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URZ¥D MIASTA Zmiany w œwiadczeniach rodzinnych!
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: 75 78-16-394.

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

CZARCI M£YN
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Piotr Bigus
tel. 75 78 45 325
p.bigus@
swieradowzdroj.pl

Rodzice dziecka, którzy nie otrzymaj¹
zasi³ku macierzyñskiego, jak np. osoby
bezrobotne, studenci, uczniowie, osoby
pracuj¹ce na podstawie umów cywilnoprawnych, rolnicy, niezale¿nie od dochodu rodziny, od 1 stycznia 2016 r. otrzymaj¹ œwiadczenie rodzicielskie w wysokoœci 1.000 z³ miesiêcznie.
Œwiadczenie rodzicielskie bêdzie wyp³acane od dnia porodu/objêcia dziecka opiek¹/
przysposobienia dziecka przez 52 tygodnie w przypadku urodzenia jednego dziecka przy
jednym porodzie, przysposobienia jednego
dziecka lub objêcia opiek¹ jednego dziecka;
65 tygodni - w przypadku dwojga dzieci; 67
tygodni - w przypadku trojga dzieci); 69 tygodni - w przypadku czworga dzieci; 71 tygodni - w przypadku piêciorga i wiêcej dzieci). Œwiadczenie rodzicielskie bêdzie przys³ugiwaæ rodzicom dziecka, a tak¿e opiekunowi
faktycznemu dziecka, rodzinie zastêpczej
(z wyj¹tkiem rodziny zastêpczej zawodowej),
osobie, która przysposobi³a dziecko, w przypadku objêcia opiek¹ dziecka w wieku do
ukoñczenia 7. roku ¿ycia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjêto decyzjê o odroczeniu obowi¹zku szkolnego – do ukoñczenia 10. roku ¿ycia.

Ojciec dziecka otrzyma œwiadczenie rodzicielskie w przypadku: gdy matka wykorzysta
œwiadczenie rodzicielskie przez co najmniej
14 tygodni i z³o¿y wniosek o skrócenie okresu jego pobierania; œmierci matki dziecka;
porzucenia dziecka przez matkê.
Osoby bezrobotne, którym przyznane zostanie œwiadczenie rodzicielskie, nie strac¹
statusu osoby bezrobotnej (bêdzie op³acana
za nie sk³adka na ubezpieczenie zdrowotne
i bêd¹ uprawnione do zasi³ku dla bezrobotnych).
Nowe rozwi¹zania maj¹ wejœæ w ¿ycie od
1 stycznia 2016 r., jednak¿e przepisy przejœciowe zak³adaj¹, ¿e œwiadczenia rodzicielskie
przys³ugiwaæ bêd¹ te¿ na dzieci urodzone
przed t¹ dat¹, jeœli nie min¹³ jeszcze okres
wyp³aty œwiadczenia. Na przyk³ad, dziecko
przysz³o na œwiat 1 listopada br., rodzic bêdzie móg³ pobieraæ œwiadczenie przez 43 tygodnie i dwa dni. Œwiadczenie rodzicielskie
bêdzie dochodem branym pod uwagê do
ustalenia prawa do pozosta³ych œwiadczeñ
rodzinnych, np. do zasi³ku rodzinnego.
„Z³otówka za z³otówkê”. 1 stycznia
2016 r. wejdzie równie¿ w ¿ycie nowelizacja
ustawy zmieniaj¹ca podejœcie do rodzin, których dochód przekracza kryterium uprawnia-

Masz sprawê do radnego? Zadzwoñ, napisz!
RADNI RADY MIASTA
Tadeusz Aficki - tel. 604 499 175,
tadeuszaficki6@wp.pl
Micha³ Brutkowski, tel. 604 976 297,
michal.brutkowski@op.pl
Janina Czapliñska, tel. 668 212 350,
janina42@vp.pl
Teresa Fierkowicz, tel. 665 733 443,
teresa.fierkowicz@amorki.pl
Aleksandra Kasprzak, tel. 728 870 057,
olak17@op.pl
Bartosz Kijewski, tel. 663 569 763,
bartosz.kijewski.24@gmail.com
Artur Kotlarek, tel. 663 664 923,
artur.kotlarek@o2.pl
Mariusz Kozio³, tel. 509 999 848,
markoz72@gmail.com
Lubomir Leszczyñski, tel. 783 909 961,
lubekleszcz@gmail.com

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

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

j¹ce do œwiadczeñ rodzinnych, w tym do zasi³ku rodzinnego. Teraz, gdy rodzina przekroczy próg dochodowy (674 z³ na osobê w rodzinie lub 764 z³ dla rodzin z niepe³nosprawnym dzieckiem), traci prawo do œwiadczeñ
rodzinnych. Dziêki wprowadzonym zmianom
œwiadczenia nie bêd¹ ju¿ odbierane po przekroczeniu progu, ale stopniowo obni¿ane
wraz ze wzrostem dochodu. Za ka¿de przekroczenie progu o 1 z³, ³¹czna kwota œwiadczeñ przys³uguj¹cych rodzinie bêdzie pomniejszana o 1 z³. Zmiany dotycz¹ rodzin, które nie maj¹ prawa do œwiadczeñ rodzinnych
z powodu przekroczenia progu dochodowego. Wystarczy, ¿e rodzice ponownie po
1 stycznia 2016 r. wyst¹pi¹ z wnioskiem
(AM)
o œwiadczenia.

ZAPROSZENIE
Je¿eli chcesz poczuæ siê lepiej sam/sama ze sob¹,
poprawiæ w³asn¹ samoocenê, podnieœæ poczucie w³asnej wartoœci, nabyæ wiêkszych, bardziej skutecznych
umiejêtnoœci w komunikowaniu siê z innymi ludŸmi,
poszerzyæ wiedzê na temat uzale¿nieñ, tego, co dzieje
siê w rodzinach, gdzie nadu¿ywany jest alkohol czy
narkotyki, i wiedzê na temat przemocy w rodzinie zapraszamy na cykl 10 BEZP£ATNYCH spotkañ, które bêd¹ prowadzone na terenie Punktu Konsultacyjnego przy ul. Pi³sudskiego 15, (I piêtro, pok. 1 i 2).
Rozpoczêcie zajêæ - po stworzeniu siê grupy ok.
10 osób. Organizator: Zespó³ Interdyscyplinarny
w Œwieradowie-Zdroju, prowadz¹cy: Piotr Konopnicki
- lektor w dziedzinie uzale¿nieñ, konsultant profilaktyki, programów pracowniczych Fundacji im. Stefana
Batorego, absolwent Studium Pomocy Psychologicznej i Studium Przeciwdzia³ania Przemocy w Rodzinie
Instytutu Psychologii Zdrowia w Warszawie, prowadz¹cy programy profilaktyczne dla osób uzale¿nionych, wspó³uzale¿nionych, nauczycieli, sprzedawców
alkoholu, kierowców, d³ugoletnio bezrobotnych zagro¿onych wykluczeniem spo³ecznym.
Zg³oszenia przyjmujemy telefonicznie
pod nr
nr.. tel. 75 78 16 321, 75 78 16 230
lub osobiœcie w Miejskim Oœrodku Pomocy
Spo³ecznej przy ul. 11 Listopada 35,
w godzinach pracy: poniedzia³ki - 8 00 -16 00 ,
od wtorku do pi¹tku - 7 30 -15 30 , w Punkcie
Konsultacyjnym przy ul. Pi³sudskiego 15
- w ka¿dy poniedzia³ek od godz. 16 00 do
20 00 , oraz przy ul. Sanatoryjnej 3 (SP n r
2 w Czerniawie) – w co drugi czwartek miesi¹ca od godz. 15 30 do 17 30 (najbli¿sze 17
grudnia). Zapraszamy!

Godziny pracy UM

Punkty kolporta¿u
NOTATNIKA ŒWIERADOWSKIEGO

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

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

sklep Ireny
Korty (ul. Sanatoryjna), sklep Renaty Chomiak (ul. Sanatoryjna), biblioteka
szkolna w SP nr 2 (ul. Sanatoryjna).
Najbli¿sze numery „Notatnika” uka¿¹ siê 13 stycznia i 10 lutego 2016 roku,
a materia³y do poszczególnych wydañ prosimy dostarczaæ w nieprzekraczalnych terminach do 28 grudnia br. i 27 stycznia 2016 r.

Od 1 listopada 2015 r. do 31 paŸdziernika 2016 r. na mocy uchwa³y Rady Miasta Œwieradów-Zdrój nr XV/
73/2015 z 30 wrzeœnia br. 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.

Œwieradów w Lipsku

Od lewej: Marek Ró¿ycki (Malinowy Dwór), Izabela Dudczak (Park Hotel), Beata £uczyk (Uzdrowisko), Anna Wójcik (Cottonina), Jaros³awa Szymanek (Park Hotel), Claudia Lyson (Horeko to firma z Goerlitz, która by³a organizatorem œwieradowskiego stoiska na targach w Lipsku),
Agnieszka Jajko (Bia³y Kamieñ), Magdalena Siudak (Horeko), Natalia Matuszak (Bia³y Kamieñ)
Urszula Patzwald (Uzdrowisko). Fot. Marcin Oliwa Soto.
U naszych zachodnich s¹siadów decyzja o wyborze miejsca na urlop zapada wiele miesiêcy wczeœniej. Jednym z najwa¿niejszych elementów analizy
jest wizyta na targach turystycznych. Tam w ci¹gu
kilku godzin mo¿na zobaczyæ œwiat w pigu³ce, porozmawiaæ z wystawcami, wzi¹æ ulotki i foldery do
przeczytania w domu. W dniach 18-22 listopada
w Lipsku odbywa³y siê najwiêksze targi turystyczne
w œrodkowych Niemczech - Touristik & Caravaning
International. W tym roku prezentowa³o siê na nich
600 wystawców z 18 krajów, a wœród nich równie¿
grupa piêciu hoteli i obiektów ze Œwieradowa: Bia³y
Kamieñ, Cottonina, Malinowy Dwór, Park Hotel
i Uzdrowisko Œwieradów-Czerniawa PGU. Dziêki
wspólnym dzia³aniom uda³o nam siê stworzyæ jedno wiêksze stoisko, które przyci¹ga³o wzrok malownicz¹ panoram¹ naszego kurortu i Gór Izerskich.
Kolejny raz okaza³o siê, ¿e w jednoœci si³a. Ka¿dy
z nas reklamowa³ swoje atuty, ale przede wszystkim
przybli¿aliœmy odwiedzaj¹cym atuty Gór Izerskich
i Œwieradowa-Zdroju.
Prawdziwe oblê¿enie prze¿ywaliœmy w czwartek,
który by³ Dniem Seniora. Wielu goœci, którzy od lat
przyje¿d¿aj¹ do naszego miasta na kuracjê, pyta³o
o konkretne terminy pakietów kuracyjnych, ceny
i oczywiœcie o rabaty. To pokolenie, które rzadziej
korzysta z Internetu. Doceniali, ¿e przyjechaliœmy
do nich, aby osobiœcie przedstawiæ nasze us³ugi.
Dla nich rozmowa twarz¹ w twarz jest du¿o wa¿niejsza ni¿ polecenie z portalu spo³ecznoœciowego. Te

czwartkowe spotkania na pewno zaprocentuj¹ wieloma rezerwacjami.
Coraz bardziej widocznym trendem jest rosn¹ca liczba zapytañ dotycz¹cych kilkudniowych pobytów z zabiegami SPA. Zwraca³o uwagê rosn¹ce zainteresowanie Œwieradowem ze strony turystów
m³odszych i rodzin z dzieæmi - jako miejscem aktywnego wypoczynku. Bogata, ca³oroczna oferta naszej okolicy czêsto by³a zaskoczeniem dla mieszkañców pobliskiej Saksonii. Na tym obszarze jest jeszcze wiele do zrobienia. Promocja tras rowerowych
i narciarskich oraz szlaków pieszych Gór Izerskich
z pewnoœci¹ przyci¹gnie w nasze strony wielu nowych goœci.
To, co dzieje siê w ostatnich tygodniach w Europie, nie pozostaje bez wp³ywu na decyzje wyjazdowe potencjalnych turystów. Zauwa¿alne by³o zmniejszenie zainteresowanie krajami, które przesta³y byæ
bezpieczne. S¹siaduj¹cy z nami wystawcy z Turcji
narzekali na znaczny spadek liczby osób odwiedzaj¹cych. Ich du¿e i kolorowe stoisko czêsto œwieci³o
pustkami. W tej sytuacji nieodleg³y Œwieradów
z bogat¹ i zró¿nicowan¹ ofert¹, dobr¹ infrastruktur¹
turystyczn¹ i dobr¹ znajomoœci¹ jêzyka niemieckiego wœród personelu staje siê dla mieszkañców pobliskiej Saksonii jeszcze bardziej atrakcyjny. Tê szanse
nale¿y wykorzystaæ.

11 listopada 2015
Dzieñ Niepodleg³oœci
mo¿na uczciæ na wiele sposobów. W Jeleniej Górze
zorganizowano II Bieg Niepodleg³oœci, w którym wziê³o udzia³ 525 osób, w tym
doœæ liczna reprezentacja
Œwieradowa: 14 biegaczy
(10 mê¿czyzn i 4 kobiety)
na dystansie 10 km, a na 5
km - 17 osób (12 pañ i 5
panów), reprezentuj¹cych
Nadleœnictwo Œwieradów
(5), Tom-Sport (1), Mitsubishi Materials Mtb Team
(1), Interferie Sport Hotel
(2), Polsk¹ Grupê Uzdrowisk (11), Œwieradowskie
Or³y (5). Niezrzeszonych
pobieg³o szeœcioro.
Najliczniejsz¹ grup¹ byli Od lewej: Marta Wróbel, Jolanta Sergiejczuk, Ma³gorzata Dzik,
przedstawiciele Uzdrowi- Agnieszka Moroz i Ma³gorzata Soko³owska. Poni¿ej grupa œwieska, którzy swoimi udzia³em radowska w trakcie intensywnej rozgrzewki przed biegiem.
uczcili pamiêæ pracownika
Uzdrowiska Cieplice-Grupa PGU, mi³oœnika szybciej pokona³ Szymon Chmielowiec, któsportu i aktywnego dzia³acza charytatywne- ry uplasowa³ siê na 20. pozycji, a Agnieszka
go, zmar³ego w 2014 roku Piotra Schmidta. Mikiewicz by³a 31., zajmuj¹c zarazem 7. miejNajlepsze wyniki œwieradowian: Marcin Sa- sce wœród kobiet. Tego dnia na pudle w katewicki (Nadleœnictwo Œwieradów) by³ 67. na goriach wiekowych na podium stanê³y:
10 km, Jolanta Sergiejczuk – 222. w open, Agnieszka Mitkiewicz, Renata Simiñska (3
a 23. w kategorii kobiet. Dystans 5 km naj- miejsce) i El¿bieta Mitkiewicz (3 miejsce).

