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NOTATNIK nr 9 (202) zostanie dostarczony do punktów kolporta¿u 9 wrzeœnia.

WAKACJE 2015 £¹ka i m³yn ramiê w ramiê
Fot. Teresa
Fierkowicz

Fot. Piotr Bigus

Jak niewiele trzeba, by poprawiæ humor dzieciom - wystarczy dmuchana œcianka wspinaczkowa postawiona gdzie b¹dŸ! O atrakcjach przygotowanych przez
œwietlice UL i MROWISKO w wakacyjne tygodnie lipca piszemy na s. 10-11.

Z bogatej oferty programowej Izerskiej £¹ki korzysta coraz wiêcej osób, zarówno dzieci, jak i ich rodziców.
A skoro przychodz¹ na £¹kê, nie mog¹ omin¹æ Czarciego M³yna, który powoli przekszta³ca siê w centrum
zdrowego trybu ¿ycia. O ofercie obu naszych atrakcji turystycznych piszemy na str. 12-13.

Muza z rogu obfitoœci Wielkie granie i œpiewanie

Fot. Tomasz Chmielowiec

29 lipca deptakiem Zdrojowym przeszed³ pochód muzyków - cz³onków zespo³u rogów myœliwskich DAS GROSSE FREIE (Wielka wolnoœæ) z Hanoweru (Niemcy). Przemarsz poprzedza³
drugi z kolei wystêp orkiestry dla œwieradowskiej publicznoœci, tym razem pod okaza³ym
bukiem przy fontannie. Zespó³ mia³ ju¿ za sob¹ koncert w hali spacerowej, a przed sob¹ udzia³
w myœliwskiej mszy ku czci œw. Huberta w koœciele. Wiêcej o pobycie orkiestry - s. 12.

Fot. Adam Karolczuk

XXVI Europejskie Spotkania M³odych Muzyków EUROUNIONORCHESTRIES im. W³adys³awa
Balickiego, które goœci³y w Œwieradowie-Zdroju od 3 do 8 sierpnia, przejd¹ do historii jako
chyba najbardziej rozœpiewane - nigdy bowiem w dotychczasowej historii nie wyst¹pi³o na
zdrojowej estradzie tylu solistów i chórów, w dodatku w bardzo zró¿nicowanym i ambitnym
repertuarze. Szerzej o rozœpiewanym i muzykalnym mieœcie piszemy na str. 8.

URZ¥D MIASTA
ul. 11 Listopada 35
PARTER

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

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

II PIÊTRO

Sekretarz – Sylwia B³aszczyk; zamówienia
publiczne – Monika Sautycz: 75 78-16-471 pok. nr 21a; Referat Gospodarki Miejskiej, Inwestycji i Ochrony Œrodowiska, kierownik –
Eugeniusz Grabas: 75 78-17-071 - pok. nr
21b; gospodarka mieszkaniowa - W³adys³aw
RzeŸnik, utrzymanie czystoœci, organizacja ruchu drogowego, oœwietlenie drogowe i parkowe - Grzegorz Zaj¹c, funkcjonowanie systemu odbioru odpadów komunalnych - Marcin
Roso³ek: 75 78-16-324 - pok. nr 21c; Anna
Mazurek, Mariusz Pysz, Wojciech Cielecki:
75 78-16-970 - pok. nr 21d; wodoci¹gi i kanalizacja – Izabela Jurczak, ochrona œrodowiska - Kamila Jednorowska-Mêcina: 75 7816-343 - pok. nr 22. Referat Promocji Gminy,
Turystyki, Kultury i Sportu, kierownik – Dorota
Marek: 75 71-36-482 - pok. nr 23; turystyka,
kultura i sport – Monika Hajny-Daszko; imprezy, infrastruktura – Magdalena Zarzycka:
75 71-36-483 i 75 78-16-350; informatyk Tomasz Chmielowiec - 75 71-36-483, fax 75
78-16-221 - pok. nr 24b. Inspektor ds. organizacyjnych i oœwiatowych – Jolanta Bobak: 75
78-17-668 - pok. 24c.

III PIÊTRO

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

UM ul. Pi³sudskiego 15

Tadeusz Baka – obrona cywilna, zarz¹dzanie
kryzysowe i ochrona przeciwpo¿arowa: 75 7816-841 i 75 78-16-155 - pok. 02.

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

IZERSKA £¥KA - Katarzyna Rzeczkowska
tel. 75 617 14 42
k.rzeczkowska@
swieradowzdroj.pl
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Piotr Bigus
tel. 75 78 45 325
p.bigus@
swieradowzdroj.pl

Ile do wymyœlenia, tyle do pozyskania
Skoñczy³eœ szko³ê, masz pomys³ na w³asny biznes, a brakuje Ci kapita³u b¹dŸ nie
masz pieniêdzy na jego rozwój? Nie jest Ci
obojêtne, co dzieje siê w Twoim otoczeniu
i chcia³byœ coœ daæ swojej lokalnej spo³ecznoœci? Czujesz, ¿e brakuje Ci pewnych
umiejêtnoœci, wiedzy lub kwalifikacji? Rozwi¹zaniem tych problemów mog¹ staæ siê
ro¿nego rodzaju programy pomocowe, fundusze strukturalne lub celowe, które oferuj¹ œrodki finansowe na realizacjê konkretnych zamierzeñ biznesowych lub dzia³añ
maj¹cych na celu likwidacjê lub ograniczenie bol¹czek trapi¹cych ca³¹ lokaln¹ spo³ecznoœæ.
Obecnie g³oœno jest o istniej¹cych mo¿liwoœciach uzyskania dofinansowania realizacji w³asnego lub wspólnego pomys³u, czy to
ze Ÿróde³ krajowych, czy te¿ zagranicznych.
W niniejszym cyklu postaramy siê przez
kilka najbli¿szych miesiêcy przybli¿yæ Pañstwu, mieszkañcom i przedsiêbiorcom lokalnym, potencjalne mo¿liwoœci uzyskania dofinansowania ró¿nego rodzaju inicjatyw, idei,
czy projektów biznesowych. Nasz¹ analizê
rozpoczniemy od pobie¿nego przygl¹dniêcia
siê œrodkom unijnym.

Rok 2015 to kolejny ju¿ rok obowi¹zywania nowej perspektywy finansowej i nowych
mo¿liwoœci kryj¹cych siê za funduszami Unii
Europejskiej. W obecnym rozdaniu uda³o siê
Polsce wynegocjowaæ z bud¿etu unijnego
kwotê 82,5 mld euro, które to formalnie musimy wydaæ pomiêdzy rokiem 2014-2020.
Œrodki te bêd¹ inwestowane m.in. w badania naukowe i ich komercjalizacjê, kluczowe po³¹czenia drogowe (autostrady, drogi
ekspresowe), rozwój innowacyjnej przedsiêbiorczoœci, transport przyjazny œrodowisku
(kolej, transport publiczny), cyfryzacjê kraju
(szerokopasmowy dostêp do internetu, eus³ugi administracji publicznej) oraz w³¹czenie spo³eczne osób wykluczonych i aktywizacjê zawodow¹. Bêd¹ one trafia³y do beneficjentów za poœrednictwem 5 programów
operacyjnych wdra¿anych na szczeblu centralnym, 16 regionalnych programów operacyjnych i jednego programu ponadregionalnego.
Oto ich lista wraz z alokacj¹ œrodków z
Unii Europejskiej:
 Program Operacyjny Inteligentny
Rozwój – 8,6 mld euro,
 Program Operacyjny Infrastruktu-

Masz sprawê do radnego? Zadzwoñ, napisz!
RADNI RADY MIASTA
Tadeusz Aficki - tel. 604 499 175,
tadeuszaficki6@wp.pl
Micha³ Brutkowski, tel. 604 976 297,
michal.brutkowski@op.pl
Janina Czapliñska, tel. 668 212 350,
janina42@vp.pl
Teresa Fierkowicz, tel. 665 733 443,
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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,
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RADNI RADY
POWIATU LUBAÑSKIEGO
Iwona Korzeniowska-Wojsa
tel. 605 223 540, florizet@wp.pl
Zbigniew Maroñ, tel. 603 080 913,
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ra i Œrodowisko – 27,5 mld euro,
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – 4,4 mld euro,
 Program Operacyjny Polska Cyfrowa – 2,3 mld euro,
Program Pomoc Techniczna – 0,7 mld
euro,
 Program Operacyjny Polska
Wschodnia – 2,1 mld euro (program ponadregionalny),
16 Regionalnych Programów Operacyjnych – 31,3 mld euro (³¹czna kwota dla
wszystkich województw)
Ponadto z œrodki finansowe mo¿na uzyskaæ tak¿e z takich programów jak:
Program Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej – 0,7 mld euro,
 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – 8,6 mld euro,
Program Rybactwo i Morze – 0,5 mld
euro.
W nastêpnych artyku³ach przyjrzymy siê
poszczególnym programom oraz tkwi¹cymi
w nich mo¿liwoœciami pozyskania dofinansowania realizacji w³asnych lub kolektywnych projektów.
Opr. Mariusz Pysz
Zród³a:
http://www.fundusze.uj.edu.pl/fundusze/
fundusze-strukturalne-2014-2020
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Stypendia socjalne
na rok szkolny 2015/2016
Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej
w Œwieradowie informuje, ¿e wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2015/2016 bêd¹ przyjmowane w siedzibie Oœrodka od 1 do 15 wrzeœnia br. Przypominamy, ¿e termin sk³adania wniosków jest
bardzo wa¿ny, poniewa¿ wnioski z³o¿one po
tym terminie nie bêd¹ rozpatrywane.
Stypendium szkolne mo¿e otrzymaæ uczeñ
znajduj¹cy siê w trudnej sytuacji materialnej,
wynikaj¹cej z niskich dochodów na osobê
w rodzinie, w szczególnoœci, gdy w rodzinie
tej wystêpuje bezrobocie, niepe³nospraw-

dokoñczenie na str. 3 

Godziny pracy UM

Punkty kolporta¿u
NOTATNIKA ŒWIERADOWSKIEGO

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

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

OR£OWICE - sklep motoryzacyjny Wac³awa Chwaszcza.
CZERNIAWA - delikatesy Agnieszki Syrewicz (ul. G³ówna), sklep Ireny Korty

(ul. Sanatoryjna), sklep Renaty Chomiak (ul. Sanatoryjna), biblioteka szkolna w SP
nr 2 (ul. Sanatoryjna).
Najbli¿sze numery „Notatnika” uka¿¹ siê 9 wrzeœnia i 14 paŸdziernika 2015 r., a
materia³y do poszczególnych wydañ prosimy dostarczaæ w nieprzekraczalnych terminach do 26 sierpnia i 30 wrzeœnia br.

W zwi¹zku z trwaj¹c¹ fal¹ upa³ów oraz znacznym wzrostem zu¿ycia wody pobieranej z miejskiej sieci
wodoci¹gowej, w celu unikniêcia przerw w dostawie wody na terenie Gminy Œwieradów-Zdrój uprasza siê
odbiorców o ograniczenie wykorzystywania wody do innych potrzeb ni¿ socjalno-bytowe. Prosimy zw³aszcza
o niewykorzystywanie wody z miejskiej sieci do podlewania trawników, ogrodów, mycia samochodów itp.
Jednoczeœnie informujemy, ¿e w zwi¹zku z powy¿szym mog¹ nast¹piæ przerwy w dostawach wody oraz
spadki ciœnienia na sieci wodoci¹gowej. Za utrudnienia i niedogodnoœci przepraszamy.

Œwieradowianie w Licheniu

12 kg mniej

3 lipca 20 œwieradowskich seniorów pojecha³o na ca³odzienn¹ wycieczkê do Lichenia, by
zwiedziæ tamtejsz¹ Bazylikê Matki Bo¿ej Bolesnej Królowej Polski, najwiêkszy obecnie koœció³
w kraju. Zwiedzanie i uczestnictwo w mszy zajê³o uczestnikom wycieczki blisko 5 godzin, tyle
samo trwa³ powrót po obiedzie do domu - wszyscy cali i zdrowi dotarli do Œwieradowa przed
pó³noc¹, a wra¿enia z Lichenia jeszcze d³ugo bêd¹ tematem towarzyskich spotkañ.

Wiêkszoœæ z nich to recydywistki, pozosta³e dwie nie mia³y œwiadomoœci, jak bardzo ich
¿ycie siê zmieni. Siedem fantastycznych kobiet znów stanê³o do walki ze zbêdnymi kilogramami w ramach programu „Zrzuæ do wakacji 2015” organizowanego przez Interferie Aquapark Sport Hotel w Œwieradowie-Zdroju. Waga wszystkich pañ na starcie to 545 kg, a po
dwunastu treningach spad³a do 533 kg. Dwie Ma³gorzaty, Agnieszka, Sandra, Kamila, Kasia
i Marta kalorie traci³y w drodze na tamê w Z³otnikach, Rozdro¿e Izerskie, Sêpi¹ Górê i na
singletrackach. Oprócz rowerów by³y te¿ „ulubione” przez panie treningi biegowe i p³ywanie.
Zwyciê¿czyni¹ tegorocznej edycji zosta³a nowicjuszka Katarzyna Matelska, która pozby³a siê
prawie 4 kg, mia³a równie¿ 100-procentow¹ frekwencjê na zajêciach.
A teraz komunikat do wszystkich pañ, którym Ÿle we w³asnym ciele, które potrzebuj¹ motywatora i „bacika” w drodze do prawid³owej wagi. We wrzeœniu ruszamy z programem „Trzymaj
formê 2015”. Treningi rowerowe, biegowe, nordic walking i p³ywackie znów poprowadzi
£ukasz Lech z Lech Sport. £atwo nie jest, pot siê leje, s¹ zakwasy, brzydkie wyrazy na treningach te¿ padaj¹, ale jak widaæ - efekty s¹ bardzo zadowalaj¹ce, a w grupie po prostu raŸniej.
Zapytajcie naszych ambasadorek. S¹ pierwsze na jesiennej liœcie. Katarzyna Harbul-Ba³a
Zdjêcie wykonane na Rozdro¿u Izerskim. Stoj¹ przy rowerach od lewej: Kamila Jednorowska-Mêcina, Sandra Psiurska-Lech, Katarzyna Matelska, Ma³gorzata Soko³owska, Ma³gorzata
Dzik, Agnieszka Moroz.

31 lipca br. stra¿acy dostali zg³oszenie o po¿arze lasu
w pobli¿u cmentarza przy ul.
Cichej. Na szczêœcie któryœ z
turystów szybko zauwa¿y³
ogieñ i na czas zaalarmowa³
stra¿, która mimo bardzo
trudnego dojazdu szybko
dotar³a na miejsce i zapobieg³a rozprzestrzenieniu siê
ognia, który przy takiej suszy móg³by poczyniæ ogromne spustoszenia. Skoñczy³o
siê na trzech nadpalonych
œwierkach, a ¿e by³ to ju¿
czwarty w krótkim czasie
po¿ar w lesie, leœniczy uwa¿a, ¿e to nie przypadek i mog³o dojœæ do podpaleñ. W akcji nieopodal
cmentarza uczestniczy³ œwieradowski zastêp
OSP i jednostka PSP z Lubania.
4 sierpnia kolejny po¿ar lasu, tym razem
w okolicach starego basenu miejskiego.

