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NOTATNIK nr 4 (221) zostanie dostarczony do punktów kolporta¿u 12 kwietnia br.

W³asnoœæ prywatna,
ale przestrzeñ publiczna

Dziury wstydu i strachu

Zima dokona³a tak ogromnych spustoszeñ nawierzchni na drodze nr 361 miêdzy Proszówk¹
a Or³owicami, ¿e œwieradowski UM, jej zarz¹dca (ale nie w³aœciciel), nie czeka³, a¿ otaczarnie
wznowi¹ produkcjê mas gor¹cych, tylko ju¿ 3 marca zdecydowa³ siê na wczesne ³atanie mas¹
na zimno, dwukrotnie dro¿sz¹ (na zdjêciu „neutralizowanie” dziur w Mirsku) - nie mia³ wyboru,
poniewa¿ stan tej drogi zagra¿a³ wrêcz bezpieczeñstwu kierowców. A my na str. 2 i 3 spróbu-
jemy ustaliæ, czy i kiedy droga 361 znajdzie siê wreszcie w planach modernizacyjnych.

Wielokrotnie na tych ³amach sygnalizowaliœmy, ¿e gmina powinna bardziej zdecydowanie
reagowaæ na wszelkie przejawy niedbalstwa w urz¹dzaniu przestrzeni publicznej. Nie jest
wa¿ne, ¿e tablica, któr¹ widzimy na zdjêciu stoi na prywatnym gruncie, bo nad prywatnoœci¹
wznosi siê interes ogó³u powi¹zany z trosk¹ o wizerunek miasta jako miejscowoœci wczaso-
wo-uzdrowiskowej. Na tê tablicê (róg ul. Górskiej i Leœnej) codziennie spogl¹daj¹ setki goœci,
w tym i niemieckich. Co sobie pomyœl¹? Mamy wiêc nadziejê, ¿e wystarczy jeden telefon
z Urzêdu Miasta do w³aœcicieli, aby natychmiast albo uzupe³nili tê dziurê, albo zdjêli tablicê.
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  Sztuka przez du¿e S
Biorezydencja w Dniu Kobiet zaprosi³a na koncert zespo³u Same Suki. W niepowtarzalnym
klimacie sali widowiskowej, przy wspania³ej akustyce, wzmocnionej niew¹tpliwym talentem
wokalnym artystek, ponad 100 widzów mia³o okazjê obcowaæ ze sztuk¹ przez du¿e S.
O pozosta³ych inicjatywach z myœl¹ o paniach w dniu ich œwiêta piszemy na str. 4 i 7.
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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 i 75 78-
16-350; informatyk - Tomasz Chmielowiec -
75 71-36-483, fax 75 78-16-221 - pok. 24b.
Inspektor ds. organizacyjnych i oœwiatowych
– Jolanta Bobak: 75 78-17-668 - pok. 24c.

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 i 75 78-16-350 lub poczt¹ elektro-
niczn¹ - 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  

Dziury wstydu i strachu

Zanim napiszemy o drodze nr 361, wraca-
my do nieszczêsnego odcinka ul. Stra¿ackiej,
który jest sol¹ w oku g³ównie Gminy Miej-
skiej Œwieradów-Zdrój, choæ powinien spê-
dzac sen z powiek raczej w³odarzom Mirska
i dyrekcji nadleœnictwa.

Zdjêcie z lewej zosta³o wykonane na sa-

mym pocz¹tku lutego,
w szczycie ferii, gdy zima
dokona³a ju¿ totalnych
zniszczeñ niektórych frag-

mentów jezdni (zw³aszcza od strony Czernia-
wy). Z prawej ten sam fragment po kilku
dniach; gmina nie mog³a bezczynnie czekaæ,
a¿ na powsta³ych garbach wywróci sie jakieœ
auto, i zleci³a œwieradowskiej firmie Paw³a
Pasierba zasypanie dziur t³uczniem oraz ich
ubicie - na swój koszt (a przy okazji z obu

stron ustawi³a widoczny na zdjêciu znak dro-
gowy). Mo¿e nie wygl¹da to zbyt efektowa-
nie, ale auta nie musz¹ tu ju¿ gwa³towanie
hamowaæ, by unikn¹æ szkody.

Wszystko to jednak s¹ tylko dzia³ania do-
raŸne, które bez porozumienia stron zmieni¹
siê w cykliczne, w ¿adnej mierze nie zmienia-
j¹c tragicznego stanu jezdni. Przecie¿ po za-
koñczeniu zimy ruch na niej nie ustanie,
a irytacja kierowców bêdzie ros³a w miarê, jak
droga zacznie ods³aniaæ kolejne dziurawe pu-
³apki (a bêdzie, bo resztki asfaltu zdaj¹ siê
traciæ „³¹cznoœæ” z gruntem).

Teraz porównajmy ten kilkusetmetrowy
ból g³owy z tym, który nas dopada, ilekroæ
musimy przejechaæ trasê z Proszówki do Or-
³owic. Nikogo nie trzeba przekonywaæ, ¿e ten
fragment jest naje¿ony dziurami niczym emen-
taler. Od lat czekamy na decyzjê o jej moder-
nizacji i nieodmiennie nikt nam nie chcia³ na-
wet podaæ przybli¿onej daty. Zima dokona³a
dzie³a zniszczenia nawierzchni, wiêc œwiera-
dowski UM, zarz¹dca drogi, nie czeka³, a¿
otaczarnie wznowi¹ produkcjê mas gor¹cych,
tylko pos³u¿y³ siê ponaddwukrotnie dro¿sz¹
mas¹ na zimno, której wylano na dziury ok.
15 ton.

Wprawdzie pieni¹dze na ten cel pochodz¹
z kasy Dolnoœl¹skiej S³u¿by Dróg i Kolei, ale
po tegorocznej zimie, która niemal w ca³oœci
wyssa³a dotacjê DSDiK, jedziemy - jak to siê
zwyk³o mówiæ - na oparach (dobrze, ¿e nie-
bawem dostaniemy kolejn¹ kwartaln¹ tran-
szê na kolejne dzia³ania). Tak czy inaczej co-
roczne ³atanie tych dziur - na zimno czy na
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W ramach  Reg iona lnego  Programu Operacy jnego  Wojewódz-W ramach  Reg iona lnego  Programu Operacy jnego  Wojewódz-W ramach  Reg iona lnego  Programu Operacy jnego  Wojewódz-W ramach  Reg iona lnego  Programu Operacy jnego  Wojewódz-W ramach  Reg iona lnego  Programu Operacy jnego  Wojewódz-
twa  Do lnoœ l¹sk iego  Fundac ja  „Op t imo  Modo”  r ea l i zu j e  p ro jek ttwa  Do lnoœ l¹sk iego  Fundac ja  „Op t imo  Modo”  r ea l i zu j e  p ro jek ttwa  Do lnoœ l¹sk iego  Fundac ja  „Op t imo  Modo”  r ea l i zu j e  p ro jek ttwa  Do lnoœ l¹sk iego  Fundac ja  „Op t imo  Modo”  r ea l i zu j e  p ro jek ttwa  Do lnoœ l¹sk iego  Fundac ja  „Op t imo  Modo”  r ea l i zu j e  p ro jek t
p t :  „ In t eg rac ja  spo ³eczno-zawodowa  mieszkañców gmin :  Œwie-p t :  „ In t eg rac ja  spo ³eczno-zawodowa  mieszkañców gmin :  Œwie-p t :  „ In t eg rac ja  spo ³eczno-zawodowa  mieszkañców gmin :  Œwie-p t :  „ In t eg rac ja  spo ³eczno-zawodowa  mieszkañców gmin :  Œwie-p t :  „ In t eg rac ja  spo ³eczno-zawodowa  mieszkañców gmin :  Œwie-
radów-Zdró j ,  Boga tyn ia ,  O ls zyna  i  Lwówek  Œ l¹sk i ” .r adów-Zdró j ,  Boga tyn ia ,  O ls zyna  i  Lwówek  Œ l¹sk i ” .r adów-Zdró j ,  Boga tyn ia ,  O ls zyna  i  Lwówek  Œ l¹sk i ” .r adów-Zdró j ,  Boga tyn ia ,  O ls zyna  i  Lwówek  Œ l¹sk i ” .r adów-Zdró j ,  Boga tyn ia ,  O ls zyna  i  Lwówek  Œ l¹sk i ” .

Dzia³ania skierowane s¹ do osób zagro¿onych ubóstwem lub wykluczeniem
spo³ecznym, w tym osób bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo, a tak¿e maj¹-
cych niskie kwalifikacje lub ich brak. W ramach projektu uczestnicy mog¹ skorzy-
staæ z trzech form wsparcia:

- specjalistycznego poradnictwa prowadz¹cego do integracji spo³ecznej i zawo-
dowej: indywidualne zajêcia z doradc¹ zawodowym, poradnictwo psychologiczne,
porady prawne;

- poradnictwa zawodowego, poœrednictwa pracy;
- kursów i szkoleñ zawodowych umo¿liwiaj¹cych nabycie, podniesienie lub

zmianê kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejêtnoœci i kom-
petencji spo³ecznych, niezbêdnych na rynku pracy.

Szkolenia zawodowe, jakie proponujemy dla uczestników projektu, to m.in.
obs³uga i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - operator CNC
(Certyfikat TÜV),  monter rusztowañ budowlanych, operator agregatów tynkar-
skich, spawacz, kursy komputerowe ECDL, florystyka i profesjonalne dekorowanie
imprez, krawiec/krawcowa oraz kursy indywidualne zgodne z opracowanym planem
dzia³ania przez doradcê zawodowego.

Zapraszamy do udzia³u w projekcie, który jest ca³kowicie bezp³atny, a dla uczest-
ników szkoleñ przewidziane jest stypendium szkoleniowe. Projekt jest w 95 proc.
wspó³finansowany ze œrodków z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundu-
szu Spo³ecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnoœl¹-
skiego, Oœ Priorytetowa 9 - W³¹czenie spo³eczne, Dzia³anie 9.1 - Aktywna integra-
cja.

Pocz¹tek pierwszych szkoleñ zaplanowany zosta³ na kwiecieñ br., dlatego wszy-
scy zainteresowani uczestnictwem proszeni s¹ o zg³aszanie siê pod któryœ ze wska-
zanych kontaktów (osobiœcie, telefonicznie lub drog¹ elektroniczn¹)

gor¹co, bez ró¿nicy - to nic innego, jak wy-
rzucanie pieniêdzy w b³oto. I to od lat (czyli
od przerwania modernizacji drogi w Proszów-
ce).

I nagle po latach starañ i oczekiwañ do-
sz³a do nas informacja, ¿e droga nr 361 znala-
z³a siê wreszcie w planach realizacyjnych
DSDiK. By jednak nie ulegaæ czarowi
czczych pog³osek, postanowiliœmy spraw-
dziæ tê wiadomoœæ u Ÿród³a - redakcja wysto-
sowa³a kilka pytañ i ju¿ na drugi dzieñ (!)
otrzyma³a odpowiedŸ, któr¹ przytaczamy
w ca³oœci:

Projekt pn. „Od zamku Frýdlant do
Zamku Czocha” wspó³finansowany przez
Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego w ramach Pro-
gramu INTERREG V-A Republika Czeska
– Polska.

PARTNERZY PROJEKTU
W realizacjê projektu zaanga¿owanych

jest dwóch partnerów:
– po stronie czeskiej jako Partner Wio-

d¹cy - Krajská správa silnic Libereckého
kraje, pøíspìvkováorganizacje;

– po stronie polskiej jako Partner pro-
jektu – Województwo Dolnoœl¹skie repre-
zentowane przez Dolnoœl¹sk¹ S³u¿bê Dróg
i Kolei we Wroc³awiu.

FINANSOWANIE PROJEKTU
W dniu 14.09.2015 r. Partner Wiod¹cy

z³o¿y³ wniosek o dofinansowanie projektu

Mirsk, 6 marca, uklepywanie masy na zimno.
w ramach naboru prowadzonego w Osi
2 Programu - Rozwój potencja³u przyrodni-
czego i kulturowego na rzecz wspierania za-
trudnienia, Dzia³anie 3 w zakresie infra-
struktury w celu transgranicznego udostêp-
nienia i wykorzystania kulturowego i przy-
rodniczego dziedzictwa regionu przygranicz-
nego.

W dniu 21.09.2016 r. zosta³a wydana de-
cyzja w sprawie przyznania dofinansowania
dla projektu, okreœlaj¹ca ca³kowit¹ jego
wartoœæ na 19.782.920,37 euro, w tym war-
toœæ dofinansowania z EFRR - 16.815.482,30
euro. Wartoœæ czêœci projektu realizowanej
przez DSDiK wynosi 10.000.000 euro, w tym
wartoœæ dofinansowania z EFRR - 8.500.000
euro.

CEL PROJEKTU
G³ównym celem projektu jest zwiêksze-

nie odwiedzalnoœci wspólnego regionu przy-
granicznego ziemi frydlanckiej i po³udnio-
wej czêœci Dolnego Œl¹ska poprzez wiêksze
wykorzystanie potencja³u zasobów przyrod-
niczych i kulturalnych. Wiêksza odwiedzal-
noœæ zostanie osi¹gniêta poprzez dobrej ja-
koœci infrastrukturê transportow¹ (dro-
gow¹) oraz zwiêkszenie dostêpnoœci regio-
nu przygranicznego. W ramach projektu, po
obu stronach granicy, przeprowadzona bê-
dzie modernizacja dróg udostêpniaj¹cych
bogactwo kulturowe i przyrodnicze, to jest:

Czeska czêœæ projektu
  droga III/03511 Frydlant - Kunrati-

ce - granica pañstwa;

 droga III/2918 i III/2915, Dolni Ra-
snice – Srbská - granica pañstwa;

 droga III/2909 Raspenava - Krásny
Les;

 droga II/291 Nové Mesto pod Smr-
kem - granica pañstwa;

 droga III/2919 Nové Mesto pod Smr-
kem - Horní Rasnice;

Polska czêœæ projektu
 droga nr 358 Platerówka – Œwiecie;
 droga nr 360 Gryfów Œl¹ski – Œwie-

cie;
  droga nr 361 Proszówka – granica

pañstwa w zakresie od km 3+200 do km
11+430 oraz od km 12+400 [ta przerwa ma
zwi¹zek z wykonanym ju¿ odcinkiem od Or-
³owic w kierunku Czerniawy - przyp. red.] do
km 18+180.

Na wykonanie robót na tych odcinkach
drogi zaplanowano w bud¿ecie projektu
œrodki w wysokoœci 3.597.850 euro, w tym
wartoœæ dofinansowania z EFRR -
3.058.172,50 euro.

Planowany zakres prac obejmuje: wy-
mianê nawierzchni ze wzmocnieniem pod-
budowy, przebudowê przepustów, odnowê
rowów i uporz¹dkowanie poboczy, organi-
zacjê ruchu, odnowê mostu nad rzek¹
Kwis¹.

Postêpowania przetargowe maj¹ce wy-
³oniæ wykonawców robót na ww. odcinkach
dróg po stronie polskiej nie zosta³y jeszcze
przeprowadzone. Planowany termin prze-
prowadzenia procedur to II kwarta³ 2017
br. Planowany termin zakoñczenia realiza-
cji robót to 31.12.2018 r.

W ramach projektu po stronie polskiej
przewidziano tak¿e monta¿ oznakowania
drogowego kieruj¹cego do atrakcji tury-
stycznych oraz dzia³ania informacyjno-pro-
mocyjne obejmuj¹ce: monta¿ tablic informu-
j¹cych o projekcie oraz tablic informuj¹cych
o atrakcjach turystycznych w regionie.

Z powa¿aniem
Leszek Loch

Dyrektor DSDiK we Wroc³awiu

Œwiat³o w œwiat
nas powiedzie

Jak nam idzie cyfryzacja? Zanim odpowiemy na
to pytanie, warto, byœmy sobie zdali sprawê z tego,
¿e w du¿ych miastach g³ówne magistrale œwiat³owo-
dowe k³adzie – za ogromne pieni¹dze - gigant tele-
komunikacyjny – Orange, a Urz¹d Marsza³kowski za
unijne dotacje buduje od kilku lat Dolnoœl¹sk¹ Sieæ
Szerokopasmow¹, w zasiêgu której w marcu ub. roku
(nowszymi danymi UMWD nie dysponuje) zamiesz-
kiwa³o niespe³na 28 proc. populacji województwa.

gramu Operacyjnego dla Województwa Dolnoœl¹-
skiego na lata 2007-2013. Trasa DSS przechodzi
przez wszystkie powiaty oraz ponad po³owê gmin
(których jest 169) . Na sieæ tê sk³adaj¹ siê:  94 linie
optotelekomunikacyjne, tworz¹ce spójn¹ topologicz-
nie sieæ, o ³¹cznej d³ugoœci ok. 1 616 km, 10 wêz³ów
szkieletowych, 82 wêz³y dystrybucyjne, ponad 723
wêz³y dostêpu (pasywnych punktów styku), umo¿li-
wiaj¹cych przy³¹czanie do DSS lokalnych sieci do-

ruszy³a maszyna
po szynach ospale
(ale ju¿ siê rozpê-
dzi³a).

Kto jednak
powiedzia³, ¿e nie
mo¿na cyfryzowaæ

Ten w³az ³atwo by³o znaleŸæ, bo kry³a go tylko
warstwa liœci, podczas gdy wiêkszoœæ pozo-
sta³ych zalega³a pod ubit¹ warstw¹ ziemi.

