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NOTATNIK nr 3 (220) zostanie dostarczony do punktów kolporta¿u 15 marca br.

Karnawa³owe ostatki Ferie maj¹ wiele twarzy

Uczniowie ferie spêdzali doœæ aktywnie (na zdjêciu czerniawianie w trakcie miesienia ciasta na
rogaliki), w czym zas³uga opiekunów z obu œwietlic œrodowiskowych - MROWISKA i ULA.
Relacje z zimowego wypoczynku na pó³metku zamieszczamy na stronach 11, 15 i 16.
Dwa bale Rad Rodziców obu œwieradowskich szkó³ zakoñczy³y czas karnawa³u. Bawiono siê
w BOHEMIE i LEOPOLDÓWCE, a o tym, jak siê bawiono, piszemy na stronach 3 i 8. Na zdjêciu
Monika Socha prezentuje obraz Bo¿eny St¹siek, zachêcaj¹c jednoczeœnie do licytacji.

Posadzkowa rewolucja

Tak wygl¹da³a si³ownia w budynku MZS (u góry) tu¿ po wyniesieniu niemal wszystkich sprzêtów, przygotowana do kapitalnego remontu, w trakcie którego zastosowano najnowsze technologie, takie jak widoczne obok p³yty zamkowe z PCV, rewolucjonizuj¹ce technikê uk³adania
posadzek sportowych. Szerzej o tych p³ytkach i o samym remoncie piszemy na str. 11.
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Burmistrz Miasta – Roland Marciniak: 75 7816-119; Sekretariat Burmistrza – Krystyna Kisiel: 75 78-16-489, fax 75 78-16-585 - pok.
1d; Skarbnik – Iwona Kosmala: 75 78-16-234
- pok. 1a; op³aty za u¿ytkowanie wieczyste,
op³ata uzdrowiskowa - Katarzyna Barczyszyn,
op³ata za œmieci, op³aty za œrodki transportu –
Ma³gorzata Milichiewicz, czynsze, op³ata za
wodê i œcieki – Jowita Worotnicka, : 75 7816-659 - pok. 1b; podatki i op³aty lokalne Anna Leœniak,wymiar podatku od nieruchomoœci - Magdalena Szukiewicz - 75 78-16452 - pok. 1c; sprawozdawczoœæ bud¿etowa,
VAT - Katarzyna Duda, sprawy bud¿etowe –
Ewelina Ostrowska-May - 75 78-17-092 - pok.
3; zastêpca kierownika Urzêdu Stanu Cywilnego, dzia³alnoœæ gospodarcza – Danuta ¯y³kiewicz: 75 78-16-344; meldunki i dowody osobiste, zezwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych – Halina Stettner: 75 78-16-929 pok. 1f (obok sekretariatu); Referat Gospodarki Nieruchomoœciami i Zagospodarowania
Przestrzennego – Rafa³ May (kierownik) , Joanna Szczekulska - 75 78-17-297 - pok. 2.

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

II PIÊTRO

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

III PIÊTRO

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

UM ul. Pi³sudskiego 15

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

OŒWIATA I KULTURA

Przedszkole Miejskie: 75 78-16-339; Miejski
Zespó³ Szkó³: 75 78-16-373, 75 78-16-668;
Œwietlica œrodowiskowa UL: 75 78-17-885;
Szko³a Podstawowa nr 2 w Czerniawie: 75
78-16-379; Œwietlica œrodowiskowa MROWISKO: 75 78-45-712; Miejska Biblioteka Publiczna IZERKA: 75 78-16-394.
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Do Urzêdu Miasta wp³ynê³o datowane 19 stycznia br. pismo z Urzêdu
ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych - Departament Wspó³pracy ze
Stowarzyszeniami i Ewidencji, o nastêpuj¹cej treœci:
Szanowni Pañstwo,
Urz¹d ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych informuje, ¿e w roku 2017 nie
przewidziano œrodków przeznaczonych do
przekazania gminom na wykonywanie zadañ
zleconych z zakresu administracji rz¹dowej
realizowanych przez gminê, tj. ustalanie prawa i wyp³ata pomocy pieniê¿nej kombatantom, ofiarom represji i wdowom/wdowcom
pozosta³ych po osobach uprawnionych wynikaj¹cych z art. 19b ust. 1 ustawy z 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych
osobach bêd¹cych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (tekst jednolity
Dz. U. z 2016 r. poz. 1255).
Kombatanci i inne osoby uprawnione
znajduj¹ce siê w trudnej sytuacji mog¹ zwróciæ siê o pomoc pieniê¿n¹ bezpoœrednio do
Szefa Urzêdu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Wzór wniosku o przyznanie pomocy pieniê¿nej ze œrodków bud¿etowych bêd¹cych w dyspozycji Szefa Urzêdu
oraz szczegó³owe informacje dotycz¹ce procedury wnioskowania o pomoc s¹ opublikowane na stronie internetowej Urzêdu –
www.kombatanci.gov.pl

Ponadto, w zwi¹zku z wynikaj¹cym z postêpuj¹cego wieku, wzrostem potrzeb œrodowiska kombatanckiego uprzejmie prosimy
o zwrócenie szczególnej uwagi na art. 18 ustawy z 24 24 stycznia 1991 r. o kombatantach...,
który stanowi, ¿e „kombatanci i inne osoby
uprawnione korzystaj¹ z pierwszeñstwa do
œrodowiskowej opieki socjalnej w miejscu
zamieszkania, w uzyskaniu miejsc w domach pomocy spo³ecznej, w szczególnoœci
w domach przeznaczonych dla kombatantów”, a tak¿e art. 47c i art. 57 ust. 2 pkt 10
ustawy z 27 sierpnia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1793 ze zm.) o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze œrodków publicznych, które stanowi¹, ¿e
kombatanci uprawnieni s¹ do korzystania
poza kolejnoœci¹ ze œwiadczeñ opieki zdrowotnej oraz z us³ug farmaceutycznych udzielanych w aptekach, jak równie¿ do przyjêcia
przez lekarzy specjalistów bez skierowania
od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Œwiadczeniodawca ma obowi¹zek udzieliæ œwiadczeñ opieki zdrowotnej w dniu zg³oszenia.
W przypadku, gdy udzielenie œwiadczenia nie
jest mo¿liwe w dniu zg³oszenia, œwiadczenio-
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dawca powinien wyznaczyæ inny termin poza
kolejnoœci¹ przyjêæ wynikaj¹c¹ z prowadzonej przez niego listy oczekuj¹cych. Œwiadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie mo¿e byæ udzielone w terminie póŸniejszym ni¿ w ci¹gu 7 dni roboczych
od dnia zg³oszenia.
Istotnym uprawnieniem, jakie posiadaj¹
kombatanci, jest tak¿e prawo do nieodp³atnej pomocy prawnej w oparciu o przepisy
ustawy z 5 sierpnia 2015 r. o nieodp³atnej
pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.
U. z 2015 r. poz 1255).
Urz¹d, podejmuj¹c dzia³ania na rzecz œrodowiska kombatanckiego, 3 stycznia br. podpisa³ porozumienie z Centralnym Oœrodkiem
Sportu, na mocy którego cz³onkowie Korpusu Weteranów Walk o Niepodleg³oœæ Rzeczypospolitej bêd¹ mogli wypoczywaæ w podleg³ych COS Oœrodkach Przygotowañ Olimpijskich w Szczyrku, Zakopanem, W³adys³awowie-Cetniewie, Gi¿ycku, Wa³czu i Spale.
Dziêki zawartemu porozumieniu Weterani
bêd¹ mogli korzystaæ z Oœrodków Przygotowañ Olimpijskich na specjalnych, preferencyjnych warunkach. Dlatego zwracam siê do
Szanownych Pañstwa o przekazanie, w miarê
mo¿liwoœci, powy¿szych informacji zainteresowanym kombatantom – cz³onkom Korpusu Weteranów Walk o Niepodleg³oœæ RP.
Szczegó³y i dokumenty do pobrania znajduj¹
siê na stronie internetowej Urzêdu.
Jednoczeœnie uprzejmie informujê, ¿e od
31 sierpnia 2015 r. Urz¹d ds. Kombatantów
i Osób Represjonowanych realizuje ustawê
z 20 marca 2015 r. o dzia³aczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U.
z 2015 roku poz 693 ze zmianami). Osoby
uprawnione na podstawie tej ustawy mog¹
ubiegaæ siê o przyznanie przez Szefa Urzêdu
ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych
œwiadczenia pieniê¿nego i pomocy pieniê¿nej. Szczegó³y dotycz¹ce uzyskania statusu
dzia³acza opozycji i osoby represjonowanej
z powodów politycznych, a tak¿e zasad ubiegania siê o ww. œwiadczenie i pomoc, znajduj¹ siê na stronie internetowej Urzêdu.
Chcia³bym jednak zwróciæ uwagê, ¿e zarówno œwiadczenie pieniê¿ne, jak i pomoc pieniê¿na udzielane przez Urz¹d nie podlegaj¹
opodatkowaniu i nie s¹ traktowane jako dochód w rozumieniu zarówno ustawy o dodatkach mieszkaniowych, jak i rozumieniu
ustawy o pomocy spo³ecznej.

Dokoñczenie na str. 3 
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PONIEDZIA£EK GODZ. 730 - 1600
WTOREK, ŒRODA,
CZWARTEK GODZ. 730 - 1530
PI¥TEK GODZ. 730 - 1500

ŒWIERADÓW - sklep EKO (ul. Sienkiewicza), sklep odzie¿owy A&J
(róg ul. Zdrojowej i Piastowskiej), sklep AGD (ul. Piastowska),
hurtownia papierosów (ul. Piastowska), sklep spo¿ywczy (róg. ul.
Zdrojowej i Sienkiewicza), Biura Turystyczne: LEOPOLD oraz J&G ¯Y£KIEWICZ (oba na ul. Zdrojowej), kiosk gazetowy (ul. Zdrojowa), pijalnia wody mineralnej (Dom Zdrojowy), sklep LEWIATAN (ul. Górska),
stacja paliw ORLEN (ul. 11 Listopada), sklep papierniczy KLEKS (ul.
Sienkiewicza), sklep przy ul. Chopina, sklep CUDA WIANKI (w „Biedronce” - ul. 11 Listopada), Miejska Biblioteka Publiczna IZERKA
(ul. M. Sk³odowskiej-Curie), autobus komunikacji miejskiej.
OR£OWICE - sklep motoryzacyjny Wac³awa Chwaszcza.
CZERNIAWA - delikatesy Agnieszki Syrewicz (ul. G³ówna), sklep
Ireny Korty (ul. Sanatoryjna), Czarci M³yn (ul. Rolnicza), biblioteka
szkolna w SP nr 2 (ul. Sanatoryjna).

Od 1 listopada 2016 r. do 31 paŸdziernika br. na mocy uchwa³y Rady Miasta Œwieradów-Zdrój nr XXXII/
163/2016 z 30 wrzeœnia ub. r. ceny wody i œcieków oraz wysokoœæ op³aty abonamentowej pozostaj¹ bez
zmian i wynosz¹: woda 4,37 z³/m 3, œcieki - 4,92 z³/m3, sta³a op³ata abonamentowa - 4,94 z³ za miesi¹c.
Zmianie nie ulega te¿ stawka za przy³¹czenie nieruchomoœci do urz¹dzeñ wodoci¹gowych oraz kanalizacyjnych, która wynosi 184,50 z³.
W wypadkach nag³ych awarii sieci wod-kan mo¿na dzwoniæ pod nr tel. 512 243 901.

Karnawa³owe ostatki (1)
Odk¹d zaczêto numerowaæ bale karnawa³owe
Rady Rodziców Miejskiego Zespo³u Szkó³, z tegorocznym, który odby³ siê 4 lutego w „Bohemie”, doliczono siê ich 17; ka¿dy równie udany i pozostawiaj¹ce w ich uczestnikach niezapomniane wra¿enia.
W tym roku o wra¿enia artystyczne zadbali: przygrywaj¹cy do tañca zespó³ De Cool, roztañczona 12osobowa grupa dzieciaków (6-11 lat) z Dream Dance
Academy Adriana Mleczka (na zdjêciu u do³u), które
zaprezentowa³y siê w energetycznym hip-hopie, i sam
lider, który ze sw¹ partnerk¹ wyst¹pi³ w pokazie tañca
nowoczesnego.“W przerwach miêdzy tañcami, czy to
dzieci, czy to balowiczów, realizowany by³ program
pozaartystyczny, sk³adaj¹cy siê z takich wydarzeñ, jak
losowanie nagród „kotylionowych”, loteria fantowa,
licytacja gad¿etów ofiarowanych przez sponsorów,
sprzeda¿ tulipanów przy stolikach (które panowie
chêtnie swym damom kupowali), dodajmy, wydarzeñ wzbudzaj¹cych mnóstwo emocji i wzbogacaj¹cych imprezê o spor¹ dawkê humoru.
Licytowano doœæ wysoko, dla przyk³adu, tort
(fot. u góry) upieczony przez Martê Korzeniowsk¹
(tê sam¹, która upiek³a dla Wielkiej Orkiestry) uzyska³ cenê 800 z³; otrzyma³a go w prezencie urodzinowym Wioletta Urbañczyk od mê¿a Stanis³awa (po
czym przekaza³a tort do zbiorowej degustacji przez
balowiczów), za 700 z³ sprzedano weekend dla
4 osób w „Bia³ym Kamieniu”, a za 500 z³ – weekend
dwuosobowy w ko³obrzeskiej ETNIE. Wœród innych
licytowanych przedmiotów, gad¿etów i us³ug wy-

mieniæ warto m.in. kolacje w restauracjach, zabiegi
w hotelach, kurs na prawo jazdy, obrazy, porcelanê,
p³ytê Donatana & Cleo z autografami i wiele innych.
Dyrektor MZS Wies³awa Stasik podkreœli³a niezwykle sprawn¹ i fachow¹ obs³ugê imprezy (wœród
obs³uguj¹cych by³o kilku naszych uczniów z klasy
maturalnej technikum gastronomicznego), gdy wiêc
jeden z uczestników wygra³ na loterii voucher na
zabiegi i przekaza³ go pani dyrektor, ta odda³a go
w rêce szefowej personelu.
W „Bohemie” bawi³o siê 88 osób, dziêki którym
konto Rady Rodziców wzbogaci³o siê o 9.470 z³.
Pieni¹dze te zostan¹ przeznaczone m.in. na wycieczkê prymusówkê, organizacjê Miko³ajków, Dnia Dziecka i na zakupy elementów wyposa¿enia szko³y.
Oczywiœcie, nie da³oby siê relacjonowaæ balu
w tak optymistycznym tonie, gdyby nie udzia³ darczyñców wspieraj¹cych imprezê. Sponsorami nagród
byli: Hotel „Bia³y Kamieñ”, Hotel „St. Lukas” – Karolina Olszówka, Uzdrowisko Œwieradów-Czerniawa,
Klinika M³odoœci i Centrum Rehabilitacji Czerniawa-Zdrój „Medical Spa” – Bogdan £asisz, Interferie
Aquapark Sport Hotel – Marek Kochanowski, Park
Hotel SPA - Barbara i Wies³aw Buczyñscy, „Lider”
Auto Szko³a - Andrzej ¯o³nierek, Izerskie Centrum
Soli „Solana”, „Leopold – Trans” - Jolanta Ochramowicz, „La Gondola” - Robert K¹dzio³a, „Sante”
Centrum Relaksacyjne - Tomasz Marek, Przedsiêbiorstwo Handlowo-Us³ugowe - Jadwiga Muszka,
Sklep Wielobran¿owy - Jacek Ostrowski, Sklep Mo-

toryzacyjny „An-Wa” Wac³aw Chwaszcz, AutoTech. Krzysztof Wojciechów, Urz¹d Miasta Œwieradów-Zdrój – Referat
Promocji Gminy, Kultury
i Sportu – Dorota Marek,
Nadleœnictwo Œwieradów
– Lubomir Leszczyñski,
Us³ugi Krawieckie - Marta Soszka, „Izerska Chata” – Micha³ Rutkowski,
Restauracja „U Bo¿eny” Bo¿ena i Andrzej Plewiñscy, Restauracja ,,Route

