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W Œwieradowie Wielka Orkiestra
Œwi¹tecznej Pomocy 2017 zagra³a w
sk³adzie (w kolejnoœci alfabetycznej):
Julia Adamczuk, Patryk Bobrakowski,
Sandra Duda, Oliwia Elias, Kamila
Fierkowicz, Teresa Fierkowicz, Izabela Figa, Angelika Filipczak, £ukasz
Grzelak, Alicja Jasku³owska, Marcel
Jurkiewicz, Wiktoria Kolasiñska, Igor
Kolejewski, Katarzyna Korowaj, Sara
Kotlarek, Karol Kucharek, Katarzyna
Kudyba, Klaudiusz Kulipczuk, Kacper
Maciejewski, Konrad Minkus, Karolina Lutostañska, Stanis³aw £ojko, Paulina Mitura, Daniel Olkowski, Kacper
Palczewski, Robert Pazowski, Nikola
Przyby³a, Kacper Reimann, Natalia Rewers, Miko³aj Sadocha, Katarzyna Salawa, Julia Skoczylas, Micha³ Skrzekut, Monika Sodoma, Wiktoria Stettner, Mateusz Szumlas, Sara Tomaszewska, Kacper Witczak, Kamila
Zgliñska, Aleksandra ¯uk.
Relacja na str. 8-9

Fot. Kasia Matelska

26.345 z³

Struktura dochodów w 2017 r.
przedstawia siê nastêpuj¹co (w z³):
1. Dochody maj¹tkowe
- w tym dotacje celowe w ramach
programów finansowanych z udzia³em
œrodków europejskich

2015

25.731.965
40.095.850

2014

31.911.274
31.004.713

25.397.060

31.004.713

26.785.508

25.397.060

2013

33.171.060
32.390.557

2012

23.905.889

22.306.464
26.785.508

Dochody Gminy Miejskiej
Œwieradów-Zdrój w latach
2012-2016 (w z³) oraz
zaplanowane na ten rok.

2016

2017

2. Dochody bie¿¹ce
w tym:
- subwencja ogólna
- dotacje celowe z bud¿etu pañstwa
- dotacje celowe z samorz¹du woj.
- dotacje celowe z innych gmin
- dotacje celowe z UE
- wp³ywy z podatków i op³at lokalnych
- udzia³y we wp³ywach
z podatku dochodowego
- wp³ywy ze sprzeda¿y wody i op³at
za odprowadzanie œcieków
- wp³ywy z tytu³u gospodarki odpadami
- wp³ywy z op³at za wydawane
zezwolenia na sprzeda¿ alkoholu
- pozosta³e dochody bie¿¹ce

14.374.000

12.059.000
25.721.850
3.971.847
5.558.994
299.187
115.000
32.400
7.177.450
2.931.762
3.300.000
1.000.000
310.000
1.025.210

Strukturê wydatków bud¿etowych na rok 2017 prezentujemy na str. 7

URZ¥D MIASTA
ul. 11 Listopada 35
PARTER

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

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

II PIÊTRO

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

III PIÊTRO

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

UM ul. Pi³sudskiego 15

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

OŒWIATA I KULTURA

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

IZERSKA £¥KA
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

SYLWESTER 2017 - TAK SIÊ
W UL-u - awansem

Najwczeœniej, bo ju¿ 28 grudnia, Nowy Rok powitano w œwietlicy UL, w której dziêki zgodnej wspó³pracy opiekunów oraz cz³onków ma³ego samorz¹du
bal sylwestrowy odby³ siê ju¿ po raz siódmy.
- Takiej zabawy, jak u was nie ma nigdzie
w okolicy - powiedzia³a jedna z uczestniczek. W sumie ponad siedemdziesi¹t osób w wieku przedszkol-

nym, szkolnym,
a nawet m³odzie¿owym postanowi³o
symbolicznie przywitaæ Nowy Rok w nasze szkole. By³y konkursy
i zabawy przygotowane przez Aleksandrê Meyer
i Martynê Kêpiñsk¹ (takie jak gryzienie jab³ka zawieszonego na sznurku - fot. poni¿ej), dobra muzyka,
któr¹ dobiera³ Mateusz Podkomorzy, chêtnym twarze malowa³a Monika Chwaszcz, a zumowe pl¹sy
prowadzi³a Karolina Cierlik (fot. z lewej).

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

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

Rodzice zadbali o pe³ne brzuszki dzieci i przygotowali smako³yki, które dodawa³y energi do tañca. O godz. 2400 na zegarze (a w³aœciwie 1800) uczestnicy wys³uchali historii pt. „Sk¹d siê wziê³a tradycja
œwiêtowania w Sylwestra”, a pó³ godziny wczeœniej
og³oszone zosta³y wyniki wyborów Króla i Królowej
Balu 2016, którymi zostali Julia Roso³ek i Daniel
Matelski (fot. u góry).
Dodatkowo za aktywnoœæ taneczn¹ na parkiecie
wyró¿niono Haniê Stasik, Marysiê Mitkiewicz, Blankê Sobczak, Alana Adamskiego, Kajtka Rutkowskiego i Krzysia Pasierba.
Serdecznie dziêkujemy wszystkim, którzy chcieli
pobawiæ siê, potañczyæ podczas naszego balu, tym,
którzy przyjechali z odleg³ych stron naszego województwa, oraz tym, którzy spotykaj¹ siê z nami na co
dzieñ i jeszcze maj¹ chêæ przyjœæ do szko³y w wolnych dniach od zajêæ dydatyczncznych. (IS, GK, TF)
Fot. Katarzyna Matelska

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

Godziny pracy UM

Punkty kolporta¿u
NOTATNIKA ŒWIERADOWSKIEGO

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

ŒWIERADÓW - sklep EKO (ul. Sienkiewicza), sklep odzie¿owy A&J
(róg ul. Zdrojowej i Piastowskiej), sklep AGD (ul. Piastowska),
hurtownia papierosów (ul. Piastowska), sklep spo¿ywczy (róg. ul.
Zdrojowej i Sienkiewicza), 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, sklep CUDA WIANKI (w „Biedronce” - 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/m3, sta³a op³ata abonamentowa - 4,94 z³ za miesi¹c.
Zmianie nie ulega te¿ stawka za przy³¹czenie nieruchomoœci do urz¹dzeñ wodoci¹gowych oraz kanalizacyjnych, która wynosi 184,50 z³.
W wypadkach nag³ych awarii sieci wod-kan mo¿na dzwoniæ pod nr tel. 512 243 901.

BAWI£, TAK SIÊ BAWI£ ŒWIE-RA-DÓW!
Co klasyka, to klasyka!

Bal Sylwestrowy organizowany w historycznej, modrzewiowej hali spacerowej Domu
Zdrojowego jest jedn¹ z najwiêkszych imprez
w Karkonoszach, na którym blisko 450 osób
œwiêtowa³o powitanie Nowego Roku przy
akompaniamencie zespo³u muzycznego.
Dla goœci przygotowano pokaz sztucznych ogni, loteriê oraz pokaz tañca towarzyskiego w wykonaniu m³odej, utalentowanej
pary tanecznej Krystian & Klaudia, którzy
posiadaj¹ najwy¿sz¹ na œwiecie klasê ta-

neczn¹ S, a sezon Grand Prix Polski 2016 zamknêli uzyskuj¹c wysokie 3 miejsce.
Dekoracja hali na ten specjalny wieczór
przygotowana zosta³a w klimacie Alicji w Krainie Czarów. O walory kulinarne zadba³ uzdrowiskowy szef kuchni - kucharz z miêdzynarodowym doœwiadczeniem - wraz ze swoim zespo³em.
Jak zwykle zabawa by³a przednia, goœcie
bawili siê do bia³ego rana, a ostatni uczestnicy opuœcili halê spacerow¹ o godz. 630.

W Œwieradowie fajerwerki wystrzeliwane s¹ kilka razy w roku przy ró¿nych okazjach, ale chyba
tylko pokaz sylwestrowy, gdy ogniste pióropusze rozb³yskuj¹ nad wie¿¹ zdrojow¹, ma wartoœæ zarówno sentymentaln¹, jak i symboliczn¹.
Zdjêcia Wies³aw Biernat

Co za widocznoœæ!

O gustach siê nie dyskutuje - gdy jedni musz¹ mieæ w Sylwestra przepych i wykwitnoœæ,
kreacje i bi¿uteriê, innym wystarcza³o coœ na z¹b w barze samoobs³ugowym na dolnej stacji
i coœ ciep³ego na grzbiet i trochê bia³ego puchu pod narty. Ró¿nice widaæ go³ym okiem.

A to byli przebierañcy!

Szczêœliwego Nowego Roku dla wszystkich narciarzy, snowboardzistów, turystów
oraz mieszkañców przesy³a Zarz¹d oraz zespó³ SKI&SUN Œwieradów-Zdrój, a tym
wszystkim, którzy spêdzili tê wyj¹tkow¹ noc
w SKI&SUN, jeszcze raz dziêkujemy.
Na tegorocznym Sylwestrze na terenie
gondoli podczas dziennej oraz nocnej jazdy
zameldowa³o siê ponad 2.500 turystów oraz
mi³oœników bia³ego szaleñstwa. Zabawê umi-

la³o nam dwóch DJ-ów z Wroc³awia, a samo
powitanie Nowego Roku uprzyjemni³ pokaz
sztucznych ogni zorganizowany przy dolnej
stacji. Warunki pogodowe by³y wrêcz wymarzone: bardzo dobra widocznoœæ (ok. 50
km) pozwoli³a podziwiaæ pokazy sztucznych
ogni kilkuset osobom z górnej stacji, co nie
zdarza siê zbyt czêsto (doskonale widaæ to
na zdjêciu obok).
Zapraszamy za rok!
„Basieñka” od lat ma swoj¹ wiern¹ grupê
sylwestrowych balowiczów z ró¿nych stron
Polski. Nowy Rok wita³o w rezydencji 130
osób, które bawi³y siê do godz. 400. Królow¹
zosta³a pani Magdalena ze Strzegomia, a królem pan Marcin z ¯agania (oboje na zdjêciu
obok). Po pó³nocy grupa przyjació³ z ¯agania i ¯ar przebra³a siê w stroje karnawa³owe.
Na parkiecie pojawili
siê piraci, muszkieterowie, lekarze, baletnice, Pipi Piñczoszanka i wiele innych kreacji, które zachwyci³y goœci. TF
Wiêcej o tej grupie
piszemy na str. 4.
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Czytanie to najlepszy sposób uczenia siê. Czytanie najlepsz¹ nauk¹ - A.Puszkin

Zostañ pr
ymusem z Erasmusem
prymusem

Œwieradowianie wœród uczestników Erasmusa - poœrodku (pod liter¹ S) autorka, z prawej
Rafa³ Matelski, obok niego stoi niemal niewidoczna Monika Ró¿alska, przy której dostrzec
mo¿na Annê ¯o³nierek.
To has³o przyœwiecaj¹ce nauczycielom
Miejskiego Zespo³u Szkó³, którzy w bie¿¹cym roku szkolnym przyst¹pili do realizacji
kolejnego projektu (po Comeniusie, Socratesie, Einsteinie), finansowanego ze œrodków
unijnych, tym razem w ramach programu Erasmus+. G³ównym za³o¿eniem projektu jest
rozwijanie umiejêtnoœci efektywnego czytania i pisania, a dziêki temu wspieranie
uczniów w zdobywaniu wiadomoœci z ró¿nych dziedzin kszta³cenia. Dzia³ania projektowe bêd¹ realizowane w szko³ach w trakcie
zajêæ, podczas wyjazdów zagranicznych
z uczniami, miêdzynarodowych szkoleñ kadry pedagogicznej i spotkañ koordynatorów
projektu.
Pierwsze spotkanie szkoleniowe odby³o
siê w dniach 12-19 grudnia 2016 r. w Sztokholmie. Wspólnie z nauczycielami ze szkó³
partnerskich z Rumunii, Szwecji i Turcji brali-

œmy udzia³ w cyklu zajêæ prowadzonych przez
ekspert - Ann-Christin Lövstedt - specjalizuj¹c¹ siê w zakresie metody „Reading to
Learn”. Istot¹ tej metody jest umo¿liwienie
nabycia umiejêtnoœci rozumienia i wykorzystania czytanego tekstu, przy uwzglêdnieniu
indywidualnych predyspozycji i mo¿liwoœci
ka¿dego ucznia, a co za tym idzie – osi¹gniêcie sukcesu edukacyjnego. Poznane sposoby nauczania bêd¹ wdra¿ane na lekcjach jêzyków obcych, a tak¿e na wybranych zajêciach prowadzonych z uczniami edukacji
wczesnoszkolnej.
Z pewnoœci¹ pomocne w tym wzglêdzie
bêdzie doœwiadczenie, które zdobyliœmy obserwuj¹c lekcje pokazowe w partnerskiej szkole w Szwecji. Tam wspomniana metoda doskonale sprawdza siê w œrodowisku wielokulturowym, kiedy nowo przybyli uczniowie
poznaj¹ jêzyk szwedzki. Wizyta w Sztokhol-

K. Luto-Przybylska (z lewej) i A. ¯o³nierek przed zamkiem królewskim w Sztokholmie.
mie by³a równie¿ doskona³¹ okazj¹ do poznania specyfiki pracy tamtejszej szko³y, wymiany spostrze¿eñ, doœwiadczeñ i cennych
uwag zwi¹zanych z zawodem nauczyciela.
Kolejne spotkanie projektowe odbêdzie
siê w marcu w œwieradowskiej szkole. Efekty
naszej pracy bêdzie mo¿na œledziæ od lutego

na stronie internetowej, której prowadzenie
zosta³o powierzone naszej placówce przez
g³ówn¹ koordynatorkê projektu. Wp³ynê³o
na to doœwiadczenie i umiejêtnoœci naszych
pracowników oraz bogate zaplecze techniczno-informatyczne szko³y.
Katarzyna Luto-Przybylska

