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NOT
ATNIK nr 8 (237) zostanie dostarczony do punktów kolporta¿u do 23 sierpnia br
NOTA
br..

Podwójne rowerowe szaleñstwo
Fot. Bikemaraton.pl

Fot. Tomasz Chmielowiec
9 czerwca na górskie szlaki ruszyli rowerzyœci - elektryczni i klasyczni. Ci pierwsi (fot. z lewej) wziêli udzia³ w drugiej edycji spotkañ elektrobajków (pierwsze odby³o siê wiosn¹
w Jedlinie, na trzecie we wrzeœniu zaprasza G³uszyca). Z lekkim wsparciem elektrycznego silnika przejechali - prowadzeni przez Bartosza Kijewskiego, Paw³a Miko³ajczaka
i Kasiê Matuszak - ok. 15 km po najbardziej urokliwych zak¹tkach Izer; przemierzyli Czerniawê, zaliczyli wizytê w Izerskiej £¹ce, „zdobyli” Zajêcznik, zderzyli siê z deszczem
i wrócili do Œwieradowa na gor¹cy poczêstunek. Wiêcej szczegó³ów czytelnicy znajd¹ na str. 8.
Drudzy (fot. z prawej) w liczbie przesz³o 900 przybyli do naszego miasta, by wzi¹æ udzia³ w kolejnej edycji Bike Maratonu. I choæ na starcie panowa³a piêkna sloneczna pogoda,
na trasie ju¿ tak ró¿owo nie by³o, bo zawodnicy zmagali siê z zimnem, deszczem i wiatrem, co tylko nielicznym przeszkodzi³o w dotarciu na metê. Wiêcej o œciganiu siê
rowerzystów na izerskich trasach piszemy na str. 4.

Or³y polecia³y w Polskê

Full
wypas
Ktoœ patrz¹c na to zdjêcie gotów pomyœleæ, ¿e to widok zgo³a podhalañski: sk³êbione
owce po redyku, których pilnuje pies pasterski. Ale to tylko z³udzenie, bo rzecz dzieje
siê w parku zdrojowym, a owce zosta³y przywiedzione po to, by urozmaiciæ program
Rodzinnego Pikniku Sportowego, który zorganizowany zosta³ 9 czerwca wokó³ fontanny z ¿abami. Fotoreporta¿ o tym wydarzeniu - str. 8-9.

Widok w czerwcu powszechny - uczniowie na wycieczce, w tym przypadku w Krakowie. Mo¿na powiedzieæ - norma, gdyby nie fakt, ¿e grupa widoczna na zdjêciu to „Or³y
Biznesu”, czyli spó³dzielcy ze Szko³y Podstawowej nr 2 w Czerniawie, którzy sobie na
tê wyprawê sami przez rok szkolny zarobili, sprzedaj¹c na wszelkich mo¿liwych imprezach wyroby rêkodzie³a. Swego! Wiêcej o tym piszemy na str. 3

URZ¥D MIASTA Œwiadczenie DOBRY START ZASI£KI
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, op³aty za œmieci, windykacja nale¿noœci – Joanna
Leszczyñska, czynsze, op³ata za wodê i œcieki –
Jowita Worotnicka: 75 78-16-659 - pok. 1b;
podatki i op³aty lokalne - Anna Leœniak,wymiar
podatku od nieruchomoœci - Katarzyna Matelska, Beata Korowaj - 75 78-16-452 - pok. 1c;
ksiêgowoœæ bud¿etowa - Katarzyna Duda, Ewelina Ostrowska-May, ksiêgowoœæ oœwiaty –
Magdalena Buczko, Marta Rejman-Sergiejczuk: 75 78-16-896 - pok. 2. Urz¹d Stanu Cywilnego, dzia³alnoœæ gospodarcza - zastêpca kierownika - Joanna Szczekulska: 75 78-16-344;
meldunki i dowody osobiste, zezwolenia na
sprzeda¿ napojów alkoholowych – Halina Stettner: 75 78-16-929 - pok. 1f (obok sekretariatu). Kadry - Ma³gorzata Milichiewicz - 75 7817-092 - pok. 3.

I PIÊTRO

Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej - pok. nr
10, 11 i 12. Sekretariat: 75 78-16-321. Radca
prawny - pok. 15.

II PIÊTRO

Referat Ochrony Œrodowiska, Gospodarki Odpadami - kierownik – Izabela Jurczak, ochrona
œrodowiska - Kamila Jednorowska-Mêcina,
odpady komunalne - Marcin Roso³ek: 75 7816-343 - pok. 21a, gospodarka mieszkaniowa W³adys³aw RzeŸnik: 75 78-16-324 - pok. 21b,
inwestycje - Anna Mazurek, Zamówienia publiczne – Monika Sautycz: 75 78-16-471 - pok.
21c, drogownictwo - Wojciech Cielecki, inwestycje i komunikacja miejska - Mariusz Pysz,
inwestycje - Monika Hajny-Daszko: 75 78-16970 - pok. 21d. Referat Organizacyjny, Gospodarki Miejskiej i Inwestycji - kierownik, sekretarz – Eugeniusz Grabas: 75 78-17-071 - pok.
22; Referat Promocji Gminy, Turystyki, Kultury i
Sportu - kierownik – Dorota Marek: 75 71-36482 - pok. 23; informatyk - Tomasz Chmielowiec: 75 71-36-483, fax 75 78-16-221, promocja gminy, kreowanie wydarzeñ kulturalnych
- Diana S³upska: 75 71-36-482 - pok. 24b.
Oœwiata – Jolanta Bobak: 75 78-17-668. Zagospodarowanie przestrzenne – Rafa³ May: 75
78-17-297 - pok. 24c.

III PIÊTRO

Biuro Rady Miasta, Referat Aadministracyjny kierownik – Diana Timoftiewicz-¯ak: 75 7817-666 - pok. nr 32.

UM ul. Pi³sudskiego 15

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

OŒWIATA I KULTURA

Przedszkole Miejskie: 75 78-16-339; Miejski
Zespó³ Szkó³: 75 78-16-373, 75 78-16-668;
Œwietlica œrodowiskowa UL: 75 78-17-885;
Szko³a Podstawowa nr 2 w Czerniawie: 75 7816-379; Œwietlica œrodowiskowa MROWISKO:
75 78-45-712; Miejska Biblioteka Publiczna
IZERKA: 75 78-16-394.

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

CZARCI M£YN

2

Kinga Miakienko
tel. 75 78 45 325
czarcimlyn@
swieradowzdroj.pl

Œwiadczenie w wysokoœci 300 z³ przys³uguje raz w roku, w zwi¹zku z rozpoczêciem
roku szkolnego do ukoñczenia:
 przez dziecko lub osobê ucz¹c¹ siê do 20 roku ¿ycia;

przez dziecko lub osobê ucz¹c¹ siê do 24 roku ¿ycia w przypadku niepe³nosprawnoœci;
W celu otrzymania œwiadczenia, nale¿y z³o¿yæ wniosek w Miejskim Oœrodku Pomocy
Spo³ecznej, w dziale œwiadczeñ rodzinnych
i wychowawczych.
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do
œwiadczeñ „Dobry Start” bêd¹ przyjmowane:

od 1 lipca danego roku do 30 listopada - drog¹ elektroniczn¹;
  od 1 sierpnia danego roku do 30
listopada danego roku - drog¹ tradycyjn¹
(papierow¹).
UWAGA: wnioski, które zostan¹ z³o¿one
po up³ywie wymienionych terminów, zostan¹
pozostawione bez rozpatrzenia.
Przyznanie œwiadczenia nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.
Decyzje bêd¹ wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania œwiadczenia oraz
rozstrzygniecia w sprawie nienale¿nie pobranego œwiadczenia.
Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej bêdzie przesy³a³ wnioskodawcy informacjê
o przyznaniu œwiadczenia Dobry Start na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej -

jeœli bedzie on wskazany we wniosku. W przypadku braku lub niewskazania adresu elektonicznego informacja o przyznaniu œwiadczenia bêdzie udostêpniana w Oœrodku.
Ustalenie prawa do swiadczenia oraz jego
wyp³ata, nastêpuje w terminie 2 miesiêcy, licz¹c od daty z³o¿enia wniosku wraz z dokumentami. W przypadku wniosków o ustalenie
prawa do œwiadczenia z³o¿onych wraz z dokumentami w lipcu i sierpniu, ustalenie prawa do
œwiadczenia oraz jego wyp³ata nastêpuje nie
pó¿niej ni¿ do 30 wrzeœnia.
Œwiadczenie nie przys³uguje na dziecko
z tytu³u rozpoczêcia rocznego przygotowania
przedszkolnego, tzw. zerówki.

Do kogo siê zwróciæ
w takich sprawach, jak:
 Utylizacja pad³ych zwierz¹t z tere-

nu miasta (sarny, lisy, ³anie, jelenie
itp.).
 Potr¹cone, ale ¿ywe zwierzêta.
 Wy³apywanie bezpañskich psów.
 Dokarmianie kotów w okresie
zimowym do Marcina Roso³ka
tel. 75 78 16 343

Grillowanie seniorów

W sobotê 2 czerwca w „Leopoldówce” 80 seniorów wziê³o udzia³ w spotkaniu przy grillu;
impreza zosta³a zorganizowana z okazji Dnia Inwalidy, który przypada³ w maju. G³ównymi atrakcjami wieczoru by³o wspólne grillowanie oraz zabawa taneczna przy muzyce w wykonaniu Irka
Kudyby, który zachêca³ do tañca i œpiewu.
Seniorzy, którzy ucztowali przy pysznym chlebie ze smalcem, grillowanych kie³baskach oraz
smakowitych kaszankach w „papilotach”, mogli dziêki spotkaniu mi³o i weso³o spêdziæ czas
w atmosferze dobrej zabawy.
Mamy nadziejê, ¿e ten dzieñ na d³ugo pozostanie w pamiêci wszystkich uczestników imprezy, która zosta³a dofinansowana ze œrodków Gminy Miejskiej Œwieradów Zdrój. (IK)

P u n k t y k o l p o r t a ¿ u NOT
ATNIKA ŒWIERADOWSKIEGO
NOTA
ŒWIERADÓW - sklep EKO (ul. Sienkiewicza), sklep odzie¿owy A&J
(róg ul. Zdrojowej i Piastowskiej), sklep AGD (ul. Piastowska), hurtownia papierosów (ul. Piastowska), sklep spo¿ywczy (róg. ul. Zdrojowej i Sienkiewicza), Biura Turystyczne: LEOPOLD oraz J&G ¯Y£KIEWICZ
(oba na ul. Zdrojowej), kiosk gazetowy (ul. Zdrojowa), pijalnia wody
mineralnej (Dom Zdrojowy), sklep LEWIATAN (ul. Górska), stacja paliw
ORLEN (ul. 11 Listopada), sklep papierniczy KLEKS (ul. Sienkiewicza),
sklep przy ul. Chopina, Sklep „Cuda Wianki” w budynku „BIEDRONKI”
(ul. 11 Listopada), Miejska Biblioteka Publiczna IZERKA (ul. M. Sk³odowskiej-Curie), autobus komunikacji miejskiej.
OR£OWICE - sklep motoryzacyjny Wac³awa Chwaszcza.
CZERNIAWA - ul. Sanatoryjna: sklep Ireny Korty i biblioteka szkolna
w SP nr 2; ul. Rolnicza: Czarci M³yn i Izerska £¹ka.

I ŒWIADCZENIA
2018/2019
Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej
w Œwieradowie-Zdroju informuje, ¿e od
1 sierpnia br
br.. rozpocznie siê przyjmowanie
wniosków o ustalenie prawa do œwiadczeñ
z funduszu alimentacyjnego, œwiadczeñ wychowawczych (500+), œwiadczeñ „Dobry
Start” (300+), wniosków o ustalenie prawa
do zasi³ku rodzinnego oraz dodatków do
zasi³ku rodzinnego na nowy okres paŸdziernik/listopad 2018 – wrzesieñ/paŸdziernik
2019 (w przypadku wniosków sk³adanych
drog¹ elektroniczn¹ - od 1 lipca).
Oœrodek sam pozyska informacje o wysokoœci
dochodów podlegaj¹cych opodatkowaniu podatkiem
dochodowym od osób fizycznych za rok 2017 oraz
informacje o wysokoœci sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne. Wnioskodawcy zobowi¹zani s¹ natomiast do
udokumentowania wysokoœci dochodu utraconego
z roku 2017, a tak¿e dochodu uzyskanego po tym
roku. Zarówno dochód utracony, jak i uzyskany maj¹
wp³yw na ustalenie prawa do œwiadczeñ rodzinnych,
œwiadczeñ z funduszu alimentacyjnego, a tak¿e œwiadczeñ wychowawczych (500+).
Wszelkie zmiany sytuacji rodzinnej lub dochodowej rodziny takie jak: uzyskanie/utrata dochodu, podjêcie legalnej pracy za granic¹, zamieszkanie przez
cz³onka rodziny za granic¹, rezygnacja z nauki w szkole, uznanie dziecka przez ojca b¹dŸ s¹downe ustalenie ojcostwa, zawarcie zwi¹zku ma³¿eñskiego przez
wnioskodawcê albo cz³onka rodziny itp. - nale¿y zg³aszaæ niezw³ocznie, nie tylko w momencie sk³adania
wniosku o ustalenie prawa do œwiadczeñ rodzinnych/
alimentacyjnych/œwiadczeñ wychowawczych, ale tak¿e w okresie ich pobierania.
Je¿eli któryœ z cz³onków rodziny podejmie legaln¹
pracê za granic¹ b¹dŸ zamieszka za granic¹ (na terenie Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego), osoba pobieraj¹ca œwiadczenia b¹dŸ
ubiegaj¹ca siê o œwiadczenia w referacie ds. œwiadczeñ rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego i œwiadczeñ wychowawczych, zobowi¹zana jest poinformowaæ niezw³ocznie o tym fakcie.
Wnioski o œwiadczenia nale¿y z³o¿yæ w tutejszym
Oœrodku (wa¿ne jest miejsce zamieszkania, a nie sta³ego zameldowania). W przypadku zmiany miejsca
zamieszkania nale¿y poinformowaæ o tym organ wyp³acaj¹cy œwiadczenia.
Przypomina siê równie¿, ¿e osoby powy¿ej 18. roku
¿ycia, które maj¹ przyznane œwiadczenia z funduszu
alimentacyjnego, a tak¿e osoby z przyznanymi zasi³kami rodzinnymi na dzieci w wieku powy¿ej 18. roku
¿ycia, dodatkami z tytu³u rozpoczêcia roku szkolnego

Dokoñczenie obok 

Sesje na ¿ywo
Zapraszamy do ogl¹dania w internecie na ¿ywo posiedzeñ Rady Miasta na profilach miasta: FB lub Youtube.
Jeœli ktoœ nie bêdzie mia³ takiej mo¿liwoœci, pe³na relacja w pliku wideo
dostêpna bêdzie póŸniej na obu tych
profilach.
Najbli¿sza sesja odbêdzie siê 29 lipca, a jej program znajd¹ Pañstwo na
stronie

www.swieradowzdroj.pl

Od 11 czerwca 2018 r. do 10 czerwca 2019 r. na mocy decyzji dyrektora Regionalnego Zarz¹du
Gospodarki Wodnej we Wroc³awiu z 8 maja br. ceny wody i œcieków oraz wysokoœæ op³aty
abonamentowej pozostan¹ bez zmian i wynosz¹: woda 4,37 z³/m 3, œcieki - 4,92 z³/m 3, sta³a op³ata
abonamentowa - 4,94 z³ za miesi¹c.
Jednoczeœnie informujemy, ¿e od 11 czerwca br. nie ma op³aty zrycza³towanej za dokonanie przy³¹czy
do urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych.
W wypadkach nag³ych awarii sieci wod-kan mo¿na dzwoniæ pod nr tel. 512 243 901.

Nie bójmy siê pomagaæ!

50+ JAD¥ DO WROC£AWA

Wœród nas ¿yj¹ osoby, które czêsto potrzebuj¹ naszej pomocy, z ró¿nych wzglêdów o niej nie mówi¹
i o nic nie prosz¹, choæ zmagaj¹ siê z niedostatkami
podstawowych przedmiotów.
Wiemy tak¿e, ¿e z drugiej strony s¹ osoby które
chêtnie by pomog³y i podzieli³y siê tym, co maj¹, lub
tym, na czym im zbywa, a nie wiedz¹, jak i komu
mog¹ coœ podarowaæ. Dlatego postanowiliœmy zostaæ
naszym, wspólnym „portalem wymiany” i teraz jeœli
Pañstwo czegoœ potrzebuj¹ lub chc¹ czymœ siê podzieliæ, prosimy o kontakt:
 na Messengera,
 na dorota@swieradowzdroj.pl,
 lub telefonicznie - 75 71 36 482.
Zg³oszeñ mo¿na równie¿ dokonywaæ anonimowo.
Nie bójmy siê pomagaæ!

Zarz¹d Ko³a PZERiI w Œwieradowie Zdroju informuje, ¿e w dniach 6 - 7 wrzeœnia br. organizuje wycieczkê do Wroc³awia i Wojs³awic.
W programie:
– 6.09. (czwartek): zwiedzanie Panoramy Rac³awickiej, wizyta w afrykarium (oceanarium
i ogród zoologiczny), pokazy wroc³awskiej fontanny, nocleg ze œniadaniem.
– 7.09. (pi¹tek): rejs statkiem po Odrze, przejazd do Arboretum (ogrodu dendrologicznego)
w Wojs³awicach, powrót do Œwieradowa,
Koszt wycieczki wynosi 170 z³ (w tej cenie jest ubezpieczenie). Zaliczkê w wysokoœci 70 z³
nale¿y wp³aciæ do 30 lipca br.
Zapisy w biurze Ko³a oraz pod nr. tel. 607 978 178 - Irena Kojpasz, i 604 120 306 - Teresa
Dragunowicz.
Wycieczka wspó³finansowana jest ze œrodków Gminy Miejskiej Œwieradów-Zdrój, w ramach
projektu „Organizacja czasu wolnego dla Seniorów Œwieradów Zdrój 50+”.

