocznie bêd¹ mieli ponad 20 mln z³ przychodów. Tym
samym zwiêkszy siê iloœæ miejsc pracy nie tylko w hotelach, ale
równie¿ w innych us³ugach.
Prowadzenie takich analiz jest niezbêdne do przygotowañ inwestycji gminnych i prywatnych. W ostatnich 8 latach wydaliœmy z bud¿etu gminy ponad 70 mln z³ na inwestycje w infrastrukturê komunaln¹ i turystyczn¹. W tym samym
czasie inwestycje prywatne przekroczy³y 300 mln z³; kolejne
bêd¹ generowaæ wiêkszy ruch turystyczny.
Gmina nie mo¿e staæ
z boku, musi braæ czynny
udzia³ w uzbrajaniu prywatnych inwestycji, aby
utrzymaæ na przysz³oœæ
stabilne dochody do bud¿etu gminy, z którego finansujemy
potrzeby
mieszkañców.
Roland Marciniak
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Segregacja albo wiêksza op³ata - wybór
nale¿y do Pañstwa
Urz¹d Miasta Œwieradów-Zdrój uprzejmie
informuje, ¿e od 1 lipca br. firma wywo¿¹ca
odpady komunalne z terenu naszej gminy
w przypadku stwierdzenia nieprawid³owoœci
w segregacji nie odbierze selektywnych odpadów komunalnych.
Odpady te zostan¹ zakwalifikowane jako
odpady zmieszane i odebrane w kolejnym
terminie zgodnym z harmonogramem.
Ponadto wszczête zostanie postêpowanie administracyjne oraz
wydana decyzja o obowi¹zku zmiany deklaracji, co równoczesne jest
z cofniêciem dotychczasowej ulgi
i skutkowaæ bêdzie wy¿sz¹ op³at¹.

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 odpadów

lipiec/sierpieñ 2015

Poniedzia³ek Wtorek
Urz¹d Miasta
wykazuje
Burmistrz Miasta Œwieradów-Zdrój informuje, ¿e na
tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta zosta³ wywieszony wykaz
- na okres 21 dni - do wgl¹du w godzinach pracy urzêdu:
15 lipca - w sprawie wyznaczenia do wydzier¿awienia w trybie
bezprzetargowym nieruchomoœci
niezabudowanej przy ul. Kopernika, oznaczonej geodezyjnie jako
dzia³ka
nr 1, am. 11, obr. 6,
o pow. 392 m2 - z przeznaczeniem na prowadzenie ogrodu przydomowego.

GODZINY OTWARCIA

PSZOK

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

Czwartek

Pi¹tek

UWAGA DZIECIAKI!
UWAGA RODZICE!
ZAPRASZAMY NA
WAKACJE W MIEŒCIE.
W NASZYM MIEŒCIE.
Przygotowaliœmy specjaln¹, wakacyjn¹ ofertê dla wszystkich dzieci uczêszczaj¹cych do naszych œwieradowskich szkó³ i przedszkoli. Przez okres wakacji, czyli od
16 lipca do 31 sierpnia, zapraszamy wszystkie dzieciaki do BEZP£A
TNEGO skorzyBEZP£ATNEGO
stania z:
1. K¹pieli w AQUAP
ARKU w Interferie Sport Hotel (d. Malachit);
AQUAPARKU
2. Przejazdu KOLEJ¥ GONDOLOW¥ w Oœrodku Ski&Sun (tel. 75 615 20 20);
3. Poczêstunku - degustacji pizzy;
4. Gry w krêgle w BOWLING KLUB (ul. 11 Listopada 35, tel. 75 78 17 582) oferta obowi¹zuje od 1 do 31 sierpnia, wczeœniej nale¿y dokonaæ rezerwacji toru).
Ka¿de dziecko mo¿e skorzystaæ po jednym razie z wymienionych propozycji.
Rodzicom przypominamy
przypominamy,, ¿e w ka¿dym obiekcie obowi¹zuj¹ pewne zasady i regulaminy
ych nale¿y przestrzegaæ, np. te dotycz¹ce obecnoœci rodziców lub opielaminy,, któr
których
kunów wraz z dzieckiem na obiekcie.
Warunkiem udzia³u w naszej wakacyjnej akcji jest odbiór imiennego VOUCHERA
- w Miejskiej Bibliotece Publicznej „IZERKA”, ul. M. Sk³odowskiej-Curie 2A,
tel. 75 78 16 394.

Ponadto zapraszamy dzieci do odwiedzin
w „Czarcim M³ynie”, „Izerskiej £¹ce”, na polu
do minigolfa (bezp³atne kije do wypo¿yczenia w Urzêdzie Miasta), na boiskach Stadionu Miejskiego, na orlikach i skateparku, na
placach zabaw i na single trackach.
Wakacyjna akcja sfinansowana jest ze œrodków Gminy Miejskiej Œwieradów-Zdrój.
Serdecznie zapraszamy!
Szczegó³y na stronie internetowej -

www.swieradowzdroj.pl

12 czerwca podpisano umowê z M&R
Biuro Projektów Mieloch Sp. z o.o. z Poznania na „Wykonanie zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
miasta”, za co gmina zap³aci firmie 19.926 z³.
Dwie pozosta³e firmy projektowe, które równie¿ z³o¿y³y swoje oferty (œwieradowska
i wroc³awska) by³y dro¿sze o 5 i 15 tys. z³).
17 czerwca og³oszono przetarg na „Usuwanie posuszu oraz redukcjê koron drzew
w pasach drogowych: I - dróg wojewódzkich
nr 358 i 361; II - dróg gminnych”.
24 czerwca dokonano otwarcia 4 ofert
nades³anych przez firmy: KERRiA Piórkowski z Ko³a (I - 270 z³ za sztukê, II - 248 z³/szt.);
KSM ze Œwidnicy (I i II - 226,80 z³/szt.);
WYCINKA I PIELÊGNACJA DRZEW El¿bieta Kowal z Wa³brzycha (I - 129,60 z³, II 128,52 z³); P.P.H.U. DEW-BUD Przemys³aw
Grzegolec z Czernicy, gm. Je¿ów Sudecki
(I i II 97,20 z³). Umowê podpisano z t¹ ostatni¹ firm¹, która powinna wykonaæ zadanie
do koñca lipca br.
18 czerwca og³oszono przetarg na „Dostawa soli drogowej z antyzbrylaczem do
zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2015/2016 na potrzeby Gminy
Miejskiej Œwieradów-Zdrój wraz z transportem”.

Ofert przysz³o 6, a dostawcy zaproponowali nastêpuj¹ce ceny: KOPALNIA SOLI
K£ODAWA - 408.852 z³, F-H-U-T Pawe³ Pilawski ze Szklarskiej Porêby - 370.180 z³, BARTER z Bia³egostoku - 369.000 z³, DS z Wroc³awia - 293.724 z³, MG LOGISTICS PARTNER
SILESIA z Siemianowic - 283.392 z³, HALIT
z Polkowic - 245.385 z³.
Jako ¿e zamówienie opiewa na 1.200 ton,
a HALIT zaproponowa³ najni¿sz¹ cenê za jedn¹
tonê soli - 204,50 z³, gmina podpisa³a umowê
7 lipca z firm¹ polkowick¹, która pierwsze 600
ton musi dowieŸæ na PSZOK do 21 lipca,
a pozosta³e 600 ton - sukcesywnie do 31 marca 2016 r.
19 czerwca podpisano umowê z firm¹ PZU
SA z Warszawy, która po og³oszeniu przetargu na „Ubezpieczenie maj¹tku i odpowiedzialnoœci cywilnej oraz ubezpieczenie komunikacyjne Gminy Miejskiej Œwieradów-Zdrój”
z³o¿y³a jedyn¹ ofertê opiewaj¹c¹ na 67.223 z³
26 czerwca ponownie og³oszono przetarg
na wykonanie zadania pn. „Budowa przy³¹cza kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym
drogi wojewódzkiej Nr 361 w miejscowoœci
Œwieradów-Zdrój, ul. Sanatoryjna”. Poprzedni przetarg uniewa¿niono, jako ¿e jedyna zg³aszaj¹ca siê firma zaoferowa³a cenê przewy¿szaj¹c¹ mo¿liwoœci finansowe gminy. (aka)

OG£OSZENIE
Burmistrz Miasta Œwieradów - Zdrój og³asza pierwszy nieograniczony przetarg ustny
na zbycie prawa w³asnoœci lokalu nr 2 maj¹cego inne cele ni¿ mieszkalne, po³o¿onego na
parterze (I kondygnacja nadziemna) w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Zdrojowej 20, wraz z oddaniem w u¿ytkowanie wieczyste u³amkowej czêœci dzia³ki
nr 16,

am. 9, obr. IV.

Cena wywo³awcza nieruchomoœci wynosi 79.900 z³, w tym cena lokalu - 75.769,17 z³,
natomiast cena u³amkowej czêœci gruntu – 4.130,83 z³.
Pierwsza op³ata z tytu³u u¿ytkowania wieczystego wynosi 25 proc. ceny gruntu wylicytowanej w przetargu, powiêkszona o nale¿ny 23-procentowy VAT. Nastêpne op³aty roczne
za u¿ytkowanie wieczyste stanowi¹ 3 proc. ceny wylicytowanej w przetargu i równie¿
podlegaj¹ opodatkowaniu podatkiem VAT wed³ug obowi¹zuj¹cej stawki.
Wadium wynosi 7.990 z³ i winno byæ wniesione przelewem na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Œwieradów-Zdrój prowadzony w Banku Zachodnim WBK SA 1 Oddzia³
w Œwieradowie-Zdroju nr 48 1090 1997 0000 0001 1109 8571 - najpóŸniej do 15 lipca
br. Za zgodn¹ z terminem podanym w og³oszeniu ustala siê datê uznania konta Urzêdu
Miasta. Wadium zalicza siê na poczet ceny nabycia nieruchomoœci. Pozosta³ym uczestnikom przetargu wadium zostanie przelane na wskazany przed przetargiem nr konta bankowego w terminie 3 dni roboczych od daty zakoñczenia przetargu.
Opis nieruchomoœci: Lokal, do którego wchodzi siê bezpoœrednio z ulicy, sk³ada siê
z jednego pomieszczenia biurowego o pow. u¿ytkowej 19,80 m2. Do lokalu nie przynale¿¹
¿adne pomieszczenia. Lokal wyposa¿ony jest w instalacjê elektryczn¹ i ogrzewanie z lokalnej gazowej kot³owni. Nas³onecznienie lokalu jest s³abe. Dostêp do WC i wody w czêœciach wspólnych budynku. Pomieszczenie WC w bardzo s³abym stanie technicznym,
usytuowane przy wejœciu do budynku.
Z w³asnoœci¹ wy¿ej wymienionego lokalu ³¹czy siê udzia³ wynosz¹cy 3,42 proc. w prawie w³asnoœci niepodzielnych elementów budynku i taki sam udzia³ w prawie u¿ytkowania
wieczystego dzia³ki o pow. 991 m2, na której jest wzniesiony budynek. Dla zabudowanej
dzia³ki urz¹dzona jest ksiêga wieczysta nr JG1S/00014775/0 prowadzona przez S¹d Rejonowy we Lwówku Œl¹skim - V Wydzia³ Ksi¹g Wieczystych. Dla przedmiotowego lokalu brak
ksiêgi wieczystej.
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta ŒwieradówZdrój s¹ to tereny us³ug centrotwórczych lub zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
Przetarg odbêdzie siê 21 lipca br. (wtorek) o godz. 1200 w Urzêdzie Miasta, II piêtro,
pok. nr 24a.
Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ w Referacie Gospodarki Nieruchomoœciami
i Zagospodarowania Przestrzennego, pok. nr 2 (parter) UM, telefonicznie pod nr. 75 78
17 297 lub 75 78 16 489, na stronie internetowej - www.swieradowzdroj.pl – oraz drog¹
elektroniczn¹ - um@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 wype³-

nieniu 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 miesiêczny 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?
Sta¿ystka Magdalena WoŸniak

