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11 listopada czêœci¹ obchodów Narodowego Œwiêta Niepodleg³oœci by³y wystêpy artystyczne w hali spacerowej Domu Zdrojowego, w których m.in. zaprezentowa³y siê laureatki Ogólnomiejskiego Konkursu Recytatorskiego (wiêcej o nim na str. 3). Na scenie stoj¹ od lewej:
Zosia Salawa, Zuzia Marek i Oliwia Bigus. Na drugim planie - wystêpuj¹cy równie¿ tej tej
uroczystoœci zespó³ SYNTONIA.
Na zdjêciu po prawej to byli gimnazjaliœci z rocznika 1990, którzy przed dziesiêciu laty ukoñczyli œwieradowskie gimnazjum i z tej okazji spotkali siê na Izerskiej £¹ce, by powspominaæ
dawne czasy. Krótka relacja o tym wydarzeniu - str. 12.

Trafieni izersk¹ strza³¹ Amora

Ewa Hofman (druga z lewej) jako œwieradowianka z niespe³na dwuletnim sta¿em wiosn¹
reprezentowa³a nasze miasto na Biegu RzeŸnika - 84 km po bezdro¿ach Bieszczad - zajmuj¹c
III miejsce. Wci¹¿ biega po górach, a w wolnych chwilach hoduje kozy i wyrabia kozie sery,
a o tym, jak trafi³a w Góry Izerskie, piszemy na str. 11.

To ju¿ 10 lat!

Fot. Tomasz Chmielowiec

URZ¥D MIASTA Dzieñ Seniora w BASIEÑCE Przywracanie pamiêci
ul. 11 Listopada 35
PARTER

Burmistrz Miasta – Roland Marciniak: 75 7816-119; Sekretariat Burmistrza – Krystyna Kisiel: 75 78-16-489, fax 75 78-16-585 - pok.
1d; Skarbnik – Iwona Kosmala: 75 78-16-234
- pok. 1a; op³aty za u¿ytkowanie wieczyste,
op³ata uzdrowiskowa - Katarzyna Barczyszyn,
op³ata za œmieci, op³aty za œrodki transportu –
Ma³gorzata Milichiewicz, czynsze, op³ata za
wodê i œcieki – Jowita Worotnicka, : 75 7816-659 - pok. 1b; podatki i op³aty lokalne Anna Leœniak,wymiar podatku od nieruchomoœci - Magdalena Szukiewicz - 75 78-16452 - pok. 1c; sprawy bud¿etowe – Ewelina
Ostrowska-May - 75 78-17-092 - pok. 3; zastêpca kierownika Urzêdu Stanu Cywilnego,
dzia³alnoœæ gospodarcza – Danuta ¯y³kiewicz:
75 78-16-344; meldunki i dowody osobiste,
zezwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych
– Halina Stettner: 75 78-16-929 - pok. 1f
(obok sekretariatu); Referat Gospodarki Nieruchomoœciami i Zagospodarowania Przestrzennego – Rafa³ May (kier.ownik) , Joanna
Szczekulska - 75 78-17-297 - pok. 2.

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

II PIÊTRO
Sekretarz – Sylwia B³aszczyk; zamówienia
publiczne – Monika Sautycz: 75 78-16-471 pok. 21a; Referat Gospodarki Miejskiej, Inwestycji i Ochrony Œrodowiska, kierownik – Eugeniusz Grabas: 75 78-17-071 - pok. 21b;
gospodarka mieszkaniowa - W³adys³aw RzeŸnik, utrzymanie czystoœci, organizacja ruchu
drogowego, oœwietlenie drogowe i parkowe Grzegorz Zaj¹c, funkcjonowanie systemu odbioru odpadów komunalnych - Marcin Roso³ek: 75 78-16-324 - pok. 21c; Anna Mazurek,
Mariusz Pysz, Wojciech Cielecki: 75 78-16970 - pok. 21d; wodoci¹gi i kanalizacja – Izabela Jurczak, ochrona œrodowiska - Kamila
Jednorowska-Mêcina: 75 78-16-343 - pok.
22. Referat Promocji Gminy, Turystyki, Kultury
i Sportu, kierownik – Dorota Marek: 75 7136-482 - pok. 23; turystyka, kultura i sport –
Monika Hajny-Daszko: 75 71-36-483 i 75 7816-350; informatyk - Tomasz Chmielowiec 75 71-36-483, fax 75 78-16-221 - pok. 24b.
Inspektor ds. organizacyjnych i oœwiatowych
– Jolanta Bobak: 75 78-17-668 - pok. 24c.

III PIÊTRO

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

UM ul. Pi³sudskiego 15

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

OŒWIATA I KULTURA

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

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

CZARCI M£YN

2

Kinga Miakienko
el. 75 78 45 325
czarcimlyn@
swieradowzdroj.pl

Dni Seniora - „Senioralia” - to piêkne imprezy obchodzone w ca³ej Polsce. Takim dniem by³
równie¿ 22 paŸdziernika dla seniorów ze œwieradowskiego ko³a Emerytów, Rencistów i Inwalidów. W pensjonacie „Basieñka” odby³ siê wspania³y Bal Seniora wspó³finansowany przez
Gminê Miejsk¹ Œwieradów-Zdrój, z udzia³em Burmistrza Miasta Rolanda Marciniaka oraz zaproszonych goœci: dyrekcji szko³y i delegacji Towarzystwa Kulturalnego „Podgórzanie”. Doskona³e jedzenie przygotowa³a seniorom szefowa „Basieñki” - Mieczys³awa Haluszczy. Do
tañca gra³ B-Z Duet. By³y te¿ inne atrakcje – uroczyste przyjêcie w szeregi seniorów m³odej
emerytki Oli, wspania³e spontaniczne œpiewy uczestników imprezy, wrêczenie kwiatów przewodnicz¹cej PZERiI Irenie Kojpasz przez przedstawicieli œwieradowskiej oœwiaty.
Z okazji tego œwiêta, które promuje aktywnoœæ starszych mieszkañców naszego miasta,
sk³adamy ¿yczenia: Hej, hej, seniorzy, niech Wam siê maj¹tek mno¿y, zdrowie niech Wam
dopisuje, a humoru nikt nie psuje!

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

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

Jak co roku na obu œwieradowskich
cmentarzach (u góry - na nowym, poni¿ej - na starym),odby³a siê - ju¿ po raz
trzeci - zbiórka pod hasem „Przywracamy pamiêæ o ¯o³nierzach Wyklêtych”, organizowana przez Fundacjê im. Kazimierza Wielkiego, pod patronatem Zwi¹zku
¯o³nierzy Narodowych Si³ Zbrojnych
i Zrzeszenie „Wolnoœæ i Niezawis³oœæ”.
Cel zbiórki to godne upamiêtnienie Bohaterów Polskiego Pañstwa Podziemnego, propagowanie wœród m³odzie¿y historii o ¯o³nierzach Wyklêtych, a tak¿e ekshumacje i godne pochówki ka¿dego z odnalezionych ¿o³nierzy.
W tym roku uda³o siê zebraæ dziêki
Pañstwa wsparciu 1.564 z³ (to najlepszy
wynik od trzech lat), za co wszystkim gor¹co dziêkujemy. Jesteœmy te¿ niezmiernie wdziêczni za ¿yczliwy uœmiech i dobre s³owo.
Wolontariusze
Fundacji Kazimierza Wielkiego

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

Godziny pracy UM

Punkty kolporta¿u
NOTATNIKA ŒWIERADOWSKIEGO

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

ŒWIERADÓW - sklep EKO (ul. Sienkiewicza), sklep odzie¿owy A&J
(róg ul. Zdrojowej i Piastowskiej), sklep AGD (ul. Piastowska),
hurtownia papierosów (ul. Piastowska), sklep spo¿ywczy (róg. ul.
Zdrojowej i Sienkiewicza), Biura Turystyczne: LEOPOLD oraz J&G ¯Y£KIEWICZ (oba na ul. Zdrojowej), kiosk gazetowy (ul. Zdrojowa), pijalnia wody mineralnej (Dom Zdrojowy), sklep na os. Korczaka, sklep
LEWIATAN (ul. Górska), stacja paliw ORLEN (ul. 11 Listopada), sklep
papierniczy KLEKS (ul. Sienkiewicza), sklep przy ul. Chopina, sklep
CUDA WIANKI (w „Biedronce” - 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 br. do 31 paŸdziernika 2017 r. na mocy uchwa³y Rady Miasta Œwieradów-Zdrój nr XXXII/
163/2016 z 30 wrzeœnia br. ceny wody i œcieków oraz wysokoœæ op³aty abonamentowej pozostaj¹ bez
zmian i wynosz¹: woda 4,37 z³/m 3, œcieki - 4,92 z³/m3, sta³a op³ata abonamentowa - 4,94 z³ za miesi¹c.
Zmianie nie ulega te¿ stawka za przy³¹czenie nieruchomoœci do urz¹dzeñ wodoci¹gowych oraz kanalizacyjnych, która wynosi 184,50 z³.
W wypadkach nag³ych awarii sieci wod-kan mo¿na dzwoniæ pod nr tel. 512 243 901.

Jest w kalendarzu taka data
Ju¿ drugi rok Miejska Biblioteka Publiczna organizowa³a fina³ Ogólnomiejskiego Konkursu Recytatorskiego pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Œwieradów-Zdrój, z okazji Narodowego Œwiêta
Niepodleg³oœci 11 Listopada.
Po eliminacjach szkolnych przeprowadzonych
przez Renatê Tomaszewsk¹, Gra¿ynê Kasprzak i Annê
Bigus, 9 listopada w „Izerce” zg³osi³o siê 19 uczestników z dwóch szkó³, w trzech kategoriach wiekowych. Wybrany przez nich repertuar dotyczy³ poezji
patriotycznej, œciœle powi¹zanej z dziejami Polski.
Komisja w sk³adzie: Janina Czapliñska – przewodnicz¹ca, poetka Halina Burkowska, diakon Przemys³aw Milewski i bibliotekarz Teresa Paciejewska ocenia³o dobór repertuaru, dykcjê, interpretacjê
i ogólne wra¿enie.
Wœród najm³odszych Izabela Gettner recytowa³a wiersz M. Jankowiaka „Jedenasty Listopada”,
Borys Mularczyk - „Orl¹tko” A. Oppmana, zaœ Ola
Bigus - „Ojczyzna” M. K. Sarnackiej.
Ponadto siêgano po utwory M. Konopnickiej,
W. Broniewskiego, W. Be³zy, K. I. Ga³czyñskiego.
Cieszy nas, ¿e rozkrêcaj¹ca siê poezja œpiewana
zainspirowa³a a¿ 5 wykonawców: Michelle Dzier¿êgê, siostry Mularczyk („Szumny wiatr wion¹³”), Oliwiê Bigus (przy akompaniamencie gitary wykona³a
„Mury” J.Kaczmarskiego), Agatê Szaniawsk¹ („Niepodleg³oœæ”) i Kasiê Salawê („Bia³e ró¿e”).
Oto werdykt jury
Klasy I-III
1. Michelle Dzier¿êga, 2. Zuzanna Marek, 3. Izabela Gettner. Wyró¿nienia: Nadia i Zoja Mularczyk,
Aleksandra Bigus.

Klasy IV-VI
1. Oliwia Bigus, 2. Jakub Soko³owski, 3. Szymon Pó³torak.
Gimnazjum
1. Marcel Jurkiewicz, 2. Katarzyna Salawa, 3.
Zuzanna Polañska
Laureatem konkursu i jednoczeœnie zdobywc¹
g³ównej nagrody w konkursie „Kiedy myœlê Ojczyzna” zosta³a Zofia Salawa
Salawa.
W przerwie - czekaj¹c na wyniki finaliœci poczêstowani byli jab³kami i s³odyczami, ponadto czytano rymowanki logopedyczne dla dzieci. Liczne zdjêcia oraz raz jeszcze deklamacja zwyciêskiego wiersza
w wykonaniu Zosi Salawy zakoñczy³o uroczystoœæ
konkursow¹ z okazji 98. rocznicy odzyskania niepodleg³oœci. (KP)

Zdobywca 3. miejsca Szymon Pó³torak. Poni¿ej rodzinna fotografia uczestników.

Szko³a Podstawowa nr 2 im. Jana Paw³a II
oraz Gmina Miejska Œwieradów-Zdrój
zapraszaj¹ 18 grudnia do „Leopoldówki”
(ul. Wierzbowa 4)
NA SPOTKANIE WIGILIJNE
Program:
1600-1610 – Powitanie uczestników
1610-1630 – Rozstrzygniêcie konkursu
ozdób bo¿onarodzeniowych
30
00
16 -17 – Jase³ka w wykonaniu uczniów SP nr 2
1700-1730 – Sk³adanie ¿yczeñ œwi¹tecznych
od 1730 – Kolacja wigilijna i wspólne kolêdowanie
z Zespo³em Ludowym
„£u¿yczanki”

Zadanie finansowane jest
przez Gminê Miejsk¹
Œwieradów-Zdrój

Pobiegliœmy 11 listopada

98. rocznicê odzyskania niepodleg³oœci, po 123 latach niewoli, mieszkañcy Œwieradowa uczcili sk³adaj¹c wi¹zanki kwiatów na obelisku, bior¹c udzia³ w uroczystej
mszy za Ojczyznê lub uczestnicz¹c w koncercie pieœni patriotycznych w wykonaniu
zespo³u „Syntonia”, podczas którego harcerki przypina³y kotyliony zakupione przez
Urz¹d Miasta.
Inn¹ formê wybra³a grupa 25 œwieradowian, która wziê³a udzia³ w III Biegu Niepodleg³oœci odbywaj¹cym siê 11 listopada w Jeleniej Górze. Jedenaœcioro uczestników
pobieg³o na dystansie 5 km - w memoriale Piotra Schmidla, zmar³ego kilka lat temu
pracownika cieplickiego uzdrowiska, pasjonata gór, sportu i biegania (idea takiego
upamiêtnienia kolegi pojawi³a siê wœród wspó³pracowników i przyjació³ z Uzdrowiska
Cieplice), a czternastu pokona³o trasê 10 km.
Ekipa Polskiej Grupy Uzdrowisk wywalczy³a puchar za najliczniejszy udzia³, skupiaj¹c w swoich szeregach po³¹czone si³y Œwieradowa i Cieplic. Inne zespo³y zwi¹zane z naszym miastem to: Nadleœnictwo Œwieradów, Tom-Sport, MITSUBISHI MATERIALS MTB TEAM, INTERFERIE SPORT HOTELE, SKKT PTTK „Œwieradowskie Or³y” i niezrzeszeni mieszkañcy.
Najwy¿sz¹ lokatê na krótszym dystansie zajêli Zbigniew Maroñ i Beata £uczyk,
a na kolejnym - Mateusz Popió³ i Jolanta Sergiejczuk.

