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No, to w drogê!
Tu¿ przed balem gimnazjalnym kl. 3b, która - o czym mo¿na przeczytaæ na str.
11 - zdoby³a niemal komplet laurów do zdobycia (z oœmiu egzaminów przodowali
a¿ w siedmiu, oddaj¹c pola kl. 3a tylko w rozszerzonym jêzyku niemieckim), postanowi³a zrobiæ sobie seriê pami¹tkowych zdjêæ, a my na tych ³amach jedno z nich
prezentujemy. Ukoñczenie szko³y to jednak nie tylko bale, zdjêcia i zbieranie konfitur (nagród i wyró¿nieñ), ale tak¿e istotny moment na dokonanie powa¿nych wyborów mog¹cych zdecydowaæ o przysz³oœci. W pierwszym etapie - szko³a ponadgimnazjalna. Niezbadane s¹ - jak siê okazuje - decyzyjne œcie¿ki 16-latków. Jeszcze
w tamtym roku do Mirska wybiera³o siê a¿ 16 naszych absolwentów, podczas gdy
w tym roku - ledwie jeden! Natomiast najwiêkszym zaufaniem m³odzi obdarzyli
Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubañskiej (fot. poni¿ej), do którego wybiera siê a¿ 12 œwieradowian - niemal co trzeci absolwent, z tego
a¿ dziesiêcioro do zawodówki. Na pytanie sk¹d takie, a nie inne rozstrzygniêcia,
próbujemy daæ odpowied¿ na str. 11.

Poszed³ Marek
na jarmarek...

W niedzielne przedpo³udnie 7 sierpnia przy piêknej s³onecznej pogodzie zaludni³y siê oba zdrojowe
tarasy, na których roz³o¿y³o swe stoiska ponad 60 wystawców z ca³ego regionu. Wszystkich ich przyci¹gn¹³ kolejny Izerski Jarmark Ekologiczny, na który z kolei pospieszy³y t³umy zwiedzaj¹cych i kupuj¹cych. Imprezie towarzyszy³y konkursy na najlepsze wyroby i najciekawszy wystêp zespo³u ludowego,
o czym szczegó³owo informujemy na str. 10. Natomiast na str. 5 burmistrz R. Marciniak przybli¿a za³o¿enia funkcjonowania sta³ego jarmarku œwieradowskiego.

URZ¥D MIASTA Nie ma zrównowa¿onego rozwoju bez ludzi
ul. 11 Listopada 35
PARTER
(po spotkaniu DOBRY I Z£Y GOSPODARZ)

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

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

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

III PIÊTRO

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

UM ul. Pi³sudskiego 15

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

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

IZERSKA £¥KA
tel. 75 617 14 42
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CZARCI M£YN
tel. 75 78 45 325
czarcimlyn@
swieradowzdroj.pl

21 czerwca zorganizowa³em w Urzêdzie
Miasta otwarte spotkanie z Szymonem Surmaczem – przedsiêbiorc¹ spo³ecznym, konsultantem ds. rozwoju lokalnego, animatorem spo³ecznym, cz³owiekiem-orkiestr¹,
osiad³ym od kilku lat w pobliskim Wolimierzu. Celem wydarzenia by³o pokazanie
nieco innego spojrzenia na „rozwój” – s³owo, które tak czêsto jest u¿ywane w naszej
gminie.
Na spotkanie zaproszeni byli: burmistrz, urzêdnicy, radni oraz mieszkañcy. Stawi³ siê burmistrz,
trzech radnych (³¹cznie ze mn¹), jeden mieszkaniec
i jedna osoba spoza gminy. Spotkanie mia³o tak¹
formu³ê, ¿e prowadz¹cy nie dawa³ gotowych rozwi¹zañ, nie ocenia³, swoj¹ prelekcj¹ mia³ raczej sk³oniæ
do przemyœlenia pewnych rzeczy. Prelekcja zosta³a
oparta o prezentacjê multimedialn¹ maj¹ca zobrazowaæ, jak wa¿na jest rola mieszkañców w procesie
rozwoju gminy. Zosta³y pokazane ró¿ne modele,
wed³ug których gmina mo¿e siê rozwijaæ (lub nie.
Poszczególne modele mo¿na opisaæ w nastêpuj¹cych s³owach: „czekanie na cud”, „nie zmieniamy
nic, w³adzy jest dobrze”, „inwestorzy zrobi¹ nam roz-

wój” i „mieszkañcy rozwijaj¹ sw¹ gminê”. Mimo ¿e
prelegent nie przypasowa³ ¿adnego modelu do Œwieradowa, wszyscy od razu wiedzieli, do jakiego modelu przypasowaæ nasze miasto – rozwój egzogenny, czyli w oparciu o inwestorów.
Ka¿dy model mia³ opisane swe wady i zalety.

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

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

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

Zalet¹ modelu, wed³ug którego rozwija siê Œwieradów, jest niew¹tpliwie jego szybkoœæ. Niestety, ten
model ma te¿ ca³y szereg wad, które Œwieradów idealnie potwierdza. Nie wdaj¹c siê w szczegó³y mo¿na
powiedzieæ, ¿e w pewnym momencie mieszkañcy
trac¹ wp³yw na swoj¹ gminê na rzecz biznesu, który
dostosowuje j¹ do swoich potrzeb.
Czy my sk¹dœ tego nie znamy? Przy wszystkich
najbardziej kontrowersyjnych decyzjach w ostatnich
latach podejmowanych przez Radê Miasta (zwolnienie gondoli z podatków, wykup oœrodka narciarskiego Œwieradowiec czy nowy plan zagospodarowania przestrzennego) obecni byli przedstawiciele
biznesu, którzy „wycisnêli” sw¹ wolê na radzie.
Jaka jest alternatywa? Rozwój endogenny, czyli
budowanie rozwoju lokalnego przez mieszkañców
i ich inicjatywy. W pobliskim Wolimierza, gdzie lokalne stowarzyszenie dzia³a na rzecz rozwoju wsi,
która rozwija siê turystycznie szybciej ni¿ stowarzyszenie tego oczekuje, ten model dzia³a idealnie. Czy
jest on jednak do przeszczepienia w ca³oœci na Œwieradów? Moim zdaniem - NIE. Natomiast jego elementy - jak najbardziej tak. By móg³ zaistnieæ ten
model rozwoju, potrzebne jest poczucie mieszkañców, ¿e maj¹ wp³yw na swoj¹ gminê. W Œwieradowie widzê w ludziach tê potrzebê wp³ywu na swoj¹
ma³¹ ojczyznê. Niestety, mam wra¿enie, ¿e wszystkie
niezale¿ne dzia³ania mog¹ce zagroziæ obowi¹zuj¹cej
wizji rozwoju s¹ t³amszone. By daleko nie szukaæ,
mo¿na przypomnieæ petycjê skierowan¹ do burmistrza i Rady Miasta w sprawie niezwalniania poprzedniego gospodarza „Czarciego M³yna”. Zebrano
ogromn¹ iloœæ podpisów, a petycja nawet nie trafi³a
na stó³ rady… Równie¿ pomys³ stworzenia bud¿etu
obywatelskiego, gdzie gmina przeznacza jakiœ u³amek bud¿etu na projekt wy³oniony w powszechnym
g³osowaniu, zosta³ odrzucony. Jest to najpowszechniejsze narzêdzie stosowane przez samorz¹dy w celu,
anga¿owania mieszkañców w proces rozwoju.
Jaki model by³by najkorzystniejszy dla Œwieradowa? Moim zdaniem mieszanka rozwoju endogennego i egzogennego. Inwestorzy s¹ bardzo wa¿ni
w procesie rozwoju Œwieradowa, ale przeciwwag¹
dla ich chêci zysku, powinni byæ mieszkañcy szanuj¹cy swoje miejsce zamieszkania. Bez tego nie ma
mowy o zrównowa¿onym rozwoju, a Œwieradów bêdzie eksploatowany ze swoich walorów.
Bartosz Kijewski

Punkty kolporta¿u
NOTATNIKA ŒWIERADOWSKIEGO
ŒWIERADÓW

- sklep EKO (ul. Sienkiewicza), sklep odzie¿owy
A&J (róg ul. Zdrojowej i Piastowskiej), sklep AGD (ul. Piastowska), hurtownia papierosów (ul. Piastowska), sklep spo¿ywczy (róg.
ul. Zdrojowej i Sienkiewicza), 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), autobus komunikacji miejskiej.
OR£OWICE - sklep motoryzacyjny Wac³awa Chwaszcza.

CZERNIAWA

- delikatesy Agnieszki Syrewicz (ul. G³ówna), sklep
Ireny Korty (ul. Sanatoryjna), Czarci M³yn (ul. Rolnicza), biblioteka
szkolna w SP nr 2 (ul. Sanatoryjna).

Od 1 listopada 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.

IdŸ tak przez ¿ycie,
by œlad twojej stopy
by³ trwalszy od ciebie
OCALIÆ OD ZAPOMNIENIA

SPROSTOWANIE
W poprzednim numerze w relacji z obchodów Dnia Inwalidy w „Leopoldówce”
napisaliœmy, ¿e do tañca przygrywa³ zespó³ pana Adama - by³a to informacja nieœcis³a, jako ¿e zespó³ DE COOL jest duetem, w którym graj¹ panowie Adam
i Marek. Za to przeoczenie obu panów gor¹co przepraszamy.
Redakcja

Gdy ktoœ
Nim chleb na kromki
Porozdziela no¿em
Palcami na bochenku
Znak krzy¿a po³o¿y...
Gdy ktoœ
Kawa³ek chleba
Na drodze lub w lesie
Znaleziony
Ostro¿nie
Z pietyzmem podniesie
Wyra¿aj¹c
Dla wielu
Przesadny szacunek
I z³o¿y na nim
Bogu dziêkczynny poca³unek
Ten ktoœ
Mo¿esz mi wierzyæ
W pe³nym zaufaniu
Kilka lat na Syberii spêdzi³
Na zes³aniu...
S³owa wiersza poety-Sybiraka Mariana
Jonkajtysa umieœciliœmy w zaproszeniach na
uroczystoœci z okazji Dnia Sybiraka, który
w tym roku obchodzimy 18 wrzeœnia. Rozpoczynamy msz¹ œwiêt¹ w koœciele parafialnym
pw. œw. Józefa Oblubieñca Najœwiêtszej Marii Panny oraz z³o¿eniem kwiatów i zapaleniem
zniczów pod tablic¹ upamiêtniaj¹c¹ Sybiraków, z udzia³em m³odzie¿y, w asyœcie naszego sztandaru i pocztów sztandarowych szkó³
i kombatantów. Potem zaplanowane jest spotkanie i s³odki poczêstunek w Bohemie.
Cz³onkowie naszego ko³a dok³adnie pamiêtaj¹ czasy zes³ania, chocia¿ niechêtnie
o tym mówi¹, nie chc¹ znów prze¿ywaæ tych
strasznych dni: g³odu, ch³odu, braku podstawowych œrodków higieny, lekarstw, pracy ponad ludzkie si³y, baraków pe³nych insektów. Wielu nie prze¿y³o, zostali pochowani w tajdze, w ró¿nych miejscowoœciach na
rozleg³ym terenie stalinowskiego kraju. Wytchnienie i otuchê przynosi³a im modlitwa
i wiara, ze wróc¹ do Polski. Wrócili, ale d³ugo
musieli czekaæ, aby o wywózce i tu³aczce
mogli swobodnie i bez lêku opowiadaæ.

Ko³o nasze posiada zapisane wspomnienia Sybiraków oraz 24 uczniowskie prace
powsta³e w 2004 r. pod kierunkiem ówczesnej nauczycielki historii w gimnazjum, Danuty Bartosiewicz. S¹ to rozmowy, wywiady,
opowiadania tych, którzy jeszcze ¿yj¹, ale
i tych, których ju¿ nie ma wœród nas. Dziœ
autorzy prac to ludzie doroœli, wykszta³ceni,
maj¹cy pracê, z w³asnymi rodzinami, dzieæmi.
Do tych tekstów powinniœmy do³¹czyæ dwie
tegoroczne prace uczennicy Justyny Lonycz,
napisane pod bacznym okiem jej mamy Magdy (i zarazem nauczycielki historii) na konkurs „Poznaj swoja Ojczyznê” i „Losy Polaków na Wschodzie w latach 1939-1956”. Gdyby uda³o siê z tych wspomnieñ opracowaæ
i wydaæ ksi¹¿kê, by³yby to materia³y edukacyjne dla m³odzie¿y oraz zachêta, ¿e warto
coœ zrobiæ, zostawiæ po sobie jakiœ œlad.
Prof. literatury Jan Trzynadlowski powiedzia³: IdŸ tak przez ¿ycie, by œlad twojej stopy by³ trwalszy od ciebie. Mamy nadziejê, ¿e
podjêt¹ inicjatywê uda siê zrealizowaæ. Liczymy na wszelk¹ pomoc.
Eugenia Kudera

ŒWIERADÓW-ZDRÓJ DZIECIOM
WAKACJE 2016 Warunkiem udzia³u w naszej wakacyjPrzypominamy, ¿e do koñca wakacji,
czyli do 31 sierpnia, zapraszamy wszystkie dzieciaki i m³odzie¿ do BEZP£ATNEGO skorzystania:
 Z K¥PIELI W AQUAPARKU,
 Z PRZEJAZDU GONDOL¥,
 Z POCZÊSTUNKU (degustacja
pizzy plus napój) w restauracjach: „La
Gondola”, „Na dolnej stacji Kolei Gondolowej”; „KuŸnia Smaków”.
Ka¿de dziecko mo¿e skorzystaæ po
jednym razie z ka¿dej z wymienionych
propozycji.

nej akcji jest odbiór imiennego VOUCHERA w bibliotece IZERCE (m³odzie¿ ze
szkó³ ponadgimnazjalnych i studenci do 24.
roku
¿ycia
mieszkaj¹cy w
Œwieradowie
mog¹ je odebraæ
za okazaniem
wa¿nej legitymacji szkolnej lub
studenckiej).
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20 lipca br. w samo po³udnie w sali konferencyjnej lubañskiego „Treta” (to zespó³ odbudowanych kamieniczek
na œrodku rynku, coœ jak krakowskie Sukiennice, tylko
znacznie mniejsze) odby³y siê uroczystoœci zwi¹zane z 97.
rocznic¹ utworzenia Policji Pañstwowej.
W uroczystoœci oprócz policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu i ich rodzin wziêli udzia³ zaproszeni
goœcie, z w³odarzami powiatu, miasta i lokalnych samorz¹dów na czele.
Komendê Wojewódzk¹ Policji we Wroc³awiu reprezentowa³ Zastêpca Komendanta, insp. Piotr Leciejewski, który
wrêczy³ mianowania na wy¿sze stopnie policyjne 28 funkcjonariuszom, w tym jednemu na stopieñ sier¿anta, czterem - na
stopieñ st. sier¿anta, dwóm - na stopieñ m³odszego aspiranta, jednemu - na stopieñ aspiranta, czterem na stopieñ star-

Kronika
policyjna

Z lewej: nagrodê ufundowan¹ przez burmistrza Rolanda Marciniaka odbiera Magda Harbul (obok stoi równie¿ nagrodzony Krzysztof Schmidt). Za M. Harbul widoczny
jest szef œwieradowskiego Rewiru Dzielnicowych, asp. szt. Micha³ Rajczakowski. Po prawej: policjanci zaprezentowali siê na swym œwiêcie w pe³nej gali.
szego aspiranta, oraz piêciu - na stopieñ aspiranta sztabowego. Wœród tej pi¹tki mianowanych by³o trzech policjantów z
Rewiru Dzielnicowych w Œwieradowie: Micha³ Rajczakowski, Krzysztof Schmidt i Andrzej Tabor.
Tradycj¹ sta³o siê nagradzanie przez w³adze lokalnych
samorz¹dów policjantów, którzy wyró¿nili siê du¿ym zaanga¿owaniem w realizacjê zadañ s³u¿bowych na rzecz lokalnej
spo³ecznoœci.

