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Kolej gondolowa do 29 kwietnia bêdzie nieczynna (prze-
rwa techniczna), a zaprasza ponownie od 30 kwietnia.

Od koñca marca funkcjonuje w Œwieradowie samoobs³ugowa myjnia samochodowa, zlokali-
zowana przy Biedronce - szczegó³owe informacje zamieszczamy na str. 3.

Do czysta, proszê! Jarmark Wielkanocny

Tu¿ przed œwiêtami hotel Bia³y Kamieñ zorganizowa³ ju¿ tradycyjny jarmark, który od lat odby-
wa siê w Chacie Wuja Toma. Wiêcej informacji o tym wydarzeniu na str. 3.

Ptaki przylecia³y

1 kwietnia z okazji Miêdzynarodowego Dnia Ptaków na Izerskiej £¹ce pojawi³y siê metalowe
ptaki, które od razu sta³y siê jedn¹ z atrakcji - szerzej o atrakcjach Izerskiej £¹ki na str. 12 i 13.



Punkty kolporta¿u
NOTATNIKA ŒWIERADOWSKIEGO

ŒWIERADÓW - sklep EKO (ul. Sienkiewicza), sklep odzie¿owy A&J
(róg ul. Zdrojowej i Piastowskiej), sklep AGD (ul. Piastowska), hurtownia
papierosów (ul. Piastowska), sklep spo¿ywczy (róg. ul. Zdrojowej i Sienkie-
wicza), kiosk gazetowy (ul. Zdrojowa), pijalnia wody mineralnej (Dom Zdro-
jowy), sklep na os. Korczaka, sklep LEWIATAN (ul. Górska), stacja paliw
ORLEN (ul. 11 Listopada), sklep przy ul. Chopina, sklep CUDA WIANKI
(w „Biedronce” - ul. 11 Listopada), sklep przy ul. Pi³sudskiego (d. FATMA),
Miejska Biblioteka Publiczna  IZERKA  (ul. M. Sk³odowskiej-Curie).

OR£OWICE -  -  -  -  - sklep motoryzacyjny Wac³awa Chwaszcza.

CZERNIAWA     - delikatesy Agnieszki Syrewicz (ul. G³ówna), sklep Ireny
Korty (ul. Sanatoryjna), sklep Renaty Chomiak (ul. Sanatoryjna), biblioteka
szkolna w SP nr 2 (ul. Sanatoryjna).

Najbli¿sze numery „Notatnika” uka¿¹ siê 11 maja i 15 czerwca, a materia³y
do poszczególnych wydañ prosimy dostarczaæ w nieprzekraczalnych termi-
nach 25 kwietnia i 1 czerwca br.

URZ¥D MIASTA

II PIÊTRO

IZERSKA £¥KA - Katarzyna Rzeczkowska
tel. 75 617 14 42

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 Ze-
spó³ Szkó³:     75 78-16-373, 75 78-16-668; Œwietli-
ca œrodowiskowa     UL: 75 78-17-885; Szko³a Pod-
stawowa nr 2 w Czerniawie: 75 78-16-379; Œwietli-
ca œrodowiskowa     MROWISKO: 75 78-45-712; Miej-
ska Biblioteka Publiczna: 75 78-16-394.

III PIÊTRO
Biuro Rady Miasta, kadry – Diana Timoftie-
wicz-¯ak: 75 78-17-666 - pok. nr 32.

I PIÊTRO

PARTER
Burmistrz Miasta – Roland Marciniak: 75 78-
16-119; Sekretariat Burmistrza – Krystyna Ki-
siel: 75 78-16-489, fax 75 78-16-585 - pok.
1d; Skarbnik – Iwona Kosmala: 75 78-16-234
- pok. 1a; op³aty za u¿ytkowanie wieczyste,
op³ata uzdrowiskowa - Katarzyna Barczyszyn,
op³ata za œmieci, op³aty za œrodki transportu –
Ma³gorzata Milichiewicz, czynsze, op³ata za
wodê i œcieki – Jowita Worotnicka, : 75 78-
16-659 - pok. 1b; podatki i op³aty lokalne -
Anna Leœniak,wymiar podatku od nierucho-
moœci - Magdalena Szukiewicz - 75 78-16-
452 - pok. 1c; sprawy bud¿etowe – Ewelina
Ostrowska-May - 75 78-17-092 - pok. 3; za-
stêpca kierownika Urzêdu Stanu Cywilnego,
dzia³alnoœæ 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); Referat Gospodarki Nie-
ruchomoœciami i Zagospodarowania Prze-
strzennego – Rafa³ May (kier.ownik) , Joanna
Szczekulska - 75 78-17-297 - pok. 2.

Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej - pok. nr
10, 11 i 12. Sekretariat: 75 78-16-321, kierow-
nik – Agnieszka Moroz: 75 78-16-230. Ksiêgo-
woœæ oœwiaty – Anna Abramczyk, Marta Rej-
man-Sergiejczuk: 75 78-17-896 - pok. nr 14.

Sekretarz  –  Sylwia B³aszczyk; zamówienia
publiczne – Monika Sautycz: 75 78-16-471 -
pok. 21a; Referat Gospodarki Miejskiej, Inwe-
stycji i Ochrony Œrodowiska, kierownik – Eu-
geniusz Grabas: 75 78-17-071 - pok. 21b;
gospodarka mieszkaniowa - W³adys³aw RzeŸ-
nik, utrzymanie czystoœci, organizacja ruchu
drogowego, oœwietlenie drogowe i parkowe -
Grzegorz Zaj¹c, funkcjonowanie systemu od-
bioru odpadów komunalnych - Marcin Roso-
³ek: 75 78-16-324 - pok. 21c; Anna Mazurek,
Mariusz Pysz, Wojciech Cielecki: 75 78-16-
970 - pok. 21d; wodoci¹gi i kanalizacja – Iza-
bela Jurczak, ochrona œrodowiska - Kamila
Jednorowska-Mêcina: 75 78-16-343 - pok.
22. Referat Promocji Gminy, Turystyki, Kultury
i Sportu, kierownik  – Dorota Marek:  75 71-
36-482 - pok. 23; turystyka, kultura i sport –
Monika Hajny-Daszko: 75 71-36-483 i 75 78-
16-350; informatyk - Tomasz Chmielowiec -
75 71-36-483, fax 75 78-16-221 - pok. 24b.
Inspektor ds. organizacyjnych i oœwiatowych
– Jolanta Bobak: 75 78-17-668 - pok. 24c.

OŒWIATA I KULTURA

ul. 11 Listopada 35

PONIEDZIA£EK -
GODZ. 730 - 1600

WTOREK, ŒRODA,
CZWARTEK -

GODZ. 730 - 1530

PI¥TEK -
GODZ. 730 - 1500

G o d z i n y  p r a c yG o d z i n y  p r a c yG o d z i n y  p r a c yG o d z i n y  p r a c yG o d z i n y  p r a c y      UMUMUMUMUM

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

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

Masz sprawê do radnego? Zadzwoñ, napisz!

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

 CZARCI M£YN
Piotr Bigus

tel. 75 78 45 325
p.bigus@

swieradowzdroj.pl

Od 1 listopada 2015 r. do 31 paŸdziernika 2016 r. na mocy uchwa³y Rady Miasta Œwieradów-Zdrój nr XV/
73/2015 z 30 wrzeœnia ub.r. ceny wody i œcieków oraz wysokoœæ op³aty abonamentowej pozostaj¹ bez
zmian i wynosz¹: woda 4,37 z³/m3, œcieki - 4,92 z³/m3, sta³a op³ata abonamentowa - 4,94 z³ za miesi¹c.

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

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

Zespó³ Interdyscyplinarny w Œwiera-
dowie-Zdroju zaprasza na zajêcia dla
grupy osób doznaj¹cych przemocy w
rodzinie.

Celem pracy Punktu i prowadzonych
zajêæ jest pomoc osobom doznaj¹cym
przemocy w rodzinie, umo¿liwienie wyj-
œcia z krêgu przemocy, podniesienie
œwiadomoœci dotycz¹cej zjawiska prze-
mocy w rodzinie i praw osobistych, pod-
niesienie w³asnej samooceny, zdobycie
wiedzy jak radziæ sobie z zaistnia³¹ sy-
tuacj¹ oraz pomoc w odzyskaniu MOCY
zabranej przez sprawcê.
UDZIA£ JEST BEZP£ATNY.

Zajêcia bêd¹ prowadzone w dawnym
budynku Urzêdu Miasta przy ul. Pi³sud-
skiego 15, I piêtro pok. 1 i 2,
w godzinach 1800-2000.

Najbli¿sze spotkanie odbêdzie siê 21
kwietnia, a kolejne - 19 maja, 23
czerwca i 21 lipca br. Serdecznie za-
praszamy!

Nieodp³atna pomoc prawna

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

Punkt nieodp³atnej pomocy prawnejPunkt nieodp³atnej pomocy prawnejPunkt nieodp³atnej pomocy prawnejPunkt nieodp³atnej pomocy prawnejPunkt nieodp³atnej pomocy prawnej
znajduje siê w Urzêdzie Miasta przy ul. 11znajduje siê w Urzêdzie Miasta przy ul. 11znajduje siê w Urzêdzie Miasta przy ul. 11znajduje siê w Urzêdzie Miasta przy ul. 11znajduje siê w Urzêdzie Miasta przy ul. 11
Listopada 35, pok. 15, I piêtro, a intere-Listopada 35, pok. 15, I piêtro, a intere-Listopada 35, pok. 15, I piêtro, a intere-Listopada 35, pok. 15, I piêtro, a intere-Listopada 35, pok. 15, I piêtro, a intere-
sanci przyjmowani s¹ od poniedzia³ku dosanci przyjmowani s¹ od poniedzia³ku dosanci przyjmowani s¹ od poniedzia³ku dosanci przyjmowani s¹ od poniedzia³ku dosanci przyjmowani s¹ od poniedzia³ku do
pi¹tku w godz. 8pi¹tku w godz. 8pi¹tku w godz. 8pi¹tku w godz. 8pi¹tku w godz. 80000000000-12-12-12-12-120000000000.....

Pomocy prawnej udzielaj¹ adwokaci i radcowie
prawni, a nieodp³atna pomoc prawna obej-nieodp³atna pomoc prawna obej-nieodp³atna pomoc prawna obej-nieodp³atna pomoc prawna obej-nieodp³atna pomoc prawna obej-
m u j e :m u j e :m u j e :m u j e :m u j e :

1) poinformowanie osoby uprawnionej
o obowi¹zuj¹cym stanie prawnym, o przys³uguj¹-
cych jej uprawnieniach lub o spoczywaj¹cych na
niej obowi¹zkach,

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu roz-
wi¹zania jej problemu prawnego,

3) udzielenie pomocy w sporz¹dzeniu projektu
pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2,
z wy³¹czeniem pism procesowych w tocz¹cym siê
postêpowaniu przygotowawczym lub s¹dowym
i pism w tocz¹cym siê postêpowaniu s¹dowo-admi-
nistracyjnym,

4) sporz¹dzenie projektu pisma o zwolnienie od
kosztów s¹dowych lub ustanowienie pe³nomocnika
z urzêdu w postêpowaniu s¹dowym lub ustanowie-
nie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatko-
wego lub rzecznika patentowego w postêpowaniu
s¹dowo-administracyjnym.
Pomoc prawna nie obejmuje spraw:Pomoc prawna nie obejmuje spraw:Pomoc prawna nie obejmuje spraw:Pomoc prawna nie obejmuje spraw:Pomoc prawna nie obejmuje spraw:

1) podatkowych zwi¹zanych z prowadzeniem dzia-

³alnoœci gospodarczej;
2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlo-

wego;
3) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci go-

spodarczej, z wyj¹tkiem przygotowania do rozpo-
czêcia tej dzia³alnoœci.
Pomoc przys³uguje osobie fizycznej:Pomoc przys³uguje osobie fizycznej:Pomoc przys³uguje osobie fizycznej:Pomoc przys³uguje osobie fizycznej:Pomoc przys³uguje osobie fizycznej:

1) której w okresie 12 m-cy poprzedzaj¹cych zwró-
cenie siê o udzielenie nieodp³atnej pomocy praw-
nej zosta³o przyznane œwiadczenie z pomocy spo-
³ecznej na podstawie ustawy z 12 marca 2004 r.
o pomocy spo³ecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163,
z póŸn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wyda-
no decyzji o zwrocie nienale¿nie pobranego œwiad-
czenia,

2) która posiada wa¿n¹ Kartê Du¿ej Rodziny,
o której mowa w ustawie z 5 grudnia 2014 r.
o Karcie Du¿ej Rodziny,

3) która uzyska³a zaœwiadczenie, o którym mowa
w ustawie z 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz
niektórych osobach bêd¹cych ofiarami represji wo-
jennych i okresu powojennego,

4) która posiada wa¿n¹ legitymacjê weterana albo
legitymacjê weterana poszkodowanego, o których
mowa w ustawie z 19 sierpnia 2011 r. o weteranach
dzia³añ poza granicami pañstwa (Dz. U. nr 205, poz.
1203),

5) która ukoñczy³a 65 lat lub nie ukoñczy³a 26 lat,

7) która w wyniku wyst¹pienia klêski ¿ywio³owej,
katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalaz³a
siê w sytuacji zagro¿enia lub ponios³a straty.
Prawo do nieodp³atnej pomocy prawnejPrawo do nieodp³atnej pomocy prawnejPrawo do nieodp³atnej pomocy prawnejPrawo do nieodp³atnej pomocy prawnejPrawo do nieodp³atnej pomocy prawnej
osoba uprawniona, wykazuje odpowiednioosoba uprawniona, wykazuje odpowiednioosoba uprawniona, wykazuje odpowiednioosoba uprawniona, wykazuje odpowiednioosoba uprawniona, wykazuje odpowiednio
p r ze z :p r ze z :p r ze z :p r ze z :p r ze z :

1) przed³o¿enie orygina³u albo odpisu decyzji
o przyznaniu œwiadczenia z pomocy spo³ecznej lub
zaœwiadczenia o udzieleniu œwiadczenia, o którym
mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z 12 marca 2004 r.
o pomocy spo³ecznej;

2) przed³o¿enie wa¿nej Karty Du¿ej Rodziny,
o której mowa w ustawie z 5 grudnia 2014 r.
o Karcie Du¿ej Rodziny;

3)  przed³o¿enie zaœwiadczenia, o którym mowa
w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach
oraz niektórych osobach bêd¹cych ofiarami repre-
sji wojennych i okresu powojennego;

4) przed³o¿enie wa¿nej legitymacji weterana albo
legitymacji weterana poszkodowanego, o których
mowa w ustawie z 19 sierpnia 2011 r. o weteranach
dzia³añ poza granicami pañstwa;

5)  przed³o¿enie dokumentu stwierdzaj¹cego to¿-
samoœæ;

6) z³o¿enie oœwiadczenia, ¿e zachodzi co najmniej
jedna z okolicznoœci tj. klêska ¿ywio³owa, katastrofa
naturalna, awaria techniczna powoduj¹ca sytuacjê
zagro¿enia lub poniesienia straty.
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NOTATNIK nr 5 (210) zostanie dostarczony do punktów kolporta¿u 11 maja br.

26 marca w Hotelu & Medi- SPA Bia-
³y Kamieñ odby³ siê kolejny Jarmark
Wielkanocny. Ka¿dy, kto w sobotê odwie-
dzi³ hotel, móg³ zachwyciæ siê bogat¹
ofert¹ zaprezentowan¹ przez lokalnych
wystawców oraz wyj¹tkow¹ œwi¹teczn¹ at-
mosfer¹.

Na udekorowanych sto³ach swoj¹
twórczoœæ, dekoracje wielkanocne, rêko-
dzie³o, regionalne sery oraz wyroby wê-
dliniarskie zaprezentowa³o ok. dwudziestu
piêciu wystawców z okolic Œwieradowa,
Jeleniej Góry, Legnicy i Kamiennej Góry,

Jarmark Wielkanocny

którzy podsuwali zwiedzaj¹cym do degusta-
cji wyj¹tkowo aromatyczne szynki, kie³basy,
schaby i pasztety.

Sto³y ozdabia³y w³asnorêcznie wykona-
ne dekoracje œwi¹teczne, wytworzone zarów-
no z papieru, jak i wyrzeŸbione w drewnie,
oraz rêcznie wykonana ceramika. Atmosferê
podczas jarmarku podtrzymywa³ zespó³
„Bogdanki” z Mirska oraz akordeonista Ka-

zimierz Ho³yszewski.
Ku radoœci organizatora Jarmark Wielka-

nocny zgromadzi³ du¿¹ liczbê lokalnych twór-
ców i odwiedzaj¹cych. Mamy nadziejê, ¿e tra-
dycja organizacji przez Bia³y Kamieñ œwi¹-
tecznych jarmarków na sta³e zagoœci zarów-
no w œwiadomoœci mieszkañców miasta, jak
i najbli¿szej okolicy oraz regionu.

Barbara Rutkowska

Na stoiskach a¿ kraœnia³o od kraszanek. U do³u - dobra okazja do zdjêcia z „Bogdankami”.

Do czysta, proszê

23 marca przy Biedronce ruszy³a z daw-
na oczekiwana myjnia samoobs³ugowa. Mo¿-
na powiedzieæ, ¿e œwieradowianie doczekali
siê jej z kilkunastoletnim poœlizgiem, jako
¿e wstêpne za³o¿enia mówi³y o myjni przy
okazji budowy nowej stacji Orlenu, nieste-
ty, na myjniê nie wystarczy³o wówczas miej-
sca. Niech zatem pociech¹ dla tego opóŸnie-
nia pozostaje fakt, ¿e w mieœcie stanê³a myj-
nia bardzo nowoczesna, z szeœcioma progra-
mami mycia, z podgrzewan¹ posadzk¹, któ-
ra w zimie przeciwdzia³aæ bêdzie tworzeniu
siê lodowej pow³oki podczas mrozów, wypo-
sa¿ona w separatory t³uszczu i odstojniki
piasku (co zreszt¹ w tego typu urz¹dzeniach
jest ju¿ wymaganym standardem).

