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NOTATNIK nr 8 (225) zostanie dostarczony do punktów kolporta¿u 16 sierpnia br.

Woja¿e œwieradowian po Europie...

Kariera Jêdrzeja Tomczyka, œwieradowskiego tenora, wydaje siê ostatnio nabieraæ rozpêdu,
o czym najlepiej œwiadczy powy¿sza fotografia - gdzie bowiem móg³by œpiewak znaleŸæ zaszczytniejsze dla siebie miejsce, jak nie przed Teatrem Bolszoj w Moskwie? Tam w³aœnie stan¹³
Jêdrzej, który uczestniczy³ w Moskwie w kolejnym turnieju tenorów, o czym piszemy na str. 10.

Pa³ac w Peles w Transylwanii (czy¿ na pierwszy rzut oka nie przypomina nieco naszego „Marzenia”?), by³ niegdyœ letni¹ rezydencj¹ królów rumuñskich. Obecnie jest tu muzeum, w którym
zgromadzono licz¹c¹ m.in. 4.000 sztuk kolekcjê broni i zbroi, odwiedzone niedawno przez
uczestnicz¹cych w programie Erasmus+ œwieradowskich uczniów. Piszemy o tym na str. 3 i 4.

...i œwieradowskie ¿ycie kulturalne

Goœcinne progi Biorezydencji ju¿ po raz siódmy goœci³y uczestniczki pleneru lekarzy maluj¹cych
z Poznania. Pobyt artystek zakoñczy³ tradycyjny wernisa¿ (a w przeddzieñ mia³y wyk³ad o dermatologii malarskiej), o czym szczegó³owo piszemy na str. 10.

Po kilku latach wróci³o do Œwieradowa „Lato z radiem”, tym razem nie na koniec swej wakacyjnej trasy, lecz na pocz¹tek - 3 lipca na stadionie zaprezentowa³y siê trzy zespo³y, a koncert
zainaugurowa³a grupa Oddzia³ Zamkniêty (na zdjêciu). Fotorelacja z wydarzenia na str. 9.

URZ¥D MIASTA
ul. 11 Listopada 35
PARTER

Burmistrz Miasta – Roland Marciniak: 75 7816-119; Sekretariat Burmistrza – Krystyna Kisiel: 75 78-16-489, fax 75 78-16-585 - pok.
1d; Skarbnik – Iwona Kosmala: 75 78-16-234
- pok. 1a; op³aty za u¿ytkowanie wieczyste, op³ata uzdrowiskowa - Katarzyna Barczyszyn, kadry – Ma³gorzata Milichiewicz, zagospodarowanie odpadów komunalnych - Magdalena
Buczko, czynsze, op³ata za wodê i œcieki – Jowita Worotnicka: 75 78-16-659 - pok. 1b; podatki i op³aty lokalne - Anna Leœniak,wymiar
podatku od nieruchomoœci - Magdalena Szukiewicz - 75 78-16-452 - pok. 1c; sprawozdawczoœæ bud¿etowa, VAT - Katarzyna Duda, sprawy bud¿etowe – Ewelina Ostrowska-May - 75
78-17-092 - pok. 3; zastêpca kierownika Urzêdu Stanu Cywilnego, dzia³alnoœæ gospodarcza
– Danuta ¯y³kiewicz: 75 78-16-344; meldunki i dowody osobiste, zezwolenia na sprzeda¿
napojów alkoholowych – Halina Stettner: 75
78-16-929 - pok. 1f (obok sekretariatu). Ksiêgowoœæ oœwiaty – Magdalena Buczko, Marta
Rejman-Sergiejczuk: 75 78-16-896 - pok. nr
14.

I PIÊTRO

Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej - pok. nr
10, 11 i 12. Sekretariat: 75 78-16-321, kierownik – Agnieszka Moroz: 75 78-16-230.

II PIÊTRO

PROGRAM OPERACYJNY
POMOC ¯YWNOŒCIOWA
2014-2020

Rusza kolejna edycja pomocy ¿ywnoœciowej
W czerwcu parafia pw. Podwy¿szenia
Krzy¿a Œwiêtego w Œwieradowie-Zdroju
(Czerniawie) zakoñczy³a dystrybucjê artyku³ów spo¿ywczych w ramach Programu Operacyjnego Pomocy ¯ywnoœciowej 20142020, wspó³finansowanego ze œrodków Unii
Europejskiej, z Europejskiego Funduszu
Pomocy Najbardziej Potrzebuj¹cym. Instytucj¹ Zarz¹dzaj¹c¹ w ramach Programu by³o
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spo³ecznej, a Instytucj¹ Poœrednicz¹c¹ - Agencja Rynku Rolnego.
Dziêki Caritas Polska uda³o siê wesprzeæ
228 osób zamieszkuj¹cych w gminach Œwieradów oraz Leœna. Ka¿dy z nich w ramach „Podprogramu 2016” od sierpnia 2016 r. do czerwca br. otrzyma³ takie produkty, jak: makron, ry¿,
herbatniki, mleko, ser ¿ó³ty, groszek z marchewk¹, fasolê, koncentrat pomidorowy, powid³a œliwkowe, gulasz wieprzowy, filety
z makreli, szynkê drobiow¹, szynkê wieprzow¹,
pasztet wieprzowy, cukier i olej. Ogó³em w cza-

Masz sprawê do radnego? Zadzwoñ, napisz!

Referat Gospodarki Nieruchomoœciami i Zagospodarowania Przestrzennego – Rafa³ May (kierownik) , Joanna Szczekulska - 75 78-17-297.
Sekretarz – Sylwia B³aszczyk; zamówienia publiczne – Monika Sautycz: 75 78-16-471 - pok.
21a; Referat Gospodarki Miejskiej, Inwestycji i
Ochrony Œrodowiska, kierownik – Eugeniusz
Grabas: 75 78-17-071 - pok. 21b; gospodarka
mieszkaniowa - W³adys³aw RzeŸnik, utrzymanie czystoœci, organizacja ruchu drogowego,
oœwietlenie drogowe i parkowe - Grzegorz Zaj¹c, funkcjonowanie systemu odbioru odpadów komunalnych - Marcin Roso³ek: 75 7816-324 - pok. 21c; Anna Mazurek, Mariusz
Pysz, Wojciech Cielecki: 75 78-16-970 - pok.
21d; wodoci¹gi i kanalizacja – Izabela Jurczak,
ochrona œrodowiska - Kamila JednorowskaMêcina: 75 78-16-343 - pok. 22. Referat Promocji Gminy, Turystyki, Kultury i Sportu, kierownik – Dorota Marek: 75 71-36-482 - pok.
23; turystyka, kultura i sport – Monika HajnyDaszko: 75 71-36-483; informatyk - Tomasz
Chmielowiec - 75 71-36-483, fax 75 78-16221 - pok. 24b. Inspektor ds. organizacyjnych
i oœwiatowych – Jolanta Bobak; zamówienia
publiczne - Katarzyna Matelska: 75 78-17-668
- pok. 24c.

RADNI RADY MIASTA

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

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

III PIÊTRO

UM ul. Pi³sudskiego 15

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

OŒWIATA I KULTURA

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

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

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

sie ca³ego programu ka¿da zakwalifikowana
osoba otrzyma³a ponad 48 kilogramów artyku³ów spo¿ywczych z 6 grup towarowych
(miêsne, skrobiowe, mleczne, warzywno-owocowe, cukier i olej) - ³¹cznie 10.987,2 kg. Warto
zaznaczyæ, ¿e wszystkie osoby, które zosta³y
zakwalifikowane do programu przez oœrodki
pomocy spo³ecznej, tak¹ pomoc otrzyma³y.
Ledwo zakoñczy³ siê okres sprawozdawczoœci i rozliczeñ w ramach „Podprogramu
2016”, a ju¿ szykujemy siê do „Podprogramu
2017”. Osoby i rodziny do otrzymania pomocy ¿ywnoœciowej ponownie bêd¹ kwalifikowane przez Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Œwieradowie oraz Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Leœnej. Przypominam, ¿e
pomoc ¿ywnoœciowa mo¿e byæ wydawana
osobom spe³niaj¹cym kryteria kwalifikowalnoœci do statusu osoby najbardziej potrzebuj¹cej, czyli osób znajduj¹cych siê w trudnej sytuacji ¿yciowej, spe³niaj¹cych kryteria okreœlone w art. 7 ustawy o pomocy spo³ecznej i

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

Godziny pracy UM

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,
antonizwierzynski@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

których dochód nie przekracza 200 proc. kryterium dochodowego, uprawniaj¹cego do skorzystania z pomocy spo³ecznej - 1268 z³otych
dla osoby samotnie gospodaruj¹cej i 1028 z³otych dla osoby w rodzinie.
Bardzo proszê wszystkie osoby, kwalifikuj¹ce siê do programu o zg³aszanie siê w sierpniu do oœrodków pomocy spo³ecznej po skierowania, które nale¿y dostarczyæ do Szko³y
Podstawowej nr 2 lub do czerniawskiej parafii.
Ma³gorzata Gettner

Zaplanowaliœmy,
zarobiliœmy,
wyjechaliœmy!
W tym roku szkolnym my, cz³onkowie Spó³dzielni Uczniowskiej „Or³y Biznesu”, dzia³aj¹cej w Szkole
Podstawowej nr 2, zaplanowaliœmy, ¿e tegoroczna
praca zostanie uwieñczona wspólnym wyjazdem. Aby
ten plan zrealizowaæ, trzeba by³o zarobiæ spor¹ sumê
pieniêdzy, aby wszyscy cz³onkowie mogli w tym uczestniczyæ.
Dlatego te¿ pracowaliœmy zgodnie z planem, systematycznie piekliœmy ciasta, które sprzedawaliœmy
zarówno na terenie szko³y, jak i okolicznych jarmarkach. Wspó³organizowaliœmy imprezy okolicznoœciowe wraz z Samorz¹dem Uczniowskim. Wyprodukowaliœmy stroiki œwi¹teczne (wielkanocne) i ozdoby
choinkowe, które rozesz³y siê jak œwie¿e bu³eczki,
i codziennie prowadziliœmy nasz ma³y sklepik, który
z miesi¹ca na miesi¹c oferowa³ coraz to bardziej urozmaicon¹ gamê produktów spo¿ywczych i szkolnych.
Dziêki tym dzia³aniom zarobiliœmy 3.512,96 z³,
z czego 1.058,88 z³ zainwestowaliœmy w materia³y
plastyczne i spo¿ywcze, w celach produkcyjnych. Czystego zysku zosta³o nam 2.454,08 z³. To dziêki tym
funduszom wyjechaliœmy do Wroc³awia, aby zwiedziæ ZOO i zjeœæ coœ pysznego.

Str. 3 

Punkty kolporta¿u
NOTATNIKA ŒWIERADOWSKIEGO
ŒWIERADÓW - sklep EKO (ul. Sienkiewicza), sklep odzie¿owy A&J

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

Od 1 listopada 2016 r. do 31 paŸdziernika br. na mocy uchwa³y Rady Miasta Œwieradów-Zdrój nr XXXII/163/
2016 z 30 wrzeœnia ub. r. ceny wody i œcieków oraz wysokoœæ op³aty abonamentowej pozostaj¹ bez zmian
i wynosz¹: woda 4,37 z³/m 3, œcieki - 4,92 z³/m 3, sta³a op³ata abonamentowa - 4,94 z³ za miesi¹c.
Zmianie nie ulega te¿ stawka za przy³¹czenie nieruchomoœci do urz¹dzeñ wodoci¹gowych oraz kanalizacyjnych, która wynosi 184,50 z³.
W wypadkach nag³ych awarii sieci wod-kan mo¿na dzwoniæ pod nr tel. 512 243 901.

Zaplanowaliœmy, Rodzinnie i z wypasem
zarobiliœmy,
wyjechaliœmy!
 dokoñczenie ze str. 2

9 czerwca w pi¹tkowe popo³udnie w ogrodzie przedszkolnym ca³e rodziny wspólnie bawi³y siê na corocznej imprezie
plenerowej organizowanej przez Przedszkole Miejskie.
Z roku na rok cieszy siê ona coraz wiêksz¹ popularnoœci¹
wœród mieszkañców i przyci¹ga mnóstwo uczestników, zaœ
z przygotowanych atrakcji zadowolone s¹ zarówno dzieci, jak
i doroœli.

Nasz wspólny sobotni wyjazd rozpocz¹³ siê podró¿¹ poci¹giem
z Lubania do Wroc³awia, która, jak siê okaza³o, by³a dla niektórych
cz³onków pierwsz¹ w ¿yciu podró¿¹ kolej¹. Po dotarciu na Dworzec
G³ówny we Wroc³awiu zjedliœmy przepyszne tosty w McDonaldzie. Po
posileniu siê ruszyliœmy tramwajem do ZOO, gdzie rozpoczêliœmy nasz¹
przygodê z natur¹. Zwierzêta by³y cudowne. Widzieliœmy wiele ryb, gadów, ssaków i ptaków, które zadziwia³y swoim wygl¹dem, jak i zachowaniem. W koñcu na co dzieñ nie widzimy iskaj¹cych siê ma³p, jedz¹cych
strusi czy skacz¹cych kangurów.

tajlami witaminowymi, domowe ciasta upieczone przez rodziców, stoisko z kaw¹ i herbat¹. Dzieci jak zwykle oblega³y loteriê fantow¹, stanowisko artystycznego malowania twarzy i ich
ulubiony dmuchany plac zabaw. Du¿ym wziêciem cieszy³y siê
sma¿one kie³baski z grilla. Wœród drzew brytyjski gitarzysta
przygrywa³ œwiatowe szlagiery.
Do najciekawszych punktów pikniku nale¿a³y pokazy dog
frisbee oraz pastersko-serowarski. Ka¿dy móg³ zobaczyæ
w akcji psa pasterskiego, pog³askaæ owcê czy spróbowaæ lokalnego oscypka z ¿urawin¹. Nad porz¹dkiem na imprezie czuwa³ Komisarz Lew, który przyjecha³ do nas z Gryfowa Œl¹skiego jednym z najnowoczeœniejszych wozów policyjnych
w województwie. Nie mog³o te¿ zabrakn¹æ stra¿y po¿arnej,
która prezentowa³a swój wóz bojowy i ukryty w nim specjalistyczny osprzêt.
Dziêkujemy rodzicom i instytucjom, na których pomoc zawsze mo¿emy liczyæ przy realizacji naszych inicjatyw nios¹cych dzieciêc¹ radoœæ i uœmiech. (P.M.)

Z wizyt¹ w kraju Drakuli
Nasz festyn rozpocz¹³ siê krótkim wystêpem artystycznym
dla mam i tatusiów. Nastêpnie Ewa Hofman, œwieradowska zawodniczka uprawiaj¹ca biegi na d³ugich dystansach, przeprowadzi³a profesjonaln¹ rozgrzewkê przed konkurencjami potyczek rodzinnych. Zawody sportowe by³y bardzo emocjonuj¹ce, a zwyciêzców nagradzano talonami na napoje i smako³yki
przedszkolnej kuchni. By³y stoiska ze zdrow¹ ¿ywnoœci¹ i kok-

Od 28 maja do 3 czerwca miasto Ploiesti sta³o siê miejscem miêdzynarodowego spotkania m³odzie¿y i nauczycieli
realizuj¹cych projekt w ramach programu Erasmus+.
Przez piêæ dni przedstawiciele naszej m³odzie¿y - Martyna
Cielecka, Justyna Lonycz, Vanessa Matuszak, Maja Piotrowiak, Jagoda Œnie¿ek, Julia Wasilewska, Marcin Krawczuk
i Kamil Pud³o – brali udzia³ w zajêciach z uczniami i nauczycielami z krajów partnerskich – Turcji, Rumunii i Szwecji. Reprezentanci wszystkich pañstw aktywnie uczestniczyli w lekcjach
przygotowanych przez nauczycieli z Rumunii oraz w ciekawych zabawach, które szybko prze³ama³y bariery i zintegrowa³y ca³¹ grupê.

M³odzi œwieradowianie w miêdzynarodowym towarzystwie.
W tym czasie pani Ania, opiekunka naszej spó³dzielni, kupi³a nam
przepyszne lody MiniMels. Zachêci³a nas równie¿ do zrobienia wspólnej
fotografii w celu zakupienia pami¹tkowych kubków. Otrzymaliœmy je
w trakcie uroczystego zakoñczenia roku szkolnego 2016/2017, kiedy to
mogliœmy siê pochwaliæ naszymi osi¹gniêciami przed wszystkimi uczniami i rodzicami.

