NR 11 (204) 10 LISTOPADA 2015

NOTATNIK nr 12 (205) zostanie dostarczony do punktów kolporta¿u 16 grudnia

Remanenty drogowe

Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Prusa (235 mb) [powódŸ
sierpieñ 2011 r.]. Wykonawca - Przedsiêbiorstwo Robót Drogowych Spó³ka z o.o. z siedzib¹
w Ja³owcu. Wartoœæ - 170.938,64 z³ + roboty uzupe³niaj¹ce - 61.500 z³.

Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Izerskiej - etap I (750 mb)
[powódŸ czerwiec 2013 r.]. Wykonawca - Przedsiêbiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.
z siedzib¹ w Ja³owcu. Wartoœæ - 787.000,74 z³.

Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Rolniczej 9 (500 mb)
[powódŸ sierpieñ 2010 r.]. Wykonawca - Konsorcjum firm: Przedsiêbiorstwo Us³ugowoProdukcyjne i Handlowe COM-D Sp. z o.o. w Jeleniej Górze (lider), Przedsiêbiorstwo Produkcyjno-Rolne „Sady Dolne” Sp. z o.o. (partner). Wartoœæ - 383.196,35 z³ + roboty uzupe³niaj¹ce
- 20.000 z³.

Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Stra¿ackiej (420 mb)
[powódŸ sierpieñ 2011 r.]. Wykonawca - Przedsiêbiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.
z siedzib¹ w Ja³owcu. Wartoœæ - 396.284,48 z³
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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.
nr 1d; Skarbnik – Iwona Kosmala: 75 78-16234 - pok. nr 1a; op³ata za œmieci , op³aty za
œrodki transportu,– Ma³gorzata Milichiewicz,
czynsze, op³ata za wodê i œcieki – Jowita Worotnicka: 75 78-16-659 - pok. nr 1b; podatki i
op³aty lokalne - Anna Leœniak,op³ata uzdrowiskowa, u¿ytkowanie wieczyste - Magdalena Szukiewicz - 75 78-16-452 - pok. nr 1c;
sprawy bud¿etowe – Ewelina Ostrowska-May
- 75 78-17-092 - pok. nr 3; zastêpca kierownika Urzêdu Stanu Cywilnego, dzia³alnoœæ gospodarcza – Danuta ¯y³kiewicz: 75 78-16344; meldunki i dowody osobiste, zezwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych – Halina Stettner: 75 78-16-929 - pok. nr 1f (obok
sekretariatu); Referat Gospodarki Nieruchomoœciami i Zagospodarowania Przestrzennego, kier. – Rafa³ May, Joanna Szczekulska 75 78-17-297 - pok. nr 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. nr 21a; Referat Gospodarki Miejskiej, Inwestycji i Ochrony Œrodowiska, kierownik –
Eugeniusz Grabas: 75 78-17-071 - pok. nr
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. nr 21c; Anna
Mazurek, Mariusz Pysz, Wojciech Cielecki:
75 78-16-970 - pok. nr 21d; wodoci¹gi i kanalizacja – Izabela Jurczak, ochrona œrodowiska - Kamila Jednorowska-Mêcina: 75 7816-343 - pok. nr 22. Referat Promocji Gminy,
Turystyki, Kultury i Sportu, kierownik – Dorota
Marek: 75 71-36-482 - pok. nr 23; turystyka,
kultura i sport – Monika Hajny-Daszko; imprezy, infrastruktura – Magdalena Zarzycka:
75 71-36-483 i 75 78-16-350; informatyk Tomasz Chmielowiec - 75 71-36-483, fax 75
78-16-221 - pok. nr 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, fax
78-16-224; Œwietlica œrodowiskowa UL: 75 7817-885; Szko³a Podstawowa nr 2 w Czerniawie: 75 78-16-379; Œwietlica œrodowiskowa
MROWISKO: 75 78-45-712; Miejska Biblioteka Publiczna: 75 78-16-394.

IZERSKA £¥KA - Katarzyna Rzeczkowska
tel. 75 617 14 42
k.rzeczkowska@
swieradowzdroj.pl

CZARCI M£YN
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Piotr Bigus
tel. 75 78 45 325
p.bigus@
swieradowzdroj.pl

WYBORY PARLAMENTARNE 25 PAZDZIERNIKA 2015 R.
Sejm: frekwencja w kraju Frekwencja w okrêgu nr 1 Frekwencja w powiecie Frekwencja w Œwieradowie -

50,92
46,71
42,55
44,00

%
%
%
%

Senat: frekwencja w kraju Frekwencja w okrêgu nr 1 Frekwencja w powiecie Frekwencja w Œwieradowie -

50,91
42,89
42,54
43,98

%
%
%
%

Masz sprawê do radnego? Zadzwoñ, napisz!
RADNI RADY MIASTA
Tadeusz Aficki - tel. 604 499 175,
tadeuszaficki6@wp.pl
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. 728 870 057,
olak17@op.pl
Bartosz Kijewski, tel. 663 569 763,
bartosz.kijewski.24@gmail.com
Artur Kotlarek, tel. 663 664 923,
artur.kotlarek@o2.pl
Mariusz Kozio³, tel. 509 999 848,
markoz72@gmail.com
Lubomir Leszczyñski, tel. 783 909 961,
lubekleszcz@gmail.com

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

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

Okrêg nr 1 (legnicko-jeleniogórski)
reprezentowany bêdzie przez pos³ów:
Prawo i Sprawiedliwoœæ:
Adam Lipiñski (26.199 g³osów)
El¿bieta Witek (22.168)
Marzena Macha³ek (14.608)
Krzysztof Kubów (14.551)
Wojciech Zubowski (10.802)
Ewa Szymañska (5.712)
Platforma Obywatelska:
Ewa Drozd (16.312)
Stanis³aw Huskowski (15.206)
Zofia Czernow (10.070)
Robert Kropiwnicki (8.439)
Kukiz'15:
Robert Winnicki (11.802)
Nowoczesna:
El¿bieta Stêpieñ (10.041)
Senatorem z okrêgu nr 1 (powiaty: boles³awiecki, lubañski, lwówecki zgorzelecki)
zosta³ wybrany RAFA£ ŒLUSARZ (34.858)

dokoñczenie na str. 3 

Godziny pracy UM

Punkty kolporta¿u
NOTATNIKA ŒWIERADOWSKIEGO

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

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

sklep Ireny
Korty (ul. Sanatoryjna), sklep Renaty Chomiak (ul. Sanatoryjna), biblioteka
szkolna w SP nr 2 (ul. Sanatoryjna).
Najbli¿sze numery „Notatnika” uka¿¹ siê 16 grudnia br. i 13 stycznia 2016
roku, a materia³y do poszczególnych wydañ prosimy dostarczaæ w nieprzekraczalnych terminach do 2 i 28 grudnia br.

Od 1 listopada 2015 r. do 31 paŸdziernika 2016 r. na mocy uchwa³y Rady Miasta Œwieradów-Zdrój nr XV/
73/2015 z 30 wrzeœnia br. 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.

W Œwieradowie na 3.727 uprawnionych
w wyborach do sejmu oddano 1.593 g³osy
wa¿ne i 47 niewa¿nych. Nieznacznie wygra³a
Platforma Obywatelska - 30.01 proc., przed
Prawem i Sprawiedliwoœci¹ - 28,94 proc.
i Nowoczesn¹ - 9,92 proc.
Najwiêcej g³osów oddano na Adama Lipiñskiego (PiS - 174), na Stanis³awa Huskowskiego (PO - 134), a na Ma³gorzatê Seku³ê
Szmajdziñsk¹ (Zjednoczona Lewica - 105).
Pozostali kandydaci Prawa i Sprawiedliwoœci, którzy uzyskali mandat poselski, zdobyli w Œwieradowie:
El¿bieta Witek - 72, Marzena Macha³ek –
54, Wojciech Zubowski - 13, Ewa Szymañ-

ska - 11, a Krzysztof Kubów - 7 g³osów.
Platforma Obywatelska:
Zofia Czernow (97), Ewa Drozd (71), Robert Kropiwnicki (18).
Jedyny z okrêgu pose³ ugrupowania Kukiz'15 - Robert Winnicki - uzyska³ 51 g³osów, a jedyna pos³anka z Nowoczesnej - El¿bieta Stêpieñ - 57.

Grali w pi³kê jak natchnieni
31 paŸdziernika br. na Orliku pierwszyraz zosta³ rozegrany Dekanalny Turniej Pi³ki No¿nej dla ministrantów w dwóch kategoriach: szkó³ podstawowych i gimnazjów.
W rozgrywkach wziê³o ³¹cznie udzia³ siedem dru¿yn z parafii Gryfów, Mirsk, Grudza i Œwieradów (organizator). Zawody rozgrywane by³y w sposób tradycyjny - ka¿dy
gra³ z ka¿dym.
Nasi ministranci ze Szko³y Podstawowej
po zaciêtej walce zdobyli najwy¿sze trofeum
- puchar ufundowany przez Ksiêdza Dziekana, natomiast ministranci z gimnazjum uplasowali siê na trzecim miejscu, ulegaj¹c tylko
ch³opcom z Gryfowa i remisuj¹c z Mirskiem.
Na uwagê zas³uguje jeszcze jeden fakt - oto

PSL z okrêgu nr 1 nie wprowadzi³ ¿adnego pos³a, a na ich kandydatów - Ilonê Antoniszyn-Klik i Andrzeja Jasiñskiego - œwieradowianie oddali po 9 g³osów.

Liderami ugrupowañ, które do sejmu nie
wesz³y (poza wymienion¹ ju¿ M. Szmajdziñsk¹), byli: Szymon Surmacz z Razem - 43
g³osy, Klaudia Witczak (Korwin) - 28.
W wyborach do senatu w Œwieradowie
oddano 1.589 g³osów wa¿nych i 50 niewa¿nych. Wygra³ u nas (jak i w powiecie) Jan
Michalski (PO) - 596 g³osów, przed Rafa³em
Œlusarzem (PiS) - 563 g³osy.
Pozostali kandydaci uzyskali:Andrzej
Adamczuk (ZL) – 256, Anetta Stemler (Narodowe Odrodzenie Polski) – 90, a Jerzy Dulnik
(PSL) – 84 g³osy.
(opr. aka)

Powoli ¿egnamy izersk¹ jesieñ, której ulotn¹ urodê
uchwyci³ w swym obiektywie Andrzej Bodañczuk.

najskuteczniejszym strzelecem w kategorii
podstawówek okaza³ siê Micha³ Jab³onowski, który strzeli³ w sumie piêæ bramek, zaœ
najlepszym bramkarzem zosta³ Krzysztof Andziulewicz (fot z prawej).
Wszystkim pragniemy serdecznie podziêkowaæ za uczestnictwo i okaza³¹ pomoc. Kierujemy wyrazy podziêkowania w stronê Urzêdu Miasta, dziêkujemy te¿ Piotrowi Chowañskiemu - za poœwiêcony czas i sêdziowanie,
Joannie Szaniawskiej - za pilotowanie techniczne zawodów, Teresie Fierkowicz, ks. proboszczowi Franciszkowi Molskiemu, przyby³ym ksiê¿om oraz zgromadzonym rodzicom.
Nie by³oby ca³ego turnieju, gdyby nie sami
zainteresowani uczestnicy z wymienionych
parafii.
Pragniemy zachêciæ pozosta³ych ch³opców ze Œwieradowa, Or³owic i Krobicy do zasilania naszych szeregów, a poprzez ten fakt
- do rozwoju otrzymanych darmo wewnêtrznych predyspozycji. Bez w¹tpienia nale¿y
stwierdziæ, ¿e mo¿na pogodziæ s³u¿bê przy
o³tarzu w koœciele z rozwijaniem czynnym talentów sportowych, które zosta³y nam dane
przez Pana Boga.
Ks. Wies³aw - organizator
Fot. T. Fierkowicz

Senioralia 2015

1 paŸdziernika blisko 40 œwieradowskich seniorów uda³o siê autokarem do Jeleniej Góry
na obchody Dnia Seniora - SENIORALIA 2015 - gdzie wraz z pozosta³ymi zaproszonymi goœæmi przemaszerowa³o spod Koœcio³a Garnizonowego do rynku, gdzie
na scenie prezydent Marcin Zawi³a wrêczy³ klucze do miasta Stanis³awowi Dziedzicowi, szefowi Oddzia³u Rejonowego PZERiI.
Trzy dni póŸniej zespó³ SYNTONIA wzi¹³ udzia³ w jeleniogórskim
przegl¹dzie zespo³ów folklorystycznych, a obchody Dnia Seniora
zakoñczono 10 paŸdziernika w „Basieñce”, gdzie biesiadowa³o
i bawi³o siê ok. 60 cz³onków ko³a.
21 listopada seniorów czekaj¹ jeszcze Andrzejki w „Basieñce”,
do udzia³u w których zapisywaæ siê mo¿na w czwartek 12 listopada na dy¿urze w siedzibie ko³a przy ul. Pi³sudskiego 15 - od
godz. 1200 do 1500 - lub telefonicznie: u Ireny Kojpasz - tel. 607
978 178, b¹dŸ u Marianny Marek - tel. 695 700 168.
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Œwie¿e spojrzenie

Nowe przedszkole –
szanse i zagro¿enia
Od jakiegoœ czasu sporo siê
mówi o budowie nowego przedszkola. Przy dobrych wiatrach, czyli
gdy uda siê pozyskaæ œrodki zewnêtrzne, budowa obiektu, bardzo
wyczekiwana, rozpocznie siê ju¿
w przysz³ym roku. Kilka razy zdarzy³o siê mi us³yszeæ euforyczne
stwierdzenie: wreszcie coœ typowo
dla mieszkañców. Z nowym obiektem wi¹¿e siê wiele s³usznych nadziei, warto jednak zwróciæ uwagê
tak¿e na drug¹ stronê medalu.
Nowe przedszkole ma byæ du¿ym obiektem. Dla dzieci przeznaczonych bêdzie ok. 200 miejsc plus
¿³obek (którego utworzenie jest,
moim zdaniem, œwietn¹ decyzj¹).
Powiedzmy sobie szczerze, przedszkole bêdzie wiêksze ni¿ potrzeby
Œwieradowa. Tak du¿a iloœæ miejsc
wynikaæ bêdzie z chêci œci¹gniêcia
dzieci z s¹siednich gmin, a tym samym - sowitych dotacji, które owe
gminy bêd¹ musia³y wp³acaæ do
naszego bud¿etu. Ten sprytny pomys³ sam w sobie nie jest z³y, natomiast warto zwróciæ uwagê na mo¿liwe konsekwencje. Nie bez kozery
ma³e placówki oœwiatowe maj¹ na
ogó³ lepsze opinie ni¿ te du¿e. Podstawowym argumentem jest bardziej personalne podejœcie do dzieci i wynikaj¹ca z tego lepsza atmosfera edukacji.
Niestety, sama architektura nowego obiektu mo¿e tak¿e sprawiaæ
nieprzyjazne wra¿enie. By zmaksymalizowaæ iloœæ miejsc w nowym
przedszkolu, postawiono na prosty
blok w stylu g³êbokiego PRL-u. Próbowa³em przekonaæ do nieco bardziej atrakcyjnej architektury, nawet
uda³o mi siê przekonaæ wiêkszoœæ
radnych do swojego pomys³u, jednak skoñczy³o siê tylko na dyskusji. Decyzja zosta³a ju¿ dawno podjêta przez jedn¹ osobê. Byæ mo¿e
ratunkiem dla architektury oka¿¹ siê
wytyczne konserwatora zabytków,
który nakaza³ urozmaiciæ fasadê
budynku.

