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Klasa Ia Szko³y Podstawowej nr 1 (wychowawczyni - Iza Salawa). W pierwszym rzêdzie od lewej:
Florian Bigus, Filip Daszko, Mieszko Palbow, Miko³aj Polak, Zuzanna Syrewicz, Martynka Rut-
kowska, Nadia Misiak i Oliwia G³adzik. Z ty³u od lewej: Micha³ Plit, Piotruœ Cendrowski, Lilianna
Zgliñska, Lena £uczak, Dawid Ganuszewicz, Natalka Rutkowska, Matylda Walkowiak, Agata
£ynsza i Patryk Kozio³. Nieobecni Piotr Mazur i Ksawier Surma.

Od przedszkolaka do pierwszaka

Klasa I w Szkole Podstawowej nr 2 (wychowawczyni - El¿bieta Kar³owicz-Ptak). W pierwszym
rzêdzie od lewej siedz¹: Nikola Wilk, Julia Buczko, Weronika Szwa³ko, Amelia Folusz i Kornelia
Michno. W drugim rzêdzie (od lewej): Igor Wilk, Marcin Wilk, Patryk Klasowski, Borys Walczak
i Szymon Poddêbski.

Gdy dzisiejsze pierwszaki trochê podrosn¹, to zapewne wielu z nich pójdzie w œlady swych
starszych kolegów, którzy od lat w czasie wakacji uczestnicz¹ w zajêciach letniej szko³y rowero-
wej, ucz¹c siê nie³atwej sztuki pokonywania jednoœladem szlaków górskich. A „zakrêcone”
zjazdy na singlach s¹ elementem tej sztuki. Wiêcej o szkó³ce w fotorelacji na str. 10 i 16.

M³odzie¿ po³knê³a sportowego bakcylaM³odzie¿ po³knê³a sportowego bakcylaM³odzie¿ po³knê³a sportowego bakcylaM³odzie¿ po³knê³a sportowego bakcylaM³odzie¿ po³knê³a sportowego bakcyla

Fot. Tomasz Chmielowiec

Klasa Ib Szko³y Podstawowej nr 1 (wychowawczyni - Danuta Wiatr). W pierwszym rzêdzie od
lewej: Dawid  Chuchmacz, Szymon Kusznier, Emilia G³adzik, Zuzanna Jachimowska, Pola Maty-
aszczyk, Julia Ciosk, Wiktoria Chajêcka, Konrad Jasku³owski i Dominik Kolasiñski. Z ty³u od
lewej: Micha³ Ró¿ycki, Micha³  Stêpieñ, Oliwier Leszczyñski, Marcel Leœniewski, Hubert Dzie-
dziñski, Hubert Groñski, Adam Linca, Szymon Filip, Kacper Sochañski i Emilia Czuchraj.

Fot. Tomasz Chmielowiec

  Fot. Agnieszka Kotliñska
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II PIÊTRO

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

izerskalaka@
swieradowzdroj.pl

UM ul. Pi³sudskiego 15
Tadeusz Baka – obrona cywilna, zarz¹dzanie
kryzysowe i ochrona przeciwpo¿arowa: 75 78-
16-841 i 75 78-16-155 - pok. 02.

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

III PIÊTRO

I PIÊTRO

PARTER
Burmistrz Miasta – Roland Marciniak: 75 78-
16-119; Sekretariat Burmistrza – Krystyna Ki-
siel: 75 78-16-489, fax 75 78-16-585 - pok.
1d; Skarbnik – Iwona Kosmala: 75 78-16-234
- pok. 1a; op³aty za u¿ytkowanie wieczyste, op³a-
ta uzdrowiskowa - Katarzyna Barczyszyn, ka-
dry – Ma³gorzata Milichiewicz,  czynsze, op³a-
ta za wodê i œcieki – Jowita Worotnicka: 75 78-
16-659 - pok. 1b; podatki i op³aty lokalne - Anna
Leœniak,wymiar podatku od nieruchomoœci -
Magdalena Szukiewicz - 75 78-16-452 - pok.
1c; sprawozdawczoœæ bud¿etowa, VAT - Kata-
rzyna Duda, sprawy bud¿etowe – Ewelina
Ostrowska-May - 75 78-17-092 - pok. 3; za-
stêpca kierownika Urzêdu Stanu Cywilnego, dzia-
³alnoœæ gospodarcza – Danuta ¯y³kiewicz: 75
78-16-344;  meldunki i  dowody   osobiste,
zezwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych
– Halina Stettner: 75 78-16-929 - pok. 1f (obok
sekretariatu). Ksiêgowoœæ oœwiaty –  Magda-
lena Buczko, Marta Rejman-Sergiejczuk: 75
78-16-896 - pok. nr 14.

Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej - pok. nr
10, 11 i 12. Sekretariat: 75 78-16-321, kierow-
nik – Agnieszka Moroz: 75 78-16-230. Kierow-
nik referatu organizacyjnego –  Sylwia B³asz-
czyk; zamówienia publiczne – Monika Sautycz:
75 78-16-471 - pok. 14

Referat Gospodarki Nieruchomoœciami i Zago-
spodarowania Przestrzennego – Rafa³ May (kie-
rownik), Joanna Szczekulska - 75 78-17-297.
- pok. 21a; Referat Gospodarki Miejskiej, Inwe-
stycji i Ochrony Œrodowiska, kierownik – Euge-
niusz Grabas: 75 78-17-071 - pok. 21b; go-
spodarka mieszkaniowa - W³adys³aw RzeŸnik,
utrzymanie czystoœci, organizacja ruchu drogo-
wego, oœwietlenie drogowe i parkowe - Grze-
gorz Zaj¹c, funkcjonowanie systemu odbioru
odpadów komunalnych - Marcin Roso³ek: 75
78-16-324 - pok. 21c; Anna Mazurek, Mariusz
Pysz, Wojciech Cielecki: 75 78-16-970 - pok.
21d; wodoci¹gi i kanalizacja – Izabela Jurczak,
ochrona œrodowiska - Kamila Jednorowska-
Mêcina: 75 78-16-343 - pok. 22. Referat Pro-
mocji Gminy, Turystyki, Kultury i Sportu, kie-
rownik  – Dorota Marek:  75 71-36-482 - pok.
23; turystyka, kultura i sport – Monika Hajny-
Daszko: 75 71-36-483; informatyk - Tomasz
Chmielowiec - 75 71-36-483, fax 75 78-16-
221 - pok. 24b. Inspektor ds. organizacyjnych
i oœwiatowych – Jolanta Bobak; zamówienia
publiczne - Katarzyna Matelska: 75 78-17-668
- pok. 24c.

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

Zmianie nie ulega te¿ stawka za przy³¹czenie nieruchomoœci do urz¹dzeñ wodoci¹gowych oraz kanaliza-
cyjnych, 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

Zawodówka po trójk¹cieZawodówka po trójk¹cieZawodówka po trójk¹cieZawodówka po trójk¹cieZawodówka po trójk¹cie

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

Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych i Za-
wodowych  im. Jana Paw³a II w Gryfowie Œl¹-
skim w roku szkolnym 2017/2018 uczestni-
czy w Programie Wspó³pracy INTERREG
Polska-Saksonia 2014-2020.

Od 15 do 22 czerwca przysz³ego roku
uczniowie i nauczyciele naszej szko³y oraz
wspó³pracuj¹cy z nami przedsiêbiorcy bêd¹
uczestniczyæ w projekcie TRAILS wspó³finan-
sowanym przez Uniê Europejsk¹ ze œrodków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego

Partnerami projektu s¹:
- Technische Universität Dresden / WIS-

SENSARCHITEKTUR. Laboratory of Know-
ledgle Architecture

- Urz¹d Marsza³kowski Województwa
Dolnoœl¹skiego / Dzia³ Innowacji i Konku-
rencyjnoœci

- Politechnika Wroc³awska / Studium

Nauk Humanistycznych i Spo³ecznych.
TRAILS Mobilne Laboratoria Innowacyj-

noœci i Us³ug jest nowatorsk¹ form¹ projektu,
która oferuje szkolenia w zakresie innowacyj-
nego myœlenia, kreatywnoœci oraz przedsiê-
biorczoœci.

TRAILS stawia sobie za cel rozszerzenie
istniej¹cych programów kszta³cenia i dosko-
nalenia zawodowego, poprzez ofertê innowa-
cyjnych treningów i us³ug dostosowanych do
potrzeb lokalnego rynku pracy.

Przez udostêpnienie odpowiednich form
kszta³cenia, program stwarza m³odym ludziom
warunki do myœlenia innowacyjnego, zwiêk-
sza szansê na ciekaw¹ pracê i interesuj¹ce pro-
jekty, a tym samym wp³ywa na zmniejszenie
migracji i obni¿enie stopy bezrobocia. Ma na
celu œcis³¹, ukierunkowan¹ na innowacyjnoœæ
wspó³pracê miêdzy instytucjami edukacyjny-
mi i pracodawcami, dziêki której doskonalenie

zawodowe bêdzie dostosowane do potrzeb
rynku.

Warsztaty dla uczniów, przedsiêbiorców
oraz warsztaty sieciuj¹ce prowadzone w tzw.
mobilnych laboratoriach, które przyjad¹ do
naszej szko³y, wyposa¿onych w niezbêdny
sprzêt np. drukarki 3D, okulary wirtualnej rze-
czywistoœci itp., odbywaæ siê bêd¹ poprzez
cykl treningów z zakresu umiejêtnoœci inno-
wacyjnych i postaw przedsiêbiorczych, jak
równie¿ umo¿liwi¹ uczniom uzyskaæ kompe-
tencje technologiczne, które poszerz¹ ich ho-
ryzonty i uzupe³ni¹ wiedzê na temat przy-
sz³ych procesów produkcyjnych.

Uczniowie uzyskaj¹ dostêp do zestawu
mobilnych œrodowisk pracy wyposa¿onych
w narzêdzia i materia³y s³u¿¹ce do tworzenia
prostych prototypów i demonstrantów. Zdo-
bêd¹ wiedzê na temat szybkiego tworzenia
prototypów produktów (rapid prototyping),
metody, która jest wykorzystywana w wielu
firmach.

M³odzie¿ otrzyma wsparcie koncepcyjne
i techniczne w pracy nad swoimi pomys³ami
na nowy produkt lub us³ugê oraz podstawow¹
wiedzê na temat tworzenia modeli bizneso-
wych.

Uczniowie i przedsiêbiorcy bêd¹ mieli mo¿-
liwoœæ uczyæ siê pod nadzorem trenerów in-
nowacyjnych nowoczesnych metod pracy
i sposobów prezentacji swoich pomys³ów.
Znajomoœæ tych nowych stylów pracy i pre-
zentacji przygotuje ich lepiej do wyzwañ ryn-
ku pracy przysz³oœci.

Na warsztatach sieciuj¹cych uczniowie
zaprezentuj¹ wyniki swoich prac z mo¿liwo-
œci¹ zapoznania siê z profilami i dzia³alnoœci¹
oraz nawi¹zania kontaktu z przedstawicielami
firm regionalnych.

Zgodnie z celem programu pn. „Pog³êbia-
nie wspó³pracy i pokonywanie barier rozwo-
jowych w strefie przygranicznej” projekt ma
przyczyniæ siê do d³ugofalowego, transgra-
nicznego rozwoju gospodarki Saksonii i Dol-
nego Œl¹ska.

Renata Nowak
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„Naleœnikowi” zwyciêzcy z towarzystwie jurorów.

Zapraszamy uczniów – zaintere-
sowanych do pracy w wolontaria-
cie. Warunek -  wiek 13-16 lat oraz
zgoda rodziców

Do zadañ wolontariuszy bêdzie
nale¿a³o m.in.: pisanie recenzji ksi¹-
¿ek dla dzieci i m³odzie¿y, zachêca-
nie rówieœników do czytania ksi¹-
¿ek, wykonywanie zdjêæ, projekto-
wanie plakatów i ulotek do prowa-
dzenia profilu na Facebooku

W najbli¿szy pi¹tek rozpocznie
dzia³alnoœæ wypo¿yczalnia rowerów
elektrycznych, prowadzona w ra-
mach projektu: Œwieradowskie Ro-
wery Miejskie „ElektroBike”, z któ-
rej nieodp³atnie bêd¹ mogli korzy-
staæ mieszkañcy Gminy Miejskiej
Œwieradów-Zdrój.

Rowery mo¿na wypo¿yczaæ w
Urzêdzie Miasta w godzinach jego
pracy, a wypo¿yczaj¹cy musi m.in.
mieæ ukoñczone 18 lat (ma³oletni

korzystaj¹ ze sprzêtu wy³¹cznie za
zgod¹ osoby pe³noletniej upowa¿-
nionej do pieczy nad ma³oletnim,
która bierze pe³n¹ odpowiedzialnoœæ
za wypo¿yczony sprzêt), przedsta-
wiæ aktualny dokument to¿samoœci
ze zdjêciem (dowód osobisty, pasz-
port, prawo jazdy), podpisaæ umo-
wê, byæ trzeŸwy.

Rowery mo¿na wykorzystywaæ
wy³¹cznie w celach niekomercyj-
nych, zgodnie z przeznaczenie.
Sprzêt nale¿y zwróciæ sprawny tech-
nicznie, w stanie nieuszkodzonym,
w terminie zadeklarowanym w wy-
po¿yczalni.

Pe³ny regulamin wypo¿yczalni
znajduj¹ siê na stronie miasta swie-
radowzdroj.pl w zak³adce Rowery.

W 14. edycji konkursu „Czer-
niawa - jaka strawa” rywalizowano
o puchar Burmistrza Miasta Œwie-
radów-Zdrój - na najsmaczniejsze
naleœniki. Impreza, która odby³a siê
8 wrzeœnia tradycyjnie w „Leopol-
dówce”, zgromadzi³a 24 uczestni-
ków (amatorów i profesjonalistów),
którzy zaprezentowali naleœniki na
37 sposobów.

Trzyosobowe jury w sk³adzie:
radny Mariusz Kozio³ (przewodni-
cz¹cy), Maria Hanuza z Wroc³awia
i Nina Biechtier z Brzeœcia (Bia³oruœ),
musia³o wszystkich tych wyrobów
pokosztowaæ, porównaæ ich smaki
i jeszcze wydaæ werdykt.

Gdy komisja dostojnie przecha-
dza³a siê miêdzy sto³ami z talerzami
zape³nionymi naleœnikami (w wiêk-
szoœci przyrz¹dzonymi na s³odko),
zebranym goœciom, którzy tylko cze-
kali, by przypuœciæ szturm na deli-
cje, przygrywa³ i przyœpiewywa³ ze-
spó³ „£u¿yczanki”.

Na dziedziñcu „Leopoldów-
ki”trzydziestka dzieciaków bra³a
udzia³ w konkursie karmienia nale-
œnikami ¯abki Kwisi, która za ka¿d¹
udan¹ próbê nagradza³a milusiñ-
skich.

Przez ca³y czas trwania imprezy
rodzice uczniów SP nr 2 prowadzili
loteriê fantow¹, z której dochód
(1.440 z³) zostanie przeznaczony na
zakup robota Photona, który bêdzie
uczy³ pierwszoklasistów programo-
wania.

W drugim k¹cie Wies³awa Polañ-
ska z Chatki Górzystów na okr¹g³o
wypieka³a swoje przes³awne nale-
œniki biszkoptowe (10 jajek - osob-
no ¿ó³tka i ubite bia³ka - na 1 kg m¹ki)
z serowym nadzieniem i przystrojo-
ne jagodow¹ konfitur¹ w³asnej ro-
boty.

Jeszcze przed werdyktem roze-

Jedna wielka naleœnikarnia

Wies³awa Polañska sma¿y³a naleœniki, z których s³ynie Chatka Górzystów.¯abka zosta³a nakarmiona, a dzieciaki - nagrodzone.

Syta komisja konkursowa debatowa d³ugo i metodycznie, acz treœciwie.

gilijnej);
II - „Naleœniki w sosie karmelo-

wo-pomarañczowym” z hotelu „Bia-
³y Kamieñ”;

III - „Waniliowa fantazja z mu-
sem amaretto” z restauracji „La Gon-
dola”.

W kategorii amatorów:
I - „Cynamonowo-czekoladowy

tort naleœnikowy” Piotra Bigusa;
II - „Naleœniki zwêdzone” Jolan-

ty Mitury;

Przystrojony je¿ynami zwyciêski tort
naleœnikowy Piotra Bigusa.

Zostañ wolontariuszem w Izerce
lub w bibliotece szkolnej

Wolontariat - to doskona³a oka-
zja do rozwoju w³asnego charakteru
oraz nabywania nowego doœwiad-
czenia ¿yciowego i naukowego,
kszta³towanie empatii, optymizmu
do drugiego cz³owieka.

Wiêcej informacji mo¿na uzyskaæ
w wypo¿yczalni dla dzieci u Agnie-
szki Mazurkiewicz lub w bibliotece
szkolnej u Renaty Tomaszewskiej.

Czekamy do 30 wrzeœnia.

grano konkurs pieczenia naleœników
(z nadzieniem) na czas. Wystartowa-
³y trzy zespo³y, wœród których bez-
konkurencyjne by³y w³aœcicielki
„Leopoldówki” - Jolanta Mitura
i jej mama Bo¿ena.

Pozosta³e miejsca eq aequo za-
jê³y dru¿yny „Pierwszaków” (wy-
chowawczyni klasy pierwszej i ro-

dzice uczniów z tej klasy) oraz nie-
publicznego przedszkola „S³onecz-
ko”.

Wreszcie na salê wesz³a trójka
jurorów, a przewodnicz¹cy og³osi³,
¿e w kategorii profesjonalistów lau-
reatami zostali:

I - „Naleœniki Vali” z restauracji
„KuŸnia Smaków” (Agnieszka Soj-
ka otrzyma³a za nie równie¿ Certyfi-
kat Potrawy Lokalnej Œwieradowski
Smako³yk, który zostanie jej wrêczo-
ny podczas tradycyjnej imprezy wi-

III - „Naleœniki z serem i cyna-
monem” Ma³gorzaty Makuchow-
skiej.