Dokoñczenie na str. 4 

Akcja segregacja
Zakoñczenie roku szkolnego to czas podsumowania
szkolnych konkursów: „Mistrz Recyklingu” i „Odkrêcamy, zbieramy i pomagamy” - w ramach których uczniowie
wraz z rodzinami zbierali baterie, puszki aluminiowe i nakrêtki plastikowe, które przekazywane by³y na cele charytatywne.
W roku szkolnym 2016/17 uda³o siê zebraæ 628,3 kg bezprzewodowych Ÿróde³ pr¹du, które zosta³y przekazane do REBA
Organizacji Odzysku SA, gdzie w bezpieczny dla œrodowiska
naturalnego sposób zu¿yte baterie zostan¹ poddane procesom przetwarzania. Natomiast nakrêtki plastikowe o nieokreœlonej wagowo iloœci zosta³y przekazane dla ma³ego Szymona
z Ubocza, od rodziców którego uczestnicy otrzymali p³yn¹ce
z serca podziêkowanie za wsparcie i pomoc.
Podczas uroczystego apelu na zakoñczenie roku szkolne-

Po czterogodzinnym spacerze we wroc³awskim ZOO udaliœmy siê
do Galerii Dominikañskiej, gdzie obiadokolacjê wybieraliœmy miêdzy
przepysznym kebabem i jeszcze pyszniejsz¹ chiñszczyzn¹, czyli jedzonkiem, którego nie mamy na co dzieñ. Ostatni¹ atrakcj¹ dla nas by³y
zorganizowane zakupy, które pozwoli³y nam na wzbogacenie naszej garderoby, jak i wyposa¿enia domowego. Z pe³nymi torbami wróciliœmy na
Dworzec G³ówny, gdzie pani Ania zaskoczy³a nas po raz kolejny, oferuj¹c
jeszcze jedne lody. Zjedliœmy je z ogromn¹ przyjemnoœci¹, po czym
odjechaliœmy w kierunku Lubania. Na miejscu czekali na nas stêsknieni
rodzice, którzy z ogromn¹ dum¹ s³uchali pe³nych zadowolenia s³ów
naszej opiekunki.
Musimy wspomnieæ, ¿e w trakcie powrotu, siedz¹c w poci¹gu, planowaliœmy wyjazd na przysz³y rok 2017/2018, rozochoceni wra¿eniami
tegorocznej wycieczki. Jednak pani Ania napomknê³a, ¿e najpierw trzeba
na niego zarobiæ. I tak w³aœnie bêdzie, znów zaplanujemy, zarobimy
i wyjedziemy.
Cz³onkowie Spó³dzielni Uczniowskiej „Or³y Biznesu”

go mistrzowie otrzymali nie tylko podziêkowania, ale tak¿e
puchary i vouchery ufundowane przez Urz¹d Miasta Œwieradów-Zdrój, które otrzymali: za I miejsce - Filip Marcinkowski
(5.506 baterii) oraz Szymon i Natalia Chmielowcowie (11.062
puszek), za II miejsce - Kornelia i Fabian Komnaccy (5.289
baterii) oraz Justyna i Wojciech Lonyczowie (4.300 puszek), za
III miejsce w obydwu kategoriach - Oliwia Osiñska (2.682 baterii oraz 2.436 puszek), a za IV miejsce - Aleksandra Kiernos
(986 baterii) i Maria Mitkiewicz (1.025 puszek).
Najwiêcej nakrêtek zebrali Ewelina Prusiewicz, Kornelia
i Fabian Komnaccy oraz Karolina Salawa, Kacper Stalmaszczyk, Oliwia Osiñska i Eliza Cielecka.
Dziêkujemy wszystkim, którzy zaanga¿owali siê w ochronê œrodowiska segreguj¹c odpady, a przy okazji pomagaj¹c.
I przypominamy, ¿e nasz konkurs trwa nadal, zachêcamy wiêc
do segregacji i przynoszenia baterii, puszek aluminiowych i nakrêtek plastikowych do szko³y nawet
w okresie wakacji, bo jak
MY zbieramy, to pomagamy!
Teresa Fierkowicz
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Z wizyt¹ w kraju Drakuli
Gospodarze zadbali o to, aby
wszyscy goœcie zapoznali siê z elementami ich dziedzictwa kulturowego w postaci muzyki, tañców, legend
oraz przepiêknych zabytków, np.
pa³acu Peles, czy zamku Bran, który
uchodzi za siedzibê Draculi. Jednak
to, co najmocniej pozostanie w pamiêci naszych uczniów, to nowe znajomoœci, przyjaŸnie i g³owa pe³na
wspomnieñ.
Dla nauczycieli wyjazd by³
okazj¹ do zaprezentowania dotychczasowych efektów pracy podczas

dokoñczenie ze str. 3 
konferencji przygotowanej dla koordynatorów projektów miêdzynarodowych, podzielenia siê swoimi
doœwiadczeniami i ustalenia szczegó³ów kolejnych wizyt. Bezcennym
doœwiadczeniem by³a tak¿e mo¿liwoœæ obserwowania naszych
uczniów w czasie zajêæ, zabaw i
wspólnych wycieczek. Na pochwa³ê zas³uguje ich otwartoœæ, samodzielnoœæ i umiejêtnoœci komunikacyjne.

Nasi dzielnicowi
Asp. szt. Magda Harbul
Tel. s³u¿bowy 75 781 62 06 lub
komórkowy 797 306 235.
Rejon patrolowania - Œwieradów
centrum.
Ulice: Asnyka, Batorego, Bronka Czecha, M. D¹browskiej, Dojazdowa, Wyszyñskiego, Konopnickiej, 3 Maja, Korczaka, Koœcielna,
Majowa, H. Marusarzówny, Nad Potokiem, Orzeszkowej, Parkowa, Piastowska, Sienkiewicza, M. Sk³odowskiej-Curie, S³oneczna, S³owackiego,
Spacerowa, Stroma, Strumykowa,
W¹ska, Wolna, Zamkniêta, Zdrojowa, Zródlana, ¯eromskiego.

St. asp. Dawid Szulikowski
Tel. s³u¿bowy 75 78 16 206 lub
komórkowy 797 306 240.
Rejon patrolowania - Œwieradów
przedmieœcie.
Ulice: Bema, Boczna, Brzozowa,
Budowlanych, Chrobrego, Chopina,
Cicha, Cmentarna, D¹browskiego,
Dolna, Dworcowa, Dzika, Gajowa,
Graniczna, G³owackiego, Go³êbia,
Górska, Grunwaldzka, W³adys³awa
Jagie³³y, Jana III Sobieskiego Jaskó³cza, Jastrzêbia, Kamienna, Kiliñskiego, Kolejowa, Kopernika, Koœciuszki, Krêta, Krucza,11 Listopada, Le-

* * *

28 maja oœmioro uczniów z klasy 6a SP nr 1 w Œwieradowie wraz
z opiekunami wyjecha³o do Rumunii w ramach europejskiego programu Erasmus+. Podró¿ rozpoczê³a siê w godzinach porannych, a
wieczorem dotarliœmy do celu pobytu – miasta Ploiesti znajduj¹cego siê 50 km od stolicy Rumunii –
Bukaresztu.
Nastêpnego dnia rano po œniadaniu odwiedziliœmy partnersk¹
szko³ê, gdzie spêdziliœmy ca³y dzieñ
na zabawach integracyjnych
z uczniami z Rumunii, Szwecji i Tur-

cji. Zawieraliœmy nowe znajomoœci
i przyjaŸnie, oczywiœcie ca³y czas
mówi¹c po angielsku. Okaza³o siê,
¿e bardzo dobrze porozumiewamy
siê w tym jêzyku i kontakt z innymi
nie sprawia³ nam ¿adnych trudnoœci. Na teatralnych zajêciach warsztatowych w szkole spêdziliœmy cztery dni. Wszyscy œwietnie siê bawili,
a nasi nowi przyjaciele z innych
pañstw wymieniali siê z nami numerami telefonów w nadziei na dalsze
kontakty.
31 maja uczestniczyliœmy w bankiecie zorganizowanym przez
uczniów koñcz¹cych szko³ê. Mieliœmy okazjê zobaczyæ tradycyjne rumuñskie tañce ludowe w wykonaniu nauczycieli oraz absolwentów.
W ostatni dzieñ przed powrotem
do domu odby³a siê wycieczka do
miasta Bran – siedziby znanego na

ca³ym œwiecie hrabiego Draculi!
Odwiedziliœmy jego zamek, który
znajduje siê w Wysokich Karpatach.
Okaza³o siê równie¿, ¿e jest tam du¿o
zimniej ni¿ na nizinach. Trochê zmarzliœmy! Po powrocie z Bran udaliœmy
siê na kolacjê po¿egnaln¹ oraz krêgle w centrum rozrywki.
3 czerwca wyruszyliœmy w drogê powrotn¹. Wróciliœmy pe³ni pozytywnych wra¿eñ, gdy¿ pobyt
w Rumunii by³ bardzo udany. Poznaliœmy wspania³ych ludzi i widzieliœmy piêkne miejsca. Dziêkujemy koordynatorowi projektu – pani Katarzynie Luto-Przybylskiej oraz pani
Monice Ró¿alskiej - za mo¿liwoœæ
udzia³u w tak ciekawym wydarzeniu.
Mamy nadziejê, ¿e jeszcze kiedyœ
uda siê zorganizowaæ podobny wyjazd.
Justyna Lonycz

œna, Lipowa, Mickiewicza, M³odych
Techników, Mokra, Myœliwska, Nad
Basenem, Nadbrze¿na, Orla, Osiedlowa, Pi³sudskiego, Emilii Plater,
Pod Skarp¹, Podgórna, Pszczela,
Prusa, Sienkiewicza od skrzy¿owania z 11 Listopada do skrzy¿owania
z ul. Zakopiañsk¹, Ratowników Górskich, Sêpia, Sosnowa, Sowia, Stawowa, Stokowa, Sybiraków, Traugutta, Wiejska, Wilcza, Wiœniowa,
Wyspiañskiego, Zakopiañska (do
skrzy¿owania z Sienkiewicza do Krótkiej), Zau³ek, Zielona, ¯abia, ¯wirki
i Wigury.

St. asp. Andrzej Tabor
Tel. s³u¿bowy: 75 7816 206 lub
komórkowy 797 306 239.
Rejon patrolowania - Czerniawa.
Ulice: D³uga, G³ówna, Górzysta,
Izerska, Klubowa, Krótka, Lwówecka, £¹kowa, £owiecka, M³yñska,
Modrzewiowa, Nadrzeczna, Polna,
Rolnicza, Sanatoryjna, Sêdziwa,
Spadzista, Spokojna, Starowiejska,
Stra¿acka (od stacji meteo w kierunku Czerniawy), Sudecka Szkolna,
Wczasowa, Willowa, Wierzbowa,
Zacisze, Zakopiañska (od ul. Krótkiej do góry).

OG£OSZENIE

ZAPROSZENIA

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Stokowej 1
w Œwieradowie Zdroju poszukuje wykonawcy na
wykonanie remontu dachu.
Wszelkie informacje pod
numerami telefonów 500709-689, 75-77-16-593 lub
pod adresem - swider.zarzadzanie@gmail.com

Restauracja „Czarny Potok” zaprasza w ka¿dy poniedzia³ek
i œrodê w godz. 1000-1400 na sta³¹
wystawê poœwiêcon¹ historii
Czerniawy. Bêdzie to nawi¹zanie
do podobnej ekspozycji sprzed
7 lat, gdy zaprezentowanych zosta³o 260 starych widokówek
z kolekcji Jakuba, Dawida i Jerzego B³aszczyków z Wroc³awia.
Obecny zbiór liczy ju¿ 760 starych pocztówek, które dla polepszenia odbioru zosta³y zeskanowane i pokazywane bêd¹ na ekranie monitora (podobnie jak stare
foldery i mapy).
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Kolejne spotkanie dzieci i nauczycieli z krajów partnerskich odbêdzie siê w paŸdzierniku br. w naszym mieœcie.
Katarzyna Luto-Przybylska

***
Zapraszamy na XV Kiermasz Ekologiczny, który rozpocznie siê w niedzielê
6 sierpnia o godz. 1000 na tarasach zdrojowych i potrwa do godz. 1600. A na
nim: stoiska gospodarstw ekologicznych, ekoagroturystycznych, twórców
ludowych i rêkodzielników, degustacja
produktów, wystêpy zespo³ów ludowych
i konkury - na najciekawsze stoisko,
produkt z mego gospodarstwa i najlepsz¹ piosenkê ludow¹.

Œwieradowscy uczniowie na dziedziñcu pa³acu w Peles, który w ca³ej okaza³oœci prezentujemy na ok³adce.

REWIT
ALIZACJA
REWITALIZACJA
DWORCA KOLEJOWEGO
Kilka tygodni temu w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Dolnego Œl¹ska podpisaliœmy z Marsza³kiem Województwa umowê dotacyjn¹ na kwotê 2,9 mln z³ na
rewitalizacjê budynku dworca kolejowego w ŒwieradowieZdroju z przeznaczeniem na muzeum kolei izerskiej i dzia³alnoœæ kulturaln¹. Wk³ad w³asny gminy do projektu to ponad 500 tys. z³, czyli wartoœæ ca³ego projektu wed³ug kosztorysu inwestorskiego wyniesie 3,4 mln z³. Kwota ta nie obejmuje zakupu kolejowego taboru wystawowego.

Obiekt gmina przejê³a od PKP w 2013 roku z obowi¹zkiem
zachowania umów najmu z zamieszkuj¹cymi lokatorami. Obecnie mieszka tam 6 rodzin. 10 lipca odby³em z lokatorami spotkanie w celu omówienia warunków przeprowadzenia siê do nowych mieszkañ. Gmina wynajê³a dla lokatorów 6 nowych mieszkañ, ogrzewanych gazem, o powierzchni ponad 70 m2 ka¿de,
które przygotowujemy do zamieszkania (³azienki gotowe do
u¿ytku, kuchnie, œciany i po³o¿one pod³ogi). Koszt przygotowania mieszkañ to wydatek prawie 100 tys. z³.
W czasie spotkania by³o bardzo du¿o emocji. Wiêkszoœæ
mieszkañców budynku nie stawia warunków, których gmina
nie by³aby w stanie spe³niæ, niestety, jedna rodzina wysuwa
oczekiwania, którym na razie jesteœmy w stanie sprostaæ. Chodzi przede wszystkim o zaoferowanie mieszkania z zasobu gmin-

Na bie¿¹co

pilnym do lokali zastêpczych, którymi mog¹ byæ nawet pokoje
hotelowe.
Potrzebujemy tego budynku na cele kulturalne i turystyczne. Jeœli nie uda nam siê zrealizowaæ tego projektu, to budynek
dworca tak czy inaczej pójdzie w ruinê. Nie mamy za wiele
czasu, do lipca 2018 roku musimy oddaæ budynek do u¿ytku.
Mam nadziejê, ¿e uda nam siê osi¹gn¹æ kompromis z lokatorami i pod koniec wrzeœnia bêdziemy mogli wprowadziæ firmy budowlane.
Roland Marciniak

1.

2.