Teraz najgorsza wiadomoœæ!
Zdecydowanie najwiêkszym felerem przedszkola bêdzie niemal ca³kowity brak terenu zielonego! Nie
bêdê siê tu rozpisywaæ, jak wa¿na
dla rozwoju psychicznego i fizycznego dzieci jest aktywnoœæ na œwie¿ym powietrzu i kontakt z przyrod¹.
Szczególnie w dzisiejszych czasach,
gdy dzieci wygania siê sprzed telewizorów i monitorów. Napisano na
ten temat tysi¹ce prac, artyku³ów,
ksi¹¿ek. Niestety, nasze dzieci bêd¹
musia³y siê zadowoliæ okazyjnymi
wypadami na „wioskê indiañsk¹”.
Dlaczego podjêto decyzjê o budowie przedszkola na tak ma³ej dzia³ce? Bo wszystkie inne potencjalne
miejsca zosta³y sprzedane! Np. place przy ul. Wyszyñskiego czy dawne sady przy ul. Sienkiewicza. Ju¿
nieraz na ³amach „Notatnika” pisa³em, ¿e konsekwencje tej krótkowzrocznej polityki - maksymalizacji
zysków w krótkim czasie - odczujemy w przysz³oœci. Oto jest pierwsza jej ofiara: nasze dzieci! Tutaj
sam siê bijê w pierœ, ¿e zbyt póŸno
zorientowa³em siê, ¿e konsekwencj¹
przedszkola na tej dzia³ce bêdzie
faktyczny brak terenu zielonego…
Ciê¿ko mi sobie wyobraziæ publiczne przedszkole bez placu zabaw czy ogrodu, pozostaje mieæ
nadziejê ¿e nauczyciele znajd¹ inny
sposób, by w sezonie letnim dzieci
nie spêdza³y wiêkszoœci czasu wewn¹trz obiektu.
Jak widaæ, przenosiny obiektu
to nie tylko szanse, ale i zagro¿enia. Niemniej to, jak przedszkole
bêdzie postrzegane, zale¿y przede
wszystkim od kadry nauczycielskiej. Dziœ mam du¿e obawy, czy ten
wspania³y, bogato wyposa¿ony
budynek, bêdzie obiektem rzeczywiœcie nowoczesnym czy tylko „bajeranckim”. Mam szczer¹ nadziejê,
¿e jednak w pe³ni nowoczesnym, bo
od tego zale¿eæ bêdzie jakoœæ edukacji tak¿e mojego dziecka.
Bartosz Kijewski

To my musimy dostosowaæ siê
do naborów, a nie nabory do nas
Odnoszê siê do listu radnego
Bartosza Kijewskiego, poniewa¿
czytaæ go bêd¹ mieszkañcy naszej
gminy, a w treœci jest ma³o faktów
i du¿o domys³ów.
Trudno siê przyzwyczaiæ do sytuacji, gdy jeszcze nie rozpoczêliœmy budowy nowego przedszkola,
a pomys³ ma ju¿ zagorza³ych przeciwników. Stwierdzenie, ¿e wreszcie nowe przedszkole bêdzie typow¹ inwestycj¹ dla mieszkañców,
jest manipulacj¹ ze strony radne-
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go. Czy nowe drogi, których wyremontowaliœmy za ponad 25 mln z³,
nie s¹ dla mieszkañców? Czy przy³¹czanie budynków do sieci wodkan za 150 z³, gdzie gmina dop³aca
kilkanaœcie tysiêcy z³otych, nie jest
dla mieszkañców? Czy place zabaw
za prawie milion z³otych nie s¹ dla
mieszkañców? Zwraca Pan uwagê,
¿e nowe przedszkole bêdzie przewymiarowane. Nie bardziej mylnego. Nie zna pan faktów. Jeszcze
dwa lata temu w przedszkolu by³o
150 dzieci i musieliœmy rodzicom
dzieci dwuipó³- oraz trzyletnich odmawiaæ przyjêcia. Dziêki temu, ¿e
szeœciolatki posz³y do szko³y, z³apaliœmy na chwilê oddech. Trzeba
wiedzieæ, ¿e przedszkole to nie tylko dzienne sale pobytu dla dzieci,
to równie¿ pomieszczenia na gabinety (np. logopedyczny), ba-

wialnie, le¿akowanie, dodatkowe
zajêcia w pracowniach. Równie¿
trzeba zdawaæ sobie sprawê z tego,
¿e w przedszkolach mamy du¿o
dzieci spoza naszego miasta, a to
dlatego, ¿e rodzice pracuj¹ w Œwieradowie. Czy mamy takie dzieci usun¹æ z przedszkola? Przybywa nam
miejsc pracy i bêdzie przybywa³o,
bêdzie te¿ wiêcej dzieci w wieku
przedszkolnym. Gmina poniesie pora¿kê, gdy oka¿e siê, ¿e wybuduje
nowe przedszkole i za rok zabraknie w nim miejsc. Wiêc budynek na
200 dzieci wcale nie jest przewymiarowany, tym bardziej, ¿e nowa
partia rz¹dz¹ca zamierza przenieœæ
szeœciolatki ze szkó³ do przedszkoli, a do nas powróci problem przepe³nienia placówki.
Co do architektury budynku...
Siedziba nowego przedszkola powstanie na terenie œwieradowskiej
szko³y, gdzie wszystkie obiekty s¹ mówi¹c oglêdnie - kwadratowe
(szko³a, sala gimnastyczna i DWD).
Nowy budynek powinien zatem
swoj¹ architektur¹ nawi¹zywaæ do
istniej¹cych. Drugi powód jest taki,
¿e plan zagospodarowania przestrzennego miasta w tym miejscu
dopuszcza wysokoœæ zabudowy do
12 m ponad grunt. Trzymaj¹c siê
tych zapisów nie ma mowy o dachu dwuspadowym i zabezpieczeniu miejsc dla 200 dzieciaczków.
Napisa³ Pan, ¿e jedna osoba
podjê³a decyzjê. T¹ osob¹ jest burmistrz, czyli ja. Szczyci siê Pan, ¿e
namówi³ pozosta³ych radnych do

przyst¹pienia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego pod
nowy budynek przedszkola ze zmianami wysokoœci budynku i wygl¹du dachu z p³askiego na dwuspadowy. Zgodnie z t¹ propozycj¹ przyst¹piliœmy do zmiany planu, który
bêdzie dopiero prawomocny na
prze³omie lutego i marca 2016 roku
i dopiero wtedy mo¿na przyst¹piæ
do robienia dokumentacji projektowej. Natomiast nabór wniosków
o dofinansowanie nowego przedszkola jest na prze³omie roku 2015/
2016. Dzisiaj mamy ju¿ pozwolenia
na budowê nowego przedszkola na
podstawie obowi¹zuj¹cego planu
i mo¿emy aplikowaæ o dofinansowanie. Gdybyœmy przyjêli Pana koncepcjê, wówczas, niestety, œrodki
unijne by³yby poza naszym zasiêgiem. Musimy dostosowaæ siê do
naborów, a nie nabory do nas.
Natomiast w kwestii terenu zielonego - wokó³ przedszkola bêdzie
wystarczaj¹co terenów zielonych
do zagospodarowania pod place
zabaw dla dzieci. Lokalizacja placówki przy szkole daje du¿o
oszczêdnoœci i lepsze efekty zarz¹dzania infrastruktur¹ oœwiatow¹
w gminie. Przy takim s¹siedztwie
budynków bêdziemy mogli je lepiej
wykorzystaæ i taniej utrzymywaæ
(np. jeden monitoring terenu,
wspólne boiska, wspólna sto³ówka, jeden zarz¹dca terenu, wspólne
utrzymanie terenów zielonych,
wspólne oœwietlenie nocne terenu
i wiele innych).

Przed przyst¹pieniem do projektowania budynku odwiedziliœmy
z radnymi i dyrekcj¹ szko³y kilka
przedszkoli, aby mieæ pewnoœæ, czego chcemy i oczekujemy. A „bajeranckie” przedszkole nie jest przeszkod¹ dla nowoczesnego przedszkola. Koncepcje radnego B. Kijewskiego s¹ totalnie oderwane od rzeczywistoœci. Pan radny podaje pomys³y, a zapomina o pieni¹dzach.
Np. Pana pomys³ dachu dwuspadowego podniesie koszt budowy
budynku o kilkanaœcie procent. Pan
ma nadziejê, ¿e konserwator zabytków zmieni wygl¹d budynku, a nie
wie Pan, ¿e zmiany, które ju¿ nam
narzuci³ konserwator zabytków, to
wiêkszy wydatek o prawie 200 tys.
z³. Nie wie Pan te¿, ¿e koszt budowy
nowego przedszkola to prawie 10
mln z³, i nie pyta, sk¹d gmina wygospodaruje pieni¹dze na wk³ad w³asny. Proszê siê nie obraziæ, ale s¹dzê, ¿e nie rozumie Pan funkcjonowania bud¿etu gminy. Po Pañskich
wypowiedziach wnioskuje, ¿e nie
ma Pan pojêcia, i¿ budowa nowej
placówki za 10 mln z³ z dofinansowaniem UE jest ogromnym przedsiêwziêciem finansowym dla bud¿etu gminy. A podwy¿szanie kosztów
budowy przez Pana skuteczne dzia³ania oddala nas od budowy nowego przedszkola.
W Œwieradowie nie brakuje pomys³ów, natomiast brakuje pieniêdzy na wszystko, jak w ka¿dej gminie w Polsce.
Roland Marciniak

PODA
TKI I OP£A
TY
PODATKI
OP£ATY
NA 2016 R. BEZ ZMIAN
Zaproponowa³em Radzie Miasta, aby na
przysz³y rok nie podnosiæ podatków i op³at
lokalnych. Tak wiêc op³aty za wodê, œcieki
pozostaj¹ bez zmian, równie¿ podatki gminne od nieruchomoœci i op³ata uzdrowiskowa
pozostaj¹ na tym samym poziomie.
Przygotowujemy bud¿et naszej gminy do
pozyskiwania kolejnych œrodków unijnych.
Wydatki bie¿¹ce rosn¹, szczególnie koszty
utrzymania oœwiaty - to ju¿ wydatek ponad
7 mln z³, a subwencja oœwiatowa to zaledwie
3,5mln z³. Resztê dok³adamy z bud¿etu gminy. Niepodwy¿szanie podatków ma te¿ swoje konsekwencje w dochodach z dotacji i subwencji zewnêtrznych, np. otrzymamy mniejsz¹
subwencjê oœwiatow¹. Sp³acamy na bie¿¹co
nasze zad³u¿enie na wk³ad w³asny do projektów z dofinansowaniem zewnêtrznym. Bez
kredytów nie ma mo¿liwoœci pozyskania œrodków zewnêtrznych. Najwa¿niejsze jest, aby
dochody bie¿¹ce pokrywa³y siê z wydatkami
bie¿¹cymi. Dopiero wtedy mo¿na myœleæ
o nowych inwestycjach.
Gmina ma znacznie mniejsze op³aty i podatki od s¹siadów. Np. op³aty za wodê i œcieki w Szklarskiej Porêbie s¹ trzykrotnie wy¿sze. Podatki od nieruchomoœci w gminie
Mirsk te¿ s¹ wy¿sze ni¿ w Œwieradowie. Trudno porównaæ ze sob¹ gminy, bo mieszkañcy
Œwieradowa
nie
p³ac¹
podatków
w Mirsku i nigdy nie poczuj¹ ró¿nicy. Moim
celem jest, aby w naszym mieœcie ¿ycie by³o
tañsze ni¿ w innych gminach. ¯eby to spe³niæ, potrzebujemy zwiêkszaæ dochody bud¿etu gminy.

ŒCIE¯KI
W KORONACH DRZEW
W paŸdzierniku wspólnie z nadleœniczym
Lubomirem Leszczyñskim odwiedziliœmy bardzo ciekaw¹ atrakcjê, która w Bawarskim Parku Narodowym nosi nazwê œcie¿ki w koro-

nach drzew (fot. poni¿ej). D³ugoœæ œcie¿ek to
1.300 m, a na koñcu znajduje siê wie¿a widokowa o wysokoœci 40 m nad poziomem gruntu. Œcie¿ki wykonane s¹ z drewna i znajduj¹
siê na wysokoœci 15-26 metrów nad gruntem,
mo¿na wiêc nimi spacerowaæ w koronach
drzew. Wa¿n¹ zalet¹ tych œcie¿ek jest brak
przeszkód architektonicznych oraz to, ¿e
mog¹ po nich bez problemu poruszaæ siê osoby starsze i niepe³nosprawne.
Rocznie œcie¿kê tê odwiedza ponad 250
tys. goœci, za bilet wstêpu p³aci siê 10 euro,
a koszt budowy takiego kompleksu to prawie 12 mln z³. Rozmawialiœmy z przedstawicielem w³aœciciela tych œcie¿ek o mo¿liwoœci
budowy takiej atrakcji w naszym mieœcie, niestety, spóŸniliœmy siê, bo inwestor ju¿ w przysz³ym roku bêdzie budowa³ taki kompleks po
czeskiej stronie - w Mariañskich £aŸniach.
Spróbujemy z Nadleœnictwem Œwieradów
opracowaæ taki pomys³, ale w znacznie mniejszym wymiarze.

Na bie¿¹co
WIE¯A WIDOKOW
A
WIDOKOWA
Za kilka dni powinniœmy uzyskaæ pozwolenie na budowê nowej wie¿y widokowej na
górze M³ynica. Wie¿a bêdzie mia³a 25 m wysokoœci i dwa tarasy widokowe, a koszt inwestycji wyniesie ok. 1,7 mln z³. Maksymalne mo¿liwe dofinansowanie ze œrodków unijnych wyniesie 85 proc., a chcemy siêgn¹æ
po nie w ramach programu Europejskiej
Wspó³pracy Terytorialnej Polska-Czechy.
Prace przy z³o¿eniu wniosku koordynuje
Euroregion Nysa. Na prze³omie stycznia
i lutego 2016 roku oka¿e siê, czy otrzymamy
dofinansowanie. Projekty z EWT Polska-Czechy i Polska-Saksonia s¹ bardzo trudne pod
k¹tem pozyskania œrodków, poniewa¿ partnerzy po obu stronach granicy musz¹ mieæ
podobne potrzeby, bud¿et i wspólny personel. Spe³nienie tych warunków jednoczeœnie
jest bardzo trudne, niemniej próbê trzeba podj¹æ. Mamy spore szanse na pozyskanie œrodków zewnêtrznych do tej inwestycji.

NOWE ZRÓD£A
WODY MINERALNEJ
Podpisaliœmy porozumienie ze Spó³k¹
Polska Grupa Uzdrowisk oddzia³ w Œwieradowie-Zdroju, a przedmiotem tego dokumentu jest wykonanie przez gminê dokumentacji
z pozwoleniem na budowê rewitalizacji Ÿród³a wody mineralnej Jan 2, dawniej zwanej
jako Czerniawianka. Dokumentacja bêdzie
obejmowaæ odbudowê i remont Ÿród³a (pija³ki wraz z separatorem gazu) z budow¹ ma³ej
zewnêtrznej pijalni wody mineralnej. Woda
z Jana 2 jest mocno nasycona CO2, co da
mo¿liwoœæ samowyp³ywu pod ciœnieniem
gazu. Badania i za³o¿enia do projektu wykonaj¹ nam naukowcy z Politechniki Wroc³awskiej.
Uzdrowisko Czerniawa-Zdrój okres œwietnoœci ma ju¿ dawno za sob¹. Próbujemy systematycznie odtworzyæ walory uzdrowiskowe tej czêœci miasta.
Woda mineralna jest istotnym elementem lecznictwa uzdrowiskowego,
a w samej Czerniawie jest kilka odwiertów, które nadaj¹ siê do dalszej
eksploatacji. Niestety, wszystkie s¹
w fatalnym stanie technicznym. Spó³ka uzdrowiskowa nie ma tak du¿ych
œrodków, aby inwestowaæ w uruchamianie nowych Ÿróde³ i pijalni wody
mineralnej. Nasze miasto mo¿e mieæ
przewagê nad innymi podobnymi
kurortami przede wszystkim wod¹
mineraln¹. Ale jest jeden podstawowy warunek – te wody musz¹ byæ
dostêpne dla goœci i kuracjuszy. Dlatego gmina powinna skutecznie dzia³aæ w kierunku rozwoju i udostêpniania nowych Ÿróde³ wody mineralnej.
W tym roku uruchomiliœmy w œwieradowskich parkach Ÿród³o 2p wraz z pija³kami i separatorem gazu. Ca³e przedsiêwziêcie by³o
realizowane na tych samych zasadach co Ÿród³o Jan 2 w Czerniawie. Przy wspó³pracy
z PGU w najbli¿szych latach powinniœmy uruchomiæ 2 Ÿród³a wody mineralnej.

