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URZ¥D MIASTA

II PIÊTRO

IZERSKA £¥KA
Monika Chwaszcz
tel. 75 617 14 42

izerskalaka@
swieradowzdroj.pl

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.

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

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.
1d; Skarbnik – Iwona Kosmala: 75 78-16-234
- pok. 1a; op³aty za u¿ytkowanie wieczyste,
op³ata uzdrowiskowa - Katarzyna Barczyszyn,
op³ata za œmieci, op³aty za œrodki transportu –
Ma³gorzata Milichiewicz, czynsze, op³ata za
wodê i œcieki – Jowita Worotnicka, : 75 78-
16-659 - pok. 1b; podatki i op³aty lokalne -
Anna Leœniak,wymiar podatku od nierucho-
moœci - Magdalena Szukiewicz - 75 78-16-
452 - pok. 1c; sprawozdawczoœæ bud¿etowa,
VAT - Katarzyna Duda, sprawy bud¿etowe –
Ewelina Ostrowska-May - 75 78-17-092 - pok.
3; zastêpca kierownika Urzêdu Stanu Cywilne-
go, dzia³alnoœæ gospodarcza – Danuta ¯y³kie-
wicz: 75 78-16-344;  meldunki i  dowody   oso-
biste, zezwolenia na sprzeda¿ napojów alko-
holowych – Halina Stettner: 75 78-16-929 -
pok. 1f (obok sekretariatu); Referat Gospo-
darki Nieruchomoœciami i Zagospodarowania
Przestrzennego – Rafa³ May (kierownik) , Jo-
anna Szczekulska - 75 78-17-297 - pok. 2.

Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej - pok. nr
10, 11 i 12. Sekretariat: 75 78-16-321, kierow-
nik – Agnieszka Moroz: 75 78-16-230. Ksiêgo-
woœæ oœwiaty – Anna Abramczyk, Marta Rej-
man-Sergiejczuk: 75 78-16-896 - pok. nr 14.

Sekretarz  –  Sylwia B³aszczyk; zamówienia
publiczne – Monika Sautycz: 75 78-16-471 -
pok. 21a; Referat Gospodarki Miejskiej, Inwe-
stycji i Ochrony Œrodowiska, kierownik – Eu-
geniusz Grabas: 75 78-17-071 - pok. 21b;
gospodarka mieszkaniowa - W³adys³aw RzeŸ-
nik, utrzymanie czystoœci, organizacja ruchu
drogowego, oœwietlenie drogowe i parkowe -
Grzegorz Zaj¹c, funkcjonowanie systemu od-
bioru odpadów komunalnych - Marcin Roso-
³ek: 75 78-16-324 - pok. 21c; Anna Mazurek,
Mariusz Pysz, Wojciech Cielecki: 75 78-16-
970 - pok. 21d; wodoci¹gi i kanalizacja – Iza-
bela Jurczak, ochrona œrodowiska - Kamila
Jednorowska-Mêcina: 75 78-16-343 - pok.
22. Referat Promocji Gminy, Turystyki, Kultury
i Sportu, kierownik  – Dorota Marek:  75 71-
36-482 - pok. 23; turystyka, kultura i sport –
Monika Hajny-Daszko: 75 71-36-483; infor-
matyk - Tomasz Chmielowiec - 75 71-36-483,
fax 75 78-16-221 - pok. 24b. Inspektor ds.
organizacyjnych i oœwiatowych – Jolanta Bo-
bak: 75 78-17-668 - pok. 24c.

OŒWIATA I KULTURA

ul. 11 Listopada 35

Gmina przygotowuje siê do wyda-
nia wspomnieñ Sybiraków, które zo-
sta³y b¹dŸ zapisane przez nich sa-
mych, b¹dŸ spisane przez cz³onków
rodziny lub przyjació³, zaœ spora czêœæ
tych zwierzeñ to pok³osie wielu kon-
kursów organizowanych dla gimnazja-
listów z ró¿nych roczników.

Jeœli ktoœ ma w rodzinie Sybiraka
i chcia³by siê z nami podzieliæ opo-
wieœciami o ich prze¿yciach na zes³a-
niu, proszony jest o kontakt z Dorot¹
Marek, telefonicznie pod nr. 75 71-36-
483 lub poczt¹ elektroniczn¹ -
dorota@swieradowzdroj.pl

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

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

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

CZARCI M£YN
Kinga Miakienko

tel. 75 78 45 325
czarcimlyn@

swieradowzdroj.pl

Punkty kolporta¿u
NOTATNIKA ŒWIERADOWSKIEGO

ŒWIERADÓW - sklep EKO (ul. Sienkiewicza), sklep odzie¿owy A&J
(róg ul. Zdrojowej i Piastowskiej), sklep AGD (ul. Piastowska),
hurtownia papierosów (ul. Piastowska), sklep spo¿ywczy (róg. ul.
Zdrojowej i Sienkiewicza), Biura Turystyczne: LEOPOLD oraz J&G ¯Y£-
KIEWICZ (oba na ul. Zdrojowej), kiosk gazetowy (ul. Zdrojowa), pijal-
nia wody mineralnej (Dom Zdrojowy), sklep LEWIATAN (ul. Górska),
stacja paliw ORLEN (ul. 11 Listopada), sklep papierniczy KLEKS (ul.
Sienkiewicza), sklep przy ul. Chopina, sklep CUDA WIANKI (w „Bie-
dronce” - ul. 11 Listopada), Miejska Biblioteka Publiczna IZERKA
(ul. M. Sk³odowskiej-Curie), autobus komunikacji miejskiej.

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

Ireny Korty (ul. Sanatoryjna), Czarci M³yn (ul. Rolnicza), biblioteka
szkolna w SP nr 2 (ul. Sanatoryjna).

Od 1 listopada 2016 r. do 31 paŸdziernika br. na mocy uchwa³y Rady Miasta Œwieradów-Zdrój nr XXXII/
163/2016 z 30 wrzeœnia ub. r. ceny wody i œcieków oraz wysokoœæ op³aty abonamentowej pozostaj¹ bez
zmian i wynosz¹: woda 4,37 z³/m3, œcieki - 4,92 z³/m3, sta³a op³ata abonamentowa - 4,94 z³ za miesi¹c.

Zmianie nie ulega te¿ stawka za przy³¹czenie nieruchomoœci do urz¹dzeñ wodoci¹gowych oraz kanali-
zacyjnych, która wynosi 184,50 z³.

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

Dokoñczenie na str. 3  

10 mln z³otych na inwestycje drogowe,
poprawa oœwiaty w regionie. Poprawa rynku
pracy i spadek bezrobocia. Powiat lubañski
jest na pó³metku swoich dzia³añ. Co uda³o
siê zrobiæ w powiecie w ci¹gu ostatnich
dwóch lat? Jakie zadania ju¿ zrealizowano,
a jakie czekaj¹ na realizacjê?

Wydano ju¿ ponad 10 mln z³ na inwesty-
cje drogowe, za które wyremontowano bli-
sko 22 kilometry dróg w powiecie oraz 6 mo-
stów. Wydano 11 mln z³ z UE na realizacjê
projektów z zakresu oœwiaty, poprawy bez-
pieczeñstwa, realizacji sta¿y zagranicznych
m³odzie¿y, rozwiniêcia e-us³ug oraz moderni-
zacji dróg powiatowych.

- Dbamy, by w naszym powiecie drogi
by³y bezpieczne i nowoczesne – mówi staro-
sta lubañski Walery Czarnecki. - Przed po-
wiatem stoj¹ kolejne zadania. Jednym z nich
jest przebudowa ulic Wroc³awskiej i Pod-
wale, stanowi¹cych wyjazd z Lubania w kie-
runku NowogrodŸca, która jest ju¿ przes¹-
dzona. Inwestycja ta realizowana bêdzie
przy wspó³udziale œrodków finansowych

Wiele pracy za nimi i przed nimi

z bud¿etu Miasta Lubania oraz Powiatu Lu-
bañskiego (po 350 tysiêcy z³otych) oraz
samorz¹du województwa dolnoœl¹skiego
(1,375 mln z³) – podkreœla starosta.

W ramach prac na tym odcinku odnowio-
ne zostan¹ chodniki po obu stronach oraz
jezdnia wraz z odwodnieniem w ci¹gu drogi.
Powstanie równie¿ sygnalizacja œwietlna na
skrzy¿owaniu ulic Podwale, Ratuszowej
i Zgorzeleckiej.

W tym roku rozpocznie siê tak¿e moder-
nizacja ponad 3-kilometrowego odcinka dro-
gi powiatowej prowadz¹cej z Siekierczyna do
Nowej Karczmy. Ponad 60 proc. wartoœci ca-
³ej inwestycji pokryje dotacja. Koszt ca³ej in-
westycji to ponad 3,6 mln z³.

- Sporo zmian czeka nas tak¿e na odcin-
kach dróg wojewódzkich w Leœnej, Œwiera-
dowie-Zdroju oraz Platerówce. Odbudowa-
ne zostan¹ drogi z Platerówki przez Leœn¹
do Œwiecia i dalej w kierunku Gryfowa Œl¹-
skiego oraz z Krobicy do Czerniawy. Prze-
widywana wartoœæ projektu wyniesie ok. 10

Powiat lubañski na pó³metku kadencji

Nasi radni - Zbigniew Maroñ (w œrodku) i Iwona Korzeniowska-Wojsa - podczas sesji rady.
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WIELKANOC!
ChodŸ ze mn¹ ku s³oñcu!
Powstañ z mroków i beznadziei!
Nasta³ teraz czas odnowy, nowej nadziei w zmêczonym œwiecie.

     Wierzê w Zmartwychwstanie, poniewa¿ wierzê w mi³oœæ i nie mogê siê pogodziæ
z bezsensem istnienia.
     Musi byæ CZWARTKOWA UCZTA MI£OŒCI!
     Jest MI£OŒÆ PI¥TKOWEGO KRZY¯A!
     Istnieje BLASK MI£OŒCI S£OÑCA ZMARTWYCHWSTANIA!

DRODZY PARAFIANIE! MIESZKAÑCY! GOŒCIE!

¯yczymy Wam:
radoœci Œwi¹t Wielkanocnych wœród Najbli¿szych i Przyjació³
zdrowia duchowego i fizycznego
opromienienia ŒWIAT£EM, które jest – WIECZN¥ MI£OŒCI¥

i prosimy:

DAJCIE SIÊ OŒLEPIÆ BLASKIEM ZMARTWYCHWSTANIA!

DUSZPASTERZE
parafii œw. Józefa Oblubieñca NMP

w Œwieradowie-Zdroju

Or³y od dawna s¹ poza zasiêgiemOr³y od dawna s¹ poza zasiêgiemOr³y od dawna s¹ poza zasiêgiemOr³y od dawna s¹ poza zasiêgiemOr³y od dawna s¹ poza zasiêgiem

...nie myœl, ¿e to ju¿ koniec
Tej Krzy¿owej Drogi...

On ci¹gle idzie nios¹c na ramionach
balast ludzkich grzechów ciê¿szych

od kamieni...

lecz przyjdzie chwila kiedy tak jak kiedyœ
znów wszystkie groby otworzy bez trudu

i znów zatrzyma siê na twojej drodze
by ciê oœlepiæ Blaskiem Zmartwychwstania

             ( ks. Wac³aw Bury³a )

Nie dalej, jak w sierpniowym Notatniku
podsumowaliœmy rekrutacjê naszej m³odzie-
¿y do szkó³ ponadgimnazjalnych i aniœmy
siê obejrzeli, a za nami ju¿ kolejny corocz-
ny ranking tych szkó³ (te¿ dwukrotnie pisa-
liœmy o nim przed rokiem). Og³oszenie li-
sty najlepszych liceów i techników w Polsce
i regionie znów daje pretekst do szukania
odpowiedzi na pytanie: jak siê maj¹ wybory
œwieradowskich uczniów do miejsc rankin-
gowych.

Przypominamy – ubieg³oroczni absol-
wenci preferowali g³ównie zawodówki, a je-
dynie co czwarty wybra³ liceum.

Na liœcie najwy¿ej jest jeleniogórski
¯erom – na 91. pozycji (6. na Dolny Œl¹sku),
ale tam nikt z naszych nie poszed³, tak jak i do
LO w Szklarskiej Porêbie (290. w kraju i 21. w
regionie) czy do Norwida (444. w Polsce i 35.
w regionie). Nasi wybierali liceum w „Mickie-
wiczu” w Lubaniu (462. i 36.), „Œniadeckim”
w Jeleniej Górze (tylko 49. w regionie, poza
piêæsetk¹ krajow¹) i w Rakowicach (poza ran-
kingiem).

mln euro. D³ugoœæ dróg przewidzianych do
modernizacji w ramach projektu to blisko
42 km - dodaje Walery Czarnecki.

Starostwo Powiatowe w Lubaniu wydat-
kuje pieni¹dze nie tylko na poprawê infra-
struktury, ale te¿ na usprawnienie komuni-
kacji pomiêdzy urzêdem a mieszkañcami. Dziê-
ki œrodkom zewnêtrznym zakupiono oprogra-
mowanie i sprzêt do wykonywania kopii bez-
pieczeñstwa serwerów i danych urzêdu.
Otrzymano równie¿ œrodki na stworzenie no-
wej strony internetowej powiatu.

Ponadto uruchomiono aplikacjê mobiln¹
MOBIS dostêpn¹ na telefony z systemem
Android i iOS. Aplikacja jest narzêdziem do
przekazywania praktycznych informacji dla
mieszkañców powiatu. Na informatyzacjê
wydatkowano 168 tys. z³.

W tym roku dla klientów Wydzia³u Ko-
munikacji i Drogownictwa uruchomiona zo-
sta³a nowa elektroniczna us³uga: System
Wysy³ania Powiadomieñ.

- Us³uga polega na informowaniu
poczt¹ elektroniczn¹ lub SMS-em osoby
uprawnionej do odbioru w urzêdzie wyda-
nego prawa jazdy lub dowodu rejestracyj-
nego pojazdu - wyjaœnia starosta.

Ponadto w dwóch wydzia³ach starostwa
- komunikacji i geodezji – zainstalowano ter-
minale p³atnicze. To du¿e u³atwienie dla
mieszkañców, którzy dokonuj¹ ró¿nych
op³at, np. za prawo jazdy.

Powiat Lubañski znalaz³ siê w pierwszej
dziesi¹tce wyró¿nionych w ogólnopolskim
rankingu (kategoria powiaty) – Dotacje Unij-
ne w Oœwiacie.

O wysokiej jakoœci kszta³cenia w szko-
³ach Powiatu Lubañskiego œwiadcz¹ wyniki
egzaminów zewnêtrznych, np. wyniki matur
w powiecie s¹ na poziomie wy¿szym ni¿ œred-
nia wojewódzka. Blisko 90 proc. maturzystów
w szko³ach prowadzonych przez powiat po-
radzi³o sobie z egzaminem dojrza³oœci. Po-
dobnie wy¿sze od krajowych i wojewódz-
kiech s¹ wyniki egzaminów potwierdzaj¹cych
kwalifikacje zawodowe.

