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NOTATNIK nr 8 (213) zostanie dostarczony do punktów kolporta¿u 10 sierpnia

Zdrój uratowany! Si³a w zadêciu

Bus ju¿ do Œwieradowa przyjecha³. A kiedy ruszy w drogê - o tym na str. 5.

Fot. Tomasz Chmielowiec

Fot. Krzysztof Skowron

Fot. Pawe³ Markuszewski

25 czerwca przeprowadzono æwiczenia ratowniczo-gaœnicze zwi¹zane z symulowanym po¿arem Domu Zdrojowego, z udzia³em ponad 100 stra¿aków. Wiêcej piszemy o tym na str. 4.

2 lipca goœciliœmy uczestników Wojewódzkiego Przegl¹du Orkiestr Dêtych - 7 zespo³ów zaprezentowa³o siê w repertuarze koncertowym i marszowo-paradnym. Szczegó³y na str. 9.

Rowerowy zawrót g³owy Piknik teatralny pod chmurk¹

4 lipca zainaugurowano zajêcia w szkó³ce rowerowej, w której 18 m³odych uczestników (ju¿,
oczywiœcie, je¿d¿¹cych) bêdzie do koñca wakacji raz w tygodniu (przez 4 godziny na ka¿dych
zajêciach) doskonaliæ swe umiejêtnoœci pod fachowym okiem 5 instruktorów, uczyæ siê jazdy
na singlach i organizowaæ czas wolny podczas licznych wycieczek.

4 lipca na skwerku za bibliotek¹ przedszkolaki i uczniowie z pó³kolonii w œwietlicach UL
i MROWISKO w ramach „Pikniku teatralnego pod chmurk¹” wziêli udzia³ w 3-godzinnym
spektaklu teatru „Maska” z Krakowa. O pikniku s³ów kilka zamieszczamy na str. 9, a o tym, jak
dzieci spêdzi³y czas na pó³koloniach w obu œwietlicach, napiszemy za miesi¹c.

URZ¥D MIASTA
ul. 11 Listopada 35
PARTER

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

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

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

III PIÊTRO

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

UM ul. Pi³sudskiego 15

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

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

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

Wsparcie na wdra¿anie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez spo³ecznoœæ
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuj¹ca w obszary wiejskie".
Materia³ opracowany przez Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Izerskie. Instytucja Zarz¹dzaj¹ca PROW 2014-2020
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Materia³ wspó³finansowany jest ze œrodków Unii Europejskiej w ramach dzia³ania 19 - Wsparcie dla Rozwoju
Lokalnego w ramach inicjatywy Leader, poddzia³anie 19.4 - Wsparcie na rzecz kosztów bie¿¹cych i aktywizacji
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzia³ania ,,Partnerstwo Izerskie” podpisa³o 17
maja br. umowê z Urzêdem Marsza³kowskim
na wdra¿anie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez spo³ecznoœæ. Dokument, jaki z³o¿yliœmy na
koniec grudnia ub. roku, zosta³ oceniony po-

zytywnie i otrzyma³ 213 punktów, co da³o
nam 4. miejsce na liœcie rankingowej Dolnego Œl¹ska. W ramach otrzymanych œrodków beneficjenci bêd¹ mogli pozyskaæ fundusze na:
1. Zak³adanie dzia³alnoœci gospodarczych – START UP. Œrodki mog¹ byæ prze-

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

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

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

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

znaczone na budowê, adaptacjê lub remont
pomieszczeñ przeznaczonych do prowadzenia dzia³alnoœci, zakup wyposa¿enia, maszyn
i urz¹dzeñ, rozwój dzia³añ wykorzystuj¹cych
innowacyjne rozwi¹zania, odnawialne Ÿród³a
energii lub wdra¿anie nowych technologii
przyjaznych œrodowisku.
Beneficjent - osoba fizyczna, która przez
okres ostatnich dwóch lat nie prowadzi³a dzia³alnoœci gospodarczej (nie by³a zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia³alnoœci Gospodarczych).
2. Rozwój dzia³alnoœci gospodarczych.
Œrodki mog¹ byæ przeznaczone na wspieranie dzia³añ w kierunku rozwoju us³ug, a tak¿e
drobnej wytwórczoœci, podnoszenia kompetencji pracowników, opieki nad dzieæmi, dostêpu do us³ug zdrowotnych i us³ug spo³eczno-opiekuñczo-integracyjnych, rozwój dzia³añ wykorzystuj¹cych innowacyjne rozwi¹zania, odnawialne Ÿród³a energii lub wdra¿anie nowych rozwi¹zañ technologicznych
przyjaznych dla œrodowiska.
Beneficjent - osoby fizyczne prowadz¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹, z miejscem zamieszkania i prowadzenia dzia³alnoœci na terenie objêtym Lokaln¹ Strategi¹ Rozwoju
(LSR); dotyczy tak¿e wszystkich cz³onków
spó³ki cywilnej
3. Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna oraz rewitalizacja lokalnych zasobów.

dokoñczenie na str. 3

Wszystkim, którzy w tak bolesnej dla nas chwili dzielili z nami
smutek i żal, okazali wiele serca i życzliwości, uczestniczyli
w mszy św.i odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku
naszego najukochańszego Męża i Tatę

Œ.P. MIECZYS£AWA PIETRZAKA
w szczególności ks. proboszczowi Franciszkowi Molskiemu,
ks. proboszczowi Robertowi Kociole i ks. proboszczowi
Mieczysławowi Panońce − za modlitwę, wsparcie i dobre słowo,
rodzinie, znajomym, przyjaciołom i sąsiadom − za wyrazy
współczucia, intencje mszalne, złożone wieńce i kwiaty,
oraz Zakładowi Pogrzebowemu Mieczysława Sierguna
− za profesjonalną obsługę −
serdeczne Bóg zapłać składają
żona Wanda, córka Bożena z rodziną i córka Iwona z rodziną

Od 1 listopada 2015 r. do 31 paŸdziernika 2016 r. na mocy uchwa³y Rady Miasta Œwieradów-Zdrój nr XV/
73/2015 z 30 wrzeœnia ub.r. ceny wody i œcieków oraz wysokoœæ op³aty abonamentowej pozostaj¹ bez
zmian i wynosz¹: woda 4,37 z³/m 3, œcieki - 4,92 z³/m3, sta³a op³ata abonamentowa - 4,94 z³ za miesi¹c.
Zmianie nie ulega te¿ stawka za przy³¹czenie nieruchomoœci do urz¹dzeñ wodoci¹gowych oraz kanalizacyjnych, która wynosi 184,50 z³.
W wypadkach nag³ych awarii sieci wod-kan mo¿na dzwoniæ pod nr tel. 512 243 901.

Wsparcie na wdra¿anie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez spo³ecznoœæ

Tak siê bawi¹ emeryci

 dokoñczenie ze str. 2
W ramach tego dzia³ania œrodki mo¿emy przeznaczyæ na budowê, remont i wyposa¿enie
obiektów i miejsc zwi¹zanych z rozwojem
obszaru w oparciu o zasoby historyczne,
przyrodnicze i kulturowe oraz modernizacjê
i adaptacjê obiektów u¿ytecznoœci publicznej s³u¿¹cych pobudzeniu aktywnoœci spo³eczeñstwa, wspieranie dzia³añ polegaj¹cych
na oznakowaniu, budowie, rozbudowie
i uatrakcyjnieniu lokalnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i sportowej (œcie¿ki
edukacyjne, tablice informacyjne, si³ownie
zewnêtrzne, place zabaw, itp.), wspieranie
dzia³añ dotycz¹cych tworzenia i doposa¿enia profesjonalnej bazy turystycznej, edukacyjnej.
Beneficjent - organizacje pozarz¹dowe,
zwi¹zki wyznaniowe lub jednostki samorz¹du terytorialnego.
4. Wspieranie ochrony œrodowiska.
Œrodki otrzymaæ bêdzie mo¿na na wspieranie
dzia³añ polegaj¹cych na rewitalizacji obiektów i miejsc nale¿¹cych do dziedzictwa przyrodniczego obszaru Partnerstwa Izerskiego
(parki, skwery, itp.)
Beneficjent - organizacje pozarz¹dowe,
zwi¹zki wyznaniowe lub jednostki samorz¹du terytorialnego.
5. Tworzenie inkubatora przetwórstwa
lokalnego. Œrodki przeznaczone na budowê,
adaptacjê, wyposa¿enie, remont pomieszczeñ
przeznaczonych do prowadzenia dzia³alnoœci inkubatora przetwórstwa lokalnego oraz

na zatrudnienie i utrzymanie miejsca pracy.
Beneficjent - osoba fizyczna, organizacja pozarz¹dowa i osoba prowadz¹ca dzia³alnoœæ gospodarcz¹.
6. Granty. Œrodki przeznaczone m.in. na
rozwój oferty z wykorzystaniem potencja³u
miejsc integracji spo³ecznej, podniesienie
aktywnoœci spo³ecznej poprzez doposa¿enie
podmiotów ¿ycia spo³ecznego, wspieranie
dzia³añ promocyjnych, dotycz¹cych obszaru Partnerstwa Izerskiego i produktów lokalnych, wspieranie dzia³añ polegaj¹cych na
oznakowaniu, budowie, rozbudowie i uatrakcyjnieniu lokalnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej (œcie¿ki edukacyjne, tablice
informacyjne, si³ownie zewnêtrzne, place zabaw, itp.), wspieranie dzia³añ dotycz¹cych
tworzenia i doposa¿enia profesjonalnej bazy
turystycznej, edukacyjnej.
Beneficjent - organizacja pozarz¹dowa,
zwi¹zek wyznaniowy.
Wszystkich zainteresowanych wsparciem w ramach dzia³añ PROW 2014-2020
zapraszamy do biura Stowarzyszenia LGD
Partnerstwo Izerskie, Ubocze 300, 59-620
Gryfów Œl¹ski.
Zapraszamy na Facebboka, Twitter, G+
oraz na stronê internetow¹ - www.lgdpartnerstwoizerskie.pl - gdzie znajd¹ Pañstwo
informacje dotycz¹ce szkoleñ, spotkañ
i punktów konsultacyjnych dla beneficjentów PROW 2014-2020.

17 czerwca w Leopoldówce w Czerniawie bawi³a siê 50-osobowa grupa œwieradowskich
emerytów i rencistów. Impreza zorganizowana zosta³a z okazji Dnia Inwalidy, który przypada³
w maju. Na biesiadnym grillowaniu nie zabrak³o zaproszonych goœci, wœród których by³ równie¿ burmistrz Roland Marciniak.
Grupa seniorów ucztowa³a przy smacznych kie³baskach i pysznym chlebie ze smalcem.
Nie zabrak³o te¿ dobrej skocznej muzyki w wykonaniu zespo³u pana Adama. Biesiadne œwiêtowanie zakoñczy³o siê o godzinie 2100, po czym wszyscy uczestnicy zostali odwiezieni do
domu.
Dziêkujemy uczestnikom i organizatorom, a za ¿yczliwoœæ specjalne podziêkowania sk³adam na rêce szefowej Leopoldówki. (MM)

Jak zdobywano Zachód (ju¿ nie dziki)

Fot. Wies³aw Biernat
1 lipca Œwieradów odwiedzi³ doœæ niecodzienny goœæ - klasycznym odkrytym powozem
bêd¹cym replik¹ tradycyjnych pojazdów z Luizjany, zaprzêgniêtym w cztery konie, przyjecha³
z Zawidowa Herbert Kohler Jr. (stoi z lewej), w³aœciciel amerykañskiego koncernu bêd¹cego
œwiatowym liderem na rynku produktów wyposa¿enia do kuchni i ³azienek, który z maj¹tkiem
obliczanym na 9 mld dolarów w ubieg³orocznym rankingu Forbes 400 zajmowa³ 65. pozycjê.
Ca³¹ wyprawê zorganizowa³ Gary Rollans, dla odmiany Australijczyk, od lat prowadz¹cy
z ¿on¹ Rebek¹ w Studniskach Dolnych (gm. Sulików) oœrodek Studniska Horse Centrum.
Droga z Zawidowa do Œwieradowa zajê³a im ok. 4 godzin, na nocleg zatrzymali siê w Hotelu
Stary Zdrój, a g³ównym problemem okaza³ siê brak w mieœcie miejsca na popas dla koni.
Z pomoc¹ pospieszy³ jeden ze œwieradowskich hotelarzy, który pozwoli³ koniom przenocowaæ na swym ogrodzonym pastwisku i dziêki temu gestowi G. Rollansowi nie grozi³a bezsennoœæ wype³niona czarnymi myœlami i trosk¹ o los zaprzêgu.
Nazajutrz goœcie pojechali na Zamek Czocha, gdzie te¿ mieli nocleg, a tam konie mia³y ju¿
bardzo dobry serwis.