4.
s

3.
Przygotowujemy siê do procedury przetargowej i zleciliœmy wykonanie koncepcji aran¿acji wnêtrza budynku i najbli¿szego otoczenia. Poni¿sze fotografie przedstawiaj¹ poszczególne pomieszczenia. Budynek dworca jest w bardzo z³ym
stanie technicznym i otrzymana dotacja unijna to ostatnia szansa przywrócenia jego œwietnoœci. Powierzchnia u¿ytkowa w
budynku wynosi ok. 720 m2. Jeœli w przetargu oferenci nie
przekrocz¹ naszych mo¿liwoœci finansowych, œrednio na 1 m2
remontowanej powierzchni wydamy prawie 5 tys. z³.
Na parterze w lewym skrzydle bêdzie sala wielofunkcyjna
wyposa¿ona w multimedia. Natomiast w prawym urz¹dzone
zostanie muzeum kolei izerskiej z makiet¹ kolejki odwzorowuj¹cej po³¹czenia kolejowe miejscowoœci w Górach Izerskich.
W tej samej sali znajd¹ siê równie¿ wystawy zwi¹zane z histori¹ kolei izerskiej. Jesteœmy w trakcie rozmów z wykonawcami
programów oprowadzania turystów po muzeum (dobór noœników informacji i sposobu prezentacji).
Obok dworca stoi magazyn towarowy, w którym wyeksponujemy zabytkowy parowóz o nazwie Ryœ. Na peronie przy
budynku na sta³e bêdzie do zwiedzania zestaw pasa¿erski lokomotywa i wagony z pocz¹tku XX wieku. Zabytkowy tabor
chcemy pozyskaæ od kolekcjonerów. Na drugiej kondygnacji
pomieœci siê studio muzyczne i fotograficzne oraz harcówka,
a budynek bêdzie pe³ni³ pewne funkcjê domu kultury.

nego, którym obecnie
nie dysponujemy. Oferujemy
lokatorom
5.
nowe mieszkania, które gmina wynajê³a od
prywatnego w³aœciciela. Lokatorzy bêd¹ ca³y czas mieli bezterminowe umowy najmu lokalu podpisane z gmin¹ i bêd¹ rozliczaæ siê z gmin¹, a za wynajem nowych mieszkañ zap³ac¹ nie
wiêcej jak za dotychczasowe. Koszt rachunków za ogrzewanie gazowe w nowych mieszkaniach to wydatek œrednio miesiêcznie 110 z³.
Warunki zapisane w umowie miêdzy gmin¹ a lokatorami
daj¹ im pewnoœæ, ¿e gmina musi im teraz i w przysz³oœci zapewniæ lokal mieszkalny nie gorszy od tego, jakim dysponuj¹ obecnie. Jeœli nie dojdziemy do porozumienia ze wszystkimi lokatorami, istnieje realne zagro¿enie, ¿e projektu nie uda siê zrealizowaæ i oddamy 2,9 mln z³ unijnych pieniêdzy. Na spotkaniu
wyjaœnia³em, ¿e jeœli mieszkañcy dworca zablokuj¹ projekt,
strac¹ na tym wszyscy. Z³y stan techniczny budynku kwalifikuje go do zamkniêcia. Nie jesteœmy w stanie wygospodarowaæ z bud¿etu gminy kwoty 3 mln z³ na kompleksowy remont
budynku na cele mieszkalne. Dlatego za jakiœ czas zmuszeni
bêdziemy zamkn¹æ go ze wzglêdu na ryzyko katastrofy budowlanej i wtedy bêdziemy przesiedlaæ mieszkañców w trybie

Opis zdjêæ:
1 - Przekrój I kondygnacji z przeznaczeniem pomieszczeñ.
2 - Nowa aran¿acja poczekalni - recepcja ca³ego
budynku.
3 - W miejscu mieszkañ sala multimedialna na
spotkania, kameralne koncerty, pokazy multimedialne.
4 - W magazynie
zaparkuje parowóz
RYŒ, który obejrzymy z ka¿dej strony.
5 - Sala muzealna z makiet¹ kolei
izerskiej i ekspozycj¹ ciekawostek
kolei izerskiej.
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Pozbywamy siê
azbestu

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).

14 lipca 2009 r. Rada Ministrów podjê³a
uchwa³ê w sprawie ustanowienia programu
wieloletniego pn. „Program Oczyszczania
Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”. G³ówne cele Programu zak³adaj¹ usuniêcie
i unieszkodliwienie wyrobów zawieraj¹cych
azbest, minimalizacjê negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnoœci¹ azbestu na terytorium kraju oraz likwidacjê szkodliwego oddzia³ywania azbestu
na œrodowisko.
Azbest jest odpadem niebezpiecznym,
gdy¿ podczas jego uszkodzenia (³amanie, kruszenie, ciêcie itp.) uwalniane s¹ do powietrza
mikrow³ókna, które podczas oddychania mog¹
wbiæ siê w tkankê p³uc i pozostaæ tam na zawsze. Akumulacja w³ókien azbestowych powoduje wystêpowanie ran i stanów zapalnych,
mog¹cych byæ powodem zaburzeñ oddychania oraz chorób p³uc.
Dlatego podczas demonta¿u azbestu nale¿y zachowaæ szczególn¹ ostro¿noœæ a najlepiej zleciæ wykonanie zadania wyspecjalizowanym w tym zakresie podmiotom gospodarczym,
Kompleksowe za³atwienie
sprawy usuwania azbestu wymaga podjêcia przez mieszkañców
i Gminê szczególowych ustaleñ
oraz zabezpieczenia na ten cel niezbêdnych œrodków finansowych.
Utylizacja azbestu na terenie
Gminy Miejskiej Œwieradów-Zdrój
jest realizacj¹ za³o¿onych celów
okreœlonych w „Programie usuwania azbestu i wyrobów zawieraj¹cych azbest z terenu Gminy Miejskiej Œwieradów-Zdrój na lata
2014–2032”. Usuniêcie azbestu
i wyrobów zawieraj¹cych azbest
z terenu gminy przyczyni siê do
wyeliminowania szkodliwego
wp³ywu i niebezpiecznych dla
zdrowia skutków dzia³ania azbestu. Gdy osi¹gniemy ten cel, wype³nione zostanie zobowi¹zanie,
jakie Polska z³o¿y³a Unii Europejskiej, deklaruj¹c oczyszczenie obszaru Polski z azbestu i wyrobów
go zawieraj¹cych do 2032 roku.
Wnioski w sprawie odbioru
i utylizacji azbestu nale¿y sk³adaæ
w sekretariacie Urzedu Miasta,
a wiêcej informacji mo¿na uzyskaæ
w Referacie Gospodarki Miejskiej,
Inwestycji i Ochrony Œrodowiska,
pokój nr 22, tel. 75 78 16 343.
Od pocz¹tku roku 2017 do
Urzêdu Miasta wp³yn¹³ TYLKO
JEDEN wniosek o odbiór i utylizacjê wyrobów zawieraj¹cych
azbest. Liczba ta jest zaskakuj¹co
niska, gdy¿ mieszkañcy telefonuj¹
i pytaj¹ o pomoc Gminy w utylizacji groŸnego elementu.
K.J-M.

Harmonogram odbioru odpadów

lipiec/sierpieñ 2017
Poniedzia³ek

Wtorek

Œroda

Czwartek

Pi¹tek

GODZINY OTWARCIA PSZOK

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

POPIÓ£

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

PAPIER I TEKTURA,
TWORZYWA SZTUCZNE,
MET
AL ORAZ OP
AKOW
ANIA
METAL
OPAKOW
AKOWANIA
WIELOMA
TERIA£OWE
WIELOMATERIA£OWE
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Przebudowa i rozbudowa istniej¹cej oczyszczalni œcieków
w Œwieradowie-Zdroju
Projekt wspó³finasowany przez
Uniê Europejsk¹ ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr 4 - „Œrodowisko i Zasoby”, Dzia³ania nr 4.2 - „Gospodarka wodno-œciekowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnoœl¹skiego 20142020.
Nr projektu: RPDS.04.02.0102-0007/16.
Ca³kowita wartoœæ projektu
wynosi 7.492.000 z³, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 5.194.398,37 z³.
30 maja br. zosta³a podpisana pomiedzy Gmin¹ Miejsk¹ Œwieradów-Zdrój
a Zarz¹dem Województwa Dolnoœl¹skiego umowa o dofinansowanie projektu pn.
„Przebudowa i rozbudowa istniej¹cej
oczyszczalni œcieków w Œwieradowie-Zdroju”.
G³ównym celem projektu jest poprawa warunków korzystania z systemu

oczyszczania œcieków zgodnie z wymogami stawianymi przez Unie Europejsk¹ w
aglomeracji Œwieradów-Zdrój, jak równie¿
poprawa stanu œrodowiska naturalnego
poprzez zapewnienie odpowiedniej przepustowoœci oczyszczalni œcieków oraz
poprawê jej stanu technicznego.
Podstawowy zakres rzeczowy projektu obejmuje rozbudowê z przebudow¹:
- czêœci mechanicznej oczyszczalni
œcieków; czêœci biologicznej oczyszczalni
œcieków; czêœci osadowej oczyszczalni
œcieków
oraz modernizacje:
- budynku socjalno-technicznego;
budynku technicznego; obiektów towarzysz¹cych (stacja zlewcza, zbiornik zlewny
œcieków dowo¿onych, biofiltr, wewnêtrzne drogi, chodniki i ogrodzenia).
Ponadto w ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja techniczna,
poniesione zostan¹ równie¿ koszty nadzoru autorskiego i inwestorskiego.
Okres realizacji projektu – do 15 paŸdziernika 2018 r.

  
Rozbudowa sieci kanalizacji
sanitarnej i sieci wodoci¹gowej w Œwieradowie-Zdroju”
Projekt wspó³finasowany przez

Uniê Europejsk¹ ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr 4 - „ Œrodowisko i Zasoby”, Dzia³ania nr 4.2 - „Gospodarka wodno-œciekowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnoœl¹skiego 20142020.
Nr projektu: RPDS.04.02.0102-0008/16.
Ca³kowita wartoœæ projektu
wynosi 5.340.300 z³, zaœ dofinansowanie z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego opiewa na
kwotê 3.703.484,55 z³.

brze¿na, Koœciuszki, Jana II Sobieskiego, Leœna, Kopernika, Chrobrego, Chopina, W³adys³awa Jagie³³y.
Podstawowy zakres rzeczowy projektu obejmuje:
- Budowê sieci kanalizacji grawitacyjnej – 6364,34 m : DN315 – 1154,7
m; DN250 – 1203,17 m; DN200 –
3540,19 m; DN160 – 466,28 m; studnia
rewizyjna betonowa DN1000 – 160 szt.;
studnia rewizyjna PP 425 – 30 szt.; studnia rozprê¿na DN1000 – 5 szt.;

- Budowê sieci kanalizacji t³ocznej –
493,32 m : PE 160 – 43,5 m; PE 125 –
415,32 m; PE 100 – 34,5 m; przepompownia œcieków - 4 szt.
(Zadanie obejmuje nastêpuj¹ce wydatki: Przygotowanie dokumentacji projektu. Roboty i materia³y budowlane – kanalizacja. Nadzór inwestorski i nadzór
autorski),
oraz
- Budowê wodoci¹gu – 3730,6 m;
PE110 – 3293 m; PE90 – 66 m; PE50 –
36 m; PE40 – 43,6 m; PE32 – 292 m;
hydrant nadziemny DN80 – 22 kpl.
Okres realizacji projektu – do 15 paŸdziernika 2018 r.
(opr. AM)

22 czerwca br. zosta³a podpisana
umowa pomiêdzy Gmin¹ Miejsk¹ Œwieradów-Zdrój a Zarz¹dem Województwa Dolnoœl¹skiego o dofinansowanie projektu
pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodoci¹gowej w ŒwieradowieZdroju”, którego g³ównym celem jest
zwiêkszenie liczby ludnoœci korzystaj¹cej
z systemu oczyszczania œcieków komunalnych oraz poprawa warunków œrodowiskowych, ograniczenie procesu przedostawania siê œcieków do wody i gleby.
Projekt obejmuje ulice: Dolna, Dworcowa, 11 Listopada, Boczna, Stawowa,
Kolejowa, Mokra, Wilcza, Krucza, Nad-

NOWY OKRES ZASI£KOWY/ŒWIADCZENIOWY 2017/2018
Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej informuje, ¿e od 1 sierpnia
rozpocznie siê przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do œwiadczeñ z funduszu alimentacyjnego
oraz œwiadczeñ wychowawczych
(500+), a od 1 wrzeœnia - wniosków
o ustalenie prawa do zasi³ku rodzinnego oraz dodatków do zasi³ku rodzinnego na nowy okres paŸdziernik/listopad 2017 – wrzesieñ/paŸdziernik 2018.
Oœrodek sam pozyska informacje o wysokoœci dochodów podlegaj¹cych opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych za rok 2016 oraz o wysokoœci
sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne. Wnioskodawcy zobowi¹zani s¹
natomiast do udokumentowania
wysokoœci dochodu utraconego
z roku 2016, a tak¿e dochodu uzyskanego po roku 2016. Zarówno dochód utracony, jak i uzyskany maj¹
wp³yw na ustalenie prawa do œwiadczeñ rodzinnych, œwiadczeñ z funduszu alimentacyjnego, a tak¿e
œwiadczeñ wychowawczych (500+).
Wszelkie zmiany sytuacji rodzinnej lub dochodowej rodziny, takie
jak: uzyskanie/utrata dochodu, podjêcie legalnej pracy za granic¹, zamieszkanie przez cz³onka rodziny za
granic¹, rezygnacja z nauki w szkole, uznanie dziecka przez ojca b¹dŸ

s¹downe ustalenie ojcostwa, zawarcie zwi¹zku ma³¿eñskiego przez wnioskodawcê albo cz³onka rodziny itp.,
nale¿y zg³aszaæ niezw³ocznie, nie
tylko w momencie sk³adania wniosku o ustalenie prawa do œwiadczeñ
rodzinnych/alimentacyjnych/œwiadczeñ wychowawczych, ale tak¿e
w okresie ich pobierania.
Je¿eli któryœ z cz³onków rodziny
podejmie legaln¹ pracê za granic¹
b¹dŸ zamieszka za granic¹ (na terenie Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego), osoba pobieraj¹ca œwiadczenia b¹dŸ
ubiegaj¹ca siê o œwiadczenia w referacie ds. œwiadczeñ rodzinnych,
funduszu alimentacyjnego i œwiadczeñ wychowawczych, zobowi¹zana jest poinformowaæ niezw³ocznie
o tym fakcie.
Wnioski o œwiadczenia nale¿y
z³o¿yæ w Urzêdzie Miasta (lub
MOPS) w³aœciwym ze wzglêdu na
miejsce zamieszkania, a nie sta³ego
zameldowania). W przypadku zmiany miejsca zamieszkania nale¿y poinformowaæ o tym organ wyp³acaj¹cy œwiadczenia.
Przypomina siê równie¿, ¿e osoby powy¿ej 18. roku ¿ycia, które maj¹
przyznane œwiadczenia z funduszu
alimentacyjnego, a tak¿e osoby, które maj¹ przyznane zasi³ki rodzinne
na dzieci w wieku powy¿ej 18 roku

¿ycia, dodatki z tytu³u rozpoczêcia
roku szkolnego 2017/2018 oraz dodatki z tytu³u podjêcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, zobowi¹za³y siê niezw³ocznie poinformowaæ oœrodek w przypadku rezygnacji z kontynuacji nauki.
Pobieranie œwiadczeñ pomimo
utraty prawa do nich (np. przerwanie przez dziecko nauki w szkole) powoduje powstanie nienale¿nie pobranych œwiadczeñ, a te podlegaj¹
zwrotowi ³¹cznie z odsetkami.
Rodzice dzieci rozpoczynaj¹cych w roku szkolnym 2017/2018
naukê w szkole ponadgimnazjalnej
poza miejscem zamieszkania we wrzeœniu br. powinni z³o¿yæ wniosek
o stosowny dodatek (na zamieszkanie albo dojazdy).
Osoby, których dzieci w roku
szkolnym 2017/2018 rozpoczn¹ rok
szkolny b¹dŸ roczne przygotowanie
przedszkolne, a nie maj¹ przyznanego dodatku do zasi³ku rodzinnego
z tytu³u rozpoczêcia roku szkolnego, w terminie do 31 paŸdziernika
powinny z³o¿yæ wniosek o ww. dodatek na rok szkolny 2017/2018.
Wnioski o ustalenie prawa do
œwiadczeñ rodzinnych, œwiadczeñ
z funduszu alimentacyjnego oraz
œwiadczeñ wychowawczych przyjmowane s¹ w siedzibie oœrodka, pok.
nr 12.

