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Bus ju¿ do Œwieradowa przyjecha³. A kiedy ruszy w drogê - o tym na str. 5.

Tak œwiêtowaliœmy 1 maja!

Fot. Tomasz Chmielowiec
W œwieradowskim koœciele wyst¹pi³a orkiestra dêta z Wo³omina, której towarzyszyli m.in.
soliœci Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie. Wiêcej o ich wystêpie na str. 8.

Fot. Szymon Witkowski
Wœród wielu atrakcji majówki gondolowej najwiêkszym wziêciem wœród dzieciaków cieszy³y
siê przeja¿d¿ki psim zaprzêgiem. O innych punktach programu piszemy na str. 8.

Fot. Marek Œlusarczyk

W drogê!

IV Wielka Majówka w Lesie przyci¹gnê³a przez ca³y dzieñ t³umy rodziców z dzieæmi, a wiêcej o tym na str. 8-9

URZ¥D MIASTA Œwie¿e spojrzenie
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

WIÊCEJ O POLITYCE MIESZKANIOWEJ GMINY
Pod koniec ubieg³ego roku Rada Miasta
uchwali³a niezwykle wa¿ny dokument – politykê mieszkaniow¹ gminy na najbli¿sze
lata. Dokument sk³ada³ siê z obszernego
opracowania aktualnej sytuacji mieszkaniowej i perspektywy jej poprawy. Trzeba przyznaæ, ¿e uchwalenie tego typu programu nie
jest rzecz¹ standardow¹ w polskich samorz¹dach, tak¿e niektóre z zaproponowanych
rozwi¹zañ maj¹ byæ innowacyjne w skali
kraju. Niestety wynikaj¹ one mniej z perspektywicznego myœlenia o przysz³oœci
gminy, a s¹ raczej odpowiedzi¹ na aktualn¹
ju¿ dziœ dramatyczn¹ sytuacjê demograficzn¹, w jakiej znajduje siê Œwieradów.
By uzmys³owiæ sobie skalê problemu, jak
szybko gminie ubywa mieszkañców, przytoczyæ nale¿y dane G³ównego Urzêdu Statystycznego podsumowuj¹ce 2014 r. Œwieradów jest drug¹ najszybciej umieraj¹c¹ gmin¹
(najni¿szy przyrost naturalny), na prawie
2.500 gmin w Polsce! Z czego wynika tak patowa sytuacja? Mówi¹c w du¿ym skrócie, z
dwóch elementów. Pierwszy - to gwa³towany wzrost cen nieruchomoœci na przestrzeni

ostatnich lat, niestety niepowi¹zany z wzrostem przeciêtnych zarobków w naszej gminie. Drugi - to niemal ca³kowite zaniedbanie
polityki mieszkaniowej w ostatnich latach.
Dziœ budzimy siê z rêk¹ w nocniku i przystêpujemy do tworzenia kompleksowej polityki
mieszkaniowej. Co najmniej piêæ lat za póŸno. Jednak lepiej póŸno ni¿ wcale.
Program zwiera w sobie kilka obszarów,
na których gmina powinna dzia³aæ chc¹c zahamowaæ gwa³towny odp³yw mieszkañców.
Mieszkania komunalne powoli bêd¹ ograniczane do minimum. Najwa¿niejszym punktem
jest rozwój mieszkañ budowanych przez gminê, sprzedawanych po preferencyjnych cenach (po kosztach) potencjalnym mieszkañcom. Dziêki takiemu zabiegowi mieszkanie
bêdzie mo¿na nabyæ mniej wiêcej za po³owê
ceny wartoœci rynkowej (mowa by³a o mieszkaniach do 100 tys. z³.).
Pomys³, wed³ug mnie, jest dobry, jednak
dostrzegam w nim kilka luk, które mog¹ sprawiæ, ¿e program zadzia³a tak, jak tego oczekujemy. Moje najwiêksze zastrze¿enie do programu sprowadza siê do za³o¿enia, ¿e prze-

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

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

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

ciêtny mieszkaniec Œwieradowa na pocz¹tku
swojego doros³ego ¿ycia zarabia ok. 2 tys. z³
netto (bezterminowa umowa o pracê, pe³na
pensja na umowie itd.) i dlatego jest w stanie
wraz z partnerem o podobnych zarobkach
udŸwign¹æ ciê¿ar kredytu. Zbyt dobrze znam
lokalny rynek pracy, by wiedzieæ, ¿e to oczekiwanie jest dalekie od rzeczywistoœci i program mo¿e nie zaspokoiæ potrzeb mieszkaniowych du¿ej czêœci potrzebuj¹cych. Sytuacja mo¿e byæ zbli¿ona do tej z domami przy
ul. Cichej, które te¿ mia³y byæ na kieszeñ statystycznego œwieradowianina...
Zdecydowanie bardziej ludzkie i raczej
lepiej skrojone na lokalne potrzeby by³yby
mieszkania budowane na tych samych zasadach, lecz lokator poprzez czynsz sp³acany
gminie z czasem naby³by prawo w³asnoœci.
Przy okazji mo¿na by ustabilizowaæ sytuacjê
mieszkañców zabytkowych budynków

dokoñczenie na str. 3 

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

19 maja,

a kolejne - 23 czerwca i 21 lipca br.
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), Gospoda GROTA (ul. Sanatoryjna), biblioteka szkolna
w SP nr 2 (ul. Sanatoryjna).
Najbli¿sze numery „Notatnika” uka¿¹ siê 15 czerwca i 13 lipca, a materia³y
do poszczególnych wydañ prosimy dostarczaæ w nieprzekraczalnych terminach 1 i 29 czerwca 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 ub.r. ceny wody i œcieków oraz wysokoœæ op³aty abonamentowej pozostaj¹ bez
zmian i wynosz¹: woda 4,37 z³/m 3, œcieki - 4,92 z³/m3, sta³a op³ata abonamentowa - 4,94 z³ za miesi¹c.
Zmianie nie ulega te¿ stawka za przy³¹czenie nieruchomoœci do urz¹dzeñ wodoci¹gowych oraz kanalizacyjnych, która wynosi 184,50 z³.
W wypadkach nag³ych awarii sieci wod-kan mo¿na dzwoniæ pod nr tel. 512 243 901.

Szko³a dla kilku pokoleñ
Wobec powtarzaj¹cych siê informacji,
jakoby œwieradowska szko³a wraz z ostatnim dzwonkiem zamyka³a swe podwoje, nie
prowadz¹c ¿adnych zajêæ pozalekcyjnych ani
nie u¿yczaj¹c wolnych pomieszczeñ osobom,
które by chcia³y w nich organizowaæ inne
zajêcia, postanowiliœmy sprawdziæ te pog³oski u Ÿród³a, czyli w szkole.
Na powitanie wrêczono nam rozpiskê tygodniow¹, z której wynika, ¿e od poniedzia³ku do pi¹tku szko³a po ostatnim dzwonku têtni ¿yciem – a¿ do
godzin wieczornych. Oczywiœcie, realizuje przede
wszystkim zadania ustawowe, jak prowadzenie zajêæ
œwietlicowych, ale ju¿ zajêcia komputerowe (od wtorku do pi¹tku), rekreacyjno-sportowe (wtorki i pi¹tki
dla podstawówki, poniedzia³ki i czwartki dla gimnazjalistów) czy treningi pi³ki no¿nej (czwartki i pi¹tki)
s¹ poszerzon¹ ofert¹ szkoln¹, tak zreszt¹, jak i biathlon, koszykówka, karate i zajêcia z matematyki.
Warto nadmieniæ, ¿e uczestnicy szkolnych obozów sportowych z ca³ej Polski, które wybieraj¹ sobie Œwieradów jako bazê pobytow¹, przez ca³y czas
trwania ferii zimowych (we wszystkich terminach,
nie tylko dolnoœl¹skim) korzystaj¹ ze szkolnej bazy
a¿ do godz. 22. W wakacje oraz weekendy uczestnicy wielu imprez korzystaj¹ nieodp³atnie z bazy szkolnej w ramach Biegów na Orientacjê, Kuratorki, Wielkiej Wyrypy (334 osoby). Podczas zbli¿aj¹cego siê
fina³u 44. Ogólnopolskiego M³odzie¿owego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego w dniach 14-15 maja
br. (sobota, niedziela) szko³a ugoœci 120 osób.
Tak¿e nasze dzieci w ramach zajêæ œwietlicowych
latem œpi¹ w namiotach na terenie przyszkolnym,
a zim¹ w szkole, co dla niektórych jest zupe³nie nowym doœwiadczeniem, bo po raz pierwszy s¹ w takiej sytuacji poza domem i bez rodziców.

 dokoñczenie ze str. 2
w centrum miasta, przeznaczonych do wysiedlania i sprzeda¿y. Ich lokatorom dziœ robi
siê œwiñstwo, przesiedlaj¹c do mieszkañ prywatnych, nie daj¹cych ¿yciowej stabilizacji.
Natomiast minusem takiego rozwi¹zania by³by d³ugi okres zwrotu kosztów, jakie ponios³a gmina, która przez to budowa³aby mniej
mieszkañ.
Byæ mo¿e odpowiednim uzupe³nieniem
proponowanego programu by³aby budowa
tanich gminnych czynszówek na wynajem,
które nie zosta³yby przeznaczone do prywatyzacji, a które zaspokaja³yby potrzeby mieszkaniowe zarówno m³odych ludzi wchodz¹cych w doros³e ¿ycie, jak i osób z zewn¹trz,
które chc¹ zwi¹zaæ swoje ¿ycie ze Œwieradowem, a nie maj¹ jeszcze ustabilizowanej sytuacji ¿yciowej.

Z boisk przyszkolnych popo³udniami mo¿na
bezp³atnie korzystaæ do woli, a ciekawostk¹ jest to,
¿e rodzice upodobali je sobie jako miejsce, gdzie
mo¿na bezpiecznie uczyæ dzieci jazdy na rowerze –
z uwagi na p³aski teren, którego w mieœcie brakuje.
Doroœli te¿ nie powinni narzekaæ, bo tañcz¹ zumbê, æwicz¹ pilates, szkol¹ siê na prawo jazdy, spotykaj¹ siê w salkach korekcyjnych w ramach zajêæ ruchowych dla doros³ych, graj¹ wieczorami w siatkówkê, a od 1 maja mog¹ skorzystaæ z najnowszej
oferty – treningu aerobowego w ramach warsztatów
Naturalnie Dobrze (dwa razy w tygodniu od godziny
1900 do 2000).
Wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom m³odzie¿y
szkolnej, a tak¿e doros³ych, których coraz wiêcej siê
zdrowo rusza, stworzono si³owniê fitness, w której
systematycznie przybywa coraz nowoczeœniejszych
urz¹dzeñ.
Jednym z nich jest bie¿nia elektryczna T23.0
NordicTrack (fot. z prawej), która umo¿liwia utworzenie w³asnych map, aby pobiegaæ po wirtualnych

Œwie¿e spojrzenie
Jakie bêd¹ efekty wprowadzenia w ¿ycie
powy¿szego programu, tego nikt nie wie,
³¹cznie z burmistrzem. Sytuacja demograficzna jest na tyle z³a, ¿e mimo w¹tpliwoœci g³osowa³em za przyjêciem strategii. Na koniec
apel do m³odych œwieradowian oraz do tych,
którzy chc¹ ze Œwieradowem zwi¹zaæ siê na
przysz³oœæ - jeœli myœlicie o swoim k¹cie
w mieœcie, ju¿ dziœ warto zacz¹æ dzia³aæ i celowaæ w nabycie mieszkania poprzez program.
By spe³niæ wymogi kredytowe, trzeba ustabilizowaæ swoj¹ sytuacjê ¿yciow¹. ¯yjecie
w zwi¹zku? Pomyœlcie nad jego sformalizowaniem. Pracujecie na „œmieciówce”? Rozgl¹dajcie siê za uczciwszym pracodawc¹, który zaoferuje umowê o pracê.
W razie pytañ chêtnie pomogê, podpowiem. Zapraszam do kontaktu - B. Kijewski

trasach na ca³ym œwiece, co uprzyjemnia czas,
a dziêki wbudowanym nawiewom daje namiastkê
wolnoœci biegania na otwartym terenie.
WyobraŸmy sobie, ¿e we w³asnych czterech œcianach pobijamy rekord œwiata w pó³maratonie. ¯e
biegniemy zupe³nie jak po leœnym trakcie. ¯e zdobywamy kolejny górski szczyt, i to w zawrotnym tempie. Na tej bie¿ni to mo¿liwe. Mo¿emy rozpêdziæ siê
do 22 km/godz., czuj¹c, jak pal¹ nas miêœnie nóg
podczas biegu z 15-procentowym k¹tem nachylenia, a tak¿e wykorzystaæ doskona³¹ amortyzacjê, która
nie tylko maksymalnie odci¹¿a stawy, ale te¿ imituje
bieg po naturalnej nawierzchni.
Tak precyzyjne dopasowanie spe³ni oczekiwania zarówno pocz¹tkuj¹cych, jak i zaawansowanych,
profesjonalnych biegaczy. Jeœli jednak jesteœmy na
pocz¹tku drogi, z pewnoœci¹ docenimy szeroki pas
bie¿ny i to, ¿e maksymalne obci¹¿enie wynosi 135
kg. Bo nieistotne jest, w którym momencie ¿ycia
zaczynamy, wa¿ne, ¿e robimy ten pierwszy krok.
Bie¿nia T23.0 jest te¿ prawdziwym technologicznym arcydzie³em. Mo¿emy po³¹czyæ j¹ z tabletem albo iPodem i korzystaæ z szerokich mo¿liwoœci
treningowych, jakie daje aplikacja iFit. 34 tryby treningowe to nie wszystko - dziêki nowoczesnym g³oœnikom przy naszym uchu bêdzie
ulubiona muzyka,
która sprawi, ¿e
czas æwiczeñ przebiegnie nam szybko i przyjemnie,
a do tego na du¿ym,10-calowym
wyœwietlaczu mo¿emy te¿… przegl¹daæ strony internetowe. Bieg i praca
jednoczeœnie? Dlaczego nie?