Sieæ zosta³a wybudo-
wana w ramach projektu
„Likwidacja obszarów wy-
kluczenia informacyjnego
i budowa dolnoœl¹skiej
sieci szkieletowej”, wspó³-
finansowanego przez Uniê
Europejsk¹ ze œrodków
Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
oraz z bud¿etu Wojewódz-
twa Dolnoœl¹skiego w ra-
mach Regionalnego Pro-

stêpowych, 2 centra zarz¹dzania sieci¹.
A gdzie w tym wszystkim Œwieradów? Nie jest,

niestety, beneficjentem DSS, bo szkielet koñczy siê
w Mirsku (gdzie i tak nikt z niego nie ma wiêkszego
po¿ytku), a dla Orange rozprowadzanie œwiat³owo-
dów w tak rozci¹gniêtym mieœcie nie jest ¿adnym
interesem. Teraz i tak g³ówne uderzenie cyfryzacyjne
posz³o na dolnoœl¹skie wsie, mo¿na wiêc z przek¹-
sem stwierdziæ, ¿e Œwieradów najpierw by³ pomija-
ny w planach, bo inwestycje koncentrowano w du-
¿ych miastach, teraz zaœ przegrywa z wsiami. W do-
datku nasze miasto nie zosta³o zaliczone do obsza-
rów wykluczenia informacyjnego, a uznano tak, przy-
j¹wszy, ¿e lukê tê zasypa³a (b¹dŸ dopiero zasypuje)
firma Œwiernet. Skoro zaœ nie jesteœmy wykluczeni,
operatorowi nie przys³uguj¹ ¿adne unijne dotacje.
Co zatem zostaje? Mozolne doganianie rewolucji
cyfrowej w³asnymi si³ami i na swój koszt. A to ozna-
cza tylko jedno - jest jak w wierszu o lokomotywie:

Str. 4  
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Lodowate przyjêcie

Nasza „lodowa” ekipa (od lewej): Maciej Borys, Mariusz Knet, Boles³aw Sautycz i Krzysztof
P³odzieñ (u do³u - ju¿ on sam w pe³nej gotowoœci do skoku w lodowat¹ czeluœæ).

6 i 7 lutego przy kilkustopniowym mrozie na zbiorni-
ku wodnym w Bo¿kowicach (gm. Olszyna) przeprowa-
dzono æwiczenia z zakresu ratownictwa lodowego. Funk-
cjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Lubaniu æwi-
czyli wspólnie z druhami z jednostek OSP KSRG w Le-
œnej, Olszynie, Pisarzowic i Œwieradowa, które posia-
daj¹ na swoim wyposa¿eniu sprzêt do ratownictwa wod-
nego i lodowego, w tym szczególnie sanie wodno-lodo-
we i kamizelki wypornoœciowe do pracy w wodzie.

Warto nadmieniæ, ¿e tego typu æwiczenia odby³y siê
po raz pierwszy, a poprzedzone zosta³y czêœci¹ teore-

ma³ymi kroczkami? Mo¿na, a potwierdzaj¹ to doko-
nania ubieg³oroczne; poprzedni rok by³ dla œwiera-
dowskich sieci prze³omowy, poniewa¿ uda³o siê
poprowadziæ drug¹ nitkê o d³ugoœci 1,1 km prowa-
dz¹c¹ od ul. Wyszyñskiego do Domu Zdrojowego.
By³o to pierwsze samodzielne po³o¿enie œwiat³owo-
du, w³asnymi si³ami, jedynie przy pracach ziem-
nych siêgniêto po pomoc œwieradowskiej firmy
Krzysztofa Osiñskiego, który przy okazji musia³ siê
nauczyæ technologii uk³adania rur telekomunikacyj-
nych (co na pewno wzbogaci portfolio firmy).

Najtrudniejsze by³o przeci¹gniêcie tak d³ugiego
kabla w studniach, ale najpierw trzeba by³o odna-
leŸæ w³azy do nich (co zajê³o 2 tygodnie), odkopaæ
je i odwodniæ; by³a to te¿ okazja do ich inwentaryza-
cji. Kabel wa¿y³ 300 kg i nie wolno by³o procesu
przeci¹gania przerwaæ na bêbnie, bo jak ju¿ zosta³
wprowadzony do kana³u, nie mo¿na by³o zostawiæ
rolki nad otwart¹ studni¹. Ca³y proces trwa³ wiêc
kilkanaœcie godzin bez przerwy. Wysi³ek ogromny!
100 czy 200 metrów daje siê przeci¹gn¹æ bez pro-
blemu, ale ju¿ przy 0,5 km trzeba siê nieŸle ponaci¹-
gaæ przy pomocy 3-4 osób. W dodatku kana³y nie
biegn¹ w linii prostej, wci¹¿ skrêcaj¹, wiêc przy ka¿-
dej z szeœciu studni sta³ obserwator i pilnowa³ tych
zakrêtów, bo œwiat³owodu nie wolno zginaæ, ponie-
wa¿ by popêka³. Generalnie w tej bran¿y wszystko
robi siê rêcznie, do tego nie ma maszyn.

A jeszcze przed uk³adaniem œwiat³owodu w ka-
na³ach do studni nale¿a³o wpuœciæ tzw. stalkê, która
ma 120 m i sprawdza, czy rury od studni do studni
s¹ dro¿ne.

Od kabla magistralnego odchodz¹ odga³êzienia
do budynków, które trzeba wpi¹æ, wczeœniej zaœ zna-
leŸæ miejsca, by robiæ przeciski pod drogami, ci¹æ
asfalt. Dobrze, jak nawierzchnia jest wy³o¿ona kostk¹,
bo wtedy ³atwo j¹ wyj¹æ i ponownie w³o¿yæ; przy
asfalcie zaczynaj¹ siê koszty, wzi¹wszy pod uwagê,
¿e sumaryczna d³ugoœæ wszystkich obejœæ przewy¿-
sza³a d³ugoœæ magistrali.

Przy uk³adaniu „œwiate³ka” wszyscy odetchnêli

perzy, którzy nim zaczn¹ prace projektowe, chc¹ mieæ
pewnoœæ, ¿e dostan¹ szerokie pasmo.

W maju plany zak³adaj¹ te¿ pod³¹czenie pierw-
szego domu wielorodzinnego u zbiegu ulic Polnej
i Zakopiañskiej (i tam, gdzie to bêdzie mo¿liwe, wpiê-
te bêd¹ kolejne budynki wielorodzinne). Jeœli nic
nie popsuje szyków i zainteresowanie szerokim pa-
smem bêdzie ros³o, w roku 2017 bêdzie mo¿na za-
pisaæ po stronie „ma” - blisko 9 km œwiat³owodów.

W dalszych planach – Czerniawa i ul. Nadbrze¿-
na. By³yby one realniejsze (i szybsze), gdyby przy
ka¿dej gminnej inwestycji infrastrukturalnej (wodo-
ci¹g, kanalizacja) od razu uk³adano rury kanalizacji
telekomunikacyjnej (w mieœcie jest ich jak na lekar-

Kana³ ciep³owniczy okaza³ siê znakomitym
„przytuliskiem” dla œwiat³owodu.

trochê w kanale ciep³owni-
czym, choæ zanim sta³ siê on
przelotowy na d³ugoœci ok.
200 m (i wysoki na 80 cm),
trzeba siê by³o przeczo³gaæ
przez zwa³y b³ota, lawirowaæ
w ca³kowitych ciemnoœciach,
w brudzie i wilgoci szarpaæ fi-
rany pajêczyn, ale i tak siê op³a-
ca³o, bo pozwoli³o zaoszczê-
dziæ na kosztownych pracach
ziemnych.

Do œwiat³owodu pod³¹-
czone jest ju¿  Uzdrowisko,
kilka hoteli na trasie (kolejne
ju¿ siê zg³aszaj¹, bo pod³¹czeni klienci s¹ najlepszy-
mi ambasadorami i wieœæ gminna rozchodzi siê nie-
mal tak szybko jak œwiat³o w kablach), instytucje
publiczne: szko³a, nadleœnictwo i Urz¹d Miasta.

Na ten rok Œwiernet ma zgodê Orange na wyko-
rzystanie kolejnej czêœci kanalizacji, resztê trzeba
wykopaæ – firmê czeka nie lada wyzwanie: nastêpna
magistrala ma liczyæ 2,5 km i w ten sposób œwiat³o-
wodem zostan¹ oplecione apartamenty na ul. Ci-
chej, Zakopiañskiej i Polnej, w sumie ponad 200
finalnych odbiorców! Zg³aszaj¹ siê kolejni dewelo-

stwo), które by na plac ka¿dej budowy dostarcza³
Œwiernet; wystarczy tylko, by wykonawca tych robót
by³ o tym uprzedzony. Przysz³oœciowo uk³adanie
œwiat³owodu mog³oby przebiegaæ znacznie szybciej,
gdyby w trakcie remontów nawierzchni dróg od razu
robiæ przepusty kablowe, by potem nie ci¹æ asfaltu.

W ka¿dym razie, z wiosn¹, gdy ziemia rozmiêk-
nie (czyli jeszcze w marcu), ekipy bior¹ siê do prac
ziemnych.

Tekst Adam Karolczuk
Zdjêcia Tomasz Chmielowiec

   Œwiat³o w œwiat...
  Ci¹g dalszy ze str. 3

Barwna i estetyczna prze³¹cznica œwiat³owodowa.

8 marca z okazji Dnia Kobiet siedem pañ z zespo³u „Syntonia”
przy akompaniamencie pana instruktora zaœpiewa³o w hali space-
rowej wiele piêknych piosenek o kobietach, podkreœlaj¹c w nich
damski sex appeal, a zape³niona widownia wtórowa³a zespo³owi
przy znanych szlagierach o tematyce kobiecej. Nie oby³o siê te¿
bez bisu.

Zespó³ zaprasza w swoje szeregi g³osy damsko-mêskie, które
lubi¹ œpiewaæ i chcia³yby powiêkszyæ nasze œpiewacze grono. Chêt-
nych zapraszamy we wtorki od godziny 1500 w biurze starego Urzê-
du Miasta przy ulicy Pi³sudskiego 15.                 Marianna Marek

tyczn¹, podczas której omówione zosta³y za-
sady bezpieczeñstwa na obszarach zalodzo-

nych, zabezpieczenia ra-
towników oraz zasad
ewakuacji osób poszko-
dowanych z wody przy
wystêpowaniu wokó³
pokrywy lodowej. Mia-
³y one na celu doskona-
lenie umiejêtnoœci z za-
kresu ratowania osób

ton¹cych po za³amaniu tafli lodowej na akwe-
nach wodnych. (TB)   Fot. Jakub Michurski

Pomoc nadesz³a w porê!

 Babskie œpiewanie
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Na bie¿¹co

5Roland Marciniak

KOMUNIKACJA MIEJSKA -KOMUNIKACJA MIEJSKA -KOMUNIKACJA MIEJSKA -KOMUNIKACJA MIEJSKA -KOMUNIKACJA MIEJSKA -
ROZWÓJ PROJEKTUROZWÓJ PROJEKTUROZWÓJ PROJEKTUROZWÓJ PROJEKTUROZWÓJ PROJEKTU

SPOTKANIA Z MIESZKAÑCAMISPOTKANIA Z MIESZKAÑCAMISPOTKANIA Z MIESZKAÑCAMISPOTKANIA Z MIESZKAÑCAMISPOTKANIA Z MIESZKAÑCAMINISKA EMISJANISKA EMISJANISKA EMISJANISKA EMISJANISKA EMISJA
W NASZYM UZDROWISKUW NASZYM UZDROWISKUW NASZYM UZDROWISKUW NASZYM UZDROWISKUW NASZYM UZDROWISKU Zapraszam na spotkania z burmistrzem Œwie-

radowa-Zdroju:
 W œrodê 15 marca o godz. 1700 w Czerniawie

(„Izerska £¹ka”);

 W czwartek 16 marca o godz.1700 w œwietlicy
ZPD „Œwierad” (przedmieœcie Œwieradowa).

Tematy spotkañ: bie¿¹ce sprawy,  inwestycje
miejskie w poszczególnych dzielnicach miasta,
programy dla mieszkañców wymiana pieców, fo-
towoltanika, kanalizacja sanitarna i wodoci¹go-
wa,  wydatki bud¿etu gminy.

W 2016 roku podjêliœmy kilka dzia³añ w celu zmniejszenia
iloœci zanieczyszczeñ przede wszystkim w powietrzu, glebie
i wodzie. Powietrze w Œwieradowie jest dobrej jakoœci, ale
sami naocznie widzimy, ¿e s¹ dni, kiedy i w naszym mieœcie
mamy smog. G³ówn¹ przyczyn¹ tego s¹ zanieczyszczenia
z domowych kot³owni opalanych wêglem. Uruchomiliœmy -
jako jedni z nielicznych w Polsce - program wymiany kopc¹-
cych pieców na ekologiczne.

Pierwszy etap tego programu skierowany jest do w³aœci-
cieli domów jednorodzinnych. Wymagania ograniczyliœmy
do minimum. W strefach uzdrowiskowych A Œwieradowa
i Czerniawy gmina dofinansowuje wymianê pieca wêglowe-
go do 10 tys. z³, ale wy³¹cznie na gazowy b¹dŸ elektryczny.
Poza strefami A, tam, gdzie nie ma sieci gazowej, dopuszcza-
my wymianê pieca wêglowego zasypowego na tzw. wêglowy
retortowy na ekogroszek. Oczywiœcie, piece na ecogroszek,
które emituj¹ znacznie mniej zanieczyszczeñ ni¿ zwyk³e kot³y
zasypowe,  to zmniejsze z³o, ale w wielu przypadkach to jedy-
na mo¿liwoœæ, aby zbli¿yæ siê do zamierzonego efektu ekolo-
gicznego. Przy wymianie kot³a oczekujemy zez³omowania sta-
rego kot³a.

Mieszkañcy z³o¿yli ju¿ ponad 50 wniosków. W 2017 roku
na wymianê pieców przeznaczyliœmy 100 tys. z³, co wystar-
czy na wymianê do 15 jednostek. To zbyt ma³o, aby zauwa¿yæ
znacz¹cy efekt. W mieœcie wymiany wymaga ponad 300 pie-
ców, na co trzeba by wydaæ 3 mln z³. Wsparcie mo¿emy uzy-
skaæ z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska
w formie po¿yczki do 50 proc. wartoœci inwestycji, a sama
po¿yczka jest w 60 proc. umarzalna. Spróbujemy skorzystaæ
z tego programu.

Szukamy równie¿ mo¿liwoœci sfinansowania ca³ej inwe-
stycji w ci¹gu dwóch lat, ale przy tak du¿ym zaanga¿owaniu
bud¿etu gminy w projekty unijne, w tym roku nie bêdzie to
mo¿liwe. Projekt wymiany pieców w Œwieradowie bêdzie dla
bud¿etu gminy du¿ym wyzwaniem finansowym, ale nie mo-
¿emy czekaæ z za³o¿onymi rêkami. S¹dzê, ¿e w nastêpnym
roku powinniœmy wymieniæ 50 pieców, a w 2019 - nawet 100.
To bêdzie zale¿ne od tego, za jakie pieni¹dze uda nam siê
zakoñczyæ gminne inwestycje z dofinansowaniem unijnym
(przedszkole, rozbudowa szkó³, sieci wodno-kanalaizacyjne
i wiele innych), z których nie powinniœmy rezygnowaæ, bo to
ostatnia szansa dla Polski na pozyskanie tak du¿ych œrod-
ków zewnêtrznych.

Oczywiœcie, czysty Œwieradów-Zdrój, to nie tylko wymia-
na pieców. Mam nadziejê, ¿e mieszkañcy zauwa¿aj¹, i¿ od
kilku lat systematycznie wdra¿amy pomys³y, które maj¹ na
celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeñ do œrodowiska przez
gospodarstwa domowe. Najwa¿niejsze jest budowanie no-
wej sieci sanitarnej, aby œcieki trafia³y do oczyszczalni œcie-
ków, a nie do gruntu czy cieków wodnych. W ostatnich la-
tach wybudowaliœmy kilkanaœcie kilometrów nowej sieci
i oczyszczalniê œcieków w Czerniawie. W najbli¿szych latach
wybudujemy kolejne kilkanaœcie kilometrów i rozbudujemy
oczyszczalniê w Œwieradowie.

Du¿ym osi¹gniêciem, które spowodowa³o, ¿e nie musimy
namawiaæ nikogo do przy³¹czania siê do sieci sanitarnej, by³o
wprowadzenie op³aty przy³¹czeniowej dla mieszkañca za je-
dyne 150 z³ od przy³¹cza, bez wzglêdu na poniesione koszty
inwestycji. To spowodowa³o, ¿e teraz mamy kolejkê chêt-
nych do przy³¹czania siê do sieci. W 2016 roku wykonaliœmy
kilkanaœcie nowych przy³¹czy do sieci sanitarnej za kilkaset
tysiêcy z³otych, a mieszkañcy p³acili tylko 150 z³ op³aty przy-
³¹czeniowej. Mamy równie¿ promocyjn¹ ofertê dla tych, któ-
rzy maj¹ szamba. Wywozimy œcieki z szamb za 16 z³/m3 - to
kilkakrotnie taniej ni¿ w s¹siednich gminach, gdzie ceny siê-
gaj¹ nawet 45 z³/m3.

Kolejne dzia³ania to wniosek z³o¿ony do UE na termomo-
dernizacjê 9 budynków wspólnotowych. Niestety, po og³o-
szeniu wyników nasz wniosek zosta³ odrzucony. Z³o¿yliœmy
wspólnie z 22. wspólnotami mieszkaniowymi wniosek na re-
witalizacjê ich budynków. Czekamy na rozstrzygniêcia.
W zesz³ym miesi¹cu z³o¿yliœmy wniosek do funduszy unij-
nych na kwotê 1,7 mln z³ o wsparcie monta¿u instalacji foto-
woltaicznych na 50 budynkach w mieœcie (nabory chêtnych
trwaj¹). Równie¿ uruchomienie bezp³atnej komunikacji miej-
skiej przyczyni³o siê do zmniejszenia liczby aut je¿d¿¹cych co
dziennie po Œwieradowie.