Powiat skupia siê te¿ na obni¿eniu bez-
robocia. W ramach wojewódzkiego projektu
,,Zawodowy Dolny Œl¹sk”, opiewaj¹cego na

Lider rankingu - XIII LO w Szczecinie -
wygra³ przed rokiem i by³ szósty przed dwo-
ma laty, wicelider – „Staszic” w Warszawie -
odpowiednio drugie i pierwsze, kolejne Li-
ceum Akademickie przy Uniwersytecie Toruñ-
skim – trzecie i czwarte, a pi¹te w rankingu
XIV LO we Wroc³awiu (niegdyœ etatowy zwy-
ciêzca) – czwarte i drugie. Widaæ z tego, po
pierwsze, ¿e czo³ówka od lat dzieli miêdzy sob¹
miejsca na podium i rzadko której szkole uda-
je siê na nie wskoczyæ znienacka. Po drugie –
ani trochê nie maleje dystans miêdzy czo-
³ówk¹ a  nasz¹ (czyli lokaln¹) ofert¹ eduka-
cyjn¹. Po trzecie wreszcie – nie by³o ¿adnego
efektownego skoku którejkolwiek ze szkó³ wy-

bieranych przez nasz¹ m³odzie¿, przynajmniej
tych aspiruj¹cych do dorównania dobrym (bo
przecie¿ nie najlepszym).

W technikach jest podobnie. Zwyciêzca
– Technikum Elektroniczne w Bydgoszczy –
poprzednio czwarte i trzecie. Kolejne – Tech-
nikum £¹cznoœci w Krakowie – po raz czwar-
ty drugie, a Technikum nr 7 w Nowym S¹czu
– trzecie i pierwsze. Niespodziank¹ jest spa-
dek ubieg³orocznego lidera – Technikum No-
woczesnych Technologii w Kleszczowie – na
miejsce 7. Oczywiœcie, w tych szko³ach œwie-
radowian szukaæ nie bêdziemy, tak zreszt¹,
jak i w Technikum nr 10 w Elektronicznych
Zak³adach Naukowych we Wroc³awiu, które
lideruje liœcie wojewódzkiej, a na krajowej jest
na miejscu 6. (awans z 50).

Z „naszych” szkó³ najwy¿ej jest jelenio-
górski „Elektronik” (112. w kraju i 6. w regio-
nie), ale tam nikt z gimnazjalistów anno 2016
wiedzy nie wykuwa. Nasi s¹ w „Turyœcie”
(wszyscy wybrali eksploatacjê portów i ter-
minali) – 184. technikum w kraju i 9. w woje-

wództwie; to jest jedyna rankingowa szko³a
z m³odymi œwieradowianami! Jest na niej jesz-
cze technikum w jeleniogórskim „Œniadeckim„
– 203. w kraju i 11. na Dolnym Œl¹sku, ale tam
mamy tylko licealistów. Na liœcie regionalnej
pozostaj¹ jeszcze: lubañski „Mickiewicz” –
(22), Technikum w ZSE-T im. Kombatantów
Ziemi Lwóweckiej w Rakowicach (30),  „Kom-
batanci Ziemi Lubañskiej” (31) i jeleniogór-
ski „Mechanik” (35).

Oczywiœcie, do rankingu (jak i wszelkich
innych) nie nale¿y podchodziæ z nabo¿nym
dystansem, niemniej klasyfikacji szkó³ doko-
nano ju¿ po raz dziewiêtnasty, nale¿y wiêc

przyj¹æ, ¿e ju¿ od niemal dwóch dekad trwa
doskonalenie metod badawczych. Dla m³o-
dzie¿y i rodziców (o ile w ogóle rzucaj¹ na te
wyniki choæ pobie¿nym okiem) p³ynie w³a-
œciwie tylko jeden wniosek – nie wyrywamy
siê z edukacyjnych peryferii, a reforma oœwia-
towa, która do czterech i piêciu lat wyd³u¿y
naukê w szko³ach œrednich, dla wielu rodzin
oznaczaæ bêdzie dodatkowy rok kosztów,
g³ównie na dojazdy i na coraz dro¿sze pod-
rêczniki. To jeszcze bardziej wzmocni wybór
szkó³ jak najbli¿ej domu, a rankingowe or³y
odlec¹ naszym uczniom poza granice zasiê-
gu wzroku.

Adam Karolczuk

4,2 mln z³, przeznaczono ok. 200 tys. z³ na do-
stosowanie systemów kszta³cenia i szkolenia
zawodowego do potrzeb rynku pracy. Dziêki
temu w ci¹gu dwóch lat bezrobocie spad³o
o ponad 1.200 osób.

- By³ to okres wytê¿onej pracy. Dziêki
wspó³pracy z mieszkañcami, jednostkami or-
ganizacyjnymi powiatu, stowarzyszeniami,
starost¹, zarz¹dem powiatu oraz rad¹ uda-
³o siê zrealizowaæ bardzo wiele inwestycji,
jak i dzia³añ prospo³ecznych – mówi Iwona
Korzeniowska-Wojsa, przewodnicz¹ca Komi-
sji  Oœwiaty i Kultury.

A radny powiatowy Zbigniew Maroñ za-
uwa¿a:

– Dzisiaj, po dwóch latach, z czystym su-
mieniem mo¿emy powiedzieæ, ¿e razem zmie-
niamy nasz powiat.

 Ci¹g dalszy ze str. 2

Karol Kusibab
Rzecznik prasowy Starostwa



Palmy wysokie, niskie i miniPalmy wysokie, niskie i miniPalmy wysokie, niskie i miniPalmy wysokie, niskie i miniPalmy wysokie, niskie i mini
NOTATNIK nr 5 (222) zostanie dostarczony do punktów kolporta¿u 17 maja br.

Ogó³em na konkurs palmowy trafi³o 49
palm, w tym 26 ze Szko³y Podstawowej nr 2
w Lwówku Œl¹skim, dostarczone przez opie-
kunów - Beatê Ho³yszewsk¹ i Annê
Urbañsk¹. Rok temu by³o ich 86, dwa lata
temu 51, a trzy - 43. Tym razem komisja z
ksiêdzem Wies³awem Z³otkiem jako prze-
wodnicz¹cym mia³a trudne zadanie, gdy¿ jed-
nomyœlnie stwierdzono, ¿e poziom konkur-
su by³ bardzo wysoki. Palmy reprezentowa-
³y ró¿ne style, techniki, a za materia³y po-
s³u¿y³y m.in. kolorowe bibu³y, wst¹¿ki, pi-
sanki, ga³¹zki bukszpanu, zbo¿a, wiklina,
rozmaite suszki, a nawet pachn¹ca lawenda.

W sumie przyznano 42 nagrody i 7 wy-
ró¿nieñ, a jury zdecydowa³o, ¿e „Superpal-
mê” (ustanowion¹ po raz pierwszy) otrzyma-
li Jacek i Agata Szaniawscy, przede wszyst-
kim za wytrwa³oœæ (oboje prawie od samego
pocz¹tku s¹ z nami), jak równie¿ za wiernoœæ
kategorii, jak¹ jest wysokoœæ: rok temu – 4,20
m, w tym roku - 4,58 m (zdjêcie z prawej).

Wszystkie prace podziwiaæ mo¿na w Nie-
dzielê Palmow¹ w œwieradowskim koœciele.

Dziêkujemy, ¿e oprócz organizatorów
swoje nagrody przyznali: bibliotekarz szkol-
ny, w³aœciciel sklepu KLEKS oraz Izabela Ja-
niak, ofiaruj¹c rodzinie Rutkowskich voucher
na warsztaty piernikowe w swojej pracowni.

Cieszymy siê, ¿e tradycja dziêki zaanga-
¿owaniu dzieci i rodziców w konkursie pal-
mowym jest podtrzymywana. Warto dbaæ o
tradycjê i stare zwyczaje.

WYNIKI
Superpalma

Agata i Jacek Szaniawscy.
Praca zbiorowa (grupy przedszkolne)

I -  S³oneczka; II - Leœne Ludki i Skrzaty;
III - Biedronki oraz S£ONECZKO (Czernia-
wa).
Akcenty  ludowe (palmy wysokie)

I - Maja Gudowicz; II - Oliwia Staszko-
wian (obie ze Lwówka); III - Alan Adamski
oraz Aleksandra Charecka (Lwówek).
Akcenty  ludowe (palmy niskie)

I - Jagoda Maciejewska; II - Jakub Samo-
raj i Jakub Przyby³o, III - Zuzanna Sikacka
Julia Nowakowska (wszyscy Lwówek).
Akcenty  ludowe (minipalemki)

I - Gabriela Kaczyñska; II - Lena Sawicz i
Ola Sobierañska; III - Anna Czerwiñska i Da-
wid Sergiejczuk.
Kunszt precyzja, bogactwo technik
(palmy wysokie)

I - Dominik Feliñski; II - El¿bieta Stempin;
III - Alan Cymon (oboje ze Lwówka).
Kunszt precyzja, bogactwo technik
(palmy niskie)

I - Nikola i Wiktoria Szczepañskie; II -
Bartosz Pietruszka (Lwówek); III - Marianna
Kralewska.
Natura

I - Oliwia Osiñska; II - Fabian Rotkiewicz
i Antonina Zimmer (oboje ze Lwówka); III -
Aniela Pikiewicz i Krzysztof Smaroñ.

Ciekawostki i dziwade³ka
I - Tymoteusz Mazurek (Lwówek); II -

Szymon Andruszkiewicz.
Palmowa awangarda

I - Amelia Sabada; II - Dominika Szaw-
³owska; III - Bartosz Szaw³owski (wszyscy ze
Lwówka).
Nagrody od sponsorów

MBP Izerka wyró¿ni³a Wiktoriê D¿ygórê
ze Lwówka.

Bibliotekarka z Miejskiego Zespo³u Szkó³

uhonorawa³a Oliwiera Szpilê, równie¿ ze
Lwówka.

Nagrodê przyznan¹ przez w³aœciciela skle-
pu KLEKS otrzyma Marcel Zaj¹c.

Natomiast szefowa Pracowni Piernikowej
„Isabell” sw¹ nagrodê przyzna³a Hani, Kaje-
tanowi, Natalii i Martynie Rutkowskim.
Wyró¿nienia

Filip Siedlecki, Lena Zimmer, Martyna
Michnowicz, Jakub Lechmann, Wiktor Ba-
bicz, Aleksandra Wróblewska i Julia Nowak.
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SPOTKANIASPOTKANIASPOTKANIASPOTKANIASPOTKANIA
Z MIESZKAÑCAMIZ MIESZKAÑCAMIZ MIESZKAÑCAMIZ MIESZKAÑCAMIZ MIESZKAÑCAMI

W marcu zorganizowa³em spotkania z mieszkañcami
w centrum Œwieradowa, Czerniawie i na przedmieœciu. Naj-
liczniej przyszli na spotkanie mieszkañcy Czerniawy, bo pra-
wie 40 osób. Zebranie odby³o siê w centrum edukacji ekolo-
gicznej Izerska £¹ka (fot. poni¿ej). Problemy mieszkañców
Czerniawy, to przede wszystkim ograniczony dostêp do sieci
sanitarnej i wodoci¹gowej. Pomimo tego, ¿e w Czerniawie
wybudowaliœmy now¹ oczyszczalniê œcieków i ponad 5 km
nowej kanalizacji sanitarnej, jeszcze wiele domostw nie ma
mo¿liwoœci przy³¹czenia siê do sieci.

Obecnie czekamy na dofinansowanie do budowy kolej-
nych kilku kilometrów nowej sieci sanitarnej i wodoci¹gowej
na terenie Czerniawy. Pada³o te¿ du¿o pytañ o to, dlaczego
centrum Œwieradowa jest tak ³adnie przystrojone, a o Czer-
niawie siê zapomina. Du¿o pozytywnych wypowiedzi by³o
na temat bezp³atnej komunikacji miejskiej.

Na wszystkich spotkaniach przedstawi³em projekty, jakie
bêd¹ realizowane w mieœcie, jak i w poszczególnych dzielni-
cach: nowa siedziba przedszkola miejskiego (10 mln z³), roz-
budowa szko³y w Œwieradowie (2,2 mln z³), rozbudowa szko³y
w Czerniawie (2,1 mln z³), rozbudowa oczyszczalni œcieków
w Œwieradowie (7 mln z³), sieæ sanitarna i wodoci¹gowa wzd³u¿
ulicy Nadbrze¿nej (ok. 6 mln z³), ogród przy Izerskiej £¹ce
(800 tys. z³), remont dworca kolejowego (3,4 mln z³), zakup
autobusów do komunikacji miejskiej (1,9 mln z³),  informaty-
zacja us³ug administracji publicznej (800 tys. z³). Czekamy
jeszcze na rozstrzygniêcie kilku naborów unijnych, do któ-
rych aplikowaliœmy o pozyskanie dofinansowania.

Podsumowuj¹c, na spotkaniach we wszystkich dzielni-
cach mieszkañcy domagali siê wiêkszych inwestycji w infra-
strukturê drogow¹, oœwietleniow¹ i upiêkszaj¹c¹ miasto. Sta-
ra³em siê wyjaœniæ, ¿e teraz najwa¿niejsze s¹ inwestycje
z dofinansowaniem unijnym, bo jeœli nie wykorzystamy tej
szansy (dotacje siêgaj¹ce nawet 85 proc.), po tym programie
Unii Europejskiej dla Polski nie bêdzie ju¿ takich œrodków.

Na spotkaniach poruszaliœmy równie¿ temat czystego
powietrza i ograniczenia emisji spalin z domowych kot³owni.
Sporo osób wyra¿a chêæ wymiany pieców na nowe o znacz-
nie mniejszej emisji spalin do atmosfery.

W ci¹gu tego i przysz³ego roku bêdziemy realizowaæ bar-
dzo du¿o inwestycji miejskich za prawie 50 mln z³.

DWORZEC KOLEJOWYDWORZEC KOLEJOWYDWORZEC KOLEJOWYDWORZEC KOLEJOWYDWORZEC KOLEJOWY
Jest ju¿ oficjalna informacja na stronie Urzêdu Marsza³-

kowskiego o dofinansowaniu rewitalizacji budynku dworca
kolejowego w Œwieradowie-Zdroju. Wartoœæ inwestycji to
3,5 mln z³, a wsparcie unijne siêgnie 2,9 mln z³!

Dworzec, który przejêliœmy od PKP w op³akanym stanie,
ma szansê staæ siê bardzo ciekaw¹ atrakcj¹ naszego miasta.

Wyst¹piliœmy do Rady Miasta Gminy Mirsk o wyra¿enie
zgody na przed³u¿enie porozumienia miêdzygminnego w spra-
wie prowadzenia przez gminê Œwieradów-Zdrój po³¹czeñ ko-
munikacji miejskiej autobusowej na terenie gminy Mirsk.
Dotyczy to zatrzymywania siê naszego autobusu na przy-
stankach w Or³owicach i Krobicy. Radni Miska wyrazili zgo-
dê na przed³u¿enie porozumienia. Nawet mo¿na zauwa¿yæ
du¿y postêp w postrzeganiu pomys³u komunikacji miejskiej
miêdzy Mirskiem  a Œwieradowem, bo o ile dobrze zauwa¿y-
³em, to przeciwny by³ tylko jeden radny, a trzech wstrzyma³o
siê od g³osu, pozosta³a wiêkszoœæ by³a za porozumieniem.

W zesz³ym roku, gdy prosiliœmy o wyra¿enie zgody na
zatrzymywanie siê autobusów w Or³owicach i Krobicy, prze-
ciw by³o co najmniej 6 radnych. To dobrze rokuje na przy-
sz³oœæ, ¿e radni Mirska zauwa¿yli, i¿ pomys³ bezp³atnej ko-
munikacji to du¿y sukces i sami mieszkañcy jako pasa¿ero-
wie poœwiadczyli, ¿e bezp³atna komunikacja autobusowa jest
potrzebna i z miesi¹ca na miesi¹c rozwija siê.

