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Na ludow¹ nutê
3 wrzeœnia w hali spacerowej Domu Zdrojowego odbywa³ siê III Festiwal
Muzyki Folkowej i Ludowej FOLKFEST Œwieradów-Zdrój 2016, w trakcie
którego dopisa³y wszystkie mo¿liwe czynniki: pogoda, uczestnicy i publicznoœæ. Na scenie zaprezentowa³o siê 11 zespo³ów (180 osób, z których
wiêkszoœæ stanê³a do „rodzinnej” fotografii w obiektywie Tomasza Chmielowca), walcz¹cych nie tylko o nagrodê g³ówn¹, ale tak¿e o wyró¿nienia za
piosenkê o Œwieradowie, za przygotowanie taneczne oraz za dowcip i humor zarówno w tekstach, jak i ogólnej inscenizacji.
Jak siê okazuje, nie ma ¿adnych barier dla uczestników imprez folklorystycznych - w Œwieradowie na scenie zaprezentowali siê wykonawcy od lat
6 do 94 (!), aran¿e w równej mierze nawi¹zywa³y do tradycyjnego brzmienia, jak i wspó³czesnych rytmów, przez co jury mia³o nie lada orzech do
zgryzienia (ale jakoœ sobie z werdyktem poradzi³o).
Pe³n¹ relacjê z festiwalu zamieszczamy na str. 9.

URZ¥D MIASTA Integracja sensoryczna w „Szarotce”
ul. 11 Listopada 35
PARTER

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

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

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

III PIÊTRO

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

UM ul. Pi³sudskiego 15

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

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

IZERSKA £¥KA
tel. 75 617 14 42
izerskalaka@
swieradowzdroj.pl
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CZARCI M£YN
tel. 75 78 45 325
czarcimlyn@
swieradowzdroj.pl

Czego nie ma najpierw w zmys³ach, tego
nie ma póŸniej w umyœle - mówi³a Maria
Montessori. TTaka
aka dewiza przyœwieca twór
twór-com nowej inicjatywy spo³ecznej pod nazw¹
„Pracownia Sensoryczna”, któr¹ otworzyli
na parterze „Szarotki” . Obok gabinetu okulisty od pocz¹tku sierpnia s³ychaæ radosne
piski dzieci korzystaj¹cych z terapii sensorycznej w nowoczeœnie wyposa¿onym
gabinecie.
Integracja sensoryczna staje siê coraz bardziej
potrzebna, g³ównie ze wzglêdu na zmiany cywilizacyjne i sposób ¿ycia. Coraz mniej siê ruszamy, coraz
wiêcej czasu spêdzamy w sztucznych warunkach.
Szczególnie u dzieci mo¿na zaobserwowaæ ró¿nego
rodzaju niedobory, które maj¹ swoj¹ przyczynê w³aœnie w braku integracji miêdzy zmys³ami. Owocuje
to problemami w szkole, w grupie rówieœniczej, czêsto towarzyszy innym niepe³nosprawnoœciom.
Fundacja DITERO powsta³a po to, ¿eby pomagaæ rozwi¹zywaæ takie problemy. O swojej inicjatywie opowiada Agnieszka Surmacz – prezes fundacji, terapeutka, pedagog, specjalistka integracji sensorycznej i wczesnej interwencji.
DITERO – diagnoza, terapia, rozwój
Fundacja powsta³a z potrzeby kilkorga rodziców i moich obserwacji dotycz¹cych stanu opieki

i rehabilitacji dzieci na terenie powiatu lubañskiego
– gdzie mieszkamy i lwóweckiego, gdzie obecnie
pracujê. Przyjechaliœmy na Pogórze Izerskie cztery
lata temu z £odzi. Realia du¿ego miasta w zakresie
diagnozy i terapii dysfunkcji u dzieci s¹ diametralnie ró¿ne od sytuacji w ma³ych miastach i na wsi.
W mieœcie dzieci maj¹ lepszy dostêp do opieki medycznej, rehabilitacji czy informacji o œwiadczeniach
i wsparciu udzielanym przez organizacje pozarz¹dowe i pañstwo.
W wielkomiejskich poradniach rodzice otrzymuj¹ kompleksow¹ informacjê gdzie iœæ, jak napisaæ odpowiednie pismo, znajd¹ w jednym miejscu

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

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

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

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

wszystkich potrzebnych specjalistów. Tutaj wielokrotnie spotyka³am siê z sytuacj¹, ¿e rodzice musz¹
o wszystko walczyæ, jeŸdziæ miêdzy jednym miasteczkiem a drugim, bo jeden specjalista jest w Jeleniej
Górze, drugi w Lubaniu, a do trzeciego jeŸdzi siê
a¿ do Wroc³awia.
Chcê, ¿eby DITERO sta³o siê lokalnym, interdyscyplinarnym centrum diagnozy i terapii dla dzieci
z ró¿nymi dysfunkcjami. Nawet jeœli nie uda siê zebraæ ca³ego zespo³u „od zaraz”, to ju¿ teraz gromadzimy kompleksow¹ informacjê o dziecku, jego potrzebach i mo¿liwoœciach rozwojowych. Kiedy wokó³
DITERO zbierze siê wystarczaj¹ca liczba dzieci np.
potrzebuj¹cych konsultacji neurologa to
bêdzie nam ³atwiej sprowadziæ go do
Œwieradowa, ni¿ ka¿demu z osobna jeŸdziæ ponad sto kilometrów.
Czym jest integracja sensoryczna?
Wielu ludzi nie ma œwiadomoœci
tego, ¿e zachowanie tzw. „niegrzecznego
dziecka” ma swoj¹ przyczynê w braku
równowagi w jego uk³adzie nerwowym.
Rodzicom i nauczycielom ciê¿ko wyobraziæ sobie, ¿e nadpobudliwe dziecko nie
zmieni siê przez to, ¿e postawimy je do
k¹ta, albo zwiêkszymy mu kary za „przewinienia” – to nie usunie przyczyny.
Wspó³czesne dzieci, za ma³o siê ruszaj¹,
nie wychodz¹ na podwórko. Atrakcyjnoœæ ekranu
komputera i telewizora powoduje, ¿e maj¹ problemy z koncentracj¹, uczeniem siê czy nawet z opanowaniem swojego cia³a – lêk wysokoœci, problemy
z równowag¹, „obijanie siê” o meble, nerwowe reakcje na g³oœne dŸwiêki itp.
Integracja sensoryczna jest bardzo skuteczn¹
terapi¹ tego rodzaju problemów i co najwa¿niejsze pozwala dobraæ sposób pracy do indywidualnych
potrzeb ka¿dego pacjenta.
W pracowni sensorycznej dziecku dostarczane
s¹ ró¿ne bodŸce, maj¹ce za zadanie wprowadzenie
harmonii do cia³a i umys³u. Przyk³adowo, oprócz
tego, ¿e jest huœtane na ró¿ne sposoby, musi dodatkowo reagowaæ na dŸwiêki, nowe zapachy, kolorow¹
zabawkê. Skoncentrowane na utrzymaniu równowagi przestaje siê rozpraszaæ, zaczyna przyswajaæ nowe
umiejêtnoœci i wiedzê.
Po pierwszym miesi¹cu dzia³ania ju¿ wiem, ¿e
nasza inicjatywa jest bardzo potrzebna. Zachêcam
rodziców i nauczycieli do kontaktu telefonicznego
lub osobiste odwiedziny w naszej siedzibie.
www.ditero.pl; biuro@ditero.pl
tel. 502 099 194

„Odesz³aœ cicho, bez s³ów po¿egnania.
Tak jakbyœ nie chcia³a, swym odejœciem smuciæ ...
tak jakbyœ wierzy³a w godzinê rozstania,
¿e masz niebawem z dobr¹ wieœci¹ wróciæ”
Ks. J. Twardowski
Wszystkim, którzy uczestniczyli w uroczystoœci pogrzebowej
i ³¹cz¹ siê z nami w bólu po œmierci Ukochanej ¯ony i Mamy -

Œ.P. ILONY GROMADOWSKIEJ
- rodzinie, s¹siadom, bliskim i znajomym sk³adamy serdeczne podziêkowania.
Szczególnie dziêkujemy ks. proboszczowi Franciszkowi Molskiemu za wsparcie w czasie choroby, jak i podczas uroczystoœci pogrzebowej.
M¹dre i piêkne s³owa ksiêdza proboszcza s¹ dla nas otuch¹ i nadziej¹.
Serdeczne Bóg zap³aæ
Rodzina Gromadowskich

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

TrzeŸwoœæ - rodzina - bezpieczeñstwo - odblaski
Festyn integracyjno-profilaktyczny „ZarzeŸwy Umys³ – Postaw na Rodzichowaj TTrzeŸwy
nê”, który przy piêknej pogodzie zorganizowano 27 sierpnia staraniem Œwietlicy Œrodowiskowej UL, mia³ kilka ods³on kryj¹cych siê pod takimi has³ami jak: „Wêdruj
z odblaskiem – bezpiecznie do szko³y”, „Rowerowy tor przeszkód” „Bieg po zdrowie"
czy „Baby
„Baby,, babki, babeczki i mufinki".
Po zdrowie biegano alejkami parku po trasach
przygotowanych przez Jolantê Sergiejczuk i Ewê
Hofman oraz Damiana Chomiaka. Nagrody przyznawano w wielu kategoriach wiekowych, i tak wœród
przedszkolaków wygrali Micha³ Ró¿ycki i Joanna
Sabos, w kl. I-IV - Aleksander Przybysz i Natalia
Kotlarek, wœród gimnazjalistów - Szymon Chmielowiec, a seniorów - Ma³gorzata Dzik.
Nagrodami by³y wejœciówki na basen ufundowanie przez INTERFERIE Aquapark Sport Hotel oraz
vouchery do Izerskiego Centrum Soli SOLANA i do
krêgielni przygotowane przez Sebastiana Przybysza.
Do pokonania rowerowego toru przeszkód zg³osi³o siê ponad 40 osób, a jury w sk³adzie: Pawe³
Lech, Pawe³ Miko³ajczak, Tomasz Mitkiewicz i Dariusz D¹browski mierzy³o czas przejazdu, a nastêpnie wrêczy³o medale, nagrody ksi¹¿kowe i odblaski.
Uczestnicy wykazali siê doskona³ym przygotowaniem
technicznym i pokonywali trasê w œwietnym czasie,

Na zdjêciu obok Urszula Wyszomirska (z lewej) z pucharem za zwyciêskie wypieki (fot.
powy¿ej). Przy niej szefowa jury Wioletta
Urbañczyk.

zaœ zwyciêzcami zostali: w kategorii dzieci m³odszych
- Bruno Skrzyñski i Natalia Czerwiñska; wœród dzieci starszych - Jakub Olszewski, najlepszym gimnazjalist¹ okaza³ siê Damian Chomiak, a seniorem Stanis³aw £ojko. Tak¿e instruktorzy postanowili zmie-

Punkty kolporta¿u
NOTATNIKA ŒWIERADOWSKIEGO
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
papierniczy (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), 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).

Szymon Dworak z Ubocza (na rêkach), dla którego zbieraliœmy plastikowe nakrêtki.

rzyæ siê z tras¹, któr¹ sami przygotowali, a wygra³ nu. Na tej liœcie znalaz³y siê: Miejska Komisja RozPawe³ Lech.
wi¹zywania Problemów Alkoholowych, OSP w ŒwieV Otwarty Konkurs Kulinarny pt. „Baby, babki, radowie-Zdroju, INTERFERIE Aquapark Sport Hobabeczki i mufinki” o puchar Burmistrza Miasta tel, Izerskie Centrum Soli SOLANA, Zespó³ MuzyczŒwieradów-Zdrój zgromadzi³ mistrzynie wypieków, ny „Familia” z Mirska, pielêgniarki z Uzdrowiska
a jury, któremu przewodniczy³a Wioletta Urbañczyk, Œwieradów-Czerniawa, instruktorzy Wakacyjnej
oceni³o 10 ciast konkursowych i rozdzieli³o nagro- Szkó³ki Rowerowej, Katarzyna i Czes³aw Kaczmardy: I miejsce przypad³o Urszuli Wyszomirskiej za czykowie (Piekarnia „Górska”), Grzegorz Gliwa (In„Czerniawskie owieczki”, II - Katarzynie Matuszak za „Dobre babeczki”, III - El¿biecie Mitkiewicz za „Babkê mulatkê”, a IV - Annie Bobak za
„Izerskie owieczki”. Nie trzeba dodawaæ, ¿e przepyszne wypieki zosta³y natychmiast po degustacji
przez komisjê konkursow¹ z apetytem skonsumowane przez uczestników festynu.
W programie festynu znalaz³ siê
aerobik, który poprowadzi³a Nikoleta Dzier¿êga; Izabela Salawa zachêca³a do zbierania nakrêtek plastikowych dla ma³ego Szymona
z Ubocza; tajemniczy kucharz z OSP
przygotowa³ pyszn¹ grochówkê;
Agnieszka Fehring-Dworak prowa- Trójka mistrzów rowerowych (w œrodku - od lewej): Daniel
dzi³a zajêcia plastyczne; mi³e harMatelski, Bruno Skrzyñski, Aleksander Przybysz. Poni¿ej cerki s³u¿y³y pomoc¹ i organizouliczny areaobik pod „batut¹” Nikolety Dzier¿êgi.
wa³y zabawy; Tadeusz Aficki przygotowywa³ kie³baski z grilla; Ilona
Tomczyk serwowa³a kawê i herbatê;
zespó³ muzyczny FAMILIA z Mirska swoim œpiewem i gr¹ uatrakcyjni³ imprezê i sta³ siê magnesem
przyci¹gaj¹cym chêtnych do zabawy.
Organizatorzy festynu sk³adaj¹
serdeczne podziêkowania tym
wszystkim osobom i instytucjom,
które pomog³y przygotowaæ program, jak te¿ wspar³y i wspomog³y
jego realizacjê, a tak¿e nieprzebranej rzeszy wolontariuszy, którzy
poœwiêcili sobotnie popo³udnie, by
czynnie w³¹czyæ siê w usprawnienie przebiegu festy- stalacje Energetyczne), Magdalena Harbul (Rewir
Dzielnicowych Policji), Nikoleta Dzier¿êga (instruktor fitness), Iwona Korzeniowswka-Wojsa (radna
powiatowa), a ponadto Ilona Tomczyk, Tadeusz Aficki, ks. Franciszek Molski, Izabela i Piotr Salawa,
Jolanta Sergiejczuk, Ewa Hofman, Bogus³awa Franckiewicz, El¿bieta Mitkiewicz, Urszula Wyszomirska,
Wioletta Urbañczyk, Aleksandra Kasprzak, Monika
Ró¿alska, Stanis³aw £ojko, Gracjan Rejman, Bart³omiej Go³êbiowski i Damian Chomiak, wreszcie
nasze harcerki - Alicja Pó³torak, Anna Jab³onowska, Oliwia Olkowska oraz Agata Stonik.
Jeszcze raz im
wszystkim sk³adamy
podziêkowania za pomoc w organizacji imprezy promuj¹cej w³aœciwe zachowania, zdrowy i aktywny tryb ¿ycia
bez na³ogów i u¿ywek.

Takie zabawy zawsze sprawiaj¹ dzieciakom
mnóstwo frajdy i radoœci.

