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Górskie œciganie rozpoczête

Fot. Tomasz Chmielowiec
19 kwietnia wokó³ Tyrolskiej Chaty rozegrano wyœcigi XC MTB, rozpoczynaj¹c sezon rowerowy w Górach Izerskich. A ju¿ w czerwcu w Œwieradowie odbêd¹ sie pierwsze oficjalne mistrzostwa Polski w rowerowym ENDURO. O obu tych imprezach piszemy na str. 14.

8 maja 1945 - 8 maja 2015

70. rocznicê zakoñczenia II wojny œwiatowej œwiêtowa³a m.in. m³odzie¿ szkolna. Uroczystoœci odby³y
siê pod obeliskiem i w hali spacerowej (obok - Jadzia Kliszcz recytuj¹ca wiersz patriotyczny).

Jaki¿ ten œwiat jest brudny!

Z ma³ym poœlizgiem (bo testy gimnazjalne) najm³odsze klasy z MZS w ramach sprz¹tania
œwiata postanowi³y 29 kwietnia oczyœciæ ul. Jagie³³y, znosz¹c z niewielkiej przestrzeni mnóstwo œmieci. Wiêcej o sprz¹taniu œwiata piszemy na str. 8-9.

NOTATNIK nr 6 (199) zostanie dostarczony do punktów kolporta¿u 10 czerwca.

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 - Boles³aw Sautycz, funkcjonowanie systemu odbioru odpadów komunalnych - Marcin Roso³ek: 75 78-16-324 - pok. nr 21c; Anna
Mazurek, Mariusz Pysz, Wojciech Cielecki:
75 78-16-970 - pok. nr 21d; wodoci¹gi i kanalizacja – Izabela Jurczak, Ryszard Szczygie³:
75 78-16-343 - pok. nr 22. Referat Promocji
Gminy, Turystyki, Kultury i Sportu, kierownik –
Dorota Marek: 75 71-36-482 - pok. nr 23;
turystyka, kultura i sport – Monika Hajny-Daszko; imprezy, infrastruktura – Magdalena Zarzycka: 75 71-36-483 i 75 78-16-350; informatyk - Tomasz Chmielowiec - 75 71-36-483,
fax 75 78-16-221 - pok. nr 24b. Inspektor ds.
organizacyjnych i oœwiatowych – Jolanta Bobak: 75 78-17-668 - pok. 24c.

III PIÊTRO

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

UM ul. Pi³sudskiego 15

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

OŒWIATA I KULTURA
Przedszkole Miejskie: 75 78-16-339; Miejski Zespó³ Szkó³: 75 78-16-373, 75 78-16-668, fax
78-16-224; Œwietlica œrodowiskowa UL: 75 7817-885; Szko³a Podstawowa nr 2 w Czerniawie: 75 78-16-379; Œwietlica œrodowiskowa
MROWISKO: 75 78-45-712; Miejska Biblioteka Publiczna:
75 78-16-394.

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

Masz sprawê do radnego? Zadzwoñ, napisz! UWAGA,
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

OG£OSZENIE
BURMISTRZA MIASTA ŒWIERADOWA-ZDROJU
o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Œwieradowa-Zdroju.
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 199) zawiadamiam o podjêciu przez Radê
Miasta Œwieradów-Zdrój uchwa³y nr VIII/42/2015 z 15 kwietnia 2015 r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta,
obejmuj¹cej obszar nieruchomoœci stanowi¹cych dzia³ki:
obr. 3, am. 13, nr 21/239; obr. 4, am. 1, nr 20/2, 19/2, 18/2, 17/5, 17/8, 17/7, 17/6; obr.
4, am. 3, nr 1/2, 2/1, 3, 4/2; obr. 4, am. 4, nr 31, 33; obr. 4, am. 5, nr 26, 28, 31/2, 34, 35; obr.
4, am. 7, nr 6; obr. 4, am. 10, nr 55, 61/8, 61/14, 61/9, 80, 82; obr. 5, am. 5, nr 22/3; obr. 5,
am. 6, nr 14 w ich granicach ewidencyjnych.
Zainteresowani mog¹ sk³adaæ w Urzêdzie Miasta do wy¿ej wymienionej zmiany planu
wnioski w terminie do 5 czerwca br.
Wniosek powinien zawieraæ:
1. Nazwisko, imiê lub nazwê i adres wnioskodawcy;
2. Przedmiot wniosku (okreœlenie wnioskowanego przeznaczenia terenu: np. funkcji,
gabarytów projektowanych obiektów, architektury itp.);
3. Oznaczenie nieruchomoœci, której dotyczy (adres, nr dzia³ki, arkusza mapy i obrêbu
ewidencyjnego).
Burmistrz Miasta Roland Marciniak

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

UWAGA,
PRZEDSIÊBIORCY!
Od 2011 roku dysponujemy Centraln¹
Ewidencj¹ Dzia³alnoœci Gospodarczej. Jak
poinformowa³ Minister Gospodarki, do dziœ
w bazie znajduj¹ siê niezweryfikowane jeszcze dzia³alnoœci, które posiadaj¹ w swoich
zapisach b³êdy polegaj¹ce m.in. na rozbie¿noœciach w adresach, braku okreœlenia obywatelstwa, dzia³alnoœci w miejscach dodatkowych, na wadach w zapisie (teren ca³ego
kraju, brak adresu, brak przypisanego PKD
itp.).
Wobec powy¿szego uprzejmie informujê, ¿e przedsiêbiorcy, którzy od 2011 roku nie
dokonywali zmian w zapisach i nie sprawdzili, czy ich firma znajduje siê w bazie CEIDG,
proszeni s¹ o ich sprawdzenie i ewentualne
dokonanie zmian.
Przypominam, ¿e wszelkie czynnoœci,
w tym rejestracja Dzia³alnoœci Gospodarczych
w CEIDG, ODBYWA SIÊ BEZP£ATNIE!
Ponadto informujê, ¿e przedsiêbiorcy, którzy posiadaj¹ LICENCJE na TAXI, w chwili
zawieszenia wykonywania dzia³alnoœci taksówk¹ zobowi¹zani s¹ do zwrócenia jej organowi, który j¹ wyda³. W przypadku zaniechania tej czynnoœci przedsiêbiorcy nara¿eni s¹
na cofniêcie licencji.
Sprawy powy¿sze za³atwiamy w Referacie Spraw USC i SO – pok. nr 1f (parter
Urzêdu Miasta ul. 11 Listopada 35), tel 75
78 16 344.

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

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

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

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ
DLA MIASTA ŒWIERADÓW-ZDRÓJ (IV)
EDUKACJA EKOLOGICZNA – ISTOTNE ZRÓD£O
ODDZIA£YWANIA NA ŒRODOWISKO NATURALNE
Istotnym elementem Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej Gminy Œwieradów–Zdrój
bêd¹ dzia³ania w zakresie edukacji ekologicznej, która przek³ada siê na zachowania
i decyzje konsumenckie ka¿dego cz³owieka.
Edukacja ekologiczna jest jednym z wa¿niejszych elementów dzia³añ zmierzaj¹cych
do ograniczenia zu¿ycia energii finalnej.
Dzisiaj postaramy siê przybli¿yæ kilka najwa¿niejszych sfer, w których ma ona najwiêksze znaczenie. Nie nale¿y równie¿ zapominaæ o dzia³aniach nakierowanych na
wykorzystanie najbardziej „czystych” paliw oraz wykorzystaniu odnawialnych Ÿróde³
energii, co zosta³o poruszone we wczeœniejszych artyku³ach.
SPRZÊT RTV AGD
W dzisiejszych czasach zakup sprzêtu nie
jest ³atw¹ decyzj¹. Na rynku dostêpne s¹ tysi¹ce modeli. To od nas jednak zale¿y, ile zap³acimy za sprzêt, a co najwa¿niejsze - ile bêdzie nas kosztowaæ jego u¿ytkowanie. Nale¿y bowiem wzi¹æ pod uwagê, ¿e koszty energii stale wzrastaj¹ i nic nie wskazuje na to,
aby ten trend mia³ ulec zmianie. Ju¿ na etapie
podejmowania decyzji o zakupie mo¿emy wiêc
mieæ wp³yw na zasobnoœæ naszych portfeli
i stan œrodowiska naturalnego.
Cena urz¹dzeñ energooszczêdnych na
ogó³ jest wy¿sza od ceny standardowych
odpowiedników. Mo¿e to wynikaæ z zastosowania nowoczeœniejszej technologii przy
ich produkcji, staranniejszego wykonawstwa,
itp. Z tego powodu sprzêt czy urz¹dzenia
energooszczêdne nale¿y uwa¿aæ za wyrób
o wy¿szej jakoœci.
Decyzje o zakupie zazwyczaj podejmujemy w oparciu o kryterium kosztu inwestycyjnego dla danego urz¹dzenia. Mo¿na to porównaæ do syndromu góry lodowej w którym u¿ytkownik „na powierzchni” widzi tylko koszt pocz¹tkowy, natomiast nie zauwa¿a
(albo nie docenia) reszty kosztów „znajduj¹cych siê poni¿ej powierzchni”, które ponoszone s¹ w pe³nym cyklu ¿ywotnoœci tego
urz¹dzenia (przez ca³y czas u¿ytkowania - od
momentu jego zakupu a¿ do wyrzucenia).
¯ywotnoœæ niektórych urz¹dzeñ siêga
kilkunastu, a nawet kilkudziesiêciu lat, jak np.
telewizorów, lodówek, pralek, itd., a wiêc kosz-

ty zwi¹zane ze
zu¿yciem m.in.
energii bêd¹
ponoszone
przez ca³y czas
u¿ytkowania
urz¹dzenia.
Dla obliczenia op³acalnoœci
zakupu
i eksploatacji
urz¹dzenia elektrycznego wykorzystaæ mo¿na jeden z wielu kalkulatorów
dostêpnych w
internecie. Przyk³adem takiego
rozwi¹zania jest
„Kalkulator
LCC”. Warto
zwróciæ równie¿ uwagê na
etykietê, która
opisuje efektywnoœæ energetyczn¹ urz¹dzenia. Poni¿ej przedstawiono opis etykiety:

Nazwa dostawcy/
marka oraz identyfikator modelu
10 klas
energetycznych

Pojemnoœæ przestrzeni
ch³odzenia bez stref
oznakowanych
gwiazdkami

OŒWIETLENIE DOMOWE
Obecnie istnieje kilka rodzajów oœwietlenia: klasyczne ¿arówki (powoli ju¿ wypierane), ¿arówki halogenowe, œwietlówki kompaktowe, diody LED.

Wszystkie te typy oœwietlenia maj¹ pewne cechy, wady i zalety.
Klasyczne ¿arówki charakteryzuj¹ siê
nisk¹ cen¹, ale najwy¿szym poborem pr¹du
oraz najni¿sz¹ trwa³oœci¹ w porównaniu do
innych Ÿróde³ pr¹du.
¯arówki halogenowe s¹ nieco dro¿sze od
¿arówek klasycznych, ale charakteryzuj¹ siê
równie¿ nieco ni¿szym poborem pr¹du.
Œwietlówki kompaktowe charakteryzuj¹
siê niewygórowan¹ cen¹, niskim poborem
pr¹du, wysok¹ trwa³oœci¹ – jednak do ich wad
zaliczyæ mo¿emy koniecznoœæ rozpalania siê
oraz du¿y rozmiar niepozwalaj¹cy na zastosowanie w wielu oprawach.
Ostatnim najbardziej efektywnym energetycznie Ÿród³em oœwietlenia s¹ rozwi¹zania
wykorzystuj¹ce diody LED. Rozwi¹zanie to
cechuje siê bardzo niskim poborem pr¹du,
wysok¹ trwa³oœci¹, niewielkimi rozmiarami
oraz stosunkowo niewielk¹ iloœci¹ wydzielanego ciep³a, co umo¿liwia zastosowanie tego
typu oœwietlenia w pobli¿u drewna. Do wad
tego rozwi¹zania mo¿emy zaliczyæ wysok¹
cenê.
Poni¿ej (z prawej) przedstawiono przyk³adowy roczny rachunek za oœwietlenie dla
domu, 4 pokojowego oœwietlanego przez ró¿-

Klasa efektywnoœci
energetycznej
Roczne zu¿ycie energii
(w kWh)
Emisja ha³asu (dB)
Ca³kowita pojemnoœæ
przestrzeni zamra¿ania

Zród³o: http://zarowki.czy-warto-kupic.pl/

ne typy oœwietleñ (podany rachunek zak³ada za³¹czanie oœwietlenia przez 4 godziny
dziennie w ka¿dym pokoju, ca³y rok. W ka¿dym pokoju zainstalowana ¿arówka 100 W
lub jej odpowiednik).

Punkty kolporta¿u
NOT
ATNIKA ŒWIERADOWSKIEGO
NOTA
ŒWIERADÓW

- sklep EKO (ul. Sienkiewicza), sklep odzie¿owy A&J
(róg ul. Zdrojowej i Piastowskiej), sklep AGD (ul. Piastowska), hurtownia papierosów (ul. Piastowska), 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 10 czerwca, 15 lipca i 12
sierpnia 2015 r., a materia³y do poszczególnych wydañ prosimy dostarczaæ w nieprzekraczalnych terminach: do 26 maja, 1 i 29 lipca 2015 r.

 Bierz szybki prysznic. Zast¹p natrysk
wersj¹ oszczêdnoœciow¹, z ma³ym strumieniem;
Do k¹pieli nape³niaj wannê w 1/3, przedtem zatkaj odp³yw korkiem;
 Zakrêcaj kran, kiedy myjesz zêby, golisz siê lub myjesz twarz;
 U¿ywaj zmywarki i pralki tylko wtedy,
gdy s¹ pe³ne lub ustaw program oszczêdnoœciowy zu¿ywaj¹cy wodê w iloœci adekwatnej do wielkoœci za³adunku;
 Kiedy zmywasz naczynia rêcznie nape³nij jedn¹ komorê zlewu, a nastêpnie sp³ukuj szybko pod niewielkim strumieniem bie¿¹cej wody;
 Zaizoluj rury. Bêdziesz mia³ szybciej
ciep³¹ wodê i unikniesz jej marnowania, kiedy siê podgrzewa;
 Dostosowuj¹c temperaturê ciep³ej
wody, zamiast zwiêkszaæ strumieñ spróbuj go
zmniejszaæ;
 Przy wymianie starego WC na nowy
pomyœl nad zainstalowaniem sp³uczki z przyciskiem reguluj¹cym iloœæ sp³ukiwanej wody;
 Zamontuj baterie jednouchwytowe.
Regulacja temperatury za pomoc¹ dwóch kurków to strata czasu i wody. Kran jednouchwytowy regulujê temperaturê natychmiast;

OSZCZÊDZANIE WODY
Istotnym elementem wp³ywaj¹cym na zanieczyszczenie œrodowiska jest zu¿ycie wody
zw³aszcza tej która wymaga podgrzania. Poni¿ej przedstawiono kilka istotnych wskazówek jak ograniczyæ jej zu¿ycie:
 Unikaj zbêdnego sp³ukiwania toalety.
Chusteczki, owady i inne tego typu œmieci
wynieœ raczej do kosza na odpadki ni¿ do
toalety;

 Trawnik podlewaj oszczêdnie. Ogóln¹
regu³¹ jest to, ¿e trawa potrzebuje podlewania latem co 5-7 dni. Obfity deszcz eliminuje
koniecznoœæ podlewania nawet do 2 tygodni;
 Podlewaj trawniki wczesnym rankiem
lub póŸnym wieczorem, kiedy temperatura
i prêdkoœæ wiatru s¹ najni¿sze. To redukuje
straty wynik³e na skutek parowania;
Unikaj zbyt du¿ej iloœci nawozów, gdy¿
zwiêkszaj¹ one zapotrzebowanie trawy na
wodê. Stosuj te, które zawieraj¹ wolno uwalniaj¹ce siê nierozpuszczalne w wodzie formy
azotu;
 Okrywaj ziemiê kor¹ dla zachowania
wilgotnoœci, a dodatkowo mo¿emy kontrolowaæ chwasty, które konkuruj¹ z roœlinami
o wodê;
 Jeœli mieszkasz w domu jednorodzinnym, zastanów
siê nad za³o¿eniem zbiornika
na wodê deszczow¹. Z powodzeniem
mo¿na j¹ wykorzystywaæ do
podlewania
ogródka.

