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NOT
ATNIK nr 5 (234) zostanie dostarczony do punktów kolporta¿u do 17 maja 2018
NOTA

Klikasz i... wiesz

W Œwieradowie wdro¿ono system dynamicznej informacji pasa¿erskiej dzia³aj¹cy w oparciu o serwis internetowy kiedyPrzyjedzie.pl - tym samym pasa¿erowie uzyskali dostêp do rzeczywistych odjazdów autobusów
z dowolnego przystanku w naszej sieci komunikacyjnej. Wiêcej mo¿na przeczytaæ o tym systemie na str. 7.

Ile¿ gor¹cej pasji w tej lodowatoœci!

LAS TO DOBRE S¥SIEDZTWO - to tytu³ tegorocznej kampanii Lasów Pañstwowych i pod tym w³aœnie
has³em zorganizowana zostanie przez Nadleœnictwo Œwieradów „Wielka Rodzinna Majówka”. 1 maja bêdzie
mo¿na siê wybraæ z leœnikami na leœne szlaki. Zazwyczaj najwiêksz¹ popularnoœci¹ cieszy siê trasa rodzinna na
œcie¿kê edukacyjn¹ „Zajêcznik”. Mog¹ w niej wzi¹æ udzia³ nawet rodziny z dzieæmi w wózkach. Jest te¿ przyjazna
dla osób z niepe³nosprawnoœciami fizycznymi. Atrakcyjnie zapowiada siê trasa „Szlakiem legend
i historii w kamieniach ukrytych”. Przewodnikiem na trasie bêdzie Teresa Fierkowicz, dobry duszek œwieradowskich leœników. Podczas d³ugiego, bo oko³o czterogodzinnego spaceru, bêdzie siê mo¿na przekonaæ, ¿e
w Górach Izerskich nie brakuje tajemnic. Rowerzystów zapraszamy na wspóln¹ przeja¿d¿kê trasami Single
Tracków. Jeszcze nie wszyscy mieszkañcy mieli okazjê zapoznaæ siê z now¹ atrakcj¹ nadleœnictwa, jak¹ s¹ œcie¿ki
biegowo-spacerowe Run Track. Sk³ada siê ona z trzech pêtli, a poruszanie siê zgodnie ze strza³kami zawsze
doprowadzi biegacza b¹dŸ spacerowicza do punktu, z którego ruszy³. Rozgrzewkê przeprowadzi nadleœniczy
Lubomir Leszczyñski. O 1400 wszyscy spotkaj¹ siê pod siedzib¹ Nadleœnictwa na pikniku edukacyjnym, który
poprowadzi Arek W³odarski, znany z Muzycznego Radia (m.in. z audycji poœwiêconych turystyce górskiej). Nie
braknie ciekawych stoisk edukacyjnych, smacznej grochówki i konkursów. Do zobaczenia!
Czy wiesz, ¿e lasach w Polsce jest ok. 4 tys. km szlaków rowerowych, 22 tys. km szlaków
pieszych i biegowych (to tyle, ile wynosi po³owa d³ugoœci równika) oraz 3.160 parkingów
leœnych?!

Foki ze Œwieradowskich Morsów w komplecie, a na pierwszym planie najm³odsza z nich - Lila
Zgliñska (za ni¹ mama Karolina). Jedyny w tym gronie mors (z ty³u) to zielonogórzanin z wizyt¹ w
Œwieradowie. O tym, jak zimnolubne panie radz¹ sobie w lodowatej wodzie, piszemy na str. 9.

