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Uczniowie klas leœnych ZSOiZ w Gryfowie na szkoleniach w Bosch Warszawa

Z dostêpem do najnowszej wiedzy

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, kadry – Ma³gorzata Milichiewicz, zagospodarowanie odpadów komunalnych - Magdalena
Buczko, czynsze, op³ata za wodê i œcieki – Jowita Worotnicka: 75 78-16-659 - pok. 1b; podatki i op³aty lokalne - Anna Leœniak,wymiar
podatku od nieruchomoœci - Magdalena Szukiewicz - 75 78-16-452 - pok. 1c; sprawozdawczoœæ bud¿etowa, VAT - Katarzyna Duda, 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 (kierownik) , 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 78-16-896 - 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 7816-324 - pok. 21c; Anna Mazurek, Mariusz
Pysz, Wojciech Cielecki: 75 78-16-970 - pok.
21d; wodoci¹gi i kanalizacja – Izabela Jurczak,
ochrona œrodowiska - Kamila JednorowskaMêcina: 75 78-16-343 - pok. 22. Referat Promocji Gminy, Turystyki, Kultury i Sportu, kierownik – Dorota Marek: 75 71-36-482 - pok.
23; turystyka, kultura i sport – Monika HajnyDaszko: 75 71-36-483; informatyk - Tomasz
Chmielowiec - 75 71-36-483, fax 75 78-16221 - 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.

IZERSKA £¥KA
Monika Chwaszcz
tel. 75 617 14 42
izerskalaka@
swieradowzdroj.pl

CZARCI M£YN
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Kinga Miakienko
tel. 75 78 45 325
czarcimlyn@
swieradowzdroj.pl

Dwie grupy dwudziestu najlepszych uczniów
z klas leœnych uczestniczy³o w marcu oraz w maju br.
w szkoleniach specjalistycznych w ramach projektu
„Podniesienie
kwalifikacji
zawodowych
uczniów i nauczycieli w zakresie diagnozowania i naprawy pojazdów samochodowych

w szko³ach zawodowych obszaru ZIT AJ”
AJ”,
wspó³finansowanego przez Uniê Europejsk¹ w ramach
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnoœl¹skiego na lata 2014-2020
w Centrum Szkoleniowym Techniki Motoryzacyjnej

Bosch w Warszawie.
Kursy specjalistyczne posiadaj¹ akredytacjê Mazowieckiego Kuratora Oœwiaty na kszta³cenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.
Po zakoñczeniu szkoleñ w CKTM Bosch w Warszawie wyró¿niaj¹cy siê uczniowie odbêd¹ p³atne sta¿e zawodowe w Bosch Service.
Projekt realizowany jest zgodnie z koncepcj¹
uniwersalnego projektowania, mechanizmu racjonalnych usprawnieñ oraz zasad¹ równoœci szans kobiet
i mê¿czyzn, dlatego ze szko³y bior¹ w nim udzia³ nie
tylko ch³opcy, ale równie¿ uczennice.
Zajêcia z zakresu diagnozowania, naprawy i budowy pojazdów mechanicznych, w oparciu o nowoczesne technologie prowadz¹ trenerzy, wysokiej klasy specjaliœci, doœwiadczeni in¿ynierowie, którzy nie
tylko realizuj¹ proces dydaktyczny w CSTM Bosch
w Warszawie, ale równie¿ obs³uguj¹ hotline w zakresie pomocy technicznej dla Bosch-Service.
Programy kursów s¹ dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz
mo¿liwoœci psychofizycznych uczniów, sk³adaj¹ siê
z czêœci teoretycznej, obejmuj¹cej bezpoœredni dostêp do najnowszej wiedzy technicznej dotycz¹cej
wszystkich marek samochodów i aktualnych trendów
motoryzacyjnych, oraz z czêœci praktycznej, obejmuj¹cej diagnostykê na samochodach i modelach silnikowych, pomiary i interpretacjê wyników jak równie¿
zasady regulacji lub naprawy.
Ju¿ w lipcu tego roku pierwsi wyró¿niaj¹cy siê
uczniowie bêd¹ realizowaæ p³atne sta¿e w Bosch-Serwisach w Jeleniej Górze, Boles³awcu i Kamiennej
Górze.
Renata Nowak

Masz sprawê do radnego? Zadzwoñ, napisz!
RADNI RADY MIASTA
Tadeusz Aficki - tel. 604 499 175,
tadeuszaficki@gmail.com
Micha³ Brutkowski, tel. 604 976 297,
michal.brutkowski@op.pl
Janina Czapliñska, tel. 668 212 350,
janina42@vp.pl
Teresa Fierkowicz, tel. 665 733 443,
teresa.fierkowicz@amorki.pl
Aleksandra Kasprzak, tel. 602 276 154,
olak17@op.pl
Bartosz Kijewski, tel. 663 569 763,
bartosz.kijewski.24@gmail.com
Artur Kotlarek, tel. 663 664 923,
artur.kotlarek@o2.pl
Mariusz Kozio³, tel. 509 999 848,
markoz72@gmail.com
Lubomir Leszczyñski, tel. 783 909 961,
lubekleszcz@gmail.com

Godziny pracy UM
PONIEDZIA£EK GODZ. 730 - 1600
WTOREK, ŒRODA,
CZWARTEK - GODZ. 730 - 1530
PI¥TEK - GODZ. 730 - 1500
Autorami rysunków na ok³adce,
któr¹ graficznie opracowa³ Tomasz Chmielowiec, s¹ uczniowie
Szko³y Podstawowej nr 2 w Œwieradowie-Czerniawie: Aleksandra
Bigus, Julia Fabiœ, Maja Gettner
i Maryla Socha.

Krystyna Liber, tel. 796 675 790,
Magda Olszewska, tel. 609 066 152,
olszewska.magdalena@yahoo.de
Urszula Romanowicz, tel. 663 361 388,
romanowicz.u@gmail.com
Wioletta Urbañczyk, tel. 600 404 737,
w.urbanczyk@op.pl
Szczepan Wojsa, tel. 605 334 260,
szczepanwojsa@wp.pl
Antoni Zwierzyñski, tel. 601 861 593,
czarnypotok@wp.pl

RADNI RADY
POWIATU LUBAÑSKIEGO
Iwona Korzeniowska-Wojsa
tel. 605 223 540, florizet@wp.pl
Zbigniew Maroñ, tel. 603 080 913,
z.maron@onet.pl

Punkty kolporta¿u
NOTATNIKA ŒWIERADOWSKIEGO
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), Biura Turystyczne: LEOPOLD oraz J&G ¯Y£KIEWICZ (oba na ul. Zdrojowej), kiosk gazetowy (ul. Zdrojowa), pijalnia
wody mineralnej (Dom Zdrojowy), sklep LEWIATAN (ul. Górska), stacja paliw ORLEN (ul. 11 Listopada), sklep papierniczy KLEKS (ul. Sienkiewicza), sklep przy ul. Chopina, „BIEDRONKA” (ul. 11 Listopada),
Miejska Biblioteka Publiczna IZERKA (ul. M. Sk³odowskiej-Curie),
autobus komunikacji miejskiej.
OR£OWICE - sklep motoryzacyjny Wac³awa Chwaszcza.
CZERNIAWA - delikatesy Agnieszki Syrewicz (ul. G³ówna), sklep
Ireny Korty (ul. Sanatoryjna), Czarci M³yn (ul. Rolnicza), biblioteka
szkolna w SP nr 2 (ul. Sanatoryjna).

Od 1 listopada 2016 r. do 31 paŸdziernika br. na mocy uchwa³y Rady Miasta Œwieradów-Zdrój nr XXXII/163/
2016 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/m 3, 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.

Powiat realizuje 11 projektów unijnych Œwieradowianki
jako pos³anki
Z ka¿dym tygodniem rozkrêca siê
tempo wydatkowania unijnych funduszy z perspektywy 2014-2020. Jak
podkreœla Walery Czarnecki, Starosta Lubañski, wartoœæ wszystkich
projektów realizowanych przez Powiat Lubañski to kwota 15,6 mln z³.
Ponad 12,9 mln z³ funduszy unijnych
wykorzysta nasz powiat na przebudowê dróg, modernizacjê sal edukacyjnych, doposa¿enie sal w placówkach
opiekuñczo-wychowawczych oraz
szkolnych pracowni.
Œrodki te wykorzystane zostan¹
równie¿ na doposa¿enie stra¿y po¿arnej, realizacje sta¿y zagranicznych m³odzie¿y czy rozwiniêcie bazy geodezyjnej.
Najwiêcej, bo ponad milion euro, bêdzie kosztowa³a realizacja projektu „Kom(m)ando „Zur Hilfe! Na pomoc!” - z³o¿onego w partnerstwie z niemieckim miastem Löbau. Dziêki pozyskanym œrodkom zewnêtrznym doposa¿one zostan¹ jednostki stra¿y po¿arnych. W ramach zaplanowanych dzia³añ, odbêd¹ siê wspólne æwiczenia oraz opracowany zostanie system
wodowskazów, które umieszczone zostan¹ na rzekach naszego powiatu.
Dziêki unijnym œrodkom mo¿liwa bêdzie modernizacja ponad 3-kilometrowego odcinka drogi powiatowej prowadz¹cej
z Siekierczyna do Nowej Karczmy. Wartoœæ inwestycji to ponad 3,6 mln z³, z czego ponad po³owê pokryje dotacja.
Prawie 7,2 mln z³ przeznaczonych zostanie na realizacjê
oœmiu projektów edukacyjnych, które s¹ realizowane przez
powiat. S¹ to projekty, które maj¹ dostosowaæ ofertê edukacyjn¹ do potrzeb lokalnego rynku pracy oraz zwiêkszyæ atrakcyjnoœæ i efektywnoœæ szkolnictwa zawodowego i specjalnego.
3,7 mln z³ wydatkowane zostanie na stworzenie 17 pracowni edukacyjnych. Œrodki te przeznaczone zostan¹ na zakup
wyposa¿enia, sprzêtu oraz modernizacjê pracowni kszta³cenia
zawodowego trzech szkó³ ponadgimnazjalnych, których organem prowadz¹cym jest powiat.
- W ramach pozyskanych œrodków zakupione zostanie
wyposa¿enie i sprzêt do 17 pracowni kszta³cenia zawodowego. Przewidziane zosta³y równie¿ fundusze na remonty w
7 pracowniach – mówi Iwona Korzeniowska-Wojsa, Przewodnicz¹ca Komisji Oœwiaty i Kultury.

1 czerwca wziê³yœmy udzia³ w XXIII sesji Sejmu Dzieci
i M³odzie¿y w Warszawie. Tematem przewodnim by³a „Przestrzeñ publiczna jako miejsce wolne od symboli propaguj¹cych systemy totalitarne. Lokalni bohaterowie w przestrzeni
publicznej”. Podczas obrad debatowa³yœmy i g³osowa³yœmy
nad uchwa³¹, aby zwróciæ uwagê doros³ych na wa¿ne kwestie
spo³eczno-polityczne, kulturalne czy gospodarcze, i choæ jest
ona dokumentem o charakterze nienormatywnym, po burzliwym posiedzeniu wspólnie tê uchwa³ê podjêliœmy.

,,Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i m³odzie¿y
poprzez doposa¿enie bazy dydaktycznej w 2 placówkach Powiatu Lubañskiego” - to kolejny projekt, który skierowany
jest do wychowanków Specjalnego Oœrodka Szkolno-Wychowawczego oraz Zespo³u Placówek Resocjalizacyjnych. Kwota
342 tys. z³ wykorzystana zostanie na stworzenie 12 pracowni
edukacyjnych.
Jednym z wiêkszych grantów jest „Regionalny system informacji edukacyjno-zawodowej po³udniowo-zachodniego regionu województwa dolnoœl¹skiego”. Bud¿et projektu realizowanego przez powiat to ponad 1,4 mln z³. Projekt zak³ada wsparcie dla nowoczesnych narzêdzi i metod pracy dla dziesiêciu
szkó³ z powiatów lubañskiego, lwóweckiego oraz boles³awieckiego.
„IT& Economy 2.0 - sta¿e zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkó³ zawodowych oraz mobilnoœci kardy kszta³cenia zawodowego” - to projekt powiatu, realizowany przez
Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza
w Lubaniu. Uczniowie z tej placówki odbêd¹ sta¿e zagraniczne
m. in. we W³oszech i Irlandii. Koszt projektu to ponad 335 tys.
z³.
Powstaje równie¿ nowa platforma geodezyjna. Celem nowego projektu lubañskiego starostwa jest budowa internetowego portalu, pozwalaj¹cego klientom lubañskiego starostwa,
na szybkie za³atwienie niezbêdnych formalnoœci. Dziêki temu
usprawniona zostanie obs³uga klientów urzêdu a korzystanie
ze specjalistycznych geodezyjnych informacji bêdzie o wiele
prostsze. Koszt ca³ego przedsiêwziêcia to blisko 2,5 mln z³.
Karol Kusibab

Dziœ sadzonki, potem drzewa
To by³ pierwszy tak ciep³y poniedzia³ek tego roku. Leœnicy z Nadleœnictwa Œwieradów udali siê pod Przedszkole Miejskie, gdzie czeka³y na
nich dzieci z grup „Leœne ludki” i „S³oneczka”. Po krótkim przywitaniu
wszyscy wspólnie ruszyli do lasu. S³ychaæ by³o weso³e rozmowy: Co to
za drzewo? Kto mieszka w budce na drzewie? Dlaczego na drzewach s¹
namalowane kolorowe znaczki? - pytaniom i odpowiedziom nie by³o
koñca.
Pokonywanie wzniesienia nie odbiera³o si³ maluchom. Gdy wycieczka dotar³a do punktu turystycznego na czerwonym szlaku prowadz¹cym na Stóg Izerski, nadleœniczy Lubomir Leszczyñski wyt³umaczy³
przedszkolakom zasady sadzenia leœnych drzewek (fot. poni¿ej). Rozpoczê³a siê wspólna praca. Leœnicy za pomoc¹ kosturów przygotowywali
do³ki, a maluchy sadzi³y drzewka, poznaj¹c przy okazji ich gatunki. Na
ka¿dego czeka³a nagroda – naklejka. Wicedyrektor przedszkola, Renata
Simiñska, wychowawczynie i opiekunki, tak¿e z chêci¹ zwiêksza³y lesistoœæ Gór Izerskich.
Mamy nadziejê, ¿e za 20-30 lat ju¿ jako doroœli mieszkañcy naszego
miasta poka¿¹ zasadzone drzewa swoim dzieciom, z sentymentem wspominaj¹c wycieczkê do lasu…