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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Organizacja tegorocznego Dnia Dziecka w SP nr 2 wymaga³a zaiste rycerskiego zapa³u i benedyktyñskiej cierpliwoœci, gdy¿ w ci¹gu paru dni trzeba by³o ca³kiem wspó³czesn¹
szko³ê przeobraziæ w najprawdziwszy œredniowieczny gród
z sal¹ tronow¹, sal¹ biesiadn¹, skryptorium klasztornym oraz
mieszcz¹cymi siê na podgrodziu siedzibami cechów rzemieœlniczych. Nadto mieszkañców owego grodu wypada³o stosownie do epoki przyodziaæ i nakarmiæ.
A wszystko zaczê³o siê od idei, by w tym roku by³o to coœ
wyj¹tkowego i ponadczasowego. Kupmy im wehiku³ czasu
– za¿artowa³ ktoœ. B³ysk w oku Sylwii Holinki-Walczak œwiadczy³ o tym, ¿e jej zdaniem pomys³ wcale nie by³ tak absurdalny, jak móg³ siê z pozoru wydawaæ. Wkrótce Sylwia przynios³a napisany przez siebie projekt pt. „Dzieñ œredniowiecza”,
w który - mimo braku œrodków i lekkiego ob³êdu w oczach postanowiliœmy siê zaanga¿owaæ. Warto by³o. Inwencja twórcza wœród dzieci, rodziców i pracowników szko³y przeros³a
nasze najœmielsze oczekiwania. Ujawni³y siê niewiarygodne
talenty, a sztuka robienia czegoœ z niczego osi¹gnê³a niespotykane dot¹d wy¿yny. Dekoracje uda³y siê œwietnie. Nikt nie
pozosta³ bez przebrania. A naprêdce zorganizowana mennica
wybi³a nawet w³asn¹ monetê – prawie z³oty dukat, który w
dniu dzieciêcego œwiêta stanowiæ mia³ jedyny dopuszczony
do obrotu œrodek p³atniczy w grodzie.

Nadszed³ wielki dzieñ – poniedzia³ek, 1 czerwca A.D. 2015.
Do zamku nadci¹gn¹³ barwnie odziany t³um. Wszyscy, na
wezwanie herolda, stawili siê w sali tronowej mi³oœciwie nam
panuj¹cej Ksiê¿nej Ma³gorzaty, która goœci ³askawie powitawszy, hojn¹ rêk¹ z ksi¹¿êcego skarbca ka¿demu bez wyj¹tku po 10 dukatów wyp³aciæ przykaza³a. Pieni¹¿ki owe b¹dŸ to
na jad³o i swawole, b¹dŸ na op³acenie nauki wybranych przez
siebie œredniowiecznych kunsztów mo¿na by³o przeznaczyæ.
Klasom zaœ przejawiaj¹cym najwiêkszy ku nauce zapa³ oraz
tym, które najwiêcej dukatów za swe talenty zdobêd¹, obiecane zosta³y cenne nagrody.
Gwarny t³um rozbieg³ siê po grodzie. Uwagê jednych przyci¹gnê³y dŸwiêki muzyki z sali, w której artyœci z kl. I udzielali
lekcji œredniowiecznych tañców i malarstwa, inni udali siê do
warsztatów kaletniczych i jubilerskich kl. III, gdzie uczyli siê
wykonywaæ trzosy i sakiewki, w których znakomicie mieœci³y
siê dukaty i nabyte u jubilerów
klejnoty. Tu¿ po s¹siedzku urzêdowali powroŸnicy z kl. VI. Tylko
u nich mo¿na by³o dowiedzieæ siê,
có¿ to takiego lucetka i jak siê ni¹
1.
pos³ugiwaæ. W³asnorêcznie wykonane sznurki akurat przyda³y
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siê do przewi¹zywania dopiero co nabytych sakiewek. Nieopodal zabawiali gawiedŸ kuglarze z kl. V. Uczyli chêtnych
¿onglowania ró¿nymi przedmiotami, chodzenia na szczud³ach
i na rêkach oraz innych sztuk akrobatycznych. Wœród gawiedzi krêcili siê przemytnicy handluj¹cy bry³kami z³ota. Sporo
klientów zasiêga³o porad Zielarki rezyduj¹cej w mrocznej jaskini (w rolê tê po mistrzowsku wcieli³a siê Kasia Rzeczkowska z Izerskiej £¹ki). Tu¿ za murami roz³o¿y³ siê warsztat garncarzy z oddzia³u przedszkolnego. Lepienie
garnków z gliny pod
ich okiem niejednemu
dostarczy³o mnóstwa
frajdy. Trzymany w
rêku garnek natychmiast przywodzi³ na
myœl strawê. Ka¿dy
spieszy³ wiêc do
karczmy, prowadzonej
przez kl. IV, by nabyæ
prawdziwy, tradycyjnie wypiekany chleb
ze smalcem lub ciasto,
przygotowane wed³ug
œredniowiecznych receptur przez mistrza
Piotra Bigusa. Mo¿na
by³o równie¿ zdobyæ
cenn¹ umiejêtnoœæ robienia podp³omyków
i samodzielnego
wypiekania ich
na kamiennej
p³ycie.
Karczemny i
jarmarczny gwar
po jakimœ czasie
mêczy³. Azylem
dla wszystkich
poszukuj¹cych
ciszy okaza³o siê
klasztorne skryptorium
brata
Anonimusa ze
Œredniowiecznej
Grupy Rekonstrukcyjnej, któremu dzielnie pomagali uczniowie kl. II. Z wielkim zapa³em
uczono siê tu pisania ozdobnych œredniowiecznych liter za
pomoc¹ prawdziwego gêsiego pióra, maczanego w ka³amarzu, lub rysika i woskowanej tabliczki. Niektórym tak siê to
spodoba³o, ¿e powracali do skryptorium ponownie.
¯adne jednak œwiêto w œredniowiecznym grodzie obyæ
siê nie mog³o bez turnieju rycerskiego. Wspomniana ju¿ Grupa Rekonstrukcyjna zadba³a, by i u nas tej atrakcji nie zabrak³o. Najpierw krótka inscenizacja, do której zwerbowano Daniela z klasy szóstej, przekona³a nas, ¿e nielekkie (choæby ze wzglêdu
na ciê¿ar zbroi) jest ¿ycie
rycerza, ale i giermka nie
l¿ejsze. Nastêpnie przyszed³ czas na pokaz walk rycerskich z u¿yciem rozmaitego orê¿a. Tu¿ potem nast¹pi³y zmagania dzieci
i m³odzie¿y. Ka¿dy móg³
spróbowaæ swych si³
w wyœcigu w workach,
strzelaniu z ³uku, walce na

miecze, walce ze smokiem, rzucie podkow¹. Ka¿dy móg³ te¿
przywdziaæ prawdziw¹ zbrojê i przekonaæ siê, ¿e by zostaæ
rycerzem, nie wystarczy „zakuty ³eb”.

Turniejowe zmagania rozbudzi³y wilczy apetyt zarówno
u uczestników, jak i u publicznoœci. Ksiê¿na Ma³gorzata zaprosi³a wiêc wszystkich na ucztê, na której podano smakowite pajdy ze smalcem, mas³em lub miodem, ciasta, pieczone
kie³basy i udŸce kurzêcze. W biesiadnej atmosferze podsumowano i og³oszono wyniki rywalizacji miêdzy klasami. Najwiêcej dukatów zarobi³a klasa czwarta, zrzeszona w cechu
piekarzy i karczmarzy, natomiast najwiêcej umiejêtnoœci, potwierdzonych certyfikatami, posiad³a klasa trzecia. Obie klasy nagrodzone zosta³y dofinansowaniem do klasowych wycieczek, ufundowanym przez Radê Rodziców.

Niestety, naszego œwiêta nie zdo³a³ uœwietniæ sw¹ obecnoœci¹ diuk Roland z zaprzyjaŸnionego grodu œwieradowskiego. Byæ mo¿e nie chcia³ nara¿aæ siê na pojmanie i zakucie
w dyby przez szajkê niecnych renegatów grasuj¹cych na
goœciñcu miêdzy Œwieradowem a Czerniaw¹. Przekaza³ nam
jednak hojne dary, za które serdecznie pragniemy mu podziêkowaæ, podobnie jak innym szczodrym donatorom: Hurtowni
Owocowo-Warzywnej Bogdana Morzeckiego z Mirska czy
Zak³adom Miêsnym Niebieszczañscy z Proszówki. Dziêkujemy równie¿ Zespo³owi Szkolno-Przedszkolnemu w Pobiednej za wypo¿yczenie szczude³. Przede wszystkim zaœ gor¹ce
podziêkowania nale¿¹ siê Grupie Artystycznej PokazyHistoryczne.pl - jej wystêpy sprawi³y, ¿e historia ju¿ nigdy nie
bêdzie siê naszym dzieciom kojarzyæ z nud¹, lecz z pasjonuj¹c¹ wypraw¹ w przesz³oœæ, której mo¿na dotkn¹æ.
Dzieñ Œredniowiecza zosta³ przez dzieci przyjêty entuzjastycznie. Po³¹czy³ œwietn¹ zabawê ze zdobywaniem wiedzy.
Postanowiliœmy wiêc, ¿e co roku bêdziemy organizowaæ tego
typu imprezê historyczn¹. Ju¿ dziœ zapowiadamy: w przysz³ym
roku nasza podró¿ w czasie obiera za cel renesans.
Wies³awa Polañska

Czerniawskie malowanie i rzeŸbienie
III Miêdzynarodowy Plener Artystyczny
na Izerskiej £¹ce (10-12 czerwca) zgromadzi³
sprawdzon¹ ekipê, w sk³ad której weszli rzeŸbiarze z Polski i Czech: Antoni Zwierzyñski,
Jan Viktor, Jaromir Dédek, Miloš Šimek i František Petranyi, a tak¿e malarki: Bo¿ena St¹siek, Regina Šišišova i Veøa Machova. Tematem rzeŸby by³y zwierzêta, które stan¹ w parku zdrojowym w Czerniawie (rodzina dzików,
orze³, sowa, wiewiórka, miœ). Drewno bukowe zakupi³a w nadleœnictwie Fundacja na
Rzecz Rozwoju Spo³ecznoœci Lokalnej „Œwieradów-Czerniawa” w ramach wczeœniej przygotowanego projektu.
Malarki mia³y za zadanie stworzyæ tryptyk, który ozdobi m³yn, dlatego te¿ tematyka
obrazów musia³a byæ zwi¹zana z przemia³em.
Prace przedstawiaj¹ kolejno: ³an zbo¿a, ¿niwa
i m³ockê.
Artystom sprzyja³a pogoda, a mi³ym przerywnikiem w ich ciê¿kiej pracy (kto nie wierzy, niech spróbuje przez ca³y dzieñ kszta³towaæ pnie pi³¹ spalinow¹) by³y biesiady pe³ne
humoru, muzyki i œpiewu, podlane wybornym
czeskim piwem – jak to w zwyczaju naszych
po³udniowych s¹siadów bywa.
W sobotê 13 czerwca w Czarcim M³ynie
i na Izerskiej £¹ce nast¹pi³a kumulacja
wszystkich mo¿liwych zdarzeñ, w której artyzm miesza³ siê z edukacj¹, a biesiadowanie
z dobr¹ zabaw¹.
Mo¿na wrêcz powiedzieæ, ¿e na Izerskiej
£¹ce brzêcza³o od rana jak w ulu, jako ¿e
w zorganizowanych warsztatach dominowa³a tematyka przyrodniczo-pszczelarska. Chodzi³o o to, by zarówno dzieci, jak i doros³ych
przybli¿yæ do ³¹k i do pszczó³, daæ im do rêki
warsztat, przy pomocy którego byliby w stanie oceniæ, co w trawie piszczy. Okazuje siê,
¿e nawet tak niepodlegaj¹ca dyskusji prawda o tym, ¿e nie wolno wypalaæ ³¹k, wci¹¿
budzi zdziwienie wœród mieszkañców, bez
wzglêdu na wiek.