Jolanta Bobak
Teresa Fierkowicz
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WSZYSTKO
Wczoraj hotel - jutro apartamentowiec (porównanie) DLA WSZYSTKICH
Œwie¿e spojrzenie

Coraz czêœciej, gdy mowa jest o kolejnych inwestycjach
w Œwieradowie, s³yszy siê has³o „apartamentowiec”. Takie
apartamentowce ju¿ stoj¹ i dalej powstaj¹ przy ul. Cichej.
Kolejne buduj¹ siê przy ul. Zakopiañskiej, pod kolej¹ gondolow¹. Nastêpne inwestycje tego typu szykowane s¹ na
³¹kach przy ul. Sienkiewicza. Apartamentowiec ma stan¹æ
tak¿e w miejsce dawnego basenu przy ul. Nadbrze¿nej (na
by³ym „Rymerze”), a tak¿e na ³¹kach powy¿ej „Marzenia”
w ramach du¿ej inwestycji.
Czym s¹ apartamentowce w miejscowoœciach turystycznych? Tego typu inwestycje to budynki o charakterze mieszkaniowym, docelowo s³u¿¹ce obs³udze ruchu turystycznego. Inwestor na ogó³ sprzedaje poszczególne apartamenty
prywatnym nabywcom, które póŸniej zarabiaj¹ na siebie po-

przez wynajem lub s³u¿¹ jako „weekendowe mieszkanie”. Interesuj¹c siê szeroko rozumianym rozwojem turystyki,
a przede wszystkim efektami spo³ecznymi, jakie za sob¹ niesie, postanowi³em porównaæ efekty, jakie mo¿e przynieœæ rozwój apartamentowców, z dotychczas dominuj¹cymi inwestycjami hotelowymi. Trzeba dodaæ, ¿e na pocz¹tku efekty s¹
zbli¿one; dodatkowe œrodki dla bud¿etu gminy (sprzeda¿ dzia³ki) i zastrzyk finansowy dla bran¿y budowlanej. Uwa¿am, ¿e
jednak najwa¿niejsze s¹ efekty d³ugofalowe, które zamieœci³em w tabeli.
Jakie mo¿na wyci¹gn¹æ wnioski? Apartamentowiec
w porównaniu do hotelu, to maksymalizacja zysków inwestora, w znacznej mierze z pominiêciem lokalnej spo³ecznoœci. Zyskaæ mog¹ ewentualnie mali przedsiêbiorcy, ale w ogólnym rozrachunku niewiele.
Jakiœ czas temu postawi³em
tezê, ¿e rozwój ruchu turystycznego wed³ug obecnego
modelu coraz bardziej rozmija
siê z interesem œwieradowian.
To jakby kolejne potwierdzenie tej tezy. Uwa¿am, ¿e wejœcie naszej gminy w apartamentowce jest niepotrzebne,
powodowane b³êdnym przekonaniem, ¿e gdy siê buduje,
gdy powstaj¹ nowe du¿e
obiekty, oznacza to rozwój.
Bez g³êbszej refleksji nad tym,
kto na takim rozwoju zyskuje,
a kto docelowo straci. Dziœ
jest czas na rozwój ma³ych rodzinnych pensjonatów, pokoi
goœcinnych czy agroturystyki, jako uzupe³nienie dobrze
rozwiniêtej bazy hotelowej
w naszej gminie. To na tym
polu gmina powinna zacz¹æ
aktywnie dzia³aæ, sprawiaj¹c,
by jak najwiêcej pieniêdzy
przywo¿onych przez turystów zostawa³o w kieszeniach
mieszkañców.
Bartosz Kijewski

Pisaliœmy ju¿ kilkakrotnie, ¿e lokalna firma „Info-Tom”,
w³aœciciel miejskiej sieci internetowej „Œwiernet”, szykuje siê do rozprowadzenia œwiat³owodów w mieœcie, by podwy¿szyæ jakoœæ transmisji wymiany informacji.
I etap jest ju¿ za nami – u³o¿ono 2 km œwiat³owodu, do
którego podpiê³o siê nadleœnictwo, szko³a, biblioteka, systematycznie pod³¹czane s¹ bloki na os. Korczaka, a w kolejce
czeka ju¿ Urz¹d Miasta i Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej, a tak¿e Radio PLUS, które dziêki nowej technologii skróci³o o po³owê czas dotarcia sygna³u (stabilnego, dodajmy)
z nadajnika na Stogu Izerskim do odbiorcy.
Wnet kolejne pó³tora km œwiat³owodu g³ównego w górê
miasta i kilometr przy³¹czeniowego zepnie œwieradowskie
hotele (dziewiêæ ju¿ siê zdeklarowa³o), a wiosn¹ od os. Korczaka do dolnej stacji gondoli u³o¿ona zostanie nastêpna
nitka œwiat³owodu g³ównego o d³ugoœci 4.300 m.
W ostatnim czasie widoczna jest ekspansja Orange, której celem jest zapowiedŸ internetu o szybkoœci kilkuset MB,
ale ta kampania dotyczy du¿ych miast – na tym tle Œwieradów jest rodzynkiem wœród niewielkich miejscowoœci, poniewa¿ wielkomiejskie parametry i u nas staj¹ siê codziennoœci¹.
Niestety, ca³e przedsiêwziêcie napotka³o na nieoczekiwan¹
przeszkodê w postaci bardzo s³abej sieci kana³ów teletechnicznych (a na s³upach Orange nie pozwala wieszaæ œwiat³owodów) i to zmusi³o firmê do ich kopania we w³asnym zakresie – w sumie proces inwestycyjny wyd³u¿y³ siê i podro¿a³.
Ale i tak jest to gra warta œwieczki – uk³adany 72-w³óknowy
kabel pozwala docelowo pod³¹czyæ w mieœcie wszystkich do
wszystkiego, nawet do tych aplikacji, które dziœ dopiero raczkuj¹ lub nie wysz³y jeszcze z fazy eksperymentalnej. Na razie
– poza standardowym internetem – œwiat³owód ju¿ pozwala
poszerzyæ ofertê o telefon internetowy (tzw. VoIP - Voice over
Internet Protocol), a w niedalekiej przysz³oœci o pakiety telewizyjne.
Otwarte pozostaje ju¿ tylko pytanie o to, kiedy mo¿liwe
bêdzie pod³¹czenie do œwiat³owodu wspólnot mieszkaniowych i domów jednorodzinnych. Poniewa¿ ca³e inwestycja
finansowana jest ze œrodków w³asnych „Œwiernetu”, jego
szefowie zapewniaj¹, ¿e gdy tylko wzrosn¹ wp³ywy ze „œwiat³owodowego” abonamentu, rozpocznie siê systematyczne
pod³¹czanie pojedynczych odbiorców.
A co z Czerniaw¹? Okazuje siê – te¿ jest w planie, ale
dopiero wówczas, gdy miasto zbuduje wie¿ê widokow¹ na
M³ynicy lub wczeœniej - gdy powstanie centrum rowerowe
na dawnym parkingu gondoli. (aka)

Mamy dopiero nieco ponad 200 apartamentowców,
a potrzebujemy ich co najmniej kilkanaœcie razy wiêcej
Chcê siê odnieœæ do wypowiedzi radnego Bartosza
Kijewskiego, który próbuje udowodniæ, ¿e apartamentowce s¹ w Œwieradowie niepotrzebne. Co gorsza, wypowiedŸ radnego to stanowisko wybitnie subiektywne,
poparte domys³ami i oglêdnym pojêciem o rynku turystycznym. Przede wszystkim b³êdem jest porównywanie apartamentów z hotelami, poniewa¿ ich charakter
i oferta s¹ diametralnie ró¿ne. Hotel to ponadprzeciêtna
oferta nie tylko noclegu, ale równie¿ dostêp do basenu,
bazy zabiegowej i SPA, pe³nego wy¿ywienia, drink baru,
strefy fitness, zajêcia dla rodzin z dzieæmi, zorganizowane wycieczki i wiele innych.
Natomiast apartament to tylko nocleg i nic wiêcej.
Ma³o tego, goœcie apartamentów bardzo czêsto korzystaj¹ z oferty hoteli. Najlepszym przyk³adem jest aquapark przy Malachicie, który odwiedza bardzo du¿o goœci z zewn¹trz i zapewne s¹ to równie¿ goœcie kwater
prywatnych i apartamentów.
Potrzebujemy apartamentów z wielu wzglêdów. Najpierw trzeba pozyskaæ do miasta inwestora, co nie jest
³atwe. Miasto musi mieæ opiniê dobrego miejsca do inwestycji. Decyzjê inwestorów poprzedzaj¹ badania naszego rynku wykonywane przez specjalistów z bran¿y
nieruchomoœci, którzy czêsto pytaj¹ nas o rozwój miasta i kierunki dzia³ania. Proszê zauwa¿yæ, ¿e apartamenty w mieœcie pojawi³y siê dwa lata temu,
a w Szklarskiej Porêbie i Karpaczu s¹ budowane od kilkunastu
lat. Wczeœniej nie byliœmy tak
atrakcyjni inwestycyjnie jak teraz.
Inwestor/deweloper musi na-
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byæ dzia³kê od naszego mieszkañca, czyli niema³e pieni¹dze za grunt zostaj¹ u nas. Nastêpnie lokalne biura
projektowe rysuj¹ projekty budynków i sieci. Deweloper
do budowy budynku zatrudnia lokalne firmy budowlane,
które z kolei zatrudniaj¹ miejscowych pracowników. Inwestor wiele materia³ów budowlanych zakupuje w jak
najbli¿szej okolicy w lokalnych firmach, np. beton, stal
zbrojeniowa, kruszywa kamienne, itp. Te firmy te¿ zatrudniaj¹ pracowników.
Deweloper musi pozyskaæ kupców. To nie jest ³atwe
zadanie, bo konkurencja jest ogromna i ka¿da miejscowoœæ turystyczna oferuje kupno mieszkania. Cena
mieszkania zaczyna siê od 200 tys. z³ w górê. Mieszkania przeznaczone do sprzeda¿y s¹ w stanie tzw. deweloperskim, czyli do wykoñczenia. I nie dziwi fakt, ¿e
w mieœcie jest ponadprzeciêtnie du¿o firm budowlanych
wykoñczeniowych, które równie¿ zatrudniaj¹ pracowników budowlanych.
Jeœli ktoœ zakupuje apartament na wynajem, musi
uwzglêdniaæ rachunek ekonomiczny. Najczêœciej oczekiwany czas zwrotu takiej inwestycji to maksymalnie
15 lat. Czyli zakup mieszkania za ok. 230 tys. z³ (plus
ok. 70 tys. z³ na wykoñczenie i kilka remontów w tym
czasie za 20 tys. z³) powinien siê zwróciæ po tym okresie.
W Œwieradowie mo¿na wynaj¹æ apartament od 120
z³ za noc dla 2 osób, za kolejne osoby trzeba dop³acaæ.
Goœcie apartamentów wydaj¹ znacznie wiêcej pieniêdzy w mieœcie ni¿ goœcie hotelowi, poniewa¿ hotelarz
robi wiele, aby jego goœcie zostawili jak najwiêcej pieniêdzy w hotelu. St¹d bierze siê problem wyludnionego
deptaka miejskiego po godz. 1700.

Potrzebujemy ok. 2,5 tys. apartamentów w perspektywie 7 lat, a obecnie mamy wybudowanych ponad 200
nowych mieszkañ, z których czêœæ jest zarejestrowana
pod dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹. Apartamentowce to równie¿ miejsca pracy i dochody do bud¿etu gminy z tytu³u
podatków od nieruchomoœci i op³at za wodê, œcieki,
œmieci. Z perspektywy Urzêdu Miasta mamy znacznie
wiêkszy problem z apartamentami, które powstaj¹
w prywatnych domach i w ¿aden sposób nie s¹ rejestrowane. W³aœciciele apartamentów w du¿ych budynkach
oddaj¹ je w zarz¹dzanie wyspecjalizowanym firmom,
które z kolei prowadz¹ ca³y marketing zwi¹zany z wynajmem i które p³ac¹ podatki dotycz¹ce dzia³alnoœci
gospodarczej.
Nie trzeba siê baæ apartamentów, to nie s¹ wbrew
pozorom tanie noclegi konkuruj¹ce z naszymi kwaterami prywatnymi. Apartament zostanie u nas i bêdzie generowa³ pieni¹dze i pracê. Wed³ug moich obliczeñ,
uwzglêdniaj¹cych równie¿ szar¹ strefê, z któr¹ walczymy, wynika ¿e ka¿dy turysta dziennie daje dochód do
bud¿etu gminy ok. 3 z³ tylko z tytu³u op³at lokalnych.
Przy docelowej liczbie 2.500 apartamentów dochody
gminy w skali roku wzrosn¹ o ponad 2 mln z³. Ci sami
turyœci zostawi¹ na mieœcie minimum 30 mln z³ i te
pieni¹dze trafi¹ do naszych miejscowych przedsiêbiorców. To daje pracê i wp³ywa na rozwój miasta. Jeœli
przeœpimy nasz¹ szansê, drugiej okazji nie bêdzie. Jest
u nas miejsce i na nowe hotele, i na apartamenty, a tym
bardziej na rodzinne pensjonaty. Niestety, szczere chêci to za ma³o, trzeba mieæ pieni¹dze na inwestycje - tak
dzia³a gospodarka wolnorynkowa.
Roland Marciniak

NOWE INWESTYCJE DROGOWE
UL. STRA¯ACKA
Na ukoñczeniu jest remont odcinka ulicy Stra¿ackiej.
W ramach tej inwestycji przybêdzie kilkadziesi¹t nowych miejsc parkingowych. Aby przeprowadziæ roboty, konieczne by³o wydzier¿awienie
gruntu pod drog¹ od Lasów Pañstwowych.
Zakres tej inwestycji obejmuje wykonanie chodnika, zatoczki parkingowej i dwukierunkowego pasa jezdnego. Koszt tego fragmentu to
wydatek 300 tys. z³, w tym jest 80-proc. dofinansowanie z Ministerstwa
Administracji i Cyfryzacji. Pozostaje nam do wykonania ostatni 150metrowy odcinek do dolnej stacji kolei gondolowej. Z nadleœnictwem
mamy podpisan¹ umowê na dzier¿awê tego fragmentu drogi. Niestety,
do remontu tego odcinka nie uda nam siê obecnie uzyskaæ dofinansowania. Nie mo¿emy go te¿ sfinansowaæ z w³asnych œrodków, poniewa¿
s¹ one zaanga¿owane w inne inwestycje drogowe. Na dokoñczenie potrzebujemy kolejne 300 tys. z³. Jeœli nie w tym, to w przysz³ym roku
bêdziemy zabiegaæ o dotacjê na dokoñczenie remontu.
To jest wa¿na inwestycja drogowa, poniewa¿ w tej czêœci miasta,
z uwagi na gondolê, panuje du¿y ruch samochodów. Dodatkowo w tym
miejscu bêdzie budowane centrum rowerowe do singletracków i z tego
miejsca bêd¹ siê rozchodziæ wszystkie drogi dojazdowe do œcie¿ek.
W najbli¿szych dwóch latach powinniœmy wybudowaæ kolejne 30 km
nowych œcie¿ek rowerowych, które bêd¹ skomunikowane z placem przy
ulicy Stra¿ackiej. Dodatkowo ruch turystów zwiêkszy wie¿a widokowa
na M³ynicy, na któr¹ mamy ju¿ pozwolenie na budowê i z³o¿ony wniosek o dotacjê z funduszy unijnych.
Równie¿ w ci¹gu 2 lat przy kolei gondolowej przybêdzie kilka nowych tras zjazdowych, tym samym wiêcej turystów. Z moich szacunków
wynika, ¿e w okolicy gondoli potrzebujemy docelowo nieco ponad
tysi¹c miejsc parkingowych.

UL. SOWIA
To kolejna remontowana droga o d³ugoœci 220 m, a któr¹ uda³o siê
pozyskaæ ponad 80-procentowe dofinansowanie z ministerstwa. Dziœ
ulica ta jest poln¹ nieutwardzon¹ drog¹, która jest trudno przejezdna
dla mieszkañców i s³u¿b komunalnych, szczególnie w zimie. Koszt remontu to ponad 200 tys. z³. Og³osiliœmy przetarg na wy³onienie wykonawcy i mam nadziejê, ¿e otrzymamy oferty, na które bêdzie staæ gminê.

UL. MYŒLIWSKA
W zesz³ym roku wyremontowaliœmy odcinek ul. Myœliwskiej
(z ministerialn¹ dotacj¹). W tym roku z uwagi na dobr¹ wspó³pracê
z Nadleœnictwem uda nam siê przeprowadziæ remont tej ulicy na d³ugoœci prawie 500 m. Koszt to ponad 300 tys. z³, z czego Lasy Pañstwowe
dadz¹ po³owê, a drug¹ po³owê do³o¿ymy z bud¿etu. Pozostanie do
wyremontowania kolejne 0,5 km km i jeœli tylko uda siê uzyskaæ dobre
oferty wykonawców w przetargu, ruszymy z robotami, ale dopiero
w przysz³ym roku.

POZOSTA£E ULICE

Mamy jeszcze kilka odcinków dróg kwalifikuj¹cych siê do ma³ych
remontów. Na ulicy Rolniczej (od Lwóweckiej) wykonamy now¹ nawierzchniê t³uczniow¹, na ulicy Zródlanej - dojazd do „Izerskiej Chaty”
i hotelu „Era”, gdzie u³o¿ymy 60 m nowej nawierzchni asfaltowej, na
ulicy Jaskó³czej wykonamy kilkadziesi¹t metrów podobnej nawierzchni, a na odcinku ulicy Chrobrego, gdzie brak dojazdu do budowy
nowego domu, wykonamy nawierzchniê t³uczniow¹.