I znów jak poprzednio stra¿acy mieli trudnoœci z dojazdem, mimo to szybko zlokalizowali
ogieñ i zapobiegli wiêkszemu nieszczêœciu ucierpia³ tylklo jeden œwierk (fot z lewej).
Œwiadkowie ponownie sygnalizowali obec-

noœæ mê¿czyzny, który uciek³ z miejsca po¿aru.
5 sierpnia przed godz. 18 wybuch³ po¿ar
w kuchni mieszkania na I piêtrze domu przy
ul. Grunwaldzkiej. W akcji gaœniczej uczest-

niczy³y 4 zastêpy JRG z Lubania oraz po dwa
zastêpy OSP ze Œwieradowa i z Pobiednej (fot.
z prawej). Jedn¹ osobê, która ucierpia³a
w po¿arze, odwieziono do szpitala.
Relacja i zdjêcia Mateusz Szumlas

okres zasi³kowy od listopada br. do paŸdziernika 2016 r.
Od 3 sierpnia s¹ natomiast przyjmowane
wnioski o ustalenie prawa do œwiadczeñ
z funduszu alimentacyjnego na okres od paŸdziernika br. do wrzeœnia 2016 r.
Do wniosków nale¿y do³¹czyæ zaœwiadczenie urzêdu skarbowego lub oœwiadczenie o
dochodach uzyskanych przez pe³noletnich
cz³onków rodziny w roku kalendarzowym
2014 (niezale¿nie od tego, czy osi¹gnêli jakiœ
dochód, czy nie), zaœwiadczenie wystawione przez w³aœciwy ZUS lub pracodawcê albo
oœwiadczenie o wysokoœci sk³adek na ubezpieczenie zdrowotne (chodzi o pe³n¹, stanowi¹c¹ 9 proc. podstawy wymiaru, czyli odliczon¹ od podatku i od dochodu, odprowadzan¹ przez ubezpieczonego podatnika
w roku kalendarzowym 2014 sk³adkê na ubezpieczenie zdrowotne), zaœwiadczenie/
oœwiadczenie dziecka, które uczêszcza do
szko³y ponadgimnazjalnej, potwierdzaj¹ce, ¿e
dziecko w roku szkolnym 2015/2016 kontynuuje naukê.
Osoby, które maj¹ zas¹dzone alimenty,
a otrzymuj¹ ni¿sze ni¿ zas¹dzone w wyroku
lub ugodzie s¹dowej, do wniosku o ustalenie prawa do œwiadczeñ przedk³adaj¹ zaœwiadczenie komornika lub oœwiadczenie

o wysokoœci wyegzekwowanych alimentów
w roku kalendarzowym 2014. Ponadto do
wniosku o œwiadczenia z funduszu alimentacyjnego nale¿y do³¹czyæ zaœwiadczenie komornika o bezskutecznoœci egzekucji œwiadczeñ alimentacyjnych lub oœwiadczenie
stwierdzaj¹ce bezskutecznoœæ egzekucji.
Wiêcej informacji dotycz¹cych dokumentacji niezbêdnej do ustalenia prawa do œwiadczeñ dostêpna jest na stronie BIP Oœrodka
(http://mopssd.nbip.pl/mopssd)
w zak³adce Og³oszenia, w siedzibie Oœrodka
lub pod numerem telefonu 75 78 16 321.
Wnioski przyjmowane s¹ w MOPS w pokoju nr 12 w Referacie ds. Œwiadczeñ Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.
AM

osoby w rodzinie - 514 z³.
Od 1 paŸdziernika kwota zasi³ku sta³ego bêdzie wynosiæ maksymalnie 604 z³ (obecnie jest
to 529 z³), co oznacza wzrost œwiadczenia
o 75 z³. Ponadto wzroœnie kwota dochodu
z jednego hektara przeliczeniowego, która
wynosiæ bêdzie 288 z³.
W bie¿¹cym roku równie¿ przeprowadzona zostanie weryfikacja kryterium dochodowego oraz wysokoœci poszczególnych œwiadczeñ rodzinnych (z wy³¹czeniem wysokoœci
œwiadczenia pielêgnacyjnego).
15 maja br. Ministerstwo Pracy i Polityki
Spo³ecznej przekaza³o Komisji Trójstronnej
propozycje zmian w wysokoœci œwiadczeñ rodzinnych oraz progów dochodowych. AM

noœæ, ciê¿ka lub d³ugotrwa³a choroba, wielodzietnoœæ, brak umiejêtnoœci wype³niania
funkcji opiekuñczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a tak¿e gdy rodzina
jest niepe³na lub wyst¹pi³o zdarzenie losowe. Dochód uprawniaj¹cy do otrzymania stypendium wynosi 456 z³ netto na osobê w rodzinie.
Do wniosku o przyznanie stypendium nale¿y przed³o¿yæ zaœwiadczenia o dochodach
wszystkich cz³onków rodziny z sierpnia br.
(w wysokoœci netto). Ponadto przed z³o¿eniem wniosku o przyznanie stypendium nale¿y uzyskaæ pozytywn¹ opiniê dyrektora
szko³y, do której uczeñ uczêszcza (opiniê tak¹
dyrektor wystawia na druku wniosku o przyznanie stypendium).
Wnioski o przyznanie stypendium do pobrania w MOPS, pok. nr 11.
AM

Œwiadczenia rodzinne.
Fundusz alimentacyjny
Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej informuje, ¿e od 1 wrzeœnia br. bêd¹ przyjmowane wnioski o ustalenie prawa do zasi³ku
rodzinnego oraz dodatków do zasi³ku rodzinnego, a tak¿e wnioski o ustalenie prawa do
specjalnego zasi³ku opiekuñczego na nowy

Po¿ar za po¿ar
em
po¿arem

Sypendia socjalne
na rok szkolny 2015/16
14 lipca br. Rada Ministrów przyjê³a rozporz¹dzenie w sprawie zweryfikowanych
kryteriów dochodowych oraz kwot œwiadczeñ pieniê¿nych z pomocy spo³ecznej (Dz.
U. poz. 1058). Wy¿sze kryteria zaczn¹ obowi¹zywaæ od 1 paŸdziernika br.
Nowe kryteria dochodowe uprawniaj¹ce
do œwiadczeñ z pomocy spo³ecznej to: dla
osoby samotnie gospodaruj¹cej - 634 z³; dla
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Kolej Gór Izerskich.

Nowe fakty!
10 lipca w Mirsku odby³o siê spotkanie samorz¹dowców
gminy Mirsk i Œwieradowa z przedstawicielami PKP PLK,
PKP Nieruchomoœci, Dolnoœl¹skiej S³u¿by Dróg i Kolei oraz
Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Dolnoœl¹skiego,
podczas którego prowadzone by³y rozmowy dotycz¹ce realnych szans na uruchomienie linii kolejowej z Gryfowa Œl¹skiego, przez Mirsk do Œwieradowa-Zdroju. Stronê Urzêdu
Marsza³kowskiego reprezentowa³ dyrektor Departamentu
Infrastruktury Wojciech Zdanowski oraz zastêpca Agnieszka Zakêœ.
Urz¹d Marsza³kowski jest zainteresowany przywróceniem
ruchu kolejowego na tym odcinku. Dyrektor departamentu
infrastruktury w UMWD uwa¿a, ¿e nie tylko linia do Karpacza, ale i trasa z Gryfowa do Œwieradowa ma du¿y potencja³.
Obie trasy uwzglêdniono w strategicznym planie transportowym województwa.
Wed³ug W. Zdanowskiego s¹ realne szanse na uruchomienie tej linii ju¿ za cztery lata. Koszt odbudowy przy wykorzystaniu ca³kowicie nowych materia³ów wraz z przystankami
to oko³o 20 mln z³. Przy dofinansowaniu unijnym w wysokoœci 85 proc. wk³ad w³asny wyniós³by 3 mln z³, który móg³by
zostaæ zabezpieczony z tzw. Inwestycyjnego Funduszu Kolejowego (bud¿et pañstwa). UMWD z³o¿y³ ju¿ odpowiedni
wniosek w tej sprawie.
Istnieje równie¿ mo¿liwoœæ tañszego wykonania inwestycji przy czêœciowym wykorzystaniu materia³ów staro u¿ytecznych znajduj¹cych siê na linii Gryfów – Œwieradów i linii
Jelenia Góra – Zgorzelec, której remont przewidziany jest na
2017 rok. W tym celu ma zostaæ przeprowadzona inwentaryzacja, która okreœli, w jakim stopniu bêdzie mo¿na powtórnie
wykorzystaæ niektóre elementy infrastruktury. Inwentaryzacjê przeprowadzi DSDiK we wspó³pracy z PKP PLK. Koszt
ma nie przekroczyæ 10 tys. z³ i pokryj¹ go na spó³kê gminy
Mirsk i Œwieradów.
Pewne jest, ¿e gminy w jakimœ stopniu bêd¹ musia³y partycypowaæ w kosztach utrzymania infrastruktury, których wysokoœæ zale¿y od wielu czynników, takich jak iloœci kursów,
warunków atmosferycznych, napraw eksploatacyjnych itp.
Dziœ nie ma jeszcze danych okreœlaj¹cych wielkoœæ kosztów.
Wiadomo jest, ¿e gminy w kwestii wspó³finansowania maj¹
ograniczone mo¿liwoœci i UMWD zdaje sobie z tego sprawê.
Od pierwszych rozmów do ewentualnego uruchomiania
linii kolejowej droga jest jeszcze bardzo daleka. Uwa¿am, ¿e
warto spróbowaæ i wykazaæ odrobinê determinacji w dzia³aniach, które byæ mo¿e doprowadz¹ do pozytywnego koñca.

Kronika policyjna
27 lipca 2015 roku na placu przy zamku Czocha odby³ siê
uroczysty apel z okazji 96. rocznicy powstania Policji Pañstwowej. W tym uroczystym dniu lubañscy policjanci otrzymali odznaczenia, wyró¿nienia i mianowania na wy¿sze stopnie policyjne. Wœród nagrodzonych byli równie¿ pracownicy lubañskiej komendy.
Uroczystoœæ rozpocz¹³ meldunek sk³adany I Zastêpcy
Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wroc³awiu – insp.
Zygmuntowi Skwierawskiemu przez dowódcê uroczystoœci.
Nastêpnie przemawia³ Komendant Powiatowy Policji w Lubaniu – m³. insp. Artur Ciupa, przypominaj¹c, jak trudna
i pe³na wyzwañ jest s³u¿ba w Policji. Komendant przekaza³
równie¿ podziêkowania dla samorz¹dów lokalnych za owocn¹
wspó³pracê i wsparcie KPP w Lubaniu.
Tradycj¹ ju¿ sta³o siê nagradzanie w tym rocznicowym dniu
wyró¿niaj¹cych siê policjantów przez samorz¹dowców; bur-

Roland Marciniak wrêcza nagrody œwieradowskim policjantom (na pierwszym planie Bogdan Borkowski). Fot. obok Komendant Powiatowy Policji m³. insp. Artur Ciupa gratuluje
awansu asp. szt. Czes³awowi Hrebeli.
mistrz Œwieradowa Roland Marciniak uhonorowa³ st. sier¿.
Magdalenê Harbul i asp. szt. Bogdana Borkowskiego.
W trakcie uroczystoœci wrêczono odznaczenia w uznaniu
zas³ug w zakresie ochrony bezpieczeñstwa ludzi oraz utrzymania porz¹dku publicznego. Srebrn¹ odznakê ZAS£U¯ONY POLICJANT otrzymali: m³. insp. Artur Ciupa i podinsp.
Krzysztof Durkalec, natomiast br¹zow¹ odznakê otrzyma³ asp.
szt. Dawid Duchaniuk.
34 funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu otrzyma³o awanse na wy¿sze stopnie policyjne, w tym
jeden w korpusie oficerów m³odszych, 26 w korpusie aspirantów, 7 w korpusie podoficerów. Wœród nich byli te¿ funkcjonariusze ze œwieradowskiego Rewiru Dzielnicowych: Bogdan Borkowski i Czes³aw Chrebela, którzy awansowali na
stopieñ aspiranta sztabowego.
Komendant Powiatowy Policji w Lubaniu z okazji Œwiêta
Policji wyró¿ni³ ponadto listami gratulacyjnymi i okolicznoœciowymi upominkami dwóch
pracowników: Monikê Gazdê oraz Marka
Szpaka.

Obok awansowani i nagrodzeni na wspólnym
zdjêciu (œwieradowianie ³atwo rozpoznawalni dziêki ¿ó³tym torbom).

Nawet podró¿ na tysi¹c mil
rozpoczyna siê
od pierwszego kroku
(przys³owie szwedzkie)

Niech przyk³adem bêdzie Jedlina-Zdrój, do
której po niespe³na dwudziestu latach wróc¹
poci¹gi – koszt tej inwestycji to 80 mln z³.
Przywrócenie po³¹czeñ kolejowych to nie
tylko wznowienie komunikacji ale du¿o wiêcej, to znacz¹ce podniesienie rangi regionu.
Je¿eli Œwieradów ma byæ licz¹cym siê miastem turystyczno-uzdrowiskowym, powinien
mieæ po³¹czenie kolejowe.
Artur Kotlarek
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Z jêzykami w œwiat
Szko³a Jêzyków Obcych „Podró¿niczek” zaprasza na kursy jêzykowe dzieci,
m³odzie¿ oraz doros³ych. Oferujemy kursy grupowe oraz indywidualne. Uczymy
równie¿ jêzyka biznesowego Business
English i Wirtschaftsdeutsch oraz jêzyków bran¿owych z zakresu turystyki, hotelarstwa, gastronomii oraz prawa. Prowadzimy równie¿ szkolenia dla firm. Ponadto zapraszamy na cykliczne „Spotkania z podró¿nikiem”.
Adres szko³y: Œwieradów, ul. 11 Listopada 11. Zajêcia od 1 wrzeœnia, zapisy - tel. 609 972 157
lub biuro@podrozniczek.eu
Szczegó³y na www.podrozniczek.eu

DEPT
AK ZDROJOWY DEPTAK
SUKCES TEGO LA
LATTA
Pocz¹tek funkcjonowania deptaka przy ulicy Zdrojowej nie
zapowiada³ siê obiecuj¹co. Pod koniec maja restauratorzy
ostro¿nie podchodzili do pomys³u wystawiania ogródków
gastronomicznych. Ale z tygodnia na tydzieñ kolejni przedsiêbiorcy organizowali ogródki. W po³owie lipca na ulicy
Zdrojowej funkcjonowa³o 10 ogródków „piwnych” , które
jednorazowo mog¹ przyj¹æ ponad 300 osób.
W ca³ym mieœcie mamy ponad 600 miejsc siedz¹cych
w ramach wspomnianych ogródków. Œmia³o mo¿na uznaæ, ¿e
w okresie letnim deptak przy ulicy Zdrojowej spe³nia swoj¹
funkcjê. S¹dzê, ¿e w czasie ferii zimowych bêdzie s³abiej, bo
wewn¹trz lokali gastronomicznych nie ma tylu miejsc, co latem na zewn¹trz.
Nietrudno te¿ zauwa¿yæ, ¿e g³ównym problemem deptaka
zdrojowego jest zbyt ma³o miejsc postojowych wokó³. Wed³ug moich szacunków wokó³ Zdrojowej potrzebujemy jeszcze ok. 300 miejsc parkingowych. Jeœli nie uda siê w najbli¿szych latach systematycznie zorganizowaæ takiej iloœci miejsc
dla aut, dzia³alnoœæ gospodarcza przy deptaku nie bêdzie siê
optymalnie rozwijaæ.
Poza parkingami powinniœmy te¿ przeprowadziæ rewitalizacjê otoczenia deptaka. Mam na myœli ulice odchodz¹ce od
ulicy Zdrojowej: S³owackiego, Piastowsk¹, Sienkiewicza, Batorego, ¯eromskiego, Parkow¹ (górny odcinek), Dojazdow¹,
Mickiewicza, Wyszyñskiego. Bêd¹ to kolejne inwestycje
o du¿ym znaczeniu dla funkcji uzdrowiskowej miasta. Oczywiœcie nic od razu. Trzeba mieæ pieni¹dze, dokumentacje
i najlepiej dofinansowanie zewnêtrzne.
Lato na deptaku mo¿emy zaliczyæ do udanych. Przed nami
sezon zimowy, który w czasie ferii zimowych poka¿e s³abe
strony deptaka zdrojowego.

SZYKUJEMY SIÊ DO NOWYCH
PROGRAMÓW UNIJNYCH
Rada Miasta uchwali³a w bud¿ecie gminy œrodki na wykonanie dokumentacji nowych inwestycji gminnych z dofinansowaniem unijnym:

1. BUDYNEK NOWEGO PRZEDSZKOLA
Jesteœmy na ukoñczeniu dokumentacji technicznej z pozwoleniem na budowê. W nowym budynku bêdziemy mogli
przyj¹æ do 200 dzieci. Bêdzie w nim du¿a dwupoziomowa bawialnia, ma³a sala gimnastyczna, gabinety specjalistów, nowoczesna kuchnia. Szacunkowy koszt budowy obiektu to
prawie 10 mln z³. Jest szansa na dofinansowanie do 85 proc.
z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Dolnego Œl¹ska.
S¹ te¿ z³e informacje. Jest du¿o gmin, które podobnie jak
my chc¹ wybudowaæ nowe przedszkola, a œrodków unijnych
jest za ma³o, aby zaspokoiæ wszystkich. Dlatego bêdziemy
musieli wykazaæ siê du¿¹ innowacyjnoœci¹, aby znaleŸæ siê
na liœcie projektów dofinansowanych ze œrodków unijnych.
Ju¿ uda³o siê przekonaæ nasze Starostwo Powiatowe w Lubaniu, aby sta³o siê naszym partnerem we wniosku aplikacyjnym - poprzez wniesienie w³asnego gruntu. Potrzebujemy
wiêcej powierzchni biologicznie czynnej, aby budynek nowego przedszkola zmieœci³ siê na naszej dzia³ce. St¹d pomys³
na zaproszenie Starostwa do udzia³u gruntowego w projekcie. Dziêki temu otrzymamy kilka punktów wiêcej przy ocenie
projektu przez ekspertów unijnych.
Istnieje równie¿ szansa otrzymania kolejnych dodatkowych
punktów z tytu³u udzia³u w projekcie organizacji pozarz¹dowych i stworzenia z tego partnerstwa. Posiadanie pozwolenia na budowê to kolejne dodatkowe punkty przy ocenie
projektu.
Jedno jest pewne, nie bêdzie ³atwo pozyskaæ 85 proc. dofinansowania. Musimy byæ gotowi na mniejsze dofinansowanie.

