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Staroroczne po¿egnania Anio³ nad anio³ami

To zdjêcie zosta³o zrobione przez Wies³awa Biernata podczas „najwiêkszego balu syl-
westrowego w Sudetach”, czyli w hali spacerowej Domu Zdrojowego. O tym, jak
i gdzie spêdzano Sylwestra w Œwieradowie, piszemy w relacjach na str. 4.

Zuzanna Marek okaza³a siê bezkonkurencyjna w konkursie IZERKI pt. „Podaruj bli-
skim Anio³ka”. Jury uzna³o, ¿e jej praca nie ma sobie równych wœród 92 nades³anych
i przyzna³o Zuzi zwyciêstwo w kategorii SUPER ANIO£. Wiêcej na str. 3.

TTTTTrzej Królowie w Œwieradowierzej Królowie w Œwieradowierzej Królowie w Œwieradowierzej Królowie w Œwieradowierzej Królowie w Œwieradowie

W Polsce tradycja orszaków Trzech Króli liczy sobie ju¿ 10 lat; w Œwieradowie podob-
ny orszak ruszy³ 6 stycznia ulicami miasta po raz pierwszy i miejmy nadziejê - nie
ostatni. Relacjê z tego wydarzenia zamieszczamy na str. 3.

Stra¿acy ze œwieradowskiej OSP jak co roku wsparli czynnie Wielk¹ Orkiestrê Œwi¹-
tecznej Pomocy: rozbili namiot przy fontannie, nagotowali grochówki, przygotowali
fanty na licytacjê i podwoili ubieg³oroczne wp³ywy. Wszystko o WOŒP na str. 8-9.

Wielka Orkiestra bardzo wielkaWielka Orkiestra bardzo wielkaWielka Orkiestra bardzo wielkaWielka Orkiestra bardzo wielkaWielka Orkiestra bardzo wielka



URZ¥D MIASTA

II PIÊTRO
Referat Gospodarki Nieruchomoœciami i Zago-
spodarowania Przestrzennego, kierownik –
Rafa³ May: 75 78-17-297 - pok. 21a; Referat
Gospodarki Miejskiej, Inwestycji i Ochrony Œro-
dowiska, kierownik, sekretarz – Eugeniusz Gra-
bas: 75 78-17-071 - pok. 21b; gospodarka
mieszkaniowa - W³adys³aw RzeŸnik, odpady
komunalne - Marcin Roso³ek: 75 78-16-324 -
pok. 21c; inwestycje - Anna Mazurek, drogo-
wnictwo - Wojciech Cielecki, inwestycje i ko-
munikacja miejska - Mariusz Pysz: 75 78-16-
970 - pok. 21d; wodoci¹gi i kanalizacja – Izabe-
la Jurczak, ochrona œrodowiska - Kamila Jed-
norowska-Mêcina: 75 78-16-343 - pok. 22. Re-
ferat Promocji Gminy, Turystyki, Kultury i Spor-
tu, kierownik  – Dorota Marek:  75 71-36-482 -
pok. 23; turystyka, kultura i sport – Monika
Hajny-Daszko: 75 71-36-483; informatyk - To-
masz Chmielowiec: 75 71-36-483, fax 75 78-
16-221 - pok. 24b. oœwiata – Jolanta Bobak:
75 78-17-668 - pok. 24c.

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 MROWISKO:
75 78-45-712; Miejska Biblioteka Publiczna
IZERKA: 75 78-16-394.

III PIÊTRO
Biuro Rady Miasta, referat administracyjny, kie-
rownik – Diana Timoftiewicz-¯ak: 75 78-17-
666 - pok. nr 32.

I PIÊTRO
Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej - pok. nr
10, 11 i 12. Sekretariat: 75 78-16-321, kierow-
nik – Agnieszka Moroz: 75 78-16-230. Zamó-
wienia publiczne – Monika Sautycz: 75 78-16-
471 - pok. 14.

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, op³a-
ta uzdrowiskowa - Katarzyna Barczyszyn, win-
dykacja nale¿noœci – Joanna Leszczyñska,
czynsze, op³ata za wodê i œcieki – Jowita Wo-
rotnicka: 75 78-16-659 - pok. 1b; podatki i op³a-
ty lokalne - Anna Leœniak,wymiar podatku od
nieruchomoœci - Katarzyna Matelska - 75 78-
16-452 - pok. 1c; zastêpca kierownika Urzêdu
Stanu Cywilnego, dzia³alnoœæ gospodarcza –
Joanna Szczekulska: 75 78-16-344; meldunki
i dowody osobiste, zezwolenia na sprzeda¿ na-
pojów alkoholowych – Halina Stettner: 75 78-
16-929 - pok. 1f (obok sekretariatu); ksiêgo-
woœæ bud¿etowa - Katarzyna Duda, Ewelina
Ostrowska-May, ksiêgowoœæ oœwiaty –  Mag-
dalena Buczko, Marta Rejman-Sergiejczuk: 75
78-16-896 - pok. 2; kadry - Ma³gorzata Mili-
chiewicz - 75 78-17-092 - pok. 3.

OŒWIATA I KULTURA

ul. 11 Listopada 35
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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,
antonizwierzynski@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), hur-
townia papierosów (ul. Piastowska), sklep spo¿ywczy (róg. ul. Zdro-
jowej i Sienkiewicza), Biura Turystyczne: LEOPOLD oraz J&G ¯Y£KIE-
WICZ (oba na ul. Zdrojowej), kiosk gazetowy (ul. Zdrojowa), pijalnia
wody mineralnej (Dom Zdrojowy), sklep LEWIATAN (ul. Górska), sta-
cja paliw ORLEN (ul. 11 Listopada), sklep papierniczy KLEKS (ul. Sien-
kiewicza), sklep przy ul. Chopina, „BIEDRONKA” (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 2017 r. do 31 paŸdziernika  br. na mocy uchwa³y Rady Miasta Œwieradów-Zdrój nr XLIX/252/
2017 z 27 wrzeœnia ub. roku ceny wody i œcieków oraz wysokoœæ op³aty abonamentowej pozosta³y 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
kanalizacyjnych, która wynosi 184,50 z³.

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

G o d z i n y  p r a c yG o d z i n y  p r a c yG o d z i n y  p r a c yG o d z i n y  p r a c yG o d z i n y  p r a c y      UMUMUMUMUM
PONIEDZIA£EK -

GODZ. 730 - 1600

WTOREK, ŒRODA,
CZWARTEK -

GODZ. 730 - 1530

PI¥TEK -
GODZ. 730 - 1500

Utylizacja pad³ych zwierz¹t
z terenu miasta (sarny, lisy, ³anie,
jelenie itp.)

do Marcina Roso³ka
tel. 75 78 16 324

Do kogo siê zwróciæDo kogo siê zwróciæDo kogo siê zwróciæDo kogo siê zwróciæDo kogo siê zwróciæ
w takich sprawach, jak:w takich sprawach, jak:w takich sprawach, jak:w takich sprawach, jak:w takich sprawach, jak:






Potr¹cone, ale ¿ywe zwierzêta
Wy³apywanie bezpañskich psów
Dokarmianie kotów w okresie
zimowym

do Kamili Jednorowskiej-Mêciny
tel. 75 78 16 343

W ramach pracy Miejskiej Komisji Roz-
wi¹zywania Problemów Alkoholowych
stworzony zosta³ Punkt Konsultacyjno-In-
formacyjny dla osób uzale¿nionych od al-
koholu czy narkotyków, jak te¿ dla osób
z rodzin, gdzie naudu¿ywany jest alkohol
lub narkotyki, osób wspó³uzale¿nionych
oraz dla osób doznaj¹cych przemocy

w rodzinie.
Punkt czynny jest w ka¿dy poniedzia-

³ek od godz. 1600 do 2000 w starej siedzi-
bie Urzêdu MIasta (ul. Pi³sudskiego 15,
pok. nr 1 i 2). Telefon tymczasowy nr 664
461 086, przy którym dy¿uruje nasz kon-
sultant - Piotr Konopnicki - czynny jest
w dniach i godzinach pracy Punktu.

Rozmowy i konsultacje indywidual-
ne w godz. 1600-1900.

Przy Punkcie powsta³a grupa wsparcia
„Œwieradów” dla wymienionych osób, któ-
rej spotkania odbywaj¹ siê tak¿e w po-
niedzia³ki od godz. 1800 do 2000.

Wszystkie spotkania s¹ otwarte. Nie za-
praszamy jedynie osób pod wp³ywem al-
koholu i œrodków zmieniaj¹cych œwiado-
moœæ.

Dodatkowo Punkt Konsultacyjny dla
mieszkañców Czerniawy w dwa czwart-
ki w miesi¹cu czynny jest na terenie
Szko³y Podstawowej nr 2 w godz. 1530-
1730, a najbli¿sze spotkania odbêd¹ siê
25 stycznia oraz 8 i 22 lutego br.

STOP UZALE¯NIENIOM!

 Dalej na stronie 3 

6 grudnia Szko³a Podstawowa nr 2 przy-
wita³a swoich uczniów piêkn¹, œwi¹teczn¹ de-
koracj¹. Imitowa³a ona duñskie miasteczko
z urokliwymi,  podœwietlonymi kamieniczka-
mi, otulone p³atkami padaj¹cego œniegu oraz
piêknymi ilustracjami do najpopularniej-
szych baœni Andersena. Nie zabrak³o rów-
nie¿ œwi¹tecznego kominka i chocia¿ by³a to
tylko atrapa, to jednak czu³o siê ciep³o p³yn¹-
ce z zaanga¿owania mamy naszej uczennicy.

Tego dnia rozpocz¹³ siê projekt edukacyj-
ny pod has³em „Œwiêta Bo¿ego Narodzenia
w kraju Andersena”. Autorkami przepiêknej
dekoracji by³y: Ewa Tra³ka-Rogowska, na-
uczycielka plastyki, oraz Sylwia Holinka-Wal-
czak (wykonawczyni kominka).

Œwiêta Bo¿ego Narodzenia w kraju Andersena
W ramach

projektu odby³o
siê szereg zadañ,
w których uczest-
niczy³y wszystkie
klasy oraz oddzia³
p r z e d s z k o l n y.
Klasy I-III oraz
p r z e d s z k o l a k i
z pomoc¹ swoich
wychowawców
wybra³y baœñ An-
dersena, na pod-
stawie której wy-

Cieszy fakt, ¿e m³odzie¿ polubi³a Daniê i jej tradycje.
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Na ka¿dy Nowy Rok

Nowy Rok a z nim
obiecujemy sobie...
ale po co?

Nie zmienimy siê,
tacy sami jesteœmy,
chcemy czy te¿ nie -
Nic nie zmieni siê,
prócz cyfr i daty,
starsi jedynie -
taka karma -
nie oszukasz jej,

a spowiedŸ najgorsza
przed samym sob¹ jest,
NIKT nie wie o Tobie,
tyle, ile o sobie wiesz -
Nie bêdziesz lepszy,
gorszy te¿ nie,
¿adne wró¿by,
obietnice nie zmieni¹ tego -

SOB¥ JESTEŒ – ca³a
tajemnica,

w lustro spójrz – pluñ albo
powiedz: tak dobrze jest!
Bo to Ty jesteœ i Twoje ¯YCIE
¯yj tak, by w to lustro
spojrzeæ bez pytania:
- A to, do cholery, kto jest?!
Wiêcej NIC

Dzieñ 6 stycznia obchodzony
jest w Koœciele katolickim jako
œwiêto Trzech Króli, którzy przy-
byli z dalekich krajów, aby pok³o-
niæ siê Dzieci¹tku, w którym uzna-
li Zbawiciela œwiata.

Od 10 lat w wielu miejscowo-
œciach Polski odbywaj¹ siê Orszaki
Trzech Króli, maj¹ce na celu podzie-
lenie siê radoœci¹ z narodzenia Jezu-
sa i naœladowanie Trzech Mêdrców

  ze str. 16

Duñskie œwiêta nie mog¹ siê obyæ
bez wizerunku skrzata.

konywa³y zaplanowane zadania.
I tak przedszkolaki pozna³y baœñ pt.
„Œwiniopas”, przeczytan¹ specjalnie
dla nich przez pani¹ dyrektor. PóŸ-
niej, z pomoc¹ wychowawcy oraz ro-
dziców, wykona³y wystêpuj¹cych
w baœni bohaterów, maj¹c do dys-
pozycji drewniane ³y¿ki, bibu³ê i inne
elementy ozdobne. Ka¿dy odwie-
dzaj¹cy najm³odszych móg³ póŸniej
podziwiaæ piêkne, kolorowe kukie³-
ki.

W klasie pierwszej baœñ pt.
„Dzieje roku” przeczyta³a Katarzy-
na Koæma. Nastêpnie uczniowie
omówili treœæ utworu i wykonali do
niego ilustracje, które zosta³y zapre-
zentowane na gazetce w szkolnym
korytarzu. Prace zachwyca³y pomy-
s³owoœci¹ i kolorystyk¹.

Klasa druga zmierzy³a siê z ba-
œni¹ pt. „Stokrotka”. Do jej odczyta-
nia zaproszono babciê uczennicy
Krystynê Zubek, zaœ uczniowie u³o-
¿yli plan wydarzeñ utworu i przyst¹-
pili do opracowania ksi¹¿eczek na
jej podstawie. Wszystkie wydarze-
nia zosta³y zilustrowane i opisane,
a na koniec wed³ug wyszukanych
pomys³ów oprawione. Uwieñcze-
niem pierwszego dnia dzia³añ pro-
jektowych by³a wystawa ksi¹¿eczek.

W klasie trzeciej Teresa Pacie-
jewska z „Izerki” przypomnia³a
uczniom „Dziewczynkê z zapa³kami”,
oni zaœ napisali do niej nowe zakoñ-
czenie – oczywiœcie, szczêœliwsze ni¿
w oryginale. Wed³ug nowej wersji
dziewczynka sprzedaj¹ca zapa³ki
¿y³a d³ugo i szczêœliwie i niczego jej
nie brakowa³o. Teksty dzieci zosta-
³y zaprezentowane na klasowej ga-
zetce œciennej.

Starsze klasy mia³y do wykona-
nia inne zadania. Uczniowie klasy
czwartej upiekli oko³o 500 piernicz-
ków, którymi potem czêstowali inne
dzieci, goœci przybywaj¹cych do
szko³y oraz pracowników.

Z kolei klasa szósta podjê³a siê
wykonania domków z piernika i ude-
korowania ich lukrem z dodatkiem
ró¿nych barwników spo¿ywczych.
I tak przez dwa dni z rzêdu po ca³ej
szkole unosi³ siê zapach pieczonych
pierniczków, który sprawi³, i¿ wszy-
scy zaczêliœmy odczuwaæ atmosfe-
rê zbli¿aj¹cych siê œwi¹t.

Pi¹toklasiœci wykonali skrzaty,
które s¹ symbolem Œwi¹t Bo¿ego
Narodzenia w Danii. Przy okazji do-
wiedzieli siê, dlaczego skrzat jest taki
wa¿ny w kulturze i tradycji bo¿ona-
rodzeniowej Danii.

Klasa siódma wziê³a udzia³ w lek-
cji geografii poœwiêconej Danii, oj-
czyŸnie Andersena. Lekcjê przepro-
wadzi³a Ewa Tra³ka-Rogowska we
wspó³pracy z Ma³gorzat¹ Glink¹.

Pani Ma³gosia, która prowadzi
w Czerniawie komis meblowy „An-
tik4You”, przez wiele lat mieszka³a
w Danii i jest pasjonatk¹ twórczoœci
Andersena. Z ogromnym zaanga¿o-
waniem przybli¿y³a uczniom najwa¿-
niejsze informacje dotycz¹ce tego
kraju oraz ¿ycia i pracy twórczej au-
tora „Dziewczynki z zapa³kami”,
w sposób niezwykle interesuj¹cy
opowiadaj¹c o kulturze, zwyczajach
oraz historii. Opowieœci pozwoli³y
uczniom spojrzeæ na Daniê z per-
spektywy mieszkaj¹cej tam Polki.
Dowiedzieliœmy siê, w jaki sposób
Duñczycy obchodz¹ œwiêta Bo¿ego
Narodzenia i jakie potrawy króluj¹
na ich sto³ach. Okaza³o siê, ¿e s¹
bardzo rodzinni i staraj¹ siê, aby
¿ycie by³o radosne i spokojne. Uwa-
¿aj¹,  ¿e najlepiej jest spêdzaæ czas
przy pal¹cych siê œwiecach, których
ciep³o i blask jest wa¿nym elemen-
tem  narodowej tradycji. Pani Ma³-
gosia przekaza³a nam równie¿ wie-
dzê o panuj¹cych w Danii warun-
kach klimatycznych i œrodowisko-
wych.

W prezencie otrzymaliœmy prze-
piêkny wiersz nawi¹zuj¹cy do Œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia, który pani dy-
rektor odczyta³a wszystkim zgroma-
dzonym podczas szkolnej wigilii.

Jesteœmy wdziêczni wszystkim,
którzy bezinteresownie pomogli nam
w realizacji projektu i poœwiêcili swój
cenny czas na spotkania oraz cieka-
we rozmowy z uczniami, a w szcze-
gólnoœci: Ma³gorzacie Glince, Kry-
stynie Zubek, Wies³awie Bigus, Te-
resie Paciejewskiej, Monice Gettner,
Sylwii Holince-Walczak, Katarzynie
Koæmie oraz pañstwu Firko. Dziêku-
jemy za pomoc!

Anna Bigus i Ewa Tra³ka-Rogowska
- koordynatorki projektu

W kraju Andersena...

Duñskie œwiêta nie mog¹ siê obyæ bez wizerunku skrzata.

Trzej Królowie w Œwieradowie

w oddaniu ho³du Nowonarodzone-
mu Dzieci¹tku.

Po raz pierwszy w naszej parafii
– z inicjatywy wikariusza ks. Piotra
Karpiñskiego – barwny Orszak
Trzech Króli przeszed³ ulicami Œwie-
radowa. Kolorowe, dostojne królew-
skie korony znalaz³y siê na g³owach
ponad 300 osób – dzieci i doros³ych.

Wêdrowaliœmy przy radosnym œpie-
wie kolêd, daj¹c œwiadectwo naszej
wiary i radoœci z faktu narodzenia
Zbawiciela. Og³aszaliœmy – naszym
uœmiechem, radoœci¹, humorem, tañ-
cem – napotkanym  mieszkañcom,
turystom, kuracjuszom i goœciom, ¿e
nasta³y czas i okazja pok³oniæ siê
Zbawicielowi œwiata.

Ca³y Orszak Trzech Króli zakoñ-
czy³ siê w koœciele œw. Józefa Oblu-
bieñca NMP, gdzie oddawszy po-
k³on Jezusowi, przyjêliœmy Jego b³o-
gos³awieñstwo i wróciliœmy – jak
kiedyœ Mêdrcy – do swoich domów.

PS. Dziêkujemy WSZYSTKIM
za wspóln¹ radosn¹ obecnoœæ! Do
nastêpnego roku!

Ks. Franciszek

4 stycznia w Miejskiej Biblio-
tece Publicznej „Izerka” dokona-
no oceny prac plastycznych przed-
stawiaj¹cych anio³a. Do konkursu
zg³oszono 92 prace. Tegoroczna
edycja sta³a na bardzo wysokim po-
ziomie, anio³y wykonywano ró¿ny-
mi technikami: jako obrazy malo-
wane farbami olejnymi i kredkami,
jako prace przestrzenne wykona-
ne z gliny, papieru oraz masy pa-
pierowe,j a tak¿e z drewna i banda-
¿y. Ka¿dy anio³ zrobiony by³
z ogromn¹ starannoœci¹ i pieczo³o-
witoœci¹. W³o¿ono w nie ogrom ser-
ca ciep³a i mi³oœci.

Cieszy fakt, ¿e prace przygoto-
wane by³y samodzielnie lub przy nie-
wielkiej pomocy rodziny. Ju¿ sam fakt
wspólnej rodzinnej dzia³alnoœci i po-
œwiêcenie czasu na wspólne wyko-
nanie jest wielce obiecuj¹ce na przy-
sz³oœæ, gdy¿ niesie za sob¹ umiejêt-
noœæ spêdzania czasu w gronie ro-

S¹ takie anio³y, które ró¿nie siê nazywaj¹... Czasami
przypadkiem nawet udaje siê nam je niespodziewanie spotkaæ

i czasem bywa to tak niezwyk³e spotkanie, ¿e nikt nie zmieni³by
potem tej chwili na nic… bo od tego spotkania zaczyna siê

czasem wspania³a wspólna podró¿ zwana przyjaŸni¹, a te anio³y
pilnuj¹ potem ka¿dego naszego kroku i nie pozwalaj¹ zboczyæ

z bezpiecznej drogi w stronê przepaœci.

dzinnym oraz nawi¹zuje wiêzi, które
bêd¹ procentowaæ w przysz³oœci.