Julia Nowak (z lewej) i Kasia Korowaj na sali obrad sejmu.
Obrady otworzy³ Marsza³ek Sejmu Marek Kuchciñski, wyst¹pi³a równie¿ sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Marzena Macha³ek, Rzecznik Praw Dziecka Marek
Michalak oraz prezes Instytutu Pamiêci Narodowej Jaros³aw
Szarek.
G³ównym organizatorem sesji by³a Kancelaria Sejmu
w porozumieniu z Instytutem Pamiêci Narodowej, Oœrodkiem
Rozwoju Edukacji i Ministerstwem Edukacji Narodowej.
Przez jeden dzieñ mog³yœmy poczuæ siê jak prawdziwi pos³owie oraz zg³êbiæ tak trudny, czasami niezrozumia³y dla nas
œwiat polityki. Oprócz uczestnictwa w obradach mia³yœmy te¿
okazjê zwiedziæ budynek sejmu (a tak¿e niewielk¹ czêœæ Warszawy) oraz osobiœcie spotkaæ siê z pos³ami, którzy bardzo
otwarcie i serdecznie nas goœcili.
To niezwyk³e prze¿ycie i ogromny sukces, gdy¿ jako jedyni gimnazjaliœci z powiatu lubañskiego mog³yœmy godnie reprezentowaæ nie tylko nasze miasto, ale tak¿e powiat.
Katarzyna Korowaj
Julia Nowak

PO D Z I Ê K O W A N I A
Czy wiesz ¿e:
- leœnicy w Polsce
sadz¹ rocznie 500
mln drzew - to prawie
13 sadzonek na jednego mieszkañca;
- w szkó³ce Nadleœnictwa Œwieradów
rocznie produkuje
siê ok. 400 tys. sadzonek, g³ównie jode³ i buka.
Tekst - Barbara
Rymaszewska
Zdjêcia - Katarzyna
Mêcina

Sk³adamy serdeczne podziêkowania, w szczególnoœci dla Pana Rolanda Marciniaka Burmistrza Miasta Œwieradów-Zdrój, Pani Doroty
Marek, Pani Teresy Fierkowicz, Pani Wies³awy Wanatowicz, dla pracowników Urzêdu Miasta Œwieradów-Zdrój, Nadleœnictwa Œwieradów oraz
tym wszystkim, którzy nie szczêdzili swoich si³ i wiedzy, a tak¿e przekazali
wspania³e fanty na festyn zorganizowany w ramach konkursu pn. „Przestrzeñ publiczna jako miejsce wolne od symboli propaguj¹cych systemy totalitarne. Lokalni bohaterowie w przestrzeni publicznej”. Dziêki
Pañstwa pomocy mog³yœmy uczestniczyæ 1 czerwca w obradach XXIII
Sesji Sejmu Dzieci i M³odzie¿y w siedzibie Sejmu RP przy ul. Wiejskiej
w Warszawie. Bardzo dziêkujemy za poœwiêcony bezcenny czas, za pomys³y
oraz zaanga¿owanie.
Kasia Korowaj z rodzicami.
Dziêkujemy tak¿e MZS za zorganizowanie wyjazdu na spotkanie organizacyjne do Wroc³awia
Julia Nowak z rodzicami.
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10 lat dostojnego patronatu
18 maja spo³ecznoœæ Szko³y
Podstawowej nr 2 obchodzi³a jubileusz dziesiêciolecia nadania szkole imienia Jana Paw³a II. Uroczystoœci rozpoczê³y siê w czerniawskim koœciele pw. Podwy¿szenia
Krzy¿a Œwiêtego. Nabo¿eñstwu
przewodniczy³ ks. dziekan Krzysztof Kurzeja w asyœcie ks. Roberta
Kocjana, proboszcza parafii pw.
Najœwiêtszej Marii Panny w Grudzy oraz ks. Mariana Balcewicza,
miejscowego proboszcza, którzy po
mszy œw. wraz z uczniami, ich rodzicami, nauczycielami i zaproszonymi goœæmi przeszli do BioRezydencji na g³ówn¹ czêœæ obchodów.

(fot. 3), rzecznik prasowy Starostwa
Karol Kusibab, inspektor ds. oœwiaty UM Jolanta Bobak, radni RM Aleksandra Kasprzak i Antoni Zwierzyñski, dyrektorzy œwieradowskich
szkó³ - Wies³awa Stasik i Iwona Korzeniowska-Wojsa, przedstawiciele
Miejskiej Biblioteki Publicznej „Izerka”, Nadleœnictwa Œwieradów, Rady
Rodziców, autorzy tekstu hymnu
szkolnego - pañstwo Tekliñscy, oraz
rodzice naszych uczniów.
Po przemówieniu dyrektora szko³y zgromadzeni obejrzeli prezentacjê
multimedialn¹ przypominaj¹c¹ najwa¿niejsze fakty z ¿ycia patrona
szko³y i wydarzenia szkolne z ostat-
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tek pocztowych z ró¿nych miejsc
zwi¹zanych z ¿yciem i dzia³alnoœci¹
Jana Paw³a II, przekazanych szkole
przez œ.p. ksiêdza Tadeusza Jordanka (ponad 80 kart).
Inna ukazywa³a dziewiêcioletni
okres finansowania przez uczniów
i pracowników naszej szko³y edukacji Lukrecji z Kamerunu, w ramach
akcji „Adopcja na odleg³oœæ”, która
dziêki naszej pomocy jako jedyna z
wielodzietnej rodziny mog³a chodziæ
do przedszkola, a nastêpnie do szko³y. Obecnie uczêszcza do pi¹tej kla-
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sy. Wysy³a naszym
uczniom swoje prace,
zdjêcia i kartki okolicznoœciowe.
Mogliœmy siê te¿
pochwaliæ licznymi
pracami plastycznymi
uczniów, wykonanymi
w ramach konkursów
poœwiêconych patronowi, akcjami wolontariackimi i przedsiêwziêciami
zwi¹zanymi
z osob¹ Jana Paw³a II.
Serdecznie dziêkujemy wszystkim goœciom za mo¿liwoœæ
wspólnego œwiêtowania X rocznicy nadania szkole imienia Jana Paw³a II, nauczycielom,
uczniom i rodzicom za zaanga¿owanie i ogrom pracy w³o¿ony w orga-
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nizacjê naszego œwiêta, a Tomaszowi Szymosze (fot. 5) za nieodp³atne
udostêpnienie BioRrezydencji.
Organizatorzy uroczystoœci

Majowe grillowanie w Czerniawie
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Czêœæ artystyczn¹ rozpoczê³o
wspólne odœpiewanie hymnu pañstwowego, a nastêpnie hymnu szko³y. Nastêpnie g³os zabra³a dyrektor
Ma³gorzata Gettner, która oficjalnie
przywita³a wszystkich zgromadzonych. Wœród zaproszonych goœci obok ksiê¿y - znaleŸli siê przedstawiciele w³adz samorz¹dowych Starosta Lubañski Walery Czarnecki
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nich dziesiêciu lat. Pokazywa³a ona,
w jaki sposób postaæ patrona wp³ynê³a na wartoœci kszta³towane w placówce. By³o to wprowadzenie do
programu artystycznego, przedstawionego przez uczniów, który wycisn¹³ niejedn¹ ³zê wœród publicznoœci. Jednak najbardziej wzruszaj¹cym
okaza³ siê wystêp Oliwii Bigus, która zaœpiewa³a i zagra³a „Modlitwê”
Okud¿awy (fot. 4). Ca³oœæ uroczystoœci uœwietni³ wystêp dzieciêcego zespo³u ludowego „Izerskie Œpiewaki”.
Nastêpnie udzielono g³osu zaproszonym goœciom, którzy wyrazili uznanie dla inicjatyw szko³y na
rzecz propagowania wartoœci pozostawionych nam w spadku przez
papie¿a Polaka.
Po czêœci artystycznej (fot. 1 i 2)
goœcie i uczniowie udali siê na poczêstunek przygotowany przez rodziców, dla goœci w BioRezydencji,
a dla uczniów w szkole. Tam te¿ by³a
mo¿liwoœæ obejrzenia wystaw przygotowanych na tê okazjê. Jedn¹
z nich by³a ekspozycja ponad 80 kar-

20 maja po raz kolejny odby³o
siê „Czerniawskie grillowanie
2017” - finansowane ze œrodków
Gminy Miejskiej Œwieradów-Zdrój
- impreza kulinarna adresowana do
naszych mieszkañców. Tradycyjnie
przyby³y ca³e rodziny, aby wspólnie
w radosnej atmosferze spêdziæ sobotnie popo³udnie. G³ówn¹ czêœæ
imprezy stanowi³y trzy konkursy.
Piêæ rodzin uczestniczy³o w konkursie grillowania ¿eberek w warzywach. W samo po³udnie wszyscy
z zapa³em wziêli siê do pracy. Ka¿da
rodzina dodawa³a tajemne przyprawy i stara³a siê nie zdradziæ pomys³u na przygotowanie potrawy, dodatki i sposób podania, a¿ do rozstrzygniêcia konkursu.
Dzieci z kolei mog³y wzi¹æ udzia³
w konkursie na witaminowe szasz³yki. Liczy³a siê kompozycja i witaminowa rozmaitoœæ. Pomys³om nie
by³o koñca. Zaczê³o siê od szasz³yków, a skoñczy³o na sa³atce owocowej. Przy tym, ku zdziwieniu rodziców, nawet dzieci nieprzepadaj¹ce
za niektórymi owocami zajada³y je
z apetytem. Wykaza³y siê równie¿
wielk¹ kreatywnoœci¹ biznesow¹
serwuj¹c wszystkim zgromadzonym
swoje kulinarne pomys³y, a¿ do wyczerpania produktów.
Indywidualnie ka¿dy móg³ przynieœæ przygotowan¹ przez siebie
potrawê, ciasto czy deser na konkurs „Tak smakuje Œwieradów”. Okaza³o siê, i¿ jesteœmy miastem przenikaj¹cych siê smaków i wielonarodowych tradycji kulinarnych. By³y
potrawy nie tylko polskie, ale równie¿ ukraiñskie i w³oskie.
Podczas ca³ej imprezy panowa³a
rodzinna atmosfera. By³o wiele radoœci i zabawy. Uczestnicy mogli

tak¿e przygl¹daæ siê pokazowi grillowania ¿eberek, który przeprowadzi³ profesjonalista (zawodowy szef
kuchni) Szymon Przystupa. Pokaza³
on dwa sposoby przygotowania
¿eberek. By³y tak pyszne, ¿e w krótkim czasie zniknê³y i nawet panie nie
obawia³y siê kalorii. Pan Szymon
dok³adnie poda³ sposób przygotowania tego dania i inne wa¿ne informacje i ciekawostki dla amatorów
kuchennych zmagañ.
Impreza obejmowa³a równie¿
degustacjê potraw przyniesionych
na konkurs i ¿eberek grillowanych
przez rodziny. By³o smacznie i ró¿norodnie, a degustacjê umila³ Zespó³ Ludowy „£u¿yczanki”.
Fundacja na Rzecz Rozwoju Spo³ecznoœci Lokalnej Œwieradów-Czerniawa serdecznie dziêkuje wolontariuszom, a tak¿e Jolancie Miturze za bezp³atne udostêpnienie „Leopoldówki”, Szymonowi Przystupie - za

przygotowanie ¿eberek oraz przeprowadzenie pokazu kulinarnego.
Dziêkujemy równie¿ wszystkim
uczestnikom imprezy.
Natomiast jury rozdzieli³o nagrody:
W zwi¹zku z wysokim poziomem
konkursu dla dzieci „Witaminowe
szasz³yki” zdecydowano o przyznaniu dziesiêciu równorzêdnych nagród.
Konkurs dla doros³ych „Tak
smakuje Œwieradów”:
I i II miejsce – Larysa Kytaeva
za ciasto „Napoleon” i potrawê „Kurnik”; III – Agnieszka Ogonowska za
„W³oskie minestrone”.
Konkurs rodzinny „Grillowane
¿eberka z warzywami”:
I – Jolanta Mitura; II – Krystyna
i Marlena Zubek; III – Barbara Jakubus. Arkadiusz Gettner otrzyma³
wyró¿nienie.
Anna Abramczyk

Na bie¿¹co

ŒLADEM ŒCIE¯EK
W KORONACH DRZEW

woœci Dolni Morava (fot. poni¿ej). Ta atrakcja oddana zosta³a
do u¿ytku w paŸdzierniku 2015 roku i ju¿ w ci¹gu nastêpnego
2016 roku odwiedzi³o j¹ 340 tys. turystów! I w tym przypadku
kompleks œcie¿ek w koronach drzew umiejscowiony jest przy
wyci¹gach narciarskich, które latem dowo¿¹ turystów do celu.

Wie¿a widokowa o wysokoœci 40 metrów w Bawarskim Parku
Narodowym. Poni¿ej - nasz samorz¹d pod kompleksem œcie¿ek w koronach drzew w czeskim Lipnie.

