NR 5 (222) 17 MAJA 2017

NOTATNIK nr 6 (223) zostanie dostarczony do punktów kolporta¿u 14 czerwca br.

WIELKA IZERSKA MAJÓWKA

Musztra paradna na górnym tarasie zdrojowym orkiestry wojskowej garnizonu Warszawa z siedzib¹ w ¯aganiu (swoj¹ drog¹, interesuj¹cy podzia³ dyslokacji) rozpoczê³a obchody 65-lecia Orkiestry Dêtej Miasta i Gminy Olszyna. Na zdjêciu widaæ taneczne pas wykonywane w takt muzyki - opanowanie kroku wœród muzyków nie
ustêpowa³o opanowaniu instrumentów. Fotorelacja z koncertu na str. 11.

Jeszcze kilka takich majówek w Nadleœnictwie Œwieradów, a oka¿e siê, ¿e do nieformalnej królowej naszego miasta, czyli ¿abki Kwisi, do³¹czy któryœ z soko³ów, które od
paru lat towarzysz¹ festynowi. Wystarczy tylko temu piêknemu ptaku nadaæ imiê
i podsun¹æ mu do podpisania (pazurem) zobowi¹zanie, ¿e nie upoluje Kwisi, i oczywiœcie dogada siê z cietrzewiem na podzia³ izerskiego królestwa. Wiêcej na str. 10.

Ponadszeœædziesiêcioosobowy t³um tu¿ przed wyjœciem na piesz¹ wycieczkê, której stacj¹ poœredni¹ mia³a byæ Sêpia Góra (Bia³y Kamieñ), a stacj¹ koñcow¹ - ognisko z kie³baskami na ul. Myœliwskiej. Jak zauwa¿y³a T. Fierkowicz, niemal wszyscy
bez wzglêdu na wiek doszli na szczyt i wrócili.

W tym samym mniej wiêcej czasie inny t³um szturmowa³ kasy kolei gondolowej.
Najstarsi pracownicy nie pamiêtaj¹ takiej kolejki, której koniec niemal siêga³ do ulicy.
Wielka majówka przyci¹gnê³a wielu goœci, a piêkna pogoda sprzyja³a spacerom po
izerskich grzbietach. O innych atrakcjach Ski&Sun piszemy na str. 16.

URZ¥D MIASTA
ul. 11 Listopada 35
PARTER

Burmistrz Miasta – Roland Marciniak: 75 7816-119; Sekretariat Burmistrza – Krystyna Kisiel: 75 78-16-489, fax 75 78-16-585 - pok.
1d; Skarbnik – Iwona Kosmala: 75 78-16-234
- pok. 1a; op³aty za u¿ytkowanie wieczyste,
op³ata uzdrowiskowa - Katarzyna Barczyszyn,
op³ata za œmieci, op³aty za œrodki transportu –
Ma³gorzata Milichiewicz, czynsze, op³ata za
wodê i œcieki – Jowita Worotnicka: 75 78-16659 - pok. 1b; podatki i op³aty lokalne - Anna
Leœniak,wymiar podatku od nieruchomoœci Magdalena Szukiewicz - 75 78-16-452 - pok.
1c; sprawozdawczoœæ bud¿etowa, VAT - Katarzyna Duda, sprawy bud¿etowe – Ewelina
Ostrowska-May - 75 78-17-092 - pok. 3; zastêpca kierownika Urzêdu Stanu Cywilnego,
dzia³alnoœæ gospodarcza – Danuta ¯y³kiewicz:
75 78-16-344; meldunki i dowody osobiste,
zezwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych
– Halina Stettner: 75 78-16-929 - pok. 1f
(obok sekretariatu); Referat Gospodarki Nieruchomoœciami i Zagospodarowania Przestrzennego – Rafa³ May (kierownik) , 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 78-16-896 - 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; informatyk - Tomasz Chmielowiec - 75 71-36-483,
fax 75 78-16-221 - pok. 24b. Inspektor ds.
organizacyjnych i oœwiatowych – Jolanta Bobak: 75 78-17-668 - pok. 24c.

III PIÊTRO

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

UM ul. Pi³sudskiego 15

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

OŒWIATA I KULTURA

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

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

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

Œladami Mickiewicza

Nad Niemnem - tym literackim tytu³em mo¿na by zatytu³owaæ to zdjêcie przedstawiaj¹ce
uczestników pielgrzymki w Kownie. S³awna rzeka rozlewa siê za nimi. Obok pomnik Adama
Mickiewicza w Wilnie.
Od 1 do 6 maja 50-osobowa grupa pielgrzymów ze Œwieradowa wyruszy³a na pielgrzymkê na Litwê. Zwiedzanie zaczêliœmy
od pó³nocnej Polski – od P³ocka, gdzie od-

wiedziliœmy Sanktuarium Bo¿ego Mi³osierdzia przy Starym Rynku, w miejscu objawienia Jezusa Mi³osiernego, które otrzyma³a œw. Siostra Faustyna Kowalska. Nastêpne

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

Czekamy na
wspomnienia
Sybiraków
Gmina przygotowuje siê do wydania wspomnieñ Sybiraków, które zosta³y b¹dŸ zapisane przez nich samych, b¹dŸ spisane przez cz³onków
rodziny lub przyjació³, zaœ spora czêœæ
tych zwierzeñ to pok³osie wielu konkursów organizowanych dla gimnazjalistów z ró¿nych roczników.
Jeœli ktoœ ma w rodzinie Sybiraka
i chcia³by siê z nami podzieliæ opowieœciami o ich prze¿yciach na zes³aniu, proszony jest o kontakt z Dorot¹
Marek, telefonicznie pod nr. 75 71-36483 lub poczt¹ elektroniczn¹ dorota@swieradowzdroj.pl

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

by³o Sanktuarium Matki Bo¿ej w Gietrzwaldzie - jedyne miejsce objawieñ Matki Bo¿ej
w Polsce uznane przez Koœció³.
Drugiego dnia odwiedziliœmy malowniczo
po³o¿one Kowno, drugie co do wielkoœci miasto na Litwie, usytuowane miêdzy Wili¹ i Niemnem. Na starówce znajduje siê Stary Zamek, dawniej potê¿na krzy¿acka warownia,
oraz katedra œw. Piotra i Paw³a, najwiêksza
gotycka œwi¹tynia w tym kraju. Miasto zwiedzaliœmy ulubionym szlakiem Adama Mickiewicza - dolin¹ jego imienia. Nastêpnie dojechaliœmy do Szyd³owa, miasteczka na ¯mudzi (¿mudzka Czêstochowa), gdzie znajduje
siê koœció³ pw. Najœwiêtszej Marii Panny. Stoi
tam pomnik Jana Paw³a II, który w 1993 roku
odwiedzi³ Szyd³owo.
W kolejnym dniu odwiedziliœmy miasteczko Szawle ze sprawiaj¹c¹ niesamowite wra¿enie Gór¹ Krzy¿y, na której wznosi siê ponad 150 tysiêcy krzy¿y: drewnianych, z kamienia i metalowych. Tu nasz papie¿ tak¿e
celebrowa³ mszê œwiêt¹.
Najwiêksz¹ przygodê prze¿yliœmy w Wilnie, gdzie przez 2 dni oprowadza³ nas miejscowy przewodnik. Wilno jest g³ównym oœrodkiem polskiej kultury i nauki na Litwie.
Po³o¿one w dolinie rzeki Wilejki, posiada najwiêksz¹ starówkê w Europie (na liœcie Œwia-

Dokoñczenie na str. 3 

Punkty kolporta¿u
NOTATNIKA ŒWIERADOWSKIEGO
ŒWIERADÓW - sklep EKO (ul. Sienkiewicza), sklep odzie¿owy A&J
(róg ul. Zdrojowej i Piastowskiej), sklep AGD (ul. Piastowska),
hurtownia papierosów (ul. Piastowska), sklep spo¿ywczy (róg. ul.
Zdrojowej i Sienkiewicza), Biura Turystyczne: LEOPOLD oraz J&G ¯Y£KIEWICZ (oba na ul. Zdrojowej), kiosk gazetowy (ul. Zdrojowa), pijalnia wody mineralnej (Dom Zdrojowy), sklep LEWIATAN (ul. Górska),
stacja paliw ORLEN (ul. 11 Listopada), sklep papierniczy KLEKS (ul.
Sienkiewicza), sklep przy ul. Chopina, „BIEDRONKA” (ul. 11 Listopada), Miejska Biblioteka Publiczna IZERKA (ul. M. Sk³odowskiejCurie), autobus komunikacji miejskiej.
OR£OWICE - sklep motoryzacyjny Wac³awa Chwaszcza.
CZERNIAWA - delikatesy Agnieszki Syrewicz (ul. G³ówna), sklep
Ireny Korty (ul. Sanatoryjna), Czarci M³yn (ul. Rolnicza), biblioteka
szkolna w SP nr 2 (ul. Sanatoryjna).

Od 1 listopada 2016 r. do 31 paŸdziernika br. na mocy uchwa³y Rady Miasta Œwieradów-Zdrój nr XXXII/
163/2016 z 30 wrzeœnia ub. r. ceny wody i œcieków oraz wysokoœæ op³aty abonamentowej pozostaj¹ bez
zmian i wynosz¹: woda 4,37 z³/m 3, œcieki - 4,92 z³/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.

Œladami
Mickiewicza
 Ci¹g

dalszy ze str. 2

towego Dziedzictwa UNESCO). Miasto jest znane ze starych
i zabytkowych koœcio³ów, w stylu g³ównie gotyckim i baroku. Bazylika archikatedralna, katedra œw. Anny, koœció³ œw.
Ducha - miejsce pobytu œw. Faustyny, i wiele innych.
W sumie znajduje siê tu ponad 40 koœcio³ów rzymskokatolickich, a tak¿e ok. 20 cerkwi prawos³awnych, koœcio³y protestanckie, 3 synagogi ¿ydowskie i kienesa karaimska.
Najwiêksze wra¿enie zrobi³a gotycka Ostra Brama z pozosta³oœciami muru obronnego, w której znajduje siê klasycystyczna kaplica Matki Bo¿ej Ostrobramskiej z cudotwórczym
obrazem patronki. To miejsce, które œci¹ga t³umy pielgrzymów i jest najczêœciej odwiedzane przez turystów.
Chwilê zadumy prze¿yliœmy na Rossie, zabytkowym zespole cmentarnym w Wilnie, uznanym za elitarny i wpisanym
do rejestru zabytków. Spoczywaj¹ tu s³awni poeci, profesorowie i historycy m.in. Joachim Lelewel. Jest te¿ grób Marii
Pi³sudskiej z urn¹ z sercem Józefa Pi³sudskiego. W czêœci
wojskowej znajduj¹ siê tu mogi³y polskich i litewskich ¿o³nierzy.
Przy Zau³ku Bernardyñskim odwiedziliœmy piêkne Muzeum Adama Mickiewicza, które mieœci siê w mieszkaniu, gdzie
¿y³ i tworzy³ poeta (napisa³ tu m.in. poemat „Gra¿yna”). Na
rynku mi³o by³o pos³uchaæ poloneza s³ynnego kompozytora
Micha³a Kleofasa Ogiñskiego. Nastêpnie odwiedziliœmy miasteczko Troki, 28 km od Wilna, i niezwyk³y zamek na wyspie
nad brzegiem jeziora Galwe. Warowne zabudowania z okr¹g³ymi basztami z czerwonej ceg³y to twierdza obronna ksiêcia
Witolda, po³o¿ona w piêknym malowniczym krajobrazie, pe³nym zieleni. Zamek w stylu gotyckim zosta³ zrekonstruowany w XX wieku.
W drodze powrotnej zajechaliœmy do Sokó³ki, gdzie
w koœciele œw. Antoniego w 2008 roku wydarzy³ siê cud eucharystyczny. Nastêpnie odwiedziliœmy Sanktuarium Matki
Boskiej Bolesnej w Œwiêtej Wodzie z Gór¹ Krzy¿y. W ostatnim dniu nawiedziliœmy Sanktuarium Mi³osierdzia Bo¿ego
w Bia³ymstoku z grobem b³ogos³awionego ksiêdza Micha³a
Sopoæki. W zadumie prze¿yliœmy te¿ smutne chwile nad grobem b³ogos³awionego ksiêdza Jerzego Popie³uszki, który znajduje siê w centralnym punkcie przy koœciele Stanis³awa Kostki
w Warszawie. Niespodziank¹ by³a wizyta w Sejmie, po którym oprowadzi³ nas pose³ Robert Winnicki. Widzieliœmy na
¿ywo sale obrad, gdzie debatuj¹ rz¹dz¹cy (by³a sobota, nie
mogliœmy uczestniczyæ w obradach). Nale¿y wspomnieæ, ¿e
to wszystko prze¿ywaliœmy na modlitwach w codziennych
mszach odprawianych w ró¿nych miejscach przez ksiêdza
Wies³awa ze Œwieradowa, który jako nasz pasterz czuwa³ nad
nami. Pragniemy jemu i organizatorom podziêkowaæ za te
wszystkie cudowne chwile, które spêdziliœmy i prze¿ywaliœmy razem podczas pielgrzymowania. Podziêkowania kierujemy równie¿ w stronê naszego pilota - Przemka Lachowicza,
który nam pokaza³ te wszystkie najbardziej ciekawe i atrakcyjne miejsca na terenie Litwy i Polski.
Marianna Marek

Izerscy Tatrzanie
W dniach 22-25 kwietnia grupa seniorów wyruszy³a autokarem na trzydniow¹ wycieczkê do Zakopanego. Po drodze by³y Wadowice, gdzie odwiedziliœmy dom rodzinny Karola Wojty³y, w którym mieœci siê Muzeum Jana Paw³a II.
Tego samego dnia wieczorem zaliczyliœmy relaksuj¹cy spacer po Krupówkach - centralnym punkcie Zakopanego.
Nastêpnego dnia odwiedziliœmy Sanktuarium Matki Bo¿ej Fatimskiej na zakopiañskich Krzeptówkach, wybudowane jako votum za ocalenie ¿ycia JP II po zamachu w 1981 r. Po
drodze wst¹piliœmy na cmentarz z kapliczk¹ Matki Boskiej
Czêstochowskiej na Pêksowym Brzyzku; na tej starej nekropolii za³o¿onej w 1850 r. znajduje siê oko³o 500 grobów
w kamieniu i drewnie, w tym wiele mogi³ wybitnych Polaków,
m.in. Tytusa Cha³ubiñskiego, Stanis³awa Witkiewicza, Kornela Makuszyñskiego, Kazimierza Przerwy-Tetmajera, W³adys³awa Orkana.

