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NOTATNIK nr 3 (208) zostanie dostarczony do punktów kolporta¿u 9 marca br.

Ferie zimowe - bez zimy

Dolnoœl¹skim uczniom zima podczas ferii zimowych sp³ata³a figla i nie daje powodów do radoœci. Na szczêœcie dzieciom to zanadto nie przeszkadza, bo w obu szko³ach na zimowiskach program maj¹ zró¿nicowany,
przewidziany na ka¿d¹ pogodê, a wychowawcy nie pozwalaj¹ im siê nudziæ. Gdy oddawaliœmy numer do druku, ferie dopiero przekracza³y pó³metek i za wczeœnie by³o na jakiekolwiek podsumowania. Dziœ pokazujemy
œwieradowskich uczniów podczas warsztatów przyrodniczo-leœnych w Chacie Drwala (z lewej), czerniawskich zaœ - na basenie w Aquaparku (z prawej). Pe³ne relacje z obu zimowisk zamieœcimy w nastêpnym numerze.

Jak siê bêdzie mieszkaæ
nad Biedronk¹?

Przebierañcy

Niebawem minie rok od otwarcia „Biedronki” i przez ten czas wszyscy siê zastanawiali, co te¿
stanie siê ze stref¹ mieszkaniow¹ nad sklepem. I chyba ju¿ wiadomo - trwaj¹ tam w³aœnie
roboty wykoñczeniowe i mieszkania zostan¹ wystawione na sprzeda¿. Wiêcej na str. 8.

Seniorzy s¹ konsekwentni - nie opuszcz¹ ¿adnej okazji do spotkañ i zabawy. Tym razem
6 lutego wyznaczyli sobie spotkanie w BASIEÑCE, by po¿egnaæ karnawa³, i to w nader oryginalny sposób - na balu przebierañców (od lat nikt takiej imprezy w mieœcie nie zrobi³).

URZ¥D MIASTA Co wynika z rankingu szkó³ ponadgimnazjalnych? (I)
ul. 11 Listopada 35
PARTER

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

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

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

III PIÊTRO

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

UM ul. Pi³sudskiego 15

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

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

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

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

Poni¿szy tekst o ogólnopolskim rankingu szkó³
ponadgimnazjalnych powstawa³ a¿ trzy lata, bo ka¿da edycja najpierw czeka³a na swój czas, a¿ „dogania³” j¹ nastêpny zestaw. Tak i tym razem – w po³owie stycznia og³oszono najnowsze zestawienie za rok
2015 (to ju¿ XVIII edycja), przygotowane przez miesiêcznik „Perspektywy” i dziennik „Rzeczpospolita”.
Kapitu³a pod przewodnictwem prof. Jana £aszczyka, rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im.
Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (a w kapitule
m.in. profesorowie ze szkó³ wy¿szych, przedstawiciele Komitetu G³ównych Olimpiad i okrêgowych
komisji egzaminacyjnych), bra³a pod uwagê: sukcesy szko³y w olimpiadach przedmiotowych, wyniki
matury z przedmiotów obowi¹zkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz ocenê szko³y
przez kadrê akademick¹. W przypadku techników
uwzglêdniono te¿ wyniki egzaminów zawodowych.
Warto by³o poczekaæ, po to choæby, by potwierdziæ, ¿e czo³ówka liceów od lat praktycznie jest niezmienna; ot, raz na podium, raz poza nim, by udostêpniæ miejsce innej szkole z pierwszej dziesi¹tki.
Na pocz¹tek licea – tu od lat czo³ówka notuje nieznaczne tylko wahania. Tegorocznym zwyciêzc¹
(100 punktów) zosta³o XIII LO w Szczecinie: przed
dwoma laty drugie, rok temu szóste.
XIV Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. St. Staszica

w Warszawie (94,83) – teraz drugie, rok temu pierwsze, przed dwoma laty trzecie, a trzy lata temu szóste; rok w rok na „pudle”!
Br¹z dla Liceum Akademickiego Uniwersytetu
im. M. Kopernika w Toruniu (92,52 pkt.): dziœ trzecie, przed rokiem czwarte, przed dwoma – zwyciêzca, w 2013 – drugie.
Poza podium z 84,38 pkt. znalaz³o siê XIV LO
im. Polonii Belgijskiej we Wroc³awiu (czytelnikom
„Notatnika” przypomnê tylko, ¿e szko³a zas³ynê³a
swego czasu z tego, ¿e czêœæ uczniów za¿¹da³a usuniêcia krzy¿y z klas, a potem wda³a siê w spór s¹dowy z by³ym ministrem oœwiaty prof. Ryszardem Legutk¹, który po wyroku S¹du Najwy¿szego musia³
przeprosiæ licealistów za nazwanie ich rozwydrzonymi smarkaczami). Przed rokiem szko³a zajê³a 2. miejsce, przed dwoma laty - szóste, a w 2013 – pierwsze.
Pi¹ta lokata dla V Liceum Ogólnokszta³c¹cego
im. A. Witkowskiego (81,17), które wczeœniej by³o
kolejno: trzecie, czwarte, drugie.
Nie bêdê nazywa³ poszczególnych szkó³ z czo³ówki, bo m³odym œwieradowianom i tak nazwy te
niewiele powiedz¹, wymieniê tylko miasta. W pierwszej dziesi¹tce mamy zatem piêæ liceów warszawskich (stolica ma ich a¿ 16 w pierwszej 50.) i po
jednym z Wroc³awia, Krakowa, Torunia, Szczecina

Masz sprawê do radnego? Zadzwoñ, napisz!
RADNI RADY MIASTA
Tadeusz Aficki - tel. 604 499 175,
tadeuszaficki@wp.pl
Micha³ Brutkowski, tel. 604 976 297,
michal.brutkowski@op.pl
Janina Czapliñska, tel. 668 212 350,
janina42@vp.pl
Teresa Fierkowicz, tel. 665 733 443,
teresa.fierkowicz@amorki.pl
Aleksandra Kasprzak, tel. 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

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

i Gdyni.
Pierwsze ma³e miasto (no, mniejsze od metropolii, do których zalicza siê te¿ Gdynia i jej LO im.
Marynarki Wojennej – obecnie 6. miejsce, 76,68),
czyli spoza listy 49 dawnych województw, jest na
23. pozycji – to I LO w Swarzêdzu (65,30 – awans
z 86. miejsca). Wiêcej takich szkó³ w pierwszej 50.
nie ma, dopiero na 61. miejscu znalaz³o siê Diecezjalne Liceum Humanistyczne w Nysie (57,15).
Dolny Œl¹sk raczej nie jest nadreprezentowany
– w pierwszej setce figuruje a¿ 5 liceów wroc³awskich (miejsca: 4, 12, 40, 82 i 86) i tylko dwa spoza
Wroc³awia – wspomniana ju¿ Nysa i w Wa³brzychu
(90.)
A jak daleko w piêæsetce lokuj¹ siê licea wybierane w ostatnich latach przez naszych gimnazjalistów? Jeleniogórski „¯erom” (ostatnio doœæ rzadko

dokoñczenie na str. 15

Zaproszenie na zajêcia
dla osób doznaj¹cych
przemocy w rodzinie
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£ W ZAJÊCIACH GRUPY
JEST BEZP£ATNY.
Zajêcia bêd¹ prowadzone w dawnym
budynku Urzêdu Miasta przy ul. Pi³sudskiego 15, I piêtro pok. 1 i 2,
w godzinach 1800-2000.
Najbli¿sze spotkania odbêd¹ siê:

18 lutego
oraz

24 marca.
Serdecznie zapraszamy!

Godziny pracy UM

Punkty kolporta¿u
NOTATNIKA ŒWIERADOWSKIEGO

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

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

sklep Ireny
Korty (ul. Sanatoryjna), sklep Renaty Chomiak (ul. Sanatoryjna), biblioteka
szkolna w SP nr 2 (ul. Sanatoryjna).
Najbli¿sze numery „Notatnika” uka¿¹ siê 9 marca i 13 kwietnia, a materia³y
do poszczególnych wydañ prosimy dostarczaæ w nieprzekraczalnych terminach do 23 lutego i 30 marca br.

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

Op³atkowe ostatki
Porz¹dek
obywatelski
16 stycznia w Rezydencji BASIEÑKA na swoim jubileuszowym, 10. ju¿ spotkaniu op³atkowym
spotkali siê seniorzy. Honory gospodarzy pe³ni³y Irena Kojpasz - szefowa ko³a Polskiego
Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, oraz Eugenia Kudera ze Zwi¹zku Sybiraków,
a goœæmi imprezy byli m.in. burmistrz Roland Marciniak, Stanis³aw Dziedzic z Zarz¹du Rejonowego PZERiI, dyr. MZS Wiesawa Stasik, ks. Franciszek i ks. Wies³aw. Uroczyste dzielenie siê
op³atkiem i kolacjê poprzedzi³y wystêpy wokalno-taneczne uczniów kl. IIIa i IIIb œwieradowskiej Szko³y Podstawowej, których seniorzy tradycyjnie nagrodzili owacj¹ i torb¹ s³odyczy,
a potem sami wyszli na parkiet i bawili siê do póŸnych godzin wieczornych.

Na niecodzienny pomys³ utrzymania porz¹dku na ul. Jagie³³y (a œmiec¹cych - trzymania
w ryzach) wpad³a radna Magda Olszewska, która najpierw wysprz¹ta³a ulicê na ca³ej niemal
d³ugoœci (wywioz³a kilka worków œmieci, g³ównie butelek i puszek pozostawionych przez
amatorów picia alkoholu pod chmurk¹), a nastêpnie wywiesi³a takie oto ostrze¿enie. O dziwo,
podzia³a³o, przynajmniej na pocz¹tku, bo skutek jest taki, ¿e pij¹cy zabieraj¹ „naczynia” ze
sob¹. Szkoda, ¿e to jednostkowa inicjatywa, bo takich miejsc w mieœcie wymagaj¹cych nadzoru obywatelskiego jest znacznie wiêcej. Kto zatem pójdzie w œlady pani Magdy?

Po¿egnalny walc

Jednym z ostatnich karnawa³owych akcentów w Œwieradowie by³ organizowany po raz XVI
Bal Rady Rodziców, na którym 127 osób bawi³o siê 30 stycznia (a koñczy³o dzieñ póŸniej)
w kawiarni BOHEMA. Celem imprezy by³o zebranie funudszy na statutow¹ dzia³noœæ Rady
Rodzców przy Miejskim Zespole Szkó³, a koñcowy efekt wraz z pe³nym rozliczeniem i list¹
sponsorów zaprezentujemy w nastêpnym numerze „Notatnika”.
Zdjêcie Foto Plus

Pod¹¿ajmy za œwiat³em!
W zwi¹zku z realizacj¹
projektu Œwieradowska Sieæ
Œwiat³owodowa (ŒSŒ) pragniemy zaprosiæ do wspó³pracy wszystkich naszych
przedsiêbiorców i instytucje.
Prosimy wszystkich
o kontakt w celu zaprojektowania przy³¹czy œwiat³owodowych do budynków.
Z wszystkimi zainteresowanymi zorganizujemy spotkanie, na którym przedstawimy szczegó³y projektu.

Tomasz Chmielowiec - 502 258 253
Rafa³ Matelski - 510 041 235
swiernet@gmail.com
PS. Jest to pierwszy etap projektu. Docelowo ma on obj¹æ maksymalny obszar Œwieradowa-Zdroju.
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INFORMACJA POWIATOWEGO INSPEKTORA
NADZORU BUDOWLANEGO W LUBANIU SKIEROWANA
DO W£AŒCICIELI I ZARZ¥DCÓW OBIEKTÓW
BUDOWLANYCH, W SZCZEGÓLNOŒCI
BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH
Ka¿dego roku z powodu zatrucia tlenkiem wêgla, potocznie zwanego czadem, ginie kilkadziesi¹t osób. Bardzo czêsto nie ma to zwi¹zku z powstaniem po¿aru,
a wynika jedynie z niew³aœciwej eksploatacji budynku
i znajduj¹cych siê w nich urz¹dzeñ instalacji grzewczych.

Tlenek wêgla powstaje podczas procesu
niepe³nego spalania materia³ów palnych,
w tym paliw, które wystêpuj¹ przy niedostatku tlenu w otaczaj¹cej atmosferze. Niebezpieczeñstwo zaczadzenia wynika z faktu, ¿e
tlenek wêgla:
 jest gazem niewyczuwalnym zmys³ami cz³owieka (bezwonny, bezbarwny i pozbawiony smaku);
 blokuje dostêp tlenu do organizmu,
poprzez zajmowanie jego miejsca w czerwonych cia³kach krwi, powoduj¹c przy d³ugotrwa³ym nara¿eniu (w wiêkszych dawkach)
œmieræ przez uduszenie.
G³ównym Ÿród³em zatruæ w budynkach
mieszkalnych jest niesprawnoœæ przewodów
kominowych: wentylacyjnych, spalinowych
i dymowych.
Wadliwe dzia³anie wspomnianych przewodów mo¿e wynikaæ z:
 ich nieszczelnoœci,
 braku konserwacji w tym czyszczenia,
 wad konstrukcyjnych,
  niedostosowania istniej¹cego systemu wentylacji do standardów szczelnoœci
stosowanych okien i drzwi, w zwi¹zku z wymian¹ starych okien i drzwi na nowe,
Powy¿sze mo¿e prowadziæ do niedro¿noœci przewodów, braku ci¹gu, a nawet do powstania zjawiska ci¹gu wstecznego, polegaj¹cego na tym, ¿e dym zamiast wydostawaæ
siê przewodem kominowym na zewn¹trz, cofa
siê do pomieszczenia.
W celu unikniêcia zaczadzenia nale¿y:
 przeprowadzaæ kontrole techniczne,
w tym sprawdzenie szczelnoœci przewodów
kominowych, ich systematyczne czyszczenie
oraz sprawdzanie wystêpowania dostatecznego ci¹gu powietrza;
 u¿ytkowaæ sprawne techniczne urz¹dzenia, w których odbywa siê proces spalania, zgodnie z instrukcj¹ producenta;
 stosowaæ urz¹dzenia posiadaj¹ce stosowne dopuszczenia w zakresie wprowadzenia do obrotu; w sytuacjach w¹tpliwych nale¿y ¿¹daæ okazania wystawionej przez producenta lub importera urz¹dzenia tzw. deklaracji zgodnoœci, tj. dokumentu zawieraj¹cego informacje o specyfikacji technicznej oraz
przeznaczeniu i zakresie stosowania danego
urz¹dzenia;
 nie zaklejaæ i nie zas³aniaæ w inny sposób kratek wentylacyjnych;
 w przypadku
wymiany okien na
nowe, sprawdziæ
poprawnoœæ dzia³ania wentylacji, gdy¿
nowe okna s¹ najczêœciej o wiele bardziej
szczelne
w stosunku do
wczeœniej stosowanych w budynku
i mog¹ pogarszaæ
wentylacjê;
 systematycznie sprawdzaæ ci¹g
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powietrza, np. poprzez przyk³adanie kartki papieru do otworu b¹dŸ kratki wentylacyjnej;
jeœli nic nie zak³óca wentylacji, kartka powinna przywrzeæ do wy¿ej wspomnianego otworu lub kratki;
 czêsto wietrzyæ pomieszczenie, w których odbywa siê proces spalania (kuchnie,
³azienki wyposa¿one w termy gazowe), a najlepiej zapewniæ, nawet niewielkie, rozszczelnianie okien;
 nie bagatelizowaæ objawów dusznoœci, bólów i zawrotów g³owy, nudnoœci wymiotów, oszo³omienia, os³abienia, przyspieszenia czynnoœci serca i oddychania, gdy¿
mog¹ byæ sygna³em, ¿e ulegamy zatruciu
czadem; w takiej sytuacji
nale¿y natychmiast przewietrzyæ pomieszczenie,
w któym siê znajdujemy i zasiêgn¹æ porady lekarskiej.
W trosce o w³asne bezpieczeñstwo, warto rozwa¿yæ zamontowanie w domu
czujek dymu i gazu. Koszt
zamontowania takich czujek jest niewspó³miernie
niski do korzyœci, jakie
daje zastosowanie tego typu
urz¹dzeñ (³¹cznie z uratowaniem najwy¿szej wartoœci, jak¹ jest nasze ¿ycie).
1. Ustawa Prawo budowlane (Dz. U. 2013. 1409
- j.t. z póŸn. zm ) w art. 62
ust. 1 pkt 1c zobowi¹zuje
w³aœcicieli i zarz¹dców budynków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do
okresowej kontroli co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych,
spalinowych i wentylacyjnych), a tak¿e kontroli
(rocznych i piêcioletnich)
dotycz¹cych sprawdzenia
stanu technicznego i przydatnoœci do u¿ytkowania
obiektu budowlanego.
2. Ustawa o w³asnoœci
lokali z 24 czerwca 1994 r.,
(Dz. U. 2015. 1892 j.t. z póŸn.
zm.) w art. 3 pkt 2 okreœla,
¿e nieruchomoœæ wspóln¹
stanowi grunt oraz czêœæ
budynku i urz¹dzenia które nie s³u¿¹ wy³¹cznie do
u¿ytku w³aœcicieli lokali co
oznacza, ¿e zarówno wszystkie przewody kominowe
s¹ czêœci¹ wspóln¹, a tak¿e
elementy konstrukcyjne
obiektu (œciany, stropy, klatki schodowe, wiêŸba dachowa i jej pokrycie itp.)