Nowy nabytek mo¿liwy by³ dziêki dofinansowaniu w wysokoœci 11 tys. z³ przekazanym z dochodu
z balu Rady Rodziców. Bie¿nia wykorzystywana jest
zarówno na wuefach, jak i na sportowych zajêciach
pozalekcyjnych. Zosta³a ustawiana w nowo tworzonej si³owni fitness wraz z orbitreckiem i rowerem
stacjonarnym. To zal¹¿ek tej si³owni, któr¹ bêdzie
siê doposa¿aæ w miarê pozyskiwania œrodków. Si³ownia ta jest udostêpniana odp³atnie dla osób
z zewn¹trz. Wymagany w niej jest jeszcze remont
nawierzchni pod³ogi, jak i doposa¿enie w ma³e fitnessowe obci¹¿enia. Jest tam tak¿e zainstalowany
odtwarzacz DVD wraz z projektorem, gdzie mo¿na
odtworzyæ treningi znanych polskich trenerów i æwiczyæ ze znajomymi albo samemu, je¿eli ktoœ ma za
ma³o miejsca w domu.
Osoby zainteresowane korzystaniem z bazy szkolnej winny na adres mailowy MZS - sekretariat@mzsswieradow.org.pl - wys³aæ zapytanie o jej dostêpnoœæ w wybranym przez siebie terminie lub osobiœcie podejœæ do szkolnego sekretariatu.
(aka)

26 X TTAK
AK DLA KURSU SAMOOBRONY DLA KOBIET

S¹ siniaki, zakwasy, obola³e czêœci cia³a… ale to niewielka cena za wiedzê, która mo¿e
uratowaæ ¿ycie. 18 marca w Interferie Aquapark Sport Hotel ruszy³ kurs samoobrony dla
kobiet, który prowadzi Jacek Jaworski, manager sportu i funkcjonariusz policji ze stopniem IV
Dan w Karate Shotokan. Zajêcia ukierunkowane s¹ w stronê nauki praktycznego zastosowania mieszanych sztuk walki, w tym elementów aikido, karate, judo,
jujitsu, krav magi i boksu. 26 uczestniczek kursu uczy siê jak reagowaæ na zaczepki i agresjê, wychodziæ z opresji zachowuj¹c
zdrowie i ¿ycie oraz jak udzielaæ wsparcia innej osobie. Dodatkowym atutem zajêæ jest poprawa kondycji fizycznej, motoryki i wydolnoœci organizmu.
To pierwsze takie przedsiêwziêcie dla œwieradowianek. Tak
wysoka frekwencja to równie¿ zas³uga wsparcia projektu ze strony Urzêdu Miasta na czele z burmistrzem Rolandem Marciniakiem.
Nie ma te¿ co ukrywaæ, ¿e cykl pó³toragodzinnych treningów nie
zrobi z uczestniczek kursu mistrzyñ samoobrony, ale to wystarczy,
byæ poczuæ siê na ulicy bezpieczniej i pewniej. Choæ tak naprawdê
¿yczymy kursantkom, aby nigdy nie musia³y sprawdziæ „w praniu”
zdobytej wiedzy.
Katarzyna Harbul-Ba³a
Izerka startuje po raz pierwszy w Nocy
Bibliotek – we wspó³pracy z Izersk¹ £¹k¹,
Czarcim M³ynem i Magd¹ Olszewsk¹.
4 czerwca niebanalnie promujemy czytelnictwo, bêdzie siê dzia³o: teatr Ma³e Mi
(o nim wiêcej na str. 13), Piotr Bigus
smacznie nakarmi, Magda opowie o duchach i zjawach izerskich, a Kasia - szefowa Izerskiej £¹ki - poka¿e Niebo. Prosimy
œledziæ stronê Izerki, po prostu wpadaæ do
nas i pytaæ , a tak¿e czytaæ plakaty.
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NOTATNIK nr 6 (211) zostanie dostarczony do punktów kolporta¿u 15 czerwca

SPORT SZKOLNY
Minisiatkówka

W kwietniu uczniowie Szko³y Podstawowej nr 1 brali udzia³
w rozgrywkach minisiatkówki. Rozgrywki prowadzone s¹
w trzech kategoriach: dla uczniów klas IV (tzw. „dwójki”), klas
V („trójki”) i klas VI („czwórki”). Piêkny sukces odnios³y dziewczêta „dwójek” graj¹ce w sk³adzie: Martyna Kêpiñska, Wiktoria Bochenek, Nikola Sz³amas, Aleksandra Marcinkowska, Natalia Chmielowiec i Agata Szaniawska, które zajê³y I miejsce

Pi³ka no¿na

w powiecie i IV w strefie jeleniogórskiej.
Dru¿yna „czwórek” ch³opców wystêpuj¹ca w sk³adzie: Aleksander Hryñko, Daniel Szopa, Micha³ Jab³onowski, Kacper
Mandrak, Marcel Jurkiewicz, Kacper Baudur, Krzysztof Andziulewcz, Piotr Fa³kowski, Aleksander Pal i Maksymilian Kobusiñski zajê³a II miejsce w powiecie i VI w strefie jeleniogórskiej.
Ponadto nasze zespo³y zajê³y: „trójki” dziewcz¹t - III m.
w powiecie, „czwórki” dziewcz¹t – IV m. w powiecie, a „dwójki” ch³opców - V m. w powiecie.
Miros³aw Kijewski

Orliki wci¹¿ bezkonkurencyjne
24 kwietnia zespó³ orlików Kwisy Œwieradów-Zdrój wzi¹³ odzia³ w turnieju (gr. II „lubañska”) OZPN Jelenia Góra w Koœcielniku,
w którym bra³o udzia³ 10 dru¿yn podzielonych
na 2 grupy po 5 w ka¿dej.
W grupie grano cztery mecze, z czego
nasza dru¿yna wygra³a trzy (Wykroty 2:0, Pisarzowice 1:0, D³u¿yna 3:0) i zremisowa³a jeden - z Lubomierzem 1:1. Z grupy wyszliœmy
z I miejsca i dziêki spektakularnej wygranej
z gospodarzami w pó³finale awansowaliœmy
do fina³u, który zagraliœmy z naszym grupowym rywalem Lubomierzem.
Po remisie w regulaminowym czasie gry
mecz musieliœmy rozstrzygn¹æ w rzutach
karnych, które wygraliœmy 2:1. Gole w rzutach karnych zdobywali Maksymilian Kobusiñski, Igor £oziñski i Pawe³ Nowak. W naszej bramce rewelacyjnie spisa³ siê Jakub Witkowski. Nastêpne turnieje odbêd¹ siê w maju
w Olszynie i Wykrotach.
Sk³ad orlików: Jakub Witkowski, Krzysztof Andziulewicz, Pawe³ Nowak, Igor £oziñski, Szymon Szurniej, Bart³omiej Kisiel, Maksymilian Kobusiñski, Fabian Komnacki, Kacper Krzeszewski, trener - Piotr Chowañski.

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Spo³ecznoœci Lokalnej „Œwieradów – Czerniawa”
przy wspó³udziale
Gminy Miejskiej Œwieradów-Zdrój
zaprasza na imprezê kulinarn¹

„Czerniawskie grillowanie”
21 maja br. przy Czarcim M³ynie w godz. 1200-1800
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W programie:
1200 - Powitanie uczestników
1230 - Konkurs kulinarny dla rodzin - „Grillowane szasz³yki”
1300 - Twarogowo-warzywne obrazki – konkurs dla dzieci
1345 - Konkurs kulinarny dla indywidualnych mieszkañców
pod nazw¹ „Tak smakuje Œwieradów”. WIELKA DEGUSTACJA DAÑ
1430 - Pokaz kulinarny w wykonaniu szefa kuchni
1500 - Biesiada z zespo³em ludowym
ZAPRASZAMY DO UDZIA£U W KONKURSACH
PRZEWIDZIANE ATRAKCYJNE NAGRODY - SPRZÊT AGD
Zg³oszenia do konkursów pod numerem telefonu 501 312 323
Impreza realizowana ze œrodków Burmistrza Miasta Œwieradów-Zdrój

Zakoñczy³y siê rozgrywki uczniów gimnazjów w pi³ce no¿nej
(eliminacje powiatowe odby³y siê jeszcze jesieni¹). Dru¿yna
ch³opców rozgrywa³a mecze eliminacyjne w Leœnej, gdzie
wygra³a ze swoimi rówieœnikami z Pisarzowic 4:3, Leœnej 6:0
i Olszyny walkowerem 3:0. Wyniki te zapewni³y zajêcie pierwszego miejsca w grupie. 26 kwietnia w Lubaniu odby³y siê
fina³y powiatowe, w którch w pó³finale pokonaliœmy Gimnazjum nr 2 z Lubania 1:0, a w finale - 3:2 lubañskie Gimnazjum
nr 3.
Wygrywaj¹c turniej zostaliœmy mistrzami powiatu lubañskiego i bêdziemy reprezentowaæ nasz rejon w fina³ach strefy
jeleniogórskiej, które odbêd¹ siê w maju.
Dru¿yna wystêpowa³a w sk³adzie: Marcin Ziemniak, Kacper Witczak, Szymon Stachnik, Robert Pazowski, Alan Smyksy, Sebastian Syrewicz, Szymon Chmielowiec, Daniel Olkowski, Jakub ¯urawski, Arkadiusz Dyrda i Jakub Gruszecki.
Dziewczêta w rozgrywkach zosta³y sklasyfikowane na IV
m. w powiecie.
Miros³aw Kijewski

Szko³a Jêzyków Obcych „Podró¿niczek” oraz Nadleœnictwo Œwieradów w ramach obchodów Roku Podró¿niczka serdecznie zapraszaj¹ do udzia³u w konkursie plastycznym dla dzieci i doros³ych zatytu³owanym
„Podró¿niczek – ptak wêdrowny”.
Patronat nad konkursem zgodzi³ siê obj¹æ Prezydent Rzeczpospolitej
Ptasiej - Henryk Radowski (www.tps-unitisviribus.org.pl).
Prace mo¿na przesy³aæ lub sk³adaæ w siedzibie Nadleœnictwa Œwieradów przy ul. 11 Listopada
1 lub w siedzibie Szko³y
Jêzyków Obcych „Podró¿niczek”, ul. 11 Listopada 11 do 31 maja br.
Ka¿da praca zg³oszona do konkursu powinna byæ
czytelnie podpisana: imiê i nazwisko, klasa, wiek, adres e-mail lub numer telefonu.
Uroczyste wrêczenie nagród nast¹pi 20 czerwca
o godz. 1100 w siedzibie nadleœnictwa.
Szczegó³y oraz regulamin konkursu na:
- www.swieradow.wroclaw.lasy.gov.pl
- www.podrozniczek.eu
- pod numerem telefonu 609 972 157.
Serdecznie zapraszamy
do wziêcia udzia³u w konkursie!

EGZAMIN
Z SINGLETRACKÓW

Na bie¿¹co

Wspólnie z partnerami czeskimi (czeskie lasy Liberec,
gminy: Nove Mesto pod Smrkem, Lazne Libverda, Frydlant)
i Nadleœnictwem Œwieradów postanowiliœmy dokonaæ analizy i oceny funkcjonowania projektu œcie¿ek rowerowych singletrack. Pierwsze œcie¿ki powsta³y w 2009 roku. Minê³o
kilka lat, zdobyliœmy spore doœwiadczenie w zarz¹dzaniu
tym projektem. Aby otrzymaæ obiektywn¹ ocenê naszych singletracków, zaprosiliœmy eksperta, autora koncepcji Dafydda Davisa (na zdjêciu poni¿ej siedzi w œrodku), który realizowa³ taki projekt w Wielkiej Brytanii. W ostatnim tygodniu kwietnia ekspert przejecha³ na rowerze wszystkie
œcie¿ki, odwiedzi³ centra rowerowe, spotka³ siê z partnerami projektu. Niestety, nie sprzyja³a nam pogoda, opady deszczu i œniegu, do tego panowa³y niskie temperatury.

W pierwszy dzieñ audytu wszyscy partnerzy projektu
spotkali siê z ekspertem w Œwieradowie. Na spotkaniu ka¿dy
przedstawia³ swoj¹ ocenê z perspektywy kilku lat dzia³ania
projektu. Czescy partnerzy w zesz³ym sezonie liczyli rowerzystów, a by³o ich ponad 37 tys. W nastêpnych dniach codziennie po po³udniu spotykaliœmy siê z panem Davisem, aby przedyskutowaæ na bie¿¹co uwagi. W ostatnim dniu - pi¹tek 27
kwietnia - wszyscy partnerzy zorganizowali konferencjê prasow¹ w siedzibie Euroregionu Nysa w Libercu, na której Dafydd Davis przedstawi³ swoj¹ ocenê funkcjonowania singletracków, z której jasno wynika, ¿e projekt jako ca³oœæ po tych
kilku latach dzia³a bardzo dobrze.
Oczywiœcie, s¹ b³êdy i usterki, które trzeba usun¹æ. Podczas konferencji prasowej zada³em ekspertowi kilka pytañ.
Przede wszystkim zapyta³em o jego ocenê sytuacji, gdzie jeden z w³aœcicieli czeskiego centrum rowerowego wprowadzi³
prawne zastrze¿enie marki singletrek i wszystkich znaków graficznych zwi¹zanych z tym projektem, jak równie¿ poinformowa³ wszystkich partnerów projektu, ¿e bez jego zgody nie
mamy prawa pos³ugiwaæ siê nazw¹ singletrek i wszystkimi
znakami graficznymi. My siê na to nie zgodziliœmy i wprowadziliœmy nasz¹ nazwê singletrack i nowe znaki.
Dafydd Davis odpowiedzia³, ¿e w odbiorze rowerzysty
ró¿nica w nazwach i oznakowaniu jest ma³o zauwa¿alna. Najwa¿niejsza jest jakoœæ utrzymania œcie¿ek, a œcie¿ki po obu
stronach granicy s¹ utrzymywane na podobnym poziomie.
Ekspert zwróci³ te¿ uwagê, ¿e dla wspólnej promocji powinniœmy jednak mieæ jedn¹ nazwê. W posumowaniu spotkania
oceni³ nasz projekt bardzo dobrze i jasno siê wyrazi³, ¿e zmierzamy w dobrym kierunku. Za kilka tygodni otrzymamy pisemny raport z audytu naszych singletracków.
Praca wykonana przez D. Davisa to dla wszystkich partnerów wydatek ok. 30 tys. z³, proporcjonalnie roz³o¿ony na
iloœæ kilometrów. My zap³acimy z tej kwoty ok. 10-12 tys z³.

KOMUNIKACJA MIEJSKA BEZP£A
TNA DLA PODRÓ¯NYCH
BEZP£ATNA
Wstêpny termin uruchomienia komunikacji miejskiej
w naszym mieœcie to pocz¹tek czerwca. Zbli¿amy siê do koñca za³atwiania dokumentacji. Autobus ju¿ mamy, zarejestrowany na 24 miejsca dla podró¿nych: 12 stoj¹cych i 12 siedz¹cych. Pojazd jest przystosowany do podró¿owania osób
niepe³nosprawnych, a kosztowa³ gminê 250 tys. z³. Jest to
produkt tureckiej firmy Karsan, ale na bazie podzespo³ów
Fiata Ducato. Dlatego te¿ serwis gwarancyjny bêdzie nam
wykonywaæ ASO Fiat w Jeleniej Górze.
Przypomnê krótko, jaki cel ma nasza koncepcja komunikacji miejskiej. Projekt skierowany jest do mieszkañców w celu

poprawy dostêpnoœci do obiektów u¿ytecznoœci publicznej
i miejsc pracy (przychodnie zdrowia, gabinety lekarskie, zabiegi zdrowotne, apteki, urzêdy, sklepy, koœcio³y, cmentarze,
szko³y, przedszkola, poczty, dojazd do pracy itd.). Druga grupa, do której skierowany jest projekt, to turyœci. Trasa autobusu jest pomyœlana w taki sposób, aby przystanki znajdowa³y siê w pobli¿u atrakcji turystycznych. W najbli¿szym
czasie wydamy przewodnik pod nazw¹ „Zwiedzaj góry z komunikacj¹ miejsk¹”. Projekt komunikacji miejskiej ma równie¿ znacz¹co wp³yn¹æ na zmniejszenie siê iloœci aut je¿d¿¹cych po naszym uzdrowisku.
Do wspólnego dzia³ania zaprosiliœmy oœcienne gminy.
Radni w Leœnej podjêli uchwa³ê o przyst¹pieniu do naszego
projektu komunikacji miejskiej i zgodzili siê, aby autobus zatrzymywa³ siê na dwóch przystankach. Dziêki temu, ¿e Leœna
wesz³a w projekt, mieszkañcy Pobiednej bêd¹ mogli korzystaæ z komunikacji. Równie¿ zgoda gminy Leœna jest wa¿na
dla mieszkañców Czerniawy, którzy korzystaj¹ z przychodni