Szko³a Podstawowa nr 2
oraz Fundacja
na Rzecz Rozwoju
Spo³ecznoœci Lokalnej
Œwieradów-Czerniawa
zapraszaj¹ do udzia³u
W KONKURSIE OZDÓB
BO¯ONARODZENIOWYCH
(stroiki, ozdoby choinkowe,
pocztówki œwi¹teczne)

Kategorie wed³ug
wieku uczestników:
- dzieci w wieku przedszkolnym
oraz uczniowie klas I-III szko³y podstawowej;
- uczniowie klas IV-VI szko³y podstawowej
oraz gimnazjum,
- doroœli.
Prace bêd¹ przyjmowane do 12 grudnia
w Szkole Podstawowej nr 2, ul. Sanatoryjna 3
- od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 800-1500.
Rozstrzygniêcie konkursu i otwarcie wystawy
prac konkursowych nast¹pi
18 grudnia o godz. 1600 w „Leopoldówce”
w trakcie spotkania wigilijnego.
Regulamin konkursu dostêpny
w sekretariacie szko³y.
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Pamiêtajcie o ogrodach
Bluszczem ku oknom
Kwiatem w samotnoœæ
Poszumem traw
Drzewem, co stoi Uspokojenie
Wœród tylu spraw.
Pamiêtajcie o ogrodach
Przecie¿ stamt¹d przyszliœcie
W ¿ar epoki u¿ycz¹ wam ch³odu
Tylko drzewa, tylko liœcie.
Pamiêtajcie o ogrodach
Czy tak trudno byæ poet¹
W ¿ar epoki nie u¿yczy wam ch³odu
¯aden schron, ¿aden beton.
Te piêkne s³owa piosenki Jonasza Kofty
z 1965 r. pt. „Pamiêtajcie o ogrodach” (do której muzykê skomponowa³ Jan Pietrzak), znanej z niezliczonych wykonañ (a tak¿e jako
sygna³ Przegl¹du Piosenki Autorskiej we
Wroc³awiu), przychodz¹ na myœl, ilekroæ trwa
podsumowanie œwieradowskiego konkursu
„Na Najpiêkniejsze Ogrody”.
Tak te¿ by³o i w tym roku, gdy komisja
konkursowa w sk³adzie: Teresa Fierkowicz,
Tadeusz Aficki i Aleksandra Kasprzak najpierw od marca do wrzeœnia ocenia³a ogrody,
rabaty, balkony na terenie miasta, zg³oszone
do udzia³u drog¹ elektroniczn¹, telefoniczn¹,
pisemn¹ i ustn¹ przez mieszkañców Œwiera-

U góry kwiatowy kobierzec H. Ganuszewicz. Obok „bajka” J. Knet. Z
lewej u góry - obsypany kwieciem „Górski Raj”.
nych na terenie miasta, pocz¹wszy od Przedmieœcia, na Czerniawie koñcz¹c. Komisja
z zadowoleniem stwierdza, ¿e co roku przybywa u nas kwiatów, ciekawych aran¿acji
ogrodowych, oczek wodnych, a ukwiecenie

Jak niewiele trzeba, by przy pomocy kilku detali i elementów stworzyæ bajkowy œwiat. Na
zdjêciu fragment zwyciêskiego ogrodu I. i B. Marciniaków.
dowa, a nastêpnie og³asza³a swój werdykt.
Przedmiotem oceny konkursu by³a ogólna estetyka obiektu oraz bie¿¹ca konserwacja ze szczególnym uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych kryteriów: czystoœæ, ³ad i porz¹dek
na terenie ca³ej posesji, ró¿norodnoœæ kwiatów i krzewów, zadrzewienie, dodatkowe elementy architektury
ogrodowej oraz ogólne wra¿enie estetyczne.
W kategorii „Hotele, zak³ady pracy, restauracje” I miejsce
uzyska³ „Górski Raj”
Bo¿eny Miko³ajczak, II
- pensjonat „ARKA”,
III - kwatery prywatne
„Merkury”. Wyró¿niono te¿ restauracjê
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„Ma³y Dworek” Ireny i Marka Stêpniów.
Wœród posesji wielomieszkaniowych jurorom najbardziej przypad³ do gustu ogród
Haliny Ganuszewicz, II - Longina Cieloch, III
– Danuta Iwiñska.
Kategoriê „Bajkowy Œwiat” wygrali: Irena i Bogdan Marciniakowie oraz Jadwiga Knet
(dalsze miejsca Monika Bia³a i Krystyna Piotrowska).
W kategorii „Posesje jednorodzinne
(ogród, sad i pole)” najwy¿ej oceniono ogród
Janiny i Ryszarda Nowaków, II miejsce przypad³o Piotrowi Bigusowi, a III - Halinie i Marianowi Prabuckim.
Wœród balkonów tradycyjnie od lat prym
wiedzie Barbara Guœliñska, a nastêpne miejsca przypad³y Urszuli i Januszowi Boguckim
oraz Urszuli Wyszomirskiej.
Do konkursu zg³oszono w sumie bardzo
niewiele, bo tylko 16 ogrodów zlokalizowa-

ogrodów, balkonów i skwerów poprawia estetykê Œwieradowa.
Konkurs zosta³ sfinansowany ze œrodków
Gminy Miejskiej Œwieradów-Zdrój.
(TF)

PODSUMOW
ANIE AKCJI
PODSUMOWANIE
„W
AKACJE W MIEŒCIE”
„WAKACJE

Drugi rok prowadziliœmy akcjê „Wakacje w mieœcie” dla
naszych dzieci i m³odzie¿y. W czasie wakacji i ferii zimowych
wiêkszoœæ dzieci zostaje w mieœcie. Oczywiœcie organizujemy pó³kolonie, ale zawsze jest za ma³o miejsc i nie jest to
oferta dla m³odzie¿y. Dlatego podjêliœmy próbê urozmaicenia
wolnego czasu przy zachowaniu równoœci dostêpu. Korzystanie z wakacyjnych atrakcji jest dla dzieci i m³odzie¿y bezp³atne, aby ka¿dy móg³ skorzystaæ z oferty bez wzglêdu na
mo¿liwoœci finansowe rodziny.
W bibliotece „Izerce” dzieci pobiera³y wejœciówki do atrakcji. Ciekawym zjawiskiem by³o wspólne umawianie siê na kolacjê w pizzerii nawet po kilka osób. Wszystkie oferowane
atrakcje ma³y równie¿ na celu nak³onienie do wyjœcia z domu,
w którym najczêœciej najm³odsi spêdzaj¹ czas przed telewizorem b¹dŸ komputerem. W ramach zagospodarowania wolnego czasu oferowaliœmy ró¿ne mo¿liwoœci. Oczywiœcie, jak co
roku najchêtniej korzystano z wyjœcia do restauracji na pizzê.
Zdarza³y siê równie¿ nieprzyjemne przypadki, gdy kilkoro
dzieci próbowa³o sprzedaæ otrzymane wejœciówki. Jedno
z rodziców próbowa³o wykorzystaæ dla siebie wejœciówkê
swojego dziecka na kolej gondolow¹. Za ka¿dym razem
uszczelniamy system i takie sytuacje nie bêd¹ mia³y miejsca.
Bêdziemy równie¿ dodawaæ now¹ ofertê spêdzania wolnego czasu w czasie wakacji i ferii. Powy¿sza tabela przedstawia frekwencjê na wszystkich atrakcjach.

ROZBUDOWA SYSTEMU
WODNO-KANALIZACYJNEGO;
OP£A
TY ZA WODÊ I ŒCIEKI
OP£ATY
Systematycznie rozbudowujemy wodoci¹gi i kanalizacjê
sanitarn¹, przy³¹czaj¹c do nich nowe nieruchomoœci. Dziêki
temu, ¿e wprowadziliœmy w taryfach na wodê i œcieki op³atê
przy³¹czeniow¹ 150 z³ od nieruchomoœci, przyby³o chêtnych.
W 2016 roku do wrzeœnia wykonaliœmy 10 przy³¹czy wodoci¹gowych o ³¹cznej d³ugoœci 301 metrów za kwotê 44 tys. z³,
a wk³ad finansowy mieszkañców wyniós³ ³¹cznie 1.500 z³.
W tym samym czasie przy³¹czyliœmy do kanalizacji sanitarnej
7 nieruchomoœci za kwotê 25 tys. z³, zaœ udzia³ finansowy
mieszkañców zamkn¹³ siê kwot¹ 1.050 z³. Co roku bêdziemy
przy³¹czaæ ponad 20 nowych nieruchomoœci.
Czeka nas teraz rozbudowa oczyszczalni œcieków w Œwieradowie i nowy kolektor œciekowy wzd³u¿ ulicy Nadbrze¿nej.
Wartoœæ tych inwestycji to grubo ponad 10 mln z³. Nie mniejsze inwestycje czekaj¹ nas w zakresie dostarczania wody pitnej. Musimy w ci¹gu najbli¿szych 3-4 lat zmodernizowaæ ujêcia wody i wykonaæ kilka nowych. Z³o¿yliœmy wnioski do
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Dolnego Œl¹ska
na lata 2014-2020 i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
o dofinansowanie rozbudowy systemu wodno-kanalizacyjnego. Wartoœæ inwestycji to prawie 20 mln z³.
Op³aty za wodê i œcieki na 2017 rok pozostaj¹ bez zmian.
Czekamy na rozstrzygniêcie konkursów unijnych.

NOW
A-ST
ARA PIJALNIA
NOWA-ST
A-STARA
WODY MINERALNEJ
W CZERNIA
WIE-ZDROJU
CZERNIAWIE-ZDROJU
Na ukoñczeniu s¹ prace projektowe budowy nowej pijalni wody mineralnej przy Domu Zdrojowym w Czerniawie.
Dziêki porozumieniu gminy ze spó³k¹ uzdrowiskow¹ wykonujemy projekt z pozwoleniem na budowê nowej pijalni na
Ÿródle Jan. Jest to bardzo wa¿ny projekt, bo uda siê nam
wspólnie ze spó³k¹ udostêpniæ publicznie Ÿróde³ka wody mineralnej, dawnej „Czerniawianki”. Jest to woda o wysokich
walorach smakowych i zdrowotnych.
Porozumienie zak³ada, ¿e gmina sfinansuje projekt za kwotê

Na bie¿¹co

W centralnym miejscu parku, nad istniej¹c¹ komor¹ odwiertu Jan, zaprojektowano separator gazu umieszczony wewn¹trz letniego pawilonu-altany. Kszta³t pawilonu zainspirowany bry³¹ pobliskiej pijalni domu zdrojowego zosta³ uzupe³niony o elementy charakterystyczne dla regionu - daszki
wykoñczone blach¹ miedzian¹ i szpicami. Materia³em dominuj¹cym jest drewno, z wype³nieniami nawi¹zuj¹cymi do architektury domów ³u¿yckich. Wewnêtrzne oœwietlenie separatora bêdzie interesuj¹cym elementem rozœwietlaj¹cym czêœciowo przeszklon¹ altanê.

U góry - widok na pija³kê i separator gazu. U do³u - nocne
podœwietlenie pija³ki.
40 tys. z³ i sam¹ inwestycjê, na któr¹ bêdziemy szukaæ wsparcia finansowego ze œrodków zewnêtrznych. Równie¿ gmina
bêdzie p³aci³a spó³ce za wodê, która zacznie wyp³ywaæ z pija³ek. Koszt tej inwestycji to ok. 250-300 tys. z³. Prezes spó³ki
zaakceptowa³ przedstawione obok wizualizacje, wiêc do koñca roku uda nam siê wyst¹piæ o pozwolenie na budowê.
Nowa pijalnia w Czerniawie to bardzo wa¿ne przedsiêwziêcie w kierunku poprawy walorów uzdrowiskowych naszego miasta. Prowadzê rozmowy z zarz¹dem spó³ki uzdrowiskowej co do nastêpnych inwestycji na Ÿród³ach wód mineralnych. Mam nadziejê, ¿e uda nam siê wspólnie wypracowaæ kolejne porozumienie odbudowy Ÿród³a. S¹dzê, ¿e rewitalizacja starych-nowych Ÿróde³ jest dla naszego miasta strategicznym celem.
Uzdrowisko nas wyró¿nia wœród polskich miejscowoœci
turystycznych. Co ciekawe, na terenie Œwieradowa jest ponad 20 Ÿróde³ wody mineralnej o ró¿nych walorach. To czyni
nas wyj¹tkowym uzdrowiskiem. Niestety, wiêkszoœæ tych
Ÿróde³ nie dzia³a. Wystarczy, ¿e bêdziemy co roku uruchamiaæ jedno Ÿróde³ko jako pijalniê, a ju¿ po piêciu latach bêdziemy mieli widoczny efekt. Liczê, ¿e uda nam siê z prezesem
spó³ki uzdrowiskowej, Ireneuszem £ojkiem, wypracowaæ harmonogram rewitalizacji Ÿróde³ na kolejne lata.
Roland Marciniak
Koncepcja materia³owo-przestrzenna obiektów ma³ej architektury: poide³ka wody oraz separatora gazu w pawilonie
letnim, zlokalizowanych na terenie Parku Zdrojowego
w Czerniawie-Zdroju.

s

Za³o¿enie parkowe

U góry - pijalnia wody mineralnej w Czerniawie widziana od
strony ul. Sanatoryjnej. Poni¿ej - wizualizacja nocnego podœwietlenia separatoru gazu.