A to byli przebierañcy! (cz. II)

Ci¹gle w dó³!
2015 2016
Gromada przebierañców z „Basieñki”, o której wspominamy na str. 3, to grupa przyjació³
g³ównie z ¯ar i ¯agania (ale te¿ z Zielonej Góry, Wroc³awia, a w tym roku by³a te¿ para
z Holandii), która od 20 lat wspólnie obchodzi Sylwestra (co roku gdzie indziej,w tym pad³o na
Œwieradów). Zaczê³o siê od kilkunstu osób, obecnie to ju¿ 33-40 osób. Pomys³ zaœ na przebieranie siê w ró¿ne stroje po pó³nocy w noc sylwestrow¹ praktykuj¹ od 15 lat gdy stwierdzili
wspólnie, ¿e nie tylko oni œwietnie siê bawi¹, ale sprawiaj¹ te¿ du¿o radoœci pozosta³ym
goœciom, którzy zawsze doznaj¹ sporego zaskoczenia.
Grupa wiekowo jest doœæ zró¿nicowana, gdy¿ najm³odsi s¹ w wieku 25, a najstarsi ok. 70 lat. Jednak spore ró¿nice w wieku nie przeszkadzaj¹ im we wspólnej zabawie i œwietnie siê ze sob¹ dogaduj¹.
Od piêciu lat w noworoczny wieczór wszyscy przebieraj¹ siê za
ró¿ne zwierz¹tka i w takich strojach id¹ na spacer ulicami miejscowoœci, w której spêdzali Sylwestra. Spotykaj¹ siê z ludŸmi, robi¹ pami¹tkowe zdjêcia i bardzo czêsto sprawiaj¹ radoœæ ma³ym dzieciom.
Jesteœmy pe³ni podziwu dla pomys³owoœci grupy ¿arsko-¿agañskiej, która 1 stycznia na ul. Zdrojowej (na zdjêciu) zaprezentowa³a
siê w zupe³nie innych przebraniach ni¿ na balu sylwestrowym. Ile¿ to
strojów trzeba ze sob¹ nawieŸæ, by tak wygl¹daæ!
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Urodzenia
Zgony

38

29

57

53

Zameldowania spoza
gminy (na pobyt
sta³y i czasowy)

85

48

Wymeldowania
z pobytu sta³ego

26

57

4.229

4.143

(31 XII)

(31 XII)

Liczba
mieszkañców

KLUB INTEGRACJI SPO£ECZNEJ
Z³o¿yliœmy kolejny wniosek o pozyskanie wsparcia finansowego z funduszy unijnych. Tym razem spróbujemy zrealizowaæ ciekawy projekt spo³eczny, którego nazwa - Klub Integracji Spo³ecznej - wynika z warunków, jakie trzeba spe³niæ
przy sk³adaniu unijnego wniosku. Ca³e przedsiêwziêcie bêdzie zrealizowane w pomieszczeniach po bibliotece w budynku Urzêdu Miasta.
Mamy ju¿ pozwolenie budowlane na zaadaptowanie tej
powierzchni na wspomniany klub. Na 220 m2 zaaran¿ujemy
pomieszczenia uzbrojone w multimedia dla naszych œwieradowskich organizacji i stowarzyszeñ. Ca³y klub bêdzie wydzielony jako ca³oœæ i nie bêdzie problemu z korzystania
z tych pomieszczeñ po godzinach pracy urzêdu. G³ównym
celem tego przedsiêwziêcia jest udzielanie pomocy osobom
w szerokim pojêciu wykluczenia spo³ecznego, np. pomoc
w zdobywaniu nowych umiejêtnoœci pozwalaj¹cych dostosowaæ siê do potrzeb rynku pracy, zdobywanie wiedzy o mo¿liwoœciach zak³adania w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej, pomoc w organizowaniu i znajdowaniu zatrudnienia tymczasowego, przygotowanie zawodowe doros³ych.
Wartoœæ przedsiêwziêcia to ok. 600 tys. z³, a my oczekujemy wsparcia unijnego na poziomie 85 proc.

KONIEC PROBLEMÓW
NA UL. 11 LISTOP
ADA
LISTOPADA
Na stronach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Dolnego Œl¹ska ukaza³a siê lista samorz¹dów, które otrzymaj¹ dofinansowanie do inwestycji w sieci wodoci¹gowokanalizacyjne. Nasza gmina bêdzie realizowa³a z tych œrodków dwa du¿e przedsiêwziêcia:
1. Rozbudowê oczyszczalni œcieków z mocy przerobowej
1.327 m3/dobê do prawie 2.500 m3/dobê; tê dobow¹ iloœæ œcieków osi¹gniemy w ci¹gu siedmiu lat. Szacunkowa wartoœæ tej
inwestycji to ok. 7 mln z³.
2. Budowê sieci sanitarnej od oczyszczalni œcieków wzd³u¿
ulicy Nadbrze¿nej. Po drodze za³atwimy kilka uci¹¿liwych problemów. Po pierwsze, wymienimy sieæ wzd³u¿ ul. Dolnej; obecnie s¹ tam rury kamionkowe, które w czasie opadów dzia³aj¹
jak sieæ drena¿owa i do oczyszczalni wp³ywaj¹ ogromne iloœæ
wody deszczowej. Po drugie, na skrzy¿owaniu ul. Bocznej
i 11 Listopada wykonamy odcinek sieci, który zwiêkszy przep³yw œcieków w tym miejscu, tym samym zniknie problem
wylewania œcieków podczas du¿ych opadów deszczu. Po trzecie wreszcie, poprowadzimy sieæ sanitarn¹ i wodoci¹gow¹
wzd³u¿ ul. Nadbrze¿nej, z odejœciem w ul. Koœciuszki. Ten
etap inwestycji zak³ada wybudowanie g³ównej magistrali,
któr¹ w nastêpnych latach bêdziemy rozbudowywaæ. Przewidywane rozpoczêcie to 2017 rok.

IZERSKI SZLAK CIETRZEWIA
Jak co roku zak³adamy szlak narciarstwa biegowego ze
Stogu Izerskiego do Chatki Górzystów. Niestety, instytucje
ochrony przyrody zobowi¹za³y nas do wykonania raportu
odzia³ywania na œrodowisko tego szlaku biegowego. Przed
sezonem zimowym na spotkaniu u nadleœniczego, w którym
udzia³ bra³ burmistrz Mirska, ustaliliœmy zasady funkcjonowania i finansowania tego przedsiêwziêcia. Wszystko wskazuje na to, ¿e w kolejnych sezonach ca³y koszt utrzymania
tego szlaku, który w ca³oœci znajduje siê na terenie gminy
Mirsk, bêdzie ponosiæ nasza gmina. Burmistrz Mirska zadeklarowa³, ¿e w tym sezonie wesprze finansowo zak³adanie
œladu biegowego do 40 proc. wartoœci zadania, ale nie do³o¿y
siê do raportu odzia³ywania na œrodowisko, który bêdzie nas
kosztowa³ ok. 24 tys. z³.
Obecnie ka¿dorazowe za³o¿enie œladu wymaga zgody
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Œrodowiska. Wykonuj¹c raport odzia³ywania na œrodowisko zaoszczêdzimy mnóstwo
czasu, a przede wszystkim Izerski Szlak Cietrzewia na sta³e
bêdzie mo¿na wpisaæ w atrakcje naszych Gór Izerskich.

DU¯E INWESTOW
ANIE
INWESTOWANIE
W IZERSK¥ £¥KÊ
Centrum Edukacji Ekologicznej „Izerska £¹ka” czekaj¹
du¿e inwestycje. Obecnie funkcjonuje tylko budynek z salami edukacyjnymi i ma³a pasieka. Obiekt dzia³a równie¿ jako
kino miejskie, g³ównie skierowane do najm³odszych. Ostatnio wyœwietlaliœmy film „Królestwo”, który obejrza³o ponad
200 osób.
Otrzymaliœmy ju¿ dofinansowanie z funduszy unijnych
na budowê hektarowego ogrodu edukacyjnego, który bêdzie odzwierciedla³ faunê i florê chronionego obszaru w ramach programu Natura 2000 „£¹ki Gór i Pogórza Izerskiego”.

Na bie¿¹co

Wartoœæ inwestycji to prawie 900 tys. z³, a dofinansowanie
wyniesie 85 proc. W naszej eko³¹ce bêdziemy chcieli zwróciæ
uwagê na ochronê œrodowiska, które nas otacza, a w szczególnoœci najbli¿szego otoczenia.
W ramach Izerskiej £¹ki uruchomimy te¿ „program
owocowy”, który
bêdzie skierowany
do naszych mieszkañców, a dotyczy
drzew i krzewów
owocowych. W naszym mieœcie w
ogromnym tempie
znikaj¹ z ogrodów
mieszkañców stare Mo¿e akurat uda nam siê stworzyæ
sprawdzone w izer- jak¹œ odmianê izerskiej antonówki?
skich warunkach
klimatycznych drzewa i krzewy owocowe. Ka¿de drzewo owocowe ¿yje okreœlony czas i obumiera. Dzisiaj w Œwieradowie
nikt nie robi szczepek ze starych owocówek. Najczêœciej przy
porz¹dkowaniu posesji stare zmursza³e pnie drzew owocowych wycinamy. PóŸniej udajemy siê do szkó³ki czy marketu
po nowe drzewka, ale nie mamy gwarancji, ¿e przyjm¹ siê one
w naszych warunkach i bêd¹ co roku owocowaæ. Dlatego
w CCE za³o¿ymy izerski sad na bazie szczepionych starych
sprawdzonych drzew i krzewów z miejscowoœci po³o¿onych
w Górach Izerskich. Potem bêdziemy rozdawaæ szczepki naszym mieszkañcom, aby sadzili je w swoich sadach.
Jesteœmy po konsultacji z firm¹ sadownicz¹, która zgodzi³a siê wzi¹æ udzia³ w programie i od przysz³ego roku ruszymy
z akcj¹. Jeœli program zadzia³a i mieszkañcy wezm¹ w nim
aktywny udzia³, za kilka lat nasze izerskie drzewa i krzewy
owocowe bêd¹ mia³y nasz lokalny niepowtarzalny smak.
Planujemy te¿ zainwestowaæ w nowe pomoce dydaktyczne. Wartoœæ inwestycji to ponad 500 tys. z³. Najwa¿niejsze
bêdzie wykonanie interaktywnej mapy ca³ego obszaru ³¹k
i Pogórza Izerskiego, od Pobiednej i Czerniawy, przez Gierczyn, Kotlinê, Przecznicê i Proszow¹, a¿ po Antoniów. Koszt
takiej mapy to grubo ponad 200 tys. z³. Chcemy te¿ zakupiæ
technologiê pokazywania natury w wymiarze 3D. Jeœli te plany siê powiod¹, oferta naszego centrum ekologicznego zyska na atrakcyjnoœci.

CZAS ODŒNIE¯ANIA
W ostatnich tygodniach do Œwieradowa wróci³a zima. To
z jednej strony da nam udany sezon zimowy, a z drugiej koszty ponoszone na odœnie¿anie miasta. Przy intensywnych
opadach pracowa³y wszystkie jednostki sprzêtowe na drogach gminnych i wojewódzkich. Nasz system zarz¹dzania zimowym utrzymaniem miasta sprawdzi³ siê. Podzieliliœmy miasto na 5 zadañ - cztery na drogach i jedno na chodnikach.
Zadania drogowe to ok. 15 km, na ka¿dym pracuje jedna p³ugopiaskarka. Dziêki temu przy intensywnych opadach tak
du¿a iloœæ sprzêtu zapewnia ci¹g³oœæ przejazdu. Gmina zapewnia dostawê soli i piasku do piaskarek. W ten sposób
mamy wp³yw na jakoœæ utrzymania nawierzchni, np. w centrum miasta do posypywania dróg i chodników u¿ywamy
wy³¹cznie soli, w ten sposób setki ton piasku nie trafi³o do
kanalizacji deszczowej. Wyeliminowanie piasku ma tak¿e znaczenie dla naszego zdrowia, bo z pocz¹tkiem wiosny, gdy

wiatr hula, mamy w p³ucach i oczach drobinki piasku, ju¿ nie
wspomnê o estetyce miasta przy sprz¹taniu setek ton brudnego kruszywa. Staramy siê równie¿ kontrolowaæ p³ugo-piaskarki, na których zamontowaliœmy nadajniki GPS, informuj¹ce, gdzie znajduje siê p³ug i czy jest w trybie pracy. Dodatkowo jesteœmy wyposa¿eni w 4 stacjonarne stacje meteorologiczne, które przesy³aj¹ do koordynatora dane o temperaturze drogi, powietrza i wilgotnoœci. Ca³ym systemem zarz¹dza
pracownik urzêdu Wojciech Cielecki. Równie¿ przeprowadzamy akcje wywo¿enia i wirnikowania œniegu z ulic i chodników
o zwiêkszonym natê¿eniu ruchu.
Z powierzenia marsza³ka województwa dolnoœl¹skiego
mamy w utrzymaniu 40 km dróg wojewódzkich - od Szklarskiej Porêby do Krzewia i granicy pañstwa w Czerniawie.
Drogi te podzieliliœmy na dwa zadania i na ka¿dy 20-kilometrowy odcinek mamy jedn¹ p³ugopiaskarkê, co pozwala drogi
utrzymywaæ na „czarno”. Oczywiœcie, du¿y wk³ad pracy
w tak¹ jakoœæ zimowego utrzymania miasta maj¹ sami operatorzy p³ugopiaskarek, którzy z rozwag¹ i zaanga¿owaniem
wykonuj¹ swoj¹ pracê. Niestety, zdarza³y siê te¿ i takie sytuacje, gdzie operator sprzêtu podejmowa³ próbê wykonania
tzw. fuchy w godzinach pracy dla gminy, ale dziêki nadajnikom GPS, które pokazuj¹ trasê przejazdu piaskarki, zablokowaliœmy kontrabandê. Zima jeszcze trwa, tak wiêc trudno podliczyæ koszty, ale s¹dzê, ¿e bêdzie to ok. pó³ mln z³.