KOMUNIKACJA MIEJSKA
W zesz³ym tygodniu radni w czeskim Nowym Mieœcie podjêli uchwa³ê o przyst¹pieniu do wspólnego projektu miêdzynarodowej komuni-

Na bie¿¹co

kacji miejskiej. Na wrzeœniowej sesji podobn¹ uchwa³ê podejm¹ nasi
radni. I jeœli nie wynikn¹ inne problemy, za kilka tygodni pojedziemy
naszym autobusem miejskim do Czechów. W pierwszym etapie po³¹czenia bêd¹ tylko w sobotê i niedzielê. Kursy autobusów bêd¹ uwzglêdniaæ rozk³ad jazdy czeskich poci¹gów z Nowego Miasta przez Frydlant,
Liberec i Harrachov do Szklarskiej Porêby. To dla nas bêdzie du¿e
wydarzenie turystyczne, a za rok ta komunikacyjna pêtla stanie siê
atrakcj¹ dla tysiêcy turystów. W koñcu dziêki komunikacji miejskiej
uda siê uruchomiæ projekt turystyczny na skalê europejsk¹.
Bêdê namawia³ samorz¹d Mirska do wiêkszego udzia³u w tym
projekcie. Postaram siê byæ na sesji Rady MIejskiej Gminy Mirsk
i przedstawiê koncepcjê uruchomienia komunikacji miejskiej miêdzy
naszymi miastami. Wszyscy na tym skorzystaj¹, przede wszystkim mieszkañcy obu gmin.

NADCHODZI CZAS
SUKCESÓW I CZAS PORA¯EK
Mniej wiêcej od tego paŸdziernika zaczn¹ nap³ywaæ informacje
o rozstrzygniêciach w unijnych funduszach. Oczywiœcie, chêtnych jest
wiêcej ni¿ pieniêdzy, dlatego trzeba byæ przygotowanym na pora¿ki.
W poprzednim programowaniu unijnym 2007-2013 pozyskaliœmy
kilkadziesi¹t milionów z³otych na nasze inwestycje. W tym programowaniu 2014-2020 z³o¿yliœmy wnioski opiewaj¹ce na ponad 37 mln z³.
Przygotowaliœmy bud¿et do du¿ych inwestycji miejskich. Sp³aciliœmy
znaczn¹ czêœæ zad³u¿enia bud¿etu gminy. Na koniec 2014 roku nasze
zad³u¿enie wed³ug starych wskaŸników wynosi³o prawie 80 proc., a na
koniec tego roku wyniesie oko³o 47 proc. Podobnie bêdzie w tym
programowaniu. Bêdziemy musieli zaci¹gaæ kredyty na wk³ad w³asny
do dotacji unijnej. Nie ma innego wyjœcia, skoro Unia daje procentow¹ dotacjê do wk³adu w³asnego.
Oczywiœcie, nasze zad³u¿enie jest na okres nie d³u¿szy ni¿ 10 lat.
Taki krótki okres sp³aty kredytów, z jednej strony, to wysokie roczne
sp³aty, ale z drugiej, to bezpieczeñstwo finansowe bud¿etu gminy
w sytuacji, gdyby pojawi³ siê du¿y nieprzewidziany wydatek; wówczas
istnieje mo¿liwoœæ wyd³u¿enia sp³aty kredytów. Takie zabezpieczenie
jest konieczne przy bud¿ecie nastawionym na inwestycje. Œrodki unijne dla Polski na lata 2014-2020 to ostatnie tak du¿e pieni¹dze na

rozwój infrastruktury. To tak¿e szansa dla ma³ych miast, które wiedz¹,
jaki chc¹ osi¹gn¹æ efekt po tym programie unijnym.
Œwieradów to miasto wyspecjalizowane w obs³udze ruchu kuracyjnego i turystycznego i pod takim k¹tem powinniœmy uk³adaæ gminne inwestycje. O ile w finansowaniu inwestycji turystycznych mamy
du¿e sukcesy, to w sferze uzdrowiskowej, niestety, uda³o siê tylko kilka
przedsiêwziêæ: parki zdrojowe, deptak zdrojowy i Ÿróde³ka wody mineralnej. To zbyt ma³o, aby rywalizowaæ z europejskimi kurortami.
Moim zdaniem, wszechstronne zastosowanie naszych kopalin leczniczych mo¿e podnieœæ ofertê uzdrowiskow¹ Œwieradowa-Zdroju. S¹dzê, ¿e mamy ogromny potencja³ jako uzdrowisko, ale wspólnie ze
spó³k¹ uzdrowiskow¹ nie potrafimy optymalnie tego wykorzystaæ. Za
ma³o inwestycji! Przygotowanie finansowe do projektów unijnych to
najwa¿niejsza czêœæ procesu inwestycyjnego. Ale bardzo istotna jest
czêœæ organizacyjna i kadrowa. Kluczowym elementem ca³ego procesu
jest Rada Miasta. Jeœli w samorz¹dzie zarysuje siê rozrzut opinii
w kwestii kierunków rozwoju miasta, bêdziemy siê cofaæ w rozwoju.
Radni s¹ na pocz¹tku procesu inwestycyjnego i to oni gremialnie
daj¹ akceptacjê (b¹dŸ nie) na poszczególne inwestycje. W naszej radzie
jest na szczêœcie tylko kilku radnych, którzy chc¹ zrobiæ ze Œwieradowa
sentymentalny skansen. S¹dzê, ¿e nie têdy droga, ale wybór wizji rozwoju miasta znajduje siê w rêkach mieszkañców.
Ca³y proces inwestycyjny prowadz¹ pracownicy gminy. Mamy wielu kompetentnych fachowców, którzy nie boj¹ siê wyzwañ i sprawnie
realizuj¹ zadania, ale mamy te¿ takich, którzy nie do koñca uto¿samiaj¹
siê z potrzebami mieszkañców, dla których pracuj¹. Nasz zespó³ sprawnie dzia³a i dlatego jesteœmy w trzydziestce polskich gmin, które najwiêcej pozyska³y œrodków unijnych w poprzednim programowaniu
w przeliczeniu na mieszkañca. Z³o¿ymy jeszcze kilka wniosków do funduszy unijnych do koñca 2020 r. Teraz czekamy na rozstrzygniêcia
obecnych naborów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Dolnego Œl¹ska na lata 2014-2020. A nasze projekty to:
1. Budowa nowego przedszkola miejskiego za ponad 9 mln z³;
2. Rewitalizacja dworca kolejowego za prawie 4 mln z³;
3. Rozbudowa oczyszczalni œcieków w Œwieradowie o wartoœci
ponad 7 mln z³;
4. Budowa kanalizacji i wodoci¹gu wzd³u¿ ul. Nadbrze¿nej za ponad 3 mln z³;
5. Zakup taboru autobusowego za ponad 1,5 mln z³;
6. Rozbudowa szko³y w Œwieradowie za ponad 2 mln z³;
7. Rozbudowa szko³y w Czerniawie za podobn¹ kwotê;
8. Cyfryzacja Urzêdu Miasta i e-us³ugi dla mieszkañców, na co
potrzeba ponad 0,5 mln z³;
9. Wie¿a widokowa na M³ynicy za 1,6 mln z³;
10. Rozbudowa Izerskiej £¹ki - ogród za prawie 1 mln z³.
W trakcie sk³adania mamy wnioski na rewitalizacjê wspólnot mieszkaniowych za ponad 3 mln i kilka innych. Niestety, sytuacja bêdzie siê
dynamicznie zmieniaæ w zale¿noœci od tego, na co otrzymamy dotacjê
zewnêtrzn¹. Jeœli nie uzyskamy dofinansowania na jakieœ zadanie, bêdziemy siê staraæ pozyskaæ œrodki z innych Ÿróde³ ni¿ fundusze unijne.
Na bie¿¹co bêdê informowa³ o sukcesach, i - niestety - tak¿e o nieuchronnych pora¿kach.

JARMARKI ŒWIERADOWSKIE
Na zdjêciach (u do³u z lewej) prezentujemy nasze œwieradowskie
domki jarmarczne. Szeœæ jest ju¿ gotowych, czekamy na pozosta³e
cztery. Koszt wykonania 10 domków przez pracowniê Macieja Wokana
ze Szklarskiej Porêby wynosi 70 tys. z³ brutto. Domki s¹ na stalowej
ramie, aby mo¿na by³o je bez uszkodzeñ transportowaæ widlakiem.
S¹dzê, ¿e istnieje du¿e zapotrzebowanie na oryginalne tematycznie
jarmarki, a domki po raz pierwszy planujemy ustawiæ na deptaku
w okresie œwi¹teczno-noworocznym. Wczeœniej zorganizujemy spotkanie handlowców w celu omówienia wspólnej organizacji takiego jarmarku, z opraw¹ muzyczn¹ i teatraln¹ w³¹cznie. Do wspó³pracy zaprosimy równie¿ naszych lokalnych
twórców, a celem spotkania bêdzie
wspólne, mam nadziejê, ustalenie
listy wystawianych produktów lokalnych - w zale¿noœci od pory roku.
Wa¿ne jest równie¿, aby wystawcy
nie byli konkurencj¹ dla naszych
handlowców.
S¹dzê, ¿e bêdzie to ciekawe wydarzenie w kalendarzu imprez miejskich.
Roland Marciniak
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Wysokie wymogi
dla niskiej emisji

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).

Zespó³ ds. wdra¿ania Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Miejskiej Œwieradów-Zdrój rozpocz¹³ pracê, rozpatruj¹c
w pierwszej kolejnoœci wnioski mieszkañców
planuj¹cych wymianê kot³ów wêglowych na
kot³y gazowe.
Po og³oszeniu programu do Urzêdu Miasta wp³ynê³o 38 ankiet, a w œlad za nimi mieszkañcy z³o¿yli 29 wniosków, które zak³ada³y
wymianê pieców wêglowych na kot³y gazowe (6 szt.), pieca wêglowego na elektryczny
(1), elektrycznego na gazowy (1) i tradycyjnych pieców wêglowych na piece wêglowe
retortowe.
Jako pierwszy zrealizowano wniosek
mieszkanki Czerniawy, która z kilkutysiêczn¹
dotacj¹ gminn¹ zamontowa³a kocio³ gazowy
firmy TERMET (na zdjêciach poni¿ej).
W tym roku mo¿liwe jest dofinansowanie
5-8 wniosków.
Dokonano te¿ pierwszej weryfikacji wniosków pod k¹tem zachowania wymogów Statutu Uzdrowiska - w strefie ochronnej „A” od
1 stycznia 2012 r. stosowanie pieców sta³opalnych jest zabronione. Wprowadza siê nakaz stosowania pieców
opalanych gazem, ogrzewania
elektrycznego lub opartego na
odnawialnych Ÿród³ach energii.
Opr. Joanna Szczekulska

Harmonogram odbioru odpadów

wrzesieñ/paŸdziernik 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)

POPIÓ£

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

PAPIER I TEKTURA,
TWORZYWA SZTUCZNE,
MET
AL ORAZ OP
AKOW
ANIA
METAL
OPAKOW
AKOWANIA
WIELOMA
TERIA£OWE
WIELOMATERIA£OWE
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Akcja edukacyjna Ministerstwa Finansów, która zachêca do
brania i wydawania paragonów fiskalnych, zosta³a przed³u¿ona
o 6 miesiêcy i potrwa do 31 marca 2017 r. To efekt du¿ego zainteresowania loteri¹ i pozytywnych
zmian w postawach Polaków, którzy coraz czêœciej pamiêtaj¹
o znaczeniu paragonów podczas
zakupu towarów i us³ug.
Do koñca sierpnia br. uczestnicy loterii zarejestrowali blisko 107
milionów paragonów, a 12 wrzeœnia
przekazano ju¿ dziesi¹tego opla.
W Loterii mo¿e wzi¹æ udzia³ ka¿-

Rozmach na ul. Stra¿ackiej
Ma

dy paragon fiskalny wystawiony na
kwotê minimum 10 z³. Uczestnikami loterii mog¹ byæ osoby, które
ukoñczy³y 18 lat i zarejestruj¹ paragon na www.loteriaparagonowa.gov.pl (link otwiera nowe okno
w innym serwisie).

Projekt pod nazw¹ Lokalny Program Rewitalizacji
dla Gminy Miejskiej Œwieradów-Zdrój

w ramach projektu
„Przygotowanie programów rewitalizacji
na terenie Województwa Dolnoœl¹skiego”,
wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej,
Funduszu Spójnoœci w ramach Programu
Operacyjnego „Pomoc Techniczna 2014-2020”
Informujemy, ¿e w Biuletynie Informacji Publicznej Urzêdu Miasta zosta³ umieszczony projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji
dla Gminy Miejskiej Œwieradów-Zdrój na lata 2016-2023, w celu konsultacji spo³ecznych. Poni¿ej link do strony

http://bip.umswieradowzdroj.nv.pl/Article/id,1312.html
Do 16 wrzeœnia br. mo¿na by³o wnosiæ uwagi.
W Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Œwieradów-Zdrój na lata 2016-2023 zosta³y wyznaczone obszary zdegradowane i obszary objête rewitalizacj¹, które cechuj¹ siê najwiêkszym poziomem niekorzystnych zjawisk w ujêciu spo³ecznym, przestrzennym i gospodarczym.
Do obszarów rewitalizowanych zaliczono:
Obszar ul. 11 Listopada” – obszar rewitalizowany nr 1;
Obszar „Centrum Œwieradowa-Zdroju” – nr 2;
Obszar „Centrum Czerniawy-Zdrój” – nr 3.
Lokalny Program Rewitalizacji okreœla cel g³ówny i cele strategiczne rewitalizowanych obszarów Gminy Miejskiej Œwieradów-Zdrój
oraz zaplanowane kierunki dzia³añ – planowane do realizacji g³ówne projekty rewitalizacyjne.

Odbudowa nawierzchni drogi
wraz z systemem odwodnienia ul.
Stra¿ackiej (km 0+420 – 0+640)
[powódŸ sierpieñ 2011 r.] - to zadanie dofinansowane jest ze œrodków MSWiA pochodz¹cych z rezerwy celowej bud¿etu pañstwa.
Ca³kowita wartoœæ robót wynosi
321.508,05 z³, w tym kwota dotacji
w wys. 80 proc. - 257.206 z³. Reszta, czyli 64.302,05 z³, to 20-procentowy wk³ad w³asny gminy.
Zadanie realizowane jest przez
Konsorcjum firm: Przedsiêbiorstwo
Us³ugowo-Produkcyjne i Handlowe„COM-D” Sp. z o.o. z Jeleniej
Góry (Lider Konsorcjum) oraz
Przedsiêbiorstwo Produkcyjno
Rolne „Sady Dolne” Sp. z o.o.
z Sadów Dolnych (Partner).
14 czerwca br. gmina przekaza³a
wykonawcy plac budowy w celu
wykonania prac okreœlonych
umow¹, która przewiduje zakoñczenie robót do koñca wrzeœnia.
Zakres rzeczowy zadania obejmuje odbudowê nawierzchni drogi
o d³ugoœci 220 metrów bie¿¹cych
i powierzchni 1.945 m2 polegaj¹c¹
na wykonaniu nak³adki na istniej¹c¹ nawierzchniê ze wzmocnieniem
uszkodzonej nawierzchni kompozy-

UWAGA!
21 wrzeœnia br. (œroda)
o godz. 1600 w sali konferencyjnej Urzêdu Miasta,
pokój 24A (II piêtro), odbêdzie siê spotkanie informacyjne dotycz¹ce projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji, na które
serdecznie zapraszamy zainteresowanych t¹ problematyk¹ mieszkañców.

tem siatki i w³ókniny do zbrojenia
nawierzchni bitumicznych. Jezdnia
bêdzie ograniczona krawê¿nikiem
drogowym 15/30/100 cm bez œciêcia, zatopionym do projektowanego poziomu nawierzchni jezdni. Dodatkowo projekt przewiduje dobudowê pasa szerokoœci 2 m (co widaæ na zdjêciu) o nawierzchni z betonu asfaltowego, s³u¿¹cego do
sk³adowania œniegu. Rozwi¹zanie
takie umo¿liwia sprawniejsze odprowadzanie wody z roztopionego
œniegu, co wyklucza rozsadzanie
konstrukcji wskutek rozmarzania
i zamarzania wody przesi¹kaj¹cej

pod konstrukcjê. Ponadto pas
w okresie letnim s³u¿yæ mo¿e jako
ci¹g pieszy lub rowerowy.
W zakresie odprowadzenia wód
opadowych odbudowa polega na
wykonaniu dodatkowych œcieków
z kostki brukowej kamiennej odprowadzaj¹cymi wodê do rowu,
oczyszczeniu i ponownym uformowaniu rowów odwadniaj¹cych oraz
wymianie istniej¹cych przepustów
pod drog¹. Tak wykonana odbudowa zapewni zabezpieczenie jezdni
przed kolejnymi nawalnymi opadami deszczu.
Wojciech Cielecki

