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Izerska „Pu³apka”

Tamburmajor Orkiestry Wojskowej z Koszalina przekazuje bu³awê œwieradowskim uczniom, by
choæ przez chwilê mogli poprowadziæ musztrê paradn¹ otwieraj¹c¹ 52. Konkurs Orkiestr Woj-
skowych Œwieradów-Zdrój 2017. Fotorelacjê z tego wydarzenia zamieszczamy na str. 10.

Uczniowie mieli znacz¹cy udzia³ w tegorocznych obchodach Dnia Sybiraka: dzieci uœwietni³y
uroczystoœæ wystêpem artystycznym, a nastêpnie wrêczy³y Sybirakom wi¹zanki kwiatów. Sze-
rzej o tym, jak obchodzono rocznicê - w koœciele i w kawiarni BOHEMA - piszemy na str. 2-3.

Dawno, dawno temuDawno, dawno temuDawno, dawno temuDawno, dawno temuDawno, dawno temu WWWWWojsko gra i œpiewaojsko gra i œpiewaojsko gra i œpiewaojsko gra i œpiewaojsko gra i œpiewa

Dzieñ Sybiraka

Tego jeszcze w dziejach œwieradowskiej biblioteki nie by³o - 5 paŸdziernika odby³a siê tu PRA-
PREMIERA najnowszej ksi¹¿ki wroc³awskiej pisarki Jolanty Marii Kalety (na zdjêciu) pt. „Pu³ap-
ka”, której sensacyjna akcja dzieje siê w Œwieradowie i Górach Izerskich. Szczegó³y na str. 9.

Grupa „Tiboryus”, Zespó³ Tañca Dawnego Uniwersytetu Wroc³awskiego, duet „Oak Brothers”,
a wœród nich Ryszard Dembiñski, twórca Miêdzynarodowych Spotkañ z Muzyk¹ Dawn¹, któ-
rych XXIV edycja niedawno dobieg³a koñca. Wiêcej informacji o Spotkaniach - str. 10.
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II PIÊTRO

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

izerskalaka@
swieradowzdroj.pl

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

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

III PIÊTRO

I PIÊTRO

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

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

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

OŒWIATA I KULTURA

ul. 11 Listopada 35
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RADNI RADY MIASTA
Tadeusz Aficki - tel. 604 499 175,
tadeuszaficki@gmail.com
Micha³ Brutkowski, tel. 604 976 297,
michal.brutkowski@op.pl
Janina Czapliñska, tel. 668 212 350,
janina42@vp.pl
Teresa Fierkowicz, tel. 665 733 443,
teresa.fierkowicz@amorki.pl
Aleksandra Kasprzak, tel. 602 276 154,
olak17@op.pl
Bartosz Kijewski, tel. 663 569 763,
bartosz.kijewski.24@gmail.com
Artur Kotlarek, tel. 663 664 923,
artur.kotlarek@o2.pl
Mariusz Kozio³, tel. 509 999 848,
markoz72@gmail.com
Lubomir Leszczyñski, tel. 783 909 961,
lubekleszcz@gmail.com

Krystyna Liber, tel. 796 675 790,
Magda Olszewska, tel. 609 066 152,
olszewska.magdalena@yahoo.de
Urszula Romanowicz, tel. 663 361 388,
romanowicz.u@gmail.com
Wioletta Urbañczyk, tel. 600 404 737,
w.urbanczyk@op.pl
Szczepan Wojsa, tel. 605 334 260,
szczepanwojsa@wp.pl
Antoni Zwierzyñski, tel. 601 861 593,
antonizwierzynski@wp.pl

Masz sprawê do radnego? Zadzwoñ, napisz!

RADNI RADY
POWIATU LUBAÑSKIEGO
Iwona Korzeniowska-Wojsa
tel. 605 223 540, florizet@wp.pl
Zbigniew Maroñ, tel. 603 080 913,
z.maron@onet.pl

CZARCI M£YN
Kinga Miakienko

tel. 75 78 45 325
czarcimlyn@

swieradowzdroj.pl

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

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

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

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

Od 1 listopada br. do 31 paŸdziernika  2018 r. na mocy uchwa³y Rady Miasta Œwieradów-Zdrój nr XLIX/252/
2017 z 27 wrzeœnia br. ceny wody i œcieków oraz wysokoœæ op³aty abonamentowej pozostaj¹ bez zmian
i wynosz¹: woda 4,37 z³/m3, œcieki - 4,92 z³/m3, sta³a op³ata abonamentowa - 4,94 z³ za miesi¹c.

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

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

Z okazji nadchodz¹cego
Dnia Edukacji Narodowej

najserdeczniejsze
¿yczenia, spe³nienia

marzeñ, zdrowia
i zadowolenia z naszej
uczniowskiej gromadki

Paniom i Panom
Nauczycielom,

Paniom Dyrektorkom
i wszystkim

pracownikom naszej
szko³y sk³ada

Ma³y Samorz¹d
Uczniowski. A redakcja

przy³¹cza siê do ¿yczeñ.

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

Dzieñ Sybiraka – prezentacja
ksi¹¿ki „Sybirackie dzieje”

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

TTTTTegoroczne œwiêto Sybiraków ma dla nasegoroczne œwiêto Sybiraków ma dla nasegoroczne œwiêto Sybiraków ma dla nasegoroczne œwiêto Sybiraków ma dla nasegoroczne œwiêto Sybiraków ma dla nas
szczególne znaczenie. Jak zwykle rozpoczê-szczególne znaczenie. Jak zwykle rozpoczê-szczególne znaczenie. Jak zwykle rozpoczê-szczególne znaczenie. Jak zwykle rozpoczê-szczególne znaczenie. Jak zwykle rozpoczê-
liœmy od Mszy œw. odprawionej w koœcieleliœmy od Mszy œw. odprawionej w koœcieleliœmy od Mszy œw. odprawionej w koœcieleliœmy od Mszy œw. odprawionej w koœcieleliœmy od Mszy œw. odprawionej w koœciele
pwpwpwpwpw. œw. œw. œw. œw. œw. Józefa Oblubieñca NMP. Józefa Oblubieñca NMP. Józefa Oblubieñca NMP. Józefa Oblubieñca NMP. Józefa Oblubieñca NMP. Sztandar. Sztandar. Sztandar. Sztandar. Sztandaryyyyy
ustawi³y siê obok naszej pami¹tkowej tabli-ustawi³y siê obok naszej pami¹tkowej tabli-ustawi³y siê obok naszej pami¹tkowej tabli-ustawi³y siê obok naszej pami¹tkowej tabli-ustawi³y siê obok naszej pami¹tkowej tabli-
cycycycycy. Sztandar. Sztandar. Sztandar. Sztandar. Sztandary Zwi¹zku Sybiraków z Lubaniay Zwi¹zku Sybiraków z Lubaniay Zwi¹zku Sybiraków z Lubaniay Zwi¹zku Sybiraków z Lubaniay Zwi¹zku Sybiraków z Lubania
i ze Œwieradowa, sztandar kombatantów, któ-i ze Œwieradowa, sztandar kombatantów, któ-i ze Œwieradowa, sztandar kombatantów, któ-i ze Œwieradowa, sztandar kombatantów, któ-i ze Œwieradowa, sztandar kombatantów, któ-
rym opiekuje siê m³odzie¿ miejscowego gim-rym opiekuje siê m³odzie¿ miejscowego gim-rym opiekuje siê m³odzie¿ miejscowego gim-rym opiekuje siê m³odzie¿ miejscowego gim-rym opiekuje siê m³odzie¿ miejscowego gim-
nazjum, sztandary Szko³y Podstawowej nr 1nazjum, sztandary Szko³y Podstawowej nr 1nazjum, sztandary Szko³y Podstawowej nr 1nazjum, sztandary Szko³y Podstawowej nr 1nazjum, sztandary Szko³y Podstawowej nr 1

im. Marii Sk³odowskiej-Curie, Szko³y Pod-im. Marii Sk³odowskiej-Curie, Szko³y Pod-im. Marii Sk³odowskiej-Curie, Szko³y Pod-im. Marii Sk³odowskiej-Curie, Szko³y Pod-im. Marii Sk³odowskiej-Curie, Szko³y Pod-
stawowej nr 2 im. Jana Paw³a II i Gimna-stawowej nr 2 im. Jana Paw³a II i Gimna-stawowej nr 2 im. Jana Paw³a II i Gimna-stawowej nr 2 im. Jana Paw³a II i Gimna-stawowej nr 2 im. Jana Paw³a II i Gimna-
zjum nr 1 im. Ratowników Górskich.zjum nr 1 im. Ratowników Górskich.zjum nr 1 im. Ratowników Górskich.zjum nr 1 im. Ratowników Górskich.zjum nr 1 im. Ratowników Górskich.

Kwiaty pod tablic¹ z³o¿yli: wicestarosta lubañski
- Wojciech Zembik, sekretarz Gminy Mirsk - Jan Za-
liwski, burmistrz Œwieradowa Roland Marciniak, pre-
zes Zwi¹zku Sybiraków Oddzia³ w Jeleniej Górze –
Jaros³aw Troœcianko, prezes Zwi¹zku Sybiraków z Lu-
bania - Romuald Karczewski, dyrektorzy szkó³ - Re-
nata Simiñska i Ma³gorzata Gettner, przewodnicz¹ca
ko³a emerytów - Irena Kojpasz, nauczyciele, m³odzie¿
i Sybiracy z naszego ko³a.

Nastêpnie ks. proboszcz Franciszek Molski i ks.
pra³at W³adys³aw Dziêgiel zaprosili sztandary do za-
jêcia miejsca przy o³tarzu. Rozpoczê³a siê msza, któr¹
odprawi³ ks. Franciszek. W homilii zacytowa³ wiersz
Zbigniewa Herberta o przebaczaniu. Przebaczaæ po-
winniœmy, ale nie mo¿emy zapomnieæ o tym, co przy-
nios³y nam karty historii. Przytoczone fragmenty
poezji oraz ¿yczenia pozostan¹ na d³ugo w pamiêci
Sybiraków zebranych na tej uroczystej mszy.

Druga czêœæ uroczystoœci toczy³a siê w piêknej

Dokoñczenie na nastêpnej stronie 

D³uga by³a lista goœci tegorocznych rocznicowych obchodów sybirackiego œwiêta.
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Wprowadzenia do ksi¹¿ki dokona³a Danuta Bartosiewicz (u góry), a senio-
rzy natychmiast zabrali siê do czytania.

kawiarni BOHEMA w Domu Zdrojowym,
gdzie przy wspólnym stole zasiedli Sybi-
racy – autorzy wspomnieñ, starsza m³o-
dzie¿ – wspó³autorzy ksi¹¿ki, zaproszeni
goœcie, dzieci, które pod kierunkiem na-
uczycieli Teresy Fierkowicz i Gra¿yny Ka-
sprzak przygotowa³y pieœni patriotyczne.

Zaczynamy od hymnu Sybiraków –
autorem s³ów jest Marian Jonkajtys,
a muzykê napisa³ Czes³aw Majewski. Wszy-
scy w³¹czamy siê do œpiewu, bo na sto-
³ach le¿¹ „œpiewniki”. Wœród utworów zna-
laz³a siê „Kibitka” - pieœñ, której nauczy³
dzieci Ryszard Dembiñski – nauczyciel
muzyki w naszej szkole. Sybiracy wraz
z serdecznymi ¿yczeniami otrzymuj¹ ró¿e.
Sta³o siê to ju¿ tradycj¹. Do ¿yczeñ do³¹-
czaj¹ siê przedstawiciele Zwi¹zku Sybira-
ków - prezes Jaros³aw Troœcianko i Ro-
muald Karczewski - oraz burmistrz Ro-
land Marciniak. Takie spotkanie stwarza
okazjê, aby podziêkowaæ wszystkim, któ-
rzy z Sybirakami wspó³pracuj¹. Podziê-
kowania kierujemy do w³adz miasta za
wsparcie finansowe, nauczycieli, rodzi-
ców, do wystêpuj¹cych uczniów, którym
cukierki wrêcza Halina Bokisz. Na zakoñ-
czenie wystêpu dzieci œpiewaj¹ „Polskie
kwiaty”, a przygotowane bukiety ogrodo-
wych kwitn¹cych jesiennych kwiatów wrê-
czaj¹ Sybirakom.

Nastêpuje najwa¿niejszy moment tej
czêœci spotkania. Ksi¹¿kê „Sybirackie dzie-
je” prezentuje Danuta Bartosiewicz. Opo-
wiada historiê jej powstania, podkreœla
rolê œp. Ireny Tugi - prezesa ko³a w latach
2001-2016 - i jej zaanga¿owanie we
wspó³pracê z m³odzie¿¹. Wspomina swoj¹
pracê nad materia³em konkursowym
z 2004 r., który zachowa³ siê w archiwum
Sybiraków. Dziêkuje burmistrzowi Rolan-
dowi Marciniakowi i w³adzom miasta za
sfinansowanie ksi¹¿ki, Dorocie Marek - za
prowadzenie rozmów i uzgodnieñ z wy-
dawnictwem. Zachêca do dzielenia siê
wra¿eniami. W imieniu starszej m³odzie¿y
zabiera g³os Kinga Miakienko dziêkuj¹c

œ œ

Ks. pra³at W³adys³aw Dziêgiel i szefowa Sybiraków - Eugenia Kudera.

Wszystkim Dostojnym Jubilatom z naszego uroczego miasta, pocz¹wszy od rocznicy kruchej  -
BAWE£NIANEJ, poprzez ¯ELAZN¥ a¿ do DIAMENTOWEJ, ¿yczymy, aby szczêœcie ma³¿eñskie
i rodzinne nie znika³o, zdrowie dopisywa³o, aby mo¿na by³o œwiêtowaæ ka¿d¹ kolejn¹ rocznicê
w gronie osób najbli¿ych, na których zawsze mo¿emy polegaæ. Na szczególne gratulacje zas³uguj¹
pary ma³¿eñskie z najd³u¿szym sta¿em ma³¿eñskim, które otrzyma³y medale Za D³ugoletnie Po¿ycie
Ma³¿eñskie przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:

Pañstwo ZOFIA i HENRYK PRZYGODOWIE, OTYLIA i STEFAN MIZGALSCY, HENRYKA i TA-
DEUSZ MARONIOWIE - rocznica œlubu DIAMENTOWA, powa¿nie ugruntowana.

Do diamentowej zbli¿aj¹ siê te¿ pary ma³¿eñskie: Pañstwo BRONIS£AWA i FELIKS BOROWIEC,
BRONIS£AWA i JAN POPIELEWICZOWIE, JOLANTA i JAN KOBIA£KO, IRENA i FRANCISZEK
SZCZEPANIAKOWIE, ALINA i KAZIMIERZ SARZYÑSCY, PIOTR i GABRIELA TKACZYKOWIE.

Z wyrazami szacunku i uznania
Burmistrz Miasta Roland Marciniak z pracownikami USC

JUBILEUSZE D£UGOLETNIEGO
PO¯YCIA MA£¯EÑSKIEGO

Drezno okiem
œwieradowian

12 wrzeœnia 50-osobowa grupa se-
niorów wyruszy³a z przewodnikiem w tra-
sê wycieczkow¹ do Drezna, piêknego mia-
sta s³yn¹cego z bogatych kolekcji sztuki,
nadrzecznych krajobrazów nad £ab¹ i ba-
rokowej architektury. Ca³e mnóstwo atrak-
cji grupa zaczê³a zwiedzaæ od drezdeñskiej
Starówki – od Zwingeru. To póŸnobaro-
kowy zespó³ architektoniczny w samym
centrum miasta - wschodnioniemiecki
pa³ac, gdzie mo¿na obejrzeæ zgromadzo-
ne dzie³a mistrzów. Budowê tego kom-
pleksu zleci³ w 1709 roku król Polski
August Mocny. W Zwingerze znajduj¹ siê
bogate zbiory muzealne, do których
nale¿¹; Galeria Obrazów Starych Mistrzów,
przepiêkne i bogate zbiory dzie³ malar-
stwa europejskiego XV i XVIII wieku, ob-
razy s³ynnych malarzy, jak Tycjan, Rem-
brandt, Rubens i wielu innych, a swoj¹
s³awê g³ównie zawdziêczaj¹ takim obra-
zom jak Madonna Sykstyñska, Œpi¹ca
Wenus czy O³tarz œw. Katarzyny.

W du¿ej czêœci znajduje siê kolekcja
historycznych wyrobów porcelanowych,
rodem z Chin, Japonii i Korei, a kolekcjê
uzupe³niaj¹ przepiêkne wyroby z Miœni.

Zobaczyæ tu mo¿na równie¿ ca³¹ ko-
lekcjê dawnych przyrz¹dów matematycz-
nych i fizycznych oraz kolekcjê ekspona-
tów astronomicznych i meteorologicz-
nych.

Nastêpnie na Starym Mieœcie odwie-
dziliœmy Zamek Królewski - siedzibê w³ad-
ców i kulturalne centrum stolicy Sakso-
nii. Drezdeñski zamek kryje w sobie eks-
ponaty Pañstwowych Zbiorów Sztuki,
mieœci siê tu œwiatowej s³awy skarbiec.
Nieopodal rezydencji Wettynów w cen-
trum Drezna zwiedziliœmy katedrê Œwiêtej
Trójcy – to œwi¹tynia katolicka znana jako
Koœció³ Dworski, wzniesiony w stylu ba-
rokowym. Wnêtrze katedry jest bardzo
monumentalne, o³tarz wykonany jest z
bia³ego marmuru. W krypcie koœcio³a
znajduje siê kapsu³a z sercem króla Au-
gusta Mocnego (w niedzielê jest tu od-
prawiana msza w jêzyku polskim).

Ciekawym obiektem, który zaliczyli-
œmy, jest Semperoper - gmach opery, piêk-
na renesansowa architektura i ozdobne
wnêtrza, zniszczona w 1945 r., ponownie
odbudowana i otwarta w roku 1985 jako
scena saksoñskiej Opery Pañstwowej i Or-
kiestry Symfonicznej, gdzie odbywaj¹ siê
piêkne koncerty.

Zwiedziliœmy te¿ Koœció³ Marii Pan-
ny - wspania³e wnêtrze kopu³y i zabytko-
wa konstrukcja, z platformy widokowej
mo¿na podziwiaæ widoki i uroki ca³ego
miasta. Uwa¿any za najwa¿niejsz¹ prote-
stanck¹ budowlê sakraln¹. Odbudowany
w latach 1994-2005 we wspania³ym ba-
rokowym stylu, obecnie odbywaj¹ siê tu
nabo¿eñstwa i koncerty.