Choæ tempo usuwania Ÿróde³ zanieczyszczeñ naszego œro-
dowiska jest dalekie od oczekiwañ, wa¿ne jest to, ¿e uda³o
nam siê zbudowaæ i uruchomiæ systemy finansowania walki
z nisk¹ emisj¹. Wydaje siê, ¿e wykonanie w ci¹gu roku kilkun-
stu przy³¹czy do sieci sanitarnej czy wymiana pieców b¹dŸ
likwidacja iluœ tam szamb rocznie, to niewiele. Ale przy kon-
sekwentym realizowaniu tych programów za 5 lat zsumuje siê

to w setki efektywych inwestycji w czyste œrodowisko. Nie-
stety obecnie nasz bud¿et staæ tylko na tyle. Wa¿ne, ¿e sku-
tecznie idziemy do przodu.

Wszystko wskazuje na to, ¿e w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego dla Dolnego Œl¹ska na lata 2014-2020
pozyskaliœmy œrodki na zakup trzech autobusów do naszej
komunikacji miejskiej: dwa 60-miejscowe i jeden 24-miejsco-
wy, wszystkie o wartoœci 1,9 mln z³. Nasz projekt bezp³atnej
komunikacji miejskiej dzia³a od 16 czerwca ub. roku. Zak³ada-
liœmy, ¿e w ci¹gu roku przewieziemy 24-miejscowym autobu-
sem oko³o 35 tys. pasa¿erów. Po pó³ roku dzia³ania przewieŸ-
liœmy ponad 50 tys.osób. A w lutym br. pobiliœmy rekord z 11
tysi¹cami pasa¿erów. Okazuje siê, ¿e nasz autobus jest zbyt
ma³y, aby sprostaæ potrzebom. Szczególnie w godzinach po-
po³udniowych nie wszyscy mog¹ z niego skorzystaæ, gdy¿
brakuje miejsc. Autobusy 60-miejscowe za³atwi¹ problem.

W listopadzie 2016 r. uruchomiliœmy weekendowe po³a-
czenie do czeskiego Nowego Miasta. Z miesi¹ca na miesi¹c
przybywa pasa¿erów po jednej i drugiej stronie granicy. Po-
dobnie jest z lini¹ do Szklarskiej Porêby. Niestety, tamtejszy
samorz¹d nie uruchomi w tym roku swojej komunikacji miej-
skiej. Szkoda, bo ewidentnie brakuje trzeciego kursu oko³o
godziny 1400.

W zesz³ym tygodniu napisa³y do nas Koleje Regionalne
PKP z propozycj¹, aby nasz autobus miejski, który doje¿d¿a
do dworca PKP w Szklarskiej, po³¹czyæ z poci¹giem „Kamieñ-
czyk” (Poznañ - Zielona Góra - Wroc³aw - Jelenia Góra - Szklar-
ska Porêba). Prezes kolei zwróci³ siê z proœb¹, aby nasz auto-
bus w sobotê i niedzielê przyje¿d¿a³ do Szklarskiej oko³o godz.
1235. Dziêki temu uda siê przywieŸæ i zabraæ pasa¿erów z po-
ci¹gu. W³aœnie o to nam chodzi³o, aby autobus by³ przed³u-
¿eniem komunikacji kolejowej po stronie polskiej i czeskiej.
Oczywiœcie, za kilka tygodni bêdziemy modyfikowaæ rozk³ad
jazdy i na pewno uwzglêdnimy uwagi KR PKP.

Równie¿ reforma edukacji bêdzie mia³a wp³yw na nasz¹
komunikacjê. Od wrzeœnia likwidujemy gimnazjum i pozostaj¹
dwie szko³y podstawowe w Œwieradowie i Czerniawie. Ko-
nieczne bêdzie zorganizowanie komunikacji miejskiej tak, aby
dzieci z naszego miasta mog³y dojechaæ na godzinê 8 do szkó³.
Spor¹ grupê pasa¿erów stanowi m³odzie¿ szkolna, która czê-
sto korzysta z bezp³atnych po³¹czeñ miêdzy Œwieradowem,
Czerniaw¹ i Pobiedn¹.

Uwa¿am, ¿e wci¹¿ brakuje nam po³¹czenia bezp³atn¹ ko-
munikacj¹ miejsk¹ z Mirskiem. Jeœli uda nam siê zakupiæ przed
wakacjami nowy tabor, powinniœmy wyst¹piæ do samorz¹du
Mirska z propozycj¹ uruchomienia testowych wakacyjnych
po³¹czeñ miêdzy miastami. Przy za³o¿eniu, ¿e dziennie w ka¿d¹
stronê bêdzie 10 autobusów i bêdziemy jeŸdziæ przez 60 dni
wakacji, koszt wyniesie ok. 36 tys. z³. Gdyby gminy podzieli³y
siê nim po po³owie, jest to wydatek do udŸwigniêcia.

Jestem przekonany ¿e po³¹czenie Mirsk-Œwieradów od-
niesie sukces, poniewa¿ w obie strony mamy po co jechaæ.
Do Œwieradowa przede wszystkim do pracy (i w kieszeni zo-
stanie kilkaset z³otych), do Mirska na targ i sklepów, których
u nas nie ma. Równie¿ istotny bêdzie ruch turystyczny. Tu-
ryœci, którzy nocuj¹ w Œwieradowie, lubi¹ zwiedzaæ okolice.
Bezp³atny autobus do Mirska to ciekawy pomys³ na spêdze-

nie kilku godzin w okolicy Œwieradowa. Uruchomienie komu-
nikacji miejskiej miêdzy naszymi miastami bardzo mocno wp³y-
nie na rynek pracy, a szczególnie na zwiêkszenie dostêpnoœci
do miejsc pracy.

Kilka dni temu rozmawia³em ze Starost¹ Nowego Miasta,
Pavlem Smutnym, który przepyta³ przedsiêbiorców z miej-
skiego rynku, czy odczuwaj¹ w obrotach uruchomienie po³¹-
czenia autobusowego ze Œwieradowem. Z odpowiedzi jedno-
znacznie wynika, ¿e tak. Podobnie by³oby w przypadku po³¹-
czenia z Mirskiem. Ale do tego potrzebna jest zgoda samorz¹-
dów. Niestety, nie ma jednomyœlnoœci co do sensu rozbudo-
wy tej komunikacji. Równie¿ wœród naszych radnych s¹ g³o-
sy, ¿e wozimy obcych, albo co nas obchodz¹ mieszkañcy
s¹siednich gmin. S¹dzê, ¿e to s¹ nieuzasadnione opinie.
Przede wszystkim wprowadzaj¹c w ¿ycie bezp³atn¹ komuni-
kacjê miejsk¹ za³atwiamy problemy naszego miasta. Wspó³-
praca w tym zakresie z s¹siednimi gminami, równie¿ czeskimi,
tylko wzmacnia to przedsiêwziêcie. Gdyby nie mieszkañcy
oœciennych gmin, którzy pracuj¹ w Œwieradowie, nasi przed-
siêbiorcy, podatnicy lokalni, mieliby powa¿ne problemy z pro-
wadzeniem swoich dzia³alnoœci gospodarczych.

Bezp³atna komunikacja miejska, np. z Pobiedn¹, daje mo¿-
liwoœæ znalezienia pracy tym, którzy nie maj¹ auta albo s¹
gotowi pracowaæ tylko dorywczo czy sezonowo. Po³¹cznie
autobusowe do Mirska da szansê kolejnym kilkudziesiêciu
osobom na znalezienie pracy w Œwieradowie. Stopa bezrobo-
cia u naszego s¹siada przekracza 12 proc., gdy u nas jest kilka
razy mniejsza. Warto wspólnie rozwi¹zywaæ problem bezro-
bocia nie tylko w Œwieradowie, ale równie¿ w najbli¿szym
s¹siedztwie.

Mieszkañców naszych gmin ³¹czy rynek pracy, wpólna
polityka rozwoju turystyki i wzmacniania dzia³alnoœci gospo-
darczej. W Œwieradowie w najbli¿szych 10 latach przybêdzie
ponad tysi¹c nowych miejsc pracy, które s¹ równie¿ dla miesz-
kañców Mirska. S¹dzê, ¿e pomimo tego, i¿ w wielu kwestiach
mamy ró¿ne zdanie, dobro naszych mieszkañców i przedsiê-
biorców jest naszym wspólnym interesem.

Bezp³atna komunikacja miejska do pracy, sklepu, apteki,
lekarza, szko³y, atrakcji turystycznej sprawdzi³a siê, a nawet
przeros³a nasze oczekiwania, bo wszystko wskazuje na to, ¿e
w 2017 roku 24-miejscowym autobusem w 4,5 tysiêcznym
Œwieradowie przewieziemy prawie 100 tys. pasa¿erów! Spró-
bujemy nawi¹zaæ wspó³pracê z gmin¹ Mirsk w celu urucho-
mienia bezp³atnego po³¹czenia miêdzy naszymi miastami, tym
bardziej, ¿e wspólnie zabiegamy o uruchomienie po³¹czenia
kolejowego miêdzy naszymi miastami. A tymczasem wpólny
autobus skutecznie móg³by zast¹piæ po³¹czenie szynowe.
Równie¿ z po³¹czenia bez-
p³atnym autobusem miêdzy
Mirskiem i Œwieradowem sko-
rzystaliby mieszkañcy Or³o-
wic, Krobicy, Kamienia, Gie-
bu³towa i Mroczkowic. Mam
nadziejê, ¿e siê dogadamy.

Taki w³aœnie 60-miejscowy (26 siedz¹cych) autobus marki
KARSAN ATAK mo¿e zasiliæ nasz¹ komunikacjê miejsk¹; to
jeden z wielu modeli sprawdzanych przez gminê.



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).
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Harmonogram odbioru odpadów
marzec/kwiecieñ 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)

CzyszczenieCzyszczenieCzyszczenieCzyszczenieCzyszczenie
z azbestuz azbestuz azbestuz azbestuz azbestu

Dokoñczenie na str. 7  

Co to jest azbest?
Mianem azbestu okreœla siê grupê mine-

ra³ów o strukturze w³óknistej, które chemicz-
nie s¹ uwodnionymi krzemianami metali, któ-
re charakteryzuj¹ siê wysok¹ wytrzyma³oœci¹,
elastycznoœci¹, sprê¿ystoœci¹, odpornoœci¹
na dzia³anie czynników chemicznych i biolo-
gicznych, niskim przewodnictwem cieplnym
i elektrycznym, mrozoodpornoœci¹ i  przede
wszystkim du¿¹ odpornoœci¹ na dzia³ania
wysokich temperatur i niepalnoœci¹.

Cechy te sprawi³y, ¿e azbest od lat by³
wykorzystywany przez cz³owieka  w wielu
technologiach (g³ównie budownictwo, ener-
getyka, transport, przemys³ chemiczny, hut-
nictwo, metalurgia i przemys³ ceramiczny).

Dlaczego azbest jest szkodliwy?
Py³ azbestowy jest na tyle drobny, ¿e mi-

mowolnie wci¹gamy go z powietrzem do p³uc.
Pojedyncze w³ókna maj¹ formê mikroigie³ek,
które wbijaj¹ siê w œcianki pêcherzyków p³uc-

nych powoduj¹c ich sta³e, mecha-
niczne podra¿nienie. Organizm
broni¹c siê, otacza zranione miej-
sce w³óknist¹ tkank¹, która mo¿e
przeobraziæ siê w nowotwór. D³u-
gotrwa³e wdychanie azbestu po-
woduje te¿ pylicê p³uc (azbesto-
zê), powoduje wystêpowanie ran
i stanów zapalnych, mog¹cych
byæ powodem zaburzeñ oddycha-
nia.

Ze wzglêdu na szkodliwoœæ
wyrobów azbestowych dla zdro-
wia ich produkcja zakazana zosta-
³a w Polsce ustaw¹ z 19 czerwca
1997 r. o zakazie stosowania wy-
robów zawieraj¹cych azbest,
zgodnie z któr¹ do 28 wrzeœnia
1998 r. zakoñczono produkcjê p³yt
azbestowo-cementowych, zaœ od
28 marca 1999 obowi¹zuje zakaz
obrotu azbestem i wyrobami go
zawieraj¹cymi. W krajach Unii Eu-
ropejskiej zakaz wydobycia azbe-
stu oraz produkcji i przetwarzania
wyrobów zawieraj¹cych azbest
wprowadzi³a Dyrektywa 2003/18/
WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z 27 marca 2003 r., zaœ ca³-
kowity zakaz stosowania azbestu
wprowadzony zosta³ 1 stycznia
2005 r. (Dyrektywa 1999/77/WE).

Jak bezpiecznie
zdemontowaæ pokrycie
dachowe wykonane
z materia³ów
zawieraj¹cych azbest?
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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:

15 marca - w sprawie wyzna-
czenia do sprzeda¿y wymienio-
nych ni¿ej nieruchomoœci w try-
bie bezprzetargowym na popra-
wê zagospodarowania nieru-
chomoœci przyleg³ych:

- nieruchomoœæ gruntowa nie-
zabudowana stanowi¹ca dzia³-
kê
 nr 12, am. 1, obr II,
pow. 109 m2, po³o¿ona przy

ul. Sanatoryjnej;
- nieruchomoœæ gruntowa nie-

zabudowana stanowi¹ca dzia³-
kê
 nr 8/5, am. 1, obr II, pow.

  Ci¹g dalszy ze str. 6

UM wykazujeUM wykazujeUM wykazujeUM wykazujeUM wykazuje

21 lutego gmina og³osi³a prze-
targ na Wykonanie remontów na-
wierzchni bitumicznych z frezowa-
niem na drogach gminnych.

8 marca dokonano otwarcia ne-
des³anych ofert od firm: US£UGI
REMONTOWO-BUDOWLANE
I TRANSPORT Józef Michalik z Ko-
œcielników Dolnych (104.550 z³ Œwie-
radów i 52.275 z³ Czerniawa); FIR-
MA HANDLOWO-US£UGOWA
PRO-INWEST ZBIGNIEW ̄ UREK
z Lubomierza (73.800 z³ i 36.900 z³):
ZAK£AD BUDOWY DRÓG I MO-
STÓW ANBUD Anna Twardochleb
ze Lwówka (72.570 z³ i 36.285 z³).

I w³aœnie lwóweckiej firmie zo-
stan¹ powierzone oba zadania, z
którym powinna siê uporaæ  do koñ-
ca maja. W tym czasie u³o¿y masê
mineralno-asfaltow¹ drobnoziar-
nist¹ na powierzchni ok. 1.000 m2

w Œwieradowie i ok. 500 m2 w Czer-
niawie.

24 lutego dokonano twarcia
ofert, jakie nap³ynê³y po og³osze-
niu przetargu na  Pe³nienie nadzo-
ru inwestorskiego przy zadaniu
inwestycyjnym pn. „Budowa nowej
siedziby Przedszkola Miejskiego
w Œwieradowie-Zdroju”.

Do nadzoru nad budynkiem ak-
ces zg³osi³y firmy: JOLBUD JO-
LANTA RYSZKIEWICZ z Wa³brzy-
cha (55.000 z³), S³awomir P³okita
Przedsiêbiorstwo Handlowo-Us³u-
gowe z Taczowskiej Woli (53.000 z³;
zg³osi³ siê te¿ do pozosta³ych nad-
zorów: nad robotami sanitarnymi,
elektrycznymi i teletechnicznymi
oraz nad zagospodarowaniem tere-
nu - ka¿dy nadzór po 15.000 z³): Pra-
cownia Projektowa ATA Soczyñski
Miros³aw z Lubania (51.660 z³; po-
nadto roboty sanitarne i elektrycz-
ne - po 24.600 z³ oraz zagospodaro-
wanie terenu za 6.393 z³); F.B.H.U.
AMB Arkadiusz Marcinkowsk ze
Œwieradowa (31.980 z³; ponadto do
zagospodarowania terenu za 11.070
z³); INGENIA-CONSULT Konrad
Szymanowski ze Szczecina (45.000

Szanowni Pañstwo,
z przyjemnoœci¹ informujemy, ¿e w Urzêdzie Miasta w Œwie-

radowie-Zdroju, w Referacie ds. Promocji Gminy, Turystyki Kul-
tury i Sportu, czekaj¹ na Pañstwa promocyjne 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.

z³); Us³ugi Architektoniczno-In¿y-
nierskie Jan Wêglewski z Legnicy
(76.260 z³; ponadto roboty sanitar-
ne za 25.461 z³, elektryczne za 10.701
z³ i zagospodarowanie za 10.086 z³);
Pracownia Projektowo-In¿ynierska
AP-PROJEKT Przemys³aw Baszak
z Lubania (69.495 z³); F.H.U. IN-
WEST-ART S³awomir Nowakowski
z Mi³kowa (36.600 z³; ponadto ro-
boty sanitarne za 13.400 z³).

Do 15 marca zainteresowane
firmy mog¹ sk³adaæ oferty odpowia-
daj¹ce warunkom og³oszonego
7 marca przetargu na „Budowê przy-
³¹czy do urz¹dzeñ kanalizacyjnych
nieruchomoœci w Œwieradowie-
Zdroju” oraz na „Budowê przy³¹-
czy do urz¹dzeñ wodoci¹gowych
nieruchomoœci w Œwieradowie-
Zdroju”.

Firmy, z którymi gmina podpi-
sze umowy, na wykonanie powy¿-
szych zadañ, bêd¹ mia³y czas do
koñca listopada br.

6 marca dokonano otwarcia
ofert, jakie nap³ynê³y po og³osze-
niu przetargu na zadanie pod nazw¹
„Budowa nowej siedziby Przed-
szkola Miejskiego w Œwieradowie-
Zdroju”.