Trzeba by³o silnych lup, by odpowiedzieæ na
pytanie, co w trawie piszczy.
M³odzie¿ ze zdziwieniem dowiedzia³a siê,
¿e hodowla pszczó³ mo¿e staæ siê pomys³em
na biznes, a przydomowa pasieka, nawet niewielka, ma walor rekreacyjny, zdrowotny
i zarobkowy.
Œwietne okaza³y siê wyk³ady doc. dr. Hab.
Jerzego Stojki ze Œl¹skiego Uniwersytetu Medycznego, którego wiedza o apiterapii
by³a ogromna. Goœæ mówi³, jak ratowaæ skórê po opalaniu, o produktach pszczelopochodnych wiedzia³ niemal wszystko (nawet
dawa³ przepisy na maseczki), dowodzi³ te¿,
¿e niszczymy cenne w³aœciwoœci py³ku pszczelego stosuj¹c go niew³aœciwie. Szkoda
tylko, ¿e temu popisowi erudycji nie towarzyszy³a oczekiwana frekwencja.
Popo³udniowy festyn, jako forma podziêkowania artystom, zebra³ bardzo pochlebne
opinie goœci. Czesi tego typu dzia³ania odbieraj¹ bardzo pozytywnie, z ka¿dym rokiem
organizatorzy przyjmuj¹ coraz wiêcej ofert
uczestnictwa. W tym roku przyjecha³a nauczycielka ze szko³y specjalnej z Raspenavy

z glinianymi wypa³ami, wyst¹pi³ te¿ zespó³ country, którego
cz³onkowie deklarowali, ¿e za rok te¿
chêtnie przyjad¹, by
nauczyæ wszystkich
uczestników festynu
tañca country.
Na zorganizowanym przez Radê Rodziców SP nr 2 - przy
okazji dzia³añ plenerowych - IV Pikniku
Rodzinnym by³a loteria, wypieki, grill, sa³atki, tosty, frytki, Taniec country w wykonaniu zespo³u z Raspenavy. Poni¿ej - jeden z
konkursy, a spó³- obrazów stanowi¹cych tryptyk zbo¿owy - ¿niwa Bo¿eny St¹siek.
dzielnia uczniowska
„Or³y Biznesu” (dzia³a raptem od grudnia
2014 r.), z³o¿ona
z uczniów kl. IV-VI,
poprowadzi³a stoisko z szasz³ykami
i sa³atkami owocowymi, furorê zaœ zrobi³a fontanna czekoladowa. Piknik przyniós³ dochód na
rzecz szko³y w wys.
3.000 z³.
Tradycji sta³o siê
zadoœæ – w czasie zabawy spad³a ulewa, któ- gnê³y chêtnych. Czesi zostali do koñca imra trochê przegoni³a ludzi, potem aura siê prezy, czyli do pó³nocy.
wyklarowa³a, a nocne ogl¹danie iluminacji
wystawy i zabawa taneczna znów przyci¹Organizatorzy sk³adaj¹ podziêkowania
sponsorom Pikniku Rodzinnego, którymi byli:
Nadleœnictwo Œwieradów, Hotel Medical SPA
Malinowy Dwór, Dom Uzdrowiskowy EWA,
Centrum Rehabilitacji Czerniawa-Zdrój, Interferie Sport Hotel (d. Malachit), HOTEL &
MEDI SPA ,,Bia³y Kamieñ”, Grota Solna ,,Galos”, Izerskie Centrum Soli ,,Solana”, Minera³y - Pami¹tki Agnieszka Sergiej Wasylczenko. Restauracja ,,U Bo¿eny”, Kwiaciarnia M.
Siergun, Salon Fryzjersko-Kosmetyczny ,,Perfect” Œwieradów-Zdrój, Maria Kropid³owska,
Salon Urody Agnieszka Wyspiañska, Artyku³y Przemys³owe Srebro-Z³oto Jadwiga Romanowicz, Urz¹d Miasta Œwieradów-Zdrój,
Ski&Sun, PARK HOTEL**** KUR & SPA
Buczyñski, Dom Kuracyjny St. LUKAS,
Uzdrowisko Œwieradów-Zdrój, Jelenia Plast.
Dumny orze³ ozdobi parkowe alejki.

W zdrowym ciele...

Dziêki ¿yczliwoœci dyrekcji Interferie Sport Hotel zarz¹d œwieradowskiego ko³a Polskiego Zwi¹zku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów pozyska³ 40 wejœciówek do aquaparku, w którym seniorzy
ka¿dorazowo za op³at¹ 1 z³ mog¹ korzystaæ do woli ze wszystkich urz¹dzeñ. Karnety wa¿ne
bêd¹ do koñca sierpnia, a szefowa ko³a, Irena Kojpasz, za poœrednictwem gazety sk³ada
gor¹ce podziêkowania kierownictwu hotelu za ten szczodry gest.

Dzieciaki mia³y sporo uciechy, gdy mog³y
sobie robiæ pami¹tkowe zdjêcia z rzeŸbami.

Czytaæ warto!
Pippi Ksi¹¿ki z Wydawnictwa „ Prószyñski i S-ka ciesz¹ siê od lat zas³u¿onym powodzeniem wœród czytelników. Ostatni zakup to
dzieje „przeklêtej rodziny” krakowskiego aptekarza Franciszka Bernata, losy jego dzieci, zw³aszcza silnych, radz¹cych sobie kobiet.
Lucyna Olejniczak stworzy³a sagê o kobietach z ulicy Grodzkiej w Krakowie. „ Hanka ” pierwszy tom z cyklu - zaczyna siê w 1890
roku. W piwnicy pod aptek¹ przychodzi na
œwiat Wiktoria, nieœlubna córka aptekarza
i m³odej 17-letniej s³u¿¹cej Hanki. Ju¿ w momencie narodzin obie by³y skazane na œmieræ,
ale tego samego dnia Klementyna, ¿ona aptekarza, rodzi martw¹ córkê, a dziêki zamianie
noworodków przez akuszerkê Wiktoria prze¿y³a, a sama Hanka umieraj¹c przeklina aptekarza i jego potomnych, nie wiedz¹c o zamianie. Jak potocz¹ siê losy nastêpnych kobiet
z rodziny Bernatów, tego dowiemy siê z tomów, które pisze autorka (inne jej powieœci
te¿ mamy).
Historiê innej rodziny, ale ju¿ amerykañskiej autorki Mary Alice Monroe, opowiada
powieœæ „Siostry na lato”. Z okazji 80. urodzin babcia uk³ada sprytny plan, aby trzy
wnuczki zaprosiæ na ca³e lato do siebie i trochê im ¿ycie pozmieniaæ. Warto przeczytaæ
i przekonaæ siê, co z tego wyniknie.
Nie zapomnieliœmy o czytelnikach, którzy
nad literaturê typowo kobiec¹ przedk³adaj¹
dobr¹ powieœæ kryminaln¹. Polecamy seriê
„Gorzka Czekolada” z wydawnictwa Media
Rodzina, która uzale¿nia, rozjaœnia umys³
i dodaje ducha. Para bohaterów wykreowanych przez Nele Neuhaus, pisarkê z Niemiec,
rozwi¹zuje najbardziej skomplikowane sprawy opisane w ksi¹¿kach: „Œnie¿ka musi
umrzeæ”, „Przyjaciele po grób”, „¯ywi i umarli”, „Z³y wilk”, i „Kto sieje wiatr”.
Nie zapominamy o ksi¹¿kach nominowanych do nagrody Nike 2015. „Soñkê” Ignacego Karpowicza czyta siê jednym tchem. Licz¹ca 194 stron ksi¹¿ka opowiada ¿ycie Soñki, o jej mi³oœci do najeŸdŸcy w czarnym mundurze w ma³ej wsi na Podlasiu i o tym, jak
ludzie pozwolili jej do¿yæ do naturalnej œmierci, bo by³a szeptuch¹...
Druga pozycja to „Matka Makryna” Jacka
Dehnela - opowieœæ o s³awnej w ca³ej Europie mêczennicy, bohaterce utworów J. S³owackiego i Wyspiañskiego, wiele lat po œmierci zdemaskowanej jako oszustka. (KP)
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Dla ka¿dego coœ zabawnego
Za nami IV Piknik Rodzinny.
W pi¹tkowe popo³udnie, 12 czerwca, dopisa³a pogoda, dziêki czemu
wszyscy uczestnicy mogli w pe³ni
korzystaæ z atrakcji zorganizowanych przez nasze przedszkole. Impreza rozpoczê³a siê od specjalnie
przygotowanych przez dzieci wystêpów dla ich bliskich. By³y tañce, wiersze i piosenki. Niejednemu
rodzicowi zakrêci³a siê ³ezka w oku.
Po czêœci artystycznej ruszy³y
wszystkie atrakcje, a by³o ich w tym
roku naprawdê wiele. Najm³odszym
jak zwykle do gustu przypad³y
dmuchane zabawki – zamki,
zje¿d¿alnie i trampoliny. D³uga kolejka ustawi³a siê do artystycznego
malowania twarzy. Tu¿ obok jeden
z animatorów sprytnie krêci³ balonowe zwierz¹tka i figurki, a klaun
puszcza³ ogromne bañki.
Du¿ym wziêciem cieszy³y siê
stoiska loterii fantowej oraz ze s³odkimi wypiekami domowymi przygotowanymi przez rodziców dzieci
przedszkolnych. Ka¿dy chêtny mia³
mo¿liwoœæ uczestnictwa w warsztatach kulinarnych „Zdrowo jemy,
zdrowo roœniemy” prowadzonych
przez zawodowego szefa kuchni,
który instruowa³, jak przygotowaæ
zdrowe owocowe koktajle, musy
i sorbety. Z grilla w szybkim tempie
znika³y pyszne pieczone kie³baski.
Z wielkim zainteresowaniem
uczestników pikniku spotka³y siê
warsztaty ceramiczne, prowadzone
przez Hieronima Niemczyka - lokalnego artystê plastyka. Ka¿dy móg³
przygotowaæ dowoln¹ formê z gliny, która nastêpnie by³a wypalana
w specjalnie zbudowanym piecu na
terenie przedszkolnego ogrodu.
Ca³y czas przygrywa³a skoczna
muzyka, przy której bawili siê zarówno doroœli, jak i dzieci. Prowadz¹cy imprezê Mariusz Kozak,
przedszkolny nauczyciel tañca, co
chwilê anonsowa³ kolejne atrakcje
festynu i przeprowadza³ konkursy
dla wszystkich uczestników. Do
wspólnej zabawy z dzieæmi przy³¹czy³a siê tak¿e wielka maskotka K³apouchego.
Na naszym festynie nie mog³o
tak¿e zabrakn¹æ wozów bojowych
stra¿y po¿arnej oraz policji, których
wyposa¿enie dzieci sprawdza³y
z wnikliwoœci¹.
Przedszkole i Rada Rodziców
dziêkuje wszystkim, który przyczynili siê do pomocy w organizacji
naszej imprezy, przede wszystkim
wspó³organizatorom: Nadleœnictwu
Œwieradów oraz Gminie Miejskiej
Œwieradów-Zdrój. Dziêkujemy rodzicom obs³uguj¹cym stoiska i grilla w czasie festynu. Podziêkowania
kierujemy tak¿e do Stra¿y Po¿arnej,
Policji, restauracji „Smak Baca”,
hotelu „St. Lukas” oraz wszystkich
hojnych ofiarodawców fantów na
loteriê.
Tomasz Przybylski
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IZERKA z wizerunkiem

Fot. T. Przybylski

U góry - tañce maluchów wyzwala³y emocje, jakby to by³y co najmniej
igrzyska. U do³u - wspólna zabawa z K³apouchym.
Fot. A. Karolczuk

Komisja w sk³adzie: Anna Panek (nazwa „Izerka” dla naszej biblioteki
pochodzi w³aœnie od niej), Janina Czapliñska, Magda Olszewska (autorka
wiersza „Izerka”) i Danuta Bartosiewicz - oceni³a ogó³em 38 prac konkursowych. Po o¿ywionej wymianie wybrano prace Natalki £aty, Marty Stêpieñ, Pauliny Solawy, Wojciecha Przybylskiego, Agaty Szaniawskiej, Jagody Œnie¿ek, Martyny Cieleckiej, Justyny Lonycz i Bartka Jednorowskiego,
a po naradzie zdecydowano, ¿e praca Bartka Jednorowskiego z klasy IIb
(na ok³adce) otrzymuje g³ówn¹ nagrodê. Przedstawiona Izerka jest radosna, pe³na dzieciêcego zachwytu i zdziwienia, radoœci, pokazuje odbiorcy
radoœæ ¿ycia, nadziejê na lepsze jutro. Warto jeszcze nadmieniæ, ¿e o krok
od zwyciêstwa by³a praca Jagody Œnie¿ek.
Na zdjêciu nagrodzeni „finaliœci” w bibliotece (bez zwyciêzcy, który by³
ju¿ na wakacjach).