10 sierpnia gmina uniewa¿ni³a
przetarg na zadanie pn. Przebudowa placu zabaw przy ulicy Bocznej, poniewa¿ mia³a na ten cel 30
tys. z³, a najkorzystniejsza oferta
opiewa³a na ponad 31 tys. z³.
Tego samego dnia przetarg
og³oszno ponownie, a tydzieñ póŸniej dokonano otwarcia ofert nades³anych przez firmy: FreeKids s.c.
A. G¹siorek, Z. Andruszewski
z Trzêsowic (29.805,63 z³); Croquet
Sp. z o.o. z Mirkowa (31.874,84 z³);
FIOR Sp. z o.o. z Wroc³awia
(37.821,33 z³); Saternus Service Sp.
z o.o., s.k. z Chorzowa (39.522,36 z³)
Zadanie powierzono firmie FreeKids, która na realizacjê zamówienia ma czas do koñca wrzeœnia.
1 wrzeœnia og³oszono przetarg
na „Remont dróg gminnych poprzez realizacjê ni¿ej wymienionych zadañ:
 remont drogi gminnej stanowi¹cej ul. Chrobrego oznaczonej geodezyjnie jako dzia³ki nr 15,
am. 14, obr. VI i 8, am. 10, obr. VI;
 remont drogi gminnej stanowi¹cej ul. Rolnicz¹;
 remont drogi gminnej stanowi¹cej ul. Jaskó³cz¹;
 remont drogi gminnej stanowi¹cej dzia³kê nr 8, am. 3, obr.
IV (dojazd do Izerskiej Chaty).
do 16 IX, 285927.69
9 wrzeœnia gmina og³osi³a przetarg na „Odbudowê nawierzchni

drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Sowiej (km 0+000 – 0+225)
[powódŸ sierpieñ 2010 r.]”
12 wrzeœnia og³oszono przetarg na „Zakup 500 ton piasku do
zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2016/2017 na potrzeby Gminy Miejskiej Œwieradów-Zdrój wraz z transportem”.
15 wrzeœnia og³oszono przetarg na wykonanie „Czesko-polskich œcie¿ek pod Smrkiem w Górach Izerskich - 2 etap”, z terminem sk³adania ofert 30 wrzeœnia.
Wy³oniony wykonawca po
podpisaniu umowy bêdzie zobowi¹zany do zbudowania w terminie
do koñca listopada br. singltreków
o d³ugoœci 2.600 m i szerokoœci 1 m.
Warto nadmieniæ, ¿e po nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych wszyscy wykonawcy zobowi¹zani s¹ zatrudniaæ pracowników w oparciu o umowê o pracê
i fakt ten wiarygodnie udokumnetowaæ zamiawj¹cemu.
(opr. aka)
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Jest co czytaæ
Dziêki dotacji w wysokoœci 8.100 z³ i realizacji Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa bêdzie co czytaæ w jesienno–
zimowe wieczory.
Jesteœmy jeszcze w trakcie zakupów ksi¹¿ek, które powinny zainteresowaæ czytelników od lat 2 do 102, od sprawdzonych oficyn, jak np. Wydawnictwo Literatura i Akapit Press, znanych z wypuszczania na rynek
znakomitych tytu³ów dla dzieci i m³odzie¿y,
autorstwa takich pisarzy, jak Joanna Papuziñska, Micha³ Rusinek, Pawe³ Berêsewicz
czy Grzegorz Kasdepke. Z kolei doros³ych
uciesz¹ nowoœci wydawnictwa Prószyñski
i S-ka, m.in. nowa powieœæ autorki bestsellerów, nazywanej królow¹ suspensu, Mary Higgins Clark; kontynuacja losów potomków
krakowskiego aptekarza z ulicy Grodzkiej (tym
razem historia Matyldy, córki Wiktorii); kolejny tom sagi kryminalnej K. Puzyñskiej
o policjantach z Lipowa (w „£askunie” zastanawiamy siê, czy aspirant Daniel Podgórski jest morderc¹).
Czytelników pytamy, jakie ksi¹¿ki najchêtniej widzieliby na pó³kach, i wed³ug ich
¿yczeñ nabywamy krymina³y, romanse, biografie; oczywiœcie, g³ównie nowoœci. Cieszy
nas, ¿e pytaj¹ o polskich autorów,
Wystarczy wypo¿yczyæ i rozczytaæ siê
w jesienne wieczory. (KP)

Od 1 wrzeœnia wystartowa³ projekt „Kultura na Widoku", daj¹cy dostêp do 1000 utworów cyfrowej wersji - ksi¹¿ek, filmów, muzyki, gier.
Izerka ju¿ po raz drugi uczestniczy w tym
multimedialnym projekcie, s¹ dostêpne plakaty, z których za pomoc¹ linków i kodów QR
w prosty sposób bêdzie mo¿na do 9 paŸdziernika pobraæ ze strony kulturanawidoku.pl na telefon i inne urz¹dzenia mobilne - wybrane utwory, bezp³atne lub w bardzo niskiej
cenie.
Wed³ug organizatorów, sercem projektu
jest strona internetowa. Wszyscy s¹ równi,
gdy¿ bez wzglêdu na miejsce zamieszkania
maj¹ mo¿liwoœæ skorzystania z bogatej oferty kulturalnej.
Warto zagl¹daæ na tê stronê, gdy¿ Fundacja Legalna Kultura za pomoc¹ projektu pokazuje w praktyce, ¿e kultura mo¿e pochodziæ z legalnych Ÿróde³ i jest dostêpna na wyci¹gniêcie rêki.

3 wrzeœnia - Narodowe Czytanie
IZERKA ju¿ po
raz drugi zg³osi³a
chêæ uczestnictwa w Narodowym
Czytaniu; z tej
okazji dosta³yœmy
okolicznoœciow¹
pieczêæ, któr¹
mo¿- na by³o
ostemplowaæ
ksi¹¿kê, by³a równie¿ pokonkursowa wystawa pn.
„Zrób zdjêcie z
Sienkiewiczem”.
Zaproszenie do czytania przyjê³a radna Janina Czapliñska, a wpadaj¹cy
do nas czytelnicy mogli siêgn¹æ po wy³o¿one „Quo Vadis” lub te¿ zapoznaæ
siê z adaptacj¹ stworzon¹ specjalnie na tê okazjê przez Tomasza Burka krytyka literackiego, eseistê, literaturoznawcê.
Zachêcamy do obejrzenia wystawy poœwiêcon¹ temu wydarzeniu.

27 wrzeœnia
o godz. 1530
serdecznie
zapraszamy
do Izerki
na XXXI spotkanie
z cyklu „Dobra
ksi¹¿ka i kawa”.
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Naszym goœciem po raz trzydziesty bêdzie Magdalena Olszewska, t³umaczka i lokalna
tropicielka ciekawostek, tajemnic i historii Bad Flinsberg, która zaproponowa³a temat „Œwieradów-Zdrój niejedno ma imiê,
czyli wszystko o dawnych nazwach miast”

Najwa¿niejszy pierwszy krok
Wiele przyczyn siê z³o¿y³o na powstanie
klubu, który w pierwszej ods³onie mia³ siê
nazywaæ Izerski Klub Seniora; nazwê tê
zmieniliœmy ju¿ po pierwszych wyk³adach,
które siê odby³y 8 paŸdziernika ub. roku.
By³o nas trzy, ka¿da w innym wieku,
a po³¹czy³a nas kreatywnoœæ, chêæ dzia³ania
dla dobra spo³ecznoœci lokalnej oraz d¹¿enie
do integracji miêdzypokoleniowej i pokazanie, ¿e wiek dojrza³y nie oznacza biernoœci,
wprost przeciwnie - nale¿y ich w³¹czyæ do
czynnego, lokalnego ¿ycia.
Radna Janina Czapliñska, zwi¹zana ze
Œwieradowem od 1975 roku, bêd¹ca na emeryturze od wielu lat i dysponuj¹ca wolnym
czasem, postanowi³a coœ zrobiæ dla swojego
miasta (maj¹c ju¿ na swoim koncie przewodnictwo Ko³a PZERiI i za³o¿enie zespo³u wokalnego „Syntonia”). W programie wyborczym za g³ówne przes³aniem uzna³a utworzenie „Akademii Trzeciego Wieku”.
Pisz¹c wniosek do Instytutu Ksi¹¿ki,
w czêœci merytorycznej w ofercie zajêæ dla
seniorów zapalanowa³am utworzenie Akademii Seniora, zaœ najm³odszej z pañ - Magdzie
Olszewskiej - marzy³a siê lokalna integracja
mieszkañców, a przede wszystkim cyklicznoœæ
wspólnych spotkañ przy herbacie lub kawie
oraz spotkania z ciekawymi ludŸmi.
Ca³a trójka by³a zgodna, ¿e uniwersytet
warto zacz¹æ od klubu i w nim przede wszystkim promowaæ „idee uczenia siê przez ca³e
¿ycie”. Izerski Klub Seniora zaprasza³ wszystkich chêtnych, patrz¹cych z optymizmem na
¿ycie, którzy mog¹ uczestniczyæ w bezp³atnych zajêciach tematycznych, prowadzonych
przez specjalistów z ro¿nych dziedzin.
G³ównym przes³aniem by³o prze³amanie
stereotypów edukacyjno-kulturalnych,
a pomóc w tym mieli m³odzi œwieradowianie
dzia³aj¹cy na rzecz seniorów, lokalni twórcy

maj¹cy ciekawy dorobek ¿ycia, pasjonaci,
s³owem, ¿yczliwi ludzie z optymizmem patrz¹cych na otaczaj¹cy nas œwiat.
8 paŸdziernika 2015 r. odby³y siê pierwsze
wyk³ady dla Seniorów, czyli pierwszy konkretny krok zosta³ uczyniony. Justyna Golanowska zaprezentowa³a „Jak umys³ roœnie
w si³ê, gdy mózg siê starzeje”, a £ukasz Dobrowolski - „Zdrowe podejœcie do ¿ycia”.
30 paŸdziernika zadebiutowa³a Gabriela
Dragun wyk³adem „Motyw starej kobiety wiedŸmy we wspó³czesnej prozie”, a 19 listopada odby³ siê literacki debiut Haliny Burkowskiej - „O sobie i swojej poezji”.
Kolejni wyk³adowcy to Monika Gardecka - „Anna Mostowska - nowoczesna kobieta swoich czasów”; Justyna Golanowska „Jak pamiêæ zmienia siê z wiekiem”, „Na tropach pamiêci d³ugotrwa³ej” oraz „Stres: wróg
który pragnie twojego dobra”; Piotr Bigus „Zdrowie na talerzu” (z degustacj¹); Gabriela Dragun - „Holistyczne terapie w walce
z bólem i stresem”; ksi¹dz Wies³aw Z³otek wyk³ad z prezentacj¹ „Ziemia Œwiêta - mit czy
rzeczywistoœæ” oraz „Peru - Boliwia - zaginione cywilizacje”;
W naszym roku akademickim 2016/2017
podejmiemy dzia³ania g³ównie kulturalne, ale
te¿ bêd¹ podró¿nicze, zdrowotne, psychologiczne, które wspomog¹ rozwój intelektualny uczestników, pozwol¹ poznaæ nowe zagadnienia, a przede wszystkim stworz¹ okazjê do spotkañ i porozmawiania z sob¹.
Wakacje koñczy³a G. Dragun i ona te¿
rozpocznie II rok dzia³ania Izerskiego Klubu
Miêdzypokoleniowego. Zapraszamy do Izerki, bo warto pos³uchaæ ciekawych ludzi,
a wyk³ady maj¹ poprowadziæ m.in. ksi¹dz W.
Z³otek, J. Golanowska, zadeklarowa³ siê równie¿ P. Bigus.
Krystyna Piotrowska

Izerski Klub Miêdzypokoleniowy
zaprasza na 12. spotkanie
7 paŸdziernika (pi¹tek), godz. 1600
Wyk³ad z prezentacj¹ pt.
„W poszukiwaniu inspiracji
dla wspó³czesnej sztuki,
czyli o Grecji inaczej (cz. II)”
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

Na ludow¹ nutê
Ju¿ po raz trzeci na Hali Spacerowej Domu Zdrojowego zabrzmia³y ludowe dŸwiêki,
a to za spraw¹ Festiwalu Muzyki Folkowej i Ludowej FOLKFEST Œwieradów-Zdrój 2016,
który mia³em przyjemnoœæ prowadziæ. W tym roku dopisa³o wszystko: pogoda, uczestnicy
i publicznoœæ. Na scenie wyst¹pi³o 11 zespo³ów (³¹cznie 180 osób): „Kwisowianie” z Giebu³towa, „Czerwone Ró¿e” z Dobromierza, Zespó³ Folklorystyczny „Lubin” (na zdjêciu
u do³u) „Stawnianki” z woj. zachodniopomorskiego, „Goœciszowianki”, Zespó³ Ludowy „Sobinianie”, „Lasowianie” z okolic Pieñska, Zespó³ wokalny „Szklarki” z Piechowic, „Podgórzanie”, Kapela „Smolniczanie”, Zespó³ Folklorystyczny „Sasanka” z Rudnej.
Na pocz¹tek, poza konkursem, wyst¹pi³y rozœpiewane i ukwiecone panie
z naszego zespo³u „Syntonia”, które przypomnia³y popularne szlagiery z dawnych
lat, a ca³a sala œpiewa³a razem z nimi.
Przez kolejne 4 godziny koncertowa³y pozosta³e zespo³y, a wszystkiemu
przys³uchiwa³o siê jury w sk³adzie: przewodnicz¹ca Dorota Marek - kierownik
Referatu Promocji Gminy, Turystyki,
Kultury i Sportu (na zdjêciu obok siedzi
z lewej), oraz cz³onkowie: Gabriela Kowalewska - instruktor œpiewu i prelegentka
Filharmonii Dolnoœl¹skiej (w œrodku), i
Ma³gorzata Kuœnierz - pedagog z 25-letnim doœwiadczeniem, kierownik sekcji
fortepianu i wieloletnia dyrektor Pañstwowej Szko³y Muzycznej II stopnia w Boles³awcu (z prawej).
Jurorkom z wielkim trudem i nie bez
towarzysz¹cych temu emocji uda³o siê
wy³oniæ zwyciêzców.
Za tekst piosenki o ŒwieradowieZdroju wyró¿niono zespó³ „Lasowianie”,
za choreografiê - zespó³ „Lubin”, a za
dowcip i humor - „Stawnianki”.
Nagrody g³ówne otrzymali:
I – statuetka i 2.500 z³ „Stawnianki”;
II – statuetka i 1.500 z³ „Smolniczanie”;
III - statuetka i 500 z³ „Goœciszowianki”.
Jury ubolewa³o nad faktem, ¿e tylko

naln¹ obs³ug¹ cateringow¹ zajê³a siê
Agnieszka Sojka z restauracji „KuŸnia
Smaków”, która pysznie nakarmi³a 200
osób, tak ¿e wszyscy byli zadowoleni.
Serdecznie dziêkujemy za tak sprawn¹ obs³ugê. Podobnie spisa³ siê Aleksander
£oza, który zaj¹³ siê profesjonalnym nag³oœnieniem. Podziêkowania nale¿¹ siê
te¿ Uzdrowisku Œwieradów-Czerniawa
Sp. z o.o. - za udostêpnienie obiektu
i pomoc w przygotowaniach.
Szczególne podziêkowania kierujê dla
pana redaktora naczelnego Jerzego Kulki, który prowadzi portal dolfil.pl - Dolnoœl¹skie Folkowo i Ludowo - gdzie

umieszcza relacje z wydarzeñ folklorystycznych na terenie ca³ego Dolnego Œl¹ska. Wystarczy jedynie na stronie youtube.com wpisaæ Jerzy Kulka i wyœwietl¹
siê relacje wideo. Serdecznie dziêkujemy za nagrania ze Œwieradowa.
Kto zaœ ma ochotê pos³uchaæ lokalnych relacji o wydarzeniu, to wystarczy,
jak na Youtubie wpisze Telewizja Œwieradów, i tam te¿ obejrzy relacjê przygotowan¹ przez Tomasza Chmielowca.
Koñcz¹c, wyra¿am nadziej¹, ¿e za rok
doczekamy siê kolejnego FOLKFESTU.
Tekst Piotr Bigus
Zdjêcia TTomasz
omasz Chmielowiec