Na wie¿ê wchodzi siê po kilkusetmetrowej spiralnej œcie¿ce.
Poni¿ej Mariusz Pysz na torze sprawnoœciowym, gdzie musia³
utrzymaæ równowagê na nierównym pod³o¿u.

s

Od kilku lat przygotowujemy siê do rewitalizacji kompleksu narciarskiego na stoku Œwieradowca. Proces uzyskania
pozwolenia na budowê jest skomplikowany i czasoch³onny.
Skutecznie brniemy do przodu. Przy odbudowywaniu kompleksu Œwieradowca istotne jest, aby w tym miejscu by³a równie¿ atrakcja letnia, na któr¹ wybraliœmy sprawdzony w Europie projekt œcie¿ek w koronach drzew.
Poprosi³em radnych, aby zgodzili siê obejrzeæ, jak funkcjonuj¹ podobne atrakcje w Czechach i Niemczech. Gdy ju¿ zobacz¹, jak to dzia³a u naszych s¹siadów, podczas g³osowañ
nad udzielaniem zgody na kolejne kroki w kierunku odbudowy
kompleksu narciarskiego bêd¹ mieæ wiedzê, co chcemy osi¹gn¹æ i w jakim kierunku zmierzamy.
Pierwsz¹ wie¿ê obejrzeliœmy w czeskim Lipnie. Kompleks
sk³ada siê ze œcie¿ek w koronach o d³ugoœci ponad 600 metrów
i wie¿y widokowej o wysokoœci 40 m, na któr¹ wchodzi siê
spiraln¹ œcie¿k¹ o d³ugoœci ponad 500 m. Do tej atrakcji mo¿na
dojœæ pieszo stromym stokiem albo wjechaæ wyci¹giem kanapowym. Zdecydowana wiêkszoœæ odwiedzaj¹cych korzysta
z wyci¹gu. Jest to przyk³ad na to, jak wykorzystaæ nieczynny
wyci¹g narciarski w okresie letnim. Ten kompleks odwiedzili-

œmy w œrodku tygodnia, a ku naszemu zaskoczeniu na œcie¿kach by³o kilkaset osób. Funkcjonowanie wyci¹gu narciarskiego w okresie letnim ma jeszcze inne zalety, miêdzy innymi
tak¹, ¿e pracownicy przez ca³y rok maj¹ zajêcie.
Kompleks robi wra¿enie pod wieloma wzglêdami. Przede
wszystkim nie lada atrakcj¹ jest deptak spacerowy bez ani jednego schodka na wysokoœci 15 m nad gruntem. Równie¿ wejœcie na wie¿ê widokow¹ pobudza zmys³y. Dziêki tej atrakcji
mo¿emy poznaæ las z innej perspektywy. Ponadto kompleks
jest naszpikowany wieloma programami edukacyjnymi na temat leœnej fauny i flory. Na œcie¿kach wykonane s¹ odcinki
sprawnoœciowe, na których ochotnicy mog¹ sprawdziæ utrzymywanie równowagi.
W drugim dniu odwiedziliœmy podobny kompleks w Bawarskim Parku Narodowym w miejscowoœci Neuschonau.
Pomys³ na tê budowlê jest podobny jak w Lipnie, ró¿ni¹ siê
tylko wygl¹dem samej wie¿y widokowej. I tu równie¿ zastaliœmy ogromne t³umy odwiedzaj¹cych, bo o godzinie 11 rano na
kompleksie znajdowa³o siê ponad 600 osób, rocznie zaœ odwiedza go ponad 300 tys. turystów (i tak od oœmiu ju¿ lat!)
Trzeci taki kompleks zwiedziliœmy w Czechach w miejsco-

Tê atrakcjê odwiedziliœmy w poprzedni wtorek, a na oœrodku by³o ponad 400 osób. W Europie jest ju¿ kilkanaœcie takich
kompleksów, w Polsce natomiast nie ma jeszcze ¿adnego. Jeœli
nasza koncepcja dojdzie do skutku, bêdziemy pierwsi.
Oczywiœcie wa¿ne jest, aby nie kopiowaæ wizerunkowo tych
atrakcji. Ale na przyk³adzie niemieckim i czeskim wiemy, ¿e s¹
to ponadprzeciêtne, sprawdzone atrakcje turystyczne. W Œwieradowie przy systematycznie zwiêkszaj¹cej siê bazie noclegowej potrzebujemy atrakcji, które bêd¹ w stanie przyj¹æ tysi¹ce
turystów bez wzglêdu na wiek i sprawnoœæ fizyczn¹. Nasza
miejscowoœæ ju¿ dawno temu zaczê³a siê specjalizowaæ w obs³udze ruchu uzdrowiskowego i turystycznego. I tak jest równie¿ teraz. Stawiamy na uzdrowisko i szeroko pojêt¹ turystykê.
Dlatego musimy zabiegaæ o to, aby w mieœcie by³y atrakcje,
które przyci¹gn¹ do naszych obiektów kuracjuszy i turystów.
W kurorcie przybywa goœci, którzy maj¹ coraz wiêksze oczekiwania co do spêdzania wolnego czasu i w³aœnie dla nich powinniœmy zorganizowaæ przestrzeñ rekreacyjn¹. I to robimy;
centrum uzdrowiska aran¿ujemy na salon miejski, kompleks
œcie¿ek rowerowych singltrack jest nie lada atrakcj¹ dla aktywnie wypoczywaj¹cych, Czarci M³yn i Izerska £¹ka dla g³odnych wiedzy o naszej tradycji i przyrodzie, Izery Trzech ¯ywio³ów z kolei to ¿ywa wiedza o torfowiskach izerskich, a kolej
gondolowa - dla spragnionych zapieraj¹cych dech w piersiach
widoków. Ale przy zwiêkszaj¹cej siê bazie noclegowej, to wci¹¿
ma³o. Dlatego œcie¿ki w koronach drzew bêd¹ atrakcj¹ dla ka¿dego i to z najwy¿szej pó³ki.
Przed nami wykonanie
dokumentacji technicznej
z pozwoleniem na budowê
i pozyskanie prywatnych
inwestorów do realizacji
tego przedsiêwziêcia.

Roland Marciniak
Zdjêcia Dorota Marek
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Zlikwidujemy
chaos reklamowy
w mieœcie

Op³atê za zagospodarowanie odpadów komunalnych nale¿y wnosiæ bez wezwania (nie bêd¹
wystawiane ¿adne decyzje, faktury itp.) na rachunek w³asny Gminy o numerze:

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

do 15 ka¿dego 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

czerwiec 2017

Poniedzia³ek

Wtorek

Œroda

Czwartek

Pi¹tek

Samorz¹d miasta Œwieradów-Zdrój
jest na etapie opracowywania projektu
uchwa³y reklamowej, która okreœli warunki i termin dostosowania istniej¹cych urz¹dzeñ i tablic reklamowych do
zakazów, zasad i warunków w niej okreœlonych.
Wykorzystanie tych narzêdzi prawnych przez w³adze miasta uzasadnione
jest niekorzystnymi zjawiskami zachodz¹cymi w krajobrazie, ra¿¹cym ³amaniem obecnych przepisów przez inwestorów noœników reklamowych oraz
faktem, ¿e w polskim porz¹dku ustawowym to w³aœnie gminy s¹ odpowiedzialne za kszta³towanie na swoim terytorium ³adu przestrzennego.
Dotychczas brakowa³o skutecznych
narzêdzi do walki z chaotycznym nap³ywem form reklamowych i degradacj¹
przestrzeni miejskiej. Zasady i warunki
sytuowania tablic i urz¹dzeñ reklamowych okreœlano czêœciowo w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, jednak mo¿liwoœci ich egzekucji s¹ ograniczone. (KJM)
Od redakcji: Widoczny na zdjêciu s³up obwieszony tabliczkami z numerami taksówek znajduje siê na postoju przy ul. Wyszyñskiego i doskonale wpisuje siê w zjawisko maj¹ce
w publicystyce oficjaln¹ nazwê - szyldoza (to analogicznie do pastelozy, czyli
pstrokacizny elewacyjnej). I jakoœ dot¹d nikomu nie przysz³o do g³owy, ¿e ta
pstrokacizna degraduje przestrzeñ, która jest wspóln¹ w³asnoœci¹. Dobrze by
by³o, gdyby wspó³w³aœcicele tej przestrzeni, czyli mieszkañcy, zechcieli wzi¹æ
udzia³ w zwalczaniu owej szyldozy, co
wspar³oby starania urzêdników. (aka)

GODZINY OTWARCIA PSZOK

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

POPIÓ£

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

PAPIER I TEKTURA,
TWORZYWA SZTUCZNE,
MET
AL ORAZ OP
AKOW
ANIA
METAL
OPAKOW
AKOWANIA
WIELOMA
TERIA£OWE
WIELOMATERIA£OWE
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MAX Henryk Wasilewski z Mirska
za 546.500 z³.
Nadzór inwestorski nad prawid³owym przebiegiem ca³ego procesu budowlanego pe³niæ bêd¹ nastêpuj¹ce podmioty gospodarcze:
F.B.H.U. AMB Marcinkowski Arkadiusz ze Œwieradowa-Zdroju (bran¿a konstrukcyjno-budowlana) –
cena ofertowa 43.050 z³; REN Jacek
Zalewski z Jeleniej Góry (bran¿a sanitarna) - cena ofertowa 24.600 z³;

Projektowanie Sieci i Instalacji Elektrycznych Andrzej Zawadzki z Jeleniej Góry (bran¿a elektroenergetyczna i teletechniczna) – cena ofertowa
10.024,50 z³. Nadzór autorski powierzono firmie ABK-Projekt Bogdan
Mrozowski z Zielonej Góry z maksymaln¹ wysokoœci¹ wynagrodzenia 41.697 z³.
Zgodne z harmonogramem podanym we wniosku o dofinansowanie ca³oœæ robót budowlanych oraz
dostaw przewidzianych w ramach
projektu powinna siê zakoñczyæ w
trzeciej dekadzie marca 2018 roku.
Potem zostanie wykonawcy jedynie
czas do koñca kwietnia 2018 roku
na przeprowadzenie koniecznych
badañ i sprawdzeñ oraz uzyskanie
ostatecznego pozwolenia na u¿ytkowanie nowego budynku Przedszkola Miejskiego.
Obecnie na placu budowy trwaj¹
roboty rozbiórkowe i ziemne oraz te
zwi¹zane z przebudow¹ istniej¹cej
infrastruktury podziemnej, przygotowuj¹ce teren pod wykonanie fundamentów budynku.
Mariusz Pysz

18 maja og³oszono przetarg na
„Przebudowê drogi gminnej oznaczonej geodezyjnie jako dzia³ka nr
17, am. 4, obr. I” (nienazwana droga gruntowa za koœcio³em w Czerniawie o d³. 120 m i docelowej szerokoœci 2,5 m plus rów).
25 maja dokonano otwarcia
trzech ofert nades³anych przez: FIRMÊ HANDLOWO-US£UGOW¥
PRO-INWEST ZBIGNIEW ¯UREK
z Lubomierza (39.850 z³), SEBI Sebastiana Bokisza ze Œwieradowa
(17.500 z³), ROBOTY ZIEMNE I BUDOWLANE Paw³a Pasierba ze Œwieradowa (23.000 z³).
Wybrana firma SEBI ma na wykonanie zadania czas do koñca
czerwca.

25 maja og³oszono przetarg na
„Remont drogi gminnej stanowi¹cej ul. Chrobrego oznaczonej geodezyjnie jako dzia³ki nr 15, am. 14,
obr. VI i 8, am. 10, obr. VI” (na odcinku 130 m).
6 czerwca dokonano otwarcia
jednej oferty nades³anej przez ROBOTY ZIEMNE I BUDOWLANE
Paw³a Pasierba ze Œwieradowa
(35.000 z³).
1 czerwca og³oszono przetarg
(z terminem sk³adania ofert 9 bm.)
na „UBEZPIECZENIE MAJ¥TKU
I INNYCH INTERESÓW GMINY
MIEJSKIEJ ŒWIERADÓWZDRÓJ WRAZ Z JEDNOSTKAMI
ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY”.

Urz¹d Miasta
wykazuje

- nieruchomoœæ gruntowa niezabudowana stanowi¹ca dzia³kê
 nr 5/6, am. 8, obr. VI,
o pow. 2.016 m2, po³o¿ona
przy ul. Moniuszki.

Budowa nowej siedziby
Przedszkola Miejskiego w Œwieradowie-Zdroju
Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7. - Infrastruktura edukacyjna, Dzia³anie 7.1 - Inwestycje w edukacjê przedszkoln¹, podstawow¹ i gimnazjaln¹ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnoœl¹skiego 2014-2020.
Ca³kowita wartoœæ Projektu wynosi 9.068.159,98 z³ w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego –
3.269.933,91 z³
W ramach projektu zaplanowano budowê niskoenergetycznego
obiektu, przystosowanego do obs³ugi osób niepe³nosprawnych, który zast¹pi dotychczasow¹ siedzibê
Przedszkola Miejskiego. Na trzech
kondygnacjach nowego budynku
znajdzie miejsce: 10 sal dla poszczególnych grup przedszkolnych, szatnie, sala teatralno-widowiskowa,
sala zabaw typu „Ma³pi gaj”, kuchnia wraz zapleczem i sto³ówk¹, gabinet logopedyczny i pielêgniarski,
gabinety dla kadry nauczycielskiej
oraz obs³ugi techniczno-organizacyjnej wraz z niezbêdnym zapleczem
socjalnym.
Na zewn¹trz obiektu powstan¹
nowe place, ci¹gi piesze i drogi wewnêtrzne. Przebudowany zostanie
fragment chodnika od strony ul. Pi³-

sudskiego, gdzie zlokalizowane bêd¹
nowe miejsca postojowe dla osób
odwo¿¹cych swoje dzieci do przedszkola. Wymienione i przebudowane zostanie równie¿ ogrodzenie
wokó³ terenu przedszkola wraz z
oœwietleniem zewnêtrznym. Zamontowane zostan¹ równie¿ nowe ³awki,
stojaki na rowery. Ca³oœæ uzupe³ni¹
dodatkowe tereny zieleni urz¹dzonej.
Etap realizacyjny przedmiotowego przedsiêwziêcia inwestycyjnego
rozpoczêto od og³oszenia postêpowañ przetargowych na wy³onienie
wykonawców robót budowlanych,
nadzoru inwestorskiego i autorskiego. Po pewnych perturbacjach wynikaj¹cych z koniecznoœci powtórzenia niektórych postêpowañ z powodu zbyt wysokich cen ofertowych

