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URZ¥D MIASTA Co wynika z rankingu szkó³ ponadgimnazjalnych? (2)
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.
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Piotr Bigus
tel. 75 78 45 325
p.bigus@
swieradowzdroj.pl

W zamieszczonym w poprzednim numerze informacji i rankingu szkó³ ponadgimnazjalnych napisa³em, ¿e Technikum w ZSP im. Adam Mickiewicza w Lubaniu znalaz³o siê poza list¹ krajow¹ techników, podczas gdy by³o wprost przeciwnie – po dwuletniej nieobecnoœci na tej liœcie pojawi³o siê na
296 pozycji. Szybko przypomnia³ mi to jeden z naszych uczniów, którzy pobieraj¹ tam nauki, œpieszê
wiêc ze s³owami przeprosin za to niefortunne niedopatrzenie. A szkole ¿yczê wielu sukcesów w pracy
dydaktycznej.
Do tego rodzaju wykazów mo¿na podejœæ jak
pewna internautka w jednej z licznych debat pod
rankingami: Moim zdaniem te wszystkie rankingi s¹
beznadziejne. Tak naprawdê to tylko szkodz¹ szko³om. Sama wybiera³am w ubieg³ym roku liceum.
Gdybym chcia³a sugerowaæ siê rankingami, okaza³oby siê, ¿e moja szko³a jest beznadziejna. W województwie zajmuje dopiero 14. miejsce, a o Polsce
to ju¿ nawet szkoda wspominaæ. I kto na tym cierpi?
My - UCZNIOWIE! Id¹c tym tokiem myœlenia, szko³ê
powinno zmieniaæ siê co roku, w zale¿noœci od tego,
na którym miejscu znajdujê siê w rankingu. A rankingi wcale nie odzwierciedlaj¹ tego, jaka szko³a jest
tak naprawdê. Nawet z najgorszego liceum, mo¿na
dostaæ siê na presti¿ow¹ uczelniê.
Œwieradowscy gimnazjaliœci raczej nie pochylaj¹ siê z wypiekami na twarzy nad tym rankingiem,

bo jego wyniki pozostaj¹ wrêcz poza granic¹ wyobraŸni uczniów, która siêga, z jednej strony, do
Lubania, a z drugiej - do Jeleniej Góry. Nie pobudzi
jej nawet informacja, ¿e do liceum, które funkcjonuje przy Uniwersytecie Miko³aja Kopernika w Toruniu
przyjmuj¹ laureatów olimpiad i konkursów przedmiotowych, ale jak siê ju¿ kto dostanie, mo¿e braæ
udzia³ w zajêciach na uniwersytecie na równi ze studentami.
Ale po co siêgaæ tak daleko? We wroc³awskim
XIV LO (od lat niezmiennie w krajowej czo³ówce)
klasa matematyczna znajduje siê pod patronatem
Wydzia³u Matematyki i Informatyki Uniwersytetu
Wroc³awskiego, klasa chemiczna – Wydzia³u Chemii tego¿ uniwersytetu, a klasa dwujêzyczna - pod
patronatem Wydzia³u Prawa, Administracji i Ekonomii UWr. (zreszt¹, niektóre klasy profilowe w zwyciêskim szczeciñskim LO te¿ s¹ pod egid¹ tamtejszego uniwersytetu i uczniowie czêœæ zajêæ maj¹ na
uczelni). Doje¿d¿aæ do „czternastki” raczej siê nie
da, a miesiêczny koszt utrzymania w internacie (z
wy¿ywieniem) dochodzi do 800 z³. A reszta? Drobne
wydatki, podrêczniki, kultura, czas wolny, zajêcia pozalekcyjne, wyjazdy do domu?
W ka¿dym zak¹tku Polski (a tak¿e i u nas), nawet
tym najbardziej odleg³ym od metropolii z ich wysoko lokowanymi szko³ami, znaleŸæ mo¿na odsetek
wybitnie uzdolnionych gimnazjalistów (nawet jeœli

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

nie co roku), którzy powinni dostaæ szansê kszta³cenia siê w najlepszych liceach czy technikach. A wczeœniej – móc powierzyæ swe uzdolnienia troskliwej
opiece pañstwowych w³adz oœwiatowych.
Zamo¿ni rodzice, jak zawsze, jakoœ sobie poradz¹, co jednak maj¹ robiæ rodzice wybitnie uzdolnionego gimnazjalisty, których nie staæ na wys³anie
dziecka do dobrej szko³y w odleg³ym mieœcie, która
dawa³by szansê na dostanie siê na najlepsze uczelnie, tak¿e te zagraniczne? Powie ktoœ – s¹ stypendia. No, raczej powinny byæ, ale pañstwo od æwieræ
wieku nie dopracowa³o siê ¿adnego systemu, ani
wspieraj¹cego wybitnie uzdolnionych uczniów, ani
tym bardziej zapewniaj¹cego im dalsz¹ edukacjê na
wszystkich szczeblach edukacyjnej drabiny. Fundusze stypendialne s¹ tak porozrzucane, ¿e nie sposób
ani tego ogarn¹æ, ani tym bardziej dopasowaæ.
A mo¿e ten? 31 marca up³ywa termin sk³adania
wniosków do programu stypendialnego „Marzenia
o Nauce” (wspiera gimnazjalistów wybieraj¹cych siê
do wroc³awskich liceów – nr V i XIV) – spróbowaæ
nie zaszkodzi: https://www.efc.edu.pl/pl/ankiety/
Adam Karolczuk
marzenie-2016.

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

24 marca .

Serdecznie zapraszamy!

Godziny pracy UM

Punkty kolporta¿u
NOTATNIKA ŒWIERADOWSKIEGO

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

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

sklep Ireny
Korty (ul. Sanatoryjna), sklep Renaty Chomiak (ul. Sanatoryjna), biblioteka
szkolna w SP nr 2 (ul. Sanatoryjna).
Najbli¿sze numery „Notatnika” uka¿¹ siê13 kwietnia i 11 maja, a materia³y
do poszczególnych wydañ prosimy dostarczaæ w nieprzekraczalnych terminach do 30 marca i 25 kwietnia 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.

NOTATNIK nr 4 (209) zostanie dostarczony do punktów kolporta¿u 13 kwietnia br.
Œwiêta Wielkanocne tak bardzo
z³¹czone s¹ z budz¹c¹ siê do ¿ycia
przyrod¹, z wiosennym œpiewem
ptaków i cudown¹ zieleni¹.
To œwiêta NOWEGO ¯YCIA!
To œwiêta ZMARTWYCHWSTANIA!

...³atwiej
otworzyæ grób
trudniej
ludzkie serce

czy potrafisz ZMARTWYCHWSTAÆ
raz jeszcze...
(ks. Wac³aw Bury³a)
DRODZY PARAFIANIE! MIESZKAÑCY! GOŒCIE!
Niech ka¿dy z nas przywo³a wiosnê, przywo³a s³oñce!
Da siê zauroczyæ cudowi œwiat³a i ¿ycia!
Wiêcej radoœci, wiêcej ochoty do ¿ycia!
Dlaczego skowronek œpiewa? bo nie musi za to p³aciæ...
Spójrz w niebo i œpiewaj,
bo s³oñce œwieci dla Ciebie za darmo.
Poczuj ciep³o S£OÑCA, które nie zna zachodu...
¯YJ G£ÊBI¥ SWEGO OTWARTEGO SERCA!
¯YJ MOC¥ MI£OŒCI TWEGO SERCA,
W KTÓRYM JEST OGRÓD BARW!
NIECH CHRYSTUS RAZ JESZCZE ZMARTWYCHWSTANIE
W KA¯DYM Z NAS!
DUSZPASTERZE parafii œw. Józefa Oblubieñca NMP w Œwieradowie-Zdroju
Niebawem wielkanoc i w wielu domach na sto³ach stan¹ barwne pisanki. Najszybciej siê je robi
wk³adaj¹c jajko z naklejk¹ do wrz¹tku, 10 sekund
i gotowe. Ale takie jajko trochê tr¹ci „plastikiem”,
jakoœ nie pasuje do zdrowego ¿ycia. Proponujê siêgn¹æ do pomys³ów naszych prababek i pomalowaæ
jajka w 100 procentach naturalnymi sk³adnikami.
Jajka powinny mieæ bia³¹ skorupkê (wtedy barwnik jest bardziej widoczny) i byæ ugotowane na twardo. Kolory jajek prezentowanych na zdjêciu powsta³y przy u¿yciu: ¿ó³ty - kurkuma (ca³e opakowanie
na pó³ litra wody); niebieski - kwiat hibiskusa
(1 paczka na pó³ litra wody); ró¿owy - burak (4
du¿e buraki na litr wody, ugotowaæ, powinno zostaæ
oko³o pó³ litra); br¹zowy - liœcie suszonej miêty
lub mocna czarna kawa (garœæ miêty lub 4 ³y¿ki
kawy na pó³ litra wody).

Pisanki - kolorowanki

Do ka¿dego barwnika wlewamy 5 ³y¿ek octu.
Jajka jeszcze gor¹ce wk³adamy do równie¿ gor¹cego barwnika i pozostawiamy na 15 min. Po wyci¹gniêciu nale¿y je nat³uœciæ smalcem lub oliw¹, dziêki temu mamy super ekologiczne jajka wielkanocne,
na których mo¿na dodatkowo wyskrobaæ ostrym
narzêdziem wzorki. Warto te
prace wykonaæ z dzieæmi
i pokazaæ tradycyjne metody
zdobienia jajek. (PB)

Takiego balu jeszcze nie by³o!
Jak ju¿ pisaliœmy w poprzednim
numerze notatnika, 30 stycznia w kawiarni „Bohema” odby³ siê XVI Bal
Rady Rodziców Miejskiego Zespo³u
Szkó³ w Œwieradowie-Zdroju. Imprezê
rozpoczêli uczniowie, którzy zatañczyli zumbê, za co podziêkowania kierujemy do Teresy Fierkowicz i rodziców
uczniów.
Na balu bawi³o siê 127 osób. Jego celem by³o zebranie œrodków finansowych
na doposa¿enie szko³y, zakup nagród
i dofinansowanie „Prymusówki”, czyli wycieczki dla najlepszych uczniów.
Ta charytatywna impreza to nie tylko
dobra kuchnia i œwietna zabawa, ale tak¿e szereg atrakcji, na które sk³adaj¹ siê:
loteria fantowa, losowanie nagród wœród
tych uczestników, którzy kupili kotyliony, taniec z tulipanem, pami¹tkowe zdjêcia i licytacja, któr¹ od paru lat prowadzi
ks. Robert Kocio³a.
Sponsorami nagród byli: Hotel „Bia³y
Kamieñ” - Tomasz Korczak, „Lider” Auto
Szko³a - Andrzej ¯o³nierek, Dom Kuracyjny „St. Lukas” – Karolina Olszówka,
Uzdrowisko Œwieradów-Czerniawa, Klinika M³odoœci i Centrum Rehabilitacji Czerniawa-Zdrój „Medical Spa” – Bogdan
£asisz, „Interferie” Aquapark Sport Hotel
– Marek Kochanowski, „Park Hotel” SPA
- Barbara i Wies³aw Buczyñscy, Oœrodek
Wypoczynkowy „Beatka” – Beata
Szwarc, Izerskie Centrum Soli „Solana”,
„Honoria” Kompleksowe Us³ugi Kosmetyczne - Honorata Pasierb, „Leopold –
Trans” - Jolanta Mitura, Oœrodek Wypoczynkowy „Alma” – Alicja Szuszkiewicz,
Sklep Wielobran¿owy - Jacek Ostrowski,
restauracja „KuŸnia Smaków” - Agnieszka Sojka, restauracja „La Gondola” - Robert K¹dzio³a, „Sante” Centrum Relaksacyjne - Tomasz Marek, Przedsiêbiorstwo

Handlowo-Us³ugowe - Jadwiga Muszka,
kawiarnia „Cofeina” - Bartosz B³aszczyk,
Krêgielnia BOWLING CLUB - Joanna Krasicka, Nadleœnictwo Œwieradów-Zdrój –
Lubomir Leszczyñski, Us³ugi Krawieckie
- Marta Soszka, Zak³ad Us³ugowo-Handlowy Karolina i Bogdan Morzeccy, Urz¹d
Miasta Œwieradów-Zdrój, Referat Promocji Gminy, Kultury i Sportu – Dorota Marek, Agnieszka Salawa, „Tyrolska Chata” – Micha³ Rutkowski, restauracja „U Bo¿eny” - Bo¿ena i Andrzej Plewiñscy, restauracja „Piwowar Lwówecki” - Mariusz
Olesiak, Biuro Rachunkowe - Beata Trojanowska, Roboty Ziemne i Budowlane Pawe³ Pasierb, Szko³a Narciarstwa
i Snowborbu „IZER-SKI” – Roman Kapszewicz, „Izer Sport” - Urszula Rutkowska, „Œwierkowa Karczma” – Jacek
i Grzegorz ¯y³kiewicz, „Info Tom” – Tomasz Chmielowiec i Rafa³ Matelski, Jadwiga Romanowicz, Szko³a Jêzyków Obcych „Podró¿niczek” - Anna Krzeptowska-Fabiœ, Zenon Kotowski, hotel „Malinowy Dwór”, sklep „Fabryka Butów”, Anna
Œwierszczak, Sklep Wielobran¿owy
CECH-BUD – Jolanta Kunik, Sklep Motoryzacyjny „An-Wa” - Wac³aw Chwaszcz,
Biuro Rachunkowe – Izabela Stachurska,
Agnieszka i Sergiej Wasilczenko, pensjonat „Malwa”, Arleta Wolanin, Villa Mineral SPA Resort „Cottonina”, Dom Wypoczynkowy „Kaja” - Katarzyna i Tomasz
Krzeszewscy, Dom Kuracyjny „Stary
Zdrój” - Dorota i Wojciech Kuderowie, „Ski
& Sun” Œwieradów-Zdrój, „Aga” Sklep Wielobran¿owy - Agnieszka Klimek, FHU
„Styl” - Joanna Skoczylas, Krystyna Zybert, Katarzyna Matelska, Bo¿ena Dembiñska, Kinga Chmielowiec, Sylwia Œliwiñska, Marta Korzeniowska, Wies³awa
Stasik, „Foto Plus” - Wies³aw Biernat.
Ten bal nie odby³by siê bez pracy
i ogromnego zaanga¿owania przedstawicieli
Rady Rodziców MZS:
Honoraty Pasierb, Joanny Skoczylas, Kingi
Chmielowiec, Agnieszki Salawy, Katarzyny
Kuœnierz i Jacka Ostrowskiego.
Dziêkujemy dyrektor Wies³awie Stasik za
okazan¹ pomoc w organizacji imprezy.
Szczególne podziêkowania kierujemy do
wszystkich goœci, którzy przybyli na nasz¹
uroczystoœæ. Dziêki
sponsorom i Pañstwa
hojnoœci zebraliœmy
15.330 z³.
Mamy nadziejê, ¿e
w przysz³ym roku spotkamy siê na XVII Balu Rady
Rodziców.
Joanna Skoczylas Przewodnicz¹ca
Rady Rodziców MZS