zdrowia w Pobiednej.
Podobn¹ propozycjê wspó³pracy skierowaliœmy do gminy Szklarska Porêba. Partnerstwo ze Szklarsk¹ Porêb¹, która
równie¿ planuje wprowadziæ komunikacjê miejsk¹, w projekcie ma na celu zwiêkszenie dostêpnoœci do atrakcji turystycznych dla turystów. Tamtejsi Radni Szklarskiej Porêby jednog³oœnie podjêli uchwa³ê o przyst¹pieniu do projektu.
Propozycjê wspó³pracy skierowaliœmy równie¿ do samorz¹du gminy Mirsk, który w pierwszym podejœciu - niewielk¹
przewag¹ sceptyków - odrzuci³ nasz¹ propozycjê przyst¹pienia do wspólnego projektu komunikacji miejskiej, która mia³aby mieæ przystanki w Or³owicach i przy Geoparku. Znacz¹ca wiêkszoœæ mieszkañców Or³owic i Krobic za³atwia wiele
swoich spraw w Œwieradowie (przychodnie zdrowia, apteki,
miejsca pracy, zakupy, itp.), dlatego moim zdaniem autobus
powinien siê tam zatrzymywaæ. Drugi powód to taki, ¿e i tak
przeje¿d¿a przez Or³owice jad¹c do Czerniawy.
Jeœli chodzi o przystanek przy Geoparku, powód jest prosty: to ciekawa atrakcja turystyczna, która powinna byæ
w opracowywanym przewodniku „Zwiedzaj Góry Izerskie
z komunikacj¹ miejsk¹”. Postanowi³em zatem wzi¹æ udzia³
w kwietniowej sesji rady Miska. W porz¹dku obrad nie by³o
uchwa³y o przyst¹pieniu do projektu komunikacyjnego. Dopiero w sprawach ró¿nych jeden z radnych z³o¿y³ wniosek,
aby przeg³osowaæ stanowisko rady w odniesieniu do propozycji samorz¹du Œwieradowa. Przewodnicz¹ca pozwoli³a mi
zabraæ g³os. Nastêpnie trwa³a dyskusja, w której przeciwnicy
i zwolennicy wspó³pracy ze Œwieradowem wymieniali siê argumentami. Przeciwnicy podnosili problem, ¿e jeœli rada Miska wyrazi zgodê na zatrzymywanie siê autobusu w Or³owicach, to co powiedz¹ mieszkañcy Gierczyna, oni te¿ bêd¹
chcieli z tego korzystaæ. Do przeciwników nie dociera³ argument, ¿e autobus bêdzie siê zatrzymywa³ tylko w Or³owicach
i Geoparku i to, ¿e koszty ponosi gmina Œwieradów. Kolejny
argument na nie to taki, ¿e liniowi przewoŸnicy autobusowi
bêd¹ bankrutowaæ. Odpowiada³em, ¿e komunikacja miejska
nie konkuruje z autobusami miêdzymiastowymi, które nie doje¿d¿aj¹ do atrakcji turystycznych. Pod koniec dyskusji uzna³em, ¿e nie uda siê przekonaæ radnych Miska do projektu
i poprosi³em, aby wyrazili zgodê na zatrzymywanie siê autobusu tylko na Rozdro¿u Izerskim, bo przecie¿ autobus bêdzie
jeŸdzi³ do Szklarskiej Porêby, a to miejsce jest atrakcyjne turystycznie dla piechurów, rowerzystów, narciarzy biegowych.
Przewodnicz¹ca rady przeprowadzi³a imienne g³osowanie nad wnioskiem radnego
o przyst¹pieniu do wspólnego
projektu komunikacji miejskiej ze
Œwieradowem. I tu zaskoczenie,
10:5 na tak, wszak¿e z zastrze¿eniem, ¿e radni wyra¿aj¹ zgodê tylko na rok, z miesiêcznym wypowiedzeniem. Podziêkowa³em. Zatem na majowej sesji radni Mirska podejm¹ uchwa³ê o wspó³pracy z nami i mam nadziejê, ¿e proporcje z g³osowania intencyjnego nie zmieni¹ siê. Stanowisko samorz¹du Mirska jest dla nas wa¿ne, bo jeœli nie ma wi¹¿¹cej
uchwa³y i porozumienia, to nie
mo¿emy zaplanowaæ rozk³adu jazdy autobusu. Takie s¹ niuanse
przy uruchamianiu komunikacji
miejskiej.
Musimy siê spieszyæ, bo
w sierpniu rozpoczn¹ siê nabory
na zakup taboru autobusowego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego UE dla Dolnego Œl¹ska. Chcielibyœmy kupiæ
jeszcze dwa miniautobusy z dofinansowaniem 85 proc. Do tego
czasu trzeba siê wykazaæ efektami. Musimy mieæ drugi autobus
zastêpczy i kolejny z wiêksz¹ iloœci¹ miejsc, poniewa¿ w szczytowych sezonach turystycznych
bêdzie wiêcej chêtnych do podró¿owania.
Roland Marciniak
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Nie wstyd nam?
Wielokrotnie w tym miejscu pisaliœmy, ¿e problem œmieci, odpadów, nie³adu, brudu, ba³aganu
czy nieporz¹dku ma wiele odcieni, ale jedno w tej
kwestii nie ulega w¹tpliwoœci - trudno od ludzi wymagaæ wra¿liwoœci na otaczaj¹c¹ ich skrzecz¹c¹ rzeczywistoœæ, skoro nie przywi¹zuj¹ do tego wagi ci,
od których mamy prawo tego oczekiwaæ.
Poni¿ej dwa przyk³ady: 1. Tablica og³oszeniowa
na przystanku przy ul. Wyszyñskiego - tak Œwieradów
widzi i ocenia turysta wysiadaj¹cy z autobusu. 2. Naklejony na szybê (a nie wolno) niewa¿ny, zreszt¹ nieczytelny, pomazany i podziurawiony rozk³ad jazdy firmy Bielawa (inne rozk³ady nie wygl¹daj¹ lepiej).
No i pytanie - komu przypisaæ to nasze wizerunkowe potkniêcie?

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).

Har monogram odbioru odpadów - V/VI
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

7 kwietnia og³oszono przetarg
na „Wykonanie remontów nawierzchni bitumicznych z frezowaniem na drogach wojewódzkich nr
361 od miejscowoœci Krzewie do
przejœcia granicznego CzerniawaZdrój – Nove Mesto i 358 od Or³owice – Szklarska Porêba”.
14 kwietnia dokonano otwarcia
trzech ofert nades³anych przez firmy: Jeleniogórskie Przedsiêbiorstwo Robót Drogowych (48,38 z³ za
sfrezowanie ka¿dego z ok. 1.500 m2
drogi), Zak³ad Budowy Dróg i Mostów ANBUD Anna Twardochleb
z Lwówka (78,72 z³) oraz Przedsiêbiorstwo Robót Drogowych z Ja³owca (86,10 z³).
Nie dosz³o jednak do podpisania umowy z JPRD, które przedstawi³o najtañsz¹ ofertê, jako ¿e firma
wycofa³a siê z przetargu t³umacz¹c
to Ÿle przeprowadzaon¹ kalkulacj¹
kosztów. W tej sytuacji zlecenie
powy¿sze powierzono ANBUDowi, z którym umowê podpisano 20
kwietnia, a wykonawca na uporanie siê z zadaniem ma czas do koñca maja.
29 kwietnia og³oszono przetarg
na „Usuwanie skutków powodzi
z 2011 roku poprzez realizacjê ni¿ej wymienionego zadania: Odbudowa nawierzchni drogi wraz
z systemem odwodnienia ul. Stra¿ackiej (km 0+420 - 0+640) [po-

wódŸ sierpieñ 2011 r.]”
Termin sk³adania ofert up³ywa
16 maja.
13 kwietnia og³oszono przetarg
na „Zimowe utrzymanie dróg
gminnych oraz ci¹gów pieszych
bêd¹cych w zarz¹dzie Gminy Miejskiej Œwieradów-Zdrój w sezonie
2016/2017 - zadanie nr 1 i 2”. Zadanie nr 1 (œcis³e centrum) liczy
8,600 km, a nr 2 (okolice gondoli) 11,153 km dróg.
Na zadanie nr 1 wp³ynê³y trzy
oferty z³o¿one przez dwie œwieradowskie firmy: SEBI Sebastian Bokisz (82.500 z³ za ca³y sezon), ROBOTY ZIEMNE I BUDOWLANE
Pawe³ Pasierb (80.000 z³) oraz POD
SZRENIC¥ ze Szklarskiej Porêby
(99.900 z³).
Zadanie nr 2 zainteresowa³o trzy
firmy i s¹ to: SEBI (97.200 z³), RZiB
Pawe³ Pasierb (101.400 z³) oraz POD
SZRENIC¥ (119.880 z³).
17 maja gmina podpisze umowy z firmami Paw³a Pasierba i Sebastiana Bokisza.
14 kwietnia og³oszono przetarg
na „Zimowe utrzymanie dróg
gminnych oraz ci¹gów pieszych
bêd¹cych w zarz¹dzie Gminy Miejskiej Œwieradów-Zdrój - zadanie
nr 5” (28.151 m2 chodników, placów, ci¹gów w ca³ym mieœcie, z wy³¹czeniem tych biegn¹cych wzd³u¿

dróg wojewódzkich).
Wp³ynê³a tylko jedna oferta od
firmy POD SZRENIC¥ (180.900 z³) ,
z któr¹ gmina podpisze umowê 17
maja.
14 kwietnia og³oszono przetarg
na „Zimowe utrzymanie dróg
gminnych oraz ci¹gów pieszych
bêd¹cych w zarz¹dzie Gminy Miejskiej Œwieradów-Zdrój w sezonie
2016/2017 - zadanie nr 3 i 4”. Zadanie nr 3 (Przedmieœcie) to 18,034
km, a nr 4 (ulice w Czerniawie) 11,862 km dróg.
Na zadanie nr 3 wp³ynê³y trzy
oferty od firm: Paw³a Pasierba
(64.000 z³), Sebastiana Bokisza
(66.000 z³) oraz POD SZRENIC¥
(79.920 z³), natomiast wykonywaniem zadania nr 4 s¹ zainteresowane firmy: POD SZRENIC¥ (64.000
z³) oraz SEBI (66.000 z³).
17 maja zostan¹ podpisane
umowy z Paw³em Pasierbem (zadanie nr 3) i firm¹ POD SZRENIC¥
(zadanie nr 4).
15 kwietnia og³oszono przetarg
na „Zimowe utrzymanie dróg
gminnych oraz ci¹gów pieszych
bêd¹cych w zarz¹dzie Gminy Miejskiej Œwieradów-Zdrój w sezonie
2016/2017 - zadanie nr 6 i 7”
Zadanie nr 6 obejmuje 22,179 km
dróg i 2.730 m2 chodnika, zaœ zadanie nr 7 - 18,800 km dróg i 1.327 m2
chodnika.
Na „szóstkê” zg³osi³y siê firmy:
POD SZRENIC¥ (119.400 z³), Przedsiêbiorstwo Handlowo-Us³ugowe
Wioletta Cholewiñska ze Szklarskiej
Porêby (112.920 z³), natomiast na
„siódemkê: POD SZRENIC¥ –
(99.500 z³), P.U.H. WALKOP ze Z³otnik Lubañskich (75.546 z³) oraz PHU
W. Cholewiñskiej (94.100 z³).
29 kwietnia og³oszono przetarg

pn. „Budowa sieci wodoci¹gowej
Ma
w ulicy Zakopiañskiej w Œwieradowie-Zdroju”. Zadanie podzielono na dwa odcinki, jeden o d³ugoœci ok. 141,5 m, drugi - ok. 244 m.
Oferty nap³ynê³y od firm: Zak³ad
Remontowo-Budowlany ELMTECH, Krzysztof Elminowski z Olszyny (1 - 43.157,50 z³, 2 – 74.420,00
z³, Razem – 117.577,50 z³); Technika
Grzewcza i Sanitarna Jacek Buczyñski Ubocze (1 - 48.200 z³, 2 – 35.860
z³, razem 84.060 z³); Przedsiêbiorstwo Robót In¿ynieryjnych „HEMAX” H. Wasilewski z Mirska (1 -

22.640 z³, 2 – 32.560 z³, razem – 55.200
z³); Przedsiêbiorstwo Konserwacji
Urz¹dzeñ Wodnych i Melioracyjnych MELIOBUD z NowogrodŸca
(1 - 57.564 z³, 2 – 65.067 z³, razem –
122.631 z³); ELTOR z Lubania (1 43.511,25 z³, 2 - 72.028,80 z³, razem –
115.540,05 z³); Aqua Budpol Grzegorz Soko³owski z Nowej Wsi Z³otoryjskiej (1 - 26.106,75 z³, 2 – 45.018
z³, razem 71.124,75 z³); WYSOCZAÑSKI z Jeleniej Góry (1 - 49.200
z³, 2 – 73.800 z³, razem – 123.000 z³).

UM wykazuje

nr 9/4, am. 5 obr. I,
pow. 591 m2 - z przeznaczeniem
na poprawê zagospodarowania
nieruchomoœci przyleg³ej.
11 maja - w sprawie przeznaczenia do wydzier¿awienia w drodze
bezprzetargowej nastêpuj¹cych
nieruchomoœci niezabudowanych:
- o powierzchni 1.8454 ha przy
ul. G³ównej, oznaczonej geodezyjnie jako dzia³ka
 nr 21/4, am. 4 obr. III,
oraz
- o powierzchni 0.5438 ha przy
ul. Nadrzecznej, oznaczonej geodezyjnie jako dzia³ka
 nr 32, am. 5 obr. I,
obie z przeznaczeniem na cele
rolne.
11 maja - w sprawie wyznaczenia do sprzeda¿y w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego
numer 8a w budynku przy ul. Piastowskiej 4, na rzecz najemcy
wraz z oddaniem w u¿ytkowanie
wieczyste u³amkowej czêœci dzia³ki
 nr 78, am. 9 obr. IV.