Dojœcie do separatora gazu stanowi za³o¿enie osiowe. Na
osi pomiêdzy chodnikiem a altan¹ zaprojektowano pija³kê
wody mineralnej z dwoma wylewkami. Na piaskowcowym,
rustykalnie wykoñczonym, postumencie o kszta³cie rosochatego pnia umieszczono dwie misy kamienne. Z uwagi na zawartoœæ ¿elaza w wodzie zaproponowano misy z ciemnobr¹zowego granitu. Szczyt pija³ki ozdobi przedstawiciel miejscowej fauny wykonany z mosi¹dzu (cietrzew? œlimak? jaszczurka?). Stylizowane kraniki, tak¿e z mosi¹dzu, zapewni¹ nieprzerwan¹ dostawê wody.
Iluminacja pija³ki w postaci lamp terenowych, najazdowych, przyczyni siê do
uatrakcyjnienia za³o¿enia
zdrojowo-parkowego. Uzupe³nieniem powy¿szych
elementów bêdzie g³az
„Zród³o Jana” oraz ³aweczki po obu stronach granitowego (kostka + p³yty)
chodnika prowadz¹cego
do samego ujêcia w altanie.
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Op³atê za zagospodarowanie odpadów komunalnych nale¿y wnosiæ bez wezwania (nie
bêd¹ wystawiane ¿adne decyzje, faktury itp.)
na rachunek w³asny Gminy o numerze:

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

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

Harmonogram odbioru
odpadów - grudzieñ 2016
Poniedzia³ek

Wtorek

Œroda

Czwartek

Pi¹tek

17 paŸdziernika og³oszono
przetarg na Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Kruczaej (km
0+000 – 0 +155) powódŸ 2010
(sierpieñ).
5 listopada zosta³a otwarta jedyna
oferta nades³ana przez firmê ANBUD
Anna Twardochleb ze Lwówka. Jej cena
- 198.954,96 z³ - zosta³a zaakceptowana przez gminê i 7 listopada podpisano umowê na wykonanie tego zadania.
20 paŸdziernika og³oszono
przetarg na „Remont drogi gminnej stanowi¹cej ul. Rolnicz¹”.
4 listopada otwarto jedyn¹ ofertê
z³o¿on¹ przez œwieradowsk¹ firmê ROBOTY ZIEMNE I BUDOWLANE Pawe³
Pasierb, która zaproponowa³a cenê
59.000 z³.
Wy³onieni wykonawcy maj¹ czas
do koñca roku na wykonanie i rozliczenie obu zadañ.
28 paŸdziernika og³oszono
przetarg na „Wykonanie œwiadectw
potwierdzaj¹cych
w³aœciwoœci
lecznicze naturalnych surowców
i klimatu dla uzdrowiska Œwieradów-Zdrój i Czerniawa-Zdrój
w Gminie Miejskiej ŒwieradówZdrój”, z terminem sk³adania ofert do
21 listopada.
(opr. aka)

GODZINY OTWARCIA PSZOK

O D PPA
ADY
NIESEGREGOWANE
(ZMIESZANE)

POPIÓ£

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

Od poniedzia³ku
do pi¹tku - 11 00-17 00.
Soboty 10 00-14 00.

PAPIER I TEKTURA,
TWORZYWA SZTUCZNE,
MET
AL ORAZ OP
AKOW
ANIA
METAL
OPAKOW
AKOWANIA
WIELOMA
TERIA£OWE
WIELOMATERIA£OWE
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Kolorem zielonym oznakowano trasê nr 1 - z przed³u¿eniem do Nowego Miasta, zaœ kolorem czerwonym trasê nr 2 - do Szklarskiej Porêby.
Literka c na rozk³adzie oznacza kurs do Czech, a literka
n - kurs nocny (przy zmianie trasy kursowania autobusu)

Wyzwania dopiero przed nami!
To, ¿e uda³o siê nam spi¹æ œwieradowsk¹ bezp³atn¹ lini¹ autobusow¹ dwa strategiczne izerskie
przyczó³ki - w Szklarskiej Porêbie i Nowym Mieœcie
- otwieraj¹c tym samym przed turystami morze
mo¿liwoœci przy wyborze kierunków podró¿owania,
to dopiero pocz¹tek. Teraz chodzi o to, by w miarê
przystêpnie pokazaæ turystom, jak mog¹ z tych naszych przyczó³ków korzystaæ. Czesi, w odró¿nieniu
od nas, zachowali swe lokalne linie kolejowe, œwietnie zreszt¹ uzupe³niane przez komunikacjê autobusow¹.
Sezon jesienno-zimowy raczej nie sprzyja d³ugim turystycznym marszrutom, ale gdy tylko nastanie wiosna, trzeba bêdzie turystom przygotowaæ
pe³ny wykaz po³¹czeñ skomunikowanych z naszym
busem. A zatem - ze Szklarskiej Porêby kolej¹ izersk¹
do Harrachowa i dalej do Liberca, a potem przez
Frydlant do Nowego Miasta (lub odwrotnie). Pokusiliœmy siê o sprawdzenie paru po³¹czeñ i oto one:
- o 1043 wyje¿d¿amy do Szklarskiej Porêby, jesteœmy o 1120 na dworcu PKP, sk¹d o 1129 kolej¹
izersk¹ dojedziemy do Harrachova o godz. 1155;
- z Harrachova od razu mo¿emy wsi¹œæ do poci¹gu jad¹cego do Liberca, gdzie l¹dujemy o godz.
1318;

- ale mo¿na te¿ przejœæ siê do autobusu na 1236,
ten dowiezie nas do Jablonca, gdzie 4-minutowym
spacerkiem dochodzimy do tramwaju nr 11, który
wysadzi nas w centrum Liberca o godz. 1418;
- z Liberca poci¹g do Nowego Miasta odje¿d¿a
o godz. 1433, w Nowym Mieœcie jesteœmy o 1533,
sk¹d œwieradowski autobus odbierze nas o godz.
1554 i dowiezie do Œwieradowa o 1635;
- mo¿na te¿ po³aziæ po Libercu i wyjechaæ stamt¹d poci¹giem o godz. 1833, po godzinie byæ w Nowym Mieœcie, sk¹d nasz autobus o 1954 dowiezie
nas do Œwieradowa na 2035.
I takie w³aœnie polsko-czeskie rozk³ady powinny
w miarê szybko zawisn¹æ na naszych przystankach.
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VI Festiwal Dyniowy - do schrupania!
Oceniono 57 kompozycji dyniowych, 15
prac plastyczno-technicznych oraz 4 prace
poetyckie. Kompozycje dyniowe by³y wyeksponowane na terenie Nadleœnictwa Œwieradów ju¿ po raz czwarty; nasza wspó³praca
z Barbar¹ Rymaszewsk¹ trwa od samego pocz¹tku - i tym razem zadba³a, aby piêkne
edukacyjne nagrody trafi³y do r¹k najlepszych wykonawców.
Nagrody specjalne nadleœnictwo przyzna³o:
dzieciom z przedszkola „S³oneczko” - za
kompozycjê „Kareta” (niesamowite, pierwszy
udzia³ w festiwalu i od razu sukces!);
 Filipowi i Lilianie Zgliñskim - za „Dyniozwierza”, który zawiera³ same roœlinne elementy: 2 kg marchewki i 33-kilogramow¹ dyniê.
(Jak to ujê³a B. Rymaszewska - Wszystko
do schrupania przez zwierzaki leœne);
 Agacie Szaniawskiej - za „Leœny domek”.
Komisja jednomyœlnie przyzna³a supernagrodê dla Miko³aja Sadochy - za „Dyniowego œwie¿aka”, doceniaj¹c w nim oryginalny pomys³. Od tej chwili nie tylko „Biedronka” ma œwie¿aki, ale te¿ „Izerka”!
Wiersze o dyniach Viktorii Goj¿ewskiej,
Karoliny Salawy i Justyny Lonycz oraz Marianny £aty mog¹ sobie poczytaæ, na poprawê humoru, nasi czytelnicy w bibliotece (do
czego gor¹co zachêcamy).
Po raz pierwszy zabrak³o zg³oszeñ w kategorii „przepisy kulinarne, czyli przysmaki
dyniowe” - czy¿by ju¿ nie by³o pomys³u na
gotowanie z dyni¹? Przypomnijmy - 2 lata
temu pierwsze miejsce przyznano Joannie
Adam za przepyszne kruche ciasto z dyni¹,
które komisja nazwa³a „Joanka”. By³y te¿ wtedy dwa przepisy Marianny Kralewskiej - pierogi z nadzieniem dyniowym oraz ciasto
z dyni¹ i cynamonem.
„Izerka” ze swojej strony przyzna³a specjalny dyplom uznania dla El¿biety Wo³yniec,
nie tylko naszej wieloletniej czytelniczki, ale
te¿ znakomitej ogrodniczki - za wyhodowanie olbrzymich kabaczków i dyñ oraz za d¿em
z cukinii, palce lizaæ, polecamy.
Dyplom otrzymali te¿ pañstwo Irena

Wygl¹da to niczym - wypisz wymaluj - ³awka rezerwowych polskiej kadry pi³karskiej. A ten
„dyñ” z lewej na czarno ubrany to oczywiœcie trener Nawa³ka!

„Dyniozwierz” rodzeñstwa Zgliñskich - kilkadziesi¹t kilogramów warzywniaka, wszystko do schrupania przez zwierzêta leœne.
i Bogdan Marciniakowie - za sadzenie, wyhodowanie i eksponowanie potê¿nych dyñ
w ogrodzie, które ciesz¹ oczy wielu turystów.
Du¿e brawa nale¿¹ siê równie¿ pani Eli
z Ziemi Lubuskiej, która przysy³a³a nam na
Festiwal Dyniowy swoje zdjêcia dyñ - te¿ s¹

A to dynia rozpoetyzowana!

Niepodwa¿alny sukces „S³oneczka” - nagroda specjalna Nadleœnictwa Œwieradów w debiucie.

ogromne i wyrastaj¹ w ró¿nych miejscach,
a najlepiej s³u¿y im kompostownik.
Dynie inspiruj¹ do gotowania, pisania
i tworzenia przeró¿nych kompozycji. Szkoda
tylko, ¿e tegoroczny Festiwal Dyniowy nie
mia³ szczêœcia do pogody. Deszcz i wiatr znisz-

czy³ wiele kompozycji, rozmaza³ kolory, ¿e trudno by³o je oceniæ.
Nagrody zosta³y ufundowane przez Nadleœnictwo Œwieradów, radn¹ powiatu – Iwonê Korzeniowsk¹-Wojsê, sklep „Kleks” oraz
MBP „Izerka”. (KP)

bardzo dobrze przyjêty. Ma³ym artystom uda³o siê oddaæ niesamowity klimat kompozycji,
ich nastrojowoœæ oraz energiê.
W Chojnowie wyst¹pi³ ponadto zespó³
„Tiboryus”, równie¿ pod kierownictwem R.
Dembiñskiego. Grupa zachwyci³a i ujê³a swoim wystêpem publicznoœæ; „Grego³y” z po-

dziwem wys³ucha³y koncertu swoich starszych kolegów i na pewno stanie siê on inspiracj¹ do kolejnych wyzwañ muzycznych.
Dziêki pracy i wielkiej pasji R. Dembiñskiego m³odzi artyœci maj¹ szansê poznawania oraz prezentowania wyj¹tkowych utworów muzyki dawnej.
Anna Jezierska

Spod œwieradowskiej rêki
„Grego³y” to najm³odszy zespó³ muzyki
dawnej w Polsce (œrednia wieku 8 lat) dzia³aj¹cy od 2015 r. w Giebu³towie. Grup¹ kieruje Ryszard Dominik Dembiñski, bêd¹cy
jednoczeœnie twórc¹ replik instrumentów
z epoki, na których graj¹ dzieci.
Nazwa zespo³u pochodzi od XV-wiecznego szkolnego zwyczaju, zwanego „grego³ami”. Wydarzenie to przypada³o na 12 marca,
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kiedy obchodzony jest dzieñ œw. Grzegorza patrona szkó³. Wtedy te¿ nauczyciele (ówczeœnie ksiê¿a-baka³arze) w towarzystwie
kantorów ucz¹cych œpiewaæ i organistów
obchodzili domy i przypominali o maj¹cym
rozpocz¹æ siê roku szkolnym.
Grupê tworz¹: Wiktor Karoñ - cymba³y,
Zoja Mularczyk - fidel kolanowa, Nadia Mularczyk - harfa, Borys Mularczyk - bêben,
Lena Mazurkiewicz - flet prosty, oraz Hanna
Jezierska - psa³terium. Dzieci ju¿ kilkakrotnie
prezentowa³y swoje umiejêtnoœci szerszej
publicznoœci - wystêpowa³y w Krzeszowie
w ramach 23. Festiwalu Piosenki Religijnej
i Patriotycznej oraz w Œwieradowie-Zdroju
w czasie XXIII Spotkañ z Muzyk¹ Dawn¹.
Ostatnio „Grego³y” wyst¹pi³y w Chojnowie
w czasie Chojnowskiej Jesieni z Muzyk¹
Dawn¹.
Specjalnie przygotowany program zosta³

WA¯NA INFORMACJA
DLA NASZYCH CZYTELNIKÓW
Izerka rozdaje bezp³atny dostêp
do 3000 e-booków na platformie Libra.ibuk.pl
Dostêp nie wymaga rejestracji i logowania.
Odbierz tylko KOD – PIN

NOTATNIK nr 12 (217) zostanie dostarczony do punktów kolporta¿u 21 grudnia
Tytu³owe spotkanie w ramach Izerskiego Klubu Miêdzypokoleniowego, które odby³o siê 17 listopada, by³o bardzo nietypowe.
W „Izerce” goœciliœmy ma³¿eñstwo Teresê
i Jerzego Tañskich, którzy przygodê z palet¹ i pêdzlem rozpoczêli kilka lat temu, bêd¹c ju¿ na emeryturze. Ich obrazy przedstawiaj¹ pejza¿e, portrety, martw¹ naturê, ale
jest te¿ malarstwo abstrakcyjne.
Prace by³y eksponowane na wystawach,
m.in. w galerii „Muflon” w Jeleniej Górze,
w zamku Ksi¹¿, w Kolegium Karkonoskim, a¿
dotar³y do „Izerki”; prezentowane na sztalugach od kilku tygodni zachwyca³y naszych
czytelników (m³odszych i starszych), jak równie¿ turystów - barw¹, kszta³tem i szczególn¹
aur¹, jak¹ maj¹ karkonoskie krajobrazy.

wpisy licznych goœci, a kuracjuszka z Domu
Zdrojowego - Teresa Skrzypczyk z Gdyni napisa³a tak: Piêkne obrazy i mo¿liwoœæ ich
poznania i twórców pozwoli³y prze¿yæ mi³e
chwile.
Halina Burkowska, emerytowana nauczycielka fizyki, wzruszy³a obecnych opowieœci¹
o swoim ¿yciu, gdy¿ jej droga do poezji, jak
to okreœli³a, by³a krêta, a pisanie przysz³o póŸno, gdy¿ wczeœniej nie by³o na to czasu.
W jesieni ¿ycia nabra³a odwagi, ze swoimi wierszami uda³a siê do Stowarzyszenia w
Cieniu Lipy Czarnoleskiej, które wyda³o
pierwszy tomik poezji „Miedzy niebem i ziemi¹” (prezentowany by³ rok temu w „Izerce”).
Szkol¹c swój warsztat poetycki spotyka
siê z innymi twórcami i wydaje nowe wiersze.