Szkoda, ¿e tylko z daleka mogliœmy
rzuciæ okiem na po³o¿ony nad £ab¹ za-
mek Pillnitz, zbudowany w stylu klasycz-
no-barokowym jako rezydencja królów
saskich, któr¹ w 1694 roku król August II
Mocny podarowa³ hrabinie Annie Cosel.
Obecnie jest to muzeum sztuki i rzemio-
s³a Galerii Drezdeñskiej.

Chocia¿ pan przewodnik bardzo cie-
kawie i du¿o opowiada³, nie sposób
wszystkiego by³o zapamiêtaæ, a ponadto
jeden dzieñ to stanowczo za ma³o na tak
piêkne miasto, jakim jest Drezno, z tylo-
ma atrakcjami do zwiedzenia.

Do domów powróciliœmy przed go-
dzina dwudziest¹, lekko zmêczeni, ale pod
wielkim wra¿eniem. Dziêkujemy organi-
zatorom i wszystkim uczestnikom wyciecz-
ki, która by³a dofinansowana ze œrodków
Urzêdu Miasta Œwieradów-Zdrój.

Marianna Marek

za zaproszenie i wyra¿aj¹c wdziêcznoœæ,
¿e ich prace znalaz³y siê w wydanej ksi¹¿-
ce.

Ksi¹¿ka trafia do r¹k zebranych na sali.
Powstaje ma³e zamieszanie, wszyscy ogl¹-
daj¹, czytaj¹, wymieniaj¹ uwagi. Pierwsze
wra¿enia, emocje opadaj¹, nasuwaj¹ siê
refleksje, co odwa¿niejsi dziêkuj¹, pod-

chodz¹ do wy³o¿onej kroniki ko³a i wpi-
suj¹ siê. S¹ podziêkowania, gratulacje od
Sybiraków z Lubania, od ksiêdza profe-
sora Zbigniewa J. Werry z Politechniki
Koszaliñskiej, ks. Franciszka Molskiego,
od Sybiraczki Longiny Górskiej, od star-
szej m³odzie¿y - Kingi M., Marysi S., Olgi
K. S¹ te¿ wpisy od uczniów, którzy przy-
gotowali piosenki oraz ich nauczycieli.

Spotkanie dobiega koñca, organiza-
torzy dziêkuj¹ i zapraszaj¹ na s³odki po-
czêstunek.

P.S. Ksi¹¿ka budzi zainteresowanie
naszych mieszkañców, w miarê mo¿liwo-
œci udostêpniamy j¹ poprzez biblioteki
szkolne i bibliotekê miejsk¹. By³a proœba
o pomoc w nawi¹zaniu kontaktu z auto-
rem wspomnieñ, czekamy na efekty pla-
nowanego spotkania.

Poniewa¿ nie wszyscy Sybira-Poniewa¿ nie wszyscy Sybira-Poniewa¿ nie wszyscy Sybira-Poniewa¿ nie wszyscy Sybira-Poniewa¿ nie wszyscy Sybira-
cycycycycy, autorzy i wspó³autorzy odebrali, autorzy i wspó³autorzy odebrali, autorzy i wspó³autorzy odebrali, autorzy i wspó³autorzy odebrali, autorzy i wspó³autorzy odebrali
swoje egzemplarze, zapraszamy doswoje egzemplarze, zapraszamy doswoje egzemplarze, zapraszamy doswoje egzemplarze, zapraszamy doswoje egzemplarze, zapraszamy do
biura w pierwsz¹ i trzeci¹ œrodêbiura w pierwsz¹ i trzeci¹ œrodêbiura w pierwsz¹ i trzeci¹ œrodêbiura w pierwsz¹ i trzeci¹ œrodêbiura w pierwsz¹ i trzeci¹ œrodê
miesi¹ca od godz. 10miesi¹ca od godz. 10miesi¹ca od godz. 10miesi¹ca od godz. 10miesi¹ca od godz. 100000000000 do 12 do 12 do 12 do 12 do 120000000000, ul., ul., ul., ul., ul.
Pi³sudskiego 15.Pi³sudskiego 15.Pi³sudskiego 15.Pi³sudskiego 15.Pi³sudskiego 15.

Tekst Eugenia Kudera
Zdjêcia Tomasz Chmielowiec

Obok - sk³adanie wi¹zanek pod tablic¹ pami¹tkow¹ w koœciele. U góry -
kwiaty dla obecnych w BOHEMIE pañ wrêcza³ Marian Timoftiewicz.
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Maciej Zia³a  pochodzi z Or³owic. Ukoñczy³ Technikum Rolne
w Biedrzychowicach, nastêpnie na Uniwersytecie Zielonogórskim
na Wydziale Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu uzyska³ tytu³
licencjata w zakresie pedagogiki specjalnej i opiekuñczej. Tam
te¿ kontynuowa³ studia magisterskie, równie¿ w zakresie pedago-
giki specjalnej i opiekuñczej poszerzone o profilaktykê niedosto-
sowania spo³ecznego. Jest ponadto absolwentem Szko³y Wy¿szej
Psychologii Spo³ecznej Uniwersytetu Humanistycznospo³eczne-
go we Wroc³awiu, gdzie ukoñczy³ psychologiê œledcz¹, a nastêp-
nie kontynuowa³ naukê w zakresie psychologii klinicznej.

W latach 1996–2016 pracowa³w Stra¿y Granicznej jako funkcjo-
nariusz:

- w latach 1997-2003 na Stra¿nicy w Œwieradowie,
- w latach 2003-2007 na Placówce Stra¿y Granicznej w Czernia-

wie;
- od roku 2007 do 2009 pe³ni³ funkcjê wyk³adowcy w Centrum

Szkolenia SG w Kêtrzynie;
- od roku 2010 do 2016 kontynuowa³ tê dzia³alnoœæ w Oœrodku

Szkoleñ Specjalistycznych SG w Lubaniu.
W roku 2012 ukoñczy³ Szko³ê Oficersk¹ Stra¿y Granicznej

w Centralnym Oœrodku Szkolenia w Koszalinie.
 Autor szkoleñ prawniczych i psychologicznych dla funkcjona-

riuszy Stra¿y Granicznej, Policji oraz Stra¿y Miejskich, m.in.
z zakresu psychologii kryminalnej dla funkcjonariuszy wyje¿d¿a-
j¹cych na misjê w ochronie granic zewnêtrznych Unii Europejskiej
na Wêgrzech, S³owacji i Macedonii. Organizator warsztatów psy-
chologiczno-prawniczych dla studentów Uniwersytetu Warszaw-
skiego i Œl¹skiego. Autor publikacji naukowych wydanych przez
Uniwersytet Œl¹ski w Katowicach.

Od roku 2002 jest równie¿ kuratorem s¹dowym przy S¹dzie Re-
jonowym w Lwówku Œl, pocz¹tkowo ds. doros³ych, obecnie ds.
rodzinnych i nieletnich. Terapie pedagogiczne prowadzi od dwóch
lat.

W Œwieradowie mieszka od 1998 roku. ¯ona Sylwia, równie¿
pedagog i psycholog œledczy, jest funkcjonariuszk¹ Stra¿y Gra-
nicznej w Lubaniu  (specjalista zajmuj¹cy siê szkoleniem funkcjo-
nariuszy SG z zakresu Dzia³añ i Negocjacji Kryzysowych), córka
Gabriela jest studentk¹ Szko³y Wy¿szej Psychologii Spo³ecznej
Uniwersytetu Humanistycznospo³ecznego we Wroc³awiu.

Od po³owy wrzeœnia prowadzi panOd po³owy wrzeœnia prowadzi panOd po³owy wrzeœnia prowadzi panOd po³owy wrzeœnia prowadzi panOd po³owy wrzeœnia prowadzi pan
w Œwieradowie gabinet pedago-w Œwieradowie gabinet pedago-w Œwieradowie gabinet pedago-w Œwieradowie gabinet pedago-w Œwieradowie gabinet pedago-
giczno-psychologicznygiczno-psychologicznygiczno-psychologicznygiczno-psychologicznygiczno-psychologiczny. Z jakim. Z jakim. Z jakim. Z jakim. Z jakim
przes³aniem pan go uruchomi³ i dlaprzes³aniem pan go uruchomi³ i dlaprzes³aniem pan go uruchomi³ i dlaprzes³aniem pan go uruchomi³ i dlaprzes³aniem pan go uruchomi³ i dla
k o g o ?k o g o ?k o g o ?k o g o ?k o g o ?

Pracuj¹c w gabinecie s³u¿ê pomoc¹
dzieciom, m³odzie¿y i doros³ym z zakresu
pedagogiki i psychologii. Skupiam siê na
osobach, które doœwiadczaj¹ przemocy

w rodzinie, ale tak¿e prowadzê korekcjê
zachowañ dzieci i m³odzie¿y, w tej czêœci
to agresja, przestêpczoœæ nieletnich i wan-
dalizm oraz coraz czêœciej zani¿ona sa-
moocena. Wszystkie te zachowania nie le-
czone i nie przepracowane z terapeut¹
mog¹ prowadziæ do zaburzeñ psychicz-
nych m.in. do depresji.
Depresja jest rozpoznawalna?Depresja jest rozpoznawalna?Depresja jest rozpoznawalna?Depresja jest rozpoznawalna?Depresja jest rozpoznawalna?

Tak, i niestety doœæ czêsto wystêpuj¹-
ca u coraz m³odszych osób, tylko szybka
diagnoza pozwala na w³aœciwe leczenie nie
tylko pod nadzorem psychologa, ale rów-
nie¿ psychiatry.
Czyja rola jest w tym rozpoznawa-Czyja rola jest w tym rozpoznawa-Czyja rola jest w tym rozpoznawa-Czyja rola jest w tym rozpoznawa-Czyja rola jest w tym rozpoznawa-
niu najwa¿niejsza?niu najwa¿niejsza?niu najwa¿niejsza?niu najwa¿niejsza?niu najwa¿niejsza?

G³ównie rodziców, bo widz¹ i s³ysz¹
swoje dzieci na co dzieñ, nie mogliby nie
zauwa¿yæ zmian w zachowaniu, tylko ¿e
coraz czêœciej nie maj¹ dla nich czasu ze
wzglêdu np. na pracê zawodow¹, wiêc ciê-
¿ar obserwacji spada m.in. na nauczycie-
la, który na tyle d³ugo jest z uczniem, ¿e
widzi zmiany w jego osobowoœci. W rze-
czywistoœci szkolnej jeden nadpobudliwy
uczeñ, np. z nierozpoznanym ADHD lub
nie radz¹cy sobie z agresj¹, rozbija klasie

lekcje i jest to wymierna strata edukacyj-
na dla wszystkich pozosta³ych dzieci.
I od czego tu zacz¹æ?I od czego tu zacz¹æ?I od czego tu zacz¹æ?I od czego tu zacz¹æ?I od czego tu zacz¹æ?

Jak mówi¹ pedagodzy, „to zale¿y”.
Zale¿y od tego, czy diagnoza lub konsul-
tacja dotyczy dziecka, nastolatka czy oso-
by doros³ej, nastêpnie zale¿y od rodzaju
problemu. Trzeba rozpoznaæ, zaobserwo-
waæ, jakie s¹ przejawy zachowañ, co jest
pod³o¿em agresji, zani¿onej samooceny
czy bezradnoœci, a potem wprowadziæ
w ¿ycie scenariusz terapii.

Niestety, moje doœwiadczenie poka-
zuje, ¿e np. przy terapii ofiar i sprawców
przemocy w rodzinie czêsto robimy krok
do przodu, a potem dwa do ty³u. Jest to
bardzo ciê¿ka i pracoch³onna terapia.

Jednak akurat w przypadku przemocy
w rodzinie zaczynam od zapewnienia bez-
pieczeñstwa. O skutecznej konsultacji czy
terapii mo¿na mówiæ dopiero wtedy, gdy
ofiara czuje siê bezpieczna. W moim ga-
binecie zawsze na pocz¹tku us³yszy infor-
macjê o miejscu, gdzie znajdzie bezpiecz-
ne schronienie, gdzie nic ju¿ jej nie grozi.
Jak pan ocenia skalê tego zjawi-Jak pan ocenia skalê tego zjawi-Jak pan ocenia skalê tego zjawi-Jak pan ocenia skalê tego zjawi-Jak pan ocenia skalê tego zjawi-
s k a ?s k a ?s k a ?s k a ?s k a ?

Obecnie w S¹dzie Rejonowym we
Lwówku Œl. prowadzone s¹ w Œwierado-
wie 23 sprawy dotycz¹ce przemocy w ro-
dzinie, wynikaj¹ce z nadu¿ywania substan-
cji psychoaktywnych oraz dotycz¹ce nie-
letnich pope³niaj¹cych czyny karalne.
W sumie mo¿e to nawet obejmowaæ oko-
³o 70 osób bezpoœrednio lub poœrednio
dotkniêtych tym zjawiskiem. Problem ten
dostrzegam jako kurator ds. rodziny i nie-
letnich, przy okazji dodam te¿, ¿e polep-
szy³a siê kwestia informacji i doraŸnej
pomocy dla ofiar przemocy dziêki m.in.
funkcjonariuszom Policji i pracownikom
opieki spo³ecznej; poszkodowani wiedz¹,
do kogo siê zg³osiæ i od kogo ¿¹daæ po-
mocy. To dziœ w sumie szerokie zagadnie-
nie, obszar pozostaj¹cy w zainteresowa-
niu wielu podmiotów, pocz¹wszy od mi-
nisterstw odpowiedzialnych za rodzinê,
poprzez pozarz¹dowe instytucje i funda-
cje, koñcz¹c na lokalnej opiece spo³ecz-
nej.

Natomiast jeœli weŸmiemy polskie
prawodawstwo w tym zakresie, jest ono
na bardzo dobrym poziomie, problem
jednak nie w ustawach, rozporz¹dzeniach
czy paragrafach, ale w ludziach. Mo¿emy
mieæ w Polsce najlepsze akty prawne, jed-
nak nie zast¹pi¹ one cz³owieka i jego roli
w pomocy potrzebuj¹cym. Niestety, ka¿de
miasto, miasteczko i wieœ zmaga siê z tymi
problemami: uzale¿nieniami od substan-
cji psychoaktywnych, przemoc¹ w rodzi-
nie, agresj¹, wyuczon¹ bezradnoœci¹.
Œwieradów mieœci siê w tzw. œredniej kra-
jowej: nie jest Ÿle, ale te¿ nie jest zbyt do-
brze.
Co mo¿na zdzia³aæ profilaktyk¹?Co mo¿na zdzia³aæ profilaktyk¹?Co mo¿na zdzia³aæ profilaktyk¹?Co mo¿na zdzia³aæ profilaktyk¹?Co mo¿na zdzia³aæ profilaktyk¹?

Profilaktyka w wychowaniu i naucza-
niu to taki „bezpieczny worek”, do które-
go mo¿na wrzuciæ wiele. Bardzo czêsto
s³owo „profilaktyka” stosuj¹ niektóre in-
stytucje jako „zas³onê dymn¹” dla swoich
niezbyt kompetentnych dzia³añ, np. pro-
filaktykê uzale¿nieñ opieraj¹ na serii po-
gadanek dla m³odzie¿y przez osobê, która
skoñczy³a krótki kurs w jakimœ bli¿ej nie-
znanym oœrodku i jej wiedza w tym zakre-
sie jest, powiedzmy, uboga, a jej prelek-
cja wzbudza u m³odych ludzi zamiast re-
fleksji i zastanowienia, uœmiech i niedo-
wierzanie. Trzeba pamiêtaæ, ¿e dzieci i m³o-
dzie¿ œwietnie wyczuwaj¹ „ludzi prawdzi-
wych” i kompetentnych.

Znaczna czêœæ wyników badañ pro-
wadzonych przez pedagogów czy psycho-
logów wskazuj¹, ¿e w przypadku uzale¿-

nieñ czy innych dysfunkcji w zachowaniu,
profilaktyka ma swoje znaczenie i najlep-
sze w tym obszarze efekty przynosz¹ np.
spotkania z osobami, które poprzez uza-
le¿nienia siêgnê³y dna i z tego dna siê
podŸwignê³y, przezwyciê¿y³y potê¿ne trud-
noœci z tym zwi¹zane. Oni dla tych m³o-
dych ludzi s¹ prawdziwi i mówi¹ o tym, co
prze¿yli czego doœwiadczyli. Natomiast
„gadaj¹ce m¹dre g³owy” w tej profilaktyce
siê nie sprawdz¹.
Jaki jest najlepszy wiek dla ucznia,Jaki jest najlepszy wiek dla ucznia,Jaki jest najlepszy wiek dla ucznia,Jaki jest najlepszy wiek dla ucznia,Jaki jest najlepszy wiek dla ucznia,
by zacz¹æ tê swoist¹ edukacjê?by zacz¹æ tê swoist¹ edukacjê?by zacz¹æ tê swoist¹ edukacjê?by zacz¹æ tê swoist¹ edukacjê?by zacz¹æ tê swoist¹ edukacjê?

Gdy mówimy o profilaktyce, to je¿eli
chcemy przekonywaæ o zgubnych skut-
kach uzale¿nieñ, myœlê, ¿e dobry wiek roz-
poczêcia to 12 rok ¿ycia. Natomiast profi-
laktykê zwi¹zan¹ z agresj¹ czy nadpobu-
dliwoœci¹  wdra¿a³bym ju¿ od I klasy szko³y
podstawowej. S¹ ciekawe scenariusze za-
jêæ dla najm³odszych, przygotowane przez
specjalistów/pedagogów na Uniwersyte-
cie Zielonogórskim, edukuj¹ce poprzez
zabawê i aktywnoœæ fizyczn¹, czy przez
psychologów przygotowane w Szkole
Wy¿szej Psychologii Spo³ecznej we Wro-
c³awiu. Jednak nie by³oby profilaktyki
w szkole bez systemu edukacji. Ju¿ kiedy
kilkanaœcie lat temu studiowa³em, obec-
ny system edukacji przedstawiany by³
przez autorytety pedagogiki jako przesta-
rza³y, nie pasuj¹cy do obecnych realiów
szybko rozwijaj¹cego siê œwiata. Nazywam
ten straszny system „pruskim”; odbywa
siê on na zasadzie: nauczyciel - tablica -
uczeñ - ³awka. Kilkadziesi¹t lat temu miê-
dzy tablic¹ a uczniem by³ jeszcze wskaŸ-
nik, tyle ¿e nie do wskazywania, a do la-
nia.