Wzmocnienie mechanizmów ochrony bioró¿norodnoœci regionu poprzez stworzenie przestrzeni odwzorowuj¹cej charakterystyczne elementy krajobrazu izerskiego – to nazwa projektu,
na który Gmina Miejska Œwieradów-Zdrój otrzyma dofinansowanie
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnoœl¹skiego 2014-2020, wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
£¹czna wartoœæ projektu to 888.999,44 z³, zaœ kwota dofinansowania wynosi 730.219,73 z³.
W ramach realizacji projektu powstanie Ogród Edukacyjny Natura 2000 przy
Centrum Edukacji Ekologicznej „Izerska
£¹ka” w Œwieradowie-Zdroju. Projekt zak³ada stworzenie przestrzeni odwzorowuj¹cej charakterystyczne elementy krajobrazu izerskiego, takie jak: Torfowiska Gór
Izerskich oraz £¹ki Gór i Pogórza Izerskiego.
Powstanie centrum ró¿norodnoœci
biologicznej, oparte o ochronê i promowanie gatunków lokalnych. Odtworzona
zostanie ³¹ka izerska, torfowisko, powstanie staw, obszar zielny, obszar roœlin ¿ywicielskich pszczó³ i motyli oraz sad
z tradycyjnymi odmianami drzew owocowych. W przysz³oœci sadzonki tych drzew
udostêpniane bêd¹ mieszkañcom w celu
popularyzacji gatunków rodzimych.
Projektowany obszar zosta³ podzielony na segmenty, z których ka¿dy odwo³uje siê do odrêbnego typu krajobrazu izer-

skiego.
Projekt skierowany jest do wszystkich
osób zainteresowanych poznaniem bioró¿norodnoœci lokalnych gatunków, a tak¿e ich ochron¹. Zostanie przygotowana
oferta edukacyjna dla dzieci i m³odzie¿y,
kszta³c¹cych siê w szko³ach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz osób doros³ych zamieszkuj¹cych teren Dolnego Œl¹ska, ze szczególnym uwzglêdnieniem Gminy Miejskiej
Œwieradów-Zdrój, a tak¿e osób przebywaj¹cych w okolicy czasowo.
W ramach projektu przewidziano równie¿ drena¿ oraz sieæ studzienek z zaworami czerpalnymi, by zapewniæ mo¿liwoœæ
nawadniania obsadzeñ. W zakresie oœwietlania projekt zak³ada maksymalne wykorzystanie istniej¹cej sieci kablowej, przy
wprowadzeniu jedynie niezbêdnych zmian.
Ponadto ustawionych zostanie 10
³awek drewnianych w miejscach o szcze-

w stosunku do posiadanych przez
Gminê œrodków finansowych na ten
cel, uda³o siê na koniec maja podpisaæ wszystkie przewidziane w projekcie umowy w zakresie wykonawstwa oraz obs³ugi in¿ynieryjnej budowy. Wykonawc¹ robót budowlanych obejmuj¹cych budowê samego budynku przedszkola zosta³a firma KBUD Krzysztof £uksza z siedzib¹ w podwroc³awskich Prusicach. Cena ofertowa za tê czeœæ robót
budowlanych
wynios³a
8.827.710 z³. Natomiast czêœæ zwi¹zan¹ z wykonaniem zagospodarowania terenu wokó³ nowej siedziby
przedszkola wraz z budow¹ i przebudow¹ ca³ej niezbêdnej infrastruktury podziemnej wykona Przedsiêbiorstwo Robót In¿ynieryjnych HE-

gólnych walorach edukacyjnych, umo¿liwiaj¹cych jednoczeœnie uczestnictwo
w wycieczkach edukacyjnych osób z dysfunkcjami narz¹dów ruchu oraz zadaszenie, umo¿liwiaj¹ce obserwacjê ogrodu
w czasie niesprzyjaj¹cych warunków pogodowych.
Zadaszenie z pod³og¹ bêdzie mia³o 5
metrów œrednicy, wewn¹trz znajdzie siê
stó³ oraz drewniane ³awy. Funkcja zadaszenia to zwiêkszenie dostêpnoœci ogrodu poza sezonem letnim oraz umo¿liwienie prowadzenia zajêæ edukacyjnych
w bezpoœrednim s¹siedztwie omawianych
gatunków. Zadaszenie bêdzie umo¿liwia³o obserwacjê ró¿nych faz rozwojowych
roœlin, nie tylko w okresie wiosenno-letnim, ale tak¿e w okresie jesiennym i zimowym.
W projekcie przewidziano równie¿
materia³y w wersji elektronicznej oraz online, czyli aplikacjê na smartfony i tablety
do samodzielnego zwiedzania ogrodu.
Ponadto wydane zostan¹ mapki i folder
z opisem roœlinnoœci niezbêdny do zwiedzania ogrodu, zakupione zostan¹ równie¿ o³ówki i kompasy do prowadzenia
zajêæ.
Wiêcej o segmentach ogrodu napiszemy w nastêpnym numerze notatnika.
(M.H.D.)

Szanowni Pañstwo, z przyjemnoœci¹ informujemy, ¿e w Urzêdzie Miasta
w Œwieradowie-Zdroju, w Referacie ds. Promocji Gminy, Turystyki Kultury
i Sportu, czekaj¹ na Pañstwa promocyjne
ramki do tablic rejestracyjnych. Wszystkich
chêtnych serdecznie zapraszamy po ich
odbiór.
Ramki odebraæ mo¿na w siedzibie Urzêdu Miasta przy ul. 11 Listopada 35, na II
piêtrze, pokój nr 23 lub 24 b.

Burmistrz Miasta Œwieradów-Zdrój informuje, ¿e na
tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta zosta³y wywieszone wykazy - na okres 21 dni - do
wgl¹duw godzinach pracy
urzêdu:
14 czerwca - w sprawie wyznaczenia do sprzeda¿y wymienionych ni¿ej nieruchomoœci
w trybie przetargowym:
- nieruchomoœæ gruntowa niezabudowana stanowi¹ca dzia³kê
 nr 24/6, am. 7, obr. I,
o pow. 2.727 m2, po³o¿ona
przy ul. Nadrzecznej;
- nieruchomoœæ gruntowa niezabudowana stanowi¹ca dzia³kê
 nr 24/9, am. 7, obr. I,
o pow. 2.846 m2, po³o¿ona
przy ul. Nadrzecznej;

14 czerwca - w sprawie wyznaczenia do wynajêcia w drodze bezprzetargowej pomieszczeñ o pow. 96,31 m2, po³o¿onych na pierwszym piêtrze w
budynku przy ul. 15, na dzia³ce

 nr 13/3, am. 8, obr. IV,
o pow. 2.519 m2.
Celem najmu jest prowadzenie dzia³alnoœci Pracowni Sensorycznej - poradni pedagogiczno-terapeutycznej dla dzieci
z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ oraz wymagaj¹cych specjalistycznej terapii.
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To ju¿ jest pewne - 11 lipca rano
odbêdzie siê „II Piknik Teatralny
pod Chmurk¹” (aby by³a ³adna pogoda). Zapraszamy dzieci z pó³kolonii, ale te¿ z przedszkola, a tak¿e
mamy i babcie z dzieæmi, tak jak to
by³o rok temu. Za g³ówne motto pos³u¿y³o nam has³o z kampanii Ca³a
Polska Czyta dzieciom - „Czytanie
zbli¿a” - które ma towarzyszyæ
przez ca³e wakacje.
Aktorzy z teatru „Maska” przyjad¹ ze sztuk¹, która jeszcze nie by³a
wczeœniej przedstawiana, czyli bêdzie to premiera, po niej i krótkiej
przerwie aktorzy poka¿¹ animacjê
„Na naszej weso³ej farmie”, bêd¹
konkursy, tañce, zgadywanki i liczne niespodzianki.
13 lipca, te¿ rano, w „Izerce” spotka siê z dzieæmi Katarzyna Ziemnicka - autorka ksi¹¿ek dla dzieci, m.in.
o Kocie Hipacym, który ma dosyæ
samotnoœci i prze¿ywa niezapomnian¹ randkê w Muzeum Naleœników, oraz opowieœci o „Przygodach
królewny Florentynki”, która umie
œwietnie prychaæ i marszczyæ nos.

II Piknik Teatralny,
czyli czytanie
zbli¿a
Zachêcamy mocno do
uczestnictwa, zadawania
pytañ, gdy¿ czytanie zbli¿a, a przede wszystkim
czyni ludzi lepszymi, bardziej empatycznymi.
14 lipca w pi¹tek dzieci z kolei bêd¹ mog³y
w Izerskiej £¹ce spotkaæ
siê z mê¿em Katarzyny
Ziemnickiej, który równie¿
opowie o ksi¹¿kach i poprowadzi autorskie warsztaty.
KP

Jak nie czytam, jak czytam!
Ju¿ jesteœmy po akcji; uczniowie i nauczyciele z Miejskiego Zespo³u Szkó³ punktualnie o godz. 1000 stawili
siê na boisku szkolnym, by wspólnie ustanowiæ nowy rekord
w masowym czytaniu
w jednym momencie.
Rok temu by³o nas
186, a w tym niemal
300
(w ub. roku
w ca³ej Polsce czyta³o
blisko pó³ miliona
uczniów). Pogoda dopisa³a, humory te¿,
a przede wszystkim wszyscy czytaliœmy!

Na ¯abi¹ Nutê
25 maja w naszej szkole odby³
siê - ju¿ po raz dziewiêtnasty - konkurs piosenki pod nazw¹ „Festiwal
Piosenki Dzieciêcej i M³odzie¿owej
na ¯abi¹ Nutê”. Udzia³ w nim wziê³o
14 solistów, 11 duetów i trio.
Prezentacje uczestników konkursu ocenia³o jury w sk³adzie: ni¿ej
podpisana, Ryszard Dembiñski i ks.
Przemys³aw Milewski, a nagrody
rozdzieli³o w sposób nastêpuj¹cy:
SOLIŒCI KLAS M£ODSZYCH
I - Zofia Salawa; II - Nadia Mularczyk; III - Michelle Dzier¿êga.
SOLIŒCI KLAS STARSZYCH
I - Zoja Mularczyk; II - Katarzyna Salawa; III - Martyna Wojtysiak.
DUETY
I - Wiktoria Goj¿ewska i Maria
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Mitkiewicz (na zdjêciu); II - Karolina Chmielowska i Wiktoria Or³owska; III - Alan Adamski i Filip Sochañski oraz Blanka Michalak i Martyna Koz³owska. Wyró¿nienie - Gabriela Drobna.
Czas oczekiwania na wyniki umili³ publicznoœci wystêp grupy ta-

Izerskie rysowanie
23 maja siê odby³o ju¿ 35. spotkanie z cyklu „Dobra Ksi¹¿ka
i Kawa” z Magd¹ Olszewsk¹, która
tradycyjnie w maju spotka³a siê
z uczniami; tym razem by³a to klasa III, uczniowie której punktualnie o godz. 800 stawili siê w Izerce.
Rozpoczêliœmy od „g³oœnego
czytania” w wykonaniu radnego,
a zarazem przewodnika Bartka Kijewskiego, którzy przeczyta³ legendê „Dlaczego Ducha Gór nazwano
Liczyrzep¹”. Dzieci dowiedzia³y siê,
¿e Duch Gór nie lubi, jak go nazywaj¹ Liczyrzep¹. Warto o tym pamiêtaæ w górach, szczególnie wieczorem, gdy spotkacie nieznajomego –
nie opowiadajcie o Liczyrzepie. Jeœli nieznajomy oka¿e siê Duchem Gór
– mo¿e siê skoñczyæ nieweso³o …
(„Legendy o Duchu Gór” – wydane
przez Ad Rem i dostêpne w Izerce).

Autorska opowieœæ Magdy doskonale siê wkomponowuje w kanony legendy, a dzieciom ³atwiej jest
poznaæ swoj¹ „ma³¹ ojczyznê”, jej
necznej Dream Dance Academy prowadzonej przez Instruktora tañca
Adriana Mleczka, która æwiczy
w MZS we wtorki i czwartki uk³ady
tañca wspó³czesnego.
Dziêkujemy jurorom za pracê w
komisji, uczestnikom za udzia³ w naszej imprezie, a zwyciêzcom gratulujemy i ¿yczymy kolejnych sukcesów
i rozwijania swoich pasji i zainteresowañ.
Gra¿yna Kasprzak

historiê, przyrodê i ciekawych ludzi
z przesz³oœci, s³uchaj¹c niezwyk³ych
opowieœci, gdy¿ jest w nich trochê
prawdy.
Opowieœæ o Flinsie z Gór Izerskich i jego córkach Izerze i Kwisie,
wzbudzi³a wielkie zainteresowanie
wœród dzieci. Gniew Karkonosza by³
wielki, kiedy ¿adna z córek Flinsa nie
zdecydowa³a siê na jego poœlubienie, jego kl¹twa siêgnê³a Izery i Kwisy na ca³e wieki. Nigdy w ¿adnym
miejscu œwiata ju¿ siê nie spotkaj¹.
Dzieci po wys³uchaniu legend
rysowa³y ilustracjê, wszystkie by³y
ciekawe, dok³adnie i starannie wykonane, a trzy rysunki otrzyma³y nagrody od Magdy, a mianowicie Lena
Bokisz (u góry), Wojtek Mendychowski i Ziemowit Œnie¿ek (obok).
Rysunki s¹ do obejrzenia w Izerce, tworz¹ piêkn¹ wystawê „Izerskie
Rysowanie 2017”
Dzieci podziêkowa³y jednoczeœnie prosz¹c o nastêpne spotkanie.

NAJBARDZIEJ
OCZYTANY
MA£OLAT
Po podsumowaniu konkursu czytelniczego 2016/2017 „Izerki” nagrodê
g³ówn¹ i tytu³ „Najbardziej oczytanego
ma³olata” otrzymuje Filip Daszko 322 ksi¹¿ki (na zdjêciu stoi w œrodku
z dyplomem w rêku, w otoczeniu rówieœników z „Biedronek”).
Wœród przedszkolaków: I - Micha³ Polok (225 ksi¹¿ek); II - Wojciech Bieñkowski (79); III - Patryk Podolski (40).
Szko³a Podstawowa: I - Vanessa Fura
(170); II - Julia Olszewska (132); III - Kacper Hutek (84). Wyró¿nienia dla Aleksandry Oliwniak i Gabrieli Drobnej.
Gimnazjum: I - Karolina Salawa (178).