Burmistrz Œwieradowa-Zdroju wyró¿ni³ nagrodami rzeczowymi st. sier¿. Magdalenê Harbul oraz detektywa asp. sztab.
Krzysztofa Schmidta.
Ponadto odznaczone zosta³o kierownictwo KP w Leœnej
(w sk³ad którego wchodzi œwieradowski Rewir Dzielnicowych): komendant podinsp. Ryszard Podbucki - srebrn¹ odznak¹ Zas³u¿ony Policjant, natomiast zastêpca komendanta
kom. Piotr Pietrykowski - br¹zowym Medalem za d³ugolet-

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE
„S£ONECZKO” ZAPRASZA
Drodzy Rodzice, zapraszamy do zapisania dzieci do
naszego przedszkola. Przedszkole niepubliczne „S³oneczko” zosta³o stworzone z myœl¹ o dzieciach i rodzicach, którzy ceni¹ sobie najwy¿sz¹ jakoœæ edukacji.
Nowopowstaj¹ca placówka rozpocznie swoj¹ dzia³alnoœæ we wrzeœniu, a mieœci siê przy ul. Rolniczej 14
w Œwieradowie-Zdroju (osiedle Czerniawa).
Przedszkole bêdzie czynne od godz. 700 do 1800.
Pañstwa pociechom zapewnimy:
naukê jêzyka obcego,
realizacjê podstawy programowej na najwy¿szym
poziomie,
opiekê wykwalifikowanej, kochaj¹cej
dzieci kadry,
 naukê poprzez
zabawê i dzia³anie
w ma³ych grupach,
 wspania³e warunki do zabawy i na-
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ni¹ s³u¿bê.
Aspirant Pawe³ Bulera z KP w Leœnej, który przez szereg
lat pe³ni³ s³u¿bê w Œwieradowie, zosta³ wyró¿niony nagrod¹
pieniê¿n¹ przez Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wroc³awiu.
Na podst. materia³ów KPP Lubañ opracowa³ AK
Zdjêcia KPP Lubañ

¯ycie poplenerowe

uki (przyjazne sale, wyposa¿one w nowoczesne zabawki
i pomoce dydaktyczne, plac zabaw),
kameraln¹ atmosferê.
Jednoczeœnie informujemy, ¿e oferta przedszkolna bêdzie uzale¿niana od
potrzeb rodziców oraz zainteresowañ dzieci.
Wiêcej informacji mo¿ecie Pañstwo uzyskaæ pod
numerem telefonu 508 740
679 lub za poœrednictwem
poczty elektronicznej
sloneczko.swieradow
op.pl
sloneczko.swieradow@op.pl
CZESNE - PRZY
WSPARCIU FINANSOWYM GMINY - WYNOSI
MIESIÊCZNIE JEDYNIE
180 Z£OTYCH!

Od 30 lipca do 6 sierpnia znów goœciliœmy artystów z ca³ego
kraju, którzy spotkali siê na dorocznym plenerze malarskim
w Park Hotelu, a efekty swej artystycznej podró¿y po naszym
mieœcie zaprezentowali na wernisa¿u w Zdroju w sobotnie
po³udnie. By³y przemowy, szampan, przygrywa³a dêta orkiestra kominiarzy z Leœnej, a przede wszystkim by³y obrazy (tak¿e prace dzieci, które wziê³y udzia³ w towarzysz¹cych plenerowi warsztatach), z których wiele sprzedano od rêki, a my spoœród nich wybraliœmy urzekaj¹c¹ wizjê naszej „¿abiej” fontanny autorstwa W³odzimierza Mazanki z Poznania.

KOMUNIKACJA MIEJSKA
Min¹³ pe³ny miesi¹c funkcjonowania bezp³atnej komunikacji miejskiej. W lipcu nasz autobus przewióz³ 7.400 osób,
przy œredniej dziennej wynosz¹cej 238 pasa¿erów (œrednia
dzienna w czerwcu - 160). W ci¹gu piêciu weekendów miêdzy
Œwieradowem a Szklarsk¹ Porêb¹ przewieŸliœmy 710 osób.
Z tygodnia na tydzieñ przybywa nowych pasa¿erów. Coraz
wiêcej mieszkañców korzysta z komunikacji miejskiej. Z analizy wynika, ¿e wiêkszoœæ pasa¿erów to mieszkañcy. Na bie¿¹co przyjmujemy uwagi od u¿ytkowników do rozk³adu jazdy,
który w nied³ugiej przysz³oœci bêdzie modyfikowany.
Do koñca sierpnia sk³adamy wniosek o pozyskanie z funduszy unijnych dofinansowania do zakupu dodatkowych autobusów œredniej wielkoœci. Najwiêcej trudnoœci sprawia wyliczenie, ilu pasa¿erów bêdzie korzysta³o z komunikacji miejskiej po roku; to jest najistotniejszy parametr. Dziœ ju¿ wiemy,
¿e obecny autobus jest za ma³y na nasze potrzeby. Z doœwiadczeñ innych gmin, które wprowadzi³y bezp³atn¹ komunikacjê miejsk¹, wynika, ¿e po roku funkcjonowania liczba
pasa¿erów podwaja siê - w naszym przypadku bêdzie to ponad 100 tys. pasa¿erów. Dlatego potrzebujemy autobusów
o ró¿nej wielkoœci, zw³aszcza w czasie wakacji i ferii potrzebny
nam bêdzie znacznie wiêkszy pojazd, który przewiezie w ci¹gu
dnia pracy ok. 600 pasa¿erów. Do tego trzeba doliczyæ spor¹
grupê turystów i kuracjuszy.
Potrzebujemy dwóch autobusów do 8,5 m d³ugoœci, o po-

jemnoœci ok. 60 pasa¿erów. W zesz³ym tygodniu odwiedziliœmy niemieckiego przewoŸnika, który po Halle nieopodal Lipska przewozi pasa¿erów autobusem Karsan ATAK (na zdjêciu powy¿ej), o dwa metry d³u¿szym od naszego Karsana JEST
i zabieraj¹cym na pok³ad do 60 osób.
W przysz³ym tygodniu bêdziemy testowaæ na naszej linii
komunikacji miejskiej autobus marki Solbus o d³ugoœci prawie 10 m. Jest to o tyle wa¿ny zakup, poniewa¿ tabor planujemy na 7-8 lat u¿ytkowania. Jeœli teraz Ÿle obliczymy potrzeby,
póŸniej ich korygowanie bêdzie nas sporo kosztowaæ i co
gorsza - w stu procentach z w³asnych pieniêdzy. Jeœli kupimy
autobusy zbyt ma³e, pasa¿erowie nie zmieszcz¹ siê, jeœli natomiast bêd¹ one za du¿e, bezzasadnie z kolei wzrosn¹ koszty
utrzymania komunikacji miejskiej.

ŒWIERADOWSKIE JARMARKI
Rozpoczêliœmy
projekt œwieradowskich jarmarków tematycznych. Oczywiœcie, sama idea
jarmarków nie jest
niczym nowym w
naszym mieœcie, bo
w ci¹gu roku odbywa siê kilka o ró¿nej tematyce, które
ciesz¹ siê du¿ym
uznaniem naszych
goœci. 7 sierpnia
odby³ siê ekojarmark na tarasach
Domu Zdrojowego,
którego organizatorem jest Dolnoœl¹ski Oœrodek Doradctwa Rolniczego
we
Wroc³awiu.
Mieliœmy ponad 60
wystawców z ró¿nymi produktami. Prezentowa³a siê równie¿
nasza lokalna artystka Monika Polok z myde³kami zio³owymi
w³asnej produkcji (na zdjêciu powy¿ej).
Chcemy, aby œwieradowskie jarmarki tematyczne by³y

Na bie¿¹co

naszym nowym produktem turystycznym. Aby tak siê sta³o,
musimy mieæ wp³yw na to, co bêdzie na nich prezentowane.
Przede wszystkim zale¿y nam na rzemieœlnikach lokalnych,
a mamy ich wielu wokó³ Œwieradowa. Równie¿ wa¿ne jest,
aby eskpozycja produktów by³a na wysokim poziomie. Krótko mówi¹c, chcemy mieæ wp³yw na wygl¹d stoiska i prezentowany produkt.
W ci¹gu roku bêdziemy organizowaæ kilka jarmarków, np.
œwi¹teczno-noworoczny czy majowy. Na ostatnim jarmarku
w hali spacerowej Domu Zdrojowego mieliœmy ponad 30 wystawców. Docelowo powinno ich byæ ponad 60. Dlatego podpisaliœmy umowê z lokalnym rzemieœlnikiem, artyst¹ rzeŸbiarzem, na wykonanie pierwszych 10 domków jarmarcznych
w œwieradowskim stylu.
Same jarmarki bêd¹ trwa³y od 2 do 7 dni, po czym stragany bêd¹ demontowane. Bêdziemy równie¿ dbaæ, aby prezentowane produkty na straganach nie konkurowa³y ofert¹
przedsiêbiorców z ulicy Zdrojowej.
W czasie jarmarków zadbamy te¿ o oprawê muzyczn¹.
Ju¿ dzisiaj wynajmujemy kapele muzyczne, aby na deptaku
uzdrowiskowym umila³y czas naszym goœciom. Ten pomys³
ma przede wszystkim na celu œci¹gn¹æ do Œwieradowa wiêcej goœci jednodniowych.
Zatem przed nami jarmarki z lokalnymi produktami, które
bêd¹ promowaæ naszych lokalnych rzemieœlników i eko producentów.

KOLEJ DO GR
YFOW
A: FFAKTY
AKTY I MITY
GRYFOW
YFOWA:
Od jakiegoœ czasu wspólnie z gminami Gryfów i Mirsk
zabiegamy o odtworzenie po³¹czenia kolejowego Gryfów –
Œwieradów-Zdrój. Nasza gmina przejê³a ju¿ torowisko wraz
z dworcem kolejowym, który chcemy odrestaurowaæ, a gminy s¹siednie wyst¹pi³y do PKP o przejêcie torowiska na swoim terenie. Mamy te¿ mniej wiêcej wyliczony koszt odbudowy torowiska z Gryfowa do Œwieradowa - to wydatek ok. 25
mln z³. Zabiegamy, aby inwestycja ta zosta³a wpisana na listê
kolejowych projektów kluczowych województwa dolnoœl¹skiego.
Zak³adaj¹c, ¿e uda nam siê doprowadziæ do odbudowy
torowiska, gdzie wspólnie z s¹siednimi gminami musimy do³o¿yæ 4 mln wk³adu w³asnego, pozostaje problem utrzymania
linii i jest on - moim zdaniem - kluczowy przy odtwarzaniu tej
linii. Marsza³ek województwa oczekuje od nas udzia³u finansowego w rocznych kosztach utrzymania tego po³¹czenia,
a przedstawiaj¹ siê one nastêpuj¹co:
Jeœli po³¹czenie kolejowe Gryfów-Mirsk-Œwieradów maj¹
obs³ugiwaæ Koleje Dolnoœl¹skie, to koszt wozokilometra wynosi ok. 21 z³. D³ugoœæ linii to ok. 17 km, a dziennie powinno
byæ minimum 7 par poci¹gów, co oznacza, ¿e wszystkie sk³ady bêd¹ rocznie przeje¿d¿a³y ok. 86.000 km. Z tego wychodzi
roczny koszt utrzymania tej linii wed³ug kalkulacji Kolei Dolnoœl¹skich na poziomie. ok. 1,8 mln z³ rocznie.
Przy za³o¿eniu, ¿e bilet z Gryfowa do Œwieradowa bêdzie
kosztowa³ ok. 5 z³ i rocznie skorzysta z tej linii ok. 50 tys.
pasa¿erów, dochody z biletów mog¹ wynieœæ ok. 250 tys. z³.
Pomniejszaj¹c o tê kwotê roczne koszty utrzymania linii, nadal pozostaje do sfinansowania wydatek 1,55 mln z³. Nawet
gdyby Urz¹d Marsza³kowski wzi¹³ na siebie 50 proc. kosztów, do podzia³u na trzy gminy pozostaje kwota 775 tys. z³
rocznie. Nasze samorz¹dy nie s¹ w stanie udŸwign¹æ takiego
wydatku w rocznym bud¿ecie.
Drugi wariant zak³ada, ¿e liniê przejmie prywatny przewoŸnik, który deklaruje, ¿e jego koszty wozokilometra to ok.
10 z³, do tego zatrzymuje dla siebie dochody z biletów. Wte-