Uczestnicy konkursów, którym
nie uda³o siê uzyskaæ nagrody, mo-
gli wylosowaæ „kaerchera”, „zmy-
warkê”, „ekspres do kawy”, „odku-
rzacz”, „deskorolkê” lub nagrodê
niespodziankê (nagrody w cudzy-
s³owie, ale kto by³, ten wie, ¿e to mia-
³o byæ do œmiechu).

A gdy wszystkie konkursy zo-
sta³y ju¿ rozstrzygniête, nagrody
wrêczone, a naleœniki zjedzone, do
tañca j¹³ przygrywaæ zespó³ „Fami-
lia”, bawi¹c goœci do póŸnych go-
dzin wieczornych.

(opr. aka)

„£u¿yczanki” od lat ubarwiaj¹ imprezê muzyk¹ i œpiewem.

Eugeniusz Grabas przedstawia Olgê Grysiuk z „Bia³ego Kamienia”, która
przez ca³y czas trwania imprezy sma¿y³a naleœniki (i zdoby³a II nagrodê).
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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

NasiNasiNasiNasiNasi
dzielnicowidzielnicowidzielnicowidzielnicowidzielnicowi
Sier¿. szt. Magdalena Harbul

Tel. s³u¿bowy 75 78 16 206.
Rejon patrolowania - Œwieradów

centrum.
Ulice: Asnyka, Batorego, Bron-

ka Czecha, M. D¹browskiej, Dojaz-
dowa, Wyszyñskiego, Konopnic-
kiej, 3 Maja, Korczaka, Koœcielna,
Majowa, H. Marusarzówny, Nad Po-
tokiem, Orzeszkowej, Parkowa, Pia-
stowska, Sienkiewicza, M. Sk³odow-
skiej-Curie, S³oneczna, S³owackiego,
Spacerowa, Stroma, Strumykowa,
W¹ska, Wolna, Zamkniêta, Zdrojo-
wa, Zródlana, ¯eromskiego.

Asp. szt. Dawid Szulikowski
Tel. s³u¿bowy 75 78 16 206.
Rejon patrolowania - Œwieradów

przedmieœcie.
Ulice: Bema, Boczna, Brzozowa,

Budowlanych, Chrobrego, Chopina,
Cicha, Cmentarna, D¹browskiego,
Dolna, Dworcowa, Dzika, Gajowa,
Graniczna, G³owackiego, Go³êbia,
Górska, Grunwaldzka, W³adys³awa
Jagie³³y, Jana III Sobieskiego Jaskó³-
cza, Jastrzêbia, Kamienna, Kiliñskie-
go, Kolejowa, Kopernika, Koœciusz-
ki, Krêta, Krucza,11 Listopada, Le-
œna, Lipowa, Mickiewicza, M³odych
Techników, Mokra, Myœliwska, Nad

Basenem, Nadbrze¿na, Orla, Osie-
dlowa, Pi³sudskiego, Emilii Plater,
Pod Skarp¹, Podgórna, Pszczela,
Prusa, Sienkiewicza od skrzy¿owa-
nia z 11 Listopada do skrzy¿owania
z ul. Zakopiañsk¹, Ratowników Gór-
skich, Sêpia, Sosnowa, Sowia, Sta-
wowa, Stokowa, Sybiraków, Trau-
gutta, Wiejska, Wilcza, Wiœniowa,
Wyspiañskiego, Zakopiañska (do
skrzy¿owania z Sienkiewicza do Krót-
kiej), Zau³ek, Zielona, ¯abia, ¯wirki
i Wigury.

St. asp. Andrzej Tabor
Tel. s³u¿bowy: 75 7816 206.
Rejon patrolowania - Czerniawa.
Ulice: D³uga, G³ówna, Górzysta,

Izerska, Klubowa, Krótka, Lwówec-
ka, £¹kowa, £owiecka, M³yñska,
Modrzewiowa, Nadrzeczna, Polna,
Rolnicza, Sanatoryjna, Sêdziwa,
Spadzista, Spokojna, Starowiejska,
Stra¿acka (od stacji meteo w kierun-
ku Czerniawy), Sudecka Szkolna,
Wczasowa, Willowa, Wierzbowa,
Zacisze, Zakopiañska (od ul. Krót-
kiej do góry).

Przepraszamy sier¿. szt. Magda-
lenê Harbul za przypisanie jej nie-
w³aœciwego stopnia w poprzednim
wykazie dzielnicowych.

Œwietlica Œrodowiskowa UL zaprasza 30 wrzeœnia (sobota) dzie-
ci, m³odzie¿ i doros³ych do udzia³u XX Miejskim Rodzinnym Œwiêcie
Latawca „¯abie Loty”. Czekamy na w³asnorecznie wykonane lataw-
ce, p³askie lub skrzynkowe, z podobizn¹ ¿abki do godz. 930 w Miej-
skim Zespole Szkó³.

O godz. 1030 odbêdzie siê konkurs d³ugoœci i wysokoœci lotu. Za-
praszamy do wspólnej zabawy.

Impreza jest finansowana ze œrodków Gminy Œwieradów-Zdrój

POLATAJMY

SOBIE

4 wrzeœnia zamkniêto przejœcie gra-
niczne Czerniawa-Zdrój/Nové Mìsto pod
Smrkem - z uwagi na prace remontowe
po czeskiej stronie, które wed³ug za³o¿eñ
potrwaj¹ do 15 paŸdziernika.

Poniewa¿ przejœcie graniczne w Mi-
³oszowie (ko³o Leœnej) tak¿e jest nieczyn-
ne z powodu prac u naszych s¹siadów,
Powiatowy Zarz¹d Dróg stworzy³ dla
mieszkañców i turystów pragn¹cych udaæ
siê do Novégo Mìsta, Frýdlantu, Hejnic,
Smìdavy czy Liberca alternatywê dla od-
leg³ego doœæ przejœcia w Zawidowie - sa-
mochody do 3,5 tony mog¹ z szybkoœci¹
30 km/godz. pojechaæ ze Œwiecia na Ja-
³owniki i dalej do Jindøichovic.

Jak poinfomowa³a nas Anna Stor-
czyk, kierownik s³u¿by drogowej w PZD,
by tê kamienno-t³uczniow¹ drogê na ca³ej
d³ugoœci (1.100 m) przynajmniej przy-
sposobiæ dla ruchu pojazdów, wyciêto
krzaki, zebrano pobocze, a ca³oœæ uzupe³-
niono 200 tonami frezowiny (czyli tzw.
destruktem asfaltowym, odpadem bitu-
micznym pozyskanym z remontowanej
drogi nieopodal Gryfowa), któr¹ nastêp-
nie walec zwa³owa³.

Têdy dojedziemy
do Nowego Miasta

Mo¿e pocz¹tek tej drogi nie wygl¹da zachêcaj¹co, niemniej da siê ni¹
w miarê bezpiecznie dojechaæ do celu. Zreszt¹, po czeskiej stronie dojaz-
dówka do Jindøichovic zosta³a przygotowana w podobnej technologii.

Œwietlica Œrodowiskowa UL jest
miejscem rozwoju pasji, zaintere-
sowañ oraz aktywnego spêdzania
wolnego czasu, w której struktu-
rach  dzia³a Klub „Œwieradowskie
Or³y” obchodz¹cy we wrzeœniu
swoje piêtnastolecie. Dzia³alnoœæ
Ko³a to organizacja rajdów, wycie-
czek, konkursów, turniejów, edu-
kacja, wspó³praca z organizacjami,
stowarzyszeniami, udzia³ w akcjach
charytatywnych.

W okresie swej dzia³alnoœci
uczestnicy zajêæ wielokrotnie orga-
nizowali, wspó³organizowali lub byli
zapraszani do udzia³u w rajdach po-
nadregionalnych, uzyskuj¹c wyso-
kie noty i miano Organizatora God-
nego Zaufania. Dziêki dobrej marce
przez dwa lata Klub by³ organizato-
rem XLI i XLII Rajdu M³odzie¿y
Szkolnej. Tegoroczna edycjê znane-
go w dawnym województwie jelenio-
górskim rajdu organizuje Zarz¹d LOP
i PTSM w Jeleniej Górze, ale trasa nr
10 „ABC Bezpiecznego Wêdrowa-
nia”, opracowana i zorganizowana
przez UL, bêdzie w dniach 22-23
wrzeœnia prowadzi³a szlakami Gór i
Pogórza Izerskiego. Uczestnicy bêd¹
mieli okazjê poznaæ atrakcje tury-
styczne, przyrodnicze, architekto-
niczne Œwieradowa, je¿d¿¹c w pi¹-
tek rowerami, w sobotê przed po³u-

Piêtnastka
„Œwieradowskich

Or³ów”

Od dawna chcesz zacz¹æ siê ru-
szaæ, ale ci¹gle odk³adasz swoj¹
pierwsz¹ wêdrówkê na jutro. Dla-
czego? Bo zimno, bo pada, bo nie
masz z kim, bo nie wiesz, jakie buty
s¹ najwygodniejsze do chodzenia, bo
nie masz w³aœciwego stroju do upra-
wiania jakiejkolwiek formy tury-
styki? Bo nie wiesz, czy to Ci siê
spodoba?

Nie czekaj d³u¿ej - spróbuj ju¿
dziœ! 23 wrzeœnia br. o godzinie 900

z parkingu nad szko³¹ wyje¿d¿amy
autobusem na Rozdro¿e Izerskie,
gdzie zaczynamy wêdrówkê szlakiem
¿ó³tym na Halê Izersk¹, dalej na Po-
lanê i powrót do Œwieradowa. Spo-
tkajmy siê wszyscy na turystycznym
szlaku: dzieci, m³odzie¿ i seniorzy.
Zapraszamy ca³e wêdruj¹ce rodziny.
Poka¿my wspólnie, ¿e wêdrowaæ
ka¿dy mo¿e!
WSPÓLNIE ZADBAJMY
O BEZPIECZEÑSTWO
NASZEGO WÊDROWANIA!

Do 19 wrzeœnia trwaj¹ zapisy
chêtnych do przejazdu autokarem
i udzia³u w Miêdzypokoleniowej
Sztafecie Turystycznej - w Refera-
cie Promocji Gminy, Turystyki, Kul-
tury i Sportu pod nr. tel.  75 71 36 482

Jolanta Maria KaletaJolanta Maria KaletaJolanta Maria KaletaJolanta Maria KaletaJolanta Maria Kaleta, uznana wro-
c³awska pisarka, pozwoli nam wyruszyæ
na poszukiwanie mitycznej „szczeliny je-
leniogórskiej” – schowka z czasów II woj-
ny œwiatowej, w którym ponoæ Niemcy
ukryli z³oto, bi¿uteriê, brylanty, dzie³a sztu-
ki i inne, cenne skarby. „Pu³apka” to pa-
sjonuj¹ca powieœæ przygodowa z elemen-
tami grozy, dlatego mo¿emy byæ pewni,
¿e wra¿eñ nie zabraknie. Wraz z bohatera-
mi wyruszymy do starej sztolni kobaltu

w Górach Izerskich. Podobno w³aœnie tu-
taj znajduje siê „szczelina”. £atwo nie bê-
dzie, bo napotkamy ekstremalne warunki
pogodowe i nietypowych mieszkañców
Gór Izerskich…

Bêdzie prapremiera!

* MIÊDZYPOKOLENIOWAMIÊDZYPOKOLENIOWAMIÊDZYPOKOLENIOWAMIÊDZYPOKOLENIOWAMIÊDZYPOKOLENIOWA
SZTSZTSZTSZTSZTAFETAFETAFETAFETAFETAAAAA

TURYSTYCZNATURYSTYCZNATURYSTYCZNATURYSTYCZNATURYSTYCZNA

dniem uczestnicz¹c w Miêdzypoko-
leniowej Sztafecie Turystycznej*,
a wieczorem s³uchaj¹c orkiestr woj-
skowych. W niedzielê dru¿yny wy-
jad¹ autokarem do Staniszowa, sk¹d
powêdruj¹ do Mys³akowic na za-
koñczenie i podsumowanie rajdu.

Impreza bêdzie tak¿e okazj¹ do
spotkania zarówno ma³ych, junio-
rów, seniorów oraz twórców Klubu
(którzy dzisiaj maj¹ 23 lata), którzy
nie tylko wspomnieniami, ale zaan-
ga¿owaniem wspieraja dzia³alnoœæ
Œwieradowskiech Or³ów, bo bakcyl
wêdrowania i poznawania jest nie-
uleczalny!  (TF)

Œwietlica Œrodowiskowa UL

Tego jeszcze w IZERCE nie by³o! 5 paŸdziernika br. o godz. 1630 w bibliotece odbêdzie
siê prapremiera ksi¹¿ki J.M.Kalety pt. „Pu³apka”, po³¹czona ze spotkaniem autorskim.
Przy okazji bêdzie mo¿na zakupiæ ksi¹¿ki z dedykacj¹ pisarki.
Spotkanie to zainauguruje kolejny sezon Klubu Miêdzypokoleniowego - zapraszamy!

W Izerce w czasie wakacji trzy razy og³aszano b³yskawiczne konkursy
na iloœæ tytu³ów ksi¹¿ek z has³ami: wakacje, s³oñce, wesele i ca³e wspó³-
zawodnictwo rozegra³o siê pomiêdzy Karolin¹ Salaw¹ i Monik¹ Podolsk¹.
Rywalizacja trwa³a do ostatniej godziny. Ostatecznie na iloœæ tytu³ów ze
s³oñcem wygra³a Monika Podolska - poda³a 868 tytu³ów ksi¹¿ek, a Karo-
lina 700, natomiast Monika by³a bezkonkurencyjna w „weselnym konkur-
sie” – poda³a 79 tytu³ów ksi¹¿ek zawieraj¹cych s³owo „wesele”.

Nagrody ksi¹¿kowe, w tym jedna ufundowana przez Ksiêgarniê Lite-
rack¹ w Szklarskiej Porêbie, zadowoli³y obie laureatki, które ju¿ zapowie-
dzia³y dalsz¹ chêæ udzia³u w takich zabawach literackich. Prosimy zagl¹-
daæ na stronê facebookow¹ Izerki .

Wakacyjna zabawa z tytu³em
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AUTOBUSOWAUTOBUSOWAUTOBUSOWAUTOBUSOWAUTOBUSOWAAAAA
KOMUNIKACJA MIEJSKAKOMUNIKACJA MIEJSKAKOMUNIKACJA MIEJSKAKOMUNIKACJA MIEJSKAKOMUNIKACJA MIEJSKA

PRZETPRZETPRZETPRZETPRZETARG NA KANALIZOWARG NA KANALIZOWARG NA KANALIZOWARG NA KANALIZOWARG NA KANALIZOWANIEANIEANIEANIEANIE
UL. NADBRZE¯NEJUL. NADBRZE¯NEJUL. NADBRZE¯NEJUL. NADBRZE¯NEJUL. NADBRZE¯NEJ

ROZBUDOWROZBUDOWROZBUDOWROZBUDOWROZBUDOWA SZKÓ£A SZKÓ£A SZKÓ£A SZKÓ£A SZKÓ£

DRUGIE PODEJŒCIEDRUGIE PODEJŒCIEDRUGIE PODEJŒCIEDRUGIE PODEJŒCIEDRUGIE PODEJŒCIE
DO WIE¯Y NA M£DO WIE¯Y NA M£DO WIE¯Y NA M£DO WIE¯Y NA M£DO WIE¯Y NA M£YNICYYNICYYNICYYNICYYNICY
(Z BIL(Z BIL(Z BIL(Z BIL(Z BILYM POTOKIEM)YM POTOKIEM)YM POTOKIEM)YM POTOKIEM)YM POTOKIEM)

29 sierpnia up³yn¹³ termin sk³adania ofert na dostarczenie
naszej gminie trzech nowych autobusów do komunikacji miej-
skiej. Wp³ynê³a oferta jednej firmy, która dostarczy nam pojaz-
dy marki Karsan: dwa egzemplarze modelu Atak i jeden Jest.

Zakup przez gminê autobusów planowany by³ na wrzesieñ
bie¿¹cego roku, niestety z powodu opóŸnieñ w organizowa-
niu przetargu, autobusy dojad¹ do nas w grudniu. Wiêkszy
model Atak pomieœci prawie 60 pasa¿erów. Teraz nasz¹ komu-
nikacjê autobusow¹ obs³uguje Jest - mniejszy model z rodziny
Karsana, który pomieœci 24 pasa¿erów. S¹dzê, ¿e wiêkszy au-
tobus zaspokoi potrzeby pasa¿erów i nie bêdzie takich zda-
rzeñ jak s¹ obecnie, ¿e kierowca z powodu przepe³nienia nie
zabiera pasa¿erów z przystanków.

Przeprowadziliœmy postêpowanie przetargowe na rozbu-
dowê naszych szkó³ w Œwieradowie i Czerniawie. Wp³ynê³y
dwie oferty, po jednej na ka¿d¹ szko³ê, niestety, na oba obiek-
ty trzeba by wydaæ 6,4 mln z³, a my mamy w bud¿ecie gminy na
te zadania niespe³na 4 mln z³, wiêc sporo brakuje.

Spróbujemy pozyskaæ brakuj¹ce prawie 3 mln z³ ze œrod-
ków w³asnych, ale przede wszystkim z funduszy unijnych.
Rozbudowa szkó³ to s¹ bardzo wa¿ne inwestycje z kilku wzglê-
dów. Prawdopodobnie nie powtórzy siê ju¿ tak du¿e dofinan-
sowanie z funduszy unijnych na twarde inwestycje w oœwiatê.
Szko³y bêd¹ rozbudowane o pomieszczenia przystosowane
do edukacji na podstawie badañ i eksperymentów, a wiêc bêd¹
to prawie laboratoria do poznawania œwiata matematyki, fizy-
ki, przyrody.