Opracowanie:
Fokus2 Sp. z o.o.
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Czy mo¿na pomóc pani Krystynie?

KOMIN
GROZY

28 kwietnia przy ulicy Zau³ek zapali³y
siê sadze w kominie. Po¿ar wybuch³ w budynku jednorodzinnym, a ogieñ by³ trudny
do ugaszenia ze wzglêdu na to, ¿e ogarn¹³
ca³y szyb kominowy (na zdjêciu), który
w dodatku by³ w tragicznym stanie technicznym. Na szczêœcie nikomu nic siê nie sta³o,
ca³a akcja trwa³a ok. 2 godzin, a udzia³
w niej wziê³y jednostki OSP Œwieradów oraz
PSP Lubañ.

4

Dzieñ póŸniej ok. godz. 21.40 dy¿urny PSP
zosta³ poinformowany o po¿arze w budynku
jednorodzinnym przy ulicy Traugutta w Œwieradowie. Spaleniu uleg³y drzwi od wêdzarni
oraz zosta³ nadpalony strop przy kominie.
Aby dostaæ siê do zarzewia ognia, stra¿acy musieli wyci¹æ czêœæ zabudowy stropu.
Dziêki szybkiej reakcji s¹siadów ogieñ nie
rozprzestrzeni³ na górn¹ czêœæ budynku. Nadpaleniu uleg³y przewody elektryczne, Pogotowie Energetyczne musia³o odci¹æ pr¹d od
budynku. Na szczêœcie stra¿acy szybko uporali siê z po¿arem, oby³o siê bez wiêkszych
strat materialnych, nikomu nic siê nie sta³o,
a lokatorzy mogli szybko wróciæ do domu.
Na miejsce zdarzenia zadysponowano
Pogotowia – poza Energetycznym tak¿e Gazowe, dwie jednostki OSP ze Œwieradowa,
dwie z OSP Pobiedna i 3 z PSP Lubañ.
Tekst i zdjêcie Mateusz Szumlas

Jedna z mieszkanek Œwieradowa znajduje
siê w bardzo ciê¿kiej sytuacji. Kobieta mieszka³a w mieszkaniu komunalnym przy ul. Górskiej, jednak¿e urzêdnicy UM stwierdzili, i¿
ma za du¿y metra¿ na jedn¹ osobê i postanowili, ¿e przenios¹ j¹ do mieszkania zastêpczego przy ul. Willowej. Mia³a tam zamieszkaæ
na krótki okres, a zrobi³o siê 12 lat.
Na pocz¹tku mieszkanie zosta³o wyremontowane, niestety, ju¿ po 5 miesi¹cach na œcianach zaczê³y wychodziæ wilgoæ i grzyb (w
pomieszczeniu tym znajdowa³a siê niegdyœ
komórka s¹siadów). Lokatorka i jej znajomi
poruszali sprawê mieszkania w urzêdzie, ale
bez efektów. Kobieta jest osob¹ chor¹, praktycznie po mieszkaniu siê nie porusza. Prosi³a o remont lokalu, jako ¿e z powodów zdrowotnych i finansowych nie jest w stanie zrobiæ tego sama. Teraz ma niewielkie zad³u¿enie, ale nie chce p³aciæ, gdy¿ uwa¿a, ¿e p³acenie za mieszkanie w komórce jest nieludzkie.
Jej emerytura wynosi ok. 690 z³ i musi za
ni¹ zakupiæ leki, ¿ywnoœæ itd. Pani Krystyna
jest zameldowana tymczasowo od 10 lat. Jest
za³amana i nie wie co robiæ, zaœ burmistrz
mówi, ¿e sprawê lokatorki i jej rodziny zna
bardzo dobrze. Mieszkanie przy ul. Willowej
remontowane by³o wielokrotnie, za jego kadencji przynajmniej trzy razy. Budynek jest
stary, poniemiecki, bez fundamentów, wiêc
wilgoæ wychodzi z ka¿dego k¹ta, w dodatku
lokatorka nie dba o lokal i nie wietrzy go. W

innych mieszkaniach w tym budynku nie ma
takiej sytuacji, przekonuje R. Marciniak.
W najbli¿szym czasie mieszkanie to ponownie ma zostaæ wyremontowane, a burmistrz zastanawia siê nad innymi rozwi¹zaniami, np. zaproponowaniem pani Krystynie
przeniesienia siê do rodziny, która mieszka w
pobli¿u, b¹dŸ zaproponowania jej innego lokum.
Apelujê do urzêdników, z panem burmistrzem na czele, o jak najszybsz¹ pomoc tej
schorowanej kobiecie.
Tekst i zdjêcie Mateusz Szumlas

Niestety, takich mieszkañ mamy jeszcze
kilkanaœcie w gminnym zasobie. Najczêœciej
s¹ one w starych przedwojennych budynkach, które nie maj¹ izolacji poziomej, st¹d
ogromne problemy z wilgoci¹. Kolejny problem w takich mieszkaniach, to przemarzanie
œcian z powodu braku ocieplenia zewnêtrznego. W przypadku tego mieszkania wspólnota mieszkaniowa nie ma pieniêdzy, aby
ociepliæ budynek.
W najbli¿szym czasie przeprowadzimy remont tego mieszkania, ale po kilku miesi¹cach sytuacja z wszechobecn¹ wilgoci¹ powtórzy siê. Dlatego najlepszym rozwi¹zaniem
jest przeprowadzenie lokatorki do nowego
lokalu, ale nie dysponujemy takim na terenie
miasta.
W 2010 roku Urz¹d Miasta przej¹³ od likwidowanego zak³adu bud¿etowego gospodarkê mieszkaniow¹. Zak³ad bud¿etowy wydawa³ œrednio rocznie na remont ka¿dego
mieszkania ok. 260 z³, urz¹d wydaje rocznie
1200 z³ na mieszkanie (piêciokrotnie wiêcej).
Ale to wci¹¿ za ma³o. Przy tak niskich miesiêcznych op³atach czynszowych - 3 z³/m2
w mieszkaniach komunalnych i 1,50 z³/m 2
w socjalnych - nie jesteœmy w stanie nad¹¿yæ
za potrzebami. Trzeba te¿ pamiêtaæ, ¿e jeœli

gmina posiada lokal we wspólnotach mieszkaniowych, musi uiszczaæ op³atê na fundusz
remontowy. Wówczas z czynszu zostaje nam
na inwestycje ok. 1 z³ z ka¿dego metra kwadratowego.
Wci¹¿ dok³adamy do zniszczonych mieszkañ komunalnych. S¹dzê, ¿e s¹ dwa wyjœcia,
aby poprawiæ sytuacjê lokatorów i bud¿etu
na gospodarkê mieszkaniow¹. Pierwszy, którego nie proponujê, to drastyczna podwy¿ka
czynszów z 3 z³/m2 do 11 z³/m2. Takie rozwi¹zanie spowoduje zubo¿enie lokatorów, którzy ju¿ dzisiaj maj¹ problemy z uiszczaniem
czynszów. Drugie rozwi¹zanie to przekwaterowanie lokatorów z gminnych lokali do prywatnych (wynajmowanych przez gminê)
i dop³acanie z bud¿etu gminy do czynszu. Takie rozwi¹zanie stosujemy obecnie. Gmina
dop³aca tylko do czynszu i nie musi wydawaæ milionów z³otych na remonty generalne
starych budynków, które wy³¹czamy z eksploatacji. Mieszkañcy unikaj¹ drastycznych
podwy¿ek czynszu za mieszkanie, a gmina nie
musi przeprowadzaæ remontów za miliony z³otych, których nie ma w bud¿ecie.
Mieszkanie pokazane na zdjêciu bêdzie remontowane w najbli¿szych tygodniach.
Roland Marciniak

Kronika policyjna
Zadbajmy razem o bezpieczeñstwo
na drogach powiatu lubañskiego!
Wzorem lat ubieg³ych zachêcamy mieszkañców powiatu lubañskiego do przekazywania nam informacji, uwag i spostrze¿eñ, najlepiej w formie pisemnej lub drog¹
mailow¹, dotycz¹cych stanu nawierzchni i oznakowania, poprawnoœci ruchu na naszym terenie oraz innych uwag odnosz¹cych siê do bezpieczeñstwa w ruchu drogowym.
Wszelkie uwagi, sugestie prosimy kierowaæ w formie pisemnej do Kierownika
Ogniwa Ruchu Drogowego - asp. Grzegorza Hybiñskiego, telefonicznie pod nr telefonu 75 722 90 07 lub te¿ przesy³aj¹c je na jeden z podanych adresów e-mailowych:

dyzurny@
@ luban.wr.policja.gov.pl
@ luban.wr.policja.gov.pl
kpp@
@ luban.wr.policja.gov.pl
oficer.prasowy@

Uzyskane w ten sposób informacje pomog¹ nam w poprawie naszego wspólnego
bezpieczeñstwa na drodze.

PIJA£KI NA ZDROJOWEJ
Dzia³aj¹ ju¿ nowe Ÿróde³ka przy zdrojowym deptaku.
W najbli¿szych tygodniach wykonamy tablice informacyjne
o sk³adzie wody. Ju¿ teraz kilkadziesi¹t osób dziennie pije
wodê z tych Ÿróde³ek. Obecnie podjêliœmy wspó³pracê ze
spó³k¹ uzdrowiskow¹, aby podobne Ÿróde³ka wybudowaæ
w Czerniawie. W jednym i drugim przypadku koncepcjê wykonali naukowcy z Politechniki Wroc³awskiej. By³oby du¿ym
sukcesem, gdyby uda³o nam siê rocznie wybudowaæ jedno
Ÿród³o.
W Œwieradowie spó³ka uzdrowiskowa posiada wiele Ÿróde³
wody mineralnej, któr¹ da³oby siê wykorzystaæ do celów
uzdrowiskowych. Uzdrowisko to nie tylko zadbana zieleñ
i deptaki. To przede wszystkim wykorzystanie zasobów naturalnych. A tym, co nas wyró¿nia wœród innych uzdrowisk,
to du¿a iloœæ Ÿróde³ wód mineralnych. Niestety, wiêkszoœæ
z nich nie jest dostêpna dla kuracjuszy. Woda mineralna w
poide³kach przy deptaku zdrojowym jest ca³kowicie now¹
ofert¹ dla naszych kuracjuszy. Ka¿da woda ma inne w³aœciwoœci. Dziêki dobrej wspó³pracy ze spó³k¹ uzdrowiskow¹
i Politechnik¹ Wroc³awsk¹ uda nam siê wybudowaæ kolejne
Ÿród³a w Œwieradowie i Czerniawie. Jest to kosztowne i ¿mudne przedsiêwziêcie.
Przed nami ostatnia szansa, aby pozyskaæ œrodki unijne
na budowê nowych Ÿróde³ek. Koszt udostêpnienia nowego
Ÿróde³ka wody mineralnej to wydatek kilkuset tysiêcy z³otych.

Na bie¿¹co

w trybie konkursowym, czyli trzeba siê spodziewaæ du¿ej konkurencji ze strony pozosta³ych 153 gmin Dolnego Œl¹ska.
Wed³ug moich szacunków œrednia wartoœæ inwestycji na jeden budynek to wydatek ok. 260 tys. z³.
W naszym mieœcie mamy kilkadziesi¹t budynków, które
mog³yby skorzystaæ z dofinansowania unijnego. Oczywiœcie,
problemów nie zabraknie. Unia Europejska dofinansowuje
pod pewnymi warunkami. W przypadku termomodernizacji
budynków g³ównym kryterium bêdzie uzyskanie du¿ych
oszczêdnoœci na zu¿yciu energii do ogrzewania budynku.
Jeœli z audytu energetycznego wyjdzie, ¿e efekt bêdzie ni¿szy
od wymaganego przez fundusz, wtedy, niestety, taki budynek bêdzie wy³¹czony z programu.
Za dwa tygodnie ruszamy z procedur¹ naboru wspólnot
mieszkaniowych.

jow¹, 3 Maja, Dojazdow¹ (za szpitalem Goplana), odcinkiem
Pi³sudskiego, Wyszyñskiego, Sienkiewicza. To bêdzie taka
oœ spacerowa, od której bêd¹ odchodzi³y mniejsze deptaki.
Za kilka tygodni przyst¹pimy do remontu ulicy Prusa,
która bêdzie wykonana w kategorii deptaka. Oœ spacerowa
powinna byæ nasycana atrakcjami i dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹
zwi¹zan¹ z uzdrowiskiem i turystyk¹. W œrodku osi spacerowej s¹ parki uzdrowiskowe, które kilka lat temu rewitalizowaliœmy.
Niestety, górny nad Domem Zdrojowym jest ma³o odwiedzany przez kuracjuszy. S¹dzê, ¿e g³ówne powody, to ma³a
dostêpnoœæ ze wzglêdu na znacz¹ce przewy¿szenia terenu na
dojœciu. Tak¿e zbyt ma³e nas³onecznienie w tym parku odstrasza goœci. Byæ mo¿e po rewitalizacji pensjonatu Marzenie
wraz z parkami uda siê po³¹czyæ to miejsce z naszym górnym
parkiem zdrojowym. Wtedy te dwa kompleksy bêd¹ stanowi³y ca³oœæ.

REMONT UL. B.CZECHA - NOWE
PO£¥CZENIE DROGOWE?
Rozpocz¹³ siê remont ulicy Bronka Czecha z po³o¿eniem
nowego wodoci¹gu i z modernizacj¹ stacji uzdatniania wody
oraz sieci¹ sanitarn¹. Ta ulica jest bardzo stroma i nawet po
remoncie nawierzchni bêd¹ problemy z podjazdem w okresie
zimowym. Dwa lata temu rozpoczêliœmy dzia³ania, aby ulicê
tê po³¹czyæ z ulic¹ Zródlan¹. W nowym planie zagospodarowania przestrzennego jest zaplanowany ³¹cznik miêdzy tymi
ulicami. Musimy siê domówiæ z w³aœcicielem terenu, na którym zaplanowany jest ³¹cznik. Jeœli siê to uda, ul. Bronka
Czecha przestanie byæ œlep¹ i bêdziemy mogli dojechaæ od ul.
Zródlanej. Takie po³¹cznie o¿ywi tê dzielnicê miasta, a przede
wszystkim poprawi siê bezpieczeñstwo. Równie¿ udostêpnimy nowe grunty, które do tej pory mia³y dostêp do drogi
tylko na mapie. W tej czêœci miasta jest kilkanaœcie hektarów
gruntów, które nadaj¹ siê pod zabudowê mieszkaniow¹ i dzia³alnoœæ gospodarcz¹.

