NR 1 (206) 13 STYCZNIA 2016

NOTATNIK nr 2 (207) zostanie dostarczony do punktów kolporta¿u 10 lutego br.

W Œwieradowie Wielka Orkiestra Œwi¹tecznej
Pomocy 2016 zagra³a w sk³adzie (w kolejnoœci alfabetycznej): Bobrakowski Patryk, Fierkowicz Kamila i Teresa, Figa Izabela, Gajewski Tomasz, Goj¿ewska Oliwia, Hryñko Aleksander, Jasku³owska Alicja, Jurkiewicz Marcel, Karwata Krystian, Kasprzak Gra¿yna, Kotlarek Sara, Krakowska Barbara, Krakowski
Bartosz, Krawczyk Micha³, Kudyba Katarzyna,
£ojko Stanis³aw, Markowska Lena, Miko³ajczak Pawe³, Olkowski Daniel i Patryk, Ostrowska Natalia, Pazowska Wiktoria, Prusiewicz
Ewelina, Reimann Kacper, Romanowicz Katarzyna, Salawa Izabela, Katarzyna, Maria
i Zofia, Sergiejczuk Aleksander, Smyksy Alan,
Stelmaszczyk Oliwier, Szumlas Gabriel i Mateusz, Trzajna Micha³, Walszewska Zuzanna,
¯o³nierek Anna, ¯uk Aleksandra.
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Dochody Gminy Œwieradów-Zdrój w latach 2010-2015 (w z³) oraz zaplanowane na 2016 r.
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Struktura dochodów w 2016 r.
przedstawia siê nastêpuj¹co (w z³):
1. Dochody maj¹tkowe
2. Dochody bie¿¹ce
w tym:
- subwencja ogólna
- dotacje celowe z bud¿etu pañstwa
- wp³ywy z podatków i op³at lokalnych
- udzia³y we wp³ywach
z podatku dochodowego
- wp³ywy ze sprzeda¿y us³ug w zakresie
dostarczania wody i odprowadzania œcieków
- wp³ywy z tytu³u gospodarki odpadami
- pozosta³e dochody bie¿¹ce

2.009.000
23.722.965
3.964.542
3.373.983
8.615.636
2.702.411
3.200.000
1.000.000
1.866.393

Strukturê wydatków bud¿etowych na rok 2016 prezentujemy na str. 7

URZ¥D MIASTA Nieodp³atna pomoc prawna w powiecie lubañskim
ul. 11 Listopada 35
PARTER

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

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

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

III PIÊTRO

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

UM ul. Pi³sudskiego 15

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

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

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

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

Od 1 stycznia w Powiecie Lubañskim zostan¹ otwarte dwa punkty nieodp³atnej pomocy prawnej. Punkty zlokalizowane bêd¹:
- w Starostwie Powiatowym w Lubaniu,
ul. Mickiewicza 2, pok. 33, I piêtro, tel. 75 64
64 341 (poniedzia³ek-pi¹tek godz. 900-1300);
- w Urzêdzie Miasta Œwieradów–Zdrój,
ul. 11 Listopada 35, pok. 15, I piêtro (poniedzia³ek-pi¹tek godz. 800-1200).
Na podstawie porozumieñ zawartych z Okrêgow¹ Rad¹ Adwokack¹, Izb¹ Radców Praw-

nych w Wa³brzychu oraz umow¹ z wybran¹
w ramach otwartego konkursu organizacj¹
pozarz¹dow¹, pomocy prawnej bêd¹ udzielaæ wy³¹cznie adwokaci i radcowie prawni.
Nieodp³atna pomoc prawna obejmuje:
1) poinformowanie osoby uprawnionej
o obowi¹zuj¹cym stanie prawnym, o przys³uguj¹cych jej uprawnieniach lub o spoczywaj¹cych na niej obowi¹zkach,
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwi¹zania jej problemu prawnego,

Gorące podziękowania
za uczestnictwo
w uroczystościach pogrzebowych mojej Mamy

Œ.P. LUCYNY MAJCZAK
oraz za złożone
wyrazy współczucia
składa
Syn

Masz sprawê do radnego? Zadzwoñ, napisz!
RADNI RADY MIASTA
Tadeusz Aficki - tel. 604 499 175,
tadeuszaficki6@wp.pl
Micha³ Brutkowski, tel. 604 976 297,
michal.brutkowski@op.pl
Janina Czapliñska, tel. 668 212 350,
janina42@vp.pl
Teresa Fierkowicz, tel. 665 733 443,
teresa.fierkowicz@amorki.pl
Aleksandra Kasprzak, tel. 728 870 057,
olak17@op.pl
Bartosz Kijewski, tel. 663 569 763,
bartosz.kijewski.24@gmail.com
Artur Kotlarek, tel. 663 664 923,
artur.kotlarek@o2.pl
Mariusz Kozio³, tel. 509 999 848,
markoz72@gmail.com
Lubomir Leszczyñski, tel. 783 909 961,
lubekleszcz@gmail.com

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

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

3) udzielenie pomocy w sporz¹dzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa
w pkt 1 i 2, z wy³¹czeniem pism procesowych
w tocz¹cym siê postêpowaniu przygotowawczym lub s¹dowym i pism w tocz¹cym siê
postêpowaniu s¹dowo-administracyjnym,
4) sporz¹dzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów s¹dowych lub ustanowienie
pe³nomocnika z urzêdu w postêpowaniu s¹dowym lub ustanowienie adwokata, radcy
prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postêpowaniu s¹dowoadministracyjnym.

dokoñczenie na str. 3 

Zaproszenie
na zajêcia dla
osób doznaj¹cych
przemocy w rodzinie
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£ W ZAJÊCIACH GRUPY
JEST BEZP£ATNY.
Zajêcia bêd¹ prowadzone w dawnym
budynku Urzêdu Miasta przy ul. Pi³sudskiego 15, I piêtro pok. 1 i 2,
w godzinach 1800-2000.
Najbli¿sze spotkania odbêd¹ siê:

21 stycznia
18 lutego
oraz

24 marca.
Serdecznie zapraszamy!

Godziny pracy UM

Punkty kolporta¿u
NOTATNIKA ŒWIERADOWSKIEGO

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

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

sklep Ireny
Korty (ul. Sanatoryjna), sklep Renaty Chomiak (ul. Sanatoryjna), biblioteka
szkolna w SP nr 2 (ul. Sanatoryjna).
Najbli¿sze numery „Notatnika” uka¿¹ siê 10 lutego i 9 marca, a materia³y
do poszczególnych wydañ prosimy dostarczaæ w nieprzekraczalnych terminach do 27 stycznia i 23 lutego br.

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

Nieodp³atna pomoc prawna
nie obejmuje spraw:
1) podatkowych zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej;
2) z zakresu prawa celnego, dewizowego
i handlowego;
3) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci
gospodarczej, z wyj¹tkiem przygotowania do
rozpoczêcia tej dzia³alnoœci.
Nieodp³atna pomoc prawna
przys³uguje osobie fizycznej:
1) której w okresie 12 m-cy poprzedzaj¹cych
zwrócenie siê o udzielenie nieodp³atnej pomocy prawnej zosta³o przyznane œwiadczenie z pomocy spo³ecznej na podstawie ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej
(Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z póŸn. zm.) i wobec
której w tym okresie nie wydano decyzji o
zwrocie nienale¿nie pobranego œwiadczenia,
2) która posiada wa¿n¹ Kartê Du¿ej Rodziny, o której mowa w ustawie z 5 grudnia 2014
r. o Karcie Du¿ej Rodziny (Dz. U. poz. 1863),
3) która uzyska³a zaœwiadczenie, o którym
mowa w ustawie z 24 stycznia 1991 r.
o kombatantach oraz niektórych osobach bêd¹cych ofiarami represji wojennych i okresu
powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz
z 2015 r. poz. 693),
4) która posiada wa¿n¹ legitymacjê weterana albo legitymacjê weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z 19 sierp-

nia 2011 r. o weteranach dzia³añ poza granicami pañstwa
(Dz. U. nr 205, poz. 1203),
5) która ukoñczy³a 65 lat lub
nie ukoñczy³a 26 lat,
7) która w wyniku wyst¹pienia klêski ¿ywio³owej, katastrofy naturalnej lub awarii
technicznej znalaz³a siê w sytuacji zagro¿enia lub ponios³a
straty.
Prawo do nieodp³atnej
pomocy prawnej osoba uprawniona, wykazuje
odpowiednio przez:
1) przed³o¿enie orygina³u
albo odpisu decyzji o przyznaniu œwiadczenia z pomocy
spo³ecznej lub zaœwiadczenia
o udzieleniu œwiadczenia,
o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z 12
marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej;
2) przed³o¿enie wa¿nej Karty Du¿ej Rodziny, o której mowa w ustawie z 5 grudnia 2014
r. o Karcie Du¿ej Rodziny;
3) przed³o¿enie zaœwiadczenia, o którym
mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r.
o kombatantach oraz niektórych osobach bêd¹cych ofiarami represji wojennych i okresu
powojennego;
4) przed³o¿enie wa¿nej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z 19 sierpnia 2011 r. o weteranach dzia³añ poza granicami pañstwa;
5) przed³o¿enie dokumentu stwierdzaj¹cego to¿samoœæ;
6) z³o¿enie oœwiadczenia, ¿e zachodzi co
najmniej jedna z okolicznoœci tj. klêska ¿ywio³owa, katastrofa naturalna, awaria techniczna powoduj¹ca sytuacjê zagro¿enia lub poniesienia straty.
Szczegó³owe warunki udzielania nieodp³atnej pomocy prawnej oraz zasady jej dokumentowania okreœla ustawa z 5 sierpnia
2015 r. o nieodp³atnej pomocy prawnej oraz
edukacji prawnej ( Dz. U z 2015 r. poz. 1255).
Zapraszamy równie¿ na stronê poœwiêcon¹
darmowej pomocy prawnej: http://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/

¯egnaliœmy 2015
i witaliœmy 2016

Bal Sylwestrowy dla dzieci i m³odzie¿y zgromadzi³ 29 grudnia w szkole ok. 50 uczestników, zró¿nicowanych wiekowo. Swe pociechy przyprowadzi³a grupa rodziców, byli te¿
absolwenci szko³y, którzy pomagali opiekunom. W programie znalaz³y siê konkursy taneczne i sprawnoœciowe, a gwoŸdziem wieczoru
okaza³y siê wybory królewiczów,
królewien oraz
Króla i Królowej
Balu. Korona i
szarfa przypad³y
Michael Dzier¿êdze i Szymonowi
Sobczakowi.
Ich Wysokoœci
zaraz po koronacji porwa³y do
tañca ca³¹ dzieciarniê.

Lider wœród sylwestrowych balów w mieœcie - ten
na hali spacerowej (fot. powy¿ej) - zgromadzi³ 430 osób,
a ostatni tancerze wyszli o 730. W trakcie balu wœród
goœci rozlosowano nagrody-niespodzianki (w tym dwa
vouchery na zabiegi), a o pó³nocy goœcie zachwycali
siê 10-minutow¹ kanonad¹ fajerwerków.
Na balu w Basieñce
fantastycznie bawi³o siê
100 osób, bufet oferowa³
smaczne jedzenie, muzykê
podawa³ œwietny DJ, który
urozmaica³ zabawê konkursami i dowcipami. Królow¹ Balu zosta³a Irena
Burawska, a Królem - Waldemar Romanowicz, oboje
ze Swieradowa i dodatkowo - z Przedmieœcia (obok).
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Kronika
policyjna

¯adna Policja nie ochroni w pe³ni naszego mienia, je¿eli sami nie
bêdziemy o nie dbali! Pamiêtajmy,
¿e niezabezpieczone odpowiednio
mienie staje siê ³atwym ³upem przestêpców. Wielu w³amaniom i kradzie¿om mo¿na zapobiec, wystarczy zapoznaæ siê z zaleceniami
i radami, jakie policjanci maj¹ dla
obywateli, by ci mogli utrudniæ z³odziejom ¿ycie.

19 grudnia ub.r. holenderski autobus
przewo¿¹cy wycieczkê ok. godz. 930 na ul.
Zacisze (droga z gondoli do Czerniawy, poni¿ej „Piwowara Lwóweckiego”) wpad³ do
rowu . Przyczyn¹ zdarzenia by³a najprawdopodobniej nieostro¿noœæ kierowcy, który
zjecha³ zbyt blisko krawêdzi drogi.
W autobusie podró¿owa³y 54 osoby,
w tym wiêkszoœæ to dzieci. Droga by³a zablokowana przez kilka godzin, a w tym czasie
stra¿acy pomagali wyci¹gaæ pasa¿erów z pojazdu. Na miejscu byli te¿ policjanci oraz zespó³ ratownictwa medycznego, który przebada³ wszystkich podró¿nych.