ŒWIERADÓW-ZDRÓJ DZIECIOM
razie z ka¿dej z wymienionych proWAKACJE 2016 jednym
pozycji.
Przypominamy, ¿e przez ca³e wakacji, czyli do 31 sierpnia, zapraszamy
wszystkie dzieciaki i m³odzie¿ do BEZP£ATNEGO skorzystania z
 k¹pieli w AQUAPARKU,
 przejazdu GONDOL¥,
 poczêstunku (degustacja pizzy
plus napój) w restauracjach: „La Gondola”, „Na dolnej stacji Kolei Gondolowej”;
„KuŸnia Smaków”,
 gry w krêgle w BOWLING KLUB (tylko w lipcu - po dokonaniu rezerwacji osobistej lub telefonicznej).
Ka¿de dziecko mo¿e skorzystaæ po

Warunkiem udzia³u w naszej wakacyjnej akcji jest odbiór imiennego VOUCHERA w bibliotece IZERCE (m³odzie¿ ze
szkó³ ponadgimnazjalnych
i studenci do 24.
roku
¿ycia
mieszkaj¹cy w
Œwieradowie
mog¹ je odebraæ
za okazaniem
wa¿nej legitymacji szkolnej lub
studenckiej).
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Zdrój uratowany
Zgodnie z harmonogramem æwiczeñ powiatowych na 2016 r. oraz
w celu sprawdzenia Planu Ratowniczego Powiatu Lubañ - 25 czerwca
w Œwieradowie przeprowadzono æwiczenia ratownicze pod kryptonimem
„DOM ZDROJOWY
2016”. Od godz. 900 do
1230 prowadzono dzia³ania ratowniczo-gaœnicze
zwi¹zane z po¿arem budynku „A” Domu Zdrojowego.
Za³o¿enie by³o takie:
w wyniku prac dekarskich
zapaleniu uleg³a drewniana konstrukcja dachu na

Æwiczenia zosta³y poprzedzone odpraw¹ wszystkich uczestników na placu przy nieczynnej stacji PKP. Obok - udzielanie
pomocy ofiarom po¿aru (w tej roli pozoranci z OSP).

wie¿y oraz nad czêœci¹ budynku „A”. Uruchomi³ siê system
monitoringu po¿arowego - sygna³ o po¿arze wp³yn¹³ do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Lubaniu, dodatkowo dy¿urny otrzyma³ zg³oszenie na nr 998 od
pracowników obiektu, ¿e pali siê wie¿a oraz pomieszczenie
strychowe nad czêœci¹ hotelow¹, a na IV kondygnacji panuje
zadymienie.
Rozpoczêto ewakuacjê czêœci hotelowej oraz turystów znajduj¹cych siê w hali spacerowej (za³o¿ono, ¿e prawdopodobnie w wie¿y i w pomieszczeniu strychowym znajdowa³y siê
osoby).
W ramach æwiczeñ prowadzono nastêpuj¹ce dzia³ania –
gaszono po¿ar wiêŸby dachowej wie¿y i wiêŸby dachowej
budynku „A”, zabezpieczano halê spacerow¹, sprawdzano
zaopatrzenie wodne (hydranty w mieœcie, hydranty wewn¹trz
Domu Zdrojowego, dowo¿enie - punkt czerpania wody na
Kwisie ul. Nadbrze¿na – odleg³oœæ 1.400 m).
W æwiczeniach bra³o udzia³ 16 zastêpów OSP z powiatu
lubañskiego, w tym 2 ze Œwieradowa (10 stra¿aków), 2 z Pobiednej (8) oraz po jednym z Leœnej, Olszyny, Pisarzowic,
Siekierczyna, Platerówki, Henrykowa, Mœciszowa, Œwiecia,
Szyszkowej, Grabiszyc, W³osienia i Rudzicy (w ka¿dym po
5 stra¿aków). Gdy dodamy si³y i œrodki PSP, oka¿e siê, ¿e
w æwiczeniach wziê³o udzia³ ponad 100 stra¿aków. Do tego
nale¿y jeszcze doliczyæ si³y i œrodki Komendy Powiatowej
Policji w Lubaniu (6), Powiatowego Zespo³u Zarz¹dzania Kryzysowego (2), Miejskiego Zespo³u Zarz¹dzania Kryzysowego w Œwieradowie (2) oraz Zespo³u Ratownictwa Medycznego (3).
(Opracowane na podstawie informacji przes³anych przez
oficera prasowego PSP w Lubaniu - m³. bryg. Krzysztofa Skowrona)

ZAPROSZENIE

Fot. Krzysztof Skowron

UM wykazuje
Burmistrz Miasta Œwieradów-Zdrój informuje, ¿e na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta zosta³ wywieszony wykaz na okres 21 dni - do wgl¹du w godzinach pracy urzêdu:
13 lipca - w sprawie wyznaczenia do sprzeda¿y w trybie
bezprzetargowym nieruchomoœci gruntowej niezabudowanej przy ul. Rolniczej o pow. 292 m2, stanowi¹cej dzia³kê
nr 1/16, am. 5, obr III.

Ktokolwiek wie...
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Policjanci z Rewiru Dzielnicowych 22
maja br. znaleŸli porzucony na ul.
Piastowskiej wyœcigowy rower Romet
Mistral (lekko niesprawny). Poniewa¿
dotychczasowe próby odnalezienia w³aœciela jednoœladu nie przynios³y rezultatów, policjanci za
poœrednictwem Notatnika zwracaj¹ siê z apelem do w³aœciciela (lub do tych, którzy pomogliby w ustaleniu jego to¿samoœci) o odbiór roweru, który stoi na posterunku
przy ul. Pi³sudskiego 15.

Zapraszamy uczniów szkó³ podstawowych na warsztaty plastyczne pod kierunkiem artystów, którzy przyjad¹ do Œwieradowa na organizowany po raz 16. przez
Park Hotel SPA Buczyñski **** plener malarski.
Plener odbywaæ siê bêdzie w dniach 31 lipca - 6 sierpnia br., warsztaty natomiast
- 3 i 4 sierpnia (œroda i czwartek) w godz. 1000-1300.
Zg³oszenia z podanym imieniem, nazwiskiem i numerem kontaktowym prosimy
dostarczaæ osobiœcie do recepcji Park Hotelu lub wys³aæ je mejlem na adres:

parkhotel@parkhotel.pl

Prace dzieci z warsztatów wystawione bêd¹ na wernisa¿u wystawy poplenerowej - 6 sierpnia o godz. 1200 w Hali Spacerowej Domu Zdrojowego.

HARMONOGRAM EUROPEJSKICH SPOTKAÑ M£ODYCH MUZYKÓW
EUROUNIONORCHESTRIES IM. W. BALICKIEGO 8-13 SIERPNIA 2016 R.

KOMUNIKACJA MIEJSKA
- ZA I PRZECIW
Od 16 czerwca do 11 lipca przewieŸliœmy tylko jednym
autobusem prawie 5 tysiêcy osób. Najwiêcej w ci¹gu jednego dnia na 7 pêtlach z komunikacji skorzysta³o 290 podró¿nych. Mamy te¿ informacje z dwóch pierwszych weekendów do Szklarskiej Porêby: w pierwszym przewieŸliœmy
ok. 100 osób, w drugi ju¿ 160. Oczywiœcie, na podstawie
jednego miesi¹ca funkcjonowania nie mo¿na wyci¹gaæ zbyt
pochopnych wniosków, ale ju¿ mo¿na zauwa¿yæ, ¿e pomys³
komunikacji miejskiej idealnie trafia w potrzeby mieszkañców i turystów.
Oczywiœcie, jest i druga strona medalu. W trakcie kilku spotkañ
w ostatnim miesi¹cu rozmawia³em z wieloma przeciwnikami komunikacji miejskiej. Taksówkarze œwieradowscy uwa¿aj¹ na przyk³ad, ¿e s¹
poszkodowani i komunikacja miejska doprowadzi ich do bankructwa.
Spotka³em siê z nimi 1 lipca, aby omówiæ problemy, jakich przysparza
im nasz autobus. Pada³y mocne argumenty, ¿e „burmistrz Œwieradowa
zrobi³ im pogrzeb za ¿ycia”, ¿e komunikacja powinna byæ tylko dla
mieszkañców miasta, a nie dla oœciennych miejscowoœci
i dla turystów, nie powinna byæ te¿ bezp³atna. Pada³y argumenty, ¿e
komunikacj¹ miejsk¹ robimy przys³ugê hotelarzom, ¿e pracownicy
gminy nie maj¹ pojêcia o utrzymaniu taboru autobusowego, ¿e to tylko
na pocz¹tku tak ³adnie wygl¹da, a póŸniej pojawi¹ siê problemy i koszty,
które trzeba bêdzie pokryæ podwy¿szonymi podatkami oraz op³atami za
wodê, œcieki i œmieci.
Na poprzedniej sesji Rady Miasta w Czerniawie równie¿ kilku mieszkañców negatywnie oceni³o bezp³atn¹ komunikacjê. Argumenty przeciw to, ¿e robimy dobrze bogatym hotelarzom, ¿e darmowego nikt nie
szanuje. W porz¹dku obrad by³a uchwa³a o przyst¹pieniu do porozumienia ze Szklarsk¹ Porêb¹ w sprawie komunikacji miejskiej. Dwóch
radnych nie popar³o tego pomys³u.
A co wed³ug mnie przemawia za utrzymaniem komunikacji miejskiej? Gdy na prze³omie roku przeprowadzaliœmy testy komunikacji
miejskiej, zadawaliœmy licznym pasa¿erom pytania, z jakiego transportu korzystaj¹ przemieszczaj¹c siê po mieœcie. Odpowiedzi by³y ró¿ne.
Jedni odpowiadali, ¿e korzystaj¹ z uprzejmoœci znajomych i rodziny,
którzy posiadaj¹ samochód. Inni w jedn¹ stronê jad¹ autobusem, bo
taniej, w drug¹ zaœ wynajmuj¹ taksówkê. Wielu mieszkañców Czerniawy
chodzi³o pieszo przez las do Œwieradowa. Testy pokaza³y, kto bêdzie
korzysta³ z komunikacji.
Odpowiadaj¹c na argumenty przeciw komunikacji wyjaœniam, ¿e
nie zosta³a ona wprowadzona przeciwko komukolwiek (w tym i taksówkarzom). Jej celem jest za³atwienie kilku problemów w funkcjonowaniu
miasta. Wprowadzenie komunikacji wy³¹cznie dla mieszkañców nie jest
dobrym rozwi¹zaniem, poniewa¿ koszty utrzymania s¹ takie same bez
wzglêdu na to, czy autobusem je¿d¿¹ tylko mieszkañcy, czy turyœci.
Udostêpniaj¹c us³ugê dla wszystkich mamy przy tych samych kosztach
znacznie lepsze efekty, przejawiaj¹ce siê zmniejszeniem iloœci aut je¿d¿¹cych po mieœcie.
JeŸdzimy do Or³owic, Krobicy, Pobiednej, poniewa¿ te miejscowo-

Na bie¿¹co

œci przenikaj¹ siê ze Œwieradowem. Ponad 80 proc. mieszkañców
Or³owic i Krobicy jest zapisanych do œwieradowskich przychodni zdrowia, z kolei wiêkszoœæ czerniawian leczy siê przychodni w Pobiednej.
Z tych miejscowoœci bardzo wielu mieszkañców pracuje w Œwieradowie i jeœli bêd¹ docieraæ do pracy autobusem miejskim, nie bêd¹
jeŸdziæ po mieœcie samochodami i zajmowaæ na blisko 10 godzin
miejsc parkingowych, których nam bardzo brakuje (budowa nowych
kosztuje miliony z³otych).
Jeœli komunikacja miejska bêdzie dla pasa¿erów odp³atna, koszty
jej utrzymania wzrosn¹ dwukrotnie. W naszym przypadku wprowadzenie biletów kosztowa³oby prawie 200 tys. z³ (etaty pracowników do
rozliczania biletów i gotówki, kasy fiskalne, portale p³atnicze, dodatkowe etaty kierowców, poniewa¿ wyd³u¿y³by siê czas przejazdu).
Komunikacja jest skierowana równie¿ do turystów. Poza centrum
miasta przybywa obiektów hotelowych, których goœcie najczêœciej swoimi samochodami przemieszczaj¹ siê do centrum miasta. W ten sposób generuj¹ du¿y ruch samochodów i dla nich te¿ brakuje miejsc
parkingowych.
Chcemy mieæ w mieœcie atmosferê uzdrowiska, a to kojarzy siê z
cisz¹, czystym powietrzem i jak najmniejsz¹ iloœci¹ samochodów. Turysta, który nocuje w hotelu oddalonym o kilka kilometrów od centrum uzdrowiska, przemieszcza siê autem miêdzy miejskimi atrakcjami turystycznymi. Dziêki temu, ¿e turyœci zwiedzaj¹c miasto korzystaj¹
z autobusu, zostawiaj¹ swoje auta na parkingu przed hotelem.
Komunikacja miejska nie jest za darmo. Utrzymywana jest z podatków mieszkañców i przedsiêbiorców ze Œwieradowa. Turysta czy
kuracjusz za ka¿d¹ dobê pobytu p³aci 3 z³ op³aty uzdrowiskowej. Roczne dochody z tego tytu³u wynosz¹ ponad 1,6 mln z³, do tego otrzymujemy dotacjê z ministerstwa finansów w takiej samej kwocie, rocznie
zatem z op³aty uzdrowiskowej wp³ywa do bud¿etu gminy 3,2 mln z³.
Wniosek z tego prosty - im wiêcej turystów w mieœcie, tym wiêkszy
bud¿et. Bezp³atna komunikacja miejska dla nas to czystsze miasto,
a dla turystów powa¿ny argument, aby powróciæ do naszego uzdrowiska.
JeŸdzimy równie¿ do Szklarskiej Porêby, niestety, na razie tylko
w soboty i niedziele. Samorz¹d Szklarskiej deklaruje, ¿e od maja 2017
roku do³¹czy do projektu ze swoj¹ komunikacj¹ miejsk¹ i ich autobusy
równie¿ bêd¹ jeŸdziæ do Œwieradowa. Po³¹czenie ze Szklarsk¹ Porêb¹
to element wiêkszej tworz¹cej siê ca³oœci. Przede wszystkim nasze
miasta powinny po³¹czyæ si³y w obs³udze ruchu turystycznego i zadbaæ o to, aby zwiêkszyæ liczbê goœci nas odwiedzaj¹cych.
Ca³y projekt komunikacyjny obejmujê równie¿ czesk¹ stronê Gór
Izerskich. Prowadzimy rozmowy ze s³u¿bami odpowiedzialnymi za
transport publiczny w Kraju Libereckim, aby uruchomiæ regularne
po³¹czenia naszej komunikacji z Nowym Miastem pod Smrkem. Musimy jeszcze tylko zdobyæ miêdzynarodow¹ licencjê i prawdopodobnie
od 1 grudnia pojedziemy do Czech.
Ju¿ teraz doje¿d¿amy nasz¹ komunikacj¹ do dworca kolejowego
w Szklarskiej Porêbie. W przysz³ym roku czeski przewoŸnik uruchamia
po³¹czenie kolejowe z Harrachova do Nowego Miasta. Dziêki temu
bêdziemy mogli objechaæ poci¹giem czesk¹ stronê Gór Izerskich,
z polskiej zaœ strony zamkniemy pêtlê wokó³ gór komunikacj¹ autobusow¹. Powstanie projekt komunikacyjno-turystyczny na skalê Europy.
My w tym przedsiêwziêciu jesteœmy niezbêdni, bo bêdziemy obs³ugiwaæ po³¹czenie miêdzy dworcami kolejowymi w Nowym Mieœcie
i Szklarskiej Porêbie. Ten projekt stanie siê ponadprzeciêtn¹ atrakcj¹
naszego kurortu. Turysta, czy rowerzysta ze Œwieradowa czy Szklarskiej bêdzie móg³ zwiedzaæ Góry Izerskie po polskiej i czeskiej stronie
autobusem miejskim.
Nasze miasto dziêki coraz wiêkszej bazie noclegowej dostarczy do
tego projektu goœci, którzy bêd¹ wracaæ na wypoczynek, przysparzaj¹c

