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

izerskalaka@
swieradowzdroj.pl
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CZARCI M£YN
Kinga Miakienko

tel. 75 78 45 325
czarcimlyn@

swieradowzdroj.pl

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,

Punkty kolporta¿u
NOTATNIKA ŒWIERADOWSKIEGO
ŒWIERADÓW - sklep EKO (ul. Sienkiewicza), sklep odzie¿owy A&J

(róg ul. Zdrojowej i Piastowskiej), sklep AGD (ul. Piastowska), hur-
townia papierosów (ul. Piastowska), sklep spo¿ywczy (róg. ul. Zdro-
jowej i Sienkiewicza), Biura Turystyczne: LEOPOLD oraz J&G ¯Y£KIE-
WICZ (oba na ul. Zdrojowej), kiosk gazetowy (ul. Zdrojowa), pijalnia
wody mineralnej (Dom Zdrojowy), sklep LEWIATAN (ul. Górska), sta-
cja paliw ORLEN (ul. 11 Listopada), sklep papierniczy KLEKS (ul. Sien-
kiewicza), sklep przy ul. Chopina, „BIEDRONKA” (ul. 11 Listopada),
Miejska Biblioteka Publiczna IZERKA (ul. M. Sk³odowskiej-Curie),
autobus komunikacji miejskiej.

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

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

Od 1 listopada 2017 r. do 31 paŸdziernika  br. na mocy uchwa³y Rady Miasta Œwieradów-Zdrój nr XLIX/252/
2017 z 27 wrzeœnia ub. roku ceny wody i œcieków oraz wysokoœæ op³aty abonamentowej pozosta³y bez
zmian i wynosz¹: woda 4,37 z³/m3, œcieki - 4,92 z³/m3, sta³a op³ata abonamentowa - 4,94 z³ za miesi¹c.

Natomiast na podstawie uchwa³y RM nr LII/270/2017 z 20 grudnia ub. roku gmina nie bêdzie pobieraæ op³at za
wykonanie przy³¹czy do urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych.

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

Utylizacja pad³ych zwierz¹t
z terenu miasta (sarny, lisy, ³anie, jele-
nie itp.).
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URZ¥D MIASTA

II PIÊTRO
Referat Ochrony Œrodowiska, Gospodarki Od-
padami - kierownik – Izabela Jurczak, ochrona
œrodowiska - Kamila Jednorowska-Mêcina,
odpady komunalne - Marcin Roso³ek: 75 78-
16-343 - pok. 21a, gospodarka mieszkaniowa -
W³adys³aw RzeŸnik: 75 78-16-324 - pok. 21b,
inwestycje - Anna Mazurek, Zamówienia pu-
bliczne – Monika Sautycz: 75 78-16-471 - pok.
21c, drogownictwo - Wojciech Cielecki, inwe-
stycje i komunikacja miejska - Mariusz Pysz,
inwestycje - Monika Hajny-Daszko: 75 78-16-
970 - pok. 21d. Referat Organizacyjny, Gospo-
darki Miejskiej i Inwestycji - kierownik, sekre-
tarz – Eugeniusz Grabas: 75 78-17-071 - pok.
22; Referat Promocji Gminy, Turystyki, Kultury i
Sportu - kierownik  – Dorota Marek:  75 71-36-
482 - pok. 23; informatyk - Tomasz Chmielo-
wiec: 75 71-36-483, fax 75 78-16-221, pro-
mocja gminy, kreowanie wydarzeñ kulturalnych
- Diana S³upska: 75 71-36-482 - pok. 24b.
Oœwiata – Jolanta Bobak: 75 78-17-668. Za-
gospodarowanie przestrzenne – Rafa³ May: 75
78-17-297 - pok. 24c.

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

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

III PIÊTRO
Biuro Rady Miasta, Referat Aadministracyjny -
kierownik – Diana Timoftiewicz-¯ak: 75 78-
17-666 - pok. nr 32.

I PIÊTRO
Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej - pok. nr
10, 11 i 12. Sekretariat: 75 78-16-321, kierow-
nik – Agnieszka Moroz: 75 78-16-230.  - pok.
14. Radca prawny - pok. 15.

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, op³a-
ty za œmieci, windykacja nale¿noœci – Joanna
Leszczyñska, czynsze, op³ata za wodê i œcieki –
Jowita Worotnicka: 75 78-16-659 - pok. 1b;
podatki i op³aty lokalne - Anna Leœniak,wymiar
podatku od nieruchomoœci - Katarzyna Matel-
ska - 75 78-16-452 - pok. 1c; ksiêgowoœæ bu-
d¿etowa - Katarzyna Duda, Ewelina Ostrow-
ska-May, ksiêgowoœæ oœwiaty –  Magdalena
Buczko, Marta Rejman-Sergiejczuk: 75 78-16-
896 - pok. 2. Urz¹d Stanu Cywilnego, dzia³al-
noœæ gospodarcza - zastêpca kierownika - Jo-
anna Szczekulska: 75 78-16-344; meldunki
i dowody osobiste, zezwolenia na sprzeda¿ na-
pojów alkoholowych – Halina Stettner: 75 78-
16-929 - pok. 1f (obok sekretariatu).
Kadry - Ma³gorzata Milichiewicz - 75 78-17-
092 - pok. 3.

OŒWIATA I KULTURA

ul. 11 Listopada 35

Masz sprawê do radnego? Zadzwoñ, napisz!
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
RADNI RADY
POWIATU LUBAÑSKIEGO
Iwona Korzeniowska-Wojsa
tel. 605 223 540, florizet@wp.pl
Zbigniew Maroñ, tel. 603 080 913,
z.maron@onet.pl

W ostatnim czasie sta³em siê celem bez-
pardonowego ataku. Punktem zapalnym sta-
³a siê aleja drzew przy ul. D³ugiej, któr¹ rze-
komo chcia³em wpisaæ za plecami mieszkañ-
ców do rejestru zabytków i w wyniku czego
droga mia³a staæ siê jednokierunkowa. To
nieprawda. Ca³e moje zainteresowanie tema-
tem wynika³o z chêci doradzenia, zwrócenia
uwagi na zagro¿enia (czy fajnie mieæ szerok¹
drogê wojewódzk¹ pod sam¹ œcian¹?), znala-
z³em nawet eksperta od alei drzew, który
móg³by pomóc rozwi¹zaæ problem. Teraz to
ju¿ nieistotne... Niestety, ziarno k³amstwa,
¿e radny Kijewski coœ tam miesza z konser-
watorem zabytków utrudniaj¹c ¿ycie proste-
mu mieszkañcowi, pad³o na a¿ nazbyt podat-
ny grunt. Nie dziwiê siê frustracji mieszkañ-
com Czerniawy, bo chyba nikt nie ma w¹tpli-
woœci, ¿e jest to ta czêœæ zaniedbana Œwiera-
dowa.

Wspó³czujê mieszkañcom ulic Sudeckiej
czy Lwóweckiej mieszkaj¹cych przy ruchliwej
drodze, gdzie bez chodnika i samochodu s¹
„wiêŸniami swoich domów”. Niestety, zdener-
wowanemu cz³owiekowi, któremu nikt nigdy
nie próbowa³ wyt³umaczyæ, co to oznacza, ¿e
Œwieradów jest gmin¹ zabytkow¹, ¿e dom jego
od lat jest w ewidencji zabytków i dlaczego
tam mo¿na wycinaæ drzewa, a tu nie, ³atwo
wskazaæ „wroga zewnêtrznego” i na niego po-
szczuæ.

Co ciekawe, podczas sesji, na któr¹ przy-
byli mieszkañcy Czerniawy, ju¿ nie przytacza-
no argumentu o ochronie drzew z mojej inicja-
tywy (gdyby tak rzeczywiœcie by³o, musia³-

bym napisaæ wniosek, który trafi³by tak¿e do
gminy), od którego gmina mia³a siê odwo³y-
waæ. Nie by³o mowy te¿ o tym, ¿e droga mo-
g³aby siê staæ jednokierunkowa (czy ktoœ wi-
dzia³ jednokierunkow¹ drogê wojewódzk¹?);
moim zdaniem, aczkolwiek pewnoœci nie mam,
oba pomys³y s¹ wymys³ami maj¹cymi pod-
grzaæ gniew mieszkañców i przelaæ go na mnie.
Wyci¹gniêto za to inne zarzuty wobec mej
osoby. ¯e swojego czasu wnioskowa³em
o uzupe³nienie gminnej ewidencji zabytków,
choæ nie o budynki z  obszaru ul. D³ugiej, któ-
re s¹ zaewidencjonowane od dawna (uwaga!
ewidencja to nie forma ochrony konserwator-
skiej na terenie zabytkowej gminy jak nasza,
nie nak³ada na w³aœciciela ¿adnych dodatko-
wych obostrzeñ, w przeciwieñstwie do reje-
stru zabytków, który nak³ada du¿e obowi¹zki
na w³aœciciela).

Burmistrz pokaza³  te¿ moje pismo sprzed
czterech lat, gdy chcia³em pozamieniaæ strefy
ochrony konserwatorskiej na terenie gminy,
wytyczaj¹c strefy o charakterze wiejskim. Ce-
lem by³o lepsze wpasowanie nowo powstaj¹-
cej zabudowy do tej istniej¹cej, tak by przy
wiejskiej cha³upie nie powsta³ np. apartamen-
towiec, wszak o to chodzi w urbanistyce.
W piœmie tym napisa³em tak¿e, ¿e mo¿e kie-
dyœ dane obszary mog³yby siê staæ parkami
kulturowymi, by napêdziæ rozwój danych ob-
szarów przez ochronê ich walorów - œmia³a to
myœl, dziœ wiem, ¿e nierealna.

Wszystkie te dzia³ania wzbudzi³y du¿y
gniew mieszkañców Czerniawy którzy nie
oszczêdzili mi gorzkich s³ów. Byæ mo¿e pope³-
ni³em tak¿e b³¹d nie informuj¹c o swoich dzia-
³aniach, co zrodzi³o podejrzenia o nieczyste
intencje. Obiecujê poprawê. Z drugiej strony

nikt nie potrafi³ wskazaæ, który mój ruch móg³
na³o¿yæ na mieszkañca jakieœ dodatkowe obo-
wi¹zki czy koszty. Bo specjalnie staram siê do
tego nie dopuœciæ. Podejmujê takie ruchy, które
na celu maj¹ lepsze wpasowywanie nowej za-
budowy w piêkn¹ Czerniawê i Œwieradów, by
zachowaæ ich urok. Na poziomie w³aœcicieli
obiektów mieszkalnych, które s¹ uznane za
zabytek, proponujê tylko dzia³ania „pozytyw-
ne”.

Na styczniowej sesji kolejny raz poruszy-
³em potrzebê stworzenia gminnego systemu
dop³at do zabytków z ewidencji gminnej (sko-
ro z zasady burmistrz gminy tworzy tak¹ ewi-
dencjê, a nasza gmina jest pod ochron¹ kon-
serwatora, co ma swoje wady i zalety, warto
zrekompensowaæ to mieszkañcom poprzez
dop³aty do remontów swoich budynków).
Zaproponowa³em tak¿e stworzenie poradnika
dla w³aœcicieli zabytkowych nieruchomoœci,
by wiedzieli, co to znaczy ¿e ich budynek jest
„zabytkowy” i le¿y na obszarze zabytkowym,
co mo¿e konserwator, a czego nie mo¿e itd.
Wiedza w  tym temacie jest bardzo niska, co
te¿ rodzi frustracjê.  Szukam te¿ tañszych roz-
wi¹zañ, ale zgodnych ze sztuk¹, jeœli chodzi
o materia³y.

Przy ostatnim uchwaleniu planu zagospo-
darowania przestrzennego proponowa³em
dopuszczenie blachy ³¹czonej „na r¹bek” jako
tañszego materia³u do pokrycia dachów
(z powodzeniem stosowana w tak¿e zabytko-
wej Szklarskiej Porêbie), ale plan trzeba by³o
szybko przyj¹æ pod czekaj¹cych inwestorów,
wiêc pomys³ przepad³. Nie jest przypadkiem,
¿e moj¹ dzia³alnoœæ w kwestii planowania prze-

 Ci¹g dalszy na s¹siedniej stronie  

Ciê¿kie dzia³a, czyli o ochronie
zabytków i planowaniu przestrzennym

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

do Marcina Roso³ka
tel. 75 78 16 343
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Uda³o siê! Dziêki Waszym g³o-
som Œwieradów by³ 10 lutego „Two-
im Miastem w Faktach RMF FM”.
W sobotê pojawi³ siê u nas ¿ó³ty wóz
satelitarny RMF FM, a reporter sta-
cji Bart³omiej Paulus przez ca³y
dzieñ odkrywa³ uroki naszej miej-
scowoœci.

Okazuje siê, ¿e zaproszenie sta-
cji nie jest wcale takie proste; wielo-
krotnie wysy³a³em do RMF zg³osze-
nia, a w ubieg³ym roku uda³o siê nam
nawet stan¹æ do plebiscytu, nieste-
ty przed rokiem przegraliœmy 0,17
proc. g³osów z Iwoniczem-Zdrojem
(Wa³cz, Bogatynia, Wieluñ i Prud-
nik nie liczy³y siê wcale w tej zacie-
k³ej rywalizacji).

strzennego i ochrony krajobrazu
próbuje siê celowo ludziom zohy-
dziæ. Na zabudowywanie kolejnych
dzia³ek jest coraz wiêksze parcie ka-
pita³u. Niestety, czêsto duzi inwesto-
rzy próbuj¹ naginaæ przepisy pod
w³asne potrzeby, w coraz bardziej
bezczelny sposób, niestety, przy
aprobacie burmistrza. Celem jest bu-
dowanie coraz wy¿szych obiektów
na coraz wiêkszej powierzchni. Pró-
bujê takim zjawiskom wraz z organi-
zacjami pozarz¹dowymi przeciwdzia-
³aæ, alarmuj¹c konserwatora zabyt-
ków. Z mniejszymi i wiêkszymi suk-
cesami.

Chodzi o praworz¹dnoœæ i ele-
mentarny szacunek do naszej miej-
scowoœci, by nie by³a traktowana
jak cytryna, z której wyciska siê pie-
ni¹dze kosztem wspólnego dobra,
jakim jest charakter Œwieradowa, tu-
tejszy komfort ¿ycia i wypoczynku.
Niestety, planowanie przestrzenne
to taki proces, w którym jednym za-
pisem mo¿na znacznie podnieœæ
wartoœæ danego gruntu, co rodzi ry-
zyko spekulacji, a w przysz³oœci -
negatywnych konsekwencji dla mia-
sta.

Maj¹c pewn¹ wiedzê na ten te-
mat, czujê siê w obowi¹zku wobec
Œwieradowa, by patrzyæ na rêce za-
interesowanym przy ka¿dych zmia-
nach. Kto ma to doceniæ, doceni.
Choæ nie w¹tpiê, ¿e czêœæ œwierado-
wian kupi has³o, i¿ chcê zablokowaæ
rozwój.

Kolejnym elementem ataku bê-
dzie zapewne has³o, ¿e chc¹c zrobiæ
ze Œwieradowa „skansen”, blokujê
budowê „wie¿y w chmurach”. Prze-
ciw wie¿y nie jestem, mam zastrze-
¿enia do formy architektonicznej,
które wyrazi³em podczas spotkania
w sprawie Œwieradowa u konserwa-
tora zabytków. O tym, czy obiekt
w zaproponowanej formie bêdzie pa-
sowaæ do naszej miejscowoœci, zde-
cyduj¹ fachowcy z rady naukowej
przy konserwatorze zabytków, nie ja.
Natomiast na pewno kontrolowaæ
bêdê przebieg inwestycji i szukaæ na
jej temat opinii niezale¿nych eksper-
tów.       Bartosz Kijewski

Zmartwychwstanie Chrystusa
- budzi w nas to, co jeszcze uœpione;
- o¿ywia to, co ju¿ martwe.

DRODZY PARAFIANIE!
MIESZKAÑCY!  GOŒCIE!

Niech radoœæ i blask Wielkanocnego Poranka opro-
mieni wszystkie sprawy codziennego ¿ycia, pracy, ziem-
skich trosk, ludzkich niepokojów, smutków, rozczaro-
wañ i zw¹tpieñ.

Niech na nowo zabrzmi¹ w naszych sercach s³owa
otuchy i nadziei:

POKÓJ WAM! NIE LÊKAJCIE SIÊ!
JESTEM Z WAMI!
Niechaj PRAWDA O ZMARTWYCHWSTANIU
umacnia nas w radosnej wierze.

Z wielkanocnym ALLELUJA
DUSZPASTERZE

parafii œw. Józefa Oblubieñca NMP
w Œwieradowie-Zdroju

WIELKANOC...
...zwyciêstwo  ¿ycia nad œmierci¹,

          wiecznoœci nad przemijaniem,
radoœci nad smutkiem...

DZIÊKI CI ZA TO, NASZ PANIE!
(ks. W. Bury³a)

Radio, Muzyka, Fakty i... Œwieradów

¯ó³ty namiot stacji jak magnes przyci¹ga³ przechodniów, których obs³uga
rozgrzewa³a gor¹c¹ kaw¹ i herbat¹ oraz czêstowa³a popcornem.

Od redakcji: Akcja
Mateusza spotka³a siê
z przychylnym przyjê-
ciem oraz wsparciem
w³adz miasta - Referat
ds. Promocji Gminy, Tu-
rystyki, Kultury i Spor-
tu koordynowa³ ca³¹
akcjê i umawia³ wszyst-
kich rozmówców, zaœ na
sesji 28 lutego radni i
burmistrz pogratulowa-
li Mateuszowi inicjaty-
wy, a Roland Marciniak
wrêczy³ mu oficjalne po-
dziêkowanie (na zdjê-
ciu), w którym napisa³:

„ D z i ê k u j ê
Panu za aktyw-
noœæ i spo³eczne
zaanga¿owanie w

Redaktor Bart³omiej Paulus (po prawej - wiadomo, w ¿ó³tym kubraczku)
rozmawia z Kamilem Marchañskim o trasach rowerowych.

W tym roku sta³o siê inaczej,
choæ walka by³a zaciêta. W konkur-
sie udzia³ bra³o - poza nami – jeszcze
piêæ miejscowoœci: Niemodlin,
Skalbmierz, Radzymin, Lubawa
i Wieruszów, i w³aœnie od pocz¹tku
tylko my i Wieruszów liczyliœmy siê

w g³osowaniu. Wspólnymi si³ami
uda³o siê doprowadziæ do pozytyw-
nego rozstrzygniêcia plebiscytu
i dziêki temu Œwieradów wygra³ ry-
walizacjê z Wieruszowem o 2,5 proc.
g³osów.

W ten sposób w sobotê rano
w mieœcie pojawi³ siê ¿ó³ty wóz sa-
telitarny RMF FM i od 800 do 1400 co
godzinê mo¿na by³o us³yszeæ cieka-
wostki o Œwieradowie w „Faktach
RMF FM na ¿ywo”!

Na ¿ywo œwieradowianie opo-
wiadali o uzdrowisku i leczniczej
mocy radonu, o hali spacerowej
i Domu Zdrojowym, o single trac-
kach i Izerskim Parku Ciemnego Nie-
ba, o narciarstwie i o punkcie anty-

grawitacyjnym. Przez ca³y ten czas
w namiocie RMF FM mo¿na by³o
dostaæ ciep³¹ kawê, herbatê, po-
pcorn, a tak¿e otrzymaæ gad¿ety ra-
diostacji.