dy na samorz¹dy przypada kwota 800 tys. z³ na rok i gdy
za³o¿ymy, ¿e marsza³ek pokryje po³owê kosztów, dla naszych
trzech gmin pozostaje do pokrycia 400 tys. z³.
S¹dzê, ¿e i ta kwota nie le¿y w zasiêgu naszych mo¿liwoœci finansowych. Z rozmów z gmin¹ Mirsk i Gryfów wynika,
¿e s¹ wstanie rocznie przeznaczyæ na utrzymanie tej linii po
ok. 50 tys. z³, czyli na nas przypad³oby a¿ 300 tys. z³ rocznie.
To jest zbyt du¿o, tym bardziej, ¿e nie bêdziemy mieæ wp³ywu
na koszty, które bêd¹ rosn¹æ, a prywatny przewoŸnik oczekiwa³by kilkunastoletniej umowy.
Jest te¿ trzeci wariant, te¿ trudny, ale mo¿liwy do realizacji. Gdyby gminy stworzy³y podmiot (zak³ad bud¿etowy obs³ugiwany przez centrum us³ug wspólnych), który by³by przewoŸnikiem na tej linii, koszty wozokilometra spad³yby do 5 z³,
a roczne koszty utrzymania po³¹czenia wynios³yby ok. 450
tys. z³. Tê kwotê pomniejszamy o dochody z biletów, czyli ok.
250 tys. z³, i po³owê dofinansowania z Urzêdu Marsza³kowskiego, wówczas do podzia³u na trzy gminy pozostaje 100
tys. z³. Wystarczy, ¿e w ka¿dym poci¹gu bêdzie 10 osób, to
rocznie przewieziemy ponad 50 tys. pasa¿erów. S¹dzê, ¿e taki
wydatek wspólnie jesteœmy w stanie udŸwign¹æ.
Nie jest to utopia. Mamy przyk³ad z naszego podwórka,
¿e gmina mo¿e obs³ugiwaæ transport publiczny przy bardzo
niskich wydatkach. Nasza autobusowa komunikacja miejska
dzia³a w dok³adnie taki sposób. Dziêki temu, ¿e Zak³ad Komunikacji Miejskiej jest obs³ugiwany przez Urz¹d Miasta w ramach Centrum Us³ug Wspólnych, nasz koszt wozokilometra
to raptem 2,10 z³.
S¹dzê, ¿e po³¹czenie kolejowe Gryfów-Œwieradów jest potrzebne dla naszych trzech gmin, poniewa¿ uda siê spi¹æ komunikacyjnie 25 tys. mieszkañców. Œwieradów rocznie odwiedza ponad 350 tys. turystów, z tego niemal co trzeci korzysta z naszych obiektów noclegowych. Musimy wspólnie jako samorz¹dy - podj¹æ decyzjê: co dalej? I w którym wariancie bêdziemy realizowaæ to zadanie?
Tak czy inaczej takie po³¹czenie komunikacyjne miêdzy
Gryfowem, Mirskiem i Œwieradowem powinno powstaæ, bo
tego w³aœnie potrzebuj¹ nasi mieszkañcy i przedsiêbiorcy.

PROGRAMY NISKIEJ
EMISJI DLA MIESZKAÑCÓW
Na ostatniej sesji radni podjêli uchwa³ê o wdro¿eniu programu niskiej emisji dotycz¹cego wymiany Ÿróde³ ciep³a do
ogrzewania budynków na bardziej ekologiczne. G³ównym jego
za³o¿eniem jest zmniejszenie emisji szkodliwych gazów do
atmosfery.
W mieœcie g³ównym trucicielem powietrza s¹ dymi¹ce
kominy, których mamy prawie 300. Mieszkañcy bêd¹ mogli
w ramach programu otrzymaæ dofinansowanie do wymiany
pieca c.o. nawet do 10 tys. z³ na jeden budynek (dotyczy
równie¿ wymiany zasobnika ciep³ej wody). Jesteœmy w trakcie tworzenia listy rankingowej z³o¿onych wniosków. Najlepsz¹ pozycjê na liœcie bêd¹ mieli ci mieszkañcy, u których
wymiana pieca da najwiêkszy efekt ekologiczny, czyli z wêglowego na gazowy. Oczywiœcie, bêdzie równie¿ mo¿liwa
wymiana z wêglowego zasypowego na wêglowy retortowy,
w którym palenisko emituje znacznie mniej zanieczyszczeñ.
W tegorocznym bud¿ecie gminy mamy na ten cel przeznaczone 50 tys. z³. Jest to zbyt ma³o, aby za³atwiæ problem
kompleksowo. Gdy za³o¿ymy, ¿e na jeden budynek przeznaczymy 10 tys. z³, a w mieœcie mamy prawie 300 palenisk do
wymiany, za³atwienie problemu zajmie nam 60 lat. Dlatego
powinniœmy w przysz³ym roku zwiêkszyæ nak³ady na ten program, aby znacznie przyspieszyæ wymianê pieców.
Program jest potrzebny, aby nasze uzdrowisko mog³o siê
rozwijaæ. Bez czystego powietrza, które jest podstawowym
atutem ka¿dego kurortu, nie bêdzie uzdrowiska. S¹dzê, ¿e
mamy kilka lat, aby na dobre wdro¿yæ programy usuwania
zanieczyszczeñ w mieœcie. Np. wprowadzenie komunikacji
miejskiej znacz¹co wp³ynie na zmniejszenie emisji spalin
i ha³asu z samochodów. Wymiana pieców, to kolejny program ograniczania zanieczyszczeñ. Wprowadziliœmy preferencyjne op³aty - tylko 150 z³ - za przy³¹czanie siê do sieci
sanitarnej; to tak¿e program ograniczania zanieczyszczeñ, które wp³ywaj¹ do gruntu. Jeœli uporamy siê z trucicielami powietrza i ziemi, przed nami program dofinansowania Ÿróde³
odnawialnej energii, np. fotowoltanika czy pompy ciep³a.
Oczywiœcie, na wszystko trzeba pieniêdzy. Bêdziemy siê staraæ pozyskiwaæ œrodki zewnêtrzne dla
mieszkañców na ekologiczne inwestycje w kierunku ochrony œrodowiska.
Roland Marciniak
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Pewnie nikogo nie ogarnia entuzjazm, gdy czyta, ¿e wyprodukowanie torby foliowej trwa tylko jedn¹
sekundê, u¿ywamy jej œrednio przez 25 minut, rozk³adaj¹ siê zaœ przez prawie 400 lat (inni dowodz¹,
¿e przez 1000), ale przy tej informacji serce te¿ nikomu mocniej nie zabije. A na dramatyczny apel, ¿e
setki tysiêcy ton toreb plastikowych, które trafiaj¹
co roku do oceanów, zabijaj¹ ponad milion morskich ptaków i sto tysiêcy morskich ssaków, wzruszamy ramionami – nie nasze oceany, nie nasz problem!
To mo¿e inaczej - statystyczny obywatel UE zu¿ywa rocznie 198 foliówek,
Niemiec – 98, Fin – 5, Duñczyk zaledwie
4, a Polak a¿ 466! (z tego tylko 40 proc.
podlega recyklingowi). To by znaczy³o,
¿e przez rêce wszystkich œwieradowian (licz¹c osesków i emerytów, ale bez goœci)
przechodzi nieco ponad 2 mln toreb! Znaczy to ni mniej, ni wiêcej, ¿e a¿ 1,2 mln
naszych toreb trafia w rabatki, do rzeki,
do rowów, na wysypisko, w leœn¹ gêstwê,
gdzie b¹dŸ!
Gdy jednak czytam, ¿e Unia w trzy
lata zamierza zmniejszyæ iloœæ foliówek
w obrocie a¿ o 80 proc., to - Czytelnicy
wybacz¹ - œmiech cz³owieka ogarnia pusty, bo od kiedy to jakikolwiek ambitny
program Unii uda³o siê zrealizowaæ w zapowiedzianym terminie?!
Uderzmy siê lepiej we w³asne, a nie
unijne piersi - wyszliœmy z ery szklanopapierowej nieco przymuleni i od razu zach³ysnêliœmy siê plastikiem, do tego stopnia wy³¹czaj¹c rozs¹dek, ¿e nawet op³aty
(8-10 gr) za torebkê nie wymusi³y na nas
wielokrotnego u¿ytkowania foliówek. Sam
mam ich dziesi¹tki, a widywa³em po domach upchniête w koszach, wiaderkach
i workach setkami. I wci¹¿ ich przybywa,
bo ludzie kupuj¹ je na okr¹g³o..
Oczywiœcie, s¹ technologie korzystaj¹ce z plastików (toreb, butelek itp.),
z których po recyklingu powstaj¹ m.in.
nowe plastikowe torby i skrzynki, worki
na œmieci, sadzarki do roœlin, ogrodzenia, balustrady, a ze sprasowanych ¿elazkiem foliówek mo¿na stworzyæ równie¿
modne, dizajnerskie torebki i zabawki.
Nie ma tu ¿adnych dobrych rozwi¹zañ; przepaœæ ma wymiar cywilizacyjny,
a skoro Duñczyk zu¿ywa ponad 100 razy
mniej foliówek od Polaka, to tylko jakiœ
cud mo¿e tê przepaœæ zasypaæ. (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 sierpieñ/wrzesieñ br.

Poniedzia³ek

Wtorek

Œroda

Czwartek

Pi¹tek

GODZINY OTWARCIA PSZOK

Od poniedzia³ku
do pi¹tku - 1100-17 00.
Soboty - 10 00-14 00.
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Sprawy bardzo osobiste
Wniosek o wydanie dowodu osobistego sk³ada siê osobiœcie.
W imieniu osoby nieposiadaj¹cej zdolnoœci do czynnoœci
prawnych lub posiadaj¹cej ograniczon¹ zdolnoœæ do czynnoœci
prawnych wniosek sk³ada rodzic,
opiekun prawny lub kurator.
Przy sk³adaniu wniosku wymagana jest obecnoœæ osoby
ma³oletniej, je¿eli ukoñczy³a
5 lat, osoby ubezw³asnowolnionej ca³kowicie oraz osoby ubezw³asnowolnionej czêœciowo.
W przypadku niemo¿noœci
osobistego z³o¿enia wniosku
w organie gminy z powodu choroby, niepe³nosprawnoœci lub innej niedaj¹cej siê pokonaæ przeszkody, osoba zawiadamia (telefonicznie, e-mailem lub w inny
sposób) o tym organ gminy, który zapewnia przyjêcie wniosku
w miejscu pobytu tej osoby.
Dowód osobisty odbiera siê
osobiœcie w siedzibie organu
gminy, w którym zosta³ z³o¿ony
wniosek.
Wyj¹tki:
 dowód osobisty wydany
osobie nieposiadaj¹cej zdolnoœci do czynnoœci prawnych odbiera rodzic albo opiekun prawny,

 dowód osobisty wydany
osobie posiadaj¹cej ograniczon¹
zdolnoœæ do czynnoœci prawnych odbiera ta osoba, rodzic
albo kurator.
Podstawa prawna:

- art. 24 ust. 2 ustawy o dowodach osobistych (Dz. U.
z 2016 r., poz. 391)
- art. 30 ust. 1 ustawy o dowodach osobistych (Dz. U.
z 2016 r., poz. 391 )

Przedsiêbiorcy, którzy w okresie od 2011 roku do chwili obecnej nie dokonali weryfikacji swoich wpisów w Centralnej Ewidencji Dzia³alnoœci Gospopdarczej powinni to niezw³ocznie uczyniæ! W przypadku b³êdnych lub nieaktualnych danych nale¿y
z³o¿yæ wniosek aktualizacyjny (zmiana wpisu). B³êdne dane lub
ich brak we wpisach spowoduje, ¿e dzia³alnoœæ gospodarcza
zostanie zamkniêtana na stronie ministra rozwoju.
Wniosek mo¿na z³o¿yæ w dowolnym urzêdzie miasta/gminy
w kraju. Informujemy, ¿e wszelkie czynnoœci wykonywane w zakresie dzia³alnoœci gospodarczej w CEIDG s¹ zwolnione z op³at.

Wy¿sza koniecznoœæ - NIE dla niskiej emisji!

!

Urz¹d Miasta informuje,
¿e 27 lipca radni uchwalili
program ograniczania niskiej emisji dla Gminy
Miejskiej Œwieradów-Zdrój.
W ramach tego programu
mo¿liwe bêdzie dofinansowanie tym mieszkañcom,
którzy zdecyduj¹ siê zmieniæ stare piece wêglowe
(fot. w œrodku) na gazowe
(fot. z lewej) lub retortowe
(fot. z prawej).
Ca³y program ograniczania niskiej emisji dla Gminy Miejskiej Œwieradów-Zdrój znaleŸæ mo¿na na
stronie miejskiej - swieradowzdroj.pl - w Biuletynie Informacji Publicznej, w zak³adce „Ochrona œrodowiska”, gdzie znajduje siê równie¿ formularz wniosku wraz z regulaminem; wniosek mo¿na ponadto
odebraæ w sekretariacie, gdzie sk³adamy go - po wype³nieniu - do 26 sierpnia (pi¹tek) do godz. 1500.

!