3

Szk³o kontaktowe uzdrowiskowe

5 marca sobotnie wydanie „Szk³a kontaktowego” TVN poprowadzili na ¿ywo z hali spacerowej: Jerzy Iwaszkiewicz (fot. powy¿ej - siedzi z lewej), Wojciech Zimiñski (w œrodku) i Grzegorz
Markowski. W tle Henryk Sawka (fot. z prawej) na bie¿¹co komentowa³ bie¿¹ce wydarzenia,

Od kosza do disco
Tegoroczne dolnoœl¹skie ferie zimowe
w Oœrodku SKI&SUN Œwieradów-Zdrój
okaza³y siê czasem pe³nym atrakcji zarówno dla dzieci, jak i dla doros³ych. Na pocz¹tku lutego stacjê odwiedzili koszykarze
z grupy KKS Turów Zgorzelec, aby wraz
z dzieæmi bior¹cymi udzia³ w programie „Ferie z koszykówk¹” mi³o spêdziæ czas na Stogu Izerskim. Organizatorem akcji by³ zgorzelecki klub.
Wraz z pocz¹tkiem ferii Gmina Miejska
Œwieradów-Zdrój zorganizowa³a dla œwieradowskich dzieci szkó³kê narciarsk¹. Zajêcia
odbywa³y siê na nartostradzie SKI&SUN pod
okiem instruktorów ze szkó³ki SKI&BIKE.
Zajêcia trwa³y 2 tygodnie, a na ich zakoñczenie wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzaj¹ce ukoñczenie szko³y narciarskiej.
Kolejn¹ atrakcj¹ umilaj¹c¹ ferie naszym
najm³odszym narciarzom by³a akcja edukacyjna „Bezpieczny Stok”. 12 Lutego od godziny 1100 na terenie dolnej stacji gondoli
odbywa³y siê pokazy ratownictwa zimowego, nauka pierwszej pomocy oraz gry i zabawy z udzia³em ratowników GOPR oraz TOPR,
podczas których mo¿na by³o wygraæ kaski
narciarskie oraz gad¿ety odblaskowe.
Zdecydowanie najwiêksz¹ atrakcj¹ tegorocznych ferii zimowych okaza³y siê loty balonem zorganizowane przez Oœrodek
SKI&SUN, Urz¹d Miasta oraz hotele Malinowy Dwór i St. Lukas, Dom Uzdrowiskowy
Ewa, Klinikê M³odoœci, a tak¿e Uzdrowisko

Œwieradów-Czerniawa Sp. z o.o. Grupa PGU.
Podczas 4 godzin darmowych lotów w niebo
wzbi³o siê oko³o 400 osób, aby przez niemal
10 minut podziwiaæ widok nartostrady oraz
panoramê miasta z wysokoœci 25 m.
Dzieñ pe³en wra¿eñ zakoñczy³a dyskoteka walentynkowa na górnej stacji. Frekwencja goœci dopisa³a zarówno na zabawie, jak
i na jeŸdzie nocnej przed³u¿onej do pó³nocy.
Katarzyna Biblis

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

Tomasz Chmielowiec - 502 258 253,
Rafa³ Matelski - 510 041 235
swiernet@gmail.com
PS. Jest to pierwszy etap projektu. Docelowo ma on obj¹æ maksymalny obszar
Œwieradowa-Zdroju.

Ko³o emerytów zamierza zorganizowaæ w drugiej po³owie kwietnia ca³odniow¹
autokarow¹ wycieczkê do Pragi. Cz³onkowie zwi¹zku zap³ac¹ ok. 50 z³ (w tej
cenie mieœci siê przejazd, ubezpieczenie i wynajêcie profesjonalnego przewodnika po czeskiej stolicy), do tego trzeba
doliczyæ koszt przejazdów metrem, bilety wstêpów oraz posi³ek (wszystko w koronach).
Zg³oszenia do koñca marca przyjmuj¹
telefonicznie: Irena Kojpasz - 607 978 178,
i Marianna Marek - 695 700 168, mo¿na
te¿ zg³osiæ swój udzia³ w biurze ko³a przy
ul. Pi³sudskiego 15 (stary urz¹d) w ka¿dy czwartek od godz. 1000 do 1200.
Jeœli zg³oszeñ bêdzie wystarczaj¹co
du¿o, by wycieczka siê odby³a, w nastêpnym numerze zaprezentujemy jej program.

Pszczelarstwo jest trendy
6 lutego br, odby³o siê zebranie sprawozdawczo-wyborcze Miejskiego Ko³a Pszczelarzy w Œwieradowie–Zdroju. Dokonano
analizy i oceny dzia³alnoœci Ko³a w mijaj¹cej, czteroletniej kadencji. Z zadowoleniem
zosta³ przyjêty fakt wzrostu zainteresowania hodowl¹ pszczó³ w naszym regionie, przybywa pszczelarzy. Po z³o¿eniu stosownej deklaracji cz³onkiem Ko³a zosta³ Tadeusz
Baka.
Na szczególne podkreœlenie zas³uguj¹
równie¿ dzia³ania gminy na rzecz rozwoju pszczelarstwa. Funkcjonuj¹ce Centrum Edukacji Ekologicznej Natura 2000 ,,Izerska ³¹ka”
i prowadzony obecnie kurs dla pocz¹tkuj¹cych pszczelarzy s¹ tego najlepszym przy-

Pod¹¿ajmy
za œwiat³em!
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rysuj¹c niejako na zamówienie prowadz¹cych. Has³o pierwszego zamówienia brzmia³o: Stóg Izerski a sprawa polska. Do widocznego na zdjêciu rysunku autor dopisa³ komentarz: „Minister Waszczykowski czeka na
gondolkê do Wenecji”. I w takim kszta³cie
posz³o to w Polskê.

Praga
powita

k³adem. Skarbnik Ko³a, Zbigniew Roman, zapozna³ zebranych ze sprawozdaniem finansowym za rok 2015, które zosta³o przyjête bez
uwag. Ustalone zosta³y sk³adki cz³onkowskie,
ulowe oraz ubezpieczeniowe. Pszczelarze zapoznali siê równie¿ z zasadami zakupu refundowanego sprzêtu pszczelarskiego, leków, jak
równie¿ matek pszczelich i pakietów.
W wyniku przeprowadzonego wyboru
ustalony zosta³ nowy sk³ad zarz¹du na nastêpn¹ kadencjê. Prezesem zosta³ ponownie
Eugeniusz Grabas, skarbnikiem - Zbigniew
Roman, a sekretarzem - Andrzej Groñski.
Wybrano te¿ delegata na walne zjazdy Regionalnego Zwi¹zku Pszczelarzy w Jeleniej
Górze; zosta³ nim Jan ¯ol z Przecznicy. (EG)

Stra¿acy uratowali sarnê
27 lutego tu¿ przed po³udniem przy ulicy
Nadbrze¿nej zauwa¿ono w korycie Kwisy
sarnê, która prawdopodobnie ucieka³a przed
nadje¿d¿aj¹cym samochodem i wpad³a do
rzeki. Mieszkañcy o tym niecodziennym zdarzeniu powiadomili m.in. Stra¿ Po¿arn¹ (oficer prasowy KPP Stra¿y Po¿arnej w Lubaniu,
asp. sztab. Artur Boguszyñski, potwierdzi³,

otrzymanie tego doœæ nietypowego zg³oszenia). Na miejsce zdarzenia przyjechali stra¿acy i pracownicy Urzêdu Miasta odpowiedzialni za takie sytuacje.
Stra¿acy wydobyli z rzeki zwierzê, które
by³o przemoczone, wych³odzone i poranione, zajmuj¹c siê sarn¹ do przyjazdu weterynarza. MS

SPOTKANIA Z MIESZKAÑCAMI
Najliczniej na spotkanie z burmistrzem przybyli czerniawianie. G³ówne problemy, to brak dostêpu do wodoci¹gów
i kanalizacji sanitarnej. Co roku przeznaczamy ok. 200 tys. z³
na przy³¹cza do sieci wodno-kanalizacyjnej. Niestety, jest to
zbyt ma³o do potrzeb. Oczyszczalnia w Czerniawie pracuje na
35 proc. mocy. Co roku bêdziemy przy³¹czaæ kolejne budynki.
Ze wzglêdu na przygotowania do nowych projektów z dofinansowaniem unijnym nie jesteœmy w stanie wykonywaæ wiêcej przy³¹czy. Choæ w Czerniawê gmina zainwestowa³a w ostatnich latach prawie 10 mln, to wci¹¿ daleko do celu.
Na spotkaniach w centrum i przedmieœciu Œwieradowa by³o
po kilka osób. Tutaj równie¿ mieszkañcy pytali o termin przy³¹czenia ich nieruchomoœci do wodoci¹gu i kanalizacji sanitarnej. W Œwieradowie jesteœmy zmuszeni do rozbudowy
oczyszczalni œcieków, któr¹ wykorzystujemy prawie w 100
proc. Wed³ug prognoz rozbudowa powinna zwiêkszyæ przep³yw z 1.327 m3 na dobê do ok. 2.200-2.400 m3 na dobê, a wiêc
prawie dwukrotnie wiêcej. Rozbudowa jest konieczna ze wzglêdu na rozwój miasta. Nie chodzi tylko o nowe obiekty, bo
przecie¿ ca³e przedmieœcie Œwieradowa nie ma dostêpu do
sieci kanalizacyjnej.
Na wszystkich spotkaniach przedstawi³em mieszkañcom
projekty, które bêdziemy realizowaæ w najbli¿szych latach.
Oczywiœcie, niektórych z zamierzeñ nie uda siê zrealizowaæ
z ró¿nych powodów. Najczêœciej g³ówn¹ przyczyn¹ jest brak
pieniêdzy.

PROJEKTY GMINNE
DWORZEC KOLEJOWY
19 lutego z³o¿yliœmy wniosek do RPO (Regionalny Program Operacyjny dla Dolnego Œl¹ska) o dofinansowanie rewitalizacji budynku dworca kolejowego. Wartoœæ projektu
wynosi ok. 3,5 mln z³, a mo¿liwe dofinansowanie unijne to
nawet 2,8 mln z³. Rozstrzygniêcie konkursu za kilka miesiêcy.
Nawet jeœli uda nam siê pozyskaæ dofinansowanie, inwestycja rozpocznie siê w przysz³ym roku. W tym programowaniu
unijnym bêdzie znacznie trudniej pozyskaæ œrodki. Panuje
du¿o wiêksza konkurencja, a na nasze potrzeby jest du¿o mniej
œrodków ni¿ w poprzednim programie. Jeœli jednak nie z³o¿ymy wniosku, nie bêdziemy mieli szansy na dofinansowanie.

NOWE PRZEDSZKOLE
Wniosek na dofinansowanie budowy nowego przedszkola
sk³adamy do 15 marca. Ju¿ wiemy, ¿e w tym naborze jest za
ma³o pieniêdzy dla wszystkich chêtnych. W naszym przypadku sytuacja jest o tyle trudna, ¿e w obecnym budynku
przedszkola nie mo¿emy wykonaæ rozbudowy ani znacz¹cych
adaptacji pomieszczeñ. Budynek jest zabytkiem i nie mo¿na
zmieniaæ jego bry³y. Jeœli nie otrzymamy dofinansowania unijnego do nowego budynku, bêdziemy w kropce.

WIE¯A WIDOKOW
A
WIDOKOWA
Prawdopodobnie w maju z³o¿ymy, wspólnie z partnerami
czeskimi, wniosek na dofinansowanie budowy wie¿y widokowej na górze M³ynica. Dzisiaj trudno oceniæ, jakie s¹ szanse na pozyskanie œrodków. Do wniosku potrzebujemy równowa¿nych partnerów ze strony czeskiej. Koordynatorem jest
jeleniogórskie biuro Euroregionu Nysa.

SINGLETRACKI
Z partnersk¹ czesk¹ gmin¹ £aŸnie Libverda sk³adamy wniosek o dofinansowanie budowy nowych odcinków œcie¿ek rowerowych singletrack. Po naszej stronie chcielibyœmy wykonaæ 2,6 km œcie¿ek nad Czerniaw¹ i nad kolej¹ gondolow¹,
w kierunku przedmieœcia od strony Rozdro¿a Izerskiego. Oczywiœcie, zamiary mamy wiêksze, ale w tym naborze aplikowaæ
bêdziemy o kilka kilometrów.
Z danych, jakie przekazali nam czescy partnerzy projektu,
wynika, ¿e w 2015 roku po polsko-czeskich œcie¿kach przejecha³o ponad 34 tys. rowerzystów, z czego wed³ug moich szacunków 65 proc. po czeskiej stronie, a 35 proc. po polskiej. Na
dzisiaj czeska strona jest bardziej atrakcyjna, g³ównie przez
to, ¿e maj¹ 4 centra rowerowe i 50 km œcie¿ek. Po naszej stronie jest ok. 30 km œcie¿ek i nie ma ani jednego centrum rowerowego. Nasze plany na przysz³oœæ to dodatkowe 40 km œcie¿ek i du¿e centrum rowerowe, którego budowa powinna siê
rozpocz¹æ w tym roku.

ROZBUDOW
A SZKÓ£
ROZBUDOWA
Mamy gotow¹ dokumentacjê na rozbudowê szkó³ o nowe
sale dydaktyczne. Spróbujemy z³o¿yæ wniosek aplikacyjny
do koñca marca.

Na bie¿¹co RUNNTRACK

miejscowoœciach, tym samym mieszkañcy nie bêd¹ mogli
korzystaæ z komunikacji. Mam nadziejê, ¿e samorz¹dowcy
pomyœl¹ przede wszystkim o potrzebach mieszkañców.

Nabiera kszta³tów projekt unikatowych œcie¿ek biegowych
wokó³ Œwieradowa. Na wzór singletracków utworzymy Runntracki – jednokierunkowe œcie¿ki biegowe. Wytyczaniem
œcie¿ek zajmuje siê nadleœniczy Lubomir Leszczyñski. Gmina
zajmie siê wykonaniem, oznakowaniem i promocj¹ Runntracków. Wa¿ne jest, aby projekt by³ wyj¹tkowy dla biegaczy.
Nadleœniczy (zarazem radny naszej gminy) z grup¹ biegaczy
pracuje nad tym, aby œcie¿ki trafi³y w potrzeby ka¿dego biegacza. Trzeba wytyczyæ œcie¿ki dla pocz¹tkuj¹cych, jak i dla
zaawansowanych, uwzglêdniaj¹c ró¿ne stopnie trudnoœci
i ró¿norodnoœæ nawierzchni. Nie wolno zapomnieæ o tych,
którzy biegaj¹ wieczorami. I dla nich bêdzie specjalna pêtla
wieczorna przy oœwietleniu. Powstanie unikatowy, przyjazny
system oznakowania œcie¿ek. Do tego mapy, przewodniki,
z czasem zaœ tak¿e aplikacje na telefon.

