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NOTATNIK nr 9 (226) zostanie dostarczony do punktów kolporta¿u 13 wrzeœnia br.

Fot. Wojciech Kudera

Œwieradowskie koncertowanie

Gdzie¿ czyœciej i donoœniej mog³y zabrzmieæ rogi alpejskie, jak nie w krystalicznie czystym
powietrzu na Stogu Izerskim? Wiêc zabrzmia³y, a o tym, gdzie jeszcze i w czyim wykonaniu,
piszemy na str. 10.

Europejskie Spotkania M³odych Muzyków odbywa³y siê w Œwieradowie od 31 lipca do 5 sierpnia, a najwiêksze zainteresowanie budzi³ pi¹tkowy spektakl operetki Johanna Straussa pt. „Zemsta nietoperza”, które relacjonujemy na str. 11.

Po¿egnanie kap³anów Ekologia na pierwszym planie

30 lipca sw¹ ostatni¹ mszê celebrowali: ks. dr Wies³aw Z³otek, wikariusz œwieradowskiej parafii
(z prawej), i ks. diakon Przemys³aw Milewski (z lewej), koñcz¹cy sw¹ roczn¹ praktykê duszpastersk¹. Ks. Franciszek ¿egna obu na naszych ³amach na str. 15.

6 sierpnia przy piêknej s³onecznej pogodzie kilkudziesiêciu wystawców roz³o¿y³o swe stoiska
na tarasach zdrojowych, uczestnicz¹c w XV Kiermaszu Ekologicznym. Na zdjêciu zwyciêzca
konkursu w kategorii „Zrobi³y to moje rêce”. Fotorelacjê z imprezy zamieszczamy na str. 16.
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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, kadry – 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 78-16-452 - pok.
1c; sprawozdawczoœæ bud¿etowa, VAT - Katarzyna Duda, sprawy bud¿etowe – Ewelina
Ostrowska-May - 75 78-17-092 - pok. 3; zastêpca kierownika Urzêdu Stanu Cywilnego, dzia³alnoœæ gospodarcza – Danuta ¯y³kiewicz: 75
78-16-344; meldunki i dowody osobiste,
zezwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych
– Halina Stettner: 75 78-16-929 - pok. 1f (obok
sekretariatu). Ksiêgowoœæ oœwiaty – Magdalena Buczko, Marta Rejman-Sergiejczuk: 75
78-16-896 - pok. nr 14.

I PIÊTRO

Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej - pok. nr
10, 11 i 12. Sekretariat: 75 78-16-321, kierownik – Agnieszka Moroz: 75 78-16-230.

II PIÊTRO
Referat Gospodarki Nieruchomoœciami i Zagospodarowania Przestrzennego – Rafa³ May (kierownik) , Joanna Szczekulska - 75 78-17-297.
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 7816-324 - pok. 21c; Anna Mazurek, Mariusz
Pysz, Wojciech Cielecki: 75 78-16-970 - pok.
21d; wodoci¹gi i kanalizacja – Izabela Jurczak,
ochrona œrodowiska - Kamila JednorowskaMêcina: 75 78-16-343 - pok. 22. Referat Promocji Gminy, Turystyki, Kultury i Sportu, kierownik – Dorota Marek: 75 71-36-482 - pok.
23; turystyka, kultura i sport – Monika HajnyDaszko: 75 71-36-483; informatyk - Tomasz
Chmielowiec - 75 71-36-483, fax 75 78-16221 - pok. 24b. Inspektor ds. organizacyjnych
i oœwiatowych – Jolanta Bobak; zamówienia
publiczne - Katarzyna Matelska: 75 78-17-668
- pok. 24c.

III PIÊTRO

Biuro Rady Miasta – 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 7816-379; Œwietlica œrodowiskowa MROWISKO:
75 78-45-712; Miejska Biblioteka Publiczna
IZERKA: 75 78-16-394.

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

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

Kelnerzy niefiskalni
W przypadku œwiadczenia us³ug gastronomicznych osobie fizycznej nieprowadz¹cej
dzia³alnoœci gospodarczej istnieje obowi¹zek
zaewidencjonowania tych us³ug na kasie fiskalnej. Kelner obs³uguj¹cy klienta, dla którego œwiadczona jest taka us³uga, powinien
zarejestrowaæ na kasie fiskalnej dokonan¹
sprzeda¿, wydrukowaæ paragon fiskalny oraz
wydaæ go klientowi. Ministerstwo Finansów
przypomina, ¿e wydanie paragonu jest obowi¹zkiem kelnera i nie jest uzale¿nione od
proœby klienta ani od tego, czy klient podejdzie odebraæ paragon – paragon ma byæ klientowi wrêczony, a wiêc w szczególnoœci przyniesiony do stolika, przy którym klient siedzi.
Z obserwacji rynku wynika, ¿e niektórzy
podatnicy nie stosuj¹ siê do tych obowi¹zków. Zauwa¿alna jest praktyka wydawania
klientom tzw. rachunku lub paragonu kelnerskiego w miejsce paragonu fiskalnego. Rachunek kelnerski mo¿e mieæ postaæ dokumentu
wypisanego odrêcznie, na bloczku oznaczonym np. jako „pokwitowanie wp³aty". Mo¿e

to byæ równie¿ dokument, który jest zbli¿ony
z wygl¹du do paragonu fiskalnego, którym
jednak nie jest, bo nie pochodzi z wydruku
z kasy fiskalnej.
Ministerstwo Finansów ostrzega, ¿e taka
praktyka jest niezgodna z przepisami i mo¿e
rodziæ negatywne konsekwencje zarówno dla
przedsiêbiorcy – w³aœciciela restauracji, dla
kierownika zmiany, jak i dla kelnera, który nie
rejestruje transakcji za pomoc¹ kasy fiskalnej.
Rachunek lub paragon kelnerski mo¿e s³u¿yæ
wy³¹cznie do rozliczeñ pracodawcy z pracownikami, w ¿aden sposób nie mo¿e zastêpowaæ
paragonu fiskalnego. Jeœli w œlad za paragonem kelnerskim nie zostanie wydany klientowi paragon fiskalny, to znaczy, ¿e transakcja
prawdopodobnie nie zosta³a zarejestrowana
na kasie fiskalnej.
Brak rejestracji transakcji za pomoc¹ kasy
fiskalnej oznacza zazwyczaj, ¿e us³uga zosta³a
wykonana w tzw. szarej strefie – a wiêc podatki nie trafi³y do bud¿etu. Wydanie rachunku
lub paragonu kelnerskiego zamiast paragonu
fiskalnego œwiadczyæ mo¿e o ukrywaniu praw-
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dziwych obrotów przedsiêbiorcy.
Dokonanie sprzeda¿y z pominiêciem kasy
fiskalnej lub niewydanie paragonu dokumentuj¹cego tê sprzeda¿ wi¹¿e siê z odpowiedzialnoœci¹ karno-skarbow¹. Mandatem karnym
nak³adana jest kara grzywny za wykroczenia
skarbowe w granicach od 200 z³ do 4.000 z³.
Odpowiedzialnoœæ ta mo¿e dotykaæ ka¿dej
osoby odpowiedzialnej za ewidencjonowanie
transakcji, a wiêc zarówno w³aœciciela restauracji, kierownika zmiany, jak i kelnera.
Ministerstwo Finansów jest przy tym œwiadome faktu, ¿e nierzadko kelnerzy s¹ zmuszani przez swoich pracodawców do zaniechania
ewidencjonowania transakcji na kasach fiskalnych. Taka praktyka jest szczególnie bulwersuj¹ca, poniewa¿ jej negatywne skutki uderzaj¹ najbardziej w³aœnie w samych kelnerów.
Po pierwsze, mandatem karnym bêdzie
ukarany zazwyczaj w³aœnie kelner, który nie
spe³ni obowi¹zku zaewidencjonowania transakcji na kasie fiskalnej i który zostanie przy³apany na tym procederze przez kontroluj¹cego.
Po drugie, ukrywanie przychodów poprzez
omijanie ewidencjonowania na kasach fiskalnych wypycha pracowników restauracji z legalnego rynku pracy.
Je¿eli bowiem nieuczciwy w³aœciciel restauracji ukrywa swoje przychody, musi on równie¿ ukrywaæ swoje koszty – nie mo¿e w swoich ksiêgach wykazywaæ np. pensji czy sk³adek ZUS kelnerów, poniewa¿ koszty te nie
mia³yby pokrycia w ujawnianych przychodach. Szybko okaza³oby siê, ¿e restauracja
wed³ug ksi¹g jest trwale nierentowna, a mimo
to funkcjonuje w rzeczywistoœci. Nieuczciwy
w³aœciciel restauracji nie bêdzie zatem zatrudnia³ legalnie, tylko bêdzie oferowa³ pracê „na
czarno", bez umowy o pracê, bez op³acania
sk³adek ZUS.
Ministerstwo Finansów apeluje zatem do
podatników, jak i do ich pracowników, o zaprzestanie tego rodzaju praktyk. Resort ostrzega przy tym, ¿e gastronomia jest zidentyfikowana przez organy podatkowe jako bran¿a
o jednym z najwy¿szych stopni ryzyka dzia³alnoœci w szarej strefie, gdzie prawdopodobieñstwo kontroli prawid³owoœci fiskalizacji
obrotu jest bardzo du¿e. (Ÿród³o US Lubañ)

Punkty kolporta¿u
NOTATNIKA ŒWIERADOWSKIEGO
ŒWIERADÓW - sklep EKO (ul. Sienkiewicza), sklep odzie¿owy A&J

(róg ul. Zdrojowej i Piastowskiej), sklep AGD (ul. Piastowska), hurtownia papierosów (ul. Piastowska), sklep spo¿ywczy (róg. ul. Zdrojowej i Sienkiewicza), Biura Turystyczne: LEOPOLD oraz J&G ¯Y£KIEWICZ (oba na ul. Zdrojowej), kiosk gazetowy (ul. Zdrojowa), pijalnia
wody mineralnej (Dom Zdrojowy), sklep LEWIATAN (ul. Górska), stacja paliw ORLEN (ul. 11 Listopada), sklep papierniczy KLEKS (ul. Sienkiewicza), sklep przy ul. Chopina, „BIEDRONKA” (ul. 11 Listopada),
Miejska Biblioteka Publiczna IZERKA (ul. M. 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 2016 r. do 31 paŸdziernika br. na mocy uchwa³y Rady Miasta Œwieradów-Zdrój nr XXXII/163/
2016 z 30 wrzeœnia ub. r. ceny wody i œcieków oraz wysokoœæ op³aty abonamentowej pozostaj¹ bez zmian
i wynosz¹: woda 4,37 z³/m 3, œcieki - 4,92 z³/m 3, sta³a op³ata abonamentowa - 4,94 z³ za miesi¹c.
Zmianie nie ulega te¿ stawka za przy³¹czenie nieruchomoœci do urz¹dzeñ wodoci¹gowych oraz kanalizacyjnych, która wynosi 184,50 z³.
W wypadkach nag³ych awarii sieci wod-kan mo¿na dzwoniæ pod nr tel. 512 243 901.

Co czytamy w wakacje?
W tym sezonie króluje polska literatura: krymina³y
i powieœci obyczajowe. Ulubion¹ wakacyjn¹ autork¹ œwieradowian jest Katarzyna Michalak z najnowsz¹ powieœci¹ stanowi¹c¹ tzw. „Leœn¹ trylogiê”, czyli „Czerwieñ Jarzêbin”,
której bohaterami s¹ trzy przyjació³ki i trzech braci, opowiadaj¹ca o sile prawdziwej przyjaŸni i mi³oœci. Dorównuj¹ jej
Katarzyna Bonda i Remigiusz Mróz. Ten ostatni pisze chyba
przez 365 dni w roku, w dorobku ma ju¿ tyle powieœci, ile lat
(czyli 30!), w dodatku tak grubych i tak dobrych, ¿e w Izerce
czeka siê w kolejce na jego ksi¹¿ki.
Zapytana przez nas Monika Gardecka z „Ksiêgarni Literackiej” w Szklarskiej Porêbie potwierdza, ¿e ksi¹¿ki K. Michalak
wybieraj¹ g³ównie kobiety, ale najwiêkszym hitem w jej ksiêgarni jest „Nela – ma³a reporterka” pisz¹ca o wyprawach i podró¿ach po œwiecie; gdzie¿ ta 11-letnia dziewczynka nie by³a?
Odwiedzi³a Boliwiê, Peru, Panamê, Wietnam... trzeba po prostu to przeczytaæ i œladami Neli udaæ siê przez d¿unglê, morza
i oceany.
Ju¿ któreœ pokolenie siêga po ksi¹¿ki J. K. Rowling. I nie
ma co siê dziwiæ. Przypomnijmy: „Harry Potter i Kamieñ Filozoficzny”, czyli pierwszy tom przygód czarodzieja, zosta³ wydany 26 czerwca 1997 roku (20 lat minê³o!) przez ma³e wydawnictwo, które postanowi³o wydrukowaæ ksi¹¿kê samotnej matki
otrzymuj¹cej zasi³ek z pomocy spo³ecznej. I sta³ siê cud, pokolenie odwyk³e od czytania postanowi³o czytaæ. W ci¹gu dwóch
lat pierwszy tom sta³ siê œwiatowym bestsellerem.
Sprzedaje siê dobrze Harry Potter, ale te¿ jej najnowsze
ksi¹¿ki, jak np. „Fantastyczne zwierzêta i jak je znaleŸæ” (oczywiœcie, ¿e w Izerce). Ciekawa ksi¹¿ka, pe³na zaklêæ, nazw dziwacznych, a przede wszystkim uzupe³niaj¹ca ksi¹¿ki o Harrym
Potterze. Czy ktoœ z nas wpad³by na nazwê akromantula, czyli
zwierzê wyhodowane przez czarodziejów, które nie podlega
tresurze i jest bardzo niebezpieczne? Albo bahanka – znana
czasami jako k¹saj¹cy elf, maj¹ca dwa rzêdy ostrych jadowitych zêbów, czy druzgotek - bladozielony demon wodny, agresywny zarówno w stosunku do czarodziejów, jak i mugoli, który bywa udomowiany przez trytony. Wystêpuj¹ te¿ erklingi,
garborogi, gnomy, gromoptaki, hipogryfy, gumoch³ony, je¿anki,
hipokampusy, kelpie, ko³kogonki, korniczaki, kuguchany, kwintopedy, langustniki, menortki, przyczajacze, psidwaki – uff!
Pani Monika podkreœli³a, ¿e po raz pierwszy w ksiêgarni
najwiêcej kupuj¹ dzieci, co nas nie dziwi, gdy¿ s¹ wakacje, jest
wiêcej czasu na odwiedzanie ksiêgarni, bibliotek, muzeów, ¿e
na pniu sprzedaj¹ siê przewodniki i mapy. Cieszy j¹, ¿e ludzie
jednak zagl¹daj¹ do ksiêgarni, dziêki nim jest nadzieja, ¿e przetrwaj¹.
Zgodne by³yœmy, ¿e wybory naszych czytelników s¹ podobne. Na wakacje wybieramy ksi¹¿ki lekkie, ³atwe, tanie, przede
wszystkim zaœ polskich autorów.
Co czytaæ w koñcówce wakacji? Podpowiadamy rozpoczêtym cyklem „Wakacyjne propozycje” (www.mbpswieradow.com), ponadto w Izerce jest pó³ka z nowoœciami wydawniczymi, gdzie mo¿na znaleŸæ wakacyjn¹ lekturê .
Dla pañ propozycj¹ do przeczytania przez lato jest seria
o poszukiwaniu swojego miejsca na ziemi, czyli „Czary codziennoœci” Agnieszki Krawczyk - trzy tomy opowiadaj¹ o losach sióstr mieszkañców Zmys³owa i magii górskiego miasteczka po³o¿onego wœród lasów.
Œwietnym krymina³em jest najnowsza ksi¹¿ka Katarzyny
Puzyñskiej pt. „Czarne narcyzy” stanowi¹ca ósmy tom sagi
o policjantach z Lipowa.

Uwalnianie ksi¹¿ek,
to jak uwalnianie duszy!