Sport, sport, sport... Sport
razy nieskoñczonoœæ. Obojêtnie
jaki. Byle sport. Dla ch³opców
i dziewczynek. Sport. Najlepszy
nauczyciel, super przyjaciel, znakomity lekarz. Sport to zdrowie!
Œwietnym sposobem do „zaszczepienia” dzieci sportem by³a „Wakacyjna Szkó³ka Rowerowa”, bêd¹ca przed³u¿eniem procesu dydaktyczno-wychowawczego, a zarazem form¹ rozwijaj¹c¹ zainteresowania sportowe i turystyczne
ucznia.
Szeroka gama zainteresowañ i umiejêtnoœci instruktorów zapewni³y ogromny wachlarz æwiczeñ z ró¿nych dyscyplin
sportu, które pozwoli³y na wszechstronn¹
pracê w atrakcyjny sposób. Zajêcia by³y
niezwykle urozmaicone i innowacyjne,
oparte na indywidualnym podejœciu do
ka¿dego z dzieci.
Projekt zak³ada³ szkolenie rowerowe
dla dzieci oraz wychowywanie ich w duchu sportowej rywalizacji. Zajêcia odbywa³y siê raz w tygodniu w okresie wakacji, a uczestnicy ju¿ na pierwszych zajêciach dowiedzieli siê m.in. o zaletach jazdy na rowerze, o tym, jak zbudowany jest
rower oraz w co powinien byæ wyposa¿ony. Instruktorzy wyjaœnili, dlaczego noszenie kasku nie jest obciachowe i jak
byæ widocznym na drodze. Zanim wyruszyliœmy w drogê wszystkie maszyny zosta³y staranie przeserwisowane i wyregulowane.
Plan treningowy obejmowa³: technikê jazdy na rowerze
w warunkach górskich
oraz na singletracku,
zajêcia na pumptrack-u,
górskie rajdy rowerowe
oraz zwiedzenie Pogórza Izerskiego. Zaliczyliœmy: Œwiêtojanki, wodospady Kwisy, singletracki Zajêcznik i Czerniawska Kopa, Stóg
Izerski (gondol¹), Chatkê Górzystów, Polanê
Izersk¹, Halê Izersk¹,
Izerski Szlak Cietrzewia,
Sêpi¹ Górê, Rozdro¿e
Izerskie, Sarkofag Liczyrzepy, pijalniê wód
mineralnych w Czerniawie, Stacjê Wolimierz,
Z³oty Potok i Jezioro
Z³otnickie, wodn¹ wie-

U rz¹d M iasta
wykazuje
tyle nagród mo¿na przyznaæ, bo ka¿dy
zespó³ by³ naprawdê wyj¹tkowy. Najm³odsza uczestniczka - Patrycja z „Sasanki” mia³a 6 lat, a najstarsza pani tañcz¹ca
i œpiewaj¹ca - 94 lata (od 40 lat wystêpuje z „Podgórzanami”). Szczególn¹ uwagê przyku³ skrzypek z „Kwisowian”, który
liczy³ „zaledwie” 92 i pó³ roku. Wszyscy
uczestnicy byli naprawdê fantastyczni.
Dobrze jest widzieæ, ¿e s¹ ludzie, którzy
z pasj¹ oddaj¹ siê temu, co lubi¹, i daj¹
tym innym chwile przyjemnoœci.
Podczas Festiwalu bardzo profesjo-

Zespó³ Interdyscyplinarny w Œwieradowie-Zdroju zaprasza na zajêcia dla grupy osób doznaj¹cych przemocy w rodzinie.
Celem pracy Punktu i prowadzonych zajêæ jest pomoc osobom doznaj¹cym przemocy w rodzinie, umo¿liwienie wyjœcia z krêgu przemocy,
podniesienie œwiadomoœci dotycz¹cej zjawiska przemocy w rodzinie
i praw osobistych, podniesienie w³asnej samooceny, zdobycie wiedzy
jak radziæ sobie z zaistnia³¹ sytuacj¹ oraz pomoc w odzyskaniu MOCY
zabranej przez sprawcê. UDZIA£ JEST BEZP£ATNY.
Zajêcia bêd¹ prowadzone w dawnym budynku Urzêdu Miasta przy ul.
Pi³sudskiego 15, I piêtro, pokoje nr 1 i 2, w godzinach 1800-2000.
Kolejne spotkanie odbêdzie siê 22 wrzeœnia, a nastêpne - 13 oraz 27
paŸdziernika br. Serdecznie zapraszamy!

Burmistrz Miasta ŒwieradówZdrój informuje, ¿e na tablicy
og³oszeñ Urzêdu Miasta zosta³
wywieszony wykaz - na okres 21
dni - do wgl¹du w godzinach pracy urzêdu:
21 wrzeœnia - w sprawie przeznaczenia do wydzier¿awienia
w drodze bezprzetargowej nastêpuj¹cych nieruchomoœci niezabudowanych po³o¿onych przy ul.
Starowiejskiej, oznaczonych geodezyjnie jako dzia³ki:
nr 27, am. 4, obr. I,
o pow. 2.961 m2;
 nr 29/2, am. 4, obr. I,

¿ê ciœnieñ w Mirsku.
Przejechaliœmy ³¹cznie 170 km, pokonuj¹c 2.155 m przewy¿szeñ. Najd³u¿szy etap mia³ 35 km i wszyscy dali radê
bez zaj¹kniêcia.
Podczas ostatnich zajêæ przeprowadziliœmy zawody na odcinku singletracka Zajêcznik (3,4 km). Zawodnicy pokazali charakter i walczyli do koñca z ca³ych
si³. Na mecie najszybszy okaza³ siê Bruno Skrzyñski z czasem 13 min. 11 sek.,
a wœród dziewczynek wygra³a Jagoda
Œnie¿ek - 15 min. 27 sek.
Brawa nale¿¹ siê wszystkim za walkê
do koñca!
Chcielibyœmy pochwaliæ dru¿ynê za
ogromne zaanga¿owane, ogromn¹ pracê wykonan¹ podczas treningów oraz
wspólnie przemierzone kilometry. To by³a
przyjemnoœæ móc przekazaæ Wam nasze
doœwiadczenie, które mamy nadziejê
w niedalekiej przysz³oœci zaowocuje
w sukcesy sportowe. Dziêkujemy te¿ burmistrzowi Rolandowi Marcianiakowi - za
sfinansowanie „Wakacyjnej Szkó³ki Rowerowej” z bud¿etu miasta, oraz firmie
Ski&Sun - za mo¿liwoœæ przejazdu kolej¹ gondolow¹ w promocyjnej cenie.
Zauwa¿yliœmy du¿e zapotrzebowanie
na sport poprzez zabawê dla najm³odszych. Widzimy du¿¹ chêæ rodziców oraz
ich pociech na uczestnictwo w tego rodzaju aktywnoœci. Cieszymy siê, ¿e mo¿emy inicjowaæ zal¹¿ki pasji sportowych
u najm³odszych.
Fotorelacja z naszych zajêæ na fanpage firmy Lech Sport na Facebooku:
www.facebook.com/lechsport
Do zobaczenia na rowerze!
Dariusz D¹browski, Bartosz
Kijewski, Pawe³ Lech, Kamil
Marchañski, Pawe³ Miko³ajczyk,
Tomasz Mitkiewicz

o pow. 8.571 m2;
 nr 15, am. 4 , obr. I,
o pow. 9.884 m2.
- z przeznaczeniem na cele rolne.
21 wrzeœnia - w sprawie wyznaczenia do sprzeda¿y w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 8a w budynku przy ul. Piastowskiej 4, na rzecz najemcy
wraz ze sprzeda¿¹ u³amkowej czêœci dzia³ki
nr 78, am. 9, obr IV.
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Szkolny bilans powakacyjny „S³oneczko” ju¿ œwieci
Jak co roku, œwieradowska
szko³a wykorzysta³a czas wakacji
na przeprowadzenie wielu prac
poprawiaj¹cych zarówno funkcjonalnoœæ placówki, jak i estetykê.
Na pierwszy ogieñ posz³a polimeryzacja pod³óg – najpierw porz¹dnie wymyto je na powierzchni 3.000 m2, a nastêpnie zabezpieczono œrodkiem nab³yszczaj¹cym i antypoœlizgowym, co daje gwarancjê, ¿e do nastêpnych wakacji trzymaæ bêd¹ parametry. Od wielu lat czynnoœæ tê wykonuje siê sposobem gospodarczym, a jedynym kosztem jest zakup
œrodków chemicznych – 10.000 z³.
Niew¹tpliwie wydarzeniem by³o mycie elewacji od strony pó³nocnej, która
poros³a glonami – po raz pierwszy od
18 lat, czyli od termomodernizacji szko³y. Przy czyszczeniu nie pos³u¿ono siê
¿adnymi œrodkami chemicznymi, wystarczy³a bowiem zwyk³a myjka ciœnieniowa,
a jedyny poniesiony koszt – 1.200 z³ –
to wynajêcie w Jeleniej Górze specjalnego podnoœnika, który musia³ sobie poradziæ z ukszta³towaniem terenu wokó³
budynku. Ca³¹ resztê wykonali pracownicy szko³y.
Najpowa¿niejszym letnim zadaniem
by³a rekultywacja boiska wraz z remontem infrastruktury. Najpierw trzeba by³o
wyrównaæ nawierzchniê i uzupe³niæ humusem wszystkie dziury, pozostawione
przez ciê¿arówki dowo¿¹ce materia³y na
budowê biblioteki. Nastêpnie zamontowano atestowany 8-metrowy pi³kochwyt
(od strony ulicy) i dwie bramki (tak¿e
z atestem) wpuszczone w ziemiê w specjalnych tulejach. Kolejny etap to przebudowa (z przeniesieniem) piaskownicy
do skoczni w dal (która zyska³a przy okazji bezpieczne gumowe obramowanie)
oraz doprowadzenie do niej ca³kiem nowego tartanowego rozbiegu w najnowszej technologii – wodnoprzepuszczalnego i odpornego na buty z kolcami.
Wykonawc¹ zadania by³a firma Mariusza Stachurskiego, ale do tartanu trzeba by³o – nie bez pomocy szko³y – znaleŸæ firmê, która podjê³aby siê u³o¿enia
nawierzchni na tak krótkiej (czyli bardzo
nieekonomicznej) d³ugoœci. Niestety, nie
mia³a takiego szczêœcia 60-metrowa bie¿nia, której naprawê te¿ ujêto w harmonogramie, ale w trakcie robót okaza³o siê,
¿e nie wytrzyma³a ona próby czasu i nadaje siê ju¿ tylko do wymiany, co oznacza

Ta ciemna plama po prawiej stronie œciany pokazuje ró¿nicê miêdzy stanem elewacji przed i po wyczyszczeniu.

Pi³kochwyt i obie bramki to urz¹dzenia w pe³ni atestowane, czyli daj¹ce
gwarancje bezpieczeñstwa podczas u¿ytkowania, i solidnie umocowane.
wpisanie jej do planu przysz³orocznego.
Wspomnieæ jeszcze wypada o monta¿u ko³a do pchniêcia kul¹, które jest
ewenementem w regionie (a nu¿ wychowamy u siebie nowego Majewskiego!),
tak jak ewenementem jest nasze trawiaste boisko, które wymaga ci¹g³ej pielêgnacji i systematycznego nawadniania;
w wiêkszoœci szkó³ dawno je zlikwidowano i zast¹piono sztucznymi murawami.
O ile jednak trawa na boisku szkolnym wyró¿nia nasz¹ szko³ê spoœród innych w dawnym woj. jeleniogórskim,

Zaplanowane, choæ
poza planem (lekcji)
Zgodnie z zapewnieniami
sprzed wakacji, Miejski Zespó³
Szkó³ wraz z nowym rokiem
szkolnym wchodzi w cykl zajêæ pozalekcyjnych w swych
pomieszczeniach.
Karate dla dzieci odbywa siê
we wtorki i pi¹tki o godz. 1700.
Zumba zaprasza w poniedzia³ki i czwartki o godz. 1800.
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„Naturalnie Dobrze” przygotowa³o bogat¹ ofertê zajêæ 4 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 odbywaæ siê bêd¹ wedle potrzeb.
Szko³a tañca przygotowuje
sw¹ ofertê dla chêtnych dwa
razy w tygodniu, a na ofertê czekaj¹ te¿ panie zainteresowane
kursem samoobrony. (aka)

o tyle dwa ma³e boiska asfaltowe s¹ powodem do wstydu, bo to ju¿ ostatnie takie w powiecie - wszystkie placówki dawno je wymieni³y na nawierzchnie ekologiczne, zdrowe i bezpieczne.
Latem na roboty boiskowe wydaliœmy w sumie 45.000 z³, jak¿e to jednak
niewiele wobec ogromu nak³adów na likwidacjê asfaltu – policzono, ¿e na oba
boiska nale¿a³oby wydaæ niemal pó³ mln
z³otych! Za te pieni¹dze uda³oby siê zerwaæ asfalt i w pe³ni go zutylizowaæ, wybraæ ziemiê na pó³ metra, by u³o¿yæ porz¹dne odwodnienie, za³o¿yæ oœwietlenie,
ustawiæ pi³kochwyty, bramki, kosze, a na
koniec po³o¿yæ sztuczn¹ trawê (b¹dŸ tartan).
Gdyby uda³o siê sk¹dœ znaleŸæ pieni¹dze, wypada³oby dopisaæ do ca³ej inwestycji monta¿ trybun na 500 miejsc
przy boisku uniwersalnym, a trzeba zaznaczyæ, ¿e ukszta³towanie terenu bardzo
by tym trybunom sprzyja³o.
Adam Karolczuk

Tej bie¿ni do skoku w dal niestraszne nawet obuwie z kolcami.

