NR 6 (211) 15 CZERWCA 2016

NOTATNIK nr 7 (212) zostanie dostarczony do punktów kolporta¿u 13 lipca

Co to siê dzia³o, co siê dzia³o...! (w maju i w czerwcu)

Bus ju¿ do Œwieradowa przyjecha³. A kiedy ruszy w drogê - o tym na str. 5.

Fot. Tomasz Chmielowiec

Ok. 300 motocykli przejecha³o 15 maja ulicami miasta na inauguracjê II Rodzinnego Pikniku
Moto–Bluesowego, który odbywa³ siê przy Domu Uzdrowiskowym „Sanus”. Wiêcej na str. 3.

Ksiê¿na Anna w obecnoœci królowej Bony (siedzi na tronie) odczytuje wa¿ny przekaz z kodeksu rycerskiego: „Rycerz damê sw¹ mi³uje z ca³ego serca i pisze dla niej pieœni!” (str. 3 i 4).

Dzieci to najwdziêczniejsza widownia œwiata - na spektaklu Teatru Ma³e Mi wystarczy³a im
rozpostarta na trawie p³achta, a ca³¹ resztê zapewnili aktorzy, o czym piszemy na str. 12.

František Petranyi z Czech, uczestnik IV Miêdzynarodowego Pleneru Artystycznego, i jego
rzeŸba pt. TURYSTA. O finale tej imprezy mo¿na wiêcej przeczytaæ na str. 8.

URZ¥D MIASTA
ul. 11 Listopada 35
PARTER

Burmistrz Miasta – Roland Marciniak: 75 7816-119; Sekretariat Burmistrza – Krystyna Kisiel: 75 78-16-489, fax 75 78-16-585 - pok.
1d; Skarbnik – Iwona Kosmala: 75 78-16-234
- pok. 1a; op³aty za u¿ytkowanie wieczyste,
op³ata uzdrowiskowa - Katarzyna Barczyszyn,
op³ata za œmieci, op³aty za œrodki transportu –
Ma³gorzata Milichiewicz, czynsze, op³ata za
wodê i œcieki – Jowita Worotnicka, : 75 7816-659 - pok. 1b; podatki i op³aty lokalne Anna Leœniak,wymiar podatku od nieruchomoœci - Magdalena Szukiewicz - 75 78-16452 - pok. 1c; sprawy bud¿etowe – Ewelina
Ostrowska-May - 75 78-17-092 - pok. 3; zastêpca kierownika 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. 1f
(obok sekretariatu); Referat Gospodarki Nieruchomoœciami i Zagospodarowania Przestrzennego – Rafa³ May (kier.ownik) , Joanna
Szczekulska - 75 78-17-297 - pok. 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. 21a; Referat Gospodarki Miejskiej, Inwestycji i Ochrony Œrodowiska, kierownik – Eugeniusz Grabas: 75 78-17-071 - pok. 21b;
gospodarka mieszkaniowa - W³adys³aw RzeŸnik, utrzymanie czystoœci, organizacja ruchu
drogowego, oœwietlenie drogowe i parkowe Grzegorz Zaj¹c, funkcjonowanie systemu odbioru odpadów komunalnych - Marcin Roso³ek: 75 78-16-324 - pok. 21c; Anna Mazurek,
Mariusz Pysz, Wojciech Cielecki: 75 78-16970 - pok. 21d; wodoci¹gi i kanalizacja – Izabela Jurczak, ochrona œrodowiska - Kamila
Jednorowska-Mêcina: 75 78-16-343 - pok.
22. Referat Promocji Gminy, Turystyki, Kultury
i Sportu, kierownik – Dorota Marek: 75 7136-482 - pok. 23; turystyka, kultura i sport –
Monika Hajny-Daszko: 75 71-36-483 i 75 7816-350; informatyk - Tomasz Chmielowiec 75 71-36-483, fax 75 78-16-221 - pok. 24b.
Inspektor ds. organizacyjnych i oœwiatowych
– Jolanta Bobak: 75 78-17-668 - pok. 24c.

III PIÊTRO

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

UM ul. Pi³sudskiego 15

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

OŒWIATA I KULTURA
Przedszkole Miejskie: 75 78-16-339; Miejski Zespó³ Szkó³: 75 78-16-373, 75 78-16-668; 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 IZERKA: 75 78-16-394.
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Piotr Bigus
tel. 75 78 45 325
p.bigus@
swieradowzdroj.pl

Niech siê stanie œwiat³oœæ
Ju¿ w tym miesi¹cu pierwsze firmy i instytucje, a tak¿e osiedle przy ul. Korczaka
zostan¹ pod³¹czone do Œwieradowskiej Magistrali Œwiat³owodowej, któr¹ buduje nasz
lokalny operator telekomunikacyjny - firma Info-Tom S.C. Obecnie trwa uk³adanie
kabli i doprowadzanie ich do poszczególnych
budynków. W zwi¹zku z wieloma zapytaniami o mo¿liwoœæ pod³¹czenia siê do ŒMŒ informujemy, ¿e proces projektowania sieci
na kolejne etapy zosta³ ju¿ rozpoczêty i kolejni odbiorcy s¹ w nim uwzglêdniani. Przy
okazji warto przybli¿yæ naszym Czytelnikom, jakie wady i zalety ma sieæ œwiat³owodowa i dlaczego tak wa¿ne jest, ¿eby opleœæ
ni¹ jak najwiêkszy obszar naszego miasta.
Czym jest œwiat³owód? To nic innego, jak
kolejne medium do przesy³ania danych miêdzy ró¿nymi punktami, z t¹ jednak¿e ró¿nic¹,
¿e jest to medium bardzo pojemne, przez które mo¿na przes³aæ ogromn¹ iloœæ danych.
W œwiat³owodach do transmisji informacji
wykorzystywana jest wi¹zka œwiat³a, która
jest odpowiednikiem pr¹du w innych kablach.
Porównuj¹c je do kabla miedzianego i jego

wydajnoœci, ró¿nica jest taka, jak miêdzy górskim strumykiem a Wis³¹. Nie wchodz¹c
w bardzo szczegó³owy opis, œwiat³owód to
po prostu bardzo cienka (cieñsza ni¿ ludzki
w³os) i bardzo d³uga szklana rurka (szk³o kwarcowe), w której przemieszczaj¹ siê z prêdkoœci¹ œwiat³¹ dane zapisane w jego wi¹zce.
Jakie zatem s¹ zalety stosowania œwiat³owodu? Tych mo¿emy wymieniæ kilka, zaœ najwa¿niejsze z nich to: ogromna pojemnoœæ informacyjna pojedynczego w³ókna, ma³e straty we w³óknie œwiat³owodowym, daj¹ce mo¿liwoœæ przesy³ania sygna³ów na znaczne odleg³oœci, ca³kowita odpornoœæ na zak³ócenia
i przes³uchy elektromagnetyczne (niestraszne im burze), a z uszkodzeñ – nieodporne tylko na mechaniczne, ma³a masa i niewielkie
wymiary w porównaniu do kabla miedzianego (np. w 7-milimetrowej œrednicy z powodzeniem mieszcz¹ siê 72 w³ókna œwiat³owodu wraz z ca³¹ jego os³on¹), bezpieczeñstwo
pracy (brak napiêcia, brak iskrzenia), znacznie utrudniony (praktycznie niemo¿liwy)
pods³uch przesy³anych danych, du¿a niezawodnoœæ poprawnie zainstalowanych tras
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œwiat³owodowych.
A wady? No, tych te¿ nie jest ma³o, ale
wynikaj¹ one g³ównie z samej technologii ich
monta¿u i ³¹czenia. Do wad zaliczyæ nale¿y
z³o¿onoœæ instalacji - wymagane jest stosowanie kosztownych, specjalistycznych narzêdzi oraz bardzo wysok¹ cenê, nie tyle samego kabla, co urz¹dzeñ dostêpowych i monta¿owych. Do³¹czenie nowego urz¹dzenia
wymaga wy¿szych kwalifikacji. Koszt narzêdzi potrzebnych np. do po³¹czenia œwiat³owodów, tzw. spawarki, siêgaj¹ kilkudziesiêciu tys. z³otych. Jednak raz dobrze po³o¿ona
sieæ œwiat³owodowa bêdzie s³u¿y³a przez lata.
Za³ó¿my, ¿e jakaœ firma ma na terenie naszego miasta kilka lokalizacji, miêdzy którymi
jest wymagana szybka wymiana informacji.
Sieci¹ œwiat³owodow¹ mo¿e po³¹czyæ takie
lokalizacje i pracowaæ tak, ¿e wymiana danych miêdzy nimi bêdzie siê odbywaæ praktycznie bez ¿adnych opóŸnieñ. Inny przyk³ad,
to np. dostarczenie szybkiego ³¹cza internetowego do jednej z tych lokalizacji i udostêpnianie go reszcie obiektów, co niesie za sob¹
oszczêdnoœci na op³atach za dostêp do sieci.
Po ³¹czach œwiat³owodowych mo¿na dostarczaæ nie tylko internet, ale tak¿e wiele innych us³ug, jak chocia¿by sygna³ telewizyjny. Taki sygna³ jest odporny na burze, wiatr,
œnie¿yce czy oblodzenie anteny satelitarnej,
z czym wielu z naszych mieszkañców w zimie
na problemy. Wszystko to piêkne brzmi, lecz
wykonanie takiej sieci i dotarcie z ni¹ do przys³owiowego Kowalskiego wymaga wielkich
nak³adów pracy i pieniêdzy. Jednak wczeœniej
czy póŸniej taka sieæ powstanie i w³aœnie jej
zal¹¿ek jest budowany.
Oczywiœcie, w pierwszej kolejnoœci zostan¹ pod³¹czeni duzi odbiorcy, którym zale¿y na szybkim i co najwa¿niejsze – na bezawaryjnym dostêpie do sieci i s¹ w stanie za
to zap³aciæ, nastêpnie domy wielorodzinne
i na koñcu jednorodzinne.
Czy internet po sieci œwiat³owodowej
bêdzie dro¿szy? Niekoniecznie, gdy¿ samo
po³o¿enie sieci mo¿e i jest doœæ drogie, ale
jej póŸniejsze utrzymanie jest tañsze ni¿ tradycyjnych mediów transmisyjnych, wiêc jedynie, co bêdzie rosn¹æ, to prêdkoœci dostêpu, a nie ceny.
Rafa³ Matelski

Godziny pracy UM

Punkty kolporta¿u
NOTATNIKA ŒWIERADOWSKIEGO

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

ŒWIERADÓW - sklep EKO (ul. Sienkiewicza), sklep odzie¿owy A&J
(róg ul. Zdrojowej i Piastowskiej), sklep AGD (ul. Piastowska), hurtownia
papierosów (ul. Piastowska), sklep spo¿ywczy (róg. ul. Zdrojowej i Sienkiewicza), kiosk gazetowy (ul. Zdrojowa), pijalnia wody mineralnej (Dom Zdrojowy), sklep na os. Korczaka, sklep LEWIATAN (ul. Górska), stacja paliw
ORLEN (ul. 11 Listopada), sklep przy ul. Chopina, sklep CUDA WIANKI
(w „Biedronce” - ul. 11 Listopada), sklep przy ul. Pi³sudskiego (d. FATMA),
Miejska Biblioteka Publiczna IZERKA (ul. M. Sk³odowskiej-Curie).
OR£OWICE - sklep motoryzacyjny Wac³awa Chwaszcza.
CZERNIAWA - delikatesy Agnieszki Syrewicz (ul. G³ówna),

sklep Ireny
Korty (ul. Sanatoryjna), „Czarci M³yn” (ul. Rolnicza), biblioteka szkolna w
Szkole Podstawowej nr 2 (ul. Sanatoryjna).
Najbli¿sze numery „Notatnika” uka¿¹ siê 13 lipca i 10 sierpnia, a materia³y
do poszczególnych wydañ prosimy dostarczaæ w nieprzekraczalnych terminach 29 czerwca i 27 lipca br.

Od 1 listopada 2015 r. do 31 paŸdziernika 2016 r. na mocy uchwa³y Rady Miasta Œwieradów-Zdrój nr XV/
73/2015 z 30 wrzeœnia ub.r. ceny wody i œcieków oraz wysokoœæ op³aty abonamentowej pozostaj¹ bez
zmian i wynosz¹: woda 4,37 z³/m 3, œcieki - 4,92 z³/m3, sta³a op³ata abonamentowa - 4,94 z³ za miesi¹c.
Zmianie nie ulega te¿ stawka za przy³¹czenie nieruchomoœci do urz¹dzeñ wodoci¹gowych oraz kanalizacyjnych, która wynosi 184,50 z³.
W wypadkach nag³ych awarii sieci wod-kan mo¿na dzwoniæ pod nr tel. 512 243 901.

Piknik ze spo³ecznym przes³aniem
15 maja w Uzdrowisku Œwieradów-Czerniawa Sp. z o.o. – Grupa PGU przy Hotelu
Zdrojowym SANUS odby³ siê II Rodzinny
Piknik Moto–Bluesowy. Impreza rozpoczê³a siê tradycyjnie parad¹ motocyklow¹ po ulicach miasta, na któr¹ przyby³o 330 motocyklistów – to nasz nowy rekord, za co wszystkim bardzo dziêkujemy. Tradycyjnie odwiedzili nas goœcie z wielu zak¹tków kraju,
miêdzy innymi z Gorzowa Wielkopolskiego, Rawicza, Œwidnicy, Wa³brzycha, Wroc³awia, Oleœnicy, Konina, Piotrkowa Trybunalskiego oraz Nysy i Rybnika.
Po zakoñczeniu przejazdu wszyscy udali
siê na g³ówn¹ p³ytê przy hotelu, gdzie ka¿dy
coœ móg³ znaleŸæ dla siebie. Najm³odsi mieli
do swojej dyspozycji ró¿nego rodzaju dmuchane œlizgawki ufundowane przez Urz¹d
Miasta oraz darmowy s³odki poczêstunek.
Animatorzy zadbali, aby buŸki naszych milusiñskich by³y kolorowe i weso³e.
Piknik poœwiêcony by³ naszemu ma³emu
mieszkañcowi Miko³ajkowi Dudzie, który jest
podopiecznym Fundacji „Zd¹¿yæ z pomoc¹”
w Warszawie. Formy zbierania pieniêdzy by³y
ró¿ne: poprzez loteriê, licytacjê oraz dobrowolne datki wrzucane do oryginalnej skarbony wykonanej i ofiarowanej przez Nadleœnictwo Œwieradów. £¹czna kwota, jak¹ uda³o nam siê zebraæ, wynios³a 5.687,93 z³.
Ponownie zosta³a te¿ zorganizowana
zbiórka krwi dla osób poszkodowanych
w wypadkach drogowych; tym razem zebrano 9,5 litra. Wszystkim ofiarodawcom bardzo serdecznie dziêkujemy!
Podczas imprezy odby³y siê pokazy kulinarne wykonane przez Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Biedrzychowicach. Oczywiœcie, nie mog³o zabrakn¹æ konkursów, pierwszy z nich to „Mocarny Kufel”, drugi to
„2 cebulki”, a nagrodami by³y akcesoria motocyklowe, czyli bluzy, rêkawice i koszulki.
Pomiêdzy wystêpami muzycznych zespo³ów mieliœmy okazjê podziwiaæ dwa pokazy
wykonane przez Karkonoskie Stowarzyszenie AIKIDO, które uœwiadomi³y nam, ¿e ka¿dy, niezale¿nie od wieku, mo¿e wprawiaæ siê
w tej piêknej japoñskiej sztuce walki.
O oprawê muzyczn¹ zadba³y zespo³y
Black Street Noise, Solarisroad, £owcy Bluesa, Trio Harley Bend, Dominika Kurêda ze
swym przepiêknym wokalem oraz gwiazda
wieczoru - SEBASTIAN RIEDEL. Ca³a impreza zakoñczy³a siê pokazem fajerwerków
z brzmieniem ponadczasowego piêknego ka-

wa³ka Ryœka Riedla
pod tytu³em „Victoria”
wykonanym przez
jego syna Sebastiana.
Chcielibyœmy bardzo podziêkowaæ za
pomoc w organizacji
wszystkim zaanga¿owanym osobom, w
szczególnoœci zaœ Mariuszowi Draganowi
z Gryfowa Œl¹skiego,
policjantom ze œwieradowskiego Rewiru
Dzielnicowych i stra¿akom z OSP oraz
sponsorom, takim jak:
Urz¹d Miasta w Œwieradowie-Zdroju, Regionalne Centrum

Po bokach stoj¹ rodzice Miko³aja - Rados³aw i Katarzyna, w œrodku bohater wieczoru na rêkach Rolanda Gliszczyñskiego, komandora zlotu, po jego prawej rêce Agnieszka Hryñko, a po lewej - Sylwia Bieñ.