Komisja w sk³adzie: przewodni-
cz¹ca Beata Bielak (od pierwszej
edycji) i Iwona Tetich, w poszcze-
gólnych kategoriach wy³oni³a zwy-
ciêzców:

Super Anio³ - Zuzanna Marek.
Doroœli - Piotr Olejnik. Prace pla-
styczne - Martyna Rutkowska, Zu-
zanna Dyjur i Olgierd Fabiœ. Anio³y
gliniane - Ola Sobierañska, Krzysz-
tof Sobierañski, Dobromi³a Rogow-
ska oraz Nikola i Wiktoria Szczepañ-
skie. Fotografia - Lilianna Zgliñska.
Prace przestrzenne - Nina Cielecka,
Jagoda Maciejewska, Dominik Fe-
liñski, Wojciech Bieñkowski i Aure-
lia Wasilczenko.

Wœród wyró¿nionych znalaz³y
siê te¿ przedszkola S£ONECZKO
i GNIAZDKO oraz grupy BIEDRON-
KI i SKRZATY.

K. Piotrowska

Anio³ nad anio³ami

Jacek Olszewski

Wszystkim Babciom i Dziadkom z okazji ich niedawnegoWszystkim Babciom i Dziadkom z okazji ich niedawnegoWszystkim Babciom i Dziadkom z okazji ich niedawnegoWszystkim Babciom i Dziadkom z okazji ich niedawnegoWszystkim Babciom i Dziadkom z okazji ich niedawnego
œwiêta ¿yczymy zdrowia, pogody ducha i nieustaj¹cej radoœciœwiêta ¿yczymy zdrowia, pogody ducha i nieustaj¹cej radoœciœwiêta ¿yczymy zdrowia, pogody ducha i nieustaj¹cej radoœciœwiêta ¿yczymy zdrowia, pogody ducha i nieustaj¹cej radoœciœwiêta ¿yczymy zdrowia, pogody ducha i nieustaj¹cej radoœci
z wnucz¹t, ¿eby jak najd³u¿ej mogli towarzyszyæ ich dorasta-z wnucz¹t, ¿eby jak najd³u¿ej mogli towarzyszyæ ich dorasta-z wnucz¹t, ¿eby jak najd³u¿ej mogli towarzyszyæ ich dorasta-z wnucz¹t, ¿eby jak najd³u¿ej mogli towarzyszyæ ich dorasta-z wnucz¹t, ¿eby jak najd³u¿ej mogli towarzyszyæ ich dorasta-
niu i przekazywaæ im sw¹ mi³oœæ, m¹droœæ, ufnoœæ i ¿ycioweniu i przekazywaæ im sw¹ mi³oœæ, m¹droœæ, ufnoœæ i ¿ycioweniu i przekazywaæ im sw¹ mi³oœæ, m¹droœæ, ufnoœæ i ¿ycioweniu i przekazywaæ im sw¹ mi³oœæ, m¹droœæ, ufnoœæ i ¿ycioweniu i przekazywaæ im sw¹ mi³oœæ, m¹droœæ, ufnoœæ i ¿yciowe
nauki, by nauki, by nauki, by nauki, by nauki, by one one one one one z wiar¹ i nadziej¹ umiz wiar¹ i nadziej¹ umiz wiar¹ i nadziej¹ umiz wiar¹ i nadziej¹ umiz wiar¹ i nadziej¹ umia³ya³ya³ya³ya³y wkraczaæ w doros³oœæ. wkraczaæ w doros³oœæ. wkraczaæ w doros³oœæ. wkraczaæ w doros³oœæ. wkraczaæ w doros³oœæ.
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TTTTTak ¿egnaliœmy starak ¿egnaliœmy starak ¿egnaliœmy starak ¿egnaliœmy starak ¿egnaliœmy stary rok (i witaliœmy nowy)y rok (i witaliœmy nowy)y rok (i witaliœmy nowy)y rok (i witaliœmy nowy)y rok (i witaliœmy nowy)

Podczas tegorocznej zabawy
sylwestrowej na gondoli bawi³o siê
ponad 1000 osób. Tê wyj¹tkow¹ noc
mo¿na by³o spêdziæ u nas na  kilka
sposobów, m.in. na imprezach zor-
ganizowanych w restauracjach na
dolnej oraz górnej stacji, szusuj¹c
na stoku lub bawi¹c siê w namiocie
przy dolnej stacji.

Przywitanie nowego roku uœ-

Jako pierwsi do ¿egnania sta-
rego roku zabrali siê uczniowie. 28
grudnia ub. r. opiekunowie Œwietli-
cy Œrodowiskowej UL zorganizowa-
li VIII Bal Sylwestrowy dla dzieci
i m³odzie¿y. Tegoroczna impreza
odby³a siê przy muzyce granej na
¿ywo przez Ireneusza Kudybê,
w blasku œwiate³ dyskotekowych,
które rozœwietla³y parter szko³y.

Uczestnicy, w eleganckich syl-
westrowo-karnawa³owych strojach,
tañczyli, brali udzia³ w licznych kon-
kursach i zabawach integracyjnych,
weso³o i aktywnie spêdzaj¹c czas.

Organizatorzy serdecznie dziê-
kuj¹ Izabeli Salawie, Katarzynie
Matelskiej, Alicji Bigus, Kamili Sy-
rewicz i Sylwii Sokolak - za pomoc,
panu Irkowi - za œwietn¹ muzykê
i kreatywne zabawy, a uczestnikom

W „Basieñce” tradycyjnie ju¿
by³ komplet sylwestrowiczów, za-
równo œwieradowian, jak te¿
osób, które zaplanowa³y powita-
nie Nowego Roku w górach. Sto
osób bawi³o siê przy utworach
dobranych przez did¿eja Mariu-
sza, który wykaza³ siê tak¿e do-
skona³¹ konferansjerk¹, prowa-
dzi³ konkursy, a jednym z nich

- za wspania³e i uk³ady i zabawy ta-
neczne.

by³ wybór Króla i Królowej Balu -
zostali nimi: pani Daniela z Le-
gnicy i pan Jarek z ¯ar.

Niew¹tpliw¹ niespodziank¹
by³a grupa Smerfów, która w to-
warzystwie Flinstonów, Kleopa-
try, Cezara, Asterixa, Yody i d³u-
giego korowodu przebierañców
z ¯agania oraz ¯ar bawi³a siê na
balu do godz. 430.

wietni³ pokaz sztucznych ogni zor-
ganizowany na dolnej stacji gondo-
li przy wsparciu Gminy Miejskiej
Œwieradów-Zdrój.

Wszystkim bawi¹cym siê pod-
czas Sylwestra w SKI&SUN oraz
przysz³ym goœciom sk³adamy jesz-
cze raz najlepsze ¿yczenia noworocz-
ne oraz zawsze sprzyjaj¹cych warun-
ków narciarskich.            (Sz.W.)

Bal Sylwestrowy 2017/2018 or-
ganizowany w historycznej modrze-
wiowej Hali Spacerowej by³ jedn¹
z najwiêkszych imprez w Sudetach
i najwiêksz¹ poœród szeœciu, jakie
siê odby³y siê w Polskiej Grupie
Uzdrowisk, na którym  452 osoby
œwiêtowa³y powitanie Nowego Roku
przy akompaniamencie zespo³u mu-
zycznego Mi'aDor z Jeleniej Góry.

Dla naszych goœci  przygotowa-
liœmy pokaz sztucznych ogni, lote-
riê z nagrodami, wybór króla i królo-
wej balu oraz pokaz tañca towarzy-
skiego w wykonaniu m³odej i uta-
lentowanej pary Krystian & Klau-
dia.

Dekoracja hali na ten specjalny
wieczór  przygotowana zosta³a w kli-
macie „Izerskiej zimy”.

O walory kulinarne zadba³ nasz
szef kuchni, odpowiadaj¹cy na co
dzieñ za zdrow¹ dietê dla naszych
goœci, którzy stawiaj¹ nam wysoko
poprzeczkê równie¿ w kwestiach
kulinarnych, którym musimy i chce-
my sprostaæ zatrudniaj¹c kucharzy
o najwy¿szych kwalifikacjach. Poda-
liœmy miêdzy innymi: na przystawkê
pasztet myœliwski z ¿urawin¹ na ru-
koli, daniem g³ównym by³a rolada
z kaczki z balsamem borowikowym
polana z kluseczkami zio³owymi
i bukietem surówek, a wœród dañ go-
r¹cych - goloneczka w piwie k¹pana
z warzywami i kasz¹ po staropolsku,
czysty polski barszcz o czosnkowej

woni, z pasztecikiem i rozmarynem
zdobiony oraz ró¿norodne zimne
przek¹ski i ciasta.

Zapraszamy ju¿ dzisiaj  wszyst-

kich chêtnych na bal 2018/2019, do
którego zosta³o tylko 310 dni.

Zdjêcia Wies³aw Biernat(TF)
Fot. Katarzyna Matelska

Symbolicznym zamkniêciem rachun-
ków starorocznych i noworocznym otwar-
ciem by³o styczniowie rozstrzygniêcie kon-
kursu na najpiêkniejsz¹ szopkê. W koœcie-
le mogliœmy podziwiaæ wszystkie 12 dzie³
i oddaæ swój g³os. By³y te¿ z pozdrowie-
niami od wiernych z Boles³awca, Legnicy,
Niemiec, wiele z komentarzami „wszystkie
s¹ piêkne”.

Po podliczeniu 1317 g³osów wy³o-
niono zwyciêzców:

I – Irena i Bogdan Marcinia-I – Irena i Bogdan Marcinia-I – Irena i Bogdan Marcinia-I – Irena i Bogdan Marcinia-I – Irena i Bogdan Marcinia-
kowie (369 g³osów)kowie (369 g³osów)kowie (369 g³osów)kowie (369 g³osów)kowie (369 g³osów) - na zdjêciu;

II – Dominik Feliñski z rodzicami (314
g³osów);

III – Agata i Jacek Szaniawscy (184
g³osy);

IV -  Rodzina Adamów (134 g³osy);
V – Rodzina Kaczyñskich z Lubina

(74 g³osy).
Pozosta³e szopki uzyska³y nastêpu-

j¹c¹ liczbê g³osów: anonimowa - 63, Iza
Salawa i Gra¿yna Kasprzak - 49, Krzyœ
Sobierañski - 40, Ola Sobierañska - 35,
Kacper Gruszecki - 34, Rodzina Kralew-
skich - 14, Monika Kusiak - 7.

Sponsorzy nagród: Parafia pw.œw.
Józefa Oblubieñca NMP, Restauracja „KuŸ-
nia Smaków”, Julia - Œwiat Kryszta³u, Gro-
ta Solna SANTE.

  Szopka na    medal
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17 stycznia w Jedlinie-Zdroju podpisa³em wspólnie z burmistrzami
Jedliny i G³uszycy deklaracjê wspó³pracy w zakresie przeciwdzia³ania
niskiej emisji poprzez propagowanie wœród mieszkañców naszych gmin
korzystania z rowerów o napêdzie elektrycznym. Nasza gmina jako pierw-
sza w Polsce rozpoczê³a ten program jeszcze w paŸdzierniku zesz³ego
roku.

Z lewej stoi Roland Marciniak, w œrodku burmistrz G³uszycy -
Roman G³ód, w œrodku zaœ burmistrz Jedliny - Leszek Orpel,
który prezentuje jedyn¹ w mieœcie ³adowarkê dla elektrorowe-
rów; obie gminy zakupi¹ jednoœlady za pare tygodni; rower na
pierwszym planie zosta³ wypo¿yczony od wa³brzyskiej Stra¿y
Miejskiej.

W ramach trójstronnej deklaracji w nadchodz¹cym sezonie letnim
podejmiemy wspólne dzia³ania. Przede wszystkim zasady wypo¿yczania
rowerów w ka¿dej z gmin bêd¹ takie same. Odbêd¹ siê trzy pikniki dla
u¿ytkowników rowerów elektrycznych. Równie¿ na kanwie rowerów elek-
trycznych bêdziemy integrowaæ œrodowiska seniorów z naszych gmin.
W marcu planujemy spotkanie trzech rad gmin w Jedlinie w celu przyjê-
cia wspólnej strategii wdra¿ania elektrycznych rowerów w codzienne

¿ycie naszych mieszkañ-
ców. W g³ównych za³o¿e-
niach strategii bêdzie za-
planowanie w ka¿dym bu-
d¿ecie wydatków na budo-
wê infrastruktury dla rowe-
rów elektrycznych, np.
ogólnie dostêpne ³adowar-
ki baterii, organizowanie
obiektów przyjaznych elek-
trorowerzystom i wiele in-
nych zadañ.

Program skierowany
jest wy³¹cznie do mieszkañ-
ców naszych gmin. Teraz
ju¿ 3 gminy bêd¹ wspólnie
zabiega³y o wsparcie ze
œrodków zewnêtrznych na
nasz program. A g³ównym
celem jest wyposa¿enie jak
najwiêkszej liczby miesz-
kañców naszych gmin
w rowery elektryczne.
W tym roku na bazie do-
œwiadczeñ dopracujemy
szczegó³y programu i bê-
dziemy zapraszaæ kolejne
samorz¹dy do udzia³u
w tym nowatorskim przed-
siêwziêciu. W tym roku
w naszych gminach udzia³
w programie weŸmie pra-
wie 1.500 osób.

W nadchodz¹cym sezonie letnim
w Œwieradowie stan¹ przynajmniej dwie
takie ³adowarki: jedna obok Urzêdu Mia-
sta, druga przy gondoli. Trzeci¹ miasto
planuje postawiæ na deptaku zdrojo-
wym, musi jednak porozumieæ siê z któ-
rymœ hoteli, by zapewniæ urz¹dzeniu
zasilanie elektryczne.

Trwa budowa nowego przedszkola miejskiego. Termin zakoñczenia
budowy to koniec marca tego roku. Oczywiœcie, jak widaæ po zaawanso-
waniu budowy, jest to niemo¿liwe. Powodów opóŸnienia jest kilka. Po
podpisaniu umowy z wykonawc¹ zbyt d³ugo trwa³o organizowanie placu
budowy. Gdy ju¿ ruszy³y koparki, okaza³o siê, ¿e pod dwumetrow¹ warstw¹
ziemi jest lita ska³a, do urobku której nie da³o siê zastosowaæ metody
strza³owej ze wzglêdu na s¹siedztwo ujêæ wód mineralnych; mo¿liwe
by³o jedynie ¿mudne kucie m³otem pneumatycznym, co z kolei wyd³u¿y-
³o ca³¹ budowê o prawie miesi¹c.

W trakcie wykopów pod fundamenty wyst¹piliœmy do konserwatora
zabytków o wyra¿enie zgody na wyciêcie 13 drzew wzd³u¿ wykopu, po-
niewa¿ ju¿ na etapie wykonawstwa okaza³o siê, ¿e drzewa uniemo¿liwiaj¹
wykonanie fundamentów i œcian zewnêtrznych. Konserwator zabytków
potrzebowa³ na podjêcie decyzji prawie 6 miesiêcy. W tym czasie wyko-
nawca nie móg³ kontynuowaæ prac w pobli¿u drzew, które utrudnia³y,
a czêsto uniemo¿liwia³y prowadzenie budowy. Najwiêksze problemy do-
tyczy³y pracy dŸwigu, który nie móg³ siê rozstawiæ na pochy³oœciach ze
wzglêdów bezpieczeñstwa, jak równie¿ nie móg³ podawaæ materia³ów
nad drzewami, bo mia³ za krótkie ramiê. Wyst¹piliœmy do marsza³ka
województwa o przed³u¿enie terminu zakoñczenia budowy z przyczyn od
nas niezale¿nych i czekamy na odpowiedŸ. Jeœli marsza³ek odmówi,
bêdziemy zmuszeni oddaæ dotacjê 3.6 mln z³.

W poprzednim programowaniu unijnym urz¹d marsza³kowski wy-
ra¿a³ zgodê na przed³u¿anie terminów bez wiêkszych problemów. Teraz
s¹ ogromne trudnoœci, aby tak¹ zgodê zdobyæ. Urz¹d marsza³ka powo-
³uje siê na now¹ tzw. Ustawê wdro¿eniow¹, która kategorycznie zabrania
przed³u¿ania terminów zakoñczenia projektu. Naszym zdaniem, takie
stanowisko jest nieuzasadnione, poniewa¿ w umowie dotacyjnej mamy
zapis, ¿e w sytuacji si³y wy¿szej, niezale¿nej od gminy, mo¿na wyd³u¿aæ
termin zakoñczenia projektu. Si³a wy¿sza to nie tylko dzia³anie ¿ywio³ów,
to równie¿ wspomniana ska³a. Urz¹d marsza³kowski nie bierze pod uwa-
gê naszego górskiego po³o¿enia i znacznie d³u¿szej zimy ni¿ we Wroc³a-
wiu. Przede wszystkim gmina nie mia³a wp³ywu na decyzjê konserwatora
zabytków, który dzia³a³ bardzo mozolnie, a decyzjê ma wydaæ za kolejne
kilkanaœcie dni. Wnioskowaliœmy o czas do koñca wrzeœnia na zakoñcze-
nie budowy przedszkola.

Z A P R O S Z E N I E
8 lutego o godz. 1700 Burmistrz Miasta Ro-

land Marciniak zaprasza mieszkañców Czer-

Trwa rozbudowa szkó³ w Œwieradowie i Czerniawie. W grudniu zima
pozwoli³a wykonaæ fundamenty w Czerniawie, z kolei w styczniu opady
œniegu wstrzyma³y tempo budowy w Œwieradowie, gdzie uda³o siê prze-
prowadziæ rozbiórkê ³¹cznika miêdzy budynkiem szko³y a sal¹ gimna-
styczn¹, któr¹ ze wzglêdu na bezpieczeñstwo uczniów trzeba by³o wy³¹-
czyæ z u¿ytkowania. W ramach inwestycji, wartej prawej 6,5 mln z³,
przybêdzie nam prawie 1.500 m2 nowej powierzchni edukacyjnej.

PRZETPRZETPRZETPRZETPRZETARGOWE SZALEÑSTWOARGOWE SZALEÑSTWOARGOWE SZALEÑSTWOARGOWE SZALEÑSTWOARGOWE SZALEÑSTWO

WIE¯A W KORONACH DRZEWWIE¯A W KORONACH DRZEWWIE¯A W KORONACH DRZEWWIE¯A W KORONACH DRZEWWIE¯A W KORONACH DRZEW

Oferty wykonawców sk³adane w ramach przetargu na budowê kana-
lizacji wzd³u¿ ul. Nadbrze¿nej wprawiaj¹ w zdumienie. Na tê inwestycjê
planowaliœmy przeznaczyæ nieco ponad 5 mln z³, a najni¿sza oferta opie-
wa³a na 15 mln z³. Poczekamy jeszcze na otwarcie ofert w przetargu na
rozbudowê oczyszczalni œcieków w Œwieradowie i wówczas podejmiemy
decyzjê, co dalej. Zapewne bêdziemy wystêpowaæ do Urzêdu Marsza³-
kowskiego o zwiêkszenie dotacji. I przy tej inwestycji najwiêkszym za-
gro¿eniem jest przekroczenie terminu zakoñczenia. Nierozstrzygniêcie
przetargu skraca okres budowy, a marsza³ek - jak ju¿ wspomnia³em - nie
chce przed³u¿aæ terminów.

DWORZEC KOLEJOWYDWORZEC KOLEJOWYDWORZEC KOLEJOWYDWORZEC KOLEJOWYDWORZEC KOLEJOWY
24 stycznia mamy sprawê w lwóweckim s¹dzie rejonowym z po-

wództwa ostatniego lokatora dworca kolejowego, który nie chce siê
wyprowadziæ do nowego mieszkania. Jeœli na tej rozprawie nie dojdzie
do ugody, projekt rewitalizacji dworca kolejowego na centrum kultury
i muzeum kolejnictwa bêdzie stracony.

Pomimo sporu z lokatorem og³osiliœmy przetarg na wy³onienie
wykonawcy remontu. Mam nadziejê, ¿e uda nam siê przyst¹piæ do inwe-
stycji za prawie 4 mln z³ z dofinansowaniem 2,9 mln z³.

KANALIZOWKANALIZOWKANALIZOWKANALIZOWKANALIZOWANIE CZERNIAANIE CZERNIAANIE CZERNIAANIE CZERNIAANIE CZERNIAWYWYWYWYWY
W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich podpisaliœmy

umowê na dofinansowanie ze œrodków unijnych rozbudowy sieci wod-
no-kanalizacyjnej w Czerniawie. Dofinansowanie to prawie 2 mln z³,
a inwestycja szacunkowo powinna nas kosztowaæ 4 mln z³. Teraz opraco-
wujemy specyfikacjê przetargow¹ na wy³onienie wykonawców.

Podpisaliœmy umowê z czesk¹ firm¹ Franek Architekts na wykona-
nie projektu z pozwoleniem na budowê wie¿y widokowej w okolicach
starego wyci¹gu Kamieniec. Obiekt bêdzie zlokalizowany na gruncie
gminnym. Wysokoœæ górnego tarasu wie¿y to ok. 55 m nad poziomem
gruntu, d³ugoœæ œcie¿ek - ok. 1.000 m, ponadto budynki kas, biura
i toalety. Firma w ci¹gu kilku miesiêcy wykona projekt budowlany, za
który zap³acimy ok. 130 tys. z³.