Na wzniesienie budynku ofertê
z³o¿y³a tylko firma Pre-Fabrykat Sp.
z o.o. z Mi³kowa  - 6.605.100 z³  (gmi-
na zamierza przeznaczyæ na ten cel
5.306.280 z³). Ta sama firma, równie¿
jako jedyna, zg³osi³a równie¿ akces
na roboty sanitarne - za 1.838.850 z³
(gmina ma na to 1.660.680 z³), na
roboty elektryczne i teletechniczne
- za 1.445.250 z³) (gmina - 682.920
z³), oraz na zagospodarowanie te-
renu - za 878.220 z³ (gmina 750.120
z³). Roboty elektryczne chce jesz-
cze wykonywaæ  P.H.U. VOLTA SC
Andrzej Kamyszek, Wojciech Cha-
daj ze Szklarskiej Porêby (1.303.800
z³), a do zagospodarowania zg³osi-
³o siê Przedsiêbiorstwo Robót In-
¿ynieryjnych HEMAX H. Wasilew-
ski z Mirska (546,500 z³).

 (opr. aka)

Demonta¿ p³yt eternitowych,
jak i wszelkich innych elementów,
w których znajduje siê azbest (na-
wet jeœli tylko podejrzewamy jego
obecnoœæ), trzeba powierzyæ spe-
cjalistycznym firmom  legitymuj¹-
cym siê w³aœciwymi pozwoleniami,
certyfikatami i referencjami w zakre-
sie prac demonta¿owych.

Rozbiórkê przeprowadza siê
rêcznie. Pracownicy, ubrani w spe-
cjalne kombinezony i maski prze-
ciwpy³owe, usuwaj¹ eternit p³yta po

W Œwieradowie jednym z najbardziej rzucaj¹cych siê w oczy azbestowych dachów mo¿e siê „poszczyciæ” kom-
pleks gara¿y na os. Korczaka. Trochê szkoda, ¿e nie dokonano zdjêcia falistego eternitu podczas termomoderni-
zacji budynków mieszkalnych, gdy przy okazji zdjêto profesjonalnie azbestowe os³ony œcian. Za nami 8 lat
programu usuwania tego szkodliwego materia³u, przed nami - 16. Czy to wystarczy, by wyeliminowaæ go z naszej
przestrzeni? W przypadku gara¿y na wymianê poszycia dachowego musz¹ siê jednoczeœnie zgodziæ wszyscy ich
w³aœciciele, w przeciwnym razie ca³a akcja nie bêdzie mia³a wiêkszego sensu.

p³ycie. Elementów nie mo¿na zrzu-
caæ z wysokoœci czy ³amaæ na drob-
niejsze kawa³ki, poniewa¿ wywo³u-
je to pylenie azbestu. Aby je zmniej-
szyæ poszczególne fragmenty da-
chu, dodatkowo zwil¿a siê wod¹.
Odpady od razu wêdruj¹ do worka
z grubej folii (przynajmniej 0,2 mm).
Podczas prac plac budowy powi-
nien byæ oznakowany taœmami
z ostrze¿eniem UWAGA, ZAGRO-
¯ENIE AZBESTEM.

Gmina bezp³atnie odbierze

zdemontowane materia³y
zawieraj¹ce azbest!

Wszyscy mieszkañcy posiada-
j¹cy zdemontowane pokrycia da-
chowe zawieraj¹ce azbest mog¹
sk³adaæ do Urzêdu Miasta wnioski
o ich wywóz i utylizacjê.

Wiêcej informacji mo¿na uzy-
skaæ w Referacie Gospodarki Miej-
skiej, Inwestycji i Ochrony Œrodo-
wiska UM, pok. 22, tel. 75 78 16 343.

W 2016 r. gmina i przekaza³a do
utylizacji 13,9 ton wyrobów zawie-
raj¹cych azbest.  (KJM)

SKI&SUN informuje, ¿e ko-
lej gondolowa kursuje narciarsko
i turystycznie do 19 marca
w³¹cznie.

Nastêpnie kolej bêdzie kur-
sowa³a narciarsko (przy sprzy-
jaj¹cych warunkach œniegowych)
oraz turystycznie w weekendy:

25-26 marca (900–1600)
oraz
1-2 kwietnia (900–1600)
Od 15 kwietnia zapraszamy

na sezon letni, kolej bêdzie kur-
sowa³a w godzinach 900–1600.

A na gondoli...

Ponad 30 pañ postanowi³o
spêdziæ Dzieñ Kobiet
w Izerskiej £¹ce. Sta³o siê
tak za spraw¹ filmu opowia-
daj¹cego o wyj¹tkowej bry-
tyjskiej singielce. W kome-
dii przewa¿a³ œwietny hu-
mor i sytuacje, które pew-
nie ogl¹daj¹cym wyda³y siê
bliskie. Dziêki temu panie
wysz³y uœmiechniête i po-
zytywnie nastawione, w³a-
œnie tego chcieliœmy!
Drogie panie, wszystkiego
dobrego ka¿dego dnia, nie
tylko 8 marca!

Monika Chwaszcz

Pozosta³e informacje z Izerskiej
£¹ki na stronie 12.

Dzieñ Kobiet ze s³ynn¹ singielk¹

174 m2, po³o¿ona w rejonie ul.
Sanatoryjnej.

15 marca - w sprawie prze-
znaczenia do wydzier¿awienia
w drodze bezprzetargowej nie-
ruchomoœci niezabudowanych
przy ul. Rolniczej, oznaczo-
nych geodezyjnie jako dzia³ki
 nr 1/11, am. 5, obr III,
o pow. 0,2090 ha;
 nr 1/12, am. 5, obr III,
o pow. 0,1788 ha;
 nr 1/13, am. 5, obr III,
o pow. 0,3551 ha
 - z przeznaczeniem na cele

rolne.
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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 19. spo-
tkanie Izerskiego Klubu
Miêdzypokoleniowego,
które rozpocznie siê
w czwartek - 30 marca
o godz. 1600.

Tematem wyk³adu bêd¹
ciastka, ciasteczka, pier-
niczki - Z MI£OŒCI DO
S£ODKOŒCI, czyli  wpro-
wadzenie do cyklu s³od-
kich spotkañ”, a poprowa-
dzi go Izabela Janiak. Za-
praszamy!

Ojczyzna - kiedy myœlê - wówczas wyra¿am siebie i zakorzeniam,
Mówi mi o tym serce, jakby ukryta granica, która ze mnie przebiega ku innym,

aby wszystkich ogarniaæ w przesz³oœæ dawniejsz¹ ni¿ ka¿dy z nas:
z niej siê wy³aniam...gdy myœlê Ojczyzna - by zamkn¹æ j¹ w sobie jak skarb.

Pytam wci¹¿, jak go pomno¿yæ, jak poszerzyæ tê przestrzeñ, któr¹ wype³nia [...]
... S³aby jest lud, jeœli godzi siê ze swoj¹ klêsk¹, gdy zapomina, ¿e zosta³

pos³any, by czuwaæ, a¿ przyjdzie jego godzina. Godziny wci¹¿ powracaj¹
na wielkiej tarczy historii. Oto liturgia dziejów [...]

... Ucz¹c siê nowej nadziei, idziemy przez ten czas ku ziemi nowej. I wznosimy
ciebie, ziemio dawna, jak owoc mi³oœci pokoleñ, która przeros³a nienawiœæ.'

Karol Wojty³a, 1974

Uwaga! Jeszcze do 9 kwietnia
do specjalnych skrzynek poczto-
wych znajduj¹cych siê naszej szko-
le mo¿na wrzucaæ kartki wielka-
nocne adresowane do Podopiecz-
nych Hospicjum dla Dzieci Dolne-
go Œl¹ska we Wroc³awiu. 

1. Namaluj lub napisz kartkê
z ¿yczeniami Wielkanocnymi (mo¿-
na te¿ napisaæ coœ od siebie) dla
ch³opca lub dziewczynki z Hospi-
cjum dla Dzieci. 

2. Zaadresuj: „List dla Dziew-
czynki” lub „List dla Ch³opca”.

3. Wrzuæ list do skrzynki z ha-
s³em „POCZTA z SERCA”.

4. Wasza korespondencja do-
trze do chorych dzieci przed œwiê-
tami. 

Zachêcamy do udzia³u w Akcji
pisania tradycyjnych kartek œwi¹-
tecznych.

Podopieczni z Hospicjum dla Dzieci
Dolnego Œl¹ska czekaj¹ na ¿yczenia

Jestem 43-letnim mieszkañ-Jestem 43-letnim mieszkañ-Jestem 43-letnim mieszkañ-Jestem 43-letnim mieszkañ-Jestem 43-letnim mieszkañ-
cem Œwieradowa-Zdroju; przyje-cem Œwieradowa-Zdroju; przyje-cem Œwieradowa-Zdroju; przyje-cem Œwieradowa-Zdroju; przyje-cem Œwieradowa-Zdroju; przyje-
cha³em tutaj  z Wroc³awia, prze-cha³em tutaj  z Wroc³awia, prze-cha³em tutaj  z Wroc³awia, prze-cha³em tutaj  z Wroc³awia, prze-cha³em tutaj  z Wroc³awia, prze-
bywam ju¿ 5 lat i ani trochê niebywam ju¿ 5 lat i ani trochê niebywam ju¿ 5 lat i ani trochê niebywam ju¿ 5 lat i ani trochê niebywam ju¿ 5 lat i ani trochê nie
têskniê za metropol i¹ .  Jestemtêskniê za metropol i¹ .  Jestemtêskniê za metropol i¹ .  Jestemtêskniê za metropol i¹ .  Jestemtêskniê za metropol i¹ .  Jestem
by³ym ¿o³nierzem zawodowym oby³ym ¿o³nierzem zawodowym oby³ym ¿o³nierzem zawodowym oby³ym ¿o³nierzem zawodowym oby³ym ¿o³nierzem zawodowym o
ró¿nych specjalnoœciach, od ar-ró¿nych specjalnoœciach, od ar-ró¿nych specjalnoœciach, od ar-ró¿nych specjalnoœciach, od ar-ró¿nych specjalnoœciach, od ar-
ty ler i i  poprzez si ³y  specjalne,ty ler i i  poprzez si ³y  specjalne,ty ler i i  poprzez si ³y  specjalne,ty ler i i  poprzez si ³y  specjalne,ty ler i i  poprzez si ³y  specjalne,
skoñczywszy na ³¹cznoœci. Obec-skoñczywszy na ³¹cznoœci. Obec-skoñczywszy na ³¹cznoœci. Obec-skoñczywszy na ³¹cznoœci. Obec-skoñczywszy na ³¹cznoœci. Obec-
nie wojskowy emeryt .nie wojskowy emeryt .nie wojskowy emeryt .nie wojskowy emeryt .nie wojskowy emeryt .

Najwiêksz¹ moj¹ pasj¹ to film i mu-
zyka (jestem po szkole muzycznej 1. stop-
nia); od ponad 20 lat dzia³am w bran¿y
disco polo, a dwa lata temu wygra³em
casting w Radiu Plus i po dzieñ dzisiej-
szy mo¿na niemal codziennie us³yszeæ
moje nagrania, zw³aszcza utwór „Kochaj
mnie”, do którego na wroc³awskich per-
golach i Ostrowie Tumskim nakrêci³em
teledysk wraz z moj¹ partnerk¹ Wiolett¹
Magud¹. Teledysk jest emitowany w kil-
ku muzycznych stacjach telewizyjnych,
zespó³ nadal dzia³a, nazywa siê Thomas
Dance, gra na imprezach plenerowych
okolicznoœciowych, a od pewnego czasu
zajmuje pierwsze miejsca na liœcie prze-
bojów tego radia.

Od lat zajmujê siê te¿ produkcj¹ fil-
mów reporta¿y czy te¿ filmów okazjonal-
nych; w swoim prywatnym studiu posia-

portalu, który stworzy³em -
www.24swieradow.pl
Ten ostatni pomys³ dzia³a bardzo

krótko, a ju¿ zaczynam mieæ pe³ne rêce
roboty dziennikarskiej. Pomys³ów mam
zawsze pe³n¹ g³owê, ¿e wspomnê tylko o
rozwiniêciu regionalnej telewizji, która
emitowa³aby pe³ne 24-godzinne ramów-
ki, nie tylko za poœrednictwem internetu,
ale i naziemnego sygna³u DVBT, jednak
to plany bardzo kosztowne, wymagaj¹ce
nie tylko du¿ych nak³adów finansowych,
ale i sprzêtowych.

Mam tylko nadziejê, ¿e te plany uda
mi siê zrealizowaæ. Obecnie kilkugodzin-
ne transmisje s¹ emitowane jedynie na
kanale Facebooka i s¹ traktowane jako
testowe, o charakterze informacyjnym.

Wszystkich mieszkañców naszego
miasta bardzo prosimy o przesy³anie te-
matów i zdjêæ na nasz adres kon-kon-kon-kon-kon-
takttakttakttakttakt@24swieradow.pl24swieradow.pl24swieradow.pl24swieradow.pl24swieradow.pl lub bezpoœred-
nio na Facebooka - Telewizja Œwieradów-
Zdrój.

Zapraszam do wspó³pracy instytu-
cje, hotele, restauracje - niech ka¿da in-
formacja trafi do wszystkich, to przecie¿
nasz portal...

TTTTTomasz S³owiñski,omasz S³owiñski,omasz S³owiñski,omasz S³owiñski,omasz S³owiñski,
tel. 664 408 079tel. 664 408 079tel. 664 408 079tel. 664 408 079tel. 664 408 079

To nasz portal!

dam sprzêt gotowy do zreali-
zowania niemal ka¿dej ma³ej
produkcji filmowej, zaœ studio
nagrañ gotowe jest do pracy
przy produkcjach dŸwiêkowych.

Pomys³ na stworzenie Te-
lewizji Œwieradów-Zdrój zrodzi³
siê jakieœ pó³ roku temu, gdy
postanowi³em w porozumieniu
z Urzêdem Miasta rozpocz¹æ
prace nad owym projektem.
Jak siê okaza³o, cieszy siê to
niema³ym powodzeniem, a na-
sze produkcje czy relacje z ¿ycia
miasta mo¿na ogl¹daæ na ka-
nale YouTube Telewizja Œwie-
radów-Zdrój oraz na Facebo-
oku, ostatnio te¿ na nowym



Majowa rocznica gimnazjalna

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

Zestawienie wydatków robót w lokalachZestawienie wydatków robót w lokalachZestawienie wydatków robót w lokalachZestawienie wydatków robót w lokalachZestawienie wydatków robót w lokalach
i budynkach mieszkalnych w 2016 rokui budynkach mieszkalnych w 2016 rokui budynkach mieszkalnych w 2016 rokui budynkach mieszkalnych w 2016 rokui budynkach mieszkalnych w 2016 roku

Leœna 13
Pi³sudskiego 1/6
Lipowa 1/2
Lipowa 1/2
Cmentarna 1/2
Grunwaldzka 2/6
Sanatoryjna 1
G³ówna 11/6
Kolejowa 3/1
Ratow.Górskich 3/1
Willowa 7/3
Myœliwska 5/1
Dworcowa 1
Sanatoryjna 1
11 Listopada 25

Zdrojowa 10/8
Batorego 3
Batorego 3

Mickiewicza 2/8
Batorego 3/1
Batorego 3/9
Cmentarna 1/2

U L I C A R O D Z A J  I  Z A K R E S  R O B Ó T ZŁ

Zabezpieczenie pokrycia dachowego budynku mieszkalnego
Budowa komina stalowego
Remont po po¿arze lokalu mieszkalnego
Czêœciowa wymiana instalacji elektrycznej po po¿arze
Remont pieca kaflowego po po¿arze
Wymiana instalacji elektrycznej
Czêœciowa wymiana drewnianej pod³ogi
Wymiana instalacji elektrycznej
Wymiana 2 szt.  stolarki okiennej
Wymiana 4 szt.  stolarki okiennej
Wykonanie nowej drewnianej stolarki okiennej na werandzie
Wymiana 2 szt.  stolarki okiennej
Wykonanie prac zabezpieczaj¹cych pokrycia dachu
Wykonanie prac zabezpieczaj¹cych pokrycia dachu
Wykonanie nowej korytarzowej inst. elektrycznej wraz
z wymian¹ g³ównego zasilania budynku
Wymiana 1 szt. stolarki okiennej
Remont g³owicy kominowej + czyszczenie rynien w budynku
Naprawa stolarki okiennej i drzwiowej
oraz uzupe³nienie oszklenia w budynku
Remont lokalu mieszkalnego
Naprawa uszkodzonego stropu pod ³azienk¹
Remont lokalu mieszkalnego
Naprawa uszkodzeñ w lokalu komunalnym
Inne prace remontowe o wartoœci do 1.000 z³
Wp³aty na fundusz remontowy dla wspólnot mieszkaniowych
Zakup materia³ów budowlanych do bie¿¹cych napraw
i remontów lokali komunalnych

  2,400
7.800
2.820
1.000
1.884
2.700
1.100
1.620
1.300
3.630
4.950
1.550
1.550
1.750

4.370
1.370
1.100

2.480
10.400

2.060
6.500
1.400

12.000
59.700

12.800

W wykazie ujêto zadania remontowe o wartoœci kosztorysowej powy¿ej
1.000 z³, a tak¿e inne prace remontowe i wp³aty w formie zaliczek na wyod-
rêbnione fundusze remontowe na rzecz wspólnot mieszkaniowych, w któ-
rych Gmina Miejska Œwieradów-Zdrój posiada udzia³y (ma tam swoje lokale
mieszkaniowe). Podano tak¿e ogóln¹ wartoœæ zakupu materia³ów budowla-
nych, zu¿ytych i wbudowanych do
prac remontowych.