Pod koniec wrzeœnia gmina og³osi przetarg na wybudowa-
nie ok. 6 km kanalizacji sanitarnej z wodoci¹giem wzd³u¿ ulic:
Dolna, Boczna, Nadbrze¿na. Po perypetiach z firm¹ projektu-
j¹c¹ dobrnêliœmy do og³oszenia przetargu na wy³onienie wy-
konawcy. Wartoœæ zadania ok. 6 mln z³ z du¿ym dofinansowa-
niem unijnym. Po rozstrzygniêciu przetargu na sieci wodno-
kanalizacyjnej og³osimy kolejny na rozbudowê oczyszczalni
œcieków w Œwieradowie. Dzielnica miasta wzd³u¿ ul. Nadbrze¿-
nej nie ma ani metra sieci wodoci¹gowej i sanitarnej. Dlatego
wybudowanie magistrali wod-kan spowoduje konsekwentne
pod³¹czanie kolejnych nieruchomoœci do sieci.

Po raz drugi bêdziemy sk³adaæ wniosek na budowê wie¿y
widokowej na M³ynicy w ramach Europejskiej Wspó³pracy
Terytorialnej Polska-Czechy. Przy pierwszym nieudanym po-
dejœciu liderem by³ Euroregion Nysa. Tym razem sk³adamy
wniosek z czesk¹ gmin¹ Bily Potok, która równie¿ ma w pla-
nach wybudowanie wie¿y widokowej nad swoj¹ miejscowo-
œci¹. Nasze partnerstwo ma du¿¹ szansê powodzenia, ponie-
wa¿ posiadamy pozwolenia na budowê i chcemy przeznaczyæ
na ten cel podobne kwoty ok. 1,6 mln z³. Bêdziemy aplikowaæ
o 85 proc. wsparcie z funduszy unijnych.  W najbli¿szych ty-
godniach odbêd¹ siê wzajemne prezentacje projektów po pol-
skiej i czeskiej stronie. Dojdzie do spotkania radnych naszych
gmin i podpisania umowy o wspólne staranie siê o wsparcie
unijne na wie¿owe projekty.

ŒWIERADOWSKI ELEKTROBAJKŒWIERADOWSKI ELEKTROBAJKŒWIERADOWSKI ELEKTROBAJKŒWIERADOWSKI ELEKTROBAJKŒWIERADOWSKI ELEKTROBAJK
Zakupiliœmy 6 rowerów firmy Ecobike (na zdjêciu); to pol-

ski producent rowerów z napêdem elektrycznym. Namawiamy
go teraz, aby poza dostarczeniem rowerów przyst¹pi³ do na-
szego programu propagowania korzystania z rowerów elek-
trycznych przez mieszkañców Œwieradowa-Zdroju.

U góry autobus Karsan Atak, poni¿ej - Karsan Jest.

Od pocz¹tku swojej dzia³alnoœci, czyli od 16.06.2016, œwie-
radowska komunikacja miejska przewioz³a jednym 24 miejsco-
wym autobusem ponad 120 tys. pasa¿erów. Z prowadzonych
przez nas analiz wynika, ¿e docelowo bêdziemy przewoziæ ok.
140 tys. pasa¿erów. Dzisiaj mo¿emy potwierdziæ, ¿e pomys³
z bezp³atn¹ autobusow¹ komunikacj¹ miejsk¹ to by³ strza³
w dziesi¹tkê. Coraz wiêcej mieszkañców korzysta z autobusu.
Równie¿ turyœci chêtnie przemieszczaj¹ siê autobusem miêdzy
atrakcjami miejskimi, zostawiaj¹c swój samochód na parkingu
przed hotelem.

W wakacyjne weekendy na liniach do Szklarskiej Porêby
i czeskiego Nowego Miasta autobus przewozi³ setki turystów
w jedn¹ i drug¹ stronê. Przy wprowadzeniu do ruchu nowych
autobusów przeprowadzimy kilka zmian w rozk³adzie jazdy.

Niestety, nie mo¿emy dojœæ do porozumienia z burmistrzem
Mirska w kwestii dojazdu do Geoparku. Kilka miesiêcy temu
na sesji Rady Miasta Mirska prosi³em go, aby przestawiæ szla-
ban na wjeŸdzie do Geoparku, poniewa¿ autobus przy zamkniê-
tym szlabanie nie jest w stanie zawróciæ. Równie¿ zwraca³em
uwagê, ¿e godziny otwarcia Geoparku zmieniaj¹ siê w ci¹gu
roku trzykrotnie. Dwa tygodnie temu burmistrz Mirska wezwa³
mnie do przestrzegania porozumienia miêdzy naszymi gmina-
mi w kwestii dojazdu autobusu miejskiego do Geoparku, za-
rzucaj¹c, ¿e nie doje¿d¿amy pod Geopark.

Przykro, ¿e burmistrz Mirska nie zauwa¿a naszego wysi³ku
organizacyjnego i finansowego, jaki wk³adamy w funkcjono-
wanie bezp³atnej komunikacji autobusowej. Zale¿y nam, aby
autobus dowozi³ turystów do Geoparku, bo to jest ciekawa
atrakcja. Niestety, nie bêdziemy zmieniaæ trzy razy w roku roz-
k³adu jazdy tylko z powodu godzin otwarcia Geoparku.

Brak zrozumienia ze strony burmistrza Mirska nara¿a nas
równie¿ na dodatkowy wydatek 20 tys. z³ w skali roku, spowo-
dowany przestojami autobusu w czasie, gdy Geopark jest nie-
czynny. A wystarczy³oby przesun¹æ szlaban i zmieniæ lokaliza-
cjê przystanku w taki sposób, aby przez ca³y rok, bez ogl¹da-
nia siê na godziny otwarcia Geoparku, turyœci mieli jak najbli-
¿ej do tej atrakcji, a gmina Œwieradów nie bêdzie musia³a zmie-
niaæ rozk³adu jazdy autobusy kilka razy w roku.

W zesz³ym tygodniu do nszego UM wp³ynê³o pismo od
mieszkañców Gierczyna, Przecznicy i Kotliny (62 podpisy)

w sprawie podjêcia interwencji uruchomienia dodatkowych
po³¹czeñ autobusowych do tych miejscowoœci, poniewa¿
dziennie przez te miejscowoœci przeje¿d¿aj¹ 2 autobusy kurso-
we.  Taki problem jest nam znany na przyk³adzie Czerniawy
i Pobiednej, gdzie co roku znika³o z rozk³adów kilka po³¹czeñ.
Dlatego bezp³atna komunikacja miejska rozwi¹za³a problem po-
³¹czenia autobusowego Pobiednej, Czerniawy ze Œwierado-
wem.

Uwa¿am, ¿e takie miejscowoœci, jak Kotlina, Gierczyn czy
Przecznica bez interwencji gminy strac¹ prawie wszystkie po³¹-
czenia autobusowe. Najlepiej, gdyby nasze samorz¹dy dogada-
³y siê i po³¹czy³y si³y w tej sprawie. Szkoda, ¿e samorz¹d Mirska
nie chce przeprowadziæ testów bezp³atnej komunikacji miejskiej
(ustn¹ propozycjê z³o¿y³em na sesji Rady Miasta Mirska kilka
miesiêcy temu) na trasie Œwieradów-Or³owice-Krobica-Kamieñ-
Mroczkowice-Mirsk-Giebu³tów. Po naszych doœwiadczeniach
jestem przekonany, ¿e sukces jest murowany.

Mieszkañcy naszych gmin bêd¹ doje¿d¿aæ do pracy, na
zakupy i do szko³y œredniej. Dwóch uczniów z Pobiednej, któ-
rzy uczêszczaj¹ do liceum w Mirsku, zapyta³o mnie, czy mog¹
doje¿d¿aæ naszym autobusem szkolnym do szko³y w Mirsku.

Bezp³atna komunikacja autobusowa miêdzy naszymi gmi-
nami znacz¹co wp³ynie na poprawê ¿ycia wielu naszych miesz-
kañców, tych m³odszych i starszych. W najbli¿szym czasie
zwrócê siê do burmistrza i radnych Mirska o ponowne prze-
analizowanie pomys³u uruchomienia bezp³atnej komunikacji
autobusowej miêdzy naszymi gminami, z uwzglêdnieniem in-
teresów ka¿dego samorz¹du.

Tak¿e mieszkañcy Wolimierza zwrócili siê do nas z proœb¹
o przed³u¿enie komunikacji autobusowej z Pobiednej. Jeœli radni
Œwieradowa i Leœnej podejm¹ stosowne uchwa³y, bêdzie to
mo¿liwe bez wiêkszego wp³ywu na ³¹czny czas przejazdu auto-
busu na jednej pêtli.

Du¿ym problemem jest brak pomieszczeñ w czerniawskiej
podstawówce. Za rok bêdzie w niej 8 klas i zacznie byæ za
ciasna, dlatego 3 nowe klasy rozwi¹¿¹ problem.

Nie planowaliœmy w bud¿ecie gminy tak du¿ych wydat-
ków na rozbudowê szkó³. Niestety, warunki na rynku wyko-
nawców s¹ dla gmin skrajnie niekorzystne. Brakuje firm i pra-
cowników, a te, które sk³adaj¹ oferty na przetargach, maj¹ wy-
górowane oczekiwania finansowe. Równie¿ bierzemy pod
uwagê uniewa¿nienie przetargów i ponowne og³oszenie. Ale
takie rozwi¹zanie oddala w czasie realizacjê projektów, a we
wniosku dotacyjnym s¹ œciœle okreœlone terminy oddania
obiektów do u¿ytku. Bêdziemy staraæ siê zrealizowaæ te dwie
inwestycje.

wych, jak równie¿ sukce-
sywne pozyskiwanie
przez mieszkañców na-
szej gminy kolejnych ro-
werów ze wspomaga-
niem elektrycznym.

S¹dzê, ¿e w miarê jak
bêdziemy wdra¿aæ ten
pomys³, przybêdzie no-
wych lepszych rozwi¹-
zañ.

Roland Marciniak

W tym roku dopracujemy szczegó³y ca³ego przedsiêwziê-
cia i na pewno kilkadziesi¹t osób skorzysta z elektrobajków ze
wspomaganiem elektrycznym. Dopinamy szczegó³y regulami-
nu wypo¿yczania dla mieszkañców i w ci¹gu najbli¿szych kil-
ku dni ruszamy z projektem.

W tym roku mamy jeszcze pó³tora miesi¹ca na korzystanie
z roweru. Ju¿ odbieramy telefony od mieszkañców z zapyta-
niem, kiedy bêdzie mo¿na skorzystaæ z jednoœladów. Równie¿
w tym roku odbêdê kilka spotkañ w Urzêdzie Marsza³kowskim
w sprawie  pozyskania dofinansowania do zakupu rowerów
elektrycznych dla mieszkañców naszego miasta. Jeœli uda nam
siê program, ewentualne zakupy z zewnêtrznym wsparciem fi-
nansowym bêd¹ mo¿liwe dopiero za rok lub dwa.

Sam program œwieradowskiego elektrobajku bêdzie siê suk-
cesywnie rozwija³ w kolejnych latach. To trzeba potraktowaæ
jako proces edukowania o u¿ywaniu roweru elektrycznego do
codziennego u¿ytku w œwieradowskich warunkach tereno-



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 po z³o¿eniu nowej

deklaracji przydzielone bêd¹ 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

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)

PozbywamyPozbywamyPozbywamyPozbywamyPozbywamy

wrzesieñ/paŸdziernik

14 lipca 2009 r. Rada Ministrów podjê³a
uchwa³ê w sprawie ustanowienia programu
wieloletniego pn. „Program Oczyszczania Kra-
ju z Azbestu na lata 2009-2032”. G³ówne cele
Programu zak³adaj¹ usuniêcie i unieszkodli-
wienie wyrobów zawieraj¹cych azbest, mini-
malizacjê negatywnych skutków zdrowotnych
spowodowanych obecnoœci¹ azbestu na te-
rytorium kraju oraz likwidacjê szkodliwego od-
dzia³ywania azbestu na œrodowisko. 

Azbest jest odpadem niebezpiecznym,
gdy¿ podczas jego uszkodzenia (³amanie, kru-
szenie, ciêcie itp.) uwalniane s¹ do powietrza
mikrow³ókna, które podczas oddychania mog¹
wbiæ siê w tkankê p³uc i pozostaæ tam na za-
wsze. Akumulacja w³ókien azbestowych po-
woduje wystêpowanie ran i stanów zapalnych,
mog¹cych byæ powodem zaburzeñ oddycha-
nia oraz chorób p³uc. Dlatego podczas demon-
ta¿u azbestu nale¿y zachowaæ szczególn¹
ostro¿noœæ, a najlepiej zleciæ wykonanie zada-
nia wyspecjalizowanym w tym zakresie pod-
miotom gospodarczym.

Kompleksowe za³atwienie spra-
wy usuwania azbestu wymaga
podjêcia przez mieszkañców
i Gminê szczególowych ustaleñ
oraz zabezpieczenia na ten cel nie-
zbêdnych œrodków finansowych.

Utylizacja azbestu na terenie
Gminy Miejskiej Œwieradów-Zdrój
jest realizacj¹ za³o¿onych celów
okreœlonych w „Programie usuwa-
nia azbestu i wyrobów zawieraj¹-
cych azbest z terenu Gminy Miej-
skiej Œwieradów-Zdrój na lata
2014–2032”. Usuniêcie azbestu
i wyrobów zawieraj¹cych azbest
z terenu gminy przyczyni siê do
wyeliminowania szkodliwego
wp³ywu i niebezpiecznych dla
zdrowia skutków dzia³ania azbe-
stu. Gdy osi¹gniemy ten cel, wy-
pe³nione zostanie zobowi¹zanie,
jakie Polska z³o¿y³a Unii Europej-
skiej, deklaruj¹c oczyszczenie ob-
szaru Polski z azbestu i wyrobów
go zawieraj¹cych do 2032 roku.

Wnioski w sprawie odbioru
i utylizacji azbestu nale¿y sk³adaæ
w sekretariacie Urzedu Miasta,
a wiêcej informacji mo¿na uzyskaæ
w Referacie Gospodarki Miejskiej,
Inwestycji i Ochrony Œrodowiska,
pokój nr 22, tel. 75 78 16 343.

Od pocz¹tku roku 2017 do
Urzêdu Miasta wp³yn¹³ TYLKO
JEDEN wniosek o odbiór i utyli-
zacjê wyrobów zawieraj¹cych
azbest. Liczba ta jest zaskakuj¹co
niska, gdy¿ mieszkañcy telefonuj¹
i pytaj¹ o pomoc Gminy w utyliza-
cji groŸnego elementu.

K.J-M.

siê azbestusiê azbestusiê azbestusiê azbestusiê azbestu
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Burmistrz Miasta Œwiera-
dów-Zdrój informuje, ¿e na
tablicy og³oszeñ Urzêdu Mia-
sta zosta³y wywieszone wy-
kazy - na okres 21 dni - do
wgl¹du w godzinach pracy
urzêdu:

13 wrzeœnia - w sprawie wyzna-
czenia do wydzier¿awienia w dro-
dze bezprzetargowej czêœci nieru-
chomoœci niezabudowanej o pow.
2.090 m2 przy ul. Klubowej, ozna-
czonej geodezyjnie jako dzia³ka
  nr 29, am. 11, obr. I
- z przeznaczeniem na prowadze-

nie ogrodu przydomowego.
13 wrzeœnia - w sprawie wyzna-

czenia do wydzier¿awienia w try-
bie bezprzetargowym nieruchomo-
œci niezabudowanej o pow. 1.782
m2 przy ul. Spokojnej, stanowi¹cej
dzia³kê
  nr 28 am. 9, obr. II
- z przeznaczeniem na cele rolne.
13 wrzeœnia - w sprawie prze-

znaczenia do wydzier¿awienia w
drodze bezprzetargowej nierucho-
moœci niezabudowanych po³o¿o-
nych przy ul. Wyszyñskiego, ozna-

UM wykazuje

Szanowni Pañstwo, z przyjemnoœci¹ informujemy, ¿e w Urzêdzie Miasta
w Œwieradowie-Zdroju, w Referacie ds. Promocji Gminy, Turystyki Kultury

i Sportu, czekaj¹ na Pañstwa promocyjne
ramki do tablic rejestracyjnych. Wszystkich
chêtnych serdecznie zapraszamy po ich
odbiór.

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

Od 1 paŸdziernika br. w œwiad-
czeniach z funduszu alimentacyj-
nego oraz œwiadczeniach wycho-
wawczych, a od 1 listopada
w œwiadczeniach rodzinnych obo-
wi¹zywaæ bêd¹ nastêpuj¹ce zmia-
ny dotycz¹ce:

1. Utraty i uzyskania dochodu
- przepisów o utracie i uzyskaniu
dochodu nie bêdzie siê stosowaæ
do dochodu z tytu³u zatrudnienia
lub innej pracy zarobkowej i docho-
du z tytu³u wyrejestrowania lub roz-
poczêcia pozarolniczej dzia³alno-
œci gospodarczej, je¿eli utrata do-
chodu z tych tytu³ów i uzyskanie do-
chodu u tego samego pracodawcy
lub ponowne rozpoczêcie pozarol-
niczej dzia³alnoœci gospodarczej
nast¹pi w okresie 3 miesiêcy, licz¹c
od dnia utraty dochodu.