Podsumowanie
pomocy ¿ywnoœciowej
W czerwcu Parafia pw. Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego w Œwieradowie-Zdroju (Czerniawie) zakoñczy³a dystrybucjê artyku³ów spo¿ywczych w ramach Programu Operacyjnego Pomocy ¯ywnoœciowej
2014-2020 FEAD 2017, wspó³finansowanego ze œrodków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebuj¹cym. Instytucj¹ Zarz¹dzaj¹c¹
w ramach Programu by³o Ministerstwo Rodziny
Rodziny,, Pracy i Polityki Spo³ecznej, a Instytucj¹ Poœrednicz¹c¹
- Krajowy Oœrodek Wsparcia Rolnictwa.
Dziêki Caritas Polska uda³o siê wesprzeæ 266 osób zamieszkuj¹cych w gmi2018/2019 oraz dodatkami z tytu³u podjêcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, zobowi¹zane s¹ niezw³ocznie
poinformowaæ Oœrodek w przypadku rezygnacji z kontynuacji nauki.
Pobieranie œwiadczeñ pomimo utraty
prawa do nich, np. przerwanie przez dziecko nauki w szkole, powoduje powstanie
nienale¿nie pobranych œwiadczeñ, a te
podlegaj¹ zwrotowi ³¹cznie z ustawowymi
odsetkami za opó¿nienie.
Rodzice dzieci rozpoczynaj¹cych w roku
szkolnym 2018/2019 naukê w dotychczasowej szkole ponadgimnazjalnej poza
miejscem zamieszkania, powinni we wrzeœniu z³o¿yæ wniosek o stosowny dodatek
(na zamieszkanie albo dojazdy).
Osoby, których dzieci w roku szkolnym
2018/2019 rozpoczn¹ rok szkolny b¹dŸ
roczne przygotowanie przedszkole, a nie
maj¹ przyznanego dodatku do zasi³ku rodzinnego z tytu³u rozpoczêcia roku szkolnego, do 31 paŸdziernika powinny z³o¿yæ
wniosek o ww. dodatek na rok szkolny
2018/19.
Wnioski o ustalenie prawa do œwiadczeñ rodzinnych, œwiadczeñ z funduszu
alimentacyjnego, œwiadczeñ wychowawczych i œwiadczenia DOBRY START przyjmowane s¹ w siedzibie Oœrodka, pok. nr
12.
Wzory wniosków s¹ dostêpne na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny,
Pracy i Polityki Spo³ecznej pod adresem:
https://www.mpips.gov.pl/wsparciedla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-oswiadczenia-dla-rodzin/
(AB/KKS)

nach Œwieradów i Leœna. Ka¿dy z nich
w ramach Podprogramu „FEAD 2017”,
w okresie od sierpnia 2017 r. do czerwca
2018 r., otrzyma³ takie produkty, jak: makron, ry¿, herbatniki, mleko, ser ¿ó³ty, groszek z marchewk¹, fasolê, koncentrat pomidorowy, powid³a œliwkowe, gulasz wieprzowy, filety z makreli, szynkê drobiow¹,
szynkê wieprzow¹, pasztet wieprzowy
z warzywami, cukier, olej, pasztet wieprzowy, szynkê wieprzow¹, kaszê gryczan¹,
makaron bezglutenowy, buraczki, miód
i kabanosy. Ogó³em w czasie ca³ego programu ka¿da zakwalifikowana osoba otrzyma³a oko³o 50 kilogramów artyku³ów spo¿ywczych z 6 grup towarowych: miêsne,
skrobiowe, mleczne, warzywne, owocowe,
cukier i olej.
£¹cznie wydaliœmy 12.612,50
kilogramów artyku³ów
artyku³ów.. TToo ponad
12 ton wsparcia!
Warto zaznaczyæ, ¿e wszystkie osoby,
które zosta³y zakwalifikowane do programu przez oœrodki pomocy spo³ecznej, tak¹
pomoc otrzyma³y.
Jeszcze trwa okres sprawozdawczoœci
i rozliczeñ w ramach „Podprogramu
2017”, a ju¿ szykujemy siê do „Podprogramu 2018”. Osoby i rodziny do otrzymania pomocy ¿ywnoœciowej ponownie
bêd¹ kwalifikowane przez Oœrodek Pomocy
Spo³ecznej w Œwieradowie oraz Gminny
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Leœnej poprzez wydanie skierowania. Przypominam, ¿e pomoc ¿ywnoœciowa mo¿e byæ
wydawana osobom spe³niaj¹cym kryteria
kwalifikowalnoœci do statusu osoby najbardziej potrzebuj¹cej, czyli osób znajduj¹cych siê w trudnej sytuacji ¿yciowej,
spe³niaj¹cych kryteria okreœlone w art.
7 ustawy o pomocy spo³ecznej i których
dochód nie przekracza 200 proc. kryterium dochodowego, uprawniaj¹cego do
skorzystania z pomocy spo³ecznej, to jest
1.268 z³ dla osoby samotnie gospodaruj¹cej i 1.028 z³ dla osoby w rodzinie,
w tym osób bezdomnych.
Bardzo proszê wszystkie osoby kwalifikuj¹ce siê do programu
o zg³aszanie siê w sierpniu do
MOPS po skierowania, które nale¿y dostarczyæ do Szko³y Podstawowej nr 2 lub do Parafii pw. Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego w Czerniawie.
Ma³gorzata Gettner

Zaplanowaliœmy
Zaplanowaliœmy,, zarobiliœmy i wyjechaliœmy
Po zesz³orocznym sukcesie
i satysfakcjonuj¹cej wycieczce do
Wroc³awia my, cz³onkowie Spó³dzielni Uczniowskiej „Or³y Biznesu”, dzia³aj¹cej w Szkole Podstawowej nr 2, im. Jana Paw³a II, ZAPLANOWALIŒMY, ¿e tegoroczna
praca zostanie zwieñczona wspólnym wyjazdem do Krakowa. Aby ten
plan zrealizowaæ, trzeba by³o wzmóc
wysi³ek, pracê i zaanga¿owanie nie
tylko nas, cz³onków spó³dzielni, ale
i naszych rodziców, nauczycieli
i oczywiœcie naszego opiekuna pani Ani. Dlatego te¿ prócz dzia³añ
zaplanowanych, wykorzystywaliœmy te¿ nadarzaj¹ce siê okazje,
które umo¿liwia³y dodatkowy zarobek. Wziêliœmy udzia³ w 2 jarmarkach œwi¹tecznych odbywaj¹cych
siê w hali spacerowej, w festynie rodzinnym organizowanym przez
szko³ê, w biegach górskich organizowanych miêdzy innymi przez INTERFERIE Aquapark Sport Hotel
(przy okazji pani Kasi Harbul, za
wsparcie w trudnym dla nas momencie, serdecznie dziêkujemy).
Wspó³organizowaliœmy imprezy
okolicznoœciowe wraz z Samorz¹dem
Szkolnym. Nasze rêkodzie³a i wypieki sprzedawaliœmy równie¿ na terenie szko³y, co zdwoi³o nasze zyski.
W tym miejscu chcemy podziêkowaæ pracownikom hurtowni Eurocash w Jêdrzychowicach, którzy
w znacznym stopniu przyczynili siê
do wzbogacenia naszej oferty sklepikowej.
Dziêki tym dzia³aniom ZAROBILIŒMY 8.493.01 z³, z czego
1.229,74 z³ zainwestowaliœmy
w materia³y plastyczne i spo¿ywcze
w celach produkcyjnych. Czystego
zysku – naszych oszczêdnoœci –
zosta³o nam 7.263.27 z³, i to dziêki
tym funduszom WYJECHALIŒMY
do Krakowa, Wadowic i Zatoru, aby
wspólnie przybli¿yæ sobie historiê
Krakowa, patrona naszej szko³y
Jana Paw³a II i wybawiæ siê w Energylandii.
Wyjecha³o nas jedenaœcioro
uczniów z klas pi¹tej, szóstej i siódmej wraz z opiekunk¹, pani¹ Ann¹
Stasiak. Wspólny trzydniowy wyjazd (12-14 czerwca) rozpocz¹³ siê
podró¿¹ poci¹giem z Lubania do
Wroc³awia, gdzie po pyszniutkim
œniadaniu w McDonaldzie, ruszyliœmy w dalsz¹ drogê do Krakowa. Na
miejscu po szybkim zameldowaniu
siê w hostelu i posileniu obiadkiem i
lodami wyruszyliœmy na nasze
pierwsze zwiedzanie do Wadowic,
gdzie po spacerze, kremówkach i
wizycie w Bazylice Ofiarowania
NMP, udaliœmy siê do domu rodzin-

Trudno sobie nawet wyobraziæ, by
uczniowie ze szko³y im. Jana Paw³a
II bêd¹c w pobli¿u Wadowic mogli
pomin¹æ wizytê u patrona.
nego Jana Paw³a II. Ws³uchaliœmy
siê tam w s³owa pani przewodnik,
która jak ¿adna ksi¹¿ka przybli¿y³a
nam postaæ tego wielkiego Polaka,
a wystawa jego zdjêæ, nagrañ i rzeczy osobistych namacalnie pokaza³a, jak wspania³ym by³ cz³owiekiem.
Pod wieczór, po powrocie do Krakowa, zjedliœmy kolacjê i d³ugo jeszcze spacerowaliœmy po Starym Rynku.

Obowi¹zkowym punktem programu krakowskiego jest zwiedzanie Wawelu.
nach œwietnej zabawy, pe³nej emocji, radoœci, wrzasków i œmiechów
wróciliœmy do Krakowa, gdzie niespodziewanie uda³o nam siê przejechaæ doro¿kami wokó³ piêknych
Sukiennic, co dla niektórych z nas
by³o pierwsz¹ tak¹ okazj¹ w ¿yciu.
Ostatniego dnia wycieczki zwiedzaliœmy zamek na Wawelu, gdzie
rozszerzyliœmy nasz¹ wiedzê na temat pierwszej stolicy naszego kraju,
miasta naszych królów.
Powrót do domu by³ pe³en emocji i choæ byliœmy ju¿ bardzo zmêczeni, nie przeszkadza³o nam to
w planowaniu kolejnego roku pracy
2018/19, który umo¿liwi poznanie
kolejnych ciekawych miejsc w naszej ojczyŸnie. Mo¿e Warszawa?
Dlatego znów chcemy zaplanowaæ,
zarobiæ i wyjechaæ? A jeœli ktoœ myœli, ¿e wydaliœmy wszystkie pieni¹dze, to siê bardzo myli - corocznie
zostawiamy sobie ok. 1.500 z³ na rozruch spó³dzielni w nowym roku
szkolnym.
Cz³onkowie Spó³dzielni
Uczniowskiej - „Or³y Biznesu”

Drugi dzieñ to d³ugo oczekiwana zabawa w Energylandii i choæ niektóre atrakcje budzi³y lêk, nic nie stanê³o nam na przeszkodzie do pokonania w³asnego strachu i korzystania z nich do woli. Po siedmiu godzi-
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I like bike

Gem, set i mecz

Promocja sportu i zdrowego stylu ¿ycia, a tak¿e popularyzacja tenisa ziemnego na boisku wielofunkcyjnym w Czerniawie w okresie letnim, sta³y siê ju¿ tradycj¹.
Jak co roku, w czerwcu odby³y siê
VI Amatorskie Mistrzostwa w Tenisie Ziemnym Œwieradów-Zdrój.
Turniej, w którym grano w szeœciu kategoriach przez dwa popo³udnia - 14 i 18 czerwca, przyci¹gn¹³
zawodników z Lubania, Leœnej, Œwieradowa i Wroc³awia. Swoj¹ obecnoœci¹ zaszczyci³ nas burmistrz Roland
Marciniak, który aktywnie uczestniczy³ w grze.

Œwieradowska dru¿yna przed startem na trasê mini (od lewej): Marek Ró¿ycki, Wojtek Pó³torak, Maciej Ba³a (wycofa³ siê z wyœcigu), Zbigniew Szczecina, Tomasz Mitkiewicz i Dawid Jurczak (fot. Izabela Figa).
9 czerwca na linii startu pod
gondol¹ ustawi³o siê przesz³o 900
rowerzystów, którzy zjechali z ca³ej Polski, by wzi¹æ udzia³ w kolejnym wyœcigu w cyklu Bike Maratonu 2018. Pogoda dopisa³a, przynajmniej na pocz¹tku, wiêc i dobry
humor uczestników nie opuszcza³.
W ca³ym mieœcie widaæ by³o wielobarwne stroje rowerzystów, a i rowery mog³y niejednokrotnie budziæ
uk³ucie zazdroœci wœród znawców
jednoœladów.

sy wyeliminowa³a kontuzja
Goœciem specjalnym Bike Maratonu w Œwieradowie by³a Maja
W³oszczowska, dwukrotna wicemistrzyni olimpijska i mistrzyni œwiata
w kolarstwie górskim, która promowa³a swoj¹ najnowsz¹ ksi¹¿kê „Rowerem na szczyt. Trenuj z Majk¹”.
Uczestnicy BM mogli ksi¹¿kê kupiæ
w promocyjnej cenie, zrobiæ pami¹tkowe zdjêcie, nawet chwilê porozmawiaæ i zamówiæ dedykacjê (fot. poni¿ej).

Kobiety open
1 - Anna Dziergowska, 2 - Marta
Syrewicz, 3 - Halina Mokrowska.
Mê¿czyŸni open
1 - Mariusz Kiedrzyn, 2 - Tomasz
Ku¿ewski, 3 - Kacper Mokrowski
(nagrodzeni w kategorii open na
zdjêciu poni¿ej).
G³ównym celem turnieju by³o
promowanie aktywnego trybu ¿ycia,
popularyzacja tenisa ziemnego oraz
propagowanie kultury kibicowania
wœród dzieci i m³odzie¿y.
Na koniec chcia³abym bardzo
podziêkowaæ sponsorom, którzy
wspierali ca³y turniej i ufundowali

Mitsubishi Team (od góry): Bartosz
B³aszczyk, Rafa³ Matelski (oba zdjêcia Katarzyny Lorenc) i Wies³aw Kania (fot. Katarzyna Rokosz).

Fot. bikemaraton.pl
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To nie pierwsza wizyta naszej
mistrzyni na Bike Maratonie, w którym bra³a udzia³ równie¿ jako zawodniczka; tym razem wybra³a rozwi¹zanie kompromisowe – wsiad³a na rower i ruszy³a na trasê mini nieoficjalnie, a uzyskany czas – 1:34:49 lokowa³ j¹ miêdzy miejscem 219 a 220.
Na 53-kilometrow¹ trasê mega
(przewy¿szenie 1.400 m) ruszy³o 409

Fot. Izabela Figa

O godzinie 1100 ruszy³a pierwsza grupa – blisko 450 rowerzystów
wyjecha³o na trasê mini o d³ugoœci
24 km (przy przewy¿szeniu 700 m).
Na mecie Karol Przewdziêk z Bralina i œwieradowianin Eneasz Popió³
zameldowali siê jednoczeœnie w czasie 58 min. 39 sek., ale zwyciêstwo
przyznano kolarzowi z Bralina.
Tomasz Mitkiewicz wystawi³
trzyosobow¹ ekipê pod szyldem
Tom-Sport Team, któr¹ przyprowadzi³ na metê na 134 miejscu (czas
1:26:50). 184 by³ Dawid Jurczak
(1:31:04), a 281 - Wojciech Pó³torak
(1:41:09). Marek Ró¿ycki jako jednoosobowy reprezentant zespo³u
Malinowy Dwór Hotel**** Medical Spa zameldowa³ siê na 179 miejscu (1:30:29), a niezrzeszony Zbigniew Szczecina – na miejscu 384
(2:02:10). Do mety nie dojecha³
Maciej Ba³a, którego w œrodku tra-

atrakcyjne nagrody dla zawodników
(Hotel Cottonina, Hotel Malinowy
Dwór, Restauracja KuŸnia Smaków
i Izerska Chata). Dziêki Pañstwa
ofiarnoœci mo¿liwy jest rozwój tenisa ziemnego w naszej miejscowoœci.
Anna So³tys

uczestników (szeœcioro nie dojecha³o). Wygra³ - z czasem 2:06:24 - Gracjan Krzemiñski z grupy Mitsubishi,
która nadawa³a ton ca³emu wyœcigowi i w której œciga³o siê trzech
œwieradowian: Bartosz B³aszczyk
by³ 17 (2:18:20), Rafa³ Matelski - 223
(3:03:40), a Wies³aw Kania - 230
(3:05:22).
Na trasie giga (71 km, przewy¿szenie 2.000 m) œciga³o siê tradycyjnie najmniej zawodników – 70,
wœród których tradycyjnie nie by³o
nikogo z naszych. Zwyciêzca Mariusz Kozak przejecha³ trasê w dwie
i pó³ godziny, a ostatni na mecie mia³
piêæ godzin.
Adam Karolczuk

Pami¹tkowe zdjêcie zespo³u Tom-Sport Team z Maj¹ W³oszczowsk¹ (od lewej): Tomasz Mitkiewicz, Dawid Jurczak i Wojciech Pó³torak.

Rywalizowano systemem ka¿dy
z ka¿dym. Korzystne warunki atmosferyczne sprzyja³y zdrowej, zaciêtej
rywalizacji sportowej na boisku. Ca³y
turniej przebiega³ w mi³ej, sportowej atmosferze, a mecze wy³oni³y
najlepszych tenisistów:
Gra pojedyncza dziewcz¹t - klasy III-IV
1- Martyna GwiaŸdziñska;
- klasy V-VII
1 - Oliwia Bigus, 2 - Julia Fabiœ
(obie na zdjêciu powy¿ej), 3 - Wanesa D¹bek.
Gra pojedyncza mê¿czyzn - klasy III-IV
1 - Daniel Bigus, 2 - Jakub Pacholik, 3 - Miko³aj Szczokot;
- klasy V-VII
1 - Jakub Soko³owski (fot. obok),
2 - Brajan Bolibok, 3 - Gracjan £abêcki.

PO PIÊCIU PO¯ARACH WYROK S¥DU OKRÊGOWEGO

Na bie¿¹co

26 czerwca S¹d Okrêgowy w Jeleniej Górze og³osi³ wyrok
w sprawie z powództwa w³aœciciela spalonego budynku przy
ulicy Kopernika przeciwko gminie. W budynku, który wynajmowa³a gmina na cele mieszkaniowe, by³o a¿ piêæ po¿arów.
Jest to niechlubny rekord, bo ¿aden budynek w Œwieradowie
nie p³on¹³ tyle razy.
Gmina po pierwszym i drugim po¿arze naprawi³a szkody,
natomiast po trzecim nie mog³a wzi¹æ na siebie kosztów naprawy szkód i wypowiedzia³a umowê w³aœcicielowi. Jak siê okaza³o, by³a to s³uszna decyzja, poniewa¿ budynek p³on¹³ jeszcze
dwa razy. W³aœciciel nieruchomoœci wyst¹pi³ z roszczeniem
odszkodowawczym do gminy, próbuj¹c udowodniæ przed s¹dem, ¿e po¿ary by³y nastêpstwem niew³aœciwego u¿ytkowania budynku przez gminê. Wartoœæ roszczeñ wobec gminy
z odsetkami to prawie 200 tys. z³. S¹d Okrêgowy nie przyj¹³
argumentów w³aœciciela nieruchomoœci i oddali³ pozew. Korzystny dla gminy wyrok nie jest prawomocny, drugiej stronie
przys³uguje z³o¿enie apelacji do S¹du Apelacyjnego we Wroc³awiu.