nam miejsc pracy i dochodów. Oczywiœcie, trzeba konsekwencji
w dzia³aniu i czasu, aby plan wype³ni³ siê. Uwa¿am, ¿e przy zwiêkszaj¹cej siê bazie noclegowej bêdzie wiêcej pracy dla taksówkarzy. Zauwa¿yæ
przy tym nale¿y, ¿e 90 proc. pasa¿erów komunikacji miejskiej zanim
skorzysta z taksówki, pojedzie swoim autem. A naszym celem jest, aby
to auto na czas pobytu w Œwieradowie by³o zaparkowane pod hotelem.
Dziêki temu, ¿e przepisy pozwalaj¹ nam tworzyæ tzw. CUW (centrum us³ug wspólnych), koszty utrzymania komunikacji miejskiej bêd¹
na poziomie ok. 200 tys. z³ przy 100 tys. km przejechanych rocznie.
Gdyby nie CUW, koszt utrzymania komunikacji wynosi³by ponad 500
tys. z³ rocznie, g³ównie ze wzglêdu na zwiêkszone zatrudnienie.
Dziêki komunikacji uda³o nam siê spi¹æ miasto. Czêsto sprawdzam, kto jeŸdzi komunikacj¹ i w jakim celu. JeŸdzimy dopiero miesi¹c, ale ju¿ mo¿na zauwa¿yæ, ¿e komunikacja s³u¿y mieszkañcom.
Ludzie je¿d¿¹ na zakupy, do lekarza, m³odsi na trening pi³ki no¿nej,
inni do pracy, na zabiegi, w odwiedziny do rodziny, koœcio³a.
Oczywiœcie, bêdziemy modyfikowaæ rozk³ady jazdy. Wp³ynê³o pismo od pañ pracuj¹cych w hotelach, ¿e trzeba uruchomiæ jeszcze jeden
autobus o godz. 2000. Mieszkañcy Krobicy chc¹ aby autobus zatrzymywa³ siê przy szkole w Krobicy, niestety, samorz¹d Mirska nie wyrazi³
zgody na ten przystanek. Równie¿ kurs autobusu o 600 rano powinien
byæ w drug¹ stronê, czyli ze Œwieradowa przez Czerniawê, Pobiedn¹,
Or³owice do Œwieradowa (obecnie jedzie odwrotnie - przez Or³owice
do Czerniawy), wtedy takie rozwi¹zanie pozwoli, aby nasz autobus
przyjecha³ na godzinê 700 na przystanek przy ulicy Wyszyñskiego. Wówczas wiêkszoœæ podró¿nych zd¹¿y³aby do pracy na rann¹ zmianê, inni
zaœ mieliby szansê wsi¹œæ do autobusów do Wroc³awia i Lubania, które
maj¹ odjazd w³aœnie o tej porannej godzinie.
Pe³ne przy³¹czenie siê Mirska do projektu komunikacyjnego wzmocni³oby ca³e przedsiêwziêcie - poprzez lepszy dostêp do rynku pracy
i nowych atrakcji turystycznych. Bêdziemy jeszcze namawiaæ radnych
Mirska do przeprowadzenia testów w swojej gminie i wiêkszego udzia³u w projekcie. Turyœci ze Szklarskiej prosz¹, aby autobus doje¿d¿a³ do
kolei gondolowej, bo teraz musz¹ spod Biedronki iœæ pieszo.
Du¿o osób pyta, kiedy bêdziemy woziæ rowery? Proszê jeszcze
o chwilê cierpliwoœci. Jeszcze za wczeœnie na oceny, czy projekt komunikacji miejskiej idzie w dobrym kierunku. Na pewno wiemy, ¿e pojazd
jest za ma³y. Zdarza siê, ¿e nie zabiera wszystkich z przystanków. Dlatego zakupimy jeszcze dwa autobusy: 40- i 60-osobowe, aby dostosowaæ siê do sezonu turystycznego.
Uwa¿am, ¿e komunikacja miejska jest naszym du¿ym osi¹gniêciem, powinniœmy rozwijaæ ten pomys³. Kolejnym pomys³em opartym
na komunikacji miejskiej bêdzie wydanie przewodnika po atrakcjach
turystycznych w oparciu o dostêpn¹ bezp³atn¹ i p³atn¹ komunikacjê.
Nadmieniæ nale¿y, ¿e w Polsce ju¿ kilka miejscowoœci ma bezp³atn¹
komunikacjê miejsk¹ dla wszystkich, wiêc nasza inicjatywa nie jest
czymœ ca³kiem nowatorskim.
Autobus w ci¹gu dniu pracy emituje tyle spalin co 10 samochodów, czyli ka¿dy pasa¿er powy¿ej dziesiêciu dzia³a ju¿ korzystnie na
rzecz œrodowiska. Po roku mo¿na wyci¹gn¹æ wnioski i powiedzieæ co
dalej.

SINGLETRACKI
DO PRZODU
Otrzymaliœmy informacjê, ¿e nasz wspólny polsko-czeski projekt
(Œwieradów - £aŸnie Libverda) przeszed³ ocenê merytoryczn¹ i s¹
ogromne szanse otrzymania dofinansowania do budowy kolejnych
kilometrów singletracków. Po naszej stronie bêdzie to ponad. Byæ
mo¿e jeszcze w tym roku rozpoczniemy budowê.
Œcie¿ki rowerowe, to dla nas wa¿ny projekt turystyczny. Prawie 40
tysiêcy rowerzystów korzysta w sezonie z singletracków. Bêdziemy konsekwentnie rozwijaæ sieæ œcie¿ek i infrastrukturê oko³orowerow¹.

KOLEJNE WNIOSKI
UNIJNE
Do 18 lipca sk³adamy wniosek o dofinansowanie rozbudowy oczyszczalni œcieków w Œwieradowie-Zdroju i rozbudowê wodoci¹gu i kanalizacji wzd³u¿
ulicy Nadbrze¿nej. Wartoœæ
inwestycji wyniesie ponad
14 mln z³, a dofinansowanie do tej inwestycji mo¿e
siêgn¹æ 75 proc.
Roland Marciniak
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Ciszej tam!
Op³atê za zagospodarowanie odpadów komunalnych nale¿y wnosiæ bez wezwania (nie
bêd¹ wystawiane ¿adne decyzje, faktury itp.)
na rachunek w³asny Gminy o numerze:

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

do 15 ka¿dego miesi¹ca. W tytule przelewu nale¿y podaæ: imiê i nazwisko oraz adres nieruchomoœci,
której wp³ata dotyczy; okres, za który op³acamy odbiór œmieci (miesi¹c lub kilka miesiêcy).
Wielokrotnie na tych ³amach przypominaliœmy, ¿e zaœmiecanie przestrzeni
ma wiele aspektów, jest interdyscyplinarne, my sami zaœ doœæ czêsto nie zdajemy sobie sprawy z tego, ¿e postrzegana przez nas rzeczywistoœæ jest w³aœnie zaœmiecana. Ot, jak choæby na tej
tablicy og³oszeñ, której zdjêcie zrobiono tydzieñ temu - czyli na pocz¹tku
lipca!
Tablica stoi przy ul. Górskiej naprzeciw Lewiatana, jest podzielona
na czêœæ ogólnodostêpn¹ - otwart¹,
i gminn¹ - za szk³em, zamykan¹ na
klucz. Mo¿na by wysnuæ wniosek,
¿e urzêdnik lub osoba przez samorz¹d upowa¿niona, ma za zadanie
wieszaæ tam aktualne og³oszenia
i zdejmowaæ te zdezaktualizowane.
Tymczasem co zauwa¿amy za
szk³em? U góry og³oszenie o tym,
¿e sk³adanie ankiet w sprawie strategii rozwoju miasta up³ywa z koñcem lutego, poni¿ej obok siebie dwa
repertuary filmowe „Izerskiej £¹ki”
z marca i kwietnia, zaœ po prawej jakby zamykaj¹ce cykl miesiêczny og³oszenie o sesji rady zwo³anej na
18 maja. I nic bardziej bie¿¹cego.
Gdyby osoba wieszaj¹ca zawiadomienie o majowej sesji zada³a
sobie choæ minimum trudu i zdjê³a
nieaktualne og³oszenia z lutego,
marca i kwietnia, by³oby mniej powodów do tej niezamierzonej ironii.
Ale nie zdjê³a i ironiczny rzut oka na
zaœmiecone miasto pozostaje w
mocy. (aka)

Harmonogram odbioru odpadów
komunalnych - lipiec/sierpieñ 2016

Poniedzia³ek

Wtorek

Œroda

Czwartek

Pi¹tek

GODZINY OTWARCIA PSZOK

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

Œwieradowskie doœwiadczenia
z kontenerami na odzie¿ mieliœmy
nienajlepsze, jako ¿e ¿adna wskazana firma nie poczuwa³a siê byæ
w³aœcicielem pojemników, które
rdzewia³y i powoli zmienia³y siê
w lokalne miniwysypiska œmieci.
W koñcu wyl¹dowa³y tam, gdzie od
dawna by³o ich miejsce, czyli na
PSZOK-u.
Niedawno w mieœcie kontenery
znów siê pojawi³y, jeszcze estetyczne, solidnie zamkniête, z czytelnymi informacjami o przeznaczeniu
i o nadzorze w³aœcicielskim - PCK
Wroc³aw. Widoczny na zdjêciu pojemnik jest jednym z kilku, które stanê³y w ró¿nych miejscach, a ten akurat znajduje siê przy ul. Wyszyñskiego (mo¿e lokalizacja jest pechowa,
doœæ powiedzieæ, ¿e co pewien czas
jest wywracany).
Kilkakrotnie telefonicznie usi³owaliœmy namówiæ wroc³awskie PCK
do przys³ania informacji o tym choæby, co dzieje siê potem z wrzucanymi do pojemników darami i jak czêsto kontenery bêd¹ opró¿niane niestety, bez odzewu, Pozostaje jedynie mieæ nadziejê, ¿e kontenery
nie skoñcz¹ tak, jak ich poprzednicy. (aka)

Ma

29 kwietnia og³oszono przetarg
na „Usuwanie skutków powodzi
z 2011 roku poprzez realizacjê ni¿ej wymienionego zadania: Odbudowa nawierzchni drogi wraz
z systemem odwodnienia ul. Stra¿ackiej (km 0+420 - 0+640)”
16 maja dokonano otwarcia
dwóch ofert nades³anych przez firmy: Jeleniogórskie Przedsiêbiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.
(321.508,05 z³) i Przedsiêbiorstwo
Robót Drogowych Sp. z o.o. z Ja³owca (326.910,38 z³).
14 czerwca podpisano umowê
z JPRD, które na wykonanie ca³oœci zadania ma czas do koñca wrzeœnia, ale nawet po zejœciu firmy
z budowy pozostanie nadal niezrobiony 150-metrowy odcinek drogi
le¿¹cy w granicach gm. Mirsk.
15 czerwca og³oszono przetarg
na „Pe³nienie us³ug eksperta zewnêtrznego wspomagaj¹cego opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej
Œwieradów-Zdrój na lata 20162023, w ramach projektu realizowanego przez Województwo Dolnoœl¹skie pn. PRZYGOTOWANIE
PROGRAMÓW REWITALIZACJI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA DOLNOŒL¥SKIEGO”.

23 czerwca dokonano otwarcia
dwoch ofert: od EU-CONSULT Sp.
z o.o. z Gdañska (17.200 z³) i BEST
CONSULTING PLUS Sp. z o.o.
(11.056,47 z³) z Piekar Œl. Umowê
z firm¹ ze Œl¹ska podpisano 29
czerwca, z terminem jej obowi¹zywania (wstêpnie) do koñca sierpnia br.
17 czerwca og³oszono przetarg
na „Bankow¹ obs³ugê bud¿etu
Gminy Miejskiej Œwieradów-Zdrój
i jej jednostek organizacyjnych”,
z terminem sk³adania ofert do 20 lipca. Wybrany bank bêdzie gminê
obs³ugiwaæ przez 4 najbli¿sze lata,
pocz¹wszy od po³owy paŸdziernika br.
23 czerwca og³oszono przetarg
na „Dostawê soli drogowej z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2016/
2017 na potrzeby Gminy Miejskiej
Œwieradów-Zdrój, wraz z transportem”. Zamówienia opiewa na 1.500
ton soli dostarczonej do magazynów na PSZOK-u.
4 lipca po otwarciu ofert okaza³o siê, ¿e swe oferty z³o¿y³y 3 firmy:
DS Sp. z o.o. z Wroc³awia (442.800
z³), Kopalnia Soli „K³odawa” SA
(448.335 z³) oraz HALIT Sp. z o.o.
z Polkowic (396.675 z³). (opr. aka)

Dobrze rokuj¹ca zbitka wielu szóstek
Przybli¿anie
Szklarskiej Porêby

Fot. Damian Zaj¹c
Od lewej: Zbigniew Rejman, Jan Franas i Jan Chajlo - pierwsi pasa¿erowie
miejskiego autobusu w jego inauguracyjnym kursie.