Marek Ró¿ycki
specjalista ds. marketingu w Malinowym Dworze

Dlaczego jest œwiêto Bo¿ego Narodzenia?
Dlaczego wpatrujemy siê w gwiazdê na niebie?
Dlaczego œpiewamy kolêdy?
Dlatego, ¿eby siê uczyæ mi³oœci do Pana Jezusa.
Dlatego, ¿eby podawaæ sobie rêce.
Dlatego, ¿eby siê uœmiechaæ do siebie.
Dlatego, ¿eby sobie przebaczaæ.
(ks. J. Twardowski)

DRODZY PARAFIANIE! MIESZKAÑCY! GOŒCIE!
Tyle siê wyrzek³ Pan Jezus w œwiêt¹ noc betlejemsk¹. Zrezygnowa³
z ziemskiego majestatu, wygodnego mieszkania z firankami w oknach,
ale nie wyrzek³ siê ziemskiej, ludzkiej mi³oœci:
- Matczynej mi³oœci,
- troski opiekuna, œwiêtego Józefa,
- serdecznoœci pasterzy i mêdrców.
Uœwiêci³ ludzk¹ mi³oœæ w naszych rodzinach.
Dlatego Wigilia to op³atek, ¿yczenia, podarunki, poszukiwanie bliskich
pogubionych po œwiecie, radoœæ spotkania siê przy stole.
Dzielimy tê RADOŒÆ i MI£OŒÆ ze WSZYSTKIMI w RODZINACH
i z KA¯DYM Z OSOBNA i ¿yczymy, abyœmy w NOWYM ROKU 2016
uczyli siê mi³oœci do Jezusa i siebie nawzajem, abyœmy podawali sobie rêce,
abyœmy siê uœmiechali do siebie, abyœmy umieli przebaczaæ.
DUSZPASTERZE
parafii œw. Józefa Oblubieñca NMP
w Œwieradowie-Zdroju

Œwiêto Niepodleg³oœci
w Œwieradowie uczczono
msz¹ Œwiêt¹ odprawion¹
w intencji Ojczyzny. Po nabo¿eñstwie pod obeliskiem
delegacje z³o¿y³y wi¹zanki
kwiatów, a w po³udnie
w hali spacerowej Domu
Zdrojowego rozpocz¹³ koncert poprzedzony recytacjami wierszy patriotycznych
w wykonaniu laureatów
konkursu pn. „Kiedy myœlê
- Ojczyzna”: Oliwii Bigus
i Szymona Rzeczkowskiego
(na zdjêciu u góry). Po
uczniach zaœpiewa³ zespó³
SYNTONIA, a koncert zakoñczy³ wystêp kwartetu
smyczkowej (fot. u do³u).
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NOTATNIK nr 1/16 (206) zostanie dostarczony
do punktów kolporta¿u 13 stycznia 2016 r.

Kronika stra¿acka
Œwieradów i PSP Lubañ na ul. Pi³sudskiego, by przy pomocy sprzêtu hydraulicznego do ciêcia blach
wyci¹gn¹æ kierowcê, który z nieustalonych przyczyn zjecha³ na
lewy pas, wjecha³ w ogrodzenie
i zatrzyma³ siê w ogródku.
O godz. 610 trzeba by³o jechaæ
do feralnego budynku przy Kopernika 5, tym razem pali³ siê obiekt
mieszkalny (ten sam, w którym po¿ar wybuch³ w lutym). Na miejsce
zadysponowano a¿ 11 jednostek
(zdjêciu u do³u), a przyczyn¹ tak du¿ej liczby wozów by³ brak mo¿liwoœci poboru wody z sieci hydrantowej i trzeba by³o wyznaczyæ miejsce na rzece do czerpania wody do
celów gaœniczych.
W ogarniêtym po¿arem budynku (sp³onê³o jego poszycie dachowe) przebywa³y 3 osoby, które trzeba by³o ewakuowaæ.
7 listopada o pó³nocy wys³ano
dwa zastêpy œwieradowskiej OSP do
Czarciego M³yna, w którym uruchomi³ siê alarm monitoringu. Ten alarm
okaza³ siê, na szczêœcie, fa³szywy, ale
jego ponowne w³¹czenie siê 20 listopada po po³udniu – ju¿ nie. Szybka interwencja stra¿aków spowodowa³a, ¿e skoñczy³o siê tylko na oddymianiu pomieszczeñ.
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5 paŸdziernika ok. godz. 2 30
wybuch³ po¿ar budynku gospodarczego przy ul. Kopernika, który gasi³y zastêp OSP ze Œwieradowa, OSP
z Pobiednej oraz jednostki z PSP
Lwówek i Jeleniej Góry. Przyczyn¹
udzia³u jednostek spoza powiatu
by³y jednoczeœnie dwa po¿ary
w Koœcielniku i Nawojowie £u¿yckim, gdzie pali³a siê stodo³a; do jej
gaszenia œwieradowski zastêp pojecha³ po godz. 6 rano, gdy zakoñczy³ akcjê na ul. Kopernika. Zreszt¹,
po powrocie z Nawojowa stra¿acy
wrócili na ul. Kopernika dogaszaæ
pogorzelisko.
Ale to nie by³ koniec „atrakcji”
w tym dniu, jako ¿e ok. godz. 1450
stra¿ zosta³a powiadomiona, ¿e przy
robotach kanalizacyjnych na ul.
Parkowej pracownicy trafili w rurê
gazow¹ i trzeba by³o zabezpieczyæ
teren, w czym udzia³ bra³y zastêpy
OSP Œwieradów i Pobiedna oraz
PSP Lubañ.
7 paŸdziernika do gaszenia pal¹cego siê samochodu na ul. Lwóweckiej ruszy³y ok. godz. 1630 wozy
œwieradowskiej OSP, a tak¿e z OSP
Pobiedna i PSP Lubañ. Tymi samymi si³ami dzieñ póŸniej o godz. 1440
gaszono p³on¹cy pustostan przy ul.
Nadbrze¿nej (fot. poni¿ej).

Do p³on¹cego budynku gospodarczego przy stacji PKP (31 paŸdziernika) wystarczy³a akcja ju¿ tylko jednego zastêpu OSP Œwieradów.

15 listopada o godz. 1600 dwie
jednostki OSP wezwano do usuwania plamy ropopochodnej na ul.
Górskiej. Akcja oczyszczania trwa-

W zimy czas, w œnie¿ny spokój,
miej swych bliskich tu¿ przy boku,
zaproœ ich do serca sto³u, niech œpiewaj¹ znów weso³o,
niech siê anio³ znów narodzi i skrzyd³ami Ciê otoczy,
wszystkie troski z³e rozproszy...
W Nowym Roku ¿yczê szczêœcia, choæ to znaczy
dla ka¿dego coœ innego,
zdrowia i radoœci czystej,
niech siê Twe marzenia ziszcz¹.
Wioletta Urbañczyk,

TEST KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
W naszej gminie ok. 1.200
mieszkañców mieszka w odleg³oœci wiêkszej ni¿ 2 km od centrum
miasta. Jeœli ktoœ posiada auto,
nie ma wiêkszych problemów
w przemieszczaniu siê po mieœcie.
Wielu mieszkañców jednak¿e nie
jest zmotoryzowanych i ci maj¹
du¿e problemy i ograniczenia
w poruszaniu siê po mieœcie. Dlatego test komunikacji autobusowej w naszym mieœcie mia³ pokazaæ wszystkie za i przeciw takiemu pomys³owi.
Teraz kilka s³ów o autobusie.
Model, który jeŸdzi³ po Œwieradowie, to typowy autobus miejski,
z nisk¹ pod³og¹ i wiêksz¹ liczb¹
miejsc stoj¹cych jak siedz¹cych. Ta
jednostka mo¿e pomieœciæ maksymalnie 25 osób. Bez problemu mo¿na przewoziæ osoby niepe³nosprawne na wózkach inwalidzkich,
jak równie¿ wózki dzieciêce. Wybór
autobusu do testów podyktowany
by³ przede wszystkim niskimi kosztami eksploatacji.
Wprowadzenie komunikacji
miejskiej jest decyzj¹ bez odwrotu.
Jeœli kupimy autobus i uruchomi-
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4 listopada by³ doœæ pechowym
dniem dla stra¿aków. Najpierw
o godz. 250 trzeba by³o wys³aæ jednostki ratowniczo-gaœnicze z OSP
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³a godzinê.
20 listopada zastêp OSP z Czerniawy bra³ udzia³ w usuwaniu plamy ropopochodnej na ul. G³ównej,
Strzeleckiej i Dworcowej (w Pobiednej). Plama ci¹gnê³a siê na d³ugoœci ok. 4 km, a¿ do miejsca zatrzymania siê auta z braku paliwa.
Sprawca zosta³ zatrzymany i ukarany, a poranna akcja trwa³a pó³torej
godziny.
(opr. aka)

Fot. Tomasz Chmielowiec

my liniê, bêdzie ju¿ za póŸno na rezygnacjê. Dlatego trzeba dok³adnie
przeanalizowaæ potrzeby mieszkañców i przedsiêbiorców w tym zakresie i zoptymalizowaæ koszty funkcjonowania. W czasie dwudniowych testów (24 listopada i 10 grudnia) staraliœmy siê zebraæ maksymalnie du¿o informacji o zaletach, wadach, mocnych i s³abych stronach
tego pomys³u. Pêtla autobusowa
zosta³a zaplanowana w ten sposób,
aby uwzglêdniæ skrajne dzielnice
miasta i miejscowe atrakcje turystyczne.
Na pêtli o d³ugoœci ok. 32 km
znajduje siê 36 przystanków, a jej
przejechanie trwa 1 godz. 15 min.
W czasie testów autobus przejecha³
4 pêtle mniej wiêcej co 2 godziny,
wykona³ te¿ jeden kurs w dwie strony do Szklarskiej Porêby. Autobus
zatrzymywa³ siê równie¿ w Krobicy
i Pobiednej, poniewa¿ mieszkañców
tych miejscowoœci wiele ³¹czy ze
Œwieradowem: przychodnie zdrowia, apteki, szko³y, przedszkola,
parafia, cmentarze.
Jakie zatem informacje da³y testy?
Na pewno bêdzie to autobus do

i z pracy. Niestety, nie dla wszystkich, bo w Œwieradowie dzieñ pracy rozpoczyna siê o ró¿nych godzinach (w czasie testów kilkanaœcie osób jecha³o do pracy i z pracy; dotyczy to g³ównie Czerniawy
i Pobiednej). Dzisiaj z powodu niewielkiej iloœci po³¹czeñ autobusowych Œwieradowa z Czerniaw¹, Pobiedn¹ czy Krobic¹ coraz trudniej
dojechaæ do centrum i co gorsza wydostaæ siê z powrotem. Zapewne gdyby ruszy³a komunikacja miejska, wielu pracodawców spróbuje
dostosowaæ siê z godzinami pracy
do autobusu (szczególnie dotyczy
to hotelarzy i gastronomów).
S¹dzê, ¿e bardzo wa¿ne jest,
aby nasza pêtla autobusowa obejmowa³a Krobicê i Pobiedn¹ ze
wzglêdu na wspólny rynek pracy.
Tu korzyœci bêd¹ dla pracowników
i przedsiêbiorców. Pracownikowi
zostanie wiêcej w kieszeni dziêki
bezp³atnej komunikacji.
Wed³ug moich obliczeñ, na dojazdy do pracy autem z Czerniawy
do centrum Œwieradowa wydaje siê
miesiêcznie na paliwo ok. 170 z³.
Natomiast pracodawca bêdzie mia³
mo¿liwoœæ zatrudnienia pracowników, którzy bêd¹ mobilni pomimo
tego, ¿e nie posiadaj¹ samochodu.
Œwieradów-Zdrój jest miejscem
pracy dla mieszkañców skrajnych
dzielnic, ale równie¿ Krobicy i Pobiednej. W naszym mieœcie bêdzie
przybywaæ miejsc pracy, dzisiaj jest
ich ponad 2.500, a w ci¹gu najbli¿szych 10 lat, jeœli utrzymamy rozwój miasta na obecnym poziomie,
przybêdzie co najmniej kolejny tysi¹c. Dlatego komunikacja miejska

dokoñczenie na str. 5 

mo¿e byæ przys³owiowym krêgos³upem dla
naszego wspólnego rynku pracy.
W najbli¿szym czasie spróbujemy przeprowadziæ ankietê dedykowan¹ do mieszkañców skrajnych dzielnic miasta z zapytaniem,
czy pracuj¹ w Œwieradowie, a jeœli tak o której zaczynaj¹ i koñcz¹ pracê. To pomo¿e w uk³adaniu rozk³adu jazdy autobusu.
W teœcie wziêli udzia³ uczniowie, g³ównie
pod k¹tem bezpieczeñstwa dzieci w czasie
jazdy autobusem miejskim, ale równie¿ zwiêkszenia mo¿liwoœci zwiedzania i korzystania
z atrakcji miejskich. Za przyk³ad mo¿e pos³u¿yæ Czarci M³yn i Izerska £¹ka (w Czerniawie). W tych miejskich atrakcjach organizujemy ró¿norakie warsztaty dla dzieci, a tak¿e
seanse filmowe dla widzów najm³odszych,
nieco starszych i ca³kiem doros³ych. Dziêki
komunikacji miejskiej bêdzie do nich lepszy
dostêp. Równie¿ niezmotoryzowana m³odzie¿
skrajnych dzielnic miasta bêdzie mia³a lepszy
dostêp do miejskich imprez i atrakcji.
W czasie testów autobus przejecha³
4 pêtle i by³ 16 razy pod marketem Biedronka,
8 razy pod Lewiatanem i 4 razy przy Eko.
W ci¹gu dwudniowych testów to w³aœnie
klienci marketów byli najwiêksz¹ przewiezion¹ grup¹. Rozk³ad jazdy jest tak u³o¿ony,
aby ka¿dy, kto planuje pojechaæ i wróciæ
z zakupów autobusem, mia³ godzinê czasu.
Jeœli zakupy s¹ d³u¿sze, to za 2 godziny bêdzie nastêpny autobus. Taki uk³ad godzin jest
elastyczny dla pasa¿era, który ma du¿¹ dostêpnoœæ komunikacji. Jeœli zaœ chodzi o sprawunki, komunikacja szczególnie u³atwi ¿ycie
mieszkañcom przedmieœcia i Czerniawy, których teraz bardzo czêsto mo¿na spotkaæ id¹cych kilka kilometrów z ciê¿kim zakupami.
Do lekarza, przychodni, apteki, na zabiegi, biblioteki, urzêdów, koœcio³ów. Mieszkañcy naszej gminy korzystaj¹ z us³ug trzech
przychodni zdrowia: dwie znajduj¹ siê w Œwieradowie, jedna w Pobiednej. Jeœli chodzi
o apteki, mamy ich cztery: trzy w Œwieradowie i jedna w Pobiednej. Rozk³ad jazdy komunikacji miejskiej jest tak u³o¿ony, aby
mieszkañcy mogli dojechaæ do przychodni
czy apteki w odstêpach jedno-, dwu- b¹dŸ
czterogodzinnych. Oczywiœcie, jeœli uda siê
uruchomiæ komunikacjê miejsk¹, bêdziemy
rozmawiaæ z przychodniami zdrowia co do
optymalizacji godzin pracy.
Na komunikacji miejskiej zyska te¿ biblioteka miejska, która poza obszernym ksiêgozbiorem organizuje wiele imprez dla mieszkañców. Podobnie ³atwiejszy bêdzie dostêp
do poczty czy Urzêdu Miasta. W pierwszym
dniu testu ze Œwieradowa do Czerniawy jecha³a pani z przypisanymi zabiegami w Centrum Rehabilitacji w Czerniawie. W kilku
obiektach w mieœcie s¹ wykonywane zabiegi
lecznicze równie¿ dla mieszkañców. Komunikacja miejska u³atwi dostêp oferty uzdrowiskowej naszego miasta dla mieszkañców.
Transport publiczny poprawi dostêpnoœæ
koœcio³ów dla mieszkañców, szczególnie
w niedziele i œwiêta, gdy zewnêtrzni przewoŸnicy zawieszaj¹ kursy.
Oferta dla emerytów. W mieœcie mamy