DLACZEGO TYLE AATRAKCJI?
TRAKCJI?
Czasami ktoœ z radnych czy mieszkañców
zarzuca, ¿e budujemy w mieœcie wszystko dla
hotelarzy, a dla mieszkañców niewiele. Jest w
tym trochê prawdy. Nasze miasto wyspecjalizowa³o siê w obs³udze turystów i kuracjuszy. Mamy 6 tys. miejsc noclegowych i zaledwie 4,3 tys. mieszkañców. Miejsc noclegowych bêdzie przybywa³o - wed³ug moich szacunków w ci¹gu 10 lat ich liczba zwiêkszy siê
do 15 tys. Jak widaæ, turystyka dla Œwierado-

wa to jak kopalnia miedzi dla Lubina.
Za liczb¹ 15 tys. miejsc noclegowych kryje
siê du¿o innych liczb: to ponad tysi¹c nowych miejsc pracy, wiêcej us³ug oko³ohotelowych. Ddzisiaj mamy zarejestrowanych 400
podmiotów gospodarczych, a bêdzie ich grubo ponad 500, w tym nawet o 80 lokali handlowych wiêcej. Wiêksze dochody bud¿etu
gminy to wiêcej za³atwionych potrzeb mieszkañców.
Dzisiaj wydaje siê to niemo¿liwe, ale to
siê dzieje. Tyle miejsc nie przybêdzie w jeden
rok, to jest proces. W tym i przysz³ym roku
przybêdzie w Œwieradowie prawie 500 nowych
³ó¿ek, co z kolei przyci¹gnie kilka tysiêcy turystów rocznie wiêcej.
Kuracjusze i turyœci chc¹ spêdzaæ aktywnie czas, to z kolei wymusza tworzenie nowych atrakcji. Taki mechanizm jest narzêdziem, aby osi¹gn¹æ g³ówny - jak s¹dzê - cel
naszej gminy, czyli zwiêkszenie liczby mieszkañców. Bez pieniêdzy w bud¿ecie gminy mo¿emy tylko pomarzyæ o nowych mieszkaniach
dla pracuj¹cych w naszym mieœcie. Jeœli nie
uzbroimy miasta w wystarczaj¹c¹ sieæ wodoci¹gowo-kanalizacyjn¹ i w atrakcje turystyczne, nie rozwiniemy siê na tyle, aby sfinansowaæ rozwój spo³eczny miasta.
Rozwój przedsiêbiorczoœci to lepsze ¿ycie
mieszkañców. Dzisiaj nasze dzia³ania musz¹
wyprzedzaæ problemy, które siê dopiero pojawi¹. Najlepszym przyk³adem mo¿e byæ zakup 3 lata temu przez gminê od spó³ki uzdrowiskowej ujêæ wody. Dzisiaj przy takiej suszy, gdyby gmina tego nie zrobi³a,
w miejskich wodoci¹gach nie by³oby wody.
Zakup kosztowa³ nas 2,4 mln z³, a pieni¹dze
na to pochodz¹ w znacznej czêœci od przedsiêbiorców, którzy p³ac¹ u nas za wodê i œcieki.
Równie¿ gmina dzia³a w realiach gospodarki wolnorynkowej. Dlatego na zaspokojenie potrzeb mieszkañców musimy mieæ pieni¹dze. Najlepiej bêdzie, gdy dochody gminy bêd¹ pochodziæ z podatków i op³at od
przedsiêbiorców, a nie mieszkañców.

NASZA NAGRODA
I NASZE D£UGI
Pod patronatem Sejmowej Komisji Samorz¹du Terytorialnego i stowarzyszenia Teraz
Polska, Politechnika Warszawska opublikowa³a ranking najdynamiczniej rozwijaj¹cych
siê gmin w Polsce za lata 2003-2014. W kategorii gmin miejskich zajêliœmy 3 miejsce
w Polsce (pierwsze - miasto Karpacz). Komisja oceniaj¹ca bra³a pod uwagê przyrost dochodów w³asnych bud¿etu gminy, przyrost
dzia³alnoœci gospodarczej i nowych miejsc
pracy, wa¿nym elementem oceny by³ te¿ poziom inwestycji w przeliczeniu na jednego
mieszkañca.
Ten niezale¿ny ranking jest dowodem na
to, ¿e idziemy w dobrym kierunku. Jeœli porównamy osi¹gniêcia naszego miasta do
wszystkich gmin w Polsce, a jest ich 2500, to
plasujemy siê w pierwszej dwudziestce pod
wzglêdem dynamiki rozwoju za ostatnie 10
lat. Nasz sukces zawdziêczamy odwa¿nej reformie administracji i finansów w naszej gminie (likwidacja ZGK, stra¿y miejskiej, obni¿anie kosztów bie¿¹cych utrzymania gminy).
Oczywiœcie, przy tak du¿ym rozwoju podemujemy ryzyko zaci¹gania kredytów na wk³ad
w³asny do inwestycji.
Ostatnio w „Nowinach Jeleniogórskich”
ukaza³ siê artyku³ przedstawiaj¹cy najbardziej
zad³u¿one gminy w regionie. O Œwieradowie
napisa³ dziennikarz, ¿e jesteœmy rekordzist¹,
bo nasze zad³u¿enie do dochodu wynosi
ponad 70 proc. Autor tekstu ocenia gminy
w oparciu o nieaktualne przepisy finansów
publicznych. Od 2014 roku ka¿da gmina ma
indywidualny wskaŸnik zad³u¿enia liczony
g³ównie w oparciu o dochody i wydatki bie¿¹ce. Dlatego porównywanie zad³u¿enia gmin

bez g³êbszej analizy jest nie do przyjêcia.
Nasz d³ug wynika z faktu pozyskiwania wk³adu do œrodków zewnêtrznych na inwestycje
w mieœcie. Gmina w latach 2006-2015 przeprowadzi³a inwestycje za prawie 80 mln z³.
Zaci¹gnêliœmy 33 mln z³ kredytów, a pozyskane œrodki zewnêtrzne i w³asne siêgnê³y
47 mln z³. Sp³aciliœmy ju¿ 13 mln z³, w 2016
roku sp³acimy kolejne 3 mln i na koniec roku
zad³u¿enie bêdzie wynosiæ 17 mln z³.
Prowadzimy ostro¿n¹ politykê obci¹¿ania
gminy kredytami. Przede wszystkim nasze zobowi¹zania s¹ rozpisane na dziesiêæ lat. Rocznie sp³acamy po kilka milionów z³.
Proszê równie¿ zauwa¿yæ, ¿e przy ogromnym zaanga¿owaniu inwestycyjnym gminy
mieszkañcy nie ponosz¹ wiêkszych op³at
i podatków jak w innych gminach. Mamy niskie podatki i op³aty lokalne. Dofinansowujemy wiele programów pomocowych i wsparcia dla naszych mieszkañców. Finansujemy
wiele zajêæ dla dzieci i doros³ych. Jednoczeœnie udaje siê nam utrzymaæ du¿e tempo rozwoju. Ostatni program dofinansowania unijnego 2007-2013 wykorzystaliœmy wzorcowo,
plasuj¹c siê na 7 miejscu w skali kraju w kategorii gmin miejskich.
By³y te¿ takie inwestycje, do których nie
uda³o nam siê pozyskaæ dofinansowania,
a by³y konieczne. Za przyk³ad podam zakup
ujêæ wody od spó³ki uzdrowiskowej za ponad 2 mln z³. Ta decyzja mia³a wielu przeciwników, a w tym roku gdybyœmy nie mieli tych
ujêæ, to w mieœcie by³aby taka sama susza jak
w gminie Mirsk. Inny przyk³ad - zakup kanalizacji od spó³ki SKI SUN za kolejne 2 mln z³,
co te¿ nie wszystkim siê podoba³o, ale zmuszeni do tego byliœmy wymogami ustawowymi. Z perspektywy czasu ³atwo to oceniaæ,
tymczasem my dzia³amy tu i teraz.
Zastanówmy siê, które inwestycje kosztuj¹ce 80 mln z³ by³y niepotrzebne. Rozpocz¹³
siê kolejny program unijny dla Polski. Powinniœmy z niego skorzystaæ. Zmierzam do tego,
aby Œwieradów szed³ w kierunku rozwoju poprzez inwestycje. Nasz rozwój to nie jest prosta sprawa, mamy konkurencjê w innych gminach i coraz silniejsz¹ opozycjê, która inaczej
postrzega rozwój. A musimy pamiêtaæ, ¿e czas
ucieka i samo siê nie zrobi.
Tylko odwa¿n¹ przemyœlan¹ strategi¹ rozwoju naszej gminy bêdziemy tworzyæ nowe
miejsca pracy i wy¿sz¹ jakoœæ ¿ycia dla mieszkañców.
Roland Marciniak
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Dajemy radê!
W tej rubryce od pocz¹tku jej istnienia przekazujemy mieszkañcom na bie¿¹co informacje z „frontu” œmieciowego,
wci¹¿ próbuj¹c przemycaæ porady umacniaj¹ce w spo³eczeñstwie postawy „segregacyjne”. W mieœcie pierwszym
i ostatnim weryfikatorem naszych postaw
œmieciowych jest firma Eko-Bart, która
odbiera odpady i wywozi je do Lubomierza, wrêczaj¹c niekiedy opornym czerwone kartki (a raczej nalepki przyklejane na
pojemniki). Jak natomiast nasz¹ gospodarkê odpadami ocenia z oddali partner
œmieciowego konsorcjum - Zak³ad Utylizacji Odpadów Komunalnych
IZERY w Lubomierzu?
Prezes firmy, Wies³aw Gierus, ocenia nas w sposób wielce dyplomatyczny: jest nieŸle,
co nie znaczy, ¿e nie mog³oby
byæ lepiej! Jego zdaniem, œwieradowski system segregacji podlega nieustannej ewolucji i wci¹¿
siê rozbudowuje, cieszy go te¿
ucywilizowanie hoteli i postêpuj¹ca edukacja spo³eczna. Martwi zaœ - ¿e nie zawsze w pojemnikach jest to, co w nich powinno byæ, ale trzeba tu zastosowaæ pewien margines b³êdu czêœæ ludzi nie segreguje albo
segreguje Ÿle, po czêœci z lenistwa, po czêœci zaœ z wrodzonej niechêci wobec jakichkolwiek
zmian i jakichkolwiek apeli.
Warto pamiêtaæ, ¿e rocznie
wysy³amy na sk³adowisko o wiele wiêcej odpadów, ni¿by to wynika³o ze statystycznego przeliczenia iloœci œmieci przypadaj¹cych na jednego mieszkañca,
wszystko zaœ za spraw¹ hotelowych goœci. Dlatego pozytywne
sygna³y p³yn¹ce z Lubomierza
powinny dzia³aæ na nas uspokajaj¹co - dopóki œwieradowskie
odpady trzymane s¹ w ryzach
parametrów i w ustalonej cenie
odbioru sk³adowwania, tak d³ugo nie gro¿¹ nam podwy¿ki cen
za odbiór œmieci z gospodarstw
domowych. (aka)

Op³atê za zagospodarowanie odpadów komunalnych nale¿y wnosiæ bez wezwania (nie
bêd¹ wystawiane ¿adne decyzje, faktury itp.)
na rachunek w³asny Gminy o numerze:

BZWBK 1 O/Œwieradów - 84 1090 1997 0000 0001 1109 8505

do 15 ka¿dego miasi¹ca. W tytule przelewu nale¿y podaæ: imiêi nazwisko oraz adres nieruchomoœci,
której wp³ata dotyczy; okres, za który op³acamy odbiór œmieci (miesi¹c lub kilka miesiêcy).

Harmonogram odbioru odpadów XI/XII 2015

Poniedzia³ek Wtorek

Œroda

Czwartek

Pi¹tek

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

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

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

Mamo! TTato!
ato! Zaloguj siê
do e-dziennika
Ma

mawiaj¹cego.
16 paŸdziernika og³oszono
przetarg na „Usuwanie skutków powodzi z 2010 i 2011 roku poprzez
realizacjê ni¿ej wymienionych zadañ: Odbudowa nawierzchni drogi
wraz z systemem odwodnienia ul.
Myœliwskiej (150 mb); odbudowa
nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. ¯wirki i Wigury (382 mb); odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem
odwodnienia ul. Dojazdowej (270
mb)”.
31 paŸdziernika po otwarciu
ofert okaza³o siê, ¿e akces do realizacji powy¿szego zadania z³o¿y³y:
BUDAGRO z Pieñska (892.980 z³),
konsorcjum - Jeleniogórskie Przedsiêbiorstwo Robót Drogowych (lider) i Przedsiêbiorstwo Produkcyjno Rolne „Sady Dolne” (977.262,71
z³) oraz Przedsiêbiorstwo Robót
Drogowych z Ja³owca (718.599,21
z³). z którym 9 listopada gmina podpisa³a umowê, na mocy której wykonawca powinien zakoñczyæ to
„trójzadanie” do 15 grudnia br.
26 paŸdziernika og³oszono ponowny przetarg na Dokumentacjê
techniczn¹ zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Miejskiego
Zespo³u Szkó³ (MZS) znajduj¹cego siê przy ulicy Marii Sk³odowskiej-Curie 2 w Œwieradowie Zdroju oraz rozbudowa Szko³y Podstawowej nr 2 (SP2) przy ulicy Sanatoryjnej 2 w Œwieradowie Zdroju”
- projekt wspó³finansowany przez
Uniê Europejsk¹ ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-

wództwa Dolnoœl¹skiego 20142020, oœ priorytetowa 7 - Infrastruktura edukacyjna, dzia³anie 7.1 - Inwestycje w edukacjê przedszkoln¹,
podstawow¹ i gimnazjaln¹.
3 listopada dokonano otwarcia
ofert od firm: GOLDMAN&WHITE
LINE ARCHITEKS z Poznania
(82.664 z³), PROJEKTOWANIE NADZÓR-DORADZTWO s.c. S³awomir Fossa, Monika Fossa ze Z³otoryi (69.495 z³), Pracownia Projektowa FORMAT Hanna Cichoñ
z Jeleniej Góry (63.960 z³) oraz isba
Grupa Projektowa z Wroc³awia
(49.000 z³). Z wroc³awsk¹ firm¹
umowê podpisano 9 listopada,
a termin z³o¿enia kompletnej dokumentacji up³ywa 1 lutego 2016 r.

Przy³¹czani
do sieci
W 2016 roku, który by³ pierwszym rokiem obowi¹zywania taryf
przy³¹czeniowych, w ramach których mieszkañcy p³ac¹ 184,50 z³ zarówno za pod³¹czenie do sieci wodoci¹gowej, jak i kanalizacyjnej,
gmina wykona³a 15 przy³¹czy wodnych o ³¹cznej d³ugoœci 209 mb, ponosz¹c z tego tytu³u wydatki w wysokoœci 44.262 z³.
Do sieci kanalizacji sanitarnej
pod³¹czono 11 nieruchomoœci,
o d³ugoœci 255 mb, co kosztowa³o
95.718,74 z³.
Informujemy, ¿e w projekcie
bud¿etu na 2016 r. gmina zarezerwowa³a œrodki na kolejne przy³¹cza,
a wnioski z³o¿one w tym roku, lecz
niezrealizowane, przechodz¹ automatycznie na przysz³y rok (wnioskodawcy nie bêd¹ musieli sk³adaæ
wniosków powtórnie). (aka)

UM wykazuje
Burmistrz Miasta ŒwieradówZdrój informuje, ¿e na tablicy
og³oszeñ Urzêdu Miasta zosta³
wywieszony wykaz - na okres 21
dni - do wgl¹du w godzinach pracy urzêdu:
10 listopada - w sprawie wyznaczenia do sprzeda¿y w trybie przetargowym nieruchomoœci przy ul.
Stra¿ackiej o pow. 3,5294 ha, sk³adaj¹cej siê z dzia³ek:
nr 21, 22/1 i 24/1,
am. 6 obr. II.
10 listopada - w sprawie wyznaczenia do sprzeda¿y w trybie bezprzetargowym nieruchomoœci
przy ul. Lwóweckiej - na poprawê
zagospodarowania nieruchomoœci przyleg³ej - oznaczonej geodezyjnie jako dzia³ka:
nr 8/2, am. 6 obr. I,
pow. 0,0427 ha.
10 listopada - w sprawie wyznaczenia do sprzeda¿y w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego numer 8a w budynku przy ul.
Piastowskiej 4 na rzecz najemcy,

Opr. graficzne Tomasz Chmielowiec

8 paŸdziernika gmina og³osi³a
przetarg na Zakup 500 ton piasku
do zimowego utrzymania dróg w
sezonie zimowym 2015/2016 na
potrzeby Gminy Miejskiej Œwieradów-Zdrój wraz z transportem.
12 paŸdziernika dokonano
otwarcia 2 ofert nades³anych przez
„Górnicki Transport” Janusz Górnicki z Mys³akowic (15.006 z³) i Firmê Handlowo-Us³ugowo-Transportow¹ Pawe³ Pilawski ze Szklarskiej Porêby (13.161 z³). Wybrano tañsz¹ ofertê, a wykonawca wywi¹za³ siê z zamówienia do 20 paŸdziernika.
8 paŸdziernika og³oszono przetarg na wykonanie na wykonanie
zadania pn. „Dokumentacja techniczna zadania inwestycyjnego pn.
„Adaptacja budynku by³ego dworca kolejowego wraz z otoczeniem
na centrum muzealno-kulturalne
w Œwieradowie-Zdroju” - projekt
wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ ze œrodków Regionalnego
Programu Operacyjnego dla Dolnego Œl¹ska na lata 2014-2020. W ramach tego zdania wykonawca musi
m.in. przygotowaæ koncepcjê ekspozycji muzealnej na temat Kolei
Izerskiej (muzeum ma realizowaæ
dwie funkcje: tradycyjnego muzeum
i centrum kulturalno-edukacyjnego); koncepcja ta musi uzyskaæ akceptacjê Dolnoœl¹skiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
14 paŸdziernika dokonano
otwarcia 3 ofert nades³anych przez:
Atelier Architektury Rados³aw
¯ubrycki ze Zgorzelca (89.000 z³),
Autorsk¹ Pracowniê Architektoniczn¹ A2 Patrycji Butyñskiej z Legnicy (116.850 z³) oraz firmê Micha³
Kosecki i Partnerzy z Wroc³awia
(69.000 z³).
19 paŸdziernika przetarg uniewa¿niono, poniewa¿ gmina mia³a na
to zadanie przeznaczone w bud¿ecie 40.000 z³, a najtañsza oferta by³a
o 29.000 z³ dro¿sza, co znacznie przewy¿sza mo¿liwoœci finansowe Za-

