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URZ¥D MIASTA

II PIÊTRO

IZERSKA £¥KA

UM ul. Pi³sudskiego 15
Tadeusz Baka – obrona cywilna, zarz¹dzanie
kryzysowe i ochrona przeciwpo¿arowa: 75 78-
16-841 i 75 78-16-155 - pok. 02; Zwi¹zek Eme-
rytów, Rencistów i Inwalidów, Zwi¹zek Sybira-
ków - pok. nr 4, I p.

Przedszkole Miejskie: 75 78-16-339; Miejski Ze-
spó³ Szkó³: 75 78-16-373, 75 78-16-668, fax
78-16-224; Œwietlica œrodowiskowa UL: 75 78-
17-885; Szko³a Podstawowa nr 2 w Czernia-
wie: 75 78-16-379; Œwietlica œrodowiskowa
MROWISKO: 75 78-45-712; Miejska Bibliote-

III PIÊTRO
Biuro Rady Miasta, kadry – Diana Timoftie-
wicz-¯ak: 75 78-17-666 - pok. nr 32.

I PIÊTRO

PARTER
Burmistrz Miasta – Roland Marciniak: 75 78-
16-119; Sekretariat Burmistrza – Krystyna Ki-
siel: 75 78-16-489, fax 75 78-16-585 - pok.
nr 1d; Skarbnik – Iwona Kosmala: 75 78-16-
234 - pok. nr 1a; op³ata za œmieci , op³aty za
œrodki transportu,– Ma³gorzata Milichiewicz,
czynsze, op³ata za wodê i œcieki – Jowita Wo-
rotnicka: 75 78-16-659 - pok. nr 1b; podatki i
op³aty lokalne - Anna Leœniak,op³ata uzdro-
wiskowa, u¿ytkowanie wieczyste - Magdale-
na Szukiewicz - 75 78-16-452 - pok. nr 1c;
sprawy bud¿etowe – Ewelina Ostrowska-May
- 75 78-17-092 - pok. nr 3; zastêpca kierowni-
ka Urzêdu Stanu Cywilnego, dzia³alnoœæ go-
spodarcza – Danuta ¯y³kiewicz: 75 78-16-
344;  meldunki i  dowody   osobiste, zezwole-
nia na sprzeda¿ napojów alkoholowych – Ha-
lina Stettner: 75 78-16-929 - pok. nr 1f (obok
sekretariatu); Referat Gospodarki Nierucho-
moœciami i Zagospodarowania Przestrzenne-
go, kier. – Rafa³ May, Joanna Szczekulska -
75 78-17-297 - pok. nr 2.

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

Sekretarz  –  Sylwia B³aszczyk; zamówienia
publiczne – Monika Sautycz: 75 78-16-471 -
pok. nr 21a; Referat Gospodarki Miejskiej, In-
westycji i Ochrony Œrodowiska, kierownik –
Eugeniusz Grabas: 75 78-17-071 - pok. nr
21b; gospodarka mieszkaniowa - W³adys³aw
RzeŸnik, utrzymanie czystoœci, organizacja ru-
chu drogowego, oœwietlenie drogowe i parko-
we - Boles³aw Sautycz, funkcjonowanie sys-
temu odbioru odpadów komunalnych - Mar-
cin Roso³ek: 75 78-16-324 - pok. nr 21c; Anna
Mazurek, Mariusz Pysz, Wojciech Cielecki:
75 78-16-970 - pok. nr 21d; wodoci¹gi i kana-
lizacja – Izabela Jurczak, ochrona œrodowi-
ska - Kamila Jednorowska-Mêcina: 75 78-
16-343 - pok. nr 22. Referat Promocji Gminy,
Turystyki, Kultury i Sportu, kierownik  – Dorota
Marek:  75 71-36-482 - pok. nr 23; turystyka,
kultura i sport – Monika Hajny-Daszko; im-
prezy, infrastruktura – Magdalena Zarzycka:
75 71-36-483 i 75 78-16-350; informatyk -
Tomasz Chmielowiec - 75 71-36-483, fax 75
78-16-221 - pok. nr 24b. Inspektor ds. organi-
zacyjnych i oœwiatowych – Jolanta Bobak: 75
78-17-668 - pok. 24c.

OŒWIATA I KULTURA

Od 1 listopada 2014 r. do 31 paŸdziernika 2015 r. na mocy uchwa³y Rady Miasta Œwieradów-Zdrój nr LXV/
316/2014 z 24 wrzeœnia ub.r. ceny wody i œcieków oraz wysokoœæ op³aty abonamentowej pozostaj¹ bez
zmian i wynosz¹:  woda 4,37 z³/m3, œcieki - 4,92 z³/m3, sta³a op³ata abonamentowa - 4,94 z³ za miesi¹c.

Wprowadzono te¿ now¹ stawkê za przy³¹czenie nieruchomoœci do urz¹dzeñ wodoci¹gowych, która wy-
nosi 184,50 z³, oraz kanalizacyjnych - w tej samej cenie.

W wypadkach nag³ych awarii sieci wod-kan mo¿na dzwoniæ pod nr tel.  512 243 901.

Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej zachêca do sk³adania wniosków o wydanie Karty
Du¿ej Rodziny. Ka¿da rodzina z co najmniej trójk¹ dzieci mo¿e korzystaæ ze zni¿ek i ulg
przygotowanych specjalnie dla nich.

Dotychczas do programu w³¹czy³y siê m.in. banki - PKO BP i BOŒ, sieæ PLAY, ksiêgarnie
Œwiat Ksi¹¿ki, Bonito i Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, sieæ kin Helios, supermarkety
Alma oraz Carrefour, firma paliwowa LOTOS, firma odzie¿owa C&A, Towarzystwo Ubezpieczeñ
Wzajemnych TUW, Centrum Nauki Kopernik, Stadion Narodowy, Kopalnia Soli w Wieliczce,
Centrum Sztuki Wspó³czesnej Zamek Ujazdowski. Lista wszystkich zni¿ek dostêpna jest na
stronie www.rodzina.gov.pl

Karta Du¿ej Rodziny przyznawana jest ka¿demu cz³onkowi rodziny, tak¿e rodzinom zastêp-
czym i rodzinnym domom dziecka. Rodzicom karta wydawana jest do¿ywotnio, dzieciom - do
ukoñczenia 18 lub 25 lat w przypadku nauki. Osoby niepe³nosprawne otrzymaj¹ kartê na czas
trwania orzeczenia o niepe³nosprawnoœci. Karta przyznawana jest bezp³atnie i bez wzglêdu na
dochód.

Wnioski o wydanie karty du¿ej rodziny przyjmowane s¹ w Miejskim Oœrodku Pomocy
Spo³ecznej w pokoju nr 11. (AM)

Warto zagraæ t¹ Kart¹

ul. 11 Listopada 35

PONIEDZIA£EK -
GODZ. 730 - 1600

WTOREK, ŒRODA,
CZWARTEK -

GODZ. 730 - 1530

PI¥TEK -
GODZ. 730 - 1500

G o d z i n y  p r a c yG o d z i n y  p r a c yG o d z i n y  p r a c yG o d z i n y  p r a c yG o d z i n y  p r a c y      UMUMUMUMUM

ka Publiczna: 75 78-
16-394.

Katarzyna
Rzeczkowska -

tel. 75 617 14 42
k,rzeczkowska@2

W³aœcicielom psów wyprowadzaj¹cym
swoje zwierzêta w miejsca u¿ytku publicz-
nego przypomina siê o obowi¹zku sprz¹ta-
nia odchodów po swoich psach (w przeciw-
nym razie prosi siê o niewypuszczanie i nie-
wyprowadzanie zwierz¹t poza swoj¹ pose-
sjê).

Osoby nieprzestrzegaj¹ce powy¿szego
obowi¹zku bêd¹ odpowiada³y za zanie-
czyszczenie miejsc dostêpnych dla publicz-
noœci, tj. za wykroczenie  z art. 145 kodek-
su wykroczeñ, za które grozi kara grzywny
w wysokoœci do 500 z³.

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

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

UWAGA, UWAGA, UWAGA, UWAGA, UWAGA, W£AŒCICIELE PSÓW!W£AŒCICIELE PSÓW!W£AŒCICIELE PSÓW!W£AŒCICIELE PSÓW!W£AŒCICIELE PSÓW!Masz sprawê do radnego? Zadzwoñ, napisz!

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

swieradowzdroj.pl

KONSULTACJE „PROGRAMU
WSPÓ£PRACY MIASTA
ŒWIERADÓW-ZDRÓJ

z  organizacjami pozarz¹dowymi
i innymi podmiotami

dzia³alnoœci po¿ytku publicznego
na lata 2016-2017”

Burmistrz Miasta Œwieradów-Zdrój og³asza
otwarty konkurs ofert na realizacjê

zadañ publicznych z zakresu turystyki i kultury
w Œwieradowie-Zdroju w 2015 roku

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarz¹dowych i podmiotów zgodnie
z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego
i o wolontariacie (tj.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z póŸn. zm.).

Rodzaj zadañ i wysokoœæ œrodków publicznych przeznaczonych na realizacjê
zadañ:

1. TURYSTYKA - Zadanie 6: Organizacja rajdu na orientacjê (start w Œwiera-
dowie, przygotowanie dwóch tras pieszych i dwóch rowerowych oraz jednej trasy
rodzinnej) – 7.000,00 z³;

2. TURYSTYKA - Zadanie 7: Organizacja miêdzynarodowego rajdu górskie-
go (ze zni¿kami dla œwieradowian) – 3.000 z³;

3. TURYSTYKA - Zadanie 8: Organizacja rajdu dla dzieci i m³odzie¿y – 4.000
z³.

4. KULTURA - Zadanie 9: Organizacja imprezy kulinarnej (organizacja czasu
wolnego dla mieszkañców i turystów odwiedzaj¹cych Œwieradów, pokaz kulinarny,
wystêp zespo³u muzycznego, zabawa przy muzyce, poczêstunek i degustacja po-
traw dla uczestników) – 6.000 z³.

Konkurs obejmuje zadania publiczne, których realizacja rozpocznie siê od
daty podpisania umowy do 31paŸdziernika br.

Oferty wraz z wymaganymi za³¹cznikami nale¿y sk³adaæ w sekretariacie UM –
osobiœcie lub za poœrednictwem poczty na adres: Urz¹d Miasta Œwieradów-Zdrój, ul.
11 Listopada 35, 59-850 Œwieradów-Zdrój, w nieprzekraczalnych terminach: Zadanie
6 - do 17 czerwca, zadanie 7 - do 23 lipca, a zadanie 8 i 9 - do 10 lipca br.

Uwaga! Nie bêd¹ przyjmowane oferty przesy³ane drog¹ elektroniczn¹.
Szczegó³owe informacje na temat konkursu znaleŸæ mo¿na na stronie miasta -

swieradowzdroj.pl

Zwracamy siê z proœb¹ do wszystkich or-
ganizacji pozarz¹dowych i podmiotów wy-
mienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o dzia³al-
noœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie,
o zapoznanie siê z projektem uchwa³y doty-
cz¹cym „Programu Wspó³pracy Miasta Œwie-
radów-Zdrój z organizacjami pozarz¹dowymi
i innymi podmiotami dzia³alnoœci po¿ytku pu-
blicznego na lata 2016-2017”.

Program dostêpny jest w siedzibie Urzê-
du Miasta, na oficjalnej stronie miasta
www.swieradowzdroj.pl w zak³adce Organi-
zacje Pozarz¹dowe oraz w BIP-ie (zak³adka
Organizacje pozarz¹dowe).

Uwagi i opinie mo¿na zg³aszaæ pisemnie
lub w formie elektronicznej na adres Urzêdu
Miasta Œwieradów-Zdrój oraz osobiœcie w re-
feracie UM ds. promocji, turystyki, kultury
i sportu w pok. 24b na  II piêtrze.

17 czerwca o godz. 1200 odbêdzie siê
tak¿e spotkanie konsultacyjne, na którym
zostan¹ omówione wszystkie Pañstwa
uwagi i sugestie zwi¹zane z nowym Pro-
gramem Wspó³pracy. Spotkanie odbêdzie
w sali konferencyjnej Urzêdu Miasta na II
piêtrze, tel. kontaktowy 75 71 36 482.

Autorkami rysunku wakacyjne-
go na ok³adce „Notatnika” s¹
uczennice kl. IV Szko³y Podstawo-
wej nr 2 w Czerniawie -  Oliwia Bi-
gus i Edyta Kurczewska.
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ŒWIERADÓW - sklep EKO (ul. Sienkiewicza), sklep odzie¿owy A&J
(róg ul. Zdrojowej i Piastowskiej), sklep AGD (ul. Piastowska), hurtow-
nia papierosów (ul. Piastowska), sklep spo¿ywczy (róg. ul. Zdrojowej i
Sienkiewicza), kiosk gazetowy (ul. Zdrojowa), pijalnia wody mineralnej
(Dom Zdrojowy), sklep na os. Korczaka, sklep LEWIATAN (ul. Górska),
stacja paliw ORLEN (ul. 11 Listopada), sklep przy ul. Chopina, sklep
CUDA WIANKI (w „Biedronce” - ul. 11 Listopada), sklep przy ul. Pi³sud-
skiego (d. FATMA),  Miejska Biblioteka Publiczna  IZERKA  (ul. M. Sk³o-
dowskiej-Curie).

OR£OWICE -  -  -  -  - sklep motoryzacyjny Wac³awa Chwaszcza.
CZERNIAWA     - delikatesy Agnieszki Syrewicz (ul. G³ówna), sklep

Ireny Korty (ul. Sanatoryjna), sklep Renaty Chomiak (ul. Sanatoryjna),
biblioteka szkolna w SP nr 2 (ul. Sanatoryjna).

Najbli¿sze numery „Notatnika” uka¿¹ siê 15 lipca, 12 sierpnia i 9
wrzeœnia 2015 r., a materia³y do poszczególnych wydañ prosimy do-
starczaæ w nieprzekraczalnych terminach: 1 i 29 lipca, 26 sierpnia br. 3

ANDRZEJ DUDA PREZYDENTEM RP W KADENCJI 2015-2020

Dziêkujê Dyrektorom Szkó³ Nr 1 i 2 w Œwieradowie-Zdroju
i Zarz¹dowi Uzdrowiska - za udstêpnienie pomieszczeñ na
lokale wyborcze; Obwodowym Komisjom Wyborczym oraz
obs³udze elektronicznej - za udzia³ w przeprowadzeniu i usta-
leniu wyników wyborów Prezydenta RP w dniach 10 i 24 maja
2015 roku.

Pe³nomocnik Okrêgowej Komisji Wyborczej nr 2
w Jeleniej Górze - Danuta ¯y³kiewicz

24 maja odby³a siê II tura wyborów Prezydenta RP, w których udzia³
wziê³o 16.742.938 wyborców, czyli 55,34% uprawnionych.

Wybory wygra³ ANDRZEJ DUDA, którego popar³o 8.630.627 oby-
wateli (51,55%).

Urzêduj¹cy prezydent BRONIS£AW KOMOROWSKI uzyska³
8.112.311 g³osów (48,45%).

W Œwieradowie-Zdroju z 3.799 uprawnionych do g³osowania karty
pobra³o 1.964 wyborców. Frekwencja wynios³a 51,7%. Oddano 1.941
g³osów wa¿nych (23 niewa¿ne), a poszczególni kandydaci uzyskali:

Bronis³aw Komorowski - 1.134 g³osów (58,42%);
Andrzej Duda - 807 g³osów (41,58%).
Choæ frekwencja w Œwieradowie by³a ni¿sza od krajowej, okaza³a

siê byæ najwy¿sz¹ w powiecie lubañskim, gdzie wynios³a 47,92% (naj-
ni¿sz¹ zanotowano w gm. Olszyna (43,20%).

W powiecie lubañskim wybory wygra³ Bronis³aw Komorowski sto-
sunkiem g³osów 57,10% do 42,90%. Prezydent wygrywa³ te¿ w nie-
mal wszystkich gminach: Lubañ m. - 59,26: 40,74; Lubañ gm. -
54,53:45:47; Leœna - 58,42:41,58; Siekierczyn - 53,32:46,68; Olszyna
- 57,04:42,96.

Andrzej Duda wygra³ jedynie w gminie Platerówka stosunkiem g³o-
sów 56,98:43,02.

P O D Z I Ê K O W A N I A

Jest raperem, urodzonym w roku 1990 w Nowym
S¹czu, z muzyk¹ zwi¹zany od roku 2002. W tym cza-
sie, wraz ze sk³adem Wizja Umys³u wspó³tworzy³
pierwsze utwory. Arkadio, bêd¹c m³odym 12-letnim
ch³opakiem zacz¹³ swój bunt. Alkohol i narkotyki od-
grywa³y w jego ¿yciu pierwszoplanow¹ rolê. Dopro-
wadzi³o to do handlu i d³ugów. Ca³e to ¿ycie przy-
gniot³o go i zmusi³o do szukania innych rozwi¹zañ.
Arkadio znalaz³ siê w punkcie bez wyjœcia, gdzie pro-
blemy go przeros³y.