OP£A
TEK UZDROWISKOWY
OP£ATEK
Pracujemy z jednym ze œwieradowskich restauratorównad wprowadzeniem nowej atrakcji w naszym mieœcie. Chodzi o op³atki uzdrowiskowe, które s¹ powszechne w czeskich
i niemieckich uzdrowiskach. S¹ to pieczone okr¹g³e wafelki,
na których obustronnie s¹ wyt³oczone wizerunki miejscowej
architektury. Wafelki (op³atki uzdrowiskowe) s¹ oczywiœcie
jadalne i zapakowane w efektowne pude³ko. Podjêliœmy próbê wprowadzenia takiej „zjadliwej” pami¹tki z naszego miasta. Znalaz³ siê restaurator, który ma zaplecze produkcyjne
do takiej dzia³alnoœci. Kolejnym krokiem bêdzie wykonanie
formy do wypieku op³atków uzdrowiskowych.
Przewidywany termin wprowadzenia do sprzeda¿y œwieradowskich uzdrowiskowych op³atków - koniec sierpnia br.

NEGOCJUJEMY
Z LA
TEM Z RADIEM
LATEM
Podjêliœmy rozmowy z Programem Pierwszym Polskiego
Radia w sprawie organizacji „Lata z radiem” w naszym mieœcie. Do koñca marca zapadnie decyzja, czy bêdziemy na
trasie Jedynki. Impreza ta to nie tylko rozrywka dla mieszkañców i turystów, ale równie¿ du¿a promocja na antenie radiowej i zwiastuny na antenie TVP2.
Koszt tej imprezy to ok. 130 tys. z³. Drogo czy nie? Mieszkañcy maj¹ ró¿ne opinie. Zdecydowana wiêkszoœæ bardzo
dobrze ocenia tê imprezê. S¹ równie¿ opinie, ¿e to za du¿y
wydatek i za takie pieni¹dze mo¿na finansowaæ du¿o wa¿niejsze potrzeby mieszkañców. Trudno siê z tak¹ opini¹ nie
zgodziæ, ale warto mieæ na uwadze, ¿e organizacja czasu wolnego dla mieszkañców to równie¿ obowi¹zek gminy. W czasie „Lata z radiem” mi³o spêdzimy czas i zareklamujemy nasze
miasto na ogólnopolskiej antenie.

KOMUNIKACJA MIEJSKA
Nie uda³o nam siê rozstrzygn¹æ pierwszego przetargu na
zakup autobusu do œwieradowskiej komunikacji miejskiej.
Do po³owy marca gmina og³osi kolejny przetarg, który rozstrzygniemy do koñca miesi¹ca. Radni podjêli uchwa³ê
o utworzeniu Zak³adu Komunikacji Miejskiej (ZKM), który
jest niezbêdny do uruchomienia linii. ZKM bêdzie opiera³ siê
na istniej¹cej kadrze UM i gminy, ze struktur której wy³onimy
kierowców i obs³ugê administracyjn¹ Zak³adu. Jeœli na czas
zakupimy autobus, komunikacja miejska ruszy w maju.
Niestety, z uruchomieniem komunikacji miejskiej wi¹¿e
siê bardzo du¿a biurokracja. Rada Miasta bêdzie podejmowa³a kilka uchwa³ dotycz¹cych przystanków autobusowych,
sposobu finansowania komunikacji, porozumienia miêdzygminne. Wyst¹pimy w marcu do s¹siednich gmin - Leœnej,
Mirska, Szklarskej Porêby i Nowego Miasta pod Smrkem (CZ)
- z proœb¹ o wyra¿enie zgody na zatrzymywanie siê autobusów œwieradowskiej komunikacji miejskiej w Or³owicach, przy
kopalni w Krobicy i Pobiednej. Jeœli chodzi o Szklarsk¹ Porêbê, g³ównie chodzi o dojazd od stacji kolejowej. Natomiast
jeœli wyjedzie na trasê pierwszy autobus, zwrócimy siê do
czeskiej partnerskiej gminy Nowe Miasto o zgodê na zatrzymywanie siê w rynku i przy stacji kolejowej. Po³¹czenie do
Czech da nam mo¿liwoœæ skorzystania z po³¹czenia kolejowego do czeskiej Pragi przez Frydlant i Liberec. Jeœli s¹siedzi
nie wyra¿¹ zgody, autobus nie mo¿e zatrzymywaæ siê w tych

AKCJA „FERIE W MIEŒCIE”
W czasie ferii zimowych zorganizowaliœmy wolny czas
naszym dzieciom i m³odzie¿y. Uprawnionych do skorzystania
z przygotowanych atrakcji by³o 594 dzieci z naszych szkó³ +
œwieradowscy uczniowie ze szkó³ ponadgimnazjalnych + nasi
studenci.
Poni¿sza tabela przedstawia bezp³atne atrakcje, jakie by³y
dostêpne, oraz frekwencjê. Jak widaæ, warto robiæ takie akcje. Gmina wyda³a na to zadanie ponad 9.300 z³.

NOWE OBIEKTY HOTELOWE
I AP
AR
APAR
ARTTAMENTOWE,
KOLEJNE MIEJSCA PRACY
I DEMOGRAFIA
Na prze³omie 2015/2016 r. otwarte zosta³y dwa obiekty
hotelowe przy ul. Zielonej i Prusa (I po³owa), razem to ok. 200
miejsc noclegowych. Zatrudnienie w tych obiektach znajdzie
ok. 20 osób. Do koñca roku wystartuj¹ kolejne obiekty hotelowe przy ul. Prusa (II czêœæ) - ok. 100 miejsc, ul. Sienkiewicza
- ok. 140 miejsc, ul. Stra¿acka - 120 miejsc, razem 360 miejsc
noclegowych. Zatrudnienie zwiêkszy siê o 50 osób. £¹cznie
w 2016 roku zatrudnienie w hotelarstwie zwiêkszy siê o ok. 70
osób. W przysz³ym roku zakoñczy siê rozbudowa obiektu
hotelowego przy ul. Sienkiewicza - ok. 200 miejsc.
Równie¿ sporo dzieje siê na rynku mieszkañ. W 2016 r. do
u¿ytku oddanych zostanie ok. 80 mieszkañ i rozpocznie siê
budowa kolejnych 50. Przy budowie zatrudnienie znalaz³o
blisko 100 budowlañców. Co roku bêdzie przybywaæ nowych
miejsc noclegowych i mieszkañ. Aby siê rozwijaæ, bud¿et miasta potrzebuje wp³ywów z podatków. Optymalna sytuacja
bêdzie wtedy, gdy bêdziemy mieæ ok. 12 tys. miejsc noclegowych i ok. tysi¹ca mieszkañców wiêcej. Nowe miejsca noclegowe bêd¹ budowane. Niestety, gorzej z nowymi mieszkañcami. Ubywa nam mieszkañców. Próbujemy przeorganizowaæ
gospodarkê mieszkaniow¹ gminy, redukuj¹c stare zasoby
mieszkaniowe i wdra¿aj¹c program nowych mieszkañ. Choæ
dzisiaj brzmi to utopijnie, gmina rocznie powinna budowaæ
ok. 30 mieszkañ, aby wyhamowaæ ubywanie mieszkañców.
To wydatek ok. 3,7 mln z³. Konsultujemy nasz program mieszkaniowy z wydzia³em nadzoru prawnego przy wojewodzie
dolnoœl¹skim. Chcemy najszybciej jak siê da wprowadziæ
w ¿ycie budowê nowych
mieszkañ. Próbujemy ju¿ tak
od kilku lat, ale niestety bez
efektów.
Roland Marciniak

5

s

Œmieci s¹
wieloznaczne
W tej rubryce od kilkunastu ju¿ miesiêcy
staramy siê przybli¿aæ naszym Czytelnikom
problematykê œmieciow¹, zwykle skupiaj¹c
siê na gospodarce odpadami komunalnymi,
czy to w wymiarze gminnym, czy to krajowym. Ostatnio rysowaliœmy przysz³oœæ bez
segregacji, a technologiê tê przywo³ywa³ burmistrz podczas swych niedawnych spotkañ
z mieszkañcami. T³umaczy³, ¿e mo¿e to byæ
jedyna alternatywa wobec zagro¿eñ p³yn¹cych ze strony du¿ych firm œmieciarskich,
które nieustannie pr¹ do dominacji
na rynku i które z czasem po³kn¹
takie „maluchy”, jak nasz Eko-Bart,
a wtedy zaczn¹ dyktowaæ ceny, na
pewno odbiegaj¹ce od tych, do których przywykliœmy w ci¹gu ponad
2 lat.
A przecie¿ odpad komunalny to
tylko jeden z elementów „czystej”
uk³adanki, na któr¹ sk³adaj¹ siê tak¿e: zdrowa woda, czyste powietrze,
walka z ha³asem, eliminacja azbestu czy zanieczyszczenie œwiat³em.
Zapozna³em siê niedawno z tekstem o wtórnym wykorzystaniu œcieków, które po skomplikowanym
procesie oczyszczania, z wykorzystaniem najnowszych zdobyczy
techniki, staj¹ siê krystalicznie
czyst¹ wod¹, w niczym nie ustêpuj¹c¹ Ÿródlanej. W USA jest to ju¿
ogromna ga³¹Ÿ przemys³u, która
potê¿nieje, jej obroty id¹ w miliardy
dolarów, a kolejne metropolie siêgaj¹ po tê metodê, bo nie maj¹ wyboru. Jedyn¹ barier¹ rozwojow¹
jest... ludzka wra¿liwoœæ. No, niestety, œwiadomoœæ, ¿e ta czysta woda
w kranie niedawno by³a œciekiem,
rodzi naturalny odruch obrzydzenia.
Niemniej odruch odruchem, a bilans
s³odkiej wody na planecie nie pozostawia wiêkszych z³udzeñ - wtórny obieg wczeœniej czy póŸniej stanie siê norm¹. ¯e nie u nas? Nie ma
nic gorszego od b³ogiego przeœwiadczenia, i¿ od pewnych procesów jesteœmy doœæ daleko, przeciwnie - bli¿ej ni¿ nam siê wydaje. (aka)

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).

H a r m o n o g r a m - marzec/kwiecieñ 2016

Poniedzia³ek

Wtorek

Œroda

Czwartek

Pi¹tek

GODZINY OTWARCIA PSZOK

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

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

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

Warto poznawaæ ojcowiznê
1 marca w Izerce uczniowie
gimnazjum i podstawówki prezentowali prace zg³oszone na etap
gminny Ogólnopolskiego M³odzie¿owego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznê”.
Jury w sk³adzie: Iwona Tetich,
Gra¿yna Dering i Aleksandra Kuklik - oceni³o 8 opracowañ, w tym
piêæ multimedialnych i trzy literackie.

Najwy¿sze uznanie zdoby³a praca indywidualna Justyny Lonycz
oraz opracowania zespo³owe: „Gimnazjum im. Ratowników Górskich
w Œwieradowie-Zdroju” przygotowana przez Marcina Ziemniaka i Alana Smyksy oraz „Historia Domu
Zdrojowego” autorstwa Izabeli
Figi, Sary Kotlarek i Daniela Olkowskiego (stoj¹ z lewej).
Dziêkujemy serdecznie Krysty-

nie Piotrowskiej - za goœcinê i pomoc w przeprowadzeniu konkursu,
Agnieszce Stonik i Bogus³awie Olkowskiej - za pyszne ciasto,
a uczestnikom - za interesuj¹ce
przedstawienie uroków naszego
miasta.
Wyró¿nionym ¿yczymy sukcesów na dalszych etapach konkursu.
Teresa Fierkowicz

spotkanie powtórzono równie¿ w tym roku
(mistrzostwa
rozgrywano po
raz 61., w Œwieradowie – po raz
siódmy); 3 marca z uczniami kl.
3B gimnazjum
dyskutowali:
Pawe³ Wroñski dziennikarz z Gazety Wyborczej,
i Henryk Sawka
– rysownik, publikuj¹cy swe
satyryczne prace
w wielu pismach, a tak¿e mo¿na powiePawe³ Wroñski (z lewej) i Henryk Sawka.
dzieæ – œwieraRok temu z okazji odbywaj¹- dowski bywalec, bo goœci u nas nie
cych siê w Œwieradowie Narciar- tylko z okazji mistrzostw, ale rówskich Mistrzostw Polski Dzienni- nie¿ plenerów malarskich w Park
karzy, które rozgrywano u nas po Hotelu.
Obaj w sposób barwny i anegraz szósty z rzêdu, zrodzi³ siê pomys³ spotkania dziennikarzy dotyczny opowiedzieli, jak zaczyz m³odzie¿¹ gimnazjaln¹.
nali swe kariery, przestrzegaj¹c
Wtedy swymi wspomnieniami uczniów, by w przysz³oœci prowazawodowymi i tajnikami warsztatu dz¹c podobne rozmowy z kimkoldzielili siê Marek Przybylik i Krzysz- wiek (nie tylko z dziennikarzami)
tof Ziemiec. Inicjatywa okaza³a siê unikali nieœmiertelnego zwrotu „jak
na tyle udana i cenna, ¿e podobne to siê zaczê³o?”.

P. Wroñski (historyk), wspominaj¹c swe pocz¹tki w GW, stwierdzi³, ¿e najwa¿niejsze w ¿yciu to trafiæ na cz³owieka, od którego chcemy siê czegoœ nauczyæ i korzystaæ
z jego rad. A H. Sawka (polonista)
uj¹³ to nader skrótowo: nie trzeba
byæ absolwentem ASP, by zostaæ
rysownikiem satyrycznym.
Obaj sypali anegdotami ze
swych zawodowych przygód, potyczek i wpadek (co siê gimnazjalistom bardzo podoba³o), a nie przeszkodzi³o to zarazem P. Wroñskiemu przemyciæ kilka cennych wskazówek, czym w gazecie ró¿ni siê
szpalta od kolumny, co to jest lead,
jak wa¿ny dla tekstu jest nag³ówek,
a jeszcze wa¿niejsza – zwiêz³a informacja.
Na pytanie jednej z uczennic,
czym dla nich jest ojczyzna, dziennikarz GW odpowiedzia³: ojczyzna
jest w nas, musimy j¹ lubiæ (choæ
niekoniecznie kochaæ).
Oczywiœcie, trudno wymagaæ,
by po jednym takim spotkaniu z któryœ z gimnazjalistów dokona³ wyboru ¿yciowej drogi, jeœli jednak w
kimœ zakie³kowa³a myœl o zostaniu
dziennikarzem i za, powiedzmy, 20
lat na podobnym spotkaniu z m³odzie¿¹ us³yszy pytanie, „jak to siê
zaczê³o?”, odpowie z dum¹: gdy

„Jak to siê zaczê³o”?