Na bie¿¹co
kilkuset emerytów i rencistów, którzy bardzo
czêsto z racji wieku i zdrowia, ale czêœciej niskich dochodów, nie posiadaj¹ samochodu.
Dla tych osób komunikacja miejska to argument do aktywnego ¿ycia. Nasi seniorzy bêd¹
mogli aktywniej braæ udzia³ we wszystkich
akcjach, koncertach, imprezach, spotkaniach,
które dziej¹ siê w naszym mieœcie. Byæ mo¿e
dziêki komunikacji publicznej uda siê wyci¹gn¹æ z domu wiele osób, które chc¹ braæ
udzia³ w ¿yciu miasta, a nie maj¹ teraz dostêpu do komunikacji.
Jednym z celów wprowadzenia komunikacji miejskiej jest zmniejszenie iloœci aut
je¿d¿¹cych po mieœcie i blokuj¹cych na wiele godzin miejsca postojowe. Mniej aut - to
mniej ha³asu i spalin. Nasza miejscowoœæ to
uzdrowisko, w którym ¿yjemy i z którego czerpiemy dochody, dlatego powinniœmy dbaæ o
czystoœæ naszego powietrza. Oczywiœcie, nakazami i zakazami niewiele zdzia³amy. Natomiast alternatyw¹ mo¿e byæ dobrze przemyœlana komunikacja miejska. W aspekcie wolnych miejsc postojowych zajmowanych przez
mieszkañców doje¿d¿aj¹cych do pracy autami i parkuj¹cych w centrum mo¿e siê dopiero
poprawiæ po d³u¿szym okresie funkcjonowania komunikacji.
Chyba tak to mo¿na nazwaæ: zwiêkszenie mobilnoœci œwieradowskich rodzin.
Mo¿na to opisaæ na przyk³adzie przeciêtnej
wielopokoleniowej rodziny. Jest sobota. Rodzice chc¹ za³atwiæ wiêksze zakupy poza miastem. Dzieci (po 13. roku ¿ycia) chc¹ skorzystaæ z oferty gminy „Wakacje w mieœcie”
i odwiedziæ aquapark. Babcia natomiast wybiera siê do koœcio³a, a póŸniej odwiedzi s¹siadkê. Dziêki komunikacji miejskiej rodzice
nie bêd¹ musieli rozwoziæ dzieci i dziadków.
Ka¿dy bêdzie móg³ swobodnie organizowaæ
sobie dzieñ. Naturalnie dopiero po roku od
wprowadzenia komunikacji zauwa¿ymy znacz¹ce pozytywne zmiany.
W ci¹gu roku gmina organizuje wiele darmowych akcji dla m³odzie¿y, w ró¿nych czêœciach miasta, dlatego komunikacja miejska
uniezale¿ni ich od kierowców, którymi najczêœciej s¹ zabiegani rodzice. W czasie testów przy ul. Nadbrze¿nej wsiad³a m³oda kobieta z dzieckiem. Okazuje siê, ¿e jedzie do
mamy w Czerniawie, a wracaæ bêdzie ostatni¹ pêtl¹. W drugim dniu testów przy Malachicie wsiad³a starsza pani, która wybra³a siê
do rodziny w Pobiednej. W rêku mia³a wydrukowany przez wnuka rozk³ad jazdy autobusu. Autobus miejski zmienia pojêcie odleg³oœci.
Nie chc¹ mieszkaæ w Czerniawie. Problem komunikacji Czerniawy z centrum Œwieradowa jest przyczyn¹ tego, ¿e gdy przydzielamy mieszkania komunalne w Czerniawie,
samotne matki z dzieæmi odmawiaj¹ przyjêcia
lokalu ze wzglêdu na brak komunikacji - jak
mówi¹ - ze œwiatem. Choæ Czerniawa jest kilka kilometrów od centrum Œwieradowa, to bez
w³asnego transportu jest to odleg³oœæ nie do

przejœcia, szczególnie w z³¹ pogodê. Nasz
program mieszkaniowo-osadniczy zamierzamy rozpocz¹æ w Czerniawie. Dlatego komunikacja miejska œwietnie siê wpisuje w ten
pomys³.
Poprawa funkcjonowania miniprzedsiêbiorstw w naszym mieœcie. W Œwieradowie
jest sporo miejsc noclegowych w kwaterach
prywatnych znacz¹co oddalonych od centrum miasta, których klienci do zwiedzania
miasta korzystaj¹ z prywatnych aut. Jeœli bêdzie dostêpna komunikacja miejska, to ci turyœci zostawi¹ auto na parkingu przed kwater¹, a do centrum wybior¹ siê autobusem
(mniejszy ruch aut w centrum miasta). Równie¿ kierowca, który zawsze musi byæ czujny,
poczuje siê swobodnie. Nasi mali przedsiêbiorcy hotelowi bêd¹ mogli wpisaæ w swoj¹
ofertê dostêpnoœæ komunikacji miejskiej. Tym
samym poprawi siê ich konkurencyjnoœæ. Podobnie siê ma sprawa z gastronomi¹. Autobus miejski na pewno bêdzie generowa³ ruch
w restauracjach oddalonych od centrum.
Komunikacja dla turystów. Na pewno
z tej oferty bêd¹ korzystaæ turyœci. Nasz projekt zak³ada, ¿e komunikacja miejska bêdzie
funkcjonowaæ z za³o¿eniem: 65 proc. dla
mieszkañców i 35 proc. dla turystów. Aby zachowaæ ten parytet, celowo u³o¿yliœmy tak
rozk³ad jazdy, ¿e turysta, który chce dojechaæ
np. z „Malachitu” do gondoli, potrzebowa³
by prawie 40 minut. Takie rozwi¹zania maj¹
zniechêcaæ du¿e grupy turystów do traktowania komunikacji miejskiej jak taksówki.
Oczywiœcie, w wysokim sezonie, latem i zim¹,
bêdzie bardzo du¿o turystów korzystaj¹cych
z busów. Trudno to dzisiaj wyliczyæ. Natomiast ze wzglêdu na przepisy musimy tak
samo traktowaæ mieszkañców i turystów.
Rozk³ad jazdy autobusu jest tak pomyœlany,
aby turysta móg³ odwiedziæ kilka atrakcji miejskich w ci¹gu jednego dnia. Z czasem bêd¹
siê pojawiaæ prywatne atrakcje w naszym
mieœcie, do których bêdzie dojazd komunikacj¹ publiczn¹, a to zapewni ich w³aœcicielom dochody (prywatne warsztaty rzemieœlnicze, wystawy, parki odpoczynku i rozrywki). Takie atrakcje ma Szklarska i Karpacz.
U nas dopiero kilka osób siê do tego przymierza.
Testy do Szklarskiej Porêby. W drugim
dniu testów namówiliœmy w³adze Szklarskiej
do przeprowadzenia testów komunikacji miejskiej. Burmistrz uwa¿a, ¿e po testach jest pozytywny odbiór mieszkañców i równie¿
powa¿nie rozwa¿a wprowadzenie darmowej
komunikacji w swojej gminie. W ramach naszych testów wykonaliœmy kurs do Szklarskiej Porêby, bo jeœli Szklarska wprowadzi
komunikacjê miejsk¹, to nasze gminy powinny byæ po³¹czone co najmniej trzema kursami dziennie. Dla nas to dostêp do poci¹gów,
które odje¿d¿aj¹ ze Szklarskiej, i wymiana
mieszkañców i goœci w ramach odwiedzania
atrakcji miejskich i ewentualnych zakupów.
Darmowa gminna komunikacja jest tañsza
w utrzymaniu ni¿ odp³atna. Przede wszystkim komunikacja miejska powinna byæ prowadzona w ramach Urzêdu Miasta.
Docelowo dziennie bêdzie 6 pêtli. Rocznie autobus przejedzie ok. 73.000 km. Bêdziemy musieli mieæ 1,5 etatu kierowcy do obs³u-

gi tej linii. Roczny koszt paliwa, serwisu i etatów kierowców to ok. 130.000 z³, przy za³o¿eniu, ¿e komunikacja bêdzie bezp³atna. W przypadku biletowania koszty wzrosn¹ o 110 tys.
z³ - do 240 tys. z³. Zakup autobusu to wydatek 230-300 tys. z³. S¹dzê, ¿e w tak ma³ej miejscowoœci jak Œwieradów, komunikacja miejska ma sens, jeœli jest niskobud¿etowa, czyli
sam autobus musi byæ tani w eksploatacji.
Kierowców musimy pozyskaæ w ramach
obecnej kadry gminy poprzez doci¹¿enie stanowisk pracy. W ten sposób nie zwiêkszymy
wydatków na administracjê.
Kolejny wydatek, to drugi autobus. Docelowo powinny byæ dwa autobusy - na
wypadek awarii jednego. W pierwszym etapie, gdy bêdzie tylko jeden autobus, wynajmiemy w gotowoœci auto innego przewoŸnika, które bêdzie jeŸdziæ w awaryjnym zastêpstwie naszego pojazdu. Przy komunikacji miejskiej jest to koniecznoœæ, bo nie mo¿emy sobie pozwoliæ na przerwy w rozk³adzie jazdy.
Aby obni¿yæ koszty linii autobusowej,
spróbujemy pozyskaæ œrodki z powierzchni
reklamowych na zewn¹trz i wewn¹trz pojazdu. W czasie testów wielu pasa¿erów zwraca³o uwagê na to, ¿e komunikacja miejska
powinna byæ p³atna, choæby symbolicznie.
Z wyliczeñ wynika, ¿e odp³atna komunikacja
w tak ma³ej miejscowoœci jak nasza jest dro¿sza. Przy wprowadzeniu biletów trzeba mieæ
kasy fiskalne, które ktoœ musi rozliczaæ. Powinny byæ automaty na bilety, które te¿ s¹
kasami fiskalnymi. Ktoœ musi odbieraæ pieni¹dze z automatów biletowych. Jeœli bilety
bêd¹ do nabycia w kilkunastu punktach miasta, trzeba to rozliczaæ ze sprzedawcami. Jeœli
bilety bêdzie sprzedawa³ kierowca, to przejechanie jednej pêtli z 36 przystankami wyd³u¿y siê nawet o 30 minut. Kierowca mo¿e dziennie pracowaæ tylko 8 godzin i to z przerw¹ 45
minut. A wiêc trzeba zatrudniæ kolejnego kierowcê, a to kilkadziesi¹t tysiêcy z³otych wiêcej.
Jeœli jest bilet, to powinien byæ konduktor, co oznacza kolejny wydatek na poziomie
35 tys. z³ rocznie. Przy za³o¿eniu, ¿e rocznie
bêdziemy przewoziæ ok. 35 tys. pasa¿erów
i bilet bêdzie kosztowa³ 2 z³, pozyskamy 75
tys. z³, a wydatki przy wprowadzeniu biletów
bêd¹ i tak o 100 tys. z³ wy¿sze.
Wynajêcie prywatnego przewoŸnika za
ok. 3-3,50 z³/km jest wydatkiem na poziomie
250 tys. z³. Zorganizowanie komunikacji miejskiej w oparciu o Urz¹d Miasta to wydatek
ok. 130 tys. z³. Ten koszt mo¿emy jeszcze obni¿yæ dochodami z powierzchni reklamowych
i innymi kursami, które mo¿e wykonaæ autobus. Koszty mo¿emy obni¿yæ nawet o 70 tys.
z³ - do 60 tys. z³ rocznie. Mo¿na powiedzieæ,
¿e mieszkañcy i przedsiêbiorcy p³ac¹ podatki
i komunikacja miejska powinna byæ utrzymywana z tych dochodów bud¿etu gminy.
Komunikacja miejska to nie taksówka.
Nie bêdziemy jeŸdziæ pod drzwi hoteli. Skierowana jest g³ównie do mieszkañców, jak
i do turystów. Jeœli uda nam siê wprowadziæ
ten pomys³ w ¿ycie, bêdziemy jedn¹ z najmniejszych gmin w Polsce, która posiada komunikacjê miejsk¹.
Rada Miasta wyrazi³a zgodê na rozpoczêcie prac w celu uruchomienia komunikacji
miejskiej. Jeœli dope³nimy wszystkich wymogów na czas, pierwszy regularny autobus
pojedzie na prze³omie kwietnia i maja tego
roku.
Roland Marciniak

Fot. Adam Karolczuk

Uczniowie uczestnicz¹cy w jeŸdzie testowej byli tym faktem bardzo podekscytowani,
natomiast burmistrz w trakcie przejazdów musia³ odpowiedzieæ doros³ym na kilkadziesi¹t pytañ i rozwiaæ wszelkie ich w¹tpliwoœci.

Fot. Adam Karolczuk
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Ca³kiem bez?

Zerowaste - to nowy pr¹d œmieciowy, praktycznie bez œmieci. I tu ju¿ nie chodzi o recykling
(z nim nadal mamy problemy), który jedynie daje
odpowiedŸ na pytanie, co zrobiæ z odpadami, lecz
o to, by œmieci produkowaæ mniej lub wcale.
Pojedyncze jaskó³ki nowych trendów tu i ówdzie
daj¹ siê zauwa¿yæ; Warszawa, dla przyk³adu, posz³a
œladem Berlina, i uruchomi³a pierwszy w Polsce (!)
sklep „bezopakowaniowy”, gdzie przychodzi siê
z w³asnymi torbami i pojemnikami, by robiæ zakupy
towarów na wagê, litry lub na sztuki. Gdy to przeczyta³em, wspomnienia moje cofnê³y siê o pó³ wieku sklepy by³y jak najbardziej zerowaste, choæ sprzedawcy nie mieli o tym bladego pojêcia, ba, nikomu
siê nawet nie œni³o, ¿e po kilku dekadach opakowaniowy przymus (bo innego nie by³o, przynajmniej
w Œwieradowie) zmieni siê w dobrowolny trend.
Czego byœmy jednak o tamtych czasach nie mówili - by³o czyœciej, z bardzo prostego powodu: szk³o
by³o zwrotne lub wymienne, plastik nie istnia³,
a papier siê spala³o (folii te¿ w handlu nie
u¿ywano). A gdzie dziœ powinno siê wprowadzaæ takie wzorce, jak nie w uzdrowisku?
Czy to w ogóle w epoce pakowania pró¿niowego wszystkich niemal produktów spo¿ywczych jest mo¿liwe? Poczekamy - zobaczymy! (aka)

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 komunalnych
grudzieñ 2015/styczeñ 2016

T³uszcze
na wylocie

Poniedzia³ek Wtorek

Œroda

Czwartek

Pi¹tek

Informujemy o mo¿liwoœci zorganizowania ca³kowicie nieodp³atnego odbioru zu¿ytych t³uszczów
kuchennych. Gmina zapewni bezp³atnie pojemniki na wymianê i systematyczny odbiór w ustalonych terminach. System ten pozwoli³by bezkosztowo przedsiêbiorcom poprawiæ i usprawniæ gospodarkê odpadami.
Do hotelarzy i restauratorów
zostan¹ wys³ane formularze wniosków, jeœli jednak ktoœ chcia³by
szybciej pobraæ i wype³niæ formularz, mo¿e to uczyniæ osobiœcie
w pok. nr 21c Urzêdu Miasta (II piêtro).
Zadeklarowania uczestnictwa
w systemie i z³o¿enia informacji
o iloœci zu¿ytych t³uszczów najlepiej dokonaæ do 24 grudnia br.

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

Trzy w jednym

Ma

Rok 2015 w drogownictwie koñczymy mocnym akcentem - modernizuj¹c a¿ trzy ulice, wszystkie w ramach
jednego projektu popowodziowego (2010 i 2011 r.): ul. Dojazdow¹ oraz ul. ¯wirki i Wigury - w ca³oœci, a ul.
Myœliwsk¹ - pierwszy odcinek. Trzy realizacje w jednym zadaniu wykonuje Przedsiêbiorstwo Robót Drogowych
Spó³ka z o.o. z siedzib¹ w Ja³owcu, któremu gmina zap³aci za wszystko 718.599,21 z³.
Przebudowa ul. ¯wirki i Wigury, najd³u¿szej ze wszystkich
trzech ulic (382 m),
a przy tym i najtrudniejsza, zarówno
z uwagi na du¿e nachylenie w górnym
odcinku (przy ul. Koœciuszki - fot. obok),
i pracoch³onna - z
powodu koniecznoœci umocnienia brzegu strumienia na odcinku 18 m w dolnej
czêœci ulicy.