U góry - uczestnicy i widzowie gry „2 cebulki”, z prawej pokazy sztuki
aikido, obok - Sebastian Riedel, który jest kontynuatorem spuœcizny artystycznej swego ojca Ryszarda, za³o¿yciela grupy D¯EM.
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wa³brzychu, Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalny im. M. Konopnickiej w Biedrzychowicach, Polska Grupa
Uzdrowisk, Nadleœnictwo Œwieradów, Ski&Sun Œwieradów-Zdrój, Cottonina Villa&Mineral Spa Resort, Hotel Malinowy Dwór, Interferie Aquapark Sport Hotel, Interferie Hotel Bornit w Szklarskiej Porêbie, Hotel
Bia³y Kamieñ, Azarex Sp. z o.o. w Gryfowie Œl¹skim, jak równie¿ wszystkim pozosta³ym fundatorom.
Tekst Sylwia Bieñ, zdjêcia Mariusz Dragan

Grillowanie przy m³ynie

21 maja ju¿ po raz czwarty Fundacja na
Rzecz Rozwoju Spo³ecznoœci Lokalnej Œwieradów-Czerniawa przy finansowym wspó³udziale Gminy Miejskiej Œwieradów-Zdrój
zorganizowa³a imprezê pod has³em „Czerniawskie grillowanie”, która tradycyjnie ju¿
goœci³a pod Czarcim M³ynem.
Rozpoczêto od konkursu na potrawê
z grilla. W poprzednich latach w tej kategorii
dominowa³y: karkówka, pstr¹g i skrzyde³ka,
a w tym roku bohaterem dnia by³y szasz³yki.
Do konkursu stanê³o piêæ rodzin, które przeœciga³y siê w pomys³ach na pyszne danie:
z warzywami, z sosami, z p³atkami migda³owymi itp.
W tym czasie dzieci mia³y konkurs plastyczno-kulinarny. Na talerzach z twaro¿kiem
nale¿a³o stworzyæ obrazek z ró¿nych warzyw
i dodatków: pomidorów, ogórków, sa³aty,
szczypiorku, rzodkiewki i ¿ó³tego sera. Efekt
by³ taki, ¿e trudno by³o wy³oniæ najlepsz¹ pracê, dlatego wszyscy zostali zwyciêzcami
i otrzymali nagrody w postaci kolorowych
magnesów, np. na lodówkê.
Przez ca³y czas imprezy najm³odsi mogli
te¿ korzystaæ z kolejki która, ustawiona na
placu przed m³ynem, jeŸdzi³a po specjalnych

torach, co najwa¿niejsze - za darmo!
Po zmaganiach dzieci przyszed³ czas na
degustacjê szasz³yków i wy³onienie zwyciêskiej trójki. Komisja mia³a nie lada zadanie,
ale wspólnie ustali³a, i¿ I miejsce nale¿y do
Agnieszki Ogonowskiej, II - do Jolanty Mitury, a III - do Ma³gorzaty Adamowskiej. Nagrody by³y bardzo atrakcyjne. Panie otrzyma³y sprzêt AGD, który z pewnoœci¹ u³atwi

U góry Barbara Jakubus w konkursie grillowania. Obok - dzieciêce kompozycje by³y tak
udane, ¿e wszystkie dzieci mog³y siê poczuæ
zwyciêzcami.

pracê w kuchni.
Po zmaganiach przy grillach przyszed³
czas na kolejny konkurs, kulinarny oczywiœcie, pod tytu³em „Tak smakuje Œwieradów”.
Tutaj ka¿dy móg³ wystawiæ dowoln¹ potrawê, maj¹c nadziejê, ¿e zostanie doceniona
przez jury. Na stole znalaz³y siê zupy, potrawy miêsne i desery. Po degustacji og³oszono werdykt: I miejsce otrzyma³ Piotr Bigus za
pieczeñ jagniêc¹ w sosie rabarbarowym i nadziewane bak³a¿any, II miejsce przypad³o reprezentantce pokaŸnej grupie m³odzie¿y z Lubania, Anecie Hormañskiej, za nieziemski
wprost sernik, III miejsce przypad³o Annie
Bigus za jab³ka pieczone w sosie waniliowym.
Wszystkie potrawy by³y naprawdê pyszne,
dlatego
jury
mia³o twardy
orzech do zgryzienia. Zwyciêska trójka równie¿ otrzyma³a
sprzêt AGD.
Przez ca³y

Dokoñczenie
na nastêpnej
stronie 
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Jak lekarze-malarze rozrysowali Góry Izerskie, a lekarze-muzycy uczcili pamiêæ swego kolegi po fachu, jednak bardziej muzyka ni¿ lekarza - Krzysztofa Komedy Trzciñskiego

PIÊÆ - DZIESIÊÆ - PIÊTNAŒCIE
Tytu³owe nawi¹zanie do kultowego, emitowanego przez
blisko æwieræ wieku (do 2007) cyklu telewizyjnego nie jest
przypadkowe, jako ¿e w przypadku poznañskich lekarzy
z artystycznym zaciêciem tak siê w³aœnie te rocznice jakoœ
u³o¿y³y
u³o¿y³y.. A my zaczniemy od ty³u:
- 15 lat temu przy Wielkopolskiej Izbie Lekarskiej powo³ano do
¿ycia ko³o Lekarzy Maluj¹cych, które z czasem rozros³o siê do ponad
20 cz³onków.Malarze co miesi¹c spotykaj¹ siê na zajêciach warsztatowych, a raz w roku spêdzaj¹ czas w jakimœ odludnym, a dla zmys³ów
zachwycaj¹cym miejscu, by swe artystyczne wizje przenosiæ na p³ótna.
- 10 lat temu powsta³a Orkiestra Kameralna Operacja Muzyka.Zespó³ dzia³a pod kierownictwem artystycznym Dobrochny Martenki. Repertuar obejmuje muzykê klasyczn¹ (m. in utwory Bacha,
Mozarta, Dworzaka, Kar³owicza), filmow¹, a tak¿e muzykê rozrywkow¹
promuj¹c¹ m³odych polskich kompozytorów.
Zespó³ popularyzuje te¿ muzykê Krzysztofa Trzciñskiego – lekarza,
absolwenta Poznañskiego Uniwersytetu Medycznego, który lekarsko
mo¿e nie zaistnia³ w pamiêci wdziêcznych pacjentów, ale bêd¹ go po
wsze czasy pamiêtaæ mi³oœnicy X Muzy, jako ¿e pan doktor pod artystycznym pseudonimem Komeda oprócz tego, ¿e wniós³ niebagatelny
wk³ad w historiê polskiego jazzu, skomponowa³ muzykê do kilkudziesiêciu filmów – polskich i zagranicznych. Sama tylko ko³ysanka
z „Dziecka Rosemary” w re¿yserii R. Polañskiego zapewni³a mu miejsce w panteonie œwiatowych s³aw muzyki filmowej. Starsi widzowie
(i s³uchacze) pamiêtaj¹ te¿ zapewne jego piosenkê „Nim wstanie dzieñ”,
któr¹ do s³ów Agnieszki Osieckiej w filmie „Prawo i piêœæ” przejmuj¹co
zaœpiewa³ Edmund Fetting.
Do Œwieradowa Operacja Muzyka przyjecha³a w 15-osobowym
sk³adzie muzykuj¹cych lekarzy (i studentów medycyny), którzy maj¹ za
sob¹ nie tylko ukoñczone studia medyczne, ale tak¿e szko³y muzyczne
wszystkich stopni (tak¿e wy¿sze). Zespó³ w trakcie godzinnego koncertu w hali spacerowej Domu Zdrojowego zaprezentowa³ trzy specjalnie
przygotowane dla orkiestry przez kompozytora Huberta Kowalskiego aran¿acje muzyki jazzowej, które widzowie (w tym wielu niemieckich goœci) przyjêli bardzo ciep³o, z nutk¹ wzruszenia. Dodatkowym

Izerskie plenery nie tylko inspiruj¹, ale tak¿e wyciszaj¹ - z dala od
szpitalnego gwaru. U do³u jeden z obrazów po wizycie w czeskiej Izerce.

urozmaiceniem koncertu by³ wystêp niezwykle utalentowanej m³odej
harfistki Agaty Angeliki Rzoski z Chorzowa (ale pó³ krwi czerniawianki,
bo ma tu babciê), która wykona³a trzy utwory stylistycznie zbli¿one do

Grillowanie przy m³ynie
 Ci¹g dalszy ze str. 3

Pociechy raz po raz okr¹¿a³y placyk przed m³ynem stylow¹ ciuchci¹. Obok - grillowe mistrzynie ze zdobytmi nagrodami.
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czas trwania zmagañ kulinarnych oraz zabawy przy
akompaniamencie zespo³u
ludowego „£u¿yczanki”
z Pobiednej, goœcie raczyli
siê chlebem pieczonym w
m³ynie oraz smalcem, domowymi ogórkami i powid³ami
œliwkowymi, zaœ restauracja
„KuŸnia Smaków” poczêstowa³a wszystkich pysznym gulaszem z du¿¹ iloœci¹
miêsa i warzyw, lekko pikantnym i dobrze przyprawionym.
Imprezê, która trwa³a od
1200 do 1800 odwiedzi³o ponad 200 osób i myœlê, ¿e nale¿y j¹ uznaæ za bardzo
udan¹. Ciekawe, co bêdziemy grillowaæ w przysz³ym
roku? (AB)

muzycznej wyobraŸni
genialnego jazzmana
(fot. obok).
Koncertowi towarzyszy³ wernisa¿ prac malarskich, które powsta³y
na pierwszym plenerze
w czerniawskiej „Biorezydencji” i by³y inspirowane muzyk¹ "Komedy".
To tak¿e rocznicowa okolicznoœæ, bo w³aœnie
- 5 lat temu wielkopolscy maluj¹cy lekarze odkryli piêkno Gór
Izerskich, a tak¿e urokliw¹ aurê „Biorezydencji” i kolejne plenery
odbywaj¹ w³aœnie tutaj
pod artystyczn¹ opiek¹
artysty plastyka Lidii
Kot. W chwilach przerwy
od malowania „plenerzyœci” odwiedzili m.in Zamek Czocha, Jakuszyce, Harrachov i Izerkê (które tak¿e zainspirowa³y artystów).
Impreza wspó³finansowana przez Gminê Miejsk¹ Œwieradów-Zdrój.
Adam Karolczuk

Biorezydencja jest wymarzonym miejscem dla uprawiania sztuk wszelakich. Na zdjêciu przygotowania do wersnisa¿u i koncertu.

Niechaj to Narodowie w¿dy
postronni znaj¹,
i¿ uczniowie dobrze jêzykami
(obcymi) w³adaj¹

Chc¹c zachêciæ uczniów szko³y podstawowej do aktywnej formy nauki jêzyka niemieckiego, 6 czerwca w Szkole
Podstawowej nr 2 zorganizowa³am III Gminny Konkurs Jêzyka Niemieckiego, którego uczestnikami byli uczniowie
klas szóstych z obu œwieradowskich szkó³.
Konkurs dawa³ szansê sprawdzenia swoich umiejêtnoœci
jêzykowych, umo¿liwia³ utrwalenie treœci zawartych w podstawie programowej kszta³cenia ogólnego oraz wspiera³ uzdolnienia. Testy konkursowe sprawdza³y wiedzê i umiejêtnoœci
uczniów w zakresie: s³uchania, czytania, gramatyki, pisania
oraz wiedzy realioznawczej.
W sk³ad komisji konkursowej wchodzi³y: Arleta Wolanin
- nauczycielka niemieckiego z MZS, oraz Jolanta Krzy¿anowska - nauczycielka jêzyka niemieckiego i zarazem pomys³odawczyni przedsiêwziêcia. Po sprawdzeniu prac komisja przyzna³a nastêpuj¹ce miejsca: I - Szymonowi Rzeczkowskiemu
(SP nr 2), II - Marcelowi Jurkiewiczowi (SP nr 1) oraz Zuzannie
Polañskiej (SP nr 2).
Po zmaganiach konkursowych na uczniów czeka³y dyplomy, nagrody oraz s³odki poczêstunek, z czego wszyscy
byli bardzo zadowoleni. (JK)

DOPIESZCZANIE
CENTRÓW
Co roku staramy siê upiêkszaæ miasto, szczególnie w œcis³ych strefach uzdrowiskowych. W œwieradowskich parkach
i na ul. Zdrojowej przybêdzie kilka nowych urz¹dzeñ. W trakcie budowy jest kawiarenka zdrojowa, ale co wa¿niejsze - przy
tym obiekcie bêd¹ ogólnie dostêpne toalety publiczne, których nam do tej pory brakowa³o. Przybywa ogródków piwnych. W tym roku wygl¹d ka¿dego ogródka jest uzgadniany
z konserwatorem zabytków. Nie ka¿dy w³aœciciel chce to zaakceptowaæ. Niestety, nie ma alternatywy, bêdziemy konsekwentnie trzymaæ siê estetycznego i uzdrowiskowego wygl¹du deptaka. A problemów nie brakuje. Przybywa odzie¿owych
manekinów, automatów do gier wystawianych na ulicê. Jeœli
deptak zdrojowy zamieni siê w targowisko, to stracimy funkcjê uzdrowiskow¹. Poprawiamy równie¿ estetykê zieleni. Niestety z powodu zadeptywania rabat kwiatowych musieliœmy
zamontowaæ stalowe barierki utrudniaj¹ce niszczenie zieleni.
W parkach mamy du¿y problem z wymywaniem œcie¿ek
przy du¿ych opadach deszczu. W uzgodnieniu z konserwatorem zabytków w kilku miejscach zmienimy nawierzchniê œcie¿ek z szutrowej na utwardzon¹ kostk¹ granitow¹. Prawdopodobnie jeszcze w tym roku uda siê zamontowaæ fontanny
w parkowych stawach. Natomiast w Czerniawie w porozumieniu z Uzdrowiskiem przygotowujemy projekt remontu ujêcia
wody mineralnej „Jan” z now¹ pijalni¹. Ca³¹ dokumentacjê
wykonuje ten sam zespó³, co przy pija³kach na ul. Zdrojowej.
Do koñca roku chcemy uzyskaæ pozwolenie na budowê, zaœ
ewentualne pozyskanie œrodków i budowa - w 2017 roku.
Wygl¹d centrum uzdrowiska, to nasza wizytówka. Daleko
nam do idea³u, ale jeœli co roku bêdziemy dodawaæ nowe urz¹dzenia uzdrowiskowe i poprawiaæ estetykê, po kilku latach
uzyskamy po¿¹dany efekt. Mamy za ma³o pieniêdzy, ¿eby
w dwa lata wykonaæ kompleksow¹ rewitalizacjê ca³ego centrum. Do tej pory zainwestowaliœmy w centrum ponad 20 mln
z³, a w Czerniawie ponad 3 mln z³. Potrzeby s¹ wiêksze, ale nie
wolno zapominaæ o innych zadaniach, które finansowane s¹
z bud¿etu gminy.

CENTRUM US£UG
WSPÓLNYCH: TANIEJ,
SZYBCIEJ, SKUTECZNIEJ
Na poprzedniej sesji radni wyrazili zgodê na utworzenie
tzw. Centrum Us³ug Wspólnych (CUW). Obecnie przepisy
dopuszczaj¹ wspóln¹ obs³ugê administracyjn¹ jednostek gminy. S¹ ró¿ne sposoby tworzenia centrów us³ug wspólnych
dla jednostek organizacyjnych gminy. Jeden, to utworzenie
nowej odrêbnej jednostki, która obs³uguje pozosta³e w okreœlonym zakresie finansowo-kadrowo-administracyjnym, to
jednak dro¿sze rozwi¹zanie, poniewa¿ w takim CUW tworzy
siê pe³n¹ strukturê organizacyjn¹, czyli zwiêkszone zatrudnienie. Drugi sposób - istniej¹ca jednostka organizacyjna
gminy przejmuje obs³ugê pozosta³ych jednostek i to rozwi¹zanie wybraliœmy dla naszej gminy. Utworzone CUW, to Urz¹d
Miasta (jednostka organizacyjna gminy), bêdzie obs³ugiwa³o
Zak³ad Komunikacji Miejskiej (ZKM) w zakresie finansowokadrowo-organizacyjnym.
Oczywiœcie, nie ma obowi¹zku tworzenia CUW, ale gdybyœmy go nie utworzyli dla ZKM, koszty utrzymania komunikacji miejskiej wzros³yby z 200 tys. do 500 tys. z³ rocznie,
poniewa¿ musielibyœmy zatrudniæ do ZKM nie trzy, tylko 8
osób: ksiêgowe, kadrow¹, sekretarkê, pracownika do zamówieñ publicznych, obs³ugê prawn¹ i pozosta³y serwis. A te
wszystkie czynnoœci w zakresie obs³ugi ZKM wykonuj¹ pracownicy Urzêdu Miasta wed³ug swoich kompetencji. Oszczêdnoœæ jest przede wszystkim na iloœci etatów. W gminie mamy
jeszcze 4 jednostki, które mog³oby obs³ugiwaæ CUW: szko³y
w Œwieradowie i Czerniawie, MOPS, Izerka. Jeœli radni wyra¿¹
zgodê na takie rozwi¹zanie, oszczêdnoœci w skali roku wynios¹ docelowo nawet 200 tys. z³.
Najwiêkszy problem z przekonaniem do CUW, to problem
mentalny. W 2013 roku wykonaliœmy dzia³ania, które by³y
namiastk¹ CUW. Przenieœliœmy obs³ugê ksiêgow¹ ze szkó³ do
Urzêdu Miasta, redukuj¹c zatrudnienie z 3 do 2 etatów
(oszczêdnoœæ brutto dla bud¿etu - ok. 40 tys. z³ rocznie), ale
ile przy tym by³o emocji! Czêœæ radnych nie zwraca³a uwagi
na oszczêdnoœci, tylko wa¿niejsze by³o, kto kogo reprezentuje i staje w jego obronie. Jeszcze wczeœniej po³¹czyliœmy przedszkole miejskie ze szko³¹ w celu poprawy obs³ugi dzieci i rodziców, jak równie¿ wygospodarowania oszczêdnoœci na wy-

Na bie¿¹co

datkach. Wówczas nie by³o takiej mo¿liwoœci prawnej, jak¹
mamy dzisiaj.
CUW, to przede wszystkim ograniczanie kosztów, lepsze
gospodarowanie wydatkami (zakupy grupowe na niektóre
materia³y i us³ugi, wiêksze zamówienie mniejsze wydatki),
wygospodarowanie œrodków na inwestycje. Nie ma sensu
dublowania tych samych stanowisk w ka¿dej jednostce. Za
kilka miesiêcy zaproponujê radnym utworzenie CUW dla szkó³
i MOPS.