To bêdzie bardzo wa¿na atrakcja naszego miasta. Jeœli nic nie stanie
na przeszkodzie, istnieje du¿a szansa, ¿e w tym roku rozpocznie siê
budowa tego obiektu. Mamy ju¿ wielu zdeklarowanych inwestorów do
tej inwestycji. Gmina musi posiadaæ pozwolenie na budowê, wówczas
ruszymy z organizacj¹ finansowania przedsiêwziêcia.

Mamy wa¿n¹ decyzjê œrodowiskow¹ na to zadanie. Dla przypomnie-
nia - mamy zgodê Regionalnej Dyrekcji Ochrony Œrodowiska na budo-
wê wyci¹gu gondolowego, dwóch kanapowych, wyci¹gu taœmowego,
wiaduktu drogowego i zbiornika na wodê. Kilka tygodni temu byliœmy
w Szwajcarii u producenta wyci¹gów, aby dokona³ nam wyceny naszej
inwestycji, która w przybli¿eniu bêdzie oscylowaæ miêdzy 45 a 50 mln z³.
Obecnie przygotowujemy siê do zamiany gruntów pod nartostrad¹
i poszukujemy projektantów tej inwestycji. Gmina musi wykonaæ doku-
mentacjê z pozwoleniem na budowê, które póŸniej odsprzeda spó³ce
inwestycyjnej.

W nastêpnych miesi¹cach bêdê informowa³ o kolejnych dzia³aniach
w ramach tego wa¿nego dla naszego miasta przedsiêwziêcia.

KOMPLEKS WYCI¥GÓWKOMPLEKS WYCI¥GÓWKOMPLEKS WYCI¥GÓWKOMPLEKS WYCI¥GÓWKOMPLEKS WYCI¥GÓW
ŒWIERADOWIECŒWIERADOWIECŒWIERADOWIECŒWIERADOWIECŒWIERADOWIEC

IZERSKA £¥KAIZERSKA £¥KAIZERSKA £¥KAIZERSKA £¥KAIZERSKA £¥KA
A NOWE TECHNOLOGIEA NOWE TECHNOLOGIEA NOWE TECHNOLOGIEA NOWE TECHNOLOGIEA NOWE TECHNOLOGIE

Otrzymaliœmy dofinansowanie na zakup wyposa¿enia do naszego
Centrum Edukacji Ekologicznej „Izerska £¹ka”. Celem jest prezentowa-
nie - poprzez nowoczesne technologie - fauny i flory z obszarów Natura
2000. W naszym przypadku chcemy pokazywaæ £¹ki Gór i Pogórza
Izerskiego na ekranie parowym. Jest to bardzo nowatorski pomys³ inte-
raktywnego trójwymiarowego ekranu, który tworzy para wodna.

niawy do Szko³y
Podstawowej nr 2
na spotkanie po-
œwiêcone spra-
wom bie¿¹cym
oraz inwestycjom
gminnym i prywat-
nym na terenie
osiedla

18 stycznia wspólnie z kierownikiem promocji Dorot¹ Marek i infor-
matykiem Tomaszem Chmielowcem wziêliœmy udzia³ w prezentacji mo¿-
liwoœci technicznych takiego ekranu. Mia³a ona miejsce w Warszawie
w siedzibie polskiej firmy, która produkuje takie urz¹dzenie. Uznaliœmy,
¿e to urz¹dzenie daje szansê pokazania przyrody w ca³kowicie nowym
wymiarze.

Na ca³e wyposa¿enie mamy 800 tys. z³, przy dofinansowaniu unij-
nym wynosz¹cym 85 proc. Wkrótce przetargi i wy³onienie dostawców
nie tylko ekranu, ale równie¿ oprogramowania, okularów 3D i wielu
innych pomocy dydaktycznych. Zakoñczenie projektu w paŸdzierniku
tego roku.

Tak na ekranie parowym wygl¹da fragment ul. Zdrojowej.

Roland Marciniak
Zdjêcia Tomasz Chmielowiec



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 komu-
nalnych nale¿y wnosiæ do dnia 15 ka¿dego mie-
si¹ca bez wezwania (nie bêd¹ wystawiane
¿adne decyzje, faktury itp.) na indywidualne
konta rozliczeniowe, które zosta³y przydzielo-

ne dla mieszkañców oraz podmiotów gospodarczych (o czym wszyscy zainteresowaniu zostali
powiadomieni drog¹ pocztow¹).
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 komunalnych

styczeñ/luty 2018

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)

 Dokoñczenie obok  

Co wolno na PSZOK-uCo wolno na PSZOK-uCo wolno na PSZOK-uCo wolno na PSZOK-uCo wolno na PSZOK-u
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunal-

nych (PSZOK) znajduje siê na terenie starej oczysz-
czalni œcieków przy ul. Grunwaldzkiej. Przyjmowane
s¹ tam nieodp³atnie odpady zebrane selektywnie wy-
³¹cznie od w³aœcicieli nieruchomoœci zamieszka³ych.

PSZOK przyjmujePSZOK przyjmujePSZOK przyjmujePSZOK przyjmujePSZOK przyjmuje: odpady zielone (trawa, li-
œcie, rozdrobnione ga³êzie itp.); zu¿yte baterie i aku-
mulatory (ma³ogabarytowe – z samochodów osobo-
wych do 3,5 tony); kompletny zu¿yty sprzêt elektrycz-
ny i elektroniczny, elementy oœwietleniowe, œwietlówki,
¿arówki energooszczêdne itp.; styropian z opakowañ
(po wyrobach AGD, RTV i meblach); przeterminowa-
ne leki (bez opakowañ papierowo-kartonowych szkla-
nych itp.); opakowania z tworzyw sztucznych; opako-
wania szklane (czyste, bez zawartoœci: butelki, s³oiki
itp.); opakowania wielomateria³owe, Tetra-Pak (po
art. mlecznych, sokach, nektarach itp.); papier i tek-
tura (czasopisma, ksi¹¿ki, papier biurowy itp.); two-
rzywa sztuczne (meble ogrodowe z PCV, doniczki,
rury PCV, elementy wyposa¿enia wnêtrz, wiadra, ele-
menty zabawek); meble i inne odpady wielkogabary-
towe (meble zawieraj¹ce elementy z drewna lub p³yt
drewnopodobnych, meble z elementami tapicerski-
mi, dywany, wyk³adziny pod³ogowe, materace itp.);
szk³o p³askie okienne odpady budowlane z drobnych
remontów w postaci czystego gruzu (ceg³a, beton do
0,5 tony); zmieszane odpady budowlane z drobnych
remontów w postaci betonu, gruzu ceglanego, odpa-
dów materia³ów ceramicznych; zu¿yte opony z samo-
chodów osobowych; opakowania po substancjach
niebezpiecznych (lub nimi zanieczyszczone) oraz opa-
kowania po emaliach, lakierach, rozpuszczalnikach,
detergentach itp.; zu¿yte opakowania ciœnieniowe (po
aerozolach, dezodorantach, lakierach, farbach).

PSZOK nie przyjmujePSZOK nie przyjmujePSZOK nie przyjmujePSZOK nie przyjmujePSZOK nie przyjmuje: odpadów zawieraj¹-
cych azbest; odpadów radioaktywnych i ska¿onych
biologicznie; szyb samochodowych i czêœci samo-
chodowych (zderzaki, lampy, fotele itp.); szk³a zbro-
jonego i hartowanego; materia³ów izolacyjnych, ta-
kich jak we³na mineralna, papa, styropian (z wyj¹t-
kiem opakowañ); z³omu metali ¿elaznych i nie¿ela-
znych; odpadów w iloœciach masowych wskazuj¹cych
na to, ¿e pochodz¹ z dzia³alnoœci gospodarczej (lub

likwidacji takiej dzia³alnoœci) b¹dŸ z re-
montów kapitalnych (wyburzanie nie-
ruchomoœci).

Na zg³oszenia telefoniczne z nieru-
chomoœci zamieszka³ych odbierane
bêd¹ odpady wielkogabarytowe, czyli
takie, których nie mo¿emy na PSZOK-
a przywieŸæ w³asnym samochodem
osobowym: meble (sto³y, krzes³a, sza-
fy, szafki, komody, meble kuchenne, ka-
napy, ³ó¿ka, tapczany i rega³y); z³om
elektryczny i elektroniczny (sprzêt RTV,
AGD i oœwietleniowy – bez ¿arówek
i œwietlówek); opony do pojazdów oso-
bowych (o masie ca³kowitej nie wiêk-
szej ni¿ 3,5 tony); inne wyposa¿enie
wielkogabarytowe (dywany, wyk³adzi-
ny, wózki dzieciêce i inwalidzkie, rowe-
ry itp.).

Nie bêd¹ odbierane odpady pore-
montowe – drzwi, oœcie¿nice, stare
okna, wanny, kabiny prysznicowe, ce-
ramika ³azienkowa, gruz, opakowania
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21 grudnia ub. r. dokonano
otwarcia ofert, jakie nap³ynê³y po
og³oszeniu przetargu na „Rozbudo-
wê sieci kanalizacji sanitarnej
i sieci wodoci¹gowej w Œwierado-
wie-Zdroju”. Projekt wspó³finanso-
wany ze œrodków Unii Europejskiej
w ramach Osi priorytetowej nr 4 -
„Œrodowisko i zasoby”, Dzia³ania 4.2
- „Gospodarka wodno-œciekowa”,
Poddzia³ania nr 4.2.1 - „Gospodarka
wodno-œciekowa – konkursy hory-
zontalne, Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Dolno-
œl¹skiego 2014–2020.

Do wykonania zadania zg³osi³y
siê:

W czêœci I (kolektor g³ówny -
od oczyszczalni przy ul. Wiejskiej do
otatnich zabudowañ przy ul. Nad-
brze¿nej) - Przedsiêbiorstwo Robót
Instalacyjnych INSBUD Sp. z o.o.
ze Zgorzelca (12.169.396,71 z³).

W czêœci II (ul. Boczna) - INS-
BUD  (1.056.700,66 z³) oraz WAMAR

POWIATOWY ZARZ¥D DRÓG w Lubaniu - odœnie¿a ul. D³ug¹
(od Pobiednej do skrzy¿owania z ul. Sudeck¹) i ul. G³ówn¹.
Informacji udzielaj¹ i skargi przyjmuj¹: Alicja Storczek
tel. 604 981 595 lub 75 64 63 750, Katarzyna Zió³kowska  - tel.
603 507 687.

Gdy zasypieGdy zasypieGdy zasypieGdy zasypieGdy zasypie
nas œniegiem...nas œniegiem...nas œniegiem...nas œniegiem...nas œniegiem...

DROGI GMINNE - wszelkich informacji udzielaj¹ i skargi przyj-
muj¹: Wojciech Cielecki - tel. 530 823 610, Eugeniusz Grabas
- tel. 515 069 318.

Ci¹gle w dó³!
20162016201620162016 20172017201720172017

Urodzenia 38 25

Zgony

Zameldowania spoza
gminy (na pobyt
sta³y i czasowy)

Wymeldowania
z pobytu sta³ego

Liczba
mieszkañców

57 52

85 39

26 51

4.229
(31 XII)

4.069
(31 XII)

po materia³ach bu-
dowlanych i farbach.

P r z y p o m i n a -P r z y p o m i n a -P r z y p o m i n a -P r z y p o m i n a -P r z y p o m i n a -
my ponadto, ¿emy ponadto, ¿emy ponadto, ¿emy ponadto, ¿emy ponadto, ¿e
odpady budowla-odpady budowla-odpady budowla-odpady budowla-odpady budowla-
n o - r o z b i ó r k o w en o - r o z b i ó r k o w en o - r o z b i ó r k o w en o - r o z b i ó r k o w en o - r o z b i ó r k o w e
p o c h o d z ¹ c ep o c h o d z ¹ c ep o c h o d z ¹ c ep o c h o d z ¹ c ep o c h o d z ¹ c e
z remontów pro-z remontów pro-z remontów pro-z remontów pro-z remontów pro-
wadzonych samo-wadzonych samo-wadzonych samo-wadzonych samo-wadzonych samo-
dzielnie na nieru-dzielnie na nieru-dzielnie na nieru-dzielnie na nieru-dzielnie na nieru-
chomoœciach za-chomoœciach za-chomoœciach za-chomoœciach za-chomoœciach za-
mieszka³ych s¹mieszka³ych s¹mieszka³ych s¹mieszka³ych s¹mieszka³ych s¹
odbierane naodbierane naodbierane naodbierane naodbierane na
zg³oszenie telefo-zg³oszenie telefo-zg³oszenie telefo-zg³oszenie telefo-zg³oszenie telefo-
niczne po wcze-niczne po wcze-niczne po wcze-niczne po wcze-niczne po wcze-
œniejszym wype³-œniejszym wype³-œniejszym wype³-œniejszym wype³-œniejszym wype³-
nieniu przez zain-nieniu przez zain-nieniu przez zain-nieniu przez zain-nieniu przez zain-
t e r e s o w a n e g ot e r e s o w a n e g ot e r e s o w a n e g ot e r e s o w a n e g ot e r e s o w a n e g o
o œ w i a d c z e n i ao œ w i a d c z e n i ao œ w i a d c z e n i ao œ w i a d c z e n i ao œ w i a d c z e n i a
o warunkach zao warunkach zao warunkach zao warunkach zao warunkach za
u d o s t ê p n i e n i eu d o s t ê p n i e n i eu d o s t ê p n i e n i eu d o s t ê p n i e n i eu d o s t ê p n i e n i e
kontenera dokontenera dokontenera dokontenera dokontenera do
gromadzenia in-gromadzenia in-gromadzenia in-gromadzenia in-gromadzenia in-
nych ni¿ niebez-nych ni¿ niebez-nych ni¿ niebez-nych ni¿ niebez-nych ni¿ niebez-
pieczne odpadówpieczne odpadówpieczne odpadówpieczne odpadówpieczne odpadów
b u d o w l a n o - r o z -b u d o w l a n o - r o z -b u d o w l a n o - r o z -b u d o w l a n o - r o z -b u d o w l a n o - r o z -
b ió rkowych .b ió rkowych .b ió rkowych .b ió rkowych .b ió rkowych .
NumerNumerNumerNumerNumer
kontaktowykontaktowykontaktowykontaktowykontaktowy
75 78 16 324.75 78 16 324.75 78 16 324.75 78 16 324.75 78 16 324.

PPHU Sp. z o.o. z Jeleniej Góry
(1.105.253,40 z³).

W czêœci III (ul. Ratowników
Górskich) - INSBUD (643.895,11 z³).

W czêœci IV (do mostu przed ul.
Koœciuszki wraz z wpiêciem Interfe-
rie Aquapark Sport Hotel) - INSBUD
(1.273.042,57 z³) i WAMAR
(1.176.765.60 z³).

Niestety, ceny zaproponowane
przez oferentów trzy- i czterokrotnie
przekracza³y kwoty, jakie gmina na
ten cel mia³a do dyspozycji.

W sezonie zimowym 2017/2018
odœnie¿aniem zajmowaæ siê bêd¹:

Zadanie 1 (œcis³e centrum) oraz
zadanie 3 (przedmieœcia) - Roboty
Ziemne i Budowlane Pawe³ Pasierb
Œwieradów-Zdrój;

Zadanie 2 (okolice gondoli) i za-
danie 4 (chodniki) - Utrzymanie Zie-
leni Zak³ad Budowlany Mariusz Sta-
churski Œwieradów-Zdrój;

Zadanie 4 (Czerniawa) - SEBI Se-
bastian Bokisz Œwieradów-Zdrój;

Zadanie 6 i 7 (droga nr 358 od
Or³owic do Szklarskiej Por. i nr 361 od

Krzewia Wlk. do przejœcia graniczne-
go w Czerniawie) oraz 8 (chodniki
chodniki przy drogach woj.)  - Firma
Handlowo-Us³ugowo-Transportowa
Pawe³ Pilawski Szklarska Porêba.

27 lipca 2017 roku Gmina Miejska
Œwieradów-Zdrój podpisa³a z Wojewódz-
twem Dolnoœl¹skim umowê na dofinan-
sowanie zakupu taboru niskoemisyjnego
na potrzeby realizacji po³¹czeñ miejskich
i podmiejskich, których organizatorem
jest w³aœnie Gmina Miejska Œwieradów-
Zdrój.

Nie czekaj¹c na dope³nienie formal-
noœci administracyjno-prawnych zwi¹za-
nych z podpisaniem umowy o dofinanso-
wanie, 8 lipca ub. roku zosta³o og³oszone
postêpowanie przetargowe na wy³onienie
dostawcy planowanych do zakupu trzech
autobusów, speniaj¹cych najwy¿sz¹ nor-
mê emisji spalin - EURO 6. EURO 6. EURO 6. EURO 6. EURO 6. Szacunko-
wa wartoœæ samego postêpowania, a tym
samym wyd³u¿one proceduralne terminy
na sk³adanie ofert, ja równie¿ zapytania

Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego dla po³¹czeñZakup niskoemisyjnego taboru autobusowego dla po³¹czeñZakup niskoemisyjnego taboru autobusowego dla po³¹czeñZakup niskoemisyjnego taboru autobusowego dla po³¹czeñZakup niskoemisyjnego taboru autobusowego dla po³¹czeñ
miejskich i podmiejskich w Gminie Miejskiej Œwieradów-Zdrójmiejskich i podmiejskich w Gminie Miejskiej Œwieradów-Zdrójmiejskich i podmiejskich w Gminie Miejskiej Œwieradów-Zdrójmiejskich i podmiejskich w Gminie Miejskiej Œwieradów-Zdrójmiejskich i podmiejskich w Gminie Miejskiej Œwieradów-Zdrój

Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ ze œrodków Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priory-
tetowej 3 - Gospodarka niskoemisyjna, Dzia³anie 3.4 - Wdra¿anie
strategii niskoemisyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Dolnoœl¹skiego 2014-2020.

Ca³kowita wartoœæ Projektu wynosi 1.846.845 z³, w tym dofinan-
sowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego –
1.447.833 z³.

potencjalnych oferentów, skutkowa³o tym,
i¿ umowê z wykonawc¹ uda³o siê podpi-
saæ dopiero 20 wrzeœnia ub. roku.

Zwyciêzc¹ postêpowania okaza³a siê
firma MMI Sp. z o. o. z siedzib¹ w Zbysze-
wie, która w przetargu zaoferowa³a nam
dostawê autobusów marki Karsan, w tym
dwóch autobusów Karsan Atak o pojem-
noœci do 59 osób oraz najnowsz¹ wersjê
autobus Karsan Jest (pojemnoœæ do 22
osób - taki sam obecnie realizuje przewo-
zy na liniach komunikacyjnych w naszej
gminie i gminach oœciennych).

£¹czna wartoœæ kontraktu na dostawê
przedmiotowych autobusów to 1.637.130
z³, przy czym zadeklarowany przez wyko-
nawcê w ofercie termin ich dostawy to
120 dni od daty podpisania umowy.

 (opr. M.P.)

By mo¿na by³o w ogóle przyst¹-
piæ do negocjacji cenowych z po-
tencjalnymi wykonawcami, musi zo-
staæ og³oszony ponowny przetarg
na wspomniane zadanie.

15 stycznia gmina og³osi³a prze-
targ na  „Adaptacjê budynku by³e-
go dworca kolejowego wraz z oto-
czeniem na centrum muzealno-kul-
turalne w Œwieradowie-Zdroju”.

Planowane otwarcie ofert odbê-
dzie siê 31 stycznia.

(opr. aka)

9 stycznia ju¿ po raz XX odby³ siê
Przegl¹d Kapel Kolêdniczych, które oce-
nia³a Komisja w sk³adzie: Dorota Marek –
przewodnicz¹ca, Aleksandra Kasprzak,
Irena Kojpasz i Waldemar Mazurkiewicz.
Kto móg³ przypuszczaæ przed laty, ¿e
skromna impreza, zainicjowana przez Ry-
szarda Dembiñskiego i Dorotê Marek, do-
czeka siê tak wspania³ego jubileuszu!

Jurorzy przes³uchali 7 zespo³ów,
w tym 2 przedszkolne (w tym celu musieli
siê udaæ do przedszkola) i 5 z MZS. Zreszt¹,
niedogodnoœæ owa sk³oni³a komisjê do
przemyœleñ, efektem których jest suge-
stia, by za rok przes³uchania odbywaæ
w jednym miejscu, podanym w regulami-

nie, i wszystkie grupy powinny siê w nim
stawiæ we wskazanym terminie i godzinie.
Ponadto jurorzy proponuj¹ wpisaæ wy-
móg poinformowania - przez opiekuna lub
narratora - o „korzeniach” przedstawie-
nia, czyli z jakiego regionu Polski zosta³
ten czy inny utwór zaczerpniêty, wskazaæ
autora itp.