4 grudnia gmina og³osi³a przetarg na Dokumentacjê projektow¹
przebudowy i rozbudowy istniej¹cej oczyszczalni œcieków ECOLOCHIEF przy ul. Wiejskiej 9 wraz
z rozbudow¹ sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodoci¹gowej.
Jednym z punktów, który nale¿y uj¹æ w dokumentacji, bêdzie
zmierzenie siê z problematyk¹ uci¹¿liwego oddzia³ywania oczyszczalni
na œrodowisko i otoczenie, wraz
z rozwi¹zaniem sprawiaj¹cych k³opoty problemów. Warto nadmieniæ,
¿e po rozbudowie œwieradowska
oczyszczalnia zwiêkszy sw¹ przepustowoœæ z dotychczasowych 1.329
m3/dobê do 2.500-3.000 m3/dobê.
Ponadto prace koncepcyjne

musz¹ uwzglêdniæ projekt budowy
lub rozbudowy sieci kanalizacyjnej
(z odga³êziami) w ulicach: Nadbrze¿nej (ok. 2.600 m), Zau³ek (160 m),
Kopernika (920 m), Myœliwskiej
(690 m), Chopina (300 m), Koœciuszki-G³owackiego (430 m), Leœnej (500
m), Kiliñskiego (370 m), Kruczej (300
m), Wilczej (100 m), Mokrej (420 m),
Krêtej (250 m), Kolejowej (800 m),
Dworcowej (200 m), Lipowej (280
m), Sosnowej (480 m), Bocznej (250
m), Dolnej (750 m) Grunwaldzkiej
(120 m), a tak¿e sieci wodoci¹gowej w ulicach: Nadbrze¿nej, Kopernika, Koœciuszki-G³owackiego oraz
Leœnej (o podobnych d³ugoœciach,
jak w sieci kanalizacyjnej).
(opr. aka)

Gdy zasypie
nas œniegiem...
POWIATOWY ZARZ¥D DRÓG w Lubaniu - odœnie¿a ul. D³ug¹
(od Pobiednej do skrzy¿owania z ul. Sudeck¹) i ul. G³ówn¹.
Informacji udzielaj¹ i skargi przyjmuj¹: Alicja Storczek tel. 604 981 595, Krzysztof Cwalina - tel. 603 507 687.
DROGI GMINNE - wszelkich informacji udzielaj¹ i skargi
przyjmuj¹: Wojciech Cielecki - tel. 530 823 610, Eugeniusz
Grabas - tel. 515 069 318.

U góry: tak siê dziœ prezentuje
ul. Dojazdowa (wjazd przy hotelu Œwieradów). Na d³ugoœci 270
m prowadzi od ul. Pi³sudskiego
do ul. Górskiej; jeszcze kilka tygodni temu nawierzchnia wy³o¿ona wyszczerbion¹ i pozapadan¹ trylink¹ grozi³a podziurawieniem opon i awari¹ zawieszenia.
Obok prace koñcowe na 190metrowym odcinku ul. Myœliwskiej.

SPOTKANIE
OP£A
TKOWE
OP£ATKOWE
Zwi¹zki: Kombatantów, Sybiraków oraz Emerytów, Rencistów i Inwalidów zapraszaj¹
na tradycyjnie spotkanie
op³atkowe, które odbêdzie 16
stycznia 2016 r. o godz. 1600
w Rezydencji BASIEÑKA przy
ul. Leœnej 4.
Organizatorzy prosz¹ o telefoniczne potwierdzenie swej
obecnoœci u Ireny Kojpasz - nr
607 978 178, lub u Eugenii Kudery - nr 697 666 820.

W sezonie zimowym 2014/15
odœnie¿aniem dróg zajmowaæ siê
bêd¹:
Zadanie 1 (œcis³e centrum) - Roboty Ziemne i Budowlane Pawe³
Pasierb, Œwieradów-Zdrój;
Zadanie 2 (okolice gondoli) SEBI Sebastian Bokisz, ŒwieradówZdrój;
Zadanie 3 (przedmieœcie) - Pawe³
Pasierb;
Zadanie 4 (ulice w Czerniawie) Firma Handlowo-Us³ugowo-Transportowa Pawe³ Pilawski, Szklarska
Porêba;
Zadanie 5 (chodniki w Czerniawie

i Œwieradowie) - Pawe³ Pilawski;
Zadanie 6 (droga nr 358 - od Or³owic przez Œwieradów do Szklarskiej Porêby do skrzy¿owania
z drog¹ S3 Jelenia Góra - Jakuszyce, wraz z chodnikami przy tej drodze w Szklarskiej Porêbie) - Pawe³
Pilawski;
Zadanie 7 (droga nr 361 - od Krzewia Wlk. przez Mirsk i Or³owice do
przejœcia granicznego Czerniawa Nowe Miasto) - Pawe³ Pilawski;
Zadanie 8 (chodniki przy drogach wojewódzkich w Mirsku, Or³owicach i Czerniawie) Pawe³ Pilawski.

UM wykazuje

inne ni¿ mieszkalne (pomieszczenie gara¿owe), o pow. u¿ytkowej
13,96 m2 przy ul. Górskiej 13, wraz
z oddaniem w u¿ytkowanie wieczyste u³amkowej czêœci dzia³ki

Burmistrz Miasta ŒwieradówZdrój informuje, ¿e na tablicy
og³oszeñ Urzêdu Miasta zosta³
wywieszony wykaz - na okres 21
dni - do wgl¹du w godzinach pracy urzêdu:
9 grudnia - w sprawie wyznaczenia do sprzeda¿y w trybie bezprzetargowym nieruchomoœci ni¿ej wymienionych nieruchomoœci
stanowi¹ce dzia³ki:
nr 12/1, am. 6 obr. II,
pow. 53 m2 , przy ul. Stra¿ackiej;
nr 74/2, am. 4 obr. V,
pow. 142 m2, przy ul. Sosnowej;
nr 74/16, am. 4 obr. V,
pow. 102 m2, przy ul. Sosnowej.
9 grudnia - w sprawie wyznaczenia do sprzeda¿y w trybie przetargu nieograniczonego ustnego
lokalu przeznaczonego na cele

nr 35/7, am. 8 obr. IV.
9 grudnia - w sprawie wyznaczenia lokalu nr 8 przy ul. Stokowej 1 o pow. u¿ytkowej 9,45 m2 przeznaczonego na cele inne ni¿
mieszkalne - do sprzeda¿y w trybie przetargu ograniczonego ustnego na rzecz w³aœcicieli lokali ww.
budynku wraz ze sprzeda¿¹ czêœci dzia³ki

nr 7/5, am. 5, obr. VI.
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W Œwieradowie...
mina³o, ¿e oto mamy 6 grudnia i data
zobowi¹zuje.
A dalej wszystko potoczy³o siê utartym trybem... Ale¿ nie! Gdy wszyscy myœleli, ¿e Teresa Fierkowicz, ubrana – to
oczywiste – w czerwony kubraczek i czapeczkê, lada moment przynagli t³um do
skandowania „Miko³aju! Miko³aju!”, ona
zaprosi³a wszystkich do przedreptania
deptakiem ku Goplanie, gdzie u wylotu
ulicy stanê³a przeœlicznej urody choinka,
która mia³a siê rozjarzyæ blaskiem 1600
œwiate³ek po obowi¹zkowym zbiorowym
odliczeniu od 10 do 1.
Gdy dzieci wspomagane g³osami
rodziców „odliczy³y” i „zapali³y” choinkê,
Teresa znów wyda³a rozkaz „rekreacyjny”
i t³um musia³ przedreptaæ drogê powrotn¹ pod fontannê i wszyscy mogli ju¿
bez dodatkowych emocji doczekaæ przybycia Miko³aja.
Dobrotliwy dziadek, pohukuj¹cy to
swoje nieœmiertelne i miêdzykontynentalne „ho, ho, ho”, nadjecha³ od strony

Fot. Adam Karolczuk

Chyba najbardziej zatwardziali wró¿e i zaklinacze nie wierzyli, ¿e w tegoroczne Miko³ajki móg³by spaœæ bodaj jeden
œniegowy p³atek. Niestety, globalne ocieplenie dawno wywróci³o wszystkie meteorologiczne rachuby, a po ubieg³orocznych doœwiadczeniach z gêst¹ jak zupa
mg³¹ i niepokojami zwi¹zanymi z huraganem Ksawery chodzi³o ju¿ tylko o to,
by nie wia³o, nie pada³o (deszczem) i by
mróz nie szczypa³ za bardzo w nosy. Aura
u³o¿y³a siê po myœli sta³ych bywalców
przy rozœwietlonej fontannie, a wszystkie
elementy aury by³y skrojone w nale¿ytych proporcjach.
Nim jednak rodzice ze swymi pociechami oblegli Miko³aja, przez ca³y dzieñ
z workami pe³nymi s³odyczy chodzi³y po
ulicach miko³ajkowe elfy, odziane w czerwone kubraczki, zwiastuni nadci¹gaj¹cej
dzieciêcej radoœci. To dziêki Kasi, Oliwii
i Kamili i ich barwnej jaskrawoœci, która
tak piêknie kontrastowa³a a jesienn¹ szaroœci¹, miasto ani przez chwilê nie zapo-

Od lewej: Kasia Salawa, Oliwia Goj¿ewska, Kamila Zgliñska.

Fot. Tomasz Chmielowiec
Wóz stra¿acki OSP: tym Miko³aj przyjecha³ i tym odjecha³.

Fot. Adam Karolczuk

Miko³ajki 2015

... i w Czerniawie

1600 zapalonych nagle lampek zrobi³o wra¿enie na wszystkich.
„Lewiatana”, siedz¹c sobie wygodnie na...
dachu wozu stra¿ackiego, sk¹d doœæ zwinnie zszed³ po drabince i rozsiad³ siê na
fotelu ustawionym specjalnie dla niego
na przygotowanej scenie przy samej fontannie. Dzieci mia³y Miko³ajowi wiele piosenek do zaœpiewania i mnóstwo wierszyków do wyrecytowania, dobroduszny
dziadek mia³ zaœ dla nich nieskoñczone
pok³ady cierpliwoœci, a w worze mnóstwo nagród i s³odyczy. Gdy zaœ wszystko zosta³o ju¿ zaœpiewane i rozdane, Miko³aj oddali³ siê t¹ sam¹ lokomocj¹, która go tu przywiod³a – na dachu po¿arniczego samochodu, ¿egnaj¹c siê ze
wszystkimi wylewnie i serdecznie, zostawiaj¹c dziatwê i doros³ych w rozgrzewaj¹cym ich uczuciu radoœci i d³awi¹cego
wzruszenia.
Przedsmak Wigilii zosta³ wzniecony,
a chyba i Sylwestra, bo Andrzej Nowaczek z Lubania da³ taki pokaz fajerwerków, jaki wszyscy pamiêtamy z kolejnych
zakoñczeñ koncertów „Lata z radiem”, ¿e
klêkajcie narody! I ¿adna mg³a nie st³umi³a tym razem ani feerii, ani kanonady.
Referat Promocji Gminy, Turystyki,
Kultury i Sportu UM (czyli Dorota, Tomek i Monika), który zorganizowa³ 6
grudnia powitanie Miko³aja przy fontannie, sk³ada podziêkowania wszystkim tym,
którzy wsparli przygotowania i pomogli
w sprawnym przeprowadzeniu imprezy:
Grzegorzowi Gliwie, Izabeli Jurczak, Tadeuszowi Bace, El¿biecie Mitkiewicz, stra¿akom ze œwieradowskiej OSP, oczywiœcie - Teresce Fierkowicz, a przede wszystkim Ani Panek - za trwanie!
Podziêkowania nale¿¹ siê te¿ Kasi
Salawie, Oliwii Goj¿ewskiej i Kamili
Zgliñskiej, które od rana do póŸnego
wieczora rozdawa³y cukierki (a rozda³y
ich ze 40 kg!), a tak¿e sponsorom s³odyczy: obiektom noclegowym, gastronomicznym, radnym i osobom prywatnym.
Do zobaczenia za rok!
(aka)

Tradycj¹ jest, ¿e w Miko³ajki uczniowie trochê sobie postrzelaj¹...
Chocia¿ za oknem œniegu brak,
5 grudnia œwi¹teczny nastrój goœci³ od
rana w Szkole Podstawowej nr 2. Tradycyjnie ca³¹ imprezê miko³ajkow¹ przygotowa³ Uczniowski Klub Sportowy dzia³aj¹cy przy naszej szkole. Cz³onkowie klubu jak zwykle stanêli na wysokoœci zadania, pocz¹wszy od przygotowania dekoracji szko³y, a¿ do przeprowadzenia zawodów biatlonowych i sportowych dla
wszystkich uczestników imprezy. VIII
Igrzyska Sportowe w Krainie Œwiêtego
Miko³aja wystartowa³y o godzinie 1000.
Pierwsz¹ atrakcj¹ imprezy by³y œwi¹teczne konkurencje sportowe pod has³em
„Miko³ajki na sportowo”. Ka¿dy – ma³y
czy du¿y b¹dŸ doros³y - móg³ sprawdziæ
siê w zwinnoœciowo-szybkoœciowych zadaniach sportowych. Du¿ym zainteresowaniem cieszy³a siê konkurencja - rzut
prezentem do komina czy odbijanie œnie¿ynk¹. Ka¿dy bior¹cy udzia³ w zawodach
otrzyma³ nagrodê.
Kolejn¹ czêœci¹ tego wyj¹tkowego
dnia by³y zawody biathlonowe. Z tej okazji goœciliœmy Uczniowski Klub Sportowy dzia³aj¹cy przy Miejskim Zespole
Szkó³. Sportowa atmosfera rywalizacji
sprzyja³a, mimo wietrznej pogody humor
uczestnikom dopisywa³. Uczniowie którzy zdobyli medale to: Maryla Socha,
Pawe³ Nowak, Edyta Kurczewska, Oliwia
Bigus, Martyna Pacholik, Aleksander Rypicz, Gracjan Humieja, Alicja Bulera,
Krystian Suszka, Gracjan £abêcki, Wiktoria Pazowska, Marta Syrewicz, Agata
Szaniawska, Hanna Rutkowska, Marcin
Kalmuk, Krzysztof Andziulewicz i Micha³

Jab³onowski. Pozostali uczestnicy otrzymali pami¹tkowe dyplomy.
Nie mo¿na zapomnieæ o naszych najm³odszych uczestnikach – Amelii Marszalik (rocznik 2009) oraz Antonim Pogorzelskim, Jacku Szaniawskim i Jacku
Kozak rocznik (2008). W tym miejscu
nale¿y wspomnieæ, ¿e najm³odsi uczestnicy rywalizowali z uczniami klas IV (rocznik 2005). Osi¹gniêcia najm³odszych by³
imponuj¹ce, wszystkim uczestnikom
spotkania ogromnie gratulujemy.
Ca³emu œwi¹tecznemu spotkaniu towarzyszy³a œwi¹teczna muzyka oraz kawiarenka, w której ka¿dy móg³ zjeœæ pyszne owoce, coœ s³odkiego, zgasiæ pragnienie zdrowym sokiem i ciep³¹ herbat¹,
a na koniec mo¿na by³o posiliæ siê pyszn¹
kie³bask¹.
Ostatni¹ atrakcj¹ spotkania by³o przybycie Œwiêtego Miko³aja. Nasz d³ugo
oczekiwany goœæ dokona³ dekoracji medalowej i pucharowej zwyciêzców zawodów biathlonowych oraz wrêczy³ wszystkim uczestnikom zabawy piêkne prezenty. Mamy nadziejê, ¿e w przysz³ym roku
Œwiêty Miko³aj ponownie nas odwiedzi.
Korzystaj¹c z okazji chcieliœmy serdecznie podziêkowaæ Gra¿ynie Nowak
i Annie Bigus oraz Paw³owi Pogorzelskiemu - za wspó³organizacjê imprezy
i ogromny wk³ad pracy w przebiegu
igrzysk. Dziêkujê równie¿ uczniom i absolwentom Szko³y Podstawowej nr 2,
którzy przyczynili siê do organizacji spotkania, a Œwiêtemu Miko³ajowi - za przybycie oraz liczne prezenty.
Anna So³tys

Za oknem ciemno, cichutko puszyste œciel¹ siê p³atki.
Ze szczerego serca w ten piêkny dzieñ, w czas,
gdy Gwiazdka œwieci dla wszystkich nas, ¿yczê mi³oœci
bez troski i z³oœci, pokoju na œwiecie i wszystkiego,
czego tylko zapragniecie. Niech serca siê z sercem
podziel¹ jak wigilijnym op³atkiem, a Nowy Rok niechaj
doda blasku Waszym dniom.
Joanna Skoczylas
Przewodnicz¹ca Rady Rodziców w MZS

... a potem osobiœcie od samego Miko³aja odbieraj¹ nagrody.