Do wyci¹gniêcia autokaru z rowu trzeba by³o sprowadziæ z Holandii dwa specjalistyczne
pojazdy (jeden z nich na zdjêciu). Powy¿ej - stra¿acy z OSP musieli odkopaæ autobus.
Burmistrz Roland Marciniak dla pasa¿erów autobusu za³atwi³ restauracjê, by mogli siê ogrzaæ i napiæ ciep³ej herbaty, potem wszyscy wsiedli do
podstawionego autobusu firmy Leopold, wynajêtego przez gminê.
Jak nas poinformowa³a nadkom. Dagmara Ho³od, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu, w zdarzeniu nikt nie odniós³ powa¿niejszych obra¿eñ, a kierowca autobusu by³ trzeŸwy.
Niestety, w tym samym dniu nie by³o mo¿liwoœci wyci¹gniêcia autokaru
z rowu z powodu braku odpowiedniego sprzêtu. Dwa specjalistyczne pojazdy dojecha³y z Holandii nastêpnego dnia przed po³udniem i po kilkugodzinnej akcji, przy wydatnej pomocy stra¿aków z OSP Œwieradów-Zdrój, a tak¿e
zabezpieczaj¹cej teren Policji, uda³o siê wyci¹gn¹æ
autokar z rowu na drogê. (MS)
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Stra¿acy dla odmiany od lat wpajaj¹ nam, co nale¿y zrobiæ i jak przygotowaæ dom/mieszkanie do sezonu jesienno-zimowego, byœmy zapobiegli zatruciu czadem, który wci¹¿ zbiera swe œmiertelne ¿niwo. Warto wiêc przyjrzeæ siê
Ÿród³om powstawania tlenku wêgla i sprawdziæ u siebie, czy przypadkiem nie
pope³niliœmy któregoœ z b³êdów widocznych na rysunku!

PROJEKTY ROZBUDOWY
SZKÓ£ - WIÊCEJ
UCZNIÓW Z KROBICY?
Firma wy³oniona w przetargu rozpoczê³a projektowanie
rozbudowy naszych szkó³. W Czerniawie zaprojektowane bêd¹
trzy nowe sale dydaktyczne, a w Œwieradowie cztery. Projekt
bêdzie nas kosztowa³ ok. 50 tys. z³. Rozbudowa szkó³ jest
konieczna z kilku powodów. Choæ w naszej gminie ubywa
mieszkañców, i to w przera¿aj¹cym tempie, to jednak w naszych szko³ach brakuje sal lekcyjnych. Ponad stu uczniów
dowozimy z oœciennych gmin, dziêki czemu udaje siê zoptymalizowaæ wydatki w naszym bud¿ecie na oœwiatê (7 mln z³
rocznie). Nadal bêdziemy pozyskiwaæ dzieci do naszych szkó³
spoza naszej gminy. Tym samym nowe specjalistyczne sale
lekcyjne s¹ konieczne, a jednoczeœnie podnios¹ poziom nauczania w naszych placówkach. Wa¿¹ siê losy szko³y podstawowej w Krobicy w gminie Mirsk, do której uczêszcza
kilkudziesiêciu uczniów. W klasach jest bardzo ma³o uczniów.
Dlatego samorz¹d Mirska zastanawia siê nad likwidacj¹ tej
placówki. Jeœli to nast¹pi, bardzo chêtnie zaprosimy uczniów
tej szko³y do naszych placówek. Jeœli znajd¹ siê chêtni, oferujemy, oczywiœcie, dowo¿enie uczniów z Krobicy, Gierczyna
i Przecznicy.
Nasza kompetentna kadra nauczycielska jest wspomagana wieloma pomocami dydaktycznymi finansowanymi przez
gminê. Klasy czwarte maj¹ ca³y rok bezp³atn¹ naukê p³ywania w aquaparku. W Czerniawie wprowadziliœmy bezp³atne
drugie œniadanie, w Œwieradowie z powodów kadrowych zrobimy to od nowego roku szkolnego. Uczniowie maj¹ wiele
zajêæ w terenie: w Czarcim M³ynie czy na Izerskiej £¹ce. Jeœli
samorz¹d Mirska bêdzie zainteresowany rozmow¹, to równie¿ wa¿na dla nas jest kadra nauczycielska szko³y w Krobicy.
Oczywiœcie, podjêcie decyzji o likwidacji szko³y w Krobicy przez radnych gminy Mirsk bêdzie bardzo trudne. Dlatego
jeœli decyzja bêdzie na tak, nasza gmina powinna pomóc przy
rozwi¹zaniu tego problemu. Uwa¿am, ¿e powinniœmy mieæ
wspóln¹ politykê oœwiatow¹ z s¹siednimi gminami, czyli Leœn¹
i Mirskiem. W poprzedniej kadencji na sesji Rady Miejskiej
w Leœnej zaproponowa³em, aby wspólnie prowadziæ edukacjê na terenie Pobiednej i Czerniawy. Propozycja dotyczy³a
likwidacji szko³y podstawowej w Pobiednej, utworzenie
w tym budynku du¿ego przedszkola dla mieszkañców,
a w Czerniawie jednej szko³y podstawowej na dwa obszary.
W ten sposób uda³oby siê podnieœæ poziom nauczania przez
du¿o wiêksze inwestycje w infrastrukturê obiektów (budowa
sali gimnastycznej, boisk itp.) Równie¿ kadra nauczycielska
nie straci³aby posady. Niestety, samorz¹d Leœnej odrzuci³
propozycjê.
Szko³a w Krobicy jest w trudnej sytuacji, szczególnie
z uwagi na brak uczniów i brak inwestycji ze strony gminy.
Tylko bardzo bogate gminy staæ na utrzymywanie tak ma³ych
szkó³. Rzecz jasna pieni¹dze to nie wszystko, bo przecie¿ najwa¿niejsze jest przekazywanie wiedzy, czyli relacja miêdzy
uczniem a nauczycielem. Niestety, nawet najlepsza kadra nie
poradzi sobie bez pomocy dydaktycznych, te natomiast kosztuj¹ pieni¹dze, które musi wy³o¿yæ gmina. To nie s¹ ma³e
pieni¹dze, takie inwestycje liczy siê w milionach, a subwencja oœwiatowa bardzo czêsto nie wystarcza nawet na wynagrodzenia nauczycieli. Zapewne rodzice dzieci bêd¹ obstawaæ przy utrzymaniu szko³y. Ale to tylko pogorszy sytuacjê
i to kosztem dzieci. Gmina nie bêdzie w stanie wygospodarowaæ w bud¿ecie miasta setek tysiêcy z³otych na dop³acanie
do szko³y. Wrêcz bêd¹ ograniczane wydatki na placówkê.
Sytuacja bêdzie trwa³a, sfrustrowani nauczyciele bêd¹ broniæ miejsc pracy, rodzice - broniæ szko³y, a niezorientowani
uczniowie - ponosiæ konsekwencje tego problemu.
Dlatego s¹dzê, ¿e problem ze szko³¹ w Krobicy to równie¿
nasz problem. Mo¿emy pomóc rozwi¹zaæ tê sytuacjê przyjmuj¹c czêœæ uczniów i kadry nauczycielskiej. Mam nadziejê,
¿e w przysz³oœci uda siê dojœæ samorz¹dom Leœnej, Mirska
i Œwieradowa do porozumienia w kwestii wspólnej polityki
oœwiatowej. W Mirsku s¹ œrednie szko³y, do których uczêszczaj¹ nasi mieszkañcy. Powinniœmy zacieœniæ wspó³pracê
w tym zakresie rozwi¹zuj¹c problem dowozu do szkó³, wspólnych pozalekcyjnych zajêæ które na bazie dwóch gmin bêd¹
na wy¿szym poziomie. Niedobrze siê stanie, jeœli gminy zaczn¹ rywalizowaæ o uczniów, bo efektem tego bêdzie dublowanie u ka¿dego tego samego profilu nauczania. Jeœli w Mirsku jest technikum i liceum, to nie ma potrzeby, aby takie
szko³y by³y w Œwieradowie. Przy rywalizacji o uczniów ka¿da
gmina bêdzie próbowa³a izolowaæ swój rynek oœwiatowy tworz¹c ma³e, nieefektywne oddzia³y, tylko po to, aby zatrzymaæ
uczniów w swojej gminie. W naszych szko³ach bêdziemy,
w miarê posiadania œrodków finansowych, podnosiæ ich

Na bie¿¹co

pomóc w³aœcicielowi stada w pozyskaniu œrodków unijnych
na uruchomienie bacówki, ze sprzeda¿¹ produktów w³¹cznie.
Spróbujemy równie¿ zaanga¿owaæ do akcji w³aœcicieli zaniedbanych ³¹k przy lasach.
Przygotowania w pe³ni, a od po³owy kwietnia rozpoczynamy ekologiczny wypas ³¹k, poprzedzony wczeœniejsz¹ promocj¹.

KOMUNIKACJA MIEJSKA
- RUSZY£A PROCEDURA

atrakcyjnoœæ. Poza basenami, tenisem ziemnym, biathlonem
i turystyk¹ górsk¹ chcemy wprowadziæ narciarstwo, turystykê rowerow¹, laboratoria do wiedzy o œrodowisku i z czasem
wiele innych pomocy dydaktycznych. Byæ mo¿e gminy dojd¹
do porozumienia w niedalekiej przysz³oœci.

FERIE W MIEŒCIE
W czasie ferii zimowych zaproponujemy naszym uczniom,
równie¿ tym w wieku ponadgimnazjalnym, spêdzanie wolnego czasu w mieœcie. W zesz³ym roku organizowaliœmy wakacje w mieœcie z du¿ym sukcesem. Teraz w czasie ferii zaproponujemy kilka nowych atrakcji. Szczegó³owe informacje o akcji mo¿na uzyskaæ w IZERCE.

ROZBUDOW
A OCZYSZCZALNI
ROZBUDOWA

I NOWE SIECI

Dwukrotnie og³osiliœmy przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy œwieradowskiej oczyszczalni
œcieków i nowej sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej wzd³u¿
ulicy 11 Listopada i Nadbrze¿nej. Niestety, ceny zaoferowane przez projektantów powala³y na kolana. Niektórzy oferenci oczekiwali za wykonanie projektu miliona z³otych. W drugim przetargu rozdzieliliœmy zadania z podzia³em na oczyszczalniê i osobno sieæ. W ten sposób na projekt oczyszczalni
wp³ynê³a oferta na kwotê ok. 150 tys. z³, a ¿e w bud¿ecie na
ten cel mamy 99 tys. z³, bêdziemy musieli znaleŸæ œrodki, aby
wybraæ tê ofertê. Na sieæ og³osimy trzeci przetarg i mam
nadziejê, ¿e ceny projektantów bêd¹ siê mieœci³y w naszych
mo¿liwoœciach.
Te dwie inwestycje s¹ strategiczne dla rozwoju miasta.
Rozbudowa oczyszczalni jest wymuszona, bo obecna pracuje na maksymalnych obrotach, a dostawców œcieków w mieœcie przybywa. Natomiast sieæ wodno-kanalizacyjna wzd³u¿
ulicy Nadbrze¿nej o d³ugoœci prawie 3 km jest niezbêdna do
rozwoju tej dzielnicy miasta, gdzie jest bardzo du¿o dzia³ek
z przeznaczeniem pod zabudowê.

EKOLOGICZNY WYP
AS
WYPAS
£¥K I BACÓWKA
Pomys³ ma ju¿ kilka lat, ale dopiero teraz uda³o siê namówiæ jednego z mieszkañców do wspó³pracy. Od wiosny wprowadzamy now¹ atrakcjê w mieœcie - bêdzie to ekologiczny
wypas ³¹k, a trawê zacznie „kosiæ” stado stu owiec. Ten pomys³ za³atwi nam dwie sprawy: przede wszystkim mamy now¹
atrakcjê turystyczn¹, a ponadto wykaszamy ³¹ki i nartostrady bez ha³asu i zniszczeñ.
Obecnie hodowla owiec jest nieop³acalna, dlatego tak ma³o
jest hodowców. U nas bêdzie siê to op³acaæ, poniewa¿ hodowca bêdzie przyjmowa³ w swojej bacówce turystów. Do
pomys³u uda³o siê tak¿e namówiæ w³aœcicieli wyci¹gów narciarskich - bêd¹ oni wynajmowaæ stado do wypasu nartostrad, a mamy ich ok. 20 ha. Dlatego w³aœciciel stada bêdzie
móg³ utrzymaæ siê na naszym rynku pracy. Dla turystów
(zw³aszcza tych najm³odszych) widok pas¹cych siê owieczek
na œwieradowskich ³¹kach to bêdzie nie lada gratka.
W³aœciciel zakupi³ ju¿ 40 owiec, a wiosn¹ stado zwiêkszy
siê do setki. Pomys³ bêdzie siê rozwija³ w czasie. Zamierzamy

Dzia³amy w kierunku uruchomienia komunikacji miejskiej
w naszym mieœcie. Jak to zwykle bywa, nie brakuje problemów. Prawdopodobnie bêdziemy mieæ problemy z uzyskaniem przez Urz¹d Miasta licencji na przewóz osób. S¹ ró¿ne
interpretacje ustawy o transporcie publicznym. Wydzia³ transportu autobusowego przy Urzêdzie Marsza³kowskim twierdzi, ¿e Urz¹d Miasta nie mo¿e uzyskaæ takiej licencji. W najbli¿szych tygodniach rozstrzygniemy problem. Nasz transport publiczny, moim zdaniem, ma sens, jeœli przewoŸnikiem
bêdzie jednostka organizacyjna gminy, czyli urz¹d. Jeœli bêdzie to prywatny przewoŸnik, koszty mog¹ wzrosn¹æ nawet
trzykrotnie - do 360 tys. z³. Na taki wydatek nie staæ bud¿etu
gminy.
Na styczniowej sesji rady miasta przedstawiê radnym projekt uchwa³y w sprawie sfinansowania zakupu autobusu. Jak
na razie terminy s¹ niezagro¿one, czyli regularny transport
miejski ruszy w kwietniu lub maju.