Mateusz Szumlas

¿ycie i promocjê naszego
miasta. Dziêki Panu s³ucha-
cze radia w ca³ej Polsce
mogli bli¿ej zapoznaæ siê
z urokami i atrakcjami na-
szej przepiêknej miejsco-

Aniœmy siê obejrzeli i ju¿ mamy
kolejny ogólnopolski ranking lice-
ów i techników, który na ³amach
miesiêcznika „Perspektywy” uka-
za³ siê po raz 20! Podium trzeci rok
z rzêdu prezentuje siê bez wiêk-
szych zmian: lideruje XIII LO
w Szczecinie, a drugie w zestawie-
niu Liceum Akademickie UMK w
Toruniu zamieni³o siê miejscami
z trzecim obecnie XIV LO im. S.
Staszica w Warszawie.

Dla Dolnoœl¹zaków wiadomoœci
s¹ dwie: licha – bo wielokrotny lider

dok. na str. 4 

„Nasze szko³y” daleko
rankingu i czêsty bywalec podium,
XIV LO we Wroc³awiu, spad³ a¿ na 7

woœci. To pokazuje, jak
wa¿ne jest dla Pana nasze
miasto, za co jeszcze raz
w imieniu swoim i ca³ej
spo³ecznoœci bardzo ser-
decznie dziêkujê”.



SZANOWNI PAÑSTWO,
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„Nasze szko³y” daleko

Je¿eli jesteœ wra¿liwa lub wra¿liwy naJe¿eli jesteœ wra¿liwa lub wra¿liwy naJe¿eli jesteœ wra¿liwa lub wra¿liwy naJe¿eli jesteœ wra¿liwa lub wra¿liwy naJe¿eli jesteœ wra¿liwa lub wra¿liwy na
cierpienie i krzywdê ludzk¹, jeœli chceszcierpienie i krzywdê ludzk¹, jeœli chceszcierpienie i krzywdê ludzk¹, jeœli chceszcierpienie i krzywdê ludzk¹, jeœli chceszcierpienie i krzywdê ludzk¹, jeœli chcesz
i mo¿esz w obliczu zagro¿enia ratowaæ: zdro-i mo¿esz w obliczu zagro¿enia ratowaæ: zdro-i mo¿esz w obliczu zagro¿enia ratowaæ: zdro-i mo¿esz w obliczu zagro¿enia ratowaæ: zdro-i mo¿esz w obliczu zagro¿enia ratowaæ: zdro-
wie i ¿ycie ludzi oraz niejednokrotnie ca³ywie i ¿ycie ludzi oraz niejednokrotnie ca³ywie i ¿ycie ludzi oraz niejednokrotnie ca³ywie i ¿ycie ludzi oraz niejednokrotnie ca³ywie i ¿ycie ludzi oraz niejednokrotnie ca³y
dorobek ludzki przed po¿arem lub klêsk¹dorobek ludzki przed po¿arem lub klêsk¹dorobek ludzki przed po¿arem lub klêsk¹dorobek ludzki przed po¿arem lub klêsk¹dorobek ludzki przed po¿arem lub klêsk¹
¿ywio³ow¹, to wst¹p w nasze szeregi. Razem¿ywio³ow¹, to wst¹p w nasze szeregi. Razem¿ywio³ow¹, to wst¹p w nasze szeregi. Razem¿ywio³ow¹, to wst¹p w nasze szeregi. Razem¿ywio³ow¹, to wst¹p w nasze szeregi. Razem
mo¿emy wiêcej zdzia³aæ!mo¿emy wiêcej zdzia³aæ!mo¿emy wiêcej zdzia³aæ!mo¿emy wiêcej zdzia³aæ!mo¿emy wiêcej zdzia³aæ!

Zarz¹d Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Œwierado-
wie zaprasza wszystkie chêtne osoby do podjêcia
wspó³pracy z Ochotnicz¹ Stra¿¹ Po¿arn¹. Je¿eli skoñ-
czy³aœ/eœ 18 lat, stañ z nami na stra¿y bezpieczeñ-
stwa, nie zwlekaj do³¹cz do nas.

Zdobêdziesz podstawowe umiejêtnoœci i doœwiad-
czenie niezbêdne do s³u¿by w OSP. Bêdziesz mia³a/
mia³ mo¿liwoœæ uczestniczenia w szkoleniach specja-
listycznych organizowanych przez komórki organiza-
cyjne Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, zdobywaj¹c nowe
umiejêtnoœci i kwalifikacje ratownicze. Poznasz no-
wych wyj¹tkowych stra¿aków ratowników, poka¿emy
sprzêt ratowniczy, dowiesz siê wiêcej, jak dzia³amy,
nauczysz siê profesjonalnie nieœæ pomoc w obliczu
zagro¿enia.
Jak zostaæ stra¿akiem - ochotnikiem?Jak zostaæ stra¿akiem - ochotnikiem?Jak zostaæ stra¿akiem - ochotnikiem?Jak zostaæ stra¿akiem - ochotnikiem?Jak zostaæ stra¿akiem - ochotnikiem?

Cz³owiek zdrowy w wieku od 18 lat mo¿e zostaæ
cz³onkiem czynnym jednostki OSP. Aby stra¿ak móg³
braæ udzia³ w tych dzia³aniach ratowniczo-gaœniczych,
musi jeszcze zostaæ przebadany przez lekarza medy-
cyny pracy i odbyæ szkolenie po¿arnicze. Stra¿acy
czynni podlegaj¹ ubezpieczeniu od nastêpstw skut-
ków nieszczêœliwych wypadków.

Cz³onkiem czynnym (z ograniczeniami) mog¹
zostaæ cz³onkowie m³odzie¿owej dru¿yny po¿arniczej
w wieku 16-18 lat, ale dopiero po uzyskaniu stosow-
nej zgody opiekuna prawnego.

podstawowego sprzêtu po¿arniczego i jego konser-
wacj¹, a tak¿e wykonuje prace u¿yteczne dla stowa-
rzyszenia, jakim jest OSP.

Zostaj¹c stra¿akiem czynnym nabywa siê wiele
uprawnieñ. Nagród dla stra¿aka jest tak¿e bez liku:

 godnoœæ noszenia munduru,
 zazdrosne spojrzenia kolegów - kiedy paraduje

siê w mundurze,
 zalotne spojrzenia dziewcz¹t (a jeœli nosi siê

spódnicê, to ca³e grono wielbicieli),
 dŸwiêk syreny (sms z informacj¹ o alarmie)

wyrywaj¹cy od kolacji, albo z wanny,
 nieprzespane noce,
 przemoczone ubrania,
 itd, itp...
Dla stra¿aków przewidziane s¹ tak¿e liczne wyró¿-

nienia, medale, spotkania okolicznoœciowe i uœcisk
d³oni prezesa.

5. Kandydaturê na stra¿aka - cz³onka czynnego
OSP opiniuje dwóch cz³onków zarz¹du, a wniosek do
Zarz¹du OSP akceptuje siê na jego posiedzeniu ro-
boczym - oczywiœcie, po uznaniu okresu kandydac-
kiego (zazwyczaj ok. roku). Z okresu kandydackiego
zwyczajowo zwalnia siê osoby aktywne w MDP (m³o-
dzie¿owych dru¿ynach po¿arniczych) oraz osoby bu-
dz¹ce powszechny szacunek i zaufanie wœród wszyst-
kich, b¹dŸ zdecydowanej wiêkszoœci cz³onków OSP.

6. Kolejnym krokiem naboru jest z³o¿enie œlubo-
wania, które przyjmuje zarz¹d, walne zgromadzenie
cz³onków b¹dŸ uczestnicy uroczystoœci stra¿ackich.

7. Po œlubowaniu pozostaje tylko za³o¿yæ mun-
dur i rozpocz¹æ szkolenie po¿arnicze.

Zapraszamy w nasze szeregi!
Kontakt i informacje:Kontakt i informacje:Kontakt i informacje:Kontakt i informacje:Kontakt i informacje:

 Prezes Zarz¹du OSP w Œwieradowie-Zdroju, tel.
75 78 16 155, w godz 800–1400, lub osobiœcie - ul.
Pi³sudskiego 15 (przyziemie).

Zostañ stra¿akiemZostañ stra¿akiemZostañ stra¿akiemZostañ stra¿akiemZostañ stra¿akiem

Procedura przyjêciaProcedura przyjêciaProcedura przyjêciaProcedura przyjêciaProcedura przyjêcia
w szeregi OSP:w szeregi OSP:w szeregi OSP:w szeregi OSP:w szeregi OSP:

1. Kandydat musi zdecydowaæ
siê, do której jednostki chce nale-
¿eæ.

2. Wype³niæ deklaracjê wst¹pie-
nia do OSP.

3. Przyjêcie deklaracji (przez
prezesa, naczelnika, b¹dŸ innego
cz³onka zarz¹du OSP) rozpoczyna
okres kandydacki.

4. W okresie kandydackim oso-
ba taka zapoznaje siê ze specyfik¹
jednostki, wyposa¿eniem, obs³ug¹

10 lutego Burmistrz Roland Marciniak po raz
kolejny zaprosi³ pszczelarzy z Ko³a w Œwieradowie na
Spotkanie Noworoczne, które, co jest ju¿ tradycj¹,
jak co roku odby³o siê w Centrum Edukacji Ekolo-
gicznej Natura 2000 ,,Izerska £¹ka” przy ul. Rolni-
czej. Udzia³ w spotkaniu wziêli, poza burmistrzem,
cz³onkowie Miejskiego Ko³a Pszczelarzy z prezesem
Eugeniuszem Grabasem, Jan Okulowski - prezes Re-
gionalnego Zwi¹zku Pszczelarzy w Jeleniej Górze, oraz
Dorota Marek - kierownik Referatu ds. Promocji Gmi-
ny, Turystyki, Kultury i Sportu UM.

miejsce (rok temu by³ na pi¹tym, dwa lata temu
na czwartym), a dobra – ¿e do elitarnego gro-
na szturmem wdar³o siê wroc³awskie III LO
(2017 – 8, 2016 – 12), które tym samym „wysa-
dzi³o” wiecznego lidera, XIV LO, z pierwszego
miejsca. To taka informacja dla tych, którzy
byæ mo¿e rozwa¿aj¹ wroc³awskie kierunki
kszta³cenia.

Na marginesie dodam, ¿e 14-tka w rankin-
gu XX-lecia zajmuje 2. miejsce (na XV-lecie

te¿ na tym samym), ustêpuj¹c nieznacznie je-
dynie tegorocznemu liderowi ze Szczecina.

Poza tym wszystko po staremu – w pierw-
szej dziesi¹tce liceów 4 znajduj¹ siê w War-
szawie, 2 we Wroc³awiu, a po jednym Szczeci-
nie, Toruniu, Krakowie i Gdyni.

W dziesi¹tce dolnoœl¹skiej z kolei szeœæ
pierwszych miejsc dla Wroc³awia (plus 8.). Na
miejscu siódmym I LO „¯erom” w Jeleniej Górze

(ale a¿ 99. na liœcie krajowej), na dziewi¹tym
I LO w G³ogowie, na dziesi¹tym II LO w Wa³-
brzychu.

Ze sklasyfikowanych szkó³ w regionie, do
których z rzadka wybieraj¹ siê œwieradowscy
uczniowie, jest jeszcze tylko II LO „Norwid” -
na miejscu 24 (i 376 w kraju), i LO w Szklarskiej
Porêbie – na 34 (495!).

Na liœcie techników przoduje „Elektronik”
w Zespole Szkó³ Elektryczno-Mechanicznych
w Nowym S¹czu, a pierwsze dolnoœl¹skie zaj-

muje miejsce 30. – to Technikum nr 10 w Elek-
tronicznych Zak³adach Naukowych we Wro-
c³awiu. Zadziwiaj¹ce w ogóle jest to, ¿e w ran-
kingu krajowym, w którym uwzglêdniono 300
techników, tylko 11 znajduje siê na Dolnym
Œl¹sku, w tym – co jest doœæ krzepi¹ce – a¿
dwa jeleniogórskie, „wybieralne” przez na-
szych uczniów: 76. w kraju jest w Zespole Szkó³
Ekonomiczno-Turystycznych  (2. w wojewódz-
twie), a 189. - w Zespole Szkó³ Ogólnokszta³-
c¹cych i  Technicznych (9. w regionie).

(opr. aka)

przez zapylanie roœlin przyczyniaj¹ siê do zachowania
równowagi biologicznej w ca³ym biosystemie.

Z punktu widzenia ogólnego gospodarki najwa¿-
niejsze s¹ plony owoców i nasion. Z punktu widzenia
pszczelarza - plony miodu. Jedno drugiego nie wy-
klucza, niemniej pszczelarz jest zainteresowany tylko
produktami pszczelimi, dlatego pasiekê bêdzie loka-
lizowa³ w miejscu najwiêkszych zasobów „po¿ytko-
wych”. Przyjmuj¹c przeciêtne warunki klimatyczne
w Polsce (wiatry i zmiennoœæ pogody), statystycznie
przyjmuje siê, ¿e op³acalny lot pszczo³y na po¿ytek to

W czêœci oficjalnej spotkania omówiono bie¿¹c¹
sytuacjê pszczelarstwa i zagro¿enia w prowadzeniu
pasiek. Podsumowano ubieg³y rok, który dla pszczó³
i ich hodowców by³ bardzo ciê¿ki. Z niewyjaœnionych
do koñca przyczyn okresu jesienno-zimowego nie
prze¿y³o ok. 60 proc. rodzin pszczelich. Przyczyny
takiego stanu rzeczy s¹ z³o¿one; na pewno pszczo³om
zaszkodzi³ jesienny po¿ytek spadziowy z drzew igla-
stych - wyst¹pi³ póŸno, kiedy pszczo³y nie powinny
ju¿ pracowaæ, tylko przygotowywaæ siê do ciê¿kiego
okresu zimowego. Miodu spadziowego nie powinno
siê zostawiaæ w ulu na zimê, jest bowiem dla pszczó³
ciê¿kostrawny. Niestety, nie uda³o siê go ju¿ z ula
usun¹æ.

Dodatkowy negatywny czynnik to stan œrodowi-
ska naturalnego, a przede wszystkich stosowanie
w rolnictwie œrodków ochrony roœlin szkodliwych dla
pszczó³. Docieraj¹ te¿ do nas informacje, ¿e czêœæ
pszczelarzy w dobrej wierze zakupi³a na zimê karmê
dla pszczó³ wyprodukowan¹ na bazie kukurydzy ge-
netycznie modyfikowanej.

Rok 2017 by³ w zwi¹zku z powy¿szym poœwiêco-
ny odbudowie pasiek, co w czêœci siê uda³o. Wed³ug
stanu na wrzesieñ ub. roku Miejskie Ko³o Pszczelarzy
zrzesza³o 16 cz³onków, którzy posiadali w sumie 218
rodzin pszczelich.

Pszczo³y spe³niaj¹ wa¿n¹ rolê w odnowie œrodo-
wiska naturalnego. Maj¹ one bezpoœredni i poœredni
wp³yw na otoczenie, w którym przysz³o nam ¿yæ.
W przyrodzie spe³niaj¹ po¿yteczn¹ misjê, mianowicie
zapylaj¹  ponad 90 proc., czyli oko³o 700 gatunków
roœlin owadopylnych, które dziêki temu maj¹ mo¿li-
woœci rozmna¿ania siê, wydawania obfitych plonów
w postaci dorodnych owoców i nasion. Sady, roœliny
uprawne i dziko rosn¹ce o niewystarczaj¹cym stop-
niu zapylenia wydaj¹ ni¿sze plony, istnieje nawet nie-
bezpieczeñstwo, ¿e mog¹ w ogóle nie wydaæ, co do-

prowadziæ mo¿e do degeneracji
œrodowiska natural-
nego. Pszczo³y wiêc
nie tylko dostarczaj¹
produktu spo¿ywcze-
go w postaci miodu
pszczelego, ale po-

promieñ do 2 km. Dlatego pszczelarze do swoich
obliczeñ zasobów po¿ytkowych przyjmuj¹ ko³o o pro-
mieniu 1,5-2 km, które zajmuje powierzchniê od 706
do 1.256 ha - na niej pszczo³y powinny znaleŸæ przez
ca³y sezon dostateczn¹ iloœæ nektaru i py³ku umo¿li-
wiaj¹c¹ dobry rozwój rodziny i zadowolenie pszczela-
rza. St¹d te¿ apel pszczelarzy o systematyczne sadze-
nie roœlin, krzewów i drzew owocowych.

Naprzeciw temu wychodz¹ te¿ dzia³ania gminy.
Rozpoczê³y siê prace nad powstaniem na „Izerskiej
³¹ce” banku genów starych drzew owocowych. Po-
brano materia³ do zachowania i rozmno¿enia z ok. 80
drzew owocowych z terenu miasta i okolic. W przy-
sz³oœci sadzonki m³odych drzew bêd¹ przekazane do
nasadzeñ zainteresowanym. Kwiaty drzew owocowych
stanowi¹ jeden z wa¿niejszych po¿ytków dla pszczó³.

Eugeniusz Grabas

Tradycj¹ sta³o siê ju¿ organizowanie spotkania
op³atkowo-noworocznego dla œwieradowskich senio-
rów, na które co roku zaprasza Burmistrz Miasta
Œwieradów-Zdrój Roland Marciniak. Tegoroczne spo-
tkanie odby³o siê 13 stycznia br. w DW „Basieñka”
i wziê³o w nim udzia³ 133 goœci, a wœród nich: Euge-
nia Kudera - przewodnicz¹ca Zwi¹zku Sybiraków, Irena
Kojpasz – przewodnicz¹ca ko³a PZERiI, ks. proboszcz
Franciszek Molski, ks. pra³at W³adys³aw Dziêgiel, prze-
wodnicz¹ca Rady Miasta Wioletta Urbañczyk, bur-
mistrz Mirska Andrzej Jasiñski, prezes oddzia³u Zwi¹z-
ku Sybiraków Jaros³aw Troœcianko, przewodnicz¹cy
pddzia³u PZERiI Stanis³aw Dziecic oraz - w imieniu
Burmistrza Miasta Œwieradów-Zdrój - Dorota Marek,
kierownik Ref. ds. Promocji Gminy, Turystyki, Kultu-
ry i Sportu.

Po ¿yczeniach, prze³amaniu siê op³atkiem i wspól-
nym kolêdowaniu, rozpoczê³y siê noworoczne tañce.

Nasz¹ uroczystoœæ uœwietni³y wystêpy dzieci z kl.
IIa i IIIb pod opiek¹ Teresy Fierkowicz i Gra¿yny Ka-
sprzak – za co serdecznie dziêkujemy, zaœ wszystkim
Seniorom mówimy „Do przysz³ego roku!”

Spotkanie sfinansowane zosta³o ze œrod-Spotkanie sfinansowane zosta³o ze œrod-Spotkanie sfinansowane zosta³o ze œrod-Spotkanie sfinansowane zosta³o ze œrod-Spotkanie sfinansowane zosta³o ze œrod-
ków Gminy Miejskiej Œwieradów-Zdrój.ków Gminy Miejskiej Œwieradów-Zdrój.ków Gminy Miejskiej Œwieradów-Zdrój.ków Gminy Miejskiej Œwieradów-Zdrój.ków Gminy Miejskiej Œwieradów-Zdrój.