Wszystkie elementy myjni wyproduko-
wa³a hiszpañska firma ISTOBAL (która wy-
posa¿y³a blisko 230 myjni w Polsce), a do-
starczy³ je na miejsce polski dystrybutor –
firma SULFOT. Ca³kowity koszt inwestycji
zamkn¹³ siê kwot¹ 400 tys. z³.

Za uruchomienie myjni p³aciæ mo¿na za-
równo polskimi monetami, jak i euro, a gdy
ktoœ nie ma drobnych, mo¿e w sklepie „Cuda
wianki” w Biedronce nabyæ ¿etony. W okre-
sie wzmo¿onego ruchu kierowcom pomagaæ
bêdzie zatrudniony w myjni pracownik ob-

s³ugi.
Z dotychczasowych doœwiadczeñ wyni-

ka, ¿e œrednia cena umycia auta wynosi 7 z³,
a za z³otówkê mo¿na z ka¿dego z programów

korzystaæ przez ok. 55 se-
kund. Ze stoj¹cego obok
myjni dwustanowisko-
wego odkurzacza samo-
chodowego za dwa z³ote
odkurzaæ mo¿na przez 5
minut (fot. powy¿ej).

Do zakoñczenia pro-
cesu zagospodarowania
ca³ego terenu brakuje
jeszcze placu zabaw za
myjni¹, którego budowê
sfinansuje Urz¹d Miasta,
natomiast obowi¹zek za-
instalowania ogrodzenia
maj¹cego zapewniæ bez-
pieczeñstwo dzieciom
le¿y po stronie inwesto-
ra.

(aka)
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14 marca ok. godz. 5 nad ranem Stra¿ Po¿arna zosta³a powiadomiona o po¿arze na podda-
szu w budynku przy ul. Cmentarnej. Jak powiedzia³ Oficer Prasowy Komendy Powiatowej
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Lubaniu, asp. sztab. Artur Boguszyñski, ogieñ powsta³ od
rozgrzanego komina - zapali³a siê konstrukcja œcianki dzia³owej  miêdzy dwoma mieszkania-
mi. Dym wydobywa³ siê tak¿e z pod³ogi, wiêc stra¿acy musieli j¹ rozebraæ, by dotrzeæ do
zarzewia ognia. Na szczêœcie oby³o siê bez ofiar. Akcja trwa³a ok. 3 godzin, a udzia³ w niej
wziê³y dwa zastêpy œwieradowskiej OSP i dwa lubañskiej PSP.

Tekst i zdjêcie M. Szumlas

KronikaKronikaKronikaKronikaKronika
policyjnapolicyjnapolicyjnapolicyjnapolicyjna

Kronika stra¿acka

Z Rewiru Dzielnicowych otrzymaliœmy
garœæ informacji o przestêpstwach i wykro-
czeniach, które zosta³y zamkniête, a ich
sprawcy ukarani:

30 stycznia 50-letni mê¿czyzna zosta³
przez policjantów przy³apany na gor¹cym
uczynku w trakcie w³amania do niezamiesz-
ka³ego budynku przy ul. Sanatoryjnej, sk¹d
wyniós³ ¿yrandol wartoœci 300 z³. Sprawca
dobrowolnie podda³ siê karze.

W lutym mia³a miejsce seria w³amañ do
piwnic na os. Korczaka, a ³upem z³odziei pa-
da³y g³ównie opony i ko³a samochodowe (ale
tak¿e poro¿a). Suma szkód przekroczy³a 2000
z³. 4 ko³a odnalaz³y siê w w Jeleniej Górze
podczas postêpowania odpryskowego -
w ten sposób policja trafi³a na œlad spraw-
ców, którymi okazali siê dwaj dwudziestokil-
kuletni œwieradowianie, obaj bez sta³ego za-
jêcia; poddali siê karze (otrzymali j¹ w zawie-
szeniu), maj¹ te¿ obowi¹zek naprawienia
szkód.

Pod koniec lutego bezrobotny œwiera-
dowski 25-latek w³ama³ siê do gara¿u przy ul.
G³ównej, sk¹d skrad³ 4 felgi i opony. Ko³a
znalaz³y siê przy okazji innego postêpowa-
nia i oddane w³aœcicielowi, a z³odziej dobro-
wolnie podda³ siê karze.

j¹cych w Œwieradowie narciarskich mi-
strzostw Polski dziennikarzy 45-letni miesz-
kaniec Niemiec skrad³ narty (wartoœci 1.300
z³) reporterowi TVN. Sprawca zosta³ z³apany
niemal w ostatniej chwili przed wyjazdem –
narty mia³ ju¿ schowane w pokrowcu i z³o¿o-
ne w baga¿niku. Podda³ siê dobrowolnie ka-
rze, zap³aci³ 2000 z³ tytu³em czekaj¹cych kar
i wyjecha³ z Polski.

10 marca na gor¹cym uczynku zosta³
przy³apany z³odziej, który z nieczynnego ho-
telu przy ul. Lwóweckiej, ju¿ i tak niemal ca³-
kiem rozgrabionego, usi³owa³ wynieœæ rury
kanalizacyjne wartoœci 600 z³. Sprawc¹ oka-
za³ siê 36-letni mieszkaniec Giebu³towa, pra-
cuj¹cy za granic¹. Podda³ siê dobrowolnie
karze, któr¹ otrzyma³ w zawieszeniu.

W nocy z 12 na 13 marca kilkuosobowa
grupa œwieradowskich gimnazjalistów prze-
sz³a siê po mieœcie siej¹c spustoszenie – praw-
dopodobnie z potrzeby odreagowania po nie-
wpuszczeniu ich do dyskoteki Pod Or³em (jak
g³osi wci¹¿ niepotwierdzona informacja).
M³odzi zniszczyli wiatê przystankow¹ na ul.
Wyszyñskiego (fot. poni¿ej), przewrócili sto-
j¹c¹ nieopodal toaletê toi-toi, potem pory-
sowali szybê w jednej z witryn sklepowych
na ul. Zdrojowej, wyrwali tabliczkê ze œciany

Równie¿ pod koniec lu-
tego  37-letni mieszkaniec
Œwieradowa w³ama³ siê do
stoj¹cego w Czarniewie
busa, sk¹d zabra³ elektrona-
rzêdzia wartoœci 1.000 z³,
które odzyskano w gryfow-
skim lombardzie.

9 marca podczas trwa-

biura PZU przy ul. 11 Listopada, a skoñczyli
na zdewastowaniu kosza przy wiacie przy-
stankowej na ul. Grunwaldzkiej. Sama tylko
naprawa wiaty kosztowa³a Urz¹d Miasta 3.000
z³, wiêc nale¿y jedynie mieæ nadziejê, ¿e gdy
policja skoñczy postêpowanie, sprawcy,
a w³aœciwie rodzice, w pe³ni pokryj¹ straty.

14 marca ok. godz 16, kierowca audi ja-
d¹cy ul. Lwóweck¹ zasn¹³ za kierownic¹, skrê-
ci³ na przeciwny pas ruchu, najecha³ na znak
drogowy i wjecha³ do lasu, rozbijaj¹c samo-
chód. Si³a uderzenia by³a tak du¿a, ¿e w aucie
odpad³o ko³o z oœk¹ (na zdjêciu). Kierowca
by³ trzeŸwy, zosta³ ukarany mandatem kar-
nym (MS).

15 marca policjanci z Rewiru Dzielnico-
wych wraz z funkcjonariuszami komisariatu
w Leœnej przy okazji przeszukania w Giebu³-
tówku, dokonanego w innej prowadzonej
sprawie, natknêli siê na profesjonalnie pro-
wadzon¹ uprawê konopi indyjskich – 20 krza-
ków z pe³nym oœwietleniem. W³aœciciel plan-
tacji podda³ siê dobrowolnie karze, orzeczo-
nej w zawieszeniu.

  (opr. aka)
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KOMUNIKACJA MIEJSKAKOMUNIKACJA MIEJSKAKOMUNIKACJA MIEJSKAKOMUNIKACJA MIEJSKAKOMUNIKACJA MIEJSKA
Uda³o siê skutecznie rozstrzygn¹æ drugi przetarg na za-

kup autobusu miejskiego do 25 miejsc. Z³o¿ona zosta³a jedna
oferta na zakup modelu Karsan. To dok³adnie taki sam model,
który by³ u nas testowany kilka miesiêcy temu. Podpisaliœmy
umowê z dostawc¹ autobusu, który otrzymamy najdalej do 16
maja. Koszt zakupu autobusu to niespe³na 250 tys. z³.
W miêdzyczasie wys³aliœmy do gmin oœciennych projekt po-
rozumienia w sprawie wyra¿enia zgody na zatrzymywanie siê
naszego autobusu na ich terenie. A chcielibyœmy, aby auto-
bus zatrzymywa³ siê w Or³owicach i Krobicy (gm. Mirsk), po-
niewa¿ autobus jad¹c do Czerniawy bêdzie przeje¿d¿a³ przez
te miejscowoœci. Ponadto mieszkañcy tych wiosek za³atwiaj¹
sporo spraw w Œwieradowie. Na prawie siedmiuset mieszkañ-
ców Krobicy i Or³owic niemal szeœciuset jest zapisanych do
przychodni zdrowia w Œwieradowie. Drugim przystankiem w
gminie Mirsk, do którego powinien doje¿d¿aæ nasz autobus
miejski, to Geopark w Krobicy. To jest ciekawa atrakcja tury-
styczna i na pewno turyœci i kuracjusze ze Œwieradowa bêd¹
chcieli z niej korzystaæ.

Radni Mirska maj¹ podj¹æ decyzjê o podpisaniu, b¹dŸ nie,
porozumienia w sprawie zatrzymywania siê autobusu œwiera-
dowskiej komunikacji miejskiej. Takie samo porozumienie zo-
sta³o przes³ane do gminy Leœna i Szklarska Porêba. Te samo-
rz¹dy maj¹ podj¹æ decyzjê do koñca kwietnia.

Przed nami jeszcze kilka formalnoœci. Musimy zdobyæ li-
cencjê na przewozy pasa¿erskie w komunikacji miejskiej. Nasi
pracownicy zdali egzamin kompetencji zawodowej przewoŸ-
nika osób. Jeszcze musimy zorganizowaæ autobus zastêpczy,
który te¿ powinien byæ wpisany w licencjê. Jeœli nie pojawi¹
siê komplikacje, œwieradowska komunikacja miejska ruszy
pierwszego czerwca. Trudno jest okreœliæ precyzyjnie datê
uruchomienia, poniewa¿ jest wiele niewiadomych, na które
nie mamy wp³ywu, takie jak np. porozumienia z oœciennymi
gminami.

SZANSA NA NOWESZANSA NA NOWESZANSA NA NOWESZANSA NA NOWESZANSA NA NOWE
SINGLETRACKISINGLETRACKISINGLETRACKISINGLETRACKISINGLETRACKI

Do 19 kwietnia wspólnie z czesk¹ gmin¹ £aŸnie Libverda
w ramach projektu Europejska Wspó³praca Terytorialna Pol-
ska-Czechy sk³adamy wniosek o dofinansowanie budowy
kilku kilometrów nowych œcie¿ek rowerowych singletrack.
W ramach tego wniosku Czesi chc¹ rozbudowaæ œcie¿ki wokó³
£aŸni Libverda, my z kolei planujemy rozpocz¹æ rozbudowê
œcie¿ek z tzw. Tewy w kierunku wschodnim nad doln¹ stacj¹
kolei gondolowej, w sumie 2,6 km. Jeœli spe³nimy wszystkie
formalnoœci w naborze i uzyskamy dofinansowanie, jest spo-
ra szansa, ¿e jeszcze w tym roku rozpocznie siê budowa.

KASA NA NOWE DROGIKASA NA NOWE DROGIKASA NA NOWE DROGIKASA NA NOWE DROGIKASA NA NOWE DROGI
Pozyskaliœmy z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji 470

tys. z³ dofinansowania do remontu ul. Stra¿ackiej - od dolnej
stacj¹ gondoli w kierunku Czerniawy. Do tej kwoty musimy
do³o¿yæ wk³ad w³asny w wys. 120 tys. z³. Ten odcinek drogi
znajduje siê na terenie Lasów Pañstwowych. Jeœli nie uzyska-
my zgody leœników na przeprowadzenie inwestycji, niestety,
bêdziemy musieli oddaæ ca³¹ dotacjê.

CO JESZCZECO JESZCZECO JESZCZECO JESZCZECO JESZCZE
NA DEPTNA DEPTNA DEPTNA DEPTNA DEPTAKU?AKU?AKU?AKU?AKU?

 Zamkniêcie ulicy Zdrojowej
dla aut sprawi³o, ¿e sta³a siê praw-
dziwym deptakiem. Od maja roz-
pocznie dzia³alnoœæ kilkanaœcie
ogródków piwnych. W tym roku
bêdziemy wyra¿aæ zgodê na wy-
stawienie ogródka, pod warun-
kiem uzgodnienia wygl¹du sto-
³ów, krzese³ i ogrodzenia. Taka
dzia³alnoœæ jest mile widziana na
deptaku, ale musimy trzymaæ
wysoki poziom co do wygl¹du.
Niestety, z opóŸnieniem urucho-
mimy fontanny i Ÿróde³ka wody
mineralnej. W zesz³ym roku jakiœ
dowcipniœ wla³ do fontanny bej-
cê do drewna. Chyba ten sam
cz³owiek zatyka³ ma³ymi kamycz-
kami owiniêtymi w papier misê

przy Ÿróde³kach, przez co przelewaj¹ca siê woda zabarwi³a
piaskowiec. Teraz na czyszczenie fontanny i Ÿróde³ek wyda-
my prawie 5 tys. z³.

W tym roku powinniœmy dodaæ do deptaka zdrojowego
kolejn¹ atrakcjê: jarmarki zdrojowe. Od wielu lat organizuje-
my b¹dŸ wspó³organizujemy tematyczne jarmarki. Jeœli dopi-
suje pogoda, imprezy takie odwiedza mnóstwo mieszkañ-
ców i turystów.  S¹dzê, ¿e powinniœmy przej¹æ inicjatywê
i podj¹æ siê organizacji jarmarków zdrojowych w ci¹gu ca³e-
go roku. Nie chodzi o utworzenie targowiska miejskiego, lecz
o kilkudniowe, najczêœciej weekendowe, prezentacje lokal-
nych produktów. W ci¹gu jest kilka tzw. d³ugich weeken-
dów. Wówczas w Œwieradowie wszystkie miejsca noclego-
we s¹ zajête. To jest okazja, aby zaproponowaæ goœciom sko-
rzystanie z jarmarku zdrojowego z lokalnymi produktami.

S¹dzê, ¿e na wzór innych miejscowoœci, które organizuj¹
takie jarmarki, powinniœmy zadbaæ o formu³ê i estetykê sto-
isk. To gmina powinna wystawiaæ domki targowe i decydo-
waæ o tym, co w nich bêdzie wystawiane. Stoiska jarmarczne
nie mog¹ byæ konkurencj¹ dla przedsiêbiorców z ulicy Zdro-
jowej. Tematyka jarmarku powinna podkreœlaæ nasze lokalne
produkty. Nie mo¿na z tego zrobiæ targowiska, gdzie bêdzie
mo¿na kupiæ œrubkê, jajka i dalekowschodni¹ bieliznê.

W Œwieradowie i okolicy mamy wielu ciekawych rêko-
dzielników, którzy mogliby sprzedawaæ i promowaæ swoj¹
twórczoœæ na jarmarku zdrojowym. Taka impreza przyci¹gnie
do miasta wielu goœci z okolicy, którzy kupi¹ parê drobia-
zgów i przy okazji skorzystaj¹ z oferty œwieradowskiej ga-
stronomii. Bêdê przekonywa³ Radê Miasta, aby wyrazi³a zgodê
na zakup kramów jarmarcznych.

PLAC ZABAPLAC ZABAPLAC ZABAPLAC ZABAPLAC ZABAWWWWW
PRZY BIEDRONCEPRZY BIEDRONCEPRZY BIEDRONCEPRZY BIEDRONCEPRZY BIEDRONCE

Zakoñczy³y siê prace budowlane przy markecie. W bu-
d¿ecie gminy mamy przeznaczone 30 tys. z³ na wybudowanie
ma³ego placu zabaw. Teraz za³atwiamy formalnoœci z pozwo-
leniem na budowê. Jeœli nie bêdzie przeszkód, plac zabaw
bêdzie gotowy przed wakacjami.

DOSTDOSTDOSTDOSTDOSTALIŒMY DOTALIŒMY DOTALIŒMY DOTALIŒMY DOTALIŒMY DOTACJÊ DOACJÊ DOACJÊ DOACJÊ DOACJÊ DO
LOKALNEGO PROGRAMULOKALNEGO PROGRAMULOKALNEGO PROGRAMULOKALNEGO PROGRAMULOKALNEGO PROGRAMU
REWITREWITREWITREWITREWITALIZACJIALIZACJIALIZACJIALIZACJIALIZACJI

Nasza gmina, aby móc ubiegaæ siê o wsparcie unijne przy
rewitalizacji budynków miejskich i wspólnotowych musi, po-
siadaæ Lokalny Program Rewitalizacji. Uda³o nam siê pozy-
skaæ dofinansowanie z Urzêdu Marsza³kowskiego do wyko-
nania programu - do kwoty 70 tys. z³. Program powinien byæ
gotowy do koñca czerwca. W sierpniu rozpoczynaj¹ siê na-
bory na rewitalizacjê budynków.