Na sesji w Mirsku z³o¿y³em ustn¹ propozycjê przeprowa-
dzenia testów po³¹czenia autobusowego na linii Giebu³tów-
Mirsk-Mroczkowice-Kamieñ-Krobica-Or³owice-Œwieradów
(ok. 15 km) w okresie wakacji. Dwa miesi¹ce jazdy po 8-10
autobusów dziennie to bêdzie wydatek ok. 36 tys. z³ na dwie

Przy sk³adaniu wniosku o wsparcie unijne mieliœmy ograni-
czenia, bo w funduszu dofinansowanie na rewitalizacjê bu-
dynku mog³y otrzymaæ inwestycje przeznaczone na cele kul-
turalne. Tak wiêc rewitalizacja dworca kolejowego to nie tyl-
ko uratowanie od zniszczenia samego budynku, to równie¿
nowa funkcja jako domu kultury. W samym budynku bêdzie
sporo ciekawych atrakcji dla dzieci i m³odzie¿y. Na piêtrze
powstanie studio muzyczne, w którym bêdzie mo¿na tworzyæ
i nagrywaæ muzykê. Tu¿ obok - studio fotograficzne. Na pod-
daszu planujemy zorganizowaæ harcówkê. Na parterze w by-
³ej poczekalni bêd¹ sale i pomieszczenia do organizowania

28 marca 2017 r. zawarliœmy ugodê z firm¹ Sobies³aw Za-
sada SA przed s¹dem rejonowym w Krakowie w sprawie za-
koñczenia sporu miêdzy gmin¹ a spó³k¹. Dla przypomnie-
nia: Gmina Miejska Œwieradów-Zdrój w 2008 roku odda³a  spó³-
ce za kwotê 813 tys. z³ w u¿ytkowanie wieczyste dzia³kê po
by³ym basenie miejskim, z przeznaczeniem pod budowê kom-
pleksu hotelowego z aqaparkiem i 25-metrowym krytym ba-
senem. W akcie notarialnym zawarte by³y równie¿ kary umow-
ne, które mo¿e naliczyæ gmina w przypadku niezrealizowania
inwestycji. Niestety, tak wysz³o, ¿e spó³ka do dzisiaj nie za-
koñczy³a inwestycji i dlatego gmina naliczy³a kary umowne.
Kilka lat temu gmina pozwa³a spó³kê do s¹du o rozwi¹zanie
umowy u¿ytkowania wieczystego. S¹d nie przyzna³ nam ra-
cji, poniewa¿ nie potrafiliœmy udowodniæ z³ej woli inwestora
co do nierealizowania budowy.

UGODA „BASENOWUGODA „BASENOWUGODA „BASENOWUGODA „BASENOWUGODA „BASENOWA”A”A”A”A”

spotkañ i niewielkich imprez. W prawym skrzydle urz¹dzona
zostanie sta³a wystawa poœwiêcona historii kolei ¿elaznej na-
szego regionu, w tym makieta odwzorowuj¹ca po³¹czenia ko-
lejowe w Górach Izerskich.

Sporo bêdzie siê dzia³o wokó³ samego budynku dworca.
W by³ym magazynie towarowym planujemy ekspozycjê ma-
³ej lokomotywy. Na peronie przy budynku bêdzie ustawiony
tabor kolei w¹skotorowej przeznaczony do zwiedzania. Rów-
nie¿ jeszcze w dwóch miejscach od strony Kwisy bêd¹ usta-
wione dwie zabytkowe lokomotywy, w tym jeden parowóz.

Niestety, na przebudowê otoczenia dworca mogliœmy
przeznaczyæ tylko 15 proc. œrodków ca³ej inwestycji. To zbyt
ma³o, aby zaadaptowaæ prawie dwuhektarowy plac na cele
turystyczno-kulturalne, z przeznaczeniem na imprezy miej-
skie. Oczywiœcie, dworzec tworzy ca³oœæ z ulic¹ Dworcow¹
i Stawow¹, a przede wszystkim ³ukowym mostem przy ulicy
Stawowej. W planach mamy równie¿ wyeksponowanie ar-
chitektury dworca i mostu przy pomocy sztucznego œwiat³a.

Noc¹ bêdzie to du¿a atrakcja tej czê-
œci miasta.

Rewitalizacja dworca to pocz¹tek
du¿ego przedsiêwziêcia turystyczne-
go opartego na historii kolei izerskiej
(z uruchomieniem kolejki retro na od-
cinku od stacji do by³ego sk³adu
drewna) i parku miniatur dworców ko-
lejowych naszego regionu.

Przed nami przetargi na wy³onie-
nie wykonawców, wtedy poznamy
ostateczn¹ kwotê inwestycji. Ale na
samym pocz¹tku musimy zabezpie-
czyæ nowe mieszkania dla wszystkich
rodzin, które obecnie zamieszkuj¹
w budynku dworca. W najbli¿szych
dniach zorganizujemy spotkanie
z mieszkañcami w celu omówienia
szczegó³ów przeprowadzki.

gminy. Mam nadziejê, ¿e mir-
scy radni zgodz¹ siê na test
bezp³atnej komunikacji miê-
dzy naszymi miejscowoœcia-
mi, bo przecie¿ to mieszkañ-
cy poka¿¹, czy chc¹ bezp³at-
nych autobusów, czy nie.

Przez ostatnie dwa lata prowadziliœmy ze spó³k¹ rozmowy
o tym, jak polubownie wyjœæ z takiego pata. Uda³o siê wypra-
cowaæ ugodê, w której spó³ka uznaje naliczone kary w wyso-
koœci 2,2 mln z³, wp³aca na konto gminy 245 tys. z³ i zwraca
dzia³kê gminie. Natomiast gmina uznaje poniesione nak³ady
przez spó³kê na zakup u¿ytkowania wieczystego - 813 tys. z³,
nak³ady na rozbiórkê budowli - 61 tys z³, nak³ady na doku-
mentacjê techniczn¹ z pozwoleniem na budowê - 286 tys. z³,
jak równie¿ gmina umarza czêœæ kar w wysokoœci 852 tys. z³.
Dziêki temu, ¿e dzia³ka zostanie zwrócona gminie, bêdziemy
mogli j¹ w przysz³oœci sprzedaæ ponownie za oko³o 1,2 mln z³.

Wypracowanie takiej ugody zajê³o nam 2 lata. Dobrze, ¿e
uda³o siê obu stronom wyjœæ z tej sytuacji. Osi¹gniêty kom-
promis uwoli spó³kê od kolejnych kar, a gmina bêdzie mog³a
sprzedaæ dzia³kê pod kolejne inwestycje w mieœcie. Naliczo-
ne kary negatywnie wp³ywa³y na wspó³pracê samorz¹du ze
spó³k¹, która równie¿ jest w³aœcicielem kolei gondolowej. Te-
raz mo¿emy zamkn¹æ tê sprawê i dalej wspó³pracowaæ na
rzecz rozwoju narciarstwa w naszym mieœcie. SKI&SUN jest
naszym strategicznym partnerem w kwestii rozwoju narciar-
stwa . Warto wspomnieæ, ¿e spó³ka zamierza wybudowaæ przy
dolnej stacji gondoli kompleks hotelowy z zapleczem zabie-
gowym i basenowym.



Poniedzia³ek Wtorek Œroda Czwartek Pi¹tek

GODZINY  OTWARCIA PSZOKGODZINY  OTWARCIA PSZOKGODZINY  OTWARCIA PSZOKGODZINY  OTWARCIA PSZOKGODZINY  OTWARCIA PSZOK

Od poniedzia³kuOd poniedzia³kuOd poniedzia³kuOd poniedzia³kuOd poniedzia³ku
do pi¹tku - 11do pi¹tku - 11do pi¹tku - 11do pi¹tku - 11do pi¹tku - 110000000000-17-17-17-17-170000000000.....

Soboty -Soboty -Soboty -Soboty -Soboty -
10101010100000000000-14-14-14-14-140000000000.....

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

6

Harmonogram odbioru odpadów
kwiecieñ/maj 2017

ODPODPODPODPODPADYADYADYADYADY
NIESEGREGOWANENIESEGREGOWANENIESEGREGOWANENIESEGREGOWANENIESEGREGOWANE

(ZMIESZANE)(ZMIESZANE)(ZMIESZANE)(ZMIESZANE)(ZMIESZANE)
PPPPPAPIER I TEKTURA,APIER I TEKTURA,APIER I TEKTURA,APIER I TEKTURA,APIER I TEKTURA,

TWORZYWA SZTUCZNE,TWORZYWA SZTUCZNE,TWORZYWA SZTUCZNE,TWORZYWA SZTUCZNE,TWORZYWA SZTUCZNE,
METMETMETMETMETAL ORAZ OPAL ORAZ OPAL ORAZ OPAL ORAZ OPAL ORAZ OPAKOWAKOWAKOWAKOWAKOWANIAANIAANIAANIAANIA

WIELOMAWIELOMAWIELOMAWIELOMAWIELOMATERIA£OWETERIA£OWETERIA£OWETERIA£OWETERIA£OWE
POPIÓ£POPIÓ£POPIÓ£POPIÓ£POPIÓ£

SZK£OSZK£OSZK£OSZK£OSZK£O
BEZBARWNEBEZBARWNEBEZBARWNEBEZBARWNEBEZBARWNE
I KOLOROWEI KOLOROWEI KOLOROWEI KOLOROWEI KOLOROWE

ODPODPODPODPODPADYADYADYADYADY
BIODEGRADOWALNEBIODEGRADOWALNEBIODEGRADOWALNEBIODEGRADOWALNEBIODEGRADOWALNE

(W TYM ODP(W TYM ODP(W TYM ODP(W TYM ODP(W TYM ODPADY ZIELONE)ADY ZIELONE)ADY ZIELONE)ADY ZIELONE)ADY ZIELONE)

„W³asnoœæ pr„W³asnoœæ pr„W³asnoœæ pr„W³asnoœæ pr„W³asnoœæ prywatna,ywatna,ywatna,ywatna,ywatna,
ale przestrzeñale przestrzeñale przestrzeñale przestrzeñale przestrzeñ
publiczna” publiczna” publiczna” publiczna” publiczna” -----
polemika z argumentamipolemika z argumentamipolemika z argumentamipolemika z argumentamipolemika z argumentami

W ubieg³ym miesi¹cu redaktor A. Ka-
rolczuk kolejny raz zwróci³ uwagê na
wa¿ny problem zaœmiecania przestrzeni
publicznej naszej gminy przez niektórych
przedsiêbiorców. Sam jestem wyczulony
na tym punkcie, wiêc pod apelem podpi-
suje siê rêkoma i nogami. Polemizowa³-
bym jednak z argumentami, dlaczego
o przestrzeñ publiczn¹ dbaæ trzeba.

Historia najnowsza, niestety, tak
ukszta³towa³a nasz naród, ¿e dba³oœæ
o wartoœci wspólne nie jest rzecz¹ oczy-
wist¹ i naturaln¹. Najpierw wiele lat „ko-
muny” która za nic mia³a estetykê, a wt³a-
czane na si³ê wartoœci wspólnotowe na
podbudowie ideologicznej na odleg³oœæ
tr¹ca³y hipokryzj¹. Gdy przysz³a „upra-
gniona wolnoœæ”, wpadliœmy ze skrajno-
œci w skrajnoœæ. Nagle wszystko, co za-
czê³o s³u¿yæ prywatnemu interesowi, oka-

za³o siê dobre, a aktywna dba-
³oœæ o wartoœci wspólne, jak
choæby ³ad przestrzenny, za-
czê³y byæ przedstawiane jako
coœ niepo¿¹danego. W ten spo-
sób ba³agan na naszych uli-
cach przesta³ nam przeszka-
dzaæ. Bo przecie¿ „w³asnoœæ
prywatna to œwiêtoœæ”, a rekla-
muj¹cy siê przedsiêbiorcy
p³ac¹ podatki i buduj¹ gospo-
darkê.

Jedynym argumentem, któ-
ry móg³ przemówi³ do rozs¹d-
ku, by³ argument poœrednio fi-
nansowy. ¯e miejscowoœæ tu-
rystyczna i z tego wzglêdu trze-
ba o ni¹ dbaæ. Co sobie po-
myœl¹ kuracjusze, szczególnie
niemieccy, s³yn¹cy z zami³o-
wania do porz¹dku? Jak  wia-
domo, turyœci to pieni¹dze.
Czy to jednak dobre argumen-
ty? Uwa¿am, ¿e dziœ ju¿ nie.
Czy jako mieszkañcy nie mamy
do siebie minimum szacunku?
Szacunku do swojej miejsco-
woœci, która przede wszystkim
jest naszym wspólnym do-
mem, a dopiero póŸniej wcza-
sowiskiem? Niejedne badania
pokaza³y, ¿e mieszkanie w har-
monijnej, zielonej okolicy
w ogromnej mierze wp³ywa na
komfort ¿ycia, a co za tym
idzie - na nasze zdrowie. Czy
to niej jest istotniejszy argu-
ment ni¿ „co pomyœli niemiec-
ki wczasowicz?”

Bartosz Kijewski
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Burmistrz Miasta Œwiera-
dów-Zdrój informuje, ¿e na ta-
blicy og³oszeñ Urzêdu Miasta
zosta³y wywieszone wykazy -
na okres 21 dni - do wgl¹du
w godzinach pracy urzêdu:

12 kwietnia - w sprawie wy-
znaczenia do sprzeda¿y nieru-
chomoœci w trybie bezprzetargo-
wym na poprawê zagospodaro-
wania nieruchomoœci przyleg³ej:

- nieruchomoœæ gruntowa nie-
zabudowana stanowi¹ca dzia³kê
 nr 3/1, am. 5, obr. VI,
o pow. 793 m2, po³o¿ona przy

ul. Stokowej;
oraz wymienionych ni¿ej nie-

ruchomoœci w trybie przetargo-
wym nieograniczonym na popra-
wê zagospodarowania nierucho-
moœci przyleg³ych:

- nieruchomoœæ gruntowa nie-

UM wykazujeUM wykazujeUM wykazujeUM wykazujeUM wykazuje

10 marca og³oszono przetarg
na na dostawê ³¹cznie z monta¿em
tablicy informacyjnej wolnostoj¹cej
- na zadaniu wspó³finansowanym
ze œrodków Unii Europejskiej pn.
„Budowa nowej siedziby Przed-
szkola Miejskiego w Œwieradowie-
Zdroju”, realizowanego w ramach
Osi priorytetowej 7. - Infrastruktu-
ra edukacyjna, Dzia³anie  7.1 - In-
westycje w edukacjê przedszkoln¹,
podstawow¹ i gimnazjaln¹ Regio-
nalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnoœl¹skiego na
lata 2014-2020.

Na wykonanie tablicy o wymia-
rach 2 x 3 metry nap³ynê³a jedna
oferta od BR Agencji Reklamowo-
Marketingowej Sylwiusza Grusia
z Brzegu Dolnego, który zapropo-
nowa³ cenê 2.337 z³ i z którym pod-
pisano umowê 24 marca.

15 marca dokonano otwarcia
ofert, jakie nap³ynê³y na zadania pn.
„Budowa przy³¹czy nieruchomoœci
do urz¹dzeñ wodoci¹gowych” oraz
„Budowa przy³¹czy nieruchomoœci
do urz¹dzeñ kanalizacyjnych”.

Szanowni Pañstwo,

zabudowana stanowi¹ca dzia³kê
 nr 1/12, am. 5, obr. III, o pow.

1.788 m2, po³o¿ona przy ul. Rol-
niczej;

- nieruchomoœæ gruntowa nie-
zabudowana stanowi¹ca dzia³kê
 nr 11/2 i 11/3, am. 2, obr. IV,

o pow. 4.827 m2, po³o¿ona przy
ul. Zródlanej.