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnoœl¹skiego Fundacja „Optimo Modo” realizuje projekt
pt: „Integracja spo³eczno-zawodowa mieszkañców gmin: Œwieradów-Zdrój, Bogatynia, Olszyna i Lwówek Œl¹ski”.
Dzia³ania skierowane s¹ do osób zagro¿onych ubóstwem lub wykluczeniem
spo³ecznym, w tym osób bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo, a tak¿e maj¹cych niskie kwalifikacje lub ich brak. W ramach projektu uczestnicy mog¹ skorzystaæ z trzech form wsparcia:
- specjalistycznego poradnictwa prowadz¹cego do integracji spo³ecznej i zawodowej: indywidualne zajêcia z doradc¹ zawodowym, poradnictwo psychologiczne,
porady prawne;
- poradnictwa zawodowego, poœrednictwa pracy;
- kursów i szkoleñ zawodowych umo¿liwiaj¹cych nabycie, podniesienie lub
zmianê kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejêtnoœci i kompetencji spo³ecznych, niezbêdnych na rynku pracy.
Szkolenia zawodowe, jakie proponujemy dla uczestników projektu, to m.in.
obs³uga i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - operator CNC
(Certyfikat TÜV), monter rusztowañ budowlanych, operator agregatów tynkarskich, spawacz, kursy komputerowe ECDL, florystyka i profesjonalne dekorowanie
imprez, krawiec/krawcowa oraz kursy indywidualne zgodne z opracowanym planem
dzia³ania przez doradcê zawodowego.
Zapraszamy do udzia³u w projekcie, który jest ca³kowicie bezp³atny, a dla uczestników szkoleñ przewidziane jest stypendium szkoleniowe. Projekt jest w 95 proc.
wspó³finansowany ze œrodków z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnoœl¹skiego, Oœ Priorytetowa 9 - W³¹czenie spo³eczne, Dzia³anie 9.1 - Aktywna integracja.
Pocz¹tek pierwszych szkoleñ zaplanowany zosta³ na kwiecieñ br., dlatego wszyscy zainteresowani uczestnictwem proszeni s¹ o zg³aszanie siê pod któryœ ze wskazanych kontaktów (osobiœcie, telefonicznie lub drog¹ elektroniczn¹)

 Ci¹g dalszy ze str. 2
Ponadto zgodnie z art. 12 ustawy o dzia³aczach... osobie uprawnionej przys³uguje
prawo pierwszeñstwa do œrodowiskowej
opieki socjalnej, w tym uzyskaniu miejsca w
domu pomocy spo³ecznej, a zgodnie z art. 13
tej¿e ustawy samorz¹d terytorialny mo¿e
udzieliæ pomocy osobom uprawnionym
w zakresie udogodnieñ komunikacyjnych,
œwiadczeñ mieszkaniowych, kulturalnych,
zdrowotnych i oœwiatowych.
Korzystaj¹c z niniejszej okazji chcielibyœmy wyraziæ Pañstwu wdziêcznoœæ za dotychczasow¹ wspó³pracê.
Dyrektor
Departamentu Wspó³pracy
ze Stowarzyszeniami i Ewidencji
Monika Kalinowska

66” - Anna Panek, Restauracja ,,Cynamonowy S³oñ”
– Micha³ Litkie, Restauracja Grecka Kalamata – Przemys³aw Scheiner, Biuro Rachunkowe – Izabela Stachurska, Biuro Rachunkowe - Beata Trojanowska,
Roboty Ziemne i Budowlane - Pawe³ Pasierb, „Ski
& Sun” Œwieradów-Zdrój, Szko³a Narciarstwa i Snowboardu „IZER-SKI” – Roman Kapszewicz, Aleksandra Plit - Bambio-Ski, „Info Tom” – Rafa³ Matelski
i Tomasz Chmielowiec, „Honoria” Kompleksowe
Us³ugi Kosmetyczne - Honorata Pasierb, ,,Lejdis” –
Agnieszka Werecka, Jadwiga Romanowicz, Szko³a
Jêzyków Obcych „Podró¿niczek” - Anna Krzeptowska-Fabiœ, Aneta Œwierszczak, Agnieszka i Sergiej
Wasilczenko, Villa Mineral SPA Resort „Cottonina”, Hotel „Malinowy Dwór”, Hotel „Magnolia I” –
Przemys³aw Dobrzyñski, Hotel „Magnolia III” –
Krzysztof Dobrzyñski, Hotel „Stary Zdrój” - Dorota
i Wojciech Kuderowie, Pensjonat „Alma” – Alicja
Szuszkiewicz, Pensjonat „Beatka” – Beata Szwarc,
FHU „Styl” - Joanna Skoczylas, Agnieszka KoludoSobierañska, Krystyna Zybert, Agnieszka Salawa,
Urszula Bia³kowska, Halina Gadecka, Kinga Chmielowiec, Sylwia Œliwiñska, Marta Korzeniowska, Kamila Michalec, Roland Marciniak, Robert Kocio³a,
Regina Ulbrich, Arleta Wolanin, Teresa Fierkowicz,
Wies³awa Stasik, „Foto Plus” - Wies³aw Biernat.
Wœród zaanga¿owanych rodziców Rady Rodziców Miejskiego Zespo³u Szkó³ w Œwieradowie-Zdroju najbardziej na wyró¿nienie zas³u¿y³y: Honorata
Pasierb, Joanna Skoczylas, Kinga Chmielowiec
i Agnieszka Salawa.
A.Karolczuk

Parafia Œw. Józefa Oblubieñca NMP w Œwieradowie-Zdroju,
Miejska Biblioteka Publiczna „Izerka” oraz Urz¹d Miasta
og³aszaj¹ VIII rodzinny konkurs pod has³em

MÓJ POMYS£
NA PALMÊ WIELKANOCN¥
Dozwolone s¹ ró¿ne techniki, a oceniane bêd¹ m.in. wysokoœæ palmy,
materia³y ekologiczne, z jakich praca zostanie wykonana, oryginalnoœæ
i pomys³owoœæ.
Prace konkursowe prosimy dostarczaæ do Miejskiej Biblioteki Publicznej
„Izerka” do 1 kwietnia (sobota) do godz. 12 00 , a wszystkie palmy
bêd¹ wystawione w Niedzielê Palmow¹ w naszym koœciele.
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Wycinka drzew po zmianie ustawy o ochronie przyrody

komponentem tych uk³adów.
Z uwagi na fakt, i¿ uk³ad urbanistyczny
miasta Œwieradów-Zdrój zosta³ wpisany do

rejestru zabytków 28 lutego 1980 r. pod numerem – 336/612/J, o usuniêciu drzew i krzewów z terenu miasta decyduje nadal Dolno-

œl¹ski Wojewódzki Konserwator Zabytków.
Jak zatem zgodnie z prawem wyci¹æ
drzewa w mieœcie?
Nale¿y wype³niæ „Wniosek o wydanie
pozwolenia na podejmowanie innych dzia³añ w zabytku”, do³¹czyæ oœwiadczenie
o posiadanym tytule prawnym, dowód wniesienia op³aty skarbowej oraz 2 egzemplarze
planu prac, który winien zawieraæ nastêpuj¹ce informacje:
 z jakiej dzia³ki planujemy usun¹æ drzewa,
 ile drzew jakich gatunków zamierzamy
wyci¹æ,
jakie drzewa maj¹ obwody na wysokoœci 130 cm.
Ponadto nale¿y wnieœæ op³atê skarbow¹
w wysokoœci 82 z³ na konto Gminy Wroc³aw.
Wzór wniosku oraz wzór oœwiadczenia
o posiadanym tytule prawnym znajduje siê
na stronie wosoz.ibip.wroc.pl w zak³adce Poradnik klienta › Jak za³atwiæ sprawê › Wzory
wniosków do pobrania.
Na wy¿ej wymienionej stronie w zak³adce op³ata skarbowa znajduje siê nr konta na
które nale¿y wnieœæ op³atê skarbow¹.
Wype³niony wniosek wraz z niezbêdnymi za³¹cznikami nale¿y wys³aæ na adres:
Dolnoœl¹ski Wojewódzki Konserwator
Zabytków we Wroc³awiu. Delegatura w Jeleniej Górze, ul. 1 Maja 23, 58-500 Jelenia
Góra.
(KJM)

Rankingowy marsz w górê

³êka, 25. O³awa, 27. Kroœnice). Jeszcze jedna
jednostka nieopodal Wroc³awia, Wisznia
Ma³a, notuje niemal taki sam dochód jak Œwieradów.
Oprócz wymienionych, wyprzedzaj¹ w
tym rankingu ponadto: 3. Bogatynia, 8. Karpacz (3.389 z³), 11. Legnickie Pole, 13. Szklarska Porêba (2.281 z³), 15. Kunice, 16. Zgorzelec gmina, 22. Osiecznica, 26. Szczawno-Zdrój
(jedyne z lepszym miejscem uzdrowisko dolnoœl¹skie – 2.032 z³), 28. Sulików.
Dochodów Cieplic ustaliæ siê nie da, bo
s¹ czêœci¹ Jeleniej Góry (1.449 z³), a pozosta³e kurorty zanotowa³y dochody: PolanicaZdrój – 1.671 z³, Duszniki-Zdrój – 1.477 z³,
Kudowa-Zdrój i L¹dek-Zdrój – 1.162 (dzieli
je jeden grosz), Jedlina-Zdrój – 1.153 z³.
D³ugopole-Zdrój le¿¹ w gminie Bystrzyca K³odzka (1.131 z³), natomiast PrzerzeczynZdrój wchodzi w sk³ad gminy Niemcza (1.158
z³).
Jak siê lokujemy wzglêdem najbli¿szych
s¹siadów? Stara Kamienica ma 1.313 z³, Gryfów - 1.018, Mirsk – 894 z³, a najbiedniejszy
Lubomierz – 729 z³.
W grupie najbiedniejszych gmin dolnoœl¹skich z dochodem poni¿ej 900 z³ s¹ jeszcze: Boguszów Gorce, Bolków, Miêdzylesie,
Marciszów i G³uszyca.
Jesteœmy liderem w powiecie lubañskim;
za nami zaœ znajduj¹ siê: Platerówka – 1.714
z³, Lubañ miasto - 1.360 z³, Siekierczyn – 1.273
z³; Lubañ gmina - 1.163 z³, Olszyna – 1.160 z³
i Leœna – 1.013 z³.

W jaki by sposób na ten ranking nie patrzeæ, dla nas „gminami porównawczymi” niezmiennie pozostaj¹ Szklarska Porêba i Karpacz. O ile dystans do izerskiego s¹siada jest
ju¿ niemal niezauwa¿alny, o tyle Karpacz (to
jednak pierwsza dolnoœl¹ska 10.) jeszcze d³ugo pozostanie poza naszym zasiêgiem.
Jakie zatem g³ówne wnioski p³yn¹ z rankingu i pozycji Œwieradowa? Poprosi³em
o komentarz burmistrza Rolanda Marciniaka.
- W tym corocznym rankingu systematycznie pniemy siê w górê. Przybywa nam
dochodów w bud¿ecie gminy, bo przybywa
przedsiêbiorców w naszym mieœcie. Wysoka
pozycja w rankignu du¿o mówi o naszej gminie. Mo¿na wyci¹gn¹æ wiele wniosków, np.
takich, ¿e nasze miasto na przestrzeni ostatnich lat rozwija siê. To z kolei dzia³a jak
magnes na kolejnych inwestorów, którzy
szukaj¹ nowych miejsc na swoje inwestycje
w turystykê. Wysoka pozycja w rankingu to
równie¿ okazja dla gminy: przy rosn¹cych
dochodach bud¿etu mo¿emy wiêcej inwestowaæ w infrastrukturê: kanalizacje, wodoci¹gi, nowe przedszkole, rozbudowê szkó³ i wiele innych projektów. Oczywiœcie, nale¿y zachowaæ równowagê dochodów do wydatków. Teraz mamy niepowtarzaln¹ szansê wykorzystania unijnych dofinansowañ do naszych projektów. Jeœli nie zmarnujemy tej
okazji, w kolejnych latach nadal bêdziemy
siê rozwijaæ jako miasto, zaspokajaj¹c tym
samym potrzeby naszych mieszkañców
i przedsiêbiorców.
(opr. aka)

Obowi¹zuj¹ca od 1 stycznia br. zmiana
ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy
o lasach (Dz. U. z 2016 r., poz. 2249), przewiduj¹ca w szczególnoœci zwolnienie z wymogu uzyskiwania zezwolenia na wycinkê
drzew lub krzewów, które rosn¹ na nieruchomoœciach stanowi¹cych w³asnoœæ osób fizycznych i s¹ usuwane na cele niezwi¹zane
z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej,
nie znosi wymogu uzyskiwania w tym przypadku pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Wejœcie w ¿ycie nowelizacji nie ma wp³ywu na treœæ przepisów ustawy z 23 lipca 2003
r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.). Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 11 tej ustawy
pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków wymaga dokonanie zmiany przy zabytku, polegaj¹ce na usuniêciu drzewa lub
krzewu z terenu nieruchomoœci bêd¹cych
wpisanymi do rejestru zabytków cmentarzami, parkami, ogrodami i innymi formami zaprojektowanej zieleni, o których mowa w art.
6 ust. 1 pkt. 1 lit. f i g ww. ustawy, lub po³o¿onymi na terenie wpisanych do rejestru zabytków uk³adów urbanistycznych lub ruralistycznych albo których zieleñ jest wymienionym w decyzji o wpisie do rejestru zabytków

Og³oszono ranking gmin w Polsce pod
wzglêdem dochodów w³asnych przypadaj¹cych na 1 mieszkañca. Nieodmiennie od lat
przoduje na niej gmina Kleszczów w pow.
be³chatowskim (wiadomo, wêgiel brunatny)
z dochodem 34.826 z³ na mieszkañca. To 22
razy wiêcej od œredniej krajowej wynosz¹cej 1.596,67 z³ i 82 razy wiêcej od najbiedniejszej gminy Radgoszcz w Ma³opolsce,
gdzie na jednego obywatela przypada niespe³na 425 z³. Jeszcze trzy lata temu ró¿nica miêdzy gmin¹ najbogatsz¹ a najbiedniejsz¹ by³a 100-krotna!
Na 2.478 gmin w Polsce 449 ma dochody
powy¿ej œredniej, a wœród nich ŒwieradówZdrój z kwot¹ 1.940 z³ na mieszkañca. Daje
nam to 219. miejsce w kraju – to chyba niez³y
wynik, zwa¿ywszy, i¿ dekadê temu zamykaliœmy szóst¹ setkê.
Kleszczów odskoczy³ od czo³ówki na od-