2. ROZBUDOWA SZKÓ£
S¹ œrodki unijne na poprawê edukacji poprzez zorganizowanie b¹dŸ wybudowanie nowych klas lekcyjnych o przeznaczeniu matematycznym, fizycznym, chemicznym czy biologicznym. Mamy w bud¿ecie œrodki na wykonanie dokumentacji projektowej z pozwoleniem na rozbudowê naszych
szkó³ o takie w³aœnie profilowane klasy lekcyjne. Szacunkowo chcemy rozbudowaæ nasze szko³y o ok. 400 m2, a przybli¿ona kwota inwestycji z wyposa¿eniem klas to ok. 1,5-2 mln
z³, przy dofinansowaniu unijnym siêgaj¹cym 85 proc.
Mo¿na œmia³o powiedzieæ, ¿e jeœli zdo³amy na czas uzyskaæ pozwolenie na budowê i uzyskamy dofinansowanie,
przybêdzie nam kilka specjalistycznych sal lekcyjnych, a ta-

Na bie¿¹co

runków, które trzeba bezwzglêdnie spe³niæ, aby otrzymaæ dofinansowanie. Równie¿ bêdziemy mieli spor¹ konkurencjê ze
strony innych dolnoœl¹skich gmin.
Niestety, bêdziemy startowaæ o œrodki w otwartym konkursie, gdzie z góry wiadomo, ¿e dla wszystkich nie wystarczy
pieniêdzy.

7. ŒCIE¯KI ROWEROWE

kie nowe pomoce dydaktyczne wp³yn¹ na wy¿szy poziom
nauczania naszych dzieci i m³odzie¿y.

3. ROZBUDOWA KANALIZACJI
I WODOCI¥GÓW
Rozbudowa oczyszczalni œcieków w Œwieradowie z wykonaniem kolektora sanitarnego wzd³u¿ ulicy Nadbrze¿nej - to
wydatek ok. 6 mln z³. Równie¿ kontynuacja rozbudowy sieci
sanitarnej w Czerniawie wymaga wy³o¿enia kolejnych 2 mln
z³, a przebudowa stacji uzdatniania wody pitnej to wydatek
ponad 3 mln z³. To s¹ tylko niezbêdne inwestycje w zakresie
dostarczania wody i odprowadzania œcieków.
W tym roku rozpoczniemy projektowanie, a zakoñczymy je
w po³owie 2016 r. Szacunkowy koszt dokumentacji to grubo
ponad 100 tys. z³. Bez nowych sieci wodno-kanalizacyjnych
oddawanych systematycznie i na czas nie bêdzie rozwoju
miasta. Bêdzie przybywaæ odbiorców wody i jeszcze wielu
mieszkañców naszego miasta nie ma dostêpu do wodoci¹gów miejskich i sieci sanitarnej.
S¹dzê, ¿e nie mo¿na budowaæ nowych sieci ze zbyt du¿ym
wyprzedzeniem, bo mo¿na przeinwestowaæ. Musimy rozwijaæ sieæ w miarê posiadanych œrodków, ale równie¿ wed³ug
realnych potrzeb.

4. DWORZEC KOLEJOWY
Ju¿ nied³ugo og³osimy przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej z pozwoleniem na budowê rewitalizacji dworca kolejowego wraz z torowiskiem i placem dworcowym. Jeœli
nam siê to uda, bêdzie to jedna z ciekawszych atrakcji naszego miasta.
Oczywiœcie, nie ma pewnoœci, ¿e otrzymamy dofinansowanie, ale dworzec wykorzystany na cele kulturalne z rewitalizacj¹ torowiska na odcinku 3,5 km - do dawnego sk³adu drewna nadleœnictwa - bêdzie bardzo ciekawym projektem turystycznym. Ten projekt to inwestycja, która lepiej zepnie turystycznie przedmieœcie Œwieradowa z centrum. Stanie siê osi¹
aktywizacji turystycznej przyleg³ych prywatnych nieruchomoœci, co z z kolei da zacz¹tek nowych pomys³ów, które prze³o¿¹ siê na nowe miejsca pracy.
Szacunkowa wartoœæ projektu wyniesie ok. 5 mln z³. Ca³a
inwestycja bêdzie w³asnoœci¹ gminy. Dofinansowanie mo¿e
siêgn¹æ 85 proc.

5. NOWE DROGI
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Dolnego Œl¹ska bêdzie szansa na pozyskanie œrodków na budowê i remonty nowych dróg gminnych. W naszym przypadku
to przede wszystkim nowe drogi i deptaki w Czerniawie i kilka
dróg w Œwieradowie. Najwiêkszy nacisk po³o¿ymy na mosty,
których mamy w mieœcie kilkadziesi¹t.
W ostatnich latach wyremontowaliœmy bardzo du¿o dróg,
ale to wci¹¿ ma³o. Jeszcze mamy kilkanaœcie dróg, które s¹
w z³ym stanie technicznym i wymagaj¹ natychmiastowych
inwestycji. Na ten cel potrzebujemy 6 mln z³, mo¿liwe jest
dofinansowanie zewnêtrzne do 85 proc. wartoœci zadañ.

6. WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE
Zakoñczyliœmy nabór budynków wspólnotowych do projektu rewitalizacji miasta ze wsparciem œrodków unijnych.
Zg³osi³o siê 36 budynków na ³¹czn¹ kwotê inwestycji ok. 6,5
mln z³. Ze z³o¿onych ankiet wynika, ¿e ka¿da wspólnota mieszkaniowa z³o¿y³a maksymalne zapotrzebowanie. Po weryfikacji mo¿liwoœci pokrycia wk³adu w³asnego ³¹czna kwota inwestycji w budynki zmniejszy siê - jak s¹dzê - do 5 mln z³.
Gmina zaanga¿uje siê w wykonanie dokumentacji technicznej. Natomiast wk³ad w³asny do projektu sfinansuj¹ wspólnoty mieszkaniowe. To przede wszystkim du¿e budynki, a
odnowienie 36 najwiêkszych budynków mieszkalnych w mieœcie bêdzie mia³o ogromny wp³yw na wygl¹d miasta. Oczywiœcie, przed nami do spe³nienia wiele rygorystycznych wa-

Do koñca wrzeœnia wykonamy koncepcjê rozbudowy œcie¿ek rowerowych singletrack. S¹dzê, ¿e bêdzie to ok. 30 km
nowych tras, a ich szacunkowy koszt budowy wyniesie prawie 3 mln z³. Z punktu obs³ugi turysty rowerowego to wa¿na
inwestycja. Kompleks œcie¿ek 60 km po czeskiej i 60 km po
polskiej stronie na d³ugo bêdzie nas wyró¿nia³ na mapie rowerowej tej czêœci Europy. Oczywiœcie, œcie¿ki to nie wszystko. Potrzebne s¹ centra obs³ugi rowerzystów, a obiekty hotelowe i gastronomiczne powinny byæ przyjazne rowerzystom.
Musimy stworzyæ system nawigacji dla rowerzystów
z kompleksow¹ informacj¹. Dopiero to wszystko razem bêdzie tworzyæ produkt dla rowerzysty. W Polsce buduje siê
wiele singletracków. W wielu przypadkach inwestorzy nie
bior¹ pod uwagê kosztów eksploatacji i kompleksowoœci projektu. My z roku na rok bêdziemy poprawiaæ jakoœæ naszych
œcie¿ek rowerowych i dodawaæ now¹ ofertê dla rowerzystów.

8. ZRÓDE£KA UZDROWISKOWE
Jesteœmy w trakcie rozmów ze Spó³k¹ Uzdrowiskow¹ PGU
w sprawie odp³atnego udostêpnienia gminie przez Spó³kê
kolejnych Ÿróde³ z wykorzystaniem na cele pijalni wód mineralnych. Owocem wspó³pracy Spó³ki z gmin¹ jest uruchomienie 3 poide³ek i separatora gazu CO2 przy deptaku zdrojowym
w kwietniu tego roku. Teraz prowadzimy rozmowy, aby uruchomiæ zewnêtrzne poide³ko wody mineralnej w Czerniawie.
Wartoœæ dokumentacji technicznej z pozwoleniem na budowê to wydatek 40 tys. z³, a koszt inwestycji - ponad 250 tys. z³.
To s¹ drogie inwestycje, które finansowo nigdy siê nie zwróc¹.
Dlatego gmina powinna inwestowaæ w powiêkszanie oferty
uzdrowiskowej, tym bardziej, ¿e jest du¿a szansa pozyskania
œrodków zewnêtrznych na takie inwestycje. Mam nadzieje, ¿e
uda nam siê w kolejnych latach uruchomiæ kolejne pijalnie
wody mineralnej.

9. WIE¯E WIDOKOWE
Koñczymy dokumentacjê techniczn¹ z pozwoleniem na
budowê wie¿y widokowej na górze M³ynica (650 m n.p.m.).
Po dofinansowanie chcemy siêgn¹æ do œrodków transgranicznych EWT Polska-Czechy. W ramach tego projektu równie¿ Nadleœnictwo Œwieradów wybuduje wie¿ê widokow¹ na
Czerniawskiej Kopie (776 m n.p.m.). Jeœli to przedsiêwziêcie
budowy dwóch wie¿ widokowych powiedzie siê, upieczemy
kilka pieczeni na jednym ogniu. Przede wszystkim wie¿a na
Czerniawskiej Kopie znacz¹co wp³ynie na ruch turystyczny
przez Czerniawiê. Natomiast wie¿a na M³ynicy o¿ywi tereny
inwestycyjne na tzw. TEWIE. Nie bez znaczenia jest fakt, ¿e
obie wie¿e s¹ na obrze¿ach miasta. To ma równie¿ swój sens.
Chodzi nam o to, aby wyci¹gaæ turystów ze œrodka gór. Dzia³ania te wykonujemy w ramach kanalizowania ruchu turystycznego. Normalnie ka¿dy spodziewa³by siê wie¿y widokowej na Stogu Izerskim b¹dŸ na Sêpiej Górze. Przy takich
lokalizacjach przez lasy i góry na odcinku 8 km dziennie przechodzi³oby kilkaset osób. Przy naszych lokalizacjach na M³ynicy i Czerniawskiej Kopie odleg³oœæ tych miejsc od zabudowañ to zaledwie kilkaset metrów, a mniej zat³oczone szlaki to
zarazem mniejsze oddzia³ywanie ludzi na faunê i florê.
Koszt budowy wie¿y na M³ynicy to wydatek ok. 1,5 mln z³,
a na Czerniawskiej Kopie - ok. 500 tys z³.
Nie wspomnia³em o innych inwestycjach, równie wa¿nych. Pozyskiwanie œrodków unijnych na inwestycje to ryzyko i niepewnoœæ. W wielu
przypadkach nie uda siê pozyskaæ maksymalnego dofinansowania, co
zmusi nas do zwiêkszenia wk³adu w³asnego i tym samym zabraknie
pieniêdzy na inne projekty. Trudno dziœ wskazaæ, które projekty przejd¹,
a które nie. Bêdziemy staraæ siê, aby optymalnie wykorzystaæ wk³ad
w³asny do dofinansowania.
Równie¿ aktywnie bêdziemy wspieraæ naszych przedsiêbiorców
w pozyskiwaniu œrodków unijnych. Jest sporo œrodków na innowacyjne przedsiêwziêcia. Pod koniec roku ruszaj¹ nabory dla ma³ych przedsiêbiorstw, bêdziemy zatem na bie¿¹co informowaæ o mo¿liwoœciach
pozyskania œrodków unijnych na pomys³y inwestycyjne naszych przedsiêbiorców. Wydaje siê, ¿e najszybciej rusz¹ nabory w ramach Lokalnej
Grupy Dzia³ania LGD Partnerstwo Izerskie.
A dofinansowanie mo¿e wynieœæ nawet
300 tys. z³ na jeden projekt, z udzia³em
w³asnym do 50 proc. To tylko przyk³ad. W Urzêdzie Miasta uruchomimy punkt informacyjny dla
przedsiêbiorców.
Roland Marciniak
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Wszyscy wytwarzamy odpady, dlatego ich selekcja i zbiórka sta³y siê naszym wspólnym problemem, którego rozwi¹zanie wymaga poparcia i zaanga¿owania ca³ego spo³eczeñstwa. Korzyœci z segregacji odpadów to: ograniczenie iloœci odpadów trafiaj¹cych na sk³adowiska; czyste miejsca, w których
obracamy siê i ¿yjemy; ograniczona eksploatacja
zasobów naturalnych poprzez wykorzystanie w produkcji surowców wtórnych; oszczêdnoœci finansowe segreguj¹cego odpady i organizatora zbiórki.
Segregujmy poniewa¿:
- zmniejszamy iloœæ i szkodliwoœæ odpadów trafiaj¹cych na sk³adowisko;
- selektywna zbiórka jest Ÿród³em surowców wtórnych, których ponowne przetworzenie wymaga najczêœciej mniejszego nak³adu materia³ów i energii ni¿ przy
produkcji z surowców pierwotnych;
- papierowa chusteczka rozk³ada siê
przez 3 miesi¹ce, zapa³ka przez 6, guma
do ¿ucia przez 5 lat, puszka przez 200,
a plastikowa butelka przez 100 do 1000
lat.
Gdyby posegregowane butelki
i puszki ponownie przetworzyæ, wówczas...
z 27 plastikowych butelek mo¿na wyprodukowaæ jedn¹ bluzê z polaru, z 19.000
puszek po konserwach - 1 samochód,
zaœ z 670 puszek po napojach gazowanych – 1 rower.
- selektywna zbiórka makulatury ogranicza zu¿ycie energii, wody i zanieczyszczenia powietrza, a tym samym chroni
lasy; wyprodukowanie tony papieru powoduje œciêcie 17 drzew, podczas gdy
ze 100 ton makulatury wyprodukowaæ
mo¿na 90 ton papieru;
- odzyskuj¹c szk³o z jednej tylko butelki mo¿na zaoszczêdziæ tyle energii, ile zu¿y³aby 100-watowa ¿arówka œwiec¹ca bez
przerwy 4 godziny (szk³o nie ulega rozk³adowi i mo¿e byæ wykorzystywane nieograniczon¹ iloœæ razy);
- odzyskuj¹c aluminium ze z³omu
oszczêdzamy 95 proc. energii potrzebnej
do wyprodukowania aluminium z rudy
boksytu, a recykling aluminium to o 95
proc. mniej zanieczyszczeñ dodprowadzanych do powietrza i 97 proc. - do wody;
- poddaj¹c tworzywa sztuczne powtórnemu przerobowi oszczêdzamy wêgiel i
ropê naftow¹.
Aby selektywna zbiórka przynios³a
wymierne efekty, konieczne jest zaanga¿owanie wszystkich mieszkañców gminy.

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

sierpieñ/wrzesieñ 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

UWAGA DZIECIAKI!
UWAGA RODZICE!
ZAPRASZAMY NA
WAKACJE W MIEŒCIE.
W NASZYM MIEŒCIE.
Przygotowaliœmy specjaln¹, wakacyjn¹ ofertê dla wszystkich dzieci uczêszczaj¹cych do naszych œwieradowskich szkó³ i przedszkoli. Przez okres wakacji, czyli od
16 lipca do 31 sierpnia, zapraszamy wszystkie dzieciaki do BEZP£A
TNEGO skorzyBEZP£ATNEGO
stania z:
1. K¹pieli w AQUAP
ARKU w Interferie Sport Hotel (d. Malachit);
AQUAPARKU
2. Przejazdu KOLEJ¥ GONDOLOW¥ w Oœrodku Ski&Sun (tel. 75 615 20 20);
3. Poczêstunku - degustacji pizzy w restauracji La Gondola (tel. 75 7816 648);
4. Gry w krêgle w BOWLING KLUB (ul. 11 Listopada 35, tel. 75 78 17 582) oferta obowi¹zuje od 1 do 31 sierpnia, wczeœniej nale¿y dokonaæ rezerwacji toru).
Ka¿de dziecko mo¿e skorzystaæ po jednym razie z wymienionych propozycji.
Rodzicom przypominamy
przypominamy,, ¿e w ka¿dym obiekcie obowi¹zuj¹ pewne zasady i regulaminy
ych nale¿y przestrzegaæ, np. te dotycz¹ce obecnoœci rodziców lub opielaminy,, któr
których
kunów wraz z dzieckiem na obiekcie.
Warunkiem udzia³u w naszej wakacyjnej akcji jest odbiór imiennego VOUCHERA
- w Miejskiej Bibliotece Publicznej „IZERKA”, ul. M. Sk³odowskiej-Curie 2A,
tel. 75 78 16 394.