Kto zrobi zak³adkê d³u¿sz¹ od naszej?

Fot. A. Karolczuk

Najwiêksze kolejki ustawia³y siê do „twarzowych” malarek - efekt widaæ na
twarzach dziewczynek. Poni¿ej - warsztaty ceramiczne pana Hieronima.

Fot. T. Przybylski

16 czerwca z dzieæmi ze œwietlicy UL i opiekunami - Danut¹ Erling i Waldemarem Mazurkiewiczem - zmierzyliœmy d³ugoœæ zak³adki do ksi¹¿ki. Œciœle wspó³pracowa³a z nami Regina Tomaszewska – bibliotekarz szkolny,
która wykonywa³a z dzieæmi w bibliotece szkolnej zak³adki.

ponad ulic¹ wybieraæ mog¹ ksi¹¿ki
w jêzyku chiñskim i angielskim.
A najpopularniejsz¹ ksi¹¿k¹ w historii (poza Bibli¹ i Koranem, do których nikt nie posiada praw autorskich) jest w³aœnie Ksiêga Rekordów Guinnessa która ukazuje siê
ju¿ od 60 lat i której do paŸdziernika
2010 r. sprzedano 124 miliony eg-

Przed dokonaniem pomiarów na
boisku szkolnym, przypomnieliœmy
dzieciom ideê konkursu na „Najd³u¿sz¹ zak³adkê w Górach Izerskich” (podano przyk³ad biblioteki
w D¹browie Górniczej).
Dzieci zapozna³y siê te¿ z ksiêg¹
Guinnessa – przekazano im kilka
rekordów na temat ksi¹¿ek i biblioteki. Dla przyk³adu, tytu³ najm³odszego autora, który opublikowa³
ksi¹¿kê nale¿y do Dorothy Straight
z USA - jej dzie³o zosta³o wydane,
gdy autorka mia³a zaledwie 4 lata.
Najwiêcej ksi¹¿ek podpisanych za
jednym zamachem podczas jednej
sesji nale¿y do Sammy Lee z Hongkongu - 19 stycznia 2013 r w mieœcie Shenyang w Chinach z³o¿y³
podpis na 4649 kopiach swojego
dzie³a.
Najd³u¿szy maraton czytania na
g³os to 113 godzin i 15 minut, a ustanowi³ go szeœæ lat temu Deepak
Sharma Bajagain. W czasie maratonu zd¹¿y³ przeczytaæ 17 ksi¹¿ek.
Najwy¿sza biblioteka mieœci siê
na 60. piêtrze w hotelu JW Marriott
w Szanghaju. Czytelnicy znajduj¹cy siê na wysokoœci 230 metrów

zemplarzy.
Zmierzono wreszcie zak³adki, których ³¹czna d³ugoœæ wynios³a 136
metrów, a czego trzy czwarte nale¿a³o do klas I-III SP nr 1 – ich uczniowie wykonali a¿ 91,1 m (na zdjêciu
u góry widaæ, ile razy trzeba j¹ by³o
„nawróciæ” na szkolnym boisku,
a poni¿ej - ¿e na zak³adkowy k³êbek wystarczy koszyk).

Klasy IV-V z³¹czy³y 4,56 m, gimnazjum – 4,24 m, kl. III SP nr 2 - 3,30
m, a grupa przedszkolna Biedronki
- 4.25.
Indywidualnie Karolina Salawa
wykona³a zak³adkê o d³ugoœci 11,25
m, a Dominik Feliñski - 5 m.
Krystyna Piotrowska

Ukwieceni - docenieni

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.

Zmiany w TKKF KWISA
W sobotê 27 czerwca pi³karze dru¿yny
seniorów oficjalnie zakoñczyli sezon 2014/
15. Nasz zespó³ uplasowa³ siê na 5 miejscu
w II gr. klasy A zdobywaj¹c 43 pkt. w 26 meczach (13 zwyciêstw, 4 remisy, 9 pora¿ek),
strzelaj¹c 78 goli i trac¹c 65. Najlepszym
strzelcem zespo³u po raz kolejny zosta³
Wojtek Ostrejko z 23 trafieniami (K. Przyby³o -18 goli, M. Rojek - 17).
W sezonie 2015/16 czekaj¹ nas zmiany.
Po 2 latach z funkcji trenera zespo³u seniorów zrezygnowa³ prezes klubu Piotr Chowañski, który zajmie siê szkoleniem dru¿yn m³odzie¿owych (¿ak, junior m³odszy), a jego miejsce zajmie by³y zawodnik „Kwisy”, graj¹cy
ostatnio w „Gryfie” Gryfów - Tomasz Caba³a. Klub najprawdopodobniej pozyska dwóch
nowych zawodników: bramkarza £ukasza
Maækowskiego z „Kwisy” Mroczkowice oraz
Szymona Jaworskiego z „W³ókniarza” Mirsk.
Zespó³ przypuszczalnie opuœci tylko Konrad
Przyby³o, który otrzyma³ propozycje gry
w „Karkonoszach” Jelenie Góra.
Na zakoñczenie sezonu, podobnie jak
w ubieg³ym roku, rozegrano mecz dwóch
„Kwis”: obecnej oraz tej sk³adaj¹cej siê z by³ych zawodników, którym zawdziêczamy pamiêtny awans do klasy okrêgowej (ówczesna V liga) w 2005 r. Mecz by³ ciekawym widowiskiem z uwagi na spore zaanga¿owanie
i profesjonalne podejœcie obu dru¿yn do zawodów. Oldboye chcieli udowodniæ m³od-

szym kolegom, ¿e wci¹¿ jeszcze potrafi¹ graæ,
a obecni zawodnicy pragnêli pokazaæ, ¿e
w m³odzie¿y nadzieja. Spotkanie zakoñczy³o
siê wysok¹ wygran¹ obecnych pi³karzy 9:1
(3:0), po meczu zaœ obie dru¿yny integrowa³y siê przy w ognisku, regeneruj¹c si³y sma¿onymi kie³baskami.
Tydzieñ wczeœniej przy ogniskach koñczyli swój sezon juniorzy starsi (trener £ukasz
Lech) zajêli II miejsce w klasie terenowej, ustêpuj¹c tylko kolegom z Lubomierza.
Trampkarze (trener Piotr Chowañski) zajêli III miejsce w klasie terenowej, w której
zwyciê¿yli ch³opcy z Zebrzydowej z 3 pkt.
przewag¹ nad nami. Przy okazji zakoñczenia
trampkarzy, po¿egnaliœmy dwóch zawodników: Tymoteusza Kolejewskiego oraz kapitana dru¿yny - Szymona Chmielowca. Obaj
reprezentowaæ teraz bêd¹ klub z wiêkszego
oœrodka pi³karskiego. Ch³opcy od klubu
otrzymali pami¹tkowe statuetki, przypominaj¹ce im o grze w naszych barwach.
Ostatecznie dru¿yna Orlików, trenowana
przez Edwarda i Piotra Chowañskich, zakoñczy³a sezon ogniskiem i meczem dzieci kontra rodzice.
Na koniec chcielibyœmy przypomnieæ
o trwaj¹cym naborze do nowo powsta³ej dru¿yny ¿aków (6-8 lat). Treningi dla tej grupy
odbywaæ siê bêd¹ przez ca³e wakacje w poniedzia³ki i œrody o godz.1600.
Piotr Chowañski

Izerski Klub Seniora
Miejska Biblioteka Publiczna IZERKA planuje od nowego roku akademickiego (paŸdziernik) rozpoczêcie zajêæ w ramach Izerskiego Klubu Seniora. Wszystkich zainteresowanych udzialem w zajêciach Klubu zapraszamy po informacje do MBP IZERKA, do
Magdaleny Olszewskiej (tel. 609 066 152, olszewska.magdalena@yahoo.de) lub do Janiny Czapliñskiej (tel. tel. 668 212 350, janina42@vp.pl).

Uczestnicy VII ZLOTU ZABYTKOWYCH
CITROENÓW odwiedz¹ w sobotê 18 lipca Œwieradów i zaprezentuj¹ nam swoje wypieszczone francuskie cacka. Bêdziemy je mogli podziwiaæ na deptaku
(miêdzy Goplan¹ a ul. Piastowsk¹)
w godzinach 1130-1330. Zapraszamy!

SYSTEM INFORMACJI MIEJSKIEJ PO OBIEKT
ACH
OBIEKTACH
NOCLEGOWYCH I GASTRONOMICZNYCH

Referat Promocji Gminy Turystyki, Kultury i Sportu od 20 lipca br. bêdzie przyjmowa³
zg³oszenia na lokalizacje tabliczek kierunkowych do obiektów hotelarskich i gastronomicznych. Informacja o lokalizacji s³upków SIM z wolnymi miejscami jest dostêpna w Urzêdzie
Miasta na II p. w biurze referatu oraz na stronie internetowej http://www.traseo.pl/trasa/
system-informacji-miejskiej
Koszt tabliczek kierunkowych dwustronnych to 159 z³ brutto + monta¿ 31 z³/szt.
Dla obiektów noclegowych tabliczka ma oznaczenia w kolorze niebieskim, a dla gastronomicznego w kolorze zielonym.
WOLNE MIEJSCA ZNAJDUJ¥ SIÊ NA S£UPKACH O NUMERACH: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31-49.
Zg³oszenia przyjmowane bêd¹ osobiœcie lub drogê e-mailow¹: it@swieradowzdroj.pl
O umieszczeniu obiektu na s³upku decyduje kolejnoœæ zg³oszeñ.
W zwi¹zku z ograniczon¹ iloœci¹ miejsc na s³upkach wprowadzamy limit wskazywanych
miejsc do 5 lokalizacji dla jednego podmiotu.
W sprawach organizacyjnych nale¿y kontaktowaæ siê z Monik¹ Hajny-Daszko pod nr.
tel. 75 71 36 482.

Ale widoki!
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).

UWAGA, PRZEDSIÊBIORCO
Zanim zap³acisz!
Przypominamy, ¿e wszelkie czynnoœci zwi¹zane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia³alnoœci Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Gospodarki s¹ BEZP£ATNE.
Rozsy³ane pisma, sugeruj¹ce
koniecznoœæ uiszczenia op³aty za
wpis do rejestru przedsiêbiorców, s¹
w istocie ofertami handlowymi,
o czym œwiadcz¹ informacje zamieszczone drobnym drukiem.
Uiszczona w odpowiedzi na takie pismo op³ata za wpis stanowi
przychód firmy, która wysy³aj¹c pismo wprowadza adresatów w b³¹d,
sugeruj¹c publicznoprawny i obligatoryjny charakter tej op³aty.
Ponadto informujê, ¿e zgodnie
z now¹ ustaw¹ o transporcie drogowym (Dz. U z 2013 poz.1414 ze zm.)
przedsiêbiorca, który otrzyma³ LICENCJÊ na wykonywanie dzia³alnoœci gospodarczej zobowi¹zany jest
w ci¹gu 14 dni informowaæ organ
o ka¿dej zmianie, a w przypadku zawieszenia
dzia³alnoœci gospodarczej do informacji za³¹czyæ nale¿y wydan¹ LICENCJÊ.
Zaniechanie powy¿szych czynnoœci skutkuje wszczêciem postêpowania o cofniêcie
licencji.
Przedsiêbiorcy, którzy nie dokonali aktualizacji wpisów swojej dzia³alnoœci gospodarczej w latach 2011-2015, proszeni s¹ o zg³aszanie siê w biurze Urzêdu Miasta w pok. 1f
(parter) - od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach pracy - celem ustalenia poprawnoœci zapisów w Centralnej Ewidencji Dzia³alnoœci Gospodarczej.
(D¯)
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Sport szkolny
Miniony rok szkolny obfitowa³ w wiele sukcesów sportowych
uczniów MZS. Osi¹gniête wyniki sportowe znalaz³y odzwierciedlenie w przyznanych nagrodach wrêczonych podczas zakoñczenia
roku szkolnego. Na osiem stypendiów ufundowanych przez Burmistrza Miasta, siedem zwi¹zanych jest z sukcesami sportowymi
szko³y. Poni¿ej przedstawiamy najwa¿niejsze osi¹gniêcia uczniów.