i obowi¹zek utrzymania ich w nale¿ytym stanie technicznym spoczywa na wszystkich
wspó³w³aœcicielach obiektu.
3. W Rozporz¹dzeniu Ministra Infrasruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie, w § 157 ust.
6 istnieje zapis, i¿ zabrania siê stosowania w
jednym budynku gazu p³ynnego i gazu z sieci gazowej.
4. W Rozporz¹dzeniu Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpo¿arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109, poz. 719), § 34 stanowi,
¿e w obiektach lub ich czêœciach, w których
odbywa siê proces spalania paliwa sta³ego,
ciek³ego lub gazowego, usuwa siê zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych w okresach ich u¿ytkowania:
  od palenisk zak³adów zbiorowego
¿ywienia i us³ug gastronomicznych - co najmniej raz w miesi¹cu, je¿eli przepisy miej-

scowe nie stanowi¹ inaczej,
 od palenisk opalanych paliwem sta³ym niewymienionych w pkt 1 – co najmniej
raz na 3 miesi¹ce,
 od palenisk opalanych paliwem p³ynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 co najmniej raz na 6 miesiêcy.
W obiektach lub ich czêœciach, o których
mowa w ust. 1, usuwa sie zanieczyszczenia
z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz
w roku, je¿eli wiêksza czêstotliwoœæ nie wynika z warunków u¿ytkowych.
Powy¿sze czynnoœci wykonuj¹ osoby
posiadaj¹ce kwalifikacje kominiarskie.

PAMIÊTAJMY!
Od stosowania siê do powy¿szych rad mo¿e zale¿eæ
nasze zdrowie i ¿ycie naszych
bliskich. A wystarczy jedynie
odrobina przezornoœci.

Rok 2016 to przede wszystkim mo¿liwoœæ pozyskiwania œrodków unijnych na nasze projekty. Zakoñczy³ siê program unijny dla Polski na lata 20072013, w ramach którego zrealizowaliœmy bardzo
du¿o inwestycji w naszym mieœcie, nie tylko publicznych, ale równie¿ prywatnych, bo nasi przedsiêbiorcy pozyskali ponad 30 mln z³. Nasza gmina w pozyskiwaniu œrodków unijnych z ostatniego programu unijnego zajmuje czo³owe miejsca w skali Polski.
Nowe programowanie unijne bêdzie przeprowadzane w konkursach. Tak wiêc bêdziemy rywalizowaæ z innymi gminami o dofinansowanie. Wygl¹da
na to, ¿e œrodków bêdzie za ma³o, aby zaspokoiæ
potrzeby gmin. Dzisiaj trudno powiedzieæ, które
nasze projekty dostan¹ dofinansowanie. W latach
2015-2021 nasz bud¿et mo¿e udŸwign¹æ inwestycje na ³¹czn¹ kwotê nieco ponad 30 mln z³. Oczywiœcie, pod warunkiem dofinansowania unijnego. W
2015 roku wykonaliœmy inwestycje za ponad
5 mln z³. Wykonujemy projekty i sk³adamy wnioski.

REWIT
ALIZACJA DWORCA KOLEJOWEGO
REWITALIZACJA
- MENED¯ER PROJEKTU MARIUSZ PYSZ
Do 19 lutego sk³adamy wniosek o dofinansowanie ze œrodków unijnych rewitalizacji dworca kolejowego. Wartoœæ projektu wynosi ok. 3,5 mln z³, oczekiwane dofinansowanie z programów unijnych to prawie 3 mln z³. Jeœli w naborze konkursowym otrzymamy dofinansowanie, to w ramach tego projektu budynek dworca i jego najbli¿sze otoczenie stanie siê ciekaw¹ atrakcj¹ naszego miasta.
W tym obiekcie, poza funkcj¹ muzealn¹, bêdzie równie¿
aktywowana dzia³alnoœæ domu kultury. W budynku powstanie sala wystawowa z makiet¹ kolejow¹ przedstawiaj¹c¹ uk³ad
po³¹czeñ kolejowych miêdzy Gryfowem, Mirskiem, Jindøichovicami pod Smrekiem a Œwieradowem. W lewym skrzydle budynku bêdzie du¿a sala z przeznaczeniem na spotkania kulturalne. Na piêtrze - sala muzyczna, fotograficzna, harcówka
i pomieszczenia dla organizacji pozarz¹dowych. Przy budynku dworca znajduje siê magazyn, w którym zaplanowaliœmy
ekspozycjê lokomotywy. Na peronie przed budynkiem dworca ustawimy do zwiedzania lokomotywê z wagonami z pocz¹tku XX wieku.
Jeœli przejdziemy pozytywnie ocenê komisji konkursowej,
inwestycja rozpocznie siê w przysz³ym roku. Do tego czasu
znajdziemy mieszkania zastêpcze dla lokatorów dworca.
Przedsiêwziêcie to ma du¿e znaczenie dla odtworzenia po³¹czenia kolejowego miêdzy Gryfowem a Œwieradowem. Trwaj¹
rozmowy z Urzêdem Marsza³kowskim w tej sprawie. W tym
roku rozstrzygnie siê, czy uda siê znaleŸæ finansowanie,
a trzeba prawie 20 mln z³. Tak du¿a inwestycja mo¿e byæ sfinansowana tylko przy udziale œrodków unijnych, dlatego
wspólnie z samorz¹dami Gryfowa i Mirska bêdziemy zabiegaæ
o wpisanie tego projektu na listê projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Dolnego Œl¹ska.

SINGLE TRACKI - MENED¯ER
-DASZKO
PROJEKTU MONIKA HAJNY
HAJNY-DASZKO
Zakoñczyliœmy koncepcjê nowych œcie¿ek rowerowych
Single Track wokó³ Œwieradowa. W projekcie mamy blisko 30
km nowego szlaku. Równie¿ gmina Mirsk wykona³a projekt
na ok. 9 km œcie¿ek nad Krobic¹. Dziêki dobrej wspó³pracy
z gmin¹ Mirsk uda³o siê po³¹czyæ te dwie pêtle w ca³oœæ
i dlatego powiêkszymy kompleks Single Tracków o prawie 40
km. Teraz sk³adamy do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Œrodowiska (RDOŒ) nasz¹ koncepcjê, w celu oceny odzia³ywania

ZAPRASZAM NA SPOTKANIA
Z MIESZKAÑCAMI
- w Czerniawie: 16 lutego o godz. 1700
w Szkole Podstawowej nr 2;
- w Œwieradowie (centrum): 17 lutego
o godz. 1700 w Urzêdzie Miasta, pok. 24a
na II piêtrze;
- w Œwieradowie (przedmieœcie): 18 lutego o godz. 1700 w œwietlicy ZPD „Œwierad”.

Na bie¿¹co

ze œrodków unijnych, ale nabór przeprowadzany jest w trybie
konkursowym, tak wiêc nie bêdzie ³atwo.
W najbli¿szym czasie zorganizujemy spotkanie przedstawicieli wspólnot w celu wykonania dokumentacji technicznej
i uzyskania pozwolenia na budowê.

KOMUNIKACJA MIEJSKA
I NOWE AUTOBUSY Z UE

tego projektu na obszary chronione.
Jeœli RDOŒ wyda pozytywn¹ ocenê, wykonujemy dokumentacjê i w marcu wspólnie z czesk¹ gmin¹ £aŸnie Libverda
sk³adamy wniosek do EWT Polska-Czechy o dofinansowanie budowy kilku kilometrów œcie¿ek. Gmina Mirsk bêdzie
staraæ siê pozyskaæ œrodki na swoj¹ czêœæ z projektu inwestycji terytorialnych aglomeracji jeleniogórskiej.
Wartoœæ naszej czêœci œcie¿ek to ok. 1,8 mln z³, a mo¿liwe
dofinansowanie mo¿e wynieœæ maksymalnie 85 proc.

WIE¯A WIDOKOW
A NA M£
YNICY WIDOKOWA
M£YNICY
MENED¯ER PROJEKTU MARIUSZ PYSZ
Mamy pozwolenie na budowê stalowej wie¿y widokowej
na górze M³ynica, miêdzy Czerniaw¹ a Œwieradowem. Wartoœæ projektu to ok. 1,6 mln z³. Sk³adamy wniosek aplikacyjny do funduszu EWT Polska-Czechy wspólnie z partnerami
Euroregionu Nysa.

ROZBUDOWA SZKÓ£ - MENED¯ER
PROJEKTU MARCIN ROSO£EK
Mamy gotow¹ dokumentacjê rozbudowy szkó³ w Œwieradowie o 4 klasy matematyczno-fizyczne i 3 klasy w Czerniawie. Wartoœæ projektu to ok. 2 mln z³, a dofinansowanie
unijne mo¿e siêgn¹æ 85 proc. Teraz przeprowadzamy postêpowanie œrodowiskowe i sk³adamy wniosek o pozwolenie
na budowê. Nabory unijne na ten projekt bêd¹ w drugiej
po³owie roku.

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE - MENED¯ER
PROJEKTU MARIUSZ PYSZ
Za kilka tygodni sk³adamy wniosek o dofinansowanie
budowy przedszkola miejskiego. To najdro¿szy nasz projekt,
przekraczaj¹cy 9 mln z³. Nie mamy wyjœcia, bo stary budynek
przedszkola sprawia du¿o problemów pod wzglêdem adaptacji na cele publiczne. Nie spe³nia wymogów przeciwpo¿arowych, sanitarnych ani lokalowych. Nie mo¿emy przeprowadziæ rozbudowy tego budynku, poniewa¿ jest on zabytkiem architektury. Krótko mówi¹c, dni przedszkola w starym
budynku s¹ policzone. Problem bêdzie jeszcze wiêkszy, gdy
nie uda nam siê otrzymaæ dofinansowania do budowy nowej
placówki. Wtedy zostaniemy bez nowego, a stare przedszkole
bêdzie do zamkniêcia. Bêdziemy siê jednak staraæ pozyskaæ
œrodki na nowy budynek, w którym pomieœcimy 8 grup przedszkolnych. Maksymalne mo¿liwe dofinansowanie wyniesie
85 proc. wartoœci projektu.

WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE - MENED¯ER PROJEKTU JOANNA SZCZEKULSKA
Otrzymaliœmy dofinansowanie ponad 60 tys. z³ do Lokalnego Programu Rewitalizacji, w ramach którego przeprowadzimy analizê rewitalizacji przestrzeni miejskiej. W tym programie wykazane bêd¹ potrzeby rewitalizacji budynków
wspólnotowych.
W Œwieradowie 36 wspólnot mieszkaniowych chce uzyskaæ dofinansowanie unijne do remontu czêœci wspólnych
swoich budynków. Z³o¿one wnioski opiewaj¹ na kwotê ponad 5 mln z³. Oczywiœcie, bêdziemy siê staraæ, aby jak najwiêcej wspólnot zosta³o ujêtych we wniosku o dofinansowanie

Og³osiliœmy przetarg na zakup autobusu do œwieradowskiej komunikacji miejskiej. Jeden pracownik Urzêdu Miasta
ma ju¿ aktualne uprawnienia do kierowania autobusami. Czterech pracowników jest na kursie przewoŸników osób, który
jest niezbêdny przy prowadzeniu komunikacji miejskiej.
Komunikacjê powinniœmy uruchomiæ do 1 maja tego roku.
Ta data jest istotna, bo w sierpniu rozpoczynaj¹ siê nabory
unijne na dofinansowanie zakupu taboru autobusowego nawet ze wsparciem 85 proc. Preferowane bêd¹ te projekty, które ju¿ dzia³aj¹, dlatego funkcjonuj¹ca komunikacja miejska da
nam dodatkowe punkty przy ocenie wniosku.
Oczywiœcie, w naszym przypadku chodzi o ma³e autobusy miejskie do 25 miejsc. Dofinansowanie dostan¹ te projekty, które znacz¹co wp³yn¹ na zmniejszenie niskiej emisji.
U nas komunikacja miejska znacz¹co obni¿y emisjê spalin
i ha³asu. Wartoœæ projektu to ok. 1 mln z³, a wk³ad w³asny
gminy wynieœæ mo¿e do 200 tys. z³.