Ma

17 czerwca gmina o³osi³a przetarg
na czteroletni¹ Bankow¹ obs³ugê bud¿etu Gminy Miejskiej ŒwieradówZdrój i jej jednostek organizacyjnych.
21 lipca po otwarciu ofert okaza³o
siê, ¿e PKO BP SA zaproponowa³ cenê
obs³ugi bankowej na 9.600 z³, natomiast
BZ WBK SA - 1 z³.
Gmina wybra³a Bank Zachodni (który do tej pory prowadzi³ nasze rachunki),
z którym umowê podpisze 19 sierpnia.
4 lipca gmina og³osi³a przetarg na
Zarz¹dzanie cmentarzami komunalnymi w Œwieradowie-Zdroju.
15 lipca dokonano otwarcia 2 ofert
nades³anych przez FHU ALMAK-SECURITY Dawid Bigdowski z Ma³ej Kamienicy (1 z³!) oraz Zak³ad Us³ug Pogrzebowych i Cmentarnych Mieczys³aw Siergun
z Mroczkowic (99 gr!) i z nim - jako dotychczasowym zarz¹dc¹ - gmina podpisa³a umowê, na mocy której przedsiêbiorca bêdzie siê zajmowa³ cmentarzami
do koñca lipca przysz³ego roku.
Do zarz¹dcy cmentarzy nale¿eæ bêdzie m.in. bie¿¹ce utrzymanie czystoœci
cmentarzy, kaplic, wêz³ów sanitarnych,
systematyczne wykaszanie traw (minimum dwa razy w miesi¹cu od wiosny do
jesieni), bie¿¹ce odchwaszczanie alejek
i terenów wokó³ drzew i nasadzeñ; wykonywanie ciêæ sanitarno-pielêgnacyjnych
drzew i krzewów, wykonywanie bie¿¹cej
konserwacji i drobnych napraw obiektów, urz¹dzeñ, instalacji, ogrodzenia i na-

wierzchni alejek, utrzymanie w dobrym
stanie kaplic oraz ogrodzeñ zewnêtrznych,
podawanie do publicznej wiadomoœci
cennika us³ug cmentarnych, zg³aszanie
gminie aktów wandalizmu, usuwanie opad³ych liœci, utrzymanie czystoœci oraz
odœnie¿anie i zwalczanie œliskoœci na alejkach, zachowanie czystoœci (systematyczne wystawianie kontenerów na odpady
komunalne i uzgadnianie terminów ich
opró¿niania), usuwanie drobnych zastoisk wody opadowej (udro¿nianie studzienek kanalizacyjnych), organizacja ekshumacji zw³ok i szcz¹tków na ¿¹danie prokuratury lub s¹du.
13 lipca gmina og³osi³a przetarg
na Dostawê soli drogowej z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2016/
2017 na potrzeby Gminy Miejskiej
Œwieradów-Zdrój wraz z transportem.
Wp³ynê³y 3 oferty od firm: HALIT Sp.
z o.o. z Polkowic (391.140 z³); DS Sp.
z o.o. z Wroc³awia (402.210 z³); Kopalnia Soli K³odawa SA (429.885 z³).
1 sierpnia umowê podpisano z firm¹
HALIT, która pierwsz¹ transzê z 1.500 ton
soli objêtych zamówieniem musi dostarczyæ do po³owy wrzeœnia, natomiast czas
ca³kowitego wywi¹zania siê z umowy up³ywa 31 marca 2017 r.
26 lipca og³oszono przetarg na
Przebudowê placu zabaw przy ul.
Bocznej.
(opr. aka)

U rz¹d M iasta
wykazuje

10 sierpnia - w sprawie wyznaczenia do sprzeda¿y w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 2 budynku przy ul. Sanatoryjnej 37, na rzecz najemcy, wraz
z oddaniem w u¿ytkowanie wieczyste u³amkowej czêœci dzia³ki
nr 9/4, am. 2, obr II.
10 sierpnia - w sprawie wyznaczenia do wydzier¿awienia w drodze bezprzetargowej czêœci nieruchomoœci zabudowanej o pow.
1.080 m2, po³o¿onej przy ul. Wiejskiej, oznaczonej geodezyjnie jako
dzia³ka
nr 46, am. 2, obr V
- z przeznaczeniem na cele rolne.
10 sierpnia - w sprawie przeznaczenia do wydzier¿awienia w drodze bezprzetargowej nieruchomoœci niezabudowanej o pow.
1,5615 ha, po³o¿onej w rejonie ul.
Wiejskiej, oznaczonej geodezyjnie
jako dzia³ka
nr 2, am. 1, obr V
- z przeznaczeniem na cele rolne.

Burmistrz Miasta ŒwieradówZdrój informuje, ¿e na tablicy
og³oszeñ Urzêdu Miasta zosta³
wywieszony wykaz - na okres 21
dni - do wgl¹du w godzinach pracy urzêdu:
10 sierpnia - w sprawie wyznaczenia do sprzeda¿y w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku przy ul. G³ównej 11, na rzecz najemcy wraz ze
sprzeda¿¹ u³amkowej czêœci dzia³ki
nr 9/5, am. 5, obr I.
10 sierpnia - w sprawie wyznaczenia do sprzeda¿y w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku przy ul. G³ównej 11, na rzecz najemcy wraz ze
sprzeda¿¹ u³amkowej czêœci dzia³ki
nr 9/5, am. 5, obr I.
10 sierpnia - w sprawie wyznaczenia do wydzier¿awienia w drodze bezprzetargowej czêœci nieruchomoœci niezabudowanej o pow.
96 m2 po³o¿onej przy ul. Bronka
Czecha, oznaczonej geodezyjnie
jako dzia³ka
nr 29/2, am. 5, obr IV
- z przeznaczeniem na prowadzenie ogrodu przydomowego.
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WAKACJE 2016  WAKACJE 2016
W Œwieradowie...
W czasie wakacji - od 27 czerwca do 29
lipca - Œwietlica Œrodowiskowa UL dzia³aj¹ca w Miejskim Zespole Szkó³ zorganizowa³a zajêcia opiekuñczo-wychowawcze dla
uczniów z naszej miejscowoœci. Uczestniczy³o w nich 50 dzieci w wieku od 7 do 18 lat.
Organizatorzy zadbali, aby program spotkañ by³ atrakcyjny i przygotowany tak, ¿eby
ka¿de dziecko mog³o w nim znaleŸæ coœ dla
siebie. Zajêcia odbywa³y siê przez 25 dni
w godzinach od 800 do 1300, pod okiem doœwiadczonej kadry, a ich celem by³o miêdzy
innymi:  stworzenie dzieciom warunków do
ciekawego i aktywnego spêdzania wolnego
czasu  kszta³towanie odpowiednich nawyków i postaw  stymulowanie rozwoju umys³owego i fizycznego  rozwijanie sposobów
ekspresji uczuæ i emocji  poznawanie najbli¿szej okolicy – turystyka piesza.
Uczestnicy wziêli udzia³ w warsztatach
zorganizowanych przez Nadleœnictwo Œwieradów, Centrum Edukacji Ekologicznej „Izerska £¹ka”, Bibliotekê Miejsk¹ „Izerka”,
w ka¿d¹ œrodê zaœ - w zajêciach p³ywackich
w Aquaparku. Wyje¿d¿aliœmy do Teatru Animacji w Jeleniej Górze na przedstawienie „Po-

wrót kacz¹tka”, do Multikina w Zgorzelcu na
film „Szajbus i pingwiny” oraz na wycieczkê
do Szklarskiej Porêby.
Dwukrotnie dzieci by³y w Izerskiej Grocie
Solnej, odby³y te¿ kilka pieszych wycieczek
do Czerniawy i po Œwieradowie.
Opiekunowie serdecznie dziêkuj¹ paniom
z Groty Solnej SOLANA - za inhalacje, paniom kucharkom z Domu Wczasów Dzieciêcych - za pyszne obiady, paniom Katarzynom - Mêcinie i Rzeczkowskiej - za zajêcia
edukacyjne, panu Staszkowi - za zorganizowanie ogniska z pieczeniem kie³basek, babci
Michelle - za pyszne rogaliki, pielêgniarce za troskê o nasze zdrowie, ratownikom z Aquaparku - za troskliwa opiekê, Katarzynie Korowaj, Oskarowi Nogalowi, Amelii Strza³kowskiej i Szymonowi Chmielowcowi - za pomoc
wychowawcom, a uczestnikom zajêæ - za wzorowe zachowanie i aktywny udzia³ w zajêciach
sfinansowanych przez Miejsk¹ Komisjê Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych.

Ruch by³ lekarstwem na wszelk¹ nudê, a ruszaæ siê mo¿na by³o wszêdzie, czy to w mieœcie
(fot. u góry), czy to wspinaj¹c siê na Œwiêtojankê (poni¿ej).

Agnieszka Fehring-Dworak
Anna ¯o³nierek

... na gondoli...

Akcja „Superwakacje” w Oœrodku
SKI&SUN Œwieradów-Zdrój skupia co sobotê mnóstwo najm³odszych goœci na terenie kolei gondolowej. Dzieciaki oprócz zabawy z animatorami oraz na kulkowym placu zabaw maj¹ okazjê obcowaæ z owcami,
kucykiem oraz psami zaprzyjaŸnionego hodowcy. Natomiast ci, którzy chc¹ poczuæ
dreszczyk emocji, mog¹ postrzelaæ z ³uku lub
zasi¹œæ za kierownic¹ profesjonalnego gokarta.
Na wszystkie te atrakcje zapraszamy co
sobotê do koñca sierpnia!

WA¯NA INFORMACJA
DLA NASZYCH CZYTELNIKÓW
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WAKACJE 2016
... i w Czerniawie!
Tradycyjnie ju¿, zaraz po zakoñczeniu roku szkolnego, Szko³a Podstawowa
nr 2 niemal w pe³nym biegu przyjê³a dzieci
na rozpoczynaj¹cy siê turnus pó³kolonii,
które w tym roku trwa³y a¿ piêæ tygodni.
W tym czasie nasi podopieczni wytrwale
brali udzia³ w zorganizowanych zajêciach
i wycieczkach. Atrakcji, oczywiœcie, nie
brakowa³o.
Ka¿dego tygodnia wyje¿d¿aliœmy, aby
poznaæ bli¿ej nasz region. Odwiedziliœmy
miêdzy innymi Kowary, gdzie mieœci siê
Park Miniatur Zabytków Dolnego Œl¹ska
(podczas zwiedzania nawet „wspiêliœmy
siê” na Œnie¿kê), Hutê Szk³a „Julia” w Piechowicach (m³odsze dzieci wziê³y udzia³
w warsztatach i wcieli³y siê w hutników
poznaj¹c tajniki ich rzemios³a, starsze zaœ
zwiedzi³y hutê, poznaj¹c kolejne etapy powstawania przepiêknych szklanych wyrobów) oraz wodospad Szklarki.
Nie zabrak³o te¿, powiedzmy, mniej
edukacyjnych wypadów poza Œwieradów.
W ostatnim tygodniu pojechaliœmy do
Western City w Œciêgnach, gdzie nasi milusiñscy próbowali swoich si³ strzelaj¹c
z ³uku, rzucaj¹c no¿em lub mierz¹c siê
z tzw. palem mêczarni. Nie zabrak³o te¿
uje¿d¿ania byka oraz pokazu pojedynku
rewolwerowców. Przez kilka godzin czuliœmy siê jak na Dzikim Zachodzie, ale trzeba by³o szybko wracaæ do wspó³czesnoœci.
Odwiedziliœmy te¿, a jak¿e, nieœmierteln¹ salê zabaw „Bajtuœ” w Lubaniu, gdzie
dzieci mog³y siê wykrzyczeæ i wyszaleæ do
woli. W Zgorzelcu obejrzeliœmy bajkê
„Gdzie jest Dory” i zjedliœmy niezdrowy,

w oczach dietetyków, posi³ek w KFC. W koñcu
wakacje :-).
Bêd¹c na miejscu te¿ siê nie nudziliœmy. Szaleliœmy w aquaparku, wjechaliœmy gondol¹ na
Stóg Izerski w towarzystwie przewodnika sudeckiego, Patrycji Oœciak, która udzieli³a nam
kilku cennych lekcji w terenie. Goœciliœmy
w nadleœnictwie, gdzie Kasia Mêcina przeprowadzi³a z dzieæmi bardzo ciekawe zajêcia przyrodnicze, a w ostatnim tygodniu pan leœniczy
zabra³ nas na wycieczkê do lasu, która niestety
zosta³a brutalnie przerwana przez burzê. Przemokliœmy do suchej nitki, za to bêdzie co wspominaæ.
Odwiedziliœmy równie¿ Kasiê Rzeczkowsk¹
na Izerskiej £¹ce, gdzie obejrzeliœmy „Pszczó³kê

Œnie¿kê „zdobyliœmy” nie docieraj¹c do Karpacza - w Kowarach (w Parku Miniatur). Poni¿ej - w
„Julii” uczyliœmy siê trudnej sztuki wydmuchiwania szk³a kryszta³owego.

Po spotkaniu z leœnikiem las nie ma dla nas ¿adnych tajemnic, a zwyk³e szyszki okaza³y
tworzywem fantastycznie pobudzaj¹cym wyobraŸniê (fot. obok).
Majê” i wziêliœmy udzia³ w zajêciach plastycznych poœwiêconych kolorowym motylom.
Spacerowaliœmy po okolicy, korzystaj¹c z placów zabaw i odwiedzaj¹c pijalniê wody mineralnej w Czarniewie, a kiedy pogoda zawodzi³a, nasi podopieczni chêtnie grali w gry
planszowe i brali udzia³ w zajêciach plastycznych i rozgrywkach sportowych. W s³oneczne dni ch³opcy wytrwale grali w pi³kê, podczas gdy dziewczynki chêtniej korzysta³y
z huœtawek na przyszkolnym placu zabaw.
Nie zabrak³o te¿ kulinariów. Najstarsze
dziewczynki przygotowa³y dla wszystkich
uczestników wypoczynku gofry z bit¹ œmietan¹ i owocami, a Piotr Bigus uczy³ nas, jak
siê robi ciasteczka z nasionami s³onecznika
i dyni.
Jednak spoœród licznie zapewnionych
atrakcji nic nie przebije straganów z pami¹tkami (przy wodospadzie, Kowarach i Œciêgnach) - zakupom nie by³o koñca! Wœród
ch³opców królowa³y pistolety, „gluty” i inne
zmyœlne gad¿ety, znalaz³ siê nawet topór!
Z kolei p³eæ piêkna gustowa³a w kolorowych
wachlarzach, bransoletkach i pierœcionkach.

Tylko wychowawczynie pilnowa³y, ¿eby ten
sza³ zakupów nie trwa³ zbyt d³ugo!
Czas na pó³koloniach min¹³ bardzo szybko, a dzieci i rodzice byli bardzo zadowoleni.
I o to chodzi³o! W tym miejscu dziêkujemy
Urzêdowi Miasta za sfinansowanie wypoczynku dla dzieci z naszej szko³y. Podziêkowania nale¿¹ siê równie¿ Magdalenie Harbul
- za przeprowadzenie zajêæ na temat bezpiecznego spêdzania wolnego czasu w czasie wakacji, Agnieszce Sojce z restauracji „KuŸnia
Smaków” - za pyszne obiady, a Jackowi
Ostrowskiemu - za dostarczanie produktów
na drugie œniadanie, i wszystkim pozosta³ym,
którzy sprawili, ¿e ten wypoczynek by³ naprawdê wyj¹tkowy dla naszych podopiecznych! (AB)
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POZOSTA£E KONCERTY EUROPEJSKICH SPOTKAÑ
M£ODYCH MUZYKÓW - OD 10 DO 13 SIERPNIA

To s¹ takie nasze muzyczne igrzyska
W poniedzia³ek 8 sierpnia orkiestra kameralna z Dêbicy (na
zdjêciu) pod batut¹ Paw³a Adamka,
wieloletniego dyrektora artystycznego Europejskich Spotkañ M³odych Muzyków, preludium do „Carmen” Bizeta zainaugurowa³a
XXVII EUROUNIONORCHESTRIES.
Euroorkiestry to w za³o¿eniu
impreza maj¹ca przyci¹gn¹æ s³ucha-

czy w ró¿nym wieku, wiêc i repertuar musi trafiaæ w ró¿norodne gusta,
nikogo przy tym do muzyki nie zniechêcaj¹c. Na inaugracjê wysz³o to
bardzo dobrze, bo by³a i muzyka filmowa („Titanic”, „¯ycie jest piêkne” i „Gwiezdne wojny”), i musical
(„Upiór w operze”), i Verdi, i Strauss,
i muzyka klezmerska.
Tak siê sk³ada, ¿e zaczêliœmy
Spotkania w trakcie trwania igrzysk

w Rio, a ¿e nasi wykonawcy wystêpuj¹ popo³udniami i w porach przedwieczornych, zaœ g³ówne transmisje sportowe zaczynaj¹ siê ju¿ po
koncertach, wiêc dla relaksu i obni¿enia poziomu transmisyjnego stresu warto na³adowaæ siê pozytywnie dŸwiêkami muzyki, która ma wiele zalet, a przede wszystkim ³agodzi
obyczaje, poszerza wyobraŸniê,
uczula na piêkno, wyostrza poczu-

Poszed³ Marek na jarmarek...