Nie mog³o zabrakn¹æ w programie wjazdu kolejk¹ na Guba³ówkê, sk¹d rozpoœciera³ siê widok na ca³¹ panoramê Tatr,
ale najwiêksz¹ atrakcj¹ turystyczn¹ by³ kulig letni - bryczkami zawieziono nas pod Wielk¹ Krokiew (na zdjêciu stoimy na
jej tle) do namiotu góralskiego, a tam ognisko, pieczone kie³baski, tradycyjna góralska muzyka na ¿ywo, tañce i hulanki
oraz rozgrzewaj¹ce nas grzañce góralskie z pr¹dem. Powtórzyliœmy wizytê na drugi dzieñ, ale ju¿ przy kwaœnicy i pysznym chlebku z ogórkiem smalcykiem.
Pogoda nie dopisa³a, œnieg uniemo¿liwi³ nam wizytê
w Dolinie Chocho³owskiej, w zamian odwiedziliœmy wiêc wieœ
Chocho³ów i znajduj¹cy siê tam skansen (zabytek klasy zerowej), który jest wa¿nym oœrodkiem twórczoœci ludowej, ponadto neogotyck¹ œwi¹tyniê z 1866 r. i pomnik powstania
Chocho³owskiego ufundowany przez Poloniê Amerykañsk¹.
Wycieczka zosta³a dofinansowana ze œrodków Gminy
Miejskiej Œwieradów-Zdrój.
(MM)

PROGRAM
1100 - zbiórka motocyklistów na p³ycie przy Hotelu Zdrojowym Sanus
1100-1600 - akcja zbiórki krwi
1200 - wyprowadzenie parady ulicami Œwieradowa
1245 - oficjalne otwarcie Wzgórza Motocyklowego Sanus
1300 - otwarcie Festiwalu Sanus Sweet & Chili
1300 - otwarcie sktora dla dzieci
1300 - otwarcie sektora Edukacja i Profilaktyka Pogryzieñ Fundacja Ewy Nawarol
1300 - otwarcie wioski indiañskiej z licznymi zabawami
i konkursami
1330 - koncert Projekt X.

Debiut w Operze
11 maja w Operze Wroc³awskiej wystawiono „Kopciuszka” G. Rossiniego, w którym w pierwszoplanowej roli ksiêcia Don Ramiro wyst¹pi³ œwieradowianin, tenor Jêdrzej Tomczyk. By³ to jego debiut na deskach Opery Wroc³awskiej. Spektakl przygotowany zosta³ przez wybitn¹ re¿yser teatraln¹ i filmow¹, angielsk¹ aktorkê francuskiego pochodzenia - Irinê Brook (córka s³ynnego Petera Brooka, przyjaciela
Jerzego Grotowskiego), znakomitego dyrygenta Matteo Pagliariego,
choreografa Martina Buczko, scenografa Noëlle Ginefri Corbel. Wroc³awski Kopciuszek zosta³ przygotowany we wspó³pracy z paryskim
Théatre des Champs-Elysées.

Spektakl zosta³ znakomicie przyjêty przez wroc³awsk¹ widowniê,
a Jêdrzej otrzyma³ gromkie brawa po swojej popisowej arii „Si, ritrovarla io giuro", która nale¿y do najtrudniejszych tego typu, koloraturowych pozycji napisanych na g³os tenorowy. Jak sam mówi, debiut
u boku tak znakomitych artystów, jak El¿bieta Wróblewska z Teatru
Wielkiego w Warszawie czy Jacek Jasku³a z Opery Wroc³awskiej, to
ogromna przyjemnoœæ, ale tak¿e wielkie wyzwanie.
Do wakacji artysta ma zaplanowanych jeszcze kilkanaœcie koncertów na terenie ca³ej Polski, wyst¹pi miêdzy innymi w Teatrze Dramatycznym w Koszalinie oraz Teatrze Ziemi Rybnickiej z programem „Koncert Trzech Polskich Tenorów”.
To jednak nie koniec jego sukcesów. Ju¿ pod koniec czerwca wylatuje do Moskwy na jeden z trzech najbardziej presti¿owych konkursów
wokalnych na œwiecie. Zosta³ bowiem zakwalifikowany jako jeden
z kilkorga œpiewaków polskich na International Singing Competition
For Young Opera Singers BELVEDERE SINGING COMPETITION,
w jury którego zasi¹d¹ dyrektorzy artystyczni oraz dyrektorzy odpowiedzialni za obsady najwiêkszych oper na œwiecie, miêdzy innymi Metropolitan Opera z Nowego Jorku, moskiewskiego Teatru Bolszoj, madryckiego Teatro Real, Deutsche Oper Berlin czy Houston Grand Opera. To wielkie wyró¿nienie i presti¿ móc wyst¹piæ wœród najlepszych
œpiewaków œwiata. Wyjazd jest oczywiœcie bardzo kosztowny, jest jednak szansa na dofinansowanie czêœci wydatków przez Urz¹d Miasta.
(aka)
1430 - mega wygar, trzy ziarenka - konkursy dla motocyklistów i motocyklistek
ok. 1500 - Rise Of The Sun - pokaz tañca Pow Wow
ok. 1530-1630 - koncert Black Street Noise & Klapton
ok.1630 - Rise Of The Sun - pokaz Indian
ok. 1700 - licytacja fantów - dochód przeznaczony jest dla
Miko³aja Dudy
ok. 1800-1900 - koncert Hendrix Project
ok. 1900-1930 - RISE OF THE SUN - pokaz Indian
ok. 20 00 - gwiazda wieczoru MIROS£AW NALEPA
& ZENEK WAWRZYNÓW i KAZIMIERZ CWYNAR - „RAK
& ROLL”
ok. 2200 - zakoñczenie imprezy pokazem fajerwerków.
Przez ca³y dzieñ prowadzimy zbiórkê na rzecz chorego na
serce trzyletniego Miko³aja Dudy. Gramy równie¿ ku pamiêci
Dariusza Ziewca – Dara, który odszed³ od nas nagle w roku
2016 w wieku 45 lat.
Oprócz motocykli na plac przed hotel przyjedzie prawdziwa amerykañska ciê¿arówka z Fundacji Ewy Nawarol. Jest to
ogólnopolska akcja pod nazw¹ „My nie gryziemy”, skierowana do dzieci i m³odzie¿y. Celem akcji jest szkolenie dzieci
z profilaktyki pogryzieñ przez psy i szeroko pojêtej edukacji
dotycz¹cej bezpieczeñstwa obcowania ze zwierzêtami oraz
zwrócenie uwagi na sygna³y wysy³ane przez psy oraz ich
mowa cia³a.
4 czerwca (niedziela) odbêdzie siê „spacer motocyklowy”
po Izerach. Start i zakoñczenie
przy Hotelu Malachit. Dla uczestników poczêstunek - grochówka
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Baby, babeczki, dzieciaczki...
Miejska Komisja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych,
Œwietlica Œrodowiskowa UL, parafia rzymskokatolicka, OSP,
GOPR i Rewir Dzielnicowych byli
13 maja organizatorami VI Festynu Integracyjno-Profilaktycznego
„Zachowaj TrzeŸwy Umys³ - Postaw na Rodzinê”.
Impreza zosta³a podzielona na
dwie czêœci. W przedpo³udniowym
bloku dzieciêcym odby³ siê „Bieg
po zdrowie” zorganizowany przez
Jolantê Sergiejczuk i Ewê Hofman,
w którym wziê³o udzia³ 35 osób
w wieku przedszkolnym i szkolnym.
Ponadto zorganizowano Rowerowy Tor Przeszkód, zabawy integracyjne prowadzone przez animatorów oraz zjazdy, skoki i inne harce
na dmuchañcach, a Rada Rodziców
MZS czêstowa³a uczestników ciastami w³asnego wypieku oraz owocami i sokami, które dodawa³y si³y
do zabawy. Organizatorzy prowadzili akcjê zbiórki nakrêtek plastikowych dla ma³ego Szymona z Ubocza (akcja trwa³a ca³y dzieñ), by³y
te¿ rozdawane materia³y z Kampanii Zachowaj TrzeŸwy Umys³.
Druga czêœæ festynu odby³a siê
na dolnym tarasie zdrojowym,
a rozpocz¹³ j¹ o godz. 1600 Zespó³
Taneczny DREAM DANCE ACADEMY prowadzony przez Adriana
Mleczka. Potem odby³y siê pokazy
sprzêtu Policji, OSP i GOPR,
a uczestnicy dowiedzieli siê, po co
psy pracuj¹ w policji oraz czym dok³adnie siê zajmuj¹. Podziwiali te¿
krótki pokaz umiejêtnoœci psa Oleksa, który chêtnie wykonywa³ polecenia pana policjanta (fot. poni¿ej).

przy muzyce mo¿na œwietnie siê
bawiæ i dodatkowo spalaæ zbêdne
kalorie.
Œwieradowskie harcerki zorganizowa³y zabawy terenowe dla dzieci, Lucyna Smaroñ i Kinga Chmielowiec malowa³y dzieciom twarze
i przygotowa³y zabawy i animacje,
Rada Parafialna i Rada Rodziców

przygotowa³y ciasta domowego
wypieku oraz pomiar ciœnienia krwi,
a uczniowie klas: IIIa (opiekunka
Izabela Salawa), IIIb (Anna ¯o³nierek), Ia i IIb (Gra¿yna Kasprzak)
swoimi wystêpami wokalnymi
uœwietnili festyn.
Dokonano tak¿e dekoracji
uczestników i zwyciêzców konkur-

sów dopo³udniowych. Panie Ewa
i Jolanta wrêczy³y dyplomy i medale w imieniu g³ównych sponsorów:
INTERFERIE Aquapark Sport Hotel, Izerskie Centrum Soli SOLANA,
Fundacja D.T. Sport Dariusz Tysper
- vouchery, a Wioletta Urbañczyk puchary za VI Otwarty Konkurs
Kulinarny „Baby, babki i mufinki”.
Imprezê zakoñczy³ pó³toragodzinny wystêp Zespo³u TNT. Rozœpiewana, a nawet roztañczona publicznoœæ zosta³a oczarowana przez
m³odych i sympatycznych m³odych ludzi, którzy nie tylko œpiewali, ale ³atwo nawi¹zali z widowni¹ kontakt, wci¹gaj¹c wszystkich
do aktywnego uczestnictwa w koncercie.
Organizatorzy serdecznie dziêkuj¹ przyjacio³om, bez pomocy których nie uda³oby siê przeprowadziæ
imprezy, a s¹ nimi: Rafa³ Matelski,
Gra¿yna Dering, Bogus³awa Franckiewicz, El¿bieta Mitkiewicz, OSP,

Policja oraz jej rzecznik prasowy Magdalena Harbul, Nadleœnictwo
Œwieradów (Barbara Rymaszewska,
Krzysztof Magierecki, Grzegorz
Szubert), GOPR (Andrzej Stefanowicz i Mateusz Pluciñski), Jolanta
Sergiejczuk, Ewa Hofman, Dariusz
Tysper, Adrian Mleczek, Karolina
Cierlik, Nikoleta Dzier¿êga, Lucyna
Smaroñ, Rada Parafialna, Rada Rodziców, INTERFERIE, SOLANA,
Fundacja D.T. Sport, TOM SPORT,
Pracownia Piernikowa Isabell, Stara KuŸnia - pracownia ceramiczna
w Przecznicy, radna powiatowa
Iwona Korzeniowska-Wojsa, Monika Ró¿alska, Anna Jezierska, Renata Tomaszewska, Anna ¯o³nierek,
Izabela Salawa, skauci z Parafii Œwieradów, Burmistrz Miasta Œwieradów-Zdrój, Dorota Marek, Grzegorz
Gliwa i wiele innych osób.
Jolanta Bobak
Teresa Fierkowicz

Obejrzeæ quad z bliska, a jeszcze siê nim przewieŸæ - marzenie!

Malowanki na twarzy jak zwykle przyci¹ga³y rzesze dzieciaków.

Konkursów by³o du¿o, to nagród - ku radoœci dzieci - przyznano mnóstwo.

Stra¿acy zorganizowali rodzinny konkurs, nadleœnictwo przygotowa³o ³amig³ówki przyrodnicze,
Nikoleta Dzier¿êga prowadzi³a zajêcia baby crosFit, a Karolina Cierlik wraz z ZUMBASTYCZNYMI
DZIEWCZYNAMI pokaza³a, ¿e
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Kto chcia³, ten siê zabawia³, inni wybrali „w zdrowym ciele zdrowy duch”.

Jury konkursu kulinarnego „Baby, babeczki, muffinki” w sk³adzie: Szymon Przystupa i Izabela Janiak (Œwieradów), S³awomir Bukowski (Dzier¿oniów) oraz Agnieszka Koludo-Sobierañska (Przecznica) - oceni³o 8 zg³oszonych do konkursu wypieków i wy³oni³o zwyciêzców:
I – El¿bieta Mitkiewicz, II – Katarzyna Matuszak, III – Marianna Kralewska i Gabrysia Kaczyñska, IV - Marianna Kralewska
Wygrani odebrali supernagrody, które ufundowali: Gmina Miejska
Œwieradów, Iwona Korzeniowska-Wojsa, Izabela Janiak (vouchery do pracowni piernikowej Isabell), Agnieszka Koludo-Sobierañska (vouchery do
pracowni ceramicznej Stara KuŸnia).
Serdecznie dziêkujemy sponsorom i uczestnikom konkursu. Zapraszamy do wspólnego rodzinnego pieczenia za rok.

JAK FUNKCJONUJ¥ ŒWIERADOWSKIE AATRAKCJE?
TRAKCJE?

ŒLADEM IZERSKICH
TAJEMNIC

ŒCIE¯KI ROWEROWE
SINGLETRACK

Tê atrakcjê oddaliœmy do u¿ytku w 2012 roku. Czternaœcie kamieni, które oznaczaj¹ atrakcje turystyczne Œwieradowa i okolic, wyposa¿one w tabliczki, z których mo¿na odrysowaæ piktogram. Zdobywcy szlaku zbieraj¹ je z ka¿dego kamienia i odbieraj¹ w Urzêdzie Miasta nagrodê w formie gad¿etu promocyjnego z wpisem do Ksiêgi Odkrywców Gór
Izerskich. W 2012 roku szlak zdoby³o 139 osób, w 2013 - 188,
w 2014 - 277, w 2015 wszystkie miejsca z kamieniami odwiedzi³o 451 osób, a w 2016 - 484. Jest jeszcze ogromna liczba
turystów, którzy odwiedzili tylko czêœæ miejsc oznaczonych
kamieniami.
Po piêciu latach mo¿na œmia³o powiedzieæ, ¿e by³ to strza³
w dziesi¹tkê. Obecnie przygotowujemy now¹ atrakcjê terenow¹ - orientering park po centrum miasta. Mam nadziejê,
¿e bêdzie to równie trafiona inicjatywa.