URZ¥D MIASTA Ju¿ dzisiaj z³ó¿ wstêpnie
ul. 11 Listopada 35
PARTER

Burmistrz Miasta – Roland Marciniak: 75 7816-119; Sekretariat Burmistrza – Krystyna Kisiel: 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, op³aty za œmieci, windykacja nale¿noœci – Joanna
Leszczyñska, czynsze, op³ata za wodê i œcieki –
Jowita Worotnicka: 75 78-16-659 - pok. 1b;
podatki i op³aty lokalne - Anna Leœniak,wymiar
podatku od nieruchomoœci - Katarzyna Matelska - 75 78-16-452 - pok. 1c; ksiêgowoœæ bud¿etowa - Katarzyna Duda, Ewelina Ostrowska-May, ksiêgowoœæ oœwiaty – Magdalena
Buczko, Marta Rejman-Sergiejczuk: 75 78-16896 - pok. 2. Urz¹d Stanu Cywilnego, dzia³alnoœæ gospodarcza - zastêpca kierownika - Joanna Szczekulska: 75 78-16-344; meldunki
i dowody osobiste, zezwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych – Halina Stettner: 75 7816-929 - pok. 1f (obok sekretariatu).
Kadry - Ma³gorzata Milichiewicz - 75 78-17092 - pok. 3.

I PIÊTRO

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

II PIÊTRO

Referat Ochrony Œrodowiska, Gospodarki Odpadami - kierownik – Izabela Jurczak, ochrona
œrodowiska - Kamila Jednorowska-Mêcina,
odpady komunalne - Marcin Roso³ek: 75 7816-343 - pok. 21a, gospodarka mieszkaniowa W³adys³aw RzeŸnik: 75 78-16-324 - pok. 21b,
inwestycje - Anna Mazurek, Zamówienia publiczne – Monika Sautycz: 75 78-16-471 - pok.
21c, drogownictwo - Wojciech Cielecki, inwestycje i komunikacja miejska - Mariusz Pysz,
inwestycje - Monika Hajny-Daszko: 75 78-16970 - pok. 21d. Referat Organizacyjny, Gospodarki Miejskiej i Inwestycji - kierownik, sekretarz – Eugeniusz Grabas: 75 78-17-071 - pok.
22; Referat Promocji Gminy, Turystyki, Kultury i
Sportu - kierownik – Dorota Marek: 75 71-36482 - pok. 23; informatyk - Tomasz Chmielowiec: 75 71-36-483, fax 75 78-16-221, promocja gminy, kreowanie wydarzeñ kulturalnych
- Diana S³upska: 75 71-36-482 - pok. 24b.
Oœwiata – Jolanta Bobak: 75 78-17-668. Zagospodarowanie przestrzenne – Rafa³ May: 75
78-17-297 - pok. 24c.

III PIÊTRO

Biuro Rady Miasta, Referat Aadministracyjny kierownik – Diana Timoftiewicz-¯ak: 75 7817-666 - pok. nr 32.

UM ul. Pi³sudskiego 15

Tadeusz Baka – obrona cywilna, zarz¹dzanie
kryzysowe i ochrona przeciwpo¿arowa: 75 7816-841 i 75 78-16-155 - pok. 02.

OŒWIATA I KULTURA

Przedszkole Miejskie: 75 78-16-339; Miejski
Zespó³ Szkó³: 75 78-16-373, 75 78-16-668;
Œwietlica œrodowiskowa UL: 75 78-17-885;
Szko³a Podstawowa nr 2 w Czerniawie: 75 7816-379; Œwietlica œrodowiskowa MROWISKO:
75 78-45-712; Miejska Biblioteka Publiczna
IZERKA: 75 78-16-394.