INWESTYCJE MIEJSKIEINWESTYCJE MIEJSKIEINWESTYCJE MIEJSKIEINWESTYCJE MIEJSKIEINWESTYCJE MIEJSKIE
Z³o¿yliœmy wniosek do Regionalnego Programu Opera-

cyjnego Dolnego Œl¹ska o dofinansowanie rewitalizacji bu-
dynku dworca kolejowego. Za kilka tygodni dowiemy siê,
czy otrzymamy wsparcie ze œrodków Unii Europejskiej.  Rów-
nie¿ z³o¿yliœmy wniosek na budowê nowego przedszkola.
Wci¹¿ czekamy na ocenê wniosku.

Jeszcze w tym roku z³o¿ymy wnioski do programów unij-

ZADYMIONE MIASTOZADYMIONE MIASTOZADYMIONE MIASTOZADYMIONE MIASTOZADYMIONE MIASTO

PROGRAM MIESZKANIOWYPROGRAM MIESZKANIOWYPROGRAM MIESZKANIOWYPROGRAM MIESZKANIOWYPROGRAM MIESZKANIOWY
Na kwietniowej sesji Rady Miasta zaproponujê radnym,

aby przeznaczyæ œrodki na wykonanie koncepcji i projektu
wraz z pozwoleniem na budowê budynku komunalnego przy
ulicy Wierzbowej w Czerniawie. W tej lokalizacji mamy kilka
hektarów dzia³ek przeznaczonych pod wielorodzinn¹ zabu-
dowê mieszkaniow¹. S¹dzê, ¿e budynki powinny mieæ nie
wiêcej jak 3 kondygnacje i po 10 mieszkañ. Koszt budowy nie
powinien przekroczyæ 2.300 z³ za 1 m2. Mieszkania bêdziemy
wynajmowaæ i sprzedawaæ z bonifikat¹.

Ju¿ wiele razy pisa³em o tym programie. Teraz powinni-
œmy przejœæ do budowy.  Dla bud¿etu gminy to trudne przed-
siêwziêcie, bo koszt budowy 10 mieszkañ to wydatek ponad
miliona z³otych, a nie ma ¿adnego dofinansowania do takich
programów. A wiêc koszt
inwestycji w 100 proc. po-
niesie gmina. Wa¿ne jest,
aby program by³ powtarzal-
ny. W ten sposób co roku
bêdziemy budowaæ nowe
mieszkania.

Zanieczyszczenie powietrza w naszym kurorcie spowo-
dowane jest dymem z pieców wêglowych. W najbli¿szym
czasie bêdziemy musieli uporaæ siê z dymi¹cymi kominami
w mieœcie. Nie stanie siê to nagle, to bêdzie wieloletni proces.
Najpierw wykonamy inwentaryzacjê Ÿróde³ ciep³a w Œwiera-
dowie. W kolejnym etapie przyst¹pimy do opracowania pro-
gramu wsparcia dla mieszkañców przy wymianie pieców na
bardziej ekologiczne.

U nas nie ma takiego problemu jaki wystêpuje choæby
u s¹siadów, bo wiele budynków jest zgazyfikowanych. Ale
problem jest zauwa¿alny. Nie ka¿dego staæ na gaz. Wiele bu-
dynków nie uda siê ociepliæ, poniewa¿ s¹ zabytkami i nie
mo¿na zmieniaæ ich elewacji. W mieœcie s¹ dzielnice, gdzie nie
ma sieci gazowej. Tam mieszkañcy stosuj¹ najczêœciej piece
wêglowe zasypowe, które emituj¹ najwiêcej zanieczyszczeñ
do atmosfery.

Przy wykonywaniu inwentaryzacji Ÿróde³ ciep³a podzieli-
my budynki na grupy. Program wsparcia bêdzie kierowany
do poszczególnych grup, poniewa¿ ka¿dy ma inny dostêp do
ekologicznych Ÿróde³ ciep³a. Niektóre pomys³y na ogrzewa-
nie domu nie s¹ u nas do zrealizowania. Np. ogrzewanie bu-
dynku pomp¹ ciep³a z pionowym wymiennikiem ciep³a nie
jest mo¿liwe, poniewa¿ ze wzglêdu na ochronê wód uzdrowi-
skowych g³êbokie odwierty s¹ nie wskazane.

Nasi mieszkañcy bez wsparcia finansowego gminy nie
poradz¹ sobie z wymian¹ pieców. Czyste powietrze w uzdro-
wisku to jeden z podstawowych walorów. Rozpoczynamy
dzia³ania w kierunku uruchomienia programu wsparcia wy-
miany Ÿróde³ ogrzewania domów na bardziej ekologiczne.
Oczywiœcie, jak to najczêœciej bywa, najwiêkszym problemem
jest brak pieniêdzy. Nie bêdzie ³atwo.

nych o wsparcie naszych inwestycji: rozbudowy szkó³
w Œwieradowie i Czerniawie, budowy nowych singletracków,
zakupu kolejnych autobusów miejskich, wymiany oprogra-
mowania w Urzêdzie Miasta s³u¿¹cego do obs³ugi klientów,
budowy wie¿y widokowej na górze M³ynica.

A¿ siê prosi, by o¿ywiæ doœæ pustawy
deptak ci¹giem jarmarcznych stoisk.



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 - 10Soboty - 10Soboty - 10Soboty - 10Soboty - 100000000000-14-14-14-14-140000000000.....

Op³atê za zagospodarowanie odpadów ko-
munalnych nale¿y wnosiæ bez wezwania (nie
bêd¹ wystawiane ¿adne decyzje, faktury itp.)
na rachunek w³asny Gminy o numerze:

BZWBK 1 O/Œwieradów - 84 1090 1997 0000 0001 1109 8505
do 15 ka¿dego miesi¹ca. W tytule przelewu nale¿y podaæ: imiê i nazwisko oraz adres nieruchomoœci,
której wp³ata dotyczy; okres, za który op³acamy odbiór œmieci (miesi¹c lub kilka miesiêcy).
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HarmonogramHarmonogramHarmonogramHarmonogramHarmonogram  odbioru odpadów odbioru odpadów odbioru odpadów odbioru odpadów odbioru odpadów
komunalnych -komunalnych -komunalnych -komunalnych -komunalnych -     kwiecieñ/maj 2016kwiecieñ/maj 2016kwiecieñ/maj 2016kwiecieñ/maj 2016kwiecieñ/maj 2016

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)

WWWWWalka o oddechalka o oddechalka o oddechalka o oddechalka o oddech
W wiosennym miejskim krajobrazie wszêdzie

i zewsz¹d wy³a¿¹ zimowe zastoiny: skis³e papiery,
PET-y (niestety, nie papierosowe, tylko butelkowe),
flaszki po alkoholach wszelkich, puszki, opakowa-
nia po czipsach z dawno utraconym szeleszczeniem,
wysmarkane chusteczki do nosa, znoszone buty
i podarta garderoba, kubeczki po kawie z Orlenu
oraz wiele, wiele niezidentyfikowanych odpadów,
które trudno nazwaæ.

I ju¿ mia³em rozpocz¹æ bój z totalnym brudem,
gdy jeden prasowy wywiad uœwiadomi³ mi, ¿e nie
ma o co kruszyæ kopii – jak by nie patrzeæ, wszystko,
co wiosna wyzwoli³a spod œniegu, da siê wczeœniej
czy póŸniej uprz¹tn¹æ (zapewne po czêœci rêkoma
uczniów w jakiejœ spektakularnej akcji
sprz¹tania œwiata), ale tego, co zawis³o
w powietrzu po jesienno-zimowo-wiosen-
nym sezonie grzewczym, zmieœæ siê do
kube³ka nie da. A mówi o tym prof. Adam
Grochowalski z Politechniki Krakowskiej,
zdaniem którego sk³ad powietrza, które
wdychamy, przypomina sk³adniki broni
chemicznej i niektórych gazów bojowych.
No i wymienia przyczyny: tworzywa sztucz-
ne, opakowania, stare meble, sprzêty elek-
troniczne, PET, folie, gazety, gumy, od-
pady ropopochodne, liche wêgle (w³a-
œciwie wêglowy odpad) – resztki tego
wszystkiego znajduj¹ badacze w domo-
wych paleniskach. A przez komin wzle-
cia³y w niebo wielopierœcieniowe wêglo-
wodory aromatyczne (grupa zwi¹zków za-
wieraj¹cych m.in. wêgiel, azot i siarkê),
aldehydy, œmierdz¹cy gaz styren, o³ów,
cynk, fluor, metale ciê¿kie. Niewielk¹ dla
nas pociech¹ jest fakt, ¿e w odró¿nieniu
od innych regionów kraju czêœciej jeste-
œmy przewiewani wiatrami.

Tak czy inaczej profesorska konkluzja
brzmi jak wyrok – polskie powietrze jest
najbardziej zanieczyszczone w UE i z po-
wodu tych zanieczyszczeñ w kraju umiera
rocznie 46 tys. osób.

My siê w Œwieradowie dopiero przy-
mierzamy do walki o czyste (wszak uzdro-
wiskowe) powietrze i nawet sobie nie zda-
jemy sprawy z tego, jak trudna, mozolna,
czasoch³onna i kosztowna to bêdzie ope-
racja. Przede wszystkim trzeba j¹ bêdzie
przeprowadziæ w naszych umys³ach, nie
do koñca uœwiadamiaj¹cych sobie grozê
sytuacji.

Adam Karolczuk
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Ma
4 marca gmina og³osi³a przetar-

gi na ca³oroczne zadania pn. „Bu-
dowa przy³¹czy nieruchomoœci do
urz¹dzeñ kanalizacyjnych” oraz
„Budowa przy³¹czy nieruchomoœci
do urz¹dzeñ wodoci¹gowych.”

W pierwszym przypadku do
obowi¹zków wykonawcy nale¿y
wykonanie przy³¹czy kanalizacji
sanitarnej wraz ze studniami rewi-
zyjnymi (zgodnie z dokumentacj¹),
w drugim zaœ - wykonanie przy³¹-
czy wodoci¹gowych wraz z na-
wiertk¹ pod³¹czaj¹c¹ do g³ównych
sieci wodoci¹gowych zakoñczo-
nych zaworem g³ównym i wodomie-
rzem (tak¿e zgodnie z dokumen-
tacj¹), w obu zaœ - przywrócenie
terenu, na jakim zosta³y wykonane
roboty, do stanu pierwotnego. Za-
mawiaj¹cy przez odtworzenie na-
wierzchni rozumie uporz¹dkowanie
i odtworzenie terenu na ca³ej d³u-
goœci i szerokoœci wykonywanych
robót.

9 marca dokonano otwarcia
ofert z³o¿onych przez 4 firmy (te
same w ka¿dym przetargu): Tech-
nika Grzewcza i Sanitarna Jacek
Buczyñski z Ubocza (kanalizacja -
68.600 z³, wodoci¹gi - 69.600 z³);
Aqua Budpol Grzegorz Soko³owski
z Nowej Wsi Z³otoryjskej (k. -
107.900 z³, w. - 87.200 z³); Przedsiê-
biorstwo Robót In¿ynieryjnych
HEMAX H. Wasilewski z Mirska (k.
- 102.459 z³, w. - 109.716 z³); WPN
Oktawian Bogus³aw Samulski Sp.

W referacie promocji gmi-
ny, turystyki kultury i sportu
w siedzibie Urzêdu Miasta przy
ul. 11 Listopada 35,
w pokoju 24b na II piêtrze,
mo¿na odbieraæ promocyjne
ramki do tablic rejestracyjnych.

Naczelnik Urzêdu Skarbowego
w Lubaniu informuje, i¿ w ramach
akcji rozliczenia podatku dochodo-
wego za 2015 rok ustanowiono do-
datkowe godziny pracy Urzêdu :

• „Dzieñ otwarty” - 16 kwiet-
nia w godzinach 900–1300;

• Wyd³u¿one godziny pracy 28
i 29 kwietnia  – od 730 do 1800;

16 kwietnia w ramach  „Dnia
otwartego” o godz. 1000  odbêdzie
siê szkolenie z zakresu e-deklaracji,
w ramach którego zostanie zapre-
zentowany ³atwy i prosty sposób
wys³ania zeznañ przez internet.

DZIEÑ OTWDZIEÑ OTWDZIEÑ OTWDZIEÑ OTWDZIEÑ OTWARARARARARTY W URZÊDZIETY W URZÊDZIETY W URZÊDZIETY W URZÊDZIETY W URZÊDZIE
SKARBOWYM W LUBANIUSKARBOWYM W LUBANIUSKARBOWYM W LUBANIUSKARBOWYM W LUBANIUSKARBOWYM W LUBANIU

14 lipca 2009 r. Rada Mini-
strów podjê³a uchwa³ê w sprawie
ustanowienia wieloletniego zada-
nia pod nazw¹ „Program Oczysz-
czania Kraju z Azbestu na lata
2009-2032”.

G³ówne cele programu zak³adaj¹
usuniêcie i unieszkodliwienie wy-
robów zawieraj¹cych azbest, mini-
malizacjê negatywnych skutków
zdrowotnych spowodowanych
obecnoœci¹ azbestu na terytorium
kraju oraz likwidacjê szkodliwego
oddzia³ywania azbestu na œrodowi-
sko. 

Azbest jest odpadem niebez-
piecznym, gdy¿ podczas jego
uszkodzenia (³amanie, kruszenie,
ciêcie itp.) uwalniane s¹ do powie-
trza mikrow³ókna, które przy oddy-
chaniu mog¹ wbiæ siê w tkankê p³uc
i pozostaæ tam na zawsze. Akumu-
lacja w³ókien azbestowych powo-
duje wystêpowanie ran i stanów za-
palnych, mog¹cych byæ powodem
zaburzeñ oddychania oraz chorób
p³uc.

Dlatego podczas demonta¿u
azbestu nale¿y zachowaæ szcze-
góln¹ ostro¿noœæ, a najlepiej zleciæ
wykonanie zadania wyspecjalizo-
wanym w tym zakresie podmiotom
gospodarczym.

DEK SZKOLNO-WYCHOWAW-
CZY.

Wykonawca musi dysponowaæ
osobami posiadaj¹cymi nastêpuj¹-
ce kwalifikacje i uprawnienia: a) kie-
rowc¹ z prawem jazdy uprawniaj¹-
cym do kierowania busem i za-
œwiadczeniem uprawniaj¹cym do
przewozu osób, b) opiekunem
z kursem udzielania pierwszej po-
mocy oraz posiadaj¹cym uprawnie-
nia do pe³nienia funkcji opiekuna
w czasie przewozu dzieci niepe³no-
sprawnych. Opiekun musi sprawo-
waæ pieczê nad dzieæmi zarówno w
czasie jazdy, jak i przy wsiadaniu
i wysiadaniu z pojazdów.

5 kwietnia dokonano otwarcia
dwóch ofert nades³anych przez
œwieradowskie firmy: TRANSPORT
L¥DOWY PASA¯ERSKI S³awomir
Marciniak (70.670 z³) i PRZEWÓZ
OSÓB i AGENCJA US£UG MU-
ZYCZNYCH Ilona Tomczyk (66.468
z³).

Umowê z firm¹ I. Tomczyk pod-
pisano 11 kwietnia.

24 marca gmina og³osi³a prze-
targ na „Dowóz dzieci do gminnych
jednostek oœwiatowych w Œwiera-
dowie-Zdroju w roku szkolnym
2016/2017”, z terminem sk³adania
oferto do 5 kwietnia.

Na wszystkie cztery trasy do-
wozu uczniów ofertê z³o¿y³ ZUH LE-
OPOLD Leopold Ochramowicz
Spó³ka Jawna (ceny dobowe: 320 z³
+ 220 z³ + 297 z³ + 266 z³), a na czwart¹
trasê równie¿ TRANSPORT L¥DO-
WY PASA¯ERSKI S³awomir Mar-
ciniak (399 z³).

Umowê z firm¹ ZUH LEOPOLD
podpisano 13 kwietnia.

31 marca w ramach zamówie-
nia do 30 tys. euro og³oszono prze-
targ na „Skarpowanie rowów i po-
boczy na drodze wojewódzkiej nr
361 w Krzewiu i Proszówce” (re-
nowacja rowów strona lewa i pra-
wa na d³.  7,07 km oraz œcinka pobo-
czy strona lewa i prawa na d³. 8,22
km). Termin sk³adania ofert up³yn¹³

Kompleksowe za³atwienie spra-
wy usuwania azbestu wymaga pod-
jêcia przez mieszkañców i gminê
szczególowych ustaleñ oraz zabez-
pieczenia na ten cel niezbêdnych
œrodków finansowych.

Utylizacja azbestu na terenie
miasta jest realizacj¹ za³o¿onych ce-
lów okreœlonych w „Programie
usuwania azbestu i wyrobów zawie-
raj¹cych azbest z terenu Gminy
Miejskiej Œwieradów-Zdrój na lata
2014-2032”. Usuniêcie azbestu
i wyrobów zawieraj¹cych azbest
z terenu gminy przyczyni siê do wy-
eliminowania szkodliwego wp³ywu
i niebezpiecznych dla zdrowia skut-
ków dzia³ania tego materia³u. Osi¹-
gaj¹c ten cel wype³nione zostanie
zobowi¹zanie, jakie Polska z³o¿y³a
Unii Europejskiej, deklaruj¹c
oczyszczenie obszaru Polski z azbe-
stu i wyrobów go zawieraj¹cych do
2032 roku.

Wnioski w sprawie odbioru
i utylizacji azbestu nale¿y sk³adaæ
w sekretariacie Urzêdu Miasta, ul.
11 Listopada 35. Wiêcej informa-
cji mo¿na uzyskaæ w Referacie Go-
spodarki Miejskiej, Inwestycji
i Ochrony Œrodowiska, pokój nr
22, tel. 75 78 16 343.

(K.J-M.)