Godne polecenia s¹ ksi¹¿ki wroc³awianki Jolanty Marii
Kalety (na zdjêciu), z wykszta³cenia historyka i politologa, która siêga po prawdziwe wydarzenia rozgrywaj¹ce siê na Dolnym Œl¹sku w Polsce Ludowej. My polecamy „W cieniu Olbrzyma”, historiê m³odej kobiety Antoniny, maj¹cej za sob¹
tragiczne, wojenne, prze¿ycia. Bohaterka prze¿ywa niebezpieczne przygody, aby rozwi¹zaæ zagadki musi zejœæ do wnêtrza
Olbrzyma – tajemniczych podziemi w Górach Sowich.
Rekomendujemy te¿ inne jej tytu³y: „Wroc³awsk¹ Madonnê”, „Kolekcjê Hankego”, „Lawinê” (jej akcja rozgrywa siê
w Kowarach w 1948, miasteczku–twierdzy skrywaj¹cym w sobie mroczn¹ tajemnicê, której strzeg¹ liczne patrole milicji
i wojska, a rewizje i czêste przes³uchania w Jeleniej Górze to
codziennoœæ).
Wci¹ga akcja ksi¹¿ki „Z³oto Wroc³awia”, która stara siê
odpowiedzieæ, gdzie siê podzia³o z³oto z banku Breslau, mo¿na
siê tak¿e rozczytaæ w „Stra¿niku Bursztynowej Komnaty”.
Powieœci J. M. Kalety czyta siê jednym tchem, sama zaœ
autorka zawita do Izerki z now¹ ksi¹¿k¹, której tytu³ jeszcze jest
owiany tajemnic¹, ale ju¿ wiadomo, ¿e akcja ma rozgrywaæ siê
w powojennym Œwieradowie. Premiera tej powieœci ma siê odbyæ w naszej bibliotece na pocz¹tku paŸdziernika, z udzia³em
pisarki, rzecz jasna (dok³adny termin podamy we wrzeœniu).
Z nowoœci dla dzieci i m³odzie¿y polecamy seriê Ricka Riordana o Percy Jacksonie opartej na mitologii greckiej i egipskiej, z biblioteczki fantastycznego pana Dahla, Warto wiêc
przeczytaæ „Danny, mistrz œwiata, który ma najlepszego tatê na
œwiecie”. Autor Roald Dahl, obchodz¹cy w 2016 r. setn¹ rocznice urodzin, powiedzia³ „Jeœli masz dobre myœli, twoja twarz
promienieje nimi jak s³oñce i zawsze cudownie wygl¹da”,
dlatego jego powieœci to samo zdrowie.
Wydawnictwo „Znak” wyda³o „Charlie i fabryka czekolady”, „Matyldê”, „BFG, czyli opowieœæ o Bardzo Fajnym Gigancie”, „James i ogromna brzoskwinia”. Choæ jedn¹ przeczytajcie, bo warto! A z ksi¹¿ki „Danny mistrz œwiata” dowiedz¹ siê
dzieci, ¿e kiedy dorosn¹ i bêd¹ mieæ w³asne dzieci, musz¹ pamiêtaæ o czymœ wa¿nym, o tym mianowicie, ¿e „Drêtwy rodzic
to potworny nudziarz. Ka¿de dziecko chce i zas³uguje, by
mieæ rodzica, który ma pasjê”.
Krystyna Piotrowska

Akcja „Bookcrossing”, czyli uwalnianie ksi¹¿ek, któr¹
prowadzimy od paru dobrych lat, cieszy siê du¿ym zainteresowaniem; ju¿ w pierwszym dniu przechodz¹cy w ró¿nych
kierunkach nasi czytelnicy (mieszkañcy, ale te¿ turyœci)
podchodzili do d³ugiej, wype³nionej ksi¹¿kami z ró¿nych dzia³ów pó³ki, wybierali i odchodzili zadowoleni. Has³o wywieszone w widocznym miejscu ju¿ z daleka zachêca³o „ WeŸ mnie
ze sob¹”, czyli mo¿na zabraæ z sob¹ ksi¹¿kê, a puste miejsce
zape³niæ swoj¹ przeczytan¹ ksi¹¿k¹.
Proponujemy zwróciæ wolnoœæ ksi¹¿kom uwiêzionym
w naszych domach.
Masz w domu ksi¹¿kê, któr¹ przeczyta³eœ, a teraz jest Ci
ju¿ niepotrzebna? Przynieœ!
A mo¿e by³a nietrafionym prezentem? Jest tak fajna, ¿e
chcesz siê ni¹ podzieliæ?
Przynieœ swoj¹, a weŸ inn¹!
Czekamy na Ciebie i Twoje ksi¹¿ki!
Zasady bookcrossingu s¹ bardzo proste:

WeŸ – Przeczytaj – Podaj dalej – Przynieœ swoj¹!
Przez parê lat uwolniliœmy ponad 5.000 ksi¹¿ek. Pierwsze
pochodzi³y z naszych prywatnych zbiorów, obecnie ju¿ czytelnicy zadbali, aby na pó³ce bookcrossingu pojawia³y siê
nowe ksi¹¿ki z rozmaitych dzia³ów; s¹ to lektury szkolne, krymina³y, historyczne, poezja, bajki, biografie itd.
Zapraszamy do wspólnego uwalniania ksi¹¿ek.
Akcja bêdzie trwaæ do koñca lata, czyli do 23 wrzeœnia.

Stop nudzie na resztê wakacji

Po raz pierwszy udostêpniamy pakiety dla dzieci i nastolatków, które sk³adaæ siê bêd¹ z ksi¹¿ki, audiobooka, gry planszowej, kolorowego czasopisma oraz scenariusza zabaw i gier.
Pakiet bêdzie mo¿na wypo¿yczyæ na 30 dni.
W ramach tej akcji bêdzie mo¿na zapakowaæ do torby
zestaw i zachêciæ dziecko do zabawy lub te¿ w przypadku nastolatka samemu zainspirowaæ siê w czasie wakacji.
Mo¿e po prostu warto wpaœæ do biblioteki i wypo¿yczyæ
taki pakiet.

Na Stóg! Na pierogi!

17 lipca 50-osobowa grupa œwieradowskich seniorów zdoby³a Stóg Izerski korzystaj¹c z najwiêkszej
atrakcji turystycznej naszego miasta - kolejki gondolowej. Ze szczytu podziwia³a po³o¿one w dole uzdrowisko, Pogórze Izerskie, Grzbiet Kamienicki, dolinê
Ÿródliskow¹ Kwisy, a po krótkim spacerze uda³a siê
do schroniska na pyszne pierogi z jagodami.
Wycieczka trwa³a od godz. 14 00 do 17 00 i mimo
zmiennej pogody humory wszystkim jej uczestnikom
nader dopisywa³y.
Dziêkujemy prezesowi Zarz¹du Ski&Sun Jakubowi Sojce - za wyra¿enie zgody na zakup biletów z dodatkow¹ zni¿k¹, a Gra¿ynie
Bielewicz - za przygotowanie smacznego posi³ku.
Koszt eskapady wspó³finsowany by³ ze œrodków
Gminy Miejskiej Œwieradów-Zdrój.
Irena Kojpasz
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Œwiêto Policji
20 lipca w po³udnie w Muzeum
Regionalnym w Lubaniu odby³a siê
uroczysta akademia z okazji 98.
rocznicy powo³ania Policji Pañstwowej. W uroczystoœciach uczestniczyli: I Zastêpca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wroc³awiu
- insp. Piotr Leciejewski, Komendant Powiatowy Policji w Lubaniu m³. insp. Norbert Kurenda, w³adze
samorz¹dowe oraz wielu znamienitych goœci.

Komendant Powiatowy powiedzia³: Ka¿dego dnia policjanci i policja staje przed nowymi wyzwaniami,
zmieniaj¹ siê i doskonal¹. Ci¹g³a gotowoœæ do podejmowania nowych
wyzwañ i stawiania im czo³a sprawia, ¿e s³u¿b w policji nie mo¿na nazwaæ tylko prac¹. Policjantem jest siê
ca³e ¿ycie, a nie tylko bywa w godzinach s³u¿by... Policjanci s³u¿¹ mieszkañcom naszego powiatu wk³adaj¹c
ogromne serce w to, co robi¹.

Nasi dzielnicowi
Sier¿. szt. Magdalena Harbul
Tel. s³u¿bowy 75 78 16 206.
Rejon patrolowania - Œwieradów
centrum.
Ulice: Asnyka, Batorego, Bronka Czecha, M. D¹browskiej, Dojazdowa, Wyszyñskiego, Konopnickiej, 3 Maja, Korczaka, Koœcielna,
Majowa, H. Marusarzówny, Nad Potokiem, Orzeszkowej, Parkowa, Piastowska, Sienkiewicza, M. Sk³odowskiej-Curie, S³oneczna, S³owackiego,
Spacerowa, Stroma, Strumykowa,
W¹ska, Wolna, Zamkniêta, Zdrojowa, Zródlana, ¯eromskiego.

Asp. szt. Dawid Szulikowski
Tel. s³u¿bowy 75 78 16 206.
Rejon patrolowania - Œwieradów
przedmieœcie.
Ulice: Bema, Boczna, Brzozowa,
Budowlanych, Chrobrego, Chopina,
Cicha, Cmentarna, D¹browskiego,
Dolna, Dworcowa, Dzika, Gajowa,
Graniczna, G³owackiego, Go³êbia,
Górska, Grunwaldzka, W³adys³awa
Jagie³³y, Jana III Sobieskiego Jaskó³cza, Jastrzêbia, Kamienna, Kiliñskiego, Kolejowa, Kopernika, Koœciuszki, Krêta, Krucza,11 Listopada, Leœna, Lipowa, Mickiewicza, M³odych
Techników, Mokra, Myœliwska, Nad

Basenem, Nadbrze¿na, Orla, Osiedlowa, Pi³sudskiego, Emilii Plater,
Pod Skarp¹, Podgórna, Pszczela,
Prusa, Sienkiewicza od skrzy¿owania z 11 Listopada do skrzy¿owania
z ul. Zakopiañsk¹, Ratowników Górskich, Sêpia, Sosnowa, Sowia, Stawowa, Stokowa, Sybiraków, Traugutta, Wiejska, Wilcza, Wiœniowa,
Wyspiañskiego, Zakopiañska (do
skrzy¿owania z Sienkiewicza do Krótkiej), Zau³ek, Zielona, ¯abia, ¯wirki
i Wigury.

St. asp. Andrzej Tabor
Tel. s³u¿bowy: 75 7816 206.
Rejon patrolowania - Czerniawa.
Ulice: D³uga, G³ówna, Górzysta,
Izerska, Klubowa, Krótka, Lwówecka, £¹kowa, £owiecka, M³yñska,
Modrzewiowa, Nadrzeczna, Polna,
Rolnicza, Sanatoryjna, Sêdziwa,
Spadzista, Spokojna, Starowiejska,
Stra¿acka (od stacji meteo w kierunku Czerniawy), Sudecka Szkolna,
Wczasowa, Willowa, Wierzbowa,
Zacisze, Zakopiañska (od ul. Krótkiej do góry).
Przepraszamy st. sier¿. Magdalenê Harbul za przypisanie jej niew³aœciwego stopnia w poprzednim
wykazie dzielnicowych.

ZAPROSZENIE
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Restauracja „Czarny Potok” zaprasza w ka¿dy poniedzia³ek i œrodê
w godz. 1000-1400 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 bêd¹ na ekranie monitora (podobnie jak stare foldery i mapy).

Ponadto podziêkowa³ wszystkim
policjantom za poœwiêcenie, za rzeteln¹ s³u¿bê, trud i oddanie godne
szacunku. Przekaza³ równie¿ podziêkowania dla pracowników Policji za
ich pomoc i zaanga¿owanie.
Podziêkowania i ¿yczenia dalszych sukcesów dla funkcjonariu-

szy z³o¿yli równie¿ podczas przemówienia: Starosta Powiatu Lubañskiego Walery Czarnecki oraz Burmistrz
Miasta Lubañ Arkadiusz S³owiñski.
Na uroczystoœci wrêczone zosta³y funkcjonariuszom akty mianowania na wy¿sze stopnie s³u¿bowe oraz
nagrody pieniê¿ne lub rzeczowe
ufundowane przez w³adze samorz¹dowe.
Awansowani na wy¿szy stopieñ
(wyt³uszczono nazwiska œwiera-

ni¿ej) – aspiranci; Marcin Wojdowicz – m³odszy aspirant; Magdalena Harbul – sier¿ant sztabowy;
Pawe³ Jasiñski, Mariusz Kostrzewa
i Kamil Bojanowski - starsi sier¿anci; Kinga Czepecha – sier¿ant; Adrian Rudziñski, Rafa³ Klapa, Maciej
Senkowski, Damian Owczarek, £ukasz Oleksy – i Marta Michoñska starsi posterunkowi.
Na uroczystoœci przedstawicielem Urzêdu Miasta Œwieradów-Zdrój

dowskich funkcjonariuszy): Agata
Seku³a – podinspektor; Dariusz Butrym – komisarz; Grzegorz Hanka,
Grzegorz Hybiñski, Pawe³ Musia³
i Dawid Szulikowski - aspiranci sztabowi; Piotr Wawrzyniak, Andrzej
Nastasowski, Krzysztof £uszczakiewicz i Waldemar Martniak (fot. po-

by³ Tadeusz Baka, który wrêczy³
ufundowanie przez Rolanda Marciniaka nagrody rzeczowe dwóm funkcjonariuszom: asp. sztab. Krzysztofowi Schmidtowi i m³. asp. Wojciechowi Bo³ozowi (fot. obok).
Asp. Magdalena JuŸwicka

ELEKTR
YCZNE ROWER
Y
ELEKTRYCZNE
ROWERY
DLA MIESZKAÑCÓW
Nasze miasto to miejscowoœæ uzdrowiskowo-turystyczna,
do której rocznie przyje¿d¿a rocznie prawie 400 tys. goœci, którzy maj¹ coraz wiêksze wymagania co do czystoœci powietrza
w kurorcie, emisji ha³asu i szeroko pojêtej estetyki i porz¹dku.
Nasza gmina jako jedna z pierwszych w regionie uruchomi³a
program dop³aty z bud¿etu do wymiany kot³ów grzewczych
na bardziej ekologiczne. Obecnie jest wiêcej chêtnych ni¿ pieniêdzy, szukamy mo¿liwoœci dofinansowania naszego programu ze œrodków zewnêtrznych. Próbujemy wdro¿yæ kolejne programy poprawiaj¹ce jakoœæ ¿ycia mieszkañców.
Na ostatniej sesji po burzliwej debacie Rada Miasta wyrazi³a zgodê na przeprowadzenie pilota¿owego, bezp³atnego programu zakupu rowerów o napêdzie elektrycznym pod robocz¹
nazw¹ „Œwieradowski rower miejski”, dedykowanego wy³¹cznie dla mieszkañców naszego miasta. Jeœli uda nam siê ich
przekonaæ do korzystania z rowerów elektrycznym, przy du¿ym wsparciu finansowym przy zakupie roweru, osi¹gniemy
poni¿sze cele programu:

To dla naszej miejscowoœci du¿a promocja, tym bardziej, ¿e
czysty klimat to nasze dobro wspólne.
8. Jeœli po pewnym czasie kilkudziesiêciu mieszkañców
bêdzie korzystaæ z rowerów o napêdzie elektrycznym, przybêdzie nam wolnych miejsc parkingowych dla turystów jednodniowych, którzy chc¹ skorzystaæ z atrakcji w centrum
miasta.
Program ma i s³abe strony. Rowery elektryczne maj¹ du¿¹
wartoœæ, wiêc bêd¹ pokus¹ dla z³odziejaszków. Ale fakt, ¿e
program jest wy³¹cznie dla mieszkañców i wszyscy siê znamy,
przynajmniej z widzenia, ogranicza okazjê dla amatorów cudzej
w³asnoœci. Du¿¹ niewiadom¹ jest aura. Z rowerów bêdziemy
korzystaæ tylko przy odpowiednich warunkach pogodowych.
W roku takich dni bêdzie miêdzy 100 a 150. Jeœli oka¿e siê, ¿e
program nie dzia³a, gmina wyda³a z bud¿etu 25.000 z³ bez zamierzonego efektu, bo tyle bêd¹ kosztowa³y nas w zakupie
rowery. Jestem dobrej myœli i uwa¿am, ¿er uda siê zaraziæ mieszkañców jazd¹ na rowerze przy wsparciu silnika elektrycznego.
Zasady programu: tylko dla mieszkañców Œwieradowa,
rowery elektryczne bêd¹ wypo¿yczane w Urzêdzie Miasta
w referacie promocji gminy po uprzedniej rezerwacji, wypo¿yczyæ rower bêd¹ mogli tylko pe³noletni mieszkañcy miasta.
Ka¿dy korzystaj¹cy z roweru bêdzie zobowi¹zany do wype³nienia anonimowej ankiety (raportu z jazdy na rowerze), która
dostarczy nam informacji niezbêdnych do ubiegania siê o dofinansowanie zewnêtrzne do zakupu rowerów. Do wypo¿yczenia bêd¹ 4 rowery górskie o napêdzie elektrycznym. Wiêcej
szczegó³ów na stronie miasta.