IZERSKA £¥KA
Monika Chwaszcz
tel. 75 617 14 42
izerskalaka@
swieradowzdroj.pl

CZARCI M£YN

2

Kinga Miakienko
tel. 75 78 45 325
czarcimlyn@
swieradowzdroj.pl

wype³niony PIT za 2017 r.
Wstêpnie wype³nione zeznanie podatkowe (PFR) to propozycja rozliczenia PIT-37
lub PIT-38 za rok 2017, przygotowana przez
urz¹d skarbowy.
PFR mo¿esz uzupe³niæ o ulgi (np. na dzieci), odliczenia czy 1% podatku dla wybranej
organizacji po¿ytku publicznego (OPP).
Dziêki PFR roczny PIT z³o¿ysz szybko i
pewnie, bo znacznie spada ryzyko b³êdów pope³nianych przy samodzielnym sk³adaniu
deklaracji podatkowej.
Co to jest PFR?
PFR (ang. pre-filled tax return) to wstêpnie wype³nione zeznanie podatkowe, które
proponuje ci urz¹d skarbowy. Mo¿e to byæ:
 PIT-37 – jeœli uzyska³eœ przychody z zatrudnienia,
 PIT-38 – jeœli uzyska³eœ przychody z kapita³ów pieniê¿nych (np. przychody ze zbycia
akcji).
PFR jest przygotowany wy³¹cznie na podstawie informacji otrzymanych od p³atników
oraz od organów rentowych. Jeœli z niego skorzystasz, sprawdŸ poprawnoœæ danych wykazanych w udostêpnionym zeznaniu. Mo¿esz
je uzupe³niæ o:
 ulgi i odliczenia,
 dane OPP, której chcesz przekazaæ 1%
swojego podatku,
 dodatkowe przychody oraz koszty uzyskania przychodów.
Dlaczego warto skorzystaæ z PFR?
Oszczêdzasz czas i minimalizujesz ryzyko

Do kogo siê zwróciæ
w takich sprawach, jak:
 Utylizacja pad³ych zwierz¹t

z terenu miasta (sarny, lisy, ³anie,
jelenie itp.).
 Potr¹cone, ale ¿ywe zwierzêta.
 Wy³apywanie bezpañskich
psów.
 Dokarmianie kotów w okresie
zimowym do Marcina Roso³ka
tel. 75 78 16 343

b³êdów rachunkowych lub pomy³ek, które mo¿esz pope³niæ przy samodzielnym przepisywaniu danych z informacji od p³atników (np. z
PIT-11).
To urz¹d skarbowy wpisuje za ciebie przychody, koszty uzyskania przychodów i sk³adki na ubezpieczenia, wykazane w informacjach
z³o¿onych przez twojego pracodawcê. Szybciej otrzymasz te¿ zwrot nadp³aconego podatku.
Jak z³o¿yæ PFR?
Ze wstêpnie wype³nionego PIT za 2017 r.
mo¿esz skorzystaæ na Portalu Podatkowym
Ministerstwa Finansów do 30 kwietnia br. Pe³nomocnik nie mo¿e pobraæ za ciebie PFR.
Jak pobraæ, podpisaæ i wys³aæ PFR?
Skorzystaj z instrukcji „PFR. Wstêpnie wype³nione zeznanie podatkowe za rok 2017” na
Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów.
1 procent podatku dla OPP (PIT-OP)
Jeœli jesteœ emerytem lub rencist¹ i chcesz
przekazaæ 1% swojego podatku dla wybranej
organizacji po¿ytku publicznego, mo¿esz do
30 kwietnia br. z³o¿yæ oœwiadczenie PIT-OP
(dostêpne w formie elektronicznej i papierowej). Urz¹d skarbowy samodzielnie wyliczy
kwotê 1 proc. podatku i przeka¿e j¹ wskazanej
OPP. W ten sposób oszczêdzisz czas i nie
musisz wype³niaæ ca³ego zeznania podatkowego.
Pamiêtaj! Aby skorzystaæ z PFR PIT-OP,
nie musisz posiadaæ p³atnego podpisu elektronicznego.
Wiêcej informacji o us³ugach znajdziesz na
Portalu Podatkowym, www.szybkipit.pl oraz
profilu SzybkiPIT na FB.