UWAGA
CZYTELNICY!
Izerka rozdaje bezp³atny dostêp
do 3000 e-booków na platformie
Libra.ibuk.pl
Dostêp nie wymaga rejestracji
i logowania. Odbierz tylko KOD – PIN

ŒWIERADOWSKA NOC BIBLIOTEK
3 czerwca w 1300 bibliotekach
w kraju czeka³o na czytelników
wiele atrakcji. III eddycja ogólnopolskiej akcji „Noc Bibliotek” odbywa³a siê pod has³em „Czytanie porusza”. Wszystkie biblioteki
(w tym „Izerka”), które zg³osi³y siê
do akcji, by³y umieszczone na „Mapie Nocy Bibliotek”, otrzyma³y od
organizatorów pakiety promocyjnoedukacyjne, a w nich
wiele przydatnych
materia³ów wspieraj¹cych bibliotekarzy
w organizowaniu
tego wydarzenia.
Strza³em w dziesi¹tkê okaza³a siê
„Ma³a Ksi¹¿ka na
Noc Bibliotek - poradnik dla bibliotekarzy”, w akcji by³y te¿
ksi¹¿ki, znaczki, pla-

katy, zak³adki exlibrisy.
Akcjê rozpoczêliœmy o godz.
1800, wczeœniej by³y rozstawione
wyj¹tkowe ekspozycje:
- wystawa zdjêæ Bad Flinsberg
przygotowana przez nasz¹ lokaln¹
tropicielkê starej historii miasta Magdê Olszewsk¹;
- wystaw „¿ab” (pluszaki,
w ksi¹¿kach, z ró¿nych stron Polski

i œwiata) udostêpnione w tê wyj¹tkow¹ sobotê przez Teresê Fierkowicz;
- wystawa makatek i innych prac
Marianny Kralewskiej;
- od godz. 1900 a¿ do 2100 trwa³y
piernikowe warsztaty Izabeli Janiak,

oczywiœcie z mo¿liwoœci¹ degustacji;
- za z³otówkê dos³ownie mo¿na
by³o zakupiæ ksi¹¿ki, ale nie tylko,
bo równie¿ filmy DVD i stare p³yty;
- by³ te¿ wyj¹tkowy album ze
zdjêciami aktorów, gwiazd w latach

U góry - mi³oœæ do ksi¹¿ek nie przeszkadza³a ich mi³oœnikom pozachwycaæ
siê klombem przed bibliotek¹. U do³u - efekt kunsztu Marianny Kralewskiej.

60. i 70. Jakie wówczas panowa³y kanony mody, mo¿na jeszcze wpaœæ do
Izerki i przekonaæ siê osobiœcie;
- swoimi dzwonkami pochwali³a
siê Renata Tomaszewska;
- Monika Wieteska-Polok pokaza³a swoj¹ ceramikê artystyczn¹.
Tego wieczoru w Œwieradowie
odbywa³y siê te¿ inne imprezy, ale
i nam siê uda³o zainteresowaæ mieszkañców i turystów.
Przestrzeñ przylegaj¹ca do biblioteki zosta³a wykorzystana, makatki by³y widoczne i ka¿dy id¹cy
musia³ chocia¿ na chwile przystan¹æ
i obejrzeæ.
Aran¿acja dla wydarzeñ „Nocy
Bibliotek” by³a kolorowa, a oko cieszy³ przede wszystkim nasz piêkny
ogród, który przyci¹ga³ ciekawskich.
Przyjazna przestrzeñ zewnêtrzna
nadawa³a siê do potrzeb „Nocy”.
Wœród odwiedzaj¹cych najwiêcej
by³o turystów.
Pomaga³y nam Karolina Salawa
oraz Julka Olszewska, które komu
tylko siê da³o, przyczepia³y exlibrisy, rozmawiaj¹c przy tym o ksi¹¿kach.
Jeszcze do koñca czerwca bêdzie
mo¿na obejrzeæ wystawê starych
zdjêæ i makatek. Zapraszamy, bo warto...
Krystyna Piotrowska

¯aba jest maskotk¹ miasta i a¿ dziw
bierze, ¿e co roku liczymy misie, pomijaj¹c „¿abi¹ rachunkowoœæ”.

U góry - ceramika autorstwa Moniki Wieteski-Polok mog³a zaspokoiæ najwybredniejsze gusta. Powy¿ej - Izabela Janiak uczy dzieci „pierniczyæ”.

Niepoddani dyktatowi dyktanda Internet przyjmie wszystko…
18 maja w „Izerce” odby³ siê
Ogólnomiejski Konkurs Ortograficzny o „Tytu³ Mistrza Ortografii
2017”. Jeszcze rok temu pisa³o 10
osób i by³o 125 b³êdów, w 2015 r.
5 osób pope³ni³o 38 b³êdów, a w tym
pisa³y 4 osoby (dwie doros³e, jedna
z podstawówki i jedna z gimnazjum), które by³y na bakier z ortografi¹ 23 razy.
Nikt nie napisa³ bezb³êdnie,
a trzykrotnie myl¹ca siê Julia Nowak
z gimnazjum zosta³a moralnym zwyciêzc¹, choæ zajê³a tylko III miejsce
(bo dwóch pierwszych nie przyznano).
Tym, którzy przyszli, gratulujemy odwagi, za co du¿e brawa (oraz
pami¹tkowe dyplomy i kubki z Kwisi¹).
Co jednak s¹dziæ o tej katastrofie, trapi¹cej konkurs od kilku edycji? Po prostu opadaj¹ rêce! O ile
uczestnictwo doros³ych polega wy³¹cznie na dobrej woli i za ich niechêæ do ortografii nie nam wydawaæ
os¹d, o tyle ca³kowity brak zainteresowania ze strony m³odzie¿y jest po
czêœci win¹ szko³y (która wrêcz powinna robiæ wstêpne eliminacje i najlepszych wysy³aæ na konkurs, traktuj¹c go jako czêœæ wymogów edukacyjnych), a trochê i rodziców, któ-

rzy dla swych pociech maj¹ i tak
ma³o czasu, wiêc gdzie tu jeszcze
miejsce na ortografiê, której naturalnym wrogiem sta³ siê w ostatnich
latach internet (wystarczy pobuszowaæ po wpisach, w których ortografia polska, a tak¿e sk³adnia i interpunkcja nie istniej¹!) i komunikacja
smartfonowa z jej zakodowanymi
skrótami i nowomow¹ m³odzie¿y.
Proszê P.T. Czytelników, by rzucili okiem na tekst zamieszczonego
poni¿ej tegorocznego dyktanda
i sami ocenili, czy jest trudne, czy
tylko naje¿one pu³apkami niczym
pole minowe. Mo¿e w rodzinnym
gronie sami spróbuj¹ siê z nim zmierzyæ?
Co by jednak nie mówiæ,
w pierwszych edycjach konkursu
bra³o udzia³ 40-60 uczestników, g³ównie uczniów, wœród których wielu
potrafi³o napisaæ dyktand bezb³êdnie.
Za rok bêdziemy obchodziæ uroczyœcie ju¿ XX edycjê konkursu,
który ma za cel rozbudziæ wra¿liwoœæ
na nasz jêzyk ojczysty ze szczególnym uwzglêdnieniem wspó³czesnej
ortografii (a zmienia siê ona nieustannie).
(opr. aka)
Pierwsza randka
(...) Rozmarzy³am siê przez chwi-

lê, jednak szybko oprzytomnia³am.
Ja nie mam co na siebie w³o¿yæ! Zawartoœæ mojej szafy wyl¹dowa³a na
pod³odze. Grzeba³am w stercie
ubrañ, niezdolna do podjêcia jakiejkolwiek decyzji. Wreszcie za³o¿y³am
niebiesk¹ sukienkê. Powieki pomalowa³am szaroniebieskim cieniem,
wytuszowa³am rzêsy, przypudrowa³am nos, usta musnê³am ró¿ow¹
szmink¹. Wygl¹da³am zbyt grzecznie?! Œci¹gnê³am sukienkê, wskoczy³am w d¿insy i jaskrawozielon¹
bluzê. Teraz makija¿ nie pasowa³ do
stroju. Zmieni³am bluzkê na be¿owy
sweter. W po³¹czeniu ze spodniami
sprawia³ fatalne wra¿enie. Zdjê³am
spodnie i ubra³am ciemnobr¹zow¹
spódnicê. Zmy³am makija¿. Spojrza³am w lustro. Paskudztwo! Z powrotem przebra³am siê w sukienkê. Zrobi³am makija¿. Rêce trzês³y mi siê ze
zdenerwowania, wiêc rozmaza³am
tusz. Star³am go chusteczk¹. Oczy
zaczê³y szczypaæ i piec. Pop³ynê³y ³zy.
Sp³uka³am twarz zimn¹ wod¹. Popatrzy³am na zegarek (...)
Po pó³godzinie pomyœla³am, ¿e
bêdzie chryja! Eugeniusz to przecudowny ch³opak i zawsze dla mnie
arcymi³y, wiêæ nie powinnam go zawieœæ. Ale có¿! Poniewczasie wiem,
¿e zgubi³a mnie pró¿noœæ.

Kochani rodacy, piszê ten list,
poniewa¿ ostatnimi czasy bardzo
modne sta³o siê publikowanie swoich myœli, opisywanie wydarzeñ
z ¿ycia czy relacjonowanie go.
Wszystko jest dla ludzi, ale proszê o rozs¹dek. „Internet przyjmie
wszystko” - nawet b³êdy ortograficzne, interpunkcyjne czy stylistyczne. Je¿eli publikujemy coœ
i chcemy byæ powa¿n¹ „firm¹”, zadbajmy o nasz poziom intelektualny
i uszanujmy poziom odbiorców. Dlatego dla przypomnienia wszystkim
piœmiennym czytelnikom:
1. Mówimy „w cudzys³owie”
(dlaczego? bo masz to w „g³owie”,
a nie „g³owiu”),
2. Piszemy „w ogóle”, „poza
tym”, „wzi¹æ”, „pó³tora roku”, „wymyœliæ”, „dopóki”,
3. Je¿eli w zdaniu stawiamy „...”
- oczywiœcie, kropka koñczy zdanie,
wiêc ma wygl¹daæ to tak: „Ku pokrzepieniu serc”.
4. Pomiêdzy znakami: ), (, ?, ! i
innymi - nie wstawiamy spacji. B³êdem edytorskim jest zapis: Jakim ?
Takim . Powinno byæ: Jakim? Takim.
5. Powiedzenie „w ka¿dym b¹dŸ
razie” nie istnieje; jest to potoczny
zlepek dwóch form: „b¹dŸ co b¹dŸ”
i „w ka¿dym razie”. Pisz¹c posty pa-

miêtajmy o tym!
5. Nie rozdziela siê przecinkiem
wypowiedzeñ ³¹cznych (najczêstsze
spójniki: i, oraz, tudzie¿), roz³¹cznych (spójniki albo, lub, b¹dŸ, czy),
wy³¹czaj¹cych (spójniki ani, ni). Np.
„Chodzê tu i tam”. „WeŸ latarkê oraz
sakwê”.
6. Rozdziela siê przecinkiem wypowiedzenia przeciwstawne (najczêstsze spójniki: ale, lecz, a, jednak,
natomiast, zaœ), wynikowe (wiêc,
dlatego), synonimiczne (czyli, to
jest, to znaczy). Np. „Idê do kina,
wiêc nie pójdê na lody” czy „Mia³aœ
byæ póŸniej, a jednak zd¹¿y³aœ”.
Mam nadziejê, ¿e te ma³e wskazówki pomog¹ wszystkim mediom
i osobom (które dla niektórych s¹
autorytetem) w dbaniu o nasz piêkny jêzyk polski.
Monika Chwaszcz
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Wzgórze znów zagra³o
3 czerwca w
Uzdrowisku Œwieradów-Czerniawa Sp.
z o.o. – Grupa PGU
przy Hotelu Zdrojowym „Sanus” odby³a
siê IV edycja Wzgórza Motocyklowego,
na które przyjecha³o
blisko 400 motocykli.
Jak co roku parada
motocykli, prowadzona piêkn¹ amerykañsk¹ ciê¿arówk¹
(na zdjêciu obok, zrobionym z drona), przejecha³a ulicami miasta, a uczestniczyli
w niej równie¿ motocykliœci z Niemiec
oraz Czech.
Po zakoñczeniu
przejazdu wszyscy
udali siê na g³ówna
p³ytê przy hotelu,
gdzie ka¿dy móg³ znaleŸæ coœ dla siebie.
Dzieci mia³y swój kolorowy œwiat w wyznaczonym sektorze:
dmuchane zje¿d¿alnie,
malowanie wedle
swojej
inwencji,
„Z³omka” oraz s³odki
poczêstunek - wszystko ufundowane przez
Gminê Miejsk¹ Œwieradów-Zdrój. Ponadto

dzieciaki mog³y uczestniczyæ w akcji „My nie gryziemy” - w szkoleniu
z profilaktyki pogryzieñ przez psy
i szeroko pojêtej edukacji dotycz¹cej bezpieczeñstwa obcowania ze

zbierania pieniêdzy by³y ró¿ne: poprzez loteriê, licytacjê oraz dobrowolne datki. W tym roku uda³o siê
nam zebraæ 9.264,54 z³. Z serca
WSZYSTKIM SERDECZNIE DZIÊKUJEMY!
Tradycyjnie odby³a siê te¿ zbiórka krwi dla osób poszkodowanych
w wypadkach drogowych, tym ra-

zwierzêtami, przedstawionej przez
Fundacjê Ewy Nawarol.
Piknik poœwiêcony by³ naszemu
walecznemu bohaterowi Miko³ajkowi Dudzie (na zdjêciu po lewej z rodzicami Kasi¹ i Rados³awem), który
jest podopiecznym Fundacji „Zd¹¿yæ z Pomoc¹” w Warszawie. Formy

zem - mimo wielu chêtnych - zebrano tylko 8 l krwi, niemniej ofiarodawcom WIELKIE PODZIÊKOWANIA.
Podczas imprezy odby³ siê festiwal Sanus SWEET&CHILI wykonany przez Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Biedrzychowicach, a po-

miêdzy wystêpami zespo³ów muzycznych odby³y siê pokazy tañców
indiañskich wykonanych przez grupê indianistów RISE OFF THE SUN
(fot. z lewej), które zyska³y ogromn¹
popularnoœæ i uznanie. O oprawê
muzyczn¹ zadba³y zespo³y PROJEKT X, BLACK STREET NOISE&KLAPTON, HENDRIX PROJECT oraz NALEPA PLAY NALEPA
& FUNZENBAND „RAK&ROLL”.
Ca³¹ imprezê zwieñczy³ pokaz sztucznych ogni w takt utworu Ryœka Riedla „Victoria”.
Chcielibyœmy bardzo mocno
podziêkowaæ za pomoc w organizacji wszystkim zaanga¿owanym osobom, w szczególnoœci Mariuszowi
Draganowi z Gryfowa Œl., Policjantom ze œwieradowskiego Rewiru
Dzielnicowych i Komisariatu Policji
w Leœnej, stra¿akom z OSP Œwieradów oraz sponsorom: Gminie Miejskiej Œwieradów-Zdrój, Nadleœnictwu Œwieradów, Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wa³brzychu, Zespowi Szkó³
Ponadgimnazjalnych w Biedrzychowicach, Polskiej Grupie Uzdrowisk,
Interferiom, Hotelom: „Magnolia”,
Buczyñski**** Medical&Spa, Malinowy Dwór, Bia³y Kamieñ, a tak¿e
Ski&Sun oraz wszystkim pozosta³y
fundatorom.
Tekst Sylwia Bieñ
Zdjêcia Mariusz Dragan