Poprzez szereg badañ jest dowiedzio-
ne, ¿e nauczanie oparte na siedzeniu go-
dzinami w ³awkach i przepisywanie wie-
dzy z tablicy czy nawet z prezentacji multi-
medialnej jest o wiele mniej skuteczne ni¿
metody praktyczne, pogl¹dowe wykorzy-
stuj¹ce najnowsze osi¹gniêcia naukowe.
System podawania wiedzy teoretycznej -
ksi¹¿kowej, naukowej mo¿e mieæ zasto-
sowanie w szko³ach œrednich lub wy¿szych
i to te¿ w ograniczonym zakresie, nato-
miast w ¿adnym wypadku w szko³ach pod-
stawowych. Uczniowie o wiele lepiej przy-
swajaj¹ wiedzê „dotykaj¹c j¹”, widz¹c, ni¿
s³uchaj¹c monotonnego g³osu nauczycie-
la. Œwietnym przyk³adem takich rozwi¹-
zañ jest „Dom drwala” i ogród przy Nadle-
œnictwie Œwieradów Zdrój, jak równie¿
„Izerska £¹ka” w Czerniawie.

Powiedzia³em o moim spojrzeniu na
edukacjê i uczniach czas na nauczycieli/
wychowawców. Czyli tych, którym codzien-
nie powierzamy nasze pociechy. Nauczy-
ciel dziœ znajduje siê w bardzo trudnej
sytuacji, bo nawet jeœli pos³uguj¹c siê pro-
filaktyk¹ czy w³asnym doœwiadczeniem
zasygnalizuje rodzicom problemy lub z³e
zachowanie ich dziecka, to spotyka siê
czêsto ze zdenerwowaniem, a nierzadko
agresj¹ skierowan¹ wobec niego. Dzia³a
tu bardzo prosty mechanizm - „ja taki m¹-
dry i wspania³y, a moje dziecko ma pro-
blemy, to na pewno wina nauczyciela”.
W dobie perfekcjonizmu i przeœwiadcze-
nia, ¿e jest siê idealnym, tak czêsto zacho-
wuj¹ siê rodzice. Oczywiœcie, czêœæ na-
uczycieli te¿ nie pozostaje bez winy.
Jaka w tym wszystkim jest panaJaka w tym wszystkim jest panaJaka w tym wszystkim jest panaJaka w tym wszystkim jest panaJaka w tym wszystkim jest pana
r o l a ?r o l a ?r o l a ?r o l a ?r o l a ?

Ten gabinet otworzy³em miêdzy inny-
mi po to, by s³u¿yæ dzieciom, rodzicom
i nauczycielom. Ci ostatni s¹ praktycznie
pozostawieni bez pomocy. Wprawdzie
maj¹ pedagoga i psychologa w szkole,
ale oni pe³ni¹ swe funkcje przede wszyst-
kim dla dzieci. Poza tym przecie¿ pracuj¹

razem, znaj¹ siê, niejednokrotnie utrzy-
muj¹ kontakty towarzyskie, i jak tu pójœæ
porozmawiaæ o problemach. W praktyce
bardzo trudna sprawa, a w mojej ocenie
w pracy nauczyciela niezwykle wa¿na jest
jego higiena psychiczna. Jego poczucie
zrównowa¿onej „Psyche”.
Kto ma o ni¹ dbaæ?Kto ma o ni¹ dbaæ?Kto ma o ni¹ dbaæ?Kto ma o ni¹ dbaæ?Kto ma o ni¹ dbaæ?

Jak to kto? – mówi¹c najogólniej w³o-
darze miast i gmin w Polsce! Powinni za-
dbaæ, a czêsto nie dbaj¹. Zawsze propo-
nujê chwilê refleksji dla zarz¹dzaj¹cego
szko³¹, jak pomóc nauczycielom, bo gdy
oni bêd¹ psychicznie przygotowani do
wype³niania zadañ swojego zawodu, bêd¹
te¿ optymalnie bezpieczni dla swoich
uczniów. Do tego doda³bym, ¿e problemy
rodzinne i zawodowe nauczycieli przek³a-
daj¹ siê na pracê z uczniem, a ¿e on œwiet-
nie wyczuwa zmianê nastrojów u doro-
s³ych, wyczuwa je tak¿e u „belfra”.
TTTTTo nie jest przypadkiem walka zo nie jest przypadkiem walka zo nie jest przypadkiem walka zo nie jest przypadkiem walka zo nie jest przypadkiem walka z
wiatrakami z pana perspektywy?wiatrakami z pana perspektywy?wiatrakami z pana perspektywy?wiatrakami z pana perspektywy?wiatrakami z pana perspektywy?

Nie mogê tego tak nazwaæ, bo wtedy
moja misja pomocy psychologiczno-pe-
dagogicznej w gabinecie nie mia³aby sen-
su.
Mo¿e wiêc zechcia³by pan pójœæ doMo¿e wiêc zechcia³by pan pójœæ doMo¿e wiêc zechcia³by pan pójœæ doMo¿e wiêc zechcia³by pan pójœæ doMo¿e wiêc zechcia³by pan pójœæ do
szko³y z prelekcj¹?szko³y z prelekcj¹?szko³y z prelekcj¹?szko³y z prelekcj¹?szko³y z prelekcj¹?

W sprawach szkolnych, o których
mówimy, swoje zadania maj¹ przede
wszystkim psycholog i pedagog szkolny.
Ja mam nieœæ pomoc indywidualn¹ ro-
dzicom, dzieciom i doros³ym, moim miej-
scem pracy jest gabinet, niemniej gdy
szko³a bêdzie chcia³a nawi¹zaæ ze mn¹
wspó³pracê, na pewno nie odmówiê!
Jest w ogóle zapotrzebowanie naJest w ogóle zapotrzebowanie naJest w ogóle zapotrzebowanie naJest w ogóle zapotrzebowanie naJest w ogóle zapotrzebowanie na
taki gabinet jak pañski?taki gabinet jak pañski?taki gabinet jak pañski?taki gabinet jak pañski?taki gabinet jak pañski?

Nie min¹³ jeszcze miesi¹c od jego
otwarcia, a mam piêæ osób poddaj¹cych
siê terapii. Dwie osoby s¹ z naszego mia-
sta, natomiast trzy z gminy Mirsk. Doce-
lowo maksymalnie liczê na 15 osób w mie-
si¹cu. Tutaj chcia³bym zaznaczyæ, ¿e obo-
wi¹zuje mnie tajemnica zawodowa i wszel-
kie moje us³ugi s¹ w pe³ni dyskretne. Sza-
nuj¹c prywatnoœæ moich klientów - wszel-
kie wizyty odbywaj¹ siê po wczeœniejszej
rejestracji telefonicznej i s¹ tak zorgani-
zowane, ¿e nie ma mo¿liwoœci, aby jaki-
kolwiek klient siê ze sob¹ zetkn¹³, choæby
w poczekalni czy na korytarzu. Niestety,
bardzo czêsto ludzie, którzy s¹ œwiadomi
swoich problemów i korzystaj¹ z pomocy
specjalistów, s¹ przez otoczenie nazywani
„czubkami”, „psycholami” lub w jeszcze
gorszy sposób. Podobna sytuacja jest
w szko³ach, gdzie uczeñ korzystaj¹cy z po-
mocy pedagoga lub psychologa ma ety-
kietê „niedorozwoja” lub „g³upola”. Re-
fleksja przychodzi dopiero w ekstremal-
nych sytuacjach, gdzie ktoœ okaleczy³ siê
lub podj¹³ np. próbê samobójcz¹.

Wracaj¹c jednak do moich planów,
z³o¿y³em równie¿ ofertê wspó³pracy miej-
skim komisjom rozwi¹zywania problemów
alkoholowych w Œwieradowie i Mirsku,
w zwi¹zku z tzw. ustawowymi zadaniami
w³asnymi gminy dotycz¹cymi terapii dla
rodzin, w której wystêpuje przemoc.
W niedalekiej przysz³oœci mam zamiar  za-
interesowaæ radnych  wprowadzeniem no-
wych zadañ do bud¿etu gminy zwi¹zanych
z ochron¹ zdrowia psychicznego miesz-
kañców, mam równie¿ pewn¹ ofertê dla
seniorów, którzy, jak zauwa¿y³em, s¹ bar-
dzo aktywni spo³ecznie w Œwieradowie.
Na razie jednak z Urzêdem Miasta znajdu-
jemy siê na etapie rozmów i pism.
Dziêkujê za rozmowê.Dziêkujê za rozmowê.Dziêkujê za rozmowê.Dziêkujê za rozmowê.Dziêkujê za rozmowê.

Z Marcinem Zia³¹ rozmawia Adam Karolczuk

Prawo w zakresie profilaktyki mamy bardzoPrawo w zakresie profilaktyki mamy bardzoPrawo w zakresie profilaktyki mamy bardzoPrawo w zakresie profilaktyki mamy bardzoPrawo w zakresie profilaktyki mamy bardzo
dobre, problem tkwi jednak nie w ustawach,dobre, problem tkwi jednak nie w ustawach,dobre, problem tkwi jednak nie w ustawach,dobre, problem tkwi jednak nie w ustawach,dobre, problem tkwi jednak nie w ustawach,
rozporz¹dzeniach czy paragrafach, ale w ludziachrozporz¹dzeniach czy paragrafach, ale w ludziachrozporz¹dzeniach czy paragrafach, ale w ludziachrozporz¹dzeniach czy paragrafach, ale w ludziachrozporz¹dzeniach czy paragrafach, ale w ludziach

Gabinet pedagogiczno-psychologicz-
ny znajduje siê w pokoju nr 9 na II piêtrze
starego Urzêdu Miasta przy ul. Pi³sud-
skiego 15, a czynny jest w poniedzia³ki,
œrody i pi¹tki w godz. 1500-2000.

Kontakt telefoniczny - 538 480 341,
strona internetowa -

psychporadnia.plpsychporadnia.plpsychporadnia.plpsychporadnia.plpsychporadnia.pl
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IZERSKA £¥KA - WEZIZERSKA £¥KA - WEZIZERSKA £¥KA - WEZIZERSKA £¥KA - WEZIZERSKA £¥KA - WEZ
UDZIA£ W ZAK£ADANIUUDZIA£ W ZAK£ADANIUUDZIA£ W ZAK£ADANIUUDZIA£ W ZAK£ADANIUUDZIA£ W ZAK£ADANIU
IZERSKIEGO SADUIZERSKIEGO SADUIZERSKIEGO SADUIZERSKIEGO SADUIZERSKIEGO SADU

Jesteœmy w trakcie budowy ogrodu przy Centrum Eduka-
cji Ekologicznej „Izerska £¹ka”, w ramach którego za³o¿ymy
sad. Ta czêœæ projektu bêdzie realizowana w etapach. Na obec-
nym posadzimy 29 drzew owocowych (jab³onie, grusze, œliwy
i czereœnie) i to bêdzie pocz¹tek sadu. Równie¿ chcemy rozpo-
cz¹æ kolejny etap rozbudowy sadu o lokalne sprawdzone od-
miany owocówek. Dlatego zwracam siê z proœb¹ do mieszkañ-
ców naszej gminy o aktywny udzia³ w projekcie.

W grudniu chcemy pozyskaæ szczepki drzew i krzewów
owocowych z terenu Gór Izerskich. Jeœli ktoœ z mieszkañców
ma na swojej posesji drzewo owocowe, które od wielu lat
smacznie owocuje i jest odporne na nasze górskie warunki,
proszê o kontakt z pracownikiem „Izerskiej £¹ki” i podanie
lokalizacji. Za zgod¹ w³aœciciela pozyskamy szczepki do na-
szego izeskiego sadu.

Co roku bêdziemy powiêkszaæ nasz „izerski bank owocó-
wek”, z którego w kolejnych latach bêdziemy rozdawaæ drzew-
ka i krzewy owocowe wœród naszych mieszkañców. Ka¿de
wskazne przez mieszkañców drzewo czy krzew owocowy bê-
dzie mia³ za³o¿on¹ kartê z dok³adnym opisem gatunku i lokali-
zacj¹.

Uzyskaliœmy pozwolenie na budowê dwóch budynków
komunalnych, w ka¿dym po 15 mieszkañ. Inwestycja bêdzie
siê mieœciæ przy skrzy¿owaniu ulicy Lwóweckiej z Wierzbow¹
w Czerniawie. Uda³o nam siê równie¿ zaplanowaæ w wielolet-
niej prognozie finansowej bud¿etu naszej gminy wydatki na tê
inwestycjê w kwocie 4 mln z³.

W okresie zimowym og³osimy przetarg na budowê nowych
mieszkañ komunalnych, a ju¿ teraz podemiemy intensywne
prace nad wdro¿eniem nowego programu budowy. Bêdzie siê
to wi¹zaæ z przyjêciem przez Radê Miasta pakietu uchwa³
i regulaminów dotycz¹cych projektu. W przysz³ym roku po-
winniœmy zakoñczyæ program sprzeda¿y starych mieszkañ ko-
munalnych z 95-procentow¹ bonifikat¹. W zasobie gminy po-
zostanie ok. 50 lokali przeznaczonych do wynajmu, g³ównie
socjalnego.

Nowe mieszkania bêd¹ wy³¹cznie sprzedawane najemcom
z listy oczekuj¹cych na mieszkania komunalne. Oczywiœcie,
teraz opisujê jedynie ogólne za³o¿enia, zaœ w ci¹gu kilku na-
stêpnych miesiêcy bêdziemy podawaæ konkrety oparte na wa¿-
nych lokalnych aktach prawnych.

Tak wiêc w ogólnych za³o¿eniach program skierowany jest

PROGRAM NOWYCHPROGRAM NOWYCHPROGRAM NOWYCHPROGRAM NOWYCHPROGRAM NOWYCH
MIESZKAÑ KOMUNALNYCHMIESZKAÑ KOMUNALNYCHMIESZKAÑ KOMUNALNYCHMIESZKAÑ KOMUNALNYCHMIESZKAÑ KOMUNALNYCH

do osób, które nie posiadaj¹ na w³asnoœæ nieruchomoœci miesz-
kaniowej i mieszkaj¹ b¹dŸ chc¹ mieszkaæ i pracowaæ w naszym
mieœcie. Najwa¿niejsi dla gminy s¹ mieszkañcy, których w mie-
œcie przez ostatnie 10 lat uby³o, niestety, 400 mieszkañców.
Tak wiêc program budowlany ma równie¿ na celu zwiêkszanie
liczby mieszkañców.

W przysz³ym roku wybudujemy pilota¿owo 30 mieszkañ,
które w za³o¿eniach bêd¹ kosztowaæ najemcê miesiêcznie od
ok. 700-800 z³ (najmniejsze) do 1000 z³ (wiêksze), przez kolej-
nych 15 lat. Mieszkania bêd¹ mia³y od 40 do 80 m2 i jeœli znajd¹
siê chêtni na zasiedlenie wszystkich lokali, w kolejnych latach
gmina powinna budowaæ ok. 60 mieszkañ rocznie. Taka iloœæ
bêdzie optymalna do rozwoju gminy, a liczba mieszkañców

bêdzie siê zwiêkszaæ rocznie o ok. 50-70 osób. To z kolei zwiêk-
szy dochody bud¿etu gminy; wyliczyliœmy bowiem, ¿e z jed-
nego nowego pracuj¹cego mieszkañca gmina uzyskuje rocz-
ny dochód w bud¿ecie w wysokoœci ok. 2.500 z³ z tytu³u udzia-
³u w podatku PIT, podatków od nieruchomoœci, op³at za wodê,
œcieki i odpady, a tak¿e z tytu³u konsumpcji. Liczymy wiêc na
ogólne roczne dochody bud¿etowe z tych tytu³ów ok. 150 tys.
z³. Du¿o wiêcej pieniêdzy pojawi siê na œwieradowskim rynku
us³ug, bo bêdzie to prawie milion z³otych rocznie wydanych
na pierwsze potrzeby, jak ¿ywnoœæ, odzie¿ i inne wydatki.

Czêœæ nowych mieszkañców bêdzie pracowaæ w Œwiera-
dowie. A rynek nowych miejsc pracy bêdzie rós³. Z moich
wyliczeñ wynika, ¿e przy obecnym rozwoju miasta w ci¹gu
nastêpnych 7-8 lat w Œwieradowie przybêdzie ok. 1.200 no-

wych miejsc pracy. Nowe miesz-
kania bêd¹ siê zatem œwietnie wpi-
sywa³y w potrzeby pracuj¹cych
i pracodawców.

Program powinien wejœæ
w ¿ycie do kwietnia 2018 roku. S¹-
dzê, ¿e z wiosn¹ 2018 ruszy budo-
wa mieszkañ, a do koñca roku bê-
dziemy podpisywaæ umowy z lo-
katorami. W przysz³ym miesi¹cu
podamy kolejne szczegó³y œwie-
radowskiego programu mieszka-
niowego.

Ju¿ od przysz³ego roku bêdziemy prowadziæ dzia³ania edu-
kacyjne na temat zak³adania sadu w Górach Izerskich. Ta czêœæ
projektu jest bardzo istotna z wielu wzglêdów. Istotne jest,
aby CEE „Izerska £¹ka” by³o przydatne naszym mieszkañcom.
Co roku prowadzimy kursy pszczelarskie, po których przyby-
wa nam nowych pasiek. Podobnie bêdzie z zak³adaniem ogro-
du czy sadu, który poza tym, ¿e bedzie dawa³ przyjemnoœæ
w³aœcielowi, równie¿ przyczyni siê do ochrony naszej lokalnej
fauny i flory. Sadzenie odpowiednich drzew, krzewów czy kwia-
tów bêdzie realnie wp³ywaæ na egzystencjê lokalnej fauny, np.
pszczó³, motyli, trzmieli.

Nietrudno zauwa¿yæ, ¿e przydomowe sadownictwo zani-
ka. O ile kwiatowych i warzywnych ogrodów w naszym mie-
œcie nie brakuje, o tyle sadów ubywa w szybkim tempie. Warto
wpieraæ i odtwarzaæ tradycje sadownicze w Œwieradowie. Po
utworzeniu rozsady bêdziemy rocznie sadziæ ok. 200 drzewek
i krzewów w ogrodach i ogródkach naszych mieszkañców. Te-
raz wa¿ne jest, aby pozyskaæ w³aœciwy materia³ do szczepie-
nia. Przy doborze odpowiednich gatunków owocówek bêdzie-
my korzystaæ z doœwiadczeñ  mieszkañców. Mam nadziejê, ¿e
po kilku sezonach powstanie grupa zapalonych sadowników
amatorów.