NOWE ZA£O¯ENIA
ZIELENI. OGRODY
PROGRAM
BOT
ANICZNE Z RPO DS
BOTANICZNE
W nowym RPO dla Dolnego Œl¹ska na lata 2014-2020 bêdzie szansa na pozyskanie œrodków na ogrody botaniczne
zwi¹zane z ochron¹ przyrody. Wokó³ Œwieradowa mamy dwa
obszary chronione Natura 2000, dlatego rysuj¹ siê spore szanse, by pozyskaæ œrodki unijne na rewitalizacjê terenów parkowych i tzw. biologicznie czynnych. Najwa¿niejszy projekt
z tej puli to za³o¿enie ogrodu wokó³ budynku Izerskiej £¹ki
w Czerniawie. Kolejne - to dawny park przy dolnym domu
zdrojowym, park zdrojowy w Czerniawie, dzia³ki Nadleœnictwa za starym Urzêdem Miasta.

DEPT
AK ZDROJOWY
DEPTAK
W CZERNIA
WIE
CZERNIAWIE

UW
AGA, WSPÓLNOTY
UWAGA,
MIESZKANIOWE
Za dwa tygodnie rozpoczniemy nabór wspólnot mieszkaniowych do partnerstwa z Gmin¹ w celu pozyskania œrodków
unijnych na termomodernizacjê budynków. Teraz opracowujemy formularz zg³oszeniowy dla wspólnot, który za dwa tygodnie opublikujemy na stronie miasta.
Udzia³ w programie bêd¹ mog³y wzi¹æ tylko dobrze zorganizowane wspólnoty mieszkaniowe, które maj¹ zdolnoœæ finansow¹ zabezpieczenia wk³adu w³asnego do remontu. Dofinansowanie unijne mo¿e wynosiæ nawet 85 proc., ale to jest
maksymalne wsparcie, a my musimy te¿ byæ przygotowani
na mniejsze dofinansowanie.
Pozyskiwanie œrodków unijnych bêdzie odbywa³o siê

Trwa remont ulicy Izerskiej w Czerniawie. To kolejna inwestycja, która poprawi wygl¹d centrum osiedla. Tym bardziej, ¿e jest to uzdrowiskowa strefa A i w pobli¿u znajduje
siê Dom Zdrojowy ze Ÿród³ami. Wykonaliœmy w tym miejscu
remont ulicy Górzystej. Za kilka miesiêcy dokoñczymy Izersk¹
i zostanie nam ulica Sanatoryjna, na której poprawiliœmy nawierzchniê asfaltow¹. Docelowo ulica Sanatoryjna powinna
byæ równie¿ wykonana w kategorii deptaka zdrojowego.
Oczywiœcie, jeszcze du¿o trzeba zainwestowaæ w centrum
Czerniawy, aby przypomina³o uzdrowisko. Ale co roku poprawiamy wygl¹d tego miejsca. Ostatnio spó³ka uzdrowiskowa przeprowadzi³a rozbiórkê budynku starej rozlewni wody
mineralnej Czerniawianka. Jeszcze wczeœniej uda³o siê nak³oniæ do rozbiórki w³aœciciela ruiny po starej poczcie. Zosta³
nam jeszcze budynek Kwarcytu. Jeœli utrzymamy taki zakres
inwestycji w Czerniawie, za kilka lat bêdzie widaæ efekty.
Naturalnie plany musz¹ byæ poparte pieniêdzmi. Do ka¿dej inwestycji, nawet dofinansowanej z UE, musimy mieæ
œrodki na wk³ad w³asny. Jedyne rozwi¹zanie, to zwiêkszanie
dochodów bud¿etu naszej gminy poprzez pozyskiwanie nowych inwestorów, którzy bêd¹ p³aciæ podatki i tworzyæ nowe
miejsca pracy.

DEPT
AK ZDROJOWY DEPTAK
UL. PRUSA
Konsekwentnie realizujemy wykonanie deptaka zdrojowego w Œwieradowie, który bêdzie przebiega³ ulicami: Zdro-

MIESZKANIOWY
Podpisaliœmy umowê z Uniwersytetem Wroc³awskim na
wykonanie pakietu dokumentów wdra¿aj¹cych program pozyskiwania nowych mieszkañ i mieszkañców w naszym mieœcie. Ogólne za³o¿enia to: budowanie i sprzedawanie mieszkañ z du¿¹ bonifikat¹ dla nowych mieszkañców, jak równie¿
dla rodzin, które nie maj¹ w³asnego „m”. Kupuj¹cy mieszkanie w zamian za otrzyman¹ bonifikatê przy zakupie bêdzie
zobowi¹zany do przeniesienia swoich spraw ¿yciowych do
naszego miasta, np. sk³adanie deklaracji PIT w lubañskim
Urzêdzie Skarbowym (gmina zyska udzia³ w podatku PIT
w wysokoœci 37,5 proc.). Dochód naszego bud¿etu z jednego
zamieszka³ego mieszkania wyniesie ok. 3.500 z³ rocznie. Oczywiœcie bêd¹ te¿ ograniczenia dla kupuj¹cego, np. nie bêdzie
móg³ podnaj¹æ mieszkania ani sprzedaæ przez kilkanaœcie lat.
Trzyosobowa grupa naukowców ma 6 miesiêcy na wykonanie swojej pracy. Jeœli nie pojawi¹ siê nieprzewidziane przeszkody, pierwsze mieszkania w ramach tego programu bêdziemy budowaæ wiosn¹ 2016 roku. Mam nadziejê, ¿e uda
nam siê organizacyjnie przygotowaæ do tego trudnego przedsiêwziêcia. Na bie¿¹co bêdê informowa³ o postêpach programu.

ROZBUDOW
A SZKÓ£
ROZBUDOWA
O NOWE PRACOWNIE

W nowym Regionalnym Programie Operacyjnym dla Dolnego Œl¹ska na lata 2014-2020 (RPO DS) bêd¹ œrodki na rozbudowê placówek oœwiatowych o sale lekcyjne (matematyczne, fizyczne, chemiczne, biologiczne). Powinniœmy podj¹æ
dzia³ania, aby pozyskaæ te œrodki, tym bardziej, ¿e w obu
naszych szko³ach brakuje dobrze wyposa¿onych pracowni.
Jeœli Rada Miasta wyrazi
zgodê, do koñca roku powinniœmy wykonaæ dokumentacjê techniczn¹ z pozwoleniem na budowê.
Konkurs w RPO DS rozpocznie siê na prze³omie
roku 2015/2016.
Roland Marciniak
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Jak siê pozbyæ wielkich
gabar ytów?
Na zg³oszenie telefoniczne z nieruchomoœci zamieszka³ych odbierane bêd¹
odpady wielkogabarytowe, czyli takie,
których nie mo¿emy przewieŸæ w³asnym
samochodem osobowym:
1. Meble, np. sto³y, krzes³a, szafy, szafki, komody,
meble kuchenne, kanapy,
³ó¿ka, tapczany i rega³y;
2. Z³om elektryczny
i elektroniczny, np. sprzêt
RTV, AGD i oœwietleniowy
(bez ¿arówek i œwietlówek);
3.Opony do pojazdów
osobowych (o masie ca³kowitej nie wiêkszej ni¿ 3,5
tony);
4.Inne wyposa¿enie wielkogabarytowe, takie jak: dywany, wyk³adziny, wózki
dzieciêce i inwalidzkie, rowery;
Nie bêd¹ odbierane odpady
poremontowe – drzwi, oœcie¿nice, stare okna, wanny, kabiny
prysznicowe, ceramika ³azienkowa, gruz, opakowania po materia³ach budowlanych i farbach.
Warto pamiêtaæ, ¿e odpady
budowlano-rozbiórkowe, pochodz¹ce z remontów prowadzonych samodzielnie na nieruchomoœciach zamieszka³ych, s¹
odbierane na zg³oszenie telefoniczne po wczeœniejszym wype³nieniu przez zainteresowanego
oœwiadczenia o warunkach za
udostêpnienie kontenera przeznaczonego do gromadzenia innych ni¿ niebezpieczne odpadów
budowlano-rozbiórkowych.
Wiêcej informacji pod nr. tel.
75 78 16 324. (MR)

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

MAJ/CZERWIEC 2015

Poniedzia³ek Wtorek

GODZINY OTWARCIA

PSZOK

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

Czwartek

Pi¹tek

Wiosna inwestycyjna O G £ O S Z E N I E

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”.
Udzia³ 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!

Sezon inwestycyjny w pe³ni - firma BUDAGRO z Pieñska wykonuje przebudowê ujêcia
wody pitnej Bronka Czecha wraz z przy³¹czami energetycznymi, budow¹ sieci wodoci¹gowej,
kanalizacji sanitarnej i deszczowej (na zdjêciu powy¿ej). Gmina zap³aci za to firmie 999.990 z³,
a BUDAGRO ma czas do koñca czerwca na dokoñczenie i rozliczenie robót.
Zdjêcie poni¿ej przedstawia pocz¹tek robót przy odbudowie nawierzchni drogi w ul. Izerskiej (wraz z odwodnieniem) na d³ugoœci 750 m, przy œredniej szerokoœci 6 m. Z lewej strony
widaæ ju¿ czêœciowo zerwan¹ warstwê trylinki, uk³adane s¹ krawê¿niki, a nowa nawierzchnia
u³o¿ona bêdzie z betonowej kostki brukowej.
Ul. Izerska jest jedn¹ z trzech przewidzianych do modernizacji w ramach usuwania skutków powodzi z lat 2011 i 2013 (pozosta³e ulice to Zacisze i Prusa), a wszystkie modernizowaæ
bêdzie wy³onione w przetargu Przedsiêbiorstwo Robót Drogowych z Ja³owca (pod Lubaniem).
Ca³oœæ zadania popowodziowego kosztuje nieco ponad 2 mln z³, a roboty musz¹ zostaæ
zakoñczone do 31 sierpnia br.

UM wykazuje
Burmistrz Miasta Œwieradów-Zdrój
informuje, ¿e na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Miasta zosta
zosta³³ wywieszon
wywieszonyy wykaz - na okres 21 dni - do wgl¹du
w godzinach pracy urzêdu:
13 maja - w sprawie wyznaczenia do
sprzeda¿y w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego numer 4 w budynku przy
ul. Wczasowej 15, na rzecz najemcy wraz
z oddaniem w u¿ytkowanie wieczyste u³amkowej czêœci dzia³ki
nr 38/8, am. 3, obr. IV.
13 maja - w sprawie przeznaczenia do
wydzier¿awienia w drodze bezprzetargowej
nieruchomoœci niezabudowanych, po³o¿onych przy ul. ¯wirki i Wigury, oznaczonych
geodezyjnie jako dzia³ki
nr 7, am. 14, obr. VI, o pow. 43 m2
nr 8, am. 14, obr. VI, o pow. 609 m2
- z przeznaczeniem na prowadzenie ogro-

du przydomowego.
13 maja - w sprawie wyznaczenia do sprzeda¿y w trybie bezprzetargowym nieruchomoœci zabudowanej budynkiem u¿ytkowym kot³owni¹, po³o¿onej przy ul. J. Korczaka
i oznaczonej wed³ug ewidencji gruntów
dzia³k¹
nr 51/16, am. 10, obr. IV o pow. 706 m2.
13 maja - w sprawie wyznaczenia do sprzeda¿y nieruchomoœci w trybie przetargu ograniczonego do w³aœcicieli nieruchomoœci przyleg³ych
dzia³ka nr 43/1, am. 10, obr. IV, o pow.
0,0703 ha - przy ul. 11 Listopada i Korczaka.
13 maja - w sprawie przeznaczenia do wydzier¿awienia w drodze bezprzetargowej czêœci nieruchomoœci niezabudowanej, po³o¿onej przy ul. G³ównej, oznaczonych geodezyjnie jako dzia³ki
nr 11, am. 4, obr. I, o pow. 134 m2
- z przeznaczeniem na prowadzenie ogrodu przydomowego.
(opr. aka)

10 kwietnia gmina podpisa³a umowê z
konsorcjum, w sk³ad którego wchodz¹ firmy:
EKO-BART ze Œwieradowa (lider) i Zak³ad
Utylizacji Odpadów Komunalnych IZERY
z Lubomierza (partner) - na zadanie pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej ŒwieradówZdrój”.
Konsorcujm rozpocznie realizacjê rocznej
umowy 1 lipca br., za któr¹ gmina zap³aci 864
tys. z³.
17 kwietnia dokonano otwarcia 9 ofert,
jakie wp³ynê³y po og³oszonym przetargu na
„Usuwanie skutków powodzi z 2011 i 2013
roku poprzez realizacjê ni¿ej wymienionych
zadañ:
1. Odbudowa nawierzchni drogi wraz z
systemem odwodnienia - ul. Izerska, etap I
(powódŸ czerwiec 2013 r.);
2. Odbudowa nawierzchni drogi wraz z
systemem odwodnienia - ul. Prusa (powódŸ
sierpieñ 2011 r.);
3. Odbudowa nawierzchni drogi wraz z
systemem odwodnienia - ul. Zacisze (powódŸ
sierpieñ 2011 r.).”
Poszczególne firmy przedstawi³y nastêpuj¹ce oferty (w nawiasach podano sumê
punktów po uwzglêdnieniu ceny, wartoœci
technicznej, sposobu realizacji zamówienia,
harmonogramu realizacji zamówienia oraz jakoœci):
1. Konsorcjum: FHUT PAWE£ ze Szklarskiej Porêby (lider) oraz BUDROMAX z Gryfowa (partner) - 2.890.000 z³ (71,99);

2. PRO-TRA BUILDING z Wroc³awia 2.878.200 z³ (70,26);
3. KAMA z Mys³akowic - 2.804.780,84
z³ (68,97);
4. PB REJJS ze Z³otoryi - 2.697.000 z³
(75,65);
5. Konsorcjum: AXYO.PL z Podgórzyna
(lider) oraz FILIGRAN z Jeleniej Góry (partner) - 2.677.777,77 z³ (77,15);
6. Konsorcjum: Jeleniogórskie Przedsiêbiorstwo Robót Drogowych z Jeleniej Góry
(lider) oraz COM-D z Jawora - 2.658.531,76
z³ (75,65);
7. SKANSKA z Warszawy - 2.526.018,99
z³ (83,36);
8. BUDAGRO z Pieñska - 2.346.550,21
z³ (88,05);
9. Przedsiêbiorstwo Robót Drogowych z
Ja³owca - 2.064.156,85 z³ (91,00).
23 kwietnia gmina podpisa³a umowê z PRD
z Ja³owca, które na zrealizowanie zadania ma
czas do koñca sierpnia br.
6 maja og³oszono przetarg na œwiadczenie us³ug sukcesywnego wywozu i zagospodarowania ustabilizowanych komunalnych
osadów œciekowych z Gminy Miejskiej Œwieradów-Zdrój. Gmina zamierza z wy³onionym
wykonawc¹ podpisaæ dwuletni¹ umowê na
odbiór, transport i zagospodarowanie poprzez
odzysk lub unieszkodliwianie komunalnych
osadów œciekowych w iloœci ok. 1.100 Mg/
rok.
Termina sk³adania ofert mija 14 maja br.
(opr. aka)