OCZYSZCZALNIA I KANALIZACJA -

MENED¯ER PROJEKTU
ANNA MAZUREK
Mamy wykonawców dokumentacji technicznej rozbudowy oczyszczalni œcieków i kolektora sanitarnego. Przed nami
kilka miesiêcy intensywnej pracy projektantów. W RPO dla
Dolnego Œl¹ska s¹ œrodki na dofinansowanie projektów budowy kanalizacji sanitarnej. Oczywiœcie, s¹ te¿ do spe³nienia
warunki. Przede wszystkim na ka¿dy kilometr nowobudowanej sieci musi zostaæ przy³¹czonych minimum 120 mieszkañców. Jeœli chodzi o kanalizowanie ulicy Nadbrze¿nej, uda nam
siê spe³niæ ten warunek dziêki temu, ¿e do sieci przy³¹czymy
hotele „Malachit” i „Pod Jeleniem”. Kolejny warunek to obecnoœæ naszego projektu na liœcie projektów Krajowego Programu Oczyszczania Œcieków Komunalnych, w ramach którego wykonywany jest master plan. Z kolei w tym planie
zg³osiliœmy dwa zadania: rozbudowa oczyszczalni œcieków
w Œwieradowie - z 1.300 m3/dobê do 2.500 m3/dobê, i budowa
kolektora sanitarnego wzd³u¿ ulicy Nadbrze¿nej (ok. 3 km).
Natomiast projekt rozbudowy sieci sanitarnej w mieœcie bêdzie obejmowa³ 10 km nowej sieci. Jak ³atwo policzyæ, zostaje
7 km. Pozostaje nam czekaæ z gotow¹ dokumentacj¹, a¿ pojawi siê mo¿liwoœæ pozyskania œrodków z programów unijnych.
Moim zdaniem, jeœli pojawi¹ siê kolejne œrodki na sieci sanitarne, to nie wczeœniej ni¿ za dwa lata. Wartoœæ rozbudowy
oczyszczalni œcieków wraz z trzema kilometrami sieci to wydatek ok. 6-7 mln z³, a mo¿liwe dofinansowanie - do 70 proc.

SP£ACILIŒMY UJÊCIA WODY
Ponad 3 lata temu podpisaliœmy akt notarialny zakupu
ujêæ wody od spó³ki uzdrowiskowej. Przedmiot zakupu to
trzy ujêcia powierzchniowe i dwa sztolniowe oraz prawie 7 km
wodoci¹gu. Wartoœæ transakcji wraz z odsetkami to prawie
2,4 mln z³. W styczniu zap³aciliœmy ostatni¹ ratê - 500 tys. z³.
Gmina sfinansowa³a ten zakup ze œrodków w³asnych bez
wsparcia zewnêtrznego. Dziêki temu, ¿e mamy te ujêcia w
zasobie gminy, uniknêliœmy tegorocznej suszy, która dotknê³a Karpacz i Szklarsk¹ Porêbê, a gmina Mirsk przesz³a klêskê
suszy. Oczywiœcie, ujêcia wymagaj¹ inwestycji, ale dziêki temu,
¿e bêd¹ one zarz¹dzane przez jeden podmiot, uda nam siê
racjonalnie rozbudowywaæ wodoci¹gi i gospodarowaæ wod¹.
Teraz wykupujemy kanalizacjê deszczow¹ i sanitarn¹ od
kolei gondolowej (co jest naszym obowi¹zkiem) - za 2 mln z³,
równie¿ ze œrodków w³asnych. Choæ s¹ to kosztowne inwestycje, bo bez wsparcia unijnego, s¹ konieczne do dalszego
rozwoju miasta. Inwestycje wodno-kanalizacyjne s¹ najmniej
zauwa¿alne - po prostu musz¹ byæ i tyle - a jednoczeœnie s¹
najwiêkszymi wydatkami bud¿etu miasta. Po roku 2020 powinniœmy poszukiwaæ nowych Ÿróde³ wody dla miasta. Przyjdzie nam wierciæ
g³êbokie studnie, co nie bêdzie ³atwe z uwagi na zabezpieczenie Ÿróde³ wody mineralnej.
Roland Marciniak
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Kres segregacji?
Go³ym okiem widzimy, ¿e postêp techniczny i technologiczny ju¿ od dawna kolejne bariery pokonuje
nie ma³ymi kroczkami czy jak¹œ tam nieproduktywn¹
dreptanin¹, ale przeskakuje po kilka schodów naraz,
rwie do przodu i w górê, wywracaj¹c do góry nogami nasze przyzwyczajenia, kalkulacje, spekulacje, ba,
nawet marzenia. A skoro postêp zaw³aszcza kolejne
dziedziny ¿ycia, nie powinno nikogo dziwiæ, ¿e opanuje tak¿e œmieci. Co wa¿ne – œmieci niesortowane.
Dziœ jesteœmy praktycznie zak³adnikami istniej¹cego systemu gospodarki odpadami: w domach segregujemy je do kilku pojemników, a potem pilnujemy, by trafi³y do odpowiednich kub³ów, bo nonszalancja mo¿e nas s³ono kosztowaæ. I ani nam przez
myœl nie przejdzie, ¿e dziêki postêpowi mamy szansê wyjœæ z fazy mozolnej segregacji i wróciæ do starych piêknych czasów, gdy wystarcza³ jeden kube³
na podwórku.
Mamy oto w Polsce firmê, która porwa³a siê na
rzecz do niedawna niewyobra¿aln¹ – przeróbkê niesortowanych œmieci na poziomie niemal kosmicznym. Odpady trafiaj¹ do strefy przyjêæ – to jedyne
brudne miejsce w ca³ym ci¹gu technologicznym –
gdzie s¹ rozdrabniane i kierowane do autoklawów,
w których pod ciœnieniem i w wysokiej temperaturze
(w warunkach nasyconej pary wodnej, u¿ytkowanej
w obiegu zamkniêtym) s¹ sterylizowane, a nastêpnie przekazane do automatycznej segregacji. Wszystko jest czyste i suche (szk³o,
puszki), rozw³óknione (papier, kartony),
a przy tym bezwonne, wyja³owione i zhigienizowane.
Separator wiropr¹dowy odzyskuje metale ¿elazne i nie¿elazne, sorter optyczny
oddziela tworzywa kolorowe od bia³ych,
wy³awiaj¹c polipropylen, polietylen i poliestyren. Firma chwali siê przy okazji, ¿e
wydzielenie szk³a takiej jakoœci z odpadu
komunalnego, dziêki zastosowaniu sortera optycznego z detekcj¹ laserow¹, samo
w sobie jest bezprecedensowym sukcesem na skalê œwiatow¹.
Bardzo wa¿ne jest wychwytywanie
wszystkich odpadów biodegradowalnych,
które stanowi¹ do 30 proc. ca³oœci odpadów. Potem wszystkie te elementy – szk³o,
tworzywa, metale, humus – wêdruj¹ do
zak³adów przetwórczych, a na wysypiska
trafia 10 proc. tego, co przywieziono do
strefy przyjêæ.
Czy to naprawdê wszystko dzia³a tak,
jak w filmiku pokazowym (bioelektra.pl/
pl/technologia-film), przekonamy siê
niebawem, bo wys³annicy gminni ju¿ szykuj¹ siê do wizji lokalnej, o czym bez
w¹tpienia napiszemy (i poka¿emy). AK

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

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

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

Harmonogram odbioru
odpadów komunalnych
luty/marzec 2016

Poniedzia³ek Wtorek

Œroda

Czwartek

Pi¹tek

GODZINY OTWARCIA PSZOK

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

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

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

Ma

Fot. W. Biernat

Powstaje „Strategia rozwoju
Gminy Miejskiej Œwieradów–Zdrój
na lata 2016–2026”
Szanowni Pañstwo!
Gmina Miejska ŒwieradówZdrój przyst¹pi³a do opracowywania dokumentu pod nazw¹ „Strategia rozwoju Gminy Miejskiej
Œwieradów–Zdrój na lata 2016–
2026”. Strategia jest dokumentem
planistycznym, ujmuj¹cym wieloletnie cele i uwarunkowania rozwoju
jednostki terytorialnej wraz
z uwzglêdnieniem zewnêtrznych
i wewnêtrznych czynników o charakterze gospodarczym, spo³ecznym i terytorialnym. Opracowanie
zaktualizowanego dokumentu umo¿liwi osi¹gniêcie nastêpuj¹cych korzyœci:
1. pozwoli na kompleksow¹
diagnozê stanu gminy w ujêciu gospodarczym, infrastrukturalnym,
spo³ecznym oraz w zakresie œrodowiska naturalnego;
2. umo¿liwi wyznaczenie s³abych i mocnych stron gminy w ka¿dym obszarze badawczym;
3. wymusi zapisanie okreœlonych podczas prac obszarów priorytetowych, celów i dzia³añ;
4. stworzy warunki do konsultacji w³adz z przedstawicielami
spo³ecznoœci lokalnej w zakresie
wytyczenia celów strategicznych
i sposobów ich realizacji, a tym
samym wyzwoli oddoln¹ inicjatywê i pozwoli odkryæ ciekawe inicjatywy mieszkañców, stowarzyszeñ, grup spo³ecznych, itp.;
5. pozwoli mieszkañcom,
przedsiêbiorcom i inwestorom oceniæ, w jakim kierunku dany obszar

zamierza siê rozwijaæ;
6. stanowiæ bêdzie punkt odniesienia dla planów inwestycyjnych prywatnych i instytucjonalnych inwestorów;
7. umo¿liwi kompleksowy rozwój danego obszaru;
8. wyeliminuje koszt niezrównowa¿onego rozwoju gminy, w
szczególnoœci w przypadku podejmowanych decyzji inwestycyjnych;
9. pozwoli na wykorzystanie
optymalnych narzêdzi realizacji
wytyczonych celów;
10. umo¿liwi zgromadzenie
œrodków finansowych na realizacjê wyznaczonych w strategii zadañ, co ma szczególne znaczenie
w zakresie pozyskiwania œrodków
finansowych z Unii Europejskiej.
Istotnym powodem opracowania dokumentu jest równie¿ zakoñczenie okresu obowi¹zywania Strategii Zrównowa¿onego Rozwoju
Miasta Œwieradów–Zdrój na lata
2005–2015.
W zwi¹zku z opracowywaniem
dokumentu Urz¹d Miasta przygotowa³ dla Pañstwa specjaln¹ ankietê. Zachêcamy do jej wype³nienia
w wersji papierowej lub te¿ elektronicznej dostêpnej na stronie urzêdu - www.swieradowzdroj.pl - w zak³adce Aktualnoœci.
Wyra¿one opinie, jako cenne
i wa¿ne Ÿród³o informacji na temat
konkretnych potrzeb mieszkañców
gminy, po ich skorelowaniu z aktualn¹ pozycj¹ gminy i perspektywami rozwoju, uwzglêdnione zostan¹

przy przygotowaniu strategii w zakresie jej celów i priorytetów.
Ankieta przeznaczona jest dla:
- mieszkañców gminy,
- podmiotów gospodarczych
dzia³aj¹cych na terenie gminy,
- stowarzyszeñ oraz organizacji
spo³ecznych,
- osób przebywaj¹cych na terenie gminy.
TERMIN ZBIERANIA ANKIET
UP£YWA 26 LUTEGO 2016 BR.
Ankiety w wersji papierowej
mo¿na pobraæ i sk³adaæ:
- w sekretariacie Urzêdu Miasta Œwieradów-Zdrój przy ul. 11 Listopada 35, pokój nr 1d,
- w Miejskiej Bibliotece Publicznej IZERKA przy ul. M. Sk³odowskiej-Curie 2A,
- w Szkole Podstawowej nr 2
w Czerniawie przy ul. Sanatoryjnej 3,
- w Czarcim M³ynie przy ul.
Lwóweckiej 5,
- w Centrum Edukacji Ekologicznej Natura 2000 „Izerska
£¹ka” przy ul. Rolniczej 7.
Wype³nion¹ ankietê mo¿na
równie¿ przesy³aæ na adres email
- ankieta@windowslive.com – w temacie wpisaæ „ANKIETA”.
Jednoczeœnie chcielibyœmy poinformowaæ, ¿e ankieta jest anonimowa, a wyniki bêd¹ prezentowane wy³¹cznie w formie zbiorczej.

OG£OSZENIE
Burmistrz Miasta Œwieradów-Zdrój
og³asza
pierwszy nieograniczony przetarg ustny
na zbycie prawa w³asnoœci samodzielnego
lokalu przeznaczonego na cele inne ni¿ mieszkalne
(pomieszczenie gara¿owe),
o powierzchni u¿ytkowej 13,96 m2,
zlokalizowane na dzia³ce:
 nr 35/7 am. 8, ob. 4
w ci¹gu gara¿owym przy ul. Górskiej 13.
Cena wywo³awcza – 7.000 z³ netto, w tym wartoœæ
udzia³u 1,32 proc. w prawie u¿ytkowania wieczystego
gruntu - 1.200 z³. Wadium wynosi 700 z³.

Opis nieruchomoœci:

Do lokalu wchodzi siê bezpoœrednio z podwórza. Lokal
naro¿ny, sk³ada siê z jednego pomieszczenia. W lokalu brak
instalacji. Œciany tynkowane - widoczne ubytki w tynku oraz
widoczne œlady wilgoci. Dach konstrukcji drewnianej, kryty
pap¹. Stan techniczny lokalu bardzo s³aby.

Przetarg odbêdzie siê 9 marca o godz.1100
w siedzibie Urzêdu Miasta przy ul. 11 Listopada 35,
pok. nr 24a (II p.).

MÓJ POMYS£ NA PALMÊ WIELKANOCN¥
Dozwolone s¹ ró¿ne techniki, a oceniane bêd¹ m.in.:
wysokoœæ palmy, materia³y ekologiczne, z jakich praca
zostanie wykonana, oryginalnoœæ i pomys³owoœæ.

Wszystkie palmy wystawione
bêd¹ w Niedzielê Palmow¹
w naszym koœciele

CHIEF przy ul. Wiejskiej 9 - jest
ni¹ AZE ZAJ¥C, KOŒCIÓ£EK ze
Skrzydlnej, z któr¹ gmina podpisa³a umowê 1 lutego. Firma musi zakoñczyæ prace projektowe do 1
sierpnia, za co otrzyma wynagrodzenie w wys. 147.600 z³.
4 lutego gmina og³osi³a przetarg
na Dostawê wraz z monta¿em i opisem s³upków prowadz¹cych U-1a
w ci¹gu drogi wojewódzkiej nr 361
od m. Krzewie do przejœcia granicznego Czerniawa-Zdrój – Nove
Mesto.
Termin sk³adania ofert up³ywa
11 lutego, a ca³e zadanie powinno
byæ wykonane do koñca marca br.
8 lutego gmina og³osi³a przetarg
na Zakup (dostawê) niskopod³ogowego autobusu o d³ugoœci do 6 m,
do przewozu 25 pasa¿erów + kierowca (z mo¿liwoœci¹ przewozu jednej osoby na wózku inwlidzkim),
przeznaczonego do komunikacji
miejskiej w Œwieradowie-Zdroju.
Otwarcie ofert nastêpi 16 lutego br.
(opr. aka)

Dla przedmiotowego lokalu urz¹dzona jest ksiêga
wieczysta nr JG1S/00032829/6.

Parafia Œw. Józefa Oblubieñca NMP
Miejska Biblioteka Publiczna „Izerka” i Urz¹d Miasta
og³aszaj¹
VII rodzinny konkurs pod has³em

Prace konkursowe prosimy
dostarczaæ do IZERKI
do 15 marca br.