W przypadku przyznania œwiad-
czeñ po uwzglêdnieniu utraty do-
chodu z tytu³u zatrudnienia lub in-
nej pracy zarobkowej lub dochodu
z pozarolniczej dzia³alnoœci gospo-
darczej, po up³ywie 3 miesiêcy, li-
cz¹c od dnia utraty dochodu, usta-
lone prawo do œwiadczeñ bêdzie
weryfikowane. Je¿eli w okresie
trzech miesiêcy, licz¹c od dnia utra-
ty dochodu, ponownie zostanie
uzyskany dochód u tego samego
pracodawcy albo ponownie zosta-
nie rozpoczêta dzia³alnoœæ gospo-
darcza, uznaj¹c i¿ nie stosuje siê
przepisów o utracie i uzyskaniu do-
chodów, a dochód na osobê w ro-
dzinie bêdzie przekracza³ kryterium
uprawniaj¹ce do œwiadczeñ, po-
brane œwiadczenia uznane bêd¹ za

Œwiadczenia z funduszu alimentacyjnego,
wychowawcze i œwiadczenia rodzinne –
zmiany w nowym okresie 2017/2018

nienale¿nie pobrane. Osoba, która
nienale¿nie pobra³a œwiadczenia,
jest zobowi¹zana do ich zwrotu. Od
kwot nienale¿nie pobranych œwiad-
czeñ naliczane s¹ odsetki ustawo-
we za opóŸnienie.   

2. Ustalania dochodu osób pro-
wadz¹cych pozarolnicz¹ dzia³al-
noœæ gospodarcz¹ podlegaj¹c¹
opodatkowaniu na podstawie prze-
pisów o zrycza³towanym podatku
dochodowym od niektórych przy-
chodów osi¹ganych przez osoby
fizyczne – dochód z roku kalenda-
rzowego poprzedzaj¹cego okres,
na który jest ustalane prawo do
œwiadczeñ, ustalany bêdzie na
podstawie dochodu og³aszanego
corocznie w drodze obwieszczenia
przez ministra w³aœciwego do
spraw rodziny. Obwieszczenie uka-
za³o siê 1 sierpnia 2017 roku
w Monitorze Polskim, poz. 766. Do
wniosku o œwiadczenia nale¿y
przed³o¿yæ zaœwiadczenie naczel-
nika urzêdu skarbowego, dotycz¹-
ce cz³onków rodziny rozliczaj¹cych
siê na podstawie przepisów  o zry-
cza³towanym podatku dochodo-
wym od niektórych przychodów
osi¹ganych przez osoby fizyczne,
zawieraj¹ce informacje odpowied-
nio o:

a) formie op³acanego podatku,
b) wysokoœci przychodu,
c) stawce podatku,
d) wysokoœci op³aconego po-

datku – w roku kalendarzowym po-
przedzaj¹cym okres, na jaki jest
ustalane prawo do œwiadczeñ
(2016 rok);

Ponadto w nowym okresie
w sprawach œwiadczeñ wychowaw-
czych 500+ oraz jednorazowej za-
pomogi (tzw. becikowego) osobie
samotnie wychowuj¹cej dzieci/
dziecko œwiadczenie wychowaw-
cze na dane dziecko/jednorazowa
zapomoga nie bêdzie przys³ugi-
waæ, je¿eli osobie samotnie wycho-
wuj¹cej dziecko nie zosta³o ustalo-
ne, na rzecz tego dziecka od jego
rodzica, œwiadczenie alimentacyj-
ne na podstawie tytu³u wykonaw-
czego pochodz¹cego lub zatwier-
dzonego przez s¹d, chyba ¿e:
 drugi z rodziców dziecka nie

¿yje,
 ojciec dziecka jest nieznany,
 powództwo o ustalenie œwiad-

czenia alimentacyjnego od drugie-
go z rodziców zosta³o oddalone,
 s¹d zobowi¹za³ jednego z ro-

dziców do ponoszenia ca³kowitych
kosztów utrzymania dziecka i nie
zobowi¹za³ drugiego z rodziców do
œwiadczenia alimentacyjnego na
rzecz tego dziecka,
 dziecko, zgodnie z orzecze-

niem s¹du, jest pod opiek¹ naprze-
mienn¹ obojga rodziców sprawo-
wan¹ w porównywalnych i powta-
rzaj¹cych siê okresach.
Nowe wzory wniosków obo-

wi¹zuj¹ce od 1 sierpnia br. s¹ do-
stêpne na stronie internetowej Mi-
nisterstwa Rodziny, Pracy i Polityki
Spo³ecznej pod adresem

http://www.mpips.gov.pl/
wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/
wzory-wnioskow-o-swiadczenia-
dla-rodzin/

Od 1 lipca wywozem œmieci z te-
renu miasta  zajmuje siê Zak³ad Uty-
lizacji Odpadów Komunalnych IZE-
RY z Lubomierza, dotychczasowy
partner konsorcjum, którego liderem
by³o œwieradowska firma EKO-
BART B. Kudery (zajê³a siê innymi
formami dzia³alnoœci).

Partnerem IZER jest firma Janusz
Kacik US£UGI KOMUNALNE
I TRANSPORTOWE z Krobicy.

IZERY by³y jedynym oferentem,
który miêdzy 1 lipca br. a 30 czerwca
2018 r. otrzymywaæ bêdzie za tê us³u-
gê 75.000 z³ miesiêcznie. Jest to kwo-
ta o 3.000 z³ wy¿sza od tej, jak¹ po-
biera³  EKO-BART, ale nie wp³ynie

czonych geodezyjnie jako dzia³ki:
  nr 51/18 am. 10, obr. IV,
   nr 75/11 am. 10, obr. IV,

ka¿da o pow. 60 m2

- z przeznaczeniem na poprawê
zagospodarowania nieruchomo-
œci.

13 wrzeœnia - w sprawie wyzna-
czenia do sprzeda¿y w trybie prze-
targowym wymienionych ni¿ej nie-
ruchomoœci:

gruntowej niezabudowanej o
pow. 1.207 m2 przy ul. Krêtej, sta-
nowi¹cej dzia³kê
  nr 16/1 am. 5, obr. V
- z przeznaczeniem na poprawê

zagospodarowania nieruchomoœci
przyleg³ej

oraz
gruntowej niezabudowanej o

pow. 188 m2 przy ul. Zakopiañskiej,
stanowi¹cej dzia³kê
  nr 1/3  am. 3, obr. IV.

Na dowóz do jednostek gmin-
nych ofertê zg³osi³a œwieradowska
firma ZUH LEOPOLD (303.688 z³),
a na dowóz dzieci niepe³nospraw-
nych - Przewóz Osób i Agencja
Us³ug Muzycznych Ilona Tomczyk,
równie¿ ze Œwieradowa (62.271 z³).

Obu firmom gmina powierzy³a
realizacjê zadañ przewozowych.

11 sierpnia og³oszono przetarg
na „Zabiegi korekcyjne i usuwa-
nie posuszu w koronach drzew ro-
sn¹cych w pasie drogowym dróg
w zarz¹dzie Gminy Miejskiej Œwie-
radów-Zdrój”, cz. I - dróg woje-
wódzkich nr 358 i 361; cz. II - dróg
gminnych.

Akces do tego zadania zg³osi³a
firma MSON Zak³adanie i pielêgna-
cja terenów zieleni £ukasz Bruszew-
ski z Moniek, oferuj¹ca cenê 210 z³/
szt. w czêœci I, 230 z³ - w czêœci II
(plus usuwanie 300 m2 zakrzaczeñ -
samosiejek i odrostów – 25 z³/m2).

22 podpisano z firm¹ umowê,
z której po tygodniu MSON siê wy-
cofa³, argumentuj¹c to nawa³em in-
nych zleceñ. Dla gminy oznacza to
koniecznoœæ og³oszenia ponowne-
go przetargu.

21 sierpnia og³oszono przetarg
na „Zakup samochodu terenowego
przeznaczonego do obs³ugi dróg”.

28 sierpnia dokonano otwarcia
trzech ofert nades³anych przez fir-
my: ISUZU Sp. z o.o. z Jeleniej Góry
(140.000 z³), Concept Sp. z o.o. z Biel-
ska-Bia³ej (162.360 z³) oraz ISUZU
D&D Sp. z o.o. Autoryzowany De-
aler Isuzu z Wroc³awia (141.000 z³).
Wybrano ofertê jeleniogórskiej fir-
my, która powinna dostarczyæ auto
do koñca wrzeœnia.

29 sierpnia dokonano twarcia
ofert, jakie nap³ynê³y po og³oszeniu
przetargu na „Dostawê 3. autobusów
komunikacji miejskiej, niskopo-
d³ogowych dla Gminy Miejskiej
Œwieradów-Zdrój”

Oferta pochodzi³a od jednej fir-
my - MMI  Sp. z o.o. ze Zbyszewa
(pow. s³upski) - która dwa du¿e au-
tobusy wyceni³a na 1.308.720 z³,
a jeden ma³y na 328.410 z³ (gmina na
zakupy trzech pojazdów mia³a prze-
znaczone 1.830.000 z³). Firma ma te-
raz 120 dni na dostarczenie wszyst-
kich pojazdów do Œwieradowa.

(opr. aka)

to na podniesienie taryf dla miesz-
kañców, którzy do koñca obowi¹zy-
wania przetargu bêdê p³aciæ tyle, co
obecnie.

6 sierpnia Gmina Miejska Œwie-
radów-Zdrój og³osi³a przetarg na
ROZBUDOWÊ SZKO£Y POD-
STAWOWEJ NR 2 - Projekt dofi-
nansowany w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Dolnoœl¹skiego 2014-2020,
wspó³finansowany ze œrodków Unii
Europejskiej, Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego oœ 7 -
Infrastruktura edukacyjna, dzia³anie
7.1 - Inwestycje w edukacjê przed-
szkoln¹, podstawow¹ i gimnazjaln¹,

poddzia³anie 1 Osi 7.1.1 - Inwesty-
cje w edukacjê przedszkoln¹, pod-
stawow¹ i gimnazjaln¹ - konkursy
horyzontalne.

29 sierpnia dokonano otwarcia
jedynej oferty, nades³anej przez kon-
sorcjum: Zak³ad Us³ug Ogólnobu-
dowlanych Roman Krawiecki (lider)
i – Przedsiêbiorstwo Produkcyjno-
Handlowo Us³ugowe EVERBEST
Jaros³aw Bury³o (obie firmy z Zarê-
by ko³o Lubania), proponuj¹ce cenê
3,2 mln z³.

13 sierpnia w ramach tego sa-
mego projektu og³oszono przetarg
na ROZBUDOWÊ MIEJSKIEGO
ZESPO£U SZKÓ£ W ŒWIERA-
DOWIE-ZDROJU PRZY UL. MA-
RII SK£ODOWSKIEJ-CURIE 2 -
„FABRYKA M£ODYCH IN¯YNIE-
RÓW”

29 sierpnia dokonano otwarcia
jedynej oferty przed³o¿onej przez to
samo konsorcjum z Zarêby, gotowe
wykonaæ zadanie za tê sam¹ cenê,
jak w Czerniawie. Jako ¿e gmina mia-
³a na MZS przeznaczone  1.834.408

z³, a na SP nr 2 - 1.786.525 z³, nale¿y
siê raczej spodziewaæ uniewa¿nienia
przetargu i og³oszenia nowego.

9 sierpnia na stronie Urzêdu
Miasta zamieszczono zapytanie ofer-
towe z zapytaniem o cenê „Aplika-
cji mobilnej po ogrodzie edukacyj-
nym Izerska £¹ka” w ramach pro-
jektu pn. Wzmocnienie mechani-
zmów ochrony bioró¿norodnoœci re-
gionu poprzez stworzenie prze-
strzeni odwzorowuj¹cej charakte-
rystyczne elementy krajobrazu
izerskiego.

17 sierpnia dokonano otwarcia
jedynej oferty nades³anej przez fir-
mê AMISTAD Sp. z o.o. z Krakowa
proponuj¹cej cenê 48.954 z³.

Wykonawca na realizacjê zamó-
wienia ma czas do koñca paŸdzierni-
ka br.

10 sierpnia og³oszono przetarg
na „Przebudowê drogi gminnej po-
przez realizacjê zadania pn. Odbu-
dowa nawierzchni drogi wraz z sys-
temem odwodnienia ul. Izerska
w Œwieradowie-Zdroju – etap II (km
0+750 – 1+275) [powódŸ czerwiec
2013 r.]”

29 sierpnia dokonano otwarcia
dwóch ofert nades³anych przez:
1. Przedsiêbiorstwo Robót Drogo-
wych Sp. z o.o. z Ja³owca (695.111
z³); 2. Przedsiêbiorstwo Handlowo-
Us³ugowe KAMA Rzoñca Ryszard
z Mys³akowic (774.900 z³).

Wykonanie zadania powierzono
spó³ce z Ja³owca, która powinna za-
koñczyæ je do koñca wrzeœnia.

10 sierpnia og³oszono przetarg
na „Wykonanie remontów na-
wierzchni bitumicznych z frezowa-
niem na drogach bêd¹cych w zarz¹-
dzie gminy”.

28 sierpnia wybrano ANBUD
Zak³ad Budowy Dróg i Mostów
Anna Twardochleb z Lwówka Œl¹-
skiego, który za remonty zarówno
dróg wojewódzkich, jak i gminnych
otrzyma 104,55 z³/m2.

10 sierpnia dokonano otwarcia
ofert na „Dowóz dzieci do gminnych
jednostek oœwiatowych w Œwierado-
wie-Zdroju w roku szkolnym 2017/
2018” oraz na  „Dowóz dzieci nie-
pe³nosprawnych z terenu Gminy
Miejskiej Œwieradów-Zdrój do
szko³y specjalnej w roku szkolnym
2017/2018”.
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Izerka  rozdaje bezp³atny dostêp do  3000  e-
booków na platformie Libra.ibuk.pl
Dostêp nie wymaga rejestracji i logowania. Od-
bierz  tylko  KOD – PIN

UWAGA CZYTELNICY!

26 sierpnia w godzinach 900-
1400 wokó³ Miejskiego Zespo³u
Szkó³ odbywa³ siê VII Festyn Inte-
gracyjno-Profilaktyczny pt. „Po-
staw na rodzinê i bezpiecznie z od-
blaskiem wêdruj do szko³y”, w któ-
rym wziê³a udzia³ - poza tymi œwie-
radowskimi uczniami, którzy wró-
cili ju¿ z wakacji -  kilkudziesiê-
cioosobowa grupa kolonistów
z Domu Wczasów Dzieciêcych oraz
przebywaj¹cy u nas uczestnicy ko-
lonii poszkodowani w tornadzie na
Pomorzu.

Wszystkie konkurencje rozegra-
no na terenach przyszkolnych i tyl-
ko biegacze przemierzali trasê w par-
ku.

Dziêki zaanga¿owaniu Sebastia-
na £oziñskiego, Miros³awa Kijew-
skiego, Rados³awa Mularczyka, Ja-
niny Dering, Justyny W¹do³owskiej
i Lubomira Leszczyñskiego odby³ siê
profesjonalnie przygotowany „Bieg
Po Zdrowie”.

Tomasz Mitkiewicz, Bartosz Ki-
jewski, Bogus³awa Franckiewicz,
Anna ̄ o³nierek i El¿bieta Mitkiewicz
prowadzili, ciesz¹cy siê niekoñcz¹-
cym zainteresowaniem, Rowerowy
Tor Przeszkód.

Izabela Salawa w ramach Pro-
gram Edukacyjnego „Ratujemy
i uczymy ratowaæ” prowadzi³a k¹cik
medyczny, w którym mo¿na by³o po-
znaæ zasady udzielania pierwszej
pomocy.

Danuta Wiatr w myœl has³a
PRZYRODA UCZY NAJPIÊKNIEJ
edukowa³a uczestników z zakresu
ekologii, przyrody, a ³amig³ówki,
puzzle, zagadki, liczne eksponaty
z cietrzewiem na czele cieszy³y siê
wielkim zainteresowaniem.

Barbara Krakowska zachêca³a do
udzia³u w konkursie plastycznym,
którego tematyka zwi¹zana by³a
z bezpieczn¹ droga do szko³y.

Lucyna Smaroñ organizowa³a
pokazy wielkich baniek mydlanych,
malowa³a twarze i prowadzi³a stano-
wisko twórczego wykorzystania
d³oni w zabawach plastycznych
z zastosowaniem masy solnej.

Sebastian Kretek i Katarzyna
Kretek-£oziñska przygotowali
sprawnoœciowy tor przeszkód.

Funkcjonariusze z Komendy
Powiatowej Policji w Lubaniu oma-
wiali zagadnienia zwi¹zane z szero-
ko pojêtym bezpieczeñstwem
w domu, podczas zabawy na po-
dwórku czy w kontakcie z osobami
obcymi. Policjanci przypominali
o koniecznoœci i zaletach noszenia
elementów odblaskowych, bez-
piecznego wêdrowania do i ze szko-
³y oraz zapraszali do obejrzenia wozu
policyjnego.

Julia Skoczylas i Kamila Zgliñ-
ska przygotowa³y dla najm³odszych
plac zabaw z miêciutkimi zabawka-
mi.

Inne atrakcje, którymi organiza-
torzy zaskoczyli uczestników, to:
dmuchañce, animacje „Bezpiecznie
w Smerfowej Wiosce” i przedstawie-
nie pt. „Miœ jest grzeczny i bezpiecz-
ny” przygotowany przez Teatr Ma-
ska z Krakowa.

Organizatorzy dziêkuj¹: Aqu-
apark Interferie Sport Hotel Œwiera-
dów-Zdrój - za ufundowanie wej-
œciówek na basen dla mi³oœników
biegów; Tomaszowi Mitkiewiczowi
- za nagrody do zwyciêzców zawo-
dów rowerowych; Mateuszowi
Podkomorzemu, Rafa³owi Matel-
skiemu i Kamilowi Brzostowskiemu
- za obs³ugê sprzêtu nag³aœniaj¹ce-
go; Katarzynie Luto-Przybylskiej -
za pomoc i pyszne ciasto; Stanis³a-
wowi Fierkowiczowi - za logistykê
i czuwanie nad sprawnym i bezpiecz-
nym przebiegiem festynu; Joannie
Skoczylas i Sylwii Sokolak - za

VII Festyn Integracyjno-Profilaktyczny

U góry: Tymon ̄ y³kiewicz (z przodu)
przegoni³ Sebastiana £oziñskiego,
który by³ organizatorem i pilotem
biegu.
Poni¿ej: Lubomir Leszczyñski (z ty³u)
uczestnik i sympatyk biegów, zamy-
ka³ w ka¿dej kategorii biegu grupê
dbaj¹c o bezpieczeñstwo i dopingu-
j¹c uczestników .