Dziennik elektroniczny w œwieradowskim Miejskim Zespole
Szkó³ funkcjonuje od zesz³ego
roku, ale najpierw dostêpny by³
wy³¹cznie dla nauczycieli, zaœ od
wrzeœnia tego roku – tak¿e dla
rodziców. Bezp³atnie – warto dodaæ
(w wielu szko³ach op³ata wynosi od
12 do 50 z³ rocznie). E-dziennik
dzia³a na wszystkich urz¹dzeniach
komputerowych, przy czym z pe³nej wersji mo¿na z niego skorzystaæ na pecetach, a w wersji mobilnej – tak¿e na tabletach i smartfonach.
Co rodzice zyskuj¹, korzystaj¹c
z e-dziennika? Mog¹ œledziæ frekwencjê swych dzieci na lekcjach,
mieæ wgl¹d w oceny i w zadania
domowe zadane przez nauczycieli,
widz¹ uwagi i osi¹gniêcia dzieci,
pozostaj¹ w kontakcie z nauczycielem poprzez modu³ wiadomoœci,
mog¹ tak¿e usprawiedliwiaæ nieobecnoœæ dziecka na zajêciach.
Wbrew obawom obs³uga dziennika elektronicznego jest prosta jak
obs³uga Facebooka – by zalogowaæ
siê, nale¿y podaæ wychowawcy (lub
wychowawcom) adres swej poczty
elektronicznej, który zostanie przypisany do wszystkich dzieci
uczêszczaj¹cych do MZS, wejœæ na
stronê szko³y - http://mzs-swieradow.org.pl – klikn¹æ w zak³adkê
Dziennik.Net (u góry strony) i dalej postêpowaæ zgodnie z instrukcj¹.
Wszelkiej pomocy rodzicom przy
konfiguracji e-dziennika udziela
Rafa³ Matelski, kierownik gospodarczy MZS, tel. 75 78 16 668.
Nasz MZS od lat korzysta z innowacji w edukacji, nic wiêc dziwnego, ¿e szko³a zosta³a zaproszona
przez firmê przygotowuj¹c¹ oprogramowanie do testów najnowszej
wersji e-dziennika opartego o za-

wraz z oddaniem w u¿ytkowanie
wieczyste u³amkowej czêœci dzia³ki
nr 78, am. 9, obr. IV,
10 listopada - w sprawie wyznaczenia do wydzier¿awienia w drodze bezprzetargowej nieruchomoœci niezabudowanej przy ul. Bocznej, oznaczonej geodezyjnie jako
dzia³ka
nr 29, am. 3, obr. V,
o pow. 352 m2
- z przeznaczeniem na prowadzenie ogrodu przydomowego.

awansowane rozwi¹zania internetowe. Jako ¿e MZS wczeœniej u¿ywa³
produktów tej firmy, teraz korzysta
z e-dziennika w ramach posiadanego abonamentu. By jednak dziennik elektroniczny móg³ zostaæ wdro¿ony, nale¿a³o zainwestowaæ
w sprzêt (komputer na ka¿dym biurku nauczyciela), podnieœæ szybkoœæ dostêpu do sieci, a tak¿e przeszkoliæ nauczycieli (co uczynili trenerzy tej firmy). Byliœmy na pocz¹tku tej drogi jedn¹ z trzech szkó³
w Polsce (!), które wziê³y udzia³ w
programie pilota¿owym, a dziœ z tej
wersji e-dziennika korzysta ok. 3
tys. szkó³ w kraju.
Nie da siê ukryæ, ¿e nie³atwo
by³o pokonaæ przyzwyczajenie nauczycieli do papierowego dziennika i zast¹pienie go wersj¹ elektroniczn¹. O koñcowym sukcesie zdecydowa³ m.in. ³atwy dostêp do
wszystkich informacji szkolnych
(w dodatku z ka¿dego miejsca na
œwiecie); bezpieczeñstwo informacji bie¿¹cych i archiwizacyjnych
jest du¿o wiêksze ni¿ w tradycyjnych segregatorach.
Dziennik elektroniczny to tak¿e
szybki i ³atwy dostêp do druków
szkolnych (œcis³ego zarachowania),
takich jak legitymacje, œwiadectwa
czy arkusze ocen, które szko³a mo¿e
samodzielnie sporz¹dzaæ i które s¹
pozbawione ludzkich b³êdów. Odtworzenie zagubionego œwiadectwa trwa kilka sekund i w dodatku
nie trzeba siê przekopywaæ przez
tony akt! Bo e-dziennik to nie tylko klasyczny dziennik, ale ca³y system prowadzenia dokumentacji.
Ka¿dy rodzic zainteresowany
rozwojem i postêpami w nauce swojej pociechy, jego zachowaniem
i frekwencj¹ powinien systematycznie logowaæ siê do e-dziennika.
Korzystajmy z udogodnieñ technicznych, które s¹ szybkim i ³atwym
Ÿród³em informacji.
Rodzicu, chcesz wiedzieæ, co
w szkole s³ychaæ? - zaloguj siê do
e-dziennika!
Adam Karolczuk
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Zgodnym chórem
Marka Pisarskiego, „Amici del
Canto” z O³awy pod batut¹ Beaty
Netzel-Kêstowicz, „Scoranta”
z Chojnowa pod batut¹ chórmistrza
Piotra Koziara, „Echo Bukowiny”
z Lubania pod batut¹ Jana Gu³y,
„Harmonia” z NowogrodŸca pod
dyrekcj¹ Antoniny Zakrzewskiej.
Koncert odby³ siê 10 paŸdziernika w hali spacerowej Domu Zdrojowego. Na pocz¹tek po³¹czone
chóry wykona³y wspólnie hymn

Dolnoœl¹ski Oddzia³ Polskiego Zwi¹zku Chórów i Orkiestr,
któremu przewodniczy prezes zarz¹du Andrzej Tomasz Drozdowicz, przy wspó³pracy z Urzêdem
Miejskim zorganizowa³ po raz
pierwszy „Jesienne Spotkania
Chóralne Œwieradów-Zdrój 2015”.
Z zaproszenia skorzysta³o szeœæ
chórów: „Canta Nobiscum” oraz
„Harmonia-Sygna³” (oba z Wroc³awia) pod batut¹ chórmistrza
Muzyka dawna jest dam¹ niezwykle wymagaj¹c¹. By w pe³ni
ukazaæ swoje prawdziwe piêkno,
¿¹da nie tylko znakomitych muzyków, potrzebuje nie tylko wspania³ych instrumentów, wymaga nie tylko ogromnej o sobie wiedzy, ale
niemniej wra¿liwa jest na przestrzeñ, w której ma siê publicznie
pokazaæ. W œwieradowskim koœciele niew¹tpliwie tak¹ przestrzeñ
odnajdujemy.
Tak¹ „jednoœæ w wieloœci” (jakby powiedzia³ Witkacy) mogliœmy
prze¿yæ przede wszystkim podczas
mszy 16 wrzeœnia, kiedy to modlitwa ³¹czy³a siê ze wspania³¹ muzyk¹
oraz œwietnym wykonaniem. Tego
dnia w koœciele przygrywa³ zespó³
„Sensus sonorum” z³o¿ony ze studentów Akademii Muzycznej z Poznania. 17 wrzeœnia mogliœmy m.in.
podziwiaæ wspania³y duet viol da
gamba (mistrz i uczeñ). Mistrz - to
Justyna Krusz, wyk³adowca violi da
gamba na Akademii Muzycznej w
£odzi, a uczeñ - Piotr M³ynarczyk,
tegoroczny absolwent tej uczelni.
Koncertem najlepiej odebranym przez publicznoœæ okaza³ siê
wystêp zespo³u „Serenissima Res
Publika”. Ich program by³ zdecydowanie najciekawszy, poszerzony
o ciekawe komentarze zwi¹zane
z kompozytorami. Program z³o¿ony
by³ z utworów polskich kompozytorów (Zieleñski, Mielczewski, Szarzyñski).
Bardzo wa¿nym dla mnie, tak¿e
dla m³odych adeptów muzyki dawnej, by³ koncert m³odych wykonawców, g³ównie ze Œwieradowa (pi¹tek 18 wrzeœnia). Wyst¹pi³y wówczas 3 nasze zespo³y: Dzieciêcy
Szkolno-Parafialny Zespó³ Wokalny, zespó³ „Od Nova” oraz „Tibo-
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„Gaude Mater Polonia”, po czym
ka¿dy z zespo³ów wykona³ w³asny
program koncertowy. Wystêpy
by³y bardzo zró¿nicowane i cieszy³y siê du¿ym zainteresowaniem s³uchaczy, którzy owacjami na stoj¹co
dziêkowali wszystkim chórzystom.
Ka¿dy z chórów zosta³ uhonorowany pami¹tkowym dyplomem,
statuetk¹ okolicznoœciow¹ i kwiatami, które wrêczali - wraz z prezesem - cz³onkowie prezydium zarz¹du PZChiO: Justyna Drozdowicz –
sekretarz, Mariusz Bekacz - wiceprezes ds. orkiestr, Tadeusz Mroczek - prezes honorowy, oraz Ma³gorzata P³ucinnik i Sebastian Michalski.
A. Drozdowicz poinformowa³
nas, ¿e jest to dopiero pocz¹tek
wiêkszego projektu, jaki wspólnie
z Gmin¹ Miejsk¹ Œwieradów-Zdrój
bêdzie realizowany. Ju¿ dziœ mo¿emy zaprosiæ Pañstwa na Wojewódzki Konkurs Orkiestr Dêtych,
który odbêdzie siê 25czerwca przysz³ego roku. Ponadto bêd¹ organizowane koncerty i festiwale, które
w sposób znacz¹cy wzbogac¹ ofertê kulturaln¹ naszego miasta, wszak
nazywanego uzdrowiskiem sztuk.

Muzyka dawna to dama wymagaj¹ca

Tañce w strojach z epoki w wykonaniu studentów wroc³awskich.
Po³¹czone œwieradowskie si³y podczas koncertu w koœciele.
ryus” (to grupy prowadzone przeze mnie). Sara Kotlarek (viola da
gamba) i Katarzyna Kudyba (viola
da gamba) wyst¹pi³y ze Szczepanem Dembiñskim (wiolonczela ba-

rokowa). Przyjecha³a te¿ do nas m³oda harfistka Ligia Nowak, zaprzyjaŸniona z zespo³em „Tiboryus”.
Ligia jest uczennic¹ Pañstwowej
Szko³y Muzycznej we Wroc³awiu.

M³odzi muzycy na tym koncercie wykonali tak¿e wspólnie utwór
z dyrektorem Oœrodka Kultury
i Sztuki we Wroc³awiu – Maciejem
Kieresem, który gra³ na organach.
Tak liczny udzia³ m³odych œwiera-

dowian, mam nadziejê, dobrze wró¿y na przysz³oœæ wielu przedsiêwziêciom muzycznym w naszym
mieœcie.
Ryszard Dominik Dembiñski

Dmuchawce, latawce, wiatr... Ta, która wie
Motyw starej kobiety – wiedŸmy
we wspó³czesnej prozie
Inauguracja Klubu Seniora dawno
za nami, a 30 paŸdziernika spotkaliœmy
siê w IZERCE na pierwszym wyk³adzie
Gabrieli Dragun, która przyjê³a nasze zaproszenie i wyrazi³a chêæ dalszej wspó³pracy.
Przed wyk³adem Kasia Salawa - jedna z finalistek Ogólnomiejskiego Konkursu Recytatorskiego - zadeklamowa³a
wiersz „Pieœñ o ¿o³nierzach z Westerplatte”, czym bardzo wzruszy³a naszych goœci. Spotkanie mia³o charakter specyficzny, gdy¿ odby³o siê w przededniu Halloween i Œwiêta Zmar³ych, wiêc nie mog³o
zabrakn¹æ dyniowych kompozycji oraz
wystawki o œwiêcie.
Gabriela Dragun mówi¹c o motywie
starej kobiety – wiedŸmy - opar³a swoj¹
analizê na przyk³adach ksi¹¿ek Olgi To-

U góry - ta konstrukcja naprawdê
wzlecia³a. Z prawej - J. Furmaniak.
sierb i Dobromi³a Rogowska, II Zofia Salawa i Oliwia Osiñska, III Ma³gorzata Pasierb i Szymon Adam.
Wysokoœæ lotu: I - Krzysztof
Pasierb i Zofia Salawa, II - Oliwia
Osiñska, III - Ma³gorzata Pasierb.

karczuk i Izabeli Filipiak. Przywo³anie
przez ni¹ bohaterki, wykreowane przez
pisarki, s¹ nosicielkami wielu cech charakterystycznych dla wiedŸm. Nale¿¹ do
nich: niekonwencjonalny, czêsto odstraszaj¹cy wygl¹d zewnêtrzny, czarne zwierzaki, magiczne roœliny (ruta), przedmioty
(peruki, lustra). To w wiêkszoœci proste
osoby, ale te¿ samotnice, które maj¹ wiele do zaoferowania, bo ¿yj¹ w harmonii
ze œwiatem i w zgodzie ze sob¹.
Wyk³ad by³ tak ciekawy, ¿e wszyscy
wyrazili chêæ nastêpnego spotkania
z Gabriel¹ Dragun, a my ju¿ zapraszamy
na spotkanie z Halin¹ Burkowsk¹ i jej
poezj¹ oraz na wyk³ad Moniki Gardeckiej
„Anna Mostowska - nowoczesna kobieta
swoich czasów”.
Wiêcej szczegó³ów w bibliotece. (KP)

Fot. Katarzyna Mêcina

S³oneczna jesienna pogoda
i podmuchy wiatru zachêci³y dzieci i m³odzie¿ w wieku od 4 do 13 lat
do udzia³u w XVIII Miejskim Œwiêcie Latawca „¯abie Loty” (a przy
okazji tak¿e w VIII Rodzinnym
Konkursie Latawca 2015). Jury w
sk³adzie: Gra¿yna Kasprzak, Anna
¯o³nierek, Maria Salawa i Agnieszka Fehring-Dworak - ocenia³o 23
latawce (w tym 2 skrzynkowe) za
wygl¹d, wysokoœæ i d³ugoœæ lotu
oraz wyszukiwa³o na aeroplanach
podobizny symbolu naszego miasta
- ¯abki Kwisi. Podczas obrad komisji zorganizowano dla dzieci
i rodziców zawody sportowe, popularnie nazywane wyœcigami „rzêdów”.
Czterogodzinn¹ zabawê zakoñczy³o wrêczenie pucharów, dyplo-

Ksiêgarnia Literacka zaprasza!
Fot. Teresa Fierkowicz

Od 3 do 22 grudnia w Bibliotece IZERKA odbêdzie siê kiermasz
ksi¹¿ek, podczas którego Ksiêgarnia Literacka ze Szklarskiej Porêby
udostêpni swoj¹ ofertê œwi¹teczn¹. Bêdzie mo¿na zakupiæ bestseller
bestselleryy,
a tak¿e ciekawe tytu³y z literatury popularnej, piêknej i dzieciêcej.
Dla mi³oœników smaków te¿ siê coœ znajdzie. Istnieje mo¿liwoœæ
zamówienia konkretnego tytu³u. Wszystkie ksi¹¿ki bêdzie mo¿na nabyæ
ze œwi¹tecznym rabatem. Serdecznie zapraszamy!

Kiedy myœlê - Ojczyzna
Powy¿ej - obserwatorzy zawodów i wykonawcy ze swymi trofeami.
Z prawej - Zosia, tata i latawiec.
mów i nagród ufundowanych ze
œrodków Urzêdu Miasta.
Klasyfikacja koñcowa:
Wygl¹d latawca: I - Iga Jurczak,
II - Joanna Furmaniak, III - Julia i
Antonina Wasilewskie.
Najpiêkniejsza ¯abka Kwisia: I
- Joanna Furmaniak, II - Iga Jurczak,
III - Tobiasz Rudnicki.
D³ugoœæ lotu: I - Krzysztof Pa-

Opiekunowie Œwietlicy Œrodowiskowej UL serdecznie dziêkuj¹
dzieciom i rodzicom - za wspania³¹
zabawê, aktywnie spêdzony czas
podczas lotów oraz zawodów sportowych, Monice Hajny-Daszko - za
dyplomy, sêdziom - za prace w jury.
Kolejny konkurs ju¿ za rok i jeœli siê uda - to na górnej stacji kolei
gondolowej. (TF)

Serdecznie zapraszamy do
IZERKI
na XXV spotkanie z cyklu
„Dobra ksi¹¿ka i kawa”.
24 listopada o godz. 1530.
Naszym goœciem bêdzie - po raz dwudziesty czwarty Magdalena Olszewska, t³umaczka i lokalna tropicielka
ciekawostek, tajemnic, historii Bad Flinsberg. Tym razem
opowie o willi J. Pintscha, czyli o „Marzeniu”.