BUD¯ET GMINY 2016
W tym roku bêdziemy czêœciowo lub w ca³oœci realizowaæ
du¿e przedsiêwziêcia. Stopieñ zaawansowania bêdzie zale¿a³
od mo¿liwoœci pozyskania œrodków unijnych, jak równie¿
posiadania gotowej dokumentacji. Najwa¿niejsze przedsiêwziêcia to: budowa wie¿y widokowej na górze M³ynica, rozbudowa Miejskiego Zespo³u Szkó³ i Szko³y Podstawowej nr
2 o nowe sale dydaktyczne, budowa przedszkola miejskiego,
nowe przy³¹cza do sieci wod-kan, modernizacja infrastruktury narciarskiej na górze Œwieradowiec, rozbudowa oczyszczalni œcieków i kolektora œciekowego, poprawa gospodarki
niskoemisyjnej w mieœcie, infrastruktura rowerowa, zakup
kanalizacji od SKI&SUN, zakup ujêæ wody od spó³ki uzdrowiskowej.
Oczywiœcie, w ci¹gu roku w sytuacji pojawiaj¹cych siê
okazji pozyskania œrodków zewnêtrznych pojawi¹ siê nowe
zadania. W przypadku wydatków bie¿¹cych bêdziemy nadal
szukaæ sposobów na obni¿enie wydatków. W 2016 roku podatki lokalne pozostaj¹ bez zmian, dlatego dochody naszego
bud¿etu s¹ przewidywalne. Inaczej jest w sytuacji wydatków.
Za kilka tygodni rozstrzygniemy postêpowania przetargowe
na wy³onienie wykonawców na sprz¹tanie miasta, utrzymanie zieleni, dowo¿enie uczniów, wywóz odpadów komunalnych, oœwietlenie uliczne. Wtedy poznamy faktyczne wydatki z bud¿etu na te cele.
Koszty utrzymania miasta rosn¹, jest wiele problemów do
rozwi¹zania, a do tego trzeba pieniêdzy. Dlatego musimy optymalizowaæ koszty utrzymania gminy. Najwiêksze wydatki to
oœwiata, gdzie jeszcze mo¿na zaoszczêdziæ kilkaset tysiêcy
z³otych rocznie. Bêdê proponowa³ radnym pomys³y na zmniejszenie wydatków na nasz¹ administracjê gminn¹. Mam nadziejê, ¿e uda nam siê wspólnie nadal rozwijaæ wielokierunkowo nasz¹ gminê. Niestety, musimy trzymaæ re¿im finansowy,
gdzie wydatki bie¿¹ce nie mog¹ przekroczyæ dochodów bie¿¹cych. Nie wszyscy pracownicy gminy to rozumiej¹ i bagatelizuj¹ optymalizowanie kosztów utrzymania gminy.
W tym roku przygotujemy wiêkszoœæ dokumentacji projektowej na nastêpne dwa lata. Nie wiemy, jakie nasze projekty unijne dostan¹ dofinansowanie. Taka sytuacja zmusza nas
do bycia w gotowoœci finansowej, przy jednoczesnym optymalizowaniu wydatków bie¿¹cych. Uwa¿am, ¿e bud¿ety tej
kadencji samorz¹du Œwieradowa powinny byæ nastawione
na inwestycje ze wsparciem œrodków zewnêtrznych. To ostatni tak du¿y bud¿et unijny dla Polski. Jeœli nie wykorzystamy
go do budowy infrastruktury miejskiej, taka okazja ju¿ siê nie
powtórzy. Dlatego bêdê prosi³ radnych o wpieranie inwestycji, które bêd¹ wymaga³y od nas wielu wyrzeczeñ i odwa¿nych rozwi¹zañ.
Bêdziemy równie¿ dzia³aæ w kierunku zwiêkszenia
dochodów bud¿etu poprzez
nowych podatników, poprawê œci¹galnoœci podatków
i op³at lokalnych.
Roland Marciniak
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T³uszcz gór¹!
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

Widoczna na zdjêciu bia³a bry³a mo¿e przywo³ywaæ ró¿ne, najdziwniejsze nawet skojarzenia, ale z du¿¹ pewnoœci¹ mo¿na stwierdziæ, ¿e nikt z Czytelników nie odgad³by, co
uchwycono obiektywem. Bo te¿ i odpowiedŸ
jest trudna - to zbrylony t³uszcz, który przyp³yn¹³ wraz ze œciekami sieci¹ kanalizacyjn¹
do œwieradowskiej oczyszczalni. Widoczny na
zdjêciu mia³ 70 cm d³ugoœci i wa¿y³ 5,5 kg!
Nie by³oby mo¿e wielkiego dramatu, bo
w koñcu po to buduje siê oczyszczalnie, gdyby nie ma³e „ale” - bakterie ¿ywi¹ce siê œciekami wyj¹tkowo nie gustuj¹ w tych
zbrylonych t³uszczach, które trzeba
wy³apywaæ rêcznie. Zjawisko to nasila siê w³aœnie zim¹, bo niskie temperatury sprzyjaj¹ powstawaniu takich glutów.
W³aœnie w trosce o stan sieci
i urz¹dzeñ oczyszczaj¹cych zamieœciliœmy w grudniowym numerze apel
do hotelarzy i restauratorów, by deklarowali swe uczestnictwo w systemie bezp³atnego odbioru zu¿ytych
t³uszczów z ich obiektów. Niestety,
œwi¹teczno-noworoczna gor¹czka
nie sprzyja³a podobnym apelom, nic
zatem dziwnego, ¿e zg³osi³o siê raptem trzech przedsiêbiorców.
Przypominamy wiêc - gmina zapewni pojemniki na wymianê i systematyczny odbiór w ustalonych terminach. System ten pozwoli³by bezkosztowo przedsiêbiorcom poprawiæ
i usprawniæ gospodarkê odpadami.
Dlatego gestorzy bazy, do których
wys³ano formularze wniosków, proszeni s¹ o ich wype³nienie i odes³anie do urzêdu lub z³o¿enie dokumentów w pok. nr 21c UM (II piêtro).

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 komunalnych
styczeñ/luty 2016

Poniedzia³ek Wtorek

Œroda

Czwartek

Pi¹tek

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

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

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

Wydatki bud¿etu 2016

Ma

POZOSTALE WYDATKI BIE¯¥CE - 1.111.630

KULTURA I KULTURA FIZYCZNA - 824600

OŒWIETLENIE ULIC. UTRZYMANIE DRÓG - 1.474.56

LETNIE I ZIMOWE UTRZYMANIE MIASTA - 515.000

BEZP. PUBLICZNE. OCHRONA PPO¯. - 149.100

GOSPODARKA ODPADAMI - 991.000

GOSPODARKA ŒCIEKOWA - 834.000

DOSTARCZANIE WODY - 584.800

OBS£UGA D£UGU - 740.000

ADMINISTRACJA. RADA MIASTA - 3.121.909

POMOC SPO£ECZNA. OCHRONA ZDROWIA - 3.311.640

GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 1.591.200

OŒWIATA - 6.689.328

INWESTYCJE - 1.934.000

Wpowy¿szym wykazie nie uwzglêdniono promocji gminy, na
któr¹ wydamy 112.500 z³.

OGÓ£EM 24.083.767 Z£
Og³oszenie z 4 grudnia o przetargu na Dokumentacjê projektow¹
przebudowy i rozbudowy istniej¹cej oczyszczalni œcieków ECOLOCHIEF przy ul. Wiejskiej 9 wraz z
rozbudow¹ sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodoci¹gowej - zosta³o uniewa¿nione, a w to miejsce
og³oszono dwa przetargi:
A. 23 grudnia - na Dokumentacjê projektow¹ rozbudowy sieci
kanalizacji sanitarnej i sieci wodoci¹gowej w Œwieradowie-Zdroju.
W I etapie zakres prac obejmuje wykonanie dwóch odrêbnych
koncepcji:
1. Rozbudowy sieci kanalizacyjnej w ulicach: Nadbrze¿na - ok.
2.600 m, Zau³ek - ok. 160 m, Kopernika - ok. 920 m, Myœliwska - ok.
690 m, Chopina - ok. 300 m, Koœciuszki-G³owackiego - ok. 430 m,
Leœna - ok. 500 m, Kiliñskiego - ok.
370 m, Krucza - ok. 300 m, Wilcza ok. 100 m, Mokra - ok. 420 m, Krêta
- ok. 250 m, Kolejowa - ok. 800 m,
Dworcowa - ok. 200 m, Lipowa - ok.

280 m, Sosnowa - ok. 480 m, 11 Listopada - ok. 20 m, Boczna - ok. 250
m, Dolna - ok. 750 m, Grunwaldzka ok. 120 m.
2. Rozbudowy sieci wodoci¹gowej w ulicach: Nadbrze¿na - ok.
2.600 m, Kopernika - ok. 920 m, Koœciuszki-G³owackiego - ok. 430 m,
Leœna - ok. 500 m.
B. 23 grudnia na Dokumentacjê projektow¹ przebudowy i/lub
rozbudowy istniej¹cej oczyszczalni œcieków ECOLO-CHIEF przy ul.
Wiejskiej 9.
Nie zmieni³y siê natomiast g³ówne wytyczne przetargu, a jednym
z punktów, który nale¿y uj¹æ w dokumentacji, bêdzie zmierzenie siê
z problematyk¹ uci¹¿liwego oddzia³ywania oczyszczalni na œrodowisko i otoczenie, wraz z rozwi¹zaniem sprawiaj¹cych k³opoty problemów. Warto nadmieniæ, ¿e po rozbudowie œwieradowska oczyszczalnia zwiêkszy sw¹ przepustowoœæ
z dotychczasowych 1.329 m3/dobê
do 2.500-3.000 m3/dobê. (opr. aka)

Gdy nasypie œniegu...
POWIA
TOWY ZARZ¥D DRÓG w Lubaniu - odœnie¿a ul. D³ug¹ (od PoPOWIATOWY
biednej do skrzy¿owania z ul. Sudeck¹) i ul. G³ówn¹.
Informacji udzielaj¹ i skargi przyjmuj¹: Alicja Storczek tel. 604 981 595, Krzysztof Cwalina - tel. 603 507 687.
DROGI GMINNE - informacji udzielaj¹ i skargi przyjmuj¹: Wojciech Cielecki - tel. 530 823 610, Eugeniusz Grabas - tel. 515 069 318.
W sezonie zimowym 2014/15
odœnie¿aniem dróg zajmowaæ siê
bêd¹:
Zadanie 1 (œcis³e centrum) - Roboty Ziemne i Budowlane Pawe³
Pasierb, Œwieradów-Zdrój;
Zadanie 2 (okolice gondoli) SEBI Sebastian Bokisz, ŒwieradówZdrój;
Zadanie 3 (przedmieœcie) - Pawe³
Pasierb;
Zadanie 4 (ulice w Czerniawie) Firma Handlowo-Us³ugowo-Transportowa Pawe³ Pilawski, Szklarska
Porêba;
Zadanie 5 (chodniki w Czerniawie

UM wykazuje
Burmistrz Miasta Œwieradów-Zdrój
informuje, ¿e na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta zosta³ wywieszony wykaz - na
okres 21 dni - do wgl¹du w godzinach
pracy urzêdu:

13 stycznia - w sprawie przeznaczenia do wydzier¿awienia w drodze bezprzetargowej nieruchomoœci niezabudowanej w rejonie ul. Sanatoryjnej,
oznaczonej geodezyjnie jako dzia³ka
- nr 34/5, am. 7 obr. I, pow. 9.800 m2,
z przeznaczeniem na cele rolne.
16 stycznia - w sprawie przeznaczenia do wydzier¿awienia w drodze bezprzetargowej nieruchomoœci niezabudowanej przy ul. Dolnej, oznaczonej
geodezyjnie jako dzia³ka

i Œwieradowie) - Pawe³ Pilawski;
Zadanie 6 (droga nr 358 - od Or³owic przez Œwieradów do Szklarskiej Porêby do skrzy¿owania
z drog¹ S3 Jelenia Góra - Jakuszyce, wraz z chodnikami przy tej drodze w Szklarskiej Porêbie) - Pawe³
Pilawski;
Zadanie 7 (droga nr 361 - od Krzewia Wlk. przez Mirsk i Or³owice do
przejœcia granicznego Czerniawa Nowe Miasto) - Pawe³ Pilawski;
Zadanie 8 (chodniki przy drogach wojewódzkich w Mirsku, Or³owicach i Czerniawie) Pawe³ Pilawski.

