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Kolejny numer NOTATNIKA zostanie dostarczony do punktów kolportażu 13 sierpnia br.

A zatem - bawmy siê!

Cztery nowe place zabaw (przy ulicach: Wyszyñskiego, Stokowej, Krótkiej i Chrobrego) w krótkim czasie zyska³y rzesze mi³oœników i od razu wpisa³y siê na listê œwieradowskich atrakcji.

Huœtawki mog¹ byæ
klasyczne (u góry) i
ca³kiem odlotowe (z
prawej), wa¿ne, by
dzieci dobrze siê bawi³y. Poni¿ej Kwisia do ko³ysania.

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 uzdrowiskowa, op³aty za œrodki transportu – Katarzyna Barczyszyn, czynsze, op³ata za wodê i œcieki, u¿ytkowanie wieczyste – Ewelina Ostrowska-May,
op³ata za œmieci – Ma³gorzata Milichiewicz,
Jowita Worotnicka: 75 78-16-659 - pok. nr
1b; podatki i op³aty lokalne - Anna Leœniak,
Magdalena Szukiewicz - 75 78-16-452 - pok.
nr 1c; sprawy bud¿etowe – Anna BardziñskaKrzewina, Katarzyna Duda - 75 78-17-092 pok. nr 3; kierownik Urzêdu Stanu Cywilnego, dzia³alnoœæ gospodarcza – Danuta ¯y³kiewicz: 75 78-16-344; meldunki i dowody
osobiste, zezwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych – Halina Stettner: 75 78-16-929
- pok. nr 1f (obok sekretariatu); Referat Gospodarki Nieruchomoœciami i Zagospodarowania Przestrzennego, kier. – Rafa³ May, Joanna Szczekulska - 75 78-17-297 - pok. nr 2.

I PIÊTRO

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

II PIÊTRO

Sekretarz – Sylwia B³aszczyk; zamówienia
publiczne – Monika Sautycz: 75 78-16-471 pok. nr 21a; Referat Gospodarki Miejskiej, Inwestycji i Ochrony Œrodowiska, kierownik –
Eugeniusz Grabas: 75 78-17-071 - pok. nr
21b; gospodarka mieszkaniowa - W³adys³aw
RzeŸnik, utrzymanie czystoœci, organizacja
ruchu drogowego, oœwietlenie drogowe i parkowe - Boles³aw Sautycz, funkcjonowanie
systemu odbioru odpadów komunalnych Marcin Roso³ek: 75 78-16-324 - pok. nr 21c;
Anna Mazurek, Mariusz Pysz, Wojciech Cielecki: 75 78-16-970 - pok. nr 21d; wodoci¹gi i kanalizacja – Izabela Jurczak, Ryszard
Szczygie³: 75 78-16-343 - pok. nr 22. Referat
Promocji Gminy, Turystyki, Kultury i Sportu,
kierownik – Dorota Marek: 75 71-36-482 pok. nr 23; turystyka, kultura i sport – Monika Hajny-Daszko: 75 71-36-483 i 75 78-16350; informatyk - Tomasz Chmielowiec - 75
71-36-483, fax 75 78-16-221 - pok. nr 24b.
Inspektor ds. organizacyjnych i oœwiatowych
– Jolanta Bobak: 75 78-17-668 - pok. 24c.

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

UM ul. Pi³sudskiego 15
Tadeusz Baka – obrona cywilna, zarz¹dzanie
kryzysowe i ochrona przeciwpo¿arowa: 75 7816-841 i 75 78-16-155 - pok. 02; Zwi¹zek
Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zwi¹zek
Sybiraków - pok. nr 4, I p.

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

OSP

Telefon alarmowy do
stra¿y po¿arnej - 998
lub 112.

Od szkolenia do zatrudnienia
Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w
Œwieradowie-Zdroju wdra¿a projekt systemowy pod nazw¹
OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA
w zakresie rozwoju i upowszechniania
aktywnej integracji spo³ecznej na lata 20072013, realizowany w ramach PO KL Priorytet VII Poddzia³anie 7.1.1. Projekt realizowany jest od stycznia 2013 r. do grudnia 2014 r.

Do kogo jest adresowany?
Grup¹ docelow¹ s¹ osoby korzystaj¹ce
z pomocy spo³ecznej (i ich otoczenie), które
nie pracuj¹ i s¹ w wieku aktywnoœci zawodowej.
Co oferuje uczestnikom?
Projekt jest kompleksowym wsparciem i
stworzeniem niezbêdnych warunków do integracji osób zagro¿onych wykluczeniem

Karta Du¿ej Rodziny
Od 16 czerwca br. w ca³ej Polsce rodziny z minimum trójk¹ dzieci mog¹ sk³adaæ
wnioski o przyznanie Karty Du¿ej Rodziny. W Œwieradowie-Zdroju wnioski przyjmowane s¹ w Miejskim Oœrodku Pomocy
Spo³ecznej w pokoju nr 11.
Celem rz¹dowego programu dla rodzin
wielodzietnych jest podjêcie dzia³añ na rzecz
rodzin wielodzietnych, zarówno przez w³aœciwych ministrów, jak i przez inne podmioty, w tym niepubliczne, które mog¹ zapewniæ rodzinom wielodzietnym szczególne
uprawnienia w ramach prowadzonej dzia³alnoœci. Program ma zasiêg ogólnokrajowy,
zatem adresowany jest do cz³onków rodzin
wielodzietnych bez wzglêdu na ich miejsce
zamieszkania.
Beneficjentami programu s¹ cz³onkowie
rodziny wielodzietnej, bez wzglêdu na jej
dochód:
1) rodzic (rodzice) oraz jego ma³¿onek
maj¹cy na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do ukoñczenia 18. roku ¿ycia,
a w przypadku, gdy dziecko uczy siê w
szkole lub szkole wy¿szej - do ukoñczenia 25. roku ¿ycia, natomiast bez ograni-

czeñ wiekowych - w przypadku dzieci
legitymuj¹cych siê orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepe³nosprawnoœci;
2) rodzic zastêpczy (rodzice zastêpczy)
lub osoba (osoby) prowadz¹ca rodzinny
dom dziecka;
3) dziecko – w tym dziecko, nad którym
rodzic sprawuje rodzinn¹ pieczê zastêpcz¹,
oraz pe³noletni wychowanek rodzinnej pieczy zastêpczej, pozostaj¹cy w dotychczasowej rodzinie zastêpczej albo rodzinnym
domu dziecka na zasadach okreœlonych w
art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastêpczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z póŸn.
zm.).
Wniosek o przyznanie Karty Du¿ej Rodziny jest dostêpny na stronie internetowej
Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej
http://mopssd.nbip.pl/mopssd/
a tak¿e w siedzibie Oœrodka.
Sk³adaj¹c wniosek o przyznanie Karty,
okazuje siê orygina³y lub odpisy dokumentów potwierdzaj¹cych uprawnienie do przy-

Mamo, tato - ja naprawdê p³ywam!
„Najlepiej wychodzi mi p³ywanie jedn¹
nog¹ pod wod¹” – powiedzia³ 5-letni Filip
podczas zakoñczenia projektu „Mamo tato,
ja p³ywam”. W jego ramach ponad czterdzieœcioro œwieradowskich przedszkolaków od
grudnia 2013 r. do koñca czerwca 2014 br.
uczestniczy³o w lekcjach nauki p³ywania w
Interferie Aqua Park Sport Hotel. I choæ jeszcze trudno okreœliæ, które z dzieci zdobêdzie
wkrótce z³oto na igrzyskach olimpijskich,

najwa¿niejsze, ¿e zosta³ prze³amany lêk przed
wod¹. Zajêcia w stu procentach finansowane by³y z bud¿etu gminy i od nowego roku
szkolnego maj¹ byæ kontynuowane. Absolwentom programu gratulujemy i mamy nadziejê, ¿e za kilka lat podczas wywiadów
udzielanych mediom po zdobyciu mistrzostwa wspomn¹ o miejscu swoich pierwszych
p³ywackich szlifów.
Katarzyna Harbul-Ba³a

PODZIÊKOWANIA
Dziêkujê dyrektorom szkó³ nr 1 i 2 w ŒwieradowieZdroju, prezesowi Uzdrowiska Œwieradów-Czerniawa Sp. z o.o. Grupa PGU - za udostêpnienie pomieszczeñ na lokale wyborcze. Dziêkujê równie¿ cz³onkom Obwodowych Komisji Wyborczych oraz obs³udze elektronicznej - za udzia³ w przeprowadzeniu i
ustaleniu wyników wyborów na pos³ów do Parlamentu Europejskiego zarz¹dzonych na dzieñ 25 maja
2014 r.
Burmistrz Miasta
Roland Marciniak

spo³ecznym, m.in. poprzez:
 kszta³cenie umiejêtnoœci w zakresie
ról spo³ecznych i zdobycia kwalifikacji zawodowych,
 rozwój form i narzêdzi aktywnej integracji spo³ecznej poprzez kontakty socjalne
obejmuj¹ce, na przyk³ad, wspieranie zdolnoœci do podjêcia zatrudnienia, us³ugi o charakterze edukacyjnym, zdrowotnym i spo³ecznym,
 wdra¿anie nowych form wsparcia umo¿liwiaj¹cych integracjê zawodow¹ i spo³eczn¹.
Wnioskodawca projektu: MOPS, Œwieradów, ul. 11 Listopada 35, tel./fax 75 78 16
321, mops_swerzd@wp.pl
Agnieszka Moroz – kierownik MOPS

znania Karty, w szczególnoœci:
1) w przypadku rodzica oraz ma³¿onka
rodzica – dokument potwierdzaj¹cy to¿samoœæ;
2) w przypadku dzieci w wieku do ukoñczenia 18. roku ¿ycia – akt urodzenia lub
dokument potwierdzaj¹cy to¿samoœæ;
3) w przypadku dzieci w wieku powy¿ej
18. roku ¿ycia – dokument potwierdzaj¹cy
to¿samoœæ oraz zaœwiadczenie ze szko³y lub
szko³y wy¿szej o planowanym terminie
ukoñczenia nauki w danej placówce;
4) w przypadku dzieci legitymuj¹cych siê
orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepe³nosprawnoœci w wieku
powy¿ej 18. roku ¿ycia – dokument potwierdzaj¹cy to¿samoœæ oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepe³nosprawnoœci;
5) w przypadku dzieci umieszczonych w
rodzinie zastêpczej lub rodzinnym domu
dziecka – postanowienie o umieszczeniu w
rodzinie zastêpczej lub rodzinnym domu
dziecka;
6) w przypadku osób, o których mowa
w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastêpczej – zaœwiadczenie o pozostawaniu w
dotychczasowej rodzinie zastêpczej lub rodzinnym domu dziecka.
Wiêcej informacji o Karcie, w tym tak¿e
wykaz uprawnieñ przys³uguj¹cych na podstawie programu znaleŸæ mo¿na na stronie
internetowej BIP tut. Oœrodka, a tak¿e na
stronach internetowych Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej
http://www.mpips.gov.pl/
w zak³adce - Wsparcie dla rodzin z dzieæmi Karta Du¿ej Rodziny oraz
www.rodzina.gov.pl
w zak³adce Du¿a Rodzina.
Agnieszka Moroz - kierownik MOPS

Gor¹ce podziêkowania ks. W³adys³awowi
Dziêgielowi, dr. Jakubowi Kwiatkowskiemu,
Krystynie Semkowicz, Stanis³awie Rychter, Irenie Tugi i Eugenii Kuderze, a tak¿e s¹siadom,
znajomym i dawnym wspó³pracownikom, którzy uczestniczyli w uroczystoœci pogrzebowej
naszej Mamy i Babci

ALICJI SZAKO£Y
sk³ada
Krystyna Liber z rodzin¹

Od 1 listopada 2013 r. do 31 paŸdziernika 2014 r. na mocy uchwa³y Rady Miasta ŒwieradówZdrój nr XLIX/241/2013 z 25 wrzeœnia ub. r. ceny wody i œcieków oraz wysokoœæ op³aty
abonamentowej pozostaj¹ bez zmian i wynosz¹: woda 4,37 z³/m3, œcieki - 4,92 z³/m3, sta³a
op³ata abonamentowa - 4,94 z³ za miesi¹c.
W wypadkach nag³ych awarii sieci wod-kan mo¿na dzwoniæ pod nr tel. 512 243 901.

Pierwszy taki most

13 czerwca po roku budowy dokonano uroczystego otwarcia mostu na Kwisie (powy¿ej szkó³ki), na terenie leœnictwa
Lasek. Obiekt wykona³a lwówecka firma POLMAT, która przyjê³a zlecenie pn. „Zaprojektuj i zbuduj”. Most to konstrukcja
¿elbetowa na dŸwigarach prefabrykowanych, o d³ugoœci 21,7 m i szerokoœci 4,45 m (jezdnia jest szeroka na 3,34 m). Koszt
ca³ej inwestycji wyniós³ 650 tys. z³.
Takiego mostu przez Kwisê Nadleœnictwo Œwieradów w swej historii jeszcze nie przerzuca³o – w pewnym sensie przedsiêwziêcie o tej skali jest czymœ nowatorskim.
W przysz³ym roku teren wokó³ mostu zostanie zagospodarowany turystycznie; stanie tam wiata, tablica informacyjna,
powstan¹ te¿ miejsca postojowe. Planowany koszt – 50 tys. z³.

Harvester dzia³a jak golarka na brodzie
W nawi¹zaniu do wywiadu z nadleœniczym L.
Leszczyñskim, zamieszczonego w poprzednim
numerze „Notatnika”,
chcia³bym dorzuciæ kilka
uwag maj¹cych odniesienie do ekologicznego
charakteru terenu, na którym siê znajdujemy. Z
wywiadu wynika, ¿e nadleœniczy jest mocno zainteresowany stosowaniem techniki w produkcji leœnej i podaje przyk³ady z³ego wykorzystania techniki, z
czym w pe³ni siê zgadzam - dzisiaj mo¿emy korzystaæ z doœwiadczeñ i unikaæ
b³êdów.
Pan nadleœniczy mówi o szwedzkich
b³êdach, które doprowadzi³y do wylesieñ
poklêskowych na po³udniu kraju, ale ju¿
nie dodaje, ¿e winne temu s¹ w³aœnie
Harvestery, które wylesiaj¹ totalnie i
niszcz¹ - wraz z pozyskiwanym materia³em - ca³e œrodowisko, przyspieszaj¹c w ten sposób owe wylesienia. Gin¹
m³ode drzewa, poszycie, a nawet pod³o¿e glebowe, niszczone przez potê¿ne
ko³a, które je po prostu mia¿d¿¹. Dlate-

go Harvestery powoli zaczynaj¹ byæ wycofywane
z lasów, a wracaj¹ do nich
pilarze. Pilarz œcina tylko
grube drzewa (lub te
wskazane do usuniêcia z
powodu chorób lub zaatakowane przez szkodnika), zostawiaj¹c te cienkie, które chroni¹ œrodowisko, i nie niszcz¹c poszycia chroni¹cego las
przed promieniowaniem
UV. Dziêki tak prowadzonej wycince roœliny zaczynaj¹ siê szybko odbudowywaæ biologicznie.
Do kwestii wycinki lasów nie wolno
podchodziæ wy³¹cznie z pozycji ksiêgowego, uznaj¹cego za nadrzêdny aspekt
ekonomiczny. Na szczêœcie góry broni¹
siê same przed wejœciem Harvesterów,
które wjad¹ na nieliczne tylko ich po³acie. Pilarz wejdzie wszêdzie, by jednak
zawód pilarza nie zagin¹³, trzeba mu lepiej organizowaæ pracê, odpowiednio
przygotowaæ stanowisko i – przede
wszystkim - lepiej mu p³aciæ. Mo¿e warto skorzystaæ z doœwiadczeñ Czechów,
którzy pilarzom pracuj¹cym w trudnych

Lis
Listt do
redakcji

Punkty kolporta¿u
NOT
ATNIKA ŒWIERADOWSKIEGO
NOTA
ŒWIERADÓW - sklep EKO (ul. Sienkiewicza), kantor A&J (róg ul.
Zdrojowej i Piastowskiej), sklep AGD (ul. Piastowska), hurtownia papierosów (ul. Piastowska), sklep ¯ABKA (ul. Zdrojowa), 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 KROPKA (ul. 11 Listopada),
sklep przy ul. Pi³sudskiego (d. FATMA), biblioteka miejska (UM, ul. 11
Listopada 35).
OR£OWICE - sklep motoryzacyjny Wac³awa Chwaszcza.
CZERNIA
WA - delikatesy Agnieszki Syrewicz (ul. G³ówna), sklep IreCZERNIAW
ny Korty (ul. Sanatoryjna), sklep Renaty Chomiak (ul. Sanatoryjna),
biblioteka szkolna (ul. Sanatoryjna).
Najbli¿sze numery „Notatnika” uka¿¹ siê 13 sierpnia i 10 wrzeœnia
br., a reklamy do poszczególnych wydañ prosimy dostarczaæ w nieprzekraczalnych terminach - odpowiednio 30 lipca i 27 sierpnia br.

warunkach podstawiaj¹
wóz socjalny, gdzie mog¹
siê przebraæ, umyæ, zjeœæ,
ogrzaæ, odpocz¹æ lub
schroniæ siê przed deszczem.
Bêdzie to niew¹tpliwie z
korzyœci¹ dla tego œrodowiska, którego ide¹ jest istnienie szczególnych walorów zarówno œrodowiskowych, jak i ekologicznych.