Izerski Klub Seniora zaprasza 19 listopada (czwartek)
w Izerce o godz. 1530
na spotkanie
z Halin¹ Burkowsk¹ literack¹ debiutantk¹
w jesieni ¿ycia
Pos³uchamy poezji z tomiku
„Pomiêdzy niebem,
wod¹ i ziemi¹”.
Autorka ponadto opowie
o swoich osobistych
obserwacjach, wœród
których przewa¿a zachwyt
nad ró¿norodnoœci¹
i piêknem œwiata,
„gdy¿ nad stawami ma czas
na twórczoœæ, która
dope³nia jej ¿ycie”.
Zapraszamy na chwile
poezji przy blasku œwiec
i zapachu kawy.

Fot. Krzysztof Czukiewski
28 paŸdziernik w Miejskiej Bibliotece Publicznej „Izerka” odby³
siê Ogólnomiejski Konkurs Recytatorski „Kiedy myœlê – Ojczyzna”,
pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Œwieradów-Zdrój,
do którego przyst¹pi³o 15 recytatorów z gminnych placówek oœwiatowych.
Wszyscy uczestnicy oceniani
byli w trzech kategoriach wieko-

Fot. Krzysztof Czukiewski

wych: klasy I–III, klasy IV–VI oraz
gimnazjum. Po wys³uchaniu recytatorów komisja konkursowa
w sk³adzie: Janina Czapliñska, Irena Kojpasz, Marianna Marek (przewodnicz¹ca), Teresa Paciejewska
i El¿bieta Staniewska - dokona³a nastêpuj¹cego rozstrzygniêcia:
Klasy I-III:
I miejsce – Jadwiga Kliszcz, II –
Hanna Rutkowska, III – Szymon
Pó³torak.
Klasy IV-VI:
I – Katarzyna Salawa, II – Szymon Rzeczkowski, III – Zoja Mularczyk.
Gimnazjum:
III – Sara Tomaszewska.
Laureatem konkursu i jednoczeœnie zdobywc¹ g³ównej nagrody – Wiecznego Pióra Burmistrza
- zosta³a Oliwia Bigus (na zdjêciu
obok).
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Dzieñ Nauczyciela

Znowu razem

W nat³oku wydarzeñ, jakie mia³ miejsce w mieœcie w koñcówce lata i na pocz¹tku jesieni, redakcja przeoczy³a
niecodzienn¹ uroczystoœæ - 35-lecia ukoñczenia szko³y podstawowej, przygotowan¹ przez grupê 50-letnich ju¿
wychowanków Irmy Golanowskiej. Nie by³a to ich pierwsza inicjatywa, jako ¿e maj¹ ju¿ za sob¹ podobne obchody 25. i 30. rocznicy ukoñczenia podstawówki (wtedy jeszcze 8-klasowej).
Po czêœci oficjalnej w koœciele, z udzia³em ks. pra³ata W³adys³awa Dziêgiela (na zdjêciu) uczestnicy uroczystego spotkania klasowego udali siê do kawiarni, gdzie ogl¹dali stare zdjêcia i dokumenty, a pani Irma wyg³osi³a
wzruszaj¹c¹ przemowê skierowan¹ do swych uczniów, któr¹ prezentujemy poni¿ej.

W obu œwieradowskich szko³ach Dzieñ Edukacji Narodowej by³ nie tylko
okazj¹ do zaprezentowania dzieciêcych talentów podczas okolicznoœciowych przedstawieñ dla grona nauczycielskiego i zaproszonych goœci, to
tak¿e sposobnoœæ do wrêczenia nagród burmistrza wyró¿niaj¹cym siê pedagogom. W tym roku otrzyma³y je obie dyrektorki - Ma³gorzata Gettner
i Wies³aw Stasik, oraz Teresa Fierekowicz, Iwona Korzeniowska-Wojsa,
Monika Ró¿alska, Renata Simiñska i Anna So³tys. Na zdjêciu W. Stasik
odbiera ¿yczenia od przewodnicz¹cej rady Wioletty Urbañczyk.

Œwieradów - w Krakowie
Dzieñ Edukacji Narodowej sta³
siê doskona³¹ okazj¹ do zorganizowania wyjazdu nauczycieli i pracowników administracji i obs³ugi
Miejskiego Zespo³u Szkó³ na trzydniow¹ wycieczkê Szlakiem Orlich Gniazd. 16 paŸdziernika 48
osób wyjecha³o do Mirowa, z przystankiem na zwiedzanie Zamku
Ksi¹¿êcego w Oleœnicy (na zdjêciu). Kolejnego dnia grupa zwiedza³a zamek w Ogrodzieñcu i zabytki Krakowa, z Wawelem i szlakiem turystycznym po podziemiach
Rynku G³ównego na czele.
Ostatni dzieñ to wycieczka piesza z przewodnikiem Grzêda Mirowsk¹ i podziwianie wysokich ska³
wapiennych, które s¹ ulubionym
miejscem zarówno pocz¹tkuj¹cych,
jak i zaawansowanych mi³oœników
wspinaczki, o fantazyjnych nazwach, m.in. Skrzypce, Klawiatura,
Turnia Kukuczki, Ósma Grzêda,
Szafa czy Trzy Siostry. Wœród
ostañców ukryte s¹ tak¿e schroniska skalne (czyli p³ytkie groty) i jaskinie. Najd³u¿sza jest Jaskinia Sucha – licz¹ca 75 m d³ugoœci. Ciekawego odkrycia w schronisku Stajnia dokonali niedawno archeolodzy

Jak co roku, w Szkole Podstawowej nr 2 uroczyœcie obchodzono
Œwiêto Komisji Edukacji Narodowej. Ju¿ od samego rana da³o siê
s³yszeæ na szkolnym korytarzu
g³oœne „wszystkiego najlepszego
z okazji Dnia Nauczyciela”,
a uczniowie czekali, aby wrêczyæ
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- znaleŸli w niej najstarsze na terenie Polski koœci neandertalczyka.
Na obu krañcach Grzêdy Mirowskiej stoj¹ dwa malownicze zamki jurajskie. Na wschodzie dumnie
prezentuje siê odrestaurowana warownia w Bobolicach, na zachodzie
zaœ, pozostaj¹ce wci¹¿ efektown¹
ruin¹, zamczysko w Mirowie. Wed³ug legendy, zamki ³¹czy podziemny tunel wydr¹¿ony w³aœnie pod
Mirowskimi Ska³ami. W drodze powrotnej pozosta³ jeszcze zamek w
Olsztynie i ostatni bastion Jury
Krakowsko-Czêstochowskiej, czyli Jasna Góra. Zwiedzanie i podziwianie obiektów sakralnych, wie¿y,
zasobów skarbca, arsena³u i bastionu œw. Rocha oraz arrasów i numizmatów zwi¹zanych z Janem Paw³em II - zakoñczy³o czêœæ turystyczno-krajoznawcz¹ wycieczki.
Serdecznie dziêkujemy Mariuszowi Leœniewskiemu - za bezpieczn¹ podró¿, Iwonie WojsieKorzeniowskiej - za zorganizowanie
wycieczki, a w³aœcicielom Pensjonatu „Orlik” w Mirowie - za goœcinê, smakowite posi³ki i stworzenie
rodzinnego klimatu. (TF)

Up³ynê³o ju¿ 35 lat od ukoñczenia przez Was œwieradowskiej Alma
Mater. Wydoroœleliœcie, pogubiliœcie po drodze o³owiane ¿o³nierzyki i z serc ulecia³y baœnie Andersena i braci Grimm. Pozosta³y jednak
wspomnienia, cenniejsze ni¿ pieni¹dze. Nadzieja jako po¿yczka
udzielona nam przez szczêœcie, jednak najcenniejszym prezentem, jakim zostaliœmy obdarowani, aby
szczêœliwie ukszta³towaæ nasze
¿ycie, jest przyjaŸñ.
Jesteœcie ju¿ bardzo doros³ymi
i dojrza³ymi ludŸmi, rodzicami doros³ych dzieci, a Ola jest ju¿ nawet
babci¹ malutkiej Hani. Up³ywaj¹cy
czas nie zatar³ jednak pamiêci. Ju¿

po raz drugi spontanicznie zorganizowaliœcie spotkanie klasowe,
które w obu przypadkach rozpoczê³a dziêkczynna msza Œw. celebrowana przez d³ugoletniego œwieradowskiego proboszcza ks. pra³ata
W³adys³awa Dziêgiela, który przez
d³ugie lata uczestniczy³ w Waszym
religijnym wychowaniu, który i tym
razem ³¹czy³ siê w modlitwie w intencji nas wszystkich oraz tych, których ju¿ nie ma poœród ¿ywych.
W swym s³owie wstêpnym podkreœli³ dodatnie walory ówczesnej
szko³y, bardzo ubogiej w œrodki audiowizualne, ale wcale nie gorszej
w siêganiu swoich absolwentów po
najwy¿sze laury - wielu z nich zdo-

Czerniawa - w Kotlinie K³odzkiej
kwiaty swoim nauczycielom i innym pracownikom. Nie da³o siê
uciec od poczucia, ¿e w takim dniu
chyba mo¿na im wszystko wybaczyæ, a wdziêcznoœæ dzieci zakrywa wszystkie niedoskona³oœci systemu i sprawia, ¿e chce siê daæ
z siebie wszystko.
O godz. 1130 odby³ siê uroczysty apel przygotowany przez cz³onków Samorz¹du Uczniowskiego
pod kierunkiem opiekuna. W apelu
uczestniczyli wszyscy uczniowie
pocz¹wszy od przedszkolaka na
szóstoklasistach skoñczywszy, nauczyciele oraz pracownicy admini-

stracji i obs³ugi szko³y. Odwiedzi³a
nas równie¿ Sylwia B³aszczyk, reprezentuj¹ca Urz¹d Miasta (a wiêc
organ prowadz¹cy szko³ê), ksi¹dz
Marian Balcewicz oraz radna Krystyna Liber. By³o bardzo weso³o,
mi³o i przyjemnie.
Ale na tym nie koniec! W pi¹tek, który w naszej szkole by³ dniem
wolnym od zajêæ dydaktycznych,
nauczyciele wyruszyli na wycieczkê do Doliny K³odzkiej. Po drodze
zatrzymaliœmy siê w Ksi¹¿u, gdzie
bardzo mi³y pan przewodnik oprowadzi³ nas po zamku dziel¹c siê
z nami jego sekretami. Zwiedziliœmy

nie tylko czêœæ reprezentacyjn¹
zamku, ale tak¿e czêœæ mieszkaln¹
w³aœcicieli i podziemia. Odwiedziliœmy równie¿ urokliwe DusznikiZdrój oraz podziemne miasto pod
warowni¹ w K³odzku. Dobrze by³o
oderwaæ siê od codziennych spraw,
problemów, zadañ, dokumentów,
obowi¹zków itp., ¿eby odpocz¹æ
i na³adowaæ akumulatory. Mo¿e
dziêki nowej w³adzy w przysz³ym
roku bêdziemy mogli wyjechaæ na
Majorkê! Nadziejê zawsze trzeba
mieæ!
Anna Bigus - opiekun
Samorz¹du Uczniowskiego

by³o w koñcu laury naukowe.
„Z³otousty” proboszcz parafii
ks. kanonik Franciszek Molski piêkne s³owa swojej homilii ró¿nymi
metaforami po³¹czy³ ze s³owami pieœni Boba Dylana „Przez ile dróg”
wykonanej przy wtórze organów
przez nasz¹ organistkê. Wszystko
to po³¹czy³o siê w swoiste misterium, dostarczaj¹ce wielu wzruszeñ
i wznios³ych przemyœleñ dotycz¹cych ludzkiego losu, któremu towarzysz¹ ró¿norodne wiatry historii.
Spotkanie towarzyskie up³ynê³o w bardzo ciep³ej i pe³nej wspomnieñ atmosferze. Pe³nym wzruszeñ
i ¿artów, szkolnych epizodów,
o których niejednokrotnie nie pamiêta³am, b¹dŸ nawet nie wiedzia³am, nie by³o koñca.
Jak to mi³o znowu znaleŸæ siê
razem i pamiêci¹ siêgaæ wstecz,
a przede wszystkim poczuæ siê o 35
lat m³odszym i w grupie sprawdzonych przyjació³! Przychodzi mi na
myœl wymowna sentencja: Nie skarby s¹ przyjacielem, ale przyjaciel
skarbem. Jak to dobrze, ¿e tacy jeszcze s¹.
Przyjaciele s¹ jak ciche anio³y,
które podnosz¹ nas, kiedy nasze
skrzyd³a zapominaj¹, jak lataæ. Dziêkuj¹ Wam wszystkim za wspólnie
spêdzone ciep³e i mi³e chwile,
a przede wszystkim organizatorkom
spotkania - Irence i Teresce.
Wdziêczna za pamiêæ - wychowawczyni klasy Irma Golanowska

Ich przodków wywieziono ju¿ wiosn¹
1936 roku, podczas pierwszej fali stalinowskich represji – jednych z ¯ytomierczczyzny, która po pokoju ryskim w 1921 r. zosta³a po sowieckiej stronie, drugich z okolic Winnicy. Tysi¹ce deportowanych Polaków, którzy rozpoczêli nowe ¿ycie w pó³nocnym Kazachstanie, w³asnymi rêkami zbudowa³o w stepie wieœ Litowocznoje (w kellerowskim rejonie, w kokczetawskim obwodzie - dziœ obwód akmolski). Niby Kazachstan, a w³aœciwie ju¿ po³udniowa Syberia. Po
400 km maj¹ st¹d zarówno do nowej stolicy
kraju Astany, jak i do rosyjskiego Omska.
Do dawnej stolicy A³ma Aty – 1800 km! Do
Polski w linii prostej – 4300 km.
To doœæ nietypowy rejon, bo Kazachów
w nim najmniej, a najwiêcej by³o Niemców,
którzy najszybciej opuszczali wioskê i udawali siê do nowej ojczyzny, teraz wiêkszoœci¹
s¹ Polacy.
Sergiej (rocznik 1979) i Sofia (80) Zagajewscy urodzili siê jeszcze w ZSRR, za Bre¿niewa, poznali w szkole za Gorbaczowa, a brali
œlub w 1999 w wolnym pañstwie Kazachstanie, od æwieræ wieku rz¹dzonym przez Nursu³tana Nazarbajewa, któremu konstytucja
gwarantuje ubieganie siê o reelekcjê dowoln¹
iloœæ razy.
Mama Sergieja by³a ekonomistk¹, ojciec
kierowa³ du¿ym zak³adem, w którym remontowano zwo¿one z ca³ego kraju wys³u¿one,
nieœmiertelne auta GAZ51 (czyli gaziki).
Mama Sofii pracowa³a w bazie magazynowej (dziœ powiedzielibyœmy raczej, ¿e to
hurtownia) i jeŸdzi³a po republice za towarem, ojciec by³ szoferem.
Jak dziœ mówi¹ m³odzi, ¿ycie w sowieckiej
republice mia³o swoje plusy i minusy. Plusy
to sta³a praca, pensja na czas i bezp³atna s³u¿ba zdrowia. Minusy – liche zaopatrzenie i niemo¿noœæ podró¿owania.
Co z tego, ¿e teraz obywatel czuje siê
w miarê wolny (rodzice Sofii w 1999 roku pojechali z wizyt¹ do Niemiec, by odwiedziæ
swych niemieckich s¹siadów z wioski, z którymi siê przyjaŸnili i którzy dawno z niej wyjechali), skoro po upadku ZSRR zaczê³o ubywaæ tego, do czego byli przyzwyczajeni – stabilnoœci.
Sofia wykierowa³a siê na krojczego i pracowa³a w zawodzie tak d³ugo, dopóki istnia³
zak³ad.
Sergiej by³ przez 3 lata buchalterem w
du¿ym zak³adzie leczniczym, gdzie kurowano
alkoholików, gruŸlików i narkomanów. 140
ludzi tam pracowa³o, a¿ nagle oœrodek przeniesiono w inny rejon i niemal ca³a wieœ zo-

Z Kazachstanu do Polski

sta³a bezrobotna. Sofia powtórnie, bo jak straci³a pierwszego pracodawcê, zosta³a sprz¹taczk¹ i sprz¹ta³a oddzia³y szpitalne. Potem
posz³a sprz¹taæ szko³ê, a po godzinach dorabia³a szyciem zas³on. Wyuczywszy siê zawodu krojczej, odkry³a w sobie pasjê krawieck¹
i po domach wioskowych wisz¹ teraz dowody jej niezwyk³ego talentu (fot. poni¿ej).
W Œwieradowie te¿ by chcia³a, by ktoœ j¹ odkry³, wiêc zaraz po przyjeŸdzie kupili w Tesco
maszynê ³ucznik, która od razu siê popsu³a
i posz³a do reklamacji.