- nr 84, am. 2, obr. V, pow. 1.190 m2,
z przenaczeniem na plac sk³adu drewna.
13 stycznia - w sprawie wyznaczenia
do sprzeda¿y w trybie bezprzetargowym
lokalu mieszkalnego numer 1 znajduj¹cego siê w budynku przy ul. 11 Listopada 17, na rzecz najemcy wraz
z oddaniem w u¿ytkowanie wieczyste
u³amkowej czêœci dzia³ki
- nr 40/3, am. 10, obr. IV.
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Zebraliœmy
18.001,17 z³!
A rok temu 11.107,40 z³.
Ju¿ przy porannym rozprowadzeniu m³odzie¿y, która z „orkiestrowymi” skarbonkami mia³a przez wiele
godzin przemierzaæ œwieradowskie ulice, zbieraæ
datki i przyklejaæ darczyñcom czerwone serduszka,
da³o siê wyczuæ,¿e to bêdzie niezwyk³e granie. Przede
wszystkim – co dawno siê nie zdarzy³o – wolontariusze stawili siê w szkole w pe³nym sk³adzie. Szybko i sprawnie pobrali skarbonki, wys³uchali krótkiego wyk³adu policjanta o zasadach zachowania bezpieczeñstwa (najwa¿niejsza rada: gdy ktoœ zechce
wam przemoc¹ wyrwaæ skarbonkê, oddajcie j¹, bo
¿adne pieni¹dze nie s¹ warte waszego zdrowia!), stanêli do pami¹tkowej fotografii i ju¿ ich nie by³o. Do
szko³y mieli wpadaæ ju¿ tylko po to, by coœ przek¹siæ
w przygotowanym dla nich bufecie lub rozliczyæ siê
z pani¹ Basi¹, która – zakomunikowano to oficjalnie
– by³a jedyn¹ wolontariuszk¹, która a¿ do rozliczenia ostatniego grosza nie opuœci³a murów szko³y!
Có¿ to by³o za granie! W ka¿dym punkcie programu – przy namiocie, gdzie stra¿acy czêstowali grochówk¹ i zebrali za ten poczêstunek rekordowe 1.054
z³, pod namiotem, gdzie Iza Salawa sprzedawa³a losy
na loteriê (rozesz³y siê wszystkie za 2.287 z³), a Gra¿yna Kasprzak handlowa³a wypiekami (385 z³), wreszcie na hali spacerowej, gdzie pierwsze licytacje Teresa Fierkowicz poprowadzi³a tu¿ po po³udniu, przy
okazji koncertu zespo³u KWISOWIANIE z Giebu³towa (mia³ graæ godzinê, gra³ dwie), a ostatnie gad¿ety sprzedawa³a póŸnym wieczorem tu¿ przed kanonad¹ fajerwerków.
Ch³odn¹ halê do czerwonoœci rozgrzali Tomasz
£oœ i Tomasz Gajewski, mistrzowie zumby, którzy
porwali do zbiorowego tañczenia kilkadziesi¹t osób
– od szkrabów do seniorów. Sk¹d w ludziach by³o
tyle si³y, by niemal przez godzinê szaleæ w rytm szaleñczej muzyki? WSZYSCY BYLI ZUMBASTYCZNI!
Akcja toczy³a siê na przemian – albo grano, albo
licytowano. Najpierw widzów rozko³ysali SMOLNICZANIE ze Smolnika (przekazali na licytacjê œwie¿o
nagrane w Polskim Radiu p³yty), potem DE COOL
z Leœnej (Adam £uczyñski, Marek Stêpieñ), który
niemal zmusza³ do tañca (¿e nie wspomnê o dzieciakach z grupy tanecznej LOCO, które na scenie zaprezentowa³y czaczê).
Licytowano ostro, a „bohaterem” zosta³ wielce
ozdobny tort upieczony przez Martê Korzeniowsk¹,
który poszed³ w dobre rêce a¿ za 510 z³. 400 z³ inny
nabywca da³ za koszulkê WOŒP, za 350 z³ zmieni³
wreszcie w³aœciciela obraz Henryka Sawki (w ubieg³ym roku nikt nie da³ nawet ceny wywo³awczej).
Trzeba te¿ wspomnieæ o pluszowym psiaku, ufundowanym przez stra¿aków (to ju¿ niemal tradycja,
bo rok temu te¿ by³ pluszak, ale mniejszy), a wylicytowanym za 500 z³ przez... jednego ze stra¿aków.
Gdy zliczono wszystkie zlicytowane kwoty, wysz³o
4.371 z³.
Pobiliœmy – i to znacznie – ubieg³oroczny rekord,
choæ wiadomo, ¿e nie o rekordy w tym niedzielnym
styczniowym graniu chodzi, a o zbiorowy poryw serc,
który od lat wyzwala w m³odych i starszych tê niegasn¹c¹ chêæ uczestnictwa w czymœ wa¿nym i donios³ym.
Ale có¿ to by³aby za orkiestra, gdyby jej nie rozpisano, niczym w partyturze, „na g³osy”. Na to zbiorowe granie z³o¿y³ siê wysi³ek wielu ludzi, którym sztab
(Teresa Fierkowicz, Iza Salawa) niniejszym chce serdecznie podziêkowaæ. S³owa te zechc¹ przyj¹æ: Krystyna Liber, Miros³awa Stachura, Aleksandra Ka-
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Wielkie granie nies³ychanie
sprzak, Teresa Dragunowicz, Arleta Wolanin, Natalia Kotlarek, Aleksandra Kuklik, Gabriela Mrozik,
Tomasz Krakowski, Aleksandra Mandrak, Patrycja
Kawka, El¿bieta Mitkiewicz, Jerzy Hanjaa, Barbara
Krakowska, Izabela Salawa – za fanty i gad¿ety na
loteriê.
Loteriê fantami wsparli te¿: Nadleœnictwo Œwieradów i LKP „Sudety Zachodnie” (ponadto zestaw piknikowy, kalendarz i obrazy na licytacjê), Michelle
Dzier¿êga (do tego godzina jazdy na snowboardzie
z instruktorem do licytacji), IZERKA (dodatkowo
antyramy do grafik), Aquapark INTERFERIE SPORT
HOTEL (fanty na loteriê i licytacje).
Ponadto licytowano gad¿ety przekazane przez: Martê
Korzeniowsk¹ (tort), Waldemara Romanowicza (karafka i „mamrot” z Wilkowyj), Kamila Brzostowskiego (szaliki TKKF Kwisa), Mariusza Burawskiego
(przejazd dla 4 osób bryczk¹), Kamilê Fierkowicz
i Mariê Salawê (gad¿ety WOŒP i Woodstock), Zofiê
Dietrich-Wojtkiewicz (grafiki), Magdalenê Harbul
(obrazy), HOTEL & MEDI- SPA Bia³y Kamieñ (3godzinny pobyt w strefie WELLNES), Tom-Sport
Tomasza Mitkiewicza (nauka jazdy na nartach), Magdalenê Olszewsk¹ (widokówki i przewodnik ze starego Œwieradowa). Nie mo¿na te¿ pomin¹æ wysi³ku
Izabeli Jurczak, Aleksandry Kuklik, Arlety Wolanin,
Katarzyny Luto-Przybylskiej i Iwony Wojsy, które
napiek³y ciast do sklepiku.
Sztabowcy dziêkuj¹ te¿ policjantom z Rewiru Dzielnicowych za instrukta¿ i ochronê, dru¿ynie z OSP
w sk³adzie: Tadeusz Baka, Mariusz Knet, Pawe³ Miko³ajczak, Bogdan Pyliñski, £ukasz G³adzik, Kacper
Janas, Ireneusz Bigus, Agnieszka Labiszak, Tomasz
Prêczewski, Krzysztof P³odzieñ, Grzegorz Kwietniewski, Tymoteusz Pacyna – za pomoc w organizacji,
grochówkê i uk³adanie krzese³, Uzdrowisku Œwieradów-Czerniawa – za udostêpnienie hali spacerowej
i zapewnienie profesjonalnej ochrony w trakcie imprezy, Piekarni „Górskiej” - za dostarczenie pieczywa, Tomaszowi Gajewskiemu – za wspomnian¹ ju¿
zumbê (wytañczy³ na niej 377 z³), Stanis³awowi Fierkowiczowi i Piotrowi Salawie – za logistykê, transport i pomoc w organizacji ca³ego przedsiêwziêcia,
Barbarze Krakowskiej i Zuzannie Bia³kowskiej – za
cierpliwe przeliczanie zawartoœci puszek. Kamilowi
Brzostowskiemu, Mateuszowi Podkomorzemu i Bartoszowi Krakowskiemu - za obs³ugê sprzêtu nag³aœniaj¹cego, Nikoli Szukiewicz, Ninie Markowskiej,
Sandrze Furmaniak, Wiktorii Kolasiñskiej, Damianowi Chomiakowi i Kacprowi Baudurowi - za pomoc w sztabie, oraz Tomaszowi Stomilowi - za drewno na uwarzenie grochówki
Na koniec specjalne podziêkowanie dla Burmistrza Rolanda Marciniaka, który sfinansowa³ œwiate³ko do nieba (czyli pokaz fajerwerków).
Adam Karolczuk

Magda wspar³a Teresê i sama wœród widzów licytowa³a podarowane przez siebie pami¹tki.

Lubomir Leszczyñski - jak wszyscy „licytanci” - uiœci³
nale¿noœæ (za tort) do puszki.

Wszyscy, którzy przez godzinê tañczyli zumbê, udowodnili, ¿e s¹ ZUMBASTYCZNI!

Chêtnie dawano (u góry), a jeszcze chêtniej licytowano (obok Tadeusz Baka prezentuja pluszaka).

Tu¿ przed œwiate³kiem do nieba zarówno wszyscy obecni na hali wolontariusze, jak i pozostali, którzy pomagali orkiestrze,
zostali poproszeni na scenê do „rodzinnej” fotografii, odbieraj¹c zas³u¿one podziêkowania od widzów.

Niew¹tpliwy bohater niedzielnej kwesty - Mateusz Szumlas po raz trzeci
z rzêdu uzbiera³ nawiêcej w puszce - tym
razem by³o to 1.187,20 z³.

Wigilia 2015 w „Leopoldówce”

Na zdjêciach widaæ, ¿e w sporz¹dzenie prac konkursowych wykonawcy w³o¿yli wiele serca,
mnóstwo pomys³owoœci i ca³kiem spor¹ porcjê kunsztu.
20 grudnia 2015 r. w niedzielne popo³udnie do „Leopoldówki” zesz³o siê i zjecha³o
blisko 100 osób, by wzi¹æ udzia³ w szóstym
ju¿ spotkaniu wigilijnym, zorganizowanym
przez Fundacjê na Rzecz Rozwoju Spo³ecznoœci Lokalnej „Œwieradów – Czerniawa”.
Goœci przywita³a szefowa fundacji, Ma³gorzata Gettner, a uroczystoœæ zaczê³a siê
mocnym akordem – wrêczeniem nagród dla
zwyciêzców w konkursie ozdób bo¿onarodzeniowych. Wp³ynê³o ³¹cznie 49 prac (19 ozdób
choinkowych, 18 stroików i 12 kartek),
a komisja w sk³adzie: Teresa Paciejewska,
Jolanta Krzy¿anowska i El¿bieta Magryn tak podzieli³a nagrody:
STROIK
– Przedszkolaki: I – Szymon Gryniewicz,
II – Maja Gettner, III – Zuzanna Lesisz, Aleksandra Bigus.