Izerska wiosna w rodzinnym obiektywie

STOP UZALE¯NIENIOM!
W ramach pracy Miejskiej Komisji Rozwi¹zywania Problemów alkoholowych stworzony zosta³ Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla
osób uzale¿nionych od alkoholu czy narkotyków, jak te¿ dla osób
z rodzin, gdzie naudu¿ywany jest alkohol lub narkotyki, osób wspó³uzale¿nionych oraz dla osób doznaj¹cych przemocy w rodzinie.
Punkt czynny jest w ka¿dy poniedzia³ek od godz. 1600 do 2000
w starej siedzibie Urzêdu MIasta (ul. Pi³sudskiego 15, pok. nr 1 i 2).
Telefon tymczasowy nr 664 461 086, przy którym dy¿uruje nasz
konsultant - Piotr Konopnicki - czynny jest w dniach i godzinach
pracy Punktu.
Rozmowy i konsultacje indywidualne w godz. 1600-1900.
Przy Punkcie powsta³a grupa wsparcia „Œwieradów” dla wymienionych osób, której spotkania odbywaj¹ siê tak¿e w poniedzia³ki od
godz. 1800 do 2000.
Wszystkie spotkania s¹ otwarte. Nie zapraszamy jedynie osób
pod wp³ywem alkoholu i œrodków zmieniaj¹cych œwiadomoœæ.
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Dodatkowo Punkt Konsultacyjny dla mieszkañców Czerniawy w dwa czwartki w miesi¹cu czynny jest na terenie
Szko³y Podstawowej nr 2
w godz. 1530-1730, a najbli¿sze
spotkania odbêd¹ siê 22 czerwca oraz 13 i 27 lipca br.

Wiosna to idealny czas na spacery czy
wycieczki w rodzinnym gronie, podczas
których mo¿na obserwowaæ piêkno regionu oraz budz¹c¹ siê do ¿ycia przyrodê.
Warto te cudowne chwile uwieczniaæ, dlatego te¿ zorganizowaliœmy w przedszkolu
konkurs fotograficzny pod has³em „Izerska wiosna w rodzinnym obiektywie”, aby
dodatkowo zachêciæ rodziców oraz dzieci
do wspólnych wyjœæ i obserwacji.
G³ównym celem by³o pobudzenie
wyobraŸni dziecka i dostrzeganie piêkna
w najbli¿szej okolicy w obecnej porze roku
oraz rozwijanie zainteresowañ fotografowaniem jako jednej z form spêdzania czasu wolnego w rodzinnym gronie. Po weryfikacji prac pod wzglêdem formalnym
dalszej ocenie jury poddano 21 zdjêæ. Jury
w sk³adzie: Anna Dyrda – fotograf, Kamila Mróz – przedstawiciel Rady Rodziców,
Barbara Rymaszewska – przedstawiciel
Nadleœnictwa, burzliwie obradowa³o 31
maja.
Wszystkie prace wzbudzi³y niezwyk³y
zachwyt, a ich autorzy zas³uguj¹ na pochwa³ê i uznanie. Podczas oceny jury zwraca³o uwagê na zgodnoœæ zdjêcia z tema-

tem, pomys³owoœæ i zmys³ obserwacji oraz
estetykê wykonania pracy.
Wy³onienie zwyciêzców by³o bardzo
trudne, a po d³ugiej naradzie zdecydowano siê wyró¿niæ trzy prace i nagrodziæ je
voucherami na sesje zdjêciowe Ani Dyrdy
– fotografki. Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy i drobne upominki o tematyce fotograficznej. Wyró¿nione prace to:
Liliana Zgliñska/Karolina Zgliñska - „Bie-

dronka”; Zuzanna Ba³a/Katarzyna HarbulBa³a - „Wiosna po izersku”; Mieszko Palbow/Adam Palbow - „W ogrodzie”.
Wszystkie prace mo¿na podziwiaæ na
wystawie w przedszkolu. Uczestnikom dziêkujemy i zachêcamy do udzia³u w kolejnej
edycji konkursu pod has³em „Izerskie lato
w rodzinnym obiektywie”, a wakacje to
œwietny czas na rodzinne wêdrowanie, obserwowanie i fotografowanie. (PM)

Bajecznie

udzia³ w licznych zabawach sportowych,
konkursach oraz rozwi¹zywa³y zagadki
s³owne i nie tylko. Ten wyj¹tkowy dzieñ

przedszkolaki zakoñczy³y przepysznymi lodami. Na pewno pozostanie on d³ugo w
pamiêci zarówno dzieci jak, i doros³ych.

1 czerwca to wyj¹tkowy dzieñ dla
wszystkich dzieci i w³aœnie tego dnia rodzice wraz z nauczycielkami przedszkola
przygotowali dla nich wielk¹ niespodziankê. By³o ni¹ przedstawienie „Czerwony
Kapturek”. Scenografia, kostiumy, samodzielnie wykonane rekwizyty, ale przede
wszystkim zaanga¿owanie aktorów sprawi³y, ¿e dzieci z otwartymi buziami ogl¹da³y spektakl.
W trakcie wielu scen anga¿owa³y siê
emocjonalnie i wrêcz pokrzykiwa³y (m.in.
chc¹c ostrzec Czerwonego Kapturka przed
nadci¹gaj¹cym z³ym wilkiem).
Zaraz po spektaklu ka¿da grupa przedszkolna uda³a siê na Rajd Czerwonego
Kapturka, w trakcie którego dzieci bra³y

Kawiarnia z funkcj¹ wspomagaj¹c¹
U¿ytkownicy deptaka zdrojowego zauwa¿yli, ¿e od kilku miesiêcy w miejscu
dawnego sklepu z pami¹tkami (a w ca³kiem odleg³ej przesz³oœci - dworca PKS)
powstaje nowy obiekt - kawiarenka. To trudna realizacyjnie inwestycja, bynajmniej nie ze wzglêdu na z³o¿onoœæ konstrukcji, ale z uwagi na koniecznoœæ
wpasowania jej w rygory uzdrowiskowej strefy A.
Tadeusz Jêczmionek, inwestor, zapowiada otwarcie kawiarni (która nie mog³a
siê nazywaæ inaczej jak tylko Zdrojowa; nazwa by³a do wziêcia z uwagi na to, ¿e
„Bohema” z niej zrezygnowa³a) na prze³omie lata lata i jesieni. Lokal ma liczyæ
25 miejsc wewn¹trz i mniej wiêcej tyle samo w ogródku. Poza tradycyjnym asortymentem kawiarnianym (czêœæ ciast i deserów ma pochodziæ z w³asnej produkcji) oferowaæ bêdzie wino i piwo.
Zgodnie z umow¹ podpisan¹ podczas przekazania gruntu w dzier¿awê, inwestor zosta³ zobowi¹zany do uruchomienia w kawiarni toalety publicznej
i toaleta taka, typu wrzutowego, zostanie udostêpniona. Klienci kawiarni otrzymaj¹ bezp³atnie ¿etony, natomiast goœcie z zewn¹trz bêd¹ musieli wrzuciæ monetê dwuz³otow¹.

Co nowego w muzyce dawnej?
Wielkie wydarzenie
dla zespo³ów muzyki
dawnej prowadzonych
przeze mnie lub zwi¹zanych ze Œwieradowem
lub ze mn¹, to udzia³
œwieradowiaków w Miêdzynarodowym Festiwalu „Maj z Muzyk¹
Dawn¹”, na którym wyst¹pi³y zespo³y: „Tiboryus”, (prowadzony
przeze mnie) w sk³adzie: Katarzyna Salawa,
Katarzyna Kudyba, Sara
Kotlarek oraz Jakub
Stroñski; Zespó³ Muzy- Powy¿ej koncert podczas festynu rycerskiego w Moryniu. U do³u
ki Dawnej „Grego³y” gry i zabawy w czeskich Zakupach.
dzia³aj¹cy w Giebu³towie
w sk³adzie: Lena Mazurkiewicz, Wiktor Karoñ, Hania Jezierska,
Borys Mularczyk, Nadia Mularczyk, Zoja Mularczyk, oraz moi synowie, czyli duet „Oak
Brothers”.
Zespo³y gra³y w koœcio³ach województwa
dolnoœl¹skiego: w Bielawie, Strzegomiu, K³odzku, Radkowie, L¹dku-Zdroju i Z¹bkowicach
Œl¹skich.
W maju „Tiboryus” bra³ udzia³ w festynie
œredniowiecznym „Zittauer Nächte” w nadgranicznym Zittau (uczestniczymy w tym wydarzeniu od pocz¹tku, czyli po raz XIX.
2 i 3 czerwca zespo³y: „Tiboryus”, „Grego³y” i „Oak Brothers” wyst¹pi³y na Miêdzynarodowym Etno Festiwalu „Baraban Fest”
w Cvikovie w Czeskiej Republice wraz z grupami z Wêgier, S³owacji, £otwy i Czeskiej Republiki. Wed³ug opinii uczestników by³y to
trzy najlepsze prezentacje.
W maju „Rocal Fuza” wyst¹pi³ w Moryniu
Powy¿ej koncertuj¹cy „Oak Brothers”, poni¿ej
na Jarmarku Rycerskim.
Tak¿e w maju ukaza³a siê p³yta Duetu „Oak ok³adka p³yty œwieradowskiego duetu.
Brothers” (Szczepan Dembiñski – wiolonczela barokowa i Rados³aw Dembiñski – viola da
gamba), wydana dziêki pomocy Gminy Œwieradów-Zdrój i burmistrza Rolanda Marciniaka, sponsorami p³yty s¹ równie¿ Hotel St. Lukas i Willa Aleksander-Panorama.
Plany zespo³u Tiboryus to: 24-25 czerwca
koncerty w Cedyni, a od 1 wrzeœnia wraz
z „Oak Brothers” udzia³ w festiwalo-warsztatach w Kamieniu Pomorskim. Sam duet na prze³omie lipca i sierpnia udaje siê w trasê koncertow¹ do Francji, Tiboryus zaœ w sierpniu jedzie na tydzieñ do Jaros³awia na festiwal „Pieœni naszych korzeni”.
Ryszard Dembiñski

Nie zaprzepaœæmy okazji
29 maja ju¿ po
raz kolejny mammobus „Medica”
z £odzi stan¹³
przed Miejskim
Zespo³em Szkó³.
Wczeœniej na bezp³atne badanie
piersi zosta³y listownie zaproszone mieszkanki
miasta w wieku 5069 lat, które w ci¹gu dwóch ostatnich
lat nie wykonywa³y mammografii.
Celem badania jest
szybkie wykrywanie zmian w piersiach i zapobieganie rakowi
piersi, gdy¿ wykrywalnoœæ chorób we wczesnym stadium rozwoju daje szansê na uratowanie ¿ycia i powrotu do zdrowia.
Na badania zg³osi³o siê 13 œwieradowianek (inne panie, zainteresowane badaniem,
równie¿ mog³y skorzystaæ z tej us³ugi). Zdjêcia, wykonane w technologii cyfrowej, zostan¹
ocenione i opisane przez lekarzy onkologów,
a wyniki badañ wys³ane do zainteresowanych

Kwieæmy siê!
Komisja ds. Uzdrowiskowych, Promocji
Gminy, Sportu i Turystyki UM og³asza kolejn¹ edycjê gminnego konkursu na Najpiêkniejszy Ogród, Balkon lub Taras. Prosimy
o zg³aszanie chêci udzia³u zg³aszaj¹c siê telefonicznie, drog¹ elektroniczn¹ lub osobiœcie w Referacie Promocji Gminy, Turystyki,
Kultury i Sportu, tel. 75 71 36 482, fax. 75 78
16 221, it@swieradowzdroj.pl

poczt¹.
Mammobus goœci³ u nas tylko jeden dzieñ,
ale za kilka miesiêcy znów pojawi siê w naszym mieœcie, wiêc ju¿ teraz serdecznie zapraszam wszystkie panie, by skorzysta³y z tej oferty NFZ. Badanie trwa kilka minut i nie jest bolesne.
Drogie Panie, zadbajmy o nasze zdrowie
same. Przebadajmy siê!
G. Kasprzak
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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
izerskalaka@swieradowzdroj.pl
www.swieradowzdroj.pl
(zak³adka Izerska £¹ka)

Gospodarz obiektu
Monika Chwaszcz

PLAN SEANSÓW W CEE IZERSKA £¥KA
15 czerwca (czwartek) o godz. 1030 - Nastolatka, chc¹c
dope³niæ dzie³a swych przodków, wyrusza w niebezpieczn¹
misjê po oceanie, by odnaleŸæ legendarn¹ wyspê. 2016, animacja, familijny. 1 godz. 53 min.
15 czerwca (czwartek) o godz. 1900 - Gilbert wiedzie nudne
¿ycie zajmuj¹c siê swoim chorym umys³owo bratem, dwiema
siostrami i oty³¹ matk¹. Dopiero poznanie Becky odmieni jego
¿ycie. 1993, dramat, 2 godz. 16+
17 czerwca (sobota) o godz. 1030 - Kiedy w rêce pó³sieroty
Jima wpada mapa prowadz¹ca do legendarnej planety, ch³opak postanawia wybraæ siê w dalek¹ podró¿, by j¹ odnaleŸæ.
2002, animacja, familijny. 1 godz. 35 min.
23 czerwca (pi¹tek) o godz. 1900 - Pomiêdzy rasami orków
i ludzi wybucha krwawa wojna o terytorium. Re¿. Duncan Jones. Przygodowy, fantasy, 2 godz. 2016. 16+
(Ÿród³o - filmweb.pl)
Na seanse o godzinie 1030 w tygodniu mo¿na dojechaæ Busem
Komunikacji Miejskiej:
Œwieradów - odjazd spod Biedronki - 943, przyjazd do Czarciego M³yna - 957.
Czerniawa – odjazd spod Czarciego M³yna - 1239, przyjazd do Biedronki - 1303.
Na seanse o godzinie 1800 mo¿na dojechaæ tylko w jedn¹
stronê, natomiast powrót trzeba sobie zorganizowaæ we w³asnym zakresie:
Œwieradów - odjazd spod Biedronki - 1703, przyjazd do
Czarciego M³yna - 1717.
***
Chcesz byæ na bie¿¹co? PrzyjdŸ, wype³nij formularz i zapisz siê do Newslettera „Izerskiej £¹ki”!