Burmistrz Miasta ŒwieradówZdrój informuje, ¿e na tablicy
og³oszeñ Urzêdu Miasta zosta³
wywieszony wykaz - na okres
21 dni - do wgl¹du w godzinach
pracy urzêdu:

11 maja - wyznaczenia do sprzeda¿y nieruchomoœci zabudowanej
przy ul. Nad Basenem, oznaczonej geodezyjnie jako dzia³ka
 nr 110, am. 3 obr. IV,
w trybie bezprzetargowym na
rzecz u¿ytkownika wieczystego.
11 maja - wyznaczenia do sprzeda¿y w trybie bezprzetargowym
lokalu mieszkalnego nr 5 przy ul.
G³ównej 11, na rzecz najemcy,
wraz ze sprzeda¿¹ u³amkowej czêœci dzia³ki
 nr 9/5, am. 5 obr. I.
11 maja - przeznaczenia do wydzier¿awienia w drodze bezprzetargowej nieruchomoœci zabudowanej budynkiem gospodarczym
przy ul. G³ównej, oznaczonej geodezyjnie jako dzia³ka

(opr. aka)


Po¿egnanie kot³ów wêglowych Pomniki siê zieleni¹
Gmina Miejska Œwieradów-Zdrój planuje wdro¿yæ na swoim terenie Program Ograniczenia Niskiej
Emisji, który bêdzie mia³ na celu ograniczenie zanieczyszczeñ emitowanych do atmosfery oraz poprawê
jakoœci powietrza. Pierwszym krokiem zmierzaj¹cym
do wdro¿enia Programu bêdzie zebranie danych dotycz¹cych potrzeb mieszkañców w zakresie wymiany Ÿróde³ ciep³a. W tym celu w najbli¿szym czasie
przygotowana zostanie specjalna ankieta, któr¹ zainteresowani mieszkañcy bêd¹ mogli wype³niæ,
a nastêpnie z³o¿yæ w Urzêdzie Miasta. Na podstawie
zebranych informacji zostanie opracowany dokument, który bêdzie precyzowa³ warunki przyznawania dotacji przez Gminê.
Planuje siê, ¿e dofinansowaniu podlegaæ bêd¹
przedsiêwziêcia polegaj¹ce na wymianie kot³ów wêglowych na:
 kot³y retortowe (z podajnikiem),
 kot³y gazowe.
Dofinansowaniu nie bêd¹ podlegaæ zadania polegaj¹ce na monta¿u
kot³a w nowobudowanym budynku.
Program skierowany bêdzie do osób fizycznych, spó³dzielni oraz wspólnot mieszkaniowych.
Opr. Anna Mazurek

Nie chodzi o spi¿owe
monumenty pokrywaj¹ce
siê zielonym nalotem (bo takich nie mamy), lecz o pomniki przyrody; znaleziono
ich (jak na razie) piêæ i zosta³y one niedawno oznakowane ustawowymi zielonymi tabliczkami.
Pierwsza zawis³a na
buko-dêbie (lub jak kto woli
- dêbo-buku), zroœniêtym
„dwudrzewie” naprzeciw
myjni samochodowej przy
Biedronce (fot. z prawej).
Wiek tego dziwu natury oblicza siê na 120-150 lat.

UWAGA, PRZEDSIÊBIORCY!
W zwi¹zku z zapowiedzi¹
nowej ustawy o przedsiêbiorcach uprzejmie proszê tych
przedsiêbiorców, którzy w
okresie od 2011 roku do chwili obecnej nie dokonali weryfikacjii swoich wpisów w Centralnej Ewidencji Dzia³alnoœci
Gospopdarczej, aby z³o¿yli
wniosek aktualizacyjny (zmiana wpisu).

B³êdne dane lub ich brak
we wpisach spowoduj¹, ¿e
dzia³alnoœæ gospodarcza zostanie zamkniêta na stronie
Ministra Rozwoju.
Wniosek mo¿na z³o¿yæ
w Urzêdzie Miasta ŒwieradówZdrój, ul. 11 Listopada 35, parter pokój nr 1F - w godzinach
urzêdowania urzêdu. (D¯)

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.

Kolejny pomnik to 150letnia lipa przy ul. Sienkiewicza (nieopodal „Kryszta³u” - fot. z lewej), nastêpne
zaœ rosn¹ w Czerniawie: kolejna 150-letnia lipa przy ul.
Sanatoryjnej (naprzeciw
placu zabaw), a 100-letni
klon naprzeciw Domu Zdrojowego (nad Czarnym Potokiem).
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Nasze majowe œwiêtowanie
Na gondoli... W koœciele...
D³ugi weekend majówkowy ju¿ za nami. Mnóstwo turystów i rowerzystów odwiedzi³o Œwieradów oraz kolej gondolow¹, na której mogli skorzystaæ z wielu atrakcji, wœród
których jedn¹ z niespodziewanych i nieplanowanych by³
œnieg na górnej stacji kolei gondolowej. Mimo to pogoda
bardzo dopisa³a, a ponad 4000 goœci, którzy wjechali gondol¹ na Stóg Izerski by³o tego dobitnym potwierdzeniem.
Wielk¹ Izersk¹
Majówkê 2016 rozpoczêliœmy w sobotê 30 kwietnia
otwarciem sezonu
grillowego przy
dŸwiêkach muzyki
puszczanej przez
„DJ na RATRAKU”, a najm³odsi
mogli spróbowaæ
swoich si³ w powo¿eniu psimi zaprzêgami.
Niedziela natomiast (1 maja) od
rana obfitowa³a w
szereg atrakcji dla
dzieci i doros³ych,
a wœród nich: Planetarium Astronomiczne, animacje dla Strzy¿enie owiec to w warunkach izerdzieci, plac zabaw, skich doœæ egzotyczna czynnoœæ (po
dmuchana œcianka kilku dekadach od zniszczenia owczarstwa), nic zatem dziwnego, ¿e owczewspinaczkowa.
Z kolei na dolnej go fryzjera czêsto otacza³ wianuszek
stacji królowa³y ciekawskich (zw³aszcza dzieci).
zwierzêta kucyki
oraz wielka zagroda z ponad 40 owcami przy, której mo¿na
by³o ogl¹daæ pokazy ich strzy¿enia.
Ponadto przez ca³y dzieñ na jarmarku rêkodzie³a na oko³o
20 stoiskach mo¿na by³o kupiæ wyroby pami¹tkarskie, sery,
wêdliny, miody, a tak¿e coœ przek¹siæ.
Ju¿ teraz zapraszamy na kolejny d³ugi weekend na gondoli od 26 maja.
(SW)

Jedna ze smakowitoœci jarmarku: 6 rodzajów serów z ró¿nymi
przyprawami. Wymyœlone na Podlasiu (receptura), wytworzone w Ml¹dzu.
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Tegoroczne obchody Majowych Uroczystoœci Patriotycznych rozpoczêliœmy w naszym mieœcie ju¿ w niedzielê 1.maja
uroczyst¹ Msz¹ œw. w intencji Ojczyzny o godz. 1200 w koœciele œw. Józefa Obl. NMP. Oprawê muzyczn¹ tej Mszy œw.
wykona³a Orkiestra Koncertowa „VICTORIA” Parafii Matki
Boskiej Zwyciêskiej w Warszawie Rembertowie pod dyrekcj¹
p³k. rez. Juliana Kwiatkowskiego oraz soliœci Teatru Wielkiego Opery Narodowej i scen warszawskich: Julia KARLOVA –
sopran, Ewa MIKULSKA – mezzosopran, Ryszard WRÓBLEWSKI – tenor, Robert DYMOWSKI – bas/baryton (ca³a
czwórka na zdjêciu poni¿ej).

Po Mszy œw. odby³ siê koncert w blokach tematycznych:
- pieœni na Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski – m.in. BOGURODZICA, CHRISTUS REX,
- pieœni okolicznoœciowe z okazji 225. Rocznicy Konstytucji 3 Maja – MAZUREK 3 MAJA, POLAK NIE S£UGA,
BYWAJ DZIEWCZÊ ZDROWE,
- pieœni Maryjne i o Matce – SANTA LUCIA; DZIÊKUJÊ
CI; MAMO; MOJA MATKO, TY WIESZ,
- pieœni zwi¹zane ze œw. Janem Paw³em II – m.in. MOJE
MIASTO WADOWICE, BARKA.
Koncert zakoñczy³y melodie znane i lubiane - USTA
MILCZ¥, DUSZA ŒPIEWA; GRANADA; MARSZ RADETZKY'EGO... dedykowane tym, którzy przyczynili siê do zorganizowania tego koncertu, a wiêc Urzêdowi Miasta Œwieradów-Zdrój, w³aœcicielom pensjonatu ZAPIECEK oraz Parafii
œw. Józefa Obl. NMP, jak i przyby³ym s³uchaczom.
Ubogaceni piêkn¹ muzyk¹ i œpiewem wychodziliœmy
z koœcio³a dumni z NASZEJ OJCZYZNY POLSKI, rozpoczynaj¹c œwiêtowanie Dnia Flagi RP, Œwiêta 3 Maja i myœl¹c ju¿
o tych, których bêdziemy wspominaæ 8 Maja.
Ks. Franciszek
PS. 1 czerwca (œroda) w Dzieñ Dziecka odbêdzie siê niecodzienny koncert na boisku szkolnym MZS - na p³ycie boiska o godz.1000 zobaczymy i us³yszymy zespó³ muzyczny
ksiê¿y z Gryfowa.
GOR¥CO I SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKIE DZIECI I M£ODZIE¯ DO WSPÓLNEJ RADOSNEJ
ZABAWY!

I w Ogrodzie
Trzech ¯ywio³ów
IV Wielka Majówka w Lesie – pod takim has³em 1 maja przebiega³a
impreza rodzinna, któr¹ na terenie Ogrodu Trzech ¯ywio³ów (i w lasach, rzecz jasna) przygotowali leœnicy. Na pocz¹tek cztery interesuj¹ce
wycieczki: na Stóg Izerski 50-osobow¹ grupê poprowadzili: Teresa
Fierkowicz, Piotr Salawa i Krzysztof Magierecki. Jeszcze liczniejsza
gromada wyruszy³a na Zajêcznik, gdzie na rodziny z dzieæmi czeka³y
liczne atrakcje – gry i zabawy oraz ognisko. Tê grupê pilotowali: Justyna Szwech³owicz, Janusz Knoch, Grzegorz Schubert i Anna Kulik.
Kilkunastu rowerzystów pojecha³o na single z Tomaszem Mitkiewiczem, Zygmuntem Czajk¹ i Bartoszem Klimczykiem, najmniejszym
natomiast zainteresowaniem cieszy³a siê przebie¿ka planowanymi œcie¿kami RUNTRACK, przed któr¹ rozgrzewkê poprowadzi³a Ewa Hofman,
a nielicznych entuzjastów poci¹gnêli za sob¹: Lubomir Leszczyñski,
Piotr Salawa, Katarzyna K¹dzio³ka i Marcin Sawicki.

W epoce multimedialnych doznañ wzrokowo-s³uchowych
umiejêtnoœæ dotykowa mo¿e wnet staæ siê zbêdnym zmys³em, ale w³aœnie leœnicy dbaj¹, by tak siê nie sta³o. Fot. Katarzyna Mêcina
Najciekawsze i „najsmaczniejsze” punkty programu majówki zaczêto realizowaæ o godz. 1400. W Ogrodzie Trzech ¯ywio³ów roz³o¿y³o
siê mnóstwo stanowisk edukacyjnych. Wystawê o zadaniach myœliwych przygotowa³y wspólnie Zarz¹d Okrêgu Polskiego Zwi¹zku £owieckiego w Jeleniej Górze, ko³o myœliwskie „G³uszec” ze Lwówka i ko³o
„Wieniec” ze Œwieradowa. Goœcie najbardziej oblegali – tradycyjnie ju¿
– namiot, gdzie wystawiono do degustacji potrawy myœliwskie z dziczyzny. Goszcz¹cym po raz pierwszy na majówce przedstawicielom
Leœnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Doliny Baryczy” (Nadleœnictwo ¯migród) towarzyszyli sokolnicy, a ptaki przyci¹ga³y przede
wszystkim rzesze dzieciaków chc¹cych sobie potrzymaæ na rêce lataj¹-

dokoñczenie na str. 9 

Nasze majowe œwiêtowanie
Rocznice - 225. Konstytucji 3 Maja
i 71. zakoñczenia II wojny œwiatowej

Na szczêœcie pasja wêdrowania po górach nie ca³kiem w narodzie zanik³a, co najdobitniej
potwierdzi³ ten t³um na chwilê przed wymarszem na Stóg Izerski. Fot. Katarzyna Mêcina.
cego myœliwego (oczywiœcie z pe³nym skórzanym zabezpieczeniem).
Bartnik z Oleœnicy prezentowa³ barcie, a studenci Wydzia³u Leœnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu opowiadali o swej wyprawie do
lasów Amazonii, ubarwiaj¹c opowieœci 16 fotogramami ilustruj¹cymi
eskapadê. Warsztaty fotograficzne
poprowadzi³a Katarzyna Mêcina, przyci¹gaj¹c uwagê ponad 20 uczestników. T³oczno by³o te¿ przy stole, gdzie
uczniowie LO Mirsk z zapa³em opowiadali o mikroœwiecie spod mikroskopu.
Pracownicy Nadleœnictwa sprawowali opiekê nad warsztatami pod
has³em „Drewno jest piêkne”, w trakcie których ochotnicy mogli samodzielnie sk³adaæ ró¿noœci z drewnianych elementów. A gdy pasjonaci ju¿
byli przy tym drewnie, mogli policzyæ wiek drzew na podstawie s³oi
oraz zapoznaæ siê z obiegiem CO2
w lesie.
By³o stoisko poœwiêcone w³aœciwoœciom torfowisk, nie mog³o te¿
zabrakn¹æ œcie¿ki zmys³ów, na której
kto wie czy nie ostatnie pokolenie
odgaduje, co ma pod bosymi stopami.
Donoœn¹ konferansjerkê prowadzi³ red. Arek W³odarski z jeleniogórskiego Muzycznego Radia, muzyczne przerywniki zapewnia³ Karkonoski Zespó³ Folkowy „Szyszak”, dzieciarnia lata³a od jednego konkursu
do drugiego, a wszystkich zjednoczy³a stra¿acka grochówka, do której
natychmiast ustawi³ siê d³ugi ogonek z³aknionych smakoszy (wydano
300 porcji).
Majówkê zakoñczy³a noc sów –
edukacyjn¹ lekcjê pogl¹dow¹ powy¿ej górnego parku zdrojowego prowadzi³ Marek Martini.
Wed³ug szacunków przez ca³y
dzieñ przez Ogród Trzech ¯ywio³ów
przewinê³o siê ponad 500 osób,
w tym bardzo du¿o rodziców z dzieæmi w ró¿nym wieku.
Nadleœnictwo dziêkuje za pomoc
i wspó³pracê Urzêdowi Miasta, kolei
gondolowej oraz zaanga¿owanym
myœliwym.
Nad sprawnym przebiegiem ca³odziennej imprezy czuwa³a Barbara
Rymaszewska – koordynator Leœnego Kompleksu Promocyjnego „Sudety Zachodnie”.
(aka)

3 maja z okazji 225. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja po po³udniu w hali spacerowej wyst¹pi³ Royal Quartet z Wroc³awia (u góry), który zaprezentowa³ publicznoœci zarówno
utwory dawnej klasyki (Antonio Vivaldi, Wolfgang Amadeusz Mozart, Johannes Brahms), jak
i tej nowszej (muzyka filmowa Ennio Morricone czy tanga Astora Piazzolli).
8 maja œwieradowianie uczcili 71. rocznicê zakoñczenia II wojny œwiatowej, sk³adaj¹c pod
obeliskiem wi¹zanki kwiatów (fot. poni¿ej). W dalszej czêœci obchodów na hali spacerowej
laureaci konkursu recytatorskiego - zdobywcy Z³otych Piór Burmistrza - recytowali wiersze
patriotyczne. Wyst¹pi³ tak¿e zespó³ SYNTONIA.

Aromatyczna para buchaj¹ca z grochówki nie pozostawia³a obojêtnym nikogo z goœci. Fot Adam Karolczuk.

Kto ma owce, ten ma co chce
Gdy siê Dorota Marek dowiedzia³a o ¿ywych soko³ach na
majówce, rozpoczê³a negocjacje w sprawie zamiany choæ
jednego na soko³a metalowego, którego mamy na Izerskiej £¹ce. Zrozumienia u w³aœcicieli nie znalaz³a, ale rozmowy trwaj¹. Fot. Tomasz Chmielowiec.