GOSPODARKA
MIESZKANIOW
AMIESZKANIOWA
PRZEPROW
ADZKI PRZEPROWADZKI
PROGRAM
MIESZKANIOWY
W zasobie gminnym mamy ok. 100 mieszkañ. Czynsz za
mieszkanie komunalne to 3,60 z³/m2, czyli za mieszkanie
o powierzchni 50 m2 wynosi on ok. 180 z³ miesiêcznie. Rocznie z tych stu mieszkañ pozyskujemy ok. 120 tys. z³, natomiast wydatki na utrzymanie tych mieszkañ siêgaj¹ 500 tys.
z³otych, czyli dop³acamy 380 tys z³. Niestety, statystyki s¹
takie, ¿e ponad 30 proc. najemców nie p³aci czynszu. Wydatki z bud¿etu gminy na mieszkania wymuszone s¹ z³ym stanem technicznym budynków. W ten sposób spirala wydatków nakrêca siê. Problem siê pog³êbia, bo nak³ady na remonty mieszkañ s¹ coraz wiêksze, a dochody z czynszów coraz
mniejsze. I te z³e proporcje przy starej substancji mieszkaniowej bêd¹ siê utrzymywaæ.
W 2006 roku gmina posiada³a ponad 300 mieszkañ. Gdyby gmina w 2016 roku posiada³a 300 starych mieszkañ, to
relacje by³yby jeszcze bardziej niekorzystne, bo przy 300
mieszkaniach dochody by³yby na poziomie 360 tys. z³ rocznie, a wydatki - 1,5 mln z³, dop³acalibyœmy zatem nie 380 tys.
z³, jak to jest obecnie, tylko ponad milion z³otych. Dop³aty
do mieszkañ pochodz¹ z bud¿etu gminy, czyli ka¿dy mieszkaniec statystycznie rocznie dop³aca 88 z³ do ich utrzymania.
Ju¿ z tego choæby powodu nale¿y konsekwentnie wychodziæ ze starych mieszkañ. W zasobach gminy powinniœmy
pozostawiæ ok. 50 mieszkañ socjalnych, a konsekwentnie
realizowaæ program mieszkaniowy budowy nowych mieszkañ. Oczywiœcie, bêdziemy jeszcze d³ugo dop³acaæ do gospodarki mieszkaniowej, ale w coraz wê¿szym zakresie. Teraz
planujemy przeprowadzkê do nowych mieszkañ lokatorów
z kilku budynków komunalnych przy ulicach: Mickiewicza 2,
Batorego 3, Dworcowa 1, Graniczna 1. Negocjujemy z w³aœcicielem mieszkañ nad Biedronk¹ wynajêcie 22 mieszkañ na
kilka lat. Jeœli podpiszemy umowê najmu, przeprowadzki potrwaj¹ kilka miesiêcy. Przeprowadzani najemcy w nowych
mieszkaniach bêd¹ p³aciæ tak¹ sam¹ stawkê czynszu jak
w mieszkaniach komunalnych, czyli 3,60 z³/m2 miesiêcznie,
ró¿nicê dop³aci gmina. Rozliczymy te¿ poniesione nak³ady
na remonty, które wykonali we w³asnym zakresie w starych
mieszkaniach.
Lepiej i taniej jest dop³acaæ do czynszu ni¿ inwestowaæ
w remonty czêsto zabytkowych ponad stuletnich budyn-

ków. Kilka tygodni temu wybuch³ po¿ar w budynku przy ul.
Batorego 3, zapali³ siê przewód kominowy. Jeden z lokatorów
zosta³ odwieziony do szpitala, na szczêœcie nic mu siê nie
sta³o. Ten budynek wymaga kompleksowego remontu, i to
nie tylko przewodów kominowych, ale równie¿ dachu, stropów, elewacji, nie mówi¹c ju¿ o wstawieniu kot³ów gazowych
wraz z instalacj¹ (obecnie piece wêglowe). Szacunkowy koszt
remontu to ponad 1 mln z³. Równie¿ ten budynek nie nadaje
siê na budynek socjalny ze wzglêdu na z³y stan techniczny
i lokalizacjê w centrum miasta. Pamiêtaæ te¿ trzeba, ¿e na remont nie mamy pieniêdzy, a co trzeci najemca nie bêdzie p³aciæ czynszu. Ten, kto remontowa³ stare mieszkanie, wie, ¿e
koszt jest dwa razy wiêkszy ni¿ przy budowie nowego domu.
W zesz³ym roku wspólnie z najemcami przeprowadziliœmy adaptacjê strychu o powierzchni ok. 120 m2, podzielonego na
dwa mieszkania. Gmina dostarczy³a materia³y budowlane,
a najemcy dali robociznê. Na same materia³y i g³ówne prace
budowlane wydaliœmy ponad 250 tys. z³, co w przeliczeniu na
1 m2 daje ok. 2.100 z³. Do tego trzeba doliczyæ pracê najemców
wart¹ kilkadziesi¹t tysiêcy z³. Wniosek z tego taki, ¿e wydaliœmy na adaptacjê prawie 3 tys. z³/m2 i dalej jest to stary, nieocieplony budynek, a co najwa¿niejsze - w tej cenie mo¿na
by wybudowaæ nowy, energooszczêdny.
S¹dzê, ¿e najlepszym rozwi¹zaniem jest tymczasowa przeprowadzka najemców ze starych budynków do nowych wynajmowanych przez gminê mieszkañ i jednoczesne rozpoczêcie budowy nowych mieszkañ komunalnych z mo¿liwoœci¹
wynajmu lub wykupu. Jeden z najemców zapyta³, czy nie
mo¿emy pozostaæ w starych mieszkaniach do momentu wybudowania nowych? Niestety, nie, poniewa¿ te stare budynki wymagaj¹ natychmiastowych nak³adów na remonty. Nie
mamy pieniêdzy na kompleksowe remonty. A mieszkanie
w starych nieremontowanych budynkach jest niebezpieczne
i drogie. Gdyby gmina przerzuci³a koszty potrzebnych remontów na najemców w starych budynkach, czynsz musia³by wynosiæ 20 z³/m2, a takie rozwi¹zanie najbardziej odczuliby sami najemcy.
W zesz³ym roku przeprowadziliœmy do nowych mieszkañ
najemców z budynku przy ul. Prusa 1. Ka¿dy otrzyma³ mieszkanie przy tych samych op³atach, o znacznie wy¿szym standardzie. W jednym przypadku gmina przebudowa³a ³azienkê
kosztem 13 tys. z³ w celu udostêpnienia jej osobie niepe³nosprawnej, która nie musia³a zwracaæ poniesionych nak³adów.
Wczeœniej przeprowadziliœmy w ten sposób najemców z budynków przy ul. 11 Listopada 9 i Zródlanej.
Takie rozwi¹zanie budzi du¿o emocji. Zapewniam, ¿e ka¿dy przeprowadzany najemca ma ca³y czas wa¿n¹ bezterminow¹ umowê najmu z gmin¹, a nie z w³aœcicielem mieszkania,
które wynajmuje gmina. Równie¿ nikogo nie pozostawimy
bez dachu nad g³ow¹. Powinniœmy dokoñczyæ tê reformê
gospodarki mieszkaniowej. Oczywiœcie, jest i drugie wyjœcie:
nic nie robiæ i pogr¹¿aæ bud¿et gminy w dop³atach do starych
mieszkañ.

RUSZA KOMUNIKACJA
MIEJSKA
Z lekkim opóŸnieniem rusza projekt bezp³atnej komunikacji miejskiej, któr¹ bêdzie prowadziæ ZKM (Zak³ad Komunikacji Miejskiej). Niestety, musieliœmy utworzyæ zak³ad bud¿etowy, ale to wymóg przepisów. W zak³adzie zatrudnione s¹
3 osoby: pó³ etatu kierownika (Mariusz Pysz) i 2 etaty kierowców. Bêdzie jeszcze trzeci kierowca w zastêpstwie w sytuacji
urlopów czy chorobowego. Jeden z kierowców to nasz pracownik z brygady wodoci¹gowej - Ireneusz Andreas, drugi,
a jest nim mieszkaniec Czerniawy, Jerzy Jakowiec, bêdzie pracowa³ na zlecenie. W stosunku do pierwotnego za³o¿enia
przyby³o nam kilometrów. Pocz¹tkowo zak³adaliœmy 70 tys.
km rocznie, teraz po testach i uwagach mieszkañców bêdzie
to prawie 120 tys. km. Roczny koszt utrzymania komunikacji
to ok. 200 tys. z³. Najwiêkszym kosztem jest zatrudnienie kierowców - stanowi to prawie po³owê ca³ych wydatków. Autobus bêdzie jeŸdzi³ od godz. 6 do 19, wykonuj¹c w tym czasie
7 pêtli.
Pracujemy z czeskim Nowym Miastem, aby jak najszybciej autobus równie¿ doje¿d¿a³ do nich, szczególnie do dworca kolejowego. S¹dzê, ¿e bêdzie przybywaæ pasa¿erów.
W pierwszym roku powinniœmy przewieŸæ ok. 30 tys. pasa¿erów. Bêdziemy intensywnie rozwijaæ projekt.
W sierpniu sk³adamy
wniosek na zakup kolejnego autobusu z dofinansowaniem unijnym.
¯yczê mi³ej jazdy.
Roland Marciniak
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Ciszej tam!
Op³atê za zagospodarowanie odpadów komunalnych nale¿y wnosiæ bez wezwania (nie
bêd¹ wystawiane ¿adne decyzje, faktury itp.)
na rachunek w³asny Gminy o numerze:

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

Wyeksponowan¹ w poprzednim numerze „Notatnika” brzydot¹ na przystanku autobusowym przy ul. Wyszyñskiego nikt siê specjalnie nieprzej¹³ - min¹³ miesi¹c, a dziurawe
i nieaktualne rozk³ady jazdy jak wisia³y, tak
wisz¹, zaœ na tablicy og³oszeñ furkocz¹ odklejaj¹ce siê papierowe strzêpy. Có¿, widaæ,
i¿ nie traci na aktualnoœci powiedzenie,
¿e sukces ma wielu ojców, a klêska,
w tym przypadku estetyczna, jest sierot¹.
Mogê siê tylko domyœlaæ, ¿e rozwi¹zanie problemu, na który dziœ chcia³bym
zwróciæ uwagê, równie¿ pozostanie w sferze dzia³añ pozornych, zapewne z tej prostej przczyny, ¿e gmina chyba nie ma (lub
mieæ nie chce) instrumentów dyscyplinuj¹cych. Chodzi mianowicie o upodobanie motocyklistów do wyciskania maksimum ryku ze swych jednoœladowych
bolidów. Gdy raz czy dwa razy w roku
kawalkada motocykli przejedzie ulicami
miasta, ku uciesze goœci i mieszkañców,
strefa A uzdrowiska specjalnie tego nie
odczuje, gdy jednak na ul. Zdrojowej ten
i ów zaczyna testowaæ wytrzyma³oœæ uszu
przechodniów, trudno o wyrozumia³oœæ.
Co, ciekawe, na miejsce tych porykiwañ
kierowcy najczêœciej wybieraj¹ sobie placyk przy Magnolii 1 (ostatni test silnikowy odnotowa³em w niedzielê 12 czerwca), wiêc dyskomfort dotyczy równie¿
goœci tego hotelu.
Zatem umówmy siê: albo centrum
uzdrowiska jest stref¹ szeroko rozumianego porz¹dku, albo udajemy, ¿e wszystko w niej jest na niby: œmierdz¹cy dym
z kominów, cuchn¹ce spaliny z 20-letnich (i starszych) ropniaków czy dziurawe t³umiki w autach. Oczywiœcie, nikt motocyklom nie zabrania wjazdu do centrum, ale ktoœ wreszcie powinien im zabroniæ ryczeæ! Tylko kto - gmina? policja? a mo¿e sami mieszkañcy? (aka)

do 15 ka¿dego miesi¹ca. W tytule przelewu nale¿y podaæ: imiê i nazwisko oraz adres nieruchomoœci,
której wp³ata dotyczy; okres, za który op³acamy odbiór œmieci (miesi¹c lub kilka miesiêcy).

Harmonogram odbioru odpadów
komunalnych - czerwiec/lipiec 2016

Poniedzia³ek

Wtorek

Œroda

Czwartek

Pi¹tek

GODZINY OTWARCIA PSZOK

Od poniedzia³ku
do pi¹tku - 11 00-17 00
Soboty - 10 00-14 00.
O D PPA
ADY
NIESEGREGOWANE
(ZMIESZANE)
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POPIÓ£

SZK£O
BEZBARWNE
I KOLOROWE
ADY
O D PPA
BIODEGRADOWALNE
ADY ZIELONE)
(W TYM ODP
ODPADY

PAPIER I TEKTURA,
TWORZYWA SZTUCZNE,
AL ORAZ OP
AKOW
ANIA
MET
METAL
OPAKOW
AKOWANIA
WIELOMA
TERIA£OWE
WIELOMATERIA£OWE

No, to jedziemy!

W czwartek 16
czerwca 2016 r. o godzinie 600 rusza pierwsza linia bezp³atnej
komunikacji miejskiej
na obszarze naszej
gminy oraz gmin Mirsk
i Leœna, z którymi
Œwieradów-Zdrój
podpisa³ stosowne porozumienie.
Pierwsze miesi¹ce
funkcjonowania komunikacji miejskiej prosimy potraktowaæ jako
czas wielkiego testu
„na ¿ywym organizmie”. Czekamy na informacje od Pañstwa odnosz¹ce siê do
funkcjonowania naszej komunikacji, trasy jej przejazdów, godzin odjazdów z poszczególnych przystanków itp. Postaramy siê, w miarê moŸliwoœci, uwzglêdniaæ je
w kolejnych wersjach rozk³adu jazdy. Wszystkie Pañstwa uwagi prosimy kierowaæ
do siedziby Zak³adu Komunikacji Miejskiej, to¿samej z siedzib¹ Urzêdu Miasta,
swieradowzdroj.pl
b¹dŸ drog¹ mailow¹ na adres - zkm
zkm@swieradowzdroj.pl
.swieradowzdroj.pl - zosta³a równie¿ przygotoNa miejskiej stronie - www
www.swieradowzdroj.pl
wana zak³adka z informacjami nt. komunikacji, ze schematem trasy, przystankami,
rozk³adem jazdy, regulaminem przewozów oraz mo¿liwoœci¹ zdalnego (przez interenet) sprawdzenia godzin odjazdów autobusu z poszczególnych przystanków. ZaMariusz Pysz
praszamy do korzystania.

13 maja og³oszono przetarg na
„Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Œwieradów-Zdrój na lata
2016-2026, w ramach projektu realizowanego przez Województwo
Dolnoœl¹skie pn. Przygotowanie
programów rewitalizacji na terenie Województwa Dolnoœl¹skiego”.
Wp³ynê³o 7 ofert nades³anych
przez firmy: ART STREFA Skorulski Witold z Wroc³awia (32.200 z³);
LCE LOGOS Tomasz Wysocki
z Marek (14.600 z³); WYG International Sp.z o.o. z Warszawy (159.900
z³!): EU-CONSULT Sp. z o.o. z Gdañska (34.200 z³); ATMOTERM SA
z Opola (38.000 z³); INSTYTUT BADAWCZY IPC Sp.z o.o. z Wroc³awia (60.000 z³); Fokus2 Sp. z o.o. ze
Œwiêtoch³owic (13.516,47 z³).
25 maja dokonano otwarcia
ofert, spoœród których wybrano tê
przedstawion¹ przez Focus2. Umowê podpisano 31 maja, a na uporanie siê z zamówieniem firma ma czas
do 20 lipca.
20 maja og³oszono przetarg na

Ma

„Wykonanie okresowych przegl¹dów podstawowych (rocznych) 26
obiektów mostowych na terenie
Gminy Miejskiej Œwieradów-Zdrój
wraz z wpisami do ksi¹¿ek obiektów mostowych” oraz na „Wykonanie okresowych przegl¹dów podstawowych (rocznych) 120 dróg
gminnych o ³¹cznej d³ugoœci
48,366 km”.
Zg³osi³y siê firmy: Pracownia
Projektowa PROBUD Wojciech
Knora z Gliwic (2.686,32 z³ za mosty); KORTEM Zdzis³aw Pud³o ze
Szczecina (7.995 z³ za mosty i 7.400
z³ za ulice); US£UGI IN¯YNIERYJNE Kornel Suski z Nowogardu
(4.797 z³ za ulice); Stefunko Roman
Wojciech z Wroc³awia (2.574 z³ za
mosty).
Zadania powierzono firmom

Kornela Suskiego (ulice) i Romana
Stefunki (mosty), którzy na wykonanie powierzonych zadañ maj¹
czas do koñca czerwca.
20 maja ukaza³o siê og³oszenie
o przetargu na „Wykonanie remontów nawierzchni bitumicznych
z frezowaniem na drogach wojewódzkich nr 361 od miejscowoœci
Krzewie do przejœcia granicznego
Czerniawa-Zdrój - Nove Mesto i nr
358 na trasie Or³owice - Szklarska Porêba (etap II)”.
6 czerwca okaza³o siê, ¿e wp³ynê³a jedna oferta od Zak³adu Budowy Dróg i Mostów ANBUD
Anna Twardochleb ze Lwówka
(157.440 z³), z któr¹ 13 czerwca podpisano umowê, w myœl której od
tego dnia firma ma 20 dni na wykonanie zadania.
(opr. aka)

OG£OSZENIE
Burmistrz Miasta Œwieradów-Zdrój og³asza
pierwszy nieograniczony przetarg ustny
na zbycie prawa w³asnoœci budynku u¿ytkowego
przy ul. Pi³sudskiego 13.
Cena wywo³awcza wynosi 15.000 z³, a wadium w wysokoœci 1.500 z³ winno byæ
wniesione przelewem na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Œwieradów-Zdrój prowadzony w Banku Zachodnim WBK S.A. 1 Oddzia³ w Œwieradowie-Zdroju, nr 48
1090 1997 0000 0001 1109 8571, najpóŸniej do 30 czerwca br. Za zgodn¹
z terminem podanym w og³oszeniu ustala siê datê uznania konta Gminy.
Przedmiot przetargu stanowi nieruchomoœæ gruntowa zabudowana wolnostoj¹cym budynkiem u¿ytkowym o powierzchni u¿ytkowej 24,60 m2, jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, wzniesionym w technologii tradycyjnej na pocz¹tku
XX wieku. W budynku, wyposa¿onym w instalacje: energii elektrycznej, wodn¹ (sieæ
miejska) oraz kanalizacyjn¹ do zbiornika bezodp³ywowego, znajduj¹ siê dwa pomieszczenia us³ugowe. Aktualnie budynek nieu¿ytkowany, zaniedbany, o przeciêtnym standardzie wykoñczenia, bez WC.
Dzia³ka po³o¿ona w strefie poœredniej miasta. Zgodnie z Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego rozpatrywana nieruchomoœæ po³o¿ona jest na
terenach zabudowy us³ugowej.
Przetarg odbêdzie siê 5 lipca (wtorek) o godz. 12 00 w siedzibie
Urzêdu Miasta, II piêtro, pok. nr 24a.
Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ w Referacie Gospodarki Nieruchomoœciami i Zagospodarowania Przestrzennego, pok. nr 2 (parter) UM, telefonicznie
pod nr. 75 78 17 297, 75 78 16 489, na stronie miasta – swieradowzdroj.pl - lub
drog¹ elektroniczn¹ - um@swieradowzdroj.pl

UM wykazuje

D³ugoœæ linii komunikacyjnej: 43,16 km
Dni kursowania linii komunikacyjnej: ca³oroczna
Czas przejazdu ca³ej trasy: 1 godz. 34 min.