NIEZBÊDNIK TURYSTY PO RAZ 4.
Od kilku lat z sukcesem wydajemy przewodnik dla naszych kuracjuszy i wczasowiczów pn. „Niezbêdnik turysty”.
Pierwsze pilota¿owe wydanie wysz³o w nak³adzie 35 tys. sztuk
i rozesz³o siê w nieca³e pó³ roku. Kolejne wydania to ju¿ 70
tys. oraz 80 tys. sztuk i one nie wystarczy³y nam na ca³y rok.
Teraz czwarte wydanie jest ju¿ w nak³adzie 100 tys. sztuk
i mam nadziejê, ¿e to wystarczy do koñca tego roku. Du¿ym
naszym sukcesem jest to, ¿e sk³ad przewodnika robi¹ nasi
pracownicy referatu promocji gminy.
„Niezbêdnik” jest tak pomyœlany, aby przedstawiæ turyœcie w skrótowym zestawieniu wszystkie atrakcje miasta
(mamy ich 37), jak równie¿ bli¿szej i dalszej okolicy (tych jest
64). Do ka¿dego wydania dok³adamy nowe miejsca i aktualizujemy istniej¹ce. Nowoœci¹ jest to, ¿e do wielu naszych atrakcji mo¿na dojechaæ bezp³atn¹ komunikacj¹ miejsk¹, dziêki której mo¿na zwiedzaæ ciekawe miejsca w Œwieradowie, Nowym
Mieœcie, Krobicy, Pobiednej czy Szklarskiej Porêbie.
Zaktualizowaliœmy przebieg singletracków (3 km nowych
tras zbudowanych w
roku 2016).
Zaktualizowano
te¿
œcie¿ki biegowe, w nowym „Niezbêdniku”
zwane runtrackami (w
ub.
roku
Nadleœnictwo Œwieradów przygotowa³o i wyznaczy³o
5 km specjalnych œcie¿ek
dedykowanych biegaczom).
W „Niezbêdniku turysty” nasi przedsiêbiorcy mog¹ zareklamowaæ
swoje us³ugi, turysta mo¿e wiêc bez wiêkszych problemów
znaleŸæ tê potrzebn¹. Dziêki tym reklamom mo¿emy sfinansowaæ ca³e wydanie na kwotê ponad 50 tys. z³. Sam „Niezbêdnik” jest dla goœci bezp³atny, co czyni go równie¿ bardziej
atrakcyjnym dla klientów. Dbamy przy tym o to, aby wydawnictwo nie zak³óca³o konkurencyjnoœci na rynku, np. mapy
tu drukowane s¹ pogl¹dowe, a te dok³adne turysta musi kupiæ w sklepie. Tym samym bezp³atnym wydaniem „Niezbêdnika” nie konkurujemy z przedsiêbiorcami, którzy zarabiaj¹
na wydaniach kartograficznych o mieœcie.
Obecnie przewodnik ma
40 stron, ale rozwój miasta
i wiêcej atrakcji spowoduje,
¿e bêdzie przybywaæ kolejnych stron z atrakcjami Œwieradowa i naszych s¹siadów,
zarówno po polskiej, jak i po
czeskiej stronie.
Roland Marciniak
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Zawieszeni w pyle
zawieszonym

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).

Harmonogram odbioru
odpadów - luty 2017

Poniedzia³ek

Wtorek

Œroda

Czwartek

Nigdy temat nie by³ tak gor¹cy, jak tej mroŸnej
zimy - zanieczyszczenie powietrza w metropoliach,
w bardzo ma³ych miasteczkach i w ca³ym kraju nie
schodzi z czo³ówek. Znów pojawi³y siê alarmistyczne doniesienia o rocznej liczbie zgonów (raz pisano, ¿e blisko 45 tys., by nagle dojœæ do 48 tys.)
spowodowanych chorobami wynikaj¹cymi ze „z³ego oddychania”, a oliwy doda³ minister zdrowia
mówi¹c „Lubimy mówiæ o zagro¿eniach troszkê bardziej teoretycznych”.
Zachodnie media z luboœci¹ prezentuj¹ mapê kontynentu, na której nasz
kraj upstrzony jest na czerwowo i br¹zowo, podczas gdy ta „zdrowsza” czêœæ
Europy na ¿ó³to i zielono.
Powy¿sza grafika pochodzi z jednego z rejonów stolicy; w Warszawie
i wielu innych miastach takie graficzne
komunikaty to ju¿ norma, mo¿e wiêc
nadejdzie czas, ¿e i na œwieradowskiej
stronie znajd¹ siê podobne informacje. Albo widoczne bêd¹ na œwietlnej
tablicy wisz¹cej na urzêdzie - by³oby
jak w Rybniku (co niedawno pokazywa³y wszystkie telewizje), choæ daleko
nam jeszcze do alarmistycznych rybnickich przekroczeñ.
Medialny smog raczej nam nie
grozi, bo Œwieradów nie le¿y w takiej
kotlinie jak choæby Jelenia Góra, ale
stê¿enia jak najbardziej. Na razie nie
mamy narzêdzi badawczych, dopiero
czekamy na audyt, od którego zale¿y
przed³u¿enie (lub nie) statusu uzdrowiska. Nie znamy parametrów œwieradowskiego powietrza, ale sama choæby uchwa³a o zwalaczaniu niskiej emisji dowodzi, ¿e optymistycznie to nie
wygl¹da. I tu nie chodzi bynajmniej
o dobre samopoczucie tygodniowych
czy dwutygodniowych kuracjuszy (choæ
status uzdrowiska jest równie wa¿ny),
ale o to, ¿e mieszkañcy (dzieci i seniorzy zw³aszcza) s¹ nieustaj¹co zawieszeni w pyle zawieszonym i chcieliby wiedzieæ, czy ich zdrowie jest niezagro¿one. Generalnie smog nie pojawi³ siê
wczoraj, narasta³ latami, ale dopiero
teraz rz¹d zaczyna mówiæ o rozwi¹zaniach ustawowych wspomagaj¹cych
samorz¹dy. Poczekamy!
(aka)

Pi¹tek

GODZINY OTWARCIA PSZOK

O D PPA
ADY
NIESEGREGOWANE
(ZMIESZANE)

POPIÓ£

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

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

PAPIER I TEKTURA,
TWORZYWA SZTUCZNE,
MET
AL ORAZ OP
AKOW
ANIA
METAL
OPAKOW
AKOWANIA
WIELOMA
TERIA£OWE
WIELOMATERIA£OWE
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Wydatki bud¿etu 2017

Ma

POZOSTA£E WYDATKI BIE¯¥CE - 602.160

KULTURA I KULTURA FIZYCZNA - 839.000

TRANSPORT ZBIOROWY - 312.000

ZIELEÑ I OŒWIETLENIE - 725.000

UTRZYMANIE MIASTA I DRÓG (LATO, ZIMA) - 984.187

BEZPIECZ. PUBLICZNE I OCHRONA PPO¯. - 153.067

GOSPODARKA ODPADAMI - 956.000

GOSPODARKA ŒCIEKOWA - 860.400

DOSTARCZANIE WODY - 537.600

OBS£UGA D£UGU - 700.000

ADM., RADA MIASTA, PROMOCJA - 3.345.308

POMOC SPO£ECZNA, OCHRON ZDROWIA - 5.737.520

GOSPODARKA MIESZKANIOWA I GRUNTAMI - 1.588.200

OŒWIATA - 6.843.707

INWESTYCJE - 21.683.900

OGÓ£EM 45.868.049 Z£

Co nas czeka?

Bud¿et na 2017 rok – oprócz bie¿¹cej dzia³alnoœci Gminy - zak³ada realizacjê nowych
projektów unijnych na ³¹czn¹ kwotê 20.390.000 z³.
S¹ to nastêpuj¹ce przedsiêwziêcia:
1. Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego – lata realizacji: 2017-2018,
2. Rozbudowa Szko³y Podstawowej Nr 2 o pracownie dydaktyczne –
lata realizacji: 2017-2018,
3. Rozbudowa Miejskiego Zespo³u Szkó³ o pracownie dydaktyczne –
lata realizacji: 2017-2018,
4. Rozwój systemów informatycznych Gminy Miejskiej Œwieradów-Zdrój w celu zwiêkszenia
dostêpnoœci i jakoœci e-us³ug publicznych – lata realizacji: 2017-2018,
5. Przebudowa i rozbudowa istniej¹cej oczyszczalni œcieków EKOLO-CHIEF przy ul. Wiejskiej
w Œwieradowie-Zdroju wraz z rozbudow¹ sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodoci¹gowej –
lata realizacji: 2017-2018,
6. Adaptacja budynku by³ego dworca kolejowego wraz z otoczeniem na centrum
muzealno-kulturalne w Œwieradowie-Zdroju – lata realizacji: 2017-2018,
7. Wie¿e widokowe i œcie¿ki rowerowe do nich prowadz¹ce – lata realizacji: 2017-2018,
8. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Czerniawa lata realizacji: 2017-2018,
9. Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego dla po³¹czeñ miejskich i podmiejskich,
10. Wzmocnienie mechanizmów ochrony bioró¿norodnoœci regionu poprzez stworzenie
przestrzeni odwzorowuj¹cej charakterystyczne elementy krajobrazu izerskiego –
lata realizacji: 2017-2018.
Ponadto w 2017 roku zostanie zap³acona ostatnia rata zobowi¹zania wobec Uzdrowiska
Œwieradów-Czerniawa za zakupione ujêcia wody w wysokoœci 200.000 z³
oraz pi¹ta rata w kwocie 350.000 z³ za zakupione sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej
od SKI&SUN Sp. z o.o w Krakowie.
Zaplanowane rozchody przeznaczone na sp³atê kredytów oraz wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w latach ubieg³ych wynios¹ 1.677.801 z³.
Indywidualny wskaŸnik sp³aty zobowi¹zañ w 2017 roku wyniesie 5,93 proc., przy dopuszczalnym wskaŸniku ustalonym w oparciu o dane z trzech ostatnich lat wynosz¹cym 16,05 proc..
W 2017 roku planuje siê wyemitowaæ samorz¹dowe papiery wartoœciowe w kwocie 7.450.000
z³, które bêd¹ stanowi³y dofinansowanie udzia³u w³asnego Gminy w finansowaniu projektów
unijnych.
Zaplanowana na koniec 2017 roku kwota d³ugu Gminy wyniesie 20.383.000 z³, co bêdzie
stanowiæ 50,8 proc. planowanych dochodów bud¿etowych.

16 grudnia dokonano otwarcia
ofert, jakie nap³ynê³y po ponownie
og³oszonym przetargu na „Wykonanie œwiadectw potwierdzaj¹cych
w³aœciwoœci lecznicze naturalnych
surowców i klimatu dla uzdrowiska Œwieradów-Zdrój i CzerniawaZdrój w Gminie Miejskiej Œwieradów-Zdrój”. Zg³osi³y je: Instytut
Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii
Nauk z Warszawy (klimat Œwieradów - 119.310 z³, klimat Czerniawa 65.190 z³); wody Œwieradów - G³ówny Instytut Górnictwa z Katowic
(93.234 z³) oraz Narodowy Instytut
Zdrowia Publicznego - Pañstwowy
Zak³ad Higieny z Warszaway
(24.000 z³).
3 stycznia umowy podpisano
z Instytutem Geografiii... (oba klimaty) i Narodowym Instytutem...
(wody Œwieradów), który mia³ ju¿
podpisan¹ umowê na wody w Czerniawie. Teraz obie firmy czeka dwuletnia praca pomiarowa.
29 grudnia og³oszono ponowny przetarg na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
z terenu Gminy Miejskiej Œwieradów-Zdrój”, do którego ponownie
przyst¹pi³a tylko jedna firma - Zak³ad Utylizacji Odpadów Komunalnych IZERY Sp.z o.o. z Lubomie-

rza. Poprzednio oferta cenowa wynosi³a 936 tys. z³, obecnie - 900 tys.
z³, i ta druga cena pozwala gminie
zapi¹æ bud¿et przeznaczony na ten
cel.
30 grudnia gmina og³osi³a przetarg na „Œwiadczenie us³ug sukcesywnego wywozu i zagospodarowania ustabilizowanych komunalnych osadów œciekowych z Gminy
Miejskiej Œwieradów-Zdrój”.
13 stycznia dokonano otwarcia
ofert z³o¿onych przez firmy: GEOTRANS SA z Wroc³awia (225,72 z³
za tonê osadów z oczyszczalni
w Œwieradowie); konsorcjum:
Przedsiêbiorstwo Us³ugowo-Produkcyjne i Handlowe „COM-D” Sp.
z o.o. z Jawora - lider, Przedsiêbiorstwo Rolne PROROL Sp. z o.o.
z Szymanowa - partner (150,30 z³),
które z³o¿y³o równie¿ ofertê z t¹
sam¹ cen¹ na wywóz osadów
z Czerniawy. Gmina wybra³a ofertê
konsorcjum do obu zadañ.
13 stycznia Urz¹d Miasta og³osi³ przetarg na Sporz¹dzenie oceny
aktualnoœci miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego
Miasta Œwieradów-Zdrój oraz
Zmiany studium uwarunkowañ
i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta Œwieradów-Zdrój.
(opr. aka)