O tym, ¿e drewno jest piêkne, przekonywali leœnicy na
warsztatach, a dzieci dawa³y siê do tego tworzywa ³atwo
przekonaæ. Fot. Katarzyna Mêcina

Dzieñ dobry! Moja mama ma na imiê Lara
i pochodzi z Turyngii, zaœ tata Vaclav jest Czechem, oboje s¹ potomkami XIII-wiecznej megapierwotnej rasy Walaska. Skoro ja jednak
przysz³am na œwiat 1 maja w Œwieradowie, to
mogê siê ju¿ uznawaæ za rodowit¹ œwieradowiankê.
Na razie mam na imiê L, a ju¿ niebawem
wymyœl¹ dla mnie imiê zaczynaj¹ce siê na tê
w³aœnie literê - taka bowiem w mym stadzie
jest tradycja, ¿e owieczki nosz¹ imiona zaczynaj¹ce siê od pierwszych liter swych mam.
Hasamy sobie po œwieradowskich ³¹kach
i strzy¿emy trawê lepiej ni¿ niejedna kosiarka,
przy okazji spulchniaj¹c glebê raciczkami.
Niebawem dowiecie siê wszystkiego
o naszej wielkiej (i wci¹¿ przyrastaj¹cej) owczej
rodzinie, bo zamierzamy ca³¹ gromad¹ zaprezentowaæ siê na ³amach „Notatnika”.
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To ju¿ drugi rok „Izerka” jest organizatorem fina³u Konkursu Recytatorskiego „Kiedy myœlê – Ojczyzna”, pod patronatem burmistrza Rolanda Marciniaka. Po
eliminacjach szkolnych przyst¹pi³o do konkursu 14 uczniów, którzy wybrali wiersze
powi¹zane z dziejami Polski.
W tym roku obchodzimy 225. rocznicê
Konstytucji 3 Maja, wielkie wydarzenie historyczne, gdy¿ mo¿emy siê pochwaliæ tym,
¿e po USA utworzono drug¹ na œwiecie nowoczesn¹ konstytucjê pañstwow¹. Konkursy recytatorskie w pewnym stopniu mog¹
przyczyniæ siê do pielêgnowania patriotyzmu.
Wiersze poœwiêcone naszej ojczyŸnie
zosta³y wyrecytowane w sposób aktorski,
a ocenia³y je, ju¿ po raz drugi, panie z chóru
„Syntonia”, które dokona³y nastêpuj¹cego
rozstrzygniêcia:
Klasy I- III
I – Jadwiga Kliszcz, II – Micha³ Polañski,
III – Nadia Mularczyk.
Klasy IV-VI
I – Katarzyna Salawa, II – Oliwia Bigus,
III – Klaudia Wójcicka
Karolina Salawa, jedyna przedstawicielka gimnazjum, która w dodatku recytowa³a
w³asny wiersz, zosta³a zwyciê¿czyni¹ w tej
kategorii (prezentujemy go obok).
Wieczne Pióra Burmistrza jednomyœlnym
werdyktem jury przyznano siostrom Nadii
i Zoi Mularczyk - za interpretacjê wokaln¹
„Jest taki kraj” Jana Pietrzaka.
W historii konkursu to pierwszy taki przypadek uhonorowania nagrod¹ g³ówn¹ dwójki wykonawców. Równie¿ po raz pierwszy zosta³a dopuszczona kategoria – poezja œpiewana, a z mo¿liwoœci tej skorzysta³y Kasia
Salawa i siostry Mularczyk oraz – pozakonkursowo - Ewa Brodziak z fragmentem
z „Kwiatów polskich” J. Tuwima.
Finaliœci otrzymali nagrody ksi¹¿kowe,
które powinny zainspirowaæ do siêgania po
utwory mniej znane, ale te¿ maj¹ce treœci patriotyczne. Warto przyjœæ do „Izerki” i w dziale „Poezja”, trochê poszperaæ lub poprosiæ
o pomoc swoich nauczycieli.
W paŸdzierniku przed œwiêtem 11 Listopada odbêdzie siê nastêpna edycja konkursu recytatorskiego, liczymy na to, ¿e ju¿ na
sta³e wejdzie kategoria „poezja œpiewana”,
która robi wra¿enie na publicznoœci, a przy
tym jest bardzo emocjonalna. Karolina, Nadia, Zoja i Kasia Salawa przetar³y szlak dla tego
gatunku. (KP)

Kiedy myœlê - Ojczyzna

MBP IZERKA,
SZKOLNA BIBLIOTEKA MZS
ORAZ URZ¥D MIASTA
zapraszaj¹ na
XVIII OGÓLNOMIEJSKI
KONKURS ORTOGRAFICZNY O TYTU£

MISTRZA ORTOGRAFII 2016
Ide¹ konkursu jest rozbudzenie wra¿liwoœci na nasz jêzyk ojczysty ze szczególnym uwzglêdnieniem wspó³czesnej ortografii, poprawnego pisania po polsku. „Przeciwko b³êdom” jest naczelnym has³em naszego konkursu.
Konkurs ma charakter otwarty – mog¹ doñ przyst¹piæ wszyscy chêtni, którzy ukoñczyli 11 lat. Zachêcamy rodziców, którzy mogliby sprawdziæ swoj¹
ortografiê razem z w³asnymi dzieæmi.
Konkurs odbêdzie siê w czwartek 19 maja o godz. 14.30 w Miejskiej Bibliotece Publicznej IZERKA.
Patronat nad Konkursem przyj¹³ Burmistrz Miasta Roland Marciniak.

OJCZYZNA
Polska to s³owo,
Polska to kraj,
Polska to ojczyzna.

Krzeszowska gloria

Polska to ziemia,
Ziemia wyj¹tkowa,
Ziemia ukochana.
Wracamy do niej z radoœci¹,
Wracamy z têsknot¹,
Wracamy z mi³oœci¹.

Przewodnicz¹ca komisji Marianna Marek wrêcza nagrodê Karolinie Salawie.
Po prawej - Nadia i Zoja Mularczykówny, które nie tylko wygra³y, ale przetar³y szlak dla
poezji œpiewanej.
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Pragniemy, by zawsze by³a,
I nigdy siê nie zmieni³a,
Nigdy na gorsze.
Polska to dar najmilszy,
W którym mieszkamy,
Z którego pochodzimy.

Fot. Dani³ Zagajewski

My, Polacy, do ojczyzny zawsze wrócimy,
Wrócimy tak, jak ptaki po zimie,
Ale wrócimy tylko raz.
Wrócimy do naszej ko³yski,
Do naszej matki,
Do morza szczêœcia.
I zostaniemy w niej,
W naszej ojczyŸnie,
Ju¿ na zawsze…

Karolina Salawa

2 maja w krzeszowskim sanktuarium odby³ siê 23 Festiwal Pieœni Religijnej i Patriotycznej,
w którym uczestniczy³o 169 osób (w tym 21 zespo³ów). Festiwal rozpocz¹³ siê msz¹ Œw.
w bazylice, po której od godz. 1100 rozpoczê³y siê przes³uchania zespo³ów i solistów bior¹cych udzia³ w konkursie. Jako pierwsze wyst¹pi³y 3 zespo³y prowadzone przez Ryszarda
Dominika Dembiñskiego: najpierw Zespó³ Muzyki Dawnej „Grego³y” z Giebu³towa, nastêpnie
Zespó³ Wokalny Szkolno-Parafialny (na zdjêciu) i Zespó³ Muzyki Dawnej „Od Nova” (oba ze
Œwieradowa). Najm³odsza grupa bior¹ca udzia³ w konkursie - „Grego³y” - otrzyma³a wyró¿nienie, natomiast Zespó³ Wokalny Szkolno-Parafialny by³ drugi.
W podsumowaniu przewodnicz¹cy jury ks. dr Piotr Dêbski wyrazi³ tak¹ opiniê: „Pragnê
zwróciæ uwagê na grupy najm³odsze. Osobiœcie dostrzegam du¿y potencja³ artystyczny
i wykonawczy... Bardzo ciekawym przejawem tego festiwalu jest to, ¿e m³odzie¿ i dzieci s¹
zainteresowane te¿ muzyk¹ dawn¹. Tym samym daj¹ piêkne œwiadectwo w³¹czenia siê
w historiê i pokazania, ¿e muzyka dawna te¿ w dzisiejszych czasach inspiruje”.
(RDD)

Tekstem o „Malinowym Dworze” redakcja rozpoczyna cykl prezentuj¹cy œwieradowsk¹ bazê zabiegow¹ - lecznicz¹ i SPA - w hotelach i sanatoriach. Nie bez
powodu, jak siê bowiem okazuje, mieszkañcy maj¹ doœæ nik³¹ wiedzê o ofertach tych obiektów, które przedstawimy w kolejnych numerach „Notatnika”.

Najsilniejsza siarka na œwiecie

Hotel **** Malinowy Dwór to jeden z trzech Hoteli nale¿¹cych do sieci Malinowe Hotele.
Posiada 68 komfortowych pokoi, nowoczesne Centrum Rehabilitacji, Centrum SPA z piêtnastoma profesjonalnymi gabinetami do pielêgnacji cia³a, twarzy i w³osów oraz stref¹ dla dwojga. Uzupe³nieniem oferty jest licz¹ca ponad 500 m2 strefa Wellness z najwiêkszym w regionie
basenem z wod¹ Ÿródlan¹ i systemem hydromasa¿y, œwiatem saun (zio³ow¹, fiñsk¹, parow¹,
soln¹) oraz du¿ym jacuzzi na zewnêtrznym tarasie, dostêpnym przez ca³y rok.
REHABILITACJA
Co go wyró¿nia na tle innych œwieradowskich
hoteli? Czym mo¿e przyci¹gn¹æ mieszkañców najbli¿szej okolicy oraz turystów i kuracjuszy z innych
oœrodków? O tym chcia³em napisaæ w poni¿szym
artykule.
Dlaczego Dwór jest Malinowy, czyli o diabelskim pierwiastku, który uzdrawia.
Borowina i Radon to dwa najwiêksze lecznicze
atuty Œwieradowa-Zdroju, a o ich dobroczynnych
w³aœciwoœciach wiedz¹ chyba wszyscy mieszkañcy
i kuracjusze przyje¿d¿aj¹cy tu na rehabilitacjê. Ale
od piêciu ju¿ lat mamy w naszym mieœcie, a konkretnie w Czarniewie-Zdroju, w Hotelu Malinowy
Dwór kolejny uzdrawiaj¹cy skarb. Jeszcze nie w pe³ni odkryty przez miejscowych i przyjezdnych, choæ
z ka¿dym rokiem roœnie liczba, tych którzy poznali
jego dzia³anie.
Mowa o siarce. Pierwiastku, s³abo kojarz¹cym
siê z leczeniem, a bardziej z przykrym zapachem
rodem z piek³a. A przecie¿ ju¿ staro¿ytni Rzymianie
w trakcie swoich podbojów odkrywali kolejne Ÿród³a wody siarczkowej. W nich leczyli odniesione
w boju kontuzje i nabierali si³ do kolejnych walk
i powiêkszania swojego Imperium.
W Hotelu Malinowy Dwór wykorzystujemy najsilniejsz¹ wodê siarczkow¹ na œwiecie. Pochodzi ona
z odwiertu o nazwie Malina w Solcu-Zdroju
w województwie œwiêtokrzyskim.
Od nazwy tego Ÿród³a wywodzi siê nazwa nasze-

wego, cukrzyca, dna moczanowa, mia¿d¿yca, choroby pochodzenia neurologicznego: neuralgie, neuropatie, zespo³y korzeniowe, niedow³ady).
Do zabiegów stosuje siê wodê siarczkow¹ o stê¿eniu ok. 150 mg zwi¹zków siarki w litrze.
Dla wszystkich mieszkañców i kuracjuszy mamy
teraz specjaln¹ ofertê - rabat 10 proc. na k¹piele
siarczkowe: pakiet 5 k¹pieli leczniczych w najsilniejszej na œwiecie wodzie siarczkowej w cenie 129 z³.
Wymagane jest skierowanie od lekarza, konsultacja lekarska mo¿liwa jest te¿ w Hotelu Malinowy
Dwór w cenie 55 z³ (konieczna jest wczeœniejsza rezerwacja terminu - codziennie w godzinach 900-1900,
pod numerem telefonu 75 738 10 11 lub e-mail:
rehabilitacja@malinowydwor.pl)
CENTRUM SPA
Kolejnym atutem Hotelu Malinowy Dwór jest
najwiêksze w regionie Centrum SPA. To miejsce
gwarantuj¹ce pielêgnacjê cia³a i odpoczynek umys³u w intymnej atmosferze spokoju i harmonii.
W dziesiêciu profesjonalnie wyposa¿onych gabinetach zapewniamy du¿y wybór zabiegów upiêkszaj¹cych i relaksacyjnych na twarz, cia³o oraz w³osy
z u¿yciem najlepszych produktów kosmetycznych
znanych i lubianych marek, m.in. Babor, Davines
oraz firmowych balneokosmetyków.
Dla osób, którym brak czasu nie pozwala nawet
na krótki wyjazd, a mimo to pragn¹ zrelaksowaæ siê
i zadbaæ o swoje cia³o, stworzyliœmy kilka zró¿nicowanych pakietów Day SPA:
- nawil¿aj¹cy - pod okiem specjalistów z zakresu SPA specjalnie dobrane skuteczne zabiegi oparte na profesjonalnych preparatach selektywnych
marek kosmetycznych BABOR d³ugotrwale nawil¿¹
i od¿ywi¹ skórê (590 z³);
- relaksacyjny - pozwala odzyskaæ dobre samo-

nych, którzy pragn¹ siê wspólnie zrelaksowaæ; specjalnie przeznaczona strefa dla dwojga zapewni piêkne i niezapomniane chwile, a wyselekcjonowane zabiegi pobudz¹ zmys³y (790 z³).
W maju i czerwcu przygotowaliœmy ofertê specjaln¹ - udzielamy 10 proc. rabatu na wszystkie pakiet Day SPA.
AKUPUNKTURA I TRADYCYJNA
MEDYCYNA CHIÑSKA
Podstaw¹ dzia³ania Malinowego Dworu jest
holistyczne podejœcie do potrzeb naszych goœci
i korzystanie z naturalnych sposobów na poprawê
ogólnego samopoczucia oraz leczenia wielu chorób. Dziedzin¹, która doskonale wpisuje siê w nasz¹
filozofiê, jest tradycyjna medycyna chiñska oraz akupunktura. Nowoœci¹ w Malinowym Dworze jest szeroka gama zabiegów czerpi¹cych z wielowiekowych
doœwiadczeñ Dalekiego Wschodu.
Akupunktura piêcioelementowa - ma dzia³anie na wielu p³aszczyznach:
- przeciwbólowe (nak³ucie uwalnia endogenne
morfiny, które - jak wskazuj¹ badania - s¹ kilkanaœcie razy silniejsze ni¿ morfiny podawane zewnêtrznie;
- energetyczne;
- powoduje lepsze ukrwienie i szybsze usuwanie metabolitów;
- do¿ywia narz¹dy na poziomie komórkowym.
Potwierdzeniem skutecznoœci i wiarygodnoœci
akupunktury s¹ wskazania do leczenia t¹ metod¹
wed³ug Œwiatowej Organizacji Zdrowia (WHO)
wielu chorób, takich jak choroby dróg oddechowych, oczu, jamy ustnej, uk³adu kr¹¿enia, przewodu
pokarmowego, choroby neurologiczne i ortopedyczne, po³o¿nicze i ginekologiczne, urologiczne oraz
z zakresu medycyny sportowej.
Akupunktura kosmetyczna - metoda ta istnieje w Chinach od tysiêcy lat i uwa¿ana jest za
jeden z sekretów najpotê¿niejszych kobiet w Staro¿ytnym Pañstwie Œrodka.
Masa¿ meridianowy (Tui Na) jest skuteczny,
jeœli przestrzega siê zasad tradycyjnej medycyny chiñskiej, której podstawowym pojêciem jest energia
Chi, a tak¿e zwi¹zek istniej¹cy miêdzy psychik¹
a cia³em.
Jak widaæ z powy¿szego artyku³u, Malinowy
Dwór to nie tylko czterogwiazdkowy hotel dla przyjezdnych goœci. To równie¿ œwietne miejsce, dla ka¿dego kto chce skorzystaæ ze skutecznej rehabilitacji
na bazie najsilniejszej na œwiecie wodzie siarczkowej, odprê¿yæ siê i zrelaksowaæ po ciê¿kiej pracy lub
poprawiæ swój wygl¹d b¹dŸ czerpaæ energiê witaln¹
z zabiegów tradycyjnej medycyny Dalekiego Wschodu.
Marek Ró¿ycki