Warto zapamiêtaæ tê datê i czas - 16.06.2016 o godz.
6 rano w swój pierwszy kurs ruszy³ œwieradowski autobus,
który zainaugurowa³ dzia³alnoœæ Komunikacji Miejskiej.
Oby ta zbitka wielu szóstek
w dacie i godzinie otwarcia by³a
dobr¹ wró¿b¹! Musi min¹æ trochê
czasu, by móc pokusiæ siê o pierwsze wnioski, propozycje zmian czy
próby sprostania sp³ecznym oczekiwaniom.
Na pewno rewolucyjnym posuniêciem by³o weekendowe wprowadzenie kursów do Szklarskiej Porêby, który to kierunek po wycofaniu
siê PKS Turek zosta³ boleœnie osierocony.
Przede wszystkim nasz autobus
zgrywa siê z kolej¹ izersk¹, jako ¿e
dowozi pasa¿erów na stacjê PKP

w Szklarskiej o 1112, a ju¿ o 1129 rusza poci¹g do Harrachova. Poci¹g
z powrotem jest o 1621, a o 1652 podje¿d¿a bus i odwozi wszystkich do
Œwieradowa.
(aka)
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Tutaj ptasie radio w brzozowym gaju
Nadajemy audycjê z ptasiego kraju
20 czerwca o godz. 11.00 w Chacie Drwala przy siedzibie Nadleœnictwa Œwieradów
odby³a siê uroczystoœæ rozdania nagród
w konkursie plastycznym „Podró¿niczek ptak wêdrowny”, organizowanym przez
Szko³ê Jêzyków Obcych „Podró¿niczek"
i Nadleœnictwo Œwieradów, przy patronacie
Prezydenta Rzeczpospolitej Ptasiej u Ujœcia
Warty - Henryka Radowskiego.

gielczyk; II - Nikola Szukiewicz (równie¿ laureatka nagrody specjalnej Prezydenta Rzeczpospolitej Ptasiej); III - Natalia Dziewit.
M³odzie¿: I – Kacper Fabiœ; II – Aleksandra Jañczyk; III – Kamila Cybulska.
Doroœli: I – Iwona Obrêbska; II – Joanna
£ukacz; III – El¿bieta Kar³owicz-Ptak.
Wyró¿nienia: Julia Kleszcz (m³odzie¿),
Justyna ¯uk, Martyna Œliwiñska, Karolina

50 lat temu...
W niedzielê 26 czerwca w koœciele œw.
Józefa Obl. NMP w Œwieradowie-Zdroju odby³a siê niecodzienna uroczystoœæ. Ks. pra³at W³adys³aw Dziêgiel – senior w naszej
parafii – prze¿ywa³ jubileusz 50-lecia przybycia do Œwieradowa i objêcia funkcji proboszcza tutejszej parafii, 59. rocznicê przyjêcia œwiêceñ kap³añskich oraz swoje imieniny.
W Mszy œw. dziêkczynnej uczestniczyli
przedstawiciele w³adz samorz¹dowych,
Uzdrowiska, Nadleœnictwa, MZS, Ko³a Sybiraków, Ko³a Pszczelarzy, Ko³a £owieckiego
„Wieniec”, harcerki, LSO, rodzina oraz wierni.
Pójdê za Tob¹ –
skaza³eœ mnie Panie
na s³u¿bê zbyt wielk¹
czy jej podo³am
czy wystarczy wiary...”

- przy tych s³owach zatrzyma³ siê kaznodzieja – ks. Franciszek – spogl¹daj¹c na minione lata kap³añstwa i pobytu w Œwieradowie Dostojnego Jubilata.
Idê za Tob¹, Panie, bo potrzebny jestem,
bym rozsiewa³ serce...
bo potrzebny jestem, bym zapala³
œwiat³o w mrokach zw¹tpienia...
Idê z nadziej¹, ¿e Ciebie, Panie,
nie zabraknie na tej drodze,
która jeszcze przede mn¹...
Zwieñczeniem dziêkczynnej Mszy œw.
by³y serdecznoœci i sk³adane ¿yczenia wraz
z piêknym prezentem – ozdobnym prawdziwym ulem, darem przedstawicieli instytucji
naszego miasta.
Po zakoñczonych uroczystoœciach zaproszeni goœcie udali siê na wspólne obiadowe
spotkanie w restauracji Park-Hotelu.
ks. Franciszek

Fot. Tomasz Chmielowiec

Wybór by³ naprawdê ciê¿ki,
ale ostatecznie uda³o nam siê
wybraæ 20 najpiêkniejszych prac
w 5. kategoriach wiekowych, przyznaliœmy równie¿ 5 wyró¿nieñ.
Nades³ane prace zaskakiwa³y
nas pomys³owoœci¹, jak i czêsto
ciekaw¹ technik¹ realizacji tematu konkursu.
LAUREACI:
Przedszkolaki: I - Lila Zgliñska; II - Zosia Krzcot; III - Szymon ¯y³kiewicz.
Klasy I-III: I - Bart³omiej
Smusz; II - Lena Mazurkiewicz; III
- Sergiusz Remez.
Klasy IV-VI: I - Ignacy Krê-
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Zosia Krzcot przy nagrodzonych pracach - jej dzie³o to ten
ptaszek z walizk¹ w dziobie.
Szczyrbu³a, Julia Kreis (wszystkie z klas IVVI).
Wszystkim laureatom jeszcze raz serdecznie gratulujemy i ¿yczmy dalszych sukcesów.
Relacjê z przebiegu spotkania wraz z zdjêciami prac zamieszczone s¹ na Facebooku
Nadleœnictwa Œwieradów oraz na stronie szko³y - www.podrozniczek.eu

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

Jest w orkiestrach dêtych jakaœ si³a
(i bynajmniej ich dziœ nie brakuje)
W sobotê 2 lipca w Œwieradowie odby³ siê Wojewódzki Przegl¹d Orkiestr Dêtych organizowany
przez Oddzia³ Dolnoœl¹ski Polskiego Zwi¹zku Chórów i Orkiestr
Orkiestr.. Stowarzyszenie to od ubieg³ego
roku ma swoj¹ siedzibê w Olszynie, a prezesem
(jak równie¿ inicjatorem Przegl¹du) jest Andrzej
Drozdowicz.
Imprezê zorganizowano we wspó³pracy ze Starostwem
Powiatowym w Lubaniu, Urzêdem Miasta Œwieradów-Zdrój
i Urzêdem Miejskim w Olszynie, a jej celem by³a popularyzacja polskiej muzyki, podtrzymanie tradycji konkursów orkiestr dêtych w Œwieradowie oraz aktywizacja spo³eczeñstwa.
Do konkursu zakwalifikowa³o siê 7 zespo³ów, które walczy³y o wygran¹ w trzech kategoriach: orkiestry ma³e - do 25
muzyków, œrednie - do 35, i du¿e – powy¿ej 35 instrumentalistów. Wystêpy ocenia³o jury w sk³adzie: Pawe³ Okienko –
dyrektor PSM I st. im. Oskara Kolberga w Lubaniu, £ukasz
Bukowiec – emerytowany kapelmistrz orkiestry £u¿yckiego
Oddzia³u Stra¿y Granicznej w Lubaniu, i Adam Dudzik –
kapelmistrz Orkiestry Wojskowej Garnizonu Warszawa stacjonuj¹cej w ¯aganiu.
O wygran¹ walczy³y: Orkiestra Miejska z Dzier¿oniowa,
O³awska Orkiestra Dêta, Orkiestra OSP w Kwielicach, Orkie-

Cieszy fakt, ¿e do orkiestr dêtych garnie siê m³odzie¿, choæ przecie¿ umiejêtnoœæ gry np. na tr¹bce to dla nich
nie lada wyzwanie.

stra KGHM ZG Polkowice-Sieroszowice, Orkiestra
KGHM ZG Lubin, Orkiestra PGE Elektrowni Turów
oraz Orkiestra Reprezentacyjna Miasta i Gminy Olszyna. Jurorzy oceniali koncert sceniczny, w którym
przedstawiano 5 zg³oszonych utworów, oraz czêœæ
marszowo-paradn¹, charakterystyczn¹ dla orkiestr
dêtych.
W poszczególnych kategoriach (od ma³ej) zwyciê¿y³y: Orkiestra Reprezentacyjna Miasta i Gminy
Olszyna, Orkiestra Dêta OSP w Kwielicach oraz Orkiestra KGHM ZG Lubin (du¿a). Nagrodê specjaln¹
przyznano Orkiestrze PGE Elektrowni Turów. Wyró¿niono tak¿e muzyków solistów i grupy muzyczne, wœród nich kwintet dêty z Olszyny. Olszyñska
orkiestra zdoby³a ponadto Puchar Prezesa Polskiego Zwi¹zku Chórów i Orkiestr dla najlepszej orkie-

stry marszowo-paradnej zyskuj¹c 29 z 30 mo¿liwych do zdobycia punktów.
Zwyciêzcom wrêczono puchary - ufundowane
przez Starostwo Powiatowe - oraz instrumenty dête,
które zasponsorowa³ organizator, czyli Oddzia³ Dolnoœl¹ski PZCHiO. Zdobywcy kolejnych miejsc otrzymali sprzêt techniczny oraz bony na naprawê instrumentów, które ufundowa³ Serwis Instrumentów Dêtych Puzonik.pl z Myœlenic.
Do Œwieradowa przyjecha³ równie¿ doskona³y
muzyk Sebastian Steæ – saksofonista i w³aœciciel
firmy Yago-Music Poland z Krzeszowic k. Krakowa,
który prezentowa³ sprzêt orkiestrowy i przeprowadza³ konsultacje dla instrumentalistów.
W finale imprezy wyst¹pi³ Chór „Lutnia” z K³odzka. (AD)
Zdjêcia Pawe³ Markuszewski

Bookcrossing, czyli uwalnianie ksi¹¿ek

Poprzedzaj¹ce maszeruj¹c¹ orkiestrê ma¿oretki podrzucaj¹ce tzw. batonami s¹ niezwykle widowiskowym elementem ka¿dej parady. Poni¿ej przemarsz orkiestry deptakiem zdrojowym.
„Izerka” ju¿ od paru lat tê ideê rozpowszechnia zarówno wœród lokalnych czytelników, jak te¿ przyjezdnych, przebywaj¹cych
na kuracji lub na urlopie. Uwa¿amy, ¿e ka¿da promocja ksi¹¿ki zas³uguje na uwagê
i jest warta rozpowszechniania.
W tym roku 16 czerwca w Dniu Œwiêta
Wolnych Ksi¹¿ek „Izerka” uwalnia³a ksi¹¿ki
przed wejœciem do biblioteki. Ka¿dy spaceruj¹cy ulic¹ móg³ podejœæ i zatrzymaæ siê przy
ksi¹¿kach, a wykonane tabliczki „WeŸ sobie
ksi¹¿kê” oraz cytaty o ksi¹¿kach zachêca³y,
aby na chwilê przystan¹æ przy pó³kach.
Bookcrossing przyczynia siê do promo-

cji czytelnictwa i placówki, a czytelnicy mog¹
znaleŸæ tytu³y ksi¹¿ek, które ich interesuj¹,
i zabraæ ze sob¹ bezp³atnie.
Nas, bibliotekarzy to cieszy, gdy¿ bookcrossing powoduje, ¿e ksi¹¿ki s¹ obecne w
przestrzeni publicznej i staj¹ siê okazj¹ do
czytania. Dziêki naszej akcji uda³o siê uwolniæ ponad 400 ksi¹¿ek.
Tak nam siê spodoba³o to uwalnianie ksi¹¿ek, ¿e pozostawi³yœmy na noc wiele œwietnych tytu³ów, z zaproszeniem „WeŸ sobie
ksi¹¿kê”. Rano, po niedzieli, z wielk¹ radoœci¹ odnotowaliœmy fakt, ¿e wiêkszoœæ ksi¹¿ek zosta³a uwolniona. (KP)

Piknik Teatralny pod Chmurk¹
Aktorzy przebrani za piratów i pirackie dekoracje zrobi³y na dzieciach wra¿enie. Od razu,
podzielone na dru¿yny, przyst¹pi³y do wspó³zawodnictwa; gra³a muzyka, nie oby³o siê bez
przeci¹gania liny, rzutów pi³eczk¹, pirackich
zagadek, najwiêksz¹ zaœ frajdê mia³y przy tañcu „kaczuszki” oraz zbijaniu rêk¹ kolorowych
mydlanych baniek.
Dzieci podziêkowa³y brawami, a ich miny
i uœmiech wskazywa³y, ¿e by³ to udany piknik przy piêknej wakacyjnej pogodzie. (KP)

Wiêkszoœæ orkiestr zagra³a na tarasie (przy panuj¹cym upale, przed którym widzowie chowali
siê do hali), potem wzmagaj¹cy siê wiatr i deszcz wygoni³y zespo³y pod dach.