Skoro sytuacja œwieradowskich drzew nie zmieni³a siê, widoczne na zdjêciu dêby - rosn¹cy na
prywatnej posesji przy ul. Polnej (z lewej), jak i ten na pograniczu gruntu prywatno-gminnego
przy ul. Rolniczej (z prawej) - nie s¹ zagro¿one wycink¹.

leg³oœæ œwietln¹ – druga w rankingu Rz¹œnia
w woj. ³ódzkim ma dochód w wysokoœci „tylko” 8.090 z³, a na pociechê zostaje fakt, ¿e
lider w 2015 r. zap³aci³ janosikowe w kwocie
53 mln z³.
W pierwszej dziesi¹tce s¹ trzy gminy dolnoœl¹skie: na 4. miejscu Polkowice – 6.108 z³,
za nimi Jerzmanowa – 5.975 z³ (obie tzw. gminy miedziowe), a na 7. miejscu znajduj¹ siê
podwroc³awskie Kobierzyce – 5.474 z³.
Na liœcie wojewódzkiej obejmuj¹cej 169
gmin plasujemy siê na 29 pozycji, wyprzedzeni g³ównie przez wspomniane gminy miedziowe (poza ju¿ wymienionymi liderami – 4.
Rudna, 6. Lubin gmina, 7. Grêbocice, 9. Radwanice, 19. Lubin miasto, 20. G³ogów miasto i 24. G³ogów gmina) oraz gminy podwroc³awskie (3. Kobierzyce, 10. Siechnice, 12.
K¹ty Wroc³awskie, 14. Mietków, 17. Brzeg
Dolny, 18. Wroc³aw, 21. Miêkinia, 23. D³ugo-

11 lutego w Kaliszu zakoñczy³ siê XXIX Ogólnopolski Festiwal Zespo³ów Muzyki Dawnej
SCHOLA CANTORUM, który by³
niezwykle udany dla zespo³ów kierowanych przez Ryszarda Dominika Dembiñskiego. I tak w kategorii zespo³ów instrumentalnych
przyznano Br¹zow¹ „Harfê Eola”
œwieradowskiemu zespo³owi TIBORYUS.
W kategorii zespo³ów wokalno-instrumentalnych za udany
debiut uznano wystêpy zespo³u
GREGO£Y z Giebu³towa, tak¿e pod

Eol nas lubi!
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kierownictwem R. D. Dembiñskiego, który otrzyma³ ponadto nagrodê specjaln¹ za dobór repertuaru rozwijaj¹cego wyobraŸniê muzyczn¹ dzieci.
Wyró¿nieniem dla najm³odszego uczestnika uhonorowano Borysa Mularczyka z GREGO£ÓW.
Na zdjêciu, autorstwa Jakuba Stroñskiego, Br¹zowa Harfa Eola w objêciach (od lewej) Katarzyny Kudyby, Katarzyny Salawy i Sary Kotlarek.

ROZBUDOW
A SZKÓ£
ROZBUDOWA
Otrzymaliœmy dofinansowanie do rozbudowy naszych
placówek oœwiatowych, w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Dolnego Œl¹ska na lata 2014-2020. Z³o¿yliœmy dwa wnioski aplikacyjne: jeden na rozbudowê szko³y w Czerniawie, drugi w Œwieradowie. Czerniawska koncepcja zak³ada wybudowanie trzech tematycznych klas, holu
z szatni¹ i toaletami. Powierzchnia u¿ytkowa tej placówki
zwiêkszy siê o prawie 600 m2, co przy obecnych blisko 770
m2 oznacza niemal jej podwojenie!
Ta inwestycja jest niezbêdna, poniewa¿ od wrzeœnia
wchodz¹ w ¿ycie nowe przepisy o systemie oœwiaty. W Czerniawie mamy teraz 6 klas, a w ci¹gu dwóch lat w szkole bêdzie
ich 8, tak wiêc rozbudowa i tak by³aby konieczna. Dziêki dofinansowaniu unijnemu, z w³asnych œrodków musimy zabezpieczyæ tylko 15 proc. wartoœci inwestycji.
Równie¿ uda³o siê nam pozyskaæ œrodki na rozbudowê
szko³y w Œwieradowie. W ramach tej inwestycji rozbudujemy
szko³ê o 4 klasy. I w tym przypadku przybêdzie prawie 600 m2
nowej powierzchni (przy ok. 3.000 m2 obecnie u¿ytkowanej).
Wartoœæ inwestycji w rozbudowy szkó³ to ponad 4,5 mln z³,
tak¿e z 85-procentowym dofinansowaniem unijnym.
Systematycznie inwestujemy w poprawê warunków edukacji w naszej gminie. W tej kadencji samorz¹du bardzo du¿o
w³o¿yliœmy w nowe budynki szkolne. Poza rozbudow¹ szkó³,
wybudujemy nowe przedszkole za ponad 9 mln z³. Po tych
inwestycjach czekaj¹ nas kolejne dwa du¿e przedsiêwziêcia
edukacyjno-sportowe. Przy szko³ach trzeba bowiem wybudowaæ sale sportowo-widowiskowe. Szacowany koszt takiego obiektu w Czerniawie to ok. 3 mln z³, w Œwieradowie zaœ to
ju¿ wydatek przekraczaj¹cy 6 mln z³.
Padaj¹ pytania, po co inwestowaæ w szko³y, skoro ubywa
uczniów? S¹dzê, ¿e nasze inwestycje w szeroko pojêt¹ edukacje i wychowanie szkolne s¹ potrzebne z wielu wzglêdów.
Przede wszystkim rosn¹ potrzeby i wymagania, zarówno ze
strony uczniów, jak równie¿ otoczenia i rynku pracy. Aby
nad¹¿yæ z zaspokajaniem oczekiwañ, musimy du¿o inwestowaæ jako gmina. Najlepszym przyk³adem jest obecny budynek przedszkola miejskiego. Piêkna zabytkowa architektura,
ale niefunkcjonalnoœæ tego obiektu dyskwlifikuje go jako budynek przedszkolny. Nowe przedszkole, choæ kosztowne,
zapewni w³aœciwe warunki edukacji na nastêpne kilkadziesi¹t
lat.
Równie¿ wa¿ne jest, aby nowe budynki, na ile jest to
mo¿liwe, s³u¿y³y mieszkañcom po godzinach pracy szkó³
i przedszkoli. Przede wszystkim chodzi o infrastrukturê sportow¹. Dobrze by by³o wykorzystaæ te placówki w godzinach
wieczornych. Dzisiaj odczuwamy brak du¿ej sali gimnastycznej, dzia³aj¹cej do póŸnych godzin. S¹dzê, ¿e warto inwesto-

Tak wygl¹da szko³a w Œwieradowie od ty³u, a tak bêdzie
wygl¹daæ po rozbudowie
(wizualizacja poni¿ej)

Na bie¿¹co

SPOTKANIA
Z MIESZKAÑCAMI
Zapraszam na spotkania z burmistrzem
Œwieradowa-Zdroju  14 marca o godz. 1700 w Urzêdzie Miasta, w sali konferencyjnej na II piêtrze;
 15 marca o godz. 17 00 w Czerniawie
(„Izrska £¹ka”);
 16 marca o godz.1700 w œwietlicy ZPD
„Œwierad” (przedmieœcie Œwieradowa).
Tematy spotkañ: bie¿¹ce sprawy, inwestycje miejskie w poszczególnych dzielnicach miasta, programy dla mieszkañców
wymiana pieców, fotowoltanika, kanalizacja sanitarna i wodoci¹gowa, wydatki bud¿etu gminy.

waæ w now¹ infrastrukturê szkolno-sporotow¹. Takich obiektów nigdy za wiele.
Oczywiœcie, musimy uwa¿aæ, aby nas by³o staæ na utrzymanie tych obiektów. Nasze inwestycje bez wsparcia unijnego nie powiod³yby siê. Dlatego teraz k³adziemy du¿y nacisk
na najdro¿sze budowy, bo do nich mo¿emy dostaæ nawet 85
proc. wsparcia. Po 2020 roku bêdziemy musieli bazowaæ na
w³asnych œrodkach.
A w szko³ach przyda³yby siê kolejne inwestycje w infrastrukturê, np. sztuczne lodowiska, boiska do koszykówki,
rolkowisko, place do squasha. Jeœli bêdziemy dysponowaæ
odpowiedni¹ baz¹ sportow¹, nasi mieszkañcy chêtniej bêd¹
spêdzaæ aktywnie wolny czas. Mam nadziejê, ¿e rozbudowa
szkó³ przebiegnie bez wiêkszych problemów. Menad¿erem
projektów jest pracownik gminy Marcin Roso³ek.

strony Szklarskiej Porêby: producent auta, które jest na reklamie, zleca promocjê zewnêtrznej firmie. Ta natomiast podpisujê umowê z w³aœcicielem gruntu na zamontowanie reklamy na jego nieruchomoœci. Samo urz¹dzenie montuje kolejna

CZY POTRZEBUJEMY
REKLAM WIELKOFORMA
TOWYCH?
WIELKOFORMATOWYCH?
Co kilka miesiêcy na terenie naszego miasta pojawiaj¹ siê
nielegalne wielkoformatowe reklamy. Akcjê przeprowadzaj¹
firmy zajmuj¹ce siê marketingiem i promocj¹, które niestety
bazuj¹ na niewiedzy w³aœcicieli nieruchomoœci. Opiszê proces na przyk³adzie reklamy na wjeŸdzie do Œwieradowa od

To obecny widok szko³y w Czerniawie (od strony boisk). Poni¿ej wizualizacja obiektu po planowanej rozbudowie.

zewnêtrzna firma. W³aœciciel
gruntu, nasz mieszkaniec, nie
zdaje sobie sprawy z tego, ¿e
w umowie miêdzy nim a firm¹,
która otrzyma³a zlecenie od producenta auta, s¹ zapisy, które zobowi¹zuj¹ go do uzyskania
wszelkich zezwoleñ na umieszczenie takiego noœnika reklamy
na jego gruncie. Przede wszystkim taka budowla wymaga pozwolenia na budowê, uzgodnieñ
z konserwatorem zabytków, jak
równie¿ zgodnoœci z planem zagospodarowania przestrzennego. W³aœciciel nie posiada ¿adnej zgody na tak¹ reklamê. Dlatego proszê mieszkañców o kontakt z Urzêdem Miasta w przypadku otrzymania oferty na
monta¿ takiej reklamy na swojej
posesji. UM bêdzie konsekwentnie przeprowadza³ dzia³ania, które wyeliminuj¹ montowanie na
terenie Œwieradowa nielegalnych wielkoformatowych reklam, które negatywnie wp³ywaj¹ na wizerunek naszego
uzdrowiska.
Roland Marciniak
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Palenie (odpadów)
szkodzi!

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

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

do 15 ka¿dego miesi¹ca. W tytule przelewu nale¿y podaæ: imiê i nazwisko oraz adres nieruchomoœci,
której wp³ata dotyczy; okres, za który op³acamy odbiór œmieci (miesi¹c lub kilka miesiêcy).

Harmonogram odbioru
odpadów - luty 2017

Poniedzia³ek

Wtorek

Œroda

Czwartek

Spalanie odpadów w domowych piecach
i kot³owniach powoduje zanieczyszczanie
powietrza groŸne zarówno dla ludzi, jak i dla
œrodowiska, które nas otacza. Substancje,
które s¹ wydzielane w trakcie spalania odpadów w niskich temperaturach (tj. 200-500°C),
s¹ groŸne dla zdrowia i ¿ycia.
Wyj¹tkowo niebezpieczne dla zdrowia
jest spalanie odpadów z tworzyw sztucznych,
np. worków foliowych czy butelek typu PET,
a tak¿e opakowañ po sokach, mleku, odpadów z gumy, lakierowanego drewna, mebli.
W trakcie spalania œmieci w domowych piecach do atmosfery trafiaj¹ miêdzy innymi: tlenek wêgla (CO), nieorganiczne zwi¹zki chloru
(HCL), nieorganiczne zwi¹zki fluoru (HF), tlenki azotu (NOx), dwutlenek siarki (SO2), metale
ciê¿kie, np. kadm, rtêæ, tytan, arsen, kobalt,
nikiel, selen, o³ów, chrom.
Wszystkie wy¿ej wymienione zwi¹zki powoduj¹ ogromne straty w naszym zdrowiu
jak i w naszym otoczeniu, np.:
Dwutlenek siarki (SO 2) powoduje trudnoœci w oddychaniu u ludzi, a u roœlin zanik
chlorofilu (obumieranie liœci). Jest
tak¿e przyczyn¹ powstawania siarczanów i kwasu siarkowego,
w konsekwencji przyczynia siê do
opadów kwaœnych deszczy. Odk³adaj¹c siê w glebie, powoduje
jej zakwaszenie i zasolenie.
Tlenki azotu (NOx) mog¹ siê
przyczyniæ do zapalenia p³uc
i bronchitu. U roœlin natomiast powoduj¹ uszkodzenia liœci.
Tlenek wêgla (CO) jest truj¹cy dla ludzi i zwierz¹t. Wi¹¿e czerwone cia³ka krwi, utrudniaj¹c
transport tlenu. Oddzia³uje tak¿e
negatywnie na centralny uk³ad
nerwowy. Py³ odk³ada siê w glebie i powoduje szkodliwe dla zdrowia cz³owieka zanieczyszczenie
roœlin metalami ciê¿kimi.
Przypominamy! Domowy
piec nie jest przeznaczony do
spalania odpadów i œmieci!
Prawo jasno okreœla czego nie
wolno spalaæ w piecach i domowych kot³owniach:
 plastikowych pojemników
i butelek po napojach
 zu¿ytych opon
 innych odpadów z gumy,
  przedmiotów z tworzyw
sztucznych
  elementów drewnianych
pokrytych lakierem
 sztucznej skóry,
 opakowañ po rozpuszczalnikach czy œrodkach ochrony roœlin
 opakowañ po farbach i lakierach

Pi¹tek

Dokoñczenie na str. 7 
GODZINY OTWARCIA PSZOK

O D PPA
ADY
NIESEGREGOWANE
(ZMIESZANE)

POPIÓ£

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

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

PAPIER I TEKTURA,
TWORZYWA SZTUCZNE,
MET
AL ORAZ OP
AKOW
ANIA
METAL
OPAKOW
AKOWANIA
WIELOMA
TERIA£OWE
WIELOMATERIA£OWE
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WYSOKI PU£AP DZIA£AÑ PRZECIW NISKIEJ EMISJI