Na og³oszony 11 stycznia przetarg pn. Dokumentacja projektowa rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodoci¹gowej w
Œwieradowie-Zdroju wp³ynê³o 5
ofert nades³anych przez firmy: Zak³ad Projektowanie, Nadzory, Inwestycje mgr in¿. Eleonora Puzo ze
Szczuczarza (219.186 z³); EKOVERT
£ukasz Szkudlarek z Wroc³awia
(400.000 z³), HAL-SAN Zak³ad Projektowy z Wroc³awia (298.890 z³);
Biuro Projektowe SYNTECH SYNOWIEC I JUDA z Jeleniej Góry
(227.550 z³); AMELUX Wioleta Nowacka-Dani³ów ze Zgorzelca
(82.000 z³).
27 stycznia tê ostatni¹ firmê
wybrano na wykonawcê zamówienia, które AMELUX musi zrealizowaæ - etapami - w ci¹gu pó³ roku od
podpisania umowy, co nast¹pi³o 8
lutego.
Znamy ju¿ firmê, która wykona
Dokumentacjê projektow¹ przebudowy i/lub rozbudowy istniej¹cej
oczyszczalni œcieków ECOLO-

W referacie promocji gminy, turystyki kultury i sportu w
siedzibie Urzêdu Miasta przy
ul. 11 Listopada 35, w pokoju
24b na II piêtrze, mo¿na odbieraæ promocyjne ramki do
tablic rejestracyjnych.

Wadium nale¿y wp³acaæ przelewem na konto Urzêdu Miasta nr 48
1090 1997 0000 0001 1109 8571 w Banku Zachodnim WBK SA I/
O Œwieradów-Zdrój - do 4 marca br.
Za zgodn¹ z terminem podanym w og³oszeniu ustala siê datê
uznania konta UM.
Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ:
- w Referacie Gospodarki Nieruchomoœciami i Zagospodarowania Przestrzennego UM, pok. 2,
- telefonicznie pod nr 75 78 17 297
lub 75 78 16 489,
- na stronie miasta: www.swieradowzdroj.pl (BIP - mienie komunalne - przetargi na zbycienieruchomoœci),
- e-mail: um@swieradowzdroj.pl
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NAZWA ZADANIA

Kwota
Dotacje
brutto z³

Zakup walca wibracyjnego ATLAS COPCO LP 6500 E (prowadzonego) na potrzeby Gminy.
41.205
6.334
Zakup przecinarki jezdnej HUSQVARNA FS 305.
4.920
Zakup zagêszczarki jednokierunkowej ATLAS COPCO LF 100 LAT.
3.512
Remonty bie¿¹ce infrastruktury komunalnej w pasach drogowych dróg gminnych
Awaryjna naprawa nawierzchni dróg gminnych stanowi¹cych ul. Ratowników Górskich
8.000
oraz dojazd do restauracji „Izerska Chata”.
2.097
6. Awaryjna naprawa nawierzchni drogi gminnej stanowi¹cej ul. Batorego.
2.400
7. Wymiana uszkodzonego przepustu drogowego w ul. Wiejskiej.
1.476
8. Wykonanie raportu z przegl¹du szczegó³owego obiektów mostowych przy ul. Leœnej i ul. Dolnej.
7.749
9. Usuniêcie awarii przepustu drogowego w ul. Bocznej.
2.400
10. Wymiana uszkodzonego przepustu drogowego w ul. Myœliwskiej.
8.969
11. Modernizacja uszkodzonego systemu odwodnienia liniowego w ul. Zakopiañskiej i ul. Stra¿ackiej.
1.476
12. Usuniêcie awarii kabla oœwietleniowego w ul. Izerskiej.
13. Wykonanie, dostawa oraz monta¿ dwóch wiat przystankowych STEEL MERKURY 2 modu³owych
17.986
przy ul. Grunwaldzkiej i ul. Sudeckiej.
14. Wykonanie drogi dojazdowej oznaczonej geodezyjnie jako dzia³ka nr 1, am. 2, obr. II 2.829
do nieruchomoœci przy ul. Sudeckiej 30.
1.000
15. Wykonanie odwodnienia pasa drogowego stanowi¹cego ul. Leœn¹.
16. Wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu w rejonie ul. Zdrojowej, Sienkiewicza, ¯eromskiego,
3.321
Piastowskiej, Parkowej, Pi³sudskiego.
17. Wykonanie przegl¹dów podstawowych 26 obiektów mostowych wraz z za³o¿eniem ksi¹¿ek
7.540
obiektów budowlanych.
4.500
18. Wykonanie i remont bariery mostowej przy torowisku w rejonie ul. Myœliwskiej.
40.270
19. Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Stra¿ackiej.
4.322
20. Wykonanie dzie³a na moœcie drewnianym przy ul. Kruczej.
3.198
21. Odbudowa murku oporowego z kamienia naturalnego przy ul. Spacerowej.
22. Wykonanie drogi dojazdowej stanowi¹cej dojazd do nieruchomoœci oznaczonej geodezyjnie
2.829
jako dzia³ka nr 2/5, am. 2, obr. II, po³o¿onej przy ul. Sudeckiej 30.
6.300
23. Usuniêcie awarii przepustu drogowego przy ul. Sowiej.
10.455
24. Remont nawierzchni drogi stanowi¹cej ul. Kazimierza Wielkiego.
5.000
25. Dostawa wraz z monta¿em 25 mb barier balustradowych do budynku komunalnego przy ul. Kolejowej 3.
26. Odtworzenie systemu melioracji szczegó³owych w rejonie ul. D³ugiej 45, wraz
19.926
z wykonaniem wylotu do cieku Stru¿yna.
1.640
27. Remont mostu drewnianego przy ul. Szkolnej.
2.460
28. Wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu - skrzy¿owanie ul. Zacisze z ul. Sanatoryjn¹.
1.461
29. Dostawa wraz z monta¿em 6 mb bariery drogowej na ul. Korczaka.
2.722
30. Frezowanie pni drzew przy drogach gminnych.
1.500
31. Uporz¹dkowanie gospodarki wodnej w rejonie ul. Cichej.
2.800
32. Usuniêcie awarii przepustu drogowego w ul. Chrobrego.
2.460
33. Malowanie oznakowania poziomego na skrzy¿owaniu ul. Sanatoryjnej z ul. Zacisze.
34. Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Izerskej – etap I (km 0+000 – 0+750)
787.000
[powódŸ czerwiec 2013 r.].
35. Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Zacisze (km 0+000 – 1+340)
[powódŸ sierpieñ 2011 r.],
1.106.217
36. Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Stra¿ackiej (km 0+000 – 0+420)
[powódŸ sierpieñ 2011 r.].
396.284
37. Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Rolniczej (km 0+000 – 0+500)
383.197
[powódŸ sierpieñ 2010 r.].
38. Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Myœliwskiej (km 0+000 – 0+150)
115.762
[powódŸ sierpieñ 2010 r.].
39. Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. ¯wirki i Wigury (km 0+000 – 0+382)
314.555
[powódŸ sierpieñ 2010 r.].
40. Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Dojazdowej (km 0+000 – 0+270)
288.284
[powódŸ sierpieñ 2011 r.].
41. Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Prusa (km 0+000 – 0+235)
170.939
[powódŸ sierpieñ 2011 r.].
61.500
42. Roboty uzupe³niaj¹ce do poz. 41 - budowa oœwietlenia drogowego ul. Prusa.
6.765
43. Usuniêcie awarii kanalizacji deszczowej w ul. Mickiewicza.
16.088
44. Remont czêœciowy chodnika ³¹cz¹cego os. Korczaka z ul. 11 Listopada.
4.059
45. Wykonanie uchwytów monta¿owych do flag.
48.325
46. Zakup iluminacji œwi¹tecznych.
8.118
47. Zakup wraz z dostaw¹ 20 sztuk koszy ulicznych K2.
1.660
48. Dostawa wk³adów do koszy ulicznych – typ AGORA – 10 szt.
10.000
49. Remont 80 ³awek zamontowanych na terenie miasta.
60.000
50. Budowa miejsc postojowych przy budynku Urzêdu Miasta (ul. 11 Listopada 35).
51. Budowa chodnika z kostki granitowej, demonta¿ i ponowny monta¿ s³upa informacyjnego
1.460
i kosza ulicznego w obrêbie ul. Zdrojowej.
3.616
52. Remont 2 latarni oraz opraw oœwietlenia wraz ze Ÿród³em œwiat³a ulica Korczaka 7C i 1C.
3.567
53. Naprawa i ponowny monta¿ lampy oœwietlenia drogowego w rejonie ulicy Widokowej.
780
54. Naprawa i ponowny monta¿ lampy oœwietlenia drogowego w rejonie ul. Stokowej.
4.797
55. Naprawa i ponowny monta¿ lampy oœwietlenia drogowego w rejonie ulicy Widokowej.
215.938
56. Budowa oczyszczalni œcieków dla osiedla Czerniawa.
134.582
57. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla osiedla Czerniawa.
58. Przebudowa ujêcia wody pitnej „Bronka Czecha” oraz budowa sieci wodoci¹gowej,
1.210.000
kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
34.494
59. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta.
43.280
60. Budowa przy³¹cza kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 361 (ul. Sanatoryjna).
50.964
61. Przy³¹czanie nieruchomoœci do sieci kanalizacji sanitarnej.
47.656
62. Przy³¹czanie nieruchomoœci do sieci wodoci¹gowej.
34.722
63. Rozbudowa sieci wodoci¹gowej w ulicy Sienkiewicza.
6.912
64. Zakup i monta¿ monitoringu na oczyszczalni œcieków przy ul. Wierzbowej.
1.
2.
3.
4.
5.

Zima chwilowo w odwrocie, ale w ka¿dej chwili mo¿e
wróciæ, a wraz z ni¹ - naganne praktyki niektórych w³aœcicieli i zarz¹dców nieruchomoœci, którym czêsto zdarza³o
siê wysypywanie œniegu podwórkowego na uprz¹tniête
ju¿ ulice (co widaæ na zdjêciu). Dlatego apelujemy - nie
rozsypujmy œniegu na odœnie¿onej jezdni, gdy¿ niczego
nieœwiadomi kierowcy mog¹, zw³aszcza jad¹c z góry, nawet wpaœæ w poœlizg. (aka)

Jak siê bêdzie mieszkaæ
nad Biedronk¹?

Trwaj¹ prace wykoñczeniowe w kompleksie mieszkaniowym nad Biedronk¹. Do sprzeda¿y bêd¹ 22 mieszkania, jedno-, dwu- i trzypokojowych o powierzchni 40-60
m2. Jeden z tych lokali ma byæ przystosowany dla osoby
niepe³nosprawnej.
Mieszkania bêd¹ przekazywane nabywcom w stanie deweloperskim, tzn. z drzwiami wejœciowymi (ale bez wewnêtrznych do pomieszeñ), otynkowanymi i pobia³owanymi œcianami, ze œciankami dzia³owymi, g³adkim sufitem i wylanmi posadzkami pod panele i kafelki, z wyprowadzonymi instalacjami: elektrycznymi (osadzone puszki), wodnymi i kanalizacyjnymi, ale bez bia³ego monta¿u.
Mieszkania bêd¹ ogrzewane gazem - ze wspólnej kot³owni.
Zainteresowani mog¹ ogl¹daæ mieszkania, powinni tylko wczeœniej umówiæ siê z inwestorem telefonicznie pod
nr. 605 666 820. (aka)
Izerski Klub Miêdzypokoleniowy zaprasza
do IZERKI na 6. spotkanie - 12 lutego (pi¹tek).
Wyk³ad z warsztatem pt. „Holistyczne terapie
w walce z bólem i stresem” (od 1500 do 1700) poprowadzi Gabriela Dragun, która zapozna uczestników z technikami inspirowanymi najnowszymi badaniami w zakresie neurofizjologii i mechaniki kwantowej oraz staro¿ytnymi systemami uzdrawiania.
Wœród nich metoda Sanjo, terapia czaszkowo-krzy¿owa, technika Emmetta oraz technika Bowena.
Prosimy zabraæ ze
sob¹ karimaty, wygodny
strój i ciep³e skarpetki.
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629.600
884.973
317.027
383.197
115.762
314.555
230.626
136.750

127.354
72.017
605.488
29.320

OGÓ£EM - 5.806.581 MLN Z£, W TYM DOT
ACJE - 3.846.669 MLN Z£
DOTACJE

PrzyjaŸñ przy siatce
6 listopada ub. roku po raz kolejny nauczyciele oraz sympatycy pi³ki siatkowej
uczestniczyli w miêdzynarodowych rozgrywkach trzech szkó³ partnerskich - z Niemiec,
Czech oraz Polski.
Mecze odbywa³y siê w Rumburku. Czesi
przywitali nas w odnowionej sali gimnastycznej. Szko³a otrzyma³a pieni¹dze z bud¿etu
miasta nie tylko na remont sali, w budynku
powsta³y nowe szatnie, toalety oraz prysznice. Nasi czescy przyjaciele spêdzaj¹ w odnowionym obiekcie z pewnoœci¹ du¿o czasu,
poniewa¿ kolejny raz w ich rêce trafi³ puchar
za I miejsce. My po 0:2 z Czechami i 1:2
z Niemcami zajêliœmy III miejsce.
Ale nie wygrana jest tutaj najwa¿niejsza.
Podczas wspólnego poczêstunku, kolejny raz
mieliœmy okazjê do wspólnego spotkania,
wspólnych rozmów i wymiany pogl¹dów
w ró¿nych kwestiach, tak¿e tych dotycz¹cych
bie¿¹cych problemów, z jakimi boryka siê
obecnie Unia Europejska.
Arleta Wolanin

OTO JEST PRZYCZYNA
Ile nóg ma stonoga?
Dlaczego osio³
g³upi ma byæ?
Co myœli myœliwy,
gdy poluj¹ na niego?
Po co cytryna jest kwaœna,
a wisienka na torcie?
Dlaczego zêby siê szczerzy,
a myœli wypacza?
Dlaczego jedni k³ami¹,
a bogaci mijaj¹ siê z prawd¹?
Dlaczego „pomrocznoœæ jasnej”
nie dla wszystkich jest?
I kto pochowa
tego ostatniego?!
- A co?
- Gdzie?
- I po co?
¯EBY CIÊ £ATWIEJ
ZJEŒÆ – KAPTURKU!
Jacek Olszewski

Zgodnie z kolêdnicz¹ tradycj¹

Najbli¿sze zajêcia odbêd¹ siê 11, 16, 19, 23 i 25 lutego.