Wed³ug danych przekazanych przez czeskiego partnera
projektu w 2016 roku po œcie¿kach rowerowych singletrack
przejecha³o ponad 56 tys. rowerzystów. Szykujemy siê do
kolejnej inwestycji - rozbudowê œcie¿ek o prawie 30 km. Jeszcze w maju powinna siê rozpocz¹æ budowa centrum rowerowego pod M³ynic¹.

CZARCI M£YN
Przybywa odwiedzaj¹cych Czarci M³yn, w minionym roku
by³o ich ponad 15 tys. Obiekt jest od wielu lat ciekaw¹ atrakcj¹
Œwieradowa, a na oficjalnej stronie miasta uruchomiliœmy zak³adkê, aby na bie¿¹co informowaæ o tym, co siê dzieje
w m³ynie.

IZERSKA £¥KA £¥KI GÓR I POGÓRZA
IZERSKIEGO

Na bie¿¹co

AQUAPARK MALACHIT
Nie dysponujemy danymi o odwiedzaj¹cych kompleks
wodny Malachit, niemniej z informacji od dyrekcji wiemy, ¿e
jest du¿y progres.

IZERY TRZECH
¯YWIO£ÓW

W przysz³ym sezonie chcemy podj¹æ próbê liczenia biegaczy. Szacunkowo w minionym sezonie ze szlaku skorzysta³o
ponad 2 tys. narciarzy.

W³aœcicielem tej atrakcji (fot. z prawej) jest Nadleœnictwo
Œwieradów. To centrum ekologiczne odwzorowuje ekosystem w chronionym obszarze Torfowisk Izerskich. Nie posiadamy danych, ile osób odwiedzi³o tê atrakcjê, ale na pewno
jest to kilka tysiêcy osób. Dodatkowo Nadleœnictwo w ci¹gu
roku organizuje w tym obiekcie wiele du¿ych imprez.

W takiej miejscowoœci turystycznej jak nasza atrakcji
nigdy za wiele. Staramy siê, aby co roku przybywa³y kolejne, równie¿ uzdrowiskowe. Przy rozwoju bazy noclegowej
musi przybywaæ atrakcji. Wed³ug moich szacunków, jeœli
miasto utrzyma takie tempo rozwoju, to za 7-8 lat baza noclegowa podwoi siê - do 14 tys. miejsc. Tym samym dwukrotnie wzroœnie liczba goœci odwiedzaj¹cych miasto. A trzeba
jeszcze doliczyæ tych jednodniowych. Turyœci i kuracjusze
oczekuj¹, ¿e na urlopie bêd¹ mogli zobaczyæ i skorzystaæ
z ciekawych atrakcji. Dlatego powinniœmy systematycznie
uruchamiaæ nowe ponadprzeciêtne atrakcje, zarówno
uzdrowiskowe (nowe Ÿród³a wody mineralnej), jak i sportowo-turystyczne (rozbudowa singletracków, muzeum na
dworcu kolejowym, wie¿e widokowe).
Jeœli nie bêdziemy budowaæ nowych atrakcji, nasi goœcie bêd¹ siê nudziæ w Œwieradowie, a na d³u¿sz¹ metê przestan¹ nas odwiedzaæ.

RUSZAJ¥ INWESTYCJE
Dopiero w tym roku Izerska £¹ka bêdzie zakoñczonym
projektem. Otrzymaliœmy dofinansowanie unijne na wykonanie eko-ogrodu wokó³ budynku (co widaæ na rysunku powy¿ej, a w nastêpnym numerze przybli¿ymy Czytelnikom wszystkie szczegó³y tego projektu). W zesz³ym roku centrum odwiedzi³o ponad 14 tys. goœci. S¹dzê, ¿e po oddaniu do u¿ytku
ogrodu frekwencja mocno wzroœnie.

KOLEJ GONDOLOWA
Z danych przekazanych przez oœrodek SKI-SUN w zesz³ym roku gondolê odwiedzi³o rekordowo du¿o turystów
ponad 220 tys. osób. Prawie ka¿dy turysta odwiedzaj¹cy
nasze miasto korzysta z tej atrakcji. Niestety, zim¹ brakuje
tras zjazdowych. Jeœli uda siê w najbli¿szych dwóch latach
uzgodniæ dokumentacjê rozbudowy oœrodka, liczba narciarzy zwiêkszy siê o 30-40 proc.

RUNTRACKI
Kilka tygodni temu Nadleœnictwo Œwieradów przy wsparciu Gminy Miejskiej Œwieradów-Zdrój uruchomi³o kompleks
œcie¿ek dedykowanych biegaczom. Jest to nieco ponad 5 km
œcie¿ek na Zajêczniku. Jeœli pomys³ siê przyjmie, projekt bêdzie rozwijany.

IZERSKI SZLAK
CIETRZEWIA
Z tej zimowej atrakcji dla narciarzy biegowych co sezon
korzysta coraz wiêcej biegaczy. Obecnie wykonujemy badania œrodowiskowe, aby mo¿na by³o w przysz³oœci na sta³e
oznakowaæ ten szlak zgodnie z zasadami ochrony przyrody.

NOWE PRZEDSZKOLE
Rozstrzygnêliœmy przetarg i podpisaliœmy umowê z wykonawc¹ robót budowlanych - firm¹ KBUD z Prusic. Rozpoczêcie prac rozpocznie siê lada dzieñ, a planowe zakoñczenie
to koniec kwietnia 2018 r. Ca³a inwestycja z wyposa¿eniem to
wydatek prawie 11 mln z³. Podpisaliœmy równie¿ umowê dotacyjn¹ z marsza³kiem województwa na kwotê 3,3 mln z³. Jest
szansa, ¿e uda siê zwiêkszyæ dofinansowanie z programu
unijnego. Nowe przedszkole to jedna z najwiêkszych inwestycji naszej gminy i bardzo oczekiwana szczególnie przez
rodziców przedszkolaków. W obecnym budynku przedszkole jest od kilkudziesiêciu lat
i niestety nie spe³nia obecnych wymogów sanitarnych
i przeciwpo¿arowych. Nowy
budynek bêdzie s³u¿y³ przez
kolejnych kilkadziesi¹t lat.
Roland Marciniak
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Warto trochê
pozaœmiecaæ umys³

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).

Co jakiœ czas powraca w mediach problem
foliówek. Zamieszczony przed miesi¹cem
w „Polityce” tekst pt. „Torbacz polski” nie pozostawia z³udzeñ - Unia bêdzie mia³a z nami
problemy, bo jesteœmy do tych nieszczêsnych
wytworów cywilzacji wyj¹tkowo przywi¹zani. Ale te¿ powiedzmy sobie szczerze - ma³o
kto przy ka¿dych zakupach rezygnuje z parogoroszowego wydatku na foliówkê, podczas
gdy w domu nie wie ju¿, gdzie upchn¹æ te,
które nagromadzi³ miesi¹cami, a bywa, ¿e
i latami.
Podajmy raz jeszcze - statystyczny obywatel kupuje rocznie 450 jednorazówek i 50
toreb wielokrotnego u¿ytku, gdy Duñczyk
tymczasem 4 (cztery) jednorazówki i a¿ 75
wielokrotnych. Francuzi wnet wycofuj¹ zrywki
i jednorazówki ze sklepów, a nam Unia chce
nakazaæ za trzy lata obni¿enie jednorazówek
do 90, za osiem lat zaœ - do 40. Co robiæ, co
robiæ?!
My na takie alarmistyczne doniesienia
zawsze mamy najskuteczniejszy sposób: przeczekaæ. Na dowód skutecznoœci tej metody
odwo³am siê do krótkiej notatki z „Newsweeka” sprzed 6 lat (!) mówi¹cej
o przymiarkach do obowi¹zkowego systemu kaucyjnego dla butelek plastikowych, ot, 25 gr za sztukê. Oczywiœcie, natychmiast zaprotestowa³a bran¿a, dowodz¹c,
¿e koszty wprowadzenia systemu
s¹ za wysokie. Widaæ, bran¿a krêci rz¹dz¹cymi jak ogon psem, bo
systemu nie ma do dziœ. W tym
czasie Niemcy przez kilkanaœcie lat
ustawili w kraju ponad 20 tys. automatów odbieraj¹cych jednorazowe butelki i puszki, a wskaŸnik
ich zwrotu siêgn¹³ 95 proc.! Owszem, trochê to kosztowa³o, ale
w sytuacji skrajnych zagro¿eñ œrodowiska trzeba zejœæ z prostego
liczenia winien-ma.
Czegokolwiek byœmy dotknêli
w zakresie ekologii, pojawia siê
niezmiennie ten sam problem brak jakiejkolwiek debat: publicznej, rz¹dowej i fachowej - które
wskazywa³yby nam rozwi¹zania
w tej dziedzinie na 10-15-20 lat.
Gdy œwiat rozwija nowoczesne
sortownie niewymagaj¹ce gromadzenia przez mieszkañców odpadów w kilku kub³ach, my utrwalamy ten system, a nawet go rozwijamy. Gdy u nas ka¿dy projekt na
spalarnie (raptem siedem w budowie) budzi natychmiast spo³eczny sprzeciw i mobilizuje ludzi
do manifestacyjnego oporu, Duñczycy spalaj¹ 65 proc. odpadów,
a Francuzi, którzy maj¹ 128 spalarni, ponad po³owê potrzeb energetycznych Pary¿a pokrywaj¹ ze
spalania œmieci.
(aka)

Harmonogram odbioru odpadów

maj/czerwiec 2017

Poniedzia³ek

Wtorek

Œroda

Czwartek

Pi¹tek

GODZINY OTWARCIA PSZOK

O D PPA
ADY
NIESEGREGOWANE
(ZMIESZANE)

POPIÓ£

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

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

PAPIER I TEKTURA,
TWORZYWA SZTUCZNE,
MET
AL ORAZ OP
AKOW
ANIA
METAL
OPAKOW
AKOWANIA
WIELOMA
TERIA£OWE
WIELOMATERIA£OWE
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Na ³aweczce
Po wybudowaniu kilku wiat zadaszonych darni¹, po ustawieniu na trasach
specerowych w lesie ³awek, których sponsorami byli zakochani w Izerach obywatele Niemiec, Nadleœnictwo Œwieradów
zaprezentowa³o kolejn¹ nowoœæ - ³aweczki
z daszkiem. Inicjatywa zrodzi³a siê w ubieg³ym roku, gdy ustawiono je w czterech
miejscach: na Œwiêtojance przy Skale
Jana (na zdjêciu), na drodze Czeszka gondola (bli¿ej kolejki) - tê zasponsorowa³ Karl Heinz Sibbe, który ma ju¿ „swoj¹”
³awkê na tej samej trasie, oraz dwie na
szlaku wiod¹cym na Stóg Izerski.
Pomys³, wdro¿ony przy wspó³pracy
z Urzêdem Miejskim, wydaje siê byæ rozwojowy, choæ zale¿y przede wszystkim od
finansów. A skoro wœród fundatorów s¹
niemieccy sponsorzy, co stoi na przeszkodzie, by kilka takich miejsc relaksu
ufundowali œwieradowscy przedsiêbiorcy? Jedna ³aweczka to raptem 1.500 z³;
chêtni do sfinansowania kolejnych powinni tylko skontaktowaæ siê z nadleœnictwem - wszak w lesie nie nale¿y improwizowaæ, a raczej trzymaæ siê ustaleñ dokumentacyjnych!
(aka)

Sto lat Z³otej Parze!

Uwaga firmy posiadaj¹ce
zezwolenia na sprzeda¿
napojów alkoholowych!
Przypominamy o obowi¹zku wniesienia op³aty II raty za korzystanie
z zezwoleñ na sprzeda¿/podawanie
napojów alkoholowych w roku 2017
- w nieprzekraczalnym terminie do
31 maja br.
Op³aty nale¿y dokonaæ na rachunek gminy WBK BZ - 84 1090
1997 0000 0001 1109 8505 z uwzglêdnieniem na dowodzie
wp³aty adresu placówki oraz okreœleniem raty, której wp³ata dotyczy.
Jednoczeœnie przypominamy, ¿e
na podstawie art. 18 ust. 12 pkt 5
ustawy z 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeŸwoœci i przeciwdzia³aniu
alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r., poz.
487 ze zmianami) zezwolenie wygasa w przypadku niedope³nienia
obowi¹zku dokonania op³aty w wysokoœci okreœlonej w art. 11 1 lub 2
i 5.
W przypadku, o którym mowa
w ust. 12 pkt. 5 lit. b zezwolenie wygasa z up³ywem 30 dnia od up³ywu
terminu dope³nienia obowi¹zku dokonania op³aty w wysokoœci okreœlonej w art. 111 ust. 2 i 5, je¿eli
przedsiêbiorca w terminie 30 dni od
up³ywu terminu do dokonania czynnoœci okreœlonej w ust. 12 pkt. 5 lit.
b nie wniesie raty op³aty okreœlonej w art. 111 ust. 2 albo 5, powiêkszonej o 30 proc. tej op³aty.
W przypadku stwierdzenia, ¿e
wp³atê zaksiêgowano na koncie
Urzêdu Miasta po obowi¹zuj¹cych
terminach, przedsiêbiorca bêdzie
zobowi¹zany do okazania orygina³u dowodu op³aty w celu stwierdzenia, czy zosta³a ona niesienia terminowo.