Na bie¿¹co

KLUB INTEGRACJI
WIÊCEJ KASY NA DROGI SPO£ECZNEJ

Otrzymaliœmy dofinansowanie z Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego na uruchomienie Klubu Integracji Spo³ecznej
(KIS). Wartoœæ projektu to 600 tys. z³ przy wk³adzie gminy
rzêdu 90 tys. z³. Celem projektu jest szeroko pojêta pomoc
mieszkañcom w przygotowaniu i znalezieniu pracy, wsparcie
dla rodzin, pomoc potrzebuj¹cym w przywróceniu relacji spo³ecznych, tworzenie spó³dzielni socjalnych. KIS bêdzie tak¿e
dzia³a³ w celu podniesienia kompetencji pracuj¹cych mieszkañców naszego miasta np. kursy jêzykowe, zawodowe, szkoleniowe.
W ramach projektu wykonamy adaptacjê pomieszczeñ
w Urzêdzie Miasta po bibliotece miejskiej, która dwa lata temu
przeprowadzi³a siê do nowej siedziby przy szkole. Powstan¹
biura, gabinety i sale szkoleniowe. KIS jest jednostk¹, któr¹
trzeba rejestrowaæ u w³aœciwego wojewody, jej dzia³alnoœæ jest
sformalizowana. Osoba prowadz¹ca KIS powinna byæ kreatywna, pomys³owa i posiadaæ umiejêtnoœæ nawi¹zywania pozytywnych relacji z osobami potrzebuj¹cymi.
Projekt ruszy w przysz³ym roku i s¹dzê, ¿e trzeba czasu na
efekty, ale docelowo pomo¿emy wielu osobom na polu rodzinnym i zawodowym. W najbli¿szym czasie przedstawiê szczegó³owe informacje o tym, jak bêdzie dzia³a³ KIS.

Piotr Puzyñski ju¿ dawno odkry³ uroki elektrycznego roweru.
1. Zmniejszenie niskiej emisji poprzez ograniczenie ruchu samochodowego, mniejsza emisja spalin do atmosfery,
mniej ha³asu w przestrzeni publicznej emitowanego przez
auta.
2. Udowodnimy, ¿e w obszarze górskim mo¿na wprowadziæ rower miejski do codziennego u¿ytku przez mieszkañców. Przy naszym ukszta³towaniu terenu trudno jest korzystaæ z roweru jako œrodka transportu na zakupy czy do za³atwiania innych bie¿¹cych spraw. Nawet jeœli ktoœ ma z górki
do sklepu czy do pracy, bêdzie musia³ wróciæ do domu pod
górkê. Przewy¿szenia terenu zmieniaj¹ siê nawet o 200 metrtów. Z tego powodu korzystanie z roweru jest nie lada wysi³kiem i ma³o kto z mieszkañców korzysta z roweru jako œrodka transportu, choæby na zakupy. Rower o napêdzie elektrycznym w znacznym stopniu rozwi¹zuje ten problem.
3. Jazda na rowerze to zdrowy tryb ¿ycia. Dziêki rowerom elektrycznym wielu naszych mieszkañców bêdzie mog³o
przed³u¿yæ swoj¹ przygodê z rowerem górskim. W œwieradowskich warunkach korzystanie z roweru wi¹¿e siê z du¿ym wysi³kiem fizycznym, dlatego wielu z nas rezygnuje z tej
przyjemnoœci. A rower o napêdzie elektrycznym to szansa na
przed³u¿enie jazdy na rowerze o wiele lat.
4. Edukacja i propagowanie jazdy na elektrycznym rowerze wœród mieszkañców Œwieradowa-Zdroju. W Œwieradowie ju¿ kilkunastu mieszkañców posiada rowery elektryczne, a byæ mo¿e nawet kilkadziesi¹t osób mia³o kontakt
z takim pojazdem. Program ma na celu promowanie tej formy
aktywnoœci i dlatego w ci¹gu 2-3 lat chcielibyœmy, aby oko³o 1.200 mieszkañców wziê³o udzia³ w programie i dowiedzia³o siê jak najwiêcej o rowerach elektrycznych, przede
wszystkim zaœ zaczê³o z nich korzystaæ.
5. W ci¹gu 3 lat dziêki temu programowi po Œwieradowie
powinno jeŸdziæ ponad 100 rowerów o napêdzie elektrycznym, z których w³aœcicielami bêd¹ mieszkañcy.
6. Jednym z celów programu jest pozyskanie dofinansowania zewnêtrznego dla mieszkañców na zakup roweru elektrycznego. Wydaje siê to abstrakcyjne, tym bardziej, ¿e nasza
gmina jako jedna z pierwszych bêdzie przecieraæ szlaki. Dzisiaj istniej¹ programy dofinansowania do monta¿u odnawialnych Ÿróde³ energii, np. paneli fotowoltaicznych. Ale
coraz czêœciej pojawiaj¹ siê programy dofinansowuj¹ce ograniczanie niskiej emisji, np. wspomniane wsparcie finansowe
do wymiany kot³ów grzewczych czy ocieplenie budynków,
które po termomodernizacji daj¹ oszczêdnoœci w spalaniu
paliw. Jeœli ktoœ zamieni samochód na rower o napêdzie elektrycznym, realnie zmniejszy emisjê spalin. Tym samym zaoszczêdzimy na paliwach konwencjonalnych. Rower elektryczny to wydatek ok. 8 tys. z³. To du¿a kwota. Nasz program ma
daæ szansê pozyskania dofinansowania do zakupu roweru
nawet do 85 proc.
7. Bêdziemy pierwsz¹ gmin¹ w Polsce, która wdra¿a program rowerów elektrycznych wy³¹cznie dla mieszkañców.

CO NOWEGO NA
DWORCU KOLEJOWYM

Otrzymaliœmy od ministra administracji i spraw wewnêtrznych dofinansowanie do remontu ulicy Izerskiej (górny odcinek - na zdjêciu). Wartoœæ inwestycji to prawie 800 tys. z³,
a promesa ministerialna wyniesie 630 tys. z³. Wyremontujemy
kolejn¹ drogê w mieœcie, tym bardziej, ¿e ulica Izerska jest
w z³ym stanie. Niestety, nie uda siê przeprowadziæ inwestycji na
ca³ej d³ugoœci Izerskiej, poniewa¿ koñcówka tej ulicy le¿y na
terenie Lasów Pañstwowych i nie dysponujemy tym terenem.

KOLEJNE
PROJEKTY DLA SZKÓ£
Odebraliœmy informacjê z Dolnoœl¹skiego Urzêdu Marsza³kowskiego, ¿e nasz projekt podnoszenia kluczowych kompetencji uczniów naszych szkó³ otrzyma³ pozytywn¹ ocenê formaln¹ i merytoryczn¹ i znalaz³ siê na liœcie do dofinansowania.
Wartoœæ projektu to 343 tys. z³, wk³ad w³asny gminy to 51 tys.
z³. W ramach tego projektu doposa¿ymy szko³y i nasza kadra
pedagogiczna przeprowadzi wiele zajêæ podnosz¹cych umiejêtnoœci uczniów naszych szkó³.

Trwaj¹ rozmowy z lokatorami dworca kolejowego w celu
przeprowadzenia siê do nowych mieszkañ. 2 rodziny wynajê³y
kancelariê prawn¹ do kontaktu z gmin¹. Wci¹¿ mam nadziejê,
¿e uda nam siê polubownie za³atwiæ sprawê. Gmina otrzyma³a
dotacjê ze œrodków unijnych 2,9 mln z³ na rewitalizacjê dworca
na muzeum kolei izerskiej i dom kultury. Niestety, niektórzy
mieszkañcy chc¹ wykorzystaæ to w negocjacjach w sprawie
przeprowadzki do nowych mieszkañ, które maj¹ ponad 70 m2
i s¹ przygotowane do zamieszkania.
Gmina wyda³a prawie 100 tys. z³ na przygotowanie mieszkañ. Lokatorzy bêd¹ ponosiæ op³aty czynszowe nie wiêksze
ni¿ w budynku dworca. Ze strony gminy dochowujemy wszelkich starañ, aby ta niekomfortowa przeprowadzka dla lokatorów odby³a siê zgodnie z prawem z poszanowaniem interesów
i godnoœci ludzi. Jeœli dojdzie do sytuacji, ¿e lokatorzy nie
przeprowadz¹ siê do nowych mieszkañ zastêpczych, jak niektórzy z nich twierdz¹ „…bo nie..’’, przepadnie niestety dotacja, a gmina wyst¹pi z pozwem o odszkodowanie za jej utratê.
Proszê lokatorów o wspó³pracê i rozs¹dny kompromis, budynek jest w fatalnym stanie technicznym. Nawet jeœli nie bêdzie adaptowany na muzeum i dom kultury, i tak
zostanie wykwaterowany z powodu ryzyka katastrofy budowlanej.
Przed nami kolejne spotkania, mam nadziejê, ¿e
dojdziemy do porozumienia.
Roland Marciniak
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Kr yterium
estetyczne

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).

Od lat z uporem maniaka próbujemy na tej
stronie przekonaæ Czytelników, ¿e problem zaœmiecania nie sprowadza siê li tylko do porzuconych w krzakach
PET-ów, ba, taki œmieæ wystarczy
podnieœæ i wywieŸæ na sk³adowisko, by uporaæ siê z problemem.
Gorzej z zaœmiecaniem krajobrazu
- z³¹ architektur¹, paskudnymi
detalami, wariackimi kolorami czy
radosn¹ twórczoœci¹ domoros³ych estetów. Zjawisko to potêgowane jest, niestety, zwyk³ym
niedbalstwem osób odpowiedzialnych za utrzymanie ³adu i porz¹dku, czego przyk³ady dostrzegamy
na co dzieñ: butwiej¹ce lub po³amane ³awki czekaj¹ce miesi¹cami
na naprawê, zwisaj¹ce smêtnie
kosze na œmieci, wszechobecna
rdza na s³upach i s³upkach, wreszcie wieszane byle gdzie i byle jak
tabliczki rzekomo informuj¹ce,
a bardziej odrzucaj¹ce.
Na zdjêciu u góry widnieje tabliczka z niebieskim akcentem,
który wskazywa³ kierunek dojazdu na zlot motocykli Honda Goldwing, który mia³ miejsce w kwietniu... 2008 roku! Tak wiêc drogowskaz wisia³ 9 lat i nikomu nie
przysz³o do g³owy, by zdj¹æ go
nazajutrz po wyjeŸdzie hond.
Na szczêœcie miasto zabra³o siê
- na miarê swych uprawnieñ (a te
nadal nie s¹ du¿e) - za porz¹dkowanie przestrzeni; od wiosny si³ami w³asnej brygady zdejmuj¹c tabliczki ze s³upów miejskich zawie-

Harmonogram odbioru odpadów

sierpieñ/wrzesieñ

Poniedzia³ek

Wtorek

Œroda

Czwartek

Pi¹tek

Dokoñczenie na str. 7 
GODZINY OTWARCIA PSZOK

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

POPIÓ£

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

PAPIER I TEKTURA,
TWORZYWA SZTUCZNE,
MET
AL ORAZ OP
AKOW
ANIA
METAL
OPAKOW
AKOWANIA
WIELOMA
TERIA£OWE
WIELOMATERIA£OWE
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szonych tam bez niczyjej zgody (fot. po prawej), jak równie¿ stare
mapy, zdezaktualizowane tablice lub po prostu
brzydkie, jak np. ta ostatnia trójjêzyczna tablica, która stoi pod koœcio³em (resztê takich
tablic zdemontowano) w sumie 50-60 sztuk.
Miasto wci¹¿ jest przegl¹dane pod
k¹tem i has³em „co by tu jeszcze...”
i zapewne w najbli¿szych miesi¹cach
niejedno brzydactwo polegnie w tej
walce; niestety, na polu tej nierównej bitwy pozostan¹ te wytwory spo³ecznej wyobraŸni na prywatnych
gruntach i domach, a zmieniæ je
mo¿na na ³adniejsze tylko za zgod¹
i przy dobrej woli w³aœcicieli. Jak
dot¹d, z t¹ dobr¹ wol¹ bywa³o ró¿nie.
Wszyscy by chcieli, by otacza³o
nas ³adne oznakowanie miasta,

mamy jednak œwiadomoœæ, ¿e dojœcie do tego ³adu wymaga determinacji i wspó³pracy z urzêdem (a przynajmniej konsultacji).
Na razie nie wiadomo, co i kiedy
zast¹pi powyrzucane tablice, ale lepiej siê nie œpieszyæ ni¿ potem przez
kolejne dziesiêciolecia odczuwaæ estetyczny dyskomfort. Zaczynamy od
nazwania przystanków (z lewej), by
turystom od razu kojarzy³ siê z celem (aka)

Œwiadczenia z funduszu alimentacyjnego,
wychowawcze i œwiadczenia rodzinne –
zmiany w nowym okresie 2017/2018
Od 1 paŸdziernika br. w œwiadczeniach z funduszu alimentacyjnego oraz œwiadczeniach wychowawczych, a od 1 listopada
w œwiadczeniach rodzinnych obowi¹zywaæ bêd¹ nastêpuj¹ce zmiany dotycz¹ce:
1. Utraty i uzyskania dochodu
- przepisów o utracie i uzyskaniu
dochodu nie bêdzie siê stosowaæ
do dochodu z tytu³u zatrudnienia
lub innej pracy zarobkowej i dochodu z tytu³u wyrejestrowania lub rozpoczêcia pozarolniczej dzia³alnoœci gospodarczej, je¿eli utrata dochodu z tych tytu³ów i uzyskanie dochodu u tego samego pracodawcy
lub ponowne rozpoczêcie pozarolniczej dzia³alnoœci gospodarczej
nast¹pi w okresie 3 miesiêcy, licz¹c
od dnia utraty dochodu.
W przypadku przyznania œwiadczeñ po uwzglêdnieniu utraty dochodu z tytu³u zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub dochodu
z pozarolniczej dzia³alnoœci gospodarczej, po up³ywie 3 miesiêcy, licz¹c od dnia utraty dochodu, ustalone prawo do œwiadczeñ bêdzie
weryfikowane. Je¿eli w okresie
trzech miesiêcy, licz¹c od dnia utraty dochodu, ponownie zostanie
uzyskany dochód u tego samego
pracodawcy albo ponownie zostanie rozpoczêta dzia³alnoœæ gospodarcza, uznaj¹c i¿ nie stosuje siê
przepisów o utracie i uzyskaniu dochodów, a dochód na osobê w rodzinie bêdzie przekracza³ kryterium
uprawniaj¹ce do œwiadczeñ, pobrane œwiadczenia uznane bêd¹ za

nienale¿nie pobrane. Osoba, która
nienale¿nie pobra³a œwiadczenia,
jest zobowi¹zana do ich zwrotu. Od
kwot nienale¿nie pobranych œwiadczeñ naliczane s¹ odsetki ustawowe za opóŸnienie.
2. Ustalania dochodu osób prowadz¹cych pozarolnicz¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ podlegaj¹c¹
opodatkowaniu na podstawie przepisów o zrycza³towanym podatku
dochodowym od niektórych przychodów osi¹ganych przez osoby
fizyczne – dochód z roku kalendarzowego poprzedzaj¹cego okres,
na który jest ustalane prawo do
œwiadczeñ, ustalany bêdzie na
podstawie dochodu og³aszanego
corocznie w drodze obwieszczenia
przez ministra w³aœciwego do
spraw rodziny. Obwieszczenie ukaza³o siê 1 sierpnia 2017 roku
w Monitorze Polskim, poz. 766. Do
wniosku o œwiadczenia nale¿y
przed³o¿yæ zaœwiadczenie naczelnika urzêdu skarbowego, dotycz¹ce cz³onków rodziny rozliczaj¹cych
siê na podstawie przepisów o zrycza³towanym podatku dochodowym od niektórych przychodów
osi¹ganych przez osoby fizyczne,
zawieraj¹ce informacje odpowiednio o:
a) formie op³acanego podatku,
b) wysokoœci przychodu,
c) stawce podatku,
d) wysokoœci op³aconego podatku – w roku kalendarzowym poprzedzaj¹cym okres, na jaki jest
ustalane prawo do œwiadczeñ
(2016 rok);

Ponadto w nowym okresie
w sprawach œwiadczeñ wychowawczych 500+ oraz jednorazowej zapomogi (tzw. becikowego) osobie
samotnie wychowuj¹cej dzieci/
dziecko œwiadczenie wychowawcze na dane dziecko/jednorazowa
zapomoga nie bêdzie przys³ugiwaæ, je¿eli osobie samotnie wychowuj¹cej dziecko nie zosta³o ustalone, na rzecz tego dziecka od jego
rodzica, œwiadczenie alimentacyjne na podstawie tytu³u wykonawczego pochodz¹cego lub zatwierdzonego przez s¹d, chyba ¿e:
 drugi z rodziców dziecka nie
¿yje,
 ojciec dziecka jest nieznany,
 powództwo o ustalenie œwiadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zosta³o oddalone,
 s¹d zobowi¹za³ jednego z rodziców do ponoszenia ca³kowitych
kosztów utrzymania dziecka i nie
zobowi¹za³ drugiego z rodziców do
œwiadczenia alimentacyjnego na
rzecz tego dziecka,
 dziecko, zgodnie z orzeczeniem s¹du, jest pod opiek¹ naprzemienn¹ obojga rodziców sprawowan¹ w porównywalnych i powtarzaj¹cych siê okresach.
Nowe wzory wniosków obowi¹zuj¹ce od 1 sierpnia br. s¹ dostêpne na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki
Spo³ecznej pod adresem
http://www.mpips.gov.pl/
wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/
wzory-wnioskow-o-swiadczeniadla-rodzin/