Op³ata za korzystanie z zezwolenia
Przypominamy przedsiêbiorcom prowadz¹cym sprzeda¿ napojów alkoholowych, ¿e z dniem 31 maja br. up³ywa termin wniesienia op³aty – II raty za
korzystanie z zezwolenia w roku 2015.
Op³atê w nale¿nej wysokoœci wnosi siê bezgotówkowo na rachunek bankowy gminy - BZ WBK S.A. 84 1090 1997
0000 0001 1109 8505.
Na przelewie nale¿y dok³adnie wpisaæ numer zezwolenia.
Po dokonaniu op³aty, przedsiêbiorcy
obowi¹zani s¹ do przed³o¿enia w hurtowni, przy zakupie alkoholu odpowiedniego dowodu potwierdzaj¹cego dokonanie op³aty za korzystanie z zezwolenia – zamiast dotychczasowego zaœwiadczenia o dokonaniu tej op³aty. H.S
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Jak co roku o tej porze uczniowie ostatnich klas gimnazjum coraz czêœciej i konkretniej zaczynaj¹ myœleæ o swojej dalszej
drodze zawodowej i szkolnej. Aby u³atwiæ im
wybór szko³y ponadgimnazjalnej i sprawiæ,
by by³ on jak najbardziej trafny, oprócz wielu zajêæ i rozmów na ten temat w szkole oraz
wizyt przedstawicieli szkó³ ponadgimnazjalnych przyje¿d¿aj¹cych z ofert¹ swoich szkó³,
organizujemy tzw. wycieczki zawodoznawcze, czyli wyjazdy do wybranych szkó³ œrednich w naszej okolicy, w ramach Dni Otwartych.
Jesteœmy chêtnie zapraszani przez niemal
wszystkie szko³y regionu, lecz z koniecznoœci mo¿emy wybraæ tylko niektóre, te, do których wybieraj¹ siê najliczniej nasi uczniowie.
Do pozosta³ych przyszli absolwenci mog¹
pojechaæ samodzielnie i naocznie poznaæ
ofertê edukacyjn¹ proponowan¹ im przez
szko³y. W tym roku do tej pory odwiedziliœmy 5 szkó³: Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Biedrzychowicach, Zespó³ Szkó³ Licealno-Gimnazjalnych w Mirsku, Zespó³ Szkó³
Ponadgimnazjalnych (s³ynny „Mickiewicz”)
w Lubaniu oraz dwa Zespo³y Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Lubaniu - pierwszy potocznie zwany KZL-em, drugi to popularny
ZNTK.
Proponowana gimnazjalistom oferta jest
bogata i ró¿norodna, szko³y oferuj¹ swoim
przysz³ym uczniom do wyboru wiele kierunków i profili kszta³cenia, zarówno w 3-letnich
liceach, jak i 4-letnich technikach. Staraj¹c
siê sprostaæ wymaganiom rynku i zapotrzebowaniu na pracowników w bran¿ach popularnych na naszym terenie (obs³uga ruchu
turystycznego, hotelarstwo), szko³y te otwieraj¹ klasy o tych profilach. Zespó³ w Biedrzychowicach czy KZL w Lubaniu mog¹ pochwaliæ siê udzia³em uczniów w praktykach
zagranicznych w hotelach w Austrii, Francji,
W³oszech czy w wiod¹cych hotelach w Polsce.
Dla uczniów, którzy chc¹ kontynuowaæ
naukê na studiach wy¿szych, najlepsz¹ propozycj¹ s¹ licea ogólnokszta³c¹ce, które proponuj¹ uczniom wiele profili dopasowanych
do ich zainteresowañ i mo¿liwoœci oraz przy-

Co dalej, gimnazjalisto?

Ala robi Uli „krwawe sznyty” na przedramieniu (lekcja chemii w „Mickiewiczu”). Poni¿ej uczniowie obserwuj¹ pokaz ratowania ofiary wypadku (KZL Lubañ)

nas na trochê „inne” lekcje chemii, geografii
czy matematyki i angielskiego oraz na przedstawienie przygotowane przez uczniów,
w KZL mogliœmy zobaczyæ akcjê udzielania
pomocy medycznej, natomiast w ZNTK
uczniowie przekonali siê naocznie, jak powstaje pr¹d, mogli zmierzyæ natê¿enie krzyku
ich kole¿anki Uli oraz pos³uchaæ rapuj¹cego
kolegi.
Wyjazdy te na pewno przybli¿y³y naszym
uczniom ofertê szkó³, które ju¿ niebawem bêd¹
musieli wybraæ. Na razie czeka ich intensywna nauka i praca, by zdobyæ jak najlepsze
oceny na œwiadectwie, bo te te¿ s¹ punktowane i oprócz wyników egzaminów gimnazjalnych zadecyduj¹ w du¿ej mierze, czy wybrana szko³a przyjmie potencjalnego kandydata. Od tych punktów zale¿y, czy uczeñ osi¹gnie próg gwarantuj¹cy dostanie siê do wymarzonej szko³y.
¯yczê naszym przysz³ym absolwentom
trafnego wyboru szko³y ponadgimnazjalnej.
Ilona Tomczyk

sz³ych planów zawodowych. „Mickiewicz”
ma do zaoferowania a¿ szeœæ klas profilowanych, KZL - trzy (w tym proobronne i ratownictwo medyczne z promocj¹ zdrowia).
Ka¿da z odwiedzanych przez nas szkó³,
chc¹c byæ t¹ jedyn¹, wybran¹ we wrzeœniu
przez tegorocznych absolwentów, przygotowa³a ciekawe prezentacje, pokazy, lekcje,
wystêpy artystyczne, wystawy, a nawet wymyœlny poczêstunek. Najbardziej niezwyk³a
by³a dla nas kuchnia molekularna, której wytwory przygotowywane by³y na naszych
oczach i których mogliœmy skosztowaæ
w ZSP w Biedrzychowicach. W „Mickiewiczu” braliœmy udzia³ w doœwiadczeniach na
lekcji chemii i uczniowie mogli sterowaæ z telefonu komórkowego robotem z klocków
Lego wykonanym przez uczniów (dla naszych
uczniów nie by³o to nowoœci¹, bo my te¿ wiemy, co to robotyka w szkole). Mirsk zaprosi³

Wiêc chodŸ, posprz¹taj ten œwiat...
Z okazji Miêdzynarodowego Dnia Ziemi
22 kwietnia w Izerskiej £¹ce zainicjowano
akcjê „Sprz¹tania Œwiata”, w któr¹ zaanga¿owa³a siê Szko³a Podstawowa nr 2 w Czerniewie. Dzieci zaczê³y od zajêæ dotycz¹cych
segregacji œmieci, prowadzonych przez Teresê Jurewicz, potem zapozna³y siê z prezentacj¹ multimedialn¹ i zdjêciami na temat:
„Jak wygl¹daæ wkrótce bêdzie Ziemia, jeœli
nie zaczniemy jej szanowaæ”, by na koniec
w holu obejrzeæ wystawê pt. „Ziemia - zielona kraina” (fot. 1), na któr¹ z³o¿y³y siê ich
w³asne prace oraz rysunki uczniów klas
pierwszych z Krakowa, którzy przebywali
w Domu Wczasów Dzieciêcych na zielonej
szkole.
Po zajêciach ka¿da klasa otrzyma³a worki
na œmieci oraz rêkawiczki i dzieci ruszy³y na
sprz¹tanie gminnych dzia³ek w okolicy ul.
Lwóweckiej, oczyszczalni œcieków (fot. 2),
Izerskiej £¹ki, Czarciego M³yna oraz pobliskich rowów przy drogach. W ci¹gu pó³torej
godziny pracy zebra³y 14 du¿ych 120-litrowych worków na œmieci, najwiêcej szk³a i pla-
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1.
stiku.
Po „wysprz¹taniu œwiata” uczniowie wrócili do Izerskiej £¹ki, gdzie w sali komputerowej wype³niali ankiety poœwiêcone segregacji œmieci.
Ankieta sk³ada³a siê z 5 pytañ, nale¿a³o
zakreœliæ w³aœciw¹ odpowiedŸ:
1. Czy uwa¿asz, ¿e warto segregowaæ

œmieci? (tak, nie);
2. Czy wiesz, jak nale¿y segregowaæ œmieci? (tak, nie, nie jestem pewny);
3. Czy segregujesz œmieci w swoim domu?
(tak, nie, czasami);
4. Jeœli segregujesz œmieci, to od jak dawna? (mniej ni¿ rok, 1-3 lat, powy¿ej 3 lat);
5. Czy starasz siê ograniczaæ iloœæ wytwarzanych odpadów? (tak, nie).
50 ankiet wype³nionych zosta³o jak marzenie, czyli na wszystkie pytania wype³niaj¹cy ankietê zakreœlili odpowiedŸ twierdz¹c¹,
w tym tylko 13 osób napisa³o, i¿ segreguje
œmieci mniej ni¿ rok.
Wszyscy (czyli 94) w pierwszym pytaniu
zakreœlili odpowiedŸ, ¿e warto segregowaæ
œmieci (choæ oœmioro uczniów napisa³o, i¿ nie
próbuje ograniczaæ iloœci wytwarzanych odpadów). 9 osób napisa³o, ¿e nie segreguje
œmieci w domu, 19 - ¿e tylko czasami je segreguje, a 2 – ¿e nie segreguje w domu i nie stara
siê ograniczyæ.
Co ciekawe, tylko jedna osoba napisa³a,
¿e nie wie, jak segregowaæ œmieci, a szeœcioro - ¿e nie jest pewna jak segregowaæ.
Pocieszaj¹ce jest to, ¿e w opinii m³odzie¿y warto segregowaæ œmieci, ¿e zdecydowana wiêkszoœæ wie, jak je nale¿y segregowaæ
i czyni to (choæ nie wszyscy uwa¿aj¹, ¿e nale¿y ograniczaæ iloœæ wytwarzanych odpadów). Wiêkszoœæ z osób wype³niaj¹cych ankietê segreguje œmieci przynajmniej od roku,
a du¿a grupa ju¿ ponad 3 lata.
Po wype³nieniu ankiet wszyscy wrócili do

szko³y, gdzie czeka³y ju¿ na nich ciep³e kie³baski ufundowane przez burmistrza - w ramach podziêkowañ za zaanga¿owanie w akcjê i w³o¿ony trud.
W Œwieradowie podobn¹ akcjê z uwagi
na egzaminy gimnazjalne przeprowadzono
tydzieñ póŸniej – 29 kwietnia. Uczniowie klas
IIa i IIb wyruszyli w teren celem zbadania
stopnia zaœmiecenia œrodowiska naturalnego, a miejscem wybranym do posprz¹tania
by³a ul. W. Jagie³³y. To nie by³o przypadkowe miejsce – dzieci sprz¹ta³y tu we wrzeœniu
2014 r. i by³y zdumione iloœci¹ zebranych
w ci¹gu 40 minut odpadów, nagromadzonych
na kilkudziesiêciu raptem metrach przez pó³
roku. Najwiêksz¹ niespodziank¹ by³ worek
pampersów, które po namokniêciu by³y tak
ciê¿kie, ¿e nawet nauczyciel mia³ problem z
doniesieniem worka do ulicy.
Efekty „lekcyjnej godziny czystoœci” to
dwa wory szk³a, wór plastiku, wór puszek
metalowych i tyle¿ aluminiowych oraz worek
brudów zmieszanych; wszystko zosta³o
sprawnie odebrane przez firmê odpowiedzialn¹ za wywóz nieczystoœci.
30 kwietnia uczniowie klasy VI ze Szko³y
Podstawowej w Pobiednej posadzili przy Izerskiej £¹ce 16 sadzonek bukowych (fot. 3),
obiecuj¹c, ¿e bêd¹ o drzewkach pamiêtaæ
i systematycznie sprawdzaæ, jak rosn¹.

cd. na str. 9 

Miejska Biblioteka
Publiczna „Izerka”
w Œwieradowie–Zdroju
og³asza
konkurs plastyczny na wizerunek pn.
„IZERKA widziana oczami dziecka”
Prace wykonane technik¹ dowoln¹ na
kartkach w formacie A3 prosimy sk³adaæ do 12 czerwca w „Izerce”.
Zakoñczy³a siê IX edycja najbardziej rozpoznawalnego w Polsce plebiscytu bran¿y SPA &
Wellness - SPA PRESTIGE AWARDS 2014/2015 - i po raz dziewi¹ty wrêczono nagrody dla
najlepszych Hoteli SPA & Wellness i DAY SPA w Polsce. G³osowanie odbywa³o siê od grudnia
2014 r. do lutego 2015 r. w dwóch etapach. Hotele SPA, aquaparki i DAY SPA wybierane by³y
poprzez g³osowanie internetowe oraz smsy, m.in. przez u¿ytkowników portali spahotele.pl
i spa-info.pl oraz przez wielu goœci hoteli i salonów kosmetycznych. Oddano prawie 35.000
g³osów. Organizator Gali, czyli firma Comfortum Travel & Projects, promuje tak¿e ideê plebiscytu poprzez w³asny katalog „Hotele SPA & Wellness” (bêdzie mia³ swoj¹ dziesi¹t¹ premierê).
W g³osowaniu internetowym oraz poprzez wybór jury najlepszym Hotelem SPA & Wellness w Polsce zosta³ Bukovina Terma Hotel SPA/Bukowina Tatrzañska (II - Hotel SPA Dr
Irena Eris Wzgórza Dylewskie/Wysoka Wieœ, III - MALINOWY ZDRÓJ Hotel**** Medical SPA/
Solec-Zdrój).

NASZE W

SPA NIA£E TRIO
W kategoriach g³ównych ocenianych przez jury i publicznoœæ statuetki odebra³y: Najlepsze Day SPA w Polsce - Klinika LA PERLA SPA/
Zakopane; Objawienie SPA Roku - Hotel Piwniczna SPA & Conference/
Piwniczna-Zdrój; SPA Prestige Design Award - Herbarium Hotel & SPA/
Chomi¹¿a Szlachecka.
W subkategoriach ocenianych wy³¹cznie przez publicznoœæ poprzez
g³osowanie œwieradowskie placówki zwyciê¿y³y z trzech kategoriach:
Najlepszy resort SPA - MALINOWY DWÓR Hotel**** Medical SPA;
Najlepsze FEMI & Baby SPA - Cottonina Villa & Mineral SPA Resort;
Najlepsze family SPA - Hotel & Medi-SPA Bia³y Kamieñ.
W konkursie uczestniczy³o ponad 80 obiektów SPA z ca³ej Polski,
a do fina³owych trójek przesz³o 36 obiektów. Uhonorowano je na Gali,
któr¹ w Hotelu Airport Okêcie prowadzi³a aktora Joanna Kurowska i na
której pojawi³o siê wiele znanych twarzy, jak Olga Boñczyk, Anna Korcz,
Dorota Gardias, Magdalena Waligórska, Jaros³aw Jakimowicz, Monika

Mrozowska, Ma³gorzata Pieñkowska czy Anna Kalata. W jury
konkursu, oprócz uznanych w Polsce konsultantów bran¿owych zasiedli tak¿e Robert Sowa oraz Omenaa Mensah.
W uzupe³nieniu wyników warto dodaæ, ¿e wszyscy nasi
zwyciêzcy znaleŸli siê na czo³owych miejscach w innych kategoriach. I tak Bia³y Kamieñ zosta³ wiceliderem w gronie najlepszych SKI & SNOW SPA, na czwartym miejscu wœród Beauty SPA w Polsce oraz na pi¹tym wœród najlepszych Hoteli
SPA & Wellnes. Z kolei Cottonina zdoby³a czwarte miejsce
w kategorii Objawienie Roku SPA, pi¹te jako Najlepsze SPA
dla mê¿czyzn i szóste w gronie Family SPA. Malinowy Dwór
by³ drugi w kategorii Najlepsze SPA dla mê¿czyzn i trzeci wœród
najlepszych SKI & SNOW SPA.
Gratulujemy i liczymy co najmniej na powtórkê za rok.
Adam Karolczuk

Na zdjêciu obok œwieradowskie trio na gali SPA PRESTIGE AWARDS w warszawskim hotelu Airport Okêcie (od lewej): Tomasz Korczak - w³aœciciel Bia³ego Kamienia, Marta Fiedorowicz – dyrektor generalny Cottoniny, i Tomasz Kaleta prezes Malinowych Hoteli (fot. Bartek Tomczyk).