Dani³ szybko narysowa³ na mapie drogê, jak¹ przebyli z rodzinnej wioski do Œwieradowa. Poni¿ej pañstwo
Zagajewscy w swym nowym mieszkaniu (od lewej): Sergiej, Wiktoria, Dani³ i Sofia.

Sergiej porobi³ wszystkie mo¿liwe uprawnienia na pojazdy, z autobusami, ciê¿arówkami i traktorami w³¹cznie, ostatnio wozi³ butle
gazowe. Teraz z mieszkania ma widok na „Orlen” i snuje marzenia, ¿e w niedalekiej przysz³oœci te¿ bêdzie podje¿d¿a³ pod dystrybutor... W Kazachstanie zostawi³ 17-letniego
VW sharana.
Œlub wziêli w 1999 roku, w 2000 urodzi³ im
siê syn Dani³, a dwa lata póŸniej córka Wiktoria.
Sergiej w 2014 roku zd¹¿y³ odwiedziæ
swych przyjació³ z klasy, którzy wyjechali ze
wsi 10 lat wczeœniej, a osiedli w Poznaniu
i pod Krakowem. Popatrzy³, jak ¿yj¹, zobaczy³ ró¿nice nie do opisania miêdzy oboma
krajami i nic ju¿ nie mog³o w nich powstrzymaæ pragnienia wyjazdu do Polski. Potrzebny by³ tylko adres i tu pomóg³ znajomy, który
z rodzin¹ osiad³ w Mirsku przed 11 laty – spy-

ta³ burmistrza Œwieradowa, burmistrz spyta³
radnych... Zagajewscy przyjechali krótko
przed wyborami parlamentarnymi, w których
nie mogli uczestniczyæ, jako ¿e zdali swoje
stare dokumenty, a na nowe dopiero czekali.
Wsiedli w samolot w Astanie i z 8-godzinn¹ przesiadk¹ w Miñsku dotarli do Warszawy. Bilet na osobê kosztowa³ 1000 z³ –
w Kazachstanie to ogromne pieni¹dze. Zabraæ mogli ze sob¹ tyle tylko, co mieœci³o siê
w baga¿u podrêcznym 20 kg na przesiedleñca Dani³ pokazuje aparat i statyw – pasjonuje siê fotografi¹. A Wiktoria – ¿artuje jej mama
– nabra³a butów. Sergiej siê œmieje: Niewiele

trzeba, dwie pary spodni, trzy „futbolki”
[podkoszulki], para butów.
Na resztê – wierz¹ w to – zapracuj¹. Na
razie czekaj¹ na papiery i na jak¹œ robotê, ucz¹
siê polskiego, w czym przez 4 godziny w tygodniu pomaga im Helena Mandziej.
Dzieci posz³y do gimnazjum (kl. 1 i 3) i te¿
siê ucz¹ polskiego, równie¿ 4 godziny tygodniowo, pod czujnym okiem Agnieszki Ca³ko.
Ca³a rodzina jest pe³na optymizmu, a Sergiej nawet wierzy, ¿e jak Bóg da, to jeszcze
odwiedz¹ rodzinê w Kazachstanie.
Adam Karolczuk

Stra¿ackie æwiczenia transgraniczne
W sobotê 10 paŸdziernika w czeskim Hajništì, kilka kilometrów od Nowego Miasta, zorganizowano wspólne æwiczenia stra¿ackie jednostek OSP z gmin partnerskich z Polski i Czech.
Organizatorem æwiczeñ by³ Komendant SDH Nove Mìsto Ladislav Rabina, zaœ wspó³organizatorami prezesi: Tadeusz Baka – Oddzia³ Powiatowy Zwi¹zków Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej RP w Lubaniu i Waldemar Kleszcz – Oddzia³ Gminny ZOSP RP w Leœnej. Polsko-czeskie æwiczenia koordynowali
komendanci SDH z Czech oraz dh Zbigniew So³tys.
Zadania, jakie postawiono stra¿akom, to: gaszenie po¿aru w dwóch obiektach po by³ych koszarach wojskowych, wynoszenie i sch³adzanie butli z gazem propan-butan, budowa na pobliskim potoku punktu czerpania wody, budowa linii t³ocznej do tankowania samochodów gaœniczych, budowa
punktu pomocy medycznej, ewakuacja i segregacja osób poszkodowanych.
Cele æwiczeñ:
 sprawdzenie wspó³dzia³ania jednostek z Czech i Polski podczas wspólnych dzia³añ,
 znacznych rozmiarów i ewakuacji poszkodowanych,
 udzia³ w pracach czeskiego sztabu kryzysowego, sprawdzenie stanu gotowoœci operacyjnej
jednostek bior¹cych udzia³ w æwiczeniach,
 podniesienie poziomu sprawnoœci i wyszkolenia stra¿aków ochotników,
 pokonywanie barier jêzykowych podczas prowadzenia dzia³añ.
Podsumowania i oceny æwiczeñ dokonali oficerowie z pañstwowej
stra¿y po¿arnej z Liberca. Zasadnicze cele æwiczeñ zosta³y osi¹gniête,
a stwierdzone b³êdy nie mia³y wiêkszego znaczenia dla
przebiegu symulowanej akcji ratowniczo-gaœniczej.
Uzgodniono, ¿e kolejne æwiczenia w ramach wspó³pracy transgranicznej jednostek OSP w roku 2016 przeprowadzone zostan¹ w Polsce. (TB)
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Za oknem ch³odne listopadowe
poranki, o godzinie 17 ju¿ ciemna
noc za oknem. Czasu niewiele na
zrobienie czegoœ na zewn¹trz, ale
w œrodku mo¿na poszaleæ. W m³ynie poza ofert¹ warsztatów z pieczenia chleba i robienia mas³a, na
które mamy ju¿ rezerwacje do grudnia, w sobotê, ostatniego dnia paŸdziernika, zaczê³y siê warsztaty ze
zdobienia pierników. Nie da siê
ukryæ, ¿e okres œwi¹teczny za pasem i nale¿y ju¿ zacz¹æ myœleæ
o tym, co bêdziemy jeœæ i jak przystrajaæ Bo¿e Narodzenie.
A pierniki nadaj¹ siê do tego,
jak ma³o co. Pierwsze wzmianki
o piernikach w Polsce pochodz¹
z oko³o 1380 roku i mówi¹ o piekarzu Niclosie Czanie, który prawdopodobnie trudni³ siê wypiekiem,
obok chleba, tak¿e tych korzennych
ciastek. Powstanie piernika i wywiedzenie od pieprzu jego nazwy zwi¹zane by³o z dodaniem do popularnego ciasta z m¹ki i miodu – „miodownika” - przypraw korzennych.
Wszystko to sta³o siê prawdopodobnie przez pomy³kê, ale efekt by³
zadziwiaj¹cy.

dzono – znacznie poprawia³y humor.
W piernikach widziano równie¿
lekarstwo na przeziêbienie i… œrodek na opóŸnienie procesu starzenia siê. I co ciekawe, pierwszy zachowany przepis na pierniki znajdowa³ siê nie w ksi¹¿ce kucharskiej,
lecz w poradniku medycznym.
Tak wiêc dzisiaj polecam, zarówno z powodów smakowych, jak
i zdrowotnych, spo¿ywanie pierników. Podstawowy przepis na pierniczki wygl¹da tak:
Sk³adniki na oko³o 100 sztuk:
550 g m¹ki pszennej
300 g miodu
100 g cukru pudru
120 g mas³a
1 jajko
2 ³y¿eczki sody oczyszczonej
60 g przyprawy do piernika
1 ³y¿ka kakao
Miód i mas³o podgrzaæ w garnuszku - do rozpuszczenia siê obu
sk³adników, przestudziæ, po czym
dodaæ pozosta³e i wyrobiæ. Jeœli ciasto bêdzie zbyt miêkkie, sch³odziæ
(bêdzie siê lepiej wa³kowa³o).
Wa³kowaæ na stolnicy na gru-

Piernikowe
cudeñka

Wokó³ Akcja za akcj¹

m³yna
boœæ 2-3 mm, lekko podsypuj¹c
m¹k¹ (grubsze pierniczki s¹ bardziej
miêkkie po upieczeniu). Wykrawaæ
pierniczki o dowolnych kszta³tach
i przek³adaæ na blachê wy³o¿on¹ papierem do pieczenia. Pieczemy 15
minut w temperaturze 180 stopni C.
Poza typowymi wykrajanymi
z foremek pierniczkami, warto siê
pokusiæ o wykonanie szablonów
na pierniki przestrzenne. Mo¿emy
z nich budowaæ dos³ownie wszystko.
Nasze pierwsze warsztaty (dla
13 dzieci i 6 doros³ych z Czerniawy
i Wolimierza) prowadzi³a Izabela Janiak - www. piernikowa.com.pl

Przygoda z filmem na Izerskiej
£¹ce rozpoczêta. Wystartowaliœmy w paŸdzierniku z filmem ambitnym, ale wybitnym. Jeszcze w listopadzie zapraszamy Pañstwa na
polskie komedie – mamy nadziejê,
¿e znajd¹ one swoich odbiorców.
W grudniu planujemy natomiast
maraton filmowy: filmy grozy oraz
komedie. Proszê na bie¿¹co œledziæ
nasz¹ stronê internetow¹, poniewa¿ tam pojawia siê aktualny repertuar i tam te¿ pojawi siê wkrótce szczegó³owy repertuar na grudzieñ.
Naszym ogromnym atutem jest
to, i¿ filmy które mog¹ Pañstwo zobaczyæ u nas, nie zobacz¹ ju¿ w ¿adnym kinie. Tylko z nami mo¿na na
nowo prze¿yæ niezwyk³¹ przygodê
z filmem dawnym, zatartym w pamiêci, a jak¿e aktualnym i ciekawym.
Zapraszamy do odwiedzania
nas i prze¿ywania przygody z filmem nie w zaciszu w³asnego domu
ale w grupie i na du¿ym ekranie, do
tego jeszcze pod gwiazdami! Po ka¿dym seansie wieczornym mog¹
Pañstwo skorzystaæ z teleskopów oczywiœcie, jeœli pogoda pozwoli! i ogl¹daæ ciemne niebo nad Górami
Izerskimi.
Istnieje tak¿e mo¿liwoœæ stworzenia kó³ka filmowego lub klubu
dyskusyjnego po ka¿dym seansie,
jeœli oczywiœcie tak¹ form¹ spêdzania wolnego czasu bêd¹ Pañstwo

zainteresowani. Jeœli maj¹ Pañstwo
pytania lub ciekawe pomys³y, proszê dzwoniæ i pisaæ:
tel. 75 617 14 42
k.rzeczkowska@swieradowzdroj.pl
Repertuar na listopad (poranki
sobotnie dla dzieci o godz. 1000):
14.11 - „Robin Hood”, film animowany Mondo (1,5 godz.);
21.11 - „Dziwne przygody Kozio³ka Mato³ka” (4 odcinki, ok. 45
minut);
28.11 - „Bali” (4 odcinki, ok.
50 minut).
Projekcje popo³udniowe rozpoczynaj¹ siê o godz. 1600:
14.11 - „Zezowate szczêœcie”
(komedia);
28.11 - „Baby s¹ jakieœ inne”
(komedia).
Na Izerskiej £¹ce zorganizowane zosta³y lekcje pszczelarstwa, które prowadzi³ Eugeniusz Grabas
(tekst obok). Uczniowie du¿o nauczyli siê o zwyczajach pszczó³, zapoznali siê z ulem oraz sprzêtem i
strojem pszczelarskim, dowiedzieli
siê o w³aœciwoœciach zdrowotnych
miodu i mogli na zakoñczenie zajêæ
skosztowaæ miodu spadziowego z
lokalnej pasieki.
Zapraszam wszystkich uczniów, którzy brali udzia³ w tych lek-

dokoñczenie na str. 13 

Bezpieczeñstwo
najwa¿niejsze

Ju¿ od wieków piernikom przypisywano nie tylko w³aœciwoœci
smakowe. XV-wieczne przekazy
podaj¹, ¿e zakonnice z klasztoru
w szwedzkiej miejscowoœci Vadstena spo¿ywa³y pierniki dla celów
zdrowotnych: ciastka mia³y poprawiæ trawienie. Z kolei gdy szwedzko-norwesko-duñski król Hans cierpia³ z powodu wyj¹tkowego z³ego
nastroju, lekarz poleci³ mu spo¿ywanie pierniczków, które - jak s¹-
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Powy¿ej Izabela Janiak w „stroju organizacyjnym”, a u góry tylko czêœæ
wyczarowanych przez ni¹ cudów
piernikowego œwiata.

To spod jej zdolnych r¹k wysz³y nieopisanej urody cudeñka:
domki, choinki, a nawet ca³y sk³ad
poci¹gu. Doroœli i dzieci poznawali
tajniki piêknego zdobienia takich
pierników. Wspania³a zabawa dla
ca³ych rodzin na d³ugie jesienne
wieczory.
Serdecznie zapraszam wszystkich do obejrzenia piernikowej wystawy w Czarcim M³ynie. Do œwi¹t
tych piernikowych ozdób bêdzie
przybywaæ, a na pocz¹tku grudnia
bêdzie mo¿na skorzystaæ z bezp³atnej oferty warsztatów, podczas których poznawaæ bêdziemy ró¿ne
techniki zdobienia.
Na stronie Urzêdu Miasta zostan¹ podane terminy warsztatów.
Oferta jest ograniczona, wiêc kto
pierwszy, ten lepszy.
¯yczê Pañstwu pysznego dnia
i do zobaczenia w m³ynie.
Piotr Bigus

Dyrektor Szko³y Podstawowej
nr 2 im. Jana Paw³a II w Œwieradowie– Zdroju sk³ada podziêkowania Oddzia³owi Regionalnemu
PZU we Wroc³awiu - za pomoc
w poprawie stanu bezpieczeñstwa w szkole.
Na podstawie decyzji prewencyjnej nr 212/2015/Wroc³aw/PZU
SA placówka otrzyma³a dofinansowanie do wykonania i zamontowania porêczy przy schodach
ewakuacyjnych - w wysokoœci 400 z³otych. Powy¿sza kwota zosta³a wykorzystana zgodnie ze z³o¿onym wnioskiem z dnia 17 lutego 2015 roku
o finansowanie zadania prewencyjnego przez PZU.
W paŸdzierniku br. przy zewnêtrznych schodach ewakuacyjnych zamontowane zosta³y dodatkowe porêcze umo¿liwiaj¹ce ewakuacjê dwoma
stronami schodów, co w znacznym stopniu skróci³o czas ewakuacji dzieci
z oddzia³u przedszkolnego i klas I-III z pierwszego piêtra budynku.
Dyrektor szko³y Ma³gorzata Gettner

Z pszczo³ami na ty

cjach, do udzia³u w konkursie poetyckim
„O pszczo³ach”. Naj³adniejsze trzy wiersze zostan¹ nagrodzone i opublikowane na stronie
internetowej oraz w „Notatniku Œwieradowskim”.
Termin nadsy³ania wierszy na konkurs
poetycki up³ywa 4 grudnia br.
Startujemy z Kursem Pszczelarskim! Centrum Edukacji Ekologicznej Izerska £¹ka zaprasza wszystkie zapisane i wci¹¿ chêtne osoby na podstawowy, a przy tym bezp³atny kurs
pszczelarski.
Pierwsze zajêcia:
- sobota 5 grudnia w godz. 900-1700
(poprowadziæ je bêdzie doœwiadczony
wyk³adowca Henryk Kamaszuk).
Nastêpne warsztaty:
- pi¹tek 11 grudnia w godz. 1500-2000;
- sobota 12 grudnia w godz. 900-1600.
Kolejne zajêcia zaplanowane s¹ w styczniu i w lutym 2016 r.
Oczywiœcie, wszystkie sprawy organizacyjne oraz szczegó³y zostan¹ omówione dok³adniej na pierwszym spotkaniu. Zapraszamy serdecznie.
Organizator - Gmina Miejska Œwieradów-Zdrój, CEE Izerska £¹ka, wspó³organizator - Nadleœnictwo Œwieradów.
Zapraszam chêtne klasy od I do IV na
warsztaty astronomiczne pt. „Uk³ad S³oneczny”, po³¹czone z zajêciami plastycznymi (malowanie tematyczne bombek „Planety Uk³adu S³onecznego”, robienie i wycinanie gwiazdek na choinkê, przystrojenie piêknej choinki w holu Izerskiej £¹ki).
Proponowany dzieñ zajêæ - pi¹tek 4 grudnia lub wtorek 8 grudnia. W zwi¹zku z tym,
i¿ jest to okres oko³omiko³ajkowy, wszystkie
dzieci bior¹ce udzia³ w zajêciach dostan¹
s³odki poczêstunek. Czekam na zg³oszenia.
W grudniu odbêdzie siê tak¿e „Weekend
z Natur¹”; proszê o œledzenie terminu tego
wydarzenia na stronie internetowej miasta.
Izerska £¹ka jest otwarta na ciekawe pomys³y, z których ka¿dy jest na wagê z³ota.
Planujemy w styczniu rozpocz¹æ systematyczne warsztaty filmowe: naukê krêcenia
filmów przyrodniczych oraz naukê robienia
zdjêæ; prowadziæ je bêdzie Marek Martini (we
wrzeœniu mia³ ju¿ takie zajêcia). Wiosn¹ planujemy konkurs fotograficzny z nagrodami
zatytu³owany „Owady i ptaki Gór Izerskich”
(dlatego warto uczestniczyæ w warsztatach).
Od po³owy kwietnia odwiedzi³o nas ponad 6.500 osób. Oby tak dalej!
Katarzyna Rzeczkowska