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: „Czerniawa,
jaka strawa?”, „Czerniawskie grillowanie”, organizacjê pleneru rzeŸbiarskiego przy Czarcim M³ynie i wielu innych. Otrzymane kwoty, które zasil¹ konto fundacji, pozwol¹ nam
w bie¿¹cym roku kontynuowaæ dzia³ania w zakresie promocji Œwieradowa-Zdroju.
Za okazan¹ ¿yczliwoœæ z góry dziêkujemy prezes fundacji Ma³gorzata Gettner

- Kl. I-III: I – Julia Porada, II – Maja Grela,
III – Dominika Dziemitko.
- Kl. IV-VI i gimnazjum: I – Julia Fabiœ, II
i III – nie przyznano.
- Doroœli: I – Miros³awa Walczak, II – Piotr
Bigus, III – El¿bieta Kar³owicz-Ptak.
OZDOBA CHOINKOWA
– Przedszkolaki: I – Borys Awlaczak, II –
Maja Gettner, III – nie przyznano.
- Kl. I-III: I – Olga Walczak, II – Julia Porada, III – Daniel Bigus.
- Kl. IV-VI i gimnazjum: I – Zuzanna Polañska i Aleksandra Ogonowska, II – Emilia
Zaj¹c, III – Krystian Suszka.
- Doroœli: I – Wies³awa Bigus, II – Miros³awa Walczak, III – Magdalena Hryniewicz.
KARTKA ŒWI¥TECZNA
– Przedszkolaki: Maja Gettner, II – Sara
i Nela Ochramowicz, III – Aleksandra Bigus.
- Kl. I-III: I – Dominika Dziemitko, II –
Oliwer Tywoñczuk, III – nie przyznano.
- Kl. IV-VI i gimnazjum: I i II – nie przyznano, III – Bartosz Ogonowski.
Po rozdaniu nagród na scenê wesz³y dzieci, by dorocznym zwyczajem zaprezentowaæ
opowieœæ wigilijn¹, wype³nion¹ kolêdami
i piosenkami oko³oœwi¹tecznymi. Szczegól-

nie zapad³y w pamiêæ solowe prezentacje
w wykonaniu Olgi Walczak, Antosia Oœciaka, Oliwii Bigus i Edyty Kurczewskiej, choæ
i scenom zbiorowym nie brakowa³o pasji, w
czym niew¹tpliwa zas³uga Joanny Mandziej
i El¿biety Kar³owicz, które przygotowa³y
uczniów wrêcz œpiewaj¹co, co goœcie „Leopoldówki” docenili i nagrodzili oklaskami.
W przerwach miêdzy kolejnymi punktami
programu przygrywa³y i kolêdowa³y „£u¿yczanki”, a przybycie ks. proboszcza Mariana
Balcewicza by³o sygna³em, ¿e rozpoczyna siê
wieczerza, poprzedzona odczytaniem fragmentu ewangelii wg œw. £ukasza
(w wykonaniu E. Kar³owicz), modlitw¹ i ³amaniem siê op³atkiem.
Potem na stó³ wjecha³y potrawy: ryba,
sa³atka, barszcz, pierogi, œledzik, kapusta
z grochem, wypieki – i zaczê³o siê ucztowanie i kolêdowanie, które trwa³o do póŸnego
wieczora.
Adam Karolczuk
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5. spotkanie Izerskiego
Klubu Miêdzypokoleniowego odbêdzie siê
w pi¹tek 22 stycznia.
O godz. 1500 rozpocznie siê
pierwszy wyk³ad z serii „Zdrowie na talerzu” (z degustacj¹),
który Piotr Bigus z Czarciego
M³yna poœwiêci wypiekowi chleba oraz zdrowym dodatkom
typu – pasty, terriny.
Na godz. 1600 zaprasza mgr
psychologii Justyna Golanowska, która wyg³osi odczyt pt.
„Na tropach pamiêci d³ugotrwa³ej” (II czêœæ).
Zapraszamy!

Jak wyjœæ z mieszkaniowej zapaœci?
Uchwa³¹ nr XIX/99/2015 Rady Miasta
Œwieradów-Zdrój z 22 grudnia 2015 roku
radni przyjêli – jednog³oœnie (14 g³osami)
program pn. „Polityka mieszkaniowa Gminy Miejskiej Œwieradów-Zdrój”.
Realizacja programów zaproponowanych
w dokumencie, opracowanym przez naukowców z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroc³awiu, bêdzie prowadzona przez Urz¹d Miasta, powo³an¹ do tego celu spó³kê komunaln¹
lub inny podmiot, w zale¿noœci od sytuacji
prawno-ekonomicznej i potrzeb mieszkañców.
W uzasadnieniu projektu uchwa³y czytamy, i¿ wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy Miejskiej Œwieradów-Zdrój w aspekcie demograficznym charakteryzuje:
- ci¹gle zmniejszaj¹ca siê liczba mieszkañców Gminy Miejskiej Œwieradów-Zdrój
(przyrost naturalny -6,2 promila [minus]

Wieczór autorski w IZERCE
Serdecznie zapraszamy 25 stycznia
o godz. 1600 do Izerki na spotkanie autorskie
z pisark¹ Joann¹ Mari¹ Chmielewsk¹, autork¹ takich powieœci, jak: „Poduszka w ró¿owe s³onie”, „Sukienka z mgie³”, „Karminowy szal”, „M¹¿ zastêpczy”, a tak¿e ksi¹¿ek dla dzieci: „Niebieska niedŸwiedzica”,
„Historia srebrnego talizmanu”, „Neska
i srebrny talizman”, „Muszla ”, „Rêcznikowiec”. Autorka od kilku lat mieszka w Szklarskiej Porêbie w „Domu pod Wêdrownym
Anio³em” i pisze ksi¹¿ki patrz¹c na Szrenicê za oknem. W swej najnowszej powieœci
zatytu³owanej w³aœnie „Pod Wêdrownym
Anio³em” opowiada o drodze, która przywiod³a j¹ do Szklarskiej Porêby...
W Narodowej Loterii Paragonowej
w styczniu zmieni³a siê bran¿a, z której paragony wezm¹ udzia³ w dodatkowym losowaniu nagrody specjalnej, czyli samochodu
marki oplel insignia. Poprzednio wyró¿niona
by³a bran¿a „fryzjerstwo i inne us³ugi kosmetyczne” (Polacy zarejestrowali milion paragonów), w tym kwartale jest to „prywatna praktyka lekarska i dentystyczna” (losowanie 18
kwietnia), w kolejnym bêdzie to „konserwacja i naprawa samochodów osobowych,
sprzeda¿ detaliczna czêœci i akcesoriów do

pojazdów samochodowych", zaœ w III kwartale - „restauracje i inne placówki gastronomiczne, przygotowanie i podawanie napojów". Aby wzi¹æ udzia³ w loterii, wystarczy
mieæ ukoñczone 18 lat i paragon fiskalny na
minimum 10 z³ oraz zarejestrowaæ go na stronie www.loteriaparagonowa.gov.pl

w 2014 roku przy œredniej krajowej -0,5;
- wysoka œrednia wieku mieszkañców
(œrednia wieku 42,3 lata jest wy¿sza niemal¿e o 2 lata od œredniej krajowej);
- gwa³towny spadek liczby sta³ych mieszkañców (w roku 2014 zameldowa³o siê na
pobyt sta³y 39 osób, a wymeldowa³y 72 osoby);
- szybkie starzenie siê mieszkañców – ju¿
w chwili obecnej udzia³ ludnoœci w wieku
65+ wynosi 16,1 proc. i jest wiêkszy ni¿ grupa wiekowa 0-14 lat (13,1 proc.), a w ci¹gu
10 lat nast¹pi prawdziwe t¹pniêcie: radykalnie zwiêkszy siê udzia³ ludnoœci 65+,
przy zmniejszonej populacji ludzi m³odych.
WskaŸniki te s¹ gorsze ni¿ œrednia dla województwa czy kraju. Prognozy GUS do 2050
roku przewiduj¹ dla powiatu lubañskiego
spadek populacji o 32 proc. W samym Œwieradowie, o ile nie nast¹pi zmiana tendencji,
spadek ten bêdzie jeszcze wiêkszy.
Powy¿sze fakty s¹ bezsprzecznie ogromnym zagro¿eniem dla zrównowa¿onego rozwoju Miasta Œwieradów Zdrój.
Oprócz powy¿szych uwarunkowañ specyfik¹ sytuacji gospodarczej miasta jest:
- sta³y wzrostowy trend budowy nowych
apartamentowców z drogimi jak na warunki lokalne mieszkaniami;
- wzrost cen gruntów budowlanych do
poziomu wy¿szego nawet o 100 proc. w porównaniu do cen dzia³ek budowlanych po³o¿onych w pobliskich miejscowoœciach, le¿¹cych ju¿ jednak na terenie gminy Mirsk
i Leœna (gmina Œwieradów Zdrój jest geograficznie „otoczona” przez te gminy), co
mo¿e spowodowaæ efekt „wymywania”
obecnych mieszkañców miasta na s¹siednie tereny wiejskie, gdzie koszty zakupu
dzia³ki s¹ o wiele ni¿sze;
- odp³yw mieszkañców zbywaj¹cych
swoje nieruchomoœci w nastêpstwie systematycznego wzrostu ich cen;
- migracja m³odych ludzi do du¿ych
miast;
- zjawisko wykupywania nieruchomoœci
jedynie w charakterze „drugich” lub „trzecich” domów, co pog³êbia efekty wyludniania siê miasta;
- pilna potrzeba umo¿liwienia osobom
o przeciêtnych dochodach nabycia mieszkania w³asnoœciowego.

Wszystko to przy braku ogólnopolskiej,
skutecznej i prorozwojowej polityki mieszkaniowej i prorodzinnej nakierowanej na potrzeby osób niezamo¿nych, lecz aktywnych zawodowo, stwarza wyzwanie dla w³adz miasta
do poszukiwania adekwatnych rozwi¹zañ,
nawet gdyby to by³y dzia³ania o charakterze
innowacyjnym. Dokument „Polityka mieszkaniowa Gminy Miejskiej Œwieradów Zdrój”
przedstawia ró¿ne mo¿liwe warianty dzia³ania miasta w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych jego mieszkañców.
Przyjêcie uchwa³y nie bêdzie mia³o wp³ywu na finanse gminy. W dalszej perspektywie realizacja zawartych w niej priorytetów
bêdzie mia³a zdecydowanie dodatnie skutki
finansowe dla gminy, oprócz zatrzymania niezrównowa¿onych procesów rozwoju w warstwie gospodarczej, jak i spo³ecznej, spowoduje poszerzenie bezpoœredniej (udzia³ w PIT
i podatek od nieruchomoœci) i poœredniej
bazy dochodowej miasta (korzyœci z koniunktury, utrzymanie/zwiêkszenie subwencji
oœwiatowej itp.).
Zanim radni na sesji przyjêli wspomnian¹
uchwa³ê, 16 grudnia czêœæ z nich spotka³a siê
z prof. Marianem Kachniarzem z Uniwersytetu Ekonomicznego, który sta³ na czele zespo³u opracowuj¹cego dokument bêd¹cy integraln¹ czêœci¹ uchwa³y.
Prof. Kachniarz zwróci³ uwagê na kilka
szczegó³owych danych demograficznych,
które nie pozostawiaj¹ z³udzeñ - jeœli Œwieradów bêdzie siê nadal wyludnia³ w tym tempie, a przyrost naturalny nie zacznie rosn¹æ,
miasto przestanie siê rozwijaæ. Wynikaj¹ce
z zapaœci demograficznej nastêpstwa s¹ nad
wyraz czytelne: im mniej mieszkañców, tym
ni¿sze wp³ywy z PIT do bud¿etu, a malej¹ca
liczba urodzeñ przek³ada siê na zmniejszenie
siê liczby uczniów, co z kolei oznacza coraz
ni¿sz¹ subwencjê oœwiatow¹.
Jak zauwa¿aj¹ autorzy raportu: „Zmniejszaj¹ca siê liczba mieszkañców mo¿e spowodowaæ koniecznoœæ znacznej korekty struktury us³ug publicznych. Obrazowo rzecz ujmuj¹c - koniecznoœæ rozwoju pomocy dla
osób starszych bêdzie sz³a w parze z powiêkszaj¹cymi siê trudnoœciami w utrzymaniu
przedszkoli i szkó³”. Do dokumentu tego bêdziemy wracaæ w kolejnych numerach „Notatnika”
(opr. aka)

Wciąż nas mniej!
2014 2015
Urodzenia
Zgony
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Po siedmiu latach przerwy do Œwieradowa-Zdroju powróci³ bank PKO BP. 15 grudnia 2015 r. przy
„Biedronce” powsta³a Agencja Banku PKO BP SA
(Oddzia³u Gryfów Œl.) zajmuj¹ca siê obs³ug¹ klienta
podstawowego.
W Agencji mo¿na dokonaæ operacji wp³at i wyp³at, otworzyæ rachunek, za³o¿yæ lokatê, wzi¹æ kredyt i dokonaæ wiele innych czynnoœci bankowych.
Bankowcy serdecznie zapraszaj¹ do nowej placówki!