PROMOW
ANIE PRODUKTÓW
PROMOWANIE
LOKALNYCH NA DEPT
AKU
DEPTAKU
Niebawem na deptaku pojawi¹ siê mobilne stragany z lokalnymi produktami. Pierwszym sprzedawc¹ bêdzie nasz lokalny baca z Izerskiej Bacówki o nazwie „We³niana Przystañ”,
który od kilku tygodni z sukcesem sprzedaje wyroby z mleka
owczego i krowiego na
deptaku zdrojowym.
Stragany (takie jak na
zdjêciu obok) bêd¹ wynajmowane tylko dla wytwórców lokalnych produktów
ze Œwieradowa i okolic.
Dzier¿awca kolejnego straganu oferowaæ bêdzie wyroby z mleka koziego.
W soboty i niedziele po
deptaku spaceruj¹ setki,
a niekiedy tysi¹ce kuracjuszy i turystów, którzy coraz czêœciej poszukuj¹ lokalnych produktów. Dla
sprzedaj¹cych to okazja na
spor¹ sprzeda¿, a dla naszego uzdrowiska - nowa ciekawa atrakcja.
Kilka razy w roku organizujemy ekojarmarki, które ciesz¹
siê du¿ym uznaniem kupuj¹cych. Z przeprowadzonych w czasie takich imprez ankiet jasno wynika, ¿e oczekiwania s¹ du¿o
wiêksze. Dlatego spróbujemy wyjœæ naprzeciw i od tych wakacji bêdziemy promowaæ lokalne produkty w prawie ka¿dy weekend.
Przy organizacji tego przedsiêwziêcia trzeba spe³niæ kilka
warunków, aby osi¹gn¹æ sukces. Przede wszystkim stragany
maj¹ wzbogacaæ ofertê deptaka zdrojowego, a nie zagracaæ
przestrzeñ. Dlatego po ka¿dym dniu handlowym bêd¹ z niego
usuwane. St¹d pomys³ na mobilne stragany, których w³aœcicielem bêdzie gmina, poniewa¿ chcemy utrzymaæ w³aœciwy styl
i porz¹dek na deptaku. Równie wa¿na jest estetyka stoisk.
Wygl¹d i kolorystykê straganów uzgodniliœmy z jeleniogórskim konserwatorem zabytków. Stragany bêd¹ wynajmowane
odp³atnie.
Mam nadziejê, ¿e po tych dwóch próbnych egzemplarzach
dopisz¹ chêtni na nastêpne. Jeœli chodzi o produkty lokalne,
mamy co prezentowaæ: miody, sery owcze i krowie, ceramikê,
pierniki, chleby, wyroby ze szk³a, rêczne robótki.

MA£PI GAJ
W PRZEDSZKOLU
Og³osiliœmy przetargi na wyposa¿enie nowego przedszkola. Za³¹czone zdjêcia przedstawiaj¹ wygl¹d tzw. ma³piego gaju
o wysokoœci prawie 7 metrów i powierzchni ponad 60 m2. Wartoœæ szacunkowa tego urz¹dzenia to ponad 200 tys. z³. Równie
kosztowne bêdzie wyposa¿enie kuchni, któr¹ przeprojektowujemy tak, aby mo¿na by³o z czasem wprowadziæ wydawanie
obiadów dla wszystkich dzieci przedszkolnych i szkolnych.
Przetargi obejmuj¹ równie¿ wyposa¿enie sal pobytu dzieci
i oddzia³u ¿³obkowego.
W podziemiu uda siê wygospodarowaæ salê kinow¹ i pla-

REMONT
RA
TOWNIKÓW GÓRSKICH
RATOWNIKÓW
Podpisaliœmy umowê z wykonawc¹ na remont ulicy Ratowników Górskich. Wartoœæ inwestycji, to ok. 120 tys. z³. Zakoñczenie robót przewidywane jest do koñca sierpnia.

KANALIZOWANIE PRZEDMIEŒCIA
Otrzymaliœmy oficjalne pismo z Urzêdu Marsza³kowskiego
o zwiêkszonym dofinansowaniu - o 2,2 mln z³ - budowy wodoci¹gu i kanalizacji wzd³u¿ ulic: Dolna, Boczna, Kolejowa, Mokra, Nadbrze¿na i Koœciuszki (w okolice hotelu Malachit). Wartoœæ inwestycji to ponad 8 mln z³, zaœ dofinansowanie - ponad
5 mln z³. Bêd¹ spore utrudnienia, szczególnie gdy roboty bêd¹
na skrzy¿owaniu ulic Bocznej i 11 Listopada.

NOWY SINGLETRACK
styczn¹. Na poziomie zero wyposa¿ymy salê teatraln¹ w scenê
i system oœwietlenia scenicznego oraz audio-wideo. To pomieszczenie bêdzie pe³ni³o równie¿ funkcjê ma³ej salki gimnastycznej dla dzieciaczków.
Firma budowlana próbuje nadrobiæ opóŸnienia. Jesteœmy
ju¿ po terminie oddania inwestycji do u¿ytku, a przewidywany
obecnie termin oddania to koniec listopada br.

Jesteœmy po drugim przetargu na wy³onienie wykonawcy
budowy prawie 4 km nowych œcie¿ek singletrack. Musimy do³o¿yæ do inwestycji 100 tys. z³, z Urzêdu Marsza³kowskiego
mamy dotacjê 130 tys. z³. Inwestycja rozpocznie siê po 20 lipca.
Tym odcinkiem rozpoczynamy budowê kilkudziesiêciu kilometrów nowych œcie¿ek na stokach wokó³ Œwieradowa
w kierunku Rozdro¿a Izerskiego i kopalni Jan w Krobicy.

ZAKUP DZIA£EK OD
SPÓ£KI UZDROWISKOWEJ
Za zgod¹ Rady Miasta zakoñczyliœmy negocjacje ze Spó³k¹
Uzdrowiskow¹ i przygotowujemy siê do aktu notarialnego zakupu dzia³ek w Czerniawie, z przeznaczeniem na poprawê funkcji
uzdrowiskowych. Dzia³ki znajduj¹ siê przy ulicy Izerskiej (po
by³ej rozlewni wody mineralnej „Czerniawianka”) i Sudeckiej,
gdzie dawniej by³o za³o¿enie parkowe z pijalni¹ wody mineralnej (fot. poni¿ej)

s

ST
ACJA KUL
TURA
STACJA
KULTURA
Trwa rewitalizacja dworca kolejowego. U³o¿one jest torowisko dla wystawy zabytkowych lokomotyw i wagonów. Konserwator zabytków po kilkumiesiêcznym oczekiwaniu wyda³
decyzjê na wycinkê drzew pod nowe za³o¿enie zieleni na wzór
tego przedwojennego. Po oczyszczeniu piwnicy okaza³o siê,
¿e mo¿e byæ wykorzystana na podziemn¹ kawiarenkê. W trakcie realizacji jest makieta kolejowa za prawie 250 tys. z³.
Konserwator zaakceptowa³ wzór dachówki i kolor stolarki
okiennej. Trwa dyskusja nad wyborem koloru elewacji. Z odkrywek nie wynika jasno, jakiego koloru by³ budynek. Obiekt
bêdzie mia³ nowe przy³¹cza wodno-kanalizacyjne i pr¹du. Wczeœniej dworzec ogrzewany by³ piecami wêglowymi, a po remoncie gazem ziemnym, czyli ubêdzie nam kilka dymi¹cych kominów.
Ju¿ widaæ, jak okazale bêdzie siê prezentowa³ œwieradowski dom kultury z muzeum kolei izerskiej. Przed nami jeszcze
kilka problemów, szczególnie z pozyskiwaniem zabytkowego
taboru na wystawê.

Dzia³ka przy Izerskiej ma powierzchniê prawie 7 tys. m2
i bêdzie adaptowana na za³o¿enie parkowe, które znajdzie siê
w bezpoœrednim s¹siedztwie nowo projektowanej pijalni wody
mineralnej na Ÿródle Jan; z du¿ym prawdopodobieñstwem gmina
wybuduje j¹ jeszcze w tym roku. Na dzia³kach przy ulicy Sudeckiej s¹ nieeksploatowane ujêcia wody mineralnej, które
powinno siê uruchomiæ w perspektywie kilku lat.
W naszej gminie mamy dwa obszary uzdrowiskowe Œwieradów i Czerniawa, w której wci¹¿ brakuje oferty dla kuracjuszy. Dzia³ki zakupujemy po to, aby ten kurort mia³ odpowiednie funkcje. W strefie A bêdziemy ju¿ mieæ 4 ha parków i now¹
dostêpn¹ pijalniê wody mineralnej.
Spó³ka dysponuje dzia³kami jako u¿ytkownik wieczysty.
Koszt zakupu przez gminê to wydatek 1,2 mln z³ roz³o¿ony na
raty w okresie 5 lat. Nie jest to tanio, ale uwa¿am, ¿e to kolejny,
niestety, kosztowny krok odbudowy uzdrowiska CzerniawaZdrój. Dziêki porozumieniu, jakie podpisa³a gmina ze Spó³k¹,
mo¿emy odbudowywaæ i uruchamiaæ kolejne Ÿród³a wody mineralnej na terenie naszego miasta. W Czerniawie dawniej by³y
czynne 3 pijalnie: w Domu Zdrojowym, na ul. Sudeckiej i przy
obecnym hotelu Malinowy Dwór. Dzisiaj zosta³a nam tylko
jedna pijalnia, a i to nieczynna. Aby odbudowaæ czerniawskie
uzdrowisko, gmina musi
mieæ gruntu pod nowe
parki i poide³ka uzdrowiskowe.
Na dniach podpisujemy akt notarialny i jeszcze w tym roku uprz¹tniemy dzia³kê po rozlewni
wody mineralnej.
Roland Marciniak
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Sadzimy i kwiecimy
WYBORCO!
W celu wziêcia udzia³u
w g³osowaniu zadbaj o to,
¿eby byæ ujêtym w sta³ym
rejestrze wyborców!
Po wpisaniu do sta³ego rejestru
wyborców bêdziesz ujêty w spisach sporz¹dzanych w zwi¹zku
z kolejnymi wyborami i referendami na obszarze gminy, w której
zmieszkujesz.
Zameldowanie na pobyt sta³y
powoduje ujêcie w rejestrze wyborców.
Pamiêtaj! Zameldowanie na pobyt czasowy nie powoduje ujêcia
w rejestrze.

Wyborcy:
stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na
pobyt sta³y w tej gminie
 nigdzie niezamieszkali przebywaj¹cy stale na obszarze gminy
- wpisani zostan¹ do rejestru
wyborców tylko wtedy, gdy z³o¿¹
pisemny wniosek w tej sprawie
w urzêdzie gminy, w której stale
zamieszkuj¹.
Obywatele Unii Europejskiej
niebêd¹cy obywatelami polskimi
w celu wpisania do rejestru wyborców musz¹ z³o¿yæ wniosek
w tej sprawie, nawet je¿eli s¹ zameldowani na pobyt sta³y na obszarze Polski.

Podczas Jarmarku organizatorzy przewidzieli nastêpuj¹ce konkursy:



Je¿eli:
wymeldowa³eœ siê z miejsca
pobytu sta³ego
 zg³osi³eœ, ¿e na sta³e wyje¿d¿asz poza granice Polski
- zostaniesz skreœlony z rejestru wyborców i nie bêdziesz
z urzêdu ujêty w spisach w wyborach i referendach, nawet je¿eli
bêdziesz zameldowany na pobyt
czasowy.


WYBORCO!
Zapytaj pracownika Urzêdu Miasta o szczegó³y dotycz¹ce z³o¿enia wniosku o wpisanie do rejestru wyborców lub wejdŸ na stronê Pañstwowej Komisji Wyborczej
- pkw.gov.pl
Pamiêtaj, ¿e w ka¿dej chwili
mo¿esz sprawdziæ, czy jesteœ ujêty w sta³ym rejestrze wyborców!
Rejestr ten jest udostêpniany na
pisemny wniosek, do wgl¹du
w Urzêdzie Miasta.

- to has³o przewodnie akcji spo³ecznej zaplanowanej na 14 lipca na godz. 9 .
Celem dzia³añ jest zagospodarowanie pasa zieleni pomiêdzy ulicami Chopina
i Nadbrze¿n¹, le¿¹cego na szlaku prowadz¹cym do wodospadu Kwisy (na zdjêciu). TToo by³ i jest pas ziemi niczyjej, zapomniany przez ludzi i firmy ogrodnicze,
wiêc pora najwy¿sza, by nadaæ mu to¿samoœæ. A kto inny móg³by tego dokonaæ,
jeœli nie my - osadzeni w przemiejskich przestrzeni od dziesiêcioleci?!
I dlatego zapraszamy wszystkich chêtnych do czynu spo³ecznego na rzecz poprawy wizerunku
Przedmieœcia. Przynosimy ze sob¹ narzêdzia ogrodnicze, moc pozytywnej energii, dobry humor.
Bêd¹ na was czeka³y krzewy ofiarowane przez obojga autorów „ogrodowych” na ³amach „Notatnika” - Irenê Marciniak i Piotra Bigusa, ponadto przez kilku anonimowych darczyñców, zaœ kwiaty
zosta³y zakupione przez gminê. A gdy ju¿ upiêkszymy skwer, wypieœcimy i pokolorujemy, posilimy
siê kie³baskami z grilla, które zapewni¹ organizatorzy - Mi³oœnicy Przedmieœcia (tel. kontaktowy 665 733 443).
00

it@swieradowzdroj.pl
formularza zg³oszeniowego, który stanowi za³¹cznik
do regulaminu zamieszczonego poni¿ej oraz do przes³ania na ten sam adres dwóch fotografii swoich produktów.
Szczegó³owych informacji udziela Diana S³upska
z Referatu PGTKiS: it@swieradowzdroj.pl, tel. 75 71
36 482.

ŒWIERADÓW-ZDRÓJ DZIECIOM - WAKACJE’18
Po raz kolejny przygotowaliœmy wakacyjn¹ ofertê dla wszystkich dzieci uczêszczaj¹cych do naszych
œwieradowskich szkó³ i przedszkoli, a tak¿e dla
uczniów szkó³ œrednich i studentów.
Od 1 lipca do 31 sierpnia zapraszamy do BEZP£ATNEGO skorzystania z:
1. K¹pieli w AQUAPARKU w Interferie
Sport Hotel (dawniej Malachit), ul. Koœciuszki 1
(tel. 75 78 16 732),
2. Przejazdu KOLEJ¥ GONDOLOW¥
w Oœrodku Ski&Sun (voucher obejmuje karnet na
przejazd w obie strony - tel. 75 615 20 20),
3. Warsztatów ze zdobienia pierników
w Pracowni Piernikowej „Izabell” (stopieñ
trudnoœci dostosowany do wieku uczestników; wczeœniej nale¿y dokonaæ rezerwacji terminu osobiœcie
lub telefonicznie, ul. Rolnicza 2/1 – CzerniawaZdrój, tel. 509 460 300)..
4. Warsztatów ceramicznych w Pracowni
Ceramicznej CERAMONIC (zajêcia trwaj¹ do
3 godzin, rezerwacja terminu osobiœcie lub telefonicznie, Czerniawa, ul. Nadrzeczna 10, tel 661 266

WYBORCO!
Je¿eli nie jesteœ wpisany do rejestru wyborców, nie zostaniesz
ujêty w spisie oraz nie bêdziesz
móg³ siê do niego dopisaæ
w zwi¹zku z wyborami samorz¹dowymi, a tak¿e referendami lokalnymi i nie bêdziesz móg³ wzi¹æ
udzia³u w g³osowaniu.

Najlepszy Zespó³ Publicznoœci
Naj³adniejsze Stoisko
„Zrobi³y To Moje Rêce”
„Produkt z Mojego Gospodarstwa”
Osoby chêtne do uczestniczenia w Jarmarku jako
Wystawcy prosimy do przes³ania na adres:





Wakacje 2018 w Izerce pod has³em

WAKACYJNA WALIZKA
Zapraszamy dzieci w poniedzia³ki,
wtorki, czwartki i pi¹tki

w godz. 1100-1300

Proponujemy:

328).
5. Poczêstunku – degustacji:

w Restauracji „La Gondola”, ul. 11 Listopada 36 tel. 75 7816 648 – pizza i sos + napój,
 w Restauracji „Na dolnej stacji Kolei Gondolowej” – pizza + napój,
 w Restauracji „KuŸnia Smaków”, Czerniawa,
ul. Sudecka 30, tel. 75 78 42 325 – pizza + napój,
 w Pubie „Route 66”, ul. 11 Listopada 5, tel.
509 381 153 – hamburger + napój.
Ka¿de dziecko mo¿e skorzystaæ jednorazowo
z ka¿dej z wymienionych propozycji. Rodzicom przypominamy, ¿e we wszystkich obiektach obowi¹zuj¹
pewne zasady i regulaminy, których nale¿y przestrzegaæ, np. te dotycz¹ce obecnoœci rodziców lub opiekunów wraz z dzieckiem w obiekcie.
Warunkiem udzia³u w naszej wakacyjnej akcji jest:
1. Odbiór imiennego VOUCHERA mo¿liwy jest w Miejskiej Bibliotece Publicznej
„IZERKA”, ul. M. Sk³odowskiej-Curie 2A, tel.
75 78 16 394 - do 31 lipca;
2. M³odzie¿ ze szkó³ ponadgimnazjal-

 wspólne wybieranie ksi¹¿ki do
wakacyjnej walizki;
turnieje gier planszowych;
naukê, jak mo¿na utrwalaæ wakacyjne wspomnienia ró¿nymi technikami;
wykonywanie portretu Kozio³ka
Mato³ka w rocznicê jego urodzin na
konkurs z nagrodami
poznawanie kart historii Niepodleg³ej Polski opisane przez pisarzy
polskich dla dzieci
Uwaga! Na ka¿de dziecko w Izerce
czekaj¹ specjalne zestawy „Stop nudzie… na wakacjach” oraz vouchery.

nych i studenci (do 24 roku ¿ycia) mieszkaj¹cy w Œwieradowie mog¹ odebraæ vouchery za okazaniem legitymacji szkolnej
lub studenckiej.
Przypominamy tak¿e, ¿e vouchery s¹ imienne
i upowa¿niaj¹ do skorzystania z nich wy³¹cznie przez
osoby wskazane na voucherze. Obiekty maj¹ prawo
za¿¹daæ dokumentu potwierdzaj¹cego to¿samoœæ
osoby korzystaj¹cej z naszej akcji.
Ponadto zapraszamy dzieci do odwiedzin
w „Czarcim M³ynie” i „Izerskiej £¹ce”.
Szczegó³y na stronach internetowych:
www.swieradowzdroj.pl
www.mbpswieradow.com.pl
Wakacyjna akcja sfinansowana jest ze
œrodków Gminy Miejskiej ŒwieradówZdrój.
Koordynator organizacyjny: Referat ds.
ystyki, Kultur
Promocji Gminy
ur
Gminy,, TTur
urystyki,
Kulturyy i Spor
Spor-tu UM, ul. 11 Listopada 35, tel. 75 71 36
482 oraz MBP „IZERKA”.
(DM)
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Dobiega koñca remont pomieszczeñ, po naszej bibliotece w ramach
projektu pod nazw¹ „Adaptacja obiektu po Bibliotece Miejskiej w Œwieradowie-Zdroju na cele spo³eczne”, w efekcie którego w naszym mieœcie
powstanie pierwszy Klub Integracji Spo³ecznej.
Do zadañ Klubu bêdzie nale¿a³o w szczególnoœci: prowadzenie poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego, prawnego i zawodowego, organizowanie zajêæ o charakterze terapeutycznym i edukacyjnym,
reintegracja spo³eczna i zawodowa klubowiczów, prowadzenie dzia³alnoœci samopomocowej w zakresie zwiêkszania aktywnoœci spo³ecznej,
integracja dzia³añ spo³ecznoœci lokalnej, wspó³dzia³anie z innymi podmiotami w zakresie realizacji zadañ wynikaj¹cych z procesu reintegracji
zawodowej i spo³ecznej uczestników Klubu czy organizacja zatrudnienia
tymczasowego dla klubowiczów.
Klub, zlokalizowany na II piêtrze Urzêdu Miasta przy ul. 11 Listopada
35, prowadzony bêdzie przez nasz Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej.
Planowane zakoñczenie projektu to koniec sierpnia 2018 r. (DM)

PODZIÊKOWANIE
Dziêkujê bardzo za serdeczne
po¿egnanie mojej osoby przez
Burmistrza Miasta, kole¿anki
i kolegów z pracy.
Dziêkujê radnym
za uroczyste po¿egnanie na sesji
27 czerwca br.
Pragnê równie¿
podziêkowaæ
wszystkim osobom, które spotka³am na mojej
drodze
¿ycia
przez 42 lata pracy w Urzêdzie
Miasta - za wszelk¹ doœwiadczon¹ ¿yczliwoœæ z ich strony.
Dziêki Wam czas mojej pracy uwa¿am za wielk¹ przyjemnoœæ. Myœlê, ¿e teraz czêœciej bêdziemy mogli spotykaæ siê na
innych œcie¿kach mojego ¿ycia.
Do zobaczenia! - by³y kierownik Urzêdu Stanu Cywilnego
Danuta ¯y³kiewicz
Od redakcji: Pani Danuta odesz³a na emeryturê z koñcem maja,
wtedy te¿ mia³o miejsce pierwsze z po¿egnañ - przez burmistrza
Rolanda Marciniaka w jego gabinecie (na zdjêciu).