Izerka po raz pierwszy zorganizowa³a
„Piknik Teatralny pod Chmurk¹” - 4 lipca
od godz. 1000 do 1300 dzieci œwietnie siê bawi³y z aktorami z „Maski” z Krakowa, którzy zaprezentowali przedstawienie promuj¹ce czytelnictwo oraz spotkanie z piratami.
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„...nutki bajkowe, nutki jazzowe, lecz najpiêkniejsze
s¹ nutki HARFOWE...” - Agata Angelika, „Cudny Sen”

Na strunie
czerniawskiej
Gdy w maju wyst¹pi³a na scenie w hali spacerowej i zagra³a
kilka utworów na harfie (przy okazji koncertu poznañskich muzyków-lekarzy
ków-lekarzy,, którzy uczcili pamiêæ
Krzysztofa Komedy), nazwa³em j¹
pó³krwi czerniawiank¹, bo w Czerniawie ma babciê i dziadka. Nie
minê³o kilka tygodni i okaza³o siê,
¿e Agata Angelika Rzoska ju¿ jest
œwieradowiank¹ i Dolnoœl¹zaczk¹
pe³n¹ gêb¹, jako ¿e studiuje na
wroc³awskiej Akademii Muzycznej.
Agata Angelika zosta³a œwieradowiank¹ z mi³oœci do „Czerniawskiego
domu” i z zami³owania do wsi, do kwiatów, sadu, ³¹k, lasu... Zosta³a czerniawiank¹, bowiem ju¿ jako dziewczynka
postanowi³a, ¿e jak tylko osi¹gnie pe³noletnoœæ, zamieszka w domu swoich dziadków, wokó³ którego stworzy piêkny ogród
i bêdzie hodowaæ kózki. Pokocha³a bowiem kozy, które nawet sama potrafi wydoiæ!
Pani Anna, babcia Agatki, to rodowita krakowianka, której spodoba³y siê
Góry Izerskie i przeprowadzi³a siê do Czerniawy. Hoduje tu piêkne stadko kózek
oraz prowadzi skromn¹ agroturystykê pod
nazw¹ Ekozagroda „Paloma”. Pamiêta, ¿e
wnuczka zawsze lubi³a ogród i kózki, ale
wieczorami rozk³ada³a bêbenki jak perkusjê, œpiewa³a i pisa³a wiersze.
Jak twierdzi sama artystka, wszystkie
jej wierszyki powsta³y w Czerniawie.

W 2009 r. Agata Angelika
wyda³a pierwszy tomik
swoich wierszy „Promyczki Uœmiechu”, a dwa
lata póŸniej tomik „Cudny Sen”.
Sport te¿ lubi³a, wiêc
chodzi³a do klasy o profilu p³ywackim. Sport da³
jej nie tylko zdrowie fizyczne, ale tak¿e
niezbêdny ka¿demu muzykowi „hart ducha”.
W wieku 12 lat, zanim zosta³a uczennic¹ szko³y muzycznej w klasie fortepianu, wyœni³a harfê i pragnienie zostania
harfistk¹ zdominowa³o jej ¿ycie muzyczne. Tak zaczê³a siê jej przygoda z instrumentem opiewanym ju¿ przez staro¿ytnych poetów. Dwa lata jeŸdzi³a do Cieszyna na lekcje harfy u wspania³ej nauczycielki Ewy Jaœlar-Walickiej. Bêd¹c
w gimnazjum przesz³a pomyœlnie przes³uchania do M³odej Muzycznej Akademii na Katowickiej AM, do klasy harfy
wybitnego pedagoga, œwiatowej s³awy
harfistki, prof. Helgi Storck.
Przy wyborze Akademii Muzycznej
mia³a dylemat i z³o¿y³a papiery a¿ na trzy.
Na ka¿dej z uczelni pozytywnie przesz³a
procedury egzaminacyjne, a w krakowskiej nawet otrzyma³a indeks z wyró¿nieniem i tam te¿ rozpoczê³a I rok studiów
w klasie HARFY. Ostatecznie jednak wybra³a AM we Wroc³awiu, gdzie zakoñczy³a w³aœnie pierwszy rok studiów ze œredni¹ ocen 4.9.

Na wakacje zabra³a harfê i przyjecha³a... gdzie¿by indziej, do ukochanej Czerniawy.
Agata Angelika nie ma jeszcze 18 lat,
a jest ju¿ studentk¹ II roku Akademii
Muzycznej! Jak to mo¿liwe, skoro ona
sama do podstawówki posz³a jako 7-latka?
Gdy jako nastolatka uzna³a, ¿e powinna intensywnie rozwijaæ swe umiejêtnoœci harfowe, bo jest to najlepszy czas
na edukacjê muzyczn¹, czas na realizacjê
swoich marzeñ, postanowi³a... „przebiec”
liceum w jeden rok. Niespecjalnie lubi
o tym mówiæ, bo uwa¿a ¿e nic wielkiego
siê nie sta³o, faktem jest, ¿e musia³a stawaæ wielokrotnie przed komisj¹ egzaminacyjn¹, która – przedmiot za przedmiotem, semestr za semestrem – ocenia³a
jej przygotowanie i wiedzê.
Gdy zaliczy³a wszystkie licealne
przedmioty, przyst¹pi³a do matury, któr¹
zda³a œpiewaj¹co i w wieku 17 lat rozpoczê³a wymarzone studia.
Jako licealistka, w roku 2014/2015,
wziê³a udzia³ w koncercie z orkiestr¹ Operacja Muzyka „Tryptyk Rzymski”, a w du-

ecie z altowiolist¹ wygra³a VI Miêdzynarodowy Konkurs Duetów
z Harf¹.
Miêdzy koncertem
w hali spacerowej, zaliczeniem roku na AM, a przyjazdem na
wakacje Agata Angelika zd¹¿y³a wygraæ
w swojej kategorii na miêdzynarodowym
konkursie harfowym we Lwowie.
Siedzieliœmy sobie pod koniec
czerwca w „Palomie”, czeka³em, a¿ Agata
Angelika nastroi harfê, by mi coœ zagraæ.
I zagra³a wariacje na temat arii „Je suis
encore dans mon printemps” op.36 L.
Spohra (1807), utwór wspó³czesny Piotra Mossa „Valse Sentimentale” i „Rokudan” Toshiro Mayuzumi.
W ten oto prosty sposób nadrobi³em sw¹ nieobecnoœæ na majowym koncercie w Domu Zdrojowym, maj¹c nadziejê, ¿e harfistki z Czerniawy, Agaty Angeliki, bêd¹ mogli jeszcze nieraz pos³uchaæ œwieradowscy melomani.
Nasza artystka ju¿ mo¿e pochwaliæ
siê sukcesami harfowymi na konkursach
o zasiêgu miêdzynarodowym. A marze-

nia na przysz³oœæ? Ma dwa, wed³ug niej
bardzo oczywiste marzenia, które pragnie
zrealizowaæ w najbli¿szej przysz³oœci:
- wzi¹æ udzia³ w jednym z dwóch
najbardziej prominentnych konkursów
harfowych na œwiecie - w Izraelu i w USA
– bo có¿ mo¿e byæ bardziej motywuj¹cego, ni¿ d¹¿enie do mistrzostwa w swojej
pasji?
- stworzyæ ogród wokó³ domu w Czerniawie i cieszyæ siê z obcowania z kózkami, bo o tym ju¿ marzy³a dedykuj¹c swój
pierwszy tomik babci i dziadkowi:
Za pola, za ³¹ki, za lasy
Za ogródek, za kwiatki i pyszne obiadki
Za Baja i Reksa, Tygryska i Panterkê
Wróbelka, Zgubê oraz Dzik¹ Tancerkê
Bo przy Was energii mi przybywa
- dedykacja od Agaty Angeliki z tomiku
„Promyczki Uœmiechu”.
Adam Karolczuk

³a”, ariê Stefana z III aktu opery „Straszny
dwór” Stanis³awa Moniuszki (na zdjêciu
z prawej), zaœ w czêœci drugiej, z³o¿onej
z utworów operetkowych i pieœni neapolitañskich - ariê Sou-Chonga z II aktu
operetki „Kraina uœmiechu” Franza
Lehára pt. „Twoim jest serce me”.
Konkurs wygra³ Juan Pablo Dupré
z Chile, do niedawna baryton, któremu
sam Placido Domingo poradzi³, by spróbowa³ œpiewaæ tenorem – i oto efekt!
Jêdrzej – choæ oficjalnie takiej klasyfikacji nie prowadzono – stan¹³by na
podium, a konkretnym wyró¿nieniem
by³o przyznanie mu nagrody specjalnej
ufundowanej przez Stowarzyszenie Mi³oœników Opery i Operetki.

harmonii Dolnoœl¹skiej, u boku Marka
Pijarowskiego wykona³ „Te deum” Brucknera - koncercie otwieraj¹cym nowo wybudowan¹ salê koncertow¹ Akademii
Muzycznej we Wroc³awiu, ponadto
wspó³pracowa³ z najlepszymi orkiestrami w kraju: Sinfonia Varsovia, Filharmonia Wroc³awska, Filharmonia Poznañska, Sinfonia Iuventus, Teatr Wielki
w Poznaniu, Wroc³awska Orkiestra Leopoldinum. Mia³ okazjê wyst¹piæ z najwiêkszymi osobistoœciami polskiej sceny muzycznej: Krzysztofem Pendereckim,
Jerzym Maksymiukiem, Krzesimirem
Dêbskim, Kaj¹ Danczowsk¹ i Januszem
Olejniczakiem, zosta³ te¿ zaproszony na
kursy wokalne prowadzone przez Teresê
¯ylis-Garê, s³awê polskich i œwiatowych
scen operowych.
Teraz mo¿na go pos³uchaæ na deskach teatrów, filharmonii, sal koncerto-

wych ca³ego kraju (rocznie wykonuje
oko³o 120 koncertów) w programie
„Strauss Gala” lub jako jednego z wykonawców Koncertu Trzech Tenorów (pozostali to Aleksander Kruczek z Opery
Narodowej i Tomasz Tracz z opery w Bia³ymstoku). Oby któregoœ dnia zawitali do
Œwieradowa - by³oby to wydarzenie, gdyby przy okazji wiêkszej imprezy na hali
b¹dŸ na stadionie odby³ siê ich koncert
nawi¹zuj¹cy do legendarnych ju¿ wystêpów Pavarottiego, Domingo i Carrerasa,
który przyci¹gn¹³by mieszkañców miasta i regionu i by³by zarazem œwietn¹ promocj¹.
(aka)

Nasz cz³owiek
wœród tenorów
XVIII Wielki TTurniej
enorów
urniej TTenorów
wca w TTeatrze
eatrze
czerwca
odby³ siê 25 czer
Letnim im. H. Majdaniec w Szczecinie (fot.. obok). Udzia³ w nim wziê³o 8 œpiewaków – Chilijczyk, Ukrainiec, Meksykanin, Grek oraz 4 Polaków, w tym – po raz pierwszy –
œwieradowianin Jêdrzej TTomczyk.
omczyk.
Jest on absolwentem wroc³awskiej
Akademii Muzycznej, od lat koncertuje
z Filharmoni¹ Dolnoœl¹sk¹, gra równie¿
w kwintecie Jelonka Brass (wielokrotnie
na scenie zdrojowej w hali spacerowej),
ale przed laty odkry³ w sobie powo³anie
œpiewacze i rozwija ten talent pod okiem
(i uchem) Jolanty ¯murko-Kurzak (która
w Œwieradowie te¿ œpiewa³a podczas jednej z gal operowych), prywatnie mamy
i pedagoga Aleksandry Kurzak, uznawanej za jedn¹ z najwybitniejszych sopranistek na œwiecie.
Jêdrzej ma wiêc za sob¹ piêcioletnie
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doœwiadczenie sceniczne,
a w Szczecinie by³ najm³odszym uczestnikiem
konkursu.
Turniej Tenorów to
miêdzynarodowy pojedynek na g³osy i jedno
z najbardziej oczekiwanych wydarzeñ artystycznych sezonu. G³ówna idea
tej imprezy pozosta³a niezmienna - œpiewacy rywalizowali o wzglêdy publicznoœci, która nagradza³a wykonawców symboliczn¹ ró¿¹. Wygrywa³ ten, którego
publicznoœæ obdarzy³a najwiêksz¹ liczb¹
kwiatów.
Ka¿dy z ok. 3 tys. widzów, którzy tamtego wieczoru zasiedli w amfiteatrze, dosta³ ró¿ê przy wejœciu, a po koncertowej
rywalizacji dwórki zbiera³y kwiaty do koszów z wypisanymi nazwiskami wykonawców.
Przygotowania do wystêpów trwa³y
a¿ cztery dni, pocz¹wszy od prób muzycznych z pianist¹, dyrygentem i re¿yserem ca³ego przedsiêwziêcia, zaœ na
koncercie œpiewakom towarzyszy³a orkiestra, chór i balet Opery Szczeciñskiej.
W pierwszej czêœci, w której œpiewacy zaprezentowali siê w repertuarze operowym, Jêdrzej zaœpiewa³ „Cisza doko-

J. Tomczyk debiutowa³ pod dyrekcj¹
maestro Kazimierza Korda, wykonuj¹c
dzie³o W. A. Mozarta „Requiem” w Fil-

Tekstem o „Malinowym Dworze” redakcja rozpoczê³a przed
dwoma miesi¹cami cykl prezentuj¹cy œwieradowsk¹ bazê zabiegow¹ - lecznicz¹ i SPA - w hotelach i sanatoriach. Nie bez
powodu, jak siê bowiem okazuje, mieszkañcy maj¹ doœæ nik³¹
wiedzê o ofertach tych obiektów, które przedstawimy w kolejnych numerach „Notatnika”. Dziœ - „Bia³y Kamieñ”.

Rewolucja
bez skalpela
Hotel & Medi-SPA Bia³y Kamieñ **** w Œwieradowie-Zdroju
oferuje nie tylko zabiegi kosmetyczne, lecz tak¿e zabiegi medycyny estetycznej i rehabilitacyjne.
Na pewno jedn¹ z atrakcji hotelu jest
basen (fot. poni¿ej) dostêpny codziennie od godz. 800 do 2200 (2 razy w tygodniu od 1000 z uwagi na sprz¹tanie).