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

1 czerwca og³oszono przetarg
na „Ubezpieczenie maj¹tku i innych interesów gminy miejskiej
œwieradów-zdrój wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury”, do którego przyst¹pi³y: Towarzystwo Ubezpieczeñ
Wzajemnych Biuro Regionalne we
Wroc³awiu, Compensa Towarzystwo Ubezpieczeñ SA Oddzia³
w Zielonej Górze, Compensa Towarzystwo Ubezpieczeñ SA Oddzia³ we Wroc³awiu oraz PZU SA
w Warszawie.
20 lipca zdecydowano, ¿e ubezpieczenie maj¹tku i odpowiedzialnoœci cywilnej gminy wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury powierzy COMPENSA we Wroc³awiu (za 76.000 z³),
ubezpieczeniem pojazdów mechanicznych zajmie siê COMPENSA
w Zielonej Górze (za 104.000 z³),
natomiast stra¿aków ubezpieczaæ
bêdzie TUW we Wroc³awiu (za
1.130 z³)
10 lipca gmina og³osi³a przetarg na „Zarz¹dzanie cmentarzami komunalnymi w ŒwieradowieZdroju”, który 17 lipca uniewa¿ni³a.
21 lipca og³oszono przetarg na
„Rozbudowê sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Parkowej w Œwieradowie-Zdroju”.
28 lipca dokonano otwarcia jedynej oferty, któr¹ z³o¿y³a firma
TECHNIKA GRZEWCZA I SANITARNA Jacek Buczyñski z Ubocza,
proponuj¹ca cenê 37.400 z³.
Wykonawca powinien rozpocz¹æ roboty na prze³omie sierpnia
i wrzeœnia, a zakoñczyæ je - zgodnie z umow¹ - do
21 lipca og³oszono przetarg na
„Dostawê soli drogowej z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym
2017/18 na potrzeby Gminy Miejskiej Œwieradów-Zdrój wraz
z transportem”.
Oferty z³o¿y³y firmy: HALIT
z Polkowic (466.785 z³), Kopalnia
Soli „K³odawa” (531.360 z³) i PUMI

TRANS POLSKA z Grabowa
(426.195 z³). Decyzja o wyborze
dostawcy na razie nie zapad³a
z uwagi na to, ¿e gmina mia³a na
ten cel przeznaczone 391.140 z³.
6 sierpnia og³oszono przetarg
na „Rozbudowê Szko³y Podstawowej nr 2 w Œwieradowie-Zdroju [Czerniawie] wraz z wyposa¿eniem”.
Zadanie bêdzie dofinansowane
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Dolnoœl¹skiego 2014-2020, wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, oœ 7 - infrastruktura edukacyjna, dzia³anie
7.1 - inwestycje w edukacjê przedszkoln¹, podstawow¹ i gimnazjaln¹, poddzia³anie 1 Osi -7.1.1 inwestycje w edukacjê przedszkoln¹, podstawow¹ i gimnazjaln¹
- konkursy horyzontalne.
Oferty bêd¹ przyjmowane do 28
sierpnia br.
2 sierpnia og³oszono przetargi
na „Dowóz dzieci do gminnych
jednostek oœwiatowych w Œwieradowie-Zdroju w roku szkolnym
2017/18” oraz na „Dowóz dzieci
niepe³nosprawnych z terenu
Gminy Miejskiej Œwieradów-Zdrój
do szko³y specjalnej w roku
szkolnym 2017/18”, z terminem
sk³adania ofert do 10 sierpnia.
3 sierpnia og³oszono przetarg
na „Dostawê trzech autobusów
komunikacji miejskiej niskopod³ogowych dla Gminy Miejskiej
Œwieradów-Zdrój”.
Przedmiotem zamówienia jest
dostawa dwóch fabrycznie nowych
(rok produkcji 2017) niskopod³ogowych autobusów dla minimum 59
pasa¿erów (w tym minimum 20
miejsc siedz¹cych) plus miejsce na
wózek inwalidzki, oraz fabrycznie
nowego autobusu (2017) niskopod³ogowego z klimatyzacj¹, dla minimum 22 pasa¿erów (w tym 11
miejsc siedz¹cych) plus miejsce na
wózek inwalidzki. Oferty nale¿y z³o¿yæ do 18 sierpnia. (opr. aka)

UM wykazuje

nr 11/1 am. 5, obr. III
oraz w trybie bezprzetargowym na poprawê zagospodarowania nieruchomoœci przyleg³ej
- nieruchomoœci gruntowej zabudowanej o pow. 102 m2 przy
ul. Sosnowej, stanowi¹cej dzia³kê
 nr 74/16, am. 4, obr. V.
16 sierpnia - w sprawie wyznaczenia do wydzier¿awienia
w drodze bezprzetargowej nieruchomoœci niezabudowanej
przy ul. Sudeckiej o pow. 1.748
m 2, oznaczonej geodezyjnie
jako dzia³ka
 nr 27/2, am. 8, obr. I
- z przeznaczeniem na cele
rolne.

Burmistrz Miasta Œwieradów-Zdrój informuje, ¿e
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta zosta³y wywieszone wykazy - na okres
21 dni - do wgl¹du w godzinach pracy urzêdu:
16 sierpnia - w sprawie wyznaczenia do wydzier¿awienia
w drodze bezprzetargowej czêœci nieruchomoœci niezabudowanej przy ul. Willowej, oznaczonej geodezyjnie jako dzia³ka
 nr 45, am. 3, obr. IV, o pow.
41 m2
- z przeznaczeniem na prowadzenie ogrodu przydomowego.
16 sierpnia - w sprawie wyznaczenia do sprzeda¿y w trybie przetargowym nieruchomoœci gruntowej niezabudowanej
o pow. 2.090 m2 przy ul. Rolniczej stanowi¹cej dzia³kê
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Pó³kolonie letnie na bazie
Œwietlicy Œrodowiskowej
MROWISKO odby³y siê w tym
roku pod has³em warsztatów
z ró¿nych dziedzin, maj¹cych
na celu wesprzeæ dzieciêce
zdolnoœci i talenty oraz zachêciæ do wszechstronnego
rozwoju. Wszystko odbywa³o
siê w blokach tematycznych
obejmuj¹cych: warsztaty artystyczne i kulinarne, zajêcia
sportowe i edukacyjne, wycieczki.

Niew¹tpliwie najwiêksz¹ atrakcj¹ by³a
wizyta w „Szklanej KuŸni” w Wolimierzu
oraz warsztaty z malowania na szkle. Artystka Magdalena KuŸniarz wprowadzi³a
nas w tajniki malowania i wytapiania szk³a.
Pokaza³a, jak wiele jest mo¿liwoœci tworzenia z tak kruchego tworzywa. Ka¿dy
uczestnik móg³ w³asnorêcznie wykonaæ
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Czerniawska warsztaciarnia
zwierz¹tko ze szk³a, pomalowaæ je i ozdobiæ. Królowa³y koty i sowy.
W czasie drugich warsztatów poznaliœmy tajniki metody zwanej monotypia
graficzna, w której odbitkê uzyskuje siê
poprzez rysowanie na odwrocie przy³o¿onego do szk³a papieru. Szk³o pokrywa siê
najpierw farb¹ drukarsk¹ i w efekcie uzyskuje siê unikalne i niepowtarzalne dzie³o.
Artystyczne zdolnoœci dzieci by³y rozwijane równie¿ podczas warsztatów z tworzenia ekologicznej bi¿uterii, tworzenia
naczyñ u¿ytkowych (wazonów) ze szk³a pochodz¹cego z recyklingu. Stare butelki
w rêkach dzieci zyskiwa³y nowe oblicza

U góry - warsztaty w pracowni szklanej, u do³u - efekty prac dzieci, które
w zdobienie szk³a w³o¿y³y ca³¹ sw¹ fantazjê i wyobraŸniê.

UWAGA CZYTELNICY!

Izerka rozdaje bezp³atny dostêp do 3000 ebooków na platformie Libra.ibuk.pl
Dostêp nie wymaga rejestracji i logowania. Odbierz tylko KOD – PIN

8



i now¹, praktyczn¹ funkcjê. Kolejne warsztaty dotyczy³y tworzenia p³askorzeŸb z masy
solnej, trójwymiarowych, papierowych
kwiatów, czy te¿ wyklejanek tworzonych
metodami mieszanymi.
Z kulinarnej zaœ strony na warsztatach wypiekaliœmy ciasteczka z amoniakiem i s³onecznikiem, komponowaliœmy
w³asne koktajle owocowe i robiliœmy lody.
By³o naprawdê pysznie i zdrowo.
Nie zabrak³o równie¿ wycieczek i wyjazdów edukacyjnych. Odwiedziliœmy salê
zabaw „Bajtuœ” w Lubaniu, kino Helios
w Jeleniej Górze i basen w hotelu Interferie Aqua Park w naszym mieœcie. Dbaj¹c
o rozwój przyrodniczy odwiedziliœmy Nadleœnictwo Œwieradów, gdzie uczestniczyliœmy w zajêciach malowania naturalnymi
barwnikami z roœlin. Po lokalnym lesie
oprowadzi³ nas i opowiada³ o zwierzêtach
leœniczy Grzegorz Schubert.
Byliœmy te¿ pod du¿ym wra¿eniem
zajêæ przygotowanych przez edukatora
z Centrum Edukacji Ekologicznej Karkonoskiego Parku Narodowego, Leszka
Skrêtkowicza. Uczestniczyliœmy tam w zajêciach multimedialnych o lesie i wilkach,
aby póŸniej wyjœæ w teren i zobaczyæ czêœæ
KPN. Chodz¹c na spacery poznawaliœmy
nasze rodzime roœliny, przy okazji wspólnie wykonuj¹c 4-metrowy zielnik.
W edukacyjnej czêœci naszych pó³kolonii towarzyszy³y nam gry i piosenki
w jêzyku angielskim, a nawet zajêcia z tañców kowbojskich. A o ambitniejsz¹ kultu-

rê zadba³a Biblioteka Miejska „Izerka” zapraszaj¹c nas na spektakl teatralny „Pod
chmurk¹”. W sportowej czêœci by³o wiele
spacerów i zawodów z ró¿nych dziedzin,
takich jak tenis ziemny, sto³owy, pi³ka no¿na.
Podsumowuj¹c pó³koloniê mo¿emy
zacytowaæ dzieci, które mówi¹, ¿e by³y to
najlepsze, jakie dotychczas by³y zorganizowane. Nikt siê nie nudzi³ i wszyscy chêtnie uczestniczyli.
Dziêkujemy Agnieszce Sojce z restauracji „KuŸnia Smaków”, Danielowi Czeleniowi z „Baru Grota” oraz Jackowi Ostrowskiemu ze sklepu „Groszek” za to, ¿e dziêki nim nasze brzuszki by³y zdrowo i smacznie nape³niane.
Piotr Bigus

U góry - tworzenie obrazów Land Art w Karkonoskim Parku Narodowym.
Poni¿ej - oswajanie dzika przed siedzib¹ Nadleœnictwa Œwieradów mo¿e nie
jest tak niebezpieczne, jak uje¿d¿anie byka, ale te¿ wymaga determinacji.

LATO 2017
Piêæ tygodni zajêæ opiekuñczowychowawczych zorganizowanych
przez Œwietlicê Œrodowiskow¹ UL
w pierwszym miesi¹cu wakacji, to
czas edukacji, integracji, zabawy
i realizacji programu profilaktycznego „Radoœæ wspólnego dzia³ania”. Dwie grupy w wieku od oœmiu
do trzynastu lat korzysta³y z sali
gimnastycznej i korekcyjnej, boisk
szkolnych oraz placów zabaw, ucz¹c
siê, bawi¹c i aktywnie spêdzaj¹c
czas.
Liczne wycieczki piesze Szlakiem
Izerskich Tajemnic, wyprawy rowerowe z instruktorem, „Rajd pod
gwiazdami” - z noclegiem w namiotach przy szkole, „Rajd wakacyjny”
- z noclegiem w SSM „Maciejówka”
w Maciejowcu, wycieczki autokarowe po³¹czone ze zwiedzaniem Jeleniej Góry, Cieplic Œl¹skich, zapory
w Pilchowicach i atrakcji Parku Krajobrazowego Doliny Bobru - to tyl-
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Œwieradowianie w siode³ku
ko niektóre z atrakcji realizowanych
w ramach ogólnopolskiej kampanii
„ABC Bezpiecznego Wêdrowania”.
Podczas zajêæ p³ywackich (po³¹czonych z æwiczeniami korekcyjnymi i oswajaj¹cymi z wod¹) w œwieradowskim Aquaparku i Termach
Cieplickich podopieczni uczyli siê
pokonywaæ lêk przed wod¹, wspó³dzia³aæ w grupie, jak te¿ dbaæ o w³asne zdrowie oraz bezpieczeñstwo
swoje i kolegów.
Podczas dwudziestu siedmiu dni
nie zabrak³o zajêæ kulinarnych polegaj¹cych na przygotowaniu drugiego œniadania, nauki lepienia pierogów z jagodami, przygotowania deseru, sma¿enia kie³basek, chleba,
pianek na grillu czy ognisku. Zakoñ-

czeniem dnia by³ obiad konsumowany w ró¿nych restauracjach,
gdzie uczestnicy zajêæ poznawali
ró¿ne smaki ulubionych potraw
i uczyli siê zasad savoir vivre'u oraz
sztuki nakrywania do sto³u.
Innymi atrakcjami by³y zajêcia
w Pracowni Piernikowej „Isabell”,
zwiedzanie „Czarciego M³yna”, seans filmowy na „Izerskiej £¹ce”,
spotkanie z pisark¹ Katarzyn¹ Ziemnick¹ oraz udzia³ w II Pikniku Teatralnym, podczas którego Teatr Edukacji „Maska” przedstawi³ sztukê pt.
„Ekologiê popieramy”, zaœ na zakoñczenie aktorzy przygotowali zabawy, gry i konkursy.
Systematycznie raz w tygodniu
Katarzyna Mêcina prowadzi³a zajê-

Nowoczesnoœæ (grill) nowoczesnoœci¹, ale kie³baska upieczona nad ¿ywym
ogniem to powrót do czasów, gdy innego sposobu zapiekania nie znano.