Gdy zasypie
nas œniegiem...
POWIATOWY ZARZ¥D DRÓG w Lubaniu - odœnie¿a ul. D³ug¹
(od Pobiednej do skrzy¿owania z ul. Sudeck¹) i ul. G³ówn¹.
Informacji udzielaj¹ i skargi przyjmuj¹: Alicja Storczek
tel. 604 981 595 lub 75 64 63 750, Katarzyna Zió³kowska - tel.
603 507 687.
DROGI GMINNE - wszelkich informacji udzielaj¹ i skargi
przyjmuj¹: Wojciech Cielecki - tel. 530 823 610, Eugeniusz
Grabas - tel. 515 069 318.
Burmistrz Miasta ŒwieradówZdrój informuje, ¿e na tablicy
og³oszeñ Urzêdu Miasta zosta³
zosta³yy
wywieszon
wywieszonee wykaz
wykazyy - na okres 21
dni - do wgl¹du w godzinach pracy urzêdu:
25 stycznia - w sprawie przeznaczenia do sprzeda¿y w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemcy, lokalu mieszkalnego numer 6 w budynku przy ul.
Pi³sudskiego 1 wraz z oddaniem w u¿ytkowanie wieczyste u³amkowej czêœci
dzia³ki
 nr 18, am. 8, obr IV,
25 stycznia - w sprawie przeznaczenia do wydzier¿awienia w drodze bezprzetargowej nieruchomoœci niezabudowanych w rejonie ul. £¹kowej, oznaczonych geodezyjnie jako dzia³ki
 nr 25, am. 3, obr I,
o pow. 1.2880 ha;
 nr 33, am. 3, obr I,
o pow. 0.9247 ha
- z przeznaczeniem na cele rolne.
25 stycznia - przeznaczenia do wynajêcia w drodze bezprzetargowej po-

mieszczeñ o pow. 32,26 m2, na parterze w budynku przy ul. Pi³sudskiego
15 na dzia³ce o pow. 2.519 m2 oznaczonej jako
 nr 13/3, am. 8, obr IV,
z przeznaczeniem na realizacjê œwiadczeñ d³ugoterminowej pielêgniarskiej
opieki domowej na terenie miasta.
25 stycznia - w sprawie przeznaczenia do wynajêcia w drodze bezprzetargowej pomieszczenia biurowego
o pow. 11,91 m2 na parterze budynku
przy ul. Pi³sudskiego 15, na dzia³ce
o pow. 2.519 m2 oznaczonej jako
 nr 13/3, am. 8, obr IV.
Celem najmu jest prowadzenie dzia³alnoœci Szko³y Nauki Jazdy.
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Fot. Kasia Matelska

ZEBRALIŒMY 26.345,59 Z£, 101,1 EURO I 10 FUNTÓW!

Najm³odszy wolontariusz Karolek z mam¹ osobiœcie odebrali identyfikator.

Ka¿dy chroni³ siê przed mrozem, jak mu by³o wygodnie.

Jak co roku, ekipa OSP Œwieradów czynnie wspomaga Orkiestrê od wczesnych godzin porannych a¿ po „Œwiate³ko do nieba”. W tym roku dru¿yna
gra³a w sk³adzie: Anna Baka, Tadeusz Baka, Ireneusz Bigus, £ukasz G³adzik, Mariusz Knet, Grzegorz Kwietniewski, Pawe³ Miko³ajczak, Krzysztof i
Jakub P³odzieniowie, Tymoteusz Pacyna i Tomasz Prêczewski.
Wielka Orkiestra Œwi¹tecznej Pomocy od æwieræ wieku ³¹czy szczodre serca
darczyñców, pasjê, wiarê i determinacjê
wolontariuszy oraz niezmierzone pok³ady dobroci u tych wszystkich, którym nie
¿al by³o zaistnieæ w jakikolwiek sposób
w styczniow¹ niedzielê, œnie¿n¹ i mroŸn¹,
dodajmy.
WOŒP ¿yje w³asnym rytmem i od lat
gra w swej tonacji, niepotrzebne jej jakieœ nadprogramowe bodŸce czy efektowne fajerwerki (nie licz¹c, oczywiœcie,
„Œwiate³ka do nieba”), w tym roku jednak¿e towarzyszy³y jej wydarzenia, które
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nada³y Orkiestrze nowy wymiar – w œwieradowskim wydaniu, dodajmy.
Bo zaczê³o siê rutynowo, wrêcz banalnie, bo od rana w szkole zaczêli gromadziæ siê wolontariusze, by odebraæ
swoje identyfikatory i skarbonki, a wœród
nich najm³odszy Karol Kucharek (z mam¹,
rzecz jasna), który tego dnia (15 stycznia, gwoli przypomnienia) obchodzi³ drugie urodziny i rodzice zaapelowali do
goœci, by nie przynosili prezentów, a zamiast tego wrzucali datki na orkiestrê
(Karol uzbiera³ blisko 616 z³!).
Zanim m³odzie¿ wysz³a na ulice, przesz³a instrukta¿ bezpiecznego zachowania
siê w czasie kwesty, poprowadzony przez
dwóch policjantów. To ju¿ wieloletnia tradycja WOŒP, tak zreszt¹, jak rozbijanie
namiotu przy fontannie przez innych
umundurowanych œwieradowian – stra¿aków z OSP, którzy nie opuœcili orkiestry ani na chwilê a¿ do jej koñcowego
„Œwiate³ka do nieba”. Bo najpierw przywieŸli kuchniê polow¹, a w niej dwa gary

grochówki (wydali ok. 400 porcji), potem zwinêli namiot, by pojawiæ siê na
hali spacerowej, zaprezentowaæ ufundowane przez siebie gad¿ety (przede wszystkim miœki), a niektóre nawet zlicytowaæ
(ich ³¹czny dorobek to 2.462 z³, w tym
rekordowe 800 za du¿ego Miœka), wreszcie strzeliæ kanonad¹ fajerwerków.
W namiocie ¿ycie orkiestrowe kwit³o
w najlepsze, bo gdy jedni ustawiali siê
w kolejce po fanty (nazbiera³o siê 3.348
z³ – to prawie dwuipó³krotnie wiêcej ni¿
przed rokiem!), inni zajadali siê ciastami
(za które wrzucili do puszki 452 z³), tymczasem w bibliotece, która w³¹czy³a siê
do akcji i w dzieñ kwesty szeroko otworzy³a swe podwoje, Magda Olszewska
wyg³asza³a odczyt o dzia³alnoœci charytatywnej w Bad Flinsberg. Tam te¿ mo¿na by³o skosztowaæ domowych wypieków, popiæ je kaw¹ lub herbat¹, a przy
okazji wypo¿yczyæ ksi¹¿kê, wszystko zaœ
kwituj¹c wrzucaniem datków (a¿ uzbiera³o siê 364 z³).

Tadeusz Baka zachêca do licytowania najwiêkszego spoœród trzech
ofiarowanych przez OSP misiów.
Ale to wszystko by³o jedynie przygrywk¹ przed tym, co rozegra³o siê w hali
spacerowej Domu Zdrojowego. Przyzwyczailiœmy siê ju¿ do tradycyjnej licytacji
gad¿etów, przerywanej doraŸnie i naprêdce przygotowywanymi dzia³aniami artystycznymi, ale to, co zobaczyliœmy w owo
niedzielne popo³udnie, przesz³o chyba
wszelkie oczekiwania. Bo na co dzieñ
œwieradowskie ¿ycie artystyczne p³ynie
sobie leniwie od imprezy do imprezy, bo
to i konkurs kapel kolêdniczych, i festiwal piosenki kolonijnej, i ¿abi pl¹s, i na
¿abi¹ nutê, i liczne wystêpny podczas festynu ulicznego, i folk festiwal, a¿ tu nagle jednego dnia dostajemy to wszystko
w pigu³ce – takiego nagromadzenia dzia³añ wszelakich hala dawno nie widzia³a.
A to, co tê imprezê odró¿nia³o od rozproszonych w ca³orocznym kalendarzu,
to t³umny udzia³ rodziców. Bo dzieciêce
konkursy zwykle organizowane s¹ w szkole w godzinach lekcyjnych, gdy rodzice
nie maj¹ mo¿liwoœci obserwowania

Ci¹g dalszy na str. 9 

Loteriê fantow¹ anonsowa³y takie has³a. Poni¿ej kolejka po losy.

„Kwisowanie” s¹ z Giebu³towa, ale œpiewa w nich nasza Gra¿yna Kasprzak.

Absolutna rewelacja wieczoru - pokazy m³odych karateków.

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

Barbórka dawno za nami, ale w niczym to nie przeszkodzi³o dzieciakom w zaprezentowaniu programu górniczego.

Tereska w roli „licytantki”, odziana w strój królowej ¿aby, umia³a byæ przekonuj¹ca, nawet wtedy, gdy zachwala³a coœ, co wygl¹da³o jak tort, ale by³o
zmyœlnie u³o¿on¹ piramidk¹ z... pampersów.

Po¿egnalne podziêkowania dla tych wolontariuszy, którzy dotrwali do koñca fina³u.

Wydanie „Quo Vadis” opatrzone by³o autografami prezydenckiej pary.


Dokoñczenie ze str. 8
swych pociech. W hali mogli zjawiæ siê
wszyscy, by obejrzeæ dzieci w monta¿u
górniczym, w wystêpach tanecznych
(zumba i hip-hop), w podwójnych jase³kach, w wystêpie wokalnym dla stra¿aków, w koncercie skrzypcowym, w aerobiku czy w entuzjastycznie przyjêtym pokazie karate. Na œrodku dzieci, a wokó³
wianuszek zachwyconych rodziców – to
chyba ca³kiem niezamierzony, lecz precyzyjnie zaimprowizowany zestaw „orkiestrowy”.
Trend folkowy podtrzyma³y dwa zespo³y – perfekcyjni jak zwykle „Smolniczanie” i melodyjnie rozko³ysani „Kwisowianie”, natomiast ca³kowit¹ nowoœci¹
by³ koncert, bynajmniej nie krótki, gryfowskiego zespo³u rockowego TNT, który dobrowolnie zg³osi³ swój akces. To
pierwsza taka kapela od czasu, gdy orkiestr¹ dowodzi obecny sztab, czyli od
siedmiu lat. Sporo m³odych kiwa³o siê
w rytm mocnego uderzenia.
W przerwach miêdzy wystêpami
i pokazami szala³a na scenie i na hali
¿abia królowa, czyli Teresa Fierkowicz,
która z licytuj¹cych wyciska³a ostatnie
grosze, a majstersztykiem by³a sk³adka
na tort (513 z³), który nazajutrz zosta³
w szkole pokrojony i rozdzielony wœród
wolontariuszy! Ogólne wp³ywy za licytowane gad¿ety zamknê³y siê kwot¹ 6.543
z³.
Ach, có¿ to by³a za licytacja! Podczas fina³u mo¿na by³o nabyæ m.in.: zaproszenia do strefy Wellnes i do restauracji przekazane przez Hotel Buczyñski
Medical&SPA i Cottonina Villa & Mineral SPA Resor; dzwoneczki wykonane na
szyde³ku przez Urszulê Wyszomirsk¹;

maskotki ¯ARKA, koszulkê stra¿ack¹
i kalendarz od OSP; p³ytê Marka NiedŸwieckiego „Muzyka ciszy” z autografem od Apartamentów Norweska Dolina;
vouchery na konsultacjê dietetyczn¹,
masa¿ ca³ego cia³a, masa¿ czêœciowy
i miesiêczny udzia³ w zajêciach fitness
od Naturalnie Dobrze; vouchery dla
dwóch osób na jednorazowe skorzystanie z basenu z hydromasa¿ami & Œwiat
Saun od Hotelu**** Medical SPA Malinowy Dwór; siedem tryptyków, ró¿nej
wielkoœci przedstawiaj¹cych kwiaty (storczyki, maki i inne) - od Wojciecha Klimkowskiego, w³aœciciela sklepu chemiczno-kosmetycznego Fraszka w Mirsku;
maskotkê TULIMISIA; vouchery na masa¿
czêœciowy i trzygodzinny dostêp do Strefy
Wellnes dla 2 doros³ych osób od Hotel&Medi Spa Bia³y Kamieñ; gad¿ety Firmy Ridgestone oraz p³yty z podpisami
muzyków zespo³u Heartbreakers przekazane przez Bartosza Nowaka; ksi¹¿ki ofiarowane przez Magdalenê Olszewsk¹; z³oty pierœcionek, obr¹czkê z brylantami
i zawieszkê - od anonimowych darczyñców; voucher na kwotê 80 z³ do wykorzystania do koñca stycznia w szkole narciarskiej Tom-Sport; voucher dla dwóch
osób na pobyt w Hotelu „Alt Görlitz”, który
ofiarowa³ Willi Wilkens; tort wykonany
przez Domowe Wypieki Marty Korzeniowskiej; kalendarze LKP Sudety Zachodnie
2017; trzy wyj¹tkowe szkice Œwieradowa
autorstwa Moniki Polak (mo¿na z nich
stworzyæ piêkny œwieradowski tryptyk);
albumy „Piêkno Dolnoœl¹skich Lasów”;
ksi¹¿kê „Kuchnia borów i lasów Dolnego
Œl¹ska” (autor Jan Akielaszek); ksi¹¿kê
Kazimierza Kiljana „Zielarka z Bukowej
Góry” (jej fabu³a toczy siê na terenie naszego nadleœnictwa!); zdjêcie sóweczki od