U góry - most nad Kwis¹ prezentuje siê efektownie, a przy
tym solidnie. Powy¿ej - p.o. nadleœniczego Lubomir Leszczyñski dokonuje przeciêcia wstêgi.

Prof. dr hab. Jan Banasiak (autor jest by³ym nauczycielem akademickim
– w latach 1964-2009 wyk³ada³ na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wroc³awiu, gdzie kierowa³ Zak³adem Eksploatacji Maszyn Rolniczych i Leœnych na
Wydziale Techniki Rolniczej i Leœnej; wywiad przeczyta³ podczas pobytu kuracyjnego w Centrum Rehabilitacji w Czerniawie).

Szanowni Czytelnicy!
Otrzymaliœmy niedawno stanowisko Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wroc³awiu z 7 maja br. w sprawie wydawania gazety gminnej, w którym zawarto punkt o
dopuszczalnoœci zamieszczania w gazecie gminnej reklam i
og³oszeñ – p³atnych i bezp³atnych.
RIO informuje m.in., ¿e publikowanie p³atnych reklam i
og³oszeñ nie stanowi realizacji zadania publicznego. Na rynku lokalnym istnieje prasa prywatna, która z powodzeniem
wykonuje to zadanie i dla której – g³osi komunikat – prasa
gminna stanowi konkurencjê – jeszcze wiêksza, gdy jest
bezp³atna. Tak¿e zamieszczanie reklam i og³oszeñ nieodp³atnie nie realizowa³oby celu publicznego, w dodatku narusza³oby zasady konkurencji. Uwagi te dotycz¹ zarówno
og³oszeñ i reklam pochodz¹cych od przedsiêbiorców, jak i
og³oszeñ pochodz¹cych od mieszkañców, nawet tzw. drobnych, które tak¿e zamieszczane s¹ przez prasê lokaln¹.
Wyj¹tek powinny stanowiæ og³oszenia i reklamy pochodz¹ce od gminnych jednostek organizacyjnych.
W zwi¹zku z tak¹, a nie inn¹ wyk³adni¹ przepisów redakcja zaprzestaje przyjmowania reklam i og³oszeñ, pozostawiaj¹c na ³amach tylko te, które zosta³y wczeœniej op³acone na kilka wydañ gazety.
Ca³y komunikat RIO przeczytaæ mo¿na na
stronie miasta w zak³adce NOTATNIK ŒWIERADOWSKI, numery z 2014 r. - plik pdf.

Fundusze Europejskie – dla rozwoju Dolnego Œl¹ska

Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 6 - „Wykorzystanie i promocja potencja³u turystycznego i kulturowego Dolnego Œl¹ska” („Turystyka i kultura”), Dzia³anie 6.1 - „Turystyka uzdrowiskowa”. Ca³kowita wartoœæ Projektu wynosi 5.165.652,04 z³, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 3.350.746,80 z³.
Najkorzystniejsza oferta z³o¿ona w postêpowaniu przetargowym dotycz¹cym wy³onienia wykonawcy robót budowlanych
okaza³a siê wy¿sza, ni¿ zak³ada³a to w swoich prognozach gmina. Koniecznym sta³o siê
zwiêkszenie zabezpieczenia finansowego
przedmiotowego projektu inwestycyjnego
ze œrodków w³asnych inwestora, by móc
podpisaæ umowê z wykonawc¹. Zaistnia³a
sytuacja oraz zaanga¿owanie finansowe
gminy w inne projekty inwestycyjne sta³o
siê podstaw¹ do wyst¹pienia do Urzêdu
Marsza³kowskiego Województwa Dolnoœl¹skiego z proœb¹ o zwiêkszenie dofinansowania przebudowy ul. Zdrojowej. Nasza
proœba oraz przedstawione argumenty sk³oni³y Zarz¹d Województwa do zwiêkszenia
dofinansowania, czego konsekwencj¹ by³o
podpisanie stosownego aneksu do umowy
o dofinansowanie. Dodatkowe œrodki to
kwota 285.522,88 z³.
W po³owie maja odby³ siê pierwszy z
przewidzianych umow¹ odbiorów cz¹stkowych, obejmuj¹cy 15 proc. zakresu zadania,
jaki ma w obowi¹zku zrealizowaæ wykonawca. Do tej pory zosta³y wykonane: roboty
rozbiórkowe, roboty ziemne, kolektor deszczowy, mur oporowy oraz schody terenowe. Ponadto równolegle realizowane s¹ prace budowlane nie stanowi¹ce podstawowego zakresu projektu, acz istotne z punktu
widzenia zachowania jego trwa³oœci i uzyskania po¿¹danego efektu ekologicznego.
Mowa tu o wymianie sieci wodoci¹gowej
wraz z przy³¹czami i budowie nowego kolektora sieci sanitarnej. Wymiana g³ównej magistrali wodoci¹gowej wraz z przy³¹czami
zapobiegnie uszkadzaniu przebudowywanego korpusu drogi, gdy¿ stan techniczny starej nitki wodoci¹gu jest z³y, co uzewnêtrznia³o siê w postaci jego przecieków. Ju¿ na
wstêpnym etapie budowy sprawia³ on wykonawcy spore problemy, notorycznie zalewaj¹c wykopy pod inne instalacje.

przy³¹cze faktycznie jest u¿ytkowane, czy
te¿ stanowi zasilenie dla nieistniej¹cego ju¿
budynku. Z kolei budowa nowego kolektora sieci kanalizacji sanitarnej umo¿liwi rozdzielenie œcieków bytowych od wód opadowych, co niestety nie by³o standardem
na ul. Zdrojowej, czego czêstym skutkiem
by³y „efekty zapachowe” towarzysz¹ce
mieszkañcom w upalne letnie dni, ulatniaj¹ce siê ze studzienek deszczowych.
Koniecznym bêdzie udzielenie dodatkowych, oprócz ju¿ przewidzianych, zamówieñ
na roboty uzupe³niaj¹ce, gdy¿ niezbêdnym
okaza³ siê nie tylko monta¿ dodatkowych
przy³¹czy wodnych, sanitarnych i deszczowych, tak¿e dla nowo budowanych obiektów, ale i prawid³owe pod³¹czenie ju¿ istniej¹cych budynków. Osobnym przypadkiem
jest kolektor deszczowy O 1000, zlokalizowany na odcinku ul. Zdrojowej - pomiêdzy
ul. Parkow¹ a ul. Pi³sudskiego. Wykonana
inspekcja ujawni³a jego z³y stan techniczny,
kwalifikuj¹cy go do odcinkowej wymiany.
Ze wzglêdu na sam¹ wielkoœæ kolektora, jak
i jego posadowienie w gruncie, bêdzie to
skomplikowana i kosztowana operacja.
Jesteœmy ju¿ na koñcowym etapie prze³¹czania zarówno samej magistrali wodoci¹gowej, jak i przy³¹czy do poszczególnych
budynków i lokali gastronomicznych. Operacja ta by³a przyczyn¹ kilkukrotnych przerw
w dostawach wody, lecz by³a niezbêdn¹ z
punktu widzenia przywrócenia funkcjonalnoœci ca³ego systemu zaopatrzenia w wodê
naszego miasta. Pozwoli³o to na monta¿ systemu zasuw umo¿liwiaj¹cych, w razie awarii,
odcinkowe od³¹czanie centrum miasta z sieci wodoci¹gowej. By³o to tak istotne, gdy¿
w rejonie ul. Zdrojowej zlokalizowane jest
g³ówne zasilenie miejskiej sieci wodoci¹gowej, dostarczaj¹ce prawie 70 proc. wody dla
miasta.
W najbli¿szych dniach nale¿y spodziewaæ siê jeszcze kilku kilkugodzinnych przerw

Na pierwszym odcinku deptaka nast¹pi³ wreszcie prze³om - po zakoñczeniu robót instalacyjnych wylano warstwê betonu, która chroniona foli¹ bêdzie siê utwardzaæ przez 2 tygodnie,
po czym ekipy mog¹ zacz¹æ uk³adanie kostki na nawierzchni deptaka.
Nie mniejszy problem stanowi¹ niezinwentaryzowane przy³¹cza wodne do budynków zlokalizowanych wzd³u¿ ul. Zdrojowej. Brak informacji
na ich temat skutkuje
czêstymi zerwaniami
owych przy³¹czy, co
generuje dodatkowe
koszty, jak i opóŸnienia, gdy¿ niezbêdnym
staje siê wykonanie
inspekcji, czy dane

w dostawach wody, które bêd¹ dotyczyæ
wy³¹cznie mieszkañców ul. Zdrojowej, Piastowskiej i Parkowej. W czasie tych przerw
przepiêciu ulegn¹ poszczególne przy³¹cza do
budynków (ul. Zdrojowa) oraz zostan¹ wpiête do nowej magistrali wodoci¹gi zasilaj¹ce
ul. Piastowsk¹ i Parkow¹. Dlatego te¿ prosimy o wyrozumia³oœæ i zgromadzenie odpowiednich zapasów wody w momencie ukazania siê informacji o dacie rozpoczêcia robót zwi¹zanych z prze³¹czaniem wskazanych
odcinków sieci wodoci¹gowej.
Opr. Mariusz Pysz

11 czerwca dokonano otwarcia ofert, jakie nap³ynê³y po og³oszeniu przetargu na
zakup ci¹gnika rolniczego w ramach dostawy pierwszego wyposa¿enia oczyszczalni
œcieków dla Czerniawy. Propozycje cenowe
wygl¹da³y nastêpuj¹co: STOMIL AGRO z
Kobylnicy - 157.000 z³, SAD-OGRÓD S³awomir Dudek z Nowych Zdun - 161.745 z³,
M.S.AGRO ze Z³ocieñca - 179.457 z³, OSADKOWSKI-CEBULSKI z Legnicy - 189.420 z³,
OSADKOWSKI z Bierutowa - 205.900 z³.
17 czerwca umowê na dostawê ci¹gnika
podpisano z firm¹ STOMIL AGRO (fot. poni¿ej).

12 czerwca podpisano umowê z legnick¹
firm¹ GEOTRANS na „Œwiadczenie us³ug
sukcesywnego wywozu i zagospodarowania ustabilizowanych komunalnych osadów
œciekowych z Gminy Miejskiej ŒwieradówZdrój”. Za 12-miesiêczne œwiadczenie tej
us³ugi gmina zap³aci firmie 156.655 z³.
Od 12 czerwca œwieradowska firma

Utrzymanie Zieleni Zak³ad Budowlany Mariusza Stachurskiego jest wykonawc¹ zadania, w ramach którego wyremontuje schody
przy ul. Ratowników Górskich (na zdjêciach
u do³u przed i po przebudowie), ul. Mickiewicza i przy ul. Wolnej. Wartoœæ zamówienia wynosi 28.794,30 z³, zakoñczenie robót
przewidziane jest do koñca lipca br.
18 czerwca w ramach zamówienia uzupe³niaj¹cego gmina podpisa³a umowê z wykonawc¹ remontu ul. Zdrojowej. Firma ma
zbudowaæ trzecie poide³ko przy depatku,
wykonaæ 6 przy³¹czy wodnych, wykonaæ
dodatkowe prace na sieci kanalizacyjnej i
burzowej, wyburzyæ betonowy murek przy chodniku i w jego miejsce zamontowaæ balustradê z
kutego ¿elaza. Na roboty sieciowe wykonawca
ma czas do koñca sierpnia, na pozosta³e - do
koñca listopada.
25 czerwca gmina
og³osi³a przetarg na zakup wozu asenizacyjnego w ramach projektu pn.
„Budowa oczyszczalni
œcieków dla osiedla Czerniawa w ŒwieradowieZdroju wraz z budow¹
sieci kanalizacji sanitarnej”, z terminem sk³adania ofert do 4 lipca.
28 czerwca gmina og³osi³a przetarg na
zakup urz¹dzenia s³u¿¹cego do ciœnieniowego czyszczenia kanalizacji w ramach dostawy pierwszego wyposa¿enia oczyszczalni
œcieków dla osiedla Czerniawa (etap II), z
terminem sk³adania ofert do 10 lipca. (aka)

NASZE PRODUKTY −
TURYSTYCZNE I UZDROWISKOWE
Na ostatniej sesji Rady Miasta omawialiœmy produkty
uzdrowiskowe i turystyczne naszego miasta. Nasz¹ mocn¹
stron¹ jest oferta uzdrowiskowa w postaci wyj¹tkowego
bodŸcowego klimatu, zabiegów uzdrowiskowych, których
w Œwieradowie wykonuje siê prawie milion rocznie, wód
mineralnych oferowanych w terapii pitnej, k¹pielowej i inhalacyjnej, parków uzdrowiskowych. W tym roku wykonamy deptak zdrojowy, który przede wszystkim ograniczy ruch
ko³owy w uzdrowiskowej strefie A, tym samym zmniejszy
siê emisja ha³asu. Równie¿ na deptaku uruchomimy trzy
nowe Ÿróde³ka wody mineralnej. Te inwestycje znacz¹co
zwiêksz¹ ofertê naszego miasta jako uzdrowiska. S¹dzê, ¿e
celem gminy i przedsiêbiorców jest stworzenie takich produktów uzdrowiskowych naszego miasta, które bêd¹ wp³ywaæ znacz¹co na poprawê zdrowia kuracjuszy. Dzia³ania te
podnios¹ rangê naszego uzdrowiska i zapewni¹ utrzymanie
obecnych i tworzenie nowych miejsc pracy.
Naturaln¹ atrakcj¹ s¹ Góry Izerskie, które dostarczaj¹
mi³ych wra¿eñ z wêdrówek. G³ówn¹ wizytówk¹ naszego miasta jest kolej gondolowa, która przyci¹ga klientów przez ca³y
rok. Korzystaj¹ z niej kuracjusze, turyœci, narciarze. Rocznie
gondola przewozi ponad 100 tys. osób. W trakcie jest proces budowy drugiej trasy zjazdowej przy gondoli, dziêki
której zwiêkszy siê iloœæ narciarzy od 30 do 40 proc., co
zwiêkszy dochody w³aœciciela wyci¹gu (który na razie generuje straty ponad 2 mln z³ rocznie), a w Œwieradowie wp³ynie to na zwiêkszone ob³o¿enie miejsc hotelowych w okresie zimowym.
W ostatnich latach przeprowadziliœmy gruntowny remont Czarciego M³yna, który rocznie odwiedza kilkanaœcie
tysiêcy turystów. Ostatnim hitem okaza³y siê single tracki œcie¿ki rowerowe, które budowaliœmy z naszym Nadleœnictwem i partnerami czeskimi, a z których rocznie korzysta
prawie 20 tys. rowerzystów.
Ju¿ dawno temu okreœliliœmy kierunek rozwoju naszego
miasta, którego specjalizacja skierowana jest na rozwój
uzdrowiska i turystyki. Dlatego potrzebujemy nowych atrakcji, aby przyci¹gaæ kuracjuszy i turystów. Wci¹¿ mamy ich
zbyt ma³o. Tworzenie nowych atrakcji przez gminê, to d³ugi
proces. Zaczyna siê od pozyskania w³asnoœci nieruchomoœci, przez dokumentacjê techniczn¹, pozyskanie dofinansowania, budowê, promocjê, do osi¹gniêcia efektu koñcowego, czyli zadowolonych i powracaj¹cych goœci. Oczywiœcie,
pocz¹tek ka¿dej nowej lub odnowionej atrakcji uzdrowiskowej czy turystycznej, to zgoda naszej Rady Miasta, która
nie zawsze jest jednomyœlna co do nowych inwestycji.
W trakcie procesu realizacji s¹ nowe atrakcje naszego
miasta: Centrum Ekologiczne IZERSKA £¥KA, rewitalizacja dworca kolejowego wraz z torowiskiem (gmina przejê³a
maj¹tek od PKP), odbudowa wie¿y astronomicznej Mon Plaisir w Czerniawie (grunt jest w trakcie wydzielania z Lasów
Pañstwowych), pozyskanie œrodków na budowê wie¿y widokowej na M³ynicy miêdzy Œwieradowem a Czerniaw¹ (lokalizacja w planie zagospodarowania przestrzennego miasta), deptak Zdrojowa - nowa nawierzchnia, oœwietlenie,
druga fontanna, Ÿród³a wody mineralnej (zakoñczenie - paŸdziernik br.), stacja narciarska Œwieradowiec (w trakcie zakup przez gminê terenu pod wyci¹giem Œwieradowiec), Izerski Park Ciemnego Nieba - nocna atrakcja Œwieradowa (elementy parku s¹ realizowane w ramach projektu Izerska £¹ka
- plafon gwiezdny), deptak uzdrowiskowy Sanatoryjna w
Czerniawie (wykonana dokumentacja techniczna), pijalnia
wód mineralnych w Czerniawie (gmina odkupi od Spó³ki
Uzdrowiskowej grunty pod inwestycje), rozbudowa single
tracków o dalszych 50 km, oferta dla najm³odszych (6 nowych placów zabaw), narciarstwo biegowe nowe trasy (obecnie zak³adamy 12 km trasy biegowej z górnej stacji gondoli
do kompleksu jakuszyckiego) i wiele mniejszych atrakcji,
które niezbêdne s¹ do uzupe³nienia oferty uzdrowiskowej
naszego miasta. Krótko mówi¹c, ¿yjemy z uzdrowiska i turystyki i trzeba dbaæ o nasze atrakcje i tworzyæ nowe.