12 kwietnia - w sprawie wy-
znaczenia do wydzier¿awienia
w drodze bezprzetargowej czê-
œci nieruchomoœci niezabudowa-
nej o pow. 800 m2 przy ul. Gór-
skiej, oznaczonej geodezyjnie
jako dzia³ka
 nr 22/4, am. 7, obr. IV
- z przeznaczeniem na cele

rekreacyjne.
12 kwietnia - w sprawie wy-

znaczenia do wydzier¿awienia
w drodze bezprzetargowej nieru-
chomoœci niezabudowanej
o pow. 1.807 m2 przy ul. Lwó-
weckiej, oznaczonej geodezyjnie
jako dzia³ka
 nr 36/5, am. 10, obr. III
- z przeznaczeniem na cele

rolne.
12 kwietnia - w sprawie wy-

znaczenia do wydzier¿awienia
w drodze bezprzetargowej nieru-
chomoœci niezabudowanej
o pow. 1.740 m2 przy ul. D³ugiej,
oznaczonej geodezyjnie jako
dzia³ka
 nr 15/2, am. 1, obr. I
- z przeznaczeniem na cele

Z³o¿y³y je firmy: Technika Grzew-
cza i Sanitarna Jacek Buczyñski
z Ubocza (wodoci¹g - 62.050 z³, ka-
nalizacja - 88.940 z³); WPN Sp. z o.o.
(67.413,60 i  96.910 z³); F.H.U.
WIERT-INSTAL Andrzej Maækow-
ski z Komarna (134.254,20
i 176.922,86 z³).

Do wykonania obu zadañ wy-
brana zosta³a firma Jacka Buczyñ-
skiego, który bêdzie wykonywa³
przy³¹cza do koñca listopada br.

21 marca og³oszono ponowny
przetarg na „Budowê nowej siedzi-
by Przedszkola Miejskiego
w Œwieradowie-Zdroju”

3 kwietnia gmina og³osi³¹ prze-
targ na „Wykonanie przegl¹dów
podstawowych oraz rozszerzonych
26 obiektów mostowych i przegl¹-
dów podstawowych 120 dróg gmin-
nych na terenie Gminy Miejskiej
Œwieradów-Zdrój”.

Termin sk³adania ofert up³yn¹³
10 kwietnia, a wybrana firma powin-
na wype³niæ warunki umowy do 16
czerwca.

 (opr. aka)

z przyjemnoœci¹ informujemy, ¿e w Urzêdzie Miasta
w Œwieradowie-Zdroju, w Referacie ds. Promocji Gminy,
Turystyki Kultury i Sportu, czekaj¹ na Pañstwa promocyj-
ne ramki do tablic rejestracyjnych. Wszystkich chêtnych
serdecznie zapraszamy po ich odbiór.

Ramki odebraæ mo¿na w siedzibie Urzêdu Miasta przy
ul. 11 Listopada 35, na II piêtrze, pokój nr 23 lub 24 b.

rolne.
12 kwietnia - w sprawie wy-

znaczenia do wydzier¿awienia
w drodze bezprzetargowej czê-
œci nieruchomoœci niezabudowa-
nej o pow. 302 m2 przy ul. Bocz-
nej, oznaczonej geodezyjnie
jako dzia³ka
 nr 52, am. 3, obr. V
- z przeznaczeniem na ogród

przydomowy.
12 kwietnia - w sprawie wy-

znaczenia do wydzier¿awienia
w drodze bezprzetargowej czê-
œci nieruchomoœci niezabudowa-
nej o pow. 100 m2 przy ul. Pi³-
sudskiego, oznaczonej geode-
zyjnie jako dzia³ka
 nr 19, am. 8, obr. IV
- z przeznaczeniem na ogród

przydomowy.
12 kwietnia - w sprawie wy-

znaczenia do wydzier¿awienia
w drodze bezprzetargowej nieru-
chomoœci niezabudowanej
o pow. 2,6328 ha przy ul. D³u-
giej, oznaczonej geodezyjnie
jako dzia³ka
 nr 30, am. 3, obr. I
- z przeznaczeniem na cele

rolne.
12 kwietnia - w sprawie prze-

znaczenia do wydzier¿awienia
w drodze bezprzetargowej nieru-
chomoœci niezabudowanejo pow.
470 m2 przy ul. Myœliwskiej,
oznaczonej geodezyjnie jako
dzia³ka
 nr 25, am. 17, obr. VI
- z przeznaczeniem na ogród

przydomowy.

„Nagle wszystko, co zaczê³o s³u¿yæ prywatnemu interesowi, okaza³o siê dobre, a aktywna
dba³oœæ o wartoœci wspólne, jak choæby ³ad przestrzenny, zaczê³y byæ przedstawiane jako coœ
niepo¿¹danego. W ten sposób ba³agan na naszych ulicach przesta³ nam przeszkadzaæ” - napi-
sa³ na s¹siedniej stronie Bartosz Kijewski, a powy¿sze zdjêcie wrêcz wzorcowo odzwierciedla pogl¹d
autora.

Zosta³o ono wykonane niedawno na ul. Dojazdowej, nieopodal Zak³adu Borowinowego, blisko hote-
lu Œwieradów. ¯e kierowcy przeje¿d¿aj¹ obojêtnie obok tych poszarpanych worków z piaskiem - ³atwiej
zrozumieæ: œpiesz¹ siê, wpatrzeni w drogê, nie w pobocza. Ale ¿e nie przeszkadza to œwieradowia-
nom, urzêdnikom samorz¹dowym i przede wszystkim radnym (jak to ³adnie pasuje do tezy radnego (!)
Bartosza) - poj¹æ i zrozumieæ nie sposób.

Kiedy¿ w Œwieradowie po raz ostatni og³oszono alert przeciwpowodziowy? Dawno. ¯eby choæ te
worki by³y ca³e i nape³nione piaskiem czeka³y na kolejne nawalne opady, ale nie s¹!  (aka)

 Ba³agan
 nikomu
 nie wadzi!

Zieleñ parkowaZieleñ parkowaZieleñ parkowaZieleñ parkowaZieleñ parkowa
Od 1 kwietnia do 15 listopada

firma „Utrzymanie zieleni. Zak³ad
budowlany” Mariusza Stachur-
skiego bêdzie zajmowaæ siê pielê-
gnacj¹ parkowej zieleni oraz za-
dba o czystoœæ i porz¹dek  na tere-
nach sportowo-rekreacyjnych, np.
na placach zabaw.

22 lutego br. na sesji Rady Miasta przyjêto uchwa³ê w sprawie przygo-
towania projektu uchwa³y w sprawie ustalenia zasad i warunków sytu-
owania tablic reklamowych i urz¹dzeñ reklamowych oraz ich gabarytów
oraz standardów jakoœciowych na terenie miasta Œwieradów-Zdrój.

Przyjêcie przedmiotowej uchwa³y (tzw. uchwa³y intencyjnej) daje zie-
lone œwiat³o gminie na rozpoczêcie prac nad tzw. „uchwa³¹ reklamow¹”,
która pozwoli skutecznie poprawiaæ estetykê miasta, chroniæ krajobraz
kulturowy, a w szczególnoœci zjawiska niekontrolowanej ekspansji rekla-
my zewnêtrznej. (KJM)

Od redakcji: ¯adne uchwa³y reklamowe ani intencyjne dzia³ania
w³adz nie pomog¹, jeœli podmioty gospodarcze (zw³aszcza te, którym
powinno zale¿eæ na presti¿u) bêd¹ wieszaæ swe tablice promocyjne na
œcianach zrujnowanych budynków (a takim jest Kwarcyt). Có¿, skoro
im to jednak nie przeszkadza...

Nie uchwa³a, lecz chêæ szczera...
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Izerka  rozdaje bezp³atny dostêp
do  3000 e-booków na platformie
Libra.ibuk.pl
Dostêp nie wymaga rejestracji
i logowania.
Odbierz  tylko  KOD – PIN

WA¯NA INFORMACJA
DLA NASZYCH CZYTELNIKÓW

Zapraszamy na 20. spo-
tkanie Izerskiego Klubu
Miêdzypokoleniowego,
które rozpocznie siê
w czwartek - 27 kwiet-
nia o godz. 1530.

Drugi wyk³ad o ciast-
kach, ciasteczkach, pier-
niczkch - „Z MI£OŒCI DO
S£ODKOŒCI, czyli  wpro-
wadzenie do cyklu s³od-
kich spotkañ”, poprowadzi
Izabela Janiak. Zaprasza-
my!

W maju przypa-
da dziesi¹ta rocz-
nica nadania imie-
nia Ratowników
Górskich Gimna-
zjum w Œwierado-
wie-Zdroju. Oficjal-
ne obchody od-
bêd¹ siê 12 maja,

Œwiêto Ksi¹¿ki z Ró¿¹
20–25 kwietnia - „Drugie ¿ycie ksi¹¿ki”, cykliczna akcja

Izerki: ksi¹¿ki z okolicznoœciow¹ piecz¹tk¹ i ró¿an¹ zak³adk¹
znajduj¹ nowego w³aœciciela.

20–25 kwietnia - kiermasz u¿ywanej ksi¹¿ki z ró¿¹.
Do wyboru bêdzie bogata oferta ksi¹¿ek, m.in.

krymina³y, romanse, biografie itp., a tak¿e litera-
tura popularnonaukowa, wycofana ze zbiorów Izer-
ki, za jedyne 1 z³, do nabycia z piecz¹tk¹ okolicz-
noœciow¹ i ró¿an¹ zak³adk¹.

Zak³adki ró¿ane otrzyma ka¿dy czytelnik, który
nas w Izerce odwiedzi w dniach 20–25 kwietnia.
Serdecznie zapraszamy do Izerki!

a ju¿ nastêpnego dnia zapraszamy na Fe-
styn Rodzinny pod has³em „Bezpiecznie,
zdrowo i na sportowo”.

Osoby, które chc¹ w³¹czyæ siê w organi-
zacjê rocznicowych obchodów, maj¹ zdjêcia,
filmy upamiêtniaj¹ce jubileusz, wspomnienia
w³asne b¹dŸ swoich dzieci lub wnuków, za-
praszamy do wspó³pracy!



Turystyka ³¹czy pokolenia

W Miejskim Zespole Szkó³ gdy tylko zabrzmi ostatni
dzwonek, skorzystaæ mo¿na z cyklu zajêæ:
Karate dla dzieci odbywa siê we wtorki w godz. 1630-1800 oraz w pi¹tki w godz. 1700-1800.
Zumba zaprasza w poniedzia³ki i œrody od godz. 1800.
„Naturalnie Dobrze” przygotowa³o bogat¹ ofertê zajêæ cztery razy w tygodniu
– w poniedzia³ki, wtorki, czwartki i pi¹tki – od godz. 1900.

Oferta po lekcjach
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Pilates - we wtorki i
czwartki w godz. 1900-
2000 .
Siatkarze maj¹ do dyspo-
zycji salê w poniedzia³ki
od godz. 1900.
Si³ownia i fitness (na zdjê-
ciu) zapraszaj¹ od ponie-
dzia³ku do pi¹tku
w godz. 1500-1930 .
Zajêcia na prawo jazdy
szko³y LIDER odbywaj¹
siê wedle potrzeb.
Szko³a tañca zaprasza we
wtorki i czwartki od godz.
1600 do 1700. (aka)

OG£OSZENIE BURMISTRZA
MIASTA ŒWIERADÓW-ZDRÓJ

o  przyst¹pieniu do sporz¹dzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Œwieradów-Zdrój.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 778 z póŸn. zmianami)

zawiadamiam o podjêciu przez Radê Miasta Œwieradów-Zdrój uchwa³y
Nr XLI/222/2017 z 29 marca 2017 r.

w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Œwieradów-Zdrój.

Zgodnie z za³¹cznikiem graficznym do uchwa³y obszar objêty opracowaniem wy-
mienionego wy¿ej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuje
Miasto Œwieradów-Zdrój w granicach administracyjnych, z wy³¹czeniem dzia³ek Obr
6, am. 14, nr 23/1, 23/2.

Zainteresowani,  mog¹ do 18 maja sk³adaæ w UM
wnioski do wy¿ej wymienionego planu miejscowe-
go.

Wniosek powinien zawieraæ:
1. Nazwisko, imiê lub nazwê i adres wnioskodaw-

cy,
2. Oznaczenie nieruchomoœci, której dotyczy (ad-

res, nr dzia³ki, arkusza mapy i obrêbu ewidencyjne-
go).

 27 lutego rozpoczê³a siê rekrutacja do tegorocznej XXIII
sesji Sejmu Dzieci i M³odzie¿y. Tematem konkursowym jest
„Przestrzeñ publiczna jako miejsce wolne od symboli pro-
paguj¹cych systemy totalitarne. Lokalni bohaterowie
w przestrzeni publicznej”. Nagrod¹ dla najlepszych zespo-
³ów bêdzie udzia³ w posiedzeniu SDiM, które odbêdzie siê
1 czerwca w sali posiedzeñ sejmu. Ponadto dwa najwy¿ej
ocenione zespo³y z ka¿dego województwa wezm¹ udzia³
w seminariach oraz posiedzeniu komisji, które odbêd¹ siê
w dniach 13-14 maja.

Uczniowie œwieradow-
skiego gimnazjum zaanga¿o-
wali siê w poszukiwanie
osób zas³u¿onych dla nasze-
go miasta i materia³ów doku-
mentuj¹cych ich dzia³alnoœæ
na rzecz spo³ecznoœci lokal-
nej. Dwuosobowy zespó³ -
Julia Nowak i Katarzyna Ko-
rowaj (fot. obok) - postano-
wi³y w parku ponad Domem
Zdrojowym zasadziæ drzewa
otrzymane z Nadleœnictwa
Œwieradów, które utworz¹
Alejê Zas³u¿onych. Pierwsze
z nich postanowi³y dedyko-
waæ Micha³owi Wanatowi-
czowi – przewodnikowi, pi-
lotowi wycieczek, dzia³a-
czowi spo³ecznemu, wspó³-
twórcy Oddzia³u PTTK
i Sekcji GOPR w Œwierado-
wie-Zdroju.

By przybli¿yæ sylwetkê pana Micha³a, 1 kwietnia dziew-
czyny zorganizowa³y festyn, którego goœæmi honorowymi
byli: Wies³awa Wanatowicz, nadleœniczy Lubomir Leszczyñ-
ski i burmistrz Roland Marciniak. Uczestnicy podczas piêcio-
godzinnej zabawy mogli pobawiæ siê z animatorami „Kraina
Eldorado” (fot. powy¿ej), nabyæ los, skonsumowaæ ciasto,
sma¿on¹ kie³baskê; dochód zostanie przeznaczony na sfi-

nansowanie wyjazdu na zielon¹ szko³ê uczniów z klas I-III, za
co serdecznie dziêkuj¹ wychowawczynie czerwcowego wy-
jazdu.

Jula i Kasia wraz z rodzicami serdecznie dziêkuj¹ Jakubo-
wi Wolarowi, Route 66, Interferie Aquapark Sport Hotel, Gro-
cie Solnej „Galos”, Park Hotelowi **** Kur & Spa, Piekarni
Górskiej K.C. Kaczmarczyk, Zak³adowi Cukierniczemu Józefa
Dru¿gi, DW „Magnolia” oraz wszystkim, którzy do³¹czyli do
wspólnej zabawy, obdarowuj¹c organizatorów uœmiechem
i sk³adaj¹c gratulacjê za pomys³ow¹ inicjatywê lokaln¹.

3 i 6 kwietnia druga grupa uczestników konkursu - Natalia
Rewers i Julia Adamczuk w myœl has³a „Turystyka ³aczy po-
kolenia” zaprosi³y przewodników sudeckich, Lubomira Lesz-
czyñskiego, mieszkañców i cz³onków SKKT PTTK „Œwiera-
dowskie Or³y" do Nadleœnictwa Œwieradów na prezentacjê
multimedialn¹ - wspomnienia o Edmundzie Rakowskim (fot.
powy¿ej). Zakoñczeniem spotkania by³ quiz wiedzy podsu-
mowuj¹cy „Spotkanie z lokalnym bohaterem” oraz wizualiza-
cja miejsca, w którym na skwerku przy fontannie z ¿abami
roœnie okaza³y buk i któremu chc¹ nadaæ imiê Edmunda Ra-
kowskiego.