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

UM wykazuje
Burmistrz Miasta Œwieradów-Zdrój informuje, ¿e na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta zosta³y wywieszone wykazy - na okres
21 dni - do wgl¹du w godzinach pracy
urzêdu:
19 lipca - w sprawie wyznaczenia do
sprzeda¿y wymienionych ni¿ej nieruchomoœci w trybie bezprzetargowym:
- nieruchomoœæ gruntowa zabudowana przy ul. Zródlanej stanowi¹ca dzia³kê
 nr 1/2, am. 2, obr. IV,
pow. 2.966 m2;
- nieruchomoœæ gruntowa zabudowana stanowi¹ca dzia³kê
 nr 3/2, am. 2, obr. IV,
o pow. 6.603 m2, po³o¿ona przy ul.
Zakopiañskiej;
- nieruchomoœæ gruntowa zabudowana stanowi¹ca dzia³kê
 nr 4/3, am. 2, obr. IV,
o pow. 7.175 m2, po³o¿ona przy ul.
Zródlanej.
- nieruchomoœæ gruntowa zabudowana stanowi¹ca dzia³kê
 nr 6/2, am. 2, obr. IV,
o pow. 9.906 m2, po³o¿ona przy ul.
Zródlanej.
19 lipca - w sprawie wyznaczenia do
wydzier¿awienia w drodze bezprzetargowej czêœci nieruchomoœci niezabudowanej przy ul. Wiœniowej, oznaczonej geodezyjnie jako dzia³ka
 nr 3/13 am. 4, obr. V,

o pow. 1.700 m2
- z przeznaczeniem na cele rekreacyjne.
19 lipca - w sprawie przeznaczenia
do wydzier¿awienia w drodze bezprzetargowej nieruchomoœci zabudowanej przy
ul. Sosnowej, oznaczonej geodezyjnie
jako dzia³ka
 nr 56/3 am. 5, obr. V, pow. 733 m2.
19 lipca - w sprawie wyznaczenia do
wydzier¿awienia w drodze bezprzetargowej nieruchomoœci niezabudowanej przy
ul. D¹browskiego, oznaczonej geodezyjnie jako dzia³ka
 nr 13/4 am. 1, obr. VI, pow. 156 m2
- z przeznaczeniem na ogród przydomowy.
9 lipca - w sprawie wyznaczenia do
wynajêcia w drodze bezprzetargowej pomieszczeñ o pow. 26,17 m2, po³o¿onych
na drugim piêtrze w budynku przy ul. Pi³sudskiego 15 na dzia³ce oznaczonej
 nr 13/4 am. 1, obr. VI,
o pow. 2.519 m2
Celem najmu jest prowadzenie dzia³alnoœci pedagogiczno-psychologicznej wraz
z profilaktyk¹ niedostosowania spo³ecznego.
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I o to chodzi, by znaleŸæ siê w £odzi Rakiety w akcji
Usportowieniem 15-letniego
Szymona Chmielowca mo¿na by
obdzieliæ kilku mniej wszechstronnych zawodników, bo uwzglêdniaj¹c
tylko obecnoœæ na zawodach ró¿nych szczebli, bra³ w nich udzia³
jako: prze³ajowiec, biathlonista (letni i zimowy), lekkoatleta (biegacz
na 300 m, skoczek w dal i wieloboista), siatkarz, koszykarz, szczypiornista, zjazdowiec, p³ywak,
a ostatnio nawet siatkarz pla¿owy.
Kto wie, jakby siê mog³a potoczyæ
jego kariera, gdyby na ka¿dych
z tych zawodów pojawiali siê panowie z kamerkami i notesami w rêkach, których zadaniem jest wy³apywanie talentów. Ale tak siê jakoœ
sk³ada, ¿e ich nie by³o w momencie,
gdy Szymon œrubowa³ swe wyniki,
dlatego on sam móg³ siê poœwiêciæ
dyscyplinie, która najpewniej jest
jego pierwsz¹ i ostatni¹ mi³oœci¹ –
pi³ce no¿nej.
Jak sam wspomina, zaczê³o siê
to w najm³odszych latach, gdzieœ
pod koniec przedszkola, od kopania
pluszowej pi³ki w domu z dziadkiem
Czeœkiem. Potem by³o naturalne
wyjœcie na podwórko albo na plac
zabaw w ówczesnej wiosce indiañskiej przy ul. Wyszyñskiego, gdzie
siê pi³kê kopa³o do upad³ego. A¿
przyszed³ ten dzieñ, gdy oœmioletniego Szymona tato zaprowadzi³ na
treningi do Piotra Chowañskiego,
pod okiem którego zg³êbia³ kolejne
tajniki pi³karskiego rzemios³a.
- Zaczyna³o nas wtedy piêtnastu ch³opaków, z których – poza
mn¹ – ¿aden w pi³kê ju¿ nie gra –
wspomina Szymon. I trudno siê dziwiæ, bo trening pi³karski polega na
re¿imowej wrêcz dyscyplinie: dwa

razy w tygodniu po pó³torej godzi- swych si³, tym razem w Poznaniu,
nie biegania w obie strony i æwicze- dok¹d zjecha³o siê 30 m³odych pi³nia podañ. I tak miesi¹c w miesi¹c, karzy z ca³ej Polski, a wœród obserwatorów byli wys³annicy akademii
rok w rok!
Nie by³o wtedy jeszcze podzia³u pi³karskich m.in. z Legii, Cracovii,
zawodników na grupy wiekowe jak
Piasta Gliwice. Po wszystkich mo¿lidziœ, gdy pi³karskie abecad³o zaczywych próbach podzieleni na grupy,
na siê od poziomu ¿aków (które maj¹
pi³karze zagrali 3 razy po 30 minut:
po 6 lat), wiêc ma³olata Szymona
w pierwszej „po³owie” Szymon gra³
wcisnêli do trampkarzy, z którymi jak nie on, a w drugiej mia³ przerwê,
wychodzi³ na mecze ligi
terenowej, choæ przewa¿nie grza³ ³awê, a na
boisko trener wysy³a³
go na ostatnie 10-15 minut. Na jakiej pozycji
gra³?
- Zwykle zape³nia³em luki w najs³abszych
ogniwach wszystkich
formacji, od bramkarza
po napastnika – mówi.
To z czasem pozwoli³o Szymonowi wyrobiæ
sobie przekonanie, ¿e
najlepiej czuje siê
w œrodku pomocy, jak Szymon na œciance w Poznaniu.
Piotr Zieliñski.
Rok temu zacz¹³ siê w ¿yciu Szy- w trzeciej zaœ wypracowa³ gola z rzumona etap testowania. Najpierw by³a
tu ro¿nego i sam strzeli³ w pe³nym
Legnica, potem Lubin, a wszêdzie biegu z celnego podania.
mniej wiêcej trzeba by³o pokazaæ to
Dwa dni póŸniej zadzwoni³ tresamo: atuty szybkoœciowe i wytrzyner z Amatorskiego Klubu Sportoma³oœciowe, opanowanie pi³ki, powego Szko³y Mistrzostwa Sportodania i strza³y na bramkê. W Legni- wego im. Kazimierza Górskiego
cy podobno mieœci³ siê w pierwszej
w £odzi i zaprosi³ Szymona, by ten
pi¹tce (ale wœród m³odszych o rok),
nazajutrz o 10 rano stawi³ siê w szkoale gdy dwa miesi¹ce póŸniej zapro- le, co wi¹za³o siê z wyjazdem o 4 rano
sili go na 3-dniowe próby, tym ra- do £odzi. A tam dowiedzieli siê, ¿e
zem ju¿ z rówieœnikami, do szkó³ki oni ju¿ s¹ na Szymona zdecydowani
klubowej siê nie dosta³. W Lubinie i tylko chcieli siê upewniæ co do
by³ 42, a do szkó³ki Zag³êbia przyj- s³usznoœci swego wyboru.
mowano pierwszych 30.
Testowano 5 ch³opaków w wieW tym roku znów spróbowa³ ku 14-15 lat; najpierw szybkoœæ, potem wyskoki – z biodra i z wymachem (w którym lepszy by³ tylko
bramkarz), potem trening strzelecki
– trzeba by³o omin¹æ pacho³ki i strzeliæ na bramkê, której broni³ bramkarz.
Teraz wystarczy wypatrywaæ,
czy i kiedy Szymon zacznie graæ
w dru¿ynie AKS, która w centralnej
lidze juniorów jest na 2. miejscu, tu¿
za Legi¹ (!). Dla œcis³oœci warto nadmieniæ, ¿e TKKF KWISA oddaje go
do £odzi za darmo.
Los m³odego œwieradowskiego
pi³karza zosta³ zatem przypieczêtowany – ostatni¹ klasê gimnazjum
zaliczy ju¿ w £odzi, naukê powinien
kontynuowaæ w liceum (wszystko w
ramach Szko³y Mistrzostwa Sportowego), a jeœli bêdzie mia³ motywacjê
(i wyniki), mo¿e nie ruszaj¹c siê
z miejsca (poza wyjazdami na mecze,
Trening podczas testów w Poznaniu. Szymon Chmielowiec, to ten æwicz¹cy
oczywiœcie) przed³u¿yæ naukê w
przoodem, drugi od lewej zawodnik (w zielonej koszulce).
Wy¿szej Szkole Sportowej, pod tym
samym znamienitym patronatem.
Póki co 31 lipca wyje¿d¿a do £odzi,
by z ca³¹ grup¹ udaæ siê na 10-dniowy obóz sportowy do Zakopanego.
Izerka rozdaje bezp³atny dostêp do 3000 eA jak siê rozk³adaj¹ sympatie
Szymona
w pi³ce no¿nej? Idol nad
booków na platformie Libra.ibuk.pl
idole w œwiecie – Messi, idol polski
Dostêp nie wymaga rejestracji i logowania. Od- – Lewandowski, œwiatowy idol na
pozycji œrodkowego pomocnika –
bierz tylko KOD – PIN
Iniesta, polski na tej samej pozycji –
Zieliñski. Kibicuje polskiej dru¿ynie
narodowej, Barcelonie i... Lechowi,
a za najlepszego trenera uwa¿a Pepa
Guardiolê.
¯yczymy Szymonowi udanej
edukacji, tak szkolnej, jak i sportowej, a przede wszystkim celnych
podañ i (no, od czasu do czasu) efektownych goli.
Adam Karolczuk

UWAGA CZYTELNICY!
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Jak co roku od kwietnia do koñca
czerwca oraz od wrzeœnia do listopada
w SP nr 2 Œwietlica Œrodowiskowa „Mrowisko” prowadzi dodatkowe zajêcia sportowe, które maj¹ przygotowaæ m³odego
cz³owieka do œwiadomego uczestnictwa
w ró¿nych formach aktywnoœci fizycznej,
daj¹ te¿ mo¿liwoœæ spêdzenia czasu wolnego z po¿ytkiem dla zdrowia i bez na³ogów, pozwalaj¹c zregenerowaæ si³y po ca³odziennym pobycie w szkole, rozwijaj¹c
i pog³êbiaj¹c zainteresowania sportowe.
W maju mimo przelotnego deszczu
uda³o siê na polu golfowym w Œwieradowie przeprowadziæ turniej w dwóch kategoriach:
Klas I-III: 1 - Dominika Dziemitko, 2 Miko³aj Szczokot, 3 - Maja Grela i Daniel
Bigus; klas IV-VI: 1 - Julia Fabiœ, 2 - Natalia Iwanich, 3 - Aleksandra Oliwniak
i Julia Mackiewicz.
Z kolei na boisku wielofunkcyjnym
przy naszej szkole po raz pierwszy zosta³
przeprowadzony towarzyski turniej, w którym
udzia³ wziê³a szko³a z Czerniawy i Krobicy. Dru¿yny
dziewcz¹t w sk³adzie: Oliwia Bigus, Paula Siwczuk,
Martyna Pacholik, Julia
Fabiœ, Edyta Kurczewska
i Wanesa D¹bek - wygra³y
spotkanie wynikiem 3:0,
ch³opcy natomiast (Gracjan Humieja, Bartosz
Ogonowski, Aleksander
Rypicz, Pawe³ Nowak, Patryk Krukowski, Gracjan
£abêcki, Kuba Soko³owski, Szymon Szurniej i Arseniy Firko) rozgromili rywali 8:0.
Turniejem zamykaj¹cym zajêcia przed wakacjami by³ pi¹ty ju¿
Amatorski Turniej Tenisa Ziemnego, rozegrany w kategoriach: dzieci klas I-III oraz
dzieci do lat 14, osobno dziewczêta i ch³opcy (kategoria open zosta³a przeniesiona

na wrzesieñ).
Po raz pierwszy uda³o siê przeprowadziæ turniej w kategorii klas I-III dziewcz¹t. Wyniki: I - Martyna GwiaŸdziñska, II Milena Buczko, III - Magdalena Bieræ.
Ch³opcy: I - Daniel Bigus, II - Jakub
Pacholik, III - Miko³aj Szczokot.
Dziewczêta do lat 14: I - Oliwia Bigus
(na zdjêciu stoi z prawej), II - Julia Fabiœ
(z lewej), III - Wanesa D¹bek (w œrodku).
Ch³opcy do lat 14: I - Gracjan Humieja, II - Bartosz Ogonowski, III - Gracjan
£abêcki.
Zwyciêzcy otrzymali pami¹tkowe medale, dyplomy oraz atrakcyjne nagrody
ufundowane przez naszych lokalnych
sponsorów, którym sk³adam serdeczne
podziêkowania: hotelom Cottonina i Malinowy Dwór oraz restauracjom KuŸnia
Smaków i Izerska Chata.
Ca³emu turniejowi towarzyszy³a wspania³a sportowa atmosfera, za któr¹ dziêkujê uczestnikom turnieju.

Celem wszystkich spotkañ by³o promowanie nie tylko tenisa ziemnego i minigolfa, ale przede wszystkim aktywnego
spêdzania czasu wolnego. Gratulujemy
Anna So³tys
wszystkim!

Trochê w s³oñcu, trochê w deszczu

Tegoroczny koncert „Lata z radiem” prowadzili Marta Januszewska i Roman Czejarek, którzy – zanim stanêli na ogromnej scenie –
parokrotnie wchodzili na ¿ywo na
antenê by przepytaæ swych rozmówców o tym, co w Œwieradowie
i Górach Izerskich warte jest polecenia i obejrzenia.
I tak Kinga Miakienko opowiada³a o Czarcim M³ynie, Szymon
Witkowski o kolei gondolowej,

Polska nie tylko smakuje, ale Polska
nie wyobra¿a sobie krojenia pajdy
do smalcu inaczej ni¿ rêcznie.

Obraz jest niewyraŸny, bo to fotografia z telebimu, ale widaæ wyraŸnie, ¿e
wystêp Blue Cafe cieszy³ siê ogromnym zainteresowaniem. Poni¿ej Dominika Gawêda w otoczeniu swych „anio³ków”.

Marta Januszewska podczas koncertu Oddzia³u wyskoczy³a na... frytki.
Kraina dzieciêcej szczêœliwoœci wydawa³a siê tej niedzieli nie mieæ koñca.
a Witold Dziekan o w³aœciwoœciach
naszych wód leczniczych i o zabiegach z ich wykorzystaniem.
Dorota Marek snu³a opowieœci
o œwieradowskiej ¿abce, Tomasz
Mitkiewicz o tym, dlaczego na rowery i w Izery, nadleœniczy Lubomir
Leszczyñski o Leœnym Kompleksie
Promocyjnym, Roman Kapszewicz
o Górach Izerskich widzianych
okiem przewodnika, a burmistrz Roland Marciniak - o wszystkim, ze
szczególnym uwzglêdnieniem atrakcji ju¿ istniej¹cych i tych w planach.
Zanim pierwsi artyœci wyszli na
scenê, by zaprezentowaæ siê
w swym najlepszym repertuarze
schodz¹cej siê ze wszystkich stron
publicznoœci, mo¿na by³o skorzystaæ
z wielu atrakcji, takich jak kompleks
zabawowy dla najm³odszych, stoisko Lotto, liczne bufety i piwne nalewaki, boks radiowej Jedynki a tak¿e punkt LOTTO z konkursami
zdrapkowymi, kramy z licznymi pami¹tkami, a tak¿e namiot „Polska
smakuje”, gdzie wydawano rodzime
tradycyjne specja³y, a na œcianach
zainstalowano prezentacje medialne
takich smakowitoœci, jak bryndza
podhalañska, tatarski pieróg zwany
pierekaczewnikiem, ser koryciñski,
suska sechloñska czy andruty kaliskie.
Tymczasem na scenie bawiono
siê w najlepsze, zapraszaj¹c co
rusz kogoœ z widowni, czy to w charakterze asystenta iluzjonisty, czy
do jakiejœ kolejnej zabawy (obficie
ochotników p³ci obojga, doros³ych
i dzieciaków nagradzaj¹c). Pogoda w tym czasie bardzo dopisywa³a, gdy wiêc na scenie zainstalowa³ siê pierwszy zespó³ – istniej¹cy od 1979 roku Oddzia³ Zamkniêty, legenda polskiego rocka – widzowie szybko zaczêli wspó³pracowaæ z artystami, podchwytuj¹c co

popularniejsze refreny.
To by³ naprawdê udany powrót
do wspomnieñ, a na trawie trudno
by³oby znaleŸæ kogokolwiek w wieku œrednim i „majestatycznym”, kto
nie kojarzy³by ich najwiêkszych
przebojów. S³owem – kawa³ muzy
wysokich lotów!
Niew¹tpliwie swych fanów mia³
te¿ zespó³ Blue Cafe, którego pocz¹tki s¹ nierozerwalnie zwi¹zane z wokalistk¹ Tatian¹ Okupnik. Jej kariera
solowa po rozstaniu z zespo³em
jakoœ nie nabra³a rozpêdu, tymczasem Dominika Gawêda, kolejna wokalistka, na dobre zadomowi³a siê
w ekipie, o czym mogliœmy siê w ten
niedzielny lipcowy wieczór naocznie przekonaæ. Blue Cafe zaprezentowa³o siê nader efektownie, Gawêda œpiewa³a jak za najlepszych czasów, gêstniej¹cy t³um, który spieszy³
na stadion w oczekiwaniu na wystêp
gwiazdy wieczoru, czyli T.LOVE, nieoczekiwanie by³ œwiadkiem bogatego muzycznie i wizualnie wystêpu
Gawêdy.
I chyba dobra zabawa os³abi³a
czujnoœæ zgromadzonych, niedostrzegaj¹cych nadejœcia burzowych
chmur, wiêc gdy ju¿ niebo nad miastem zasnu³o siê i lunê³o jak
z cebra, zaczê³a siê wielka ucieczka.
Gdy póŸnym wieczorem na scenie
roz³o¿y³ siê T.LOVE, a do mikrofonu
podszed³ Muniek Staszczyk, wokó³
idola przy scenie, gdzie zrobi³o siê
ju¿ bardzo luŸno, zgromadzili siê najwierniejsi fani pochowani pod parasolami. Zupe³nie jak przed laty podczas wystêpu Maryli Rodowicz.
I tak w³aœnie ci najzagorzalsi fani
zapamiêtaj¹ koncert, z przekonaniem, ¿e ¿adna niepogoda nie mo¿e
odebraæ radoœci z obcowaniem
z prawdziw¹ sztuk¹ na ¿ywo.
A gdy ju¿ przebrzmia³y ostatnie
akordy gitarzystów z T.LOVE, roz-

Roland Marciniak zosta³ na ¿ywo w ci¹gu kilku minut przepytany dos³ownie o wszystko (z lewej Roman Czejarek).
pocz¹³ siê akt ostatni
tego wieczoru – pokaz
sztucznych ogni. To
by³a kolejna efektowna
kanonada FIRE SHOW
w wykonaniu fachowców z lubañskiej firmy
Andrzeja Nowaczka.
Niestety, wci¹¿ pada³o,
a jedyn¹ pociech¹ by³o
to, ¿e ¿aden deszcz nie
by³ w stanie zepsuæ
œwietlistego widowiska.
Adam Karolczuk

Wystêp Muñka Staszczyka i grupy T.Love.