OPŁATA UZDROWISKOWA
ZA OSTATNIE TRZY LATA
Op³ata uzdrowiskowa wynosi 3 z³ za dobê pobytu (to
najni¿sza w Polsce stawka); poprzednio by³o to 2,70 z³. W
2011 roku nasi hotelarze pobrali 1.169.000 z³ op³aty uzdrowiskowej, w 2012 by³o to 983.000 z³, a w 2013 – 1.424.000 z³.
Porównuj¹c wykonanie styczeñ-maj 2013 do piêciu miesiêcy tego roku, okazuje siê, ¿e mamy wiêksze wykonanie poboru op³aty o 15 proc. Nale¿y nadmieniæ, ¿e hotelarze otrzymuj¹ prowizjê z tytu³u pobranej op³aty uzdrowiskowej w
wysokoœci 10 proc. stawki.

Na bie¿¹co
NASZE UNIJNE 10−LECIE

Op³ata uzdrowiskowa jest wa¿nym dochodem bud¿etu
naszej gminy, poniewa¿ co roku otrzymujemy dop³atê z Ministerstwa Finansów równ¹ op³acie uzdrowiskowej wp³aconej przez hotelarzy do bud¿etu gminy. Oznacza to, ¿e w ostatnich 3 latach otrzymaliœmy z resortu prawie 3,3 mln z³. Op³atê
uzdrowiskow¹ mo¿emy wydawaæ na inwestycje zwi¹zane z
popraw¹ funkcji uzdrowiskowych miasta. Oczywiœcie, najwiêkszy problem mamy z szar¹ stref¹. Na podstawie zu¿ycia
wody pitnej szacujemy jej skalê (nieujawnione pobyty) na
oko³o 50 dni w roku na ka¿de miejsce noclegowe. To uszczupla dochód gminy o ok. 750.000 z³ i o dop³atê z MF w podobnej wysokoœci - ³¹cznie jest to 1,5 mln z³. Próbujemy przeciwdzia³aæ przeprowadzaj¹c kontrolê w obiektach, wdra¿amy
te¿ oznakowanie tabliczkami obiektów prowadz¹cych dzia³alnoœæ hotelow¹.

DZIA£ALNOŒÆ ZDROWOTNA

EWT POLSKA − SAKSONIA
KASA NA REMONTY BUDYNKÓW
W czerwcu goœciliœmy u nas komisjê polsko-niemieck¹,
która powsta³a z porozumienia przygranicznych obszarów
Polski i Niemiec w celu pozyskania i realizacji inwestycji w
ramach nowego programu Europejskiej Wspó³pracy PolskaSaksonia na lata 2014-2020. Komisja wypracowuje warunki
naboru do szeroko pojêtej rewitalizacji miast. Nasza gmina
zosta³a zaproszona do udzia³u w pracach komisji, które ostatnio odbywa³y siê w saksoñskim Bautzen, a teraz w Œwieradowie. Ten program mo¿e daæ szansê na pozyskanie du¿ych
œrodków na rewitalizacjê budynków w naszym mieœcie. Oczywiœcie, musimy mieæ partnera po niemieckiej stronie. Jesteœmy za tym, aby beneficjentami mog³y byæ równie¿ wspólnoty mieszkaniowe i osoby fizyczne. Mamy ju¿ podobne
doœwiadczenia, gdy wspólnoty realizowa³y projekt rewitalizacji budynków, korzystaj¹c z dotacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Dolnego Œl¹ska na lata 2007-2013, i
wskaza³y gminê na lidera wszystkich wspólnot, które zabezpieczy³y finansowy wk³ad w³asny i okreœli³y zakres inwestycji, co znacznie usprawni³o ich realizacjê. W takim konsorcjum przeprowadziliœmy ze wspólnotami remonty budynków przy ulicach: Zdrojowej 5, 10, 12 i 14 oraz Pi³sudskiego
1. Namawiam wspólnoty do gromadzenia œrodków na wk³ad
w³asny, bo jest szansa pozyskania du¿ych œrodków z kasy
Unii Europejskiej. Jeœli fundusze rusz¹ na czas, to prawdopodobnie inwestycje bêd¹ prowadzone w latach 2016-2020.

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIA
Zapraszam mieszkañców na spotkania, w trakcie których chcia³bym przybli¿yæ problemy zwi¹zane m.in. z inwestycjami w mieœcie (i dzielnicach), z
kosztami bie¿¹cymi utrzymania miasta, z dochodami bud¿etu gminy, z polityk¹ podatkow¹, z bezrobociem i nowymi miejscami pracy, a tak¿e odpowiedzieæ na pytania dotycz¹ce spraw bie¿¹cych.
 Spotkanie z mieszkañcami Centrum odbêdzie siê 15 lipca o godz. 17 00 w sali konferencyjnej Urzêdu Miasta.
 Spotkanie w Czerniawie odbêdzie siê 16
lipca o godz. 17 00 w Szkole Podstawowej nr 2.
 Spotkanie z mieszkañcami Przedmieœcia
zaplanowano na 17 00 lipca o godz. 17 w œwietlicy ZPD ŒWIERAD.

s

HOTELARSTWO, HANDEL, US£UGI
W ostatnim dziesiêcioleciu w Œwieradowie podwoi³a siê
powierzchnia pod dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Nowe metry to
g³ównie du¿e obiekty sanatoryjne i hotelowe. W ostatnich
3 latach wybudowano 7 obiektów z dofinansowaniem Unii
Europejskiej, której pieni¹dze s¹ stymulatorem rozwoju i
nowych inwestycji. W przysz³ym programowaniu 2014-2020
bêd¹ kolejne dotacje dla przedsiêbiorców: dla ma³ych firm do 45 proc., œrednich – 35 proc., du¿ych – 25 proc. Jeœli
gmina do 2020 roku wykorzysta kolejne dotacje unijne, zarówno na rozwój infrastruktury komunalnej, jak równie¿
uzdrowiskowej, bêdzie nam przybywa³o nowych powierzchni pod dzia³alnoœæ gospodarcz¹, i to nie tylko hotelow¹,
równie¿ handlow¹ i us³ugow¹. Wed³ug moich szacunków
do 2024 roku przybêdzie w mieœcie ok. 35 tys. m2 powierzchni pod dzia³alnoœæ gospodarcz¹ i ok. 120 tys. m2 powierzchni mieszkaniowej. Oczywiœcie, w tej prognozie trzeba
uwzglêdniæ warunki makroekonomiczne, które powinny siê poprawiaæ. Wiêcej
przedsiêbiorców, to wiêksze dochody miasta i niskie
koszty utrzymania miasta,
które roz³o¿¹ siê na wiêksz¹
iloœæ podatników.
Roland Marciniak

Po roku doœwiadczeñ

Powy¿szy obrazek z jednej ze
wspólnot (w samym centrum) ukazuje doœæ czêst¹ sytuacjê, gdy œmieci nie mieszcz¹ siê w zbyt ma³ych
pojemnikach i przez wiele dni zalegaj¹ obok, a¿ odbierze je œmieciarka. Po roku doœwiadczeñ a¿ siê prosi, by w miejsce „kube³ków” ustawiæ pojemniki wielkogabarytowe.
Innych niemi³ych doœwiadczeñ
doznajemy w pobli¿u niektórych
boksów na os. Korczaka. Niestety,
sprawdza siê czarny scenariusz zak³adaj¹cy, ¿e gdy zaczn¹ siê upa³y,
walaj¹ce siê wokó³ kub³ów odpadki, zw³aszcza organiczne i higieniczne, wzniecaæ bêd¹ niemi³osierny
smród - czy¿ spó³dzielcy wynosz¹cy tam swoje œmieci utracili swój
zmys³ powonienia? Przyda³oby siê
wiêcej samokontroli. (aka)

ŒWIADOMIE
BIOAKTYWNI
Nieustaj¹co apelujemy do mieszkañców, by odbierali - w Urzêdzie
Miasta, a tak¿e w Szkole Podstawowej nr 2 w Czerniawie - woreczki
biodegradowalne i biopojemniki na
te worki. Przypominamy tak¿e, by
woreczki wype³nione odpadami kuchennymi po zawi¹zaniu wrzucaæ do
kub³ów przeznaczonych na bioodpady.
Poniewa¿ nasta³a pora œcinania
traw, które zbyt szybko zape³nia³yby kub³y na bioodpady, zachêcamy
wszystkich, by odwozili z¿êt¹ trawê
na PSZOK-a, gdzie znajduje siê wydzielone stanowisko do sk³adowania odpadów biodegradowalnych.
GODZINY
OTWARCIA PSZOK
Od poniedzia³ku do pi¹tku 1 1 0 0- 1 7 0 0
W soboty - 10 00 -14 00 .

Harmonogram odbioru odpadów - LIPIEC/SIERPIEÑ 2014
Poniedzia³ek

Wtorek

Œroda

Czwartek

Pi¹tek

List do Burmistrza Miasta (do wiadomoœci redakcji)
W majowym numerze „Notatnika” roztacza Pan wizje, ile przybêdzie nowych miejsc pracy w zwi¹zku z Pana
„dzia³alnoœci¹”. Chcia³bym do tej sprawy odnieœæ siê realnie. Otó¿ mo¿e i te miejsca przybywaj¹, tylko nie dla
m³odych mieszkañców, bo ci uciekaj¹ ze Œwieradowa.
Przyczyna tego zjawiska jest jedna – wynagrodzenie.
Stawka, jak¹ oferuj¹ w³aœciciele pensjonatów, hoteli i
sklepów, wynosi 4,10 z³ za godzinê pracy i to na tzw.
umowy œmieciowe albo na czarno w niepe³nym wymiarze godzin. Proszê wobec tego policzyæ, ile zarabia taki
pracownik miesiêcznie i czy liczy mu siê sta¿ do emerytury!
Drugi problem, to kogo siê zatrudnia – g³ównie s¹ to
ludzie z okolicznych miejscowoœci. Nie mam nic przeciwko temu, ale uwa¿am, ¿e mieszkañcy naszego miasta powinni mieæ pierwszeñstwo.
Chwali siê Pan, ile to otwarto nowych hoteli, ¿e dziêki Panu powstaje tyle nowych inwestycji, dlaczego wiêc w centrum miasta od kilku lat niedokoñczone s¹ obiekty przy ul. Sienkiewicza (St. Lukas i dom obok) i w Czerniawie („Zameczek” i obiekt obok Czarciego M³yna).
Maj¹c taki wp³yw na prywatne inwestycje, proszê je dokoñczyæ, aby nie straszy³y te od lat
rozbabrane w mieœcie budowy!
Bêd¹c wybranym na to stanowisko powinien Pan nawet siê nie wypowiadaæ, a co dopiero chwaliæ. Pan nawet nie wie, ¿e przy takich stawkach ludzie otrzymuj¹ g³odowe pensje. Ale
czy Pan, który zarabia kilkunastokrotnie wiêcej, jest w stanie tych ludzi zrozumieæ? Brakuje
Panu pokory w stosunku do ludzi, którzy Pana wybrali na to stanowisko.
Kolejn¹ spraw¹, o której tak Pan siê rozpisuje, to kwestia nowych tras zjazdowych.
Doskonale Pan zna sprawê utraconych Ÿróde³ radoczynnych, które znajduj¹ siê pod dolna
stacj¹ gondoli. Pan zapewne wie, kto i kiedy wyda³ tak¹ zgodê. Sta³o siê tak dlatego, ¿e bez
przemyœlenia wydano zgodê na skrócenie trasy gondoli, a teraz snuje siê koncepcje budowy nowych tras narciarskich, ale czy bierze siê pod uwagê to, ¿e za kilka lat stracimy ujêcia
wody z uwagi na zanieczyszczenie cieków wodnych wp³ywaj¹cych do Œwieradówki? Wtedy
pojawi¹ siê problemy dla nowych w³adz: olbrzymie nak³ady finansowe na oczyszczanie i
uzdatnianie wody z Kwisy, nie mówi¹c ju¿ o stacji pomp. Czy bierze siê pod uwagê korzyœci
i straty, jakie wynikaj¹ z tego planu? Wiadomo ju¿, ¿e obecnie gondola nie przynosi zysków
takich, jak oczekiwano, a ju¿ planuje siê nowe inwestycje. Chyba ¿e radni z Pana komitetu
zwolni¹ z podatków w³aœcicieli obiektów, tak jak jest obecnie, i miasto nic z tego nie bêdzie
mia³o.
Radni Mirska post¹pili s³usznie i to nale¿y braæ za wzór, bo wed³ug powiedzenia – ten,
kto zap³aci, bêdzie szanowa³. A w przypadku p. Zasady – nie p³aci podatku i ma to wszystko
w nosie. A mia³o byæ tak piêknie, nawet aquapark obiecywa³ miastu zafundowaæ, a zamiast
niego mamy piêkn¹ dziurê i to w centrum. Pogratulowaæ Panu i Pañskim radnym.
J. Kozio³, Œwieradów-Zdój

Lis
Listt do
redakcji

UM wykazuje
Burmistrz Miasta Œwieradów-Zdrój
informuje, ¿e na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Miasta zosta³y wywieszone
wykazy - na okres 21 dni - do wgl¹du w godzinach pracy urzêdu:

 3 lipca - w sprawie wyznaczenia do sprzeda¿y w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 7 przy ul. Lipowej 3 na rzecz najemcy,
wraz z oddaniem w u¿ytkowanie wieczyste u³amkowej czêœci dzia³ki
 nr 72/1, am. 4, obr. V.
 3 lipca - w sprawie wyznaczenia do sprzeda¿y w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 2A przy ul. Sienkiewicza 16 na rzecz
najemcy, wraz z oddaniem w u¿ytkowanie wieczyste u³amkowych czêœci dzia³ek o pow. 1.824 m2
 nr 93/9 i 94/8, am. 3, obr. IV.
 7 lipca - w sprawie przeznaczenia do wydzier¿awienia w drodze bezprzetargowej czêœci
nieruchomoœci niezabudowanej przy ul. Sienkiewicza, oznaczonej geodezyjnie jako dzia³ka
2
 nr 1, am. 10, obr. IV, o pow. 6 m
- w celu lokalizacji tablicy reklamowej.
 7 lipca - w sprawie przeznaczenia do wydzier¿awienia w drodze bezprzetargowej czêœci
nieruchomoœci niezabudowanej przy ul. Sienkiewicza, oznaczonej geodezyjnie jako dzia³ka
2
 nr 1, am. 10, obr. IV, o pow. 10 m

- w celu lokalizacji tablicy reklamowej.