W cenie biletu (50 z³ dla doros³ych, 25 z³
dla dzieci do lat 12) jest 2-godzinny pobyt w ca³ej strefie Wellness (panoramiczny basen, brodzik dla dzieci, sauna sucha z aromaterapi¹, sauna parowa, jacuzzi solankowe, igloo lodowe, tepida-

rium solankowe z minitê¿ni¹ soln¹, pla¿a basenowa, jacuzzi zewnêtrzne).
Amatorów kosmetycznych nowinek
powinna zainteresowaæ oferta Instytutu
Anti Aging WellU znajduj¹cego siê
w Hotelu (pierwszego w Polsce), którego program skupia siê przede wszystkim
na odwracaniu biegu zegara biologicznego przy pomocy produktów opartych

do produkcji kolagenu i elastyny. S¹ pomocne w walce z przebarwieniami – rozjaœniaj¹ i wyrównuj¹ koloryt skóry. Efektem ich zastosowania w kosmetyce jest
sprê¿yste cia³o, wype³nienie bruzd i nierównoœci, a tak¿e zapobieganie wiotczeniu skóry. Uporz¹dkowana struktura wody
nano- i heksagonalnej, stanowi istotê nawil¿ania i codziennej pielêgnacji, dziêki
zdolnoœci przenikania do ka¿dej, nawet
uszkodzonej komórki skóry.
Fundamentem kosmetyków stosowanych w Instytucie jest Biopeptide Complex, tzw. in¿ynier kolagenu w skórze, stawach, koœciach i wszystkich narz¹dach
naszego cia³a. Jest to najlepsza alternatywa dla skalpela, m¹dra i œwiadoma inwestycja w zdrowie i urodê. To idealne
rozwi¹zanie na problemy ze skór¹, paznokciami, w³osami a tak¿e koœæmi, stawami czy os³abion¹ odpornoœci¹. Recepta
na d³ugie, pe³nowartoœciowe ¿ycie a zarazem efekt d³ugoletniej pracy z prof. Andrzejem Frydrychowskim, autorem metody pozyskiwania bioaktywnego kolagenu oraz wielu innych patentów. Od 2003
roku prof. Frydrychowski jest czynnie
zwi¹zany z WellU jako Przewodnicz¹cy
Rady Naukowej, dziêki czemu jako jedyna firma na œwiecie WellU posiada patent pozyskiwania bioaktywnego kolagenu i peptydów rybich.
Wszytko to razem wziête brzmi niezwykle zachêcaj¹co dla pañ, ale zabieg
ten jest polecany tak¿e dla panów (którzy
korzystaj¹ z niego coraz czêœciej).
„Sekret Wiecznej M³odoœci” trwa 60
minut i kosztuje 320 z³.
Innym zabiegiem wartym polecenia
erapia Manujest „Ortopedyczna TTerapia
alna Kaltenborn i Evjenth”.
Okreœlenie „terapia manualna” oznacza dos³ownie leczenie rêczne. Podstawowe za³o¿enie tego sposobu terapii

Zabieg pod nazw¹ „Pomarañczowy Gaj”, wsparty dzia³aniem alg brunatnych.
niêcia, mrowienia, drêtwienia koñczyn;
bocznych skrzywieñ krêgos³upa (skoliozy); innych schorzeñ ortopedycznych wymagaj¹cych postêpowania rehabilitacyjnego.
Sesja terapii manualnej trwa od 30
do 45 minut i kosztuje 90 z³.
„Deep Face Peeling” - to po-

na naturalnych sk³adnikach i ekstraktach.
Sztandarowy zabieg Instytutu to „Sekret Wiecznej M³odoœci” i jest to ju¿
œwiat technologii XXI w. Stosowane
w zabiegu peptydy maj¹ w³aœciwoœci energetyzuj¹ce – pobudzaj¹ komórki skóry

„Sekret Wiecznej M³odoœci”, czyli tytu³owa rewolucja bez skalpela, zabieg polecany
tak¿e panom (i coraz chêtniej przez nich wybierany).
wskazuje, i¿ przyczyn¹ pierwotn¹ i najwa¿niejsz¹ zaburzeñ czynnoœciowych jest
upoœledzenie ruchu œlizgowego w stawie. Dolegliwoœci s¹ z regu³y spowodowane zaburzeniami czynnoœciowymi, których wczesne leczenie mo¿e zapobiegaæ
póŸniejszym, dalszym patologicznym
zmianom strukturalnym.
Terapia manualna obejmuje wszystkie manualne techniki diagnostyczne
i terapeutyczne w obrêbie krêgos³upa oraz
stawów obwodowych, s³u¿¹ce do wykrywania i leczenia tych zaburzeñ.
Znajduje ona zastosowanie w leczeniu wielu dolegliwoœci narz¹du ruchu,
a w szczególnoœci: dolegliwoœci bólowych krêgos³upa i stawów obwodowych
bêd¹cych nastêpstwem zmian zwyrodnieniowych czy pourazowych; dyskopatii;
dolegliwoœci typu migrenowego; cierp-

wierzchniowy peeling, stanowi¹cy po³¹czenie dwóch rodzajów kwasu; migda³owego i pirogronowego. Efektem dzia³ania jest wyrównanie powierzchni oraz
kolorytu cery, redukcja drobnych zmarszczek, zmniejszenie objawów tr¹dziku, redukcja ³ojotoku, zwê¿enie rozszerzonych
porów oraz ogólna poprawa kondycji skóry.
Czas zabiegu - 40 minut, cena - 230
z³.
Kolejna propozycja to „Pomarañczowy Gaj”.
Gaj” Okazuje siê, ¿e pomarañcza to prawdziwy wojownik przeciwko
cellulitowi. Peeling poza ni¹ zawiera tak¿e algi brunatne Sculptosane oraz Kalpariane, które skutecznie wyg³adzaj¹ skórê, blokuj¹ zaleganie t³uszczu w komórkach i przeciwdzia³aj¹ powstawaniu rozstêpów. Nastêpnie wykonywana jest ¿elo-

wa maska z dodatkiem pantenolu, kasztanowca i kolagenu morskiego, odpowiedzialna za dog³êbne nawil¿enie i uelastycznienie skóry.
Rytua³ pielêgnacyjny trwa 70 minut
(z masa¿em relaksacyjnym - 100 min.)
i kosztuje 280 z³ (350 z³).
Z innych zabiegów wymieniæ mo¿na
jeszcze:
- „Kropla Rosy” - pielêgnacja
skóry twarzy silnie regeneruj¹ca naskórek, korzystnie wp³ywa na zmniejszenie
gry naczyniowej, ³agodzi zmiany w dermatozach, takich jak atopowe zapalenie
skóry, ³ojotokowe zapalenie skóry, tr¹dzik zwyk³y i ró¿owaty. Kwas laktobionowy dziêki swoim w³aœciwoœciom mo¿e
mieæ równie¿ zastosowanie w pielêgnacji skóry dojrza³ej, z oznakami starzenia
siê.
Czas zabiegu - 60 minut, cena - 260
z³.
- „Biopeptydowa Ceremonia” dziêki zawartoœci biopeptide complex
i naturalnego kolagenu skóra zostanie
b³yskawicznie wzmocniona i wyg³adzona. Zabieg zosta³ wzbogacony rewolucyjn¹ substancj¹ - Regestrilem - której
skutecznoœæ w walce z niedoskona³oœciami skóry zosta³a udowodniona w licznych badaniach naukowych. Œwietnie redukuje rozstêpy, a tak¿e skutecznie zapobiega powstawaniu nowych.
Dodatkowo zawartoœæ allantoiny,
mas³a shea, kwasu hialuronowego, witaminy E i oleju z awokado spowalnia proces starzenia siê skóry, chroni j¹ przed
negatywnym dzia³aniem wolnych rodników, zatrzymuj¹c m³odzieñczy wygl¹d
i zdrowy koloryt na d³u¿ej.
Godzina tej ceremonii kosztuje 340
z³ (z masa¿em 90 minut i 440 z³)
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W ³añcuchu ludzi dobrej woli
Placówki opiekuñczo-wychowawcze, które ulokowano
w dawnym obiekcie Stra¿y Granicznej na przejœciu Czerniawa/Nowe Miasto, pierwszych podopiecznych przyjê³y w
lutym 2014 r. Obecnie w dwóch placówkach przebywa 28
dzieci (po 14 w ka¿dej) w wieku 6-19 lat (w tym szeœcioro
rodzeñstwa). 80 proc. pochodzi z pow. lubañskiego, pozostali
ze zgorzeleckiego. Opiekê nad nim sprawuje 8 wychowawców oraz psycholog i pedagog.
Przez ponad dwa lata przez placówki przewinê³o siê 44
wychowanków, z których 28 przebywa do dziœ, dwoje ruszy³o
w doros³e samodzielne ¿ycie, jeden znalaz³ siê w rodzinie zastêpczej, a reszta wróci³a do swych rodzin biologicznych. Sytuacja prawna dziewiêciorga z nich jest na tyle jasna, ¿e zosta³y zg³oszone do adopcji.
Pocz¹wszy od otwarcia, bardzo wiele siê zmieni³o wewn¹trz, ale gros dzia³añ skupiono wokó³ placówki. Urz¹dzono
k¹cik rekreacyjny z grillem, gdzie wychowankowie czêsto przypiekaj¹ sobie przek¹ski na ¿arze (fot. 1), plac zabaw (2), boisko
wielofunkcyjne (3).
- W ogóle maj¹ sporo zajêæ kulinarnych, w trakcie których piek¹ ciasta, pizzê czy sma¿¹ frytki. Uczymy ich od ma³ego, ¿e jak coœ lubi¹ zjeœæ, musz¹ to sami sobie przygotowaæ
– mówi Dariusz Meyer, dyrektor oœrodka.
Podkreœla te¿ rolê, jak¹ w ¿yciu wychowanków odgrywaj¹
rodziny zaprzyjaŸnione i „przyjaciele” placówek. W szczególnoœci pañstwo Joanna i Pawe³ Pogorzelscy z Czerniawy, którzy od zesz³ego roku zostali rodzin¹ zaprzyjaŸnion¹, aktywnie
uczestnicz¹c¹ w przygotowywaniu im wielu atrakcji (przy
wspó³pracy z personelem placówki). To dziêki nim w zimie
dzieci przejecha³y siê kuligiem, zakoñczonym ogniskiem i pieczonymi nad nim kie³baskami, na feriach wszystkie zosta³y
zaproszone na ciacho, wielokrotnie te¿ zabierali je do kina

czy³by na szersz¹ i aktywniejsz¹ pomoc wolontariuszy.
Ot, choæby tak¹, jak¹ okazuj¹ Tomasz i Gra¿yna Nowakowie z Pobiednej, których dzieci trenuj¹ pi³kê no¿n¹ w œwieradowskim klubie i czêsto bior¹ dwóch ch³opców z placówki, zawo¿¹c ich na trening razem ze swymi dzieæmi. Oczywiœcie, potem ich odwo¿¹, w czym niekiedy wyrêcza ich tak¿e
trener Piotr Chowañski.
Wa¿niejsze dotacje i darowizny otrzymywane w ci¹gu
ostatnich dwóch lat:
1. Pomoc finansowa
i rzeczowa z Nadleœnictwa
Œwieradów (które objê³o
placówkê patronatem).
2. Wsparcie od firmy
IMKA z Lubania i KWB Turów.
3. Pomoc rzeczowa: od
szkó³ podstawowych i gimnazjum, do których uczêszczaj¹ nasi wychowankowie;
z parafii St. Matrin Nebelschutz z Niemiec; z fundacji Direct Help to Eastern
Europe, Inc. USA.
4. Darowizny rzeczowe:
od firmy Utrzymanie Zieleni, Zak³ad Budowlany Mariusz Stachurski; od Kliniki M³odoœci, Centrum Rehabilitacji CzerniawaZdrój; od Jumi Sp. z o. o. Zabawa zorganizowana na Dzieñ Dziecka na d³ugo zapadnie wychowankom w pamiêci.
z Pabianic; od Fundacji
„Miasto” z Kobierzyc; od Jelenia Plast Spó³ka
z o.o.
1.
3.
5. Wsparcie i darowizny od wielu osób prywatnych.
Adam Karolczuk

2.

i w ró¿ny sposób organizowali im
czas wolny.
- Za poœrednictwem gazety
chcia³bym gor¹co podziêkowaæ
pañstwu Pogorzelskim za bezinteresowne zaanga¿owanie siê
w ¿ycie dzieci. Ich pomoc jest niezwykle cennym wk³adem zarówno w ¿ycie placówki, jak i dla
samych wychowawców. Podziêkowania sk³adam te¿ Nadleœnictwu Œwieradów, który obj¹³ partonatem nasz¹ instytucjê i wspiera w ka¿dy mo¿liwy sposób, oraz
kierownictwu Aquaparku, za to,
¿e raz w miesi¹cu dzieci mog¹
bezp³atnie korzystaæ ze wszystkich jego urz¹dzeñ bez ograniczeñ czasowych – dodaje dyrektor i zauwa¿a, ¿e generalnie brakuje ¿yczliwoœci i wyrozumia³oœci
dla samej placówki ze strony
choæby lokalnych instytucji
i firm, nie kryj¹c przy tym, ¿e li-
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PODZIÊKOWANIA
Stowarzyszenie P-ZFST „Pogranicze”
Pani Magdalena Gu³a
W imieniu wychowanków i pracowników Placówek Opiekuñczo-Wychowawczych w Œwieradowie-Zdroju pragnê podziêkowaæ grupie lubañskiej m³odzie¿y
oraz ich opiekunom dzia³aj¹cych w Klubie Liderów M³odzie¿owych przy stowarzyszeniu P-ZFST „Pogranicze” - za organizacjê i pe³ne zaanga¿owanie
w akcjê „Bajkowy Dzieñ Dziecka”. Impreza obfitowa³a w liczne atrakcje, ka¿da z nich by³a doskonale przygotowana, a m³odzi organizatorzy wykazali siê
bardzo du¿ym profesjonalizmem, rzetelnoœci¹ oraz fachowoœci¹ w swoich dzia³aniach. G³ównie dziêki cennym radom opiekunów Magdaleny Gu³y i Moniki
Pleœnierowicz, które pomog³y w stworzeniu mi³ej atmosfery i pozwoli³y, aby
program mia³ wyj¹tkowy charakter i przebiega³ bez zak³óceñ.
Zajêcia, które prowadzone by³y w sposób dynamiczny, wymaga³y od uczestników intensywnej pracy oraz zaanga¿owania, spotka³y siê z dobrym przyjêciem ze strony naszych wychowanków. Wszelkie kwestie organizacyjne zosta³y wykonane na wysokim poziomie.
¯yczymy Pañstwu równie udanej realizacji kolejnych przedsiêwziêæ, jednoczeœnie ¿ywi¹c nadziejê na dalsz¹ wspó³pracê w przysz³oœci.
Szczególne podziêkowania dla opiekunów grupy Magdaleny Gu³y i Moniki
Pleœnierowicz oraz prowadz¹cych: Kornelii Minkiewicz, Tomasza D³ugosza,
Gabrieli Lubas, Jessiki Ga³owskiej, Klaudii Niestier, Reginy Sindrewicz, Kingi
Kotlarek, Patrycji Semeniuk, Agaty Sobczak i Bartosza Piskorza.
Dyrektor Dariusz Meyer