Kiedy mia³ 17 lat, zrozumia³, ¿e takie ¿ycie nie ma
sensu. Wielk¹ rolê odegra³ jego brat, który przez
swoj¹ postawê zwróci³ uwagê i przekona³ do zmiany.
Chwilê póŸniej Arkadio pozna³ jezuitê Fabiana B³asz-
kiewicza, który pokaza³ mu, ¿e chrzeœcijanin to facet
z krwi i koœci, który realizuje swoje pasje i talenty.
Wtedy jego celem sta³o siê inspirowanie ludzi do
¿ycia zgodnego ze swoimi pragnieniami.

Dziœ Arkadio postawi³ w 100 proc. na pracê
z ludŸmi. Za pomoc¹ koncertów, warsztatów, konfe-

Kim jest ARKADIO?
Niecodzienny koncert w rytmie muzyki rap odby³ siê 1 czerwca o godz. 1000 w hali

spacerowej Domu Zdrojowego - goœciliœmy cenionego artystê z Nowego S¹cza, Arkadiu-
sza Zbozienia, który wraz z Marcinem Kochankiem poprowadzi³ wystêp dla dzieci, m³o-
dzie¿y oraz zainteresowanych osób ze Œwieradowa i okolic. Przy tej okazji warto zadaæ
sobie bli¿sze pytanie, kim jest Arkadio?

rencji, rekolekcji i innych wydarzeñ ukazuje, ¿e cz³owiek nie mo¿e byæ szczêœliwy, jeœli nie robi
w ¿yciu tego, co kocha.

Studiowa³ dziennikarstwo i komunikacjê spo³eczn¹ w Krakowie. Obecnie kszta³ci siê na
Akademi Ignatianum na kierunku etyka i coaching. Jest tak¿e monta¿yst¹ dŸwiêkowym. Poza
muzyk¹ fascynuje go koszykówka.

Jego g³ównymi inspiracjami s¹ ludzie. U¿ywaj¹c konkret-
nych przyk³adów opisuje rzeczywistoœæ i zmusza do myœlenia.
Arkadio jest tak¿e autorem ksi¹¿ki pt: "Rób to, co kochasz. Jak
wejœæ na drogê ¿ycia pasj¹".

Korzystaj¹c z okazji chcia³bym gor¹co podziêkowaæ wszyst-
kim zaanga¿owanym w zorganizowanie tego koncertu. W spo-
sób szczególny wyrazy podziêkowania sk³adam: burmistrzowi
Rolandowi Marciniakowi, Jolancie Bobak - specjaliœcie ds.
Oœwiaty w UM, Wies³awie Stasik - dyrektorowi MZS, Wojcie-
chowi Krasoniowi - prezesowi Uzdrowiska, Rafa³owi Matel-
skiemu - kierownikowi gospodarczemu MZS, Tomaszowi
Chmielowcowi oraz ks. proboszczowi Franciszkowi Molskie-
mu - za wk³ad indywidualny i okaza³e serce.

Ks. Wies³aw

Na zdjêciu z lewej - ks. Wies³aw, sprawca ca³ego „zamieszania” (z ty³u DJ Marcin Kochanek).
U góry - Arkadio nawi¹za³ œwietny kontakt z najm³odszymi uczestnikami spotkania, którym
szalenie podoba³o siê, gdy rapowa³ (do rymu i rytmu) jak¹œ historiê wplataj¹c w ni¹ pierwsze
lepsze s³owo wypowiedziane przez ucznia (np. czapka).
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 W takim klimacie odby³y siê 21 maja
w Izerce zajêcia dla dzieci z klasy III Szko³y
Podstawowej nr 2. Po krótkiej lekcji biblio-
tecznej w bibliotece szkolnej w IZERCE cze-
ka³a na nich  Magda Olszewska, która tym
razem mia³a opowiadaæ o historii naszego
miasta (przepraszamy doros³ych czytelni-
ków, ¿e spotkanie z cyklu „Dobra ksi¹¿ka
i kawa” w maju siê nie odby³o) oraz legendê
w³asnego autorstwa o Flinsie z Gór Izer-
skich, ró¿ni¹cego siê od z³oœliwego Karko-
nosza, gdy¿ by³ dobrym duchem gór.

Flins by³ ponadto ¿yczliwy dla ludzi, po-
maga³ im bezinteresownie, a mia³ dwie córki –
Izerê i Kwisê, które urod¹ urzek³y Karkono-
sza, jednak nie chcia³y starego, z³oœliwego
starca. Rozsierdzony Karkonosz postawi³
przed ojcem i córkami warunki: albo jedna
z dziewcz¹t zdecyduje siê zostaæ jego ¿on¹,
albo ca³a rodzina zostanie srogo ukarana.

Flins, nie przestraszony, usi³owa³ chro-
niæ swoje córki, ale na nic to siê zda³o, gdy¿
Karkonosz rzuci³ zaklêcie „Obyœ skamienia³
na wieki”, takie samo przekleñstwo dotyczy-
³o Kwisy, któr¹ zamieni³ w kamieñ, spod któ-
rego pociek³y ³zy, a starsz¹ Izerê dogoni³ bli-
sko Stogu Izerskiego. J¹ równie¿ dosiêg³a
kl¹twa - spod kamienia, w który zamieni³a siê
Izera, pop³ynê³y ³zy br¹zowe, bo taki kolor

28 maja by³ szczegól-
nym dniem w Przedszko-
lu Miejskim, bowiem
tego dnia dzieci z naszej
placówki oraz zaprosze-
ni goœcie z oddzia³ów
przedszkolnych w Krobi-
cy, Czerniawie i Grabi-
szycach wziê³y udzia³ w I
Spotkaniu z Literatur¹
i Poezj¹ Dzieciêc¹ oraz
w Przegl¹dzie Recytator-
skim.

Goœciem spotkania
by³a Maria Nienartowicz
z Karpacza, pisarka, która
tworzy dla dzieci przepiêk-
ne opowieœci o dzielnym
i szlachetnym Skrzacie
Karkonoskim, o kwiatach
i drzewach, bardzo czêsto przelewaj¹c praw-
dziwe historie na karty baœni kszta³tuj¹cych
charaktery najm³odszych czytelników. W nie-
samowicie przyjemnej atmosferze dzieci mia-
³y okazjê zapoznaæ siê z twórczoœci¹ autorki
oraz wys³uchaæ fragmentów jej opowieœci.
Przedszkolaki zadawa³y tak¿e pani Marii py-
tania, na które pisarka odpowiada³a z rado-
œci¹ i du¿ym zaanga¿owaniem.

Nastêpnym punktem programu naszej im-
prezy by³ Przegl¹d Recytatorski pod has³em
„Przyroda wokó³ nas”. Dzieci mog³y zapre-
zentowaæ swoje zdolnoœci przed pisark¹
i rówieœnikami z innych placówek. Nowoœci¹
Przegl¹du by³ sposób oceny recytatorów,
pozbawiony elementu nadmiernej rywalizacji.
Jury w sk³adzie: Maria Nienartowicz, Sylwia
Sokolak oraz Ewa Baszak - uwa¿nie wys³ucha-
³o wierszy i po naradzie zgodnie uzna³o, ¿e

wszystkie przedszkolaki w³o¿y³y bardzo du¿o
pracy w przygotowania do tego wydarzenia.
Dlatego te¿ jednog³oœnie postanowi³o nagro-
dziæ wszystkich za œmia³oœæ, odwagê, pomy-
s³owoœæ w interpretacji tekstu oraz uœmiech,
który towarzyszy³ im na twarzach podczas
wystêpów. Doœwiadczenia takie, jak nasz kon-
kurs, procentowaæ bêd¹ w przysz³oœci na dal-
szych etapach kszta³cenia, w kolejnych kon-
kursach, podczas przygotowania uroczysto-
œci i apeli szkolnych. Wspania³e wystêpy zo-
sta³y nagrodzone gromkimi brawami, a mali
artyœci zostali uhonorowani dyplomami i na-
grodami ksi¹¿kowymi.

Impreza zosta³a przyjêta z entuzjazmem
przez uczestników i opiekunów z innych
przedszkoli, w zwi¹zku z czym zostanie ona
wpisana w harmonogram imprez przedszkol-
nych na kolejne lata. M. Dzik

Dzieñ Dziecka to dzieñ szczególny dla
naszych wychowanków, dzieñ pe³en niespo-
dzianek i atrakcji. Kiedy tylko s³oneczko moc-
niej przygrza³o, wszystkie dzieciaki z nasze-
go przedszkola, z plecakami pe³nymi smako-
³yków, ochoczo ruszy³y przed siebie. Ka¿da
z grup wytyczy³a sobie w³asn¹ trasê, na koñ-
cu której czeka³ na nie zaginiony skarb. Jed-
nak¿e nie tak ³atwo jest zostaæ ³owc¹ skar-
bów - by dotrzeæ do celu, nale¿a³o pokonaæ
wiele przeszkód, rozwi¹zaæ wiele zagadek
i wykonaæ mnóstwo zadañ.

Na tropie zaginionych skarbówNa tropie zaginionych skarbówNa tropie zaginionych skarbówNa tropie zaginionych skarbówNa tropie zaginionych skarbów  S³uchanie i recytowanie

Rajd by³ doskona³¹ okazj¹ do poznania
ciekawych zak¹tków naszego miasta. Znalaz³
siê czas na to, by dok³adniej przyjrzeæ siê
mijanej okolicy. Ka¿da z wypraw zakoñczy³a
siê sukcesem. Po powrocie przedszkolaki za-
meldowa³y ¿e:

- wszelkie tajemnice rezydencji „Marze-
nie” zosta³y odkryte,

- wszystkie zak¹tki Muzeum Domu Zdro-
jowego zosta³y przebadane,

- jakoœæ bazy zabiegowej w hotelu „Nar-
cyz” zosta³a zatwierdzona,

- sekrety Gór Izerskich przez Ducha
Gór wyjawione,

- informacje na temat zwierz¹t i roœlin,
po przebyciu œcie¿ki edukacyjnej na Zajêcz-
niku, w pamiêci zapisane,

- skarb ze s³odyczami odnaleziony!

Na zmêczonych, lecz szczêœliwych wê-
drowców, w ogrodzie przedszkolnym czeka-
³y zas³u¿one lody, pieczone kie³baski i weso-
³a muzyka. Nie by³o przedszkolaka, który by
z przejêciem nie opowiada³ swoim rodzicom
o atrakcjach dnia.       D. Gronska

oczu mia³a dziewczyna. Kl¹twa Karkonosza,
który nie potrafi i nie lubi wybaczaæ, trwa po
dziœ. Pani Magda wyci¹gnê³a mapê, aby dzieci
mog³y zlokalizowaæ miejsca, o których opo-
wiada³a. Ka¿de dziecko dosta³o po kamieniu
zwanym „brod¹ Flinsa”.

Tyle legendy, bo potem dzieci obejrza³y
wystawê pami¹tek z Bad Flinsberg, z facho-
wym komentarzem pani Magdy, przewodni-
ka i pasjonata historii miast, która odpowie-
dzia³a potem na wiele pytañ uczniów.

Dalszym punktem wizyt by³o zapoznanie
siê z nasz¹ bibliotek¹ i ofert¹ czytelnicz¹. Nie
tylko t¹ tradycyjn¹, w postaci ksi¹¿ki druko-
wanej, ale tak¿e zapozna³y siê z nasz¹ stron¹
internetow¹ i skorzysta³y z Dolnoœl¹skiego
Zasobu Bibliotecznego. Rozmawialiœmy tak-
¿e o mo¿liwoœci skorzystania u nas z audio-
booków i e-booków.

W czêœci dla dzieci i m³odzie¿y klasa przy-
³¹czy³a siê do naszego konkursu na naj-
d³u¿sz¹ zak³adkê – sami wykonali ponad 3-
metrow¹. Dzieci tak¿e z chêci¹ ogl¹da³y i czy-
ta³y swoje ulubione ksi¹¿ki. Obdarowane
czymœ s³odkim i „Niezbêdnikami Turysty”,
po¿egna³y siê z nami, obiecuj¹c, ¿e z rodzica-
mi bêd¹ zwiedzaæ swoje piêkne miasto. (KP)

Lokalnie i bibliotecznie

Co siê odwlecze, to nie uciecze - maj
nale¿a³ do dzieci, a na kolejne spotka-
nie z cyklu „Dobra ksi¹¿ka i kawa” Mag-
da Olszewska zaprasza do IZERKI 25
czerwca o godz. 1600.

Temat - WAKACYJNE IZERSKIE LEGEN-
DOWANIE.

Z A P R O S Z E N I E
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Dwa miesi¹ce temu pozyskaliœmy z Ministerstwa Admini-
stracji i Cyfryzacji dotacjê w wysokoœci 2,5 mln z³ na odbudo-
wê dróg. Po przetargach, które wy³oni³y wykonawców, poja-
wi³y siê znaczne oszczêdnoœci w wys. 1,2 mln z³ w stosunku do
pierwotnie planowanych wydatków. Oszczêdnoœci planowali-
œmy przeznaczyæ na remonty kolejnych gminnych dróg. Nie-
stety, MAiC nie wyrazi³o zgody, aby oszczêdnoœci przezna-
czone zosta³y na ten w³aœnie cel i z tego powodu nie uda nam
siê zakoñczyæ remontu ulicy Zacisze z Czerniawy do dolnej
stacji kolei gondolowej.  Remont tej drogi zakoñczymy na wy-
sokoœci „punktu antygrawitacyjnego”. Nie wykonamy tak¿e
remontu ulicy Rolniczej, staramy siê jednak nie zra¿aæ tymi
niepowdzeniami i w lipcu ponownie spróbujemy pozyskaæ
œrodki na remonty naszych dróg.

Od pocz¹tku kwietnia wykonaliœmy ju¿ kilka przy³¹czy do
kanalizacji i wodoci¹gu, a koszt ka¿dego z nich dla w³aœciciela
posesji to zaledwie 150 z³. Kwota jest zatwierdzona uchwa³¹
Rady Miasta dotycz¹c¹ op³at za wodê i œcieki. Dziêki tak ni-
skiej op³acie wielu mieszkañców z³o¿y³o wnioski o przy³¹cze-
nie do sieci. Do tej pory wp³ywa³o bardzo ma³o wniosków ze
wzglêdu na du¿e koszty po stronie mieszkañca. Teraz przy³¹-
cza wykonuje gmina.

Na ostatniej sesji radni wyrazili zgodê na przeznaczenie
wiêkszych œrodków na wykonanie nowych przy³¹czy wodno-
kanalizacyjnych. Takie rozwi¹zanie finansowania budowy przy-
³¹czy zapewni nam systematyczny wzrost odbiorców wody
i dostawców œcieków, dziêki czemu bêdziemy mogli utrzymaæ
ceny wody i œcieków na dotychczasowym poziomie. A trzeba

Wreszcie po³¹czyliœmy ulicê Zródlan¹ z doln¹ stacj¹ kolei
gondolowej. Trwa³o to prawie 2 lata. Teraz pracujemy nad przed-
³u¿eniem tej ulicy do ul. Bronka Czecha. Takie po³¹czenie jest
potrzebne z kilku powodów. Przede wszystkim poprawimy ko-
munikacjê w trudno dostêpnej dzielnicy przy ulicy B. Czecha,
gdzie z powodu znacznego spadku drogi mamy du¿e proble-
my z utrzymaniem przejezdnoœci w okresie zimowym. Po wyko-
naniu przed³u¿enia ulicy Zródlanej bêdziemy do tej dzielnicy
wje¿d¿aæ z dwóch kierunków.  Równie¿ w okolicy ulicy B. Cze-

Ruszy³y prace remontowe na ulicy Zacisze. Przy remoncie
tej drogi zastosowaliœmy inn¹ ni¿ dotychczas dla naszego mia-
sta technologiê. Teraz zosta³a u³o¿ona warstwa wyrównawcza
na starej nawierzchni asfaltowej. Kolejny etap, to zatopienie
w lepiszczu siatki kompozytowej na warstwie wyrównawczej.
Kolejno u³o¿one bêd¹ obustronnie krawê¿niki i na koñcu war-
stwa œcieralna. Nowym rozwi¹zaniem jest nieusuwanie starej
nawierzchni asfaltowej i zastosowanie wspomnianej siatki, która
znacz¹co wzmocni konstrukcjê drogi. Takie rozwi¹zanie jest
mo¿liwe przy odpowiedniej noœnoœci podbudowy drogi, jest
równie¿ tañsze w wykonaniu.

Mamy w mieœcie kilkanaœcie dróg, które maj¹ w miarê sta-
biln¹ podbudowê, ale doszczêtnie zniszczon¹ nawierzchniê np.
ul. Myœliwska, ¯wirki i Wigury, Traugutta, Moniuszki, Szkol-
na, Wierzbowa, Sêdziwa czy górny odcinek Izerskiej.  Byæ mo¿e
uda siê w kolejnych latach przy zastosowaniu tej technologii
wyremontowaæ wiêcej dróg za tê sam¹ kwotê.