Zasad udzielania pierwszej pomocy poznawa³o siê na fantomie.

Pomoc policjanta w takiej chwili - bezcenna.

Zwyciêzcy biegu, w którym najm³odsza uczestniczka - Hania Leszczyñska -
mia³a trzy i pó³ roku. Poni¿ej - Malowanie twarzy przyci¹ga wielu chêtnych.

smaczne kie³baski z grilla i dbanie
o puste brzuszki uczestników; Nad-
leœnictwu Œwieradów - za puzzle
edukacyjne; uczestnikom i ich rodzi-
com oraz opiekunom - za aktywny
udzia³ w naszej imprezie edukacyj-
nej utrwalaj¹cej zasady bezpieczeñ-
stwa i promuj¹cej aktywne spêdza-
nie wolnego czasu z dala od na³o-
gów.

Festyn odby³ siê dziêki wspar-
ciu Miejskiej Komisji Rozwi¹zywa-
nia Problemów Alkoholowych, przy
wspó³udziale Œwietlicy Œrodowisko-
wej UL oraz Rewiru Dzielnicowego
Policji w Œwieradowie-Zdroju.

Teresa Fierkowicz

U góry - Spektakl Teatru Maska. Powy¿ej - Miêkkie klocki s¹ bardzo bez-
pieczne i wprost zachêcaj¹ do zabawy. Poni¿ej - Wbrew pozorom ¿onglowa-
nie bañkami mydlanymi  nie jest takie proste.
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Œwieradowianie w œwiecie - Indonezja
Na ³amach „Notatnika Œwiera-

dowskiego” otwieramy nowy
cykl, którego bohaterami bêd¹
œwieradowianie porozrzucani po
œwiecie. Otwiera go Barbara Erling
- ma 23 lata, jest absolwentk¹ œwie-
radowskiego gimnazjum, LO im.
A. Mickiewicza w Lubaniu (profil
jêzykowy), 3 lata studiowa³a dzien-
nikarstwo i komunikacjê spo-
³eczn¹ na Uniwersytecie War-
szawskim, pracuj¹c jednoczeœnie
w TVN i TVP.

Dorota Marek, inicjatorka cy-
klu, skierowa³a do Barbary kilka
pytañ, gdy ta jeszcze przebywa³a
w... Resztê Pañstwo poznaj¹ z tek-
stu.

1. Mieszkam w Indonezji, po-1. Mieszkam w Indonezji, po-1. Mieszkam w Indonezji, po-1. Mieszkam w Indonezji, po-1. Mieszkam w Indonezji, po-
niewa¿...niewa¿...niewa¿...niewa¿...niewa¿... przyszed³ taki moment
w moim ¿yciu, ¿e nie wiedzia³am, do
czego tak naprawdê d¹¿ê. Dowiedzia-
³am siê o rocznym stypendium Mini-
sterstwa Kultury i Edukacji Indonezji
i stwierdzi³am, ¿e to w³aœnie to, czego
teraz chcê. Aplikowa³am i dosta³am siê.
Spêdzi³am tam najpiêkniejszy rok mo-
jego ¿ycia. A o moich przygodach
w najwiêkszym muzu³mañskim kraju
mo¿na przeczytaæ na facebookowym
fanpage'u „Na Jawie”, który prowadzê
razem z moj¹ przyjació³k¹ Oliwi¹ Drost.

2. Oprócz rodziny2. Oprócz rodziny2. Oprócz rodziny2. Oprócz rodziny2. Oprócz rodziny, nie umiem, nie umiem, nie umiem, nie umiem, nie umiem
siê obejœæ bez... siê obejœæ bez... siê obejœæ bez... siê obejœæ bez... siê obejœæ bez... dobrego jedzenia.

3. Gdybym dosta³a 1 mln do-3. Gdybym dosta³a 1 mln do-3. Gdybym dosta³a 1 mln do-3. Gdybym dosta³a 1 mln do-3. Gdybym dosta³a 1 mln do-
larów, to... larów, to... larów, to... larów, to... larów, to... wspar³abym fundacjê zaj-
muj¹c¹ siê chorymi dzieæmi, wiêksz¹
czêœæ odda³abym moim rodzicom, a za
resztê, jakby jeszcze wystarczy³o, kupi-
³abym sobie mieszkanie, bo ju¿ marzy
mi siê w³asny k¹t.

4. Moim ulubionym miej-4. Moim ulubionym miej-4. Moim ulubionym miej-4. Moim ulubionym miej-4. Moim ulubionym miej-
scem jest...scem jest...scem jest...scem jest...scem jest... nale¿¹ca do Bali wyspa
Nusa Penida. Przepiêkna natura i prze-
mili ludzie. Na szczêœcie, jeszcze nie-
wyeksploatowana przez turystów.

5. Ukochana ksi¹¿ka5. Ukochana ksi¹¿ka5. Ukochana ksi¹¿ka5. Ukochana ksi¹¿ka5. Ukochana ksi¹¿ka – jest ich
wiele, lubiê literaturê faktu, dla relaksu
czytam te¿ romansid³a, ale z sentymen-
tem wspominam „Mistrza i Ma³gorza-
tê” Michai³a Bu³hakowa.

6. Najd³u¿sza podró¿ to...6. Najd³u¿sza podró¿ to...6. Najd³u¿sza podró¿ to...6. Najd³u¿sza podró¿ to...6. Najd³u¿sza podró¿ to... mój
powrót do Polski z Indonezji. Najpierw
z Bali do D¿akarty, z D¿akarty do Bang-
koku. Tam spêdzi³am kilka dni. Nastêp-
na by³a Moskwa, w której mia³am prze-
siadkê w drodze na Wêgry, gdzie miesz-
ka³am ponad dwa tygodnie. Dopiero
po prawie miesiêcznej wyprawie, trafi-
³am do Polski.

7. Najwiêkszym autorytetem7. Najwiêkszym autorytetem7. Najwiêkszym autorytetem7. Najwiêkszym autorytetem7. Najwiêkszym autorytetem
s¹ dla mnie.. s¹ dla mnie.. s¹ dla mnie.. s¹ dla mnie.. s¹ dla mnie.. moi     rodzice. Impo-
nuj¹ mi swoj¹ pracowitoœci¹. Wiem, ¿e
mogê zawsze na nich liczyæ, wspieraj¹
mnie w ka¿dej mojej ¿yciowej decyzji.
Najlepsi przyjaciele.

8. Kogo chcia³abyœ poznaæ?8. Kogo chcia³abyœ poznaæ?8. Kogo chcia³abyœ poznaæ?8. Kogo chcia³abyœ poznaæ?8. Kogo chcia³abyœ poznaæ?
Siebie. Sprawdziæ siê w ka¿dych mo¿-
liwych warunkach, swoje reakcje i za-
chowania.

9. Gdybym zosta³a Prezyden-9. Gdybym zosta³a Prezyden-9. Gdybym zosta³a Prezyden-9. Gdybym zosta³a Prezyden-9. Gdybym zosta³a Prezyden-
tem...tem...tem...tem...tem...  na pewno podrasowa³abym
sposób prowadzenia polityki zagranicz-
nej. Prezydent ma funkcjê reprezenta-
cyjn¹ w naszym kraju i to miêdzy inny-
mi na nim spoczywa obowi¹zek, aby
Polska by³a dobrze postrzegana za gra-
nic¹.

10. Najpiêkniejszy sen10. Najpiêkniejszy sen10. Najpiêkniejszy sen10. Najpiêkniejszy sen10. Najpiêkniejszy sen – za-
chód s³oñca w Nowym Jorku.

11. Nigdy nie jest za póŸno11. Nigdy nie jest za póŸno11. Nigdy nie jest za póŸno11. Nigdy nie jest za póŸno11. Nigdy nie jest za póŸno
na... na... na... na... na... zmiany i wyjœcie ze strefy kom-

Wpis Barbary z fanpage'u „Na
Jawie” (12 maja br.):

Studiujemy z ludŸmi z Madaga-
skaru, Korei Po³udniowej, Sudanu,
Afganistanu, Japonii, Syrii, Tajlan-
dii, Indii i Tad¿ykistanu. Gdyby ktoœ
zamontowa³ ukryt¹ kamerê w uniwer-
syteckiej sali, wysz³aby z tego nie-
z³a komedia. Ka¿dego dnia, któryœ
z naszych znajomych nas czymœ za-
skakuje.

Dziwimy siê, gdy Mahdi z Suda-
nu na zajêcia przychodzi w garnitu-
rze, gdy James z Korei na wyprawê
na wulkan bierze ze sob¹ krem z fil-
trem, ¿eby nie opaliæ twarzy, gdy
Mitsuru z Japonii pisze petycjê
do dyrektora szko³y, która wygl¹da
jak pismo przygotowane przez praw-Z lewej B. Erling przed stacja CNN Indonesia. Z prawej - miêdzynarodowe grono wspó³pracowników CNN.

fortu. Najgorsze, co cz³owiek
mo¿e sobie zrobiæ, to utkn¹æ
w martwym punkcie i nie chcieæ
tego zmieniæ, bo przecie¿ tak jest
wygodnie. Mimo ¿e jest nieszczê-
œliwy, ³udzi siê, ¿e kiedyœ bêdzie
lepiej, a nie bêdzie.

12. Moim najwiêkszym12. Moim najwiêkszym12. Moim najwiêkszym12. Moim najwiêkszym12. Moim najwiêkszym
marzeniem jest...marzeniem jest...marzeniem jest...marzeniem jest...marzeniem jest... byæ szczê-
œliw¹. Tak po prostu.

13. Moja ulubiona zupa13. Moja ulubiona zupa13. Moja ulubiona zupa13. Moja ulubiona zupa13. Moja ulubiona zupa
to...to...to...to...to... pomidorowa, ale oczywiœcie
z makaronem. Mog³abym jeœæ j¹
litrami!

A to ju¿ zupe³nie inna grupa -  miêdzynarodowe urodziny, na których byli
ludzie z Sudanu, Syrii, Korei Po³udniowej, Japonii, Tajlandii,Madagaskaru,
Tad¿ykistanu, Indonezji, Afganistanu i Indii. Europejska Barbara stoi w pierw-
szym rzêdzie, tu¿ za Oliwi¹, z któr¹ prowadzi³y  fanpage na Facebooku.

Oliwia (z lewej) i Barbara na szczycie przeszklo-
nej wie¿y telewizyjnej w stolicy Malezji, Kuala
Lumpur. Za nimi jarz¹ce siê blaskiem, s³ynne
bliŸniacze wie¿e Petronas Towers.

nika, gdy Amin z Afganistanu
wy³¹cza dŸwiêkowe przypo-
mnienie o popo³udniowej mo-
dlitwie, gdy Mbola z Madaga-
skaru zak³ada zimow¹ czapkê,
kiedy temperatura spada po-
ni¿ej 27 stopni [ciep³a!], gdy
Ali z Syrii robi selfie w McDo-
naldzie, gdy Prakash z Indii
puszcza indyjsk¹ muzykê
w ka¿dym mo¿liwym momen-
cie, gdy Firdaus z Tajlandii
mówi, ¿e jesteœmy piêkne, kie-
dy w³o¿ymy krótkie spódnicz-
ki, gdy Mamurjon z Tad¿yki-
stanu zapytany o to, gdzie le¿y
jego pañstwo, wyci¹ga mapê
i wskazuje swój kraj.

Zapyta³yœmy wiêc, co ich
dziwi w naszym zachowaniu.

Oprócz opalania siê i sia-
dania na ziemi, które dla Azja-
tów s¹ nie do pomyœlenia, pa-
d³a jeszcze jedna odpowiedŸ,
której siê nie spodziewa³yœmy.

Ruiny miasta Ayutthaya, dawnej stolicy Tajlandii. Z³ota statua Murugana (hinduski bóg wojny i zwyciêstwa)
przed wejœciem do Jaskiñ Batu nieopodal Kuala Lumpur.

- Walecznoœæ - mówi Mitsuru
z Japonii. - Nawet, kiedy sytuacja
jest kompletnie beznadziejna, wy-
gl¹da na z góry przegran¹ i nikt
nie staje po waszej stronie, wy wal-
czycie. To mi bardzo imponuje.

Za nami krater czynnego wulkanu Bromo (wschodnia Jawa),
z g³êbi którego dochodzi nieustanny przera¿aj¹cy szum.

Oliwia, Barbara oraz studentki z Korei Po³udniowej
i Japonii przed wejœciem na uniwersytet.

Od koñca sierpnia Barba-
ra Erling przebywa w Danii,
gdzie kontynuowaæ bêdzie
studia na Aarhus Universi-
ty, zaœ nastêpny rok akade-
micki spêdzi na University of
Amsterdam -  jednej z najlep-
szych dziennikarskich uczel-
ni na œwiecie.
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W ramach pracy Miejskiej Komisji Rozwi¹zywania Problemów alkoholo-
wych stworzony zosta³ Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla osób uzale¿-
nionych od alkoholu czy narkotyków, jak te¿ dla osób z rodzin, gdzie naudu-
¿ywany jest alkohol lub narkotyki, osób wspó³uzale¿nionych oraz dla osób
doznaj¹cych przemocy w rodzinie.

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

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

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

osób, której spotkania odbywaj¹ siê tak¿e w poniedzia³ki od godz. 1800 do
2000.

Wszystkie spotkania s¹ otwarte. Nie zapraszamy jedynie osób pod wp³y-

STOP UZALE¯NIENIOM!

wem alkoholu i œrodków zmieniaj¹-
cych œwiadomoœæ.

Dodatkowo Punkt Konsultacyjny
dla mieszkañców Czerniawy w dwa
czwartki w miesi¹cu czynny jest na
terenie Szko³y Podstawowej nr 2
w godz. 1530-1730, a najbli¿sze spo-
tkania odbêd¹ siê 21 wrzeœnia i
12 paŸdziernika br.

W Œwieradowie-Zdroju od 25
sierpnia do 2 wrzeœnia wypoczywa-
³y dzieci z terenów dotkniêtych ka-
tastrofalnymi wiatrami, jakie mia-
³y miejsce na pó³nocy kraju, ³¹cznie
96 osób z okolic Rytla, Tucholi
i Chojnic, zakwaterowanych w
Domu Wczasów Dzieciêcych. Naj-
m³odsi uczestnicy przyjechali z ro-
dzicami, a starsi z chêci¹ zawierali
nowe znajomoœci ju¿ w trakcie d³u-
giej podró¿y.

Dzieci, aby zapomnieæ o traumie
ostatnich tygodni, spêdza³y czas

lonijnych dyskotekach, korzysta³y
z placów zabaw i maszerowa³y po
izerskich szlakach turystycznych.
Na po¿egnanie ka¿de otrzyma³o
wyprawkê do szko³y. Mamy nadzie-
jê, ¿e po powrocie w swoje regiony
bêd¹ pe³ne si³ i energii na mierzenie
siê z trudami codziennego ¿ycia
ucznia.

Z pomoc¹ ruszyli mieszkañcy
i przedsiêbiorcy z naszych okolic,
którzy otworzyli szeroko przed dzieæ-
mi swoje atrakcje turystyczne oraz
przygotowali pomoc rzeczow¹,
o któr¹ prosi³y sztaby  kryzysowe.

Nadleœnictwo Œwieradów dziêku-
je za okazan¹ pomoc. Oto lista dar-
czyñców oraz  osób i instytucji po-
mocnych w organizacji wypoczynku
dla dzieci: Œwietlica Œrodowiskowa
UL, Teresa i Stanis³aw Fierkowiczo-
wie, El¿bieta Mitkiewicz, Bogus³awa
Olkowska, Huta Szk³a „Julia”, Park Mi-
niatur Kowary, Zje¿d¿alnia Kolorowa
Karpacz, Emilia Duliñska, Warsztat
wulkanizacyjny „AnWa” Or³owice -
Anna i Wac³aw Chwaszcz, Monika
i Joanna Chwaszcz, Dom Wczasów
Dzieciêcych - dyrektor Dariusz Sie-
maszkiewicz, Gosia Przylepa, Agniesz-
ka Szczypczyk, Justyna Proska, Da-
wid Zaborski oraz panie sprz¹taj¹ce
i gotuj¹ce pyszne posi³ki, Karkonoski
Park Narodowy, Parafia Ewangelicko-
Augsburska Wang w Karpaczu, Syl-
wia Holinka-Walczak, Izabela i Piotr
Salawa, Pracownia Pierników - Izabe-
la Janiak, Kamila Witkowska, Karoli-
na Jakowiec, Marta Cielecka i jej dzie-
ci, Kinga Chmielowiec, Restauracja
„Cynamonowy S³oñ”, Jacek Ostrow-
ski, „Cech-Bud” - Jolanta Kunik i ich
klienci, Agnieszka, Agata i Paulina,
Jagoda Urbaniak, Wanda Wadowska,
Teresa Dragunowicz, mieszkañcy Gier-
czyna, Gra¿yna i Piotr Bielewiczowie,
Parafia pw. œw. Józefa Oblubieñca
Œwieradów, Gra¿yna Kasprzak, Inter-
ferie Aquapark Sport Hotel, Sklep Pa-
pierniczy KLEKS – Agnieszka i Ma-
riusz Kaszyñscy, Cottonina Villa &
Mineral Spa Resort.