POZBYWAMY SIÊ AZBESTU
14 lipca 2009 r. Rada Ministrów podjê³a uchwa³ê
w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn.
„Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 20092032”, który zak³ada usuniêcie i unieszkodliwienie
wyrobów zawieraj¹cych azbest, minimalizacjê negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnoœci¹ azbestu na terytorium kraju oraz likwidacjê szkodliwego oddzia³ywania azbestu na œrodowisko.
Azbest jest odpadem niebezpiecznym, gdy¿ podczas jego uszkodzenia (³amanie, kruszenie, ciêcie itp.)
uwalniane s¹ do powietrza mikrow³ókna, które podczas oddychania mog¹ wbiæ siê w tkankê p³uc i pozostaæ tam na zawsze. Akumulacja w³ókien azbestowych
powoduje wystêpowanie ran i stanów zapalnych,
mog¹cych byæ powodem zaburzeñ oddychania oraz
chorób p³uc.
Dlatego podczas demonta¿u azbestu nale¿y zachowaæ szczególn¹ ostro¿noœæ, a najlepiej zleciæ wykonanie zadania wyspecjalizowanym w tym zakresie
podmiotom gospodarczym.
Kompleksowe za³atwienie sprawy usuwania azbestu wymaga podjêcia przez mieszkañców i Gminê
szczególowych ustaleñ oraz zabezpieczenia na ten cel
niezbêdnych œrodków finansowych.
Utylizacja azbestu na terenie miasta jest realizacj¹ za³o¿onych celów okreœlonych w „Programie
usuwania azbestu i wyrobów zawieraj¹cych azbest
z terenu Gminy Miejskiej Œwieradów-Zdrój na lata
2014 – 2032”. Usuniêcie azbestu i wyrobów zawieraj¹cych azbest przyczyni siê do wyeliminowania szkodliwego wp³ywu i niebezpiecznych dla zdrowia skutków jego dzia³ania. Osi¹gaj¹c ten cel wype³nione zostanie zobowi¹zanie, jakie Polska z³o¿y³a Unii Europejskiej, deklaruj¹c oczyszczenie obszaru Polski
z azbestu 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, a wiêcej
informacji mo¿na uzyskaæ w Referacie
Ochrony Œrodowiska, Gospodarki Odpadami, pokój nr 21a, tel. 75 78 16 343.

Gra¿yna Markowska-Trypka
Urz¹d Skarbowym w Lubaniu

(K.J-M)

Masz sprawê do radnego? Zadzwoñ, napisz!
RADNI RADY MIASTA
Tadeusz Aficki - tel. 604 499 175,
tadeuszaficki@gmail.com
Micha³ Brutkowski, tel. 604 976 297,
michal.brutkowski@op.pl
Janina Czapliñska, tel. 668 212 350,
janina42@vp.pl
Teresa Fierkowicz, tel. 665 733 443,

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

(róg ul. Zdrojowej i Piastowskiej), sklep AGD (ul. Piastowska),
hurtownia papierosów (ul. Piastowska), sklep spo¿ywczy (róg. ul.
Zdrojowej i Sienkiewicza), Biura Turystyczne: LEOPOLD oraz J&G ¯Y£KIEWICZ (oba na ul. Zdrojowej), kiosk gazetowy (ul. Zdrojowa), pijalnia wody mineralnej (Dom Zdrojowy), sklep LEWIATAN (ul. Górska), stacja paliw ORLEN (ul. 11 Listopada), sklep papierniczy KLEKS
(ul. Sienkiewicza), sklep przy ul. Chopina, Sklep „Cuda Wianki” w
budynku „BIEDRONKI” (ul. 11 Listopada), Miejska Biblioteka Publiczna IZERKA (ul. M. Sk³odowskiej-Curie), autobus komunikacji
miejskiej.
OR£OWICE - sklep motoryzacyjny Wac³awa Chwaszcza.
CZERNIAWA - ul. Sanatoryjna: sklep Ireny Korty i biblioteka szkolna w SP nr 2; ul. Rolnicza: Czarci M³yn i Izerska £¹ka.

teresa.fierkowicz@amorki.pl
Aleksandra Kasprzak, tel. 602 276 154,
olak17@op.pl
Bartosz Kijewski, tel. 663 569 763,
bartosz.kijewski.24@gmail.com
Artur Kotlarek, tel. 663 664 923,
artur.kotlarek@o2.pl
Mariusz Kozio³, tel. 509 999 848,
markoz72@gmail.com
Lubomir Leszczyñski, tel. 783 909 961,
lubekleszcz@gmail.com
Krystyna Liber, tel. 796 675 790,
Magda Olszewska, tel. 609 066 152,
olszewska.magdalena@yahoo.de
Urszula Romanowicz, tel. 663 361 388,
romanowicz.u@gmail.com
Wioletta Urbañczyk, tel. 600 404 737,
w.urbanczyk@op.pl
Szczepan Wojsa, tel. 605 334 260,
szczepanwojsa@wp.pl
Antoni Zwierzyñski, tel. 601 861 593,
antonizwierzynski@wp.pl