TECHNOLOGIA PRZYTECHNOLOGIA PRZYTECHNOLOGIA PRZYTECHNOLOGIA PRZYTECHNOLOGIA PRZY
ODBUDOWIE UL. ZACISZEODBUDOWIE UL. ZACISZEODBUDOWIE UL. ZACISZEODBUDOWIE UL. ZACISZEODBUDOWIE UL. ZACISZE

Na now¹ nawierzchniê ul. Zacisze czekaliœmy kilkanaœcie lat.

ZRÓDLANA SPIÊTZRÓDLANA SPIÊTZRÓDLANA SPIÊTZRÓDLANA SPIÊTZRÓDLANA SPIÊTAAAAA

Tak wygl¹da³a ulica jeszcze kilka tygodni temu...

... a tak ten sam odcinek wygl¹da dziœ.

cha jest kilkanaœcie hektarów atrakcyjnych pod k¹tem zabu-
dowy gruntów, które obecnie s¹ niedostêpne ze wzglêdu na
brak bezpiecznego dojazdu.

W obecnym planie zagospodarowania przestrzennego mia-
sta wytyczyliœmy przed³u¿enie ulicy Zródlanej do Bronka Cze-
cha. Kolejny etap, to odkupienie od prywatnych w³aœcicieli
gruntów pod now¹ drogê i wykonanie nawierzchni.

Coraz wiêkszym zainteresowaniem cieszy siê Centrum
Edukacji Ekologicznj „Izerska £¹ka” w Czerniawie. W nieco
ponad 2 miesi¹ce centrum odwiedzi³o ponad 2 tysi¹ce osób.
Na bie¿¹co oferta centrum powiêksza siê. Ostatnio nawi¹za-
liœmy wspó³pracê z Uniwersytetem Zielonogórskim, a kon-
kretniej - z wydzia³em astronomii. Wspó³praca dotyczy pro-
pagowania wiedzy o kosmosie i obszarach chronionych,
w tym Izerskiego Parku Ciemnego Nieba.

Równie¿ przy wspó³pracy z naukowcami postaramy siê
wypracowaæ now¹ atrakcjê turystyczn¹ naszego miasta - noc-
ny spacer po parku ciemnego nieba. Równie¿ du¿ym zainte-
resowaniem cieszy siê ul przy obiekcie, ju¿ zamieszka³y przez
pszczo³y. Dziêki kamerom i mikrofonom pods³uchujemy i pod-
patrujemy ¿ycie pszczelej rodziny.

Ca³y projekt nie jest jeszcze gotowy. Trzeba za³o¿yæ ogród
wokó³ budynku, wykonany jest te¿ projekt zagospodarowa-
nia otoczenia centrum. Prawdopodobnie w grudniu sk³ada-
my wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego na
za³o¿enie ogrodu. Szacowana kwota inwestycji to ok. 700
tys. z³, a dofinansowanie siêgnie 85 proc.

Ten projekt potrzebuje czasu, ¿eby w pe³ni pokazaæ swoje
mo¿liwoœci. S¹dzê, ¿e potrzebujemy ok. dwóch lat, aby „Izer-
ska £¹ka” sta³a siê jednym z lepszych centrów ekologicz-
nych w naszym województwie. Oczywiœcie, pod warunkiem,
¿e bêdziemy ci¹gle rozwijaæ ofertê edukacyjn¹.

„IZERSKA £¥KA” - DW„IZERSKA £¥KA” - DW„IZERSKA £¥KA” - DW„IZERSKA £¥KA” - DW„IZERSKA £¥KA” - DWAAAAA
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pamiêtaæ, ¿e przed nami jeszcze du¿a inwestycja rozbudowy
oczyszczalni œcieków i kanalizowania miasta wzd³u¿ ulicy Nad-
brze¿nej.

Równie¿ wa¿n¹ rolê w systemie kanalizowania miasta od-
grywa wóz asenizacyjny, którym opró¿niamy przydomowe
szamba. Niska op³ata za wywóz szamba ma na celu powstrzy-
manie budowy przydomowych oczyszczalni œcieków tam, gdzie
gmina w ci¹gu kilku lat doprowadzi kolektor sanitarny. Trzeba
pamiêtaæ, przy budowie nowych sieci z dofinansowaniem unij-
nym trzeba zapewniæ odpowiednio du¿o odbiorców wody
i dostawców œcieków. Jeœli ten warunek nie bêdzie spe³niony,
nie otrzymamy dofinansowania.

Beczkowóz w ci¹gu ostatnich miesiêcy wywióz³ ponad 700
m3 (ok. 150 kursów) œcieków z przydomowych szamb. Celem
jest dotarcie i opró¿nienie ka¿dego szamba w naszym mieœcie,
a mamy ich prawie 400.

W zesz³ym tygodniu wspólnie z kierownikiem naszego re-
feratu promocji odby³em spotkanie z Andrzejem Pawluszkiem,
przedstawicielem oddzia³u Polskiej Organizacji Turystycznej
w Holandii.  Spróbujemy wspólnie z POT-em przygotowaæ wi-
zytê holenderskich biur podró¿y w Œwieradowie. Wstêpny ter-
min - paŸdziernik br. Wielu Holendrów odwiedza naszych cze-
skich s¹siadów nie tylko w czasie ferii zimowych, ale równie¿
latem, dlatego warto spróbowaæ zainteresowaæ tego klienta
naszym miastem.

Za kilka tygodni zlecimy wykonanie oceny oddzia³ywa-
nia na œrodowisko nowych singltracków. Jest to konieczne
ze wzglêdu na przepisy ochrony œrodowiska. W szacunko-
wych planach, za zgod¹ Nadleœnictwa Œwieradów i Regional-
nej Dyrekcji Ochrony Œrodowiska, wykonamy ok. 30-40 km
tras. Do koñca roku powinniœmy mieæ gotow¹ dokumentacjê
techniczn¹ i spróbujemy pozyskaæ dofinansowanie ze œrod-
ków unijnych.

W tym roku mamy opóŸnienie w rozpoczêciu prac serwi-
sowych na istniej¹cych 27 km œcie¿ek, wynikaj¹ce z organi-
zowania brygady remontowej do utrzymania œcie¿ek.  Po kosz-
tach serwisu w ostatnim sezonie i ofertach, jakie nam z³o¿yli
przedsiêbiorcy na ten sezon rowerowy, nie staæ nas na takie
wydatki. Trzeba pamiêtaæ, ¿e po czeskiej stronie œcie¿kami
zajmuj¹ siê 4 centra rowerowe i czeskie lasy pañstwowe. Po
naszej stronie nie mamy ¿adnego profesjonalnego centrum
i wszystkie koszty utrzymania œcie¿ek wziê³a na siebie gmina.
Dlatego wyszkolimy nasz¹ brygadê drogow¹ do obs³ugi sin-
gltracków, co bêdzie tañsze od wynajmowania zewnêtrznych
firm.

Przyznajê, ¿e œcie¿ki po polskiej stronie s¹ nieco s³abiej
utrzymane ni¿ po czeskiej. Ale równie¿ deklarujê, ¿e to ostatni
sezon tak niskiego poziomu utrzymania. Potrzebujemy jesz-
cze trochê czasu, aby przeszkoliæ brygadê i dokupiæ sprzêtu
do utrzymania œcie¿ek; mamy ju¿ minikoparkê, walec samo-
jezdny, p³ytê do zagêszczania gruntu, zakupujemy kosiarki
i w najbli¿szym czasie zakupimy miniwozid³o do przewozu
kruszywa. Koszt tego sprzêtu, u¿ywanego tak¿e przy serwi-
sie dróg, to prawie 100 tys. z³.  Proszê krytyków o wyrozumia-
³oœæ i o czas do zorganizowania i wyszkolenia sta³ej brygady
serwisowej.

Transgraniczny projekt sigltracków to czeski pomys³, dla-
tego œrodek ciê¿koœci tego kompleksu znajduje siê u s¹sia-
dów, a my byliœmy potrzebni po to, aby pozyskaæ œrodki
z transgranicznych funduszy unijnych. Tê tezê potwierdzi³o
zachowanie czeskiego rowerzysty, który bra³ czynny udzia³
w projektowaniu œcie¿ek, a który opatentowa³ wszystkie na-
zwy i symbole zwi¹zane z sigletrekiem, co mog³o drastycznie
ograniczyæ rozwój œcie¿ek. Na szczêœcie partnerzy projektu
zdo³ali wyeliminowaæ z projektu œcie¿ek zastrze¿one znaki
towarowe. Jeœli spojrzymy na mapê singli, jasno widaæ, ¿e
polska strona jest tak zaplanowana, aby dostarczaæ rowerzy-
stów do centrów rowerowych po czeskiej stronie. Na starcie
projektu byliœmy tego œwiadomi. Czesi maj¹ ponad 80 km
œcie¿ek, my zaledwie 27 km. Jeœli ruszymy z kolejnym etapem
budowy singltracków, musimy mieæ wyszkolon¹ brygadê do
serwisu, bo utrzymanie 100 km œcie¿ek firmami zewnêtrznymi
kosztuje ponad 150 tys. z³. Przy projektowaniu i serwisie œcie-
¿ek bêdziemy braæ pod
uwagê uwagi rowerzystów
i naszych miejscowych fa-
chowców od turystyki ro-
werowej. Ale bardzo proszê
o czas i wstrzemiêŸliwoœæ
w krytycznych opiniach na
portalach spo³ecznoœcio-
wych o naszych singlach.

POŒLIZGI NA SINGLPOŒLIZGI NA SINGLPOŒLIZGI NA SINGLPOŒLIZGI NA SINGLPOŒLIZGI NA SINGLTRACKACHTRACKACHTRACKACHTRACKACHTRACKACH

Roland Marciniak



Poniedzia³ek Wtorek Œroda Czwartek Pi¹tek

Dwa lata segregacjiDwa lata segregacjiDwa lata segregacjiDwa lata segregacjiDwa lata segregacji
- podsumowanie- podsumowanie- podsumowanie- podsumowanie- podsumowanie

GODZINY  OTWARCIAGODZINY  OTWARCIAGODZINY  OTWARCIAGODZINY  OTWARCIAGODZINY  OTWARCIA

PSZOKPSZOKPSZOKPSZOKPSZOK
Od poniedzia³kuOd poniedzia³kuOd poniedzia³kuOd poniedzia³kuOd poniedzia³ku

do pi¹tku - 11do pi¹tku - 11do pi¹tku - 11do pi¹tku - 11do pi¹tku - 110000000000-17-17-17-17-170000000000

Soboty - 10Soboty - 10Soboty - 10Soboty - 10Soboty - 100000000000-14-14-14-14-140000000000.....

Op³atê za zagospodarowanie odpadów ko-
munalnych 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 miasi¹ca. W tytule przelewu nale¿y podaæ: imiêi nazwisko oraz adres nieruchomoœci,
której wp³ata dotyczy; okres, za który op³acamy odbiór œmieci (miesi¹c lub kilka miesiêcy).
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1. Nast¹pi³a pozytywna zmiana w podej-
œciu do segragcji, choæ do idea³u jeszcze da-
leko. Dla przyk³adu, nie wszyscy chc¹ wysta-
wiaæ pojemniki zgodnie z harmonogramem,
który zosta³ wdro¿ony po to, by system by³
tañszy. Utrudniaj¹c treminowy odbiór œmieci
i spowalaniaj¹c harmonogram nara¿amy gmi-
nê na dodatkowe koszty, które wczeœniej czy
póŸniej odbij¹ siê na cenie odbioru odpadów.

2. Wbrew wczeœniejszym obawom hote-
le, szczególnie te wiêksze, generuj¹ce najwiê-
cej odpadów, w sumie radz¹ sobie najlepiej
w nowym systemie i œwietnie wpi-
sa³y siê w nowy system oparty na
kodach kreskowych, który nale¿y-
cie spe³nia swoj¹ kontrolno-werfy-
fikuj¹c¹ funkcjê.

3. Gmina wyposa¿y³a wspólno-
ty mieszkaniowe i spó³dzielniê w ku-
b³y na bioodpady, a wczeœniej do-
starczy³a biokoszyczki i bioworecz-
ki mieszkañcom, dziêki czemu
zwiêkszy³ siê odzysk odpadów bio-
degradowalnych.

4. Dziêki zakupowi „pszokowo-
zu” usprawniono systematyczny, a
nie jak dot¹d doroczny, system od-
bioru odpadów wielkogarabryto-
wych od mieszkañców. W dwa
pierwsze miesi¹ce powsta³o ok. 20
punktów odbiorowych (tylko dla
klientów indywidualnych).

5. Gmina zlikwidowa³a i wywio-
z³a na PSZOK pojemniki na zu¿yt¹
odzie¿, które praktycznie pe³ni³y
funkcje œmietników, a którymi od
dawna nikt siê nie interesowa³.

6. Naklejki ostrzegawcze us-
prawni³y system o b³êdnej segrega-
cji, zwiêkszaj¹c tym samym inten-
sywnoœæ kontroli jej jakoœci.

7. Przez dwa lata harmonogram
odbioru zmienia³ siê kilkakrotnie, ale
dziêki temu, a tak¿e w wyniku do-
œwiadczeñ i coraz lepiej precyzowa-
nych potrzeb miasta oraz lokatorów,
jego obecna wersja jest zbli¿ona do
wersji optymalnej. (opr. aka)



10 czerwca - w sprawie wyznaczenia do
sprzeda¿y w  trybie bezprzetargowym nie-
ruchomoœci przy ul. Parkowej, oznaczonej
geodezyjnie jako dzia³ka
nr 69/1, am. 9, obr. 4, pow. 0,0357 ha.
10 czerwca - w sprawie przeznaczenia

do wydzier¿awienia w drodze bezprzetar-
gowej czêœci nieruchomoœci niezabudowa-
nej przy ul. Rolniczej, oznaczonej geode-
zyjnie jako dzia³ka
nr 1/14, am. 5, obr. III, o pow. 500 m2

- z przeznaczeniem na prowadzenie ogro-
du przydomowego.

10 czerwca - w sprawie przeznaczenia
do wydzier¿awienia w drodze bezprzetar-
gowej czêœci nieruchomoœci niezabudowa-
nej przy ul. Zakopiañskiej, oznaczonej geo-

UM wykazuje
Burmis t r z  Mias t a  Œw ie radów-Zdró jBu rmis t r z  Mias t a  Œw ie radów-Zdró jBu rmis t r z  Mias t a  Œw ie radów-Zdró jBu rmis t r z  Mias t a  Œw ie radów-Zdró jBu rmis t r z  Mias t a  Œw ie radów-Zdró j

i n f o r m u j e ,  ¿ e  n a  t a b l i c y  o g ³ o s z e ñi n f o r m u j e ,  ¿ e  n a  t a b l i c y  o g ³ o s z e ñi n f o r m u j e ,  ¿ e  n a  t a b l i c y  o g ³ o s z e ñi n f o r m u j e ,  ¿ e  n a  t a b l i c y  o g ³ o s z e ñi n f o r m u j e ,  ¿ e  n a  t a b l i c y  o g ³ o s z e ñ
Urzêdu Miasta  zostaUrzêdu Miasta  zostaUrzêdu Miasta  zostaUrzêdu Miasta  zostaUrzêdu Miasta  zosta ³³³³³ wywieszon wywieszon wywieszon wywieszon wywieszonyyyyy wy- wy- wy- wy- wy-
k a zk a zk a zk a zk a z      -  n a  o k r e s  2 1  d n i  -  d o  w g l ¹ d u-  n a  o k r e s  2 1  d n i  -  d o  w g l ¹ d u-  n a  o k r e s  2 1  d n i  -  d o  w g l ¹ d u-  n a  o k r e s  2 1  d n i  -  d o  w g l ¹ d u-  n a  o k r e s  2 1  d n i  -  d o  w g l ¹ d u
w  godz inach  p r acy  u r z êdu :w  godz inach  p r acy  u r z êdu :w  godz inach  p r acy  u r z êdu :w  godz inach  p r acy  u r z êdu :w  godz inach  p r acy  u r z êdu :
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Zespó³ Interdyscyplinarny w Œwieradowie-Zdroju zaprasza na warsztaty PROFI-
LAKTYKA UZALE¯NIEÑ I PRZEMOCY W RODZINIE skierowane do osób zainte-
resowanych tematem uzale¿nienia, wspó³uzale¿nienia oraz przemoc¹ w rodzinie.

Celem warsztatów jest:
 poszerzenie œwiadomoœci i wiedzy na temat uzale¿nieñ i wspó³uzale¿nienia,
 nabycie wiêkszych umiejêtnoœci w komunikowaniu siê z innymi ludŸmi,
 poprawienie umiejêtnoœci zachowañ asertywnych,
 poprawienie umiejêtnoœci nazywania i wyra¿ania uczuæ,
 poprawienie w³asnej samooceny i poczucia w³asnej wartoœci uczestników,
 przekazanie informacji na temat „Przemoc w Rodzinie”.