W dniach 21-22 paŸdziernika dzieci
i m³odzie¿ œwieradowskich szkó³ (kl. IV-VI
oraz gimnazjum) mia³y okazjê uczestniczyæ
zajêciach lekcyjnych trochê innych ni¿ zwykle. W Centrum Edukacji Ekologicznej
Natura 2000 ,,Izerska £¹ka” odby³y siê
warsztaty (lekcje przyrodniczo-pszczelarskie) zorganizowane przez Regionalny
Zwi¹zek Pszczelarzy w Jeleniej Górze,
a które mia³em okazjê poprowadziæ. Wszystko dziêki projektowi edukacyjnemu RZP,
który otrzyma³ dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej we Wroc³awiu.
W zajêciach uczestniczy³y klasa V SP nr
2 w Czerniawie, klasy VIa i VIb SP nr 1
w Œwieradowie oraz drugie klasy gimnazjalne. W czasie zajêæ prowadz¹cy przekaza³
uczestnikom podstawowe informacje dotycz¹ce hodowli i ¿ycia pszczó³, jak równie¿ ich
roli w przyrodzie i gospodarce. Omówione
zosta³y takie tematy, jak funkcjonowania rodziny pszczelej, walory od¿ywcze i lecznicze
miodu, py³ków oraz innych produktów pszczelich, sprzêt pszczelarski, budowa ula, hodowla pszczó³ i ich rola w œrodowisku. Ka¿da
lekcja koñczy³a siê degustacj¹ miodu.
Pszczo³y zawsze by³y wa¿n¹ i nieod³¹czn¹
czêœci¹ ekosystemu. Miliony lat ewolucji
sprawi³y, ¿e wzajemne uzale¿nienie istnienia
roœlin owadopylnych i pszczó³ wyklucza brak
jednego z nich w ekosystemie. Wiêkszoœæ
kwiatów swymi rozmiarami i budow¹ przystosowa³y siê do zapylania w³aœnie przez
pszczo³y. Pszczo³y natomiast przystosowa³y
siê do jak najlepszego wykorzystania zasobów pokarmu znajduj¹cego siê w kwiatach.
Tak te¿ powsta³ cykl biologiczny pszczelich
rodzin, dostosowany do rocznego rytmu

£¹ka i M³yn - to wci¹gaj¹ce!
Zajêcia na „Izerskiej £¹ce” oraz w „Czarcim M³ynie” maj¹ na celu przede wszystkim:
 rozbudzenie wra¿liwoœci ekologicznej wœród dzieci, uwra¿liwienie na piêkno
przyrody oraz mo¿liwoœci ochrony œrodowiska, ze szczególnym uwzglêdnieniem
ochrony pszczó³,
 zapoznanie siê ze zdrow¹ ¿ywnoœci¹ i zdrowym trybem ¿ycia,
 zapoznanie siê z tematyk¹ ciemnego nieba,
 integrowanie klas lub grup zorganizowanych.
Na naszych warsztatach dzieci siê nie nudz¹, poniewa¿ ucz¹ siê poprzez zabawê oraz aktywne uczestnictwo w zajêciach. Ze wzglêdu na formy pracy, grupy powinny liczyæ od 15 do 25 osób (wiêksze grupy tak¿e mile widziane, jednak gdy uczestników przyjdzie zbyt wielu, nie bêd¹ mo¿liwe warsztaty pieczenia chleba).
Oferta skierowana jest dla przedszkoli, szkó³ podstawowych, gimnazjów oraz
grup zorganizowanych. Oferta jest elastyczna, dostosowana do ró¿nych grup wiekowych. Szczegó³y ustalamy indywidualnie z ka¿d¹ grup¹ przed przyjazdem. Zajêcia
s¹ bezp³atne.
Obiekty s¹ ze sob¹ po³¹czone i warsztaty prowadzone s¹ we wspó³pracy.
Dane kontaktowe: Katarzyna Rzeczkowska „Izerska £¹ka” - tel. 75 617 14 42,
k.rzeczkowska@swieradowzdroj.pl
Piotr Bigus „Czarci M³yn” - tel. 75 78 45 325, p.bigus@swieradowzdroj.pl
Jako ¿e do koñca roku miejsc na warsztatach ju¿ nie ma, rezerwacji prosimy
dokonywaæ na pocz¹tku stycznia 2016 r.
Jednoczeœnie zapraszamy do wspó³pracy wolontariuszy, którzy pomogliby w organizacji warsztatów, poprawiaj¹c tym samym „przepustowoœæ” £¹ki i M³yna i wzmacniaj¹c edukacyjn¹ rolê obu obiektów.

U góry - jakie tajemnice kryje pszczeli plasater? Poni¿ej - budowa ula: krok po kroku.

kwitnienia. Mo¿emy to zaobserwowaæ zarówno w naszym, europejskim klimacie, jak te¿
w tropikach, gdzie wystêpuj¹ pory suche
i deszczowe. Jednak wraz z rozwojem cywilizacji ta harmonijna symbioza stopniowo jest
deformowana przez zmiany w œrodowisku
spowodowane obecnoœci¹ cz³owieka.
W ostatnich latach zmiany te zasz³y tak daleko, ¿e zagra¿aj¹ dalszemu istnieniu pszczó³.
Albert Einstein powiedzia³, ¿e po wyginiêciu pszczó³ ludziom pozostan¹ jeszcze 3-4
lata egzystencji. Niestety, nie by³ to koszmarny ¿art, tylko wynik obserwacji i przemyœleñ.
Je¿eli istnienie ponad 80 proc. roœlin jest uzale¿nione od zapylania przez owady, to jak przyroda mog³aby bez nich funkcjonowaæ? Je¿eli
pszczo³y wygin¹, to prawdopodobnie nikt
wiêcej nie zapyli roœlin. Taka wyrwa w ³añcuchu pokarmowym bêdzie mia³a ogromne konsekwencje dla ca³ej przyrody i nawet najlepsza symulacja komputerowa nie jest w stanie
tego pokazaæ.
Korzyœci z obecnoœci pszczó³ w rolnictwie s¹ doceniane nie od dziœ, jednak mniej
mówi siê o ich roli w œrodowisku naturalnym.
Warto wiêc podkreœliæ, ¿e ekonomiczna wartoœæ zapylania przez owady pszczo³owate
wykracza ponad produkcjê rolnicz¹. Pszczo³y zapylaj¹ wszystkie roœliny, nie tylko uprawne. W przypadku upraw sadowniczych, gdzie
g³ówny plon stanowi¹ owoce, zapylanie roœlin przez owady jest jedynym zabiegiem
umo¿liwiaj¹cym zwiêkszenie plonów.
Wszystkie pozosta³e zabiegi stosowane po
zapyleniu, np. z u¿yciem regulatorów wzrostu, herbicydów, fungicydów czy insektycydów, maj¹ jedynie dzia³anie pielêgnacyjne.
Wa¿n¹ rol¹ pszczó³ jest równie¿ zapylanie
rodzimych gatunków roœlin, które dostarczaj¹
pokarm dzikim zwierzêtom, a to stanowi element prawid³owego funkcjonowania ekosystemu.
W³aœciwe zapylenie roœlin przez pszczo³y to jedyny sposób na zachowanie bioró¿norodnoœci, tak bardzo wa¿nej dla prawid³owego funkcjonowania ekosystemu. Znacze-

nie tego jest coraz wiêksze ze wzglêdu na
postêpuj¹c¹ degradacjê œrodowiska; ginie
coraz wiêcej gatunków roœlin i zwierz¹t, a to
w³aœnie pszczele zapylanie roœlin utrzymuje
tê równowagê. Praca pszczó³ pozwala na kontrolê erozji gruntów, wp³ywa na upiêkszanie
œrodowiska ¿ycia cz³owieka, jednoczeœnie ma
te¿ poœredni wp³yw na wysokoœæ dochodów.
W zachowaniu gatunków roœlin owadopylnych pszczo³a jest niezast¹piona, spoœród
wszystkich owadów, tak¿e zapylaj¹cych, posiada wyj¹tkowe i niepowtarzalne cechy.
Jedn¹ z nich jest „wiernoœæ kwiatowa”, czyli
zbiór pokarmu z jednego gatunku roœlin do
czasu zakoñczenia kwitnienia. Kolejn¹ istotn¹
cech¹ jest zimowanie rodzin pszczelich - ta
cecha pozwala na zapylanie roœlin ju¿
wczesn¹ wiosn¹, gdy innych owadów jest
bardzo ma³o. Mo¿liwoœæ „tresowania pszczó³” jest bardzo istotn¹ zalet¹, iloœæ pszczó³
w okolicy mo¿na nie tylko regulowaæ przez
przewo¿enie pasiek, ale równie¿ mo¿na „kierowaæ” ich lotem na okreœlone roœliny.
Pomimo tych wszystkich, oczywistych
faktów oraz ju¿ widocznych skutków niedoboru pszczelej pracy, nadal nie jest ona dostrzegana w powszechnej opinii. Potrzebna
jest w tym zakresie ci¹g³a i planowa edukacja, któr¹ powinno siê zacz¹æ od dzieci i m³odzie¿y. W tym zakresie w naszej gminie zosta³ zrobiony kolejny krok.
Eugeniusz Grabas
Prezes Miejskiego Ko³a Pszczelarzy
w Œwieradowie-Zdroju
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Na prze³aj - indywidualnie
22 wrzeœnia w Olszynie odby³
siê fina³ powiatowy uczniów szkó³
podstawowych i gimnazjalnych
w Indywidualnych Biegach Prze³ajowych. Uczniowie œwieradowskiego MZS osi¹gnêli wspania³y sukces i przywieŸli ze sob¹ osiem medali.
Mistrzami powiatu w swoich kategoriach wiekowych zostali: Jacek Szaniawski na 250 m (rocznik
2008), Micha³ Jab³onowski na 1000
m (2003) i Jakub ¯urawski na 1200
m (2001). Srebrne medale wywalczyli: Amelia Marszolik na 250 m
(2009), Hanna Rutkowska na 350
m (2006) i Nikola Sz³amas na 700 m
(2005). Z br¹zowymi medalami do
domu wrócili: Magdalena Wójcik
na 250 m (2008) i Agata Szaniawska na 700 m (2005). W punktacji
dru¿ynowej dziewczêta i ch³opcy z
SP nr 1 oraz ch³opcy z gimnazjum
zostali sklasyfikowani na trzecim
miejscu w powiecie.
30 wrzeœnia i 8 paŸdziernika Olszyna by³a organizatorem fina³u
powiatowego i wojewódzkiego
w Sztafetowych Biegach Prze³ajowych. W zawodach bardzo dobrze
ponownie siê zaprezentowali
uczniowie Miejskiego Zespo³u
Szkó³. Gimnazjaliœci (Alan Smyksy,
Szymon Stachnik, Jakub ¯urawski,
Robert Pazowski, Kacper Witczak,
Daniel Krukowski, Maciej Dru¿ga,
Daniel Olkowski, Aleksander Sergiejczuk, Szymon Chmielowiec,
Damian Chomiak, Sebastian Syrewicz i Filip Wiêskowicz) po wygraniu zawodów powiatowych na dystansie 10 x 1.200 m reprezentowali
powiat lubañski w finale wojewódz-

i w sztafetach

Sztafeta prze³ajowa na podium wprawdzie nie stanê³a, ale i tak uzyska³a
najlepszy wynik w historii szko³y.
Nasze prze³ajowe „z³otka”: J. Szaniawski (u góry), J. ¯urawski (poni¿ej) i M. Jab³onowski (z prawej).
kim, w którym zajêli XII miejsce (najwy¿sze w historii szko³y).
Dziewczêta z SP nr 1 (Nikola
Sz³amas, Agata Szaniawska, Ewelina Prusiewicz, Oliwia Goj¿ewska,

Kamila Zgliñska, Martyna Marszolik, Wiktoria Puchala, Wiktoria Pazowska, Amelia Rostkowska, Paulina Solawa i Hanna Rutkowska)
rywalizowa³y na dystansie 10 x 800
m. Po zdobyciu wicemistrzostwa
powiatu uplasowa³y siê na XV miejscu w województwie.
Dobrze zaprezentowali siê rów-

nie¿ ch³opcy z SP nr 1, którzy zostali sklasyfikowani na III miejscu
w powiecie (Aleksander Hryñko,
Mateusz Jêdrej, Kacper Baudur,
Kacper Mandrak, Szymon Sautycz,
Micha³ Jab³onowski, Igor Kolejewski, Maksymilian Kobusiñski, Piotr
Fa³kowski i Oliwier Piotrowiak).
Miros³aw Kijewski

Strzelanie i bieganie:

letnie - jesieni¹!

Dziewczêta - w powiecie wicemistrzynie, w województwie - XV miejsce.

Warto postawiæ stopê...
W dniach 17 i 18 listopada br. w Centrum Rehabilitacji i Reumatologii Goplana, ul. Pi³sudskiego 33,
w godz. 1400-2000 odbêd¹ siê komputerowe badania
stóp pod k¹tem wad postawy (z mo¿liwoœci¹ doboru
indywidualnych wk³adek koryguj¹cych).
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Cena promocyjna badania dla dzieci wynosi
10 z³, a dla osób doros³ych 50 z³. Wiêcej informacji pod nr. tel. 691 927
900. Zapraszamy!

6 paŸdziernika na stadionie
miejskim odby³y siê V Otwarte Mistrzostwa o Puchar Burmistrza
Miasta Œwieradów-Zdrój w Biathlonie Letnim. Startowa³o 110 zawodników w kategoriach szkó³
podstawowych i gimnazjów ze
Szklarskiej Porêby, Piechowic,
Sosnówki i Œwieradow.a
D³ugoœci dystansów dostosowane by³y odpowiednio do kategorii wiekowych. Zawodnicy strzelali z broni pneumatycznej dwukrotnie (dwa razy po piêæ strza³ów).