Nie jakieœ, ale NASZE

Fot Adam Karolczuk

Piêkno w malarstwie i poezji

Przy kilku œwieradowskich mostach, wybudowanych nad Kwis¹ i Czarnym Potokiem, od
niedawna mo¿na zauwa¿yæ znak drogowy F-4, informuj¹cy o nazwie rzeki. Tym samym g³ówne cieki wodne gminy przesta³y byæ anonimowe, g³ównie dla turystów odwiedzaj¹cych nasze
miasto.
Czy to wa¿ne? Niby szczegó³, jednak suma takich szczegó³ów decyduje o odbiorze danego
miejsca. Takimi dzia³aniami pokazujemy, ¿e przestrzeñ, w której ¿yjemy, nie jest nam obojêtna.
Nie jest to jakaœ rzeka, tylko NASZA Kwisa i NASZ Czarny Potok, które s¹ wa¿nymi elementami
naszego miasteczka.
Na razie znaki postawiono nieco chaotycznie, jednak wed³ug zapewnieñ Urzêdu Miasta
planowane s¹ kolejne tabliczki, by uzupe³niæ braki. (MK)
Fot Kinga Miakienko
W rozmowie z czytelnikami Jerzy Tañski,
podkreœla³, ¿e natchnienie daj¹ mu Karkonosze, inspiruje go bliskie s¹siedztwo lasu, strumyka, piêkno drzew, zw³aszcza rosn¹ce buki.
Jego ¿ona zdradzi³a, ¿e pochodz¹ z Lublina,
wczeœniej przez 20 lat mieszkali w Jeleniej
Górze, by ju¿ na sta³e osi¹œæ w Szklarskiej
Porêbie, która ich bezustannie zachwyca.
Na pytanie, dlaczego nie sprzedaj¹ swoich obrazów, zgodnie odpowiedzieli, i¿ nie s¹
rzemieœlnikami, a pani Teresa potwierdzi³a
zdanie mê¿a, ¿e ich malowanie ró¿ni siê wieloma szczegó³ami. Dla niej przejœcie z realistycznego na malarstwo abstrakcyjne jest
pokazaniem cech ludzkich, niejednokrotnie
ukrytych przez nas samych, bo nie akceptowanych, takich jak przemoc, obojêtnoœæ,
z³oœæ, uzale¿nienie. W podsumowaniu powiedzia³a, ¿e „maj¹ wspólne zainteresowania malarstwem, ale ró¿ne spojrzenia na to, co robimy”.
W wy³o¿onej Ksiêdze Pami¹tkowej mamy

Nasi czytelnicy dostali od autorki antologie
„Dekada kwitn¹cych lip”, a w niej m.in. „Moje
wiersze”
Z chwili ukradzionych / codziennym obowi¹zkom / wyplatam warkocz nadziei /
Dodajê parê pasemek / rozb³ysku s³oñca
na cudach natury / parê skurczów / mego
chorego serca / i tak powstaje mój wiersz.
Brawa, jakie dostali nasi specjalni goœcie,
bardzo ich wzruszy³y, by³y te¿ akcenty nostalgiczne, kiedy Teresa Tañska (przez wiele
lat wyk³adowca w Karkonoskiej Pañstwowej
Szkole Wy¿szej w Jelenie Górze) przytula³a
do siebie swoj¹ uczennicê Ma³gorzatê Iwasiutê.
Ju¿ przy kawie i przepysznym cieœcie
upieczonym przez poetkê by³y rozmowy, ale
te¿ specjalne dedykacje, wiele pytañ, a przede
wszystkim cudowny nastrój, w jakim nas
wszystkich obecnych wprowadzili wyj¹tkowi goœcie i ich malarskie oraz poetyckie prace. (KP)

Kiedy pomagamy innym, pomagamy sobie, poniewa¿ wszelkie dobro,
które dajemy, zatacza ko³o i wraca do nas (Flora Edwards)
Szymon Przystupa, œwieradowianin, kucharz,
w³aœciciel firmy ,,Cooking forall - Gotowanie dla
Wszystkich'' i dolnoœl¹sko-opolski ambasador marki
Bonduelle, od lat bezinteresownie wspieraj¹cy nasze imprezy kulinarne – „Czerniawskie grillowanie”
i „Czerniawa – jaka strawa” - po raz drugi jest organizatorem Œwi¹tecznego Kiermaszu z Sercem
Sercem.
Rok temu dolnoœl¹scy kucharze sprzedawali swe wyroby, by pomóc Tomaszowi Przyby³owskiemu, szefowi kuchni Zamku Kliczków, który w po¿arze straci³
ca³y swój dobytek.
W tym roku przychód z kiermaszu zostanie przeznaczony na leczenie 21-miesiêcznej Zuzi, cierpi¹cej na Zespó³ Jouberta. Impreza rozpocznie siê 19
grudnia o godz. 12 00 w holu i sali bankietowej
Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych i Zawodowych
im. mjr. H. Sucharskiego w Boles³awcu, a poprowadzi j¹ trójka kucharzy z pow. lubañskiego: Szymon

Przystupa, Pawe³ Firlej – zastêpca szefa kuchni
w Hotelu Cottonina Villa & Mineral Spa Resort,
oraz Janusz Belczyk - szef kuchni w Hotelu Czocha
w Suchej, przy wsparciu szefów kuchni dolnoœl¹skich restauracji i hoteli.
W menu tegorocznego kiermaszu znajd¹ siê
m.in. piero¿ki z kapust¹, grzybami i kminkiem, piero¿ki z cieciork¹, piero¿ki z ³ososiem i bobem, piero¿ki z kurkami, pasztet z ryby z podgrzybkami, kulebiaki z kapust¹, hummus z cieciorki, pierniki, keksy, strucle makowe, potrawy z ryb oraz inne œwi¹teczne smako³yki.
Akcjê mo¿na wesprzeæ ofiarowuj¹c produkty do
przerobienia w kuchni (kontakt ze szko³¹ pod nr. 75
732 40 09), a jeœli ktoœ tego dnia bêdzie w Boles³awcu, mo¿e kupiæ oferowane wyroby, maj¹c zarazem niepowtarzaln¹ okazjê podpatrzenia dolnoœl¹skich szefów kuchni przy pracy. (aka)

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestuj¹ca w obszary wiejskie
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzia³ania – Partnerstwo Izerskie og³asza nabór
wniosków o dofinansowanie w ramach poddzia³ania 19.2 „Wsparcie na wdra¿anie
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spo³ecznoœæ”
objêtego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na dzia³anie:
Nr og³oszenia o naborze: 1/2016 - Zak³adanie dzia³alnoœci gospodarczych;
Nr og³oszenia o naborze: 2/2016 - Rozwój dzia³alnoœci gospodarczych;
Nr og³oszenia o naborze: 3/2016 - Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna;
Nr og³oszenia o naborze: 4/2016 - Rewitalizacja lokalnych zasobów;
Nr og³oszenia o naborze: 1/2016/G - Grantu: Aktywizacja i integracja spo³ecznoœci lokalnej: podnoszenie aktywnoœci spo³ecznej podmiotów ¿ycia spo³ecznego (doposa¿enie dzia³alnoœci zespo³ów folklorystycznych, sportowych, lokalnych itp.).
Wnioski przyjmowane bêd¹ od 5 do 19 grudnia br., a szczegó³owe informacje znajduj¹ siê
na stronie www.lgdpartnerstwoizerskie.pl lub
w biurze Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie, Ubocze 300, 59-620 Gryfów Œl¹ski, tel. 75
78 13 163, biuro@lgdpartnerstwoizerskie.pl
Link do og³oszeñ - http://lgdpartnerstwoizerskie.pl/ogloszenia-o-naborze,a2529.html
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Lis
Listt
do redakcji
STANOWISKO BURMISTRZA
MIASTA GMINY MIRSK DO
WYPOWIEDZI BURMISTRZA
MIASTA ŒWIERADÓW- ZDRÓJ
W SPRAWIE REMONTU
DROGI I KOMUNIKACJI
Dla kogo droga wstydu?
Opisuj¹c sprawê niewyremontowanego odcinka drogi, nazwanego fragmentem ulicy Stra¿ackiej
burmistrz Œwieradowa pos³uguje
siê pó³prawdami i niedomówieniami:
- Burmistrz Œwieradowa nigdy
nie zwróci³ siê do nas w sprawie
remontu tej drogi, nie istnieje ¿adna
korespondencja w tej sprawie;
- Ten odcinek drogi nie jest w³asnoœci¹ Gminy Mirsk, jest to dzia³ka, której w³aœcicielem jest Skarb
Pañstwa, a zarz¹dzaj¹ ni¹ Lasy Pañstwowe;
- To, ¿e droga przebiega przez
teren Gminy Mirsk, nie oznacza, ¿e
jesteœmy zarz¹dc¹ tej drogi. Przez
teren obu gmin przebiegaj¹ drogi
ró¿nych zarz¹dców m.in. wojewódzkie i powiatowe. Z tego powodu ani
marsza³ek województwa, ani starostowie powiatu nie ¿¹daj¹, aby gminy je remontowa³y. Te czynnoœci
wykonuje zarz¹dca drogi. Nie ma
takich przypadków, ¿eby dla tej samej drogi ustanawiaæ dwóch zarz¹dców. Czy ktoœ jest w stanie sobie wyobraziæ odœnie¿anie drogi
zim¹, gdy dla tak ma³ego odcinka
Gmina Mirsk wysy³a p³ug z Mirska.
Chyba logiki w tym nie ma. Ponadto przez wiele lat droga by³a remontowana i odœnie¿ana przez Gminê
Œwieradów i nikt do nas pretensji
nie mia³, bo tak naprawdê droga ta
ma znaczenie komunikacyjne dla
Œwieradowa;
- W tym przypadku burmistrz
widzi problem z przejêciem dzia³ki
pod drogê, natomiast gdy chce wybudowaæ wyci¹g na Œwieradowiec,
to po prostu kupuje dzia³kê na tere-

nie Gminy Mirsk, a nie oczekuje, ¿e
to zrobi Mirsk. Byæ mo¿e w tej inwestycji nasza gmina nie jest potrzebnym partnerem, co wiêcej, przy planowanej rewitalizacji linii kolejowej
Gryfów- Mirsk-Œwieradów proponuje, ¿e mo¿e przej¹æ dzia³ki pod torami na ca³ym przebiegu linii, czyli
w innych gminach, i z tym te¿ nie
ma problemu. Oczywiœcie, nie potrzebujemy takiej dobroci i przejmiemy torowiska samodzielnie;
- Burmistrz Œwieradowa ju¿
dawno móg³ sprawê drogi uregulowaæ, gdyby skorzysta³ z tzw. specustawy drogowej, dziêki której
mo¿na przejmowaæ dzia³ki pod drogi za odszkodowanie. W przypadku
przejmowania od Skarbu Pañstwa mo¿na to zrobiæ nieodp³atnie, jeœli
wymaga tego wa¿ny interes spo³eczny. A w tym przypadku ³atwo go
wykazaæ;
- Sprawa zmiany granic ci¹gle
budzi kontrowersje Radni Mirska
w kadencji 2010-2014 zgodzili siê
oddaæ teren o powierzchni oko³o
200 ha, ale na skutek b³êdu, który
pope³ni³ Œwieradów przy sk³adaniu
wniosku, zosta³ on odrzucony przez
ministerstwo. W kolejnej kadencji
nasi radni uznali, ¿e do uregulowania spraw granicznych wystarczy
ok. 5 ha i w styczniu 2014 w piœmie
skierowanym do Rady Miasta Œwieradów-Zdrój okreœlili propozycje
zmiany granic w miejscach tego
wymagaj¹cych. Do dzisiaj nikt nie
odpowiedzia³ na propozycjê. Jak
widaæ, nie do koñca zale¿y s¹siadom ze Œwieradowa na uregulowaniu spraw granicznych, bo albo pope³niaj¹ b³êdy, albo milcz¹;
- Burmistrz Œwieradowa nie jest
uprawniony do pouczania nas, na
co przeznaczymy dochody z podatku od kolei gondolowej. To dziêki
przygotowaniu planu zagospodarowania i wydatkowania na to w³asnych œrodków przez Gminê Mirsk
umo¿liwiliœmy budowê kolei gondolowej. Pozwoli³o to Gminie Œwieradów na du¿y rozwój i nie wypominamy, ¿e to Œwieradów na tym
najbardziej skorzysta³. Dziêki budowie kolei gondolowej zrealizowano
wiele inwestycji hotelowych
w Œwieradowie i dochody podatkowe z ich powierzchni wielokrotnie
zrekompensowa³y to, co Œwieradów „straci³” poprzez zwolnienie
z podatku kolei gondolowej;
- Oœwiadczam, ¿e Gmina Mirsk
nie bêdzie remontowa³a przedmiotowej drogi, poniewa¿ nie jest to
nasza droga.
Komunikacja z Mirskiem do ty³u?
W tym temacie znów burmistrz

Oferta po lekcjach
W Miejskim Zespole Szkó³
skorzystaæ mo¿na z cyklu zajêæ pozalekcyjnych:
Karate dla dzieci odbywa siê
we wtorki w godz. 1630-1800 oraz
w pi¹tki w godz. 1700-1800.
Zumba zaprasza w poniedzia³ki i czwartki od godz. 1800.
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„Naturalnie Dobrze” przygotowa³o bogat¹ ofertê zajêæ 4 razy
w tygodniu – w poniedzia³ki,
wtorki, czwartki i pi¹tki – od
godz. 1900.
Siatkarze maj¹ do dyspozycji salê w poniedzia³ki od 1900.
Si³ownia i fitness zapraszaj¹
od poniedzia³ku do pi¹tku
w godz. 1500-1930.
Zajêcia na prawo jazdy szko³y LIDER odbywaj¹ siê wedle
potrzeb.
Szko³a tañca zaprasza we
wtorki i czwartki od godz. 1600
do 1700. (aka)