Nie ujêto w wykazie wp³aconych
zaliczek na koszty zarz¹dzania nie-
ruchomoœci¹ wspóln¹ z udzia³em
gminnych lokali (42.233 z³) czy te¿
kosztów zwi¹zanych z bie¿¹c¹ eks-
ploatacj¹ budynków komunalnych
(pogotowie elektryczne, wodne, sa-
nitarne i obs³uga kot³owni gazowych
i us³ugi kominiarskie – 40.776 z³). WR
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Siatkarze maj¹ do dyspozy-
cji salê w poniedzia³ki od
godz. 1900.
Si³ownia (na zdjêciu tak wy-
gl¹da po remoncie i dopo-
sa¿eniu) i fitness zapraszaj¹
od poniedzia³ku do pi¹tku
w godz. 1500-1930 .
Zajêcia na prawo jazdy szko-
³y LIDER odbywaj¹ siê we-
dle potrzeb.
Szko³a tañca zaprasza we
wtorki i czwartki od godz.
1600 do 1700. (aka)

PODSUMOWANIE FERYJNEJ AKCJI DLA DZIECIPODSUMOWANIE FERYJNEJ AKCJI DLA DZIECIPODSUMOWANIE FERYJNEJ AKCJI DLA DZIECIPODSUMOWANIE FERYJNEJ AKCJI DLA DZIECIPODSUMOWANIE FERYJNEJ AKCJI DLA DZIECI
„Œwieradów-Zdrój - DZIECIOM” - 13-26 lutego br„Œwieradów-Zdrój - DZIECIOM” - 13-26 lutego br„Œwieradów-Zdrój - DZIECIOM” - 13-26 lutego br„Œwieradów-Zdrój - DZIECIOM” - 13-26 lutego br„Œwieradów-Zdrój - DZIECIOM” - 13-26 lutego br.....

Iloœæ dzieci uprawnionych do skorzystania z akcji (stan na 10.02.2017 r.):
- SP nr 2 - 90 (SP - 78, przedszkole - 12);
- MZS -  491 (SP - 214, gimnazjum - 149, przedszkole - 128)
RAZEM DZIECI UPRAWNIONYCH DO SKORZYSTANIA Z AKCJI:
581 + szko³y ponadgimnazjalne + studenci.

CENY US£UG:

- Kolej gondolowa jazdy nocne - 39,90 z³
- Aquapark - 10 z³

- Pizza + napój - 12 z³
- Pizza (kolej gondolowa) – 10 z³

Koszt ca³ej akcji:  7.369,70 z³

W maju przypada dziesi¹ta rocznica nadania imienia Ratowni-
ków Górskich Gimnazjum w Œwieradowie-Zdroju. Oficjalne ob-
chody odbêd¹ siê 12 maja, a ju¿ nastêpnego dnia zapraszamy na
Festyn Rodzinny pod has³em „Bezpiecznie, zdrowo i na sporto-
wo”.

Osoby, które chc¹ w³¹czyæ siê w organizacjê rocznicowych
obchodów, maj¹ zdjêcia, filmy upamiêtniaj¹ce jubileusz, wspo-
mnienia w³asne b¹dŸ swoich dzieci lub wnuków, zapraszamy do
wspó³pracy!

Uwaga! Liczby w poni¿szej tabelce umieszczone w nawiasach oznaczaj¹ iloœci wyda-
nych i zrealizowanych voucherów podczas ubieg³orocznych ferii zimowych.

 UWAGA, PRZEDSIÊBIORCY!
20 kwietnia o godz. 1600 (czwartek) - spotkanie autorskie z Agat¹

Ko³akowsk¹ – pisark¹ powieœci obyczajowych, takich jak „Niechciana
prawda”, „Patrycja”, „Kolejny rozdzia³”, „Igraszki z losem” czy „We dnie
i w nocy”.

20–25 kwietnia - „Drugie ¿ycie ksi¹¿ki”, cykliczna akcja Izerki: ksi¹¿-
ki z okolicznoœciow¹ piecz¹tk¹ i ró¿an¹ zak³adk¹ znajduj¹ nowego w³a-
œciciela.

20–25 kwietnia - kiermasz u¿ywanej ksi¹¿ki z ró¿¹.

Œwiêto Ksi¹¿ki z Ró¿¹

Do wyboru bêdzie bogata oferta ksi¹¿ek, m.in. krymina³y, romanse, biografie itp., a tak¿e literatura popularno-
naukowa, wycofana ze zbiorów Izerki, za jedyne 1 z³, do nabycia z piecz¹tk¹ okolicznoœciow¹ 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!

 Od 2011 roku posiadamy Centraln¹ Ewidencjê Dzia-
³alnoœci Gospodarczej. Jak poinformowa³ minister ds.
gospodarczych, w bazie znajduj¹ siê do dnia dzisiej-
szego niezweryfikowane jeszcze dzia³alnoœci, które
posiadaj¹ w swoich zapisach b³êdy polegaj¹ce m.in.
na  rozbie¿noœciach w adresach, brak okreœlenia oby-
watelstwa, dzia³alnoœci w miejscach dodatkowych
maj¹ wady w zapisie (teren ca³ego kraju, brak adre-
su, brak przypisanego PKD itp.).

Wobec powy¿szego uprzejmie informujmy, ¿e
przedsiêbiorcy, którzy od 2011 roku nie dokonywali
zmian w zapisach i nie sprawdzili, czy ich firma znaj-
duje siê w bazie CEIDG, proszeni s¹ o ich sprawdze-
nie i ewentualne dokonanie zmian.

Przypominam, ¿e wszelkie czynnoœci,
w tym rejestracja Dzia³alnoœci Gospo-
darczych w CEIDG, S¥ BEZP£ATNE!

Ponadto informujemy, ¿e przedsiêbiorcy, którzy po-
siadaj¹ licencjê na taxi, w chwili zawieszenia wyko-
nywania dzia³alnoœci taksówk¹, zobowi¹zani s¹ do
zwrócenia licencji organowi, który j¹ wyda³.

W przypadku zaniechania tej czynnoœci przedsiê-
biorcy nara¿eni s¹ na cofniêcie licencji.

Sprawy za³atwiamy w Referacie Spraw USC i SO:
pok. 1f, parter Urzêdu Miasta, tel 75 78 16 344.
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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 23
marca, zaœ kolejne 13 i 27
kwietnia

Lubiê to miasto, mimo jego wad i niedoskona³oœci!Lubiê to miasto, mimo jego wad i niedoskona³oœci!Lubiê to miasto, mimo jego wad i niedoskona³oœci!Lubiê to miasto, mimo jego wad i niedoskona³oœci!Lubiê to miasto, mimo jego wad i niedoskona³oœci!
Ryszard Nowak koñczy w tym roku 70 lat. W swym jak¿e bogatym ¿yciu zawodowym ima³ siê przeró¿nych zajêæ: jako cukiernik

z wykszta³cenia zaliczy³ rok sta¿u, przed wojskiem pracowa³ w Miejskiej S³u¿bie Drogowej na Dolnej 1, gdzie kierownikiem by³ Wojciech
Wolsza.  Pracowali tam przy produkcji prefabrykatów betonowych drogowych jego wujowie - Józef i Edward Adamczykowie. Razem z nimi
produkowa³  krawê¿niki, obrze¿a, p³ytki chodnikowe, trylinkê, rury betonowe na przepusty. Wiêkszoœæ tych  wyrobów betonowych by³a
wbudowywana w œwieradowskie ulice, reszta trafia³a do oœciennych miejscowoœci. Praca by³a dobrze p³atna , lecz bardzo ciê¿ka, wszystkie
czynnoœci wykonywane by³y rêcznie. Po wojsku trafi³  pod Czêstochowê i podj¹³ pracê w  PKS  Czêstochowa  jako ³adowacz – operator
³adowarki KV, nastêpnie konduktor  na liniach dalekobie¿nych do Krakowa i Wroc³awia. Po  œmierci ojca wróci³ do Œwieradowa wraz
z rodzin¹ i podj¹³ pracê w jeleniogórskim PKS, gdzie by³ konduktorem, dy¿urnym ruchu, starszym instruktorem w dziale przewozów
pasa¿erskich, kierownikiem dworca, kierownikiem zespo³u magazynów, zajmowa³ siê programowaniem komunikacji, zarz¹dza³ kas¹ kon-
duktorsk¹, a w Œwieradowie kolejno by³ konserwatorem i palaczem w „Poznaniance”, prowadzi³ dzia³alnoœæ ogólnobudowlan¹ i firmê
antykorozyjnego zabezpieczania aut. W 1995 roku zosta³ stra¿nikiem miejskim i z funkcji tej odszed³ w 2006 roku na emeryturê.

Z Ryszardem Nowakiem o grach i zabawach w dzieciñstwie i m³odoœci rozmawia Adam Karolczuk

Jesteœ œwieradowianinem
„nabytym”,  nie rodowitym?

Do Œwieradowa przyjechali-
œmy dok³adnie 11 listopada 1953
roku z podpoznañskiego Czerwo-
naka. Pierwsze wspomnienie sze-
œciolatka jest takie: jechaliœmy
wagonem towarowym z resztk¹
mienia przez dwa tygodnie. Pod
Bydgoszcz¹ nas odczepili od jed-
nego sk³adu, potem przyczepili do
innego i tak staliœmy dzieñ czy
dwa, zanim ruszyliœmy w dalsz¹
drogê. Ale muszê siê cofn¹æ w cza-
sie: gdy ojciec w 1946 roku wróci³
z niewoli, gdzie jako jeniec wojen-
ny pracowa³ w tartaku, chcia³ na-
dal byæ pracownikiem tartacznym,
wiêc zatrudni³ siê w pobliskim tar-
taku w Czerwonaku. Tyle ¿e strasz-
nie nêdznie w nim p³acili, wiêc siê
zatrudni³ w nieodleg³ym Bolecho-
wie w zak³adzie regeneracji opon,
w którym nabawi³ siê gumowej
pylicy. Wiêc go wys³ali na leczenie
do sanatorium w Cieplicach i gdy
tak sobie w wolnych chwilach
zwiedza³ okolicê, zobaczy³ tartak
w Sobieszowie i wyrazi³ natych-
miast chêæ podjêcia w nim pracy.
No i znów jakby nie mia³ szczêœcia,
bo nowych przyjmowali, ale skie-
rowali go do Œwieradowa, bo tam
podobno ci¹gle mieli wakaty. I rze-
czywiœcie, przyjêli go w tym tarta-
ku, bo fachowców brakowa³o
(i pracowa³ tam do emerytury),
przeszed³ siê po mieœcie, wybra³
pusty dom przy ul. Dolnej, porz¹d-
nie wygl¹daj¹cy i nadaj¹cy siê do
zamieszkania (w którym ja miesz-
kam do dziœ), zawiesi³  na nim kart-
kê, ¿e odt¹d nale¿y do Nowaka,
wróci³ do domu, spakowaliœmy

dobytek i za³adowaliœmy wszyst-
ko do wagonu, no i te 2 tygodnie
zawa¿y³y, bo w tym czasie niewi-
dzialna rêka rozszabrowa³a dom
doszczêtnie. W³aœciwie musieliœmy
w nim zaczynaæ ¿ycie od zera.
A pamiêtasz pierwsze wra¿enia
po przyjeŸdzie?

Przyjechaliœmy na rampê, by³o
ju¿ ciemno, w tych ciemnoœciach
znaleŸliœmy sklep PCH przy ówcze-
snej ul. 22 Lipca, miêdzy nadleœnic-
twem a rzeŸni¹ (potem by³o to Spo-
³em), kupiliœmy œwieczki, a w Pa-
gedzie (tak nazywano park kon-
ny) wynajêliœmy 2 wozy i 4 konie.
Wszystko to czeka³o na nas, bo za-
³atwi³ nam to wczeœniej kierownik
tartaku. Na wozy przenosiliœmy
dobytek z wagonów i do domu,
a tam szyby powybijane i tylko du¿y
piec poœrodku. W mieszkaniu nie
by³o energii elektrycznej - pali³y
siê dwie œwieczki. By³o bardzo zim-
no, mama pozas³ania³a okna ko-
cami i próbowa³a napaliæ w pie-
cu, który kopci³ siê jak diabli, a¿
do pod³ogi przywiera³em, ¿eby
dymu nie w¹chaæ. Ja kolebiê swo-
je dwie siostry, je¿d¿¹c wózkiem od
œciany do œciany, po pustym miesz-
kaniu (starsza mia³a rok i 10 mie-
siêcy, m³odsza pó³ roku). Gdy oj-
ciec przywióz³ z wagonu pierwsz¹
czêœæ mebli, mama poœcieli³a nam
na przywiezionej kanapie i nakar-
mieni usnêliœmy poprzykrywani
pierzynami. Przed zaœniêciem s³y-
sza³em jeszcze p³acz mamy i jak mó-
wi³a do ojca szlochaj¹c przez ³zy
„Gdzie ty nas przywioz³eœ na ten
koniec œwiata, jak my tu z dzieæmi
bêdziemy mieszkaæ?” - S³owa te
utkwi³y mi w pamiêci do dzisiaj.

Taki by³ mój pierwszy dzieñ w Œwieradowie-Zdroju.
Nazbiera³o siê tych dni wiele, bo z przerwami prawie
dwadzieœcia trzy i pó³ tysi¹ca, a ka¿dy obfitowa³ w ja-
kieœ zdarzenia. Jedne bardziej utkwi³y w pamiêci, inne
mniej, lecz stworzy³y historiê naszego miasteczka, które
pomimo wielu wad i niedoskona³oœci jednak lubiê.

Dwa dni potem ju¿ pada³ œnieg, a ja od razu na tê

Rok 1955, koñcówka I klasy. Ryszard Nowak siedzi w pierwszym rzêdzie jako czwarty z prawej. Za uczniami stoi ich wychowawczyni,
Maria Wiœniewska, która koñczy³a swój pierwszy rok pracy po Liceum Pedagogicznym w Lubomierzu. Do dziœ ¿yje w USA.
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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 tych bobslejach nie siedz¹ bohaterowie opowieœci, ale dok³adnie na takich zje¿d¿ali z Czeszki.

górkê, co do torów sz³a, na saneczki, i szu-
suj¹c poznawa³em kolegów, z którymi we
wrzeœniu 1954 razem poszliœmy do jednej
klasy w szkole przy ul. Górskiej.
Co to by³o za towarzystwo?

Oj, mieszane bardzo. Maria ¯y³a by³a
Francuzk¹, oni przyjechali jeszcze w latach
40. Popio³y te¿ z Francji, oj tych „Francu-
zów” by³o zreszt¹ zatrzêsienie: Marciniaki,
Olkowscy, £ukasiewicz, Choros, Macio³ow-
ski... Wielu po¿eni³o siê z Niemkami, np. Oty-
lia Sergiejczuk, Niemka, pozna³a Polaka
Jana Sergiejczuka, osadnika wojskowego,
i zosta³a po wojnie. A my, dzieci, gadaliœmy
naprzemiennie - s³owo po polsku, s³owo po
ukraiñsku, coœ po francusku i coœ po nie-
miecku. Potem szko³a nas wyrówna³a, wszel-
kie ró¿nice jêzykowe zosta³y zniwelowane.
Jak wtedy wygl¹da³o ¿ycie pozaszkolne?

Myœmy ju¿ w I klasie chodzili, jak to siê
mówi, po kolegach w ca³ym mieœcie, a z nimi
po lesie, po pustych domach, po bunkrach,
które wy³ania³y siê z ziemi, jak siê sz³o
w stronê ¯elaznego Mostu. Góry nam by³y
niestraszne, leŸliœmy na Bia³y Kamieñ, a na

Bocianim GnieŸdzie wdrapywaliœmy siê na
wie¿ê widokow¹, albo gdy pada³o – w nie-
zasypanej jeszcze piwnicy po restauracji pa-
liliœmy ognisko i piekliœmy kie³baski na pa-
tykach.
A zim¹?

Przypinaliœmy narty, sznurkami i paska-
mi, i sz³o siê na Czarodziejkê, stamt¹d wiêk-
szoœæ kolegów zje¿d¿a³a. Na sankach jeŸ-
dzi³o siê g³ównie spod lasu ko³o Radeckich,
a¿ niemal na Grunwaldzk¹ przy Rogulskich,
albo na górce ko³o kowala, a¿ do Nadbrze¿-
nej.
Sk¹d te sanki i narty?

Poniemieckie, pe³no siê tego wala³o.
Myœmy nawet mieli w domu sanie rogate.
Latami siê zastanawia³em, do czego one
s³u¿¹, po latach dopiero siê dowiedzia³em,
¿e zwo¿ono nimi papierówkê z gór. Czêœæ
belek wi¹zano ³añcuchem do sañ, za który-
mi wlok³o siê 10-12 ³añcuszków zakoñczo-
nych klinami i te kliny wbijano w papie-
rówki, które jecha³y za saniami robi¹c za
hamulec. Staroizersk¹ naprawdê siê mknê-
³o, nawet z „hamulcowym” drewnem. Mia-

³em to szczêœcie pojeŸdziæ sobie na rogatych,
we trzech siê zje¿d¿a³o, ale najpierw ca³a
trójka przez pó³ godziny pcha³a je a¿ do pola
Radeckich. Za to efekt pêdu – niebotyczny!
Ze trzy czy cztery zimy tak pêdziliœmy, a po-
tem rogate wyl¹dowa³y gdzieœ w stodole.
Dziœ by³yby atrakcj¹ muzealn¹, wtedy jed-
nak nikt do tego nie przywi¹zywa³ wagi.
Mia³eœ te¿ epizod bobslejowy...

Ale nie po torze, choæ pamiêtam je oba,
saneczkowy i bobslejowy, tyle ¿e niewiele
z nich zosta³o, bo pozarasta³y. W ka¿dym
razie w spalonej cukierni, w wid³ach dzi-
siejszych ulic 11 Listopada i Ratowników
Górskich, mieszka³ z rodzin¹ niejaki Günter
Prüfer (po paŸdzierniku 1956 wyjechali do
Niemiec), który mia³ metalowe bobsleje
z kierownic¹. On z kumplem szed³ sobie
obok i z nim gawêdzi³, a ja z koleg¹ przez
godzinê ci¹gnêliœmy je pod Czeszkê, a¿ nam
oczy z orbit wychodzi³y. Za to powrót – no,
F1 po prostu, o wiele szybszy ni¿ na roga-
tych (tylny bobsleista mia³ specjalne pazur-
ki, które s³u¿y³y i do hamowania, i do kie-
rowania). Spadaliœmy najpierw drog¹,
z niej przy Wrzosach na ³¹kê, z której wpa-
da³o siê na Górsk¹ i zatrzymywaliœmy siê
na p³ocie doktora U³asiewicza. Zawsze
twierdzi³em, ¿e ten zjazd wart by³ ka¿dego
mozo³u.
Wspomnia³eœ o nartach – bez szkó³ki
narciarskiej, bez wyci¹gów, trudno by³o?