26

38

70

57

Zameldowania spoza
gminy (na pobyt
sta³y i czasowy)

57

85

Wymeldowania
z pobytu sta³ego

35

26

4.277

4.229

(31 XII)

(31 XII)

Liczba
mieszkañców

Od kwietnia do paŸdziernika w
dziesiêciu miejscach zlokalizowanych w piêciu miastach regionu
Haveli – Brandenburg, Premnitz,
Rathenow, Stölln und Havelberg
(Niemcy) - odbywa³a siê federalna
wystawa ogrodnicza BuGa 2015
(BUndesGArtenschau).
To doœæ niezwyk³a impreza polegaj¹ca na tym, ¿e w miastach,
w których siê odbywa, wy³onieni
wystawcy zagospodarowuj¹ parki,
skwery (czêsto zaniedbane), ³¹ki,
brzegi rzek lub jezior, wykorzystuj¹c walory krajobrazowe regionu
i podkreœlaj¹c jego atuty. Odwiedzane przez setki tysiêcy goœci wystawy, maj¹ promowaæ miasto
i przyczyniaæ siê do wzrostu jego
popularnoœci równie¿ w póŸniejszym czasie. Inaczej mówi¹c –
ogrodnicy bior¹ we w³adanie
brzydkie nieu¿ytki i czyni¹ na nich
piêkno, kwiec¹c i zieleni¹c, wytyczaj¹c œcie¿ki i cieki, stawiaj¹c pergole i urz¹dzenia zabawowe.
Niemieckie tradycje podobnych
wystaw siêgaj¹ XIX wieku, w latach
20. wystawê krajow¹ organizowano w Legnicy (z parkiem miejskim
jako pozosta³oœci¹), a po wojnie
odbywaj¹ siê one cyklicznie od

Trochê lata zim¹

Powy¿ej - jedno z wielu urz¹dzeñ zabawowych. Obok - wnêtrze koœcio³a w Brandenburgu zamienione na salê wystawow¹.
Poni¿ej - grz¹dka kapuœciano-paprykowa jako ozdoba ogrodu.

1951 r., ale dopiero po raz pierwszy w tylu miastach (w
2007 r. BuGa goœci³a w dwóch miastach w Turyngii).
W dniach 6-7 paŸdziernika BuGa odwiedzili przedstawiciele Urzêdu Miasta: Dorota Marek, Kamila Jednorowska-Mêcina i Tomasz Chmielowiec (który jest
autorem wszystkich zdjêæ). Byli niemal wszêdzie (poza
Stölln), obejrzeli wszystko, co da³o siê w tak krótkim
czasie zwiedziæ, i wypada teraz mieæ nadziejê, ¿e podgl¹danie cudzych rozwi¹zañ, zaowocuje i u nas jakimiœ nowymi pomys³ami.
- Pojechaliœmy, by szukaæ pomys³ów – mówi K.
Jednorowska-Mêcina – i podpatrywaæ te bêd¹ce na
topie, takie jak np. komponowanie ogrodów kwiatowo-trawowych czy uprawa kapust ozdobnych.
Mam nadziejê, ¿e w niedalekiej przysz³oœci jakieœ wystawowe inspiracje znajdziemy na Izerskiej £¹ce,
a mo¿e i na deptaku.
Oczywiœcie, niektórych pomys³ów, takich choæby
jak czêœæ ekspozycji ulokowana w odrestaurowanym
koœciele w Brandenburgu czy nadrzeczne rozwi¹zania
przestrzenne (BuGa rozlokowa³a siê w roz³o¿ystym
dorzeczy rzeki Haweli), skopiowaæ siê po prostu nie
da.
Adam Karolczuk

Powy¿ej - patrz¹c na zagospodrowanie terenów
nadrzecznych Haweli robi nam siê smutno, bo my
brzegów Kwisy nie upiêkszaliœmy nigdy. U góry
po prawej i obok - œcie¿ki mo¿e mieæ nawierzchniê kamienn¹, kostkow¹, piaszczyst¹, ale te¿ trawiast¹, o któr¹ jednak trzeba dbaæ z najwiêksz¹
trosk¹ i starannoœci¹.

Iluminacje 2016
Jury w sk³adzie: Anna Tkaczyk, Tadeusz Aficki i Teresa Fierkowicz dokona³a 29 grudnia oceny iluminacji œwi¹tecznych oceniaj¹c oœwietlenie posesji
jedno- i wielorodzinnych, balkonów oraz
zak³adów pracy, pocz¹wszy od Przedmieœcia a¿ po najdalsze zak¹tki Czerniawy.
Po burzliwych naradach i powtórnym
obejrzeniu wyró¿nionych jury podsumowa³o konkurs, którego wyniki przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:
BALKONY: I - Barbara Guœliñska (fot. nr
1), II - Janusz Kosiñski, III - Halina Ganuszewicz.
HOTELE I PENSJONATY: I - „Park Hotel”
i „Berliner”, II - Dom Zdrojowy w Czerniawie i „Górski Raj", III - „Pod Jeleniem
i „Magnolia”. Wyró¿nienia: „Bia³y Kamieñ” (fot. nr 2), „Pasja” i „Nad Strumy- „Ma³y Dworek”, II - „Czarny Potok” III „AGA” Sklep Wielobran¿owy. Wyró¿niekiem”.
RESTAURACJE I ZAK£ADY PRACY: I - nie: „Stara KuŸnia”.

2.
1.
DOMY JEDNORODZINNE: I - Bartosz Nowak, Andrzej Buratyñski i Danuta Iwiñska, II - Jadwiga Knet, Zenon Wieliczko

i Piotr Bigus, Marlena Zubek, III - Izabela i Piotr Salawa,
Ma³gorzata Kubska i Marek Bronicki. Wyró¿nienia: Mariusz
Burawski, Krystyna Piotrowska, Anna Abramczyk, Marian
Fabiœ, Aleksandra Fidor i Teresa Dragunowicz.
Serdecznie dziêkujemy mieszkañcom za wspania³e dekoracje, które nie tylko rozœwietlaj¹ i upiêkszaj¹, ale tworz¹ te¿
radosny i œwi¹teczny klimat, nawet gdy nie ma œniegu.
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Ekstra szopki
VII Konkurs Szopkowy ju¿ za nami. 15
prac wystawiono w koœciele œw. Józefa Oblubieñca NMP, na wszystkie zosta³o oddanych wa¿nych 1633 g³osów.

przypad³o Agatce i Jackowi Szaniawskim (299
g³osów - fot. 2), trzecie - Dominikowi Feliñskiemu (222), a kolejne - Julii i Tosi Wasilewskim (174) i rodzinie Hyczewskich (104).

1.

Koniec 2015 roku w Czarcim M³ynie
up³yn¹³ pod znakiem prezentów. Przede
wszystkim rozstrzygniêto bo¿onarodzeniowy konkurs na chatkê z piernika. Mieszkañcy Œwieradowa i okolicy przynieœli piêkne i smakowite chatki, które jeszcze teraz,
w styczniu, stanowi¹ czêœæ dekoracji w sali
biesiadnej. Oto wyniki konkursu:
W kategorii doroœli „medalowe” miejsca
zdoby³y: Katarzyna Gettner, Dorota Mytych,
Urszula Juralewicz.
W kategorii dzieci i m³odzie¿y kolejnoœæ
by³a nastêpuj¹ca: Natalia Ostrowska, Dominika Dziemitko, Agatka i Jacek Szaniawscy.
Wyró¿nienia: Hania i Antek Pogorzelscy
oraz Aleksandra Mytych.
Nagrody ufundowane przez Burmistrza
Miasta wrêczone zosta³y w niedzielê 20 grudnia w Leopoldówce podczas Spotkania Wigilijnego organizowanego przez Fundacjê na
Rzecz Rozwoju Spo³ecznoœci Lokalnej Œwieradów-Czerniawa i Szko³ê Podstawow¹ nr 2.
Kolejn¹ inicjatyw¹ prezentow¹ by³o rozdawanie chleba przed œwiêtami. Zgodnie
z zapowiedzi¹, jaka pojawi³a siê w ostatnim
numerze „Notatnika Œwieradowskiego”,
pierwsze osoby, które w sobotê 19 grudnia

Wokó³

m³yna

2.

Wœród g³osów by³o wiele kartek z ¿yczeniami szczêœliwego Nowego Roku, tak¿e
w jêzyku niemieckim i rosyjskim, oraz z pochwa³ami pod adresem twórców szopek. G³osowali mieszkañcy z ró¿nych miast Polski,
m.in. z Wroc³awia, Ko³obrzegu, Szczecina, Legnicy, £odzi.
Z 368 g³osami zwyciê¿y³a szopka rodzinna Joanny, Paw³a, Dominika i Szymona Adamów (fot. 1). Gratulujemy! Drugie miejsce

Szopka parafialna uzyska³a 59 g³osów,
a pozostali autorzy zebrali od 26 do 64 g³osów.
Dyplomy wrêczono w koœciele 6 stycznia
na mszy o godz. 1200.
Nagrody zosta³y ufundowane: przez Izerkê, ksiê¿y z parafii œw. Józefa Oblubieñca
NMP, Referat Promocji Gminy, Turystyki,
Kultury i Sportu UM, Grotê Soln¹ SANTE,
Bowling Club – Krêgielnia, Izerskie Centrum
Soli SOLANA. (KP)

29 stycznia o godz. 1530 serdecznie zapraszamy do Izerki na XXVI
spotkanie z cyklu „Dobra ksi¹¿ka
i kawa”.
Naszym goœciem bêdzie Magdalena Olszewska, t³umaczka i lokalna tropicielka ciekawostek, tajemnic i historii
Bad Flinsberg.
Temat wyk³adu: Bad Flinsberg nie
tylko kurort...
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Drodzy Rodzice, zapraszamy do zapisania dzieci do naszego przedszkola.
Zachêcamy do wspólnej przygody
z nauk¹ i zabaw¹ wszystkie dzieci.
Przedszkole niepubliczne „S³oneczko”
zosta³o stworzone z myœl¹ o dzieciach
i rodzicach, którzy ceni¹ sobie najwy¿sz¹
jakoœæ edukacji.
Nowopowstaj¹ca placówka, która rozpocznie swoj¹ dzia³alnoœæ 1 wrzeœnia br.,
mieœci siê przy ul. Rolniczej 14 w Czerniawie.

U góry - Natalia Piotrowska odebra³a z r¹k P. Bigusa
nagrodê - okaza³ego misia - za „piernikowe” zwyciêstwo. Obok - jej praca konkursowa.
zadzwoni³y lub napisa³y do m³yna, otrzyma³y w nagrodê œwie¿utkie bochny posypanego czarnuszk¹ chleba. Byli i tacy, którzy dzieñ
wczeœniej przychodzili i dzwonili upewniaj¹c
siê, ¿e bêdzie dla nich chleb. W sumie rozdano 20 bochenków.
Rok 2016 zapowiada siê ciekawie, gdy¿
motywem przewodnim bêdzie zdrowy tryb

dokoñczenie na str. 3 

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE
„S£ONECZKO” ZAPRASZA
Wiêcej informacji mog¹ Pañstwo uzyskaæ pod numerem telefonu 508 740 679
lub za poœrednictwem poczty elektronicznej sloneczko.swieradow@op.pl
Rekrutacja rozpocznie siê ju¿ 1 marca br.
Przedszkole bêdzie czynne od godz.
700 do 1800.
Pañstwa pociechom zapewnimy: naukê jêzyka obcego, realizacjê podstawy
programowej na najwy¿szym poziomie,

opiekê wykwalifikowanej, kochaj¹cej
dzieci kadry, naukê poprzez zabawê
i dzia³anie w ma³ych grupach, wspania³e
warunki do zabawy i nauki (przyjazne
sale, wyposa¿one w nowoczesne zabawki i pomoce dydaktyczne),kameraln¹ atmosferê, plac zabaw.
Jednoczeœnie informujemy, ¿e oferta
przedszkolna bêdzie uzale¿niana od potrzeb rodziców oraz zainteresowañ dzieci.