A tu ju¿ oboje prowadz¹cy w rozmowie z widzami.
Poni¿ej - do pierwszego koncertu na scenie swymi cudami popisywali siê iluzjoniœci.

Baner Jedynki przez dwa dni by³
ozdob¹ tarasu zdrojowego.
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Moskwa artystyczna
i turystyczna!
Od 29 czerwca do 6 lipca w Helikon Opera w Moskwie odby³ siê
36. Miêdzynardowy Konkurs Operowy Hans Gabor Belveder Singing
Competition, w którym uczestniczy³ tenor Opery Wroc³awskiej,
swieradowianin Jêdrzej Tomczyk.
Udzia³ w jednym z najbardziej presti¿owych konkursów na œwiecie,
dedykowany dla œpiewaków operowych ze wszystkich zak¹tków naszego globu, zakoñczy³ siê dla artysty sukcesem – dotar³ do æwieræfina³u.
Dziêki temu mia³ okazjê zaprezentowania swoich mo¿liwoœci wokalnych nie tylko przed znakomitym
jury, w sk³ad którego wchodzili dyrektorzy artystyczni i castingowi takich oper, jak Metropolitan Opera
w Nowym Yorku, Royal Opera House w Londynie, Bolshoi Opera w
Moskwie, Teatro Real Madrit, Deutsche Oper Berlin czy Houston Grand
Opera, ale tak¿e przed oko³o trzydziestoosobow¹ grup¹ najbardziej
wp³ywowych agentów wokalnych
z ca³ego œwiata.
Podczas swoich wystêpów Jêdrzej wykona³ trzy arie nale¿¹ce do
œwiatowego repertuaru wokalnego
– ariê Tonia z opery „Córka Pu³ku”
Donizettiego – „Ah! Mes Amis”,
Don Ramira z „Kopciuszka” Rossiniego - „Si ritrovarla io giuro”, oraz
ariê Duke of Mantua z „Rigoletta”
Verdiego – „La donna e mobile”. To
jego pierwszy wystêp na tak presti¿owym konkursie, który na pewno
zaprocentuje w przysz³oœci. Bêdzie
próbowaæ swoich si³ miêdzy innymi
w konkursie maestro Placido Domingo, który rokrocznie odbywa siê
w najwiêkszych operach na œwiecie.
Tygodniowy pobyt w Moskwie
by³ te¿ okazj¹ do poznania tego wyj¹tkowego i ogromnego miasta, jego
historii, zabytków i osobliwoœci.
W czasie tak krótkiego pobytu Jêdrzej zobaczy³ najwa¿niejsze obiekty Moskwy: Kreml na Placu Czerwonym- serce Moskwy, Mauzoleum Lenina (do którego odwiedze-

nia trzeba by³o odczekaæ w kolejce
2 godziny), Katedrê œw. Bazylego,
Muzeum Sztuk Piêknych im. Puszkina oraz – co zrozumia³e - Teatr Bolszoj. Nie móg³ te¿ odmówiæ sobie
wycieczki wyj¹tkowym moskiewskim metrem, którego stacje zachwycaj¹ ró¿norodnoœci¹ (ka¿da z nich
jest inna), przepychem i bogactwem
architektury.
Trudnoœci w kontaktach stwarza³a nieznajomoœæ przez Rosjan jêzyków obcych, niechêæ do turystów,
uderzaj¹cy brak kultury jazdy, zasad
i nieprzestrzeganie przepisów. Mimo
to miasto osza³amia ogromem budowli, iloœci¹ pomników i instytucji
kulturalnych, szerokoœci¹ ulic, ruchem i rozmachem.
Najbli¿sze plany artystyczne na
kolejne sezony, to przede wszystkim
nowe role w Operze Wroc³awskiej,
w których m³ody tenor zaprezentuje
siê nam w nadchodz¹cym sezonie.
Artysta zaprasza melomanów od
paŸdziernika, kiedy to wcieli siê
w pierwszoplanow¹ rolê Don Ramira w znakomitej produkcji operowej
„Kopciuszek” G. Rossiniego (spektakle 5 i 8 paŸdziernika oraz 7 i 9 grudnia). Przed nim do koñca roku kolejne debiuty: w paŸdzierniku w „Fideliu” Beethovena, a pod koniec grudnia - w „Kandydzie” Bernsteina.
Równolegle prowadzona bêdzie
dzia³alnoœæ koncertowa, w ramach
której od paŸdziernika br. do marca
2018 r. ma zakontraktowanych oko³o 50 wystêpów w teatrach i salach
koncertowych na terenie ca³ej Polski.
Poza udzia³em w zaplanowanych
konkursach, muzyk ma tak¿e nadziejê na wspó³pracê z miastem i mo¿liwoœæ zaproszenia mieszkañców na
koncerty z jego udzia³em, np. w projekcie „Koncert Trzech Polskich Tenorów”, wydarzeniu nawi¹zuj¹cym
do najbardziej znanych w nieodleg³ej przesz³oœci wystêpów Luciano
Pavarottiego, Jose Carrerasa oraz
Placido Domingo.
(aka)

STOP UZALE¯NIENIOM!
W ramach pracy Miejskiej Komisji Rozwi¹zywania Problemów alkoholowych stworzony zosta³ Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla
osób uzale¿nionych od alkoholu czy narkotyków, jak te¿ dla osób
z rodzin, gdzie naudu¿ywany jest alkohol lub narkotyki, osób wspó³uzale¿nionych oraz dla osób doznaj¹cych przemocy w rodzinie.
Punkt czynny jest w ka¿dy poniedzia³ek od godz. 1600 do 2000
w starej siedzibie Urzêdu MIasta (ul. Pi³sudskiego 15, pok. nr 1 i 2).
Telefon tymczasowy nr 664 461 086, przy którym dy¿uruje nasz
konsultant - Piotr Konopnicki - czynny jest w dniach i godzinach
pracy Punktu.
Rozmowy i konsultacje indywidualne w godz. 1600-1900.
Przy Punkcie powsta³a grupa wsparcia „Œwieradów” dla wymienionych osób, której spotkania odbywaj¹ siê tak¿e w poniedzia³ki od
godz. 1800 do 2000.
Wszystkie spotkania s¹ otwarte. Nie zapraszamy jedynie osób
pod wp³ywem alkoholu i œrodków zmieniaj¹cych œwiadomoœæ.
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Dodatkowo Punkt Konsultacyjny dla mieszkañców Czerniawy w dwa czwartki w miesi¹cu czynny jest na terenie
Szko³y Podstawowej nr 2
w godz. 1530-1730, a najbli¿sze
spotkania odbêd¹ siê 27 lipca
oraz 10 i 24 sierpnia br.

12 lipca w hali spacerowej odby³
siê XV Festiwal Piosenki Kolonijnej
„¯abie Chóry, w którym wziê³y
udzia³ cztery kolonie. Jury w sk³adzie: Gra¿yna Kasprzak, Aleksandra
Kasprzak i Barbara Gorgoñ - ocenia³o wystêpy zwracaj¹c szczególn¹
uwagê na dobór repertuaru i zaanga¿owanie grupy. Po podsumowaniu punktów I miejsce zaj¹³ obóz
harcerski z Kalisza (na zdjêciu), II kolonia letnia z Krakowa, III - „Rozœpiewane ¯abki” ze Œwietlicy Œrodowiskowej UL w Œwieradowie, IV grupa przedszkola z MZS w Œwieradowie.
Zwyciêzcy otrzymali puchary
oraz nagrody rzeczowe i s³odkoœci
ufundowane ze œrodków Gminy
Miejskiej Œwieradów-Zdrój.
Organizatorzy serdecznie dziêkuj¹ Uzdrowisku Œwieradów-Czerniawa - za nieodp³atne u¿yczenie hali
na organizacjê imprezy, jurorom - za
pracê w komisji, Referatowi Promocji Gminy, Turystyki, Kultury i Sportu, Stanis³awowi Fierkowiczowi, Dariuszowi Kasprzakowi i Rafa³owi
Matelskiemu - za bezinteresown¹
pomoc, a uczestnikom i opiekunom
- za wspólne œpiewy, zabawê i mi³o
spêdzony czas. (TF)

¯ABIE CHÓRY

Zmienne œwiat³o krajobrazu

Od 26 czerwca do 2 lipca w BIOREZYDENCJI spotka³y – ju¿ po raz
siódmy - na dorocznym plenerze
maluj¹ce lekarki z Poznania. Przyci¹ga je w Góry Izerskie zarówno
niepowtarzalna atmosfera, stwarzana artystkom przez w³aœcicieli
obiektu, jak i nasze krajobrazy ze
sw¹ magi¹ i niepowtarzalnymi zjawiskami (wschody i zachody s³oñca, mg³y, niskie pu³apy chmur itp.).
Lidia Kot, opiekun grupy, uwa¿a, ¿e
te dolnoœl¹skie klimaty i wrêcz
„inne” s³oñce nie maj¹ odpowiednika nigdzie w Polsce.
Uczestniczki pleneru z³o¿y³y te¿
wizytê w Görlitz, by po raz pierwszy
zmierzyæ siê z architektur¹, która
w zakamarkach niektórych uliczek
przypomina w³oskie miasta.
30 czerwca do artystek przyjecha³a prof.
Marta Smoliñska z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu (fot. powy¿ej), by wyg³osiæ wyk³ad pt. DERMATOLOGIA MALARSKA: OBRAZ SKÓRY A SKÓRA OBRAZU.
Zajmowanie siê formami ¿ycia cz³owieka to
jeden z g³ównych celów sztuki, jednak sztuka,
która zmaga siê z tragedi¹ ludzk¹ skupiaj¹c siê
tylko na formie, barwie i estetyce, popada
w przeciêtnoœæ. Medycyna natomiast to praktykowana filozofia ¿ycia i œmierci, a wiêc mo¿na rzec, ¿e medycyna i sztuka s¹ nierozerwalne, kr¹¿¹c wokó³ cudu, jakim jest ¿ycie. I to
w³aœnie chcia³a zebranym przekazaæ pani profesor. (aka)

U góry - katedra w Görlitz malowana ze zgorzeleckiego brzegu.
Powy¿ej - krajobraz izerski uchwycony z raczej nieobecnymi
u nas makami. Poni¿ej - Izery malowane w stylu Van Gogha.

Dobrze zorientowani
Œwietlica Œrodowiskowa UL
by³a w dniach 23 i 24 czerwca organizatorem X Rodzinnych Marszów
na Orientacjê pod has³em „Marsz
dla pszczó³”.

I - Marzena i Ewelina Prusiewicz,
II - Piotr i Zofia Salawa, III - Magdalena i Wojciech Lonycz.
W kategorii TD i TM zostali:
I - Sara Tomaszewska i Wiktor

No i niech siê kto zorientuje, gdzie
siê schowa³em! Obok - nagrody
zwyciêzcom wrêcza Dorota Marek.
Trzy etapy - PLASTER MIODU,
IZERSKA PASIEKA i IZERSKIE
PSZCZÓ£KI - pierwszego dnia przebiega³y po œcie¿kach parku i terenu
wokó³ Domu Zdrojowego, a dwa
etapy dzienne skoncentrowane by³y
wokó³ CEE „Izerska £¹ka” i „Czarciego M³yna” i stanowi³y jeden z
punktów „Nocy Kupa³y” – imprezy
gminnej zorganizowanej przez „Czarci¹ £¹kê”.
Zwyciêzcami MnO w kategorii
rodzinnej zostali:

Górski, II - Szymon Chmielowiec,
Dawid Jurczak i Wojciech Pó³torak,
III - Iga Jurczak i Szymon Pó³torak.
Serdecznie dziêkujemy przodownikom Imprez na Orientacjê: Paw³owi Idzikowi - za budowê etapów, rozstawienie i zebranie punktów kontrolnych; Wojciechowi Królowi - za
sêdziowanie i skrupulatne liczenie
i przeliczanie punktów, M³odzie¿owemu Organizatorowi Imprez na
Orientacjê, Stanis³awowi £ojko - za
rozstawianie i zbieranie pkt kontrol-

nych i sêdziowanie; Urzêdowi Miasta Œwieradów-Zdrój - za ufundowanie nagród (litr miodu z Izerskiej
Pasieki i bochen chleba z „Czarciego M³yna”), Monice Chwaszcz i
Kindze Miakienko, organizatorkom
„Nocy Kupa³y” - za zaproszenie do
po³¹czenia dwóch dzia³añ, przygotowanie nagród, ¿yczliwoœæ, logistykê, moc atrakcji kulinarnych, muzycznych, technicznych i œwietn¹zabawê. (TF)

Zakochani
w pszczo³ach
Pszczelarstwo jest dzia³em specjalnym rolnictwa, bardzo skomplikowanym, wymagaj¹cym bogatej
wiedzy przyrodniczej i narzucaj¹cym potrzebê sta³ego dokszta³cania
siê, obojêtnie w jakiej formie. Mo¿e
to byæ samokszta³cenie siê przy korzystaniu z dobranej literatury
przedmiotu lub korzystanie z kursów specjalistycznych. Za przyk³ad
mo¿e s³u¿yæ nowo powsta³e Centrum Edukacji Ekologicznej Natura 2000 „Izerska £¹ka” przy ul.
Rolniczej w Czarniewie, gdzie
jedn¹ z jego atrakcji jest ul szkoleniowy, który poprzez zamontowane
kamery s³u¿y edukacji i poznaniu
¿ycia pszczó³. Dobrze wyposa¿one
sale edukacyjne umo¿liwiaj¹ pszczelarzom i kandydatom na pszczelarzy odbywanie spotkañ i szkoleñ.
To tutaj w³aœnie od 1 kwietnia
do 30 czerwca Burmistrz Miasta
Œwieradów -Zdrój zorganizowa³
podstawowy kurs pszczelarski dla
osób zainteresowanych hodowl¹
pszczó³. Liczba osób bior¹cych w
nim udzia³ œwiadczy o rosn¹cym
zainteresowaniu hodowl¹ pszczó³,
co na pewno cieszy. Na terenie gminy i okolicznych miejscowoœci pojawiaj¹ siê nowe pasieki. Warto wiêc
poznaæ podstawowe warunki obo-

wi¹zuj¹ce przy hodowli pszczó³.
W³aœciwe wype³nianie funkcji spoczywaj¹cych na pszczelarzu jest bardzo odpowiedzialnym zadaniem.
Wymaga ono znajomoœci i po³¹czenia wielu ró¿nych aspektów tej piêknej, a zarazem spo³ecznie i gospodarczo niezbêdnej dzia³alnoœci.
W kursie uczestniczy³y 23 osoby. Sk³ada³ siê z dwóch czêœci: teoretycznej i praktycznej, obejmuj¹cych 62 godziny szkoleniowe. Zajêcia praktyczne obejmowa³y przede
wszystkim podstawowe prace przy
pszczo³ach w pasiece (w tym jednak
przypadku wymagane by³o zaœwiadczenie lekarskie o braku uczulenia na jad pszczeli). Zainteresowanie i zaanga¿owanie przysz³ych hodowców pszczó³ by³o du¿e. Wystarczy powiedzieæ, i¿ kilku z nich w trakcie kursu i tu¿ po nim zakupi³o rodziny pszczele. To na pewno sukces.
W tym miejscu trzeba podkreœliæ, i¿
3-miesiêczny okres szkoleniowy
wymaga³ pewnej mobilizacji. W dzisiejszych czasach o wolny czas coraz trudniej. W przypadku zajêæ praktycznych w pasiece dodatkowym
utrudnieniem by³a kapryœna aura.
Zakoñczenie kursu przypad³o ju¿
na okres wakacyjno-urlopowy i zaplanowane wczeœniej wyjazdy. Na