W ramach gminnego programu
dofinansowania zakupów ekologicznych pieców ograniczaj¹cych
nisk¹ emisjê. W koñcówce ub. roku
Marian Prabucki z Czerniawy wymieni³ stary piec „na wszystko” na
nowy spalaj¹cy ekogroszek.
- Ju¿ dwa lata temu, gdy burmistrz na spotkaniu z mieszkañcami zapowiedzia³ walkê z nisk¹
emisj¹ i dotacje do zakupu pieców,
niemal natychmiast zg³osi³em siê
na ochotnika jako jeden z pierwszych i odt¹d by³em w sta³ym kontakcie z urzêdem, byleby tylko móc
skorzystaæ z tego programu –
wspomina pan Marian.
Musia³ jednak poczekaæ jeszcze
rok, nim rada nie podjê³a stosownej uchwa³y i zanim nie pojawi³y siê
œrodki na to zadanie. Gdy tylko sta³o siê to mo¿liwe, natychmiast z³o¿y³ wniosek i po wype³nieniu szeregu zaleceñ dosta³ – jak sam mówi
– prezent na Miko³aja: piec na ekogroszek, który do koñca grudnia
zosta³ pod³¹czony i zacz¹³ paliæ.
- Sam mog³em sobie wybraæ
kocio³, wiêc wybra³em ten z niemieckiej firmy RED, jako ¿e syn od
piêciu lat takiego u¿ywa i ma

o nim jak najlepsze zdanie.
Kosztowa³ 11.300 z³ (ju¿ z ponaddwutysiêcznym upustem), gmina do zakupu do³o¿y³a 10 tys. z³.
Jako ¿e zima trwa³a w najlepsze, pan
Marian móg³ rzuciæ piec „na g³êbok¹ wodê” i zorientowaæ siê, ile
trzeba wydaæ na ogrzanie ponadstumetrowego domu.
Za ekogroszek p³aci teraz 760 z³
za tonê, a poniewa¿ kocio³ zu¿ywa
worek na dobê (25 kg), wychodzi,
¿e dzienny koszt grzania pomieszczeñ i wody wynosi niespe³na 20
z³.
- Bardzo starannie sprawdza³em jakoœæ groszku, z trzech co
najmniej kopalñ. Ten z dwóch
pierwszych by³ za wilgotny, dopiero groszek od trzeciego producenta okaza³ siê byæ najwy¿szej jakoœci.
Pan Marian wychodzi czasami
przed dom, by sprawdziæ, co wylatuje z komina – najczêœciej s¹ to ledwo widoczne smugi pary.
Na ten rok gmina przeznacza na
dotacje do zakupu ekologicznych
pieców 100 tys. z³, co powinno wystarczyæ na 10-15 wymian. Chêtnych jest co najmniej dwa razy wiê-

Op³atek u seniorów
21 stycznia w Rezydencji „Basieñka” jak co roku o tej porze,
¿eby tradycji sta³o siê zadoœæ, odby³o siê spotkanie op³atkowe,
w którym udzia³ wziê³o 110 osób.
Goœci przywita³y i honory gospodarzy pe³ni³y Irena Kojpasz - szefowa ko³a PZERiI, oraz Eugenia
Kudera ze Zwiazku Sybiraków.
Goœæmi imprezy byli: burmistrz
Roland Marciniak przewodnicz¹ca rady Wioletta Urbañczyk, wicedyrektor MZS Iwona Wojsa, ks.
Franciszek i ks. Wies³aw. Zaproszenie przyjê³a równie¿ delegacja
z Domu Pomocy Spo³ecznej w Mirsku.
Po wys³uchaniu ¿yczeñ i uroczystym dzieleniu siê op³atkiem rozpoczê³a siê kolacja, a pomyœlnoœæ

za Nowy Rok wzniesiono lampk¹
szampana. Uroczystoœæ poprzedzi³y i uœwietni³y wystêpy wokalnotaneczne uczniów œwieradowskiej
Szko³y Podstawowej i przedstawienie z okazji Dnia Babci i Dziadka.

cej!
Tymczasem we wroc³awskich
FAKTACH emitowanych 15 lutego
o godz. 1830 (w których dominowa³a dolnoœl¹ska tematyka smogowa),
zaprezentowaliœmy siê jako gmina,
która ma program gospodarki niskoemisyjnej i rosn¹c¹ pulê pieniêdzy na ten cel. Burmistrz zapowiedzia³, ¿e w trzy lata wydamy na zwalczanie niskiej emisji ok. 1 mln z³
(czêœæ w formie unijnych dotacji),
nie tylko na wymianê pieców, ale
tak¿e na rozwój fotowoltaiki.
W programie wypowiedzieli siê
tak¿e pierwsi „zmiennicy” - Marianna Kralewska (gmina sfinansowa³a
jej zakup pieca gazowego, o czym
informowaliœmy na ³amach wrzeœniowego numeru „Notatnika”)
i oczywiœcie, pan Marian.
Nawet najskuteczniej realizowany program nie zmieni faktu, ¿e ekogroszek to jednak nadal wêgiel i jego
spalanie w œwieradowskich warunkach jest tylko pó³œrodkiem nieznacznie przybli¿aj¹cym nas do
celu, jakim jest zerowa emisja spalin. Droga do tego zera bêdzie jednak d³uga, mozolna i kosztowna
A. Karolczuk
Seniorzy tradycyjnie nagrodzili
dzieci owacj¹ i torb¹ s³odyczy.
Oprawê muzyczn¹ zapewni³ Ireneusz Kudyba, który œwietnie bawi³
ca³¹ publikê, a seniorzy nie schodzili z parkietu i bawili siê do póŸnych godzin wieczornych.
Ca³oœæ imprezy zosta³a sfinansowana z Bud¿etu Gminy Miejskiej
Œwieradów-Zdrój. (MM)

Gdy zasypie nas œniegiem...
POWIATOWY ZARZ¥D DRÓG w Lubaniu - odœnie¿a ul. D³ug¹ (od Pobiednej do skrzy¿owania z ul. Sudeck¹) i
ul. G³ówn¹. Informacji udzielaj¹ i skargi przyjmuj¹: Alicja Storczek - tel. 604
981 595, lub 75 64 63 750, Katarzyna
Zió³kowska - tel. 603 507 687.
DROGI GMINNE - wszelkich informacji udzielaj¹ i skargi
przyjmuj¹: Wojciech Cielecki - tel. 530 823 610, Eugeniusz

Palenie (odpadów)
szkodzi!

UM wykazuje

 Ci¹g dalszy ze str. 2



pozosta³oœci farb i lakierów
plastikowych toreb z polity-

enu
 papieru bielonego zwi¹zkami
chloru z nadrukiem farb kolorowych.
Pamiêtajmy! Zanieczyszczenia
w powietrzu wp³ywaj¹ na nasz ca³y
organizm i chocia¿ skutki ich oddzia³ywania nie s¹ widoczne natychmiast, to gromadz¹ce siê toksyny maj¹ znacz¹cy wp³yw na nasze zdrowie. Czêsto dolegliwoœci
zaczynaj¹ siê od kaszlu i uczucia
dusznoœci. Szczególnie dzieci s¹
nara¿one na choroby zwi¹zane
z uk³adem oddechowym i obni¿on¹
odpornoœci¹, która objawia siê
w formie alergii.
Palenie œmieci w domu jest niebezpieczne oraz grozi grzywn¹ do
5 tysiêcy z³otych.
(KJM)

30
stycznia
gmina og³osi³a przetarg na „Dostawê
soli drogowej z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg w sezonie
zimowym 2016/2017 na potrzeby
Gminy Miejskiej Œwieradów-Zdrój
wraz z transportem”.
7 lutego powinno dojœæ do
otwarcia ofert, niestety, nikt takiej
nie przys³a³. Ciê¿ka zima sprawi³a,
¿e wielu samorz¹dom zabrak³o soli,
a sytuacja ta spowodowa³a nag³y
wzrost popytu, a tak¿e - co za tym
idzie - ceny. O ile p³aciliœmy jesieni¹ 260 z³/t, o tyle teraz cena soli
podskoczy³a do 504 z³/t, w dodatku
nie ma jej w ofertach. W zwi¹zku
z tym 15 lutego gmina uniewa¿ni³a
przetarg i postanowi³a poszukaæ dostawcy z wolnej rêki.
10 lutego og³oszono przetarg
na „Budowê nowej siedziby Przedszkola Miejskiego w ŒwieradowieZdroju” - Projekt dofinansowany

Uwaga! Rozliczamy PIT-y w Izerce
Ju¿ trzeci rok trwa wspólna akcja z Urzêdem Skarbowym w Lubaniu rozliczenia deklaracji PIT przez
internet.
Zapraszamy wszystkich chêtnych 10 marca od godz.
1000 do 1400 do Izerki na spotkanie z przedstawicielami Urzêdu Skarbowego.

Burmistrz Miasta ŒwieradówZdrój informuje, ¿e na tablicy
og³oszeñ Urzêdu Miasta zosta³
zosta³yy
wywieszon
wywieszonee wykaz
wykazyy - na okres 21
dni - do wgl¹du w godzinach pracy urzêdu:
22 lutego - w sprawie przeznaczenia
do wydzier¿awienia w drodze bezprzetargowej nieruchomoœci niezabudowanej przy ul. G³ównej, oznaczonej geodezyjnie jako czêœæ dzia³ki
 nr 4, am. 4, obr III, pow. 519 m2
- z przeznaczeniem na prowadzenie
ogrodu przydomowego.
22 lutego - w sprawie przeznaczenia
do wydzier¿awienia w drodze bezprzetargowej czêœci nieruchomoœci niezabudowanej przy ul. Zacisze, oznaczonej geodezyjnie jako dzia³ka
nr 25/14, am. 1, obr II, pow. 1 m2
- z przeznaczeniem na lokalizacjê tablicy reklamowej.
22 lutego - w sprawie przeznaczenia

w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Dolnoœl¹skiego 2014-2020, oœ 7 - Infrastruktura edukacyjna, dzia³anie 7.1
- Inwestycje w edukacjê przedszkoln¹, podstawow¹ i gimnazjaln¹,
wspó³finansowany ze œrodków
Unii Europejskiej, Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Termin sk³adania ofert up³ynie
27 lutego br.
15 lutego og³oszono przetarg
na Pe³nienie nadzoru inwestorskiego przy zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa nowej siedziby
Przedszkola Miejskiego w Œwieradowie-Zdroju”.
Termin nadsy³ania ofert up³ywa
23 lutego br.
(opr. aka)
do wydzier¿awienia w drodze bezprzetargowej nieruchomoœci niezabudowanej przy ul. D¹browskiego, oznaczonej
geodezyjnie jako czêœæ dzia³ki
 nr 14/2, am. 1, obr VI,
o pow. 1.500 m2 - z przeznaczeniem
na cele rolne.
2 lutego - w sprawie przeznaczenia
do wydzier¿awienia w drodze bezprzetargowej nieruchomoœci niezabudowanych w rejonie ul. Izerskiej, oznaczonych geodezyjnie jako dzia³ki
 nr 11, am. 9, obr II,
o pow. 0,4979 ha;
 nr 22, am. 9, obr II,
o pow. 0,1600 ha
- z przeznaczeniem na cele rolne.
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Niech ¿yje bal! Bo to ¿ycie to bal jest nad bale! - A. Osiecka

Karnawa³owe ostatki (2)
Tegoroczny bal walentynkowy organizowany przez Radê Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Paw³a II
w Œwieradowie-Zdroju przerós³ najœmielsze oczekiwania organizatorów. W goœcinnych murach „Leopoldówki”
u pani Joli bawi³a siê ponad setka goœci.
Przystêpna cena biletu w kwocie 60 z³ od
osoby sprawi³a, ¿e wszystkie miejsca by³y
zajête, a zabawa okaza³a siê przednia.
W tym roku oprawê muzyczn¹ zapewni³ DJ Marcin Igielski, który zabra³ nas
w podró¿ po tanecznych utworach z ca³ego œwiata. Podczas balu zbieraliœmy fundusze na rzecz dzieci z naszej szko³y. Loteria fantowa, tango z ró¿¹ w zêbach,
balony z bi¿uteri¹ (srebrne i posrebrzane kolczyki i ³añcuszki - wygrywa³ je co
drugi balon, w pozosta³ych by³y nagrody pocieszenia), ciasteczka z wró¿bami
i aukcja cieszy³y siê naprawdê du¿ym zainteresowaniem. Dziêki ofiarnoœci sponsorów uda³o siê zgromadziæ prawie 400
wartoœciowych fantów, a same bony, talony, vouchery i wejœciówki, które mo¿na by³o wylosowaæ w loterii, by³y warte
ponad 4 tysi¹ce z³otych. Po podsumowaniu wszystkich zgromadzonych na balu
funduszy uda³o siê zgromadziæ ponad
5.000 z³.
Pragnê podziêkowaæ w pierwszej
kolejnoœci rodzicom z naszej szko³y, którzy poœwiêcaj¹c swój czas ofiarnie pomagali w organizacji balu. S¹ to: Anna
Bigus, Marek i Monika Sochowie, £ukasz
Kar³owicz, Sylwia-Holinka Walczak, Sylwia Birger, Agnieszka Lipnicka, Edyta
Baut i Agnieszka Ogonowska. Dziêkujê
równie¿ rodzicom, którzy pomagali
w zdobywaniu fantów, upiekli ciasta i zrobili pyszne sa³atki.

Kolejne, naprawdê szczere podziêkowania kierujê do sponsorów, którzy
zaoferowali fanty, bony, talony i nieodp³atn¹ pomoc, s¹ to: ABC Max Hurtownia Wielobran¿owa Lubañ, Centrum
Ogrodnicze „Krzewy z Krzewia”, Nadleœnictwo Œwieradów, Karkonoski Park Narodowy, Urz¹d Miasta Œwieradów-Zdrój,
Koœció³ Zielonoœwi¹tkowy w Gryfowie,
Hotel & Medi-SPA Bia³y Kamieñ, Medical Spa Malinowy Dwór, Hotel Buczyñski, Czeszka i S³owaczka, Hotel Sudetia,
Hotel Narcyz, DW Magnolia, Biorezydencja, Klinika M³odoœci Medical Spa, Starostwo Powiatowe w Lubaniu, Sieæ Sklepów Home & You, Sklep Spo¿ywczy Groszek z Or³owic, Agroturystyka Czerwony
Dom z Wolimierza, Dworek Saraswati z
Pobiednej, Kolej Gondolowa Ski & Sun,
Zak³ad Fotograficzny Foto Plus, Wyci¹g
Barbara przy Izerskiej Chacie, Kwiaciarnia Agusia z Mirska, Restauracje: Cynamonowy S³oñ, KuŸnia Smaków, Czarny
Potok, Grota, Hebel Art ze Œwiecia,
Przedsiêbiorstwo Handlowo Us³ugowe
„Jamax” Jan Juszkiewicz, Zak³ady Fryzjerske „U Beaty” oraz Jachimowska Jolanta, Salon Urody Agnieszka Wyspiañska, Zak³ad Us³ugowo-Handlowy „Rema”,
MP Tent i Marta Dziedzin, Sklep Motoryzacyjny Wac³aw Chwaszcz, Monika Gettner, Ewa Siergun, Jadwiga Romanowicz,
Joanna Jusza Pogorzelska, Bo¿ena St¹siek, Kora Szymocha, S³awomir Cielecki, Ewa Kujawiak i wiele innych osób,
przyjació³ i znajomych, którzy nas wsparli
w tej akcji. Serdecznie wszystkim dziêkujê i pozostaje mi zaprosiæ wszystkich na
kolejny bal w przysz³ym roku.
Piotr Bigus
Przewodnicz¹cy Rady Rodziców

Pani ze „srebrnym losem” dokonuje wyboru wygranych kolczyków.

Zapraszamy na 18. spotkanie Izerskiego Klubu
Miêdzypokoleniowego,
które rozpocznie siê w
pi¹tek - 3 marca o godz.
1600.
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Tematem wyk³adu bêdzie LALKA W TRADYCJI TEATRÓW NA ŒWIECIE, a poprowadzi go
Gabriela Dragun.