Dorota Marek

Pszczo³y oczekuj¹ nasadzeñ
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UBIEGAMY SIÊUBIEGAMY SIÊUBIEGAMY SIÊUBIEGAMY SIÊUBIEGAMY SIÊ
O NOWE SINGLETRACKIO NOWE SINGLETRACKIO NOWE SINGLETRACKIO NOWE SINGLETRACKIO NOWE SINGLETRACKI

KOMUNIKACJA MIEJSKAKOMUNIKACJA MIEJSKAKOMUNIKACJA MIEJSKAKOMUNIKACJA MIEJSKAKOMUNIKACJA MIEJSKA
D£U¯SZA O 3,6 KMD£U¯SZA O 3,6 KMD£U¯SZA O 3,6 KMD£U¯SZA O 3,6 KMD£U¯SZA O 3,6 KM

W ramach programu Rozwoju Województwa Dolnoœl¹skie-
go z³o¿yliœmy wniosek o dofinansowanie budowy œcie¿ek ro-
werowych singletrack o d³ugoœci 4 km. Ubiegamy siê o wspar-
cie ze strony marsza³ka województwa w kwocie 150 tys. z³,
przy wk³adzie finansowym gminy na poziomie 50 tys. z³.

Tym etapem rozpoczniemy okalanie singletrackami Œwie-
radowa od strony po³udniowej. Docelowo wykonamy dodat-
kowe 30 km nowych œcie¿ek, wówczas ³¹cznie z czeskimi od-
cinkami bêdziemy mieæ prawie 110 km singletracków. Powinni-
œmy systematycznie rozwijaæ sieæ œcie¿ek rowerowych - we
wspó³pracy z gmin¹ Mirsk - w okolicach Kotliny, Gierczyna,
Przecznicy.

Za kilka tygodni rozstrzygniêcie konkursu o dofinansowa-
nie.

Mamy za sob¹ kolejny jarmark przy Domu Zdrojowym –
tym razem wielkanocny, którego organizacjê i przebieg koor-
dynowa³ Referat Promocji Gminy, Turystyki, Kultury i Sportu
UM.

Od wielu ju¿ lat organizujemy jarmarki tematyczne, na któ-
re zapraszamy lokalnych wytwórców i  które ciesz¹ siê du¿¹
frekwencj¹ zarówno po stronie sprzedaj¹cych, jak i kupuj¹-
cych. Wnioski s¹ jednoznaczne: powinniœmy mieæ swój sta³y
cotygodniowy jarmark. Wydaje siê, ¿e najlepszym miejscem
bêdzie plac przy dworcu kolejowym - to prawie 2 ha równej
powierzchni. Za lokalizacj¹ t¹ przemawia choæby fakt, ¿e przy-
stêpujemy do rewitalizacji budynku dworca, który bêdzie œwiet-
nym wsparciem dla uczestników jarmarku.

Samo rozkrêcanie jarmarku bêdzie trwa³o kilka miesiêcy,
zanim na sta³e wejdzie do kalendarza imprez naszego regionu.
S¹dzê, ¿e Œwieradów ma potencja³ i szansê na takie przedsiê-
wziêcie. Si³¹ napêdow¹ bêd¹ nie tylko mieszkañcy, ale równie¿
turyœci, których w czasie weekendu w Œwieradowie jest kilka
tysiêcy. Taki systematyczny jarmark to tak¿e szansa dla na-
szych lokalnych wytwórców, aby sprzedawaæ swoje wyroby.

Rada Miasta pojê³a decyzjê, ¿e od marcowej sesji obrady
bêd¹ nagrywane i udostêpniane na ¿ywo w sieci internetowej.
Zmieni³y siê przepisy o samorz¹dzie gminnym, m.in. od na-
stêpnej kadencji wchodzi obowi¹zkowe nagrywanie obrad
i ich transmitowanie na ¿ywo. My ten obowi¹zek nieco przy-
spieszamy i na najbli¿szej sesji bêdziemy testowaæ sprzêt
i mo¿liwoœci transferowe naszej sieci internetowej.

Wiêcej informacji na stronie internetowej miasta swiera-
dowzdroj.pl

Rada Miasta wyrazi³a zgodê, aby nasze autobusy komuni-
kacji miejskiej doje¿d¿a³y do Wolimierza. W ten sposób linia
komunikacji miejskiej wyd³u¿y siê zaledwie o 3,6 km. Kilku rad-
nych by³o przeciw, natomiast kilku, którzy zag³osowali za wy-
d³u¿eniem pêtli do Wolimierza, zrobi³o to pod warunkiem, ¿e
Gmina Miejska Œwieradów-Zdrój zwróci siê do w³adz Mirska,
Leœnej, Szklarskiej Porêby i Nowego Miasta o wsparcie finan-
sowe. Oczywiœcie, wykonamy wolê radnych, ale uwa¿am, ¿e
to niew³aœciwe dzia³anie.

SESJE RADY MIASTSESJE RADY MIASTSESJE RADY MIASTSESJE RADY MIASTSESJE RADY MIASTA -A -A -A -A -
W SIECI I NA ¯YWOW SIECI I NA ¯YWOW SIECI I NA ¯YWOW SIECI I NA ¯YWOW SIECI I NA ¯YWO

JARMARKI ŒWIERADOWSKIEJARMARKI ŒWIERADOWSKIEJARMARKI ŒWIERADOWSKIEJARMARKI ŒWIERADOWSKIEJARMARKI ŒWIERADOWSKIE

Dwa lata temu przyst¹piliœmy do tworzenia koncepcji tego
projektu. Wspólnie z nadleœniczym Lubomirem Leszczyñskim
i Barbar¹ Rymaszewsk¹ odwiedziliœmy dwie takie atrakcje
w Niemczech i Czechach. Rozmawialiœmy z pomys³odawcami
tych przedsiêwziêæ, dowiaduj¹c siê o istotnych szczegó³ach.
Nastêpnie rozpocz¹³ siê proces projektowania podobnej atrak-
cji w Œwieradowie-Zdroju.

WIE¯A W KORONACH DRZEWWIE¯A W KORONACH DRZEWWIE¯A W KORONACH DRZEWWIE¯A W KORONACH DRZEWWIE¯A W KORONACH DRZEW
(DEMOKRACJA PO ŒWIERADOWSKU)(DEMOKRACJA PO ŒWIERADOWSKU)(DEMOKRACJA PO ŒWIERADOWSKU)(DEMOKRACJA PO ŒWIERADOWSKU)(DEMOKRACJA PO ŒWIERADOWSKU)

Na pocz¹tku kilkakrotnie informowaliœmy w „Notatniku
Œwieradowskim”, gdzie s¹ takie inwestycje, jak wygl¹daj¹, jak
funkcjonuj¹, czy mog³yby byæ atrakcj¹ naszego miasta. Przed
podjêciem decyzji radni naszej gminy zwiedzili cztery takie wie¿e
- jedn¹ w Niemczech i trzy w Czechach. Ka¿da z nich mia³a inny
wygl¹d architektoniczny, ró¿n¹ lokalizacjê w terenie. Na sesji
Rady Miasta przedyskutowaliœmy ka¿dy projekt wie¿y i po-
prosi³em radnych o wybór jednego wariantu.

W intencyjnym g³osowaniu rajcy wiêkszoœci¹ g³osów
wybrali projekt nawi¹zuj¹cy do wie¿y w Dolnej Morawie
w Czechach. Czeski projektant wykona³ nam koncepcjê archi-
tektoniczn¹ i podpisaliœmy umowê na kwotê ok. 130 tys. z³ na
projektowanie wie¿y z uzyskaniem pozwolenia na budowê.
Przyst¹piliœmy równie¿ do zmiany planu zagospodarowania
przestrzennego pod k¹tem zwiêkszenia wysokoœci budowli
w miejscu lokalizacji wie¿y przy starych wyci¹gach orczyko-
wych na Œwieradowcu.

Wydaje siê, ¿e projekt bêdzie na czas i jest bardzo du¿a
szansa zrealizowania inwestycji. Niestety, jeden radny, Bar-
tosz Kijewski, pomimo tego, ¿e wiêkszoœæ radnych w g³oso-
waniu wybra³a projekt, jaki bêdziemy realizowaæ, postanowi³
go zablokowaæ. A konkretnie nie podoba mu siê lokalizacja
i wygl¹d wybranego projektu. Radny postanowi³ jeszcze raz
przeprowadziæ konsultacjê projektu, aby zmieniæ jego wygl¹d
na taki, jaki mu odpowiada. Zwróci siê do ekspertów o opiniê,
czy aby nasz projekt jest zgodny z porz¹dkiem urbanistycz-
nym miasta. Radny nie liczy siê z decyzj¹ wiêkszoœci, chce
postawiæ na swoim i zamierza do swoich racji wykorzystaæ
urz¹d konserwatora zabytków.

Moim zdaniem takie projekty, jak wie¿a w koronach drzew,
powinny powstawaæ oddolnie. Radny przegra³ w g³osowaniu,
wiêc decyzja zapad³a i dzia³amy dalej. Niestety, trzeba udo-
wodniæ, ¿e mniejszoœæ ma racje i wywróciæ, a przynajmniej spo-
wolniæ ca³¹ inwestycjê.

Oczywiœcie, ka¿dy ma prawo mieæ swoje zdanie, takie czy
inne, ale jeœli w demokratycznym g³osowaniu wiêkszoœæ zde-
cydowa³a o wyborze projektu, to wypada³oby zaakceptowaæ
wynik. Wydaje siê, ¿e tak funkcjonuje demokracja na poziomie
samorz¹du gminy. W ten sposób w naszym mieœcie powstaj¹
atrakcje turystyczne, z których chcemy ¿yæ.

Najpierw urzêdy i organizacje ochrony przyrody, które jak
tylko mog¹ spowalniaj¹ i zniechêcaj¹ lokaln¹ spo³ecznoœæ do
pomys³ów budowy takich wie¿ czy wyci¹gów narciarskich.
Potem konserwator zabytków, który ma wiêcej do powiedze-
nia na temat nieruchomoœci ni¿ sam jej w³aœciciel. Dalej proce-
dura wylesieniowa, która mocno w ostatnich latach przyspie-
szy³a, ale nadal mo¿na j¹ liczyæ w latach œwietlnych. Do tego
lokalni przeciwnicy inwestycji turystycznych, którzy nie sza-
nuj¹ woli wiêkszoœci  i za wszelk¹ cenê chc¹ doprowadziæ do
upadku projektu, donosz¹c do ró¿nych urzêdów administracji
publicznej o najmniejszych nieistotnych b³êdach. Dla przyk³a-
du, Szklarskiej Porêbie zajê³o 15 lat wybudowanie nowej kana-
py na Szrenicê. Œwieradowska kolej gondolowa ju¿ ponad 6 lat
próbuje rozbudowaæ oœrodek o kolejne trasy.

Oczywiœcie, idziemy
do przodu i mam nadzie-
jê, ¿e radny Bartosz Ki-
jewski uszanuje decyzjê
wiêkszoœci i nie bêdzie
spowalnia³ projektu bu-
dowy wie¿ w koronach
drzew.

Roland Marciniak

Przede wszystkim partnerów do projektu trzeba pozyski-
waæ na zasadzie wspó³pracy, a nie przymusu. Trzeba pamiêtaæ,
¿e bez zgody wy¿ej wymienionych gmin nasza komunikacja
miejska nie mia³aby wiêkszego sensu, poniewa¿ dowo¿enie
pasa¿erów tylko do Czerniawy i przedmieœcia Œwieradowa to
by³by nieuzasadniony wydatek do uzyskanych efektów. To
jest zbyt ma³a iloœæ mieszkañców.  Przypomnê, w jakim celu
utworzyliœmy bezp³atn¹ komunikacjê miejsk¹. G³ównym za³o-
¿eniem jest przewo¿enie pasa¿erów z okolic do Œwieradowa -
do pracy, na zakupy, do lekarza, apteki itp. Gmina powinna
aktywnie wp³ywaæ na rynek pracy poprzez u³atwianie dostêpu
do miejsc pracy w Œwieradowie. Najlepiej widaæ, to na przyk³a-
dzie mieszkañców Pobiednej, sk¹d bardzo du¿o osób doje¿d¿a
autobusem miejskim do pracy w Œwieradowie, w którym co
roku przybywa po kilkadziesi¹t nowych miejsc pracy maj¹-
cych znacz¹cy wp³yw na dochody bud¿etu naszej gminy
i gmin oœciennych. Ju¿ teraz odczuwamy braki kadry w œwiera-
dowskich firmach i jeœli problem bêdzie siê pog³êbia³, rozwój
naszego miasta bêdzie drastycznie spowalnia³.

Za utrzymanie komunikacji miejskiej p³aci ka¿dy podatnik
w Œwieradowie, ka¿dy, kto pracuje w naszym mieœcie, i ka¿dy,
kto przyje¿d¿a na zakupy. Komunikacja miejska jest du¿ym
wsparciem dla emerytów, którzy przemieszczaj¹ siê po mieœcie
nie ponosz¹c dodatkowych wydatków. Komunikacja miejska
s³u¿y równie¿ turystom, zachêcaj¹c ich do zwiedzania lokal-
nych atrakcji, którzy tym samym zostawi¹ w naszym regionie
wiêcej pieniêdzy. Autobusy miejskie zmniejszaj¹ te¿ iloœæ sa-

mochodów na terenie miasta, a tym samym iloœæ spalin.
Najlepiej zapytaæ pasa¿erów miejskiego autobusu, dok¹d

jad¹, a w¹tpliwoœci, czy komunikacja jest potrzebna - rozwiej¹
siê.  Lepiej jest przekonaæ do naszej komunikacji mieszkañców
s¹siednich gmin, a samorz¹dowcy sami bêd¹ przystêpowaæ
do projektu komunikowania naszego regionu z reszt¹ œwiata.

Nasze nowe autobusy bêd¹ równie¿ w pewnym zakresie
dowoziæ uczniów do szkó³ podstawowych. Na linii komunika-
cji bêdzie jeŸdzi³ tylko jeden du¿y autobus. W ramach rozbu-
dowy sieci powstanie kilka nowych przystanków i bêdziemy
doje¿d¿aæ na osiedle nad dworcem kolejowym. Nowe autobu-
sy wyposa¿one s¹ w system informacji pasa¿erskiej z g³osow¹
zapowiedzi¹ przystanków.

Roczny koszt utrzymania komunikacji z dowo¿eniem
uczniów to 440 tys. z³. Wed³ug prognoz - w 2018 roku przewie-
ziemy prawie 150 tys. pasa¿erów, a przypomnê - jesteœmy naj-
mniejsz¹ miejscowoœci¹ w Polsce, która posiada bezp³atn¹
komunikacjê autobusow¹.



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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 Dokoñczenie obok  

Burmistrz Miasta Œwieradów-Zdrój
informuje, ¿e na tablicy og³oszeñ Urzê-
du Miasta zosta³y wywieszone wykazy
- na okres 21 dni - do wgl¹du w godzi-
nach pracy urzêdu:

nr 40, am. 6, obr. IV;
nieruchomoœæ gruntowa nieza-

budowana przy ul. Nadbrze¿nej
o pow. 1.071 m2 stanowi¹ca dzia³kê

nr 6, am. 6, obr. V;
 nieruchomoœæ gruntowa

niezabudowana przy ul. Boles³a-
wa Chrobrego o pow. 150 m2 sta-
nowi¹ca czêœæ dzia³ki
nr 48, am. 14, obr. VI;
 nieruchomoœæ gruntowa

niezabudowana w rejonie ul.
Wczasowej o pow. 280 m2 stano-
wi¹ca czêœæ dzia³ki
nr 16, am. 3, obr. IV;
 nieruchomoœæ gruntowa

niezabudowana przy ul. Bocznej
o pow. 848 m2 stanowi¹ca czêœæ
dzia³ki
nr 52, am. 3 obr. V;
 nieruchomoœæ gruntowa

niezabudowana przy ul. Sudeckiej
o pow. 2.635 m2 stanowi¹ca dzia³-
kê
nr 24/7, am. 8 obr. I.
21 marca - w sprawie przezna-

czenia do sprzeda¿y w trybie bez-
przetargowym lokalu mieszkalne-
go nr 8 przy ul. Sanatoryjnej 19
o pow. 24,30 m2, wraz z udzia³em
w prawie u¿ytkowania wieczyste-
go gruntu dzia³ki
nr 21, am. 1, obr. II.
21 marca - w sprawie przezna-

czenia do sprzeda¿y w trybie prze-
targowym nieruchomoœci nieza-
budowanej przy ul. Rolniczej
o pow. 3.551 m2, stanowi¹cej
dzia³kê
nr 1/13, am. 5, obr. III.

21 marca - w sprawie przeznaczenia do
sprzeda¿y wymienionych ni¿ej nieruchomoœci
w trybie bezprzetargowym na poprawê zago-
spodarowania nieruchomoœci przyleg³ych:
nieruchomoœæ gruntowa niezabudowa-

na przy ul. Willowej o pow. 284 m2 stanowi¹-
ca dzia³ki
nr 13/13  i 45/1, am. 3, obr. IV;
nieruchomoœæ gruntowa niezabudowa-

na przy ul. Zakopiañskiej o pow. 203 m2 sta-
nowi¹ca dzia³kê
nr 10, am. 1, obr. IV;
nieruchomoœæ gruntowa niezabudowa-

na przy ul. Ratowników Górskich o pow. 44
m2 stanowi¹ca dzia³kê
nr 3, am. 6, obr. V.
21 marca - w sprawie przeznaczenia do

wydzier¿awienia wymienionych ni¿ej nieru-
chomoœci w trybie bezprzetargowym:
nieruchomoœæ gruntowa niezabudowa-

na przy ul. Zdrojowej o pow. 35 m2 stanowi¹-
ca czêœæ dzia³ki

UM wykazuje
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Szanowni Pañstwo, z przyjemno-
œci¹ informujemy, ¿e w Urzêdzie Mia-
sta w Referacie ds. Promocji Gminy,
Turystyki Kultury i Sportu czekaj¹ na
Pañstwa promocyjne ramki do tablic
rejestracyjnych. Wszystkich chêt-
nych serdecznie zapraszamy po ich
odbiór.

Ramki odebraæ mo¿na na II piê-
trze, w pokojach nr 23 i 24b w UM
przy ul. 11 Listopada 35.

21 marca - w sprawie przeznacze-
nia do sprzeda¿y w trybie przetargo-
wym wymienionych ni¿ej nierucho-
moœci:
nieruchomoœæ gruntowa nie-

zabudowana przy ul. Zacisze
o pow. 4,3243 ha stanowi¹ca dzia³-
ki
nr 6/2, 5, 4, 7/2, 3 i 2, am. 3,

obr. II;
nieruchomoœæ gruntowa nie-

zabudowana przy ul. Zakopiañskiej
o pow. 1,0960 ha stanowi¹ca dzia³-
ki
nr 60/5, 59/2 i 61, am. 3, obr.