TY TE¯ MO¯ESZ POMAGAÆ
Zdecyduj o pozostawieniu 1% w naszym mieœcie
wspieraj¹c dzia³alnoœæ

Fundacji na Rzecz Rozwoju Spo³ecznoœci Lokalnej
„Œwieradów – Czerniawa”
Fundacja na Rzecz Rozwoju Spo³ecznoœci Lokalnej „Œwieradów – Czerniawa” bêd¹ca
organizacj¹ po¿ytku publicznego, zwraca siê z proœb¹ o wsparcie dzia³alnoœci naszej
organizacji, poprzez przekazanie 1% podatku nale¿nego bud¿etowi pañstwa. Nale¿y jedynie, w sk³adanym rocznym zeznaniu podatkowym o wysokoœci osi¹gniêtego dochodu,
wpisaæ pe³n¹ nazwê naszej organizacji oraz numer, pod którym zosta³a zarejestrowana
w Krajowym Rejestrze S¹dowym (KRS):

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Spo³ecznoœci Lokalnej
„Œwieradów – Czerniawa”

KRS nr 0000105404
1% podatku nie wp³acasz na konto organizacji po¿ytku publicznego ani nie ponosisz
¿adnych kosztów jego przekazania, bo zrobi to za Ciebie Urz¹d Skarbowy - pomagasz, nic
przy tym nie trac¹c - a Twoje dobro procentuje! Nawet najmniejsza kwota 1% jest ogromnym wsparciem lokalnych dzia³añ.
Œrodki dotychczas otrzymane przeznaczane by³y na organizacjê imprez: „Czerniawa,
jaka strawa?”, „Czerniawskie grillowanie”, organizacjê pleneru rzeŸbiarskiego przy Czarcim M³ynie i wielu innych. Otrzymane kwoty, które zasil¹ konto fundacji, pozwol¹ nam
w bie¿¹cym roku kontynuowaæ dzia³ania w zakresie promocji Œwieradowa-Zdroju.
Za okazan¹ ¿yczliwoœæ z góry dziêkujemy prezes fundacji Ma³gorzata Gettner

8 stycznia w Miejskim Zespole Szkó³ po
raz XVIII zorganizowany zosta³ Otwarty Przegl¹d Kapel Kolêdniczych, w którym wziê³o
udzia³ 9 zespo³ów. Jury w sk³adzie: Urszula
Romanowicz, Waldemar Mazurkiewicz i Ryszard Dembiñski - ocenia³o ogólny wyraz artystyczny, stroje, nawi¹zanie do tradycji,
dykcjê i nowatorstwo. Po podsumowaniu
wyników wytypowano zwyciêzców i przyznano wyró¿nienia, a klasyfikacja koñcowa
przedstawia siê nastêpuj¹co:
Zespo³y przedszkolne i szkolne – grupa
najm³odsza:
I – „Leœne Ludki” (opiekun Danuta Mosiewicz); II – „Biedronki” (Wanda RzeŸnik);
III - „Mali Kolêdnicy” (Agnieszka FehringDworak); IV nagroda „Wêdruj¹ce Pierwszaki” (Anna Karolczyk).
Zespo³y szkolne – grupa œrednia:
I nagroda – zespó³ kl. IIa (Anna ¯o³nierek) - fot. powy¿ej; II - zespo³y klas IIIb i IIIa
(Gra¿yna Kasprzak i Teresa Fierkowicz).
Zespo³y szkolne – grupa starsza: I – zespó³ kl. VIb (Arleta Wolanin); II – zespó³ kl.
VIa (Katarzyna Luto-Przybylska).
Wyrazy uznania za role w przedstawionych widowiskach kierujemy pod adresem
wykonawców:
- Jacka Szaniawskiego, Zofii Salawy, Amelii Leszczyñskiej, Oliwiera Burawskiego, Bartosza Jednowskiego, Filipa Daszki, Oliwii G³adzik, Oliwiera Leszczyñskiego, Aurelii Wasilczenko i Dominiki Tarach - za wykonanie literackie i stroje;
- Antoniego Ba³y, Katarzyny Marcinkowskiej, Sebastiana Sokolaka, Anny Jab³onow-

skiej, Kacpra Baudura i Jakuba Jankowskiego - za stroje;
- Michelle Dzier¿êgi, Zuzanny Afickiej,
Huberta Dziedziñskiego - za stroje i œpiew;
- Katarzyny Salawy - za œpiew i wykonanie literackie;
- Konrada Jasku³owskiego, Oliwii Ganuszewicz i Marcela Jurkiewicza - za ekspresjê
artystyczn¹.
Serdecznie dziêkujemy dzieciom i m³odzie¿y - za zaanga¿owanie w ochronê przed zanikaniem zwyczaju kolêdowania oraz pielêgnacjê tradycji œpiewania kolêd i pastora³ek, nauczycielom - za przygotowanie zespo³ów,
a sêdziom - za podjêcie siê najtrudniejszego
zadania, jakim jest ocenianie i dokonywanie
wyborów.
Organizatorzy podziêkowania kieruj¹ te¿
do Henryka Dumina, jurora zesz³orocznego
Przegl¹du, którego cenne uwagi i warsztat
zorganizowany w Bogatyni spowodowa³y, ¿e
opiekunowie przygotowali wystêpy zgodnie
z tradycj¹ kolêdnicz¹. Dowodem przemian jest
pojawienie siê postaci gospodarza, turonia,
zabawnego diab³a oraz gwiazdy. Sukienki komunijne pojawia³y siê z rzadka, zaœ atrybuty
wskazywa³a grana postaæ.
TF
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Pisarka ze Szklarskiej Porêby

25 stycznia Joanna Maria Chmielewska
spotka³a siê z naszymi czytelnikami i przedstawi³a bardzo osobist¹ ksi¹¿kê „Pod Wêdrownym Anio³em” (pachn¹c¹ jeszcze, gdy¿
w ksiêgarniach pojawi³a siê 13 stycznia).
Autorka z mê¿em przyjecha³a przed czasem,
szybko za³atwiliœmy sprawy formalne, gdy¿
od razu ksi¹¿ki autorki zosta³y wykupione
i ustawi³a siê kolejka po autografy. Pani Joanna rozpoczê³a od osobistego wyznania, ¿e
ta najnowsza, „Pod Wêdrownym Anio³em”,
wydana przez Wydawnictwo MG, opowiada
o drodze, która przywiod³a j¹ do Szklarskiej
Porêby.
I rozdzia³ rozpoczê³a: To jest moja opowieœæ, chocia¿ ca³a nasza rodzina uczestni-

25 lutego o godz. 1530 serdecznie zapraszamy do Izerki na XXVII spotkanie
z cyklu „Dobra ksi¹¿ka
i kawa”.
Naszym goœciem bêdzie
Magdalena Olszewska, t³umaczka i lokalna tropicielka ciekawostek, tajemnic i historii Bad
Flinsberg. Temat wyk³adu: Bad
Flinsberg to nie tylko kurort...
- czêœæ II.
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czy³a w tych samych wydarzeniach, ka¿de
z nas opowiedzia³oby pewnie trochê inn¹
historiê”.
W III rozdziale przyznaje siê do zwi¹zków
ze Œwieradowem: opisa³a, jak z mê¿em szukali
dla siebie domu, w koñcu, jak wiemy, wybrali
dom w Szklarskiej Porêbie.
W ksi¹¿ce zdradza sekrety powstawania
swoich ksi¹¿ek, w tym bardzo i u nas popularnej „M¹¿ zastêpczy”. Jak sama napisa³a:
³atwo nie jest, bo po pierwsze bohater jest
facetem, a jak tu mêsk¹ psychikê poj¹æ, po
drugie - m¹¿ zastêpczy wszystko potrafi naprawiæ.
Na szczêœcie ma mê¿a, który œwietnie zna
siê na remontach. Pan Jurek tylko uœmiecha³

Komisja w sk³adzie: ksi¹dz Wies³aw i
Beata Bielak (na zdjêciu z prawej) - oceni³a
prace w konkursie plastyczno- technicznym
„Kochamy Anio³y”. Wikary powiedzia³:
- W okresie Narodzenia Pañskiego, kultywuj¹c tradycje ingerencji anio³ów w ¿ycie
cz³owieka zorganizowaliœmy kolejny konkurs poœwiêcony tematyce stworzeñ Bo¿ych.
Po g³êbokim zastanowieniu komisji zosta³y
wy³onione najpiêkniejsze prace, które zachwyci³y aspektem zewnêtrznym i pomys³owoœci¹. Dziêkujemy wszystkim za kreatywny udzia³ w konkursie i ¿yczymy w dalszym
ci¹gu owocnych sukcesów. Niech anio³owie chroni¹ was na kolejnych etapach waszego dorastania i dojrzewania w wierze,
bo to, co najpiêkniejsze, jest niewidoczne
dla oka cz³owieka.
W kategorii prac plastycznych przyznano jedno pierwsze miejsce - dla Oliwii Olkowskiej. Wyró¿nienia uzyskali: Patryk Podolski
z mam¹, Jagoda Œnie¿ek, Hania Pó³torak, Zu-

do ¿ony, zdaj¹c sobie sprawê, ¿e jego umiejêtnoœci techniczne przyda³y siê przy tworzeniu powieœci.
Tworz¹c najnowsz¹ powieœæ zagl¹da³a nie
tylko w g³¹b swojej duszy, ale tak¿e do ró¿nych domów w Szklarskiej Porêbie, jak do
Wlastimilówki, w której mieszka³ Wlastimil
Hofman, „Artysta chodz¹cy wiecznie z g³ow¹
w chmurach” i o³ówkiem w rêku, malarz anio³ów i dzieci, zawsze gotów podzieliæ siê tym,
co ma z ludŸmi i mieszkañcami lasu: Dom by³
zawsze otwarty”.
J. M. Chmielewska jest zafascynowana
przesz³oœci¹ Szklarskiej Porêby i histori¹ jej
mieszkañców. Odwiedza³a Dom Hauptmannów, M³yn £ukasza, ruiny domu Sztaudyngera itd., a wszêdzie s¹ opowieœci, które siê
wydarzy³y, gdzie realnoœæ z fikcj¹ siê przeplata.
Pisarka odpowiada³a jeszcze na liczne
pytania, w tym nie mog³o zabrakn¹æ tego
o nazwisko, gdy¿ ma takie samo jak autorka
powieœci kryminalnych „Lesio”, „Klin” czy
„Wszystko czerwone”. Oczywiœcie, zbie¿noœæ nazwiska jest czysto przypadkowa!
Po¿egnana gromkimi brawami, podziêkowa³a swoim czytelnikom za spotkanie, a mi³ym akcentem dla pani Joanny by³a przygotowana niespodzianka przez nasz¹ m³od¹ czytelniczkê z gimnazjum, Karolinê Salawê, która wrêczy³a piêknego, wykonanego przez siebie na drewnie lawendowego anio³a i da³a jej
do oceny swoj¹ debiutanck¹ powieœæ. Co

z tego wyniknie? To ju¿ bêdzie tajemnica.
My zapraszamy do Izerki, gdy¿ na naszych czytelników, starszych i m³odszych,
czekaj¹ ksi¹¿ki Joanny Marii Chmielewskiej.
Dla dzieci: Niebieska niedŸwiedzica, Historia srebrnego talizmanu, Neska i srebrny talizman, Muszla, Rêcznikowiec.
A dla doros³ych: Sukienka z mgie³, Karminowy szal, M¹¿ zastêpczy.
Krystyna Piotrowska

Anielska IZERKA

zanna Dyjur, Wojciech Lonycz, Antonina
Wasilewska, Julia Wasilewska oraz Gabrysia
i Joanna Jachimowskie.
Ponadto jedna z czytelniczek „Izerki” przyzna³a w tej kategorii indywidualn¹ nagrodê
dla Justyny Lonycz.
Nagrodê specjaln¹ otrzyma³a Marianna
Kralewska za makatkê z Anio³em i za Szyde³kowego Anio³a (ten zosta³ przekazany na licytacje dla Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej
Pomocy).
W kategorii prac technicznych: I - Tobiasz

Rudnicki i Ewa Rudnicka; II- Joanna Adam;
III - Dominik Feliñski, Michelle Dzier¿êga oraz
S³awomir, Agata i Jacek Szaniawscy; IV - Karolina Salawa; V - Oliwia Osiñska i Blanka
Maroñ; VI – Julia Romanów; VII – B³a¿ej Pal,
VIII- Natalia Szelestowska i Dominika Dziemitko; IX – Natalia Kotlarek; X - Piotr Mazur.
Wyró¿nienia otrzymali tak¿e: grupa przedszkolna „Skrzaty” i „S³oneczka”, „Gniazdko”
z Mirska oraz 6-osobowa grupa dzieci z klasy
IIa.
Gratulujemy zwyciêzcom.
KP

22 stycznia odby³o siê V spotkanie Izerskiego Klubu Miêdzypokoleniowego. Pierwszym wyk³adowc¹ by³ opiekun Czarciego M³yna, w³aœciciel strony cynamonowachata.pl - Piotr Bigus, który zainaugurowa³ cykl „Zdrowie na talerzu”. Tego dnia opowiedzia³ o wypieku chleba oraz o zdrowych dodatkach typu pasty i terriny.

Zdrowie na talerzu

COŒ SIÊ TLI
O TRUDNEJ mi³oœci
trudno jest pisaæ,
mo¿e dlatego
na odleg³oœæ
armatniego strza³u
przemilczasz uczucie
do Ojczyzny;
a mimo tego – to Ona
- bo kocha inaczej? z Wiosn¹ zaprosi ciê
na BAL,
ucztê wœród kwiatów
i pszczó³ migotania:

Odby³a siê, oczywiœcie, degustacja chleba z pysznymi pastami
do wyboru. Wszystko by³o przepyszne i wcale nietrudne do zrobienia. Receptury udostêpni³ nasz
goœæ, a my wszyscy, po zjedzeniu
chleba z dodatkami (w tym by³a te¿
pachn¹ca konfitura z pomarañczy
z nut¹ cynamonu), nabraliœmy
ochoty, aby samemu spróbowaæ
zrobiæ przepyszny chleb dro¿d¿owy pszenny z terrin¹ serow¹, na
któr¹ podajemy przepis.
Sk³ad: 3 serki (po 100 gram) topione, sok z pó³ cytryny, serek œmietankowy (100 gram), kilkanaœcie oliwek (zielonych i czarnych), pó³ litra

œmietany 30%, 2 ³y¿ki kaparów,
2 z¹bki czosnku, pó³ czerwonej papryki, pó³ ³y¿eczki soli, po 5 ³y¿ek
kukurydzy i groszku z puszki, 6 ³y¿eczek ¿elatyny, œwie¿o posiekana
pietruszka, pieprz do smaku.
¯elatynê rozpuœciæ w 100 ml
wrz¹tku i dodaæ do serków. Ucieraæ

27 stycznia zespó³ wyst¹pi³ na
przes³uchaniach konkursowych (w
Pañstwowej Szkole Muzycznej II
stopnia w Kaliszu). Prezentacja wypad³a bardzo dobrze, ale i konkurenci byli silni (m. in. zespo³y

Krystyna Piotrowska

Jesteœ tym, co pamiêtasz
Po takich smakowitych k¹skach
przy herbacie lub kawie wys³uchano drugiego wyk³adu Justyny Golanowskiej, a w³aœciwie kontynuacji
opowieœci o Sherlocku Holmesie
i zaginionym naszyjniku.
Kto ukrad³ naszyjnik? Ró¿ne
by³y hipotezy, podejrzenia wœród
uczestników, a czy zosta³a rozszyfrowana zagadka? Niestety, nie,

I nagle: Polska i harfa eolska,
po prostu cud jak z nut *
Zespó³ Muzyki Dawnej TIBORYUS, graj¹cy w sk³adzie: Sara Kotlarek (œpiew, viola da gamba), Katarzyna Kudyba (œpiew, viola da
gamba), Kasia Salawa (œpiew, flet
pod³u¿ny), Jakub Stroñski (œpiew,
bêben), a prowadzony przez Ryszarda Dominika Dembiñskiego,
wyst¹pi³ podczas XXXVIII Ogólnopolskiego Festiwalu Zespo³ów
Muzyki Dawnej SCHOLA CANTORUM w Kaliszu (pod patronatem
m. in. Ministra Edukacji Narodowej,
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego).