1 wrzeœnia przy piêknej aurze
w Czerniawie przy ul. Rolniczej 14
nast¹pi³o uroczyste otwarcie Niepublicznego Przedszkola „S³oneczko”. Na maluchów czeka³a moc
zabaw, atrakcji i s³odkoœci, których ukoronowaniem by³ ogromny tort. Dzieci przywita³y wychowawczynie, przedszkole odwiedzi³a równie¿ wiewiórka Milusia, która rozdawa³a balony
balony,, czyta³a bajki
i stawia³a z nimi na przedszkolnym placu zabaw wielkie babki
z piasku.
Poza dwiema
przestronnymi salami, przeznaczonymi do prowadzenia zajêæ grupowych, dzieciom
przygotowano
równie¿ salê do
pracy indywidualnej i w ma³ych
grupach
oraz
piaszczysty plac
zabaw, ze zje¿d¿alni¹, huœtawkami,
domkami i œciank¹ wspinaczkow¹. „S³oneczko” usytuowane jest z dala od zgie³ku drogi, w urokliwym miejscu otoczonym zieleni¹, daj¹cymi cieñ drzewami,
krzewami i pachn¹cymi kwiatami.
Pani Kasia poinformowa³a o funkcjonowaniu placówki, stawianych priorytetach, a tak¿e planach na przysz³oœæ.
Przedszkolaki (w dwóch 15-osobowych
grupach) uczestniczyæ bêd¹ w zajêciach
plastycznych, tanecznych, jêzykowych,
rytmicznych i logopedycznych. Dla chêtnych bêdzie równie¿ nauka gry w szachy.
Pani Kasia odpowiada, ¿e ma³a liczba
dzieci pozwala stworzyæ korzystne warunki dla rozwoju wychowanków, pozwoli
równie¿ na ich lepsze poznanie, rozwój
zainteresowañ, a ponadto zapewni lepszy start w progi szkó³, do których potem
siê udadz¹.
Pani Magda z kolei bêdzie prowadzi³a zajêcia logopedyczne, grupowe i indywidualne, w specjalnie przygotowanej

i wyposa¿onej do tego celu sali.
W niedalekiej przysz³oœci czeka nas
realizacja wielu projektów. Chcemy
oprzeæ edukacjê dzieci na doœwiadczaniu i eksperymentowaniu w sytuacjach
zabawowych, pokazywaæ bogactwo przyrody w bezpoœrednim z ni¹ kontakcie,
uczyæ otwartoœci i ¿yczliwoœci w kontaktach spo³ecznych. W tym celu tworzony
jest program w³asny przedszkola, który
bêdzie wdra¿any od przysz³ego roku. Zamierzamy równie¿ nawi¹zaæ wspó³pracê
z lokalnymi instytucjami.
Przedszkole jest czynne w godz. 700-

1800, wychodz¹c w ten sposób naprzeciw
potrzebom rodziców, aby mogli realizowaæ siê zawodowo i nie martwiæ o swoje
pociechy.
Miesiêczne czesne, w wysokoœci 180
z³otych, zosta³o ustalone w takiej wysokoœci, aby nie stwarza³o bariery cenowej.
W kwocie tej s¹ koszty zakupu wszystkich
niezbêdnych pomocy dydaktycznych oraz
udzia³u w oferowanych przez przedszkole zajêciach. Dzienne wy¿ywienie, na które sk³ada siê obiad z dwóch dañ, kompot
i podwieczorek, kosztuje 6 z³otych. Drugie œniadanie dzieci przynosz¹ ze sob¹
z domu.
Wszystkich zainteresowanych rodziców zapraszamy na stronê internetow¹
sloneczko.szkolnastrona.pl, gdzie prezentowane s¹ bie¿¹ce informacje z dzia³alnoœci placówki.
Mo¿liwy jest równie¿ kontakt telefoniczny pod numerem 508 740 679.
Arkadiusz Gettner

Wojowniczki znad Kwisy

Kopa³, szczypa³, rzuca³, przypiera³ do pod³ogi, i to za pozwoleniem, a¿ zakoñczy³ siê I KURS SAMOOBRONY DLA KOBIET. Projekt zosta³ zrealizowany przez Interferie Aquapark Sport Hotel, KS
Samuraj Lubañ oraz Urz¹d Miasta Œwieradów-Zdrój.
26 pañ przez dwa miesi¹ce poddawa³o siê ciê¿kim treningom,
które niemal zawsze koñczy³y siê otarciami, siniakami i zakwasami. Ale dziêki temu trenerzy - Jacek Jaworski i S³awomir Bartniak
- uzbroili wszystkie uczestniczki w wiedzê, której - miejmy nadziejê - nigdy nie bêd¹ musia³y wykorzystywaæ.
Kurs samoobrony dla kobiet wspó³finansowany przez gminê by³
na tyle interesuj¹cym tematem dla mediów, ¿e materia³ o dzielnych
wojowniczkach znad Kwisy zosta³ wyemitowany w TVP Wroc³aw
i w Radiu Wroc³aw.
Obecnie trwaj¹ rozmowy nad kontynuacj¹ projektu, a o ich efektach na pewno Pañstwa poinformujemy. (KH-B)

Wymarzone miejsce w górach

kosowymi, zmieszane ze specjalnym
olejem - regeneruj¹Kontynuujemy cykl prezentuj¹cy œwieradowsk¹ bazê zabiegow¹ - lecz- cym i wspomagaj¹nicz¹ i SPA - w hotelach i sanatoriach. Jak siê okazuje, mieszkañcy maj¹ cym zwalczanie cellulit. Równie¿ 140 z³
doœæ nik³¹ wiedzê o ofertach tych obiektów, które przedstawialiœmy w kolej- za godzinê.
nych numerach „Notatnika”. Za nami prezentacja „Malinowego Dworu), „BiaOfertê wzboga³ego Kamienia i „Cottoniny”, a dziœ mamy przyjemnoœæ zapoznaæ Pañstwa caj¹ dodatkowe maz ofert¹ Park Hotelu ****KUR & SPA oraz Hotelu Buczyñski Medical & Spa. sa¿e klasyczne, relaksacyjne, sportoKomfortowy Park Hotel ****KUR & rzenia. Szczególnie zalecane s¹ przy proble- we, na ³ó¿ku wodSPA prowadzony przez rodzinê Buczyñ- mach z bezsennoœci¹, przewlek³ym stresem, nym MedyJet, limskich jest swoist¹ pere³k¹ architektoniczn¹ problemach z koncentracj¹ i pamiêci¹, poczu- fatyczne, refleksoteŒwieradowa. Hotel, ciesz¹cy siê wieloletni¹ ciu chronicznego zmêczenia, os³abieniu funk- rapia stóp, a tak¿e
tradycj¹, stanowi rozbudowany kompleks cji systemu immunologicznego, migrenach, masa¿ Tajski i BalijSylwetki Park Hotelu nikomu przypominaæ nie trzeba, obiekt
kuracyjny.
bólach pleców, dolegliwoœciach uk³adu kr¹- ski.
MASA¯ TAJ- sta³ siê ju¿ bowiem ikon¹ miasta. Teraz bêdziemy siê
W tym roku zosta³ otwarty siostrzany ¿enia, nerwowego, hormonalnego, trawienSKI – jest typem z wolna przyzwyczajaæ do nowego obiektu - Hotelu Buobiekt Hotel Buczyñski Medical & Spa, nego.
masa¿u g³êbokiego, czyñski Medical & Spa. Poni¿ej jeden z zabiegów ayurvew którym w³aœciciele dbaj¹ o to, by wszelkie MASA¯E I ZABIEGI AYURVEDYJSKIE
zwyczaje by³y nale¿ycie pielêgnowane i konABHYANGA – masa¿ ciep³ym olejem se- ³¹czy w sobie aku- dyjskich - tzw. masa¿ trzeciego oka.
tynuowane. Oba obiekty oprócz us³ug noc- zamowym. Zakoñczony peelingiem stworzo- presurê z elementalegowych oferuj¹ pe³n¹ gamê zabiegów tera- nym ze specjalnej kompozycji orientalnych mi jogi. Roz³adowupeutycznych we w³asnym Centrum Leczenia zió³ i pestek owoców. Godzina tego zabiegu je napiêcie miêœni,
stawów, œciêgien,
Uzdrowiskowego i Rehabilitacji. Otrzymaj¹ tu kosztuje 150 z³.
uk³ad
Pañstwo profesjonaln¹ pomoc we wszelkich
UDVARTANA - masa¿ pudrowy, odchu- pobudza
schorzeniach uk³adu ruchu, uk³adu kr¹¿enia, dzaj¹cy i antycellulitowy. Równie¿ 150 z³ za krwionoœny i limfatyczny. Cena - 160
uk³adu oddechowego oraz w przypadku in- godzinê.
nych dolegliwoœci. Starannie przygotowane
MUKABHYANGA - masa¿ i kosmetyka z³ za 60 minut.
MASA¯ BALIwraz z lekarzem pakiety kuracyjne zadbaj¹, ayurvedyjska twarzy i dekoltu po³¹czona
by ka¿dy goœæ chcia³ powróciæ do tego miej- z zabiegami oczyszczania, peelingu i masecz- SJKI - skuteczny w
siêganiu w g³¹b nasca. W hotelowym SPA mog¹ Pañstwo sko- kami. Cena – 180 z³ za godzinê.
rzystaæ z odnowy biologicznej oraz wielu zaSHIRODHARA - tzw. masa¿ trzeciego oka piêtych miêœni ³agobiegów kosmetycznych. Zabiegi na twarz - masa¿ czo³a strumieniem ciep³ego oleju. dz¹c ich skurcz poi cia³o przywróc¹ skórze blask i jêdrnoœæ, Stró¿ka ciep³ego oleju delikatnie masuje czo- przez silny ucisk
akupunkturowym
a ró¿nego rodzaju relaksacyjne masa¿e, np. ³o. 160 z³ za 40 minut.
Ayurveda, sprawi¹, ¿e poczuj¹ Pañstwo
KAMIENIAMI PÓ£SZLACHETNYM - na zmianê z enernowy przyp³yw si³ i energii.
RATHNAABHYANGA - niesamowity masa¿ gicznym rozbijaniem
AYURVEDA – „Veda” oznacza wiedzê, kamieniami w po³¹czeniu ze specjalnie dobra- i rozcieraniem tkan„Ayur” ¿ycie. Zgodnie z Ayurved¹ ¿ycie jest nym olejem ayurvedyjskim i aromaterapi¹, ki miêœniowej. Trwa
harmonijnie p³yn¹cym strumieniem. W zabie- a zakoñczony peelingiem stworzonym ze spe- 80 minut i kosztuje
gach Dalekiego Wschodu dopuszcza siê u¿y- cjalnej kompozycji orientalnych zió³ i pestek 200 z³.
Nowoœæ ciesz¹cie wy³¹cznie naturalnych materia³ów. Zabiegi owoców. Ka¿dy z kamieni ma inne okreœlone
Ayurvedyjskie wspomagaj¹ procesy usuwa- dzia³anie na cia³o. Kosztuje 140 z³ za godzinê. ca siê du¿¹ popularnia toksyn z organizmu i dzia³anie narz¹dów
MASA¯ STEMPLAMI - JAMBIRA noœci¹ wœród goœci to TERAPIA CZA- terapii. Jest pomocna dla wiêkszoœci osób,
pocz¹wszy od niewielkich dolegliwoœci a¿ po
wewnêtrznych, regeneracjê, aktywizuj¹ sys- PINDA SVEDA - to masa¿ gor¹cymi stem- SZKOWO-KRZY¯OWA, która jest delitem odpornoœciowy, opóŸniaj¹ procesy sta- plami wype³nionymi cytryn¹ i wiórkami ko- katn¹ i jednoczeœnie niezwykle siln¹ form¹ ostre stany i przewlek³e problemy ze zdrowiem. Cena - 125 z³, czas - 60 minut.
Doskona³e uzupe³nienie stanowi¹ k¹piele relaksacyjne w profesjonalnej wannie SPA
z silnym hydromasa¿em oraz podwodnym
masa¿em pleców SHIATSU. W ofercie: k¹piel Kleopatry w mleku, aromatyczna, w piwie lub w winie (80 z³ za pó³ godziny).
Zapraszamy równie¿ do skorzystania
z zabiegów kuracyjnych wspomagaj¹cych leczenie. Koszt - 34 z³.
Dla mieszkañców oferujemy rabat na zabiegi MEDI i SPA w wysokoœci 20 proc. (od
cen powy¿ej podanych). Zachêcamy do skorzystania z naszej oferty.
Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ
pod numerami telefonów: 75 78 16 229 Park
Hotel ****KUR & SPA Buczyñski, lub 75 78
Z lewej - UDVARTANA, masa¿ pudrowy, zaœ po prawej - RATHNAABHYANGA, masa¿ kamieniami pó³szlachetnymi.
11 900 - Hotel Buczyñski Medical & Spa.

Si³a kobiet

Walczy³y o wê¿sz¹ taliê, zgrabne nogi i brak zadyszki. Wygra³y lepsz¹
kondycjê, ni¿sz¹ wagê i przyjaŸnie, wykute w pocie czo³a. W czerwcu po
dwunastu ciê¿kich treningach (nordic walking, biegi górskie, rowery MTB,
p³ywanie, si³ownia) siedem odwa¿nych kobiet zakoñczy³o zmagania w programie „Zrzuæ do wakacji 2016”. To ju¿ trzecia edycja projektu organizowanego przez Interferie Aquapark Sport Hotel oraz Lech Sport. Efekty ich ciê¿kiej pracy okaza³y siê fantastyczne. Dziewczyny razem zgubi³y 19 kg, a zwyciê¿czyni edycji - Ma³gosia Rojek - 3,6 kg.
Ale dwie Kasie, dwie Moniki, Ma³gosia, Sandra i Asia z³apa³y coœ jeszcze
- sportowego bakcyla.
Mamy wielk¹ satysfakcjê oraz poczucie dobrze
wykonanej roboty, kiedy mijamy je podczas treningu
biegowego na leœnych œcie¿kach. One nadal w grupie, ale ju¿ bez trenera. I jest ich coraz wiêcej. Tak
trzymaæ! A nabór do jesiennej edycji programu „Trzymaj formê” ju¿ wkrótce.

Katarzyna Harbul-Ba³a
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Czarci M³yn, ul. Lwówecka 5
Otwarty od wtorku do niedzieli
w godz. 1100-1700
(zwiedzanie o pe³nych godzinach)
tel. 75 78 45 325
czarcimlyn@swieradowzdroj.pl

Czarci M³yn
Œwieradów Zdrój
Gospodarz obiektu Kinga Miakienko

Œwiêto Pieroga Od ziarenka do bochenka
Pod goœcinnym dachem „Leopoldówki”
Przedszkola „S³oneczko”, która zrobi³a 174 pierogi,
13. edycja tej imprezy przyjê³a w tym roku
nie trac¹c ¿adnego w gotowaniu. II - dru¿yna Wiezupe³nie now¹ formê. By³o to „Œwiêto pies³awy Bigus, która ulepi³a 140 szt., ale jeden poleg³
roga”. Jak zwykle przynoszono potrawy na
w gotowaniu. III - zespó³ Leopolda - 98 ulepionych
konkurs kulinarny o Puchar Burmistrza
i zero stratnych po ugotowaniu. IV - dru¿yna „£u¿yw kategorii amatorów i profesjonalistów,
czanek” z wynikiem 83 ulepione i ugotowane.
tyle ¿e tym razem by³y to same pierogi.
Wszyscy otrzymali nagrody, a „£u¿yczankom”
Temat kulinarnie bardzo wdziêczny
wdziêczny,, bo nieprzypad³o dodatkowe wyró¿nienie za to, ¿e przez ca³y
mal¿e wszystko mo¿na do nich w³o¿yæ. Freczas lepienia panie wdziêcznie podrygiwa³y w takt
kwencja dopisa³a, zarówno ze strony
muzyki.
uczestników konkursu, jak i publicznoœci.
Pamiêtamy, ¿e ca³y czas komisje degustuj¹
I tak profesjonaliœci przynieœli m.in: piei oceniaj¹ konkursowe pierogi. W oczekiwaniu na
rogi z jagodami, wiœniami, z serem na s³odwyniki zorganizowano konkurs dla dzieci polegaj¹ko, ruskie, z kapust¹ i grzybami, kurkami,
cy na rzucie pierogiem do garnka. Pierogi by³y spewo³owin¹ i warzywami, jab³kami i migdacjalnie uszyte, a nagrody zadowoli³y wszystkich.
³ami, z miêsem, zasma¿ane, ze œwie¿ym maNo i jeszcze jedna, tradycyjna ju¿ atrakcja, czyli
jerankiem i czosnkiem. Z kolei amatorzy
pokaz kulinarny w wykonaniu Szymona Przystupy,
dostarczyli pierogi z marchwi¹ i miodem,
prowadz¹cego firmê „Gotowanie dla wszystkich –
z serem na s³odko, soczewic¹, malinami,
Cooking for all”, bêd¹cego zarazem ambasadorem
jagniêcin¹ i miêt¹, kasz¹ gryczan¹ i grzymarki Bonduelle. Pan Szymon przygotowa³ (poza
bami, miêsem i soczewic¹, ziemniakami
konkursem) pierogi z ba¿antem wtopione w bulion
w sosie grzybowym, kapust¹ i w¹tróbk¹
truflowy z czarnuszk¹. Kolejka ³asuchów ogo³oci³a
i jeszcze wiele innych.
jego stoisko w mig! Na szczêœcie sytuacjê uratowa³o
Jury wybrane z przyjezdnych
osób mia³o nie lada pieroga do
zgryzienia. Dwie komisje ocenia³y oddzielnie ka¿d¹ kategoriê.
W tym czasie odbywa³a siê inna
atrakcja dnia. Otó¿ wczeœniej zg³oszone czteroosobowe zespo³y rywalizowa³y w lepieniu pierogów
na czas. Przygotowali wczeœniej
farsz i ciasto, a na dany znak przyst¹pili do lepienia. Ach, có¿ to by³
za sza³! M¹ka unosi³a siê w powietrzu, pierogi wyskakiwa³y z r¹k
z prêdkoœci¹ tak¹, jak na taœmie
produkcyjnej. Jedni w skupieni,
drudzy podryguj¹c w takt muzyki,
a wszyscy i tak mieli zaledwie 15
Za³oga „S³oneczka”prawie pewna wygranej, ale Ania Abramminut na ulepienie najwiêkszej iloczyk musi czyniæ sw¹ powinnoœæ i policzyæ pierogi.
œci pierogów, które w dodatku
podczas gotowania nie mog³y siê rozlecieæ. Po ule- prawie piêæset ulepionych na miejscu pierogów
pieniu i ugotowaniu okaza³o siê ¿e pierwsze miejsce konkursowych. Tymczasem komisje zakoñczy³y dew lepieniu na czas uzyska³a dru¿yna Niepublicznego gustacje i wszyscy mogli przyst¹piæ do w³asnej
i zapolowaæ na pyszne k¹ski.
Nadszed³ wiêc czas na og³oszenie wyników. I tak
wœród amatorów w kategorii za najsmaczniejsze pierogi kolejne miejsca zdobyli: I - Ma³gorzata Makuchowska za pierogi ruskie, a II - za pierogi z malinami. III - Wies³awa Bigus za pierogi z kasz¹ gryczan¹
i grzybami podane z chipsami z jarmu¿u.
Najbardziej wyszukany farsz: I - Adela Struk: ser
na s³odko ze œmietan¹, II - Jolanta Mitura: kasza
i w¹tróbka, III - Adrianna Kaczyñska: five o’clock.
Szczególne uznanie i wyró¿nienie jury uzyska³y
szóstoklasistki ze Spó³dzielni Uczniowskiej „Or³y
Biznesu” dzia³aj¹cej przy SP nr 2: Oliwia Bigus,
Edyta Kurczewska i Natalia Iwanich. Dziewczêta w³asnorêcznie ulepi³y ponad 70 pierogów z jagniêcin¹
Dopiero gotowanie pierogów decydowa³o i miêt¹ i zosta³y docenione za anga¿owanie siê
w lokalne dzia³ania.
o koñcowej klasyfikacji.
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Wœród profesjonalistów za najsmaczniejsze pierogi wyniki prezentowa³y siê nastêpuj¹co: wszystkie
miejsca na podium dla restauracji „Czarny Potok”
kolejno za pierogi: z serem na s³odko, ruskie, z kapust¹ i grzybami.