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

www.swieradowzdroj.pl

Czy potrzebny nam ¿³obek?
W zwi¹zku z szybko rozwijaj¹cymi siê planami budowy nowego budynku przedszkolnego, a tym samym chêci zapewnienia jak
najlepszego rozwoju dzieciom na ka¿dym
szczeblu edukacyjnym, Urz¹d Miasta zwraca
siê do Pañstwa z proœb¹ o wype³nienie ankiety (szczególnie zale¿y nam na opinii rodziców posiadaj¹cych dzieci w wieku ¿³obkowym), która ma na celu rozeznanie, czy na
terenie naszej gminy jest zapotrzebowanie na
objêcie opiek¹ i edukacj¹ dzieci w wieku ¿³obkowym. Ankietê mo¿na pobraæ w sekretariacie urzêdu, jak równie¿ na stronie internetowej - www.swieradowzdroj.pl - a po wype³-

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
g o d z i n a c h p r a c y u r z ê d u:
12 sierpnia - w sprawie wyznaczenia do
sprzeda¿y wymienionych ni¿ej nieruchomoœci w trybie bezprzetargowym, oznaczonych geodezyjnie jako dzia³ki:
nr 58, am. 13, obr. VI, pow. 0,0353
ha przy ul. Pszczelej,
nr 8/1, am. 6, obr. III, pow. 0,0222 ha
przy ul. Lwóweckiej.
12 sierpnia - w sprawie przeznaczenia
do wydzier¿awienia w drodze bezprzetargowej czêœci nieruchomoœci niezabudowanej przy ul. Sienkiewicza, oznaczonej geodezyjnie jako dzia³ka

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

nr 4/10, am. 9, obr. IV, o pow. 150 m2
- z przeznaczeniem na prowadzenie ogrodu przydomowego.
12 sierpnia - w sprawie przeznaczenia do
wydzier¿awienia w drodze bezprzetargowej
czêœci nieruchomoœci niezabudowanej przy
ul. Sienkiewicza, oznaczonej geodezyjnie jako
dzia³ka
nr 5/14, am. 6, obr. IV, o pow. 20 m2
- z przeznaczeniem na na poprawê zagospodarowania nieruchomoœci przyleg³ej.
12 sierpnia - w sprawie przeznaczenia do
wydzier¿awienia w drodze bezprzetargowej
czêœci nieruchomoœci niezabudowanej przy
ul. Rolniczej, oznaczonej geodezyjnie jako
dzia³ka
nr 1/14, am. 5, obr. III, o pow. 400 m2
- z przeznaczeniem na prowadzenie ogrodu przydomowego.
12 sierpnia - w sprawie wyznaczenia do
sprzeda¿y w trybie bezprzetargowym nieru-

26 czerwca og³oszono ponowny przetarg
na zadanie pn. Budowa przy³¹cza kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 361 w miejscowoœci ŒwieradówZdrój, ul. Sanatoryjna.
7 lipca dokonano otwarcia 4 ofert nades³anych przez firmy: TECHNIKA GRZEWCZA JACEK BUCZYÑSKI z Ubocza (37.000
z³), WPN z Jeleniej Góry (40.590 z), ARGOL ze
Zgorzelca (49.200 z³) i WYSOCZAÑSKI z Jeleniej Góry (51.660 z³).
Oferta Jacka Buczyñskiego spe³nia³a
wszystkie wymogi zamawiaj¹cego, uzyska³a
najwiêcej punktów i w³aœnie z t¹ firm¹ 8 lipca
gmina podpisa³a umowê, na mocy której wykonawca mia³ 21 dni na realizacjê zadania.
3 lipca og³oszono przetarg na „Zarz¹dzanie cmentarzami komunalnymi w Œwieradowie-Zdroju”, z terminem sk³adania ofert
do 15 lipca. Tego w³aœnie dnia dokonano
otwarcia dwóch ofert, jakie z³o¿y³y firmy:
Zak³ad Us³ug Pogrzebowych i Cmentrnych
Mieczys³aw Siergun z Mroczkowic (999 z³
miesiêcznie) oraz FHU ARES DRAGON z Ma³ej Kamienicy (1.499 z³).
Po podpisaniu umowy firma M. Sierguna
od 1 sierpnia br. do 31 lipca 2016 r. bêdzie
odpowiedzialna (poza zakresem obowi¹zków
z tytu³u administrowania cmentarzami) m.in.
za bie¿¹ce utrzymanie czystoœci cmentarzy,
kaplic i wêz³ów sanitarnych; systematyczne
wykaszanie traw, odchwaszczanie alejek i terenów wokó³ drzew i nasadzeñ; wykonywanie ciêæ sanitarno-pielêgnacyjnych drzew
i krzewów; bie¿¹c¹ konserwacjê i drobne naprawy obiektów, urz¹dzeñ, instalacji, ogrodzenia i nawierzchni alejek; usuwanie opad³ych liœci, odœnie¿anie i zwalczanie œliskoœci na alejkach; wystawianie kontenerów na
odpady komunalne w celu ich opró¿nienia.
14 lipca og³oszno przetarg na „Zimowe
utrzymanie dróg gminnych oraz ci¹gów pieszych bêd¹cych w zarz¹dzie Gminy Miejskiej Œwieradów-Zdrój w sezonie 2015/
2016” - zadanie nr 6 (od Krzewia Wlk. przez
Mirsk i Or³owice do przejœcia granicznego
w Czerniawie - 22.179 m) i nr 7 (od posterunku policji w Szklarskiej Porêbie do Or³owic
[do skrzy¿owania z drog¹ Krzewie - przejœcie
graniczne] - 18.800 m).
23 lipca dokonano otwarcia ofert nades³anych przez firmy: SEBI ze Œwieradowa (zad.
6 - 175 z³/godz, 105.000 z³ za sezon; zad. 7 175 z³/godz., 87.500 z³); FHUT P. Pilawski ze
Szklarskiej Porêby (6 - 178,20 z³ i 106.920 z³;
7 - 178,20 z³ i 89.100 z³); RZiB P. Pasierb ze
Œwieradowa (6 - 158 z³ i 94.800 z³; 7 - 158 z³
i 79.000 z³); PHU W. Cholewiñska ze Szklarskiej Porêby (6 - 151,20 z³ i 90.720 z³; 7 - 151,20
z³ i 75.600 z³).
Trwa procedura weryfikowania przed³o¿onych dokumentów.
16 lipca ukaza³o siê og³oszenie o przetargu na „Zimowe utrzymanie dróg gminnych

chomoœci zabudowanej przy ul. Sosnowej,
oznaczonej wed³ug ewidencji gruntów
dzia³k¹
nr 43/1, am. 5, obr. V, o pow. 827 m2.
12 sierpnia - w sprawie wyznaczenia do
sprzeda¿y w trybie przetargowym wymienionych ni¿ej nieruchomoœci przy ul. Nadrzecznej, oznaczonych geodezyjnie jako
dzia³ki:
nr 24/5, am. 7, obr. I, pow. 0,1336 ha,
nr 24/7, am. 7, obr. I, pow. 0,2900 ha.

oraz ci¹gów pieszych bêd¹cych w zarz¹dzie
Gminy Miejskiej Œwieradów-Zdrój w sezonie 2015/2016” - zadanie nr 1 (ulice w centrum - 8.600 m) i 2 (gondola i okolice - 11.153
m).
27 lipca dokonano otwarcia ofert nades³anych przez firmy: SEBI ze Œwieradowa (zad.
1 - 135 z³/godz, 67.500 z³ za sezon; zad. 2 136,50 z³/godz., 81.900 z³); FHUT P. Pilawski
ze Szklarskiej Porêby (1 - 156 z³ i 78.300 z³; 2 156,60 z³ i 93.960 z³); RZiB P. Pasierb ze Œwieradowa (1 - 120 z³ i 60.000 z³; 2 - 138 z³ i 82.800
z³).
30 lipca dokonano wyboru wykonawców
obu zadañ. I tak zadanie nr 1 powierzono firmie RZiB P. Pasierba, a zadanie nr 2 - firmie
SEBI. Z oboma wykonawcami podpisano
umowy 5 sierpnia.
20 lipca og³oszono przetarg na „Zimowe
utrzymanie dróg gminnych oraz ci¹gów pieszych bêd¹cych w zarz¹dzie Gminy Miejskiej Œwieradów-Zdrój w sezonie 2015/
2016” - zadanie nr 3 (przedmieœcia 17.934 m)
i nr 4 (Czerniawa - 11.862 m).
29 lipca dokonano otwarcia ofert nades³anych przez firmy: SEBI (zad. 3 - 145 z³/godz,
58.000 z³ za sezon; zad. 4 - 146 z³ i 58.400 z³);
FHUT P. Pilawski (3 - 146 z³ i 58.400 z³; 4 132,50 z³ i 53.000 z³); RZiB P. Pasierb (3 - 135 z³
i 54.000 z³; 4 - 148 z³ i 59.200 z³); ZUH LEOPOLD ze Œwieradowa (tylko zadanie nr 4 142 z³ i 56.800 z³).
30 lipca wybrano wykonawców obu zadañ, a zostali nimi Pawe³ Pasierb (zad, nr 3)
i Pawe³ Pilawski (zad. nr 4). Umowy z obiema
firmami podpisano 5 sierpnia.
22 lipca og³oszono przetarg na „Zimowe
utrzymanie dróg gminnych oraz ci¹gów pieszych bêd¹cych w zarz¹dzie Gminy Miejskiej Œwieradów-Zdrój w sezonie 2015/
2016” - zadanie nr 5 (chodniki gminne, chodniki przy drogach wojewódzkich w Or³owicach, Mirsku, ul. Nadbrze¿na, Grunwaldzka,
Lwówecka, Sanatoryjna, D³uga, a tak¿e deptak Zdrojowa - w sumie 29.861 m2.)
30 lipca dokonano otwarcia ofert nades³anych przez firmy: FHUT P. Pilawski (159.675
z³) i Utrzymanie Zieleni Zak³ad Budowlany
Mariusz Stachurski ze Œwieradowa (179.400
z³). 31 lipca wybrano ofertê P. Pilawskiego, z
którym umowê podpisano 6 sierpnia.
Firmy, które wygra³y przetargi na zimowe utrzymanie dróg i chodników, rozpoczynaj¹ akcjê zimow¹ 20 paŸdziernika br.,
a koñcz¹ 30 kwietnia 2016 r.
5 sierpnia gmina og³osi³a przetarg na
„Usuwanie skutków powodzi z 2010 roku
poprzez realizacjê ni¿ej wymienionego zadania: „Odbudowa nawierzchni drogi wraz
z systemem odwodnienia, ul. Rolnicza
w Œwieradowie-Zdroju (km 0+000 –
0+500)”, z terminem sk³adania ofert do 20
sierpnia i z terminem wykonania zadania do
31 paŸdziernika br.
(aka)
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Wielkie granie i œpiewanie
Tygodniowe eurogranie trwa³o
tradycyjnie od poniedzia³ku do soboty w pierwszym tygodniu sierpnia i choæ tegoroczne EUROUNIONORCHESTRIES nosi³y kolejny
26 numer, nie mo¿na zupe³nym
milczeniem pomin¹æ rocznicy Spotkañ – pierwsze odby³y siê bowiem
25 lat temu, ju¿ na fali otwieraj¹cych siê europejskich granic.
Imprezie towarzyszy³y niemi³osierne upa³y, które na popo³udniowych koncertach w nagrzanej hali
spacerowej mocno dawa³y siê we
znaki galowo ubranym muzykantom
i dyrygentom, co jednak nie przeszkadza³o s³uchaczom w komplecie
zajmowaæ miejsca dla publicznoœci.
W tegorocznej edycji mieszkañcom i œwieradowskim goœciom przygrywa³y: Orkiestra Kameralna Pañstwowej Szko³y Muzycznej im. K.
Pendereckiego z Dêbicy pod dyrekcj¹ Paw³a Adamka (zarazem dyrektora artystycznego Spotkañ);
Zespó³ Instrumentów Dêtych PSM
z Dêbicy (kierownik Andrzej Korus); Klezmer Trio z Dêbicy w sk³adzie: Aleksandra Pietrucha –
skrzypce, Micha³ £¹czak – klarnet,
Marcin Guzik – akordeon; Licealny
Chór Kameralny TUTTI z Zawiercia (dyrygent Barbara Czajkowska);
Chór CAPELLA VARTIENSIS z Zawiercia (dyrygent Leopold Stawarz); Percussion-Ensemble Herrenberg (NIEMCY) pod kierownictwem Gregora Daszko.
Od tego ostatniego zespo³u
chcia³bym zacz¹æ – debiutowali
w Œwieradowie przed dwoma laty,
budz¹c zachwyt wœród publicznoœci. Szef perkusistów (zreszt¹ niemal krajan, bo urodzony w Leœnej)
obieca³, ¿e jeszcze tu wróci. I dotrzyma³ s³owa, prezentuj¹c fantastyczny, zró¿nicowany muzycznie
program podczas dwóch koncertów „autorskich” i wystêpu podczas fina³u.
Jak¿e mog³aby siê nie podobaæ
muzyka oparta na rytmie wydobywanym z budz¹cego zawrót g³owy
instrumentarium. 15-osobowy ze-

spó³ przywióz³ ze sob¹ wibrafony,
ksylofony, marimbofony, dzwony
rurowe, dzwonki, kot³y, bêbny, zestaw perkusyjny, wszelkiego rodzaju przeszkadzajki, timbalesy, bongosy, kongi, a tak¿e drewniane kopystki, którymi na blatach sto³ów
muzycy wystukali temat pod wiele
mówi¹cym tytu³em „Eine kleine Tischmusik”, w sposób oczywisty, ale
i przewrotny nawi¹zuj¹cy do s³ynnego utworu Mozarta.
Pojêcie „perkusyjny” jest wobec grupy z Herrenbergu nieco
myl¹ce, bo czêœæ z tych instrumentów wygrywa zupe³nie czytelnie linie melodyczne, a w przypadku
pocz¹tku „Samby a la Turca” wrêcz
po akademicku nudno, ale przecie¿
Mozartowski klejnocik pos³u¿y³ tylko jako motyw, bo jednak nie chodzi³o o rondo, lecz o sambê, która
zabrzmia³a ca³kiem wspó³czeœnie,
z t¹ charakterystyczn¹ latynosk¹
wirtuozeri¹, która s³uchaj¹cych
wrêcz popycha do tañca.
Poniewa¿ Gregor Daszko i jego
instrumentaliœci (warto by dodaæ
„multi”, bo wszyscy opanowali ca³e
to instrumentarium) bardzo sobie
pobyt w Œwieradowie chwalili, mo¿na sobie robiæ nadziejê, ¿e za dwa
lata grupa z Herrenbergu znów nas
bêdzie czarowaæ muzycznie i porywaæ rytmicznie.
M³odzi perkusiœci potrafili ze
swad¹ przechodziæ od Bacha do
ludowych rytmów afrykañskich,
najlepiej jednak czuj¹c siê w tanecznych rytmach utworów pisanych specjalnie na potrzeby tego
typu zespo³ów.
Drug¹ mi³¹ niespodziankê sprawi³y chóry z Zawiercia, które poza
klasycznymi kawa³kami chóralnymi
(tak¿e tymi wyœpiewanymi w koœciele na jednym z koncertów)
œwietnie radzi³y sobie zarówno w
b³yskotliwych improwizacjach ludowych pieœni europejskich, w oratoriach (m.in. „Mesjasz” Haendla),
w piosenkach („Eurydyki tañcz¹ce”, „Cz³owieczy los”), w klasyce
klasyki („Kalinka”), jak i w z³o¿o-

Piotr Szczechowiak jest weteranem
Europejskich Spotkañ M³odych
Muzyków - 17 raz w Œwieradowie!
listów. Leopold Stawarz nie tylko
prowadzi³ chór, ale zaœpiewa³ tubalnie „Gdybym by³ bogaczem” ze
wspomnianego ju¿ „Skrzypka”,
jego ¿ona Anita Maszczyk, na co
dzieñ solistka Gliwickiego Teatru
Muzycznego wykona³a arie z „Weso³ej wdówki” i „Zemsty nietoperza”, a w towarzystwie Olimpii Karbownik, Andrzeja Kaima i Macieja
Kucery, przy wsparciu obu chórów,
wznios³a s³ynny toast z „Traviaty”.
Podczas Spotkañ odby³o siê
dziewiêæ koncertów, z ka¿dego do
zapamiêtania coœ innego. Jednym

Powy¿sze ujêcie jakoœ mimowiednie przywo³uje na myœl nieœmiertelne
s³owa z piosenki o przeœlicznej wiolonczelistce: Nad czo³em jej pochyla siê
Muza tu¿ tu¿/ Bo oto ta chwila przysz³a ju¿/ Gdy wielki pan dyrygent batut¹
da znak/ A ona - natchniona - ona zagra tak...

Gregor Daszko, szef perkusistów
z Herrenbergu. Poni¿ej - niewielki
fragment jego instrumentarium.