go hotelu - Malinowy Dwór.
Wod¹ siarczkow¹ leczymy przede wszystkim
choroby narz¹dów ruchu i choroby skóry, ale równie¿ wiele innych dolegliwoœci:
- Schorzenia narz¹dów ruchu (zwyrodnienie stawów i krêgos³upa, dyskopatia, rwa kulszowa, reumatoidalne zapalenia stawów, stany pourazowe i przeci¹¿eniowe narz¹du ruchu);
- Przewlek³e choroby skóry (³uszczyca, zapalenia ³ojotokowe, zapalenia atopowe);
- inne (zaburzenia têtniczego kr¹¿enia obwodo-

poczucie i nabieraæ si³ i energii (390 z³);
- oczyszczaj¹cy - warto zadbaæ o swoj¹ skórê i podarowaæ jej luksus
w postaci odpowiedniej pielêgnacji; doskona³e rezultaty przynosz¹ specjalnie dobrane zabiegi SPA, które delikatnie, ale skutecznie z³uszcz¹
i zetr¹ martwy naskórek, czyni¹c nasz¹ skórê znów zdrow¹, g³adk¹
i o jednolitym kolorze (470 z³);
- ujêdrniaj¹cy - smuk³a sylwetka, harmonijne kszta³ty i jêdrna skóra - to marzenie ka¿dej kobiety… cel mo¿na osi¹gn¹æ
dziêki specjalnie opracowanej kuracji zabiegowej opartej na skutecznych preparatach kosmetycznych BABOR (690 z³);
- pakiet dla dwojga - to idealna propozycja dla zakocha-

2.
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Czarci M³yn, ul. Lwówecka 5
Otwarty od wtorku do soboty
w godz. 1000-1600
(zwiedzanie o pe³nych godzinach)
tel. 75 78 45 325
p.bigus@swieradowzdroj.pl

Czarci M³yn
Œwieradów Zdrój
Gospodarz obiektu Piotr Bigus

Cykl pt. „Chleby œwiata”
Cz. 2 - Podp³omyki
Kontynuuj¹c smaczny temat chlebów œwiata chcia³bym zaprezentowaæ jego najstarsz¹ i najprostsz¹ formê, czyli podp³omyki. Mo¿na je
nazwaæ namiastk¹ chleba, choæ, prawdê mówi¹c, bardzo przyzwoit¹.
Pocz¹tkowo wypiekany chleb mia³ w³aœnie formê podp³omyka. Cienkie
placki z m¹ki zmieszanej z wod¹ i dodatkiem soli pieczono na rozgrzanych kamieniach, póŸnej nad ogniem zaczêto ustawiaæ metalowe blachy, a gdy powsta³y ju¿ piece, podp³omyki czêsto pieczono, ¿eby sprawdziæ, czy piec jest wystarczaj¹co nagrzany, aby upiec w nim chleb.
Do wykonania podp³omyków najczêœciej u¿ywano m¹ki pszennej,
gdy¿ ciasto z niej przyrz¹dzone jest elastyczne i mo¿na z niego formowaæ du¿e placki. W wersji nieco bardziej wyrafinowanej do ciasta dodawano czarnuszki lub kminku, b¹dŸ te¿ mleka i dro¿d¿y.
Jak siê nazywa siê podp³omyk w ró¿nych czêœciach œwiata? U S³owian – wychopieniek, w Armenii – lawasz, w Meksyku –
tortilla, w Indiach – czapati, w Izraelu – maca, na Œrodkowym Wschodzie – pita, a w Italii - pizza.
W zale¿noœci od kraju istniej¹ ró¿ne metody jego wypiekania, ale
finalny produkt, który sam w sobie bardzo prosty, w smaku jest wszêdzie podobny i wszystko zale¿y od tego, z czym go podamy.
Zapewne wielu czytelników pamiêta, jak z babci¹ lub mam¹ robi³o
siê pierogi i kawa³ki ciasta k³ad³o siê na rozgrzan¹ blachê kuchni
wêglowej. Niektóre placki piek³y siê na p³asko, inne „nadyma³y siê”
w czasie pieczenia. Ma³o kto wtedy przygotowywa³ jakieœ dodatki, jako

¿e placki jad³o siê bez niczego, prosto z p³yty. Dziœ w dobie kuchni
elektrycznych i gazowych te¿ mo¿na takie podp³omyki przyrz¹dziæ na
patelni.
W zesz³ym roku 1 czerwca prowadzi³em dzia³ kulinarny
w Szkole Podstawowej w Czerniawie podczas „Wyprawy do Œredniowiecznego Grodu”. Jedn¹ z najwiêkszych i najbardziej obleganych atrakcji by³o w³aœnie pieczenie podp³omyków. Na blasze po³o¿onej nad
ogniem dzieci k³ad³y w³asnorêcznie uformowane placki. Niby takie
proste, ale jaki smak! Kto chcia³, smarowa³ je miodem lub d¿emem
albo posypywa³ startym parmezanem. Podp³omykiem mo¿na zast¹piæ
chleb, jeœli akurat nam siê skoñczy³. Podajemy te¿ do zup i gulaszów.
Mo¿na na zimno, jednak najlepiej smakuj¹ zaraz po upieczeniu, kiedy
s¹ jeszcze gor¹ce.
Ciekawych, historycznych informacji na temat pieczenia podp³omyków dostarcza portal www.potrawyregionalne.pl - mo¿na siê
tam dowiedzieæ m.in: Podp³omyki znane by³y, oczywiœcie, tak¿e na
ziemiach polskich. W okresie wczesnego œredniowiecza we wszystkich
warstwach spo³ecznych popularne by³y chleby - ró¿nica miêdzy nimi
polega³a na u¿ywanych do wypieku gatunkach i rodzajach m¹ki oraz na
dodawanych ingrediencjach. Jednoczeœnie jednak nie zniknê³y placki
bez zakwasu - podp³omyki, przede wszystkim mo¿e dlatego, ¿e by³y
³atwe do przyrz¹dzenia. Pieczono je w popiele, zawiniête
w liœcie, k³ad¹c na rusztach,
na podstawkach glinianych,
a tak¿e piek¹c je w piecach.
Warto wiedzieæ, ¿e upo-
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wszechnienie siê kopulastego pieca ulepszy³o ogólnie sposób przyrz¹dzania pieczywa, bowiem nawet podp³omyki pieczone w piecu, a nie
na otwartym palenisku, by³y znacznie lepsze i pulchniejsze. Jednak
w okresie wczesnopiastowskim chlebem móg³ siê posiliæ przede wszystkim dwór. W domach ludzi prostych z regu³y nie by³o pieca nadaj¹cego siê do pieczenia chleba, lecz tylko otwarte palenisko, na którym
mo¿na by³o piec jedynie podp³omyki.
Z wypiekiem podp³omyków z resztek ciasta chlebowego zwi¹zane
s¹ ró¿ne wierzenia ludowe. Pamiêtajmy, ¿e podp³omyk by³ pieczony
jako pierwszy lub ostatni, czyli otwiera³ lub zamyka³ czynnoœæ wypieku.
Kolejnoœæ ta nie jest przypadkowa. Podp³omyki rozdawano s¹siadom,
dzieciom, podró¿nym, ¿ebrakom. Ludzie ci nale¿eli do kategorii tzw.
obcych. Rozdawano je równie¿ tym wszystkim, którzy wed³ug wierzeñ
mogli mieæ zwi¹zek ze œwiatem nadnaturalnym. Chleb przys³ugiwa³
natomiast istotom uznawanym za pe³noprawnych ludzi.
I tak - podp³omyk pieczony przed w³aœciwym wypiekiem chleba by³
dawany dziecku, gdy¿ odzwierciedla³ ten okres ¿ycia ludzkiego. Chleb,
w³aœciwy cel wypieku, przeznaczony by³ dla doros³ych i odpowiada³
temu w³aœnie okresowi ¿ycia. Podp³omyk koñcz¹cy wypiek dawany by³
starcom i odzwierciedla³ schy³kowy okres ¿ycia cz³owieka. Oczywiœcie,
dotyczy to samego momentu wypieku. Ju¿ po jego zakoñczeniu
i obrzêdowym usankcjonowaniu chleb by³ jedzony przez wszystkich
cz³onków rodziny.
Z wypiekiem podp³omyków zwi¹zek mia³o w³aœciwe odprawianie
czynnoœci religijnych: Gdy kto piecze podp³omyk, a nie uda siê mu, to
widaæ, ¿e Ÿle mówi³ pacierz.
W XIX-wiecznych tekstach Ÿród³owych czytamy tak¿e: Tak zwane
podp³omyki pieczone z resztek ciasta w prezencie rozdawa³y piekarki
kleparskie swoim znajomym od czasu do czasu, a te uwa¿a³y je za
smako³yk. (S. Cercha, Kleparz, przedmieœcie Krakowa przed 50 laty,
Materia³y Antropologiczno-Archeoplogiczne i Etnograficzne, t. 14,
1919 r.].
Natomiast pisz¹cy o ¿yciu codziennym ch³opa galicyjskiego w drugiej po³owie XIX wieku Jakub Bojko zanotowa³:
Z mielonego ¿ytka w lot gospodynie zrobi³y ciasto i piek³y tak
upragniony podp³omyk. Trzeba by³o widzieæ, z jak¹ radoœci¹ g³odna
dziatwa spogl¹da³a do pieca, patrz¹c ciekawie, jak te¿ ten podp³omyk
roœnie i piecze siê.
Radoœæ ówczesnej dziatwy z tego powodu widzia³ dobrze poeta
Teofil Lenartowicz. Tak opisa³ te uroczyste chwile:
Z k³osów opad³ych m¹ka siê miele/ M¹kê zaczyni matka sfrasowana/ a jakie¿ szczêœcie, gdy jednego rana/ podp³omyk dzieci zobacz¹
w popiele.
Ale dosyæ ju¿ tych historycznych (bardzo ciekawych wed³ug mnie)
wywodów. Teraz wszyscy ³api¹ za m¹kê, wodê i patelnie. Biegniemy do
kuchni i robimy podp³omyki. W internecie mo¿na znaleŸæ wiele ró¿nych przepisów, ale oto najbardziej podstawowy z odrobin¹ dro¿d¿y.
Bierzemy 1 kg m¹ki, du¿¹ szczyptê soli, 10 gram dro¿d¿y, ³y¿kê
oliwy i wodê. Dro¿d¿e rozpuszczamy w ciep³ej wodzie, dodajemy trochê m¹ki i czekamy, a¿ zaczn¹ rosn¹æ. £¹czymy z reszt¹ m¹ki i zagniatamy ciasto jak na pierogi. Wa³kujemy na cienkie placki (oko³o 0,5
cm), które opiekamy na rozgrzanej patelni przez oko³o minuty z ka¿dej
strony, a¿ pojawi¹ siê br¹zowe plamy. Dziêki dro¿d¿om placki trochê
urosn¹. Gdyby od razu robi³a siê du¿a „bu³a”, przek³uwamy j¹ widelcem, aby ciasto nie by³o surowe.
Warto do ciasta dodaæ suszonych lub œwie¿ych zió³, wedle gustu.
Zyskamy dziêki temu zupe³nie nowe smaki. Zapraszam do podzielenia
siê zdjêciami w³asnych podp³omyków na facebookowym profilu - Czarci
Piotr Bigus
M³yn Œwieradów Zdrój.

Sztuka zjednoczy narody
Od 7 do 11 czerwca w Czerniawie grupa malarzy i rzeŸbiarzy uczestniczyæ bêdzie w Miêdzynarodowym Plenerze
Artystycznym pod has³em SZTUKA JEDNOCZY NARODY.
Plener finansowany jest przez Powiat Lubañski oraz Gminê Miejsk¹ Œwieradów-Zdrój.
Wernisa¿ prac rozpocznie siê w Czarcim M³ynie - 11
czerwca po po³udniu, nastêpnie rzeŸby w formie kierunkowskazów ustawione zostan¹ w newralgicznych punktach Czerniawy, wskazuj¹c drogê do atrakcji turystycznych.
Zapraszamy!

Mas³o transgraniczne
PrzyjaŸñ polsko-czeska kwitnie, jako ¿e w ostatnich tygodniach do m³yna dwukrotnie zawita³y grupy dzieci z Raspenavy. Bra³y udzia³ w warsztatach z pieczenia chleba
i robienia mas³a. Okazuje siê, ¿e po czeskiej stronie dzieci
te¿ maj¹ problem z powiedzeniem, z czego siê robi mas³o
i sk¹d pochodzi mleko.