SZKO£A PODSTAWOWA
Biegi Prze³ajowe
W kwietniu w Oleœnicy odby³
siê fina³ dolnoœl¹ski w Indywidualnych Biegach Prze³ajowych. Prawo
startu w zawodach mieli uczniowie,
którzy zajêli czo³owe miejsca
w eliminacjach powiatowych. Na 6.
miejscu w województwie zosta³
sklasyfikowany Szymon Chmielowiec, a Micha³ Jab³onowski by³ 11.
w biegu na dystansie 2000 m rocznika 2002/03 (w tej kategorii biegowej bra³o udzia³ ok. 200 najlepszych
prze³ajowców z województwa).

Czwórbój Lekkoatletyczny
Dziewczêta: dru¿ynowo – III
w finale powiatowym i IX - w strefowym (Gabriela Kubœ, Joanna Michalak, Wiktoria Pazowska, Wiktoria S³adek, Ewelina Prusiewicz, Martyna Marszolik). Ch³opcy: Indywidualnie - Szymon Chmielowiec trzeci w finale powiatowym.

Indywidualne
Igrzyska Dzieci
Dziewczêta: dru¿ynowo - I w finale powiatowym (Joanna Michalak, Gabriela Kubœ, S³adek Wiktoria, Wiktoria Pazowska, Agata Szaniawska, Martyna Marszolik, Antonia Lita, Wiktoria Puchala, Nikola Sz³amas, Ewelina Prusiewicz).
Sztafeta szwedzka – zwyciêstwo
w finale powiatowym, VIII w finale
strefowym (Nikola Sz³amas, Wiktoria Pazowska, Gabriela Kubœ, Wiktoria S³adek). Indywidualnie: Joanna Michalak – wygrana w finale
powiatowym, IV w finale strefowym i VII w finale dolnoœl¹skim
w biegu na dystansie 600 m; Gabriela Kubœ by³a druga w finale powiatowym, VI w finale strefowym,
XVI w finale dolnoœl¹skim w biegu
na dystansie 300 m.

Ch³opcy: Szymon Chmielowiec
by³ pi¹ty w finale strefowym w biegu na dystansie 300 m; sztafeta
szwedzka III w finale powiatowym
(Szymon Sautycz, Kacper Baudur,
Jakub Szwabich, Aleksander Hryñko).

Szczypiorniak na „Orlikach”
Ch³opcy: III w turnieju eliminacyjnym (Marcel Jurkiewicz, Szymon
Chmielowiec, Jakub Szwabich,
Wojciech Pó³torak, £ukasz Kapszewicz, Kacper Baudur, Daniel Szopa, Marcel Twardygrosz, Gerard
Marciniak, Igor Kolejewski, Kacper
Mandrak, Oliwier Piotrowiak, Szymon Sautycz, Krzysztof Andziulewicz) – „król strzelców” turnieju –
Szymon Chmielowiec. Dziewczêta:
IV w turnieju eliminacyjnym – najlepsza bramkarka turnieju Antonia
Lita.

GIMNAZJUM
Indywidualne Mistrzostwa
Uczniów Gimnazjów
w Lekkiej Atletyce
Dziewczêta: Alicja Dobrzyñska
– I w finale powiatowym, III w finale strefowym, VIII w finale dolnoœl¹skim w pchniêciu kul¹; Natalia
Rewers - III w finale powiatowym.
Ch³opcy: Patryk Sas - II w finale
powiatowym, VI w finale strefowym, XI w finale dolnoœl¹skim
w biegu na dystansie 300 m (rekord
szko³y 39, 63 s); Micha³ Trzajna - II
w finale powiatowym w skoku w
dal; Szymon Stachnik - II w finale
powiatowym w biegu na dystansie
1000 m; sztafeta szwedzka III w finale powiatowym ( Micha³ Trzajna,
Patryk Sas, Robert Pazowski, Aleksander Sergiejczuk).

Pi³ka No¿na
Dziewczêta: III w finale powia-

Ju¿ sam fakt, ¿e m³odzie¿ gra w szczypiorniaka jest godny podziwu i wart
ka¿dego poparcia.

towym (Wiktoria Marciniak, Karolina Ferenc, Marcelina Sienkiewicz,
Roksana Czarnecka, Anita Lewkowska, Urszula Tarazewicz, Amanda
Kubœ, Natalia Rewers). Ch³opcy: IV
w finale powiatowym

Coca-Cola Cup
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Ch³opcy: I w 1. rundzie turnieju
eliminacyjnego, II w 2. rundzie turnieju eliminacyjnego, 17-32 miejsce
w województwie (Micha³ Trzajna,
Dominik Wróblewski, Szymon

Z lewej Patryk Sas, w œrodku Micha³ Trzajna - dwóch najlepszych sportowców gimnazjalistów. Obok nich Gabriela
Kubœ.
Stachnik, Szymon ¯arkowski, Robert Pazowski, Kacper Witczak, Jakub ¯urawski, Daniel Olkowski,
Patryk Sas, Jakub Weso³owski).
Dziewczêta: II w 1. rundzie turnieju
eliminacyjnego.

Najwszechstronniejszy
Sportowiec Gimnazjum
Wewn¹trzszkolny konkurs,
w którym uczniowie otrzymuj¹
punkty za osi¹gniête wyniki w zawodach szkolnych i miêdzyszkolnych, systematyczne uczestnictwo
w sportowych zajêciach popo³udniowych, ustanowienie lub poprawienie rekordu szko³y: I - Patryk
Sas (2000 pkt.), II - Micha³ Trzajna
(1750 pkt.), III - Szymon Stachnik
(1280 pkt.).

Dzieñ Sportu
23 czerwca zorganizowano
„Dzieñ Sportu”, podczas którego
podsumowano osi¹gniêcia uczniów w zawodach szkolnych i miêdzyszkolnych. W szkole podstawowej zorganizowano rozgrywki
w mini siatkówce a w gimnazjum
„wyœcigi na weso³o”. W obydwu
szko³ach odby³ siê konkurs przeci¹gania liny. Rozegrano tak¿e mecze
pomiêdzy nauczycielami a uczniami w pi³ce no¿nej i siatkówce.
Miros³aw Kijewski

Nie tylko dla zawodowców
Ostatni tydzieñ czerwca to czas rozgrywek tenisowych na boisku wielofunkcyjnym
przy Szkole Podstawowej nr 2. Ze wzglêdu na du¿¹ iloœæ chêtnych III Amatorskie
Mistrzostwa w Tenisie Ziemnym musia³y odbyæ siê w dwóch terminach. Mimo deszczowego czerwca uda³o siê znaleŸæ dwa dni sprzyjaj¹cej pogody.
25 czerwca na boisku zmierzyli siê juniorzy i juniorki do lat 14. Na czterech
miniboiskach do tenisa ziemnego rywalizowa³o ok. 20 zawodników, a ka¿dy gra³
z ka¿dym. Dzieci zbiera³y cenne punkty, aby móc stan¹æ na podium. Po 4 godzinach
zaciêtej rywalizacji I miejsce w kategorii dziewcz¹t zdoby³a Magdalena Polañska, II Marta Syrewicz, III - Joanna Michalak. Wœród ch³opców I miejsce obroni³ Arkadiusz
Dyrda, II - Szymon Chmielowiec, III - Kacper Bordon.
W sobotê 27 czerwca do rywalizacji w kategorii open (kobiet i mê¿czyzn) stanê³o
8 osób, nie tylko ze Œwieradowa, ale tak¿e z Lubania, Pobiednej i Leœnej. System
ka¿dy z ka¿dym wymusi³ u graczy ogromny wysi³ek. W kategorii mê¿czyzn I miejsce
zaj¹³ Kacper Mokrowski, II - Cyprian So³tys, III - Marek Socha. Wœród pañ tytu³
obroni³a Marta Kabata z Lubania, II - Joanna Jusza-Pogorzelska, III – ex equo Halina
Mokrowska i Anna Bigus.
Zwyciêzcy zostali nagrodzeni pami¹tkowymi
medalami, dyplomami
i cennymi nagrodami.
W tym miejscu chcia³abym
bardzo podziêkowaæ Radzie
Rodziców, hotelom: Cottonina i Malinowy Dwór oraz
Izerskiej Chacie.
G³ównym celem turnieju jest promocja sportu
i zdrowego trybu ¿ycia, ale
tak¿e promowanie tenisa
ziemnego. Anna So³tys

Reklamacje w restauracjach

W restauracji oraz punktach
gastronomicznych równie¿ mamy
prawo do reklamacji. Zamawiaj¹c
posi³ek w restauracji zawieramy
umowê sprzeda¿y konsumenckiej.
Restaurator jest zobowi¹zany do
wykonania us³ugi zgodnie z naszym zamówieniem, natomiast
klient do zap³aty.
Prawo do reklamowania posi³ków restauracyjnych przys³uguje
nam nie tylko w sytuacji otrzymania nieœwie¿ego dania. Mo¿e siê
równie¿ zdarzyæ, ¿e obs³uga przyniesie nam posi³ek niezgodny z opisem menu, np. zamiast œwie¿o z³o-

wionego dorsza otrzymaliœmy rybê
z mro¿onki, w sa³atce nie ma deklarowanych w karcie sk³adników lub,
powiedzmy, brak oliwek w pizzy,
niedotrzymanie zadeklarowanego
czasu dostarczenia posi³ku, niew³aœciwa temperatura potraw czy
wreszcie rzeczy, które w daniu znaleŸæ siê nie powinny (w³osy, kawa³ki plastiku, metalu, szk³a itd.).“W
ka¿dym z opisanych przypadków
mo¿emy reklamowaæ us³ugê gastronomiczn¹. Przede wszystkim powinniœmy odstawiæ wadliwy posi³ek i niezw³ocznie zg³osiæ nasze zastrze¿enia kelnerowi. Mamy wówczas prawo domagaæ siê nowego
pe³nowartoœciowego dania (tak jak
wskazuje na to menu lokalu) lub
obni¿enia ceny. Natomiast w przypadku istotnych niezgodnoœci z
umow¹ lub znacznego zaniedbania

restauratora jest tak¿e mo¿liwoœæ
rezygnacji z posi³ku w danym lokalu - w takiej sytuacji mamy prawo
odmówiæ zap³aty za zamawiane danie, które de facto nie zosta³o przez
nas spo¿yte.
Powodem reklamacji mog¹ byæ
tak¿e brudne sto³y, obrusy, talerze,
szk³o oraz sztuæce – prosimy wówczas obs³ugê o natychmiastowe
usuniêcie zaniedbañ.
Na zakoñczenie musimy pamiêtaæ, ¿e reklamowanie potraw w restauracji nie bêdzie mo¿liwe, jeœli
danie odpowiada wymogom kulinarnym (jest œwie¿e i zgodne z opisem zawartym w menu), a tylko nam
nie smakuje. Gusta s¹ ró¿ne, st¹d
te¿ zwyk³e niezadowolenie z potrawy nie jest nigdy podstaw¹ do dochodzenia roszczeñ finansowych
od restauracji.