 8 lipca - w sprawie przeznaczenia do wydzier¿awienia w drodze bezprzetargowej czêœci
nieruchomoœci niezabudowanej przy ul. Zdrojowej, oznaczonej geodezyjnie jako czêœæ dzia³ki
2
 nr 40, am. 6, obr. IV, o pow. 112,5 m
- w celu budowy szaletu miejskiego.
 9 lipca - w sprawie przeznaczenia do
sprzeda¿y w trybie przetargowym nieruchomoœci
przy ul. Zakopiañskiej, oznaczonej jako dzia³ka
2
 nr 20/2, am. 1, obr. IV, o pow. 775 m .
 9 lipca - w sprawie wyznaczenia do sprzeda¿y w trybie bezprzetargowym, na poprawê zagospodarowania nieruchomoœci przyleg³ej, nieruchomoœci w rejonie ul. Budowlanych, oznaczonych geodezyjnie jako dzia³ka
2
 nr 52/4, am. 5, obr. VI, o pow. 935 m .
 9 lipca - w sprawie wyznaczenia do wydzier¿awienia w trybie bezprzetargowym, na poprawê zagospodarowania nieruchomoœci przyleg³ej, czêœci nieruchomoœci niezabudowanej przy
ul. Sienkiewicza, oznaczonej geodezyjnie jako
dzia³ka
2
 nr 5/14, am. 6, obr. VI, o pow. 20 m ,
 9 lipca - w sprawie wyznaczenia do sprzeda¿y w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy
nieruchomoœci zabudowanych w rejonie ul. Sienkiewicza, oznaczonych jako dzia³ki
2
 nr 4/2, am. 9, obr. IV, o pow. 21 m ,
2
 nr 4/3, am. 9, obr. IV, o pow. 20 m ,
2
 nr 4/4, am. 9, obr. IV, o pow. 20 m .

FANFARA PIERWSZEJ MIŁOSNEJ NOCY

ZABAWA JEST TAKA, ¯E TRZEBA
PRZEJECHAÆ SINGLE TRACKA
12 lipca na trasie singla ZAJÊCZNIK rozegrane zostan¹ zawody rowerowe UP&DOWN.
Zawodnicy bêd¹ mieli do pokonania odcinek o d³ugoœci 6,5 km, który œrednio zaawansowani przeje¿d¿aj¹ w ok. 20 minut. Ile to zajmie rowerzystom, którzy lubi¹ trudne wyzwania i
zechc¹ zmierzyæ siê z czasem i w³asnymi s³aboœciami? Zwyciêzca zgarnie 1.500 z³ i wiele
nagród rzeczowych. Nie trzeba wnosiæ wpisowego, wystarczy tylko wyraziæ chêæ uczestnictwa, a dokumenty zg³oszeniowe dostêpne s¹ na stronie http://skisun.pl/news/entry/czasowka-single-track-zajecznik-12-07-2014 - trzeba siê pospieszyæ, bo do rywalizacji stanie
tylko 100. pierwszych zg³aszaj¹cych siê.
Start przewidziano na godz. 1030, ok. 1530 poznamy wyniki i zwyciêzców, a o 1600 rozpocznie siê oficjalne otwarcie Centrum Rowerowego SKI&SUN oraz After Party przy wypo¿yczalni SKI&BIKE (grill, zimne napoje, DJ). Szczegó³y na www.skisun.pl oraz na www.kolejnaswieradow.pl

- to nazwa orkiestry dêtej z Amsterdamu,
która gra eklektyczny i ekscytuj¹cy mix jazzu, swingu, soul i muzyki world - od arabskich klimatów po polski folklor. Muzycy z
pasj¹ i humorem poruszaj¹ serca i stopy
swoich s³uchaczy u¿ywaj¹c instrumentów
ró¿norodnych... od tuby po trójk¹t. ¯ywio³owa trupa o energii, której ¿adna publicznoœæ nie mo¿e zignorowaæ.
Orkiestra zagra 22 lipca o godz. 1600 na
tarasie przed Domem Zdrojowym (w przypadku brzydkiej pogody - na hali spacerowej). ZAPRASZAMY!

MŁODA EUROPEJSKA MUZYKA
Od 4 do 9 sierpnia goœciæ bêdziemy - ju¿
po raz 25! - uczestników Europejskich Spotkañ M³odych Muzyków EUROUNIONORCHESTRIES im. W³adys³awa Balickiego.
W tym roku zagraj¹ orkiestry z Dêbicy, Koszalina oraz £obza. Koncerty - inauguracyjny i w œrodê - rozpoczn¹ siê o godz. 1600, we
wtorek, czwartek i
pi¹tek muzycy wyst¹pi¹ dwukrotnie o godz. 1600 i 1900.
W sobotê wszyscy muzycy zagraj¹
koncert fina³owy o
godz. 1500.
Wystêpy odbywaæ siê bêd¹ w hali
spacerowej Domu
Zdrojowego.
Wstêp wolny.

SERDECZNIE
ZAPRASZAMY!

Wartym polecenia jest wernisa¿ w hali
spacerowej, który jest okazj¹ do poznania wybitnych twórców i zakupu ich prac
po atrakcyjnej cenie. O godz. 1600 zaplanowano koncert (szczegó³y na afiszach).

Ochrona œrodowiska naturalnego to
priorytet dzia³añ œwieradowskiej szko³y.
W roku szkolnym 2013/2014 uczniowie
aktywnie uczestniczyli w akcji „Sprz¹tanie Œwiata” porz¹dkuj¹c szlaki turystyczne, a przy wspó³pracy z Ko³em £owieckim „G³uszec” - dokarmiali dzikie zwierzêta. Podczas „Dnia Ziemi” sprz¹tali
odcinki ulic: Jagie³³y, Górskiej, Nadbrze¿nej, Ratowników Górskich i Leœnej, ucz¹c
siê sortowania odpadów, rozró¿niania po
kolorach pojemników do segregacji surowców wtórnych.
Wa¿nym elementem zachowañ proekologicznych jest segregacja surowców
wtórnych. Recykling jest jedn¹ z kompleksowych metod ochrony œrodowiska
naturalnego. Jego celem jest ograniczenie zu¿ycia surowców naturalnych oraz
zmniejszenie iloœci odpadów.
W minionym roku szkolnym trwa³ ca³oroczny konkurs „Mistrz Recyklingu”.
Uczniowie przynosili baterie, puszki aluminiowe i korki plastikowe, które by³y
skrupulatnie notowane celem wy³onienia najaktywniejszych zbieraczy, anga¿uj¹cych nierzadko do pracy ca³e rodzi-

Mistrzowie Recyklingu

Kolejni zaczytani

 I edycja konkursu fotograficznego „Przy³apani na czytaniu” ci¹gle trwa - a¿ do
grudnia. W czerwcu za najlepsze uznaliœmy zdjêcia zrobione przez mamy - ma³ego Daniela
Zgliñskiego (który uwa¿nie studiuje czytelnicz¹ wyprawkê malucha - fot. u góry) i du¿ej
Kamili Fierkowicz (która, choæ podró¿ny ekwipunek móg³by coœ sugerowaæ, na pewno nie
jest pogr¹¿ona w lekturze rozk³adu jazdy autobusów - fot. poni¿ej).
Namawiamy wszystkich do czytania (i podgl¹dania), gdy¿ „kto czyta – ¿yje wielokrotnie, kto zaœ z ksi¹¿kami obcowaæ nie chce, na jeden ¿ywot jest skazany” (Józef Czechowicz).
Mo¿na te¿ zacytowaæ
Kornela Makuszyñskiego (w 130 rocznicê
jego urodzin): „Sto razy
mówi³em, gada³em bez
koñca i wci¹¿ bêdê
wszystkim smutnym
przypomina³, ¿e dom, w
którym jest ksi¹¿ka, jest
przybytkiem s³oñca, a
dom, w którym jej nie
ma, to mroczny krymina³”. KP
Zdjêcia prosimy
przysy³aæ na adres
biblioteka3@op.pl

ny, chroni¹c w ten sposób œrodowisko
przed niebezpiecznymi substancjami zawartymi w bateriach i zaœmieceniem otoczenia.
Liderami wœród zbieraczy puszek aluminiowych zostali:
I - Iga i Dawid Jurczakowie - 3196 sztuk.
II - Oliwier i Maja Piotrowiakowie - 1350
sztuk.
III - Karolina Salawa - 1316 sztuk.
Zbieracze baterii:
I - Bartosz Jednorowski - 6383 sztuk.
II - Jakub Gruszecki - 2646 sztuk.
III - Natalia i Szymon Chmielowcowie 1649 sztuk.
27 czerwca podczas ceremonii zakoñczenia roku szkolnego wyró¿nieni zbieracze obdarowani zostali nagrodami
ufundowanymi przez Urz¹d Miasta. I tak
zwyciêzcy otrzymali kije golfowe, zdobywcy drugich miejsc – komplety do
badmintona, a ci z najni¿szego stopnia
podium – pi³ki do siatkówki.
(TF)
Na zdjêciu stoj¹ od lewej: Iga, Dawid, Maja, Oliwier, Karolina, Natalia, Szymon i Jakub. Z prawej Teresa Fierkowicz - Wielka Motywatorka.

To by³o naczelne
has³o „XI Dolnoœl¹skich
Spotkañ Pisarzy z M³odymi Czytelnikami”. 6
czerwca dzieci i nauczycieli ze Szko³y Podstawowej nr 2 odwiedzi³a
Anna Czerwiñska-Rydel,
pochodz¹ca z Gdañska
(na zdjêciu obok) autorka ksi¹¿ek i audycji dla
dzieci, z wykszta³cenia
muzyk i pedagog, tworz¹ca seriê biograficznych powieœci dla dzieci
i m³odzie¿y o wielkich
Polakach, wœród, których s¹ opowieœci o Fryderyku Chopinie, o noblistce Marii Sk³odowskiej-Curie, o pedagogu
i pisarzu Januszu Korczaku, o poecie Julianie Tuwimie, a przede wszystkim ta najnowsza - o Kornelu Makuszyñskim.
Pisarka od razu z dzieæmi nawi¹za³a kontakt, a te z kolei skupione z wielk¹ uwag¹ s³ucha³y opowieœci
o pisarzu. Du¿e brawa nale¿¹ siê Izie Salawie która ze swoj¹ klas¹ IIIa „dos³ownie” wprosi³a siê na
spotkanie, uwa¿aj¹c, ¿e jej uczniowie s¹ bardzo uzdolnieni muzycznie (i nie tylko) i zas³uguj¹, ¿eby siê
spotkaæ z pisark¹.
By³y pytania do autorki, dlatego wiemy, ¿e lubi zwierzêta, jej syn ma papugê Pippi i jest pies Nutka
(kotów nie ma), zaczê³a pisaæ i wydawaæ ksi¹¿ki 8 lat temu, oprócz pisania uwielbia czytaæ, jeŸdziæ na
rowerze, p³ywaæ kajakiem, s³ucha Mozarta, Bacha, a ulubion¹ ksi¹¿k¹ jest powieœæ „Dzieci z Bullerbyn”.
Na pytania, jak to siê pisze, ¿eby ksi¹¿ka by³a interesuj¹ca, pisarka odpowiedzia³a „po prostu musi siê
autorowi podobaæ, bawiæ go, wówczas jest pewna nadzieja, ¿e siê te¿ spodoba innym”.
Dzieci mia³y mo¿liwoœæ zakupu 3 ksi¹¿ek wraz z autografem autorki. Niespodziankê goœciom i uczniom
zafundowa³a Julka Wasilewska graj¹ca na skrzypcach. Pisarka, jako ¿e jest muzykiem, od razu odgad³a, ¿e
by³ to „Poci¹g”.
Ju¿ po spotkaniu autorka, pij¹c szybciutk¹ kawê, gdy¿ nastêpne dzieci czeka³y na ni¹ w Wojcieszycach
i Jeleniej Górze, podziêkowa³a za bardzo udane spotkanie, dodaj¹c, ¿e ca³y Œwieradów - oczywiœcie z
Czerniaw¹ - to piêkne i idealne miejsce stworzone dla pisarza.
Za rok kolejny pisarz zawita do nas, a kto nim bêdzie - to zawsze jest niespodziank¹ dla nas.
KP

Śladami Kornela

Impreza ta, której celem by³a promocja wolontariatu
wœród seniorów, zosta³a zorganizowana 25 czerwca przez
Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Spokojna Góra” przy
Domu Pomocy Spo³ecznej w Mirsku, a sfinansowana z datków hojnych sponsorów. Poza pensjonariuszami DPS i
przedstawicielami instytucji gminnych Mirska, zosta³y zaproszone tak¿e delegacje kó³ zwi¹zku emerytów z Mirska, Gryfowa i Œwieradowa. Z naszego ko³a w imprezie tej
uczestniczy³o 10 osób.

Za³amanie pogody i ulewny deszcz pokrzy¿owa³ nieco
szyki organizatorom. Impreza odby³a siê wiêc pod dachem
olbrzymiego namiotu (w³asnoœæ stowarzyszenia pozyskana
jego staraniem z funduszy unijnych - na zdjêciu). Przy suto

zastawionych pysznymi potrawami sto³ach uwija³y siê pogodnie uœmiechniête goœcinne organizatorki i personel. Ca³y
ten, niemal weselny poczêstunek, przygotowa³y panie kucharki z DPS (wielkie brawa!).
Po powitaniu uczestników, przedstawieniu celu imprezy
i krótkiego zaprezentowania dzia³alnoœci Stowarzyszenia, organizatorki zaprosi³y do obejrzenia przedstawienia „W poczekalni” w wykonaniu pensjonariuszek i cz³onkiñ stowarzyszenia. Talent aktorski graj¹cych pañ zachwyci³ publicznoœæ. Szkoda tylko, ¿e s³abe nag³oœnienie i t³uk¹cy o namiot
rzêsisty deszcz utrudni³y s³yszalnoœæ. Mimo to gra aktorska
zosta³a doceniona i nagrodzona gor¹cymi brawami.
Po czym, w niemal stuprocentowym sk³adzie, kolejny
ju¿ raz w tym miejscu, wyst¹pi³ zespó³ „Podgórzanie”. I tu
by³a taka moc, ¿e nag³oœnienie by³o zbêdne. Ich ponadgodzinny wystêp zachêci³ do wspólnego œpiewu i porwa³ do
tañca wielu biesiaduj¹cych, w tym tak¿e pensjonariuszy.
Jedn¹ z atrakcji biesiady by³y konkursy z nagrodami, do
których bez specjalnej zachêty przystêpowa³y ochotniczki
(ochotników, niestety, zabrak³o).
W trakcie imprezy kierownictwo placówki zaprosi³o chêtnych do obejrzenia wiêkszoœci pomieszczeñ. Œwieradowsk¹
grupê oprowadzi³a i zapozna³a z dzia³alnoœci¹ Domu Ewa
Kotliñska – kierownik dzia³u terapeutyczno-opiekuñczego.
Poza pokojami mieszkalnymi mo¿na by³o zobaczyæ œwietlicê
(z przygotowan¹ wystaw¹ przepiêknych, bardzo misternie
wykonanych prac rêkodzielniczych pensjonariuszy), dobrze
wyposa¿on¹ salê rehabilitacyjn¹, kaplicê, jadalniê i wêze³
sanitarny dostosowany do potrzeb osób niepe³nosprawnych. Zwiedzaj¹cych mile zaskoczy³ wysoki standard obiektu

Seniora

SUPERSTARSI − DePeSiada w Mirsku K¹cik

i panuj¹ca wszêdzie czystoœæ.
A potem zabawa by³a jeszcze kontynuowana przy muzyce na ¿ywo (gra³ œwieradowianin, Ireneusz Kudyba). Zachêcani przez aktyw stowarzyszenia w kó³kach i korowodach tañczyli wraz z opiekunami wszyscy ci pensjonariusze, którym tylko pozwala³o na to zdrowie.
Zauwa¿alna i godna podkreœlenia by³a ¿yczliwoœæ i nieudawana serdecznoœæ w kontaktach pracowników z mieszkañcami Domu. By³a to szansa zintegrowania siê wszystkich uczestników DePeSiady. Cel imprezy zosta³ chyba osi¹gniêty. Nale¿¹ siê tu serdeczne podziêkowania organizatorkom za ich ogromny wysi³ek i goœcinnoœæ. A najwiêksz¹
nagrod¹ by³ pewnie dla nich uœmiech i radoœæ pensjonariuszy.
Donata Sienkiewicz
(Wiêcej o dzia³alnoœci DPS w Mirsku we wrzeœniowym Notatniku).