Burmistrz Miasta ŒwieradówZdrój informuje, ¿e na tablicy
og³oszeñ Urzêdu Miasta zosta³
wywieszony wykaz - na okres 21
dni - do wgl¹du w godzinach pracy urzêdu:
8 czerwca - w sprawie wyznaczenia do sprzeda¿y w trybie przetargowym nieruchomoœci gruntowej zabudowanej przy ul. Lipowej
o pow. 847 m2, stanowi¹cej dzia³kê
nr 48, am. 5, obr V.
8 czerwca - w sprawie wyznaczenia do sprzeda¿y w trybie przetargowym nieruchomoœci gruntowej niezabudowanej przy ul. Sanatoryjnej o pow. 531 m2, stanowi¹cej dzia³ki
nr 17 i 8/6, am. 1, obr II.

8 czerwca - w sprawie wyznaczenia do sprzeda¿y w trybie przetargowym nieruchomoœci gruntowej niezabudowanej przy ul. Bronka Czecha o pow. 0,6900 ha, stanowi¹cej dzia³kê
nr 28/3, am. 4, obr IV.
8 czerwca - w sprawie wyznaczenia do wydzier¿awienia w drodze bezprzetargowej czêœci nieruchomoœci niezabudowanej o pow.
100 m2 przy ul. Pi³sudskiego, oznaczonej geodezyjnie jako dzia³ka
nr 19, am. 8, obr IV
- z przeznaczeniem na prowadzenie ogrodu przydomowego.
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„Mi³o szaleæ, kiedy czas po temu…” - Jan Kochanowski

Renesans dobrych idei
A czas by³ zacny
zacny,, bowiem zgodnie
z og³oszonym w ubieg³ym roku dekretem,
z woli Ksiê¿nej Ma³gorzaty
Ma³gorzaty,, Dzieñ Dziecka
Anno Domini 2016 w Szkole Podstawowej
nr 2 odby³ siê w duchu kolejnej epoki historycznej – renesansu.

zdominowa³y poszczególne pracownie. W klasie szóstej pod okiem mistrza da Vinci zg³êbiaæ mo¿na
by³o tajniki ludzkiego cia³a, a z Miko³ajem Kopernikiem - „…wstrzymaæ S³oñce i ruszyæ Ziemiê…”.
Klasa pi¹ta pod okiem nadwornego kucharza przyrz¹dza³a rogaliki nadziewane importowan¹ z Zacho-

Orszak królowej Bony z³o¿ony z dworzan i dwórek w pozach dla nadwornego portrecisty.

Czarcie manewry
7 czerwca przy „Czarcim M³ynie” rozpocz¹³ siê
IV Miêdzynarodowy Plener Artystyczny, który w tym
roku przebiega³ pod has³em „Sztuka jednoczy narody”. W tym konkretnym przypadku – dwa przygraniczne, polski i czeski. Imprezê firmowa³a Fundacja
na Rzecz Rozwoju Spo³ecznoœci Lokalnej Œwieradów-Czerniawa, a wspó³finansowa³y je Starostwo
Powiatowe i Gmina Miejska Œwieradów-Zdrój.
W plenerze udzia³
wziê³o piêciu rzeŸbiarzy
i trzy malarki; w tym
gronie by³ jeden czerniawianin i jedna czerniawianka. RzeŸbiarze,
którzy przyst¹pili do
swych zadañ, znali przeznaczenie swych dzie³ –
mia³y stan¹æ w kilku
punktach Czerniawy,
wskazuj¹c drogê do
miejscowych atrakcji.
I tak „Narciarz” Jana
Viktora na skrzy¿owaniu
ul. Sanatoryjnej i Rolniczej poka¿e drogê do
gondoli.
„M³ynarz” Miloša Šimka i „Pszczelarz” Antoniego Zwierzyñskiego na rozwidleniu ul. Lwóweckiej
(jad¹c od Or³owic) po obu stronach ulicy uzmys³owi¹ b³¹dz¹cym, ¿e w³aœnie znaleŸli poszukiwane cele
- „Czarci M³yn” i „Izersk¹ £¹kê”. Z kolei „Rusa³ka”
Jaromira Dedka jest rzeŸb¹ przysz³oœciow¹, ustawiona zostanie bowiem nieopodal Domu Zdrojowego, gdy powstanie kolejna pija³ka (podobna do tych,
które s¹cz¹ mineralne wody na deptaku Zdrojowym).
A „Turysta”, œpi¹cy na ³awce wêdrowiec, wsparty na
plecaku, znajdzie swe miejsce przy grocie.

Adepci rycerstwa musz¹ przejœæ such¹ zaprawê, w trakcie której zg³êbi¹ tajniki w³adania orê¿em i poznaj¹ zasady, dziêki którym stan rycerski od wieœniaczego odró¿niaæ zaczn¹.
Na ten dzieñ szko³a zmieni³a siê w zamek króla
Zygmunta I Starego i jego ma³¿onki królowej Bony
Sforzy, która przywioz³a z W³och wiele nowinek. Zebrani w sali tronowej podw³adni dokonali prezentacji swoich cechów, a królowa wyda³a rozkaz nadwornym skarbnikom, aby obdarowa³y hojnie z³otymi
dukatami podw³adnych, by ci mogli je wydaæ na
uciechy lub zainwestowaæ w zdobycie fachu.
Renesans to odrodzenie sztuk i nauk, one te¿

Pod okiem mistrza Piotra z cechu piekarzy
czeladnicy przyuczali siê do zawijania rogali,
nadziewaj¹c je œwie¿o odkryt¹ czekolad¹.
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du czekolad¹, a w klasie czwartej Guttenberg i jego
pomocnicy przy zastosowaniu czcionek ziemniaczanych i makaronowych nauczali fachu drukarskiego.
Obok pod malownicz¹ lip¹ Jan Kochanowski
w poszukiwaniu inspiracji pozwala³ uczniom tworzyæ fraszki, które nastêpnie by³y mocowane do ga³êzi drzewa, autor zaœ by³ nagradzany ciasteczkami.
W niedalekim porcie Krzysztof Kolumb opowiada³ o swoich dalekomorskich podró¿ach, a adepci
szkutnictwa pod jego czujnym okiem zg³êbiali tajniki szkutnictwa, choæ przyznaæ trzeba, ¿e budowa papierowych statków okaza³a siê nie lada wyzwaniem
dla m³odych i starszych czeladników.
Na dwór królowej przyby³o dwóch cudzoziemców z grupy rekonstrukcyjnej pokazyhistoryczne.pl
ne.pl, z prezentacj¹ walki i uzbrojenia. Niestety,
kapryœna aura przeszkodzi³a w organizacji turnieju
zaplanowanego po pokazie, ale ¿al z tego powodu
nie trwa³ d³ugo, bowiem królowa zaprosi³a na ucztê,
a jako ¿e Bona by³a wielk¹ amatork¹ i propagatork¹
warzyw i owoców, nie zabrak³o ich na stole, poœród
udŸców kurzych i smacznych kie³bas, truskawek, winogron i jab³ek oraz chleba z Czarciego M³yna.
Po uczcie królowa og³osi³a wyniki klasowych
rywalizacji. Najwiêcej potwierdzonych certyfikatami
umiejêtnoœci zdoby³a kl. II, zaœ najwiêcej z³otych
dukatów zarobi³a klasa VI; ale choæ to cech naukowców, w poznawaniu œwiata gnuœny, chêci do nauki
innych rzemios³ nie wykaza³, zdobywaj¹c najmniejsz¹
iloœæ certyfikatów. Pozosta³e klasy nagrodzone zosta³y, przez Jej Majestat worami s³odkoœci.
Na zakoñczenie syci i zadowoleni poddani zostali zaproszeni na turniej rycerski, w którym g³ówn¹
atrakcj¹ by³y walki na bezpieczne miecze.
Sylwia Holinka-Walczak - mama trójki dzieci

Malarki skupi³y siê na obiektach czerniawskich:
Vera Machova odda³a urodê Domu Zdrojowego,
Margita Nedomelova przywo³a³a na pamiêæ Ÿród³o
Elfridy, a Bo¿ena St¹siek uwieczni³a „Kwarcyt” w zimowym pejza¿u.
By trochê odpocz¹æ od trudów tworzenia,
w czwartek 9 czerwca artyœci urz¹dzili czarci happening: poprzebierani za diabe³ki odgrywali krótkie

Jan Viktor i jego „Narciarz”.

Do swej „Rusa³ki” tuli siê Jaromir Dedek.

Miloš Šimek przedstawia „M³ynarza”

scenki wokó³ „Czarciego M³yna”, wprawiaj¹c przyby³e dzieciaki w niek³amany zachwyt i rozbawiaj¹c
przy okazji odwiedzaj¹cych m³yn Niemców, którzy
ochoczo robili sobie zdjêcia z diab³ami.
Plener zakoñczy³ siê w sobotê prezentacj¹ ukoñczonych dzie³ i festynem, w trakcie którego zorganizowana zosta³a loteria fantowa, goœci czêstowano
wypiekami i kie³baskami, a dzieci i m³odzie¿ sprawdza³y swe artystyczne inklinacje, tworz¹c ma³e arcydzie³a w plastelinie i glinie; te gliniane, w sumie
kilkadziesi¹t, powieziono do Raspenavy, gdzie zostan¹ wypalone w piecu i wróc¹, by przyozdobiæ
m³yn.
Do godz. 23 trwa³a zabawa ludowa, wsparta przez
Radê Rodziców SP nr 2, a zwieñczeniem pleneru
by³o podziwianie rzeŸb przy blasku pochodni. (aka)

Pan Antoni wyrzeŸbi³ „Pszczelarza”.

Projekt Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej
Œwieradów-Zdrój w ramach projektu realizowanego przez
województwo dolnoœl¹skie pn. „Przygotowanie programów
rewitalizacji na terenie województwa dolnoœl¹skiego”,
wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej, Funduszu
Spójnoœci w ramach Programu Operacyjnego
Pomoc Techniczna 2014-2020
15 marca br. Burmistrz Miasta Roland Marciniak wraz ze Skarbnikiem
Gminy Iwon¹ Kosmala podpisali umowê z województwem dolnoœl¹skim na
wspó³finansowanie LOKALNEGO
PROGRAMU REWITALIZACJI DLA
GMINY MIEJSKIEJ ŒWIERADÓWZDRÓJ.

Rewitalizacja – to kompleksowy proces wyprowadzenia ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez
dzia³ania ca³oœciowe (powi¹zane wzajemnie przedsiêwziêcia obejmuj¹ce kwestie
spo³eczne oraz gospodarcze, przestrzenno-funkcjonalne, techniczne lub œrodowi-

skowe), integruj¹ce interwencjê na rzecz
spo³ecznoœci lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji.
Opracowanie dokumentu przyczyni
siê do zwiêkszenia zdolnoœci gmin do tworzenia mechanizmów partycypacji spo³ecznej oraz anga¿owania mieszkañców,
podmiotów publicznych i prywatnych
w przygotowanie programów rewitalizacji,
a tym samym w wyprowadzenie z kryzysu obszarów zdegradowanych.
W zwi¹zku z opracowywaniem programu przygotowaliœmy dla Pañstwa specjalna ankietê, której wersjê papierow¹
mo¿na odebraæ w sekretariatach:
 Urzêdu Miasta,
 Nadleœnictwa Œwieradów,
 Uzdrowiska Œwieradów-Czerniawa,
 Zak³adu Przemys³u Drzewnego,

a tak¿e
MBP Izerka,
 w Miejskim Zespole Szkó³
 w Szkole Podstawowej nr 2.
Mo¿na te¿ wype³niæ wersjê elektroniczn¹ ankiety, dostêpn¹ na stronie miasta - www.swieradowzdroj.pl - w zak³adce aktualnoœci. Mo¿na j¹ przes³aæ na
adres ankieta@windowslive.com –
w temacie wpisuj¹c ANKIETA.
Pañstwa opinie, jako cenne i wa¿ne
Ÿród³o informacji na temat obszarów, które wymagaj¹ rewitalizacji, pozwol¹ na
zaplanowanie zadañ, które umo¿liwi¹ wyprowadzenie okreœlonych obszarów miasta z sytuacji kryzysowej.
Ankieta jest anonimowa, a wyniki
bêd¹ prezentowane wy³¹cznie w formie
zbiorczej.
 w

Termin zbierania ankiet up³ywa 21
czerwca br.

Strategia i rewitalizacja Nowy zarz¹d Uzdrowiska
Zachêcamy do udzia³u w spotkaniu informacyjnym dotycz¹cym opracowania Strategii Rozwoju Gminy Miejskiej Œwieradów–Zdrój na lata 2016–2026.
Strategia ta - to najwa¿niejszy dokument programowy, w ramach którego samorz¹d realizuje politykê rozwoju lokalnego. Strategia sprzed dekady, na lata 20052015, wymaga aktualizacji, w tym czasie zmianie bowiem uleg³a pozycja gminy oraz
czynniki zewnêtrzne i wewnêtrzne wp³ywaj¹ce na kierunek jej rozwoju.
Zawarte w zaktualizowanej Strategii cele maj¹ za zadanie przede wszystkim d¹¿enie do zrównowa¿onego rozwoju Gminy Miejskiej Œwieradów-Zdrój, poprzez spójne dzia³ania w sferze gospodarczej, spo³ecznej i przestrzennej, jednoczeœnie zachowuj¹c równowagê œrodowiska naturalnego.
NA SPOTKANIE INFORMACYJNE POŒWIÊCONE STRATEGII, KTÓRE PO£¥CZONE ZOSTANIE Z DYSKUSJ¥ NA TEMAT LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI, ZAPRASZAMY 15 CZERWCA (CZYLI DZIŒ) O GODZ. 1700 DO SALI
KONFERENCYJNEJ URZÊDU MIASTA, POK. 24A (I PIÊTRO).

Kot³y zmieñ!

W zwi¹zku z planowanym wdro¿eniem
Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla
Gminy Œwieradów-Zdrój Urz¹d Miasta zamierza od 15 do 30 czerwca przeprowadziæ
ankietyzacjê w celu okreœlenia zainteresowania programem przez mieszkañców. Ankieta dotycz¹ca opracowywanego programu

UM wykazuje
Burmistrz Miasta Œwieradów-Zdrój informuje, ¿e na tablicy og³oszeñ Urzêdu
Miasta zosta³ wywieszony wykaz - na
okres 21 dni - do wgl¹du w godzinach
pracy urzêdu:

15 czerwca - w sprawie wyznaczenia do
sprzeda¿y w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego numer 4 znajduj¹cego siê
w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 2, na rzecz
najemcy wraz z oddaniem w u¿ytkowanie
wieczyste u³amkowej czêœci dzia³ki
nr 5/3, am. 5, obr V.
8 czerwca - w sprawie wprzeznaczenia do
wydzier¿awienia w drodze bezprzetargowej
nieruchomoœci niezabudowanej o pow. 747
m2 przy ul. Polnej, oznaczonej geodezyjnie
jako dzia³ka
nr 1/5, am. 1, obr IV
- z przeznaczeniem na cele rekreacyjne.

dostêpna bêdzie w UM oraz na stronie internetowej - www.swieradowzdroj.pl.
Zainteresowani mieszkañcy, którzy chcieliby skorzystaæ z wdra¿anego przez gminê
programu, mog¹ z³o¿yæ wype³nion¹ ankietê
w sekretariacie urzêdu.
Program bêdzie dotyczy³ budynków
mieszkalnych, z wyj¹tkiem domów nowobudowanych. Celem wdro¿enia programu jest
ograniczenie zanieczyszczeñ emitowanych
do atmosfery oraz poprawa jakoœci powietrza. Jednoczeœnie chcielibyœmy przypomnieæ, ¿e dofinansowaniu podlegaæ bêd¹
przedsiêwziêcia polegaj¹ce na wymianie kot³ów wêglowych na:
 kot³y retortowe (z podajnikiem),
 kot³y gazowe.
Program skierowany bêdzie do osób fizycznych, spó³dzielni oraz wspólnot mieszkaniowych.
O kryterium wyboru projektów zdecyduje kolejnoœæ sk³adania wniosków oraz efekt
energetyczny przeliczany w oparciu o kryteria opracowane przez Gminê.
Wdra¿any Program jest pierwszym krokiem w celu poprawy jakoœci powietrza na
terenie miasta oraz zwiêkszenia œwiadomoœci ekologicznej mieszkañców i turystów.