Zespo³y uczniowskie po wykonaniu zadania rekrutacyj-
nego s¹ zobowi¹zane do po³udnia 11 kwietnia opublikowaæ
relacjê z wykonania zadania na platformie internetowej SDiM.
Wyniki og³oszone bêd¹ 28 kwietnia do godz. 1500, a my trzy-
mamy kciuki za nasze dziewczyny i ¿yczymy im awansu
i wyjazdu do warszawy na obrady Sejmu.         (TF)
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Proszê, przeka¿ mi swój 1%
Nazywam siê Miko³aj i mam chore serduszko. Choroba,

z jak¹ siê borykam, to HLHS, czyli zespó³ niedorozwoju le-
wego serca. Nie pracuje mi po³owa serduszka. Mam niespe³-
na dwa lata,  a przeszed³em ju¿ trzy powa¿ne operacje i znaczn¹
iloœæ innych zabiegów interwencyjnych. Ka¿dy etap mojego

leczenia jest dla mnie ogromn¹ prób¹ i nie obywa siê bez komplikacji Wszystko, co
przeszed³em do tej pory, nie by³o obojêtne dla mojego rozwoju. Chc¹c bawiæ siê
z moimi rówieœnikami muszê przyjmowaæ leki, uczêszczaæ na rehabilitacjê i zajêcia
z neurologoped¹. Czêsto mam wizyty kontrolne u ró¿nych specjalistów, do których
muszê daleko jechaæ. Moje leczenie i rehabilitacja s¹ bardzo kosztowne. Codziennie
walczê z trudami choroby, æwiczê i nie poddaje siê, choæ bywaj¹ ciê¿kie dni. W przysz³ym roku czeka mnie
kolejna bardzo trudna operacja, a przed ni¹ seria badañ kwalifikuj¹cych do niej. Otrzymane od Pañstwa œrodki
wspomog¹ moje dalsze leczenie i rehabilitacjê.

Przekazanie 1% nic Ciê nie
kosztuje. Wystarczy, ¿e w swoim
PIT uzupe³nisz rubryki dotycz¹-
ce 1%, w których wpiszesz KRS
Fundacji Dzieciom „Zd¹¿yæ z Po-
moc¹”: 0000037904, a w celu
szczegó³owym: 28003 DUDA MI-
KO£AJ.

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

Wp³aty darowizn mo¿na dokonaæ na konto:

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

W imieniu Miko³aja bardzo dziê-
kujemy za przekazany 1% oraz
wszystkie wp³aty.

W razie pytañ prosimy o kontakt:
sercemikolaja@op.pl

W ramach pracy Miejskiej Komisji Rozwi¹zywania Problemów al-
koholowych stworzony zosta³ Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla
osób uzale¿nionych od alkoholu czy narkotyków, jak te¿ dla osób
z rodzin, gdzie naudu¿ywany jest alkohol lub narkotyki, osób wspó³-
uzale¿nionych oraz dla osób doznaj¹cych przemocy w rodzinie.

Punkt czynny jest w ka¿dy poniedzia³ek od godz. 1600 do 2000

w starej siedzibie Urzêdu MIasta (ul. Pi³sudskiego 15, pok. nr 1 i 2).
Telefon tymczasowy nr 664 461 086, przy którym dy¿uruje nasz
konsultant - Piotr Konopnicki - czynny jest w dniach i godzinach
pracy Punktu.

Rozmowy i konsultacje indywidualne w godz. 1600-1900.
Przy Punkcie powsta³a grupa wsparcia „Œwieradów” dla wymie-

nionych osób, której spotkania odbywaj¹ siê tak¿e w poniedzia³ki
od godz. 1600 do 2000.

Wszystkie spotkania s¹ otwarte. Nie zapraszamy jedynie osób
pod wp³ywem alkoholu i œrodków zmieniaj¹cych œwiadomoœæ.

STOP UZALE¯NIENIOM!

Dodatkowo Punkt Konsulta-
cyjny dla mieszkañców Czer-
niawy w dwa czwartki w mie-
si¹cu czynny jest na terenie
Szko³y Podstawowej nr 2
w godz. 1530-1730, a najbli¿sze
spotkanie odbêdzie siê 13
kwietnia, zaœ i 27 kwietnia

Miejska Komisja ds. Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych, Œwietlica
Œrodowiskowa UL, OSP, Rewir Dzielni-
cowy Policji, Sekcja GOPR oraz radni
zapraszaja 13 maja na festyn pod has³em
„Postaw na Rodzinê Zachowaj„Postaw na Rodzinê Zachowaj„Postaw na Rodzinê Zachowaj„Postaw na Rodzinê Zachowaj„Postaw na Rodzinê Zachowaj
TTTTTrzeŸwy Umys³”rzeŸwy Umys³”rzeŸwy Umys³”rzeŸwy Umys³”rzeŸwy Umys³”, który rozpocznie sie
o godz. 900 zawodami sportowymi (bie-
gi, rowerowy tor przeszkód) zorganizo-
wanymi przez Interferie Aquapark Sport
Hotel.

Od 1000 do 1300 zabawy na weso³o
poprowadz¹ animatorzy, a na skoki i zjazdy
zaprosz¹ opiekunowie dmuchañców.

W godz. 1100-1200 na smaczne wy-
pieki czeka jury konkursu „Baby„Baby„Baby„Baby„Baby, bab-, bab-, bab-, bab-, bab-
ki i mufinki”ki i mufinki”ki i mufinki”ki i mufinki”ki i mufinki”, a podczas bloku dzieciê-
cego zapraszamy do zwiedzania naszej
szko³y i wystaw poœwiêconych 10. rocz-
nicy nadania gimnazjum imienia Ratow-
ników Górskich.

Po po³udniu zapraszamy na Skwer
Unii Europejskiej przy fontannie z ¿aba-
mi, gdzie od godz. 1600 dzieci rozpoczn¹
wystêpami i pokazem tanecznym II czêœæ
festynu, a w niej: zumba, wrêczenie na-
gród w konkursach i zawodach sporto-
wych, podchody z harcerkami, degusta-
cja ciast.

W godz. 1700-1745 - koncert akorde-
onowy grupy „Ojciec i Synowie”, a po
jego zakoñczeniu wrecznie pucharów
i dyplomów uczestnikom konkursu „wy-
piekowego”. Od godz. 1800 do 1845 zagra
zespó³ m³odzie¿owy TNT z Gryfowa, któ-
ry da³ siê poznaæ wystêpuj¹c podczas 25.
Fina³u WOŒP.

Podczas Imprezy bêdzie uruchomio-
ny Punkt Konsultacyjny AA z broszura-
mi, informatorami dotyczacymi przeciw-
dzia³ania alkoholizmowi, narkomanii czy
przemocy w rodzinie.

Stawiamy na rodzinêStawiamy na rodzinêStawiamy na rodzinêStawiamy na rodzinêStawiamy na rodzinê

Rada Rodziców Szko³y Podsta-
wowej nr 2 og³osi³a konkurs na
klasowy „Witaminowy ogródek”,
który mia³ na celu zachêciæ
uczniów do jedzenia zdrowej ¿yw-
noœci i do poszerzenia ich wiedzy
na ten temat.

Klasy mia³y za zadanie za³o¿yæ
na parapecie i pielêgnowaæ ogró-
dek, a w nim uprawiaæ roœliny na-
daj¹ce siê do spo¿ywania podczas
drugiego œniadania.

Oceniano i przyznawano punk-
ty za pomys³ na ogród i jego wy-
gl¹d, iloœæ i ró¿norodnoœæ zasadzo-
nych roœlin, przygotowanie plaka-
tu informacyjnego o wartoœciach
zdrowotnych uprawianych roœlin,
udokumentowanie korzystania
z roœlin w czasie przerw œniadanio-
wych.

Zwyciêska klasa otrzyma³a tytu³

Witaminowe ogródki

„Witaminowego ogrodnika” oraz
do zjedzenia pe³en kosz ró¿norod-
nych egzotycznych owoców, po-
dobnie jak klasy, które zajê³y miej-
sce drugie i trzecie. Pozosta³e klasy
za udzia³ otrzyma³y pyszne bana-
ny, jab³ka i soki owocowe.

Pierwsze miejsce zaj¹³ oddzia³

przedszkolny, drugie - klasa pierw-
sza, a trzecie - klasa trzecia (na zdjê-
ciu to w³aœnie jej ogródek). Wyró¿-
nienie otrzyma³y klasa druga - za
bardzo trudne warunki uprawowe,
oraz klasa pi¹ta - za najwiêksz¹ iloœæ
i ró¿norodnoœæ zasadzonych roœlin.

Marek Socha

Pierwszy dzieñ
wiosny w przedszko-
lu by³ bardzo koloro-
wy i weso³y. Zabawa
rozpoczê³a siê od wy-
stêpów artystycz-
nych. Ka¿da grupa
wykona³a piosenkê
dla pani Wiosny.

Zaraz potem dzie-
ci uczestniczy³y w
„Wiosennym pokazie
mody” (dziêkujemy
rodzicom za przygo-
towanie przepiêk-
nych i bardzo pomy-
s³owych strojów).

Nastêpnie wszy-
stkie grupy w barw-
nym korowodzie uda-
³y siê do parku, w któ-
rym zadaniem dzieci

Jak przedszkolaki wiosnê wita³yJak przedszkolaki wiosnê wita³yJak przedszkolaki wiosnê wita³yJak przedszkolaki wiosnê wita³yJak przedszkolaki wiosnê wita³y

by³o odnalezienie rzeczy pani Wio-
sny porwanych przez psotny wie-

trzyk. Po zakoñczonych sukcesem
poszukiwaniach, ze œpiewem na

ustach, wróciliœmy do przedszkola.
(PM)
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Fundacja na Rzecz Rozwoju Spo³ecznoœci Lokalnej „Œwieradów-Czerniawa” bêd¹ca
organizacj¹ po¿ytku publicznego zwraca siê z proœb¹ o wsparcie dzia³alnoœci naszej orga-
nizacji, poprzez przekazanie 1% podatku nale¿nego bud¿etowi pañstwa. Nale¿y jedynie,
w  sk³adanym rocznym zeznaniu podatkowym o wysokoœci osi¹gniêtego dochodu wpi-
saæ pe³n¹ nazwê naszej organizacji  oraz numer, pod którym zosta³a zarejestrowana

w Krajowym Rejestrze S¹dowym (KRS):

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Spo³ecznoœci Lokalnej

„Œwieradów – Czerniawa”

KRS nr 0000105404
1% podatku nie wp³acasz na konto organizacji po¿ytku publicznego ani nie ponosisz

¿adnych kosztów jego przekazania, bo zrobi to za Ciebie Urz¹d Skarbowy - pomagasz, nic
przy tym nie trac¹c - a Twoje Dobro procentuje! Nawet najmniejsza kwota 1% jest ogrom-
nym wsparciem lokalnych dzia³añ.

Œrodki dotychczas otrzymane przeznaczane by³y na organizacjê imprez, takich jak
„Czerniawa, jaka strawa?”, „Czerniawskie grillowanie, organizacjê pleneru rzeŸbiarskiego
przy Czarcim M³ynie i wielu innych.

Otrzymane kwoty, które zasil¹ konto fundacji w bie¿¹cym roku, pozwol¹  kontynu-
owaæ dzia³ania w zakresie promocji Œwieradowa-Zdroju.

Za okazan¹ ¿yczliwoœæ z góry dziêkujemy -
prezes fundacji  Ma³gorzata Gettner

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

wspieraj¹c dzia³alnoœæ
Fundacji na Rzecz Rozwoju Spo³ecznoœci Lokalnej

„Œwieradów – Czerniawa”

Na zdjêciach:
1 i 2 - dwa z wielu piernikowych jaj
Fabergé, które pojecha³y na wy-
stawê do Chicago. To pierwsze zo-
sta³o zainspirowane przez dzie³a
francuskiego z³otnika, drugie zaœ
nawi¹zuje do ceramiki boles³awiec-
kiej, a œciœlej - do pochodów Gli-
noludów.
3 - przedœwi¹teczna wizyta wys³an-
ników Sächsische Zeitung: z pra-
wej Irmela Hennig, w œrodku t³u-
maczka Maria Marciniak, z lewej
gospodyni Izabela Janiak.
4 - Izabela Janiak przy formowaniu
pierniczków.
5 - jeden z wielu piernikowych ko-
szyczków wielkanocnych.

Ja pierniczê!

Komisja ds. Uzdrowiskowych, Promocji Gmi-
ny, Sportu i Turystyki UM og³asza kolejna edycjê
gminnego konkursu na Najpiêkniejszy Ogród, Bal-
kon lub Taras. Prosimy o zg³aszanie chêci udzia³u
zg³aszaj¹c siê telefonicznie, drog¹ elektroniczn¹ lub
osobiœcie w Referacie Promocji Gminy, Turystyki,
Kultury i Sportu, tel. 75 71 36 482, fax. 75 78 16
221, it@swieradowzdroj.pl

11111 22222

33333 44444

55555

Izabela Janiak w swej ulotce pisze tak:
Aby ¿ycie dobrze smakowa³o, a w szczegól-
noœci pierniczki, trzeba odpowiednio je przy-
prawiæ. Dla mnie najwa¿niejszym sk³adni-
kiem jest Mi³oœæ. Cokolwiek robiê w ¿yciu
– robiê to z Mi³oœci¹. Spróbujcie, a zobaczy-
cie, jakie cuda mo¿na wyczarowaæ...

I tak siê w³aœnie ten cud wypieka w Pra-
cowni Piernikowej Isabell, która od pocz¹tku
tego roku wpisuje siê w – tu pada modne
s³owo – krajobraz kulturowy miasta, staj¹c
siê z wolna œwieradowsk¹ atrakcj¹.

W dniu, gdy odwiedzi³em pracowniê, Iza-
bela podejmowa³a dziennikarkê z Sächsische
Zeitung, (oddzia³ w Görlitz) – Irmelê Hennig.
Pierwsza medialna wizyta i od razu zagranicz-
na – to chyba dobrze rokuje, bo poza zapo-
wiadanym artyku³em pad³a te¿ obietnica na-
wi¹zania œcis³ej wspó³pracy, której efektem
bêd¹ m.in. zaproszenia na jarmarki po drugiej
stronie Nysy. Nie trzeba nikomu przypomi-
naæ, ¿e niemiecka tradycja jarmarków siêga
niekiedy kilkuset lat, a wysoka frekwencja

mo¿e siê naszym jarmarcznym orga-
nizatorom tylko przyœniæ.

I. Janiak od kilku tygodni dopiesz-
cza ekspozycjê wielkanocn¹, snuj¹c
plany rozwojowe, w których mieszcz¹
siê i profesjonalne warsztaty dla cu-
kierników, i wzrost produkcji, dziêki
której w pracowni na pocz¹tek znajd¹
zatrudnienie 2-3 osoby (potem wiê-
cej). W planach jest równie¿ wypie-
kanie pachn¹cych ozdób pierniko-
wych z logotypami na zamówienie, ale
priorytetowym celem pracowni nadal
zostaj¹ warsztaty dla tych, którzy
w atmosferze ogólnej ¿yczliwoœci
chc¹ siê nauczyæ wypiekania pierni-
ków i ozdabiania ich (zaœ po drodze
poznaj¹ kilka „piernikowych” trików).
Przy okazji kupi¹ oferowane wypieki
i wyroby lokalnych rêkodzielników,
które niebawem pojawi¹ siê w galerii.