2.

3.

4.
1 maja w Izerskiej £¹ce dokonano otwarcia wystawy pod has³em „Rok cietrzewia”, na któr¹ z³o¿y³o siê 30 fotogramów o wymiarach 50 x 70 cm (fot. 4),
autorstwa Grzegorza Leœniewskiego, Artura Homana i Libora Dostála. Wystawa,
wypo¿yczona przez Karkonoski Park Narodowy, potrwa do koñca maja.
5 maja w jedynym jak dot¹d przy £¹ce ulu zosta³a umieszczona pszczela rodzina, co oznacza, ¿e wnet na ekranie w sali multimedialnej bêdzie mo¿na podgl¹daæ
pszczo³y za pomoc¹ zainstalowanej w ulu kamery.
Opracowa³ Adam Karolczuk

Izerska £¹ka zaprasza na próby teatralne do spektaklu ekologicznego, wystawianego pod koniec czerwca. Pierwsza próba
odbêdzie siê 19 maja o godz. 1530. Serdecznie zapraszamy m³odzie¿ w wieku od 12
lat, a szczególnie mile widziane bêd¹ osoby doros³e.
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Daliœmy siê zauroczyæ ksi¹¿k¹

Mieszkañcy, czytelnicy i kuracjusze w bibliotece mogli siê przekonaæ, ¿e warto by³o nas odwiedziæ,
bo dzia³o siê wiele, ka¿dy odwiedzaj¹cy otrzymywa³ zak³adkê z ró¿¹,
z napisem „Œwiatowy Dzieñ Ksi¹¿ki”, oraz ksi¹¿kê z piecz¹tk¹ „ta
ksi¹¿ka jest prezentem od bibliote-

ki w ramach Œwiatowego Dnia
Ksi¹¿ki z Ró¿¹”, dla dzieci i dla doros³ych, w piêknych koszykach - to
robi³o wra¿enie na czytelnikach.
20 kwietnia „Izerka” zamieni³a
swoje wnêtrze, gdy¿ odby³ siê wernisa¿ autentycznych pocztówek
z prywatnej kolekcji Magdaleny Olszewskiej przedstawiaj¹cych Dom
Zdrojowy z prze³omów wieków poczynaj¹c, od XVII w.; w czêœci dzieciêcej wzrok przyci¹ga³a wystawa
62 prac o Bolku i Lolku, zaœ poœrodku na trzech stolikach „Ksiêgarnia
Literacka” ze Szklarskiej Porêby
promowa³a nowoœci wydawnicze
dla dzieci i doros³ych, literaturê re-

gionaln¹ i albumy. A
wszystko po to, by odwiedzaj¹cy mogli przynajmniej poogl¹daæ (u nas
nie ma ksiêgarni).
24 kwietnia grupa
przedszkolna „Skrzaty”
(fot. obok) zakoñczy³a
Œwiêto Ksi¹¿ki, a klasy IIII przynios³y 91 metrów
zak³adki na konkurs „Najd³u¿sza izerska zak³adka”.
S³owem, œwiêto udane dla nas, a przede
wszystkim dla czytelników.
Krystyna Piotrowska

Pióro dla Jadwigi Bolek i Lolek odkrywany na nowo

15 kwietnia w „Izerce” odby³
siê Fina³ Ogólnomiejskiego Konkursu Recytatorskiego – pod nowym has³em „Kiedy myœlê – Ojczyzna” (Jan Pawe³ II), pod honorowym patronatem Burmistrza
Miasta Œwieradowa-Zdroju.
Do rywalizacji przyst¹pi³o 18
uczniów w trzech grupach wiekowych, a oceniaj¹ca recytatorów
komisja w sk³adzie: Janina Czapliñska, Danuta Erling, Teresa Paciejewska i Natalia Piotrowska, dokona³a
nastêpuj¹cego rozstrzygniêcia:
Klasy I-III: I - Hanna Rutkowska, II – Micha³ Polañski, III – Zoja
Mularczyk.
Klasy IV-VI: I – Helena Opio³a,
II – Katarzyna Salawa, III – Kamila Zgliñska.
Gimnazjum: I – Oliwia Elias, II
– Wiktoria Stettner, III – Sara Tomaszewska.
Laureatk¹ konkursu i jednoczeœnie zdobywczyni¹ g³ównej nagrody, czyli Pióra Burmistrza Miasta,
w konkursie „Kiedy myœlê - Ojczyzna” jednomyœlnie zosta³a wybrana Jadwiga Kliszcz (na zdjêciu
obok z Janina Czapliñsk¹), która recytowa³a wiersz „W dzieñ 3 Maja”
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i a¿ trzy razy nam bisowa³a.
Janina Czapliñska w imieniu ca³ej komisji podziêkowa³a wszystkim
wykonawcom za interpretacjê, zwracaj¹c uwagê na prawid³ow¹ dykcjê,
odpowiedni wybór wierszy, pogratulowa³a te¿ odwagi, gdy¿ opanowanie tremy przed publicznoœci¹
wcale nie jest ³atw¹ sprawa. Dzieci
czekaj¹c na wyniki konkursu mog³y swobodnie przegl¹daæ nowe
ksi¹¿ki, zjeœæ p¹czka i wypiæ soczek.
A my ze swojej strony zadba³yœmy,
aby scenografia by³a odœwiêtna,
gdy¿ po raz pierwszy w bibliotece
odby³ siê fina³, po etapie szkolnym
konkursu recytatorskiego.
Podsumowuj¹c, mo¿na stwierdziæ, ¿e biblioteka zda³a egzamin,
a niedoci¹gniêcia mo¿na bêdzie
skorygowaæ przed Œwiêtem Niepodleg³oœci obchodzonym 11 Listopada. (KP)

U góry Bolek i Lolek zwizualizowani geometrycznie przez Leœne Ludki.
Poni¿ej wyró¿niona praca Mai P³odzieñ.

Nie s¹dzi³yœmy, wspólnie z organizatork¹ konkursu Monik¹
Gardeck¹ – w³aœcicielk¹ „Ksiêgarni Literackiej” w Szklarskiej
Porêbie, ¿e takie zainteresowanie
wywo³a konkurs plastyczny „Poznajemy Bolka i Lolka”. Wp³ynê³y a¿ 62 prace, indywidualnie od
dzieci, ale te¿ wykonane przez grupy przedszkolne. Wszystkie nagrody zosta³y ufundowane przez
pani¹ Monikê i wydawnictwo
„Znak”, g³ówn¹ zaœ przyznano
grupie Leœne Ludki za wykonanie
plakatu „Geometryczny Bolek
i Lolek”.
W czwartek 23 kwietnia, w samo
Œwiêto Ksi¹¿ki z Ró¿¹ odby³y siê
zajêcia czytelniczo-zabawowe prowadzone przez pani¹ Monikê, która wprowadzi³a ró¿ne formy zajêæ:
pogadankê pt. „Jak d³ugo s¹ z nami
Bolek i Lolek”, zajêcia plastyczne,
na których dzieci kolorowa³y postaci ch³opców. Dzieci wys³ucha³y fragmentu ksi¹¿ki o Bolku i Lolku „Genialni detektywi”. Przedszkolaki
z chêci¹ nauczy³y siê krótkiej piosenki:
Bolek i Lolek to braciszków dwóch
Bolek nie ma zêba
Lolek nie ma dwóch
Tola i Ola to siostrzyczki dwie
Tola chodzi do przedszkola
Ola jeszcze nie.
Na koniec zajêæ pani Monika
wrêczy³a nagrodê dla ca³ej grupy
Leœne Ludki, ponadto ka¿de dziecko otrzyma³o ksi¹¿eczkê z serii „M¹dra Mysz”. Dzieci poczêstowane
zosta³y równie¿ s³odkimi pierniczkami i obdarowane kolorowymi balonami z wizerunkami naszych bohaterów.
Przyznane nagrody za najlepsze
prace: I – Zosia Salawa, II – Iga Jurczak, III - Tobiasz Rudnicki. Ponadto wyró¿niono Majê P³odzieñ, Aniê
Jab³onowsk¹ i Dominika Adama.
Przy okazji biblioteka i przedszkole wzbogaci³y siê o dwie ksi¹¿ki: „Bolek i Lolek - ³owcy tajemnic”
wydawnictwa „Znak”.
Wspólnie mo¿emy podsumowaæ, i¿ by³ to dobry pomys³, a zaanga¿owanie Moniki Gardeckiej
nas wzruszy³o i jesteœmy pewni, ¿e
ta wspó³praca bêdzie kontynuowana. (KP)

Jak Dom Zdrojowy budowano
XX spotkanie z Magd¹ Olszewsk¹ odby³o siê 20 kwietnia w „Izerce” i by³o nietypowe. Nasza lokalna tropicielka historii, ciekawostek i tajemnic dawnego Œwieradowa
zaproponowa³a urz¹dziæ „Wernisa¿ pocztówek z Bad Flinsberg” sk³adaj¹cy siê z kolekcji prywatnej, zbieranej przez lata przez
sam¹ pani¹ Magdê.
Pocztówki dotycz¹ce Domu Zdrojowego
zosta³y podzielone na poszczególne wieki,
pocz¹wszy od prze³omu XVIII i XIX w. wraz
z krótk¹ histori¹ tego okresu, gdzie mo¿na
wyczytaæ m.in. Liczba kuracjuszy ros³a
z roku na rok, dlatego te¿ Carl Gothard von

Schaffgotsch, pan tych ziem, nakaza³ wybudowaæ kolejny dom Ÿródlany. Powsta³y
w 1768 roku nowy obiekt sta³ siê tak¿e
pierwsz¹ siedzib¹ administracji uzdrowiska.
Œwieradów zyskiwa³ coraz wiêksz¹ s³awê.
W 1781 r. przyby³ do kurortu wielki kanclerz von Cramer i z tej okazji te¿ odby³ siê
pierwszy wielki bal kuracjuszy.
Na drugiej tablicy znalaz³y siê pocztówki
z XIX/XX wieku, jak równie¿ krótka historia
tego okresu, w której czytamy m.in. Po po¿arze starych zabudowañ zdrojowych rodzina
von Schaffgotschów postanowi³a wybudowaæ nowy dom zdrojowy. 1 maja 1898 r. rozpoczêto prace przygotowuj¹ce plac budowy. Przekopano ponad 60.000 m3 ziemi, ¿eby
obok siebie mog³y stan¹æ budynki zdrojowe uzupe³niane o tarasy i parki. Materia³
budowlany dostarczono furmankami z
dworca kolejowego w Mirsku, a na placu
budowy pracowa³o do 600 pracowników
dziennie.
Na trzeciej historia Domu Zdrojowego
przechodzi z XX w XXI wiek i czytamy tam:
W okresie II wojny œwiatowej Dom Zdrojowy nadal pe³ni³ swoj¹ funkcjê. Na kuracjê
przyje¿d¿ali nie tylko goœcie z Niemiec, ale
tak¿e ¿o³nierze na rekonwalescencje.
A w zakoñczeniu aktualna informacja:
„W 2014 r. w podpiwniczeniu hali spacerowej zosta³o otwarte pierwsze w Polsce muzeum zdrojowe, w którym mo¿na zobaczy wykorzystywane do celów leczniczych Ÿród³a
wody mineralnej”.
Wystawê bêdzie mo¿na ogl¹daæ do 29
wrzeœnia br. w godzinach otwarcia „Izerki”.
(KP)

Magia gór
(innych ni¿ Izerskie)
Du¿e brawa nale¿¹ siê Dorocie Marek
z Referatu Promocji Gminy, Turystyki, Kultury i Sportu UM za zorganizowanie spotkania z jeleniogórzaninem, himalaist¹ Rafa³em Froni¹ (poni¿ej), którego nasi czytelnicy oraz zainteresowani górami mieli okazjê poznaæ 30 kwietnia w „Izerce”.

g³ównie turystyka dostarcza dop³ywu gotówki. Brak wypraw oznacza biedê, zahamowanie rozwoju regionu.
Trzêsienie ziemi doprowadzi³o do tragedii w Himalajach. W lawinie pod Mount Everestem zginê³o co najmniej 18 osób, wielu innych zosta³o uwiêzionych w namiotach.
Zniszczeniu uleg³y obozy oraz szlaki.
Zorganizowanie wyprawy to kosztowna
sprawa, musi byæ logistycznie dobrze przeprowadzona (sprzêt wysy³a siê wiele tygodni wczeœniej), wymaga du¿ej znajomoœci
tamtejszego prawa, zwyczajów, a przede
wszystkim nale¿y znaæ góry, warunki klimatyczne. R. Fronia pokazywa³ niezwyk³e zdjêcia, mówi³ barwnie, wplataj¹c wiele anegdot,
rysuj¹c grozê sytuacji, gdy temperatura spada do -35 OC i wiej¹ potê¿ne wiatry,
o lodowych grzybach, mostkach, jak siê buduje bazy. By³o to niezwyk³e popo³udnie
z niezwyk³ym cz³owiekiem dla ludzi, którzy
byli autentycznie zainteresowani himalaizmem. (KP)

Jego opowieœci poparte zdjêciami z wypraw mia³y specyficzn¹ wymowê, gdy¿ dotyczy³y gór himalajskich i ca³ego regionu, na
których le¿y m.in. Nepal, oraz trzêsienia ziemi, jakie nast¹pi³o tam piêæ dni wczeœniej.
Wstrz¹s o sile 7,9 w skali Richtera by³ najsilniejszy w Nepalu od ponad 80 lat, dosz³o do
ogromnych zniszczeñ, w gruzach leg³a ca³a
infrastruktura, a jak nasz goœæ podkreœla³ -

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
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Vol-au-vent (czytaj wolaw¹) to „studzienki” b¹dŸ te¿ „kominki” wype³nione ró¿norodnymi farszami. Jest to jedno
z wielu osi¹gniêæ mistrza kuchni francuskiej Antoine'a Careme'a. Z potraw¹ t¹ wi¹¿e siê ciekawa, mo¿e nie do koñca
prawdziwa historyjka. Otó¿ pewnego razu jeden z kuchcików,
zajrzawszy do piekarnika, w którym siê piek³y u³o¿one jeden
na drugim pierœcienie zrobione z ciasta francuskiego, wykrzykn¹³ „Maitre, il vole au vent” (mistrzu, ono wylatuje w
powietrze!). I w³aœnie od okrzyku zdumionego kuchcika nazwano tê potrawê. Pochylmy siê wiêc nad ciastem francuskim (listkowym) i tym, co mo¿na z niego przyrz¹dziæ.
Sposób przygotowywania ciasta francuskiego polega na
tym, ¿e przek³adamy na przemian warstwy ciasta i mas³a. Podczas pieczenia woda (która jest w cieœcie) wyparowuje i zostaje zatrzymana przez t³uszcz. Poniewa¿ para wodna zajmuje
wiêcej miejsca ni¿ woda, z której powsta³a, warstwy t³uszczu
i ciasta oddzielaj¹ siê od siebie. Ciasto rozwarstwia siê na tzw.
listki (st¹d nazwa „ciasto listkowe”). Przy sk³adaniu ciasta
wprowadza siê do niego powietrze, które szukaj¹c ujœcia podczas pieczenia, u³atwia rozdzielanie siê warstw. Brzmi doœæ
skomplikowanie, jednak wcale takie nie jest. Niestety, przygotowanie ciasta francuskiego jest bardzo czasoch³onne.
Najlepsze rezultaty osi¹ga siê po 12 godzinach (³¹cznie z czekaniem na sch³odzenie ciasta). Ciasto trzeba cienko rozwa³kowywaæ (tylko w jednym kierunku) i przek³adaæ jedn¹ warstwê na drug¹ kilka lub kilkanaœcie razy.
Na szczêœcie w dzisiejszych czasach mo¿emy ciasto francuskie kupiæ gotowe, a cena waha siê od 3 do 5 z³. Tak wiêc
przy najbli¿szej wizycie w markecie zaopatrujemy siê w opakowanie ciasta i... szalejemy z nadzieniem.
Najciekawsz¹ rzecz¹ jest to, ¿e „studzienki” mo¿emy nadziaæ praktycznie wszystkim i to od inwencji i smaku kucharza zale¿y jaki uzyskamy smak. Oto kilka propozycji.
STUDZIENKI Z PIECZARKAMI
Sk³adniki: 20 dkg pieczarek, cebula, 2 ³y¿ki mas³a, ³y¿ka
m¹ki, 200 ml s³odkiej œmietanki, sól i pieprz do smaku.
Ciasto rozmra¿amy i rozwijamy. Wycinamy kó³ka o œrednicy oko³o 5 cm. Na jedn¹ studzienkê potrzebujemy jeden
ca³y kr¹¿ek i dwa, w których kieliszkiem wycinamy otwór w
œrodku. Kr¹¿ki smarujemy roztrzepanym jajkiem i uk³adamy
po trzy (jeden na drugim, ca³y kr¹¿ek na spód, a nastêpnie
dwa z dziurk¹). Pieczemy oko³o 15 minut w piekarniku nagrzanym do 200 stopni. Cebulê i pieczarki drobno siekamy
i podsma¿amy. Zalewamy œmietan¹ z m¹k¹, dusimy do odparowania i przyprawiamy. Nak³adamy farsz do studzienek
i podajemy gor¹ce.