W tym roku zaœ miejsca rozdzielono
nastêpuj¹co:

Grupy m³odszeGrupy m³odszeGrupy m³odszeGrupy m³odszeGrupy m³odsze
I – „Pierwszaki Œpiewaki” (opiekun

Izabela Salawa).
Wyró¿nienia - Patryk Kozio³ (Turoñ)

i  Mieszko Palbow (Diabe³ek).
II – Grupa przedszkolna „Czorty”

(Anna ¯o³nierek) - na zdjêciu poni¿ej.
Wyró¿nienia – Nina Soko³owska i Zu-

zanna Mróz (Diabe³ki).
III – Grupa przedszkolna „Mali Ko-

lêdnicy” (Agnieszka Fehring-Dworak).
Grupy starszeGrupy starszeGrupy starszeGrupy starszeGrupy starsze
I – Dru¿yna Harcerska „Leœni” (Pa-

trycja Oœciak).
II – „Œwieradowscy Kolêdnicy” (Te-

resa Fierkowicz).
Wyró¿nienie – Szymon Pó³torak (za

strój króla).
III – „Izerscy Kolêdnicy” (Gra¿yna Ka-

sprzak).

Wyró¿nienia – Marcel Soko³owski (He-
rod) i Borys Mularczyk (Œmieræ).

Specjalne wyró¿nienie przyznano grupie
gimnazjalnej „Gimnazjalni Kolêdnicy” (Mag-
dalena Olszewska) za przedstawienie w jêzyku
niemieckim (fot. powy¿ej).

Podczas przegl¹du Dorota Marek, szefo-
wa komisji, a zarazem Kierownik Referatu ds.
Promocji Gminy, Turystyki, Kultury i Sportu
wrêczy³a - korzystaj¹c z jubileuszowej okazji -
Teresie Fierkowicz, Waldemarowi Mazurkie-
wiczowi i Ryszardowi Dominikowi Dembiñ-
skiemu podziêkowania Burmistrza Miasta
Œwieradów-Zdrój - za wk³ad pracy w rozwój
kultury na terenie naszej Gminy.          (DM)

Hej, kolêda, kolêda!Hej, kolêda, kolêda!Hej, kolêda, kolêda!Hej, kolêda, kolêda!Hej, kolêda, kolêda!
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12. Bieg Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecz-
nej Pomocy pod has³em „Policz siê z cu-
krzyc¹ i ucz siê pierwszej pomocy”, zor-
ganizowany 6 stycznia przez œwieradow-
ski Sztab WOŒP, spotka³ siê z du¿ym zain-
teresowaniem nie tylko wœród mieszkañ-
ców Œwieradowa, ale tak¿e goœci z Zielo-
nej Góry, Kowar, Lubania oraz Gorzowa
Wielkopolskiego. Pierwszym punktem
dnia by³ bieg oraz Nordic Walking na dy-
stansie 5 km i 1 km dzieci na trasie Run
Track. Ka¿dy uczestnik na mecie otrzyma³
medal, a w bloku popo³udniowym wrê-
czono dyplomy i gad¿ety otrzymane od
Organizatorów Warszawskiego 12. Biegu
WOŒP. Dodatkow¹ niespodziank¹ by³o
pasta party przygotowane przez panie ku-
charki z Interferie Aquapark Sport Hotel
Malachit, które nie tylko smakowa³o, ale
jeszcze przywróci³o utracon¹ podczas bie-
gu energiê.

Drug¹ czêœæ dnia, z baz¹ w hali spa-
cerowej, rozpoczêli uczniowie klasy Ia
przedstawieniem kolêdniczym, nastêpnie

Przedtakt

Orkiestra zagra³a i... wygra³a 39.742,29 z³!

NIedziela rano, korytarz szkolny - wolontariat tu¿ przed wyruszeniem na szlak: m³odzie¿ ze skarbonkami i po szkoleniu z zasad bezpieczeñstwa, a doroœli te¿ za moment rusz¹ do swych zadañ.

U góry zawodnicy przed startem do biegu na Zajêczniku

Do z³otówek trzeba jeszcze doliczyæ
341 euro i ponad 2 tys. czeskich koron.
Dla przypomnienia – w ubieg³ym roku
Œwieradów zebra³ 26.345 z³.

Nazwisko wolontariusza, który do
puszki zebra³ najwiêcej – tym razem wie-
lokrotny lider, Mateusz Szumlas (1121 z³),
musia³ uznaæ wy¿szoœæ Justyny Lonycz
(1583 z³). A przecie¿ nie zapominamy o:

wk³adzie „Izerki” - do stoj¹cej od
grudnia w bibliotece skarbony wrzucono
3400 z³,

zbiórce podczas 12. Biegu WOŒP,
która przynios³a 1500 z³,

skarbonce w „Chatce Górzystów”,
gdzie przez dwa dni turyœci wrzucili 600
z³,

 loterii fantowej, z której zapaleñcy
dorzucili do bilansu 2800 z³,

nieziemskim apetycie na wypieki
rodziców i nauczycieli, który zabrzêcza³
w kasie kwot¹ 1144 z³.

zatañczy³y dzieci ze Szko³y Tañca Dream
Dance Academy oraz para turniejowa kla-
sy „C” Andrzej Mickiewicz & Natalia Or-
³owska. W dalszej czêœci programu królo-
wa³a zumba, czyli fitness, który jest dobry
dla ka¿dego, o czym przekonywa³a wszyst-
kich grupa KARART. Taneczny trening ae-
robowy spala kalorie, modeluje sylwetkê
i wzmacnia serce, a wszystko w akompa-
niamencie latynoskich rytmów.

Nastêpnie przyszed³ czas wyciszenia
i na harmonijce kolêdy zagra³ W³odzimierz
Zdzienicki z Lwówka Œl¹skiego, a po jego
wystêpie Kamila Urbañczyk wyg³osi³a pre-
lekcjê na temat cukrzycy, wskazuj¹c obja-
wy choroby u dzieci i doros³ych oraz spo-
soby zapobiegania dotycz¹ce ¿ywienia
i stylu ¿ycia. Wyk³ad spotka³ siê z bardzo
du¿ym zainteresowaniem widowni i mamy
nadziejê na dalsz¹ wspó³pracê z pani¹

Kamil¹ i kolejne spotkania i prelekcje proz-
drowotne.

Izabela Salawa uczy³a kroków ratow-
niczych, prowadz¹c nie tylko szkolenie
po³¹czone z zajêciami praktycznymi na
fantomie, ale tak¿e promuj¹c Program
Edukacyjny „Ratujemy i Uczymy Ratowaæ”,
realizowany w Miejskim Zespole Szkó³
i wielu innych placówkach na terenie na-
szego kraju przy wsparciu Fundacji WOŒP.

Na zakoñczenie wyst¹pi³ zespó³ folk-
lorystyczny SMOLNICZANIE, który trady-
cyjnie towarzyszy nam podczas Fina³ów
WOŒP i porywa publicznoœæ do tañca
i wspólnego œpiewania.

Œwieradowski Sztab WOŒP serdecz-
nie dziêkuje:

Katarzynie Harbul-Ba³a, Justynie W¹-
do³owskiej, Ma³gorzacie Soko³owskiej,
Sylwii Sokolak, Sebastianowi £oziñskie-
mu, a tak¿e wolontariuszom: Mai Piotro-
wiak, Justynie Lonycz, Wiktorii Mackie-
wicz, Antoniemu Licie, Dorocie G³adysz,
Aleksandrowi Hryñko, Dominikowi Pacy-
nie, Zofii Salawie, Krystianowi Pacynie
i Sebastianowi Sokolakowi - za zorgani-
zowanie 12 BIEGU WOŒP;

Grupie „Zabiegani z Leœnej” - za licz-
ny udzia³ w biegu;

Nadleœnictwu Œwieradów - za wypo-
¿yczenie namiotów;

Paniom kucharkom z Interferie Aqu-
apark Sport Hotel Malachit - za pyszne

pasta party;
Rafa³owi Mitkiewiczowi - za logisty-

kê;
Jaros³awowi Marciniakowi - za trans-

port uczestników biegu na start;
Uzdrowisku Œwieradów-Czerniawa -

za nieodp³atne udostêpnienie hali space-
rowej;

Wioletcie Urbañczyk - za pomoc
w organizacji zarówno biegu, jak i atrakcji
popo³udniowych;

Karolinie Cierlik i ZUMBASTYCZ-
NYM Dziewczynom, Adrianowi Mleczek
i dwudziestoszeœcioosobowej Grupie ze
Szko³y Tañca Dream Dance Academy, Na-
talii Or³owskiej i Andrzejowi Mickiewiczo-
wi - za pokazy taneczne;

Rodzicom i uczniom klasy Ia pod
opiek¹ Izabeli Salawy - za przedstawienie
kolêdnicze;

Kamili Urbañczyk - za wyk³ad;
W³odzimierzowi Zdzienickiemu - za

wspólne kolêdowanie, a zespo³owi SMOL-
NICZANIE - za uœwietnienie imprezy swo-
im koncertem.

Serdecznie dziêkujemy te¿ kolejnej
grupie wolontariuszy: Paulinie Michno,
Ewelinie Prusiewicz, Magdalenie Polañ-
skiej, Katarzynie Salawie, Wiktorii Puchali,
Dorocie G³adysz, Joannie Michalak, An-
toniemu Licie, Sebastianowi Sokolakowi
i Zofii Salawie - za pomoc organizacji blo-
ku popo³udniowego.  (TF)

I wreszcie licytacja, której piêkno
i b³ysk polega³ na nieoczekiwanych zwro-
tach, jak np. przy przebijaniu ceny za tort
Marty Korzeniowskiej (Domowe Wypie-
ki): gdy stanê³o na 450 z³, nagle dwie ak-
tywne tego wieczory dobre dusze dorzu-
ci³y po 100 z³, a zwyciê¿czyni wrêczy³a tort
stra¿akom w podziêce, przy okazji popra-
wiaj¹c ich ogólny bilans zamykaj¹cy siê
kwot¹ ok. 5000 z³ (ponaddwukrotnie wiêk-
szy ni¿ przed rokiem). Stra¿acy mieli pra-
wo czuæ siê tego dnia absolutnymi hero-
sami, bo nie doœæ, ¿e trwali przy Orkie-
strze od rana a¿ po œwiate³ko do nieba, ¿e
rozbili namiot, ¿e przywieŸli i rozlewali
grochówkê i odpalili wspomniane œwia-
te³ko, to jeszcze do³o¿yli gad¿ety do licy-
tacji (koszulki, kalendarz wóz stra¿acki
i dwa misie), potem zaœ sami je po prostu
zlicytowali, bij¹c, oczywiœcie, rekordy, bo
auto posz³o za 600 z³, a miœki po 350 z³
ka¿dy.

Co szybko posz³o? Od rêki koszulki
i inne gad¿ety WOŒP (po 100-200 z³),
vouchery na noclegi ze œniadaniem w ho-
telach Alt Görlitz i Dein Gusthof (po 400
z³), strój biegaczki Pauliny Maciuszek
z Biegu Piastów (250), historyczny kufel
do piwa (250). Nie czeka³y te¿ d³ugo na
nabywców: vouchery na naukê jazdy na
nartach i snowboardzie, fitness w „Natu-
ralnie i Dobrze”, SPA w Cottoninie, Mali-
nowym Dworze i Bia³ym Kamieniu (ten¿e
zakupi³ kosz przetworów warzywno-owo-
cowych od Ireny Marciniak), serduszka
piernikowe z Pracowni „Isabell”, koszulka
boksera Marcina Ró¿alskiego, chleb
z Czarciego M³yna (nakarmi goœci Park
Hotelu), trzy kubki oryginalnie ozdobio-
ne znakami WOŒP przez jednego ze œwie-
radowian... A gdy czas podgoni³ organi-
zatorów i trzeba by³o wpuœciæ na scenê
zespó³ TNT z Gryfowa, pad³o has³o, ¿e
pozosta³e gad¿ety mo¿na sobie po prostu

kupiæ za datek ustalony i wrzucony do skar-
bonki przez nabywców. I dlatego z ogrom-
nego zbioru gad¿etów pozosta³y jedynie
p³yty winylowe i po³owa obrazów.

Wspomnieæ jeszcze trzeba o wystê-
pach: Kwisowian, Syntonii, przedszkola-
ków z piosenkami na Dzieñ Babci i Dziad-
ka, tancerek z IVb, zumbastyczek, m³o-
dych karateków. Nikoleta Dzier¿êga po-
prowadzi³a pogadankê o przyprawach, któ-
re maj¹ w³aœciwoœci lecznicze, a w biblio-
tece Gabriela Dragun przez pó³torej go-
dziny opowiada³a (z prezentacj¹ dostêpn¹
w „Izerce) o emocjach.

Jak w ogóle zakoñczyæ relacjê bez
docenienia determinacji i poœwiêcenia
wolontariuszy, którzy ze skarbonkami od
poranka przemierzali œwieradowskie uli-
ce, zaœ ostatni z nich przychodzili nawet
przed godz. 2000 z „urobkiem” do przeli-
czenia. A byli to: Martyna Cielecka, Daria
Dziemitko, Kamila Fierkowicz, Teresa Fier-

kowicz, Dorota G³adysz, Katarzyna Gru-
szecka, Jakub Gruszecki, Kacper Gruszecki,
£ukasz Grzelak, Aleksander Hryñko, Mi-
cha³ Jab³onowski, Alicja Jasku³owska,
Dawid Jurczak, Marcel Jurkiewicz, Igor
Kolejewski, Karolina Kuchciak, Antonina
Lita, Justyna Lonycz, Stanis³aw £ojko,
Kacper Maciejewski, Wiktoria Mackiewicz,
Vanessa Matuszak, Agnieszka Mazurkie-
wicz, Joanna Michalak, Paulina Michno,
Sylwia Mikulska, Daniel Olkowski, Jakub
Olszewski, Krystian Pacholik, Jakub Pal-
bow, Magdalena Polañska, Ewelina Pru-
siewicz, Wiktoria Puchala, Kacper Re-
imann, Miko³aj Sadocha, Izabela Salawa,
Katarzyna Salawa, Zofia Salawa, Aleksan-
der Sergiejczuk, Julia Skoczylas, Oliwier
Stelmaszczyk, Wiktoria Stettner, Sebastian
Syrewicz, Gabriel Szumlas, Mateusz
Szumlas, Julia Wasilewska, Julia Wiêc-

dok. na str. 9  
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By³ styczeñ 1999 roku, kiedy po raz pierwszy na ulicach Œwierado-
wa pojawili siê wolontariusze Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy -
trzy niespe³na 14-letnie dziewczynki pe³ne zapa³u i chêci do pomagania
innym. Tak zaczê³a siê moja ponad 10-letnia przygoda z organizacj¹
fina³ów WOŒP. Przez wszystkie te lata rokrocznie w zbiórce uczestniczy³o
ponad 30 wolontariuszy, w hali spacerowej Domu Zdrojowego i w Ka-
wiarni Zdrojowej odbywa³y siê przedstawienia, koncerty kolêd, koncerty
muzyki dawnej oraz licytacje gad¿etów zwi¹zanych z Orkiestr¹. Do histo-
rii przeszed³ s³ynny kubek, który wylicytowany raz, w kolejnych latach
trafia³ po raz kolejny na aukcje.

Nie sposób tu oczywiœcie nie wspomnieæ o koncertach, które orga-
nizowaliœmy pocz¹tkowo w sezonowych namiotach „Okocimia”, a które
w koñcu na lata zagoœci³y w „Krysztale”. Koncerty cieszy³y siê wielkim
zainteresowaniem, nie tylko m³odzie¿y ze Œwieradowa, ale i okolicznych
miejscowoœci. Na tej scenie przez kilka lat wyst¹pi³o ponad 20 zespo³ów,
od lokalnych œwieradowskich grup takich jak „Anormal" czy „Patoleo”
pocz¹wszy, a¿ po znane ju¿ w ca³ym kraju i graj¹ce do dziœ „Amanita
Muscaria” czy jeleniogórski „Leniwiec”.

Do dziœ zastanawiam siê, jak to wszystko by³o mo¿liwe? Organizacja
fina³ów wi¹za³a siê z wieloma przygotowaniami, znacznie przerastaj¹cy-
mi mo¿liwoœci kilkorga nastolatków, zaczynaj¹c od formalnoœci zwi¹za-
nych ze zbiórk¹, poprzez kontakt z Fundacj¹, znalezienie wolontariuszy,
a¿ po ca³¹ logistykê zwi¹zan¹ z wydarzeniami towarzysz¹cymi. Wszystkie
fina³y by³y dla nas, a przede wszystkim dla mnie samej, bardzo emocjo-
nuj¹ce, czy wszystko siê uda, czy dopisze frekwencja i oczywiœcie ile
pieniêdzy uda nam siê zebraæ.

Zaraz po tym, jak gas³y œwiat³a na scenie w „Krysztale”, z kilkoma
wolontariuszami zaanga¿owanymi od pocz¹tku w organizacjê zabierali-
œmy siê do dalszej pracy. Wszystkie zebrane œrodki trzeba by³o przeliczyæ

jeszcze tej samej nocy, by móc podaæ Fundacji przynajmniej zbli¿one
kwoty uzbierane w ci¹gu dnia. W póŸniejszych latach jeszcze tej samej
nocy jechaliœmy do Wroc³awia, by przekazaæ zebrane pieni¹dze w sztabie
g³ównym.

Warto przy tym wspomnieæ, ¿e przez 10 lat na organizacjê fina³ów
nie wydaliœmy ani z³otówki. Wszystkie te wydarzenia mog³y mieæ miej-
sce tylko i wy³¹cznie dziêki wsparciu i pomocy wspania³ych, zaanga¿o-
wanych osób. Przede wszystkim wolontariuszy, którzy bez wzglêdu na
pogodê kwestowali razem ze mn¹ przez 10 kolejnych lat.

Wielkie podziêkowania z pewnoœci¹ nale¿¹ siê równie¿ Pani Dorocie
Marek, która zawsze s³u¿y³a rad¹ i pomoc¹, ówczesnym w³aœcicielom

Od lewej: Natalia Kulesza, Marta Mackiewicz, Kasia £obacz,
Magda Szereniuk (2003).

Wsród pami¹tek Magdy takie oto
odrêczne imienne podziêkowania od
Jurka Owsiaka.

Kawiarni Zdrojowej i Hotelu „Kryszta³”, którzy nieodp³atnie udostêpniali
nam swoj¹ przestrzeñ. Wszystko to nie by³oby równie¿ mo¿liwe, gdyby
nie moi rodzice, ich cierpliwoœæ i zaufanie, ogromne wsparcie mental-
ne, ale te¿ to techniczne - taty w roli ochroniarza czy szofera, czy mamy,
która zawsze dba³a o to, ¿ebyœmy nie zapomnieli o jedzeniu przy d³ugich
godzinach spêdzonych na przygotowaniach czy rozliczaniu fina³u.

Do dziœ kiedy w styczniow¹ niedzielê s³yszê utwór Voo Voo i Jafia
Namuel, a na ulicach widzê ludzi z przyklejonymi czerwonym serduszka-

mi, czujê wielki senty-
ment. Niezwykle cieszy
fakt, ¿e tradycja fina³ów
WOŒP w Œwieradowie
przetrwa³a do dziœ, ¿e ko-
lejni nastolatkowie bez
wzglêdu na wszystko chc¹
braæ udzia³ w wielkim
przedsiêwziêciu, jakim
jest Wielka Orkiestra Œwi¹-
tecznej Pomocy. Gdy pa-
trzê na ten kawa³ek histo-
rii, has³o „Orkiestra gra do
koñca œwiata i jeden dzieñ
d³u¿ej” nabiera prawdzi-
wego sensu.

Magda SzereniukMagda SzereniukMagda SzereniukMagda SzereniukMagda Szereniuk

Moje dziesiêcioletnie granie

kowska. Tê listê zamykaj¹ Wiesia i S³awek Polañscy z „Chatki Górzy-
stów”.