19 stycznia br. hotel „Cottonina” goœci³ w swoich progach same
znakomitoœci. Na balu, który siê
wtedy odby³, bawi³ siê sam Darth
Vader w towarzystwie wojowniczego ¿ó³wia ninja. Po sali konferencyjnej krêci³y siê ksiê¿niczki,
obok których dzielnie przebierali
nogami ksi¹¿êta i piraci. Cyganki
swoimi sukniami tworzy³y kolorowe ko³a, a miêdzy nimi ¿wawo tañczy³y anio³ki, czarownice, biedronki i inne ciekawe postacie.
Z jakiej¿e to okazji zebrali siê
tacy goœcie? Otó¿ Rada Rodziców
dzia³aj¹ca przy Szkole Podstawowej
nr 2 w Czerniawie zorganizowa³a bal
przebierañców dla naszych
uczniów, w³aœnie w „Cottoninie”.
Trzeba przyznaæ ¿e pomys³owoœæ
dzieci i rodziców w przygotowaniu
odpowiednich na tê okazjê strojów
przesz³a nasze najœmielsze oczekiwania.
Oprócz tañcowania uczniowie
brali udzia³ w kilku konkursach przygotowanych i poprowadzonych
przez Annê Stasiak, szkolnego psychologa, a Piotr Bigus wybra³ ró¿ne ciekawe nagrody, które bardzo
ucieszy³y uczestników balu. Wa¿ne, ¿e nikt nie wyszed³ z imprezy
bez upominku!
Na tê okazjê równie¿ sala kon-

A to byli przebierañcy!

ferencyjna zosta³a udekorowana balonami i wst¹¿kami z kolorowej bibu³y. Tym zadaniem zaj¹³ siê samorz¹d szkolny.
Ka¿da klasa przygotowa³a równie¿ przek¹ski i napoje, uczniowie
mogli wiêc bez wyrzutów najeœæ siê
chipsami i s³odyczami i popiæ to
wszystko col¹ lub sokiem. W koñcu jak karnawa³, to karnawa³.
Wszyscy œwietnie siê bawili,
a ci, którzy na pocz¹tku „podpierali” œciany, szybko przy³¹czyli siê do

wspólnej zabawy.
W tym miejscu chcielibyœmy
bardzo podziêkowaæ kierownictwu
hotelu „Cottonina” - za udostêpnienie nam swojej sali konferencyjnej
na organizacjê balu. Dziêki temu
nasi uczniowie mogli bawiæ siê bezpiecznie w naprawdê wspania³ych
warunkach. Dziêkujemy równie¿
Radzie Rodziców - za organizacjê
balu i zakup wspania³ych nagród.
AB

Wachlarz inteligencji wielorakich
Jeœli uda siê nam wykorzystaæ ca³y wachlarz ludzkich zdolnoœci,
to ludzie nie tylko nabior¹ lepszego mniemania o sobie
i stan¹ siê bardziej kompetentni w ró¿nych dziedzinach,
ale zaczn¹ siê te¿ byæ mo¿e anga¿owaæ w pracê dla wspólnego dobra.
Howard Gardner
Howard Gardner, amerykañski
psycholog i neurolog ,stwierdzi³,
¿e ka¿dy cz³owiek posiada szeroki wachlarz odrêbnych predyspozycji do okreœlonych rodzajów inteligencji. Nie wszystkie z nich s¹
jeszcze zbadane i poznane. W odniesieniu do dzieci wyró¿ni³ on
osiem typów inteligencji: jêzykow¹, matematyczno-logiczn¹, ruchowa, wizualno-przestrzenn¹,
muzyczn¹, przyrodnicz¹, interpersonaln¹ i intrapersonaln¹.
Wed³ug Gardnera, poszczególne typy inteligencji s¹ w ró¿nym
stopniu rozwiniête i ¿adna z nich
nie jest wa¿niejsza od innej, wspólnie tworz¹ indywidualny profil, który Garnder opisuje jako wachlarz.
Wszystkie inteligencje wspó³pracuj¹ ze sob¹, a ka¿dy rodzaj mo¿e
byæ modyfikowany i ci¹gle rozwijany.
Nasze przedszkole nieustannie
poszukuje innowacyjnych pomy-

Natomiast w czwartek
30 marca, równie¿ o
godz. 1600, 19. spotkanie Klubu poprowadzi
Izabela Janiak, a tematem jej wyk³adu bêdzie
„Ciastka, ciasteczka,
pierniczki - Z MI£OŒCI
DO S£ODKOŒCI, czyli
wprowadzenie do cyklu
s³odkich spotkañ”.
Zapraszamy!

s³ów i rozwi¹zañ sprzyjaj¹cych rozwojowi wychowanków. Stawiamy
na edukacjê inn¹ ni¿ tradycyjna –
tak¹, która jest zgodna z najnowszymi œwiatowymi trendami,
wzmacnia wiarê ma³ego dziecka we
w³asne mo¿liwoœci, rozwija pasje
i zdolnoœci, buduje motywacjê do
nauki. Poznanie „mocnych i s³abych” stron dziecka sprzyja indywidualizacji, nawi¹zywaniu wzajemnych kontaktów, pomaga w pokonywaniu ró¿nych trudnoœci, pozwala na dzia³ania edukacyjne
i spo³eczne na miarê ich mo¿liwoœci, zainteresowañ, uzdolnieñ i po-

trzeb. Na podstawie arkusza obserwacji – wspólnego dla rodzica i nauczyciela, okreœliliœmy dla ka¿dego
dziecka indywidualny wachlarz inteligencji. Dziêki temu rodzice bêd¹
mogli organizowaæ œrodowisko domowe sprzyjaj¹ce rozwojowi ich
dzieci. Nasz¹ rol¹ jest w³aœciwe zaplanowanie procesu edukacyjnego
i stymulowanie aktywnoœci¹ dzieci
tak, aby ka¿de z nich mia³o szansê
na lepszy start szkolny. Jego powodzenia bêd¹ nie tylko wygran¹
dla niego i jego rodzica, ale tak¿e
dla nas - nauczycieli przedszkola.
Danuta Mosiewicz

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

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

Nazwa zwi¹zana jest z wystêpuj¹c¹ w niej suk¹ bi³gorajsk¹ - staropolskim instrumentem smyczkowym. Same Suki
- to rewolucyjna kobieca formacja folkowa graj¹ca muzykê
kobiet z miasta, inspirowan¹ muzyk¹ ludow¹; muzykê kobiet,
które nie boj¹ siê siêgaæ do Ÿróde³, ¿eby œpiewaæ swoim g³osem o tym, co tu i teraz. Zespó³ wykorzystuje w niekonwencjonalny sposób tradycyjne instrumenty akustyczne, takie
jak suka bi³gorajska, fidel p³ocka, cajon, bendir, lira grecka,
rebab turecki czy wiolonczela. W po³¹czeniu z nietradycyjnym wokalem siêgaj¹cym m.in. po œrodki wyrazu charakterystyczne dla teatru, Same Suki opowiadaj¹ codzienne historie
w zupe³nie nietradycyjny sposób.
Zespó³ powsta³ z radoœci ¿ycia, z pasji i pragnienia grania
w³asnej, niczemu i nikomu niepodporz¹dkowanej muzyki.
Z chêci wyra¿ania siebie tak¹, jak¹ siê jest, bez cenzury.
Z inspiracji muzyk¹ Ÿróde³ i cudownym instrumentem, jakim
jest suka bi³gorajska. Same Suki bior¹ siê tak¿e z piêciu mocnych charakterów kobiet z ró¿nych bajek muzycznych - ethno, klasyki, rozrywki, piosenki aktorskiej, muzyki ludowej.
Grupa ma w swoim dorobku kilka nagród na najwa¿niejszych
festiwalach folkowych w Polsce, a w 2014 r. teledysk do piosenki VillageAnka zosta³ Najlepszym Teledyskiem Folkowym
roku.
W paŸdzierniku 2013 ukaza³ siê debiutancki kr¹¿ek zespo³u „Niewierne”.
Sk³ad zespo³u: Magdalena Wieczorek-Duchewicz – wokal, osio³, Marta So³ek – suka
bi³gorajska, fidel p³ocka, gadu³ka, krowa,
Helena Matuszewska – suka bi³gorajska,
rebab turecki, skrzypce, kaczka, Justyna Meliszek – wiolonczela, wokal,
pies, Patrycja Napiera³a – bêbny obrêczowe, cajon, stopa perkusyjna,
kura.
Suka bi³gorajska (obok) – archaiczny instrument smyczkowy pochodz¹cy z okolic Bi³goraja. Spoœród innych instrumentów wyró¿nia go
technika gry, tzw. paznokciowo-kolanowa.

ZADANIA INWESTYCYJNE
REALIZOWANE W 2016 ROKU
NAZWA ZADANIA
1. Budowa przy³¹czy nieruchomoœci do urz¹dzeñ wodoci¹gowych
2. Budowa sieci wodoci¹gowej w ul. Górzystej
3. Budowa sieci wodoci¹gowej w ul. Spokojnej, Stra¿ackiej i Zacisze
4. Budowa sieci wodoci¹gowej w ul. Starowiejskiej
5. Budowa sieci wodoci¹gowej w ul. Zakopiañskiej, Polnej i Stra¿ackiej
6. Zakup od Uzdrowiska ujêæ wody w zlewni Kwisy i Czarnego Potoku
7. Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego dla po³¹czeñ
miejskich i podmiejskich - wniosek projektowy
9. Zakup taboru do transportu miejskiego
10. Poprawa stanu technicznego chodników w ci¹gu drogi woj. na
na odcinku od skrzy¿owania z ul. G³ówn¹ do skrzy¿owania z ul. Sudeck¹
11. Przebudowa drogi gminnej stanowi¹cej dzia³kê nr 8, am.3, obr. IV
(dojazd do Izerskiej Chaty)
12. Przebudowa drogi gminnej stanowi¹cej ul. Chrobrego
w technologi t³uczniowej
13. Przebudowa drogi gminnej stanowi¹cej ul. Jaskó³cz¹
14. Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia
ul. Myœliwskiej (km 0+150 do 0+610)
15. Przebudowa drogi gminnej stanowi¹cej ul. Rolnicz¹
w technologi t³uczniowej
16. Wykonanie balustrad os³onowych wokó³ terenów zieleni
zlokalizowanych na ul. Zdrojowej.
17. Zakup wiat przystankowych
18. Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia
ul. Bocznej (km 0+000 – 0+185) - powódŸ sierpieñ 2010 r.
19. Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia
ul. Kruczej (km 0+000 – 0+155) - powódŸ sierpieñ 2010 r.
20. Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia
ul. Sowiej (km 0+000 – 0+225) - powódŸ sierpieñ 2010 r.
21. Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia
ul. Willowej (km 0+000 – 0+225) - powódŸ sierpieñ 2010 r.
22. Odbudowa ul Stra¿ackiej (wraz z systemem odwodnienia) - powódŸ 2011
23. Wie¿e widokowe i œcie¿ki rowerowe do nich prowadz¹ce - dokumentacja
24. Czesko-polskie œcie¿ki po Smrkem w Górach Izerskich – 2 etap
25. Zakup wozid³a g¹sienicowego
26. Adaptacja by³ego budynku dworca kolejowego wraz z otoczeniem
na centrum muzealno-kultularne - dokumentacja
27. Budowa budynku komunalnego
(dokumentacja techniczna z pozwoleniem na budowê)
28. Kompleksowa modernizacja energetyczna
wielorodzinnych budynków mieszkalnych
29. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie gminy
30. Nabycie nieruchomoœci gruntowych na cele w³asne Gminy
31. Rozwój systemów informatycznych Gminy Miejskiej Œwieradów-Zdrój
w celu zwiêkszenia dostêpnoœci i jakoœci e-us³ug publicznych
32. Zakup macierzy dyskowej NAS
33. Zakup stoisk jarmarcznych
34. Strategia rozwoju Gminy Miejskiej Œwieradów-Zdrój
na lata 2016-2026
35. Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 wraz
ze stadionem lekkoatletycznym - dokumentacja
36. Rozbudowa i modernizacja monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 2
37. Rozbudowa Miejskiego Zespo³u Szkó³ o pomoce dydaktyczne
38. Rozbudowa Szko³y Podstawowej Nr 2 o pomoce dydaktyczne
39. Zakup urz¹dzenia parowego do mycia p³ytek œciennych i pod³ogowych
40. Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego - dokumentacja
41. Doposa¿enie placu zabaw
42. Zakup sokowirówki przemys³owej
43. Budowa przy³¹czy nieruchomoœci do urz¹dzeñ kanalizacyjnych
44. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Parkowej
45. Przebudowa i rozbudowa istniej¹cej oczyszczalni œcieków ECOLO-CHIEF
przy ul. Wiejskiej 9 wraz z rozbudow¹ sieci kanalizacji sanitarnej
i sieci wodoci¹gowej
46. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na os .Czerniawa
47. Zakup infrastruktury kanalizacyjnej od SKI&SUN Sp.z.o.o. Kraków
48. Odbudowa placu zabaw przy ul .Bocznej
49. Projekt separatora i instalacji CO2 oraz szczawy wraz z pija³k¹
i elementami architektury parkowej wraz z odprowadzeniem wody
do kanalizacji zbiorczej z ujêcia nr 4 w Czerniawie-Zdroju
50. Wzmocnienie mechanizmów ochrony bioró¿norodnoœci regionu
poprzez stworzenie przestrzeni odwzorowuj¹cej charakterystyczne
elementy krajobrazu izerskiego
51. Program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Miejskiej
Œwieradów-Zdrój – gospodarka niskoemisyjna miasta
52. Monitoring ornitologiczny i chiropterologiczny Gminy Mirsk
w rejonie Stogu Izerskiego
53. Modernizacja infrastruktury narciarskiej na górze ŒWIERADOWIEC
RAZEM

Kwota w z³

Dotacje

74.123
12.047
2.900
16.670
83.261
700.000
12.300
268.872
9.840
43.949
3.690
43.188
143.696
65.700
20.000
18.032
5.000
207.955

198.955

181.938

172.738

3.500
333.799
6.150
203.422
9.839

257.206
132.000

28.077
58.324
39.500
38.912
44.500
7.001
7.230
70.000
16.900
49.200
6.050
32.577
32.577
3.874
14.396
7.000
6.149
97.081
2.376
128.762
14.391
1.050.000
38.606
39.975
21.477
26.860
19.680
28.677
4.400.024

760.899

Ferie zimowe - MROWISKO
Jak co roku uczniowie Szko³y
Podstawowej nr 2 w Czerniawie rozpoczêli wypoczynek na zimowisku
zorganizowanym od 13 do 24 lutego br. Za nami ju¿ jeden tydzieñ. Co
robiliœmy? Jak zawsze, na pocz¹tku
ka¿dego wypoczynku grupa zapozna³a siê z zasadami bezpieczeñstwa podczas zabaw oraz utworzy³a i podpisa³a kontrakt zimowiska.
W myœl przyjêtych zasad mogliœmy
przyst¹piæ do realizacji planu.
W drugim dniu wypoczynku
odby³y siê warsztaty z lepienia gliny, które poprowadzi³a Monika Polok. Tematem przewodnim by³ kot.
Na pocz¹tku dzieci musia³y zapoznaæ siê z materia³em z którego nastêpnie ulepi³y zwierzêta korzystaj¹c z rad pani Moniki. Koty czekaj¹
na wyschniêcie, a kolejnym etapem
jest ich wypalenie, na koñcu zaœ szkliwienie. Ale to w drugim tygodniu wypoczynku. W œrodê dzieci
pojecha³y do Lubania, aby wyszaleæ siê na sali zabaw „Bajtuœ”,
w czwartek obejrzeliœmy w kinie
„Helios” w Jeleniej Górze bajkê pt.
„Balerina”. I choæ w animacji zabrak³o odjazdowych maszyn i walk na
miecze, to nawet ch³opcy z szóstej
klasy uznali, ¿e bajka by³a bardzo
ciekawa. Pi¹tek przebiega³ pod ha-