Po zakoñczeniu budowy ogrodu Centrum Edukacji Ekolo-
gicznej „Izerska £¹ka” bêdzie w pe³ni przygotowane do sze-
rzenia wiedzy o obszarze  chronionym Natura 2000 £¹ki Gór
i Pogórza Izerskiego.

NAGRODA DLA GMINYNAGRODA DLA GMINYNAGRODA DLA GMINYNAGRODA DLA GMINYNAGRODA DLA GMINY
5 paŸdziernika na XV Forum Kapita³u i Samorz¹dnoœci ode-

braliœmy presti¿ow¹ nagrodê w ramach rankingu organizowa-
nego przez gazetê „Wspólnota”, który dotyczy³ inwestycji
w polskich gminach za lata 2014-2016. Zajêliœmy 5. miejsce
w kraju w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich, a jest
ich ponad 900. Gdy uwzglêdniæ wszystkie gminy w kraju (jest
ich prawie 2500), w wydatkach inwestycyjnych w przeliczeniu
na jednego mieszkañca plasujemy siê w pierwszej dwudziest-
ce, a na Dolnym Œl¹sku jesteœmy wœród liderów. To du¿y suk-
ces naszej gminy, na który pracuje ca³y nasz samorz¹d: radni,
wszyscy pracownicy pracownicy gminy, a szczególnie Urzê-
du Miasta.

Oczywiœcie, nie pracujemy dla rankingu. Ale ten obiektyw-
ny niesponsorowany ranking pokazuje, jak siê plasujemy na
tle polskich gmin. To wysoki miejsce pozwala wyci¹gn¹æ wnio-
sek, ¿e utrzymujemy rozwój na wysokim poziomie, a co równie
wa¿ne - w dynamicznym tempie. Przed nami kolejne inwesty-
cje w infrastrukturê komunaln¹, mam nadziejê, ¿e zrealizujemy
je równie sprawnie jak dotychczas.

Jak to bracia Golcowie przed laty œpiewali na scenie w hali spacerowej? Tu na razie jest œciernisko, ale bêdzie San Francisco!

Roland Marciniak



Poniedzia³ek Wtorek Œroda Czwartek Pi¹tek

GODZINY  OTWARCIA PSZOKGODZINY  OTWARCIA PSZOKGODZINY  OTWARCIA PSZOKGODZINY  OTWARCIA PSZOKGODZINY  OTWARCIA PSZOK

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

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

Op³atê za zagospodarowanie odpadów komu-
nalnych nale¿y wnosiæ do dnia 15 ka¿dego mie-
si¹ca bez wezwania (nie bêd¹ wystawiane
¿adne decyzje, faktury itp.) na indywidualne
konta rozliczeniowe, które po z³o¿eniu nowej

deklaracji przydzielone bêd¹ dla mieszkañców oraz podmiotów gospodarczych (o czym wszyscy
zainteresowaniu zostali powiadomieni drog¹ pocztow¹).
W tytule przelewu nale¿y podaæ: imiê i nazwisko oraz adres nieruchomoœci, której wp³ata dotyczy; okres, za
który op³acamy odbiór œmieci (miesi¹c lub kilka miesiêcy).
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Harmonogram odbioru odpadów

ODPODPODPODPODPADYADYADYADYADY
NIESEGREGOWANENIESEGREGOWANENIESEGREGOWANENIESEGREGOWANENIESEGREGOWANE

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

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

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

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

ODPODPODPODPODPADYADYADYADYADY
BIODEGRADOWALNEBIODEGRADOWALNEBIODEGRADOWALNEBIODEGRADOWALNEBIODEGRADOWALNE

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

Co wolnoCo wolnoCo wolnoCo wolnoCo wolno
na PSZOK-una PSZOK-una PSZOK-una PSZOK-una PSZOK-u

paŸdziernik/listopad

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (PSZOK) znajduje siê na
terenie starej oczyszczalni œcieków
przy ul. Grunwaldzkiej. Przyjmowane
s¹ tam nieodp³atnie odpady zebrane
selektywnie wy³¹cznie od w³aœcicieli
nieruchomoœci zamieszka³ych.

PSZOK przyjmuje:
 odpady zielone (trawa, liœcie, roz-

drobnione ga³êzie itp.);
 zu¿yte baterie i akumulatory (ma-

³ogabarytowe – z samochodów osobo-
wych do 3,5 tony);

kompletny zu¿yty sprzêt elektrycz-
ny i elektroniczny, elementy oœwietlenio-
we, œwietlówki, ¿arówki energooszczêd-
ne itp.;

styropian z opakowañ (po wyrobach
AGD, RTV i meblach);

przeterminowane leki (bez opako-
wañ papierowo-kartonowych
szklanych itp.);

opakowania z tworzyw
sztucznych;

 opakowania szklane
(czyste, bez zawartoœci: butel-
ki, s³oiki itp.);

opakowania wielomate-
ria³owe, Tetra-Pak (po art.
mlecznych, sokach, nektarach
itp.);

papier i tektura (czaso-
pisma, ksi¹¿ki, papier biurowy
itp.);

tworzywa sztuczne (me-
ble ogrodowe z PCV, doniczki,
rury PCV, elementy wyposa¿e-
nia wnêtrz, wiadra, elementy
zabawek);

meble i inne odpady
wielkogabarytowe (meble za-
wieraj¹ce elementy z drewna
lub p³yt drewnopodobnych,
meble z elementami tapicerski-
mi, dywany, wyk³adziny pod³o-
gowe, materace itp.);

szk³o p³askie okienne
 odpady budowlane

z drobnych remontów w posta-
ci czystego gruzu (ceg³a, be-
ton do 0,5 tony);

zmieszane odpady bu-
dowlane z drobnych remontów
w postaci betonu, gruzu cegla-
nego, odpadów materia³ów ce-
ramicznych;

zu¿yte opony z samo-
chodów osobowych;

opakowania po substan-
cjach niebezpiecznych (lub
nimi zanieczyszczone) oraz

 Dokoñczenie obok  
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Szanowni Pañstwo, z przyjemnoœci¹ informujemy, ¿e w Urzêdzie Miasta

w Œwieradowie-Zdroju, w Referacie ds. Promocji Gminy, Turystyki Kultury
i Sportu, czekaj¹ na Pañstwa promocyjne
ramki do tablic rejestracyjnych. Wszystkich
chêtnych serdecznie zapraszamy po ich
odbiór.

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

1 wrzeœnia og³oszono przetarg
na  „Zakup licencji i wdro¿enie
oprogramowania, wykonanie prac
integracyjnych i migracji danych”
w ramach projektu pn. Rozwój sys-
temów informatycznych w Gminie
Miejskiej Œwieradów-Zdrój w celu
zwiêkszenia dostêpnoœci i jakoœci
E-us³ug publicznych realizowane-
go z Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Dolnoœl¹-
skiego na lata 2014-2020, II Osi
Priorytetowej - Technologie infor-
macyjno-komunikacyjne, Dzia³a-
nie 2.1 - E-us³ugi publiczne, Pod-
dzia³anie 2.1.1 - E-us³ugi publicz-
ne (E-us³ugi i otwarte zasoby pu-
bliczne).

15 wrzeœnia  dokonano otwarcia
jedynej oferty, jak¹ nades³a³a firma
ZETO SOFTWARE Sp. z o.o. z Olsz-
tyna, która zaproponowa³a cenê za
tê us³ugê w wysokoœci 748.086 z³.

22 wrzeœnia na stronie miasta
pojawi³o siê zawiadomienie o unie-
wa¿nieniu postêpowania, które
obarczone by³o niemo¿liw¹ do usu-
niêcia wad¹ uniemo¿liwiaj¹c¹ za-
warcie niepodlegaj¹cej uniewa¿-
nieniu umowy w sprawie zamówie-
nia publicznego.

27 wrzeœnia przetarg og³oszono
ponownie, z terminem sk³adania
ofert do 5 paŸdziernika.

1 wrzeœnia gmina og³osi³a po-
nowny przetarg na „Zabiegi korek-
cyjne i usuwanie posuszu w koro-
nach drzew rosn¹cych w pasie dro-
gowym dróg w zarz¹dzie Gminy
Miejskiej Œwieradów-Zdrój –
Czêœæ I [w pasie dróg wojewódzkich
nr 358 i 361] i II [w pasie dróg gmin-
nych]”, po tym, jak 29 sierpnia

opakowania po emaliach, lakie-
rach, rozpuszczalnikach, deter-
gentach itp.;

zu¿yte opakowania ciœnie-
niowe (po aerozolach, dezodoran-
tach, lakierach, farbach).

PSZOK nie przyjmuje:
 odpadów zawieraj¹cych

azbest;
odpadów radioaktywnych

i ska¿onych biologicznie;
 szyb samochodowych

i czêœci samochodowych (zde-
rzaki, lapmy, fotele itp.);

szk³a zbrojonego i harto-
wanego:

materia³ów izolacyjnych,
takich jak we³na mineralna, papa,
styropian (z wyj¹tkiem opako-
wañ);

 z³omu metali ¿elaznych
i nie¿elaznych;

odpadów w iloœciach ma-
sowych wskazuj¹cych na to, ¿e
pochodz¹ z dzia³alnoœci gospo-

darczej (lub likwidacji takiej dzia-
³alnoœci) b¹dŸ z remontów kapi-
talnych (wyburzanie nieruchomo-
œci).

Na zg³oszenia telefoniczne
z nieruchomoœci zamieszka³ych
odbierane bêd¹ odpady wielkoga-
barytowe, czyli takie, których nie
mo¿emy na PSZOK-a przywieŸæ
w³asnym samochodem osobo-
wym:

meble (sto³y, krzes³a, sza-
fy, szafki, komody, meble ku-
chenne, kanapy, ³ó¿ka, tapcza-
ny i rega³y);

 z³om elektryczny i elektro-
niczny (sprzêt RTV,  AGD
i oœwietleniowy – bez ¿arówek
i œwietlówek);

opony do pojazdów osobo-
wych (o masie ca³kowitej nie
wiêkszej ni¿ 3,5 tony);

 inne wyposa¿enie wielko-
gabarytowe (dywany, wyk³adziny,
wózki dzieciêce i inwalidzkie, ro-

wery itp.).

Nie bêd¹ odbierane odpady
poremontowe – drzwi, oœcie¿-
nice, stare okna, wanny, kabi-
ny prysznicowe, ceramika
³azienkowa, gruz, opakowania
po materia³ach budowlanych
i farbach.

Przypominamy ponadto, ¿e
odpady budowlano-rozbiórkowe
pochodz¹ce z remontów prowa-
dzonych samodzielnie na nieru-
chomoœciach zamieszka³ych s¹
odbierane na zg³oszenie telefo-
niczne po wczeœniejszym wype³-
nieniu przez zainteresowanego
oœwiadczenia o warunkach za
udostêpnienie kontenera do gro-
madzenia innych ni¿ niebez-
pieczne odpadów budowlano-roz-
biórkowych.

Numer kontaktowy
75 78 16 324.

Co wolno na PSZOK-u

z wykonania zadania wycofa³a siê
firma MSON z Moniek (choæ tydzieñ
wczeœniej podpisa³a z gmin¹ umo-
wê).

6 wrzeœnia dokonano otwarcia
jedynej oferty, jak¹ nades³a³ Zak³ad
Us³ug Budownictwa Mariusza Ku-
charskiego z Mroczkowic, który za-
proponowa³ cenê 216 z³ za sztukê
w czêœci I i II, a tak¿e 27 z³/m2 za usu-
niêcie 300 m2 zakrzaczeñ.

Na wykonanie zadania zlecenio-
biorca ma czas do koñca listopada.

2 paŸdziernika gmina z³o¿y³a za-
pytanie ofertowe (zamówienie do
30.000 euro) na zaprojektowanie,
wykonanie, dostawê i monta¿ dwóch
tablic informacyjnych w Œwierado-
wie-Zdroju - na zadaniu wspó³finan-
sowanym ze œrodków Unii Europej-
skiej pn. „Rozbudowa sieci kanali-
zacji sanitarnej i sieci wodoci¹go-
wej w Œwieradowie-Zdroju” reali-
zowanego w ramach Osi prioryte-
towej nr 4 - „Œrodowisko i Zaso-
by”, Dzia³ania 4.2 - „Gospodarka
wodno-œciekowa”, Poddzia³ania nr
4.2.1 - „Gospodarka wodno-œcieko-
wa – konkursy horyzontalne” Re-
gionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Dolnoœl¹skiego
2014-2020.

Termin nadsy³ania ofert up³yn¹³
10 paŸdziernika br.

(opr. aka)

Budowa nowej siedziby Przedszkola
Miejskiego w Œwieradowie-Zdroju

Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ ze œrodków Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi prio-
rytetowej 7. - Infrastruktura edukacyjna,  Dzia³anie 7.1 - Inwesty-
cje w edukacjê przedszkoln¹, podstawow¹ i gimnazjaln¹ Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnoœl¹skie-
go 2014-2020.
Ca³kowita wartoœæ Projektu wynosi 9.068.159,98 z³ w tym dofinan-
sowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego –
3.269.933,91 z³

Obecnie na placu budowy nowej
siedziby Przedszkola Miejskiego
trwaj¹ prace zwi¹zane z wylewa-
niem (czêœæ ¿elbetowa) i murowa-
niem fundamentów oraz œcian
I kondygnacji budynku. Równole-
gle prowadzone s¹ roboty zwi¹zane
z instalacj¹ wewnêtrznej sieci ka-
nalizacji sanitarnej przyziemia
oraz uk³adane s¹ kolejne warstwy
konstrukcyjne posadzki I kondy-
gnacji.

Czêœæ robót dotycz¹ca zagospo-
darowania terenu przewidziana
w harmonogramie rzeczowo-finan-
sowym inwestycji na ten rok zosta-

³a wykonana. Niestety, odnotowa-
no du¿e opóŸnienie (ok. 6 tygodni)
na czêœci przedsiêwziêcia inwesty-
cyjnego zwi¹zanego z budow¹ sa-
mego budynku. Wykonawcy uda³o
siê zrealizowaæ dot¹d jedynie ok. 17
proc. zakresu rzeczowego inwesty-
cji. OpóŸnienie wynik³o zarówno
z przyczyn le¿¹cych po stronie wy-
konawcy, ale te¿ niezale¿nych od
niego i gminy (oczekiwanie na za-
koñczenie wszystkich niezbêdnych
procedur administracyjno-praw-
nych zwi¹zanych z przebudow¹ linii

kablowej œredniego napiêcia biegn¹-
cej uprzednio w poprzek planowa-
nych fundamentów nowego budyn-
ku).

Nasz niepokój budzi zbyt ma³e
zaanga¿owanie w zasoby rzeczowe
i ludzkie placu budowy przedszko-
la, co skutkuje pog³êbianiem siê
opóŸnienia. W zwi¹zku z powy¿-
szym zobowi¹zano wykonawcê do
przedstawienia programu napraw-
czego, opisuj¹cego plan nadrobie-
nia powsta³ych opóŸnieñ do koñca
bie¿¹cego roku.  (M.P.)

Oby zima by³a ³agodna
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Izerka  rozdaje bezp³atny dostêp do  3000  e-
booków na platformie Libra.ibuk.pl
Dostêp nie wymaga rejestracji i logowania. Od-
bierz  tylko  KOD – PIN

UWAGA CZYTELNICY!

Pocztówki by³y wysy³ane przez dzieci i doros³ych z Ustki, Rewala, Gdyni,
Dzier¿oniowa, Na³êczowa, Chorwacji, Olkusza, Ko³obrzegu...

¯yczenia przesympatyczne i wzruszaj¹ce od Szymona Adama: „Drogie
Panie Bibliotekarki, ¿yczê Wam mi³ego dnia”;

od Patryka: „Izerko Kochana! Nawet w wakacyjne dni, w moich myœlach
jesteœ Ty. Du¿o s³oñca Ci przesy³am i serdecznie pozdrowienia zasy³am”,

od Gabrysi: „Kwiat jest pamiêci¹, Noc tajemnic¹, Lato marzeniem, Pocz-
tówka mi³ym wspomnieniem”.

Zwyciêzc¹ konkursu zosta³ Szymon Adam (na zdjêciu nagrodzona pocz-
tówka), wyró¿niliœmy te¿ Patryka Podolskiego, Wojtka Bieñkowskiego, Ga-
brysiê Kaczyñsk¹, Majê P³odzieñ, Juliê Romanów, Janinê Czapliñsk¹ oraz
Teresê i Stanis³awa Fierkowiczów.

Pocztówki  z wakacji –
konkurs rozstrzygniêty!

Zacz¹³ siê ju¿ wrzesieñ, a wraz
z nim rok szkolny, czyli sprawdzia-
ny i kartkówki. Nie zapominajmy
jednak o niezagospodarowanym
wolnym czasie, z którym nie wie-
my, co mamy zrobiæ. Zachêcam do
obejrzenia swoich domowych ksiê-
gozbiorów lub odwiedzenia biblio-
teki Izerki. Tam ka¿dy znajdzie coœ
dla siebie.

Na jesienn¹ pluchê polecam naj-
m³odszym seriê ksi¹¿ek opisuj¹cych
przygody Zosi z ulicy Kociej. To
przezabawne i szybkie w czytaniu
pozycje. Wiele ilustracji pozwala
nam wyobraziæ sobie g³ównych bo-
haterów i nie tylko. W bibliotece
s¹ dostêpne wszystkie czêœci i tyl-
ko czekaj¹ na przeczytanie.

Moim zdaniem „Dziennik Cwa-
niaczka” powinien przeczytaæ ka¿-
dy ch³opak. Niewa¿ne, w jakim jest
wieku. Nie doœæ, ¿e czyta siê je
w tempie b³yskawicy, to jeszcze s¹
ilustracje w formie komiksowych
dymków. G³ównym bohaterem jest
Greg Heffley, który podobnie jak
Zosia prze¿ywa ró¿ne przygody. Nie-
kiedy wpada w tarapaty i ma szkol-
ne problemy jak ka¿dy uczeñ. My-
œlê, ¿e to ksi¹¿ka idealna na jesien-
ny czas, by choæ na chwilê oderwaæ
siê od nauki.