Miesi¹ce wakacyjne to dla naszego miasteczka czas wzmo¿onego ruchu turystycznego. W tym roku podró¿nicy z ca³ej Polski i nie tylko równie¿ zawitali w nasze progi. Co zastali? Prê¿nie rozwijaj¹cy siê kurort, który z ka¿dej strony zachwyca walorami przyrodniczymi oraz licznymi atrakcjami.
Jedn¹ z nich jest dobrze znany nam, mieszkañcom, Czarci M³yn. To w³aœnie tam tylko podczas
lipca i sierpnia przewinê³o siê ponad 5 tysiêcy odwiedzaj¹cych. M³odzi, starsi, dzieci, w grupach i indywidualnie, Polacy i obcokrajowcy – wszyscy zainteresowani uczestniczyli w podró¿y „od ziarenka
do bochenka”, która obejmowa³a nie tylko zwiedzanie m³yna ze 120-letnimi maszynami i piecem chlebowym, ale równie¿ prawdziw¹ ucztê w przepiêknej
Sali Biesiadnej. Goœcie próbowali ró¿nego rodzaju
chleba (z krupczatki, pszenno-¿ytniego oraz razowego na zakwasie), który wypiekany jest na miejscu.
Smalec i ogórek dope³nia³y iœcie biesiadnego klimatu spotkañ. To w³aœnie tam, na koniec zwiedzania, mo¿na porozmawiaæ, podzieliæ siê wra¿eniami
i wymieniæ doœwiadczeniem.
Podczas dwóch miesiêcy oprowadzania goœci po
naszym m³ynie bardzo wiele siê nauczy³am. Przez ten
czas przewinê³o siê kilku in¿ynierów, którzy dzielili siê
ciekawostkami od strony
technologicznej, dwóch piekarzy fachowo opowiadaj¹cych o sztuce pieczenia chleba oraz czterech m³ynarzy,
którzy z ³ezk¹ w oku przechadzali siê po dawnych
wnêtrzach i wspominali nieistniej¹ce ju¿ m³yny, w których pracowali.
Najbardziej zaskakuj¹ce rozmowy tocz¹ siê jed-

nak z dzieæmi. Czasem skupione, czasem zmêczone,
ale zawsze rezolutne i szczere. To piêkne, ¿e rodzice
zabieraj¹ swoje pociechy w takie miejsca, kultywuj¹c tym samym dawne tradycje i przekazuj¹c szacunek do chleba, który by³ bardzo widoczny podczas
biesiadowania. Ponadto zaskakuje mnie ogromna
œwiadomoœæ m³odych ludzi w zakresie zdrowego od¿ywiania i istoty u¿ywania naturalnych, swojskich produktów. Patrz¹c na dzieci wychowywane w tych wartoœciach naprawdê mo¿na byæ dumnym, ¿e roœnie
nam takie pokolenie.
W m³ynie mo¿na nie tylko zobaczyæ maszyny
czy skosztowaæ chleba, ale równie¿ przejœæ siê po
piêknym ogrodzie, który pe³ni tak¿e funkcjê dydaktyczn¹. Oznaczone tabliczkami liczne zio³a i roœliny
tworz¹ wraz z ró¿nobarwnymi kwiatami wspania³e
otoczenie naszego m³yna. Posialiœmy tam równie¿
owies i ¿yto, aby ka¿dy móg³ dok³adniej przyjrzeæ
siê produktom, z których powstaje m¹ka.
Czarci M³yn jest otwarty przez ca³y rok, a wiêc
naprawdê jest wiele okazji, aby odwiedziæ to miejsce. Kto jeszcze nie by³, serdecznie zachêcam, poniewa¿ ka¿dy mieszkaniec Œwieradowa i okolic po-

winien siê tam wybraæ, aby choæ raz uczestniczyæ
w podró¿y „od ziarenka, do bochenka”.
Kinga Miakienko
Najbardziej wyszukany farsz: I - „Cynamonowa
Chata”: migda³y z jab³kami, II - „Czarny Potok” ser
na s³odko, III – tak¿e „Czarny Potok” - za ko³duny.
Ponadto kapitu³a konkursowa postanowi³a przyznaæ Certyfikat Potrawy Lokalnej „Œwieradowski
Smako³yk” za najsmaczniejsze pierogi i za najbardziej wyszukany farsz do pierogów dla Hotelu „Bia³y
Kamieñ” za kazachskie manty. Certyfikaty, jak co roku,
zostan¹ wrêczone podczas spotkania wigilijnego.
Równie¿ publicznoœæ wybra³a swojego faworyta
i z przyt³aczaj¹c¹ 60-procentow¹ przewag¹ wskaza³a
na Wies³awê Bigus, która przygotowa³a pierogi
z kasz¹ gryczan¹ i grzybami podane z chipsami
z jarmu¿u.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pami¹tkowe kubeczki z logo imprezy „Czerniawa, jaka strawa”, a imprezê umila³ najpierw przygrywaj¹cy z werw¹
Zespó³ Ludowy „£u¿yczanki” a nastêpnie zespó³ „Familia”.

Rzut pierogiem, wprawdzie szytym na miarê,
wyzwoli³ w dzieciach maksimum koncentracji. To by³a jedyna konkurencja, w której wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni.

Nowa formu³a imprezy bardzo siê uczestnikom
spodoba³a. Dziêkujemy wszystkim, którzy przyczynili siê do organizowania zarówno pierwszych dwunastu edycji, jak i do tegorocznej.
Piotr Bigus

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)

Izerska £¹ka
Gospodarz obiektu Monika Chwaszcz

Spektakl „Obcy z Mons” Zmiana na Izerskiej £¹ce
6 paŸdziernika zapraszamy o godz. 2000 do
Izerskiej £¹ki na bezp³atny spektakl zatytu³owany „Obcy z Mons”.
Teatr Ad Spectatores opowiada historiê
Bitwy pod Mons
w Wielkiej Brytanii. Si³y
niemieckie, bêd¹ce
w przewadze, przegra³y
z garstk¹ Anglików. Legenda g³osi, ¿e sta³o siê
tak za spraw¹ boskiej
interwencji. Byli i tacy,
którzy s¹dzili, ¿e Brytyjczykom pomogli kosmici...
Spektakl zrealizowany jest w sposób odpowiadaj¹cy wspó³czesnym trendom panuj¹cym w teatrze, bowiem aktorzy zamiast staæ
- le¿¹ wraz ze scenografi¹ na pod³odze. Bohaterów spektaklu filmuje kamera zawieszona na suficie, z której obraz wyœwietlany
jest na ekranie tworz¹c na ¿ywo komediowy,
niemy film.

Re¿yseria - Maciej Masztalski
Przed spektaklem odbêd¹ siê bezp³atne
warsztaty teatralne dla m³odzie¿y i doros³ych.
Rozpoczêcie o godzinie 1700. Zarówno spektakl, jak i warsztaty s¹ bezp³atne.
Prosimy o rezerwacjê miejsc pod numerem telefonu 75 617 14 42, wysy³aj¹c wiadomoœæ na Facebooku lub mailowo:
izerskalaka@swieradowzdroj.pl

Zbuduj dom dla s¹siada

Izerska £¹ka og³asza konkurs na skonstruowanie domku dla owadów. Histori¹ s¹ ju¿
domy pokryte strzech¹ i drewniane okna, a w tych w³aœnie miejscach znajdowa³y schronienie
owady po¿yteczne, takie jak biedronki, pszczo³y samotnice, trzmiele. Teraz mo¿emy zapewniæ
im schronienie w inny sposób, mianowicie buduj¹c dla nich hotel.
Przedstawiamy potrzebne materia³y i projekty. Przewidujemy nagrody dla najpiêkniejszych
i zarazem funkcjonalnych domków, a prace przyjmujemy do 27 wrzeœnia w Izerskiej £¹ce.
Przydatne materia³y: s³oma - trzcina - bambus - ceg³y dziurawki - pot³uczone gliniane
doniczki - szyszki - suche liœcie - deski z drzew liœciastych.
Wiêcej porad oraz szczegó³y konkursu znajd¹ Pañstwo na stronie internetowej oraz na
Facebooku.

Wszystkie informacje o „Izerskiej
£¹ce” przygotowa³a Monika
Chwaszcz

Autorem zdjêæ do obu winiet - Izerskiej £¹ki i Czarciego M³yna - jest
Tomasz Chmielowiec.

Od sierpnia Izerska £¹ka
ma nowego gospodarza funkcjê tê objê³a œwieradowianka Monika Chwaszcz
(rocznik 1990). Po maturze
w III LO im. Jêdrzeja Œniadeckiego w Jeleniej Górze
rozpoczê³a studia pedagogiczne na Uniwersytecie £ódzkim
(profilaktyka i animacja
sp³eczno-kulturalna).
W £odzi pracowa³a jako wolontariusz w muzeum bajki
„Se-Ma-For” i fundacji
„Dziewczynka z zapa³kami”,
ukoñczy³a te¿ kurs animatora w turystyce oraz instruktora fitness. W ostatnim roku licencjatu mieszka³a
ju¿ w Warszawie, gdzie kontynuowa³a studia na Uniwersytecie Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego (filologia polska - specjalizacje: edytorska oraz teatralna).
W Warszawie powróci³a do ukochanej jazdy konnej, zdaj¹c srebrn¹ odznakê jeŸdzieck¹ i zostaj¹c in-

struktorem. By³a te¿ przedszkolank¹ w placówkach
niepublicznych, a w weekendy - koordynatorem imprez urodzinowych organizowanych w Centrum Wspinaczkowym Murall, gdzie pozna³a narzeczonego Andrzeja - i oboje podjêli decyzjê o przeprowadzce
do Œwieradowa.

Zajêcia edukacyjne

We wrzeœniu odwiedzi³y nas „Œwieradowskie Or³y” z Teres¹ Fierkowicz na czele, które
wykona³y pami¹tkow¹ pracê, przypominaj¹c¹ im - mamy tak¹ nadziejê - temat zajêæ, czyli
„Jesteœmy pracowici jak pszczó³ki”. ¯yczymy powodzenia pierwszakom i do zobaczenia!

Czy wiesz, ¿e:
 trzmiel w ci¹gu minuty odwiedza oko³o 30 kwiatów, czyli dwa
razy wiêcej ni¿ pszczo³a miodna;
 w naszym kraju jest oko³o 470
gatunków pszczó³;
 pszczo³y samotnice w zdecydowanej wiêkszoœci nie ¿¹dl¹, maj¹
nawet uwstecznione ¿¹d³a.
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Uczniowie klasy I w SP nr 1
w Œwieradowie (od lewej):
Krzysztof Sobierañski,
Emilia Matacz,
Jagoda Maciejewska (6 lat),
Borys Mularczyk (6),
Aurelia Wasilczenko,
Anastazja Czukiewska (6),
Igor Sobolewski,
Aniela Pikiewicz (6),
Julia Olszewska,
Szymon ¯y³a.
Z ty³u za dzieæmi stoj¹: st. sier¿.
Magdalena Harbul (z lewej), która przybli¿a³a uczniom zasady
bezpiecznego zachowania siê,
i Teresa Fierkowicz - wychowawczyni.

Witaj,
szko³o!

Uczniowie klasy I SP nr 2
w Czerniawie (od lewej):
Ola Bigus (6 lat),
Carla Zubek (6),
Sebastian Paja,
Mia Skulimowska (6),
Maja Gettner (6),
Oliwia Zacharkiewicz,
Antonio Lipnicki,
Tomasz Poddêbski,
Izabela Gettner (6).
Z ty³u z prawej stoi ich wychowawczyni Lucyna Fischer.
Niewielka liczba tegorocznych pierwszaków
to skumulowany efekt cofniêcia szeœciolatków do przedszkoli (choæ i tak jest ich
wielu) i zapaœci demograficznej. Obie klasy pierwsze zaczynaj¹ edukacjê w ca³kiem
zreformowanej szkole podstawowej, któr¹
zakoñcz¹ w roku 2024, a my ¿yczymy im
oœmiu lat wype³nionych sukcesami.

Zosta³a wiêkszoœæ szeœciolatków
Hej, przedszkole ukochane, co bez ciebie zrobiê ja
Mo¿e jednak tu zostanê, jeszcze rok, a mo¿e dwa!
- tak 22 czerwca œpiewali absolwenci naszego przedszkola podczas uroczystego zakoñczenia edukacji przedszkolnej. Z grupy
45 najstarszych przedszkolaków tylko dziewiêcioro dzieci (piêcioro 7-latków i czworo 6latków) opuœci³o nasze mury. Zdecydowana
wiêkszoœæ rodziców (a¿ 80 proc.) skorzysta³a
z prawa wyboru i pozostawi³a swoje pociechy pod opiek¹ przedszkoln¹.
Nie zaburzy³o to jednak w ¿aden sposób
organizacji pracy naszej placówki, a dzieciom
pozwoli na p³ynniejsze przejœcie z przedszkola
do szko³y. Tym bardziej, ¿e od tego roku wprowadzona zosta³a nowa podstawa programowa zak³adaj¹ca m.in. naukê czytania oraz
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wyd³u¿ony czas zajêæ dydaktycznych.
Na dzieci czeka bogaty wachlarz zajêæ
rozwijaj¹cych (m.in. joga, zajêcia taneczne,
szkó³ka p³ywacka) oraz udzia³ w wielu akcjach,
konkursach i zawodach sportowych. Szcze-

góln¹ trosk¹ objête
bêd¹ dzieci potrzebuj¹ce dodatkowego wsparcia w formie m.in. terapii pedagogicznej,
opieki logopedycznej,
rehabilitacji i rewalidacji.

Aby pierwszy dzieñ w przedszkolu by³ wspominany radoœnie,
1 wrzeœnia odby³a siê uroczystoœæ "Pasowania na przedszkolaka",
która jest form¹ powitania wszystkich nowych dzieci i ich rodziców
w przedszkolnej spo³ecznoœci. Wspólne spêdzenie pierwszych chwil
w ogrodzie przedszkolnym pomog³o pokonaæ stres zarówno najm³odszym, jak i ich najbli¿szym. Dzieci w asyœcie rodziców, przekraczaj¹c symboliczn¹ bramê (na zdjêciu z lewej przecina j¹ Filip Daszko) oraz pasowane „magicznym o³ówkiem” przez pani¹ wicedyrektor, sta³y siê pe³noprawnymi przedszkolakami.
Wszystkim ¿yczymy, aby ca³y rok szkolny min¹³ w tak dobrej
atmosferze, w jakiej siê rozpocz¹³. (PM)

Zielony Rower w Czerniaw
ie...
Czerniawie...
jego istotn¹ rolê w przysz³oœci. Zapoznali te¿ uczniów z prac¹
leœnika, przeprowadzili interesuj¹c¹ prezentacjê zapoznaj¹c¹
dzieci z lasem i jego mieszkañcami. Kolejnym elementem spotkania by³y zajêcia praktyczne na terenie szko³y. Uczniowie
rozpoznawali nazwy drzew po kszta³cie liœci, szyszkach i korze. Leœnicy opowiadali o zaletach lasu, omawiali zasady bezpiecznego i odpowiedzialnego w nim przebywania.