S³ynny toast z „Traviaty” zaœpiewany przez solistów (od lewej): Andrzeja
Kaima, Anitê Maszczyk, Olimpiê Karbownik i Macieja Kucerê. Za nimi orkiestra kameralna z Dêbicy, na scenie zaœ po³¹czone chóry z Zawiercia.
stêpców, a co skwapliwie przypomnia³ Piotr Szczechowiak, który po
raz 17. poprowadzi³ konferansjerkê.
A przecie¿ swych zwolenników mia³y i „Dêciaki z Dêbicy”, i trio klezmerskie, bo w wielu utworach rozpoznawaliœmy nuty, które brzmi¹
nieprzemijaj¹co i towarzysz¹ naszemu ¿yciu od lat. Tego w³aœnie akcentu nie sposób pomin¹æ, gdy
wracamy wspomnieniami do tych
szeœciu melodyjnych i rozœpiewanych dni.
Za rok Pawe³ Adamek zapowiedzia³ przyjazd z któr¹œ z oper (lub
musicalem), a wiele z nich maj¹
w swym dêbickim repertuarze.
Adam Karolczuk

Koœció³ okaza³ siê idealnym miejscem do zaprezentowania umiejêtnoœci
przez cz³onków chóru CAPELLA VARTIENSIS z Zawiercia.
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nych formach musicalowo-operowych. Pieœñ „To œwit, to zmrok” ze
„Skrzypka na dachu” i chór niewolników z opery Verdiego „Nabucco”
zabrzmia³y bardzo œwie¿o i w ¿adnym razie nie przynios³y im ujmy.
Jeszcze jedna niespodzianka
warta odnotowania to wystêpy so-

spodoba³a siê muzyka filmowa
z takich tytu³ów, jak „Amelia”,
„Noce i dnie”, „Misja”, „Gwiezdne
wojny”, „Kraina lodu” czy „Hobbit”, innym akcenty polskie (kon-

cert skrzypcowy Wieniawskiego,
polonez z „Hrabiny” S. Moniuszki), do których twórca EUROUNIONORCHESTRIES, W³adys³aw Balicki, zobowi¹za³ onegdaj swych na-

Baczny i czujny czytelnik dopatrzy³ siê pewnych podobieñstwo do bohaterki czeskiej bajki
– rusa³ki Amelki, dlatego komisja
konkursowa postanowi³a konkurs
plastyczny na wizerunek Izerki
uniewa¿niæ.
Krystyna Piotrowska
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E-przedszkolaki w natarciu W ojczyŸnie Rumcajsa i Szwejka
Drugi rok przygody ze œwiatem multimediów dobieg³ koñca. Warto przypomnieæ,
jak rozpoczê³a siê ta edukacyjna podró¿
z „Multimedialnym przedszkolem”. Otó¿ we
wrzeœniu ubieg³ego roku do projektu przyst¹pi³y trzy najstarsze grupy z naszego
przedszkola, natomiast w tym roku dwie
starsze grupy i grupa 3-latków. Przedszkole w ramach projektu bezp³atnie otrzyma³o
nowoczesne wyposa¿enie w postaci zestawu
multimedialnego (tablica interaktywna, laptop, wizualizer), aparat fotograficzny, kamizelki turystyczne, tablice pogl¹dowe, obrazki do globalnego czytania, zeszyty æwiczeñ.
Od tamtej chwili, ka¿dego dnia wykorzystuj¹c nowe metody edukacyjne, nowoczesne
technologie, wprowadza³yœmy naszych wychowanków w otaczaj¹cy je œwiat, kszta³towa³yœmy to¿samoœæ lokaln¹.

œwiecie. Otrzymane w ramach projektu maskotki Kasia i dziadek Staœ wspólnie z nami
„prowadzi³y” zajêcia, zapoznawa³y z bli¿szym
i dalszym otoczeniem, uczy³y udzielania
pierwszej pomocy, bezpiecznych zachowañ
na szlaku turystycznym. Zachêca³y do aktywnego wypoczynku, prowadzenia obserwacji i eksperymentów, badania œwiata przyrody. Z nimi poznawaliœmy ciekawe zak¹tki
naszego miasta i regionu.
Nale¿y dodaæ, ¿e dzieci uczestniczy³y
w dwóch sponsorowanych wycieczkach zorganizowanych do atrakcyjnych miejsc Pogórza Izerskiego. W ubieg³ym roku by³a to wycieczka do Centrum Informacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego w Karpaczu
oraz do Rudzicy, gdzie dzieci bra³y udzia³
w warsztatach ceramicznych. W tym roku wybraliœmy siê do Gospodarstwa Ekologiczne-

Jeszcze dobrze nie przebrzmia³y ubieg³oroczne góralskie rytmy z Zakopanego,
a ju¿ przyszed³ czas na kolejn¹ gimnazjaln¹
eskapadê - tym razem wyruszyliœmy do Pragi, aby podziwiaæ zabytki i poznaæ nowych
fascynuj¹cych ludzi. Czerwcowa trzydniowa wycieczka uczniów klas 2. i 3. gimnazjum uda³a siê nadzwyczajnie. O szczegó³y
zadba³a Ewa Kapszewicz, zaœ przewodnik,
Roman Kapszewicz, bawi³ nas przez te dni
¿artami oraz karmi³ informacjami o zwiedzanych zabytkach i ciekawych miejscach.
W drodze zobaczyliœmy Wodospad Mumlawy, muzeum szewca Rumcajsa i jego rodzinki z Hank¹ i Cypiskiem w Jièinie. Urzek³y
nas ska³y w Skalnym Mieœcie, gdzie wielu
ba³o siê, ¿e utknie w jakiejœ w¹ziuteñkiej
szczelinie.

Nie utknêliœmy w szczelinach Skalnego Miasta. Poni¿ej zwiedzanie Hradczanów.
Nie ma w¹tpliwoœci, ¿e wykorzystywany
laptop, a szczególnie tablica interaktywna
w bardzo du¿ym stopniu wp³ywa³a na atrakcyjnoœæ zajêæ prowadzonych z dzieæmi. Zabawa z tablic¹ umo¿liwia³a samodzieln¹ pracê dziecka, dostosowan¹ do jego tempa i mo¿liwoœci, rozwija³a wyobraŸniê, percepcjê wzrokow¹, poczucie w³asnej wartoœci, kszta³towa³a takie umiejêtnoœci, jak refleks, cierpliwoœæ
i koncentracja. Interesuj¹ce aplikacje, które
stosowa³yœmy podczas zajêæ na tablicy interaktywnej, sprawia³y, ¿e dziecko bawi¹c siê
nie uœwiadamia³o sobie nawet procesu uczenia siê.
Nowoczesny sprzêt u³atwi³ przedszkolakom poznanie wielu niedostêpnych miejsc na

nych czêœciach œwiata. By³y one arcyciekawe i przepiêkne. I choæ z rana pogoda nas nie
rozpieszcza³a, spacerowaliœmy po starej czêœci Pragi i wdychaliœmy jej niespotykan¹ atmosferê. Trochê przypomina³a nam nasz cudny Kraków!
Ostatniego dnia zaœ czeka³y nas najwiêksze atrakcje. Pierwsz¹ niespodziankê zrobi³a
nam pogoda - wspania³e s³oñce rozjaœni³o to
przepiêkne miejsce. Na Moœcie Karola, z którego histori¹ zapozna³ nas pan Roman w
szczegó³ach, ka¿dy móg³ pog³askaæ figurê œw.
Nepomucena, powtarzaj¹c w myœlach swoje
najskrytsze marzenie. Na Hradczanach podziwialiœmy tradycyjn¹ zmianê warty, ogl¹daliœmy siedzibê prezydenta Czech. Na koniec
zaœ nasi opiekunowie zaprowadzili nas do
portu na We³taw¹. Tam zamustrowaliœmy siê
na niewielki statek pasa¿erski, na którym,
delektuj¹c siê lodami i napojami, podziwialiœmy miasto z zupe³nie innej perspektywy.
Z przyjemnoœci¹ s³uchaliœmy opowiadañ naszego czeskiego „marynarza” - ku naszemu
zdumieniu PRAWIE wszystko rozumieliœmy.
Podoba³ nam siê ten godzinny rejs.
Wiele niezapomnianych chwil prze¿yliœmy podczas tej wycieczki. Bêdziemy pamiêtaæ misterne eksponaty z Muzeum Miniatur,
przepiêkne widoki roztaczaj¹ce z repliki wie¿y Eifla i monumentalne wnêtrze praskiej katedry oraz wiele innych wspania³ych miejsc.
Ka¿dy móg³ tam znaleŸæ coœ dla siebie. Zapamiêtaæ do koñca ¿ycia. Kilkoro z uczestników ju¿ podczas pobytu stwierdzi³o - Gdy
skoñczê 18 lat,wrócê tu z moimi przyjació³mi,
aby zwiedziæ porz¹dnie to miasto.
Spodoba³ nam siê hostel z jego niecodzienn¹ atmosfer¹ oraz sama Praga, która jest
pe³na urokliwych miejsc, zagadek. Przede
wszystkim jednak urzek³a nas tym, ¿e wype³niona jest ludŸmi z wielu pañstw, wielu nacji
i kultur. I choæ byliœmy niedaleko domu, czu-

go „Kozia £¹ka” w £omnicy i ponownie do
Rudzicy. Wycieczki dostarczy³y dzieciom wielu wra¿eñ i radoœci.
Dziêki udzia³owi w projekcie „Multimedialne przedszkole - program edukacji
przedszkolnej. Z e-przedszkolakiem izerskim szlakiem”, nasi wychowankowie mogli uczyæ siê i bawiæ dziêki najnowszym technologiom. Rozwijaæ swoje pasje i zainteresowania, zw³aszcza przyrodniczo- turystyczne.
W dalszym ci¹gu w pracy z dzieæmi bêdziemy wykorzystywaæ sprzêt multimedialny,
gdy¿ w dzisiejszym œwiecie trudno obejœæ siê
bez umiejêtnoœci pos³ugiwania siê nim.
Danuta Gronska

IZERKA multimedialna
Kampania realizowana przez Fundacjê
Legalna Kultura chce kszta³ciæ poczucie odpowiedzialnoœci za kulturê w cyfrowej rzeczywistoœci, promuj¹c korzystanie z legalnych
Ÿróde³ kultury. Ten mulimedialny projekt
z zakresu upowszechniania kultury daje dostêp do kultury w cyfrowym wydaniu. Plakaty dostêpne w IZERCE ucz¹, ¿e nale¿y pobieraæ filmy, muzykê, gry, ksi¹¿ki z legalnych
Ÿróde³ - na smartfony, tablety albo komputer
z dostêpem do internetu.
Jak to dzia³a? Nale¿y na stronê internetow¹ - www.kulturanawidoku.pl – z dostêpem do wszystkich utworów, treœci, materia³ów, relacji, a tak¿e informacji dotycz¹cych
lokalizacji instalacji. Projekt potrwa do 9 paŸdziernika br., a do pobrania jest 1000 tytu³ów
ksi¹¿ek, filmów, gier i utworów muzycznych.
Wiêkszoœæ utworów dostêpna jest bezp³atnie, pozosta³e w bardzo przystêpnych,

promocyjnych cenach i co najwa¿niejsze wszystkie udostêpniane dzie³a kieruj¹ do legalnych Ÿróde³, a sam projekt edukuje w zakresie prawa autorskiego, z uwzglêdnieniem
etyki jako Ÿród³a pochodzenia tych praw
i wszelkich wyborów, propaguje crowdfunding jako nowoczesn¹ metodê finansowania
przedsiêwziêæ kulturowych, popularyzuje cyfrowe zasoby publiczne, kreuje modê na œwiadome uczestnictwo w kulturze nieroz³¹cznie
zwi¹zane z korzystaniem z legalnych Ÿróde³.
E-ksi¹¿ki zwane Ibukami s¹ dostêpne na
platformie IBUK – Libra do których przypominamy ka¿dy zapisany do „Izerki” czytelnik
ma bezp³atny dostêp do 27.04.2016 r.
Mo¿na w czasie urlopu, wakacji mieæ dostêp do literatury nie tylko popularno-naukowej, ale te¿ mo¿na siêgn¹æ po literaturê l¿ejsz¹
- przez ca³¹ dobê.
Krystyna Piotrowska

Ale oby³o siê bez tego i wszyscy szczêœliwie dotarliœmy póŸnym popo³udniem do
naszego hostelu w Pradze, w którym mogliœmy popróbowaæ swoich si³ w pos³ugiwaniu
siê jêzykami obcymi, gdy¿ towarzystwo by³o
miêdzynarodowe. Przypomina³ on studencki
akademik i jego interesuj¹c¹ atmosferê. Tutaj nie sposób siê by³o nudziæ! Wieczorne
rozmowy przed³u¿a³y siê w nieskoñczonoœæ,
ale by³o bardzo mi³o. Rano wszyscy wstali
bez oci¹gania i wyruszyliœmy poznawaæ Pragê. Najpierw metrem przejechaliœmy do centrum, aby tam podziwiaæ katedrê. W jej podziemiach zobaczyliœmy m.in. wystawê szopek
bo¿onarodzeniowych wykonanych w ró¿-

liœmy jej miêdzynarodow¹ atmosferê.
Ka¿dy powinien zobaczyæ Pragê. I do niej
wracaæ. Wielu z nas ma tak¹ nadziejê. Organizatorom i opiekunom zaœ dziêkujemy za
wspania³¹ przygodê.
Agnieszka Ca³ko
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Ani chwili w bezruchu
Wakacje to czas, kiedy w Œwietlicy Œrodowiskowej UL
odbywaj¹ siê letnie zajêcia opiekuñczo-wychowawcze finansowane ze œrodków Miejskiej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych. Tegoroczne trwa³y od 29 czerwca do
21 lipca, a uczestniczy³o w nich piêædziesiêcioro dzieci
i m³odzie¿y nape³niaj¹cych budynek energi¹ i gwarem.
Spotkanie z pielêgniark¹ szkoln¹, policjantem z Rewiru
Dzielnicowego, prelekcje i pogadanki na temat szkodliwoœci
dopalaczy, alkoholu, tytoniu i innych u¿ywek na organizm
cz³owieka, jak równie¿ o w³aœciwym od¿ywianiu i znaczeniu
aktywnoœci ruchowej dla zachowania zdrowia i zdolnoœci do
pracy fizycznej i umys³owej - to tylko niektóre z zajêæ prowadzonych w ramach programu „B¹dŸ Sob¹”.

1.
Rozgrywki sportowe na boiskach szkolnych i Zielonej
Polanie, zajêcia rekreacyjno-sportowe w Aquaparku, zumba,
rozgrywki integracyjne z dzieæmi ze Œwietlicy Œrodowiskowej
MROWISKO, rodzinna wycieczka rowerowa pt. „Razem na
Szlaku”, wycieczki autokarowe do Jeleniej Góry, Zgorzelca,
Mirska, Wroc³awia, nauka wspinaczki na œciance, zajêcia astronomiczne prowadzone przez Paw³a Ziemnickiego z Centrum
Kopernik w Warszawie i wyk³ad na temat zanieczyszczenia
nieba œwiat³em i Parku Ciemnego Nieba prowadzony przez
Kasiê Rzeczkowsk¹ w Centrum Edukacji Ekologicznej NATURA 2000 „Izerska £¹ka”, wycieczki piesze Szlakiem Izerskich Tajemnic, udzia³ w Gminnym Konkursie organizowanym przez MBP na portret Fizi Poñczoszanki, wysokie lokaty
w VIII Rodzinnych Marszach na Orientacjê, II miejsce w XIII
Festiwalu Piosenki Kolonijnej „¯abie Chóry”, dwa rajdy „Pod
Gwiazdami” z baz¹ na szkolnym polu namiotowym i sali gimnastycznej, która sta³a siê schronieniem podczas nocnej ulewy i burzy (namioty sch³y po niej przez trzy dni) - to atrakcje
dziêki, którym nie sposób by³o siê nudziæ.
Opiekunowie serdecznie dziêkuj¹ dzieciom i m³odzie¿y,

3.

holowych - za sfinansowanie zajêæ, Magdalenie Lonycz i Barbarze Gorgoñ - za pomoc wychowawcom,
Samorz¹dowi Œwietlicowemu w sk³adzie:
Katarzyna Korowaj
(wybrana najmilsz¹
uczestniczk¹ zajêæ),
Stanis³aw £ojko (najmilszy uczestnik zajêæ), Amelia Strza³kowska, Szymon Chmielowiec - za inicjowanie
zajêæ oraz opiekê nad
4.
m³odszymi cz³onkami
zajêæ; paniom kucharkom z Domu Wczasów Dzieciêcych - za smaczne obiady;
ratownikom - za opiekê na basenie; kierowcom firm „Leopold”,
„S³aw Trans” i Mariusz Leœniewski - za bezpieczne podró¿e,
Czes³awowi i Katarzynie Kaczmarczykom - za œwie¿e pieczywo i pyszne bu³ki na II œniadanie.
Teresa Fierkowicz
Zdjêcia: 1 - Pi³ka zawsze i wszêdzie jest dobra na wszystko.
2 - Graj¹ce fontanny noc¹ budzi³y zrozumia³y zachwyt. 3 - Czy
mog³oby nas, dozgonnych kibiców koszykarzy Turowa, zabrakn¹æ pod now¹ hal¹ sportow¹ w Zgorzelcu? No, oczywiœcie, ¿e nie mog³o! 4. Staszek £ojko i Kasia Korowaj - i pomocni, i najmilsi.