12 lat z misiem
W tym roku przy okazji obchodów Œwiatowego Dnia Pluszowego
Misia odby³o siê wielkie liczenie
misiów znajduj¹cych siê w naszych
domach. Doliczyliœmy siê w sumie
2045 misiów, z których 714 nale¿y do przedszkolaków, 179 – do
uczniów SP nr 2 w Czarniewie, 19
– do „Izerki”, a reszta do uczniów
MZS. SP nr 1 w Œwieradowie –
Zdroju. W tej reszcie zaœ - 246
w rêkach uczniów kl. IIIa, która
tym samym po rocznej przrwie
wróci³a na fotel misiowego lidera.
Œwiêto to w „Izerce” obchodzi
siê ju¿ od 12 lat (oczywiœcie, chodzi
o Miejsk¹ Bibliotekê Publiczn¹, gdy
jeszcze nie by³a „Izerk¹”) i z tej oka-

zji przygotowujemy wiele ciekawych zajêæ i spotkañ z dzieæmi.
Dobr¹ misiow¹ tradycj¹ jest zapraszanie uczniów ze Szko³y Podstawowej nr 2 na zorganizowane zajêcia do biblioteki. 18 listopada odwiedzi³y nas dzieci z klasy III z wychowawc¹ Lucyn¹ Fischer. Dzieci
zwiedzi³y bibliotekê szkoln¹ i pozna³y szkolnego bibliotekarza Renatê
Tomaszewsk¹, potem przysz³y do
„Izerki” na spotkanie z Magd¹ Olszewsk¹ – przewodnikiem sudec-

kim i pasjonatk¹ historii starego
Œwieradowa. Dzieci z uwag¹ wys³ucha³y legendy izerskiej o Flinsie
i jego córkach Kwisie i Izerze, po
czym wykonywa³y ilustracje do tej
opowieœci.
Po pracowitym pocz¹tku by³
czas na smaczny poczêstunek, czyli
miodek z ciasteczkami i owocowe
szasz³yki oraz na poszukiwanie na
pó³kach ksi¹¿ek z misiami, wreszcie
na czytanie fragmentu ksi¹¿ki M.
Bonda „Miœ Paddington”. Znalaz³a
siê te¿ chwila na pogadankê policjantki Magdy Harbul na temat zasad bezpiecznego zachowania siê
w ro¿nych sytuacjach.
Dzieci bawi³y siê œwietnie,
a czas up³yn¹³ tak szybko, ¿e nie
zd¹¿yliœmy wykonaæ „misiowych
buziek” na patyczkach, ale za to wystawa ilustracji do legendy Magdy
jest przepiêkna, barwna (mo¿na
obejrzeæ w bibliotece) – ca³a aktyw-

noœæ dzieci potwierdza, ¿e miœ pluszowy to najmilszy towarzysz naszego dzieciñstwa.
„Izerkê” odwiedzi³y równie¿
przedszkolaki, dla których te¿ przygotowano liczne atrakcje. Najpierw
spotkanie z pszczelarzem, pasjonatem pszczó³ Eugeniuszem Grabasem, który od 12 lat z nami obchodzi Œwiêto Misia i uwielbia opowiadaæ dzieciom o miodzie i sposobach
pracy przy ulu. Przy okazji dzieci
skosztowa³y miodu (niektóre po raz
pierwszy, przyzna³y siê nam). Potem odwiedzi³a nas Kasia Rzeczkowska, która og³osi³a konkurs na
najpiêkniejsze pokolorowanie wizerunku pszczo³y, a nagrodê – s³oiczek miodu - wyrysowali Aniela,
Hubert i Micha³.
Mo¿emy podsumowaæ, ¿e tegoroczna jesieñ by³a bardzo kolorowa, dziêki w³aœnie miœkom.
KP

Liczenie misiów w kl. IIIa, zwyciêskiej - jak siê okaza³o!

Izerski Klub Miêdzypokoleniowy
19 listopada w „Izerce” (w Izerskim Klubie Miêdzypokoleniowym) odby³o siê poetyckie spotkanie z Halina Burkowsk¹ - debiutantk¹ w jesieni ¿ycia. Listopadowa aura, œwiece, wystawa poœwiêcona poetce, pyszne ciasto (wykonane przez sam¹ autorkê), paruj¹ca kawa – wszystko to doskonale
wp³ynê³o na atmosferê spotkania.
Sama debiutantka przyzna³a, ¿e
zawsze ma tremê przed publicznoœci¹, opowiedzia³a o sobie, a s³uchaj¹cy mogli siê przekonaæ, ¿e nie
tylko humaniœci tworz¹; wiersze
mo¿e pisaæ tak¿e fizyk (w³aœnie takie wykszta³cenie ma pani Halina).

Autorka przebywa³a dwadzieœcia lat w Niemczech, by w koñcu
z mê¿em wróciæ, zagospodarowaæ
stawy i zaj¹æ siê hodowl¹ ryb. Czyta³a nam wiersze z tomiku zatytu³owanego „Pomiêdzy niebem, wod¹
i ziemi¹”, wydanego przez Stowarzyszenie „W Cieniu Lipy Czarnoleskiej”, podkreœlaj¹c, ¿e dziêki takim stowarzyszeniom jest mo¿liwy
druk dla debiutantów. We wstêpie
dla czytelników redaktor Maria Suchecka napisa³a: Do r¹k czytelników trafia tomik, który mówi o tym,
¿e warto siê zatrzymaæ choæ na chwilê miêdzy niebem a ziemi¹, by doznaæ zachwytu cudem natury, po-

¯yczenia œwi¹teczne, pachn¹ce sztuk¹
i kultur¹ naszego regionu - pe³ne relaksu i
wypoczynku, w Nowy Rok - odpoczynku
od g³upoty, a na co dzieñ w dzieñ ponury
trochê sztuki i kultury, wiêcej imprez kulturalnych i pe³nej widowni Barbara Buczyñska

czuæ radoœæ istnienia i zadumaæ siê
nad w³asnym przeznaczeniem (tomik jest dostêpny w bibliotece, równie¿ do zakupienia).
Wiersze opisuj¹ Góry Izerskie,
dêby, œwierki, jesieñ w górach, ale
te¿ oddaj¹ nastroje, jakie towarzysz¹ cz³owiekowi, s¹ te¿ powa¿ne wyznania. Poezja zosta³a ¿yczliwie przyjêta przez s³uchaczy, co
pozwoli³o poetce nabraæ oddechu
po tremie, jaka jej towarzyszy³a.
Przyzna³a nam, ¿e ma przygotowane w szufladzie nowe wiersze,
a pytania skierowane do poetki dope³ni³y spotkania.
Krystyna Piotrowska

Jeœli œwiêto jest okazj¹ do powi¹zania misia z miodem, do poznania procesów miodotwórczych, a tak¿e do degustacji smako³yku - to w to nam graj.

ZAPROSZENIE

Jeszcze do 22 grudnia w IZERCE potrwa kiermasz ksi¹¿ek,
podczas którego Ksiêgarnia Literacka ze Szklarskiej Porêby udostêpnia swoj¹ ofertê œwi¹teczn¹. Podczas kiermaszu mo¿na zakupiæ bestsellery, a tak¿e ciekawe tytu³y z literatury popularnej, piêknej i dzieciêcej. Istnieje te¿ mo¿liwoœæ zamówienia konkretnego
tytu³u, a wszystkie ksi¹¿ki - ze œwi¹tecznym rabatem.
Do koñca grudnia natomiast
zapraszamy do „Izerki” na wystawê rysunków wykonanych
przez Zofiê Dietrich-Wojtkiewicz. Autorka prace wykonywa³a w ró¿nych latach ¿ycia, nie
tylko w Œwieradowie i Górach
Izerskich, ale tak¿e w Sarbinowie, Bieszczadach i Kotlinie
K³odzkiej.
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Ogrody i balkony 2015
10 stycznia 2016 r. Wielka Orkiestra Œwi¹tecznej Pomocy po raz kolejny
zagra w Œwieradowie.
40 wolontariuszy wyruszy w miasto zbieraæ datki do puszek, a Sztab przygotowuje niespodzianki: przy fontannie grochówka od stra¿aków i losy w loterii fantowej
i ciasta, na hali spacerowej - wystêpy Adama £uczyñskiego, zespo³ów folklorystycznych, dzieciêcych i SYNTONII, ponadto zumba i licytacja gad¿teów, a na koniec œwiate³ko do nieba.
Osoby i instytucje, które chc¹ w³¹czyæ siê do dzia³añ, proszone s¹ o kontakt pod
nr. tel. 665 733 443, kto zaœ chcia³by przekazaæ rzeczy do licytacji lub gad¿ety na
rzecz loterii fantowej, proszony jest o dostarczenie ich do Miejskiego Zespo³u Szkó³.

Dalekie loty
8 listopada w œwietlicy, a jednoczeœnie
siedzibie sekcji Œwieradów-Pobiedna Polskiego Zwi¹zku Hodowców Go³êbi Pocztowych w Czerniawie podsumowano sezon lotowy go³êbi starych i m³odych w 2015 roku.
Uroczystoœæ zbieg³a siê z drug¹ rocznic¹,
utworzenia sekcji na terenie naszej gminy.
Wczeœniej hodowcy lotowali w Mirsku, Leœnej oraz w czeskim Nowym Mieœcie. Wi¹za³o siê to z dowo¿eniem go³êbi na spore odleg³oœci, kosztami oraz koniecznoœci¹ poœwiêcania czasu, co utrudnia³o lotowanie naszym
hodowcom, a czêœci pozbawia³o w ogóle
mo¿liwoœci uczestniczenia w zawodach.
Dwa lata temu z inicjatywy grupy hodowców podjêto dzia³ania zmierzaj¹ce do za³o¿enia sekcji w gminie Œwieradów-Zdrój. Inicjatorzy wyremontowali pomieszczenie gospodarcze przygotowuj¹c je na œwietlicê, punkt
wk³adañ i siedzibê sekcji oraz zaopatrzyli je
w akcesoria do koszowania, otwierania zegarów oraz do konstatowania wracaj¹cych z lotu
go³êbi. Z uwagi na to, ¿e nasze go³êbie s¹
wypuszczane z odleg³oœci od 150 do 1000 km
na terenie ca³ej Europy, poinformowaliœmy
burmistrza Ronalda Marciniaka o naszej inicjatywie, proponuj¹c promocje miasta poprzez umieszczenie loga Œwieradowa na klatkach transportowych. Burmistrz popar³ ten
pomys³, wspomóg³ sekcjê zakupem papieru
falistego do wyœcielania koszy transportowych, a loty dalekodystansowe (ponad 500
km) wyró¿nia pucharem, co podnosi presti¿
tych trudnych lotów.
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Pragniemy w tym miejscu podziêkowaæ
równie¿ Dorocie Marek i Monice Hajny-Daszko - za mi³¹ i serdeczn¹ pomoc techniczn¹
w organizowaniu materia³ów umo¿liwiaj¹cych
reklamê.
W tym roku nasz¹ sekcjê zasili³ kolega
Janusz Wyszomirski , d³ugoletni doœwiadczony hodowca, mieszkaniec naszego miasta,
osi¹gaj¹cy wysokie wyniki w lotach w Oddziale Lubañ-£u¿yce i Okrêgu Jelenia Gora.
Tak¿e nasi koledzy – Jerzy Wróbel i Tadeusz
Dziewit - wywalczyli presti¿owe nagrody
w lotach go³êbi doros³ych.
W lotach go³êbi m³odych w pierwszej
pi¹tce w Oddziale Lubañ-£u¿yce, licz¹cym
130 cz³onków, nasi hodowcy zajêli wysokie
miejsca: J. Wróbel - 2 nagroda, J. Wyszomirski - 4 , a T. Dziewit - 5.
Za osi¹gniêcia w lotach nasi hodowcy
zostali wyró¿nieni pucharami medalami oraz
dyplomami. (AR)

Komisja konkursowa w sk³adzie: Teresa Fierkowicz, Tadeusz Aficki i Urszula Romanowicz – od marca do wrzeœnia ocenia³a
ogrody, rabaty i balkony na terenie miasta,
zg³oszone do udzia³u w konkursie drog¹
elektroniczn¹, telefoniczn¹, pisemn¹ i ustn¹
przez mieszkañców.

- Monika Bia³a, III - Danuta Iwiñska.
Co roku przybywa kwiatów, ciekawych
aran¿acji ogrodowych, oczek wodnych,
a ukwiecenie ogrodów, balkonów i skwerów
poprawia estetykê naszego miasta. Szkoda
tylko, ¿e do konkursu, sfinansowanego ze
œrodków Gminy Miejskiej Œwieradów-Zdrój,

U góry zwyciêski ogród Piotra Bigusa.

przyst¹pi³o w tym roku tak niewiele osób
o wiele mniej ni¿ w latach poprzednich. (TF)

Powy¿ej - fragment królestwa Moniki Bia³ej,
obok - ogród Ireny Marciniak, poni¿ej - kwiaty u Urszuli Wyszomirskiej.

Najlepszy lotnik Tadeusza Dziewita - go³¹b PL-044611-6792, który wygra³ 13 z 14 konkursów
i wylata³ 5373 km. Poni¿ej Dorota Marek wrêcza
kolejny (jeden z kilkunastu) puchar Januszowi Wyszomirskiemu.

INFORMUJEMY, ¯E 24 GRUDNIA - W WIGILIÊ - URZ¥D MIASTA BÊDZIE NIECZYNNY, NATOMIAST 31 GRUDNIA - W
SYLWESTRA - BÊDZIE CZYNNY DO GODZ. 1530.

Oceniana by³a ogólna estetyka
obiektu ³ad i porz¹dek na terenie ca³ej
posesji, ró¿norodnoœæ kwiatów i krzewów, zadrzewienie, dodatkowe elementy architektury ogrodowej.
W kategorii „Hotele, zak³ady pracy, restauracje” zwyciêstwo przypad³o Barbarze i Wies³awowi Buczyñskim (Park Hotel), II miejsce - Bo¿enie
Miko³ajczak (Górski Raj), III - Irenie
i Markowi Stêpniom (restauracja Ma³y
Dworek).
Podium w kategorii „Posesje wielomieszkaniowe”: I - Halina Ganuszewicz, II - Wanda Plonder, III - Jadwiga
i Franciszek Groñscy oraz Alicja Jakubowska.
Kategoria „Bajkowy Œwiat”:
I - Jadwiga Knet, II - Irena Marciniak,
III - Krystyna Piotrowska.
Kategoria „Posesje jednorodzinne (ogród, sad i pole)”: I - Piotr Bigus,
II - Halina i Marian Prabuccy, III - Urszula Wyszomirska, wyró¿nienie - Alicja Migas.
Balkony: I - Barbara Guœliñska, II

Weso³ych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia! Szczêœliwego Nowego Roku!
Niech tegoroczne œwiêta przynios¹ wiele radoœci i uœmiechu.
Niech spe³ni¹ siê wszystkie marzenia, a Nowy Rok
niech bêdzie rokiem sukcesu i miodem p³yn¹cym.
Wszystkiego najlepszego hodowcom pszczó³,
mieszkañcom oraz goœciom Œwieradowa-Zdroju
¿yczy Zarz¹d Miejskiego Ko³a Pszczelarzy.