Izerka, wzorem stacji telewizyj-
nych, równie¿ ma przygotowan¹
urozmaicon¹ ramówkê dla naszych
czytelników. Spoœród bogatej ofer-
ty zajêæ ka¿dy mo¿e wybraæ coœ dla
siebie, niezale¿nie od wieku i zainte-
resowañ.

Bêdzie siê dzia³o. Za nami Naro-
dowe Czytanie „Wesela” przy pier-
niczkach, a przed nami: trzeci sezon
Izerskiego Klubu Miêdzypokolenio-
wego (inauguracja 5 paŸdziernika),
na terenie nadleœnictwa ju¿ po raz
VII bêdzie mo¿na podziwiaæ kompo-
zycje dyniowe, nie zabraknie te¿ 14.
uroczystych obchodów Œwiêta Mi-
sia oraz liczenia miœków. Dla lubi¹-
cych patriotyczn¹ poezjê, w tym œpie-

Ramka
IZERKI

wan¹, przygotowujemy Konkurs
Recytatorski pod honorowym pa-
tronatem Burmistrza Miasta z okazji
Œwiêta Niepodleg³oœci. Równie¿
w listopadzie pos³uchamy kolejnych
opowieœci naszej lokalnej tropiciel-
ki historii o Bad Flinsberg - Magdy
Olszewskiej, a w grudniu na po¿e-
gnanie jesieni i powitanie zimy spo-
tkamy siê z Miko³ajem, który wyru-
szy w miasto, nie tylko z rózg¹, ale
te¿ ze s³odyczami.

Dla rodzin czas jesieni to mo¿e
byæ dobra okazja, aby stworzyæ
szopkê bo¿onarodzeniow¹ na 9. ju¿
konkurs, zaœ najwa¿niejsz¹ spraw¹
to zape³nienie pó³ek nowoœciami
(z naszej strony to zapewnione!).

Bêdzie mo¿na wybraæ spoœród
nowoœci: krymina³y i obyczajowe,
ksi¹¿ki dla dzieci oraz bestsellery jak
np. powieœci Katarzyny Michalak.

Obszerniejsze informacje umiesz-
czane s¹ na stronie

www.mbpswieradow.com.pl

Z Borów Tucholskich wprost na izerskie szczyty - tego siê nie zapomina!

Dar serca dolnoœl¹skich leœnikówDar serca dolnoœl¹skich leœnikówDar serca dolnoœl¹skich leœnikówDar serca dolnoœl¹skich leœnikówDar serca dolnoœl¹skich leœników
bardzo aktywnie. Zwiedzi³y miêdzy
innymi Zamek Czocha, Hutê Julia,
Park Miniatur, Œwi¹tyniê Wang, Czar-
ci M³yn. Skorzysta³y z Aquaparku,
uczy³y siê zdobienia pierników i bra³y
udzia³ w warsztatach w Oœrodku
„Izerska £¹ka”.  W Nadleœnictwie
Œwieradów chêtnie s³ucha³y opo-
wieœci o klêsce, która nawiedzi³a te
tereny 30 lat temu i na w³asne oczy
przekona³y siê, ¿e przyroda z pomoc¹
cz³owieka mo¿e siê na nowo odro-
dziæ, co da³o im nadziejê.

Dzieci wspólnie bawi³y siê na ko- W programie pobytu nie mog³o zabrakn¹æ Domu Zdrojowego.

Zamek Ksi¹¿ w kowarskim Parku Miniatur Zabytków Dolnego Œl¹ska.

Goœcie zapoznaj¹ siê z gatunkami szkodliwych owadów w naszych lasach .

M³odzie¿ po³knê³aM³odzie¿ po³knê³aM³odzie¿ po³knê³aM³odzie¿ po³knê³aM³odzie¿ po³knê³a
sportowego bakcylasportowego bakcylasportowego bakcylasportowego bakcylasportowego bakcyla

dokoñczenie na str. 16  

¯yjemy w czasach, w których¯yjemy w czasach, w których¯yjemy w czasach, w których¯yjemy w czasach, w których¯yjemy w czasach, w których
czas wolny zosta ³  zdominowanyczas wolny zosta ³  zdominowanyczas wolny zosta ³  zdominowanyczas wolny zosta ³  zdominowanyczas wolny zosta ³  zdominowany
pr zez  cy f rowe  gad¿e typ r zez  cy f rowe  gad¿e typ r zez  cy f rowe  gad¿e typ r zez  cy f rowe  gad¿e typ r zez  cy f rowe  gad¿e ty.  Dz i ec i.  Dz i ec i.  Dz i ec i.  Dz i ec i.  Dz i ec i
i  m³odzie¿  zdecydowanie  wiêceji  m³odzie¿  zdecydowanie  wiêceji  m³odzie¿  zdecydowanie  wiêceji  m³odzie¿  zdecydowanie  wiêceji  m³odzie¿  zdecydowanie  wiêcej
c zasu  spêdza j¹  w  domu p r zedczasu  spêdza j¹  w  domu p r zedczasu  spêdza j¹  w  domu p r zedczasu  spêdza j¹  w  domu p r zedczasu  spêdza j¹  w  domu p r zed
ekranem te lewizorów,  kompute-ekranem te lewizorów,  kompute-ekranem te lewizorów,  kompute-ekranem te lewizorów,  kompute-ekranem te lewizorów,  kompute-
rów i  tabletów. Czas to zmieniæ,rów i  tabletów. Czas to zmieniæ,rów i  tabletów. Czas to zmieniæ,rów i  tabletów. Czas to zmieniæ,rów i  tabletów. Czas to zmieniæ,
pon iewa¿  ak t ywnoœæ  f i z ycznapon iewa¿  ak t ywnoœæ  f i z ycznapon iewa¿  ak t ywnoœæ  f i z ycznapon iewa¿  ak t ywnoœæ  f i z ycznapon iewa¿  ak t ywnoœæ  f i z yczna
jes t  is to tnym e lementem prawi-jes t  is to tnym e lementem prawi-jes t  is to tnym e lementem prawi-jes t  is to tnym e lementem prawi-jes t  is to tnym e lementem prawi-
d ³owego rozwoju  dz iecka .  Td³owego rozwoju  dz iecka .  Td³owego rozwoju  dz iecka .  Td³owego rozwoju  dz iecka .  Td³owego rozwoju  dz iecka .  Tak ieak ieak ieak ieak ie
te¿  by ³o  jedno z  pods tawowychte¿  by ³o  jedno z  pods tawowychte¿  by ³o  jedno z  pods tawowychte¿  by ³o  jedno z  pods tawowychte¿  by ³o  jedno z  pods tawowych
za ³o¿eñ  „Wakacy jne j  Szkó ³k iza ³o¿eñ  „Wakacy jne j  Szkó ³k iza ³o¿eñ  „Wakacy jne j  Szkó ³k iza ³o¿eñ  „Wakacy jne j  Szkó ³k iza ³o¿eñ  „Wakacy jne j  Szkó ³k i
Rowerowe j ” ,  k tó ra  funkc jono-Rowerowe j ” ,  k tó ra  funkc jono-Rowerowe j ” ,  k tó ra  funkc jono-Rowerowe j ” ,  k tó ra  funkc jono-Rowerowe j ” ,  k tó ra  funkc jono-
wa³a  u nas w czasie  wakacwa³a u nas w czasie  wakacwa³a u nas w czasie  wakacwa³a u nas w czasie  wakacwa³a u nas w czasie  wakac jjjjji .i .i .i .i .

Zajêcia adresowane by³y do dzieci
w wieku od 10 do 16 roku ¿ycia uczêsz-
czaj¹cych do œwieradowskich szkó³. Tre-
ningi odbywa³y siê z czêstotliwoœci¹ raz
na tydzieñ (w ka¿d¹ œrodê tygodnia) i trwa³y
do 4 godzin. Opiekê nad dzieæmi sprawo-

Barbara Rymaszewska
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GONDOLA - JESIEÑ 2017
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Wydarzeniem tegorocznych Spotkañ bêdzie wystêp szwedz-
kiego chóru Maria Magdalena Vokalensemble (na zdjêciu). Zespó³
sk³ada siê z 12 m³odych œpiewaków, wielu z nich studiuje w Kró-
lewskiej Wy¿szej Szkole Muzycznej w Sztokholmie, a pozostali
maj¹ za sob¹ studia muzyczne, a na co dzieñ pracuj¹ w innych
zawodach. Zespó³ powsta³ w 2012 roku i wystêpuje g³ównie
w koœciele Marii Magdaleny na Södermalm w Sztokholmie.

Zespó³ posiada szeroki repertuar, ale specjalizuje siê w muzy-
ce barokowej, któr¹ wykonuje we wspó³pracy z zespo³em graj¹-
cym na instrumentach historycznych.

Repertuar obejmuje miêdzy innymi luterañskie msze
J. S. Bacha, Pasjê Janow¹ tego¿ kompozytora, Stabat Mater
D. Scarlattiego, msze W. A. Mozarta, „Membra Jesu Nostri” D. Bu-
xtehudego, msze a cappella W. Byrda, T. L. de Victorii, G. P. Pale-
striny, a tak¿e skandynawsk¹ muzykê XX i XXI wieku takich kom-
pozytorów jak O. Gjeilo, E. R Raberg oraz J. Mühlrad.

Ten koncert 24 wrzeœnia, natomiast 30 wrzeœnia gwiazd¹ bê-
dzie Zespó³ Tañca Historycznego Uniwersytetu Wroc³awskiego.

PODSUMOWANIE WAKACYJNEJ AKCJI DLA DZIECI
„Œwieradów-Zdrój - DZIECIOM” - 1 lipca – 31 sierpnia 2017 r.

Iloœæ dzieci uprawnionych do skorzystania z akcji (stan na 30.06.2017 r.):
 SP nr 2 - 96  (SP - 82, Przedszkole - 14)
 MZS -  495  (SP - 215, Gimnazjum - 152, Przedszkole - 128)
RAZEM DZIECI UPRAWNIONYCH DO SKORZYSTANIA Z AKCJI:
591 + szko³y ponadgimnazjalne + studenci

Ceny us³ug:
 Kolej gondolowa w obie strony – 15 z³
 Aquapark - 10 z³
 Pizza + napój - 12 z³
 Pizza (kolej gondolowa) – 12 z³
 Hamburger + sok – 10 z³
 Warsztaty ceramiczne – do 30 z³
 Warsztaty piernikowe: kl. I-III – 17 z³; kl. IV-VI – 23 z³; Gimnazjum i wy¿ej - 32 z³

Koszt ca³ej akcji „Wakacje 2017” - 16.555,65 z³

Sporz¹dzi³a Koordynator akcji:
Dorota Marek – Kierownik Referatu ds. Promocji Gminy, Turystyki, Kultury i Sportu

Drzewo Spe ³n ionych  ¯yczeñ  -  mie jsce ,  w  k tó rym marzen ia  s i êDrzewo  Spe ³n ionych  ¯yczeñ  -  mie jsce ,  w  k tó rym marzen ia  s i êDrzewo  Spe ³n ionych  ¯yczeñ  -  mie jsce ,  w  k tó rym marzen ia  s i êDrzewo  Spe ³n ionych  ¯yczeñ  -  mie jsce ,  w  k tó rym marzen ia  s i êDrzewo  Spe ³n ionych  ¯yczeñ  -  mie jsce ,  w  k tó rym marzen ia  s i ê
spe ³n ia j ¹ ,  to   ko le jna  a t r akc ja  n ie  t y l ko  d la  tu rys tów.spe ³n ia j ¹ ,  to   ko le jna  a t r akc ja  n ie  t y l ko  d la  tu rys tów.spe ³n ia j ¹ ,  to   ko le jna  a t r akc ja  n ie  t y l ko  d la  tu rys tów.spe ³n ia j ¹ ,  to   ko le jna  a t r akc ja  n ie  t y l ko  d la  tu rys tów.spe ³n ia j ¹ ,  to   ko le jna  a t r akc ja  n ie  t y l ko  d la  tu rys tów.

Kiedy jesteœmy dzieæmi, marzenie, wyobra¿anie sobie ró¿nych wspania³ych rzeczy,
towarzyszy nam na ka¿dym kroku. Z czasem, gdy dorastamy, marzymy coraz mniej, a¿
przychodzi taki czas, kiedy zajêci prac¹, domem, dzieæmi, zniechêceni brakiem sukce-
sów - porzucamy ca³kowicie nasze ¿yczenia. Ca³kiem nies³usznie, bo przecie¿ to g³ów-
nie marzenia s¹ motorem do naszego dzia³ania.

Dlatego, aby przypomnieæ nam, ¿e warto mieæ marzenia i na nowo nauczyæ siê

Drzewo Spe³nionych ¯yczeñDrzewo Spe³nionych ¯yczeñDrzewo Spe³nionych ¯yczeñDrzewo Spe³nionych ¯yczeñDrzewo Spe³nionych ¯yczeñ marzyæ, a co najwa¿niejsze – spe³niaæ je, powsta³o
w Œwieradowie Drzewo Spe³nionych ¯yczeñ. To nie-
zwyk³e miejsce, które zosta³o zainspirowane hindusk¹
koncepcj¹ raju, w której owo drzewo posiada ma-
giczn¹ moc spe³niania wszystkiego, o czym pomyœli-
my i czego zapragniemy, wystarczy napisaæ na kartce
swoje ¿yczenie i na wst¹¿eczce zawiesiæ na jednej
z ga³êzi drzewa.

Pod drzewem znajduje siê £aweczka Oœwieco-
nych, na której – siedz¹c - na nowo uczymy siê ma-
rzyæ, a nawet znajdujemy rozwi¹zania naszych pro-
blemów. Tu¿ obok wisi Dzwon Otwartych Serc, który
zamiast klasycznego serca posiada klucz symbolizu-
j¹cy otwarcie naszych serc na spe³nienie ¿yczeñ.
DŸwiêk tego Dzwona obwieszcza nasz¹ gotowoœæ do
dzia³ania.

Trzeba pamiêtaæ o dwóch rzeczach: po pierwsze,
nigdy nie wolno z³orzeczyæ, a samo marzenie nic nie
kosztuje. Kosztuje nas realizacja marzenia i dlatego
godz¹c siê na te warunki, nale¿y wrzuciæ monetê do
czary ofiarnej. Wszystkich, którzy maj¹ marzenia do
spe³nienia lub chc¹ na nowo nauczyæ siê marzyæ,
zapraszamy pod Drzewo Spe³nionych ¯yczeñ, obok
Pracowni Piernikowej przy ul. Rolniczej 2.

W tym miejscu marzenia naprawdê siê spe³niaj¹!

I s a b e l lI s a b e l lI s a b e l lI s a b e l lI s a b e l l
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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)

14 wrzeœnia (czwartek) i 30 wrzeœnia (sobota) o godz.
1030 - Cierpi¹cy na lêk wysokoœci ma³y samolot rolniczy marzy
o wystartowaniu w najwiêkszym w historii wyœcigu powietrz-
nym dooko³a œwiata (1,5, 2013, animacja).

14 wrzeœnia (czwartek) o godz. 1900 - Pocz¹tkuj¹ca dzien-
nikarka wkracza do œwiata mody, dostaj¹c pracê asystentki
redaktor naczelnej czasopisma „Runaway” (1 godz. 50 min.,
2006, komedia).

16 wrzeœnia (sobota) o godz. 1030 - Szczur Remy marzy
o karierze kucharza. Pewnego dnia trafia do ekskluzywnej pa-
ryskiej restauracji (1 godz. 50 min., 2007, bajka).

28 wrzeœnia (czwartek) o godz. 1900 - Sparali¿owany milio-
ner zatrudnia do opieki m³odego ch³opaka z przedmieœcia, któ-
ry w³aœnie wyszed³ z wiêzienia. 1 godz. 50 min., 2011, komedia).

5 paŸdziernika (czwartek) o godz. 1030 - Kosmita ukrywa
siê na Ziemi i zaprzyjaŸnia z nastolatk¹. Razem musz¹ uchroniæ
planetê przed inwazj¹ obcych (1 godz. 35 min. 2015).

12 paŸdziernika (czwartek) o godz. 1030 - Narodzinom syna
Zeusa i Hery towarzyszy radoœæ rodziców oraz zazdroœæ stryja
Hadesa. Podstêpny bóg podziemi do³o¿y wszelkich starañ, by
pozbyæ siê bratanka. (1,5 godz. 1997).

(Ÿród³o - filmweb.pl)
Na seanse o godzinie 1030 w tygodniu mo¿na dojechaæ

Busem Komunikacji Miejskiej:
Œwieradów - odjazd spod Biedronki - 943, przyjazd do Czar-

ciego M³yna - 957.
Czerniawa – odjazd spod Czarciego M³yna - 1239, przy-

jazd do Biedronki - 1303.
Na seanse o godzinie 1800 mo¿na dojechaæ tylko w jedn¹

stronê, natomiast powrót trzeba sobie zorganizowaæ we w³a-
snym zakresie:

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

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

pisz siê do Newslettera „Izerskiej £¹ki”!

KINO NA JESIEÑKINO NA JESIEÑKINO NA JESIEÑKINO NA JESIEÑKINO NA JESIEÑ

KONKURS - DOMKONKURS - DOMKONKURS - DOMKONKURS - DOMKONKURS - DOM
DLA S¥SIADA-OWDLA S¥SIADA-OWDLA S¥SIADA-OWDLA S¥SIADA-OWDLA S¥SIADA-OWADAADAADAADAADA

Czy wiesz, ¿e...
  19 wrzeœnia obchodzimy Dzieñ Dzikiej Fauny, Flory

i Naturalnych Siedlisk
£¹ki Gór i Pogórza Izerskiego s¹ chronionym siedliskiem

gatunków motyli, takich jak Modraszki: Nausitous (1) i Telejus
(2), a tak¿e Czerwoñczyk Nieparek (3) i Przeplatka Aurinia (4)?
Dodatkowo te motyle to monofagi, co oznacza, ¿e korzystaj¹
z jednego tylko rodzaju pokarmu. Dlatego wa¿na jest ochrona
ich siedlisk – w tym przypadku £¹k.