W zwi¹zku z wygenerowanym
raportem ze strony Ministra Gospo-
darki o wpisach z b³êdnymi adresa-
mi przedsiêbiorców uprzejmie za-
praszam do Urzêdu Miasta do Re-
feratu USC i SO, pokój 1F (parter) -
w celu dokonania korekty we w³a-
snych wpisach dzia³alnoœci gospo-
darczej - przedsiêbiorstwa o nastê-
puj¹cych numerach NIP:
6161011124, 6161177391,
6131419926, 6161199211,
6161078401, 6161084991,
6161067691, 6161140809,
6161044951, 6161188609,
6131465139, 6161061412,
9291143593, 6161001321,
6160005788, 6161081308,
6131500226, 6161111297,
6161029555, 6161004839,
6161223702, 6161264457,
6161016995.
Kier. referatu Danuta ¯y³kiewicz

tel.75 7816344

UWAGA,
PRZEDSIÊBIORCY!

Pozbywamy siê
azbestu

z o.o. z Jeleniej Góry (k. - 75.030 z³,
w. - 67.920,60 z).

Wybrano firmy z najtañszymi
ofertami i 15 marca podpisano umo-
wy z firmami: WPN (wodoci¹gi) oraz
Technika Grzewcza i Sanitarna (ka-
nalizacja), a termin wykonania obu
zadañ up³ywa z koñcem listopada.

21 marca og³oszono przetarg
na „Odbiór i zagospodarowanie od-
padów komunalnych z terenu Gmi-
ny Miejskiej Œwieradów-Zdrój.”,
z terminem obowi¹zywania umowy
od 1 lipca br.

Na og³oszenie to wp³ynê³a jed-
na oferta - od konsorcjum firm (do-
tychczasowego wykonawcy us³u-
gi): EKO-BART ze Œwieradowa (li-
dera) i Zak³adu Utylizacji Odpadów
Komunalnych IZERY z Lubomierza
(partnera). Wykonawca poda³ tê
sam¹ cenê co przed rokiem - 846 tys.
z³ za rok; 30 marca zosta³a z nim
podpisana umowa.

Na 21 marca datuje siê drugie
ju¿ podejœcie na „Zakup (dostawa)
autobusu do przewozu 20-25 pasa-
¿erów + 1 kierowca, z mo¿liwoœci¹
przewozu 1 osoby na wózku inwa-
lidzkim, przeznaczonego do komu-
nikacji miejskiej w Œwieradowie-
Zdroju”.

Jedyna oferta wp³ynê³a od fir-
my WOWO z Bia³egostoku, opie-
waj¹ca na 245.877 z³. Umowê z do-
stawc¹ podpisano 5 kwietnia, po-
jazd powinien dojechaæ do Œwiera-
dowa do 16 maja, a na regularne
kursy mo¿emy liczyæ od 1 czerwca.

23 marca og³oszono przetarg
na „Dowóz dzieci niepe³nospraw-
nych z terenu Gminy Miejskiej
Œwieradów-Zdrój do szko³y spe-
cjalnej w roku szkolnym 2016/
2017.”

Przedmiot zamówienia obejmu-
je dowóz w dni nauki szkolnej max.
8 dzieci niepe³nosprawnych z upo-
œledzeniem umys³owym w stopniu
znacznym z terenu miasta do szko-
³y specjalnej w Lubaniu  przy ul.
Kopernika - SPECJALNY OŒRO-

Tak wygl¹da profesjonalny demonta¿ dachu pokrytego eternitem. Jeœli s¹
Pañstwo œwiadkami zrzucania azbestowych p³yt na ziemiê bez ¿adnych
zabezpieczeñ, we w³asnym zdrowotnym interesie (i wszystkich s¹siadów),
lepiej bêdzie, gdy zawiadomi¹ o tym fakcie Urz¹d Miasta.

8 kwietnia, a roboty powinny byæ
wykonane do 8 czerwca.

(opr. aka)
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Burmis t r z  M ias t a  Œw ie r adów-Zd ró j  i n f o rmu j e ,  ¿ e  naBu rm is t r z  M ias t a  Œw ie r adów-Zd ró j  i n f o rmu j e ,  ¿ e  naBu rm is t r z  M ias t a  Œw ie r adów-Zd ró j  i n f o rmu j e ,  ¿ e  naBu rm is t r z  M ias t a  Œw ie r adów-Zd ró j  i n f o rmu j e ,  ¿ e  naBu rm is t r z  M ias t a  Œw ie r adów-Zd ró j  i n f o rmu j e ,  ¿ e  na
t ab l i cy  og ³oszeñ  Ur zêdu  Mias t a  zos t at ab l i cy  og ³oszeñ  Ur zêdu  Mias t a  zos t at ab l i cy  og ³oszeñ  Ur zêdu  Mias t a  zos t at ab l i cy  og ³oszeñ  Ur zêdu  Mias t a  zos t at ab l i cy  og ³oszeñ  Ur zêdu  Mias t a  zos t a ³³³³³  wyw ieszon wywieszon wywieszon wywieszon wywieszonyyyyy wy- wy- wy- wy- wy-
kazkazkazkazkaz      -  na  ok res  21  dn i  -  do  wg l¹du  w  godz inach  p racy-  na  ok res  21  dn i  -  do  wg l¹du  w  godz inach  p racy-  na  ok res  21  dn i  -  do  wg l¹du  w  godz inach  p racy-  na  ok res  21  dn i  -  do  wg l¹du  w  godz inach  p racy-  na  ok res  21  dn i  -  do  wg l¹du  w  godz inach  p racy
u r z ê d u :u r z ê d u :u r z ê d u :u r z ê d u :u r z ê d u :

13 kwietnia - przeznaczenia do wydzier¿awienia w drodze
bezprzetargowej nieruchomoœci niezabudowanej przy ul.
Boles³awa Chrobrego, oznaczonej geodezyjnie jako dzia³ka
 nr 6, am. 15 obr. VI, pow. 4.371 m2,
z przeznaczeniem na cele rolne i plantacje wierzby energe-

tycznej.
13 kwietnia - wyznaczenia do sprzeda¿y w trybie przetar-

gu nieograniczonego ustnego nieruchomoœci zabudowa-
nej budynkiem u¿ytkowym przy ul. Marsza³ka J. Pi³sudskie-
go 13, na dzia³ce
 nr 14/1, am. 8 obr. IV, pow. 85 m2.

13 kwietnia - przeznaczenia do wydzier¿awienia w drodze
bezprzetargowej nieruchomoœci niezabudowanej przy ul.
Zakopiañskiej, oznaczonej geodezyjnie jako dzia³ka
 nr 39/2, am. 3 obr. IV, pow. 317 m2,
 z przeznaczeniem na poprawê zagospodarowania przyle-

g³ej dzia³ki.

UM wykazuje

Na poprzedniej sesji Rady Miasta i Gminy  Mirsk, na
której obecni byli  radni œwieradowscy -  cz³onkowie wspól-
nej komisji ds. przywrócenia po³¹czenia kolejowego na tra-
sie Gryfów-Œwieradów, z udzia³em moim i burmistrza R.
Marciniaka, pad³a obustronna propozycja, by spotka³y siê
obie rady w pe³nych sk³adach i porozmawia³y  o komunika-
cji oraz szeroko pojêtej  wspó³pracy naszych gmin.

Propozycja zosta³a zaakceptowana i w ten oto sposób 17
marca br. w Czerniawie dosz³o do pierwszego w tej kadencji
spotkania radnych Mirska i Œwieradowa. W pierwszej czêœci
radni zwiedzili m³yn, a nastêpnie, po prezentacji „Izerskiej
£¹ki” (kina i obserwatorium), zaczê³a siê rozmowa, któr¹ zdo-
minowa³ fakt z³o¿enia z naszej strony do Mirska obowi¹zko-
wego formalnego wniosku o zgodê, aby w Or³owicach móg³
siê zatrzymywaæ nasz autobus nieodp³atnej komunikacji miej-
skiej (taki wniosek sk³adamy te¿ do gminy Leœna i mamy ju¿
wstêpn¹ zgodê na zatrzymywanie siê na terenie Pobiednej).
Tymczasem radni mirscy wyrazili obawy, ¿e nieodp³atna ko-
munikacja spowoduje odp³yw uczniów do szkó³ w Œwierado-
wie, co uszczupla ich subwencjê oœwiatow¹ i wyra¿enie zgo-
dy postawili pod znakiem zapytania.

My natomiast  argumentujemy, ¿e komunikacja zbiorowa
nie jest przeznaczona dla dowozu uczniów i jej uruchomienie
nie bêdzie ¿adnym pretekstem dla rodziców do przenoszenia
dzieci do œwieradowskiej szko³y. S¹ to sytuacje sporadycz-
ne, maj¹ce raczej zwi¹zek z miejscem pracy rodzica w Œwiera-
dowie a wybór pozostaje wy³¹cznie  po stronie rodziców, ze
wzglêdu na sprawne organizowanie ¿ycia rodzinnego. Auto-
bus uruchamiamy z myœl¹ o wygodzie mieszkañców i goœci
Œwieradowa oraz pracuj¹cych u nas mieszkañców s¹sied-
nich gmin. Trasa przez Czerniawê i pêtla przez skrzy¿owanie
dróg wojewódzkich przy kopalni w Or³owicach jest  zaplano-
wana w taki sposób, aby jak najwiêcej mieszkañców mog³o
z komunikacji skorzystaæ. Nasz wniosek o zgodê na zatrzy-
mywanie siê w s¹siedniej gminie Mirsk w Or³owicach jest
naturalnym nastêpstwem jego po³o¿enia. Obie gminy s¹ ju¿
tak zroœniête, ¿e tworzymy wspóln¹ przestrzeñ spo³eczn¹,

któr¹  powinniœmy umacniaæ, a nie komplikowaæ. St¹d m.in.
nasz dodatkowy pomys³, by w sezonie autobus podje¿d¿a³
i dowozi³ turystów równie¿  pod  Geopark w Krobicy.

W koñcu mieszkañcy gminy Mirsk zatrudnieni w Œwiera-
dowie i tak odpisy z PIT-ów zostawiaj¹ w Mirsku, a gondola
p³aci tam wy¿sze podatki ni¿ do Œwieradowa. Sytuacja na
rynku pracy uwidacznia koniecznoœæ sta³ego zacieœniania
wspó³pracy samorz¹dowej, a nie licytowania siê o ka¿d¹ z³o-
tówkê.

Nie wiemy, na ile nasze argumenty przekona³y samorz¹-
dowych partnerów, poniewa¿ nie otrzymaliœmy wi¹¿¹cej od-
powiedzi. Musia³a wystarczyæ zapowiedŸ, ¿e radni mirscy
podejm¹ ten temat na swej sesji 31 marca. Niestety, jak siê
okaza³o, podjêcie decyzji o wyra¿eniu zgody na zatrzymywa-
nie siê zosta³o przez radê przesuniête na kolejn¹ sesjê zapla-
nowan¹ na 14 kwietnia.

Odrêbnym tematem poruszonym podczas spotkania by³
deficyt pracowników na  œwieradowskim rynku pracy oraz
koniecznoœæ  szkolenia potencjalnej kadry dla hotelarzy
w mirskim technikum. R. Marciniak zwróci³ uwagê na koniecz-
noœæ kszta³cenia wiêkszej liczby m³odzie¿y i podniesienia
poziomu nauczania oraz dostosowania programów do rze-
czywistych potrzeb tej grupy przedsiêbiorców. Mia³ g³ównie
na myœli naukê profesjonalnej obs³ugi i po³o¿enie wiêkszego
nacisku na jêzyki obce. Taka uwaga wywo³a³a poruszenie
wœród radnych (równie¿ nauczycieli tej szko³y), ale tu ocenê
wystawiaj¹ hotelarze œwieradowscy, którzy chêtniej zatrud-
niaj¹ absolwentów szko³y w Biedrzychowicach. Byæ mo¿e
rodzice chêtniej widzieliby swoje dzieci w liceum i technikum
w Mirsku, gdyby tamtejszy samorz¹d uruchomi³ autobusy
do swojego zespo³u szkó³ ponadgimnazjalnych, by³oby to
du¿e wsparcie dla bud¿etu rodzinnego.

Pewne jest jedno, najwa¿niejszy jest dialog, aby unikn¹æ
nagromadzania siê nieporozumieñ i szybko rozwi¹zywaæ pro-
blemy - z korzyœci¹ dla mieszkañców obu gmin.

Wioletta Urbañczyk

Najwa¿niejszy jest dialog

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 tekst
jednolity ze zmianami) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z 3 paŸdziernika 2008
r. o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale
spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania
na œrodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 353)  w zwi¹zku
z uchwa³¹ Rady Miasta Œwieradów-Zdrój Nr VIII/42/2015 z 15 kwietnia
2015 r. w sprawie: przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta, zawiadamiam o wy-
³o¿eniu do publicznego wgl¹du projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Œwieradów-Zdrój wraz z pro-
gnoz¹ oddzia³ywania na œrodowisko, od  21 kwietnia do 16 maja br.
(od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. od 730 do 1500) w siedzibie Urzêdu
Miasta, ul. 11 Listopada 35, hol - pok. nr 1 na parterze.

Obszar objêty opracowaniem wymienionej wy¿ej zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuje obszar nie-
ruchomoœci stanowi¹cych dzia³ki: obr 3, am. 13, nr 21/239; obr 4,
am. 1,  nr 20/2, 19/2, 18/2, 17/5, 17/8, 17/7, 17/6; obr 4, am. 3, nr
1/2, 2/1, 3, 4/2; obr 4, am. 4, nr 31, 33; obr 4, am. 5, nr 26, 28, 31/
2, 34, 35; obr 4, am. 7, nr 6; obr 4, am. 10, nr 55, 61/8, 61/14, 61/9,
80, 82; obr 5, am. 5, nr 22/3;  obr 5, am. 6, nr 14 - w ich granicach
ewidencyjnych po³o¿one na terenie Miasta Œwieradów-Zdrój.

Dyskusja publiczna nad przyjêtymi w projekcie planuDyskusja publiczna nad przyjêtymi w projekcie planuDyskusja publiczna nad przyjêtymi w projekcie planuDyskusja publiczna nad przyjêtymi w projekcie planuDyskusja publiczna nad przyjêtymi w projekcie planu
miejscowego oraz prognozie oddzia³ywania na œrodowi-miejscowego oraz prognozie oddzia³ywania na œrodowi-miejscowego oraz prognozie oddzia³ywania na œrodowi-miejscowego oraz prognozie oddzia³ywania na œrodowi-miejscowego oraz prognozie oddzia³ywania na œrodowi-
sko rozwi¹zaniami odbêdzie siê 13 maja o godz. 15sko rozwi¹zaniami odbêdzie siê 13 maja o godz. 15sko rozwi¹zaniami odbêdzie siê 13 maja o godz. 15sko rozwi¹zaniami odbêdzie siê 13 maja o godz. 15sko rozwi¹zaniami odbêdzie siê 13 maja o godz. 150000000000

(pi¹tek) w Urzêdzie Miasta, pok 24a (na 2. piêtrze).(pi¹tek) w Urzêdzie Miasta, pok 24a (na 2. piêtrze).(pi¹tek) w Urzêdzie Miasta, pok 24a (na 2. piêtrze).(pi¹tek) w Urzêdzie Miasta, pok 24a (na 2. piêtrze).(pi¹tek) w Urzêdzie Miasta, pok 24a (na 2. piêtrze).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 - tekst
jednolity ze zmianami), ka¿dy, kto kwestionuje ustalenia przyjête
w projekcie planu miejscowego wy³o¿onym do publicznego wgl¹du,
mo¿e wnieœæ uwagi.

Zgodnie z art. 29 i art. 39 ust. 1 ustawy o udostêpnianiu informacji

o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œro-
dowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko, zawiadamiam
o mo¿liwoœci zapoznania siê z dokumentacj¹ ww projektu w ramach
prowadzonej strategicznej oceny oddzia³ywania na œrodowisko. Wœród
dokumentacji dostêpne s¹ w szczególnoœci: prognoza oddzia³ywania
na œrodowiskowo, opinie i uzgodnienia Pañstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Lubaniu oraz Regionalnego Dyrektora Ochro-
ny Œrodowiska we Wroc³awiu, a tak¿e stanowiska innych w³aœciwych
organów dotycz¹ce przedmiotu opracowania. Ka¿dy ma prawo sk³ada-
nia uwag i wniosków do planu i prognozy oddzia³ywania na œrodowi-
sko w ramach strategicznej oceny.

Uwagi i wnioski rozpatruje Burmistrz Miasta Œwiera-Uwagi i wnioski rozpatruje Burmistrz Miasta Œwiera-Uwagi i wnioski rozpatruje Burmistrz Miasta Œwiera-Uwagi i wnioski rozpatruje Burmistrz Miasta Œwiera-Uwagi i wnioski rozpatruje Burmistrz Miasta Œwiera-
dów-Zdrój .dów-Zdrój .dów-Zdrój .dów-Zdrój .dów-Zdrój .

Uwagi i wnioski nale¿y sk³adaæ na piœmie do Burmistrza Miasta na
adres Urzêdu Miasta: ul. 11 Listopada 35, 59-850 Œwieradów-Zdrój,
ustnie do protoko³u oraz za pomoc¹ œrodków komunikacji elektronicz-
nej bez koniecznoœci opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektro-
nicznym, o którym mowa w ustawie z 18 wrzeœnia 2001 r. o podpisie
elektronicznym, na adres e-mail: umumumumum@swieradowzdroj.plswieradowzdroj.plswieradowzdroj.plswieradowzdroj.plswieradowzdroj.pl  - z po-
daniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adre-
su, oznaczenia nieruchomoœci, której uwaga dotyczy, w nieprzekra-
czalnym terminie do 6 czerwca br.

o wy³o¿eniu do publicznego wgl¹du
projektu zmiany miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego miasta
Œwieradów-Zdrój  wraz z prognoz¹

oddzia³ywania na œrodowisko oraz z
mo¿liwoœci¹ zapoznania siê z dokumentacj¹

w ramach strategicznej oceny
oddzia³ywania na œrodowisko projektu planu.