Z lewej „kocie” warsztaty gliniarskie z pani¹ Monik¹, u góry - ostatnia faza
przygotowania ciasta przed formowaniem go w rogaliki.

s³em kulinarnych zmagañ z ciastem
dro¿d¿owym, z którego dzieci mia³y ulepiæ rogaliki nadziewane marmolad¹ i posypane makiem, migda³ami i orzechami. Warsztaty poprowadzi³ Piotr Bigus. Rogaliki wysz³y
z piekarnika piêkne i rumiane, a ich
zapach rozchodzi³ siê po ca³ym budynku szkolnym.
Co jeszcze przed nami? Spotkanie z pani¹ policjant Magdalen¹
Harbul, warsztaty plastyczne (niebawem jest Dzieñ Ba³wana), zajê-

cia edukacyjne w nadleœnictwie
z Kasi¹ Mêcin¹, dalszy ci¹g warsztatów z pani¹ Monik¹ (bêdziemy
malowaæ nasze koty), wyjazd na basen, wizyta na Izerskiej £¹ce, turniej tenisa sto³owego, zabawy na
œniegu (jeœli œnieg wytrzyma) i jesz-

cze wiêcej wspólnych gier i zabaw.
W tym miejscu serdecznie dziêkujemy Urzêdowi Miasta za mo¿liwoœæ organizacji zimowego wypoczynku dla dzieci. Podziêkowania
nale¿¹ siê równie¿: restauracji „KuŸnia Smaków” - za pyszne obiady,
Jackowi Ostrowskiemu - za zapewnienie uczestnikom zimowiska dru-

Œwiêto Kota obchodzone artystycznie
WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNOTECHNICZNEGO POD HAS£EM
„Œwiêto Kota – obchodŸcie je z nami ...”.

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

STOP UZALE¯NIENIOM!

W ramach pracy Miejskiej Komisji Rozwi¹zywania Problemów alkoholowych stworzony zosta³ Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla
osób uzale¿nionych od alkoholu czy narkotyków, jak te¿ dla osób
z rodzin, gdzie naudu¿ywany jest alkohol lub narkotyki, osób wspó³uzale¿nionych oraz dla osób doznaj¹cych przemocy w rodzinie.
Punkt czynny jest w ka¿dy poniedzia³ek od godz. 1600 do 2000
w starej siedzibie Urzêdu MIasta (ul. Pi³sudskiego 15, pok. nr 1 i 2).
Telefon tymczasowy nr 664 461 086, przy którym dy¿uruje nasz
konsultant - Piotr Konopnicki - czynny jest w dniach i godzinach
pracy Punktu.
Rozmowy i konsultacje indywidualne w godz. 1600-1900.
Przy Punkcie powsta³a grupa wsparcia „Œwieradów” dla wymienionych osób, której spotkania odbywaj¹ siê tak¿e w poniedzia³ki
od godz. 1600 do 2000.
Wszystkie spotkania s¹ otwarte. Nie zapraszamy jedynie osób
pod wp³ywem alkoholu i œrodków zmieniaj¹cych œwiadomoœæ.

10

Dodatkowo Punkt Konsultacyjny dla mieszkañców Czerniawy w dwa czwartki w miesi¹cu czynny jest na terenie
Szko³y Podstawowej nr 2
w godz. 1530-1730, a najbli¿sze
spotkanie odbêdzie siê 26
stycznia, zaœ kolejne - 9 i 23
lutego.

giego œniadania, Nadleœnictwu
Œwieradów i pani Kasi - za zaproszenie i organizacjê warsztatów
edukacyjnych, Piotrowi Bigusowi
- za „pyszne” warsztaty rogalikowe. Dziêkujemy wszystkim, którzy
sprawili (i jeszcze sprawi¹), ¿e ten
wypoczynek by³ i bêdzie naprawdê
udany.
AB

Na konkurs nades³ano 71 prac.
Nagroda g³ówna – Super Kot - przypad³a przedszkolnej grupie „S³oneczka”.
Prace przestrzenne - przedszkole: I - Florian Bigus i Patryk Podolski.
Szko³a: I - Tobiasz Rudnicki i Maja Gettner; II - Iga Jurczak i Iza Gettner; III - Zuzia
Olkowska i Maciej Maækowski; wyró¿nienie dla Sebastiana Sokolaka.
Prace techniczne - przedszkole: I - Eliza
i Nina Cieleckie oraz Nina Soko³owska; II -

Dokoñczenie na stronie 11 

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

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

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

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

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

Fot. Bike Maraton

Œwiêto Kota
obchodzone
artystycznie

Posadzkowa rewolucja

 Ci¹g dalszy ze str. 10

Z lewej - jedyne w starej si³owni lustro w dêbowej oprawie, bardziej nadaj¹ce siê do przedpokoju; zast¹pi¹ je lustra przystosowane do si³owni, które pozwalaj¹ obserwowaæ, czy ruchy
æwicz¹cych s¹ prawid³owe - to nie ¿aden narcyzm, ale troska o zdrowie i bezpieczeñstwo.
U góry si³ownia po remoncie (prawie ukoñczonym).

Szymon Adam i Nadia Misiak; III - Wiktoria
Blat i Allan Surma.
Szko³a: I - Jacek Szaniawski i Jagoda Maciejewska; II - Julia Fabiœ i Igor Kolejewski;
III - Agata Szaniawska i Julia Olszewska.
Prace plastyczne - przedszkole: I - Zosia
Krzcot; II - Lila Zgliñska i Martyna Rutkowska; III - Piotr Cendrowski i Maja Szutkowska.
Szko³a: I - Blanka Michalak; II - Zuzanna
Marek; III - Ola Sobierañska.
Wyró¿nienie od MBP „Izerka” przypad³a
Gabrysi Drobnej, a nagroda od Izerskiej £¹ki
powêdrowa³a do Filipa Zgliñskiego.

To by³a wrêcz historyczna decyzja - po raz pierwszy od 25 lat szko³a zdecydowa³a siê na kompleksowy remont pomieszczenia – nieprzypadkowo by³a
to si³ownia. Nikt bowiem wczeœniej nie porwa³ siê
na wyniesienie kilku ton nagromadzonego ¿elastwa
i rozebrania urz¹dzeñ si³owych. Dokonali tego sami
pracownicy MZS, roboty zaczêto 1 lutego, a ju¿
1 marca zgodnie z planem si³ownia powinna przyj¹æ
pierwszych æwicz¹cych.
Rozwiñmy teraz tytu³ow¹ rewolucjê posadzkow¹.
Stare p³ytki PCV by³y ca³kowicie zdewastowane
i podziurawione od spadaj¹cych sztang i hantli. Za-

st¹pi¹ j¹ tzw. p³ytki zamkowe, które maj¹ zastosowanie w magazynach produkcyjnych, gara¿ach i obiektach sportowych. A rewolucyjnoœæ polega na tym,
¿e uk³ada siê je na zniszczonych pod³ogach jak puzzle, bez ¿adnego klejenia. Gdy nawet któryœ z elementów ulegnie zniszczeniu, wystarczy go wyj¹æ
i bezproblemowo wymieniæ na nowy.
A ile¿ ta pod³oga ma zalet: t³umi uderzenia sprzêtu, jest wytrzyma³a i mi³a w dotyku dla bosych stóp,
chroni stawy i krêgos³up, ³atwa w utrzymaniu.
Nietania to by³a inwestycja, ale warto by³o na
ni¹ wydaæ 12.500 z³ (z monta¿em) – to wydatek na
lata! Pozosta³e koszty to m.in. malowanie œcian, zakup luster (zawisn¹ w kilku miejscach, bêd¹ mia³y

TY TE¯ MO¯ESZ POMAGAÆ
Zdecyduj o pozostawieniu 1% w naszym mieœcie
wspieraj¹c dzia³alnoœæ

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

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Spo³ecznoœci Lokalnej
„Œwieradów – Czerniawa”

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

Rower spinningowy (¿adnej elektroniki, ma³o
awaryjny), na którym bêdzie mo¿na trenowaæ
d³ugi czas, kondycyjnie b¹dŸ si³owo. Poni¿ej
absolutnie nowatorski zestaw hantli.

w sumie 10 m2 i powiêksz¹ optycznie salê, która ma
raptem 64 m2), wymiana metalowych drzwi magazynowych na standardowe (a przy tym estetyczne),
wy³o¿enie œciany okiennej 2-centymetrow¹ ok³adzin¹
PCV (by chroniæ warstwê ocieplaj¹cego styropianu, bo te¿ j¹ dziurawiono), wymiana starych grzejników na panelowe (z jednoczesn¹ likwidacj¹ zaworów), monta¿ siedzisk na tunelach ciep³owniczych
(to patent MZS, zastosowany m.in. w szatniach).
- Wszystkie prace wykonaliœmy systemem gospodarczym, a zaoszczêdzone w ten sposób œrodki
wydaliœmy na zakup urz¹dzeñ: ³awki pod sztangê,
rower, zestaw hantli chromowanych na stojaku.
- W sumie remont kosztowa³ nas 20 tys. z³, a sprzêt
dodatkowe 8 tys. z³ – mówi Rafa³ Matelski, kierownik gospodarczy MZS. - Nasze zakupy koncentrowa³y siê na sprzêcie z górnej pó³ki, bo skoro ma byæ
intensywnie u¿ytkowany, musi byæ przede wszystkim trwa³y.
Si³ownia wraz z wczeœniej urz¹dzon¹ sal¹ fitness znacz¹co urozmaici³o ofertê, bo jeszcze przed
remontem wielu æwicz¹cych dzieli³o pó³toragodzinny czas karnetowy na ciê¿ary (godzina) i fitnessowe
æwiczenia kardio (pó³ godziny).
- Odwiecznym problemem szko³y s¹ zbyt ma³e
pomieszczenia, z których nie da siê z³o¿yæ porz¹dnej
sali æwiczeñ maj¹cej przynajmniej 130 m2 – dodaje
R. Matelski. - Obecne sale s¹ niedu¿e, prostok¹tne,
a przez to nieustawne, nic dziwnego, ¿e w si³owni
mo¿e æwiczyæ zaledwie pi¹tka doros³ych, a na wuefie
12-13 uczniów. Mam tylko nadziejê, ¿e w projekcie
nowej sali sportowej znajdzie siê miejsce na porz¹dn¹ si³owniê.
W Œwieradowie przez wiele lat nie by³o ogólnie
dostêpnej „si³ki” (poza szko³¹ dostêpne s¹ te w „Malachicie” i - od niedawna - w „Sanusie”), dotkliwie
odczuwa siê te¿ brak profesjonalnego klubu fitness
(aerobik na szkolnym korytarzu to zaledwie namiastka), tymczasem mamy coraz wiêcej aktywnych œwieradowian, którzy biegaj¹ i je¿d¿¹ na rowerach, wiêc
gdzieœ musz¹ podtrzymywaæ formê, by dbaæ o kondycjê. Na szkoln¹ si³owniê przychodzi te¿ wiele m³odych osób z hoteli, bo w tych obiektach urz¹dzenia
nie s¹ dopasowane do ich wymagañ. Nic wiêc dziwnego, ¿e nie ma tu pustych godzin.
Miesiêczny karnet kosztuje 100 z³ i uprawnia do
korzystania z si³owni i fitness trzy razy w tygodniu
po pó³torej godziny. Jeœli wszystko pójdzie zgodnie
z planem, si³ownia ruszy 1 marca i bêdzie czynna od
poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 1500-1930.
Adam Karolczuk
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Centrum Edukacji Ekologicznej
NATURA 2000 „Izerska £¹ka",
ul. Rolnicza 7 (nad Czarcim M³ynem)
Otwarte od wtorku do soboty
w godz. 1000-1600
tel. 75 617 14 42
izerskalaka@swieradowzdroj.pl
www.swieradowzdroj.pl
(zak³adka Izerska £¹ka)

Gospodarz obiektu
Monika Chwaszcz

PLAN SEANSÓW W CEE IZERSKA £¥KA

I WYSTAWA KOTÓW £¥K, GÓR I POGÓRZA IZERSKIEGO

4 marca o godz. 1030 (œroda) i 24 marca te¿ o godz. 1030
(pi¹tek) - Emmet, przeciêtna minifigurka LEGO, zostaje wziêty za wybranego do ocalenia œwiata. W ten sposób do³¹cza
do dru¿yny, która ma powstrzymaæ z³owrogiego tyrana. Czas
trwania 1 godz. 40 min. 2014. Re¿. Phil Lord, Christopher Miller.
8 marca o godz. 1800 (œroda) i 25 marca o godz. 1800
(sobota) – Z OKAZJI DNIA KOBIET najnowsza czêœæ przygód Bridget, tytu³owej bohaterki, w której rolê wcieli³a siê
Renée Zellweger. Poza ni¹ na ekranie tak¿e: Colin Firth i Patrick Dempsey. Re¿. Sharon Maguire. 2016.
11 marca o godz. 1030 (sobota) i 22 marca o godz. 1030
(œroda) - Dwie dziewczynki wraz z ojcem przeprowadzaj¹ siê
na wieœ. Poznaj¹ tam magiczne stworzenia zamieszkuj¹ce pobliski las. Wybitna produkcja japoñskiego studia Ghibli. Czas
trwania 1 godz. 25 min. Re¿. Hayao Miyazaki. 1988.
11 marca o godz. 1800 (sobota) i 21 marca o godz. 1800
(sobota) - £owca nagród Schultz i czarnoskóry niewolnik
wyruszaj¹ w podró¿, aby odbiæ ¿onê tego drugiego z r¹k
bezlitosnego Calvina Candie'ego. Czas trwania 2 godz. 45
min. Mêski film z 2012 r. w re¿yserii Quentina Tarantino, uhonorowany dwoma Oskarami.
(Ÿród³o - filmweb.pl)
Na seanse o godzinie 1030 w tygodniu mo¿na dojechaæ
Busem Komunikacji Miejskiej:
Œwieradów - odjazd spod Biedronki - 943, przyjazd do
Czarciego M³yna - 957.
Czerniawa – odjazd spod Czarciego M³yna - 1239, przyjazd do Biedronki - 1303.
Na seanse o godzinie 1800 mo¿na dojechaæ tylko w jedn¹
stronê, natomiast powrót trzeba sobie zorganizowaæ we w³asnym zakresie:
Œwieradów - odjazd spod Biedronki - 1703, przyjazd do
Czarciego M³yna - 1717.
***
Chcesz byæ na bie¿¹co? PrzyjdŸ, wype³nij formularz i zapisz siê do Newslettera „Izerskiej £¹ki”!