IV;
nieruchomoœæ gruntowa nie-

zabudowana przy ul. D¹browskiego
o pow. 1,2798 ha stanowi¹ca dzia³-
ki
nr 7, 8 i 9, am. 1, obr. VI;
nieruchomoœæ gruntowa nie-

zabudowana przy ul. Wyszyñskiego
o pow. 1.630 m2 stanowi¹ca dzia³kê
nr 88, am. 10, obr. IV.
21 marca - w sprawie wyznacze-

nia do zbycia w drodze zamiany nie-
ruchomoœci niezabudowanej przy ul.
Batorego o pow. 313 m2, stanowi¹-
cej dzia³kê
nr 3, am. 5, obr. IV.

(opr. RM)

14 lutego otwarto oferty nade-
s³ane na zadanie „Zakup serwerów
wraz z oprogramowaniem w ramach
projektu pn. „Rozwój systemów in-
formatycznych w Gminie Miejskiej
Œwieradów-Zdrój w celu zwiêksze-
nia dostêpnoœci i jakoœci E-us³ug
publicznych” - realizowanego z Re-
gionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Dolnoœl¹skiego
na lata 2014-2020, II Osi Prioryte-
towej - Technologie informacyjno-
komunikacyjne, Dzia³anie 2.1 -
E-us³ugi publiczne, Poddzia³anie
2.1.1 - E-us³ugi publiczne (E-us³u-
gi i otwarte zasoby publiczne)”.

Z³o¿y³y je: DS Comp Sylwia Du-
lak z Krakowa (129.888 z³); INFONET
PROJEKT SPÓ£KA AKCYJNA z
Bielska-Bia³ej (82.419 z³); SI4IT Sp. z
o.o. z Wroc³awia (78.845,46 z³); SYS-
TEM DATA SP. z o.o z Mielca
(62.171,58 z³); VEGANET SP. z o.o.
z Wroc³awia (58.179 z³); Trecom Wro-
c³aw Sp. z o.o z Warszawy (40.034,04
z³). Te ostatni¹ ofertê od razu odrzu-
cono z uwagi na ra¿¹co nisk¹ cenê
i w tej sytuacji zadanie powierzono
firmie VEGANET..

16 lutego zapoznano siê z je-
dyn¹ ofert¹, jaka nadesz³a na zada-
nia pod nazw¹ „Budowa przy³¹czy
do urz¹dzeñ kanalizacyjnych...”
i „Budowa przy³¹czy do urz¹dzeñ
wodoci¹gowych nieruchomoœci w
Œwieradowie-Zdroju”. Firma Tech-
nika Grzewcza i Sanitarna Jacek
Buczyñski z Ubocza za przy³¹cze-
nie szacowanych 400 mb rur kanali-
zacji sanitarnej w terenie o ró¿nych
nawierzchniach oraz monta¿ 12 stud-
ni oczekuje 74.590 z³, a za ponad 600

115

mb sieci wodoci¹gowej w tych sa-
mych warunkach - 96.850 z³.

19 lutego dokonano otwarcia
dwóch ofert nades³anych na „Pe³-
nienie funkcji in¿yniera kontrak-
tu dla zadania: „Przebudowa i roz-
budowa istniej¹cej oczyszczalni
œcieków w Œwieradowie-Zdroju”.
Nades³a³y je: konsorcjum - Komplet
Inwest Sp. z o.o. sp. k. (lider) i Kom-
plet Inwest sp. j. Tomasz Granops,
El¿bieta Pra¿anowska–Nieboj, obie
firmy z Gorzowa Wlkp. (169.494 z³);
ENVI KONSULTING Marek GAZDA
z Brzegu (154.980 z³).

Zadanie powierzono firmie
z Brzegu.

26 lutego gmina zwróci³a siê
z zapytaniem ofertowym o cenê na
Opracowanie dokumentacji wdro¿e-
niowej pt. „Opracowanie technolo-
gii likwidacji glinu z wodoci¹gów
miejskich na terenie Gminy Miej-
skiej Œwieradów-Zdrój” - z termi-
nem zk³adania ofert 26 marca br.

2 marca dokonano otwarcia
ofert, jakie nap³ynê³y od 4 firm po
ponowwnym og³oszeniu przetargu
na „Adaptacjê budynku by³ego
dworca kolejowego wraz z otocze-
niem na centrum muzealno-kultu-
ralne w Œwieradowie-Zdroju”.

Z³o¿y³y je: PRE-FABRYKAT Sp.
z o.o. z Mi³kowa (5.374.558,50 z³),
GREGOR-BUD Zak³ad Budowlany z
Radostowa Œredniego (5.369.242,30
z³), konsorcjum: lider - LK INVEST
Sp. z o.o. z Wroc³awia, partner -
KBUD Krzysztof £uksza z Prusic
(5.186.910 z³) oraz Zak³ad Us³ugowo
Remontowy IDZIASZEK z Nowego
Miasta nad Wart¹ (4.920.000 z³).
I w³aœnie z t¹ ostatni¹ firm¹ zostanie
podpisana umowa na zadanie, które
powinna zakoñczyæ 30 listopada br.

2 marca ponownie og³oszono
przetarg na „Rozbudowê sieci ka-
nalizacji sanitarnej i sieci wodoci¹-
gowej wraz z odtworzeniem na-
wierzchni w Œwieradowie-Zdroju”
- zadanie II (ul. Boczna) i IV (Interfe-
rie).

„Rozbudowa Szko³y Podstawowej nr 2 w Œwieradowie-Zdroju wraz z wyposa¿eniem” - to projekt,
na który Gmina Miejska Œwieradów-Zdrój otrzyma³a dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej nr 7 -
„Infrastruktura edukacyjna”, Dzia³ania nr 7.1. - „Inwestycje w edukacjê przedszkoln¹, podstawow¹ i gim-
nazjaln¹, Podzia³ania nr 7.1.1 - „Inwestycje w edukacjê przedszkoln¹, podstawow¹ i gimnazjaln¹ – kon-
kursy horyzontalne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnoœl¹skiego 2014-2020.
£¹czna wartoœæ projektu to 3.103.878,41 z³, zaœ kwota dofinansowania wynosi 1 534 332,59 z³.

Celem projektu jest poprawaCelem projektu jest poprawaCelem projektu jest poprawaCelem projektu jest poprawaCelem projektu jest poprawa
warunków kszta³cenia w ramachwarunków kszta³cenia w ramachwarunków kszta³cenia w ramachwarunków kszta³cenia w ramachwarunków kszta³cenia w ramach
edukacji podstawowej, poprzez roz-edukacji podstawowej, poprzez roz-edukacji podstawowej, poprzez roz-edukacji podstawowej, poprzez roz-edukacji podstawowej, poprzez roz-
budowê budynku Szko³y Podsta-budowê budynku Szko³y Podsta-budowê budynku Szko³y Podsta-budowê budynku Szko³y Podsta-budowê budynku Szko³y Podsta-
wowej nr 2 w Œwieradowie-Zdrojuwowej nr 2 w Œwieradowie-Zdrojuwowej nr 2 w Œwieradowie-Zdrojuwowej nr 2 w Œwieradowie-Zdrojuwowej nr 2 w Œwieradowie-Zdroju
oraz wyposa¿enie pracowni mate-oraz wyposa¿enie pracowni mate-oraz wyposa¿enie pracowni mate-oraz wyposa¿enie pracowni mate-oraz wyposa¿enie pracowni mate-
matycznej, przyrodniczej i „pozna-matycznej, przyrodniczej i „pozna-matycznej, przyrodniczej i „pozna-matycznej, przyrodniczej i „pozna-matycznej, przyrodniczej i „pozna-
wania œwiata”.wania œwiata”.wania œwiata”.wania œwiata”.wania œwiata”.

Rozbudowa poprawi znacz¹co kom-
fort nauczania oraz jakoœæ prowadzonych
zajêæ. Nowe powierzchnie pozwol¹ na
zwiêkszenie przestrzeni w szkole, a tak¿e
stworzenie miejsca dla pomocy dydaktycz-
nych, na które dot¹d nie by³o miejsca.
Ponadto dziêki pracowniom specjalistycz-
nym mo¿liwa bêdzie realizacja ró¿nych
form edukacyjnych rozwijaj¹cych uzdol-
nienia wœród uczniów, zw³aszcza w kie-
runku matematyczno-przyrodniczym, oraz

poznawanie i doœwiadczanie empirycznie
ró¿nych zjawisk w pracowni „poznawania
œwiata”.

Realizacja projektu umo¿liwi tak¿e
prowadzenie dodatkowych zajêæ dydak-
tyczno-wyrównawczych, s³u¿¹cych wyrów-
nywaniu dysproporcji edukacyjnych
w trakcie procesu kszta³cenia dla uczniów
maj¹cych trudnoœci w spe³nianiu wyma-
gañ edukacyjnych, wynikaj¹cych z pod-
stawy programowej.

Zaprojektowany nowy blok klas zlo-
kalizowano po po³udniowo-wschodniej
stronie istniej¹cego budynku szkolnego.
W projektowanej czêœci przewidziano now¹
strefê wejœciow¹, maj¹c¹ stanowiæ g³ów-
ne wejœcie do szko³y. Na parterze w czêœci
projektowanej zlokalizowano jedn¹ z klas
oraz otwart¹ przestrzeñ wielofunkcyjn¹.

Projektowana klatka schodowa prowadziæ
bêdzie na kondygnacjê piêtra, na której
zlokalizowano dwie pozosta³e klasy, po-
mieszczenia sanitarne oraz przestrzenie
komunikacyjne.

W istniej¹cej czêœci budynku na kon-
dygnacji parteru przewidziano przebudo-
wê pomieszczeñ sanitarnych w celu do-
stosowania do potrzeb osób na wózkach
inwalidzkich. Po³¹czenie z projektowan¹
czêœci¹ odbywaæ siê bêdzie poprzez nowe
przejœcie w obecnej œcianie zewnêtrznej
budynku. Na kondygnacji piêtra istniej¹-
cej czêœci budynku przewiduje siê wybu-
rzenie czêœci œcian dzia³owych i zmianê
uk³adu klas i komunikacji. Zaprojektowa-
no tak¿e nowe pomieszczenia sanitarne
oraz socjalne.

(MHD)

Rozbudowa Miejskiego Zespo³u Szkó³ w Œwieradowie-Zdroju przy ul. Marii Sk³odowskiej-Curie
2. „Fabryka m³odych in¿ynierów” - to projekt, na który Gmina Miejska Œwieradów-Zdrój otrzyma³a
dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej nr 7 - „Infrastruktura edukacyjna”, Dzia³ania nr 7.1. - „Inwe-
stycje w edukacjê przedszkoln¹, podstawow¹ i gimnazjaln¹, Podzia³ania nr 7.1.1 - „Inwestycje w eduka-
cjê przedszkoln¹, podstawow¹ i gimnazjaln¹ – konkursy horyzontalne” Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Dolnoœl¹skiego 2014-2020. £¹czna wartoœæ projektu to 3.147.277,29 z³, a kwota
dofinansowania wynosi 1.678.506,49 z³.

Celem projektu jest poprawaCelem projektu jest poprawaCelem projektu jest poprawaCelem projektu jest poprawaCelem projektu jest poprawa
warunków kszta³cenia w ramachwarunków kszta³cenia w ramachwarunków kszta³cenia w ramachwarunków kszta³cenia w ramachwarunków kszta³cenia w ramach
edukacji podstawowej poprzez roz-edukacji podstawowej poprzez roz-edukacji podstawowej poprzez roz-edukacji podstawowej poprzez roz-edukacji podstawowej poprzez roz-
budowê budynku Miejskiego Ze-budowê budynku Miejskiego Ze-budowê budynku Miejskiego Ze-budowê budynku Miejskiego Ze-budowê budynku Miejskiego Ze-
spo³u Szkó³ oraz wyposa¿enie pra-spo³u Szkó³ oraz wyposa¿enie pra-spo³u Szkó³ oraz wyposa¿enie pra-spo³u Szkó³ oraz wyposa¿enie pra-spo³u Szkó³ oraz wyposa¿enie pra-
cowni matematycznej, fizycznej,cowni matematycznej, fizycznej,cowni matematycznej, fizycznej,cowni matematycznej, fizycznej,cowni matematycznej, fizycznej,
biologicznej i chemicznej.biologicznej i chemicznej.biologicznej i chemicznej.biologicznej i chemicznej.biologicznej i chemicznej.

W ramach projektu zaplanowano roz-
budowê MZS o dwukondygnacyjn¹ czêœæ.
Na parterze nowej czêœci zlokalizowano dwa
pomieszczenia edukacyjne: pracowniê
chemiczn¹ oraz salê biologiczn¹, po-
mieszczenia zapleczy dla obu sal oraz

magazyn. Uk³ad funkcjonalny piêtra zbli-
¿ony jest do uk³adu funkcjonalnego par-
teru - miêdzy salami edukacyjnymi zloka-
lizowano wêze³ sanitarny z toaletami
mêsk¹, damsk¹ oraz dla osób niepe³no-
sprawnych. Na piêtrze znajd¹ siê: sala ma-
tematyczna i pracownia fizyczna.

W projekcie zaplanowano zakup wy-
posa¿enia wspomnianych pracowni, obej-

muj¹ce m.in. sto³y, krzes³a, monitory in-
teraktywne, wizualizery, komputery, tabli-
ce magnetyczne, dygestorium, dydaktycz-
ne zestawy uczniowskie, drukarka 3D, ska-
ner 3D, system telewizji hybrydowej - mo-
nitory informacyjne + serwer, mikroskop,
wyposa¿enie ³azienek oraz zaplecza.

(MHD)

Na placu budowyNa placu budowyNa placu budowyNa placu budowyNa placu budowy, przy ulicy, przy ulicy, przy ulicy, przy ulicy, przy ulicy
Sanatoryjnej 3, prace postêpuj¹Sanatoryjnej 3, prace postêpuj¹Sanatoryjnej 3, prace postêpuj¹Sanatoryjnej 3, prace postêpuj¹Sanatoryjnej 3, prace postêpuj¹
w dobrym tempie. Ekipa budowla-w dobrym tempie. Ekipa budowla-w dobrym tempie. Ekipa budowla-w dobrym tempie. Ekipa budowla-w dobrym tempie. Ekipa budowla-
na nie przerwa³a realizacji zadaniana nie przerwa³a realizacji zadaniana nie przerwa³a realizacji zadaniana nie przerwa³a realizacji zadaniana nie przerwa³a realizacji zadania
nawet podczas trwaj¹cych ostatnionawet podczas trwaj¹cych ostatnionawet podczas trwaj¹cych ostatnionawet podczas trwaj¹cych ostatnionawet podczas trwaj¹cych ostatnio
du¿ych mrozów. Pracownicy ka¿-du¿ych mrozów. Pracownicy ka¿-du¿ych mrozów. Pracownicy ka¿-du¿ych mrozów. Pracownicy ka¿-du¿ych mrozów. Pracownicy ka¿-
dego dnia rozpoczynaj¹ pracêdego dnia rozpoczynaj¹ pracêdego dnia rozpoczynaj¹ pracêdego dnia rozpoczynaj¹ pracêdego dnia rozpoczynaj¹ pracê
wczeœnie rano, a koñcz¹ o zmro-wczeœnie rano, a koñcz¹ o zmro-wczeœnie rano, a koñcz¹ o zmro-wczeœnie rano, a koñcz¹ o zmro-wczeœnie rano, a koñcz¹ o zmro-
k u .k u .k u .k u .k u .

Ju¿ siê mury
pn¹ do góry (2)

W ci¹gu ostatniego miesi¹ca wy-
konano przy³¹cze wodne, którym bê-
dzie doprowadzana woda do budyn-
ku oraz wylano s³upy z betonu archi-
tektonicznego. Poza tym ukoñczono
prace przygotowawcze do wylania
stropów, wykonano szalunki, rozsta-
wiono stemple, a nastêpnie zalano
wieñce, nadpro¿a i podci¹gi. Pracê
ogromnej betoniarki podziwiali wszy-
scy. Zaskoczy³a nas precyzja wyko-
nywanych prac oraz d³ugoœæ ramie-
nia, którym podawany by³ beton. Tê
skomplikowan¹ operacjê widaæ na
fotografii u góry.

Obecnie firma jest ju¿ gotowa do
wylewania stropu (fot.obok). Mamy
nadziejê, ¿e mróz zel¿eje i nie bêdzie
utrudnia³ pracy ekipie.

Ma³gorzata Gettner
Zdjêcia Anna So³tys, Marek Koæma
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Œwieradów-Zdrój jest miejscowoœci¹ wy-Œwieradów-Zdrój jest miejscowoœci¹ wy-Œwieradów-Zdrój jest miejscowoœci¹ wy-Œwieradów-Zdrój jest miejscowoœci¹ wy-Œwieradów-Zdrój jest miejscowoœci¹ wy-
bitnie wyspecjalizowan¹ w obs³udze kura-bitnie wyspecjalizowan¹ w obs³udze kura-bitnie wyspecjalizowan¹ w obs³udze kura-bitnie wyspecjalizowan¹ w obs³udze kura-bitnie wyspecjalizowan¹ w obs³udze kura-
cjuszy i turystów.  Co roku przybywa po kil-cjuszy i turystów.  Co roku przybywa po kil-cjuszy i turystów.  Co roku przybywa po kil-cjuszy i turystów.  Co roku przybywa po kil-cjuszy i turystów.  Co roku przybywa po kil-
kaset miejsc noclegowych, w 2017 rokukaset miejsc noclegowych, w 2017 rokukaset miejsc noclegowych, w 2017 rokukaset miejsc noclegowych, w 2017 rokukaset miejsc noclegowych, w 2017 roku
by³o ich ponad 7 tys. i z du¿ym prawdopo-by³o ich ponad 7 tys. i z du¿ym prawdopo-by³o ich ponad 7 tys. i z du¿ym prawdopo-by³o ich ponad 7 tys. i z du¿ym prawdopo-by³o ich ponad 7 tys. i z du¿ym prawdopo-
dobieñstwem w 2028 roku bêdzie to ju¿dobieñstwem w 2028 roku bêdzie to ju¿dobieñstwem w 2028 roku bêdzie to ju¿dobieñstwem w 2028 roku bêdzie to ju¿dobieñstwem w 2028 roku bêdzie to ju¿
ponad 15 tys. Tponad 15 tys. Tponad 15 tys. Tponad 15 tys. Tponad 15 tys. To poci¹ga za sob¹ wzrosto poci¹ga za sob¹ wzrosto poci¹ga za sob¹ wzrosto poci¹ga za sob¹ wzrosto poci¹ga za sob¹ wzrost
odwiedzaj¹cych nasze miasto goœci, którzyodwiedzaj¹cych nasze miasto goœci, którzyodwiedzaj¹cych nasze miasto goœci, którzyodwiedzaj¹cych nasze miasto goœci, którzyodwiedzaj¹cych nasze miasto goœci, którzy
oczekuj¹ oferty spêdzania wolnego czasu naoczekuj¹ oferty spêdzania wolnego czasu naoczekuj¹ oferty spêdzania wolnego czasu naoczekuj¹ oferty spêdzania wolnego czasu naoczekuj¹ oferty spêdzania wolnego czasu na
wysokim poziomie.wysokim poziomie.wysokim poziomie.wysokim poziomie.wysokim poziomie.