O G £ O S Z E N I E

dezyjnie jako dzia³ka
nr 1/2, am. 3, obr. IV, o pow. 220 m2

- z przeznaczeniem na poprawê zagospoda-
rowania nieruchomoœci przyleg³ej.

10 czerwca - w sprawie przeznaczenia do
wydzier¿awienia w drodze bezprzetargowej
czêœci nieruchomoœci niezabudowanej przy
ul. Sosnowej, oznaczonej geodezyjnie jako
dzia³ka
nr 74, am. 4, obr. V, o pow. 150 m2

- z przeznaczeniem na poprawê zagospo-
darowania nieruchomoœci przyleg³ej.

10 czerwca - w sprawie przeznaczenia do
wydzier¿awienia w drodze bezprzetargowej
czêœci nieruchomoœci niezabudowanej przy
ul. Sosnowej, oznaczonej geodezyjnie jako
dzia³ka
nr 74, am. 4, obr. V, o pow. 120 m2

- z przeznaczeniem na poprawê zagospo-
darowania nieruchomoœci przyleg³ej.

10 czerwca - w sprawie przeznaczenia do
wynajêcia w drodze bezprzetargowej lokalu
u¿ytkowego przy ul. Pi³sudskiego 13, na
dzia³ce oznaczonej
nr 14/1, am. 8, obr. IV, o pow. 85 m2.

14 maja og³oszono przetarg na „Odno-
wê i malowanie oznakowania poziomego na
drogach bêd¹cych w zarz¹dzie Gminy Miej-
skiej Œwieradów-Zdrój” (I - na gminnych,
II - na  wojewódzkich nr 358 i 361).

20 maja dokonano otwarcia ofert od firm:
MK DROGI z ¯arek (I - drogi gminne - 6,99
z³/m2, II - drogi wojewódzkie - 6,99 z³/m2 );
SAFEROAD GRAWIL z W³oc³awka (I - 11,24
z³/m2, II - 9,13 z³/m2); GRABOWIECKA.PL
z Trzebnicy (I - 7 z³/m2, II - 6,80 z³/m2); BIG ze
Œwiebodzina (I - 9,04 z³/m2, II - 8,34 z³/m2);
BRAVO z Wêgrzyc (I - 7,32 z³/m2, II - 7,32 z³/
m2); NAVI-EXPERT z Kielc (I - 7,27 z³/m2, II -
8,57 z³/m2).

21 maja podpisano umowê z firm¹ GRA-
BOWIECKA.PL, która do 31 lipca oznaku-
je zarówno drogi gminne, jak i wojewódzkie.

15 maja ponownie og³oszono przetarg
na „Œwiadczenie us³ug sukcesywnego wy-
wozu i zagospodarowania ustabilizowanych
komunalnych osadów œciekowych z Gminy
Miejskiej Œwieradów-Zdrój”. Gmina zamie-
rza z wy³onionym wykonawc¹ podpisaæ
dwuletni¹ umowê na odbiór, transport i za-
gospodarowanie poprzez odzysk lub uniesz-
kodliwianie komunalnych osadów œcieko-
wych w iloœci ok. 1.100 Mg/rok.

27 maja dokonano otwarcia dwóch ofert
z³o¿onych przez GEOTRANS z Wroc³awia -
362.604 z³, konsorcjum firm: COM-D z Jawo-
ra (lider) oraz PPR SADY DOLNE z Sadów
Dolnych (partner) - 303.600 z³ i w³aœnie
z tym konsorcjum podpisano umowê na wy-
konanie zadania.

27 maja og³oszono przetarg na „Wyko-
nanie zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego miasta”. Po-

wierzchnia opracowania wynosi 34,2726 ha.
Termin sk³adania ofert up³yn¹³ 5 czerwca.

27 maja og³oszono przetarg na „Skarpo-
wanie rowów i poboczy na drodze wojewódz-
kiej nr 361 poprzez realizacjê zadañ:

Czêœæ I - Skarpowanie rowów i poboczy
przy drodze wojewódzkiej nr 361 w m. Czer-
niawa-Zdrój na odcinku od km 12+288 do
14+752 ;

Czêœæ II - Skarpowanie rowów i poboczy
przy drodze wojewódzkiej nr 361 w m. Or³o-
wice i m. Mroczkowice na odcinku od km
7+560 do 11+005”.

3 czerwca dokonano otwarcia 7 ofert na-
des³anych przez firmy: EKOBAU POLSKA ze
S³upcy (cz. I - 44.206,20 z³, cz. II - 96.678 z³);
UBDA.PL z Jelcza-Laskowic (57.933 i 129.150
z³); EKO-OLMI z Mirska (tylko cz. I - 24.900
z³); FUM Marcin Wiœniewski z Cieplic (tylko
cz. I - 48.511,20 z³); F.H.U. Piotr Walczak ze
Z³otnik Lubañskich (34.095 i 80.662,92 z³); PHU
KAMA-bis z Mys³akowic (38.760,60 i 82.380
z³); FHUT PAWE£ ze Szklarskiej Porêby
(42.818,76 i 83.640 z³).

Umowê podpisano 8 czerwca z EKO-OLMI
i F.H.U. Piotr Walczak, które z ca³oœci¹ zadañ
musz¹ siê uporaæ do koñca lipca.

29 maja og³oszono przetarg na „Ubezpie-
czenie maj¹tku i odpowiedzialnoœci cywilnej
oraz ubezpieczenie komunikacyjne Gminy
Miejskiej Œwieradów-Zdrój”,  z terminem sk³a-
dania ofert do 8 czerwca.

29 maja gmina og³osi³a przetarg na „Bu-
dowê przy³¹cza kanalizacji sanitarnej w pa-
sie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 361 w
miejscowoœci Œwieradów-Zdrój (ul. Sanato-
ryjna)”, z terminem sk³adania ofert do 8 czerw-
ca.  (opr. aka)

Uprzejmie informujemy, ¿e na stronie internetowej Urzêdu Miasta - swiera-
dowzdroj.pl - w zak³adce „Aktualnoœci” oraz w siedzibie UM (parter, hol)
mo¿na pobraæ ankiety o przyst¹pieniu wspólnot mieszkaniowych do projek-
tu rewitalizacji czêœci wspólnych w budynkach wielolokalowych po³o¿onych
na terenie Gminy Miejskiej Œwieradów-Zdrój.

Ankiety nale¿y z³o¿yæ do 30 czerwca br. (wtorek) w siedzibie UM, ul. 11
listopada 35 (parter, sekretariat).

Ankiety z³o¿one po terminie nie bêd¹ uwzglêdnione.

UDZIA£ W WARSZTATACH
JEST BEZP£ATNY.

Zg³oszenia przyjmujemy telefo-
nicznie pod nr. tel. 75 78 16 321, 75
78 16 230 lub osobiœcie w Miejskim
Oœrodku Pomocy Spo³ecznej przy
ul. 11 Listopada 35 w godzinach pra-
cy: poniedzia³ek 800-1600, wtorek-pi¹-
tek 730-1530.

Serdecznie zapraszamy!

K O M U N I K A T

W zwi¹zku z szybko rozwijaj¹cymi siê
planami budowy nowego budynku przed-
szkolnego, a tym samym chêci zapewnienia
jak najlepszego rozwoju dzieciom na ka¿-
dym szczeblu edukacyjnym, Urz¹d Miasta
zwraca siê do Pañstwa z proœb¹ o wype³nie-
nie ankiety (szczególnie zale¿y nam na opi-
nii rodziców posiadaj¹cych dzieci w wieku
¿³obkowym), która ma na celu rozeznanie,
czy na terenie naszej gminy jest zapotrze-
bowanie na objêcie opiek¹  i edukacj¹ dzieci
w wieku ¿³obkowym.

Ankietê mo¿na pobraæ w sekretariacie
urzêdu, jak równie¿ na stronie internetowej -

www.swieradowzdroj.pl - a po wype³nieniu
przynieœæ osobiœcie do sekretariatu urzêdu
lub wys³aæ drog¹ elektroniczn¹ na adres -
um@swieradowzdroj.pl

Ankieta ma odpowiedzieæ na kilka pytañ,
w tym: Czy posiada Pan/i dzieci do lat 3? Czy
potrzebny jest oddzia³ ¿³obkowy w Œwiera-
dowie? Czy ma Pan/i chêæ pos³ania swego
dziecka do ¿³obka? Jaki miesiêcnzy koszt by³-
by Pan/by³aby Pani w stanie ponieœæ za miej-
sce dziecka w ¿³obku? Gdyby Pañstwa dziec-
ko uczêszcza³o do ¿³obka, jakie mieliby Pañ-
stwo oczekiwania wzglêdem pracowników
i wychowawców placówki?

Czy potrzebny nam ¿³obek?

Szanowni Pañstwo, w dniach 10-
14 sierpnia br. Urz¹d Miasta i Miej-
ska Biblioteka Publiczna IZERKA
organizuj¹ pó³kolonie dla dzieci
w ramach projektu MIASTO DZIECI.
To wspania³a idea, której zadaniem
jest organizacja czasu wolnego
dzieci i pokazanie im, jak funkcjo-
nuje œwiat doros³ych

Jeœli jesteœcie ciekawi, co bêdziemy tu robiæ, uchylimy Wam r¹bka tajemnicy.
Od godziny 1000 do 1300 bêdziemy pracowaæ, aby zarobiæ na lody, zabawki
i sprzêt sportowy. Bêdziemy te¿ oszczêdzali i pomna¿ali w banku w³asnorêcznie
zarobione pieni¹dze. Popracujemy krócej ni¿ Wy, ale pamiêtajcie, ¿e jesteœmy
dzieæmi, wiêc potrzebujemy du¿o czasu na zabawê. Staniemy siê, na przyk³ad,
dekoratorami, filmowcami, ogrodnikami, rolnikami, bankowcami, dziennikarzami,
ochroniarzami, mechanikami samochodowymi, stra¿akami, przyrodnikami i poli-
cjantami. Aby mieæ du¿o si³y, przed prac¹ dostaniemy tu drugie œniadanie, obiad
i wodê mineraln¹.

UWAGA, RODZICE! Do udzia³u w naszym projekcie zapraszamy wszystkie
dzieci w wieku 6-12 lat, uczêszczaj¹ce do œwieradowskich szkó³. Deklaracje udzia³u
w projekcie i regulamin dostêpne s¹ na stronie internetowej miasta -

www.swieradowzdroj, w Urzêdzie Miasta, w naszych szko³ach oraz w Miej-
skiej Bibliotece Publicznej IZERKA.

Deklaracjê udzia³u dziecka w projekcie nale¿y z³o¿yæ do 24 czerwca br.
w Miejskiej Bibliotece Publicznej IZERKA, ul. M. Sk³odowskiej-Curie 2A.

UWAGA, NAUCZYCIELE / WYCHOWAWCY KOLONII / WOLONTARIUSZE!
Zapraszamy Pañstwa do wspó³pracy przy fantastycznym projekcie, jakim jest

MIASTO DZIECI! Potrzebujemy wolontariuszy, którzy zaopiekuj¹ siê dzieæmi
i bêd¹ pomocni przy organizacji zawodów dla dzieci. Wszystkie chêtne osoby
chc¹ce siê w³¹czyæ w ten projekt serdecznie zapraszamy, a jeœli jesteœ nauczy-
cielem, opiekunem koloni i masz swoje dzieci - przyjmiemy je do naszego miasta
jako uczestników.

Szczegó³owych informacji udzielaj¹:
Dorota Marek i Monika Hajny-Daszko - pracownicy Referatu ds. Promocji Gmi-

ny, Turystyki, Kultury i Sportu Urzêdu Miasta Œwieradów-Zdrój, ul. 11 Listopada
35, tel. 75 71 36 482 lub 483, it@swieradowzdroj.pl
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Czerniawskie grillowanie

MBP„Izerka” og³asza
konkurs plastyczny na wizerunek pn.
„IZERKA widziana oczami dziecka”.
Prace wykonane technik¹ dowoln¹

Powy¿ej - pokaz Szymona zainteresowa³ wielu uczestników. U do³u -
grillowanie konkursowe na pe³nym biegu.

1.

na kartkach w formacie A3 prosimy sk³adaæ do 12
czerwca w bibliotece, ul. M. Sk³odowskiej-Curie 2a.

Fundacja na Rzecz Rozwoju Spo³ecznoœci
Lokalnej „Œwieradów-Czerniawa”

organizuje w dniach 11-13 czerwca
MIÊDZYNARODOWY PLENER

ARTYSTYCZNY „Na Izerskiej £¹ce”.
Dzia³ania plenerowe bêd¹ realizowane

na terenie Centrum Edukacji Ekologicznej
NATURA 2000 „Izerska £¹ka”

oraz Czarciego M³yna, ul. Lwówecka 5.

Sobota, 13 czerwca:
830-900 - „Co w trawie piszczy?” - warsztaty  przyrodnicze dla dzieci
prowadzone przez Teresê Jurewicz.
900-1030 - „Pszczelarstwo to mo¿e byæ twoja pasja” - czyli jak
zarobiæ pieni¹dze? Warsztat dla m³odychi chc¹cych prowadziæ w³a-
sny biznes. Prowadz¹cy - Eugeniusz Grabas.
1100-1230 - „W³aœciwoœci kosmetyczne produktów pszczelich” -
prelekcja dla doros³ych; prowadz¹cy doc. dr hab. Jerzy Stojko, pra-
cownik naukowy Œl¹skiego Uniwersytetu Medycznego, przedsta-
wiciel Polskiej Fundacji Apiterapii.
1300-1430 „W³aœciwoœci lecznicze produktów pszczelich” - pre-
lekcja dla doros³ych, prowadz¹cy J. Stojko.
1500-2400 - Biesiada i festyn:
- wystawa poplenerowa rzeŸb i obrazów;
- wystêpy zespo³ów „£u¿yczanki” i DE-COOL;
- zabawy i konkursy dla dzieci;
- smako³yki i wiele innych atrakcji

ZADANIE FINANSOWANE Z BUD¯ETU GMINY MIEJSKIEJ
ŒWIERADÓW-ZDRÓJ ORAZ POWIATU LUBAÑSKIEGO

3 edycjê „Czer-
niawskiego Grillo-
wania” zorganizo-
wano 16 maja w
ogrodach „Czar-
ciego M³yna” przy
³adnej pogodzie
i doœæ „nieœmia³ej”
frekwencji, która
jednak w miarê roz-
krêcania siê impre-
zy przyci¹ga³a co-
raz wiêcej uczest-
ników. Ocenia siê,
¿e przez grillowi-
sko przewinê³o siê
grubo ponad 100
osób - mo¿e w sam
raz na pojemnoœæ
„ m ³ y ñ s k i e g o ”
ogrodu, ale na
pewno nie na iloœæ
przygotowanych
wiktua³ów. Organi-
zatorzy maj¹ wiêc
jedno doœwiadcze-
nie wiêcej – za rok
trzeba przygoto-
waæ zdecydowa-
nie wiêcej  przek¹-
sek do degustacji.

GwoŸdziem im-
prezy by³ kulinar-
ny konkurs rodzin,
które dzieñ wcze-
œniej otrzyma³y
niezbêdne sk³adni-
ki do grillowanych
skrzyde³ek w wa-
rzywach, by je so-
bie doprawili i po-
trzymali w zale-
wach. W tym roku
uczestnicy mogli
przynieœæ w³asne
grille, przekonuj¹c
organizatorów, ¿e
dobrze znaj¹ ich
parametry (i naro-
wy) i nie ma potrzeby kupowania urz¹dzeñ
na potrzeby przysz³ych edycji.

W konkursie wziê³o udzia³ 5 rodzin,
a wygrali pañstwo Czeleniowie, przed rodzin¹
Bigusów oraz Barbar¹ Jakubus. Ich umiejêt-
noœci kulinarne ocenia³ Mateusz Szpytma,
szef kuchni w Pa³acu Paulinum w Jeleniej
Górze.

Drugi konkurs – dla wszystkich chêtnych
- przeprowadzono pod has³em „Tak smakuje
Œwieradów”. Uczestnicy przynieœli 16 potraw,
a komisja w sk³adzie: Szymon Przystupa, Kry-
styna Liber i Miloš Šimek (sta³y bywalec Czar-
ciego M³yna, który od pocz¹tku bierze udzia³
w plenerach rzeŸbiarskich) – po skosztowa-
niu wszystkiego przyzna³o nagrody: I – ze-
spo³owi SMOLNICZANIE (ubieg³oroczni
zwyciêzcy naszego festiwalu kapel), który
upichci³ „Przysmak kapeli”, II – Barbarze Ja-
kubus – za pierogi m³ynarskie, III - £ukaszo-
wi Grzelakowi – za kule œnie¿ne (blok z her-
batnikami w wiórkach kokosowych).