Starszym molom ksi¹¿kowym

polecam „Gwiazd naszych wina”.
Za³o¿ê siê, ¿e wiêkszoœæ z was ogl¹-
da³a film. Powieœæ, moim zdaniem,
nale¿y do wartych przeczytania,
poniewa¿ uczy walki z w³asnymi s³a-
boœciami. Pokazuje nam, jak¹ rolê
odgrywa w ¿yciu mi³oœæ i to, jak wa¿-
ne jest to, ¿eby „³apaæ” ka¿d¹ chwi-
lê.

Hazel Grace, g³ówna bohaterka
ksi¹¿ki, ukazuje, jak wygl¹da ¿ycie
w ci¹g³ej chorobie, w ci¹g³ej walce
o ka¿dy oddech. Nie marnujmy dnia,
bo go jutro mo¿e nie byæ. Tym zda-
niem podsumujê tê pozycjê i zachê-
cê do zagl¹dniêcia w jej kartki.

 Polecê wam tak¿e trylogiê „Oso-
bliwego domu pani Peregrine”. Opo-
wiada ona o przytu³ku dla dzieci,
które s¹ inne, wyj¹tkowe. Ka¿de
z nich potrafi co innego, np. Emma
Bloom w³ada ogniem, Jacob Portman
wyczuwa upiory. Jest jeszcze wiele
osobliwców, ale nie zdradzê wszyst-
kich. Sami siê dowiecie, jak przeczy-

Na czas wolny tylko ksi¹¿kaNa czas wolny tylko ksi¹¿kaNa czas wolny tylko ksi¹¿kaNa czas wolny tylko ksi¹¿kaNa czas wolny tylko ksi¹¿ka
tacie. Ich opiekunk¹ jest ymbryna –
pani Peregrine. Ma dar przemiany
w soko³a. Strze¿e swoich podopiecz-
nych i cofa czas. A co do tego cza-
su, to d³u¿sza historia. Jakbym j¹
zdradzi³a to nie mielibyœcie co czy-
taæ. Ogó³em pozycja, która jest wy-
j¹tkowa, ³atwa w czytaniu i z tajem-
niczymi fotografiami w ka¿dym to-
mie.“

Jeœli chodzi o doros³ych, to moj¹
propozycj¹ na jesieñ jest Charlotte
Link i jej krymina³y. Myœlê, ¿e ka¿dy
s³ysza³ to nazwisko. Wiele w¹tków,
rozbudowana fabu³a i ci¹g³e napiê-
cie. Tak w³aœnie opiszê te ksi¹¿ki.

Ka¿dy, kto lubi ten gatunek czy-
taæ i mo¿e chcia³by zapoznaæ siê
z twórczoœci¹ autorki, zapraszam do
Izerki. Wszystkie wymienione powy-
¿ej pozycje mo¿na œmia³o wypo¿y-
czaæ. Z mojej strony to na tyle. ̄ yczê
mi³ej lektury i pewnie nied³ugo po-
jawi siê nowy wpis co warto prze-
czytaæ.      Karolina Salawa

Nie mog³o „Izerki” zabrak-
n¹æ w akcji „Paczka Literacka”,
organizowanej przez wydaw-
nictwo Agora oraz Fundacjê
Rozwoju Spo³eczeñstwa Infor-
macyjnego. W akcji mia³y pra-
wo uczestniczyæ biblioteki pu-
bliczne z ca³ej Polski. Naszej
bibliotece uda³o siê znale¿æ w
gronie 1.200 placówek, do któ-
rych powêdrowa³a „Paczka Li-
teracka” zawieraj¹ca 21 ksi¹¿ek
i 2 audiobooki.

W „Paczce” znajdziemy ksi¹-
¿ki (fot. obok):

Rotfeld A. D. - W cieniu. 12
rozmów z Marcinem Wojciechow-
skim;  NiedŸwiedzki M. - Nie wie-
rzê w ¿ycie pozaradiowe; Wasie-
lewski M. - Bim, bam, bom, mogê
wszystko. Historia Bogus³awa
Meca; Jelonek A., Frontczak D.
- Zdrowy apetyt; Ogórek M. -
Polska Ogórkowa; Janowski R. -
Muzyka mojego ¿ycia; Bernste-
in C.,Woodward B. - Wszyscy
ludzie prezydenta; Chodorkowski
M. - Portrety z ³agru; Boni K.,
Tochman W. - Kontener; Szczê-
sna J. - Moskaliki, czyli o wy-
¿szoœci Sarmatów nad inszymi
nacjami; Borowiec A. - Wilczy-
ce; Wodecka D. - Polonez na
polu minowym; Antczak J. - Re-

Paczka Literacka

porterka; Havel V. - Si³a bezsil-
nych i inne eseje; Berberyusz E.
- W³adys³aw Anders. ¯ycie po
Monte Casino; Winnicka E.
£azarewicz C. - Zapraszamy do
Trójki; Lipiñski P. - Anoda. Ka-
mieñ na szañcu; Bereœ W., Bur-
netko K. - Andrzej Wajda – po-
dejrzany; Kalicki W. - Powrót do

Sulejówka; Michalewicz I., Piwo-
warczuk M. - Powstanie War-
szawskie. Rozpoznani; Króli-
kowski W. - Tadeusz Nalepa –
Breakout absolutnie (fot. poni-
¿ej)

oraz audiobooki:
Szczygie³ M. - Laska nebe-

ska; Makowiecki A. - Ja, urba-
nator.

Zapraszamy do czytania i s³u-
chania!

Izerka dla przedszkolaków
i dzieci klas I–III SP przygotowa³a
nowy projekt na rok szkolny 2017/
2018. Mamy zamiar przez ca³y rok
szkolny przedstawiaæ najm³odszym
czytelnikom dorobek twórczy Wan-
dy Chotomskiej – poetki i pisarki
ksi¹¿ek dla dzieci, na których wy-
ros³y pokolenia dzieci.

W. Chotomska zmar³a 2 sierpnia
br., pozostawiaj¹c po sobie wiele
utworów (które stan¹ siê inspiracj¹
do prowadzenia zajêæ literacko-pla-

Wanda Chotomska
- pisarka pokoleñ

stycznych), a w swojej twórczoœci
kontynuowa³a najlepsze tradycje
J. Tuwima i J. Brzechwy.

Pierwsze spotkanie ju¿ siê odby-
³o - z grup¹ „Muchomorki” i goœciem,
radn¹ Aleksandr¹ Kasprzak, która
dosta³a od nas wyj¹tkowe podziê-
kowanie za aktywny udzia³ w kam-
panii „Ca³y Œwieradów czyta dzie-
ciom” i która oczywiœcie zadeklaro-
wa³a swój dalszy udzia³ w naszych
imprezach, o których napiszemy
w kolejnych numerach. (KP)
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Delegacja „izerska” na Dworcu G³ównym (od lewej): Bogus³aw Nowicki,
Jerzy Michalak (cz³onek zarz¹du UMWD), Artur Kotlarek i Jan Zaliwski.

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

11 paŸdziernika - w sprawie wy-
znaczenia do oddania w u¿ytkowa-
nie wieczyste w trybie bezprzetar-
gowym - na poprawê zagospoda-
rowania posesji przyleg³ej - nieru-
chomoœci gruntowej niezabudo-
wanej o pow. 121 m2 przy ul. Wol-
nej, stanowi¹cej dzia³kê
  nr 100/1, am. 3, obr. IV.
11 paŸdziernika - w sprawie wy-

znaczenia do sprzeda¿y w drodze
bezprzetargowej - na poprawê za-
gospodarowania posesji przyleg³ej
- nieruchomoœci gruntowej nieza-
budowanej o pow. 325 m2 w rejo-
nie ul. Wyszyñskiego, oznaczonej
geodezyjnie jako dzia³ka
  nr 77/1, am. 10, obr. IV.
11 paŸdziernika - w sprawie wy-

znaczenia do wydzier¿awienia w
trybie bezprzetargowym nierucho-
moœci zabudowanej o pow. 67,5
m2 przy ul. Leœnej, oznaczonej geo-

UM wykazuje dezyjnie jako czêœæ dzia³ki
  nr 34/6 am. 8, obr. IV
- z przeznaczeniem na na lokali-

zacjê wypo¿yczalni sprzêtu spor-
towego.

11 paŸdziernika - w sprawie
wyznaczenia do wydzier¿awienia w
drodze bezprzetargowej nierucho-
moœci niezabudowanej przy ul.  D¹-
browskiego o pow. 5.552 m2, ozna-
czonej geodezyjnie jako dzia³ka
nr 13/5, am. 1, obr. VI
- przeznaczeniem na prowadze-

nie dzia³alnoœci gospodarczej.
11 paŸdziernika - w sprawie

wyznaczenia do sprzeda¿y w try-
bie bezprzetargowym lokalu miesz-
kalnego numer 1a w budynku  przy
ul. Wczasowej 15 na rzecz najem-
cy wraz z oddaniem w u¿ytkowa-
nie wieczyste u³amkowej czêœci
dzia³ki
nr 38/8, am. 3, obr. IV.

2 paŸdziernika w przepiêknie2 paŸdziernika w przepiêknie2 paŸdziernika w przepiêknie2 paŸdziernika w przepiêknie2 paŸdziernika w przepiêknie
odrestaurowanej Sali Sesyjnej naodrestaurowanej Sali Sesyjnej naodrestaurowanej Sali Sesyjnej naodrestaurowanej Sali Sesyjnej naodrestaurowanej Sali Sesyjnej na
wroc³awskim Dworcu G³ównymwroc³awskim Dworcu G³ównymwroc³awskim Dworcu G³ównymwroc³awskim Dworcu G³ównymwroc³awskim Dworcu G³ównym
w ramach Tw ramach Tw ramach Tw ramach Tw ramach Tweet_Up_KD odby³o siêweet_Up_KD odby³o siêweet_Up_KD odby³o siêweet_Up_KD odby³o siêweet_Up_KD odby³o siê
spotkanie samorz¹dowców z zarz¹-spotkanie samorz¹dowców z zarz¹-spotkanie samorz¹dowców z zarz¹-spotkanie samorz¹dowców z zarz¹-spotkanie samorz¹dowców z zarz¹-
dem Kolei Dolnoœl¹skich, którydem Kolei Dolnoœl¹skich, którydem Kolei Dolnoœl¹skich, którydem Kolei Dolnoœl¹skich, którydem Kolei Dolnoœl¹skich, który
stawi³ siê w pe³nym sk³adzie: pre-stawi³ siê w pe³nym sk³adzie: pre-stawi³ siê w pe³nym sk³adzie: pre-stawi³ siê w pe³nym sk³adzie: pre-stawi³ siê w pe³nym sk³adzie: pre-
zes Piotr Rachwalski oraz wicepre-zes Piotr Rachwalski oraz wicepre-zes Piotr Rachwalski oraz wicepre-zes Piotr Rachwalski oraz wicepre-zes Piotr Rachwalski oraz wicepre-
zesi Dionizy Cezary Pacamajzesi Dionizy Cezary Pacamajzesi Dionizy Cezary Pacamajzesi Dionizy Cezary Pacamajzesi Dionizy Cezary Pacamaj
i Piotr Malepszak. Honory wspó³-i Piotr Malepszak. Honory wspó³-i Piotr Malepszak. Honory wspó³-i Piotr Malepszak. Honory wspó³-i Piotr Malepszak. Honory wspó³-
gospodarza pe³ni³ te¿ cz³onek za-gospodarza pe³ni³ te¿ cz³onek za-gospodarza pe³ni³ te¿ cz³onek za-gospodarza pe³ni³ te¿ cz³onek za-gospodarza pe³ni³ te¿ cz³onek za-
rz¹du Urzêdu Marsza³kowskiego –rz¹du Urzêdu Marsza³kowskiego –rz¹du Urzêdu Marsza³kowskiego –rz¹du Urzêdu Marsza³kowskiego –rz¹du Urzêdu Marsza³kowskiego –
Jerzy Michalak.Jerzy Michalak.Jerzy Michalak.Jerzy Michalak.Jerzy Michalak.

skich samorz¹dowców, którzy od d³u¿sze-
go ju¿ czasu staraj¹ siê lobbowaæ na rzecz
odtworzenia linii kolejowej Gryfów Œl¹ski
– Mirsk – Œwieradów: œwieradowskiego
radnego Artura Kotlarka, sekretarza Gmi-
ny Mirsk – Jana Zaliwskiego i mirskiego
radnego Bogus³awa Nowickiego.

„Nasze” pytania brzmia³y:
Czy istnieje realna szansa, aby w paŸ-

dzierniku 2018 roku mo¿na by³o doje-
chaæ poci¹giem z Wroc³awia przez Mirsk
do Œwieradowa?

Czy mo¿emy liczyæ na obecnoœæ mar-

przewozów, ale jako jedyne w ci¹gu czte-
rech ostatnich lat osi¹gnê³y wrêcz ogrom-
ny wzrost o 57 proc.

Potem zaskrzecza³a rzeczywistoœæ: ¿e
ubywa pieniêdzy na zakup nowego tabo-
ru, bo do podzia³u jest 1,1 mld z³ na
WSZYSTKIE firmy kolejowe w kraju (niech
siê znajdzie taki m¹dry i policzy, ile ich
jest!), a same tylko Koleje Dolnoœl¹skie
aplikowa³y o 170 mln z³, ¿e elektryfikacja
linii Wêgliniec-Zgorzelec (w planie) da je-
dynie po³owiczny efekt, bo Niemcy liniê
z Görlitz do Drezna pod³¹cz¹ do trakcji
w 2031 r. (!), ¿e osobnej linii na lotnisko
wroc³awskie nie bêdzie, bo to inwestycja
ca³kowicie nieefektywna, ¿e niejednokrot-
nie na przeszkodzie w rozwi¹zaniu pro-
blemu przez KD stoi... PKP (okazuje siê,
¿e to nadal jest mocarstwo). I w³aœnie
w kontekœcie PKP pod znakiem zapytania
stan¹³ nasz problem, czyli rewitalizacji li-
nii Gryfów – Œwieradów. Powód? Nieprze-
kazanie torów samorz¹dom. Jak zapewnia
Jan Zaliwski, samorz¹dowe petycje le¿¹
w PKP od roku, a koncern nawet nie ra-
czy³ odpowiedzieæ. Przy okazji tej kwestii

- to s³owa jednego z bohaterów
„Pu³apki” - Jacka Sulimy, dzien-
nikarza, który zawodowo tropi ta-
jemnice sprzed lat, a tak¹  jest
„szczelina jeleniogórska” w Gó-
rach Izerskich. Najnowsza powieœæ
Jolanty Marii Kalety w poszczegól-
nych rozdzia³ach bardzo realnie
nawi¹zuje do Œwieradowa i okolic,
jak  np. Goœciniec Izerski czy Chat-
ka Górzystów (to tytu³y rozdzia³ów)

Tego jeszcze nie by³o w historii
naszej biblioteki, aby prapremiera
ksi¹¿ki odby³a siê w naszym mieœcie;
jej sprzeda¿ nast¹pi³a dopiero po
5 paŸdziernika, czyli po spotkaniu
z czytelnikami w „Izerce”.

Jolanta Maria Kaleta, wroc³aw-
ska pisarka, z wykszta³cenia  histo-
ryk i politolog, znana g³ównie z po-
wieœci kryminalno-sensacyjnych,
od których trudno siê oderwaæ.
Cech¹ charakterystyczn¹ powieœci

autorki jest realizm historyczny, co
z pewnoœci¹ wynika z wykszta³ce-
nia, ale te¿ a zami³owania do rozwi¹-
zywania zagadek, gdy¿ - jak powie-
dzia³a na spotkaniu - wystarczy wbiæ
³opatê w ziemiê, aby coœ wykopaæ
i z tego czerpaæ pomys³y. Ksi¹¿ki au-
torki maj¹ œwietne recenzje nie tylko
od naszych czytelników, ale i od blo-
gerów. „Izerka” mo¿e siê pochwaliæ
tym, i¿ posiada wszystkie jej ksi¹¿ki:
„Lawinê”, „W cieniu Olbrzyma”,
„Testament Templariusza”, „Z³oto
Wroc³awia”...

Spotkanie prowadzi³ Marek Ba-
ran i œwietnie mu to wychodzi³o,
gdy¿ autorka nie ba³a siê mówiæ
o swoim ¿yciu osobistym: o synu,
który jest aktorem, o mi³oœci do psów
i o mê¿u (tym samym od 40 lat). Wy-
czerpuj¹co odpowiada³a na liczne
pytania, s³owem, by³o to bardzo cie-
kawe spotkanie, przypomnijmy, in-

auguruj¹ce ju¿ trzeci sezon dzia³al-
noœci (23 spotkania) Izerskiego Klu-
bu Miêdzypokoleniowego.

Obecnoœæ telewizji dodatkowo
uatrakcyjni³a spotkanie, by³y wywia-
dy, powsta³a relacja dla potomnych,
a wychodz¹cy pytali, kogo bêdzie-
my goœciæ nastêpnym razem. My ju¿
zdradzamy, ¿e obecny na spotkaniu
A. Lipin zadeklarowa³, i¿ poprowa-
dzi 26 paŸdziernika wyk³ad o mitach
na temat bo¿ka Flinsa.

„Pu³apka” bêdzie dostêpna
w Izerce i Fili nr 1 ju¿ niebawem, czy-
telnicy, którzy j¹ maj¹, ju¿ mog¹ czy-
taæ, a my cytujemy, jako ¿e jesteœmy
przed œwiêtami, fragment ksi¹¿ki, ku
zachêcie: Zajêty w³asnymi myœlami
Sulima nie zwraca³ uwagi na œwi¹-
teczny wystrój Œwieradowa-Zdroju.
Kluczy³ po w¹skich, stromo pn¹-
cych siê pod górê, to znowu opa-
daj¹cych w dó³ uliczkach uzdrowi-
ska, z których czêœæ  by³a jednokie-
runkowa, co znacznie utrudnia³o
redaktorowi dotarcie do celu. Za-
pad³y ju¿ ciemnoœci i choæ latarnie
uliczne rzuca³y ciep³y blask na sta-
rannie utrzymane chodniki, nie
u³atwia³y orientacji w terenie. Cie-
szy³ siê, ¿e ka¿da uliczka przez za-
pobiegliwe w³adze miasta zosta³a
dok³adnie oznakowana, zarówno
na pocz¹tku, jak i na samym koñ-
cu, wiêc pytaj¹c raz po raz o drogê,
dotar³ po pó³ godzinie je¿d¿enia po
omacku na ulicê Zródlan¹, na któ-
rej mia³...