Od 6 do 31 lipca 2015 odbywa³y siê letnie pó³kolonie
organizowane przy Szkole Podstawowej nr 2 na bazie œwietlicy œrodowiskowej „Mrowisko”. Dzieci spêdza³y czêœæ
czasu na terenie szko³y
szko³y,, a czêœæ na licznych wycieczkach
i wyjazdach. Nie sposób wyliczyæ wszystkiego, co siê dzia³o, i ogarn¹æ ogromu wra¿eñ w tym okresie. A dzia³o siê
tak wiele i tak wiele budzi ¿ywe wspomnienia. Codziennie
coœ innego, zawsze coœ ciekawego.
Nasze pó³kolonie rozpoczêliœmy od spotkania z policjantk¹, wszak
bezpieczeñstwo jest najwa¿niejsze. Goœciliœmy nastêpnie pó³koloniê
z centrum Œwieradowa. Nasi goœcie pomimo upa³u mieli jeszcze si³ê
rozegraæ z ch³opcami towarzyski mecz pi³ki no¿nej.
Kolejnego dnia udaliœmy siê do Œwieradowa, do Domu Zdrojowego. Czuliœmy siê jak prawdziwi kuracjusze! Kosztowaliœmy wody mineralnej ze wszystkich poide³ek na ulicy Zdrojowej i odpoczywaliœmy
za¿ywaj¹c zdrowotnych inhalacji solankowych na le¿akach w zamglonej grocie solnej. A potem poszliœmy zwiedziæ wyj¹tkowe Muzeum
Zdrojowe, w którym mogliœmy nie tylko wys³uchaæ bardzo ciekawej
historii zdroju, ale i zajrzeæ w g³¹b studni, z których czerpie siê wodê
lecznicz¹ w naszym uzdrowisku. A pan kustosz zabra³ nas jeszcze
wind¹ na wie¿ê Domu Zdrojowego! (fot. poni¿ej).

Chwilami mieliœmy problemy z opadami deszczu, które nieco
burzy³y nam szyki, ale choæ nie mogliœmy wyjœæ na spacer do lasu,
wspólne zabawy, gry, œpiewanie piosenek przy akompaniamencie gitary i stó³ do gry w tenisa sto³owego sprawi³y, ¿e nie nudziliœmy siê
wcale. Odbyliœmy te¿ kilka niezwyk³ych pieszych wypraw. Byliœmy
z wizyt¹ w „Czarcim M³ynie”, gdzie podziwialiœmy dzia³anie wielkiego
ko³a m³yñskiego i zostaliœmy wprowadzeni przez pana Piotra w tajniki
wypieku chleba.
Innym razem wybraliœmy siê w magiczn¹ podró¿ kosmiczn¹ po
naszym uk³adzie s³onecznym, choæ wcale nie musieliœmy wyruszaæ
dalej ni¿… do Izerskiej £¹ki w Czerniawie, gdzie spotkaliœmy siê
z panem astronomem, który przyjecha³ do nas z Warszawy, z Centrum

dok. na str. 11 
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którzy systematyczne aktywnie i wzorowo uczestniczyli we wszystkich formach, dziêki czemu opiekunowie wrêczyli 29 medali za 100-procentow¹
frekwencjê i 40 - za wzorowe zachowanie; Miejskiej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alko-

XIII Festiwal Piosenki Kolonijnej „¯abie Chóry” pod
honorowym patronatem Burmistrza Miasta ŒwieradówZdrój, który odby³ siê 17 lipca w hali spacerowej Domu
Zdrojowego, by³ doskona³¹ zabaw¹ integracyjn¹ 3 zespo³ów
kolonijnych: dwóch grup ze œwietlic UL i MROWISKO oraz
„Œpiewaj¹cych Serduszek” z Parafii pw. Najœwiêtszego
Serca Pana Jezusa w Grodzisku Wielkopolskim. Dwa zespo³y z Przedszkola Miejskiego z powodu wyjazdu na wycieczkê prezentowa³y siê przed jury dzieñ wczeœniej.
Jury (Barbara Gordon i Monika Chwaszcz) po podliczeniu punktów og³osi³o, ¿e najlepiej rozœpiewan¹ i roztañczon¹
grup¹ okaza³y siê „Œpiewaj¹ce Serduszka” (na zdjêciu) pod
opiek¹ Renaty Kubali, Lucyny Onoh, Gra¿yny Skrzypczak,
Moniki Glapy i Hanny Wachowiak-Kreczko. W trakcie prezentacji okaza³o siê, ¿e zespó³ dzia³a ju¿ od 15 lat, nie tylko
uœwietniaj¹c swoimi wystêpami wiele uroczystoœci i spotkañ
o charakterze religijnym, ale odnosz¹c wiele sukcesów w³¹cznie z nasz¹ imprez¹.
II miejsce przypad³o „Œwieradowskim Robaczkom” z ULa (opiekun Miros³aw Kijewski), III - „Czerniawskim Czartom”
z MROWISKA (opiekunka Anna Bigus i Agata Opio³a) i „Jagódkom” z Przedszkola Miejskiego (Krystyna Fiuk i Ma³gorzata Dzik), IV - „Biedroludkom” z Przedszkola Miejskiego
(Wanda RzeŸnik).
Dodatkowe wyró¿nienia przyznano Patrycji Kubali, Stanis³awowi £ojce, Patrykowi Fabisiowi, Filipowi Stroñskiemu,

Emilii i Oliwii G³adzik oraz Marcie Komorniczak - za recytacje
wiersza „SpóŸniony s³owik” Juliana Tuwima.
Grupy kolonijne otrzyma³y statuetki, a wyró¿nieni – ¿abki,
które bêd¹ przypomina³y pobyt w Œwieradowie i bêd¹ zaproszeniem za rok do udzia³u w kolejnych „¯abich Chórach”.
Organizatorzy serdecznie dziêkuj¹ Agnieszce Hryñko - za
umo¿liwienie organizacji naszej imprezy w hali spacerowej,
w której odbywa³y siê nasze pierwsze festiwale i w której
przepiêknie przygotowane programy mogli podziwiaæ nie tylko uczestnicy, ale tak¿e kuracjusze i turyœci przebywaj¹cy w
naszym mieœcie na wypoczynku. Nie zabrak³o tak¿e rodziców
dzieci œwieradowskich, którzy gor¹co oklaskiwali wystêpy
swoich pociech, oraz goœci tworz¹cych fotokronikê z imprezy, za co serdecznie dziêkujemy. (TF)
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Codziennie coœ innego
Nauki „Kopernik”. Niezawodn¹ atrakcj¹ pó³kolonii
by³y tak¿e dwie wizyty w œwieradowskim Aquaparku.
Byliœmy w Szklarskiej Porêbie w Cyrklandii.
Ka¿de z dzieci poznawa³o tajniki sztuki cyrkowej niemal¿e od podszewki - pilnie æwicz¹c trudn¹ sztukê
chodzenia po linie (zdjêcie poni¿ej). A potem przenieœliœmy siê w bajkowy œwiat cyrku – przedstawienie cyrkowe na motywach bajki „Pinokio”, w wykonaniu m³odych adeptów sztuki cyrkowej. Po przerwie obejrzeliœmy konkursowe pokazy cyrkowców
z Polski, Bia³orusi i Litwy, bior¹cych udzia³ w festiwalu sztuki cyrkowej. Choæ wielu z nas widzia³o ju¿
kiedyœ pokazy cyrkowe w telewizji, wszyscy byliœmy

pod wielkim wra¿eniem spotkania ze sztuk¹ na ¿ywo!
Potem udaliœmy siê w dolinê Bobru. Wcale nie
jest ona tak odleg³a od Œwieradowa, ale za to bardzo
ma³o znana przez naszych uczestników. Na w³asne
oczy przekonaæ siê mogliœmy, ¿e Bóbr jest zupe³nie
inn¹ rzek¹ ni¿ Kwisa czy nasz Czarny Potok. Dziêki
¿yczliwoœci TAURON Ekoenergia mogliœmy zwiedziæ
zaporê i elektrowniê wodn¹ w Pilchowicach (zdjêcie
z prawej). Niezwyk³ym prze¿yciem by³o spogl¹danie
z wysokoœci korony zapory w dó³, a potem zejœcie
œcie¿k¹ i odwrotnie - spogl¹danie z do³u w górê na
potê¿n¹ œcianê zapory. Niektórzy z nas widz¹c obfitoœæ ryb w rzece mieli wielk¹ ochotê na wêdkowanie… My jednak nie mieliœmy na tyle czasu, bo
jechaliœmy do pobliskiego Wlenia na spotkanie
z histori¹. Dotarliœmy na Wzgórze Zamkowe,
nie byle jakie - niektórzy naukowcy twierdz¹, ¿e
znajduj¹ce siê tu ruiny zamku s¹ najstarszymi
w Polsce! Pewne jest to, ¿e pamiêtaj¹ czasy piastowskie, a w szczególnoœci kojarzyæ siê mog¹
z ksiêciem Henrykiem Brodatym i jego ¿on¹
Jadwig¹ Œl¹sk¹ (póŸniej og³oszon¹ œwiêt¹), która zamek we Wleniu szczególnie lubi³a i podobno wiele czasu w nim spêdza³a. Wyobra¿aliœmy
sobie, jak móg³ wygl¹daæ ten zamek w czasach
swojej œwietnoœci przemierzaj¹c zarysy poszczególnych sal zamkowych. Z wysokoœci odrestaurowanej baszty, na któr¹ wdrapaæ siê trzeba by³o
krêtymi, ciemnymi schodami, podziwialiœmy zapieraj¹ce dech w piersiach widoki na bli¿sze
i dalsze okolice Wlenia, doliny Bobru oraz dalekie panoramy Karkonoszy i naszych Gór Izerskich...
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W kolejnych dniach odbyliœmy piesz¹ wêdrówkê przez las do Œwieradowa, aby wyst¹piæ na Festiwalu Piosenki Kolonijnej (zajêliœmy trzecie miejsce!). Nastêpnie byliœmy w bardzo lubianej przez
dzieci sali zabaw „Bajtuœ” w Lubaniu. Wjechaliœmy
te¿ z pani¹ przewodnik na Stóg Izerski kolejk¹ gondolow¹ i za¿ywaliœmy górskich atrakcji, spaceruj¹c
szlakiem i wys³uchuj¹c ciekawostek o naszych górach oraz podjadaj¹c wprost z krzaczka dojrza³e ju¿
borówki.
Wreszcie pojechaliœmy na oczekiwan¹ przez
wszystkich wyprawê nad Jezioro Leœniañskie. Zamek Czocha jest tajemniczym miejscem, którego
nie trzeba chyba zbytnio przedstawiaæ, ale wiêkszoœæ
z nas zwiedza³a go z przewodnikiem pierwszy raz marmurowe posadzki, ukryte przejœcia, rycerskie
zbroje, historie o skarbach… klimat nie do opisania. Kto tam by³, wie, o czym piszê. A po tym wszystkim jeszcze poszliœmy
wzd³u¿ murów zamkowych nad brzeg jeziora,
gdzie czeka³a nas niezapomniana podró¿ statkiem i jeszcze wykwintny obiad w restauracji
hotelu „Leliwa” w Leœnej,
z której kuchni przywo¿ono nam pyszne obiady przez wszystkie dni
pó³kolonii. Dziêkujemy
za nie.
I jeszcze wizyta
w nadleœnictwie - w
„Ogrodzie Trzech ¯ywio³ów”, w którym dzieci
poznawa³y ekosystem

Ukwieceni - docenieni

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

Zg³oszenia obiektów do konkursu nale¿y sk³adaæ do 30 sierpnia br.: osobiœcie w Referacie ds. Promocji Gminy, Turystyki,
Kultury i Sportu UM, II piêtro, pokój nr 24b,
telefonicznie - nr 75 71 36 482 lub 483,
a tak¿e drog¹ elektroniczn¹ it@swieradowzdroj.pl
Na w³aœcicieli i zarz¹dców najpiêkniej ukwieconych ogrodów czekaj¹ atrakcyjne nagrody.

Izerski Klub Seniora
Miejska Biblioteka Publiczna IZERKA planuje od nowego roku akademickiego (paŸdziernik) rozpoczêcie zajêæ w ramach Izerskiego Klubu Seniora. Wszystkich zainteresowanych udzialem w zajêciach Klubu zapraszamy po informacje do MBP IZERKA, do
Magdaleny Olszewskiej (tel. 609 066 152, olszewska.magdalena@yahoo.de) lub do Janiny Czapliñskiej (tel. tel. 668 212 350, janina42@vp.pl).
Udzia³ w wyk³adach klubowych bêdzie bezp³atny, do klubu nie trzeba siê zapisywaæ ani
uiszczaæ ¿adnych sk³adek, a g³ównym jego zadaniem bêdzie urozmaicenie seniorom
czasu wolnego - z doz¹ kultury, rozrywki, zdrowia i aktywnoœci fizycznej.

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

torfowisk, kosztowanie wody zdrojowej w pijalni
w Czerniawie, wizyta w restauracji „Czarny Potok”...
nie sposób wszystkiego opisaæ!
Dziêkujemy w³adzom miasta, które tê pó³koloniê uczyni³y dostêpn¹ dla dzieci bez jakichkolwiek
op³at, co jest wyj¹tkowe i godne najwy¿szego uznania. Dziêkujemy pani dyrektor naszej szko³y za wsparcie, pani Kasi i pani Eli - za przyczynienie siê do
dobrego funkcjonowania pó³kolonii. Dziêkujemy kustoszowi Domu Zdrojowego, paniom Magdalenie i
Patrycji oraz panu Piotrowi - za wielk¹ ¿yczliwoœæ
i ogrom przekazanej wiedzy.
Ju¿ dziœ czekamy z nadziej¹ i niecierpliwoœci¹
na nastêpne pó³kolonie - jest przecie¿ jeszcze tyle
miejsc, których nie znamy, tyle ciekawych i atrakcyjnych sposobów na spêdzanie letniego, wolnego czasu. Dla dzieci, ich przysz³oœci i ich rozwoju.
Agata Opio³a

UWAGA, PRZEDSIÊBIORCO
Zanim zap³acisz!
Przypominamy, ¿e wszelkie czynnoœci zwi¹zane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia³alnoœci Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Gospodarki s¹ BEZP£ATNE.
Rozsy³ane pisma, sugeruj¹ce
koniecznoœæ uiszczenia op³aty za
wpis do rejestru przedsiêbiorców, s¹
w istocie ofertami handlowymi,
o czym œwiadcz¹ informacje zamieszczone drobnym drukiem.
Uiszczona w odpowiedzi na takie pismo op³ata za wpis stanowi
przychód firmy, która wysy³aj¹c pismo wprowadza adresatów w b³¹d,
sugeruj¹c publicznoprawny i obligatoryjny charakter tej op³aty.
Ponadto informujê, ¿e zgodnie
z now¹ ustaw¹ o transporcie drogowym (Dz. U z 2013 poz.1414 ze zm.)
przedsiêbiorca, który otrzyma³ LICENCJÊ na wykonywanie dzia³alnoœci gospodarczej zobowi¹zany jest
w ci¹gu 14 dni informowaæ organ
o ka¿dej zmianie, a w przypadku zawieszenia
dzia³alnoœci gospodarczej do informacji za³¹czyæ nale¿y wydan¹ LICENCJÊ.
Zaniechanie powy¿szych czynnoœci skutkuje wszczêciem postêpowania o cofniêcie
licencji.
Przedsiêbiorcy, którzy nie dokonali aktualizacji wpisów swojej dzia³alnoœci gospodarczej w latach 2011-2015, proszeni s¹ o zg³aszanie siê w biurze Urzêdu Miasta w pok. 1f
(parter) - od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach pracy - celem ustalenia poprawnoœci zapisów w Centralnej Ewidencji Dzia³alnoœci Gospodarczej.
(D¯)
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Zgodnie z zapowiedzi¹ sprzed miesi¹ca muzycy z grupy „Wielka Wolnoœæ”
z Hanoweru, którzy koncertuj¹ na rogach
myœliwskich, wyst¹pili w Œwieradowie
trzykrotnie, wywo³uj¹c za ka¿dym razem
aplauz publicznoœci. Pierwszy raz zagrali
w hali spacerowej 27 sierpnia, by po
dwóch dniach przemaszerowaæ deptakiem Zdrojowym i odegraæ sygna³ i hejna³y pod bukiem przy fontannie. Najbardziej jednak okaza³a by³a msza ku czci
œw. Huberta (31 sierpnia), na któr¹ z³o¿y³o siê specjalnie dobranych 10 utworów, a w ³awach zasiedli w galowych mundurach cz³onkowie kó³ ³owieckich G³uszec z Lwówka i Wieniec ze Œwieradowa.
Jak wyjaœnia³a Meike Unger, szefowa
zespo³u, grupa u¿ywa 4 rodzajów rogów,
pocz¹wszy od ³atwego w obs³udze rogu
pszczyñskiego, poprzez Es Horn, róg alpejski, a na waltorni, wymagaj¹cej ju¿
gruntownego przygotowania muzycznego, koñcz¹c. Kunszt instrumentalny jest
niezbêdny, jako ¿e poza marszami, sygna³ami myœliwskimi i podarowanym
zespo³owi walcem pszczyñskim muzycy
zaprezentowali te¿ utwory J. Straussa, G.
Rossiniego i K. M. Webera.
(aka)

2 sierpnia od rana na obu tarasach zdrojowych roz³o¿y³o swe kramy blisko 50 uczestników Jarmarku
Ekologicznego, którzy prezentowali
m.in. wyroby rêkodzielnicze, produkty z gospodarstw, wypieki, zio³a, przyprawy, miody, soki itp.
Imprezê pod egid¹ Dolnoœl¹skiego Oœrodka Doradztwa Rolniczego we Wroc³awiu zorganizowa³
Powiatowy Zespó³ Doradców
w Lubaniu.
Wystawcy zjechali siê nie tylko
z Dolnego Œl¹ska, ale z tak odleg³ych zak¹tków kraju, jak Czêstochowa czy Lubartów.
W trakcie jarmarku zorganizowano 4 konkursy, które w poszczególnych kategoriach wygrali:
1. „Zrobi³y to moje rêce” - Jerzy
Krakowiak z Trzciñca pod Lubartowem - za kompozycjê z suszonych
kwiatów i roœlin.
2. „Produkt z mojego gospodarstwa” - Beata Miesi¹c z Henrykowa (nieopodal Lubania) - za syropy z kwiatów.
3. „Najciekawsze stoisko” - Renata Drabowicz z Ubocza - za ekspozycjê lawendow¹.
4. „Zespó³ publicznoœci” - w tym
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Muza z rogu obfitoœci

Wakacyjna

Wakacje na Izerskiej £¹ce
rozpoczê³y siê 28 czerwca ciekawymi wyk³adami astronomów
z Wroc³awia. Wyk³ady mia³y byæ
po³¹czone z nocnym ogl¹daniem
nieba przez teleskopy, niestety,
pogoda pokrzy¿owa³a plany i obserwacje nie powiod³y siê. Mimo deszczowej pogody na wyk³ady przysz³o
ponad 30 osób.

uk³adu s³onecznego oraz robi³y
mapki nieba (zdjêcie poni¿ej). Natomiast m³odzie¿ i doroœli mogli nauczyæ siê, jak obserwowaæ ciemne
niebo.
W pi¹tek 17 lipca miêdzy godzin¹ 2200 a 2330 Izerska £¹ka by³a
otwarta w ramach obchodzonego
na Izerskiej £¹ce WEEKENDU
Z NATUR¥. Udostêpnione by³y
dwa teleskopy, przez które mo¿na
by³o obserwowaæ rozgwie¿d¿one
niebo, a tak¿e Saturna. Na nocne
ogl¹danie nieba przysz³o prawie 80
osób. Osoby zainteresowane mog³y nie tylko poobserwowaæ gwiazdy, ale tak¿e dowiedzieæ siê z wyk³adu pana Paw³a, jak obserwowaæ
niebo i co na nim szukaæ.
Serdecznie dziêkujemy P. Ziemnickiemu za przeprowadzenie bardzo ciekawych zajêæ.
W sobotê 18 lipca kontynuowany by³ WEEKEND Z NATUR¥ na
Izerskiej £¹ce.
O 1030 odby³y siê ostatnie ju¿
warsztaty astronomiczne dla m³o-

U góry - lawendowe stoisko uznane za najciekawsze na jarmarku. Poni¿ej
- bogactwo sadzonek zió³ przyprawowych przyprawia³o o zawrót g³owy!