8 maja dokonano otwarcia
dwóch ofert, jakie nap³ynê³y po
og³oszeniu przetargu na „Ochronê
zasobów przyrodniczych poprzez
doposa¿enie Centrum Edukacji
Ekologicznej Natura 2000 „Izerska £¹ka” w Œwieradowie-Zdroju”. Z³o¿y³y je firmy: ION CONCEPT
SP. z o.o. z Warszawy (880.452,45 z³)
i New Amsterdam Sp. z o.o. z Krakowa (844.998,93 z³).
Do powtórzonego przetargu (23
maja) przyst¹pi³y te same firmy;
New Amsterdam obni¿y³ sw¹ ofertê
do 837.003,93 z³, a ION CONCEPT do 819.690,39 z³.
Ostatecznie zadanie powierzono
firmie krakowskiej, która ma 110 dni
na realizacjê zamówienia.
25 maja zamieszczono zapytanie
ofertowe dotycz¹ce wykonania materia³ów edukacyjnych drukowanych z projektem graficznym, fototapety edukacyjnej z projektem graficznym, koszulek promocyjnych
i naklejek promocyjnych.
7 czerwca gmina mog³a wybraæ
spoœród ofert z³o¿onych przez firmy:
Actum Lab Sp. z o. o. z Gdañska
(30.264 z³), Mikodruk Computer s.c.
Jacek i Sylwia Miko³ajczyk z Kalisza
(16.287 z³), Law& Arch Consulting
Sp. z o.o. w organizacji z Warszawy
(18.700 z³) oraz Drukarnia Sil-VegDruk s.c. z Lubliñca (14.100 z³ wszystkie ceny netto). I w³aœnie
z Sil-Veg podpisano umowê na wykonanie zadania, które musi byæ zakoñczone do 30 sierpnia.
12 czerwca og³oszono ponowny przetarg na „Kszta³towanie i promocja prozdrowotnych postaw kultury fizycznej poprzez budowê sportowo rekreacyjnej œcie¿ki rowerowej [singletrack] w ŒwieradowieZdroju - etap I”
Przedmiotem inwestycji jest modernizacja i przebudowa œcie¿ek leœnych na œcie¿ki rowerowe i wykonanie nowych odcinków, szerokoœci do 1 m i d³ugoœci 4.000 mb.
Ca³kowita d³ugoœæ œcie¿ek wyniesie ok. 7 km, przy czym 3 km to
d³ugoœæ œcie¿ki biegn¹ca po istniej¹cych drogach leœnych. Trasa biegnie od Tewy do Staroizerskiej.
Zg³osi³a siê dwójka wykonawców: Utrzymanie Zieleni Zak³ad Budowlany Mariusz Stachurski ze
Œwieradowa i Konsorcjum firm F.H.U. Piotr Walczak (lider) oraz

UM wykazuje
Burmistrz Miasta Œwieradów-Zdrój informuje, ¿e
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta zosta³y wywieszone wykazy - na okres
21 dni - do wgl¹du w godzinach pracy urzêdu:
11 lipca - w sprawie przeznaczenia do sprzeda¿y w trybie bezprzetargowym:
 czêœci lokalu nr 2 przeznaczonego na cele inne ni¿ mieszkalne
w budynku przy ul. Stokowej 1 wraz
z udzia³em w gruncie stanowi¹cym
dzia³kê
 nr 7/5, am. 5, obr. VI o pow.
852 m2.
11 lipca w sprawie wyznaczenia
do sprzeda¿y na rzecz jego najemcy
w trybie bezprzetargowym:
 lokalu mieszkalnego nr 2
w budynku przy ul. 11 Listopada 20
wraz udzia³em w prawie u¿ytkowania wieczystego gruntu dzia³ki

P.U.H. WALKOP Tomasz Walczak
(partner).
13 czerwca og³oszono przetarg
na zimowe utrzymanie dróg i chodników bêd¹cych w zarz¹dzie gminy.
Na zadanie nr 2 (okolice gondoli)
wp³ynê³a oferta Mariusza Stachurskiego (202 z³ za roboczogodzinê);
zadania nr 3 (Przedmieœcie) gotów
jest podj¹æ siê Pawe³ Pasierb (190
z³). Na zadanie nr 4 (Czerniawa) nie
wp³ynê³a ¿adna oferta
14 czerwca dokonano otwarcia
ofert, jakie nap³ynê³y og³oszone zamówienie publiczne pn. „Odnowa
i malowanie oznakowania poziomego na drogach bêd¹cych w zarz¹dzie Gminy Miejskiej Œwieradów-Zdrój” (czyli na drogach gminnych i wojewodzkich)
Nades³a³y je firmy: Bezpieczeñstwo, Innowacja Monika UrbaniakGrabowiecka z Trzebnicy (10,29 z³/
m2 na wszystkich drogach) oraz MK
DROGI Micha³ Ko³odziejczyk
z ¯arek Letniska (10,45 z³/m2).
Wybrana zosta³a firma z Trzebnicy, która z zamówieniem powinna
siê uporaæ do 31 lipca.
15 czerwca odby³o sie otwarcie
dwóch ofert, jakie nades³ano na Pe³nienie funkcji in¿yniera kontraktu dla zadania: „Rozbudowa sieci
kanalizacji sanitarnej i sieci wodoci¹gowej w Œwieradowie-Zdroju”:
ENVI KONSULTING Marek Gazda
z Brzegu (122.508 z³) i AMELUX Wioleta Nowacka-Dani³ów ze Zgorzelca
(105.000 z³).
W wyniku postêpowania najpierw wskazano firmê AMELUX jako
wykonawcê 6 nadzorów, nastêpnie
jednak Zamawiaj¹cy (czyli gmina)
uniewa¿ni³ przeprowadzon¹ czynnoœæ oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty i podj¹³ decyzjê o powtórzeniu czynnoœci badania i oceny ofert.
Tego samego dnia podobne zapytanie skierowano do podmiotów,
które podejm¹ siê wykonania mate-

ria³ów promocyjnych drukowanych
w ramach projektu „Adaptacja
obiektu po Bibliotece Miejskiej
w Œwieradowie-Zdroju na cele spo³eczne” - wspó³finansowanego ze
œrodków
115 Unii Europejskiej, w ramach Osi priorytetowej nr 6 - „Infrastruktura spójnoœci spo³ecznej”,
Dzia³ania 6.1 - „Inwestycje w infrastrukturê spo³eczn¹”, Poddzia³ania
nr 6.1.1 - „Inwestycje w infrastrukturê spo³eczn¹ – konkursy horyzontalne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnoœl¹skiego 2014-2020.
25 czerwca dokonano otwarcia
a¿ 14 ofert, których wartoœæ waha³a
siê od 295,20 z³ (Drukarnia Golden
Graf Pawe³ Kruk z Krakowa) do
1.119,30 z³ (Zapol Sobczyk Spó³ka
Jawna ze Szczecina).
Zadanie pwierzono Drukarni
Golden Graf, która na jego wykonanie ma czas do koñca lipca.
27 czerwca gmina og³osi³a przetarg na „Odbudowê nawierzchni
drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Br. Czecha – etap II (km
0+273 – 0+333) [powódŸ czerwiec
2013 r.]”
Termin sk³adania ofert up³ywa
12 lipca, a czas przewidziany na realizacjê zamówienia - do koñca listopada.
29 czerwca upubliczniono zapytanie ofertowe dla zamówienia zwi¹zanego z projektem „Ochrona zasobów przyrodniczych poprzez doposa¿enie Centrum Edukacji Ekologicznej Natura 2000 „Izerska £¹ka”
w Œwieradowie-Zdroju”, o wartoœci
nieprzekraczaj¹cej równowartoœci
30.000 euro, na: gry planszowe z projektem graficznym; gry memory
z projektem graficznym; karty tematyczne z projektem graficznym.
Termin sk³adania ofert up³ywa
11 lipca, a realizacji zamówienia - do
30 paŸdziernika br.
(opr. aka)

Promujmy miasto

 nr 22/2, am. 3, obr. V.

11 lipca w sprawie wyznaczenia
do sprzeda¿y w trybie przetargowym
nieograniczonym
 lokalu mieszkalnego nr 1
w budynku przy ul. Batorego 7 wraz
udzia³em w gruncie stanowi¹cym
dzia³kê
 nr 26/12, am. 6, obr. IV o pow.
1.459 m2.
11 lipca - w sprawie przeznaczenia do sprzeda¿y w trybie przetargowym ograniczonym do wspó³w³aœcicieli nieruchomoœci:
 lokalu przeznaczonego na
cele inne ni¿ mieszkalne nr 9 w budynku nr 2 przy ul. Górskiej wraz
z udzia³em w gruncie stanowi¹cym
dzia³kê
 nr 24/4, am. 8, obr. IV o pow.
1.102 m2.
11 lipca w sprawie wyznaczenia
do wydzier¿awienia w trybie bezprzetargowym:
 nieruchomoœci gruntowej
niezabudowanej o pow. 400 m2 przy
ul. Rolnej stanowi¹cej czêœæ dzia³ki
 nr 1/14, am. 5, obr. III.

Szanowni Pañstwo, z przyjemnoœci¹ informujemy, ¿e
w Urzêdzie Miasta w Referacie
ds. Promocji Gminy, Turystyki
Kultury i Sportu czekaj¹ na
Pañstwa promocyjne ramki do
tablic rejestracyjnych. Wszystkich chêtnych serdecznie zapraszamy po ich odbiór.
Ramki odebraæ mo¿na na II
piêtrze, w pokojach nr 23 i 24b
w UM przy ul. 11 Listopada 35.
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Trzy Gminy - Jedlina-Zdrój,
G³uszyca i Œwieradów-Zdrój - posiadaj¹ce swoje wypo¿yczalnie rowerów elektrycznych, postanowi³y
zorganizowaæ zlot pod nazw¹ ELECTRO-BIKE TOUR 2018. Pierwszy
odby³ siê wiosn¹ w Jedlinie-Zdroju,
a 9 czerwca mi³oœników elektrycznych dwuœladów goœci³ Œwieradów.
Biuro rejestracji zosta³o zlokalizowane przy fontannie z ¿abami, gdzie
czekali na uczestników organizatorzy i przewodnicy tras, którzy postanowili pokazaæ goœciom atrakcje naszego miasta i odwiedziæ
„Czarci M³yn” i „Izersk¹ £¹kê”.
Wszyscy uczestnicy dostali pami¹tkowe koszulki, plecaki, mapy
i materia³y promocyjne oraz zaproszenie na kie³baskê i izerski ¿ur.
Dziêkujemy naszym przewodnikom
- Bartkowi Kijewskiemu, który by³
tak¿e autorem tras, Paw³owi Miko³ajczakowi i Kasi Matuszak.
„Elektryczni” nie weszli w paradê „miêœniowcom” z Bike Maratonu
– pojechali przez Kolibê i Tewê do
Czerniawy, przejechali Czerniawê,
zajrzeli na Izersk¹ £¹kê (w planie by³
jeszcze Czarci M³yn, ale deszcz popsu³ wszystkim szyki), sk¹d przez
Zajêcznik wrócili do miasta. B. Kijewski szacuje, ¿e ta grupa przejecha³a ok. 15 km.
Podczas nieobecnoœci cyklistów
na deptaku trwa³ Gminny Konkurs
„Baby, Babki i Mufinki” i „Rodzinny
Piknik Sportowy”, w ramach które-

Ebike, sport, baby, babki
go odby³y siê biegi po parkowych
alejkach, zabawy i konkursy, wokalne wystêpy dzieci z przedszkola
i szko³y, pokaz tresury psa, spotkanie z izerskimi owcami, leœne ko³o
fortuny, zumba, wielkie bañki mydlane, malowanie buziek, w³asnorêczne wykonywanie miseczek z gliny,
nauka resuscytacji, pogadanka
o bezpieczeñstwie. Dla nabrania
energii mo¿na siê by³o napiæ œwie¿ego soku owocowo-warzywnego
i kawy frappe, zjeœæ kie³baskê z grilla, smaczne ciasto konkursowe lub
¿ur izerski, a wszystko przy dŸwiêkach muzyki granej przez zaprzyjaŸnionych akordeonistów. Podsumowaniem dnia by³ spektakl pt. „Kot w
butach” zorganizowany w MBP
„Izerka”.
Organizatorzy serdecznie dziêkuj¹ za pomoc w przeprowadzeniu
wszystkich dzia³añ: Agnieszce Sobierañskiej, Nikolecie Dzier¿êdze,
Karolinie Cierlik, Zumbastycznym
Dziewczynom, El¿biecie Palbow,
Ewie Hofman, Justynie W¹do³owskiej, Jolancie Sergiejczuk, Annie
¯o³nierek, Agnieszce Fehring-Dworak, dzieciom z przedszkola, Martynie Paczyñskiej, Krystynie Liber,
Barbarze Krakowskiej, Lucynie Smaroñ, Joannie Fajge, Natalce Chmielowiec, paniom, które upiek³y pyszne ciasta na konkurs, Szymonowi
Przystupie, Sebastianowi £oziñskie-

Bogdan Szafraniec z Wa³brzycha ruszy³ na trasê ebajkiem, który sam
sobie zmontowa³. Poni¿ej - uczestnicy rajdu w plenerze

Akordeoniœci przy okazji koncertu sprzedawali tak¿e swoje p³yty. Poni¿ej mydlane bañki-olbrzymy zawsze budz¹ uœmiech na twarzach dzieci.

mu, £ukaszowi Paczyñskiemu, Adamowi i Jakubowi Palbowom, Jakubowi Ganuszewiczowi, Grzegorzowi
Gliwie, Markowi £ynsza, Bogdanowi Sobierañskiemu, Sebastianowi
Soko³owskiemu oraz Uzdrowisku
Œwieradów-Czerniawa, Inteferie
Aqapark Sport Hotel, Katarzynie
i Czes³awowi Kaczmarczykom - Piekarnia na Górskiej, Tomaszowi Markowi - „Kofeina”, Studiu Fryzur EUFORIA, Annie Grzelec - Gabinet
Kosmetyczny, Izerskiemu Centrum
Soli, œwieradowskiej OSP, policjan-

U góry tresura psów w wykonaniu
Mart Paczyñskiej. Poni¿ej warsztaty
ceramiczne prowadzone przez
Agnieszkê Koludo-Sobierañsk¹ z pracowni Stara KuŸnia w Przecznicy.

Tereska by³a wszêdzie! Obok Jakub Palbow i jego kolekcja
militariów.
tom z Rewiru Dzielnicowego – bez
tych wszystkich osób nie uda³oby
siê nam zorganizowaæ tak piêknego
pikniku; jeszcze raz serdecznie dziêkujemy!
Piknik dofinansowany by³ przez
Gminê Miejsk¹ Œwieradów-Zdrój
i wspó³organizowany przez Referat.
Uœmiechy na twarzy m³odych zwyciêskich biegaczy. U do³u - lekcja sztucznego oddychania, które mo¿e kiedyœ komuœ uratowaæ ¿ycie.
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Wspólne œpiewanie - wspólna radoœæ.

ds. Promocji Gminy, Turystyki, Kultury i Sportu: Dorota Marek, Diana
S³upska i Tomasz Chmielowiec.
A g³ównej szefowej zamieszania
- Teresie Fierkowicz – wielkie dziêki!
Fot. Tomasz Chmielowiec, Teresa
Fierkowicz i Pawe³ Miko³ajczak

i mufinki

Jury konkursu „Baby, babki i mufinki” w sk³adzie (od lewej): Dorota Narek,
Tomasz Chmielowiec, Krystyna Liber i Szymon Przystupa - po skosztowaniu
13 wypieków (wyjêtych z pieca niemal przez same panie, wœród których by³
tylko jeden „bab”, czyli niezawodny Piotr Bigus) za nasmaczniejsze rêkodzie³o uzna³a „Babkê Oli” autorstwa Aleksandry Plitt. Na podium stanê³y
jeszcze: „Izerska baba” Agnieszki Sobierañskiej oraz „Marchewkowe szaleñstwo” Kamili Syrewicz.
Wszyscy uczestniczy konkursu otrzymali dyplomy i medale, a zwyciêzcy
dodatkowo puchary, vouchery na zabiegi kosmetyczne i seanse w grocie
solnej, pobyt w strefie wellness w Bia³ym Kamieniu oraz zaproszenia na
kawê w „Kofeinie”.

Izerskie bieganie
Ta impreza co roku przyci¹ga
coraz wiêcej uczestników i w zasadzie trudno siê dziwiæ, bo bieg ma
wyj¹tkow¹ formu³ê, oprawê i pomys³ na atrakcyjne zawody
ym
zawody.. TTym
razem górsk¹ trasê Szklarska Porêba - Rozdro¿e Izerskie - Œwieradów 10 czerwca przebieg³o ponad
400 osób. Mo¿na by³o, tradycyjnie, przebiec pó³maraton lub Dziesi¹tkê Staropolanki. TTen
en wybór to
standard nie tylko tu, ale równie¿
na innych biegach cyklu Runner'
Runner'ss
World Super Bieg, którego Interferie Run by³y edycj¹ drug¹.