Dzieciaki by³y zachwycone form¹ zajêæ oraz nagrodami,
które zdobywa³y podczas rozwi¹zywania zadañ.
Na zakoñczenie edukatorzy wy³onili zwyciêzców szkolnego konkursu plastycznego, uznaj¹c, ¿e naj³adniejsze prace
wykonali: kl. I - Tomasz Poddêbski, kl. II - Martyna GwiaŸdziñska, kl. III - Natasza Jêdrzejewska, kl. IV - Julia Porada, kl.
V - Julia Fabiœ, kl. VI - Edyta Kurczewska.
Bior¹c pod uwagê zainteresowanie i wysokie zaanga¿owanie uczniów mamy nadziejê, ¿e podobne zajêcia uda siê
przeprowadziæ w przysz³ym roku.
Anna So³tys

Z ¿alem zawiadamiamy
zawiadamiamy,, ¿e 11 wrzebr.. odszed³ od nas – w wieku 87 lat
œnia br
- Edmund Rakowski, od dziesiêcioleci
zwi¹zany z Sudetami, wieloletni ratownik
wodny i górski, przewodnik sudecki,
przyjaciel m³odzie¿y
m³odzie¿y,, legenda miasta i Gór
Izerskich.
Pochodzi³ z W³oc³awka, gdzie spêdzi³ okupacjê, przez ca³y jej okres dzia³aj¹c w Szarych Szeregach jako kurier (sk¹d na ca³e ¿ycie przylgn¹³ doñ
przydomek „Harcerz”). Do Œwieradowa po raz
pierwszy trafi³ w 1956 roku, ale szybko st¹d wyjecha³, bo... mu siê miasto nie spodoba³o, krótko
mieszka³ w Sosnówce, ponownie we W³oc³awku i
Szklarskiej Porêbie, a¿ w 1959 r. osiad³ w Czerniawie i od razu da³ siê wci¹gn¹æ w tryby dzia³alnoœci na polu turystyki, zak³adaj¹c Oddzia³ PTTK
„Ziemi Lwóweckiej” w Œwieradowie (wraz z Józefem S³owiñskim, Henrykiem Czy¿em, Tadeuszem Blessem i Janem Kolanko). Potem by³
cz³onkiem PTTK w wielu oddzia³ach, ostatnio by³y to „Sudety Zachodnie” Jelenia Góra.
Po krótkim epizodzie poznañskim, w 1960 r. wróci³ do Czerniawy,
przez dwie dekady pracowa³ w Uzdrowisku Œwieradów-Czerniawa jako
pracownik kulturalno-oœwiatowy (z przerw¹ w latach 1966-67 na zdobycie w Po³czynie-Zdroju uprawnieñ przewodnika na obszar woj. koszaliñskiego i w latach 1968-70, gdy by³ instruktorem do spraw turystyki w domu wypoczynkowym Wojska Polskiego na Wybrze¿u).
W 1970 wróci³ do Œwieradowa i zamieszka³ przy ul. Zdrojowej,
pod swym najbardziej znanym adresem, gdzie na parterze swojego
mieszkania prowadzi³ prywatn¹ pracowniê krajoznawcz¹, udostêpnia-

j¹c j¹ mieszkañcom, turystom i kuracjuszom. Zgromadzi³ tam bogat¹ kolekcjê kamieni, odznak, ksi¹¿ek, map, plakatów i przeró¿nych trofeów turystycznych.
W latach 1974-1985 by³ dzia³aczem GOPR.
Edmund Rakowski posiada³ rozliczne uprawnienia harcerskie i PTTK-owskie, ju¿ w 1961 roku
uzyska³ uprawnienia przewodnickie górskie II klasy. Mia³ te¿ uprawnienia Instruktora Przewodnictwa, Instruktora Krajoznawstwa Regionu, Przodownika Turystyki Pieszej i Górskiej, Przewodnika Nizinnego i wiele innych.
By³ uczestnikiem niezliczonej iloœci rajdów,
zlotów, sp³ywów, seminariów, narad, spotkañ kadry PTTK – prezentuj¹c na nich czêœæ swojej bogatej kolekcji znaczków i odznak PTTK. Zawsze
w dobrym humorze, sypi¹cy dowcipami i dykteryjkami ze swojego bujnego ¿ycia.
Od 2009 r. by³ prezesem Ko³a Zwi¹zku Kombatantów RP i By³ych
WiêŸniów Politycznych w Mirsku, poœwiêcaj¹c cz³onkom Zwi¹zku
i wdowom po ¿o³nierzach wiele swojego czasu, nie szczêdz¹c swych
w³asnych pieniêdzy na prywatne zapomogi.
By³ zawsze zajêty pomoc¹ dla innych, zapominaj¹c o swoim wieku
i ograniczeniach w³asnego cia³a, ci¹gle mia³ coœ do za³atwienia, a to
w ZG PTTK, a to w ministerstwie, a to tu, i jeszcze tam…
Bêdzie Go nam brakowaæ. ¯egnaj, Druhu!
Oprac. Andrzej Mateusiak w oparciu o pracê konkursow¹ „Z W³oc³awka do Œwieradowa Zdroju - Edmund Rakowski, cz³owiek mojej
miejscowoœci zas³u¿ony dla regionu i kraju” autorstwa Kamili Fierkowicz, któr¹ napisa³a na konkurs „Poznajemy Ojcowiznê 2013”.

 Ci¹g dalszy ze str. 16

Czego mo¿e siê domagaæ
pasa¿er w przypadku
opóŸnienia lotu?
Konsument podró¿uj¹c liniami lotniczymi z/lub do jakiegokolwiek kraju
UE/EOG/Szwajcarii znajduje siê pod ochron¹ rozporz¹dzenia WE 261/2004
z 11 lutego 2004 r. ustanawiaj¹cego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasa¿erów w przypadku m.in. du¿ego opóŸnienia lotu.
W przypadku opóŸnionego lotu pasa¿er ma prawo do:
 uzyskania odszkodowania w wysokoœci od 250 do 600 euro w zale¿noœci od zasiêgu podró¿y - je¿eli przybêdzie do miejsca docelowego co
najmniej 3 godziny po pierwotnie przewidzianej przez przewoŸnika godzinie przylotu;
 opieki obejmuj¹cej otrzymanie bezp³atnych posi³ków i napojów
w iloœciach adekwatnych do czasu oczekiwania, a tak¿e mo¿liwoœæ przeprowadzenia dwóch rozmów telefonicznych, nadania dwóch dalekopisów,
dwóch przesy³ek faksowych lub e-mailowych - je¿eli lot jest opóŸniony
o ponad trzy godziny;
 zwrotu kosztów biletów lub lotu powrotnego do pierwszego miejsca
odlotu, gdy opóŸnienie wynosi co najmniej 5 godzin;
 bezp³atnego zakwaterowania w hotelu i darmowego transportu miêdzy lotniskiem a hotelem, gdy z powodu opóŸnienia lotu wystêpuje koniecznoœæ pobytu przez jedn¹ lub wiêcej nocy.
Uwaga: odszkodowanie nie przys³uguje, o ile przewoŸnik nie jest w stanie
dowieœæ, ¿e odwo³anie lub du¿e opóŸnienie lotu zosta³o spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okolicznoœci, których nie mo¿na by³o unikn¹æ pomimo podjêcia wszelkich racjonalnych œrodków (tzw. si³a wy¿sza, np. strajk
czy wybuch wulkanu).
Je¿eli przewoŸnik nie uzna reklamacji albo zaakceptuje j¹ tyko w czêœci,
pasa¿er mo¿e z³o¿yæ skargê do Prezesa Urzêdu Lotnictwa Cywilnego, gdzie
dzia³a Komisja Ochrony Praw Pasa¿erów.
A. Cichoñ

... i w Œwierado
wie
Œwieradow
 Ci¹g dalszy ze str. 16
Czterech edukatorów przeszkoli³o 56
osób w klasach I-III, 30
- w klasach pi¹tych, i 25
- w gimnazjum. Dodatkowo uczniowie zostali
obdarowani prezentami
przywiezionym z nadleœnictw Karwin i Oleœnica Œl¹ska.
Edukacja, promowanie lasu i przyrody,
zdrowego trybu ¿ycia
i pracy leœnika bardzo
siê podoba³y zarówno
uczniom, jak i nauczycielom, ale i tak najwiêksze zaciekawienie wzbudzi³a hulajnoga nazywana „¯ó³t¹ Strza³¹”, na
której leœnik Dominik przejecha³ ponad 3.000 km, zwiedzaj¹c nie tylko
Polskê, ale i Europê.
14 wrzeœnia na zamku Czocha odby³o siê podsumowanie projektu
oraz wrêczenie nagród edukatorom i szko³om. Jury przyzna³o 5 równorzêdnych nagród w kategorii podstawówek, wœród których znalaz³a siê
nasza szko³a. Talon edukacyjny w wysokoœci 500 z³ (na zdjêciu
w rêkach dyr. Wies³awy Stasik) ufundowany przez Burmistrza Miasta
Œwieradów-Zdrój zostanie przeznaczony na zakup pomocy dydaktycznych potrzebnych do prowadzenia zajêæ przyrodniczych.
Serdecznie dziêkujemy rodzicom i uczniom za „leœne smako³yki”,
zaanga¿owanie w przygotowanie do udzia³u w projekcie, firmie TOM
SPORT - za wypo¿yczenie i serwis rowerów, edukatorom - za zajêcia,
a organizatorom - za ciekawe przedsiêwziêcie, jakim jest Zielony Rower, który przybli¿a walory i potencja³ polskich lasów oraz zachêca do
aktywnego spêdzania wolnego czasu na ³onie natury.
Teresa Fierkowicz

Wêdruj z nami
izerskimi szlakami
Bezp³atnych porad w zakresie ochrony interesów konsumentów mo¿na
uzyskaæ u Powiatowego Rzecznika
Konsumentów - Agnieszki Cichoñ.
Przyjêcia interesantów odbywaj¹ siê
od poniedzia³ku do czwartku w godz.
730–1530 - Starostwo Powiatowe Lubañ,
pok. 38 (I p.).
Porady udzielane s¹ równie¿ telefonicznie pod nr. 75 64 64 359 oraz drog¹
elektroniczn¹:

konsumenci@powiatluban.pl

„Œwieradowskie Or³y” zapraszaj¹ 24 wrzeœnia do
udzia³u w Ogólnopolskiej Akcji pod nazw¹ MIÊDZYPOKOLENIOWA SZTAFETA TURYSTYCZNA. Wyjazd
z parkingu przy Urzêdzie Miasta o godz. 920 na Rozdro¿e Izerskie sk¹d wyruszamy na trasê (Rozdro¿e Izerskie – Rozdro¿e pod Kop¹ – Hala Izerska – Polana Izerska – Œwieradów Zdrój) razem z z uczestnikami XLII
Rajdu M³odzie¿y Szkolnej „Gryfów Œl¹ski 2016”.
Zapisy chêtnych osób do 22 wrzeœnia pod nr. tel.
665 733 443.
Impreza skierowana jest zarówno do doros³ych, jak i
do dzieci i m³odzie¿y.

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 - 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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Przyjechali Zielonym Rowerem
Do Œwieradowa...
Trzydzieœci osiem szkó³ z powiatów lwóweckiego i lubañskiego goœci³o 13 wrzeœnia leœników edukatorów w ramach VII
edycji Programu Edukacyjno-Warsztatowego „Zielony Rower”. Leœnicy przyje¿d¿ali
do placówek na rowerach, a jeden z nich
dotar³ do MZS na hulajnodze. Dominik (hulajnoga) i Przemek (rower) przez piêæ dni
pokonali ponad 350 km jad¹c z Drezdenka
do zamku Czocha, a szóstego dnia przyjechali do Œwieradowa.
Nasza szko³a na przywitanie goœci zmieni³a siê

...i do Czerniawy
13 wrzeœnia w Szkole Podstawowej nr 2
po raz kolejny odwiedzi³ nas „Zielony Rower” - program edukacyjny organizowany
przez Nadleœnictwo Œwieradów, skierowany
do szkó³ powiatu lubañskiego i lwóweckiego, polegaj¹cy na tym, ¿e leœnicy z ca³ej Polski w roli edukatorów przyje¿d¿aj¹ do szkó³
i prowadz¹ zajêcia promuj¹ce wœród uczniów
wiedzê o lesie, o pracy leœników i ochronie
przyrody.
Szko³a goœci³a leœników z Nadleœnictwa
Soko³ów – Waldemara Szmur³ê i Paulinê Zgie-

w las, który by³ przepe³niony zapachami, smakami
runa leœnego i œpiewem ptaków. Dziêki zaanga¿owaniu uczniów, rodziców i nauczycieli mieliœmy bezmiar atrakcji: okazy przyrodnicze, wystêpy uczniów
klas III, Leœny Rowerowy Tor Przeszkód, wystawê
przedmiotów wykonanych z drewna, fotografie, projekcjê filmów przyrodniczych, pokaz i wyk³ad Dominika Dembiñskiego o starych instrumentach drewnianych, zastawione sto³y, na których znalaz³ siê „paœnik”, czyli ciasta, kanapki, koreczki, owoce i mnóstwo smako³yków, którymi czêstowali siê zarówno
leœnicy, jak i ca³a spo³ecznoœæ szkolna.

dokoñczenie na str. 15 
run. Do tego spotkania wszyscy siê przygotowali; wczeœniej w klasach odby³y siê lekcje
poœwiêcone wiedzy o lesie, a tak¿e konkurs
plastyczny pt. „Nasz las”. Ka¿da klasa wykona³a pracê, a wszystkie rysunki zosta³y wywieszone na szkolnym korytarzu. Przygotowany zosta³ równie¿ najprawdziwszy zielony rower, a uczniowie i pracownicy szko³y
ubrali siê na zielono, jeœli nawet nie ca³kiem,
to przynajmniej w czêœci.
Goœcie przeprowadzili bardzo ciekawe
zajêcia w klasie trzeciej i pi¹tej, zwracaj¹c
szczególn¹ uwagê na znaczenie lasu dziœ oraz

Jak widaæ, z frekwencj¹ nie mieliœmy ¿adnych
problemów - dawno nie pamiêtamy takich t³umów na zajêciach edukacyjnych.

Wawrzyniec przyci¹ga

dokoñczenie na str. 15 

Trwa oblê¿enie pana Waldemara, który zawsze mia³ na podorêdziu materia³y pogl¹dowe podkreœlaj¹ce znaczenie lasu dziœ i w przysz³oœci.

Podczas tegorocznych wakacji Klub Turystyczny Œwieradowskie Or³y przyj¹³ w swoje szeregi szesnaœcioro Orlików i jedn¹ Orlicê, dokonuj¹c 28 lipca na Zielonej Polanie uroczystego
pasowania. Nastêpnie dwudziestoosobowa wielopoziomowa grupa wziê³a udzia³ w Œwiêcie
Ludzi Gór, które tradycyjnie odbywa siê 10 sierpnia. Tegoroczna trasa by³a odmienna od
wszystkich wczeœniejszych 8 wejœæ - tym razem wêdrowaliœmy w deszczu i mgle przez Sowi¹
Dolinê, odpoczywaliœmy w czeskim Schronisku „Jelenka”, a nastêpnie pod opiek¹ prezesa
Karkonoskiej Grupy GOPR, Miros³awa Góreckiego, powêdrowaliœmy trawersem do szlaku
czerwonego prowadz¹cego od Okraju.
Tradycyjnie w po³udnie przed obserwatorium zgromadzili siê wierni, którzy uczestniczyli
w mszy odpustowej ku czci œw. Wawrzyñca, sprawowanej przez czeskiego biskupa,
w obecnoœci ksiê¿y i biskupa legnickiego Stefana Cichego.
Powrotna droga do Karpacza równie¿ zosta³a zmieniona, bo wybraliœmy wersjê szybszej
wêdrówki przez Bia³y Jar. A za rok 10 sierpnia mamy jubileuszowy X udzia³ Or³ów w Dniu
Przewodnika, z wejœciem od Prze³êczy Okraj. Mamy nadzieje ze frekwencja dopisze. (TF)