W programie imprezy by³y dwa pokazy.
W pierwszym mistrz Mateusz zapozna³
uczestników z warsztatem carvingu, czyli
sztuk¹ rzeŸbienia w warzywach i owocach (a

przedtem zaskoczy³ wszystkich, gdy zapre-
zentowa³ wyrzeŸbione wczeœniej w arbuzie
logo Czarciego M³yna). Nastêpnie Szymon
Przystupa pokaza³ i opowiedzia³, jak siê przy-
gotowuje, wykonuje, przyprawia i piecze
szasz³yki: rybne, miêsne i warzywne.

Œladem M. Szpytmy pod¹¿y³y dzieci, któ-
re w trzecim zaplanowanym konkursie z wa-
rzyw i owoców wykreowa³y œwiat zwierz¹t.
Poniewa¿ wszystkie w ich wykonanie w³o¿y-
³y tyle samo serca, co i pasji, przyznano 11
równorzêdnych nagród.

Wiadomo ju¿, ¿e za rok uczestnicy cyklicz-
nej imprezy przyst¹pi¹ do rywalizacji o to,
kto nad ogniskiem uwarzy najlepsze danie
jednogarnkowe.

Imprezê zakoñczyli SMOLNICZANIE,

kulinarne spotka-
nia w Czarcim
M³ynie przesz³y
do historii, ale
wa¿ne jest to, ¿e
utrzymuj¹ rodzin-
ny charakter, gdy
zbêdny jest alko-
hol, a niezbêdne -
integracja spo-
³eczna i wspólne
spêdzenie czasu
z dzieæmi. W spo-
tkaniach kryje siê
te¿ cel edukacyj-
ny – organizato-

U góry - dzieciêce szaleñstwo carvingu. Poni¿ej - mistrz Mateusz chêt-
nie dzieli³ siê przed najm³odszymi tajnikami sztuki rzeŸbienia.

rzy chc¹ przemyciæ tajniki gotowania, a pod-
suniêta dzieciom zabawa w carving sprawi,
¿e w przysz³oœci mikrorzeŸby bêd¹ upiêkszaæ
dania.

Organizatorzy sk³adaj¹ gor¹ce podziêko-
wania: uczestnikom konkursów (a tak¿e go-

œciom) – za udzia³ i dobr¹ zabawê, gminie - za
sfinansowanie imprezy i udostêpnienie m³y-
na, Szymonowi Przystupie - za bezinteresow-
ne (od pocz¹tku) towarzyszenie „Czerniaw-
skiemu grillowaniu”.

Adam Karolczuk

Takie cuda-cudeñka zrêczne palce przy odrobinie wyobraŸni potrafi¹ wy-
czarowaæ z surowych warzyw i owoców.

Zapraszamy do obserwacji artystów przy pracy
oraz do udzia³u w dzia³aniach towarzysz¹cych.
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16 maja przy Hotelu Zdrojowym SANUS
odby³ siê I Rodzinny Piknik Moto-Blueso-
wy, który rozpocz¹³ siê parad¹ po ulicach
miasta.  Na imprezê przyby³o oko³o 150 piêk-
nych maszyn z ró¿nych miejsc Polski, miê-
dzy innymi z Konina, Gorzowa Wlkp., Rawi-
cza, Oleœnicy, Wroc³awia. Po jej zakoñcze-
niu wszyscy udali siê na g³ówna p³ytê przy
hotelu, gdzie dla ka¿dego czeka³y ró¿ne
atrakcje i niespodzianki. Najm³odsi skorzy-
stali z ró¿nych animacji i darmowych po-

MotorMotorMotorMotorMotoryyyyy i bluesi bluesi bluesi bluesi blues

czêstunków. Chêtni mogli wspomóc dzieci
poszkodowane w wypadkach samochodowych
poprzez oddanie krwi w autokarze MOTO-
KROPLI 2015 (oddano 9 litrów) oraz prze-
kazanie dobrowolnej kwoty na Fundacjê
BARKA z Wroc³awia (zebrano 560,40 z³).

Przybyli motocykliœci wziêli udzia³
w dwóch konkurencjach: w „Piekielnym przy-
siadzie” oraz w „100 m œlimaka”, gdzie g³ówn¹
nagrod¹ by³a piêkna skórzana kamizelka mo-
tocyklowa. Podczas rywalizacji nie zawiód³

dziêkowaæ za pomoc w organizacji
wszystkim zaanga¿owanym oso-
bom, szczególnie Ani Panek, która
swoj¹ charyzm¹ o¿ywia³a ka¿dego,
£ukaszowi i Tadzikowi - za wspa-
nia³ego grilla, policjantom ze œwie-
radowskiego Rewiru Dzielnico-
wych i stra¿akom z OSP oraz spon-
sorom, takim jak: Urz¹d Miasta
Œwieradów-Zdrój, Regionalne Cen-
trum Krwiodawstwa i Krwiolecznic-
twa Wa³brzych, Interferie Hotel
Malachit, Uzdrowisko Cieplice,
Ski&Sun, Hotel St. Lukas, Hotel
Era, Restauracja La Gondola, Re-
stauracja Route 66, Fundacja „Bar-
ka” Wroc³aw oraz wszystkim pozo-
sta³ym fundatorom.

 Sylwia Bieñ

1.

2.

3.

4. 5.

6.

7.

Na zdjêciach:
1 - Dwukrotny przejazd kawal-
kady motocykli przez miasto
wzbudzi³ przede wszystkich za-
chwyt wœród dzieci; 2 - Domini-
ka Kurêda z zespo³em zapocz¹t-
kowa³a seriê koncertów; 3 i 4 -
Najm³odsi mieli wiele okazji do zabawy;
5 - Wœród wehiku³ów zdarza³y siê i takie
cacka; 6 - W tym miedzianym kotle sy-
gnowanym przez KGHM uwarzono 700
litrów zupy pomidorowej; 7 - Para uczest-
ników (bardzo m³odych) spod Zgorzelca
w strojach „organizacyjnych”.

mocny doping zainteresowa-
nej publicznoœci. Po godz. 1600

nadszed³ czas na bluesa, któ-
ry zapocz¹tkowa³a przepiêk-
nym wokalem Dominika Kurê-
da. Nastêpnie wyst¹pi³y ze-
spo³y „Chapter One” z Lubo-
mierza, „Project Clapton” z Lu-
bania, „Salen” z Leœnej (wy-
kona³ ponadczasowe utwory
Ryœka Riedla), a ca³¹ imprezê
mocnym brzmieniem zakoñ-
czy³ zespó³ „Old School Roc-
kers” z Poznania.

Blues, wspania³e jednoœla-
dowce, muzyka i oczywiœcie
przesympatyczni ludzie nada-
li temu wydarzeniu rewelacyj-
ny klimat. Liczymy na to, ¿e
w nied³ugim czasie znów od-
bêdzie siê taka impreza, która
pobudzi nasze zami³owanie do
motocykli.

Chcielibyœmy bardzo po-
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Biomelancholia

Jestem pod pr¹d!
- Tak 16 maja na spotkaniu

z naszymi czytelnikami w Izerce
powiedzia³ o sobie Karol Nienarto-
wicz (fot. obok), podró¿nik, foto-
graf górski przed trzydziestk¹,
który ju¿ 12 lat z pasj¹ wêdruje po
górskich szlakach i wszystko to
utrwala aparatem. Jego zdjêcia
pojawi³y siê w czasopismach pod-
ró¿niczych,  m.in. w „National Geo-
graphic” i „Poznaj Œwiat”. Ma licz-
ne grono fanów na ca³ym œwiecie,
wielu przewodników, w tym nasz¹
Magd¹ Olszewsk¹, która przyby³a
spotkaæ siê ze swoim koleg¹.

Karol Nienartowicz okaza³ siê
sympatycznym mówc¹, a ka¿de swe
zdjêcie, które pokazywa³, w sposób
interesuj¹cy zinterpretowa³. Odkry³
przed nami najpiêkniejsze szlaki
w Górach Izerskich, których wed³ug
niego jest dziesiêæ i wiêkszoœæ, nie-
stety, po stronie czeskiej.

W drugiej czêœci spotkania
przedstawi³ fotografie z wyprawy
alpejskiej, na któr¹ uda³ siê z ko-
leg¹ (jego profesjonalny sprzêt fo-
tograficzny wa¿y 9 kilogramów).
Zdradzi³ te¿ sekrety dobrej fotogra-
fii: zachowany autentyzm i goto-
woœæ na ka¿de fizyczne poœwiêce-
nie; on sam potrafi rozbiæ namiot
i czekaæ na wschód s³oñca na mro-
zie i w deszczu, wypatrywaæ godzi-

nami ciekawych momentów, jak np.
uchwyciæ wir wody. Warto siê sta-
raæ, wtedy efekt jest niecodzienny.

Spotkanie nie wiadomo kiedy
szybko przebieg³o, zdjêcia z piêk-
nymi widokami szlaków w Górach
Izerskich i alpejskich na d³ugo po-
zostan¹ w pamiêci.

Warto siê spotykaæ z takimi pa-
sjonatami, którzy kochaj¹ przyrodê
i staraj¹ siê j¹ utrwalaæ dla nas
i potomnych. Szczeroœæ i skrom-
noœæ Karola Nienartowicza robi¹
niezwykle pozytywne wra¿enie,
a jego postawa, ¿e jest „po pr¹d”,
przynajmniej nas, s³uchaj¹cych,
zmusza do refleksji i zastanowienia,
czy warto tak przyrodê niszczyæ?

Krystyna Piotrowska

Dzie³a K. Nienartowicza: Jizerka (powy¿ej), Frydlantske cimburi (poni¿ej)
oraz Biwak pod Bouquetins, Alpy Walijskie, Szwajcaria (u do³u).

Od lat przyzwyczailiœmy siê, ¿e
w Park Hotelu co roku odbywaj¹
siê plenery malarskie, zakoñczo-
ne wernisa¿em w hali spacerowej
Domu Zdrojowego, dlatego wiado-
moœæ o tym, ¿e siê jeszcze gdzieœ
w Œwieradowie maluje i wystawia
obrazy, okaza³a siê wielk¹ niespo-
dziank¹. A zaproszenie na odbywa-
j¹cy siê 16 maja wernisa¿ w czer-
niawskiej „Biorezydencji” w pe³-
ni tê niespodziankê potwierdzi³o –
oto bowiem w niebywa³ej urody
wnêtrzu licz¹cego sobie 250 lat bu-
dynku rozwieszono kilkadziesi¹t
prac bêd¹cych pok³osiem kolejne-
go pleneru malarskiego, których
uczestnikiem byli cz³onkowie Ko³a
Lekarzy Maluj¹cych dzia³aj¹cego
przy Wielkopolskiej Izbie Lekar-
skiej. Traf chcia³ – same panie!

Lidia Kot, kurator wystawy, ar-
tystka i pedagog, absolwentka po-
znañskiej ASP, wybór Œwieradowa
(po raz trzeci, jak siê okaza³o) uza-
sadnia tym, ¿e znajduje siê tu miê-
dzy innymi – poza walorami przy-
rodniczymi, rzecz jasna - magiczny
uk³ad architektury, który tworzy
niespotykany nigdzie indziej klimat.

Do tej pory panie lekarki przy-
je¿d¿a³y w listopadzie, a prace z je-
siennego pleneru mo¿na by³o nie-
dawno ogl¹daæ w Muzeum Regio-
nalnym w Œrodzie Œl¹skiej na wy-
stawie pod nazw¹ „Impresje Dolno-
œl¹skie”.

Katarzyna Bartz-Dylewicz, na
co dzieñ lekarz stomatolog, ale tak-
¿e szefowa komisji kultury WIL, t³u-
maczy, jak wa¿n¹ odskoczni¹ jest
dla lekarzy mo¿liwoœæ relaksu przy
sztalugach i p³ótnie.

- To jest jak bli¿szy kontakt
z samym sob¹ – przez sztukê. -
I dodaje: - Cz³owiek jest jak kwiat
– musi siê rozwijaæ!

Dla lekarzy, którzy na co dzieñ
przyjmuj¹ dziesi¹tki pacjentów lub
s¹ po wyczerpuj¹cych szpitalnych
dy¿urach, a przy tym ton¹ w powo-
dzi biurokratycznych procedur, ju¿
sama mo¿liwoœæ wyrwania siê na
kilka dni ze zgie³ku medycznego
œwiata w krainê ciszy i przyrodni-
czej urody staje siê œwiêtem. Czêœæ
ich prac – jak mo¿na wyczytaæ w
recenzji ze œredzkiej wystawy –
ujawnia ³adunek emocjonalny, któ-
ry w profesji medycznej czêœciej
bywa powœci¹gany ni¿ ujawniany.

A dr Bartz-Dylewicz, dodawa³a,
¿e maluj¹cy lekarze przelewaj¹ na
p³ótna w³asne idee, co jest form¹
oczyszczenia i odstresowania.

Na wielu obrazach pokazanych
podczas wernisa¿u widaæ to nieco-
dzienne po³¹czenie uspokojenia
duszy z du¿ym ³adunkiem emocjo-
nalnym, szkoda tylko, ¿e prace te
mog³a obejrzeæ garstka widzów:
sami autorzy i kilka zaproszonych
osób. Wydaje siê trochê dziwne, ¿e
z efektem jesiennego izerskiego ple-
neru mogli siê zapoznaæ mieszkañ-
cy Œrody Œl¹skiej, a œwieradowia-

Cz³owiek jest jak kwiat
 - musi siê rozwijaæ

nie s¹ tej mo¿liwoœci pozbawieni.
Powia³o jednak optymizmem,

jako ¿e obecna na wernisa¿u szefo-
wa referatu promocji UM Dorota
Marek zasygnalizowa³a gotowoœæ
wspó³pracy urzêdu z organizatora-
mi nastêpnego pleneru, a efektem
tej wspó³pracy by³by wernisa¿ prac

w hali spacerowej Domu Zdrojowe-
go (tak jak to siê dzieje w przypad-
ku pleneru malarskiego organizowa-
nego przez Park Hotel). I co wa¿ne
– organizatorzy propozycjê tê  przy-
jêli z nieskrywanym zadowoleniem.

Adam Karolczuk

Barbara Buczyñska (w œrodku) miêdzy Katarzyn¹ Bartz-Dylewicz (z lewej)
i Lidi¹ Kot (z prawej) - mo¿e to zapowiedŸ przysz³ej wspó³pracy plenerów?

„Biorezydencja” okaza³a siê wrêcz czarodziejskim miejscem na wernisa¿
(fot. powy¿ej). Poni¿ej - izerskie melancholie maluj¹cych lekarzy.
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Cudowanie w RaspenavieUkwieceni - docenieni

Miejska Biblioteka Publiczna „Izerka”
wraz z 49 bibliotekami na Dolnym Œl¹sku
podpisa³a porozumienie z Dolnoœl¹sk¹ Bi-
bliotek¹ Publiczn¹ we Wroc³awiu na bez-
p³atny dostêp do ksi¹¿ek elektronicznych
z bazy Ibuk.pl - Pañstwowego Wydawnictwa
Naukowego, obejmuj¹c¹ literaturê popular-
no-naukow¹ i akademick¹ ze wszystkich
dziedzin wiedzy, w tym wiele tytu³ów trudno
dostêpnych ze wzglêdu na wysok¹ cenê.

Biblioteka przystêpuj¹c do projektu mia-
³a wp³yw na iloœæ i wybór zakupionych tytu-
³ów, zakupi³a dostêp do 3.000 e-booków.

Czytelnicy mog¹ za darmo przegl¹daæ
wszystkie publikacje i czytaæ online bez ogra-
niczeñ ca³¹ dobê, do u¿ywania platformy
wystarczy przegl¹darka internetowa, a dostêp
na terenie biblioteki nie wymaga rejestracji
i logowania. Jeœli chcesz korzystaæ z platfor-
my IBUK – Libra, zg³oœ siê w „Izerce” po
odbiór kodu i zarejestruj siê na stronie li-
bra.ibuk.pl. Mamy do rozdania 200 pinów
wa¿nych do 27 kwietnia 2016 r.

W „Izerce” czytelnik znajdzie te¿ ksi¹¿ki
z tzw. serii „Du¿e Litery” jest to specjalne wy-
danie dla tych, którzy nieco s³abiej widz¹,
dziêki du¿emu formatowi i wiêkszej czytelnej
czcionce mog¹ poczytaæ wyj¹tkowe ksi¹¿ki,
z ró¿nych dzia³ów.

Pó³ki ksi¹¿ek w Du¿ych Literach siê po-

Ksi¹¿ki na wyci¹gniêcie... s³uchuKsi¹¿ki na wyci¹gniêcie... s³uchuKsi¹¿ki na wyci¹gniêcie... s³uchuKsi¹¿ki na wyci¹gniêcie... s³uchuKsi¹¿ki na wyci¹gniêcie... s³uchu
wiêkszaj¹ systematycznie, ostatnio zosta³o
zakupionych 20 tytu³ów, w tym biografie
i wspomnienia, dotycz¹ce gwiazd filmowych,
jak Judy Garland, Katharine Hepburn, Eliza-
beth Taylor, ale s¹ te¿ krymina³y, obyczajo-
we, romanse.