Kurs pszczelarski
- terminy zajêæ
16.01. 900-1500, A. Martyniak: „Produkty pasieczne”.
23.01. 900-1700, M. Janiszewski, weterynarz:
„Choroby pszczó³”.
24. 01. 900-1600, M. Janiszewski: „Choroby pszczó³” i „Pasieki ekologiczne”.
6.02. 900-1700, H. Kamaszuk: „Budownictwo pasieczne”.
13.02. 900-1600, J. Okulowski: „Marketing i reklama” i „BHP”.
20.02. 900-1600, J. Okulowski: „ABC Mikroekonomii”.
5.03. 900-1500, A. Martyniak: „Po¿ytki pszczele”.
¿ycia. Wspólnie z Izersk¹ £¹k¹ ju¿ teraz snujemy plany na ró¿ne wydarzenia zachêcaj¹ce
do zdrowego i ekologicznego podejœcia do
¿ycia.
Z pewnoœci¹ zaskocz¹ nas w tym roku
rabaty wokó³ m³yna, w których kwiaty bêd¹
po³¹czone z warzywami. Jest to ostatnio modny trend w ogrodowych aran¿acjach. Nic przecie¿ nie stoi na przeszkodzie, aby sa³ata ros³a
obok ró¿y, a szczypiorek obok je¿ówki lub
kosmosu. Warzywa te¿ mog¹ stanowiæ element dekoracyjny.
Byæ mo¿e, inni mieszañcy Œwieradowa te¿
podejm¹ próby takiego zagospodarowania
swoich grz¹dek, aby miesza³y siê na nich zarówno kwiaty, jak i warzywa. Piêkne efekty
mo¿na osi¹gn¹æ sadz¹c - obok kwiatów warzywa o ozdobnych liœciach, takie jak burak liœciowy, jarmu¿, postrzêpione sa³aty czy
te¿ szczaw krwisty. A wœród tego jeszcze pomidorki koktajlowe czy ma³e papryczki. Mo¿na te¿ komponowaæ roœliny pod wzglêdem
kolorystycznym czy te¿ na zasadzie kontrastu. Wszystko w tej dziedzinie jest dozwolone, zale¿y to tylko od inicjatywy ogrodnika.
Latem bêdê prosi³ o pochwalenie siê zdjêciami takich w³aœnie nietypowych kompozycji. A mo¿e stanie siê to nasz¹ miejsk¹ tradycj¹, ¿e na skwerkach, przy hotelach i restauracjach pojawi¹ siê warzywne akcenty?
Jeszcze w ¿adnym polskim mieœcie nie widzia³em takich rozwi¹zañ, wiêc mo¿emy byæ pierwsi! Azalie, rododendrony i poletka begonii ze
starcem srebrzystym w tle na trwa³e wpisa³y
siê w pejza¿ naszego miasta, mo¿e teraz warto do tego dodaæ nowoczesny akcent w postaci warzyw?
A pozostaj¹c w roœlinnym krêgu, zgodnie z powiedzeniem „Jedz warzywa i owoce zyskasz przez to nowe moce!” - ¿yczê
wszystkim wielkiej mocy w 2016 roku i do³¹czam poetyckie ¿yczenia Wies³awy Jaroszonek z Lubania.
Piotr Bigus
Nowego
Lepszego
Szczêœliwego Roku 2016
Tobie i mnie
Nam
Wszystkim
Bliskim
Znajomym
Tym, co maj¹ plany
I scenariusz ¿ycia napisany
Tym, co b³êkitem nieba
G³owê przybrali
Lubianym
Podziwianym
Jeszcze nie poznanym
I tym niskim, i wysokim
Czarno- i b³êkitnookim
Chudym i grubym
Rozbawionym i powa¿nym
Wa¿nym i w szeregach stoj¹cym
Niech ka¿dy dzieñ
Nowego Roku
Mi³oœci¹ i Dobroci¹
Siê nape³ni
Niech wszystko, o czym pomyœlisz
Po prostu niech siê spe³ni….

Weekend z Natur¹
W dniach 11-12 grudnia 2015 r. odby³
siê WEEKEND z NATUR¥.
W pi¹tek o godz. 1600 zaprezentowano 50minutowy film przyrodniczy pt. „Gwiazdy prehistoryczna astronomia”, po którym mo¿na by³o skorzystaæ z teleskopów i z obserwacji ciemnego nieba (pogoda, niestety, nas nie
rozpieszcza³a).
W sobotê od godz. 1400 pod wiat¹ w Czar-

cim M³ynie przyszed³ czas na delektowanie
siê pyszn¹ izersk¹ zup¹ z kie³bas¹ (wystarczy³o dla wszystkich), któr¹ ugotowa³ Piotr
Bigus, a któr¹ ufundowa³ burmistrz Œwieradowa. Serdecznie dziêkujemy.
Od godziny 1300 do 1500 goœcie mieli okazjê nieodp³atnie przejechaæ siê bryczk¹
konn¹, powo¿on¹ przez sympatycznego
i wykazuj¹cego siê anielsk¹ cierpliwoœci¹

Ferie zimowe
20 stycznia - Dzieñ Wiedzy o Pingwinach!
Zapraszamy wszystkich chêtnych o godz. 1200
na prezentacjê dotycz¹c¹ tych niezwyk³ych
stworzeñ.
3, 4 i 5 lutego, godz. 1000 - projekcja trzyczêœciowego filmu przygodowego „W 80 dni
dooko³a œwiata” z Piercem Brosnanem w roli
g³ównej, z polskim lektorem (od lat 10).
11 lutego rozpoczn¹ siê warsztaty z cy-

Repertuar
filmowy
Poranki sobota (pocz¹tek ka¿dego
o godz. 1000):
16 stycznia – „Mami Fatale” (50 min.),
23 stycznia – „Legenda Titanica” (animowany 1 godz. 20 min.),
30 stycznia – „Dziwne Przygody Kozio³ka Mato³ka” (50 min.).
Po skoñczonym seansie jeden odcinek
„La Linea” (2-3 min.).
Projekcje m³odzie¿owe i dla doros³ych:
15 stycznia (1730) - „Waleczny Celt” dramat irlandzki z 2005 r., re¿. P. Elliott.
24 stycznia (1000) - „Wyspa z³oczyñców”czarno-bia³y polski film dla m³odzie¿y z 1965
r. wed³ug scenariusza Zbigniewa Nienackiego.
24 stycznia (1200) - „Rewers” - polska
czarna komedia z 2009 r. z M. Dorociñskim
i A. Buzek.
UWAGA! Aktualny repertuar mo¿na
sprawdziæ w zak³adce „k¹cik filmowy” na Izerskiej £¹ce (na stronie miasta swieradowzdroj.pl)

Wszystkie informacje o Izerskiej £¹ce
przygotowa³a Katarzyna Rzeczkowska

klu „Poznajemy cia³a niebieskie”, prowadzone przez astronomów z Wroc³awia, a tematami s¹:
- godz. 1700 - „Na krañcach œwiata" - najnowsze odkrycia dotycz¹ce Plutona, dokonane za pomoc¹ sondy New Horizons. Poprowadzi astronom dr Joanna Molêda-¯akowicz.
- godz. 1800 - „Zorze Polarne”; poprowadzi je mgr Grzegorz ¯akowicz – fizyk, koordynator Szkolnych Warsztatów Astronomicznych. Wyk³ady po³¹czone bêd¹ z nocnym obserwowaniem nieba przez teleskopy (oczywiœcie, jeœli pogoda na to pozwoli).
Proponowany pocz¹tek obserwacji ciemnego nieba przez teleskopy - godz. 1900, zakoñczenie ok. godz. 20.00
13 lutego - Teatr „Ma³e Mi” na Izerskiej
£¹ce ze sztuk¹ „FINTIKLUSZKI” - to spektakl teatralny dla du¿ych i ma³ych, po³¹czony z warsztatami robienia kukie³ek.
Godzina rozpoczêcia spektaklu znana bêdzie póŸniej, dlatego prosimy informacji o tym
szukaæ na stronie internetowej i na Facebooku Izerskiej £¹ki.

pana Mariusza. Z bryczki wszyscy mogli podziwiaæ œwieradowsk¹ przyrodê, a atrakcjê tê
zawdziêczamy sponsorowi - hotelowi Cottonina Villa & Mineral SPA Resort w Œwieradowie-Zdroju. Dziêkujemy bardzo!
O 1500 odby³ siê pokaz filmu, pt. „Dziêcio³” - polskiej komedii z 1970 r. w re¿yserii
Jerzego Gruzy.

8.000 goœci!
Od wrzeœnia do koñca grudnia 2015 r.
k¹cik filmowy na Izerskiej £¹ce odwiedzi³o
761 osób, a piêkna sala kinowa z niebem pe³nym gwiazd cieszy siê coraz wiêkszym zainteresowaniem.
31 grudnia o godz. 1600 po raz pierwszy
wyœwietlany by³ film wybrany przez Pañstwa.
A ¿e pojawi³o siê na nim wiêcej osób ni¿ zazwyczaj, dlatego widzowie bêd¹ mieli mo¿liwoœæ czêstego wybierania filmów; przynajmniej raz w miesi¹cu bêd¹ mogli Pañstwo
wzi¹æ udzia³ w zabawie „G³osowanie na film wideo na ¿yczenie”.
Zapraszamy do œledzenia dzia³alnoœci
„Izerskiej £¹ki” na stronie internetowej
www.swieradowzdroj.pl, na Facebooku,
a tak¿e do zapoznawania siê z aktualnym repertuarem.
Ogó³em od kwietnia do grudnia 2015 r.
Izersk¹ £¹kê odwiedzi³o prawie 8.000 osób.
To znakomity wynik, a jesteœmy przekonani,
¿e w roku 2016 bêdzie odwiedzaj¹cych znacznie wiêcej. Coraz czêœciej tak¿e odwiedzaj¹
nas grupy szkolne i przedszkolne. Ciekawych
zajêæ oraz wydarzeñ w swojej ofercie mamy
coraz wiêcej.

Jesteœ zainteresowany nowym filmem
na „Izerskiej £¹ce”?
Informujemy, i¿ k¹cik kinowy na „Izerskiej £¹ce" odwiedzi³o ju¿ blisko 800 osób
i cieszy siê on coraz wiêkszym zainteresowaniem. Filmy mamy doskona³e, jednak
nowych tytu³ów wci¹¿ w repertuarze nie
ma. Jeœli jesteœ zainteresowany kupnem
nowego filmu, hitu ekranowego, i udostêpnieniem go w naszej piêknej, nowoczesnej sali kinowej dla mieszkañców Œwieradowa lub np. dla w³asnych goœci, zadzwoñ pod nr 75 617 14 42 lub napisz k.rzeczkowska@swieradowzdroj.pl
Jeden oficjalny pokaz to koszt od 500
do 900 z³.
Dziêkujemy za wsparcie naszej kinowej inicjatywy.
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Pokazali
swoje pó³ki
Na rozstrzygniêty w³aœnie konkurs „Poka¿ swoj¹ pó³kê” [z ksi¹¿kami] wp³ynê³o 15 zdjêæ od naszych
czytelników; komisyjnie postanowiliœmy nagrodziæ wszystkich. Podoba³y nam siê zdjêcia, gdy¿ pokaza³y osobiste zainteresowania, tak
jak choæby w przypadku Adriany
Mazurkiewicz, która pokaza³a nam
wiêksz¹ czêœæ kolekcji zwi¹zanej
z pi³k¹ no¿n¹, nie mieszcz¹cej siê
ju¿ na pó³kach.
Z kolei Bartosz Kijewski pochwali³ siê swoj¹ ulubion¹ pó³k¹
z ksi¹¿kami o treœci regionalnej, Kamila Fierkowicz - z ksi¹¿kami fantasy, na której miejsca ju¿ brak, szefowa promocji UM Dorota Marek
pokazuje biblioteczkê, której mo¿na pozazdroœciæ, choæ wiêksz¹ ma
Marianna £ata - ca³kiem spory ksiêgozbiór, jak twierdzi, to kolekcja jej
¿ycia.
Przesympatyczne s¹ zdjêcia
pó³ek przys³anych przez rodziców,
którzy tworz¹ je wspólnie z dzieæmi. Mama 4-letniej Julii Romanów
pokaza³a pó³kê z ksi¹¿kami, ale te¿
z ulubionymi zabawkami. Zachwyci³a specjalna pó³ka autorstwa Filipa Daszko, lat piêæ i pó³, mama Kacpra Hutka zaprezentowa³a wspóln¹
pó³kê pe³n¹ ksi¹¿ek - bo razem z synem lubimy czytaæ, tata Jacka
i Agaty - S³awek Szaniawski - pokaza³ i swoj¹ pó³kê, i swoich dzieci.
Mama Joanna Adam ma przygotowan¹ pó³kê dla swoich dzieci,
w Holandii podobn¹ ma Magda
Swastek, zaœ Karolina Salawa jako
nastolatka mo¿e siê pochwaliæ
pó³k¹ pe³n¹ ksi¹¿ek.
Ze Œwinoujœcia zdjêcie pó³ki
przys³a³a Natalia Piotrowska, która

Z koñcem listopada zakoñczy³a
sie runda jesienna sezonu 2015/
16. Zarówno zespó³ seniorów, jak i
grupy m³odzie¿owe mog¹ zaliczyæ
swoje wystêpy do udanych. Seniorzy, prowadzeni od lipca przez Tomasza Caba³ê, zajmuj¹ 6. miejsce w
II grupie A klasy. Nasz zespó³ uzbiera³ 24 punkty w 14 spotkaniach (jedno rozegrane awansem z wiosny).
Liderem rozgrywek jest Gryf Gryfów
Œl¹ski, do którego tracimy 7 pkt.
Najlepszym strzelcem zespo³u zosta³ Wojciech Ostrejko z 13 trafieniami.
Przygotowania do rundy wiosennej rozpoczn¹ sie 1 lutego, a trenowaæ bêdziemy na naszych obiektach oraz rozegramy kilka sparingów na sztucznych boiskach (Frydlant, Zgorzelec) z klubami z okolicy. Pocz¹tek rundy wiosennej przewidziany jest na ostatni weekend
marca.
Bardzo dobry sezon zanotowa³y te¿ nasze dru¿yny m³odzie¿owe
(trenerzy Piotr Chowañski i Edward
Chowañski): juniorzy m³odsi (liga
okrêgowa) i m³odzicy (liga terenowa).Oba zespo³y uplasowa³y sie na
podium w swoich ligach. Uwagê
trzeba zwróciæ na bardzo dobry
wystêp juniorów, którzy ostatnio
na tym szczeblu rozgrywek grali 10
lat temu.
Najm³odsi w naszym klubie
ch³opcy z dru¿yn ¿aków i orlików
brali udzia³ w turniejach, które rozgrywane by³y co tydzieñ w okolicznych miejscowoœciach naszego po-

wiatu. Zespó³ orlików w powiecie
okaza³ siê na wiêkszoœci turniejów
bezkonkurencyjny.
Orliki graj¹ w sk³adzie 6-osobowym (bramkarz i 5 zawodników w
polu) na boisku o wymiarach 60 x
45 m, z bramkami o wymiarach 2 x
5 m, a mecz trwa 2 x 10 minut.