Krystyna Piotrowska

Pakuj siê i przyje¿d¿aj do mnie, do Œwieradowa -

Koleje Dolnoœl¹skie  – du¿a rzecz, PKP – ca³a wstecz!Koleje Dolnoœl¹skie  – du¿a rzecz, PKP – ca³a wstecz!Koleje Dolnoœl¹skie  – du¿a rzecz, PKP – ca³a wstecz!Koleje Dolnoœl¹skie  – du¿a rzecz, PKP – ca³a wstecz!Koleje Dolnoœl¹skie  – du¿a rzecz, PKP – ca³a wstecz!

Samorz¹dowcy skupili siê g³ównie na
problemach linii dawno zamkniêtych lub
wrêcz zlikwidowanych, których ponowne
uruchomienie jest celem ich dzia³alno-
œci. Przez ca³y czas na multimedialnym
ekranie wyœwietla³y siê pytania zadawane
na Twitterze (na marginesie warto zauwa-
¿yæ, ¿e Koleje Dolnoœl¹skie s¹ pierwszymi
w kraju, które tak¹ aplikacjê uruchomi³y),
a w miarê trwania dyskusji – tak¿e pisane
przez uczestników na kartkach.

Oczywiœcie, nie mog³o zabrakn¹æ izer-

sza³ka na wspólnej sesji rad Œwieradowa,
Mirska i Gryfowa [zaplanowana zosta³a na
14 listopada – przyp. red.] tematycznie
zwi¹zanej z rewitalizacj¹ linii Gryfów-Œwie-
radów?

By³o oczywistym, ¿e w dyskusji
z udzia³em kilkudziesiêciu osób nie³atwo
bêdzie uzyskaæ wi¹¿¹ce zapewnienia, by³y
to raczej obietnice.

Na pocz¹tek z ust gospodarzy pop³y-
nê³y krzepi¹ce informacje, ¿e KD jako jed-
ne z szeœciu w kraju zanotowa³y wzrost

na istotê sprawy zwróci³ uwagê prezes Ra-
chwalski, który poza tym, ¿e przyzna³
„uwielbiam te linie boczne”, doda³ tak¿e,
i¿ dopóki tory le¿¹ na podk³adach, dopóty
jest nadzieja na rewitalizacjê, jeœli nato-
miast zosta³y rozebrane (jak w Œwierado-
wie miêdzy stacj¹ a sk³adem drewna), li-
nia podpadaæ bêdzie pod termin „wybu-
dowanie”, zaœ przestrzeñ miêdzy tymi po-
jêciami to jak niebo a ziemia.

Ale wracajmy do odpowiedzi na na-
sze pytania. Zarówno Jerzy Michalak, jak
i Piotr Rachwalski nie kryli lekkiego entu-
zjazmu dla koncepcji rewitalizacji trasy
Gryfów – Œwieradów. Ba, s¹ nawet na ten
cel zarezerwowane œrodki, które zostan¹
„natychmiast uruchomione”, gdy tylko sa-
morz¹dy przejm¹ liniê. W podtekœcie cza-
i³a siê z³owró¿bna czêœæ odpowiedzi – jak
nie przejm¹, pieni¹dze przepadn¹! (a zd¹-
¿yæ trzeba do 2022 roku).

Gwoli uzupe³nienia wypada dodaæ, ¿e
izerska rewitalizacja stoi jakby na podium
g³ównych celów, obok odtworzenia linii
do Karpacza i do Bielawy. W pierwszej
trójce! To ju¿ jest coœ... tylko te tory!

Nie trzeba dodawaæ, ¿e tak J. Micha-
lak, jak i cz³onkowie zarz¹du KD wyrazili

dobrych chêci strony czeskiej.
Nas natomiast powinna zainteresowaæ

– i to bardzo – koncepcja przewidziana
do czasu rewitalizacji linii Mys³akowice –
Karpacz, Koleje Dolnoœl¹skie ju¿ od 15
paŸdziernika uruchamiaj¹ bowiem po³¹-
czenie autobusowe z Jeleniej Góry do Kar-
pacza. Oznacza to, ¿e podró¿ny wykupuje
we Wroc³awiu jeden docelowy bilet. Oczy-
wiœcie KD korzystaæ bêdzie z us³ug istnie-
j¹cych przewoŸników, stawia im jednak
doœæ wygórowane warunki: tabor musi byæ
niskopod³ogowy, mieæ miejsce na baga¿
i rowery oraz dysponowaæ czynn¹ klima-
tyzacj¹.

Zanim wiêc do Œwieradowa dotr¹ po-
ci¹gi z Gryfowa, mamy wszelkie przes³an-
ki, by o podobne autobusy z Jeleniej Góry
zawalczyæ (kiedyœ jeŸdzi³y takie miêdzy
dworcem jeleniogórskim a naszym, ale
tylko przez jeden sezon letni).

I jeszcze na koniec krzepi¹ca uwaga
o tym, ¿e mo¿e cz³onkowie zarz¹du KD nie
ca³kiem s¹ oderwani od rzeczywistoœci.
Przyzna³ oto wiceprezes Piotr Malepszak,
¿e niedawno przeszed³ siê torowiskiem od
wiaduktu w Krobicy do Œwieradowa i do-
strzeg³, ¿e jeden z domów stoi zbyt blisko
torów. Radny A. Kotlarek te¿ siê przeszed³,
znalaz³ ten dom w granicach Krobicy, od-
leg³y o ok. 300 od wiaduktu – budynek
wygl¹da na stary (starszy ni¿ pocz¹tek lat
90., gdy wstrzymano ruch poci¹gów), po
remoncie. Radny zmierzy³ dok³adnie od-
leg³oœæ od zewnêtrznej œciany do g³ówki
szyny – wysz³o 5,02 m. Niemniej niepo-
kój P. Malepszaka (a wiêc i nasz) wydaje
siê byæ uzasadniony, wszak istnieje Roz-
porz¹dzenie Ministra Infrastruktury w spra-
wie wymagañ w zakresie odleg³oœci i wa-
runków dopuszczaj¹cych usytuowanie
budowli i budynków, drzew lub krzewów,
elementów ochrony akustycznej i wyko-
nywania robót ziemnych w s¹siedztwie li-
nii kolejowej, a tak¿e sposobu urz¹dzania
i utrzymywania zas³on odœnie¿nych oraz
pasów przeciwpo¿arowych. §1 pkt 1 po-
wiada: „Budowle i budynki mog¹ byæ usy-
tuowane w odleg³oœci nie mniejszej ni¿
10 m od granicy obszaru kolejowego,
z tym ¿e odleg³oœæ ta od osi skrajnego
toru nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 20 m.

Mo¿e jednak nie trzeba bêdzie burzyæ,
w koñcu dom stoi od lat kilkudziesiêciu,
a rozporz¹dzenie obowi¹zuje od 2004 r.

Adam Karolczuk

Od nich zale¿y, czy kolej ponownie zawita do Œwieradowa (od lewej): Jerzy
Michalak, Piotr Rchwalski, Dionizy Cezary Pacamaj i Piotr Malepszak.

chêæ uczestnictwa w zaplanowanej wspól-
nej sesji „rewitalizacyjnej”.

W tle na tablicy mignê³o pytanie
o liniê Mirsk – Jindøichovice, na które
prezes odpowiedzia³, ¿e prêdzej siê spo-
dziewa ruchu towarowego ni¿ pasa¿erskie-
go, ale i tak wszystko bêdzie zale¿eæ od
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W ramach pracy Miejskiej Komisji Rozwi¹zywania Problemów alkoholo-
wych stworzony zosta³ Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla osób uzale¿-
nionych od alkoholu czy narkotyków, jak te¿ dla osób z rodzin, gdzie naudu-
¿ywany jest alkohol lub narkotyki, osób wspó³uzale¿nionych oraz dla osób
doznaj¹cych przemocy w rodzinie.

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

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

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

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

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

STOP UZALE¯NIENIOM!

wem alkoholu i œrodków zmieniaj¹-
cych œwiadomoœæ.

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

Stanowisko Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków we Wroc³awiu
w sprawie op³aty skarbowej

Je¿eli przedmiotem podania jest
TYLKO wycinka drzew, wnioskodawca
jest zwolniony z op³aty skarbowej. Je-
¿eli we wniosku, poza wycink¹ drzew
lub krzewów, s¹ inne dzia³ania, np.
przycinka drzew lub plan nasadzeñ
zastêpczych - wówczas, wnioskodaw-
ca musi do³¹czyæ potwierdzenie wyko-
nania op³aty skarbowej - 82 z³ przelane
na konto Gminy Wroc³aw.

W przypadku gdy wnioskodawca z³o-
¿y³ ju¿ op³atê skarbow¹ w podaniu,
mo¿e j¹ odzyskaæ, poprzez z³o¿enie
pisma do Gminy Wroc³aw.

KOMUNIKAT

Zakoñczy³y siê XXIV Miêdzy-
narodowe Spotkania z Muzyk¹
Dawn¹. W pi¹tek  22 wrzeœnia
o godz. 2000 rozpoczêliœmy festiwal
w Hotelu St. Lukas wystêpem tria
Dembiñski, £awniczak, Potoczny.
Wys³uchaliœmy koncertu trzech
artystów o bardzo ró¿nych doœwiad-
czeniach, którzy znaleŸli wspólny
jêzyk wyrazu, ³¹cz¹c elementy mu-
zyki ludowej z po³udnia i zachodu
Europy, nowoczesnego folku i mu-
zyki dawnej, w nietypowej aran¿a-
cji. Zaprezentowali utwory z ma³o
znanych tradycji instrumental-
nych, jak choæby repertuar dudzia-
rzy nortumbryjskich, by zaraz po-
tem zaskoczyæ s³uchaczy asturyj-
skim lamentem, skocznym angiel-
skim tañcem czy pieœni¹ sefardyj-
skich ¯ydów zaœpiewan¹ w orygi-
nale.

Program uzupe³nia³y kompozycje
Rados³awa Dembiñskiego - pomys³odaw-
cy zespo³u. Trio zaprezentowa³o bardzo
oryginalny sk³ad: viola da gamba, banjo
tenorowe, gitara klasyczna oraz œpiew.
Sala, gdzie odbywa³ siê koncert, by³a wy-
pe³niona, co bardzo cieszy, poniewa¿ kon-

Dawno, dawno temu

Trio Dembiñski, £awniczak, Potoczny.

cert festiwalowy po raz pierwszy odbywa³
siê w tym piêknym obiekcie.

Nazajutrz równie¿ o godz. 2000

w Hotelu Buczyñski odby³ siê równie nie-
typowy koncert, który zgromadzi³ tak¿e
liczn¹ publicznoœæ. Wyst¹pi³ „Duet Wal-
king Baroque” (fot. z lewej). Ich program
to niecodzienne podejœcie do muzyki roz-
rywkowej, ma w sobie te¿ coœ z muzyki
minionych epok, lecz w zupe³nie nowym
wydaniu. Po³¹czenie œwiata XVIII-wiecz-
nej Francji i dworu Ludwika XIV z kawiar-
ni¹ w eleganckim, wspó³czesnym wyda-
niu, wysublimowanego brzmienia violi da
gamba, z precyzj¹ i rytmik¹ jazzowego pia-
nisty. Przeplataj¹c ró¿ne stylistyki muzy-
cy odnaleŸli wspólne elementy, które
wbrew pozorom zbli¿aj¹ nasze czasy do
zamierzch³ych wieków.

W niedzielê o godz. 1900 w naszym
koœciele wyst¹pi³  „Maria Magdalena Vo-
kalensemble” ze Sztokholmu. Dwanaœcio-
ro m³odych ludzi, w wiêkszoœci studen-
tów Królewskiej Wy¿szej Szkole Muzycz-
nej w Sztokholmie, wykona³o wspania³y
koncert, z³o¿ony z muzyki barokowej
i skandynawskiej muzyki XX i XXI wieku.
Koœció³ by³ wype³niony po brzegi, publicz-
noœæ w szczególnoœci zachwyci³ utwór
Antonio Vivaldiego wykonany na g³os so-
pranowy i organy.

28 wrzeœnia o godz.1600 w hali spa-
cerowej Domu Zdrojowego mia³ wyst¹piæ
zespó³ „Lusatia consort” z Cvikova z Czech.
Grupa czeska rozchorowa³a siê i nie mo-
g³a wyst¹piæ, ale dzielnie zast¹pi³y ich dwa
zespo³y prowadzone przeze mnie: „Gre-
go³y” z Giebu³towa i „Tiboryus”. Zespo³y
wyst¹pi³y bez ¿adnej próby, bo nie by³o
na ni¹ czasu. Koncert siê podoba³, co
œwiadczy o wysokim poziomie muzycznym

R. Dembiñski przed rozpoczêciem koncertu fina³owego w hali spacerowej.

tych m³odych wykonawców.
Tak¿e w hali spacerowej odby³ siê

koncert fina³owy festiwalu, w którym wy-
konawcami byli: zespó³ „Tiboryus”,  Ze-
spó³ Tañca Historycznego Uniwersytetu
Wroc³awskiego oraz Duet „Oak Brothers”.
To widowisko zachwyci³o publicznoœæ,

Konkurs dla szkó³ pn. „Dopa-
lacze – Zabijacze”. Powiedz
NIE dopalaczom i stwórz w³a-
snego kreatywnego MEMA,
który mo¿e byæ przygotowany
w dowolnej formie graficznej,
utrwalonej na dowolnym no-
œniku elektronicznym i prze-
s³anej w formie papierowej na
adres: Komenda Powiatowa
Policji w Lubaniu, ul. Sikor-
skiego 4, 59-800 LUBAÑ,
z dopiskiem: Konkurs naKonkurs naKonkurs naKonkurs naKonkurs na
MEM profilaktyczny pn.MEM profilaktyczny pn.MEM profilaktyczny pn.MEM profilaktyczny pn.MEM profilaktyczny pn.
„Dopalacze - Zabijacze”.„Dopalacze - Zabijacze”.„Dopalacze - Zabijacze”.„Dopalacze - Zabijacze”.„Dopalacze - Zabijacze”.
Pracê nale¿y przesy³aæ za po-
œrednictwem szkó³ do 31 grud-
nia 2017 r. (pod uwagê bê-
dzie brana data stempla pocz-
towego) - wraz z kart¹ zg³o-
szeniow¹, która tak¿e jest do
odebrania w szko³ach.

„Maria Magdalena Vokalensemble” ze Sztokholmu.

która bardzo licznie pojawi³a siê w Domu
Zdrojowym.

Festiwal by³ nietypowy. Pojawi³o siê
wiele ró¿nych koncepcji, ³¹czenia ró¿nych
stylów, a tak¿e ró¿ne epoki.

Ryszard Dembiñski

Piêkne stroje i gracja w rytm wysublimowanej muzyki - oto Zespó³ Tañca Dawnego UW.
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Wojsko gra i œpiewa
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w sedno musztry paradnej, prze-w sedno musztry paradnej, prze-w sedno musztry paradnej, prze-w sedno musztry paradnej, prze-w sedno musztry paradnej, prze-
pyta³ ich, jak siê nazywa dyrygentpyta³ ich, jak siê nazywa dyrygentpyta³ ich, jak siê nazywa dyrygentpyta³ ich, jak siê nazywa dyrygentpyta³ ich, jak siê nazywa dyrygent
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P³k Pawe³ Lewandowski (MON), Dorota Marek (Urz¹d Miasta) - wspó³organizatorzy
konkursu, i Zbigniew Adamski - od lat prowadz¹cy wszystkie koncerty.

kaszubskim, ale widzowie jeszcze nie
och³onêli po ich wystêpie, gdy na scenê
wesz³a Orkiestra Wojskowa z Siedlec,
triumfatorka 48. œwieradowskiego kon-
kursu, której towarzyszy³ - jak to dawniej
mówiono - du¿y aparat wykonawczy (czyli
solistów). Pe³ni wigoru rozpoczêli „Ser-

cem w plecaku”, a potem by³o ju¿ tylko
lepiej, a podczas wi¹zanki piosenek Mi-
chaela Jacksona (w s³ynnej ju¿ aran¿acji
Mariusza Dziubka, dyrygenta Orkiestry Re-
prezentacyjnej Wojsk L¹dowych z Wro-
c³awia, która kilka lat temu rozpali³a œwie-
radowsk¹ publicznoœæ do czerwonoœci)

siêgnêli niemal doskona³oœci. Zaœ odœpie-
wanie „Barcelony” z repertuaru zespo³u
„Quinn” (w oryginale Freddy Mercury –
Montserrat Caballe) w wykonaniu  Marci-
na Sojki i sopranistki Opery Ba³tyckiej
Agnieszki Adamczak-Hutek wywo³ywa³o
ciarki na plecach.

Tak na marginesie – kiedyœ konkursy
co roku dzielono na poszczególne „frak-
cje” – orkiestry, soliœci, kameraliœci czy
przegl¹d big-bandów. Teraz nie trzeba ni-
czego dzieliæ, bo wspó³czesna orkiestra
w mundurach wszystko potrafi zagraæ na
najwy¿szym poziomie: muzykê marszow¹,
jazz, klasykê (i to jak¹, czego przyk³ad da³
Koszalin wykonuj¹c sambê skompono-
wan¹ przez Japoñczyka na motywach „Aidy”
Verdiego!), pop, rock. Najlepiej dowio-
d³a tego zamykaj¹ca konkurs Orkiestra
Wojskowa z Bytomia, która ca³y wystêp
poœwiêci³a przebojom Andrzeja Zauchy,
œwietnie brzmi¹cym w wykonaniu Barto-
sza Jaœkowskiego (który nie stara³ siê byæ
Zauch¹, lecz poszuka³ do niego w³asnej
drogi) i Karoliny Leszko (pó³finalistki jed-
nej z edycji „Voice of Poland” i uczest-
niczce opolskich debiutów w tym roku).
Byli naprawdê œwietni, sala bawi³a siê wy-
œmienicie, no, ale tego wieczoru chyba
nikt nie by³ w stanie dorównaæ Siedlcom

- nie tylko wygra³y konkurs, ale zdoby³y
te¿ nagrodê publicznoœci (bezapelacyjnie).

Wœród g³osuj¹cych widzów Zuzia roz-
losowa³a piêæ nagród: cztery ufundowane
przez Urz¹d Miasta i jedn¹ przez Uzdrowi-
sko, a wszystkie wrêcza³ wygranym bur-
mistrz Roland Marciniak.