1.1.1.1.1. 2.2.2.2.2.

3.3.3.3.3. 4.4.4.4.4.

Zapraszamy do udzia³u w drugiej edycji konkursu pod
nazw¹ „Zbuduj dom dla s¹siada – owada”.

Zmontowane domki przyjmujemy w „Izerskiej £¹ce” do 23
wrzeœnia. Regulamin dostêpny jest na stronie internetowej mia-
sta w zak³adce „Izerska £¹ka” lub na miejscu w obiekcie.

Konkurs zostanie rozstrzygniêty w dwóch kategoriach:
„wybór specjalisty” oraz „wybór publicznoœci”, a wyniki po-
damy 6 paŸdziernika.

Poni¿ej przedstawiamy wskazówki, jak taki domek zbudo-
waæ:

1. Trzmiele
Domek powinien byæ wykonany z nieheblowanego drew-

na o wymiarach co najmniej 13x13x13cm (wymiary wewn¹trz)
i mieæ szczelny dach. Do œrodka powinien prowadziæ otwór

maj¹cy ok. 1,5-2 cm
œrednicy, a wnêtrze na-
le¿y wype³niæ suchym
materia³em roœlinnym
(sianem, s³om¹, mchem,
liœæmi). Domki mog¹
byæ równie¿ przysto-
sowane do schowania
pod ziemiê, gdy¿ stare
nory zwierzêce czêsto
bywaj¹ zasiedlane
przez trzmiele.

2. Pszczo³a murarka ogrodowa
Murarki adaptuj¹ na swoje gniazda wszelkiego rodzaju

otwory, zw³aszcza te w drewnie, ale tak¿e rurki, s³omki, trzcinê
czy puste ³odygi roœlin. Wa¿ne, ¿eby œrednica wewn¹trz wy-
nosi³a od 6 do 10 mm, d³ugoœæ
minimum 15 cm, a wejœcie ¿eby
by³o g³adkie, by nie zraniæ psz-
czo³y. Wa¿ny jest równie¿
szczelny dach.

3. Z³otooki
Idealny domek to

skrzynka wype³niona sia-
nem czy s³om¹,
z nieprzeciekaj¹cym da-
chem, z mo¿liwoœci¹ za-
wieszenia.

zowane warsztaty dla grup minimum 10-osobowych z budowy
domków dla owadów. Zapisy pod numeem 75 617 14 42 lub
mailem - izerskalaka@swieradowzdroj.pl

Zapraszamy 6 paŸdziernika na wernisa¿ w „Izerskiej £¹ce”!
Tego dnia o godzinie 1900 otworzymy wystawê wybranych
zdjêæ zg³oszonych do konkursu fotograficznego „Pszczo³a
w moim ogrodzie”.

O godz. 1930 podamy oficjalne wyniki konkursu „Zbuduj
dom dla s¹siada – owada” i rozdamy nagrody, zaœ o 2000

wernisa¿ zakoñczy pokaz filmu „£owcy miodu”. To pó³tora-
godzinny dokument ukazuj¹cy ¿ycie pszczó³ i przedstawia-
j¹cy niebezpieczeñstwa, jakie gro¿¹ ludzkiej cywilizacji z po-
wodu masowego giniêcia rodzin pszczelich.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych,
zw³aszcza pszczelarzy i osoby bior¹ce udzia³ w tych dwóch
konkursach! Wstêp, oczywiœcie, wolny.

  WERNISA¯ I POKAZ  WERNISA¯ I POKAZ  WERNISA¯ I POKAZ  WERNISA¯ I POKAZ  WERNISA¯ I POKAZ
  „£OWCÓW MIODU”  „£OWCÓW MIODU”  „£OWCÓW MIODU”  „£OWCÓW MIODU”  „£OWCÓW MIODU”

 W lipcu i sierpniu „Izersk¹ £¹kê” odwiedzi³o prawie 3.000
osób. Poza standardow¹ prezentacj¹ zintensyfikowaliœmy se-
anse filmowe i bardzo cieszymy siê z pozytywnego odbioru
tego pomys³u. Frekwencja to najlepszy wyznacznik, a w czasie
wakacji filmy obejrza³o 600 osób (rekordy popularnoœci pobi³
seans „Zapl¹tanych”, na który przyby³o 80 osób). Seanse by³y
urozmaiceniem dla dzieci z pó³kolonii organizowanych w Œwie-
radowie, Czerniawie czy Olszynie.

Poza seansami zorganizowaliœmy nocne obserwacje i wy-
k³ady Paw³a Ziemnickiego, spotkanie z mantrami oraz warszta-
ty zielarskie z Cedrowymi Wzgórzami. Zale¿y nam na aktywi-
zowaniu mieszkañców. Staramy siê budowaæ ofertê, z której
bêd¹ mogli Pañstwo korzystaæ, i mamy nadziejê, ¿e bêdzie wy-
chodzi³o nam to coraz lepiej!

¯yczymy wszystkim dzieciom pomyœlnoœci w nowym roku
szkolnym 2017/2018.

UDANE WUDANE WUDANE WUDANE WUDANE WAKACJEAKACJEAKACJEAKACJEAKACJEUwaga! W dniach 19-
23 wrzeœnia bêd¹ organi-

To zwyciêski domek ubieg³orocznego konkursu wskazany
przez publicznoœæ. Wykona³a go Jagoda Reszko.



Czarci M³yn, ul. Lwówecka 5

Gospodarz obiektu
Kinga Miakienko

Otwarty od œrody do soboty
w godz. 900-1600

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

(po wczeœniejszej rezerwacji)
tel. 75 78 45 325
czarcimlyn@swieradowzdroj.pl
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Podczas wakacji nasz m³yn odwiedzi³o: 5139 mieszkañ-
ców Œwieradowa-Zdroju i okolic, turystów z ca³ej Polski,
ale równie¿ z Czech, Niemiec, Francji, Belgii, Stanów Zjed-
noczonych, Wielkiej Brytanii, Kanady, a nawet z Szanghaju
w Chinach! Wszystkich gor¹co pozdrawiamy i ¿yczymy uda-
nych wypieków!

Pewnego lipcowego popo³udnia odwiedzili mnie rów-
nie¿ Pañstwo Teresa i Zdzis³aw Wysoccy i jak¿e wyj¹tkowa
by³a to wizyta! Dobre parê lat temu, kiedy uczêszcza³am jesz-

GOŒCIE M£GOŒCIE M£GOŒCIE M£GOŒCIE M£GOŒCIE M£YNAYNAYNAYNAYNA

Dowiedz siê wiêcej
i polub nas

na Facebooku
CzarciMlynSwieradow

ZAPRASZAMY!

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!

cze do naszego gimnazjum,
pani Teresa zgodzi³a siê na wy-
wiad ze mn¹ do szkolnego pro-
jektu „¯ycie Polaków podczas
II Wojny Œwiatowej”. Od tam-
tej pory nie mia³yœmy okazji,
aby siê spotkaæ, tym bardziej
by³a to dla mnie ogromna nie-
spodzianka i przyjemnoœæ
oprowadzaæ Pañstwa Wysoc-
kich po Czarcim M³ynie oraz
poczêstowaæ upieczonym prze-
ze mnie chlebem. Oby wiêcej
takich spotkañ!

M£YNARCE SIÊ UPIEK£O!
Jawor to urocze miasto na Dolnym Œl¹sku, które pachnie

chlebem. Nic wiêc dziwnego, ¿e od d³u¿szego czasu bardzo
chcia³am je odwiedziæ. Podczas dorocznego Œwiêta Chleba
i Piernika mia³am okazjê uczestniczyæ w II Dolnoœl¹skim
Pieczeniu Chleba. Przyznam, ¿e by³o to dla mnie nowe do-
œwiadczenie i nie lada wyzwanie, bo choæ na co dzieñ wypie-
kam chleb w Czarcim M³ynie, jestem pocz¹tkuj¹c¹ piekark¹,
która ci¹gle siê uczy. Niemniej jednak, wyzwanie podjê³am,
zapakowa³am czarnuszkê, otrêby, suszony czosnek i wyru-
szy³am na wspólne pieczenie do Jawora.

Na miejscu przywita³a nas s³oneczna pogoda i przyjemny
gwar jaworskiego rynku. Swojskie wyroby, podp³omyki z pie-
ca opalanego drewnem, rêkodzie³o i wreszcie… d³ugi blat do
wyrabiania ciasta na ¿ywo. Do³¹czy³am do reszty piekarzy
i samorz¹dowców, którzy równie¿ przyjechali na wspólne pie-
czenie.

Chleb zrobi³am standardowy – taki, jak w m³ynie. Pszenno-
¿ytni, z ziarnami i otrêbami, posypany czarnuszk¹ oraz suszo-
nym czosnkiem. Po skosztowaniu chleba przez komisjê og³o-
szono wyniki. Nagrody by³y dwie: dla samorz¹dowca i piekar-
ni. Tê pierwsz¹ odebra³a zastêpca burmistrza Polkowic Pani
Renata Dembek, a druga zosta³a przyznana w³aœnie mnie –
m³ynarce z Czarciego M³yna.

Bardzo dziêkujê w³adzom miasta Jawora za zaproszenie na
to wyj¹tkowe œwiêto i - mam nadziejê - do zobaczenia za rok!

PS. Gratulujemy w imieniu redakcji „Notatnika Œwieradowskiego,
bo i jest czego, wszak debiut by³ wielokrotny: miasta Œwieradowa, Czar-
ciego M³yna i Kingi osobiœcie. I wszystkie równie udane.

Wiêcej takich sukcesów w przysz³oœci!

Obok - na nagrodê trzeba by³o sobie zapracowaæ, ale trud siê
op³aci³;  na zdjêciu z lewej poni¿ej moment, gdy Kinga odbiera
laur zwyciêstwa, który jest niezniszczalny, gdy¿ jest to „wy-
piek” z... piaskowca (fot. powy¿ej).



Piêkna pora¿ka
W I rundzie Pucharu Polski

graj¹cy na w³asnym boisku TKKF
Kwisa Œwieradów przegra³ 1:2
z KGS Gryf Gryfów Œl¹ski i po¿e-
gna³ siê z tymi rozgrywkami.

Kwisa zagra³a bardzo dobre spo-
tkanie; przez  90 minut nie brakowa-
³o emocji, a gra obu zespo³ów by³a
bardzo wyrównana. Od pierwszego
gwizdka gryfowianie próbowali sfor-
sowaæ dobrze ustawion¹ formacjê
defensywn¹ naszego zespo³u, za-
równo z lewej jak i z prawej strony.

Pierwsza (i ostatnia) runda Pucharu Polski.

Honor i zaszczytHonor i zaszczytHonor i zaszczytHonor i zaszczytHonor i zaszczyt

Szanowni Pañstwo, mi³o nam
poinformowaæ, ¿e 27 sierpnia
Edward Chowañski zosta³ od-
znaczony Srebrn¹ Odznak¹ Ho-
norow¹ Polskiego Zwi¹zku Pi³ki
No¿nej za zas³ugi dla sportu
i wieloletni¹ dzia³alnoœæ sportow¹
na rzecz spo³ecznoœci i klubu.
W imieniu Prezesa PZPN Zbi-
gniewa Boñka odznaczenie wrê-
czy³ Andrzej Padewski, Prezes
Zarz¹du Dolnoœl¹skiego Zwi¹zku

Kwisa w zamian kontratakowa³a, za-
brak³o jednak ostatniego podania
i skutecznego wykoñczenia.

W 33. minucie pi³karze Gryfa
wykonywali rzut ro¿ny, pi³kê ideal-
nie dorzuci³ z rogu Schonung i Wie-
dro celnie przymierzy³ g³ow¹, otwie-
raj¹c wynik meczu. Gryf jednak d³u-
go nie cieszy³ siê z prowadzenia; do-
brze przeprowadzona kontra Kwisy,
pi³kê otrzyma³ Rojek i doprowadzi³
do remisu, kieruj¹c futbolówkê w
prawy górny róg bramki.

W drugiej po³owie oba zespo³y
na zmianê mia³y lepsze okresy gry,
cios za cios, akcja za akcjê.  Kwisa
czeka³a na b³êdy pi³karzy Gryfa, d³u-
go utrzymywaliœmy siê przy pi³ce,
rozci¹galiœmy grê na skrzyd³a raz do
Drzyma³y na lew¹ stronê, raz do ̄ ar-
kowskiego na praw¹ stronê i do
œrodka do Ostrejki. Pod polem kar-
nym Gryfa naprawdê du¿o siê dzia-
³o. ale tak jak w 1. po³owie zabrak³o
wykoñczenia.

O wszystkim zdecydowa³ ro¿ny
dla Gryfa bity przez Schonunga - do
jego pi³ki najwy¿ej wyskoczy³ Kho-
dzamkulov i wykorzystuj¹c, swój
wzrost strzeli³ z g³ówki drugiego gola
dla Gryfa.

Nasi pod koniec mieli jeszcze
jedn¹ okazjê, by wyrównaæ, ale pi³ki
meczowej nie wykorzysta³ Ostrejko,
który minimalnie chybi³ obok prawe-
go s³upka.

TKKF zagra³ w sk³adzie: Czajna,
Pelc, Caba³a, Paluch, ¯arkowski,
Drzyma³a, Rojek, Ostrejko, ¯arkow-
ski, Szatkowski, Nikitin. £awka re-
zerwowych: Matuszak, Stachnik,
Piliñski, Mackiewicz, Gromadowski,
Ozga.

  Bogdan Piliñski

Poza meczem w Pucharze Pol-
ski TKKF rozegra³ kilka sparin-
gów przed rozpoczêciem nowego
sezonu ligowego, przegrywaj¹c 1:7
z £u¿ycami Lubañ i 0:2 ze Stell¹
Lubomierz, a wygrywaj¹c 4:2 z
Woskarem Szklarska Porêba i 6:1
z Pogoni¹ Wleñ.14

Pi³ka nadmorska

W takim oœrodku mieszkali nasi m³odzi pi³karze. U do³u - jedna z atrakcji
w dziwnowskim parku Miniatur i Kolejek. Obok - zajêcia na boisku.

W dniach 21-28
sierpnia grupa 15
m³odych pi³karzy
(¿aków i m³odzików)
w wieku 8-14 lat
(w tym dwoje pod-
opiecznych Oœrodka
Opiekuñczo-Wycho-
wawczego w Czernia-
wie) przebywa³a na
zgrupowaniu nad mo-
rzem - w Oœrodku
Miêdzycechowym
w Miêdzywodziu, do-
k¹d wyjecha³a z ju-
niorami m³odszymi
i trampkarzami KKS
Jelenia Góra (w su-
mie by³o 52 pi³karzy).

Pobytowi towarzyszy³a ³adna
pogoda, tak ¿e nie by³o ¿adnego pre-
tekstu do wymigania siê z zajêæ tre-
ningowych prowadzonych na odda-
lonym o ponad 2 km boisku tamtej-
szego klubu (na piechotê).

Na boisku przeprowadzono te-

sty sprawnoœciowe zgodnie z wy-
tycznymi PZPN, a w trakcie trenin-
gu œwieradowianie rozegrali z jele-
niogórsk¹ m³odzie¿¹ trzy sparingi
(ka¿dy 2 razy po 30 minut), z bilan-
sem dwóch pora¿ek i jednym zwy-
ciêstwem.

A ¿e nie sam¹ pi³k¹ m³odzie¿ ¿yje,
w programie mia³a te¿ zajêcia pla¿o-
we: codzienne æwiczenia rozrucho-
we, rozgrzewki i gimnastyka, no
i oczywiœcie k¹piele w morzu i me-
cze siatkówki.

Dla urozmaicenia pobytu dzie-
ciom zorganizowano wycieczkê do
Parku Miniatur i Kolejek w Dziwno-
wie.

Wyjazd op³acali g³ównie rodzi-
ce, ale pomocn¹ d³oñ wyci¹gnêli te¿
sponsorzy lokalni, przede wszyst-
kim Nadleœnictwo Œwieradów, a po-
nadto Wies³aw Buczyñski, Walde-

mar Krygier, Krzysztof Piotrowiak,
Micha³ Rutkowski oraz radna Kry-
styna Liber - wszystkim im organi-
zatorzy sk³adaj¹ gor¹ce podziêkowa-
nia.  (aka)

Pi³ki No¿nej w obecnoœci Doroty
Marek - sekretarza TKKF Ogni-
sko Kwisa.

Panu Edwardowi sk³adamy
gor¹ce podziêkowania za pracê i
serce, gratulujemy odznaczenia
i liczymy, ¿e w dalszym ci¹gu
bêdzie wspiera³ wszystkie dzia-
³ania na rzecz sportu w Œwiera-
dowie-Zdroju.

Uroczystoœæ odby³a siê przed
meczem naszej dru¿yny z Pia-

stem Zawidów - oba zespo³y
otrzyma³y tak¿e pami¹tkowe me-
daliony.

Na zdjêciu u góry stoj¹ od le-
wej: Edward Chowañski, Dorota
Marek i Andrzej Padewski.

U do³u: Œwiadkami uroczysto-
œci przed  meczem inauguruj¹-
cym rundê jesienn¹ byli pi³karze
TKKF Kwisa i Piasta Zawidów.

Fot. Tomasz Chmielowiec.

Dokoñczenie na str. 15  
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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)

Zespó³ Interdyscyplinarny w Œwieradowie-Zdroju zaprasza na za-
jêcia dla grupy osób doznaj¹cych przemocy w rodzinie.