Œwieradowa pomija wiele faktów,
przedstawiaj¹c w z³ym œwietle Gminê Mirsk:
- Uruchamiaj¹c bezp³atn¹ komunikacjê burmistrz zwróci³ siê do nas
o udostêpnienie przystanków
w Or³owicach, Krobicy i na Rozdro¿u Izerskim pismem z 16 marca br.
Rada Miejska Gminy Mirsk 31 maja
podjê³a uchwa³ê, w której wyra¿ono zgodê na korzystanie z przystanków. Kolejne pismo datowane na
6 wrzeœnia to proœba o dodatkowy
przystanek w Krobicy. Ponownie
rada wyrazi³a zgodê uchwa³¹ w dniu
27 paŸdziernika. Jest podpisane
stosowne porozumienie miêdzygminne i ze zdziwieniem przyjmujemy negatywn¹ ocenê tych zdarzeñ
przez burmistrza Œwieradowa. Komunikacja miejska Œwieradowa mo¿e korzystaæ z naszych przystanków
i nie wolno k³amaæ, ¿e jest jakiœ problem z Mirskiem;
- Zorganizowanie dowozu dzieci z naszej gminy do szko³y w Œwieradowie stanowi powa¿n¹ rysê na
naszej wspó³pracy. Je¿eli chcemy ze
sob¹ wspó³pracowaæ, to Gmina
Œwieradów nie mo¿e podbieraæ
nam uczniów i wyci¹gaæ z naszej
kieszeni 150 tys. z³otych z subwencji oœwiatowej. Nasz s¹siad nie
mo¿e tak robiæ i oczekiwaæ wspania³ej wspó³pracy. Tak siê po prostu nie robi;
- Burmistrz stwierdzi³ na ³amach
„Notatnika Œwieradowskiego”: ilekroæ próbujemy zaprosiæ gminê
Mirsk do wspó³pracy, zawsze s¹ jakieœ problemy. Dlaczego Pan k³amie,
Panie Burmistrzu? Przypomnê kilka faktów z naszej wspó³pracy. Potrzebowa³ Pan zgody na poszukiwanie wody na naszym terenie, otrzyma³ j¹ Pan. Gdy trzeba by³o ustaliæ
strefy uzdrowiskowe na naszym
obszarze, zrobiliœmy to, pomimo i¿
wprowadza to pewne ograniczenia
dla nas. Pisa³ Pan, ¿e jeden mój podpis da³ kilka milionów z³otych w dochodach Œwieradowa – nowe inwestycje uzdrowiskowe, op³ata klimatyczna. Zapomnia³ Pan o wspó³pracy przy opracowywaniu raportów
œrodowiskowych dla drugiej trasy
kolei gondolowej i tras narciarskich
na Œwieradowcu? Mamy podpisane w tej sprawie trzy porozumienia
i zap³acimy wspólnie za to blisko
190 tys. z³otych. Wspó³pracujemy
przy rewitalizacji linii kolejowej Gryfów-Mirsk-Œwieradów. Niedawno
wspólnie sfinansowaliœmy wymianê oznakowania kilku tras turystycznych w górach i mo¿na wymieniaæ jeszcze wiele innych przyk³adów naszej wspó³pracy. Jaki jest cel
pokazywania nas w z³ym œwietle po
tylu latach dobrej wspó³pracy? Czy
s¹dzi Pan, ¿e ka¿dy Pañski pomys³
musi byæ przez nas akceptowany?
My potrafimy oceniæ, co jest dobre
i w³aœciwe dla naszych mieszkañców. Nie musi Pan nas pouczaæ. Nie
wszystko, co jest dobre dla Œwieradowa, bêdzie dobre dla Mirska. Roz-

mowa przez telewizje i gazety, któr¹
Pan teraz stosuje, nie jest najlepsz¹
drog¹ do osi¹gniêcia porozumienia.
Andrzej Jasiñski
Drogi do kompromisu
W kwestii drogi nad kolej¹ gondolow¹, która jest w gminie Mirsk,
ju¿ wiele razy siê wypowiada³em i
jeszcze raz powtórzê: bardzo chêtnie przejmiemy tê drogê i bêdziemy
j¹ utrzymywaæ, co od wielu lat robimy, ale bez zaanga¿owania gminy
Mirsk nie mo¿emy tego zrobiæ, bo
przedmiotowa droga jest na terenie
Mirska. Burmistrz Mirska sugeruje
przejêcie tej drogi od Lasów Pañstwowych na podstawie specustawy drogowej. Tylko ¿e jest z tym
problem, bo przejêcie drogi od Lasów nada³oby jej kategoriê drogi
gminnej, a gmina Œwieradów nie
mo¿e byæ w³aœcicielem drogi gminnej na terenie innej gminy. Nie ma
takiej mo¿liwoœci prawnej. Gmina
Mirsk powinna przej¹æ tê drogê od
Lasów, którym trzeba zap³aciæ odszkodowanie za wy³¹czenie gruntu
z produkcji leœnej, potem zmieniæ
granice miêdzy gminami i przekazaæ
grunt gminie Œwieradów. Jest wiele fragmentów ulic w Œwieradowie,
które nale¿¹ do Mirska.
Burmistrz Andrzej Jasiñski podaje za przyk³ady drogi powiatowe
i wojewódzkie, które przebiegaj¹
przez gminê i ich zarz¹dcy nie zwracaj¹ siê do gminy o finansowanie
utrzymania. Tylko proszê sobie zadaæ pytanie, czy powiat lwówecki
ma drogi na terenie powiatu lubañskiego i odwrotnie. A drogi wojewódzkie s¹ na wydzielonych dzia³kach drogowych, które nale¿¹ do
województwa. Dopóki droga nad
gondol¹ jest terytorialnie w gminie
Mirsk, dopóty gmina Œwieradów
nie ma szans na jej posiadanie.
Szkoda, ¿e pan burmistrz Andrzej
nie widzi mo¿liwoœci ponoszenia
kosztów utrzymania tej drogi. Podobna sytuacja jest z drog¹ do pensjonatów Czeszka i S³owaczka – oba
s¹ w gminie Mirsk, która pobiera
z nich podatki, ale niestety koszty
letniego i zimowego utrzymania tej
drogi ponosi gmina ŒwieradówZdrój. Po okresie zimowym zwrócimy siê do gminy Mirsk o zwrot poniesionych kosztów utrzymania
przejezdnoœci dróg do nieruchomoœci na terenie gminy Mirsk. Nie
mo¿emy d³u¿ej utrzymywaæ takiej
sytuacji.
Bezp³atna komunikacja miejska
Bra³em udzia³ w trzech ostatnich
sesjach rady w Mirsku. Prosi³em
burmistrza Mirska i radnych o wyra¿enie zgody na ustanowienie
przystanków w Or³owicach, Krobicy, Geoparku i Rozdro¿u Izerskim.
Dziwi³ mnie ogromny opór i to
w sytuacji, gdy nie oczekiwaliœmy
ani z³otówki wsparcia ze strony samorz¹du Mirska. Tym bardziej, ¿e
samorz¹dy Leœnej, Szklarskiej Porêby i czeskiego Nowego Miasta

Iluminujmy siê!
Komisja ds. Uzdrowiskowych, Promocji Gminy, Sportu i Turystyki
zaprasza mieszkañców oraz instytucje dzia³aj¹ce na terenie naszego
miasta do udzia³u w Gminnym Konkursie Iluminacji, króry trwa od grudnia br. do 6 stycznia 2017 r.
Warunkiem udzia³u jest zg³oszenie oœwietlonej posesji na adres Referatu Promocji Gminy, Turystyki, Kultury i Sportu UM - it@swieradowzdroj.pl lub telefonicznie pod nr 75 71 36 482.

jednog³oœnie i z entuzjazmem popiera³y projekt. W samorz¹dzie
Mirska by³o tak trudno zaakceptowaæ ten projekt, ¿e przewodnicz¹ca
Rady zarz¹dzi³a g³osowanie imienne. Na nastêpnych sesjach by³a kolejna batalia o przystanek w Krobicy; dopiero wsparcie so³tysów z
Or³owic, Krobicy i wiêkszoœci radnych doprowadzi³o do zawarcia porozumienia z nasz¹ gmin¹ w kwestii
tego przystanku. Po tych trzech sesjach sta³o siê dla mnie jasne, ¿e
wiêkszoœæ radnych Mirska chce
wspó³pracy ze Œwieradowem, a burmistrz Miska nie.
Podbieranie dzieci
To rodzice decyduj¹ o tym, do
jakiej szko³y zapisz¹ swoje dziecko.
I to rodzic ma prawo oczekiwaæ od
szko³y jak najlepszej oferty edukacyjnej. Równie¿ dowo¿enie dzieci
do szko³y z terenu innej gminy jest
legalne i zgodne z prawem. I proszê
pamiêtaæ, ¿e decyzja nale¿y do rodziców.
Mo¿e lepiej popracowaæ nad
ofert¹ edukacyjn¹ ni¿ stawiaæ gminie Œwieradów warunki. Bo w³aœnie
tak wygl¹da wspó³praca z burmistrzem Mirska. My proponuj¹c
wspó³pracê samorz¹dowi Mirska
nie stawiamy ¿adnych warunków.
Andrzej Jasiñski mówi, ¿e jeœli nie
przestaniemy dowoziæ dzieci do
Œwieradowski szkó³, to nie ma
mowy o ¿adnej wspó³pracy. A wiêc
id¹c tym tokiem myœlenia, powinienem powiedzieæ rodzicom takich
dzieci, ¿e od przysz³ego miesi¹ca
proszê przepisaæ dzieci do szko³y
w Mirsku? Tak samo jest z kolej¹
gondolow¹, czyli dochody z podatków do Mirska, a koszty i problemy do Œwieradowa. Istnieje realne
zagro¿enie, ¿e przy rozwoju bazy
narciarskiej w Œwieradowie-Zdroju
gmina Mirsk mo¿e doprowadziæ do
bankructwa stacji narciarskich.
Ostatnie trzy sezony by³o bardzo
kiepskie. Gdyby samorz¹d Œwieradowa nie zwolni³ wyci¹gów narciarskich z podatków i nie wykupi³ od
gondoli sieci wodno-kanalizacyjnych, wyci¹gi narciarskie by zbankrutowa³y, od których w tym samym
czasie gmina Mirsk zainkasowa³a
ponad milion z³otych podatku od
nieruchomoœci. A co zrobi samorz¹d Mirska, gdy uda siê rozbudowaæ kolej gondolow¹ o dwie trasy
i uruchomiæ Œwieradowiec, który
bêdzie dzia³a³ tylko zim¹. Przy s³abych zimach i krótkowzrocznej polityce podatkowej samorz¹du Mirska, œwieradowskie stacje narciarskie pójd¹ z torbami. W ca³ej Polsce nie ma takiej sytuacji jak u nas
i problem narasta.
Jeszcze jako radny by³em zwolennikiem wspó³pracy z Mirskiem.
Ale szanta¿ to nie wspó³praca. Potrzebujemy wspó³pracy z Mirskiem,
ale na zasadzie kompromisu i wzajemnego wsparcia. Jak na razie, to
Œwieradów dop³aca do inwestycji
turystycznych na terenie Mirska
bez wzajemnoœci. Nie ma ani jednej
inwestycji turystycznej na terenie
Œwieradowa, któr¹ wspar³by finansowo Mirsk. A Œwieradów finansuje na terenie Mirska rozbudowê
kolei gondolowej, utrzymanie szklaków narciarstwa zimowego, budowê singletracków, rewitalizacjê kompleksu wyci¹gów Œwieradowiec,
odbieramy te¿ œcieki z obiektów
hotelowych po³o¿onych w Mirsku.

Fot. Bike
Maraton
Roland
Marciniak

Trafieni izersk¹ strza³¹ Amora
Nazwisko Ewy Hofman, leœnianki z urodzenia i wychowania, jeleniogórzanki przez 22 lata, a od dwóch lat – œwieradowianki, pojawia³o siê ju¿ na ³amach „Notatnika”, przy okazji
promowania treningów biegowych przed imprez¹ pod nazw¹
INTERFERIE RUN. I pani Ewa to by³a w³aœnie owa trenerka,
wiêc ka¿dy z uczestników móg³ pomyœleæ, ¿e zajmie siê nim
wykwalifikowany fachowiec, a tu nagle siê okazuje, ¿e ¿adna
z niej absolwentka AWF czy innych kursów specjalistycznych, tylko ca³kiem zwyczajny filolog polski, ale w bran¿y
biegowej najnormalniejszy w œwiecie talent i samorodek.

Latem 2015 zagoœci³y dwie pierwsze kózki: mama Œnie¿ka
i córka Jagoda, a po trzech dniach - Je¿yna (przygarniêta, bo
ktoœ chcia³ siê jej pozbyæ). Nastêpnie Hania i Zuza, zaœ kolejnego lata taki doœæ specyficzny „kwartet egzotyczny”: Halina, Miœka, Luœka i Gwiazdka z Lubania, a egzotyczny dlatego, bo ca³a czwórka posz³a w miasto i ca³y Œwieradów szuka³
tych kóz, które po godz. 20 znaleziono poni¿ej Czarodziejki,
gdzie spokojnie strzyg³y trawê wyci¹gu narciarskiego.
Stado uzupe³nia³y kolejne sztuki: £atka, Kaœka, Lidka,
Lila, nastêpnie, mama Emilka z córk¹ Szyszk¹, wreszcie Olka,
Izerka, Jaœmina i Maszka. Plus dwa psy i kot.

Wœród wielu staroci w ich mieszkaniu stoj¹ te¿ 4 patefony.