Pieni¹dze dla œwieradowskiej oœwiaty
We wrzeœniu br. wojewoda dolnoœl¹ski og³osi³ konkurs wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na
zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szko³ach, w ramach Rz¹dowego Programu
„Bezpieczna+”. Czasu na zapoznanie siê z dokumentacj¹ i programem by³o niewiele, bo tylko dwa tygodnie, ale
uda³o siê. Nasza szko³a, jako jedna z osiemnastu w województwie i jedyna w powiecie lubañskim, uzyska³a
dotacjê! Na wszystkie zaplanowane dzia³ania, a jest ich bardzo du¿o, szko³a otrzyma³a 21.900 z³. Zostan¹ b¹dŸ
zosta³y ju¿ one wydatkowane na:  warsztaty dla uczniów oraz wspólne szkolenia dla rodziców i nauczycieli prowadzone przez Centrum Pomocy Psychoterapeutycznej „Lecznica Dusz” z Wroc³awia  organizacjê Akademii
Œwiadomego Rodzica  wyposa¿enie k¹cika relaksacyjnego dla uczniów  zakup ksi¹¿ek dla rodziców i nauczycieli do biblioteki szkolnej  wyjazdy uczniów do teatru  zorganizowanie zajêæ muzykoterapii wraz z wyposa¿eniem  organizacjê spotkañ integracyjnych uczniów, rodziców i nauczycieli (Dzieñ pieczonego ziemniaka,
Spotkanie wigilijne). Wiêcej o wy¿ej wymienionych dzia³aniach przeczytaj¹ Pañstwo w poni¿szych artyku³ach.
Ma³gorzata Gettner, dyrektor Szko³y Podstawowej nr 2
7 listopada 2015 r. Szko³a Podstawowa nr 2 w Œwieradowie–Zdroju zaprosi³a uczniów, ich rodziny
i pracowników szko³y na „Œwiêto
Pieczonego Ziemniaka”. Mi³o by³o
spotkaæ siê w nieco innej sytuacji
z tymi, których spotykamy na co
dzieñ, niejako „urzêdowo”. Pomys³ spodoba³ siê ca³ej naszej rodzinie i wybraliœmy siê do Czarciego M³yna.
Pogoda tego dnia, niestety, nie
rozpieszcza³a nas. Obowi¹zkowym
prawie strojem by³a ciep³a kurtka,
parasol i kalosze. No có¿, tak bywa
w listopadzie…
Na pocz¹tku spotkaliœmy siê w
sali biesiadnej Czarciego M³yna,
gdzie jak zwykle goœcinny pan
Piotr raczy³ nas w³asnej roboty przepysznym chlebem. Zapach œwie¿ego chleba zachêci³ wszystkich, nawet niejadków, do jedzenia i choæ
nie wszystkie dzieci mia³y ochotê
na kosztowanie smalcu (nie wiedz¹,
co straci³y), po chlebie zosta³y tylko okruszynki. Panie nauczycielki
ze zwinnoœci¹ kelnerek najlepszych
restauracji obs³ugiwa³y wszystkich.
Popijaliœmy herbatkê, a pani dyrek-

tor opowiada³a o rz¹dowym programie „Bezpieczna+”, w ramach którego szko³a pozyska³a prawie 22.000
z³otych.
Spodziewaliœmy siê, ¿e w zwi¹zku z padaj¹cym od rana deszczem
nie bêdzie siê da³o upiec ziemniaków i œwiêto odbêdzie siê bez g³ównego dania... Tymczasem na zewn¹trz pani Ela z pani¹ Asi¹ rozpali³y taaakie ognisko!, ¿e nadzieje
w nas od¿y³y. Pod wiat¹ pani Halinka z matematyczn¹ dok³adnoœci¹
wysma¿y³a na ruszcie grilla kie³baski, które w mgnieniu oka znika³y
w buziach dzieciaków wysmarowanych ketchupem. Doroœli woleli
musztardê. Deszcz tak¿e siê zlitowa³ i tylko si¹pi³, wiêc dzieci mog³y
biegaæ po œcie¿kach woko³o m³yna. Do ogniska wrzucono mnóstwo
owiniêtych w foliê aluminiow¹ ziemniaków i mogliœmy udaæ siê do „Izerskiej £¹ki” na oczekiwany przez
wszystkich i tajemniczy (nikt nie
wiedzia³, jaki film nas czeka za chwilê) seans filmowy…
Prawie zapomniane ju¿ przygody Jacka i Placka, czyli „O dwóch

takich, co ukradli ksiê¿yc”, by³y
bardzo trafnym wyborem – film w
dobrym, starym stylu, z humorem
i z jasnym dla dzieci mora³em, który
nie sposób by³oby obejrzeæ na du¿ym ekranie gdzieœ indziej.
Po filmie - ju¿ po zmroku - wróciliœmy na wielki fina³: ka¿dy zjad³
upieczone w ognisku ziemniaki.
Wszyscy – rodzice, dzieci,babcie, nauczyciele – wszyscy byli zadowoleni. Atmosfera by³a bardzo
mi³a. Na pewno warto takie spotkanie jeszcze kiedyœ urz¹dziæ. A ja tam
by³am, chleb, kie³baskê i ziemniaka
zjad³am, herbatkê wypi³am… A kogo
nie by³o – niechaj ¿a³uje!
Agata Opio³a - pedagog szkolny


7 listopada w Czarcim M³ynie
w Œwieradowie-Zdroju odby³ siê
Dzieñ Pieczonego Ziemniaka
w ramach Rz¹dowego programu
„Bezpieczna+”. W spotkaniu
wziêli udzia³: dyrektor Ma³gorzata Gettner, nauczyciele oraz
uczniowie z rodzicami. Gospodarzami byli Katarzyna Rzeczkowska oraz Piotr Bigus.

Impreza rozpoczê³a siê o godzinie 14 00 powitalnym spotkaniem
przy kawie, gdzie pani dyrektor opowiedzia³a o programie „Bezpieczna+” i o pozyskanych œrodkach finansowych. Uczestnicy zostali poczêstowani upieczonym w Czarcim
M³ynie chlebem ze smalcem. Po
d³u¿szej chwili pan Piotr Bigus oprowadzi³ nas po tym zabytkowym
obiekcie, opowiadaj¹c przy tym
o jego historii, jak równie¿ o procesie produkcji przetworów zbo¿owych oraz wypieku chleba. Na koniec zwiedzania mieliœmy okazjê
obejrzeæ wystawê domków z piernika, wykonanych w ramach warsztatów piekarskich.
Po tym przeszliœmy do sto³ów
przy grillu, aby posiliæ siê pieczonymi kie³baskami. W miêdzyczasie
do paleniska zosta³y wrzucone
ziemniaki, a wszyscy uczestnicy
zaproszeni do kina w „Izerskiej
£¹ce” na film ,,O dwóch takich, co
ukradli ksiê¿yc”.
Po obejrzeniu filmu przyszed³
czas na gwiazdê imprezy, a mianowicie pieczonego ziemniaka - wszyscy zostali nimi poczêstowani. Porozmawiali jeszcze chwilê, po¿egnali siê i powoli rozeszli do domów.
Bardzo podoba³o mi siê spotkanie z okazji Dnia Pieczonego Ziemniaka dlatego, ¿e mieliœmy okazjê
spêdziæ czas wspólnie z naszymi rodzicami, nauczycielami i przyjació³mi.
Emilia Zaj¹c, kl. VI



¯yczê, aby czas Bo¿ego Narodzenia up³yn¹³
w atmosferze mi³oœci i ciep³a, a zbli¿aj¹cy siê
Nowy 2016 Rok niechaj spe³ni wszystkie
Pañstwa oczekiwania. Niech nowonarodzone
Dzieciê sprawi, abyœmy mieli ¿yw¹ wiarê
i nadziejê na lepsze jutro, bez podzia³ów, k³ótni,
zawiœci. A nasze serca by by³y przepe³nione
prawdziw¹ mi³oœci¹ do ka¿dego cz³owieka
i wszystkiego, co nas otacza.
Ma³gorzata Gettner Fundacja na rzecz Rozwoju
Spo³ecznoœci Lokalnej „Œwieradów-Czerniawa

My, rodzice, kochamy swoje
dzieci i chcemy je wychowaæ jak
najlepiej, ale czasem stajemy siê
bezsilni... Czym w³aœciwie jest to
WYCHOWANIE? Czy nasze relacje z dzieckiem s¹ w³aœciwe? Jak
to siê przek³ada na sukces naszego dziecka w szkole i poza ni¹? Czy
zdajemy sobie sprawê, jak wa¿ne
jest komplementowanie i wzmacnianie dzieci? Czy potrafimy doceniæ ich sukces, czy tylko widzimy pora¿ki? Czy w ogóle jesteœmy
w stanie poœwiêciæ im swój czas?
Nie tylko tego mogliœmy siê
dowiedzieæ podczas czterech listopadowych zajêæ zorganizowanych
pod has³em „Akademia Œwiadomego Rodzica”. By³a to kolejna edycja Akademii i mam nadziejê, ¿e nie
ostatnia. Organizatorka zajêæ - dyrektor Ma³gorzata Gettner w Œwie-

radowie-Zdroju - zaprosi³a do prowadzenia zajêæ wybitn¹ i doœwiadczon¹ pedagog Dorotê Rzepczyñsk¹, na co dzieñ pracuj¹c¹
w gimnazjum w Karpaczu.
Na zajêciach, chêtni rodzice
mogli zapoznaæ siê z metodami, które pozwalaj¹ motywowaæ dzieci do
nauki, jak i zmian w zachowaniu. Na
podstawie arkuszy obserwacyjnych dzieci mogli rozpoznaæ profil
ich indywidualnych zdolnoœci, co
w³aœciwie potwierdza³o tylko d³ugoletnie obserwacje rodziców, ale
dziêki czemu dowiedzieli siê, ¿e ile
rodzajów zdolnoœci i inteligencji
dziecka, tyle metod uczenia siê dostosowanych do ich kompetencji
poznawczych i intelektualnych,
metod nie zawsze jednak wykorzystywanych w tradycyjnej edukacji.
Na zajêciach powtarzane by³y
równie¿ wiadomoœci na temat œwiadomego budowania prawid³owych
wiêzi z dzieckiem opartych na zaufaniu i szacunku. Wiêzi, w której
wa¿n¹ rolê odgrywa w³aœciwa komunikacja, budowanie poleceñ
i komunikatów motywuj¹cych, ale
tak¿e s³uchanie i wspieranie dziecka w nowych wyzwaniach, których
doœwiadczaj¹, a które dla nas s¹ ju¿
przecie¿ jak przys³owiowa „bu³ka
z mas³em”.
Style wychowawcze wynosimy
z domu. Czêsto zupe³nie nie zdajemy sobie z tego sprawy. Nasze dzia³ania jako rodziców odwzorowuj¹
siê na asertywnoœci naszych dzieci
w przeci¹gu ca³ego ¿ycia. Nie zawsze nasze postawy s¹ w³aœciwe,
ale to nic straconego, wszystkiego
mo¿na siê nauczyæ, wymaga to jednak czasu. Warto jednak siê postaraæ, aby nasze dzieci wynios³y
z domów w³aœciwe wartoœci i zachowania. Dziecko jest bowiem jak walizka, pakowana latami, w której nie
ma niczego, czego wczeœniej nie
w³o¿yliœmy...
Sylwia Holinka-Walczak
mama trójki dzieci
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RzeŸby
w parku
Trzeci rok z rzêdu Fundacja na rzecz
Rozwoju Spo³ecznoœci Lokalnej „Œwieradów-Czerniawa” zadba³a o edukacjê naszego spo³eczeñstwa i zapewni³a obcowanie ze
sztuk¹. W czerwcu mia³a miejsce III edycja
miêdzynarodowego pleneru artystycznego
„Na Izerskiej £¹ce”, w ramach którego zorganizowano warsztaty dla dzieci i m³odzie¿y
pt. „Co w trawie piszczy” i „Pszczelarstwoto mo¿e byæ Twoja pasja”, a tak¿e prelekcje
dla doros³ych na temat w³aœciwoœci kosmetycznych i leczniczych produktów pszczelich.
Prelekcje i warsztaty cieszy³y siê du¿ym
zainteresowaniem i widaæ, ¿e temat zdrowego ¿ycia i ekologicznych rozwi¹zañ jest bardzo aktualny w dzisiejszym œwiecie. W czasie warsztatów rozwijano zainteresowania
pszczelarstwem i ukazywano mo¿liwoœci wykorzystania produktów pszczelich.
Ponadto artyœci z Polski i Czech wykonali rzeŸby w drewnie przedstawiaj¹ce zwierzêta leœne. Pojawi³y siê
wiêc dziki, sowa, wiewiórka, niedŸwiedŸ i orze³, które dziœ s¹
ozdob¹ parku w Czerniawie
i w znacz¹cy sposób uatrakcyjniaj¹ jego wygl¹d. Wypada tylko
mieæ nadziejê, ¿e kolejne lata i dzia³ania plenerowe pozwol¹ na
wzbogacenie tej kolekcji.
W czasie pleneru spod pêdzli
malarek wysz³y obrazy powi¹zane tematycznie ze zbo¿em, które
zawis³y w sali biesiadnej Czarciego M³yna i doskonale wkomponowa³y siê w m³yñskie wnêtrza.
Zapraszamy mieszkañców
i turystów na spacer alejkami czerniawskiego parku i obejrzenie
wszystkich rzeŸb.
Piotr Bigus

Wokó³ m³yna
Nieuchronnie zbli¿amy siê do koñca
roku, który sk³ania do refleksji i bilansów.
Ostatnie pó³ roku w Czarcim M³ynie mo¿na
podsumowaæ dwoma s³owami: t³oczno i
smacznie. Do po³owy grudnia odwiedzi³o
nasz obiekt 7.500 osób. Dla porównania,
Œwieradów-Zdrój liczy ok. 4.300 mieszkañców. Odwiedzali nas goœcie z Polski, Niemiec, Rosji, Czech, Holandii, Wielkiej Brytanii, a nawet z odleg³ych Stanów Zjednoczonych. Wszyscy byli zachwyceni ko³em
m³yñskim, odnowionymi wnêtrzami i organizowanymi tutaj wydarzeniami. Jak powiedzia³ kiedyœ turysta ze stolicy - Miejsce na
mapie Dolnego Œl¹ska, które koniecznie
trzeba zobaczyæ.
Mo¿na powiedzieæ, ¿e byæ w Œwieradowie i nie odwiedziæ m³yna, to tak jak byæ
w Rzymie i nie widzieæ papie¿a.
Poza „zwyk³ym” zwiedzaniem kalendarz
wydarzeñ obfitowa³ w warsztaty z pieczenia
chleba i robienia mas³a, z których skorzysta³o 330 osób, oraz warsztaty ze zdobienia pier-

Sk³adam serdeczne podziêkowania dla Pani Izabeli Janiak z Pracowni Piernikowej Isabell, która spo³ecznie przeprowadzi³a warsztaty ze
zdobienia pierników oraz da³a turystom mo¿liwoœæ obejrzenia swoich
wypieków. Jednoczeœnie przepraszam za nieporozumienia wynik³e podczas naszej wspó³pracy i niedoci¹gniêcia w trakcie realizacji wystawy,
która cieszy³a siê du¿ym zainteresowaniem i stanowi³¹ atrakcjê dla
zwiedzaj¹cych. Jeszcze raz serdecznie dziêkujê za wk³ad i spo³eczn¹
inicjatywê - Piotr Bigus

ZAPROSZENIE

Szko³a Podstawowa nr 2 im. Jana Paw³a II, Gmina Miejska
Œwieradów-Zdrój oraz Fundacja na Rzecz Rozwoju
Spo³ecznoœci Lokalnej „Œwieradów-Czerniawa”
zapraszaj¹ na SPOTKANIE WIGILIJNE
które odbêdzie siê 20 grudnia br.
w „Leopoldówce” przy ul. Wierzbowej 4