Sami siê uczyliœmy, metod¹ prób i b³ê-
dów, determinacji nam nie brakowa³o
w ka¿dym razie. Mieliœmy raptem po 10-11
lat, gdy w czterech-piêciu ju¿ szusowaliœmy
ze Stogu. Wspinaliœmy siê po œladach wopi-
stów, ale i tak zajmowa³o nam to od pó³torej
do dwóch godzin. W schronisku gospodarz
jak zobaczy³ grupê zziêbniêtych gówniarzy,
czêstowa³ gor¹c¹ herbat¹ i tak rozgrzani
wio – „skalist¹”!
Czêsto?

Bez przesady, raz dziennie. Tak na co
dzieñ wybieraliœmy g³ównie trasê z D¹brow-
skiego ko³o „Czarodziejki”, nie³atw¹, bo
trzeba by³o dobrze trafiæ na mostek przy
obecnej goprówce, by nie wyl¹dowaæ
w potoku. By sobie nieco u³atwiæ, przerzu-
caliœmy kilka ¿erdzi przez Wrzosówkê, na to
turlaliœmy kule œnie¿ne jak na ba³wana, by
wyrównaæ poziomy, i wtedy wpadaliœmy bez
problemu na ³¹kê ko³o „S³oneczka”.

Wybiegnê trochê w przysz³oœæ: wczesne
lata 70., w szeœæ osób bierzemy narty w wy-
po¿yczalni, prowadzê wszystkich na Stóg -
a œniegu tyle, ¿e s³upy telefoniczne wystaj¹
ledwie na wysokoœæ kolan – myœla³em, po-
ka¿ê im, jak siê jeŸdzi³o w dzieciñstwie, bo
s¹dzi³em, ¿e pójdzie mi równie ³atwo. Nie-
stety, nie by³em tam z dekadê, na „skalistej”
powyrasta³y samosiejki, omin¹³em
pierwsz¹, drug¹, trzeci¹, a czwarta jak mnie
nie walnie w krocze! Wywali³em siê w œnieg,
jêczê z bólu. Towarzysze jechali za mn¹ bar-
dzo ostro¿nie, gdy zobaczyli, jak obrywam
drzewkiem, od razu wypiêli narty i a¿ do
Czeszki schodziliœmy w œniegu po pas.
£y¿wiarstwo?

No, tu wielkiego wyboru nie by³o, tylko
staw przy 11 Listopada (wtedy bez wysep-
ki).  Pamiêtam jeszcze lodowisko powy¿ej
kortu, w lewo od plebanii, staliœmy za band¹
i gapiliœmy siê, jak starsi grali w hokeja,
a wodê brali ze strumyka p³yn¹cego z góry.
Dla maluczkich by³ staw. W 4 klasie mia³em
ju¿ ³y¿wy na blaszkê, tylko ¿e matka kilka
razy pods³ucha³a, ¿e coœ but stuka, kaza³a
pokazaæ, a tam blaszka! Ojcu siê po¿ali³a:
Patrz, nowe buty zepsu³!

ciach, do tego dr U³asiewicz rozpozna³ za-
palenie p³uc i musia³em le¿eæ 2 tygodnie.
Dawa³y ci siê te zimy we znaki, oj dawa³y.
Mo¿e rower latem by³ bezpieczniejszy?

Zbyszek Dufek sam sobie z³o¿y³ rower
i dawa³ mi siê karn¹æ. Pierwsze kursy pod
ram¹ odbywa³em za Relaksem, w towarzy-
stwie Heñka Rogulskiego i Edka Romana.
W³asny jednoœlad dosta³em od ojca dopiero
w wieku 12 lat, gdy kupi³ sobie nowy, a mnie
odda³ stary. Kupi³ go w sklepie u Marciu-
chowej (potem Fatma), ja przyprowadzi³em
do domu, skrêci³em peda³y i ojciec pozwoli³
mi siê przejechaæ. Objecha³em miasto
wokó³, a¿ na Sienkiewicza ko³o Kowalczy-
ka spad³ mi ³añcuch. Przedni hamulec
w ogóle nie by³ wyregulowany, wiêc zacz¹-
³em hamowaæ trampkiem po asfalcie, ale
d³ugo to nie trwa³o, bo prawie spali³em po-
deszwê. Przy domu Urbañskich ko³o cmen-
tarza by³ ostry zakrêt, którego nie wyrobi-
³em, i po skarpie spad³em do Kwisy, przy
czym ja na górny wodospad do wody, a ro-
wer na kamienie poni¿ej. Mia³em zdarte
³okcie, kolana i bok, ale po koronie wodo-
spadu przeszed³em do klamer prowadz¹cych
na dó³ do koryta rzeki, w niemal dziura-
wych trampkach przez wodê, podnios³em
rower i targam go do Dufka. Nastawi³ krzy-
wizny i widelec, ile siê da³o, a przedni b³ot-
nik prawie dotyka³ do peda³u. W domu po-
stawi³em rower i do pokoju, porobi³em so-
bie opatrunki, w³o¿y³em koszulê z d³ugim
rêkawem i d³ugie spodnie, g³owy nie wy-
chylam, ¿e niby lekcje odrabiam. Traf chcia³,
¿e nazajutrz na Nadbrze¿nej przed mostem,
gdy tato wraca³ z pracy, tatra go zepchnê³a
z drogi, a¿ siê wywróci³ na pobocze. Wróci³
na drogê, patrzy, a tu peda³ prawie zahacza
o widelec... No, upiek³o mi siê!

Gdzieœ tak od 13. roku ¿ycia wyruszali-
œmy na eskapady rowerowe po okolicy: do
Proszówki na zamek, do Lubomierza, na za-
mek Czocha i na jeziora, nawet do Jeleniej
Góry przez Chmieleñ i z powrotem przez Cie-
plice, Zakrêt Œmierci. A ¿e mnie zawsze mu-
sia³o siê coœ przydarzyæ, to podczas jednej
z takich wycieczek przed Rozdro¿em oœka
w przednim kole mi pêk³a, wiêc niezawod-
ny Dufek nadzia³ mój widelec na uk³ad no-
œny swego roweru, a ja sznurówk¹ od tramp-
ka przywi¹za³em ko³o na plecach. I zjecha-
liœmy.
Tak ci mi³o to dzieciñstwo mija³o, a¿ muszê
spytaæ, czy mia³eœ jakieœ obowi¹zki?

Ha, od ma³ego! Mieliœmy 4 hektary (ca³a
niemal ³¹ka powy¿ej starej oczyszczalni a¿
po las by³a nasza), konia, krowy, œwinie.
Jak tato jecha³ do pracy na 7, ja, jako naj-
starszy, musia³em wyprowadziæ z mam¹ ca³y
inwentarz w pole i dopiero wtedy szed³em
do szko³y. W miarê dorastania obowi¹zków
przybywa³o, ³¹cznie z wywo¿eniem oborni-
ka, a to naprawdê by³a ciê¿ka praca.
Ima³y siê was jakieœ wyj¹tkowe g³upie
pomys³y w ogóle?

Na sk³adzie wêgla przy torach szukali-
œmy zapalników, których u¿ywano w kopal-
ni. Pe³no by³o tych nie zdetonowanych, któ-
re trafia³y wraz z urobkiem na ha³dy. Jak
ju¿ wy³uskaliœmy z wêgla kilka sztuk, szli-
œmy na tory i wsuwaliœmy sp³onki w z³¹cza
szyn, gdzieœ tam za wiaduktem na Wiejskiej.
Gdy poci¹g uderza³ w trzy kolejne sp³onki,
które robi³y du¿o huku, maszynista gwa³-
townie hamowa³, my dawaliœmy dyla do
lasu. Po kilku takich wyg³upach SOK-iœci
zrobili na nas zasadzkê, uda³o nam siê jed-
nak umkn¹æ pogoni i po tym przerwaliœmy
ten niecny proceder.
Dziêkujê za rozmowê.Trzeba by³o znaleŸæ krzyw¹ ga³¹Ÿ, która

by udawa³a kij hokejowy, obcas od gumow-
ca by³ kr¹¿kiem, i siê gra³o. Raz obcas-kr¹-
¿ek daleko polecia³, pod wp³yw wody, a tam
lód cienki. Wpad³em do wody, mróz siarczy-
sty, Zbyszek Bielewicz i Jacek Ga³ecki wy-
ci¹gnêli mnie stamt¹d, zanieœli do domu,
a spodnie tak zamarz³y, ¿e by³y ostre jak ta-
fla lodowa i poprzecina³y mi nogi w zgiê-



Kolejne spotkanie za nami. „Jak pomóc skrzydlatym przy-
jacio³om” - to warsztaty poœwiêcone poznaniu ptaków i wy-
konaniu t³uszczowej kulki z nasionami. Wszytko to uda³o
nam siê zrealizowaæ, a dzieci jak zwykle wysz³y zadowolone
i pe³ne energii. Wszystko to dziêki Panu Wojciechowi (na
zdjêciu poni¿ej) z firmy Eduza ze Starej Kamienicy. Czekamy
na wiêcej! Warto wspomnieæ, ¿e po spotkaniu 22 kwietnia
planujemy pokaz filmowy, na którym warto zostaæ z m³odymi
biologami.
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Centrum Edukacji Ekologicznej
NATURA 2000 „Izerska £¹ka",
ul. Rolnicza 7 (nad Czarcim M³ynem)

Gospodarz obiektu
Monika Chwaszcz

Czy wiesz, ¿e...
  P³odozmian stabilizuje plony? Wp³ywa na aktywnoœæ
biologiczn¹ gleby, poprawia jej strukturê oraz zdolnoœæ do
wi¹zania wody, wp³ywa na zawartoœæ organicznej substan-
cji w glebie, poprawia ukszta³towanie siê ³anu roœlin, po-
maga regulowaæ zachwaszczenie oraz wiele innych. Zalety
z jego stosowania mo¿na mno¿yæ.
Ekologiczne nawozy s¹ blisko nas! Podstaw¹ nawo-

¿enia jest próchnica, któr¹ uzyskujemy podczas kompo-
stowania obornika lub innych organicznych substancji
pochodzenia zwierzêcego i roœlinnego. Kluczow¹ rolê od-
grywaj¹ tutaj roœliny motylkowate (np.: koniczyna, ³ubin,
nostrzyk), które wzbogacaj¹ glebê w azot. Najbardziej war-

Otwarte od wtorku do soboty
w godz. 1000-1600

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

8 kwietnia (sobota) i 20 kwietnia (czwartek) o godz. 1030

- Pewien brzuchonóg postanawia wzi¹æ udzia³ w wielkim wy-
œcigu. Czas trwania - 1 godz. 36 min. Rok 2013.

8 kwietnia (sobota) o godz. 1800. - Zapomniany aktor, któ-
ry niegdyœ gra³ postaæ kultowego superbohatera, walczy ze
swoim ego, próbuj¹c odzyskaæ s³awê i rodzinê. Czas trwania
- 1 godz. 59 min. Rok 2014. Re¿: Alejandro González Inárritu.
Oskary w 2015 roku za najlepszy film, re¿yseriê, scenariusz
oryginalny i zdjêcia.

12 kwietnia (œroda) o godz. 1030 i 22 kwietnia (czwartek)
o godz. 1130 -  Dwunastolatek ¿yje w œwiecie bez drzew, a jego
przyjació³ka marzy w³aœnie o nich. M³odzieniec wyrusza wiêc
w podró¿, chc¹c znaleŸæ prawdziwe drzewo. Na swojej dro-
dze spotyka wyj¹tkowego stworka, obroñcê swojego œwiata.
Czy pomo¿e on odnaleŸæ drzewo naszemu bohaterowi? Czas
trwania - 1 godz. 26 min. Rok 2012.

22 kwietnia (czwartek) o godz. 1800. - M³oda dziewczyna
próbuje dowiedzieæ siê, kto jest jej ojcem. Wszystko to,
w wyœmienitej obsadzie (Meryl Streep, Amanda Seyfried, Pier-
ce Brosnan, Colin Firth, Stellan Skarsgard) i przy muzyce
ABBY. Czas trwania - 1 godz. 50 min. Rok 2008. Re¿. Phyllida
Lloyd.

(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.

Na seanse o godzinie 1800 mo¿na dojechaæ tylko w jedn¹
stronê, natomiast powrót trzeba sobie zorganizowaæ we w³a-
snym zakresie:

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

* * *
Chcesz byæ na bie¿¹co? PrzyjdŸ, wype³nij formularz i za-

pisz siê do Newslettera „Izerskiej £¹ki”!

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 BIOLOGA

Nasze proœby o przynoszenie do nas ceramicznych od-
padów szybko znalaz³ odzew wœród czytelników, którzy po-
spieszyli na £¹kê z nietypowymi darami (co widaæ na zdjê-
ciu). Dziêkujemy dotychczasowym darczyñcom: Edycie Bry-
niak, Izabeli Janiak, DW Magnolia I oraz Centrum Handlowe-
mu Gradix. I ponawiamy apel - je¿eli macie pot³uczone donicz-
ki ceramiczne, p³ytki ³azienkowe czy kuchenne, które zosta³y
po remoncie, b¹dŸ kolorow¹ zastawê, której chcecie siê po-
zbyæ – my wszystko przyjmiemy. Zbieramy materia³y na zajê-
cia. Wszystkie kolory têczy mile widziane, zw³aszcza: ¿ó³ty,
czerwony, niebieski, czarny i zielony. Nawet pojedyncze sztuki
przyjmiemy z wdziêcznoœci¹.

Z£OM CERAMICZNY PRZYJMÊZ£OM CERAMICZNY PRZYJMÊZ£OM CERAMICZNY PRZYJMÊZ£OM CERAMICZNY PRZYJMÊZ£OM CERAMICZNY PRZYJMÊ

toœciowym, ekologicznym
nawozem jest obornik po-
chodzenia koñskiego i by-
dlêcego oraz niedocenia-
ny kompost.
W rolnictwie ekolo-

gicznym zawsze odchwasz-
czanie wykonujemy mecha-
nicznie. Nie u¿ywamy do
tego celu chemicznych
wspomagaczy.

SPROSTOWANIE
W czasie wystawy kotów wyró¿nienie uzyska³a Pani

Anna Chwaszcz za zaanga¿owanie w prezentacjê kota (by³a
w przebraniu kota w butach), a nie jak zosta³o napisane -
za organizacjê imprezy. Przepraszamy za zmianê tekstu na
niekorzyœæ komisji, poniewa¿ liczy³a ona piêæ osób i ¿adne
rodzinne koligacje nie odegra³y w wynikach roli.

Redakcja.

Seniorki poliglotki! W marcu oczywiœcie kontynuuj¹ na-
ukê jêzyka angielskiego, ale na tym nie koniec! Wprowadzili-
œmy drugi jêzyk – mowê cia³a! Salsa solo uruchamia biodra
i jak siê okaza³o jest to œwietny trening koordynacji rucho-
wej. Noga, biodro, g³owa, rêka, d³oñ, dodaj obrót i jest Ba-
chata (drugi taniec). Seniorki ju¿ czekaj¹ na najbli¿sz¹ mo¿li-
woœæ pokazania pierwszych kroków – panowie, strze¿cie siê!

AKTYWNY SENIOR 50+AKTYWNY SENIOR 50+AKTYWNY SENIOR 50+AKTYWNY SENIOR 50+AKTYWNY SENIOR 50+

Zapraszamy grupy zorganizowane b¹dŸ rodziców z dzieæ-
mi do udzia³u w warsztatach ceramicznych. Dziêki resztkom
p³ytek bêdziemy uk³adaæ mozaikê pt. „Kwietna ³¹ka”.

Zapisy na warsztaty przyjmujemy od 21 do 31 marca. Pra-
ce po wyschniêciu bêd¹ do zabrania, wiêc wykonana mozai-
ka mo¿e póŸniej ozdabiaæ altanki, ganki czy balkony. Zapra-
szamy do rezerwacji terminów. Im wczeœniej, tym wiêcej kolo-
rów do wyboru!

WWWWWARSZTARSZTARSZTARSZTARSZTAAAAATY CERAMICZNETY CERAMICZNETY CERAMICZNETY CERAMICZNETY CERAMICZNE

BEZP£ABEZP£ABEZP£ABEZP£ABEZP£ATNE SZKOLENIE - DOBRTNE SZKOLENIE - DOBRTNE SZKOLENIE - DOBRTNE SZKOLENIE - DOBRTNE SZKOLENIE - DOBRY KLIMAY KLIMAY KLIMAY KLIMAY KLIMAT DLAT DLAT DLAT DLAT DLA
PRZYRODY - JAK WSPIERAÆ BIORÓ¯NOROD-PRZYRODY - JAK WSPIERAÆ BIORÓ¯NOROD-PRZYRODY - JAK WSPIERAÆ BIORÓ¯NOROD-PRZYRODY - JAK WSPIERAÆ BIORÓ¯NOROD-PRZYRODY - JAK WSPIERAÆ BIORÓ¯NOROD-
NOŒÆ £¥K GÓR I POGÓRZA IZERSKIEGO?NOŒÆ £¥K GÓR I POGÓRZA IZERSKIEGO?NOŒÆ £¥K GÓR I POGÓRZA IZERSKIEGO?NOŒÆ £¥K GÓR I POGÓRZA IZERSKIEGO?NOŒÆ £¥K GÓR I POGÓRZA IZERSKIEGO?

Szkolenie poprowadzi przedstawiciel Fundacji Ekologicz-
nej „Zielona Akcja”, ka¿dy uczestnik otrzyma materia³y edu-
kacyjne, a prowadz¹cy odpowie na Pañstwa pytania.