4 maja og³oszono przetarg na
„Odnowê i malowanie oznakowania poziomego na drogach bêd¹cych w zarz¹dzie Gminy Miejskiej
Œwieradów-Zdrój”.
Przedmiotem zamówienia jest
odœwie¿enie linii, pasów, znaków i
piktogramów na drogach gminnych
- 900 m 2, oraz wojewódzkich 10.2262 m2. Gruboœæ na³o¿onej farby to 0,3-0,8 mm, dobrze widocznej
w dzieñ i w nocy dziêki zastosowaniu kulek szklanych.
Oferty z³o¿y³y firmy: grabowiecka.pl - Bezpieczeñstwo, Innowacja
z Trzebnicy (7.50 z³/m2), MK DROGI Micha³ Ko³odziejczyk z ¯arek
(7.81 z³/m2), Przedsiêbiorstwo Prod.Us³ugowe „Dajana” Sp. z o.o. ze
Stargardu Szczeciñskiego (8.10 z³/
m2), WHITE LINE KRZYSZTOF
TRZECIAK (9.10 z³/m2).
Zadanie powierzono firmie grabowiecka.pl - na pomalowanie

wszystkiego wykonawca ma czas
do 11 lipca br.
Zakoñczona zosta³a swoista
epopeja wokó³ budowy snowego
przedszkola i wy³oniono wreszcie
wykonawcê - jest nim firma KBUD
Krzysztof £ukasza z Prusic - który
lada dzieñ wchodzi na plac budowy i w ci¹gu ok. roku wzniesie budynek, za co gmina zap³aci
8.827.710 z³. W tej kwocie mieœci siê
zap³ata za roboty budowlane, elektryczne i sanitarne. Natomiast zagospodarowaniem terenu zajmie siê
Przedsiêbiorstwo Robót In¿ynieryjnych HEMAX H. Wasilewski z Mirska, któremu powierzono to zadanie za 546.500 z³.
Wy³oniono te¿ firmê F.B.H.U.
„AMB” Arkadiusz Marcinkowski ze
Œwieradowa, która pe³niæ bêdzie zarówno nadzór nad budynkiem
(31.980 z³), jak i nad zagospodarowaniem terenu (11.070 z³). (aka)

UM wykazuje

nia do sprzeda¿y w trybie bezprzetargowym na rzecz u¿ytkownika
wieczystego:
- nieruchomoœci gruntowej zabudowanej stanowi¹cej dzia³kê
 nr 38/3, am. 3, obr. IV,
o pow. 298 m2, po³o¿onej przy ul.
Wczasowej
oraz do wydzier¿awienia w trybie
bezprzetargowym nieruchomoœci
gruntowej niezabudowanej, na poprawê zagospodarowania nieruchomoœci przyleg³ej, stanowi¹cej
czêœæ dzia³ki
 nr 84, am. 3, obr. V,
o pow. 260 m2, po³o¿onej przy ul.
Brzozowej.
17 maja - w sprawie wyznaczenia do wydzier¿awienia w trybie bezprzetargowym nieruchomoœci niezabudowanej o pow. 522 m2 przy
ul. Zacisze, dzia³ka
 nr 25/15, am. 1, obr. II,
- z przeznaczeniem na ogród przydomowy.
7 maja - w sprawie wyznaczenia
do wydzier¿awienia w trybie bezprzetargowym nieruchomoœci niezabudowanej o pow. 100 m2 przy
ul. Rolniczej, dzia³ka
 nr 1/14, am. 1, obr. II,
- z przeznaczeniem na ogród przydomowy.

25 marca br. w miejscowym Urzêdzie Stanu Cywilnego Jubileusz Z³otych Godów
Mma³¿eñskich obchodzili Pañstwo GABRIELA I PIOTR TKACZYKOWIE
TKACZYKOWIE..
Burmistrz Miasta Roland Marciniak w imieniu Prezydenta RP dokona³ aktu dekoracji Medalami za D³ugoletnie Po¿ycie Ma³¿eñskie.
Uroczystoœæ przebiega³a w bardzo przyjemnej atmosferze wœród osób najbli¿szych. Dostojni Jubilaci poczêstowali uczestników tortem weselnym, a po toaœcie
wraz z wnukami odœpiewali utwór o Œwieradowie-Zdroju napisany przez Jubilatkê.
Z³otej Parze nale¿y ¿yczyæ, aby szczêœcie ma³¿eñskie i rodzinne nie zanika³o,
zdrowie dopisywa³o i aby mo¿na by³o siê wspólnie spotkaæ na kolejnych jubileuszach.
(D¯)

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

Burmistrz Miasta ŒwieradówZdrój informuje, ¿e na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta zosta³y wywieszone wykazy - na okres 21 dni - do
wgl¹du w godzinach pracy urzêdu:
17 maja - w sprawie wyznaczenia do sprzeda¿y wymienionych ni¿ej nieruchomoœci w trybie przetargowym:
- nieruchomoœæ gruntowa niezabudowana stanowi¹ca dzia³kê
 nr 36/4, am. 7, obr. VI,
o pow. 2.540 m2, po³o¿ona przy
ul. Leœnej;
- nieruchomoœæ gruntowa niezabudowana stanowi¹ca dzia³kê
 nr 36/3, am. 7, obr. VI,
o pow. 2.782 m2, po³o¿ona przy
ul. Koœciuszki;
- nieruchomoœæ gruntowa niezabudowana stanowi¹ca dzia³kê
 nr 36/2, am. 7, obr. VI,
o pow. 2.504 m2, po³o¿ona przy
ul. Koœciuszki;
- nieruchomoœæ gruntowa niezabudowana stanowi¹ca dzia³kê
 nr 15/2, am. 1, obr. I,
o pow. 1.740 m2, po³o¿ona przy
ul. D³ugiej
oraz w trybie bezprzetargowym
na poprawê zagospodarowania nieruchomoœci przyleg³ych:
- nieruchomoœæ gruntowa niezabudowana stanowi¹ca dzia³kê
 nr 30/3 am. 8, obr I,
o pow. 522 m2, po³o¿ona w rejonie ul. Sudeckiej.
17 maja - w sprawie wyznacze-
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Kiedy myœlê Ojczyzna
- pod tym has³em od
kwietnia 2015 r. Miejska Biblioteka Publiczna Izerka
organizuje fina³ Konkursu
Recytatorskiego, pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta ŒwieradówZdrój, do którego 26 kwietnia przyst¹pi³o 16 uczestników z dwóch szkó³. Konkurs
ma na celu przypomnieæ jakie wa¿ne dla Polaka s¹
œwiêta 3 Maja i 11 Listopada.
3 maja 1791 roku uchwalona zosta³a konstytucja, która przesz³a do historii i by³a
drug¹ na œwiecie, a pierwsz¹
w Europie. Konkursy recytatorskie w pewnym stopniu mog¹
przypomnieæ o historii naszej ojczyzny.
Komisja w sk³adzie: Janina Czapliñska, Halina Burkowska i Teresa
Paciejewska - po wys³uchaniu
wszystkich recytatorów dokona³a
rozstrzygniêcia:
Klasy I–III
I – Aleksandra Bigus, II – Dominika Dziemitko, III – Izabela Gettner i Michaelle Dzier¿êga. Wyró¿nienie - Jacek Szaniawski.
Kl. IV–VI
I – Oliwia Bigus, II – Klaudia
Wójcicka, III – Hanna Rutkowska.
Laureatem konkursu i jednoczeœnie zdobywc¹ g³ównej nagrody
zosta³a Katarzyna Salawa - za interpretacjê utworu Cz. Niemena
„Domek bez adresu”.
Przed recytacj¹ jurorka Halina
Burkowska, poetka (na zdjêciu stoi
w tylnym rzêdzie trzecia od prawej),
przeczyta³a swoje trzy wiersze i opowiedzia³a kilka zdañ o sobie, zdradzaj¹c, ¿e ma zawsze wielk¹ tremê
przed recytacj¹.
Poetka mia³a swój debiut w jesieni ¿ycia, z wykszta³cenia jest fizykiem, by³a nauczycielem, zaœ
w chwili obecnej prowadzi hodowlê ryb. Uczy³a w Niemczech, ale zawsze szuka³a twórczych inspiracji,

Konwalie odurzaj¹co
pachn¹ce
¿e serce a¿ biæ przestaje.
Ten œwiergot, ten trel
ten trzepot skrzyde³.
To maj! To maj!
MAJOWY DESZCZ
pisze z potrzeby serca, lubi skrajne
emocje, zachwyca siê cudami natury, a kiedy osi¹gnê³a dojrza³y wiek,
ma czas na twórczoœæ, która dope³ni³a jej ¿ycie. Przeczytane wiersze
by³y debiutem, które dos³ownie powsta³y tydzieñ przed konkursem.
Na pó³ce w bibliotece s¹ tomiki
poezji autorki do wypo¿yczenia,
wœród nich cykl wierszy „Krajobrazy”, poœwiêcone „ma³ej OjczyŸnie”,
po które mo¿na siêgn¹æ na nastêpny konkurs.
Szkoda, ¿e wzorem lat ubieg³ych
powtarzaj¹ siê wiersze - rok temu
trzy razy siêgano po „Gawêdê o mi³oœci” W. Szymborskiej, w tym roku
a¿ czterokrotnie recytowano „Trzeci Maja”. Warto przyjœæ do Izerki
w dziale „poezja” trochê poprzegl¹daæ, bo jest w czym wybieraæ, chocia¿by Marka Grechuty „Ojczyzna”;
T. Ró¿ewicza „Oblicze Ojczyzny”;
„Kronika Olsztyñska” K. I. Ga³czyñskiego; R. Wojaczka „Ojczyzna”; T.
Kubiaka „Majowa piosenka”; „Listy do Warszawy” W. Wolskiego;
„Tatry w zimie” K. Przerwy-Tetmajera; Cz. Janczarskiego „Co to jest
Polska” i „Nasza Ziemia”; W. Grodzieñskiej „Radosny dzieñ”; C. K.
Norwida „Moja piosenka”; „Co ojczyzna” M. Konopnickiej oraz setki innych.

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

Zapraszamy na 21. spotkanie Izerskiego Klubu
Miêdzypokoleniowego,
które rozpocznie siê
w czwartek - 25 maja
o godz. 1530.
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w kominku siê pali
trzaskaj¹ polana iskrami.
A dusza chce na dwór.
Dusz¹c siê w murach
pragnie zieleni
kwiatów i bzów.

Bêdzie to ju¿ trzeci wyk³ad o ciastkach, ciasteczkach, pierniczkch - „Z MI£OŒCI DO S£ODKOŒCI,
czyli wprowadzenie do
cyklu s³odkich spotkañ”,
poprowadzi Izabela Janiak.
Zapraszamy!

Zachêcamy uczniów, rodziców,
nauczycieli: odkrywajmy piêkne,
patriotyczne wiersze, nie tylko znanych poetów, ale te¿ tych lokalnych
np. Haliny Burkowskiej, której wiersze zamieszczamy poni¿ej. (KP)

GÓRY IZERSKIE
Kraina mego dzieciñstwa.
Lasy granatowe
olbrzymie œwierki
umar³y!
Z¿era³a je najpierw
modrzewianeczka.
A potem pali³y ognie
D³ugo p³aka³y góry.
Dar³y w³osy z rozpaczy.
Zosta³y ³yse.
P³aka³y, p³aka³y
stacza³y z gór
lawinê kamieni
£askota³y deszcze
powodzi¹ w dolinach.
Ale od¿y³y!
S¹ zielone!
Przepiêkne!
I ludzi ogarnia nadzieja.
PORA KWITNIENIA
£¹ki ustrojone
¯ó³tymi mleczami
Zbo¿a zielone faluj¹ce
rzepaki ¿ó³te, bzy bia³e

Natomiast 13 czerwca
(wtorek) o godz. 1600 na 22.
spotkanie zaprasza Arkadiusz Lipin - redaktor naczelny portalu Góry Izerskie, który bêdzie mówi³ o piêknych,
dziwacznych i kuriozalnych
nazwach naszych gór. I byæ
mo¿e odpowie na pytania:
Sk¹d siê wziê³a nazwa Flinsberg? W jakiej osadzie le¿y
Chatka Górzystów? Co znaczy Czocha? Czy Pobiedna
to rusycyzm? Czy w Krobicy
³apali raki? Czy na Sêpiej
Górze ¿y³y sêpy? A co w
Œwieciu œwieci³o?

Majowy deszcz
a jednak ci smutno

Jak dobrze by by³o
zanurzyæ siê w kolorze
zielonym jak morze
pop³yn¹æ wraz z mg³ami
w ten deszcz...

Jak ksi¹¿ka œwiêto
swe œwiêtowa³a...
Ju¿ od kilku lat biblioteka obchodzi Œwiêto Ksi¹¿ki, w tym roku
w Izerce trwa³o od 20 do 25 kwietnia i mo¿na uznaæ , ¿e by³o ca³kiem
udane.
Dni zosta³y spo¿ytkowane na
promowanie czytelnictwa, specjalnie przygotowane zosta³y atrakcje
dla naszych czytelników i nie tylko.
Œwiêto Ksi¹¿ki i Praw Autorskich przypada dok³adnie 23 kwietnia, to data ustanowiona przez UNESCO, w dzieñ patrona Œwiêtego Jerzego.
Zgodnie z d³ug¹ tradycj¹ w Katalonii obdarowywano w tym dniu
kobiety czerwonymi ró¿ami maj¹cymi symbolizowaæ krew pokonanego przez œw. Jerzego smoka, kobiety zaœ darowa³y mê¿czyznom ksi¹¿ki. My z kolei przygotowaliœmy
ksi¹¿ki z okolicznoœciow¹ piecz¹tk¹
i ró¿an¹ zak³adk¹, by³a do wyboru
bogata oferta ksi¹¿ek, która znalaz³a wielu fanów; w ten sposób daliœmy „Drugie ¯ycie Ksi¹¿ki” ponad

300 egzemplarzom.
Najwa¿niejszym wydarzeniem
by³o spotkanie z wroc³awsk¹ pisark¹, autork¹ 11. ksi¹¿ek, Agat¹
Ko³akowsk¹, która szybko nawi¹za³a kontakt z czytelnikami. Pisze
powieœci (dwie w ci¹gu roku),
uwielbia rozmowy z czytelnikami,
lubi obserwowaæ ludzi dos³ownie
wszêdzie, gdy¿ pisanie to proces
¿mudny - trzeba znaleŸæ pomys³,
poznaæ dok³adnie tematykê zagadnienia, wokó³ których krêci siê akcja. Przyzna³a, ¿e nale¿y byæ cierpliwym pisz¹c, a potem trzeba d³ugo i czêsto czytaæ to, co siê napisa-

Dokoñczenie na stronie 9 

Ju¿ po raz drugi
nasi czytelnicy z Izerki i biblioteki szkolnej bêd¹ próbowali
ustanowiæ rekord
wspólnego czytania.
Rok temu by³o nas
168 , w tym roku w jednym momencie chcemy
pobiæ ten rekord.
1 czerwca w Dniu Dziecka o godz. 1000 spotkajmy
siê z ksi¹¿k¹ w rêce. Zapraszamy do Izerki!