OG£OSZENIE BURMISTRZA
MIASTA ŒWIERADÓW-ZDRÓJ

2 kwietnia Oddzia³ PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej
Górze zorganizowa³ w pa³acu Bukowiec spotkanie podsumo-
wuj¹ce etap wojewódzki XXIII edycji Ogólnopolskiego M³o-
dzie¿owego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojco-
wiznê”.

Wœród uczestników by³y uczennice naszej szko³y: Justy-
na Lonycz i Katarzyna Salawa, które z zaciekawieniem wys³u-
cha³y wyk³adu pt. „Dolina Pa³aców i Ogrodów Kotliny Jele-
niogórskiej”, który wyg³osi³ Witold Szczud³owski, i pod
opiek¹ Krzysztofa Têczy zwiedzi³y pa³ac i Regionaln¹ Pra-
cowniê Krajoznawcz¹.

Wa¿nym punktem spotkania by³o og³oszenie wyników
konkursu i wrêczenie nagród. Zwyciêzc¹ w kategorii szkó³
podstawowych zosta³a Justyna Lonycz, której praca pisem-
na awansowa³a do etapu centralnego, a opis Szlaku Izerskich
Tajemnic autorstwa Kasi Salawy zosta³ wyró¿niony.

Gratulujemy i ¿yczymy udzia³u w Centralnym Zlocie
Laureatów, który bêdzie mia³ miejsce w dniach 13-15 maja
w Kozienicach.

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

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Spo³ecznoœci Lokalnej

„Œwieradów – Czerniawa”

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

¿adnych kosztów jego przekazania, bo zrobi to za Ciebie Urz¹d Skarbowy - pomagasz, nic
przy tym nie trac¹c - a Twoje dobro procentuje! Nawet najmniejsza kwota 1% jest ogrom-
nym wsparciem lokalnych dzia³añ.

Œrodki dotychczas otrzymane przeznaczane by³y na organizacjê imprez: „Czerniawa,
jaka strawa?”, „Czerniawskie grillowanie”, organizacjê pleneru rzeŸbiarskiego przy Czar-
cim M³ynie i wielu innych. Otrzymane kwoty, które zasil¹ konto fundacji, pozwol¹ nam
w bie¿¹cym roku kontynuowaæ dzia³ania w zakresie promocji Œwieradowa-Zdroju.

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

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

wspieraj¹c dzia³alnoœæ
Fundacji na Rzecz Rozwoju Spo³ecznoœci Lokalnej

„Œwieradów – Czerniawa”

W dniach 26-31 stycznia 2016 Zespó³
Muzyki Dawnej „Tiboryus” bra³ udzia³ w
XXXVIII Ogólnopolskim Festiwalu Zespo-
³ów Muzyki Dawnej SCHOLA CANTORUM
- Kalisz 2016.

W czwartek 28 stycznia zespó³ zaprezen-
towa³ swój program konkursowy w Pañstwo-
wej Szkole Muzycznej w Kaliszu. Byliœmy
zadowoleni, zespó³ zagra³ bardzo dobrze.
W duchu mieliœmy nadzieje na dobre miej-
sce, a tymczasem wystêpowaliœmy w Banku
PKO, a tak¿e podczas koncertu jubileuszo-
wego z okazji 50-lecia dzia³alnoœci artystycz-
nej i pedagogicznej naszego przyjaciela z El-
bl¹ga - Ryszarda Skotnickiego (który wielo-
krotnie gra³ w Œwieradowie na Spotkaniach
z Muzyk¹ Dawn¹).

Niedawno temu w KaliszuNiedawno temu w KaliszuNiedawno temu w KaliszuNiedawno temu w KaliszuNiedawno temu w Kaliszu

Dominik Dembiñski (z lewej) na otwarciu wystawy starych instrumentów, których repliki
w³asnorêcznie wykona³. Obok  stoi Karolina Pawliczak - wiceprezydent Kalisza.

W pi¹tek w nocy zosta³a og³oszona lista
zespo³ów, które zosta³y zaproszone do udzia-
³u w koncercie galowym w Teatrze im. Bogu-
s³awskiego w Kaliszu (to bardzo wa¿ne, po-
niewa¿ zespo³y, które wystêpuj¹ w „galów-
ce”, przewa¿nie otrzymuj¹ jakieœ nagrody).
Nadesz³a sobota. Koncert galowy zaczyna
siê zawsze od prezentacji muzycznej, wziê³o
w nim udzia³ ponad 100 osób. Na koñcu „ga-
lówki” odbywa siê og³oszenie wyników i...

… jury powo³ane przez Zarz¹d Kaliskie-
go Stowarzyszenia Edukacji Kulturalnej Dzie-
ci i M³odzie¿y „Schola Cantorum” w porozu-
mieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej
przyznaje Z³ot¹ „Harfê Eola” Zespo³owi Mu-
zyki Dawnej „TIBORYUS” ze Œwieradowa-
Zdroju dzia³aj¹cemu pod kierownictwem Ry-

szarda Dominika Dembiñskiego. Zespó³
otrzymuje tak¿e nagrodê Kuratora Oœwiaty
i Dyrektora Centrum Kultury i Sztuki w Kali-
szu.

Byliœmy trochê zaskoczeni i szczêœliwi!
Zwyciêski Tiboryus wyst¹pi³ w sk³adzie: Sara
Kotlarek – œpiew, viola da gamba (sopran-
alt); Katarzyna Kudyba – œpiew, viola da gam-
ba (alt-tenor); Katarzyna Salawa – œpiew, fle-
ty pod³u¿ne; Jakub Stroñski – œpiew, bêben.

27 stycznia obok wystawy „Twórczoœæ
plastyczna inspirowana muzyk¹ dawn¹” od-
by³a siê (po raz czwarty) wystawa wykona-
nych przez mnie instrumentów dawnych.
Pokaza³em na niej kilkanaœcie instrumentów
m.in. cister (XVI w.), fidel da braccio (XVI w.),
Platerspiel, fidel kolanow¹, comence... Na
wystawie, jak co roku, by³o wielu uczestni-
ków festiwalu, ale tak¿e w³adze miejskie, ju-
rorzy, cz³onkowie stowarzyszenia. Moja wy-
stawa prezentowana by³a przez wszystkie dni
trwania festiwalu i jak siê dowiedzia³em od
pani dyrektor muzeum - cieszy³a siê du¿ym

zainteresowaniem.
Nasze najbli¿sze plany:
kwiecieñ - wystawa instrumentów pod-

czas VI  Targowiska Instrumentów w Forte-
cy Krêglickich w Warszawie;

maj - 6 koncertów oraz wystawa w Mu-
zeum Narodowym we Wroc³awiu, w ramach
miêdzynarodowego festiwalu „Maj z Muzyk¹
Dawn¹” (czynna przez miesi¹c);

maj - koncert zespo³u Tiboryus w Zittau,
na dorocznym XVIII festynie „Spektakulum
Citaviae”;

czerwiec-lipiec - „Tiboryus” bêdzie repre-
zentowa³ Polskê na XXXIX BYDGOSKICH
IMPRESJACH MUZYCZNYCH (to konkurs
miêdzynarodowy, gdzie przyje¿d¿aj¹ zespo-
³y z ca³ego œwiata, bardzo trudny, poniewa¿
nie ma ¿adnych kategorii).

Tekst Dominik Dembiñski
Zdjêcia Krzysztof Król

Powy¿ej - konkursowy wystêp Tiboryusa na scenie szko³y muzycznej w Kaliszu. U góry - czêœæ kolekcji
starych instrumentów (od lewej): cornamuse, fidel d³ubana, Platerspiel i renesansowy flet poprzeczny.

Gratulacje odbiera Kasia. W œrodku Sara ze Z³ot¹
Harf¹ Eola, u do³u - ju¿ przy najprawdziwszej harfie.
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21 kwietnia o godz. 1530 serdecznie
zapraszamy do Izerki
na XXIX spotkanie
z cyklu „Dobra ksi¹¿ka i kawa”.

Naszym goœciem bêdzie Magdalena
Olszewska, t³umaczka i lokalna tropiciel-
ka ciekawostek, tajemnic i historii Bad Flins-
berg.

Tematem spotkania bêd¹ HISTORIE
W KAMIENIE ZAKLÊTE.

3.

Miejska Biblioteka Publiczna Izerka oraz Szkol-
na Biblioteka przy Miejskim Zespole Szkó³ og³aszaj¹
otwarty  konkurs plastyczno-techniczny na zak³ad-
kê dla dzieci, uczniów i doros³ych, organizowany
pod has³em „Mój ulubiony bohater z ksi¹¿ki”. Tech-
nika wykonania jest dowolna. Prace przyjmujemy
do 18 kwietnia w Izerce, a wyniki zostan¹ og³oszo-
ne 23 kwietnia w Œwiatowym Dniu Ksi¹¿ki.

2016

23 kwietnia obchodzi siê (od 1995 r.) Œwiêto Ksi¹¿ki
i Praw Autorskich. Jest to szczególna data w historii
œwiatowej – rocznica urodzin lub œmierci takich pisarzy
jak Miquel de Cervantes, William Szekspira czy Vladi-
mir Nabokov.

W Katalonii (Hiszpania) przypada œwiêto narodowe,
gdy¿ obchodzi siê uroczyœcie Dzieñ Œwiêtego Jerzego
- tego dnia kobiety obdarowuje siê zgodnie z tradycj¹
czerwonymi ró¿ami, a mê¿czyŸni otrzymuj¹ od pañ
ksi¹¿ki.

„Izerka” ju¿ od kilku lat uroczyœcie obchodzi sympa-
tyczne Œwiêto Ksi¹¿ki z Ró¿¹, od 2 lat natomiast wspó³-
pracuje z nami Monika Gardecka (w³aœcicielka Ksiêgar-
ni Literackiej w Szklarskiej Porêbie), która, przypomnij-
my, reaktywowa³a Bolka i Lolka organizuj¹c konkurs
i zajêcia o starych bohaterach dobranocek, obdarowuje
nas ksi¹¿kami, prowadzi³a wyk³ad dla cz³onków Izer-
skiego Klubu Miêdzypokoleniowego, funduje nagrody
w wielu konkursach.

Œwiêtujemy od 21 do 26 kwietnia, wspólnie z Ksiê-
garni¹ Literack¹, a w programie mamy:
 kiermasz nowoœci wydawniczych (beletrysty-

ka, bestsellery, ksi¹¿ki dla dzieci, wydawnictwa al-
bumowe) – w godz. 900-1700 wystawia Ksiêgarnia Li-
teracka;
 koszyki darmowych ksi¹¿ek z ró¿¹ i okolicz-

noœciow¹ piecz¹tk¹;
 rozstrzygniêcie konkursu na zak³adkê „Mój ulu-

biony bohater z ksi¹¿ki”.
Serdecznie zapraszamy do „Izerki”, bo warto z nami

œwiêtowaæ Dni Ksi¹¿ki z Ró¿¹.

Zak³adajmy!

Co roku przybywa palm zg³oszonych do konkursu: dwa
lata temu by³o ich 43, rok temu - 51, a w tym roku wykonano
a¿ 86 palm, które oceniono, dziel¹c je na ró¿ne kategorie.
Czytelnicy wczeœniej mogli podziwiaæ palmy wielkanocne
w Izerce, które oczywiœcie wzbudza³y podziw i radowa³y na-
sze oczy w pochmurne dni.

Palmy
na topie

28 palm swoich uczniów przywioz³a
nauczycielka Beata Ho³yszewska ze Szko-
³y Podstawowej nr 2 we Lwówku Œl¹skim.
By³y wykonane w ró¿nych technikach,
jako materia³y pos³u¿y³y kolorowe bibu-
³y, wst¹¿ki, pisanki, ga³¹zki przeró¿nych
krzewów itp.

Niedziela Palmowa, zwana kwietn¹ lub
wierzbow¹, jest wstêpem do Wielkiego
Tygodnia, obchodzona na pami¹tkê
triumfalnego wjazdu Jezusa do Jerozoli-
my. Podtrzymuj¹c pielêgnowan¹ przez
wieki tradycjê, prze¿ywamy ¿e œwi¹tecz-
ne dni staj¹ siê wyj¹tkowe, do których co
roku têsknimy. Lipnica Murowana ma od
58 lat swój konkurs na najd³u¿sz¹ i naj-
piêkniejsz¹ palmê, w Niedzielê Palmow¹
wokó³ figury œw. Szymona wyrasta las
barwnych palm o wysokoœci prawie 30
metrów, s¹ one wykonane z wikliny, ozda-
biane kwiatami bibu³owymi, bukszpanem
i innymi suszkami.

W naszej kategorii na wysokoœci ry-
walizacjê o palmê pierwszeñstwa rozgry-
wa od paru lat rodzeñstwo Jacek i Agata
Szaniawscy z rodzin¹ Salawów. Jacek
i Agata wykonali w tym roku najwiêksz¹
palmê - 4,20 m, za nimi uplasowa³a siê Ka-
rolina Salawa – 3,20 m, a na trzecim miej-
scu Kasia i Zosia Salawa po 2,83 m.

Przyznano ogó³em 57 nagród,
a oprócz organizatorów swoje nagrody
przyzna³y: Wies³awa Stasik, Iwona Korze-
niowska-Wojsa, Magda Olszewska, pra-
cownice biblioteki szkolnej i miejskiej,
Danuta Erling, w³aœcicielka Ksiêgarni Li-
terackiej w Szklarskiej Porêbie, w³aœciciel
sklepu KLEKS.

Z pomoc¹ Ani Panek i wikarego Wies³awa Z³otka palmy
zosta³y przewiezione do koœcio³a, gdzie w Niedzielê Palmow¹
mog³o je podziwiaæ znacznie wiêcej mieszkañców i turystów.

My za rok równie¿ gor¹co zachêcamy do udzia³u rodzin-
nego w konkursie „Mój pomys³ na Palmê Wielkanocn¹”, uwa-
¿aj¹c, ¿e w dzisiejszych czasach, tak zabieganych i nerwo-
wych, powinniœmy szczególnie przywi¹zywaæ wagê do sta-
rych zwyczajów, które czêsto wywo³uj¹ zadumê i têsknotê.
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2.2.2.2.2.

Zestawienie wa¿niejszych wykonanych robótZestawienie wa¿niejszych wykonanych robótZestawienie wa¿niejszych wykonanych robótZestawienie wa¿niejszych wykonanych robótZestawienie wa¿niejszych wykonanych robót
remontowych w komunalnych zasobachremontowych w komunalnych zasobachremontowych w komunalnych zasobachremontowych w komunalnych zasobachremontowych w komunalnych zasobach

mieszkaniowych - styczeñ-grudzieñ 2015 rmieszkaniowych - styczeñ-grudzieñ 2015 rmieszkaniowych - styczeñ-grudzieñ 2015 rmieszkaniowych - styczeñ-grudzieñ 2015 rmieszkaniowych - styczeñ-grudzieñ 2015 r.....

Batorego 3
11 Listopada 20/4
11 Listopada 20/4
11 Listopada 29
Sanatoryjna 45/2
Myœliwska 5
Ratowników G. 3/1
Graniczna 1/16
Sanatoryjna 45
Sanatoryjna 45
Willowa 7/9
Leœna 13
Dworcowa 1
Dworcowa 1/2
Grunwaldzka 21/6
Myœliwska 5/1
Graniczna 1
Graniczna 1
Dworcowa 1
Kolejowa 3
Pi³sudskiego 1/6

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

Remont bie¿¹cy pokrycia dachowego
Wymiana instalacji elektrycznej
Remont lokalu do zasiedlenia
Wymiana korytarzowej instalacji elektrycznej
Remont lokalu do zasiedlenia + korytarz
Budowa nowego szamba (zbiornika) + przy³¹cza 3 lokali
Wymiana 2 sztuk stolarki okiennej
Wymiana pod³ogi (³azienka)
Wymiana 8 sztuk stolarki okiennej
Monta¿ wk³adu kominowego w budynku
Wymiana stolarki drzwiowej
Wymiana instalacji elektrycznej w budynku
Przebudowa komina w budynku mieszkalnym
Renowacja stolarki okiennej
Remont pieca kaflowego
Wymiana 2 sztuk stolarki okiennej
Monta¿ wk³adu kominowego w budynku
Remont komina + monta¿ wy³azu dachowego
Wymiana instalacji oœwietlenia korytarza i piwnic
Remont bie¿¹cy pokrycia dachowego budynku
Dokumentacja - projekt budowy komina stalowego dachowego
Inne prace remontowe o wartoœci do 1.000 z³ + dokonywane
wp³aty na fundusz remontowy dla wspólnot mieszkaniowych

  8.000
 3.000

  5.200
 3.500
9.000
6.950
2.230
1.750
5.215
3.130
1.085
5.900
7.200
2.000
2.250
1.680
2.650
1.200
3.500
2.400
1.500

50.990

W bud¿ecie Gminy na zadania remontowe w dziale Go-
spodarki Mieszkaniowej zosta³y zabezpieczone œrodki fi-
nansowe na ³¹czn¹ kwotê 185.000 z³ (w wykazie ujêto za-
dania o wartoœci kosztorysowej powy¿ej 1.000 z³). Pozo-
sta³e œrodki zosta³y wykorzystane w formie zaliczek na
wyodrêbnione fundusze remontowe na rzecz wspólnot
mieszkaniowych, w których Gmina Miejska Œwieradów-
Zdrój posiada udzia³y (posiada swoje lokale mieszkanio-
we). Kwota wydatków (poz. 22) pomniejszona zosta³a
o wp³aty dokonywane przez najemców, którzy nabywali naj-
mowane lokale i zobowi¹zani byli do zwrotu œrodków zgro-
madzonych przez gminê na wyodrêbnionych funduszach
remontowych (8.834,69 z³).