Vol-au-vent
STUDZIENKI Z DROBIEM
Sk³adniki: 2 ugotowane piersi z kurczaka, szklanka roso³u,
puszka groszku zielonego, 5 dkg sera ¿ó³tego, po ³y¿ce mas³a
i m¹ki, ³y¿eczka przyprawy curry.
Miêso drobno pokroiæ. Mas³o rozpuœciæ na patelni, wymieszaæ z m¹k¹ i zalaæ roso³em. Zagotowaæ sos, dodaæ miêso,
starty ser, doprawiæ wedle uznania i na koñcu dodaæ groszek.
Chwilê gotowaæ do zagêszczenia farszu. Gor¹cym farszem nape³niæ ciep³e
ciasto i podawaæ.
STUDZIENKI
Z PODWÓJNYM NADZIENIEM
Sk³adniki - nadzienie pierwsze: 100
gram wêdzonej ryby, 2 ³y¿ki majonezu,
2 ³y¿ki serka twarogowego, odrobinê
soku z cytryny sól i pieprz.
Wszystkie sk³adniki razem po³¹czyæ
i wymieszaæ na g³adk¹ masê.
Nadzienie drugie - 100 gram awokado, odrobinê soku z cytryny, sól
i pieprz, posiekany koperek.
Studzienki nape³niamy po po³owie
nadzieniami i ozdabiamy koperkiem.
Mo¿emy je te¿ nadziewaæ warzywami,
ka¿dym innym miêsem, jak równie¿ warzywami. Studzienki mo¿emy zapiekaæ,
podawaæ na gor¹co lub na zimno –
w zale¿noœci od rodzaju nadzienia. Mog¹ stanowiæ oddzielne

danie lub byæ podawane z sa³atkami.
Jako ciekawostkê powiem, ¿e przegl¹daj¹c przepisy z gazet kulinarnych sprzed 20 lat natkn¹³em siê na przepis nadzienia z mó¿d¿ku cielêcego i wieprzowego. Raczej ma³o prawdopodobne, aby w dzisiejszych czasach taka wersja przypad³a
wielu ludziom do gustu. Kiedyœ podroby by³y doœæ popularne, ale dziœ wypar³y je owoce morza, polêdwice i pieczenie.
Jest powiedzenie - nawet mó¿d¿ek cielêcy wie, jak smakowaæ ludziom - ale przyznam, ¿e osobiœcie nie skorzysta³bym
z okazji konsumpcji.
¯yczê powodzenia w eksperymentach ze studzienkami.
Piotr Bigus

cynamonowachata.pl

„Kochaj mnie
czule”
Lasy i samorz¹dy: wspólne cele, chêci,Koktajl
niejasne
prawo
14 i 15 kwietnia w Jedlni-Letnisku niedaleko Radomia
odby³o siê spotkanie pod has³em „Wspó³praca Lasów Pañstwowych z jednostkami samorz¹du terytorialnego”, w którym uczestniczy³o oko³o stu osób. Œwieradowska delegacja
w osobach burmistrza Rolanda Marciniaka (fot. obok) i nadleœniczego Lubomira Leszczyñskiego (na zdjêciu po prawej) uczestniczy³a w obradach w pierwszym dniu, prezentuj¹c wspólne dzie³o – singletracki, które na wszystkich obecnych zrobi³y ogromne wra¿enie.
Poza nami zaprezentowano projekty realizowane w Puszczy Bia³owieskiej oraz w nadleœnictwch: Zielona Góra, Warcino, Wis³a i ¯migród.
Konferencjê otworzy³ Wies³aw Krzewina, nasz by³y nadleœniczy, obecnie zastêpca dyrektora generalnego LP ds. strategii, organizacji i rozwoju, mówi¹c:
– Nadleœnictwa szczególnie silnie funkcjonuj¹ w rzeczywistoœci lokalnej. Bardzo zale¿y nam na wspó³pracy z samorz¹dami. Abyœmy mogli j¹ kontynuowaæ, niezbêdne jest
stworzenie warunków do tej wspó³pracy.
Z udostepnionych uczestnikom informacji wynika, ¿e 77
proc. nadleœnictw i 67 proc. gmin w ankietach pozytywnie
oceni³o dotychczasow¹ wspó³pracê miêdzy sob¹. Z ankiet
wynika te¿, ¿e w latach 2007-2014 nadleœnictwa zrealizowa³y
wspólnie z gminami blisko 900 projektów,
w których udzia³ finansowy Lasów Pañstwowych wyniós³ nie mniej
ni¿ 71 mln z³. Dotyczy³y
one przede wszystkim
budowy dróg oraz infra-
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struktury turystycznej.
Wiêkszoœæ gmin chce kontynuowaæ lub rozpocz¹æ wspó³pracê z nadleœnictwami, niestety na przeszkodzie stoi brak
œrodków w³asnych gmin, niejasne prawo i brak informacji.
Niejasnoœæ prawa najlepiej widaæ na przyk³adzie dróg. Lasy
nie mog¹ realizowaæ zadañ nale¿¹cych do wy³¹cznej kompetencji innych jednostek. Na gminach ci¹¿y zatem budowa
i utrzymanie dróg lokalnych, a LP mog¹ je wspomóc finansowo jedynie wtedy, gdy bêdzie to niezbêdne do realizacji celów gospodarki leœnej.
Jedyna szansa tkwi w œrodkach unijnych, a szanse ich
uzyskania rosn¹, gdy dzia³ania prowadzone s¹ z partnerem.
Wœród wypracowanych na konferencji wniosków warto
wskazaæ te, których wdro¿enie przyczyni siê do:
- poprawienia komunikacji Lasy – samorz¹dy,
- dopuszczenia w szerszym zakresie jako strony partnerskiej – organizacji pozarz¹dowych,
- przygotowania Banku Dobrych Praktyk z zakresu inwestycji wspólnych i rozpowszechnienia go w jednostkach

organizacyjnych Lasów Pañstwowych i jednostkach samorz¹du terytorialnego,
- przygotowania propozycji nowelizacji prawa ogólnie
obowi¹zuj¹cego w celu wprowadzenia mechanizmów u³atwiaj¹cych wspó³pracê pomiêdzy Lasami a jednostkami samorz¹du terytorialnego, ze szczególnym uwzglêdnieniem
ustawy o ochronie gruntów rolnych i leœnych oraz ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
- przygotowania propozycji wyst¹pienia do Rady Ministrów o wprowadzenie rozwi¹zania, zgodnie z którym œrodki z Lasów Pañstwowych trafiaj¹ce do bud¿etu pañstwa
by³y przeznaczane na infrastrukturê drogow¹, na drogi lokalne, œródleœne i œródpolne.
Wnioski te podsumowano 16 kwietnia podczas konferencji prasowej w Warszawie, w siedzibie Polskiej Agencji
Prasowej, a gminê œwieradowsk¹ reprezentowa³a sekretarz
miasta Sylwia B³aszczyk.
Opr. aka
Zdjêcia Ma³gorzata Haze

WIELKIE MAJÓWKI

Na dole w Nadleœnictwie...
5.

1.

2.

Jak to mówi¹? Nie ma z³ej pogody, s¹ tylko z³e ubrania. Tu pelerynki by³y jak najbardziej na
miejscu, zreszt¹, szybko wyl¹dowa³y w plecakach. Obok turniej ³uczniczy na Polanie. Poni¿ej
- prawdziwi konstruktorzy mierzyli siê z monta¿em domku z elementów drewnianych.

3.
1 maja Nadleœnictwo Œwieradów po raz
trzeci zaprosi³o mieszkañców i œwieradowskich goœci na majówkê, któr¹ organizowano w ramach prowadzonej ogólnopolskiej
akcji pod nazw¹ „Lasy Pañstwowe – zapraszamy”. W tym czasie w Polsce organizowanych jest wiele imprez, ale nasza majówka w swym kszta³cie i o takim charakterze
jest jedyna, niepowtarzalna.
Impreza mia³a pokazaæ ludziom, jak wiele
mo¿liwoœci do wypoczynku daje im las. Kilometry œcie¿ek i szlaków pieszych, rowerowych, konnych, dla rodzin i dla singli szukaj¹cych spokoju i wyciszenia. Podczas wielkiej majówki z leœnikami jej uczestnicy poznawali tajniki pracy leœnika, izersk¹ florê
i faunê, odwiedzali najbardziej urokliwe zak¹tki,
Zaczê³o siê doœæ niefortunnie – by³o zimno, deszczowo, wietrzenie. Jednak prawdziwym obie¿yœwiatom ¿adna pogoda niestraszna i skoro w programie sta³o jak byk, ¿e
o godz. 10 rusza piesza wycieczka na Polanê
Izersk¹, to okryli siê pelerynkami i... poszli 16 osób, w tym 4 dzieci, prowadzonych przez
Teresê Fierkowicz. Atoli ju¿ powy¿ej Ÿród³a
Adama deszcz odpuœci³ i przez chmury zaczê³y przenikaæ promienie s³oñca. Na Polanie, gdzie czekali na nich leœnicy Krzysztof
Magierewski i Piotr Porêbski, grupa nie tylko
odpoczê³a, ale przy ognisku wysuszy³a ubrania, upiek³a kie³baski i integrowa³a siê podczas konkursów (rzut toporkiem do tarczy
i strzelanie z ³uku) z 12-osobow¹ ekip¹ turystyczn¹ ko³a PTTK z Krakowa i par¹ niemieckich wêdrowców.
Gdy nasi wêdrowcy wracali szlakiem czerwonym (Krakusy poszli do Szklarskiej), po
drodze, pomimo niesprzyjaj¹cych warunków
pogodowych, wci¹¿ spotykali kolejne grupy
turystów.
Tymczasem na dole, jako ¿e pogoda stawa³a siê coraz bardziej ¿yczliwa wêdrowcom,
kolejne grupy ju¿ bez stresów mog³y ruszyæ

na szlaki – na Zajêcznik poprowadzili ich Piotr
Salawa i Justyna Szwech³owicz, chêtni na
nordic walking ruszyli pod kierunkiem Bogdana Salawy i Paw³a Liegiera, a Zygmunt
Czajka i Jaros³aw Malung poprowadzili armadê rowerow¹ na single, gdzie mogli skorzystaæ z porad Micha³a Jurewicza (i na koniec jeszcze zwiedziæ Izersk¹ £¹kê).
Gdy o godz. 14 rozpoczyna³ siê festyn
edukacyjny w ogrodzie „Izery Trzech ¯ywio³ów”, pogoda by³a ju¿ bardzo ³adna i teren
Nadleœnictwa zaludni³ siê uczestnikami majówki. A wra¿eñ tego dnia mieli bezlik. Leœnicy przygotowali kilka stanowisk poœwiêconych myœlistwu, którym zawiadywali Jan
Harbul i Marcin Sawicki, zaœ nad stoiskiem
„artystycznym”, na którym dzieci tworzy³y
prace plastyczne z szyszek, kory i pêdów
(a tak¿e mog³y zakrêciæ ko³em wiedzy i zobaczyæ siedlisko cietrzewia), czuwali Piotr Suœ,
Justyna Szwech³owicz i Piotr Salawa.
Agnieszka Gawroñska na bie¿¹co informowa³a o atrakcjach majówki, kieruj¹c zainteresowanych do szkó³karza Andrzeja Miko³ajewskiego (pomaga³ mu Bart³omiej Klimczyk), który udziela³ porad dotycz¹cych zak³adania ogrodów i pielêgnacji drzew.
Grzegorz Schubert i Tadeusz Pluciñski
prezentowali wystawê „Las to nie tylko drewno”, przy której mo¿na by³o skosztowaæ owoców leœnych, a m³odzie¿ wy¿ywa³a siê w konstruowaniu domku z elementów.
W Chacie Drwala trwa³ wernisa¿ zdjêæ
Adriany Bogdanowskiej z Poznania pt. „Œni
siê drzewom las”, co wielu widzów od razu
natchnê³o do znajdowania równie piêknych
ujêæ, a Katarzyna Mêcina zdradza³a im tajniki
warsztatu przy fotografowaniu przyrody.
Wœród wielu innych atrakcji majówki
mo¿na wymieniæ ponadto: wystêp grupy
„Doktor Lasu” z Jawora, warsztaty z ornitologii prowadzone przez Karolin¹ Martini,
æwiczenia na kole garncarskim pod fachow¹
opiek¹ artystyczn¹ Hieronima Niemczyka,

4.

Powy¿ej - nadleœniczy Lubomir Leszczyñski (z prawej)
edukuje syna Oliwiera z tropów zwierzêcych, przy pomocy Jana Harbula (z lewej). Obok Zosia Rymaszewska nabiera wprawy w krêceniu ko³em garncarskim. U do³u
kolejka smakoszy do stra¿ackiej kuchni polowej po porcjê wybornej grochówki na wêdzonce.

prezentacja warsztatu pracy leœników z lat 50. (co demonstrowa³ Marek Œlusarczyk) i bardzo
wspó³czesnych metod zapobiegania wszelkim patologiom w lasach, o czym opowiedzieli stra¿nicy leœni – Antoni Alchimowicz
i Henryk Kulik.
Organizatorzy majówki, nad
przebiegiem której czuwa³a Barbara Rymaszewska, dwa smaczne k¹ski zostawili na koniec –
przepyszn¹ grochówk¹, któr¹ ze
znawstwem (jak zwykle) uwarzyli stra¿acy
z OSP (mimo ¿e zupa nadjecha³a w koñcówce
imprezy, goœcie zd¹¿yli wpa³aszowaæ 250 porcji!), oraz pokaz walki karate shotokan w
wykonaniu cz³onków Age-Kan-Club z Lubania, prowadzonego przez Zbigniewa Wojtkowiaka. Majówkê zakoñczy³y warsztaty
astronomiczne, prowadzone przez Sylwestra

6.