7 sierpnia Dolnoœl¹ski Oœrodek Doradztwa Rolniczego wraz
z Rad¹ Powiatow¹ Dolnoœl¹skiej
Izby Rolniczej w Lubaniu zorganizowa³y XIV Izerski Jarmark Ekologiczny, w którym udzia³ wziê³o
68 wystawców z ca³ego regionu. Paleta oferowanych produktów przyprawia³a o zawrót g³owy: wyroby rêkodzielnicze, wypieki, miody, wêdliny, pieczywo, ceramika, przyprawy, zio³a, obrazy, kompozycje
kwiatowe i wiele, wiele innych.
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Wœród goœci przechadzali siê
te¿ cz³onkowie jury (Angelika Krêpczyñska z DODR, Zygmunt Grzeœkiewicz, w³aœciciel gospodarstwa
agroturystycznego ze Starej Kamienicy, Jerzy Jakubów, artysta-plastyk z Kowar), którzy oceniali i nagradzali uczestników w trzech kategoriach:
- konkurs rêkodzielników pod
has³em „Zrobi³y to moje moje rêce”
wygra³a Joanna Wieczorkiewicz ze
Œw. Katarzyny, prezentuj¹c ca³¹
gamê ceramiki (na zdjêciu), choæ nagrodê zdoby³a za wyroby z filcu
(by³y to g³ównie szale i narzuty);
- produkt z mojego gospodarstwa najlepiej zaprezentowa³a Marita Rasitta z M³yñska, a by³y to
tradycyjne ciasta domowe;
- naj³adniejsze stoisko – z domowymi wyrobami ozdobniczymi -

mia³a Jadwiga Bartnicka z Wroc³awia.
Zwiedzaj¹cym i kupuj¹cym towarzyszy³y wystêpy zespo³ów ludowych, które walczy³y o zwyciêski laur przyznawany tym razem
przez publicznoœæ. Zespo³ów by³o
12, g³osów na nie oddano 680, z których blisko po³owa pad³a na „Smolniczan”, którzy tê rywalizacjê bezapelacyjnie wygrali.
Jak ocenia g³ówny organizator
jarmarku Jan Gancarz, kierownik
organizacyjny z Powiatowego Zespo³u Doradców w Lubaniu, przez
ca³y dzieñ przewinê³o siê ok. 1.800
goœci (i a¿ co trzeci wype³ni³ kupon
konkursowy – to bardzo przyzwoity wynik!), a spora czêœæ z nich
jeszcze ok. godz. 1900 krz¹ta³a siê
wœród otwartych stoisk.
Adam Karolczuk

cie estetyki i wzmacnia w nas optymizm, eliminuj¹c zarazem narastaj¹c¹ z³oœæ, typow¹ dla niezadowolnego kibica.
To tak¿e apel do m³odzie¿y,
zw³aszcza gimnazjalnej i licealnej:
zdejmijcie czasami z uszu s³uchawki swych smartfonów i ws³uchajcie
siê w naturalne Ÿród³o dŸwiêków, po
to choæby, by odkryæ, ¿e ¿aden
z uwielbianych przez Was wspó³czesnych nurtów muzycznych nie
wzi¹³ siê z Youtuba ani z MP3, bo
musia³ najpierw od tych Ÿróde³ zatoczyæ trwaj¹ce kilkaset lat ko³o,
ulec licznym modyfikacjom, wariacjom, transkrypcjom i trawestacjom,
nim w XXI w. trafi³ do tych tych
wetkniêtych w uszy s³uchawek.
Co nas zatem jeszcze czeka podczas tych naszych muzycznych
igrzysk dla ducha? Przede wszyst-

kim wi¹zanka najwiêkszych piosenkarskich przebojów w wykonaniu
Zespo³u Kameralnego z Zawiercia,
który wzi¹³ te¿ na warsztat piosenki
Anny German. Bêdzie Moniuszko
orkiestrowy i œpiewaczy, „Carmen”
i „Zemsta nietoperza”, Szostakowicz i Andrew Lloyd Weber, tanga
Piazzolli, znów trochê filmu („Noce
i dnie” oraz „Zapach kobiety”), bêdzie czacza i przyœpiewki irlandzkie,
a nawet hymn Ligi Mistrzów UEFA,
który - o czym zapewne ma³o kto
wie - jest adaptacj¹ Hymnu Koronacyjnego G.F. Haendla.
Nie zmarnujmy tej szansy, pos³uchajmy, jak m³odzi z pasj¹ i ¿arliwie wykonuj¹ te wszystkie utwory,
zanurzmy siê w tym oceanie wra¿liwoœci i odstawmy na kilka chwil
wszystkie nasze troski. Nastêpna
taka okazja dopiero za rok! (aka)

Takie bêd¹ Rzeczypospolite, jakie ich m³odzie¿y chowanie

Bye, bye, gimnazjum

Tegoroczne prymuski: z lewej Katarzyna Kudyba, z prawej Natalia Strózik
(miêdzy nimi stoi Szymon Stachnik).
18 kwietnia br. 42 uczniów 3. klas
przyst¹pi³o do egzaminu gimnazjalnego
w czêœci humanistycznej, która sk³ada³a
siê:
1. Z jêzyka polskiego, w którym najlepszy wynik uzyska³a kl. 3b – 66,7 (taki
sam, jak œrednia wojewódzka), przy œredniej szkolnej 59.7 (rok temu 53,2, dwa
lata temu – 65,5).
Najwy¿sze wyniki uzyskali: Wiktoria Olejniczak -100 proc. (przed rokiem liderka mia³a 84) ; Katarzyna Kudyba i Izabela Figa – po 97 proc.
2. Z historii i wiedzy o spo³eczeñstwie, w którym najlepszy wynik uzyska³a
kl. 3b – 66,7 (taki sam, jak œrednia wojewódzka), przy œredniej szkolnej 59.7
(przed rokiem 55,4, przed dwoma - 51).
Najwy¿sze wyniki uzyskali: Aleksander Sergiejczuk – 91 proc. (dok³adnie tyle samo, ile mia³ lider ubieg³oroczny); Katarzyna Cymba³ko – 88
proc.
19 kwietnia uczniowie zdawali czêœæ
matematyczno-przyrodnicz¹, która sk³ada³a siê:
1. Z matematyki, która najlepiej posz³a kl. 3b – 41,4, przy œredniej szkolnej
40,07 (rok temu 38,5, dwa lata temu –
45,7) i wojewódzkiej – 47,0.
Najwy¿sze wyniki uzyskali: Natalia
Strózik – 100 proc. (wynik liderki

Sara Kotlarek zosta³a przez burmistrza uhonorowana dwukrotnie:
nagrod¹ i stypendium.

sprzed roku – 84); Aleksander Sergiejczuk – 75 proc.
2. Z przedmiotów przyrodniczych,
w których najlepsza okaza³a siê kl. 3b –
48, wobec œredniej szkolnej 44,5 (rok
temu – 41,5, dwa lata temu – 49,3)
i wojewódzkiej – 50,3.
Najwy¿sze wyniki uzyskali: Aleksander Sergiejczuk – 79 proc. (rok
temu liderka mia³a tyle samo); Natalia
Strózik – 71 proc.
20 kwietnia zdawano jêzyki obce.
Z angielskiego na poziomie podstawowym kl. 3b uzyska³a œredni¹ 69,9, przy
œredniej szkolnej 62,1 (przed rokiem –
54,2, przed dwoma – 62,3) i wojewódzkiej – 64,3. Najlepszymi „anglikami” okazali siê Maciej Godlewski i Marcin
Ziemniak – po 95 proc. (tyle samo, ile
liderka sprzed roku).
Kl. 3b przodowa³a równie¿ z niemieckiego na poziomie podstawowym – 66,8,
przy œredniej szkolnej 65,8 i wojewódzkiej – 56,1.
Najwy¿szy wynik uzyska³ Jakub
Pawlak – 95 proc.
Z angielskim na poziomie rozszerzonym najlepiej poradzi³a sobie kl. 3b –
64,8, przy œredniej szkolnej 61,6 (rok
temu nie pisa³ nikt) i wojewódzkiej – 46,3.
W niemieckim brylowa³a kl. 3a – 68,
przy takiej samej œredniej szkolnej (jedyna osoba zdaj¹ca rok temu rozszerzony
niemiecki mia³a 70 pkt) i wojewódzkiej –
tylko 36,9.
Egzamin z angielskiego najlepiej
napisa³ Marcin Ziemniak – 85 proc.,
a z niemieckiego Jakub Pawlak – 68
proc.
Najwy¿sz¹ œredni¹ ze wszystkich
przedmiotów w klasach trzecich uzyska³y: Katarzyna Kudyba – 5,17, Natalia Strózik – 5,06 (przed rokiem najlepsi mieli odpowiednio 5,46 i 5,28,
a przed dwoma laty przoduj¹ca trójka po
5,21).
Oczywiœcie uroczyste zakoñczenie
gimnazjum to nie tylko wyczytanie wyników procentowych i nazwisk prymusów
w poszczególnych kategoriach, to by³a
równie¿ okazja do wrêczenia nagród na
wszystkich poziomach: miejskim, szkolnym i klasowych.
Nagrody Burmistrza Miasta Œwiera-

dowa-Zdroju zdobyli: Katarzyna Kudyba
dyba, Izabela Figa
Figa, Sara Kotlarek i
Aleksander Sergiejczuk
Sergiejczuk, a ufundowane przez siebie stypednia Roland Marciniak wrêczy³ Katarzynie Kudybie
Kudybie,
Szymonowi Stachnikowi
Stachnikowi, Sarze

Kotlarek
Kotlarek, Kacprowi Reimannowi i
Patrykowi Olkowskiemu
Olkowskiemu.
Dyrektorka szko³y Wies³awa Stasik z
kolei nagrodzi³a Katarzynê Kudybê
i Sarê Kotlarek
Kotlarek.
Mi³¹ uroczystoœci¹ by³o jak co roku
wrêczenie statuetek w kategorii „Na nich

zawsze mo¿na polegaæ”, które otrzymali:
Sara Kotlarek, Izabela Figa, Kacper Reimann, Patryk Olkowski,
Dani³ Zagajewski i Aleksander
Sergiejczuk (w takiej kolejnoœci od
lewej stoj¹ na zdjêciu obok).
Adam Karolczuk

Gór¹ zawodówki!
Gdy siê zestawi listy preferencyjne szkó³ ponadgimnazjalnych
w ostatnich latach, daje siê zauwa¿yæ brak jakichkolwiek sta³ych
tendencji. Bo oto w 2013 r. do Mirska akces zg³osi³o 12 absolwentów œwieradowskiego gimnazjum
(po szeœcioro w technikum hotelarstwa i liceum), rok póŸniej by³o
to to ju¿ 8:8, przed rokiem ju¿ tylko czworo, by w roku bie¿¹cym
spaœæ do jednego (!) ucznia. Musi
siê kierownictwo mirskiego ZSP
mocno pochyliæ nad swymi atutami, bo skoro szerokim ³ukiem
omijaj¹ go m³odzi œwieradowianie,
to musi byæ naprawdê wiele przyczyn tego stanu rzeczy.
Teraz Lubañ. ZSP im. Kombatantów Ziemi Lubañskiej przed rokiem zwerbowa³ oœmioro naszych
uczniów do technikum i siedmioro
do zawodówki, w tym roku zaœ a¿
dziesiêcioro do ZSZ (absolutny rekord) i dwoje do technikum. Lidia
B³a¿ków, dyrektorka szko³y, nadmienia, ¿e w ostatnim czasie (a kieruje zespo³em od 15 lat) mia³a wielokrotne naciski, by „wygaszaæ” zawodówkê, tymczasem robi³a wprost
przeciwnie – umacnia³a j¹.
- Proszê mi wierzyæ, ¿e absolwenci takich specjalnoœci, jak kucharz, œlusarz, murarz-tynkarz, mechanik samochodowy czy operator obrabiarek cyfrowych, maj¹cy
w trakcie nauki praktyki w firmach, raczej problemu ze znalezieniem pracy nie maj¹, najczêœciej
zreszt¹ u swych u swych pracodawców.
Z tej dwójki wybieraj¹cej technikum jedna osoba chce zostaæ
hotelarzem, a druga dopiero siê za-

stanawia, a wybór ma spory: logistyk, informatyk, organizacja reklamy, ¿ywienie i us³ugi gastronomiczne.
Tak czy inaczej – co trzeci absolwent gimnazjum wybra³ „Kombatantów”, a gdy doliczymy szeœcioro do „Mickiewicza” (troje licealistów, dwoje techników ekonomistów i jeden informatyk), oka¿e siê,
¿e do Lubania bêdzie doje¿d¿aæ co
drugi gimnazjalista!
Przyjrzyjmy siê kryzysowi liceów. W 2013 naukê w LO wybra³o
dwanaœcioro uczniów, rok póŸniej
– 24, w 2015 – szeœcioro, obecnie –
dziewiêcioro (w liczbach bezwzglêdnych niewielu, proporcjonalnie –
jednak co czwarty, to ca³kiem nieŸle).
Spada w rankingu Gryfów –
z dziewiêciu wyborów przed rokiem
do dwóch w bie¿¹cym (technik leœnik i zawodówka).
Nie umacniaj¹ siê Biedrzychowice, do których wybieraj¹ siê od
lat pojedynczy ochotnicy; w tym
roku jeden (technik ¿ywienia i us³ug
gastronomicznych).
Na marginesie - reklamy szkó³
w Mirsku, Gryfowie i Biedrzychowicach ukazywa³y siê najd³u¿ej
w „Notatniku”, ale - jak widaæ - niewielki odnios³y skutek promocyjny.
Bylibyœmy niesprawiedliwi,
gdybyœmy nie odnotowali silnej
pozycji Jeleniej Góry, na co z³o¿y³a
siê trójka licealistów w „Œniadeckim” (same dziewczyny: dwie wybra³y profil artystyczny – jedna teatr i plastykê, druga teatr i muzykê,
a trzecia – medialny) oraz trójka trójka chêtnych do „Turysty” (wszyscy chc¹ zostaæ technikami eksplo-

atacji portów i terminali!), ponadto
dwoje do „Mechanika” (zawodówka samochodowa i technik cyfrowych procesów graficznych) oraz
po jednym do Zespo³u Szkó³ Licealnych i Zawodowych nr 2 (technik us³ug fryzjerskich), Zespo³u
Szkó³ Przyrodniczo-Us³ugowych
(technik weterynarz) i Zespó³ Szkó³
Rzemios³ Artystycznych (fotografia) – w sumie jedenaœcioro.
Nieobecne przed rokiem Rakowice wybra³o a¿ czworo œwieradowian (2 – do LO, 2 – technik ¿ywienia i us³ug gastronomicznych).
Reasumuj¹c – licealistów ju¿
policzyliœmy, do zawodówek bêdzie
uczêszczaæ a¿ dwanaœcioro uczniów, dziwi ca³kowita niechêæ do
hotelarstwa (raptem jedna osoba,
chyba ¿e w³¹czymy w ten zakres gastronomiê, wtedy bêd¹ ju¿ cztery).
Siedmioro gimnazjalistów posz³o – jak to siê mówi – w œwiat,
wychodz¹c z okrêgowego kuratoryjnego (jeleniogórskie) rankingu
szkó³ ponadgimnazjalnych, choæ
jeden z uczniów siê jakby „zawieruszy³” na tej liœcie i wiemy, ¿e wybra³
technikum samochodowe w G³ogowie.
No to jeszcze tylko na koniec –
redakcja bêdzie trzymaæ za Was
kciuki i ¿yczy Wam mnóstwa sukcesów i satysfakcji na nowej edukacyjnej drodze ¿ycia!
(aka)