Jak ksi¹¿ka œwiêto... Bad Flinsberg w zdjêciach zaklêty

 dokoñczenie ze str. 8
³o. Jej ksi¹¿ki maj¹ za zadanie wywo³aæ emocje, które dodaj¹ czytelnikowi otuchy i odwagi w wyra¿eniu siebie.
Nie boi siê trudnych tematów,
wyzwañ, takich, jak na przyk³ad
w ksi¹¿ce „We dnie, w nocy”, gdzie
pisze o zdarzeniach, o których nie
da siê zapomnieæ, i b³êdach, których
nie sposób naprawiæ.
Opowiedzia³a historiê opart¹ na
faktach, a materia³y, jakie zebra³a
pisarka, pochodzi³y miêdzy innymi
od lekarza zajmuj¹cego siê ofiarami
gwa³tu (autorka przestrzega swoje
czytelniczki przez tzw. pigu³k¹ gwa³tu). Z kolei w „Igraszkach z losem”
swoje autentyczne wieloletnie ob-

serwacje jako cukiernika przekaza³a bohaterowi powieœci.
Reasumuj¹c, by³o to przesympatyczne spotkanie, wiele uœmiechów, pytañ, zdjêæ, zakupu ksi¹¿ek
autorki, oczywiœcie z autografem.
W Izerce posiadamy wszystkie
tytu³y, na które trzeba niekiedy „polowaæ”, bo nie zalegaj¹ pó³ek.
A ciekaw¹ propozycjê przedstawi³ czytelnik Arkadiusz Marcinkowski, który uwa¿a, ¿e specjalny
rega³ móg³by byæ przeznaczony na
ksi¹¿ki od czytelników, którzy chcieliby je udostêpniæ np. na ca³y rok.
Pan Arek zadeklarowa³, ¿e by je
z chêci¹ udostêpni³, nawet jeœli odzyska³by poniszczone.
Co czytelnicy na ten pomys³?
Krystyna Piotrowska

30 marca i 27 kwietnia w Izerce odby³y
siê spotkania z Izabel¹ Janiak, twórczyni¹ „Pracowni Piernikowej Isabell”, w której ka¿dy mo¿e w³asnorêcznie wypiec
pierniczki, zwiedziæ galerie rêkodzie³a,
w tym elementy wyposa¿enia kuchni z
1910 roku, niezwyk³e stare ksiêgi z opisem kawy, herbaty, dziwnie wygl¹daj¹ce
urz¹dzenia, dziêki którym prababcie nieŸle musia³y sobie radziæ bez pr¹du.
Izabela przyby³a do Izerki z pud³ami,
w których mia³a przepiêknie i misternie

udekorowane piernikowe pisanki,
a dla uczestniczek - przygotowane przytulaski piernikowe. Pisanki wielkanocne
niezwyk³e w modnych dekoracjach w kobalcie, per³ach, oczywiœcie nie zabrak³o
jajek faberge i to wszystko w wersji jadalnej.
Du¿e wra¿enie zrobi³ poci¹g piernikowy, przygotowany „na czeœæ” pozyskania
œrodków na rewitalizacjê dworca.
Izabela Janiak przyzna³a, ¿e wszystko
rozpoczê³o siê od przyjació³, których za-

35 spotkanie z cyklu „Dobra
Ksi¹¿ka i Kawa” z Magd¹ Olszewsk¹ ju¿ niebawem, przypomnijmy - ostatnie odby³o siê 15
stycznia pod has³em „Jak dawni
mieszkañcy pomagali innym” - to
z okazji 25-lecia WOŒP. Obecnie
plany naszej lokalnej poszukiwaczki starych œladów mieszkañców Bad Flinsberg nieco siê zmieni³y.
W rozmowie z nami powiedzia³a, i¿ bêd¹ nieregularne, jako ¿e
Magda stworzy³a „Œwieradowsk¹
Izbê Pamiêci”, w której mo¿na zobaczyæ wszystko, co jest zwi¹zane
z histori¹ Bad Flinsberg: stare pocztówki, zdjêcia, dokumenty, mapy,
ksi¹¿ki, przedmioty ro¿nego u¿ytkowania (co widaæ na zdjêciu). I zaprasza od poniedzia³ku do pi¹tku
od godz. 1000 do 1700, ale te¿ mo¿na
umówiæ siê telefonicznie.
Spytaliœmy, czy nasi czytelnicy
mog¹ jeszcze liczyæ na spotkania
z ni¹.
- Moje zwi¹zki z bibliotek¹ zawsze bêd¹ bliskie, przecie¿ razem
wybieraliœmy nazwê dla biblioteki, a moja córka Julia uwielbia
Izerkê, mia³a zaszczyt przeci¹æ do
niej wstêgê, jest te¿ jedn¹ z najlepszych czytelniczek, bierze udzia³

w konkursach. Mam zamiar nadal
spotykaæ siê z czytelnikami tymi,
m³odszymi równie¿ - odpowiedzia³a.
A my przypomnijmy, ¿e Magda
Olszewska z nami wspó³pracowa³a
w 2016 przy imprezach „Tydzieñ Bibliotek”, w którym spotka³a siê
z uczniami obu szkó³ podstawowych, zainicjowa³a cykl rysunków
„Izerskie Rysowanie” do opowiadanych legend, a przede wszystkim
przyst¹pi³a do akcji czerwcowej
NOC BIBLIOTEK.

W³aœnie, czy i w tym roku Magda weŸmie udzia³ w „Nocy Bibliotek 2017”, która 3 czerwca odbêdzie
siê pod has³em „Czytanie porusza”?
- Oczywiœcie, proponujê wystawê wyj¹tkowych zdjêæ historycznych, które do mnie w ostatnich
miesi¹cach trafi³y od starszych
mieszkañców. Zapraszam wszystkich do Izerki, równie¿ 3 czerwca,
tyle ¿e po po³udniu, na otwarcie
wystawy „Historia Bad Flinsberg
w zdjêciach”.
(KP)

Pieprzne opowieœci o pierniku
miast tradycyjnego upominku w postaci
kwiatka czy czekoladki zaczê³a obdarowywaæ pierniczkami i rozpoczê³a eksperymentowaæ. Najwa¿niejsz¹ inspiracj¹ s¹
dla niej podró¿e i ludzie. Lubi przyprawy, te dostêpne, ale te¿ egzotyczne, które
póŸniej wykorzystuje przy wypiekach.
Uwielbia bawiæ siê smakiem, a inspiracji
szuka w wielu Ÿród³ach.
Piernik ze swoj¹ histori¹ siêga ju¿ czasów staro¿ytnych, sw¹ nazwê zawdziêcza
s³owu „pierny”, czyli pieprzny, a smak przyprawom korzennym, jak cynamon,
pieprz, chilli i oczywiœcie miód.

Nie mielibyœmy nic przeciw temu, by taki sk³ad wjecha³ na nasz dworzec.
Pierniki oprócz smakowych w³aœciwoœci ma zastosowanie
medyczne: reguluj¹ce trawienie, antywirusowe na dobry nastrój, by
mieæ dobry humor.

Pani Izabela zdradzi³a czytelniczkom
przepis na lukier królewski oraz na pierniczki. Ozdabianie piernikowego serca
wywo³a³o wiele pozytywnych emocji, s³owem, œwietnie wszyscy siê bawili, a ile¿
by³o zapachu unosz¹cego siê ponad
ksi¹¿kami! (KP)

Nikt nie obiecywa³, ¿e bêdzie ³atwo.
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V Wielka Majówka Rodzinna z Nadleœnictwem Œwieradów
1 maja pod siedzib¹ nadleœnictwa odby³a siê Wielka Rodzinna
Majówka. Ju¿ po raz pi¹ty Nadleœnictwo Œwieradów otworzy³o szeroko bramy do Ogrodu Dydaktyczrzech
¯ywio³ów
nego
Izer
TTrzech
Izeryy
i zaprosi³o mieszkañców okolic oraz
tur
ystów do wspólnej zabawy
turystów
zabawy..
O godzinie 900 niebieskim szlakiem
ruszy³a wycieczka na Sêpi¹ Górê. Przewodnikiem by³a Teresa Fierkowicz, która
z pasj¹ opowiada³a o historii regionu,
leœnicy - Justyna Szwech³owicz, Piotr Salawa i Piotr Suœ - z chêci¹ opowiadali
o pracy leœników i o otaczaj¹cej przyrodzie, a przewodnikiem po szlakach znaczonych i tych znanych tylko zwierzynie
p³owej by³ Kamil Zarêbiñski.
Niespodziank¹ za dzielne wêdrowanie i obcowanie z przyrod¹ by³o ognisko

przygotowane przez panów Igora i Stanis³awa (fot. powy¿ej), na którym zmêczeni
turyœci piekli kie³baski i chlebek, nabieraj¹c si³y przed fina³owym marszem do
nadleœnictwa na piknik.
O 1100 rodziny z m³odszymi dzieæmi
uda³y siê na Œcie¿kê Edukacyjn¹ Zajêcznik. Wspólnie z Ann¹ Kulik i Dawidem
Minko bawiono siê w podchody. Zabawê
pomóg³ zorganizowaæ gospodarz terenu
– Grzegorz Schubert.
Jako ¿e bieganie ma coraz wiêcej
mi³oœników, nadleœnictwo przygotowa³o
wyj¹tkow¹ jednokierunkow¹ œcie¿kê biegow¹ RunTrack. Podczas wspólnego biegu, który by³ jednym z punktów Wielkiej
Majówki, nadleœniczy Lubomir Leszczyñski wraz z Katarzyn¹ Harbul-Ba³¹, jako
pomys³odawcy œcie¿ek przeciêli wstêgê
otwieraj¹c¹ now¹ leœn¹ atrakcjê okolic.
W biegu uczestniczyli tak¿e Krzysztof

Magierecki, Piotr Porêbski, Jarek Malung oraz Ewa Hofman, która t³umaczy³a,
jak rozpocz¹æ przygodê z bieganiem.
O godzinie 1400 rozpocz¹³ siê piknik
edukacyjny prowadzony przez Arkadiusza W³odarskiego.
Swoj¹ ofertê prezentowa³o Nadleœnictwo ¯migród, bêd¹ce czêœci¹ Leœnego Kompleksu Promocyjnego Dolina
Baryczy. Pod swoim namiotem u¿yczy³o
miejsca sokolnikom, których podopieczni cieszyli siê bardzo du¿ym zainteresowaniem.
Ko³o Myœliwskie G³uszec ze Lwówka
Œl¹skiego, które swoim zasiêgiem siêga
a¿ do Œwieradowa, przedstawi³o wystawê
prezentuj¹c¹ ich codzienn¹ pracê na rzecz
dzikiej zwierzyny. Przygotowa³o tak¿e dla
licznych chêtnych pyszny, zdrowy poczêstunek. O pasji, jak¹ jest ³owiectwo, opo-

Oto ekipa nadleœnictwa, która przygotowa³a i poprowadzi³a Majówkê Rodzinn¹.

Lubomir Leszczyñski i Katarzyna Harbul-Ba³a przecinaj¹ wstêgê RunTracka (a jak ju¿
przeciêli, to potem ni¹ pobiegli!). Z prawej - zgadnij, po czym st¹pasz.

Sebastian Cirut, jedyny bartnik z dawnego woj. jeleniogórskiego i raptem jeden
z 30. w Polsce, niestrudzenie ca³e popo³udnie dr¹¿y³ w pniu baræ.

STOP UZALE¯NIENIOM!
W ramach pracy Miejskiej Komisji Rozwi¹zywania Problemów alkoholowych stworzony zosta³ Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla
osób uzale¿nionych od alkoholu czy narkotyków, jak te¿ dla osób
z rodzin, gdzie naudu¿ywany jest alkohol lub narkotyki, osób wspó³uzale¿nionych oraz dla osób doznaj¹cych przemocy w rodzinie.
Punkt czynny jest w ka¿dy poniedzia³ek od godz. 1600 do 2000
w starej siedzibie Urzêdu MIasta (ul. Pi³sudskiego 15, pok. nr 1 i 2).
Telefon tymczasowy nr 664 461 086, przy którym dy¿uruje nasz
konsultant - Piotr Konopnicki - czynny jest w dniach i godzinach
pracy Punktu.
Rozmowy i konsultacje indywidualne w godz. 1600-1900.
Przy Punkcie powsta³a grupa wsparcia „Œwieradów” dla wymienionych osób, której spotkania odbywaj¹ siê tak¿e w poniedzia³ki
od godz. 1800 do 2000.
Wszystkie spotkania s¹ otwarte. Nie zapraszamy jedynie osób
pod wp³ywem alkoholu i œrodków zmieniaj¹cych œwiadomoœæ.
Dodatkowo Punkt Konsultacyjny dla mieszkañców Czerniawy w dwa czwartki w miesi¹cu czynny jest na terenie
Szko³y Podstawowej nr 2
w godz. 1530-1730, a najbli¿sze
spotkania odbêd¹ siê 25 maja
oraz 8 i 22 czerwca br.

wiadali tak¿e cz³onkowie Okrêgowego
Zarz¹du Polskiego Zwi¹zku £owieckiego
z Jeleniej Góry. Szczególnym zaanga¿owaniem wykaza³ siê Andrzej Buratyñski.
Spor¹ atrakcj¹ okaza³ siê przeszklony ul oraz barcie wykonane w k³odach,
o których opowiada³ Sebastian Cirut.
O zwierzêtach naszych okolic opowiadali Marcin Maguda, Igor S³abicki
oraz Jakub Wolar.
Justyna Szwechowicz i Grzegorz
Schubert t³umaczyli, czym ró¿ni siê praca wspó³czesnego leœniczego od jego
poprzednika sprzed trzydziestu lat.
Dzieci z wielkim zaanga¿owaniem
uczestniczy³y w zajêciach warsztatowych
zorganizowanych przez Piotra Salawê,
Piotra Porêbskiego, Magdalenê Redzimsk¹, Annê Kulik, Dawida Minko, Jaros³awa Malunga i Jacka Boczara. Zbijano i kolorowano budki dla ptaków, powstawa³y piêkne figurki z darów lasu, wypalane w drewnie obrazki oraz bajkowe
ptaki. Ca³oœæ dope³nia³o artystyczne stanowisko Tomasza Marca, zaprzyjaŸnionego z nami rzeŸbiarza, który proponowa³ w³asnorêczne wykonywanie drewnianych ³y¿eczek.
W Chacie Drwala, któr¹ opiekowa³
siê Tadeusz Pluciñski, o historii i nazwach miejscowoœci w Górach Izerskich
opowiada³ Arkadiusz Lipin, zaœ podró¿
do Ameryki Œrodkowej relacjonowa³
Marcin Olejnik.
Grochówka ufundowana przez Urz¹d
Miasta, a przyrz¹dzona mistrzowsko przez
Ochotnicz¹ Stra¿ Po¿arn¹, zrobi³a furorê, zaœ dok³adkom nie by³o koñca. Piknik zakoñczy³ siê koncertem Zespo³u Pinokio Alternative.
Nad funkcjonowaniem ogrodu czuwali: Krzysztof Pacu³a, Janusz Snoch
i Piotr Marcinkowski, a wszystkie punkty
programu V Wielkiej Rodzinnej Majówki
koordynowa³a Barbara Rymaszewska.
(BR, TF, AK)

Hejnalistów by³o wielu, ale tylko jedna Ona - pani Kasia! U do³u - zg³odnieliœmy!