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
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Po wiedzê za miedzê
O tym, ¿e podró¿e kszta³c¹, wiemy nie
od dziœ. A ¿e podró¿ po wiedzê mo¿e byæ
przy tym fantastyczn¹ zabaw¹ i przygod¹,
przekonali siê ostatnio uczniowie Szko³y
Podstawowej nr 2 z Czerniawy. Wszystko za
spraw¹ pewnej szczególnej wycieczki.
Niejeden z czytelników z pewnoœci¹ s³ysza³ o warszawskim Centrum Nauki „Kopernik”. Jego odwiedzenie jest zapewne marzeniem dla wielu z Pañstwa – dla wiêkszoœci
jednak nieosi¹galnym, czy to z powodu odleg³oœci, czy te¿ z powodu kosztów, jakie wi¹¿¹
siê z takim wyjazdem. Na szczêœcie tu¿ za
miedz¹, po czeskiej stronie, w Libercu, oddalonym od nas zaledwie o 40 km, powsta³ podobny oœrodek. Grzechem by³oby nie wykorzystaæ takiej szansy, tote¿ 20 maja w progi
libereckiej IQlandii zawitali uczniowie klas
4-6 z czerniawskiej „dwójki”.
Najpierw zst¹pili do serca ziemi, gdzie
wœród stalaktytów i stalagmitów poszukiwali œladów prehistorii, takich jak szkielet dinozaura czy skamienia³oœci, poznawali minera³y, co odwa¿niejsi spenetrowali nawet pe³n¹
niespodzianek w¹sk¹ jaskiniê zwan¹ „pe³zawk¹”.
Potem przyszed³ czas na kosmiczny zawrót g³owy za spraw¹ karuzeli kosmicznej,
takiej jak ta, na której w centrach NASA szkoli
siê przysz³ych astronautów. Oswojeni z niewa¿koœci¹ m³odzi zdobywcy przestworzy skierowali swe kroki do planetarium. Tam nauczyli
siê rozpoznawaæ gwiazdozbiory, które ujrzeæ
mo¿na na wiosennym nocnym niebie. Zaraz
potem, dziêki projekcji filmu w formacie 3D
na ekranie sferycznym, udali siê w nader realistyczn¹ kosmiczn¹ podró¿ a¿ po krañce
naszego Uk³adu S³onecznego. Umiejêtnie
unikaj¹c zderzenia z atakuj¹c¹ ich burz¹ meteorytów, szczêœliwie wyl¹dowali na rodzimej
planecie.

wania ruchem baniek mydlanych za pomoc¹
jednego palca oraz… now¹ fryzurê, jako ¿e
podczas tego eksperymentu wszystkim
uczestnikom w³osy stawa³y dêba.
W poniedzia³ek 25 maja przysz³a kolej na
uczniów klas 1-3 oraz przedszkolaków. Dla
tej grupy wiekowej przygotowane zosta³y
ekspozycje i laboratoria w IQparku. Podczas
æwiczeñ laboratoryjnych dzieci bada³y funkcjonowanie ludzkich zmys³ów. Pos³uguj¹c siê
m.in. alfabetem Braille'a i Morse'a sprawdza³y, jak i w jakim stopniu jedne zmys³y mog¹
zostaæ zast¹pione innymi. Przekona³y siê te¿,
jak ³atwo mo¿na nasze zmys³y oszukaæ przy
pomocy ró¿nego rodzaju iluzji.
Niezwyk³ych prze¿yæ dostarczy³ labirynt
lustrzany, studnia bez dna czy te¿ k³adka
umieszczona w obrotowym tunelu. Zmys³
równowagi ma³ych odkrywców zosta³ równie¿ wystawiony na próbê podczas zwiedzania modelu ton¹cego Titanica.
Ró¿nego rodzaju dŸwignie, huœtawki
i równowa¿nie, bêd¹c jednoczeœnie wspania³ym placem zabaw, pozwala³y w najprostszy
sposób objaœniaæ prawa fizyki. Mnóstwa radoœci dostarczy³ te¿ „wodny œwiat”, gdzie
dzieciaki mog³y samodzielnie konstruowaæ
i testowaæ tamy, œluzy, ko³a, pompy i inne urz¹dzenia wodne.
Entuzjazm najm³odszych, podobnie jaki
starszych kolegów, wzbudzi³y pokazy na temat elektrycznoœci. Równie¿ w najm³odszej
grupie znalaz³a siê nieustraszona ochotniczka z oddzia³u przedszkolneg – Lena Wrona,
która nie zawaha³a siê zg³osiæ do eksperymentu pod³¹czenia pod je¿¹ce w³os na g³owie wysokie napiêcie.
Projekt „Wyprawy po wiedzê” powsta³
z inicjatywy Rady Rodziców SP nr 2 we wspó³pracy z dyrekcj¹ i gronem pedagogicznym
szko³y. Rada Rodziców chc¹c, by w wyciecz-
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Jêzyk obcy ju¿ nie taki obcy
Chc¹c zachêciæ uczniów
szko³y podstawowej do aktywnej formy nauki jêzyka
niemieckiego, zorganizowa³am w Szkole Podstawowej
nr 2 w Czerniawie II Gminny Konkurs Jêzyka Niemieckiego. Uczestnikami byli
uczniowie klas pi¹tych i szóstych z obu œwieradowskich
szkó³. Konkurs dawa³ szansê sprawdzenia swoich
umiejêtnoœci jêzykowych,
umo¿liwia³ utrwalenie treœci
zawartych w podstawie
programowej kszta³cenia
ogólnego oraz wspiera³
uzdolnienia.
Testy konkursowe, podobnie jak rok temu, opracowa³a nauczycielka Szko³y Podstawowej
w Pobiednej, Dorota Siepak, której serdecznie dziêkujê za pomoc w organizacji konkursu oraz umo¿liwienie sprawdzenia wiedzy
i umiejêtnoœci uczniów w zakresie s³uchania,
czytania, gramatyki, pisania oraz wiedzy realioznawczej.
Komisja konkursowa w sk³adzie: ni¿ej
podpisana i Arleta Wolanin - nauczycielka
jêzyka niemieckiego z MZS, po sprawdzeniu
prac przyzna³a nastêpuj¹ce miejsca: I - Jaku-

Dzieci s¹ ludŸmi
Dzieci s¹ ludŸmi. Zdanie wydawa³oby siê
oczywiste, zdarza siê jednak, nie tak rzadko, i¿ doroœli postrzegaj¹ ma³ych ludzi jako
takich, którzy nie podejmuj¹ decyzji moralnych, nie podejmuj¹ te¿ decyzji maj¹cych
wp³yw na ich ¿ycie... Niektórzy s¹ w stanie
usprawiedliwiæ wszystko, co czyni¹ mali ludzie ich wiekiem. Dzieci maj¹ wp³yw na w³asne ¿ycie, podejmuj¹ decyzje. Zakres odpowiedzialnoœci dzieci jest, oczywiœcie, inny
ni¿ doros³ych – adekwatny do stopnia œwiadomoœci i dojrza³oœci – ale ma³y cz³owiek
w wieku szkolnym podejmuje ju¿ œwiadomie
decyzje moralne – jest w stanie oceniæ, czy
robi dobrze czy Ÿle...

Kacper, Wiktoria, Krzyœ, Szymon i Dominik zg³êbiaj¹ tajniki tunelu aerodynamicznego.
Tu oczekiwa³o ich wcale nie mniej wra¿eñ: spotkanie z szalonymi naukowcami, którzy wœród wybuchów i s³upów ognia wprowadzali m³odzie¿ w fascynuj¹cy œwiat chemii; spotkanie z humanoidalnym robotem
Thespianem, którego ka¿dy móg³ indywidualnie programowaæ; doœwiadczenie si³y ¿ywio³ów, takich jak tornado, tr¹ba powietrzna, b³yskawice czy trzêsienie ziemi, dziêki specjalnym symulatorom; w³asnorêcznie i „w³asnono¿nie” wprawiane w ruch silniki oraz wiatrowe i wodne elektrownie – wszystkich atrakcji nie sposób wymieniæ. Ka¿da nowa ekspozycja sprawia³a, ¿e napiêcie z godziny na godzinê ros³o, a¿ pod koniec zwiedzania, dziêki
srebrzystemu kulistemu generatorowi, osi¹gnê³o zawrotn¹ wartoœæ 400 tysiêcy volt. Pod
takie napiêcie bohatersko zgodzi³ siê zostaæ
pod³¹czony uczeñ klasy 5, Leon Niemczyk,
dziêki czemu wszyscy mogli zaobserwowaæ,
jak „iskrzy” miêdzy nim a czesk¹ uczennic¹
z Jablonca, Dominik¹. Pod³¹czony do pr¹du
Leon zyska³ ponadto niezwyk³¹ moc stero-

kach uczestniczy³y wszystkie dzieci, bez
wzglêdu na ich sytuacjê materialn¹ i ¿yciow¹,
postanowi³a sfinansowaæ ca³oœæ przedsiêwziêcia. Od pocz¹tku roku szkolnego gromadziliœmy œrodki. Dziœ chcemy podziêkowaæ
wszystkim, którzy przyczynili siê do realizacji
projektu: rodzicom - za ich zaanga¿owanie
w przygotowanie szkolnych imprez, wszystkim przyjacio³om naszej szko³y, którzy wsparli
je finansowo, ma³ym i du¿ym przedsiêbiorstwom ze Œwieradowa i okolic, które zasponsorowa³y nagrody na te imprezy, a tak¿e
wszystkim, którzy zechcieli w nich uczestniczyæ.
Zapytaj¹ Pañstwo, czy gra warta by³a przys³owiowej œwieczki? Odpowiedzi¹ niech bêd¹
rozentuzjazmowane buzie naszych dzieciaków, dyskutuj¹cych z zapa³em o tym, co widzieli w Libercu i codziennie powtarzane pytanie: „Proszê pani, a kiedy tam znowu pojedziemy?”
Wies³awa Polañska

5 maja w œwieradowskich szko³ach odby³o siê spotkanie dzieci i m³odzie¿y ze znanym
niektórym, choæby z Internetu, Dobromirem
„Mak” Makowskim. O czym by³o? Najkrócej
rzecz ujmuj¹c - o tym, ¿e ka¿dy cz³owiek, tak¿e ma³y, rodz¹c siê niepowtarzalnym i wspania³ym, z czasem mo¿e tê wspania³oœæ utraciæ, je¿eli nie bêdzie analizowa³ w³asnych
wyborów. To by³o spotkanie dla dzieci, prowadzone jêzykiem dla nich zrozumia³ym, który ³atwo dociera i wpada w ucho – rap pedagogia.
„Czy napi³byœ siê wody zaczerpniêtej
z toalety?” - pyta prowadz¹cy. „Nie!” - odpowiadaj¹ dzieci z obrzydzeniem. „Nawet
gdyby ciê do tego namawiali?” „Nawet wtedy!” „Ale wiesz, ¿e niektóre substancje
niszcz¹ zdrowie? Czy masz w domu kwiatki?”

bowi Olszewskiemu ze Szko³y Podstawowej
nr 1 (z ty³u po prawej stronie), II - Szymonowi
Rzeczkowskiemu (SP nr 2 - z przodu), III Magdalenie Polañskiej (SP nr 2 - z ty³u po
lewej).
Po zmaganiach konkursowych na uczniów czeka³y dyplomy, nagrody oraz s³odki
poczêstunek. Wszyscy byli bardzo zadowoleni, a Gminny Konkurs Jêzyka Niemieckiego
na sta³e wpisa³ siê w tradycjê szkó³.
Jolanta Krzy¿anowska