firmy Fotografia Przyrodnicza Rafa³a Bojanowskiego; dla leœnych odkrywców „Kalendarz leœnej przyrody”, dla przyjació³ lasu - roczna prenumerata magazynu „Echa Leœne” oraz nagroda g³ówna DZIEÑ Z LEŒNIKIEM W NADLEŒNICTWIE
ŒWIERADÓW; drewniana rzeŸba ANIO£A przekazana przez Patrycjê Kawkê; piêkne, rêcznie wykonane pude³ko przez Justynê Golanowsk¹; kryszta³owy paw od
Zuzanny Bia³kowskiej; wazon kryszta³owy, ksi¹¿ki „Polska w obiektywie” i „Z biegiem Kwisy” od Haliny Swastek; dwie
torby na laptopa od Lucyny Siedlanowskiej, przedstawiciela PZU; okolicznoœciow¹ poduszkê WOŒP wykonan¹ przez
pani¹ El¿bietê; „Cudawianek” od Basi
Steiner; dwa rysunki wykonane przez
Paw³a Waku³ê podczas pobytu w Œwieradowie w ramach Dolnoœl¹skich Spotkañ
Pisarzy z M³odymi Czytelnikami „Z ksi¹¿k¹
na walizkach”; wyj¹tkowy egzemplarz
powieœci „Quo Vadis” wydany przez Kancelariê Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z podpisem Prezydenta Andrzeja
Dudy i jego ¿ony Agaty (od IZERKI).
Nie sposób w podziêkowaniach pomin¹æ dyrekcji uzdrowiska, szko³y i biblioteki – za udostêpnienie obiektów,
Piekarni GÓRSKIEJ – za chleb do grochówki, burmistrza Rolanda Marciniaka
– za wsad do grochówki, sporej grupie
pañ za wypieki (El¿bieta Mitkiewicz, Arleta Wolanin, Iwona Korzeniowska-Wojsa, Krystyna Liber, Katarzyna Luto-Przybylska, Iza Jurczak, Marta Cielecka, El¿bieta Palbow, Teresa Pachciarek), Grzegorzowi Gliwie – za nadzór energetyczny, Paw³owi Pasierbowi, Mariuszowi Stachurskiemu i Eugeniuszowi Grabasowi
– za odœnie¿enie placu przed szko³¹ i przy
fontannie, Barbarze Krakowskiej, Lucynie Smaroñ, Annie Sokó³ i Zuzannie Bia³kowskiej – za mozolne liczenie datków,
i wielu, wielu innych, którym sztab Orkiestry (Teresa Fierkowicz, Iza Salawa,
Krystyna Piotrowska) wyra¿a bezgraniczn¹ wdziêcznoœæ.

Nim wszyscy wyszli na taras po¿egnaæ WOŒP „Œwiate³kiem do nieba”,
poproszono na scenê tych wolontariuszy, którzy do koñca towarzyszyli imprezie, a wczeœniej ukoronowano Mateusza
Szumlasa, który po raz czwarty z rzêdu
zosta³ królem kwesty (zebra³ 2.227 z³).
Stoj¹cy obok króla Patryk Bobrakowski
mia³ na koncie 1.907 z³.
No to jak – do spotkania za rok!?
Tekst i zdjêcia Adam Karolczuk

Monika Roso³ek obesz³a ca³¹ halê, by
zaprezentowaæ chleb wypieczony przez
Czarci M³yn.

U góry - ma³e tortowe arcydzie³o wykonane przez Martê Korzeniowsk¹ (Domowe Wypieki). Zwykle tort zjadano od razu
na hali spacerowej, tym razem zrobiono
z tego gad¿et sk³adkowy, a w s³odkoœciach
zasmakowali nazajutrz szkolni wolontariusze.
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NOTATNIK nr 2 (2019) zostanie dostarczony do punktów kolporta¿u 22 lutego br.
Od stycznia do koñca marca
sprzeda¿ detaliczna paliw p³ynnych do pojazdów silnikowych to bran¿a premiowana w ostatnim
kwartale Narodowej Loterii Paragonowej.
Oznacza to, ¿e wszystkie paragony
fiskalne za paliwo kupione na stacjach
benzynowych bêd¹ mog³y byæ zg³oszone
w loterii jako paragony bran¿owe i jako
takie wezm¹ udzia³ w kwietniowym losowaniu nagrody specjalnej – samochodu
osobowego marki Opel Insignia, wraz

Œwi¹teczne harce przedszkolaków
z rocznym ubezpieczeniem OC/AC.
Akcjê wspieraj¹ partnerzy bran¿owi: Polska Izba Paliw P³ynnych oraz Polska Organizacja Przemys³u i Handlu Naftowego, a wraz z ni¹ najpopularniejsze
sieci dystrybucji paliw w Polsce, w tym
BP, Orlen, Shell i Statoil.

UWAGA, PRZEDSIÊBIORCY!
Od 2011 roku posiadamy Centraln¹ Ewidencjê Dzia³alnoœci Gospodarczej. Jak poinformowa³ minister ds. gospodarczych, w bazie znajduj¹ siê do dnia dzisiejszego niezweryfikowane jeszcze dzia³alnoœci,
które posiadaj¹ w swoich zapisach b³êdy polegaj¹ce m.in. na rozbie¿noœciach w adresach, brak okreœlenia obywatelstwa, dzia³alnoœci
w miejscach dodatkowych maj¹ wady w zapisie (teren ca³ego kraju,
brak adresu, brak przypisanego PKD itp.).
Wobec powy¿szego uprzejmie informujmy, ¿e przedsiêbiorcy, którzy
od 2011 roku nie dokonywali zmian w zapisach i nie sprawdzili, czy ich
firma znajduje siê w bazie CEIDG, proszeni s¹ o ich sprawdzenie i ewentualne dokonanie zmian.
Przypominam, ¿e wszelkie czynnoœci, w tym rejestracja Dzia³alnoœci Gospodarczych w CEIDG, S¥ BEZP£ATNE!
Ponadto informujemy, ¿e przedsiêbiorcy, którzy posiadaj¹ licencjê na
taxi, w chwili zawieszenia wykonywania dzia³alnoœci taksówk¹, zobowi¹zani s¹ do zwrócenia licencji organowi, który j¹ wyda³.
W przypadku zaniechania tej czynnoœci przedsiêbiorcy nara¿eni s¹
na cofniêcie licencji.
Sprawy ww. za³atwiamy w Referacie Spraw USC i SO: pok. 1f, parter
Urzêdu Miasta, tel 75 78 16 344.

STOP UZALE¯NIENIOM!
W ramach pracy Miejskiej Komisji Rozwi¹zywania Problemów
alkoholowych stworzony zosta³ Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla osób uzale¿nionych od alkoholu czy narkotyków, jak te¿
dla osób z rodzin, gdzie naudu¿ywany jest alkohol lub narkotyki,
osób wspó³uzale¿nionych oraz dla osób doznaj¹cych przemocy
w rodzinie.
Punkt czynny jest w ka¿dy poniedzia³ek od godz. 1600 do
2000 w starej siedzibie Urzêdu MIasta (ul. Pi³sudskiego 15, pok.
nr 1 i 2). Telefon tymczasowy nr 664 461 086, przy którym dy¿uruje nasz konsultant - Piotr Konopnicki - czynny jest w dniach
i godzinach pracy Punktu.
Rozmowy i konsultacje indywidualne w godz. 1600-1900.
Przy Punkcie powsta³a grupa wsparcia „Œwieradów” dla wymienionych osób, której spotkania odbywaj¹ siê tak¿e w poniedzia³ki od godz. 1600 do 2000.
Wszystkie spotkania s¹ otwarte. Nie zapraszamy jedynie osób
pod wp³ywem alkoholu i œrodków zmieniaj¹cych œwiadomoœæ.
Dodatkowo Punkt Konsultacyjny dla mieszkañców Czerniawy w dwa czwartki w miesi¹cu czynny jest na terenie
Szko³y Podstawowej nr 2 w godz. 1530-1730, a najbli¿sze spotkanie odbêdzie siê 26 stycznia, zaœ kolejne - 9 i 23 lutego.

Oferta po lekcjach
W Miejskim Zespole Szkó³
skorzystaæ mo¿na z cyklu zajêæ pozalekcyjnych:
Karate dla dzieci odbywa siê
we wtorki w godz. 1630-1800 oraz
w pi¹tki w godz. 1700-1800.
Zumba zaprasza w ponie-
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dzia³ki i czwartki od godz. 1800.
„Naturalnie Dobrze” przygotowa³o bogat¹ ofertê zajêæ 4 razy
w tygodniu – w poniedzia³ki,
wtorki, czwartki i pi¹tki – od
godz. 1900.
Siatkarze maj¹ do dyspozycji salê w poniedzia³ki od 1900.
Si³ownia i fitness zapraszaj¹
od poniedzia³ku do pi¹tku
w godz. 1500-1930.
Zajêcia na prawo jazdy szko³y LIDER odbywaj¹ siê wedle
potrzeb.
Szko³a tañca zaprasza we
wtorki i czwartki od godz. 1600
do 1700. (aka)

Grudzieñ obfitowa³ w ciekawe
wydarzenia w Przedszkolu Miejskim, dlatego chcielibyœmy przybli¿yæ je czytelnikom „Notatnika”.
Dla dzieci by³ to pracowity czas
oczekiwania na Miko³aja i œwiêta
Bo¿ego Narodzenia.
Zaczêliœmy od projektu miko³ajkowego, który trwa³ kilka dni poprzedzaj¹cych 6 grudnia. Przedszkolaki po odnalezieniu listu od œwiêtego, w którym prosi³ je o wykonanie kilku zadañ, przygotowa³y kolorowe pude³ka z prezentami, piosenki oraz wierszyki. W Miko³ajki dzieci
spaceruj¹c w okolicy parku us³ysza³y
dŸwiêk dzwoneczków, po czym ujrza³y
zmierzaj¹cego w ich stronê Miko³aja
z nowoczesnym psim zaprzêgiem, na miarê XXI wieku (fot. 4). Radoœæ przedszkolaków by³a ogromna. Dzieci œpiewa³y piosenki, recytowa³y przygotowane wierszyki i wrêcza³y Miko³ajowi prezenty. Œwiêty
serdecznie podziêkowa³, a w zamian obdarowa³ je przygotowanymi upominkami.
Kolejnym grudniowym wydarzeniem
w naszym przedszkolu by³o przedstawienie kolêdnicze, do którego grupa „S³oneczka” d³ugo i solidnie siê przygotowywa³a. Tu¿ przed œwiêtami zaprezentowa³a
je rodzicom oraz podopiecznym w Domu
Seniora w Czerniawie, wywo³uj¹c u widzów wiele emocji i wzruszeñ (fot. 1).
Przed samymi œwiêtami grupa
„Skrzaty” podczas zajêæ otwartych przygotowywa³a wraz z bliskimi bo¿onarodzeniowe ozdoby (fot. 2), natomiast grupa
„Muchomorki” zaprosi³a rodziców do
wspólnego pieczenia pierniczków (fot. 3).

Fot. 1

Dokoñczenie na str. 11 

Fot. 2

Fot. 3

Proszê, przeka¿ mi swój 1%
Nazywam siê Miko³aj i mam chore serduszko. Choroba,
z jak¹ siê borykam, to HLHS, czyli zespó³ niedorozwoju lewego serca. Nie pracuje mi po³owa serduszka. Mam niespe³na dwa lata, a przeszed³em ju¿ trzy powa¿ne operacje i znaczn¹
iloœæ innych zabiegów interwencyjnych. Ka¿dy etap mojego
leczenia jest dla mnie ogromn¹ prób¹ i nie obywa siê bez komplikacji Wszystko, co
przeszed³em do tej pory, nie by³o obojêtne dla mojego rozwoju. Chc¹c bawiæ siê
z moimi rówieœnikami muszê przyjmowaæ leki, uczêszczaæ na rehabilitacjê i zajêcia
z neurologoped¹. Czêsto mam wizyty kontrolne u ró¿nych specjalistów, do których
muszê daleko jechaæ. Moje leczenie i rehabilitacja s¹ bardzo kosztowne. Codziennie
walczê z trudami choroby, æwiczê i nie poddaje siê, choæ bywaj¹ ciê¿kie dni. W przysz³ym roku czeka mnie
kolejna bardzo trudna operacja, a przed ni¹ seria badañ kwalifikuj¹cych do niej. Otrzymane od Pañstwa œrodki
wspomog¹ moje dalsze leczenie i rehabilitacjê.

Szanowni Darczyñcy, prosimy o wyra¿enie zgody w formularzu PIT
na przekazanie swoich danych organizacji po¿ytku publicznego.

Przekazanie 1% nic Ciê nie
kosztuje. Wystarczy, ¿e w swoim
PIT uzupe³nisz rubryki dotycz¹ce 1%, w których wpiszesz KRS
Fundacji Dzieciom „Zd¹¿yæ z Pomoc¹”: 0000037904, a w celu
szczegó³owym: 28003 DUDA MIKO£AJ.

Wp³aty darowizn mo¿na dokonaæ na konto:
Fundacja Dzieciom „Zd¹¿yæ z Pomoc¹”
ul. £omiañska 5, 01-685 Warszawa
nr konta: 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615
tytu³em: 28003 DUDA MIKO£AJ darowizna na pomoc i ochronê zdrowia.