Z okazji wyj¹tkowego œwiêta, jakim jest DZIEÑ KOTA, zorganizowaliœmy w Izerskiej £¹ce wystawê poœwiêcon¹ w³aœnie im – kotom! 19
lutego ka¿dy w³aœciciel kota móg³ zaprezentowaæ swojego czworonoga
przed komisj¹. W wystawie wziê³o udzia³ 12 kotów o wyszukanych
niekiedy imionach: Rudi, Fifi, Gacek, Burbon, Rudolf, Figa, Puszek,
Nonia, Mako, Misza, Wstydzioch czy Viorel, a rz¹dzi³y g³ównie te, które
poluj¹ na naszych ³¹kach. I o to chodzi³o - nasze domowe zwierzêta
pe³ni¹ wa¿n¹ rolê drapie¿nika w œwiecie przyrody.
Komisja konkursowa w sk³adzie: lek. weterynarii Natalia Kozio³
z przychodni weterynaryjnej Keros II w Œwieradowie; Ma³gorzata Ponarad - przedstawicielka Klubu Aktywny Senior 50+; Izabela Janiak
z pracownii piernikowej Isabell (prywatnie posiadaczka wirtualnie zaadoptowanego kota ze schroniska w Jeleniej Górze); Gra¿yna Kasprzak
– jako plastyk i dusza artysty, przedstawicielka MZS; Anna Duliñska,
reprezentantka Ko³a Gospodyñ Miejskich dzia³aj¹cego przy Czarcim
M³ynie - po prezentacji kotów i obserwacji ich zachowania przyzna³a
nagrody: 1 - Mako (kot ze schroniska, w³asnoœæ Megi Kirylczuk
i Tomasza Walo), 2 - Viorel (Wiktor Diagiel), 3 - Puszek (Amelia
Wadowska). Wyró¿nienia dla Rudiego i jego pani Anny Chwaszcz,
która wykaza³a siê zaanga¿owaniem przy organizacji imprezy, oraz dla
Wstydziocha, który bynajmniej nie okaza³ siê byæ kotem wstydliwym
i urzek³ komisjê swoj¹ osobowoœci¹ i „luzem”. Nagrodê specjaln¹
rozlosowan¹ wœród uczestników i widzów - ksi¹¿kê „Koty. Rasy, zachowanie, pielêgnacja” - otrzyma³a Aleksandra Tomków.
A ¿e wszystkie koty by³y dla nas wa¿ne, ka¿dy dosta³ smako³yk saszetkê Royal Canin. Odwiedzaj¹cy mogli równie¿ podziwiaæ prace
plastyczne z³o¿one na konkurs „Œwiêto kota – obchodŸcie je z nami”,
który zorganizowa³a biblioteka „Izerka”. Tego dnia by³a z nami tak¿e
Telewizja Œwieradów, dziêki której mog¹ Pañstwo zobaczyæ relacjê
z tego wydarzenia na kanale Youtube.
W tym miejscu dziêkujê tak¿e Komisji, która musia³a borykaæ siê
z trudnymi wyborami, moim bliskim, którzy od strony technicznej
pomagali utrzymaæ ³ad (poniewa¿ t³um publicznoœci przerós³ nasze
najœmielsze oczekiwania), oraz przychodni KEROS II, która objê³a imprezê swym patronatem. Do zobaczenia za rok!

AKTYWNY SENIOR 50+

U góry prezentacja kotów, poni¿ej - wyró¿niony Wstydzioch.

SZUKAMY ZAINTERESOWANYCH
KURSEM PSZCZELARSTWA

Dowiedz siê wiêcej
i polub nas
na Facebooku
IzerskaLaka
ZAPRASZAMY!

Czy wiesz, ¿e 17 lutego
obchodziliœmy Œwiatowy Dzieñ Kota?
 Kot wa¿¹cy ok. 3-4 kg zjada w naturalnych
warunkach 10-12 myszy, poniewa¿ stê¿enie tauryny
w miêœniach gryzoni jest bardzo wysokie i np. w miêœniach mysich wynosi oko³o 0,7 proc., podczas gdy
w miêsie drobiowym lub wo³owym tylko nieco, ponad
0,1 proc.

Dla kota domowego warto posadziæ trawê, poniewa¿ znajduje siê w niej
du¿o zwi¹zków mineralnych i reguluje ona trawienie. Zjedzona trawa, dzia³a jako œrodek wymiotny,
pomaga w usuniêciu k³êbków w³osów, które tworz¹
siê w ¿o³¹dkach kotów z
po³ykanej podczas lizania
sierœci.
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[Ÿród³o: http://www.zwierzaczek-wroclaw.pl]

Klub kwitnie! Z pewnoœci¹ mogê stwierdziæ, ¿e nasze miasto to prawdziwa Dolina M³odoœci!
Seniorzy czerpi¹ jak najwiêcej z przygotowanych atrakcji.
Jedn¹ z nich jest uczestnictwo w zajêciach Aqua Aerobiku
(fot. u góry), które zapewni³ pan Szymon, za co bardzo dziêkujemy. Poza tym w marcu czekaj¹ nas spotkania z Sals¹ Solo
oraz kontynuacja lekcji jêzyka angielskiego za spraw¹ Kingi
Miakienko, która zgodzi³a siê poprowadziæ zajêcia (poni¿ej).

Prosimy o kontakt! Je¿eli uzbieramy odpowiedni¹ iloœæ
zg³oszeñ, uruchomimy drug¹ edycjê kursu.

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

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

Gospodarz obiektu
Kinga Miakienko

SPOTKANIE KLUBU BIOLOGA

Jesteœmy po pierwszym spotkaniu w ramach Klubu Biologa, które odby³o siê 28 stycznia. Dzieci pozna³y w teorii
œlady i tropy zwierz¹t, a nastêpnie wyruszy³y w teren, aby
w praktyce sprawdziæ to czego siê nauczy³y.
Zabawa by³a przednia, pan Wojtek (na zdjêciu powy¿ej
prowadzi grupê tropicieli) œwietnie nawi¹zuje kontakt z dzieæmi, wiêc zajêcia to nauka poprzez zabawê. Na kolejne spotkanie zapraszamy 25 lutego. Zaczynamy o godzinie 900.

MIÊDZYPOKOLENIOWA
WYMIANA POGL¥DOWA
Kiedy powsta³ pomys³ na Ko³o Gospodyñ Miejskich,
nie podejrzewa³am, ¿e spotkania bêd¹ tak wspania³¹ okazj¹
do swobodnego przep³ywu wiedzy
wiedzy,, doœwiadczeñ, pogl¹dów, odczuæ i emocji. W pierwsz¹ niedzielê lutego zorganizowa³yœmy wspólne pieczenie chleba. Zaczê³yœmy od
wypicia kawy w Sali Biesiadnej. Podczas rozmowy dowiedzia³am siê, ¿e panie spêdzaj¹ du¿o czasu w kuchni, ale
nie piek¹ chleba na co dzieñ, a bardzo by chcia³y
en
chcia³y.. TTen
zapa³ mnie zachwyci³. Czu³am siê dosyæ nieswojo w roli
prowadz¹cej warsztaty – przecie¿ nie mam takiego doœwiadczenia, zarówno w kuchni, jak i w ¿yciu. Nie dawa³am jednak tego po sobie poznaæ – stara³am siê stworzyæ swobodn¹ i mi³¹ atmosferê. Jak siê okaza³o, wcale nie musia³am. Wszystko potoczy³o siê zupe³nie naturalnie: wymiana
zdañ, pogl¹dów na tematy zwi¹zane z kuchni¹, ale nie tylko. Nie zabrak³o luŸnych pogawêdek, ale tak¿e tych powa¿niejszych – o rodzinie, up³ywaj¹cym czasie, docenianiu ka¿dej chwili, cieszeniu siê ¿yciem.

Ma³o nas, ma³o nas do pieczenia chleba? Bêdzie wiêcej!

A W INNYCH KLUBACH...

siebie bochenka, przepisem ze wszystkimi przydatnymi poradami oraz
dobr¹ energi¹ na resztê cudownie rozpoczêtej niedzieli. Przyznam szczerze, ¿e mia³am trochê inny obraz tych spotkañ. Kobiety pozytywnie
zaskoczy³y mnie swoim nastawieniem do œwiata i ludzi. Okaza³o siê, ¿e
parê z nich chodzi równie¿ na Klub Aktywnego Seniora do mojej
s¹siadki w „Izerskiej £¹ce”. Uczestnicz¹ w æwiczeniach na zdrowy krêgos³up, chodz¹ na aqua aerobik czy, od niedawna, ucz¹ siê angielskiego. Te kobiety s¹ po prostu przebojowe! I tak¹ widzê siebie w przysz³oœci – pe³n¹ energii, humoru, ogromnej motywacji i – oczywiœcie –
otoczona gronem równie pozytywnych, fajnych babek. Po prostu.
W tekœcie tym nie mog³o zabrakn¹æ pozdrowieñ dla pani Jolanty,
która zadzwoni³a z pytaniem, czy mo¿e zapisaæ siê do Ko³a. Regularnie
czyta „Notatnik Œwieradowski” i chêtnie przyjecha³aby na wspólne wypieki, robienie kartek œwi¹tecznych, wianków czy decoupage. Nie by³oby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, ¿e pani Jolanta jest z… Wroc³awia! Oczywiœcie, zapisa³am j¹ od razu. Jak widaæ – dla chc¹cego, nic
trudnego!

Prê¿nie rozwin¹³ siê Klub Seniora oraz Klub Biologa, z czego bardzo siê cieszymy i dziêkujemy uczestnikom za zaanga¿owanie!
Niestety, Przedszkolnego Klubu Przyjaciela Zwierz¹t nie
uda³o siê uruchomiæ. Natomiast Ko³o Teatralne istnieje g³ównie dziêki jednej osobie, dziewczynce, która ma 12 lat. Przyprowadza ona niekiedy któr¹œ ze swoich kole¿anek, z Pobiednej lub Leœnej. Z kolei m³odzie¿, która mo¿e dojechaæ sama
busem spod szko³y w Œwieradowie, nie pojawia siê na zajêciach. W czym tkwi problem? Nie mam pojêcia. Warsztat teatralny to przede wszystkim poznanie siebie i swoich mo¿liwoœci, pokonanie tremy i stresu przed publicznymi wyst¹pieniami, nauka poprawnego czytania i rozumienia tekstu. Spotkania dodatkowo uzupe³niaj¹ treningi kreatywnoœci, które
stymuluj¹ p³ynnoœæ, giêtkoœæ i oryginalnoœæ myœlenia. Jedyna nadzieja w tym, ¿e system szkolny wszystko to gwarantuje
m³odzie¿y i dlatego ani ona, ani rodzice nie widz¹ potrzeby
poœwiêcenia czasu na spotkania w ramach Ko³a Teatralnego.

SPOTKANIA Z ASTRONOMEM
Zapraszamy na spotkania z astronomem, z Uniwersytetu
Zielonogórskiego! Plan wygl¹da nastêpuj¹co:
23 lutego, godz. 1900–2100 - ogl¹danie nocnego nieba;
w przypadku niepogody przeprowadzony zostanie wyk³ad
pt: „Ma³e cia³a Uk³adu S³onecznego”;
24 lutego, godz. 1200–1400 - ogl¹danie S³oñca przez specjalny teleskop, który przyjedzie do nas z Zielonej Góry;
24 lutego, godz. 1900–2100 - ogl¹danie nocnego nieba;
w przypadku niesprzyjaj¹cych warunków pogodowych, zrealizowany zostanie temat „Planety pozas³oneczne wczoraj,
dziœ i jutro”.
Wszystko to zagwarantuje nam doktorant z Instytutu
Astronomii Uniwersytetu Zielonogórskiego - Micha³ ¯ejmo.
Mam nadziejê, ¿e wszyscy zainteresowani gwiazdami i nocnym niebem dotr¹ do nas w tych dniach. Warto przyjœæ ze
swoim sprzêtem do obserwacji i wykorzystaæ obecnoœæ osoby, która jest kompetentna do udzielenia odpowiedzi na frapuj¹ce nas pytania.

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

Po d³u¿szej chwili zesz³yœmy na dó³ do warsztatowej kuchni. Radoœæ z gotowania by³o czuæ w powietrzu. Pokaza³am paniom parê
trików, które przydaj¹ siê podczas pieczenia chleba, na przyk³ad, co
zrobiæ, aby nie wyszed³ „zakalec”. W zamian otrzyma³am mnóstwo
innych porad, nie tylko kuchennych, ale tak¿e tych ¿yciowych. Po
dwóch godzinach wyci¹gnê³yœmy pachn¹ce bochenki z pieca. Zapach
unosi³ siê w ca³ym m³ynie, a my nie mog³yœmy doczekaæ siê próbowania. Ka¿da udekorowa³a swój bochenek ulubionymi ziarnami – królowa³ s³onecznik, ale znalaz³a siê równie¿ czarnuszka, dynia czy siemiê
lniane. Wszystko dla zdrowia.
Ka¿da z pañ wysz³a ze spotkania z kawa³kiem upieczonego przez

Dowiedz siê wiêcej
i polub nas
na Facebooku
CzarciMlynSwieradow
ZAPRASZAMY!
Informacje o „Czarcim M³ynie”
przygotowa³a Kinga Miakienko.

Jeœli chcesz nale¿eæ do Ko³a Gospodyñ Miejskich lub Klubu Aktywny Senior 50+, to nic straconego! Wystarczy zadzwoniæ i siê zapisaæ!
Ko³o Gospodyñ Miejskich: Czarci M³yn tel. 75 78 45 325
Aktywny Senior 50+: Izerska £¹ka 75 61 71 442

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).

13

Szczypiorniœci na podium

9 stycznia w Lubaniu odby³ siê fina³ powiatowy pi³ki rêcznej uczniów gimnazjów. Uczniowie naszej szko³y w meczu pó³fina³owym przegrali z rówieœnikami z Olszyny 11:13, natomiast
w walce o br¹zowy medal wygrali z reprezentacj¹ Gimnazjum nr 3 Lubañ 15:12. Dziêki odniesionemu zwyciêstwu zajêliœmy III miejsce w powiecie. Najlepszym zawodnikiem turnieju zosta³ bramkarz naszej dru¿yny Szymon Chmielowiec, a w reprezentacji szko³y wyst¹pili ponadto: Jakub ¯urawski, Kacper Witczak, Jakub Gruszecki, Sebastian Syrewicz, Maciej Rypicz,
Dominik Pacyna i Arkadiusz Dyrda. (MK)

Ponad siatk¹

9 lutego nasze gimnazjum po raz pierwszy w historii szko³y by³o organizatorem fina³u
powiatowego w siatkówce ch³opców. Po wczeœniejszych eliminacjach do zawodów zakwalifikowa³y siê gimnazja z Leœnej, Olszyny, nr 2 z Lubania i œwieradowskie.
W meczach pó³fina³owych uzyskano nastêpuj¹ce wyniki: Leœna - Olszyna 2:0, Œwieradów
- Lubañ 2:0. Mecz o trzecie miejsce: Olszyna - Lubañ 2:0.
Mecz o pierwsze miejsce: Œwieradów - Leœna 0:2.
Wicemistrzowie powiatu wystêpowali w sk³adzie: Jakub ¯urawski, Kacper Witczak, Szymon Chmielowiec, Jakub Gruszecki, Arkadiusz Dyrda, Marcel Jurkiewicz, Maciej Rypicz, Wojciech Pó³torak, Sebastian Syrewicz, Dominik Pacyna i Oliwer £oziñski.
Gratulacje dla ch³opaków za wspania³¹ walkê sportow¹.
Miros³aw Kijewski
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Jak¿e by³oby piêknie, gdyby ka¿dy z nas móg³ wieczorem powiedzieæ:
dzisiaj zrobi³em gest mi³oœci wobec drugiego - Papie¿ Franciszek

Voluntarius znaczy dobrowolny
Rozpoczynaj¹c nowy rok szkolny w Rudnie (gmina Pelplin), minister edukacji narodowej Anna Zalewska og³osi³a rok szkolny 2016/17 Rokiem Wolontariatu i zaprosi³a wszystkich uczniów, rodziców i nauczycieli do promowania i realizacji idei wolontariatu w swoich szko³ach i w œrodowisku.