U góry - nie myli Pañstwa wzrok, to panowie zapamiêtale formuj¹ i wa³kuj¹
ciasto na pierogi. A ¿e nape³niane by³y jagodami, to i efekt widaæ na zdjêciu
poni¿ej - fioletowe jêzyki i zadowolone twarze mówi¹ w zasadzie wszystko!
Œpiewa³o siê onegdaj: Jak dobrze nam zdobywaæ góry i m³od¹ piersi¹ ch³on¹æ wiatr/ prê¿nymi stopy
deptaæ góry i palce raniæ o szczyt Tatr. Niestety, Izery to nie Tatry, wiêc raczej trudno palce na tych wyg³adzonych szczytach poraniæ, dlatego przywo³ujemy bardziej neutraln¹ zwrotkê tej jak¿e g³êboko osadzonej w tradycji
pieœni: Jak dobrze nam po wielkich szczytach wracaæ w doliny, progi swe/ przyjació³ jasne twarze
witaæ, o, m³oda duszo, raduj siê!
PS. A kamizelki odblaskowe to ju¿ bardzo wspó³czesny, ale elemenetarny ekwipunek m³odego turysty.
cia z edukacji leœnej w Nadleœnictwie Œwieradów, a podczas XIV Festiwalu Piosenki Kolonijnej „¯abie
Chóry” grupa „Œpiewaj¹ce ¯abki”
zajê³a III miejsce.
Dyrektor Domu Wczasów Dzieciêcych udostêpni³ krêgielniê (dziêki czemu zorganizowano Œwietlicowy Turniej Krêglowy), w jaskini solnej dzieci mia³y inhalacje po³¹czone
z æwiczeniami relaksacyjnymi i oddechowymi, a na sali odbywa³y siê
rozgrywki w dwa ognie, wyœcigi rzêdów, w przedostatnim dniu zajêæ
natomiast odby³ siê sprawnoœciowy tor przeszkód.
Wœród wszystkich zajêæ uczestnicy najchêtniej wybierali zajêcia
rowerowe po szlakach i œcie¿kach
Gór Izerskich prowadzone przez To-

masza Mitkiewicza. Wspólne wyprawy to nie tylko jazda, ale g³ównie
nauka: poznanie wybranych zasad
ruchu drogowego i oznakowania
szlaków rowerowych, nabycie umiejêtnoœci zmiany przerzutek, dokonanie drobnej naprawy, podjazdy i zjazdy, pokonywanie przeszkód na drodze i inne elementy podstawowej
wiedzy niezbêdnej posiadaczom
dwuœladów.
Dzieci chêtnie bra³y udzia³ w zajêciach „Radoœæ wspólnego dzia³ania”, nic zatem dziwnego, ¿e czas
spêdzony w UL-u min¹³ zbyt szybko. Opiekunowie i podopieczni serdecznie dziêkuj¹:
Miejskiej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych - za
sfinansowanie zajêæ; Marcie Korze-

SPROSTOWANIE
Przepraszamy dr Jolantê Silsk¹-Ha³upkê z Poznania za pominiêcie Jej nazwiska przy prezentacji obrazów z pleneru w Biorezydencji, zamieszczone na str.
10 w lipcowym „Notatniku” - wszystkie trzy prace s¹
bowiem autorstwa pani doktor.

niowskiej - za pyszny tort z bit¹ œmietan¹ i owocami, który w tempie ekspresowym zosta³ skonsumowany
przez uczestników zajêæ; Dariuszowi Siemaszkiewiczowi - za mo¿liwoœæ
skorzystania z krêgielni, a Krzysztofowi Tasiulisowi - za przeprowadzenie Œwietlicowego Turnieju Krêglowego; Monice Chwaszcz, Katarzynie Mêcinie i Kindze Miakienko - za
zajêcia edukacyjne; Barbarze Gorgoñ, Bogus³awie Franckiewicz, Danucie Kropid³owskiej oraz El¿biecie
Mitkiewicz - za pomoc opiekunom
i opiekê nad dzieæmi; Micha³owi Palbowowi - za czuwanie nad bezpieczeñstwem uczestników podczas
zajêæ rowerowych, a Wies³awie Lis za opiekê medyczn¹ i pogadanki
z zakresu pierwszej pomocy.
Teresa Fierkowicz
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I zagra³: róg jak wicher
wicher,, wirowatym dechem niesie w puszczê muzykê i podwaja echem...
W dniach 24-30 lipca w Œwieradowie przebywa³ zespó³ „Das
Grosse Freie”, którego cz³onkowie
graj¹ na rogach myœliwskich. Przyjechali do nas ju¿ po raz drugi
(ostatnio dwa lata temu) z niewielkiego miasta Ilten (ma kilkuset
mieszkañców wiêcej Œwieradowa)
nieopodal Hanoweru w Dolnej Saksonii.
Zaczê³o siê w 1998 roku od zebrania myœliwskiego, kiedy to oœmiu
pierwszych trêbaczy postanowi³o
za³o¿yæ zespó³ (ta ósemka gra do
dziœ), ale na pocz¹tku to ich granie
mia³o charakter bardziej amatorskotowarzyski. Wszystko siê zmieni³o,
gdy do zespo³u przysz³a Meike
Unger i zaczê³a ich uczyæ gry na instrumentach myœliwskich, przyci¹gaj¹c przy okazji coraz wiêcej chêtnych do tej nauki. Doprowadzi³a ich
na sam szczyt – zajêli II miejsce na
zawodach ogólnokrajowych, a 7 lipca tego roku dost¹pili niema³ego
zaszczytu – zagrali na œlubie ksiêcia
Hanoweru Ernesta Augusta VI.
Mo¿na by rzec, i¿ niemal w biegu
zamienili Hanower na Œwieradów.
Dziœ „Das Grosse Freie” liczy 70
aktywnych trêbaczy w wieku 8-76
lat (zespó³ s³ynie z ustawicznego
przyci¹gania m³odzie¿y), u nas goœcili w sk³adzie mniej wiêcej po³owicznym, ale i tak brzmienie waltorni, rogów par force tonów B i Es,
pszczyñskich i alpejskich robi³o niesamowite wra¿enie, o czym a¿ trzykrotnie mogli siê przekonaæ zarówno œwieradowianie, jak i turyœci.
Zagrali najpierw pod bukiem,
poprzedzaj¹c koncert barwnym przemarszem spod dawnego kina, po
dwuletniej przerwie powtórnie zaprezentowali w koœciele sw¹ mszê œw.
Huberta, towarzysz¹c ksiê¿om
w wieczornej liturgii, a na po¿egnanie ze Œwieradowem wyst¹pili na
hali spacerowej (wczeœniej przeszli
oboma tarasami zdrojowymi). Nie
trzeba dodawaæ, ¿e ka¿dorazowo
w pe³nej gali i w asyœcie sztandarów. Jednym z punktów programu
koncertu w hali by³o odegranie utworu pt. „Bad Flinsberg”.
Grali te¿ nieoficjalnie, wrêcz rozrywkowo: Francuzom w hotelu „Cieplice”, w piechowickiej „Julii”, gdzie
uczyli siê kryszta³owego szlifierstwa,
no i przy schronisku na Stogu Izer-

Fakty mówi¹ same za siebie - na zdjêciu z lewej „Das Grosse Freie” uœwietnia œlub ksiêcia hanowerskiego, z prawej
zaœ 20 dni póŸniej odgrywa sygna³y i hejna³y pod œwieradowskim bukiem przy fontannie.

Od lewej: Meike Unger, Andrzej Buratyñski i Ulla Frank.
skim, gdy pod sob¹ mieli wy³¹cznie
sk³êbione chmury.
Nie mog³o podczas pobytu zabrakn¹æ akcentów myœliwskich,
wszak z tego pnia wyros³a ca³a tradycja zespo³u. Za niezwykle udane
kontakty z myœliwymi z ko³a ³owieckiego „G³uszec” odpowiada³ Andrzej
Buratyñski i chyba wywi¹za³ siê z
tego zdania koncertowo, skoro szefowa zespo³u, Ulla Frank, oceni³a
przygotowany dla nich program s³owem „super”.
W czwartek 27 lipca po mszy
Hubertowej wszyscy udali siê do
hotelu Stary Zdrój (tam muzycy
mieszkali), gdzie na tarasie ugoœcili
œwieradowskich myœliwych, odgrywaj¹c tu¿ przed krojeniem pieczonego prosiaka sygna³ „Na posi³ek”

STOP UZALE¯NIENIOM!
W ramach pracy Miejskiej Komisji Rozwi¹zywania Problemów alkoholowych stworzony zosta³ Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla osób uzale¿nionych od alkoholu czy narkotyków, jak te¿ dla osób z rodzin, gdzie naudu¿ywany jest alkohol lub narkotyki, osób wspó³uzale¿nionych oraz dla osób
doznaj¹cych przemocy w rodzinie.
Punkt czynny jest w ka¿dy poniedzia³ek od godz. 16 00 do 20 00
w starej siedzibie Urzêdu MIasta (ul. Pi³sudskiego 15, pok. nr 1 i 2). Telefon
tymczasowy nr 664 461 086, przy którym dy¿uruje nasz konsultant - Piotr
Konopnicki - czynny jest w dniach i godzinach pracy Punktu.
Rozmowy i konsultacje indywidualne w godz. 1600-1900.
Przy Punkcie powsta³a grupa wsparcia „Œwieradów” dla wymienionych
osób, której spotkania odbywaj¹ siê tak¿e w poniedzia³ki od godz. 1800 do
20 00.
Wszystkie spotkania s¹ otwarte. Nie zapraszamy jedynie osób pod wp³ywem alkoholu i œrodków zmieniaj¹cych œwiadomoœæ.
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Wszystkim oficjalnym wystêpom
nieodmiennie towarzysz¹ sztandary
zespo³u (u góry - przed Hubertusmesse w œwieradowskim koœciele),
a roboczym - niekoniecznie (poni¿ej
trêbacze graj¹ w szkó³ce na czeœæ Andrzeja Buratyñskiego.

Dodatkowo Punkt Konsultacyjny
dla mieszkañców Czerniawy w dwa
czwartki w miesi¹cu czynny jest na
terenie Szko³y Podstawowej nr 2
w godz. 1530-1730, a najbli¿sze spotkania odbêd¹ siê 24 sierpnia i 7
wrzeœnia br.

(wczeœniej odtr¹bili „Powitanie”).
W repertuarze trêbacze z Ilten
maj¹ 43 oficjalne sygna³y, m.in. na
rozpoczêcie i zakoñczenie polowania, na pokot, jeleñ na rozk³adzie czy
lis na rozk³adzie.
Nazajutrz niemieccy goœcie zostali ugoszczeni przez œwieradowskich myœliwych w sali biesiadnej
na terenie szkó³ki leœnej. W towarzyskiej atmosferze goœcie i gospo-

darze dzielili siê opowieœciami
o obyczajach myœliwskich w obu
krajach, a w przerwie miêdzy jednym
daniem a drugim trêbacze wyszli
z sali, by zagraæ naprêdce skomponowany utwór „Spotkanie w lesie u
Andrzeja” (Buratyñskiego, oczywiœcie).
W sobotê wieczorem towarzysz¹cy zespo³owi prof. Jan Schroeder
zorganizowa³ w Starym Zdroju szko-

lenie dla piêciorga trêbaczy z Nadleœnictwa Œwieradów, zreszt¹ bardzo
przez goœci chwalonych (my mieliœmy okazjê us³yszeæ ich grê podczas
wystêpu w trakcie rodzinnego festynu majowego).
Najpewniej nie ostatnia to wizyta „Das Grosse Freie” u nas – ju¿ siê
mówi, ¿e przyjm¹ zaproszenie na
obchody 95-lecia Polskiego Zwi¹zku £owieckiego.
A. Karolczuk

Wszystkie poranki œwiata

Miejsk¹ Œwieradów-Zdrój. Pami¹tkowe
p³yty zosta³y równie¿ przekazane ka¿demu
odwiedzonemu merostwu, które bardzo
¿yczliwie przyjmowa³y artystów. Dawne instrumenty, na których gramy (ja na violi
da gamba, brat na wiolonczeli barokowej), jak te¿ oryginalne aran¿acje utworów cieszy³y siê ogromnym zainteresowaniem zarówno znawców tego rodzaju
muzyki, jak i ludzi chc¹cych zrelaksowaæ
siê i doœwiadczyæ nowych doznañ.
Dodatkow¹ atrakcj¹ dla widzów i s³uchaczy by³a równie¿ mo¿liwoœæ porozmawiania o sztuce lutniczej z naszym ojcem,
który jest znawc¹ tego historycznego rzemios³a.
Rados³aw Dembiñski

25 lipca wraz z bratem Szczepanem,
z którym tworzymy duet „Oak Brothers”,
i naszym ojcem Ryszardem wyruszyliœmy
na trasê koncertow¹ (trwa³a do 3 sierpnia) do francuskiej Owernii. Podczas XXII
festiwalu Baroque d'Auvergne wystêpowaliœmy w romañskich zamkach i koœcio³ach w takich miejscowoœciach, jak St. Floret, Cerilly, Cunhalt czy Chatelperron,
a tak¿e we wczesnoœredniowiecznym opac-

twie w St. Germain de Fosses i w koœciele
z czasów pierwszej wyprawy krzy¿owej, bêd¹cym niew¹tpliw¹ atrakcj¹ merostwa
Autry Issard (niespe³na 340 mieszkañców).
Dziesiêæ koncertów pod nazw¹ „Tous
les Matins du Monde” (fr. wszystkie poranki œwiata) zgromadzi³y licznych melomanów, którzy bardzo chêtnie nabywali
p³yty zespo³u sponsorowane przez Gminê

Autor przed XVII-wiecznym koœcio³em w kszta³cie violi da gamba (na której
gra w duecie) w Asfeld. Obok - „Oak Brothers” przy romañskim koœciele
w Saint-Flour.

XXVIII EUROPEJSKIE SPOTKANIA M£ODYCH MUZYKÓW

Nie taki znów ten nietoperz mœciwy
...
mœciwy...
Od poniedzia³ku 31 lipca do soboty 5
sierpnia hala spacerowa Domu Zdrojowego rozbrzmiewa³a muzyk¹, niekiedy
wspomagan¹ œpiewem (oczywiœcie, to tylko skrót myœlowy, bo to przecie¿ muzyka
wspomaga œpiewaków). Wiadomo, trwa³y
XXVIII Europejskie Spotkania M³odych
Muzyków EUROUNIONORCHESTRIES im.
W³adys³aw Balickiego.
Rano wszyscy uczestnicy æwiczyli do
sobotniej gali, a popo³udniami odbywa³y
siê koncertu w wykonaniu Orkiestry Kameralnej Pañstwowej Szko³y Muzycznej
im. K. Pendereckiego z Dêbicy, Zawierciañskiej M³odzie¿owej Orkiestry Kameralna, Zespo³u Instrumentów Dêtych Ogólnokszta³c¹cej Szko³y Muzycznej II stopnia
im. Karola Szymanowskiego w Katowicach oraz Licealnego Chóru Kameralnego TUTTI z Zawiercia.
Zarówno próby, jak koncerty, cieszy³y
siê ogromnym powodzeniem kuracjuszy
(œwieradowian jakby mniej), mo¿e dlatego, ¿e repertuar m³odych muzyków móg³
zadowoliæ wszelkie gusta. Ju¿ koncert inauguracyjny dawa³ wyobra¿enie o tym, co
bêdzie grane. W poniedzia³ek rozrzut by³
od Moniuszki i Bacha po Straussa i Michaela Jacksona, w kolejnych zaœ dniach
z jednej strony Vivaldi, Piazzola, Schubert, Puccini, Lehar, Offenbach, Haendel,
Haydn, Czajkowski, Bizet z drugiej – Zempleni, Casterede, Bodin de Boismortier, Guilmant, Dring, Gardel, Quanz, Djawadi (ktoœ poza uczniami szkó³ muzycznych kojarzy te nazwiska?). By³a te¿ trzecia strona z utworami takich twórców jak
Leonard Cohen, Krzesimir Dêbski, Piotr
Rubik, a nawet i czwarta pe³na standardów jazzowych, melodii ludowych czy
popowych, standardów filmowych, operowych i operetkowych.
To by³a uczta dla ucha, tym wiêksza,
¿e oprócz utworów orkiestrowych prezentowano te wykonywane solo, w duetach,
tercetach, kwartetach, na przeró¿nych instrumentach i w ró¿nych sk³adach.
Wiadomo by³o jednak, ¿e tegorocznym hitem, który przyci¹gn¹³ t³umy widzów (niemal porównywalne z tymi, które
uczestniczy³y przed laty w kilku galach
operowych), by³o przedstawienie „Zemsty
nietoperza”, operetki Johanna Straussa.
Wype³niona szczelnie hala po raz kolejny
dowiod³a, ¿e jest œwietnym miejscem na
wystawianie podobnych spektakli, ¿e publicznoœæ jest ich spragniona, a tak¿e ¿e
takich muzycznych œwi¹t trzeba nam wiêcej i wiêcej.
Sk¹d jednak wziê³a siê operetka na
m³odzie¿owych spotkaniu orkiestr? Tu
trzeba powróciæ do tradycji zwi¹zanej
z Dêbic¹ i dyrektorem artystycznym œwieradowskich Spotkañ – Paw³em Adamkiem. 18 lat temu podj¹³ siê niebywa³ego
zadania – na wpó³ amatorskimi si³ami

postanowi³ wystawiæ wszystkie opery Moniuszki, a jak ju¿ wyczerpa³ ten repertuar,
wzi¹³ siê za „Nabucco” i „Traviatê” Verdiego, „Carmen” Bizeta, „Napój mi³osny”
Donizettiego, „Wesele Figara” Mozarta czy
„Cyrulika sewilskiego” Rossiniego (z którym w 2010 roku przyjecha³ do Œwieradowa).
3 maja br. w sali widowiskowej dêbickiego Miejskiego Oœrodka Kultury (800
krzese³!) mia³a miejsce prapremiera „Zemsty nietoperza”, a w spektaklu uczestniczy³o, bagatela, 180 osób (orkiestra, po³¹czone chóry parafialne, balet i soliœci).
Najpierw siedem kolejnych przedstawieñ
obejrza³o bez ma³a pó³ miasta, potem zobaczyli je widzowie m.in. z Mielca, £añcuta, Krosna i innych miast na Podkarpaciu.
O ile „Cyrulik...” by³ u nas pokazywany w bardzo oszczêdnym zestawie, o tyle
„Nietoperz” przyjecha³ w doœæ imponuj¹cej obsadzie 72 osób (wszyscy soliœci,
pomniejszona orkiestra z Dêbicy plus Katowice, 10-osobowy chór i balet). Chcia³oby siê po spektaklu zakrzykn¹æ: daj Bo¿e
wiêcej takich operetek w odchudzonym
sk³adzie! Ale najbardziej frapuj¹ce jest to,
kto odegra³ te wszystkie œpiewane role.
Anita Maszczyk (Rosalinda) œpiewa³a
w Gliwickim Teatrze Muzycznym (dopóki
istnia³), Leopold Stawarz (Eisenestein),
który udanie zast¹pi³ P. Adamka przy pulpicie, gdy ten wskoczy³ na scenê, by odœpiewaæ duet Bociany z „Barona cygañskiego”, na co dzieñ jest dyrektorem GOK
w Kroczycach ko³o Zawiercia, Grzegorz
Rubacha (Alfred) jest uczniem wydzia³u
wokalnego Pañstwowej Szko³y Muzycznej
w Tarnowie, Karolina Pawula (Adela) to
studentka wydz. wokalno-aktorskiego
w katowickiej AM, a Maciej Gorczyczyñski z Czêstochowy (dyr. wiêzienia) jest ju¿
absolwentem tej¿e uczelni, Sylwia Wojnar z £añcuta (Ida) uczy muzyki w tamtejszym gimnazjum, re¿yser operetki Jakub
Bulzak (stra¿nik wiêzienny Frosch) jest nauczycielem historii LO w Nowym S¹czu,
Katarzyna Plewniak (gra³a ksiêcia Or³owskiego) na co dzieñ pracuje jako dyplomowana pielêgniarka w Tarnowie.
I proszê sobie teraz wyobraziæ, jak¿e
ten na pó³ amatorski ensemble zupe³nie
profesjonalnie odegra³ (bo w operetce trzeba te¿ trochê poaktorzyæ) i odœpiewa³ –
wybornie, fantastycznie i niepowtarzalnie!
Có¿ mo¿na rzec o przedstawieniu? Recenzowaæ nie ma co, bo tylko echo muzyczne
spektaklu snuje siê pod modrzewiowym
sklepieniem, ale nie wypada nie wspomnieæ, ¿e dla ubarwienia „Nietoperza”
dokonano trzech wstawek: tê ariê Adamkow¹, o której ju¿ wspomnieliœmy, przes³awn¹ ariê „Wielka s³awa to ¿art” z „Barona cygañskiego” oraz – uwaga! uwaga! kankana z „Orfeusza w piekle” Offenba-

3.
5.
2.
4.