11

Czarci M³yn, ul. Lwówecka 5
Otwarty od wtorku do niedzieli
w godz. 1100-1700
(zwiedzanie o pe³nych godzinach)
tel. 75 78 45 325
czarcimlyn@swieradowzdroj.pl

Czarci M³yn
Œwieradów Zdrój
Gospodarz obiektu Kinga Miakienko

W zgodzie z natur¹
W maju redakcja rozpoczê³a cykl prezentuj¹cy œwieradowsk¹ bazê zabiegow¹
- lecznicz¹ i SPA - w hotelach i sanatoriach. Nie bez powodu, jak siê bowiem
okazuje, mieszkañcy maj¹ doœæ nik³¹ wiedzê o ofertach tych obiektów, które
przedstawimy w kolejnych numerach „Notatnika”. Do tej pory zaprezentowaliœmy MALINOWY DWÓR i BIA£Y KAMIEÑ. Dziœ - COTTONINA
Oferta zabiegów w Cottonina Villa & Mineral SPA Resort w Œwieradowie Zdroju to
propozycja zupe³nie innowacyjnego, autorskiego podejœcia do terapii SPA, to tak¿e
doskona³y wybór dla osób œwiadomych swoich potrzeb i szukaj¹cych najwy¿szej jakoœci
us³ug.
Amatorów relaksu na pewno zainteresuje niezwykle bogata, autorska oferta Mineral
SPA. W tym hotelu przez ca³y rok terapeuci
pracuj¹ nad nowymi technikami zabiegowymi i prezentuj¹ je regularnie w sezonowych
ods³onach. Dziêki bezpoœredniej dostêpnoœci do najwy¿szej jakoœci surowców kosmetycznych, wszystkie zabiegi s¹ komponowane indywidualnie, tak, by odpowiedzieæ na
wszystkie potrzeby odwiedzaj¹cych SPA
goœci.
MOM & BABY ECO SPA
Pierwszy w Polsce kompletny program dla
kobiet w ci¹¿y oraz dzieci, w którym ofertê
oparto na ekologicznych w 100 procentach
i bezpiecznych kosmetykach. Wszystkie zabiegi stworzono w sposób, który wzmacnia
naturalne funkcje skóry. Wykonuje siê je
w przyjaznych warunkach pod opiek¹ doskonale wykwalifikowanego personelu. Ten autorski program Cottoniny uznany zosta³ za
„Najlepsze Femi & Baby SPA” w Polsce
w presti¿owym plebiscycie bran¿y SPA
& Wellness- SPA Prestige Awards 2014/2015
i 2016.

Jednym z bestsellerów w ofercie dla najm³odszych goœci jest zabieg:
FUN KIDS SPA – przyjemnoœæ i zabawa po³¹czone z intensywn¹ pielêgnacj¹. Naturalne
najwy¿szej jakoœci kosmetyki zosta³y dobrane tak, aby zapewniæ dzieciêcej skórze
wszystko, co najlepsze. S¹ przy tym ³agodne
i bezpieczne dla ma³ych alergików. Silnie nawil¿aj¹, regeneruj¹ naskórkow¹ barierê
ochronn¹, dzia³aj¹ od¿ywczo i koj¹co. Ciep³a, pe³na ekologicznej piany k¹piel dostarcza œwietnej zabawy, a wykonywany przez
terapeutê masa¿, dzia³a na dziecko relaksuj¹co i wspomaga jego rozwój ruchowy i emocjonalny.
Zabieg trwa 60 minut i kosztuje 190 z³.
ECO SPA
To kolejna autorska propozycja Cottoniny, która chc¹c promowaæ zdrowy styl ¿ycia
opracowa³a w pe³ni ekologiczn¹, wegañsk¹
ofertê zabiegów pielêgnacyjnych. Ka¿dy
z zabiegów to gwarancja tego, ¿e kosmetyki
w nim wykorzystane, nie by³y testowane na
zwierzêtach, s¹ naturalne (gotowy produkt
wed³ug œcis³ej receptury przygotowywany
jest dla ka¿dego goœcia indywidualnie przed
zabiegiem), nie zawieraj¹ konserwantów oraz
s¹ w pe³ni biodegradowalne i przyjazne œrodowisku.
Szczególnie polecamy:
ORGANICZNY PEELING
MIODOWO-MIGDA£OWY - niepowtarzal-

ny zabieg na bazie
organicznego miodu,
œwie¿ej miazgi migda³owej i organicznego owsa poprzez
z³uszczenie martwego naskórka pozostawia skórê g³adk¹,
nawil¿on¹ i od¿ywion¹, bez uczucia
œci¹gniêcia. Miód
wykazuje dzia³anie
odka¿aj¹ce i oczyszczaj¹co-lecznicze,
dodatek miazgi migda³owej i owsa ods³ania piêkn¹ i zdrow¹ skórê. Dziêki zawartoœci protein i kwasu mlekowego skóra ju¿ po
jednym zabiegu nabiera elastycznoœci.
Zabieg trwa 40 minut, cena 120 z³.
ACTIVE MAN SPA
Cottonina Villa & Mineral SPA Resort
jako pierwsze w Polsce stworzy³o menu zabiegowe „szyte na miarê” mêskich potrzeb.
Szeroki wachlarz rewitalizuj¹cych skórê zabiegów oraz masa¿y dedykowanych aktywnym mê¿czyznom, wydobywa uœpion¹ energiê, pobudza kr¹¿enie krwi i relaksuje napiête
miêœnie.
Jednym z bestsellerów w ofercie naszego SPA jest zewnêtrzna
TERAPIA MAGNEZEM. To energetyczna
k¹piel w oryginalnych i opatentowanych
przez holenderskich naukowców p³atkach
magnezowych po³¹czona z odprê¿aj¹cym
miêœnie masa¿u na olejku magnezowym. Dziêki tej niestandardowej suplementacji chlorkiem magnezu o najwy¿szym stopniu nasycenia, zabieg jest
piêæ razy bardziej
efektywn¹ suplementacj¹, ni¿ przyjmowanie magnezu
doustnie i gwarantuje niwelacjê efektów
przeci¹¿enia miêœni.
Zabieg trwa 70 min.,
cena 290 z³.

parowa), œcie¿ka Kneippa oraz jacuzzi zewnêtrzne - to atrakcje, które dostêpne s¹ codziennie od godz. 800-2200.
Mog¹ Pañstwo z nich korzystaæ przez 1,5
godz. w cenie 25 z³/os.
COTTON CLUB –
KLUB JAZZOWY Z NUT¥ NASTROJU
Ho³duj¹c filozofii wellness i wynikaj¹cej
z niej harmonii pomiêdzy cia³em i umys³em,
stworzyliœmy tak¿e miejsce, w którym troszczymy siê o duchowe doznania naszych goœci. W piwnicach zrewitalizowanej Willi Fabrykanta zaprojektowaliœmy kameralny klub
muzyczny – Cotton Club. Tutaj goœcie mog¹
delektowaæ siê nie tylko smakiem trunków,
ale równie¿ nastrojowymi dŸwiêkami muzyki.
Ten bukiet wra¿eñ sprawia, ¿e ³atwo myœlami
odp³yn¹æ gdzieœ daleko. Muzyczne podró¿e
z nut¹ nastroju to jedna ze specjalnoœci Cottonina Villa & Mineral SPA Resort.
Zapraszamy w weekendy od godziny 2000.

ZAPRASZAMY
NA BASEN I DO
SKORZYSTANIA
Z SAUN
Wspania³y basen
z przeszklonym tepidarium, brodzik dla
najm³odszych, strefa
saun (sucha, infrared,

K O M U N I K A T
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Zabiegi dla najm³odszych to jednak w naszych warunkach wci¹¿ egzotyka, ale
uœmiech zadowolonego dziecka - bezcenny. Obok: sk³adniki do masa¿u na bazie
tequili, zabiegu z unikalnej oferty SPA dla
mê¿czyzn.

Burmistrz Miasta Œwieradów-Zdrój og³asza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracownika do obs³ugi Czarciego M³yna. Szczegó³owe informacje dotycz¹ce zakresu obowi¹zku na tym stanowisku znaleŸæ mo¿na na stronie miasta - swieradowzdroj.pl
Podania o przyjêcie do pracy z ¿yciorysem oraz kserokopi¹ posiadanych
uprawnieñ i umiejêtnoœci nale¿y sk³adaæ osobiœcie w sekretariacie UM, ul.
11 Listopada 35 - do 12 sierpnia br. w godzinach pracy urzêdu.

Centrum Edukacji Ekologicznej
NATURA 2000 „Izerska £¹ka",
ul. Rolnicza 7 (nad Czarcim M³ynem).
tel. 75 617 14 42
www.swieradowzdroj.pl
(zak³adka Izerska £¹ka)

Izerska £¹ka

Ca³a moc pó³kolonii
W lipcu odby³o siê kilka zajêæ, warsztatów dla dzieci, które bra³y udzia³ w pó³koloniach ze Szko³y Podstawowej nr 2 Miejskiego Zespo³u Szkó³.
By³y to zajêcia miêdzy innymi o: motylach, ptakach oraz zabawa w terenie w szukanie owadów „owadziarnia”. Podczas zajêæ

powsta³o du¿o piêknych rzeczy, miêdzy innymi kolorowe, kartonowe kwiaty (fot. poni¿ej) oraz p³ócienne torby z motylami (obok).
Te wszystkie cuda, w które dzieci w³o¿y³y ca³e
serce, mo¿na podziwiaæ na „Izerskiej £¹ce”.
Bardzo dziêkujê za wspólnie spêdzony
czas.

Obcy z Mons

Pszczo³y kochajmy przez ca³y rok!
8 sierpnia obchodziliœmy - ju¿ po raz trzeci - Ogólnopolski Wielki
Dzieñ Pszczó³, który powinniœmy celebrowaæ w³aœciwie przez ca³y
rok.
Karol Darwin wyrzek³ przed wiekami znamienne s³owa: Kiedy
pszczo³a zniknie z powierzchni Ziemi, cz³owiekowi pozostan¹ ju¿
tylko cztery lata ¿ycia. Skoro nie bêdzie pszczó³, nie bêdzie te¿
zapylania. Zabraknie wiêc roœlin, potem zwierz¹t, wreszcie przyjdzie kolej na cz³owieka.
Pszczo³y umieraj¹ - Ty te¿ mo¿esz pomóc!
Zasady Przyjació³ Pszczó³ to:
1. Nie wypalam traw i liœci.
2. Sadzê roœliny rodzime, unikam roœlin inwazyjnych.
3. Pozostawiam miejsca pó³dzikie w ogrodzie.
4. U¿ywam nawozów tylko naturalnych.
5. Tworzê gniazda, domki dla pszczo³owatych.
Stwórz ogród dla pszczó³! Pszczo³y uwielbiaj¹:
 Trawnik - koniczyna bia³a, koniczyna polna, mniszek lekarski,
stokrotki, fio³ek wonny, œnie¿yczka przebiœnieg, œnie¿yca wiosenna, cebulica;
 Zielnik - macierzanka piaskowa, tymianek w³aœciwy, sza³wie,
oregano (lebiodka pospolita), dziewanna wielkokwiatowa, ogórecznik lekarski, czosnek pospolity, nagietek lekarski, miêty ró¿nego
rodzaju, nostrzyk bia³y, chaber b³awatek, lawenda w¹skolistna;
 Roœliny balkonowe - aksamitka w¹skolistna, uczep rózgowaty,
werbena ogrodowa, wrzosy, wrzoœce, lawenda w¹skolistna, nasturcja.