Ko³omañskiego z Uniwersytetu Wroc³awskiego, wype³nione nocnymi obserwacjami
Jowisza i jego ksiê¿yców (a przy okazji i naszego).
Tekst - Adam Karolczuk, wspó³praca Barbara Rymaszewska, zdjêcia autora
(nr 1, 4, 5), Katarzyny Mêciny (nr 3 i 5)
oraz Kamila Zarêbiñskiego (nr 2).

...i na górnej stacji
2 maja œwiêtowano na górnej stacji kolei
gondolowej. Turyœci oraz mieszkañcy Œwieradowa, w szczególnoœci ci najm³odsi, mogli
skorzystaæ z mnóstwa przygotowanych atrakcji. Wœród nich najwiêkszym zainteresowaniem cieszy³y siê psie zaprzêgi (poni¿ej), dmuchana œcianka wspinaczkowa (obok) oraz zajêcia z animatorem. Nieco starsi turyœci mogli
zag³êbiæ siê w tajemnice kosmosu na seansach w wirtualnym planetarium. Do dyspozycji uczestników majówki by³ równie¿ kulkowy plac zabaw oraz mo¿liwoœæ spróbowania w³asnych si³ w strzelaniu z ³uku. Nowoœci¹, jak¹ mo¿na by³o przetestowaæ w Œwieradowie podczas majówki, by³y rowery elektryczne firmy Geobike, udostêpniane chêtnym osobom bezp³atnie.
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Górskie œciganie rozpoczête
19 kwietnia w Œwieradowie rozegrano drug¹ z siedmiu zaplanowanych edycji wyœcigów rowerowych XC MTB organizowanych
przez Federacjê Mi³oœników
Cross Country. Imprez¹ t¹ zainaugurowano sezon rowerowy w Górach Izerskich, którego zwieñczeniem bêdzie 3 paŸdziernika fina³
Bike Maratonu.
Na starcie œwieradowskiej imprezy stanê³o blisko 100 zawodników i zawodniczek, dla których mi³¹
niespodziankê sprawi³a pogoda,
która pomimo niespecjalnie optymistycznych prognoz by³a bardzo
³askawa.

Start, meta oraz miasteczko zawodów zlokalizowane by³y przy
Tyrolskiej Chacie, natomiast trasa
wyœcigu wyznaczona zosta³a na
zboczach masywu Zajêcznika, czêœciowo pokrywaj¹c siê z singletrackiem. Pêtla, na której rywalizowali
zawodnicy, liczy³a 3.400 metrów
i pokonywana by³a w zale¿noœci od
kategorii wiekowej - od trzech do
oœmiu razy.
Œcigano siê w kategoriach
¿aków i ¿aczek (ma³e rundy wokó³
budynku), m³odzików i m³odziczek,
juniorów i juniorek, kilku grup masters, wreszcie pañ i panów.
Zwyciêzca w najliczniej obsa-

Dla Twoich oczu

14 czerwca od godziny 9 do 18
Œwieradów
stanieChmielowiec
siê stolic¹ kolarFot. Tomasz
stwa górskiego – tego bowiem dnia
odbêd¹ siê u nas pierwsze oficjalne mistrzostwa Polski w rowerowym ENDURO. Pawe³ Pyc, szef firmy Horizon Five z Bielska-Bia³ej, od
kilku ju¿ lat organizuje cykle imprez
ENDURO TROPHY, które gromadz¹
na starcie czo³ówkê wyczynowców,
ale wci¹¿ by³y to tylko wyœcigi hobbystów, którzy a¿ trzykrotnie goœcili
w Œwieradowie (inauguruj¹c przy
okazji tê imprezê w 2009 r.).
Na pytanie, dlaczego na tak presti¿owe i oficjalne otwarcie cyklu
ENDURO wybrano w³aœnie nasze
miasto, P. Pyc odpowiada:
- Z³o¿y³o siê na to wiele rzeczy
i trudno je wszystkie wymieniæ. Powiedzmy, ¿e nawi¹zaliœmy do naszych pierwszych historycznych
zawodów Enduro i postanowiliœmy równie¿ pierwsze historyczne
Mistrzostwa Polski rozegraæ równie¿ w Œwieradowie. Poza tym trasa bêdzie bardzo wymagaj¹ca
technicznie i kondycyjnie, co pozwoli wy³oniæ najlepszych i najbardziej uniwersalnych zawodników, a o to przecie¿ chodzi w Enduro - o uniwersalnoœæ. Trzeba byæ
ogólnie bardzo dobrym technicznie i fizycznie, ¿eby wygraæ takie
zawody.
Miêdzynarodowa Unia Kolarska (UCI) ju¿ kilka lat temu uzna³a
enduro za dyscyplinê sportow¹,
a Polski Zwi¹zek Kolarski uczyni³
to niedawno, zreszt¹ po d³ugotrwa³ych zabiegach organizatora.
Zapowiada siê wiêc œwiêto kolarstwa górskiego na du¿¹ skalê.
Mo¿emy siê spodziewaæ udzia³u
150-180 zawodników, w tym wielo-
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krotnych mistrzów Polski w downhillu (zjeŸdzie) – Micha³a Œliwy, Arkadiusza Perina, Sonii Skrzypnik
i Anny Sojki, nie zabraknie tak¿e mistrza „Enduro Trophy” sezonu 2014
- Kuby Jarosza.
Udzia³ liderów z górnej pó³ki nie
powinien jednak zniechêcaæ
wszystkich tych, którzy chcieliby
spróbowaæ swych si³ na trasie, której przebieg poznamy tydzieñ przed
zawodami. Organizatorzy po prostu
zapowiedzieli, ¿e bêd¹ oddzielne
klasyfikacje dla zawodników z licencjami PZKol. i dla zawodników
bez licencji – dla tych nic siê nie
zmienia, czyli nadal przewidziano
klasyfikacjê kobiet, mê¿czyzn, mastersów (mê¿czyzn w wieku 40+)
oraz hardtaili.
Oczywiœcie, ca³a impreza bêdzie
sêdziowana przez fachowców Polskiego Zwi¹zku Kolarskiego zwi¹zanych od lat ze sportami grawitacyjnymi, a pomiar czasu bêdzie
w pe³ni elektroniczny i przeprowadzony przez firmê zewnêtrzn¹ nie
zwi¹zan¹ z Organizatorem zawodów.
Warto zaznaczyæ, ¿e mistrzostwa odbêd¹ siê dziêki finansowemu wsparciu Gminy Miejskiej Œwieradów-Zdrój i z du¿¹ przychylnoœci¹ Nadleœnictwa Œwieradów.
„Enduro Trophy” przypomina
rajdy samochodowe – zawodnicy
bêd¹ mieli do pokonania trzy albo
cztery odcinki specjalne, które trzeba pokonaæ w jak najszybszym czasie (suma czasów przejazdów ustali kolejnoœæ) i o w³asnych si³ach
dojechaæ do mety. A skoro przy trasach rajdów samochodowych gromadz¹ siê tysi¹ce fanów, to dobrze
by³oby, gdyby wzd³u¿ rowerowych
oesów zgromadzi³o siê przynajmniej
kilka setek widzów.
Prosimy œledziæ stronê endurotrophy.pl i og³oszenia na stronie
miasta, a redakcja w imieniu organizatorów ju¿ dziœ zaprasza œwieradowian do kibicowania i dopingowania zawodnikom.
Adam Karolczuk

dzonej kategorii seniorów – Piotr
Kurczab ze Srebrnej Góry - na pokonanie 8 rund potrzebowa³ 1 godziny, 22 minut i 56,89 sekund, wyprzedzaj¹c drugiego na mecie zawodnika o blisko 8 minut. Wszystkie rundy pokona³o 14 rowerzystów.
Na najlepszych czeka³y pami¹tkowe kamienne statuetki wykonane przez firmê „JPX Wyroby z kamienia”, które wrêcza³a Dorota
Marek (na zdjêciu), kierownik Referatu Promocji Gminy, Turystyki,
Kultury i Sportu UM. Zawodnicy
i zawodniczki z kategorii senior/seniorka nagrodzeni zostali równie¿
nagrodami finansowymi.
(aka)

Fot. Tomasz Chmielowiec

Jak uchroniæ siê przed
oszustami i naci¹gaczami?

Z badañ Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wynika,
¿e starsi ludzie s¹ najczêstszym
celem nieuczciwych akwizytorów,
którzy naci¹gaj¹ ich na drogie
i niepotrzebne zakupy. Z niepokojem zauwa¿am, ¿e w naszym powiecie starsi ludzie czêsto padaj¹ ofiarami nieuczciwych praktyk rynkowych. Zjawisko to dotyczy g³ównie
stacjonarnych us³ug telekomunikacyjnych, umów zawieranych „na
pokazach”, umów na sprzeda¿
energii elektrycznej zawieranych
w domu klienta.

Rzecznik radzi –
jak nie daæ siê oszukaæ.
 Nie nale¿y ufaæ ca³kowicie
zapewnieniom sprzedawcy, a jeœli
unika on odpowiedzi na pytania,
namawia do podpisania umowy bez
czytania, nie wolno ulegaæ presji.
Trzeba pamiêtaæ, ¿e obowi¹zuje to,
co jest napisane w umowie, a nie
zapewnienia sprzedawcy.
  Jeœli nie chcemy uczestniczyæ w pokazach po³¹czonych ze
sprzeda¿¹, ju¿ podczas rozmowy telefonicznej warto ustaliæ, jaki charakter ma spotkanie. Ukrywanie
handlowego celu takich zaproszeñ
to jedna z nieuczciwych praktyk, na
któr¹ skar¿¹ siê konsumenci.
 Nale¿y uwa¿aæ w szczególnoœci na pokazy sprawiaj¹ce wra¿enie refundowanych badañ medycznych, w rzeczywistoœci to dzia³ania marketingowe maj¹ce przekonaæ do w³aœciwoœci oferowanych
produktów paramedycznych.
 Akwizytor i sprzedawca na

pokazie przed zawarciem umowy
musz¹ okazaæ dokument potwierdzaj¹cy prowadzenie dzia³alnoœci
gospodarczej oraz dowód osobisty.
Odmowa powinna wzbudziæ podejrzenia klienta.
Podobne zasady obowi¹zuj¹,
gdy w domu odwiedza nas przedstawiciel jakiejœ firmy, proponuj¹c
np. zmianê dostawcy pr¹du, gazu
lub us³ug telekomunikacyjnych.
Zawsze nale¿y poprosiæ go o imiê
i nazwisko, nazwê firmy, któr¹ reprezentuje, a tak¿e okazanie identyfikatora lub legitymacji.
  Przed podpisaniem trzeba
przeczytaæ umowê - z³o¿enie podpisu oznacza akceptacjê warunków
w niej przedstawionych, nawet jeœli konsument jej nie przeczyta³. Jeœli mamy w¹tpliwoœci, nie musimy
podpisywaæ jej od razu.
  Nale¿y zwracaæ uwagê na
wszystkie podpisywane dokumenty, zw³aszcza o kosztach kredytu
zaci¹gniêtego na zakup produktu.
W przypadku us³ug telekomunikacyjnych warto zachowaæ szczególn¹ czujnoœæ w sytuacji, gdy nie
wnioskowaliœmy o zmianê dostawcy us³ug lub zmianê umowy, a wizyta przedstawiciela handlowego
w domu jest zaskoczeniem. Równie¿
kiedy dzwoni telefon i konsultant
proponuje „wspania³¹ ofertê”, nale¿y siê upewniæ, czy osoba dzwoni¹ca mówi prawdê, a w przypadku
w¹tpliwoœci - skontaktowaæ siê
z biurem obs³ugi klienta swojego
operatora.
Z kolei przed podpisaniem umowy na sprzeda¿ energii najlepiej
dok³adnie sprawdziæ ofertê nowego sprzedawcy, przede wszystkim
ceny, dostêpne opcje p³atnoœci (np.
co miesi¹c, rozliczanie prognozowane raz na pó³ roku lub raz na rok),

okres obowi¹zywania umowy i warunki wypowiedzenia (np. czy umowa jest przed³u¿ana automatycznie,
jakie s¹ kary umowne za wczeœniejsze rozwi¹zanie umowy).
Nale¿y równie¿ uwa¿aæ na telefoniczne okazje. Z relacji konsumentów wynika, i¿ otrzymuj¹ telefon z propozycj¹ np. „Pana numer
zosta³ wylosowany i ma pan szansê przetestowaæ wyj¹tkowe maszynki do golenia – za darmo. Jedyny koszt, jaki pan poniesie, to
nieca³e 20 z³ za przesy³kê. Po jakimœ
czasie od otrzymania testowych
maszynek klient dostaje nastêpne,
za które ju¿ firma ¿¹da zap³aty. Jednak¿e te „wyj¹tkowe maszynki”
okazuj¹ siê wyj¹tkowymi bublami.
W podobnej sytuacji znalaz³o siê
wiele osób, które da³y siê naci¹gn¹æ
na „ekskluzywn¹ bieliznê”. Aby
otrzymaæ prezent, wystarczy³o podaæ imiê i nazwisko oraz adres do
wysy³ki. Na podstawie w ten sposób uzyskanych danych osobowych wystawiane s¹ nam faktury,
nawet za produkty, których nie
otrzymaliœmy.
Podstawowe prawo osób zawieraj¹cych umowy poza lokalem
przedsiêbiorcy (czyli w domu lub
na pokazie), to mo¿liwoœæ zrezygnowania w ci¹gu 14 dni. Najlepiej
uczyniæ to na piœmie. Przed transakcj¹ sprzedawca musi poinformowaæ o takim prawie i wrêczyæ formularz odst¹pienia od umowy.
Zwracam uwagê, aby w przypadku zawarcia „niechcianej umowy” reagowaæ natychmiast, poniewa¿ po przekroczeniu 14 dni od jej
zawarcia - rezygnacja mo¿e okazaæ
siê niemo¿liwa. Mo¿emy byæ równie¿ nara¿eni na naliczenie nam
wysokich not obci¹¿eniowych.
Agnieszka Cichoñ

Bezp³atnych porad w zakresie ochrony interesów konsumentów mo¿na uzyskaæ u Powiatowego Rzecznika Konsumentów - Agnieszki Cichoñ. Przyjêcia interesantów odbywaj¹ siê od poniedzia³ku do czwartku w godz. 730–1530
w 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

Bêdzie druga tura wyborów prezydenckich! Kolejny powód, by ruszyæ
24 maja lokale wyborcze otwarte bêd¹ w godzinach 700- 2100.
Numery i granice obwodów g³osowania oraz siedziby
obwodowych komisji wyborczych zosta³y wyznaczone w sposób nastêpuj¹cy:
Nr obwodu
g³osowania

Siedziba obwodowej
komisji wyborczej

Granice obwodu g³osowania

1.

Ulice: D¹browskiej, Dojazdowa, Graniczna, Korczaka, Koœcielna, Majowa, Mickiewicza,Orzeszkowej,
Piastowska, Pi³sudskiego, Prusa, Sienkiewicza, Sk³odowskiej-Curie, Spacerowa, Stefana Batorego,Wczasowa, Widokowa, Willowa, Wyszyñskiego,
¯eromskiego.