Wszystkim im nale¿¹ siê najgorêtsze (zw³aszcza, ¿e kwestowali
w lekkim mrozie) podziêkowania. Organizatorzy serdecznie dziêkuj¹ rów-
nie¿ - za pyszne ciasta: Alicji Bigus, Katarzynie Luto-Przybylskiej, Ma³-
gorzacie Osiñskiej, Annie Tkaczyk, Piotrowi Bigusowi, Marcie Cielec-
kiej, Izabeli Salawie, Ma³gorzacie Tetich, Wies³awie Stasik, Annie Jezier-

Asp. sztab. Dawid Szulikowski omówi³ zasady bezpieczeñstwa.
Poni¿ej - nie mog³o siê obyæ bez grochówki stra¿ackiej .

skiej, El¿biecie Mitkiewicz.
Za wspieranie dzia³añ: Kacprowi, Jakubowi, Robertowi i Katarzynie

Gruszeckim, Mariuszowi Kaszyñskiemu, Magdalenie Olszewskiej, Irenie
Marciniak, Danucie Bartosiewicz, Gabrieli Dragun, Krystynie Gaul, Ja-
ninie Czapliñskiej, Marcinowi Ró¿alskiemu, Mariannie Kralewskiej,
Ewelinie Wasilewskiej, Monice Polok, Izabeli Janiak, Iwonie Boruszew-

skiej, Aleksandrze i Grzegorzowi Kasprzakom, Annie i Robertowi Kraw-
czukom, Gra¿ynie Kasprzak,  Reginie i Frankowi Ulbrichom, Ma³gorza-
cie Soko³owskiej, Katarzynie Harbul-Ba³a, Jackowi Jaworskiemu, Ad-
rianowi Mleczek, Dorocie Marek, Katarzynie i Czes³awowi Kaczmarczy-
kom, Katarzynie i Rafa³owi Matelskim, Janowi Kobia³ko, Mateuszowi
Podkomorzemu, Kindze Miakienko z „Czarciego M³yna”, Sylwii Bieñ,
Ireneuszowi £ojkowi, Irenie, Kamili i Januszowi Tasiulisom, Barbarze
Steiner, Lucynie Siedlanowskiej, Justynie Golanowskiej, Monice Ró¿al-
skiej,  Marcie Korzeniowskiej, Magdalenie Harbul, Iwonie Korzeniow-
skiej-Wojsie, Arlecie Wolanin, Krystynie Liber, Sylwii Sokolak, Lucynie
Smaroñ, Barbarze Krakowskiej, Annie Sokó³, Zuzannie Bia³kowskiej,
Piotrowi Salawie, Stanis³awowi Fierkowiczowi, Sebastianowi £oziñskie-
mu, Miros³awie Stachurze, Teresie Dragunowicz, Teresie Paciejewskiej

Ciasta sz³y tej niedzieli jak woda. Poni¿ej - mieszkañcy i goœcie
chêtnie wrzucali datki do orkiestrowych skarbonek.

oraz Kamilowi Brzostowskiemu.
Zespo³om: SMOLNICZANIE ze Smolnika (gwiazda Biegu), KWISO-

WIANIE z Giebu³towa, TNT z Gryfowa (gwiazda WOŒP), SYNTONIA,
KARART Karoliny Cierlik i Zumbastycznym Dziewczynom, z kl. IV b pod
kierunkiem Justyny W¹do³owskiej, œpiewakom przedszkolnym pod opiek¹
Anny ¯o³nierek i Agnieszki Fehring-Dworak, Trenerom i Zawodnikom
Klubu Sportowego Samuraj w Lubaniu.

Hotelom: Interferie Aquapark Sport Hotel, Alt Görlitz, Dein Gusthof
Bia³y Kamieñ, Malinowy Dwór, Cottonina Villa & Mineral SPA Resort,

Wierna kopia wozu stra¿ackiego zosta³a wylicytowana a¿ za
600 z³. Poni¿ej - niezmordowane wodzirejki Iza Salawa (z lewej)
i Teresa Fierkowicz w towarzystwie S³awka Polañskiego, który
z „Chatki Górzystów” przywióz³ skarbonkê zape³nion¹ 600 z³.

Buczyñski Medical&SPA.
A ponadto: „Naturalnie i Dobrze” Nikolety Dzier¿êgi, Rafa³owi Mit-

kiewiczowi, policjantom z Rewiru Dzielnicowych, Lubomirowi Leszczyñ-
skiemu i pracownikom Nadleœnictwa Œwieradów, kierownikowi i pra-
cownikom MBP IZERKA, Tomaszowi Mitkiewiczowi TOM SPORT, Bar-
barze Rymaszewskiej i LKP „Sudety Zachodnie”, stra¿akom z OSP (Ta-
deusz Baka, Mariusz Knet, Pawe³ Miko³ajczak, £ukasz G³adzik, Jakub
P³odzieñ, Ireneusz Bigus, Tomasz Prêczewski, Krzysztof P³odzieñ, Pawe³
Supel, Maciej Borys, Bogdan Piliñski, Dominik Komisarczyk, Pawe³
¯o³opa, Agnieszka £abiszak, Alicja Bigus, Florian Bigus i Rafa³ Nowak)
oraz Jaros³awowi Marciniakowi.

Gryfowski zespó³ TNT wyst¹pi³ na WOŒP po raz drugi z rzêdu.
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ny Bal Rady Rodziców MZSny Bal Rady Rodziców MZSny Bal Rady Rodziców MZSny Bal Rady Rodziców MZSny Bal Rady Rodziców MZS
w Œwieradowie-Zdroju. Hotel Bia-w Œwieradowie-Zdroju. Hotel Bia-w Œwieradowie-Zdroju. Hotel Bia-w Œwieradowie-Zdroju. Hotel Bia-w Œwieradowie-Zdroju. Hotel Bia-
³y Kamieñ ugoœci³ 64 uczestników³y Kamieñ ugoœci³ 64 uczestników³y Kamieñ ugoœci³ 64 uczestników³y Kamieñ ugoœci³ 64 uczestników³y Kamieñ ugoœci³ 64 uczestników
imprezyimprezyimprezyimprezyimprezy, a œwietn¹ oprawê mu-, a œwietn¹ oprawê mu-, a œwietn¹ oprawê mu-, a œwietn¹ oprawê mu-, a œwietn¹ oprawê mu-
zyczn¹ zapewni³ DJ Micha³.zyczn¹ zapewni³ DJ Micha³.zyczn¹ zapewni³ DJ Micha³.zyczn¹ zapewni³ DJ Micha³.zyczn¹ zapewni³ DJ Micha³.

Ubieg³orocznego wyniku finansowe-
go z licytacji oraz losowania kotylionów
przekazanych przez sponsorów nie uda³o
siê pobiæ, ale ró¿nica jest niewielka. Trze-
ba jednak wzi¹æ pod uwagê, ¿e na tego-
rocznym balu zabrak³o zwolenników tra-
dycyjnej formu³y. A szkoda!

Tak wiêc rekordu nie by³o, ale sukces
jest. Jak co roku! Bo cel tej imprezy od lat
siê nie zmieni³. Zebrane pieni¹dze zostan¹
przeznaczone na potrzeby NASZYCH dzie-
ciaków.

Dlatego w imieniu organizatorów pra-
gnê bardzo podziêkowaæ przyby³ym go-
œciom i sponsorom za zaufanie i serce
jakie okazali. Chapeau bas.

Zgodnie z tradycj¹ najwy¿sz¹ sumê
z licytacji uda³o siê uzyskaæ dziêki Marcie
Korzeniowekiej (Domowe Wypieki). Jej
tort wylicytowa³ burmistrz Roland Marci-
niak za 1.000 z³. Wysoko, bo a¿ za 500 z³
zosta³a wylicytowana rêcznie robiona przez
Gabrielê Brutkowsk¹ laleczka Zosia„Ru-
da” oraz weekend dla dwóch osób ze œnia-
daniem w Hotelu Bia³y Kamieñ.

Trening na strzelnicy sportowej ufun-
dowany przez Mateusza Królaka – oficera
prasowego Komendy Powiatowej Policji

czyñski Medical & Spa, Termy Cieplickie,
Hotel Era, BP Leopold, Hotel Krasicki,
Exclusive Cafe Monika, Tom-Sport, Cen-
trum Relaksacyjne Sante, Cofeina, Izer-
skie Centrum Soli, Termy Cieplickie, Sa-
lon fryzjerski „Styl” Joanna Skoczylas, Bar
„U Bo¿eny”, Oœrodek Wypoczynkowy „Be-
atka”, Kompleksowe Us³ugi Kosmetyczne
„Honoria” Honorata Pasierb, Naturalnie
Dobrze – Nikoleta Dzier¿êga, Salon Ko-
smetyczny – Anna Grzelec, Us³ugi Kra-
wieckie – Marta Soszka, Roboty Ziemne
i Budowlane - Pawe³ Pasierb, Restaura-
cje: „Cynamonowy S³oñ”, „KuŸnia sma-
ków” oraz „Izerska Chata”, Biura Rachun-
kowe: Beata Trojanowska oraz Izabela Sta-
churska, Szko³a Jêzyków Obcych „Pod-
ró¿niczek”, Grupa Rowerowa „Leœne cym-
ba³y” oraz KMZ Team, Bike Maraton oraz
Runners World Super Bieg, Sklep Kleks,
Pensjonat Harbulówka, Huta Julia w Pie-
chowicach, Run & Ski Ewa i Bartosz Hof-
man, Atelier Urody, Fundacja Pomba oraz

Bal Rady Rodziców

we Lwówku Œl¹skim - oraz profesjonalna
sesja fotograficzna u Anny Dyrdy
(www.annadyrda.pl) zosta³y sprzedane po
400 z³. Podobnie rêcznie wykonane lam-
py i œwiecznik od Anny Œwierszczak i Jac-
ka Despota. P³yta Ani Rusowicz z auto-
grafami gwiazd wystêpuj¹cych na p³ycie
„RetroNarodzenie” - za 350 z³. Unikatowa,
rêcznie wykonana misa na owoce od Mo-
niki Polok (ceraMonic) - za 300 z³. Wier-
sze dla dzieci „Gupik ma szczêœcie” z au-
tografem autora Tomasza Nowaczyka -
stand-uppera i cz³onka kabaretu Czesuaf
- za 150 z³.

Ale lista pozosta³ych sponsorów jest
znacznie d³u¿sza. Podziêkowania nale¿¹ siê
dyrektorom i w³aœcicielom nastêpuj¹cych
firm: Interferie SA, PGU Uzdrowisko Œwie-
radów, St. Lukas, Klinika M³odoœci Me-
dical & Spa, Dom Uzdrowiskowy Ewa,
Cottonina, Malinowy Dwór, Piwniczka
u Wioli, Sekrety Piwowara, Schronisko
Chatka Górzystów, Info-Tom, Hotel Bu-

Stowarzyszenie Bieg Piastów, Przychod-
nia OSTEOCYT Rehabilitacja.

Ponadto dziêkujemy producentom
koreañskich kosmetyków WOW Consome
i ADM Comsome, Wies³awowi Buczyñ-
skiemu (który przekaza³ nam 1.000), bur-
mistrzowi Rolandowi Marciniakowi, Nad-
leœnictwu Œwieradów, Wies³awowi Bier-
natowi, Jackowi MEZO Mejerowi, Pauli-
nie Maciuszek-Zajda, Dorocie Marek, Kin-
dze Miakienko (za bochenki chleba które
upiek³a), Wioletcie Urbañczyk, Tomaszo-
wi Gajewskiemu oraz dzieciom z zespo³u
tanecznego „Ma³a Alternatywa” z Giebu³-
towa, Magdalenie Harbul, Karolinie Œwie-
tlickiej, Agnieszce i Siergiejowi Wasil-
czenko, Aleksandrze Plitt, Norbertowi

Kuredzie - Komendantowi Powiatowej
Policji w Lubaniu, uczniom 7 klasy oraz
Jackowi Simiñskiemu (za rêcznie wyko-
nane myde³ka na zajêciach z chemii), Ar-
lecie Wolanin, Agnieszce Salawie, Jacko-
wi Ostrowskiemu, Jadwidze Muszce, Jo-
lancie Sergiejczuk, Dominikowi Dembiñ-
skiemu, uczniom (za piêkne kotyliony)
oraz wszystkim tym, którzy przekazali fan-
ty na loteriê i chc¹ pozostaæ anonimowi.

Zaœ pracownikom i kadrze manager-
skiej Hotelu Bia³y Kamieñ - za organiza-
cjê, smak i obs³ugê.

Na koniec s³owa gor¹cych podziêkowañ
kierujê do komitetu organizacyjnego Rady
Rodziców - za dwa miesi¹ce intensywnej
pracy.            Katarzyna Harbul-Ba³aKatarzyna Harbul-Ba³aKatarzyna Harbul-Ba³aKatarzyna Harbul-Ba³aKatarzyna Harbul-Ba³a
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   Na kolejny odcinek cy-
klu „Sensacyjny Œwiera-
dów-Zdrój” zapraszamy
naszych Czytelników
w nastêpnym miesi¹cu.

U W A G A !

W œrodê 29 listopada ubieg³e-W œrodê 29 listopada ubieg³e-W œrodê 29 listopada ubieg³e-W œrodê 29 listopada ubieg³e-W œrodê 29 listopada ubieg³e-
go roku w ramach projektu, o in-go roku w ramach projektu, o in-go roku w ramach projektu, o in-go roku w ramach projektu, o in-go roku w ramach projektu, o in-
tryguj¹cych nazwach „Co w nastryguj¹cych nazwach „Co w nastryguj¹cych nazwach „Co w nastryguj¹cych nazwach „Co w nastryguj¹cych nazwach „Co w nas
piszczy?” i „Jak zbudowaæ Fizykê?”piszczy?” i „Jak zbudowaæ Fizykê?”piszczy?” i „Jak zbudowaæ Fizykê?”piszczy?” i „Jak zbudowaæ Fizykê?”piszczy?” i „Jak zbudowaæ Fizykê?”
wyruszyliœmy 150-osobow¹ grup¹wyruszyliœmy 150-osobow¹ grup¹wyruszyliœmy 150-osobow¹ grup¹wyruszyliœmy 150-osobow¹ grup¹wyruszyliœmy 150-osobow¹ grup¹
uczniów szko³y podstawowej i gim-uczniów szko³y podstawowej i gim-uczniów szko³y podstawowej i gim-uczniów szko³y podstawowej i gim-uczniów szko³y podstawowej i gim-
nazjum do Wroc³awia, by odwie-nazjum do Wroc³awia, by odwie-nazjum do Wroc³awia, by odwie-nazjum do Wroc³awia, by odwie-nazjum do Wroc³awia, by odwie-
dziæ ciekawe miejsce o równie in-dziæ ciekawe miejsce o równie in-dziæ ciekawe miejsce o równie in-dziæ ciekawe miejsce o równie in-dziæ ciekawe miejsce o równie in-
tryguj¹cej nazwie „Humanitariumtryguj¹cej nazwie „Humanitariumtryguj¹cej nazwie „Humanitariumtryguj¹cej nazwie „Humanitariumtryguj¹cej nazwie „Humanitarium
– ogrody doœwiadczeñ”.– ogrody doœwiadczeñ”.– ogrody doœwiadczeñ”.– ogrody doœwiadczeñ”.– ogrody doœwiadczeñ”.

Czeka³y tam na nas interesuj¹ce warsz-
taty laboratoryjne na temat „Witaminy C”
i „Œwiat zapachów”, w czasie których ubra-
ni w fartuchy laboratoryjne, w otoczeniu
chemicznych sprzêtów i szk³a laborato-
ryjnego, przeprowadzaliœmy samodzielnie
ciekawe doœwiadczenia.

Czy potrafilibyœcie odpowiedzieæ,
w którym z wymienionych soków najwiê-
cej jest witaminy C?

1) z pomidora?
2) z cytryny?
3) z pomarañczy?
4) z kiszonej kapusty?
5) z jab³ka?

Humanitarium – ogrody doœwiadczeñ

A mo¿e w tabletce z witamin¹ C?  My
znamy odpowiedŸ, bo sami to zbadaliœmy
(co widaæ na zdjêciu) i wynik bardzo nas
zaskoczy³! Chêtnie podzielimy siê wiedz¹
i umiejêtnoœciami.

Po laboratoriach mogliœmy samo-
dzielnie eksperymentowaæ przy kilkudzie-
siêciu stanowiskach dotycz¹cych ró¿nych
zjawisk fizycznych, np. z³udzeñ optycz-

nych, pr¹du elektrycznego, œwiat³a lase-
rowego (mogliœmy spróbowaæ przejœæ tor
zabezpieczony œwiat³em laserowym – jak
w Matrixie) - to by³o naprawdê ciekawe.

Z niecierpliwoœci¹ czekamy na nastêp-
ny wyjazd, tym razem do naszych po³u-
dniowych s¹siadów, do Liberca, do iQlan-
dii.       Uczniowie klasy IVc

z wychowawc¹ Jackiem Simiñskim

 Dokoñczenie obok  

13 stycznia w „Basieñce” odby³o
siê spotkanie op³atkowe seniorów,
w którym udzia³ wziê³y 133 osoby. Ho-
nory gospodarzy pe³ni³y: Eugenia
Kudera - przewodnicz¹ca Zwi¹zku
Sybiraków, oraz Irena Kojpasz - prze-
wodnicz¹ca ko³a PZERiI, a goœæmi im-
prezy byli m.in. przewodnicz¹ca Rady
Miasta Wioletta Urbañczyk, burmistrz
Mirska Andrzej Jasiñski, ks. pra³at
W³adys³aw Dziêgiel, ks. proboszcz
Franciszek Molski, prezes Oddzia³u
Zwi¹zku Sybiraków Jaros³aw Tro-

Op³atek w „Basieñce”Op³atek w „Basieñce”Op³atek w „Basieñce”Op³atek w „Basieñce”Op³atek w „Basieñce”

W imieniu dzieci i m³odzie¿y Miejskiego Zespo³u Szkó³ w Œwie-
radowie-Zdroju serdecznie dziêkujê wszystkim darczyñcom - za
Ich hojnoœæ i wra¿liwoœæ, dzia³aczom z Rady Rodziców - za inicja-
tywê i jak¿e owocny wysi³ek. Szczególne podziêkowania kierujê
w stronê Pani Katarzyny Harbul–Ba³a – spiritus movens ca³ego
przedsiêwziêcia.

Renata Simiñska - dyrektor MZS w Œwieradowie-Zdroju



Przy organach w Koœciele Garnizonowym
w Jeleniej Górze.
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Sezon koncertowy 2017 mogê zaliczyæ do
wyj¹tkowo udanych. Mimo odwo³ania mojego
udzia³u w dwóch bardzo wa¿nych wydarze-
niach kalendarz wyst¹pieñ by³ wyj¹tkowo
napiêty. Rozpocz¹³em zimowymi koncertami,
które da³em na pocz¹tku roku w Krakowie,
a które obejmowa³y repertuar zwi¹zany te-
matycznie z okresami Adwentu, Bo¿ego Na-
rodzenia i Nowego Roku. Po noworocznym
pocz¹tku mia³em kilka miesiêcy na przygo-
towania do recitalu na festiwalu muzyki or-
ganowej i kameralnej w Podgórzu. Koncert
ten wykonywa³em wespó³ ze œwietnym kwar-
tetem smyczkowym „Amici”.

Kolejne wyst¹pienia mia³y miejsce w kra-
kowskim koœciele œw. Józefa na Starym Pod-

ma³em propozycjê wyjazdu do Œwiêtej Lipki).
Zaraz powrocie z Wroc³awia zaledwie kilka dni
spêdzi³em w swoim mieszkaniu w Krakowie,
po czym wzi¹³em udzia³ w wyjeŸdzie wroc³aw-
skiego chóru „Piastuny” do Lwowa, gdzie
mieliœmy zaszczyt i przyjemnoœæ koncertowaæ
w polskiej katedrze, prezentuj¹c pieœni patrio-
tyczne.

Powrót z Ukrainy wi¹za³ siê z rozpoczê-
ciem nowej pracy. Po raz pierwszy w ¿yciu
wszed³em do szko³y w charakterze nauczycie-
la, a równolegle rozpocz¹³em tak¿e pos³ugê
w Koœciele Seminaryjnym Zgromadzenia Ksiê-
¿y Misjonarzy œw. Wincentego a Paulo na kra-
kowskim Stradomiu. Sezon zakoñczy³em reci-
talem w ramach Festiwalu Muzyki Organowej
w Sanktuarium Mi³osierdzia Bo¿ego w Kiel-
cach.

Na wiêkszoœci swych koncertów gra³em
fugê na temat „Z dawna Polski tyœ królow¹”
Piotra Grinholca. Ta popularna kompozycja,
zw³aszcza wœród ucz¹cych siê organistów,
bardzo d³ugo nie mog³a doczekaæ siê nagra-
nia, a to zrobione w czasie koncertu w Pogó-
rzu, które opublikowa³em na Youtubie, jest jego
pierwsz¹ publiczn¹ prezentacj¹.

Rozpocz¹³em ju¿ pracê nad nowym reper-
tuarem, który chcia³bym prezentowaæ w przy-
sz³ym sezonie koncertowym 2018. Serdecznie
pozdrawiam œwieradowian i mam nadziejê, ¿e
w tym roku nie ominie mnie koncert w koœcie-
le pw. œw. Józefa, który w poprzednim nie uda³
siê ze wzglêdu na zbyt napiêty kalendarz wy-
darzeñ, zarówno mój, jak i imprez odbywaj¹-
cych siê w Œwieradowie.

Jakub Choros

Rok na organach
górzu w duecie z sopranistk¹ Ew¹ Boreczko
(z muzyk¹ oratoryjno-kantatow¹ ró¿nych epok
i stylów) i w Gryfowie Œl¹skim (symfonia or-
ganowa d-moll Aleksandra Guilmanta). Bar-
dzo cieszy³ mnie koncert w Gryfowie, nie tyl-
ko dlatego, ¿e da³ mo¿liwoœæ odwiedzenia ro-
dzinnych stron, ale tak¿e dlatego, ¿e nigdy
wczeœniej nie mia³em okazji zapoznania siê
z tamtejszymi organami, które po ostatnim re-
moncie sta³y siê jednym z najcenniejszych in-
strumentów w okolicy.