Kapitalnie poprowadzona trasa, górskie œcie¿ki dostêpne naprawdê dla wszystkich, transport autobusami na start
w Szklarskiej Porêbie i na Rozdro¿u Izerskim, wstêp do aquaparku w ramach pakietu startowego, pyszny makaron plus
„z³oty izotonik” do kompletu, loteria fantowa dla uczestników, biegi dla dzieci,
medale na mecie, obficie zaopatrzony
bufet na mecie, dodatkowa klasyfikacja dla
górników i hutników - mo¿na by jeszcze
wymieniæ sporo atutów trzeciej ods³ony
biegu Interferie Run.
Po ma³ych zmianach, trasa pó³maratonu i „dychy” sta³a siê jeszcze szybsza,

ale nie straci³a swojego górskiego charakteru. G³ównym walorem krótszego dystansu jest wci¹¿ to, ¿e prawie ca³a trasa
to bieg z góry. Jest gdzie siê rozpêdziæ,
ale ci, którzy zapomn¹ o odpowiednim
przygotowaniu do zbiegania w górach,
s³ono za to zap³ac¹.
Tym razem izerski pó³maraton ze
Szklarskiej Porêby do Œwieradowa, lub jak kto woli - spod Sport Hotelu Bornit
do Aqua Sport Hotelu Malachit wygra³
Jacek Jolibski (biegamdlazdrowia.pl).
Wœród pañ triumfowa³a Lidia Niekraœ
(UKS Ludwikowice K³.)
Na trasie „10” Staropolanki z Rozdro-

¿a Izerskiego najszybszy okaza³ siê Tomasz Koz³owicz (Power Bomb).
Panie równie¿ ekspresowo
upora³y siê z tym dystansem,
a zwyciêstwo pad³o ³upem
Magdaleny Patas (Forma Wodzis³aw Œl¹ski).
Klasyfikacje dru¿ynowe na
obu dystansach ponownie
zdominowa³ UKS Ludwikowice K³odzkie. W kategorii górników i hutników najszybciej
pokona³ pó³maraton Fabian
Sternik, a „dychê” - Patryk Pie-

RzeczpospoCzyta
IV wydanie ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek w 100-lecie uzyskania niepodleg³oœci odby³o siê
9 czerwca pod has³em „RzeczpospoCzyta”. Izerka wystartowa³a razem z 1.874 bibliotekami pod swoim has³em przewodnim - „Kreatywnoœæ w nas”. Na swoich czytelników czekaliœmy ju¿ od godz. 16 30,
a razem z nami aktorzy z agencji
artystycznej „Blaszany Bêbenek”,
którzy zawitali do nas na nasze zaproszenie ze spektaklem „Kot w butach”.
Wybraliœmy celowo baœñ o przygodach kota, który dziêki swojej magii i sprytowi odmienia ¿ycie biednego m³ynarczyka, wygnanego w œwiat przez z³ych braci,
który zostaje bogatym ksiêciem, ¿eni siê
z piêkn¹ i dobr¹ królewn¹. Muzyka, œpiew,
tañce i wspólna zabawa, w której publicznoœæ chêtnie bra³a udzia³, z³o¿y³a siê, ¿e
wszystkim siê podoba³a stara baœñ. A my
jesteœmy przekonani, ¿e dzieci ogl¹daj¹ce
ju¿ bêd¹ wiedzia³y i¿ bajka o „Kocie
w butach” nie dotyczy kota z animacji
o Shreku.
Przed inauguracj¹ Nocy przeczytaliœmy ABECAD£O Juliana Tuwima, gdy¿
w ca³ej Polsce g³ówny organizator - Centrum Edukacji Obywatelskiej - zaproponowa³ wspólne przeczytanie wierszy o literkach. My akurat wybraliœmy Tuwima,
z kolei warszawskie „Abecad³o” - Ma³gorzatê Strza³kowsk¹, mo¿na by³o te¿ poczytaæ „Literki” Wandy Chotomskiej.
Po przedstawieniu chêtne dzieci mog³y siê zabawiæ w teatr i to w nie byle jaki,
bo „pachn¹cy piernikami”, gdy¿ wspó³pracuj¹ca z nami od pocz¹tku Izabela Janiak wykona³a figurki piêknie ozdobione
lukrem na patyczkach: koniki, motylki,
królewny, królewicza, koty, drzewa.
Wspólnie z dzieæmi jeszcze raz opowiedzieliœmy bajkê o kocie w butach, by
nastêpnie podzieliæ rolê. Stara ramka po
ni¹¿ek (obaj KGHM ZG Run/Ratownicy
Rudna).
Œwieradów na dystansie pó³maratonu dumnie reprezentowa³y panie: Ma³gorzata Soko³owska (2:11:56), ni¿ej podpisana (2:12:44) oraz Agnieszka Moroz
(2:27:41).
Na dystansie 10 km biegaczy
z naszego miasta by³o ju¿ wiêcej: najszybciej pobieg³ Dominik Dymitruk (49:20),
o niespe³na pó³ minuty za nim Micha³
Rutkowski, potem kolejno Jakub Grambowski, Tomasz Mitkiewicz, Marcin Buczyñski, Rafa³ Tkaczyk, Waldemar Pakiet,
Teresa Fierkowicz, Wojciech Bonat i Monika Czechowska.
Kto nie by³, niech ¿a³uje, bo nastêpna
okazja do biegowej wyprawy przez Góry
Izerskie dopiero za rok.
Katarzyna Harbul-Ba³a
Fot. Runners Super Bieg

obrazie by³a nasz¹ scen¹, a piernikowe
figurki kukie³kami. Dzieci wykaza³y siê fantazj¹ i kreatywnoœci¹ bawi¹c siê doskonale, a po krótkim spektaklu aktorzy mogli
ze smakiem zjeœæ swoich „aktorów”.
Zabawa teatralna po³¹czona by³a z literackimi zagadkami „Dobieramy pary”,
„Czarny charakter w baœniach i bajkach”,
a tak¿e „Czy znam te baœñ”. Mama 4-letniego Wojtka rozwi¹za³a z dzieæmi krzy¿ówkê z atrakcjami z 15. edycji gazety Dolnoœl¹skich Spotkañ Pisarzy z M³odymi
czytelnikami „Z ksi¹¿k¹ na walizkach”.
Po takiej zabawie dzieci mog³y wypocz¹æ i obejrzeæ nowy polski film przygo-

dowy z udzia³em znanych aktorów - „Tarapaty” w re¿yserii Marty Karwowskiej (biblioteki zarejestrowane w akcji otrzyma³y
od organizatora akcji link do legalnego
pobierania filmu), film, którego premiera
odby³a siê pó³ roku temu, a opowiada³
o przyjaŸni i przygodzie ze skarbem; oczywiœcie, nie oby³o siê bez tarapatów. Film
bardzo siê podoba³, a przede wszystkim
towarzysz¹cy klimat i du¿y ekran, mrok,
kolorowe poduchy... Dzieci obieca³y, ¿e za
rok te¿ bêd¹ uczestniczyæ w akcji „Noc Bibliotek”, a na koniec imprezy robi³y zdjêcia z ¿abami z kolekcji Teresy Fierkowicz.
(KP)

SPRZEDANE serce
spelun¹ jest,

Nasza policja
I s¹dy s¹ nasze
Nasi lekarze
I pielêgniarki

bez pukania, z butami
wchodz¹ - wychodz¹,
czasami na chwilê
zostaj¹, najwy¿ej
kilka lat,
blizny na dywanie,
w ³azience zostawiaj¹
to nie jest mi³oœæ,
to melina,
bez klamek i wyjœcia;
zdemolowane uczucia
nie s¹ drog¹ do wzruszeñ,

To nasze przedszkola
I nasza m³odzie¿
Której nie kupicie
Jak bêdzie trzeba
Og³osimy niepodleg³oœæ
Republika
Po³udniowo-Zachodnia
Sudecka
Bo to jesteœmy MY
A tego nie odbierze nam
Nie tylko Mazowsze
Ale NIKT
Po prostu - -

nie ³udŸ siê.

Jacek Olszewski

PO PROSTU
To nie Mazowsze
(choæ piêkne),
To ludzie z nas
(choæ ich nie chcecie).
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Komu przeszkadza
ksi¹¿ka na walizce?
Kto lubi czytaæ, temu ksi¹¿ka
Przed nami wakacje. Z ksi¹¿k¹?
na walizce na pewno przeszkadzaæ Naturalnie. Mo¿e siêgniesz po cunie bêdzie! Ani Roksanie Suszkie- downy œwiat magii w „WiedŸminie”
wicz, która zajê³a I miejsce w Dol- i dowiesz siê, jaki kolor ma krew elnoœl¹skim Turnieju M³odych Re- fów? Albo rozwik³asz zagadkê Anny
cenzentów w Wa³brzychu, ani Aga- Frank, zanim zrobi to jeden z bohacie Matwiejczuk, która uplasowa³a terów? Czytaj ksi¹¿ki polecane przez
siê na miejscu drugim.
znajomych i przyjació³. ¯ycie jest
Ka¿dego roku
w kwietniu w ramach wspó³pracy
z Miejsk¹ Bibliotek¹ Publiczn¹ w
Œwieradowie zachêcam swoich
uczniów do napisania recenzji wybranej ksi¹¿ki. W
obecnym nale¿a³o
wzi¹æ na tapetê
utwór autora polskiego, rodzimego, pisz¹cego w
jêzyku polskim.
Roksana pierwszy
raz w ¿yciu siêgnê³a po krymina³
- „Sprawa Niny
Frank” - którego
autork¹ jest Katarzyna
Bonda.
Agata zaœ - mi³oœniczka powieœci
Agaty Christie - Chwila po odebraniu nagród - w œrodku Agata, z prazrecenzowa³a po- wej Roksana, a za nimi prezydent Wa³brzycha.
wieœæ
fantasy
„WiedŸmin. Krew elfów” Andrzeja zbyt krótkie, by mêczyæ siê nad
Sapkowskiego
ceg³¹. Udanych i ciekawych wakaDziewczêta od dawna lubi³y czy- cji. Czy ksi¹¿ka na walizce bêdzie ci
taæ, czego dowodem s¹ ich wyniki przeszkadzaæ?
egzaminu gimnazjalnego z jêzyka
Opiekun polonista
polskiego: Agata uzyska³a 98 proc.
Agnieszka Ca³ko
z jêzyka polskiego (najwy¿sze w naszym gimnazjum), Roksana - 88 proc.
Nie by³o wiêc dla mnie zaskoczeniem
zajêcie przez nie czo³owych miejsc
w turnieju recenzentów.
9 czerwca obie laureatki pojechaSzanowni rodzice, dzieci, m³o³y do Wa³brzycha, gdzie podczas
dzie¿
i mieszkañcy Œwieradowarozpoczêcia akcji „Z ksi¹¿k¹ na waZdroju!
Dziêki Waszemu zaangalizkach” odbywa³o siê wiele imprez
¿owaniu mieliœmy zaszczyt
towarzysz¹cych: wystêpy m³odzie6 czerwca w Centrum Kultury Wi¿owych zespo³ów muzycznych, tarlanów w Warszawie odebraæ dyplom
gi ksi¹¿ki oraz spotkania z pisarzaMISTRZA POLSKI dla Wolontariumi, autorami popularnych powieœci
szy o najmocniej bij¹cych sercach
i opowiadañ.
Impreza rozpoczê³a siê barwnym bateryjnych w III Edycji Konkursu
Ekologicznego „Edukujemy - Pomakorowodem pod has³em „Wszystkie
mózgi têgie w œwiecie korzysta³y gamy”. W sk³ad delegacji weszli:
z ksi¹¿ek, wiecie?”. Przemaszerowa³ Iga Jurczak, Oliwia Osiñska i Filip Marcinkowski, którzy repreon z Biblioteki Pod Atlantami do
zentowali jedn¹ z szeœciu placówek
wa³brzyskiego rynku. Tutaj dzieci
oœwiatowych z ca³ego kraju (szkó³,
z rodzicami oraz m³odzie¿ mog³y
ale i przedszkola) zaproszonych na
wzi¹æ udzia³ w spotkaniach z pisarzami, autorami ksi¹¿ek dla dzieci uroczystoœæ.
Zebraliœmy ³¹cznie 1.681 kg bai m³odzie¿y, zdobyæ autograf i poterii,
z których dochód zosta³ przerozmawiaæ z ulubionym autorem.
kazany
na zakup sprzêtu komputeW samo po³udnie nasze uczenrowego
i audiowizualnego niezbêdnice zosta³y nagrodzone gromkimi
nego
do
sprawnego funkcjonowabrawami przez publicznoœæ oraz nania
i
organizacji
zajêæ terapeutyczgrodami rzeczowymi ufundowanymi przez burmistrza Wa³brzycha. nych cz³onków Stowarzyszenia Rodzin i Opiekunów Osób z Zespo³em
Otrzyma³y równie¿ pami¹tkowe dyDowna „Bardziej Kochani”.
plomy.
Po uroczystoœci laureaci wziêli
udzia³ w warsztatach, które odby³y
siê w Ogrodach Pa³acu w Wilanowie. A ¿e mieliœmy póŸniej ponad
6 godzin do odjazdu poci¹gu, wykorzystaliœmy ten czas na zwiedzanie stolicy. Byliœmy wiêc na 30. piêtrze Pa³acu Kultury, syc¹c oczy
wspania³a panoram¹ miasta, przespacerowaliœmy siê Krakowskim
Przedmieœciem a¿ na Stare Miasto:

Od Ba³tyku po Œnie¿kê

Oba zdjêcia zosta³ zrobione mniej wiêcej w tym samym czasie. Górne pozostawiamy bez komentarza, a dolne, có¿ - „Czy to w s³oñce, czy to w deszcz/
Idziesz z nami, przyjacielu, bo sam chcesz”.

W czerwcu liczna grupa
uczniów ze Szko³y Podstawowej nr
1 wraz z wychowawcami zamieni³a
³awki szkolne na przyjemniejsze
zajêcia w ramach tzw. „zielonej

szko³y”. I tak klasy IIIa, IIIc, czêœæ
IIIb i IVc - pojecha³y nad morze do
Mrze¿yna, a klasy Ia, IIa, IIIb i IVb w góry do Karpacza.

„Morskie” dzieci codziennie korzysta³y z mnóstwa atrakcji. Zwiedzi³y Ko³obrzeg, bawi³y siê z piratem, spacerowa³y po molo, starówce i parku zdrojowym. Mog³y tak¿e
zobaczyæ latarniê morsk¹ w Niechorzu, ruiny koœcio³a w Trzêsaczu
i Muzeum Multimedialne, promenadê i molo w Miêdzyzdrojach, Jezioro Turkusowe w Woliñskim Parku
Narodowym. Dzieciom bardzo podoba³y siê atrakcje w ramach programu „Dziki Zachód Show” w Zieleniewie i Park Wieloryba w Rewalu.
Uczniom „górskim” z kolei Karpacz i okolice równie¿ dostarczy³y
wielu wra¿eñ. Dziêki licznym wycieczkom, spacerom, zwiedzaniu
obiektów muzealnych, zajêciom
edukacyjnym, artystycznym, czytelniczym, warsztatom uczniowie mieli
szansê bezpoœredniego poznawania
przyrody, ciekawostek architektury
i piêknych zak¹tków Karkonoszy
i Kotliny Jeleniogórskiej. Zdobyli
Œnie¿kê, pokonali trasê z Karpacza
do Mi³kowa wêdruj¹c na zajêcia
w „Cyrklandzie”, wziêli udzia³
w XXXIV Piechowickim Rajdzie
Dziatwy Szkolnej „Piechotka 2018”
popisuj¹c siê bogat¹ wiedz¹ o regionie oraz zdolnoœciami teatralnymi i wokalnymi.
Dla uczniów by³a to nie tylko
„Zielona szko³a”, ale te¿ szko³a ¿ycia
– z dala od domu, mamy i taty. Nieraz trzeba by³o siê zmierzyæ z ³ó¿kiem,
które nie chcia³o siê samo poœcieliæ,
deszczem, œmieciami w plecaku czy
szybko topniej¹c¹ gotówk¹ w portfelu. Egzamin z samodzielnoœci
wszyscy zdali celuj¹co i ju¿ planuj¹,
jaki kierunek obraæ w przysz³ym roku.
Lidia Guziñska

Baterie, puszki, nakrêtki
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do Zamku Królewskiego, pod Kolumnê Zygmunta i na barbakan. Nie
mogliœmy pomin¹æ domu Marii Sk³odowskiej-Curie, Pa³acu Prezydenckiego, Grobu Nieznanego ¯o³nierza,
pomnika smoleñskiego i koœcio³a œw.
Krzy¿a, gdzie znajduje siê serce Chopina. Dzieciaki by³y wprawdzie zmêczone, ale i zachwycone, choæ im nie
pozwala³am na ¿adne d³ugie odpoczynki.
Serdecznie dziêkujemy za postawê i zaanga¿owanie i zapraszamy do
wspó³pracy w nastêpnych edycjach
konkursu oraz wspomagania kolejnych zbiórek baterii i nakrêtek plastikowych.
Podczas zakoñczenia roku szkolnego nagrodziliœmy tegorocznych
liderów zbiórek, którymi zostali:
Wœród zbieraczy puszek aluminiowych: I – Justyna i Wojciech
Lonyczowie – 2.220 sztuk; II – Kacper Hutek (1.600), III - Oliwia Osiñska (678), IV – Maria Mitkiewicz
(665).
Wœród zbieraczy baterii: I – Filip
Marcinkowski (5.092), II Kornelia
i Fabian Komnaccy (5.085), III - Oliwia Osiñska. (1.714), IV - Maria Mitkiewicz Maria (1.627).
Wszyscy w nagrodê otrzymali
vouchery do Empiku ufundowane
przez Urz¹d Miasta.
Teresa Fierkowicz

Tego obiektu przedstawiaæ nie trzeba - to pa³ac w Wilanowie. Poni¿ej Najlepsi z najlepszych w zbieraniu puszek i baterii.

Opowieœci na szóstkê Literatura i poezja dzieciêca
8 czerwca w Izerce odby³o siê
spotkanie autorskie w ramach XV
Dolnoœl¹skich Spotkañ Pisarzy
z M³odymi czytelnikami pod has³em
„Z ksi¹¿k¹ na walizkach”. Od
czternastu lat goœcimy znakomitych pisarzy z ca³ej Polski, odwiedzili nas m.in.: Grzegorz Kasdepke, Joanna Olech. Wanda Chotomska, Joanna Papuziñska, Pawe³
Waku³a, Agnieszka Tyszka, Kazimierz Szymeczko, a w tym roku
Gra¿yna B¹kiewicz (na zdjêciu), pisz¹ca od kilku lat. W wyksztalcenia historyk - mo¿e dlatego siêga
czêsto po opowieœci z dawnych lat.