6 paŸdziernika o godz. 2000 Izerska £¹ka
zaprasza na spektakl OBCY Z MONS Teatru Ad Spectatores z Wroc³awia. Natomiast
od godz. 1700 do 1900 zapraszamy m³odzie¿
gimnazjaln¹ na warsztaty teatralne, prowadzone przez aktorów z tego teatru.
Spektakl zosta³ zrealizowany w konwencji kina niemego, a grany jest przez aktorów
le¿¹cych na pod³odze. Obraz z kamery
umieszczonej nad nimi jest wyœwietlany na
ekranie (trailer z tego przedstawienia mo¿na
mo¿na zobaczyæ na Youtube - https://
w w w. y o u t u b e . c o m / w a t c h ? v = A c m M rkyT0VQ).
23 sierpnia 1914 r. nieliczne oddzia³y
wojsk brytyjskich star³y siê z wielokrotnie
silniejsz¹ armi¹ niemieck¹. Rozkaz brzmia³: powstrzymaæ ofensywê Berlina i daæ czas na przegrupowanie jednostek francuskich.
Ku zdumieniu wszystkich Anglicy zatrzymali niemieckie natarcie. Kiedy klêska wojsk brytyjskich zdawa³a siê przes¹dzona, ¿o³nierze wezwali na pomoc
³uczników Œwiêtego Jerzego. Zastêpy anio³ów
ostrzela³y z niebios pozycje niemieckie gradem

strza³, zmieniaj¹c przebieg bitwy.
Na starych kartkach pocztowych, poœród
okopów, mo¿na dostrzec spowite biel¹ postaci, uzbrojone w ³uki. Na innych wyraŸnie
widaæ zielone sylwetki, niewielkiego wzrostu
walcz¹ce za¿arcie z Niemcami wrêcz, bowiem
Brytyjski Korpus Ekspedycyjny w tê sierpniow¹ noc wsparli równie¿ Obcy. A wszystko to dzia³o siê w belgijskim miasteczku
Mons.
Spektakl ten to niezwykle oryginalne dzie³o teatralne i nadzwyczaj spójny artystycznie pomys³. Mimo powa¿nej treœci spektakl
jest zabawny, ale jednoczeœnie daje do myœlenia.
Serdecznie zapraszamy i mamy nadziejê
na niezapominane wra¿enia.

Autorem zdjêæ do winiet Izerskiej £¹ki i Czerciego M³yna
jest Tomasz Chmielowiec.
Wszystkie informacje o „Izerskiej £¹ce” przygotowa³a Katarzyna Rzeczkowska.
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Mistrzowie recyklingu Jak te ¿aby piêknie œpiewa³y!

Dziewiêæ lat w Miejskim Zespole Szkó³ realizowana jest edycja
ca³orocznego konkursu „Mistrz
Recyklingu”, a wrêczane na koniec
roku szkolnego puchar
pucharyy, medale
i fundowane przez Urz¹d Miasta
nagrody rzeczowe s¹ zachêt¹ do
segregacji odpadów i troski o œrodowisko przez dzieci, m³odzie¿
i doros³ych.
Tegoroczna akcja pozwoli³a zebraæ
oko³o 150 kg puszek aluminiowych, 550
kg baterii i ponad tonê nakrêtek plastikowych zbieranych na protezê dla ma³ego Szymonka Dworaka z Ubocza.
Liderami konkursu w roku szkolnym
2015/2016 zostali:
PUSZKI ALUMINIOWE (w sztukach): I - Natalia i Szymon Chmielowcowie (na zdjêciu z burmistrzem R.
Marciniakiem) - 4241; II - Wojciech
i Justyna Lonyczowie - 3200; III - Karo-

lina Salawa 2199. Wyró¿nienie przyznadzo Idze i Dawidowi Jurczakom - 920.
BA
TERIE (w sztukach): I - Filip
BATERIE
Marcinkowski - 4529; II - Bartosz Jednorowski - 4515; III - Fabian
i Kornelia Komnaccy - 4180; IV - Natalia
Ostrowska - 3700; V - Natalia i Szymon
Chmielowcowie - 2750; VI - Oliwia Osiñska - 1597; VII - Antoni Ba³a - 1170.
Uczniowie za swoj¹ aktywnoœæ zostali
nagrodzeni podczas uroczystoœci zakoñczenia roku szkolnego, a kolejny raz
4 lipca - podczas spotkania w Urzêdzie
Miasta, gdzie otrzymali vouchery do realizacji w sklepie sportowym.
Kolejny rok szkolny przed nami i kolejna AKCJA SEGREGACJA i EDUKACJA, do udzia³u w której zachêcamy
wszystkich mieszkañców, bo dbaj¹c
o œrodowisko dbamy tak¿e o swoje zdrowie.
(TF)

Organy niemal symfoniczne
W pi¹tek 9 wrzeœnia zapraszamy do œwieradowskiego koœcio³a œw. Józefa na
recital Jakuba Chorosa, który wykona Koncert Symfoniki Organowej.
Koncert, poprzedzony prelekcj¹ na temat nurtu symfonicznego w muzyce organowej, obejmie muzykê organow¹ dojrza³ego romantyzmu, a kolejne utwory s¹ dobrane w taki sposób, by ukazaæ rozwój muzyki organowej powstaj¹cej na przestrzeni
XIX w., pocz¹wszy od dzie³ Mendelssohna (inspirowanych polifoni¹ J. S. Bacha), po
monumentalne francuskie symfonie organowe, których kszta³t i walory brzmieniowe
s¹ wynikiem fascynacji wielkimi orkiestrami symfonicznymi, jakie sta³y siê modne
w drugiej po³owie XIX w. Program:
1) F. Mendelssohn-Bartholdy - III sonata organowa A-Dur op. 65 nr 3 (cz. I - maestoso - andante tranquillo - allegro, cz. II - Finale andante);
2) F. Nowowiejski - Fantazja polska „Pasterka na wawelu” op. 9 nr 1;
3) C. Franck - Preludium fuga i wariacja h-moll op. 18;
4) A. Guilmant - I Symfonia organowa d-moll op. 42 nr 1 (cz. I - Introdukcja i
allegro, cz. II - pastorale, cz. III - Finale allegro).
Recital zwi¹zany jest z promocj¹ najnowszego albumu p³ytowego nagranego
przez Jakuba Chorosa na prze³omie maja i czerwca br.

Œwieæmy przyk³adem
Œwietlica Œrodowiskowa UL zaprasza 27 sierpnia br. w godz. 1400-1900 na IV Rodzinny Festyn „Bezpieczna droga do szko³y”, który odbywaæ siê bêdzie na ul. Zdrojowej (przy fontannie z ¿abami) pod
has³em ŒWIECÊ PRZYK£ADEM - ŒWIECÊ ODBLASKIEM.
W programie m.in.: dmuchañce, animatorzy, rowerowy tor przeszkód,
pokazy, konkursy plastyczne, IV Gminny Konkurs Kulinarny „Baby,
babeczki i mufinki” oraz
inne atrakcje.
Zapraszamy!
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Na Festiwal Piosenki Kolonijnej ¯ABIE CHÓRY pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta (14 lipca) ze wzglêdu na intensywne opady deszczu uczestnicy
nie dotarli do hali spacerowej, jurorzy (Gra¿yna Kasprzak, Katarzyna Korowaj i Oskar Nogal)
musieli wiêc dotrzeæ do uczestników i wys³uchaæ wystêpy dwóch zespo³ów w Œwietlicy Œrodowiskowej
UL, trzech w przedszkolu i szeœciu
w pensjonacie „Fortuna”, gdzie
przebywa³a kolonia z Krakowa.
Pomys³owoœæ, zaanga¿owanie
i rozœpiewanie - to atuty kolonijnych prezentacji, których wyniki
przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co: I „Œpiewaj¹ce ¯abki”; II - „Œwieradowskie Komary” (oba z UL-a); III
- „Kapelutki” z kolonii letniej „Gale-

on” z Krakowa; IV - „S³oneczka”
z Przedszkola Miejskiego w Œwieradowie.
Komisja przyzna³a tak¿e nagrody indywidualne, które otrzymali:

Katarzyna Kucze³a, Adrianna Dorosz, Kacper Hyczewski i Zuzanna
Sobczak - za piêkny œpiew solowy,
Nina Soko³owska - za prowadzenie
grupy, Oliwier Filia, Edwin Korowaj,
Julia Roso³ek, Maja Szutkowska,
Amelia Strza³kowska i Maciej Gorgoñ - za zaanga¿owanie w wystêp
grupy, Wiktoria Porêbska i Natalia
Kasprzyk - za piêkny œpiew w duecie.
Organizatorzy serdecznie dziêkuj¹ opiekunom i uczestnikom za
udzia³ w imprezie i maj¹ nadziejê, ¿e
w przysz³orocznym XV konkursie
utrafi¹ w termin przyjazdu i wyjazdu dzieci i m³odzie¿y na wypoczynek do Œwieradowa-Zdroju.
(TF)

6 zasad dla kupuj¹cych
na wyprzeda¿ach

Ubrania przecenione nie podlegaj¹ reklamacji? Ni¿sza cena na
pó³ce – wy¿sza na paragonie? W
szale letnich wyprzeda¿y, warto
mieæ g³owê na karku.
Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Lubaniu przypomina
konsumentom o najwa¿niejszych
zasadach zakupów w promocji.
Ile przeceny w przecenie
Upewnij siê, czy napisy „10
proc.”, „SALE”, „70 proc.” odnosz¹
siê do ca³ego asortymentu, czy jedynie do czêœci towaru. Zdarza siê,
¿e „promocja” to has³o pu³apka,
a 70-procentow¹ obni¿k¹ objêta jest
niewielka czêœæ asortymentu.
Cena cenie nierówna
Ni¿sza cena na metce, a wy¿sza
na paragonie? Pamiêtaj – w takiej
sytuacji masz prawo zakupu po cenie ni¿szej. Sprzedawca w sklepie
stacjonarnym nie mo¿e odmówiæ
sprzeda¿y, t³umacz¹c siê np. pomy³k¹ pracownika.
Kupione, ale niezmierzone?

Konsumencie, rozmyœli³eœ siê
i chcesz oddaæ ubranie, które kupi³eœ pod wp³ywem impulsu? Pamiêtaj – zgodnie z prawem, sprzedawca nie ma obowi¹zku przyjêcia towaru, który nie ma wad. Zale¿y to
od jego dobrej woli. Gdy siê zgadza, sam okreœla warunki – mo¿e
zamiast pieniêdzy wrêczyæ bon na
zakupy w tej samej sieci handlowej.
Reklamacja
Sprzedawca nie mo¿e odmówiæ
przyjêcia reklamacji rzeczy przecenionej. Je¿eli zakupiony produkt ma
wadê, mo¿esz w ci¹gu 2 lat z³o¿yæ
reklamacjê – najlepiej na piœmie.
Mo¿esz ¿¹daæ naprawy towaru,
wymiany na nowy, obni¿enia ceny
lub zwrotu pieniêdzy, je¿eli wada
jest istotna. W ci¹gu 14 dni przedsiêbiorca musi rozpatrzyæ twoj¹ reklamacjê. W przypadku niedotrzymania tego terminu uznaje siê, ¿e
uwzglêdni³ twoje ¿¹dania.
Paragon, faktura, œwiadek –
musisz mieæ dowód… zakupu
Dowód zakupu jest konieczny
do zg³oszenia reklamacji. Najprostszym jest paragon, który powinieneœ dostaæ od ka¿dego sprzedawcy. Ponadto – dowodem zakupu
mo¿e byæ te¿ potwierdzenie p³atno-

œci kart¹, wyci¹g z konta, faktura,
a nawet zeznania osób, które towarzyszy³y tobie podczas zakupów.
Pamiêtaj – do reklamacji jest potrzebny dowód zakupu, a nie pude³ko – mimo ¿e u³atwia przewiezienie wadliwego towaru, to sprzedawca nie powinien uzale¿niaæ przyjêcia reklamacji od dostarczenia opakowania.
Nieuznana reklamacja? –
bezp³atna pomoc
Je¿eli sprzedawca nie uzna³ twojej reklamacji, szukaj pomocy prawnej u rzecznika konsumentów.
Zród³o: UOKiK

Bezp³atnych porad w zakresie
ochrony interesów konsumentów mo¿na uzyskaæ u Powiatowego Rzecznika Konsumentów
- Agnieszki Cichoñ. Przyjêcia
interesantów odbywaj¹ siê od
poniedzia³ku do czwartku
w godz. 730–1530 - Starostwo Powiatowe Lubañ, pok. 38 (I p.).
Porady udzielane s¹ równie¿
telefonicznie pod nr. 75 64 64
359 oraz drog¹ elektroniczn¹:

konsumenci@powiatluban.pl

Nowy okres zasi³kowy (œwiadczeniowy) 2016/2017
- œwiadczenia rodzinne/fundusz alimentacyjny
Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w ŒwieradowieZdroju informuje, ¿e od 1 wrzeœnia br. mo¿na sk³adaæ wnioski o ustalenie prawa do zasi³ku rodzinnego oraz dodatków
do zasi³ku rodzinnego na nowy okres od listopada br. do
paŸdziernika 2017 r. Kryterium dochodowe na osobê w rodzinie, uprawniaj¹ce do zasi³ku rodzinnego, wynosi 674 z³,
a w przypadku rodzin z dzieckiem niepe³nosprawnym - 764
z³.
Od 1 listopada zmieni¹ siê wysokoœci niektórych œwiadczeñ rodzinnych. I tak:
 wysokoœæ zasi³ku rodzinnego wynosiæ bêdzie miesiêcznie: 95 z³ na dziecko w wieku do ukoñczenia 5. roku
¿ycia, 124 z³ na dziecko w wieku powy¿ej 5. roku ¿ycia do
ukoñczenia 18. roku ¿ycia oraz 135 z³ na dziecko
w wieku powy¿ej 18. roku ¿ycia (do ukoñczenia 24. roku ¿ycia);
 wysokoœæ dodatku z tytu³u samotnego wychowywania dziecka wynosiæ bêdzie 193 z³ miesiêcznie na dziecko, nie
wiêcej jednak ni¿ 386 z³ na wszystkie dzieci;
 wysokoœæ dodatku z tytu³u wychowywania dziecka
w rodzinie wielodzietnej, wynosiæ bêdzie 95 z³ miesiêcznie;
 wysokoœæ dodatku z tytu³u kszta³cenia i rehabilitacji
dziecka niepe³nosprawnego wynosiæ bêdzie 90 z³ miesiêcznie
na dziecko w wieku do ukoñczenia 5. roku ¿ycia, 110 z³ miesiêcznie na dziecko w wieku powy¿ej 5. roku ¿ycia (do ukoñczenia 24. roku ¿ycia);
 wysokoœæ dodatku z tytu³u podjêcia przez dziecko
nauki w szkole poza miejscem zamieszkania wynosiæ bêdzie:
113,00 z³ miesiêcznie na dziecko w zwi¹zku z zamieszkiwaniem
w miejscowoœci, w której znajduje siê siedziba szko³y ponadgimnazjalnej, 69,00 z³ miesiêcznie na dziecko w zwi¹zku z dojazdem do szko³y ponadgimnazjalnej.
Od 1 sierpnia s¹ ju¿ przyjmowane wnioski o ustalenie
prawa do œwiadczeñ z funduszu alimentacyjnego na okres
œwiadczeniowy od paŸdziernika br. do wrzeœnia 2017 r.
Œwiadczenia z funduszu alimentacyjnego przys³uguj¹, je¿eli dochód rodziny w przeliczeniu na osobê w rodzinie nie
przekracza 725 z³. Wysokoœæ œwiadczeñ z funduszu alimentacyjnego odpowiada wysokoœci bie¿¹co ustalonych alimentów, jednak¿e nie mo¿e byæ wy¿sza ni¿ 500 z³.
Do wniosku o ustalenie prawa do wymienionych œwiadczeñ nale¿y do³¹czyæ:
 zaœwiadczenie dziecka, które uczêszcza do szko³y ponadgimnazjalnej, potwierdzaj¹ce, ¿e dziecko w roku szkolnym 2016/2017 kontynuuje naukê  zaœwiadczenie w³aœciwego organu gminy lub nakaz p³atniczy albo oœwiadczenie
o wielkoœci gospodarstwa rolnego wyra¿onej w hektarach
przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym 2015  zaœwiadczenie komornika o wysokoœci wyegzekwowanych alimentów w roku kalendarzowym 2015
 zaœwiadczenie komornika o bezskutecznoœci egzekucji
œwiadczeñ alimentacyjnych – dotyczy osób ubiegaj¹cych
siê o œwiadczenia z funduszu alimentacyjnego.
Osoby ubiegaj¹ce siê o dodatek z tytu³u samotnego wychowywania dziecka w przypadku, kiedy ojciec dziecka jest
nieznany, przedk³adaj¹ aktualny odpis zupe³ny aktu urodzenia dziecka.
Oœrodek sam pozyska informacje za rok 2015 o wysokoœci dochodów podlegaj¹cych opodatkowaniu podatkiem
dochodowym od osób fizycznych oraz o wysokoœci sk³adki
na ubezpieczenie zdrowotne. Wnioskodawcy zobowi¹zani s¹
natomiast do udokumentowania wysokoœci dochodu utraconego z roku 2015, a tak¿e dochodu uzyskanego po roku
2015. Zarówno dochód utracony, jak i uzyskany maj¹ wp³yw
na ustalenie prawa do œwiadczeñ rodzinnych, œwiadczeñ
z funduszu alimentacyjnego, a tak¿e œwiadczeñ wychowawczych (500+).
Wszelkie zmiany sytuacji rodzinnej lub dochodowej rodziny, takie jak: uzyskanie/utratê dochodu, podjêcie legalnej
pracy za granic¹, zamieszkanie przez cz³onka rodziny za granic¹, rezygnacja z nauki w szkole, uznanie dziecka przez ojca