Nasz¹ najwiêksz¹ atrakcj¹ s¹ walory uzdrowisko-
we, nie mo¿na jednak zapomnieæ o w³aœciwej pro-
porcji iloœci miejsc noclegowych do iloœci atrakcji
turystycznych w mieœcie. Od lat inwestujemy i wspie-
ramy jako gmina budowê ponadprzeciêtnych atrakcji
w naszym mieœcie. W ten sposób straramy siê pozy-
skaæ do miasta nowego klienta. Za przyk³ad mog¹
pos³u¿yæ inwestycje ostatnich lat: uruchomienie ko-
lei gondolowej przywróci³o do ¿ycia narciarstwo zjaz-
dowe, wybudowanie singletracków œci¹gnê³o do mia-
sta du¿o wiêcej rowerzystów, odnowiony Czarci M³yn
przyci¹ga kilkanaœcie tysiêcy turystów rocznie, a Izer-

ska £¹k¹ pokazuje nasze otoczenie od strony przy-
rodniczej. A co dalej? Musimy organizowaæ i budo-
waæ kolejne atrakcje!

Najlepszym przyk³adem jest projekt inwestycji pod
nazw¹ „Kompleks letnio-zimowy Œwierado-„Kompleks letnio-zimowy Œwierado-„Kompleks letnio-zimowy Œwierado-„Kompleks letnio-zimowy Œwierado-„Kompleks letnio-zimowy Œwierado-
wiec”wiec”wiec”wiec”wiec”, który bêdzie realizowany w kilku etapach.

Od lat skutecznie dzia³amy jako gmina, aby ta
inwestycja dosz³a do skutku. Projekt kompleksu Œwie-
radowiec musi spe³niaæ kilka za³o¿eñ, przede wszyst-
kim zwiêkszyæ iloœæ miejsc na stokach narciarskich.
Oœrodek Ski-Sun pomieœci maksymalnie po rozbu-
dowie do 2.500 narciarzy, a zapotrzebowanie z cza-
sem wroœnie do 5.000 narciarzy jednorazowo. Pro-
jekt Œwieradowiec ma znacz¹co wp³yn¹æ na rozwój
miasta poprzez nowe inwestycje w bazê hotelow¹.

Bardzo wa¿ne jest, aby ta inwestycja by³a ponad-
przeciêtn¹ letni¹ atrakcj¹, st¹d pomys³ na wie¿ê przy-
rodniczo-widokow¹. Projekt ma znacz¹co przyci¹gn¹æ
do miasta goœci weekendowych i jednodniowych, bo
teraz taka forma spêdzania wolnego czasu jest po-
wszechna. Po zrealizowaniu powinien wzmocniæ œwie-
radowski ma³y biznes gastronomiczny, poprzez
wiêksz¹ liczbê turystów jednodniowych i weekendo-
wych z okolic Œwieradowa - do 150 km.

podatków i op³at lokalnych - o ponad 1,5 mln z³
(podatek od budowli i nieruchomoœci oraz op³aty:
uzdrowiskowa, za wodê i œcieki).

Projekt ma bezpoœrednio utworzyæ 50 miejsc
pracy i poœrednio minimum ok. 250 w przyleg³ych
hotelach, apartamentach i us³ugach towarzysz¹cych.
Dodatkowo celem przedsiêwziêcia jest zainicjowanie
powstania spó³ki inwestuj¹cej w kolejne atrakcje tu-
rystyczne w Œwieradowie. Wa¿nym zadaniem bêdzie
te¿ pozycjonowanie miasta wœród najlepszych miej-
scowoœci wypoczynkowych w Polsce i s¹si¹duj¹cych
regionach w Niemczech i Czechach.

Projekt bêdzie realizowany w etapach ze wzglêdu
na mo¿liwoœci finansowe inwestorów i posiadane
pozwolenia na budowê. Zak³ada on, ¿e w³aœcicielem
gruntów pod wie¿¹ i nartostradami bêdzie gmina
Œwieradów, która wykona dokumentacjê techniczn¹
z pozwoleniem na budowê na poszczególne etapy

Ten super innowacyjny obiekt turystyczny bêdzie
skupia³ w sobie dwie atrakcje. Pierwsza, to ciekawa
architektonicznie wie¿a widokowa bez ani jednego
schodka, przystosowana dla m³odszego i starszego
turysty. Druga funkcja, to szerzenie wiedzy o florze
i faunie izerskich lasów. Mo¿na powiedzieæ, ¿e znamy
las z perspektywy poziomego poruszania siê po grun-
cie. Po wejœciu na wie¿ê Sky Walk, która bêdzie swo-
imi œcie¿kami okala³a starodrzew, poznamy inn¹ per-
spektywê widzenia i postrzegania ka¿dego piêtra lasu.
Ogl¹danie drzew z coraz to wy¿szej perspektywy daje
niesamowite wczeœniej nieznane wra¿enie.

O ka¿dej porze ¿ycie w izerskim lesie inaczej wy-
gl¹da czy pachnie. Wie¿a bêdzie równie¿ przystoso-
wana do nas³uchiwania przyrody w godzinach wie-
czornych.

Przygl¹daj¹c siê podobnym obiektom w Europie
zauwa¿yliœmy, ¿e rocznie odwiedza je œrednio ponad
250 tys. osób. Nasza inwestycja bêdzie znacz¹c¹
atrakcj¹ w promieniu 150 km od Œwieradowa i sku-
tecznie wp³ynie na zwiêkszenie liczby turystów w mie-
œcie, których wci¹¿ jest zbyt ma³o.

Dla tej inwestycji posiadamy zgodê na realizacjê
od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Œrodowiska we
Wroc³awiu. Gmina podpisa³a umowê na wykonanie
projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budo-
wê. Jest du¿a szansa, jeœli konserwator zabytków ni-
czego nie zablokuje, ¿e budowa rozpocznie siê jesz-
cze w tym roku.

Komu najbardziej potrzebna jest

przedsiêwziêcia.

ETETETETETAP  I – Spacer w chmurachAP  I – Spacer w chmurachAP  I – Spacer w chmurachAP  I – Spacer w chmurachAP  I – Spacer w chmurach
To wyj¹tkowa wie¿a pod nazw¹ Sky Walk (spacer

w chmurach). Lokalizacja - nad miastem na skraju
lasu przy starym wyci¹gu Kamieniec, wysokoœæ gór-
nego tarasu nad gruntem to 56 m, a na s³upach
1.000 m œcie¿ek spacerowych, zje¿d¿alnia grawita-
cyjna. Wie¿a do po³owy bêdzie wykonana ze stali,
wy¿ej zaœ z drewna. Spacer w dwie strony z delekto-
waniem siê izersk¹ przyrod¹ i widokami bêdzie trwa³
prawie godzinê. Wartoœæ projektu brutto to ok. 20
mln z³.  Dokoñczenie na stronie  9  

Projekt nie powinien rywalizowaæ z oœrodkiem
Ski-Sun w okresie letnim, za to znacz¹co skanalizuje
ruch turystyczny w œwieradowskiej czêœci Gór Izer-
skich, co ochroni przed zbêdnym zadeptywaniem
przez turystów wysokich pasm górskich i obszarów
pod ochron¹ przyrodnicz¹. Przy okazji zwiêkszymy
dochody bud¿etu gminy Œwieradów-Zdrój z tytu³u
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Po stronie gminy jest przygotowanie dokumentacji z pozwoleniem na
budowê poszczególnych instalacji tego etapu. Inwestorem bêdzie spó³-
ka inwestycyjna, która zrealizuje etap I, czyli wybuduje wiê¿ê widokow¹.
W najbli¿szym czasie powinniœmy rozpocz¹æ projektowanie wyci¹gów,
parkingów i zbiornika na wodê.

ETETETETETAP III – Jeszcze poczekajmyAP III – Jeszcze poczekajmyAP III – Jeszcze poczekajmyAP III – Jeszcze poczekajmyAP III – Jeszcze poczekajmy

tras i nowa kanapa o dlugoœci 1 km, co zwiêkszy przepustowoœæ oœrodka
o kilkuset narciarzy.

inwestycja na Œwieradowcu?

ETETETETETAP  II – Narciarski rajAP  II – Narciarski rajAP  II – Narciarski rajAP  II – Narciarski rajAP  II – Narciarski raj
Dysponujemy wa¿nym planem zagospodarowania przestrzennego

i wa¿n¹ decyzj¹ œrodowiskow¹. Ta czêœæ inwestycji sk³ada siê z komleksu
parkingowego, magazynu wody do naœnie¿ania i 5 wyci¹gów: kolei gon-
dolowej o d³ugoœci 700 m, dwóch kolei kanapowych (4-osobowych)
o d³ugoœci ok. 550 m ka¿da, wyci¹gu taœmowego i talerzykowego
o d³ugoœci ok. 120 m ka¿dy, ³¹cz¹cych pozosta³e wyci¹gi.

Wartoœæ tego etapu oscyluje miêdzy 45 a 50 mln z³, a ³¹czna d³u-
goœæ czterech nartostrad to niespe³na 2,4 km. Etap II jest œciœle powi¹-
zany z etapem I, poniewa¿ kolej gondolowa bêdzie w okresie letnim
dowoziæ goœci z parkingów przy ulicy Nadbrze¿nej do wie¿y widokowej.

Systematyczny rozwój miasta pole-
ga na chwytaniu okazji na znacz¹ce i in-
nowacyjne inwestycje, a rozbudowa
komplesu narciarskiego Œwieradowiec
jest okazj¹, która mo¿e siê ju¿ nie powtó-
rzyæ.

Burmistrz Œwieradowa-Zdroju Roland Marciniak

 Koncepcja na razie jest zablokowana przez ochronê przyrody ze
wzglêdu na cietrzewia. Ten etap zak³ada przed³u¿enie na szczyt Œwiera-
dowca kolejki gondolowej o d³ugoœci prawie 1.700 m i wybudowanie
trzech tras zjazdowych o ³¹cznej d³ugoœci ponad 6 km, ale nie by³ on
jeszcze wyceniany z powodu braku zgody ochrony przyrody na realiza-
cjê.

Gmina jest w³aœcicielem starego wyci¹gu na Œwieradowiec, który
jest osi¹ tego etapu, niestety, ze wzglêdu na polskie specyficzne podej-
œcie do wyci¹gów narciarskich bêdziemy musieli poczekaæ kilka lat na
realizacjê.

ETETETETETAP IV - Z MirskiemAP IV - Z MirskiemAP IV - Z MirskiemAP IV - Z MirskiemAP IV - Z Mirskiem
Jest on po³¹czeniem kompleksów narciarskich Ski&Sun i Œwiera-

dowiec kolejk¹ gondolow¹ nad miastem o d³ugoœci ok. 1.800 m. Obec-
nie z³o¿yliœmy wniosek do planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Mirsk, która wykonuje plan na rozbudowê oœrodka Ski& Sun.

ETETETETETAP SKI&SUNAP SKI&SUNAP SKI&SUNAP SKI&SUNAP SKI&SUN
Gmina Mirsk wykonuje w³asnie plan zagospodarowania przestrzen-

nego dla rozbudowy tej inwestycji o nowe trasy zjazdowe w dolnym
odcinku oœrodka i poszerzenie trasy w górnym odcinku oraz dla budowy
nowego wyciagu kanapowego z dolnej stacji do wyp³aszczenia na górze
Opaleniec. W ramach rozbudowy tego oœrodka przybêdzie 2 km nowych

PodsumowaniePodsumowaniePodsumowaniePodsumowaniePodsumowanie
Uk³ad tras zjazdowych i wyciagów przedstawiony na mapie jest wy-

nikiem wieloletnich dzia³añ ze strony gminy i osi¹gniêcia kompromisu
z ochron¹ przyrody. Choæ na pierwszy rzut oka wydaje siê , ¿e mo¿na
wszystko lepiej zaplanowaæ, to w polskich warunkach, niestety, trzeba
braæ to, na co pozwala administracja.

Podzielenie rozbudowy œwieradowskiego narciarstwa na etapy, któ-
re mog¹ funkcjonowaæ niezale¿nie od siebie, zwiêksza znacz¹co szansê
na realizacjê przedsiêwziêcia. Na dzisiaj mamy ju¿ wielu zdeklarowanych
inwestorów, którzy chc¹ przyst¹piæ do finansowania etapu I. Na samym
pocz¹tku g³ówn¹ i najwa¿niejsz¹ rolê odgrywa gmina Œwieradów, która
wziê³a na siebie wykonanie dokumentacji z pozwoleniami na budowê
i pozyskanie inwestorów. Tylko takie przedsiêwziêcia bêd¹ mia³y znacz¹-
cy wp³yw na rozwój miasta i podniesienie oferty spêdzania wolnego
czasu w Œwieradowie-Zdroju.

Choæ s¹ to bardzo kosztowne inwestycje, nie mamy alternatywy.
Miejscowoœci, z którymi konkurujemy o kuracjuszy i turystów, inwe-
stuj¹ w takie przedsiêwziêcia i zapewniaj¹ sobie ciag³y przyrost liczby
goœci. Jeœli jako miasto przegapimy swoj¹ szansê na dynamiczny roz-
wój, kolejnej szybko nie dostaniemy.
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M³odzie¿ te¿ umie zapobiegaæ po¿aromM³odzie¿ te¿ umie zapobiegaæ po¿aromM³odzie¿ te¿ umie zapobiegaæ po¿aromM³odzie¿ te¿ umie zapobiegaæ po¿aromM³odzie¿ te¿ umie zapobiegaæ po¿arom

28 lutego w Miejskim Zespole28 lutego w Miejskim Zespole28 lutego w Miejskim Zespole28 lutego w Miejskim Zespole28 lutego w Miejskim Zespole
Szkó³ odby³ siê etap gminny Ogól-Szkó³ odby³ siê etap gminny Ogól-Szkó³ odby³ siê etap gminny Ogól-Szkó³ odby³ siê etap gminny Ogól-Szkó³ odby³ siê etap gminny Ogól-
nopolskiego Tnopolskiego Tnopolskiego Tnopolskiego Tnopolskiego Turnieju Wiedzy Po-urnieju Wiedzy Po-urnieju Wiedzy Po-urnieju Wiedzy Po-urnieju Wiedzy Po-
¿arniczej pod has³em „M³odzie¿¿arniczej pod has³em „M³odzie¿¿arniczej pod has³em „M³odzie¿¿arniczej pod has³em „M³odzie¿¿arniczej pod has³em „M³odzie¿
Zapobiega Po¿arom”. 19 uczniówZapobiega Po¿arom”. 19 uczniówZapobiega Po¿arom”. 19 uczniówZapobiega Po¿arom”. 19 uczniówZapobiega Po¿arom”. 19 uczniów
ze szkó³ podstawowych, gimnazjal-ze szkó³ podstawowych, gimnazjal-ze szkó³ podstawowych, gimnazjal-ze szkó³ podstawowych, gimnazjal-ze szkó³ podstawowych, gimnazjal-
nych i ponadgimnazjalnych roz-nych i ponadgimnazjalnych roz-nych i ponadgimnazjalnych roz-nych i ponadgimnazjalnych roz-nych i ponadgimnazjalnych roz-
wi¹zywa³o test i odpowiada³o nawi¹zywa³o test i odpowiada³o nawi¹zywa³o test i odpowiada³o nawi¹zywa³o test i odpowiada³o nawi¹zywa³o test i odpowiada³o na
trzy pytania.trzy pytania.trzy pytania.trzy pytania.trzy pytania.

Na przyk³ad takie (na chybi³ trafi³ spo-
œród kilkuset): Jaki gaz o w³aœciwoœciach
wybuchowych wydziela siê podczas ³ado-
wania akumulatorów kwasowych? (odp. -
wodór), odleg³oœæ hydrantu zewnêtrzne-
go od œcian budynku powinna wynosiæ
(najmniej 5 m), produkowane obecnie

cyjn¹ najni¿szego szczebla w PSP jest (jed-
nostka ratowniczo-gaœnicza).

Jury w sk³adzie: Anna Baka, Dorota
Marek (przewodnicz¹ca) i Tadeusz Baka
podsumowa³o punkty i zdecydowa³o, ¿e
w etapie powiatowym, który odbêdzie siê
26 marca w „Izerskiej £¹ce”, nasze miasto
reprezentowaæ bêd¹: klasy IV-VI - Jacek
Szaniawski, klasy VII-II gimnazjum - Ka-
mil Pud³o, a klasy III i ponadgimnazjalne
- Antonia Lita. Gratulujemy i dziêkujemy
za aktywny udzia³ ¿ycz¹c kolejnych sukce-
sów i rozwijania zainteresowañ.

Mi³o nam przy tej okazji poinformo-
waæ, ¿e w MZS powsta³a M³odzie¿owa Dru-
¿yna Po¿arnicza, której cz³onkowie dzia-

³aj¹ w dwóch sekcjach: m³od-
sza w wieku 7-11 lat i starsza
w wieku 13-16 lat. Zajêcia od-
bywaj¹ siê raz w tygodniu
w szkole (od kwietnia w œwie-
tlicy OSP) i realizowane s¹ we-
d³ug programu przewidziane-
go dla dru¿yn m³odzie¿owych
opracowanego przez Prezy-
dium Zarz¹du G³ównego OSP
RP.

gaœnice œniegowe posiadaj¹
zawór (szybkootwieralny), wy-
dobywaj¹cy siê CO2 z gaœnicy
œniegowej osi¹ga temperaturê
(-790C), jednostk¹ organiza-

Tekst i zdjêcia
Teresa Fierkowicz

Antonina Lita. Poni¿ej jury (od lewej):
T. Baka, A. Baka i D. Marek.

IZERKA zaprasza na 33. spotka-
nie Izerskiego Klubu Miêdzypoko-
leniowego, które rozpocznie siê
w czwartek - 22 marca o godz.
1630 i przebiegnie pod has³em:
„Jak Moja Przyjemnoœæ omal nie

zabi³a rycerza”, czyli wyk³ad o niezwy-
kle ciekawym szlachcicu z Pobiednej, znawcy Gór
Izerskich i Karkonoszy, meteorologu i astronomie,
za³o¿ycielu Górno³u¿yckiego Towarzystwa Nauko-
wego, badaczu elektrycznoœci, a przede wszyst-
kim o wyj¹tkowym feudale kochanym przez swych
poddanych - Adolfie Traugotcie von Gersdorfie
(1744–1807).  Spotkanie poprowadzi Arkadiusz Li-
pin - redaktor naczelny „Gór Izerskich”.

Aby przybli¿yæ Pañstwu, coAby przybli¿yæ Pañstwu, coAby przybli¿yæ Pañstwu, coAby przybli¿yæ Pañstwu, coAby przybli¿yæ Pañstwu, co
dzia³o siê w przedszkolu „S³onecz-dzia³o siê w przedszkolu „S³onecz-dzia³o siê w przedszkolu „S³onecz-dzia³o siê w przedszkolu „S³onecz-dzia³o siê w przedszkolu „S³onecz-
ko” w minionym  roku, prezentu-ko” w minionym  roku, prezentu-ko” w minionym  roku, prezentu-ko” w minionym  roku, prezentu-ko” w minionym  roku, prezentu-
jemy zdjêcia z wybranych imprez.jemy zdjêcia z wybranych imprez.jemy zdjêcia z wybranych imprez.jemy zdjêcia z wybranych imprez.jemy zdjêcia z wybranych imprez.