Druga propozycja oprócz tradycyjnej
ksi¹¿ki to audiobooki. Biblioteka rozpoczê³a
ich gromadzenie i udostêpnianie swoim czy-
telnikom, zarówno dzieciêcych, jak i doro-
s³ych. Wœród tytu³ów znajdujemy m.in. E.
Chereziñskej „Korona œniegu i krwi” (ponad
30 godzin dŸwiêkowej podro¿y), K. Bondy
„Poch³aniacz” w interpretacji Agaty Kuleszy,
z kolei Maciej Sthur czyta dwie powieœci R.
Galbraitha (czyli J.K. Rowling, tej od Harry
Pottera): „Jedwabnik” i „Wo³anie Kuku³ki”,
a M. Kaliciñskiej „Dom nad rozlewiskiem” czy-
ta Marta Klubowicz, zaœ sama pisarka do au-
diobooków przekonuje „Nie masz czasu czy-
taæ? To pos³uchaj z uœmiechami”.

Biblioteka ma zamiar do koñca roku wzbo-
gaciæ kolekcje audio-
booków by audiofile
mogli ich s³uchaæ
z uœmiechami, jak
chce znana pisarka.

Jak co roku, nasi czescy przyjaciele z Ra-
spenavy, zaprosili uczniów ze Szko³y Pod-
stawowej nr 2 na warsztaty plastyczne od-
bywaj¹ce siê w sobotê 23 maja. Na szczêœcie
pogoda dopisa³a, gdy¿ zajêcia odbywa³y siê
zarówno w jednym z pomieszczeñ Domu Piel-
grzyma, jak i w plenerze. Oprócz dzieci ze
œwietlicy „Mrowisko” i wychowawców, do
ca³ej wyprawy do³¹czy³a dyrektor Ma³gorza-
ta Gettner i Anna Abramczyk, reprezentuj¹ce
równie¿ Fundacjê na Rzecz Rozwoju Spo³ecz-
noœci Lokalnej „Œwieradów-Czerniawa”, dziê-
ki której otrzymaliœmy zaproszenie.

Podobnie jak w zesz³ym roku, podczas

powsta³y przeró¿ne ciekawe postacie zarów-
no ludzi, jak i zwierz¹t.

Po twórczej pracy przyszed³ czas na od-
poczynek i smakowity posi³ek. Nasi przyja-
ciele poczêstowali nas swoj¹ sztandarow¹
potraw¹ i na stó³ wjecha³y knedliki z prze-
pysznym gulaszem. Palce lizaæ!

Na koniec mogliœmy podziwiaæ wystêpy
artystyczne. Jako pierwsi wyst¹pili m³odzi
artyœci ze Œwieradowa: £ukasz Grzelak, Mag-
dalena Polañska i Oliwia Bigus, którzy przy
akompaniamencie gitar wykonali dwie pio-
senki: „Wasted” z repertuaru Margaret oraz
„Love me like you do” Ellie Goulding. Na-

warsztatów usta-
wiono kilka stano-
wisk, przy których
pod okiem opie-
kunów mo¿na
by³o wykonaæ bar-
dzo piêkne i pomy-
s³owe rzeczy. Nie
zabrak³o stanowi-
ska z elementami
do produkcji nie-
samowitej bi¿ute-
rii z kolorowych
wê¿yków i ma³ych
koralików. To w³a-
œnie stanowisko
cieszy³o siê wœród
dzieci, i nie tylko,
najwiêksz¹ popu-
larnoœci¹. Oprócz
tego wszyscy  wy-

stêpnie wystêpowa³y zespo³y ze szkó³ w Li-
bercu, Frydlancie i Raspenavie. Rozstrzygniê-
to równie¿ konkurs plastyczny, którego lau-
reatk¹ z polskiej strony zosta³a Maja Gettner.

Podsumowuj¹c: warto by³o poœwiêciæ tê
s³oneczn¹, ciep³¹ (i woln¹ od pracy) sobotê
i zamiast „grzebaæ” w ogródku spotkaæ siê
z przyjació³mi, nawi¹zaæ nowe znajomoœci,
do³adowaæ akumulatory, i zainspirowaæ siê
do dalszej pracy. Dziêkujemy Milošovi Šim-
kovi za zaproszenie i czuwanie, ¿eby niczego
nam w czasie pobytu na warsztatach nie bra-
kowa³o. Cieszymy siê, ¿e niebawem spotka-
my siê na dorocznym plenerze rzeŸbiarskim
przy Czarcim M³ynie.

Anna Bigus

konaliœmy drewniane miecze, piêkne kwiaty
z bibu³y oraz origami, drewniane ryby, a na-
wet zmierzyliœmy siê z wiklin¹. Ka¿dy z uczest-
ników warsztatów wykona³ rusa³kê Izerinê
z kawa³ka drewna, któr¹ potem ozdabia³ kwia-
tami, orzechami, buczyn¹, sizalem i mnó-
stwem innych dostêpnych materia³ów. Efekt
koñcowy ka¿dej z prac by³ imponuj¹cy.

Najwiêksze jednak wra¿enie zrobi³y na nas
gliniane przedmioty wypalane w piecu, po-
tem barwione, a nastêpnie szkliwione. By³y
tam przepiêkne kwiaty, motyle, ptaki, serdusz-
ka, s³oñca, itp. Niesamowitym pomys³em
okaza³o siê ulepienie g³owy (np. kobiety),
wypalenie w piecu, a nastêpnie przyozdobio-
ne ró¿nymi skrawkami tkanin. W ten sposób

Od prawej: Oliwia Bigus, Madzia Polañska, Marta Syrewicz
i £ukasz Grzelak jako twórcy bi¿uterii.

Po raz kolejny Gmina Miejska Œwieradów-
Zdrój og³asza konkurs na NAJPIÊKNIEJSZE
OGRODY w naszym mieœcie w nastêpuj¹cych
kategoriach:

1. Hotele, zak³ady pracy, restauracje.
2. Posesje wielomieszkaniowe.
3. Posesje jednorodzinne.
4. Balkony.
5. Kategoria dodatkowa - „Bajkowy Œwiat".

Zg³oszenia obiektów do konkursu na-
le¿y sk³adaæ do 30 sierpnia br.: osobiœcie -
w Referacie ds. Promocji Gminy, Turystyki,
Kultury i Sportu UM, II piêtro, pokój nr 24b,
telefonicznie - nr 75 71 36 482 lub 483,
a tak¿e drog¹ elektroniczn¹ -

it@swieradowzdroj.pl
Na w³aœcicieli i zarz¹dców najpiêkniej ukwie-

conych ogrodów czekaj¹ atrakcyjne nagrody.

MBP „Izerka” w Œwieradowie–Zdroju
zaprasza dzieci na wakacje w bibliotece

pod has³em
„70 lat z Pippi

i innymi bohaterami
Astrid Lindgren”

Zajêcia odbywaæ siê bêd¹ od 6 lipca do 28 sierpnia
w poniedzia³ki, wtorki, czwartki i pi¹tki w godz. 1000-1300

Proponujemy m.in.: konkurs plastyczny na portret Pippi; pozna-
wanie kultury szwedzkiej; osi¹ganie wyników sprawnoœciowych
Pippi;  literacki antysavoir–vivre wed³ug Pippi.

Podczas d³ugiego czerwcowego weeken-
du w SKI&SUN Œwieradów-Zdrój œwiêtowali-
œmy Dzieñ Dziecka. Na górnej stacji kolei gon-
dolowej wszystkie dzieci, równie¿ te starsze,
mog³y skorzystaæ z bezp³atnych atrakcji m.in.
z kulkowego placu zabaw, zabawy z animato-
rem, œcianki wspinaczkowej oraz strzelania
z ³uku. Kulminacj¹ wszystkich atrakcji by³y
wieczorne loty balonem na uwiêzi zorganizo-
wane przy dolnej stacji. Blisko 140 osób
mog³o wzbiæ siê na wysokoœæ ok. 25 m i po-
dziwiaæ z góry piêkno Œwieradowa oraz Gór
Izerskich. Specjalne podziêkowania kieruje-
my do firmy Balloon Expedition (wyprawa-
balonem.pl) - za przeprowadzenie lotów.
A kolejne atrakcje pe³ne emocji ju¿ na waka-
cje. Zapraszamy!

          K.Piotrowska

Ale widoki!
Od 16 czerwca restauracja „Czarny

Potok” zaprasza - w ka¿dy poniedzia-
³ek i œrodê w godz. 1000-1400- na sta³¹
wystawê poœwiêcon¹ historii Czernia-
wy. Bêdzie to nawi¹zanie do podob-
nej ekspozycji sprzed 7 lat, gdy zapre-
zentowanych zosta³o 260 starych wi-
dokówek z kolekcji Jakuba, Dawida
i Jerzego B³aszczyków z Wroc³awia.
Obecny zbiór liczy ju¿ 760 starych
pocztówek, które dla polepszenia od-
bioru zosta³y zeskanowane i pokazy-
wane bêd¹ na ekranie monitora (po-
dobnie jak stare foldery i mapy).
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Prace nad projektem nowego przedszko-
la id¹ naprzód. Plany s¹ wci¹¿ ulepszane,
tak, by stworzyæ optymaln¹ przestrzeñ dla
rozwoju przysz³ych przedszkolaków. Pomy-
s³ów nie brakuje, jednak trzeba je konfron-
towaæ z mo¿liwoœciami, choæby terenowymi,
oraz lokalnymi potrzebami. Dobrze jest tak-
¿e sprawdziæ, jakie rozwi¹zania zastosowa-
³y inne samorz¹dy, które budowê przedszkola
maj¹ ju¿ za sob¹. W tym celu burmistrz
Œwieradowa, pracownicy urzêdu, oœwiaty
oraz radni 20 maja odwiedzili dwa przed-
szkola na Œl¹sku. By³a to ju¿ druga wizyta,
poprzednia mia³a miejsce w Wielkopolsce
(o czym wspominano we wczeœniejszym No-
tatniku).

Pierwsza placówka, to publiczne przed-
szkole w Marklowicach (ko³o Wodzis³awia
Œl¹skiego), gminie licz¹cej niewiele ponad
5 tys. mieszkañców. Przedszkole w nowym
obiekcie znajduje siê od 2010 r. i mieœci po-
nad 200 dzieci. „Mieœci” - bez ¿adnego wysi³-
ku, bo jest przestronne i nowoczesne. Od
momentu przekroczenia progu uderza wrêcz
przestrzeni¹. Korytarze szerokie jak sale za-

Jak równaæ, to do najlepszych
wic i tam obejrzeli niepubliczne przedszkole
jêzykowe, które ma siedzibê w nowym obiek-
cie wyposa¿onym w basen oraz halê gimna-
styczn¹. Przedszkolaki mog¹ za dodatkow¹
op³at¹ korzystaæ z tych obiektów, obok
uczniów s¹siaduj¹cej szko³y, a tak¿e miesz-
kañców osiedla, na którym obiekt zbudowa-
no. W przedszkolu nie ma kuchni, wiêc wy-
¿ywienie odbywa siê w formie cateringu, przy
czym dzienna stawka ¿ywieniowa jest ponad
trzykrotnie wiêksza ni¿ w œwieradowskim
przedszkolu. W obiekcie s¹ zorganizowane
cztery grupy przedszkolne. Pomieszczenia
wprawdzie nie s¹ ma³e, ale nie tak przestron-
ne jak w Marklowicach. Przedszkole ma nie-
wielki teren zagospodarowany jako miejsce
do zabawy, jednak zazwyczaj dzieci korzystaj¹
z pobliskiego, miejskiego placu zabaw.

Wyjazd do dwóch doœæ odmiennych or-
ganizacyjnie placówek wzbudzi³ mieszane
uczucia - nieco nostalgii, nieco refleksji, ale
z pewnoœci¹ utwierdzi³ uczestników w prze-
konaniu, ¿e równie¿ nasze dzieci powinny
mieæ  tak przyjazne  warunki do swobodnego
i pe³nego rozmachu rozwoju.

Tekst  Renata  Simiñska
Zdjêcia Rafa³ Matelski

baw. W ka¿dej z sal s¹ wydzielone miejsca
do zabawy, pracy dla dzieci oraz miejsca dla
nauczyciela, wyposa¿one np. w komputer.
Dobrym  rozwi¹zaniem jest usytuowanie
³azienki, magazynu pomocy nauczyciela oraz
pomieszczenia gospodarczego bezpoœrednio
przy salach. Miejscem godnym pozazdrosz-
czenia jest sala sportowo-widowiskowa.
Z jednej strony wyposa¿ona w atrakcyjny
sprzêt sportowy, jak œcianki wspinaczkowe,
z drugiej w mobiln¹ scenê s³u¿¹c¹ do wystê-
pów i prezentacji, któr¹ w razie potrzeby mo¿-
na zdemontowaæ lub rozbudowaæ.

W obiekcie s¹ tak¿e: pokój nauczyciel-
ski, gabinety specjalistyczne, sala kompute-
rowa dla dzieci, a nawet minisi³ownia dla
przedszkolaków. Uwagê zwracaj¹ nowocze-
sne rozwi¹zania, pocz¹wszy od systemu wi-
deofonowego, a na systemie grzewczym
wykorzystuj¹cym ciep³o ziemi, skoñczywszy.
Funkcjonalnie urz¹dzona kuchnia, piêkny
zadbany ogród, plac zabaw z utworzon¹
górk¹ do zje¿d¿ania na sankach zim¹ - to ko-
lejne budz¹ce têsknotê miejsca.

Obiekt w ca³oœci robi wra¿enie miejsca
przyjaznego dzieciom, ich rodzicom, ale tak-
¿e pracownikom, zarówno pedagogicznym,
jak i administracyjno-obs³ugowym.

Z Marklowic
o d w i e d z a j ¹ c y
udali siê do Kato-

1.

2.

3.

4. 5.

1. Kto powiedzia³, ¿e fit-
ness nie jest dla malu-
chów? 2. Przedszkole
w Marklowicach w ca³ej
okaza³oœci. 3. Przes-
trzenne sale naprawdê
robi¹ wra¿enie. 4. Pracow-
nia komputerowa „skrojo-
na” pod wymiar przed-
szkolaków. 5. Sala wido-
wiskowo-sportowa mo¿e
budziæ uczucie zazdroœci.

21 maja Stowarzyszenie „Spokojna
Góra” przy Domu Pomocy Spo³ecznej w
Mirsku  zorganizowa³o kolejn¹ „Depesia-
dê” -  imprezê promuj¹c¹ wolontariat i dzia-
³ania DPS-u wœród seniorów, ale te¿ daj¹c¹
mo¿liwoœæ spotkania siê pensjonariuszy
i personelu DPS-u  z seniorami kilku oko-
licznych gmin.  W tym roku do 10-osobo-
wych delegacji kó³ emerytów z Mirska, Gry-
fowa i Œwieradowa do³¹czyli reprezentanci
ko³a lwóweckiego. Nie zabrak³o na niej w³adz
miasta i przedstawicieli starostwa.

Imprezê rozpoczê³a prezes zarz¹du Jolan-
ta Sikora witaj¹c wszystkich uczestników tej
imprezy i zaproszonych goœci. Nastêpnie
panie z zarz¹du przedstawi³y pokrótce cele
i kierunki dzia³añ Stowarzyszenia oraz roli wo-
lontariatu. Uroczystym akcentem tego spo-
tkania by³o wrêczenie 10 odznaczeñ „Order
Przyjaciela Domu Pomocy Spo³ecznej w Mir-

sku” przez  dyrektor DPS Dorotê Cinciruk.
Jeden z takich orderów otrzyma³o ko³o œwie-
radowskie, który odebra³a przewodnicz¹ca
Irena Kojpasz.

Po czym zostaliœmy zaproszeni do obej-
rzenia scenek i wierszy satyrycznych tema-
tycznie nawi¹zuj¹cych do idei przyœwiecaj¹-
cej tej imprezie. Swoimi mo¿liwoœciami aktor-
sko-recytatorskimi popisa³y siê cz³onkinie
Stowarzyszenia wraz z kilkoma pensjonariusz-
kami, a ich wystêp zosta³ nagrodzony du¿ym
aplauzem.

Inn¹ atrakcj¹ tej imprezy by³y konkursy
z nagrodami, do których przyst¹pili g³ównie
goœcie. Ka¿demu z uczestników umo¿liwio-
ne te¿ by³o zwiedzenie wszystkich pomiesz-
czeñ DPS.

Niepewna pogoda zmusi³a organizatorów
do roz³o¿enia ogromnego namiotu, który zdo-
³a³ pomieœciæ bardzo liczn¹ grupê uczestni-

ków. Na zewn¹trz na uczestników czeka³a lo-
teria fantowa, w której ka¿dy los wygrywa³
(dziêki zaprzyjaŸnionemu z Domem darczyñ-
cy). Trudno wiêc dziwiæ siê, ¿e fanty rozesz³y
siê szybko, a tym samym cel loterii zosta³
osi¹gniêty.