Górze. Natomiast Œwieradów-Zdrój pozna³
zaraz po studiach, odbywaj¹c sta¿ w œwieradowskim nadleœnictwie. Przez ostatnich 7 lat
zwi¹zany by³ z lecznictwem rehabilitacyjnym,
pracuj¹c w Centrum Rehabilitacji Rolników
KRUS „Granit” w Szklarskiej Porêbie. W tym
okresie kolejno zajmowa³ stanowiska g³ównego specjalisty, zastêpcy dyrektora oraz dyrektora.

Ireneusz £ojek - Prezes zarz¹du Uzdrowiska Œwieradów-Czerniawa Sp. z o.o. - Grupa PGU.
Absolwent Wydzia³u Leœnego Akademii
Rolniczej w Poznaniu oraz studiów podyplomowych Wydzia³u Gospodarki Regionalnej
i Turystyki na Uniwersytecie Ekonomicznym
we Wroc³awiu.
Mieszkaniec Jeleniej Góry, pasjonat historii i ochrony œrodowiska. Znaczn¹ czêœæ swojego ¿ycia zwi¹za³ z leœnictwem, najpierw podejmuj¹c studia na Wydziale Leœnym Akademii Rolniczej w Poznaniu oraz studia podyplomowe na Akademii Rolniczej w Krakowie,
a nastêpnie przez kilkanaœcie lat pe³ni¹c funkcje w Lasach Pañstwowych. By³ m.in. kierownikiem zespo³u w Leœnym Banku Genów Kostrzyca oraz kierownikiem Gospodarstwa
Pomocniczego przy Karkonoskim Parku Narodowym. Przez ponad szeœæ lat dzieli³ siê
swoimi umiejêtnoœciami jako nauczyciel
przedmiotów zawodowych w Zespole Szkó³
Drzewnych i Leœnych w rodzinnej Jeleniej

Zbigniew Tomczak - wiceprezes Zarz¹du
Uzdrowiska Œwieradów-Czerniawa Sp. z o.o.
Grupa PGU.
Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego
we Wroc³awiu oraz studiów z wycen nieruchomoœci, czym zajmowa³ siê w póŸniejszej
karierze zawodowej. Posiada uprawnienia
w zakresie doradztwa podatkowego, rzeczoznawstwa maj¹tkowego oraz jest bieg³ym
s¹dowym w zakresie szacowania wartoœci
nieruchomoœci. Pierwsze kroki w karierze
menad¿erskiej stawia³, jako Kierownik Zak³adu Przetwórstwa Spo¿ywczego w PSS „Spo³em” w Lubaniu. Przez kilka lat pe³ni³ funkcjê
Dyrektora Oddzia³u Pekao SA w Zgorzelcu
oraz w Jeleniej Górze, a nastêpnie obj¹³ stanowisko Dyrektora Finansowego i Cz³onka
Zarz¹du w PHU „Lubinpex” zarz¹dzanego
przez Grupê Kapita³ow¹ KGHM SA. Jest ekspertem w ocenie sytuacji ekonomicznej przedsiêbiorstw, ksiêgowoœci, prawa podatkowego oraz analizy rynku nieruchomoœci.
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Festyn rodzinny
Postaw na Rodzinê - Zachowaj TTrzeŸrzeŸwy Umys³ – pod tym has³em Œwietlica
Œrodowiskowa UL i Parafia pw. œw. Józefa Oblubieñca NMP zorganizowa³y 11
czerwca na deptaku przy fontannie z ¿abami festyn rodzinny
rodzinny,, przy finansowym
wsparciu Miejskiej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych i Gminy
Miejskiej Œwieradów-Zdrój
Œwieradów-Zdrój..
W programie mieliœmy wystêp ksiê¿y z Gryfowa
oraz dzieci z kilku klas pod opiek¹ wychowawców,
aerobik prowadzony przez Nikoletê Dzier¿êgê przy
akompaniamencie Daniela Orlika, koncert akordeonowy Kazimierza Kucharskiego, który rozœpiewa³
turystów (z emerytami z Jarocina na czele), pomiar
ciœnienia i pomoc medyczn¹ (Anna Tkaczyk, Halina
Lêba, Wioleta Metelica i Danuta Potocka-Chwa³ek),
natomiast na stoisku nadleœnictwa Barbara i Wiktoria Rymaszewskie zachêca³y do obserwowania i poznawania przyrody.
Podczas festynu odby³ siê I Gminny Konkurs
Kulinarny „Rodzinne Ciasto - Wielka Blacha”, do
udzia³u w którym zg³osi³o siê 14 osób. Jury w sk³adzie: Halina Ganuszewicz, Kamilla Feliñska i Maria
Marciniak dokona³y oceny, a organizatorzy nagrodzili pucharami i dyplomami zwyciêzców: I - Kata-

Powy¿ej - czy¿ to nie uroczy obrazek? Z prawej u góry - ka¿dy musia³ odstaæ swoje do
zje¿d¿alni. Z prawej u do³u - po ciacha marsz!
rzynê Luto-Przybylsk¹ za ciasto ze szpinakiem, II Agnieszkê Stonik za œmietanowca, III - Janinê Bartosiewicz, wyró¿niaj¹c tak¿e Annê i Jolantê Bobak.
Potem trzeba siê by³o uporaæ z napieraj¹cym
t³umem, który czeka³ na zakoñczenie konkursu, by
móc rozkoszowaæ siê smakami serników, ciast
z owocami, galaretk¹, toffi i kokosem, tortami oraz
babeczkami, które kusi³y smakiem i wygl¹dem.

Stres: wróg, który
pragnie twojego dobra

Na
kolejne
spotkanie
z
cyklu
„Dobra
ksi¹¿ka
i kawa” Magda Olszewska zaprasza do IZERKI w pi¹tek, 24 czerwca o godz. 1530.
Tematem wyk³adu bêdê atrakcje dzisiejszego ŒwieradowaZdroju i okolic, z licznymi wszak¿e odniesieniami do historii.

9 czerwca w Izerce odby³o siê ju¿ 10. spotkanie
Izerskiego Klubu Miêdzypokoleniowego, tym razem
przed wakacjami wyk³ad dotyczy³ stresu - czym jest?
Hans Selya, kanadyjczyk, prekursor badañ, doszed³
do wniosku, ¿e „bez stresu nie by³oby ¿ycia” .To, co
stresuje jednych, nie stresuje innych.
Prowadz¹ca psycholog Justyna Golanowska
w prezentacji wyt³umaczy³a s³uchaczom, jak dzia³a
stres, wymieni³a objawy cichego zabójcy - fizyczne
i psychiczne - wymieni³a 7 filarów odpornoœci,
w tym uprawianie sportu i ruchu; dobrze mieæ zainteresowania, s³owem, niepotrzebnie siê nie stresowaæ i zapobiegaæ takim stanom.
Wyk³ad zosta³ nagrodzony brawami, a na zakoñczenie uczestnicy otrzymali „skalê wydarzeñ ¿yciowych”, w którym ka¿dy mo¿e okreœliæ punkty, w celu
obliczenia ca³kowitego obci¹¿enia stresem. (KP)

Z ksi¹¿k¹ na walizkach po raz 13.
Izerka ze szkoln¹ bibliotek¹ z MZS
w Œwieradowie ju¿ po raz 12 uczestniczy³a
w akcji „Z ksi¹¿k¹ na walizkach”. Tym razem goœciliœmy Joannê Zagner-Ko³at ilustratorkê ksi¹¿ek dla dzieci, komiksów
i opowiadañ m.in. Wandy Chotomskiej, Joanny Papuziñskiej.
Zrealizowa³a we wspó³pracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego seriê ksi¹¿ek edukacyjnych „Dydko i…”
Z pacynkami Dydki i Majki przysz³a na
spotkanie z m³odymi czytelnikami, na którym
opowiedzia³a barwnie o pracy ilustratora,
w tym o serii Filipka autorstwa Ma³gorzaty
Strêkowskiej-Zarêby, oczywiœcie, ju¿ zakupionej przez Izerkê.
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Spotkanie przebieg³o w mi³ej, twórczej
atmosferze, wiele by³o pytañ, a na koniec
dzieci tworzy³y ilustracje do krótkiej opowieœci o Filipku odczytanej przez pani¹ Joannê,
mog³y te¿ zakupiæ ksi¹¿ki i zdobyæ autograf.
Po wyjœciu ze szkolnej biblioteki nasz
goœæ chêtnie uczestniczy³ w rekordzie czytania w jednym momencie (10 czerwca o godz.
10 uczniowie z ca³ej Polski zbierali siê, aby
wspólnie czytaæ, ka¿dy to, na co mia³ ochotê). Ustanawialiœmy wtedy rekord, który odt¹d wynosi 168 osób. (KP)

Piotr Salawa, Bogumi³a Frackiewicz i Gra¿yna Dering sma¿y³y kie³baski, a ok. 14.30 stra¿acy dostarczyli grochówkê, na któr¹ ju¿ czekali
wyg³odniali uczestnicy i organizatorzy.
A dzieci œpiewa³y, bra³y udzia³
w konkursach plastycznych organizowanych przez Anetê Jab³onowsk¹,
czeka³y cierpliwie na pomalowanie
twarzy przez Kingê Chmielowiec
i skaka³y na dmuchañcach.
Organizatorzy dziêkuj¹ Skautom
Europy - za organizacjê zabaw terenowych, stra¿akom z OSP - za rozstawienie sto³ów i ³awek, no i za grochówkê, Mateuszowi Podkomorzemu i Kamilowi Brzostowskiemu - za
obs³ugê sprzêtu, Grzegorzowi Gliwie
- za dostarczenie energii, Adamowi,
Jakubowi i Micha³owi Palbowom
oraz panom z Bractwa Józefowego za pomoc organizatorom, a emerytom z Jarocina - za wspólne œpiewy.
Teresa Fierkowicz

Loteria paragonowa
- teraz gastronomia!
W Narodowej Loterii Paragonowej przed
nami czwarta i ostatnia „kwartalna” bran¿a
premiowana oplem insignia - tym razem bêd¹
to paragony z restauracji i innych placówek
gastronomicznych oraz przygotowania i podawanie napojów.
Paragony fiskalne zarejestrowane od 1 lipca do 30 wrzeœnia br. na stronie loterii 10
paŸdziernika wezm¹ udzia³ w losowaniu samochodu i tabletów.
Tymczasem ju¿ 18 lipca odbêdzie siê losowanie, które obejmie paragony zg³oszone
w drugim kwartale z bran¿y „konserwacja
i naprawa samochodów osobowych, sprze-

da¿ detaliczna czêœci i akcesoriów do pojazdów samochodowych". Losowanie mo¿na
obejrzeæ w TVP3, a wyniki bêd¹ dostêpne na
stronie loterii. (aka)

ŒWIERADÓW-ZDRÓJ DZIECIOM
WAKACJE 2016
Po raz kolejny przygotowaliœmy specjaln¹, wakacyjn¹ ofertê dla wszystkich dzieci uczêszczaj¹cych do naszych œwieradowskich szkó³, przedszkoli, szkó³ ponadgimnazjalnych i studentów.
Przez ca³e wakacji, czyli od 1 lipca do 31
sierpnia, zapraszamy wszystkie dzieciaki
i m³odzie¿ do BEZP£ATNEGO skorzystania z:
1. K¹pieli w AQUAPARKU w Interferie
Sport Hotel (d. Malachit),
2. Przejazdu KOLEJ¥ GONDOLOW¥
w Oœrodku Ski&Sun - voucher obejmuje karnet na przejazd w obie strony (tel. 75 615 20
20);
3. Poczêstunku - (degustacji pizzy + napój) do wyboru w:
- Restauracji „La Gondola”, ul. 11 Listopada 36 (tel. 75 7816 648);
- Restauracji „Na dolnej stacji Kolei Gondolowej”;
- Restauracji „KuŸnia Smaków”, ul. Sudecka 30 - Czerniawa (tel. 75 78 42 325),
4. Gry w krêgle w BOWLING KLUB, ul.
11 Listopada 35, tel. 75 78 17 582 - oferta obowi¹zuje wy³¹cznie w lipcu, tylko w dniach
otwarcia krêgielni (wczeœniej nale¿y dokonaæ
rezerwacji osobistej lub telefonicznej toru.
Ka¿de dziecko mo¿e skorzystaæ po jednym
razie z ka¿dej z wymienionych propozycji.

Rodzicom przypominamy, ¿e w ka¿dym
obiekcie obowi¹zuj¹ pewne zasady i regulaminy, których nale¿y przestrzegaæ, np. te dotycz¹ce obecnoœci rodziców lub opiekunów
wraz z dzieckiem na obiekcie.
Przypominamy równie¿, ¿e voucherów nie
mo¿na przekazywaæ ani odsprzedawaæ osobom trzecim, takie zachowanie mo¿e bowiem
doprowadziæ do wykluczenia udzia³u w kolejnych akcjach.
Warunkiem udzia³u w naszej wakacyjnej
akcji jest:
- odbiór imiennego VOUCHERA w Miejskiej Bibliotece Publicznej „IZERKA”, ul.
M. Sk³odowskiej-Curie 2A, tel. 75 78 16 394
- m³odzie¿ ze szkó³ ponadgimnazjalnych
i studenci (do 24 roku ¿ycia) mieszkaj¹cy w
Œwieradowie-Zdroju mog¹ odebraæ vouchery za okazaniem wa¿nej legitymacji szkolnej lub studenckiej.
VOUCHERY bêd¹ do odbioru od 27
czerwca do 31 sierpnia br.
Ponadto zapraszamy dzieci do odwiedzin
w „Czarcim M³ynie” i „Izerskiej £¹ce”.
Wakacyjna akcja sfinansowana jest ze
œrodków Gminy Miejskiej Œwieradów-Zdrój.
Serdecznie zapraszamy! Szczegó³y na
stronie internetowej www.swieradowzdroj.pl

Z uwagi na nat³ok relacji z wydarzeñ, zapowiadana na czerwiec druga czêœæ
cyklu prezentuj¹cego œwieradowsk¹ bazê zabiegow¹ w hotelach i sanatoriach - lecznicz¹ i SPA - zostaje przeniesiona na lipiec, za co redakcja gor¹co przeprasza naszych Czytelników.

1224 ksi¹¿ek przez rok
Od kilkunastu lat przyznajemy nagrody w konkursie czytelniczym w tym roku g³ówn¹ nagrodê i tytu³ „Najbardziej Oczytanego Ma³olata”
otrzyma³a ju¿ po raz drugi Karolina Salawa – 205 ksi¹¿ek (wynik
liczony od maja do maja 2015/2016 r.).
W kategoriach wiekowych zwyciêzcami s¹:
- przedszkole: Filip Daszko
Daszko, 195 ksi¹¿ek (dalsze miejsca Julia
Olszewska i Aurelia Wasilczenko);
- podstawówka I-III: Kacper Gruszecki
Gruszecki, 98 ksi¹¿ek (dalsze miejsca Kacper Hutek i Vanessa Fura);
- podstawówka IV-VI: Jagoda Œnie¿ek
Œnie¿ek, 106 ksi¹¿ek (dalsze miejsca Nikola Sz³amas i Joanna Jachimowska);
- gimnazjum: Julia Nowak
Nowak, 108 ksi¹¿ek (kolejne miejsce Aleksandra Krakowiak).

Wszyscy laureaci przeczytali przez rok 1224 ksi¹¿ki. I jak tu siê nie
cieszyæ z takiej przyjemnej aktywnoœci, o której Wis³awa Szymborska
napisa³a: Czytanie ksi¹¿ek to najpiêkniejsza zabawa, jak¹ sobie ludzkoœæ wymyœli³a.
Wobec raportu opublikowanego przez Bibliotekê Narodow¹, z którego wynika ¿e w 2015 r. lekturê co najmniej jednej ksi¹¿ki zadeklarowa³o 37 proc. badanych, to naszych najm³odszych czytelników wyniki
s¹ imponuj¹ce.
Raport BN potwierdza czêsto powtarzan¹ prawdê, ¿e czytanie siê
dziedziczy po rodzicach, dziadkach; z naszych obserwacji jasno wynika, ¿e ci rodzice, którzy przyprowadzaj¹ swoje dzieci do biblioteki,
wspólnie z nimi czytaj¹ i dyskutuj¹, na efekty mo¿na liczyæ. Ukszta³towanie przysz³ych czytelników zaczyna siê w domu. Biblioteki wspomagaj¹ rodziców, nauczycieli w treningu czytelniczym.
Autorzy badañ twierdz¹, ¿e osoby, które czytaj¹ gazety, te¿ siêgaj¹
po ksi¹¿kê. Je¿eli nasze dzieci widz¹, ¿e rodzice, starsze rodzeñstwo,
dziadkowie siêgaj¹ po ksi¹¿ki, to równie¿ same po nie siêgaj¹. Zapisuj¹c dziecko do biblioteki rodzice maj¹ zabezpieczenie, ¿e jego dziecko
nie bêdzie obra¿one na czytanie.
Warto w bibliotece szukaæ inspiracji, tak jak w roku szkolnym
2015/2016 uczyni³a Agnieszka Ca³ko – nauczyciel z MZS w Œwieradowie-Zdroju. Po raz pierwszy biblioteka z wielk¹ przyjemnoœci¹ przyzna³a Agnieszce dyplom tytu³ „Najbardziej Rozczytanego Nauczyciela” - za
to, ¿e dzieci i m³odzie¿ pobudzi³a do przyjaŸni z literatur¹ i ¿e dziêki jej
zaanga¿owaniu wzros³o czytelnictwo, zainteresowanie bibliotek¹ i organizowanymi konkursami. (KP)

„Dziecko mo¿e nauczyæ doros³ych trzech rzeczy:
cieszyæ siê bez powodu, byæ ci¹gle czymœ zajêtym
i domagaæ siê – ze wszystkich si³ – tego,
czego pragnie” - Paulo Coelho.