Od 14 do 18 lipca odbywa³y siê
warsztaty astronomiczne dla dzieci, m³odzie¿y i doros³ych. Zajêcia
prowadzi³ Pawe³ Ziemnicki z Centrum Nauki Kopernik, a dok³adnie
z Planetarium „Niebo Kopernika”
w Warszawie. W ci¹gu tych dni odby³o siê szeœæ zajêæ warsztatowych,
z których ³¹cznie skorzysta³o 225
osób. By³y to kolonie, pó³kolonie
oraz turyœci indywidualni. Zajêcia
dotyczy³y takich tematów, jak
Uk³ad S³oneczny, zjawiska w kosmosie, gwiazdozbiory oraz nauka
obserwacji nieba. Dzieci zdoby³y
du¿o informacji na temat gwiazdozbiorów, planet, malowa³y planety

dzie¿y gimnazjalnej, natomiast
o godz. 12 00 mo¿na by³o ogl¹daæ
dwa bardzo ciekawe filmy przyrodnicze z serii Dzika Polska, pt. „Meandry salamandry” oraz „Pokumaæ
rzekotkê”, w re¿yserii Doroty Adamkiewicz i Joanny £êskiej, z tekstem
i zdjêciami Tomasza K³osowskiego,
a tak¿e zapoznaæ siê z prezentacj¹
i filmem dotycz¹cymi zwierz¹t, ³¹k
oraz Gór Izerskich. Prowadzone by³y
tak¿e obserwacje pszczó³ w ulu edukacyjnym.
W pi¹tek 31 lipca o godz. 1300
oraz 1 sierpnia o godz. 1400 mo¿na
by³o obejrzeæ ciekawy film-koncert
pt. „Byæ jak Mozart, czyli Amade-

konkursie wystartowa³o 8 zespo³ów, a oceniali je goœcie jarmarku,
którzy wype³nili a¿ 485 formularzy,
za zwyciêzców uznaj¹c grupê

Pani Kasia zaznajamia rodziców i ich pociechy z tajnikami budowy ula.

U góry - msza œw. Huberta w œwieradowskim koœciele. Poni¿ej - specjalnie
skomponowany „Chora³ œwieradowski” na cztery rogi alpejskie (wykonanie premierowe). Z lewej - kiedyœ gra na rogu myœliwskim zarezerwowana
by³a dla panów, ale dziœ nie ma dyskriminacji p³ci, czego dowodem jest
pani dmuchaj¹ca w pszczyñski róg myœliwski (koncert w hali spacerowej).

Ekologia wielowymiarowa

„Smolniczanie” ze Smolnika (ubieg³orocznych zwyciêzców na naszym festiwalu folklorystycznym).
Adam Karolczuk

£¹ka Opowieœci m³yñskiego ko³a
usz w podró¿y”. Projekcja odby³a siê w ramach projektu „Nie bojê siê muzyki", stworzonego przez „Fabrykê Sztuki”, dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu
„Edukacja Kulturalna”.
Cieszymy siê równie¿ z faktu, i¿ Izerska
£¹ka” cieszy siê ogromnym zainteresowaniem - tylko w lipcu odwiedzi³o nas prawie
1.400 osób. Dziêkujemy za zaufanie!
W drugiej po³owie wakacji te¿ zaplanowano kilka ciekawych przedsiêwziêæ.
8 sierpnia odby³ siê Trzeci Ogólnopolski
Wielki Dzieñ Pszczó³ na Izerskiej £¹ce oraz w
Czarcim M³ynie, w ramach rozszerzaj¹cej siê
coraz bardziej wspó³pracy miêdzy obiektami.
Postanowiliœmy uczciæ ten dzieñ, poniewa¿
uwa¿amy, ¿e jesteœmy to winni pszczo³om za
ich ciê¿k¹ i niezwykle po¿yteczn¹ dla cz³owieka pracê.
Mimo ogromnego upa³u odwiedzi³o nas
prawie 150 osób, w tym wiele rodzin z dzieæmi. Najm³odsi chêtnie brali udzia³ w konkursie „Narysuj lub pokoloruj najpiêkniejsz¹
pszczo³ê”. Wszystkie dzieci zosta³y nagrodzone, a najlepsze trzy prace konkursowe
pojawi¹ siê na naszej stronie internetowej.
W sali multimedialnej odbywa³y siê wyk³ady i prezentacje dotycz¹ce ¿ycia pszczó³,
a tak¿e sposobów ratowania tych wymieraj¹cych owadów. Odwiedzaj¹cy mogli bezpiecznie obserwowaæ pszczel¹ rodzinê mieszkaj¹c¹ w naszym ulu, dziêki zainstalowanym
w ulu kamerom. Odbywa³y siê tak¿e pokazy
krótkich filmików udostêpnionych przez pszczelarza Teresê Wakulik, przedstawiaj¹cych
zwyczaje pszczó³, oraz krótkiej bajki o tych
po¿ytecznych owadach. Rozdawane by³y
ulotki informacyjne o tym, jak ka¿dy z nas
mo¿e pomóc tym owadom i jakie s¹ ulubione
roœliny pszczó³, które na przyk³ad mo¿emy
posadziæ w ogródku czy na balkonie.
Dzieci chêtnie przymierza³y kapelusze
pszczelarskie, ale z doros³ych nie znalaz³ siê
¿aden œmia³ek, aby przebraæ siê za pszczelarza. W Czarcim M³ynie mo¿na by³o poczêstowaæ siê œwie¿ym chlebem z miodem. Starczy³o dla ka¿dego.
Jak powiedzia³ kiedyœ Albert Einstein:
Jeœli wygin¹ pszczo³y, cz³owiekowi zostan¹
cztery lata istnienia. Ratujmy wiêc te owady, bo warto!
22 sierpnia zapraszamy dzieci w wieku
7-14 lat na warsztaty filmowe, które poprowadzi twórca i re¿yser filmów przyrodniczych Marek Martini. Startujemy o godz.
1100 na „Izerskiej £¹ce”, koñczymy o 1300
w „Czarcim M³ynie”.
Warsztaty sk³adaæ siê bêd¹ z wyk³adu
wprowadzaj¹cego w tajniki filmu oraz zajêæ
warsztatowych w terenie. Zadaniem dzieci
bêdzie stworzenie kilkuminutowego filmu do
wyboru - o Izerskiej £¹ce lub Czarcim M³ynie
– promuj¹cego nasze dwa niezwyk³e obiekty. Najciekawszy film zostanie nagrodzony.
Dzieci musz¹ przynieœæ ze sob¹ kamerê.
Prosimy o telefoniczne lub mailowe zapisywanie dzieci - konieczna jest wczeœniejsza
rezerwacja miejsca na warsztaty.
W zwi¹zku z warsztatami tego dnia miêdzy godz. 1100 a 1300 nie bêdzie mo¿liwoœci
skorzystania z typowej oferty Centrum; zapraszamy od godz. 1400.
Przypominamy, i¿ Izerska £¹ka otwarta
jest codziennie od wtorku do soboty w godz.
8 00 -16 00 , jednak pierwsze oprowadzanie
o godz. 1000, ostatnie zaœ o godz. 1500.
„Izerska £¹ka” jest dla odwiedzaj¹cych
bezp³atna!
Katarzyna Rzeczkowska

Oto nowa rubryka z informacjami o tym,
co siê dzieje w Czarcim M³ynie. Bêdziemy
tu poznawaæ nowe smaki i zg³êbiaæ tajniki
staropolskich przepisów, szukaæ inspiracji
do lepszego i zdrowszego ¿ycia. Bêdziemy
œledziæ wydarzenia kulturalne organizowane w i przy m³ynie.
Œwieradowskie lato obdarza nas w tym
roku temperaturami iœcie afrykañskimi, tak ¿e
siê nawet nie chce wychodziæ na dwór. Jednak jeœli siê ju¿ ktoœ zdecyduje, na pewno
wskazana bêdzie wizyta w Czarcim M³ynie,
gdzie tchnie czystoœci¹, œwie¿oœci¹ i nowymi pomys³ami. Mo¿na tu spêdziæ przyjemne
chwile, gdy¿ ko³o, które siê teraz stale krêci,
wytwarza przyjemny powiew, a dodatkowo
mo¿na siê orzeŸwiæ w Sali Biesiadnej przy
mro¿onej herbacie owocowej z miêt¹.
Herbatka to jedno, jednak najprzyjemniejsz¹ chwil¹, która na d³ugo zostaje w pamiêci, jest ten moment, gdy do naszych ust
wêdruje pajda swojskiego chleba ze smalczykiem robionym na wêdzonce, koniecznie
z ma³osolnym ogórkiem. Ach ten chleb z m³yna, upieczony w piecu opalanym drewnem,
z naturalnym zakwasem, posypany czarnuszk¹, do zjedzenia tylko w urokliwych wnêtrzach tego wiekowego obiektu. Tego po prostu trzeba spróbowaæ.
A mówi¹c o chlebie, muszê powiedzieæ,
¿e ka¿dy mo¿e go upiec. Czasem wyjdzie lepiej, czasem gorzej – ale na pewno przy pieczeniu towarzyszyæ nam bêdzie wielka satysfakcja. Oczywiœcie, piece opalane drewnem
dawno zniknê³y z naszych kuchni, gdy¿ wypar³y je piekarniki elektryczne, jednak nawet
w takim elektrycznym czy gazowym piekarniku mo¿na upiec bochenek. Podajê wiêc naj-

prostszy przepis na domowy chleb i zachêcam do eksperymentowania w zaciszu w³asnej kuchni. Mo¿e siê oka¿e, ¿e naprawdê siê
to nam spodoba i stanie siê nawykiem.
Potrzebujemy: pó³ kg razowej m¹ki ¿ytniej, pó³ kg m¹ki pszennej, 5 dag dro¿d¿y,
pó³torej ³y¿eczki soli, 50 ml oleju, ³y¿eczka
cukru, litr ciep³ej wody, po garstce nasion
s³onecznika, dyni i siemienia lnianego, 5 ³y¿ek
otr¹b pszennych lub ¿ytnich, jedno opakowanie majeranku suszonego, trochê czarnuszki do posypania chleba.
Dro¿d¿e rozprowadzamy z cukrem i 100
ml wody, dosypujemy trochê m¹ki, mieszamy i pozostawiamy na jakieœ 15 minut, a¿
dro¿d¿e zaczn¹ wyrastaæ. Nastêpnie dodajemy pozosta³e sk³adniki i wyrabiamy ciasto.
W zale¿noœci od iloœci u¿ytych dodatków
dozujemy wodê. Pozostawiamy do wyroœniêcia na pó³ godziny, a nastêpnie przek³adamy
do wysmarowanych t³uszczem i posypanych
p³atkami owsianymi pod³u¿nych foremek
(keksówek). Wk³adamy chleb do piekarnika,
nagrzanego wczeœniej do 200 stopni i pieczemy równo godzinê. Po wyjêciu chleb odstawiamy do wystygniêcia na kratkê.
Jest to przepis w wersji zupe³nie podstawowej i zachêcam do tego, aby eksperymentowaæ, uk³adaæ w³asne przepisy i dodawaæ
nowe sk³adniki. Ju¿ nied³ugo bêdziemy organizowaæ konkurs na najlepszy chleb lokalny
i ju¿ dzisiaj zachêcam mieszkañców do tego,

aby do jesieni wypracowaæ przepis na swój
w³asny pyszny wypiek.
Pocz¹tek paŸdziernika powitamy Izerskim
Œwiêtem Chleba i zobaczymy, jakie smaki kryj¹
siê w domostwach na naszym terenie. Dziêki
temu Czarci M³yn, zgodnie z za³o¿eniami dotycz¹cymi jego funkcjonowania, bêdzie móg³
w pe³ni funkcjonowaæ jako Muzeum Chleba.
Ju¿ nied³ugo zobaczymy te¿ wystawê pieczywa w iœcie staropolskim wydaniu.
W ramach tych za³o¿eñ jesieni¹, kiedy
minie g³ówna fala turystów, ka¿dy bêdzie móg³
skorzystaæ z warsztatów pieczenia chleba.
Zorganizowane 10-osobowe grupy bêd¹
mog³y zapisaæ siê na zajêcia, podczas których uczestnicy poznaj¹ tajniki pieczenia chleba, w³asnorêcznie go wyrobi¹, a nastêpnie
upiek¹ w piecu opalanym drewnem.
I tutaj te¿ zapowiedŸ „Wielkiego Anio³ów
Pieczenia” - na pocz¹tku grudnia planujemy
zorganizowaæ warsztaty kulinarno–artystyczne, podczas których bêdziemy wypiekaæ
ozdoby choinkowe z ciasta chlebowego
i piernikowego. Wtedy M³yn ozdobi wioska
œwi¹teczna w ca³oœci upieczona z ciasta, bêdzie pysznie i domowo; warto tutaj zagl¹daæ.
Zapowiadamy te¿ prezenty! Tu¿ przed
œwiêtami Bo¿ego Narodzenia bêdzie mo¿na
otrzymaæ w prezencie zakwas do upieczenia
w³asnego chleba. Serdecznie wiêc zapraszamy wszystkich mieszkañców i turystów do
odwiedzin w Czarcim M³ynie.
Piotr Bigus

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Spo³ecznoœci Lokalnej „Œwieradów-Czerniawa” zaprasza
do udzia³u w konkursie fotograficznym „Uroki Czerniawy”,
organizowanym w jednej kategorii:

POCZTÓWKA ZE ŒWIERADOWA-CZERNIAWY
Wszystkich pasjonatów amatorskiej fotografii prosimy o sk³adanie
prac konkursowych do 4 wrzeœnia w sekretariacie Szko³y Podstawowej nr 2 w Œwieradowie-Czerniawie (w godz. 8-15) lub przes³anie na adres:
Fundacja na Rzecz Rozwoju Spo³ecznoœci Lokalnej
„Œwieradów-Czerniawa”
ul. Sanatoryjna 3, 59-850 Œwieradów-Zdrój.
Rozstrzygniêcie konkursu nast¹pi 12 wrzeœnia o godz. 15
w „LEOPOLDÓWCE” przy ul. Wierzbowej 4
Przewidujemy atrakcyjne nagrody rzeczowe!
Regulamin konkursu dostêpny jest w sekretariacie SP nr 2
oraz na stronie fundacjaczerniawa.pl