Poza namiotem wszyscy byli czêstowani
smakowitymi potrawami z grilla, a wewn¹trz
uwija³y siê pogodnie uœmiechniête goœcinne
organizatorki i personel roznosz¹c wiele in-
nych, nie mniej dobrych potraw, przek¹sek
i ciast. Ca³y ten urozmaicony, obfity i smacz-
ny poczêstunek, przygotowa³y znów panie
kucharki z DPS. Ich wysi³ek docenili wszy-
scy goœcie.

Jak co roku, imprezê urozmaici³ wystêp
zaprzyjaŸnionego zespo³u „Podgórzanie”.
Jako ¿e zbli¿a³ siê Dzieñ Matki  – poza trady-
cyjnymi piosenkami ludowymi – trzy utwory
by³y poœwiêcone matkom. Zw³aszcza jedna
z piosenek w wykonaniu solistki zespo³u wy-

Seniorzy po s¹siedzku

dokoñczenie obok  
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wo³a³a ³zy wzruszenia w oczach niektórych
uczestników imprezy. Tego popo³udnia wy-
st¹pi³ jeszcze mirski zespó³ folklorystyczny
„Izerskie Bogdanki”. Dziêki tym zespo³om
by³o wspólne œpiewanie wszystkich biesiad-
ników, a przy muzyce na ¿ywo w wykonaniu
œwieradowianina Ireneusza Kudyby (popro-
wadzi³ on te¿ jeden z konkursów) zaczê³y siê
tañce i korowody. Do zabawy zachêca³y ra-
doœnie roztañczone i pe³ne energii panie or-
ganizatorki wraz z pracownicami DPS. Kilka
z nich da³o œwietny popis tak modnej obec-
nie zumby (³¹cz¹cej fitness z tañcem latyno-
skim). Weso³a atmosfera udzieli³a siê wiêk-
szoœci uczestników tego wyj¹tkowego spo-
tkania, ³¹cznie z pensjonariuszami, którzy brali
czynny udzia³ w zabawie.

Przy sto³ach i poza nimi odbywa³y siê
o¿ywione dyskusje. Goœcie podkreœlali  nie-
zwyk³¹ serdecznoœæ i troskê za³ogi o pensjo-
nariuszy. Wszystkim imponowa³a dba³oœæ
o DOM – œmia³o mo¿na powiedzieæ, ¿e o eu-
ropejskim ju¿ standardzie -  z którego mog¹

byæ dumni zarówno mieszkañcy, jak i ich opie-
kunowie.

Zarz¹dowi Stowarzyszenia i kierownictwu
DPS serdecznie dziêkujemy za zaproszenie na
to wyj¹tkowe spotkanie, za serdecznoœæ i nie-
codzienn¹ goœcinnoœæ. ¯yczymy wiele sa-
tysfakcji z tej trudnej, nie zawsze docenianej,
ale jak¿e potrzebnej pracy na rzecz drugiego
cz³owieka.

Uczestniczka spotkania
Donata Sienkiewicz

W pi¹tkowe popo³udnie 22 maja na terenie Cottonina Villa & Mineral SPA Resort odby³ siê koncert znanej
i niezwykle cenionej przez krytyków muzycznych duñskiej grupy jazzowej Majken & Fjeldtetten (fot. z lewej).
Nieœmiertelne standardy w interpretacji charyzmatycznej wokalistki Majken Christiansen otwiera³y przed
s³uchaczami zupe³nie nowy wymiar muzycznych doznañ.
Wyj¹tkowe usytuowanie koncertu w otoczeniu zieleni, otwartej przestrzeni, przy cudownej letniej pogodzie
i szumie górskiego potoku, wprowadzi³o wszystkich zaproszonych goœci w doskona³y nastrój. Taka szcze-
gólna forma pozwoli³a na perfekcyjne po³¹czenie kultury jazzu i relaksu na œwie¿ym powietrzu. Dyrekcja
hotelu zapewnia, ¿e taka forma spotkañ z muzyk¹ zosta³a wprowadzona na sta³e do programu kulturalnego
Cottoniny, by wszyscy, którzy maj¹ ochotê na dobr¹ i wysmakowan¹ porcjê muzyki, mogli jej zakosztowaæ
w tak malowniczym miejscu, jakim jest Œwieradów-Zdrój.

Jazzowa Cottonina

Niez³¹ imprezê na Dzieñ Dziecka przygotowali sobie uczniowie Szko³y Podstawowej nr 2 (wraz
z pomoc¹ rodziców) - dzieñ œredniowieczny mianowicie. Przebrani w stroje z epoki, uczestni-
cy zabawy doskonalili siê w licznych rzemios³ach i w sztukach kuglarskich, wypiekali podp³o-
myki, a przy okazji poznawali historiê. Na zdjêciu Xiê¿na Pani Ma³gorzata przyjmuje ho³dy
poddanych. Szersz¹ fotorelacjê z dnia œredniowiecza zamieœcimy w lipcowym numerze „No-
tatnika”.

Wyliczyliœmy, ¿e do koñca maja „Izersk¹
£¹kê” odwiedzi³o blisko 2000 osób. By³y
to g³ównie dzieci i m³odzie¿ z pobliskich
szkó³ podstawowych, gimnazjów i przed-
szkoli, ale goœciliœmy te¿ uczniów ze szkó³
w Kutnie, Wroc³awiu, Krakowie, Ozorkowie,
Gubinie, Legnicy, a nawet znad morza.

Prowadzone zajêcia dotycz¹ g³ównie pro-
blemu czystego, ciemnego nieba i jego za-
nieczyszczenia sztucznym œwiat³em, obser-
wacji pszczelej rodziny w ulu, która zamiesz-
ka³a na „£¹ce” w pierwszej po³owie maja,
a tak¿e prezentacji o zwierzêtach i roœlinach
³¹k izerskich. Odby³y siê u nas tak¿e warszta-
ty „Z ¿ycia ³¹ki”, które dla kl. IV z SP nr 2
prowadzi³a Teresa Jurewicz. Ponadto odby³y
siê pokazy filmów przyrodniczych i astrono-
micznych, a 30 maja mia³ miejsce maraton
filmowy pt. „Tarbozaur” - trzyczêœciowy cykl
filmów o dinozaurach dla dzieci od lat 8. Ma-
raton rozpocz¹³ siê o godz. 1100 i trwa³ do
godz. 1400, a zorganizowany zosta³ w ramach
Dnia Dziecka. Przysz³o prawie 30 osób i przy-
znaæ trzeba, ¿e wiêkszoœæ dotrwa³a do koñca.

Odwiedzi³o nas tak¿e wielu turystów
z pobliskich hoteli oraz spora grupa miesz-
kañców, szczególnie z Czerniawy. W czerwcu
planujemy otworzyæ „Izersk¹ £¹kê” tak¿e
w nocy, aby mo¿na by³o skorzystaæ z telesko-
pów i poobserwowaæ ciemne niebo. Pierw-
sza okazja nadarzy siê ju¿ 19 czerwca – jeœli
tylko pogoda pozwoli, to miêdzy godz. 2100

i 2300 zaprosimy na ogl¹danie Ksiê¿yca
i Jowisza, a tak¿e na podziwianie rozgwie¿d¿o-

nego nieba. Dla zainteresowanych w sali
multimedialnej odbêdzie siê prezentacja pt.
„Astronomowie”.

Nastêpna okazja nadarzy siê 27 czerwca,
gdy odwiedzi nas dwoje astronomów z Uni-
wersytetu Wroc³awskiego, którzy popro-
wadz¹ warsztaty z cyklu POZNAJEMY CIA£A
NIEBIESKIE. Tematy prezentacji:

1. Nieziemski Ksiê¿yc Ziemi (45 min.,
dr. Sylwester Ko³omañski),

2. Co jest ukryte w œwietle gwiazd? (30
min., dr Ewa Niemczura).

Planowany pocz¹tek – godz. 2030. O godz.
2145 (pó³ godziny po zachodzie  S³oñca) roz-
poczniemy obserwacjê ciemnego nieba przez
teleskopy.

W lipcu planujemy organizacjê kolejnych
warsztatów i spotkañ, czekamy tylko na re-
zerwacje ze szkó³, pó³kolonii, kolonii, hoteli
itp. Wiêkszoœæ zajêæ bêdzie dla dzieci, ale
doros³ym te¿ coœ zaproponujemy; dok³adne
terminy i tematy podane zostan¹ pod koniec
czerwca na stronie internetowej.

Planujemy tak¿e zorganizowaæ spotkanie
mieszkañców Czerniawy na £¹ce, aby siê po-
znaæ, przedstawiæ obiekt – termin podamy
w nastêpnym numerze „Notatnika”.

W lipcu przyjedzie do nas Pawe³ Ziem-
nicki z Centrum Nauki Kopernik z Warszawy
na tygodniowe warsztaty astronomiczne dla
dzieci i doros³ych, równie¿ po³¹czone z noc-
nym obserwowaniem nieba.

Przypominamy jednoczeœnie, ¿e „Izerska
£¹ka” otwarta jest na wszelkie propozycje
dzia³añ i wspó³pracy, a tak¿e o kursie pszcze-
larskim, który rozpoczniemy w listopadzie
i wci¹¿ czekamy na zg³oszenia.  (KR)

£¥KA KWITNIE!
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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.
730–1530w Starostwie Powiatowym w Lubaniu, pok. 38 (I p.).

Porady udzielane s¹ równie¿ telefonicznie pod nr. tel. 75 64 64 359
oraz mailem: konsumenci@powiatluban.pl

Fot. Tomasz  Chmielowiec

W maju tego roku piêcioro naszych
najm³odszych pi³karzy wziê³o udzia³
w zgrupowaniach selekcyjnych do kadry
OZPN Jelenia Góra. Selekcja dotyczy³a
ch³opców  urodzonych w roku 2003
i 2004. Najlepsi zawodnicy wy³aniani byli
spoœród wszystkich klubów okrêgu je-
leniogórskiego. Utworzony w ten sposób
zespó³ bra³ póŸniej udzia³ w turnieju wo-
jewódzkim, w którym rywalizowa³ z re-
prezentacjami OZPN z Legnicy, Wa³-
brzycha i Wroc³awia, w trakcie którego
dokona³a siê kolejna  selekcja do repre-
zentacji wojewódzkiej, a z niej trafia siê

Z „Kwisy” do kadrZ „Kwisy” do kadrZ „Kwisy” do kadrZ „Kwisy” do kadrZ „Kwisy” do kadryyyyy

³o w niej udzia³ 25 ch³opców, z któ-
rych trenerzy do kadry OZPN wy-
³onili 16. Selekcji dokonano podczas
obserwacji ch³opców w czasie me-
czu miedzy sob¹. „Kwisê” Œwiera-
dów reprezentowali: Maksymilian
Kobusiñski, Pawe³ Nowak i Jakub
Witkowski. Nasi zawodnicy, a trze-
ba zaznaczyæ, ¿e s¹ to ch³opcy
z roczników m³odszych i równe
szanse bêd¹ mieæ dopiero przy se-
lekcji do kadry rocznika 2005 i 2006
w przysz³ym roku, nie odbiegali wy-
szkoleniem, a przede wszystkim za-

ka 2003. „Kwisê” reprezentowali:
Wojciech Pó³torak i Micha³ Jab³o-
nowski. Podczas  meczu z dru¿yn¹
„Skorpionów” Lubañ (rocznik 2002)
na szczególne wyró¿nienie zas³ugu-
je  Micha³ Jab³onowski (na zdjê-
ciu), który zakwalifikowa³ siê do 16-
osobowej kadry OZPN Jelenia
Góra. Reprezentacja ta weŸmie
udzia³ w turnieju wojewódzkim w
Œwidnicy w czerwcu.

Trzymamy kciuki, aby nasz za-
wodnik równie¿ tam pokaza³ siê
z jak najlepszej strony, a kto wie -
mo¿e zyska uznanie w oczach tre-
nerów kadry Dolnego Œl¹ska
(DZPN). Powodzenia!

Piotr Chowañski

PS.  Pierwszy trening ¿aków (6-8
lat) odbêdzie siê 22 czerwca na
Orliku o godz. 1700. Zapraszamy.

anga¿owaniem, od swoich star-
szych kolegów. Ale niestety, trene-
rzy nie dostrzegli w nich potencjal-
nych kadrowiczów.

Druga konsultacja odby³a siê na
stadionie w Lubaniu 25 maja i wy-
³ania³a ch³opców do kadry roczni-

do kadry Polski danego rocznika.
Kadra jeleniogórskiego OZPN
jest wiêc pierwszym szczeblem se-
lekcyjnym danego rocznika do re-
prezentacji kadry narodowej.

Pierwsza selekcja rocznika 2004
odby³a siê 14 maja na naszym sta-
dionie. (fot. u góry i poni¿ej) Wziê-

Z uwagi na zbli¿aj¹cy siê se-
zon urlopowy warto wiedzieæ, na
co zwróciæ uwagê, planuj¹c wa-
kacje z biurem podró¿y.
Co powinna zawieraæ umowa
z przedsiêbiorc¹ turystycznym?

Umowa o œwiadczenie us³ug
turystycznych wymaga formy pi-
semnej i powinna okreœlaæ:

organizatora imprezy wraz
z jego numerem w rejestrze orga-
nizatorów turystyki i poœredników
turystycznych www.turysty-
ka.gov.pl,

 miejsce pobytu lub trasê wy-
cieczki,

 czas trwania imprezy tury-
stycznej,

program imprezy obejmuj¹-
cy rodzaj, jakoœæ i terminy ofero-
wanych us³ug – w tym rodzaj, cha-
rakter i kategoriê œrodka trans-
portu;

datê, godzinê i miejsce wy-
jazdu i przyjazdu;

po³o¿enie, rodzaj i katego-
riê obiektu hotelarskiego;

 liczbê i rodzaj posi³ków;
program zwiedzania i inne

us³ugi wliczone w cenê,
 cenê imprezy turystycznej,

wraz z wyszczególnieniem wszel-
kich koniecznych nale¿noœci, po-
datków i op³at, je¿eli nie s¹ one
zawarte w cenie,

sposób zap³aty, rodzaj i za-
kres ubezpieczenia,

nazwê i adres ubezpieczy-
ciela,

 sposób i termin zg³aszania
reklamacji

Pamiêtaj! Przed zawarciem umo-

wy z organizatorem wycieczki lub
innej us³ugi turystycznej nale¿y j¹
bardzo dok³adnie przeczytaæ, popro-
siæ o wyjaœnienie niezrozumia³ych
kwestii czy doprecyzowanie ogól-
nych stwierdzeñ (np. blisko morza,
spokojna okolica itp.). Nawet jeœli
us³uga zosta³a zakupiona przez in-
ternet, konsument musi otrzymaæ
umowê podpisan¹ przez organizato-
ra i sam j¹ podpisaæ, a nastêpnie
odes³aæ do biura podró¿y.

Warto te¿ przeczytaæ regulamin,
ogólne warunki uczestnictwa oraz
program wycieczki opisany w kata-
logu. Je¿eli w którymœ z tych doku-
mentów znajdziemy zapis niezgod-
ny z prawem, najlepiej nie podpisy-
waæ umowy i zmieniæ biuro. Rejestr
klauzul niedozwolonych mo¿emy
pobraæ ze strony internetowej Urzê-
du Ochrony Konkurencji i Konsu-
mentów (www.uokik.gov.pl)

Oto przyk³adowe niedozwolone
klauzule w umowach o œwiadcze-
nie us³ug turystycznych: cena wy-
cieczki mo¿e ulec zmianie najpóŸ-
niej na 5 dni przed wyjazdem; biu-
ro zastrzega sobie prawo  zmian w
programie oraz zmiany ceny im-
prezy turystycznej w zwi¹zku ze
zmian¹ kosztów transportu, œwiad-
czeñ hotelowych, cen walut itp.;
w przypadku zakupu imprez po ce-
nach promocyjnych, specjalnych,
last minute nie podlegaj¹ one re-
klamacji; reklamacja zostanie roz-
patrzona w terminie do 45 dnia od
daty jej z³o¿enia; biuro nie ponosi
odpowiedzialnoœci za niedoci¹-
gniêcia w imprezie wynik³e z przy-
czyn od niego niezale¿nych – prze-
pisy i zwyczaje miejscowe.
Czy cena imprezy
turystycznej mo¿e siê zmieniæ?