Wartoœci wydadz¹ owoce
Bardzo czêsto dokonujemy inwestycji w ró¿nych sektorach naszego ¿ycia: gie³da papierów wartoœciowych, dom,
luksusowy samochód, jacht, grunty czy - jak mówi¹ niektórzy - „inwestujemy” w samych siebie poprzez rozwój otrzymanych talentów czy naturalnych predyspozycji. Natomiast
najwiêksz¹ i najbardziej satysfakcjonuj¹c¹ inwestycj¹ jest
lokowanie w dziecko takich wartoœci jak: prawda, dobro, szacunek, przyjaŸñ, tolerancja, które owocuj¹ po pewnym czasie.
Dlatego te¿ w odpowiedzi na zapotrzebowanie dzieci
i m³odzie¿y naszego miasta zosta³ zorganizowany kolejny koncert, który odby³ siê 1 czerwca o godzinie 10.00 na boisku
MZS w Œwieradowie-Zdroju. Tym razem wyst¹pi³ zespó³
z Gryfowa Œl¹skiego pod kuratel¹ miejscowych ksiê¿y. Zgromadzona publicznoœæ mog³a wys³uchaæ muzyki religijnej
i w³¹czyæ siê kreatywnie w zaproponowany taniec.
Dziêkujemy wszystkim, którzy przyczynili siê do zorganizowania koncertu: pracownikom Urzêdu Miasta i szko³y, dyrektorowi MZS oraz ksiêdzu proboszczowi. Inwestuj¹c w dzieci zmieniamy oblicze naszej ziemi! Niech ta maksyma bêdzie
form¹ podziêkowania wszystkim za wszystko!
ks. Wies³aw
fot. Rafa³ Matelski

Jak ju¿ raz zaczêli, to nie przestan¹
Niestraszne im by³y podbiegi, d³ugie wybiegania, tempa i testy Coopera.
Dziesiêciu œmia³ków ze Œwieradowa
podjê³o wyzwanie treningów przygotowawczych do Interferie Run, zaplanowanych na 11 czerwca br.: 21-kilometrowy
bieg
z
„Bornitu”
w Szklarskiej Porêbie do „Malachitu”
w Œwieradowie, oraz 10 km z Rozdro¿a Izerskiego do Œwieradowa.
Przez szeœæ tygodni (pocz¹wszy
od 5 maja) trenerka Ewa Hofman udowadnia³a nam, ¿e stwierdzenie „nie
mogê” nie istnieje. Z bacikiem pilnowa³a u³o¿enia stóp, r¹k, ustawienia
cia³a. Podkrêca³a tempo, w efekcie czego mieliœmy kaszel, kolki, zakwasy i...
wielk¹ satysfakcjê. Gdy przysz³o
sprawdziæ efekty pracy, okaza³o siê,
¿e ciê¿ka praca przynios³a efekty. Ca³a
ekipa stanê³a na starcie nie³atwego pó³maratonu i nie doœæ,
¿e wszystkie ¿yciówki zosta³y poprawione, to jeszcze wszyscy mogli po biegu normalnie chodziæ, nawet po schodach!
Pani trener sk³adamy ogromne uk³ony i podziêkowania za cierpliwoœæ, zaanga¿owanie, wiarê w nasze si³y, a tak¿e za
wszystkie powiedzonka, które prowadzi³y nas podczas Interferie Run. Mo¿emy te¿ oficjalnie og³osiæ, ¿e nasze wspólne
treningi bêd¹ kontynuowane. W koñcu sezon w rozkwicie.
Dziêkujemy równie¿ Dorocie Marek i burmistrzowi Rolandowi Marciniakowi - za ufundowanie koszulek dla œwieradowskich biegaczy.
A na koniec przedstawiamy wyniki ca³ej zabieganej dru¿yny:
10 km: Bartosz Hofman – 39:43; Ewa Hofman - 43:19 (1
miejsce w kategorii kobiet open!)
21 km: Marcin Sawicki – 1:47:52; Piotr Bojkowski – 1:50:00;
Lubomir Leszczyñski – 1:56:07; Jolanta Sergiejczuk - 1:59:41

(2 miejsce w kategorii kobiet open!); Marek Kochanowski –
2:01:24; Joanna Jusza-Pogorzelska – 2:07:52; Ma³gorzata Soko³owska – 2:08:37; ni¿ej podpisana - 2:11:21; Katarzyna K¹dzio³ka - 2:29:38; Piotrek Suœ – 2:39:51.
Katarzyna Harbul-Ba³a

ZAPROSZENIE
W zwi¹zku z planowanymi pracami nad strategi¹ rozwoju
gminy na nastêpne lata radny Bartosz Kijewski, wraz z okrêgiem Karkonosko-Izerskim Partii Razem, zaprasza na spotkanie nt. „Dobry i z³y gospodarz, czyli rozwój Œwieradowa
w interesie mieszkañców”, skierowane do burmistrza, radnych, pracowników samorz¹dowym, jak i wszystkich mieszkañców. Spotkanie w formie konwersatorium nie bêdzie dawa³o prostych recept na Œwieradów, nie bêdzie wymierzone
przeciwko komukolwiek, ale stworzy okazjê do dyskusji, wymiany pogl¹dów i pog³êbienia wiedzy w temacie, który powinien byæ bliski ka¿demu z nas.
Konwersatorium poprowadzi Szymon Surmacz, animator
spo³eczny, konsultant w sprawach rozwoju lokalnego, przedsiêbiorca spo³eczny. Podczas prezentacji dowiemy siê: Wed³ug jakiego modelu rozwija siê
Œwieradów? Jakie s¹ wady
i zalety obecnego modelu? Kto na
nim najwiêcej zyskuje, kto poœrednio traci? Czy jest alternatywa?
Zapraszamy w poniedzia³ek 20 czerwca o godz.
1500 w sali konferencyjnej
Urzêdu Miasta (I p.).

2.

Z tak wytrenowanymi ³ydkami ¿adna trasa niestrasza. U góry
- odprê¿eni po teœcie Coopera w Szklarskiej Porêbie.
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Centrum Edukacji Ekologicznej
NATURA 2000 „Izerska £¹ka",
ul. Rolnicza 7, (nad Czarcim M³ynem).
Otwarte od wtorku do soboty
w godz. 1000-1600
tel. 75 617 14 42
k.rzeczkowska@swieradowzdroj.pl
www.swieradowzdroj.pl
(zak³adka Izerska £¹ka)

Izerska £¹ka
Gospodarz obiektu Katarzyna Rzeczkowska

„Noc Bibliotek” w pe³nym s³oñcu Œcie¿ka edukacyjna
Izerka i 1050 innych bibliotek w Polsce przyst¹pi³o do II
krajowej akcji „Noc bibliotek” pod has³em „Wolno czytaæ”. To akcja promuj¹ca czytanie i biblioteki - jako najbardziej dostêpne, bezp³atne i otwarte instytucje kultury.
„Noc Bibliotek” to wspólne przedsiêwziêcie Centrum Edukacji Obywatelskiej Fundacji „ABCXXI – Ca³a Polska Czyta
Dzieciom”, Fundacji Rozwoju Spo³eczeñstwa Informacyjnego oraz Instytutu Ksi¹¿ki. W tegorocznym przes³aniu napisano, ¿e tegoroczne has³o „Wolno czytaæ” nale¿y interpretowaæ: Wolno, bo czytanie powinno byæ naszym wyborem. Nas,
wolnych ludzi którzy czytaj¹, co chc¹, co lubi¹, co im siê
podoba, co ich porusza, co im siê przyda, co ich wzbogaca
… biblioteka ma byæ… przestrzeni¹ wolnego wyboru lektur i czasu, który p³ynie wolniej, a tak¿e miejscem spotkañ
z innymi, którym tak jak nam wolno byæ sob¹...
Izerka rejestruj¹c siê na mapie „Nocy bibliotek” przygotowa³a plan wydarzeñ, a do wspó³pracy zaprosi³a Katarzynê
Rzeczkowsk¹ z Izerskiej £¹ki i Piotra Bigusa z Czarciego M³yna.
Wspólne obchody zaowocowa³y zaproszeniem „Wêdrownego Teatru Lalek” z Wroc³awia, który uzyska³ pochwa³y od
pani Kasi, a jej opis spektaklu „Fintikluszki” zrobi³y na nas
wra¿enie i by³o jasne, ¿e uczynimy z niej odpowiedzialn¹ za
czêœæ teatraln¹ (jak równie¿ astronomiczn¹, bo przecie¿ to
ona najlepiej zna siê na niebie, gwiazdach).
Przede wszystkim nale¿a³o przyci¹gn¹æ dzieci i rodziców.
Okaza³o siê, ¿e wiêcej by³o chêtnych ni¿ miejsc w dwóch
busach, Kasia te¿ wiele zg³oszeñ przyjê³a, mieliœmy tylko nadziejê, ¿e pogoda dopisze.
Na inauguracjê „Nocy Bibliotek 2016” (4 czerwca o godz.
1730) zaproszono m.in. radne - Janinê Czapliñsk¹ i Iwonê Korzeniowsk¹-Wojsê, oraz Agnieszkê Osiñsk¹, mamê Emilki
i Dominiki, maj¹c¹ wiele mi³ych bibliotecznych wspomnieñ,
w tym wystêpy w grupie teatralnej „Zakrêcone”.
Panie z podzia³em na role przeczyta³y „Lokomotywê” Tuwima, wypad³o œwietnie, sprawdzaj¹c wiedzê dzieci
o ksi¹¿kach, zosta³a przygotowana „Tajemnicza Skrzynia”,
a w niej schowane by³y ró¿nego rodzaju rekwizyty zwi¹zane
z ksi¹¿kami jak np. lokomotywa, jab³ko, miód... dzieci bezb³êdnie podawa³y tytu³y bajek, za co zebra³y od goœci w nagrodê jab³ka.
Po takim teœcie na wiedzê o bajkach mog³yœmy z dzieæmi
w nagrodê wyruszyæ na przedstawienie na ³¹kê, jako ¿e Kasia
Rzeczkowska w³aœnie tam ulokowa³a goœci (dzieci zasiad³y
na kolorowym dywanie), gdy¿ przestawienie zaplanowano
w pe³nym s³oñcu. Spektakl „Tuwim Julek, Para buch, Frazy
w ruch” by³ inspirowany dzieciñstwem poety, który jako
dziecko mia³ niesamowite pomys³y, zabawia³ siê w chemika,
stra¿aka, magika i muzyka. Œwietna gra aktorska i efekty specjalne sprawi³y frajdê widzom, tak jak balony lec¹ce w niebo
i inne ciekawe rekwizyty. S³up przewracaj¹cy i zmieniaj¹cy siê
w lokomotywê pobudzi³ wyobraŸniê nie tylko najm³odszych,
ale te¿ i starszych widzów, zaœ brawa i póŸniejsze komentarze
dzieci i doros³ych utwierdzi³y nas,
¿e pomys³ z teatrem by³ dobry.
Po teatralnych emocjach udaliœmy siê spacerkiem do Czarciego
M³yna, tam na nas czeka³ pan Piotr,
który od razu przyj¹³ rolê gospodarza i to jakiego! Pokaza³ obiekt,
opowiedzia³ legendê o m³ynarzu
z Czarciego M³yna, sprawdza³ ich
umiejêtnoœci rolnicze, a by³o to
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Gdy aktorki w finale przedstawienia zamieni³y blaszany kiosk,
w którym odgrywa³y sceny z dzieciêcych i m³odzieñczych
okresów ¿ycia Julka Tuwima, w lokomotywê, m³oda widownia wpad³a w zachwyt, na jaki staæ dziœ ju¿ tylko dzieci.
Poni¿ej Dorota Marek czytaj¹ca Tuwimowskie wiersze.

Na „Izerskiej £¹ce”
powsta³a œcie¿ka edukacyjna. Serdecznie zapraszamy do zapoznania siê z roœlinnoœci¹
izersk¹ oraz karkonosk¹ (powy¿ej), a tak¿e z ró¿nymi ciekawymi obiektami, jak domek dla ¿ab (ten na
zdjêciu poni¿ej, ceramiczny, podarowa³a
nam Iza Pachulska ze
Œwiecia), ¿aba wiatrowskaz (obok) czy hotele
dla owadów. W ka¿dy
ciep³y dzieñ mo¿na
usi¹œæ na kolorowym
krzeœle lub le¿aku, podziwiaæ piêkne okolicznoœci przyrody, a tak¿e metalowe ptaki oraz owady, które
mo¿na tak¿e odnajdowaæ w trawie dziêki wrêczanej goœciom
mapie. Zapraszamy serdecznie do zabawy i nauki.

wa¿ne, gdy¿ zapytane, co robi rolnik, chórem odpowiedzia³y
„szuka ¿ony”, wiêc musia³y przekonaæ siê, ¿e trochê siê ten
rolnik napracuje. Kie³baski z pajd¹ chleba i ogórkiem by³y
nagrod¹, a s³odki deser uzupe³ni³ posi³ek.
Dziêkujemy Kasi, Piotrowi i Dorocie - za profesjonaln¹
wspó³pracê, bo razem znaczy lepiej, barwniej i kreatywniej.
Specjalne podziêkowania kierujemy do Agnieszki Mazurkiewicz, gdy¿ to ona by³a g³ównym koordynatorem akcji.
Krystyna Piotrowska

Autorem zdjêcia do winiety Izerskiej £¹ki
jest Tomasz Chmielowiec.
Wszystkie informacje o „Izerskiej £¹ce”
na obu stronach (poza relacj¹ o teatrze)
przygotowa³a Katarzyna Rzeczkowska.

Zostan¹ promotorami gór? Repertuar
2 czerwca na „Izerskiej £¹ce odby³y siê
warsztaty filmowe, które prowadzi³ Marek
Martini, twórca filmowy, re¿yser, ornitolog.
Wziê³y w nich udzia³ dzieci z podstawówek
w Pobiednej i Czerniawie.
Pan Marek uczy³ w³aœciwego kadrowania, t³umaczy³ i zdradza³ tajniki krêcenia filmów, pokazuj¹c fragmenty piêknych filmów
przyrodniczych, które stworzy³. Najwiêksze
wra¿enie zrobi³a na uczniach ¿aba z rozdêtymi workami g³osowymi, wydaj¹ca niezwyk³e
odg³osy.
Warsztaty sk³ada³y siê z czêœci teoretycznej w sali multimedialnej oraz z zajêæ w tere-

nie i praktycznej nauki krêcenia filmów,
z wykorzystaniem sprzêtów, które dzieci ze
sob¹ przynios³y.
Zajêcia te, przeznaczone tym razem dla
m³odszych uczniów, s³u¿y³y przede wszystkim temu, aby zainteresowaæ dzieci zdjêciami, filmem i otaczaj¹c¹ nas przyrod¹, któr¹
mo¿emy - filmuj¹c - podgl¹daæ. Mali uczestnicy z wypiekami na policzkach pokazywali
nagrane kilkusekundowe filmiki prowadz¹cemu; mo¿e ju¿ za kilka lat któryœ z nich nakrêci
piêkny przyrodniczy film o Górach Izerskich
albo promocyjny film o Œwieradowie-Zdroju.
Trzymamy za to kciuki!

Zajêcia ró¿ne

Zajêcia maj¹ na celu przede wszystkim zainteresowanie najstarsz¹ z nauk - astronomi¹.
Istnieje tak¿e mo¿liwoœæ zorganizowania zajêæ
w godzinach wieczornych z u¿yciem teleskopów oraz
lornetek i obserwacj¹ ciemnego nieba.
Z ¯YCIA £¥KI (W TERENIE)
25 maja wystartowa³a na „Izerskiej £¹ce” OWADZIARNIA, czyli zabawa terenowa w odszukiwanie
owadów ukrytych w trawie. Ka¿dy uczestnik zabawy
edukacyjnej otrzymuje mapkê rozmieszczenia metalowych modeli owadów. Zabawa nazwana zosta³a na
czeœæ owadów, których jest zdecydowanie najwiêcej, ale znajdzie siê tam te¿ kilka p³azów, ssaków,
a nawet gad i miêczak.
Zabawa ma na celu zaznajomienie jej uczestników ze œwiatem ³¹k, sprawdzeniem, co w trawie piszczy (i mieszka), przekonaniem dzieci do tego, aby
nie ba³y siê zwierz¹t, które ¿yj¹ obok nas, i ¿eby
wiedzia³y, jak postêpowaæ z tymi zwierzêtami, które
s¹ dla ludzi groŸne, aby uchroniæ siê od nieprzyjemnych zdarzeñ.
Zabawa ma na celu tak¿e naukê dzieci rozpoznawania kierunków œwiata oraz orientacji w terenie.
ZIEMIA - ZIELONA KRAINA
Na zajêcia edukacyjne o ochronie œrodowiska sk³adaj¹ siê: pogadanka, prezentacje, elementy dramy,
uroczyste z³o¿enie przyrzeczenia „ma³ych ekologów”,
filmy i bajki edukacyjne, zabawy edukacyjne
Terminy i czas tr
wania zajêæ ustalany
trwania
jest indywidualnie w zale¿noœci od wielkoœci grupy
grupy,, wieku uczestników oraz potrzeb.