JESIENNE ZBIORYJESIENNE ZBIORYJESIENNE ZBIORYJESIENNE ZBIORYJESIENNE ZBIORY
Nadszed³ czas, aby posprz¹taæ przed-

szkolny ogródek i wyrwaæ ostatnie pozo-
sta³e tam warzywa, które dzieci samodziel-
nie sia³y i sadzi³y wiosn¹. Przedszkolaki
zajê³y siê wyrywaniem buraczków, cebuli,
marchewki, pietruszkê, dynie, a pani Mag-
da wykopywa³a ziemniaki. Na grz¹dce po-
zosta³a tylko pietruszka naciowa, której
zima niestraszna. Zebrane warzywa zabra-
liœmy do sali przedszkolnej. Na pewno
pos³u¿¹ do ugotowania pysznej zupy.

sie. Wiedz¹, ¿e do lasu mo¿na wybraæ siê
jedynie w towarzystwie osób doros³ych,
rozpoznaj¹ grzyby jadalne i truj¹ce. Na
zajêciach wykorzystuj¹ tablicê interak-
tywn¹.
WSPÓLNE DEKOROWANIEWSPÓLNE DEKOROWANIEWSPÓLNE DEKOROWANIEWSPÓLNE DEKOROWANIEWSPÓLNE DEKOROWANIE
CHOINKICHOINKICHOINKICHOINKICHOINKI

Kolejny ju¿ rok z rzêdu w czasie œwi¹-
tecznym spotykamy siê rodzicami na
wspólne dekorowanie choinki. Na pocz¹t-
ku choinka wygl¹da³a skromnie, ale przed-
szkolaki z pomoc¹ rodziców zmieni³y j¹
w piêkne, kolorowe drzewko. Dzieci pod-
chodzi³y i ubiera³y choinkê z du¿ym zaan-
ga¿owaniem i przejêciem.

Rok „S³oneczka” kiwanych  przez dzieci dni  w roku. Przy-
gotowuj¹ siê do niego starannie. Ka¿da
grupa wykonuje bardzo ciekawe prace pla-
styczne p³askie i przestrzenne, na których
oczywiœcie króluje Miko³aj. Ró¿norodne
techniki sprawiaj¹, ¿e ka¿da praca jest ory-
ginalna i ciekawa.
ZAJÊCIA KULINARNEZAJÊCIA KULINARNEZAJÊCIA KULINARNEZAJÊCIA KULINARNEZAJÊCIA KULINARNE

Dziêki warsztatom kulinarnym dzieci
rozwijaj¹ nawyki racjonalnego i zdrowe-
go od¿ywiania, nabywaj¹ umiejêtnoœæ pla-
nowania i organizowania swoich dzia³añ,
rozwijaj¹ swoj¹ kreatywnoœæ, samodziel-
noœæ, sprawnoœæ manualn¹, zapoznaj¹ siê
z zasadami savoir-vivre przy stole. Wspól-
ne przyrz¹dzanie posi³ków by³o równie¿
okazj¹ do wzmocnienia wspó³pracy i przy-
jaŸni miêdzy dzieæmi.
BAL KARNAWA£OWYBAL KARNAWA£OWYBAL KARNAWA£OWYBAL KARNAWA£OWYBAL KARNAWA£OWY

Karnawa³ to mi³a tradycja przepe³nio-
na muzyk¹ i zabaw¹.  Bal  karnawa³owy
dla przedszkolaków  to dzieñ niezwyk³y,
czêsto wyczekiwany przez wiele tygodni;
u nas odby³ siê on 9 stycznia.

Tego dnia ju¿ od rana w przedszkolu
pojawia³y siê kolorowe postacie. Dzieci
przebrane by³y za bohaterów znanych ba-
jek, w sali przedszkolnej  mo¿na by³o spo-
tkaæ wró¿ki, królewny, rycerzy, policjan-
tów, Spider-Mana... nie sposób zliczyæ
i wymieniæ tych wszystkich postaci. Roz-
poznaæ dzieci by³o bardzo trudno.

Wystrój sali wprowadzi³ w radosny
nastrój oraz zachêca³ wszystkich do we-
so³ej zabawy. Dzieci œwietnie siê bawi³y
uczestnicz¹c wspólnie ze swoimi paniami
w zabawach. Bal umo¿liwi³ dzieciom  spê-
dzenie czasu w mi³ej atmosferze.

ZA NAMI PIERWSZE URODZINYZA NAMI PIERWSZE URODZINYZA NAMI PIERWSZE URODZINYZA NAMI PIERWSZE URODZINYZA NAMI PIERWSZE URODZINY
Nasze przedszkolaki same upiek³y tort

i ozdobi³y sale przedszkolne.
Jeœli chcesz, aby Twoje dziecko w ra-

dosnej atmosferze poznawa³o otaczaj¹cy
je œwiat - przyjdŸ do nas. S³oneczko za-
prasza!      Dyrektor przedszkola

Katarzyna Gettner

ZAJÊCIA EDUKACYJNEZAJÊCIA EDUKACYJNEZAJÊCIA EDUKACYJNEZAJÊCIA EDUKACYJNEZAJÊCIA EDUKACYJNE
Dzieci poznaj¹ zasady bezpiecznego

zbierania grzybów i poruszania siê po le-

WIZYTWIZYTWIZYTWIZYTWIZYTA MIKO£AJAA MIKO£AJAA MIKO£AJAA MIKO£AJAA MIKO£AJA
 Wizyta œwiêtego Miko³aja w naszym

przedszkolu, to jeden z  najbardziej ocze-
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Sad izerski... w SkwierzynieSad izerski... w SkwierzynieSad izerski... w SkwierzynieSad izerski... w SkwierzynieSad izerski... w Skwierzynie LEOPOLDYNKI’2018
Tradycyjnie w lutym, Rada Rodziców dzia-

³aj¹ca przy Szkole Podstawowej nr 2 organi-
zuje bal walentynkowy dla doros³ych. Od dzie-
siêciu lat odbywa siê on w „Leopoldówce”,
pe³nym niepowtarzalnego uroku lokalu, przy
ulicy Wierzbowej 4. Jubileusz ów organiza-
torzy uczcili doœæ oryginalnie - dziêkuj¹c
Beacie i Dariuszowi Dziczkowskim, którzy
goœcili na wszystkich jego edycjach. Pani
Beacie wrêczono bukiet kwiatów, a panu Da-
riuszowi puchar „Wyj¹tkowej Pary Walen-
tynkowej”.

Bal ma swoj¹ specyfikê. Wiêkszoœæ jego
uczestników goœci³a na naszej imprezie ju¿
wielokrotnie, co sprawia, ¿e atmosfera jest nie-
mal¿e rodzinna. Jednak¿e tegoroczny by³ wy-
j¹tkowy. 112 uczestników jak co roku bawi³o
siê wybornie, w swobodnej atmosferze i bez
zbêdnego patosu, przy wspania³ej muzyce
pana Marka z zespo³u DE COOL.

Krótkie przerwy wype³nione by³y przez
organizatorów licznymi atrakcjami. Mimo wcze-

œniej zaplanowanych trzech licytacji przepro-
wadzono ich szeœæ, dziêki niespodziewanym
ofiarodawczyniom - Izabeli Janiak i Monice
Chwaszcz. Panie, które by³y uczestniczkami
balu, bezinteresownie przeznaczy³y na licyta-
cjê 3 piernikowe arcydzie³a (Izabela) i karnet
na jazdê konn¹ (Monika). Najwspanialsza li-
cytacja, która rozgrza³a atmosferê, dotyczy³a
tortu (fot. powy¿ej), który osi¹gn¹³ zawrotn¹
cenê 2.700 z³otych. Tort, ju¿ po raz drugi nie-
odp³atnie przekazany na licytacjê przez Ewê
Kujawiak, by³ wyj¹tkowy nie tylko ze wzglê-
du na wygl¹d, ale i niepowtarzalny smak. Wy-
licytowany zosta³ przez Leszka Dobrzyñskie-
go i Rolanda Marciniaka.

Bardzo oczekiwan¹ atrakcj¹ by³o losowa-
nie srebrnej bi¿uterii, któremu towarzyszy³y
ogromne emocje. Poza tym panowie mogli za-
kupiæ swoim partnerkom piêkne ró¿e czy te¿
kotyliony.

Z kolei dziêki przekazaniu przez licznych
ofiarodawców gad¿etów, karnetów oraz zapro-
szeñ na liczne atrakcje w naszym mieœcie (i nie
tylko) przeprowadzono równie¿ loteriê fan-
tow¹.

Wœród hojnych ofiarodawców poza wcze-

niê Ewy Siergun, Krzysztofê Burkack¹, Hotel
,,Kwisa”, Salon Urody - Agnieszka Wyspiañ-
ska, Mariê Kropid³owsk¹ „KA-MA”, Janinê
Kornacewicz –„Handel ObwoŸny”, Artyku³y
Przemys³owe Srebro-Z³oto - Jadwiga Roma-
nowicz, PUB Route 66, Fotografia - Anna Dyr-
da, Urz¹d Miasta Œwieradów-Zdrój, Ski & Sun,
Przychodniê NZOZ Jo-Med., Zak³ad „MEGA-
MIX” w Mirsku, Kawiarniê Exclusive Caffe
Monika, Sklep Odzie¿owy „Marta”, Sklep

„Moda mêska” w Mirsku,
Restauracjê „KuŸnia Sma-
ków”, Salon kosmetyczny -
Anna Grzelec, Hotel „Ma-
gnolia”, Studio Fryzur „Eu-
foria”, Salon Fryzjerski
„Styl”, Bar „Frytka”, Aparta-
menty „Carmen”, Centrum
Rehabilitacji Czerniawa-
Zdrój, Restauracjê „Izerska
Chata”, Patrycjê Oœciak,
Pensjonat „Czeszka i S³o-
waczka”- Irena Chmielow-
ska, Nadleœnictwo Œwiera-
dów, Schronisko „Chatka
Górzystów”, Schronisko

PTTK na Stogu Izerskim, sklep odzie¿owy
„Marta” oraz sklep „Yes SPORT”.

Bardzo Pañstwu dziêkujemy za ogromne
serce i chêæ wsparcia dzia³añ na rzecz naszych
uczniów. Dochód z balu przeszed³ nasze naj-
œmielsze oczekiwania. Kwota niemal¿e 9.000 z³
powiêkszy³a œrodki zgromadzone przez Radê
Rodziców. Zostan¹ one przeznaczone na zor-
ganizowanie wycieczki dla wszystkich
uczniów naszej szko³y, w tym dzieci z oddzia³u
przedszkolnego i uczniów klas I-VII.

Pracownicy szko³y, uczniowie oraz Rada
Rodziców serdecznie dziêkuje wszystkim
wspania³ym goœciom, hojnym sponsorom
i darczyñcom, którzy nie tylko pokazali, czym
jest dobra zabawa, ale równie¿ nie szczêdzili
grosza podczas licytacji i loterii. Dziêkujemy
równie¿ rodzicom naszych uczniów, zaanga-
¿owanym w organizacjê balu.

Serdecz-
nie zaprasza-
my na bal
w przysz³ym
roku.

(MG)

œniej wspomnianymi nale¿y wymieniæ równie¿:
Hotel Medical SPA Malinowy Dwór, Cottoni-
na Villa & Mineral SPA Resort, Dom Uzdrowi-
skowy EWA, Interferie Sport Hotel Malachit,
HOTEL & MEDI SPA ,,Bia³y Kamieñ”, Pana
Senatora Rafa³a Œlusarza, Starostwo Powiato-
we w Lubaniu, Biuro Turystyczne ,,Leopold”,
Restauracjê ,,Czarny Potok”, sklep motoryza-
cyjny ,,AN-WA” Wac³awa Chwaszcza,  Jacka
Ostrowskiego, Izerskie Centrum Soli ,,Solana”,
Bar ,,U Bo¿eny”, Elektrowniê „Turów”, Ko-
palniê Wêgla Brunatnego „Turów”, kwiaciar-

Rozmachu nabiera akcja maj¹ca na celu przy-
wrócenie w Górach Izerskich starych odmian drzew
owocowych – w ramach programu pod nazw¹ IZER-
SKI SAD. Nad ca³¹ akcj¹ czuwa Leszek Ku³ak ze Skwie-
rzyny, u którego pod foli¹ roœnie ok. 500 zrazów (ga-
³¹zek - fot. u góry). To materia³ pobrany z 80 drzew
do¿ywaj¹cych swych dni w naszym regionie, mo¿na
powiedzieæ – drzew historycznych, które w wyniku
programu jakby odrodz¹ siê na nowo.

Na pobieranie kolejnych zrazów jest ju¿ w tym
sezonie za póŸno, ale to nic straconego. L. Ku³ak
zapowiada, ¿e zaraz po œwiêtach przyjedzie znów do
Œwieradowa, by zewidencjowaæ kolejne drzewa, z któ-
rych w sierpniu zostan¹ pobrane „oczka” (lub zrazy
w grudniu).

Zrazy ju¿ œciête rosn¹æ bêd¹ pod skwierzyñsk¹
foli¹ do jesieni, po czym zostan¹ zadoniczkowane i
wystawione na zewn¹trz, a w 2019 roku, ka¿da zaopa-
trzona w metryczkê i krótki opis, trafi¹ do œwieradow-
skich ogrodów.

L. Ku³ak apeluje za naszym poœrednictwem do
mieszkañców Œwieradowa i okolic, by zg³aszali drze-
wa, które rosn¹ w ich ogrodach (sadach), lub wiedz¹
o tych miejscach, gdzie rosn¹ – na polach, przy dro-
gach lub w lasach.

- Mam nadziejê, ¿e dziêki tej akcji uda nam siê
docelowo ustaliæ, ile odmian drzew owocowych uda-
³o nam siê ocaliæ i o¿ywiæ – mówi L. Ku³ak.

Informacje o izerskich drzewach owocowych pro-
simy zg³aszaæ w Referacie Promocji Gminy, Turysty-
ki, Kultury i Sportu UM, tel. 75 71-36-482, lub mej-
lem – it@swieradowzdroj.pl

20 lutegto br. zosta³a zawarta umowa na
przebudowê i rozbudowê istniej¹cej oczysz-
czalni œcieków Ecolo-Chief, wraz z rozbiórk¹
obiektów przy ul. Wiejskiej 9 w Œwierado-
wie-Zdroju, z Przedsiêbiorstwen Budowla-
nym Kubik Sp. z o.o. Spó³ka Komandytowa
z siedzib¹ w  Krakowie przy ul. Miros³awa
Dzielskiego 2, lok. 206 .

Gmina przy udziale in¿yniera kontraktu
przekaza³a 6 marca wykonawcy.

Planowany termin wykonania i odbioru
robót budowlanych up³ywa 30 wrzeœnia br.

6 marca zawarte zosta³y równie¿ umowy:
- na pe³nienie funkcji in¿yniera kontrak-

tu dla zadania pn. Przebudowa i rozbudowa
istniej¹cej oczyszczalni œcieków w Œwiera-
dowie-Zdroju - z Markiem Gazd¹ prowadz¹-
cym dzia³alnoœæ gospodarcz¹ pod firm¹ ENVI
KONSULTING z siedzib¹ w Brzegu przy ul.
Jana Brzechwy 3;

oraz

- na sprawowanie nadzoru autorskiego
nad realizacj¹ zadania pn. Przebudowa
i rozbudowa istniej¹cej oczyszczalni œcieków
w Œwieradowie-Zdroju - z Przedsiêbiorstwem
In¿ynierii Œrodowiska s.c. A. Baczmañski,
B. Baczmañska z siedzib¹ w Zielonej Górze
przy ul. Sikorskiego 19.

Podstawowy zakres rzeczowy projektu:
rozbudowa z przebudow¹ czêœci mechanicz-
nej oczyszczalni œcieków; rozbudowa
z przebudow¹ czêœci biologicznej oczyszczal-
ni œcieków; rozbudowa z przebudow¹ czêœci
osadowej oczyszczalni œcieków; moderniza-
cja budynku socjalno-technicznego; moder-
nizacja budynku technicznego; moderniza-
cja obiektów towarzysz¹cych (stacja zlewcza,
zbiornik zlewny œcieków dowo¿onych, bio-
filtr, wewnêtrzne drogi, chodniki i ogrodze-
nia).

Opracowa³a Anna Mazurek

Przebudowa i rozbudowa istniej¹cej oczyszczalni œcieków w Œwieradowie-Zdro-
ju - Projekt wspó³finasowany przez Uniê Europejsk¹ ze œrodków Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr 4 - „Œrodowisko i Zaso-
by”, Dzia³ania nr 4.2 - „Gospodarka wodno-œciekowa” Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Dolnoœl¹skiego 2014-2020.
Nr projektu - RPDS.04.02.01-02-0007/16.
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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)

KINO NA WIOSNÊKINO NA WIOSNÊKINO NA WIOSNÊKINO NA WIOSNÊKINO NA WIOSNÊ

Dowiedz siê wiêcej
i polub nas

na Facebooku
IzerskaLaka

ZAPRASZAMY!

 Ju¿ w marcu przychodz¹ na œwiat ma³e zaj¹czki (2-4 w miocie),
zwane z tego powodu marczakami?
 ¯abi skrzek sk³adany jest zwykle na prze³omie marca i kwietnia?
 Prosiêta dzika rodz¹ siê w drugiej po³owie marca, a w jednym

miocie mo¿e ich byæ od 4 do 9 sztuk?

Czy wiesz, ¿e...

22 marca (czwartek) o godz. 1900 - Historia brokera, które-
go b³yskawiczna droga na szczyt i rozrzutny styl ¿ycia wzbu-
dzi³y zainteresowanie FBI (3 godz. 2013. Komedia kryminalna).

7 kwietnia (sobota) o godz. 1030 - Mary Katherine, córka
naukowca, trafia do Zielonego Królestwa zwierz¹t, gdzie wraz
z nowymi przyjació³mi stawi czo³a si³om zagra¿aj¹cym Matce
Naturze (1 godz. 42 min. 2013. Animacja).

12 kwietnia (czwartek) o godz. 1900 - M³ody Jay Moriarty
chce zmierzyæ siê z kultow¹ fal¹ Mavericks. Prosi legendê sur-
fingu Frosty'ego Hessona o pomoc (1 godz. 56 min. 2012. Dra-
mat sportowy).

19 kwietnia (czwartek) o godz. 1900 - Jake, sparali¿owany
by³y komandos, zostaje wys³any na planetê Pandora, gdzie
zaprzyjaŸnia siê z lokaln¹ spo³ecznoœci¹ i postanawia jej po-
móc (2 godz. 42 min. 2007. Sci-Fi).

21 kwietnia (sobota) o godz. 1030 - Charlie Brown zakochu-
je siê w nowo poznanej dziewczynie, która do³¹cza do jego
klasy. Tymczasem psi kumpel Snoopy chce wytropiæ swojego
najwiêkszego wroga, Czerwonego Barona (1 godz. 33 min. 2015.
Animacja).

(Ÿród³o - filmweb.pl)
* * *

Chcesz byæ na bie¿¹co? PrzyjdŸ, wype³nij formularz i za-
pisz siê do Newslettera „Izerskiej £¹ki”!