II Piknik Teatralny pod dchem
11 lipca z samego rana dzieci
z przedszkola i pó³kolonii spotka³y
siê na przedstawieniu z teatrem
„Maska”. Ju¿ kilka razy goœciliœmy aktorów krakowskich.
Zaprosiliœmy ich na II Piknik Teatralny, gdy¿ rok temu okaza³o siê,
¿e publicznoœci bardzo siê podoba³o przedstawienie pod chmurk¹.
Niestety w tym roku pogoda pokrzy¿owa³a nam plany. Przedstawienie siê odby³o siê, ale pod dachem,
czyli w sali gimnastycznej. A aura
nas po prostu zawiod³a.
Spektakl „Ekologiê popieramy”
dzieciom przypomnia³, ¿e powinniœmy dbaæ o nasze lasy, segregowaæ
œmieci, a przede wszystkim nie robiæ
krzywdy mieszkañcom leœnym. Zakrêcona ¿aba nauczy³a dzieci rapowaæ, poznaæ powiedzonka o zwierzêtach i zobaczyæ, ¿e warto byæ
przyjaznym zwierzêtom.
W II czêœci spotkania z aktorami
dzieci mia³y szansê
uczestniczyæ w animacji „Na naszej weso³ej farmie”. By³y
konkursy, quizy wiedzy o zwierzêtach.
Pytania ukryte w balonach, nale¿a³o przebiæ i odpowiedzieæ
poprawnie na pytanie. Œwietnie siê bawi³y z chust¹ animacyjn¹, jako farmerzy
musieli przetransportowaæ jajka do koszyczka, wygrywa³a

E. Grabas wrêczy³ uczestnikom kursu certyfikaty jego ukoñczenia. Od tej
pory smakosze miodu mog¹ ju¿ ustawiaæ ule dla pszczelich rodzin.

dru¿yna lepsza, odby³a siê te¿ zabawa z lin¹.
Gdy ju¿ wszystkie farmerskie zabawy siê odby³y to nast¹pi³o og³o-

szenie wyników konkursu plastycznego, liczenie, kto mia³ najwiêksz¹
iloœæ piecz¹tek, i wrêczanie nagród
zwyciêzcom. (KP)

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

zakoñczenie ka¿dy z uczestników
otrzyma³ certyfikaty ukoñczenia kursu, który – jak s¹dzê - spe³ni³ oczekiwania i swoje zadanie, ocenê nale¿y jednak pozostawiæ jego uczestnikom.
Eugeniusz Grabas
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Centrum Edukacji Ekologicznej
NATURA 2000 „Izerska £¹ka",
ul. Rolnicza 7 (nad Czarcim M³ynem)
Otwarte od wtorku do soboty
w godz. 1000-1600
tel. 75 617 14 42
izerskalaka@swieradowzdroj.pl
www.swieradowzdroj.pl
(zak³adka Izerska £¹ka)

Gospodarz obiektu
Monika Chwaszcz

KINO NA WAKACJE - LIPIEC
19 lipca (œroda) o godz. 1900 - Siedemdziesi¹t lat przed tym,
jak Harry Potter czyta ksi¹¿kê autorstwa Newta Skamandera,
pisarz prze¿ywa niezwyk³e przygody w tajemniczym, nowojorskim stowarzyszeniu czarownic i czarowników. (2016. Przygodowy, fantasy).
20 lipca (czwartek) o godz. 1030 - Druga czêœæ opowieœci o
walecznej dziewczynie i generale, którzy tym razem eskortuj¹
trzy córki cesarza na dwór mongolski. Maj¹ one poœlubiæ synów tamtejszego w³adcy, by uchroniæ Chiny od kolejnej wojny. (2004. Animacja, familijny).
25 lipca (wtorek) o godz. 1030 - Uciekinier z odleg³ej galaktyki l¹duje na Hawajach. Zaopiekuje siê nim ma³a dziewczynka. (2002. Animacja, fantasy).
26 lipca (œroda) o godz. 1900 - Ubogi poeta zakochuje siê w
gwieŸdzie najs³ynniejszego nocnego klubu w Pary¿u. (2001.
Musical, melodramat).
27 lipca (czwartek) o godz. 1030 - Dawni superbohaterowie, Bob i Helen, wychowuj¹ troje dzieci i wiod¹ ¿ycie zwyk³ych obywateli. Wkrótce dostaj¹ tajne zlecenie i wspólnie je
realizuj¹. (2004. Animacja, komedia).

KINO NA WAKACJE - SIERPIEÑ
1 sierpnia (wtorek) o godz. 1100 - Cierpi¹ca na bezsennoœæ
sierota pewnej nocy zauwa¿a olbrzyma. Ten, dla bezpieczeñstwa, postanawia j¹ porwaæ. (2016. Fantasy, komedia).
2 sierpnia (œroda) o godz. 1900 - Przenosimy siê w czasy,
gdy technologia pozwala na wchodzenie w œwiat snów. Z³odziej (w tej roli Leonardo DiCaprio) ma za zadanie wszczepiæ
myœl do œpi¹cego umys³u. (2010. Surrealistyczny, thriller).
3 sierpnia (czwartek) o godz. 1030 - Budz¹ce siê z zimowego snu zwierzêta odkrywaj¹, ¿e w œrodku lasu powsta³o odgrodzone p³otem osiedle domów. Nowo przyby³y szop zachêca wszystkich do spenetrowania ludzkich siedzib. (2006. Animacja, familijny).
8 sierpnia (wtorek) o godz. 1100 - Niepozorna pszczo³a
postanawia po³o¿yæ kres wyzyskiwaniu swojego gatunku przez
ludzkoœæ i rozpoczyna s¹dow¹ bataliê z handluj¹cymi miodem
korporacjami. (2007. Animacja, komedia).
9 sierpnia (œroda) o godz. 1900 - Ekranizacja epopei Homera opowiadaj¹ca o walce Greków, aby odbiæ porwan¹ królow¹
Sparty. (2004. Dramat historyczny).
10 sierpnia (czwartek) o godz. 1030 - Dziki mustang zostaje schwytany przez kowbojów i sprzedany kawalerii. Ogier próbuje odzyskaæ wolnoœæ. (2002. Animacja, przygodowy).
16 sierpnia (œroda) o godz. 1900 - Historia ¿ycia ch³opca o
niskim ilorazie inteligencji z niedow³adem koñczyn, który staje
siê miliarderem i bohaterem wojny w Wietnamie. W roli g³ównej Tom Hanks. (1994. Dramat, komedia).
***
Chcesz byæ na bie¿¹co? PrzyjdŸ, wype³nij formularz i zapisz siê do Newslettera „Izerskiej £¹ki”!

SPOTKANIA Z ZIELARZAMI
Wdniach 26-29 lipca serdecznie zapraszamy na spotkanie
z „Cedrowymi Wzgórzami”. Nasi goœcie byli zapraszani tak¿e
do programu Dzieñ Dobry TVN, wiêc jest to wyj¹tkowa okazja, aby zasiêgn¹æ rady i wys³uchaæ zielarza - ezoteryka.
Harmonogram spotkañ:
Œroda - wyk³ad i dyskusja
nt. „Wykorzystanie zió³ wczoraj i dziœ...” - 19 00. Wyk³ad
poœwiêcony metodom wykorzystania zió³. Prowadz¹cy
opowiedz¹ o tym, do czego
poszczególne zio³a s¹ czy by³y
wykorzystywane. Do barwienia materia³ów
czy mo¿e w kosmetyce, jako z³oty œrodek
na zmiany skórne.
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Czwartek – wyk³ad i dyskusja nt. „Magia zió³” - 1900.
Prowadz¹cy opowiedz¹ o tym, jakimi zio³ami siê otaczaæ
i w czym ich obecnoœæ mo¿e nam pomóc.
Pi¹tek – wyk³ad i dyskusja nt. „Woda i ogieñ w domowych
obrzêdach” - 1900. Dwa ¿ywio³y - ogieñ i woda - pe³ni¹ wa¿n¹
rolê w domowych rytua³ach. W czasie spotkania dowiemy siê
o roli wypalania œwiec czy sposobach odpowiedniego mycia
pod³óg, które pomo¿e np. zachowaæ równowagê w domu.
Sobota – spacer z zielarzem – 1600-2000. Uczestnicy dowiedz¹ siê, jak zbieraæ zio³a, gdzie umieszczaæ je w domu i jak
komponowaæ w³asne mieszanki do okadzania i k¹pieli.
Iloœæ miejsc jest ograniczona – wymagamy zapisów, które
mo¿na dokonaæ elektronicznie - izerskalaka@swieradowzdroj.pl, telefonicznie - 75 617 14 42, lub poprzez kontakt na
Facebooku.

ZAKOÑCZENIE KLUBU BIOLOGA
Klub Biologa to pó³roczny projekt, jaki Izerska £¹ka we
wspó³pracy z Eduz¹ rozpoczê³a w styczniu. Dzieci spotyka³y
siê raz w miesi¹cu i poznawa³y tajniki ¿ycia zwierz¹t.
W sumie grupa liczy³a 22 osoby, gdzie wiêkszoœæ stanowi³y
dzieci z okolic Gryfowa, a jedno rodzeñstwo do³¹czy³o do nas
a¿ z Bogatyni!

toru przeszkód sk³adaj¹cego siê ze slalomu, zatrzymania i wykonania komendy „siad” oraz wykonania skoku przez rów, poda³a nastêpuj¹ce wyniki:
I - Agata Dzierka i
Chlupek (piesek z czeskiego schroniska! - na
zdjêciu); II - Mariola
Szczeœniak-Sodolska i
Shadow; III - Dawid
Szulikowski i Klara.
Przyznano te¿ trzy wyró¿nienia dla: Arlety
Miluk i Mishy; Carli
Zubek i Luny oraz Jadwigi Knet i Leo.
Gratulujemy nie tylko zwyciêzcom, ale ka¿demu w³aœcicielowi pieska, który zosta³ do wystawy zg³oszony! Dziêkujemy za odwagê i chêæ uczestnictwa we wspólnej zabawie.
Dziêkujemy tak¿e Pracowni Piernikowej Isabell - za przekazanie voucherów dla wygranych i s³odkich upominków dla
komisji, oraz Przychodni Weterynaryjnej KEROS - za wskazówki organizacyjne i zaanga¿owanie w prowadzenie naszych
zwierzaków w zdrowiu i w chorobie!

Czy wiesz, ¿e...
24 czerwca odby³o siê ostatnie spotkanie, gdzie na koniec
zosta³y rozdane pami¹tki i dyplomy, które osobiœcie wrêczy³
burmistrz Roland Marciniak.
Dziêkujemy dzieciom za chêtny i liczny udzia³ oraz, oczywiœcie, rodzicom, którzy wytrwale dostarczali dzieci na zajêcia;
bez tego wsparcia projekt nie odniós³by takiego sukcesu!
Do zobaczenia! Niech Natura bêdzie z Wami!

I WYST
AWA PSÓW £¥K GÓR
WYSTA
I POGÓRZA IZERSKIEGO
Za nami I Wystawa Psów £¹k Gór i Pogórza Izerskiego.
Impreza zosta³a zorganizowana 24 czerwca przy okazji obchodów Nocy Kupa³y, które przygotowa³yœmy wraz z King¹.
Do wystawy zosta³o zg³oszonych 18 psów, a w komisji
zasiedli: Dorota Marek, Martyna Paczyñska (specjalistka od
tresury psów) oraz weterynarz Ondrasz Sitnik, któremu w czasie przeprowadzania kontroli weterynaryjnej pomaga³a,
wszystkim znana, pani Natalia, tak¿e z przychodni KEROS.
Komisja po pokazach psów, które polega³y na przejœciu

Dowiedz siê wiêcej
i polub nas
na Facebooku
IzerskaLaka
ZAPRASZAMY!


 Psy potrafi¹ rozpoznaæ zapach niektórych zwi¹zków or
ganicznych w ciele cz³owieka, które œwiadcz¹ o obecnoœci nowotworu?
 Bezpañskie psy w Rosji nauczy³y siê jeŸdziæ metrem do
miejsc, gdzie znajduj¹ wiêcej po¿ywienia?

DZIEÑ PSZCZÓ£
KONKURS FOTOGRAFICZNY
Z okazji przypadaj¹cego 8 sierpnia MIÊDZYNARODOWEGO DNIA PSZCZÓ£ – zapraszamy do udzia³u
w konkursie fotograficznym pod nazw¹ „Pszczo³a w
moim ogrodzie”. Na zdjêcia czekamy do koñca pi¹tku 4 sierpnia pod adresem mailowym:
izerskalaka@swieradowzdroj.pl
Tytu³ maila ze zg³oszeniem to „Konkurs Pszczo³a”, natomiast w treœci proszê podaæ okolicê, w której
zosta³o wykonane zdjêcie, oraz imiê, nazwisko i wiek
autora.
Wyniki podamy 8 sierpnia do godziny 1600. Nagrody bêd¹ czeka³y na odbiór w Izerskiej £¹ce. Uwaga!
Konkurs zostanie przeprowadzony pod warunkiem
zg³oszenia min. 6 zdjêæ. Zapraszamy!

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

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

Gospodarz obiektu
Kinga Miakienko

NOC KUPA£Y NA CZARCIEJ £¥CE

Có¿ warta by³aby Noc Kupa³y bez
skoków panien nad buchaj¹cym
ogniem i bez zapieraj¹cych dech
w piersiach pl¹sów?

24 czerwca do Czarciego
M³yna i Centrum Edukacji
Ekologicznej Izerska £¹ka zawitali mieszkañcy, turyœci oraz
ka¿dy, kto chcia³ poczuæ s³owiañski klimat najd³u¿szej
nocy w roku. Noc Kupa³y, sobótka, palinocka, alternatywa
dla zachodnich walentynek –
tak inaczej opisywane jest to
œwiêto ognia, wody, s³oñca
i ksiê¿yca, a tak¿e radoœci
i mi³oœci. Obchodzone na obszarach zamieszkiwanych
przez ludy s³owiañskie, ale
równie¿ ba³tyckie, germañskie oraz celtyckie. Samo s³owo kupa³a pochodzi najprawdopodobniej z indoeuropejskiego kump, co oznacza
gromadê, zbiorowoœæ. Wyraz
sobótka zaœ to póŸniejsze
okreœlenie kupalnocki, z którym zwi¹zek ma pewna legenda. Podobno by³a to uroczystoœæ na czeœæ dziewczyny,
która mia³a na imiê w³aœnie
Sobótka. Czeka³a na swojego narzeczonego Sieciecha,
bêd¹cego wówczas na wojnie. Którejœ nocy wioska zosta³a zaatakowana, a dziewczyna - raniona w samo serce - zginê³a. Owo zdarzenie
mia³o miejsce podczas letniego przesilenia, najd³u¿szej
nocy w roku…
Sk¹d Noc Kupa³y na Czarciej £¹ce? To nie tylko idealne miejsce z mnóstwem zieleni i dawnym klimatem. To
równie¿ miejsce do spotkañ,
wspólnej zabawy i integracji.
Rano dziêki pani Teresie Fierkowicz i za³ogi PTTK zawitali

do nas uczestnicy X Rodzinnych Marszy na Orientacjê. Tym
razem grali o s³oik miodu i bochen chleba z Czarciego M³yna.
Nagrodzonych zosta³o a¿ 10 miejsc – wszystkim serdecznie
gratulujemy! Po rozdaniu nagród popo³udniow¹ czêœæ imprezy rozpocz¹³ zespó³ „Kwisowianie”, który swoimi tradycyjnymi
strojami oraz wyj¹tkowym wokalem wprowadzi³ wszystkich
w swojski, radosny nastrój.
Prosto z „Leopoldówki” przyjecha³a kuchnia polowa z grochówk¹, któr¹ rozdawa³y Bo¿ena Ochramowicz i Jolanta Mitura
– za ich spraw¹ wszystkie porcje wraz z chlebem z m³yna rozesz³y siê niemal natychmiast. Po grochówce mo¿na by³o podejœæ na Izersk¹ £¹kê, gdzie odbywa³a siê I Wystawa Psów Gór
i Pogórza Izerskiego, a tak¿e konkurs koszenia kos¹, w którym
wziê³o udzia³ a¿ oœmiu œmia³ków. Zwyciêzc¹ zosta³ Marcin Koæma – skosi³ swoje poletko najszybciej ze wszystkich. Dla najm³odszych zaplanowa³yœmy animacje i akcjê „Przybij pi¹tkê
z Natur¹ 2000”. Dzieci mog³y odbijaæ swoje r¹czki na folii stretch, a co
godzinê odbywa³a siê prezentacja filmu „Chronimy europejskie motyle”, opowiadaj¹cego o motylach, dla których tereny £¹k Gór i Pogórza
Izerskiego zosta³y objête ochron¹ w Naturze 2000.
Wieczorem zaczêliœmy wspólne grillowanie, podczas którego rozdaliœmy a¿ 100 kie³basek, a Ko³o Gospodyñ Miejskich zadba³o o s³odki
poczêstunek oraz przepyszne sa³atki. Wœród brzozowego lasku swoje

Nocne, niemal po ciemku, zwiedzanie Czarciego M³yna pobudzi³o u wszystkich czartowsk¹ wyobraŸniê.