P£AZY POLSKI
Sk³adaj¹ siê na nie zajêcia w pracowni przyrodniczej (praca z mikroskopem), filmy edukacyjne
i pogadanka o tym, jak chroniæ p³azy.
ZAGRO¯ONE GATUNKI PTAKÓW
Zabawa z multimedialn¹ encyklopedi¹ ornitologiczn¹, filmy o ptakach, zabawy edukacyjne: kalambury – zgadnij jaki to ptak, improwizacje, elementy dramy, pogadanka o tym, jak chroniæ ptaki,
zajêcia w terenie. Do zajêæ wykorzystywane s¹ metalowe modele ptaków, które dzieci mog¹ dotykaæ,
a nawet przytulaæ siê do nich czy w³aziæ na naturalnych rozmiarów Bielika, co te¿ chêtnie czyni¹.
ZOSTAÑ PRZYJACIELEM PSZCZÓ£
Prezentacja ula edukacyjnego, podgl¹danie
¿ycia pszczó³ (bezpiecznie w sali multimedialnej),
prezentacja stroju pszczelarskiego, pogadanka o tym,
jak chroniæ pszczo³y, zabawy edukacyjne, filmy i bajka
o pszczo³ach.
ZANIECZYSZCZENIE ŒWIAT£EM
(O CIEMNYM NIEBIE)
Prezentacje ciemnego nieba nad Górami Izerskimi oraz sztucznego oœwietlenia pobliskich miast,
pogadanka, film edukacyjny „Utracona ciemnoœæ”,
bajki edukacyjne.
UK£AD S£ONECZNY, GWIAZDOZBIORY
Prezentacje, pogadanki, zabawy i filmy edukacyjne, zajêcia w pracowni astronomicznej.

Lato z filmem dla doros³ych:

Zapraszamy najm³odszych na „Lato z Pszczó³k¹ Maj¹” - w czerwcowe soboty o godz. 1000
Ta piêkna bajka z 1975 roku opowiada o ma³ej pszczó³ce, która razem z przyjació³mi mieszka na polanie. Ma³a Maja
jest dobr¹ pszczó³k¹, zawsze stara siê
byæ mi³a i wszystkim s³u¿y chêtnie pomoc¹. Niestety, czêsto siê zdarza, i¿
wpada w tarapaty, wtedy z opresji ratuj¹
j¹ Gucio oraz Filip - jej najlepsi przyjaciele.
Istnieje mo¿liwoœæ wyœwietlenia „Pszczó³ki” dla grup zorganizowanych w inne
dni - po wczeœniejszym uzgodnieniu terminu, a 18 czerwca o godz. 1000 zapraszamy jeszcze na film „Heidi” (90 min.)

Dzieñ asteroid
30 czerwca organizowany jest na „Izerskiej £¹ce” wieczór astronomiczny.
Pierwszy „Dzieñ Asteroid” odby³ siê 30
czerwca 2015 r., w rocznicê Katastrofy Tunguskiej z 1908 roku, czyli najwiêkszego
w ostatnich wiekach zderzenia siê asteroidy
z Ziemi¹. Naukowcy przekonuj¹ - jak czytamy na stronie www.focus.pl/kosmos - ¿e „zagro¿enie ze strony asteroid jest bardzo realne, dlatego ustanowili „Dzieñ Asteroid”.
G³ównym za³o¿eniem tej akcji jest przede
wszystkim rozpowszechnianie wiedzy o kosmosie oraz zwiêkszanie œwiadomoœci na temat dzia³añ, jakie my, ludzie, mo¿emy podj¹æ,
aby uchroniæ siê przed potencjalnymi skutkami zderzenia naszej planety z innym cia³em
niebieskim.
http://www.focus.pl/kosmos/dzien-asteroid-juz-30-czerwca-12650 Focus.pl
Co mog³oby siê staæ, gdyby w Ziemiê

1. Rejs
2. Noc na Ziemi
3. Kamienica
4. Amator
5. Trzy kolory
6. Jak byæ kochan¹
7. WiedŸmin
8. Jasminum
9. Sma¿one, zielone pomidory
Mo¿na te¿ g³osowaæ na film, który
chcieliby Pañstwo zobaczyæ.
Dni i godziny podane bêd¹ na stronie
internetowej www.swieradowzdroj.pl oraz
na facebooku Izerskiej £¹ki.
„Rejsem” rozpoczynamy sezon letni,
wakacyjny dlatego te¿ z przyjemnoœci¹
zapraszamy wszystkich na Izerska £¹kê
w sobotê 25 czerwca na godz. 2000.
Przy okazji wieczornych seansów filmowych istnieje mo¿liwoœæ skorzystania
z teleskopów i obserwacji ciemnego nieba nad Górami Izerskimi.

uderzy³a ogromna asteroida? Ka¿dego, kto
chcia³by siê tego dowiedzieæ, zapraszamy na
„Izersk¹ £¹kê” w czwartek 30 czerwca.
Plan wieczoru:
- 1800 wyk³ad pt. „Zorze polarne" wyg³osi
mgr fizyki Grzegorz ¯akowicz.
- 1900 wyk³ad Tomasza Jakubowskiego (dr
astronomii, specjalista od meteorytów) pt.
„O asteroidach, meteorytach i o zagro¿eniach…”.
- 2000 wystawa meteorytów, mo¿liwoœæ
ogl¹dniêcia, dotkniêcia niezwyk³ych kamieni; w tym samym czasie zapraszamy na poczêstunek w holu (chleb ze smalcem i ogórkiem z m³yna, kawa, herbata).
- 2030 lub 2100 wyk³ad dr astronomii Joanny Molendy-¯akowicz pt. „Katastrofa Tunguska”.
- 2200 do 2300 nocne ogl¹danie nieba (mo¿na przynieœæ koce i roz³o¿yæ siê na ³¹ce), obserwacje nieba pod czujnym okiem i pomoc¹ astronomów.
Zapraszamy serdecznie, mo¿e byæ ciekawie!

Pogaduchy o gadach i paj¹kach

Na
Jowisza!
Od 10 lipca zapraszamy na nowe prezentacje na „Izerskiej £¹ce” - Jowisza, gazowego olbrzyma, oraz ¿ab - symbolu Œwieradowa-Zdroju.
Prezentacjê o Jowiszu przygotowa³a dr astronomii Joanna Molêda-¯akowicz z Uniwersytetu Wroc³awskiego. Natomiast film o ¿abach, naszych najukochañszych p³azach, przygotuje
Marek Martini, re¿yser, ornitolog, twórca piêknego filmu „Przyroda Nadleœnictwa Œwieradów”.
Prezentacje bêd¹ trwa³y ok. 30 minut. Serdecznie zapraszamy.
11 czerwca o godz. 1100 na „Izerskiej £¹ce” mia³a miejsce niezwyk³a przygoda: spotkanie
z gadami i paj¹kami ptasznikami. Mariusz Knet, pasjonat i w³aœciciel tych piêknych zwierzaków, zgodzi³ siê przywieŸæ je na „£akê” i troszkê o nich poopowiadaæ.
Wê¿e to samice: Molly, czyli pyton tygrysi (albinos - ten du¿y zó³ty ) oraz Królewna, czyli
pyton królewski. By³o tak¿e kilkanaœcie paj¹ków Ptaszników, w tym Ptasznik Olbrzymi. Na
spotkanie z tymi egzotycznymi stworzeniami przyby³o prawie 90 osób. Entuzjazm by³ ogromny, szczególnie kiedy wê¿e same próbowa³y opuœciæ kuwety, albo gdy paj¹k postanowi³ skakaæ. Karmienie paj¹ków karaczanami te¿ by³o wyj¹tkowym prze¿yciem.
Zainteresowanie by³o ogromne. Dzieciaki chêtnie bra³y wê¿e na rêce, a nawet na szyjê.
Paj¹kom postanowiliœmy daæ spokój.
OGROMNE PODZIÊKOWANIA DLA MARIUSZA KNETA - ZA POŒWIÊCONY CZAS I ZA PRZYWIEZIENIE SWOICH ULUBIEÑCÓW NA „IZERSK¥ £¥KÊ”, POMIMO NIEZBYT CIEP£EGO DNIA.
DZIÊKUJÊ BARDZO!

Sóweczki zostaj¹
Na wystawê „Rok Sóweczki” zapraszamy serdecznie jeszcze do 18 czerwca. Wystawa zosta³a wypo¿yczona z Karkonoskiego Parku Narodowego i sk³ada
siê z 30 piêknych fotografii, których autorami s¹: K. Belik, M.Dyduch, G. Jêdro,
M. Karetta, R i M Kosiñscy, G. Leœniewski, M. Matysiak, K. Onikijuk, C. Pióro,
R. R¹pa³a, A. Tabor, K. ¯arkowski.
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Jakie prawa przys³uguj¹
osobom korzystaj¹cym
z us³ug biur podró¿y?

Przed zbli¿aj¹cym siê sezonem
urlopowym biura podró¿y czêsto
kusz¹ nas wysokimi rabatami,
gwarancj¹ niezmiennoœci cen czy
np. bogatym wyborem atrakcyjnych wycieczek fakultatywnych.
Jak siê w tym g¹szczu wizji i obietnic w ogóle po³apaæ?
Umowa o œwiadczenie us³ug
turystycznych wymaga formy pisemnej i powinna okreœlaæ:
 organizatora imprezy wraz
z jego numerem w rejestrze organizatorów turystyki i poœredników
turystycznych,
 miejsce pobytu lub trasê wycieczki,
 czas trwania imprezy turystycznej,
 program imprezy obejmuj¹cy rodzaj, jakoœæ i terminy oferowanych us³ug (w tym rodzaj, charakter i kategoriê œrodka transportu);
 datê, godzinê i miejsce wyjazdu i przyjazdu;
 po³o¿enie, rodzaj i kategoriê obiektu hotelarskiego;
 liczbê i rodzaj posi³ków;
 program zwiedzania i inne
us³ugi wliczone w cenê,
 cenê imprezy turystycznej
wraz z wyszczególnieniem wszelkich koniecznych nale¿noœci, podatków i op³at, je¿eli nie s¹ one
zawarte w cenie,
 sposób zap³aty, rodzaj i zakres ubezpieczenia, nazwê i adres
ubezpieczyciela,
 sposób i termin zg³aszania
reklamacji.
Koszt imprezy, po podpisaniu
umowy, nie mo¿e ulec zmianie.
Wyj¹tek stanowi jedynie sytuacja,
kiedy kontrakt wyraŸnie to przewiduje i to w œciœle okreœlonych przypadkach: wzrostu kursów walut,
kosztów transportu oraz podatków,
op³at urzêdowych, lotniskowych
czy prze³adunkowych w portach
morskich. Ponadto ka¿da taka zmiana musi byæ udokumentowana
przez organizatora turystyki. Gdy
nie zgadzasz siê na dop³atê, mo¿esz
odst¹piæ od umowy bez ponosze-
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nia kosztów. Organizator wyjazdu
musi oddaæ wp³acone pieni¹dze.
UWAGA - CENA NIE MO¯E
SIÊ ZWIÊKSZYÆ NA 20 DNI
PRZED WYJAZDEM!
Prawo do reklamacji - jeœli jesteœmy niezadowoleni z jakoœci
us³ug œwiadczonych przez organizatora imprezy turystycznej. Dotyczy to wszystkich œwiadczeñ zagwarantowanych w umowie. Reklamacja powinna byæ z³o¿ona niezw³ocznie do wykonawcy us³ugi
oraz organizatora turystyki, jednak¿e nie póŸniej ni¿ 30 dni od zakoñczenia imprezy. Przy okreœlaniu
wysokoœci ¿¹danego odszkodowania pomocna mo¿e byæ tzw. tabela
frankfurcka. Nie jest ona jednak
dokumentem oficjalnym, ale mo¿e
byæ przydatna w oszacowaniu odszkodowania.
Wycieczki kupione w ofertach
promocyjnych np. first minute, last
minute - mo¿na reklamowaæ.
Organizatorowi wycieczki nie
wolno ca³kowicie wy³¹czyæ swojej
odpowiedzialnoœci za rzeczy klienta zagubione podczas imprezy.
Zgodnie z prawem biuro podró¿y
odpowiada za szkody wyrz¹dzone
klientowi, m.in. gdy powsta³y one
w wyniku nienale¿ytego wykonania umowy.
W sytuacji, w której organizator podczas wycieczki nie wykonuje przewidzianych w umowie us³ug,
powinien zapewniæ œwiadczenie
zastêpcze (np. zamiast rejsu po Nilu
– wycieczkê na safari, ognisko itp).
Nie musisz ponosiæ dodatkowych
kosztów, a w przypadku, gdy nowa
propozycja jest tañsza, masz prawo ¿¹daæ zwrotu ró¿nicy. Mo¿esz
tak¿e nie zgodziæ siê na pomys³ organizatora. W takiej sytuacji musi
on zapewniæ konsumentowi powrót
do miejsca rozpoczêcia imprezy.
Przed zawarciem umowy z organizatorem wycieczki lub innej
us³ugi turystycznej nale¿y j¹ bardzo dok³adnie przeczytaæ, poprosiæ
o wyjaœnienie niezrozumia³ych
kwestii czy doprecyzowanie ogólnych stwierdzeñ (np. blisko morza,
niedaleko pla¿y, spokojna okolica,
pokój z widokiem itp.). Nawet jeœli
us³uga zosta³a zakupiona przez internet, konsument musi otrzymaæ
umowê podpisan¹ przez organizatora i sam j¹ podpisaæ, a nastêpnie
odes³aæ do biura podró¿y.
A.Cichoñ

Bezp³atnych porad w zakresie
ochrony interesów konsumentów mo¿na uzyskaæ u Powiatowego Rzecznika Konsumentów
- Agnieszki Cichoñ. Przyjêcia
interesantów odbywaj¹ siê od
poniedzia³ku do czwartku
w godz. 730–1530 - Starostwo Powiatowe Lubañ, pok. 38 (I p.).
Porady udzielane s¹ równie¿
telefonicznie pod nr. 75 64 64
359 oraz drog¹ elektroniczn¹:

konsumenci@powiatluban.pl

Izerska (a nie Izraelska) Grupa Biegowa na Orlen
Warsaw Marathon

Po ¿yciówki - marsz!
IGB to amatorska grupa sportowa zrzeszaj¹ca biegaczy z okolic Gór Izerskich. Obecnie sk³ada
siê z 16 osób, w tym piêcioro biegaczy ze Œwieradowa. Na Orlen
Warsaw Marathon wybra³o siê
siedmioro sportowców amatorów,
aby wzi¹æ udzia³ w najwiêkszym
œwiêcie poskiego biegania. W grupie by³y a¿ cztery œwieradowianki:
Jola Sergiejczuk bieg³a maraton,
a Ma³gorzaty - Soko³owska i Dzik
oraz ni¿ej podpisana - na 10 km.
Pozostali to: Malwina Herbut,
£ukasz Kraka-Æwikliñski i Robert Kraka-Æwikliñski. Przygotowania trwa³y kilka miesiêcy.
24 kwietnia,
pokój hotelowy, godz. 500
DŸwiêk budzika wyrywa nas ze
s³odkiego snu. Jola Sergiejczuk ju¿
na nogach. Siedzi skupiona. Twierdzi, ¿e siê wyspa³a. Zjadamy œniadanie. Ka¿dy ma swoje menu. Wiadmo, ¿adnych eksprymentów przed
biegiem. £ukasz Kraka-Æwikliñski
relaksuje siê przed maratonem; odcina siê od wszystkiego, s³uchaj¹c
muzyki ze s³uchawkami w uszach.
Na co dzieñ nie biega z muzyk¹.
Dziœ chce z³amaæ 3 godziny i poprawiæ czas ze swojego pierwszego maratonu z Wroc³awia sprzed
roku. Reszta ekipy na luzie. W koñcu to tylko dycha...
Metro warszawskie, godz. 7
T³ok. Na peronie setki biegaczy.
Ubrani w kolorowe dresy nios¹ pakiety startowe w czerwono-granatowych torbach foliowych. S³ychaæ
jêzyk angielski, niemiecki, w³oski,
serbsko-chorwacki. Wchodzimy do
poci¹gu. Nikt nie siada. Biegacze
rozmawiaja pó³g³osem. Widaæ skupienie na twarzach. Przesiadamy siê
w ciszy i po chwili idziemy schodami w kierunku Stadionu Narodowego.
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Izerska Grupa Biegowa w komplecie. Z ty³u stoj¹ (od lewej): Jolanta Sergiejczuk, Malwina Herbut, Robert Æwikliñski, £ukasz Æwikliñski, Agnieszka
Ca³ko. Z przodu od lewej: Ma³gorzata Soko³owska i Ma³gorzata Dzik.
Poni¿ej metê maratonu mija Jola Sergiejczuk - te¿ z ¿yciówk¹.