1600 – 1610 - Powitanie.
1610 – 1630 - Rozstrzygniêcie konkursu
ozdób bo¿onarodzeniowych.
1630– 1700 - Jase³ka w wykonaniu
uczniów SP nr 2.
1700 – 1730 - Sk³adanie
¿yczeñ œwi¹tecznych.
1730 - Kolacja wigilijna i wspólne
kolêdowanie z Zespo³em Ludowym
„£u¿yczanki”.
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ników, w których wziê³o udzia³ 230 osób.
Mo¿na wiêc uznaæ, ¿e pó³ tysi¹ca ludzi wzbogaci³o siê o bardzo praktyczn¹ wiedzê i umiejêtnoœci, które bêd¹ mogli wykorzystaæ w
przysz³oœci. Najcenniejsze jest to, ¿e wiele
dzieci, które twierdzi³y, ¿e chleb i mas³o pochodz¹ ze sklepu, potrafi ju¿ teraz powiedzieæ,
sk¹d siê tak naprawdê one bior¹. No i co najwa¿niejsze - potrafi¹ same zrobiæ i mas³o
i chleb.
Przed nami w tym roku jeszcze rozstrzygniêcie konkursu na chatkê z piernika i wystawa pokonkursowa. Wielkie nagrody ju¿
czekaj¹ na laureatów. Dodatkowo proponujê
mieszkañcom zabawê z pysznymi nagrodami
na œwiêta.
W sobotê 19 grudnia bêdzie mo¿na bezp³atnie otrzymaæ bochenek chleba upieczonego w Czarcim M³ynie. Do rozdania bêdzie
20 bochenków, po które trzeba siê bêdzie
zg³osiæ osobiœcie tego dnia do godziny 1530.
Bochenek pachn¹cego czarnuszk¹ chleba otrzyma:
- pierwszych 5 osób, które zadzwoni¹ do
m³yna po godzinie 1000 pod numer 75 78 45
325 i podadz¹ has³o „Bochenek na œwiêta”,
- pierwszych 5 osób, które wyœl¹ maila
z has³em „Bochenek na œwiêta”, równie¿ po
godzinie 1000, na adres
p.bigus@swieradowzdroj.pl
- pierwszych 10 osób, które na Facebooku odnajd¹ „Czarci M³yn Œwieradow-Zdrój”
i wyœl¹ mi³e ¿yczenia dla mieszkañców Œwieradowa z okazji œwi¹t Bo¿ego Narodzenia.
Serdecznie zapraszam do zabawy i sk³adam ¿yczenia zdrowia i pogody ducha na
nadchodz¹ce Œwiêta Bo¿ego Narodzenia.
A w nadchodz¹cym Nowym Roku spe³nienia
wszystkich marzeñ.
Piotr Bigus

Poezja pszczelarska
Pracowita
pszczó³ka
Pszczo³a to jest owad ma³y,
ale wielce doskona³y.
W ulu domek ma
I pracuje tam co dnia.
Zapyla kwiaty, daje nam miód,
Malutka pszczo³ka to wielki cud!
Na zielonej, kwiecistej ³¹ce
Pszczó³ jest ogrom, tysi¹ce.
Lataj¹ i nektar zbieraj¹
Do swoich uli po pracy
chêtnie z nektarem wracaj¹.
Pszczó³ki nie pró¿nuj¹,
Zwinnie dla nas pracuj¹
i miód nam produkuj¹,
by wszyscy siê cieszyli
i jak najd³u¿ej w zdrowiu ¿yli.
W ulu bardzo siê staraj¹,
Zdrowy miodek wyrabiaj¹,
A my potem go zjadamy
I dobre humory ca³y dzieñ mamy.

Agata i Jacek Szaniawscy

Miodek zjadamy
o zdrowie dbamy
S¹ muszki, biedronki, szerszenie i ¿uczki...
Cz³ek wszystkich owadów opisaæ nie zdo³a...
Lecz zwróæmu uwagê wœród tych najznaczniejszych,

Szczególnie wyró¿nia siê pszczo³a.
Ktoœ spyta -dlaczego?
OdpowiedŸ jest prosta!
Kto kwiaty zapyla, gdy nadchodzi wiosna?
Kto wonny miód tworzy?
Jab³onkom pomaga bujny plon wydaæ?
Naszych pszczó³ gromada!
A kto s³odki miodek jada,
Zdrowiu swemu dopomaga?
Lepiej zatem udaæ siê po miód do pasieki,
Ni¿ po sztuczne witaminy do apteki!

Justyna Lonycz

Pszczo³y
s¹ potrzebne
Pszczó³ki du¿o lataj¹
I do ludzi mówi¹, ¿e weso³e ¿ycie maj¹.
Nie znam zbyt wielu pszczó³ek,
Coraz ich mniej na œwiecie.
Morduj¹ je z³e szerszenie
I osy - czy¿ nie wiecie?!
Bez pszczó³ek œwiat nasz ca³y
Barwy kwiatów postrada.
I znikn¹æ mo¿e przy tym ca³a ludzi gromada,
Jeœli nam pszczó³ek zabraknie.
Wiêc chroniæ je nale¿y
I wiedzê o nich rozprzestrzeniaæ
Wœród dzieci i m³odzie¿y!

Wojciech Lonycz
Autorzy zaprezentowanych wierszy proszeni s¹ o kontakt z Katarzyn¹ Rzeczkowsk¹
w celu odebrania nagród ksi¹¿kowych.

Repertuar
na najbli¿sze
tygodnie
Sobotnie poranki dla dzieci (wszystkie
projekcje zaczynaj¹ siê o godz. 10, koñcz¹
zaœ krótkim filmem z serii „La Linea”):
19 grudnia - „Mami Fatale” (5 odcinków, ok. 50 minut);
26 grudnia - „Dziwne przygody Kozio³ka Mato³ka” (4 odcinki, ok. 45 minut);
2 stycznia 2016 - „Król Maciuœ Pierwszy” (film familijny, 1,5 godz.).
Widzów doros³ych zapraszamy na kulturalne popo³udnia z filmami, przed którymi
poka¿emy kronikê filmow¹ z 1990 r. O tym,
który film poka¿emy 31 grudnia i 2 stycznia,
zdecyduj¹ widzowie g³osuj¹cy na któryœ
z poni¿szych tytu³ów:
1. „Wyjœcie awaryjne” (1982) - polska
komedia z Bo¿en¹ Dykiel w roli g³ównej.
2. „Boisko bezdomnych” (2008) - polski
film obyczajowy z Marcinem Dorociñskim.
3. „Austin Powers” - zwariowana komedia akcji (Niemcy/USA, 1997).
4. „Jasminum” (2006) - magiczna polska
komedia obyczajowa w re¿. Jana Jakuba Kolskiego.
5. „Poci¹g” (1959) - dramat psychologiczny w re¿. Jerzego Kawalerowicza.
6. „Wymyk” (2011) - dramat obyczajowy, mocne kino z Robertem Wiêckiewiczem
w roli g³ównej.
7. „Poszukiwany poszukiwana” (1973) polska komedia w re¿. Stanis³awa Barei, z brawurow¹ rol¹ Wojciecha Pokory.
8. „Amator” (1979) - genialne dzie³o
Krzysztofa Kieœlowskiego z Jerzym Stuhrem
w tytu³owej roli.
Proszê wybraæ film, jaki chcieliby Pañstwo
obejrzeæ, i wys³aæ jego tytu³ na adres mailowy - k.rzeczkowska@swieradowzdroj.pl
Film, który bêdzie cieszyæ siê najwiêkszym
zainteresowaniem, zostanie wyemitowany 31
grudnia o godz. 1600, a drugi w kolejnoœci,
wybrany przez Pañstwa, poka¿emy 2 stycznia o godz. 1530.
Na propozycje czekamy do 31 grudnia
do godz. 1200. Proszê œledziæ stronê internetow¹ miasta - www.swieradowzdroj.pl – na
której kilka godzin przez projekcj¹ podane
zostan¹ tytu³y wybranych filmów.
Zapraszamy wszystkich do zabawy!

Uk³ad z choink¹
Warsztaty sk³ada³y siê z zajêæ teoretycznych „Co to jest Uk³ad S³oneczny?”. W trakcie tych zajêæ uczniowie mogli dowiedzieæ siê,
jak wygl¹daj¹ poszczególne planety oraz
czym siê charakteryzuj¹. Zajêcia prowadzone by³y z wykorzystaniem nowych programów multimedialnych.
Druga czêœæ warsztatów to zajêcia prak-

tyczno-plastyczne, polegaj¹ce na robieniu
planet-bombek oraz gwiazdek na choinkê
i przystrajaniu drzewka w holu na „Izerskiej
£¹ce” - w „Œwi¹teczny Uk³ad S³oneczny”, jak
równie¿ na tworzeniu szopki ekologicznej.
Zajêcia bardzo siê dzieciom podoba³y,
a my serdecznie dziêkujemy Nadleœnictwu
Œwieradów-Zdrój - za piêkn¹, du¿¹ choinkê!

Kurs pszczelarski rozpoczêty

W warsztatach poœwiêconych Uk³adowi
S³onecznemu, odbywaj¹cych siê 4, 8 i 11
grudnia, wziê³y udzia³ dzieci ze szkó³ podstawowych i gimnazjów z Mirska, Smolnika oraz
Œwieradowa. Ka¿de dziecko otrzyma³o s³odki poczêstunek, w zwi¹zku z tym, i¿ by³ to
okres oko³o Miko³ajowy. Dzieci, które zrobi³y naj³adniejsze ozdoby choinkowe, otrzyma³y drobne prezenty.

£¹ka i M³yn - to wci¹gaj¹ce!
Zajêcia na „Izerskiej £¹ce” oraz w „Czarcim M³ynie” maj¹ na celu przede wszystkim:
 rozbudzenie wra¿liwoœci ekologicznej wœród dzieci, uwra¿liwienie na piêkno
przyrody oraz mo¿liwoœci ochrony œrodowiska, ze szczególnym uwzglêdnieniem
ochrony pszczó³,
 zapoznanie siê ze zdrow¹ ¿ywnoœci¹ i zdrowym trybem ¿ycia,
 zapoznanie siê z tematyk¹ ciemnego nieba,
 integrowanie klas lub grup zorganizowanych.
Na naszych warsztatach dzieci siê nie nudz¹, poniewa¿ ucz¹ siê poprzez zabawê oraz aktywne uczestnictwo w zajêciach. Ze wzglêdu na formy pracy, grupy powinny liczyæ od 15 do 25 osób (wiêksze grupy tak¿e mile widziane, jednak gdy uczestników przyjdzie zbyt wielu, nie bêd¹ mo¿liwe warsztaty pieczenia chleba).
Oferta skierowana jest dla przedszkoli, szkó³ podstawowych, gimnazjów oraz
grup zorganizowanych. Oferta jest elastyczna, dostosowana do ró¿nych grup wiekowych. Szczegó³y ustalamy indywidualnie z ka¿d¹ grup¹ przed przyjazdem. Zajêcia
s¹ bezp³atne.
Obiekty s¹ ze sob¹ po³¹czone i warsztaty prowadzone s¹ we wspó³pracy.
Dane kontaktowe: Katarzyna Rzeczkowska „Izerska £¹ka” - tel. 75 617 14 42,
k.rzeczkowska@swieradowzdroj.pl
Piotr Bigus „Czarci M³yn” - tel. 75 78 45 325, p.bigus@swieradowzdroj.pl
Jako ¿e do koñca roku miejsc na warsztatach ju¿ nie ma, rezerwacji prosimy
dokonywaæ na pocz¹tku stycznia 2016 r.
Jednoczeœnie zapraszamy do wspó³pracy wolontariuszy, którzy pomogliby w organizacji warsztatów, poprawiaj¹c tym samym „przepustowoœæ” £¹ki i M³yna i wzmacniaj¹c edukacyjn¹ rolê obu obiektów.

Na pierwsze zajêcia 5 grudnia przysz³o ponad 30 zapisanych kursantów. Zajêcia prowadzi³
doœwiadczony pszczelarz oraz wyk³adowca Henryk Kamaszuk. Pierwsze zajêcia dotyczy³y tematu: „Ule i sprzêt pasieczny”. Trzymamy kciuki, aby wszyscy wytrwali do koñca, czyli mniej
wiêcej do po³owy marca 2016 r.
Nasze izerskie pszczo³y potrzebuj¹ pomocy izerskich pszczelarzy!

Jesteœ zainteresowany nowym filmem
na „Izerskiej £¹ce”?
Informujemy, i¿ k¹cik kinowy na „Izerskiej £¹ce" odwiedzi³o ju¿ pond 560 osób
i cieszy siê on coraz wiêkszym zainteresowaniem. Filmy mamy doskona³e, jednak
nowych tytu³ów wci¹¿ w repertuarze nie
ma. Jeœli jesteœ zainteresowany kupnem
nowego filmu, hitu ekranowego, i udostêpnieniem go w naszej piêknej, nowoczesnej sali kinowej dla mieszkañców Œwieradowa lub np. dla w³asnych goœci, zadzwoñ pod nr 75 617 14 42 lub napisz k.rzeczkowska@swieradowzdroj.pl
Jeden oficjalny pokaz to koszt od 500
do 900 z³.
Dziêkujemy za wsparcie naszej kinowej inicjatywy.
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Koszykówka

P³ywanie
3 listopada w Lubaniu odby³y siê pó³fina³y powiatowe w koszykówce
gimnazjów. Nasi uczniowie w swojej grupie eliminacyjnej pokonali gimnazjum z Pisarzowic 13:6 i Gimnazjum Nr 3 w Lubaniu - 16:7 i zajêli pierwsze
miejsce.
17 listopada w fina³e powiatowym, który równie¿ odby³ siê Lubaniu,
w pierwszym meczu ulegli swoim rówieœnikom z Leœnej 9:12 i w meczu
o br¹zowy medal ponownie spotkali siê z lubañsk¹ „trójk¹”, wygrywaj¹c
11:6 i zajmuj¹c ostatecznie trzecie miejsce w powiecie. Dru¿yna wystêpowa³a w sk³adzie: Szymon Stachnik, Kacper Witczak, Jakub ¯urawski, Robert Pazowski, Jakub Gruszecki, Maciej Dru¿ga, Szymon Chmielowiec,
Sebastian Syrewicz i Klaudiusz Ferenc.

Jarmark w hali

Na jarmarku czêœæ stoisk oferowa³a towary dla cia³a (powy¿ej), inne - dla
ducha (poni¿ej), nie brakowa³o te¿ akcentów bo¿onarodzeniowych.
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12 i 13 grudnia w hali spacerowej
Domu Zdrojowego odbywa³ siê
„Izerski Jarmark Rêkodzie³a i Sztuk
Wszelakich”, który zgromadzi³ ok.
50 wystawców i przyci¹gn¹³ t³umy
zwiedzaj¹cych, wœród których by³o
te¿ wielu kupuj¹cych.