Wybuchowe lasy
W ostatnim czasie w najbli¿szych okolicach zwiêksza siê liczba zg³oszeñ odnalezienia niewybuchów z okresu II wojny œwiatowej, zarówno
w kompleksach leœnych, jak i w czasie prac polowych. Najczêœciej s¹ to
pociski artyleryjskie oraz granaty moŸdzierzowe.
20 lipca br. leœniczy Leœnictwa Œwiecie otrzyma³ zg³oszenie o znalezieniu w lesie niewybuchu. Zg³aszaj¹ca zauwa¿y³a niewybuch podczas spaceru w kompleksie leœnym. Leœniczy zawiadomi³ policjê oraz saperów,
którzy zdetonowali odnaleziony granat moŸdzierzowy na miejscu, poniewa¿ stan techniczny nie pozwala³ na bezpieczny transport na poligon.
Teren zosta³ dok³adnie sprawdzony i nie znaleziono innych niewybuchów.
ZASADY POSTÊPOWANIA W PRZYPADKU ZNALEZIENIA NIEWYPA£U
LUB NIEWYBUCHU:
 nie dotykaæ go, a w szczególnoœci nie podnosiæ, nie przesuwaæ, nie
u¿ywaæ wobec przedmiotu jakichkolwiek narzêdzi  w miarê mo¿liwoœci
zabezpieczyæ miejsce znalezienia przed ingerencj¹ innych osób   powiadomiæ policjê  do czasu przyjazdu policji pozostaæ w pobli¿u znaleziska
- nie dopuœciæ innych osób do manipulowania przedmiotem.
PAMIÊTAJ! Niezachowanie nale¿ytych œrodków bezpieczeñstwa po
odnalezieniu niewybuchu/niewypa³u, niew³aœciwe postêpowanie wynikaj¹ce z braku œwiadomoœci o gro¿¹cym niebezpieczeñstwie mo¿e doprowadziæ do wielu nieszczêœæ, a nawet do
œmierci.
Nale¿y mieæ œwiadomoœæ, ¿e materia³y wybuchowe stosowane w technice wojskowej w praktyce s¹ ca³kowicie odporne na dzia³anie warunków atmosferycznych i niezale¿nie od daty produkcji zachowuj¹ swe w³aœciwoœci
wybuchowe.
Katarzyna Mêcina (Nadleœnictwo Œwieradów), fot. Piotr Orlik

Uwaga na zmianê operatora
telekomunikacyjnego

Zastanówmy siê dok³adnie, nim
podpiszemy umowê o œwiadczenie
us³ug telekomunikacyjnych na nowych, korzystniejszych warunkach. Coraz czêœciej otrzymujemy
telefoniczne oferty obni¿enia abonamentu, skorzystania z superokazji czy otrzymania prawie za
darmo aparatu telefonicznego;
w wielu przypadkach oferty te
wprowadzaj¹ konsumentów w b³¹d,
poniewa¿ nie informuj¹ o istotnych
zmianach, a przede wszystkim
o przys³uguj¹cych nam prawach.
Do Rzecznika Konsumentów
zg³asza siê coraz wiêcej osób poszkodowanych przez nieuczciwych
operatorów telekomunikacyjnych.
Z relacji konsumentów wynika, i¿
przy zawieraniu umowy na us³ugi
telekomunikacyjne zostali wprowadzeni w b³¹d przez telemarketerów
lub przedstawicieli handlowych,
którzy podawali siê za dotychczasowego operatora telekomunikacyjnego, z którym konsumenci mieli
zawart¹ umowê i proponowali obni¿kê abonamentu. W rzeczywistoœci byli przedstawicielami innej firmy telekomunikacyjnej. Ponadto
podstêpnie wy³udzano dane abo-
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nenta poprzez uzyskanie wgl¹du do
ostatniej faktury. W przypadku rezygnacji z us³ug nowego operatora
obci¹¿ani zostali wysokimi kosztami rozwi¹zania umowy.
Istot¹ problemu równie¿ jest to,
¿e nikt z poszkodowanych nie czyta³ umowy, któr¹ podpisa³. Przypomnê, i¿ zawarcie umowy abonenckiej zobowi¹zuje ka¿d¹ ze stron do
przestrzegania jej warunków. W³asnorêczny podpis na umowie stanowi akceptacjê postanowieñ
w niej zawartych.
Abonent powinien pamiêtaæ, ¿e
nieetyczne zachowanie przedsiêbiorcy lub jego przedstawiciela,
wprowadzaj¹cego w b³¹d poprzez
przedstawienie oferty w bardzo korzystnym œwietle lub przedstawienie siê jako inny podmiot, nie zwalnia abonenta z obowi¹zku zapoznania siê z dokumentami, pod którymi
sk³ada swój podpis.
Niemniej jednak ustawodawca
przewidzia³ sytuacjê, w której umowy zawierane poza lokalem przedsiêbiorstwa podpisywane s¹ przez
konsumentów pod presj¹ czasu,
uniemo¿liwiaj¹c im zapoznanie siê
z warunkami umowy w momencie
jej podpisania. W takiej sytuacji
konsument mo¿e w terminie 14 dni
odst¹piæ od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
Warto pamiêtaæ, i¿ odst¹pienie od
umowy nale¿y wys³aæ listem poleconym na adres przedsiêbiorcy.
Zatem konsument od dnia podpisania umowy ma 14 dni na zapoznanie siê z dokumentami oraz podjêcia decyzji, czy akceptuje warun-

ki umowy, czy te¿ nie.
Abonent, który czuje siê oszukany i poszkodowany przez podstêpnego operatora, mo¿e napisaæ
do dostawcy us³ug oœwiadczenie
o uchyleniu siê od skutków prawnych umowy z uwagi na b³¹d co do
treœci czynnoœci prawnej, powo³uj¹c siê na art. 84 kodeksu cywilnego.
Ponadto fakt wprowadzenia
w b³¹d abonent ma równie¿ prawo
zg³osiæ do organów œcigania. Nale¿y równie¿ pamiêtaæ, ¿e sprawy
dotycz¹ce oszustwa ze strony
przedstawiciela handlowego czy
wprowadzenia w b³¹d pozostaj¹
kwesti¹, która wymaga udowodnienia (potwierdzenia, ¿e taka sytuacja/zdarzenie mia³o miejsce). Takie
uprawnienia przys³uguj¹ wy³¹cznie
organom œcigania, czyli policji, prokuraturze
Powiatowy Rzecznik Konsumentów apeluje szczególnie do
osób starszych, aby nie podpisywaæ umów bazuj¹c wy³¹cznie na
ustnych zapewnieniach akwizytora czy przedstawiciela handlowego
oraz o dok³adne sprawdzanie nazwy
firmy, która widnieje na umowie.
Jeœli nie jesteœmy w stanie zrozumieæ treœci umowy, mo¿na wówczas
zg³osiæ siê do rzecznika, aby skonfrontowaæ, czy to, co us³yszeliœmy,
ma swoje odzwierciedlenie w tym,
co jest na piœmie. Oczywiœcie, nie
mo¿na zwlekaæ z wyjaœnieniem takiej sprawy, aby nie up³yn¹³ nam
termin 14 dni na ewentualne odst¹pienie od umowy.
Agnieszka Cichoñ

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

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.
Prace uczestników warsztatów zostan¹ zaprezentowane podczas wernisa¿u koñcz¹cego plener malarski.
Zg³oszenia z podanym imieniem, nazwiskiem i numerem kontaktowym prosimy dostarczyæ osobiœcie do
recepcji hotelu lub wys³aæ je mejlem na adres:

parkhotel@parkhotel.pl

6 wrzeœnia 2015 r. - referendum

Marsz w górê

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Œwieradów-Zdrój z 24 lipca 2015 r. o numerach
i granicach obwodów g³osowania oraz siedzibach obwodowych komisji ds. referendum.
Na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015
r. poz. 318) oraz Uchwa³ Rady Miasta Œwieradów-Zdrój: nr XXXIX/182/2013 z 30 stycznia 2013 r. oraz
nr XII/58/2015 z 21 lipca 2015 r. - w sprawie utworzenia obwodów g³osowania na terenie miasta Œwieradów-Zdrój, Burmistrz Miasta podaje do wiadomoœci publicznej informacjê o numerach i granicach
obwodów g³osowania oraz siedzibach obwodowych komisji ds. referendum ogólnokrajowym zarz¹dzonym na dzieñ 6 wrzeœnia br.
Numery i granice obwodów g³osowania oraz siedziby obwodowych komisji ds. referendum zosta³y
wyznaczone w sposób nastêpuj¹cy:

Izery w tym rankingu reprezentowa³o tylko schronisko na
Stogu (ani Chatka Górzystów, ani Orle w poczet takich w³aœnie obiektów nie zosta³y zaliczone), lokuj¹c siê na 43 pozycji
z 56,8 pkt. Mo¿e to ci¹gle nie najwy¿ej, ale od poprzedniego
zestawienia awansowa³o a¿ o 16 miejsc. Poza tym w ogólnej
ocenie obiekty, które uzyska³y ponad 50 pkt., oferuj¹ co najmniej standardowy poziom us³ug. A jeœli jeszcze weŸmiemy
pod uwagê, ¿e w pierwszej edycji w 2009 r. Stóg lokowa³ siê
w grupie najgorszych obiektów i ju¿ po dwóch latach zdo³a³
siê z niej wydostaæ, najlepiej œwiadczy, ¿e gospodarze dobrze
wykorzystali kolejne interwa³y miêdzy badaniami.
Lider rankingu, tatrzañskie schronisko w Dolinie Roztoki,
uzyska³o 92,5 pkt. Nasz izerski rodzynek zgrupowany zosta³
razem z obiektami w Karkonoszach i Rudawach Janowickich,
gdzie liderem zosta³o schronisko Pod £abskim Szczytem (72,6
pkt. - 14 lokata w rankingu krajowym). Odrodzenie i Strzecha
Akademicka tylko nieznacznie wyprzedzaj¹ Stóg, który z kolei zostawi³ w tyle Halê Szrenick¹ i Szwajcarkê. (aka)

Nr obwodu
g³osowania

1.

2.

Granice obwodu g³osowania

Siedziba obwodowej
komisji wyborczej

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).

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”

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.

G³osowanie 6 wrzeœnia br. przeprowadzone bêdzie w godzinach 600-2200.
Ka¿dy uprawniony do udzia³u w referendum ogólnokrajowym mo¿e g³osowaæ korespondencyjnie. Zamiar
g³osowania korespondencyjnego w kraju powinien byæ zg³oszony Burmistrzowi Miasta do 24 sierpnia br.
Osoby niepe³nosprawne o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepe³nosprawnoœci oraz osoby, które
najpóŸniej w dniu g³osowania ukoñcz¹ 75 lat, mog¹ g³osowaæ przez pe³nomocnika. Wniosek o sporz¹dzenie
aktu pe³nomocnictwa nale¿y z³o¿yæ do Burmistrza Miasta do 28 sierpnia br.
W referendum odpowiemy na trzy pytania:
1 - Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okrêgów wyborczych w wyborach do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej?
2 - Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z bud¿etu pañstwa?
3 - Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania w¹tpliwoœci co do wyk³adni przepisów prawa podatkowego na korzyœæ podatnika?
Referendum bêdzie wa¿ne, gdy weŸmie w nim udzia³ co najmniej 50 proc. uprawnionych + 1 g³os.

Dokoñczenie ze str. 16

Zapraszamy na Szlak!
SKPS Wroc³aw organizuje przejœcie w sztafecie G³ównego
Szlaku Sudeckiego. Wymarsz z Prudnika we wtorek 25 sierpnia, ok. godz. 1500-1600, a zakoñczenie w sobotê 29 sierpnia
w póŸnych godzinach wieczornych w Œwieradowie.
Udzia³ w przejœciu dwóch ostatnich odcinków: Szklarska
Porêba – Stóg Izerski (ok. 19 km) i Stóg Izerski – Œwieradów
(ok. 5 km, ju¿ z latarkami) jest zaproszeniem, które kierujê do
wszystkich mieszkañców lubi¹cych piesze wêdrówki. Mam
nadziejê, ¿e zbierze siê spora grupa chêtnych do pokonania
trasy wiod¹cej po Górach Izerskich.
Zapisy chêtnych do wziêcia udzia³u w imprezie (z przejazdem autokarem do Szklarskiej Porêby) pod numerem telefonu 665 733 443.
Teresa Fierkowicz

Szlachetne
zdrowie...

PRZYCHODNIA NZOZ „UZDROWISKO
ŒWIERADÓW-ZDRÓJ” PRZY UL. PI£SUDSKIEGO 33 (GOPLANA), TEL. 75 78 20 745.
Placówka czynna od poniedzia³ku do pi¹tku w
godz. 800-1800. Laboratorium - poniedzia³ki, œrody
i pi¹tki w godz. 800-900.
Dr Artur Szulikowski: od poniedzia³ku do pi¹tku
w godz. 1000-1330 i 1500-1730; dr Micha³ Matwiejczuk: codziennie w godz. 800-1130; dr Justyna
Schmidt: poniedzia³ki, wtorki, czwartki i pi¹tki w
godz. 1400-1500, œrody w godz. 1600-1800.
Poradnie (po uprzedniej rejestracji) od poniedzia³ku do pi¹tku: rehabilitacyjna w godz. 800-1000 i reumatologiczna w godz. 1000-1200.
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.
(opr. aka)
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Ska³a przy zielonym szlaku
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Wêdruj¹c drog¹ asfaltow¹ na Stóg Izerski dochodzimy do miejsca, w którym
³¹czy siê ona z zielonym szlakiem prowadz¹cym z Czerniawy, który na ostrym zakrêcie szosy odbija nastêpnie w prawo i dojœæ mo¿na
nim do Smreka. Droga ta
nie jest zbyt czêsto uczêszczana, jedynie od czasu do
czasu mo¿na spotkaæ na niej
zb³¹kanego turystê lub pêdz¹cego rowerzystê.
Warto jednak, w ramach
krótkiego odpoczynku przed
ostatnim stromym podejœciem na Stóg, przejœæ ok. 100
metrów t¹ drog¹ i przyjrzeæ
siê uwa¿nie niewielkiej grupie skalnej znajduj¹cej siê po
jej lewej stronie. Na jednym
z g³azów dojrzeæ mo¿na wykute w kamieniu napisy
w owalnej ramce. Ta kamienna tablica to pozosta³oœci po
dzia³alnoœci czerniawsko-pobiedniañskiej Grupy Terenowej RGV (Towarzystwa Karkonoskiego). Grupa zosta³a
za³o¿ona w 1880 r. i jednym

z jej pierwszych wa¿niejszych przedsiêwziêæ by³a budowa
drogi pomiêdzy Stogiem Izerskim i Smrekiem.
Zadanie nie by³o ³atwe, gdy¿ droga by³a szczególnie nara¿ona na niekorzystne oddzia³ywanie pogody i wody. Wielokrotnie by³a remontowana i ostatecznie dopiero w 1890 roku
zakoñczono na niej wszelkie prace. Najprawdopodobniej ok.
1898 r., kiedy czerniawsko-pobiedniañska grupa RGV znakowa³a rewir swego dzia³ania, wykuto w skale owaln¹ ramkê,
w której mia³a zostaæ umieszczona p³yta z br¹zu. Na ramce
jednak prace zakoñczono. Dopiero w 1910 r. z okazji 30-lecia
istnienia Grupy Terenowej RGV mia³a zawisn¹æ na skale tablica pami¹tkowa, która jednak w okresie I wojny œwiatowej
przetopiona zosta³a na cele zbrojeniowe.
Cz³onkowie RGV postanowili wykuæ w kamieniu napisy,
co nie do koñca im siê uda³o. Dziœ bardzo trudno rozszyfrowaæ wyryty tam tekst. Próbowa³am nawet wyczyœciæ pole
z tekstem szczotk¹ drucian¹, ale niewiele to pomog³o. Doœæ
dobrze czytelne s¹ tylko dwa pierwsze i przedostatni wers:
Erbaut 1912-1920 … von der Schwarzbach-Meffersdorf (wybudowano w latach 1912-1920 … przez czerniawsko-pobiedniañsk¹ Grupê Terenow¹).
W latach 1912-1920 najprawdopodobniej przeprowadzono ostatni remont tego odcinka, gdy¿ sama droga, jak wspomnia³am, powsta³a znacznie wczeœniej. Tajemnic¹ pozostaj¹
kolejne wersy wyryte w skale. Mo¿e Pañstwu uda siê je odszyfrowaæ?
Tekst i zdjêcia Magda Olszewska
PS. Serdecznie dziêkuje sta³emu uczestnikowi moich spotkañ w MBP „Izerka” za wskazówki dotycz¹ce lokalizacji kamienia.

Marsz w górê

W sierpniowym numerze Magazynu Turystyki Górskiej
n.m.p. ukaza³ siê IV Ranking Schronisk Górskich, uwzglêdniaj¹cy a¿ 66 obiektów we wszystkich pasmach górskich od
Gór Izerskich po Bieszczady. Testerzy odwiedzili schroniska dwukrotnie miêdzy 1 lipca ub. r. a 15 czerwca br. - raz
w miesi¹cach ciep³ych, raz w zimnych – nocuj¹c w nich,
jedz¹c i obserwuj¹c, a potem wypunktowali plusy i minusy.
Na mo¿liwych do uzyskania 100 punktów z³o¿y³y siê nastêpuj¹ce kryteria: wy¿ywienie i noclegi po 30, warunki sanitarne – 24, atmosfera – 16.

Fot. A. Kotlarek
Dokoñczenie na str. 15