Ponadto nale¿y tak¿e
podkreœliæ, ¿e w 2015 roku
sfinansowano zakup mate-
ria³ów budowlanych dla 9  na-
jemców, którzy realizowali
remonty najmowanych ko-
munalnych lokali mieszkal-
nych, na ³¹czn¹ kwotê 21.800
z³. (WR)

Restauracja „Czarny Potok” zaprasza w poniedzia³ki i œrody w godz. 1200-
1400 na sta³¹ wystawê poœwiêcon¹ historii Czerniawy. Bêdzie to nawi¹zanie
do podobnej ekspozycji sprzed 7 lat, gdy zaprezentowanych zosta³o 260
starych widokówek z kolekcji Jakuba, Dawida i Jerzego B³aszczyków z Wro-
c³awia. Obecny zbiór liczy ju¿ 760 starych pocztówek, które dla polepszenia
odbioru zosta³y zeskanowane i pokazywane s¹ na ekranie monitora (podob-
nie jak stare foldery oraz mapy).

  Czerniawa na widokówkach

31 marca w Centrum Edukacji Ekologicznej
NATURA 2000 „Izerska £¹ka” odby³y siê eliminacje
powiatowe XXXIX Ogólnopolskiego Turnieju Wie-
dzy Po¿arniczej pn. M£ODZIE¯  ZAPOBIEGAM£ODZIE¯  ZAPOBIEGAM£ODZIE¯  ZAPOBIEGAM£ODZIE¯  ZAPOBIEGAM£ODZIE¯  ZAPOBIEGA
PO¯AROMPO¯AROMPO¯AROMPO¯AROMPO¯AROM. W kategorii klas gimnazjalnych I miej-
sce w zaj¹³ Damian Chomiak (z prawej), II - Izabela
Figa, a III - Aleksander Sergiejczuk, zaœ w kategorii
klas ponadgimnazjalnych wygra³ Jakub P³odzieñ.
Zwyciêzcy grup s¹ jednoczeœnie przedstawicielami
powiatu lubañskiego w eliminacjach wojewódzkich,
które odbêd¹ siê 26 kwietnia w Strzelinie.

Wszystkim uczestnikom dziêkujemy za udzia³,
a zwyciêzcom gratulujemy i ¿yczymy powodzenia
w dalszych etapach.

Szczególne podziêkowania kierujemy do Tade-
usza Baki - prezesa OSP w Œwieradowie, która zor-
ganizowa³a eliminacje, przygotowa³a nagrody, a na
zakoñczenie zaprosi³a na poczêstunek w „Czarcim
M³ynie”, zaœ stra¿akom - Mariuszowi Knetowi i Ma-
rianowi Stachurskiemu – dziêkujemy za pomoc
w sprawnym przeprowadzeniu eliminacji. (TF)

M³odzie¿ zapobiega po¿aromM³odzie¿ zapobiega po¿aromM³odzie¿ zapobiega po¿aromM³odzie¿ zapobiega po¿aromM³odzie¿ zapobiega po¿arom
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m³yna

AKTUALNOŒCI
We wtorek 8 marca o godz. 2000 by³o nam niezmiernie mi³o

powitaæ kilka pañ (ale tak¿e i panów) na wieczornym seansie
filmu „Ja wam poka¿ê”, z cyklu „Kino dla kobiet”. Tego wie-
czoru zorganizowany by³ tak¿e poczêstunek, kawa, herbata,
ciastka, by³o bardzo sympatycznie. Zapraszamy czêœciej!

1 kwietnia, w Miêdzynarodowym Dniu Ptaków, pod ha-
s³em „Polubmy cietrzewia” otworzyliœmy wystawê metalo-
wych ptaków, które pojawi³y siê u nas wraz z nadejœciem
wiosny (na zdjêciu na ok³adce zaprezentowaliœmy jedynie
niewielk¹ czêœæ tej ptasiej kolekcji). Przy okazji wyœwietlili-
œmy te¿ filmy o ptakach pt. „Ptaki szponiaste”, i „Wierny jak
¿uraw”, a tak¿e po ka¿dej standardowej prezentacji film
o cietrzewiu!

18 i 19 marca odby³y siê ciekawe zajêcia z astronomem
Micha³em ¯ejmo z Uniwersytetu Zielonogórskiego. W pi¹-
tek grupa uczniów z SP nr 2 mog³a obserwowaæ S³oñce przez
teleskop pod okiem astronoma. W pi¹tek wieczorem mo¿na
by³o pos³uchaæ ciekawego wyk³adu o planetoidach oraz ogl¹-
daæ ciemne niebo nad Turcj¹ („Izerska £¹ka” pod³¹czy³a siê
zdalnie do teleskopu w ma³ym miasteczku w Turcji) - zabawa
by³a niesamowita, kiedy na ekranie obserwowaliœmy, jak po
zakoñczonej obserwacji pracownik obserwatorium w Turcji
podszed³, aby zamkn¹æ kopu³ê teleskopu, i my to obserwo-
waliœmy na „Izerskiej £¹ce”! Natomiast w sobotê pogoda
pozwoli³a na nocne obserwacje nieba przez teleskopy. Ob-
serwowaliœmy Ksiê¿yc, Jowisza z jego ksiê¿ycami oraz Pas
Oriona. Pan Micha³ rozda³ te¿ kilkanaœcie piêknych plakatów
uczniom oraz doros³ym, którzy udzielili w³aœciwej odpowie-
dzi na trudne pytania podczas zajêæ. Wszystkie pytania do-
tyczy³y, rzecz jasna, astronomii.

W kilku kolejnych numerach „Notatnika Œwieradow-
skiego”  chcia³bym zaproponowaæ Pañstwu podró¿ kuli-
narn¹ w czasie i po ró¿nych krajach œwiata, skupiaj¹c siê
na chlebie. Bêd¹ ciekawostki, przepisy stare i nowe, bêd¹
te¿ propozycje podania i wzbogacenia naszego wspó³cze-
snego menu. Dzisiaj trochê historii.

Zgodnie z przys³owiem „Co kraj, to obyczaj” mo¿na za-
uwa¿yæ, ¿e ka¿dy kraj ma inne zwyczaje ¿ywieniowe i inne
jada chleby. Od tysiêcy lat, czyli od czasu, gdy cz³owiek za-
domowi³ siê na Ziemi, mo¿na obserwowaæ, jak rozwija³o siê
pieczenie chleba - od najbardziej prymitywnych sposobów do
bardzo wyrafinowanych i wyszukanych. Pierwsze zapiski
o chlebie pojawiaj¹ siê na kartach Biblii, gdzie jeszcze w
ogrodzie Eden Bóg mówi do cz³owieka „W pocie oblicza
twego bêdziesz jad³ chleb” (Ksiêga Rodzaju 3:19). Jest to
pierwszy zapisany fragment o chlebie.

Przez wieki wygl¹d i w³aœciwoœci chleba zmienia³y siê wraz
z doskonaleniem techniki otrzymywania m¹ki oraz przyrz¹-
dzania i wypieku ciasta. Najbardziej pierwotn¹ form¹ chleba
by³y placki z m¹ki i œruty pieczone w popiele, na rozgrzanych
kamieniach, póŸniej tak¿e na rusztach i blachach. Odrêbnym
rodzajem chleba by³y suche placki staro¿ytnych Izraelitów
(maca). Ludzie zawsze starali siê usprawniæ proces produkcji
chleba, a z biegiem czasu zaczêto piec placki pod glinianym
garnkiem (dzwonem), który przysypywano gor¹cym popio-
³em. By³ to pocz¹tek kopu³owych pieców piekarskich z bocz-
nym otworem, które przetrwa³y od czasów rzymskich a¿ do
dzisiaj.

Bochny wypiekane w taki sposób wykazywa³y (w po-
równaniu do tych pieczonych w popiele) wiele zalet: by³y
czyste, podczas wypieku nie traci³y ca³kowicie wilgoci i uzy-
skiwa³y pewien stopieñ pulchnoœci. Jednak wielu wspó³cze-
snych smakoszy uzna³oby tamte chleby za niejadalne, bo
by³y twarde i ma³o apetyczne, jednak spe³nia³y swoje pod-
stawowe zadanie, czyli zaspokaja³y g³ód.

Prawdziw¹ rewolucj¹ by³o odkrycie zakwasu. Jest wiele
ró¿nych wersji jego powstania  Jedna z legend mówi, ¿e pew-
na niewolnica zapomnia³a o papce zbo¿owej pozostawionej
na s³oñcu. Mia³a z niej upiec placki dla swojego pana. Kiedy
okaza³o siê, ¿e owa papka zaczê³a fermentowaæ, wystraszy³a
siê, ¿e zostanie ukarana za zmarnowanie ciasta. Postanowi³a
wiêc mimo to upiec placki. I okaza³o siê, ¿e by³y bardziej pulch-
ne i smaczniejsze ni¿ poprzednie. Ta legenda opisuje powsta-
nie zakwasu jako dzie³o przypadku, jednak równie dobrze
móg³ on powstaæ w wyniku eksperymentu. Tego nie wiemy.
Faktem jest, i¿ ów zakwas jest wytwarzany do dziœ w formie
niezmienionej od ponad 4000 lat.

Od wielu tysiêcy lat zasady wypieku chleba niewiele siê
zmieni³y. Zmianie uleg³a jedynie mechanizacja. W Rzymie za
czasów cesarza Augusta istnia³o ponad 500 piekarñ, a w Ate-
nach na 500 lat p.n.e. znano 50 gatunków pieczywa. W 1670 r.
parlament francuski zezwoli³ na u¿ywanie dro¿d¿y. Up³ynê³y
jeszcze dwa stulecia, zanim wymyœlono dro¿d¿e prasowane.
Pierwsza fabryka powsta³a w roku 1868 w Wiedniu.

Kiedy na prze³omie XVII i XVIII w skonstruowano
pierwsz¹ nowoczesn¹ mieszarkê do ciasta i niektórzy zaczêli
j¹ stosowaæ, ludzie bojkotowali te piekarnie boj¹c siê spo¿y-
waæ chleb z ciasta „mêczonego maszynami”. Postêpowi pie-
karze, zainstalowawszy po raz pierwszy maszyny, pracowali
tylko nocami w ukryciu przed konsumentami, a nad ranem
usuwali je i ukrywali. W Polsce maszyny zaczêto wprowa-
dzaæ dopiero po I wojnie œwiatowej, a wypiek chleba na skalê
przemys³ow¹ zapocz¹tkowano po uchwale rz¹dowej z roku
1961 o postêpie i rozwoju piekarnictwa. Dzisiejsze piekarnie
s¹ w pe³ni zautomatyzowane i wiêkszoœæ czynnoœci wykony-
wanych rêcznie obecnie wykonuj¹ maszyny.

Kilka ciekawostek o chlebie:
- Miko³aj Kopernik stworzy³ dzie³o zatytu³owane „Ob-

rachunek wypieku chleba”, z którego mo¿na siê dowie-
dzieæ, jak wyliczaæ ceny za chleb, z uwzglêdnieniem nak³a-
du pracy oraz cen surowców.

- W 2012 roku przeciêtny Polak zjad³ ok. 52 kg chleba.
Dla porównania - przeciêtny Turek spo¿ywa 150 kg pieczy-
wa rocznie, Czech zaœ 137.

czono bu³ki w kszta³cie kogucików.
- Pierwsze wzmianki o polskim chlebie siêgaj¹ czasów

króla Boles³awa Chrobrego. Legenda g³osi, ¿e „Boles³aw
Chrobry, jad¹c na spotkanie z Ottonem III, poczu³ nagle
mi³y zapach. Gospodarz domostwa, z którego siê on unosi³,
poczêstowa³ króla chlebem. Ten zaœ, na pami¹tkê wydarze-
nia, nazwa³ miejscowoœæ Piekarami”.

- W dawnej tradycji przyjê³o siê, ¿e pierwszego bochen-
ka wyjêtego z pieca nie mo¿na by³o kroiæ no¿em, tylko
³amaæ, gdy¿ w przeciwnym razie chleb móg³ siê nie udaæ
przez kolejne siedem razy. Chleb ³amano, a nie krojono,
równie¿ na powitanie goœci, natomiast w stosunku do wro-
gów by³ symbolem pojednania. Uwa¿ano tak¿e, ¿e po³o¿e-
nie chleba spodni¹ stron¹ do góry grozi k³ótniami w rodzi-
nie. Co wiêcej, nie mo¿na by³o go wyrzucaæ, a je¿eli nie
nadawa³ siê do jedzenia zarówno przez ludzi, jak i przez
zwierzêta, wówczas taki chleb nale¿a³o spaliæ.

- C. K. Norwid pisa³: „Do kraju tego, gdzie kruszynê
chleba podnosz¹ z ziemi przez uszanowanie dla darów Nie-
ba... Têskno mi, Panie...".

Piotr Bigus (Ÿród³o informacji - internet)

WWWWWarsztaty astronomicznearsztaty astronomicznearsztaty astronomicznearsztaty astronomicznearsztaty astronomiczne

Cykl pt. „Chleby œwiata”Cykl pt. „Chleby œwiata”Cykl pt. „Chleby œwiata”Cykl pt. „Chleby œwiata”Cykl pt. „Chleby œwiata”
Cz. 1 - Historia chlebaCz. 1 - Historia chlebaCz. 1 - Historia chlebaCz. 1 - Historia chlebaCz. 1 - Historia chleba

Odk¹d zacz¹³em prowadziæ warsztaty z pieczenia chleba,
grupy doros³ych i dzieci chêtnie zakasuj¹ rêkawy i ucz¹ siê
sztuki wypieku. Od kilku tygodni jest te¿ mo¿liwoœæ skorzy-
stania z warsztatów, podczas których wypiekamy rogale
dro¿d¿owe. By³y ju¿ grupy przedszkolaków z Oddzia³u Przed-
szkolnego przy SP nr 2, kl. II SP nr 1 oraz grupa ze Szko³y
Podstawowej w Mirsku.

Dzieci dowiaduj¹ siê, sk¹d pochodzi m¹ka, poznaj¹ ro-
dzaje zbó¿ oraz proces wypieku. Dla zdecydowanej wiêkszo-
œci z nich to pierwsza stycznoœæ z ciastem, wa³kiem i piecze-
niem. W niektórych domach babcie lub mamy jeszcze coœ
piek¹, ale dzieci nie anga¿uj¹ do pracy. Dlatego uwa¿am, ¿e
warszttay to bardzo cenne i przydatne doœwiadczenie dla
dzieci, które mog¹ w³asnorêcznie rozwa³kowaæ, pokroiæ i za-
win¹æ ciasto na rogale. A rogaliki wychodz¹ przepyszne.
Z marmolad¹ ró¿an¹, posypane makiem rozp³ywaj¹ siê
w ustach. Dziêki panu burmistrzowi w m³ynie jest ju¿ piec
elektryczny, w którym piek¹ siê te pysznoœci.

Przepis na rogale dro¿d¿owe:
Ciasto: pó³ kostki margaryny, 3 dag dro¿d¿y, 1/4 szklanki

ciep³ego mleka, 3 ³y¿ki cukru, szczypta soli, 2 szklanki m¹ki,

Odœwiêtny rogal

12

- Niektóre regiony
Polski s³ynê³y z wypie-
ku chleba w okreœlo-
nym kszta³cie. £ódŸ s³y-
nê³a z pieczywa w
kszta³cie listka koni-
czyny, natomiast w Ka-
zimierzu nad Wis³¹ pie-

2 jajka.
Jak pieczemy? Wyrabiamy ciasto dro¿d¿owe i pozosta-

wiamy do wyroœniêcia. Nastêpnie rozwa³kowujemy i wycina-
my trójk¹ty. Marmoladê nak³adamy na podstawê trójk¹ta, cia-
sno zwijamy i kszta³tujemy rogalik. Smarujemy rozm¹conym
jajkiem i pieczemy 20 minut w temperaturze 200 stopni C.

Palce lizaæ!
P. Bigus

Kolejne informacje z Izerskiej £¹ki na str. 13
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Repertuar

Informujemy, i¿ k¹cik kinowy na „Izerskiej £¹ce" odwiedzi³o ju¿ blisko 1.300 osób
i cieszy siê on coraz wiêkszym zainteresowaniem. Filmy mamy doskona³e, jednak

Jesteœ zainteresowany nowym filmemJesteœ zainteresowany nowym filmemJesteœ zainteresowany nowym filmemJesteœ zainteresowany nowym filmemJesteœ zainteresowany nowym filmem
na „Izerskiej £¹ce”?na „Izerskiej £¹ce”?na „Izerskiej £¹ce”?na „Izerskiej £¹ce”?na „Izerskiej £¹ce”?

nowych tytu³ów wci¹¿ w repertuarze nie
ma. Jeœli jesteœ zainteresowany kupnem
nowego filmu, hitu ekranowego, i udostêp-
nieniem go w naszej piêknej, nowocze-
snej sali kinowej dla mieszkañców Œwie-
radowa lub np. dla w³asnych goœci, za-
dzwoñ pod nr 75 617 14 42 lub napisz -

k.rzeczkowska@swieradowzdroj.pl
Jeden oficjalny pokaz to koszt od 500

do 900 z³.
Dziêkujemy za wsparcie naszej kino-

wej inicjatywy.

Dla widzów doros³ych

Poranki dla najm³odszych
sobota godz. 1000

16 kwietnia - „Dziwne przygody Kozio³-
ka Mato³ka” (ok. 45 min.).
23 kwietnia - „Bali” (45 min.).
30 kwietnia - „Heidi”, film familijny (ok.
pó³torej godziny).
7 maja - „Pinokio” (1,5 godz.).

Pi¹tek, 22 kwietnia, godz. 1630 - „Je-
niec”, dramat wojenny z 2001 r. produk-
cji niemieckiej.

Centrum Edukacji Ekologicznej NATURA 2000 „Izerska £¹ka”
zaprasza od wtorku do soboty w godz. 1000-1600 (ostatnie wejœcie o 1500).