W warsztatach uczestniczy³y równie¿ dzieci niepe³nosprawne ze szko³y specjalnej. Wspaniale sobie radzi³y z wyrabianiem ciasta, choæ do koñca ubijania mas³a nie wszystkie
dotrwa³y. Z pomoc¹ musieli przyjœæ opiekunowie.
Chleb smakowa³ wybornie, a ka¿de dziecko chcia³o zabraæ mas³o do domu, aby pochwaliæ siê rodzicom. Opiekunka
sprawiedliwie je dzieli³a i zawija³a w foliê aluminiow¹, bo ka¿dy domaga³ siê swojej porcji.
Raspenava to istne zag³êbie artystyczne i rêkodzielnicze.
Co roku organizowane s¹ tam plenery artystyczne i dzieci
z naszej Szko³y Podstawowej nr 2 w nich uczestnicz¹. Czesi

zaskakuj¹ kreatywnoœci¹ i pomys³owoœci¹, nie zawiedli
i tym razem - stwierdzili, ¿e w m³ynie
musi byæ kot i w ramach podziêkowania przywieŸli w³asnorêcznie wykonanego kociaka z ceramiki. Kot dumnie
stoi na pó³ce i czeka
na myszy. (PB)

Centrum Edukacji Ekologicznej
NATURA 2000 „Izerska £¹ka",
ul. Rolnicza 7, (nad Czarcim M³ynem).
Otwarte od wtorku do soboty
w godz. 1000-1600
tel. 75 617 14 42
k.rzeczkowska@swieradowzdroj.pl
www.swieradowzdroj.pl
(zak³adka Izerska £¹ka)

Izerska £¹ka
Gospodarz obiektu Katarzyna Rzeczkowska

Miêdzynarodowy Dzieñ Ziemi
22 kwietnia z okazji
Miêdzynarodowego Dnia
Ziemi wszyscy uczniowie
z SP nr 2 w Czerniawie oraz
z kilku klas z SP w Krobicy
pracowali ciê¿ko sprz¹taj¹c
okolice Izerskiej £¹ki,
przydro¿ne rowy oraz teren
oczyszczalni, a tak¿e sadz¹c
kwiaty, roœliny i zio³a na
£¹ce.
Szko³a z Krobicy stworzy³a zielnik pszczeli, w którym uczniowie posadzili miêdzy innymi tymianek, majeranek, lawendê, sza³wiê, pietruszkê i rumianek. Natomiast ka¿da klasa ze szko³y czerniawskiej dosta³a dwa malutkie poletka ziemi, na których posadzone zosta³y kwiaty
i otrzymane z Karkonoskiego Parku Narodowego sadzonki roœlin naturalnie wystêpuj¹cych w naszych Górach Izerskich i w Karkonoszach. By³y to m.in. kalina, wierzbownica
kosmata, kuklik pospolity, koz³ek lekarski,
przenêt purpurowy, bniec czerwony, wrotycz
pospolity i wrotycz maruna, firletka poszarpana, chaber pere³kowy, dziurawiec czworoboczny, jastrzêbiec pomarañczowy, naparst-

£¹ka zaprasza...
25 maja - na OWADZIARNIÊ, czyli zabawê polegaj¹c¹ na odszukiwaniu owadów
ukrytych w trawie. Ka¿dy uczestnik zabawy
edukacyjnej otrzyma mapkê rozmieszczenia
metalowych modeli owadów. Zabawa ma na
celu zaznajomienie jej uczestników ze œwiatem ³¹k, sprawdzeniem „co piszczy i mieszka
w trawie”, przekonanie dzieci do tego, aby
nie ba³y siê zwierz¹t, a jednoczeœnie by wiedzia³y, jak postêpowaæ ze zwierzêtami, które
s¹ dla ludzi groŸne, aby uchroniæ siê od nieprzyjemnych zdarzeñ.
Jeszcze w maju - na warsztaty filmowe.
Termin zostanie podany na stronie internetowej miasta (i - co zrozumia³e - £¹ki) oraz na
Facebooku. Prosimy ju¿ teraz zg³aszaæ chêæ
swego uczestnictwa, bo bez chêtnych to one
siê po prostu nie odbêd¹.
Prze³om maja i czerwca - na dzieñ wê¿y
oraz paj¹ków. ¯ywe, egzotyczne okazy przyniesie Mariusz Knet, by wszyscy uczestnicy
mogli im przyjrzeæ siê z bliska i dowiedzieæ
siê o ich zwyczajach. Szykuje siê naprawdê
magiczna przygoda, której dok³adny termin

14 kwietnia br. up³yn¹³ rok
od otwarcia Izerskiej £¹ki,
któr¹ w tym czasie odwiedzi³o 10.797 goœci!
Autorem zdjêæ do winiet - Izerskiej £¹ki i Czarciego M³yna jest Tomasz Chmielowiec.

Repertuar
Poranki dla najm³odszych
sobota godz. 1000
14 maja - „Opowiedz nam coœ, Milu”
(45 minut).
21 maja - „Dixie” i „Hip-Hip Hurra” (50
minut).
28 maja - „La Linea” (45 minut).

Dla widzów doros³ych

nica purpurowa. Do ziemi wsadzono te¿ nasiona farbownika lekarskiego, jastruna w³aœciwego, niezapominajki, krwawnika pospolitego i firletki.
Posadzono i zasiano nie tylko po to, aby
na ³¹ce by³o ³adnie, ale przede wszystkim aby
nasze pszczo³y i trzmiele mia³y co jeœæ.
Bardzo dziêkujemy dzieciom - za w³o¿ony
wysi³ek, oraz nauczycielom - za zaanga¿owanie. Uczniowie w ramach podziêkowania dostali ciep³¹ kie³baskê serwowan¹ w Czarcim
M³ynie oraz kilka nasionek do posadzenia
w swoim ogródku.

Œroda, 25 maja, godz. 2000 - „Pianista”, dramat wojenny w re¿yserii R. Polañskiego (Francja, Niemcy, Polska, Wlk.
Brytania, 2002).
Pi¹tek, 27 maja, godz. 2000 - film do
wyboru:
„Cz³owiek na torze” - polski dramat
z 1957 r. w re¿ Andrzeja Munka,
„Supermarket” - rodzimy thriller z
2012 r.,

„Trzy kolory” niebieski” - melodramat
psychologiczny, re¿. K. Kieœlowski (Francja, Polska Szwajcaria, 1993),
Wichrowe wzgórza - kostiumowy melodramat
„O czym marz¹ faceci” - komedia kryminalna (USA, 2001),
„Hrabia Monte Christo” - kostiumowy
melodramat (USA, Wlk. Brytania, Irlandia, 2002),
„Miœ” - kultowa komedia polska z 1981
r. w re¿. St. Barei.

*

G³osowaæ mo¿na do 25 maja:
telefonicznie pod nr 75 617 14 42
lub drog¹ elektroniczn¹ k.rzeczkowska@swieradowzdroj.pl

*

Aktualny repertuar i propozycje filmów
do wyboru mo¿na znaleŸæ w zak³adce
„K¹cik filmowy” na Izerskiej £¹ce na stronie miasta

swieradowzdroj.pl

Co te¿ nam siê tu wylêgnie?

i godzina zostan¹ podane na stronie internetowej miasta oraz „Izerskiej £¹ki”.
4 czerwca, z okazji Dnia Dziecka i w ramach „nocy bibliotek” na Izerskiej £¹ce na spektakl „TUWIM Julek – PARA buch,
FRAZY w ruch”, w wykonaniu znanego nam
ju¿ teatru Ma³e MI, który goœci³ na £¹ce
w lutym.
Motywem przewodnim przedstawienia
jest dzieciñstwo Tuwima Julka, który jako
niesforny malec zabawia siê w chemika, stra¿aka, magika, hodowcê jaszczurek, rusza
w podró¿ do Ameryki a „le¿¹c na ³¹ce marzy,
¿e wierszyk o s³oniu wysma¿y”. Ca³oœci dope³nia mobilna, przeobra¿aj¹ca siê podczas
przedstawienia scenografia, wysmakowane
lalki - ilustracje Katarzyny Szpilkowskiej oraz
brawurowa muzyka Jacka BUDYNIA Szymkiewicza, lidera zespo³u Pogodno.
Zachêcamy do uczestnictwa tym oto
wierszykiem:

By³ raz sobie Julian Tuwim!
To nazwisko Wam coœ mówi?
¯e poeta? ¯e literat?
Jak doroœnie - tak! Lecz teraz?
Teraz to jest ma³y Julek.
Wisus, urwis i w ogóle.
Nic nie zapowiada jeszcze,
¿e ma zostaæ taaakim wieszczem!

Urocze dwie budki lêgowe (na zdjêciu
z lewej) wyplot³a z wikliny Anna Marsza³ek z Czerniawy, natomiast dzie³em Laury Piotrowskiej z Mirska jest piêkny hotel dla owadów (fot. powy¿ej).

To bêdzie nieziemski ubaw dla widzów
od lat 2 do 102, dlatego prosimy o jak najszybsze rezerwowanie miejsc (spektakl jest,
oczywiœcie, bezp³atny)!

Wszystkie informacje na tej
stronie przygotowa³a Katarzyna Rzeczkowska.
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W jaki sposób konsument Histor
yczne
Historyczne
mo¿e z³o¿yæ reklamacjê
zwyciêstwo
na wadliwy produkt?

Reklamacjê mo¿emy z³o¿yæ zarówno z tytu³u rêkojmi (odpowiedzialnoœæ sprzedawcy), jak i z tytu³u gwarancji (odpowiedzialnoœæ
gwaranta). S¹ to dwie mo¿liwe podstawy prawne do dochodzenia roszczeñ za wadliwy towar i wy³¹cznie
do konsumenta nale¿y wybór,
z której z nich skorzysta.
Reklamacjê z tytu³u rêkojmi nale¿y z³o¿yæ do sprzedawcy, który
sprzeda³ wadliwy produkt. Dane
przedsiêbiorcy wskazane s¹ na dowodzie zakupu. Najbezpieczniej jest
z³o¿yæ reklamacjê na piœmie (dla
celów dowodowych). Nale¿y sprecyzowaæ swoje ¿¹danie i opisaæ zaistnia³¹ wadê. W ramach rêkojmi
kupuj¹cy mo¿e ¿¹daæ: - naprawienia wady, - wymiany towaru na
nowy, - obni¿enia ceny, - odst¹pienia od umowy (je¿eli wada jest istotna). Odpowiedzialnoœæ sprzedawcy z tytu³u rêkojmi jest obowi¹zkowa i trwa przez 2 lata od dnia jej
wydania.
Gwarancja w przeciwieñstwie
do rêkojmi – jest udzielana dobrowolnie. Zatem gwarant sam ustala
w³asne obowi¹zki i uprawnienia
kupuj¹cego na wypadek wady zakupionego produktu. Informacje te
powinny byæ okreœlone w oœwiadczeniu gwarancyjnym (karta gwarancyjna), w szczególnoœci: nazwa
i adres gwaranta, - czas trwania
ochrony gwarancyjnej (np. 1 rok),
uprawnienia przys³uguj¹ce w razie
stwierdzenia wady, termin za³atwienia reklamacji.
Je¿eli jednak gwarancja zostaje
udzielona, musi respektowaæ minimalne zasady ustanowione w przepisach Kodeksu cywilnego (art.
577-581), np. je¿eli gwarant nie
wska¿e okresu ochrony gwarancyjnej (np.1 na rok) - przyjmuje siê, ¿e
gwarancja jest udzielona na 2 lata,
licz¹c od dnia wydania towaru. Ponadto, je¿eli gwarant nie wskaza³
terminu, w którym musi wykonaæ
swoje obowi¹zki (np. 30 dni) w przeciwnym razie przyjmuje siê,
¿e powinien wywi¹zaæ siê z nich niezw³ocznie, ale nie póŸniej ni¿ w terminie 14 dni, licz¹c od dnia dostarczenia rzeczy przez konsumenta.
Maj¹c na uwadze, i¿ konsument
sam dokonuje wyboru drogi dochodzenia roszczeñ - przed z³o¿e-
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niem reklamacji warto dok³adnie
zapoznaæ siê z dokumentem gwarancyjnym i porównaæ uprawnienia
konsumenta, które z niego wynikaj¹
z tymi przewidzianymi ustawowo.
Wydaje siê jednak, i¿ korzystniejsza dla kupuj¹cego jest – co do zasady – rêkojmia, poniewa¿ jej warunki s¹ okreœlone w przepisach
prawa, których przedsiêbiorca nie
mo¿e w ¿adnym zakresie zmieniaæ
na niekorzyœæ konsumenta. Wybór
rêkojmi daje konsumentowi wiêksz¹
pewnoœæ posiadanych uprawnieñ
i u³atwia dochodzenie roszczeñ od
przedsiêbiorcy.
Inaczej jest w przypadku gwarancji: zakres odpowiedzialnoœci
przedsiêbiorcy i uprawnienia konsumenta okreœla wówczas samodzielnie gwarant, wiêc mog¹ one
byæ mniej korzystne od regulacji
ustawowych zwi¹zanych z rêkojmi¹.
Z gwarancji warto skorzystaæ
wówczas, gdy up³yn¹³ ju¿ termin
odpowiedzialnoœci sprzedawcy wynikaj¹cy z rêkojmi (2 lata) a gwarancja jest udzielona na okres d³u¿szy.

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 - Starostwo Powiatowe Lubañ, pok. 38 (I p.).
Porady udzielane s¹ równie¿
telefonicznie pod nr. 75 64 64
359 oraz drog¹ elektroniczn¹:

konsumenci@powiatluban.pl

Tradycyjnie, jak co roku, Diecezja Legnicka organizuje halowe
mistrzostwa pi³ki no¿nej dla ministrantów. Jest to przepiêkna odgórna inicjatywa anga¿uj¹ca ch³opców
szkó³ podstawowych, gimnazjalnych i œrednich.
W tym roku po raz pierwszy
udzia³ w tym turnieju wziêli nasi najm³odsi ministranci ze Œwieradowa
z klas I-VI, którzy po rozgrywkach
na szczeblu dekanalnym okrêgu
Gryfów zakwalifikowali siê do rejonowych rezgrywek w Kamiennej
Górze. Tam nie mieli równych sobie, i wygrali wszystkie mecze, pokonuj¹c znacznie dru¿yny, chocia¿by z Mys³akowic czy Twardocic.
I tak dostali siê do upragninego fina³u, który odby³ siê w Legnicy 16 kwietnia. Tutaj z ³atwoœci¹ pokonali Olszynê 5:0 i Legnicê 5:0, po
czym ulegli nieznacznie tylko ch³opcom z Polkowic 0:1 (decyduj¹cy gol
wpad³ dwie minuty przed zakoñczeniem meczu) i uplasowali siê na drugim miejscu w ostatecznej punktacji. Jest to wyczyn bez precedensu
i bardzo wa¿ny dla naszej miejscowoœci, a trzeba jeszcze dodaæ, ¿e w
ca³ym turnieju wziê³o udzia³ 240
parafii.
Dziêkujemy ministrantom z naszej parafii i nauczycielom wychowania fizyczego MZS za zaanga¿owanie i uczestnictwo w turnieju.
Zachêcamy pozosta³ych ch³opców
w ró¿nym wieku do wejœcia w szeregi liturgicznej s³u¿by naszego lokalnego koœcio³a i w³¹czenia siê
w inicjatywê budowania nowej
wzmocnionej dru¿yny pi³karskiej.
W zawodach wziêli udzia³: Micha³ Jab³onowski, Wojciech Pó³torak, Krzysztof Andziulewicz,
Maksymilian Kobusiñski, Jakub

Musio³, Kacper Sawicz, Jacek
Szaniawski, Igor Kolejewski, Kacper Baudur, i Micha³ Palbow.

Króluj nam, Chryste!
Ks. Wies³aw opiekun ministrantów

Biegówki jak rowerówki

20 kwietnia br. grupa izerskich biegaczy przetestowa³a próbnie wyznaczone œcie¿ki RUNTRACK na Zajêczniku. Planowane runtracki to system
œcie¿ek biegowych, wyznaczanych na podobnych zasadach, jak rowerowe single tracki, czyli jednokierunkowe œcie¿ki po³¹czone pêtlami.
Na Zajêczniku zaplanowano trzy pêtle - 5 km, 7 km oraz 10 km. Ich
budowa planowana jest w przysz³ym roku. Dodatkowo zamierzamy równie¿ budowê tego typu œcie¿ek miêdzy Œwieradowem a Szklarsk¹ Porêb¹
(Zakrêtem Œmierci).
Œcie¿ki runtrack bêd¹ dostêpne dla biegaczy oraz spacerowiczów,
z wy³¹czeniem rowerzystów, co zwiêkszy bezpieczeñstwo zarówno biegaczy, jak i rowerzystów na single trackach.
Katarzyna Mêcina - Nadleœnictwo Œwieradów

Na zdjêciu krótka narada biegaczy przed wyruszeniem na planowane runtracki. Pierwszy z lewej to nadleœniczy Lubomir Leszczyñski, g³ówny inicjator ca³ego przedsiêwziêcia. Trzeci z lewej to Maciej Grabek (zapewne szpieg z krainy deszczowców, czyli
rowerowców), a miêdzy nimi Katarzyna Harbul-Ba³a, znana g³ównie jako zrzucaj¹ca
(kg) do wakacji.