18 listopada w Lubaniu odby³ siê fina³ powiatowy w Dru¿ynowych Zawodach P³ywackich (na basenie 8 x 25
m) uczniów szkó³ podstawowych. Uczniowie SP nr 1 udowodnili, ¿e coraz lepiej radz¹ sobie w tej dyscyplinie
sportowej. Dziewczêta wystêpuj¹ce w sk³adzie: Nikola Sz³amas, Iga Jurczak, Wiktoria Pazowska, Agata Szaniawska, Ewelina Prusiewicz, Maja Piotrowiak, Natalia Chmielowiec, Aleksandra Marcinkowska i Natalia Czerwiñska,
zajê³y drugie miejsce w powiecie. Miejsce ni¿ej, czyli trzecie, zajêli ch³opcy: Micha³ Jab³onowski, Szymon Sautycz, Brunon Ry¿ak, Dominik Adam, Arkadiusz Kluczyñski, Marcin Kalmuk, Kacper Krzeszewski i Bruno Skrzyñski.
Miros³aw Kijewski

Jak bezpiecznie robiæ przedœwi¹teczne zakupy?
Przed œwiêtami Bo¿ego Narodzenia sklepy przygotowuj¹ atrakcyjne oferty i liczne promocje,
chc¹c skusiæ klientów do zakupu.
Podjêta pod wp³ywem chwili decyzja nie zawsze okazuje siê trafiona. Czasem zmieniamy zdanie ju¿
chwilê po wyjœciu ze sklepu, a czasem zdarza siê, ¿e chcemy zwróciæ nieudany prezent.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów przypomina konsumentom
o ich prawach oraz na co zwróciæ
uwagê, kupuj¹c produkty przed
œwiêtami.
Kupuj¹c prezent w tradycyjnym
sklepie upewnijmy siê, czy mo¿emy go zwróciæ lub wymieniæ; sklepy nie maj¹ obowi¹zku przyjmowania zwrotu pe³nowartoœciowego towaru - jednak mog¹ same ustaliæ
regu³y zwracania lub zamiany produktów, których powinny przestrzegaæ,
Je¿eli stwierdzimy, ¿e zakupiony towar jest wadliwy, mo¿emy z³o¿yæ reklamacjê. Sk³adamy j¹ w sklepie, gdzie kupiliœmy towar, najlepiej
pisemnie.
Towary kupione w promocji lub
na wyprzeda¿y podlegaj¹ reklamacji podobnie jak produkty, których
obni¿ka nie dotyczy (w ci¹gu 2 lat)
Wiêcej praw mamy, gdy kupu-

jemy przez internet. Prezenty kupione w sieci mo¿na zwróciæ. Musimy jednak o tym powiadomiæ
sprzedawcê na piœmie w ci¹gu 14
dni od momentu odbioru towaru.
Z tego prawa mo¿emy skorzystaæ
nawet wtedy, gdy otworzyliœmy
opakowanie (z wyj¹tkiem p³yt CD
czy DVD oraz programów komputerowych). Towar odsy³amy sprzedawcy zazwyczaj na w³asny koszt.
Nie trzeba podawaæ powodu, dla
którego rezygnujemy z zakupu.
Kupuj¹c ¿ywnoœæ nale¿y dok³adnie czytaæ etykiety. Opakowanie powinno zawieraæ m.in. nastêpuj¹ce informacje: termin przydatnoœci do spo¿ycia lub datê minimalnej trwa³oœci, iloœæ sk³adników i ich
wykaz. Data minimalnej trwa³oœci
dotyczy okresu, do którego prawid³owo przechowywany produkt
spo¿ywczy zachowuje wszystkie
swoje w³aœciwoœci. Natomiast terminem przydatnoœci do spo¿ycia
okreœla siê wyra¿eniem „nale¿y spo¿yæ do...” - oznacza on, ¿e po danym dniu produkt nie nadaje siê do
spo¿ycia. Kupuj¹c wêdliny sprzedawane luzem warto zapytaæ sprzedawcê, co tak naprawdê kupujemy,
w szczególnoœci z jakiego miêsa
zosta³y wyprodukowane i ile wody
zawieraj¹.
Uwaga na promocyjne gratisy!
Bardzo czêsto promocyjne oferty,
przede wszystkim super- i hipermarketów, daj¹ z³udne poczucie
oszczêdnych zakupów. Wybieraj¹c

produkt z gratisem sprawdŸmy, czy
rzeczywiœcie jest on darmowy.
Mo¿e siê okazaæ, ¿e za taki zestaw
bêdziemy musieli zap³aciæ wiêcej ni¿
gdybyœmy ka¿d¹ z tych rzeczy kupili osobno.
Uwaga te¿ na przedœwi¹teczne
kredyty! Ze szczególn¹ ostro¿noœci¹ nale¿y podchodziæ do ofert
„szybkich i tanich” po¿yczek, proponowanych g³ównie przez instytucje niebêd¹ce bankami. Zdarza
siê, ¿e poœrednicy kredytowi przedstawiaj¹ tylko korzystne aspekty
umowy, informuj¹c o niskich odsetkach, natomiast nie wspominaj¹
o wysokich dodatkowych kosztach. Zatem sprawdŸmy, jaki jest
ca³kowity koszt kredytu, bo „œwi¹teczne” nie musi byæ „okazyjne”.
Nie podpisujmy umów bez ich dok³adnego przeczytania.
Agnieszka Cichoñ

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

Zorientowani na marsze
Œwietlica Œrodowiskowa UL, funkcjonuj¹ca w Miejskim
Zespole Szkó³, a finansowana ze œrodków Miejskiej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych, dzia³a od 21
stycznia 2002 r. Priorytetem pracy jest praktyczna realizacja wybranych elementów Gminnego Programu Profilaktyki, dbanie o prawid³owy i mo¿liwie wszechstronny rozwój
dzieci znajduj¹cych siê pod opiek¹ œwietlicy, nauka radzenia sobie z rozwi¹zywaniem problemów, doskonalenie kompetencji spo³ecznych oraz anga¿owanie siê w konstruktywne formy spêdzania czasu wolnego.
Dzia³ania edukacyjne, profilaktyczne, wychowawcze, opiekuñcze i wspó³praca z rodzin¹ realizowane s¹ w oparciu
o programy edukacyjne, takie jak: „Zachowaj trzeŸwy umys³”,
„Zdrowo jem, wiêcej wiem”, „Siedem kroków”, „Spójrz inaczej”, „Turystyka w Przysz³oœci - Zawód Przewodnika”
oraz „Sport i Sztuka – Zabawa i Nauka”.
Oferta zajêæ dostosowana jest do wieku uczestników
(z uwzglêdnieniem absolwentów szko³y). Wspólne do wszystkich poziomów s¹ wycieczki, imprezy sportowe, wystêpy artystyczne, wolontariat Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy, rajdy, a Rodzinne i Miko³ajkowe Marsze na Orientacjê
wpisa³y siê na sta³e do kalendarza imprez gminnych.
Listopad to czas, kiedy Ma³e Pszczó³ki z UL-a bior¹ udzia³
w Rajdzie Katarzynkowym, a Du¿e - w Andrzejkowym „Brzegiem rzeki Kwisy”. W tym roku dopisa³a frekwencja: w pierwszym wziê³o udzia³ 70 dzieci, z czego 35 zda³o egzamin i zosta³o pasowanych na Œwieradowskiego Or³a, a w drugim (jubileuszowym) - 85 wielbicieli wêdrowania.
Zaproszenie Œwietlicy Œrodowiskowej przejêli opiekunowie z Gryfowa, Rz¹sin, Lwówka i Jeleniej Góry. Wieczorny
spacer szlakiem zielonym do Czerniawy na nocleg, konkurs
kulinarny, wiedzy o Œwieradowie-Zdroju i Górach Izerskich,
program ogniskowy, zabawy integracyjne, degustacja wody ze Ÿród³a „Jan”, zwiedzanie Czerniawy, „Czarciego M³yna”, poranek na „Izerskiej
£¹ce” - to atrakcje przygotowane z myœl¹
o uczczeniu dziesiêciolecia naszej imprezy, w której wysokim poziomem wiedzy wykaza³y siê dzieci i m³odzie¿ ze Œwietlicy UL, zdobywaj¹c czo³owe lokaty w poszczególnych kategoriach wiekowych. Konkurs wiedzy, przygotowany przez przewodnika sudeckiego Bartosza Kijewskiego, wygra³y: Katarzyna Salawa, Kamila Zgliñska i Oliwia Goj¿ewska.
4 i 5 grudnia odby³y siê trzy rundy dzienne
Miko³ajkowych Marszów na Orientacjê po³¹czone z projektem edukacyjnym „Minera³y i Ska³y Poznaj - Dotknij - ZnajdŸ - z geologi¹ za pan

brat” (Stowarzyszenie Po³udniowo-Zachodnie Forum Samorz¹du Terytorialnego „Pogranicze” - na potrzeby realizacji
projektu „Historia zaklêta w kamieniu, czyli lubañskie i lwóweckie tradycje gemmologiczne”), promuj¹cym aktywny
i zdrowy tryb ¿ycia. Z kolei „Kryszta³owy poranek” i „Kryszta³ górski” - to nazwy etapów przygotowanych przez przewodnika Adama Pablowa dla 223 uczestników w wieku od
roku do 64 lat (z dominacj¹ gimnazjalistów).
Zakoñczeniem Miko³ajkowych MnO by³ ciep³y posi³ek
i wrêczenie pucharów, medali, dyplomów i nagród ufundowanych ze œrodków Miejskiej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w Œwieradowie-Zdroju.
Kategoria Familijna: I miejsce - rodzina Prusiewiczów, II rodzina Szaniawskich, III - rodzina Salawów.
Kategoria dzieciêca: I - Filip Marcinkowski, II - Julia i Jakub Pa³ysowie oraz Bruno Skrzyñski, III - Mieszko Palbow,
Alicja Jasku³owska, Wiktoria Kolasiñska i Aleksander Hryñko
Kategoria m³odzie¿owa: II - Maciej Godlewski i Damian
Chomiak, III - Marcin Ziemniak i Alan Smyksy.
Najm³odsi uczestnicy: Stasiu Kijewski, Amelka Idzik, Bart³omiej Król i Mieszko Palbow.
Organizatorzy serdecznie dziêkuj¹ Wojciechowi Królowi
- za skrupulatne liczenie punków uczestnikom, Adamowi Palbowowi i Paw³owi Idzikowi - za budowê etapów oraz rozstawienie i zbieranie punków kontrolnych, Marii Salawie i Stanis³awowi £ojce - za pomoc w sztabie, a El¿biecie Mitkiewicz,
Gra¿ynie Dering, Bogus³awie Frankiewicz, Danucie Kropid³owskiej, Aleksandrze Kuklik i Magdalenie Lonycz - za
wspieranie dzia³añ Œwietlicy Œrodowiskowej UL i pomoc
w opiece nad uczestnikami wycieczek i rajdów.
Teresa Fierkowicz

W poprzednim numerze „Notatnika” przedstawiaj¹c losy polskiej
rodziny Zagajewskich w Kazachstanie, skojarzyliœmy remontowane przez
Sergieja samochody GAZ-51 z popularnymi gazikami, na co natychmiast zareagowali œwieradowscy znawcy motoryzacji, którzy szybko
sprostowali, ¿e GAZ-51 to by³y ciê¿arówki, a gazik to by³ GAZ-67,
zast¹piony przez model GAZ-69. Dziêkujê znawcom motoryzacji za
b³yskawiczn¹ reakcjê na mój b³¹d (który w dobie Wikipedii nie powinien siê w ogóle zdarzyæ), a Sergieja Zagajewskiego za ten b³¹d pragnê
gor¹co przeprosiæ.
Jest te¿ pozytywny oddŸwiêk tekstu - otó¿ Irma Golanowska, przeczytawszy o k³opotach pani Sofii z maszyn¹ do szycia, nieodp³atnie przekaza³a jej swoj¹ maszynê (ca³kiem sprawn¹), za co Sofia gor¹co
i serdecznie darczyñcy dziêkuje.
Informujemy te¿, ¿e rodzina odebra³a decyzje potwierdzenia obywatelstwa polskiego, Sergiej i Sofia zostali zatrudnieni w „Bia³ym Kamieniu”, a Wiktoria, która w Kazachstanie uprawia³a ³y¿wiarstwo szybkie,
liczy na to, ¿e bêdzie mog³a zabieraæ siê z tymi rodzicami, którzy zamierzaj¹ ze swymi dzieæmi jechaæ na lodowisko. Jeœli ktoœ chcia³by spe³niæ
proœbê Wiktorii, proszony jest o kontakt telefoniczny z Sergiejem pod
nr. 513 502 267.

Szlachetne
zdrowie...

Donios³a chwila - pasowanie uczniów na Œwieradowskich Or³ów.

OG£OSZENIE
Przypominamy, ¿e z dniem 31 stycznia 2016 r. mija termin z³o¿enia oœwiadczenia o wartoœci sprzeda¿y poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych osi¹gniêtej w roku
2015. Tego samego dnia mija równie¿ termin wniesienia
I raty za korzystanie z zezwoleñ na sprzeda¿ napojów
w 2016 roku.
Dope³nienie powy¿szego obowi¹zku jest warunkiem zachowania przez przedsiêbiorcê uprawnieñ do kontynuowania sprzeda¿y napojów alkoholowych.
1 stycznia 2016 r. wejd¹ w ¿ycie zmiany przepisu art. 18
ust. 12a i art. 18 ust. 12b ustawy z 26 paŸdziernika 1982 r.,
o wychowaniu w trzeŸwoœci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1286), które stanowi¹, i¿:
12a. W przypadku, o którym mowa w ust. 12 pkt 5 lit. a,
zezwolenie wygasa z up³ywem 30 dni od dnia up³ywu terminu
dope³nienia obowi¹zku z³o¿enia oœwiadczenia , o którym mowa
w art. 111 ust. 4, je¿eli przedsiêbiorca w terminie 30 dni od dnia
up³ywu terminu do dokonania czynnoœci okreœlonej w ust.

Z Kazachstanu do Polski

12 pkt. 5 lit. a nie z³o¿y oœwiadczenia wraz z jednoczesnym
dokonaniem op³aty dodatkowej w wysokoœci 30 proc. op³aty
okreœlonej w art. 111 ust. 2.
12b. W przypadku, o którym mowa w ust. 12 pkt 5 lit. b,
zezwolenie wygasa z up³ywem 30 dni od dnia terminu dope³nienia obowi¹zku dokonania op³aty w wysokoœci okreœlonej
w art. 111 ust. 2 i 5, je¿eli przedsiêbiorca w terminie 30 dni od
dnia up³ywu terminu do dokonania czynnoœci okreœlonej
w ust. 12 pkt. 5 lit. b nie wniesie raty op³aty okreœlonej w art.
111 ust. 2 albo 5, powiêkszonej o 30 proc. tej op³aty.
Przedsiêbiorca, którego zezwolenie wygas³o z powy¿szych
przyczyn, mo¿e wyst¹piæ z wnioskiem o wydanie nowego
zezwolenia nie wczeœniej ni¿ po up³ywie 6 miesiêcy od dnia
wydania decyzji o wygaœniêciu zezwolenia.
Przypominamy równie¿, ¿e termin wniesienia II raty up³ywa 31 maja, a III raty - 30 wrzeœnia 2016 r. (HS)

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)
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TYROLSKA CHATA

Na wejściu przystawka i trzy ciepłe dania, bufet szwedzki z przekąskami. W Nowy
Rok szampan dla każdej pary.
Dobrą zabawę zapewnia DJ BOLO.
Cena − 200 zł od osoby, all inclusive, open bar, początek − godz. 2000.
Zapisy w restauracji (ul. Zakopiańska 17), telefonicznie pod nr. 607 694 827 lub
603 100 247 oraz drogą elektroniczną − rezerwacja@tyrolskachata.pl

REZYDENCJA BASIEÑKA

Na bal sylwestrowy Rezydencja BASIEŃKA zaprasza od godz. 20 do 4 .
W przerwach między tańcami, do których muzycznie poprowadzi DJ Mariusz,
kuchnia poleca dania gorące − schab w sosie z ziemniaczkami i surówką, chili con
carne, ziemniaczek zapiekany, barszcz z pasztecikiem – oraz zimne przekąski −
półmisek mięs pieczonych, śledzik w oleju, galaretka z drobiu, sałatka z tortelini,
szynka zawijana z pastą, a ponadto ciasto, napoje zimne i gorące. Alkohol (w tym
również szampan) we własnym zakresie.
Wstęp 150 zł od osoby. Zapisy w „Basieńce”, ul. Leśna 4, tel. 600 591 947.
00

Wychowawcy Œwietlicy Œrodowiskowej UL
zapraszaj¹ 29 grudnia w godz. 1600-1900
na V Bal Sylwestrowy dla dzieci i m³odzie¿y.
W programie: dobra muzyka
(mechaniczna), nauka tañców
integracyjnych, konkursy, wybory
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ŒWIERKOWA KARCZMA

Jak co roku, gospodarz proponuje dwa rozwiązania:
 Rezerwacja miejsca wraz z specjalnym na ten dzień menu sylwestrowym (75
zł od osoby).
 Sama rezerwacja miejsca z możliwością zamówienia dań gorących, przeką−
sek i napojów po cenach z karty sylwestrowej (40 zł od osoby).
Dla wszystkich gości lampka szampana gratis. Początek o godz. 2000. Rezerwa−
cja w karczmie (ul. Nadbrzeżna 4), telefonicznie pod nr 501 125 614 lub elektro−
nicznie − kontakt@swierkowakarczma.pl
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Króla i Królowej Balu!

Bêdzie siê dzia³o!
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