DRUGIE KOTY ZA P£OTYDRUGIE KOTY ZA P£OTYDRUGIE KOTY ZA P£OTYDRUGIE KOTY ZA P£OTYDRUGIE KOTY ZA P£OTY

8 marca Izersk¹ £¹kê opanowa³y Panie! Dziêki przebieranemu poka-
zowi mody zagoœci³y u nas kobiety kina, polityki oraz gwiazdy muzyczne.
Pokaz cieszy³ siê wspania³ym odbiorem ze strony licznej publicznoœci,
która w g³osowaniu wybra³a zwyciê¿czynie konkursu. Wieczór uœwietni³
pan Adam, który wykona³ parê utworów na saksofonie i rozda³ kwiaty dla
ka¿dej pani, sponsorowane przez Urz¹d Miasta.

By³ czas na ploteczki przy kawie i ciasteczku oraz niespodziankê!
Niektóre uczestniczki pokazu przygotowa³y dla widowni muzyczne przed-
stawienie, które zakoñczy³o siê wspólnym tañcem do utworu „Facet to
œwinia”.

Jesteœmy po II Wystawie Kotów £¹k Gór i Pogórza Izer-
skiego. W imprezie, która odby³a siê w niedzielê 11 lutego,
pokaza³o siê 10 kotów: Stefan, Puszek, Lusiek, Gandalf, Mako,
Olka, Figa, Borys, Krystyna i Masza. Zosta³o wrêczonych

8 nagród - trzy pierwsze miejsca, ponadto trzy wyró¿nie-
nia, nagroda publicznoœci oraz nagroda specjalna sponsoro-
wana przez Pracowniê Piernikow¹ Isabell.

Miejsca na podium zdoby³y:
I - Olka - Jolanty Mitury,
II - Borys - Agnieszki Ogonowskiej,
III - Krystyna - Arlety Miluk (fot. u góry).
Walka o podium by³a wyrównana, zwyciêskie koty osi¹-

gnê³y kolejno wyniki: 29; 28,5; 28 punktów - na 30 mo¿liwych
do zdobycia.

Wyró¿nienia: Puszek Amelii Wadowskiej (fot. z prawej),
Stefan Barbary Jankowskiej, Gandalf Marzeny Kirylczuk.

Nagroda publicznoœci powêdrowa³a do Maszy i jej w³aœci-
cieli: Hani i Antoniego Pogorzelskich.

Natomiast nagrodê specjaln¹ ufundowan¹ przez Izabelê
Janiak otrzyma³a Figa Mai Wilczackiej.

Ka¿dy uczestnik otrzyma³ dwie saszetki karmy Royal Ca-
nin oraz ma³¹ zabawkê (myszkê lub pi³eczkê). Osoby na po-
dium otrzyma³y dodatkowo legowiska dla zwierz¹t i karmê such¹
dla kotów (tak¿e z Royal Canin).

Najwiêksze podziêkowania nale¿¹ siê uczestnikom za chêæ
wspólnego tworzenia tego wydarzenia oraz Gminie Miejskiej
Œwieradów-Zdrój, która funduje czêœæ nagród.

Poza tym dziêkujê wolontariuszkom - dwóm uczennicom
jeleniogórskiego technikum weterynaryjnego: Julce i Natalii,
oraz komisji: Gra¿ynie Kasprzak (u do³u z lewej), Izabeli Janiak
(z prawej) oraz przewodnicz¹cej - pani weterynarz Aleksandrze
M¹dry (w œrodku) - za przejêcie najtrudniejszej roli oceniania
kocich piêknoœci.

28 lutego zawi¹za³a siê grupa ornitologiczna. Osoby zainteresowa-
ne poznaniem tajemnic ptasiego œwiata przysz³y na spotkanie organiza-
cyjne, które poprowadzi³ Tomasz Maszka³o. Docelowo do koñca czerwca
spotkamy siê jeszcze cztery razy, a w marcu planowana jest wycieczka
w póŸnych godzinach wieczornych w celu poszukiwania sów. Informacje
o wycieczce znajd¹ Pañstwo na Facebooku „Izerskiej £¹ki” oraz na stro-
nie miasta w wydarzeniach. Udzia³, oczywiœcie, jest bezp³atny.

DZIEÑ KOBIETDZIEÑ KOBIETDZIEÑ KOBIETDZIEÑ KOBIETDZIEÑ KOBIET

GRUPGRUPGRUPGRUPGRUPA ORNITOLOGICZNAA ORNITOLOGICZNAA ORNITOLOGICZNAA ORNITOLOGICZNAA ORNITOLOGICZNA

Mamy nadziejê, ¿e ka¿da KOBIETA która zdecydowa³a siê spêdziæ
z nami ten wyj¹tkowy wieczór wysz³a zadowolona i usatysfakcjonowana.

I miejsce w pokazie mody zdoby³a Cher, a nagrodê - voucher na
sesjê zdjêciow¹ osobiœcie wrêczy³a fotograf Anna Dyrda (autorka zdjêæ).

II miejsce dla Maryli Rodowicz, a nagroda to zabieg SPA sponsoro-
wany przez Cottonina Villa & Mineral Spa Resort.

Od lewej: Pola Negri , Dolly Parton, Amy Winehouse, Kleopatra, Maryla
Rodowicz, Madonna (z ty³u), Brigitte Bardot, Cher, Lady Gaga, Królowa
El¿bieta, Merlin Monroe, Hepatia z Aleksandrii.

Nagrodê za III miejsce odbe-
ra³a Madonna (obok) - to wyciecz-
ka do Pragi z biurem podró¿y „Le-
opold”, sponsorowana przez to
biuro.

Po wrêczeniu nagród i wian-
ków, przygotowanych i sponsoro-
wanych przez pani¹ Basiê z firmy
„Cuda Wianki”, zosta³y wylosowa-
ne osoby, które otrzyma³y dwa vo-
uchery na wejœcia do strefy well-
ness w Cottoninie oraz dwa vo-
uchery na druk zdjêcia na p³ótnie
sponsorowane przez

ae ro-g ra f . com.p lae ro-g ra f . com.p lae ro-g ra f . com.p lae ro-g ra f . com.p lae ro-g ra f . com.p l
Dziêkujê sponsorom, pani An-

nie - za fotoreporta¿, oraz Urzêdowi Miasta - za przychylnoœæ do wyko-
rzystania obiektu w takim celu, a najgorêtsze podziêkowania kierujê ku
organizatorkom: Ankom, Irenie, Joli, Izie, Gosi i Anecie. Dziêkujê, gra-
tulujê i trzymam kciuki za Dzieñ Kobiet’2019!

Podobnie jak w roku ubieg³ym zosta³y rozlosowane nagro-
dy wœród publicznoœci – karmnik dla ptaków wykonany
w czasie zajêæ „biologiczne ferie” oraz ksi¹¿ka „Jak zrozumieæ
kota”?

Zdjêcia Julia Adamczyk



Czarci M³yn, ul. Lwówecka 5

Gospodarz obiektu
Kinga Miakienko

Otwarty od œrody do soboty
w godz. 1000-1600

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

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

Restauracja „Czarny Potok” zapra-
sza w ka¿dy poniedzia³ek i œrodê
w godz. 1000-1400 na sta³¹ wystawê
poœwiêcon¹ historii Czerniawy. Bê-
dzie to nawi¹zanie do podobnej eks-

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

WYPIEKI AMBASADORÓWWYPIEKI AMBASADORÓWWYPIEKI AMBASADORÓWWYPIEKI AMBASADORÓWWYPIEKI AMBASADORÓW

Podczas 33. ju¿ wtorku, poœwiêconego warsztatom, do m³yna zawi-
ta³a IV klasa ze Szko³y Podstawowej w Podgórzynie. Pracowite, uœmiech-
niête i m¹dre dzieci oraz przemi³e wychowawczynie wspólnymi si³ami
zagniata³y ciasto i ubija³y mas³o w maselnicach.

Nowoœci¹ dla nich by³o spróbowanie prawdziwej maœlanki powsta-
³ej w procesie ubijania. Có¿ mogê powiedzieæ, ta grupa wyj¹tkowo zapa-
d³a mi w pamiêæ i serce. Z tego pieca wyszed³ przepyszny chleb!

W dniach 15-17 lutego w Œwieradowie odby³o siê spotka-
nie kucharzy, ambasadorów i kadry zarz¹dzaj¹cej firmy Bon-
duelle Food Service, w sumie 20 osób.  Kadra przyjecha³a
z Warszawy, ale szefowie kuchni reprezentowali najlepsze re-
stauracje mi.n. w Poznaniu Gdañsku, Krakowie i E³ku.

W pierwszym dniu kucharze byli zaproszeni  do Folwarku
Wrzosówka w  K³opotnicy na degustacjê lokalnych produk-
tów i na warsztaty kulinarne ze œwiatowym szefem kuchni -
Ianem Doyle, który gotuje w sztokholmskiej restauracji Oaxen
Slip&Krog, oznaczonej dwiema gwiazdkami  Michelina. I. Doyle
zapoznawa³ zebranych z kuchni¹ wegetariañsk¹ w nowocze-
snym wydaniu.

S¥SIEDZI M£S¥SIEDZI M£S¥SIEDZI M£S¥SIEDZI M£S¥SIEDZI M£YNAYNAYNAYNAYNA
Luty up³yn¹³ pod znakiem ferii zimowych – turyœci z ca³ej Polski

zwiedzali m³yn i kosztowali chleba ze smalcem i czarnuszk¹. M³ode pary,
rodziny z dzieæmi, emeryci, kuracjusze, grupy szkolne – w poprzednim
miesi¹cu ³¹cznie ugoœciliœmy a¿ 831 osób!

CeraMonic – wyj¹tkowe miejsce przy ul. Nadrzecznej
w Czerniawie. Dusz¹ tej pracowni ceramicznej jest Monika Wie-
teska-Polok, któr¹ niedawno mia³am okazjê poznaæ. Skromna,
mi³a i oddana swojej pasji – to na pewno mogê o niej powie-
dzieæ. Pierwsze spotkanie dotyczy³o wspó³pracy pomiêdzy pra-
cowni¹ a Czarcim M³ynem, natomiast po raz drugi Monika ugo-
œci³a mnie u siebie – na warsztatach. Ukrêcaliœmy dzbanki
i œwieczniki na kole garncarskim, a dzieci tworzy³y domki dla
¿ab – ostatni hit pracowni.

Nastêpnego dnia uczestnicy udali siê na stok gondolowy,
by pojeŸdziæ troche na nartach, a po szybkim obiedzie poje-
chaliœmy wszyscy na szkolenie z pieczenia chleba do Czarcie-
go M³yna. Wypad³o wspaniale, goœcie byli zachwyceni po-
dejœciem profesjonalnym m³ynarki Kingi i i bardzo im zale¿a³o,
by nauczyæ siê wypiekania, bo tego jeszcze nie robi¹ w swoich
restauracjach, a chêtnie by zaczêli… Daliœmy radê, bochenki
wysz³y z pieca rewelacyjnie upieczone.

Wszyscy wyjechali zachwyceni pobytem w Œwieradowie,
a ja w imieniu swoim i wszystkich uczestników chcia³em  po-
dziêkowaæ: Folwarkowi Wrzosówka, Villi Cottonina, Dorocie
Marek z Urzêdu Miasta, m³ynarce Kindze i oczywiœcie kucha-
rzom oraz przedstawicielom firmy Bonduelle – za to, ¿e chcieli
integracyjnie  odwiedziæ nasze miasto

Ambasador Bonduelle - Szymon Przystupa

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

Muszê przyznaæ, ¿e lepienie z gliny nie jest moj¹ najmoc-
niejsz¹ stron¹, jednak samo miejsce, zapach i bliskoœæ natury
tworzy³y wyj¹tkow¹ atmosferê. Nie wiem, kiedy zlecia³y te dwie
godziny, ale wiem, ¿e to spotkanie nie bêdzie naszym ostatnim.

Parê dni temu Monika przywioz³a do m³yna talerze, misecz-
ki i inne cuda ulepione w³asnorêcznie (na zdjêciu), na których
piêknie prezentuj¹ siê nasze produkty. Ze spotkania w pra-
cowni natomiast wynios³am dobr¹ energiê i fili¿ankê – na po-
rann¹ kawê.

Polecam ka¿demu odwiedzenie Moniki i jej œwiata – warto!
Wiêcej informacji i zapisy pod nr. telefonu 661 266 328.

Oczywiœcie, poza tym nadal trwa cykl Warsztatowych Wtorków, pod-
czas których dzieci, m³odzie¿, a tak¿e doroœli bior¹ czynny udzia³
w produkcji chleba, ubijaniu mas³a oraz warsztatach ekologicznych
w Centrum Edukacji Ekologicznej NATURA 2000 „Izerska £¹ka”. Przy-
pominamy, ¿e ca³¹ ofertê i wiêcej szczegó³ów mog¹ Pañstwo znaleŸæ na
oficjalnej stronie miasta - swieradowzdroj.pl - w zak³adce po prawej
stronie „Czarci M³yn”. Zapraszamy!

WWWWWARSZTARSZTARSZTARSZTARSZTAAAAATOWE WTORKITOWE WTORKITOWE WTORKITOWE WTORKITOWE WTORKI

pozycji sprzed 7 lat, gdy zapre-
zentowanych zosta³o 260 sta-
rych widokówek z kolekcji Jaku-
ba, Dawida i Jerzego B³aszczy-
ków z Wroc³awia.

Obecny zbiór liczy ju¿ 760 sta-
rych pocztówek, które dla polepsze-
nia odbioru zosta³y zeskanowane i po-
kazywane bêd¹ na ekranie monitora
(podobnie jak stare foldery i mapy).
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Wykaz zadañ inwestycyjnychWykaz zadañ inwestycyjnychWykaz zadañ inwestycyjnychWykaz zadañ inwestycyjnychWykaz zadañ inwestycyjnych
w Œwieradowie w roku 2017w Œwieradowie w roku 2017w Œwieradowie w roku 2017w Œwieradowie w roku 2017w Œwieradowie w roku 2017

1. Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Izerska – etap II
(km 0+750 – 1+275) [powódŸ czerwiec 2013 r.]
2. Wykonanie przegl¹dów podstawowych (rocznych) 120 dróg gminnych
3. Wykonanie przegl¹dów rozszerzonych 26 obiektów mostowych
4. Przywrócenie przejezdnoœci drogi stanowi¹cej ul. Stra¿ack¹ (km0+640 – 0+666)
5. Awaryjne pozimowe odtworzenie dojazdów do nieruchomoœci po³o¿onych
przy ulicach: Batorego 3, Rolniczej 9, Wierzbowej 2
6. Usuniêcie awarii kana³u deszczowego w ul. Batorego
7. Wykonanie remontów nawierzchni bitumicznych z frezowaniem na drogach gminnych
8. Bie¿¹ce utrzymanie infrastruktury drogowej: czêœæ I – modernizacja
uszkodzonego systemu odwodnienia liniowego w ul. Zakopiañskiej,
czêœæ II – modernizacja uk³adu komunikacyjnego w rejonie ul. Sienkiewicza 8
9. Przywrócenie przejezdnoœci drogi gminnej stanowi¹cej dojazd
do nieruchomoœci po³o¿onej przy ul. Kiliñskiego 6

10. Przywrócenie przejezdnœci dróg gminnych stanowi¹cych ul. G³owackiego i ul. Klubow¹
11. Remont mostu drewnianego przy ul. Kruczej
12. Przebudowa drogi gminnej stanowi¹cej ul. Piastowsk¹
13. Zakup lamp parkowych typu ROSA sztuk 8
14. Przebudowa drogi gminnej oznaczonej geodezyjnie jako dzia³ka nr 17, am. 4, obr. I
15. Usuniêcie awarii przy ul. Wyszyñskiego oraz ul. Piastowskiej
16. Przebudowa zjazdu w rejonie ul. Widokowej
17. Wymiana uszkodzonych lamp ulicznych przy ul. Piastowskiej
18. Zakup wraz z dostaw¹ 15 sztuk koszy ulicznych K2 oraz 10 kompletów nóg
do ³awek typu £¯ 3/093 „Wiedeñska”
19. Wykonanie drewnianych barierek mostowych na œcie¿kach rowerowych singltrek
w rejonie Czerniawskiej Kopy – sekcja 8 i 11
20. Remont drogi gminnej stanowi¹cej ul. Chrobrego oznaczonej geodezyjnie
jako dzia³ki nr 15, am. 14, obr. VI i 8, am. 10, obr. VI
21. U³o¿enie kostki kamiennej na chodnikach i zjazdach na ul. Piastowskiej
22.Usuniêcie awarii alejek parkowych po obfitych opadach deszczy na terenie miasta
23. Wykonanie drewnianych siedzisk i oparæ do 10 ¿eliwnych ³awek ulicznych
wraz z zamontowaniem 5 sztuk na terenie miasta
24. Usuniêcie awarii chodnika na ulicy Wiœniowej
25. Wynajem sprzêtu do usuwania skutków ulewnych deszczy z 5-6 sierpnia
26. Wykonanie awaryjnego odtworzenia odwodnienia drogowego drogi gminnej
stanowi¹cej ul. Rolnicz¹
27. Zakup samochodu terenowego przeznaczonego do obs³ugi dróg
28. Zabiegi korekcyjne i usuwanie posuszu w koronach drzew rosn¹cych
w pasie drogowym dróg w zarz¹dzie Gminy Miejskiej Œwieradów-Zdrój – Czêœæ I
29. Remont drogi gminnej stanowi¹cej ul. Nad Potokiem
30. Remont cz¹stkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych
31. Korekta drogi gminnej oznaczonej geodezyjnie jako dzia³ka nr 41, am. 6, obr. VI
32. Awaryjna naprawa drogi stanowi¹cej ul. Stra¿ack¹ w km 0+640 – 0+666
33. Zabezpieczenie uszkodzonych okien w remizie ztra¿ackiej
przy ul. Kard. S. Wyszyñskiego
34. Likwidacja uszkodzenia ogrodzenia z siatki przy ul. Wczasowej
35. Likwidacja uszkodzenia ogrodzenia z siatki przy ul. Rolniczej
36. Zakup wraz z transportem i posadzniem 4 drzew
37. Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego dla po³¹czeñ miejskich i podmiejskich
38. Rozbudowa Szko³y Podstawowej nr 2 wraz z wyposa¿eniem
39. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w ul. Parkowej

39. Przebudowa i rozbudowa istniej¹cej oczyszczalni œcieków
40. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodoci¹gowej
41. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodoci¹gowej na osiedlu Czerniawa
42. Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego

* Podana kwota dotacji wynika z wniosku projektowego i mo¿e ulce zmianie
   po ca³kowitym rozliczeniu zakupów.
   Kwoty, jakie ma ponieœæ gmina, i kwoty dotacji na zadania 39-42 wynikaj¹
   z wniosków projektowych, a ich rozliczenie nast¹pi po zrealizowaniu wszystkich zadañ;
   wtedy te¿ bêdziemy wiedzieli, ile na poszczególne zadania wydano w 2017 r.
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POLSKI ZWI¥ZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW i INWALIDÓW KO£O Nr 6 w Œwieradowie
organizuje w dniach 8-11 kwietnia wycieczkê autokarow¹ do TORUNIA TORUNIA TORUNIA TORUNIA TORUNIA (piêkna Starówka, Muzeum Kopernika,
Muzeum Piernika), CIECHOCINKA CIECHOCINKA CIECHOCINKA CIECHOCINKA CIECHOCINKA (zabytkowe miasto, tê¿nie solne) oraz LICHENIA LICHENIA LICHENIA LICHENIA LICHENIA (bazylika, ogrody, krajo-
brazy). W cenie - 350 z³ - zapewniamy: przejazd autokarem, 3 noclegi ze œniadaniem i obiadokolacj¹, ubezpiecze-
nie.
Wszystkich zainteresowanych seniorów ze Œwieradowa prosimy o kontakt telefoniczny pod nr. tel. 607 978 178
lub 604 128 306 - do 26 marca. Wycieczka jest wspó³finansowana przez Gminê Miejsk¹ Œwieradów-Zdrój.