Autorka historyczne wydarzenia, które wydawa³yby siê nudne,
niezwykle ciekawie przedstawia
w ksi¹¿kach, z których czytelnik
mo¿e siê dowiedzieæ np. o ¿yciu Piastów, Jagiellonów, Polaków z Bitwy
Warszawskiej, prezydentach II
Rzeczpospolitej.
By³y te¿ pytania, a przede
wszystkim autografy na zakupionych ksi¹¿kach. Najwiêkszym powodzeniem cieszy³a siê ksi¹¿ka o Korniszonku, a w³aœciwie Jacku Ogórskim, który nie znosi³, jak na niego
wo³ali „ogórek, ogórek, kie³basa
i sznurek”, dopiero nowe przezwi-

Has³em tegorocznych „Walizek”
by³a „Polska na szóstkê” i pisarze
wêdruj¹cy po Dolnym Œl¹sku na
spotkaniach z m³odymi czytelnikami rozmawiali o tym, co zas³uguje na
tê ocenê. Pani Gra¿yna szybko nawi¹za³a kontakt z naszymi czytelnikami – uczniami klasy VI i VII; by³o
to pierwsze spotkanie w Izerce,
wczeœniej odbywa³o siê w szko³ach.

sko „Korniszonek” spodoba³o siê
i jemu, i jego kolegom. Ksi¹¿ka przesympatyczna, pe³na humoru i nie
dziwimy siê, ¿e na FB ma wielu fanów.
Mamawiamy - czytajcie ksi¹¿ki
Gra¿yny B¹kiewicz”, bo warto: s¹
œmieszne, ale i te¿ powa¿ne, m¹dre,
ciekawe… Zapraszamy do Izerki,
mamy wszystkie tytu³y.
(KP)

¯aby te¿ znaj¹ nuty
Jubileuszowy Festiwal Piosenki Dzieciêcej „Na ¯abi¹ Nutê”, pod
honorowym patronatem Burmistrza Miasta Œwieradowa-Zdroju,
przeszed³ do historii jako prawdziwe œwiêto piosenki. 30 maja
uczniowie - solo i w duetach - œpiewali przeboje znane od lat i najnowsze hity popularne wœród m³odzie¿y
dzie¿y,, a widzowie nagradzali wystêpy gromkimi brawami.
Jury w sk³adzie: Ryszard Dembiñski,
Kamila Fierkowicz i Kinga Marciniak ocenia³o wystêpy czternastu solistów
i tyle¿ samo duetów, zwracaj¹c uwagê na
dobór repertuaru, znajomoœæ tekstu
i emisjê g³osu. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, a zwyciêzcy - vouchery.
A oto wyniki:
Soliœci: I - Zofia Salawa i Kamila

Ju¿ po raz czwarty spotkaliœmy
siê w naszym przedszkolu z literatur¹ i poezj¹ dzieciêc¹. Tym razem
goœciem specjalnym by³a Alina
WoŸniak, z wykszta³cenia analityk
medyczny z zami³owania pisarka,
która tworzy wiersze i bajki dla
dzieci, autorka dwóch ksi¹¿ek „O czym szemrze strumyk” i „Bajeczki znad rzeczki”. Obie s¹ pisane wierszem, dziêki czemu dzieci
³atwiej zapamiêtuj¹, ucz¹ siê powtarzaæ, przez co utrwalaj¹ sobie nie
tylko treœci utworu, ale i zawart¹
w nich wiedzê.
23 maja dzieci z naszego przedszkola oraz zaproszeni goœcie przedszkolaki z Krobicy - s³ucha³y
utworów autorki, która zaprezentowa³a im fragmenty swojej twórczoœci, czytaj¹c wiersze.
Po krótkiej muzyczno-ruchowej
przerwie odby³ siê Przegl¹d Recytatorski, podczas którego kolejny raz
zrezygnowaliœmy z tradycyjnej rywalizacji konkursowej i przyznawaniu miejsc, co daje m³odym recytatorom mo¿liwoœæ koncentrowania

siê na jak najlepszym wykonaniu
zadania, czyli recytacji. Ka¿dy przedszkolak na scenie ju¿ jest zwyciêzc¹,
gdy¿ w³o¿y³ niezwykle du¿o pracy
w przygotowanie siê do tego wydarzenia oraz jak najlepsze zaprezentowanie siê.

Ka¿dy wystêp za pomys³owoœæ
w interpretacji tekstu, œmia³oœæ oraz
odwagê zosta³ nagrodzony gromkimi brawami, a po krótkiej przerwie
na poczêstunek mali artyœci zostali
uhonorowani dyplomami i nagrodami ksi¹¿kowymi.

VII Piknik Rodzinny
8 czerwca, w pi¹tkowe popo³udnie, ju¿ po raz siódmy ca³e
rodziny wspólnie bawi³y siê na corocznej imprezie plenerowej organizowanej przez Przedszkole Miejskie i Radê Rodziców, przy wsparciu Urzêdu Miasta. Przygotowane atrakcje zawsze ciesz¹ siê du¿¹ popularnoœci¹, przyci¹gaj¹c zarówno dzieci, jak i doros³ych.
Festyn rozpocz¹³ krótki wystêp artystyczny przedszkolaków dla rodziców. Nastêpnie Ewa Hofman, lokalna zawodniczka uprawiaj¹ca biegi
d³ugodystansowe, przeprowadzi³a profesjonaln¹ rozgrzewkê przed biegiem (przez ogród przedszkolny), zumb¹ i konkurencjami potyczek rodzinnych. Zawody sportowe by³y bardzo emocjonuj¹ce, zw³aszcza dwuosobowe wyœcigi rowerków biegowych. Zwyciêzcy nagradzani byli talonami na napoje i smako³yki z przedszkolnej kuchni
Zgliñska, II - Kalina Pomorska, III - Jacek lub mini-zabawkami. Do
Szaniawski i Antonina Wasilewska.
dyspozycji goœci by³y stoDuety: I - Nadia i Zoja Mularczyków- iska zdrowej ¿ywnoœci, kokny (na zdjêciu) oraz Katarzyna Salawa tajle witaminowe, domowe
i Julia Skoczylas, II - Borys Mularczyk ciasta upieczone przez roi Krzysztof Sobierañski, III - Emilia Ma- dziców i napoje. Jak œwie¿e bu³eczki „schodzi³y” kie³tacz i Anastazja Czukiewska.
Wyró¿nienia: Dominik Feliñski, Emi- baski z grilla. Dzieci najlia G³adzik, Julia Ciosk, Florian Bigus, chêtniej wybiera³y loteriê
Filip Daszko, Nadia Misiak i Agata £yn- fantow¹, stanowiska malowania twarzy i balonowych
sza.
Organizatorzy serdecznie dziêkuj¹ figurek oraz ich ulubiony
wszystkim uczestnikom oraz ich rodzicom dmuchany plac zabaw. Nowoœci¹ by³y warsztaty moi nauczycielom - za pracê w³o¿on¹ w przyzaiki szklanej, gdzie ka¿dy
gotowanie do wystêpów i udzia³ w konmia³ mo¿liwoœæ w³asnokursie, szanownemu jury - za trafne wy- rêcznego wykonania ozdób
bory, Oliwierowi Piotrowiakowi i Kacpro- z ma³ych kolorowych szkiewi Baudurowi - za nag³oœnienie imprezy, ³ek.
a Gminie Miejskiej Œwieradów-Zdrój - za
Uczestnicy pikniku bawiufundowanie nagród. TF
li siê wyœmienicie dziêki
bardzo rodzinnej atmosferze i wspania³ej pogodzie,
wprowadzaj¹cej wszystkich
w radosny nastrój. Nad porz¹dkiem na imprezie czuwa³ Komisarz Lew, który
przyjecha³ jednym z najnowoczeœniejszych radiowozów policyjnych w województwie.
Impreza nie mog³aby siê
odbyæ bez ogromnego zaanga¿owania rodziców, pracowników
przedszkola, zaprzyjaŸnionych osób i instytucji, którym wszelki wk³ad w organizacjê serdecznie dziêkujemy.
PM

Morsy, nie lenimy siê, tylko idziemy na wodospady!
Morsowanie to nie tylko ekstremalny sport, to równie¿ sposób na spêdzenie aktywnie zimy. My na przysz³y sezon serdecznie zapraszamy do brania udzia³u w naszych spotkaniach, na których nie zabraknie ró¿nych atrakcji. Bêdziemy piec kie³baski
i wszystko inne co mo¿na piec lub grzaæ, bêdzie muzyka i œpiewy..
Tañce te¿ bêd¹. A przede wszystkim banda weso³ych ludzi, którzy
zapraszaj¹ do wspólnego spêdzania zimowych popo³udni. Zima
wcale nie musi byæ nudna! (JS)
Od redakcji: Patrz¹c na zdjêcie obok warto uzmys³owiæ sobie, ¿e niewielu jest chêtnych i odwa¿nych, by w œrodku upalnego lata wskoczyæ do lodowatej wody pod wodospadem. A co
dopiero w czasie mrozów!
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Centrum Edukacji Ekologicznej
NATURA 2000 „Izerska £¹ka",
ul. Rolnicza 7
(nad Czarcim M³ynem)
izerskalaka@swieradowzdroj.pl
www.swieradowzdroj.pl

Gospodarz obiektu
Monika Chwaszcz

KINO NA LATO
11 lipca (œroda) o godz. 19 00 - M³oda para s¹dzi, ¿e jest
przeœladowana przez demona. Kamera rejestruj¹ca sytuacjê podczas ich
snu ma im pomóc wyjaœniæ tê zagadkê (1 godz. 26 min. 2007. Horror).
13 lipca (œroda) i 25 lipca (pi¹tek) o godz. 10 30 - Aby
uratowaæ swój teatr przed ruin¹, miœ koala Buster Moon organizuje
konkurs piosenki (1 godz. 50 min. 2016. Animacja).
18 lipca (œroda) o godz. 19 00 - Film opowiada o burzliwym
¿yciu szesnastego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Koncentruje siê
na jego staraniach o uchwalenie znosz¹cej niewolnictwo poprawki do
konstytucji (2 godz. 29 min. 2012. Biograficzny, polityczny).
25 lipca (œroda) o godz. 19 00 - Dwie nieznaj¹ce siê kobiety,
aby uciec od problemów, postanawiaj¹ na œwiêta zamieniæ siê domami.
Iris przeprowadza siê do s³onecznego Los Angeles,
a Amanda wyje¿d¿a na zaœnie¿on¹ angielsk¹ wieœ (2 godz. 18 min.
2006. Komedia romantyczna).
27 lipca (pi¹tek) o godz. 10 30 - ¯yciem dziewczynki kieruje
piêæ emocji: Radoœæ, Strach, Gniew, Odraza i Smutek. Pozosta³e próbuj¹ zak³óciæ pierwsz¹, gdy dziewczyna przeprowadza siê z rodzicami do
San Francisco (1 godz. 34 min. 2015. Animacja).
W SIERPNIU - W ŒRODY O GODZ. 19 00 DLA DOROS£
YCH
DOROS£YCH
1.08. - Dziewiêcioletnia Chiyo zostaje sprzedana do domu gejsz.
Jako doros³a i s³awna jest œwiadkiem drugiej wojny œwiatowej, która
zmienia œwiat, w którym siê wychowywa³a (2 godz. 26 min. 2005. Melodramat).
8.08. - Jedyny ocala³y z katastrofy poci¹gu, David Dunn, dziêki
fanatykowi komiksów odkrywa w sobie nadludzkie mo¿liwoœci (1 godz.
40 min. 2000. Thriller).
22.08. - Dwie m³ode Amerykanki, Vicky i Cristina, przyje¿d¿aj¹ na
wakacje do Barcelony. Obie daj¹ siê wci¹gn¹æ w romantyczn¹ i seksualn¹ przygodê z poznanym tam Juanem Antonio (1 godz. 36 min. 2008.
Komedia obyczajowa).
29.08. - Dwie m³ode Amerykanki, Vicky i Cristina, przyje¿d¿aj¹ na
wakacje do Barcelony. Obie daj¹ siê wci¹gn¹æ w romantyczn¹ i seksualn¹ przygodê z poznanym tam Juanem Antonio (1 godz. 50 min. 2013.
Horror).
W ŒRODY I PI¥
TKI O GODZ. 10 30 SEANSE DLA DZIECI
PI¥TKI
1 i 17.08 - Przyjacielski m³ody byczek przez pomy³kê zostaje
zwerbowany do walk na arenie (1 godz. 46 min. 2017. Animacja).
3 i 29.08 - Hrabia Drakula i jego 118-letnia córka prowadz¹ hotel
w Transylwanii. PrzyjaŸñ dziewczynki z ludzkim ch³opcem wpêdza rodzinê w k³opoty (1 godz. 30 min. 2012. Animacja).
8 i 3.08 - Dracula ³¹czy si³y z Frankiem, Murrayem i Griffinem, by
obudziæ w swoim wnuku wampirz¹ naturê (1 godz. 30 min. 2015. Animacja).
10 i 22.08 - ¯ycie Gru ow³adniêtego ¿¹dz¹ kradzie¿y Ksiê¿yca
zmieni¹ trzy urocze sierotki (1 godz. 35 min. 2010. Animacja).
24.08 - Kiedy posiadaj¹ca moc kontroli nad œniegiem i lodem Elsa
sprowadza srog¹ zimê na swoje królestwo, Anna wyrusza w podró¿, aby
odszukaæ siostrê oraz zakoñczyæ pogodowe anomalie (1 godz. 48 min.
2013. Animacja).
(Ÿród³o - filmweb.pl)
* * *
Chcesz byæ na bie¿¹co? PrzyjdŸ, wype³nij formularz i zapisz siê do
Newslettera „Izerskiej £¹ki”!
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Informacje i zdjêciaz „Izerskiej £¹ki”
przygotowa³a Monika Chwaszcz, zaœ
autorem zdjêæ do
obu winiet - £¹ki
i M³yna - jest Tomasz Chmielowiec.

WYST
AWA PSÓW
WYSTA
1 lipca œwiêtowaliœmy wspólnie Dzieñ Psa. Do rywalizacji w II Wystawie Psów Gór i Pogórza Izerskiego przyst¹pi³o 21 czworonogów, a wszystkie wspania³e, do
tego inne i urocze na swój sposób. Pojawi³y siê kundelki i psy
rasowe, ale nie ma to znaczenia, bo najwa¿niejsza jest
wspólna zabawa i wzajemne
poznanie siê. W czasie takiego
spotkania mo¿e okazaæ siê, ¿e
jakieœ pieski przypadn¹ sobie
do gustu i mo¿e ktoœ znajdzie
partnera do wspólnych spacerów?
Wystawa to przede wszystkim
rodzinne spotkania z psami
w roli g³ównej! Dziêkujemy za
udzia³, transparenty i œwietny
doping dla uczestników! Komisja dokona³a trudnego wyboru, gdzie oceniana by³a wspólna zabawa i zaanga¿owanie. Nie
chodzi³o tutaj tylko o poprawnoœæ i techniczne pokonanie
toru, ale o dobry kontakt miêdzy w³aœcicielem i psem.
Nagrody sponsorowa³a Gmina Miejska Œwieradów-Zdrój,
a przychodnia weterynaryjna

TRZMIEL RUDY
Fot. Micha³ Sikora

Komisja konkursowa (od lewej): pani Beatka z Karkonoskiego
Klubu Owczarka Niemieckiego, Aleksandra M¹dry (weterynarz)
i Waldemar Leszczeyñski (psicholog).
KEROS II objê³a patronatem to wydarzenie i tak¿e przydzieli³a dwie swoje nagrody. Wyniki wygl¹daj¹ nastêpuj¹co:
I miejsce zajê³a Natalia S. z psem Lucy (29 punktów na 30 mo¿liwych
do zdobycia - fot. z lewej
lewej); II - El¿bieta K. (Tofik); III Ewa H.(Mufi).
Wyró¿nienia: Andrzej ¯. (Izerski Pies Potokowy); Patryk K. (Bella); Karolina C. (Beto).
Nagrody sponsorowane przez przychodniê KEROS II, otrzyma³y pieski: Frytka (w³.
Justyna R. - nagroda
dla najstarszego psa
wystawy); Willy (w³.
Agnieszka D. - nagroda dla najm³odszego
psa).
Do tego ka¿dy
uczestnik, który nie
zdoby³ powy¿szych nagród otrzyma³ nagrodê pocieszenia, czyli
puszkê z mokr¹ karm¹.
W czasie wystawy
rozdanych zosta³o 20
sadzonek roœlin miododajnych (lawenda
i wrzosy) z okazji Weekendu z Natur¹ 2000
Pokaz KKON. Poni¿ej - nagrodzeni losuj¹
i przyst¹pienia naszesadzonki roœlin miododajnych.
go miasta do akcji
Gmina Przyjazna Pszczo³om. Dziêkujê wszystkim uczestnikom i widowni
za wspó³tworzenie tej imprezy!
(Zdjêcia M. Romanowski)

Gatunek aktywny od kwietnia do wrzeœnia, pospolity w ca³ym kraju.
Tworzy rodziny licz¹ce ponad 500 osobników. Szacuje siê, ¿e zapyla
roœliny z ponad 380 gatunków. Samce i samice s¹ podobnie ubarwione.

Do 31 sierpnia Izerska £¹ka pracuje w trybie letnim.
Zwiedzanie mo¿liwe jest we wtorki, czwartki,
soboty i niedziele w godzinach 11 00 -17 00.
W œrody i pi¹tki w godzinach 13 00-17 00.
W œrody i pi¹tki o godz. 10 30 sala kinowa zajêta
jest przez seanse bajkowe, na które zapraszamy
ca³e rodziny
rodziny.. Repertuar dostêpny w obiekcie.

Dowiedz siê wiêcej
i polub nas
na Facebooku
IzerskaLaka
ZAPRASZAMY!

Wiadomoœci z Izerskiej £¹ki tak¿e na s¹siedniej stronie 

Czy wiesz, ¿e...
 samica trzmiela ziemnego szukaj¹ca gniazda potrafi zaatakowaæ
mysz, ¿eby ta ust¹pi³a swojej norki?
 trzmiel z pe³nym ¿o³¹dkiem umiera po oko³o 40 minutach z g³odu? (tyle energii kosztuje go lot, ¿e co chwilê musi nadrabiaæ zapasy)
 trzmiele potrafi¹ pracowaæ nawet 18 godzin dziennie?

Czarci M³yn, ul. Lwówecka 5

Tel. 75 78 45 325
czarcimlyn@swieradowzdroj.pl

Gospodarz obiektu
Kinga Miakienko

ZMIANA GODZIN ZWIEDZANIA
CZARCIEGO M£
YNA NA LETNIE.
M£YNA
W lipcu i sierpniu zapraszamy na zwiedzanie
OD WTORKU DO NIEDZIELI
w godzinach 11 00- 17 00.
Wejœcia o pe³nych godzinach, ostatnie o 16 00 .

WARSZT
ATOWE WTORKI GOŒCIE M£
ARSZTA
YNA
M£YNA
Wraz z czerwcem skoñczyliœmy cykl Warsztatowych Wtorków na ten rok szkolny. Ostatni¹ grup¹, która korzysta³a z zajêæ by³a m³odzie¿ z Zespo³u Szkó³ Licealno-Gimnazjalnych
w Mirsku (na zdjêciu), która nauczy³a siê, jak zrobiæ od podstaw chleb, a tak¿e bu³ki orkiszowe, które chyba na sta³e wejd¹
do programu warsztatów. Ale to dopiero we wrzeœniu – ju¿
wkrótce zapisy!