Nim siê stanê³o w kolejce do grochówki, trzeba by³o najpierw wystrugaæ ³y¿kê

(:-)
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Dajcie tylko dzieciom tworzywo, a one
ju¿ uruchomi¹ sw¹ wyobraŸniê!

Czas
fanfar
Sytuacja wyjœciowa by³a
doœæ niecodzienna - uroczystoœci rocznicowe powsta³ej w Gryfowie 65 lat temu
Orkiestry Reprezentacyjnej
Miasta i Gminy Olszyna odby³y siê w Œwieradowie,
z przyjacielskim udzia³em orkiestry dêtej garnizonu Warszawa z siedzib¹ w ¯aganiu!
Nie nam jednak zajmowaæ
siê podobnymi zawi³oœciami, doœæ, ¿e przez kilka godzin w naszym mieœcie znów
dêto w blachê i maszerowano przy tym, ku radoœci licznie zgromadzonej widowni.
I oby to by³ przedsmak tego,
co nas czeka we wrzeœniu,
gdy znów przyjad¹ muzycy
w mundurach.

Œwieradowskie przedszkolaki kochaj¹ zwierzêta

Po wystêpie ¯agania na tarasie, po koncercie Olszyny w hali i po wrêczeniu okolicznoœciowych upominków (u do³u wrêcza go szefowi Jubilatki,
Andrzejowi Drozdowiczowi, radna powiatowa Iwona Korzeniowska-Wojsa) oba zespo³y zagra³y wspólnie znakomity koncert.

W tym roku
walentynki w
Przedszkolu
Miejskim odby³y siê pod has³em „Walentynka dla zwierzaka”. Ponad miesi¹c trwa³a zbiórka karmy dla
zwierz¹t, a 17
marca zebrane
smako³yki zosta³y zawiezione
do schroniska
dla ma³ych zwierz¹t w Jeleniej
Górze.
Akcja mia³a na celu uwra¿liwianie dzieci na potrzeby zwierz¹t. W placówce przeprowadzono cykl zajêæ poœwiêconych zwierzêtom i ich potrzebom.
Dziêkujemy wszystkim, którzy w³¹czyli siê w nasz¹ akcjê. Serdeczne podziêkowania sk³adam Jackowi Ostrowskiemu, który zawióz³ zebran¹ karmê do schroniska,
gor¹co dziêkujemy równie¿ gimnazjalistom z klasy 3B oraz ich wychowawcy Jackowi Simiñskiemu - za spontaniczne przy³¹czenie siê do naszej zbiórki.
Koordynator akcji - Lucyna Smaroñ

Oferta po lekcjach Kasia i jej domek
W Miejskim Zespole Szkó³ gdy tylko zabrzmi ostatni
dzwonek, skorzystaæ mo¿na z cyklu zajêæ:
Karate dla dzieci odbywa siê we wtorki w godz. 1630-1800 oraz w pi¹tki w godz. 1700-1800.
Zumba zaprasza w poniedzia³ki i œrody od godz. 1800.
„Naturalnie Dobrze” przygotowa³o bogat¹ ofertê zajêæ cztery razy w tygodniu
– w poniedzia³ki, wtorki, czwartki i pi¹tki – od godz. 1900.
Pilates - we wtorki i czwartki w godz. 1900-2000 .
Siatkarze maj¹ do dyspozycji salê w poniedzia³ki od godz. 1900.
Si³ownia i fitness (na zdjêciu) zapraszaj¹ od poniedzia³ku do pi¹tku
w godz. 1500-1930 .
Zajêcia na prawo jazdy szko³y LIDER odbywaj¹ siê wedle potrzeb.
Szko³a tañca zaprasza we wtorki i czwartki od godz. 1600 do 1700. (aka)

W g¹szczu edukacyjnych ofert szkó³ ponadgimnazjalnych, warto przyjrzeæ siê tej
z Gryfowa. Dlaczego? Poniewa¿ wachlarz mo¿liwoœci kszta³cenia jest tutaj szeroki.
Liceum Ogólnokszta³c¹ce dla tych, którzy chc¹ studiowaæ.
Proponujemy klasy:
- jêzykow¹ (rozszerzony jêz. polski i angielski, a dla zainteresowanych do wyboru:
edukacja teatralna, dziennikarstwo muzyczne lub jêz. hiszpañski);
- biologiczno-chemiczn¹;
- matematyczno-fizyczn¹.
Warto te¿ przemyœleæ wybór klasy policyjnej. Zawód ten cieszy siê coraz wiêkszym
zaufaniem spo³ecznym, a Policja w Polsce jest instytucj¹ ciesz¹c¹ siê ponad stuletni¹
tradycj¹. Praca w Policji daje mo¿liwoœæ studiowania; policjant mo¿e wybraæ studia
resortowe lub cywilne.
Technikum dla tych, którzy chc¹ szybko mieæ zawód.
Technik leœnik - to alternatywa dla tych, którzy kochaj¹ przyrodê i w leœnym zaciszu
chcieliby spe³niaæ siê zawodowo. Zajêcia z przedmiotów zawodowych prowadzi doœwiadczony pracownik Nadleœnictwa Œwieradów (rozszerzony program biologii i geografii).
Jeœli nie chcesz, aby TTomasz
omasz Jacyków przegl¹da³ TTwoj¹
woj¹ szafê...
Propozycja dla osób twórczych, pomys³owych i pod¹¿aj¹cych - technik przemys³u
mody
mody.. Uczniowie zdobywaj¹ kwalifikacje w zakresie projektowania i wytwarzania wyrobów odzie¿owych oraz organizacji procesów wytwarzania wyrobów odzie¿owych.
Dla ceni¹cych kontakt z drugim cz³owiekiem - technikum kszta³c¹ce w zawodach
technik hotelarstwa oraz technik hotelarstwa z animacj¹ czasu wolnego - nowoœæ!
Dla pasjonatów szeroko pojêtej informatyki - technik informatyk lub technik informatyk ze specjalnoœci¹ projektowanie gier i grafik¹ komputerow¹.
Szko³a Bran¿owa I stopnia (do tej pory zasadnicza szko³a zawodowa) to mo¿liwoœæ
zdobycia interesuj¹cego zawodu, któr y zapewni godne ¿ycie. TToo mo¿e byæ pocz¹tek
podnoszenia kwalifikacji w Szkole Bran¿owej II stopnia.
Na uczniów szko³y bran¿owej i techników czekaj¹ ciekawe miejsca praktyk i sta¿e,
tak w renomowanych miejscach w Polsce, jak i za granic¹.
Jeœli chcecie zdobyæ wiedzê, poszerzyæ zainteresowania, rozwin¹æ stare pasje lub
odnaleŸæ nowe, przyjdŸcie do ZSOiZ w Gryfowie Œl¹skim.

zsoiz.gryfow.pl

Muza poezji, ta powsinoga, zawiod³a nas
12 maja do Lubina do Domu Kultury - nomen omen - MUZA. Wyst¹pi³a tam uczennica klasy pierwszej œwieradowskiego gimnazjum i moja podopieczna - Kasia Salawa.
Tamtejsze Gimnazjum nosi imiê wielkiego
polskiego poety, barda i pieœniarza - Czes³awa Niemena. To ONI byli jednymi z organizatorów tej wspania³ej, wartoœciowej i profesjonalnej imprezy. Siedziba DK zrobi³a na nas
ogromne wra¿enie - piêkno otacza cz³owieka
i nie chce siê stamt¹d wychodziæ.
W konkursie wziêli udzia³ uczniowie i doroœli w kilku kategoriach: klasy IV-VI, gimnazjalne, licealne oraz doroœli. Oddzieln¹ kategoriê stworzono dla zespo³ów. Uczestnicy
zostali zakwalifikowani na podstawie dwóch
filmów: z nagraniem piosenki Czes³awa Niemena oraz wybranego przez siebie utworu

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

innego wykonawcy.
Od czego siê zaczê³o? Jak zwykle - od
prób. W po³udnie dyrektor miejscowego gimnazjum otworzy³ imprezê i pooosz³o! Naprawdê godzien podziwu jest poziom uczestników
tego przegl¹du. To by³a po prostu uczta duchowa. Czas oczekiwania na werdykt uœwietni³y wystêpy niezwykle utalentowanych wykonawczyñ o anielskim g³osie i go³êbim sercu, wspania³ej graj¹cych na elektrycznych
skrzypcach.
Przyszed³ i czas na Kasiê. Zaœpiewa³a
„Domek bez adresu” Niemena oraz „Ojczyznê” Grechuty. Jury doceni³o jej talent i osobowoœæ, przyznaj¹c I miejsce wœród gimnazjalistów.
Cieszymy siê tym bardziej, ¿e œwieradowskie gimnazjum obchodzi³o tego dnia 10-lecie nadania imienia Ratowników Górskich i
nie mog³yœmy byæ i tu, i tam...
Gratulujemy naszej uczennicy i ¿yczymy
dalszych sukcesów!
Agnieszka Ca³ko

11

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

Gospodarz obiektu
Monika Chwaszcz

NOC KUP
A£
Y NA CZARCIEJ £¥CE WYST
AWA PSÓW GÓR IZERSKICH
KUPA£
A£Y
WYSTA
Szanowni Pañstwo, w ramach Weekendu z Natur¹,
zapraszamy 24 czerwca na wyj¹tkow¹ imprezê pt. „Noc
Kupa³y”, poœwiêcon¹ tradycji najkrótszej nocy w roku!
Bêd¹ œpiewy, tañce, marsz w poszukiwaniu kwiatu paproci, poznawanie okolicznych legend, plecenie wianków, okadzanie. Wszystko rozpoczniemy rodzinnymi
marszami, a nastêpnie zobaczymy psy, które zdecyduj¹ siê pokazaæ w³aœciciele na I Wystawie Psów Gór
Izerskich. Jak widaæ, plan jest napiêty… Je¿eli jest ktoœ
zainteresowany wolontariatem - zapraszamy do kontaktu! Aby impreza przebieg³a p³ynnie i bez problemów,
potrzebujemy Waszego wsparcia! Chcesz zostaæ wolontariuszem i pomóc w organizacji? Zapraszamy do
kontaktu telefonicznego lub mailowego z Izersk¹ £¹k¹
lub Czarcim M³ynem.
Poni¿ej reprodukcja obrazu Henryka Siemiradzkiego z 1892 roku zatytu³owanego „Noc œwiêtojañska”.

Skoro powiedzieliœmy „A”, musimy te¿ powiedzieæ „B”.
W lutym uda³o nam siê zorganizowaæ wystawê kotów, teraz
przysz³a pora na psy, które wraz z w³aœcicielami zapraszamy
24 czerwca, a zg³oszenia przyjmujemy od wtorku 30 maja do
pi¹tku 16 czerwca.
Patronat weterynaryjny obejmuje przychodnia KEROS II
przy ul. D³ugiej 1 w Œwieradowie (tel. 537 333 112). W razie
pytañ i w¹tpliwoœci lekarze podpowiedz¹ jak przygotowaæ
psa.

Czy znasz tajemnice zwyk³ego mleczu?
 Naukowcy z Ontario (Kanada), odkryli, ¿e stan niektórych chorych na raka poprawia siê po piciu herbaty
z mniszka lekarskiego (zawieraj¹cej wyci¹g z korzenia tej
roœliny).
 Proszek z korzeni mniszka jest od 6 do 10 razy silniej-

17 i 24 maja br.

PLAN SEANSÓW W CEE IZERSKA £¥KA
19 maja (pi¹tek) o godz. 1800. - Gangster Paul Vitti popada w depresjê i rozpoczyna terapiê u psychiatry. Niesforny
pacjent przysparza doktorowi wiele k³opotów. G³ówn¹ rolê
odgrywa Robert De Niro (1 godz. 43 min. 1999). 16+
20 maja (sobota) o godz. 1030 - Przygodowy film fantasy,
w którym g³ówny bohater Max przenosi siê w œwiat fantazji,
który jest zamieszkiwany przez dziwne, baœniowe stworzenia
(1 godz. 41 min. 2009).
26 maja, Dzieñ Matki (pi¹tek), godz. 1800. - Biografia
jednej z najs³ynniejszych projektantek w œwiecie mody, która
zrewolucjonizowa³a wygl¹d wspó³czesnych kobiet. G³ówna
rola Audrey Tautou (1 godz. 45 min. 2009). 16+
(Ÿród³o - filmweb.pl)
Na seanse o godzinie 1030 w tygodniu mo¿na dojechaæ
Busem Komunikacji Miejskiej:
Œwieradów - odjazd spod Biedronki - 943, przyjazd do
Czarciego M³yna - 957.
Czerniawa – odjazd spod Czarciego M³yna - 1239, przyjazd do Biedronki - 1303.
Na seanse o godzinie 1800
mo¿na dojechaæ tylko w jedn¹
stronê, natomiast powrót trzeba sobie zorganizowaæ we
w³asnym zakresie:
Œwieradów - odjazd spod
Biedronki - 1703, przyjazd do
Czarciego M³yna - 1717.
***
Chcesz byæ na bie¿¹co?
PrzyjdŸ, wype³nij formularz i zapisz siê do Newslettera „Izerskiej £¹ki”!
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szy, ni¿ to, co
mo¿na kupiæ Warto, a nawet trzeba polubiæ pospolity
w sklepie.
mlecz, tê zmorê posiadaczy ogródków!
 W problemach trawiennych warto siêgn¹æ po odwar z korzenia
mniszka lekarskiego. Aby przygotowaæ odwar z wysuszonych korzeni mniszka pospolitego, nale¿y dwie ³y¿ki rozdrobnionych korzeni zalaæ pó³ litrem wrz¹cej wody i dalej
gotowaæ na wolnym ogniu pod przykryciem oko³o 10 minut. Po ostygniêciu przecedziæ. Tak przygotowany odwar
pije siê 2–3 razy dziennie przed jedzeniem jako œrodek u³atwiaj¹cy trawienie, ¿ó³ciopêdny, a tak¿e odtruwaj¹cy i mo[Ÿród³o: poradnikzdrowie.pl]
czopêdny.