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

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

Prace konkursowe prosimy
dostarczaæ do IZERKI
do 15 marca br.
Wszystkie palmy wystawione
bêd¹ w Niedzielê Palmow¹
w naszym koœciele

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.

Ma

11 lutego dokonano otwarcia
6 ofert od firm zainteresowanych
przetargiem na „Dostawê wraz
z monta¿em i opisem s³upków prowadz¹cych U-1a w ci¹gu drogi wojewódzkiej nr 361 od m. Krzewie
do przejœcia granicznego Czerniawa-Zdrój – Nowe Miasto”. Z³o¿y³y
je: P.U.H. „WALKOP” Tomasz Walczak ze Z³otnik Lubañskich (68,88
z³ za s³upek); RESTAL z Opola
(57,57 z³); Drogowe Centrum Produkcyjno-Handlowe „BIG” ze Œwiebodzina (48,23 z³); ReZNAK Znaki
Drogowe z Opola (39,98 z³); MODERAN Bartosz Antoszak z Suchego Boru (36,60 z³); QRIER MAZURY Jaros³aw Górski z E³ku (35,55 z³).
15 lutego gmina podpisa³a umowê z firm¹ z Eku, która do koñca
marca musi wmontowaæ ok. 350
s³upków w pobocza drogi.
Gmina musia³a uniewa¿niæ przetarg na dostawê autobusu miejskie-

go, okaza³o siê bowiem, ¿e potencjalni dostawcy nie s¹ w stanie spe³niæ wymagañ co do ceny, funkcjonalnoœci (niskopod³ogowy), kosztów eksploatacji i dostêpnoœci do
serwisu.
Niestety, pozycja nabywcy, który chce kupiæ jeden tylko pojazd,
nie jest zbyt silna. Gdybyœmy wzorem innych gmin - chcieli kupiæ, dla przyk³adu, 5 autobusów,
upusty cenowe by³yby tak znaczne, ¿e praktycznie ten pi¹ty pojazd
by³by gratis. Tymczasem my maj¹c
ok. 250 tys. z³ na zakup, odbijamy
siê od œciany, jak¹ ustawili np. dostawcy iveco czy mercedesa, ka¿¹cy sobie p³aciæ 350-600 tys. z³.
Wci¹¿ trwaj¹ poszukiwania odpowiedniego modelu (tak¿e w Europie), rozwa¿ana by³a tak¿e opcja
dzier¿awy i miejmy nadziejê, ¿e
wszystko zmierza do szczêœliwego
fina³u.
(opr. aka)

by³em (lub by³am) w waszym wieku, poszliœmy z klas¹ podyskutowaæ z dziennikarzami, którzy

w Œwieradowie rokrocznie rozgrywali swe mistrzostwa w narciarstwie...
(aka)

UM wykazuje

dzia³ka
 nr 14/3, am. 8 obr. I,
w trybie bezprzetargowym na rzecz
u¿ytkownika wieczystego.
9 marca - przeznaczenia do wy-

Burmistrz Miasta Œwieradów-Zdrój informuje, ¿e na
tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta zosta³ wywieszony wykaz
- na okres 21 dni - do wgl¹du w godzinach pracy urzêdu:
9 marca - w sprawie wyznaczenia do sprzeda¿y w trybie przetargowym ni¿ej wymienionych nieruchomoœci stanowi¹ce dzia³ki:
 nr 52/5, am. 5 obr. VI, pow.
0,3584 ha, przy ul. Leœnej;
 nr 5/6, am. 8 obr. VI, pow.
0,2016 ha, przy ul. Moniuszki;
 nr 36/2, am. 7 obr. VI, pow.
0,2504 ha, przy ul. Koœciuszki;.
 nr 36/4, am. 7 obr. VI, pow.
0,2540 ha, przy ul. Leœnej;
 nr 36/3, am. 7, obr. VI, pow.
0,2782 ha, przy ul. Koœciuszki;
 nr 3/15, am. 4, obr. V, pow.
0,2223 ha, przy ul. Wiœniowej.
9 marca - w sprawie wyznaczenia do sprzeda¿y nieruchomoœci
zabudowanej przy ul. Sudeckiej
22, oznaczonej geodezyjnie jako

dzier¿awienia w drodze bezprzetargowej nieruchomoœci niezabudowanej przy ul. Grunwaldzkiej,
oznaczonej geodezyjnie jako czêœæ
dzia³ki
 nr 3 am. 2, obr. V, pow. 350

m2, z przenaczeniem na prowadzenie ogrodu przydomowego.
9 marca - w sprawie przeznaczenia do wydzier¿awienia w drodze bezprzetargowej nieruchomoœci niezabudowanej przy ul. Cichej, oznaczonej geodezyjnie jako
dzia³ka
 nr 4/6, am. 11 obr. IV,
pow. 567 m2, z przeznaczeniem na
prowadzenie ogrodu przydomowego.
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OPOWIEŒCI
IZERSKICH SKA£

W poniedzia³ek 14 marca o godz. 1600 zapraszamy do Izerki na 7. spotkanie w Izerskim Klubie Miêdzypokoleniowym. Tym razem goœciem bêdzie ROKSANA
KNAPIK, geolog, kolekcjoner minera³ów, pracownik Karkonoskiego Parku Narodowego, która zaprezentuje „Opowieœci Izerskich Ska³”.
Pani Roksana jest odkrywczyni¹ pierwszej w polskiej czêœci Karkonoszy jaskini; do tamtego czasu
wszystkie znane karkonoskie jaskinie kresowe znajdowa³y siê w Czechach.

Wyzwalanie od stresu i traumy
12 lutego odby³o siê szóste spotkanie w Izerskim Klubie
Miêdzypokoleniowym, a po raz drugi wyk³ady poprowadzi³a
Gabriela Dragun (z lewej) 30 paŸdziernika ub. r. wprowadzi³a
s³uchaczy w œwiat literatury Olgi Tokarczuk i Izabeli Filipiak,
gdzie staroœæ objawi³a nam swoj¹ twórcz¹, oczyszczaj¹c¹
i wyzwalaj¹c¹ moc. Tym razem chcia³a s³uchaczy zapoznaæ
z terapi¹ czaszkowo-krzy¿ow¹, czyli holistycznym systemem
terapeutycznym, rozwiniêtym na pocz¹tku XX wieku przez
amerykañskich lekarzy.
Za pomoc¹ lekkiego dotyku terapeuta obserwuje napiêcia i blokady i stara siê zrównowa¿yæ te napiêcia. Terapia
czaszkowo-krzy¿owa uwalnia i likwiduje blokady, ludzie po
niej staj¹ siê bardziej otwarci, spokojniejsi, rozluŸnieni... Podczas æwiczeñ pani Bo¿ena i pani Irma udawa³y pacjentki, choæ
na efekty zapewne trochê poczekaj¹. Sympatyczny pan podsumowa³: je¿eli takie rzeczy mówi siê w bibliotece, to wypada wierzyæ.
Podsumowuj¹c, mimo ¿e nazwa „terapia czaszkowo-krzy¿owa” brzmi groŸnie, mo¿na j¹ uznaæ za lecznicz¹ i uwierzyæ,
¿e uczyni „cuda”; na pewno nas rozluŸnia i niweluje napiêcie

emocjonalne od stresu, traumy.
Przecie¿ nam wszystkim chodzi o to, ¿eby nasz organizm
by³ rozluŸniony i wyciszony. Tak¹ jest prowadz¹ca osoba niezwykle empatyczna i delikatna - która jeszcze d³ugo rozmawia³a po zakoñczeniu swoich wyk³adów.

Lejdis

Recytowanie Ojczyzny
W kwietniu w Izerce odbêdzie siê - z udzia³em publicznoœci - kolejny Ogólnomiejski Konkurs Recytatorski „Kiedy myœlê Ojczyzna” pod honorowym patronatem burmistrza Rolanda Marciniaka. Namawiamy
do wziêcia udzia³u dzieci, m³odzie¿ i doros³ych (okolicznoœciowe wiersze mo¿na znaleŸæ w bibliotece). Pojawi siê nowa kategoria - poezja œpiewana.
Dok³adn¹ datê poznamy w póŸniejszym terminie.
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Kwiaty, drobne prezenty - to zawsze mi³y gest. Ale by tak
naprawdê uszczêœliwiæ panie w dniu ich œwiêta, trzeba pozwoliæ im na kilka chwil TYLKO DLA SIEBIE! Dlatego Interferie Aquapark Sport Hotel ju¿ po raz drugi zorganizowa³ akcjê LADIES FIRST, czyli kilka godzin czystego, zdrowego
babskiego egoizmu. W ramach akcji 5 marca do dyspozycji
pañ by³y wiza¿ystki firmy kosmetycznej Mary Kay – Beata
Wojtoñ i Ma³gorzata Sikorska, oraz profesjonalny fotograf –
Anna Buksa. Uzdrowisko Cieplice zapewni³o dodatkowo bezp³atny zabieg – aerozol na oczy, a dodatkow¹ niespodziank¹
dla uczestniczek by³a równie¿ degustacja wina. Wisienkê na
torcie – dwugodzinn¹ ZUMBOTEKÊ - poprowadzi³o trzech
instruktorów: Tomasz Gajewski, S³awomir Iwanowicz oraz Damian Str¹czek.
Tak niewiele i tak wiele zarazem. Kilka godzin w ulubionym towarzystwie, warsztaty makija¿owe, indywidualna sesja zdjêciowa i na³adowane endorfinami zajêcia fitness –
z takim zasobem pozytywnej energii mo¿na ruszaæ na starcie
z codziennoœci¹. Wszystkim paniom, które wziê³y udzia³
w akcji (czyli w sumie ok. 100!), serdecznie dziêkujemy oraz
sk³adamy najlepsze ¿yczenia.
Katarzyna Harbul-Ba³a

Koty rrymuj¹
ymuj¹ siê ze s³owem „psoty”
Od 2016 r. w Polsce obchodzi siê Dzieñ
Kota, a wszystko siê zaczê³o w 1990 r. we
W³oszech, gdzie koty doczeka³y siê swojego miêdzynarodowego œwiêta. My, Polacy, obchodzimy to œwiêto 17 lutego, Brytyjczycy 8 sierpnia, w Stanach Zjednoczonych - 29
paŸdziernika.
Wp³ynê³a rekordowa iloœæ kocich prac
(102), które ocenia³a z zami³owania pasjonatka rêcznego artystycznego szycia El¿bieta
Novak, a pomaga³a jej Danuta Erling. Po wnikliwym obejrzeniu wszystkich prac dokonanie oceny i wybór najlepszych by³ niezmiernie trudny. Pani Ela w podsumowaniu powiedzia³a:
- Mali artyœci zastosowali ró¿ne techniki, od szkiców wêglem, poprzez u¿ycie pasteli, farb plakatowych, wyklejanki, nawet

techniki „coolingu”, wydzieranki (confetti), techniki ³¹czone, prace przestrzenne,
wrêcz rzeŸby w stylu lego, na u¿yciu drewna
i butelek plastikowych skoñczywszy. W ka¿dej pracy dostrzec mo¿na zaanga¿owanie
emocjonalne, które oczywiœcie odczytuj¹
najbardziej posiadacze kotów. Ka¿da praca ma dusze, jak i kot, który po raz kolejny

w Izerce mia³ swoje œwiêto.
Praca zbiorowa Biedronek, wcale nie by³a
taka ³atwa do uklejenia. Kot Ninka – w wykonaniu Niny Soko³owskiej - dosta³ I nagrodê
za ca³okszta³t, czyli formê i treœæ wyra¿aj¹c¹
siê w nawi¹zaniu do starej bajki o Czerwonym Kapturku (wszystkim znanej), stylu vintage, bardziej swojskiego; to powrót do lat
50.-70., kiedy w Œwieradowie wiele babæ i pra-

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

babæ dzierga³o na szyde³ku i drutach, a owce
i ko³owrotek zapewne by³y w wielu œwieradowskich domach. Kocia praca by³a przemyœlana i dopracowana w ka¿dym detalu, nawet pod wzglêdem funkcjonalnoœci (spódniczka ma wci¹gniêty sznurek w pasie do
zmarszczenia), w koszyczku le¿¹ kwiatki, twórczyni wykorzysta³a tkaniny o ró¿nej fakturze
(szmatki, we³ny, ko¿uszek); jednym zdaniem
to taki kot swojski, jednak¿e ju¿ z przesz³oœci¹... a jakby ³¹cznik miêdzy pokoleniami.
Superkot - rzeŸba Mi³ki Rogowskiej, fioletowy, nagrodzony za elegancjê i tajemnicze
spojrzenie, a Kot Czarny B³a¿eja Pala jak to
Czarny Kot, nikt mu siê nie oprze...
Kot Artysta Igi Jurczak dosta³ I nagrodê
za stylistykê i humor, to kot, którego chêtnie
widzielibyœmy na deptaku, wyluzowanego,
wrêcz zblazowanego, próbuj¹cego trochê
sztuki malarskiej zaprezentowaæ w cudownym
miejscu, praca nawi¹zuj¹ca do „tekturowych
teatrzyków”.
Ocenianie prac przez naszych goœci przebieg³o w niezwyk³ej i twórczej atmosferze, dla
nas równie¿ by³y to niezwykle chwile, niestety, jak to bywa w konkursach, wszystkich

nagrodziæ nie mo¿na, a przewodnicz¹ca na
koniec stwierdzi³a:
- Prace s¹ wyeksponowane i mo¿na je
podziwiaæ, przyjœæ z mam¹, tat¹, babci¹
i popatrzeæ na te wszystkie koty.
Micha³ Rusinek napisa³: „Koty rymuj¹ siê
ze s³owem „psoty”
Gdy powiedzia³em o tym
znajomemu kotu, to tylko
miaukn¹³: „No co ty?
I – jak to bywa z kotami
wzruszy³ ramionami”
Wyniki konkursu na „Portret Kota”
Nagrodê g³ówn¹ w konkursie na PORTRET KOTA, czyli „Superkota”, zdoby³a
Mi³ka Rogowska.
W kolejnych kategoriach zwyciê¿ali:
Prace przestrzenne: I - Iga Jurczak, II
B³a¿ej Pal oraz Ania i Micha³ Jab³onowscy,
III - Ola Kiernos i Emilka Czuchraj.
Prace plastyczne: I – Nina Soko³owska
i Natalia £ata, II – Jagoda Œnie¿ek i Tobiasz
Rudnicki, III - Bruno Skrzyñski i Kuba Bak.
Prace zbiorowe: I - Twórcze Centrum Rozwoju Malucha „Gniazdko”, II - Grupa przedszkolna BIEDRONKI, III - klasa IIa SP nr 1.