Dzieciaki pociapa³y foliê kolorami swej bujnej wyobraŸni.

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

Dowiedz siê wiêcej
i polub nas
na Facebooku
CzarciMlynSwieradow
ZAPRASZAMY!
Informacje i zdjêcia z „Czarciego M³yna”
przygotowa³a Kinga Miakienko.

Wielu œmia³ków chwyci³o za kosê (nawet Tereska Fierkowicz),
ale wszyscy musieli uznaæ wy¿szoœæ Marcina Koæmy (z prawej).

Tak jakoœ ten œwiat jest urz¹dzony, ¿e dziewczêta zaplataj¹ wianki i wrzucaj¹ je do faluj¹cej wo..., a panowie je wy³awiaj¹.

miejsce mia³y równie¿ przedstawicielki „Cuda Wianki” - wspania³e, pozytywne dziewczyny, które pomaga³y pleœæ wianki uczestnikom imprezy.
Oprócz biesiady, tañców i dobrej zabawy by³ równie¿ spacer w poszukiwaniu Kwiatu Paproci. O dziwo, paru szczêœliwców znalaz³o ukryty
w naszym lesie owiany tajemnic¹ kwiat. Kiedy wybi³a godzina 2000,
wszyscy zebrali siê przed m³ynem i rozpoczêli pochód w górê Czarnego
Potoku, aby wrzuciæ uplecione wczeœniej wianki do wody. Œwiat³o, które
wszystkich prowadzi³o, nios³a sama Izabela Janiak z Pracowni Piernikowej „Isabell”. Nieco ni¿ej niestrudzeni kawalerowie ³apali wianki, nie raz
sk¹pawszy siê w zimnej wodzie. Za pomoc w realizacji wiankowej zabawy dziêkujemy szczególnie naszym s¹siadom – Pañstwu Duliñskim,
bez których nie by³oby to mo¿liwe.
Ostatni¹ atrakcj¹ by³o oczywiœcie Nocne Zwiedzanie Czarciego M³yna. Zaczêliœmy na dziedziñcu legend¹ o Bo¿ydarze. Przed wejœciem do
œrodka ka¿dy móg³ pog³askaæ g³owê lwa, która wedle dawnych wierzeñ
chroni³a przed czarcim urokiem. W œrodku ogl¹daliœmy maszyny oœwietlane jedynie latark¹ – by³o mrocznie, momentami nawet strasznie…
Skrzypia³o te¿ czarcie ko³o, które w ciemnoœci nabiera zupe³nie innego
charakteru. Niektórzy s³yszeli nawet tupot i chichot. Czy to czart? Czy to
dawni mieszkañcy m³yna? Tego nie dowiemy siê nigdy, ale jedno jest
pewne: po tym zwiedzaniu wszyscy
uczestnicy zapamiêtaj¹ Czarci M³yn
na d³ugo.
Noc Kupa³y w ca³oœci sfinansowana zosta³a przez Gminê Miejsk¹
Œwieradów-Zdrój. Dziêkujemy równie¿ wszystkim wolontariuszom oraz
dobrym ludziom na naszej drodze za
pomoc i niezawodn¹ wspó³pracê,
a tak¿e za dbanie o iœcie s³owiañsk¹,
swojsk¹ atmosferê. Do zobaczenia za
rok!
Monika i Kinga
z Czarciej £¹ki
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Doskonalenie umiejêtnoœci - woda i rower
W roku szkolnym 2016/2017
w ramach Uczniowskiego Klubu
Sportowego, dzia³aj¹cego przy
Szkole Podstawowej nr 2, powsta³y
dwie nowe sekcje sportowe: sekcja
rowerowa i p³ywacka.
Szkó³ka p³ywacka dzia³a od marca. W ramach zawartego porozumienia nawi¹za³a wspó³pracê z Fundacj¹
D. T. Sport z Leszna, która zapewni³a opiekê instruktorsk¹ oraz organizacjê zawodów p³ywackich.
W czerwcu, z okazji Dnia Dziecka,
odby³y siê pierwsze zawody, podczas których nasi uczniowie rywalizowali z cz³onkami kilku innych szkó³ek p³ywackich, dzia³aj¹cych od co
najmniej dwóch lat. I chocia¿ tylko
niektórzy otarli siê o podium, to ambicji i chêci walki nam nie brakowa³o. A umiejêtnoœci dopingowania
i wspierania siebie nawzajem zazdroœcili nam wszyscy.
Sekcja p³ywacka sk³ada siê
z dwóch grup wiekowych. Pierwsza
pocz¹tkuj¹ca i druga zaawansowana. Wraz ze wzrostem umiejêtnoœci
p³ywackich uczestnik zajêæ awansuje do grupy wy¿szej. Dotychczaso-

wa realizacja by³ pilota¿em
dzia³añ
szkó³ki. Od wrzeœnia
zamierzamy zmodyfikowaæ dzia³ania.
Uczestnikami bêd¹
jedynie dzieci posiadaj¹ce pe³n¹ umiejêtnoœæ p³ywania,
a zajêcia bêd¹ siê
odbywa³y na podstawie autorskiego
programu, który
w³aœnie jest opracowywany. D¹¿ymy do
uatrakcyjnienia zajêæ i wzbogacenia
o nowe elementy.
Mamy nadziejê, ¿e w
przysz³ym
roku
szkolnym zainteresowanie zajêciami bêdzie jeszcze
wiêksze, a wytrenowani m³odzi sportowcy zajm¹ czo³owe miejsca na zawodach ró¿nego szczebla.
Z kolei sekcja rowerowa, trenuj¹ca pod okiem Jacka Fabisia, nawi¹za³a wspó³pracê z hotelem Medical
Spa Malinowy Dwór. Na podstawie

Historyczna pla¿a

26 maja w Lubaniu odby³ siê fina³
powiatowy uczniów gimnazjów
w siatkówce pla¿owej. W zawodach
wziê³y udzia³ reprezentacji gimnazjów nr 2 i 3 z Lubania, oraz gimna-
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zjów z Leœnej, Pisarzowic i Œwieradowa. Nasz¹ szko³ê reprezentowali:
Jakub ¯urawski, Kacper Witczak
i Szymon Chmielowiec. W meczach
rozgrywanych systemem ka¿dy
z ka¿dym wygraliœmy po 2:0 z Lubaniem (G3) i Pisarzowicami, a przegraliœmy 0:2 z Leœn¹ i 1:2 z Lubaniem
(G2).
Uzyskane wyniki zapewni³y naszej szkole trzecie miejsce w powiecie, co jest najlepszym rezultatem
w historii szko³y uzyskanym w tej
dyscyplinie sportowej. (MK)

Ciê¿kie dzia³a
naszej lekkoatletyki
zawartego porozumienia cz³onkowie
sekcji wraz z pozosta³ymi cz³onkami
UKS podczas niesprzyjaj¹cych warunków pogodowych korzystali
z bazy hotelowej - basenu, si³owni
i sali gimnastycznej. Wszyscy
uczestnicy zajêæ wraz z opiekunami
byli bardzo zadowoleni z urozmaicenia i atrakcyjnoœci zajêæ. Powroty
z treningów wzbogaca³ swoj¹ oryginalnoœci¹ przejazd bezp³atn¹ lini¹
autobusow¹.
W ramach porozumienia Malinowy Dwór zakupi³ równie¿ profesjonalne stroje dla rowerzystów, które
zosta³y wrêczone przez Marka Ró¿yckiego - kierownika marketingu podczas uroczystoœci zakoñczenia
roku szkolnego. W zamian za to nasi
uczniowie bêd¹ promowali hotel,
a organizatorzy zajêæ maj¹ nadziejê
na dalsz¹ owocn¹ wspó³pracê.
W imieniu hotelu wszyscy uczniowie otrzymali równie¿ vouchery na
skorzystanie wraz z opiekunem z basenu hotelowego i innych atrakcji
strefy SPA.
Umiejêtnoœæ p³ywania uczniowie nabywali równie¿ w ramach zajêæ wychowania fizycznego, które
odbywa³y siê na basenie. Wszystkie dzieci zapozna³y siê z zasadami
korzystania z p³ywalni oraz regulaminami dostêpnych urz¹dzeñ. Pocz¹tkowym celem zajêæ by³o oswojenie z wod¹ wszystkich uczestników, co z powodzeniem uda³o siê
osi¹gn¹æ. Kolejnym by³o nauczenie
dzieci p³ywania kraulem na grzbiecie, kraulem na piersiach oraz stylem klasycznym. Uczniowie opanowali trzy style p³ywackie. W doskona³y sposób koordynuj¹ pracê r¹k
i nóg, opanowali równie¿ oddychanie.
Na zajêciach nie mog³o zabrakn¹æ rekreacji, która mia³a na celu
urozmaicenie pobytu na basenie
i pokazanie, jak mo¿na spêdziæ bezpiecznie czas nad wod¹. Uczniowie
poznali liczne gry i zabawy w wodzie. Chêtnie grali w gry dru¿ynowe, przede wszystkim w pi³kê
wodn¹, równie chêtnie nurkowa³y.
Podczas zajêæ na basenie
wszystkie dzieci zwiêkszy³y swoj¹
wytrzyma³oœæ i samokontrolê, prze³ama³y strach przed wod¹, zwiêkszy³y motywacjê do zdobywania lepszych wyników. Pozna³y sposób
organizacji zawodów p³ywackich
z zachowaniem zasad „fair play”. Widaæ by³o ogromne zaanga¿owanie
i radoœæ z nowo nabytych umiejêtnoœci.
Marta Budziñska-Socha

IGRZYSKA DZIECI
9 maja w Leœnej odby³y siê mistrzostwa powiatu szkó³ podstawowych w lekkiej atletyce. Najlepsze wyniki uczennic
Szko³y Podstawowej nr 1:
I - Vanessa Matuszak w skoku w dal;
II - Agata Szaniawska w skoku wzwy¿; III Olga Siciñska w pchniêciu kul¹; III –
A. Szaniawska, V. Matuszak, Nikola Sz³amas i Aleksandra Marcinkiewicz w sztafecie szwedzkiej.
INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA GIMNAZJALISTÓW
15 maja w Leœnej (powiat), 18 maja
w Zgorzelcu (strefa jeleniogórska) i 6
czerwca we Wroc³awiu odby³y siê mistrzostwa gimnazjalistów w lekkoatletyce.
Najwa¿niejsze wyniki naszych
uczniów: I (powiat), IV (strefa) i V (województwo) - Jakub ¯urawski w rzucie

oszczepem; I (pow.), IV (str.) i X (woj.) Natalia Rewers w pchniêciu kul¹; II (pow.),
VII (str.) i VII (woj.) - Kacper Witczak
w skoku w dal; I (pow.) - Robert Pazowski
w biegu na 300 m; I (pow.) - sztafeta
szwedzka (Jakub Gruszecki, Robert Pazowski, Kacper Witczak, Jakub ¯urawski);
II (pow.) - Joanna Michalak w biegu na
600 m; III (pow.) - Robert Pazowski
w biegu na 1000 m.
W trakcie rozgrywanych zawodów rekordy szko³y poprawili: Jakub ¯urawski
w rzucie oszczepem ( 46,36 m) i Kacper
Witczak w skoku w dal ( 5,68 m).
W organizowanym corocznie konkursie na Najwszechstronniejszego Sportowca Gimnazjum zwyciê¿y³ Jakub ¯urawski
(fot. z lewej) przed Kacprem Witczakiem
(z prawej) i Szymonem Chmielowcem.
Miros³aw Kijewski

ŒWIERADÓW-ZDRÓJ DZIECIOM – WAKACJE 2017
Po raz kolejny przygotowaliœmy specjaln¹, wakacyjn¹ ofertê dla wszystkich dzieci uczêszczaj¹cych
do naszych œwieradowskich szkó³ i przedszkoli,
a tak¿e do szkó³ ponadgimnazjalnych oraz dla studentów.
Przez okres wakacji - czyli do koñca sierpnia - zapraszamy wszystkie dzieciaki i m³odzie¿ do BEZP£ATNEGO skorzystania z:
1. K¹pieli w AQUAPARKU w Interferie Sport Hotel
(dawniej Malachit), ul. Koœciuszki 1 (tel. 75 78 16 732);
2. Przejazdu KOLEJ¥ GONDOLOW¥ w Oœrodku
Ski&Sun, (voucher obejmuje karnet na przejazd w obie
strony) - tel. 75 615 20 20;
3. Warsztatów z pieczenia i zdobienia pierników
w Pracowni Piernikowej „Isabell”, gdzie stopieñ trudnoœci dostosowany jest do wieku uczestników, dlatego nale¿y wczeœniej dokonaæ rezerwacji terminu osobiœcie lub
telefonicznie: ul. Rolnicza 2/1 w Czerniawie, tel. 509 460
300;
4. Warsztatów ceramicznych (zajêcia trwaj¹ 3-4
godziny) w Pracowni Ceramicznej CERAMONIC, wczeœniej nale¿y dokonaæ rezerwacji terminu osobiœcie lub
telefonicznie, ul. Nadrzeczna 10 w Czerniawie, tel 661
266 328 (zajêcia w pracowni rozpoczê³y siê od 15 lipca);
5. Poczêstunku – degustacji w:
- Restauracji La Gondola, ul. 11 Listopada 36 tel.
75 78 16 648 (pizza, sos i napój);
- Restauracji „Na dolnej stacji Kolei Gondolowej”
(pizza + napój);
- Restauracji „KuŸnia Smaków”, ul. Sudecka 30
w Czerniawie, tel. 75 78 42 325 (pizza i napój);
- Pub „Route 66”, ul. 11 Listopada 5, tel. 509 381

153 (hamburger i napój).
Ka¿de dziecko mo¿e skorzystaæ po jednym razie
z ka¿dej z wymienionych propozycji. Rodzicom przypominamy, ¿e w ka¿dym obiekcie obowi¹zuj¹ pewne zasady i regulaminy, których nale¿y przestrzegaæ, np. te dotycz¹ce obecnoœci rodziców lub opiekunów wraz z dzieckiem w obiekcie.
Warunkiem udzia³u w naszej wakacyjnej akcji jest:
- odbiór imiennego VOUCHERA w Miejskiej Bibliotece Publicznej „IZERKA”, ul. M. Sk³odowskiej-Curie 2A, tel. 75 78 16 394;
- m³odzie¿ ze szkó³ ponadgimnazjalnych i studenci
(do 24. roku ¿ycia), mieszkaj¹cy w Œwieradowie mog¹
odebraæ vouchery za okazaniem legitymacji szkolnej lub studenckiej.
Przypominamy tak¿e, ¿e vouchery s¹ imienne i upowa¿niaj¹ do skorzystania z nich tylko i wy³¹cznie przez
wskazane na nich osoby. Obiekty maj¹ prawo za¿¹daæ
dokumentu potwierdzaj¹cego to¿samoœæ osoby korzy-

Bezp³atnych porad w zakresie ochrony interesów
konsumentów mo¿na uzyskaæ u Powiatowego Rzecznika Konsumentów - Agnieszki Cichoñ. Przyjêcia interesantów odbywaj¹ siê w poniedzia³ki, œrody i czwartki w godz. 730–1530, we wtorki w godz. 730–1700 oraz
w pi¹tki w godz. 730–1400 - Starostwo Powiatowe Lubañ, ul. Mickiewicza 2, pok. 38 (I p.).
Porady udzielane s¹ równie¿ telefonicznie pod nr.
75 64 64 359 oraz drog¹ elektroniczn¹:

konsumenci@powiatluban.pl

staj¹cej z naszej akcji.
Ponadto zapraszamy dzieci do odwiedzin w „Czarcim M³ynie” i CEE „Izerska £¹ka”.
VOUCHERY s¹ wci¹¿ do odbioru do poniedzia³ku 31
lipca.
Serdecznie zapraszamy!
Szczegó³y na stronie internetowej - www.swieradowzdroj.pl i www.mbpswieradow.com.pl
Wakacyjna akcja sfinansowana jest ze œrodków Gminy
Miejskiej Œwieradów-Zdrój.
Koordynator organizacyjny: Referat ds. Promocji
Gminy, Turystyki, Kultury i Sportu Urz¹d Miasta Œwieradów-Zdrój, ul. 11 Listopada 35, tel. 75 71 36 482.