Dowiedz siê wiêcej
i polub nas
na Facebooku
CzarciMlynSwieradow
ZAPRASZAMY!

EKOLOGICZNY KAPTUREK
W czwartek 5 lipca o godzinie 1800 goœciliœmy teatrzyk ze
Studia Sztuka ze spektaklem ekologicznym „Czerwony Kapturek”. Cieszymy siê, ¿e pojawi³o siê tyle rodzin z dzieæmi, które
wspólnie pozna³y przygody bohaterki.
Frekwencja dopisa³a, bo przedstawienie w ogrodzie Izerskiej £¹ki przy piêknej pogodzie obejrza³o ponad 80 osób.

BU£ECZKI ORKISZOWE
(co to za wynalazek?)
Pracuj¹c w naszym m³ynie czerpiê na co dzieñ mnóstwo
inspiracji z samego miejsca, ale tak¿e od ludzi, którzy przychodz¹ na zwiedzanie. Bardzo lubiê piec tradycyjny chleb
i robiê to niemal ca³y czas, ale w g³owie co chwilê rodzi siê jakiœ
nowy pomys³, a jak tylko mam woln¹ chwilê – wcielam go
w ¿ycie. Tak w³aœnie powsta³y bu³ki orkiszowe z czarnuszk¹.
Wydawaæ by siê mog³o, ¿e orkisz to jakiœ biowynalazek,
jakich ostatnimi czasy wiele w naszych sklepach. Nic bardziej
mylnego, bowiem orkisz to rodzaj pszenicy, i do tego ten starszy, bo siêgaj¹cy staro¿ytnoœci, a przede wszystkim zdrowszy.
Pszenica orkisz ró¿ni siê od pszenicy kolorem (jest ciemniejsza), a tak¿e wartoœciami od¿ywczymi, do tego jej uprawa
nie wymaga u¿ycia pestycydów. Mo¿e zapewniæ nawet 21 proc.
dziennego zapotrzebowania na bia³ko oraz 30 proc. dziennego
zapotrzebowania na b³onnik, i to w pojedynczej porcji.*
Ziarno tej odmiany pszenicy posiada wysok¹ wartoœæ mikro- i makrosk³adników: magnez, fosfor, ¿elazo, potas, cynk,
selen, witaminy PP, B6 i kwas foliowy.
Orkisz nie jest ciê¿kostrawny i mo¿na go spo¿ywaæ pod

Zapraszam ju¿ na kolejny spektakl, który odbêdzie siê równie¿ w czwartek, 30 sierpnia, tak¿e o godzinie 1800. Bêdzie to
przedstawienie pt. „Kozucha K³amczucha”, z którego wyp³ywa cenny mora³ ucz¹cy prawdomównoœci, umiejêtnoœci wybaczania i prawdziwej przyjaŸni.
Podczas spektaklu dzieci maj¹ mo¿liwoœæ wyst¹pienia
w tañcu góralskim i przez ca³y czas trwania widowiska bior¹
czynny udzia³ rozmawiaj¹c z aktorami.
Wstêp wolny. W przypadku ³adnej pogody sztuka zostanie odegrana w ogrodzie, przy z³ych warunkach atmosferycznych przeniesiemy siê do sali kinowej.
Ju¿ dziœ zapraszam do rezerwacji miejsc, tel. 75 617 14 42.

W czerwcu przyby³o do nas 1.150 osób, z czego 365
w grupach zorganizowanych, a 785 - indywidualnie. Podczas
Dnia Dziecka ka¿dy m³odszy uczestnik zwiedzania dosta³ coœ
s³odkiego – tradycyjne rogaliki dro¿d¿owe oraz kruche na
twarogu i maœle, oczywiœcie, wypiekane na miejscu.
Czerwiec to w Czarcim M³ynie by³ wyj¹tkowy czas. Kwiaty rozkwita³y, tworz¹c barwne towarzystwo dla zió³ i rzeŸb zdobi¹cych wejœcie. Widaæ by³o coraz wiêcej zwiedzaj¹cych turystów, którzy pieszo wêdrowali z centrum Œwieradowa szlakiem
przez Zajêcznik. Weso³e rodziny z dzieæmi, mieszkañcy, grupy
wycieczek, seniorzy, kuracjusze, z Polski, zza granicy... Wszystkie znaki ju¿ wskazywa³y na zbli¿aj¹ce siê wakacje.
ró¿nymi postaciami. Od m¹ki, poprzez makarony, kaszê mannê, p³atki, a¿ po kawê. Mo¿emy upichciæ orkiszowe naleœniki,
ciasta, kluski, pizzê i oczywiœcie – pieczywo.
Kupujemy kilo m¹ki orkiszowej typ 700, odwa¿amy z niej
500 g i mieszamy z ³y¿eczk¹ soli. Do 200 ml ciep³ej wody i 50 ml
ciep³ego mleka kruszymy 25 g dro¿d¿y, dodajemy ³y¿eczkê
cukru i ³y¿kê m¹ki – mieszamy. Tak przygotowany rozczyn
odstawiamy w ciep³e miejsce do wyroœniêcia (ok. godziny).
Dodajemy rozczyn do m¹ki z sol¹ i zagniatamy. Po chwili dodajemy 30 g oleju i znów zagniatamy. Wyci¹gamy na stolnicê
i wyrabiamy jeszcze chwilê, a¿ powstanie jednolite, g³adkie
ciasto. Tak¹ kulkê odstawiamy w misce na godzinê, aby wyros³a. Po tym czasie formujemy z ciasta bu³eczki i uk³adamy na
blaszce. Smarujemy wod¹ i posypujemy ziarnami oraz czarnuszk¹. Pieczemy 25-35 minut w temperaturze 1800C. Smacznego!
* informacja ze strony
www.niro-bio.pl/orkisz-dlaczego-powinno-sie-go-jesc

ZAPROSZENIE

Restauracja „Czarny Potok” zaprasza w ka¿dy poniedzia³ek i œrodê
w godz. 1000-1400 na sta³¹ wystawê
poœwiêcon¹ historii Czerniawy. Bêdzie to nawi¹zanie do podobnej ekspozycji sprzed 7 lat, gdy zaprezentowanych zosta³o 260 starych widokówek z kolekcji Jakuba, Dawida i Jerzego B³aszczyków z Wroc³awia.
Obecny zbiór liczy ju¿ 760 starych pocztówek, które dla polepszenia odbioru zosta³y zeskanowane i pokazywane bêd¹ na ekranie monitora
(podobnie jak stare foldery i mapy).
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Ale kto by tam jad³...
Nareszcie miesi¹ce, w których tak wiele siê dzieje
w naszych ogrodach. Mo¿emy siê cieszyæ pierwszymi
wynikami swoich prac, bo przecie¿ mamy ju¿ zjedzone nowalijki - jestem pod wra¿eniem rzodkiewek, które
dorównywa³y ma³ym burakom, wa¿y³y do 70 gram,
w obwodzie mia³y po 17,5 cm. Najciekwsze
w nich jest to, ¿e wiêcej wartoœci od¿ywczych, witamin i minera³ów maj¹ liœcie, ni¿ samo zgrubienie.
Ale kto by jad³ liœcie…?
A przecie¿ w³aœciwoœci zdrowotne i wartoœci
od¿ywcze by³y ju¿ znane staro¿ytnym Egipcjanom

i Grekom, którzy stosowali rzodkiewkê na poprawê
trawienia, usprawnienie intelektu, dobr¹ pamiêæ
i wzrok. Rzodkiewka jest o tyle fajnym warzywem, ¿e
mo¿na j¹ systematycznie wysiewaæ przez ca³y sezon,
choæ najsmaczniejsza i tak jest ta pierwsza.
Dojrzewaj¹ czereœnie, truskawki, poziomki, maliny. Z agrestu ju¿ zrobi³em d¿em, na aromatyczn¹ konfiturê posz³y te¿ p³atki ró¿y pomarszczonej, która bêdzie s³u¿yæ jako dodatek do p¹czków. Teraz przychodzi czas na porzeczki i wiœnie. Mam w ogrodzie jedn¹
du¿¹ czereœniê, która w tym roku obrodzi³a wrêcz
imponuj¹co. Nigdy wczeœniej nie zjedliœmy tylu kilogramów. Pewnie niewiele osób wie, ¿e ogonki czereœni i wiœni maj¹ mnóstwo garbników, olejków lotnych, kwasów organicznych i taniny - dziêki tym substancjom wywar z ogonków jest naturalnym œrodkiem odchudzaj¹cym i przeciwdzia³a obrzêkom.
Ale kto by jad³ ogonki…?
Ulubionym aspektem ogrodu dla mnie jest jego
ró¿norodnoœæ. Nawet na niewielkiej powierzchni mo¿e
siê znaleŸæ wiele roœlin, które nie tylko zdobi¹, ale
i karmi¹. Na FB na profilach znajomych bardzo podobaj¹ mi siê zdjêcia od osób, które na niewielkiej
balkonowej przestrzeni s¹ w stanie wyczarowaæ piêkny roœlinny œwiat. Nawet najpiêkniejszy pomidor kupiony w sklepie nie cieszy tak, jak ten w³asnorêcznie
wyhodowany (choæby w maleñkiej doniczce na balkonie). Satysfakcja gwarantowana.
Chwal¹c zalety posiadania ogrodu, móg³bym
przytoczyæ s³owa Jana Kochanowskiego który pisa³
te s³owa o wsi i wiejskim ¿yciu (ja powiedzia³bym
o ogrodzie):
Prace ogrodowe w lipcu:
- koñczymy podstawowe nawo¿enie drzew
i krzewów ozdobnych;
- pamiêtamy o systematycznym podlewaniu roœlin, aby nie dopuœciæ do przesuszenia. Podczas wyj¹tkowo upalnych dni niektóre roœliny, np. petuniê, surfinie i pelargonie, nale¿y nawadniaæ nawet dwa razy dziennie - wczesnym rankiem i wieczorem;
- zbieramy owoce i robimy przetwory;
- pamiêtamy, aby systematycznie nawoziæ pomidory,
- je¿eli nie zrobiliœmy tego w czerwcu, na
pocz¹tku lipca trzeba wykopaæ cebule hiacyntów, narcyzów, szachownic, œniadków
i kwitn¹cych wiosn¹ czosnków ozdobnych.
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O ogrodach myœli spisane:
Kiedy w ogrodzie zwiêd³y ju¿ najpiêkniejsze kwiaty, i chwasty
wydaj¹ siê byæ urocze.
Sokrates - grecki filozof staro¿ytny

Rudbekia, jasnota, tunbergia itp.

Kto twe wczasy, kto
po¿ytki
Mo¿e wspomnieæ
zaraz wszytki?
Nim jednak zaœpiewamy pieœni pochwalne,
wspomnê te¿ o tej drugiej stronie medalu –
chwastach lub roœlinach
segetalnych, czyli niepo¿¹danych w uprawach.
Samo
okreœlenie
„chwast” jest pojêciem
wzglêdnym, poniewa¿ te
same roœliny w jednym
miejscu mog¹ byæ po¿¹dane, a w drugim nie. Ka¿dy, kto ma chocia¿by
kawa³ek doniczki z ziemi¹, dobrze wie, jakiej roœliny
po¿¹da. Wszystkich innych nale¿y siê pozbywaæ. Nie
twierdzê, ¿e chwastów nie powinno byæ w ogóle, sam
te¿ nie uprawiam ogródka, w którym grz¹dki s¹ dopieszczone w ka¿dym centymetrze. Pewnie gdybym
mia³ jedn¹, to by tak by³o, ale jako ¿e mam do ogarniêcia ca³kiem spory area³, a¿ tak bardzo siê nie przejmujê.
Jednak jedna rzecz w chwastach bardzo mnie
denerwuje, mianowicie tempo ich wzrostu. Rosn¹ co
najmniej dwa lub trzy razy szybciej ni¿ roœliny, które
wysiewam. Jak ju¿ jedn¹ czêœæ ogrodu wyplewiê,
ogl¹dam siê, a za mn¹ ju¿ rosn¹ kolejne zielska. I tak
w ko³o Macieju. Prawd¹ jest te¿, ¿e wiele roœlin, które
uznajemy za chwasty, ma wiele w³aœciwoœci zdrowotnych, wrêcz leczniczych: tasznik pospolity, przytulia
czepna, gwiazdnica, mniszek lekarski, œlaz, dziurawiec, g³owienka pospolita, krwawnik - to niektóre
z roœlin, jakie z pewnoœci¹ usuniemy z grz¹dek. Jednak ich dzia³anie prozdrowotne jest olbrzymie.
Ale kto by jad³ chwasty…?

Z roku na rok przybywa w moim ogrodzie kwiatów,
staram siê, aby rabaty by³y kolorowe, ale bardzo lubiê z³ocisty kolor. ¯ó³te kwiaty to dla mnie recepta na
pogodne lato, na ich s³oneczny blask liczê nawet przy
deszczowej pogodzie. ¯ó³æ piêknie komponuje siê
z innymi barwami kwiatów. Mam kilka odmian rudbekii które rosn¹ w towarzystwie je¿ówek, marcinków
i z³ocieni. Ka¿dej wiosny siejê te¿ s³oneczniki – to
dostojne kwiaty których tarcza pod¹¿a za s³oñcem,
piêknie siê prezentuj¹ i daj¹ od¿ywcze nasiona. Lato
w moim ogrodzie pachnie te¿ liliami - to z kolei kwiat
iœcie królewski, obros³y symbolik¹. W staro¿ytnej
Grecji wierzono, ¿e powsta³ z kropli mleka bogini
Hery. Chrzeœcijanie uznaj¹ lilie za symbol czystoœci
i niewinnoœci. Lilia bulwkowata roœnie dziko na Dolnym Œl¹sku. Nigdy nie œcinam ich do wazonu, napawam siê ich urokiem w ogrodzie.
Gdy przekwitn¹ wiosenne kwiaty, rabaty obsadzam
astrami, cyniami, lwi¹ paszcz¹ i - pierwszy raz - tytoniem ozdobnym, które wysiewam do doniczek w maju.
Co drugi rok siejê te¿ goŸdzik brodaty, który wysadzam na sta³e miejsca wczesn¹ jesieni¹; dawniej nazywany by³ kamiennym, u mnie na jednej rabatce
tworzy piêkn¹ kompozycje z onêtkiem, popularnie
zwanym kosmosem.
Specjalne miejsce zajmuj¹ u mnie dalie-georginie. Sadz¹c je wiosn¹, ziemiê zasilam obornikiem,
aby d³ugo kwit³y systematycznie usuwam przekwit³e
kwiatostany. Georginia to królowa póŸnego lata; od
barw i kszta³tów mo¿na dostaæ zawrotu g³owy, ostatnio dowiedzia³am siê, ¿e liczbê uprawianych odmian
liczy siê w dziesi¹tkach tysiêcy i nie ma tylko koloru
niebieskiego. W dawnym Meksyku kwiaty te zdobi³y
o³tarze azteckich œwi¹tyñ, dzisiaj w moim ogrodzie
kilka roœlin uatrakcyjnia trawnik.
Lubiê ogrodowe eksperymenty, dlatego w marcu
do ma³ych doniczek wysia³am paprykê i kapustê
ozdobn¹, sza³wiê b³yszcz¹c¹, starca, wysokie niecierpki balsamina, tunbergiê zwan¹ czarnook¹ Zuzann¹,

zrobi³am te¿ swoje sadzonki komarzycy i koleusa,
a daturê wyhodowa³am z patyczka. W du¿ych glinianych donicach zrobi³am z nich kompozycje z kann¹
(paciorecznikiem), fuksj¹ u³ank¹, dziwaczkami i begoni¹ bulwiast¹, do donic wsadzi³am te¿ gajowiec
i jasnotê rosn¹ce w moim ogrodzie, a tak¿e uczep
i nasturcjê, które malowniczo sp³ywaj¹ po donicach .
Ka¿dego lata sadzê na rabatach i w donicach begoniê stale kwitn¹c¹ (uwielbiam bia³¹ i ró¿ow¹),
w tym roku posadzi³am j¹ w kompozycji z gajowcem
i traw¹ k³osówk¹.
Ogród to moja oaza spokoju, a praca w nim to
sama radoœæ, kompozycje i pomys³y rodz¹ siê w mojej
g³owie podczas d³ugich zimowych wieczorów, gdy
siedzê z pachn¹cym s³onecznikiem i skubiê, skubiê,
skubiê.
Irena Marciniak

Przed Pañstwem olbrzymie zadanie!
W tej edycji konkursu KWIETNY ŒWIERADÓW-ZDRÓJ 2018, którego organizatorem
jest Referat ds. Promocji Gminy, Turystyki, Kultury i Sportu UM, oceniane bêd¹ po raz
pierwszy olbrzymy wyhodowane w ogrodach (warzywa, owoce i roœliny), które
z uwagi na swój rozmiar zostan¹ wpisane na listê rekordów (do pobicia).
Olbrzymy zg³aszamy do 30 wrzeœnia br. Wzór zg³oszenia okreœla za³¹cznik nr 1 do
regulaminu (dostêpnego w referacie lub na stronie internetowej

swieradowzdroj.pl

Zwyciêzców wy³oni komisja konkursowa, przyznana zostanie te¿ nagroda publicznoœci.
(aka)

Wirtualna Kronika... na pocz¹tek

Pisz¹c ten artyku³ wygl¹dam przez okno,
a tam lipa ca³a w kwieciu. Trzeba pójœæ nazbieraæ
kwiatów i wysuszyæ. Bêdzie na herbatkê. Po lipê warto siêgaæ, kiedy wyczuwamy pierwsze oznaki przeziêbienia i grypy. Lipa ma w³aœciwoœci przeciwzapalne,
napotne, jak równie¿ rozgrzewaj¹ce. Na jesienno-zimowe pluchy i ch³ody - jak znalaz³. Do tego syrop
z kwiatów czarnego bzu, który ju¿ w s³oiczkach czeka
na swój czas. Syrop z kwiatów czarnego bzu to remedium na przeziêbienia i naturalny sposób na wzmocnienie odpornoœci.
Bêdziemy siê wiêc wzmacniaæ tymi i innymi specyfikami w³asnej produkcji. I tego wszystkim ¿yczê –
du¿o si³y na ka¿dy dzieñ, aby sprostaæ wyzwaniom
¿ycia.
Pozdrawiam - Piotr Bigus