blenderem na g³adk¹ masê, na koniec dodaæ warzywa i wymieszaæ
³y¿k¹. Prze³o¿yæ do keksówki wy³o¿onej papierem do pieczenia i odstawiæ do stê¿enia do lodówki na
3 godziny (najlepiej na noc).

z Kalisza, Gdañska czy Mielca).
W sobotê 30 stycznia w kaliskim teatrze, odby³ siê koncert fina³owy, w obecnoœci przedstawicieli w³adz miasta i ministerstw. Podczas tego koncertu og³aszane s¹
wyniki i ku zdumieniu œwieradowian
okaza³o siê, ¿e zdobyli 1. miejsce
i trofeum - „Z³ot¹ Harfê Eola” (na
zdjêciu prezentuje j¹ Sara Kotlarek).
Jak na trzeci start TIBORYUSA
w kaliskim festiwalu (w dwóch po-

gdy¿ pamiêæ ludzka ma ró¿ne oblicza: jest krótkotrwa³a, przemijaj¹ca,
proceduralna, autobiograficzna, automatyczna. Postacie z balu przes³uchane przez Sherlocka nie pomog³y w œledztwie, tak jak wœród nas
s³uchaj¹cych nie by³o zgodnoœci.
Ka¿dy z nas co innego pamiêta,
gdy¿ jesteœmy tym, co zapamiêtujemy.
przednich m³odzi muzycy zdobywali „Br¹zowe Harfy”) - sukces
ogromny!
Znacz¹co poprawi³ te¿ swój
dorobek R. Dembiñski zdobyty na
SCHOLA CANTORUM , który do
5 „Z³otych Harf” dorzuci³ szóst¹.
Pozosta³e laury to Grand Prix,
2 „Srebrne Harfy”, 4 „Br¹zowe” i dodatkowo - puchar Ministra Edukacji Narodowej dla najlepszego dyrygenta festiwalu. (RDD)

* Powy¿szy tytu³ zaczerpniêty
zosta³ z wiersza Konstantego
Ildefonsa Ga³czyñskiego pt.
„Liryka, liryka, tkliwa dynamika”

K¹cik gier planszowych
Wprowadzamy
gry edukacyjnorozrywkowe do
us³ug naszej wypo¿yczalni. Uwa¿amy, ¿e jest to œwietna zabawa dla
dziecka i jego kolegów, ale te¿ i dla
ca³ej rodziny. Na
pocz¹tek dysponujemy 19 grami dla
graczy w ka¿dym wieku.
Naszym zamiarem jest rozwijanie wœród dzieci i m³odzie¿y jednej
z podstawowych form rozrywki,
jak¹ s¹ gry. Gry planszowe nie wymagaj¹ internetu, energii, wystarczy tylko wybraæ jedn¹ z nich, wypo¿yczyæ (patrz na „Spis gier edukacyjno – planszowych” na naszej
stronie mbpswieradow.com.pl).

Gry bêd¹ stale wzbogacane
o nowe tytu³y. Uwa¿amy, ¿e warto
siê przekonaæ, jak wci¹ga œwiat gier,
które mog¹ siê staæ alternatyw¹ dla
komputera i telewizji. Ucz¹ cierpliwoœci, logicznego myœlenia, koncentracji, refleksu, a przede wszystkim kreatywnoœci.
Zapraszamy dzieciaki do „K¹cika gier planszowych”

1.

setki miejsc tam bêd¹
(i œmia³o, i uœmiech,
kapsli eksplozje)
i tysi¹c potraw
ze szczawiu - - Zawsze mog³o byæ gorzej wierzysz?
eee…
***

Twoje serce bije
jak ulicznik;
Nie boisz siê snów,
nie zwa¿asz na jutro
i telewizyjnego wizjonera
z wylinia³ym kotem.
W pogardzie masz
TU i TERAZ,
wykpiony przez
rzeczywistoœæ,
tym samym
odwdziêczasz siê,
st¹œd og³oszenie:
„Panu A.S. odpowiadam:
i Pan mnie te¿!”
Twoje serce
jak ulicznik bije,
nie skreœli go NIKT i NIC,
dopóki jest jeszcze
w tobie
fragment legendy
urwanego poematu - - Jacek Olszewski

Pszczelarzenie trudne spe³nienie

16 stycznia w ,,Czarcim M³ynie”
odby³o siê noworoczne spotkanie
pszczelarzy z burmistrzem Rolandem Marciniakiem. W spotkaniu
udzia³ wziêli cz³onkowie Miejskiego Ko³a Pszczelarzy w Œwieradowie-Zdroju oraz zaproszeni goœcie:
Jan Okulowski - prezes Regionalnego Zwi¹zku Pszczelarzy w Jeleniej Górze, Antoni Martyniak - mistrz
pszczelarski, prezes Ko³a Pszczelarzy w Bolkowie, laureat konkursu
na Wzorow¹ Pasiekê Dolnego Œl¹ska, oraz Ryszard Su³kowski – producent sprzêtu pszczelarskiego
z Bolkowa. Byli równie¿ obecni
uczestnicy kursu pszczelarskiego,
organizowanego przez Urz¹d Miasta, który obecnie odbywa siê w
Centrum Edukacji Ekologicznej
Natura 2000 ,,Izerska £¹ka”. By³a
wiêc okazja do poznania siê i dyskusji pomiêdzy obecnymi i przysz³ymi hodowcami pszczó³. Z³o¿one zosta³y deklaracje zwi¹zane
z mo¿liwoœciami odbycia praktyk
pszczelarskich, a przy tradycyjnej
lampce szampana sk³adane by³y
¿yczenia i podziêkowania za istniej¹c¹ wspó³pracê.
Uczestnicy spotkania mieli te¿
okazjê wys³uchania wyk³adu na temat chorób pszczó³, który przygotowa³ Antoni Martyniak. Liczba
osób bior¹cych udzia³ w zorgani-

zowanym kursie pszczelarskim
œwiadczy o rosn¹cym zainteresowaniu hodowl¹ pszczó³, co na pewno
cieszy. Na terenie gminy i okolicznych miejscowoœci pojawiaj¹ siê
nowe pasieki.
Warto wiêc przypomnieæ podstawowe warunki obowi¹zuj¹ce
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.
O trudnej sztuce pszczelarzenia
i o podstawowych zasadach obowi¹zuj¹cych w hodowli pszczó³ napiszemy w nastêpnych wydaniach
„Notatnika”.
Eugeniusz Grabas - Prezes
Miejskiego Ko³a Pszczelarzy
w Œwieradowie -Zdroju

2.
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M¹kê mo¿na dzieliæ ze wzglêdu na ró¿ne cechy, jednak najbardziej popularnym jest podzia³ na m¹ki chlebowe i niechlebowe.
W pierwszej kategorii przoduj¹ m¹ka pszenna i ¿ytnia i to z nich najczêœciej piecze siê chleb.

Wszystko o m¹kach

M¹ki niechlebowe uzyskiwane s¹ z innych zbó¿
oraz roœlin. S¹ one bogate w ró¿ne wartoœci od¿ywcze, szczególnie cenione przez osoby z celiaki¹ oraz
wszystkich, którzy s¹ na diecie bezglutenowej. I tak
w tej kategorii znaleŸæ mo¿na nastêpuj¹ce rodzaje
m¹ki: ziemnmienna, gryczana, jaglana, kukurydziana, ry¿owa, owsiana, z ciecierzycy, sojowa, migda³owa, kokosowa, kasztanowa, z amarantusa, z komosy ry¿owej, z pestek dyni, z pestek s³onecznika,
z orzechów arachidowych.
Coraz ³atwiej o takie wynalazki, nawet w naszych
lokalnych sklepach. Jednak to, co jest najbardziej
popularne, to m¹ka pszenna i ¿ytnia. M¹ki te maj¹
równie¿ swój podzia³ i tym razem nastêpuje on ze
wzglêdu na gruboœæ przemia³u, w zale¿noœci od tego,
jak drobno zmielone i jak dobrze oczyszczone zostanie ziarno.
Delikatniejsz¹ i bielsz¹ m¹kê pozyskuje siê g³ównie z wewnêtrznej czêœci ziarna - tzw. bielma. W ciemniejszych m¹kach, np. razowej, oprócz bielma znajdziemy równie¿ fragmenty jego zewnêtrznej warstwy
- tzw. okrywy owocowo-nasiennej. Mniej oczyszczone m¹ki s¹ przez to bogatsze w cenne dla naszego
zdrowia sk³adniki, np. b³onnik i minera³y.
Typ 450 – tortowa:
tortowa idealna do ciast biszkoptowych i ucieranych.
Typ 500 – krupczatka
krupczatka: najlepsza m¹ka do
ciast kruchych i pó³kruchych.
Typ 500 – wroc³awska lub poznañska
poznañska:
doskona³a do ró¿nego rodzaju ciast wymagaj¹cych
kleistoœci: klusek, pierogów, naleœników, ciast pó³francuskich oraz do zagêszczania zup i sosów.
Typ 550 – luksusowa
luksusowa: najciemniejsza z m¹k
o niskim typie, przeznaczona g³ównie do ciasta
dro¿d¿owego, p¹czków, faworków i innych wyrobów sma¿onych na g³êbokim t³uszczu. Œwietnie nadaje siê tak¿e do ciasta na pierogi, naleœniki i makaron.
Typ 650 – bu³kowa
bu³kowa: z niej mo¿na piec domowe bu³ki, bagietki i jasne pieczywo.
Typ 750 – chlebowa
chlebowa: jest ciemniejsza. Idealna do wypieku chleba i ciasta na pizzê.
Typ 1450 – sitkowa
sitkowa: ciemna, mielona z pe³nego ziarna. Doskona³a do chleba.
Typ 1850 – graham
graham: pe³noziarnista m¹ka,
ma nieco ni¿szy typ ni¿ razowa, dlatego jest delikatniejsza. Nie brak w niej jednak otrêbów i b³onnika.
Stosuje siê j¹ do wypieku chleba, ale równie¿ s³od-

kich wypieków.
Typ 2000 – razowa:
razowa ciemna m¹ka pe³noziarnista, zwana równie¿ œrut¹ chlebow¹. Miele siê
j¹ z ca³ych ziaren i nie przesiewa, st¹d du¿a zawartoœæ otr¹b. Stosuje siê j¹ do wypieków pieczywa
pe³noziarnistego, czêsto mieszaj¹c z innymi typami
m¹ki.
Wydawa³oby siê, ¿e jak kupujemy m¹kê w sklepie, mamy jej tam ca³e 100 proc., ale jednak niezupe³nie. Dobieraj¹c m¹kê do domowych wypieków
kierujemy siê w³aœnie jej typami, ale w piekarnictwie
przemys³owym to jednak niewiele. ¯eby by³o wiêcej, lepiej i taniej, do m¹ki ju¿ na etapie jej mielenia
dodaje siê mnóstwo ró¿nych sk³adników. S¹ to:
enzymy (amylazy, hemicelulazy, oksydazy, proteazy),
kwas askorbinowy, wybielacze, lecytyna, produkty
s³odowe, utleniacze, zmiêkczacze ciasta, regulatory
kwasowoœci... Ca³kiem sporo mo¿na ich znaleŸæ
w takiej kilogramowej torebce. Czy to wszystko jest
zdrowe – w¹tpliwe, ale nikt nam o tym nie chce
powiedzieæ. Rezultat jest taki, jak kiedyœ œpiewa³a
Joanna Rawik: „Nie z ka¿dej m¹ki bêdzie chleb”.
W naszym m³ynie m¹ka jest i to bardzo dobra,
ale … zawsze musi byæ jakieœ „ale”. Przemierzaj¹c
dziœ okoliczne pola, ze œwiec¹ mo¿na szukaæ upraw
zbó¿. Ani pszenicy, ani ¿yta, ani nawet owsa nie
uœwiadczysz. Pamiêtam, ¿e jako dzieci bawiliœmy
siê w ³anach pszenicy, tak wysokiej, ¿e razem z rowerem mo¿na siê by³o w nich schowaæ. Dziœ w tym
samym miejscu, gdzie na wietrze falowa³y z³ociste

„S£ONECZKO” ZAPRASZA
Drodzy Rodzice, zapraszamy do zapisania dzieci
do naszego przedszkola. Zachêcamy do
wspólnej przygody z nauk¹ i zabaw¹
wszystkie dzieci. Przedszkole niepubliczne „S³oneczko” zosta³o stworzone
z myœl¹ o dzieciach i rodzicach, którzy
ceni¹ sobie najwy¿sz¹ jakoœæ edukacji.
Nowopowstaj¹ca placówka, która
rozpocznie swoj¹ dzia³alnoœæ 1 wrzeœnia br., mieœciæ
siê bêdzie przy
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ul. Rolniczej 14 w Czerniawie. Rekrutacja rozpocznie siê ju¿ 1 marca br.,
a przedszkole bêdzie czynne od godz.
700 do 1800.
Pañstwa pociechom zapewnimy: naukê jêzyka obcego, realizacjê podstawy
programowej na najwy¿szym poziomie,
opiekê wykwalifikowanej, kochaj¹cej
dzieci kadry, naukê poprzez zabawê
i dzia³anie w ma³ych grupach, wspania³e
warunki do zabawy i nauki (przyjazne
sale, wyposa¿one w nowoczesne zabawki i pomoce dydaktyczne), kameraln¹ atmosferê, plac zabaw.
Jednoczeœnie informujemy, ¿e oferta
przedszkolna bêdzie uzale¿niana od potrzeb rodziców oraz zainteresowañ dzieci.
Wiêcej informacji mog¹ Pañstwo uzyskaæ pod numerem telefonu 508 740 679
lub za poœrednictwem poczty elektronicznej sloneczko.swieradow@op.pl

Wokó³

Dzieñ wiedzy
o pingwinach

m³yna
³any, wyrós³ las ( i to taki, który sam siê zasia³, bez
ingerencji leœników). Skoro wiêc tak wygl¹da okolica, to trudno siê dziwiæ, ¿e do m³yna nikt nie chce
przyje¿d¿aæ, bo i z czym? Jak w dawnych czasach
wyginê³y dinozaury, tak w obecnych rolnicy.
Wiêc nasz m³yn na tê chwilê nic nie mieli, bo
rolników i zbo¿a brak. Dlatego nawi¹za³em wspó³pracê z m³ynem w Siedlimowicach nieopodal Wroc³awia, gdzie rolnicy jeszcze s¹ i zbo¿e te¿. Jego
w³aœciciel, Witold Markiewicz, przerabia jeszcze setki ton zbo¿a, a jego ¿ona jest mistrzyni¹ w pieczeniu
ciasta z… kaszy manny. W tamtych okolicach rolnictwo jeszcze istnieje, dziêki temu mamy m¹kê, i to

bardzo dobr¹.
Podsumowuj¹c, zachêcam do szukania dobrej
m¹ki, a zw³aszcza do wykorzystywania m¹k ciemnych, pe³noziarnistych, gdy¿ posiadaj¹ one wiêcej
witamin i sk³adników od¿ywczych. Wiêc nastêpny
raz robi¹c np. naleœniki, zamiast zwyk³ej bia³ej m¹ki
u¿yjmy tej z pe³nego przemia³u.
Piotr Bigus

Z okazji Walentynek dla wszystkich mi³oœników dobrego chleba
- wiersz o mi³oœci i o chlebie.