Po krótkiej przerwie wyst¹pi³em tydzieñ po
tygodniu na festiwalu muzyki organowej
w Brennej-Leœnicy, gdzie na ma³ych organach
utrzymanych w barokowym stroju wykony-
wa³em drobne utwory z epoki przedbachow-

skiej, a nastêpnie na koncercie w ramach pierw-
szej, pilota¿owej edycji festiwalu muzyki or-
ganowej w Wieliczce. Po koncercie wielickim
skoncentrowa³em absolutnie wszystkie swo-
je si³y na przygotowanie siê do najwa¿niej-
szego wydarzenia w swoim ¿yciu artystycz-
nym ostatnich kilku lat: wyst¹pieniu w ramach
festiwalu muzyki organowej i kameralnej Sile-
sia-Sonans w Jeleniej Górze, gdzie zaprezen-
towa³em twórczoœæ Dietricha Buxtehude i jego
najwybitniejszego ucznia – J. S. Bacha.

Udzia³ w tej imprezie by³ dla mnie olbrzy-
mim zaszczytem z wielu powodów. Po pierw-
sze, poniewa¿ w tym koœciele i na tym wspa-
nia³ym instrumencie stawia³em swoje pierw-
sze muzyczne kroki, a na samym koncercie asy-
stowa³ mi Zenon Siegieñczuk, który by³ pierw-
szym moim nauczycielem organów (zaraz, oczy-
wiœcie, po ks. W³adys³awie Dziêglu, który
wpoi³ mi muzyczne podstawy). Po drugie, to
na tym w³aœnie festiwalu kilkanaœcie lat temu
s³ucha³em pierwszych w swoim ¿yciu koncer-
tów organowych, które mia³y tak ogromny
wp³yw na moj¹ muzyczn¹ osobowoœæ.

Po Jeleniej Górze kontynuowa³em swoj¹
muzyczn¹ podró¿ sentymentaln¹ w kierunku
Wroc³awia, w którym mia³em przyjemnoœæ
wyst¹piæ trzy dni potem w koœciele œw. Anny
na Oporowie (po studiach przez dwa lata po-
s³ugiwa³em w nim jako organista, zanim otrzy-Koncert organowy w koœciele œw. Klemesa w Wieliczce. Z Ew¹ Boreczko w Krakowie-Podgórzu.

to „Cybernauci” – kompleksowy projekt kszta³-
towania bezpiecznych zachowañ w sieci. Jest
to nowy, ogólnopolski projekt szkoleniowy
realizowany przez fundacjê Nowoczesna Pol-
ska w partnerstwie z Collegium Civitas. G³ów-
nym celem projektu jest podniesienie pozio-
mu bezpieczeñstwa korzystania z sieci przez
dzieci i m³odzie¿, a tak¿e ich rodziców, opieku-
nów i nauczycieli. W poszczególnych klasach
realizowane by³y warsztaty dla uczniów, od-
by³o siê równie¿ spotkanie dla rodziców i dla
nauczycieli.

W ramach profilaktyki uzale¿nieñ w marcu
tego roku  terapeutka ze Stowarzyszenia MO-
NAR w Jeleniej Górze przeprowadzi cykl
warsztatów profilaktycznych oraz informacyj-
no-edukacyjnych dla dzieci i m³odzie¿y, lan-
suj¹c ¿ycie wolne od œrodków odurzaj¹cych.
Podobne szkolenie przewidziane jest te¿ dla
rodziców i nauczycieli.

W marcu planujemy równie¿ zaprosiæ te-
rapeutów z Oœrodka Profilaktyki i Terapii Uza-
le¿nieñ w P³ocku z profesjonalnym programem
profilaktycznym „Kiszone ogórki’ - to w zwi¹z-
ku z wystêpuj¹cym w szkole problemem niko-
tynizmu wœród uczniów.

Na bie¿¹co uczniowie uczestnicz¹ w e-lek-
cjach, przygotowanych przez Akademiê Ak-

Akademia dla rodzica (i nie tylko)Akademia dla rodzica (i nie tylko)Akademia dla rodzica (i nie tylko)Akademia dla rodzica (i nie tylko)Akademia dla rodzica (i nie tylko)œcianko, przewodnicz¹cy Zarz¹du Oddzia³u
PZERiI Stanis³aw Dziedzic, Ewa Kotliñska z
Domu Pomocy Spo³ecznej w Mirsku.

Programem artystycznym rozpoczêli W czasach ci¹g³ych zmian, przeobra¿eñ
i rozwoju oraz nowych wyzwañ, które stawia
przed nami wychowanie m³odego cz³owieka,
staramy siê iœæ z „duchem czasu”, nad¹¿aæ
za swoimi dzieæmi i uczniami, odpowiednio
kierunkowaæ ich zainteresowania, a gdy trze-
ba - sk³aniaæ do powrotu na w³aœciwe tory.
W tym celu szko³a zaproponowa³a uczniom,
rodzicom i nauczycielom mo¿liwoœæ skorzy-
stania z cennych wskazówek specjalistów
i fachowców z dziedziny wychowania, zagro-
¿eñ p³yn¹cych z internetu czy u¿ywek.

W listopadzie ponownie goœciliœmy
w Miejskim Zespole Szkó³ pedagoga Dorotê
Rzepczyñsk¹ - edukatora, trenera kontroli z³o-
œci i umiejêtnoœci spo³ecznych, która na co
dzieñ pracuje z dzieæmi w szkole. Przeprowa-
dzi³a ona cykl warsztatów szkoleniowych po-
œwiêconych komunikacji z dzieckiem i umie-
jêtnoœci pokonywania trudnoœci dydaktycz-
nych. Zajêcia te adresowane by³y do wszyst-
kich rodziców, którzy chc¹ wspieraæ swoje
dzieci w sytuacjach szkolnych i pozaszkol-
nych, zyskuj¹c realny wp³yw na ich zachowa-
nie i motywacjê do nauki. Odby³y siê te¿ szko-
lenia dla nauczycieli o podobnej tematyce.
Kolejna porcja warsztatów ju¿ w marcu.

Drugie dzia³anie zorganizowane w szkole

tywnej Edukacji, które s¹ interesuj¹c¹ alter-
natyw¹ dla tradycyjnej lekcji, wykorzystuj¹c¹
aktywizuj¹ce metody pracy z uczniem. Dziêki
zastosowaniu nowoczesnych technologii dzie-
ci otrzymuj¹ uporz¹dkowan¹ wiedzê, podkre-
œlon¹ odpowiednio dobranymi bodŸcami wzro-
kowymi i s³uchowymi, a tak¿e zapoznaj¹ siê
z prezentacj¹ jako form¹ przekazania informa-
cji. Proponowane tam tematy dotycz¹ toleran-
cji i akceptacji, budowania dobrych relacji
w klasie, metodach zapamiêtywania czy radze-
nia sobie ze stresem.

Jak widaæ,  dzieje siê… Nie tylko uczymy
siê i bawimy, ale równie¿ ostrzegamy przed
zagro¿eniami i staramy siê im przeciwdzia³aæ,
wyposa¿aj¹c rodziców naszych uczniów, na-
uczycieli i samych uczniów w wiedzê i umie-
jêtnoœci, które mamy nadziejê wykorzystaj¹
w przysz³oœci.

Ilona Tomczyk
uczniowie œwieradowscy (fot. powy¿ej), któ-
rych seniorzy nagrodzili brawami i s³odycza-
mi, nastêpnie wszyscy obecni podzielili siê
op³atkami, a gdy zacz¹³ siê czas zabawy przy
muzyce Ireneusza Kudyby, tañce trwa³y do
godz. 2300.

Spotkanie sfinansowane zosta³o w wiêk-
szoœci z bud¿etu Gminy Miejskiej Œwieradów-
Zdrój (Mirsk p³aci³ za swoich goœci).

Organizatorzy przy okazji dziêkuj¹ Piotro-
wi Bigusowi - za chleb w³asnego wypieku do-
starczony na imprezê.         (IK)



12

Informacje i zdjê-
ciaz „Izerskiej £¹ki”
przygotowa³a Moni-
ka Chwaszcz, zaœ
autorem zdjêæ do
obu winiet - £¹ki
i M³yna - jest To-
masz Chmielo-
wiec.

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

Gospodarz obiektu
Monika Chwaszcz

Otwarte od wtorku do soboty
w godz. 1000-1600

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

24 stycznia (œroda) o godz. 1100 - Do prehistorycznego
œwiata przybywa geniusz z rewolucyjnym wynalazkiem, jakim
jest... ogieñ (1 godz. 40 min. 2013).

27 stycznia (sobota) o godz. 1100 - ̄ yciem Riley kieruje piêæ
emocji: Radoœæ, Strach, Gniew, Odraza i Smutek. Pozosta³e pró-
buj¹ zak³óciæ pierwsz¹, gdy dziewczyna przeprowadza siê
z rodzicami do San Francisco (1 godz. 24 min. 2015).

28 stycznia (niedziela) o godz. 1500 - M³oda Sophie chcia-
³aby zaprosiæ na swój œlub ojca, którego nigdy nie pozna³a. Na
podstawie pamiêtnika matki wy³ania trzech potencjalnych kan-
dydatów. Wszystko to w rytmach ABBY! (1 godz. 50 min. 2008).

10 lutego (sobota) o godz. 1030 - Farmerzy z ma³ego mia-
steczka postanawiaj¹ pozbyæ siê wykradaj¹cego im zbiory lisa
i jego rodziny (1 godz. 29 min. 2009. Animacja).

14 lutego (œroda) o godz. 1900 - Po nocy w Las Vegas Joy i
Jack budz¹ siê jako ma³¿eñstwo. Na domiar z³ego jedno wy-
grywa fortunê za pieni¹dze drugiego (1 godz. 39 min. 2008.
Komedia).

17 lutego (sobota) o godz. 1030 - Pewnego dnia do Stumilo-
wego Lasu przybywa Hefalump. Kubuœ Puchatek oraz jego
przyjaciele postanawiaj¹ wypêdziæ intruza z lasu (1 godz. 08
min. 2005. Animacja).

14 lutego (œroda) o godz. 1900 - Czasy II wojny œwiatowej.
Ma³a Niemka trafia do rodziny zastêpczej. Pocieszenie znajdu-
je w czytaniu skradzionych ksi¹¿ek (2 godz. 11 min. 2013. Dra-
mat wojenny).

(Ÿród³o - filmweb.pl)
* * *

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

pisz siê do Newslettera „Izerskiej £¹ki”!

KINO NA ZIMÊKINO NA ZIMÊKINO NA ZIMÊKINO NA ZIMÊKINO NA ZIMÊ UWIELBIANA BIOLOGIAUWIELBIANA BIOLOGIAUWIELBIANA BIOLOGIAUWIELBIANA BIOLOGIAUWIELBIANA BIOLOGIA

Podsumowuj¹c kino w 2017 roku nadmieniam, ¿e odby³y
siê u nas 84 seanse, œrednio z 18 osobami na sali. Najwiêksza
widownia zjawi³a siê w lipcu na „Zapl¹tanych” – 83 osoby.

Czy wiesz, ¿e...
 na podstawie 75 lat badañ wynika, ¿e witaminê C mo¿emy

nazwaæ najwiêkszym bodŸcem dla samoleczenia siê organizmu?
 zalety witaminy C mo¿emy wymieniaæ bez koñca. Synteza ko-

lagenu, neuroprzekaŸników, wspieranie wch³aniania wapnia do
tkanek kostnych i wsparcie procesów regeneracyjnych to tylko nie-
które z nich?
w³aœciwoœci terapeutyczne witaminy C objawiaj¹ siê dopiero

przy du¿ych dawkach miêdzy 8.000 a 40.000 mg dziennie - wtedy
wykazuje ona w³aœciwoœci antyhistaminowe i odgrywa rolê antytok-
syny i antybiotyku?

W styczniu, w czasie ferii zorganizowaliœmy zajêcia z Eduz¹.
Kolejny raz odwiedzi³ nas Pan Wojtek z zajêciami biologiczny-
mi - które dzieci uwielbiaj¹. Odby³y siê 4 spotkania trwaj¹ce po
dwie godziny ka¿de. Uczestnikom dopisywa³y humory na za-
jêciach (co widaæ na zdjêciu poni¿ej).

Wspó³czesna edukacja odchodzi od ³awek, notowania re-
gu³ek i przepisywania podrêczników. Na zajêciach, które pro-
wadzi Pan Wojtek, dzieci prowadz¹ doœwiadczenia i przez to
ucz¹ siê na ca³e ¿ycie. Cieszymy siê z kolejnej wspó³pracy
i mamy nadziejê, ¿e jeszcze w tym roku stworzymy i zrealizuje-
my kolejny projekt.

Szanowni Pañstwo, bez
wzglêdu na to, czy Wasz kot
jest rasow¹ piêknoœci¹ czy da-
chowcem, warto pokazaæ go

na naszej wysta-
wie! Ka¿dy mo¿e
pochwaliæ siê
swoim pupilem -
zg³oszenia przyj-
mujemy do 3 lu-
tego pod nume-
rem tel. 75 617 14
42.

Prosimy rów-
nie¿ o zaszczepie-
nie swych po-
ciech przeciw
chorobom zakaŸ-
nym; chcemy,
¿eby by³o przede
wszystkim bez-
piecznie dla zwie-
rzaków.

Patronat wete-
rynaryjny obejmu-
je przychodnia
KEROS II.

Je¿eli nie masz
kota, nie martw siê - mamy
du¿o miejsca dla widowni,
a wœród publicznoœci tak¿e zo-
stanie rozlosowana nagroda.

Na zdjêciu z lewej wspo-
mnienie zesz³orocznej impre-
zy; mo¿e w tym roku Pañstwa
kot bêdzie na grupowej foto-
grafii?

IZERSKA £¥KA wraz z Ogólnopolskim TIZERSKA £¥KA wraz z Ogólnopolskim TIZERSKA £¥KA wraz z Ogólnopolskim TIZERSKA £¥KA wraz z Ogólnopolskim TIZERSKA £¥KA wraz z Ogólnopolskim Towarzystwemowarzystwemowarzystwemowarzystwemowarzystwem
Ochrony Ptaków zaprasza na spacer z ornitologiemOchrony Ptaków zaprasza na spacer z ornitologiemOchrony Ptaków zaprasza na spacer z ornitologiemOchrony Ptaków zaprasza na spacer z ornitologiemOchrony Ptaków zaprasza na spacer z ornitologiem

TTTTTomaszem Maszka³o w ramach Zimowego Ptakoliczeniaomaszem Maszka³o w ramach Zimowego Ptakoliczeniaomaszem Maszka³o w ramach Zimowego Ptakoliczeniaomaszem Maszka³o w ramach Zimowego Ptakoliczeniaomaszem Maszka³o w ramach Zimowego Ptakoliczenia
Startujemy 27 stycznia o godz. 11Startujemy 27 stycznia o godz. 11Startujemy 27 stycznia o godz. 11Startujemy 27 stycznia o godz. 11Startujemy 27 stycznia o godz. 110000000000 z parkingu przy z parkingu przy z parkingu przy z parkingu przy z parkingu przy

Biedronce. TBiedronce. TBiedronce. TBiedronce. TBiedronce. Trasa wiedzie nad Kwisê i w okolice blokówrasa wiedzie nad Kwisê i w okolice blokówrasa wiedzie nad Kwisê i w okolice blokówrasa wiedzie nad Kwisê i w okolice blokówrasa wiedzie nad Kwisê i w okolice bloków
przy ul. Korczaka. Co zabraæ ze sob¹?przy ul. Korczaka. Co zabraæ ze sob¹?przy ul. Korczaka. Co zabraæ ze sob¹?przy ul. Korczaka. Co zabraæ ze sob¹?przy ul. Korczaka. Co zabraæ ze sob¹?

Ciep³e ubrania, wygodne butyCiep³e ubrania, wygodne butyCiep³e ubrania, wygodne butyCiep³e ubrania, wygodne butyCiep³e ubrania, wygodne buty, lornetkê, d³ugopis, lornetkê, d³ugopis, lornetkê, d³ugopis, lornetkê, d³ugopis, lornetkê, d³ugopis
WSTÊP WOLNY – ZAPRASZAMY CA£E RODZINY!WSTÊP WOLNY – ZAPRASZAMY CA£E RODZINY!WSTÊP WOLNY – ZAPRASZAMY CA£E RODZINY!WSTÊP WOLNY – ZAPRASZAMY CA£E RODZINY!WSTÊP WOLNY – ZAPRASZAMY CA£E RODZINY!

     Czeczotka, fot. Jacek Betleja



Czarci M³yn, ul. Lwówecka 5

Gospodarz obiektu
Kinga Miakienko

Otwarty od œrody do soboty
w godz. 1000-1600

(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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CZARCIA £¥KA - wspó³pracuj¹ce ze sob¹
dwie atrakcje turystyczne Œwieradowa-Zdroju.
O oba obiekty dbamy my - Kinga i Monika.
Chcesz byæ na bie¿¹co? Kliknij! Subskrybuj!
Podoba³o siê? Daj kciuka w górê!

Restauracja „Czarny Potok” zapra-
sza w ka¿dy poniedzia³ek i œrodê
w godz. 1000-1400 na sta³¹ wystawê po-
œwiêcon¹ historii Czerniawy. Bêdzie to
nawi¹zanie do podobnej ekspozycji
sprzed 7 lat, gdy zaprezentowanych zo-
sta³o 260 starych widokówek
z kolekcji Jakuba, Dawida i Jerzego
B³aszczyków z Wroc³awia.

Obecny zbiór liczy ju¿ 760 starych
pocztówek, które dla polepszenia od-
bioru zosta³y zeskanowane i pokazy-
wane bêd¹ na ekranie monitora (po-
dobnie jak stare foldery i mapy).

Z A P R O S Z E N I EZ A P R O S Z E N I EZ A P R O S Z E N I EZ A P R O S Z E N I EZ A P R O S Z E N I E

GOŒCIE M£YNAROK 2017 OKIEM M£YNARKI

„Gazeta Wroc³awska” og³osi³a tradycyjny ju¿ plebiscyt
na Osobowoœæ Roku 2017, która zostanie wy³oniona we
wszystkich powiatach Dolnego Œl¹ska w nastêpuj¹cych
kategoriach: kultura (5 nominowanych), dzia³alnoœæ spo-
³eczna i charytatywna (7), biznes (6) oraz samorz¹dnoœæ
i spo³ecznoœæ lokalna (6).

Mi³o nam poinformowaæ Czytelników „Notatnika”, ¿e

W grudniu odwiedzi³o nas 542 odwiedzaj¹cych, z czego
199 osób w ramach grup zorganizowanych. Ogó³em w 2017
roku zwiedzaj¹cych by³o 17.148, a to a¿ o 2.767 osób wiêcej ni¿
w roku 2016.

Warsztatowe Wtorki ciesz¹ siê nies³abn¹cym zaintereso-
waniem i co tydzieñ odwiedza nas liczne grono dzieci i doro-
s³ych, którzy w³asnorêcznie zagniataj¹ ciasto na chleb, deko-
ruj¹ bochenki, zwiedzaj¹ m³yn oraz uczestnicz¹ w zajêciach
ekologicznych w CEE „Izerska £¹ka”.

Na zdjêciu grupa ze Szko³y Podstawowej w Olszynie. Po-
zdrawiamy!Grudzieñ to miesi¹c podsumowañ, refleksji, a tak¿e miesi¹c, w któ-

rym warto zwolniæ tempa, zatrzymaæ siê i doceniæ ludzi wokó³ siebie,
zdrowie, pracê, dach nad g³ow¹ czy po prostu trwaj¹c¹ chwilê. Z takich
chwil w³aœnie sk³ada siê nasze ¿ycie i takimi chwilami z 2017 roku
chcia³abym siê z Pañstwem podzieliæ.

Ten rok zaczê³yœmy wspólnie z Monik¹ Chwaszcz. Jako Czarcia £¹ka
do³¹czy³yœmy do œwieradowskiego sztabu 25. fina³u WOŒP, z którym
kwestowa³yœmy w namiocie przy ul. Zdrojowej. Czêstowa³am chlebem
ze smalcem, a Monika opowiada³a ciekawostki ekologiczne, posi³kuj¹c
siê przy tym modelami cietrzewia czy izerskich motyli. Pogoda od stycz-
nia nas nie rozpieszcza³a. Zima by³a sroga, ale w m³ynie czêstowa³am
rozgrzewaj¹c¹ herbat¹ z imbirem i miodem. Ponadto w 2017 roku:
1. Podczas ferii zimowych goœci³am 2.269 osób.
2. Odwiedzi³yœmy z Monik¹ nowe urokliwe miejsce w s¹siedztwie Czar-
ciej £¹ki - Pracowniê Piernikow¹ „Isabell”.
3. Prowadzi³am lekcje jêzyka angielskiego w Klubie Aktywnego Seniora.
4. Ruszy³o pierwsze œwieradowskie Ko³o Gospodyñ Miejskich.
5. Zorganizowa³am Wielkanocny Konkurs na nazwê dla Czarta – zosta³
okrzykniêty „CzarciRadem”.
6. Przeprowadzi³am 20 Warsztatowych Wtorków.