A tak na marginesie warto przy-
pomnieæ, ¿e piernikowa pasja Izabeli
nie wziê³a siê znik¹d, wszak na Dol-
nym Œl¹sku tradycje wypieku pierni-
ków s¹ starsze ni¿ te w Toruniu!

Gdy czytaj¹ Pañstwo o Pracowni
Piernikowej Isabell, w Chicago trwa
wernisa¿, na którym prezentowanych
jest ok. 30 piernikowych jaj (wielko-
œci kurzych), a ich droga za ocean by³a doœæ
niezwyk³a.

- Jacek Opa³a, zaprzyjaŸniony rzeŸbiarz
z Boles³awca, przygotowywa³ sw¹ wystawê
rzeŸb ceramicznych. Z kolei jego znajomy
prowadzi w Chicago sklep z replikami jaj
Fabergé i to on zaproponowa³, ¿ebym spró-
bowa³a wykonaæ pierniki jako ich repliki.
Wypiek³am i przyozdobi³am 20 niemal kla-
sycznych jaj Fabergé i dodatkowo 10 na-

wi¹zuj¹cych do tradycji ceramiki boles³a-
wieckiej. W ten sposób prze³o¿y³am wielo-
letnie doœwiadczenia jako uczestniczka Gli-
noludów, parad ulicznych bêd¹cych czêœci¹
Œwiêta Caramiki GLINIADA, z którymi ob-
jechaliœmy praktycznie ca³¹ Europê - opo-
wiada mistrzyni pierników.

Dlaczego warto uwierzyæ w Pracowniê
Piernikow¹ Isabell, polubiæ j¹, skorzystaæ
z jej oferty?

Bo to niepowtarzalne miejsce, gdzie

z dala od zgie³ku cz³owiek czuje siê dobrze
i jest w stanie tworzyæ tu rzeczy ³adne i zdro-
we, powstaj¹ce z naturalnych lokalnych su-
rowców.

Bo w trakcie warsztatów ich uczestni-
cy bêd¹ siê zara¿aæ pozytywn¹ energi¹.

Bo pani Izabeli uda³o siê stworzyæ kli-
mat, jaki w dawnych latach towarzyszy³ co-
dziennemu ¿yciu – st¹d tak wiele u niej ku-
chennych urz¹dzeñ rêcznych z dawnych
epok.          Adam Karolczuk
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Informacje i zdjêcia „Izerskiej £¹ki”  przygotowa³a Mo-Mo-Mo-Mo-Mo-
nika Chwaszcz, nika Chwaszcz, nika Chwaszcz, nika Chwaszcz, nika Chwaszcz, zaœ autorem zdjêæ do obu winiet -
£¹ki i M³yna - jest TTTTTomasz Chmielowiec.omasz Chmielowiec.omasz Chmielowiec.omasz Chmielowiec.omasz Chmielowiec.

Centrum Edukacji Ekologicznej
NATURA 2000 „Izerska £¹ka",
ul. Rolnicza 7 (nad Czarcim M³ynem)

Gospodarz obiektu
Monika Chwaszcz

Otwarte od wtorku do soboty
w godz. 1000-1600

tel. 75 617 14 42
izerskalaka@swieradowzdroj.pl
www.swieradowzdroj.pl
(zak³adka Izerska £¹ka)

2 maja  (wtorek) o godz. 1030 i 20 maja (sobota) o godz.
1030 - Przygodowy film fantasy, w którym g³ówny bohater
Max przenosi siê w œwiat fantazji, który jest zamieszkiwany
przez dziwne, baœniowe stworzenia (1 godz. 41 min. 2009).

3 maja (œroda) o godz. 1030 i 13 maja (sobota) o godz. 1030.
- 70-letni Carl po œmierci ¿ony zamienia swój dom w statek
powietrzny i odlatuje do Ameryki Po³udniowej, by spe³niæ
swoje marzenie. Przez przypadek zabiera ze sob¹ oœmioletnie-
go skauta (1 godz. 36 min. 2009)

19 maja (œroda) o godz. 1800. - Gangster Paul Vitti popada
w depresjê i rozpoczyna terapiê u psychiatry. Niesforny pa-
cjent przysparza doktorowi wiele k³opotów. G³ówn¹ rolê od-
grywa Robert De Niro (1 godz. 43 min. 1999).

26 maja, Dzieñ Matki (pi¹tek), godz. 1800. - Biografia
jednej z najs³ynniejszych projektantek w œwiecie mody, która
zrewolucjonizowa³a wygl¹d wspó³czesnych kobiet. G³ówna
rola Audrey Tautou (1 godz. 45 min. 2009).

(Ÿród³o - filmweb.pl)

Na seanse o godzinie 1030 w tygodniu mo¿na dojechaæ
Busem Komunikacji Miejskiej:

Œwieradów - odjazd spod Biedronki - 943, przyjazd do
Czarciego M³yna - 957.

Czerniawa – odjazd spod Czarciego M³yna - 1239, przy-
jazd do Biedronki - 1303.

PLAN SEANSÓW W CEE IZERSKA £¥KAPLAN SEANSÓW W CEE IZERSKA £¥KAPLAN SEANSÓW W CEE IZERSKA £¥KAPLAN SEANSÓW W CEE IZERSKA £¥KAPLAN SEANSÓW W CEE IZERSKA £¥KA

Dowiedz siê wiêcej
i polub nas

na Facebooku
IzerskaLaka

ZAPRASZAMY!

SPOTKANIE KLUBU BIOLOGASPOTKANIE KLUBU BIOLOGASPOTKANIE KLUBU BIOLOGASPOTKANIE KLUBU BIOLOGASPOTKANIE KLUBU BIOLOGAAKTYWNY SENIOR 50+AKTYWNY SENIOR 50+AKTYWNY SENIOR 50+AKTYWNY SENIOR 50+AKTYWNY SENIOR 50+ WWWWWARSZTARSZTARSZTARSZTARSZTAAAAATY CERAMICZNE -TY CERAMICZNE -TY CERAMICZNE -TY CERAMICZNE -TY CERAMICZNE -
PODSUMOWANIEPODSUMOWANIEPODSUMOWANIEPODSUMOWANIEPODSUMOWANIE

Na seanse o godzinie 1800

mo¿na dojechaæ tylko w jedn¹
stronê, natomiast powrót trze-
ba sobie zorganizowaæ we
w³asnym zakresie:

Œwieradów - odjazd spod
Biedronki - 1703, przyjazd do
Czarciego M³yna - 1717.

* * *
Chcesz byæ na bie¿¹co?

PrzyjdŸ, wype³nij formularz
i zapisz siê do Newslettera
„Izerskiej £¹ki”!

Za nami kolejne spotkania z Aktywnymi Seniorami.
W tym miesi¹cu przygotowaliœmy rytua³y tybetañskie i kon-
sultacje ¿ywieniowe z Naturalnie Dobrze. Do tego rozpoczy-
namy przygodê z nordic walking, wiêc wszystkie nowe oso-
by, które s¹ zainteresowane wspólnymi wycieczkami i trenin-
gami zapraszamy do wspó³udzia³u. Najwiêksz¹ atrakcj¹ kwiet-
nia, by³o zorganizowane wyjœcie do hotelu Cottonina Villa &
Mineral Spa Resort. Nasze seniorki mog³y korzystaæ do woli
przez dwie godziny z zaplecza basenowego. Uœmiechy mówi-
³y same za siebie! Sauna, jacuzzi, masa¿e wodne - oto, czego
potrzebowa³y po ciê¿kich æwiczeniach salsy solo i przed tre-
ningami z nordic walking. Plan kolejnych kwietniowych spo-
tkañ: 19, godz. 1730 – konsultacje ¿ywieniowe + rytua³y tybe-
tañskie; 20, godz. 1730 – jêz. angielski; 26, godz. 1730 – nordic
walking.

Przez dwa ostatnie
tygodnie marca nasz hol
zamieni³ siê w miejsce
pracy twórczej. Ka¿dy
móg³ wykonaæ swoj¹
mozaikê ceramiczn¹
(jak np. widoczne obok
oznakowanie domu nu-
merem). Dziêkujemy za
liczny odbiór i goœci,
którzy przyjechali
z Lubania (fot. poni¿ej),
Starej Kamienicy, Gryfowa Œl¹skiego, a nawet z Czech.

W sumie w samych warsztatach wziê³o udzia³ 180 dzieci
i 25 opiekunów. Bardzo cieszymy siê, ¿e znalaz³y siê rodziny,
które w ten sposób spêdzi³y swój wolny czas. Powsta³y ozdo-
by do kuchni czy numer domu, który pomo¿e podró¿nym
trafiæ do agroturystyki.

Warsztaty odby³y dziêki finansowaniu z Gminy Miejskiej
Œwieradów-Zdrój, ale przede wszystkim dziêki darczyñcom,
którzy oddali nam swoje p³ytki, wiêc serdecznie za nie dziê-
kujemy.

Rozradowane uczestnictwem w warsztatach dzieciaki z Domu
Wczasów Dzieciêcych.

KURS PSZCZELARSKIKURS PSZCZELARSKIKURS PSZCZELARSKIKURS PSZCZELARSKIKURS PSZCZELARSKI
W kwietniu odby³y siê ju¿ dwa spotkania w ramach kursu

pszczelarskiego. Kolejne zgodnie z harmonogramem odbê-
dzie siê 22 kwietnia o godzinie 1200. Po zakoñczonym etapie
wyk³adowym nasi adepci wyrusz¹ wraz z prowadz¹cym -
Eugeniuszem Grabasem - do pasieki, aby tam poznaæ tajniki
sztuki pszczelarskiej.

Wszystkie informacje dla uczestników kursu umieszcza-
ne s¹ na stronie miasta w dziale „Izerska £¹ka”, w zak³adce
„K¹cik pszczelarski”. Zachêcamy do monitorowania.

28 marca nasz obiekt odwiedzi³a Irena Krukowska-Szopa, przed-
stawiciel Fundacji Zielona Akcja, by przeprowadziæ szkolenie pn. „Do-„Do-„Do-„Do-„Do-
brbrbrbrbry klimat dla przyrody”y klimat dla przyrody”y klimat dla przyrody”y klimat dla przyrody”y klimat dla przyrody”. Prowadz¹ca pokaza³a przyk³ady, jak mo¿na
wykorzystaæ w dzia³alnoœci gospodarczej tereny, na których mieszka-
my. Bogactwo roœlinnoœci jest dla nas ogromnym plusem, o którym
warto pamiêtaæ i korzystaæ z jego zasobów w czasie zapraszania goœci
do pokoi pensjonatowych czy do agroturystyk.

Niestety, ze szkolenia skorzysta³o ma³o osób (a by³o ono bezp³at-
ne!). Dodam, ¿e pani Irena podpowiada³a tak¿e, w jaki sposób oraz na
jakie dzia³ania mo¿na uzyskaæ dofinansowania. Mam nadziejê, ¿e oso-
by, które skorzysta³y ze szkolenia, ciesz¹ siê z wizyty tego zaproszonego
przeze mnie goœcia.

DOBRDOBRDOBRDOBRDOBRY KLIMAY KLIMAY KLIMAY KLIMAY KLIMAT DLA PRZYRODYT DLA PRZYRODYT DLA PRZYRODYT DLA PRZYRODYT DLA PRZYRODY

Wiêcej informacji 

25 marca odby³o siê kolejne spotkanie w ramach Klubu Biologa.
Dzieci, jak przysta³o na pocz¹tek wiosny, poszukiwa³y jej oznak. Pocz¹t-
kowo w sali multimedialnej dowiedzia³y siê, czego w ogóle poszuki-
waæ, a nastêpnie wybra³y siê na spacer po okolicznych ³¹kach i lasach.
Spacer by³ owocny, a dzieci wróci³y szczêœliwe i zmêczone.

W sobote 22 kwietnia spotykamy siê o godzinie 900, zaœ po zakoñ-
czonych zajêciach proponujemy, aby dzieci zosta³y na bajce, która
rozpoczyna siê o godzinie 1130.

Za nami pierwsze warsztaty
poœwiêcone mikroskopom i temu,
co mo¿emy dziêki nim dostrzec.
Uczniowie kl. III pod opiek¹ pani
Danuty w czwartek 6 kwietnia po-
znawali budowê mikroskopu
i uczyli siê go obs³ugiwaæ, dowia-
duj¹c siê przy okazji, czym s¹ bak-
terie i wirusy. Dla niektórych to
cenne doœwiadczenie, bo kiedy
us³yszeli, ¿e próchnica to namno-
¿enie bakterii, zmieni³ siê ich po-
gl¹d na zdrowy uœmiech.

Praca koñcz¹ca warsztaty po-
lega³a na wyklejeniu z bibu³y pa-
ciorkowca, pa³eczek, gronkowca
oraz wirusa.

ŒWIAŒWIAŒWIAŒWIAŒWIAT POD MIKROSKOPEMT POD MIKROSKOPEMT POD MIKROSKOPEMT POD MIKROSKOPEMT POD MIKROSKOPEM

Dziêkujemy dzielnym wêdrowcom za wizytê, a ja mam ju¿ pomys³
na kolejn¹, wiêc do zobaczenia!



Czarci M³yn, ul. Lwówecka 5

Gospodarz obiektu
Kinga Miakienko

Otwarty od œrody do soboty
w godz. 900-1600

(zwiedzanie co godzinê,
ostatnie o godz. 1500)
wtorki - warsztaty o godz. 900 lub 1200

(po wczeœniejszej rezerwacji)
tel. 75 78 45 325
czarcimlyn@swieradowzdroj.pl

13

Dowiedz siê wiêcej
i polub nas

na Facebooku
CzarciMlynSwieradow

ZAPRASZAMY!

Informacje o „Czarcim M³ynie”
przygotowa³a  Kinga Miakienko.

KONKURS WIEDZY PO¯ARNICZEJKONKURS WIEDZY PO¯ARNICZEJKONKURS WIEDZY PO¯ARNICZEJKONKURS WIEDZY PO¯ARNICZEJKONKURS WIEDZY PO¯ARNICZEJ

W pi¹tek 7 kwietnia goœciliœmy uczestników powiatowe-
go etapu Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Po¿arniczej pod
nazw¹ „M³odzie¿ zapobiega po¿arom”, którego organizato-
rem by³ Tadeusz Baka. W czasie odpowiedzi ustnej ka¿dy
uczestnik proszony by³ do sali multimedialnej, reszta oczeki-
wa³a na swoj¹ kolej ogl¹daj¹c w naszej sali kinowej film Nad-
leœnictwa Œwieradów. Wy³onieni zwyciêzcy pojad¹ na etap
wojewódzki do Jaworzyny Œl¹skiej. ¯yczymy powodzenia!

CZARCIA £¥KA W TERENIECZARCIA £¥KA W TERENIECZARCIA £¥KA W TERENIECZARCIA £¥KA W TERENIECZARCIA £¥KA W TERENIE

W pi¹tek 7 kwietnia w Szkole Podstawowej im. Bohate-
rów £u¿yckiej Brygady WOP, w Gryfowie-Œl¹skim zosta³ zor-
ganizowany Jarmark Wielkanocny wraz z zakoñczeniem kon-
kursów organizowanych przez szko³ê. A jako ¿e przez ubieg³y
rok promowa³a pszczo³y i ¿ycie pszczó³, staraj¹c siê wzbudziæ
w dzieciach ciekawoœæ dotycz¹c¹ ¿ycia tych owadów, na za-
koñczenie zosta³am zaproszona do przeprowadzenia prelek-
cji dotycz¹cej w³aœnie ¿ycia pszczelej rodziny.