Grupa szkolna klasy I-III ze ŒwieradowaZdroju odwiedzi³a „Izersk¹ £¹kê” i uczestniczy³a w prezentacji, na której to dzieci dowiedzia³y siê ciekawych rzeczy nie tylko o pingwinach, ale tak¿e o globalnym ociepleniu.
Du¿a grupa dzieci by³a ubrana w pingwinie kolory; bardzo za to dziêkujê wszystkim
nauczycielom i rodzicom, ale szczególne podziêkowania nale¿¹ siê Teresie Fierkowicz.

Zawrzyjmy Uk³ad

Zapraszamy na „£¹kê” grupy szkolne, przedszkolne na ma³¹ przygodê
z astronomi¹. Du¿y, metalowy model oraz
malowid³o przedstawiaj¹ce Uk³ad S³oneczny bêd¹ ciekawymi narzêdziami poznawczymi, pobudzaj¹cymi wyobraŸniê
i... ciekawoœæ.

Przepraszamy Nataliê Ostrowsk¹ za to, ¿e zmieniliœmy
jej nazwisko w podpisie pod
zdjêciem, na którym odbiera misia za zwyciêstwo w konkursie
na wykonanie piernikowej chatki
KROMKA CHLEBA
Tyle chcia³abym Ci powiedzieæ…
S³ów brakuje
Tyle miejsc pokazaæ…
Czasu jakoœ nie starcza
Tyle chcê Ci daæ…
A nie mam za wiele
Ale to co mam
To kochaj¹ce serce
I kromka chleba
Podzielona na pó³
dla Ciebie – Mi³y Mój
Wies³awa Maria Jaroszonek

Kurs pszczelarski ju¿ na pó³metku

Po ka¿dym seansie odcinek La Linea (ok. 2 min.).

Ferie zimowe z filmem
11 lutego, godz. 1000 - „Król Maciuœ I”,
film familijny, baœñ polska z 1957r. (90
min.).
12 lutego, godz. 1200 - „Wyspa z³oczyñców”, film przygodowy dla m³odzie¿y
z 1965 r., scenariusz Zbigniew Nienacki
(90 min.).

Dla widzów doros³ych

Na wyk³ady wytrwale uczêszcza 17 osób. Ostatnie prowadzi³ Marek Janiszewski - weterynarz. Zajêcia by³y bardzo ciekawe dotyczy³y „Chorób pszczó³” oraz „Pasiek ekologicznych”.
Szukamy zainteresowanych pszczelarzy z doœwiadczeniem i z w³asn¹ pasiek¹, którzy mogliby wiosn¹ przyj¹æ na „sta¿” (praktykê) naszych kursantów.
Proszê o kontakt w tej sprawie pod nr tel. 75 617 14 42 lub na adres mailowy k.rzeczkowska@swieradowzdroj.pl

UWAGA! Z uwagi na dodatkowe seanse filmowe organizowane podczas ferii zimowych, prezentacje programowe „Izerskiej £¹ki” odbywaæ siê bêd¹ o godz. 10 00 , 11 00 , 14 00 i 15 00 .

FINTIKLUSZKI
spektakl dla ma³ych i du¿ych.
Ma³e Mi - Wêdrowny Teatr Lalek
zaprasza do Centrum Edukacji
Ekologicznej NATURA 2000 „Izerska
£¹ka” w Œwieradowie-Zdroju,
13 lutego (sobota) o godz. 1500.
Finti... Co? Jak? Jakie trudne s³owo!
FINTIKLUSZKI - to w jêzyku mieszkañców krainy Dawno Dawno Temu po prostu drobiazgi.
Zabawne, b³yskotliwe, wzruszaj¹ce, zapomniane przypowiastki, obyczaje, wspomnienia, wierszyki i przyœpiewki, zebrane w Wêdrownym Kramie z Opowieœciami. Wskrzeszaj¹ œwiat Wielkoludów, Domowych Skrzatów, zdradzaj¹ tajemnice
powstania Skowronka… Bogactwo uniwersalnej m¹droœci ludowej ukazane przy
pomocy ró¿nych form teatru lalek, tradycyjnych zabawek, instrumentów muzycznych oraz pieœni zaaran¿owanych przez Karolinê Cich¹ - laureatkê Nowej Tradycji
2013.
Scenografia - Miko³aj Malesza, technika - Micha³ Strokowski, S³awaTarkowska.
Magdalena Foks o spektaklu: Ju¿ w wejœciu mi³e zaskoczenie. Centralne miejsce przestrzeni gry zajmuje drewniana konstrukcja - jarmarczny kram. Subtelna,
gustowna robota...
Po spektaklu proponujemy warsztaty tworzenia lalek - talizmanów (s³owiañska
tradycja mówi o tworzeniu lalek, które przynosi³y pomyœlnoœæ, chroni³y przed z³em,
a nawet spe³nia³y ¿yczenia. W szcz¹tkowej formie tradycja robienia lalek-amuletów przetrwa³a jedynie na Bia³orusi, gdzie robi siê ¿adanice i Ukrainie, gdzie powstaj¹ motanki).

Przedsiêwziêcie powsta³o przy wspó³udziale Europejskiego Funduszu Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnoœl¹skiego
na lata 2007-2013, w ramach projektu - BUDOWA CENTRUM EDUKACJI
EKOLOGICZNEJ NATURA 2000 „IZERSKA £¥KA” W ŒWIERADOWIE-ZDROJU

Repertuar
filmowy
Poranki dla najm³odszych
sobota godz. 1000
13 lutego -„Parauszek” (ok. 50 min).
20 lutego - „Zwariowane melodie”
(ok. 50 min.).
27 lutego - „Bali” (ok. 50 min.).

Pi¹tek, 12 lutego, godz. 1600 - „Boisko
bezdomnych” - dramat obyczajowy.
Sobota, 20 lutego, godz. 1530 - „Rozmowy noc¹” - komedia romantyczna
Czwartek, 25 lutego, godz. 1900. Film do
wyboru: „Amator”, „Rejs”, „Ogród Luizy”,
„Inspekcja pana Anatola”, „Nó¿ w wodzie”
(filmy polskie), „Austin Powers” (prod.
Niemcy/USA), „O czym marz¹ faceci”
(prod. USA).
Na tytu³ wybranego przez Pañstwa filmu
czekam do 23 lutego br. Propozycje mo¿na zg³aszaæ mailem:
k.rzeczkowska@swieradowzdroj.pl
lub telefonicznie pod nr. 75 617 14 42.
UWAGA! Aktualny repertuar mo¿na
sprawdziæ w zak³adce „k¹cik filmowy” na Izerskiej £¹ce (na stronie miasta swieradowzdroj.pl)

Wszystkie informacje o Izerskiej £¹ce przygotowa³a Katarzyna Rzeczkowska

Centrum Edukacji Ekologicznej
NATURA 2000 „Izerska £¹ka”
zaprasza na przygodê z astronomi¹
11 lutego (czwartek) godz. 1700.
Warsztaty z cyklu
POZNAJEMY CIA£A NIEBIESKIE
prowadzone przez astronomów
z Wroc³awia
Wyk³ad godz. 1700 - „Na krañcach œwiata". Najnowsze odkrycia dotycz¹ce Plutona,
dokonanych za pomoc¹ sondy New Horizons - poprowadzi astronom dr. Joanna Molêda-¯akowicz.
Wyk³ad godz. 1800 - „Zorze Polarne” - poprowadzi mgr. Grzegorz ¯akowicz – fizyk,
koordynator Szkolnych Warsztatów Astronomicznych.
Wyk³ady po³¹czone bêd¹ z nocnym obserwowaniem nieba przez teleskopy. Proponowany pocz¹tek obserwacji ciemnego nieba przez teleskopy godz. 1900, zakoñczenie ok.
godz. 2000 (obserwacje nieba uzale¿nione bêd¹ od pogody).

Przedsiêwziêcie powsta³o przy wspó³udziale Europejskiego Funduszu Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnoœl¹skiego
na lata 2007-2013, w ramach projektu - BUDOWA CENTRUM EDUKACJI
EKOLOGICZNEJ NATURA 2000 „IZERSKA £¥KA” W ŒWIERADOWIE-ZDROJU

Jesteœ zainteresowany nowym filmem
na „Izerskiej £¹ce”?
Informujemy, i¿ k¹cik kinowy na „Izerskiej £¹ce" odwiedzi³o ju¿ blisko 1000 osób
i cieszy siê on coraz wiêkszym zainteresowaniem. Filmy mamy doskona³e, jednak
nowych tytu³ów wci¹¿ w repertuarze nie
ma. Jeœli jesteœ zainteresowany kupnem
nowego filmu, hitu ekranowego, i udostêpnieniem go w naszej piêknej, nowoczesnej sali kinowej dla mieszkañców Œwieradowa lub np. dla w³asnych goœci, zadzwoñ pod nr 75 617 14 42 lub napisz k.rzeczkowska@swieradowzdroj.pl
Jeden oficjalny pokaz to koszt od 500
do 900 z³.
Dziêkujemy za wsparcie naszej kinowej inicjatywy.
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Wicemistrzowska siata
20 stycznia w Olszynie odby³y
siê eliminacje powiatowe uczniów gimnazjów w siatkówce
ch³opców. Œwieradowscy gimnazjaliœci wygrali po 2:0 w setach
z siatkarzami z Pisarzowic i Olszyny i przegrali 1:2 z Gimnazjum nr
3 z Lubania.
Mimo pora¿ki w ostatnim meczu nasza dru¿yna zajê³a I miejsce
w grupie i awansowa³a do fina³u powiatowego.
Turniej powiatowy z udzia³em
czterech najlepszych dru¿yn ponownie odby³ siê w Olszynie 27
stycznia. W pó³finale zawodów zawodnicy naszej szko³y pokonali
swoich rówieœników z Gimnazjum
nr 2 w Lubaniu 2:0.
Niestety, w walce o pierwsze
miejsce w powiecie nie sprostali
uczniom gimnazjum w Leœnej i przegrali 0:2, ale i tak drugie miejsce
w powiecie jest najwiêkszym osi¹gniêciem w historii szko³y w tej dys-

Br¹z na stole

cyplinie sportowej.
Reprezentacja szko³y wystêpowa³a w sk³adzie: Jakub ¯urawski,
Szymon Stachnik, Kacper Witczak,

Robert Pazowski, Jakub Gruszecki,
Szymon Chmielowiec, Sebastian
Syrewicz i Arkadiusz Dyrda.
Miros³aw Kijewski

Czerniawa te¿ na sportowo
Jesieni¹ i zim¹ nasza szko³a
w Czerniawie odnosi³a prawdziwe sukcesy w sporcie. W zawodach gminnych pi³ki no¿nej dziewczêta z naszej szko³y ( Alicja Bulera, Paula Siwczuk, Edyta Kurczewska, Martyna Pacholik, Maja Muzyka, Oliwia Bigus i Zuzanna Polañska) zajê³y I miejsce, a ch³opcy - II miejsce.
W sk³ad ich dru¿yny weszli: Aleksander
Rypicz, Gracjan Humieja, Pawe³ Nowak,
Iwan Walczak, Micha³ Dru¿ga, Krzysztof
Adamowski i Przemys³aw Poddêbski.
Poza pi³k¹ no¿n¹ gramy te¿
w tenisa sto³owego. Dziêki treningowi
i ciê¿kiej pracy dru¿yny ch³opców (Krzysztof Adamowski, Patryk Krukowski i Bartosz Ogonowski), jak i dziewcz¹t (Martyna Pacholik, Paula Siwczuk i Oliwia Bigus) odnios³y zwyciêstwo w zawodach
gminnych i awansowa³y na szczebel powiatowy. W powiecie dziewczêta zajê³y II,
a ch³opcy III miejsce.
To nie wszystko. Podczas Fina³u Centralnych Ogólnopolskich Masowych Biegów Prze³ajowych Zrzeszenia LZS, Wolbórz 2015 nasi koledzy odnieœli ogromny sukces uzyskuj¹c wysokie miejsca Micha³ Dru¿ga - 24, Gracjan £abêcki 23 i Pawe³ Nowak - 22. Wszystkim ogromnie gratulujemy i ¿yczymy kolejnych sukcesów w sporcie i nie tylko.

13 stycznia w Pisarzowicach odby³ siê fina³ powiatowy uczniów
gimnazjów w tenisie sto³owym. W zawodach uczestniczy³o siedem reprezentacji, a uczestnicz¹ce dru¿yny zosta³y podzielone na dwie grupy
eliminacyjne. Reprezentanci naszej szko³y w swojej grupie wygrali
mecze z rówieœnikami z Zarêby i Pisarzowic po 2:0 w setach i zajêli
pierwsze miejsce w swojej grupie.
W pó³finale turnieju, niestety, ulegli tenisistom z W³osienia 0:2.
W walce o trzecie miejsce w powiecie ponownie spotkali siê z uczniami
z Zarêby, których ponownie pokonali 2:0. Dru¿yna br¹zowych medalistów
powiatu lubañskiego wystêpowa³a w sk³adzie: Szymon Stachnik, Jakub
¯urawski i Arkadiusz Dyrda.
Miros³aw Kijewski

miany, obni¿enia ceny (konsument
musi wskazaæ, o ile powinna spaœæ
cena) lub gdy wada jest istotna zwrotu pieniêdzy.
1 rok od momentu zauwa¿enia
wady – w takim czasie musimy zawiadomiæ sprzedawcê o tym, ¿e produkt jest wadliwy.
14 dni - w takim czasie przedsiêbiorca musi rozpatrzyæ reklamacje klienta. W przypadku niedotrzymania tego terminu uznaje siê, ¿e
reklamacja jest zasadna.
Zwrot produktu, który po prostu nam siê nie podoba – zale¿y

Oliwia Bigus
Edyta Kurczewska

17 lutego obchodzimy Miêdzynarodowy Dzieñ Kota - w Polsce
od 2006 r., a w naszej bibliotece od
2011 r. - dlatego te¿ og³aszamy
konkurs plastyczno–techniczny
pod has³em:
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ŒWIÊTO KOTA
OBCHODZCIE
JE Z NAMI!
Wszyscy, którzy maj¹ w domu
kota i w dodatku go uwielbiaj¹,
mog¹ wykonaæ jego portret dowoln¹ technik¹ (zdjêcie, rysunek,
wydzieranka) i pokazaæ swojego
pupila szerszej publicznoœci.
Prace prosimy przynosiæ do biblioteki Izerki do 15 lutego br.
Nagrody zostan¹ wrêczone 17
lutego w szko³ach.