28 marca (wtorek) odbêd¹ siê dwa spotkania - o godz.
1300 oraz 1730.  Przewidziany czas trwania od pó³torej do dwóch
godzin.

Tematyka szkolenia:
jak ³agodziæ zmiany klimatyczne poprzez zachowanie bio-

ró¿norodnoœci,
jak tworzyæ przyjazne siedliska dla wa¿nych gatunków –

owadów zapylaj¹cych,
jak wykorzystaæ dziedzictwo przyrodnicze w rozwoju lo-

kalnym – dobre praktyki,
Ÿród³a finansowania tych dzia³añ.
 Zapraszamy szczególnie osoby prowadz¹ce gospodar-

stwa rolne i agroturystyczne. Prowadzimy zapisy, poniewa¿
iloœæ miejsc jest ograniczona!

[Ÿród³o: http://ulicaekologiczna.pl/]











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

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
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Dowiedz siê wiêcej
i polub nas

na Facebooku
CzarciMlynSwieradow

ZAPRASZAMY!

ZAPROSZENIE
Restauracja „Czarny Potok” za-

prasza w ka¿dy poniedzia³ek i œrodê
w godz. 1000-1400 na sta³¹ wystawê
poœwiêcon¹ historii Czerniawy. Bê-
dzie to nawi¹zanie do podobnej eks-
pozycji sprzed 7 lat, gdy zaprezen-
towanych zosta³o 260 starych wi-
dokówek z kolekcji Jakuba, Dawida
i Jerzego B³aszczyków z Wroc³awia.
Obecny zbiór liczy ju¿ 760 starych
pocztówek, które dla polepszenia
odbioru zosta³y zeskanowane i po-
kazywane bêd¹ na ekranie monitora
(podobnie jak stare foldery
i mapy).

Informacje o „Czarcim M³ynie”
przygotowa³a  Kinga Miakienko.

ATRAKCJE (NIE) TYLKO DLA TURYSTÓW

KURS PSZCZELARSKIKURS PSZCZELARSKIKURS PSZCZELARSKIKURS PSZCZELARSKIKURS PSZCZELARSKI
Izerska £¹ka czeka na zg³oszenia osób zainteresowanych

do 21 marca! Ten darmowy kurs to œwietny sposób na posze-
rzenie swoich edukacyjnych horyzontów. Warto spotkaæ siê
w gronie osób ciekawych œwiata, które chc¹ dowiedzieæ siê,
„jak dzia³a ul”.

Œwieradów – Dolina M³odoœci. Tak zw¹ nasze miasto przyjezdni i
tak jest kojarzone. Radoczynna woda, k¹piele borowinowe, k¹piele
mineralne, inhalacje, masa¿e, spacery, rowery, hotelowe baseny, SPA,
wodospady, punkty widokowe, szlaki, œcie¿ki, atrakcje – wszystko po
to, aby wypocz¹æ w piêknym miejscu ze œwie¿ym powietrzem i wido-
kiem na góry. Turyœci zostawiaj¹ w naszym mieœcie spore kwoty, aby
choæ przez tydzieñ, dwa cieszyæ siê zdrowym klimatem. A my? Czerpie-
my ze zdrowotnych uwarunkowañ klimatycznych codziennie. Id¹c do
pracy, odebraæ dziecko z przedszkola, na zakupy czy do lekarza. Co-
dzienne sprawy czêsto uniemo¿liwiaj¹ nam spojrzenie z innej, niekiedy
szerszej perspektywy. Czy musi tak byæ?

Zosta³am wychowana w ogromnym duchu patriotyzmu lokalnego.
Od najm³odszych lat uto¿samia³am siê ze Œwieradowem i jego miesz-
kañcami. Pamiêtam festyny, na które przychodzi³y ca³e rodziny. Wata
cukrowa, ciasta, gry, zabawy, konkursy, muzyka na ¿ywo. Wszyscy
uœmiechali siê do siebie, wspólnie spêdzaj¹c czas. A czy ktoœ wspomi-
na jeszcze biegi przy ulicy Zdrojowej? Dzieci w ka¿dym wieku, doroœli,
kibice, atmosfera rywalizacji, ale te¿ podekscytowania i radoœci. Najsil-
niejsze uczucie, które ogarnia mnie podczas wspominania tych im-
prez, to ogromne poczucie WIÊZI. Ta energia wspólnoty wrêcz unosi³a
siê w powietrzu. Otacza³a nas, by³a namacalna. Czu³am siê bezpiecznie,
b³ogo, radoœnie. By³am szczêœliwa. By³am w domu.

Po wyprowadzce ze Œwieradowa doœwiadczy³am innego ¿ycia, po-
szerzy³am œwiatopogl¹d, swoj¹ wiedzê, pozna³am nowych ludzi. By³o
warto, lecz by³o te¿ têskno. Do tych „pagórków leœnych, do tych ³¹k
zielonych”, do których – koniec koñców – powróci³am. I co zasta³am?
Œwieradów – piêkny jak zawsze. Kwisê p³yn¹c¹ czystym, rzeœkim stru-
mieniem, powiew wiatru miêdzy drzewami, krajobraz górskiego kuror-
tu. Tylko co z atmosfer¹ wspólnej przynale¿noœci do tego piêknego
miejsca? Brak. Pustka. Ogromna luka, która uwiera³a ka¿dego dnia.
Gdzie uœmiechy, wymieniane na ulicy miêdzy mieszkañcami, którzy
znaj¹ siê tylko „z widzenia”? Gdzie ¿yczliwoœæ, taka zwyk³a, prosta,
niewymuszona, wynikaj¹ca z poczucia wspólnoty? Czy to zniknê³o,
ulotni³o siê, czy to ja doros³am, spowa¿nia³am? Myœlê, ¿e wydarzy³o
siê i jedno, i drugie. Bêd¹c sprawiedliwym, z pewnoœci¹ trzeba  przy-
znaæ, ¿e s¹ wœród nas patrioci lokalni, ludzie uprzejmi czy ci z ci¹g³ym
uœmiechem na twarzy. Ka¿dy z nas zna kogoœ takiego – mijamy ich na
ulicy, w sklepie, spotykamy siê na wydarzeniach. Jednak we wspólno-
cie chodzi o coœ znacznie wiêkszego. To przede wszystkim radoœæ
z dzielenia wspólnej przestrzeni i znajomoœæ miejsca, które obraliœmy
za nasze miejsce na Ziemi.

Podzielmy Œwieradów na kilka grup. Ka¿da z nich ma wp³yw na
kszta³towanie wiêzi z miastem i jego mieszkañcami. To m³odzi ludzie
u progu swojej kariery zawodowej i rodzinnej, ma³¿eñstwa, rodziny
z dzieæmi, rodzice, którzy odchowali ju¿ dzieci, single. Mimo ró¿nic
³¹czy nas wspólny mianownik – wszyscy mieszkamy w jednej miejsco-
woœci. Miejscowoœci, która nie jest zwyczajna. Do której rocznie przy-
je¿d¿a mnóstwo turystów, nie tylko z Polski, i która jest wyj¹tkowa. To
my j¹ tworzymy. Ale czy czujemy siê wyj¹tkowo? Czy jesteœmy dumni
z wód mineralnych, dla których przyje¿d¿aj¹ tu inni? Z naszych szczy-
tów, które maj¹ swoich mi³oœników z czterech stron œwiata? ¯eby byæ
z czegoœ dumnym, najpierw trzeba to poznaæ. Ka¿dy mieszkaniec Œwie-
radowa posiada mniejsz¹ lub wiêksz¹ wiedzê o historii i walorach
naszego miasta, jednak coraz czêœciej s³yszê o zaniedbywaniu tej wa¿-
nej czêœci naszego ¿ycia. Szczególn¹ rolê w tym procesie odgrywa
znaczna czêœæ naszej spo³ecznoœci – rodzice, nie tylko obecni, ale

i przyszli oraz mentorzy: nauczyciele, wychowawcy, psychologowie. To
w³aœnie wy trzymacie w swoich rêkach przysz³oœæ. To od was zale¿y, czy
nowe pokolenie bêdzie zna³o i uto¿samia³o siê z miejscem, które wy-
braliœcie mu na dom. Czy dziecko zamiast niedzielnego popo³udnia
z tabletem wybierze spacer na „Wodospad Kwisy”, podczas którego
dowie siê, jak wygl¹da dom przys³upowy, dlaczego nasza woda ma
cenne w³aœciwoœci, czym zajmowali siê nasi pradziadkowie albo co
takiego upatrzy³ sobie w naszych górach cietrzew, ¿e akurat tutaj mo¿-
na go spotkaæ? ¯eby zadbaæ o budowanie w dziecku poczucia przyna-
le¿noœci, trzeba najpierw samemu uzupe³niæ wiedzê… Jak? W dobie
internetu nie jest to wcale trudne, ale s¹ te¿ inne – ciekawsze sposoby.

Na mapie atrakcji miasta trudno nie zauwa¿yæ „Czarciego M³yna” -
du¿o odwiedzaj¹cych mówi, ¿e ktoœ ich tu skierowa³ w odpowiedzi na
pytanie „Co warto zwiedziæ w okolicy?” Dom Zdrojowy, deptak, Czarci
M³yn, Izerska £¹ka, gondola (niekoniecznie w tej kolejnoœci) - to miej-
sca, które pierwsze przychodz¹ do g³owy, kiedy chcemy skierowaæ
gdzieœ turystów. Sami polecamy, ale kiedy ostatni raz by³eœ na Stogu
Izerskim? Kiedy zrobi³aœ coœ dla siebie i posz³aœ odetchn¹æ, zrelakso-
waæ siê w hali spacerowej, popijaj¹c nasz¹ tak popularn¹ wodê? To
wa¿ne, aby nie zapominaæ, ¿e atrakcje turystyczne nie s¹ tylko dla
turystów. Swoj¹ wiedzê mo¿emy uzupe³niaæ i przekazywaæ j¹ dzieciom
nie tylko przez „kolorowe szkie³ko” komputera czy telewizora. Przycho-
dz¹c, na przyk³ad, do „Izerskiej £¹ki” dostaniesz solidn¹ dawkê infor-
macji o Górach Izerskich. Warsztaty, ko³a zainteresowañ, zaplecze edu-
kacyjne. Wiedza i mo¿liwoœci s¹ na wyci¹gniêciu rêki. S¹ dostêpne
i dla turysty i dla mieszkañca. Czarci M³yn – ilu z was poleci³o to
miejsce przyjezdnym? Ten obiekt stoi otworem równie¿ dla ka¿dego
mieszkañca. Podczas zwiedzania rozmawiamy o ciekawostkach regio-
nalnych i historycznych, pokazujemy ró¿ne rodzaje zbó¿, t³umaczymy,
z czego powstaje m¹ka, a póŸniej chleb. Mimo ¿e Czarci M³yn to ju¿
muzeum i przesz³o wiele zmian – staram siê przekazaæ ka¿demu, kto
przestêpuje jego próg, ca³¹ swoj¹ wiedzê, energiê i uwagê. Pielêgnujê
w sobie uczucie przynale¿noœci i wspólnoty, jakie podarowali mi kie-
dyœ rodzice. Mimo ¿e nie bawimy siê ju¿ na festynach czy biegach
ulicznych, wci¹¿ jestem silnie zwi¹zana ze Œwieradowem. Zosta³o to
w moim sercu, zasiane kiedyœ, jak by³am dzieckiem, i czujê, ¿e kie³kuje
teraz na nowo. Dlatego patrz¹c trochê z têsknot¹ wstecz, kiedy jako
mieszkañcy byliœmy mocniej z¿yci, nie zapominam, aby patrzeæ z na-
dziej¹ w przysz³oœæ. ¯e zasiane dzisiaj przez rodziców ziarnko wiary
w ludzi, wiedzy i przynale¿noœci lokalnej zaowocuje w przysz³oœci siln¹
wiêzi¹, która bêdzie tylko budowa³a.

Jako doroœli korzystajmy z dostêpnych nam Ÿróde³ wiedzy i miejsc,
które przypominaj¹ o korzeniach tego miasta. Przekazujmy swoim
dzieciom, wnuczêtom, podopiecznym, uczniom podstawowe informa-
cje odnoœnie regionu, pokazujmy im piêkno tych terenów, a na pewno
stworzymy ich wiêŸ z tym miejscem. Ich korzenie. A jak wiadomo
z lekcji przyrody: im silniejsze korzenie, tym zdrowsze i piêkniejsze
drzewo. Œwieradowskie, roz³o¿yste, pe³ne energii i wdziêcznoœci –
drzewo.           Kinga Miakienko

PS. Dojrzewa³am do tego tekstu parê miesiêcy. Uzewnêtrznienie
swojego zdania nie by³o ³atwe, a jeszcze trudniejsze okaza³o siê przela-
nie go na papier. Ale to nie tylko moja zas³uga. Dziêkujê Karolowi za to,
¿e w jego oczach ci¹gle jestem dziennikark¹, mimo ¿e sama o tym
zapomnia³am, mojej kochanej s¹siadce Monice, która motywowa³a
mnie podczas pisania, i w szczególnoœci Mamie, która zadba³a o moj¹
to¿samoœæ i dziêki której wiem, co to znaczy byæ œwieradowiank¹.

W czasie ferii, które trwa³y od 16 stycznia do 26 lutego, „Czarci
M³yn” odwiedzi³o a¿ 2.269 osób, czyli o ponad tysi¹c wiêcej ni¿ w
tamtym roku. Podczas tegorocznego sezonu zimowego nie mogliœmy
narzekaæ na turystów. By³o du¿o grup zorganizowanych, ale odwiedza-
³y nas równie¿ osoby indywidualne. Ludzie przyje¿d¿ali z ca³ej Polski,
ale nie tylko. Goœci³am w naszym m³ynie turystów z Niemiec, Czech,
Francji, a nawet USA! Wszyscy byli zachwyceni Œwieradowem i ju¿
planowali ponowne odwiedziny. No có¿, nie pozosta³o nic innego,
tylko czekanie na kolejny sezon – tym razem wakacyjny.

PODSUMOWPODSUMOWPODSUMOWPODSUMOWPODSUMOWANIE FERIIANIE FERIIANIE FERIIANIE FERIIANIE FERII
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Bezpiecznie - wszêdzie

Z³oty Flins wci¹¿ przyci¹ga

Lej¹cy z nieba deszcz nie by³ w
stanie zepsuæ humoru uczestni-
kom festynu pod nazw¹ BEZ-
PIECZNIE NA STOKU, W LESIE
I W MIEŒCIE, który promowa³ bez-
pieczeñstwo dzieci i m³odzie¿y. W
festynie wziê³y udzia³ dzieci i m³o-
dzie¿ przebywaj¹ca na feriach zi-
mowych na terenie Œwieradowa.

Festyn odby³ sie na terenie
Nadleœnictwa Œwieradów. Organi-
zatorzy przygotowali dla uczestni-
ków moc atrakcji. Policjanci wspól-
nie z leœnikami oraz stra¿akami pro-
wadzili warsztaty, podczas których
omawiano zasady poruszania siê
pieszych w ruchu drogowym, za-
sady bezpieczeñstwa na terenach
leœnych oraz przeprowadzono po-
kaz z zakresu pierwszej pomocy
przedmedycznej.

Pozosta³e grupy dzieci pod
bacznym okiem ratownika Karko-
noskiej Grupy GOPR - sekcja Œwie-
radów uczestniczy³y w pokazie zna-
lezienia, a nastêpnie wydobycia
cz³owieka spod œniegu. Panie ze
œwietlicy œrodowiskowej UL zadba-
³y o kondycjê najm³odszych prowa-
dz¹c pokaz zumby, ponadto w trak-
cie zajêæ praktycznych przypomnia-

Jak siê uczyæ, to od najlepszych!

Tu nie mo¿na improwizowaæ, bo umiejêtnoœæ sztucznego oddychania mo¿e
kiedyœ komuœ uratowaæ ¿ycie. Poni¿ej - konkursy napêdza³y emocje.

³y o w³aœciwej segrega-
cji odpadów. Ka¿dy zna-
laz³ dla siebie coœ cieka-
wego i spêdzi³ dzieñ ak-
tywnie. Wszystkich roz-
grzewa³a herbata i kie³-
baski.

Po pokazach, dzieci
mog³y sprawdziæ nabyt¹
wiedzê w trakcie prowa-
dzonych konkursów. Na
zwyciêzców czeka³y
upominki w postaci ka-
sków narciarskich, od-
blasków, p³yt edukacyj-
nych, ksi¹¿ek i wielu in-
nych.

Zabawy i atrakcje
przygotowane dla u-
czestników festynu
sprawi³y im wiele rado-
œci i uœmiechu, który
mocno nas satysfakcjo-
nuje.

Koniec roku kalendarzowego
to tak¿e zakoñczenie ca³oroczne-
go Konkursu „Puchar Z³otego
Flinsa”, którego uczestnicy bior¹
udzia³ w rajdach, wycieczkach,
marszach na orientacjê, konkur-
sach wiedzy. W zesz³orocznej edy-

Wnêtrze Chaty Drwala wci¹¿ jest niezast¹pione przy organizacji tego typu
imprez, gdy aura nie sprzyja zajêciom w ogrodzie edukacyjnym.

Tekst st. asp. Justyna Bujakiewicz-Rodzeñ
Komenda Powiatowa Policji Lubañ

Zdjêcia Teresa Fierkowicz

Kie³baski z grilla zawsze smakuj¹ wybornie.

cji wziê³o udzia³ 160 osób, w tym
68 z klas I-III, 23 - z klas IV-VI, 14
- z gimnazjum, 13 - to uczniowie
klas ponadgimnazjalnych, a 42 -
doroœli. Wziêli oni udzia³ w punk-
towanych siedmiu wycieczkach,
trzech rajdach, czterech Impre-
zach na Orientacjê, jednej wyciecz-
ce rowerowej i dwóch konkursach
turystyczno-krajoznawczych.