Trenowanie na „wybieganie”
INTERFERIE Aquapark Sport Hotel
organizuje nieodp³atne treningi przed
imprez¹ biegow¹ INTERFERIE Run zaplanowan¹ na 11 czerwca.
Na trening mo¿e przyjœæ ka¿dy, kto
zamierza wystartowaæ w imprezie, organizowanej w ramach cyklu Runner’s
World Super Bieg. Treningi s¹ nastawiona na „wybieganie”, trenowanie si³y biegowej oraz edukacjê w zakresie prawid³owego od¿ywiania i przygotowania organizmu bezpoœrednio przed startem
w zawodach. Prowadzi je Ewa Hofman,
œwieradowianka, wielokrotna zwyciê¿czy-

ni biegów górskich. Treningi odbywaj¹
we wtorki i czwartki o godz. 17 15 w ró¿nych miejscach. By wiedzieæ gdzie,
wystarczy polubiæ profil hotelu na Facebooku lub zadzwoniæ do recepcji.
Zainteresowani udzia³em w INTERFERIE Run mog¹ rejestrowaæ siê na stronie www.superbieg.pl
www.superbieg.pl, a tak¿e w biurze zawodów - 10 czerwca w godz.
16 00 -21 00 oraz 11 czerwca w godz.
8 00 -10 30 . Biuro bêdzie mieœci³o siê
w INTERFERIE Aquapark Sport Hotel.
Wiêcej informacji na temat treningów przed zawodami mo¿na uzyskaæ pod
nr. telefonu 75 78 16 732.
Katarzyna Harbul-Ba³a

Warto mieæ swojego MOL-a, bo
on nas wzbogaca i unowoczeœnia
Nowoczesna biblioteka szkolna online zosta³a uruchomiona w Miejskim Zespole Szkó³ 4 maja br. Jeszcze nie
ca³y ksiêgozbiór jest udostêpniony, ale z dnia na dzieñ pojawia siê w wersji elektronicznej coraz wiêcej pozycji. Trochê
o samym programie:
MOL NET+ to nowoczesny program do obs³ugi biblioteki szkolnej. U³atwia codzienn¹ pracê bibliotekarza i przyspiesza ewidencjonowanie wypo¿yczeñ. Katalog biblioteki dostêpny jest dla uczniów o ka¿dej porze i z ka¿dego komputera
posiadaj¹cego dostêp do internetu, tak¿e z urz¹dzeñ mobilnych.
MOL NET+ to program biblioteczny, który:
  Pozwala na szybkie opracowywanie posiadanych
zbiorów. Mo¿na kopiowaæ ju¿ istniej¹ce w bazie opisy, masowo dodawaæ nowe zasoby oraz ³atwo wyszukiwaæ opisy
w Bibliotece Narodowej.
 Rejestruje ka¿de wypo¿yczenie, zwrot i prolongatê.
Pozwala od razu znaleŸæ wszystkie rezerwacje czy zaleg³oœci konkretnego czytelnika, klasy lub szko³y, z wybranej
daty.
 Tworzy wszystkie niezbêdne okresowe sprawozdania
statystyczne z pracy biblioteki.
 Umo¿liwia zastosowanie kodów kreskowych, u³atwiaj¹c tym samym rejestracjê wypo¿yczeñ i zwrotów oraz
prowadzenie kontroli zbiorów (skontrum). Zamówienie
kodów kreskowych, kart bibliotecznych i czytników dokonuje siê z poziomu programu - jednym klikniêciem.
 Obs³uguje proces ewidencji bezp³atnych podrêczników.
 Pozwala na prowadzenie ewidencji zajêæ dziêki wykorzystaniu tzw. dziennika biblioteki szkolnej.
 Posiada rozbudowan¹ funkcjê tworzenia raportów
i statystyk, które mog¹ byæ prezentowane równie¿ w formie
graficznej.
 Zapewnia bie¿¹c¹ kontrolê stanu zbiorów - zarówno

1 kwietnia br. wesz³a w ¿ycie ustawa z 11 lutego 2016
roku o pomocy pañstwa w wychowywaniu dzieci. Ustawa wprowadzi³a w ¿ycie program „Rodzina 500 plus”, w ramach
którego rodzice otrzymaj¹ œwiadczenie wychowawcze w wysokoœci 500 z³ co miesi¹c, na drugie i kolejne dziecko, niezale¿nie od dochodu.
Rodziny, których dochód w przeliczeniu na osobê nie przekracza 800 z³ (lub 1200 z³ w przypadku rodzin, w których wychowuje siê niepe³nosprawne dziecko) – otrzymaj¹ œwiadczenie wychowawcze równie¿ na pierwsze lub jedyne dziecko.
Dochód do œwiadczenia wychowawczego jest ustalany
tak samo jak do zasi³ku rodzinnego. Rokiem kalendarzowym,
z którego dochody stanowi¹ podstawê ubiegania siê
o œwiadczenia wychowawcze, jest rok 2014. W przypadku
zmiany sytuacji dochodowej cz³onków rodziny, dochód pomniejsza siê o dochód utracony oraz powiêksza siê o kwotê
dochodu uzyskanego po roku 2014.
Œwiadczenie wychowawcze otrzymaj¹ rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka (osoby, które
wyst¹pi³y z wnioskiem do s¹du o przysposobienie dziecka).
Œwiadczenie wychowawcze przys³uguje do ukoñczenia
przez dziecko 18. roku ¿ycia.
Jeœli wniosek o œwiadczenie wychowawczego zostanie
z³o¿ony w ci¹gu pierwszych 3 miesiêcy (do 1 lipca br.), rodzice dostan¹ wyrównanie œwiadczenia wstecz od 1 kwietnia.
Wiêcej informacji o œwiadczeniu wychowawczym dostêpnych jest na stronie internetowej BIP Miejskiego Oœrodka
Pomocy Spo³ecznej http://mopssd.nbip.pl/mopssd/
w zak³adce Rodzina 500PLUS.
Wioski o ustalenie prawa do œwiadczenia wychowawczego przyjmowane s¹ w MOPS, pokój nr 12.
Obs³uga interesantów odnoœnie przyjmowania wniosków

pod k¹tem iloœci, jak i wartoœci.
MOL NET + zapewnia prowadzenie prawid³owej ewidencji oraz rejestrowanie obrotu podrêcznikami (art. 22ak). Biblioteka bêdzie dysponowaæ zawsze aktualn¹ informacj¹
o stanie podrêczników, niezbêdn¹ do zapewnienia wymaganego przez ustawê rozliczania dotacji celowej na podrêczniki
oraz otrzymywanych bezp³atnych podrêczników.
Biblioteka szkolna przyjazna dla ucznia
Dziêki katalogowi internetowemu uczniowie mog¹ komfortowo wypo¿yczaæ zasoby korzystaj¹c równie¿ z telefonów komórkowych oraz tabletów.
Do konta w MOL NET+ mo¿na automatycznie przejœæ
z dziennika elektronicznego UONET+.
Uczniowie zawsze maj¹ mo¿liwoœæ przegl¹dania w³asnego konta wypo¿yczeñ, gdzie znajduj¹ siê miêdzy innymi informacje o terminie zwrotu wypo¿yczonych ksi¹¿ek.
Rafa³ Matelski

Magiczna Praga
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a na Wac³awiku zachwyciliœmy siê architektur¹ Teatru Narodowego. Nastêpnie spacer wzd³u¿ rzeki We³tawy i park Kampa, gdzie znajduje siê œciana Johna Lennona, po drodze jeszcze koœció³ œw. Miko³aja i klasztor na Strahowie. Piêknym
widokiem zachwyca³y nas parki, ogrody i wzgórze Petrin. Pa³ac
i Ogrody Wallensteina - zadbany barokowy zespó³ pa³acowo-parkowy w piêknej zieleni. W Pa³acu mieœci siê obecnie
czeski senat.
Urokliwe ulice Pragi przyci¹gaj¹ turystów. Na koniec wycieczki oczywiœcie knedliczki w Restaurace V Cipu i wspania³e czeskie piwo.
Wracaj¹c do autobusu musieliœmy te¿ zaliczyæ przejazd
metrem, co dla niektórych by³o te¿ atrakcj¹, poniewa¿ jechali
pierwszy raz. Do domów wróciliœmy przed godz. 20, zadowoleni i pod wielkim wra¿eniem.
Impreza by³a wspó³finansowana ze œrodków Burmistrza
Miasta Œwieradów-Zdrój.
A my ju¿ dziœ zapraszamy na nastêpn¹ wycieczkê - w czerwcu do Kotliny K³odzkiej. Proszê zbieraæ si³y, zdrowie i kasê.
Marianna Marek

Zezwolenia na sprzeda¿
Lekarze namaluj¹ i zagraj¹ napojów alkoholowych
Lekarze Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w ho³dzie swojemu s³awnemu koledze - Krzysztofowi „Komedzie" Trzciñskiemu - organizuj¹ koncert jego utworów w wykonaniu zespo³u „Operacja muzyka" w niedzielê 15 maja o godz. 12 00 w hali spacerowej Domu
Zdrojowego.
Przy okazji koncertu cz³onkowie Ko³a Lekarzy Maluj¹cych zapraszaj¹ na wernisa¿ swych prac, które tworzyæ bêd¹ podczas œwieradowskiego pleneru malarskiego.

W ka¿dy czwartek od godz. 1600 do 1800 w starym
Urzêdzie Miasta przy ul. Pi³sudskiego 15 œwiadczona jest bezp³atna pomoc psychologiczna - porad udziela Anna Wojciechowska-Padewska.

Informujemy, ¿e do 31 maja br. nale¿y dokonaæ wp³aty II
raty op³aty za korzystanie z zezwoleñ na sprzeda¿ napojów
alkoholowych. Termin do wniesienia op³aty nie podlega przywróceniu, bez wzglêdu na przyczyny jego niedotrzymania.
Od 1 stycznia obowi¹zuj¹ nowe zasady wygaszania zezwoleñ w zwi¹zku z niedokonaniem powy¿szych op³at. Przedsiêbiorca, który nie zap³aci w ustawowym terminie - do 31
stycznia, 31 maja i 30 wrzeœnia - kolejnej raty za korzystanie z
zezwolenia w danym roku, bêdzie mia³ mo¿liwoœæ dokonania
tej wp³aty w ci¹gu kolejnych 30 dni, liczonych od daty up³ywu ustawowego terminu, pod warunkiem, ¿e jednoczeœnie
dokona dodatkowej op³aty w wysokoœci 30 proc. op³aty za
korzystanie z danego rodzaju zezwolenia, wyliczonej dla danego roku.

Szlachetne zdrowie...

dotycz¹cych œwiadczenia wychowawczego odbywa siê
w poniedzia³ki w godzinach 800-1600, we wtorki i œrody w godzinach 1000-1500 oraz w czwartki i pi¹tki w godzinach 730-1300.
W celu usprawnienia realizacji programu do wniosku prosimy do³¹czaæ odpisy skrócone aktów urodzenia dzieci.
Wnioski o ustalenie prawa do œwiadczenia wychowawczego mo¿na równie¿ sk³adaæ w wersji elektronicznej za pomoc¹:
 bankowoœci elektronicznej,
 Platformy Us³ug Elektronicznych Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych (PUE ZUS), Portalu Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl) oraz za poœrednictwem ePUAP.
Od dnia wejœcia w ¿ycie Programu Rodzina 500PLUS do
29 kwietnia do tut. Oœrodka wp³ynê³o 206 wniosków o ustalenie prawa do œwiadczenia wychowawczego, w tym 27 z³o¿onych online za poœrednictwem banków: BZ WBK, Pekao SA,
PKO BP SA i Alior Bank.
87 rodzin ju¿ otrzyma³o pierwsze œwiadczenia wychowane. W miesi¹cu kwietniu wyp³acono na 145 dzieci œwiadczenia wychowawcze w ³¹cznej kwocie 72.383,40 z³. Rodziny,
które z³o¿y³y wnioski a nie otrzyma³y jeszcze ani decyzji ani
pieniêdzy mog¹ spodziewaæ siê pierwszych œwiadczeñ w miesi¹cu maju w podwójnej wysokoœci (za maj oraz za kwiecieñ).
AM

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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Jak dobrze nam...

... g³êbok¹ noc¹ wêdrowaæ jasn¹ wstêg¹ szos, patrzeæ
jak gwiazdy niebo z³oc¹, i czekaæ, co przyniesie los.

XVI Miêdzynarodowy Rajd Pieszy
„3 Dni - 3 Kraje - 3 Wêdrówki”, organizowany przez Polskie Towarzystwo Schronisk M³odzie¿owych Oddzia³ £u¿ycki
w Lubaniu, jest imprez¹ w której bior¹
udzia³ zarówno doroœli, jak i dzieci, w myœl
has³a „turystyka ³¹czy pokolenia”.
Trasy piesze o zró¿nicowanych dystansach, tak¿e przytosowane do przejazdu
wózkiem inwalidzkim (10, 15, 24, 31
i 42 km), i rowerowe (25 i 50 km) pokonywali mi³oœnicy aktywnoœci ruchowej w ró¿nym wieku, narodowoœci i kondycji fizycznej, wêdruj¹c z map¹, potwierdzaj¹c na
punktach kontrolnych swój udzia³ w rajdzie.
Uczniowie klas IIa, IIIa i IIIb wyruszyli
na trasê do najstarszego drzewa w Polsce,
a nawet w Europie Œrodkowej, czyli do cisa
henrykowskiego, który jest symbolem naszego powiatu i kraju. Jedna z ga³êzi ma br¹zowe ig³y, ale na szczêœcie prowadzone s¹ prace zabezpieczaj¹ce celem uchronienia cisa przed
uschniêciem.
Zakoñczeniem wêdrówki by³o zwiedzanie Lubania i zajêcia w Muzeum Regionalnym.

Udzia³ w rajdzie to nie tylko wêdówka, ale tak¿e edukacja.
Efektem s¹ dyplomy, plakietki oraz prace plastyczne pt. „Najpiêkniejszy portret cisa henrykowskiego” i opisy drzewa
które dokumentuj¹ obecny stan drzewa, które roœnie tak niedaleko, ale nie ka¿dy o nim s³ysza³, widzia³ i odwiedzi³.
(Na zdjêciu œwieradowianie obok cisa henrykowskiego)

Magiczna Praga

Œwieradowscy emeryci podczas zwiedzania Pragi zrobili sobie pami¹tkow¹ fotografiê na tle góruj¹cych nad czesk¹ stolic¹ zamku i katedry na Hrdaczanach.
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19 kwietnia grupa Seniorów z Ko³a nr 6 w Œwieradowie-Zdroju wyruszy³a w trasê
wycieczkow¹ do Pragi. Plan
wycieczki zosta³ zrealizowany
dziêki wspania³emu przewodnikowi panu Bogdanowi ze
Szklarskiej Porêby, który
swoj¹ wszechstronn¹ wiedz¹
na temat historii Pragi tak zainteresowa³ uczestników swoim ciekawym opowiadaniem,
¿e mimo nie najlepszych warunków atmosferycznych,
ca³y dzieñ zwiedzania dostarczy³ nam wiele niesamowitych
wra¿eñ.
Zabytki Starego Miasta to
przede wszystkim dzielnica
zamkowa: zamek na Hradczanach, z którego mo¿na by³o podziwiaæ wspania³¹ panoramê
ca³ego miasta, olœniewaj¹ca architektura katedry œw. Wita,
bazylika œw. Jerzego, w której
mo¿na pos³uchaæ koncertów
muzyki klasycznej. Zwiedziliœmy te¿ Zamek Praski, rynek
Staromiejski i plac Wac³awa.
Praski œredniowieczny zegar
astronomiczny (Orloj) znajduj¹cy siê na po³udniowej œcianie ratusza jest popularn¹
atrakcj¹ Pragi. Zaliczyliœmy
piêkny spacer na legendarnym
moœcie Karola, z którego mo¿na podziwiaæ piêkne widoki,
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