Du¿e liter
literyy - ogromna satysfakcja

wspieraj¹c dzia³alnoœæ

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

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Spo³ecznoœci Lokalnej
„Œwieradów – Czerniawa”

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

Pó³ka z ksi¹¿kami z serii Du¿e Litery systematycznie siê powiêksza, w lutym zosta³o
zakupionych 39 tytu³ów z ró¿nych dzia³ów:
biografie, obyczajowe, kryminalno-sensacyjne, historyczne.
Z satysfakcj¹ odnotowujemy fakt, ¿e
„Du¿e litery” ciesz¹ siê powodzeniem wœród
naszych czytelników. Dziêki du¿emu formatowi (16 x 23,5 cm) s¹ to ksi¹¿ki wyj¹tkowe, ze
wzglêdu na du¿¹ i bardzo czyteln¹ czcionkê.
Zapewniamy, ¿e nasza pó³ka Du¿ych Liter
bêdzie siê powiêkszaæ.
Proponujemy najnowsz¹ powieœæ Marii

Ulatowskiej i Jacka Skowroñskiego „Pokój dla
artysty”, Iwony ¯ytkowiak „Dok¹d teraz”
oraz Jodit Picoult „Czarownice z Salem Falls”.
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FERIE'16

FERIE'16

1.

W Œwieradowie...

FERIE'16

2.
4.

Ferie w mieœcie spêdzi³a 50-osobowa grupa dzieci i m³odzie¿y ze Œwietlicy Œrodowiskowej UL. Has³o przewodnie
piêciogodzinnych zajêæ, które odbywa³y siê od poniedzia³ku
do pi¹tku brzmia³o - „W zdrowym ciele - zdrowy duch”.
Aktywnoœæ ruchowa i wzmacnianie tê¿yzny fizycznej odbywa³o siê podczas wycieczek pieszych po okolicy, zajêæ p³ywackich w Aquaparku, w Jaskini Solnej SANTE, a jednego
dnia nawet spad³ œnieg i szkolna górka sta³a siê rajem dla
mi³oœników saneczkowania, lepienia figur œniegowych
i rzucania œnie¿kami.

3.
Fot. 1 - To siê zdarzy³o naprawdê: œnieg spad³ tylko raz i od
razu sprowokowa³ bitwê na œnie¿ki. Fot. 2 - Panowie wziêli siê
za wyrabianie i pieczenie chleba i proszê bardzo - fot. 4 - oto
efekt! Fot. 3 - Nasze teatralne zaciêcie nie mia³o koñca!

22 marca o godz. 1530 serdecznie
zapraszamy do Izerki
na XXVIII spotkanie
z cyklu „Dobra ksi¹¿ka i kawa”.
Naszym goœciem bêdzie Magdalena
Olszewska, t³umaczka i lokalna tropicielka ciekawostek, tajemnic i historii Bad Flinsberg, która tym razem wytropi³a w dokumentach, ¿e w bie¿¹cym roku przypada
130. rocznia utworzenia stra¿y po¿arnej w
mieœcie. I o owym wyj¹tkowym jubileuszu
bêdzie to opowieœæ.
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W trosce o rozwój umys³owy i manualny zorganizowano
tak¿e zajêcia plastyczno-techniczne, teatralne, edukacyjne
w nadleœnictwie, warsztaty pieczenia chleba w „Czarcim M³ynie”, spotkanie z astronomami, wykonywanie lalek motanek
i przedstawienie teatralne FINTIKLUSZKI w „Izerskiej £¹ce”.
Istotnym punktem by³y zajêcia profilaktyczne dotycz¹ce
w³aœciwego od¿ywiania, znaczenia aktywnoœci ruchowej
w ¿yciu cz³owieka, szkodliwego dzia³ania u¿ywek na organizm. W ramach dzielenia siê wiedz¹ wytwory plastyczne przygotowane przez uczestników zajêæ zosta³y wywieszone na
tablicach szkolnych i w ULU.
Uczestniczyliœmy ponadto w zajêciach teatralnych zakoñczonych wystêpem czterech zespo³ów w Izerce. Jury w sk³adzie: Krystyna Piotrowska i Danuta Erling, ocenia³o m³odych
artystów, którzy samodzielnie przygotowali scenki wed³ug
scenariuszy tematycznie zwi¹zanych ze Œwiêtem Kota. M³odzi artyœci i re¿yserzy przygotowali zadanie, profesjonalnie
zaskakuj¹c nie tylko jurorów, ale tak¿e opiekunów. By³a pantomima, sztuka w formie œpiewanej, czyli pewnego rodzaju
opera i przedstawienie w wersji klasycznej.
Odwiedziliœmy tak¿e Muzeum Szachów i Zak³ad Radoczynny, w których nasi podopieczni jeszcze nigdy nie byli.
Nie s¹ to obiekty nowe i od dawna funkcjonuj¹ w mieœcie,
ale, jak widaæ, zasada „cudze chwalicie, swego nie znacie”,
wci¹¿ jest aktualna.
Organizatorzy serdecznie dziêkuj¹ Katarzynie Korowaj,
Oskarowi Nogalowi, Dawidowi Jurczakowi i Stanis³awowi
£ojce - za pomoc opiekunom, inicjowanie tematyki zajêæ
i wzorowe pe³nienie dy¿urów podczas obiadów; w³aœcicielom SANTE przy ul. Sienkiewicza - za nieodp³atne seanse
solne; kucharkom z DWD - za pyszne obiady; Piotrowi Bigusowi i Katarzynie Rzeczkowskiej - za zajêcia edukacyjne; podopiecznym - za wzorowe zachowanie. (TF)

FERIE'16

FERIE'16

... i w Czerniawie
Jak co roku, w Szkole Podstawowej nr 2 zorganizowano zimowisko dla 20 dzieci które trwa³o
od 1 do 12 lutego. Mimo braku œniegu na nudê nie by³o miejsca, a czas
wype³ni³y zabawy integracyjne,
konkursy plastyczne i sportowe,
wycieczki i warsztaty.
W pierwszym tygodniu ferii
odwiedziliœmy Czarci M³yn, gdzie
nasi podopieczni wziêli udzia³ w
warsztatach z pieczenia chleba i ro-

bienia mas³a. Dzieci przekona³y siê
na w³asnej skórze, ¿e zajêcia te wymagaj¹ du¿o pracy i wysi³ku, ale
rezultat jest przepyszny. Tradycyjnie ju¿ odwiedziliœmy salê zabaw
„Bajtuœ” w Lubaniu oraz Aquapark
w „Interferie Sport Hotel”. Dzieci
wziê³y równie¿ udzia³ w konkursie
plastycznym („Bezpieczne ferie”)
i w turnieju tenisa sto³owego. By³y
medale, dyplomy i nagrody.
Drugi tydzieñ ferii rozpoczêli-

œmy od wyjazdu do Zgorzelca na
lodowisko oraz krêgielniê. Pomimo
obaw nasi najm³odsi uczestnicy dali
sobie radê z ³y¿wami i ciê¿kimi kulami do gry w krêgle. Odwiedziliœmy
równie¿ kino w Jeleniej Górze, gdzie
dzieci obejrza³y film „Alvin i wiewiórki – wielka wyprawa”. Skorzystaliœmy równie¿ z warsztatów prowadzonych w Nadleœnictwie Œwieradów, podczas których dzieciom
przybli¿ono znaczenie lasu oraz pracê leœników i myœliwych. Zajêcia
prowadzi³a Kasia Mêcina, za co serdecznie dziêkujemy.
Komu jeszcze nale¿¹ siê podziê-

FERIE'16

kowania? Przede wszystkim Urzêdowi Miasta - za stworzenie mo¿liwoœci zorganizowania zimowego
wypoczynku dla dzieci. Dziêkujemy
równie¿ restauracji „Leliwa” - za
przepyszne obiady, oraz Jackowi
Ostrowskiemu - za œwie¿e bu³eczki
na drugie œniadanie. Dziêkujemy
Piotrowi Bigus - za przeprowadzenie warsztatów w Czarcim M³ynie,
a Kasi Rzeczkowskiej - za mi³e przyjêcie nas na Izerskiej £¹ce i za film

„Król Maciuœ I”. Podziêkowania
nale¿¹ siê równie¿ restauracji „KuŸnia Smaków”, która goœci³a nas dwa
razy i przygotowa³a bardzo dobr¹
pizzê. Oczywiœcie, wizyta ta odby³a
siê dziêki voucherom udostêpnionym przez Urz¹d Miasta. Na koniec
dziêkujemy wszystkim uczestnikom
zimowiska, którzy dobrze siê z nami
bawili i przestrzegali wszystkich
zasad bezpieczeñstwa, ¿eby zostaæ
z nami do koñca. (AB)

Szkó³ka narciarska
dla wytrwa³ych
Zimowa aura ju¿ od kilku lat nie
sprzyja œwieradowskim dzieciom
w terminach zaplanowanych dla
nich ferii zimowych. Pech chce, i¿
w³aœnie w tym czasie nie ma œniegu
lub jest go niewiele. Mimo wszystko, w trudnych warunkach narciarskich uda³o siê zorganizowaæ zajêcia narciarskie dla blisko 100 dzieci.
Utworzone zosta³y trzy grupy pocz¹tkuj¹ce, dwie œrednio i dwie
mocno zaawansowane, które przez
dwa tygodnie szkoli³y swoje umiejêtnoœci. Dwugodzinne zajêcia odbywa³y siê w godzinach rannych
i przedpo³udniowych. Pocz¹tkuj¹cy stawiali pierwsze kroki na stoku
Bajtek pod opiek¹ instruktorsk¹ Tomasza Mitkiewicza i jego zespo³u.
Grupa œredniaków doskonali³a

technikê jazdy na wyci¹gu w Oœrodku Ski&Sun pod kierunkiem Romana Kapszewicza i £ukasza Karliñskiego, natomiast zaawansowani
narciarze szusowali po nartostradzie Ski&Sun pod okiem instruktorów ze szkó³ki SKI&BIKE.
Efekty æwiczeñ da³y siê zauwa¿yæ natychmiast, zw³aszcza w gru-

pach pocz¹tkuj¹cych, kiedy to ju¿
po drugich zajêciach dzieci umia³y
same lub z drobn¹ pomoc¹ instruktora wje¿d¿aæ wyci¹giem i p³ugiem,
czy te¿ „na pizzê” zje¿d¿aæ ze stoku. Gmina Miejska ŒwieradówZdrój sk³ada podziêkowania w³aœcicielom wyci¹gów - za zaanga¿owanie i trud w³o¿ony w przygotowanie stoków do zajêæ, instruktorom za profesjonalne prowadzenie zajêæ, oraz dzieciom i ich rodzicom za liczne stawiennictwo na zajêciach.
W niedziele 6 marca odby³o siê
zakoñczenie szkó³ki grup pocz¹tkuj¹cych. Wszystkie dzieci otrzyma³y certyfikaty i medale (na zdjêciu).
Ju¿ dziœ zapraszamy na kolejne
zajêcia w przysz³ym roku. (MHD)

2.
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Wszystko o m¹kach
Dlaczego chleb siê nam nie nudzi? Otó¿ poza oczywistym argumentem - poniewa¿ jest smaczny - jest jeszcze
jedno, naukowe wyjaœnienie. Okazuje siê, ¿e chleb, a dok³adniej mówi¹c pszenica, zawiera peptydy opioidowe oddzia³uj¹ce na mózg i powoduj¹ce uzale¿nienie. Do tego stopnia, ¿e kap³ani w staro¿ytnym Egipcie u¿ywali jej do wywo³ywania halucynacji. Ale nie musimy siê pszenicy baæ, gdy¿
spo¿ywana w odpowiednich iloœciach nie zagra¿a naszemu
zdrowiu. Wrêcz przeciwnie jest dla niego wskazana.
Mówi¹c o chlebie, mo¿emy go podzieliæ na dwie kategorie: chleb dro¿d¿owy i na zakwasie. Na dro¿d¿ach z regu³y
robi siê pieczywo pszenne. Natomiast zakwas bardziej dotyczy chleba ¿ytniego, najczêœciej razowego, o którym siê mówi,
¿e jest najzdrowszym pieczywem. Jednak nale¿y pamiêtaæ, ¿e
w wiêkszych iloœciach nie mo¿e byæ spo¿ywany przez osoby
wra¿liwe, z problemami przewodu pokarmowego, czy przez
ma³e dzieci.
Istnieje wiele mitów na temat tego, ¿e chleb jest niezdrowy lub ¿e jest tucz¹cy. Najwa¿niejsze jednak to wiedzieæ,
z czym mo¿na, a z czym nie powinno siê ³¹czyæ chleba. Innymi
s³owy - co najlepiej po³o¿yæ na kromkê? Ka¿dy rodzaj pieczywa jest kwasotwórczy, dlatego nale¿y go ³¹czyæ z tymi produktami, które s¹ zasadotwórcze. Zasadotwórcze s¹ owoce,
warzywa i mleko. Powinniœmy wiêc ³¹czyæ je z chlebem, aby
zrównowa¿yæ jego kwasotwórcze oddzia³ywanie.
Kupuj¹c chleb zwracajmy uwagê na to, aby rzeczywiœcie
by³ to wartoœciowy bochenek, a nie nafaszerowany ulepszaczami, polepszaczami i konserwantami wyrób chlebopodobny. Niestety, w dzisiejszych czasach nie jest to proste zadanie. Musimy wiedzieæ, ¿e w naszym kraju nie ma czegoœ takiego, jak obowi¹zuj¹ca prawnie definicja chleba. Przepisy okreœlaj¹, co powinny w sobie zawieraæ, np. mas³o i czekolada,
tak, aby mog³y siê tymi nazwami szczyciæ. Chleb takich okreœleñ nie ma, wiêc w praktyce ka¿dy mo¿e wsypaæ dowolne
sk³adniki do ciasta i nazywaæ to chlebem; nawet gips budowlany jest dopuszczony jako dodatek!
Prawda o „œwie¿ym” pieczywie z supermarketów jest szokuj¹ca. Klientów kusi siê nazwami w rodzaju „ciep³e”, „chrupi¹ce”, „prosto z pieca”, podczas gdy w wiêkszoœci przypadków taki „chleb z pieca” to specjalnie mro¿ona masa, która
najpierw czeka do roku czasu w magazynie, a dopiero potem
trafia do pieczenia. A z czego jest produkowane? Oj, lista jest
d³uga! W jednej œwie¿utkiej bu³eczce mo¿e siê znaleŸæ a¿ 30
sk³adników. Czasami, jeœli uda siê znaleŸæ etykietê informuj¹c¹, to wœród sk³adników mo¿na wypatrzeæ coœ, co siê nazywa L-cysteina (E920). Jest to aminokwas, który dodaje siê do
m¹ki chlebowej, aby ciasto by³o miêkkie i ci¹gliwe. Zazwyczaj substancja ta powstaje ze zbó¿, ale nie jest to tania metoda, wiêc szukano innego Ÿród³a. Naukowcy odkryli, ¿e Lcysteinê mo¿na otrzymaæ np. z piór kaczek albo z jeszcze
tañszego odpadu – ludzkich w³osów odbieranych z salonów
fryzjerskich (ludzkie w³osy s¹ jednym z najbogatszych Ÿróde³