Podczas etapu miêdzypowiato-
wego XLV OMTTK PTTK, który
odbêdzie siê 25 marca w Miejskim
Zespole Szkó³, zostan¹ wrêczone
puchary:

- za zajêcie I miejsca - Michelle
Dzier¿êdze, Zofii Salawie, Idze Jur-

czak, Agacie Stonik, Katarzynie Sa-
lawie, Aleksandrowi Sergiejczuko-
wi, Gra¿ynie Dering, Bogus³awie
Franckiewicz i El¿biecie Mitkiewicz;

- za II miejsca - Kajetanowi Rut-
kowskiemu, Oliwii Osiñskiej, Nata-
lii Czerwiñskiej i Kacprowi Reiman-
nowi

- za III miejsca - Hubertowi
Urbañczykowi, Filipowi Marcin-
kowskiemu, Maciejowi Godlewskie-

mu, Danielowi Olkowskiemu i Mar-
cinowi Ziemniakowi.

Rok 2017 „Œwieradowskie Or³y”
rozpoczê³y dwoma rajdami punkto-
wanymi do Pucharu Z³otego Flinsa
rajdami. Podczas ferii odby³ siê Rajd
Zimowy, a 3 i 4  marca - I Rajd
w Poszukiwaniu Wiosny, po³¹czo-
ny ze zwiedzaniem „Norweskiej Do-
liny” (na zdjêciu), gdzie spêdziliœmy
2 godziny w strefie rozrywki, graj¹c

w krêgle, bilard, pi³karzki, X-BOX
i gry planszowe. Przewodniczk¹ po
osiedlu domów zbudowanych
w stylu norweskim, znajduj¹cych
siê w Szklarskiej Porêbie, by³a œwie-
radowianka Katarzyna Harbul-Ba³a.

Kolejne wycieczki piesze od-
bêd¹ siê wraz z nadejœciem ciep³ych
wiosennych dni, a informacji nale-
¿y szukaæ na oficjalnej stronie mia-
sta. (TF)
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Zapraszamy wszystkich Czytelników do wspó³redagowania miesiêcznika. Teksty (tak¿e literackie), opatrzone
nazwiskiem autora (do ewentualnej wiadomoœci redakcji) oraz zdjêcia mo¿na sk³adaæ równie¿ w Referacie Pro-
mocji Gminy, Turystyki, Kultury i Sportu Urzêdu Miasta przy ul. 11 Listopada 35 (II p.), tel. 75 71 36 482.

Redakcja nie zwraca materia³ów niezamówionych i zastrzega sobie prawo ich skracania. 15

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 23 marca, zaœ kolejne 1323 marca, zaœ kolejne 1323 marca, zaœ kolejne 1323 marca, zaœ kolejne 1323 marca, zaœ kolejne 13
i 27 kwietnia bri 27 kwietnia bri 27 kwietnia bri 27 kwietnia bri 27 kwietnia br.....

Serdecznie zapraszamy!Serdecznie zapraszamy!Serdecznie zapraszamy!Serdecznie zapraszamy!Serdecznie zapraszamy!

Stop przemocy!

Przek³amane suplementy

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

szawie, Bielsku, a tak¿e w Czechach na Rychlebskich Œcie¿kach (s¹
bardziej wymagaj¹ce od naszych singli, to taka bardziej zadziorna for-
ma), w pobliu Kotliny K³odzkiej, ok. 30 km od L¹dka-Zdroju.

- Niebawem planujemy pierwszy zlot otwarcia sezonu na Œlê¿y,
natomiast w programie wiosenno-letnim mamy tak zwane poje¿d¿aw-
ki, czyli wycieczki rowerowe dla ludzi, którzy po robocie chcieliby, jak
siê to mówi, wrzuciæ na luz – zapowiada.

Kilka tygodni temu, gdy w Izerach panowa³a doœæ sroga zima,
Kamil Marchañski i Darek D¹browski zaprosili grupê zapaleñców na
inauguracyjny rajd na fat bike’ach, czyli na rowerach o grubych opo-
nach. Bardzo grubych, specjalnie na œnieg zim¹ i na piasek latem.
Opony maj¹ szerokoœæ 4,8 cala (12 cm!) i s¹ na niskim ciœnieniu,
wtedy „³api¹ trakcjê” i dobrze siê prowadz¹. Informacjê zamieœcili na
stronie POMBY, w jeden dzieñ zebrali 20 chêtnych (by³oby ich wiêcej,
ale tylko tyle by³o rowerów).

Wycieczka by³a dwudniowa. Jej uczestnicy pierwszego dnia wje-
chali na Stóg, sk¹d przez £¹cznik grupa dojecha³a na Smrek, nastêp-
nie wróci³a na Drogê Telefoniczn¹ i przez Polanê dotar³a do Chatki
Górzystów, by z powrotem dotrzeæ do schroniska na Stogu, gdzie
zaplanowano nocleg.

Nazajutrz wyruszyli czerwonym szlakiem (trawersem) na Polanê
i tym razem ¿ó³tym szlakiem dotarli na Halê. Od Chatki droga wiod³a
przez Jagniêcy Jar na Rozdro¿e Pod Cich¹ Równi¹, kopalniê „Stani-
s³aw”, sk¹d zielonym, niezwykle trudnym technicznie szlakiem (latem
to jest typowa trasa enduro, pe³na kamieni i korzeni) zjechali na Roz-
dro¿e Izerskie. Ale nie u³atwili sobie zadania, tylko pomknêli Œredni¹
Drog¹, któr¹ dotarli do tartaku i w tym momencie rajd na fat bike’ach
mo¿na by³o uznaæ za zakoñczony.

W sumie przejechali po œniegu (pod spodem zmro¿ony po dwu-
dniowych deszczach, po wierzchu œwie¿y puch na 10-15 cm) ok. 60
km, ka¿dego dnia przez 6 godzin nie schodz¹c z siode³ek. Peda³owali
g³ównie panowie, ale by³y te¿ 3 panie, przy œredniej wieku wszystkich
uczestników tak po trzydziestce. Pogoda by³a przepiêkna, wra¿enia
rajdowiczów – rewelacyjne. A to oznacza tylko jedno – ¿e za rok zim¹
znów rusz¹ bia³ym izerskim szlakiem, i to na pewno kilkakrotnie.

Tekst Adam Karolczuk, zdjêcia POMBA

Urz¹d Ochrony Kon-
kurencji i Konsumentów
(UOKiK) postanowi³
przyjrzeæ siê reklamom
suplementów diety.
UOKiK zauwa¿y³,  ¿e
wykorzystywanie w nich
wizerunku farmaceuty
lub pedagoga szkolnego
stanowi nadu¿ycie i
mo¿e wprowadzaæ kon-
sumentów w b³¹d co do
dzia³ania reklamowa-
nych produktów.

Urz¹d wskaza³, ¿e suplementy diety s¹ produktami spo-
¿ywczymi, które jedynie uzupe³niaj¹ dietê o witaminy i sk³ad-
niki mineralne, dlatego reklamowanie ich jako produktów lecz-
niczych jest bezprawne. Zamieszczanie w reklamach przeka-
zów sugeruj¹cych, ¿e suplementy diety powoduj¹ np. utratê
wagi lub przyspieszenie poprawy stanu zdrowia jest wpro-
wadzaniem klientów w b³¹d.

UOKiK wszcz¹³ postêpowania przeciwko firmom Aflofarm
Farmacja Porcja i Logihub. Pierwsza z nich wprowadzi³a na
rynek suplement pod nazw¹ Magmisi i reklamowa³a go
w sposób sugeruj¹cy, ¿e produkt dzia³a z bezwzglêdn¹ sku-
tecznoœci¹. Suplement wed³ug reklamy poprawia koncentra-
cjê u dzieci oraz ich odpornoœæ na stres, co dodatkowo ma
byæ uwiarygodnione przez wykorzystanie w reklamie autory-
tetu pedagoga szkolnego, choæ nie mo¿e on byæ ekspertem
w tej dziedzinie.

Firmie Logihub zarzucono, ¿e w reklamie produktu pod

nazw¹ Green Magma
stwierdzono, i¿ dzia³a on
„przeciwzapalnie”, pomi-
mo ¿e nie jest lekiem. Co
wiêcej, w spocie zasuge-
rowano, ¿e przy pomo-
cy tego œrodka mo¿na zrzuciæ nawet do 20 kg. Nieprawid³owa
w interpretacji Urzêdu by³a równie¿ strategia reklamowania
produktu, przyjêta przez producenta, który informowa³, ¿e
w ograniczonym czasie produkt jest objêty specjaln¹, ni¿sz¹
cen¹. Jak siê okaza³o, pomimo tej informacji cena przez ca³y
czas pozostawa³a taka sama.

Wed³ug UOKiK rynek suplementów diety wymaga pilnej
poprawy regulacji dotycz¹cych tych produktów. Polscy kon-
sumenci spo¿ywaj¹ coraz wiêcej suplementów diety, traktu-
j¹c je nierzadko jako panaceum na ró¿ne dolegliwoœci. Nie
wiadomo jednak dok³adnie, co spo¿ywamy, gdy¿ wprowa-
dzanie do obrotu i sprzeda¿ s¹ praktycznie poza skuteczn¹

kontrol¹. Badania laboratoryjne suplementów diety zlecone
przez NIK wykaza³y, ¿e wiele suplementów nie wykazuje cech
deklarowanych przez producentów, a zdarzaj¹ siê te¿ po pro-
stu szkodliwe dla zdrowia. W sprzeda¿y, w tym internetowej,
ale tak¿e w sklepach stacjonarnych i aptekach, obok rzetel-
nych preparatów znajdowa³y siê suplementy diety zafa³szo-
wane zawieraj¹ce np. bakterie chorobotwórcze, substancje
zakazane z listy psychoaktywnych czy stymulanty podobne
strukturalnie do amfetaminy, czyli dzia³aj¹ce jak narkotyki.

NIK zwraca tak¿e uwagê na problem oszukañczych prak-
tyk, jakie stosuj¹ producenci i dystrybutorzy, którzy - kreuj¹c
popyt - reklamuj¹ nierzadko suplementy jako równowa¿ne
produktom leczniczym. NIK wskazuje, ¿e dzieje siê to przy
biernej postawie organów pañstwa i ostrzega, ¿e taki stan
mo¿e rodziæ zagro¿enie dla zdrowia, a nawet ¿ycia konsumen-
tów. (AC)    Zród³o: UOKiK

  Ci¹g dalszy ze str. 16

Œnie¿na poje¿d¿awka

Gruba opona w zbli¿eniu wygl¹da jak ko³o od traktoru. U do³u
- trawersem na Polanê w s³oñcu i bajecznym krajobrazie.

25 lutego po raz drugi rok z rzêdu 50-osobowa grupa seniorów ze
œwieradowskiego ko³a imprezowa³a na balu przebierañców w Rezyden-
cji Basieñka. ¯egnaj¹c karnawa³ seniorzy zaprezentowali siê w piêk-
nych, barwnych i oryginalnych strojach. Nie zabrak³o pomys³owoœci
i fantazji, a za najciekawsze stroje komisja konkursowa przyzna³a trzy
nagrody i trzy wyró¿nienia. Zwyciê¿y³a para królewska Pañstwa Tabi-
siów. By³a te¿ odlotowa Baba Jaga na miotle (II miejsce) i Murzyn dziki
z Afryki (III miejsce). A po parkiecie paradowa³y jeszcze: dumna dynia
w towarzystwie szczup³ej jak osa Pszczó³ki Mai, wró¿ka-czarodziejka,
misio brunatny, który opuœci³ Tatry. By³y damy i d¿entelmeni w barw-
nych i tajemniczych maseczkach i wiele, wiele innych postaci w cieka-
wych  przebraniach, które trudno by³o rozpoznaæ.

Zabawa trwa³a do póŸnych godzin wieczornych, przebierañcy nie
chcieli schodziæ z parkietu, wywijaj¹c tañce przy skocznej œwietnej
muzyce z lat 60. i nie tylko, któr¹ umila³ i wspaniale bawi³ goœci Irek
Kudyba.

Dziêkujemy szefowej Basieñki, pani Mieci - za ¿yczliwoœæ, mi³e
przyjêcie i pyszne jedzonko. Do zobaczenia w nastêpnym roku i ¿eby
nikomu nie zabrak³o pomys³ów, czego ¿yczy Zarz¹d Ko³a.         (MM)

Ostatnie przebieranki



W okresie ferii zimowych Urz¹d Miasta
zorganizowa³ zajêcia narciarskie dla dzieci
uczêszczaj¹cych do œwieradowskich szkó³
i przedszkoli. Podobnie jak to mia³o miej-
sce w latach poprzednich, utworzono trzy
grupy: pocz¹tkuj¹c¹, œrednio zaawansowan¹
i zaawansowan¹.

Zajêcia dla ka¿dej z grup odbywa³y siê co
drugi dzieñ przez dwie godziny; startowali-
œmy zawsze o 900. Szkolenie grup pocz¹tkuj¹-
cych prowadzi³a firma Tom-Sport prowadzo-
na przez Tomasza Mitkiewicza na wyci¹gu
„Bajtek”, œredniaków doskonali³a firma Karo-
Tour Romana Kapszewicza na wyci¹gu
„Flins-Ekspres”, natomiast zaawansowani
narciarze jeŸdzili po stoku Oœrodka Ski-Sun
szkol¹c siê pod okiem Firmy Lech-Sport Paw³a
Lecha.

W tym roku pogoda sprzyja³a organizacji
zajêæ w pierwszym tygodniu ferii, kiedy œwie-
ci³o piêkne s³oneczko i by³ lekki mróz – ideal-
ne warunki, jakich nie mieliœmy ju¿ od wielu
lat. Drugi tydzieñ ferii okaza³ siê deszczowy,
wiêc zajêcia trzeba by³o czêœciowo odwo³y-
waæ i odrabiaæ w innych terminach. Miêdzy

Zimowe szusowanie, czyli szkó³ka narciarska

kroplami deszczu jeŸ-
dzili tylko najwytrwalsi

Grupa pocz¹tkuj¹ca
34 osoby

Grupa œrednio
zaawansowana  32 osoby

Grupa zaawansowana
30 osób

SUMA

5 razy na
zajêciach

Wykreœlenia
b¹dŸ
rezygnacje

     7

4 razy na
zajêciach

3 razy na
zajêciach

2 razy na
zajêciach

 Raz na
zajêciach

    10     8     4     3 2

     5     10     7     7     3 -

   13       7     2     4     2 2

   25     27   17   15     8 4

narciarze, którym nale¿¹ siê wielkie brawa.
Deklaracjê udzia³u w szkó³ce podpisa³o

96 rodziców, ale udzia³ w zajêciach nie zawsze
by³ stuprocentowy, na co wp³yw mia³y za-
chorowania, z³amanie nogi czy te¿ wyjazdy
na zimowiska itp.

Maj¹c kontakt z rodzicami, których dzieci
bra³y udzia³ w zajêciach w ró¿nych grupach,
i s³uchaj¹c ich opinii oraz spostrze¿eñ doty-
cz¹cych organizacji zajêæ, mogê œmia³o po-
wiedzieæ, i¿ sezon nale¿y uznaæ za bardzo
udany. Dlatego dziêkujê instruktorom za
wk³ad pracy, jak¹ w³o¿yli w naukê i doskona-
lenie techniki jazdy naszych dzieci, pracow-
nikom wyci¹gów - za sprawn¹ obs³ugê
i wsparcie, zw³aszcza najm³odszych dzieci,
podczas korzystania z wyci¹gu, a tak¿e ro-
dzicom - za przywo¿enie na zajêcia i odbiera-
nie pociech po kursie. To na pewno nie jest
czas stracony.

Zapraszamy do udzia³u w nastêpnej edy-
cji szkó³ki w przysz³ym roku. (MHD)

PS. Zamieszczona tabela podsumowuje
udzia³ w zajêciach.

Fundacja rowerowa POMBA po-
wsta³a kilka lat temu.(w 2009 rozpo-
czê³y siê pierwsze dzia³ania, a w 2014
powsta³a fundacja w obecnej for-
mie) Na swej stronie – pomba.plpomba.plpomba.plpomba.plpomba.pl -
napisali:

To po prostu sojusz rowerzystów,
którzy chc¹, by w Polsce jeŸdzi³o siê
lepiej. Kochamy rowery górskie, lu-
bimy jeŸdziæ po dobrych trasach
i uwa¿amy, ¿e nie trzeba jechaæ w ich
poszukiwaniu za granicê – tereny
w Polsce maj¹ ogromny potencja³,
trzeba tylko skoordynowaæ si³y i stwo-
rzyæ dobr¹ infrastrukturê.

Teraz chc¹ przy wspó³pracy
z IMBA (International Mountaibiking

Rozgrzewka grupy œrednio zaawansowanej nieopodal Flinsa.

Zaawansowani na górnej stacji gondoli w pierwszym tygodniu zajêæ.

 Dokoñczenie na stronie  15  

Œnie¿na poje¿d¿awka

 Wszyscy na wie¿y na Smreku (z lewej), a na dole rowery , które
wygl¹daj¹ niczym zabaweczki.

Association) oraz polskimi w³a-
dzami zmieniæ Polskê w kraj
przyjazny kolarzom górskim.

Jak mówi Kamil Marchañ-
ski, cz³onek Fundacji, POMBA
to grupa mocno zakrêconych
ludzi na punkcie MTB (m.in. ze
Œwieradowa, Zache³mia, Jele-
niej Góry i Wroc³awia), którzy
dzia³aj¹ na rzecz tworzenia zrów-
nowa¿onych œcie¿ek (w tym
i singli), rozwoju kolarstwa gór-
skiego i szkoleñ. Przez ich rêce
przewinê³o siê ju¿ kilka tysiêcy
mi³oœników górali, których
szkolono we Wroc³awiu, War-

Fot. Lech Sport

Fot. MHD