6.
8.

7.

9.

10.

1.

cha, którego wykonanie ma niezwykle ciekaw¹ historiê: Gdy og³oszono casting,
zg³osi³y siê... instrumentalistki z dêbickiej orkiestry i wygra³y go. Resztê zobaczyliœmy na w³asne oczy.
P. Adamek za rok przygotowuje
w Dêbicy estradow¹ wersjê „Skrzypka na
dachu”, a za dwa lata 20. premierê - operê
komiczn¹ Moniuszki „Verbum nobile”. To
bêdzie uk³on pod adresem dwusetnych
urodzin kompozytora, a my moglibyœmy
to dzie³o zobaczyæ na okolicznoœæ XXX
edycji EUROUNIONORCHESTRIES.
Wspomnieæ jeszcze trzeba o tym, ¿e w
II czêœci sobotniej gali fina³owej wykorzystano pobyt „nietoperzowych” solistów,
którzy zaœpiewali s³ynne arie z „Napoju
mi³osnego”, „Hrabiny Maricy”, „Opowieœci Hoffmana” czy „Weso³ej wdówki”. Jeœli dodamy do tego przewspaniale wykonane wariacje na flet i orkiestrê z „Carmen” w wykonaniu Joanny Soko³owskiej
czy magnetyzuj¹ce wykonanie (w jêzyku
suahili) pieœni afrykañskiej „Kuwa Furaha” w wykonaniu chóru TUTTI, otrzymamy w ca³oœci skalê muzycznego œwiêta,
które przez 6 dni zapanowa³o w Œwieradowie. No to co? Do zobaczenia i us³yszenia za rok!
Adam Karolczuk
Zdjêcia autora (3, 6, 9, 10) i Tomasza
Chmielowca (pozosta³e + ok³adka).
1. Scena zbiorowa, 2. J. Soko³owska
i jej fenomenalne wariacje z „Carmen”, 3.
Maestro P. Adamek, 4. A. Maszczyk w tañcu hrabiny Maricy (koncert galowy), 5.
Kankan jaki jest, ka¿dy widzi, 6. Najm³odszy orkiestrant - 13-letni graj¹cy na puzonie Micha³ Bu³at (przy okazji zwyciêzca
olimpiady matematycznej w woj. podkarpackim), 7. K. Plewniak jako hr. Or³owski, 8. Piotr Szczechowiak - konferansjer
niemal od pocz¹tku EURO, 9. Scena
z operetki 10. Hala wype³niona po brzegi.
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Centrum Edukacji Ekologicznej
NATURA 2000 „Izerska £¹ka",
ul. Rolnicza 7 (nad Czarcim M³ynem)
Otwarte od wtorku do soboty
w godz. 1000-1600
tel. 75 617 14 42
izerskalaka@swieradowzdroj.pl
www.swieradowzdroj.pl
(zak³adka Izerska £¹ka)

Gospodarz obiektu
Monika Chwaszcz

KINO NA W
AKACJE
WAKACJE
16 sierpnia (œroda) o godz. 1900 - Historia ¿ycia ch³opca
o niskim ilorazie inteligencji z niedow³adem koñczyn, który
staje siê miliarderem i bohaterem wojny w Wietnamie. W roli
g³ównej Tom Hanks. (1994. Dramat, komedia).
17 sierpnia (czwartek) o godz. 1030 - Podczas zabawy trolli
zjawia siê tajemniczy gigant. (2016. Animacja, fantasy).
22 sierpnia (wtorek) o godz. 1030 - Chuderlawy Wiking
przewróci istniej¹cy porz¹dek w wiosce, kiedy zamiast zabiæ
w ramach inicjacji jakiegoœ smoka, zaprzyjaŸni siê z najgroŸniejszym z nich. (Animacja, fantasy, przygodowy).
23 sierpnia (œroda) o godz. 1900 - Jack podejmuje pracê
stró¿a odciêtego od œwiata hotelu Overlook. Wkrótce idylla
zamienia siê w koszmar. Klasyka kina w re¿yserii Stanleya Kubricka, w g³ównej roli z Jackiem Nicholsonem. (1980. Horror).
24 sierpnia (czwartek) o godz. 1030 - Piêæ lat po zjednoczeniu rasy smoków oraz ludzi wikingowie staj¹ do obrony wyspy przed niebezpiecznymi dzikimi bestiami, a tak¿e tajemniczym Smoczym JeŸdŸcem. (2014. Animacja, przygodowy).
29 sierpnia (wtorek) o godz. 1030 - Ambitny samochód
wyœcigowy przypadkiem trafia do ma³ego miasteczka, gdzie

W konkursie pod tym tytu³em wziê³o udzia³ 31 osób, które
nades³a³y 48 zdjêæ. Dziêkujemy wszystkim za tak wspania³y
odbiór konkursu. Najm³odszy uczestnik mia³ 8 lat, natomiast
najstarszy 63, wiêc cieszymy siê, ¿e po³¹czy³ on pokolenia!
W wyniku obrad komisji Stowarzyszenia Natura i Cz³owiek
wy³oniono zwyciêzców: 1 - Piotr Grela (fot. obok), 2 - Beata
Reszko, 3 - Marcin Rypniewski (zdjêcie poni¿ej).
Sponsorami nagród dla zwyciêzców s¹: Gmina Miejska
Œwieradów-Zdrój, Szklana KuŸnia w Wolimierzu, Pracownia
mozaiki ceramicznej „Izery Gallery” w Kopañcu, Pracownia Piernikowa Isabell w Czerniawie.
Wyró¿nienia, ufundowane przez Hutê Szk³a Kryszta³owego JULIA w Piechowicach, otrzymali: Pawe³ Szlachciuk, W³adys³aw Pereniuk i Joanna Adam.

wyrz¹dza znaczne szkody. Zanim opuœci to miejsce, bêdzie
musia³ wszystko naprawiæ. (2006. Animacja, komedia).
30 sierpnia (œroda) o godz. 1900 - Oœmioletni syn niemieckiego oficera SS zaprzyjaŸnia siê z ¿ydowskim ch³opcem przebywaj¹cym w obozie. (2008. Dramat wojenny).
31 sierpnia (czwartek) o godz. 1030 - Druga czêœæ przygód
wyj¹tkowej wyœcigówki, która tym razem bierze udzia³ w œwiatowym Grand Prix. (2011. Animacja, komedia).
(Ÿród³o - filmweb.pl)
Na seanse o godzinie 1030 w tygodniu mo¿na dojechaæ
Busem Komunikacji Miejskiej:
Œwieradów - odjazd spod Biedronki - 943, przyjazd do Czarciego M³yna - 957.
Czerniawa – odjazd spod Czarciego M³yna - 1239, przyjazd do Biedronki - 1303.
Na seanse o godzinie 1800 mo¿na dojechaæ tylko w jedn¹
stronê, natomiast powrót trzeba sobie zorganizowaæ we w³asnym zakresie:
Œwieradów - odjazd spod Biedronki - 1703, przyjazd do
Czarciego M³yna - 1717.
***
Chcesz byæ na bie¿¹co? PrzyjdŸ, wype³nij formularz i zapisz siê do Newslettera „Izerskiej £¹ki”!

PSZCZO£A W MOIM OGRODZIE

WSPOMNIENIE
CEDROWYCH WZGÓRZ
Cedrowe Wzgórza to firma, za któr¹ stoj¹, oczywiœcie, wyj¹tkowi
ludzie, których uda³o siê œci¹gn¹æ do Izerskiej £¹ki. Tym sposobem
w dniach 26-29 lipca mogliœmy cieszyæ siê spotkaniami z prowadz¹cymi i czerpaæ z ich wiedzy magiczno-zielarskiej.

Trzy dni przeznaczone by³y na otwarte spotkania; to tak¿e by³ wstêp
do „spaceru z zielarzem”, który odby³ siê dla zamkniêtej grupy warsztatowej w sobotê, gdzie w efekcie ka¿dy uczestnik wykona³ w³asny wieniec
ochronny.

Zajêcia cieszy³y siê tak¹ popularnoœci¹, ¿e mamy nadziejê na szybk¹
powtórkê – tym razem mo¿e dotycz¹c¹ run? Zainteresowanych zachêcamy do monitorowania informacji o warsztatach na stronie miasta
www.swieradowzdroj.pl w zak³adce „Izerska £¹ka”.

Czy wiesz, ¿e...
 8 sierpnia obchodziliœmy Œwiatowy dzieñ pszczó³.

Roczna praca pszczó³ w kraju wyceniona jest na 4 miliardy z³otych.

Dziêki drugiej edycji akcji „Adoptuj Pszczo³ê” Greenpeace odbudowa³o pszczel¹ populacjê w Przyczynie Dolnej,
gdzie w ci¹gu jednej nocy, w wyniku zatrucia pestycydem,
zginê³o kilka milionów pszczó³.

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

12

DZWIÊKI JOGI
Z KADAMBARI MAA
W czwartek 3 sierpnia o godzinie 2000 w Izerskiej £¹ce
rozleg³y siê piêkne dŸwiêki indyjskich mantr. Spotkanie
poprowadzi³a Kadambari Maa z pomocnikami, a w rolê
t³umaczki wcieli³a siê Cora Szymocha.
S³owami nie da siê opisaæ wyj¹tkowoœci i mistycyzmu, jaki zapanowa³ w tych chwilach w naszym obiekcie, dlatego nie pozostaje mi nic innego, jak liczyæ na
powtórkê i zaprosiæ wszystkich Pañstwa na osobiste prze¿ycie wspólnego odœpiewania mantr.

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

Gospodarz obiektu
Kinga Miakienko

M£YN PO S¥SIEDZKU…
Opowieœci Mojej Mamy
Pani Ula Wyszomirska urodzi³a siê i wychowa³a
w Czerniawie-Zdroju. Tutaj te¿ w póŸniejszych latach
postanowi³a kupiæ z mê¿em dom i tym samym sta³a
siê s¹siadk¹ Czarciego M³yna. M¹droœæ ¿yciow¹ wynios³a z domu, od mamy. Zgodzi³a siê podzieliæ jej
opowieœciami, które zdradzi³a podczas wywiadu ze
mn¹ – M³ynark¹ King¹.
Pani wychowa³a siê tutaj, w tym domu?
Nie, m¹¿ kupi³ ten dom, ale ja urodzi³am siê w Pobiednej, a wychowa³am tu, w Czerniawie, na ulicy D³ugiej, dawnej Podgórnej. To jest
ulica moich dzieciêcych lat.
Tam wychowywa³a siê pani z mam¹ i tam s³ysza³a te
wszystkie jej historie i opowieœci?
Tak, dok³adnie tak. Mama by³a na przymusowych pracach w Niemczech. Nigdy nie dosta³a rekompensaty, w 1990 roku zmar³a. Natomiast
ja ju¿ póŸniej jeŸdzi³am 26 lat do Niemiec i pracowa³am u takiego dziadka, który zna³ historiê mamy i w zwi¹zku z tym dostawa³am od niego
premie. Mo¿na powiedzieæ, ¿e jakby sp³aci³ d³ug Niemiec wobec mamy.
Od tej rodziny dosta³am szacunek, mi³oœæ, pracê, naukê. Niby Niemiec
i Polak. To my, zwykli ludzie tworzymy tê historiê powojenn¹. To tylko
polityka jest brutalna.
Czym siê zajmowa³a mama?
Mama po urodzeniu mojego brata, a by³o nas piêcioro, zrezygnowa³a z pracy w fabryce, gdzie pracowa³a razem z tat¹, i zajê³a siê gospodarstwem domowym. Takie drobne gospodarstwo, mieliœmy pó³tora
hektara i wszystko to rêcznie obrabialiœmy. Mieliœmy krowy, owce…
Zbo¿e g³ównie kupowaliœmy, bo gruntu nie by³o, ale trochê mieliœmy te¿
i swojego. Pamiêtam, ¿e tato kosi³ kos¹, a my wi¹zaliœmy w snopki. Taki
tradycyjny, starodawny system. PóŸniej ¿eœmy m³ócili u s¹siadów, bo
mieli poniemieckie maszyny, i to zbo¿e woziliœmy do m³yna. Do tego
naszego Czarciego M³yna.
I póŸniej pan Piotr odbiera³?
Tak, tam by³o ¿ycie. Tak jak serce pracuje w organizmie, tak ten m³yn
têtni³ ¿yciem. Wszyscy w okolicy siê zbierali i tam by³ taki punkt jak
dzisiaj, na przyk³ad, przy sklepach. Plotki, dobre wieœci i ja miêdzy
innymi na wózeczku. Tato ci¹gn¹³, ja popycha³am i ¿eœmy tak szli. To
by³a taka satysfakcja, ¿e siê z domu wysz³o, ¿e siê coœ zobaczy³o. M³yn
pamiêtam doskonale, w oczach ten obraz pozosta³. Dzisiaj cywilizacja
posz³a do przodu, œwiat ¿yje inaczej i m³yn wygl¹da inaczej, ale serce
w œrodku m³yna jest takie samo, jakby siê czas zatrzyma³. Posprz¹tane,
zadbane, naprawdê jestem dumna, ¿e ten m³yn ¿yje, ¿e jest na mojej
ulicy, gdzie ja teraz utworzy³am sobie ¿ycie.
A mama jak mia³a na imiê?
Julia. Po wojnie urzêdnicy zrobili b³¹d w imieniu i nazwisku mojej
mamy. Dopiero w 2007 roku uda³o mi siê to sprostowaæ. Tak naprawdê
mama mia³a na imiê Julianna. A tato Józef. Po Józefie Pi³sudskim.
Bardzo du¿o opowiadam na szlaku, jak idziemy w PTTK-u, ja to nazywam opowieœciami mojej mamy. Jak zdarzy siê jakaœ sytuacja, to mnie
siê przypomina od razu historia. I to s¹ biblijne opowieœci i takie te¿
¿yciowe porady. Ja s³ysza³am od kilku osób podobne historie, tak¿e to
na pewno kr¹¿y gdzieœ w tych tradycyjnych domach. Dlaczego cz³owiek
¿yje tak d³ugo, a dlaczego pies i kot ¿yj¹ tak krótko? One ¿yj¹ krótko
i dobrze, a my ¿yjemy d³ugo, bo jako ludzie jesteœmy bardzo zach³anni.
Podczas zwiedzania w m³ynie uraczy³a pani wszystkich
opowieœci¹ o zbo¿u, mo¿e pani j¹ przytoczyæ?
Pan Bóg Stwórca stworzy³ œwiat, który na pocz¹tku by³ piêkny
i bogaty. I k³os siêga³ od ziemi a¿ do samego wierzcho³ka. Ale kiedy Pan
Bóg zobaczy³, ¿e ludzie marnuj¹ chleb, by³ tym przera¿ony. Powiedzia³
do Matki Boskiej, ¿e musi ludzi za to ukaraæ i chcia³ zlikwidowaæ k³os.
Matka Boska zobaczy³a w oddali psa i kota i pomyœla³a o nich. Z³apa³a za
wierzcho³ek k³osa, Pan Bóg z³apa³ od do³u i œci¹ga³ zbo¿e, zatrzymuj¹c
siê przy d³oni Matki Boskiej. I dziœ zosta³ tylko k³os na wysokoœci d³oni
Matki Boskiej, a my ¿yjemy z tej dawki dla psa i kota. Do dzisiaj, niestety,
ludzie nie maj¹ szacunku do chleba. Tak¿e akurat ta opowieœæ pasuje do
Czarciego M³yna.
Widzê na œcianach piêkne wyszyte obrazy
obrazy,, to pani dzie³o?