ZAKOÑCZENIE KLUBU SENIORA

Szanowni Pañstwo, w œrodê 31 maja odby³o siê ostatnie
spotkanie w ramach Klubu Seniora, przysz³a wiêc pora na refleksjê i podsumowanie. W dzia³ach klubowych wziê³o udzia³
25 osób. Jedni uczestniczyli tylko w miesi¹cu ze zdrowym krêgos³upem, inni w zajêciach nordic walking, salsy czy aqua
aerobiku. Ka¿dy wybiera³ to, co dla niego odpowiednie i bardzo nas to cieszy! Do tego „Cottonina” udostêpni³a nam
swoje basenowe zaplecze, a m³ynarka Kinga zadba³a o opanowanie podstaw jêzyka angielskiego. Niespodziank¹ by³a wizyta policjantki Magdaleny Harbul (na zdjêciu poni¿ej z prawej
strony), która przed spacerem nordic walking uczuli³a seniorów na nasilenie siê wy³udzeñ metod¹ „na wnuczka” oraz rozda³a odblaski, aby wêdrowaæ bezpiecznie .

SZALEÑSTWO W KLUBIE BIOLOGA

Spotkania Klubu Biologa to zawsze istne szaleñstwo! Tym
razem dzieci zaprzyjaŸni³y siê z p³azami. Jak widaæ na zdjêciach,
to radoœæ móc obcowaæ z ró¿nymi zwierzêtami, i nie jest wa¿ne,
czy maj¹ futerko, pancerzyki chitynowe czy ³uski.

KINO NA WAKACJE
W lipcu i sierpniu kino dla dzieci przygotowa³o seanse we
wtorki i czwartki o godzinie 1030.
W pierwszym miesi¹cu wakacji pojawi¹ siê pozycje takie
jak: Merida waleczna, Pocahontas, Zapl¹tani, Zwierzogród,
Mulan 1, Mulan 2, Lilo i Stich, Iniemamocni.
Natomiast do doros³ych nale¿eæ bêdzie sala kinowa w ka¿d¹
œrodê o godzinie 1900.
Trwa g³osowanie na filmy (lista poni¿ej), które wybior¹
mieszkañcy. Aby oddaæ g³os, wystarczy zadzwoniæ, wys³aæ email lub wiadomoœæ przez profil facebook. Ka¿dy ma trzy g³osy. Czekamy do 16 czerwca do godziny 1500, tel: 75 617 14 42,
izerskalaka@swieradowzdroj.pl
Mój tydzieñ z Marylin; Death Proof; ¯elazna Dama; Fighter; Vicky Cristina Barcelona; Nietykalni; Incepcja; Bodyguard; Kac Vegas; Troja; Fantastyczne zwierzêta i jak je
znaleŸæ?; Lœnienie; Forest Gump; Ch³opiec w pasiastej pi¿amie; Bêkarty wojny; Moulin Rouge; Pokuta; Kolekcjoner
koœci; Co siê zdarzy³o w Las Vegas; Czas wojny; Lista Schindlera; Czarownice z Salem; Kraina Tygrysów; Diabe³ ubiera siê u Prady; ¯ycie Pi; Joe Black; Pearl Harbor; Eurotrip;
Gladiator; Paranormal activity; Piêkny umys³; Podró¿ na
sto stóp; S³u¿¹ce; Transformers (4 czêœci); Wyznania gejszy.

I WYST
AWA PSÓW
WYSTA
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24 czerwca w czasie Nocy Kupa³y zostanie zorganizowana I Wystawa Psów £¹k Gór i Pogórza Izerskiego. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, by zapisali swojego pupila. Najwa¿niejsze to zadbaæ
o bezpieczeñstwo, prosimy zatem
o zaszczepienie psów na wœciekliznê
i choroby zakaŸne (takie jak nosówka). Zbiorcza szczepionka dostêpna
jest u naszego partnera, Przychodni
Weterynaryjnej KEROS przy ul. D³ugiej 1. Zapisy
przyjmujemy do 20 czerwca pod numerem telefonu
75 617 14 42. Zapraszamy!

GWIEZDNY LIPIEC
Bardzo dziêkujemy wszystkim zaanga¿owanym w urozmaicenie czasu seniorom! Dziêkujemy równie¿ wszystkim uczestnikom za aktywnoœæ, uœmiech i wspólnie spêdzony czas.
Klub zawiesza swoj¹ dzia³alnoœæ, ale mam nadziejê, ¿e nie
jest to ostatnie s³owo naszych œwieradowskich seniorów!

CZARCIA £¥KA - wspó³pracuj¹ce ze sob¹
dwie atrakcje turystyczne Œwieradowa-Zdroju.
O oba obiekty dbamy my - Kinga i Monika.
Chcesz byæ na bie¿¹co? Kliknij! Subskrybuj!
Podoba³o siê? Daj kciuka w górê!

Dowiedz siê wiêcej
i polub nas
na Facebooku
IzerskaLaka
ZAPRASZAMY!

Przedstawiamy plan spotkañ z naszymi goœæmi - pisark¹
Katarzyn¹ Ziemnick¹ oraz jej mê¿em, pasjonatem astronomii,
Paw³em Ziemnickim.
13 lipca godz. 1000 – jedno spotkanie organizujemy we
wspó³pracy z Bibliotek¹ Miejsk¹ i tam zapraszamy na zajêcia
pt. „Jakie skarby s¹ najcenniejsze” z Katarzyn¹ Ziemnick¹,
autork¹ ksi¹¿ek dla dzieci (o czym piszemy na str. 8);
13 lipca godz. 2100–2300 – obserwacje nocnego nieba (przy
sprzyjaj¹cej pogodzie - informacja zostanie umieszczona na
stronie miasta oraz profilu facebook/IzerskaLaka);
14 lipca godz. 1900 – wyk³ad o znakach zodiakalnych prowadzony przez Paw³a Ziemnickiego (je¿eli po wyk³adzie bêdzie
sprzyjaj¹ca pogoda, zapraszamy na obserwacje nieba);
15 lipca godz. 1000 – spotkanie z Paw³em Ziemnickim, który
jest tak¿e autorem ksi¹¿ki dla dzieci „Kosmos. Gwiezdna podró¿”. Po spotkaniu odbêd¹ siê warsztaty dla dzieci pt. „Budowa obrotowej mapy nieba”.
Zapraszamy do zapisów na warsztaty. Iloœæ miejsc jest
ograniczona! Tel. 75 617 14 42.

POSZUKUJEMY MUZYKÓW
Grasz na jakimœ instrumencie? Mo¿e tworzycie muzyczny duet? Akordeon, skrzypce, gitara? Zapraszamy do kontaktu, chcemy zorganizowaæ
otwarte letnie spotkania z muzykami. Do tego potrzebujemy Waszych
chêci do pokazania swoich umiejêtnoœci.

Informacje i zdjêcia z „Izerskiej £¹ki” przygotowa³a
Monika Chwaszcz, zaœ autorem zdjêæ do obu winiet £¹ki i M³yna - jest Tomasz Chmielowiec.

Czarci M³yn, ul. Lwówecka 5
Otwarty od œrody do soboty
w godz. 900-1600
(zwiedzanie co godzinê,
ostatnie o godz. 1500)
wtorki - warsztaty o godz. 900 lub 1200
(po wczeœniejszej rezerwacji)
tel. 75 78 45 325
czarcimlyn@swieradowzdroj.pl

Gospodarz obiektu
Kinga Miakienko

20 maja na „Czarciej £¹ce”
obchodziliœmy Dni Otwarte Funduszy Europejskich. Na zwiedzaj¹cych czeka³y prelekcje
przyrodnicze, drzwi otwarte w
„Czarcim M³ynie” oraz niespodzianki do rozdania w postaci
odblasków, koszulek czy balonów. Mo¿na by³o równie¿ skosztowaæ m³yñskiego chleba oraz
otrzymaæ chlebow¹ recepturê.

LETNIA ZMIANA GODZIN ZWIEDZANIA
W lipcu i sierpniu „Czarci M³yn” bêdzie mo¿na
zwiedzaæ o ka¿dej pe³nej godzinie od 1100 do 1700 a¿ przez 6 dni w tygodniu! Zapraszamy od wtorku
do niedzieli.
Przypominamy równie¿, ¿e ze wzglêdu na du¿e
zainteresowanie warsztatami prowadzimy ju¿ zapisy na wrzesieñ. Do zobaczenia!

Jesteœmy oœwieceni!

Dowiedz siê wiêcej
i polub nas
na Facebooku
CzarciMlynSwieradow
ZAPRASZAMY!
Informacje i zdjêcia z „Czarciego M³yna”
przygotowa³a Kinga Miakienko.
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Ju¿ trzeci rok z rzêdu uczniowie Szko³y
Podstawowej nr 2 im. Jana Paw³a II zgodnie z
za³o¿eniami projektu historycznego, Dzieñ
Dziecka obchodzili w duchu kolejnej epoki
historycznej – Oœwiecenia. Tego dnia szko³a
zamieni³a siê w zamek króla Stanis³awa Augusta Poniatowskiego, a poszczególne oddzia³y prezentowa³y najwa¿niejsze dokonania epoki.

Oœwiecenie to dla Polski okres wa¿nych
wydarzeñ historycznych, czas reform, które
mia³y uzdrowiæ sytuacjê w pañstwie chyl¹cym
siê ku upadkowi. Uczniowie oraz przybyli goœcie mogli uczestniczyæ w obradach Sejmu
Wielkiego uchwalaj¹cego Konstytucjê 3 Maja
oraz poznaæ okolicznoœci powstania hymnu

Dokoñczenie na str. 14 

NOTATNIK nr 7 (224) zostanie dostarczony do punktów kolporta¿u 19 lipca br.

Jesteœmy oœwieceni!
 Ci¹g

dalszy ze str. 13

narodowego. Strudzeni opowieœciami o wielkich patriotycznych wydarzeniach mogli odpocz¹æ w zaciszu
znajduj¹cej siê tu¿ obok Biblioteki
Za³uskich (pierwszej przeznaczonej
dla u¿ytku publicznego), gdzie poznali historiê tego miejsca, dowiedzieli siê o powstaniu Komisji Edukacji Narodowej, reformie edukacji
i g³ównych za³o¿eniach kulturowych
epoki.

nicy pokazu mogli równie¿ z bliska
dok³adnie przyjrzeæ siê broni u¿ywanej w tamtych czasach. Zak³adali
sobie tak¿e he³my rycerskie i kolczugi. Panowie z grupy rekonstrukcyjnej wykazali siê ogromnym poczuciem humoru, ale tak¿e skutecznoœci¹ pedagogiczn¹. Dziêki nim uczeñ
zakuty w dyby obieca³, ¿e na zajêciach bêdzie zawsze grzeczny i bêdzie odrabia³ zadania domowe. Miejmy nadziejê, ¿e obietnic dotrzyma.
Tegoroczne spotkanie z histori¹
by³o nie tylko uczt¹ dla umys³u, ale
tak¿e dla podniebienia. Nie mog³o
przecie¿ obyæ siê bez tradycyjnego
obiadu czwartkowego, na który zaprosi³ sam król Stanis³aw August
Poniatowski, w którego wcieli³a siê
Sylwia Holinka-Walczak. W sali tronowej, przy suto zastawionym stole, w otoczeniu obrazów mistrza Canaletta zebrali siê wszyscy uczestnicy tegorocznego projektu historycznego pod has³em: „Na dworze
króla Stanis³awa Augusta Poniatowskiego”, aby podzieliæ siê wra¿eniami i wymieniæ doœwiadczeniami.
Miejmy nadziejê, ¿e w³aœnie dziêki takim dzia³aniom naczelne has³o
Oœwiecenia autorstwa Immanuela
Kanta - Miej odwagê pos³ugiwaæ
siê w³asn¹ m¹droœci¹ - bêdzie przyœwiecaæ naszym uczniom w ich dalszej edukacji.
Realizacja projektu nie by³aby
mo¿liwa bez zaanga¿owania wielu
osób, którym sk³adamy serdeczne
podziêkowania: rodzicom, nauczycielom, pracownikom szko³y,
uczniom, a tak¿e: Radzie Rodziców za jad³o i napitki serwowane podczas obiadu czwartkowego, Hurtowni ABC z Lubania oraz Beacie Bystrykowskiej, pracownikowi Bogatyñskiego Oœrodka Kultury - za wypo¿yczenie strojów, Ma³gorzacie
Glince, w³aœcicielce sklepu „Antik
4 You” - za wypo¿yczenie rekwizytów do królewskiej komnaty, Monice Chwaszcz z Izerskiej £¹ki - za wypo¿yczenie cietrzewi oraz wszystkim,
którzy pomogli w realizacji projektu.
Joanna Mandziej

w dziejach Polski sta³ego teatru publicznego i obejrzeæ przygotowane
przez uczniów klasy czwartej inscenizacje bajek Ignacego Krasickiego.
Nawet najm³odsi widzowie wykazali
siê bardzo wnikliw¹ analiz¹ prezentowanych utworów i sprawnie odczytywali mora³y wyp³ywaj¹ce
z poszczególnych bajek.
Po prezentacjach przedstawionych przez poszczególne klasy przyszed³ czas na pokaz przygotowany
przez Grupê Artystyczn¹ Rekon-

Król Staœ podpisuje Konstytucjê 3 Maja, Poni¿ej - tak to drzewiej bywa³o
podczas obiadów czwartkowych na Zamku Królewskim.
Obok u góry - mieczów ci u nas dostatek! W œrodku - „oœwiecona” ³ódŸ
podwodna. U do³u - nie da³o siê ukryæ, ¿e dziatwa bawi³a siê przednie.