8 lutego w Dniu Dobrych Uczynków uczniowie klasy Vb, pod opiek¹ Agnieszki Ca³ko,
przedstawili cztery inscenizacje wiersza Adama Mickiewicza pt. „Przyjaciele”, uczniowie
klas IIIb i IIIc wytañczyli zumbastyczne uk³ady, a na podsumowanie trzydziestu szeœciu
osobom zosta³y wrêczone symboliczne me-

Nasza szko³a aktywnie w³¹cza siê w dzia³ania podejmowane na rzecz drugiego cz³owieka, ochrony przyrody, œrodowiska i troski o zwierzêta. Uczniowie „Sprz¹tali Œwiat”,
zbierali i zbieraj¹ zu¿yte baterie, puszki aluminiowe oraz plastikowe nakrêtki dla ma³ego
Szymona z Ubocza, zanosz¹ wypo¿yczone
z Miejskiej Biblioteki Publicznej „Izerka”
ksi¹¿ki do domów starszych osób, aktywnie
uczestniczyli w akcji charytatywnej „I Ty
mo¿esz zostaæ Miko³ajem”, sprz¹tali zaniedbane groby, a podczas 25 Fina³u WOŒP,
dziêki zaanga¿owaniu 40 wolontariuszy i wielu, wielu, wielu bezimiennych osób o WIEKLKIM SERCU, zebraliœmy 26.345,59 z³
101,10 euro i 10.05 funtów.
To niektóre z naszych dzia³añ, za które
serdecznie dziêkujemy zarówno Ma³ym i Du¿ym Ludziom wielkiego serca. Podczas apelu

dale POMOCNA D£OÑ.
Jest to wyj¹tkowe odznaczenie przyznawane za zaanga¿owanie na rzecz drugiego
cz³owieka, zwierz¹t czy œrodowiska. Kapitu³a
Odznaki skrupulatnie dokumentuje wszelkie
formy aktywnoœci spo³ecznej, a nastêpnie
podczas posiedzenia wyró¿nia wolontariuszy
podczas wa¿nych uroczystoœci szkolnych.
Dodatkowo Ma³y Samorz¹d zorganizowa³
Bal Dobrych Uczynków, podczas którego
oprócz konkursów przygotowanych przez
Beatê Furman, Aleksandrê Meyer i Martynê
Kêpiñsk¹ odby³y siê pokazy taneczne, a tekst
popularnego utworu Gangnam Style zosta³
zmieniony na gromki okrzyk „Pomagamy!!!”
I sta³ siê hitem dyskoteki.
Dziêkujemy wszystkim, którzy anga¿uj¹
siê w akcje charytatywne organizowane na
terenie naszej szko³y. Razem mo¿emy wiêcej!

Uczniowie prezentuj¹ dyplomy gratulacyjne od Wielkiej Orkiestry.

WINDYKACJA
W zwi¹zku z licznymi pytaniami konsumentów dotycz¹cymi uprawnieñ firm windykacyjnych, Powiatowy
Rzecznik Konsumentów w Lubaniu wyjaœnia:
Firmy windykacyjne
nie maj¹ wiêkszych
uprawnieñ ni¿ inne podmioty prywatne. Nie
wolno uto¿samiaæ dzia³añ windykacyjnych
z dzia³aniami egzekucyjnymi, które mog¹ byæ wykonywane
tylko i wy³¹cznie na podstawie wyroku s¹du przez uprawnione do tego organy – komorników. Dla wielu osób windykacja i egzekucja to pojêcia to¿same, st¹d rodzi siê skojarzenie,
i¿ uprawnienia windykatora i komornika s¹ takie same. Dlatego podkreœlam, ¿e egzekucjê z maj¹tku czy te¿ z wynagrodzenia za pracê d³u¿nika mo¿e przeprowadziæ jedynie komornik
na podstawie prawomocnego wyroku s¹du. Natomiast zadaniem firmy windykacyjnej jest doprowadzenie do ugody
z d³u¿nikiem, a odzyskiwaniem nale¿noœci zajmuje siê windykator. Je¿eli windykacja nie przyniesie rezultatów, wówczas
windykator mo¿e wyst¹piæ z roszczeniem do s¹du, a gdy uzyska prawomocny wyrok s¹dowy z klauzul¹ wykonalnoœci,
mo¿e wyst¹piæ do komornika o wszczêcie egzekucji z maj¹tku
d³u¿nika.
Zdarza siê bowiem, ¿e windykatorzy wprowadzaj¹ w b³¹d
d³u¿ników co do przys³uguj¹cych im œrodków, informuj¹c, ¿e
mog¹ zaj¹æ maj¹tek nale¿¹cy do d³u¿nika, a nawet jego rodziny, czy poinformowaæ o zad³u¿eniu zak³ad pracy d³u¿nika,

domagaj¹c siê przekazywania wynagrodzenia d³u¿nika. Rzecznik w tym miejscu wyjaœnia, i¿ firma windykacyjna, jak ka¿dy
inny wierzyciel, musi dzia³aæ w granicach prawa, ogólnych
zasad wspó³¿ycia spo³ecznego, dobrych obyczajów oraz nie
mo¿e czyniæ z swojego prawa u¿ytku, który by³by sprzeczny
ze spo³eczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa. Nie
mo¿e równie¿ naruszaæ dóbr osobistych i godnoœci osobistej d³u¿nika, np. zastraszaæ, groziæ, nêkaæ, u¿ywaæ si³y. Mo¿e

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

konsumenci@powiatluban.pl

Ferie zimowe - UL

Postój przed Chatk¹ Górzystów. Ach, jakby siê chcia³o za³o¿yæ te stoj¹ce z ty³u biegówki i pobiec na Orle. Niestety, narty nale¿a³y do goœci
Chatki, a nam pozosta³ bieg... pieszy.
Poni¿ej na moœcie granicznym miêdzy Orlem i czesk¹ Izerk¹, do której
nie doszliœmy, a do³em niewidoczna pod œniegiem i lodem Izera.
Obok - na stacji Jakuszyce, sk¹d za moment Kolej Izerska odwiezie
wszystkich do Szklarskiej Porêby (wiêkszoœæ z nas po raz pierwszy
jecha³a poci¹giem!).

Z£OM CERAMICZNY PRZYJMÊ...
Drodzy Czytelnicy, „Izerska £¹ka” potrzebuje Waszej pomocy! Je¿eli macie pot³uczone doniczki ceramiczne, p³ytki
³azienkowe czy kuchenne, które zosta³y po remoncie, b¹dŸ
kolorow¹ zastawê, której chcecie siê pozbyæ – my wszystko przyjmiemy. Zbieramy materia³y na zajêcia. Wszystkie
kolory têczy mile widziane, zw³aszcza: ¿ó³ty, czerwony, niebieski, czarny i zielony. Nawet pojedyncze sztuki przyjmiemy z wdziêcznoœci¹.

Stop przemocy!
Zespó³ Interdyscyplinarny w Œwieradowie-Zdroju zaprasza na
zajêcia dla grupy osób doznaj¹cych przemocy w rodzinie.
Celem pracy Punktu i prowadzonych zajêæ jest pomoc osobom
doznaj¹cym przemocy w rodzinie, umo¿liwienie wyjœcia z krêgu
przemocy, podniesienie œwiadomoœci dotycz¹cej zjawiska przemocy w rodzinie i praw osobistych, podniesienie w³asnej samooceny,
zdobycie wiedzy jak radziæ sobie z zaistnia³¹ sytuacj¹ oraz pomoc
w odzyskaniu MOCY zabranej przez sprawcê. UDZIA£ JEST BEZP £ AATT N YY..
Zajêcia bêd¹ prowadzone w dawnym budynku Urzêdu Miasta
przy ul. Pi³sudskiego 15, I piêtro, pokoje nr 1 i 2, w godzinach
1800-2000.
Najbli¿sze spotkanie odbêdzie siê 26 lutego, natomiast kolejne - 9 oraz 23 marca br
br..
Serdecznie zapraszamy!

Szlachetne zdrowie...

 Ci¹g dalszy ze str. 16
a starsza powêdrowa³a na Stóg Izerski, z popo³udniow¹ wêdrówk¹ na
Smreka i podziwianiem zachodu s³oñca (na zdjêciu na poprzedniej
stronie schodz¹ z wie¿y pe³ni krajobrazowych wra¿eñ).
Trzeciego dnia najd³u¿szy, licz¹cy 14 km, etap Izerskim Parkiem
Ciemnego Nieba do schroniska ORLE, z odpoczynkiem w „Chatce
Górzystów”. Wieczorny spacer do granicy pañstwa i przejœcie mostkiem do Czech i powrót na nocleg. Ostatni etap wêdrowania to przejœcie do Polany Jakuszyckiej i odjazd poci¹giem do Szklarskiej Porêby,
sk¹d busem grupa wróci³a do domu.
W ostatnim tygodniu ferii dzieci uczestniczy³y w akcji edukacyjnej
„Bezpieczny Stok” zorganizowanej przez policjê, uczestniczy³y w przegl¹dzie ma³ych form teatralnych w MBP „Izerka” prezentuj¹c opraco-

natomiast wzywaæ do zap³aty listownie, telefonicznie, przez
smsy lub osobiœcie, mo¿e te¿ zapowiadaæ wyst¹pienie na
drogê postêpowania s¹dowego. Nie wolno jednak stosowaæ
gróŸb, dzwoniæ w sposób natrêtny czy uporczywie nachodziæ w domu. Takiego kontaktu d³u¿nik nie ma obowi¹zku
podtrzymywaæ i przerwanie rozmowy telefonicznej, wyjœcie
z siedziby firmy czy wyproszenie pracownika z domu nie wp³ywa na sytuacjê prawn¹ d³u¿nika.
Windykator nie mo¿e równie¿ wejœæ do mieszkania d³u¿nika bez jego zgody, zajmowaæ lub spisywaæ maj¹tku d³u¿nika, rozmawiaæ o zad³u¿eniu d³u¿nika z innymi osobami, np.
z s¹siadami, wywieszaæ informacji o zad³u¿eniu d³u¿nika
w miejscach publicznych, np. na klatce schodowej.
Rzecznik równie¿ zwraca uwagê, aby nie bagatelizowaæ wezwañ windykatora i jak najszybciej sprawê wyjaœniæ.
Agnieszka Cichoñ

wane w grupach przedstawienia teatralne tematycznie zwi¹zane z „Kotem”, uczestniczy³y w zajêciach edukacyjnych w Nadleœnictwie Œwieradów, zwiedza³y uzdrowiskow¹ bazê zabiegow¹, p³ywa³y w Aquaparku,
relaksowa³y siê w Izerskim Centrum Soli i aktywnie spêdza³y czas na
œwie¿ym powietrzu.
Teresa Fierkowicz

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

NOTATNIK ŒWIERADOWSKI. Wydaje Gmina Miejska Œwieradów–Zdrój. Druk - Polska Press Sp. z o.o.
Drukarnia Bielany, ul. Kolejowa 7, 50-075 Bielany Wroc³awskie. Nak³ad - 2.000 egz. Redaktor naczelny - Adam
Karolczuk, tel. 661 784 827, notatnik@swieradowzdroj.pl
Zapraszamy wszystkich Czytelników do wspó³redagowania miesiêcznika. Teksty (tak¿e literackie), opatrzone
nazwiskiem autora (do ewentualnej wiadomoœci redakcji) oraz zdjêcia mo¿na sk³adaæ równie¿ w Referacie Promocji Gminy, Turystyki, Kultury i Sportu Urzêdu Miasta przy ul. 11 Listopada 35 (II p.), tel. 75 71 36 482.
Redakcja nie zwraca materia³ów niezamówionych i zastrzega sobie prawo ich skracania.
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Ferie zimowe - UL
Gmina Œwieradów na ferie zimowe przygotowa³a dla dzieci i m³odzie¿y atrakcje w postaci voucherów, zajêcia szkó³ki narciarskiej, a Miejska Komisja
Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych sfinansowa³a zajêcia opiekuñczo-wychowawcze, które zosta³y zorganizowane przez Œwietlice Œrodowiskowe
„Ul” i „Mrowisko”.
Rodzice i dzieci dokonali wyboru, jaki sposób
spêdzania wolnego czasu wybior¹. I tak na zajêcia
do „Ula” zg³osi³o siê 25 dzieci w wieku od 7 do 10
lat, a szesnastoosobowa podstawowo-gimnazjalnolicealna grupa wyruszy³a na VIII Rajd Zimowy prowadz¹cy szlakami Gór Izerskich. Najliczniejsza grupa uczestniczy³a w pierwszym dniu rajdu, którego
szlak zaczyna³ siê przed szko³¹, sk¹d spacerem przez
las dotarliœmy do Czerniawy na nocleg do Domu
Zdrojowego. Wieczorem by³a walentynkowa dyskoteka, a rano wyprawa do „Izerskiej £¹ki” na seans
filmowy.
Po powrocie do Œwieradowa m³odsza grupa
zosta³a na zajêciach stacjonarnych (od 800 do 1300),

Dokoñczenie na stronie 15 

Dok¹d na narty
(poza gondol¹)?
Wyci¹g FLINS-EXPRESS (obok Aparthotelu Flinski). W³aœcicielka - Ula Rutkowska.
Trasa ma 160 m d³ugoœci i 40 m szerokoœci, przy ró¿nicy wysokoœci 17 m i œrednim k¹cie nachylenia 14%, jest oœwietlona, sztucznie doœnie¿ana i obs³ugiwana orczykiem teleskopowym BJ-300. Wyci¹g odznacza siê ³agodnym startem, ma
regulowan¹ prêdkoœæ jazdy i przepustowoœæ 800 osób/godz.
Przy wyci¹gu dzia³a wypo¿yczalnia nart
i snowboardów (mo¿na te¿ wypo¿yczyæ
kask i gogle) oraz sklep oferuj¹cy odzie¿
sportow¹ (narciarsk¹). Naukê jazdy prowadzi Szko³a Narciarstwa i Snowboardu
IZER-SKI. Przy wyci¹gu jest parking na
8 aut (pozosta³e mog¹ korzystaæ z miejsc
parkingowych gondoli) i WC.
Flins-Express zaprasza codziennie
w godz. 900-1600, w weekendy i w trakcie
ferii przewidzine s¹ tak¿e jazdy wieczorne w godz. 1700-2100. Cennik nie zmienia
siê od poprzedniej zimy: karnet 10-przejazdowy kosztuje 12 z³, ca³odzienny - 35
z³, a jazda wieczorna - 25 z³.
      

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

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

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

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