Tak. Ja wyszywam, bardzo lubiê. Ten obraz z Janem Paw³em II zaj¹³
mi rok. To naprawdê misterna praca. Milimetr po milimetrze na bazie
obrazu technicznego tworzy siê takie ma³e dzie³o. Ten obraz z Janem
Paw³em II by³ w gazecie „Hafty Polskie”, to kupi³am. Nie s¹dzi³am, ¿e to
wyszyjê, bo ju¿ wtedy mia³am ma³y problem z palcami, ale poma³u,
cierpliwie… I ta chêæ zobaczenia, jak to wygl¹da, spowodowa³a, ¿e wyszy³am. No i mam tê satysfakcjê.
Wchodz¹c tutaj minê³am piêkny ogród, widzê, ¿e dba
pani nie tylko o dom, naprawdê to podziwiam.
Tak, bardzo lubiê pracowaæ w ogrodzie. Kwiat porównujê do ¿ycia.
Bo jak kwiat roœnie i siê rozwija, jest w p¹kach, to tak jakby cz³owiek
w m³odzieñczych latach… Krótka chwila, piêkne ¿ycie i cz³owiek tak
samo, przekwita, usycha i umiera. ¯ycie jest te¿ jak pogoda, radosne, ale
zmienne. Tylko, ¿e przyroda ma swoje zasady i ich nie zmienia, a cz³owiek mo¿e. Cz³owiek niekiedy jest brutalny. A przyroda nie. Przyroda
¿yje swoim trybem, swoim ¿yciem. No i mama mnie uczy³a, jak ¿eœmy
chodzili po krowy, o zio³ach, ona zosta³a tego nauczona przez swoj¹
mamê. Moja mama pochodzi z Beskidu ¯ywieckiego, s¹ to góry wysokie, tam siê urodzi³a i wychowa³a. Przyjecha³a tutaj po wojnie, jako na
tereny odzyskane. Ale nigdy siê nie czu³a bezpiecznie. To by³ 1968 rok,
kiedy sowieckie wojska sz³y z inwazj¹ na Pragê. I sz³y nasz¹ drog¹,
3 metry od domu. Widzia³am i pamiêtam do dziœ ten strach w oczach
mojej mamy. Powiedzia³a: dzieci, pakowaæ siê, bêdziemy deportowani,
bêdzie wojna. I tak czeka³a dwa tygodnie, ale deportacji nie by³o. By³y
plusy i minusy, ale tamta ulica by³a zawsze spokojna, ma³o ruchu. Nie
by³a taka mocno strategiczna jak Lwówecka, ale zawsze j¹ mile wspominam. W latach 70., kiedy ludzie wyje¿d¿ali po pracê na Œl¹sk, ja siê
osta³am, dlatego, ¿e darzy³am sympati¹ te tereny. I tak jestem z krwi
i koœci tutaj. A tato pochodzi³ ze Wschodu, z dawnej Polski, no i tak
myœlê, ¿e dwa charaktery siê po³¹czy³y. Góralski i wschodni.
I wysz³a pani – si³a góralki i wra¿liwoœæ Wschodu
Tak (œmiech), i czujê tê moc, a sport, który uprawia³am, dodawa³ mi
si³y, od najm³odszych lat by³am twarda, przezwyciê¿a³am s³aboœci. Sport
te¿ jest nauk¹ ¿ycia. Trzeba umieæ przegraæ, trzeba umieæ wygraæ,
w sposób uczciwy. Sport uczy dyscypliny. Sport odzywa siê we mnie do
dziœ. W tym sezonie zimowym z Jakuszyc na nartach przesz³am trzy razy
po 25 km. Celowo to robiê, ¿eby z Jakuszyc wystartowaæ, ¿eby nie by³o
takiej sytuacji, ¿e w po³owie drogi rezygnujê i wracam do domu, tylko
muszê iœæ dalej, przezwyciê¿aæ. Biorê si³y na zamiary, mam pokorê,
szacunek do swojego wieku, ¿eby siê nie przeforsowaæ. Muszê siê czuæ
na si³ach, muszê mieæ dzieñ i naprawdê sprawia mi to radoœæ. Jedn¹
rzecz tak¹ zapamiêta³am, jak posz³am do szko³y zawodowej w Cieplicach
do Rzemios³ Artystycznych i by³ taki moment, ¿e trzeba by³o wp³aciæ
du¿o pieniêdzy. Mnie to przerazi³o, bo wiedzia³am, ¿e mama tych pieniêdzy nie ma. I wróci³am do domu wieczorem, zaczê³am p³akaæ i mówiê:
mamo, ja nie pójdê do szko³y, tam trzeba bardzo du¿o pieniêdzy. A ona
mówi: idŸ siê ucz, dziecko, ¿ebyœ w ¿yciu mia³a l¿ej ni¿ ja. I posz³am do
tej szko³y. Tam w³aœnie spêdzi³am najpiêkniejsze lata, bo tam, ¿eby pomóc sobie i mamie, zaanga¿owa³am siê do sportu, gdzie mog³am dostaæ
siê do internatu i tam spêdzi³am najpiêkniejsze 3 lata, bior¹c czynny
udzia³ w sporcie. Chcia³am pomóc mamie, chcia³am pomóc sobie. Zawsze odró¿nia³am dobro od z³a, wiedzia³am, jak¹ drog¹ chcê iœæ. W ¿yciu
miêdzy ludŸmi to jest tak, jak w stadzie. Trzeba umieæ wybraæ, którêdy
chce siê iœæ. W ten sposób skoñczy³am szko³ê, dlatego sport odzywa siê
do dzisiaj. Tylko ¿e ¿yliœmy w innych czasach i na pewne rzeczy nas nie

by³o staæ. Teraz na emeryturze siê spe³niam, kupi³am to, o czym marzy³am: narty, oprzyrz¹dowanie, rower i wtedy, kiedy mam ochotê i woln¹
chwilê, siadam na rower, biorê narty, no i bijê kilometry. Wyrzucam tê
energiê, moc z siebie i spe³niam swoje marzenia.
Nawet raz po „Notatnik” przyjecha³a pani do mnie w³aœnie na rowerze.
Tak, tak, oczywiœcie. Pierwszym razem przysz³am z dzieæmi, rodzina
od strony mê¿a. Chcia³am im coœ pokazaæ i zabra³am ich w³aœnie do
m³yna. Na pewno w nich coœ zosta³o. Bo takich miejsc jak Czarci M³yn
to siê nie zapomina, tym bardziej, ¿e by³y tu ze mn¹.
Jak pani pamiêta mamê jako kobietê, która oporz¹dza
gospodarstwo, zajmuje siê ogniskiem domowym, to co pani
z niej ma teraz?
Pracowitoœæ. Gospodarnoœæ, jej myœlenie. I nawet dzisiaj tak sobie
uœwiadamiam, ¿e mama mia³a jedn¹ pensjê, a nas by³o siedmioro.
I potrafi³a z tego jeszcze usk³adaæ na remont dachu ³upkowego, który
by³ dziurawy. Nie ¿yliœmy mo¿e bogato, ale nigdy nie po¿ycza³a pieniêdzy, nie zad³u¿a³a siê, tylko ¿y³a i gospodarowa³a z tego, co mia³a.
Bardzo ciê¿ko pracowa³a, wstawa³a o pi¹tej rano, robi³a obrz¹dki, wszystkie stworzenia musia³y dostaæ najpierw jeœæ, a póŸniej sama siada³a do
sto³u, no i musia³a sobie daæ radê.
A jakie hodowaliœcie zwierzêta?
W³aœciwie chyba wszystkie (œmiech). Najwa¿niejsza by³a krowa.
Krowa to by³a ¿ywicielka. Na jej mleku byliœmy wychowani. Ubijaliœmy
mas³o, robiliœmy sery. Do dzisiaj sobie przypominam smak tamtego
mas³a. W sklepie to jedynie ose³ka przypomina ten smak, ale to ju¿ nie
jest to, co by³o. Króliki, kury, kaczki, gêsi, œwinie, owce. Pies to by³ stró¿
domu. Kot – na myszy. Wszystkiego po trochu, mimo ¿e by³o to drobne
gospodarstwo, ale ekologiczne. Chemii tam nic nie by³o z prostej przyczyny – byliœmy za biedni na chemiê. ¯y³o siê mo¿e nie tak kolorowo,
ale na pewno zdrowo. Czujê to do dziœ. To jest podstaw¹ ¿ycia cz³owieka.
Mama zajmowa³a siê tym tak d³ugo, a¿ da³a radê, póŸniej zrezygnowa³a.
Mama pierwsza zmar³a. W wieku 66 lat. Tato jeszcze ¿y³ 4 lata, mimo ¿e
by³ 14 lat starszy od mamy, ale te¿ jeszcze mia³ owce, bo mawia³, ¿e
stworzenie w domu œci¹ga cz³owieka z ³ó¿ka, ¿eby funkcjonowa³. 2 miesi¹ce przed œmierci¹ powiedzia³, ¿e d³ugo nie po¿yje. Mawia³, ¿e œwiat
jest piêkny, tylko ludzie s¹ podli. ¯e chcia³by ¿yæ ze s³oñcem, ale pora
umieraæ. Tego widoku te¿ nie zapomnê.
Mama opowiada³a trochê o zio³ach, jak siê leczyæ, ale
tak naturalnie?
Nikt nie kupowa³ herbaty w sklepie, herbatê tworzy³o siê przez lato.
Szliœmy ³¹kami, zbieraliœmy zio³a, chodziliœmy do lasu na jagody. Tradycj¹ by³o œcinanie ga³êzi lipy, rwanie kwiatu i suszenie. I co roku by³a
œwie¿a. Na rok czasu musia³o to wystarczyæ. Dziurawiec na ³¹ce, te¿ jest
podstaw¹. Czarny bez na przeziêbienie. Aloes zawsze sta³ na parapecie
jako kwiatek. A aloes to kaktus na rany. Pamiêtam, jak brat wszed³ do
rzeki i stan¹³ stop¹ na dno butelki i bardzo siê skaleczy³. Mama wyleczy³a go sama. Tym w³aœnie aloesem. Listek bobkowy te¿ mo¿na przyk³adaæ
na rany. Wszystko u nas na ³¹kach jest, tylko to trzeba dostrzec. Liœcie
miêty mama wi¹za³a w takie wi¹zki, suszy³a i to wisia³o przez rok, nikt nie
dba³ o jakiœ tam kurz, bo kurz by³ naturaln¹ rzecz¹. I z tych ususzonych
liœci parzy³o siê napary. Mama nauczy³a mnie zio³olecznictwa, jak ¿yæ
gospodarnie, jak byæ pracowitym i jak nie marnowaæ jedzenia.
Pani jest wierz¹ca, czy wiara by³a obecna w pani domu
rodzinnym?
By³a. G³ównie szacunek do Boga, szacunek do ka¿dego stworzenia.
Mo¿e nie by³o tej praktyki, jak dzisiaj, ale modli³a siê na swój sposób.
Od wiary i od religii siê nigdy nie uchyla³a i zawsze wierzy³a. Tak jak
o ¿ycie trzeba dbaæ, o ma³¿eñstwo trzeba dbaæ, tak i o dom, a ju¿ o nasz¹
wolnoœæ Polsk¹ – te¿ trzeba dbaæ. I trzeba
pamiêtaæ, o historii naszych przodków.
Dziêkujê za rozmowê.
Tekst i zdjêcie Kinga Miakienko

W sierpniu „Czarci M³yn” bêdzie
mo¿na zwiedzaæ o ka¿dej pe³nej godzinie od 1100 do 1700. Zapraszamy
od wtorku do niedzieli.
Przypominamy równie¿, ¿e ze
wzglêdu na du¿e zainteresowanie
warsztatami prowadzimy ju¿ zapisy na
wrzesieñ. Do zobaczenia!
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Glina jest uleg³a
Monika Wieteska-Polok, czerniawianka z urodzenia, ceramiczne marzenie u³o¿y³a sobie w g³owie ju¿ 20 lat temu, choæ
nie od razu uda³o siê je zrealizowaæ. Najpierw by³o Technikum Plastyczne w Cieplicach ze specjalnoœci¹ szk³o artystyczne, potem etat w Pracowni Konserwacji
Zabytków, gdzie przez 10 lat odnawia³a
g³ównie polichromie w koœcio³ach dolnoœl¹skich (m.in. w Krzeszowie), ale gdy
urodzi³a syna, stwierdzi³a, ¿e wychowania
dziecka nie da siê po³¹czyæ z czêstymi
wyjazdami w teren.
Do PKZ ju¿ nie wróci³a, a niedawno
kuzyn przypomnia³ jej, ¿e w dzieciñstwie
kszta³towali w glinie maski, które wypalali
w ognisku, i ceramiczny zew znów da³ znaæ
o sobie. Pani Monika uwa¿a siebie za ab-

M³odzie¿ z pi³k¹
Pani Monika przy kole gancarskim,
które przed „voucherowymi” dzieæmi od pocz¹tku nie mia³o tajemnic.

Dzieciaki, które pobra³y vouchery na zajêcia warsztatowe w pracowni ceramicznej, zostawi³y po sobie takie miêdzy innymi prace.
solutnego samouka w tej dziedzinie, ale
z pe³n¹ determinacj¹, krok po kroku, odkrywa tajniki sztuki ceramicznej, m.in. podgl¹daj¹c artystów na Youtubie. I od razu
wskoczy³a na wysokiego konia – korzysta
ze starej japoñskiej techniki zwanej nerikomi, polegaj¹cej na ³¹czeniu glin o wielu
barwach i tworzeniu z nich wzorów.
W tym czasie m¹¿ budowlaniec urz¹dza³ jej pracowniê, w której najpierw pojawi³ siê piec do wypa³u, a ca³kiem niedawno – ko³o garncarskie. 15 lipca mia³o
miejsce uroczyste otwarcie pracowni,
w której kilkanaœcie dni póŸniej ustawiono ko³o garncarskie.
- Dzieciaki „³api¹ to ko³o” niemal od
razu, po prostu intuicyjnie, wrêcz siê bij¹
o to, kto ma przy nim zasi¹œæ – zauwa¿a
pani Monika. I dodaje – One w ogóle s¹
œwietne, ka¿de bior¹ce siê za glinê coœ
nowego wymyœla.
Choæ to absolutna nowoœæ w spisie
atrakcji wakacyjnych, przez pierwszy miesi¹c dzia³alnoœci z oferty warsztatu Pracowni Ceramicznej CERAMONIC skorzysta³o blisko 50 dzieci.
Artystka na razie wyspecjalizowa³a siê
w wytwarzaniu naczyñ: misek, talerzy kubkków, ale bynajmniej nie odgania od sie-

Uwaga, posiadacze wakacyjnych voucherów na skorzystanie z kilku œwieradowskich
atrakcji - wielu z nich nadal nie
wykorzystano, a czas goni: na
ich realizacjê pozosta³y ju¿ tylko dwa tygodnie.
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bie myœli, by w nieodleg³ej przysz³oœci
zabraæ siê za wiêksze formy rzeŸbiarskie.
A potem urz¹dziæ wystawê swych prac, na
Izerskiej £¹ce, rzecz jasna.
Kto chce spróbowaæ swych si³ na kole,
pani Monika zaprasza na warsztaty na ul.
Nadrzeczn¹ 10, a jej dokonania mo¿na zobaczyæ na Facebooku - ceraMonic.