CZARCIA £¥KA - wspó³pracuj¹ce ze sob¹
dwie atrakcje turystyczne Œwieradowa-Zdroju.
O oba obiekty dbamy my - Kinga i Monika.
Chcesz byæ na bie¿¹co? Kliknij! Subskrybuj!
Podoba³o siê? Daj kciuka w górê!

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

Naturalnie Dobrze przedstawi Pañstwu techniki marszu oraz podpowie, na co zwracaæ uwagê. Zajêcia s¹ bezpieczne dla seniorów, dlatego to im dedykujemy te spotkania. Zachêcamy, aby przyjœæ i sprawdziæ, czym siê zajmujemy, g³ównie dlatego, ¿e aktywnoœæ fizyczna wp³ywa na nasze
samopoczucie i zdrowie.
Przypominamy, ¿e zajêcia s¹ BEZP£ATNE!

KLUB
BIOLOGA
Kolejne spotkanie za nami! Tym razem pogoda nie dopisa³a, p³azy przez
œnieg pochowa³y siê
w ka¿dej mo¿liwej
szczelinie. Jednak
pan Wojtek by³ przygotowany i na tê
ewentualnoœæ, pokazuj¹c dzieciom inne
ciekawe okazy ze
œwiata przyrody, zarówno te ¿ywe, jak
i spreparowane!

Dowiedz siê wiêcej
i polub nas
na Facebooku
IzerskaLaka
ZAPRASZAMY!

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

Gospodarz obiektu
Kinga Miakienko

GRASZ NA CZYMŒ?

HISTORIA ZA
TOCZY£A KO£O
ZATOCZY£A

Szykujemy wakacyjny muzyczny projekt.
W zwi¹zki z tym poszukujemy lokalnych muzyków,
wiêc je¿eli grasz na gitarze, skrzypcach, akordeonie
czy innym instrumencie, zapraszamy do kontaktu.

Dzieñ jak co dzieñ – pe³na godzina, grupka zwiedzaj¹cych, zaczynamy podró¿ w czasie „od ziarenka do bochenka”… Chwilê po rozpoczêciu do³¹cza do nas sympatyczna
i weso³a para. Okazuje siê, ¿e w tamtym roku podczas mojego
pierwszego dnia w pracy to byli pierwsi goœcie, których oprowadza³am. Od tamtej pory przez m³yn przewinê³o siê blisko 15
tysiêcy osób, dlatego na pocz¹tku nie mog³am sobie nic przypomnieæ, ale po chwili zobaczy³am oczami wyobraŸni tê s³oneczn¹ i spokojn¹ niedzielê, podczas której „Czarci M³yn”
odwiedzi³a dwójka turystów z Boles³awca. To bardzo mi³e,
kiedy ktoœ po zwiedzeniu m³yna wraca i jeszcze przyprowadza swoj¹ rodzinê. Nie oby³o siê bez wspólnego zdjêcia przy
czarcim kole. Chcia³abym bardzo podziêkowaæ za wizytê –
oby wiêcej takich!

KO£O TEA
TRALNE
TEATRALNE
Marie to m³oda, rezolutna dziewczyna, która wziê³a udzia³ w warsztatach
przygotowanych w ramach Ko³a Teatralnego. Zanim zaczê³yœmy wspó³pracê, Marie przyst¹pi³a do rysunkowego
testu twórczego myœlenia, który powtórzy³yœmy 19 kwietnia - po zakoñczonej
czêœci warsztatowej.Test jest rodzajem
ewaluacji i oceny s³usznoœci podjêtego
przeze mnie dzia³ania, ukierunkowanego na twórczy i kreatywny rozwój m³odej osoby (o czym pisa³am parê numerów wczeœniej w NŒ).
Oceniaj¹c pierwszy test, wynik Marie plasowa³ siê w górnych granicach œredniego pu³apu, po czterech miesi¹cach wspó³pracy i cotygodniowych spotkaniach, wynik wzrós³ o 14 punktów. Najwy¿szy skok
mamy w kategoriach abstrakcyjnoœæ i wychodzenie poza ramy. Dla
mnie jest to cudowna wiadomoœæ i dowód na to, ¿e BY£O WARTO!
Teraz przygotowujemy siê do prezentacji monodramu „Recepcjonistka”, na który ju¿ dziœ serdecznie Pañstwa zapraszam. Dobrze zobaczyæ m³od¹ osobê, która pracuje
nad sob¹ i chce siê rozwijaæ. Ka¿da
relacja i warsztat dzia³a w dwie strony, wiêc dla mnie te¿ by³o to ogromnie cenne doœwiadczenie, ka¿de
spotkanie to uœmiech, szczeroœæ,
rozmowa i dzia³anie! Tutaj nie mogê
pomin¹æ rodziców Marie, pamiêtajmy wiele wartoœci wynosi siê w³aœnie z domu, chêæ do pracy, tworzenia i osi¹gania celów zaczyna siê
ju¿ w ko³ysce!

Ostatecznie
wybrana zosta³a
nazwa „Czarcirad”,
na któr¹ wpad³a
pani Anna Chmura.
Przyjecha³a wraz
z córeczk¹ a¿ 30 km,
aby odebraæ nagrodê. Jak widaæ na
zdjêciu, czart jest
„rady” ze swojego
nowego przezwiska, które nawi¹zuje do œwieradowskich wód mineralnych. Pani Anna
prowadzi równie¿
krajoznawczego bloga, na którym publikuje g³ównie relacje
z wypraw w poszukiwaniu skrzyneczek. Geocaching to wspania³a zabawa dla du¿ych i ma³ych polegaj¹ca na zbieraniu
ukrytych skarbów. Wiêcej dowiedz¹ siê Pañstwo odwiedzaj¹c stronê www.verenne.pl, na któr¹ serdecznie zapraszamy!

MAJÓWKOWE SZALEÑSTWO
D³ugi weekend majowy zacz¹³ siê ju¿ w pi¹tek. Turyœci
zjechali z ca³ej Polski, aby wypocz¹æ i spêdziæ aktywnie czas
w naszym mieœcie. Nowo postawione znaki do „Czarciej £¹ki”
z pewnoœci¹ u³atwi³y dojazd do naszych atrakcji, a pogoda
(mimo ¿e „w kratkê”) sprzyja³a wêdrówkom.
Ze wzglêdu na to, ¿e 1 maja wypada³ w poniedzia³ek, postanowiliœmy wyjœæ naprzeciw zwiedzaj¹cym i „Czarci M³yn”
oraz CEE „Izerska £¹ka” by³y otwarte równie¿ w niedzielê
i poniedzia³ek. Przez te 6 dni nasze muzeum odwiedzi³o ponad
450 osób! Chleb znika³ w mgnieniu oka, a zachwytom nad
replik¹ ko³a nie by³o koñca. Ju¿ nied³ugo rozpocznie siê sezon grillowy, wszystkich chêtnych na zorganizowanie takiego wydarzenia zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub
mailowego. Murowany grill wraz z wiat¹ czekaj¹!

JAK CZAR
A£?
CZARTT CZARCIRADEM ZOST
ZOSTA£?
Na pocz¹tku kwietnia przeprowadziliœmy konkurs na naszym Facebook’u, w którym mo¿na by³o wygraæ upieczony
w m³ynie chleb i odebraæ go tu¿ przed œwi¹tecznym œniadaniem. Postanowiliœmy nagrodziæ 10 osób, które oka¿¹ siê najbardziej kreatywne i z liter „CZARCIMLYNSWIERADOW”
u³o¿¹ nazwê dla czarta. Zwyciêskie okreœlenie mia³o zostaæ
przyjête jako jego nowe imiê. Nie ukrywam, ¿e mia³o to równie¿ na celu obdarowanie bochenkami mieszkañców, którzy
do m³yna maj¹ przecie¿ blisko – odebraæ bochenek by³o ³atwo.
Tym bardziej, ¿e w ca³ym konkursie wziê³o udzia³… 10 osób!
Tak, wszyscy, którzy poœwiêcili chwilkê na u³o¿enie nazwy –
za co bardzo dziêkujemy – zostali nagrodzeni. Planujemy nastêpne takie wydarzenia, wiêc zachêcam, aby œledziæ nasz¹
stronê na Facebooku oraz nowo-utworzon¹ zak³adkê „Czarci
M³yn” na stronie miasta i œmia³o braæ w nich udzia³.

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

OTWIERAMY SIÊ NA UNIJNE
FUNDUSZE
„Czarci
M³yn” dziêki
funduszom
unijnym zyska³
drugie ¿ycie.
Dlatego te¿
zapraszamy do czynnego udzia³u w obchodach Dni
Otwartych Funduszy Europejskich, które odbêd¹ siê
20 maja (sobota) na
„Czarciej £¹ce”.

Zg³osiliœmy nasze dwa
obiekty do wspólnych obchodów tego wydarzenia, dlatego
szczególnie zapraszamy w godzinach 1000-1600 na zwiedzanie, prelekcje, degustacjê chleba oraz ekologiczne ciekawostki.
Do zobaczenia na „Czarciej
£¹ce”!
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Dwa razy podium Powiatowa pi³ka fina³owa
 Ci¹g dalszy ze str. 16
 w kategorii gimnazjów: Katarzyna Salawa, Ewelina Prusiewicz
i Wojciech Pó³torak - V miejsce;
 w kategorii szkó³ ponadgimnazjalnych: Patryk Olkowski, Aleksander Sergiejczuk i Kacper Reimann - III miejsce. Dru¿ynie przypad³a te¿ nagroda w Indywidualnym Konkursie Rozpoznawania
Roœlin, zaœ Patrykowi - w Indywidualnym Konkursie Odznak.
Gratulujemy zwyciêzcom i dziêkujemy za godne reprezentowanie
naszej szko³y i powiatu lubañskiego.
W finale ogólnopolskim województwo dolnoœl¹skie reprezentowaæ bêd¹: podstawówki - M³odzie¿owe Ko³o Turystyczne PTTK „To
Tu To Tam”, MDK Œwidnica; gimnazja - SKKT PTTK „Z³oty Plecak”
przy Zespole Szkó³ z Oddzia³ami
Integracyjnymi w Wa³brzychu;
szko³y œrednie - zesz³oroczni mistrzowie Polski, czyli Miêdzyszkolne Ko³o Turystyczne „Tramp”
z Bogatyni.
Serdecznie dziêkujê Tomaszowi
Mitkiewiczowi - za zajêcia i nieodp³atne wypo¿yczanie rowerów,
a Gra¿ynie Dering i El¿biecie Mitkiewicz - za opiekê nad zespo³ami.
Kolejna Olimpiada Turystyczna

12 maja by³ uroczystym dniem w
¿yciu naszej szko³y - w towarzystwie zaproszonych goœci: burmistrza Rolanda
Marciniaka, wicestarosty Wojciecha Zembika, Eugenii Kudery - pierwszego dyrektora gimnazjum, Ma³gorzaty Gettner,
nauczycieli, którzy pracowali w szkole,
goprowców, przedstawicieli zaprzyjaŸnionych instytucji i stowarzyszeñ, rodziców
- zainaugurowano obchody 10-lecia
nadania œwieradowskiemu gimnazjum
imienia Ratowników Górskich.

Nasze „br¹zowe” Or³y (od lewej): Agata Stonik, Szymon Pó³torak i Iga Jurczak. S¹ m³odzi, przed nimi jeszcze wiele sukcesów!
za rok, ale ju¿ dziœ zaczynamy przygotowania, aktywnie uczestnicz¹c
w wycieczkach, rajdach, marszach

na orientacjê i zbieraj¹c punkty do
odznak turystycznych.
Teresa Fierkowicz

Ta pierwsza dekada

Powy¿ej - fragment oficjalnych uroczystoœci jubileuszowych. Z lewej - ks.
T. Metelica, absolwent pierwszego rocznika gimnazjalnego w 2002 r.
U do³u - Jêdrzej Tomczyk z siostr¹ i ¿on¹ w programie artystycznym.
Obecna by³a równie¿ Maria Supe³,
dyrektor gimnazjum w Karpaczu maj¹cego tych samych patronów.
Jubileusz by³ okazj¹ do wspomnieñ,
uœwietnionych wystêpami obecnych
uczniów oraz absolwentów, którzy przygotowali atrakcyjny i urozmaicony program artystyczny. W czêœci oficjalnej zosta³a przedstawiona dziesiêcioletnia historia sztandaru, któr¹ przygotowa³a laureatka Ogólnopolskiego Konkursu „Poznaj Ojcowiznê” Katarzyna Salawa.
Jêdrzej Tomczyk przy akompaniamencie siostry Martyny (nasi absolwen-
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10 kwietnia (ch³opcy) w Œwieradowie i 11 kwietnia (dziewczêta)
w Pisarzowicach po wczeœniejszych eliminacjach odby³y siê fina³y powiatowe uczniów gimnazjów w pi³ce no¿nej. W obydwu mistrzostwach powiatu uczestniczyli uczniowie naszego gimnazjum. Mecze w trakcie rozgrywek by³y bardzo zaciête i emocjonuj¹ce, a nasi gimnazjaliœci uplasowali siê na czo³owych miejscach.
Dru¿yna ch³opców wystêpuj¹ca w sk³adzie: Jakub ¯urawski, Kacper
Witczak, Szymon Chmielowiec, Jakub Gruszecki, Damian Drabowicz, Daniel Krukowski, Wojciech Pó³torak, Sebastian Syrewicz i Arkadiusz Dyrda zosta³a wicemistrzem powiatu.
Natomiast zespó³ dziewcz¹t: Natalia Rewers, Wiktoria Zagajewska, Paulina Tomaszewska, Dorota G³adysz, Angelika Filipczak, Angelika Lipnicka,
Marta Syrewicz i Monika Sodoma (opiekun Piotr Tomczyk) - zaj¹³ trzecie
miejsce.
Dziêkujmy klubowi TKKF „Kwisa” za pomoc w organizacji i przeprowadzeniu turnieju ch³opców.
Miros³aw Kijewski

Goœcie zostali zaproszeni na poczêstunek, a tak¿e do zwiedzania szko³y
i obejrzenia zgromadzonych na tê okolicznoœæ materia³ów. Aby im u³atwiæ podró¿ sentymentaln¹ w przesz³oœæ, przygotowaliœmy ekspozycje, gazetki, wystawy,
prezentacje. Szczególnym powodzeniem
wœród zwiedzaj¹cych cieszy³y siê stare
kroniki i pami¹tkowe zdjêcia.
W imieniu dyrekcji, nauczycieli, pracowników i uczniów dziêkujemy wszystkim uczestnikom uroczystoœci za szczere
¿yczenia, ¿yczliw¹ pamiêæ o szkole, a nauczycielom, uczniom, rodzicom i przyjacio³om szko³y - za ogrom pracy w przygotowaniu Jubileuszu.
T. Fierkowicz

Ju¿ za dwa lata padnie sakramentalna, osadzona w najnowszej historii Polski formu³a
- sztandar szko³y wyprowadziæ! Poni¿ej - skoro to gimnazjum im. Ratowników Górskich, nie mog³o na jubileuszu zabrakn¹æ ratowników górskich (na czerwono).

ci) i ma³¿onki Klaudyny da³ popis swoich umiejêtnoœci wokalnych, który zosta³
nagrodzony owacj¹ na stoj¹co (dzieñ
wczeœniej równie owacyjnie przyjêto jego
debiut w Operze Wroc³awskiej).
Natalia Piotrowska, przedstawicielka „Zakrêconych”, które obchodz¹ w tym
roku równie¿ swoje 10-lecie, przedstawi³a wspomnienia zarówno z dzia³alnoœci grupy, jak i z czasów szkolnych.