Zofia Rak – dyrektor Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych
w Biedrzychowicach, Marzena Ró¿añska – sekretarz
Urzêdu Miasta w Lubaniu, Walery Czarnecki – starosta
lubañski, Leszek Leœko – burmistrz Olszyny.

w tej ostatniej kate-
gorii wœród nomina-
tów znalaz³a siê Kin-
ga Miakienko, któr¹
wytypowa³a kapitu³a
konkursu. W uzasad-
nieniu podano, i¿ zo-
sta³a nominowana za
prowadzenie warsz-
tatów rzemieœlni-
czych w Czarcim
M³ynie. Bardzo do-
bra przewodniczka,
która zachwyca
swoim stylem opo-
wiadania.

Oprócz Kingi no-
minacje uzyskali:

By oddaæ swój g³os na œwieradowiankê, nale¿y
wys³aæ SMS pod nr 72355 o treœci GS.70 (koszt 2,46
z³ z VAT).

G³osowanie trwa do 31 stycznia do godz. 20.

7. Czarcia £¹ka wyruszy³a na Jarmark Wielkanocny do Gryfowa.
8. Po raz pierwszy w Czarcim M³ynie zorganizowaliœmy Warsztaty Bez-
glutenowe z Nikolet¹ Dzier¿êg¹ z „Naturalnie Dobrze”.
9. W marcu rozkwit³y tulipany, a w kwietniu spad³ na nie œnieg.
10. Wziêliœmy udzia³ w Dniach Otwartych Funduszy Unijnych, które
promowaliœmy w Bezp³atnej Komunikacji Miejskiej.
11. Wiosn¹ rozpoczêliœmy sezon grillowy.
12. Zorganizowa³yœmy z Monik¹ „Noc Kupa³y” na Czarciej £¹ce.
13. Goœci³am w m³ynie „Lato z Radiem”.
14. Upiek³am chleb z Cedrowymi Wzgórzami.
15. Latem ka¿dy zwiedzaj¹cy móg³ ubiæ w³asnorêcznie mas³o.
16. Powsta³ K¹cik M³ynarki na Youtubie.
17. Wygra³am II Dolnoœl¹skie Pieczenie Chleba w Jaworze.
18. Nakrêci³yœmy z Monik¹ „Harlem Shake”.
19. Maluchy z Przedszkola „S³oneczko” w Czerniawie zwiedzi³y m³yn
i ubi³y mas³o. By³a to najm³odsza grupa, która mnie odwiedzi³a.
20. Zosta³am nominowana do Osobowoœci Roku 2017 w Plebiscycie
„Gazety Wroc³awskiej”.

K o l e j n y  r o k  n i e s i e  z e  s o b ¹  n o w e  w y z w a n i a  i  p o sK o l e j n y  r o k  n i e s i e  z e  s o b ¹  n o w e  w y z w a n i a  i  p o sK o l e j n y  r o k  n i e s i e  z e  s o b ¹  n o w e  w y z w a n i a  i  p o sK o l e j n y  r o k  n i e s i e  z e  s o b ¹  n o w e  w y z w a n i a  i  p o sK o l e j n y  r o k  n i e s i e  z e  s o b ¹  n o w e  w y z w a n i a  i  p o s -----
tatatatatan o w i e n i a . O b y  s i ê  s p e ³ n i ³ y !n o w i e n i a . O b y  s i ê  s p e ³ n i ³ y !n o w i e n i a . O b y  s i ê  s p e ³ n i ³ y !n o w i e n i a . O b y  s i ê  s p e ³ n i ³ y !n o w i e n i a . O b y  s i ê  s p e ³ n i ³ y !



Siatkówka w Rumburku

14

27 grudnia ub. r. ekipa siatka-
rzy trenuj¹cych regularnie w Miej-
skim Zespole Szkó³ w sk³adzie:
W. Stasik – kapitan, Z. Bia³kow-
ska, J. W¹do³owska, P. Tomczyk,
T. Marczak, R. Kapszewicz, ks.
R. Kocio³a, uczestniczy³a w turnie-
ju pi³ki siatkowej w czeskiej miej-
scowoœci Rumburk.

Wraz z I. Korzeniowsk¹-Wojsa
towarzyszy³yœmy siatkarzom, kibi-
cowa³yœmy im i trzyma³yœmy za nich
kciuki.

Mecze szkó³ partnerskich odby-
waj¹ siê od wielu lat, naprzemiennie
w Czechach, Niemczech i w Polsce.
W tym roku, z powodu remontu sali
gimnastycznej, goœciliœmy kolejny
raz u naszych po³udniowych s¹sia-
dów. W turnieju poza szko³ami part-
nerskimi uczestniczy³y jeszcze dwie
dru¿yny ze szkó³ lokalnych. Z³oty
puchar pozosta³ u gospodarzy, a my
wróciliœmy do domu ze srebrem.

Rozgrywkom towarzyszy zawsze
wyj¹tkowa atmosfera. Przez te lata
z¿yliœmy siê ze sob¹, wiêc po ka¿-
dym meczu jest okazja do wspól-
nych rozmów. Wspominamy nasze
spotkania, rozmawiamy o sytuacji,

jaka panuje w szko³ach naszych s¹-
siadów. W tym roku wracamy
z dobr¹ wiadomoœci¹, nasza szko³a
partnerska z Niemiec znowu funk-
cjonuje i prowadzi nabór uczniów do

nowych klas. Kolejny turniej bêdzie
odbywa³ siê w miejscowoœci Se-
ifhennersdorf. Trzymajmy kciuki za
naszych siatkarzy!

       Arleta Wolanin

Gdy za oknem styczniowa pogo-
da, warto wspomnieæ o wydarzeniu,
które zwieñczy³o ubieg³oroczny
konkurs na Najpiêkniejsze Ogro-
dy i Balkony w naszym mieœcie.
4 listopada ub. r. w Miejskiej Bi-
bliotece Publicznej „Izerka” spo-
tkali siê uczestnicy konkursu oraz
mi³oœnicy ogrodów. Podczas spo-
tkania wrêczono dyplomy i nagro-
dy, które ufundowa³a Gmina Miej-
ska Œwieradów-Zdrój.

Wyniki Gminnego Konkursu na
najpiêkniejsze Ogrody i Balkony
2017
PODMIOTY GOSPODARCZE
I INSTYTUCJE

1. Bo¿ena Miko³ajczak – „Górski
Raj”; IZERKA (fot. 1).
BUDYNKI WIELORODZINNE

1. Halina Ganuszewicz; 2. Barba-
ra Guœliñska. Ponadto za udzia³: Zo-
fia Laudañska i Barbara Kuczyñska.
BUDYNKI JEDNORODZINNE

1. Irena i Bogdan Marciniakowie
(fot. 3); 2. Piotr Bigus; 3. Ewa Fecka.
Za udzia³: Emilia i Bohdan Wilczac-
cy.
WYRÓ¯NIENIA

Ryszard Nowak za ogród wa-
rzywny (fot. 2).

Krystyna Piotrowska za bajko-
wy ogród.

na ich samopoczucie, ale równie¿ na
atrakcyjnoœæ gospodarcz¹ i tury-
styczn¹ oraz promocjê Œwieradowa-
Zdroju wœród mieszkañców i odwie-
dzaj¹cych. Uczestnicy obiecali pod-
j¹æ dzia³ania w celu zachêcenia no-
wych osób do wziêcia udzia³u
w konkursie i pochwalenia siê swo-
imi ogródkami i balkonami.

W ramach nowych pomys³ów
ustalono, ¿e konkurs na rok 2018
odbêdzie siê pod has³em „PrzyjaŸni

mych ogrodników i ich zaanga¿owa-
nia.

Ju¿ dziœ widaæ, ¿e ogrodnicy
chc¹ siê spotykaæ i wymieniaæ do-
œwiadczeniami. Osobiœcie nie mogê
siê doczekaæ na te spotkania, gdy¿
poza wiedz¹ i doœwiadczeniami bê-
dziemy mogli wymieniaæ siê sadzon-
kami, nasionami czy szczepkami oka-
zów, których jeszcze nie mamy w
swoich ogrodach. Czas poka¿e, byæ

Myli siê ten, kto twierdzi, ¿eMyli siê ten, kto twierdzi, ¿eMyli siê ten, kto twierdzi, ¿eMyli siê ten, kto twierdzi, ¿eMyli siê ten, kto twierdzi, ¿e
zim¹ nic w ogrodzie siê nie robi.zim¹ nic w ogrodzie siê nie robi.zim¹ nic w ogrodzie siê nie robi.zim¹ nic w ogrodzie siê nie robi.zim¹ nic w ogrodzie siê nie robi.
Faktem jest, ¿e ogród œpi, ale w³a-Faktem jest, ¿e ogród œpi, ale w³a-Faktem jest, ¿e ogród œpi, ale w³a-Faktem jest, ¿e ogród œpi, ale w³a-Faktem jest, ¿e ogród œpi, ale w³a-
œciciele i tak mog¹ wykonaæ pew-œciciele i tak mog¹ wykonaæ pew-œciciele i tak mog¹ wykonaæ pew-œciciele i tak mog¹ wykonaæ pew-œciciele i tak mog¹ wykonaæ pew-
ne czynnoœci.ne czynnoœci.ne czynnoœci.ne czynnoœci.ne czynnoœci.
 Odgarniamy œnieg, a w szczegól-

noœci otrz¹samy jego nadmiar z iglaków,
aby zapobiec deformacji czy z³amañ.
 Mo¿emy zacz¹æ formowaæ drzewa

liœciaste i iglaste.
 Pamiêtamy o ptakach – naszych

sprzymierzeñcach w walce ze szkodnika-
mi. Przygotujmy karmnik i uzupe³niajmy
w nim pokarm. Dla sikorek wieszamy su-
row¹, niesolon¹ s³oninê.
  Wykonujemy bielenie pni drzew

owocowych. Zapobiegnie to powstawaniu
uszkodzeñ mrozowych kory, ran zgorzeli-
nowych i pêkniêæ pni.
 Regularnie sprawdzamy stan prze-

chowywanych zim¹ warzyw i owoców, jak
równie¿ cebul, k³¹czy i bulw kwiatowych.
Usuwamy te, które zaatakowa³y choroby
grzybowe lub pleœñ.
 Jeœli nie ma mrozów, warto podlaæ

iglaki, zw³aszcza te rosn¹ce w pojemni-
kach.
 W domu na s³onecznym parapecie

mo¿emy postawiæ pojemniki z posadzon¹
cebul¹ œredniej wielkoœci do pêdzenia na
szczypior. Mo¿na te¿ posadziæ pietruszkê
i buraki (najlepiej sadziæ takie, które ju¿
zaczê³y puszczaæ m³ode listki).
 No i oczywiœcie zaczynamy plano-

waæ prace i nasadzenia na nadchodz¹cy
sezon. Pod koniec miesi¹ca sklepy i cen-
tra ogrodnicze bêd¹ ju¿ mia³y pe³ny wy-
bór nasion.

O ogrodach myœli spisane…

Zimowe wspomnienie ogrodów PoradyPoradyPoradyPoradyPorady
ogrodniczeogrodniczeogrodniczeogrodniczeogrodnicze

Gdzie nie spojrzymy, bêdzie ³adnie,
Bo zamieszkamy wœród ogrodów...
Znajdziemy powód, by byæ z sob¹,
Albo bêdziemy bez powodu...

Artur Andrus
¯eby siê sob¹ zauroczyæ

Spotkanie prowadzone przez
Teresê Fierkowicz, przewodnicz¹c¹
jury, dotyczy³o nie tylko wrêczenia
nagród, ale sta³o siê miejscem dys-
kusji na temat nowej formy konkur-
su i zaanga¿owania wiêkszej liczby
mieszkañców. Spaceruj¹c uliczkami
miasta go³ym okiem widzimy, ¿e jest
du¿e grono osób, dla których przy-
domowy ogród stanowi wa¿ny
aspekt  ¿ycia. Sadz¹, plewi¹ i podle-
waj¹, a wszystko to sprawia, ¿e mia-
sto zyskuje nowy wizerunek, ¿yje
siê piêkniej, zaœ odwiedzaj¹cy nas
turyœci maja siê czym zachwycaæ.

Uczestnicy chêtnie opowiadali
o swoich ogrodach i widaæ by³o, ¿e
chc¹, aby ich wysi³ki by³y zauwa¿a-
ne i doceniane. Z tego powodu zde-
cydowali siê na udzia³ w konkursie,
którego  celem jest zachêcenie miesz-
kañców do poprawy stanu czysto-
œci, ³adu i porz¹dku, a tak¿e estetyki
poszczególnych posesji. Wa¿ne jest
te¿ pokazanie, ¿e stan ich otoczenia
ma bardzo istotny wp³yw nie tylko

zwierzêtom”, co znaczy, ¿e jury bê-
dzie przypatrywa³o siê pomys³om na
to, w jaki sposób zapraszamy do
naszych ogrodów wiêksz¹ iloœæ
zwierz¹t. Wiemy przecie¿, ¿e ogród
to nie tylko kwestia posadzenia kil-
ku krzaków i kwiatów, powinniœmy
równie¿ postaraæ siê przywabiæ do
ogrodu po¿yteczne zwierzêta, które
pomog¹ nam w walce ze szkodnika-
mi roœlin, stwarzaj¹c im dobre wa-
runki bytowania.

Kolejnym pomys³em by³o wpro-
wadzenie nowej kategorii w konkur-
sie, mianowicie „Olbrzymy w ogro-
dzie” – do tej kategorii zg³aszaæ mo¿-
na wyhodowane warzywa, owoce
i roœliny ogrodowe, które osi¹gnê³y
ponadnormatywne rozmiary; wpisa-
ne one zostan¹ na listê rekordów
i bêd¹ czekaæ na „pobicie” ich roz-
miaru.

Zachêt¹ do wziêcia udzia³u
w konkursie, poza nagrodami w po-
staci bonów realizowanych w cen-
trum ogrodniczym, jest te¿ to, ¿e or-
ganizator, czyli gmina, mo¿e przygo-
towaæ wyjazd uczestników konkur-
su do miejsc zwi¹zanych z botanik¹
i ogrodnictwem, np. ogrody bota-
niczne, ogrody tematyczne itp. Or-
ganizator mo¿e te¿ przygotowaæ Dni
Otwarte Kwietnych Ogrodów, aby
osoby spoza konkursu tak¿e mog³y
je podziwiaæ. Wiele zale¿y od sa-

œci mogli zobaczyæ piêkno naszych
ogrodów.

Zachêcamy posiadaczy ogro-
dów i balkonów do udzia³u w kon-
kursie. Od lutego na stronie inter-
netowej - swieradowzdroj.pl - bêdzie
dostêpny nowy regulamin konkur-
su wraz z formularzem zg³oszenio-
wym. W konkursie bior¹ udzia³ po-
sesje i balkony zlokalizowane na te-
renie miasta, zg³oszone przez ich
w³aœcicieli lub inne osoby, jednak za
zgod¹ w³aœciciela.

Piotr Bigus

mo¿e uda siê zawi¹zaæ ko³o mi³o-
œników ogrodów lub stowarzy-
szenie.

Pierwsz¹ inicjatyw¹ jest K¹-
cik Mi³oœników Ogrodów, który
od stycznia bêdzie siê regularnie
pojawia³ w „Notatniku Œwiera-
dowskim”. Bêdziemy tu publiko-
waæ artyku³y o tematyce ogrod-
niczej, porady ogrodnicze, poka-
zywaæ ciekawe pomys³y na zie-
leñ wokó³ nas, jak równie¿ pre-
zentowaæ zdjêcia naszych ogro-
dów. Wszystko po to, aby poka-
zaæ, ¿e w naszym mieœcie dzia³a
grono pasjonatów, którym zale-
¿y na piêknym otoczeniu, oraz na
tym, aby inni mieszkañcy i tury-

Wizualny efekt ukwiecania przestrzeni miêdzy blokami - bezcenny!

1.1.1.1.1.

3.3.3.3.3.

2.2.2.2.2.
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W ka¿dy czwartek od godz. 1600   do 1800 w starym
Urzêdzie Miasta przy ul. Pi³sudskiego 15 œwiadczo-
na jest bezp³atna pomoc psychologiczna - porad
udziela Anna Wojciechowska-Padewska.

Szlachetne zdrowie...
PRZYCHODNIA NZOZ „UZDROWISKO

ŒWIERADÓW-ZDRÓJ” PRZY UL. PI£SUD-
SKIEGO 33 (GOPLANA), TEL. 75 78 20 745.
  Placówka czynna od poniedzia³ku do pi¹tku
w godz. 800-1800. Laboratorium  - poniedzia³ki, œrody
i pi¹tki w godz. 800-900.
  Dr Artur Szulikowski: od poniedzia³ku do pi¹tku
w godz. 1000-1330 i 1500-1730; dr Micha³ Matwiej-
czuk: codziennie w godz. 800-1130; dr Justyna
Schmidt: poniedzia³ki, wtorki, czwartki i pi¹tki
w godz. 1400-1500, œrody w godz. 1600-1800.
  Poradnie (po uprzedniej rejestracji) od poniedzia³-
ku do pi¹tku: rehabilitacyjna w godz. 800-1000 i reu-
matologiczna w godz. 1000-1200.

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

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

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

(opr. aka)

Bezp³atnych porad w zakresie ochrony interesów konsumentów
mo¿na uzyskaæ u Powiatowego Rzecznika Konsumentów - AgnieszkiAgnieszkiAgnieszkiAgnieszkiAgnieszki
CichoñCichoñCichoñCichoñCichoñ. Przyjêcia 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 Powiatowe Lubañ, ul. Mickie-
wicza 2, pok. 38 (I p.).

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

konsumenci@powiatluban.pl

1 grudnia 2017 r. Anna Zalewska, minister edukacji
narodowej, i Roman Kowalczyk, dolnoœl¹ski kurator
oœwiaty, wrêczyli dyplomy 112 stypendystom Prezesa
Rady Ministrów - uczniom dolnoœl¹skich szkó³ ponad-
gimnazjalnych z rejonu wa³brzyskiego i jeleniogórskie-
go. Gala odby³a siê w Teatrze Zdrojowym im. Henryka
Wieniawskiego w Szczawnie-Zdroju. Z r¹k pani minister
nagrody odebrali: ¯aneta Górniak (z Lubania) z Techni-
kum Rachunkowoœci oraz œwieradowianin Micha³ Trzaj-
na z Liceum Ogólnokszta³c¹cego (zarówno technikum,
jak i LO wchodz¹ w sk³ad Zespo³u Szkó³ Ponadgimna-
zjalnych im. A. Mickiewicza w Lubaniu).

O stypendium Prezesa Rady Ministrów mogli ubie-
gaæ siê uczniowie, którzy otrzymali promocjê z wyró¿-
nieniem, uzyskuj¹c przy tym najwy¿sz¹ w danej szkole
œredni¹ ocen lub wykazuj¹ szczególne uzdolnienia w co
najmniej jednej dziedzinie wiedzy.

Serdecznie gratulujemy ¯anecie i Micha³owi oraz ich
rodzicom i nauczycielom tak wspania³ych osi¹gniêæ!
¯yczymy, by zawsze doceniano Wasz¹ ciê¿k¹ pracê,
uzdolnienia i  zaanga¿owanie.          (KG)

Zespó³ Interdyscyplinarny w Œwieradowie-Zdroju za-
prasza na zajêcia dla grupy osób doznaj¹cych prze-
mocy w rodzinie.

Celem pracy Punktu i prowadzonych zajêæ jest po-
moc osobom doznaj¹cym przemocy w rodzinie, umo¿-
liwienie wyjœcia z krêgu przemocy, podniesienie œwia-
domoœci dotycz¹cej zjawiska przemocy
w rodzinie i praw osobistych, podniesienie w³asnej sa-
mooceny, zdobycie wiedzy jak radziæ sobie z zaist-
nia³¹ sytuacj¹ oraz pomoc w odzyskaniu MOCY za-
branej przez sprawcê. UDZIA£ JEST BEZP£ATNY.

Zajêcia bêd¹ prowadzone w dawnym budynku Urzê-
du Miasta przy ul. Pi³sudskiego 15, I piêtro, pokoje nr
1 i 2, w godzinach 1800-2000. Najbli¿sze spotkanie od-
bêdzie siê 25 stycznia, kolejne zaœ 8
i 22 lutego br. Serdecznie zapraszamy!

Stop przemocy!

Na zdjêciu obok stoj¹ od lewej: Roman Kowalczyk, ̄ aneta Gór-
niak, minister A. Zalewska i Micha³ Trzajna.