Ewa biega wy³¹cznie po górach, nigdy po ulicach.
- Ca³e moje doœwiadczenie wziê³o siê z biegania po górach – t³umaczy pani Ewa – którym zarazi³ mnie m¹¿ Bartek.
Zaczê³o siê od opanowania nart biegowych, potem by³o
przygotowanie do sezonu zimowego, kolejne Biegi Piastów
(letnie i zimowe), a¿ z³apa³am bakcyla na górskie maratony i pó³maratony. Nigdy uliczne! – podkreœla z naciskiem.
Gdy zaczê³a siê spotykaæ dwa razy w tygodniu z ochotnikami gotowymi zaliczyæ INTERFERIE RUN, zdradza³a im swe
doœwiadczenia, które mog³a œmia³o nazwaæ zawodowymi.
- Mówi³am im, co to jest si³a biegowa, jak kontrolowaæ
rytm podczas biegu, jak oddychaæ, jak stawiaæ nogi, a nawet jak pluæ. Zaliczaliœmy testy Coopera (nieprzerwany bieg
przez 12 minut – przyp. red.) i robiliœmy 20-kilometrowe wycieczki, obiegaj¹c trasy. Wszyscy byli bardzo pojêtni i tam,
gdzie to by³o porównywalne, poprawili swe wyniki. Do dziœ
spotykamy siê dwa razy w tygodniu z paroma moimi „kursantami”, tak nas te biegi po³¹czy³y!
Mia³a si³y na popo³udniowe treningi z nimi, choæ rano
narzuca³a sobie mordercze tempo przygotowawcze do tegorocznego majowego BIEGU RZEZNIKA, imprezy bardzo presti¿owej, w której reprezentowa³a Œwieradów, bo jej udzia³
zosta³ dofinansowany przez Urz¹d Miasta.
Uczestnicy musieli przebiec 84 km po bezdro¿ach Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

Uczniowski
Klub Sportowy
dzia³aj¹cy
przy Szkole
Podstawowej nr 2
im. Jana Paw³a II
w Œwieradowie-Zdroju

- Bieg³o siê w parach - moj¹ partnerk¹ by³a wroc³awianka Masza Andrzejczuk, a najwa¿niejszym warunkiem
w trakcie biegu by³o utrzymywanie dystansu miêdzy nami
nie wiêkszego ni¿ 10 metrów. No i po blisko dwunastu i pó³
godzinie zajê³yœmy trzecie miejsce z czasem 12 godzin 21
minut!
Z listy dokonañ pani Ewa wybieramy najwa¿niejsze: zimowy Ultramaraton Œnie¿ka (trzykrotne podejœcie na szczyt
– 54 km w warunkach skrajnych, ze zjazdem na ty³ku ze Œnie¿ki w³¹cznie), Maraton Gór Sto³owych, Górski Pó³maraton Œlê¿añski, Sudecka Setka (ze startem i met¹ w Boguszowie-Gorcach, 43 km nocnego biegania z czo³ówk¹ na g³owie - dwukrotna wygrana), Letni Bieg Piastów (53 km – 2 miejsce), tegoroczny Zimowy Bieg Piastów (dziewi¹ta na mecie 50 km
wœród kobiet open i jako trzecia Polka), Pó³maraton Rudawy
Janowickie, Bieg Je¿a Mieroszów, Salomon Nordic Sunday,
Bieg na Zamek Grodno, Hahlici Trail Salomon (Chorwacja),
Macialonga Running (W³ochy) i tak dalej, i tak dalej...
Z tych wszystkich startów nazbiera³o siê tyle pucharów
i medali, ¿e zaczê³o brakowaæ miejsca w domu, wiêc wyl¹dowa³y na strychu, wœród dziesi¹tków par butów, nart i kijków.
- Jak siê biegnie? Normalnie, z takim parciem z ty³u
g³owy, ¿e nie mo¿esz biec luŸno, tylko po to, by uzyskaæ jak
najlepszy czas. Osobiœcie biegam bez zegarków czy stoperów, za to ogromn¹ wagê przywi¹zujê do nawodnienia
i od¿ywiania.

Odk¹d z mê¿em (na zdjêciu) zaczêli biegaæ po górach, naturaln¹ kolej¹ rzeczy pojawi³a siê chêæ, by w górach zamieszkaæ. No to zaczêli szukaæ czegoœ powy¿ej Jeleniej Góry.
- Pracujemy w Jakuszycach jako instruktorzy narciarstwa biegowego, wiêc si³¹ rzeczy szukaliœmy czegoœ w pobli¿u, czyli w Szklarskiej Porêbie. Zahaczaliœmy te¿ o Sosnówkê, a¿ tu nagle trafia siê taka okazja w biurze nieruchomoœci – Œwieradów!
I oto osiad³e zabobrzañskie ma³¿eñstwo, z urz¹dzonym
mieszkaniem w bloku i fajn¹ prac¹ doznaje radosnego uk³ucia
w sercu, bo dosiêga ich strza³a izerskiego Amora – poniewa¿
dom na samym czubku ul. D¹browskiego to by³a mi³oœæ od
pierwszego wejrzenia.
- By³o lato 2014, nikomu z nas nawet siê nie œni³o, co
znaczy zima, a tabliczki, ¿e droga jest wy³¹czona z zimowego utrzymania, chyba w ogóle nie zauwa¿yliœmy. No i przychodzi ta pierwsza zima, auto zostawialiœmy przy goprówce, a zakupy wnosiliœmy albo na plecach, albo ci¹gnê³am je
za sob¹ po œniegu w kartonie po bananach. Druga zima ju¿
by³a l¿ejsza, bo drogê przeciera³a nam ma³a odœnie¿arka.
Po przeprowadzce do Œwieradowa zdrowy tryb ¿ycia zosta³ wzmocniony doœæ nietypow¹ pasj¹ – Ewa i Bartek zajêli
siê hodowl¹ kóz.
- M¹¿ zawsze mia³ marzenie – chcia³ pracowaæ w ZOO.
No to mamy to nasze ma³e przydomowe ZOO...

To chyba jasne, ¿e skoro przysz³o im ¿yæ w Górach Izerskich,
jedna z kózek musia³a zostaæ nazwana Izerk¹.
- Na koñcu zadomowi³ siê Tobiœ – chyba trzeba o nim
mówiæ kóz, bo cap brzmi jakoœ nieestetycznie, a przecie¿ to
przedstawiciel bardzo szlachetnej rasy anglonubijskiej
(poza nim jeszcze Szyszka i Emilka).
Osiem kóz z tego stada to sztuki mleczne; latem doi³o siê
ok. 10 litrów dziennie (teraz 3 tylko litry), z których da³o siê
zrobiæ 1 kg sera. Ewa wytwarza ich kilka rodzajów: naturalne
twarogi, sery smakowe w s³oiczkach zalane olejem z pestek
winogron, sery podpuszczkowo-kwasowe oraz sery d³ugodojrzewaj¹ce (2-3 miesiêce), np. kozia gouda z kozieradk¹.
- Ka¿dy z nich wymaga cierpliwoœci i czasu na wykonanie. Zaczyna siê od warzenia, pasteryzacji mleka, dodawania odpowiednich kultur bakterii, osuszania ziarna i ca³ej
reszty, której przecie¿ nie zdradzê!
A gdy siê ju¿ mia³o ser (na który zawsze s¹ chêtni), to
i chleba siê napiek³o – na w³asnym wyhodowanym zakwasie.
Gdy pogoda dopisywa³a, oboje szli ze stadem na ³¹ki –
kozy siê pas³y, a Ewa i jej m¹¿ czytali ksi¹¿ki, gdy la³o – siadywali w domu pe³nym starych mebli (wœród których chyba
tylko przypadkiem „zapodzia³a siê” nowoczesna dojrzewalnia serów).
Po przesz³o dwóch latach spêdzonych w Œwieradowie s¹
pewni, ¿e dokonali najs³uszniejszego pod s³oñcem wyboru.
Na pytanie, jak siê ¿yje w Górach Izerskich, Ewa odpowiada:
- Mega! Œwieradów siê przed nami otworzy³, wszyscy tu
s¹ tacy przychylni i otwarci, wszêdzie nas witaj¹, a gdy
tylu ludzi nam pomaga³o szukaæ kóz, byliœmy naprawdê
wzruszeni. I poruszeni.
Adam Karolczuk

Trawa pod wyci¹giem „Izery” smakuje kozom wybornie.

ZAPROSZENIE

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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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)

Izerska £¹ka
Gospodarz obiektu Monika Chwaszcz

DZIA£O SIÊ!
 Królestwo – królowa³o!
Film „Królestwo” zobaczy³o prawie 230 osób na 3 seansach, w tym jeden wy³¹cznie dla uczniów Miejskiego Zespo³u Szkó³.
W zwi¹zku z pytaniami dotycz¹cymi dalszej „kinowej”
dzia³alnoœci Izerskiej £¹ki, chcia³abym poinformowaæ, ¿e
w chwili obecnej trwaj¹ rozmowy z czo³owymi dystrybutorami, z którymi chcemy wejœæ od przysz³ego roku we wspó³pracê. Wniosek, jaki pojawi³ siê po œci¹gniêciu do nas „Królestwa”, jest jeden: lepsza produkcja – lepszy odbiór. Mam
nadziejê, ¿e przysz³y rok na Izerskiej £¹ce bêdzie œwietn¹
zabaw¹ dla okolicznych „kinomanów”.

 Warsztaty Kosmos

liczy³a maksymalnie 20 osób, dlatego prosimy zainteresowanych o zapisy. Pierwsze spotkanie 28 stycznia 2017 r., realizujemy temat pn. „Jak zostaæ przyrodniczym detektywem?”.
 Przedszkolny Klub Przyjaciela Zwierz¹t
Zajêcia dla rodziców z dzieæmi w wieku 2-5 lat, bêd¹ bazowa³y na wspólnej zabawie, pracy i poznawaniu przyrody.
Spotkania w soboty, w godzinach 900-1000, a pierwsze, bêd¹ce równie¿ organizacyjnym, 14 stycznia. Nasz temat - „Czym
dysponuje biolog?”.
 Ko³o teatralne
Gimnazjaliœci – to Wam dedykujê te zajêcia. Tutaj bêdziecie mieli mo¿liwoœæ przeæwiczenia ró¿nych ¿yciowych ról,
poznania swojego cia³a i si³y umys³u. Korzyœci docenicie
w doros³ym ¿yciu, kiedy nieraz bêdziecie musieli na³o¿yæ „maski”. Spotkanie organizacyjne odbêdzie siê 11 stycznia o godzinie 1530. Docelowo warsztat bêdzie trwa³ 2 godziny. Na
pierwszym spotkaniu ustalimy ewentualnie dogodniejszy termin b¹dŸ godziny.
Dojazd komunikacj¹ miejsk¹. Bus z przystanku PKS Œwieradów o 1502, kurs powrotny o 1744.
 Klub „Aktywny Senior 50+”
Weso³e niech bêdzie ¿ycie „staruszka”! Kieruj¹c siê t¹
myœl¹, zapraszam wszystkich aktywnych z pi¹tk¹ (i wy¿ej)
z przodu do wspólnego spêdzania czasu na spacerach, æwiczeniach, biegach, kijkach, wycieczkach. To Pañstwo nadadz¹
ostateczny obraz tej grupie. Ma byæ zdrowo i aktywnie – bez
nudy! Spotkanie organizacyjne bêdzie mia³o miejsce 12 stycznia o godzinie 1730. Wtedy ustalimy terminy i tematy pozosta³ych spotkañ.
Je¿eli ktoœ z Pañstwa ma pomys³, uwagi, chcia³by mieæ
swój wk³ad do którejkolwiek z grup - zapraszam do kontaktu.
Wystawa kotów

Jednym z tematów, jaki porusza Izerska £¹ka, jest niebo
i problem zanieczyszczenia œwiat³em. Chc¹c przybli¿yæ dzieciom magiê Wszechœwiata, kiedy przychodz¹ na zajêcia, poznaj¹ nie tylko Ma³¹ i Wielk¹ NiedŸwiedzicê, Gwiazdê Polarn¹, ale przede wszystkim Mg³awice. Przedstawiam efekty
prac dzieci wykonane na czarnym papierze za pomoc¹ farby
i torebek foliowych. Dziêki takiej formie warsztatów mam nadziejê, ¿e dzieci przypomn¹ sobie o tym, ¿e nie tylko pêdzelek
s³u¿y do malowania.
Na zdjêciu - uczestnicz¹cy w warsztatach „kosmicznych”
uczniowie kl. III Szko³y Podstawowej z Krobicy.

Luty miesi¹cem kotów w Izerskiej £¹ce. Planujemy zorganizowanie spotkania mieszkañców „z kotami w tle”. Ka¿dy
w³aœciciel kota mo¿e pokazaæ swoj¹ pociechê na wystawie.
Wiêcej szczegó³ów podamy w kolejnym wydaniu „Notatnika”, jednak ju¿ zwracamy uwagê na szczepienia, jakie s¹ wymagane ze strony weterynaryjnej: odrobaczenie, odpchlenie
oraz szczepienia przeciw chorobom wirusowym.
Nadzór weterynaryjny obejmuje przychodnia „Keros”,
która mieœci siê w Œwieradowie przy ul. Dolnej 1. Zapraszamy
ju¿ teraz do konsultacji weterynaryjnych.
Spotkanie Absolwentów

Zagl¹danie do kroniki to wyprawa w przesz³oœæ, w której zanurzy³y siê (od lewej) Agnieszka Ca³ko, Joanna Tomczyk
i Patrycja Kuska. Poni¿ej - byli gimnazjaliœci zasiedli w pierwszym rzêdzie sali kinowej; w czasach, gdy byli uczniami,
o takim obiekcie jak Izerska £¹ka, nie mogli nawet marzyæ.