Wiosna, Wokó³
ach, to ty!
Choæ za oknem jeszcze œnieg, to jednak w powietrzu
czuæ wiosnê. W tym miesi¹cu przychodzi ju¿ oficjalnie.
Dzieñ jest d³u¿szy i jakby trochê wiêcej chêci do ¿ycia. Na
t¹ prawdziw¹, zielon¹, ukwiecon¹ musimy jeszcze poczekaæ, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby na naszych parapetach zagoœci³y jej namiastki. Tak wiêc w pierwszej kolejnoœci w piwnicach i spi¿arniach (a kto nie ma, to na sklepowych pó³kach) szukamy cebuli, buraków i pietruszki, które
zaczê³y ju¿ puszczaæ m³ode pêdy. Takie warzywa sadzimy w
skrzyneczkach i ustawiamy na oknie. Ju¿ po kilku dniach
bêdzie mo¿na korzystaæ z tak wyhodowanych witamin. Szczypiorek do twaro¿ku, liœcie buraków do sa³atki, a pietruszka
do zupy.
Teraz jest najlepszy czas do tego, aby zacz¹æ wysiewaæ
nasiona na rozsady. W po³owie marca mo¿na ju¿ siaæ pomidory, kwiaty i zio³a. Gdy przyjdzie czas prac w ogrodzie, naszej kieszeni na pewno ul¿y, jeœli nie bêdziemy musieli ka¿dej
sadzonki kupowaæ w centrum ogrodowym. Teraz jest dobry
czas na to, aby zacz¹æ planowaæ nasadzenia. Nawi¹zuj¹c do
zesz³orocznego tekstu
o rabatach kwiatowo-warzywnych zachêcam, aby
pomyœleæ, jakie warzywa
posadziæ poœród kwiatów
(lub te¿ jakie kwiaty poœród warzyw). Bez wzglêdu na posiadany area³,
czy to wielki ogród z polem, czy te¿ kilka doniczek
na balkonie, warzywa nie
doœæ, ¿e bêd¹ stanowi³y
piêkne urozmaicenie, to
jeszcze wzbogac¹ nasz¹
dietê.
W M³ynie przygotowania do wiosny ruszy³y
pe³n¹ par¹. Na parapetach
stanê³o mnóstwo doniczek i skrzynek, pierwszy
na powierzchni pojawi³ siê nagietek i trzeba go bêdzie pikowaæ do ma³ych doniczek. Pierwsze zbieranie szczypiorku ju¿
by³o, a buraki - jak widaæ na zdjêciu - ju¿ siê nadaj¹ do tego,
permarketów. W³os
siê je¿y na g³owie na
sam¹ myœl.
Ale nie ma co
straszyæ takimi informacjami, choæ
trzeba mieæ œwiadomoœæ, co trafia na
nasze sto³y. Wracaj¹c do tego, ¿e kwasotwórczy chleb nale¿y ³¹czyæ z zasadotwórczymi produktami, podajê przepis
na prost¹ pastê do
chleba z ziaren s³onecznika i pieczonej

tego aminokwasu).
W Chinach zaczêto stosowaæ j¹ na szerok¹ skalê. Oczywiœcie, fabryki nie chwal¹ siê tym, jaki proces produkcyjny
stosuj¹. Co gorsza, polepszacz z ludzkich w³osów
trafia równie¿ do Europy
i bardzo prawdopodobne
jest to, ¿e mo¿emy go spotkaæ w³aœnie w g³êboko
mro¿onym pieczywie z su-
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papryki.
Sk³adniki: 300 gram ziaren s³onecznika ³uskanego,
3 du¿e papryki czerwone, 100 gram koncentratu pomidorowego, czubata ³y¿eczka curry, 6 ³y¿ek oleju, ³y¿eczka
soli, szczypta pieprzu, kilka ³y¿ek przegotowanej wody.
S³onecznik zalewamy litrem gor¹cej wody na 3 godziny.
(mo¿na te¿ na noc). Paprykê pieczemy w mocno nagrzanym piekarniku przez pó³ godziny, a¿ poczernieje. Wtedy obieramy j¹ ze skóry. Wszystkie sk³adniki wrzucamy
do melaksera lub blendera i miksujemy do uzyskania g³adkiej masy. Je¿eli masa jest bardzo gêsta, dolewamy przegotowanej wody, aby uzyskaæ konsystencjê pozwalaj¹ca na swobodne rozsmarowywanie na chlebie. Przek³adamy do s³oików i przechowujemy w lodówce.
¯yczê zdrowego i smacznego - Piotr Bigus

m³yna

¿eby je dodaæ do sa³atki. Przywo³ajmy wiêc wiosnê, robi¹c jej
miejsce na naszych parapetach.
Piotr Bigus

FINTIKLUSZKI- folkowe okruszki
13 lutego o godz. 15.00 odby³ siê na
„Izerskiej £¹ce” spektakl teatralny dla
dzieci, choæ doroœli tak¿e dobrze siê bawili.
Przyjecha³ do nas Wêdrowny Teatr Lalkarski „Ma³e Mi”, wierny tradycji wêdrownych
opowiadaczy, ze spektaklem FINTIKLUSZKI - to folkowe okruszki, czyli drobiazgi (teatr S³awy Tarkowskiej, absolwentki Wydzia³u Sztuki Lalkarskiej Akademii Teatralnej, dyplomowanej bajkoterapeutki).
Spektakl trwa³ 45 minut (godzina lekcyj-

45 min.).
26 marca - „Bali” (ok. 50 min.).
2 kwietnia - „Mami Fatale” (ok. 45 min.).
9 kwietnia - „Legenda Zorro” (1,5 godz.).

nych motanek, w zabawê zaanga¿owa³y siê
nie tylko dzieci, ale równie¿ doroœli.
Zainteresowanie spektaklem i warsztatami by³o ogromne, miejsca zarezerwowane
by³y co do jednego, a nawet wiêcej; czêœæ
osób siedzia³a na schodach i pod³odze, co
nikomu w niczym przeszkadza³o, zw³aszcza
¿e dzieci z przyjemnoœci¹ zasiad³y na dywanie blisko sceny i aktorów. Mamy nadziejê,
¿e Teatr Ma³e Mi znowu niebawem nas odwiedzi.

Dla widzów doros³ych

Repertuar
Poranki dla najm³odszych
sobota godz. 1000
12 marca - „Kopciuszek” (ok. 1,5 godz.).
19 marca - „La linea” (18 odcinków, ok.

Sobota 19 marca, godz. 1530 - „Pianista”, dramat wojenny, re¿. R. Polañski,
prod. Francja, Niemcy, Polska, Wielka
Brytania.
Czwartek 24 marca, godz. 2000 - „Dzikie gêsi”, film sensacyjno-szpiegowski,
prod. Szwajcaria, Wielka Brytania.
Czwartek 7 kwietnia, godz. 2000 - „Jasminum”, doskona³a polska komedia obyczajowa w re¿. Jana Jakuba Kolskiego.
W marcu nie wybieramy filmu spoœród
zaproponowanych tytu³ów, a kolejny wybór zaplanowaliœmy na 27 kwietnia, oferuj¹c nastêpuj¹ce tytu³y: „Noc na ziemi”,
„Sanatorium pod klepsydr¹”, Uwik³anie”,
„WiedŸmin”, „Rejs”, „Ma³a wielka mi³oœæ”.
UWAGA! Aktualny repertuar mo¿na
sprawdziæ w zak³adce „k¹cik filmowy” na Izerskiej £¹ce (na stronie miasta
swieradowzdroj.pl)

Poznawanie Wszechœwiata

na) i œwietnie wpasowa³ siê w klimat Centrum
Edukacji Ekologicznej. Scenografia by³a niezwykle ciekawa i tajemnicza i tylko z naturalnych (ekologicznych) materia³ów. Po spektaklu aktorzy przeprowadzili ze wszystkimi
zainteresowanymi warsztaty robienia motanek (fot. powy¿ej). Motanki to s³owiañskie
lalki, wywodz¹ce siê z wielowiekowej tradycji ludowej, lalki, które spe³niaj¹ marzenia.
Rytua³ tworzenia motanek zak³ada u¿ywanie tylko i wy³¹cznie naturalnych materia³ów
– tkanin, drewna czy zió³. Motankê robi siê
rêcznie, bez u¿ycia igie³, bez przeszyæ, tylko
ze skrawków materia³ów, tasiemek, które mocowane s¹ wy³¹cznie poprzez wi¹zanie. Zabawa by³a doskona³a. Powsta³o du¿o piêkW czasie ferii zimowych Izersk¹ £¹kê odwiedzi³o 156 osób (ogó³em
goœciliœmy blisko 10.000
osób). W marcu rozpoczynamy pracê na ³¹ce wokó³
obiektu i szukamy chêtnych kochaj¹cych pracê w
ogrodzie, gotowych przy³¹czyæ siê do wspólnej pracy, aby ogród na „Izerskiej
£¹ce” by³ miejscem nie
tylko piêknym, ale przede
wszystkim przyjemnym,
do którego chcia³oby siê
wracaæ.

Centrum Edukacji Ekologicznej NATURA 2000 „Izerska £¹ka”
zaprasza od wtorku do soboty w godz. 1000-1600 (ostatnie wejœcie o 1500).
Zajêcia w Centrum prowadzone s¹ w formie prezentacji, trwaj¹ 45 minut
i sk³adaj¹ siê z trzech elementów:
 pierwsza czêœæ dotyczy ochrony ciemnego nieba nad Górami Izerskimi
(problem zanieczyszczenia sztucznym œwiat³em),
 druga dotyczy ochrony pszczó³ (obserwacja pszczó³ w edukacyjnym ulu),
 trzecia - to piêkny film o Górach Izerskich i Pogórzu Izerskim pt.
„Przyroda Nadleœnictwa Œwieradów”.

11 lutego o godz. 1700 na Izerskiej
£¹ce odby³y siê niezwykle interesuj¹ce wyk³ady astronomiczne z cyklu
„Poznajemy Cia³a Niebieskie”. Astronomowie mówili z pasj¹, a prezentacje by³y pe³ne piêknych zdjêæ. Pan
Grzegorz zaanga¿owa³ pomocników
do przeprowadzenia eksperymentu
œwietlnego, dwóch ch³opców z widowni, którzy ucz¹c siê doskonale siê
przy tym bawili.
Pierwszy wyk³ad dotyczy³ Plutona i nosi³ tytu³ „Na krañcach œwiata".
Najnowsze odkrycia dotycz¹ce Plutona, dokonane za pomoc¹ sondy New
Horizons, przedstawi³a astronom dr
Joanna Molêda-¯akowicz (dzieñ
wczeœniej ten sam wyk³ad zosta³ poprowadzony dla dzieci ze œwietlicy
„Ul” w Œwieradowie).
Drugi wyk³ad godzinê póŸniej pt.
„Zorze Polarne” prowadzi³ mgr Grzegorz
¯akowicz (na zdjêciu) – fizyk, koordynator
Szkolnych Warsztatów Astronomicznych,
wspó³twórca œcie¿ki dydaktycznej przedsta-

Miodem sytni
5 marca zakoñczy³ siê kurs pszczelarski
odbywaj¹cy siê w weekendy od grudnia 2015
r. na Izerskiej £¹ce. Bra³o w nim udzia³ prawie
20 osób, które otrzyma³y certyfikaty ukoñczenia kursu, ale przede wszystkim zdoby³y

wiaj¹cej model Uk³adu S³onecznego (miêdzy
Orlem a Chatk¹ Górzystów).
Niestety pogoda uniemo¿liwi³a nocne
ogl¹danie nieba przez teleskopy.
wiedzê umo¿liwiaj¹c¹ za³o¿enie i prowadzenie w³asnej pasieki. Na wiosnê wystartujemy
z kursem pszczelarskim praktycznym. Proszê
o kontakt okolicznych pszczelarzy - jeœli s¹
zainteresowani przyjêciem „praktykantów”
do pracy w swojej pasiece - pod nr tel. 75 617
14 45 (lub mailem).