„Fortuna” grillem pachn¹ca Ruchliwe przedszkole
Œwieradowskie Przedszkole Miejskie
jako jedyna placówka przedszkolna w pow.
lubañskim otrzyma³a ministerialny tytu³
„Przedszkole w Ruchu”. Minister og³osi³
rok szkolny 2013/2014 „Rokiem Szko³y w Ruchu”, maj¹c na wzglêdzie koniecznoœæ
wzmacniania kondycji fizycznej i psychicznej oraz promowania zdrowego trybu ¿ycia
wœród dzieci i m³odzie¿y. Nasze zaanga¿owanie w krzewienie kultury fizycznej w po³¹czeniu ze zdrowym ¿ywieniem zosta³y dostrze¿one, czego nastêpstwem by³o otrzymanie wspomnianego tytu³u.

W bie¿¹cym roku szkolnym podjêliœmy
wiele dzia³añ w ramach tej akcji, a szczególn¹
rolê odgrywa³y p³ywanie, bieganie, piesze
wêdrówki, rajdy, igrzyska sportowe, narciarstwo oraz spotkania z przyrod¹ i nauk¹. Realizowanych by³o wiele projektów, m.in.
„Akademia Pana Astronoma” przybli¿aj¹cy
zagadnienia astronomiczne oraz ekologiczne, a tak¿e szkó³ka p³ywacka prowadzona
pod has³em „Mamo, tato, ja p³ywam”.
Wiêcej informacji znajd¹ Pañstwo na stronie internetowej Miejskiego Zespo³u Szkó³,
zak³adka „Przedszkole”.
Ma³gorzata Dzik

Z Pi³sudskiego na Marii Sk³odowskiej-Curie
Trzecie w tym roku spotkanie integracyjne seniorów z miejscowego ko³a zwi¹zku emerytów odby³o siê
17 czerwca przy grillu w ogrodzie „Fortuny”. A jako ¿e aura tego dnia piêknie dopisa³a, w spotkaniu
uczestniczy³o liczne grono cz³onków ko³a (jak zwykle, ze znaczn¹ przewag¹ pañ), a tak¿e burmistrz Roland
Marciniak i kierownik referatu promocji UM Dorota Marek. Uczestników przywita³a przewodnicz¹ca Nina
Czapliñska, a przedstawiaj¹c muzyka - Ireneusza Kudybê - który tego popo³udnia zgodzi³ siê zagraæ i
przyj¹æ na siebie tak¿e rolê wodzireja, zachêci³a do wspólnej zabawy.
Gospodarz obiektu Jan Piotrowski, tradycyjnie ju¿, zapewni³ obs³ugê i pyszne kie³baski z grilla wraz
z dodatkami. Muzyk - trzeba przyznaæ - swoj¹ rolê wype³ni³ na „szóstkê”. Przez ponad 3 godziny gra³ i bawi³
niemal non stop (co wszyscy uczestnicy na zakoñczenie nagrodzili rzêsistymi brawami).
W trakcie imprezy g³os zabra³a Irma Golanowska wyra¿aj¹c uznanie dla pomys³u powstania „K¹cika
seniora” i treœci w nim zawartych, a kole¿anka Teresa Dragunowicz odczyta³a wiersz „¯ycie w III wieku”:
Wielu m³odych ludzi wpada w os³upienie, widz¹c swoj¹ babciê, jak œpiewa na scenie./ Gdy siê kocha
¿ycie, niewa¿na metryka./ Pomyœl, ile jeszcze do zrobienia, a tu czas umyka./ Trzeci wiek te¿ ma plusy –
trudno siê nie zgodziæ./ Od Twoich chêci zale¿y, czy siê chcesz odm³odziæ./ Ka¿d¹ minut¹ m¹drze rozporz¹dzaj./ Rób to, co lubisz – ze staroœci¹ nie przes¹dzaj.
Lubi¹cy pl¹sanie nie mogli narzekaæ, wychodzili rozgrzani tañcem i zadowoleni. Niektórym osobom,
które ze wzglêdów zdrowotnych nie wziê³y udzia³u w tañcach, zabrak³o nieco wspólnego œpiewania. A to,
oczywiœcie, jest do nadrobienia przy kolejnym spotkaniu. (DS)

PODZIÊKOWANIA
Sk³adamy serdeczne podziêkowanie pielêgniarkom z Grupowej Praktyki Pielêgniarskiej „Panaceum” przy Domu Pomocy Spo³ecznej w Mirsku - Ewie Kotliñskiej, El¿biecie ¯abskiej, Jolancie B³aszczyszyn i Edycie Kowalskiej - za ofiarnoœæ i zaanga¿owanie w opiece nad nasz¹ 92-letni¹, ju¿ niepe³nosprawn¹ Mam¹ Leokadi¹ Romanowicz. Ich wsparcie, ciep³e s³owa i optymizm, a tak¿e pomoc w zakupach materia³ów pielêgnacyjnych s¹ dla nas nie do przecenienia. Chcemy im ¿yczyæ du¿o si³y i
cierpliwoœci w tym trudnym i odpowiedzialnym, ale jak¿e wspania³ym zawodzie.
Wyra¿amy te¿ wdziêcznoœæ doktorowi Bernardowi Pappowi - za ¿yczliw¹ i profesjonaln¹ opiekê medyczn¹. Pan doktor zawsze szybko reagowa³ i pojawia³ siê z wizyt¹
domow¹, kiedy pogarsza³ siê stan zdrowia naszej Mamy - wdziêczne córki.

„Przecie¿ dopiero co siê urodzi³, a tu
poloneza na zakoñczenie przedszkola
tañczy”… Ciekawe,
ile takich samych myœli w jednym czasie
pojawia³o siê w g³owie mam i ojców 24
czerwca? Pewnie tyle,
ilu maluchów, które
dawa³y popis swoich
umiejêtnoœci aktorsko-wokalnych podczas uroczystoœci z
okazji zakoñczenia
przedszkola. A by³o
ich ca³kiem sporo, bo
75. Piêædziesiêcioro z
nich we wrzeœniu sk³adaæ bêdzie œlubowanie pierwszoklasisty. Tak liczny rocznik przekroczy³ mury szko³y podstawowej ostatni raz chyba 30 lat temu.
A wracaj¹c jeszcze do wspomnianej uroczystoœci - odby³a siê w kawiarni „Bohema”.
Absolwentów du¿o, to i spory parkiet by³ potrzebny. A dzia³o siê na nim! By³ urzekaj¹cy
polonez, mnóstwo piosenek, wierszy i podziêkowañ. Chcia³abym i ja z³o¿yæ podziêkowania
w imieniu rodziców wszystkim nauczycielkom i pani dyrektor - za troskê, opiekê, zaanga¿owanie, uœmiech i nieustaj¹c¹ chêæ do uatrakcyjnienia
pobytu naszych pociech w przedszkolu. Tytu³ pierwszego w powiecie „Przedszkola w ruchu”, przyznany
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, mówi sam za
siebie. Mamy te¿ nadziejê, ¿e kolejne dzieci, które we
wrzeœniu stawi¹ siê przy Pi³sudskiego 17 z workiem i
kapciami, bêd¹ równie szczêœliwe, uœmiechniête i rozœpiewane jak ich starsze kole¿eñstwo. A za by³ych ju¿
przedszkolaków i przysz³ych pierwszoklasistów trzymamy kciuki, bardzo, bardzo mocno!
Mama Antka

D³utem i pêdzlem

Helena St¹siek zaczyna w³aœnie malowaæ ca³¹ seriê czartów,
które sabotuj¹ obroty ko³a m³yñskiego.
U góry Zbigniew Miciu³a w pracy nad „Pszczo³¹”, poni¿ej skoñczone dzie³o w pe³nej okaza³oœci.

Od 11 do 15 czerwca Fundacja na Rzecz Rozwoju Spo³ecznoœci Lokalnej „Œwieradów-Czerniawa” zorganizowa³a przy Czarcim M³ynie drugi ju¿ miêdzynarodowy plener
artystyczny pn. „Z czartem w plenerze”, w którym uczestniczy³o 6 rzeŸbiarzy i 4 malarzy z Polski i Czech. Artyœci
wykonali 6 rzeŸb drewnianych oraz namalowali 4 obrazy
upamiêtniaj¹ce najpiêkniejsze okoliczne obiekty - zostan¹ one umieszczone na terenie Czarciego M³yna, uatrakcyjniaj¹c wyj¹tkowy zabytek
naszej gminy. Dodatkowo malarka Regina Sismisova przekaza³a nieodp³atnie dwa obrazy do wyeksponowania w m³ynie.
Podsumowaniem pleneru by³ festyn przy Czarcim M³ynie, który by³ okazj¹ do zaprezentowania
dzie³ licznie przyby³ym goœciom, a tak¿e do po-

KWIEÆMY SIÊ!
Zachęcamy do udziału w kolejnej, czwar−
tej już edycji konkursu na najpiękniejsze
świeradowskie ogrody i balkony. Najcie−
kawsze aranżacje ogrodowe, swoje bądź
sąsiada, można zgłaszać telefonicznie
bądź mejlem (mile wi−
dziane będą zdjęcia
obrazujące ogrodniczy
kunszt i pasję właścicie−
li posesji) na adres
it@swieradowzdroj.pl
lub t e r e s a . f i e r k o −
wicz@amorki.pl

dziêkowania artystom. Wyeksponowanie rzeŸb by³o mo¿liwe dziêki uprzejmoœci Wies³awa Prêczewskiego, który bezinteresownie, najpierw 11 czerwca, przewióz³ drewniane k³ody na plac obok m³yna, a 15 czerwca przez ponad godzinê
jak wirtuoz operowa³ dŸwigiem przewo¿¹c i ustawiaj¹c prace. Nawet rzeŸbiarze stwierdzili, ¿e pan Wies³aw w swoim
fachu bezsprzecznie jest artyst¹.
Organizacjê pleneru wspar³a równie¿ rodzina pañstwa
Ochramowiczów, która przez rok przechowywa³a k³ody ofiarowane przez Powiatowy Zarz¹d Dróg, a tak¿e miejscowe
hotele: Centrum Rehabilitacji „Czerniawa Zdrój”, Villa Cottonina i Hotel Malinowy Dwór, które uœwietni³y pobyt artystów w naszym mieœcie.

František Petranyi wyrzeŸbi³ monument Jana Paw³a II, który
docelowo zostanie przeniesiony do szko³y w Czerniawie.

Miloš Šimek ze sw¹ rzeŸb¹ „I Ty mo¿esz byæ czartem”, maj¹c¹ w trakcie festynu najwiêksze „wziêcie” fotograficzne. U
do³u Jan Viktora cyzeluje ponur¹ minê „Wodnika - szkodnika”. Na s¹siedniej stronie obok ten sam szkodnik ju¿ po
koñcowej obróbce wraz ze swym patronem.

Warsztaty rzeŸbiarskie pod has³em „Nasze czarty, to nie
¿arty” dla 5 doros³ych uczestników poprowadzi³ Miloš Šimek.
Warsztatami malarskimi „Czarcim ogonem malowane” pokierowa³a Karolina Œwietlicka, a udzia³ w nich wziê³o 17 osób,
g³ównie m³odzie¿y. Tak¿e 17 dzieci uczestniczy³o w warsztatach „Czarty i czarusie straszne i milusie” pod kierunkiem
Ma³gorzaty Gettner. Dzieci z wielkim zapa³em malowa³y kolorowymi lukrami piernikowe czarty, upieczone przez Annê
Bigus, które po ukoñczeniu pracy szybko znika³y w usmarowanych lukrem buziach.

dokoñczenie obok 

W œwiecie makatek
Antoni Zwierzyñski rok temu te¿ wyd³uba³ ³awkê, nic zatem dziwnego, ¿e w ³awkach ulokowa³ wszystkie swe namiêtnoœci. Tegorocznej pracy nada³ miano „Czarciej ³awki”.
Od godziny 1500 do 1800 trwa³ festyn rodzinny zorganizowany przez Radê Rodziców
przy Szkole Podstawowej nr 2. W licznych
grach zrêcznoœciowych i zabawach by³o do
wygrania wiele nagród, w loterii fantowej
niemal ka¿dy los okazywa³ siê pe³ny, biegi z
przeszkodami wzbudza³y wœród widzów
mnóstwo uciechy, a tworzenie wzorków
g³ówkami gwoŸdzi wbijanymi w deskê pobudza³o wyobraŸniê.

Miejsk¹ Œwieradów-Zdrój, Willê Cottonina,
Dom Uzdrowiskowy Ewa, Centrum Rehabilitacji Czerniawa-Zdrój, Hotel Bia³y Kamieñ,
Hotel Malinowy Dwór, Dom Wczasowy Magnolia, Annê Dyrdê ze Œwiecia, Ski & Sun
Œwieradów-Zdrój, Martê Bednarczyk z Leœnej, firmê MP Tent z Pobiednej, piekarniê
Weda z Rêbiszowa oraz œwieradowskiego
Lewiatana Jadwigi Muszki.
Wszystkim, którzy choæby w najmniejszym stopniu przyczynili siê do organizacji
festynu sk³adam w imieniu uczniów, rodziców, nauczycieli i swoim w³asnym serdeczne podziêkowania: sponsorom, bez których
nie by³oby mo¿liwe zorganizowanie imprezy z takim rozmachem, rodzicom uczniów za smako³yki przygotowane do sprzeda¿y,
uczniom i nauczycielom - za pomoc. Podziêkowania nale¿¹ siê Radzie Rodziców - za
odwa¿ne podejmowanie wyzwañ, zaanga¿owanie, poœwiêcony czas oraz wymierne,
mimo niesprzyjaj¹cej pogody, efekty. Szczególnie gor¹co dziêkujê Magdzie Dyrdzie,
która w ogromnym stopniu wspar³a Radê
Rodziców w dzia³aniach.
Czerniawski maraton imprezowy zamkn¹³
festyn dla doros³ych, który rozpocz¹³ siê o
godzinie 1800.
Ma³gorzata Gettner
Prace wykonali i zaprezentowali:
RzeŸbiarze: Jan Viktora – Wodnik-szkodnik; Jaromir Dìdek – Ul pszczeli; František

Wyœcigi trójosobowych zespo³ów w po³¹czonych spodniach wprawi³y w radosny nastrój
zarówno uczestników, jak i zgromadzonej gawiedzi. Fot. poni¿ej - J. Dìdek i jego „Ul”.
Rada bardzo ambitnie podesz³a do realizacji zadania, zmieni³a w du¿ej czêœci formu³ê festynu i pozyska³a wielu sponsorów, w
tym: Nadleœnictwo Œwieradów, Gminê

21 czerwca w Czarcim
M³ynie odby³o siê uroczyste
otwarcie wystawy makatek.
Pomys³odawc¹ i organizatorem tego przedsiêwziêcia
by³a wieloletnia mieszkanka
Czerniawy, obdarzona nie tylko talentem kulinarnym, ale
równie¿ zdolnoœciami artystycznymi – Marianna Kralewska, która chc¹c zrealizowaæ snute od dawna marzenie wziê³a na swoje barki ca³y
ciê¿ar zwi¹zany z przygotowaniem tego przedsiêwziêcia. Nie pomaga³ w zasadzie
nikt prócz rodziny i w¹skiego grona zaufanych osób.
Wœród wspó³mieszkañców
U góry - Adam Pietrasz i Marianna Kralewska przecinaj¹ wstêgê na
trudno by³o znaleŸæ chêtnych
otwarcie wystawy. Poni¿ej - jedna z „czerniawskich” makatek.
do wspólnego haftowania czy
opracowania scenariusza
wystawy. O dofinansowanie z
bud¿etu miasta czy innych
instytucji nawet nie œmia³a
prosiæ. Ca³oœæ, chocia¿ koszty nie by³y wielkie, pokry³a z
w³asnej kieszeni.
- Mo¿e to i dobrze – mówi
– ludzie nie bêd¹ mnie rozliczaæ i pilnowaæ, na co wyda³am publiczne fundusze.
Rozczarowa³a j¹ jedynie
postawa lokalnych w³adz, które najwyraŸniej nie doceni³y
starañ mieszkanki, poniewa¿ nikt z ich przedMimo niezbyt sprzyjaj¹cej pogody, zimstawicieli nie pojawi³ siê na otwarciu.
nego wiatru i padaj¹cego od czasu do czasu
To jednak nie zepsu³o humoru, wystawa deszczu, tylko w ci¹gu kilku godzin wystazosta³a otwarta, a na niej mo¿na w dalszym wê odwiedzi³o ok. 250 osób. Po zwiedzeniu
ci¹gu podziwiaæ ok. 70 sztuk makatek, po- wystawy mieszkañcy i turyœci mogli pokrzechodz¹cych zarówno z Polski, jak i z tere- piæ siê rozgrzewaj¹c¹ kaw¹, herbat¹, donów dawnych Niemiec. Wœród nich mo¿na mow¹ nalewk¹, a tak¿e przepysznym ciastem.
wypatrzeæ niezwyk³e orygina³y licz¹ce nie- Najm³odsi zaœ mogli przygotowaæ w³asnomal 100 lat.
rêcznie makatkê z ciasta, któr¹ potem mo¿na
Tematyka zgromadzonych makatek jest by³o ze smakiem zjeœæ.
niezwykle ró¿norodna. S¹ tu prezentowane
Zapraszamy do zwiedzania wystawy, któmakatki kuchenne i te, które zawieszano w ra dla doros³ych, pamiêtaj¹cych makatki wik¹cikach higienicznych, oraz te o tematyce sz¹ce w kuchni babci, cioci i mamy, bêdzie
historycznej i religijnej.
sentymentaln¹ podró¿¹ w lata m³odoœci. Zaœ
Ciekawym elementem tej wystawy s¹ trzy dla m³odszych pokoleñ bêdzie to ciekawa
serie makatek:
lekcja historii i okazja do zapoznania siê ze
1. Poœwiêcona naszemu miastu Œwiera- sztuk¹ ludow¹.
dowowi, zachwalaj¹ca jego walory turySzczególne podziêkowania organizatorstyczne.
ka kieruje na rêce Doroty Marek, za pomoc
2. Obejmuj¹ca makatki z serii nazwanej w wydrukowaniu plakatów i zgodê na realiroboczo 18+.
zacjê przedsiêwziêcia w Czarcim M³ynie.
3. Tzw. Izerskie Ogrody - cykl obrazków
(ada)