Podsumowuj¹c – to by³y dwa wspa-
nia³e muzyczne wieczory na najwy¿szym
poziomie. W konkursie zagra³o ogó³em
230 muzyków, którzy wykonali ponad 80
utworów. Œwieradowski konkurs sta³ siê
te¿ okazj¹ do spotkania a¿ 23 kapelmi-
strzów ze wszystkich orkiestr wojskowych
w Polsce, którzy mieli przy tej okazji ofi-
cjaln¹ odprawê.

Wojsko pozostawia nas, jak zawsze,
z pewnym niedosytem i niezaspokojon¹
ciekawoœci¹, czym zechce nas zaskoczyæ
za rok.

Tekst Adam Karolczuk
Zdjêcia Tomasz Chmielowiec

„Bubliczki” i Orkiestra Wojskowa ze Szczecina.

Marcin Sojka i Agnieszka Adamczak-Hutek w „Barcelonie”.

Bartosz Jaœkowski i Karolina Leszko w jednej z piosenek Andrzeja Zauchy.

Dyrygenci wszystkich orkiestr bior¹cych udzia³ w konkursie.

Roland Marciniak gratuluje kpt. Dariuszowi Kaczmarskiemu i jego Orkiestrze z Siedlec
zwyciêstwa w plebiscycie publicznoœci.

Zuzia losuje nazwiska nagrodzonych, którzy g³osowali na zwyciêsk¹ orkiestrê.

Mi³oœnicy ostrego dêtego brzmienia
musieli poczekaæ do godziny 1800 tego¿
dnia, gdy po przywitaniach i przedstawie-
niu jury (prof. Piotr Kamiñski – wyk³a-
dowca w bydgoskiej Akademii Muzycz-
nej, p³k Pawe³ Lewandowski z oddzia³u
kultury i tradycji orê¿nych Departamentu
Komunikacji Spo³ecznej MON oraz pp³k
Adam Czajkowski - prezes polskiego od-
dzia³u Towarzystwa Mi³oœników Muzyki
Wojskowej) prowadz¹cy konferansjerkê
Zbigniew Adamski zaprosi³ na scenê
pierwsz¹ orkiestrê – z Radomia.

Gdy koncert po dziarskim wstêpie za-
inaugurowa³a solistka Karolina Piekarska
(zaœpiewa³a piosenkê z repertuaru Hanny
Banaszak), a po kilku kolejnych utworach
z orkiestr¹ zaprezentowa³ siê solo sakso-
fonista £ukasz Wójcicki, by³o wiadomo,
¿e ten trend – wspomaganie siê cywilny-
mi artystami - opanuje dwa muzyczne wie-
czory. Nie znaczy to, ¿e wœród wojskowych
nie by³o solistów – byli, i to niejedno-
krotnie wrêcz znakomici, którzy w ka¿dej
orkiestrze udowodniali opanowanie in-
strumentu w wiêkszoœci utworów.

Nie mo¿e laik powiedzie, nawet jeœli
jest zatwardzia³ym melomanem, ¿e ta czy
inna orkiestra odstawa³a od pozosta³ych.
Przeciwnie – instrumentalnie, repertuaro-
wo, brzmieniowo czy wreszcie warsztato-
wo wszystkie prezentowa³y mistrzowski po-
ziom (oczywiœcie, nikt jurorom nie od-
mawia³ prawa do wy³apywania niuansów,
które potem ustala³y kolejnoœæ „na me-
cie”), natomiast w miarê jak kolejno wcho-
dzi³y na scenê, okazywa³o siê, ¿e diabe³
tkwi w szczegó³ach, co w przypadku kon-
kursu oznacza³o m.in. to, jak sobie ze-
spo³y dobiera³y – ogólnie mówi¹c –
wspó³pracowników.

O ile, dla przyk³adu, saksofonista
£ukasz Wójcicki z Radomia wypad³ wrêcz
rewelacyjnie, o tyle wyd³u¿ony ponad mia-
rê wystêp tria ¿eñskiego MAJOL z Ko³o-
brzegu (towarzyszy³o orkiestrze koszaliñ-
skiej) okaza³ siê kompletnym nieporozu-
mieniem (zw³aszcza na tle nastêpnych
wykonawców towarzysz¹cym kolejnym or-
kiestron), tak naprawdê – jedynym w ca-
³ym konkursie.

Pierwszy dzieñ zakoñczy³ koncert Or-
kiestry Wojskowej z Gi¿ycka, która dziêki
popisom piosenkarskim Rafa³a Gajew-
skiego i Gabrieli Kocyby oraz saksofono-
wej solówce Ma³gorzaty Waœniewskiej
podbi³a serca widzów (a ci w liczbie ok.
700 wype³nili halê wzd³u¿, a¿ po samo
wyjœcie do recepcji).

Kolejna na scenie Orkiestra Wojsko-
wa ze Szczecina mia³a zaszczyt 2 lata temu
na koncercie 70-lecia goœciæ Zbigniewa
Wodeckiego (a my po wystêpie Kayah
z Reprezentacyjn¹ Orkiestr¹ Œl¹skiego
Okrêgu Wojskowego na 50-lecie konkur-
su wiemy, jak wspania³e s¹ to wydarzenia
muzyczne). Do Œwieradowa przywieŸli duet
akordeonowo-skrzypcowy „Bubliczki”,
który zawojowa³ salê ¿ywio³em - jak to
mówi³ Z. Adamski - ba³kañsko-¿ydowsko-
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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)

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

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

19 paŸdziernika (czwartek) o godz. 1900 - Lata 60. XX wie-
ku. Pocz¹tkuj¹ca dziennikarka spisuje historie czarnoskórych
s³u¿¹cych, wywo³uj¹c skandal wœród wy¿szych sfer (2 godz.
30 min. 2011, komediodramat).

26 paŸdziernika (czwartek) o godz. 1030 - Narodzinom syna
Zeusa i Hery towarzyszy radoœæ rodziców oraz zazdroœæ stry-
ja, Hadesa. Podstêpny bóg Podziemi do³o¿y wszelkich starañ,
by pozbyæ siê bratanka (1 godz. 30 min. Animacja, 1997).

9 listopada (czwartek) o godz. 1030 - M³ody dinozaur za-
przyjaŸnia siê z ch³opcem, który pomaga mu wróciæ do domu.
(1 godz. 30 min. Animacja, 2015).

9 listopada (czwartek) o godz. 1900 - Ojciec zabiera rodzinê
na Bo¿e Narodzenie do córki i tam poznaje jej ukochanego,
z którym zaczyna konkurowaæ. (1 godz. 50 min. Komedia, 2016).

(Ÿród³o - filmweb.pl)
* * *

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

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

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

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

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

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

pisz siê do Newslettera „Izerskiej £¹ki”!

KINO NA JESIEÑKINO NA JESIEÑKINO NA JESIEÑKINO NA JESIEÑKINO NA JESIEÑ

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

Czy wiesz, ¿e...
  W okresie karboñskim ¿y³y wa¿ki, których rozpiêtoœæ

skrzyde³ wynosi³a 70 cm?
Przypuszczalnie do roku 2050 wyginie 30-50 procent

gatunków zwierz¹t?
Udzia³ procentowy owadów wœród wszystkich organi-

zmów na Ziemi przekracza 50 procent?

Dowiedz siê wiêcej
i polub nas

na Facebooku
IzerskaLaka

ZAPRASZAMY!

Przedstawiamy wyniki II edycji konkursu pod nazw¹ Zbu-
duj dom dla s¹siada-owada.

W kategorii „Wybór publicznoœci”:
I miejsce zajê³a rodzina pañstwa Czuchrajów ze Œwieradowa

- 361 g³osów (na zdjêciu obok czwarty domek od lewej);
II - Oliwia Szymañska z Lubania - 282 (domek pi¹ty);
III - rodzina pañstwa Jasku³owskich ze Œwieradowa - 268

(domek szósty);
Wyró¿nienie - Przedszkole w Pobiednej, grupa Starszaki (212).

W kategoria „Wybór specjalisty” (Stowarzyszenie Natu-
ra i Cz³owiek):

I - rodzina pañstwa Smagów z Lubania (trzeci domek z lewej)
II - Hanna WoŸniak z Lubania (drugi domek z lewej - jedyny

zbudowany z myœl¹ o trzmielach);

We wrzeœniu jedna z mam zwróci³a siê do nas z proœb¹
o zorganizowanie córce urodzin. Po d³ugich debatach ustalili-
œmy, ¿e zorganizujemy tê imprezê w po³¹czeniu z warsztatami
z budowy domków dla owadów (które w tym czasie prowadzi-
³am w obiekcie).

Tak oto 23 wrzeœnia Tosia jej Mama i goœcie przybyli do
nas, aby wspólnie œwiêtowaæ. Impreza by³a po³¹czona z uro-
dzinami Kacpra, wiêc ekipê urodzinow¹ w po³owie stanowili
ch³opcy, a w po³owie dziewczynki, i kiedy doszliœmy do czêœci
warsztatowej, nie trzeba by³o d³ugo czekaæ, by dokona³ siê
podzia³ na grupy. Oczywiœcie, mamy dzielnie siê zaanga¿owa³y
i tak¿e konstruowa³y budowle z dostêpnych materia³ów po-
magaj¹c dzieciom. Nie zabrak³o szampana (dzieciêcego, rzecz
jasna), s³odkoœci, tortów, uœcisków i ¿yczeñ. Mamy nadziejê,
¿e by³ to równie¿ dobrze spêdzony czas nie tylko dla œwiêtuj¹-
cych Tosi i Kacpra, ale tak¿e dla wszystkich ich goœci. Dziêku-
jemy i jeszcze raz 100 lat!

III - Miko³aj Kasiedczak z dziadkiem Franciszkiem z Warto-
wic (domek pierwszy z lewej);

Wyró¿nienie - rodzina pañstwa Leszczyñskich z Leœnej.
Domki konkursowe mo¿na odbieraæ do 21 paŸdziernika. Po

tym terminie prace nieodebrane przechodz¹ na w³asnoœ „Izer-
skiej £¹ki” i rozstan¹ rozdane.

W sumie w konkursie wziê³o udzia³ 25 domków, z czego

WERNISA¯ I POKAZ FILMUWERNISA¯ I POKAZ FILMUWERNISA¯ I POKAZ FILMUWERNISA¯ I POKAZ FILMUWERNISA¯ I POKAZ FILMU
Szanowni Pañstwo dziêkujemy za udzia³ w wernisa¿u! W pi¹tek

6 paŸdziernika otworzyliœmy wystawê wybranych zdjêæ zg³oszonych do
konkursu „Pszczo³a w moim ogrodzie” oraz zobaczyliœmy film „£owcy
Miodu”, po którym rozlosowaliœmy dziesiêæ voucherów na zwiedzanie
Huty Szk³a Kryszta³owego JULIA w Piechowicach. By³o to tak¿e wyj¹tko-
we spotkanie dla zwyciêzców konkursu „Zbuduj dom dla s¹siada-owa-
da”, poniewa¿ rozdaliœmy nagrody! Ka¿da nagrodzona osoba dosta³a
kask budowlany (jak na dobrego budowlañca przysta³o) i jakiœ rodzaj
gry rodzinnej - od Dixit do Story Cubes. Mamy nadziejê, ¿e nagrody
umil¹ zimowe wieczory ca³ym rodzinom!

Dziêkujemy tak¿e Kindze Miakienko - za przygotowanie poczêstunku
z Czarciego M³yna.

tylko piêæ zbudowali mieszkañcy Œwieradowa czy Czerniawy.
Szko³a Podstawowa z Lubania pofatygowa³a siê nawet o wy-
s³anie domków poczt¹, wiêc doceniamy zaanga¿owanie oko-
licznych miast w nasze dzia³ania.

GRATULUJEMY WSZYSTKIM UCZESTNIKOM chêci
pomocy owadom – bo to one s¹ w tym konkursie najwa¿niej-
sze i ka¿dy domek wygra, je¿eli owad w nim zamieszka.

URODZINY NA £¥CEURODZINY NA £¥CEURODZINY NA £¥CEURODZINY NA £¥CEURODZINY NA £¥CE

Najpierw tort i „sto lat” (z lewej), a potem do roboty! (powy¿ej).
Oczywiœcie, z niewielk¹ pomoc¹ rodziców.



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 po-
œwiêcon¹ historii Czerniawy. Bêdzie to
nawi¹zanie do podobnej ekspozycji
sprzed 7 lat, gdy zaprezentowanych zo-
sta³o 260 starych widokówek
z kolekcji Jakuba, Dawida i Jerzego
B³aszczyków z Wroc³awia.

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

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

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

Wakacje za nami, a to oznacza, ¿e rozpocz¹³ siê sezon na
warsztaty w Czarcim M³ynie! Bardzo mi³o mi og³osiæ, ¿e pierw-
szy warsztatowy wtorek nale¿a³ do mieszkanek naszej piêknej
okolicy. Jak widaæ, nie tylko grupy zorganizowane z dalszej
czêœci Polski korzystaj¹ z takich zajêæ, ale coraz wiêcej miesz-
kañców zg³asza siê do mnie z chêci¹ upieczenia chleba – oby
tak dalej!

Tydzieñ póŸniej przyjecha³y ju¿ dzieci ze Szko³y Podstawo-
wej w Opolnie-Zdroju. Uczestniczy³y równie¿ w warsztatach
z budowy domków dla owadów – to oczywiœcie za spraw¹
s¹siadki Moniki z CEE „Izerska £¹ka”, która zorganizowa³a kon-
kurs „Zbuduj dom dla s¹siada – owada”.

W kolejnym tygodniu przyjechali do nas uczniowie Szko³y
Podstawowej nr 2 w Lubaniu, a nastêpny wtorek nale¿a³ do
m³odych piekarzy z klasy Ia, którzy przyjechali ze Szko³y Pod-
stawowej nr 1 w Szklarskiej Porêbie.

Zapraszam serdecznie do polubienia m³yna na Facebook’u,
wystarczy wpisaæ „Czarci M³yn Œwieradów”. Zamieszczamy
tam m.in. fotorelacje z warsztatów i zapowiedzi wydarzeñ.

Wrzesieñ przywita³ nas iœcie jesienn¹ pogod¹, ale mimoWrzesieñ przywita³ nas iœcie jesienn¹ pogod¹, ale mimoWrzesieñ przywita³ nas iœcie jesienn¹ pogod¹, ale mimoWrzesieñ przywita³ nas iœcie jesienn¹ pogod¹, ale mimoWrzesieñ przywita³ nas iœcie jesienn¹ pogod¹, ale mimo
to goœciliœmy w m³ynie a¿ 1501 zwiedzaj¹cych!to goœciliœmy w m³ynie a¿ 1501 zwiedzaj¹cych!to goœciliœmy w m³ynie a¿ 1501 zwiedzaj¹cych!to goœciliœmy w m³ynie a¿ 1501 zwiedzaj¹cych!to goœciliœmy w m³ynie a¿ 1501 zwiedzaj¹cych!

W pewn¹ œrodê, kilka chwil przed rozpoczêciem zwiedzania, do
m³yna wesz³a weso³a czwórka, jak siê okaza³o - by³y to Maria, Halina
i Ania Juchniewicz w towarzystwie Jaros³awa Horoszki. Jedna z nich
przywita³a mnie s³owami:

- My tylko na chwilkê, chcia³am jedynie pokazaæ m³yn, bo to moje
klimaty.

Pomyœla³am, ¿e mo¿e m³ynarka?
- Oczywiœcie, proszê bardzo, mo¿e coœ opowiem? - odpar³am.
- Proszê pani, ja mieszka³am w m³ynie, tak ¿e chcieliœmy siê tylko

rozejrzeæ...
- Ooo, a gdzie? - spyta³am z nieukrywan¹ ciekawoœci¹.
- No… tutaj.
- Ale jak to, kiedy?
OdpowiedŸ bardzo mnie zdumia³a:
- Zaraz po wojnie, jeszcze przed Pietraszami.
Okaza³o siê, ¿e nie wiem jeszcze wszystkiego o powojennej historii

Czarciego M³yna. Wed³ug opowieœci moich goœci, mieszka³y tu wraz
z ciotk¹ i wujem - Feliks¹ i Janem Bibikami, którzy w latach 50. wyjecha-
li do Warszawy. Zastali m³yn taki, jak zostawili go przedwojenni w³aœci-
ciele. Nie wiedzieli, ¿e zaraz po nich Piotr Pietrasz uruchomi³ go na
silnik elektryczny.

By³o mi bardzo mi³o oprowadzaæ tak wyj¹tkowych goœci
i na pewno bêdê wspominaæ ich podczas zwiedzania, aby pamiêæ po
historii powojennej tego miejsca nie zaginê³a. Pozdrawiam Pañstwa
bardzo serdecznie i mam nadziejê - do zobaczenia!

Stanowiska warsztatowe zosta³y tak przygotowane, aby uczest-
nicy mogli odbyæ podró¿ „od ziarenka do bochenka”.

Kolejka dzieciaków do ubijania mas³a.

Pierwszaki z podstawówki w Szklarskiej Porêbie.

Wrzesieñ na £¹ce owadami sta³!
Jeden tydzieñ przeznaczony by³ na warsztaty z budowy

domków dla owadów, a z tej oferty skorzysta³o w sumie prawie
60 osób. Bardzo mi³o nam poinformowaæ, ¿e niektóre dzieci
pierwszego swojego gwoŸdzia wbi³y w³aœnie w naszym obiek-
cie! Okaza³o siê, ¿e nawet jeden ch³opiec wyszed³ z warszta-
tów jako „Majster”, gdy¿ najlepiej operowa³ m³otkiem.

BUDOWNICZOWIE DOMKÓWBUDOWNICZOWIE DOMKÓWBUDOWNICZOWIE DOMKÓWBUDOWNICZOWIE DOMKÓWBUDOWNICZOWIE DOMKÓW

Dla dzieci jest to wspania³e prze¿ycie móc coœ wspólnie
zaplanowaæ, naszkicowaæ i nastêpnie to wykonaæ. Warsztat
urozmaici³ tak¿e pobyt jednej rodzinie z Oleœnicy (na zdjêciu
Dominika z tat¹ obok wykonanego przez nich owadziego dom-
ku), która akurat w danym tygodniu by³a w naszym uzdrowi-
sku na wypoczynku. Cieszymy siê z pozytywnego odbioru
akcji i mamy nadziejê, ¿e nauka wyniesiona z warsztatów przy-
da siê w budowaniu domków za rok.