b¹dŸ s¹downe ustalenie ojcostwa, zawarcie zwi¹zku ma³¿eñskiego przez wnioskodawcê albo cz³onka rodziny itp. nale¿y
zg³aszaæ niezw³ocznie, nie tylko w momencie sk³adania wniosku o ustalenie prawa do œwiadczeñ rodzinnych/alimentacyjnych, ale tak¿e w okresie ich pobierania. Powy¿sze dotyczy równie¿ œwiadczeñ wychowawczych (500+).
Je¿eli któryœ z cz³onków rodziny podejmie legaln¹ pracê
za granic¹ b¹dŸ zamieszka za granic¹ (na terenie Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego), osoba
pobieraj¹ca œwiadczenia b¹dŸ ubiegaj¹ca siê o œwiadczenia
rodzinne w MOPS zobowi¹zana jest poinformowaæ niezw³ocznie o tym fakcie.
Wnioski o œwiadczenia rodzinne, a tak¿e œwiadczenia
z funduszu alimentacyjnego, nale¿y z³o¿yæ w Urzêdzie Miasta w³aœciwym ze wzglêdu na miejsce zamieszkania (a nie
sta³ego zameldowania). W przypadku zmiany miejsca zamieszkania nale¿y poinformowaæ o tym organ wyp³acaj¹cy œwiadczenia.
Przypomina siê równie¿, ¿e osoby powy¿ej 18. roku ¿ycia,
które maj¹ przyznane œwiadczenia z funduszu alimentacyjnego a tak¿e osoby, które maj¹ przyznane zasi³ki rodzinne na
dzieci w wieku powy¿ej 18. roku ¿ycia, dodatki z tytu³u rozpoczêcia roku szkolnego 2016/2017 oraz dodatki z tytu³u podjêcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, zobowi¹za³y siê niezw³ocznie poinformowaæ Oœrodek w przypadku rezygnacji z kontynuacji nauki.
Pobieranie œwiadczeñ pomimo utraty prawa do nich, np.
z powodu przerwania przez dziecko nauki w szkole, powoduje powstanie nienale¿nie pobranych œwiadczeñ, a te podlegaj¹ zwrotowi ³¹cznie z odsetkami.
Rodzice dzieci rozpoczynaj¹cych w roku szkolnym 2016/
2017 naukê w szkole ponadgimnazjalnej poza miejscem zamieszkania - we wrzeœniu br. powinni z³o¿yæ wniosek o stosowny dodatek (na zamieszkanie albo dojazdy) oraz przed³o¿yæ zaœwiadczenie ze szko³y lub oœwiadczenie o uczêszczaniu dziecka do szko³y.
Osoby, których dzieci w roku szkolnym 2016/2017 roz-

Stypendia socjalne na
rok szkolny 2016/17
Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Œwieradowie-Zdroju informuje, ¿e wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2016/2017 bêd¹
przyjmowane w siedzibie Oœrodka od 1 wrzeœnia
do 15 wrzeœnia br. Wnioski z³o¿one po tym terminie
nie bêd¹ rozpatrywane.
Stypendium szkolne mo¿e otrzymaæ uczeñ znajduj¹cy siê w trudnej sytuacji materialnej, wynikaj¹cej
z niskich dochodów na osobê w rodzinie, w szczególnoœci, gdy w rodzinie tej wystêpuje:  bezrobocie  niepe³nosprawnoœæ  ciê¿ka lub d³ugotrwa³a choroba  wielodzietnoœæ  brak umiejêtnoœci wype³niania funkcji opiekuñczo-wychowawczych  alkoholizm lub narkomania
 a tak¿e, gdy rodzina jest niepe³na lub wyst¹pi³o zdarzenie losowe.
Dochód uprawniaj¹cy do otrzymania stypendium
wynosi 514 z³ na osobê rodzinie.
Do wniosku o przyznanie stypendium nale¿y przed³o¿yæ zaœwiadczenia o dochodach wszystkich cz³onków rodziny z sierpnia br. Ponadto przed z³o¿eniem
wniosku o przyznanie stypendium nale¿y uzyskaæ pozytywn¹ opiniê dyrektora szko³y, do której uczeñ
uczêszcza (opiniê tak¹ dyrektor wystawia na druku wniosku o przyznanie stypendium). Wnioski o przyznanie
stypendium s¹ do pobrania w Oœrodku, pok. nr 11.

poczn¹ rok szkolny b¹dŸ roczne przygotowanie przedszkolne, a nie maj¹ przyznanego dodatku do zasi³ku rodzinnego
z tytu³u rozpoczêcia roku szkolnego, powinni do 31 paŸdziernika br. powinny z³o¿yæ wniosek o wymieniony dodatek na
rok szkolny 2016/2017.
Ponadto przypominamy, ¿e osoba która pobra³a nienale¿nie œwiadczenia, jest zobowi¹zana do ich zwrotu ³¹cznie
z odsetkami.
Wnioski o ustalenie prawa do œwiadczeñ rodzinnych oraz
œwiadczeñ z funduszu alimentacyjnego przyjmowane s¹
w siedzibie Oœrodka, w pokoju nr 12. (AM)

Zespó³ Interdyscyplinarny w Œwieradowie-Zdroju zaprasza na zajêcia dla grupy osób doznaj¹cych przemocy w rodzinie.
Celem pracy Punktu i prowadzonych zajêæ jest pomoc
osobom doznaj¹cym przemocy w rodzinie, umo¿liwienie
wyjœcia z krêgu przemocy, podniesienie œwiadomoœci dotycz¹cej zjawiska przemocy w rodzinie i praw osobistych,
podniesienie w³asnej samooceny, zdobycie wiedzy jak radziæ sobie z zaistnia³¹ sytuacj¹ oraz pomoc w odzyskaniu
MOCY zabranej przez sprawcê. UDZIA£ JEST BEZP£ATNY.
Zajêcia bêd¹ prowadzone w dawnym budynku Urzêdu
Miasta przy ul. Pi³sudskiego 15, I piêtro, pokoje nr 1 i 2,
w godzinach 1800-2000.
Kolejne spotkanie odbêdzie siê 11 sierpnia, a nastêpne
- 25 sierpnia i 8 wrzeœnia br. Serdecznie zapraszamy!

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

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

NOTATNIK ŒWIERADOWSKI. Wydaje Gmina Miejska Œwieradów–Zdrój. Druk - Polska Press Sp. z o.o.
Drukarnia Bielany, ul. Kolejowa 7, 50-075 Bielany Wroc³awskie. Nak³ad - 1.800 egz. Redaktor naczelny - Adam
Karolczuk, tel. 661 784 827, notatnik@swieradowzdroj.pl
Zapraszamy wszystkich Czytelników do wspó³redagowania miesiêcznika. Teksty (tak¿e literackie), opatrzone
nazwiskiem autora (do ewentualnej wiadomoœci redakcji) oraz zdjêcia mo¿na sk³adaæ równie¿ w Referacie Promocji Gminy, Turystyki, Kultury i Sportu Urzêdu Miasta przy ul. 11 Listopada 35 (II p.), tel. 75 71 36 482.
Redakcja nie zwraca materia³ów niezamówionych i zastrzega sobie prawo ich skracania.
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Specialized w Cottoninie

W dniach 10-23 lipca w Cottoninie mia³o miejsce bardzo wa¿ne
wydarzenie bran¿y rowerowej - jeden z najbardziej cenionych na œwiecie producent profesjonalnych rowerów szosowych i górskich, kalifornijska marka Specialized, zorganizowa³ pierwsze w Polsce spotkanie, w czasie którego zaprezentowana
zosta³a kolekcja rowerów Specialized na rok 2017.
Uczestnicy spotkania, a przyby³o blisko 300 dealerów
marki Specialized z Polski, Czech i S³owacji, nie tylko zapoznawali siê z prezentowanymi modelami, mieli bowiem okazjê
tak¿e je wypo¿yczyæ i przetestowaæ. Wszyscy bez wyj¹tku
byli zachwyceni polsko-czeskimi singletrackami oraz trasami dla kolarzy szosowych znajduj¹cymi siê w okolicy.
Aktualnie na rowerach marki Specialized œciga siê polski kolarz Rafa³ Majka, ale firma wspiera nie tylko sport
wyczynowy rowerami z najwy¿szej œwiatowej pó³ki, jako ¿e
posiada w swojej ofercie równie¿ ca³y przekrój rowerów dla
„zwyk³ych œmiertelników”, przeznaczonych dla amatorów
turystyki górskiej, szosowej, miejskiej i turystycznej.

Seniorzy w Kotlinie K³odzkiej
16 lipca grupa 44 seniorów wyjecha³a na autokarow¹
wycieczkê po Kotlinie K³odzkiej. Zwiedzanie zaczêliœmy od
Wambierzyc: od bazyliki, sanktuarium Matki Bo¿ej Królowej Rodzin, kaplic na górze Tabor i na górze Kalwarii oraz
ruchomej szopki. Nastêpnie odwiedziliœmy Muzeum Dawnych Sprzêtów i mini ZOO.
Dalsza droga wiod³a do Kar³owa, sk¹d ruszyliœmy pieszo
na Szczeliniec Wielki, najwiêksze wzniesienie w Górach Sto³owych, na szczycie którego stoi schronisko turystyczne, ale
by siê do niego dostaæ, trzeba by³o pokonaæ 665 schodów

(niestety, nie wszyscy sprostali trudom wspinaczki).
Kolejny przystanek to Kudowa-Zdrój, gdzie zwiedziliœmy
Kaplicê Czaszek i przespacerowaliœmy siê po uzdrowisku. Po
drodze by³y jeszcze Duszniki
i wizyta w pijalni wód mineralnych, a st¹d ju¿ prosto do do
Barda Œl¹skiego, gdzie w Domu
Pielgrzyma u o. Redemptorystów mieliœmy smaczn¹ obiadokolacjê i zakwaterowanie, a wieczorem skorzystaliœmy z okazji,
by pospacerowaæ po œcie¿kach
Ró¿añcowych i zwiedziæ kapliczki z ró¿nych okresów oraz
Muzeum Sztuki Sakralnej i ruchom¹ szopkê.
Nazajutrz po mszy w Bazylice Nawiedzenia Najœwiêtszej
Maryi Panny i œniadaniu wyjechaliœmy do Kamieñca Z¹bkowickiego, gdzie zwiedzaliœmy
piêkny pa³ac Marianny Orañskiej. Obecnie monumentalny
pa³ac neogotycki z XIX wieku
odzyskuje dawn¹ œwietnoœæ
pod zarz¹dem w³adz miasta,
tak¿e dziêki dotacjom.
Na deser zostawiliœmy sobie Œwidnicê, gdzie ca³¹ grup¹
odwiedziliœmy Muzeum Kupiectwa, a potem ka¿dy we w³asnym ju¿ zakresie uda³ siê na
zwiedzanie Koœci³a Pokoju (to
najwiêksza drewniana œwi¹tynia na liœcie UNESCO) i œwidnickiej katedry.
Impreza wypad³a fantaSIERPIEÑ
stycznie, wycieczka by³a nad
wyraz udana, wszyscy wrócili
WRZESIEÑ
zadowoleni, pe³ni wra¿eñ i za-

Na czas spotkania w Cottoninie zosta³ zbudowany Pumptrack –
niewielki tor dla rowerzystów, wyprofilowany z szybkich zakrêtów
i muld, a z atrakcji tej z du¿ym uœmiechem na twarzy korzysta³a wiêkszoœæ goœci hotelowych. (WP)

Te opony najlepiej sprawdza³y siê na singlach.

pewne ju¿ gotowi do wziêcia udzia³u w nastêpnej planowanej wycieczce - do Krakowa.
Dziêkujemy organizatorom, uczestnikom oraz Teresie Fierkowicz, która profesjonalnie czuwa³a nad tras¹ i przebiegiem
ca³ej dwudniowej wêdrówki. Impreza zosta³a dofinansowana
ze œrodków Gminy Miejskiej Œwieradów-Zdrój. (MM)

ROZK£AD JAZDY GONDOLI
LA
TO 2016
LATO
DNI
ROBOCZE

SOBOTY
SOBOTY,,
NIEDZIELE
I ŒWIÊT
A
ŒWIÊTA

900 - 1700

900 - 18 00

900 - 1600

900 - 17 00