Petranyi – Jan Pawe³ II; Miloš Šimek – I Ty
mo¿esz byæ czartem; Antoni Zwierzyñski –
Czarcia ³awka; Zbigniew Miciu³a – Pszczo³a. Malarze: Regina Šimišowa (Stró¿e m³yna), Vera Machova (M³yñski zak¹tek), Helena St¹siek (Sabota¿), Karolina Œwietlicka
(Izerski m³yn).
Ma³gorzata Gettner
Zdjêcia Piotr Bigus i Adam Karolczuk

haftowanych œciegiem wêze³kowym. Jak sama nazwa wskazuje, s¹ to fantastyczne przedstawienia ogrodów.
Przygotowano tu równie¿ k¹cik poœwiêcony Oskarowi
Kolbergowi znanemu polskiemu etnografowi, kompozytorowi, wielkiemu piewcy sztuki ludowej. Jako, ¿e w tym
roku obchodzona jest 200. rocznica jego urodzin, makatki
œwietnie wpisuj¹ siê w obchody roku kolbergowskiego,
poniewa¿ obok paj¹ka i pasiaka ³owickiego sta³y siê one
symbolem sztuki ludowej.

Wakacje czas zacz¹æ. S³oneczne dni napawaj¹ optymizmem, a dieta o tej porze roku jest bogatsza w œwie¿e
warzywa i owoce. Szczêœliwi ci, którzy posiadaj¹ w³asny
ogród i czerpi¹ z jego bogactwa. Latem ³atwiej zrzuciæ
zbêdne kilogramy i w³aœnie o tym kreœlê parê s³ów. Trochê
sobie poczyta³em i sporz¹dzi³em listê na wakacje, któr¹
zamierzam wykorzystaæ. Wszystkim czytelnikom polecam
spróbowanie czegoœ nowego tego lata. Oto moja lista zdrowych i pysznych pomys³ów, które pomog¹ zgubiæ parê dekagramów tu i ówdzie.
1. CH£ODNIKI
To idealne rozwi¹zanie na upalne letnie dni. Najpopularniejszy u nas, to ch³odnik na botwince, ale do sporz¹dzenia
pysznego ch³odnika na lato mo¿emy te¿ u¿yæ melona, ogórka, cukinii i pomidorów czy te¿ awokado. Wielk¹ zalet¹
ch³odników jest oszczêdnoœæ czasu, a tak¿e ukryte w nich
bogactwo witamin i bia³ka. Podobno s¹ te¿ idealne na kaca.
Przygotowaæ je mo¿e ka¿dy - nawet ten, kto na co dzieñ
niewiele ma wspólnego z kuchni¹.
2. ARBUZ
Soczysty, s³odki i wyci¹gniêty z lodówki. Wspaniale
ugasi pragnienie. Arbuz ma same zalety. Przede wszystkim
w porównaniu do innych owoców dostarcza ma³o kalorii, a
to dlatego, ¿e ponad 90 proc. jego sk³adu to woda. Zawiera
te¿ sporo b³onnika oraz wiele witamin. Naukowcy udowodnili, ¿e regularne jedzenie arbuzów pozwala obni¿yæ ciœnienie krwi, a ta sama substancja, która obni¿a ciœnienie, wp³ywa równie¿ na mêsk¹ erekcjê. Tak wiêc chyba trzeba zaopatrzyæ siê w arbuzy i sprawdziæ, czy to rzeczywiœcie dzia³a.
3. GRILLOWANE WARZYWA
Osobiœcie uwa¿am, ¿e prym wiedzie cukinia. Uwielbiam
jej delikatnoœæ i fakt, ¿e niewiele czasu potrzebuje, aby siê
grillowaæ. Inne warzywa na grill, to cebula, bak³a¿an, papryka, kukurydza w kolbie, marchewka i szparagi. £¹cz¹c je ze
sob¹ i dodaj¹c delikatny dressing, bêdziemy mieli naprawdê wspania³¹ ucztê.
4. SA£ATKI
Nie potrzeba nawet szczegó³owych przepisów, aby wrzuciæ do miski zieleninê, warzywa czy owoce. £¹czymy smaki,
eksperymentujemy. Do sa³atek œwietnie siê nadaj¹ kwiaty.
Ma³o ludzi wie, ¿e aksamitki, begonie, b³awatki, bratki, chryzantemy, fio³ki wonne, floksy, geranium, goŸdziki, hibiskus,

Grillowe triki
Nasta³o lato, wraz z nim d³ugie dni i ciep³e noce, a pogoda, choæ w kratkê, sprzyja
spotkaniom w gronie znajomych przy grillu. Kto z Pañstwa tego nie lubi, rêka do góry!
Kto nie têskni³ za aromatem przypraw sp³ywaj¹cych na roz¿arzone wêgle, chrupi¹cej
kie³baski, miêkkiej kaszanki pachn¹cej cebulk¹ czy skrzyde³ek, których pozazdroœciæ mo¿e znana sieæ fastfoodów? A czy
znaj¹ Pañstwo podstawowe grillowe triki?
Z przyjemnoœci¹ zdradzê kilka.
Do marynowania karkówki najlepsze
piwo to ciemny porter, który nadaje ciekawy
kolor oraz g³êboki, lekko karmelowy smak.
Aby uzyskaæ s³odko-pikantny smak oraz
cudowny z³oty kolor drobiu, wystarczy do
marynaty dodaæ paprykê, kurkumê, musztardê, miód, sól i pieprz.
By urozmaiciæ nieco grillowe menu, nie
zapominajmy o warzywach. Na ka¿dej uczcie
zajmowaæ winny zaszczytne pierwsze miejsce. Ciekaw¹ propozycj¹ mog¹ byæ równie¿
owoce: ananas, banan, truskawka, gruszka.
Mo¿emy je chrupaæ w formie przek¹ski lub
dorzuciæ do sa³atek.
A sosy? Ten najpopularniejszy to tzatziki, przygotowany na bazie czosnku, twarogu i œmietany z odrobin¹ œwie¿ego tartego
ogórka. Dla pog³êbienia smaku polecam dodaæ szczyptê œwie¿ych zió³. Drugim godnym
polecenia sosem jest salsa. Do jej sporz¹dzenia potrzebujemy œwie¿ych warzyw, takich jak cebula, ogórek, papryka oraz pomidory.
Na grillowej
uczcie wa¿ne jest

lewkonie, liliowce, lwie paszcze, maki, magnolie, nagietki, nasturcje, niecierpki, ró¿e, s³oneczniki, stokrotki, szafirki, tulipany, wiciokrzew japoñski - to nie tylko piêkne
ozdoby ogrodów, lecz mog¹ te¿ byæ wspania³ym dodatkiem do sa³atki.
5. NISKOKALORYCZNE NAPOJE
Kompoty, lemoniady i koktajle. Miksujemy ulubione
owoce z wod¹ mineraln¹, dodajemy lodu i pyszny napój
gotowy. To prawdziwe bomby witaminowe, które polecam na œniadanie, lunch lub jako dodatek do ka¿dego
innego posi³ku.
Latem o wiele ³atwiej jest dbaæ o zdrowie i dbaæ o
liniê, bo œwie¿ych produktów mamy pod dostatkiem. Na
spotkanie z przyjació³mi polecam prosty przepis.
Wszystkim ¿yczê udanych, s³onecznych i pysznych
wakacji. A po wiêcej przepisów zapraszam do Cynamonowej Chaty na Facebooku. Piotr Bigus

Koktajl arbuzowy
Sk³adniki: Ca³y arbuz, butelka napoju Sprite, sok z jednej cytryny, 3 ³y¿ki cukru, du¿o lodu w kostkach
Wykonanie: Wybieramy arbuza, który bêdzie sta³ w pozycji pionowej na stole. Odcinamy no¿em górê arbuza i
³y¿k¹ wydr¹¿amy ca³y mi¹¿sz. Usuwamy pestki, a wydr¹¿ony mi¹¿sz miksujemy w blenderze dodaj¹c Sprite'a i wrzucaj¹c mnóstwo lodu. Ca³oœæ przelewamy z powrotem do

nie tylko to, co grillujemy, ale na czym. Drewno ma ogromny wp³yw na smak potraw znajduj¹cych siê na naszym ruszcie. Najlepszy
jest d¹b, nadaje potrawom lekki smak goryczki z karmelow¹ nut¹. Fantastycznie
wspó³gra z kie³baskami i miêsem wo³owym,
takim jak antrykot. Jab³oñ z kolei, dziêki swojemu subtelnemu zapachowi, najlepsza jest
do drobiu, ryb oraz owoców morza. Trzecim
rodzajem drewna wprost idealnym na grilla
jest orzech. Dziêki stanowczemu aromatowi
najlepiej komponuje siê z daniami wieprzowymi.
A teraz przepis na moj¹ ulubion¹ grillow¹ sa³atkê Cezar (na 10 porcji): ma³a puszka anchois, 2 z¹bki czosnku, 200 ml œmietany 30%, pó³ ³y¿eczki bia³ego mielonego pieprzu, 4 kromki chleba tostowego, 2 ³y¿ki oliwy z oliwek, g³ówka sa³aty rzymskiej, 40 dag
majonezu, 4 dag parmezanu. “Majonez wymieszaj z posiekanymi anchois, tartym czosnkiem, parmezanem, pieprzem oraz œmietank¹.
Pieczywo tostowe pokrój w du¿¹ kostkê i
obsma¿ na z³oty kolor na oliwie z oliwek.
Sa³atê umyj, osusz, usuñ z niej ³yko i porwij.
Polej sosem i posyp grzankami.
Smacznego!
Gabriel Szafranek – szef kuchni
Interferie Aqua Park Sport Hotel

wydr¹¿onego arbuza. Chochelk¹ nalewamy do szklaneczek
i podajemy spragnionym goœciom. Ciekawa jest te¿ wersja
dla doros³ych, poniewa¿ wtedy dolewamy dowoln¹ iloœæ
czystej wódki i delektujemy siê smakiem. Muszê przyznaæ,
¿e to wspania³y „czasoumilacz”. A zwa¿ywszy na w³aœciwoœci arbuza, o których pisa³em powy¿ej, mo¿na liczyæ na
to, ¿e... bêdzie siê dzia³o.
Inne przepisy na stronie

cynamonowachata.pl

Lis
Listt do
redakcji
TURYSTYCZNY
ZAKALEC

W pewn¹ ³adn¹ majow¹ sobotê wybra³em siê
wraz z koleg¹ na ma³a wycieczkê rowerow¹. Po przejechaniu trasy Stóg Izerski - Chatka Górzystów Schronisko Orle - Jagniêcy Jar wróciliœmy do Chatki,
aby posiliæ siê znanym wszystkim naleœnikiem z
jagodami. Ku naszemu zaskoczeniu (i nie tylko naszemu) okaza³o siê, i¿ naleœników brak. Zadowoliliœmy siê piwem, a w tym czasie do schroniska
wesz³o 18 osób, które - jak siê okaza³o - przeby³y
spor¹ iloœæ kilometrów samochodem, by dotrzeæ
do Œwieradowa, a potem pieszo zwiedzaj¹c i podziwiaj¹c uroki Gór Izerskich dotar³y do Chatki Górzystów na znane w ca³ej Polsce naleœniki z jagodami.
Ku zaskoczeniu i zdziwieniu turystów okaza³o siê,
¿e musz¹ obejœæ siê smakiem, wiêc te¿ zamówili po
piwku, rozmyœlaj¹c nad dalszym planem podró¿y,
a gdy doœæ g³oœno wyra¿ali swoj¹ dezaprobatê z
powodu braku naleœników, z kuchni dobieg³ g³os:
„Dziœ rozbi³am 400 jajek, jestem zmêczona, pracuje po 18 godzin, mam doœæ turystów, nie robiê
naleœników, by nie mieæ ruchu, chcê w koñcu od-

pocz¹æ!”
Jaki wniosek nasuwa siê po wys³uchaniu tej
osobliwej tyrady? Turyœci, nie przyje¿d¿ajcie do nas,
nie chcemy waszych pieniêdzy, nie chcemy, abyœcie nam rozdeptywali szlaki, nie chcemy, byœcie
nam rozje¿d¿ali œcie¿ki rowerowe, nie chcemy...
Widocznie dzier¿awcy Chatki siê ju¿ dorobili i
obroœli w piórka. Skoro nie zale¿y im na naszych
pieni¹dzach ani na zadowoleniu goœci, wystarczy
zdj¹æ z menu danie albo powiedzieæ, ¿e zabrak³o
surowców do ich sporz¹dzenia, ¿e „sorry, taki mamy
klimat”, ¿e wydajemy tylko do godz. 14, a nie wy¿ywaæ siê na biednych turystach, którzy ju¿ raczej do
nas nie wróc¹ po tak „ciep³ym” przywitaniu. Tego
dnia czeœæ z nich ruszy³a w stronê miasta, czêœæ zaœ
przesz³a na stronê czesk¹ na sma¿ony ser.
Naleœniki z Chatki Górzystów by³y nasz¹ wisienk¹ na torcie dla osób zwiedzaj¹cych Góry Izerskie; wiêkszoœæ z nich maszerowa³a do schroniska
specjalnie tylko po to, aby móc ich skosztowaæ,
tylko ¿e tymczasem zamieni³y siê one w turystyczny
zakalec.
PS. Kilka tygodni temu sytuacja siê powtórzy³a i znów zawiod³a siê kolejna bardzo liczna grupa
turystów. Tym razem w Chatce zdjêto ze œciany menu
i mo¿na by³o zamówiæ zupê pod warunkiem wykupu noclegu! 12 rowerzystów zebra³o wiêc 25 z³ na
nocleg i wtedy mogli zamówiæ 12 porcji zupy!
Maciej Górski, Œwieradów-Zdrój

III Berliner Cup 2014
Ju¿ po raz trzeci do Œwieradowa w ostatni weekend czerwca zawitali sportowcy prze¿ywaj¹cy drug¹ m³odoœæ, którzy pomimo
ukoñczenia 55 lat chc¹ nadal aktywnie spêdzaæ czas biegaj¹c i je¿d¿¹c na rowerze. A
czemu akurat 55? Tyle lat potrzeba, by wystartowaæ w Berliner Cup – zawodach sportowych dla seniorów.