Dmuchawce,
latawce, wiatr
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Rodzina Pasierbów czyni starania, by pobudziæ skrzynkê do lotu.

Oto jedenastka œwieradowskich juniorów m³odszych graj¹cych w lidze okrêgowej. Z ty³u od lewej: Kuba ̄ uraw-
ski, Daniel Dawid Krukowski, Gabriel Szumlas, Mateusz Podkomorzy, Krystian Karwata, Tymoteusz Kolejew-
ski, Wiktoria Zagajewska, Wojtek Pó³torak. Z przodu od lewej: Kuba Musia³, Wiktoria Micha³kiewicz, Patryk
Krukowski, Kuba Gruszecki, Micha³ Jab³onowski, Pawe³ Nowak, Kuba Witkowski. Z ty³u po prawej stoi kie-
rownik dru¿yny Krzystof Schmit.

S³oneczna i wietrzna pogo-
da towarzyszy³a uczestnikom
XX Miejskiego Œwiêta Latawca
„¯abie Loty” (X Rodzinnego
Konkursu Latawca 2017), któ-
ry 30 wrzeœnia zorganizowa³a
Œwietlica Œrodowiskowa UL.
39 aeroplanów (4 skrzynkowe
i 35 p³askich) z obowi¹zkowym
logo ¿abki zosta³o zg³oszo-
nych do udzia³u w rodzinnej
zabawie, która z tytu³u swojej
okr¹g³ej rocznicy zosta³a
wzbogacona o zabawy integra-
cyjnie i ruchowe z animatora-
mia (w³aœciwie z „Ancymonka-
mi”), zajêcia sportowe przygo-
towane przez Sebastiana
£oziñskiego, którego wspiera-
³a ¿ona Kasia i kole¿anka po
fachu - Joanna Szaniawska. 

Wystêpuj¹cy w rozgrywkach
na ró¿nych szczeblach œwiera-
dowscy pi³karze graj¹ ze zmien-
nym szczêœciem. I tak graj¹cy
w lidze okrêgowej juniorzy m³od-
si w ostatnich meczach zanoto-
wali dwa efektowne zwyciêstwa
- 5:1 z Piastem Zawidów, 6:0
z Bazaltem Sulików, zaliczyli po-
grom z Eskadr¹ Boles³awiec 0:7,

a tak¿e skromny remis 1:1
z Czarnymi Lwówek.

W lidze m³odzików przewa¿a-
³y klêski: 1:6 z LZS Koœcielniki,
1:3 z Sudetami Giebu³tów, 3:7
z Gigantem Lubomierz (gigan-
tyczny wynik), 2:4 z AP Gryfów
Œl., jedyne zwyciêstwo odnieœli-
œmy w meczu z Cosmosem Ra-
dzimów 5:2, a remis 0:0 pad³

w meczu z UKS-ZSOIZ Gryfów.
Podobnym bilansem mog¹

poszczyciæ siê pi³karze TKKF
KWISA wystêpuj¹cy w klasie A,
którzy przegrali trzykrotnie: 1:2
z Olsz¹ Olszyna, 3:5 z B³êkitny-
mi Studniska, 1:4 z Pogoni¹ Mar-
kocice, a tylko raz uda³o im siê
zrezmisowaæ 2:2 z W³ókniarzem
Leœna. (opr. BP)

ni³ sie w barwne, pe³ene energii
i dzieciêcej radoœci lotnisko
(a mo¿e latawisko). 

Podsumowaniem Rodzinnego
Œwiêta Latawca by³o wrêczenie
nagród ufundowanych ze œrod-
ków Gminy Miejskiej Œwieradów-
Zdrój. Ró¿nice miêdzy uczestni-
kami czasami wynosi³y po 0,5
pkt, co œwiadczy, ¿e pomimo
swojego wieku konkurs wci¹¿
szybuje ponad ob³okami. 

Wszyscy uczestnicy zostali
obdarowani nagrodami, a lidera-
mi zostali: Krzysztof Pasierb,
Amelia i Kacper Gruszeccy, Zo-
fia Salawa, Emilia G³a-
dzik (uczestnicy, którzy zajêli
miejsca I-IV, otrzymali puchary),
Aurelia Wasilczenko, Sebastian
Sokolak, Lilianna i Filip Zgliñscy,

Jury w sk³adzie: Gra¿yna Ka-
sprzak (sêdzia od 20 lat), Anna
¯o³nierek, Waldemar Mazurkie-
wicz (sêdzia od 18 lat) i ni¿ej
podpisana, ponad godzinê oce-
nia³o loty konstrukcji przygotowa-
nych i lotowanych przez ca³e ro-
dziny, które wykaza³y siê nie-
zwyk³¹ pomys³owœci¹ i zdolno-
œciami artystycznymi, dziêki cze-
mu teren wokó³ szko³y przemie-

Tobiasz Rudnicki, Maria Mitkie-
wicz, Patryk Kozio³ i Grupa
Przedszkolna „Leœne Ludki”. 

Organizatorzy serdecznie
dziêkuj¹ za liczny udzia³, znako-

Próbne loty rodzin: Adamów i Szaniawskich. U góry lau-
reaci (od lewej): I - Krzysztof Pasierb, IV - Emilka G³a-
dzik, II - Amelia i Katarzyna Gruszeckie.

mite przygoto-
wanie i rodzin-
ne œwiêtowa-
nie, bo na-
szych dziecia-
ków mi³oœæ
oznacza po-
œwiêcony im
c z a s  ( P h i l
Callaway).

P o n a d t o
s³owa podziê-
kowañ kieruje-
my do Oliwiera
Piotrowiaka,
Kacpra Baudu-
ra, Micha³a Ja-
b³onowskiego
oraz Agaty
Szaniawskiej -
za organizacjê

nag³oœnienia, pana Sebastia-
na, do pañ Kasi i Asi - za
przeprowadzenie zawodów
sportowych, rodzicom i dzie-
ciom - za wspólnie i aktyw-
nie spêdzony czas, a Gmi-
nie Miejskiej Œwieradów-
Zdrój - za sfinansowanie na-
gród. 

Do zobaczenia za rok na
kolejnym Œwiêcie Latawca

Po wystawie makatek w „Izer-
ce” obecnie mo¿na podziwiaæ 23
nowe prace Marianny Kralewskiej,
która wystawia siê w bibliotece ju¿
po raz trzeci; tym razem s¹ to por-
trety kobiet i izerska przyroda, co
tworzy niepowtarzalny klimat.

Zapraszamy do „Izerki”, jak to
zrobi³a animatorka z Wroc³awia,
Olga Budzan, która spotka³a siê
z artystk¹.

Panie maj¹ wspó³pracowaæ,
a nasi czytelnicy jeszcze przez parê
tygodni mog¹ ogl¹daæ wyj¹tkow¹
wystawê. (KP)

Izerskie ogrodyIzerskie ogrodyIzerskie ogrodyIzerskie ogrodyIzerskie ogrody
ig³¹ malowaneig³¹ malowaneig³¹ malowaneig³¹ malowaneig³¹ malowane

(to ju¿ bêdzie „oczko”).
Teresa Fierkowicz
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W ka¿dy czwartek od godz. 1600   do 1800 w starym
Urzêdzie Miasta przy ul. Pi³sudskiego 15 œwiadczo-
na jest bezp³atna pomoc psychologiczna - porad
udziela Anna Wojciechowska-Padewska.

Szlachetne zdrowie...
PRZYCHODNIA NZOZ „UZDROWISKO

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

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

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

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

(opr. aka)

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

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

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

Stop przemocy!

Nasza SA - ostrze¿enie konsumenckieNasza SA - ostrze¿enie konsumenckieNasza SA - ostrze¿enie konsumenckieNasza SA - ostrze¿enie konsumenckieNasza SA - ostrze¿enie konsumenckie

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

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

konsumenci@powiatluban.pl

Ca³e abecad³o...

Urz¹d Ochrony
Konkurencji i Konsu-
mentów ostrzega: Nasza
SA, firma telekomuni-
kacyjna, dzwoni i pod-
szywa siê pod twojego
operatora.

Uwa¿aj - podpisuj¹c
dokumenty, zmienisz
us³ugodawcê!

Zanim to zrobisz, za-
dzwoñ do swojego opera-
tora i zapytaj, czy rze-
czywiœcie ma dla ciebie
now¹ ofertê.

UOKiK apeluje: je¿eli dzwoni do ciebie konsulat i twierdzi,
¿e jest z  telekomunikacji i ma tañszy abonament, pr¹d czy gaz
– zapisz szczegó³y oferty i od³ó¿ s³uchawkê. Nie podawaj swo-
ich danych. Zadzwoñ do swojego operatora, sprzedawcy pr¹-
du lub gazu i zapytaj, czy rzeczywiœcie ma dla ciebie lepsz¹
ofertê.
Konsumencie, uwa¿aj!

Przedstawiciele Nasza SA zazwyczaj dzwoni¹ do osób
w podesz³ym wieku i podaj¹ siê za dotychczasowego operato-
ra.

Proponuj¹ obni¿enie abonamentu za telefon i nielimitowa-
ne rozmowy, które w rzeczywistoœci mo¿esz mieæ za dodat-
kow¹ op³at¹. Dodatkowo zap³acisz te¿ za wykaz po³¹czeñ, wy-
œwietlanie numeru, ubezpieczenie zap³aty na wypadek œmierci
- nawet bez twojej zgody.

Na umowie nie ma logo spó³ki, jej nazwa i dane s¹ napisane
ma³¹ czcionk¹, wyraŸnie zaznaczona jest natomiast nazwa two-
jego operatora.

Konsumenci zazwyczaj dowiaduj¹ siê, ¿e zmienili operato-
ra, po up³ywie 14 dni, w których mog¹ bezp³atnie odst¹piæ od
umowy. Kara, któr¹ pobiera Nasza SA za rozwi¹zanie umowy,
wynosi od oko³o 500 z³ do miemal 1500 z³.

Porady dla konsumentów
Je¿eli zawar³eœ umowê i zosta³eœ wprowadzony w b³¹d,

skontaktuj siê z rzecznikiem konsumentów w miejscu swojego
zamieszkania. Rzecznicy udzielaj¹ bezp³atnych porad praw-
nych.

Pamiêtaj - wezwanie do zap³aty z firmy windykacyjnej nie
jest tym samym, co nakaz zap³aty wydany przez s¹d. Firma
windykacyjna nie ma prawa podejmowaæ czynnoœci egzeku-
cyjnych, nie mo¿e te¿ zastraszaæ konsumentów. Je¿eli otrzy-
ma³eœ nakaz do zap³aty z s¹du, z³ó¿ w terminie 14 dni sprzeciw
od nakazu zap³aty. Je¿eli nie wiesz, jak to zrobiæ, skontaktuj siê
z rzecznikiem konsumentów.  A. Cichoñ
(Ÿród³o:UOKiK)

Zapisy do klubu KS Samuraj LubañZapisy do klubu KS Samuraj LubañZapisy do klubu KS Samuraj LubañZapisy do klubu KS Samuraj LubañZapisy do klubu KS Samuraj Lubañ
Serdecznie zapraszamy wszystkich chêtnych - dzieci, m³odzie¿

i doros³ych - na profesjonalne treningi karate oraz zajêcia z mie-
szanych sztuk walk, opartych na wybranych i skutecznych tech-
nikach ró¿nych stylów, jak - karate, kick boxingu, thai boxingu,
judo, aikido, jiu jitsu, modern combat, krav magii czy te¿ systema.

Zapraszamy na zajêcia do Sekcji Karate Œwieradów-Zdrój przy
Miejskim Zespole Szkó³ oraz do Sekcji Combat - na zajêcia z mie-
szanych sztuk walk.

Treningi odbywaj¹ siê we wtorki i w pi¹tki.
Szkolenie prowadzi wykwalifikowana kadra instruktorska i tre-

nerska, w wiêkszoœci z wykszta³ceniem wy¿szym i pedagogicz-
nym, a trenerzy posiadaj¹ stopnie mistrzowskie, przyznawane za-
równo przez Polski Zwi¹zek Karate, jak równie¿ przez Miêdzyna-
rodow¹ Federacjê Sztuk Walk.

Obecnie KS Samuraj Lubañ zrzesza 86 zawodników. Ma na
swoim koncie wiele sukcesów sportowych – zawodnicy zajmuj¹
czo³owe miejsca w zawodach sportowych, zarówno regionalnych,
jak te¿ ogólnopolskich i miêdzynarodowych. W latach 2009 i 2016
zawodnicy z tego klubu wielokrotnie stawali na podium na mi-
strzostwach Polski, w pucharze Polski, a tak¿e w zawodach miê-
dzynarodowych, w tym mistrzostwach Europy i œwiata.

Wiêcej informacji na stronie –
http://www.samuraj-luban.pl/?nabor-do-klubu,38

ze str. 16

wicz - za wolontariat i opiekê nad dru¿ynami, Gra-
¿ynie Kasprzak i Rafa³owi Rybczyñskiemu - za czu-
waniem nad prawid³owym przebiegiem konkursów,
Monice Ró¿alskiej i Magdalenie Lonycz - za po-
moc opiekunom: Annie ¯o³nierek, Justynie W¹do-
³owskiej  i Jackowi Simiñskiemu.

Podziêkowania kierujemy tak¿e do Referatu Pro-
mocji Gminy, Turystyki i Sportu za zorganizowanie
nieodp³atnego transportu do Rozdro¿a Izerskiego
uczestnikom Ogólnopolskiej Miêdzypokoleniowej
Sztafety Turystycznej.

Teresa Fierkowicz



To ju¿ jest ca³e abecad³o bezpiecznego wêdrowania

Œwieradowianie na tle pa³acu w Mys³akowicach.

GONDOLA - JESIEÑ 2017
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Przegl¹d techniczny kolei
gondolowej zaplanowany
jest od 2 listopada do 1 grud-

nia w³¹cznie.
W tym czasie gondola bê-

dzie woziæ goœci w weeken-
dy: 4-5, 11-12 i 18-19 listo-
pada - w godzinach 900-1600.
Od 2 grudnia do czasu uru-

chomienia nartostrady kolej
bêdzie kursowa³a codzien-
nie tak¿e od 900 do 1600.

Siedem dru¿yn ze Œwietlicy Œrodowisko-
wej UL uczestniczy³o w dniach 22-24 wrze-
œnia w XLIII Rajdzie M³odzie¿y „Mys³akowi-
ce 2017” z noclegiem w MZS. Wêdrówka
szlakami Gór Izerskich, Wzgórz £omnic-
kich przebiega³a pod has³em Ogólnopolskiej
Kampanii Spo³ecznej „ABC Bezpiecznego
Wêdrowania”.

Uczestnicy w pi¹tek jeŸdzili rowerami pod
opiek¹ doœwiadczonych instruktorów - Toma-
sza Mitkiewicza i Bartosza Kijewskiego. Zró¿-
nicowanie wiekowe i kondycyjne by³o powo-
dem podzia³u grupy na dwa zespo³y, z któ-
rych mocniejsi wjechali na Sêpi¹ Górê, a dru-
dzy pokonali trasê wiod¹c¹ przez Œwiêtojanki
do dwóch wodospadów Kwisy. Trzygodzin-
na wyprawa zosta³a  zakoñczona rowerowym
torem przeszkód.

Sobotni poranek uczestników Miêdzypo-
koleniowej Sztafety Turystycznej, na któr¹
m³odzi turyœci wyruszyli wraz mieszkañcami,
przywita³ m¿awk¹. Pogoda nie wystraszy³a jed-

nak nikogo i na szlaku od Rozdro¿a Izerskiego przez Halê
Izersk¹, Polanê Izersk¹ i dalej do Œwieradowa wêdrowa³o
88 osób (26 doros³ych i 62 w wieku szkolnym). W tym
gronie najm³odsza uczestniczka mia³a 4 latka, a najstar-
sza... dziesi¹t.

Po po³udniu odby³y siê liczne konkursy: wiedzy o tra-
sie wêdrówki, gminie Mys³akowice, kulinarny i program
ogniskowy. Wieczorem dru¿yny wyruszy³y do domu zdro-
jowego na fina³ Konkursu Orkiestr Wojska Polskiego
i pokaz fajerwerków.

Niedziela równie¿ nie rozpieszcza³a  uczestników raj-
du. W deszczowej pogodzie autokarami wszyscy wyje-
chali  do Staniszowa, aby pokonaæ ostatni odcinek trasy
rajdowej i dotrzeæ do Mys³akowic na zakoñczenie.

Podsumowanie wyników i wrêczenie nagród odby³o
siê w Zespole Szkó³, który ma swoj¹ siedzibê w neogo-
tyckim pa³acu bêd¹cym w XIX wieku letni¹ rezydencj¹

kê szczêk wieloryba grenlandzkiego znajduj¹-
ce siê na brzegu Stawu Wyspowego w zabyt-
kowym parku przypa³acowym, poæwiczyæ na
si³owni napowietrznej przy szkole, podziwiaæ
domy tyrolskie i zajadaæ bigos.

Wœród wyró¿nionych z trasy nr 10 znala-
z³a siê dru¿yna C pod opiek¹ Justyny W¹do-
³owskiej, dru¿yna E (opiekunki Anna ¯o³nie-
rek i El¿bieta Mitkiewicz), zaœ III miejsce zajê³a
najm³odsza grupa A pod opiek¹ Bogus³awy
Franckiewicz.

Gratulujemy uczestnikom kondycji, poko-
nania w³asnych s³aboœci, umiejêtnoœci wspó³-
pracy w zespole. Dziêkujemy Tomaszowi Mit-
kiewiczowi, Bartoszowi Kijewskiemu, Micha-
³owi Palbowowi i Stanis³awowi £ojce - za prze-
prowadzenie konkurencji rowerowych, Izabe-
li Salawie - organizatorce konkursu pierwszej
pomocy, Aleksandrze Kuklik, Gra¿ynie Dering,
Bogus³awie Franckiewicz i El¿biecie Mitkie-

Dokoñczenie na str. 15  

Wielobarwny t³um rowerzystów ruszy³ na szlak spod „Izerki”. Z prawej - k³y wieloryba.

pruskiej rodziny królewskiej. W oczekiwaniu
na fina³ by³a okazja wejœæ na wie¿ê pa³acu,
zobaczyæ w koœciele kolumny z Pompei, repli-

Zwyciêska grupa C z trasy nr 10.