Koszt imprezy po podpisaniu
umowy nie mo¿e siê zmieniæ. Wy-
j¹tkiem jest sytuacja, gdy kontrakt
wyraŸnie to przewiduje, i to w œci-

œle okreœlonych przypadkach:
wzrost kursów walut, kosztów
transportu oraz op³at urzêdowych,
w tym podatków. Biuro podró¿y
powinno udokumentowaæ wp³yw
na zmianê ceny, a konsument mo¿e
siê nie zgodziæ na propozycjê, wy-
powiedzieæ umowê i odzyskaæ
wszystkie wp³acone pieni¹dze.
Warto jednak pamiêtaæ, ¿e 20 dni
przed dat¹ wyjazdu cena ustalona
w umowie nie mo¿e byæ podwy¿-
szona - nawet w tych szczególnych
wymienionych wy¿ej przyk³adach.
Jak sk³adaæ reklamacjê?

Ka¿demu konsumentowi przy-
s³uguje prawo do z³o¿enia reklama-
cji, jeœli jest niezadowolony z jako-
œci us³ug œwiadczonych przez or-
ganizatora imprezy turystycznej.
Dotyczy to wszystkich œwiadczeñ
zagwarantowanych w umowie. Re-
klamacja powinna byæ z³o¿ona nie-
zw³ocznie do wykonawcy us³ugi
oraz organizatora turystyki, jednak-
¿e nie póŸniej ni¿ 30 dni od zakoñ-
czenia imprezy, w formie pisemnej.
Powinna zawieraæ informacjê
o uchybieniach w sposobie wyko-
nania umowy, a tak¿e okreœlaæ ¿¹da-
nia z tytu³u nienale¿ytego wykona-
nia umowy. Pamiêtajmy – jeœli or-
ganizator nie ustosunkuje siê do
skargi w terminie 30 dni od jej z³o-
¿enia, przyjmuje siê, ¿e uzna³ j¹ za
uzasadnion¹. Przy okreœlaniu wy-
sokoœci ¿¹danego odszkodowania
pomocna mo¿e byæ tzw. tabela
frankfurcka. Nie jest ona jednak
dokumentem oficjalnym, ale mo¿e
byæ przydatna w oszacowaniu od-
szkodowania.
Warto wiedzieæ!

Oferty first minute i last minute,
mimo ¿e s¹ sprzedawane po ni¿szej
cenie podlegaj¹ reklamacji na tych
samych zasadach co imprezy nie
objête promocj¹.

Agnieszka Cichoñ

Z A P R O S Z E N I EZ A P R O S Z E N I EZ A P R O S Z E N I EZ A P R O S Z E N I EZ A P R O S Z E N I E
Zapraszamy uczniów szkó³ podstawowych na

warsztaty plastyczne pod kierunkiem artystów,
którzy przyjad¹ do Œwieradowa na organizowa-
ny od lat tradycyjnie przez Park Hotel SPA Bu-
czyñski plener malarski. Plener rozpocznie siê
16 sierpnia br., a trzydniowe warsztaty odbêd¹
siê w dniach 18-20 sierpnia.

Zg³oszenia z podanym imieniem, nazwiskiem i
numerem kontaktowym prosimy dostarczyæ oso-
biœcie do recepcji hotelu lub wys³aæ je mejlem
na adres:

parkhotel@parkhotel.pl

Przypominamy mi³oœnikom
sportów ekstremalnych (g³ównie
widzom, bo potencjalni uczestnicy
od dawna s¹ gotowi), ¿e w niedzie-
lê 14 czerwca o godz. 900 rozpoczy-
naj¹ siê w Œwieradowie I Mistrzo-
stwa Polski w rowerowym Enduro.
O randze imprezy niech œwiadczy
fakt, ¿e mistrzostwa zaczynaj¹ siê
wci¹gniêciem flagi narodowej i ode-
graniem hymnu narodowego.

Prosimy œledziæ stronê enduro-
trophy.pl, na której zamieszczona
zostanie mapa z odcinkami specjal-
nymi - wa¿ne dla kibiców, którzy -
wzorem samochodowych WRC - ze-
chc¹ pokibicowaæ rowerzystom.
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Szlachetne
zdrowie...

PRZYCHODNIA NZOZ „UZDROWISKO ŒWIERA-
DÓW-ZDRÓJ” PRZY UL. PI£SUDSKIEGO 33 (GO-
PLANA), TEL. 75 78 20 745.
  Placówka czynna od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 800-
1800. Laboratorium  - poniedzia³ki, œrody i pi¹tki w godz. 800-
900.
  Dr Artur Szulikowski: od poniedzia³ku do pi¹tku w godz.
1000-1330 i 1500-1730; dr Micha³ Matwiejczuk: codziennie w
godz. 800-1130; dr Justyna Schmidt: poniedzia³ki, wtorki,
czwartki i pi¹tki w godz. 1400-1500, œrody w godz. 1600-1800.
  Poradnie (po uprzedniej rejestracji) od poniedzia³ku do pi¹t-
ku: rehabilitacyjna w godz. 800-1000 i reumatologiczna w godz.
1000-1200.

PRZYCHODNIA NZOZ „JO-MED” PRZY UL. KOR-
CZAKA 7, TEL. 75 78 16 168.

Od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 800-1800.
Dr Aziz Joya: poniedzia³ki, wtorki, œrody i pi¹tki w godz.

1000-1300, czwartki w godz. 1500-1730; dr Rados³aw Tomaszew-
ski: wtorki i pi¹tki w godz. 1600-1800; dr Ryszard Markowski:
poniedzia³ki, i œrody i pi¹tki w godz. 1500-1700 oraz w czwartki
w godz. 900-1300; laryngolog dr Maciej Suchecki, chirurg dr
Dariusz Szulski oraz neurolog dr Aleksandra Œledziona - przyj-
muj¹ wed³ug wywieszonych harmonogramów.
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Serdecznie dziêkujemy wszystkim,
którzy wziêli udzia³

w ostatnim po¿egnaniu

 i wspierali nas
w tych trudnych chwilach

ciep³ym s³owem i modlitw¹.

Œ.P. JÓZEFA OLSZEWSKIEGO

RODZINA

NOTATNIK nr 7 (200) zostanie dostarczony do punktów kolporta¿u 15 lipca.

ROZK£AD JAZDY GONDOLI - WIOSNA
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czysko” 2015, gdy w Supraœlu odbywaj¹ siê Mistrzostwa
Œwiata w Pieczeniu Kiszki i Babki Ziemniaczanej. Sêdziowie
wrêczali dyplomy, nagrody i puchary, a przedstawiciel woj.
œl¹skiego zaprosi³ wszystkich za rok do Rybnika na Fina³ Cen-
tralny XLIV Ogólnopolskiego M³odzie¿owego Turnieju Tu-
rystyczno-Krajoznawczego PTTK 2016. Reprezentacja woj.
dolnoœl¹skiego, reprezentowana przez dru¿ynê œwieradow-
skiego MZS (kategoria szkó³ podstawowych) i dwie z Boga-
tyni (gimnazja i licea) startowa³a ze zmiennym szczêœciem.
Nasze „Or³y” w sk³adzie: Kasia Salawa, Dawid Jurczak i Woj-
ciech Pó³torak – zajê³y VIII miejsce, co jest i tak sukcesem, bo
poprzednio w finale centralnym uplasowa³y siê na IX pozy-
cji. Z tego wniosek, ¿e w tym tempie za piêæ lat staniemy na
najni¿szym stopniu podium, na którym w tym roku uda³o siê
postawiæ stopy bogatyñskim gimnazjalistom (licealiœci z tego
miasta zajêli 10 miejsce).  Naszym ma³ym triumfem by³o zwy-
ciêstwo Kasi w w indywidualnym konkursie odznak.

Zespo³owy sukces „Or³y” zawdziêczaj¹: Izabeli Salawie,

Podlasie z lotu „Or³ów”

Ośrodek SKI&SUN Świeradów Zdrój zaprasza wszyst−
kie dzieci na najwyżej w Polsce położony kulkowy plac za−
baw na górnej stacji kolei gondolowej. Do dyspozycji dzie−
ci oddano ponad 50 m2 powierzchni do zabawy oraz kon−
solę X−Box Kinect. Plac zabaw czynny jest w godzinach
pracy kolei gondolowej, a opłata za jednorazowe wejście
wynosi 10 zł (bez limitu czasowego) − cena obejmuje moż−
liwość korzystania z konsoli, a także nadzór opiekuna (plus
koszt biletu za wjazd gondolą).

Na kulkowym placu zabaw istnieje ponadto możliwość
organizacji przyjęć urodzinowych. Szczegółowe informa−
cje pod adresem mailowym: marketing@skisun.plmarketing@skisun.plmarketing@skisun.plmarketing@skisun.plmarketing@skisun.pl

Zabawmy siê
na szczycie

Dokoñczenie ze str. 16

która uczy³a samarytanki, Tomaszowi Mit-
kiewiczowi, który przybli¿a³ tajniki zwi¹zane
z napraw¹ roweru, Piotrowi Salawie i Barba-
rze Rymaszewskiej, edukatorom leœnym, oraz
burmistrzowi Rolandowi Marciniakowi, któ-
ry udzieli³ wszelkiej niezbêdnej pomocy w
organizacji wyjazdu na konkurs. W trakcie
jego trwania (i w czasie pozakonkursowym)
poznaliœmy wielu przyjació³, których zapro-
siliœmy do naszego piêknego miasta.

Nie mia³abym prawa do zaszczytnego
miana œwieradowianki, gdybym nie wspo-
mnia³a o tamtejszej ¿abie – to królowa ro-
puch Bufos³awa, której kilkumetrowy pomnik
(wtajemniczeni powiadaj¹, ¿e najwiêkszy
w Polsce) stoi w SILVARIUM. To leœny
ogród w sercu Puszczy Knyszyñskiej (nie-
ca³e 25 km od Supraœla), powo³any do ¿ycia
przed 10 laty z inicjatywy nadleœnictwa

w Krynkach, w którym na obszarze 15 ha pokazano w pigu³ce
wszystko to, co najwa¿niejsze w leœnym œrodowisku przy-
rodniczym. A w œrodku – ¿aba, oczywiœcie do ca³owania,
w nadziei, ¿e zmieni siê w ksiêcia lub ksiê¿nê (zale¿y, kto ca³u-
je). Nie mogliœmy jej nie odwiedziæ, a przy okazji pomarzyæ, ¿e
mo¿e i u nas Kwisia kiedyœ doroœnie i te¿ bêdzie do obejmo-
wania i tulenia. No bo jak¿e to – najwiêkszy polski ¿abi monu-
ment nie w Œwieradowie?!

Teresa Fierkowicz

Informujmy, ¿e do 30 czerwca br. w sekretariacie Urzê-
du Miasta w godzinach pracy urzêdu przyjmowane s¹ zg³o-
szenia kandydatów na ³awników do S¹du Rejonowego w Lwów-
ku Œl¹skim na now¹ kadencjê 2016-2019.

Rada Miasta powinna wybraæ 3 ³awników do orzekania
w S¹dzie Rejonowym w Lwówku Œlaskim (wybory nie do-
tycz¹ ³awników do orzekania w sprawach z zakresu prawa
pracy).

Kandydatów na ³awników mog¹ zg³aszaæ:
- prezesi w³aœciwych s¹dów,
- stowarzyszenia, inne organizacje spo³eczne i zawodo-

we, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wy³¹-
czeniem partii politycznych,

- co najmniej 50 obywateli maj¹cych czynne prawo wy-
borcze, zamieszkuj¹cych stale na terenie gminy dokonuj¹cej
wyboru.

£awnikiem mo¿e byæ wybrany ten, kto:
- posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pe³ni praw

cywilnych i obywatelskich,
- jest nieskazitelnego charakteru,
- ukoñczy³ 30 lat,
- jest zatrudniony, prowadzi dzia³alnoœæ gospodarcz¹ lub

mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
- nie przekroczy³ 70 lat,
- jest zdolny, ze wzglêdu na stan zdrowia, do pe³nienia

obowi¹zków ³awnika,
- posiada co najmniej wykszta³cenie œrednie.

Do ³aw!
Natomiast ³awnikami nie

mog¹ byæ m.in: zatrudnieni
w s¹dach powszechnych
i innych s¹dach oraz w pro-
kuraturze; policjanci; adwo-
kaci i aplikanci adwokaccy,
radcy prawni i aplikanci rad-
cowscy; duchowni; ¿o³nierze
w czynnej s³u¿bie; funkcjo-
nariusze S³u¿by Wiêziennej;
radni gminy, powiatu i województwa.

Nie mo¿na byæ ³awnikiem jednoczeœnie w wiêcej ni¿ jed-
nym s¹dzie. Do zg³oszenia kandydata na ³awnika dokonane-
go na karcie zg³oszenia do³¹cza siê nastêpuj¹ce dokumenty:

1. Informacjê z Krajowego Rejestru Karnego dotycz¹c¹
zg³aszanej osoby,

2. Oœwiadczenie kandydata, ¿e nie jest prowadzone prze-
ciwko niemu postêpowanie o przestêpstwo œcigane
z oskar¿enia publicznego lub przestêpstwo skarbowe,

3. Oœwiadczenie kandydata, ¿e nie jest lub nie by³ pozba-
wiony w³adzy rodzicielskiej, a tak¿e, ¿e w³adza rodzicielska
nie zosta³a mu ograniczona ani zawieszona,

4. Zaœwiadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione
przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu
przepisów o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze œrodków publicznych, stwierdzaj¹ce brak przeciwwskazañ
do wykonywania funkcji ³awnika,

5. Dwa zdjêcia zgodne z wymogami stosowanymi przy
sk³adaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty wymienione w pkt 1-4 powinny byæ opatrzo-
ne dat¹ nie wczeœniejsz¹ ni¿ trzydzieœci dni przed dniem zg³o-
szenia,

Do zg³oszenia kandydata na ³awnika dokonanego na kar-
cie zg³oszenia przez stowarzyszenie, inn¹ organizacjê spo-
³eczn¹ lub zawodow¹, zarejestrowan¹ na podstawie przepi-
sów prawa, do³¹cza siê równie¿ aktualny odpis z Krajowego
Rejestru S¹dowego albo odpis lub zaœwiadczenie potwier-
dzaj¹ce wpis do innego w³aœciwego rejestru lub ewidencji
dotycz¹ce tej organizacji.

Dokumenty te powinny byæ opatrzone dat¹ nie wcze-
œniejsz¹ ni¿ trzy miesi¹ce przed dniem zg³oszenia.

Zg³oszenia kandydata na ³awnika dokonuje siê na karcie
zg³oszenia - wzór karty zg³oszenia jest udostêpniony na stro-
nie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwoœci -
www.ms.gov.pl - w zak³adce S¹dy Powszechne - ³awnicy, na
stronie Urzêdu Miasta - www.swieradowzdroj.pl - BIP w za-
k³adce og³oszenia Rady Miasta - ³awnicy 2016-2019, jak rów-
nie¿ w sekretariacie Urzêdu Miasta.



Podlasie z lotu „Or³ów”
W dniach 25-28 maja

Supraœl na Podlasiu sta³
siê stolic¹ turystycznej
rywalizacji dzieci i m³o-
dzie¿y z 16 województw
Polski. £¹cznie 48 dru-
¿yn w trzech katego-
riach wiekowych zmaga-
³o siê z zadaniami, które
organizator (Regionalny
Oddzia³ PTTK w Bia³ym-
stoku) przygotowa³ na te-
renie Supraœla i Puszczy
Knyszyñskiej.

Testy, rowerowy tor
przeszkód, samarytanka
oraz marsze na orientacjê
i turystyczne ABC
w SILVARIUM - leœnego
parku, po obszarze które-
go mo¿emy swobodnie
siê poruszaæ i podziwiaæ

piêkn¹ przyrodê, drew-
niane pomniki oraz
punkty informacyjne
zlokalizowane wœród
drzew. Uczestnicy do-
datkowo zwiedzali Su-
praœl i poznawali wielo-
kulturowoœæ Podlasia
oraz smako³yki kuchni
¿ydowskiej, tatarskiej
czy litewskiej, z babk¹
i kiszk¹ ziemniaczan¹
czy pierekaczewnik na
czele.

Niedzielne zakoñ-
czenie imprezy zbieg³o
siê z XX Spotkaniami
z Natur¹ i Sztuk¹ „Uro-

Opisy zdjêæ.
Z lewej - ca³a dolnoœl¹ska gromada przed
wejœciem do cerkwi obronnej Zwiastowania
NMP z pocz. XVI wieku („Or³y” na zielono, ich
szefowa klêczy obok).
Poni¿ej - „Or³y” nad 17-hektarowym Zalewem
Ozierany, 45 km od Supraœla. Wizyta ca³kiem
nieprzypadkowa, bo zbiornik nie tylko ryba-
mi s³ynie, ale i ptactwem, w tym or³a bielika.
Jeszcze trzeba coœ wyjaœniaæ? Po prostu -
„Or³y” w mateczniku!
Z prawej - odznaczona Kasia, która w odzna-
kach nie mia³a sobie równych.
Wreszcie u do³u - kamienna ̄ ABA! Pyszczek,
wygl¹da jak wyœlizgany, bo zosta³ przez tury-
stów zaca³owany na amen.

dok. na str. 15   