Centrum Edukacji Ekologicznej
NATURA 2000 „Izerska £¹ka",
ul. Rolnicza 7, (nad Czarcim M³ynem).
Otwarte od wtorku do soboty
w godz. 1000-1600
tel. 75 617 14 42
k.rzeczkowska@swieradowzdroj.pl
www.swieradowzdroj.pl
(zak³adka Izerska £¹ka)

Izerska £¹ka
Gospodarz obiektu Katarzyna Rzeczkowska

Dzieñ Asteroid

Repertuar
Zapraszamy najm³odszych na
„Lato z Pszczó³k¹ Maj¹” - w
soboty o godz. 1000.
Lato z filmem dla doros³ych:
15 lipca o godz. 1600 - „Jak byæ kochan¹”, polski film (1962) ze Zbigniewem
Cybulskim i Barbar¹ Krafftówn¹, w re¿.
Wojciecha Hasa.

21 lipca o godz. 2100 - „Noc na ziemi”, genialna komedia z³o¿ona z piêciu
nowel w re¿. Jima Jarmuscha (USA).
22 lipca o godz. 1600 - „WiedŸmin”,
polski film fatnasy z 2001 r.
Przy okazji wieczornych seansów filmowych istnieje mo¿liwoœæ skorzystania
z teleskopów i obserwacji ciemnego nieba nad Górami Izerskimi.
Warto nadmieniæ, ¿e od sierpnia ub.
roku do 7 lipca br. na „£¹kowych” seansach zasiad³o w sumie ponad 1.500 kinomaniaków.

Kochajmy owady
Astronomowie nie k³ami¹ - niektóre z prezentowanych meteorytów pochodz¹ z Ksiê¿yca!
Wystartowaliœmy 30 czerwca o godz. 1800,
a pierwszy wyk³ad pt. „Zorze polarne” wyg³osi³ mgr fizyki Grzegorz ¯akowicz. Pan Grzegorz tak jak ostatnio (w lutym) zaanga¿owa³
prawie po³owê widowni do ró¿nych, ciekawych eksperymentów.
Od 1850 do 2000 wyk³ad poprowadzi³ dr
geologii Tomasz Jakubowski, a tematem rozprawy by³ „Fascynuj¹cy œwiat meteorytów”.
Po wyk³adzie natomiast mo¿na by³o zobaczyæ, dotkn¹æ, nawet wzi¹æ do rêki metoryty,
a jeden z nich pochodzi³ z samego Ksiê¿yca!
Ostatni wyk³ad pt. „Asteroidy - piêkne,
tajemnicze i niebezpieczne cia³a Uk³adu S³onecznego” nale¿a³ do dr astronomii Joanny
Molendy-¯akowicz i trwa³ od godz. 2000 do
2050.
Tego wieczora odwiedzi³o nas ok. 30 osób
i co najciekawsze - pojawi³o siê du¿o m³odzie¿y, tej m³odszej tak¿e. A nocne ogl¹danie
nieba odwo³ane zosta³o w zwi¹zku z zachmurzonym niebem. Dla uspokojenia wszystkich

Najpiêkniejsza „ owadziarnia” na œwiecie znajduje siê, oczywiœcie, na „Izerskiej
³¹ce”. Nasza kolekcja metalowych mosmutnych z tego powodu informujê: to nie
mia³y byæ obserwacje asteroidów! To mia³o
byæ „zwyk³e” ogl¹danie ciemnego nieba.

Mój gwiazdozbiór
„Izerska £¹ka" og³asza konkurs na „Mój
gwiazdozbiór". Zadanie polega na wybraniu
grupy gwiazd na pewnym obszarze nieba,
nazwanie tego gwiazdozbioru, podanie jego
lokalizacji (miêdzy jakimi gwiazdozbiorami lub
w jakim miejscu na niebie siê znajduje) i dopisanie do niego opowieœci b¹dŸ historyjki...
Warunki konkursu:
 czas trwania - do 18 lipca,
 wiek uczestników - od 12 do 18 lat,
 wielkoœæ tekstu - minimum 800 znaków ze spacjami.
Og³oszenie wyników nast¹pi 20 lipca,
a nazwiska trzech osób, które zadanie wykonaj¹ najlepiej oraz ich prace zostan¹ opubli-

kowane na stronie internetowej „Izerskiej
£¹ki".
Teksty nale¿y nades³aæ na adres:
k.rzeczkowska@swieradowzdroj.pl
Nagrodami s¹ meteoryty, czyli kosmiczne
kamienie znalezione na pustyni w Algierii.
Serdecznie zapraszamy do udzia³u w konkursie. Pytania w sprawie konkursu mo¿na
kierowaæ na ten sam adres mailowy.

Autorem zdjêcia do winiety
Izerskiej £¹ki jest Tomasz
Chmielowiec.

Wszystkie informacje o „Izerskiej £¹ce” przygotowa³a Katarzyna Rzeczkowska.

deli owadów liczy ju¿ ponad 120 szt.
Z ka¿d¹ kolejn¹ dostaw¹ s¹ coraz piêkniejsze (zdjêcie przedstawia nasz ostatni nabytek. Oprócz owadów mamy jeszcze dodatkowo kilkadziesi¹t modeli: ptaków, ssaków, gadów, p³azów, miêczaków
ale… owady ciesz¹ siê najwiêkszym zainteresowaniem, mo¿e dlatego, ¿e s¹
przez nas na co dzieñ pomijane lub wrêcz
niszczone, a przecie¿ s¹ nam tak bardzo potrzebne! Dodatkowo s¹ fascynuj¹ce i dlatego zachêcam wszystkich do
pochylania siê nad tymi stworzeniami
i obserwowanie ich zmagañ. S¹ takie malutkie, a takie dzielne i silne…
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Sport szkolny
Bie¿¹cy rok szkolny obfitowa³
w wiele sportowych sukcesów
uczniów Miejskiego Zespo³u
Szkó³. Dla gimnazjalistów by³
szczególnie udany
udany,, gdy¿ uzyskane wyniki sportowe by³y najlepsze od czasu powstania szko³y
szko³y..
Poprawiono trzy rekordy szko³y: w
biegu na dystansie 300 m ( Szymon
Stachnik - 38,48 s), w skoku w dal (Kacper Witczak - 5,61 m) i sztafecie szwedzkiej (Jakub ¯urawski, Robert Pazowski,
Szymon Stachnik, Aleksander Sergiejczuk 100 m + 200 m + 300 m + 400 m =
1000 m - 2:13,07 min.). Uczniowie gimnazjum odnieœli równie wspania³y sukces w pi³ce no¿nej, gdzie po wygraniu
zawodów powiatowych zajêli III miejsce
w strefie jeleniogórskiej. Poni¿ej publikujê najwa¿niejsze osi¹gniêcia Miejskiego Zespo³u Szkó³ w ostatnich miesi¹cach nauki:
GIMNAZJUM
Indywidualne
Mistrzostwa
Uczniów Gimnazjów w Lekkiej
Atletyce - dziewczêta
dziewczêta: pchniêcie kul¹
- Natalia Rewers (I m. w finale powiatowym); 600 m – Joanna Michalak.
Ch³opcy
Ch³opcy: 300 m – Szymon Stachnik (I
- w finale powiatowym, IV - w finale strefowym, VIII - w finale dolnoœl¹skim); skok
w dal – Kacper Witczak (I - w finale powiatowym, II - w finale strefowym); sztafeta szwedzka (I - w finale powiatowym, V
- w finale strefowym); 1000 m – Jakub
¯urawski (I - w finale powiatowym); 2000
m – Daniel Olkowski (II - w finale powiatowym); 100 m – Aleksander Sergiejczuk (III - w finale powiatowym).
Pi³ka No¿na: I - w finale powiatowym, III - w finale strefowym (Jakub
¯urawski, Kacper Witczak, Szymon
Stachnik, Szymon Chmielowiec, Jakub
Gruszecki, Robert Pazowski, Daniel Olkowski, Alan Smyksy, Maciej Rypicz,
Marcin Ziemniak, Sebastian Syrewicz).
Najwszechstronniejszy
Sportowiec Gimnazjum
Wewn¹trzszkolny konkurs, w którym
otrzymuje siê punkty za osi¹gniête wyniki w zawodach szkolnych i miêdzyszkolnych, systematyczne uczestnictwo w sportowych zajêciach popo³udniowych, ustanowienie lub poprawienie rekordu szko³y: I - Jakub ¯urawski, 2940 pkt.; II Szymon Stachnik, 2840 pkt.; III - Kacper
Witczak, 2560 pkt.
SZKO£A PODST
AWOW
A
PODSTA
WOWA
Indywidualne Igrzyska Dzieci
- dziewczêta
dziewczêta: 60 m – Wiktoria Pazowska (I - w finale powiatowym), Wiktoria
Kolasiñska (II - w finale powiatowym);
skok w dal – Vanesa Matuszak (I - w
finale powiatowym); pchniêcie kul¹ – Karolina Kuchciak (III - w finale powiatowym); rzut pi³eczk¹ palantow¹- Ewelina
Prusiewicz (III - w finale powiatowym);
sztafeta 4 x 100 m - Ewelina Prusiewicz,
Wiktoria Puchala, Oliwia Goj¿ewska,
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Kacper Witczak - wygrana w powiecie i II miejsce w finale strefowym
w skoku w dal.

Natalia Rewers wygra³a zawody
powiatowe w pchniêciu kul¹.

Sz. Stachnik, R. Pazowski, J. ¯urawski i A. Sergiejczuk - zwyciêska w powiecie i pi¹ta w finale strefowym sztafeta szwedzka.

Seniorzy, juniorzy, m³odzicy
i orliki - bardzo dobry sezon
Szymon Stachnik wygra³ bieg na
300 m w powiecie, w finale strefowym zaj¹³ IV, a w dolnoœl¹skim VIII
miejsce.

Vanessa Matuszak - I miejssce w
skoku w dal w finale powiatowym.
Martyna Marszolik (III - w finale powiatowym); sztafeta szwedzka - Vanesa Matuszak, Wiktoria Pazowska, Wiktoria Kolasiñska, Agata Szaniawska (III - w finale
powiatowym).
Ch³opcy
Ch³opcy: 1000 m – Micha³ Jab³onowski (I - w finale powiatowym); pchniêcie kul¹ – Marcel Twardygrosz (I - w finale powiatowym); 100 m – Aleksander
Hryñko (II - w finale powiatowym); skok
w dal – Kacper Baudur (II - w finale powiatowym); sztafeta 4 x 100 m - Aleksander Hryñko, Kacper Baudur, Szymon
Sautycz, Marcel Twardygrosz (II - w finale powiatowym); czwórbój lekkoatletyczny - Wiktoria Pazowska, Ewelina Prusiewicz, Agata Szaniawska, Vanesa Matuszak, Martyna Marszolik (III - w finale
powiatowym, IX - w finale strefowym).
Miros³aw Kijewski