Jesteœ zainteresowany nowym filmem
na „Izerskiej £¹ce”?
Informujemy, i¿ k¹cik kinowy na „Izerskiej £¹ce" odwiedzi³o ju¿ blisko 1.100 osób
i cieszy siê on coraz wiêkszym zainteresowaniem. Filmy mamy doskona³e, jednak
nowych tytu³ów wci¹¿ w repertuarze nie
ma. Jeœli jesteœ zainteresowany kupnem
nowego filmu, hitu ekranowego, i udostêpnieniem go w naszej piêknej, nowoczesnej sali kinowej dla mieszkañców Œwieradowa lub np. dla w³asnych goœci, zadzwoñ pod nr 75 617 14 42 lub napisz k.rzeczkowska@swieradowzdroj.pl
Jeden oficjalny pokaz to koszt od 500
do 900 z³.
Dziêkujemy za wsparcie naszej kinowej inicjatywy.
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Wychowawcy zaanga¿owani,
uczniowie najedzeni, rodzice zadowoleni
Œniadanie to bardzo wa¿ny posi³ek, wie to ka¿dy. Niestety, wiedza i praktyka bardzo czêsto nie maj¹ nic wspólnego.
Rano jedni chc¹ spaæ do ostatniej chwili, inni zaraz po przebudzeniu nie maj¹ apetytu, a jeszcze inni wol¹ kupiæ coœ
w sklepie, co niekoniecznie musi byæ zdrowe.
Tak te¿ by³o i w naszej szkole do stycznia 2015 roku. W³aœnie wtedy rozpoczêliœmy realizacjê bardzo trudnego zadania
– organizacji drugiego œniadania dla naszych uczniów. Przygotowywaliœmy siê do tego ju¿ od wakacji, kiedy tworzony
by³ program zdrowotny „Grunt to zdrowie” (w³aœnie w ramach tego programu wszyscy uczniowie spo¿ywaj¹ ju¿ ponad rok œniadanie). Przeprowadzone wczeœniej ankietowanie
wykaza³o, ¿e mniej wiêcej po³owa dzieci dwa-trzy razy
w tygodniu przychodzi do szko³y bez drugiego œniadania,
i to by³ dostateczny powód do podjêcia dzia³añ, nazwijmy je
„œniadaniowych”.
Wspólnie z organem prowadz¹cym poszukiwaliœmy rozwi¹zañ, które umo¿liwia³yby nam finansowanie przez gminê
jednakowego dla wszystkich uczniów posi³ku. Nie by³o to
³atwe, ale czy to pierwszy raz Œwieradów przeciera szlaki dla
innych, tworz¹c coœ, co innym wydaje siê niemo¿liwe?
W koñcu siê uda³o i Rada Miasta podjê³a uchwa³ê, która
da³a nam zielone œwiat³o. W tym czasie, w szkole, tworzony
by³ zak³ad ¿ywieniowy, opracowywany HACCAP, by sanepid wyda³ decyzjê umo¿liwiaj¹c¹ przygotowywanie œniadania. By³a to jedyna mo¿liwoœæ, aby gminie uda³o siê finansowaæ to zadanie. Po zebraniu ofert okolicznych dostawców
ustaliliœmy, ¿e œniadanie powinno kosztowaæ 1,50 z³otych.
Przy tym mia³o byæ zgodne z wymogami Ministerstwa Zdrowia, a wiêc zawieraæ produkty dopuszczone rozporz¹dzeniem,
sanepidu – œniadanie musia³o byæ przygotowane w okreœlonych warunkach i sk³adaj¹ce siê z dopuszczonych produktów, i burmistrza – byæ smaczne dla uczniów, a produkty u¿ywane do jego przygotowania mia³y byæ najwy¿szej jakoœci.
Po zebraniu ofert zainteresowanych oferentów rozpoczê³y siê kalkulacje, negocjacje, a¿ w koñcu dostawca zosta³
wybrany. I tak 7 stycznia 2015 roku machina ruszy³a. Ka¿dego dnia, wczesnym rankiem, pan Jacek przywozi œwie¿utkie
produkty, z których przeszkolone pracownice szko³y przygotowuj¹ ten wa¿ny posi³ek. Ka¿da bu³ka pakowana jest do
osobnego woreczka. Wprowadziliœmy równie¿ osobn¹ dietê
dla dzieci chorych.
Pocz¹tkowo, dla ogó³u uczniów, bu³ki by³y smarowane
Delm¹ i ok³adane ró¿nego rodzaju wêdlin¹ lub ¿ó³tym serem,
a poniewa¿ skrupulatne, comiesiêczne wyliczenia pokaza³y,

¿e mieœcimy siê w zaplanowanych kosztach, z czasem wprowadziliœmy na sta³e: dwa razy w tygodniu bu³kê pszenn¹
z jogurtem, dwa razy w tygodniu bu³kê razow¹ z nasionami,
posmarowan¹ mas³em ose³kowym z polêdwic¹, a raz bu³kê
pszenn¹ z mas³em i ¿ó³tym serem. Dodatkowo uczniowie mog¹
bez ograniczeñ piæ niegazowan¹, jodowan¹ wodê mineraln¹,
z dystrybutorów ustawionych na parterze i na piêtrze szko³y.
Œniadanie w szkole spo¿ywane jest w oddzia³ach szkolnych na drugiej przerwie, a w oddziale przedszkolnym o godzinie 1000. W tym czasie uczniowie oraz wychowankowie oddzia³u spotykaj¹ siê w swojej klasie z wychowawc¹
lub wyznaczonym nauczycielem i razem zjadaj¹ posi³ek. Jest
to bardzo wa¿ny czas w ci¹gu dnia. Wtedy to kszta³towane
s¹ zasady kulturalnego spo¿ywania posi³ku. Wychowawcy
nazywaj¹ tê przerwê magiczn¹. Mówi¹, ¿e teraz i oni mog¹
w spokoju spo¿yæ swoje drugie œniadanie, a przy okazji porozmawiaæ z uczniami. Z kolei uczniowie tak bardzo przyzwyczaili siê do sta³ej godziny posi³ku, ¿e w przypadku zmian
organizacyjnych, które zdarzaj¹ siê zaledwie kilka razy w roku,
wrêcz upominaj¹ siê o nie.
Jak ka¿de zadanie realizowane w szkole, równie¿ i to jest
systematycznie monitorowane i doskonalone. Systematycznie równie¿ pytamy uczniów i ich rodziców o opinie na temat
sposobu organizacji drugiego œniadania. Podobnie uczyniliœmy w ostatnim czasie. Tym razem, tak jak przed wprowadzeniem dodatkowego posi³ku, przeprowadziliœmy ankietowanie uczniów, rodziców, wychowawców klas oraz pracowników obs³ugi.
Uczniów zapytaliœmy, czy chêtnie zjadaj¹ drugie œniadanie, a jeœli nie, to dlaczego. Okaza³o siê, ¿e na 85 uczniów,
którzy wype³nili ankietê, tylko troje zjada je niechêtnie. Jako
przyczynê podali: brak ogórka lub pomidora, to, ¿e bu³ka jest
razowa, a tak¿e brak uczucia g³odu po zjedzeniu œniadania
w domu. Jest to bardzo dobry wynik. Tym bardziej, ¿e po
negocjacjach uczniowie zgodzili siê na wprowadzenie bu³ki
razowej dwa razy w tygodniu. Niestety, mimo chêci nie mo¿emy wprowadziæ do posi³ku pomidora ani sa³aty. Nie pozwalaj¹ na to przepisy.
Rodziców poprosiliœmy o ocenê organizacji tego posi³ku,
a tak¿e odpowiedzi na dwa pytania: czy ich dziecko zjada
œniadanie w szkole i czy nadal powinno byæ organizowane
jednakowe œniadanie dla wszystkich uczniów. Na ankietê
odpowiedzia³o 82 rodziców, z tego 72 bardzo dobrze oceni³o
organizacjê œniadania, a 10 dobrze. Niemal¿e komplet rodziców uwa¿a, ¿e wszyscy uczniowie powinni spo¿ywaæ jedna-

Uwaga
na kruczki
Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Lubaniu –
Agnieszka Cichoñ ju¿ niejednokrotnie informowa³a mieszkañców naszego powiatu przed nieuczciwym dzia³aniem niektórych firm telekomunikacyjnych. Jednak w dalszym ci¹gu do biura rzecznika zg³aszaj¹ siê konsumenci, którzy
padli ofiar¹ tych¿e dzia³añ. Obecnie na rynku powstaje coraz wiêcej firm telekomunikacyjnych, które œwiadcz¹ us³ugi stacjonarne. Niestety, sposób pozyskiwania klientów nie
zawsze jest uczciwy, co wynika z relacji osób pokrzywdzonych.
Nieuczciwy proceder pozyskiwania abonentów przedstawia siê zazwyczaj w podobny sposób. Handlowcy z tych firm

dokoñczenie na str. 15
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. 7 30 –15 30
w Starostwie Powiatowym w Lubaniu, pok. 38 (I p.).
Porady udzielane s¹ równie¿ telefonicznie pod nr.
tel. 75 64 64 359 oraz mailem:
konsumenci@powiatluban.pl
Podsumowuj¹c, mogê z pe³n¹ odpowiedzialnoœci¹ powiedzieæ, ¿e jednakowe œniadanie dla wszystkich uczniów to
bardzo dobry pomys³. Doceniony zarówno przez uczniów,
rodziców, jak i wszystkich pracowników szko³y. Czujemy siê
bardzo wyró¿nieni, ¿e to w³aœnie nasi uczniowie mog¹ tego
doœwiadczaæ.
Nie by³oby to mo¿liwe bez uporu burmistrza Rolanda
Marciniaka, postawy Rady Miasta, z przewodnicz¹c¹ Wiolett¹ Urbañczyk na czele, wsparcia Jolanty Bobak z UM, elastycznoœci Jacka Ostrowskiego, w³aœciciela sklepu w Or³owicach i naszego dostawcy, oraz pañ: Eli Bieræ i Kasi Koæmy,
które zawsze na czas szykuj¹ pyszne œniadanie. Podziêkowania nale¿¹ siê równie¿ wychowawcom i nauczycielom, którzy
czuwaj¹ nad bezpoœredni¹ realizacj¹ zadania.
Dyrektor szko³y - Ma³gorzata Gettner

Czerniawska bu³a (z polêdwic¹)
i œwieradowska figa (z makiem)
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kowe œniadanie w szkole (dziœ tylko dwoje rodziców uwa¿a
inaczej, podczas gdy w listopadzie 2014 roku uwa¿a³o tak
troje). Równie du¿a grupa ankietowanych potwierdzi³a chêtne zjadanie posi³ku przez swoje dziecko.
Takie same pytania zadaliœmy wychowawcom klas, którzy jednog³oœnie stwierdzili, ¿e œniadanie nadal powinno byæ
organizowane. Wysoko ocenili oni równie¿ jego organizacjê.
Z kolei pracowników obs³ugi zapytaliœmy, czy zdarzaj¹
siê przypadki wyrzucania lub pozostawiania przez uczniów
niezjedzonego drugiego œniadania. Panie sprz¹taj¹ce stwierdzi³y, ¿e takie przypadki nie wystêpowa³y, a nasz konserwator wskaza³ na najwy¿ej jeden w ci¹gu kwarta³u przypadek
pozostawienia œniadania.

Od redakcji: Cieszy inicjatywa czerniawskiej szko³y, w dodatku zrealizowana bez dodatkowego zatrudnienia, martwi zaœ g³uche milczenie,
jakie wokó³ bu³ek zapad³o w szkole œwieradowskiej. Jak to mo¿liwe, ¿e
w 14. miesi¹cu dowo¿enia bu³ek uczniom SP nr 2 - w Miejskim Zespole Szkó³ nikt siê o nie nie upomina? Ani kierownictwo szko³y, ani radni,
ani urzêdnicy gminni, ani rodzice, którym chyba najbardziej powinno
zale¿eæ na tym, by ich dzieci zjad³y drugie œniadanie pod pe³n¹ nauczycielsk¹ kontrol¹! Bo rodzice dzieci czerniawskich, które przez pó³ roku
ju¿ zagustowa³y w smacznie przyrz¹dzanych bu³kach, a które przesz³y
do gimnazjum, wci¹¿ zadaj¹ niewygodne pytania, nie uzyskuj¹c wszak¿e satysfakcjonuj¹cych odpowiedzi. Nie tylko nie wiadomo zatem, dlaczego bu³ek w œwieradowskiej szkole dot¹d nie ma, ale nawet nie ma
przekonuj¹cych zapewnieñ, ¿e pojawi¹ siê w daj¹cej siê przewidzieæ
perspektywie. (aka)
Restauracja „Czarny Potok” zaprasza w ka¿dy poniedzia³ek i œrodê w godz. 1200-1400 na sta³¹ wystawê poœwiêcon¹ historii Czerniawy. Bêdzie to nawi¹zanie do podobnej
ekspozycji sprzed 7 lat, gdy zaprezentowanych zosta³o 260
starych widokówek z kolekcji Jakuba, Dawida i Jerzego
B³aszczyków z Wroc³awia. Obecny zbiór liczy ju¿ 760 starych pocztówek, które dla polepszenia odbioru zosta³y zeskanowane i pokazywane s¹ na ekranie monitora (podobnie jak stare foldery i mapy).

najpierw telefonicznie t³umacz¹, ¿e s¹ „przedstawicielami telekomunikacji b¹dŸ „pracuj¹ w firmie telekomunikacyjnej”
i dla sta³ych klientów oferuj¹ tañszy abonament. Nie precyzuj¹ natomiast, jaki dok³adnie podmiot gospodarczy reprezentuj¹ – w rozmowie z klientem nie operuj¹ nazw¹ firmy.
Nastêpnie do domu abonenta przyje¿d¿a kurier lub przedstawiciel handlowy z gotow¹ do podpisu umow¹. Konsumenci
nie czytaj¹c dokumentów, bazuj¹c na zapewnieniach przedstawicieli handlowych, podpisuj¹ wszystkie dokumenty bêd¹c przeœwiadczeni, ¿e dotycz¹ operatora telekomunikacyjnego, z którym dotychczas wi¹za³a ich umowa. Niestety, podpisuj¹ wówczas umowê terminow¹ z innym operatorem telekomunikacyjnym. Nastêpnie kontaktuje siê z nimi dotychczasowy operator z zapytaniem, dlaczego konsument wypowiedzia³ zawart¹ z nim umowê. Dopiero wtedy abonent uœwiadamia sobie, ¿e zawar³ umowê z innym, konkurencyjnym przedsiêbiorc¹ telekomunikacyjnym, a na podstawie tak zawartej
umowy dochodzi do zerwania umowy dotychczasowej i przeniesienia numeru do nowego dostawcy us³ug.
Bywa³y równie¿ sytuacje, kiedy konsumenci twierdzili, ¿e
umów z nowym operatorem nie podpisywali, a widniej¹cy na
umowie podpis nie zosta³ przez nich z³o¿ony. Wówczas zg³aszali do organów œcigania zawiadomienie o podejrzeniu pope³nienia przestêpstwa (podrobienie podpisu na umowie).
Warto równie¿ podkreœliæ, i¿ najczêœciej grup¹ docelow¹
nieuczciwych przedstawicieli handlowych s¹ osoby starsze
(najwiêksza grupa u¿ytkowników telefonów stacjonarnych),
których zbytnia ufnoœæ i otwartoœæ jest czêsto bezwzglêdnie
wykorzystywana.
Istot¹ problemu równie¿ jest to, i¿ wiêkszoœæ poszkodowanych osób nie czyta³a podpisywanych umów. Nale¿y pamiêtaæ, i¿ nieetyczne zachowanie przedsiêbiorcy lub jego
przedstawiciela wprowadzaj¹cego w b³¹d nie zwalnia abonenta z obowi¹zku zapoznania siê z dokumentami, pod którymi sk³ada swój podpis.
Bez wzglêdu na wiek, konsument posiadaj¹cy zdolnoœæ
do czynnoœci prawnych odpowiada za z³o¿one oœwiadczenie
woli i ponosi jego konsekwencje. Z³o¿enie podpisu na umowie oznacza akceptacjê warunków w niej przedstawionych,
nawet jeœli nie zapozna³ siê z jej treœci¹. W przypadku w¹tpliwoœci co do warunków przedstawionej oferty – konsument
musi pamiêtaæ, ¿e nie ma koniecznoœci podpisania umowy
w danej chwili.
Niemniej jednak ustawodawca przewidzia³ sytuacjê,
w której umowy zawierane na odleg³oœæ i poza lokalem przedsiêbiorstwa podpisywane s¹ przez konsumentów pochopnie
i pod presj¹ czasu, uniemo¿liwiaj¹c im zapoznanie siê z warunkami umowy w momencie jej podpisania. W takiej sytuacji konsument mo¿e w terminie 14 dni odst¹piæ od umowy
bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Warto pamiêtaæ, i¿ odst¹pienie od umowy nale¿y wys³aæ listem poleconym na adres przedsiêbiorcy. Zatem konsument od dnia
podpisania umowy ma 14 dni na dok³adne zapoznanie siê
z dokumentami oraz podjêcia decyzji odnoœcie korzystania
z us³ug nowego operatora.“
Abonent, który czuje siê oszukany i poszkodowany przez
podstêpnego operatora, mo¿e napisaæ do dostawcy us³ug
oœwiadczenie o uchyleniu siê od skutków prawnych umowy
zawartej pod wp³ywem b³êdu, powo³uj¹c siê na art. 84 kodeksu cywilnego. Niemniej ciê¿ar dowodowy odnoœnie okolicznoœci zawarcia umowy spoczywa na konsumencie.
Apelujê szczególnie do osób starszych, aby nie podpisywa³y umów, bazuj¹c wy³¹cznie na ustnych zapewnieniach
akwizytora czy przedstawiciela handlowego, oraz o dok³adne
sprawdzanie nazwy firmy, która widnieje na umowie. Jeœli nie
jesteœmy w stanie zrozumieæ treœci umowy – mo¿na wówczas
zg³osiæ siê do rzecznika, aby skonfrontowaæ, czy to, co us³yszeliœmy, ma swoje odzwierciedlenie w tym, co jest na piœmie.
Oczywiœcie, nie mo¿na zwlekaæ z wyjaœnieniem takiej sprawy,
aby nie up³yn¹³ nam termin 14 dni na ewentualne odst¹pienie
od umowy bez podania przyczyny, poniewa¿ po up³ywie tego
terminu rezygnacja z umowy zawartej pod wp³ywem b³êdu
bêdzie znacznie trudniejsza lub niemo¿liwa bez ponoszenia
konsekwencji finansowych.
Osoby, które zosta³y oszukane przez nieuczciwych
sprzedawców skorzystaæ mog¹ z bezp³atnych porad prawnych Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
Agnieszka Cichoñ