W imieniu Miko³aja bardzo dziêkujemy za przekazany 1% oraz
wszystkie wp³aty.
W razie pytañ prosimy o kontakt:
sercemikolaja@op.pl

Fot. Bike Maraton

Wybrano najpiêkniejsze szopki

Fot. 4

 Ci¹g dalszy ze str. 10
Wszystkie te wydarzenia wprowadzi³y wszystkich
w œwi¹teczn¹ atmosferê, a wycinanie, wydzieranie,
wyklejanie z papieru, jak równie¿ wa³kowanie, wykrawanie oraz dekorowanie pierniczków pozytywnie
wp³ynê³o na rozwój motoryki oraz wyobraŸniê naszych malców.
Zanim przedszkolaki zasiad³y do wigilijnego
sto³u, nast¹pi³o rozstrzygniêcie konkursu og³oszonego przez dyrektora przedszkola oraz Radê Rodziców „Na najpiêkniejszy stó³ œwi¹teczny przygotowany rêk¹ dziecka”. Przedszkolaki przez kilka dni w³asnorêcznie wykonywa³y œwieczniki, ozdabia³y serwetki, obr¹czki na serwetki, nak³uwa³y goŸdzikami
pomarañcze oraz wykonywa³y wiele piêknych i ró¿norodnych dekoracji. Jury przy ocenianiu bra³o pod
uwagê: iloœæ i rodzaj ozdób wykonanych przez dzieci, kolorystykê, pomys³owoœæ i estetykê sto³ów, wykorzystanie ¿ywych elementów. Dlatego w³aœnie
w tych kategoriach zosta³y przyznane nagrody.
Okres przedœwi¹teczny zakoñczyliœmy wspomnianym wczeœniej przedszkolnym spotkaniem wigilijnym, a w Nowy 2017 Rok weszliœmy pe³ni energii i zapa³u do pracy, bior¹c udzia³ w Konkursie
Kapel Kolêdniczych (gdzie „S³oneczka” wygra³y)
i w Wielkiej Orkiestrze Œwi¹tecznej Pomocy. (PM)

VIII Konkurs Szopek za nami. Na 21 wystawionych w koœciele dzie³ zosta³o oddanych 1.916 wa¿nych g³osów (rok temu
1.633). Niestety, blisko 300 g³osów by³o
niewa¿nych!
Zwyciêzcami zostali Irena i Bogdan Marciniakowie (441 g³osów - u góry po lewej),
którzy wyprzedzili dwie rodziny: pañstwa Feliñskich (254 - u góry po prawej) i pañstwa
Szaniawskich (246 - powy¿ej w œrodku).

Warto te¿ wspomnieæ, ¿e w g³osowaniu
na Facebooku najwiêcej g³osów oddano na
szopkê pañstwa Adamów (powy¿ej po prawej). Zaœ miêdzy miejscem na podium, a wygran¹ szopk¹ facebookow¹ zmieœci³a siê jeszcze szopka Julii i Antoniny Wasilewskich (145
- powy¿ej z lewej).
Kompletne wyniki znaleŸæ mo¿na na stro-

nie IZERKI.
Nagrody zosta³y ufundowane przez ksiê¿y z parafii œw. Józefa Oblubieñca NMP, Referat Promocji Gminy, Turystyki, Kultury i Sportu, kolej gondolow¹ Ski&Sun, restauracjê „La
Gondola”, Grotê Soln¹ „Sante”, restauracjê
„KuŸnia Smaków” oraz Miejsk¹ Bibliotekê
Publiczn¹ „Izerka”. (KP)

Uwaga, sprzedawcy alkoholu!
TY TE¯ MO¯ESZ POMAGAÆ
Zdecyduj o pozostawieniu 1% w naszym mieœcie
wspieraj¹c dzia³alnoœæ

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

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Spo³ecznoœci Lokalnej
„Œwieradów – Czerniawa”

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

Przypominamy o obowi¹zku z³o¿enia
pisemnego oœwiadczenia o wartoœci
sprzeda¿y (brutto z uwzglêdnieniem podatku od towarów i us³ug oraz podatku
akcyzowego) poszczególnych rodzajów
napojów alkoholowych w roku 2016
i wniesienia op³aty za korzystanie z zezwoleñ na sprzeda¿/podawanie napojów
alkoholowych w roku 2017 - w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia br.
Op³aty nale¿y dokonaæ na rachunek
gminy WBK BZ - 84 1090 1997 0000 0001
1109 8505 - z uwzglêdnieniem na dowodzie wp³aty adresu placówki oraz okreœleniem raty, której wp³ata dotyczy.
Jednoczeœnie przypominamy, ¿e na
podstawie art. 18 ust. 12 pkt 5 ustawy
z 26 paŸdziernika 1982 r., o wychowaniu
w trzeŸwoœci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r., poz. 487 z zmianami) zezwolenie wygasa w przypadku
niedope³nienia obowi¹zku:
a) z³o¿enie oœwiadczenia, o którym
mowa w art.111 ust. 4
lub
b) dokonania op³aty w wysokoœci
okreœlonej w art. 11 1 lub 2 i 5.
Zgodnie z art. 18 ust. 12a - w przypadku, o którym mowa w ust. 12 pkt. 5
lit.a, zezwolenie wygasa z up³ywem 30
dni od dnia up³ywu terminu dope³nienia
obowi¹zku z³o¿enia oœwiadczenia, o którym mowa w art. 111 ust. 4, je¿eli przedsiêbiorca w terminie 30 dni od dnia up³ywu terminu do dokonania czynnoœci okreœlonej w ust. 12 pkt 5 lit.a nie z³o¿y

oœwiadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem op³aty dodatkowej w wysokoœci 30 proc. op³aty okreœlonej w art. 111
ust. 2 .
Natomiast zgodnie z art. 18 ust. 12b
w przypadku, o którym mowa w ust. 12
pkt. 5 lit.b, zezwolenie wygasa z up³ywem 30 dnia od up³ywu terminu dope³nienia obowi¹zku dokonania op³aty w wysokoœci okreœlonej w art. 111 ust. 2 i 5,
je¿eli przedsiêbiorca w terminie 30 dni od
up³ywu terminu do dokonania czynnoœci
okreœlonej w ust. 12 pkt. 5 lit.b nie wniesie raty op³aty okreœlonej w art. 111 ust.
2 albo 5, powiêkszonej o 30 proc. tej op³aty.
W przypadku stwierdzenia, ¿e wp³atê
zaksiêgowano na koncie Urzêdu Miasta
po obowi¹zuj¹cych terminach, przedsiêbiorca bêdzie zobowi¹zany do okazania
orygina³u dowodu op³aty w celu stwierdzenia, czy zosta³a ona niesienia terminowo.
HS
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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

KLUBOWA £¥KA

Klub Aktywny Senior 50+ - 26 stycznia i 9 lutego,
godz. 1730 (obowi¹zuj¹ stroje sportowe, mile widziane
maty do æwiczeñ).
Klub Biologa - 28 stycznia i 25 lutego, godz. 900
(prosimy o stroje umo¿liwiaj¹ce wyjœcie w teren, ewentualnie odzie¿ na zmianê; dzieci maj¹ zapewnion¹ przek¹skê).
Przedszkolny Klub Przyjaciela Zwierz¹t - 11 lutego, godz. 900 (zachêcamy do udzia³u rodziców z dzieæmi w wieku 2-5 lat; zajêcia odbywaj¹ siê w sali, w lutym
realizujemy temat „Ptaki Gór Izerskich”).
Ko³o Teatralne - spotkania w ka¿d¹ œrodê o godz.
1530. Dobra zabawa w grupie, która chce dzia³aæ – zapraszamy okoliczn¹ m³odzie¿ do udzia³u – przyjdŸ
i zobacz, mo¿esz zostaæ lub mo¿esz odejœæ, ale
sprawdŸ nas!
Udzia³ jest bezp³atny, prosimy jedynie o zapisy –
musimy przygotowaæ odpowiedni¹ iloœæ materia³ów pomocniczych.

DAR DLA £¥KI
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Dziêkujemy Katarzynie
Czernik z Czerniawy za przekazanie dla Izerskiej £¹ki imponuj¹cego okazu gniazda
szerszeni. Bêdzie to cudowna pomoc naukowa.
W tym miejscu dziêkujemy tak¿e Panu Piotrowi z Jeleniej Góry, który w celu zabezpieczenia
eksponatu
przekaza³ akwarium.

IZERSKA £¥KA DLA WOŒP
Niedziela, 15 stycznia. Wszyscy uœmiechniêci, z czerwonymi serduszkami przyklejonymi na kurtkach. Pada œnieg,
dzieci zje¿d¿aj¹ na sankach, a do tego moc atrakcji zwi¹zanych z Wielk¹ Orkiestr¹ Œwi¹tecznej Pomocy. Jedn¹ z nich
by³a wystawa naszych pomocy naukowych: cietrzewia (samca i samicy), w³ochatki, sóweczki i szeœciu gatunków motyli.
Dzieci na pami¹tkê mog³y zabraæ kolorowankê „motyla”, jako
pracê domow¹ i ma³e wspomnienie Izerskiej £¹ki. Wiele osób
chcia³o odkupiæ od nas nasze modele, niestety, wszystko to
jest potrzebne dla naszego Centrum. Gratulujemy organizatorom i dziêkujemy za umo¿liwienie nam bycia czêœci¹ czegoœ tak wielkiego i piêknego.

ZACIETRZEWIENI
W paŸdzierniku z³o¿yliœmy zlecenie na wykonanie kolejnego modelu do naszego obiektu. Szczêœliwie ju¿ do nas dotar³ i dziêki temu
nasza rodzina w komplecie! Mamy koguta (samiec), cieciorkê (samica) oraz kilka jaj. Nie czekajmy jednak, a¿ coœ siê z nich wykluje, bo to
jedynie pomoc naukowa. Dziêki modelom cietrzewiej rodziny ³atwiej
jest pokazaæ dzieciom i odwiedzaj¹cym na czym polega dymorfizm
p³ciowy (zdecydowanie jest to temat, który bardziej interesuje kobiety).

CO ZA NAMI?
CO PRZED NAMI?
Za nami rok 2016. Mia³am przyjemnoœæ od sierpnia obj¹æ
stanowisko na Izerskiej £¹ce. Pora pokazaæ, co siê wydarzy³o! Izersk¹ £¹kê odwiedzi³o niemal 10.000 osób. Kino wyœwietli³o 54 filmy, które zobaczy³o ponad 1.000 widzów. Odby³y siê równie¿ 3 spektakle, które obejrza³o oko³o 200 osób,
oraz 10 spotkañ z astronomami, w których uczestniczy³o prawie 280 osób. Oprócz tego zbudowaliœmy ponad 50 domków
dla owadów, które zosta³y rozdane mieszkañcom oraz turystom, którzy zabrali je w inne zak¹tki Polski.
Co przed nami w roku 2017?
- Zaczynamy od Klubowej £¹ki, czyli edukacyjnych spotkañ o charakterze towarzyskim! Ponadto Klub Biologa, Przedszkolny Klub Przyjaciela Zwierz¹t, Ko³o Teatralne oraz Klub
Aktywnego Seniora 50+; udzia³ w nich jest bezp³atny.
- Rozwój kina. Tutaj mam dobre wiadomoœci dla koneserów kinematografii. Odbêd¹ siê tak¿e maratony filmowe! Jednak ze wzglêdu na charakter zawi¹zanej umowy informacje
o tytu³ach bêd¹ podawane tylko telefonicznie, mailowo, na
Facebooku lub poprzez newsletter – wiêc zachêcamy do zapisania siê ju¿ 28 stycznia - w czasie pierwszego seansu
o godzinie 1800. Tego dnia zobaczymy komediê z roku 2013,
opowiadaj¹c¹ o losach dealera, który musi w ramach zadoœæuczynienia przywieŸæ z Meksyku du¿¹ dostawê narkotyków.
Dla niepoznaki organizuje wiêc wymyœlon¹ rodzinê. W roli
„udawanej” ¿ony Jennifer Aniston.
- Mamy tak¿e plany dotycz¹ce rozwoju Czarciej £¹ki, wiêc
mog¹ siê Pañstwo spodziewaæ szalonej imprezy, która odbêdzie siê na terenie dwóch obiektów – Czarciego M³yna oraz
Izerskiej £¹ki - ju¿ w czerwcu!
- Oczywiœcie, we wrzeœniu ruszamy z drug¹ edycj¹ konkursu „Zbuduj dom dla s¹siada-owada”.
- I jeszcze s³owo o kotach. Bez wzglêdu na to, czy Wasz Autorem plakatu na wystawê kotów jest Andrzej Banasik kotek jest rasow¹ piêknoœci¹, czy tylko dachowcem, warto Facebook.com/3DBanasik/
pokazaæ go na naszej wystawie! Chcemy zobaczyæ, jakie kociaki mo¿na spotkaæ
Czy wiesz, ¿e 20 stycznia obchodzina ³¹kach Gór Izerskich
liœmy Dzieñ Wiedzy o Pingwinach?
i Pogórza Izerskiego. Przewi Najwiêkszym pingwinem jest pingwin cesardziany jest konkurs oraz naski, którego wzrost waha siê miêdzy 110 a 130
grody! Zapraszamy do zapicm. Najmniejszy jest pingwinek ma³y ¿yj¹cy
sów i odwiedzin.

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

w Australii, osi¹gaj¹cy wzrost 33 cm.

Pingwiny przystosowane s¹ przede wszystkim do ¿ycia w wodzie, gdzie spêdzaj¹ 75 proc.
czasu.

Pingwiny cesarskie i królewskie (fot. obok)
sk³adaj¹ raz w roku jedno jajo. Wszystkie pozosta³e pingwiny sk³adaj¹ po dwa jaja.
[Ÿród³o: http://www.ekokalendarz.pl/]

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

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

KO£O ZAWI¥ZANE

Informacje o „Czarcim M³ynie”
przygotowa³a Kinga Miakienko.