W po³owie czerwca zawodnicy
„Kwisy” zakoñczyli kolejny sezon
pi³karski i po rocznych zmaganiach wszyscy udali siê na zas³u¿ony odpoczynek. W sezonie 2015/16,
który rozpocz¹³ siê w sierpniu ubieg³ego roku, nasi pi³karze rozegrali ³¹cznie 62 mecze (seniorzy, juniorzy, m³odzicy) oraz 6 turniejów
(orliki). Sezon ka¿dej z dru¿yn
mo¿na uznaæ za dobry, a nawet bardzo dobry, mówi¹c o zespole juniorów m³odszych, którzy dopiero na
koñcu rywalizacji przegrali bataliê
o Ligê Dolnoœl¹sk¹.
Dru¿yna seniorów (trener T. Caba³a) zajê³a w klasie A gr. II pi¹te miejsce (tabela obok na s¹siedniej stronie), z dorobkiem 46 pkt (14 zwyciêstw, 4 remisy, 8 pora¿ek). Do klasy okrêgowej awansowa³y 3 zespo³y z pierwszych miejsc, czyli Sudety,
Gryf oraz Stella. Natomiast Radostów i Jaœnica spad³y do klasy B.
Seniorzy nowe rozgrywki rozpoczynaj¹ w po³owie sierpnia z nadziej¹,
¿e bêdziemy g³ównym kandydatem

do upragnionego awansu.
Zespo³y m³odzie¿owe, czyli orliki, m³odzicy i juniorzy m³odsi odnotowali jedne z lepszych startów na
przestrzeni ostatnich sezonów. M³odzicy (trener E. Chowañski), zajêli
dobre 2 miejsce w lidze terenowej
m³odzików, ustêpuj¹c tylko FA Bogatynia (awans do klasy okrêgowej
m³odzików).
Juniorzy m³odsi, kierowani przez
Piotra Chowañskiego (na zdjêciu),
wystêpuj¹cy po raz drugi w historii
naszego klubu w lidze okrêgowej
(ostatnio w sezonie 2006/07), uplasowali siê na 3. miejscu wœród dru¿yn z okrêgu jeleniogórskiego. Do
ostatniej kolejki biliœmy siê
o zwyciêstwo z Pogoni¹ Wleñ i KKS
Jelenia Góra. Wynik ten tym bardziej
trzeba doceniæ z uwagi na to, ¿e zabrak³o nam 4 punktów do awansu
do Ligi Dolnoœl¹skiej Juniorów
M³odszych.
Na koniec warto wspomnieæ
o dru¿ynie najm³odszej, czyli o orlikach (trener P. Chowañski), których

zmagania na turniejach by³y opisywane na ³amach Notatnika kilkakrotnie. Zespó³ ten bra³ udzia³ w turniejach OZPN Jelenia Góra (gr. III),
w której znalaz³o siê 10 zespo³ów
z naszego powiatu. Wiêkszoœæ turniejów przebiega³a pod nasze dyktando. Z szeœciu turniejów wygraliœmy trzy, a w pozosta³ych doszliœmy
do fina³u. Nieoficjalnie mo¿na uznaæ,
¿e dru¿yna naszych dziesiêcio-jedenastolatków jest najlepsza w powiecie lubañskim.
Przypominamy tak¿e, ¿e prowadzone s¹ zajêcia dla najm³odszych
siedmio-dziewiêciolatków - same treningi, bez udzia³u w turniejach. Jest
to grupa naborowa, do udzia³u
w której zapraszamy wszystkich chêtnych ch³opców i dziewczynki (kontakt do trenera – 691 121 197).
(PCH)
Zajêcia pi³karskie dofinansowane
by³y z bud¿etu Gminy Miejskiej
Œwieradów-Zdrój oraz ze œrodków
Miejskiej Komisji Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych.

IV Amatorski Turniej Tenisa Ziemnego Œwieradów-Zdrój 2016
wa³y systemem ka¿dy z ka¿dy, a emocjonuj¹ce mecze wy³oni³y zwyciê¿czynie turnieju: 1 - Justyna Kiedrzyn (która nikomu nie da³a siê pokonaæ), 2 - zajê³a Anna Dziergowska, 3 - Joanna Pogorzelska (od niedawna gra w tenisa).
Zwyciêzcy otrzymali pami¹tkowe medale, dyplomy oraz atrakcyjne
nagrody ufundowane przez naszych lokalnych sponsorów.
Ca³emu turniejowi towarzyszy³a wspania³a sportowa, rodzinna atmosfera, za któr¹ dziêkujê uczestnikom turnieju, rodzicom uczniów,
Radzie Rodziców oraz dyrekcji SP nr 2. Podziêkowania kierujê równie¿
do sponsorów - hotelom „Cottonina” i „Malinowy Dwór”, a tak¿e restauracjom: „KuŸnia Smaków” i „Izerska Chata” - za ufundowanie cennych i atrakcyjnych nagród, bo to dziêki Wam z roku na rok przybywa
coraz wiêcej uczestników turnieju.
Celem turnieju by³o propagowanie tenisa ziemnego oraz aktywne
spêdzanie czasu wolnego. Gratulujemy wszystkim!
Anna So³tys
Mimo ¿e pogoda p³ata³a figle, to i tak uda³o siê przeprowadziæ IV
Amatorskie Mistrzostwa w Tenisie Ziemnym. Zawody rozegrano w kilku kategoriach: dzieci klas I-III oraz dzieci do lat 14 dziewcz¹t i ch³opców gra³y 23 czerwca, natomiast m³odzie¿ i doroœli rywalizowali
w kategorii open kobiet i mê¿czyzn 26 czerwca. Gdzie? Jak to powiedzia³ jeden z uczestników – „piêkne malownicze miejsce z cudownym
widokiem na góry” - maj¹c na myœli boisko wielofunkcyjne przy Szkole
Podstawowej nr 2. Frekwencja by³a bardzo wysoka w ka¿dej kategorii
wiekowej, dlatego turniej ka¿dego dnia trwa³ d³u¿ej ni¿ zwykle.
W kategorii do 14 lat dzieci rywalizowa³y systemem ka¿dy z ka¿dym. Reprezentowany poziom gry najm³odszych uczestników by³ imponuj¹cy, z roku na rok coraz wy¿szy. Oto wyniki:
Klasy I-III: 1 - Daniel Bigus; 2 - £ukasz Maciejewski; 3 - Antoni
Pogorzelski.

Dziewczêta do lat 14: 1 - Marta Syrewicz; 2 - Oliwia Bigus;
3 - Edyta Kurczewska.
Ch³opcy do lat 14: 1 - Arkadiusz Dyrda, 2 - Krzysztof Adamowski; 3 - Przemys³aw Poddêbski.
Nale¿y wspomnieæ ¿e Arkadiusz Dyrda trzeci raz z rzêdu obroni³
tytu³ najlepszego w swojej kategorii. Najm³odszym uczestnikom gratulujemy.
W niedzielê 26 czerwca pogoda w koñcu sprzyja³a, a ¿e lista startowa z graczami z Pobiednej, Czerniawy, Œwieradowa, Leœnej oraz Kalisza by³a d³uga, graliœmy
systemem mieszanym, aby wy³oniæ tego najlepszego. Warto zaznaczyæ, ¿e lista by³a uzupe³niona osobami, które od niedawna graj¹ w tenisa ziemnego.
Od samego pocz¹tku spotkania obfitowa³y
w ciekawe zagrania, nieraz na wysokim poziomie. Po d³ugiej mêskiej rywalizacji zwyciê¿y³
Marek Perczuk, naturalizowany œwieradowianin
z Krakowa, pokonuj¹c wszystkich uczestników
turnieju. Drugie miejsce po zaciêtych meczach
uzyska³ Kacper Mokrowski z Leœnej. Trzecie
miejsce wywalczy³ Dawid Kozimor z Kalisza, który prezentowa³ bardzo techniczny styl gry.
Nie mniej imponuj¹ca by³a rywalizacja
w kategorii open kobiet. Dziewczyny rywalizo-

Tabela koñcowa dru¿yny seniorów TKKF KWISA

Zespó³ Interdyscyplinarny w Œwieradowie-Zdroju zaprasza na zajêcia dla grupy osób doznaj¹cych przemocy w rodzinie.
Celem pracy Punktu i prowadzonych zajêæ jest pomoc
osobom doznaj¹cym przemocy w rodzinie, umo¿liwienie
wyjœcia z krêgu przemocy, podniesienie œwiadomoœci dotycz¹cej zjawiska przemocy w rodzinie i praw osobistych,
podniesienie w³asnej samooceny, zdobycie wiedzy jak radziæ sobie z zaistnia³¹ sytuacj¹ oraz pomoc w odzyskaniu
MOCY zabranej przez sprawcê. UDZIA£ JEST BEZP£ATNY.
Zajêcia bêd¹ prowadzone w dawnym budynku Urzêdu
Miasta przy ul. Pi³sudskiego 15, I piêtro, pokoje nr 1 i 2,
w godzinach 1800-2000.
Kolejne spotkanie odbêdzie siê 21 lipca, a nastêpne 11 i 25 sierpnia br. Serdecznie zapraszamy!

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

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

NOTATNIK ŒWIERADOWSKI. Wydaje Gmina Miejska Œwieradów–Zdrój. Druk - Polska Press Sp. z o.o.
Drukarnia Bielany, ul. Kolejowa 7, 50-075 Bielany Wroc³awskie. Nak³ad - 1.800 egz. Redaktor naczelny - Adam
Karolczuk, tel. 661 784 827, notatnik@swieradowzdroj.pl
Zapraszamy wszystkich Czytelników do wspó³redagowania miesiêcznika. Teksty (tak¿e literackie), opatrzone
nazwiskiem autora (do ewentualnej wiadomoœci redakcji) oraz zdjêcia mo¿na sk³adaæ równie¿ w Referacie Promocji Gminy, Turystyki, Kultury i Sportu Urzêdu Miasta przy ul. 11 Listopada 35 (II p.), tel. 75 71 36 482.
Redakcja nie zwraca materia³ów niezamówionych i zastrzega sobie prawo ich skracania.
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„Or³em” pozostaje siê na zawsze
Koniec roku szkolnego, to nie tylko zakoñczenie etapu
edukacyjnego, ale tak¿e zajêæ rozwijaj¹cych zainteresowania i uzdolnienia. Jednym z nich jest Szkolne Ko³o Krajoznawczo-Turystyczne „Œwieradowskie Or³y” dzia³aj¹ce
w Œwietlicy Œrodowiskowej „UL”. Dzieci i m³odzie¿ dziêki
zajêciom popo³udniowym oraz tych prowadzonym w soboty
poznaje florê i faunê Œwieradowa i okolic, uczestniczy
w zajêciach prowadzonych przez leœników, wêdruje po szlakach Sudetów, Kotliny Jeleniogórskiej czy Kotliny Mirska,
wyje¿d¿a na rajdy, wycieczki czy marsze na orientacjê. Wa¿nym elementem jest poznawanie przez poszukiwanie informacji w ró¿nych Ÿród³ach wiedzy, praca z map¹, kompasem,
rowerowy tor przeszkód czy zajêcia udzielania pierwszej
pomocy.
Miniony rok szkolny zaowocowa³ wieloma sukcesami,
z których najwy¿sze osi¹gniêcia to 7. miejsce w 44. Ogólnopolskim M³odzie¿owym Turnieju Turystyczno-Krajoznawczym, wygrana Justyny Lonycz w finalne wojewódzkim ogólnopolskiego konkursu „Poznajemy Ojcowiznê”, zwyciêstwo
na trasie nr 6 w XXXII Piechowickim Rajdzie Dziatwy Szkol-

nej „Piechotka 2016”, a tak¿e czo³owe lokaty
i puchary podczas Rajdu M³odzie¿y Szkolnej
„Œwieradów-Zdrój” 2015, którego byliœmy
wspó³organizatorami.
Dziêki wsparciu finansowemu Miejskiej
Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych odby³y siê Rodzinne i Miko³ajkowe
Marsze na Orientacjê oraz tradycyjnie Rajd
Katarzynkowy i Andrzejowy, zaœ przy wsparciu gminy zorganizowaliœmy fina³ wojewódzki 44. OMTTK dla 120 osób.
Ca³oroczna praca to dzia³ania wielu osób,
które bezinteresownie pomaga³y i opiekowa³y siê uczestnikami zajêæ. Serdecznie dziêkujê
Aleksandrze Kuklik - za opiekê i sukcesy wypracowane podczas „Piechotki” i „Kuratorki”; El¿biecie Mitkiewicz, Bogus³awie Franckiewicz i Gra¿ynie Dering - za opiekê nad dzieæmi; Izabelli Salawie - za zajêcia pierwszej poU góry - Or³y przytulaj¹ce siê do Schroniska Na Hali Szrenickiej, poni¿ej - na mocy; Bartoszowi Kijewskiemu, Tomaszowi
Mitkiewiczowi i Paw³owi Miko³ajczakowi - za
szczycie Œl¹skich Kamieni, przygotowane, by wzlecieæ w przysz³oœæ.
zajêcia rowerowe.
Szczególne podziêkowania kierujê do
uczestników zajêæ, du¿ych i ma³ych, którzy
reprezentuj¹ z sukcesami nasz¹ Œwietlicê Œrodowiskow¹ UL, a szczególnie do oœmiorga
gimnazjalistów, którzy po zakoñczeniu edukacji w naszej szkole wyruszy we wrzeœniu na
dolnoœl¹ski szlak szkó³ œrednich (Jelenia Góra,
Lubañ, Milicz, G³ogów). Siedmioro pracowa³o na sukcesy Klubu, pocz¹wszy od klas edukacji wczesnoszkolnej, i dziêki tak wspania³ej
ekipie zostaliœmy laureatami Ogólnopolskiego Konkursu „Najlepsze SKKT w Polsce”
w kategorii szkó³ podstawowych.
Ostatnie dni roku szkolnego to czas po¿egnania odchodz¹cej najliczniejszej grupy
w historii „Or³ów”. By³y wystêpy przygotowane przez „Orliki”, podziêkowania, laurki, pami¹tkowe tablo, ³zy. Podsumowanie i wypracowanie nowych pomys³ów do dalszej pracy
dru¿yny nast¹pi³o podczas trzydniowego
rajdu „W poszukiwaniu kwiatu paproci”, na
którym Iza, Sara, Daniel, Patryk, Marcin, Olek,
Kacper, Damian i Maciek obiecali, ¿e bêd¹
uczestniczyæ w konkursach,
wolontariacie,
wêdrowaæ
z nami nadal, bo „Or³em” staje
siê na zawsze.
Z okazji wakacji ¿yczê obecnym i by³ym cz³onkom SKKT
wspania³ych wakacji, wielu wêdrówek po szlakach naszego
kraju oraz nabrania si³ do dalSOBOTY
szej pracy we wrzeœniu. PrzySOBOTY,,
pominam, ¿e 10 sierpnia tradyNIEDZIELE
cyjnie ju¿ jedziemy do KarpaI ŒWIÊT
A
ŒWIÊTA
cza, by wejœæ na Œnie¿kê i wzi¹æ
udzia³ w obchodach Dnia PrzeLIPIEC
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wodnika i Ludzi Gór.
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