Prelekcje poprowadzi³am dwie, jedn¹ dla klas 1-3, a drug¹
dla klas 4-6. Pokaza³am dzieciom prawdziwy ul, kapelusze,
ramki, nagrania z wnêtrza naszego ula edukacyjnego, rozda-
³am te¿ parê ma³ych s³oiczków, w nagrodê za poprawne odpo-
wiedzi.

Oczywiœcie, „Czarcia £¹ka” to nie tylko Centrum Edukacji
Ekologicznej, ale tak¿e „Czarci M³yn”, który mia³ swój udzia³
w tym wyj¹tkowym dniu. Kinga przygotowa³a chleby, mase³-
ko, miodek i promowa³a nasze dwa obiekty, rozdaj¹c pyszne
przek¹ski.

8. kwietnia do „Czarciego M³yna” zawita³y mi³oœniczki zdrowego
trybu ¿ycia, aby przekazaæ swoj¹ wiedzê, umiejêtnoœci, podzieliæ siê
przepisami i przede wszystkim zaraziæ innych pozytywn¹ energi¹. Wraz
z Nikol¹ Dzier¿êg¹ (na zdjêciu poni¿ej z prawej) i Magd¹ Markowsk¹
(z lewej) zorganizowa³yœmy warsztaty bezglutenowe pod tytu³em „Na-
turalnie, Dobrze i bez glutenu”. Has³o nie wziê³o siê znik¹d. Naturalnie
Dobrze - to nazwa firmy za³o¿onej przez Nikolê, a wraz z Magd¹ tworz¹
od niedawna bardzo udany tandem.

NANANANANATURALNIE, DOBRZETURALNIE, DOBRZETURALNIE, DOBRZETURALNIE, DOBRZETURALNIE, DOBRZE
I BEZ GLUTENUI BEZ GLUTENUI BEZ GLUTENUI BEZ GLUTENUI BEZ GLUTENU

Za organizacjê wziê³yœmy siê wspólnie. ZapowiedŸ na Youtubie,
plakaty, ulotki... Wieœæ roznios³yœmy po ca³ym mieœcie i okolicy. Przy-
znam, ¿e odzew móg³by byæ wiêkszy, ale dieta bezglutenowa wci¹¿
budzi wiele kontrowersji, a osoby z nietolerancj¹ stanowi¹ niewielki
procent spo³eczeñstwa. Mimo to – niemo¿noœæ u¿ycia glutenu w kuchni
otwiera wiele innych mo¿liwoœci oraz pobudza kreatywnoœæ. I tego
w³aœnie nauczy³y siê kobiety, które zg³osi³y swoj¹ gotowoœæ do wziêcia
udzia³u w warsztatach.

dla mnie, hitem by³a kasza jaglana o smaku kokosowym z dodatkiem
rodzynek – ten prosty deser jest nie tylko pyszny, ale i zdrowy ze
wzglêdu na cudowne w³aœciwoœci kaszy.

Mam nadziejê, ¿e w „Czarcim M³ynie” zorganizujemy jeszcze nie-
jedn¹ wspóln¹ imprezê. By³o weso³o, pouczaj¹co, z energi¹ i na szczê-
œcie powiedzenie „gdzie kucharek szeœæ, tam nie ma co jeœæ” w tym
przypadku - nie sprawdzi³o siê.

Dziêkujemy równie¿ w³adzom Gminy Miejskiej Œwieradów-Zdrój
za sfinansowanie naszych warsztatów.

Najwa¿niejsze œwiêto chrzeœcijañskie upamiêtniaj¹ce mêkê i œmieræ
Jezusa wywodzi siê z ¿ydowskiego obrzêdu obchodzonego „w duchu
i prawdzie”. W czasach, gdy nast¹pi³o oddzielenie Koœcio³a od Syna-
gogi, œwiêto przybra³o postaæ ca³onocnego czuwania, podczas którego
opowiada³o siê historiê zbawienia. Obecnie do Wielkanocy przygoto-
wuje siê czterdzieœci dni, a¿ do Triduum paschalnego, kiedy to tradycja
nakazuje „œwiêciæ koszyczki” i spêdzaæ czas w rodzinnym gronie.

Œwiêconka to symbol zaczerpniêty z pogañskiej tradycji, lecz uœwiê-
cony przez Koœció³. Wielkanoc i post to czas walki ze s³aboœciami, ale
równie¿ czas, w którym mo¿na siê zatrzymaæ, spêdziæ rodzinne chwile
z najbli¿szymi przy wspólnym stole. Powinna pojawiæ siê na nim œwiê-
conka, czyli (w zale¿noœci od regionu Polski) chleb, sól, kie³basa,
jajko, chrzan. Ka¿dy z tych produktów ma swoje symboliczne znacze-
nie. Z chleba robi siê równie¿ figurki przedstawiaj¹ce baranka – Bo¿y
symbol. Na pocz¹tku chlebem dzielono siê na znak pojednania i sza-
cunku. Od wiek wieków to w³aœnie chleb by³ podstawowym pokarmem
wszystkich ludzi. Z czasem bochenek przybra³ znaczenie daru od Boga,
który nale¿y szanowaæ. To w³aœnie dlatego przed lub po upieczeniu
chleba znaczymy go symbolem krzy¿a. Moja prababcia mia³a w zwycza-
ju ca³owaæ go, gdy spadnie na ziemiê.

Te i wiele innych sytuacji w moim ¿yciu uœwiadomi³o mi, jak wa¿ne
jest podtrzymywanie tradycji. Dlatego w czasie Wielkanocnym ¿yczê
Pañstwu nie tylko spokoju, prze¿ywania, radoœci i rodzinnych chwil,
ale równie¿ wspólnego kultywowania tradycji i pochylenia siê nad
kawa³kiem bochenka, który przez lata sta³ siê nie tylko podstaw¹ nasze-
go ¿ycia, ale równie¿ wa¿nym symbolem religijnym. Dlatego zachêcam
do podtrzymywania i przekazywania dalej tradycji szacunku do chleba.
Wszystkich, niezale¿nie od wiary, pogl¹dów czy ró¿nic. Przecie¿ jeste-
œmy ludŸmi tworz¹cymi jedn¹ wspólnotê!

O godzinie 1100 kuchnia w „Czarcim M³ynie” zawrza³a. Trzynaœcie
kobiet z Nikol¹ i Magd¹ na czele wziê³y siê do pracy (co widaæ na
zdjêciu powy¿ej). Przygotowywanie, mieszanie, blendowanie, dopra-
wianie – mnóstwo cudownych (pod wzglêdem smakowym i zdrowot-
nym oczywiœcie) produktów znalaz³o siê na warsztatowym stole, aby je
ze sob¹ po³¹czyæ w odpowiedniej kolejnoœci. To by³o nie tylko gotowa-
nie bez glutenu, ale równie¿ wed³ug Piêciu Przemian, co dla naszego
organizmu (niewa¿ne - „glutenowy” czy nie) jest bardzo korzystne.
Grupowanie sk³adników wed³ug smaków i dodawanie je w okreœlonej
kolejnoœci mo¿e wydawaæ siê czasoch³onne, ale dla chc¹cego nic trud-
nego.

Poza tym – praktyka czyni mistrza, wiêc im bardziej zag³êbimy siê
w ten temat i dobrze zorganizujemy swoj¹ kuchniê, tym sprawniej idzie
gotowanie. I tak te¿ by³o. Poza przepysznym chlebem gryczanym, po-
wsta³y równie¿ pasty i desery. Ka¿da z uczestniczek wykaza³a siê niesa-
mowit¹ kreatywnoœci¹: awokado, szczypiorek i czosnek niedŸwiedzi
z odrobin¹ soku z cytryny; ciecierzyca z ostrymi przyprawami czy jago-
dy, maliny z wiórkami kokosowymi i nasionami chia – to tylko niektóre
propozycje past, jakie zagoœci³y na naszym warsztatowym stole. Jak

O WIELKANOCNYM CHLEBIEO WIELKANOCNYM CHLEBIEO WIELKANOCNYM CHLEBIEO WIELKANOCNYM CHLEBIEO WIELKANOCNYM CHLEBIE

Chcesz, aby na Twoim œwi¹tecznym stole poja-
wi³ siê chleb prosto z „Czarciego M³yna”? Wystar-
czy wzi¹æ udzia³ w naszej Grze S³ownej! Do rozda-
nia jest a¿ 10 pysznych i zdrowych bochenków!

Zasady s¹ proste:
DODAJ KOMENTARZ pod postem konkursowym na

Facebooku, w którym z literek CZARCI M£YN ŒWIE-
RADÓW u³o¿ysz imiê dla naszego Czarta.

POLUB stronê „CzarciMlynSwieradow” na Facebo-
oku.

UDOSTÊPNIJ post konkursowy i opisz go hashta-
giem - #CzarciMlynSwieradow

MO¯ESZ WZI¥Æ UDZIA£ RÓWNIE¯ OSOBIŒCIE!
Wystarczy przyjœæ do nas i zostawiæ swoj¹ wizy-

WIELKANOCNY KONKURSWIELKANOCNY KONKURSWIELKANOCNY KONKURSWIELKANOCNY KONKURSWIELKANOCNY KONKURS

tówkê z imieniem, nazwi-
skiem oraz propozycj¹ imie-
nia dla Czarta.

Konkurs trwa do 14
kwietnia, a bochenki bêd¹ do
odebrania w Czarcim M³y-
nie, tu¿ przed œwiêtami -
15 kwietnia (sobota).

ZAPRASZAMY DO
WZIÊCIA UDZIA£U WE
WSPÓLNEJ ZABAWIE!

Regulamin konkursu do-
stêpny na tablicy profilu lub
w Czarcim M³ynie.



14 Regulamin konkursu znaleŸæ mo¿na na stronie Miejskiego Zespo³u Szkó³ -
http://www.mzs-swieradow.org.pl/ - w zak³adce Przedszkole Miejskie

... pod tym has³em uczniowie
Szko³y Podstawowej nr 2 pod
opiek¹ ni¿ej podpisanej, zorgani-
zowali zbiórkê karmy, koców oraz
niezbêdnych przyborów dla psów
i kotów ze schroniska w Przyla-
sku.

Ciep³y koc, pe³na miska,Ciep³y koc, pe³na miska,Ciep³y koc, pe³na miska,Ciep³y koc, pe³na miska,Ciep³y koc, pe³na miska,
pomagamy dla schroniska...pomagamy dla schroniska...pomagamy dla schroniska...pomagamy dla schroniska...pomagamy dla schroniska...

i przyjaznym wszystkim mieszkaj¹-
cym tam zwierzakom, które nigdzie
indziej nie znalaz³y domu.

Gdy przechodziliœmy obok bok-
sów, psy bardzo g³oœno szczeka³y
i cieszy³y siê na nasz widok. Jako
wolontariusze wyprowadziliœmy

SZKO£Y PONADGIMNAZJALNE
I i II - Cz³onkowie SKKT PTTK

„Œwieradowskie Or³y” dzia³aj¹cego
w Œwietlicy Œrodowiskowej UL (Oli-
wer Stelmaszczyk);

laureatom Ca³orocznego Konkursu
„Puchar  Z³otego Flinsa 2016”.

Organizatorzy serdecznie dziê-
kuj¹ Staroœcie Powiatu Lubañskie-
go Waleremu Czarneckiemu - za
ufundowanie pucharów, Iwonie
Korzeniowskiej-Wojsie - za wspie-
ranie dzia³añ „Œwieradowskich Or-
³ów”,  Konradowi Rowiñskiemu -
za obecnoœæ podczas fina³u, Woj-
ciechowi Królowi, Paw³owi Idziko-
wi, Mieczys³awowi Józefowiczowi,
W³adys³awowi Kaczubie, Stanis³a-
wowi £ojce i Lucynie Smaroñ - za

  Ci¹g dalszy ze str. 16

Or³y z Flinsem
rêka w rêkê

III - grupa B reprezentuj¹ca Ze-
spó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych
i Zawodowych im. Jana Paw³a
w Gryfowie Œl. (Jan Harbul).

Przyznano tak¿e puchary w In-
dywidualnym Konkursie Wiedzy,
które otrzymali: Wojciech K³oso-
wicz (podstawówki), Honorata Król
(gimnazja), Patryk Olkowski (po-

nadgimnazjalne).
Kije trekkingowe za najwiêksz¹

iloœci odznak i uprawnieñ, wrêczo-
no: Agacie Stonik (SP), Katarzynie
Salawie (gimnazja) i Aleksandrowi
Sergiejczukowi (ponadgimnazjal-
ne).

Dyplomami wyró¿niono tak¿e
mistrzów samarytanki, marszów na
orientacjê, specjalistów od zabyt-
ków Dolnego Œl¹ska i rozpoznawa-
nia roœlin.

Dodatkowym punktem podsu-
mowania fina³u by³o wrêczenie
Przyjacio³om MZS wyj¹tkowej od-
znaki „Pomocna D³oñ” i statuetek

Dru¿yna, która pojedzie na fina³ wojewódzki (od lewej) Dawid Jurczak, Wojciech Pó³torak, Jakub Olszewski,
Ewelina Prusiewicz, Igor Kolejewski, Katarzyna Salawa, Iga Jurczak, Szymon Pó³torak, Agata Stonik.

przeprowadzenie poszczególnych
konkurencji, a Bogus³awie Franc-
kiewicz, Gra¿ynie Dering, El¿biecie
Mitkiewicz, Annie ¯o³nierek i Mo-
nice Ró¿alskiej - za pomoc organi-
zatorowi, którym by³a Œwietlica
Œrodowiskowa UL.

Teresa Fierkowicz

Akcja zaczê³a siê w po³owie
marca i cieszy³a siê du¿ym zaintere-
sowaniem zarówno dzieci, rodzi-
ców, jak i osób spoza szko³y. W su-
mie do 25 marca nazbieraliœmy pra-
wie 200 kg karmy suchej, puszek
oraz kilkanaœcie koców, misek i le-
gowisk. Wœród darów znalaz³y siê
te¿ smako³yki dla psów i kotów.
Szczególne podziêkowania nale¿¹
siê uczennicy klasy drugiej, Domi-
nice Dziemitko, dziêki której dosz³o
do organizacji zbiórki, a tak¿e jej
rodzicom, którzy przekazali blisko
50 kg karmy dla zwierzaków.

W celu wiêkszego uœwiadomie-
nia uczniom potrzeby organizowa-
nia takiego typu akcji Rada Rodzi-
ców wraz z pani¹ dyrektor zapew-
nili transport do schroniska tym
uczniom, którzy najbardziej zaanga-
¿owali siê w zbiórkê.

Pe³ni obaw o reakcjê swoj¹
i uczniów, wyposa¿eni w kilkana-
œcie paczek chusteczek, 25 marca
wyruszyliœmy do Przylasku.

Po roz³adowaniu karmy przeszli-
œmy siê po schronisku, które mimo
obaw okaza³o siê miejscem czystym

wskazane psy na spacer. A by³o
gdzie, bo dooko³a schroniska ro-
œnie las. Panie ka¿dej parze da³y pod
opiekê po jednym piesku, ale szyb-
ko okaza³o siê, ¿e s¹ to tak przyja-
zne zwierzêta, ¿e ka¿dy mo¿e opie-
kowaæ siê wybranym pupilem. Tak
przez prawie dwie godziny space-
rowaliœmy, najpierw bliziutko schro-
niska, bo nie byliœmy pewni zacho-
wañ naszych zwierzaków, a nastêp-
nie coraz dalej.

To by³o wspania³e prze¿ycie,
które na pewno powtórzymy jesie-
ni¹.

Dziêkujemy wszystkim, dziêki
którym daliœmy tym zwierzakom tro-
chê jedzenia, ale tak¿e, co najwa¿-
niejsze, ciep³a, mi³oœci oraz dwie
godziny wolnoœci.