zatorów przewodnika. Przy jego pomocy
³atwiej im by³o siê poruszaæ po leœnych œcie¿kach Zajêcznika, gdzie odbywa³ siê ten etap.
Budowniczy tras – Arkadiusz Jasku³a – nie
u³atwi³ w tym roku zawodnikom ¿ycia i rozmieœci³ punkty kontrolne w miejscach atrakcyjnych, ale wymagaj¹cych precyzyjnej i
uwa¿nej orientacji w terenie. Dlatego ju¿ po
pierwszym etapie
stawka zawodników
rozci¹gnê³a siê i dziêki temu nie by³o zbytniego t³oku na etapie
rowerowym.
W tym roku trasa
rowerowa
uleg³a
znacznej modyfikacji.
Przygotowana zosta³a
pêtla o d³ugoœci ok. 9
km, któr¹ panowie pokonywali dwa razy,
natomiast panie tylko
raz. Dwa mêcz¹ce
podjazdy zmusza³y do
maksymalnego wysi³ku, który szybko zaKto jak kto, ale Micha³ Rutkowski najlepiej wie, jak pokonaæ singla, stêpowa³a radoœæ z
jazdy po singlach. Zaby zapewniæ sobie zwyciêstwo.
wodnicy okreœlali traWspania³a pogoda, przepiêkne tereny i sê rowerow¹ jako wymagaj¹c¹, ale znakomicie przemyœlan¹ i atrakcyjn¹. Na trasie rozapowiedŸ atrakcyjnych nagród przyci¹gnêwerowej czeka³ na zawodników bufet z na³y po raz kolejny wielu zawodników i zawodpojami oraz przek¹skami energetycznymi.
niczek z ró¿nych regionów Polski. Trasa
Z ostatniego etapu - biegu terenowego
Berliner Cup zosta³a podzielona na 3 etapy:
o d³ugoœci 2 km – zrezygnowali w tym roku
PROLOG - bieg na orientacjê. ROWER MTB
nieliczni.
- etap rowerowy po single trackach. BIEG
- Z roku na rok obserwujemy wœród starTERENOWY – oznakowana trasa wokó³
tuj¹cych coraz wiêksz¹ wolê walki i chêæ
Zajêcznika.
Podobnie jak w ubieg³ych latach, decy- ukoñczenia wszystkich etapów Berliner
Cup – powiedzia³ po zawodach Arkadiusz
duj¹cym o koñcowych wynikach okaza³ siê
Jasku³a - Mi³o by³o popatrzeæ, z jak¹ radobieg na orientacjê, czyli sprawne odnajdyœci¹ pokonywali ostatnie metry do mety.
wanie punktów kontrolnych przy u¿yciu
Mimo wielkiego zmêczenia uœmiech nie znimapy i kompasu. Osoby nie maj¹ce wczeœniej stycznoœci z orienteeringiem, mog³y ka³ z ich twarzy.
W tym roku nagrody rozdano we wszystskorzystaæ z przygotowanego przez organi-

kich kategoriach wiekowych.
- Choæ w kategoriach kobiecych podium nie by³o w 100 procentach zape³nione, liczymy na to, ¿e za rok bêdziemy mogli
wrêczyæ wszystkie medale – podsumowa³a
na zakoñczenie imprezy pomys³odawczyni i
g³ówna organizatorka Urszula Pawlus.
W kategorii mêskiej ca³¹ trasê ukoñczy³o 10 panów. Zaskakuj¹ce okaza³o siê ¿e w
kategorii M60 a¿ szeœciu zaliczy³o wszystkie etapy, natomiast wœród „tych m³odszych” tylko czterech.
Ostatecznie na podium M55 znaleŸli siê:
Andrzej Skonieczny z Wroc³awia (2 g. 33 m.),
Wies³aw Kania (debiutuj¹cy w zawodach
œwieradowianin), Leszek Kosiñski z Kaszczora.
W kategorii M60 zwyciê¿yli: Micha³ Rutkowski ze Œwieradowa (2 g. 18 m.), Henryk
Gliñski z Boles³awca, Wac³aw Jasku³a z Wichrowa.

Nie wystarczy biegaæ, trzeba jeszcze wiedzieæ, jak¹ drog¹ nale¿y biec, by dotrzeæ do
celu. Poni¿ej - podium panów.

Wœród pañ w kategorii K55 na podium
znalaz³y siê: Ewa Szmel z Piechowic (2 g. 36
m.), Halina Kosiñska z Kaszczora.
Jedyn¹ zawodniczk¹ w kategorii K60 by³a
Krystyna Turowska z Jeleniej Góry (3 g. 35
m.).
Jak co roku nagrody - kupony wartoœci
1000, 600 oraz 300 z³ zwyciêzcy bêd¹ mogli
zrealizowaæ w sklepie sportowym - jednego
z partnerów BERLINER CUP. Wszyscy zawodnicy dostali równie¿ pami¹tkowe koszulki, medale oraz drobne upominki wraz z
materia³ami informacyjnymi o atrakcjach Gór

Izerskich. Po wrêczeniu nagród zawodnicy,
kibice i organizatorzy bawili siê do póŸnych
godzin wieczornych na pikniku zorganizowanym przy Tyrolskiej Chacie, gdzie zlokalizowana by³a baza zawodów.
W imieniu organizatorów pragniemy zaprosiæ wszystkich, który ukoñczyli 55 rok
¿ycia, na kolejn¹ edycjê BERLINER CUP.
Zadowoleni i wracaj¹cy do nas co roku
uczestnicy s¹ ¿ywym dowodem na to, ¿e
sport jest dobry dla cz³owieka przez ca³e
¿ycie.
(AJ)
Zdjêcia Arkadiusz Chocian

Krasnoludki s¹ wœród nas
Zgodnie z obietnic¹ uczniowie klasy szóstej
przygotowali dla swoich m³odszych kolegów
przedstawienie teatralne w jêzyku niemieckim pt.
„Schneewittchen und sieben Zwerge”, czyli „Królewna Œnie¿ka i siedmiu krasnoludków”. Przedstawienie odby³o siê 12 czerwca w Szkole Podstawowej nr 2. Szóstoklasiœci po raz kolejny doskonale wcielili siê w powierzone im role. Tytu³ow¹
Œnie¿kê zagra³a Wiktoria Stettner, a krasnoludków:
Nikola Przyby³a, Angelika Lipnicka i Julia Nowak.
Z³¹ macoch¹ by³a Oliwia Elias oraz Karolina Lutostañska. £owczym o dobrym sercu zosta³ Klaudiusz Kulipczuk. Na scenie pojawiali siê równie¿:
magiczne lustro - Martyna Wrona, król - Jakub
£ata, oraz piêkny ksi¹¿ê - Kacper Palczewski. Nar-

ratorem, który wprowadza³ wszystkich w œwiat bajki, by³a Daria Dziemitko. Widzowie, czyli uczniowie
edukacji wczesnoszkolnej oraz dzieci z przyszkolnego oddzia³u przedszkolnego, byli bardzo zadowoleni i na koniec nagrodzili aktorów gromkimi
brawami. Uczniowie klasy szóstej otrzymali za swoj¹
grê aktorsk¹ oraz umiejêtnoœci jêzykowe moc gratulacji od obecnych na przedstawieniu nauczycieli
oraz od dyrektor szko³y Ma³gorzaty Gettner.
Nasze przemi³e krasnoludki od wrzeœnia pojawi¹ siê w œwieradowskim gimnazjum. ¯yczymy im
mi³ego wypoczynku podczas zas³u¿onych wakacji
oraz samych sukcesów w nowej szkole.
Jolanta Krzy¿anowska

Bezpieczne
wakacje

Jak dobrze siê ubraæ na wyjœcie w góry, jak wzywaæ pomoc i jak bezpiecznie wysiadaæ z
tramwaju - o tym miêdzy innymi ratownicy Karkonoskiej Grupy GOPR (£ukasz Ryba oraz
Andrzej Stefanowicz) oraz œwieradowska Policja (st. sier¿.
Magdalena Harbul) przypominali przedszkolakom podczas
akcji „Bezpieczne wakacje”, zorganizowanej przez Aquapark
Interferie Sport Hotel Œwieradów-Zdrój. Plenerowe wyk³ady odby³y siê 17 czerwca. Dzieciaki by³y wyj¹tkowo aktywne, poprawnie odpowiada³y na pytania i co najwa¿niejsze
- zna³y numery telefonów alarmowych.
Mamy nadziejê, ¿e wakacje bêd¹ dla nich cudownie s³oneczne, atrakcyjne, weso³e i przede wszystkim bezpieczne.
Katarzyna Harbul-Ba³a

Wszystko dobre, co siê dobrze koñczy

Gdy poloneza czas zacz¹æ, znaczy - gimnazjum czas koñczyæ!

B. Ca³ko, W. Kapuœciñska, M. Czerwiñski i M. Kapszewicz.

25 czerwca gimnazjaliœci odtañczyli poloneza w Rezydencji BASIEÑKA, dzieñ póŸniej w szkole odebrali œwiadectwa i nagrody, wczeœniej wybrali szko³y œrednie, po czym
rozjechali siê na wakacje. A „Notatnik” jak co roku w lipcu
dokonuje podsumowañ wyników nauczania.
23 kwietnia 54 uczniów klas trzecich przyst¹pi³o do egzaminu gimnazjalnego, który przeprowadzono ju¿ po raz 13.
Czêœæ humanistyczna sk³ada³a siê z dwóch czêœci:
- z jêzyka polskiego œrednia szko³y wynios³a 65,5 proc.
przy œredniej wojewódzkiej 65,6 (rok temu odpowiednio 59,4
i 60,1), a najlepsi osi¹gnêli wskaŸniki: ¯aneta Zaj¹czkowska
– 100, Urszula Pó³torak – 94, Barbara Ca³ko i Marcin Mokrzycki po 91 proc. (ubieg³oroczne wyniki na podium waha³y siê od 88 do 94).
- z historii i wiedzy o spo³eczeñstwie œrednia szko³y
wynios³a 51,0 przy œredniej wojewódzkiej 57,7 (przed rokiem 54,6 i 56,7), a najlepsi to Marcin Mokrzycki – 91 i Urszula Pó³torak – 82 proc. (pierwsza dwójka przed rokiem
uzyska³a 97 i 85).
Dzieñ póŸniej uczniowie usiedli do testów matematyczno-przyrodniczych, które sk³ada³y siê z dwóch czêœci:
- z matematyki œrednia szko³y wynios³a tylko 46,3, wojewódzka zaœ jeszcze mniej, bo 45,7, ale to i tak lepiej ni¿ przed
rokiem, gdy szko³a mia³a 43,3 (województwo – 46,3). Najlepsi nasi matematycy: Grzegorz Andruszko, Mateusz Kapszewicz i Miko³aj Kamiñski – wszyscy po 93 proc. Przed rokiem
pierwsza dwójka ex equo mia³a po 97 proc.
- z przedmiotów przyrodniczych œrednia szko³y wynios³a 49,3 przy wojewódzkiej 50,9 proc. (rok temu by³o lepiej –
53,1 i 58,1), a najlepsi to: Urszula Pó³torak i Marcin Mokrzycki – po 86 proc., Grzegorz Andruszko – 82 (rok temu
by³o to 75-82 proc.)
25 kwietnia zmagano siê z poziomem podstawowym jêzyków obcych. Z angielskiego szko³a mia³a œredni¹ 62,3,
województwo 66,3 proc. (przed rokiem odpowiednio 60,7 i
62,6), a staj¹cy na podium - Wiktoria Kapuœciñska, Grzegorz
Andruszko i Barbara Ca³ko - uzyskali po 100 proc.!
Szkolna œrednia z podstawowego jêz. niemieckiego wynios³a 61,7 przy œredniej wojewódzkiej 54,0 (rok temu szko³a
90!, a województwo – 57,5 proc.)
Jêzyk angielski na poziomie rozszerzonym szko³a napisa³a na 75,6 proc., co oznacza poprawê o 1,8 pkt. (woj. - teraz
48,5, a przed rokiem 47,4 proc.). W. Kapuœciñska tu tak¿e
uzyska³a 100 proc., a G. Andruszko – 95.
Œrednia przy rozszerzonym niemieckim to 40,3 proc. (by³o
38,1), przy œredniej w województwie – – 36,9 (by³o 38,1).

Najwy¿sz¹ œredni¹ w klasach trzecich uzyskali: Barbara
Ca³ko, Urszula Pó³torak i Mateusz Kapszewicz – wszyscy po
5,21 (przy zachowaniu, oczywiœcie, bardzo dobrym).
Nagrody Burmistrza Miasta Œwieradowa-Zdroju otrzymali
Wiktoria Kapuœciñska, Barbara Ca³ko i Mateusz Kapszewicz,
a stypendium burmistrza - Mateusz Czerwiñski i Wiktoria Kapuœciñska.
Ponadto W. Kapuœciñsk¹ i B. Ca³ko uhonorowano nagrod¹ dyrektora szko³y.

KONKURS

Przekazanie sztandaru szko³y nastêpcom zawsze wzrusza.

Tradycj¹ szko³y jest przyznawanie statuetek, które w tym roku otrzymali: „Najwiêksza pozytywna przemiana” - Stanis³aw £ojko; „Na nich zawsze mo¿na polegaæ” - Dominika Œliwiñska; „Praca na rzecz innych” Urszula Pó³torak - nominowana za dzia³alnoœæ harcersk¹; Sandra Furmaniak i Wiktoria Kapuœciñska - wolontariat biblioteczny (na zdjêciu powy¿ej laureaci stoj¹ od lewej w tej w³aœnie kolejnoœci).
W opinii uczniów na tytu³ najmilszych zas³u¿yli sobie Dominika Œliwiñska i Mateusz Czerwiñski, który ponadto uznany zosta³ za najlepszego sportowca, a przy tym dobrze rokuj¹cego pi³karza, nie dziwi zatem, ¿e
naukê we wroc³awskim XI LO bêdzie ³¹czyæ z zajêciami w szkó³ce pi³karskiej Œl¹ska Wroc³aw (na zdjêciu obok).
Adam Karolczuk

4 czerwca po raz kolejny odby³a siê Gala Laureatów Powiatowych Konkursów w roku szkolnym 2013/2014. Jak co roku,
uroczystoœæ odby³a siê w auli Pañstwowej Szko³y Muzycznej I stopnia im. Oskara Kolberga w Lubaniu. W tym roku wœród
najlepszych uczniów naszego powiatu znaleŸli siê równie¿ przedstawiciele MZS w Œwieradowie-Zdroju:
Dominik Feliñski, który zaj¹³ III miejsce w VI POWIATOWYM KONKURSIE PLASTYCZNYM pod nazw¹ TU JEST MOJE
MIEJSCE.
Jakub Olszewski - II lokata w VII POWIATOWYM KONKURSIE JÊZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS V-VI.
Enoch Szymocha - finalista etapu wojewódzkiego konkursu ZDOLNY ŒL¥ZAK GIMNAZJALISTA (JÊZYK NIEMIECKI DLA
GIMNAZJALISTÓW).
Jacek ¯ol - III miejsce w VI POWIATOWYM KONKURSIE BIOLOGICZNYM.

COTTONINA VILLA MINERAL SPA & RESORT
zaprasza wszystkich do wziêcia udzia³u w
konkursie dotycz¹cym wiedzy o historii tego niezwyk³ego miejsca. W trakcie rewitalizacji zabytkowych budynków staraliœmy siê jak najwierniej zachowaæ ich stan oryginalny. Te odnowione
mury to ponad 150 lat historii, o której dowiadujemy siê nieustannie czegoœ nowego. Jednak to wyj¹tkowe miejsce kryje w sobie jeszcze wiele
tajemnic.
Zachêcamy wszystkich Pañstwa do podzielenia siê z nami cenn¹ wiedz¹ dotycz¹c¹ historii Willi
Fabrykanta i mieszcz¹cej siê w niej niegdyœ fabryki. Najbardziej wartoœciowymi znaleziskami bêd¹
fakty, opowieœci, anegdoty, dokumenty, zdjêcia oraz pocztówki.
Mamy nadziejê, ¿e pomog¹ nam Pañstwo w zachowaniu historii Hotelu, która jest czêœci¹ historii tych piêknych okolic.
Dla najbardziej zaanga¿owanych osób czekaj¹ atrakcyjne
nagrody! Wszystkie osoby zainteresowane prosimy o przesy³anie informacji na adres mailowy info@cottonina.pl
lub o kontakt z Bartoszem Sójk¹ pod numerem telefonu 75 78
45 500

Paszporty rozdane
W Szkole Podstawowej nr 2 dobiega
koñca realizacja projektu „Dzia³anie paszportem do sukcesu”, finansowanego kwot¹
40.794 z³, z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki, zapocz¹tkowanego w
sierpniu ub. roku. W ramach szeœciu zadañ projektowych prowadzone by³y zajêcia
dla wszystkich 41 uczniów klas IV-VI oraz
czterech uczennic klasy trzeciej.
Przeprowadzono 470 godzin zajêæ wspieraj¹cych uczniów oraz rozwijaj¹cych zainteresowania polonistyczne, matematyczne i
przyrodnicze. Uczestnicy zajêæ przyswajali
wiedzê i umiejêtnoœci w sytuacjach praktycznych: pisz¹c artyku³y prasowe, przeprowadzaj¹c wywiady, wydaj¹c dwumiesiêcznik, opracowuj¹c projekty architektoniczne,
buduj¹c makietê szko³y marzeñ, prowadz¹c
sklep z artyku³ami budowlanymi czy opracowuj¹c ulotki i oferty biur turystycznych,
po uprzednim, samodzielnym zgromadzeniu
materia³ów podczas wycieczek. Uczniowie
wsparci zostali równie¿ przez profesjonalistów. M³odzi redaktorzy zwiedzili redakcjê
dwutygodnika „Ziemia Lubañska”, gdzie
spotkali siê z sekretarzem redakcji Teres¹
Krask¹, natomiast „pracownicy” biur podró¿y goœcili w Centrum Turystycznym „TomWoj” w Œwieradowie, a Tomasz Kaczmarek
przedstawi³ im tajniki tej profesji.