Zajêcia w Centrum prowadzone s¹ w formie prezentacji, trwaj¹ 45 minut
i sk³adaj¹ siê z trzech elementów:
 pierwsza czêœæ dotyczy ochrony ciemnego nieba nad Górami Izerskimi
(problem zanieczyszczenia sztucznym œwiat³em),
 druga dotyczy ochrony pszczó³ (obserwacja pszczó³ w edukacyjnym ulu),
 trzecia - to piêkny film o Górach Izerskich i Pogórzu Izerskim pt.
„Przyroda Nadleœnictwa Œwieradów”.

Miêdzynarodowy Dzieñ Ziemi

G³osowaæ mo¿na do 25 kwiet-
nia: telefonicznie pod nr 75 617
14 42 lub drog¹ elektroniczn¹ -
k.rzeczkowska@swieradowzdroj.pl

22 kwietnia (pi¹tek) Miêdzynarodowy
dzieñ Ziemi, u nas przebiegaæ bêdzie pod ha-
s³em „Sprz¹tanie œwiata i sadzenie roœlin
¿yciodajnych pszczó³: kwiatów, nasion i zió³”.

Wspólnie ze Szko³¹ Podstawowa nr 2
podobnie jak w zesz³ym roku posprz¹tamy
dzia³ki gminne w dzielnicy Czerniawa, ponie-
wa¿ jest na nich bardzo brudno, niestety. Po
posprz¹taniu uczniowie pomog¹ przy pra-
cach na Izerskiej £¹ce; tworzeniu miejsc edu-
kacyjnych – kó³ kamienistych z kwiatami, sa-

dzeniu nasion kwietnej ³¹ki. Kwiaty i nasiona
posadzone zostan¹ nie tylko w celach este-
tycznych, ale przede wszystkim jako pokarm
dla pszczó³ i motyli.

Po wykonaniu tych prac uczniowie za-
proszeni zostan¹ do Czarciego M³yna na
pyszny œwie¿y chlebek i kie³baskê z grilla.
Oczywiœcie, zapraszamy tak¿e wszystkich
chêtnych mieszkañców oraz turystów do w³¹-
czenia siê w nasz¹ akcjê. Prosimy tylko za-
braæ ze sob¹ jakieœ narzêdzia ogrodnicze.

Wtorek, 3 maja, godz.  2000 - „Sma-
¿one, zielone pomidory”, (dramat, ko-
media, USA, 1991).

W maju przewidujemy tak¿e  projek-
cjê filmu „Pianista” w re¿. R. Polañskie-
go (na ¿yczenie) oraz kolejny film do
wyboru.

Aktualny repertuar i propozycje na ma-
jowy wybór mo¿na znaleŸæ w zak³adce
„K¹cik filmowy” na Izerskiej £¹ce na stro-
nie miasta

swieradowzdroj.pl

Œroda, 27 kwietnia, godz.  2000 - film
do wyboru:

„Noc na ziemi” - komediodramat
w re¿. Jima Jarmuscha (USA, 1991);

„Sanatorium pod klepsydr¹” - ge-
nialna ekranizacja prozy Brunona Schul-
za w re¿. Wojciecha Hasa (1973);

„Uwik³anie” - polski film kryminal-
ny na podst. powieœci Z. Mi³oszewskie-
go, re¿. Jacek Bromski;

„WiedŸmin” (2001, Polska);
 „Rejs” - kultowa komedia M. Pi-

wowskiego z 1970 r.;
„Ma³a wielka mi³oœæ” - polska ko-

media romantyczna z Agnieszk¹ Gro-
chowsk¹ (2008).

*

*

Buduj budkê
W zwi¹zku z Miêdzynarodowym Dniem

Ziemi og³aszamy konkurs na naj³adniejsz¹
„Budkê lêgow¹ dla ptaków” oraz naj³adniej-
szy „Hotel dla owadów”. Prace przyjmowaæ
bêdziemy w Centrum Edukacji Ekologicznej
NATURA 2000 „Izerska £¹ka” do pi¹tku 22
kwietnia od godz. 800 do godz. 1600.

Przewidujemy atrakcyjne nagrody dla ca-
³ej rodziny.

W sobotê 5 marca œwiêtowaliœmy zakoñ-
czenie kursu pszczelarskiego na „Izerskiej
£¹ce”. Wszyscy uczestnicy otrzymali cer-
tyfikaty. Kurs przebiega³ w mi³ej atmosfe-
rze, a co najwa¿niejsze - du¿o siê nauczyli-
œmy o pszczo³ach i obchodzeniu siê z nimi.

Kurs pszczelarski

Autork¹ wszystkich tekstów na stronie Izer-
skiej £¹ki jest Katarzyna Rzeczkowska.

SPROSTOWSPROSTOWSPROSTOWSPROSTOWSPROSTOWANIEANIEANIEANIEANIE

Bardzo dziêkujê wyk³adowcom za profe-
sjonalizm oraz kursantom za wytrwa³oœæ i ser-
decznoœæ. Dziêkujê tak¿e Nadleœnictwu Œwie-
radów za wsparcie finansowe naszego kursu.
Kurs by³ dla uczestników bezp³atny, za kurs
zap³aci³a Gmina Miejska Œwieradów-Zdrój.
Mamy nadziejê, ¿e dziêki tej inicjatywie nie za-
braknie w naszej okolicy pszczó³, czyli najwa¿-
niejszych zapylaczy, dziêki którym mamy owo-
ce, warzywa oraz piêkne kwiaty.

Na zakoñczeniu kursu nie zabrak³o tak¿e

piêknych s³odkoœci - tortu, który stworzyli
S³awomir Koman i Magdalena Kucharczyk.
Tort by³ piêkny, oryginalny, ale przede
wszystkim pyszny. Tort prezentowa³ ule na
³¹ce, w których by³y nawet ramki z wêz¹ -
ma³e arcydzie³o.

W poprzednim numerze podaliœmy, ¿e
w czasie ferii przez Izersk¹ £¹kê przewinê-
³o siê 156 osób, podczas gdy dotyczy³o to
jednego pi¹tku. Ogó³em w trakcie ferii £¹ka
goœci³a blisko 1000 uczestników.

Od 1 kwietnia zapraszamy grupy szkolne, przedszkolne, kolonie, zielone szko³y i wycieczki
do naszej nowo powsta³ej pracowni przyrodniczo-astronomicznej. W pracowni dzieci bêd¹
mog³y sprawdziæ jak „widz¹” owady, skorzystaæ z mikroskopów, przyjrzeæ siê ma³ym „rze-
czom” w du¿ym powiêkszeniu i wzi¹æ udzia³ w zajêciach pt. „Polubiæ owady i paj¹ki”. Zapra-
szamy tak¿e na ciekawe zajêcia astronomiczne z miniplanetarium, gdzie dzieci bêd¹ mog³y
poznaæ wszystkie 88 gwiazdozbiorów, a korzystaj¹c z SolarScopu zobaczyæ plamy na S³oñcu.
Zajêcia s¹ bezp³atne. Obs³ugujemy grupy maksymalnie do 25 osób.

Teraz nasi kursanci przymierzaj¹ siê do
kursu praktycznego w pasiekach na terenie
Œwieradowa, Mirska oraz Lubomierza. Ka¿da
z osób koñcz¹cych kurs, która wyrazi³a tak¹
chêæ, mog³a zapisaæ siê na wypo¿yczenie no-
wiutkiego ula od gminy, aby móc zacz¹æ prak-
tykowaæ pszczelarstwo na w³asnym podwór-
ku.

Nastêpny kurs planujemy rozpocz¹æ
w przysz³ym roku w listopadzie, a zaprasza-
my ju¿ dzisiaj!

Ma³e rzeczy w du¿ym powiêkszeniu
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Bezp³atnych porad w zakresie ochro-
ny interesów konsumentów mo¿na uzy-
skaæ u Powiatowego Rzecznika Konsu-
mentów - Agnieszki CichoñAgnieszki CichoñAgnieszki CichoñAgnieszki CichoñAgnieszki Cichoñ. Przy-
jêcia interesantów odbywaj¹ siê od po-
niedzia³ku do czwartku w godz. 730–1530

w Starostwie Powiatowym w Lubaniu,
pok. 38 (I p.).

Porady udzielane s¹ równie¿ telefo-
nicznie pod nr. 75 64 64 359 oraz drog¹
elektroniczn¹:
konsumenci@powiatluban.pl

3 marca br. o godzinie 1200

w Miejskiej Bibliotece Publicznej
„Izerka” odby³o siê spotkanie
z dwiema ciekawymi osobistoœcia-
mi. Byli to Henryk Sawka oraz
Pawe³ Wroñski. Pierwszy jest ry-
sownikiem i satyrykiem, którego
rysunki pojawiaj¹ siê w licznych
czasopismach, zaœ drugi to dzien-
nikarz „Gazety Wyborczej”. Ce-
lem spotkania by³o poznanie tajni-
ków pracy w redakcji.

Zaproszenie na otwarte spotka-
nie by³o skierowane do klasy 3B
Gimnazjum im. Ratowników Gór-
skich oraz zainteresowanych miesz-
kañców. Zakoñczenie by³o zaplano-
wane na godzinê 1300.

Obaj panowie przedstawili siê
i zasiedli na przygotowanych miej-
scach. Jako pierwszy opowiada³
o sobie Pawe³ Wroñski, nastêpnie
parê s³ów zamieni³ ze swoim towa-
rzyszem. Przez ca³e spotkanie Hen-
ryk Sawka niewiele mówi³, za to ry-
sowa³ bardzo du¿o. Uczniowie na
pewno mieli pytania, lecz przez wy-

tworzon¹ barierê pomiêdzy dzien-
nikarzami a gimnazjalistami zada³y
je tylko dwie osoby i nasza pani
polonistka - Agnieszka Ca³ko. OpóŸ-
nione zakoñczenie nie oby³o siê
oczywiœcie bez podziêkowañ.
W ramach tego panowie otrzymali
pami¹tkowe obrazki oraz rêcznie ro-
bione kartki.

Ca³e spotkanie przebieg³o bez
k³opotów. Wszyscy s³uchali aneg-
dot dziennikarzy. Dowiedzieliœmy
siê m.in., co to szpalta i lid. Pan
Wroñski opowiedzia³ te¿ o tym, jak
powstaj¹ tytu³y artyku³ów. Okaza³
siê równie¿ œwietnym parodyst¹,
opowiadaj¹c o wywiadzie, jaki nie-
gdyœ przeprowadzi³ ze znamienitym
pisarzem i futurologiem Stanis³a-
wem Lemem, doskonale naœladuj¹c
jego g³os, oraz o wywiadach ze S³a-
womirem Mro¿kiem.

Z pewnoœci¹ mo¿na powiedzieæ,
¿e czas spêdzony z dziennikarzami
nie by³ stracony. Mieliœmy mo¿li-
woœæ zobaczenia na ¿ywo osób
znanych tylko z mediów Panowie
prowadzili rozmowê miêdzy sob¹,
która momentami by³a dla nas nie-
zbyt zrozumia³a, jednak ze spotka-
nia wynieœliœmy sporo wiedzy na
temat pracy dziennikarza oraz wia-
domoœci z historii literatury.

Uczennica gimnazjum
Wiktoria Olejniczak

Wielu konsumentów jest prze-
konanych, ¿e mog¹ bez podania
przyczyny zwróciæ w okreœlonym
terminie towar zakupiony w trady-
cyjnym sklepie. Niestety, jest to
b³êdne przekonanie. Zgodnie
z obowi¹zuj¹cym polskim prawem
- je¿eli konsument dokona³ zaku-
pu w stacjonarnym sklepie, to
sprzedawca nie ma obowi¹zku
przyjmowania zwrotu niewadliwe-
go towaru tylko dlatego, ¿e klient
siê rozmyœli³ albo rzecz przesta³a
mu siê podobaæ. Przyjêcie zwrotu
takiego towaru zale¿y tylko i wy-
³¹cznie od dobrej woli sprzedawcy.

Niemniej jednak wielu sprze-
dawców, wychodz¹c naprzeciw
oczekiwaniom konsumentów, sto-
suje dobr¹ praktykê kupieck¹ i prze-
wiaduje mo¿liwoœæ zwrotu b¹dŸ
wymiany towaru w okreœlonym
przez siebie terminie, umieszczaj¹c
w placówkach handlowych odpo-
wiednie informacje. Je¿eli sprze-
dawca oficjalnie nie przewiduje ta-
kiej mo¿liwoœci, najlepsz¹ metod¹

Czy mo¿na zwróciæ
pe³nowartoœciowy towar
zakupiony w sklepie
tradycyjnym?

jest indywidualne umówienie siê
konsumenta ze sprzedawc¹ na ter-
min, w którym ewentualnie mo¿na
zwróciæ kupowany towar. Nale¿y
jednak pamiêtaæ, aby zosta³o to za-
znaczone przez sprzedawcê na pa-
ragonie, rachunku lub innym dowo-
dzie sprzeda¿y.

Zatem pamiêtajmy, je¿eli np. po
powrocie do domu oka¿e siê, ¿e za-
kupiony produkt nam nie pasuje lub
po prostu przesta³ nam siê podo-
baæ – wówczas sprzedawca nie ma
obowi¹zku przyjmowania zwrotu
tego towaru lub te¿ dokonywania
jego wymiany. Zwrot b¹dŸ wymia-
na zale¿y od jego dobrej woli.

Wyj¹tek stanowi sytuacja,
w której towar zosta³ kupiony poza
lokalem przedsiêbiorstwa (np. pod-
czas pokazu organizowanego
w hotelu) lub na odleg³oœæ (np.
w sklepie internetowym). Konsu-
ment ma wtedy prawo do odst¹pie-
nia od umowy w terminie 14 dni
i obowi¹zek zwrotu towaru w ci¹gu
kolejnych 14 dni.             A. Cichoñ

To nie by³ stracony czas

W nawi¹zaniu do pytañ zawar-
tych w poprzednim numerze No-
tatnika, a dotycz¹cych wprowa-
dzenia drugiego œniadania w
Miejskim Zespole Szkó³ w Œwie-
radowie-Zdroju, chcia³abym po-
informowaæ, ¿e projekt takiego
¿ywienia od d³u¿szego czasu jest
w przygotowaniu i chcia³abym go
Pañstwu teraz przedstawiæ.

W styczniu tego roku, po prze-
prowadzeniu konsultacji z rodzi-
cami, zauwa¿yliœmy, ¿e istnieje po-
trzeba wprowadzenia do¿ywiania
naszych uczniów na terenie szko-
³y. W zwi¹zku z likwidacj¹ sklepi-
ku szkolnego, który popularyzo-
wa³ zdrowe ¿ywienie, a który po
wprowadzeniu s³ynnej ustawy
„dro¿d¿ówkowej” przesta³ byæ
op³acalny dla prowadz¹cych,
uczniowie zostali pozbawieni mo¿-
liwoœci zakupu zdrowych przek¹-
sek na terenie szko³y. Z tego, co
zaobserwowaliœmy, czêœæ uczniów
zamiast drugiego œniadania przy-
nosi do szko³y chipsy, paluszki czy
napoje gazowane, których opako-
wania znajdujemy w szkolnych
koszach.

Doszliœmy do wniosku, ¿e szko-
³a nie jest przygotowana do tego,
aby samodzielnie i w takiej skali
opracowaæ, przygotowaæ i dystry-
buowaæ posi³ki si³ami pracowni-
ków zatrudnionych w MZS. Posta-
nowiliœmy wiêc opracowaæ ca³o-
œciowy program do¿ywiania ucz-
niów, oparty na nastêpuj¹cych za-
³ o ¿ e n i a c h :

1. Posi³ek powinien byæ odpo-
wiednio kaloryczny dla ka¿dej
grupy wiekowej, odpowiednio zbi-
lansowany pod wzglêdem minera-
logicznym i witaminowym.

2. Aby przeciwdzia³aæ oty³oœci,
powinien sk³adaæ siê z produktów

jak najmniej przetworzonych,
g³ównie z myœl¹ o wyeliminowa-
niu bia³ego pieczywa oraz pieczy-
wa g³êboko mro¿onego.

3. Wprowadzenie drugiego
œniadania winno wi¹zaæ siê z na-
uczeniem nawyków ¿ywieniowych,
których has³em naczelnym powin-
no byæ „jedz mniej, ale czêœciej”,
gdy¿ bu³ka bu³ce nierówna. Dla
gimnazjalisty ta przygotowana
dla szeœciolatka bêdzie zbyt ma³a
(i odwrotnie, maluch nie poradzi
sobie z porcj¹ gimnazjalisty).

4. Wprowadzone menu powin-
no byæ przygotowane przez dyplo-
mowanego dietetyka, maj¹cego
doœwiadczenie i wiedzê w zbioro-
wym ¿ywieniu dzieci.

5. Wprowadzone posi³ki po-
winny byæ zdrowe, ale to nie zna-
czy, ¿e niesmaczne. Jest to element
walki z tzw. jedzeniem œmieciowym.

6. Posi³ki powinny byæ przygo-
towywane z produktów ogólnie
dostêpnych (b¹dŸ wypiekanych
specjalnie na potrzeby programu)
oraz z produktów œwie¿ych.

7. Szko³a od lat prowadzi edu-
kacjê i wdra¿anie zdrowych nawy-
ków ¿ywieniowych. Miêdzy inny-
mi klasy m³odsze w tym roku szkol-
nym wziê³y udzia³ w ogólnopol-
skim programie ,,Œniadanie Daje
Moc” bêd¹cym elementem eduka-
cji zdrowotnej.

Postanowiliœmy poprosiæ o po-
moc dietetyka, który miêdzy inny-
mi opracowa³ jad³ospis obecnie re-
alizowany z powodzeniem w
Przedszkolu Miejskim. Przedstawi-
liœmy mu wszystkie nasze za³o¿e-
nia i wspólnie okreœliliœmy, jak po-
winny wygl¹daæ posi³ki dla
uczniów. Dietetyk opracowa³ menu
oparte o produkty sezonowe, zró¿-

nicowane w zale¿noœci od pory
roku. Jednoczeœnie przepisy nie s¹
na tyle skomplikowane, aby ich
przygotowanie by³o bardzo czaso-
ch³onne.