PRZED NAMI
 Klubowa £¹ka
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Czy wiesz, ¿e:
 W legendzie Inuitów zamieszkuj¹cych arktyczne i subarktyczne
tereny Grenlandii, Kanady i Syberii
wyjaœniono charakterystyczny wygl¹d sów. Wed³ug opowieœci niepos³uszna dziewczynka z ich plemienia w magiczny sposób zosta³a
zamieniona w ptaka z d³ugim dziobem. Ptak tak bardzo siê przestraszy³, ¿e gwa³towanie wzbi³ siê w powietrze i uderzy³ o ska³ê. I tak dziób
i g³owa sowy zosta³y sp³aszczone.
Inuici uwa¿aj¹, ¿e sowa pomaga
w wyborze w³aœciwej drogi i udziela
wskazówek.
(Zród³o informacji: J. Mrowiec
„Sowy tajemnicze i nieuchwytne”)

12 listopada br. absolwenci naszego gimnazjum z rocznika 1990 spotkali siê w Izerskiej £¹ce, aby wspomnieæ cudowne czasy gimnazjalne, a dziêki archiwum przypomnieli sobie,
kto i za co otrzymywa³ nagrody. Byæ mo¿e, wielu osób nie
by³o, ale liczmy na to, ¿e to
ma³y pocz¹tek czegoœ wielkiego!
Dziêkujemy w tym miejscu: Miejskiemu Zespo³owi
Szkó³ - za udostêpnienie materia³ów archiwalnych, w tym
kronik; gospodyni Czarciego
M³yna – za przygotowanie
dla nas chleba, smalcu i ogóreczków; Agnieszce Ca³ko za obecnoœæ.
Fot. na.pulpit.com

Szanowni czytelnicy! Mieszkañcy Œwieradowa i okolic!
W zwi¹zku z chêci¹ zapewnienia Pañstwu mo¿liwoœci kreatywnego spêdzania czasu wolnego, od stycznia do czerwca
organizujemy pilota¿owe programy, w których ka¿dy znajdzie coœ dla siebie.
Sukces tych programów zale¿y od Pañstwa zaanga¿owania. Je¿eli chcemy, aby na sta³e poni¿sze atrakcje wpisa³y siê
w plan Izerskiej £¹ki, zapraszam do udzia³u i wspó³tworzenia!
 Klub Biologa
Spotkania bêd¹ prowadzone przez pana Wojciecha z firmy EDUza. Zajêcia dedykowane dla dzieci w wieku 8-12 lat,
prowadzone w soboty w godzinach 900-1100. Grupa bêdzie

Informacje o „Izerskiej
£¹ce” 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

Czarci M³yn
Gospodarz obiektu - Kinga Miakienko

Warsztatowe wtorki

Warsztatowe wtorki ciesz¹ siê coraz wiêksz¹ popularnoœci¹. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e „Czarci M³yn” to miejsce, w którym
chodzi nie tylko o zwiedzanie dawnych wnêtrz i poszerzanie
wiedzy na temat naszego regionu - to wyj¹tkowa przestrzeñ,
któr¹ tworz¹ przede wszystkim odwiedzaj¹cy goœcie. Ka¿da
grupa jest inna i w zupe³nie odmienny sposób interpretuje
wizytê w m³ynie. Intryguj¹cym obszarem okazuj¹ siê byæ
przede wszystkim warsztaty z pieczenia chleba, a przyje¿d¿aj¹
na nie g³ównie grupy dzieciêce.
Najm³odsi uczestnicy nauki pieczenia chleba zaskakuj¹
mnie zawsze kreatywnoœci¹ i postrzeganiem œwiata. W rozmowie z dzieæmi nie ma miejsca na pó³œrodki: s¹ szczere, otwarte i tego samego oczekuj¹ od doros³ych. Podczas warsztatów chc¹, aby traktowaæ je powa¿nie, anga¿uj¹ siê na 100
procent i ch³on¹ wiedzê jak nikt.
W pewien warsztatowy wtorek grupka oœmiolatków zapytana o to, kto zbiera zbo¿e z pola, odpowiedzia³a chórem,
¿e „kombajn!” A to tylko jedna z wielu historii. Ju¿ na pocz¹tku dzieci potrafi¹ zaskoczyæ: oczekuj¹c, ¿e w m³ynie spotkaj¹
m³ynarza, wpadaj¹ w wielkie zdumienie widz¹c mnie - „m³ynkê”. Przy opowiadaniu legendy te¿ pojawiaj¹ siê pewne niejasnoœci. Po skoñczonej historii o czarcie dzieci potrafi¹ zapytaæ: No dobrze, ale o co chodzi z tym „czarem”?
Niestety, pewne s³owa wymieraj¹ i nie ka¿dy ju¿ wie, co
oznacza „czart”, „maselnica” czy „zakwas”. Tradycja z kolejnymi pokoleniami zanika, dlatego idea warsztatów jest bardzo potrzebna.
Niektórzy uczestnicy wykazuj¹ siê wiedz¹ i widaæ, ¿e
w domu rodzice rozmawiaj¹ z nimi, ucz¹ historii i szacunku do
chleba. ¯e aby mo¿na by³o zjeœæ œwie¿e pieczywo, ktoœ musi
wyrobiæ ciasto, zagnieœæ je, upiec i rozwieŸæ do sprzeda¿y.
Dlatego ogromnie siê cieszê, kiedy dzieci nie tylko s³uchaj¹,
ale równie¿ mog¹ doœwiadczyæ historii namacalnie. Podczas
zwiedzania zderzaj¹ siê z przesz³oœci¹, a kiedy mieszaj¹ ciasto
na chleb, przyznaj¹, ¿e nie jest to takie ³atwe, jak im siê wczeœniej wydawa³o.

Telewizja
w „Czarcim M³ynie”
W zwi¹zku z otwarciem nowej linii bezp³atnej komunikacji
miejskiej do Novégo Mìsta specjalnym goœciem w „Czarcim
M³ynie” by³a wroc³awska telewizja Echo24, której dziennikarze pokazali nasz piêkny zabytkowy obiekt. Reporta¿, do obejrzenia którego gor¹co zachêcamy, mo¿na zobaczyæ w internecie:
http://www.echo24.tv/artykul/ze-swieradowa-zdroj-autobusem-do-czech-557

Podczas warsztatowych wtorków dzieci nie tylko „dotykaj¹ przesz³oœci” (przypomnijmy - projekt unijny rewitalizuj¹cy „Czarci M³yn” w latach 2010-2012 realizowano pod has³em „Zobaczyæ krajobraz, dotkn¹æ przesz³oœæ”). One ucz¹
siê na nowo tradycji i przede wszystkim doœwiadczaj¹ w myœl

powiedzenia: Opowiedz mi, a wkrótce zapomnê. Poka¿ mi,
a mo¿e zapamiêtam. Pozwól mi dotkn¹æ, a zrozumiem. (Kartezjusz).
Mam nadziejê, ¿e wiedza o chlebie zostanie z dzieæmi na
d³ugo, a przez wydrukowane receptury, które dostaj¹ na koniec spotkania, mog¹ powtarzaæ to w domu – z rodzicami. Bo
wspólne kultywowanie tradycji kszta³tuje œwiadomoœæ dziecka, a ponadto - zbli¿a rodzinê. Czy¿ nie?

Na zdjêciach Oddzia³ Przedszkolny przy SP nr 2 w Czerniawie-Zdroju. To niesamowite, ¿e piêcio- i szeœciolatki wykaza³y
siê tak ogromn¹ kultur¹ i organizacj¹ pracy podczas warsztatów. Dziêkujemy opiekunce tej weso³ej gromadki, Gra¿ynie
Wêglowskiej za inicjatywê i ¿yczymy sobie wiêcej tak wspania³ych grup.

Wypiekanie œwi¹t

Œwiêta Bo¿ego Narodzenia zbli¿aj¹ siê wielkimi krokami,
a wraz z nimi – przygotowywanie œwi¹tecznych potraw! Podstaw¹ posi³ków w ka¿dym domu od wiek wieków by³ chleb.
Wszyscy wiemy, ¿e nie ma nic lepszego od w³asnorêcznie
upieczonego, pachn¹cego i jeszcze ciep³ego chleba prosto
z pieca!
Aby zachêciæ wszystkich mieszkañców do wypieku pieczywa w domowym zaciszu,
ju¿ w przysz³ym numerze „Notatnika Œwieradowskiego”
znajd¹ Pañstwo specjalny dodatek – przepisy na staropolskie przysmaki, a wœród nich
chlebow¹ recepturê prosto z
„Czarciego M³yna”!

Informacje o „Czarcim
M³ynie” przygotowa³a
Kinga Miakienko, zaœ
autorem plakatów jest
Tomasz Chmielowiec.
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„S³oneczko” œwieci coraz jaœniej!
Po dwóch miesi¹cach funkcjonowania
naszego przedszkola przyszed³ czas na
pierwsze refleksje. Grupa „¯abek” ju¿ kilkakrotnie da³a o sobie znaæ, bior¹c udzia³ w
konkursach zorganizowanych w naszej
gminie. Zdobyliœmy nagrodê w konkursie
„Zbuduj dom dla s¹siada - owada”, zorganizowanym przez Centrum Edukacji Ekologicznej „Izerska £¹ka”, oraz podczas Festiwalu Dyniowego, zorganizowanego przez
Miejsk¹ Bibliotekê Publiczn¹ „Izerka”.
Nasi wychowankowie dbaj¹ równie¿ o czystoœæ œrodowiska, aktywnie uczestnicz¹c w

programie „Zbieraj baterie”.
Ale to nie wszystko! Poza wy¿ej wymienionymi dzia³aniami, dzieci równie¿ na co
dzieñ maj¹ moc atrakcji i ciekawych zajêæ.
Przeprowadzaj¹ eksperymenty, porównuj¹c
iloœci kolorowego ry¿u w naczyniach ró¿nego kszta³tu oraz badaj¹ jego w³aœciwoœci.
Z kolei zajêcia na temat poznawania warzyw i owoców odbywa³y siê w przedszkolnym ogrodzie. Dzieci zebra³y plony, które
dok³adnie obejrza³y, zidentyfikowa³y, a nastêpnie zanios³y do przedszkola. Niektóre
z nich póŸniej zagoœci³y na naszym stole,

w formie przygotowanych przez dzieci sa³atek. Ogromn¹ radoœæ sprawi³o maluchom
ognisko na zakoñczenie lata, przy którym dla
ka¿dego znalaz³a siê sma¿ona kie³baska,
„pianki”, pieczone jab³ka i poziomki.
Uczestniczyliœmy równie¿ w realizacji projektu spo³eczno-artystycznego pod nazw¹
„Kopu³a kontemplacyjna”. Do udzia³u w zadaniu „Biesiada miêdzypokoleniowa”, zaprosi³a nas Katarzyna Borys. Projekt realizowany jest we wspó³pracy z Oœrodkiem Kultury
i Sztuki we Wroc³awiu oraz Europejsk¹ Stolic¹ Kultury Wroc³aw. Naszymi goœæmi byli
beneficjenci Miejskiego Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej w Mirsku, którzy przybyli do
przedszkola z wolontariuszami m.in. z Turcji,
W³och i Estonii. Wspólnie spêdziliœmy czas
bawi¹c siê i poznaj¹c kultury tych pañstw.
Na zakoñczenie spotkania seniorki nauczy³y
dzieci oraz naszych zagranicznych goœci, jak
kisiæ kapustê, przekazuj¹c tajniki tej staropol-

skiej umiejêtnoœci.
Obecnie dzieci próbuj¹ swoich si³ jako
aktorzy w przedszkolnym teatrzyku, prowadzonym przez pani¹ Magdê. Wprowadzenie
dzieci w œwiat sztuki poprzez zabawê „na
niby”, przynosi im wiele korzyœci, rozwija
wyobraŸniê, doskonali mowê, która stajê siê
wyrazista, melodyjna, w³aœciwie akcentowana. Poprzez uczestnictwo w zabawach teatralnych dzieci nieœmia³e, poch³oniête zabaw¹,
zapominaj¹ o nieœmia³oœci. Zabawy te pozwalaj¹ równie¿ kszta³towaæ uczucia, przyswajaæ
w³aœciwe postawy, a tak¿e ucz¹ dziecko rozró¿niaæ dobro i z³o.
To tylko nieliczne nasze dzia³ania. Ze
szczegó³ami dzia³alnoœci mo¿na siê zapoznaæ
na stronie sloneczko.szkolnastrona.pl lub
odwiedzaj¹c nasz profil na Facebooku. Serdecznie zapraszamy.
Arkadiusz Gettner

Uwaga! 15 stycznia 2017 r. w Œwieradowie-Zdroju odbêdzie siê 25. Fina³ Wielkiej
Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy, organizowanej pod has³em „Dla ratowania ¿ycia
i zdrowia dzieci na oddzia³ach ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej
opieki medycznej seniorom”.
Tak szczytny cel wymaga zaanga¿owania siê w akcjê ró¿nych œrodowisk.
W zesz³ym roku uda³o nam siê zebraæ 11.107,40 z³ i 103,72 euro. Mo¿e tym
razem podwoimy tê kwotê?
Je¿eli masz pomys³, który wesprze nasz¹ akcjê, serdecznie zapraszamy!
Sztab WOŒP w Œwieradowie-Zdroju - Teresa Fierkowicz, tel. 665 733 443.
Obecnie na rynku powstaje coraz wiêcej
firm telekomunikacyjnych, które œwiadcz¹
us³ugi stacjonarne. Niestety, sposób pozyskiwania klientów nie zawsze jest uczciwy,
co wynika z relacji osób pokrzywdzonych.
Nieuczciwy proceder pozyskiwania abonentów przedstawia siê zazwyczaj w podobny sposób. Do abonenta posiadaj¹cego telefon stacjonarny dzwoni osoba podaj¹ca siê
wprost lub sugeruj¹ca, ¿e reprezentuje operatora, z którym ma siê zawart¹ umowê, i dla
sta³ych klientów oferuje tañszy abonament.
Nastêpnie przyje¿d¿a kurier lub przedstawiciel handlowy z gotow¹ do podpisu umow¹.
Konsumenci nie czytaj¹c dokumentów, bazuj¹c jedynie na zapewnieniach przedstawicieli handlowych, podpisuj¹ wszystkie dokumenty w przeœwiadczeniu, ¿e dotycz¹ operatora telekomunikacyjnego, z którym dotychczas wi¹za³a ich umowa. Niestety, podpisuj¹ wówczas umowê terminow¹ z innym
operatorem telekomunikacyjnym.
Nastêpnie kontaktuje siê z nami dotychczasowy operator z zapytaniem, dlaczego zrywamy zawart¹ z nim umowê. Dopiero wtedy
uœwiadamiamy sobie, ¿e zawarliœmy umowê
z innym, konkurencyjnym przedsiêbiorc¹ telekomunikacyjnym, któremu jednoczeœnie
podpisaliœmy pe³nomocnictwo do rozwi¹zania umowy z naszym operatorem. Dochodzi
wówczas do zerwania dotychczasowej umowy i przeniesienia numeru do nowego dostawcy us³ug.
Niemniej jednak ustawodawca przewidzia³
sytuacjê, w której umowy zawierane na odleg³oœæ i poza lokalem przedsiêbiorstwa podpisywane s¹ przez konsumentów pochopnie i pod presj¹ czasu, uniemo¿liwiaj¹c
im zapoznanie siê z warunkami umowy
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w momencie jej podpisania. W takiej sytuacji
konsument mo¿e w terminie 14 dni odst¹piæ od umowy bez podania przyczyny i bez
ponoszenia kosztów. Warto pamiêtaæ, i¿ odst¹pienie od umowy nale¿y wys³aæ listem poleconym na adres przedsiêbiorcy. Zatem konsument od dnia podpisania umowy ma 14 dni
na dok³adne zapoznanie siê z dokumentami
oraz podjêcia decyzji odnoœcie korzystania
z us³ug nowego operatora.
Warto równie¿ podkreœliæ, i¿ najczêœciej
grup¹ docelow¹ nieuczciwych przedstawicieli handlowych s¹ osoby starsze (najwiêksza
grupa u¿ytkowników telefonów stacjonarnych), których zbytnia ufnoœæ i otwartoœæ
jest czêsto bezwzglêdnie wykorzystywana.
Istot¹ problemu równie¿ jest to, i¿ wiêkszoœæ poszkodowanych osób nie czyta³a
podpisywanych umów. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e
nieetyczne zachowanie przedsiêbiorcy lub
jego przedstawiciela wprowadzaj¹cego
w b³¹d nie zwalnia abonenta z obowi¹zku zapoznania siê z dokumentami, pod którymi
sk³ada swój podpis.
Nale¿y pamiêtaæ, i¿ bez wzglêdu na wiek
konsument posiadaj¹cy zdolnoœæ do czynnoœci prawnych odpowiada za z³o¿one
oœwiadczenie woli i ponosi jego konsekwencje. Z³o¿enie podpisu na umowie, oznacza
akceptacjê warunków w niej przedstawio-