Zajêcia realizowane by³y zaledwie 10
miesiêcy, a przynios³y wiele cennych rezultatów. Poza podniesieniem poziomu wiedzy
i umiejêtnoœci oraz rozwojem zainteresowañ
i uzdolnieñ uczestników, co by³o g³ównym
celem projektu, uczniowie zredagowali 105
artyku³ów prasowych, wydali 150 egzemplarzy dwumiesiêcznika „Pismaki”, opracowali
2 ulotki oraz 2 wielowariantowe oferty biur
turystycznych (w tym jedn¹ w wersji elektronicznej), wykonali makietê szko³y marzeñ
(na zdjêciu obok) oraz 7 projektów architektonicznych pomieszczeñ szkolnych. Efekty
swojej pracy uczniowie zaprezentowali 25
czerwca, podczas uroczystego podsumowania projektu.
Korzystaj¹c z okazji pragnê podziêkowaæ
Burmistrzowi Miasta, jako przedstawicielowi Gminy Miejskiej Œwieradów-Zdrój oraz
partnerowi projektu, T. Krasce i T. Kaczmarkowi - za bezcenne rady oraz sugestie, rodzicom uczniów - za umo¿liwienie im udzia³u
w dodatkowych zajêciach, a przede wszystkim samym uczniom - za udzia³ w zajêciach
w dni wolne od nauki, kiedy ich kole¿anki i
koledzy odpoczywali. Dziêkujê równie¿ nauczycielkom: Teresie Jurewicz, Agnieszce
Radewce oraz Agnieszce Kotliñskiej - za prowadzenie zajêæ w dni wolne od pracy.
Ma³gorzata Gettner
- koordynator projektu

Przepis na Superbabkê

Superbabki od lewej: Ludwika Zgliñska, Agnieszka Moroz, Agnieszka Sochañska , Ma³gorzata Dzik, Ma³gorzata Soko³owska i Marta Kubiak (fot. Anna Buksa).
„Ruszy³am siê z domu”. „Efekty przeros³y oczekiwania”. „Nie wiedzia³am, ¿e mam w sobie tyle si³y i
wytrwa³oœci”. „Schud³am!” - to tylko niektóre odpowiedzi, jakie absolwentki programu „Zrzuæ do wakacji”
udzieli³y w ankiecie podsumowuj¹cej projekt. Program zosta³ zorganizowany przez Interferie Aquapark
Sport Hotel w Œwieradowie. Siedem Pañ od 16 maja do 24 czerwca dwa razy w tygodniu po pó³torej
godziny biega³y, p³ywa³y, jeŸdzi³y na rowerze i uprawia³y nordic walking, wszystko pod okiem profesjonalnego trenera. Efekty? Jest siê czym chwaliæ. 20 kg zgubionych przez wszystkie uczestniczki razem. Pojedynczo œrednio po 2-3 kg.
Prawdziw¹ rekordzistk¹ i jednoczeœnie zwyciê¿czyni¹ programu zosta³a Ma³gorzata Soko³owska, która
na œwieradowskich szlakach zgubi³a 5,6 kg. Mo¿na? Mo¿na! Kluczem do takiego sukcesu by³a przede
wszystkim determinacja, urozmaicony trening i towarzystwo, bo zrzucanie kilogramów w dobranej ekipie
idzie ekspresowo. Efekty dodane? Nowe przyjaŸnie, pewnoœæ siebie i uzale¿nienie od ruchu.
Wszystkie panie chc¹ kontynuowaæ udzia³ w programie i szczerze przyznaj¹, ¿e wtorki i czwartki bez
treningu to ju¿ nie to samo. Dlatego Interferie Aqua Park Sport Hotel uruchamia letni¹ edycj¹ programu
pod has³em „Trzymaj formê”. Zapisy potrwaj¹ do 13 lipca. Szczegó³y pod numerem 75 78 16 750 oraz
na profilu facebookowym /Aquapark Interferie Sport Hotel.
Katarzyna Harbul-Ba³a

POKL 9.5 Projekt ,,Dzia³anie paszportem do sukcesu”
Fundacja na Rzecz Rozwoju Spo³ecznoœci Lokalnej
„Œwieradów-Czerniawa”

Projekt jest wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego

I co dalej, gimnazjalisto?
Jeszcze nie umilk³y echa poloneza na
balu gimnazjalnym i braw dla najlepszych
podczas rozdania nagród i œwiadectw, gdy
jak co roku zajrzeliœmy – z pomoc¹ informatyka szko³y Rafa³a Matelskiego – na
wirtualn¹ stronê rekrutacyjn¹, na której
precyzyjnie ulokowano naszych absolwentów w szko³ach ponadgimnazjalnych.
W tym roku absolutnym rekordzist¹, gdy
chodzi o pozyskiwanie uczniów œwieradowskich, jest Zespó³ Szkó³ Licealno-Gimnazjalnych w Mirsku – przyj¹³ a¿ 16 naszych
uczniów, z których po³owa wybra³o LO (5
pójdzie do klasy biologiczno-chemicznej, a
3 – do matematyczno-fizycznej), a druga
po³owa Technikum Hotelarsko-Turystyczne (5 wybra³o zawód technika hotelarza, a
jeden chce byæ technikiem obs³ugi turystycznej).
Skoro ju¿ by³a mowa o liceum mirskim,
warto uzupe³niæ listê licealistów: szeœcioro
pójdzie do ZSP im. KZL (po troje w klasie
jêzykowej i w klasie biologiczno-chemicznej), troje uda siê do ZSP im. A. Mickiewicza
w Lubaniu (po jednym uczniu w klasach:
matematyczno-fizyczno-informatyczna, biologiczno-chemiczno-matematyczna, polskogeograficzno-angielska), po dwoje chce
uczyæ siê w LO im. ¯eromskiego w Jeleniej
Górze (w klasie matematyczno-fizycznej) i w
Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 2 w
Lubaniu (klasa z rozszerzeniem polsko-historyczno-matematycznym), zaœ pojedynczych wyborów dokonali absolwenci id¹cy
do klasy lotniczej w Lubomierzu, do klasy
policyjnej w Piechowicach oraz do klasy

sportowej w XI LO we Wroc³awiu (z mo¿liwoœci¹ uczestnictwa w szkó³ce pi³karskiej
Œl¹ska Wroc³aw). Lista licealna liczy wiêc 24
osoby i zdecydowanie wiedzie prym w fazie
rekrutacyjnej.
Wiceliderem jest bran¿a hotelarska - do
wspomnianej ju¿ ósemki z Mirska trzeba jeszcze doliczyæ troje uczniów, którzy wybrali
specjalnoœæ technika obs³ugi turystycznej
w jeleniogórskim Zespole Szkó³ Ekonomiczno-Turystycznych, jeden w ten samej szkole bêdzie siê kszta³ciæ na hotelarza, zaœ pojedynczych wyborów w tej samej specjalnoœci dokonali równie¿ uczniowie, którzy bêd¹
kontynuowaæ naukê w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Biedrzychowicach i w
Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych im.
Kombatantów Ziemi Lubañskiej w Lubaniu,
a listê zaœ zamyka jeden technik ¿ywienia i
us³ug gastronomicznych w tej ostatniej szkole - w sumie 15. m³odych œwieradowian!
A poza tym czworo uczniów wybra³o
specjalizacjê informatyczn¹ (troje w jeleniogórskim „Elektroniku” i jeden w ZSP im. A.
Mickiewicza w Lubaniu). Jest te¿ dwóch leœników w gryfowskim technikum i jeden
weterynarz w jeleniogórskim Zespole Szkó³
Przyrodniczo-Us³ugowych.
Listê zamyka szeœcioro absolwentów,
którzy naukê bêd¹ kontynuowaæ w szko³ach
zawodowych (troje w ZSP im. KZL w Lubaniu – specjalnoœæ wielozawodowa, dwoje w
ZSZ Gryfów – równie¿ wielozawodowa, jeden mechanik samochodowy w jeleniogórskim „Mechaniku”).
Adam Karolczuk
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Kolejowe perspektywy
Pojawi³y siê nowe informacje, dotycz¹ce linii
kolejowej Gryfów – Œwieradów- Zdrój. W maju br.
Urz¹d Marsza³kowski Województwa Dolnoœl¹skiego zwróci³ siê do PKP o przekazanie przeznaczonych do likwidacji lub nieczynnych linii kolejowych. W obszarze zainteresowania woj. dolnoœl¹skiego s¹ nastêpuj¹ce odcinki linii kolejowych: Jelenia Góra – Mys³akowice – Karpacz; Gryfów Œl
– Mirsk – Œwieradów Nadleœnictwo
Nadleœnictwo; Wroc³aw G³ówny – Œwidnica – Jedlina Zdrój wraz z
³¹cznic¹ nr 771 na odcinku Œwidnica Przedmieœcie – Œwidnica Miasto; Kobierzyce – Pi³awa Górna; Legnica – Lwówek Œl¹ski; Jerzmanice Zdrój –
Marciszów; Chojnów – Rokitki; K³odzko Nowe –
Stronie Œl¹skie
Wojciech Zdanowski, dyrektor departamentu
infrastruktury w UMWD, potwierdza te informacje,
ale jednoczeœnie podkreœla, ¿e lista linii kolejowych przeznaczonych do przejêcia przez województwo nie jest jeszcze zamkniêta. Szlaki s¹ w bardzo
z³ym stanie i wymagaj¹ gruntownego remontu. S¹
na to pieni¹dze - wed³ug obecnego projektu Regionalnego Programu Operacyjnego na inwestycje kolejowe do 2020 roku zostanie przeznaczonych 500 mln z³, a 150 mln z³ na tabor – jest to
wiele wiêcej ni¿ w
latach 2007-2013,

w których na kolej wydano tylko ok. 100 mln z³.
Zdaniem urzêdników Departamentu Infrastruktury w UMWD to wystarczy na rewitalizacjê przejêtych linii. Warunkiem przekazania linii kolejowych
samorz¹dowi jest spe³nienie wymogów ustawowych.
- Szlaki nie bêd¹ce liniami o znaczeniu pañstwowym mog¹ byæ przekazane nieodp³atnie na
w³asnoœæ jednostce samorz¹du, pod warunkiem,
¿e ten z³o¿y wniosek o uruchomienie przewozów
kolejowych na konkretnej linii, przy czym musi ona
byæ po³¹czona z sieci¹ kolejow¹ - wyjaœnia Bart³omiej Sowa.
Od 18 maja do 19 czerwca zosta³y przeprowadzone konsultacje spo³eczne w ramach „Roboczego Projektu Programu Dzia³añ Zintegrowanych Inwestycji TTer
er
ytorialnych Agloerytorialnych
meracji Jeleniogórskiej"
Jeleniogórskiej". Wœród zadañ na
lata 2015-2021 znajduje siê projekt odbudowy linii kolejowej Mirsk - Pobiedna oraz Mirsk - Œwieradów .
Ciekawostk¹ jest fakt, ¿e de facto linia kolejowa do Œwieradowa praktycznie nie istnieje, a mimo
to zainteresowanie prowadzeniem przewozów pasa¿erskich na tej trasie s¹: Koleje Dolnoœl¹skie,
Przewozy Regionalne oraz prywatna firma transportowa z Kalisza. Jest to tylko dowód na to, jak
jest postrzegany Œwieradów - miasto rozwijaj¹ce

Poprzeæ lub skomentowaæ projekt mo¿na za poœrednictwem internetu:
http://www.petycjeonline.com/kolej_gor_izerskich_-_jindrichovice_pod_smrkemczwieradow_zdr
http://bip.mirsk.pl/wiadomosci/1/print/231487 - konsultacje
http://wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/1,35771,16022456.html - Ÿród³o informacji oraz mapa
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siê, z perspektywami na przysz³oœæ, co z biegiem
czasu bêdzie mia³o odzwierciedlenie w potokach
pasa¿erskich. W przypadku odbudowy trasy Œwieradów - Gryfów bêdzie mo¿na uruchomiæ bezpoœrednie po³¹czenie kolejowe ze stolic¹ Dolnego
Œl¹ska - poprzez przed³u¿enie do Œwieradowa ju¿
istniej¹cego po³¹czenia Lubañ – Wroc³aw (przez
Wêgliniec - cztery kursy dziennie), czy z Zielon¹
Gór¹ (Lubañ – Zielona Góra przez Zgorzelec). W
okresie letnim i zimowym (ferie) warto by³oby pomyœleæ o uruchomieniu weekendowego (pi¹tek,
sobota, niedziela) po³¹czenia z uzdrowiskiem Ko³obrzeg - przez Lubañ, Zgorzelec, ¯ary, Zielon¹
Górê, Szczecin, ewentualnie tylko do Szczecina.
Co do koncepcji po³¹czeñ odcinka Œwieradów
- Mirsk - Pobiedna - Jindøichovice planowane jest
przed³u¿enie obecnych czterech kursów Liberec Jindøichovice do Œwieradowa, a w weekendy oraz
w wakacje i ferie zimowe dodatkowo mo¿na po³¹czyæ Œwieradów ze Szklarsk¹ Porêb¹ (przez Frydlant, Liberec i Harrachov). Opr. Artur Kotlarek

Odkrywcy Gór Izerskich -

sezon trzeci!

Zapraszamy Pañstwa do aktywnego wypoczynku podczas wêdrówki szlakiem „Œladem Izerskich
Tajemnic”. Na szlaku czeka 17
atrakcji turystycznych oznakowanych za pomoc¹ kamieni-g³azów.
Na ka¿dym z kamieni znajduje siê
ogromna p³askorzeŸba, a na 14 z
nich - tajemniczy piktogram do odrysowania. Pozosta³e trzy tabliczki
z piktogramami zostan¹ uzupe³nione w najbli¿szym czasie. Bior¹c
udzia³ w tej zabawie, ka¿dy kto odnajdzie 14 tajemniczych miejsc i
odwzoruje na kartach papieru piktogramy, a nastêpnie zg³osi siê do
referatu promocji gminy w Urzêdzie
Miasta ul. 11 Listopada 35, otrzyma pami¹tkowy „Certyfikat Odkrywcy” i zostanie wpisany do
„Ksiêgi Odkrywców Gór Izerskich”.
Pierwszych 200 osób otrzyma tak¿e kubki z nowymi wizerunkami
¯abki Kwisi.
Szlak zosta³ otwarty w sierpniu
2012 r. i w pierwszym sezonie 140
osobom uda³o siê odrysowaæ co najmniej
10 tajemniczych znaków na kamieniach.
Pierwszym stu osobom, które zg³osi³y siê
do referatu promocji gminy, rozdano koszulki z nadrukiem wszystkich p³askorzeŸb
umieszczonych na kamieniach.
W ubieg³ym roku zainteresowanie wzros³o i w Ksiêdze Odkrywców Gór Izerskich
wpisanych zosta³o 188 osób, które mia³y
utrudnione zadanie, poniewa¿ musia³y zdo-

byæ wszystkich 14 znaków. Dla 150 osób
ufundowano kubeczki z wizerunkiem ¯abki
Kwisi. Cieszy nas fakt, i¿ górska zabawa wci¹gnê³a ca³e rodziny przebywaj¹ce w Œwieradowie na wypoczynku, które podczas wakacji odwiedza³y nas t³umnie, przynosz¹c zeszyty zape³nione piktogramami. Najwiêcej
osób bior¹cych udzia³ w zabawie przyjecha³o do nas ze Szczecina, Zielonej Góry, Warszawy i Wroc³awia. (MHD)