Z³ote medale zdobyli: Agata Szaniawska (rocznik 2005 i m³odsze),
Jacek Szaniawski (rocznik 2005
i m³odsi), Micha³ Jab³onowski (roczniki 2003 i 2004); br¹zowe medale:,
Natalia Chmielowiec (2005 i m³odsze), Ewelina Prusiewicz (2003
i 2004), Kacper Baudur (2003 i 2004).
Nagrodê dla najm³odszej
uczestniczki otrzyma³a Anna Jab³onowska. Zdobyliœmy dwa pierwsze miejsca w kategorii dru¿ynowej
dziewcz¹t i ch³opców szkó³ podstawowych i otrzymaliœmy dwa pucha-

ry burmistrza. Po zakoñczonym biegu zawodnicy otrzymali regeneracyjny poczêstunek.
Sk³adamy
podziêkowania
wszystkim osobom i instytucjom,
dziêki którym sprawnie uda³o siê
przygotowaæ i przeprowadziæ zawody, w szczególnoœci burmistrzowi
Rolandowi Marciniakowi - za sfinansowanie mistrzostw, oraz pracownikom oddzia³u SKI&SUN - za
wypo¿yczenie sprzêtu potrzebnego
do przygotowania trasy biegu.
(JS)

ZAPROSZENIE Mistrzowskie loty Najlepsze ¿yczenia!
Je¿eli chcesz poczuæ siê lepiej sam/sama z sob¹, poprawiæ w³asn¹ samoocenê, podnieœæ poczucie w³asnej wartoœci,
nabyæ wiêkszych, bardziej skutecznych umiejêtnoœci w komunikowaniu siê z innymi ludŸmi, poszerzyæ wiedzê na temat
uzale¿nieñ, tego, co dzieje siê w rodzinach, gdzie nadu¿ywany jest alkohol czy narkotyki, i wiedzê na temat przemocy
w rodzinie - zapraszamy na cykl 10 BEZP£ATNYCH spotkañ,
które bêd¹ prowadzone na terenie Punktu Konsultacyjnego
przy ul. Pi³sudskiego 15, (I piêtro, pok. 1 i 2).
Rozpoczêcie zajêæ - po stworzeniu siê grupy ok. 10 osób.
Organizator: Zespó³ Interdyscyplinarny w Œwieradowie-Zdroju, prowadz¹cy: Piotr Konopnicki - lektor w dziedzinie uzale¿nieñ, konsultant profilaktyki, programów pracowniczych Fundacji im. Stefana Batorego, absolwent Studium Pomocy Psychologicznej i Studium Przeciwdzia³ania Przemocy w Rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia w Warszawie, prowadz¹cy
programy profilaktyczne dla osób uzale¿nionych, wspó³uzale¿nionych, nauczycieli, sprzedawców alkoholu, kierowców,
d³ugoletnio bezrobotnych zagro¿onych wykluczeniem spo³ecznym.
Zg³oszenia przyjmujemy telefonicznie pod nr. tel. 75
78 16 321, 75 78 16 230 lub osobiœcie w Miejskim Oœrodku
Pomocy Spo³ecznej przy ul. 11 Listopada 35, w godzinach
pracy: poniedzia³ki - 800-1600, od wtorku do pi¹tku - 7301530, w Punkcie Konsultacyjnym przy ul. Pi³sudskiego 15 w ka¿dy poniedzia³ek miesi¹ca od godz. 1600 do 2000, oraz
przy ul. Sanatoryjnej 3 (SP Nr 2 w Czerniawie) – w co drugi
czwartek miesi¹ca od godz. 1530 do 1730 (19 listopada, 3
oraz 17 grudnia).
Serdecznie zapraszamy!

Zakoñczy³ siê sezon lotowy go³êbi m³odych Hodowców
Go³êbi Pocztowych z Mirska i Œwieradowa. W rywalizacji
o tytu³y mistrzowskie w 2015 r. ptaki zaliczy³y 5 lotów - od 130
do 340 km. Bra³o w nich udzia³ 860 go³êbi zg³oszonych przez
15 hodowców.
Rywalizacjê o tytu³y mistrzowskie wygrali:
Mistrz – Jerzy Siemaszkiewicz: 20 konkursów, coef.
604.81;
I wicemistrz – Ireneusz Nowicki: 20 konkursów, coef.
1139.37;
II wicemistrz – Adam Kowalski: 20 konkursów, coef.
1516.53;
1 Przewodnik - Jaszczyszyn A. - Reszka Regina: 19 konkursów, coef. 1180.16;
2 Przewodnik – Janusz Pilawski: 19 konkursów, coef.
1356.90.
Najlepszym lotnikiem zosta³ go³¹b A. Jaszczyszyna i R.
Reszki, który wygra³ rywalizacjê o najlepszego lotnika sekcji
Mirsk w konkurencji z 860 go³êbiami. Zosta³ te¿ najlepszym
lotnikiem oddzia³u Lubañ-£u¿yce - rywalizowa³ o tytu³ najlepszego lotnika z 4.500 go³êbiami od 90 hodowców bior¹cych udzia³ w lotach go³êbi m³odych.
Go³¹b ten weŸmie te¿ udzia³ w organizowanej pod patronatem Burmistrza Miasta Œwieradowa-Zdroju Wystawie Go³êbi Pocztowych Okrêgu Jelenia Góra, która odbêdzie siê
w dniach 11-13 grudnia w Lubomierzu.
Na wystawê tê serdecznie wszystkich mieszkañców Œwieradowa zapraszamy!
Za wsparcie i ufundowanie nagród w kategorii Total. 4
(najszybsze go³êbie z 5 lotów) zarz¹d Sekcji Mirsk i Hodowcy
z Mirska i Œwieradowa serdecznie dziêkuj¹ burmistrzowi Rolandowi Marciniakowi. (IN)

Biegowe szaleñstwo

Wolborza (pow. piotrkowski, woj. ³ódzkie), oddalonego od
Czerniawy o 400 km. pojecha³o w koñcu tylko trzech, jako ¿e
czwartego zmog³a choroba.
Zawody odby³y siê 3 paŸdziernika, a imprezie towarzyszy³a wspania³a, sportowa atmosfera. Ogromna iloœæ uczestników da³a nam odczuæ powagê tych zawodów. Emocji by³o
naprawdê wiele. Zawodnicy nie uniknêli potu i zmêczenia,
a nasi ch³opcy - Pawe³ Nowak, Gracjan £abêcki i Micha³ Dru¿ga - dali z siebie wszystko. Zajêli bardzo wysokie miejsca,
w pierwszej dwudziestce. Jest to ogromny sukces, którego
ogromnie gratulujemy!
Anna So³tys

Nowy rok szkolny dla uczniów Szko³y Podstawowej nr 2
rozpocz¹³ siê bardzo intensywnie. Uczniowski Klub Sportowy i inni uczniowie bardzo mocno anga¿owali siê podczas
treningów, aby w jak najlepszy sposób zaprezentowaæ siê
w czasie zawodów sportowych.
Liczne spotkania oraz du¿a iloœæ treningów sprawi³y, ¿e
a¿ czterech naszych uczniów zakwalifikowa³o siê do Mistrzostw Polski w Indywidualnych Biegach Prze³ajowych. Do

Rozpatr
ywanie reklamacji przez podmioty rrynku
ynku finansowego
Rozpatrywanie
11 paŸdziernika br. wesz³a w ¿ycie Ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.
Dotychczas banków nie obowi¹zywa³y odgórne ustawowe terminy rozpatrywania reklamacji klientów. Zatem instytucje same mog³y de facto ustalaæ regu³y za³atwiania reklamacji. Prowadzi³o to do frustracji samych zainteresowanych,
którzy w ró¿nych bankach spotykali siê z odmiennymi zasadami. Poza tym – co wa¿niejsze – nie mogli oni w prosty
sposób wyegzekwowaæ od banków, by te sprawnie odnosi³y
siê do zg³oszonych zastrze¿eñ.
Nowe przepisy znacznie lepiej chroni¹ konsumentów, jako
s³absze jednostki w starciu z bankami. Odgórnie ustanawiaj¹
zasady rozpatrywania reklamacji w instytucjach rynku finansowego - nie tylko bankach, ale i spó³dzielczych kasach
oszczêdnoœciowo-kredytowych, zak³adach ubezpieczeniowych, towarzystwach funduszy inwestycyjnych i podmiotach zarz¹dzaj¹cych otwartymi funduszami emerytalnymi.
Po wprowadzeniu nowych przepisów reklamacjê mo¿na
z³o¿yæ w ka¿dej placówce obs³uguj¹cej klientów. Do tej pory
zdarza³y siê przypadki, ¿e pracownicy odsy³ali niezadowolonych klientów do centrali, czyli utrudniali zg³aszanie zastrze¿eñ.
Przepisy przewiduj¹ trzy formy sk³adania reklamacji:
 pisemn¹;

 ustn¹

– telefonicznie albo osobiœcie do protoko³u;

 elektroniczn¹.

Istotn¹ kwesti¹ jest okreœlenie maksymalnego terminu rozpatrzenia reklamacji. Bank lub inna instytucja finansowa s¹
zobowi¹zane do udzielenia odpowiedzi na piœmie (za zgod¹
klienta równie¿ drog¹ elektroniczn¹) w ci¹gu 30 dni od otrzymania reklamacji, a w szczególnie skomplikowanych przeypadkach - w ci¹gu 60 dni. W tym drugim wariancie instytucja
bêdzie musia³a powiadomiæ klienta o przyczynach zw³oki.
Bardzo korzystnym dla konsumentów jest równie¿ zapis
w ustawie, który stanowi, ¿e jeœli firma nie udzieli odpowiedzi
na reklamacjê w ustawowym terminie, wówczas bêdzie musia³a zostaæ rozpatrzona zgodnie z wol¹ klienta.

Bezp³atnych porad w zakresie ochrony interesów
konsumentów mo¿na uzyskaæ u Powiatowego Rzecznika Konsumentów - Agnieszki Cichoñ. Przyjêcia interesantów odbywaj¹ siê od poniedzia³ku do czwartku w godz. 730–1530 w Starostwie Powiatowym w Lubaniu, pok. 38 (I p.).
Porady udzielane s¹ równie¿ telefonicznie pod nr.
tel. 75 64 64 359 oraz mailem:
konsumenci@powiatluban.pl

Czcigodny ksiê¿e Franciszku,
umi³owany Jubilacie i Solenizancie!
Jako duszpasterz wiesz, jak bardzo trudno ³owiæ ludzkie serca
w ewangeliczn¹ sieæ mi³oœci, szczególnie wówczas, kiedy ludzie gubi¹
klucze do serc, w których przed laty b³êkitem nieba pachnia³y marzenia.
Ufnie i spokojnie spogl¹dasz na swoich parafian, dziel¹c siê mi³oœci¹ jak powszednim chlebem. Twoje ogromne i czu³e serce zdolne jest
pomieœciæ i obdzieliæ dobroci¹ i ¿yczliwoœci¹ nas wszystkich. Jesteœ
szafarzem ³ask Bo¿ych i na o³tarzu ofiarnym sk³adasz nasze troski
i radoœci. Bóg zap³aæ Ci za to!
W dniu zbli¿aj¹cych siê Twoich urodzin i imienin (3 grudnia)
¿yczymy Ci bezgranicznej mi³oœci Bo¿ej, matczynej opieki Jasnogórskiej Pani, jak te¿ ludzkiej serdecznoœci i wdziêcznoœci.
Dziêkujemy za wzruszaj¹ce i przepiêkne s³owa homilii, ¿ycz¹c równoczeœnie, by pada³y one na ¿yzn¹ glebê i mog³y wydaæ okaza³e owoce.
Szczêœcie czerp ze zwyczajnoœci w³asnego ¿ycia oraz z obcowania ze
swymi parafianami.
Niech Bóg obdarzy Ciê zdrowiem!
Drogi Solenizancie, ksiê¿e Wies³awie!
W zwi¹zku ze zbli¿aj¹cym siê dniem Twoich imienin
(9 grudnia) ¿yczymy Ci sympatii i ¿yczliwoœci parafian, z którymi obcujesz, wielu przyjaznych uczniowskich serc, a przede wszystkim, by
docenione zosta³y Twe wysi³ki na ich rzecz. W autentycznym duszpasterstwie, kap³añskim ¿yciu potrzebne jest piêkno, które wspiera prawdê. Dajesz temu wyraz organizuj¹c kolejne pielgrzymki, które dostarczaj¹ uczestnikom duchowych prze¿yæ, bo najwa¿niejsze widzi siê sercem. ¯yczymy tylu szczêœliwych powrotów, ile wyjazdów. Dobrze rozumiesz swe powo³anie, bo duszpasterstwo powinno prowadziæ do spotkania z piêknem i otwieraæ oczy na Boga.
Polecamy Ciê Bo¿ej opiece!
Drodzy duszpasterze, jak dobrze, ¿e jesteœcie z nami. ¯yczymy
Wam mi³oœci o zapachu nieba. Szczêœæ Bo¿e!
Seniorzy z Izerskiego Klubu Seniora

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)
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M¹droœæ nie tylko z ksi¹¿ek, ale te¿ z nieba, ziemi i drzew

W dniach 11-15 listopada gondola bêdzie
czynna w godz. 9 00-17 00.
Od 16 do 27 listopada w³¹cznie kolej nie
kursuje z powodu przegl¹du technicznego
przed sezonem zimowym, natomiast od 28
listopada do otwarcia nartostrady bêdzie
kursowa³a codziennie w godz. 9 00-16 00.

Tradycj¹ szko³y sta³y siê wyjazdy klas edukacji wczesnoszkolnej na
zielone szko³y, aby uczyæ siê przez zabawê w œrodowisku naturalnym,
doœwiadczyæ, dotkn¹æ, obserwowaæ, samodzielnie wykonaæ, prze¿yæ
przygodê, zintegrowaæ. Mamy nadziejê, ¿e nauka przez aktywnoœæ
i wielozmys³owe poznawanie zafascynuje naszych podopiecznych i stanie siê bodŸcem do zdobywania wiedzy i samodzielnego poszukiwania
odpowiedzi na nurtuj¹ce pytania.
Codzienne œcielenie ³ó¿ek, przygotowanie posi³ku, gospodarowanie pieniêdzmi - to umiejêtnoœci, których nasi uczniowie nie naucz¹ siê
ani w szkole ani w domu. Wyrêczane przez rodziców, bo jest „ma³e”, nie
musi posprz¹taæ po sobie czy podj¹æ decyzjê, w co i jak siê ubraæ, nie
przygotowuje do usamodzielnienia. Bardzo wa¿nym zadaniem jest umiejêtnoœæ wspó³dzia³ania ze sob¹, co jest nie do przecenienia w dzisiejszym œwiecie, gdzie zdolnoœæ efektywnej pracy w grupie czêsto jest
wa¿niejsza ni¿ praca indywidualna.
Kiedyœ jeŸdziliœmy nad morze, a od 8 lat podró¿ujemy w granicach
naszego województwa. Najczêœciej i najchêtniej wybieran¹ lokalizacj¹
jest pobliska Kotlina K³odzka, do której mo¿na szybko dojechaæ, zarówno grupie, jak i rodzicowi, gdyby taka koniecznoœæ zaistnia³a. Dodatkowym atutem jest moc atrakcji do zobaczenia, szczytów do zdobycia, szlaków do zdeptania i miejsc, w których prowadzone s¹ lekcje
muzealne dostosowane do wieku uczestników, zarówno w drodze do
celu, na miejscu, jak i w drodze powrotnej. Jedynie, czego nam bardzo
brakowa³o, to aquaparku w „Malachicie”, bo w Kudowie-Zdroju woda
i cena by³y za s³one, a baseny dla dzieci z jedn¹ zje¿d¿alni¹ - za ma³e.
Byliœmy ju¿ w Z³otym Stoku, a od 4 lat wybieramy Dom Wczasów
Dzieciêcych w Dusznikach-Zdroju. Jest to placówka oœwiatowa dysponuj¹ca wykwalifikowan¹ kadrê pedagogiczn¹, salami lekcyjnymi i gwarantuj¹ca opiekê nocn¹. Takich oœrodków na terenie Polski jest 18,
w tym na terenie naszego województwa a¿ 4: w Dusznikach, Bardzie,
Szklarskiej Porêbie i u nas, w Œwieradowie, gdzie mo¿emy bezpoœrednio zaobserwowaæ zasady funkcjonowania.
I tak oto Duszniki sta³y siê po raz koleny celem zielonej szko³y
zorganizowanej dla 50 dzieci z klas IIa, IIIa i IIIb. Podczas podró¿y
i szeœciodniowego pobytu w Kotlinie K³odzkiej dzieci zwiedzi³y: Zamek
Bolków, Koœció³ Pokoju i Muzeum Kupiectwa w Œwidnicy, Krzyw¹
Wie¿ê i dom dr. Frankensteina w Z¹bkowicach Œl¹skich, twierdzê
i gotycki most w K³odzku, kopalniê z³ota w Z³otym Stoku (fot. u góry
z lewej), Duszniki-Zdrój, skansen w Pstr¹¿nej (obecnie dzielnicy Ku-

dowy-Zdrój), ruchom¹ szopkê w Bardzie oraz Muzeum Górnictwa
i podziemn¹ trasê turystyczn¹ kopalniê wêgla w Nowej Rudzie.
Dzieci spacerowa³y, gra³y w krêgle, p³ywa³y w aquaparku, tañczy³y
na dyskotekach, aktywnie bra³y udzia³ w lekcjach muzealnych w Dworku Chopina, czerpania papieru i wykonywania kartek okolicznoœciowych z papieru czerpanego w dusznickim Muzeum Papiernictwa (zdjêcia powy¿ej) oraz wykonywali samodzielnie chleb na zajêciach „Od
ziarenka do bochenka”.
Podczas pobytu podopieczni s³uchali koncertu utworów F. Chopina, poznali legendy, piosenki, pl¹sy oraz uczyli siê przez zabawê, bo jak
napisa³ Jan Amos Komeñski - Trzeba ludzi uczyæ w granicach mo¿liwie
najszerszych, nie tylko z ksi¹¿ek czerpaæ m¹droœæ, ale z nieba, ziemi,
z dêbów i buków.
Opiekunowie i uczestnicy serdecznie dziêkuj¹ Romanowi Cendrowskiemu za bezpiecznê jazdê, rodzicom zaœ - za sfinansowanie zielonej
szko³y. A w kwietniu kolejne klasy znów wyjad¹ do Dusznik i mamy
nadziejê, ¿e bêd¹ wspominaæ pobyt tak mi³o jak i my. (TF)