nych, nawet jeœli nie zapozna³ siê z jej treœci¹.
W przypadku w¹tpliwoœci co do warunków
przedstawionej oferty – konsument musi pamiêtaæ, ¿e nie ma koniecznoœci podpisania
umowy w danej chwili.
W ostatnim czasie Urz¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyda³ OSTRZE¯ENIE KONSUMENCKIE zwracaj¹c uwagê
na to, ¿e spó³ka telekomunikacyjna PGT –
oferuj¹ca us³ugi pod mark¹ Telefonia Polska Razem:
1. Wprowadza w b³¹d, podaj¹c siê za
operatora, z którym konsument ma aktualnie zawart¹ umowê.
2. Nie przekazuje konsumentom podpisanych umów – wszystkie dokumenty zabiera przedstawiciel PGT.
Niemniej jednak na rynku pojawi³a siê
kolejna firma telekomunikacyjna, której przedstawiciele tak¿e w nieuczciwy sposób nak³aniaj¹ konsumentów do podpisania umowy.
Rzecznik Konsumentów apeluje szczególnie do osób starszych, aby nie podpisywa³y
umów, bazuj¹c wy³¹cznie na ustnych zapewnieniach akwizytora czy przedstawiciela handlowego, oraz o dok³adne sprawdzanie nazwy firmy, która widnieje na umowie. Jeœli nie
jesteœmy w stanie zrozumieæ treœci umowy –
mo¿na wówczas zg³osiæ siê do rzecznika, aby

skonfrontowaæ, czy to, co us³yszeliœmy, ma
swoje odzwierciedlenie w tym, co jest na piœmie.
Oczywiœcie, nie mo¿na zwlekaæ z wyjaœnieniem takiej sprawy, aby nie up³yn¹³ nam
termin 14 dni na ewentualne odst¹pienie od
umowy bez podania przyczyny, poniewa¿ po
up³ywie tego terminu rezygnacja z umowy
zawartej pod wp³ywem b³êdu bêdzie znacznie trudniejsza lub niemo¿liwa bez ponoszenia konsekwencji finansowych.
A. Cichoñ

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

Kolejny raz dziêki Caritas Polska Parafia pw. Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego w Œwieradowie – Zdroju (Czerniawie) uczestniczy w Programie Operacyjnym Pomocy ¯ywnoœciowej 2014-2020, wspó³finansowanym ze œrodków Unii
Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy
Najbardziej Potrzebuj¹cym.
Instytucj¹ Zarz¹dzaj¹c¹ w ramach Programu jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spo³ecznej, a Instytucj¹
Poœrednicz¹c¹ - Agencja Rynku Rolnego.
Program przewiduje wsparcie osób i rodzin najbardziej
potrzebuj¹cych, poprzez udzielanie im nieodp³atnej pomocy
¿ywnoœciowej. Pomoc udzielana jest osobom, których dochód nie przekracza 150 proc. kryterium dochodowego uprawniaj¹cego do korzystania z pomocy spo³ecznej, czyli 951 z³ w przypadku osoby samotnie gospodaruj¹cej, i 771 z³ w przypadku osoby w rodzinie.
Zgodnie z wytycznymi osoby i rodziny do otrzymania
pomocy ¿ywnoœciowej kwalifikowane by³y przez Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Œwieradowie-Zdroju oraz Miejsko-Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Leœnej, poprzez
wydanie skierowania do otrzymania pomocy. Z tego tytu³u
bardzo dziêkujê pracownikom obu oœrodków: Anicie Le¿añskiej (MOPS Œwieradów) i Katarzynie Kuczyñskiej (MGOPS
w Leœnej) - za pomoc i zaanga¿owanie w czasie naboru 224
odbiorców programu.
Ka¿dy z nich w ramach „Podprogramu 2016” od sierpnia

br. do czerwca 2017 r. otrzyma takie produkty, jak: makron,
ry¿, herbatniki, mleko, ser, groszek z marchewk¹, fasolê, koncentrat pomidorowy, powid³a œliwkowe, gulasz wieprzowy,
filety z makreli, szynkê drobiow¹, cukier i olej. Ogó³em w czasie ca³ego programu ka¿da zakwalifikowana osoba otrzyma
niemal¿e 50 kilogramów artyku³ów spo¿ywczych z szeœciu
grup towarowych: artyku³y miêsne, skrobiowe, mleczne, warzywno-owocowe, cukier i olej. Oznacza to, ¿e ³¹cznie w naszej parafii wydamy ponad 11 ton artyku³ów spo¿ywczych.
Produkty wydawane s¹ nieodp³atnie i nie wolno ich odsprzedawaæ. Osoby, które to uczyni¹, zostan¹ wykluczone
z programu.
Produkty skierowanym osobom wydawane s¹ w salce
katechetycznej z ty³u koœcio³a przy ulicy G³ównej 8 (Czerniawa), w ka¿dy ostatni pi¹tek miesi¹ca, w godzinach od 15151700. Prosimy osoby, które do tej pory nie zg³osi³y siê po
odbiór produktów, a wczeœniej otrzyma³y skierowanie
z MOPS, o przybycie w ostatni pi¹tek miesi¹ca listopada.
Realizacji Programu towarzyszyæ bêdzie organizacja dzia³añ dodatkowych. Mog¹ one byæ realizowane w formie szkoleñ b¹dŸ warsztatów przekazuj¹cych niezbêdn¹ wiedzê
i umiejêtnoœci z zakresu przygotowania posi³ków, dietetyki
oraz zdrowego od¿ywiania siê, jak równie¿ sprawnego zarz¹dzania bud¿etem domowym i zapobiegania marnowaniu ¿ywnoœci.
Ma³gorzata Gettner

Dzier¿êga. Opowiedzia³a ona uczniom, ¿e to w³aœnie dziêki
œniadaniu maj¹ energiê na resztê dnia, si³ê do nauki i zabawy,
lepiej siê koncentruj¹ na wykonywanych zadaniach. Dzieci
dowiedzia³y siê równie¿, ¿e zdrowe od¿ywianie to nie tylko
zdrowa ¿ywnoœæ. Wa¿ne jest te¿, by jeœæ piêæ posi³ków dziennie o sta³ych porach dnia, bez poœpiechu. Siêgaæ po wodê
zamiast szkodliwych napojów gazowanych. Mowa te¿ by³a
o niezbêdnym ruchu oraz o unikaniu s³odyczy i chipsów,
które nie s¹ zdrowe.

Aby zwiêkszyæ œwiadomoœæ uczniów na temat roli zdrowego od¿ywiania, nasza szko³a w³¹czy³a siê do ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Œniadanie daje moc”, organizowanej w ramach Europejskiego Dnia Zdrowego Jedzenia
i Gotowania.
8 listopada uczniowie klas I-III SP wspólnie z nauczycielami i rodzicami najpierw upichcili, a póŸniej wspólnie spo¿ywali drugie œniadanie. W przygotowaniach ochoczo wspierali nas rodzice, dziêki którym na naszych szkolnych „stolikach œniadaniowych” znalaz³y siê kolorowe kanapki, sa³atki
owocowo-warzywne, szasz³yki owocowe, twaro¿ki. Nie zabrak³o równie¿ œwie¿o wyciskanych soków, koktajli oraz s³odkiego, ale zdrowego drugiego œniadania.
Tego dnia przeprowadzono równie¿ pogadankê na temat
roli œniadania jako najwa¿niejszego posi³ku w ci¹gu dnia. Prelekcjê przeprowadzi³a specjalistka ds. ¿ywienia – Nikoleta

Powy¿ej: Nie ma to jak zjednoczyæ siê przy stole pe³nym pysznoœci. U do³u: Ktoœ, kto powiedzia³, ¿e dzieci nie lubi¹ warzyw, diametralnie rozmin¹³ siê z prawd¹.

Dziêki przeprowadzonej akcji dzieci przekona³y siê, ¿e zdrowe jedzenie te¿ mo¿e byæ pyszne. Wierzymy, ¿e udzia³ w programie oraz w akcji przyczyni siê do zmiany nawyków ¿ywieniowych i wiêkszej dba³oœci o spo¿ywanie œniadania przez
dzieci – w domu i w szkole.
Anna ¯o³nierek

KOMUNIKAT

Na kolei gondolowej przerwa
techniczna potrwa do 2 grudnia.
Od 3 grudnia kolej wznawia codzienne kursy w godz. 900-1600 a¿ do dnia rozpoczêcia sezonu
narciarskiego.

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.
Kolejne spotkanie odbêdzie siê 24 listopada, a nastêpne - 8 oraz 15 grudnia br. Serdecznie zapraszamy!

Szlachetne zdrowie...
PRZYCHODNIA NZOZ „UZDROWISKO
ŒWIERADÓW-ZDRÓJ” PRZY UL. PI£SUDSKIEGO 33 (GOPLANA), TEL. 75 78 20 745.
Placówka czynna od poniedzia³ku do pi¹tku
w godz. 800-1800. Laboratorium - poniedzia³ki,
œrody i pi¹tki w godz. 800-900.
Dr Artur Szulikowski: od poniedzia³ku do pi¹tku
w godz. 1000-1330 i 1500-1730; dr Micha³ Matwiejczuk: codziennie w godz. 800-1130; dr Justyna
Schmidt: poniedzia³ki, wtorki, czwartki i pi¹tki
w godz. 1400-1500, œrody w godz. 1600-1800.
Poradnie (po uprzedniej rejestracji) od poniedzia³ku do pi¹tku: rehabilitacyjna w godz. 800-1000 i reumatologiczna w godz. 1000-1200.
PRZYCHODNIA NZOZ „JO-MED” PRZY UL.
KORCZAKA 7, TEL. 75 78 16 168.
Od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 800-1800.
Dr Aziz Joya: poniedzia³ki, wtorki, œrody i pi¹tki w godz. 1000-1300, czwartki w godz. 1500-1730;
dr Rados³aw Tomaszewski: wtorki i pi¹tki w godz.
1600-1800; dr Ryszard Markowski: poniedzia³ki,
œrody i pi¹tki w godz. 1500-1700 oraz w czwartki
w godz. 900-1300; laryngolog dr Maciej Suchecki,
chirurg dr Dariusz Szulski oraz neurolog dr Aleksandra Œledziona - przyjmuj¹ wed³ug wywieszonych harmonogramów.
(opr. aka)
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 Bielany, ul. Kolejowa 7, 50-075 Bielany Wroc³awskie. 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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Czesko-polskie œcie¿ki pod Smrkem
w Górach Izerskich – 2 etap
Mimo bardzo krótkiego terminu, jaki Gmina Miejska Œwieradów-Zdrój wyznaczy³a na
wybudowanie 2,6 km œcie¿ek rowerowych, Firma Ogólnobudowlana Marcin Skoczeñ
z Wroc³awia sprosta³a wymaganiom. W 41 dni, w trudnych górskich warunkach oraz przy
niesprzyjaj¹cej pogodzie (deszcz, przymrozek oraz opady œniegu, co widaæ na zdjêciu
poni¿ej) uda³o siê wybudowaæ nowe dwa odcinki œcie¿ek rowerowych.
Trasa „Czerniawska Kopa” zwiêkszy³a siê o dwa odcinki - nr 10 „Kolonia” o d³ugoœci
0,5 km, oraz nr 11 „Opaleniec licz¹cy 2,1 km. Realizacja tych dwóch odcinków poprawi
bezpieczeñstwo rowerzystów, a tak¿e u³atwi poruszanie siê po trasie, której fragment bêd¹cy do dziœ leœn¹ drog¹, zast¹piony zosta³ œcie¿k¹ single track (mapka powy¿ej).
Z projektu wydrukowano tak¿e 5.000 egz. map rowerowych (fot. z prawej) oraz 20.000
szt. (4 wersje jêzykowe pl, cz, de, eng) ulotek uwzglêdniaj¹cych nowy przebieg tras
w Œwieradowie oraz u naszego partnera w £aŸniach Libverda. W terenie ustawiono dwie tablice: informacyjn¹ oraz pami¹tkow¹ z map¹.
Nasz czeski partner dobudowa³ œcie¿ki rowerowe wyd³u¿aj¹c trasê Hejnický høeben i zwiêkszaj¹c odcinek nr 3 „Nad Hejnicemi” o 0,4 km,
a odcinek nr 4 „Høbitovní” - o 0,6 km. Powsta³o tak¿e nowe dwukierunkowe po³¹czenie do Bikecentrum Libverda, nosz¹ce nazwê „Lázeòská
o d³ugoœci 0,2 km (na mapie
w prawym dolnym rogu oznaczone kolorem niebieskim).

Monika Hajny-Daszko

Szanowni Pañstwo, w zwi¹zku z faktem, i¿ tegoroczne wydanie
„Niezbêdnika Turysty” zosta³o niemal ca³kowicie rozdysponowane,
chcemy w styczniu wydaæ kolejn¹ edycjê w nak³adzie 100 tys. egz.
(o 20 tys. wiêcej ni¿ w roku 2016) i objêtoœci 40 stron, w trzech
wersjach jêzykowych: polskiej, niemieckiej i angielskiej. Maj¹c to na
uwadze, proponujemy Pañstwu udzia³ w wydawnictwie, udostêpniaj¹c
modu³y reklamowe:
GASTRONOMIA – 20 modu³ów formatu 102 x 63 mm w
cenie 420 z³ brutto za modu³. US£UGI RÓ¯NE – 8 modu³ów formatu 93 x 58 mm w cenie 420 z³ brutto za modu³.
US£UGI RÓ¯NE – 4 modu³y formatu 93 x 138 mm w cenie
1.100 z³ brutto za modu³. US£UGI RÓ¯NE – 4 modu³y
formatu 193 x 58 mm w cenie 1.100 z³ brutto za modu³.
Zg³oszenia na modu³y przyjmowane bêd¹ do 30 listopada br. na
swieradowzdroj.pl lub telefonicznie 75 71 36 482.
adres itit@swieradowzdroj.pl
O umieszczeniu reklamy decyduje kolejnoœæ zg³oszeñ.