Juniorzy m³odsi TKKF Kwisa koñcz¹ rozgrywki na 2. pozycji z dorobkiem 28 punktów, odnosz¹c
8 zwyciêstw 4 remisy i 2 pora¿ki.
Bilans bramkowy 45:15 daje im drugi wynik pod wzglêdem skutecznoœci. Gratulujemy sukcesu
i bardzo dobrego wyniku w lidze.
Grupê wygra³y Karkonosze Jelenia Góra.
Ostatnie wyniki naszych juniorów: 4:0 z £U¯YCAMI LUBAÑ, 0:0 z BOBREM MARCISZÓW, 3:3
z OR£EM MYS£AKOWICE, 9:1 Z KKS JELENIA GÓRA; 4:1 z POGONI¥ WLEÑ oraz 1:1 z liderem
grupy.
Juniorzy m³odsi w sezonie 2017/18 graj¹ w jednej grupie z druzynami SPARTA Zebrzydowa, TWARDY Œwiêtoszów, PIAST Zawidów, ESKADRA Boles³awiec, £U¯YCE Lubañ, BAZALT Sulików i CZARNI
Lwówek, z którymi zagraj¹ na w³asnym stadionie na inauguracjê ligi - 26 sierpnia o godz. 1400.

M³odzicy koñcz¹ swoje zmagania zajmuj¹c w tabeli 4 pozycjê, z dorobkiem 33 punktów.
Podopieczni trenera Chowañskiego zwyciê¿ali w lidze 11 razy,
przegrywaj¹c w 7 spotkaniach i nie odnosz¹c remisu (jak seniorzy). Bilans bramkowy to 62:45 (czwarty wynik pod wzglêdem
skutecznoœci). Gratulujemy.
W ostatnim meczu kolejki m³odzicy pokonali 6:0 SUDETY
GIEBU£TÓW, ponadto wygrali: 4:3 z OLSZ¥ OLSZYNA, 3:1
z £U¯YCAMI II LUBAÑ, 4:3 z LZS KOŒCIELNIK, 2:1 z FATM¥
POBIEDNA.
Przegrali zaœ 1:4 z LZS PISARZOWICE, 0:3 z UKS ZSOiZ
GRYFÓW ŒL. i 2:5 z PIASTEM ZAWIDÓW.
W sezonie 2017/18 m³odzicy bêd¹ rywalizowaæ z dru¿ynami
AP Gryfów (z któr¹ rozegra mecz inauguracyjny na wyjeŸdzie 26 sierpnia o godz. 1100), UKS GIGANT Lubomierz, LZS Pisarzowice, COSMOS Radzimów, LZS Koœcielnik, SUDETY Giebu³tów i UKS-ZSOiZ Gryfów.

W jakich przypadkach reklamowaæ imprezê tur ystyczn¹?
Reklamacja imprezy turystycznej mo¿liwa jest z powodu nienale¿ytego wykonania lub
niewykonania umowy.
Tak wynika z ustawy
z 29 sierpnia 1997 r.
o us³ugach turystycznych (Dz. U. z 2016 r. ,
poz. 187). Chodzi o niedotrzymanie zobowi¹zañ zawartych w umowie (w tym tych dotycz¹cych zakwaterowania,
wy¿ywienia, programu zwiedzania).W takich przypadkach
mo¿emy sk³adaæ reklamacjê, bo oferowane nam us³ugi nie s¹
zgodne z umow¹ i ustalonymi w niej standardami.
W szczególnoœci klient mo¿e z³o¿yæ reklamacjê w sytuacji,
gdy w czasie trwania imprezy turystycznej jej organizator nie
wykonuje przewidzianych w umowie us³ug stanowi¹cych
istotn¹ czêœæ programu, a w zamian proponuje jedynie tzw.
œwiadczenie zastêpcze. Zgodnie z art. 16a ust. 1 ustawy, gdy
jakoœæ œwiadczenia zastêpczego jest ni¿sza od jakoœci us³ugi
okreœlonej w programie imprezy turystycznej (np. zamiast hotelu trzygwiazdkowego zostaniemy zakwaterowani w dwugwiazdkowym), wtedy klientowi przys³uguje ¿¹danie obni¿enia ceny. Jeœli organizator sam nie odda nadp³aty, mo¿na z³o¿yæ reklamacjê i domagaæ siê obni¿ki.
Je¿eli wykonanie œwiadczeñ zastêpczych jest niemo¿liwe
albo klient z uzasadnionych powodów nie wyrazi³ na nie zgody i odst¹pi³ od umowy, organizator turystyki jest obowi¹zany, bez obci¹¿ania klienta dodatkowymi kosztami tego tytu³u,
zapewniæ mu powrót do miejsca rozpoczêcia imprezy turystycznej lub do innego uzgodnionego miejsca w warunkach nie
gorszych ni¿ okreœlone w umowie.
W razie niemo¿noœci wykonania œwiadczenia zastêpczego, klient mo¿e ¿¹daæ naprawienia szkody wynik³ej z niewykonania umowy, chyba ¿e niemo¿noœæ wykonania œwiadczenia
zastêpczego jest spowodowana wy³¹cznie:
1) dzia³aniami lub zaniechaniami osób trzecich, nieuczestnicz¹cych w wykonywaniu œwiadczenia zastêpczego,
je¿eli tych dzia³añ lub zaniechañ nie mo¿na by³o przewidzieæ ani unikn¹æ

albo
2) si³¹ wy¿sz¹
Wy³¹czenie lub ograniczenie
odpowiedzialnoœci organizatora turystyki.
Warto pamiêtaæ, ¿e s¹ okolicznoœci wy³¹czaj¹ce odpowiedzialnoœæ organizatora imprezy turystycznej za nienale¿yte
wykonanie umowy lub jej niewykonanie. Okreœla je art. 11a
ust. 1 pkt 1-3 ustawy. Jedn¹ z takich okolicznoœci jest si³a wy¿sza, czyli np. z³e warunki atmosferyczne, które trudno by³o
przewidzieæ (chocia¿by ogromny wybuch wulkanu, który zanieczyœci³ atmosferê py³em i zablokowa³ mo¿liwoœæ latania nad
okreœlonym rejonem). Gdy jednak z³o¿ymy reklamacjê, organizator imprezy turystycznej powinien wykazaæ, ¿e zasz³a okolicznoœæ, która wy³¹cza jego odpowiedzialnoœæ.
W jakim terminie mo¿na z³o¿yæ reklamacjê?
Jeœli w trakcie wyjazdu klient stwierdza wadliwe wykonywanie umowy, powinien o tym niezw³ocznie zawiadomiæ wykonawcê us³ugi oraz organizatora imprezy. Co istotne,
w umowie powinna byæ zamieszczona jednoznaczna klauzula
przypominaj¹ca klientowi o tym obowi¹zku.
Na z³o¿enie reklamacji po powrocie do kraju klient ma maksymalnie 30 dni od zakoñczenia imprezy turystycznej. Odmowa uwzglêdnienia reklamacji oznacza dla organizatora imprezy
obowi¹zek szczegó³owego uzasadnienia na piœmie jej przyczyny. Jeœli reklamacja zosta³a z³o¿ona przez klienta w trakcie
wyjazdu, organizator imprezy turystycznej jest zobowi¹zany
pisemnie siê do niej ustosunkowaæ w ci¹gu 30 dni od zakoñczenia imprezy. Jeœli tego nie zrobi w tym terminie, uwa¿a siê,
¿e uznaje reklamacjê za uzasadnion¹.
Gdy reklamacja zosta³a zg³oszona po zakoñczeniu wyjazdu, to organizator ma na ustosunkowanie siê do niej 30 dni
liczonych od momentu jej z³o¿enia.

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

konsumenci@powiatluban.pl

„Nie dajê trochê, Stypendia socjalne
na rok szkolny 2017/18
nie dajê du¿o,
ale dajê wszystko”
- tymi s³owami w niedzielê 30 lipca br. podczas Mszy œw. o g.1030,
ks. proboszcz Franciszek Molski okreœli³ trzyletni¹ pos³ugê w naszej
parafii ks. dra Wies³awa Z³otka i roczn¹ praktykê duszpastersk¹ ks. diakona Przemys³awa Milewskiego. Odchodz¹ z naszej parafii, ale nie odchodz¹ z naszego serca.
Ks. Wies³aw obejmuje - jako proboszcz - parafiê œw. £ukasza w Rui
(pow. legnicki), a ks. diakon w paŸdzierniku wróci do Seminarium
w Legnicy, by rozpocz¹æ ostatni rok przygotowania do œwiêceñ kap³añskich.
KS. WIES£AWIE – DZIÊKUJEMY ZA TRZY LATA USZLACHETNIANIA NASZEJ ŒWIERADOWSKIEJ ZIEMI!
DIAKONIE PRZEMKU – DZIÊKUJEMY ZA ROK TWOJEJ OBECNOŒCI JAŒNIEJ¥CY M£ODOŒCI¥ I ŒWIADECTWEM WIARY!
Niech Bo¿e b³ogos³awieñstwo i nasza wdziêczna pamiêæ towarzyszy
Wam na dalszej drodze s³u¿by Bogu i ludziom.
ks. Franciszek i Parafianie
PS. Pos³ugê wikariusza naszej parafii obj¹³ ks. dr Piotr Karpiñski,
którego serdecznie witamy w naszej spo³ecznoœci i ¿yczymy piêknych
owoców kap³añskiej pos³ugi.
f.m.

Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w ŒwieradowieZdroju informuje, ¿e wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2017/18 bêd¹ przyjmowane w siedzibie
Oœrodka od 1 do 15 wrzeœnia 2017 roku. 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 miesi¹ca poprzedzaj¹cego z³o¿enie wniosku, czyli 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 siedzibie MOPS, pok. nr 11.

Stop przemocy!
Zespó³ Interdyscyplinarny w Œwieradowie-Zdroju zaprasza na zajêcia dla grupy osób doznaj¹cych przemocy w rodzinie.
Celem pracy Punktu i prowadzonych zajêæ jest pomoc osobom
doznaj¹cym przemocy w rodzinie, umo¿liwienie wyjœcia z krêgu przemocy, podniesienie œwiadomoœci dotycz¹cej zjawiska przemocy
w rodzinie i praw osobistych, podniesienie w³asnej samooceny, zdobycie wiedzy jak radziæ sobie z zaistnia³¹ sytuacj¹ oraz pomoc
w odzyskaniu MOCY zabranej przez sprawcê. UDZIA£ JEST BEZP £ AATT N YY..
Zajêcia bêd¹ prowadzone w dawnym budynku Urzêdu Miasta przy
ul. Pi³sudskiego 15, I piêtro, pokoje nr 1 i 2, w godzinach 1800-2000.
Najbli¿sze spotkanie odbêdzie siê 24 sierpnia, a na kolejne
zapraszamy 7 i 21 wrzeœnia.

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 -11 30; dr Justyna
Schmidt: poniedzia³ki, wtorki, czwartki i pi¹tki
w godz. 1400-1500, œrody w godz. 1600-1800.
Poradnie (po uprzedniej rejestracji) od poniedzia³ku do pi¹tku: rehabilitacyjna w godz. 800-1000 i reumatologiczna w godz. 1000-1200.
PRZYCHODNIA NZOZ „JO-MED” PRZY UL.
KORCZAKA 7, TEL. 75 78 16 168.
Od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 800-1800.
Dr Aziz Joya: poniedzia³ki, wtorki, œrody i pi¹tki
w godz. 1000-1300, czwartki w godz. 1500-1730; dr
Rados³aw Tomaszewski: wtorki i pi¹tki w godz.
1600-1800; dr Ryszard Markowski: poniedzia³ki,
œrody i pi¹tki w godz. 1500-1700 oraz w czwartki
w godz. 900-1300; laryngolog dr Maciej Suchecki,
chirurg dr Dariusz Szulski oraz neurolog dr Aleksandra Œledziona - przyjmuj¹ wed³ug wywieszonych harmonogramów.
(opr. aka)
W ka¿dy czwartek od godz. 1600 do 1800 w starym
Urzêdzie Miasta przy ul. Pi³sudskiego 15 œwiadczona jest bezp³atna pomoc psychologiczna - porad
udziela Anna Wojciechowska-Padewska.

NOTATNIK ŒWIERADOWSKI. Wydaje Gmina Miejska Œwieradów–Zdrój. Druk - Polska Press Sp. z o.o.
Drukarnia Sosnowiec, ul. Baczyñskiego 25A. Nak³ad - 2.000 egz. Redaktor naczelny - Adam Karolczuk,
tel. 661 784 827, notatnik@swieradowzdroj.pl
Zapraszamy wszystkich Czytelników do wspó³redagowania miesiêcznika. Teksty (tak¿e literackie), opatrzone
nazwiskiem autora (do ewentualnej wiadomoœci redakcji) oraz zdjêcia mo¿na sk³adaæ równie¿ w Referacie
Promocji Gminy, Turystyki, Kultury i Sportu Urzêdu Miasta przy ul. 11 Listopada 35 (II p.), tel. 75 71 36 482.
Redakcja nie zwraca materia³ów niezamówionych i zastrzega sobie prawo ich skracania.
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XV Kiermasz Ekologiczny
6 sierpnia tarasy zdrojowe od
godz. 10 00 rozbrzmiewa³y gwarem,
jako ¿e na ten wyznaczyli sobie spotkanie wystawcy i ogl¹daj¹cy (czasem i nabywcy) na tradycyjnym XV
Jarmarku Ekologicznym. Od bie¿¹cej edycji impreza jest organizowana wy³¹cznym staraniem i wysi³kiem Urzêdu Miasta (wczeœniej
g³ównym organizatorem by³ Powiatowy Zespó³ Doradztwa Rolniczego w Lubaniu).
W Jarmarku udzia³ wziê³o 67 wystawców z ró¿nych bran¿, g³ównie rêkodzie³a
i produktów spo¿ywczych. Przyjechali
z najdalszych zakamarków Dolnego Œl¹ska, m.in. z Wroc³awia, G³ogowa czy Z¹bkowic, ale te¿ z Gdyni, Miêdzyrzecza a na- Wyró¿niona za „Produkt z mojego gospodarstwa” Martina Holuškova z czeskiego Èervenego Kostelca (niewet Czech.
Jarmarkowi towarzyszy³y liczne kon- opodal Kudowy) z Dorot¹ Marek.
kursy, oceniane przez jury w sk³adzie: Dorota Marek, Natalia Marchut i Zygmunt Grzeœkiewicz. dowych, a najlepsz¹ piosenkê ludow¹ w ich wykonaKomisja wytypowa³a zwyciêzców w trzech kategoriach: niu oceniali widzowie (i s³uchacze). Ich werdykt by³
Najciekawsze stoisko - Helena Wiœniewska z Jeleniej nastêpuj¹cy: 1 - Cisowianki, 2. Marysieñki, 3. Niez³a
Góry, która zaprezentowa³a produkty u¿ytkowe (wy- Paka, 4. Malwy.
Imprezie sprzyja³a przepiêkna pogoda, która przytwarzane metod¹ découpage’u) i ozdobne w³asnorêcznie zdobione; „Zrobi³y to moje rêce” - Ma³gorza- wiod³a na tarasy ok. 1.500 osób, które nawet jeœli nie
ta Kiersa z Mys³owa (widaæ je na zdjêciu na ok³adce); dokona³y ¿adnych zakupów, opuszcza³y imprezê pe³„Produkt z mojego gospodarstwa” - Ma³gorzata Ma- ni wra¿eñ i na pewno z postanowieniem powrotu na
kuchowska z Wie¿y (i jej nalewka kawowo-wiœniowa). kolejn¹ edycjê.
(aka)
Wystawcom towarzyszy³y wystêpy zespo³ów lu-

Powy¿ej - dopisa³a pogoda i frekwencja. U góry po prawej - bogata oferta pluszaków Anny
Sabok z podwroc³awskiego Domaszczyna zachwyci³a jury, które przyzna³o jej II nagrodê
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31 lipca br. zakoñczy³y siê roboty budowlane w ramach realizacji zadania „Wzmocnienie
mechanizmów ochrony bioró¿norodnoœci regionu poprzez stworzenie przestrzeni odwzorowuj¹cej charakterystyczne elementy krajobrazu izerskiego”, zwi¹zane z czêœci¹ 1. - Roboty
melioracyjne i wodoci¹gowe, oraz czêœci¹ 2 – Roboty elektryczne.
Zgodnie z umow¹ firma realizuj¹ca zamówienie wykona³a m.in. drena¿ terenu. Woda odprowadzana jest do studni ch³onnych, bêdzie tak¿e zasila³a strumieñ p³yn¹cy do stawu. Oprócz
systemu drenuj¹cego zamontowano sieæ studzienek z zaworami czerpalnymi, by zapewniæ
mo¿liwoœæ nawadniania obsadzeni. Po³o¿ono te¿ kable elektryczne.
Projekt otrzyma³ dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnoœl¹skiego 2014-2020 wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. £¹czna wartoœæ projektu to 888.999,44 z³,
a kwota dofinansowania wynosi 730.219,73 z³.
(MHD)