Ca³a m³odzie¿ na podium

Œwieradowskie Orliki (od lewej): Maksymilian Kobusiñski, Szymon Szurmiej, Igor £oziñski, Filip Soko³owski,
Pawe³ Nowak, Jakub Witkowski, Krzysztof Andziulewicz, Edwin Korowaj.

2015
Uœmiercony
W grudniowy poranek
Idê przez las
Có¿ to za dziwne uczucie Byæ martwym
Wiadomoœæ z r¹k do ust
I kto pierwszy to powiedzia³
Kto zaœmia³ siê
Kto przekl¹³
Telefon szaleje
A kiedy wracam
Dwie damy w wieku
Popo³udniowym
Milcz¹c witaj¹ mnie
Znakiem krzy¿a

Jeœli miejsca na pó³kach brakuje i ksi¹¿ki le¿¹ poziomo, to jest to najlepszy
dowód, ¿e dzieci i doroœli s¹ bardzo przywi¹zani do swych ksiêgozbiorów.
twierdzi, ¿e w ka¿dym miejscu zamieszkania mo¿e powstaæ ca³kiem
fajna biblioteczka.
Wszyscy uczestnicy otrzymuj¹
od nas nagrody ksi¹¿kowe, gratulujemy i ¿yczymy, aby powstawa³y

17 lutego obchodzimy Miêdzynarodowy Dzieñ Kota - w Polsce
od 2006 r., a w naszej bibliotece od
2011 r. - dlatego te¿ og³aszamy
konkurs plastyczno–techniczny
pod has³em:
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ŒWIÊTO KOTA
OBCHODZCIE
JE Z NAMI!
Wszyscy, którzy maj¹ w domu
kota i w dodatku go uwielbiaj¹,
mog¹ wykonaæ jego portret dowoln¹ technik¹ (zdjêcie, rysunek,
wydzieranka) i pokazaæ swojego
pupila szerszej publicznoœci.
Prace prosimy przynosiæ do biblioteki Izerki do 15 lutego br.
Nagrody zostan¹ wrêczone 17
lutego w szko³ach.

kolejne pó³ki z ulubionymi ksi¹¿kami, które bêd¹ towarzyszyæ w ka¿dym etapie ¿ycia. Cieszymy siê te¿,
¿e swoim dzieciom przekazuj¹ zami³owanie do ksi¹¿ek.
Krystyna Piotrowska

A jednak ¿yjê Serdecznie wspó³czujê
Amen

2016
Poznam Ciê z moj¹ Polsk¹
Styczniowy ch³ód
Kroczy izersk¹ dolin¹,

Bohaterowie sylwestrowej
Nocy do historii przechodz¹,
Z nowymi wpisami
W kartotekach
I znów mandaty jak confetti
Sypi¹ siê
W tym mieœcie
O zapa³kê potkn¹æ siê mo¿esz
I o policjanta
Jeœli piwo beztrosko otwierasz
Na ulicy zdrojowej s¹ wszyscy Ci obojêtni, ci wielbieni
I skreœleni Jak stu³bia cierpi¹cy
Na nieœmiertelnoœæ
Niekoniecznie z bied¹ pod rêkê
Z podniesionym czo³em
Id¹ z uœmiechem
Wytrwale w nadchodz¹cy Rok
G³upio po polsku uparci
Wierz¹, ¿e tym razem
Wszystko bêdzie ok
Bo
Dlaczego nie?
Jacek Olszewski

Bilans jesiennych
rozgrywek 2015/16

Dorobek rundy jesiennej pokazuj¹ tabele: z lewej bilans juniorów m³odszych
(klasa okrêgowa); powy¿ej - œwieradowskich m³odzików (klasa terenowa);
z lewej u do³u lokaty poszczególnych zespo³ów seniorów II grupy kl. A.

Szlachetne
zdrowie...
Donios³a chwila - pasowanie uczniów na Œwieradowskich Or³ów.

OG£OSZENIE
Przypominamy, ¿e z dniem 31 stycznia 2016 r. mija termin z³o¿enia oœwiadczenia o wartoœci sprzeda¿y poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych osi¹gniêtej w roku
2015. Tego samego dnia mija równie¿ termin wniesienia
I raty za korzystanie z zezwoleñ na sprzeda¿ napojów
w 2016 roku.
Dope³nienie powy¿szego obowi¹zku jest warunkiem zachowania przez przedsiêbiorcê uprawnieñ do kontynuowania sprzeda¿y napojów alkoholowych.
1 stycznia 2016 r. wejd¹ w ¿ycie zmiany przepisu art. 18
ust. 12a i art. 18 ust. 12b ustawy z 26 paŸdziernika 1982 r.,
o wychowaniu w trzeŸwoœci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1286), które stanowi¹, i¿:
12a. W przypadku, o którym mowa w ust. 12 pkt 5 lit. a,
zezwolenie wygasa z up³ywem 30 dni od dnia up³ywu terminu
dope³nienia obowi¹zku z³o¿enia oœwiadczenia , o którym mowa
w art. 111 ust. 4, je¿eli przedsiêbiorca w terminie 30 dni od dnia
up³ywu terminu do dokonania czynnoœci okreœlonej w ust.

12 pkt. 5 lit. a nie z³o¿y oœwiadczenia wraz z jednoczesnym
dokonaniem op³aty dodatkowej w wysokoœci 30 proc. op³aty
okreœlonej w art. 111 ust. 2.
12b. W przypadku, o którym mowa w ust. 12 pkt 5 lit. b,
zezwolenie wygasa z up³ywem 30 dni od dnia terminu dope³nienia obowi¹zku dokonania op³aty w wysokoœci okreœlonej
w art. 111 ust. 2 i 5, je¿eli przedsiêbiorca w terminie 30 dni od
dnia up³ywu terminu do dokonania czynnoœci okreœlonej
w ust. 12 pkt. 5 lit. b nie wniesie raty op³aty okreœlonej w art.
111 ust. 2 albo 5, powiêkszonej o 30 proc. tej op³aty.
Przedsiêbiorca, którego zezwolenie wygas³o z powy¿szych
przyczyn, mo¿e wyst¹piæ z wnioskiem o wydanie nowego
zezwolenia nie wczeœniej ni¿ po up³ywie 6 miesiêcy od dnia
wydania decyzji o wygaœniêciu zezwolenia.
Przypominamy równie¿, ¿e termin wniesienia II raty up³ywa 31 maja, a III raty - 30 wrzeœnia 2016 r. (HS)

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

NOTATNIK ŒWIERADOWSKI. Wydaje Gmina Miejska Œwieradów–Zdrój. Druk - Polska Press Sp. z o.o.
Drukarnia Bielany, ul. Kolejowa 7, 50-075 Bielany Wroc³awskie. Nak³ad - 1.800 egz. Redaktor naczelny - Adam
Karolczuk, tel. 661 784 827, notatnik@swieradowzdroj.pl
Zapraszamy wszystkich Czytelników do wspó³redagowania miesiêcznika. Teksty (tak¿e literackie), opatrzone
nazwiskiem autora (do ewentualnej wiadomoœci redakcji) oraz zdjêcia mo¿na sk³adaæ równie¿ w Referacie Promocji Gminy, Turystyki, Kultury i Sportu Urzêdu Miasta przy ul. 11 Listopada 35 (II p.), tel. 75 71 36 482.
Redakcja nie zwraca materia³ów niezamówionych i zastrzega sobie prawo ich skracania.
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Zima nasza?

OG£OSZENIE O NABORZE DO SZKÓ£KI NARCIARSKIEJ
DLA POCZ¥
TKUJ¥CYCH, ŒREDNIOZAA
WANSOW
ANYCH
POCZ¥TKUJ¥CYCH,
ŒREDNIOZAAW
ANSOWANYCH
I ZAA
WANSOW
ANYCH - ZASADY REKRUT
ACJI
ZAAW
ANSOWANYCH
REKRUTACJI

1. Zajêcia szkó³ki narciarskiej bêd¹ siê odbywa³y w okresie ferii zimowych
od 1 do 12 lutego br. - od poniedzia³ku do pi¹tku.
2. W zajêciach szkó³ki narciarskiej bêd¹ bra³y udzia³ dzieci w wieku 5–12
lat. W przypadku dzieci 5-letnich wymagana jest obecnoœæ rodziców na zajêciach. W dniu zapisów do szkó³ki dzieci musz¹ mieæ ukoñczone 5 lat.
3. Termin zg³oszeñ do szkó³ki narciarskiej up³ywa 18 stycznia br.
4. Zg³oszenia do szkó³ki narciarskiej przyjmowane bêd¹ w Referacie Promocji Gminy Turystyki, Kultury i Sportu w siedzibie Urzêdu Miasta (II p.,
pokój 24b), tel. 75 71 36 482.
5. Bezwzglêdnym warunkiem przyjêcia zg³oszenia jest wype³nienie przez
rodzica pisemnej deklaracji o przyst¹pieniu dziecka do zajêæ szkó³ki narciarskiej.
6. Udzia³ w zajêciach jest bezp³atny (zakup biletów na wyci¹gi, opieka instruktorska).
7. Uczestnicy zajêæ szkó³ki narciarskiej musz¹ posiadaæ w³asny sprzêt narciarski (narty, buty, kije, kask).
8. Szczegó³owe informacje o terminach i godzinach zajêæ zostan¹ przekazane osobom zainteresowanym do 25 stycznia br. W zale¿noœci od liczby
osób zajêcia bêd¹ siê odbywa³y codziennie lub co drugi dzieñ w grupach 1015 osobowych, w godzinach porannych (9-11) po 2 godziny.

Narciarz ze Zgorzelca (z lewej) i œwieradowianin byli pierwszymi, którzy 6 stycznia
o godz. 9.10 zjechali tras¹ gondolow¹. To by³o

oficjalne otwarcie sezonu w SKI&SUN. Tego
dnia bilety wykupi³o 1300 narciarzy! Nieco
mniejszy ruch panowa³ na dwóch naœnie¿onych stokach przy wyci¹gach FLINSEXPRESS (u góry) i BAJTEK (powy¿ej).

Oœrodek SKI&SUN Œwieradów-Zdrój wprowadzi³ od sezonu zimowego 2014 „Kartê przyjaciela”, która uprawnia mieszkañców gmin Œwieradów-Zdrój i Mirsk oraz wsi Pobiedna do 30procentowego rabatu na karnety jednodniowe i bilety turystyczne. By j¹ zdobyæ, wystarczy
zapoznaæ siê z regulaminem programu (na stronie www.skisun.pl lub w kasach Oœrodka
SKI&SUN), wype³niæ formularz zg³oszeniowy, wylegitymowaæ siê wa¿nym dowodem osobistym potwierdzaj¹cym zameldowanie na terenie obu gmin lub Pobiednej, a tak¿e uiœciæ op³atê
za wydanie „Karty Przyjaciela” w wysokoœci 40 z³. Karta jest wa¿na przez rok od jej wydania.

Nartostrada jest otwarta codziennie
od godz. 900 do 1600 i od 1800 do 2200.

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 13%, 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.
Flinski Express zaprasza codziennie
w godz. 900-1600, w weekendy i w trakcie
ferii przewidzine s¹ tak¿e jazdy wieczorne w godz. 1600-1900. 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 10-metrowej ró¿nicy poziomów. Przepustowoœæ - 500 osób/godz. Przy
wyci¹gu wypo¿yczalnia sprzêtu, parking
i szkó³ka narciarska.
Czynny w godz.800-2200. Ceny: 1 godz.
- 10 z³, 3 godz. - 20 z³, ca³y dzieñ - 30 z³.
      

Wyci¹g BAMBINO-SKI (w³aœcicielka
Aleksandra Winnik) 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)