Miejski Zespó³ Szkó³
w Œwieradowie-Zdroju,
ul. Sk³odowskiej-Curie nr 2.
Lokal przystosowany dla osób
niepe³nosprawnych (w³aœciwy dla
g³osowania korespondencyjnego).

2.

Ulice: 3 Maja, Asnyka, Bronka Czecha, Budowlanych, Cicha, Cmentarna, D¹browskiego, Gajowa,Górska, Grunwaldzka, Konopnickiej, Krótka,
Marusarzówny, M³odych Techników, Nad Basenem,
Nad Potokiem, Parkowa, Polna, S³oneczna, S³owackiego, Stokowa, Stroma, Strumykowa, W¹ska, Wolna, Wyspiañskiego, Zakopiañska, Zamkniêta, Zielona, Zdrojowa, Zródlana.

Miejski Zespó³ Szkó³
w Œwieradowie-Zdroju,
ul. Sk³odowskiej-Curie nr 2.
Lokal przystosowany dla osób
niepe³nosprawnych (w³aœciwy dla
g³osowania korespondencyjnego).

Ulice: 11 Listopada, G³owackiego, Bema, Boczna,

3.

4.

5.

Brzozowa, Boles³awa Chrobrego, Dolna, Dworcowa, Dzika, Chopina, Go³êbia, Jana III Sobieskiego,
Jaskó³cza, Jastrzêbia, Kazimierza Wielkiego, Kiliñskiego, Kolejowa, Kopernika, Koœciuszki, Krêta,
Krucza, Leœna, Lipowa, Mokra, Moniuszki, Myœliwska, Nadbrze¿na, Orla, Osiedlowa, Plater, Podgórna, Pod Skarp¹, Pszczela, Ratowników Górskich,
Sêpia, Sosnowa, Sowia, Stawowa, Sybiraków, Traugutta, Wiejska, Wilcza, Wiœniowa, W³adys³awa Jagie³³y, Zau³ek, ¯abia, ¯wirki i Wigury.
Ulice: D³uga, G³ówna, Górzysta, Izerska, Klubowa,
Lwówecka, £¹kowa, £owiecka, Modrzewiowa,
M³yñska, Nadrzeczna, Rolnicza, Sanatoryjna, Sêdziwa, Spadzista, Spokojna, Starowiejska, Stra¿acka,
Sudecka, Szkolna, Wierzbowa, Zacisze.

Szpital Centrum Rehabilitacji i Reumatologii
„Goplana”

Nim omówimy wyniki pierwszej tury wyborów prezydenckich z 10 maja br., wróæmy wspomnieniami do wyborów sprzed lat piêciu. 20 czerwca 2010 r. pierwsz¹
turê w Œwieradowie wygra³ Bronis³aw Komorowski zdobywaj¹c 50,29 proc. g³osów. Jaros³aw Kaczyñski zdoby³ 29,43 proc., a Grzegorz Napieralski 12,56 proc. Pozosta³a siódemka kandydatów zupe³nie siê w tamtym
wyœcigu nie liczy³a.
Wtedy uprawnionych do g³osowania by³o 3.913 osób,
kart wydano 1913, 10 g³osów by³o niewa¿nych. Ówczesna frekwencja wynios³a 48,94 proc. (w drugiej turze
podskoczy³a do 52,44 proc.).
W wyborach przeprowadzonych 10 maja 2015 roku
uprawnionych do g³osowania w Œwieradowie by³o 3.700
osób, kart wydano 1.631, 15 g³osów by³o niewa¿nych.
Frekwencja wynios³a tylko 44,08 proc., wobec 48,96
proc. w ca³ym kraju. Jako ciekawostkê warto dodaæ, ¿e
w obwodzie zamkniêtym w Goplanie frekwencja siêgnê³a
a¿ 92 proc!
Wyniki œwieradowskie nieznacznie odbiegaj¹ od kra-

Miejski Zespó³ Szkó³
w Œwieradowie-Zdroju,
ul. Sk³odowskiej-Curie nr 2.
Lokal nieprzystosowany
dla osób niepe³nosprawnych.

Szko³a Podstawowa nr 2
ul. Sanatoryjna 3.
Lokal przystosowany dla osób
niepe³nosprawnych (w³aœciwy dla
g³osowania korespondencyjnego).
Szpital Centrum Rehabilitacji i
Reumatologii „Goplana” w Œwieradowie-Zdroju, ul. Pi³sudskiego 33.
Lokal nieprzystosowany
dla osób niepe³nosprawnych.

jowych - liczyli siê tylko: A. Duda, B. Komorowski i P.
Kukiz, zmieni³a siê jedynie kolejnoœæ na pó³metku, jako
¿e u nas wygra³ Bronis³aw Komorowski, na którego oddano 674 g³osy (41,70 proc. wszystkich wa¿nych g³osów, podczas gdy w skali kraju uzyska³ 33,77 proc.).
Andrzej Duda uzyska³ u nas 452 g³osy (29,97 proc. - w
kraju 34,76 proc.), a Pawe³ Kukiz 330 g³osów (20,42
proc. - w kraju 20,80 proc.).
Janusz Korwin-Mikke z 57 g³osami zyska³ przychylnoœæ 3,52 proc. œwieradowskich wyborców (w kraju 3,26
proc.), Magdalena Ogórek zdobywaj¹c 36 g³osów osi¹gnê³a wynik 2,22 proc. (w kraju 2,38 proc.), a 30 g³osów
Janusza Palikota da³o mu 1,85 proc. (w kraju 1,42 proc.).
Wiadomo od niedzieli od godz. 2100, gdy podano
pierwsze sonda¿owe wyniki, ¿e druga tura rozegra siê
24 maja miêdzy pretenduj¹cym do stanowiska prezydenckiego A. Dud¹ a urzêduj¹cym prezydentem B. Komorowskim. Wypada tylko mieæ nadziejê, ¿e przynajmniej w Œwieradowie podwy¿szymy frekwencjê, która
by³a najni¿sza w historii wyborów prezydenckich. (aka)

siê z domu

Dokoñczenie ze str. 16

zabawy. Ukrywane przewa¿nie w interesuj¹cych miejscach
skrytki zawieraj¹ dziennik odwiedzin, do którego wpisuj¹
siê kolejni znalazcy, a tak¿e drobne upominki na wymianê.
Lokalizacja miejsca ukrycia skrytki przekazywana jest przez
jej za³o¿yciela innym uczestnikom gry poprzez wprowadzenie wspó³rzêdnych geograficznych w jednej ze specjalnych
internetowych baz danych.
Od siebie doda³bym, ¿e nadrzêdn¹ ide¹ zabawy jest zachêcenie innych uczestników gry do odwiedzenia miejsc,
które uwa¿a siê za interesuj¹ce. Jakie to miejsca oraz jak ró¿norodne i pomys³owe mog¹ byæ skrytki, mo¿na by pisaæ
w nieskoñczonoœæ...
W ostatnim czasie liczba uczestników zabawy wzros³a
poprzez spopularyzowanie smartfonów (wczeœniej trzeba by³o
posiadaæ osobne urz¹dzenie GPS). Poszukiwanie skrytek jest
bardzo popularne u naszych czeskich i niemieckich s¹siadów, u nas dopiero niedawno ruszy³o z kopyta. W ubieg³ym
roku zainteresowa³em siê szukaniem skarbów i równie¿ przyst¹pi³em do zabawy. Szybko od szukania postanowi³em
przejœæ do ukrywania skrytek w okolicach Œwieradowa. Znaj¹c doskonale okolicê wiem, ¿e jest mnóstwo interesuj¹cych
miejsc z klimatem, o których nie przeczyta siê w przewodnikach turystycznych. To w³aœnie fakt, ¿e miejsca takie nie s¹
szerzej znane, a ujawnia siê je tylko przed gronem wtajemniczonych, czyni zabawê Geocaching ekscytuj¹c¹. Mimo ¿e
moje skrytki poukrywane s¹ dopiero od niedawna, ju¿ uda³o
mi siê nak³oniæ pierwszych graczy do odwiedzin nieistniej¹cego koœcio³a ewangelickiego czy do wêdrówki ku pewnemu
zapomnianemu punktowi widokowemu.
W tej chwili w okolicach Œwieradowa jest znaczna liczba
tradycyjnych skrytek o ró¿nym stopniu trudnoœci do odkrycia. Wkrótce mam zamiar stworzyæ nieco bardziej skomplikowane geocachingowe zadanie, gdzie trzeba bêdzie wytê¿yæ
umys³, by zdobyæ wspó³rzêdne geograficzne do skrytki, ukrytej w bardziej wymagaj¹cym, odrobinê niebezpiecznym terenie. Zaszyfrowane wspó³rzêdne bêdzie mo¿na odczytaæ ze
Ÿróde³ka Flinsa przy ul. Zdrojowej.
Zapraszam do zabawy, do³¹czenie do gry nic nie kosztuje! Wiêcej informacji mo¿na uzyskaæ na stronach
geocaching.com i geocaching.pl
Poszukiwanie „keszy” to œwietny powód, by ruszyæ siê
z domu i prze¿yæ ma³¹ przygodê w najbli¿szej okolicy.
Bartosz Kijewski

Szlachetne
zdrowie...
PRZYCHODNIA NZOZ „UZDROWISKO ŒWIERADÓW-ZDRÓJ” PRZY UL. ZDROJOWEJ 2, TEL. 75 78
20 745.
Placówka czynna od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 8001800. Laboratorium - poniedzia³ki, œrody i pi¹tki w godz. 800900.
Dr Artur Szulikowski: od poniedzia³ku do pi¹tku w godz.
1000-1330 i 1500-1730; dr Micha³ Matwiejczuk: codziennie w
godz. 800-1130; dr Justyna Schmidt: poniedzia³ki, wtorki,
czwartki i pi¹tki w godz. 1400-1500, œrody w godz. 1600-1800.
Poradnie w Goplanie (po uprzedniej rejestracji) od poniedzia³ku do pi¹tku: rehabilitacyjna w godz. 800-1000 i reumatologiczna w godz. 1000-1200.
PRZYCHODNIA NZOZ „JO-MED” PRZY UL. KORCZAKA 7, TEL. 75 78 16 168.
Od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 800-1800.
Dr Aziz Joya: poniedzia³ki, wtorki, œrody i pi¹tki w godz.
1000-1300, czwartki w godz. 1500-1730; dr Rados³aw Tomaszewski: wtorki i pi¹tki w godz. 1600-1800; dr Ryszard Markowski:
poniedzia³ki, i œrody i pi¹tki w godz. 1500-1700 oraz w czwartki
w godz. 900-1300; laryngolog dr Maciej Suchecki, chirurg dr
Dariusz Szulski oraz neurolog dr Aleksandra Œledziona - przyjmuj¹ wed³ug wywieszonych harmonogramów.

NOTATNIK ŒWIERADOWSKI. Wydaje Gmina Miejska Œwieradów–Zdrój. Druk - Polska Press Sp. z o.o.
Drukarnia Bielany, ul. Kolejowa 7, 50-075 Bielany Wroc³awskie. Nak³ad - 1.800 egz. Redaktor naczelny - Adam
Karolczuk, tel. 661 784 827, notatnik@swieradowzdroj.pl
Zapraszamy wszystkich Czytelników do wspó³redagowania miesiêcznika. Teksty (tak¿e literackie), opatrzone
nazwiskiem autora (do ewentualnej wiadomoœci redakcji) oraz zdjêcia mo¿na sk³adaæ równie¿ w Referacie Promocji Gminy, Turystyki, Kultury i Sportu Urzêdu Miasta przy ul. 11 Listopada 35 (II p.), tel. 75 71 36 482.
Redakcja nie zwraca materia³ów niezamówionych i zastrzega sobie prawo ich skracania.
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„Or³y” szybuj¹ coraz wy¿ej

Oto nasza zwyciêska dru¿yna (stoi w towarzystwie Rafa³a Justa - szefa fina³u wojewódzkiego
- i Teresy Fierkowicz), która pojedzie do Supraœla na fina³ krajowy. Stoj¹ od lewej: Wojtek
Pó³torak, Dawid Jurczak i Kasia Salawa.
25 i 26 kwietnia
podopieczni Œwietlicy
Œrodowiskowej UL
uczestniczyli w finale
wojewódzkim Ogólnopolskiego M³odzie¿owego Turnieju Tuystyczno-Krajoznawczego. Konkurs wiedzy, samarytanka, rowerowy tor przeszkód,
naprawa roweru, marsze na orientacjê, turystyczne ABC - to
niektóre z konkurencji przygotowanych
przez organizatorów w
Gimnazjum nr 13 im.
Unii Europejskiej we
Wroc³awiu.
Trzy zespo³y reprezentuj¹ce Œwietlicê
Œrodowiskow¹ UL wykaza³y siê wiedz¹, umiejêtnoœciami, a grupa
w sk³adzie: Katarzyna
Salawa, Dawid Jurczak
i Wojciech Pó³torak zajmuj¹c I miejsce w kategorii Szkó³ Podstawowych awansowa³a do
Fina³u Centralnego
XLIII OMTTK PTTK,

który od 28 do 31
maja odbêdzie siê
w Supraœlu (to
wprawdzie tylko 16
km od Bia³egostoku,
ale a¿ 700 km od
Œwieradowa!).
Œwieradowskie
zespo³y w kategorii
gimnazjalnej (Patryk
Olkowski, Kacper
Reimann i Aleksander Sergiejczuk) i licealnej (Maria Salawa, Natalia Gorczyca i Mateusz Stanek)
zajê³y trzecie miejsca. Wyró¿nienia indywidualne otrzymali: Katarzyna i Maria Salawy - w indywidualnym konkursie odznak, zaœ Wojciech Pó³torak - w indywidualnym konkursie wiedzy.
Opiekunowie
Œwietlicy UL serdeczne dziêkuj¹ Bartoszowi Kijewskiemu - za przygotowanie grupy z naprawy
roweru i rowerowego toru przeszkód,
Adamowi Palbowowi - za przygotowanie do udzia³u w
marszach na orientacjê, a Izabeli Salawie
- za zajêcia z pierwszej pomocy. (TF)

Powy¿ej - w trakcie jednego z zadañ konkursowych. Poni¿ej gimnazjaliœci, którzy stanêli na najni¿szym stopniu podium (od lewej): Olek
Sergiejczuk, Kacper Reimann i Patryk Olkowski

Geocaching – kolejny powód,
by ruszyæ siê z domu
Ka¿dy mo¿e byæ Indian¹ Jonesem - podró¿nikiem, odkrywc¹,
zdobywc¹ - takimi s³owy rozpocz¹³ siê reporta¿ o Geocachingu
w jednym z telewizyjnych serwisów informacyjnych. Jest w tym
du¿o prawdy, bo nie trzeba udawaæ siê na drugi koniec œwiata, by
odkrywaæ zapomniane miejsca i znajdowaæ w nich skarby. Takie
mo¿liwoœci, oczywiœcie w odpowiedniej skali, daje coraz popularniejsza forma aktywnoœci – Geocaching. Na czym polega ta zabawa? Wedle definicji z Wikipedii: Geocaching (gr. geo – Ziemia, ang. cache – chowaæ, skrytka, schowek, kryjówka) – gra terenowa u¿ytkowników odbiorników GPS, polegaj¹ca na
poszukiwaniu tzw. skrytek (ang. geocache)
dokoñczenie na str. 15 
uprzednio ukrytych przez innych uczestników