Agnieszka Kotliñska

Z tak¹ gór¹ karmy uczniowie pojechali do schroniska. Poni¿ej - pierwsze
próby nawi¹zania przyjaŸni, jeszcze przez siatkê. U do³u - nie mo¿na by³o
pieskom sprawiæ wiêkszej radoœci, jak tylko zabraæ je na spacer do lasu.
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Zespó³ Interdyscyplinarny w Œwieradowie-Zdroju zaprasza na
zajêcia dla grupy osób doznaj¹cych przemocy w rodzinie.

Celem pracy Punktu i prowadzonych zajêæ jest pomoc osobom
doznaj¹cym przemocy w rodzinie, umo¿liwienie wyjœcia z krêgu
przemocy, podniesienie œwiadomoœci dotycz¹cej zjawiska przemo-
cy w rodzinie i praw osobistych, podniesienie w³asnej samooceny,
zdobycie wiedzy jak radziæ sobie z zaistnia³¹ sytuacj¹ oraz pomoc
w odzyskaniu MOCY zabranej przez sprawcê. UDZIA£ JEST BEZ-UDZIA£ JEST BEZ-UDZIA£ JEST BEZ-UDZIA£ JEST BEZ-UDZIA£ JEST BEZ-
P£AP£AP£AP£AP£ATNYTNYTNYTNYTNY.....

Zajêcia bêd¹ prowadzone w dawnym budynku Urzêdu Miasta
przy ul. Pi³sudskiego 15, I piêtro, pokoje nr 1 i 2, w godzinach
1800-2000.

Najbli¿sze spotkanie odbêdzie siê 13 kwietnia, zaœ kolejne13 kwietnia, zaœ kolejne13 kwietnia, zaœ kolejne13 kwietnia, zaœ kolejne13 kwietnia, zaœ kolejne
27 kwietnia i 4 maja br27 kwietnia i 4 maja br27 kwietnia i 4 maja br27 kwietnia i 4 maja br27 kwietnia i 4 maja br. Serdecznie zapraszamy!. Serdecznie zapraszamy!. Serdecznie zapraszamy!. Serdecznie zapraszamy!. Serdecznie zapraszamy!

Stop przemocy!

Uwaga na nieuczciwych sprzedawców pr¹du i gazu!

W ka¿dy czwartek od godz. 1600   do 1800 w starym
Urzêdzie Miasta przy ul. Pi³sudskiego 15 œwiad-
czona jest bezp³atna pomoc psychologiczna - po-
rad udziela Anna Wojciechowska-Padewska.

Bezp³atnych porad w zakresie ochrony interesów
konsumentów mo¿na uzyskaæ u Powiatowego
Rzecznika Konsumentów - Agnieszki Cichoñ. Przy-
jêcia interesantów odbywaj¹ siê w poniedzia³ki, œrody
i czwartki w godz. 730–1530, we wtorki w godz. 730–
1700 oraz w pi¹tki w godz. 730–1400 - Starostwo Powia-
towe Lubañ, ul. Mickiewicza 2, pok. 38 (I p.).

Porady udzielane s¹ równie¿ telefonicznie pod nr.
75 64 64 359 oraz drog¹ elektroniczn¹:

konsumenci@powiatluban.pl

W ostatnim czasie
Powiatowy Rzecznik
Konsumentów otrzymu-
je skargi konsumentów
na nieuczciwe dzia³ania
niektórych przedstawi-
cieli handlowych firm
sprzedaj¹cych energiê
elektryczn¹ i gaz. Z re-
lacji konsumentów wyni-
ka, ¿e nieuczciwi akwi-
zytorzy stosuj¹ ró¿ne
techniki przy pozyski-
waniu nowych klientów,

g³ównie podszywaj¹c siê pod dotychczasowego operatora.
Czêsto stosowan¹ praktyk¹ jest dzwonienie do klientów

z propozycj¹ obni¿enia ceny pr¹du b¹dŸ gazu. Klient,  prze-
konany, ¿e oferta dotyczy firmy, z któr¹ posiada zawart¹ umo-
wê, wyra¿a zgodê na zmianê warunków umowy, podaj¹c roz-
mówcy swoje dane, takie jak: imiê i nazwisko, PESEL oraz o
wysokoœæ rachunków. Nastêpnie podpisuje dostarczone
przez kuriera dokumenty (zazwyczaj bez ich uprzedniego prze-
czytania), jak siê póŸniej okazuje, klient zawiera umowê z inn¹
firm¹.

Inn¹ nieuczciw¹ praktyk¹ jest informowanie klientów, ¿e
energetyka ³¹czy siê z gazowni¹ i ¿e za godzinê lub dwie ktoœ
przyjedzie z umow¹, któr¹ nale¿y podpisaæ lub informowanie,
¿e obecny sprzedawca koñczy dzia³alnoœæ i dlatego nale¿y
szybko podpisaæ now¹ umowê, by nie naraziæ siê na brak
dostarczanych us³ug.

Rzecznik zatem apeluje o rozwagê i ostro¿noœæ przy za-
wieraniu umów konsumenckich, w szczególnoœci, gdy do ich

zawarcia dochodzi z inicjatywy osób dzwoni¹cych do lub
odwiedzaj¹cych nas w domach. W takich sytuacjach nale¿y
kierowaæ siê zasad¹ ograniczonego zaufania i dok³adnie
sprawdzaæ, co podpisujemy. Zdarza siê, i¿ wielu konsumen-
tów nie ma³o œwiadomoœci, ¿e zmienili sprzedawcê energii
czy gazu, gdy¿ byli przeœwiadczeni, ¿e podpisali jakiœ rachu-
nek, a okaza³o siê, ¿e zostali ju¿ klientem innego sprzedawcy
pr¹dy lub gazu. Czêsto te¿ takie umowy s¹ transakcjami wi¹-
zanymi, np. przy rachunku za energiê mamy jeszcze dodatko-
we ubezpieczenia lub inne us³ugi.

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e jako konsumenci mamy prawo m.in.
do zweryfikowania to¿samoœci akwizytora. W tym celu nale-
¿y poprosiæ o przedstawienie legitymacji s³u¿bowej lub iden-
tyfikatora. Je¿eli jednak mamy jakiekolwiek w¹tpliwoœci co
do przedstawionych przez akwizytora informacji lub te¿ pro-
mocyjnej oferty – najlepiej niezw³ocznie zwróciæ siê telefo-
nicznie do firmy, która nam dostarcza us³ugê, aby wszystko
zweryfikowaæ.

Je¿eli zdecydujemy siê na podpisanie umowy dostarczo-

nej przez kuriera/przedstawiciela handlowego, pamiêtajmy,
aby dok³adnie sprawdziæ nazwê firmy, która widnieje na umo-
wie, i koniecznie przypilnowaæ, aby pozostawiono nam eg-
zemplarz umowy, cennik oraz regulamin. Rzecznik podkreœla,
¿e w takich sytuacjach mamy 14 dni na dok³adne zapoznanie
siê z warunkami umowy. Jeœli nie jesteœmy w stanie zrozumieæ
treœci umowy, zwróæmy siê o pomoc do rodziny, znajomych
b¹dŸ instytucji, np. rzecznika konsumentów o pomoc. Je¿eli
warunki umowy nie bêd¹ dla nas korzystne – mamy prawo
w terminie 14 dni do odst¹pienia od tej umowy bez podania
przyczyny. Pamiêtajmy, i¿ oœwiadczenie o odst¹pieniu od
umowy nale¿y sporz¹dziæ w formie pisemnej i przes³aæ na
adres firmy listem poleconym.

siê szczyty: Jagodna w Górach Bystrzyckich, zaœnie¿o-
ny, stromy i trudny do zdobycia Klimczok w Beskidzie
¯ywieckim, piêknie po³o¿ony i nieznany wœród wielu
uczestników Grabowiec w Karkonoszach, Jaworzyna
Krynicka w Beskidzie Niskim, Wysoka w Pieninach,
wreszcie Stóg Izerski.

- To by³ wspania³y czas z pasjonatami spêdzony
w górach, w pozytywnej atmosferze okraszony œniegiem,
noc¹ i mrozem. B¹dŸcie z nami w sezonie 2018, bo ten
wspania³y klimat tworzymy w³aœnie my, wszyscy razem!
- zaprasza Paulina Ruta, koordynator cyklu.

Oficjalna strona Stowarzyszenia Noc-Zima-Góry:
www.noczimagory.pl
Zdjêcia: PSNW.pl, Marek Drapikowski,

Piotr Kaczmarski, Anna Lipiñska

Szlachetne zdrowie...
PRZYCHODNIA NZOZ „UZDROWISKO

ŒWIERADÓW-ZDRÓJ” PRZY UL. PI£SUD-
SKIEGO 33 (GOPLANA), TEL. 75 78 20 745.
  Placówka czynna od poniedzia³ku do pi¹tku
w godz. 800-1800. Laboratorium  - poniedzia³ki,
œrody i pi¹tki w godz. 800-900.
  Dr Artur Szulikowski: od poniedzia³ku do pi¹tku
w godz. 1000-1330 i 1500-1730; dr Micha³ Matwiej-
czuk: 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 poniedzia³-
ku do pi¹tku: rehabilitacyjna w godz. 800-1000 i reu-
matologiczna w godz. 1000-1200.

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

Od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 800-1800.
Dr Aziz Joya: poniedzia³ki, wtorki, œrody i pi¹t-

ki w godz. 1000-1300, czwartki w godz. 1500-1730;
dr Rados³aw Tomaszewski: wtorki i pi¹tki w godz.
1600-1800; dr Ryszard Markowski: poniedzia³ki,
œrody i pi¹tki w godz. 1500-1700 oraz w czwartki
w godz. 900-1300; laryngolog dr Maciej Suchecki,
chirurg dr Dariusz Szulski oraz neurolog dr Alek-
sandra Œledziona - przyjmuj¹ wed³ug wywieszo-
nych harmonogramów.

(opr. aka)

  Ci¹g dalszy ze str. 16
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Terminy spotkañ grupy wsparcia:
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Jednym z zaskakuj¹cych efektów nocnego wêdrowania po Izerach s¹ zdjêcia naszych gór wykonane w œwietle
ksiê¿yca, który bêd¹c w pe³ni, w pe³ni b³ysn¹³ sw¹ urod¹ i wydoby³ z gór ca³e ich piêkno.

Za nami fina³ cyklu pn. „Regatta Noc-
Zima-Góry 2017”. Szóste, ostatnie spotka-
nie nocnych, zimowych zdobywców odby³o siê
11 marca w Œwieradowie. Tu¿ po godzinie
1700 - po odbyciu odprawy technicznej prze-
prowadzonej przez koordynatora cyklu -
ponad 60-osobowa grupa zdobywców ruszy-
³a na szczyt Stogu Izerskiego. W schroni-
sku PTTK, gdzie zlokalizowana by³a baza
noclegowa, odby³a siê czêœæ oficjalna, czyli
wrêczenie piêciorgu uczestnikom Z³otych
Odznak Zdobywców.

Organizator cyklu dla wszystkich uczest-
ników zorganizowa³ konkurs z cennymi na-
grodami od Regatta Polska, sponsora g³ów-
nego (vouchery zakupowe), od firmy Ele-
phant Pro Sport z mark¹ KV+ (gad¿ety sprzê-
towe i ¿ele do prania odzie¿y technicznej
TOKO), od Urzêdu Miasta (mapy „Góry Izer-
skie”) oraz stacji Ski&Sun Œwieradów-Zdrój
(vouchery zni¿kowe).

Cykl trwa³ od stycznia, a has³em przewod-
nim w tym sezonie by³a woda - to oznacza, ¿e

Zdobywcy, dziêki doskona³ej wspó³pracy
organizatora z gospodarzami poszczególnych
miast partnerskich i pijalniami wód mineral-
nych, mieli doskona³¹ i bezp³atn¹ okazjê by
degustowaæ lokalne, zdrowe i naturalne wody
mineralne. Oprócz degustacji leczniczych wód
uczestnicy za¿ywali zimowych k¹pieli w gór-
skich wodospadach, a kiedy nie by³o w oko-
licy wodospadu - w œniegu przy schronisku.
Na szczególn¹ uwagê zas³uguje wodospad
Podgórnej w Przesiece, gdzie z zimowej k¹-
pieli skorzysta³o ponad 100 osób z ca³ej Pol-
ski!

W tym sezonie organizatorzy postawili
zdecydowanie na turystykê aktywn¹ (wiêk-
szoœæ uczestników porusza³a siê z zastoso-
waniem prawid³owej techniki nordic walking
dziêki obecnym podczas spotkañ instrukto-
rom i trenerom nordic walking PSNW) i mniej
znane szczyty, a tak¿e promocjê polskich par-
ków krajobrazowych. W programie znalaz³y

Coœ siê koñczy, a coœ zaczyna... Nordic Walking bez elementu rywalizacji na
czas, dla wszystkich, w ka¿dym terenie, o ka¿dej porze roku, dnia i nocy.

NOC - ZIMA - GÓRY 2017

Eliminacje miêdzypowiatowe XLV Ogól-
nopolskiego Turnieju Turystyczno-Krajo-
znawczego, pod honorowym patronatem Sta-
rosty Powiatu Lubañskiego, zosta³y roze-
grane 25 marca w Miejskim Zespole Szkó³.
W imprezie wziê³y udzia³ dwadzieœcia czte-
ry dru¿yny, w tym piêæ z poziomu szkó³ pod-
stawowych, szeœæ z gimnazjalnych i cztery
z ponadgimnazjalnych.

Uczestnicy rozwi¹zywali test wiedzy, roz-
poznawali roœliny, zabytki, wykazywali siê

znajomoœci¹ zasad udzielania pierwszej po-
mocy, odszukiwali punkty kontrolne podczas
marszów na orientacjê oraz prezentowali po-
siadane odznaki i uprawnienia turystyczne.

Podsumowania poszczególnych konku-
rencji dokona³ sêdzia g³ówny Wojciech Król
i og³osi³ w obecnoœci goœci zaproszonych:
Konrada Rowiñskiego - cz³onka zarz¹du Sta-
rostwa Powiatowego w Lubaniu, Iwony Ko-
rzeniowskiej-Wojsy - przewodnicz¹cej Komi-
sji Oœwiaty i Kultury Rady Powiatu Lubañ-

ROZK£AD JAZDY GONDOLI - WIOSNA
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Wiosenny sezon gondolowy rozpocznie siê 15 kwietnia

Or³y z Flinsem
rêka w rêkê

Laureaci Ca³orocznego Konkursu „Puchar  Z³otego Flinsa 2016”
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skiego, Wies³awy Stasik - dyrektora MZS,
oraz Magdaleny Olszewskiej - przewodnicz¹-
cej Komisji ds. Kultury, Oœwiaty, Zdrowia,
Rodziny i Spraw Socjalnych Rady Miasta
w Œwieradowie-Zdroju.

Wyniki w poszczególnych kategoriach
wiekowych przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:
SZKO£Y PODSTAWOWE

I - zespó³ ze Szko³y Podstawowej Nr 1 im.
Marii Sk³odowskiej-Curie w Œwieradowie-
Zdroju (opiekun Waldemar Mazurkiewicz);

II i III - zespo³y A i B ze Szko³y Podstawo-
wej Nr 2 w Lwówku Œl¹skim (Krzysztof  Ma-
recki).
GIMNAZJA

I - dru¿yna A z Gimnazjum im. Jana Paw³a
II z Lwówka Œl¹skiego (Maciej Szczerepa);

II i III - dru¿yny A i B z Gimnazjum Nr 1 im.
Ratowników Górskich w Œwieradowie.