Najlepsi z najlepszychNajlepsi z najlepszychNajlepsi z najlepszychNajlepsi z najlepszychNajlepsi z najlepszych

Reklamacjê na
wadliwy towar mo¿e-
my z³o¿yæ zarówno
z tytu³u rêkojmi (od-
p o w i e d z i a l n o œ æ
sprzedawcy), jak
i z tytu³u gwarancji
(odpowiedzialnoœæ
gwaranta). S¹ to
dwie mo¿liwe pod-

Reklamacje konsumenckie -Reklamacje konsumenckie -Reklamacje konsumenckie -Reklamacje konsumenckie -Reklamacje konsumenckie -
czym ró¿ni siê gwarancja od rêkojmi?czym ró¿ni siê gwarancja od rêkojmi?czym ró¿ni siê gwarancja od rêkojmi?czym ró¿ni siê gwarancja od rêkojmi?czym ró¿ni siê gwarancja od rêkojmi?

stawy prawne do dochodzenia roszczeñ za wadliwy
towar i wy³¹cznie do konsumenta nale¿y wybór, z któ-
rej z nich skorzysta. Nale¿y przy tym pamiêtaæ, ¿e
nie mo¿na zastosowaæ obydwu trybów jednoczeœnie.

Rêkojmia to ustawowa odpowiedzialnoœæ sprzedaw-
cy za wady rzeczy sprzedanej. Uprawnienia kupuj¹cego
i obowi¹zki sprzedawcy w tej mierze dok³adnie reguluje
Kodeks cywilny, co oznacza, ¿e sprzedawca nie mo¿e
wy³¹czyæ ani ograniczyæ swojej odpowiedzialnoœci wzglê-
dem konsumenta za sprzedany towar. Odpowiedzialnoœæ
sprzedawcy za wadliwy towar trwa przez dwa lata od jego
wydania.

W ramach rêkojmi kupuj¹cy mo¿e ¿¹daæ: naprawie-
nia towaru (usuniêcia wady), wymiany towaru na nowy
wolny od wad, obni¿enia ceny albo – o ile wada jest istot-
na – odst¹pienia od umowy. Nale¿y przy tym podkreœliæ,
¿e sprzedawca w okreœlonych okolicznoœciach mo¿e nie
uznaæ tego wyboru. Zale¿y to np. od tego, czy jest to
pierwsza reklamacja, jaki jest charakter wady (istotna/
nieistotna) oraz od ³atwoœci i szybkoœci naprawy albo
wymiany towaru.

Gwarancja – w przeciwieñstwie do odpowiedzialnoœci
z tytu³u rêkojmi – jest dobrowolnym zobowi¹zaniem gwa-
ranta i to on ustala jej treœæ. Gwarancji z regu³y udziela
producent, ewentualnie dystrybutor b¹dŸ importer. Rzad-
ko gwarancji udziela sam sprzedawca, choæ jest to do-
puszczalne. Nastêpuje to poprzez oœwiadczenie gwaranta
z³o¿one w dokumencie gwarancyjnym b¹dŸ w reklamie.
To tam znajdziemy prawa i obowi¹zki, które bierze na
siebie gwarant, a tak¿e uprawnienia kupuj¹cego. Nale¿y
przy tym podkreœliæ, ¿e gwarantowi wolno ograniczyæ mo¿-
liwoœæ z³o¿enia reklamacji w przypadku wybranych wad
towaru lub jego okreœlonych czêœci sk³adowych, np.
„Gwarancja nie obejmuje baterii od telefonu”.

Gwarant ma równie¿ prawo dobrowolnie okreœliæ okres
ochrony gwarancyjnej, np. na rok. Je¿eli zaœ tego nie

zrobi³, wynosi on 2 lata, licz¹c od dnia, kiedy rzecz zo-
sta³a kupuj¹cemu wydana. Ponadto sam okreœla termin,
w którym musi wykonaæ swoje obowi¹zki. W przeciw-
nym razie przyjmuje siê, ¿e powinien wywi¹zaæ siê
z nich niezw³ocznie, ale nie póŸniej ni¿ w terminie 14 dni,
licz¹c od dnia dostarczenia rzeczy przez konsumenta.
Nale¿y dodaæ tak¿e, ¿e je¿eli w wyniku rozpatrzenia re-
klamacji z tytu³u gwarancji wymieniono wadliwy towar na
nowy albo dokonano istotnych napraw, termin gwarancji
biegnie od nowa od chwili dostarczenia wymienionego
albo naprawionego produktu.

Reasumuj¹c - przy sk³adaniu reklamacji mo¿emy
wybraæ, czy sk³adamy j¹ z tytu³u rêkojmi (zawsze u sprze-
dawcy), czy z gwarancji (zwykle w serwisie). Wybór na-
le¿y do konsumenta – sprzedawca nie mo¿e narzuciæ
konsumentowi gwarancji i odes³aæ go do serwisu. Je¿eli
jednak ju¿ dokonaliœmy wyboru, to dana reklamacja bê-
dzie przebiega³a ju¿ do koñca tylko wed³ug regu³, które
wybraliœmy. Jeœli sk³adamy reklamacjê na podstawie
gwarancji, nie mo¿emy w zakresie tej reklamacji korzy-
staæ z rêkojmi i jednoczeœnie zg³aszaæ roszczeñ wobec
sprzedawcy.

Zanim dokonamy wyboru uprawnienia, warto dok³ad-
nie sprawdziæ, które z nich bêdzie dla nas bardziej ko-
rzystne. Zazwyczaj bêdzie to rêkojmia, np. z tytu³u rê-
kojmi gdy wada jest istotna, w ostatecznoœci bêdziemy
mogli odzyskaæ pieni¹dze. Gwarancja rzadko daje nam
takie prawo, a dodatkowo zwykle nie zawiera sankcji za
nieza³atwienie reklamacji w terminie. Czasami jednak
gwarancja bêdzie dawa³a wiêcej mo¿liwoœci – np. je¿eli
z tytu³u gwarancji wymieniono wadliwy na nowy, termin
gwarancji biegnie od nowa, natomiast rêkojmia nie ulega
przed³u¿eniu w przypadku wymianu towaru na nowy. (AC)

Zgodnie z umow¹ zawart¹ pomiêdzy Gmin¹ Miejsk¹
Œwieradów-Zdrój a Gabinetem Pedagogiczno-Psycho-
logicznym, od stycznia do grudnia 2018 roku specjali-
œci bêd¹ w tym gabnecie realizowaæ zadania zwi¹za-
ne z udzielaniem pomocy terapeutycznej i wsparciem
rodzinom dotkniêtym problemem uzale¿nienia od al-
koholu i innych substancji psychoaktywnych oraz pro-
wadzeniem dzia³añ profilaktycznych.

Szczegó³y dotycz¹ce realizacji powy¿szych zadañ
mo¿na uzyskaæ pod numerami telefonów:

75 78 17 668 - koordynator UM, Jolanta Bobak;
538 480 341- Gabinet Pedagogiczno-Psycholo-

giczny Maciej Zia³a.

PROFILAKTYKA!



Wyci¹g FLINS-EXPRESS
(obok Aparthotelu Flinski). W³a-
œcicielka - Ula Rutkowska.

Trasa ma 160 m d³ugoœci i 40
m szerokoœci, przy ró¿nicy wy-
sokoœci 17 m i œrednim k¹cie na-
chylenia 14%, jest oœwietlona,
sztucznie doœnie¿ana i obs³ugi-
wana orczykiem teleskopowym
BJ-300. Wyci¹g odznacza siê
³agodnym startem, ma regulo-
wan¹ prêdkoœæ jazdy i przepusto-
woœæ 800 osób/godz.

Wyci¹g BEJBI EXPRESS
(obok FLINS) - d³. 45 m, przepu-

Dok¹d na narty
(poza gondol¹)? Tomasza Mitkiewicza), przy ul.

D¹browskiego (powy¿ej stacji
GOPR).

Jest to oœwietlony stok dla po-
cz¹tkuj¹cych o d³ugoœci 60 m
i 6-metrowej ró¿nicy poziomów.
Przepustowoœæ - 500 osób/godz.
Przy wyci¹gu wypo¿yczalnia
sprzêtu, parking, ma³a gastrono-
mia i szkó³ka narciarska.

Czynny w godz.900-1600 (lub do
ostatniego klienta). Ceny: 1 godz.
- 15 z³, 3 godz. - 30 z³, ca³y dzieñ
- 40 z³.



Wyci¹g BAMBINO-SKI (w³a-

28 grudnia w Miejskiej Biblio-
tece Publicznej „Izerka” odby³o siê
podsumowanie ca³orocznego kon-
kursu turystycznego „O Puchar
Z³otego Flinsa 2017”.

Liderami wêdrowania, poznawa-
nia i zwiedzania w ub. roku zostali:
Sebastian Sokolak, Tymon ¯y³kie-
wicz, Micha³ Milewski, Iga Jurczak,
Maksymilian Zdunek, Zuzanna Ol-
kowska, Zuzanna Marek, Hubert
Urbañczyk, Kasia Salawa, Wojciech
Mendychowski, Kajetan Rutkowski,
Filip Stroñski, Eliza Cielecka, Dawid
Jurczak i Wojtek Pó³torak, Szymon
Lachowicz i Michelle Dzier¿êga.

Wœród doros³ych puchary
otrzymali: El¿bieta Mitkiewicz, Jani-
na Dering, Bogus³awa Franckiewicz
i Anna ¯o³nierek.

Gratulujê liderom i serdecznie
dziêkujê paniom z IZERKI za pomoc
w organizacji podsumowania kon-
kursu, wspó³pracê i wspieranie dzia-
³añ SKKT PTTK „Œwieradowskie
Or³y”.      T.F.

Suma wszystkich wzlotów
W grudniu 1957 roku mia³emW grudniu 1957 roku mia³emW grudniu 1957 roku mia³emW grudniu 1957 roku mia³emW grudniu 1957 roku mia³em

10 lat i by³em uczniem klasy IVa.10 lat i by³em uczniem klasy IVa.10 lat i by³em uczniem klasy IVa.10 lat i by³em uczniem klasy IVa.10 lat i by³em uczniem klasy IVa.
Ferie zimowe zaczyna³y siê dzieñFerie zimowe zaczyna³y siê dzieñFerie zimowe zaczyna³y siê dzieñFerie zimowe zaczyna³y siê dzieñFerie zimowe zaczyna³y siê dzieñ
przed œwiêtami, koñczy³y 6 stycz-przed œwiêtami, koñczy³y 6 stycz-przed œwiêtami, koñczy³y 6 stycz-przed œwiêtami, koñczy³y 6 stycz-przed œwiêtami, koñczy³y 6 stycz-
nia. Wychowawczyni W³adys³awania. Wychowawczyni W³adys³awania. Wychowawczyni W³adys³awania. Wychowawczyni W³adys³awania. Wychowawczyni W³adys³awa
Mœcichowska og³osi³a, ¿e na fe-Mœcichowska og³osi³a, ¿e na fe-Mœcichowska og³osi³a, ¿e na fe-Mœcichowska og³osi³a, ¿e na fe-Mœcichowska og³osi³a, ¿e na fe-
riach bêdzie organizowany rajdriach bêdzie organizowany rajdriach bêdzie organizowany rajdriach bêdzie organizowany rajdriach bêdzie organizowany rajd
narciarski z latarkami, lecz chêtninarciarski z latarkami, lecz chêtninarciarski z latarkami, lecz chêtninarciarski z latarkami, lecz chêtninarciarski z latarkami, lecz chêtni
musz¹ posiadaæ swój sprzêt i uzy-musz¹ posiadaæ swój sprzêt i uzy-musz¹ posiadaæ swój sprzêt i uzy-musz¹ posiadaæ swój sprzêt i uzy-musz¹ posiadaæ swój sprzêt i uzy-
skaæ zgodê rodziców na udzia³.skaæ zgodê rodziców na udzia³.skaæ zgodê rodziców na udzia³.skaæ zgodê rodziców na udzia³.skaæ zgodê rodziców na udzia³.

Organizatorami byli: Komitet Rodzi-
cielski, ZHP (komendantem szczepu by³a
nauczycielka Iza Muszyñska-Krakowska),
PTTK (ko³o za³o¿y³ Józef S³owiñski) oraz
dzia³aj¹cy w imieniu Wojsk Ochrony Po-
granicza zastêpca dowódcy stra¿nicy por.
Andrzej Selega.

Zbiórkê wyznaczono na godz. 1200

w niedzielê 29 grudnia w szkole przy ul.
Górskiej. Sprawdzono sprzêt narciarski,
latarki i ubrania, a kilkoro dzieci z p³a-
czem odes³ano do domu, bo nie mia³y
zgody rodziców lub by³y za lekko ubrane.
Pozosta³ych podzielono na dwie grupy.

Po pó³ godzinie przed szko³ê zajecha³y
sanie z WOP-u zaprzê¿one w konie i oko³o
dziesiêciu wopistów na nartach ubranych
w bia³e maskuj¹ce kombinezony. Ka¿dy
z nich otrzyma³ pod opiekê kilku uczestni-
ków i ok. 1300 wyruszyliœmy w górê ulicy
Górskiej, gdzie przy ul. D¹browskiego grupy
siê rozdzieli³y.

Grupa, wœród której by³y dziewczêta
i dzieci bez sprzêtu, bêd¹ca pod opiek¹
dwojga czy trojga rodziców, ruszy³a sa-
niami, a dzieci pod opiek¹ uczennic ze
starszych klas, które nale¿a³y do zuchów -
rozpoczê³y marsz na Stóg Izerski. Utkwi³y
mi w pamiêci nazwiska kilku z tych dziew-
cz¹t: Danusia Bartosiewicz, Danusia Ryl,
Jasia Z³amaniec.

My, czyli „zawodnicy” z nartami na
ramionach, pod opiek¹ wopistów masze-
rowaliœmy dzielnie, mijaj¹c po drodze
„Czarodziejkê”, aby po pó³ godzinie do-
trzeæ do przekaŸnika TV przy „Turyœcie”,

gdzie poczêstowano nas herbat¹ i gdzie
odpoczêliœmy z 15 minut. Po przerwie
grupa sk³adaj¹ca siê z oko³o 30 „narcia-
rzy” ruszy³a gêsiego „Staroizersk¹” po œla-
dach wydeptanych przez wopistów.

Po drodze robiliœmy kilka odpoczyn-
ków, bo niesione na ramionach narty bar-
dzo nas uwiera³y w ramiona, pomimo
krótkiego szkolenia na temat transportu
nart, jakiego udzielili nam ¿o³nierze.

Po przybyciu na Polanê Izersk¹ wszy-
scy byliœmy ju¿ trochê zmêczeni. Po krót-
kim odpoczynku oczekuj¹cy na nas na
górze por. Selega dokona³ z nami i ¿o³-
nierzami odprawy, w czasie której zosta³a
omówiona trasa oraz czekaj¹ce nas zada-
nia. Zostaliœmy podzieleni na 3-osobowe
patrole (dwóch zawodników i jeden wopi-
sta) i w 3-minutowych odstêpach wyru-
szyliœmy wzd³u¿ Drogi Telefonicznej.

Szybko zapada³  zmrok i koñcówkê
trasy od „telefonicznej” przez wzniesienie
do schroniska na Stogu Izerskim wyzna-
czali nam ¿o³nierze WOP z pochodniami -
ostatnie patrole dotar³y do schroniska ju¿
po ciemku. Tam na ka¿dego czeka³ ciep³y
posi³ek: ¿o³nierska grochówka, gor¹ca kie³-
baska, bu³ka i herbata. Dzier¿awc¹ schro-
niska PTTK by³ wtedy Tadeusz Pelczarski.

Po posi³ku i uprz¹tniêciu sto³ów przez
starsze dziewczêta zaczê³y siê gry, konkur-
sy oraz rozdanie dyplomów uczestnictwa
w Rajdzie Narciarskim Liczyrzepy (podej-
rzewam, ¿e od „naszego” rajdu na orien-
tacjê kontynuowane s¹ nastêpne edycje
„Rajdu Liczyrzepy”).

Na dyplomie by³a sylwetka brodate-
go mê¿czyzny zje¿d¿aj¹cego z góry na nar-
tach trzymaj¹cego obur¹cz sêkaty kij. Nie-
stety, dyplom ten nie opar³ siê r¹czkom
moich córeczek, które po otwarciu szufla-
dy podar³y go na kawa³ki.

Oko³o 1800 wyszliœmy wszyscy przed
schronisko, gdzie wopiœci strzelali z ra-
kietnic, po czym ruszyliœmy ca³¹ kawal-
kad¹ drog¹ w dó³ w asyœcie ¿o³nierzy. Pa-

miêtam, ¿e izolatory i przewody telefonicz-
ne by³y poni¿ej wysokoœci naszych kolan,
co mo¿e œwiadczyæ o iloœci œniegu w tam-
te zimy.

Po godzinie byliœmy przy szkole, gdzie
na niektórych z nas oczekiwali zniecier-
pliwieni i zdenerwowani rodzice.

Wiêkszoœci z nas ten rajd i pierwszy
kontakt z harcerstwem bardzo siê spodo-
ba³. Po zakoñczeniu ferii opowieœciom
o rajdzie nie by³o koñca. Dla mnie wypra-
wa ta pozosta³a niezapomnianym prze¿y-
ciem. Po feriach razem z kolegami Jur-
kiem Bartosiewiczem, Staszkiem Prachem,
Ryœkiem i Tadkiem Weberami zapisaliœmy
siê do zuchów.

Co siê sta³o z g³ównymi bohaterami
tamtego wydarzenia? Ówczesna komen-
dantka szczepu ZHP - Iza Muszyñska-Kra-
kowska - jest emerytowan¹ nauczycielk¹.

Emerytowan¹ nauczycielk¹ jest te¿
dawna harcerka, magister historii, wybit-
ny znawca kultury i historii Sudetów, prze-
wodnik sudecki - Danuta Bartosiewicz.

Dawny zastêpca dowódcy stra¿nicy –
obecnie p³k rez. mgr Andrzej Selega - jest
w Szczecinie Prezesem ZW Zwi¹zku Wete-
ranów i Rezerwistów Wojska Polskiego
im. WOP.

Józef S³owiñski - za³o¿yciel Ko³a PTTK
i Ko³a Przewodników Sudeckich - nie ¿yje,
podobnie jak ówczesny dzier¿awca schro-
niska Tadeusz Pelczarski, który kupi³ dom
od pañstwa Rylów (rodziców Bogdana
i Danuty) przy obecnej ul. Ratowników
Górskich (wczeœniej 15 Grudnia). Pamiê-
tam, ¿e pan Ryl by³ w³aœcicielem stolarni
i obok jego domu przebiega³a œcie¿ka
³¹cz¹ca ul. 15 Grudnia z ul. Nadbrze¿n¹,
koñcz¹ca siê ko³o domu Bielewiczów.

Wiêkszoœæ z moich kolegów i kole¿a-
nek, niestety, nie do¿y³a dzisiejszych dni.

Mo¿e jednak s¹ jeszcze wœród nas
osoby maj¹ce wspomnienia z tego zda-
rzenia? Mo¿e u kogoœ zachowa³ siê dy-
plom z uczestnictwa? Na temat moich dal-
szych przygód z harcerstwem napiszê
w terminie póŸniejszym.

Ryszard Nowakstowoœæ 500 osób/godz., œredni
k¹t nachylenia 12%, sztucznie
doœnie¿any.

Obok wypo¿yczalnia nart,
snowboardów, kasków i gogli. Na-
ukê jazdy prowadzi Szko³a Nar-
ciarstwa i Snowboardu IZER-SKI.
Przy wyci¹gu WC i parking na
8 aut (pozosta³e korzystaj¹
z miejsc parkingowych gondoli).

Flins-Express zaprasza co-
dziennie w godz. 900-1600, w week-
endy i w trakcie ferii przewidzia-
ne s¹ tak¿e jazdy wieczorne
w godz. 1700-2100. Cennik: 10
wjazdów -15 z³, bilet ca³odniowy
- 40 z³ (ceny dotycz¹ obu wyci¹-
gów).



Wyci¹g BARBARA (w³asnoœæ
Micha³a Rutkowskiego) przy
„Izerskiej Chacie”. D³ugoœæ trasy
wynosi 150 m, przepustowoœæ -
500 osób/godz., ró¿nica pozio-
mów - 24 m przy œrednim k¹cie
nachylenia 15%. Trasa jest
oœwietlona, przy wyci¹gu znajdu-
je siê bar z widokowym tara-
sem,WC i parking, dzia³a te¿
szkó³ka narciarska.

Wyci¹g czynny w godz.1000-
1700, 10 wjazdów kosztuje 10 z³,
bilet ca³odzienny - 30 z³.



Wyci¹g BAJTEK (w³asnoœæ

œcicielka Aleksandra Plitt) przy
ul. Górskiej (nieopodal Hotelu
Zdrojowego SANUS). D³ugoœæ
trasy - 120 m, ró¿nica poziomów
- 10 m, œredni k¹t nachylenia -
15%, przepustowoœæ - 500 osób/
godz. Obok parking. Przy wyci¹-
gu dzia³a szkó³ka narciarska.
Gdy wzroœnie gruboœæ pokrywy
œnie¿nej, uruchomiony zostanie
tor do jazdy na dêtkach.

Wyci¹g czynny w godz. 900-
1600, bilet na 12 wjazdów kosztu-
je 15 z³.

 (opr. aka)

Ferie zimowe 60 lat temu