SENIORÓW GRILLOWANIE

Oœwiecenie charakteryzowa³o
siê równie¿ d¹¿eniem do samokszta³cenia i praktycznego poznania œwiata, dlatego bardzo wartoœciowe by³y
przygotowane przez klasy m³odsze
prezentacje na temat wynalezienia
maszyny parowej, termometru czy
³odzi podwodnej, dziêki którym
uczniowie mieli okazjê poprzez praktyczne dzia³ania poznaæ najwa¿niejsze osi¹gniêcia naukowe oœwiecenia.
Mi³oœnicy sztuki i literatury mogli odwiedziæ podwoje pierwszego
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struktor z okolic Radomia, która rozpoczê³a od przypomnienia wczeœniej
poznanych epok. Uczniowie nie tylko utrwalili sobie wczeœniej nabyt¹
wiedzê, ale poznali wiele ciekawostek z epoki Oœwiecenia. Jednak nie
ma to, jak bezpoœrednia prezentacja
niektórych zwyczajów panuj¹cych
w tej¿e epoce, na przyk³ad z dziedziny s¹downictwa i prawa karnego.
Takim w³aœnie zwyczajem by³o zakuwanie winowajcy w dyby. Jeden
z naszych uczniów da³ siê zakuæ
i pomimo prezentowania na nim wielu „kar” prze¿y³, a dzieci mog³y potem same spróbowaæ, jak to jest byæ
zakutym w dyby.
Ogromne zainteresowanie wywo³a³o równie¿ zaprezentowane
krzes³o dla czarownic, na którym
odwa¿y³a siê usi¹œæ jedna z uczennic, a po pokazie reszta dzieci równie¿ skorzysta³a z tej okazji. Uczest-

3 czerwca 60 seniorów bawi³o siê na
tradycyjnym grillowaniu, które tym razem
odby³o siê w „Leopoldówce”, gdzie czeka³y zastawione sto³y, a na ognisku piek³y
siê kie³baski oraz pyszne kaszanki w „papilotach”. Zebranych powita³a Irena Kojpasz, do tañca i œpiewu zachêca³ Irek Kudyba, wszyscy bawili siê i œpiewali, a piosenkê o Œwieradowie bisowali dwa razy!
Impreza zosta³a dofinansowana ze
œrodków Gminy Miejskiej ŒwieradówZdrój.

SENIORÓW W BULE ZWYCIÊ¯ANIE

24 maja na zaproszenie DPS-u z Mirska i dzia³aj¹cego tam Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych „Spokojna Góra” grupa naszych seniorów wziê³a udzia³
w „Depesiadzie”, corocznej imprezie promuj¹cej wolontariat, w tym roku zorganizowanej pod has³em
„Bul¹ w nas”, czyli jak zorganizowaæ czas wolny podopiecznych.
W turnieju gry w bule zwyciê¿y³a œwieradowska
dru¿yna pod nazw¹ „S³oneczka”, graj¹ca w sk³adzie:
Marianna Marek, W³adys³aw Tabiœ i Piotr Jakowiec
(obok), która okaza³a siê najlepsza wœród dziewiêciu
ekip (drugie miejsce dla zespo³u „Kwisowianie”,
a trzecie dla ko³a emerytów ze Lwówka).
PZERiI Œwieradów dziêkuje organizatorom za
zaproszenie, udan¹ zabawê i mi³¹ atmosferê. (MM)

„Ojcowizna” Kasi
 Ci¹g dalszy ze str. 16
dzi z ró¿nych stron. Ekspozycja powsta³a dziêki
inicjatywie lokalnej w ramach has³a „Budujemy
W³asn¹ To¿samoœæ”. Miejsce jest podzielone na
sektory tematyczne zakoñczone usypan¹ przez
mieszkañców Górk¹, na której stoi drogowskaz do
Pacanowa (zwi¹zany z Kozio³kiem Mato³kiem).
Inne atrakcje to Park Dinozaurów, Ogród Den-

drologiczny (tak¿e zbudowany w³asnym sufitem przez dzia³aczy Oddzia³u PTTK Ziemi Gorzowskiej), najm³odszy Park Narodowy Ujœcia Warty.
W sobotê po po³udniu w Regionalnym Centrum Ratownictwa w obecnoœci przedstawicieli wladz miasta i dzia³aczy
PTTK odby³a siê uroczystoœæ odczytania protoko³u i wrêczenia nagród. Katarzyna Salawa za pracê literack¹ pt. „Osierocony”, opisuj¹c¹ 10 lat sztandaru gimnazjum im. Ratowników
Górskich, otrzyma³a III nagrodê w kategorii gimnazjalnej (na
zdjêciu w œrodku). (TF)

Od redakcji: Na tej samej uroczystoœci Teresê Fierkowicz (i troje innych nauczycieli) w uznaniu wieloletnich zas³ug dla propagowania turystyki wœród dzieci
i m³odzie¿y uhonorowano presti¿ow¹ nagrod¹ im. Heleny Cieœlak (przyznawan¹ ju¿ po raz szósty), pomys³odawczyni „Ojcowizny”. Gratulujemy!

Stop przemocy!
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 £ AATT N YY..
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 22 czerwca, kolejne zaœ 13
i 27 lipca. Serdecznie zapraszamy!

ŒWIERADÓW
-ZDRÓJ DZIECIOM – W
AKACJE 2017
ŒWIERADÓW-ZDRÓJ
WAKACJE
Po raz kolejny przygotowaliœmy specjaln¹, wakacyjn¹ ofertê dla wszystkich dzieci uczêszczaj¹cych do naszych œwieradowskich szkó³ i przedszkoli, a tak¿e do szkó³ ponadgimnazjalnych oraz dla studentów.
Przez okres wakacji - od 1 lipca do 31 sierpnia - zapraszamy
wszystkie dzieciaki i m³odzie¿ do BEZP£ATNEGO skorzystania z:
1. K¹pieli w AQUAPARKU w Interferie Sport Hotel (dawniej Malachit), ul. Koœciuszki 1 (tel. 75 78 16 732);
2. Przejazdu KOLEJ¥ GONDOLOW¥ w Oœrodku
Ski&Sun, (voucher obejmuje karnet na przejazd w obie strony) - tel. 75 615 20 20;
3. Warsztatów z pieczenia i zdobienia pierników w Pracowni Piernikowej „Isabell”, gdzie stopieñ trudnoœci dostosowany jest do wieku uczestników, dlatego nale¿y wczeœniej dokonaæ rezerwacji terminu osobiœcie lub telefonicznie: ul. Rolnicza 2/1 w Czerniawie, tel. 509 460 300;
4. Warsztatów ceramicznych (zajêcia trwaj¹ 3-4 godziny)
w Pracowni Ceramicznej CERAMONIC, wczeœniej nale¿y dokonaæ rezerwacji terminu osobiœcie lub telefonicznie, ul. Nadrzeczna 10 w Czerniawie, tel 661 266 328. Zajêcia w pracowni
rozpoczn¹ siê od 15 lipca;
5. Poczêstunku – degustacji w:

KOMUNIKAT
Informujemy mieszkañców, ¿e nasz wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Wzrost wykorzystania OZE
(odnawialnych Ÿróde³ energii) na terenie Gminy Miejskiej
Œwieradów-Zdrój”, a dotycz¹cy instalacji fotowoltaicznych,
spe³ni³ wszystkie obligatoryjne kryteria oceny formalnej
i merytorycznej oraz otrzyma³ liczby punktów powy¿ej wymaganej, lecz z powodu ograniczonej dostêpnoœci œrodków finansowych nie zosta³ wybrany do dotacji.
Spoœród 19 projektów dofinansowanie uzyska³y jedynie
trzy. Czekamy na dalsze konkursy, temat jest ju¿ nam znany
i na pewno kiedyœ dostaniemy pieni¹dze. (AM)

- Restauracji La Gondola, ul. 11 Listopada 36 tel. 75 78 16
648 (pizza, sos i napój);
- Restauracji „Na dolnej stacji Kolei Gondolowej” (pizza
+ napój);
- Restauracji „KuŸnia Smaków”, ul. Sudecka 30 w Czerniawie, tel. 75 78 42 325 (pizza i napój);
- Pub „Route 66”, ul. 11 Listopada 5, tel. 509 381 153 (hamburger i napój).
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 w obiekcie.
Warunkiem udzia³u w naszej wakacyjnej akcji jest:
- odbiór imiennego VOUCHERA w Miejskiej Bibliotece
Publicznej „IZERKA”, ul. M. Sk³odowskiej-Curie 2A, tel.
75 78 16 394 lub do 30 czerwca w filii biblioteki mieszcz¹cej
siê w Szkole Podstawowej nr 2, ul Sanatoryjna 2 (tutaj vouchery odbieraj¹ dzieci uczêszczaj¹ce do SP nr 2 i przedszkola);
- m³odzie¿ ze szkó³ ponadgimnazjalnych i studenci (do
24. roku ¿ycia), mieszkaj¹cy w Œwieradowie mog¹ odebraæ
vouchery za okazaniem legitymacji szkolnej lub studenckiej.
Przypominamy tak¿e, ¿e vouchery s¹ imienne i upowa¿niaj¹ do skorzystania z nich tylko i wy³¹cznie przez wskazane
na nich osoby. Obiekty maj¹ prawo za¿¹daæ dokumentu potwierdzaj¹cego to¿samoœæ osoby korzystaj¹cej z naszej akcji.
Ponadto zapraszamy dzieci do odwiedzin w „Czarcim M³ynie” i CEE „Izerska £¹ka”.
VOUCHERY bêd¹ do odbioru od 19 czerwca do poniedzia³ku 31 lipca.
Serdecznie zapraszamy!
Szczegó³y na stronie internetowej - www.swieradowzdroj.pl
i www.mbpswieradow.com.pl
Wakacyjna akcja sfinansowana jest ze œrodków Gminy
Miejskiej Œwieradów-Zdrój.
Koordynator organizacyjny: Referat ds. Promocji Gminy, Turystyki, Kultury i Sportu Urz¹d Miasta ŒwieradówZdrój, ul. 11 Listopada 35, tel. 75 71 36 482.

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 -11 30; 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)
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.

NOTATNIK ŒWIERADOWSKI. Wydaje Gmina Miejska Œwieradów–Zdrój. Druk - Polska Press Sp. z o.o.
Drukarnia Sosnowiec, ul. Baczyñskiego 25A. Nak³ad - 2.000 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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Projekt „Czesko-polskie œcie¿ki pod Smrkem w Górach Izerskich – 2 etap” jest
wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz œrodków
bud¿etu pañstwa za poœrednictwem Euroregionu Nysa.
15 maja odby³ siê przegl¹d œcie¿ek rowerowych wykonanych w listopadzie ub.r. w ramach zadania „Czesko-polskie œcie¿ki pod
Smrkem w Górach Izerskich – 2 etap”.
W trakcie przegl¹du ustalono, i¿ po okresie
zimowym nale¿y dokonaæ naprawy kilku usterek.

24 maja Firma Ogólno-Budowlana Marcina Skocznia z Wroc³awia wykona³a nastêpu-

Festiwal Rowerowy

W dniach 19-21 maja we wroc³awskiej Hali Stulecia (d. Ludowej) odby³ siê Festiwal Rowerowy po³¹czony z pierwszymi targami rowerowymi. W niedzielê 21 maja na panelu dyskusyjnym
burmistrz Œwieradowa-Zdroju Roland Marciniak mia³ wyst¹pienie zatytu³owane „Rower to te¿
biznes”, w którym zwróci³ uwagê s³uchaczy, jak turystyka rowerowa stymuluje rozwój miejscowoœci nastawionych na jej krzewienie: rosn¹ca z roku na rok liczba rowerzystów oznacza dochody hotelarzy, handlowców, restauratorów serwisantów oraz wypo¿yczalni rowerów - czego
nasze miasto jest najlepszym przyk³adem.
Na zdjêciu wspólne stoisko Szklarskiej Porêby, Miêkini i Œwieradowa-Zdroju pod wspólnym
szyldem „£¹czy nas BIKE MARATON”, na którym Dorota Marek udziela³a informacji o single
trackach i trasach rowerowych w Górach Izerskich. Z informacji od organizatorów imprezy
dowiedzielliœmy siê, ¿e targi odwiedzi³o ok. 4.200 osób. (aka)

„Ojcowizna” Kasi
Witnica w dniach 26-28 maja by³a miejscem spotkania laureatów Ogólnopolskiego
M³odzie¿owego Konkursu Krajoznawczego
„Poznajemy Ojcowiznê”. Organizatorzy zapewnili uczestnikom wiele niespodzianek turystyczno-krajoznawczych: zwiedzanie Wit-

nicy (7500 mieszkañców), a w niej ¯ó³ty Pa³acyk - w którym zosta³y zgromadzone ró¿ne
pami¹tki zwi¹zane z miastem, i najciekawszy Park Drogowskazów i S³upów Milowych
Cywilizacji. Na wolnym powietrzu zgromadzono przeró¿ne eksponaty zwi¹zane z powojennymi podró¿ami na Ziemie Zachodnie lu-

Dokoñczenie na str. 15 

j¹ce prace: udro¿nioni³a 6 odp³ywów bocznych
w miejscach ich wystêpowania, odtworzy³a 10metrowy odcinek œcie¿ki rowerowej przy strumieniu oraz pog³êbi³a strumieñ w miejscu jego
wylewania, nadbudowa³a œcie¿kê na ods³oniêtym przepuœcie z rury PCV, poprawi³a element
tzw. „esa” poprzez ponowne uformowanie
bandy i zagêszczenie jej.
Na wskazanych odcinkach o ³¹cznej d³ugoœci 150 m uzupe³niono warstwê wykoñczeniow¹ kamienn¹ drobn¹ 0-8 mm oraz dokonano ponownego zagêszczenia nawierzchni.
Wszystkich mi³oœników jazdy na rowerze
zapraszamy do testowania nowych odcinków
single tracka. (M.H.D.)