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

Zajêcia bêd¹ prowadzone w dawnym budynku Urzêdu Miasta przy
ul. Pi³sudskiego 15, I piêtro, pokoje nr 1 i 2, w godzinach 1800-2000.
Najbli¿sze spotkanie odbêdzie siê 21 wrzeœnia, kolejne zaœ 1221 wrzeœnia, kolejne zaœ 1221 wrzeœnia, kolejne zaœ 1221 wrzeœnia, kolejne zaœ 1221 wrzeœnia, kolejne zaœ 12
i 26 paŸdziernika. Serdecznie zapraszamy!i 26 paŸdziernika. Serdecznie zapraszamy!i 26 paŸdziernika. Serdecznie zapraszamy!i 26 paŸdziernika. Serdecznie zapraszamy!i 26 paŸdziernika. Serdecznie zapraszamy!

Stop przemocy!

Uwa¿aj na FOREX

Bezp³atnych porad w zakresie ochrony interesów
konsumentów mo¿na uzyskaæ u Powiatowego Rzecz-
nika Konsumentów - Agnieszki Cichoñ. Przyjêcia in-
teresantów odbywaj¹ siê w poniedzia³ki, œrody i czwart-
ki w godz. 730–1530, we wtorki w godz. 730–1700 oraz
w pi¹tki w godz. 730–1400 - Starostwo Powiatowe Lu-
bañ, ul. Mickiewicza 2, pok. 38 (I p.).

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

konsumenci@powiatluban.pl

Du¿e pieni¹dze bez
wychodzenia z domu.
£atwy i szybki zysk.
Zarabiaj w wolnym cza-
sie – tak reklamowane
s¹ instrumenty finan-
sowe rynku Forex.
UOKiK, UKNF i Rzecz-
nik Finansowy prze-
strzegaj¹ przed inwe-
stowaniem w produkty
o wysokim ryzyku fi-
nansowym.

Portale, które ofe-
ruj¹ instrumenty finansowe rynku Forex (ang. foreign exchan-
ge), kusz¹ mo¿liwoœci¹ szybkiego i ³atwego zarobku. Swoj¹
dzia³alnoœæ reklamuj¹ czêsto jako pewnego rodzaju akademie
sukcesu. Prezentuj¹ zdjêcia oraz historie ludzi, którzy jakoby
znacznie siê wzbogacili dziêki prezentowanym metodom szyb-
kiego zarabiania pieniêdzy. Do powierzenia pieniêdzy maj¹ za-
chêcaæ te¿ entuzjastyczne komentarze rzekomych u¿ytkowni-
ków oraz has³a obiecuj¹ce szybki i ³atwy zysk przy minimal-
nym nak³adzie pracy, bez wychodzenia z domu. W rzeczywi-
stoœci korzystanie z tych produktów nie jest inwestowaniem,
przypomina „zak³adanie siê” o zmianê wartoœci, na przyk³ad
walut, akcji - w okreœlonym, zazwyczaj bardzo krótkim czasie.

UOKiK monitoruje dzia³ania przedsiêbiorców interneto-
wych oferuj¹cych zarobek na Foreksie, analizuje ich reklamy
i oferty kierowane do konsumentów oraz nap³ywaj¹ce skargi.
W zwi¹zku z tym prezes UOKiK rozpocz¹³ 3 postêpowania

wyjaœniaj¹ce, w których sprawdza sposób, w jaki firmy te in-
formuj¹ o oferowanych us³ugach oraz ryzykach zwi¹zanych
z powierzaniem pieniêdzy.

Instrumenty finansowe rynku Forex mog¹ z pozoru wygl¹-
daæ jak inwestycje kapita³u. Konsumenci zachêceni reklamami
szybkiego zysku, zapewnieniami doradców na temat korzyœci
i zysków oraz profesjonalnym s³ownictwem i terminologi¹, trac¹
pieni¹dze bez praktycznie ¿adnej mo¿liwoœci ich odzyskania.
Co gorsze, nie maj¹ ¿adnej œwiadomoœci tego, ¿e dla konsu-
mentów Forex to nie inwestowanie. Prezes UOKiK ostrzega -
zanim skorzystasz, zapoznaj siê z ryzykiem powa¿nych strat
finansowych.

W wielu wypadkach przedsiêbiorcy oferuj¹cy transakcje
na rynku Forex nie maj¹ siedziby ani nawet oddzia³u w Polsce.
W praktyce oznacza to, ¿e choæ sama strona internetowa pro-
wadzona jest w jêzyku polskim, to przysz³e dochodzenie rosz-
czeñ, m.in. w przypadku odmowy wyp³aty zysku lub zwrotu

wp³aconych œrodków, mo¿e byæ trudne lub wrêcz niemo¿liwe.
Ka¿dy konsument ma mo¿liwoœæ sprawdzenia, czy przedsiê-
biorca oferuje swoje us³ugi na terytorium Polski legalnie –
mo¿na siê w tym celu pos³u¿yæ wyszukiwark¹ podmiotów do-
stêpn¹ na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego
pod adresem knf.gov.pl/szukaj_podmioty.jsp

Niezale¿nie od tego nale¿y równie¿ zweryfikowaæ, czy
przedsiêbiorca nie zosta³ wpisany na listê ostrze¿eñ publicz-
nych Komisji Nadzoru Finansowego - knf.gov.pl/o_nas/ostrze-
zenia_publiczne/lista_ostrzezenia.html

Nale¿y równie¿ zachowaæ czujnoœæ podczas rozmów tele-
fonicznych z pracownikami firm inwestycyjnych, którzy na-
k³aniaj¹ do zawarcia umowy o œwiadczenie us³ug maklerskich
oraz dokonania wp³aty œrodków pieniê¿nych. UOKiK ostrze-
ga przed przed inwestowaniem w ryzykowane produkty finan-
sowe oraz powierzaniem pieniêdzy i danych osobowych ad-
ministratorom serwisów dzia³aj¹cych na rynku Forex.

(Ÿród³o UOKiK)

Natomiast w inauguracyjnym meczu rundy jesiennej prze-
graliœmy na w³asnym boisku 2:4 z Piastem Zawidów, zaœ
w drugiej kolejce pokonaliœmy Czarnych Lwówek Œl. 3:1.

Juniorzy m³odsi na starcie swej ligi „poszli w œlady” se-
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Piêkna pora¿ka

Sybirackie dzieje
Zbli¿a siê 17 wrzeœnia - Dzieñ Sybiraka. Tradycyjnie spo-

tykamy siê w koœciele o godzinie 1200 na uroczystej mszy œw.
ze sztandarami, m³odzie¿¹ i goœæmi. Bêdziemy siê modliæ za
tych, którzy nie doczekali siê dzisiejszego œwiêta, i za tych,
którzy znaleŸli si³y, aby wzi¹æ udzia³ w uroczystoœci. Nasze
myœli wróc¹ do krajobrazu tajgi, stepu, mroŸnej zimy, g³odu,
podró¿y bydlêcymi wagonami, do pracy ponad si³y. Na wielu
twarzach pojawi siê zaduma, a w oczach ³zy. Przemkn¹ obra-
zy, gdy wróciliœmy do ojczyzny. Dziêkowaliœmy Bogu, ¿e nas
ocali³ od zag³ady, bo wielu z naszych rodzin pozosta³o na tej
nieludzkiej ziemi. Wrócili, bo chcieli, aby ich dzieci wycho-
wywa³y siê w Polsce. Pod pami¹tkow¹ tablic¹ z³o¿ymy wi¹-
zanki kwiatów i zapalimy znicze.

Potem udamy siê do kawiarni BOHEMA w Domu Zdrojo-
wym, gdzie nast¹pi uroczyste spotkanie pokoleñ: Sybiracy,
w³adze Œwieradowa i Mirska, przedstawiciele Oddzia³u Zwi¹z-
ku Sybiraków z Jeleniej Góry, m³odzie¿ gimnazjalna z 2004 r. -
ju¿ doros³a - oraz zaproszeni goœcie i m³odzie¿ szkolna. Tu
nast¹pi prezentacja ksi¹¿ki „Sybirackie dzieje”.

W czasie ubieg³orocznych wakacji powsta³ projekt spisa-
nia wspomnieñ zes³añców na Syberiê oraz w³¹czenia do wyda-
nia ksi¹¿ki prac konkursowych o tematyce sybirackiej napisa-
nych w 2004 r. przez gimnazjalistów, pod kierunkiem Danuty

„Kto nie szanuje i nie ceni swojej przesz³oœci nie jest godzien szacunku  teraŸniejszoœci
i nie ma prawa do przysz³oœci” - Józef Pi³sudski

Bartosiewicz, nauczycielki hi-
storii. Projekt powiód³ siê
dziêki zaanga¿owaniu burmi-
strza Rolanda Marciniaka
i radnych, z  przewodnicz¹c¹
Wiolett¹ Urbañczyk na czele.
Gmina sfinansowa³a koszt
wydania, a wspó³pracê z re-
dakcj¹ ADREM (czyli „Do
Rzeczy”) prowadzi³a Dorota
Marek - kierownik Referat
Promocji Gminy, Turystyki,
Kultury i Sportu.

Wszystkim staraniom
przyœwieca³a myœl, aby ocaliæ od zapomnienia historie ludzi
naszego Ko³a Zwi¹zku Sybiraków, naszej spo³ecznoœci, która
odchodzi z kart historii miasta. Zawarta w ksi¹¿ce wiedza i do-
œwiadczenie ma uczyæ patriotyzmu, szacunku do rodziców,
dziadków, zachêcaæ do spisywania dziejów rodziny, zbierania
pami¹tek, dokumentów, zdjêæ, tworzenia albumów, drzew ge-
nealogicznych itp. Niech wspomnienia siê tocz¹.

Eugenia Kudera
Prezes ko³a Zwi¹zku Sybiraków

niorów,   przegrywaj¹c 2:3 z Czarnymi Lwówek Œl¹ski,
a potem kontynuowali z³¹ passê: w drugiej ponieœli klêskê
0:6 z £u¿ycami Lubañ, w trzeciej zaœ przegrali 1:2 ze Spart¹
Zebrzydowa.

M³odzicy w pierwszej kolejce mieli siê spotkaæ z zespo-
³em AP Gryfów Œl., ale mecz zosta³ prze³o¿ony bez podania
terminu. W inauguracyjnym meczu przegrali z UKS-ZSOIZ
Gryfów 2:4, by w kolejnym odnieœæ zwyciêstwo 2:1 z LZS
Pisarzowice. (aka)
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dzeñstwo biegaj¹ za nami, aby nauczyæ
nas jazdy na dwóch ko³ach. Z czasem od-
czepiaj¹ boczne kó³ka i ju¿ sami mo¿emy
pokonywaæ pierwsze kilometry rowero-
wych wycieczek. Ot, ca³a sztuka. Siadamy
na bicykl i jedziemy przed siebie. Na tym
mo¿na by zakoñczyæ, prawda? Ano, w³a-
œnie nieprawda! Teraz dopiero zaczyna siê
ta ca³a „jazda”!

Dobrze poznaæ miejsce, w którym siê
¿yje, by maj¹c dobry punkt odniesienia
dojrzalej poznawaæ otaczaj¹cy nas œwiat.
Przysz³o nam mieszkaæ w miejscu wyj¹t-
kowym pod wzglêdem przyrodniczym,

Szeroka gama zainteresowañ i umie-
jêtnoœci instruktorów  zapewni³y ogrom-
ny wachlarz æwiczeñ z ró¿nych dyscyplin
sportu, które pozwoli³y na wszechstronn¹
pracê w atrakcyjny sposób. Zajêcia by³y
niezwykle urozmaicone i innowacyjne,
oparte na indywidualnym podejœciu do
ka¿dego z dzieci co pozwoli³o nam m.in.
przyci¹gn¹æ Polskie Radio Wroc³aw oraz
telewizjê regionaln¹ TVP3 Wroc³aw,
w której mo¿emy obejrzeæ reporta¿ z przed-
ostatnich zajêæ (http://wroclaw.tvp.pl/
33719161/24082017-1830).

Tradycyjnie podczas ostatniego tre-
ningu wprowadziliœmy element rywaliza-
cji - przeprowadziliœmy wewnêtrzne zawo-
dy na odcinku trasy rowerowej singletrack
Zajêcznik (2,8 km).  Zawodnicy pokazali
charakter i walczyli do koñca z ca³ych si³.
Na mecie najszybszy okaza³ siê Dawid Jur-
czak z czasem 11 minut i 1 sekundy.

Dziêkujemy Panu Burmistrzowi Mia-
sta Œwieradów Rolandowi Marcianiakowi
- za sfinansowanie Wakacyjnej Szkó³ki Ro-
werowej z bud¿etu miasta, oraz firmie
Ski&Sun - za mo¿liwoœæ przejazdu kolej¹
gondolow¹ w promocyjnej cenie.

30 sierpnia szczêœliwie dojechaliœmy
do mety. Wszystkim uczestnikom serdecz-
nie gratulujemy! Dziêkujemy za wspólnie
spêdzony czas i masê piêknych wspo-
mnieñ. To by³a przyjemnoœæ móc przeka-
zaæ Wam nasze doœwiadczenie, które
mamy nadziejê w niedalekiej przysz³oœci
zaowocuj¹ w sukcesy sportowe.

Fotorelacjê z naszych zajêæ znajd¹
Pañstwo na fanpage firmy Lech Sport na
Facebooku: www.facebook.com/lechsport
lub pod hashtagiem #WakacyjnaSzkó³ka-
Rowerowa. Nie ¿egnamy siê, tylko mówi-
my „do zobaczenia!“

Bartosz Kijewski,
£ukasz Lech, Pawe³ Lech,

Kamil Marchañski, Adrian ¯arkowski

Wspinaczka rowerowa wymaga
g³ównie si³y, a zjazd - umiejêtnoœci.

wa³a doœwiadczona i wykwalifikowana ka-
dra instruktorów kolarstwa górskiego,
którzy w profesjonalny sposób przekazy-
wali swoj¹ wiedzê oraz dzielili siê doœwiad-
czeniami na temat podstawowych umie-
jêtnoœci: serwisu, techniki jazdy w tere-
nie, jak i pierwszej pomocy przedmedycz-
nej – po prostu, „zdradzali” smak kolar-
stwa. Projekt w 100 proc. by³ sfinanso-
wany ze œrodków Gminy Miejskiej Œwie-
radów-Zdrój, przez co uczestnictwo by³o
bezp³atne.

kulturowym, krajobrazowym... Mo¿na by
d³ugo wymieniaæ, choæ czêsto sami tego
nie doceniamy. Najlepszym narzêdziem do
odkrywania naszej okolicy jest rower, po-
zwalaj¹cy przebyæ znacznie wiêksze odle-
g³oœci ni¿ wêdruj¹c piechot¹, a jednocze-
œnie wejœæ w znacznie g³êbsz¹ interakcjê z
otoczeniem ni¿ jad¹c samochodem. Taki
te¿ by³ plan, aby wiedzê zdobyt¹ w zakre-
sie techniki jazdy wykorzystaæ w terenie.
Tego w³aœnie staraliœmy siê nauczyæ

trasy ju¿ ¿adna przeszkoda
im niestraszna!

Reasumuj¹c, ka¿da z
tych nowo poznanych
umiejêtnoœci przek³ada siê
na du¿o wiêksze bezpie-
czeñstwo, no i oczywiœcie
na wiêksz¹ frajdê z jazdy!
Rodzice - Wasze pociechy
ju¿ to wiedz¹. A Wy? No,
w³aœnie... Mo¿ecie teraz po-
prosiæ ich o lekcje nauki
jazdy!

Gdzie to myœmy z rowerami nie byli - od gór (z lewej) do wód (z prawej).

Jak tu w kilku prostych s³owach
powiedzieæ o tym, ¿e jest w dechê!

Na szlaku trzeba byæ przygotowanym na ró¿ne sytuacje - mog¹ to byæ problemy zdrowotne (z lewej), jak i techniczne (z prawej).

w Wakacyjnej Szkó³ce Rowerowej.
Absolwenci WSR wiedz¹, ¿e pokonu-

j¹c sekcje techniczne musz¹ przyj¹æ od-
powiedni¹ pozycjê, która zapewni im za-
równo równowagê, jak i bezpieczeñstwo.
Kontroluj¹ górala podczas wejœcia w za-
krêt poprzez pochylenie i doci¹¿enie
z wykorzystaniem si³y odœrodkowej. Po-
trafi¹ wykorzystaæ umiejêtnoœæ pompowa-
nia, aby nabieraæ prêdkoœci bez peda³o-
wania. Strome zjazdy nie stanowi¹ ju¿ pro-
blemu, bo nauczyli siê odpowiedniego
hamowania. Dziêki umiejêtnoœci czytania

Byliœmy w ró¿nych miejscach. By³y
miejsca znane i lubiane, jak Izera ze schro-
niskiem „Chatka Górzystów” czy Jezioro
Z³otnickie, ale mieliœmy okazjê zapuszczaæ
siê tak¿e na zapomniane œcie¿ki, na któ-
rych wszyscy uczestnicy byli pierwszy raz.
Zdobyliœmy najwa¿niejsze szczyty wokó³
Œwieradowa: Stóg Izerski, Sêpi¹ Górê,
Czerniawsk¹ Kopê. Niejednokrotnie po
takiej wyprawie, mimo widocznego zmê-
czenia, goœci³ uœmiech na twarzy, co by³o
najlepszym dowodem na to, ¿e wypad by³
udany.
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- Kontynuacja WSR z 2016 roku oka-
za³a siê strza³em w dziesi¹tkê – przyznaje
burmistrz Roland Marciniak w wywiadzie
dla TVP3 Wroc³aw. Ten sezon pod wzglê-
dem frekwencji zdecydowanie przewa¿a³
nad poprzednim - z 50 na 70 proc. Jest to
œwietny wynik, zwa¿ywszy na sezon urlo-
powy, i bardzo dobry prognostyk na przy-
sz³oœæ.

Na rowerze potrafi jeŸdziæ ka¿dy? Od
najm³odszych lat rodzice lub starsze ro-