Miasteczko biegaczy, godz. 800
Wieje. Ch³odno. Tysi¹ce ludzi
chodz¹ po placu. W ogromnych
bia³ych namiotach przypominj¹cych hangary znajduj¹ siê depozyty, przebieralnie, prysznice, stanowiska masa¿ystów. Klaudia zabiera

Taki medal to nie tylko pami¹tka, to
tak¿e potwierdzenie ¿yciówki - ¿e siê
pobieg³o maraton poni¿ej 3 godzin!

torby z naszymi kurtkami, bluzami.
Jeszcze szybka pami¹tkowa, grupowa fotka na tle potê¿nego, piêknego Narodowego i musimy siê rodzieliæ. Jola i £ukasz id¹ na start
maratonu. ¯yczymy im szczêœcia!
Wiemy, ¿e dadz¹ radê. To twardzi
zawodnicy. To ich drugi maraton.
Poza tym £ukasz z niejednego sportowego pieca chleb jad³. P³yn¹³ kiedyœ samotnie kajakiem z Oœwiêcimia – z Jeziora Gocza³kowickiego do Gdañska, ¿eby zasiliæ konto
Opolskiego Hospicjum na zakup
materacy przeciwodle¿ynowych.
Odby³ te¿ niebezpieczn¹ podró¿

rowerem przez pustyniê Gobi. Przebieg³ 5 Runmagedonów w ci¹gu
roku. By³ instruktorem grup surviwalowych. Jak mo¿e nie daæ rady
tutaj...? Wszyscy wiemy, ¿e g³ówn¹
cech¹ biegacza jest pokora. Wszystko siê mo¿e zdarzyæ... Dlatego
œciskamy ich serdecznie przed startem, ¿ycz¹c spe³nienia marzeñ
i wykonania planów.
Na starcie, godz. 830
Ustawiamy siê w swoich strefach startowych. Tracimy z oczu

dokoñczenie na str. 15 

Ze Œwieradowa do Rybnika
W chwilach wolnych od zaciêtych bojów uczestnicy zwiedzili Geopark w Krobicy, byli te¿ w Czarcim M³ynie i na Izerskiej £¹ce.
Tradycyjnie ju¿ I miejsce w kategorii gimnazjów i awans
do etapu ogólnopolskiego w Rybniku wywalczy³a nasza ekipa w sk³adzie: Patryk Olkowski (dodatkowo wygrana w indywidualnym konkursie uprawnieñ i odznak turystycznych
PTTK), Aleksander Sergiejczuk (plus II miejsce w indywidualnym konkursie wiedzy) oraz Kacper Reimann.
II miejsce w tej kategorii zajê³a nasza druga ekipa w sk³adzie: Katarzyna Salawa, Ewelina Prusiewicz i Wojciech Pó³torak (dodatkowo zwyciêzca w indywidualnym konkursie wiedzy).
Gratulujemy zwyciêzcom i dziêkujemy wolontariuszom,
którzy pomagali w przygotowaniu imprezy. Byli to m.in.: Izabela Figa, Daniel Olkowski, Sara Kotlarek, Damian Chomiak,
Maciej Godlewski, Marcin Ziemniak, Zofia Salawa, El¿bieta
Mitkiewicz, Bogus³awa Franckiewicz, Gra¿yna Dering, Stanis³aw Fierkowicz, Pawe³ Miko³ajczak, Anna ¯o³nierek, Agnieszka Ca³ko, Katarzyna Luto-Przybylska, Zuzanna Bia³kowska,
Barbara Rymaszewska, Tomasz Mitkiewicz, Arleta Wolanin,
Anna Jezierska, Renata Tomaszewska, Iwona KorzeniowskaWojsa.
Podziêkowania zechc¹ przyj¹æ tak¿e organizatorzy: Wojciech Król, Henryk S³awiñski, Pawe³ Idzik, Izabela Salawa,
Mieczys³aw Józefowicz, Gra¿yna Kasprzak, Adam Palbow,
Stanis³aw £ojko, S³awomir Sobieski, Natalia Desput, Pawe³
Liegier, Aleksander Oœwiêcimski, Bartosz Kijewski, Krzysztof Król, Nadleœnictwo Œwieradów, Krzysztof Walusiak, Pawe³
Miko³ajczak oraz Rados³aw Iwaniec.
Serdecznie dziêkujemy opiekunom dru¿yn i – przede
wszystkim - uczestnikom za maksymaln¹ realizacjê celu g³ów-
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nego fina³u wojewódzkiego, jakim by³a INTEGRACJA, A NIE
RYWALIZACJA!
W uzupe³nieniu relacji nale¿y podaæ, ¿e wœród podstawówek wygra³ swidnicki Klub Turystyczny „To Tu To Tam”,
a wœród szkó³ ponadgimnazjalnych - LO Bogatynia.
Nagrody dla uczestników w konkursach indywidualnych
i dru¿ynowych w finale zosta³y ufundowane przez: Starostwo Powiatowe w Lubaniu, Urz¹d Miasta w ŒwieradowieZdroju, Iwonê Korzeniowsk¹-Wojsê, INTERFERIE Aquapark
Sport Hotel, Oddzia³ £u¿ycki PTSM w Lubaniu, Nadleœnictwo Œwieradów – wszystkim darczyñcom serdecznie dziêkujemy. (TF)
*
Od 2 do 5 czerwca w Rybniku odby³ siê fina³ krajowy
XLIV OMTTK, w którym Dolny Œl¹sk reprezentowa³a nasza
dru¿yna gimnazjalna (jak przed dwoma laty i przed rokiem).
Poniewa¿ regu³¹ jest, ¿e konkurs wiedzy (historia, zabytki)
dotyczy regionu, który organizuje fina³, nasi gimnazjaliœci
w krótkim czasie musieli przyswoiæ sobie rozleg³¹ doœæ wiedzê o Górnym Œl¹sku, ³¹cznie z gwar¹, któr¹ „pods³uchiwali”
na Youtube (internet by³ g³ównym dostarczycielem faktów
o Œl¹sku). Poza tym konkurencje by³y niemal dok³adnie takie
same, jak w Œwieradowie, a nasi radzili sobie dzielnie, zajmuj¹c w koñcowej klasyfikacji 7. miejsce (wœród 16 zespo³ów
wojewódzkich). Mo¿na by siê na ten wynik krzywiæ, ale weŸmy pod uwagê, ¿e œwieradowscy gimnazjaliœci wci¹¿ pn¹ siê
w górê, bo zajmowali w kolejnych latach miejsca 9. i 8.
W czasie wolnym olimpijczycy (a samych uczestników
by³o blisko 150) zwiedzali Rybnik, a w nim m.in. nieczynn¹

Po ¿yciówki - marsz!
naszych maratoñczyków. Gosia Dzik i Gosia Soko³owksa,
Malwina Herbut. Robert Æwikliñski... On z kolei przygotowuje Kibicowsk¹ Wyprawê Rowerow¹ do Anglii. Bêdzie zdobywa³ koszulki z autografami tamtejszych pi³karzy, by je zlicytowaæ i tym samym pomóc dzieciakom z fundacji DOM. I ja.
Ka¿dy ustawia siê za swoim pacemakerem. Nie biegnê po
¿yciówkê. Cieszê siê, ¿e mogê wzi¹æ udzia³ w najwiêkszym
œwiêcie polskich biegaczy. Na starcie jest spokój. Wszyscy
czekaj¹, a¿ rusz¹ maratoñczycy. Biegniemy w przeciwnych
kierunkach. W koñcu s³ychaæ strza³ i maraton rusza. Ale
w jakim tempie! Sprinterskim... Z podziwem patrzê na tych
twardzieli w ró¿nym wieku – od nastolatków po 70-latków.
Nie widzê dziewczyn. Trudno czuæ siê jednak samotnym, gdy
wokó³ tysi¹ce ludzi dziel¹cych tê sam¹ pasjê. Czekamy.
W koñcu i my s³yszymy strza³. Dycha rusza. M³oda dziewczyna przewraca siê po 100 metrach, chc¹c podnieœæ telefon
komórkowy; nie ma co zbieraæ... Ktoœ pomaga jej wstaæ. Reszty
nie widzê. Biegnê dalej.
Na trasie 10 km Oshee, godz. 845
Pocz¹tek ³agony. Biegniemy na Sask¹ Kêpê i z powrotem.
Trasa – nic specjalnego... Miêdzy blokami. Widoków brak.
S³yszê rozmowy. M³ode dziewczyny na 5 km narzekaj¹ na
górkê! Ciê¿ko! „Jak¹ wy tu macie górkê? PrzyjedŸcie w Izery...” - myœlê. Pojedynczy kibice, którzy spaæ nie mogli, wyszli na ulicê. Saska Kêpa jeszcze w objêciach Morfeusza! Na
9. kilometrze jakiœ biegacz le¿y na trawie. Nad nim uwijaj¹ siê
lekarze. Za zakrêtem meta. Tam kolorowy t³um skanduje has³a. Doping zwariowany – tr¹bki, bêbenki, nawet orkiestra
dêta. Przebierañcy!? Stojaki z medalami b³yszcz¹cymi w s³oñcu, które wysz³o nie wiadomo kiedy, ci¹gn¹ siê na kilkadziesi¹t metrów. Teraz szukam moich dziewczyn.
Na 40. kilometrze, godz. 1115
Zbieramy ludzi. Na mecie takie t³umy, ¿e nie dopchamy
siê, ¿eby zobaczyæ naszych maratoñczyków. Na telebimie
widzimy finiszuj¹cego Polaka Artura Koz³owskiego. Nie cze-
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kamy na Szosta. Przybijamy pi¹tkê i ruszamy na 40. kilometr
trasy. Joli i £ukaszowi potrzebny doping. Mijaj¹ nas kolejni
twardziele. Ka¿dy biegacz w bia³ej koszulce to £ukasz.
W koñcu jest! Biegnie! To ON. Bia³a koszulka z kolorowym
znaczkiem Izerskiej Grupy Biegowej, który £ukasz sam zaprojektowa³. Kiedy przyjechal na Dolny Œl¹sk z Kolonowskiego na OpolszczyŸnie, nie zna³ tu nikogo. Za³o¿y³ amatorsk¹ grupê sportow¹, aby poznaæ ludzi, którzy lubi¹ biegaæ. Teraz liczy ona 16 osób w ró¿nym wieku. Razem trenujemy, jeŸdzimy na zawody i uczymy siê od siebie. Na ulicê wyskakuje Robert z transparentem. Goœka gwi¿d¿e na palcach.
Inni pstrykaj¹ zdjêcia. £ukasz jest szczêœliwy. Ju¿ wie, ¿e z³amie te trzy godziny. I zetnie w³osy...
Jeszcze Jola. Teraz szukamy bia³ej koszulki i zielonych
skarpet. I warkoczyków. Nagle jest. Uœmiechniêta od ucha
do ucha. Spieszy siê. Te¿ chce poprawiæ czas z Wroc³awia.
Udaje siê. O 35 minut! Jest mocna. Teraz lecimy na metê.
W miasteczku roi sie od z³otych lœni¹cych w s³oñcu koców
termicznych. Ich szelest s³ychaæ dooko³a. £ukasz owiniêty
w z³otko wygl¹da jak cukierek!
Znajdujemy nasz¹ bohaterkê. Zmêczona, ale szczêœliwa
siedzi na ³awce i szuka klapek w plecaku, ¿eby wsadziæ w nie
obola³e stopy. „Zapomnia³am” - mówi i uœmiecha siê szeroko.
Zas³ania rêkoma usta. Stres opada, zostaje ogromne szczêœcie. I wzruszenie... Podziwiamy j¹ wszyscy. Kierujemy siê do
metra. Robert czeka. Myœlê, ¿e no¿yczki ma ju¿ w kieszeni...
Warszawa, godz. 1414
- Ktoœ za mn¹ czyta³ napis na koszulce: Izraelska Grupa
Biegowa – prycha Malwina.
- Na 35. kilometrze jakaœ panienka prosi³a kole¿ankê: - Ej,
zobacz, czy siê nie rozmaza³am...
Humory nam dopisuj¹. Nie snujemy planów na przysz³oœæ.
Liczy siê tu i teraz. Wielkie œwiêto biegania dobieg³o koñca.
Warto by³o pokonaæ wiele schodów, by tu byæ.
Agnieszka Ca³ko (10 km w czasie 1 godz. 11 min. 35 sek.)

zabytkow¹ kopalniê „Ignacy”, zamienion¹ na Industrialne
Centrum Kultury, które umiejêtnie ³¹czy funkcje muzealne
i atrakcyjne wydarzenia artystyczne. Zjechali do dawnej kopalni kruszców srebronoœnych, za³o¿onej w triasowych dolomitach i wapieniach w Tarnowskich Górach, w Gliwicach
stanêli przy maszcie radiostacji, znanej w historii z tzw. prowokacji gliwickiej, która poprzedzi³a wybuch II wojny œwiatowej, a wizytê w ponad 700-letnim Pocysterskim Zespole
Klasztorno-Pa³acowym w Rudach powi¹zali ze zwiedzaniem
Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich. Pobyt w Rybniku wszyscy zakoñczyli relaksem przy ognisku i kie³baskach nad Jeziorem Rybnickim.
Gwoli uzupe³nienia podajemy, ¿e w naszej, gimnazjalnej
kategorii wygra³a szko³a z Aleksandrowa, wœród podstawówek najlepiej wypad³a dru¿yna ze Szko³y Podstawowej nr 1
w Bi³goraju, a w kategorii szkó³ ponadgimnazjalnych wygrali
- mo¿na tak uj¹æ - „œwieradowscy zwyciêzcy”, czyli Miêdzyszkolne Ko³o Krajoznawczo-Turystyczne „Tramp” w Bogatyni. (aka)

Zespó³ Interdyscyplinarny w Œwieradowie-Zdroju zaprasza na zajêcia dla grupy osób doznaj¹cych przemocy w rodzinie.
Celem pracy Punktu i prowadzonych zajêæ jest pomoc
osobom doznaj¹cym przemocy w rodzinie, umo¿liwienie
wyjœcia z krêgu przemocy, podniesienie œwiadomoœci dotycz¹cej zjawiska przemocy w rodzinie i praw osobistych,
podniesienie w³asnej samooceny, zdobycie wiedzy jak radziæ sobie z zaistnia³¹ sytuacj¹ oraz pomoc w odzyskaniu
MOCY zabranej przez sprawcê. UDZIA£ JEST BEZP£ATNY.
Zajêcia bêd¹ prowadzone w dawnym budynku Urzêdu
Miasta przy ul. Pi³sudskiego 15, I piêtro, pokoje nr 1 i 2,
w godzinach 1800-2000.
Najbli¿sze spotkanie odbêdzie siê 23 czerwca, a kolejne
- 21 lipca br. Serdecznie zapraszamy!

W ka¿dy czwartek od godz. 1600 do 1800 w starym
Urzêdzie Miasta przy ul. Pi³sudskiego 15 œwiadczona jest bezp³atna pomoc psychologiczna - porad udziela Anna Wojciechowska-Padewska.

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

NOTATNIK ŒWIERADOWSKI. Wydaje Gmina Miejska Œwieradów–Zdrój. Druk - Polska Press Sp. z o.o.
Drukarnia Bielany, ul. Kolejowa 7, 50-075 Bielany Wroc³awskie. Nak³ad - 1.800 egz. Redaktor naczelny - Adam
Karolczuk, tel. 661 784 827, notatnik@swieradowzdroj.pl
Zapraszamy wszystkich Czytelników do wspó³redagowania miesiêcznika. Teksty (tak¿e literackie), opatrzone
nazwiskiem autora (do ewentualnej wiadomoœci redakcji) oraz zdjêcia mo¿na sk³adaæ równie¿ w Referacie Promocji Gminy, Turystyki, Kultury i Sportu Urzêdu Miasta przy ul. 11 Listopada 35 (II p.), tel. 75 71 36 482.
Redakcja nie zwraca materia³ów niezamówionych i zastrzega sobie prawo ich skracania.
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Ze Œwieradowa do Rybnika
14 i 15 maja Miejski Zespó³ Szkó³ (i okolice) sta³ siê
polem turystycznej bitwy, której celem by³ fina³ XLIV Ogólnopolskiego M³odzie¿owego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego w Rybniku. U nas wprawdzie rozgrywano tylko
fina³ dolnoœl¹ski, ale w niczym nie umniejsza³o to poziomu
rywalizacji, do której przyst¹pi³o po 8 dru¿yn ze szkó³ podstawowych i gimnazjalnych oraz 6 zespo³ów ponadgimnazjalnych z powiatów: lwóweckiego, lubañskiego, zgorzeleckiego, wa³brzyskiego, œwidnickiego, wroc³awskiego, lubiñskiego, legnickiego i jeleniogórskiego – w sumie 66 uczestników.

Od lewej finaliœci gotowi do wyjazdu do Rybnika: Kacper
Reimann, Patryk Olkowski, Aleksander Sergiejczuk oraz opiekun Oliwer Stelmaszczyk. Z prawej dyrektor Wies³awa Stasik.

U góry uczestnicy gotowi do marszu na orientacjê. Poni¿ej do Rybnika wprawdzie nie pojechali, ale na podium weszli zdobywcy II miejsca (od lewej): Ewelina Prusiewicz, Katarzyna Salawa, Wojciech Pó³torak

Powy¿ej - trójka naszych gimnazjalistów w pobli¿y Radiostacji Gliwickiej (w tle 111-metrowy maszt nadawczy). Poni¿ej na chwilê przed wejœciem do kopalni Ignacy.

ROZK£AD JAZDY GONDOLI
WIOSNA/LATO 2016
DNI
ROBOCZE

SOBOTY
SOBOTY,,
NIEDZIELE
I ŒWIÊT
A
ŒWIÊTA

CZERWIEC

900 - 1600

900 - 17 00

LIPIEC

900 - 1700

900 - 18 00

O zwyciêstwo walczono
w takich konkurencjach, jak:
rowerowy tor przeszkód, naprawa roweru, znajomoœæ przepisów ruchu drogowego, rozpoznawanie zabytków, rozpoznawanie roœlin, wyznaczanie
azymutów,
samarytanka
(udzielanie pierwszej pomocy),
przejœcie po linie, marsze na
orientacjê, konkurs odznak.
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