Przedstawiono nam propozycjê
jad³ospisu, z którego wybraliœmy
42 posi³ki, naszym zdaniem, za-
równo smaczne, atrakcyjne, jak
i odpowiednio zbilansowane oraz
w miarê proste w dystrybucji. Dziê-
ki temu przez 3 tygodnie posi³ki
nie bêd¹ siê powtarzaæ i nie stan¹
siê monotonne.

Dla przyk³adu podajê propo-
zycjê œniadañ w zale¿noœci od pory
roku:

JESIEÑ
1. Koktajl morelowy na jogur-

cie, z otrêbami/orzechami (more-
le, jogurt, kardamon).

2. Kanapki na chlebie razo-
wym z paprykarzem wegetariañ-
skim (pasta z Primaeko – produkt
gotowy z naturalnym i dobrym
sk³adem), sa³ata, pomidorki kok-
tajlowe.

3. Domowe hot-dogi warzyw-
ne – bu³ka pe³noziarnista pod³u¿-
na, sa³ata zielona, parówka (bez
MOM-u, ponad 90% miêsa), po-
midor, kie³ki, starty ser ¿ó³ty, sos –
jogurt + przecier pomidorowy
(ewentualnie dobrej jakoœci ket-
chup).

4. Bu³ka pe³noziarnista z twa-
ro¿kiem zielonym (twaróg, kie³ki,
siekany szpinak, jogurt, pieprz, sól
sodowo-potasowa), kilka orze-
chów w³oskich.

5. Kulki mocy daktylowo-orze-
chowe, mleko z przyprawami.

6. Pe³noziarniste muffinki ze
œliwk¹, mleko/kakao z miodem.

WIOSNA
1. Sa³atka owocowa z migda-

³ami (banan, gruszka, migda³y) +
kubeczek jogurtu naturalnego.

2. Bu³ka pe³noziarnista z past¹
z awokado (awokado + serek bie-
luch + bazylia + lubczyk) + rzod-
kiewki do chrupania.

3. Sa³atka warzywna: miks sa-
³at + pomidor + rzodkiewki + pa-
pryka + zio³a bez soli + olej ro-
œlinny + ma³a kanapka z chleba
pe³noziarnistego z chud¹ szynk¹.

4. Kanapka z chleba graham
z bananowym twaro¿kiem (ser
twarogowy + banan + jogurt –
zmiksowaæ +kilka plasterków ba-
nana do œrodka) + jab³ko.

5. Kanapka z chleba pe³noziar-
nistego z serem ¿ó³tym, polêdwic¹
z kurczaka, sa³at¹, ogórkiem i pa-
pryk¹) + jab³ko.

W opracowaniu jest tak¿e ja-
d³ospis dla dzieci z ró¿nymi ogra-
niczeniami ¿ywnoœciowymi (diabe-
tycy, alergicy, dzieci nietoleruj¹ce
produktów mlecznych, dzieci ma-
j¹ce fobie ¿ywnoœciowe  - wstrêt
do okreœlonych produktów). Chce-
my przez to zminimalizowaæ skalê
marnotrawienia ¿ywnoœci, której
czêœæ – poprzez nierozeznanie po-
trzeb – znalaz³aby siê w koszu.

Zadaniem dietetyka by³o tak-
¿e wyliczenie œredniego kosztu jed-

dokoñczenie na str. 15  

Posi³ek powinien byæ odpowiednio kaloryczny
dla ka¿dej grupy wiekowej, odpowiednio zbilansowany
pod wzglêdem mineralogicznym i witaminowym
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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 pi¹t-

ki 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)

dokoñczenie ze str. 16

1 kwietnia w ¿ycie we-
sz³a ustawa z 11 lutego
2016 roku o pomocy pañ-
stwa w wychowywaniu dzie-
ci. Ustawa wprowadzi³a
w ¿ycie program „Rodzina
500 plus”, w ramach które-
go rodzice otrzymaj¹ œwiad-
czenie wychowawcze w wy-
sokoœci 500 z³ co miesi¹c,
na drugie i kolejne dziecko,
niezale¿nie od dochodu.

Rodziny, których do-
chód w przeliczeniu na oso-
bê nie przekracza 800 z³ lub

nych jest na stronie internetowej BIP Oœrodka:
http://mopssd.nbip.pl/mopssd/
w zak³adce Rodzina 500PLUS.
Wioski o ustalenie prawa do œwiadczenia wychowawcze-

go przyjmowane s¹ w Miejskim Oœrodku Pomocy Spo³ecz-
nej, pokój nr 12.

Obs³uga interesantów odnoœnie przyjmowania wniosków
dotycz¹cych œwiadczenia wychowawczego odbywa siê
w poniedzia³ki w godzinach od 800 do 1600, we wtorki i œrody
w godzinach 1000 do 1500 oraz czwartki i pi¹tki w godzinach 730

do 1300. W celu usprawnienia realizacji programu do wniosku
prosimy do³¹czaæ odpisy skrócone aktów urodzenia dzieci.

Wnioski o ustalenie prawa do œwiadczenia wychowaw-
czego mo¿na równie¿ sk³adaæ w wersji elektronicznej, za po-
moc¹: bankowoœci elektronicznej, Platformy Us³ug Elektro-
nicznych Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych (PUE ZUS),
portalu Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl) oraz za poœrednic-
twem ePUAP.

AM

1200 z³ (w przypadku rodzin, w których wychowuje siê nie-
pe³nosprawne dziecko) – otrzymaj¹ œwiadczenie wychowaw-
cze równie¿ na pierwsze lub jedyne dziecko.

Dochód do œwiadczenia wychowawczego jest ustalany
tak samo jak do zasi³ku rodzinnego. Rokiem kalendarzowym,
z którego dochody stanowi¹ odstawê ubiegania siê
o œwiadczenia wychowawcze, jest rok 2014. W przypadku
zmiany sytuacji dochodowej cz³onków rodziny, dochód po-
mniejsza siê o dochód utracony oraz powiêksza siê o kwotê
dochodu uzyskanego po roku 2014.

Œwiadczenie wychowawcze otrzymaj¹ rodzice, opiekuno-
wie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka (osoby, które
wyst¹pi³y z wnioskiem do s¹du o przysposobienie dziecka).

Œwiadczenie wychowawcze przys³uguje do ukoñczenia
przez dziecko 18. roku ¿ycia. Jeœli wniosek o œwiadczenie
wychowawcze zostanie z³o¿ony w ci¹gu pierwszych 3 mie-
siêcy (do 1 lipca), rodzice dostan¹ wyrównanie œwiadczenia
wstecz od 1 kwietnia.

Wiêcej informacji o œwiadczeniu wychowawczym dostêp-

si¹tkê. Na spotkanie przysz³o niemal czterdzieœci osób! Byli
stali bywalcy Izerskiego Klubu Miêdzypokoleniowego,
w ramach którego spotkanie siê odby³o. Byli mieszkañcy Œwie-
radowa, którzy w mniejszym lub wiêkszym stopniu interesuj¹
siê Górami Izerskimi, ale na spotkanie przybyli równie¿ pra-
cownicy Karkonoskiego Parku Narodowego oraz mi³oœnicy
regionu m.in. ze Szklarskiej Porêby, Jeleniej Góry czy z Lwów-
ka Œl¹skiego.

Roksana  zabra³a nas na fascynuj¹c¹ podró¿ poprzez
ery i okresy  œwiata widziane z perspektywy naszego regio-
nu. W jej opowiadaniach miliony lat b³yskawicznie mija³y,
zmienia³ siê klimat, przesuwa³y kontynenty, morze siê pojawi-
³o, by po chwili znikn¹æ. Karkonosze wraz z Górami Izerskimi
ros³y do rozmiaru Himalajów, by po krótkiej chwili staæ siê
samotn¹ wysp¹ poœród bezkresnych wód, która wkrótce zo-
stanie zrównana z ziemi¹, by w przysz³oœci znów siê wypiê-
trzyæ.  Skala czasu, po jakiej siê poruszaliœmy, jest niezwykle
trudna do zrozumienia z perspektywy krótkiego ¿ycia cz³o-
wieka.

Na spotkaniu zosta³y omówione i pokazane poszczegól-
ne rodzaje ska³ buduj¹cych Góry Izerskie oraz minera³y, które
mo¿na tu znaleŸæ. Jedn¹ z us³yszanych ciekawostek jest fakt,
¿e ³upki buduj¹ce nasz Zajêcznik i Czerniawsk¹ Kopê nale¿¹
do najstarszych ska³, które mo¿na spotkaæ w Polsce, i licz¹
sobie ok. 500 mln lat! Dodatkow¹ atrakcjê stanowi³y izerskie
minera³y, które mo¿na by³o do woli dotykaæ i obejrzeæ ze
wszystkich stron. Szczególnie piêkne by³y szczotki kwarco-
we znalezione w okolicy Izerskich Garbów.

Na koniec spotkania Roksana spuentowa³a wspóln¹ pod-
ró¿ przez miliony lat apelem o wiêkszy szacunek do przyrody,
która nas otacza. Wskaza³a te¿ mo¿liwoœæ wykorzystywani
ciekawostek przyrodniczych, tak¿e geologicznych, w budo-
waniu atrakcyjnoœci turystycznej regionu, która mo¿e byæ
tak¿e alternatyw¹  dla bezrefleksyjnego  rozwoju oœrodków
narciarskich.          B. Kijewski

Izerskie ska³y
opowiedzia³y nam
swoj¹ historiê

Wszystkim, którzy w tak bolesnej dla nas chwili dzielili z nami smutek
i ¿al, okazali wiele serca i ¿yczliwoœci, uczestniczyli w mszy Œw.

i odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku nasz¹ najukochañsz¹
Mamê i Siostrê

Œ.P. NATALIÊ ŒCIEPKO
(z domu Szarpa³a)

nej porcji posi³ku dla jednego dziec-
ka, w przeliczeniu na grupy wieko-
we.

Placówka nie ma mo¿liwoœci ani
bazy do przygotowania ok. 400 po-
si³ków dziennie w murach szko³y.
Koszt wydzielenia i przygotowania
takiego pomieszczenia, które otrzy-
ma³oby akceptacjê sanepidu, wi¹za-
³oby siê z nak³adami, a tak¿e zatrud-
nieniem dodatkowych pracowników
tylko do przygotowania posi³ków.

Jako ¿e mieszkamy w miejscowo-
œci turystyczno-us³ugowej, w której
znajduje siê kilkadziesi¹t punktów
gastronomicznych, posiadaj¹cych
odpowiednie zaplecze i wykwalifi-
kowany personel, oczywistym wyda-
je siê powierzenie tego zdania fir-
mom, które odpowiedz¹ na nasze
zapytania ofertowe.

Planujemy wprowadzenie - w za-
le¿noœci od posiadanych œrodków –
pilota¿owego programu dla dzieci
kl. I-III od nowego roku szkolnego
(tylko w tej grupie uczniów jest 124).

Trudnoœci¹ w realizacji projektu
– poza jego skal¹ – na pewno jest
dystrybucja takiej iloœci posi³ków na
terenie szko³y, jak i opakowañ, któ-
re po nich pozostan¹.

Mamy nadziejê, ¿e uda nam siê
wprowadziæ nie tylko pilota¿, ale
zapewniæ drugie œniadanie ka¿demu
uczniowi naszej szko³y, lecz zdajemy
sobie sprawê z tego, i¿ jest to du¿e
przedsiêwziêcie organizacyjne i nie-
ma³e – finansowe, które równie¿
(w pewnym zakresie) bêdzie wyma-
ga³o pomocy ze strony rodziców.

Dyrektor MZS
Wies³awa Stasik

Konserwacja i naprawa samochodów osobowych, sprzeda¿ detaliczna czêœci i akcesoriów do
pojazdów samochodowych – to trzecia w kolejnoœci dodatkowo premiowana bran¿a w Narodowej
Loterii Paragonowej. Paragony fiskalne zarejestrowane od 1 kwietnia do 30 czerwca na stronie
loterii wezm¹ udzia³ w losowaniu nagrody specjalnej, czyli samochodu opel insignia. Losowanie
odbêdzie siê 18 lipca.

A ju¿ 18 kwietnia odbêdzie siê losowanie (nagrody - opel astra i tablety) z bran¿y „prywatna
praktyka lekarska i dentystyczna". Polacy zarejestrowali ponad 350 tys. takich paragonów. Loso-
wanie nagród bêdzie mo¿na obejrzeæ w TVP3, a nagrania z losowania i wyniki bêd¹ te¿ dostêpne na
stronie loterii.

Aby wzi¹æ udzia³ w loterii, wystarczy mieæ ukoñczone 18 lat i paragon fiskalny na minimum 10
z³ oraz zarejestrowaæ go na stronie loteriaparagonowa.gov.pl (link otwiera nowe okno w innym
serwisie).

***
Bran¿e us³ugowe premiowane w loterii wytypowano w zwi¹zku z wprowadzeniem w 2015 r.

bezwzglêdnego obowi¹zku rejestrowania sprzeda¿y na kasach fiskalnych m. in. u fryzjerów, kosme-
tyczek, lekarzy i mechaników. Wybieraj¹c bran¿e premiowane kierowaliœmy siê te¿ powszechnoœci¹
i dostêpnoœci¹ us³ug. Ponadto jak wynika z badañ realizowanych dla Ministerstwa Finansów,
Polacy nie maj¹ nawyków brania paragonu, zw³aszcza za us³ugi.

Wygraj opla insigniê za paragon od mechanika

w szczególnoœci ks. proboszczowi Franciszkowi Molskiemu -
za modlitwê, wsparcie i dobre s³owo, rodzinie, znajomym, przyjacio³om
i s¹siadom - za wyrazy wspó³czucia, intencje mszalne, z³o¿one wieñce

i kwiaty, oraz Zak³adowi Pogrzebowemu Mieczys³awa Sierguna -
za profesjonaln¹ obs³ugê -

serdeczne „Bóg zap³aæ” sk³adaj¹
córka Katarzyna i brat Marian z ¿on¹ Stanis³aw¹



Publicznoœæ, która tego dnia dopisa³a, us³ysza³a pasjonuj¹c¹ opowieœæ
o izerskich kamieniach. Eksponaty (fot. poni¿ej) mo¿na by³o nie tylko obejrzeæ, ale
i dotkn¹æ ich. Jeœli po spotkaniu choæ kilku uczestników ruszy na górskie szlaki szukaæ
podobnych kamieni, bêdzie mo¿na powiedzieæ, ¿e prelekcja by³a tak¿e inspiruj¹ca.

19 lutego we Wleniu odby³y siê
eliminacje do XLIV Ogólnopol-
skiego M³odzie¿owego Turnieju
Turystyczno-Krajoznawczego
PTTK, w których brali udzia³
przedstawiciele powiatów: lubañ-
skiego, lwóweckiego i boles³awiec-
kiego. SKKT PTTK „Œwieradow-

...14 marca w „Izerce”. Opowie-
dzia³y j¹ za poœrednictwem Roksa-
ny Knapik (fot. obok), przewod-
niczki sudeckiej i geolo¿ki pracuj¹-
cej na co dzieñ w dziale edukacji
Karkonoskiego Parku Narodowe-
go. Roksana doskonale potrafi
opowiadaæ o tak nie³atwej, œcis³ej
dziedzinie nauki, jak¹ jest geologia,
w sposób niezwykle przystêpny.
Nasza biblioteka chêtnie wspiera
wszelkie inicjatywy zwi¹zane z gó-
rami, które niejako poprzez swoj¹
nazwê jej patronuj¹, st¹d pomys³ na
spotkanie pt. „Opowieœci izerskich
ska³”. Zrodzi³ siê on doœæ sponta-
nicznie i okaza³ siê strza³em w dzie-

skie Or³y” reprezentowa³y dwa ze-
spo³y z poziomu szkó³ podstawo-
wych i cztery z gimnazjum, zajmu-
j¹c nastêpuj¹ce lokaty:

I - w kategorii szkó³ podstawo-
wych wraz z awansem do etapu
wojewódzkiego Katarzyna Salawa,
Kamila Zgliñska i Wojciech Pó³to-

rak (fot. powy¿ej z lewej);
I - w kategorii szkó³ gimnazjal-

nych wraz z awansem do etapu wo-
jewódzkiego: Patryk Olkowski,
Kacper Reimann i Aleksander Ser-
giejczuk (na zdjêciu poni¿ej);

II - w kategorii szkó³ gimnazjal-
nych: Karolina  Salawa, Ewelina
Prusiewicz i Dawid Jurczak.

Ponadto nagrody otrzymali:
Patryk Olkowski - I miejsce,

a Kacper Reimann i Katarzyna Sa-
lawa - II miejsce w indywidualnym
konkursie wiedzy. Ponadto Karoli-
na  Salawa (fot. powy¿ej) i Katarzy-
na Salawa wygra³y w indywidual-
nym konkursie odznak.

Dziêkujê uczestnikom za zaan-
ga¿owanie, a wolontariuszom (Na-
talia Czerwiñska, Bruno Skrzyñski
i Alan Smyksy) - za pomoc Organi-
zatorom (Wojciech Król, Pawe³
Idzik, Mieczys³aw Józefowicz, W³a-
dys³aw Kaczuba, Marek Haka³o,
Izabela Salawa, Gra¿yna Dering).

Fina³ etapu wojewódzkiego
XLIV Ogólnopolskiego M³odzie¿o-
wego Turnieju Turystyczno-Krajo-
znawczego PTTK odbêdzie siê 14-
15  maja w Œwieradowie (z baz¹
w MZS). Ju¿ dzisiaj trzymamy kciu-
ki za nasze zespo³y, które bêd¹ wal-
czyæ o wejœcie do etapu centralne-
go, a ten odbêdzie  siê od 2 do
5 czerwca w Rybniku (wojewódz-
two œl¹skie).

Izerskie ska³y
opowiedzia³y nam
swoj¹ historiê…

Na Olimpie

TF

dokoñczenie na str. 15  