Finisz podatkowy
Szybki PIT - to kampania informacyjna Ministerstwa Finansów, która wspiera podatników przy rozliczeniu rocznego zeznania podatkowego (PIT). Akcja odbêdzie siê ju¿ po
raz ósmy i obejmie swoim zasiêgiem ca³¹ Polskê. Rozpoczê³a
siê 19 lutego, a zakoñczy dwa tygodnie po zamkniêciu okresu rozliczeniowego, który w tym roku up³ywa 2 maja.
W ramach kampanii MF przygotowa³o dla podatników
wiele narzêdzi, które pomog¹ im w wype³nieniu tego obowi¹zku. Bêd¹ to miêdzy innymi, tradycyjne ju¿, dni otwarte
we wszystkich urzêdach skarbowych w Polsce, wyd³u¿one
godziny pracy pod koniec kwietnia i dy¿ury telefoniczne ekspertów. Akcja bêdzie te¿ obecna na Facebooku. Wzorem ubieg³ego roku stworzono równie¿ specjaln¹ aplikacjê, dziêki której podatnicy bêd¹ mogli szybko i ³atwo zadaæ pytanie, na
które otrzymaj¹ fachow¹ odpowiedŸ.
Szybki PIT w swojej nazwie nawi¹zuje do faktu, ¿e sk³adaj¹c PIT przez internet mo¿na zrobiæ to naprawdê szybko.
Dodatkowo jest to proste i bezpieczne, a jednoczeœnie oszczêdza czas i pieni¹dze. Nie trzeba przy tym drukowaæ formularza, wype³niaæ go odrêcznie czy kupowaæ znaczka pocztowego.
W ramach tegorocznej akcji resort finansów przygotowa³
dla podatników wiele udogodnieñ oraz narzêdzi u³atwiaj¹cych rozliczenia:
 11-13 marca w najpopularniejszych centrach handlowych w najwiêkszych miastach w Polsce bêdzie mo¿na skorzystaæ z punktów rozliczeñ. Dziêki nim ka¿dy podatnik bêdzie móg³ w przerwie miêdzy zakupami wys³aæ swój PIT przez
Internet (w Jeleniej Górze - Galeria Nowy Rynek);
 16 kwietnia we wszystkich urzêdach skarbowych zostan¹ zorganizowane dni otwarte, podczas których pracownicy administracji podatkowej bêd¹ pomagaæ podatnikom
przy sk³adaniu PIT-ów;
 w urzêdach bêd¹ dostêpne specjalne stanowiska komputerowe, umo¿liwiaj¹ce wys³anie deklaracji drog¹ interne-

tow¹;
 w Ministerstwie Finansów oraz w urzêdach skarbowych bêd¹ odbywaæ siê dy¿ury telefoniczne, w czasie których eksperci odpowiedz¹ na pytania podatników – ich terminy bêdê podawane na bie¿¹co;
 w ostatnich dniach kwietnia, gdy jak co roku panuje
wzmo¿ony ruch w urzêdach, wszystkie urzêdy skarbowe bêd¹
pracowaæ d³u¿ej – terminy tak¿e bêdê podawane na bie¿¹co;
Przypominamy, ¿e 30 kwietnia jest dniem wolnym od
pracy (sobota), dlatego te¿ ostatni dzieñ sk³adania zeznañ
przypada na 2 maja.
Naczelnik Urzêdu Skarbowego w Lubaniu informuje, i¿
w w trzech gminach powiatu lubañskiego utworzone zostan¹
punkty wysy³ania zeznañ drog¹ elektroniczn¹, w których przy
wsparciu pracowników US bêdzie mo¿na szybko i prawid³owo wype³niæ obowi¹zek rozliczenia siê z osi¹gniêtych dochodów. W ŒWIERADOWIE ZAPRASZAMY DO IZERKI
10 MARCA W GODZINACH 1000-1400.
Przypominamy jednoczeœnie, ¿e do prawid³owego z³o¿enia zeznañ za rok 2015 niezbêdne bêdzie posiadanie dokumentów otrzymanych od p³atników (np. PIT-11, PIT- 8C , PIT40, PIT-R ) oraz danych dotycz¹cych odliczanych ulg podatkowych.
Do wys³ania zeznañ elektronicznie potrzebne s¹ dane
autoryzuj¹ce - z zeznañ za rok 2014 przychody z wiersza
razem: PIT-28 poz. 42 lub PIT-36 poz. 86 albo poz. 133, je¿eli
w zeznaniu za 2014 rok podatnik wystêpowa³ jako ma³¿onek,
lub PIT-36L poz. 13 lub poz. 18 lub PIT-37 poz. 64 albo poz.
95, je¿eli w zeznaniu za 2014 rok podatnik wystêpowa³ jako
ma³¿onek, lub PIT-38 poz. 24 lub PIT-39 poz. 20 lub PIT-40
poz. 53 lub PIT-40A poz. 33. W przypadku, gdy za rok 2014
nie zosta³o z³o¿one ¿adne z zeznañ lub rocznych obliczeñ
podatku za rok 2014, nale¿y wpisaæ wartoœæ „0” (zero).
W przypadku wspólnego zeznania dane autoryzuj¹ce
podaje osoba wymieniona w sk³adanym za rok 2015 zeznaniu
jako pierwsza (podatnik).
W zwi¹zku z powy¿szym w miarê mo¿liwoœci osoby chc¹ce skorzystaæ z tej formy winny posiadaæ powy¿sze dane ze
sob¹. (opr. aka)

Rodzina 500+ Szlachetne
1 kwietnia br. wejdzie w ¿ycie ustawa z 11 lutego 2016
roku o pomocy pañstwa w wychowywaniu dzieci. Ustawa
wprowadza w ¿ycie program „Rodzina 500 plus”, w ramach
którego rodzice bêd¹ otrzymywaæ 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 przekroczy 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 ustalany bêdzie tak samo jak do zasi³ku rodzinnego. Rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowiæ bêd¹ 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 przys³ugiwaæ bêdzie do ukoñczenia przez dziecko 18. roku ¿ycia.
Wnioski o ustalenie prawa do œwiadczenia wychowawczego bêdzie mo¿na sk³adaæ od 1 kwietnia 2016 roku
w Miejskim Oœrodku Pomocy Spo³ecznej w Œwieradowie-Zdroju. Druki wniosków bêdzie mo¿na pobieraæ w Oœrodku od 24
marca br.
Jeœli wniosek o œwiadczenie wychowawczego zostanie
z³o¿ony w ci¹gu pierwszych 3 miesiêcy, rodzice dostan¹ wyrównanie œwiadczenia wstecz od 1 kwietnia.
Wiêcej informacji o œwiadczeniu wychowawczym dostêpnych jest na stronie internetowej BIP tut. Oœrodka http://
mopssd.nbip.pl/mopssd/ w zak³adce Rodzina 500PLUS.
AM

zdrowie...

PRZYCHODNIA NZOZ „UZDROWISKO
ŒWIERADÓW-ZDRÓJ” PRZY UL. PI£SUDSKIEGO 33 (GOPLANA), TEL. 75 78 20 745.
Placówka czynna od poniedzia³ku do pi¹tku
w godz. 800-1800. Laboratorium - poniedzia³ki,
œrody i pi¹tki w godz. 800-900.
Dr Artur Szulikowski: od poniedzia³ku do pi¹tku
w godz. 1000-1330 i 1500-1730; dr Micha³ Matwiejczuk: codziennie w godz. 800-1130; dr Justyna
Schmidt: poniedzia³ki, wtorki, czwartki i pi¹tki
w godz. 1400-1500, œrody w godz. 1600-1800.
Poradnie (po uprzedniej rejestracji) od poniedzia³ku do pi¹tku: rehabilitacyjna w godz. 800-1000 i reumatologiczna w godz. 1000-1200.
PRZYCHODNIA NZOZ „JO-MED” PRZY UL.
KORCZAKA 7, TEL. 75 78 16 168.
Od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 800-1800.
Dr Aziz Joya: poniedzia³ki, wtorki, œrody i pi¹tki w godz. 1000-1300, czwartki w godz. 1500-1730;
dr Rados³aw Tomaszewski: wtorki i pi¹tki w godz.
1600-1800; dr Ryszard Markowski: poniedzia³ki,
œrody i pi¹tki w godz. 1500-1700 oraz w czwartki
w godz. 900-1300; laryngolog dr Maciej Suchecki,
chirurg dr Dariusz Szulski oraz neurolog dr Aleksandra Œledziona - przyjmuj¹ wed³ug wywieszonych harmonogramów.
(opr. aka)
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Z Flinsem po zdrowie
„Marszobieg z Flinsem po Zdrowie” - to
cykl wycieczek pieszych organizowanych
przez SKKT PTTK „Œwieradowskie Or³y”
z myœl¹ o osobach, które chc¹ aktywnie spêdziæ czas. W roku 2015 odby³o siê 19 sobotnich wypraw, 5 kilkudniowych rajdów, nocne przejœcie G³ównego Szlaku Sudeckiego
od Szklarskiej Porêby do Œwieradowa,
udzia³ w odpuœcie œw. Wawrzyñca, patrona
przewodników sudeckich i ratowników
GOPR, na Œnie¿ce, Rodzinne i Miko³ajkowe Marsze na Orientacjê. £¹cznie œwieradowskich uczestników by³o 149 osób w wieku od 5 do 64 lat, w myœl has³a „Turystyka
³¹czy pokolenia”.
Podczas uroczystego spotkania, zorganizowanego 1 marca w Izerce, odby³o siê
podsumowanie zesz³orocznej edycji oraz wrêczenie medali i pucharów najaktywniejszym
„Wêdrusiom”.
Z³oty Puchar Flinsa otrzyma³y: Gra¿yna
Dering, El¿bieta Mitkiewicz i Agata Stonik.
Srebrny Puchar Flinsa przypad³ Idze Jurczak, Bogus³awie Franckiewicz i Kamilowi
Zarêbiñskiemu.
Br¹zowy Puchar Flinsa odebrali: Natalia
Czerwiñska, Weronika Niewiadomska i Han-

na Rutkowska.
Z³ote medale Flinsa powêdrowa³y do
Kacpra Piwowarka, Szymona Lachowicza,
Anny Jab³onowskiej i Dawida Jurczaka, srebrne zawis³y na szyjach Maksymiliana Zdunka, Filipa Marcinkowskiego, Michelle Dzier¿êgi, Danuty Kropid³owskiej, Oliwii Olkowskiej, Bruna Skrzyñskiego, Daniela Olkowskiego i Patryka Olkowskiego, a br¹zowe
„wywêdrowali”: Kacper Sawicz, Katarzyna
Salawa, Wojciech Pó³torak, Izabela Figa, Damian Chomiak, Marcin Ziemniak, Maria Salawa i Kornelia Wolska.
Gratulujê wytrwa³oœci i serdecznie dziêkujê Magdalenie Lonycz, Aleksandrze Kuklik, Gra¿ynie Dering, El¿biecie Mitkiewicz
i Bogus³awie Franckiewicz - za pomoc opiekunowi Ko³a i opiekê nad dzieæmi i m³odzie¿¹
podczas wycieczek.
Kolejn¹ edycjê „Marszobiegu z Flinsem
po Zdrowie 2016” uwa¿am za otwart¹.
Informacji na temat wycieczek nale¿y szukaæ na stronie miejskiej swieradowzdroj.pl,
a nastêpnie do³¹czyæ do naszej pozytywnie
zakrêconej grupy.
Teresa Fierkowicz

Flinsowe panie „pucharowe” i panny „pucharówny” na uroczystoœci podsumowuj¹cej ubieg³oroczne marszobiegi (z lewej spiritus movens ca³ego przedsiêwziêcia - T. Fierkowicz). Po minach widaæ, ¿e ¿adne
przeszkody nie powstrzymaj¹ ich przed udzia³em w tegorocznej edycji Flinsa.

SKI&SUN i Bia³y Kamieñ
promuj¹ Œwieradów. I to jak!
W dniach 26-28 lutego
Oœrodek SKI&SUN Œwieradów Zdrój oraz Hotel Medi&SPA Bia³y Kamieñ dumnie promowali swe firmy
oraz Œwieradów podczas
Miêdzynarodowych Targów Turystycznych we
Wroc³awiu w Hali Stulecia.
W tym roku uda³o siê zabraæ
na targi wagonik kolei gondolowej, który budzi³ niesamowite zainteresowanie
wœród zwiedzaj¹cych.
Nasze wspólne stoisko
odwiedzi³o ok. 2000 osób zainteresowanych turystyk¹
piesz¹, rowerow¹ oraz naszym regionem. W
planach mamy ju¿ kolejne wyjazdy promo-

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

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

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

cyjne m.in. na Dni Morza do Szczecina czy
Festiwal Biegowy w Krynicy-Zdroju. (SZW)

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

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

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