Odk¹d pamiêtam, zawsze marzy³o mi siê
utworzenie muzeum naszego miasta, takiego z prawdziwego zdarzenia z eksponatami,
wspomnieniami mieszkañców, godzinami
otwarcia.
Kilka takich miejsc w naszym mieœcie nawet powsta³o, by³a ekspozycja w Muzeum
Sztuki Reduktywnej, w Miejskim Biurze Informacji Turystycznej, w Izerskim Centrum
Wspierania Przedsiêbiorczoœci, do dzisiaj
mo¿emy poznawaæ historiê miasta dziêki ma³ej wystawie w Miejskiej Bibliotece Publicznej
„Izerka”, w Izbie Pamiêci powadzonej przez
Magdê Olszewsk¹, w restauracjach „Arnika”
i „Czarny Potok”, a tak¿e w Czarcim M³ynie
gdzie zobaczymy obrazki z Czerniawy-Zdrój.
Jednak ca³y czas mi czegoœ brakowa³o,
st¹d idea powstania Wirtualnej Kroniki, która ma ju¿ sw¹ zak³adkê na naszej stronie
www.swieradowzdroj.pl - chcia³abym teraz
zaprosiæ Pañstwa do jej wspó³tworzenia. Najbardziej zale¿y mi na wspomnieniach naszych
mieszkañców, szczególnie tych od roku 1945,

bo jak sami Pañstwo na pewno zauwa¿yli,
zdjêæ, pocztówek czy skanów folderów z okresu przedwojennego mamy bardzo du¿o, natomiast tych bardziej wspó³czesnych - znacznie
mniej.
Chcia³abym, aby Pañstwo wysy³ali do nas
zdjêcia, filmy opisuj¹ce ¿ycie naszego miasta,
mog¹ to równie¿ byæ zdjêcia miejsc, ludzi,
przedmiotów czy wydarzeñ - takie mamy kategorie, ale jeœli pojawi¹ siê inne, chêtnie je do
kroniki dodamy. Mog¹ Pañstwo tak¿e przynosiæ zdjêcia w formie papierowej, a my chêtnie je na miejscu zeskanujemy i oddamy orygina³y. Chcia³abym, abyœmy wszyscy poczuli
siê w³aœcicielami naszej Kroniki, aby ona ¿y³a
i rozrasta³a siê nam piêknie, i ¿eby to by³ pierwszy etap przed powstaniem realnego Muzeum
naszego miasta.
Bardzo zachêcam Pañstwa do wspó³pracy
i pomocy.
Wirtualn¹ Kronikê stworzy³ dla nas Krzysztof Czukiewski z firmy CP SYSTEM.
Dorota Marek

Co s³ychaæ
w izerskim sadzie?
Mamy ju¿ za sob¹ pierwsze spotkanie z Izerskim Sadem
w Czerniawie, by³o mi bardzo mi³o spotkaæ siê z Pañstwem
i ju¿ teraz zapraszam na kolejne spotkanie (tym razem praktyczne) na prze³omie sierpnia i wrzeœnia. Za³¹czone zdjêcie
ilustruje przyjêcie weselne w sadzie - to przyk³ad na to, jak
mo¿na piêknie wykorzystaæ tê przestrzeñ.
Przed nami kolejny etap prac, tym razem zabierzemy siê do rozpoznawania odmian drzew, które ju¿ zebraliœmy, a które rosn¹ na szkó³ce
i czekaj¹ na powrót do Œwieradowa. Praktycznie bêdzie to wygl¹da³o tak,
¿e objedziemy wszystkie miejsca, z których pobieraliœmy zrazy (ga³¹zki
do szczepienia), i zobaczymy, jakie owoce znajduj¹ siê na drzewach. Rok
jest wybitnie owocowy, wiêc nam sprzyja.
Termin pierwszego objazdu to zapewne po³owa sierpnia. Jeœli ktoœ
chcia³by siê przy³¹czyæ, zapraszam do kontaktu z pani¹ Dian¹ S³upsk¹
dla przypomnienia telefon - 75 71 36
z referatu promocji UM (dla
482
482). Umówimy siê i wspólnie zobaczymy, czy to, co rozmno¿yliœmy,
jest warte naszego czasu. Bêdzie te¿ okazja do pobrania oczek, czyli
œpi¹cych p¹czków, które niezw³ocznie te¿ zaszczepimy. Jest to dobra
wiadomoœæ szczególnie dla tych drzew, które zosta³y pominiête w szczepieniu wiosennym albo s³abo siê przyjê³y.
Na szczêœcie œwieradowskie m³ode pokolenie drzew w wiêkszoœci
dobrze siê czuje i przyrasta - do jesieni bêd¹ ju¿ ma³e drzewka i byæ mo¿e
bêdziemy je mogli przesadziæ, czyli „przeszkó³kowaæ” - jak to siê fachowo nazywa, tak, by daæ im wiêcej przestrzeni. Aktualnie mamy ok. 350
drzewek ze 100 roœlin matecznych.
Praktyczne rozpoznawanie odmian bêdzie polega³o na dok³adnym
obejrzeniu owoców, drzew i próbie ustalenia, z jak¹ odmian¹ mamy do
czynienia. Zadanie nie jest ³atwe. Odmiany górskie czêsto s¹ odmianami
lokalnymi, które przez wiele pokoleñ by³y rozmna¿ane i nie doczeka³y siê
naukowych opisów. Czasami funkcjonuj¹ na obszarze tylko kilku miejscowoœci. Tym wiêksze wyzwanie, mo¿e odkryjemy i nazwiemy nasze
lokalne odmiany!
Oczywiœcie, wszystkie nasze zbiory zostan¹ dok³adnie sfotografowane i pomierzone z nadaniem i zachowaniem numerów zgodnych
z rejestrem oraz ich œcis³ymi wspó³rzêdnymi zapisanymi w GPS. Zdjêcia
te pos³u¿¹ do za³o¿enia katalogu wirtualnego drzew œwieradowskich,
który póŸniej zagoœci na stronach internetowych Sadu Izerskiego - tak,
¿e z biegiem czasu bêdziemy posiadaæ znacznych rozmiarów dossier
naszych starych drzew owocowych.
Na koniec pragnê raz jeszcze poprosiæ o wyszukiwanie i zapamiêtywanie lokalizacji starych drzew owocowych z obszaru Gór Izerskich,
które spotykacie albo o których s³yszeliœcie, by mo¿na by³o je odtworzyæ
i nastêpnie w³¹czyæ do nowego sadu.
Wszystkie informacje proszê przekazywaæ pani Dianie S³upskiej, na
podany numer telefonu. Do zobaczenia w Sadzie.
Leszek Ku³ak

Wir sprechen deutsch
szans sprawdzenia swoich umiejêtnoœci jêzykowych, utrwalenie treœci zawartych w podstawie programowej kszta³cenia
ogólnego oraz wspieranie uzdolnieñ i rozwijanie zainteresowañ.
Uczestnicy rozwi¹zywali test sk³adaj¹cy siê z 12 zadañ jêzykowych o ró¿nym stopniu trudnoœci, sprawdzaj¹cy zakres
znajomoœci s³ownictwa, umiejêtnoœæ s³uchania, czytania i znajomoœæ gramatyki.
Po godzinie zmagañ na uczniów czeka³ s³odki poczêstunek. W tym samym czasie komisja w sk³adzie: Jolanta Krzy¿anowska oraz Arleta Wolanin - skrupulatnie sprawdza³a testy
i podlicza³a punkty, po czym og³osi³a zwyciêzców:
I - Oliwia Bigus - na zdjêciu z prawej), II - Gracjan Humieja - w œrodku (oboje z kl. VII SP nr 2), III - Martyna Cielecka (kl. VII SP nr 1).
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, a zwyciêzcy równie¿ nagrody ksi¹¿kowe.
Organizatorki konkursu gratuluj¹ uczniom i ¿ycz¹ dalszych
sukcesów w nauce jêzyka niemieckiego. (JK)

Przeciw przemocy!
11 czerwca w Szkole Podstawowej nr 2 odby³ siê V Gminny Konkurs Jêzyka Niemieckiego, w którym wziêli udzia³
uczniowie z obu œwieradowskich szkó³. Celem konkursu by³o:
doskonalenie znajomoœci jêzyka niemieckiego, stworzenie

Tajemnice dworca

Zespó³ Interdyscyplinarny w Œwieradowie-Zdroju zaprasza na zajêcia dla grupy osób doznaj¹cych przemocy w rodzinie, prowadzone
w dawnym budynku Urzêdu Miasta przy ul. Pi³sudskiego 15, I piêtro,
pokoje nr 1 i 2, w godzinach 18 00-20 00. Najbli¿sze spotkania
odbêd¹ siê 19 lipca i 9 sierpnia.

Stop uzale¿nieniom
Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla osób uzale¿nionych od
alkoholu czy narkotyków, jak te¿ dla osób z rodzin, gdzie naudu¿ywany jest alkohol lub narkotyki, osób wspó³uzale¿nionych oraz dla
osób doznaj¹cych przemocy w rodzinie, czynny jest w ka¿dy poniedzia³ek od godz. 16 00 do 20 00 w starej siedzibie UM (pok. nr
1 i 2). Przy tel. nr 664 461 086 dy¿uruje konsultant Piotr Konopnicki (w dniach i godzinach pracy Punktu).
Rozmowy i konsultacje indywidualne w godz. 16 00 -19 00 .
Grupa wsparcia „Œwieradów” dla wymienionych osób, której spotkania odbywaj¹ siê tak¿e w poniedzia³ki w godz. 18 00 -20 00.

Dodatkowo Punkt Konsultacyjny dla mieszkañców Czerniawy
w dwa czwartki w miesi¹cu czynny jest na terenie Szko³y Podstawowej nr 2 w godz. 15 30-17 30. Najbli¿sze spotkania
odbêd¹ siê 19 lipca i 9 sierpnia br
br..

Prace na dworcu id¹ pe³n¹ par¹ (o czym pisze m.in. burmistrz na str. 5), a ¿e budynek liczy sobie ponad 100 lat, ekipy
remontowe nieustannie coœ nowego w nim odnajduj¹. Wydobyli na wierzch stary szyld (Bahnhofswirtschaft) nad wejœciem
do dawnego baru dworcowego (na marginesie - gdy Œwieradów mia³ bezpoœrednie po³¹czenie z Warszaw¹ jeszcze we wczesnych latach 60., ten bar wci¹¿ funkcjonowa³), s³upki z granitu
okalaj¹ce to wejœcie, odkryli piêkne kafle na pod³odze i stare
mosiê¿ne klamki, znaleŸli te¿ kilka starych biletów.
Natomiast ten ca³kiem nowy fragment toru wytycza drogê
do przysz³oœci (a mo¿e i do Gryfowa).

Zdjêcia Tomasz Chmielowiec
NOTATNIK ŒWIERADOWSKI. Wydaje Gmina Miejska Œwieradów–Zdrój. Druk - Polska Press Sp. z o.o.
Drukarnia Sosnowiec, ul. Baczyñskiego 25A. Nak³ad - 2.000 egz. Redaktor naczelny - Adam Karolczuk,
tel. 661 784 827, notatnik@swieradowzdroj.pl
Zapraszamy wszystkich Czytelników do wspó³redagowania miesiêcznika. Teksty (tak¿e literackie), opatrzone
nazwiskiem autora (do ewentualnej wiadomoœci redakcji) oraz zdjêcia mo¿na sk³adaæ równie¿ w Referacie
Promocji Gminy, Turystyki, Kultury i Sportu Urzêdu Miasta przy ul. 11 Listopada 35 (II p.), tel. 75 71 36 482.
Redakcja nie zwraca materia³ów niezamówionych i zastrzega sobie prawo ich skracania.
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Czarnym szlakiem wokó³ Œwieradowa
Uwa¿ni obserwatorzy naszej lokalnej
rzeczywistoœci zapewne zauwa¿yli pojawiaj¹ce siê w ostatnim czasie, w ró¿nych czêœciach naszej gminy, charakterystyczne paskowe oznaczenia szlaku turystycznego
w kolorze czarnym.
To pierwszy etap projektu, a raczej
„projekciku”, wytyczenie turystycznego
szlaku wokó³ Œwieradowa. Sk¹d ten pomys³? W ostatnich latach w naszej miejscowoœci wzrós³ ruch turystyczny, pojawi³y siê nowe atrakcje, planowane s¹ kolejne.
Istniej¹ce od lat turystyczne szlaki piesze, utrzymywane przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w wiêkszoœci przypadków nie prowadzi³y do tych
„nowych” miejsc atrakcyjnych dla turystów. Dodatkowo jest w naszej gminie szereg miejsc potencjalnie atrakcyjnych, które
jednak dopiero czekaj¹ na swój moment.
Kto uprawia turystykê piesz¹, ten wie,
jak wa¿ne s¹ znakowane szlaki turystyczne
przy planowaniu wypadów krótkich i d³ugich. Jak dziêki nim oszacowaæ d³ugoœæ
wycieczki i mieæ gwarancjê, ¿e poprowadz¹
mo¿liwie najciekawszymi trasami. St¹d
idea po³¹czenia tych najatrakcyjniejszych
miejsc Œwieradowa zgrabn¹ pêtelk¹. Dziêki
temu ³atwiej bêdzie siê poruszaæ od atrakcji do atrakcji pieszo, wiedz¹c, ile czasu
i jaki dystans te miejsca dzieli.
Na szlaku znalaz³y siê nie tylko sta³e
punkty, jak domy zdrojowe (œwieradowski i czerniawski), kolej gondolowa, Izerska £¹ka czy Czarci M³yn, ale tak¿e Œwiêtojanki, Wodospad Kwisa, pomnik Pintscha czy Czerniawska Kopa. Nie mo¿na

tak¿e zapomnieæ o wielu punktach widokowych.
Szlak ma d³ugoœæ ponad 25 km
i pewnie niewielu bêdzie go przechodziæ
„na raz”, wielu turystom natomiast mo¿e
pomóc przy planowaniu wypadów pieszych, a nawet rowerowych. To pierwszy
etap projektu. Drugi, który jest kwesti¹
przysz³oœci, to postawienie przy szlaku szeregu tablic informacyjnych, tak, by trasa
mia³a tak¿e charakter edukacyjny, opowiadaj¹cy o kulturze, historii i dziedzictwie
przyrodniczym miasta. O wszystkich tych
elementach wiedza jest wci¹¿ niewielka,
tak¿e wœród mieszkañców, a wszystkie te
elementy rozpoznane i wykorzystane stanowi¹ potencja³ rozwojowy dla naszej
ma³ej ojczyzny.
Na koniec mo¿na spytaæ, sk¹d ten
czarny kolor, kojarz¹cy siê z wysokim po-

Przypominamy
Przypominamy,, ¿e mieszkañcy
Œwieradowa mog¹ w Urzêdzie Miasta bezp³atnie wypo¿yczaæ elektrobajki - codziennie od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach pracy
urzêdu. Maj¹ te¿ mo¿liwoœæ wypo¿yczenia elektroroweru na ca³y weekend, z terminem zwrotu do godz.
16 00 w poniedzia³ek. Ale i ten termin mo¿na przed³u¿yæ, wystarczy tylko
poinformowaæ telefonicznie wypo¿yczaj¹cego.

Wszyscy chêtni, a nie
tylko mieszkañcy
mieszkañcy,, mog¹
natomiast skorzystaæ ze
œwieradowskiego pola
do gry w minigolfa.
Sprzêt do gry jest do
wypo¿yczenia w referacie promocji UM (II p.)
w od poniedzia³ku do piatku w godzinach pracy urzêdu. Dla chêtnych do
gry w weekendy istnieje mo¿liwoœæ wypo¿yczenia kija i pi³eczki w „Piwniczce u Wioli” przy ul. Krótkiej 1A - za 6 z³/godz. - albo w DW „Józefina” przy ul. Nad Basenem 3 - za 5 z³/dzieñ.

ziomem trudnoœci? Trzeba obaliæ mit, ¿e
kolor szlaku odpowiada jego stopniowi
trudnoœci. Jeœli ju¿ szukaæ jakiejœ zale¿noœci, czarne szlaki to najczêœciej pewne
³¹czniki pomiêdzy wa¿niejszym szlakami
lub trasy alternatywne. Tak¹ rolê równie¿
bêdzie pe³niæ nasz wokó³miejski szlak turystyczny, który sprawi, ¿e na ogólnopolskiej sieci szlaków turystycznych pojawia
siê szereg œwieradowskich atrakcji.
Znakowanie szlaku sfinansowano ze
œrodków Gminy Miejskiej ŒwieradówBartosz Kijewski
Zdrój

Szanowni Pañstwo!
Zapraszamy po odbiór Niezbêdnika Turysty na 2018/2019 rok –
bezp³atnego wydawnictwa promocyjno-informacyjnego przygotowanego przez Referat
Promocji Gminy, Turystyki, Kultury i Sportu.
Zgodnie z ide¹ wydawcy, czyli Gminy Miejskiej Œwieradów-Zdrój,
Niezbêdnik Turysty powinien trafiæ do wszystkich
obiektów noclegowych,
gastronomicznych oraz
innych miejsc zwi¹zanych z turystyk¹, tak, aby
odwiedzaj¹cy nasze miasto turyœci i kuracjusze,
mieli do niego nieograniczony dostêp.
Niezbêdnik wydany zosta³ w nak³adzie 100 tys. egzemplarzy, w trzech
wersjach jêzykowych. Jest formatu A4, zawiera 40 stron. Znajduj¹ siê tam
informacje takie jak: plan miasta, atrakcje turystyczne Œwieradowa-Zdroju,
atrakcje turystyczne okolic z ofert¹ dla dzieci, oferta sportowa i turystyczna
miasta, reklamy œwieradowskiej gastronomii, oferty SPA, a tak¿e reklamy
zwi¹zane z bran¿¹ turystyczn¹.
Po odbiór Niezbêdnika nale¿y siê zg³aszaæ do Referatu Promocji Gminy, Turystyki, Kultury i Sportu, UM ul. 11 Listopada
35, II piêtro, pok. 24b.

¯abka Kwisia w podró¿y
Kwisia siê rozjeŸdzi³a, ¿e hej! Jeœli ktokolwiek
z Pañstwa zechce pokazaæ œwieradowsk¹ rodow¹
¿abkê œwiatu (i œwiat - Kwisi), wystarczy zabraæ
j¹ ze sob¹ i sfotografaæ na tle zwiedzanych przez
siebie krain, a nastêpnie wyœlijcie zdjêcie mejlem
do Urzêdu Miasta na adres
it@swieradowzdroj.pl
Wszystkie nades³ane zdjêcia ¿abki poka¿emy na stronie miasta i na Facebook’u, naj³adniejsze, najciekawsze i najbardziej oryginalne - uhonorowane zostan¹ upominkami i prezentacj¹ na
³amach „Notatnika”.
Mamy ju¿ dwie Kwisie, które s¹ do wypo¿yczenia w referacie promocji UM przed wyjazdem
(mo¿e to byæ równie¿ ka¿da inna ¿abka bêd¹ca
w Pañstwa zasobach domowych, np. w pokoju
dzieci) - chodzi o to, by o niej nie zapomnieæ,
skoro ma to byæ ¿abka wêdruj¹ca. Dlatego zdjêcie nale¿y opatrzyæ has³em ¯ABKA KWISIA
W PODRÓ¯Y.
Kwisia zawita³a ostatnio wraz z Aleksandr¹
Kasprzak do miejscowoœci turystycznej Okrug
Gornji po³o¿onej na wybrze¿u Morza Adriatyckiego. Dok³adniej to œrodkowa Dalmacja
w okrêgu Splicko-Dalmackim w Chorwacji, na
wyspie Èiovo.