PLAN SEANSÓW W CEE IZERSKA £¥KA
4 lutego o godz. 1800 (sobota) i 23 lutego o godz. 1030
(czwartek) – muzyczny dramat z 2014 roku, trzy Oskary 2015,
czas trwania - 1 godz. 45 min.
M³ody i ambitny perkusista za wszelk¹ cenê pragnie
do³¹czyæ do czo³ówki najwybitniejszych artystów muzyki
jazzowej.
Re¿yseria: Damien Chazelle.
4 lutego o godz. 1030 (sobota) i 22 lutego o godz. 1030
(œroda) – poranek: animacja, przygodowy z roku 2010, czas
trwania - 1 godz. 37 min.
Soren to m³oda sowa zachwycona opowieœciami ojca
o Stra¿nikach Ga'Hoole. Gdy wraz ze starszym bratem wypada z gniazda, ich jedyn¹ nadziej¹ jest odnalezienie legendarnych wojowników.
Re¿yseria: Zack Snyder.
15 lutego godz. 1030 (œroda) i 18 lutego o godz. 1030 (sobota) – poranek, przygodowy z roku 2016, czas trwania 1 godz. 45 min.
Ekranizacja zbioru opowieœci autorstwa Rudyarda Kiplinga. Opowiada historiê ch³opca o imieniu Mowgli i jego
przyjació³ - pantery Bagheery i niedŸwiedzia Baloo.
Re¿yseria: Jon Favreau.
WALENTYNKI - 14 lutego o godz. 1900 (sobota) - dramat,
komedia z 2012 roku, czas trwania - 2 godz. 2 min.
Pat Solitano, po tym jak straci³ pracê, dom oraz ¿onê,
spêdzi³ w szpitalu psychiatrycznym kilka miesiêcy. Wróciæ
do spo³eczeñstwa pomagaj¹ mu rodzice, przyjaciele i piêkna dziewczyna, która tak¿e mo¿e pochwaliæ siê ciekaw¹
histori¹ przyjmowanych leków psychotropowych.
Re¿yseria: David O. Russell.
(Ÿrod³o - filmweb.pl)
Na seanse o godzinie 1030 w tygodniu mo¿na dojechaæ
Busem Komunikacji Miejskiej: Œwieradów - przystanek Biedronka odjazd - 943, przyjazd Czarci M³yn - 957.
Czerniawa – odjazd Czarci M³yn - 1239, Biedronka - 1303.
Chcesz byæ na bie¿¹co? PrzyjdŸ, wype³nij formularz i zapisz siê do Newslettera „Izerskiej £¹ki”!

15 stycznia na œwieradowskim deptaku zosta³y zorganizowane atrakcje w ramach 25. Fina³u Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy. Oprócz loterii, pysznych ciast i grochówki,
„Czarci M³yn” i CEE „Izerska £¹ka” da³y od siebie to, co maj¹
najlepszego. Pod namiotem przy fontannie mo¿na by³o skosztowaæ chleba ze smalcem z m³yna, a na licytacjê w Domu
Zdrojowym przekazany zosta³ pokaŸny bochenek z symbolem WOŒP-u.
Monika z „Izerskiej £¹ki" opowiada³a o wystawie zwierz¹t
Gór Izerskich. Mieszkañcy, jak i turyœci byli zachwyceni mo¿liwoœci¹ zobaczenia s³ynnego ju¿ w naszych górach cietrzewia, a chleb z czarnuszk¹ (dwa bochny) znikn¹³ niemal natychmiast! Wszystko w dobrej wierze - Wielka Orkiestra naprawdê solidaryzuje ludzi, czego przyk³adem by³o to wspaniale zorganizowane wydarzenie. Zapraszamy za rok!

Dowiedz siê wiêcej
i polub nas
na Facebooku
/CzarciMlynSwieradow/
IzerskaLaka
ZAPRASZAMY!
Zapraszamy na 17.
spotkanie Izerskiego
Klubu Miêdzypokoleniowego, które rozpocznie siê w pi¹tek
- 17 lutego o godz.
1600.
Poprowadzi je Teresa Warawko, autorka ksi¹¿ki pt. „Krystallos Królestwo Karkonosza”, która opowie „O Królestwie Karkonoszy w odniesieniu do rzeczywistoœci”.
Bêdzie ciekawie, gdy¿ Krystallos Królestwo Karkonosza przenosi czytelnika w
œwiat prastarych Sudetów, którymi w³ada³
Sudetus. To on tworzy Sudecki Œwiat...

5 stycznia wieczorem, po przyjeŸdzie busa Komunikacji
Miejskiej, zaczê³yœmy pierwsze spotkanie Ko³a Gospodyñ
Miejskich. Zasiad³yœmy przy staropolskiej pajdzie œwie¿ego chleba i herbacie, aby w przyjemnej atmosferze zapoznaæ
siê i porozmawiaæ.
O czym? Mia³am w g³owie ogólny plan spotkania, jednak
nie by³ potrzebny. Okaza³o siê, ¿e mimo ma³ego grona, mamy
mnóstwo tematów do rozmów i pomys³ów na dzia³alnoœæ.
Ko³o Gospodyñ Miejskich bêdzie miejscem, przestrzeni¹,
w której ka¿da kobieta bêdzie mile widziana, w której bêdziemy rozwija³y swoje pasje i uczy³y siê od siebie nawzajem.
Wspólne robienie przetworów, wypiekanie chleba, wykorzystywanie swoich produktów, nauka wszelkiego rodzaju rêkodzielnictwa – od szyde³kowania, wyszywania, ozdabiania
kartek okolicznoœciowych, po decoupage, tworzenie glinianych naczyñ czy malowanie na szkle. Jeœli lubisz odpoczywaæ w taki sposób i sprawia Ci to przyjemnoœæ – przyjdŸ,
zróbmy to razem!
Na pocz¹tek bêdziemy spotyka³y siê w co drugi czwartek – najbli¿sze spotkanie 2 lutego o 1800. Serdecznie zapraszamy!

ZAPROSZENIE
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).
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Przedszkolaki pomagaj¹,
bo dobre serduszka maj¹

Rada Rodziców dzia³aj¹ca przy Szkole
Podstawowej nr 2 im. Jana Paw³a II
serdecznie zaprasza na

BAL W
ALENTYNKOWY
WALENTYNKOWY

który odbêdzie siê 11 lutego br.
w „Leopoldówce” przy
ul. Wierzbowej 4 od godz. 2000 do 200.
W cenie biletu zapewniamy:
 dobr¹ zabawê
 3 dania na gor¹co i pyszne przek¹ski
 domowe ciasta i zdrowe sa³atki
 kawê, herbatê i inne napoje
 loteriê fantow¹, konkursy, aukcje i inne atrakcje….
W muzyczn¹ podró¿ po œwiecie wraz z najwiêkszymi tanecznymi przebojami zabierze nas DJ Marcin Igielski
Bilety w cenie 60 z³ do nabycia w sekretariacie szko³y.
Tel. kontaktowy - 75 78 16 379.

Kolêdowanie 2017
12 grudnia ub. r. Miko³aj i œnie¿ynki z Przedszkola Miejskiego w Œwieradowie-Zdroju odwiedzili dzieci w Domu Samotnej Matki w Pobiednej. Przekazali im s³odycze i owoce, które
zosta³y zebrane na pocz¹tku grudnia w ramach specjalnej zbiórki og³oszonej
w naszej placówce.
Dzieci w Pobiednej bardzo siê ucieszy³y z prezentów, a ich radoœæ jest dla nas najwa¿niejsza. Celem naszej akcji jest zachêcenie naszych wychowanków do pomagania innym, bardziej
potrzebuj¹cym.
W tym miejscu chcielibyœmy bardzo gor¹co podziêkowaæ dzieciom oraz rodzicom, którzy
tak chêtnie wziêli udzia³ w naszej akcji i okazali du¿o serca przynosz¹c s³odycze oraz owoce.
Serdeczne podziêkowania pragnê z³o¿yæ tak¿e Joannie Kuratnik-Sawicz za pomoc w organizacji i transporcie zebranych s³odyczy i owoców.
Organizator akcji - Lucyna Smaroñ

Œwieci³o, a¿ mi³o!

Zakoñczy³a siê kolejna edycja konkursu na naj³adniejsz¹ iluminacjê bo¿onarodzeniow¹ zg³oszon¹ do konkursu przez w³aœcicieli lub mieszkañców. Kolejny raz jury
w sk³adzie Aleksandra Kasprzak, TTeresa
eresa
Fierkowicz i TTadeusz
adeusz Aficki - mog³o siê
przekonaæ, jak bardzo mieszkañcy
mieszkañcy,, w³aœciciele hoteli, pensjonatów, sklepów, posesji prywatnych i wielomieszkaniowych naszego miasta anga¿uje siê w upiêkszanie
w³asnych, obiektów w okresie œwi¹tecznym
i noworocznym.
Zdobienie elementami œwietlnymi posesji, ogrodów i balkonów nadaje zimowej scenerii specjalnego i wyj¹tkowego uroku, z ulic¹ Zdrojow¹ w roli
g³ównej. Komisja kilkakrotnie wizytowa³a zg³oszone do konkursu obiekty
oceniaj¹c nastêpuj¹ce elementy: ogólne wra¿enie estetyczne i atrakcyjnoœæ,
nawi¹zanie do tradycji œwi¹teczno-noworocznej, oryginalnoœæ dekoracji.
W kategorii posesji prywatnych:
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I - Andrzej Buratyñski (fot. u góry); II - Izabela Salawa; III - Teresa i Zbigniew Dragunowiczowie; wyró¿nienie - Krystyna Piotrowska.
Balkony: I - Barbara Guœliñska (fot. poni¿ej);
II - Janusz Kosiñski; III - Halina Ganuszewicz; wyró¿nienia - Tadeusz Œcis³o i Pawe³ Adam.
Hotele: I - Dom Kuracyjny BERLINER; II - Cottonina Villa & Mineral SPA; III - Hotel Buczyñski
Medical & Spa; wyró¿nienie - Hotel „Pod Jeleniem”.
Pensjonaty, kwatery prywatne i restauracje:
I - Pokoje goœcinne „Górski Raj”; II - Pokoje goœcinne „Merkury”; III - Restauracja „Piwniczka
u Wioli”; wyró¿nienie - Grota Solna - SOLANA.
Gratulujemy zwyciêzcom i serdecznie zapraszamy do udzia³u w kolejnych edycjach konkursu.

11 stycznia w Miejskim Zespole Szkó³ odby³ siê XIX Otwarty Przegl¹d Kapel Kolêdniczych, w którym
wziê³o udzia³ 7 zespo³ów w wieku przedszkolnym i szkolnym. Jury w sk³adzie: ks. Przemys³aw Milewski,
Aleksandra Kasprzak i Teresa Paciejewska, ocenia³o nawi¹zanie do tradycji, wykonanie literackie i muzyczne, elementy nowatorskie, inscenizacjê i kostiumy. Kolêdnicy odgrywali zabawne scenki i œpiewali bo¿onarodzeniowe pieœni, a szko³ê „opanowa³y” anio³ki, diabe³ki, królowie, pastuszkowie i inne barwne postaci.
Prezentacje uczestników w ramach konkursu cechowa³ ró¿norodny poziom artystyczny oraz interesuj¹ce
poszukiwania repertuarowe.
Sêdziowie podsumowali punkty i og³osili nastêpuj¹ce wyniki:
I - grupa przedszkolna „S³oneczka” pod opieka Danuty Gronskiej i Teresy Felisiak; II - „Mali Kolêdnicy”
przygotowani przez Teresê Fierkowicz; III - „Czarty” pod opiek¹ Anny ¯o³nierek.
Wyró¿nienia: „Izerscy Kolêdnicy" (opiekun Katarzyna Luto-Przybylska), „Kolêdnicy z II b” (Gra¿yna
Kasprzak), „Uliczni Kolêdnicy” (Agnieszka Fehring-Dworak) oraz „Weseli Kolêdnicy" (Arleta Wolanin).
Wyró¿nienia indywidualne: Oliwier Fila, Michelle Dzier¿êga i Szymon Pó³torak.
Jury i organizatorzy serdecznie dziêkuj¹ uczestnikom, opiekunom za zaanga¿owanie i wk³ad pracy
w przygotowanie inscenizacji, strojów i rekwizytów, a Urzêdowi Miasta - za ufundowanie nagród.