„Mam”. „Czym je podlewasz?” „Wod¹”. „Czy
podla³abyœ kwiatki Domestosem?” „Nie!”
„Bo wiesz, ¿e to szkodzi i zabija – nie musisz
tego spróbowaæ”. „Czy jeœli dziœ wygra³byœ
nowego mercedesa porysowa³byœ go markerem albo kamieniem?” „Nie!” „To dlaczego
niszczysz swoje cia³o?” „Sk¹d wiesz, ¿e zegarki nie rosn¹ na polach w Chinach?” „No,
bo wiem”. „A przecie¿ nie by³eœ w fabryce
wytwarzaj¹cej zegarki… a zatem ¿eby coœ wiedzieæ, nie musisz widzieæ, spróbowaæ.”
Niezwykle sugestywne i przemawiaj¹ce
do wyobraŸni okaza³o siê przedstawione przez
prowadz¹cego porównanie wp³ywu podejmowanych decyzji przez ka¿dego z nas na
nasze niepowtarzalne osobowe piêkno z traktowaniem kartki papieru. Oto ono: gdyby
wyobraziæ sobie ¿ycie cz³owieka jako kartkê
papieru, czyst¹ i g³adziutk¹, i wyobraziæ sobie, ¿e niektóre z³e decyzje (np. palenie papierosów, branie narkotyków, picie alkoholu
itp.) mn¹ tê kartkê - to nawet wtedy, gdy
zaprzestanie siê czynionego z³a – kartki nie
da siê wyprostowaæ. Mo¿na próbowaæ – prasowaæ, wyg³adzaæ, ale na kartce zawsze ju¿
pozostanie œlad… taka kartka nigdy nie bêdzie ju¿ tak piêkna, nie pomiêta…
Miejmy nadziejê, ¿e to spotkanie pomo¿e
uchroniæ nasze dzieci przed eksperymentowaniem z substancjami uzale¿niaj¹cymi, a nam
doros³ym-rodzicom doda argumentów w dyskusji z dorastaj¹cymi dzieæmi, argumentów,
którymi ustrzeglibyœmy dzieci przed pope³nieniem jakiejœ g³upoty np. siêgniêciem po
papierosy, alkohol, narkotyki, nieodpowiedzialnymi tatua¿ami czy nawet krzywdz¹cym
podejœciem do w³asnej i cudzej seksualnoœci. Czy dzieci zapamiêta³y wiele czy niewiele
– czas poka¿e.
Agata Opio³a
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Rok szkolny 2014/15 uwa¿a siê za zakoñczony!
Dziwne by³o tegoroczne zakoñczenie roku szkolnego dla absolwentów gimnazjum, jako ¿e bodaj
po raz pierwszy od 2002 r. (pierwszy rocznik absolwentów) nie zorganizowano balu na zakoñczenie
szko³y. Ponadto okaza³o siê, ¿e po
raz pierwszy od wielu lat œrednie
wskaŸniki testów gimnazjalnych,
które pisa³o 46 uczniów, by³y ni¿sze od wojewódzkich i powiatowych.
Œrednia szkolna z jêzyka polskiego wynios³a 53,2 (na 100 mo¿liwych
punktów - przed rokiem 65,5), podczas gdy œrednia krajowa dla du¿ych miast (ponad 100 tys. mieszkañców) – 65, dla szkó³ z ma³ych
miast i wsi (w której to kategorii my
te¿ siê mieœcimy) – 60, dla województwa – 61,2, a dla powiatu –
57,4. Liderk¹ w szkole okaza³a siê
Ula Tarazewicz – 84 (w ubieg³ym
roku najlepsza uczennica mia³a 100
pkt., pozostali na podium 94 i 91).
Wyniki z zakresu historii i wiedzy
o spo³eczeñstwie: szko³a – 55,4 (rok
temu 51), powiat – 59,5, województwo – 63,2, du¿e miasta – 67, ma³e
miasta i wieœ – 62. W tej kategorii
najlepszy wynik osi¹gn¹³ Bartosz
Fot. Tomasz
Chmielowiec
Krakowski
– 91 (lider
sprzed roku
osi¹gn¹³ tyle samo).
W czêœci matematyczno-przyrodniczej wyniki z matematyki by³y
znacznie gorsze: szko³a – 38,5
(przed rokiem 45,7), powiat – 40,4,
województwo – 46,8, du¿e miasta
w Polsce – 53, gimnazja ma³omiasteczkowe i wiejskie – 46. Nasz¹ liderk¹ zosta³a Nikola Sul¿ycka – 86
(trójka najlepszych rok temu mia³a
po 97 pkt!).
Z przyrody wyniki prezentowa³y
siê nastêpuj¹co: szko³a 41,5 (przed
rokiem 49,3), powiat – 44,9, województwo – 49, du¿e miasta – 53,
ma³e miasta i wieœ – 46. Ula Taraze-

U góry Teresa Fierkowicz honoruje Roksanê Czarnieck¹ (z lewej) i Alê Dobrzyñsk¹, które przez 9 lat uczestniczy³y w Festiwalu Piosenki Dzieciêcej
i M³odzie¿owej „Na ¯abi¹ Nutê”. Obok Nikola Sul¿ycka odbiera statuetkê „Na
niej zawsze mo¿na polegaæ”. U do³u Ula Tarazewicz (w œrodku) - najlepsza
w kilku klasyfikacjach: trzykrotnie w przedmiotach i z najwy¿sz¹ œredni¹.
wicz uzyska³a 75 pkt (w ub. roku
najlepsza dwójka uzyska³a po 86
pkt.)
Jêzyk angielski wybra³o a¿ 45
uczniów, ale tylko w wersji podstawowej, osi¹gaj¹c œredni¹ 54,2 (rok
temu 62,3), przy œredniej powiatowej – 55,5, wojewódzkiej – 66,6, wielkomiejskiej – 74, a wiejsko-ma³omiasteczkowej – 61. Najlepszy wynik
indywidualny Uli Tarazewicz - 95
pkt. - nie odbiega³ ju¿ tak znacznie
od wyników ubieg³orocznych zwyciêzców na podium, którzy mieli po
100 pkt.
Nie mo¿na, niestety, porównaæ
punktacji z jêz. angielskiego w wersji rozszerzonej, której tym razem
nikt nie pisa³ (przed rokiem 75,6).
Bohaterk¹ egzaminu z jêzyka niemieckiego by³a Kornelia Ferenc,
która jako jedyna zdawa³a ten przedmiot i to na obu poziomach, uzyskuj¹c w wersji podstawowej 78
(rok temu 61,7), a w rozszerzonej –
70 pkt (by³o 40,3). Powiat uzyska³

Najwy¿sz¹ œredni¹ w klasach
trzecich uzyskali uczniowie: Urszula Tarazewicz – 5,46, oraz Micha³
Trzajna – 5,28 - to i tak wy¿sza
œrednia ni¿ przed rokiem, gdy pierwsza trójka mia³a po 5,21.
Statuetkê ,,Na niej zawsze mo¿na
polegaæ” odebra³a Nikola Szul¿ycka. Ona i Micha³ Trzajna zostali
uznani za najmilszych w szkole,
a ponadto oboje uhonorowani zostali nagrod¹ dyrektora.
Nagrody i stypendia burmistrza
uzyskali Micha³ Trzajna i Patryk
Sas. Trzecie stypendium burmistrz
przyzna³ Alicji Dobrzyñskiej.
W dniu zakoñczenia roku szkolnego wœród zwyczajowych podsumowañ by³y i te, które od lat przyci¹gaj¹ uwagê i stawiaj¹ zwyciêzców niemal w blasku jupiterów –
mowa o najlepszych zbieraczach
puszek i baterii, które przez ca³y rok
udowodniaj¹, ¿e walka o czyste œrodowisko ma sens, w dodatku koñczy siê nader przyjemnie – odebraniem nagród (w tym roku dzieci
wybiera³y je sobie same), które wrêczali Eugeniusz Grabas, kierownik

Referatu Gospodarki Miejskiej, Inwestycji i Ochrony Œrodowiska
Urzêdu Miasta, oraz Teresa Fierkowicz, która od lat niezmordowanie
patronuje temu przedsiêwziêciu.
Absolutn¹ tegoroczn¹ rekordzistk¹ w iloœci zebranych baterii
zosta³a Mirela Walczyk – 11.680
szt. Oliwia Osiñska zebra³a ich
4.993, rodzeñstwo Chmielowców -

Co dalej, gimnazjalisto?

Patryk Sas (z lewej) i Micha³ Trzajna - laureaci nagród i stypendiów ufundowanych przez Burmistrza Rolanda Marciniaka. Trzecia stypendystka Ala Dobrzyñska - prezentowana jest na zdjêciu u góry po prawej.

14

51,7 (podstawowa) i 27,2 (rozszerzona), województwo zaœ – 55,4 oraz
34,7. Œrednia krajowa (ju¿ bez podzia³u na miasto i wieœ): podstawowy – 57, rozszerzony – 41. Jak wiêc
widaæ – nasza jedynaczka pobi³a
wszystkie mo¿liwe wskaŸniki!

Nie tylko rezygnacja z balu „maturalnego” i ni¿sze od ubieg³orocznych œrednie z testów wyró¿niaj¹ tegorocznych uczniów koñcz¹cych
œwieradowskie gimnazjum – nigdy
bowiem w dziejach gimnazjum tak
ma³o absolwentów nie kontynuowa³o nauki w liceach. W ubieg³ym roku
by³o ich a¿ 24, z czego a¿ oœmioro
wybra³o LO w Mirsku (mirski ZSP w
sumie przyj¹³ 16 uczniów na 54 koñcz¹cych szko³ê). W tym roku Mirsk
wybra³o 4 uczniów, w tym tylko jeden – liceum (klasa matematycznofizyczna plus jêzyki obce).
Listê licealistów uzupe³niaj¹ ci,
którzy wybrali „Norwida” (jeden do
klasy biologiczno-chemicznej, jeden
do jêzykowo-geograficzno-historycznej), po jednym do LO w Lubomierzu (klasa lotnicza), do Zespo³u
Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. A.
Mickiewicza w Lubaniu (rozszerzone angielski, polski i historia) oraz
do III LO w Jeleniej Górze („Œniadecki” - klasa sportowa) – razem szeœcioro.
Tegorocznym „rekordzist¹”, jeœli

chodzi o rekrutacjê, okaza³ siê ZSP
im Kombatantów Ziemi Lubañskiej
w Lubaniu, gdzie 8 naszych by³ych
gimnazjalistów chce kontynuowaæ
naukê w technikach (w tym piêcioro
– hotelarstwo, a po jednym: technologiê ¿ywienia, organizacjê reklamy oraz informatykê), zaœ 7 – w Zasadniczej Szkole Zawodowej (wszyscy na kierunku wielozawodowym)
– w sumie piêtnaœcioro. Gdy do tej
piêtnastki dodamy dwóch uczniów
w technikum informatycznym
w „Mickiewiczu” i jednego mechanika samochodowego w ZSP nr 2,
oka¿e siê, ¿e Lubañ przyj¹³ w sumie
a¿ 18 m³odych œwieradowian.
Listê uczniów ZSP w Mirsku uzupe³ni³o troje techników hotelarzy.
Na drugim miejscu, o ile w ogóle
mo¿na tu zastosowaæ zasady rywalizacji sportowej, uplasowa³ siê Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych
i Zawodowych w Gryfowie, gdzie swe
plany zwi¹za³o 9 naszych absolwentów. Czworo wybra³o technikum
hotelarskiej, troje – leœne, a jeden –
informatykê. Listê uzupe³nia uczeñ,

Natalia i Szymon – 4.302, a Bartosz Jednorowski – 3.919 szt.
W zbieraniu puszek takich osi¹gniêæ powtórzyæ siê nie da, ale tu
wyniki te¿ budz¹ szacunek: Agata
Stonik usk³ada³a 3.162 szt., Oliwia
Osiñska – 2.167, Natalia i Szymon
– 1.844, a Karolina Salawa – 1.767
puszek.
Adam Karolczuk
Zdjêcia Bartosz Krakowski

który wybra³ wielzawodow¹ ZSZ.
Hotelarze dominuj¹ na liœcie wyborów, bo do piêciu uczniów
w Lubaniu, trzech w Mirsku i czterech w Gryfowie trzeba dorzuciæ po
jednym w Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych i Zawodowych w Boles³awcu i w Zespole Szkó³ Ekonomiczno-Turystycznych w Jeleniej Górze
(rok temu do tej ostatniej wybra³o
siê troje uczniów). Z wynikiem 14 –
hotelarze absolutnie dominuj¹ w tej
nieformalnej rywalizacji.
Do tej czo³ówki nieoczekiwanie
zbli¿yli siê leœnicy, jako ¿e do trzech
gryfowskich trzeba doliczyæ trzech
kolejnych, którzy bêd¹ zdobywaæ ten
zawód w jeleniogórskim Zespole
Szkó³ Przyrodniczo-Us³ugowych
(cokolwiek ta dziwna nazwa mia³aby oznaczaæ).
Listê zamykaj¹ szko³y w Jeleniej
Górze: popularny „Mechanik”, gdzie
dwóch œwieradowian kszta³ciæ siê
bêdzie w wielozawodowej zawodówce, a jeden w technikum samochodowym, oraz Zespó³ Szkó³ Licealnych i Zawodowych, wybrany
przez jednego przysz³ego technologa ¿ywienia.
Opr. A. Karolczuk