Stop przemocy!
Zespó³ Interdyscyplinarny w Œwieradowie-Zdroju zaprasza na zajêcia dla grupy osób doznaj¹cych przemocy w rodzinie.
Celem pracy Punktu i prowadzonych zajêæ jest pomoc
osobom doznaj¹cym przemocy w rodzinie, umo¿liwienie wyjœcia z krêgu przemocy, podniesienie œwiadomoœci dotycz¹cej zjawiska przemocy w rodzinie i praw osobistych, podniesienie w³asnej samooceny, zdobycie wiedzy jak radziæ
sobie z zaistnia³¹ sytuacj¹ oraz pomoc w odzyskaniu MOCY
zabranej przez sprawcê. UDZIA£ JEST BEZP£ATNY.
Zajêcia bêd¹ prowadzone w dawnym budynku Urzêdu
Miasta przy ul. Pi³sudskiego 15, I piêtro, pokoje nr 1 i 2,
w godzinach 1800-2000. Najbli¿sze spotkanie odbêdzie siê
27 lipca kolejne zaœ 10 i 24 sierpnia. Serdecznie zapraszamy!

Seniorzy TKKF KWISA bezpiecznie w œrodku Szlachetne zdrowie...

Na pocz¹tku wszystkich rozgrywek apetyty pi³karzy, dzia³aPoz. Dru¿yna
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czy, kibiców, a przede wszystkim
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- ani jednego remisu w 26 spotkaniach! To siê w ca³ym sezonie
9.
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naprawdê nie zdarza czêsto.
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Na pociechê zostaje nam fakt,
¿e w ostatnim meczu na swoim
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Leœna 2:0 wybiliœmy przeciwni13. BAZALT SULIKÓW
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kom z g³owy zdobycie tytu³u mi16
strzowskiego.
14. BIELANY BIEDRZYCHOWICE
2
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Ten ostatni mecz przejdzie do
historii z jeszcze jednego powodu - przed pierwszym gwizdkiem
TABELA ROZGRYWEK SENIORÓW W SEZONIE 2016/17
odby³a siê mi³a uroczystoœæ wrêczenia koszulek z nadrukowanymi liczbami strzelonych bra- strzelców bardzo chudnie: Piotr Chowañski i Szymon ¯arkowmek w barwach klubu: Wojciech Ostrejko ma ich na swym ski - po 3, Piotr Drzyma³a, Mariusz Nikitin, Adam Ozga, Szykoncie 400 (pi¹t¹ setkê otworzy³ w meczu z Leœn¹), zaœ Micha³ mon Stachnik i Krzysztof Swarzyñski - po 2, Jakub GromadowRojek 100.
ski - 1.
Sezon bez remisów obfitowa³ w kilka spotkañ zakoñczo12 sierpnia o godz. 1700 na Stadionie Miejskim w Œwieranych efektownymi zwyciêstwami: 8:2 ze Zrywem Bratków, po dowie TKKF KWISA rozegra mecz pierwszej rundy Pucharu
5:2 z Bielanami Biedrzychowice i Iskr¹ £agów, wreszcie 4:1 Polski.
z Fatm¹ Pobiedn¹. Natomiast nie przegrywaliœmy nigdy wiêcej
Runda jesienna nowego sezonu na naszym stadionie zani¿ dwiema bramkami - 2:4 z Pogoni¹ Markocice i 1:3 ze Skalni- czyna siê 9 (lub 10 wrzeœnia - szczegó³y na plakatach) mekiem Rêbiszów.
czem z Olsz¹ Olszyna Lubañska. Najbli¿sze mecze gramy:
Oto najlepsi strzelcy w minionym sezonie: Wojtek Ostrej- 23/24 IX z Pogoni¹ Markocice, 7/8 X z WKS ¯arki Œrednie,
ko - 30, Konrad Przyby³o i Micha³ Rojek - po 19. Potem lista zaœ 21/22 X z Chmielank¹ Chmieleñ. (opr. BP)

PRZYCHODNIA NZOZ „UZDROWISKO
ŒWIERADÓW-ZDRÓJ” PRZY UL. PI£SUDSKIEGO 33 (GOPLANA), TEL. 75 78 20 745.
Placówka czynna od poniedzia³ku do pi¹tku
w godz. 800-1800. Laboratorium - poniedzia³ki, œrody
i pi¹tki w godz. 800-900.
Dr Artur Szulikowski: od poniedzia³ku do pi¹tku
w godz. 1000-1330 i 1500-1730; dr Micha³ Matwiejczuk: codziennie w godz. 800 -11 30; dr Justyna
Schmidt: poniedzia³ki, wtorki, czwartki i pi¹tki
w godz. 1400-1500, œrody w godz. 1600-1800.
Poradnie (po uprzedniej rejestracji) od poniedzia³ku do pi¹tku: rehabilitacyjna w godz. 800-1000 i reumatologiczna w godz. 1000-1200.
PRZYCHODNIA NZOZ „JO-MED” PRZY UL.
KORCZAKA 7, TEL. 75 78 16 168.
Od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 800-1800.
Dr Aziz Joya: poniedzia³ki, wtorki, œrody i pi¹tki
w godz. 1000-1300, czwartki w godz. 1500-1730; dr
Rados³aw Tomaszewski: wtorki i pi¹tki w godz.
1600-1800; dr Ryszard Markowski: poniedzia³ki,
œrody i pi¹tki w godz. 1500-1700 oraz w czwartki
w godz. 900-1300; laryngolog dr Maciej Suchecki,
chirurg dr Dariusz Szulski oraz neurolog dr Aleksandra Œledziona - przyjmuj¹ wed³ug wywieszonych harmonogramów.
(opr. aka)
W ka¿dy czwartek od godz. 1600 do 1800 w starym
Urzêdzie Miasta przy ul. Pi³sudskiego 15 œwiadczona jest bezp³atna pomoc psychologiczna - porad
udziela Anna Wojciechowska-Padewska.

NOTATNIK ŒWIERADOWSKI. Wydaje Gmina Miejska Œwieradów–Zdrój. Druk - Polska Press Sp. z o.o.
Drukarnia Sosnowiec, ul. Baczyñskiego 25A. Nak³ad - 2.000 egz. Redaktor naczelny - Adam Karolczuk,
tel. 661 784 827, notatnik@swieradowzdroj.pl
Zapraszamy wszystkich Czytelników do wspó³redagowania miesiêcznika. Teksty (tak¿e literackie), opatrzone
nazwiskiem autora (do ewentualnej wiadomoœci redakcji) oraz zdjêcia mo¿na sk³adaæ równie¿ w Referacie
Promocji Gminy, Turystyki, Kultury i Sportu Urzêdu Miasta przy ul. 11 Listopada 35 (II p.), tel. 75 71 36 482.
Redakcja nie zwraca materia³ów niezamówionych i zastrzega sobie prawo ich skracania.
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Bardzo bezpieczne wêdrowanie
Ogród edukacyjny przy CEE „Izerska £¹ka” Natura 2000 (cz. II)
10 lipca zosta³a podpisana umowa z firm¹ Leszek Ku³ak - Budownictwo Sportowe, In¿ynieria Krajobrazu ze Skwierzyny, na wykonanie zadania „Wzmocnienie
mechanizmów ochrony bioró¿norodnoœci regionu poprzez stworzenie przestrzeni odwzorowuj¹cej charakterystyczne elementy krajobrazu izerskiego”. W czêœci 1 – roboty melioracyjne i wodoci¹gowe, w czêœci 2 – roboty elektryczne, w czêœci 3 – zagospodarowanie terenu, wszystko z terminem realizacji
do 20 paŸdziernika br. £¹czna wartoœæ zamówienia 891 746,58 z³.
Projekt otrzyma³ dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnoœl¹skiego 2014-2020, wspó³finansowany ze œrodków
Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. £¹czna wartoœæ projektu to 888.999,44 z³, zaœ kwota dofinansowania wynosi 730.219,73 z³.

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
w 2017 roku prowadzi kampaniê informacyjno-edukacyjn¹ „ABC bezpiecznego wêdrowania”, której nadrzêdnym celem jest zwrócenie uwagi spo³eczeñstwa
na bezpieczne uprawianie ró¿nych form turystyki na
szlakach pieszych, rowerowych i kajakowych.
Szkolne Ko³o PTTK „Œwieradowskie Or³y”, dzia³aj¹ce w MZS, zg³osi³o swój udzia³ w programie
i podczas imprez szkolnych, miejskich, wycieczek,
rajdów czy zajêæ prowadzona jest edukacja teoretyczna i praktyczna skierowana do szerokiego grona odbiorców.

Zdobyta wiedza potrzebna nam jest nie tylko na
szlaku, ale i w ¿yciu codziennym powinniœmy potrafiæ udzieliæ pierwszej pomocy, w³aœciwie zachowaæ
siê w górach, nad jeziorem podczas ró¿nych zjawisk
atmosferycznych czy poradziæ sobie w przypadku zagubienia drogi.
Nasi uczniowie mogli zweryfikowaæ swoj¹ wiedzê podczas Festynu „Zachowaj TrzeŸwy Umys³ –
Postaw na Rodzinê” kiedy to uczestniczyli w pokazach przygotowanych przez s³u¿by odpowiedzialne za
bezpieczeñstwo. Kolejnym dzia³aniem edukacyjnym
by³ XXXIII Piechowicki Rajd Dziatwy Szkolnej „Piechotka 2017”, w którym wziê³o udzia³
70 osób wêdruj¹cych po trasach Wzgórz
£omnickich i Kotliny Jeleniogórskiej
z apteczk¹ w plecaku, wiedz¹ w g³owie
i poszanowaniem otaczaj¹cej przyrody
w sercu.
Piêædziesiêcioosobowa grupa dzieci z klas I-III przebywa³a w dniach 16-20
czerwca na zielonej szkole w Bukowcu,
gdzie pod opiek¹ przewodnika sudeckiego Piotra Norko poznawa³a zasady
bezpiecznego wêdrowania, a egzamin
praktyczny wszyscy zdali podczas wspinaczki na Sokolik, gdzie trzeba by³o wykazaæ siê nie tylko sprawnoœci¹ fizyczn¹,
ale rozs¹dkiem, roztropnoœci¹ i rozwag¹.
Podczas wakacyjnego wypoczynku
czeka na wszystkich wiele atrakcji które
wykorzystajmy z zachowaniem bezpieczeñstwa w³asnego, jak i osób trzecich.
Zanim wyruszymy w podró¿ bli¿sz¹ czy
dalsz¹ pamiêtamy o spakowaniu do plecaka apteczki, mapy, latarki, telefonu komórkowego z na³adowan¹ bateri¹ i zapisanymi nr alarmowymi, nakrycie chroni¹ce przed deszczem i wiatrem oraz
prowiant. I pamiêtajmy, ¿e „lepiej nosiæ
ni¿ siê prosiæ”. (TF)

W projekcie przewidziano
nastêpuj¹ce za³o¿enia ogrodu:
£¥KA IZERSKA (Ia i I b)
Obszar zosta³ zaplanowany jako przestrzeñ
trawiasta gdzie pasy wysokich traw odbijaj¹
siê na tle nisko przystrzy¿onego trawnika.
Pasy wy¿szych traw wyrastaj¹ z nisko skoszonej trawy, kontrastuj¹c z ni¹ i tworz¹c ciekawy efekt. Taka forma pozwala zaprezentowaæ ró¿norodnoœæ ekosystemu w kontraœcie
z krótko przyciêtym trawnikiem stanowi¹cym
t³o kompozycji. W czêœci zachodniej kompozycja umo¿liwia wejœcie w g³¹b przestrzeni
otoczonej ³¹k¹.
CZÊŒÆ PÓ£NOCNO-WSCHODNIA (II)
Niesformalizowan¹ przestrzeñ na wschód
od ³¹ki izerskiej przecina zaprojektowany p³yn¹cy meandrami strumieñ, który powstanie
poprzez regulacjê i naturalizacjê istniej¹cego,
pobliskiego strumienia. W zakolach strumienia posadzone zostan¹ wierzby. Wzd³u¿ brzegów nasadzone zostan¹ roœliny cebulkowe,
m.in. krokusy. Strumieñ bêdzie wpada³ do stawu, a stamt¹d bêdzie zasila³ po³o¿one bardziej
na zachód torfowisko. Nad torfowiskiem zaplanowano dostêpne dla niepe³nosprawnych
podesty, umo¿liwiaj¹ce poruszanie siê nad nim
i obserwowanie z bliska elementów bioró¿norodnoœci. Poni¿ej pomostu otaczaj¹cego staw
projekt przewiduje posadzenie kêp trzcin, turzyc, pa³ek wodnych, które wycisz¹ naro¿nik
odgradzaj¹c go od biegn¹cej za stawem œcie¿ki
wzd³u¿ ogrodzenia drogi. Œcie¿ka zaplanowana jest w tym obszarze jako nawierzchnia trawiasta.
CZEŒÆ PO£UDNIOWO-WSCHODNIA (III)
Przestrzeñ nad budynkiem CEE Izerska
£¹ka Natura 2000 i od strony wjazdu planuje
siê pozostawiæ jako obszar naturalnej ³¹ki.
Œcie¿ka biegn¹ca przez ten teren tak¿e projektowana jest bardziej naturalistycznie: jako zielona œcie¿ka. Wprowadzenie na tym obszarze
³¹ki pozwala na wykorzystanie walorów otoczenia i ³¹czy siê wizualnie z istniej¹c¹ powy¿ej ³¹k¹ i œcian¹ lasu. Nad budynkiem posadzone zostanie pasmo kosodrzewiny i ró¿aneczników.

OGRÓD SKALNY (IV)
Obszar zajmowany przez skalny ogród zosta³ podzielony na cztery równe czêœci. Ka¿da
z nich bêdzie utworzona przez odmiennego
rodzaju pod³o¿e - ska³a wapienna, granit, ³upek
oraz bazalt. Czêœæ œcie¿ki biegn¹cej pomiêdzy
nimi wy³o¿ona zostanie ³upkiem serycytowym.
Pomiêdzy materia³em skalnym zostan¹ nasadzone roœliny typowo skalne. Nad skalnym
ogrodem zaprojektowano drewniany podest
z którego bêdzie rozpoœciera³ siê widok na
du¿¹ czêœæ za³o¿enia.
SAD STARYCH ODMIAN
DRZEW OWOCOWYCH (V)
Przewiduje siê regularne nasadzenia tradycyjnych odmian drzew owocowych. Na terenie sadu ustawione zostan¹ 3 nowe ule.
Wokó³ obiektów zaprojektowano wa³ zieleni
pe³ni¹cy rolê bufora podnosz¹cego tor lotu
pszczó³ i uniemo¿liwiaj¹cego, bezpoœredni
dostêp do ula dla osób postronnych.
OBSZAR ROŒLIN ¯YWICIELSKICH
PSZCZÓ£ I MOTYLI (VII)
- obsadzany roœlinami ¿ywicielskimi.
OBSZAR ZIELNY (VI)
- zaprojektowano rabaty nawi¹zuj¹ce do typowych grz¹dek.
Wzd³u¿ pó³nocnej granicy i czêœci
wschodniej dzia³ki planuje siê posadziæ ¿ywop³ot z grabów.
W ramach projektu przewidziano równie¿
symboliczn¹ kompozycjê, na osi wjazdu, na
któr¹ sk³ada siê jab³oñ oraz instalacja w postaci podœwietlanej ramy, które widoczne od
strony wjazdu bêd¹ robi³y wra¿enie du¿ego,
¿ywego obrazu. Jednoczeœnie instalacja z iluminacj¹ bêdzie pe³ni³a funkcjê wabi¹c¹ nocne
owady. Podobn¹ funkcjê bêd¹ pe³ni³y krzewy
dla motyli nocnych (ciem). Oba elementy wabi¹c owady, bêd¹ sprzyja³y zapylaniu roœlin,
co ma ogromny wp³yw na podtrzymywanie
bioró¿norodnoœci. Efektem uzyskanym przy
okazji bêdzie mo¿liwoœæ nocnej obserwacji
zwabionych stworzeñ.
(MHD)