G³os zabra³ w imieniu wszystkich
ksiê¿y nasz absolwent Tomasz Metelica,
a wœród goprowców znalaz³ swoje miejsce absolwent Mateusz Pluciñski.
By³y ¿yczenia, gratulacje, kwiaty
i upominki, a podsumowaniem uroczystej akademii by³ polonez w wykonaniu
uczniów klas trzecich, który tradycyjnie
jest tañczony przez gimnazjalistów na
balu.

Jak to jest z zerow¹ po¿yczk¹?
Oprocentowanie
kredytu to nie jedyny
jego koszt. Przede
wszystkim nale¿y upewniæ siê, czy taki kredyt rzeczywiœcie nie
wi¹¿e siê z ¿adnymi
kosztami. Czêsto dzieje siê tak, ¿e wprawdzie bank nie pobiera
odsetek od udzielonego
kredytu, ale wymaga na
przyk³ad skorzystania
z ubezpieczenia (lub innych us³ug dodatkowych), którego koszt jest porównywalny z przeciêtnymi odsetkami. Wówczas rzeczywisty koszt po¿yczki „0%” mo¿e
byæ du¿o wy¿szy ni¿ koszt po¿yczki, której oprocentowanie
wynosi, powiedzmy, 10 proc.
Zatem przed podpisaniem umowy o kredyt/po¿yczkê nale¿y dok³adnie zapoznaæ siê z umow¹ oraz wszystkimi za³¹cznikami, w szczególnoœci:
1. Zwróciæ uwagê na wszelkie op³aty dodatkowe (op³ata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku, dodatkowe
ubezpieczenia, prowizja).
2. Sprawdziæ podan¹ w umowie wartoœæ RRSO. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania obrazuje ca³kowity
koszt kredytu w ujêciu procentowym w skali rocznej. Nale¿y pamiêtaæ, i¿ RRSO uwzglêdnia oprócz oprocentowania
tak¿e wszystkie dodatkowe koszty kredytu, dlatego jej wartoœæ czêsto znacznie przekracza oprocentowanie okreœlone
w umowie. Wartoœæ ta stanowi podstawow¹ informacjê, która
musi zostaæ przekazana konsumentowi oraz jeden z najwa¿niejszych wskaŸników s³u¿¹cych do porównywania konkurencyjnoœci ofert. Przyk³adowo, je¿eli podane w umowie
RRSO wynosi 23 proc. oznacza to, ¿e za po¿yczkê w wyso-

koœci 1.000
z³ zap³acisz
rocznie 230
z³.
3. Sprawdziæ, jakiego
zabezpieczenia wymaga
firma udzielaj¹ca kredytu. Wartoœæ
przyjêtego
zabezpieczenia powinna byæ adekwatna do wartoœci udzielonej po¿yczki. Oznacza to, ¿e nieadekwatnym bêdzie na
przyk³ad zabezpieczenie po¿yczki w kwocie 3.000 z³ hipotek¹ na nieruchomoœci.
Nale¿y równie¿ pamiêtaæ, ¿e od umowy o kredyt konsumencki mo¿na odst¹piæ w terminie 14 dni, bez podawania
przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów. W takiej
sytuacji konsument zobowi¹zany jest zwróciæ otrzyman¹
kwotê po¿yczki/kredytu, natomiast kredytodawca ma obowi¹zek zwróciæ pobrane op³aty. (AC)

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

konsumenci@powiatluban.pl

BOGUS£AW KORTA
1954 - 2017
Tworzy³ historiê œwieradowskiego samorz¹du, zasiada³
w Radzie Miasta przez 16 lat, w kadencjach: 1990-1994, 19941998, 2002-2006 i 2006-2010. W ostatniej swojej kadencji pe³ni³ funkcjê przewodnicz¹cego Komisji ds. Porz¹dku i Bezpieczeñstwa Publicznego, Infrastruktury Komunalnej i Ochrony
Œrodowiska. By³ Pan Bugos³aw przez te wszystkie lata zaanga¿owanym spo³ecznikiem i niez³omnym orêdownikiem przywrócenia Czerniawy-Zdroju do lat œwietnoœci. S³ucha³ i rozumia³ ludzi, trafnie ocenia³ potrzeby miasta i jego mieszkañców.
Kiedy podczas sesji rady nastêpowa³ punkt „sprawy ró¿ne”
i Pan Bogus³aw zabiera³ g³os,
otwiera³ notatnik, zak³ada³ okulary,
by precyzyjnie, z najwiêksz¹ staSerdeczne podziękowania
rannoœci¹, przekazaæ uwagi swowszystkim obecnym,
je i mieszkañców, wtedy wszyscy
obecni wiedzieliœmy, ¿e sesja jeszktórzy wzięli udział
cze potrwa... Ta ¿yciowa, niestew ceremonii pogrzebowej
ty, zakoñczy³a siê przedwczeœnie.
Je¿eli za wszystkie lata zaanmojego Męża
ga¿owania pasuje tu proste s³owo
„dziêkujemy”, w tym w³aœnie miejscu w imieniu mieszkañców i samorz¹du czyniê to z obietnic¹ naskłada
szych dalszych starañ.

BOGUS£AWA KORTY
żona Irena
i córki z rodzinami

Wioletta Urbañczyk
Przewodnicz¹ca Rady Miasta

Stop przemocy!
Zespó³ Interdyscyplinarny w Œwieradowie-Zdroju zaprasza na
zajêcia dla grupy osób doznaj¹cych przemocy w rodzinie.
Celem pracy Punktu i prowadzonych zajêæ jest pomoc osobom
doznaj¹cym przemocy w rodzinie, umo¿liwienie wyjœcia z krêgu
przemocy, podniesienie œwiadomoœci dotycz¹cej zjawiska przemocy w rodzinie i praw osobistych, podniesienie w³asnej samooceny,
zdobycie wiedzy jak radziæ sobie z zaistnia³¹ sytuacj¹ oraz pomoc
w odzyskaniu MOCY zabranej przez sprawcê. UDZIA£ JEST BEZP £ AATT N YY..
Zajêcia bêd¹ prowadzone w dawnym budynku Urzêdu Miasta
przy ul. Pi³sudskiego 15, I piêtro, pokoje nr 1 i 2, w godzinach
1800-2000. Najbli¿sze spotkanie odbêdzie siê 25 maja, kolejne
zaœ w czerwcu - 8 i 22. Serdecznie zapraszamy!

Szlachetne zdrowie...
PRZYCHODNIA NZOZ „UZDROWISKO
ŒWIERADÓW-ZDRÓJ” PRZY UL. PI£SUDSKIEGO 33 (GOPLANA), TEL. 75 78 20 745.
Placówka czynna od poniedzia³ku do pi¹tku
w godz. 800-1800. Laboratorium - poniedzia³ki,
œrody i pi¹tki w godz. 800-900.
Dr Artur Szulikowski: od poniedzia³ku do pi¹tku
w godz. 1000-1330 i 1500-1730; dr Micha³ Matwiejczuk: codziennie w godz. 800-1130; dr Justyna
Schmidt: poniedzia³ki, wtorki, czwartki i pi¹tki
w godz. 1400-1500, œrody w godz. 1600-1800.
Poradnie (po uprzedniej rejestracji) od poniedzia³ku do pi¹tku: rehabilitacyjna w godz. 800-1000 i reumatologiczna w godz. 1000-1200.
PRZYCHODNIA NZOZ „JO-MED” PRZY UL.
KORCZAKA 7, TEL. 75 78 16 168.
Od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 800-1800.
Dr Aziz Joya: poniedzia³ki, wtorki, œrody i pi¹tki w godz. 1000-1300, czwartki w godz. 1500-1730;
dr Rados³aw Tomaszewski: wtorki i pi¹tki w godz.
1600-1800; dr Ryszard Markowski: poniedzia³ki,
œrody i pi¹tki w godz. 1500-1700 oraz w czwartki
w godz. 900-1300; laryngolog dr Maciej Suchecki,
chirurg dr Dariusz Szulski oraz neurolog dr Aleksandra Œledziona - przyjmuj¹ wed³ug wywieszonych harmonogramów.
(opr. aka)
W ka¿dy czwartek od godz. 1600 do 1800 w starym
Urzêdzie Miasta przy ul. Pi³sudskiego 15 œwiadczona jest bezp³atna pomoc psychologiczna - porad udziela Anna Wojciechowska-Padewska.

NOTATNIK ŒWIERADOWSKI. Wydaje Gmina Miejska Œwieradów–Zdrój. Druk - Polska Press Sp. z o.o.
Drukarnia Bielany, ul. Kolejowa 7, 50-075 Bielany Wroc³awskie. Nak³ad - 2.000 egz. Redaktor naczelny - Adam
Karolczuk, tel. 661 784 827, notatnik@swieradowzdroj.pl
Zapraszamy wszystkich Czytelników do wspó³redagowania miesiêcznika. Teksty (tak¿e literackie), opatrzone
nazwiskiem autora (do ewentualnej wiadomoœci redakcji) oraz zdjêcia mo¿na sk³adaæ równie¿ w Referacie Promocji Gminy, Turystyki, Kultury i Sportu Urzêdu Miasta przy ul. 11 Listopada 35 (II p.), tel. 75 71 36 482.
Redakcja nie zwraca materia³ów niezamówionych i zastrzega sobie prawo ich skracania.
Terminy spotkañ grupy wsparcia:
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Nasi w Polanicy

W sobotê 6 maja w Polanicy-Zdroju odby³ siê Bike Maraton, w którym wziêli udzia³ zawodnicy Nadleœnictwa Œwieradów: Lubomir Leszczyñski, Jaros³aw Malung, Dawid Minko,
Piotr Suœ oraz Mateusz Popió³
(jako jedyny z dru¿yny pokona³
dystans MEGA – 52 km). Ponadto na trasê ruszyli œwieradowianie: Bartosz B³aszczyk, Wies³aw Kania i Rafa³ Matelski.
W niedzielê 7 maja w zawodach z cyklu SuperBieg reprezentuj¹c Nadleœnictwo Œwieradów dystans 10 km przebiegli
Lubomir Leszczyñski, Katarzyna Sawicka, Marcin Sawicki,
Pawe³ Liegier, Krzysztof Magierecki, natomiast dystans 21 km
pokonali Piotr Bojkowski i Piotr
Suœ.
Œwieradów reprezentowa³y
ponadto: Ewa Hofman (2. miejsce w kategorii wiekowej), Katarzyna Harbul-Ba³a, Ma³gorzata
Soko³owska, Jolanta Sergiejczuk oraz Katarzyna Gan (na
zdjêciu nasze panie w towarzystwie zespo³u nadleœnictwa).

ROZK£AD JAZDY GONDOLI - WIOSNA
DNI ROBOCZE

SOBOT
A-NIEDZIELA
SOBOTA-NIEDZIELA

MAJ

900 - 1600

900 - 1700

CZERWIEC

900 - 1600

900 - 1700

Wysokie loty Œwieradowskich Or³ów w Krzy¿owej

Dwa razy podium

Oto nasze Or³y w komplecie, a w tle Miêdzynarodowe Centrum Konferencyjne KRZY¯OWA.
O/PTTK w Œwidnicy by³ organizatorem
wojewódzkiego fina³u XLV OMTTK, który
odby³ siê 6 i 7 maja w Krzy¿owej ko³o Œwidnicy. Miejski Zespó³ Szkó³ reprezentowa³y
trzy dru¿yny, które w klasyfikacji koñco-

wej zajê³y nastêpuj¹ce lokaty:
 w kategorii szkó³ podstawowych: Iga
Jurczak, Szymon Pó³torak i Agata Stonik - III
miejsce;
Dokoñczenie na stronie 14 

Kto ma owce...
Niezwykle d³ugi, bo a¿ 5dniowy weekend majowy mo¿na by³o spêdziæ aktywnie i rodzinnie w Oœrodku SKI&SUN
Œwieradów Zdrój. Mimo wczeœniej zapowiadanej niekorzystnej pogody kulminacyjne dni
atrakcji, czyli 30 kwietnia oraz
1 maja, wypad³y bardzo pozytywnie. Przez ca³y weekend mo¿na by³o skorzystaæ z wielu atrakcji, m.in. wycieczek na Smrek
oraz Chatkê Górzystów, szkoleñ
rowerowych oraz nordic walking, wirtualnego planetarium
astronomicznego (fot. u góry),
kulkowego placu zabaw oraz
animacji dla najm³odszych.
Natomiast
najwiêksz¹
atrakcj¹ majówki by³o stado
owiec £ukasza Paczyñskiego
(fot obok); nasi goœcie mogli
z nimi poobcowaæ, poogl¹daæ
pokazy ich zaganiania przez psy
pasterskie, zobaczyæ, jak siê
strzy¿e owce, i oczywiœcie spróbowaæ tradycyjnego sera owczego.
Podczas weekendu majowego odwiedzi³o nas ponad 4.000 goœci.

Ju¿ dziœ zapraszamy ponownie do
SKI&SUN w po³owie czerwca na d³ugi weekend czerwcowy, równie¿ z owcami.