Park kolejowy w Rathen
Po parkowych szlakach porusza siê 35
poci¹gów sterowanych za pomoc¹ systemu
komputerowego, nad którym ca³y czas czuwa operator znajduj¹cy siê w specjalnym centrum kierowania. Park podzielony jest na jedenaœcie bloków i za pracê ka¿dego z bloków
odpowiada przypisany do niego komputer,
który za poœrednictwem torów wysy³a sygna³
DCC (Digital Command Control) do procesora umieszczonego w lokomotywie, a ten
z kolei steruje prac¹ silnika. Ka¿dy z poci¹gów ma dok³adnie zaprogramowan¹ trasê
i nie ma mowy o jakiejkolwiek pomy³ce.
Bardzo wa¿nym elementem parku jest
odpowiednio dobrana roœlinnoœæ, która wraz
z kompleksem œcie¿ek przecinaj¹cych miniaturowy œwiat tworzy harmonijn¹ ca³oœæ.
Wszystko od pocz¹tku do koñca jest dok³adnie przemyœlane, nigdzie nie ma przypadku,
w ka¿dym miejscu widaæ dok³adnoœæ i precyzjê.
Opracowanie koncepcji i prace projektowe nad kompleksem trwa³y a¿ cztery lata,
a sama budowa zajê³a kolejne dwa. Koszt realizacji ca³ego projektu zamkn¹³ siê kwot¹ rzê-
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du 2,5 mln euro.
W parku na sta³e zatrudnionych jest dwunastu pracowników, z czego piêciu pracuje
przez ca³y rok, a pozosta³ych siedmiu od maja
do paŸdziernika. Na uwagê zas³uguje fakt, ¿e
tzw. sezonowi pracownicy w szeœciomiesiêcznym okresie wypracowuj¹ tyle godzin, ¿e
pensjê otrzymuj¹ przez ca³y rok.
Park rocznie odwiedza od 80.000 do 90.000
osób i s¹ to g³ównie turyœci z Niemiec i Czech,
ale coraz czêœciej pojawiaj¹ siê równie¿ Polacy.
Trzeba przyznaæ, ¿e park wywar³ na
uczestnikach wyjazdu ogromne wra¿enie.
Zobaczyliœmy, jak nale¿y zarz¹dzaæ tego typu
obiektem i co nale¿y zrobiæ, aby takie miejsce
sta³o siê atrakcj¹ turystyczn¹ z prawdziwego
zdarzenia i przy okazji przynosi³o zyski.
L. Hanisch zadeklarowa³ swoj¹ pomoc
przy ewentualnej budowie takiego obiektu,
a tak¿e wyrazi³ chêæ przyjazdu w najbli¿szym
czasie do Œwieradowa; byæ mo¿e to spotkanie zaowocuje dalsz¹ wspó³prac¹.
Artur Kotlarek

RATHEN - miejscowoœæ po³o¿ona jest ok. 35 km od Drezna (i 130 km od Œwieradowa),
nad rzek¹ £ab¹, u podnó¿a Gór Po³abskich, pod formacj¹ skaln¹ zwan¹ Bastei w Szwajcarii
Saksoñskiej. Przez Rathen przebiega g³ówny 66-kilometrowy szlak kolejowy z Deèina do
Drezna-Neustadt, po którym w ci¹gu doby przeje¿d¿a oko³o 300 poci¹gów. Miasteczko
zamieszkane jest przez 355 mieszkañców (!), posiada dwanaœcie restauracji i 1.200 miejsc
hotelowych. Najwa¿niejsze atrakcje to zamek Altrathen, ruiny zamku Neurathen, Park Narodowy Saksonia Szwajcarska, park miniatur z kolej¹ ogrodow¹ „Eisenbahnwelten”, a tak¿e
przeprawa promowa z prawobrze¿nej na lewobrze¿n¹ stronê miasta promem linowym.

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. 800-1800. Laboratorium - poniedzia³ki, œrody i pi¹tki w godz. 800-900.
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.

ROZK£AD JAZDY GONDOLI - WIOSNA

PRZYCHODNIA NZOZ „JO-MED”
PRZY UL. KORCZAKA 7, TEL. 75 78 16
168.
Od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 80000
18 .
Dr Aziz Joya: poniedzia³ki, wtorki, œrody i
pi¹tki w godz. 1000-1300, czwartki w godz. 15001730; 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.
(opr. aka)

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

Œ.P.
W£ADYS£AWA AFICKIEGO
i wspierali nas w tych trudnych chwilach
ciep³ym s³owem i modlitw¹.
RODZINA

Ska³y Frankfurckie
niem gór na cele turystyczne. W tamtym czasie wytyczono wiele szlaków, oznakowano
liczne punkty widokowe, wybudowano wie¿e widokowe oraz gospody górskie. Prê¿nie
dzia³aj¹ce RGV (Riesengebirgsverein – Towarzystwo Karkonoskie) z licznymi grupami
terenowymi towarzystwa nie ¿a³owa³o œrodków na te cele. Równie¿ w Œwieradowie powsta³a grupa terenowa RGV, która wykona³a
wiele prac maj¹cych na celu udostêpnienie
Gór Izerskich turystom. Grupa ta wspierana
by³a przez grupy siostrzane m.in. z Görlitz,
Forst, Lubania, Pobiednej i Frankfurtu. A ¿e
grupa terenowa z Frankfurtu by³a szczególnie mocno zaanga¿owana w pomoc, cz³onkowie towarzystwa ze Œwieradowa postanowili wiêc w szczególny sposób podziêkowaæ
kolegom z Frankfurtu za okazan¹ pomoc
i nazwaæ t¹ grupê skaln¹ w³aœnie Ska³ami
Frankfurckimi.
Jednak ta formacja skalna z piêknym widokiem na Œwieradów i Góry Izerskie to nie
jedyny powód, dla którego warto wybraæ siê
w tamo miejsce. Niedaleko dawnego tarasu
widokowego znajduje siê doœæ du¿y kamieñ
z wyrytym niemieckim napisem Max KratzerWeg (droga Maxa Kratzera) i strza³k¹ wskazuj¹c¹ przebieg dawnej drogi leœnej. Kim by³
Max Kratzer i co mia³ wspólnego ze Œwiera-
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dowem, ¿e na jego czeœæ nazwano jeden ze
szlaków na Sêpiej Górze? Urodzi³ siê w 1854 r.
w Poznaniu i zmar³ w 1941 r. w Berlinie Charlottenburgu. Od 1867 r. zwi¹zany by³ z Berlinem, gdzie mieszka³, pracowa³ i tworzy³. By³
on jednym z najznakomitszych niemieckich
pisarzy tamtego okresu. Przez innych pisarzy niemieckich nazywany by³ berliñskim
Zol¹ i uznawany jest za jednego z najwczeœniejszych przedstawicieli naturalizmu. Jako
jeden z pierwszych wprowadzi³ do niemieckiej literatury tematy zwi¹zane z prac¹ w fabrykach oraz zubo¿eniem drobnomieszczañstwa jako skutkiem industrializacji.
Œwieradów w XIX i na pocz¹tku XX w.
by³ znanym uzdrowiskiem, do którego licznie
przybywali berliñczycy, by odpocz¹æ od ha³asu wielkiego miasta i „podreperowaæ” zdrowie. Wœród tych berliñskich kuracjuszy znalaz³ siê Max Kretzer, który tak¿e postanowi³
wypróbowaæ leczniczych w³aœciwoœci œwieradowskich wód. Jak czêsto powraca³ do
uzdrowiska, nie wiadomo. Jednak grupa terenowa RGV postanowi³a uwieczniæ wizytê
Maxa Kretzera w mieœcie i na jego czeœæ nazwaæ drogê prowadz¹c¹ ze Ska³ Frankfurckich do Œwiêtojanek (te¿ o nich napiszemy).
Magda Olszewska

ZAPROSZENIE
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
Ludzie, których kochamy, zostaj¹ na zawsze,
bo zostawili œlady w naszych sercach

Wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas chwilach dzielili
z nami smutek i ¿al, okazali wiele serca, duchowego wsparcia,
wspó³czucia i ¿yczliwoœci, wziêli udzia³ w uroczystoœci
pogrzebowej naszej ukochanej ¯ony, Mamy, Babci, Siostry

Œ.P. JOLANTY HAJNY
za okazan¹ pamiêæ serdeczne podziêkowania sk³ada
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Park kolejowy w Rathen Ska³y Frankfurckie
11 czerwca br. grupa radnych oraz pracowników UM wraz z burmistrzem uda³a siê
z wizyt¹ do parku miniatur „Eisenbahnwelten” w Rathen (Niemcy, Saksonia). Wyjazd
mia³ œcis³y zwi¹zek z opracowaniem koncepcji zagospodarowania i rewitalizacji
dworca kolejowego w Œwieradowie. Na miejscu zostaliœmy bardzo ciep³o i serdecznie
przyjêci przez w³aœciciela - Lothara Hanischa, który po krótkim wstêpie oprowadzi³
nas po obiekcie. Ca³y kompleks zajmuje
7.350 m2, a w jego sk³ad wchodz¹: budynek
hotelowy wraz z restauracj¹, budynek techniczny, w którym zlokalizowany jest sklepik z pami¹tkami, centrum sterowania parkiem oraz zaplecze techniczno-modelarskie.

G³ównym za³o¿eniem projektu jest przedstawienie repliki kolejowego krajobrazu górnej czêœci £aby pomiêdzy Deèinem (Czechy)
a Dreznem-Neustadt (Niemcy) wraz z kolej¹
w¹skotorow¹ Zittau-Oybin-Jonsdorf.
Ca³oœæ wykonana jest w skali 1:25. £¹czna
d³ugoœæ torów to oko³o 4,6 km, wybudowano 285 budynków i oko³o 350 metrów rzek
i strumieni. Do formowania ska³ wykorzystano oko³o 300 ton twardego materia³u w postaci kamieni i betonu. W parku mo¿emy zobaczyæ m.in. repliki takich budowli, jak twierdza Königstein, zamek Stolpen, zamek Deèin,
dworzec Oybin, kurort Rathen i wiele innych.

zapomniany punkt widokowy
Fot. M. Olszewska

dok. na str. 15 

Fot. T. Fierkowicz

Ska³y Frankfurckie znajduj¹ siê na zboczach Sêpiej Góry, poni¿ej grupy skalnej
Œwiêtojanki. Najlepiej widoczne s¹ z ul. Nadbrze¿nej, na wysokoœci hotelu Interferie
(dawniej Malachit). Nie prowadzi do nich
¿aden szlak ani droga. Dotrzeæ do nich mo¿na od ul. Wilczej lub pod¹¿aj¹c dawn¹ lini¹
kolejow¹ od dworca na wschód, nastêpnie
przez ³¹kê i dalej dawn¹ drog¹ leœn¹.
Ta formacja skalna uchodzi³a niegdyœ za
jeden z najpiêkniejszych punktów widokowych w Œwieradowie. Rozpoœciera siê z nich
widok na Grzbiet Wysoki Gór Izerskich oraz

dzielnicê Kamieniec, w której zachowa³a siê
typowa dla wsi górskich rozproszona zabudowa z licznymi domami przys³upowymi. Na
ska³ach zachowa³y siê pozosta³oœci metalowej barierki zabezpieczaj¹cej taras widokowy. Obecnie miejsce jest trochê zaroœniête,
ale nie przeszkadza to w delektowaniu siê
cisz¹ i urokiem tego zak¹tka.
Ska³y te otrzyma³y sw¹ nazwê na pocz¹tku XX w. Prze³om XIX i XX w. to okres licznych prac zwi¹zanych z zagospodarowywa-
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U góry delegacja œwieradowska w Rathen. Poni¿ej - sieæ kolejowa w ca³ej okaza³oœci (i jak tu
jej nie polubiæ?). Po prawej - jedna z licznych saksoñskich budowli w miniaturze.
Fot. A. Kotlarek

Fot. A. Kotlarek