Nowy system pozas¹dowego
rozwi¹zywania sporów konsumenckich

Zaproszenie nad morze

10 stycznia br. wesz³a w ¿ycie nowa ustawa z 23 wrzeœnia 2016
roku o pozas¹dowym
rozwi¹zywaniu sporów
konsumenckich.
Pozas¹dowe rozwi¹zywanie sporów miêdzy
przedsiêbiorcami a konsumentami ma staæ siê
³atwiejsze,
szybsze
i znacznie tañsze ni¿ postêpowania s¹dowe.
Nowa ustawa wdra¿a
unijn¹ dyrektywê w sprawie tzw. ADR (czyli alternatywnych
metod rozwi¹zywania sporów konsumenckich), która zak³ada stworzenie we wszystkich pañstwach cz³onkowskich Unii
Europejskiej jednolitego systemu pozas¹dowego rozstrzygania sporów miêdzy konsumentem a przedsiêbiorc¹, wynikaj¹cych z zawartych umów sprzeda¿y rzeczy i œwiadczenia
us³ug.
Podmioty ADR uprawnione do rozwi¹zywania sporów:
 Podmioty publiczne dzia³aj¹ce przy ró¿nych instytucjach, np. Rzecznik Finansowy, Koordynator ds. Negocjacji przy prezesie Urzêdu Regulacji Energetyki, Rzecznik
Prawa Pasa¿era Kolei dzia³aj¹cy przy Prezesie Urzêdu
Transportu Kolejowego, S¹d Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego, Prezes Urzêdu Komunikacji Elektronicznej.
  Podmioty niepubliczne utworzone przez przedsiêbiorców z danej bran¿y (np. lotniczej), organizacje konsumenckie.
  Inspekcja Handlowa, do której bêdzie mo¿na siê
zwróciæ, gdy dla danego sporu nie zosta³ utworzony podmiot o charakterze sektorowym, np. w sprawie sprzeda¿y
produktów, us³ug turystycznych, deweloperskich, edukacyjnych czy remontów.
Wszczêcie postêpowania w sprawie pozas¹dowego rozwi¹zywania sporów konsumenckich nastêpuje na wniosek
konsumenta. Je¿eli przewiduje to regulamin, wszczêcie tego
postêpowania mo¿e nast¹piæ równie¿ na wniosek przedsiêbiorcy. Wynik postêpowania powinien byæ przedstawiony
stronom w terminie 90 dni. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten mo¿e byæ przed³u¿ony. Postêpowanie
dla konsumentów jest nieodp³atne, aczkolwiek regulamin mo¿e
przewidywaæ pobieranie od konsumentów op³at, je¿eli ich
³¹czna wysokoœæ nie utrudni znacz¹co konsumentowi dostêpu do tego postêpowania.
Ustawa przewiduje nastêpuj¹ce sposoby pozas¹dowego rozwi¹zywania sporów:

Zarz¹d Ko³a Polskiego Zwi¹zku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów w Œwieradowie-Zdroju informuje, ¿e w dniach 211 sierpnia br. organizuje wczasy nad morzem w Ko³obrzegu.
Oœrodek, w którym bêdziemy wypoczywaæ, oddalony jest 400
m od morza, po³o¿ony w 3-hektarowym parku pe³nym zieleni.
Noclegi w pokojach dwu-i trzyosobowych z ³azienkami i TV.
Koszt wy¿ywienia (3 posi³ki dziennie), noclegów i dojazdów
w obie strony wyniesie 1000 z³ od osoby.
Zapraszamy chêtnych, zapisy w biurze Ko³a przy ul. Pi³sudskiego 15 (stary Urz¹d Miasta). Zaliczkê w wys. 200 z³
nale¿y wp³aciæ do 20 lutego br.
Osoby do kontaktu: Marianna Marek - tel. 695 700 168,
i Irena Kojpasz - tel. 607 978 178.
1. Umo¿liwieniu zbli¿enia stanowisk stron w celu rozwi¹zania sporu przez jego strony, np. pomaga w wypracowaniu
rozwi¹zania, u³atwia nawi¹zanie dialogu poprzez mediacjê;
2. Przedstawieniu stronom propozycji rozwi¹zania sporu;
3. Rozstrzygniêciu sporu i narzuceniu stronom jego rozwi¹zania, np. w s¹dzie polubownym.
Z systemu pozas¹dowego rozwi¹zywania sporów konsumenckich wy³¹czone s¹ spory:
 dotycz¹ce us³ug niemaj¹cych charakteru gospodarczego, œwiadczonych w interesie ogólnym, np. us³ugi z zakresu gospodarki odpadami, dostarczania wody;
 wynikaj¹ce z umów o us³ugi zdrowotne œwiadczone
przez pracowników s³u¿by zdrowia na rzecz pacjentów w celu
oceny, utrzymania lub poprawy ich stanu zdrowia, ³¹cznie
z przepisywaniem, wydawaniem i udostêpnianiem produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych, bez wzglêdu na
to, czy s¹ one oferowane za poœrednictwem placówki opieki
zdrowotnej (art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z 30 maja 2014 r.
o prawach konsumenta);
 wynikaj¹ce z umów, których przedmiotem s¹ us³ugi
edukacyjne lub us³ugi w zakresie kszta³cenia ustawicznego
œwiadczone przez publiczne szko³y lub placówki oraz publiczne
szko³y.
Lista podmiotów uprawnionych do pozas¹dowego rozwi¹zania sporów znajduje siê na stronie www.uokik.gov.pl

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

konsumenci@powiatluban.pl

PODZIÊKOWANIA
19 grudnia ub. r. ju¿ po raz drugi udowodniliœmy, ¿e
nasz zgrany team kucharski jest ¿yczliwy i umie siê
zmobilizowaæ, aby pomóc potrzebujacym. Gotowaliœmy
dla ma³ej Zuzi, aby by³o jej raŸniej w codziennym pokonywaniu choroby - wystarczy³o trochê chêci i zaanga¿owania. W ci¹gu tak naprawdê trwaj¹cego 4 godzin
kiermaszu zebraliœmy ok. 3 tys. z³otych, które zostan¹
przekazane na materia³y rehabilitacyjne dla dziewczynki.
Sk³adam serdeczne podziêkowania Ma³gorzacie PlisLozer i Zenonowi Broszko, nauczycielom i uczniom
z klas gastronomicznych i hotelarskich z Zespo³u Szkó³
Ogólnokszta³c¹cych i Zawodowych im. H. Sucharskiego w Boles³awcu, wspania³ym szefom kuchni: Januszowi Belczykowi, Paw³owi Firlejowi i £ukaszowi Grzesikowi, oraz sponsorom, bez których ca³a akcja „Kiermaszu z sercem” by nie mia³a miejsca.
Dziêkujê - Szymon Przystupa.

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 26 stycznia br
br,, a kolejne 9 i 23 lutego br
br..
Serdecznie zapraszamy!

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

NOTATNIK ŒWIERADOWSKI. Wydaje Gmina Miejska Œwieradów–Zdrój. Druk - Polska Press Sp. z o.o.
Drukarnia Bielany, ul. Kolejowa 7, 50-075 Bielany Wroc³awskie. Nak³ad - 2.000 egz. Redaktor naczelny - Adam
Karolczuk, tel. 661 784 827, notatnik@swieradowzdroj.pl
Zapraszamy wszystkich Czytelników do wspó³redagowania miesiêcznika. Teksty (tak¿e literackie), opatrzone
nazwiskiem autora (do ewentualnej wiadomoœci redakcji) oraz zdjêcia mo¿na sk³adaæ równie¿ w Referacie Promocji Gminy, Turystyki, Kultury i Sportu Urzêdu Miasta przy ul. 11 Listopada 35 (II p.), tel. 75 71 36 482.
Redakcja nie zwraca materia³ów niezamówionych i zastrzega sobie prawo ich skracania.
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Dok¹d na narty
(poza gondol¹)?
Wyci¹g FLINS-EXPRESS (obok Aparthotelu Flinski). W³aœcicielka - Ula Rutkowska.
Trasa ma 160 m d³ugoœci i 40 m szerokoœci, przy ró¿nicy wysokoœci 17 m i œrednim k¹cie nachylenia 14%, jest oœwietlona, sztucznie doœnie¿ana i obs³ugiwana orczykiem teleskopowym BJ-300. Wyci¹g odznacza siê ³agodnym startem, ma
regulowan¹ prêdkoœæ jazdy i przepustowoœæ 800 osób/godz.
Przy wyci¹gu dzia³a wypo¿yczalnia nart
i snowboardów (mo¿na te¿ wypo¿yczyæ
kask i gogle) oraz sklep oferuj¹cy odzie¿
sportow¹ (narciarsk¹). Naukê jazdy prowadzi Szko³a Narciarstwa i Snowboardu
IZER-SKI. Przy wyci¹gu jest parking na
8 aut (pozosta³e mog¹ korzystaæ z miejsc
parkingowych gondoli) i WC.
Flins-Express zaprasza codziennie
w godz. 900-1600, w weekendy i w trakcie
ferii przewidzine s¹ tak¿e jazdy wieczorne w godz. 1700-2100. Cennik nie zmienia
siê od poprzedniej zimy: karnet 10-przejazdowy kosztuje 12 z³, ca³odzienny - 35
z³, a jazda wieczorna - 25 z³.
      

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

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

Wyci¹g BAJTEK (w³asnoœæ Tomasza
Mitkiewicza), przy ul. D¹browskiego (powy¿ej stacji GOPR).
Jest to stok dla pocz¹tkuj¹cych o d³ugoœci 60 m i 6-metrowej ró¿nicy poziomów. Przepustowoœæ - 500 osób/godz. Przy
wyci¹gu wypo¿yczalnia sprzêtu, parking
i szkó³ka narciarska.
Czynny w godz.900-1600 (lub do ostatniego klienta). Ceny: 1 godz. - 10 z³, 3
godz. - 20 z³, ca³y dzieñ - 30 z³.
      

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

OG£OSZENIE O NABORZE
DO SZKÓ£KI NARCIARSKIEJ DLA DZIECI
1. Zajêcia szkó³ki narciarskiej bêd¹ siê odbywa³y w okresie ferii zimowych od 13
do 24 lutego br. - od poniedzia³ku do pi¹tku.
2. W zajêciach bêd¹ bra³y udzia³ dzieci w wieku 5-12 lat. W przypadku dzieci 5letnich wymagana jest obecnoœæ rodziców na zajêciach. W dniu zapisów do szkó³ki
dzieci musz¹ mieæ ukoñczone 5 lat.
3. Termin zg³oszeñ do szkó³ki narciarskiej up³ywa 31 stycznia br.
4. Zg³oszenia do szkó³ki narciarskiej przyjmowane bêd¹ w referacie promocji gminy
turystyki, kultury i sportu w siedzibie Urzêdu Miasta (II p., pokój 24b), tel. 75 71 36
482.
5. Bezwzglêdnym warunkiem przyjêcia zg³oszenia jest wype³nienie przez rodzica
pisemnej deklaracji o przyst¹pieniu dziecka do zajêæ szkó³ki narciarskiej.
6. Udzia³ w zajêciach jest bezp³atny (zakup biletów na wyci¹gi, opieka instruktorska).
7. Uczestnicy zajêæ szkó³ki narciarskiej musz¹ posiadaæ w³asny sprzêt narciarski (narty, buty, kije, kask).
8. Informacje o terminach i godzinach zajêæ bêd¹ dostêpne od 6 lutego pod nr.
tel. 75 71 36 482.
9. Zajêcia bêd¹ siê odbywa³y co drugi dzieñ w grupach 10-15 osobowych, w godzinach porannych (900-1100) - po 2 godziny. Istnieje mo¿liwoœæ zmiany terminów
i godzin zajêæ ze wzglêdu na warunki pogodowe.

ŒWIERADÓW DZIECIOM ZIMOWO I SPORTOWO
Przygotowaliœmy specjaln¹, feryjn¹
ofertê dla wszystkich dzieci uczêszczaj¹cych do naszych œwieradowskich
szkó³, przedszkoli, szkó³ ponadgimnazjalnych i studentów.
Przez okres ferii, czyli od 13 do 26
lutego br., zapraszamy wszystkie dzieciaki i m³odzie¿ do BEZP£ATNEGO skorzystania z:
1. K¹pieli w AQUAPARKU w Interferie Sport Hotel (dawniej Malachit), ul. Koœciuszki 1;
2. Przejazdu KOLEJ¥ GONDOLOW¥
w Oœrodku Ski&Sun, voucher obejmuje
karnet na jazdê nocn¹ (1800-2200) dla dzieci i m³odzie¿y w wieku od 13 do 24 lat
(tel. 75 615 20 20);
3. Poczêstunku - degustacji pizzy do
wyboru w:
 Restauracji „La Gondola”, ul. 11 Listopada 36 (tel. 75 78 16 648) – pizza,
sos i napój,
 Restauracji „Na dolnej stacji Kolei
Gondolowej” – pizza,
 Restauracji „KuŸnia Smaków”, ul.
Sudecka 30 - Czerniawa (tel. 75 78 42
325) – pizza i napój.
Ka¿de dziecko mo¿e skorzystaæ po
jednym razie z ka¿dej z wymienionych
propozycji. Rodzicom przypominamy, ¿e
w ka¿dym obiekcie obowi¹zuj¹ pewne
zasady i regulaminy, których nale¿y przestrzegaæ, np. te dotycz¹ce obecnoœci
rodziców lub opiekunów wraz z dzieckiem
na obiekcie.“
Warunkiem udzia³u w naszej zimowej
akcji jest:

 odbiór imiennego VOUCHERA
w Miejskiej Bibliotece Publicznej
„IZERKA”, ul. M. Sk³odowskiej-Curie
2A, tel. 75 78 16 394, lub w Filii Biblioteki mieszcz¹cej siê w Szkole Podstawowej nr 2, ul Sanatoryjna 2 – tutaj
vouchery odbieraj¹ dzieci uczêszczaj¹ce do SP nr 2 i przedszkola;
 m³odzie¿ ze szkó³ ponadgimnazjalnych i studenci (do 24 roku ¿ycia),
mieszkaj¹cy w Œwieradowie-Zdroju
mog¹ odebraæ vouchery za okazaniem
legitymacji szkolnej lub studenckiej.
Przypominamy tak¿e, ¿e vouchery s¹
imienne i upowa¿niaj¹ do skorzystania
z nich tylko i wy³¹cznie osoby wskazane
na voucherze. Obs³uga obiektów ma prawo za¿¹daæ dokumentu potwierdzaj¹cego to¿samoœæ osoby korzystaj¹cej z naszej akcji.
Ponadto zapraszamy dzieci do odwiedzin w „Czarcim M³ynie” i „Izerskiej £¹ce”
i skorzystania z bezp³atnego przelotu balonem na uwiêzi w dniach 17, 18 i 19 lutego br.
VOUCHERY bêd¹ do odbioru od 30
stycznia br.
Serdecznie zapraszamy!
Szczegó³y na stronie internetowej www.swieradowzdroj.pl
Feryjna akcja sfinansowana jest ze
œrodków Gminy Miejskiej ŒwieradówZdrój. Koordynator organizacyjny: Referat ds. Promocji Gminy, Turystyki,
Kultury i Sportu - Urz¹d Miasta Œwieradów-Zdrój, ul. 11 Listopada 35, tel.
75 71 36 482.