Kupuj taniej, ale z g³ow¹
Podczas gor¹czkowego przegl¹dania towarów warto znaæ swoje prawa i byæ czujnym, a przede
wszystkim zachowaæ zdrowy rozs¹dek.
Sprzedawca, który informuje, ¿e
„ubrania przecenione nie podlegaj¹
reklamacji” – ³amie prawo. Nawet
rzecz kupion¹ na wyprzeda¿y mo¿na reklamowaæ, chyba ¿e obni¿ka
wynika z uszkodzenia produktu,
a klient jest o tym poinformowany

– wtedy ta wada nie podlega ju¿
reklamacji.
2 lata – tyle wynosi czas na
zg³oszenie reklamacji z tytu³u rêkojmi. Reklamacjê sk³adamy w sklepie,
w którym zrobiliœmy zakupy. Najlepiej na piœmie. Kupuj¹c rzeczy na
wyprzeda¿y, z ekspozycji lub z promocji – mamy tyle samo praw, co
w przypadku zakupu po cenie regularnej.
Mo¿emy ¿¹daæ: naprawy, wy-

tylko od dobrej woli sprzedawcy.
Je¿eli sprzedawca oferuje mo¿liwoœæ zwrotu towaru, sam okreœla
warunki. Mo¿e ¿¹daæ np. do³¹czenia opakowania, metek. Wiêcej
udogodnieñ przys³uguje nam, je¿eli
dokonujemy zakupów na odleg³oœæ
(przez internet lub telefon). W takim przypadku mo¿emy odst¹piæ
od umowy bez podania przyczyny

dokoñczenie na str. 15 

niaj¹c, ¿e przed laty w otoczeniu miasta by³y wspania³e tereny do uprawiania wielu zimowych sportów: skocznie, tor
bobslejowy, sztuczne i naturalne tory saneczkowe, œcigano
siê na saniach rogatych, które ci¹gle ulepszano, by³y organizowane zawody na które przyje¿d¿a³o wielu zawodników,
a przede wszystkim nie brakowa³o publicznoœci, bywa³o nawet 10 tysiêcy widzów, którzy, gdy trzeba by³o, pomagali
przy odœnie¿aniu, jak w 1928 r., kiedy napada³o tyle œniegu, ¿e
autobus w Or³owicach by³ zakryty po sam dach, i wszyscy
³opatami pracowali, aby zawody siê odby³y.
Szkoda, ¿e ju¿ nie ma tych obiektów sportowych; jeszcze
spaceruj¹c w okolicach Czeszki i S³owaczki mo¿na napotkaæ
ich œlady, ale z roku na rok coraz mniej widaæ, a i reaktywacja
organizacji Tygodnia Sportów Zimowych by³aby trudna, g³ównie ze wzglêdu na brak œniegu.
Opowieœci Magdy mog³yby siê jeszcze rozwijaæ, gdy¿
zawsze zostaje niedosyt, nastêpne równie¿ jest tajemnicze,
gdy¿ bêdzie ci¹g dalszy opowieœci o Bad Flinsberg, który by³
nie tylko kurortem... (KP)
Zdjêcia pochodz¹ ze zbiorów M. Olszewskiej. Na poprzedniej stronie na fotografii z lewej uwidoczniono uczestników skijöringu, czyli jazdy na nartach za motocyklem
(w tle widaæ zarysy dzisiejszego hotelu Kaja). Œwieradów
by³ pionierem w tej dyscyplinie sportu, jako ¿e w³aœnie

Co wynika z rankingu...
Dokoñczenie ze str. 2
wymieniany) jest 130. w Polsce (ale te¿ 10. w województwie) - 52 pkt.
(przez rok awans o 32 miejsca, w poprzednim z kolei spadek o 65
pozycji). Preferowany dawniej „Norwid” (bo dziœ ju¿ jakby zapomniany
lub niechciany, 24. miejsce na liœcie dolnoœl¹skiej) – 358. (41,84 –
przez rok w dó³ o 54 miejsca!).
Rewelacja ubieg³orocznego rankingu - LO w Szklarskiej Porêbie,
które w ub. roku znalaz³o siê na 233. miejscu (wczeœniej poza piêæsetk¹), spad³o a¿ na 365. pozycjê (41,68), a w regionie jest 25.
Na 418. miejscu znalaz³o siê LO im. A. Mickiewicza w Lubaniu
(40,76 – w górê o 52 miejsca). Na Dolnym Œl¹sku miejsce 33.
Mirska na liœcie krajowej nie by³o i nie ma. Rok temu 49.
w regionie, obecnie poza rankingiem (lista regionalna liczy tylko 50
liceów).
Wœród techników (oceniono ich 300) wygra³o Technikum Nowoczesnych Technologii w Kleszczowie (100 pkt). Mo¿na w tym przypadku mówiæ o swoistym fenomenie, bo szko³a dzia³a dopiero siódmy
rok, a pierwsi absolwenci opuœcili jej mury przed trzema laty (i placówka wtedy od razu wskoczy³a na 9 miejsce), gdyby nie fakt, ¿e technikum
wraz z LO finansowane jest przez gminê (najbogatsz¹ w Polsce), która
liczy sobie o tysi¹c mieszkañców wiêcej ni¿ Œwieradów, ale na oœwiatê
wydaje trzykrotnie wiêcej od nas! Dlatego staæ ich na wyposa¿enie
technikum (które kszta³ci jedynie mechatroników) w pomoce dydaktyczne, jakimi nie dysponuj¹ nawet nowoczesne zak³ady przemys³owe
w niebiednym przecie¿ regionie be³chatowskim.
Na kolejnych miejscach listy tylko nieznaczne korekty; ubieg³ow terminie 14 dni od otrzymania towaru.
Dowód zakupu – jest pomocny do zg³oszenia reklamacji.
Najprostszym jest paragon, który powinniœmy dostaæ od ka¿dego sprzedawcy, nawet handluj¹cego na bazarze. Ponadto
– dowodem zakupu mo¿e byæ te¿ potwierdzenie p³atnoœci
kart¹, wyci¹g z konta, faktura, a nawet zeznania osób, które
nam towarzyszy³y podczas zakupów.
Zwracajmy uwagê równie¿ na sztuczki sprzedawców:
5,99 z³ brzmi lepiej ni¿ 6 z³ - magiczne koñcówki 99 groszy,
odpowiednie u³o¿enie towarów na pó³ce, muzyka, du¿e koszyki – to sztuczki sprzedawców, których nie zawsze jesteœmy œwiadomi, a ich celem jest zachêcenie do kupowania.
Warto poznaæ choæby niektóre z nich.
Inne ceny - zdarzaj¹ siê ró¿nice w cenach podanych przy
towarze z cenami zakodowanymi w kasie. Pamiêtajmy: cena
podana na pó³ce lub na metce jest obowi¹zuj¹c¹. W zwi¹zku
z tym mamy prawo kupiæ produkt po tej w³aœnie cenie.
Gratisy musz¹ byæ bezp³atne jednak w rzeczywistoœci za
taki prezent albo musimy zap³aciæ albo okazuje siê, ¿e zakup
towaru bez upominku jest znacznie bardziej op³acalny. Zda-

Bad Flinsberg to nie tylko kurort (I)
Dokoñczenie ze str. 16
u nas w 1927 r. odby³y siê pierwsze oficjalne mistrzostwa Niemiec skijöringowców.
U nas z tej tradycji nie zachowa³o siê nic,
a tymczasem Karpacz od piêciu lat organizuje miêdzynarodowe zawody w tej dyscyplinie.
Podobnie sprawa siê ma z saniami rogatymi, niegdyœ wizytówk¹ naszych gór (fotografia po prawej zosta³a zrobiona przy
nieistniej¹cym schronisku Iserkammbaude
na Polanie Izerskiej), które dziœ mog³yby byæ
izersk¹ atrakcj¹, a tak s¹ karkonosk¹ - miêdzynarodowe zjazdy na saniach rogatych
(powy¿ej sztolni) od kilkunastu lat rozs³awiaj¹ Kowary.
Na zdjêcie bobsleja (z prawej) mo¿emy
sobie popatrzeæ z ³ezk¹ w oku, tak jak i na
skoczków narciarskich: nie ma œladu po torach - saneczkowym i bobslejowym, ani po skoczniach narciarskich.

roczny lider (i sprzed dwóch lat) - Technikum Zawodowe nr 7 z Nowego S¹cza teraz jest trzecie (92,93), Technikum £¹cznoœci w Krakowie
(95,39) zachowa³o drug¹ pozycjê, zaœ Technikum Elektroniczne w Bydgoszczy (85,08) jest czwarte (rok temu na podium, dwa lata temu tak¿e
czwarte).
Wroc³awskie Technikum nr 10 w Elektronicznych Zak³adach Naukowych, wówczas jako pierwsze dolnoœl¹skie, które na 9. miejsce
trafi³o z 49. pozycji, dziœ – mo¿na powiedzieæ – wróci³o tam, sk¹d
przysz³o, bo a¿ na 50. miejsce (54,93). Tym razem da³o siê wyprzedziæ
dwóm technikom legnickim: „Ekonomowi” (najlepsze w regionie, ale
dopiero 45. w Polsce – 56,14) i „Elektronikowi” (drugie w regionie i
49. w kraju – 54,98).
W sumie awans, bo poprzednio w pierwszej 50-tce mieliœmy dwa,
a teraz trzy technika, natomiast w pierwszej setce jak by³o 7 szkó³, tak
tyle pozosta³o, tyle ¿e wtedy Wroc³aw mia³ ich piêæ, a teraz dwie, tyle co
Legnica, reszta znajduje siê w Œrodzie Œl. (4. w województwie, 70.
w kraju), Jeleniej Górze (popularny „Elektronik, 6. w regionie, w kraju
awans z 245. miejsca na 86. – 51,23) i Brzegu Dolnym.
A „œwieradowskie” preferowane technika (poza wspomnianym „Elektronikiem”)? 198. miejsce zajmuje jeleniogórskie Technikum w Zespole Szkó³ Ekonomiczno-Turystycznych - 44,83 pkt. (awans o 32
lokaty). Reszta poza rankingiem krajowym, tylko na liœcie wojewódzkiej: Technikum w ZSP im. Adama Mickiewicza w Lubaniu – 24. miejsce i 41,94 pkt, 38. - Technikum Zawodowe (38,09), 42 .- Technikum
w ZSP im. Kombatantów Ziemi Lubañskiej – 36,33, pkt. Wypad³ jeleniogórski „Mechanik” (by³ 29.), nie by³o natomiast przed rokiem i nie
ma na liœcie dolnoœl¹skiej tak¿e dziœ ani Technikum Hotelarskiego
w Mirsku, ani Technikum Ekonomicznego w Lwówku.
Adam Karolczuk
rza siê, ¿e kupuj¹c w komplecie np. szczoteczkê i pastê do
zêbów zap³acimy wiêcej ni¿ wtedy, gdy te same produkty
weŸmiemy osobno. Pamiêtajmy, ¿e towar oznaczony jako gratis musi byæ bezp³atny!
Reklamacja z pude³kiem? Opakowanie nie jest konieczne do z³o¿enia reklamacji, dlatego sprzedawca nie mo¿e go
wymagaæ od klienta.
Agnieszka Cichoñ

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

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)
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Bad Flinsberg to nie tylko kurort (I)
W pi¹tek 29 stycznia spotkaliœmy siê po
raz 25. z Magd¹ Olszewsk¹, która trochê
tajemniczo zatytu³owa³a swoj¹ opowieœæ i do
koñca nie wiedzieliœmy o czym bêdzie opowiadaæ.
Ju¿ tradycyjnie fani Magdy dopisali i jak
siê okaza³o, w Bad Flinsberg nie tylko leczono, ale te¿ czynnie uprawiano sporty zimowe. Magda przygotowa³a prezentacjê, z³o¿on¹ ze swoich prywatnych zbiorów udowad-

dokoñczenie na str. 15

Dok¹d na narty
(poza gondol¹)?
Wyci¹g FLINS-EXPRESS (obok Aparthotelu Flinski). W³aœcicielka - Ula Rutkowska.
Trasa ma 160 m d³ugoœci i 40 m szerokoœci, przy ró¿nicy wysokoœci 17 m i œrednim k¹cie nachylenia 13%, jest oœwietlona, sztucznie doœnie¿ana i obs³ugiwana orczykiem teleskopowym BJ-300. Wyci¹g odznacza siê ³agodnym startem, ma
regulowan¹ prêdkoœæ jazdy i przepustowoœæ 800 osób/godz.
Przy wyci¹gu dzia³a wypo¿yczalnia nart
i snowboardów (mo¿na te¿ wypo¿yczyæ
kask i gogle) oraz sklep oferuj¹cy odzie¿
sportow¹ (narciarsk¹). Naukê jazdy prowadzi Szko³a Narciarstwa i Snowboardu
IZER-SKI. Przy wyci¹gu jest parking na
8 aut (pozosta³e mog¹ korzystaæ z miejsc
parkingowych gondoli) i WC.
Flinski Express zaprasza codziennie
w godz. 900-1600, w weekendy i w trakcie
ferii przewidzine s¹ tak¿e jazdy wieczorne w godz. 1600-1900. Cennik nie zmienia
siê od poprzedniej zimy: karnet 10-przejazdowy kosztuje 12 z³, ca³odzienny - 35
z³, a jazda wieczorna - 25 z³.
      

Nartostrada jest otwarta codziennie
od godz. 900 do 1600 i od 1800 do 2200.

Wyci¹g BARBARA (w³asnoœæ Micha³a
Rutkowskiego) przy „Izerskiej Chacie”.
D³ugoœæ trasy wynosi 150 m, przepusto-

woœæ - 500 osób/godz., ró¿nica poziomów
- 24 m przy œrednim k¹cie nachylenia 15%.
Trasa jest oœwietlona, przy wyci¹gu znajduje siê bar z widokowym tarasem, WC
i parking, dzia³a te¿ szkó³ka narciarska.
Wyci¹g czynny w godz.1000-2100, 10
wjazdów kosztuje 10 z³, bilet ca³odzienny
- 30 z³, a jazda nocna - 25 z³.
      

Wyci¹g BAJTEK (w³asnoœæ Tomasza
Mitkiewicza), przy ul. D¹browskiego (powy¿ej stacji GOPR).
Jest to stok dla pocz¹tkuj¹cych o d³ugoœci 60 m i 10-metrowej ró¿nicy poziomów. Przepustowoœæ - 500 osób/godz. Przy
wyci¹gu wypo¿yczalnia sprzêtu, parking
i szkó³ka narciarska.
Czynny w godz.800-2200. Ceny: 1 godz.
- 10 z³, 3 godz. - 20 z³, ca³y dzieñ - 30 z³.
      

Wyci¹g BAMBINO-SKI (w³aœcicielka
Aleksandra Winnik) przy ul. Górskiej (nieopodal Hotelu Zdrojowego SANUS). D³ugoœæ trasy - 120 m, ró¿nica poziomów - 10
m, œredni k¹t nachylenia - 15%, przepustowoœæ - 500 osób/godz. Obok parking.
Przy wyci¹gu dzia³a szkó³ka narciarska.
Gdy wzroœnie gruboœæ pokrywy œnie¿nej,
uruchomiony zostanie tor do jazdy na dêtkach.
Wyci¹g czynny w godz. 900-1600, cena
12 wjazdów - 15 z³.
(opr. aka)