8 marca o godz. 1600 w hali spacerowej odby³ siê koncert z okazji Dnia
Kobiet, podczas którego wyst¹pi³ zespó³ SYNTONIA, zreszt¹ bardzo odchu-
dzony, bo choroby zmog³y a¿ trzy panie. Mimo to, mimo braku drugich
g³osów, zespó³ przy akompaniamencie Aleksandra £ozy wspaniale zapre-
zentowa³ siê w repertuarze popularno-rozrywkowym, œpiewaj¹c g³ównie
piosenki o paniach („Za zdrowie pañ”, „Byæ kobiet¹”, „Sexapil”).

Koncert zosta³ bardzo ciep³o przyjêty przez widzów, którzy szczelnie wy-
pe³nili halê i nagradzili nasze panie owacjami.

Za zdrowie pañ!

PS. SYNTONIA od pocz¹tku tego
roku dzia³a pod egid¹ Urzêdu Mia-
sta i w³aœnie og³asza nabór chêt-
nych do zespo³u – panie (nie tylko
emerytki), które chc¹ siê wykazaæ
swymi talentami wokalnymi, pro-
szone s¹ o kontakt z Aleksandrem
£oz¹. tel. 692 032 456.



NOTATNIK ŒWIERADOWSKI. Wydaje Gmina Miejska Œwieradów–Zdrój. Druk - Polska Press Sp. z o.o.
Drukarnia Sosnowiec, ul. Baczyñskiego 25A. Nak³ad - 2.000 egz. Redaktor naczelny - Adam Karolczuk,
tel. 661 784 827, notatnik@swieradowzdroj.pl
Zapraszamy wszystkich Czytelników do wspó³redagowania miesiêcznika. Teksty (tak¿e literackie), opatrzone
nazwiskiem autora (do ewentualnej wiadomoœci redakcji) oraz zdjêcia mo¿na sk³adaæ równie¿ w Referacie
Promocji Gminy, Turystyki, Kultury i Sportu Urzêdu Miasta przy ul. 11 Listopada 35 (II p.), tel. 75 71 36 482.
Redakcja nie zwraca materia³ów niezamówionych i zastrzega sobie prawo ich skracania. 15

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.

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

Celem pracy Punktu i prowadzonych zajêæ jest po-
moc osobom doznaj¹cym przemocy w rodzinie, umo¿-
liwienie wyjœcia z krêgu przemocy, podniesienie œwia-
domoœci dotycz¹cej zjawiska przemocy w rodzinie i
praw osobistych, podniesienie w³asnej samooceny,
zdobycie wiedzy jak radziæ sobie z zaistnia³¹ sytu-
acj¹ oraz pomoc w odzyskaniu MOCY zabranej przez
sprawcê. UDZIA£ JEST BEZP£ATNY.

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

Przeciw przemocy!

Zgodnie z umow¹ zawart¹ pomiêdzy Urzêdem Miasta a Gabinetem
Pedagogiczno-Psychologicznym, od stycznia do grudnia br. specja-
liœci bêd¹ w tym gabnecie realizowaæ zadania zwi¹zane z udzielaniem
pomocy terapeutycznej i wsparciem rodzinom dotkniêtym proble-
mem uzale¿nienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych
oraz prowadzeniem dzia³añ profilaktycznych. Dodatkowo realizowa-
ne jest wspomaganie rodzin, gdzie wystêpuje przemoc psychiczna
i fizyczna, oraz prowadzona jest wczesna interwencja opiekuñczo-
wychowawcza uruchamiaj¹ca wszystkie podstawowe czynniki rozwo-
ju osobowego i spo³ecznego, jak równie¿ wszystkich struktur m³ode-
go cz³owieka: fizjologicznej, psychicznej i intelektualnej.

Szczegó³y dotycz¹ce realizacji powy¿szych zadañ mo¿na uzyskaæ
pod numerami telefonów: 75 78 17 668 - koordynator UM75 78 17 668 - koordynator UM75 78 17 668 - koordynator UM75 78 17 668 - koordynator UM75 78 17 668 - koordynator UM
Jolanta Bobak; 538 480 341- Gabinet Pedagogiczno-Psy-Jolanta Bobak; 538 480 341- Gabinet Pedagogiczno-Psy-Jolanta Bobak; 538 480 341- Gabinet Pedagogiczno-Psy-Jolanta Bobak; 538 480 341- Gabinet Pedagogiczno-Psy-Jolanta Bobak; 538 480 341- Gabinet Pedagogiczno-Psy-
chologiczny Maciej Zia³a.chologiczny Maciej Zia³a.chologiczny Maciej Zia³a.chologiczny Maciej Zia³a.chologiczny Maciej Zia³a.

Od 1 kwietnia gabinet bêdzie funkcjonowa³ w przychodniOd 1 kwietnia gabinet bêdzie funkcjonowa³ w przychodniOd 1 kwietnia gabinet bêdzie funkcjonowa³ w przychodniOd 1 kwietnia gabinet bêdzie funkcjonowa³ w przychodniOd 1 kwietnia gabinet bêdzie funkcjonowa³ w przychodni
Jo-Med. przy ul. Korczaka 7D - w poniedzia³ki i w pi¹tkiJo-Med. przy ul. Korczaka 7D - w poniedzia³ki i w pi¹tkiJo-Med. przy ul. Korczaka 7D - w poniedzia³ki i w pi¹tkiJo-Med. przy ul. Korczaka 7D - w poniedzia³ki i w pi¹tkiJo-Med. przy ul. Korczaka 7D - w poniedzia³ki i w pi¹tki
w godz. 18w godz. 18w godz. 18w godz. 18w godz. 180000000000-20-20-20-20-200000000000, a w œrody w godz. 18, a w œrody w godz. 18, a w œrody w godz. 18, a w œrody w godz. 18, a w œrody w godz. 180000000000-21-21-21-21-210000000000.....
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P R O F I L A K T Y K A !Dzia³amy
i pomagamy

W ramach pracy Miejskiej Komisji Rozwi¹zywania Pro-
blemów alkoholowych stworzony zosta³ Punkt Konsulta-
cyjno-Informacyjny dla osób uzale¿nionych od alkoholu
czy narkotyków, jak te¿ dla osób z rodzin, gdzie naudu-
¿ywany jest alkohol lub narkotyki, osób wspó³uzale¿nio-
nych 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. Pi³sud-
skiego 15, pok. nr 1 i 2). Telefon tymczasowy nr 664 461
086, przy którym dy¿uruje nasz konsultant - Piotr Ko-
nopnicki - 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 je-
dynie osób pod wp³ywem 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 spotkania odbêd¹ siê 22 lutego
oraz 8 i 22 marca br.

STOP UZALE¯NIENIOM!

Fundacja na Rzecz Rozwoju Spo³ecznoœci Lokalnej „Œwieradów – Czerniawa” bêd¹ca
organizacj¹ po¿ytku publicznego, zwraca siê z proœb¹ o wsparcie dzia³alnoœci naszej orga-
nizacji, poprzez przekazanie 1% podatku nale¿nego bud¿etowi pañstwa. Nale¿y jedynie, w
sk³adanym rocznym zeznaniu podatkowym o wysokoœci osi¹gniêtego dochodu, wpisaæ
pe³n¹ nazwê naszej organizacji oraz numer, pod którym zosta³a zarejestrowana w Krajowym
Rejestrze S¹dowym (KRS):

        Fundacja na Rzecz Rozwoju
        Spo³ecznoœci Lokalnej

         „Œwieradów – Czerniawa”

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

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

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

Otrzymane kwoty, które zasil¹ konto fundacji, pozwol¹ nam w bie¿¹cym roku kontynu-
owaæ dzia³ania w zakresie promocji Œwieradowa-Zdroju. Za okazan¹ ¿yczliwoœæ z góry
dziêkujemy.

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

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

wspieraj¹c dzia³alnoœæ
Fundacji na Rzecz Rozwoju Spo³ecznoœci Lokalnej

„Œwieradów – Czerniawa”

Szkolne Ko³o Wolontariatu „Pomocna D³oñ” dzia³a w Miej-
skim Zespole Szkó³ od wrzeœnia 2017 r. i skupia w swoich sze-
regach 72. cz³onków z klas od czwartej podstawoej do trzeciej
gimnazjalnej. Motto ich dzia³ania brzmi „Dobre uczynki maj¹
wiêksz¹ moc ni¿ s³owa, bo mówiæ mo¿e ka¿dy, ale niewielu
wykona to, co powie…” i dlatego w ramach dobrowolnej
i bezp³atnej pracy DZIA£AMY i POMAGAMY! Zuzanna Marek, Borys, Nadia i Zoja Mularczykowie, Katarzy-

na, Zofia Salawa i Wojciech Lonyczowie.
Przypominamy, ¿e nadal prowadzimy w szkole zbiórkê na-

krêtek plastikowych, zu¿ytych baterii oraz karmy i rzeczy dla
piesków i kotków ze Schroniska w Przylasku.

Za dotychczasow¹ pracê serdecznie dziêkuj¹ uczniom, na-
uczycielom, pracownikom administracji i obs³ugi, rodzicom -

opiekunowie Ko³a
Teresa Fierkowicz i Katarzyna Luto-Przybylska.

Najwa¿niejsze akcje to:
- systematyczna zbiórka karmy, koców, materacy, misek,

smyczy dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierz¹t w Przyla-
sku i czterokrotny wolontariat w Schronisku dla Bezdom-
nych Zwierz¹t w Przylasku (gm. Platerówka);

- zbiórka produktów trwa³ych przez wszystkie klasy MZS
w ramach akcji SZLACHETNA PACZKA;

- zbiórka kasztanów i ¿o³êdzi dla Ko³a £owieckiego „G³u-
szec”;

- zbiórka nakrêtek plastikowych dla Szymona Dworaka
na protezê i baterii na Fun-
dacjê Integracji w Warszawie,
wspieraj¹c¹ osoby niepe³no-
sprawne w Polsce;

- organizacja ca³odnio-
wej imprezy - 12 Biegu WOŒP
pod has³em „Policz siê z cu-
krzyc¹, ucz siê pierwszej po-
mocy” - oraz przeprowadze-
nie 26. Fina³u WOŒP, pod-
czas którego zebraliœmy
³¹cznie 42.004 z³.

Dodatkowo przeprowa-
dzono wœród nauczycieli i ro-
dziców zbiórkê pieniê¿n¹ na
lek dla Macieja Abramowicza
- naczelnika Karkonoskiej
Grupy GOPR w stanie spo-
czynku. Innymi dzia³aniami
by³a organizacja Dnia Wolon-
tariusza oraz Dnia Dobrych
Uczynków, podczas, których
wyró¿niono certyfikatem PO-
MOCNA D£OÑ najaktywniej-
szych wolontariuszy, do któ-
rych nale¿¹: Justyna Lonycz,
Tymon ̄ y³kiewicz, Micha³ Mi-
lewski, Kajetan Rutkowski,
Zuzanna Wolanin, Sebastian
Sokolak, Nikola Malec, Anto-
nina Marchel, Zofia Ryma-
szewska, Nina Markowska,
Sylwia Mikulska, Paulina
Michno, Karolina Salawa,
Wiktoria Mackiewicz, Dawid
Chuchamcz, Dominik Feliñski,
Zuzanna Dyjur, Eliza Cielecka,

U góry - wolontariusze na uroczystoœci; obok - z wizyt¹ w Przylasku.

Rozpoczêcie pi³karskiego sezonu wiosnnego zbli¿a siê wiel-
kimi krokami, tymczasem zawodnicy TKKF KWISA rozegrali
kilka meczów sparingowych, które by³y okazj¹ do sprawdze-
nia formy. Niestety, próba nie  wypad³a najlepiej, co obrazuj¹
wyniki: TKKF Kwisa - Lechia Piechowice 3:1; GKS Gryf Gry-
fów Œl¹ski - TKKF Kwisa 2:1; Stella Lubomierz - TKKF Kwi-
sa 6:3.

Pierwsze spotkanie po przerwie zimowej rozegramy 25 mar-
ca na wyjeŸdzie z Piastem Zawidów. Wszystkich sympatyków
Kwisy serdecznie zapraszamy w imieniu Administratora Stro-
ny Internetowej naszego Klubu, zawodników, zarz¹du TKKF
Kwisa oraz ca³ego zespo³u, sztabu szkoleniowego - do kibico-
wania i licznego przybywania ca³ej spo³ecznoœci Œwieradowa
na stadion miejski.

Pi³karska wiosna tu¿!
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Oddzia³ PTTK „Sudety Zachod-
nie” 25 lutego w Bukowcu podsu-
mowa³ etap wojewódzki XXV Jubi-
leuszowego Ogólnopolskiego M³o-
dzie¿owego Konkursu Krajoznaw-
czego „Poznajemy Ojcowiznê”.
Konkurs ten jest najwiêkszym
i najwa¿niejszym przedsiêwziê-
ciem krajoznawczo-turystycznym w
œrodowisku dzieci i m³odzie¿y
szkolnej w Polsce, organizowany od
pocz¹tku lat 90. przez Radê Pro-
gramow¹ ds. M³odzie¿y Szkolnej
Zarz¹du G³ównego PTTK oraz re-
dakcjê „Poznaj swój kraj”. G³ów-
nym celem konkursu jest zachêce-
nie m³odych ludzi do poznawania
Ziemi Ojczystej.

Jury w sk³adzie: Andrzej Mateu-
siak, Krzysztof Têcza i Janusz Tura-
kiewicz – oceni³o 54 prace, w tym

Ojcowizna poznana

Zoja, Nadia i Borys Mularczy-
kowie - „Ciocia Karolina”,

natomiast w kategorii klas gim-
nazjalnych:

Karolina Salawa - „Tak wielu
umar³o, a tak niewielu prze¿y³o”

oraz
Katarzyna Salawa, której praca

pt. „Niby zwyczajny, a jednak…”
zajê³a I miejsce i awansowa³a do eta-
pu centralnego.

Zakoñczeniem podsumowania
konkursu by³ poczêstunek, a po nim
zwiedzanie pa³acu  z przewodnikiem
Krzysztofem Têcz¹ (obiekt jest sie-
dzib¹ Zwi¹zku Gmin Karkonoskich).

Serdecznie dziêkujê dzieciom,
m³odzie¿y za udzia³ w konkursie
i ogrom pracy w³o¿ony w ich przy-
gotowanie,

Opiekun Teresa Fierkowicz
z pionu szkó³ podsta-
wowych – 31, z gimna-
zjów – 17 i ze szkó³ po-
nadgimnazjalnych – 6.
Wœród nich jest 37 prac
pisemnych i 17 multime-
dialnych (prezentacje,
filmy) przygotowanych
przez 83 uczniów (prace
indywidualne i zbioro-
we).

Cz³onkowie Szkol-
nego Ko³a Krajoznaw-
czego PTTK „Œwiera-
dowskie Or³y” przygo-
towali prace pisemne w
kategorii szkó³ podsta-
wowych:

Zofia Salawa - „Ro-
dzinny album”,
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G³ównym celem tej dzia³alnoœci by³o
zaszczepienie mi³oœci do tego niezwyk³e-
go sportu oraz stworzenie idealnych wa-
runków na realizacjê marzeñ o narciar-
skiej przygodzie.

Od pocz¹tku staraliœmy siê skoncen-
trowaæ, aby trening okaza³ siê nie tylko
ciekawy, ale równie¿ wydajny i ukierunko-
wany na indywidualne potrzeby. W zwi¹z-
ku z tym nasi podopieczni przeszli szereg
testów sprawnoœciowych, dziêki którym
mogliœmy zweryfikowaæ ich potrzeby.

Ju¿ pierwszego dnia przeprowadzili-
œmy poruszanie siê po kopercie, hamo-
wanie w wyznaczonym miejscu oraz jazdê
terenow¹ (demonstracyjn¹). Ka¿dego dnia
doskonaliliœmy umiejêtnoœci narciarskie
dzieci oraz wprowadzaliœmy nowe æwicze-
nia przygotowuj¹ce do kolejnych ewolu-
cji, pocz¹wszy od skrêtu z p³ugu, poprzez
skrêt równoleg³y, a¿ do carvingu.

Koronacj¹ zajêæ by³ koñcowy egza-
min techniczny, gdzie kursanci popisy-
wali siê swoimi umiejêtnoœciami nabyty-

Przede wszystkim efektyPrzede wszystkim efektyPrzede wszystkim efektyPrzede wszystkim efektyPrzede wszystkim efekty

mi w trakcie szkoleñ. Test ów w swoim
zakresie obejmowa³: jazdê terenow¹, ha-
mowanie bokiem, carving, œmig oraz po-
zycjê narciarsk¹.

Dzieci zakwalifikowane by³y do trzech
grup pod wzglêdem umiejêtnoœci: pocz¹t-
kuj¹cy, œredniozaawansowani i zaawanso-
wani. Zajêcia przeprowadzane by³y co dru-
gi dzieñ dla ka¿dej z grup na stokach ade-
kwatnych do ich umiejêtnoœci: pocz¹tku-
j¹cy - Bajtek (Tom-Sport) - 24 dzieci, œred-
niozaawansowani - Flins Express (Izer-
Ski) -30 dzieci, oraz zaawansowani -
Ski&Sun (Lech Sport) - 31 dzieci.

Frekwencja grupy prowadzonej przez

kadrê Lech Sport wynios³a 77 proc. Jest
to dowód na to, ¿e rodzice dbaj¹ o rozwój
narciarski swoich pociech, pomimo se-
zonu urlopowego.
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Pawe³ Lech
Miêdzynarodowy Instruktor IVSI

Œwieradów
w DreŸnie

W dniach 26-28 stycznia br.
w DreŸnie odbywa³y siê miêdzy-
narodowe targi turystyczne
REISEMESSE DRESDEN 2018, na
których na wspólnym œwieradow-
skim stoisku zaprezentowa³y siê
hotele Narcyz i Magnolia oraz
Urz¹d Miasta.

- Zainteresowanie wspólnym
stoiskiem by³o bardzo du¿e, oba
nasze hotele rozda³y po kilkaset
ulotek, a „Niezbêdników Turysty”
rozdaliœmy 700 - mówi Adam Pal-
bow z „Narcyza” (na zdjêciu)
i dodaje: - Przez ca³y tydzieñ po
targach mieliœmy telefon za telefo-
nem od goœci targowych, którzy po-
brali nasze materia³y.

Z obserwacji osób obs³uguj¹cych

stoisko wynika, ¿e wielu z goœci to
stali bywalcy Œwieradowa, którzy po
prostu chcieli dowiedzieæ siê, czy ofe-
renci maj¹ coœ nowego do zapropo-

nowania. Ludzie ci byli w wielu kra-
jach i w Œwieradowie spodziewaj¹ siê
tych samych lub podobnych atrak-
cji, jakie widywali w œwiecie.