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

Od 1 listopada 2017 r. do 31 paŸdziernika br. na mocy uchwa³y Rady Miasta Œwieradów-Zdrój nr XLIX/252/
2017 z 27 wrzeœnia ub. roku ceny wody i œcieków oraz wysokoœæ op³aty abonamentowej pozosta³y bez
zmian i wynosz¹: woda 4,37 z³/m 3, œcieki - 4,92 z³/m3, sta³a op³ata abonamentowa - 4,94 z³ za miesi¹c.
Natomiast na podstawie uchwa³y RM nr LII/270/2017 z 20 grudnia ub. roku gmina nie bêdzie pobieraæ op³at za
wykonanie przy³¹czy do urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych.
W wypadkach nag³ych awarii sieci wod-kan mo¿na dzwoniæ pod nr tel. 512 243 901.

DZIŒ WROC£AW, JUTRO TBILISI

Jêdrzej Tomczyk rozpocz¹³ nowy rok
w Operze Wroc³awskiej od odegrania roli
Kandyda w operze pod tym samym tytu³em Leonarda Bernsteina.
14 lutego razem z Galin¹ Benevich
z Izraela wyst¹pili w Koncercie Walentynkowym w lekkim repertuarze operowooperetkowym - z humorem i uczuciem.
Tu¿ przed œwiêtami wielkanocnymi
Jêdrzej mia³ kolejn¹ premierê - tym razem wyst¹pi³ w roli Tebalda w operze
„I Capuleti e i Montecchi” Vincenzo Belliniego, przygotowuj¹c siê jednoczeœnie do
roli Franza i Spalanzaniego w operze „Opowieœci Hoffmana” J.J. Offenbacha.
1 maja w Tbilisi rozpoczyna siê konkurs œpiewaczy „International Voice Competition”, do którego Jêdrzej zosta³ zakwalifikowany jako jeden z 50 uczestników.
W jury miêdzy innymi osoby z Metropolitan Opera w Nowym Jorku i dyrektor castingowy z Royal Opera House w Londynie. Konkurs potrwa do 5 maja, a relacjê
z niego zamieœcimy w numerze majowym.

Gala Walentynkowa. Stoj¹ od lewej: Marcin Na³êcz-Niesio³owski (dyrygent), Galina Banevich, Jêdrzej Tomczyk. Fot. Marek Grotowski.

W duecie z mezzosopran Katarzyn¹ Haras-Kruczek (œpiewa³a partiê
Romea!). Fot. Marek Grotowski.

SYMBOL MI£OŒCI - KRZY¯ Palmy wielkanocne po raz dziewi¹ty
na ulicach Œwieradowa-Zdroju
30 marca w WIELKI PI¥TEK
o godz. 1500 wyruszy³a z koœcio³a
œw. Józefa Oblubieñca NMP w Œwieradowie-Zdroju procesja Drogi
Krzy¿owej ulicami naszego miasta.
I choæ minê³o 2 tysi¹ce lat, choæ
mieliœmy tylko ma³y krzy¿ - BY£O
JAK WTEDY W JEROZOLIMIE...

Ok. 350 osób w g³êbokim skupieniu i modlitwie pod¹¿a³o za KRZY¯EM; nie brakowa³o tych, którzy siê
przygl¹dali, fotografowali; byli nawet tacy, którzy krzyczeli niew³aœciwe s³owa.
Wêdrowaliœmy œwieradowskimi
ulicami, a KRZY¯ przejmowa³y dzieci, matki, ojcowie, m³odzie¿, ministranci, Bractwo œw. Józefa, Apostolat Margaretka, wdowy, ludzie samotni, babcie, dziadkowie...
Modliliœmy siê w ró¿nych intencjach – miasta, uzdrowiska, szkó³, za

pracodawców, hotelarzy, za ludzi
uzale¿nionych, nieporadnych ¿yciowo, bezrobotnych, za mieszkañców
i goœci.
W codziennym przedœwi¹tecznym gwarze, daliœmy œwiadectwo
naszej wiary w Jezusa Ukrzy¿owanego.

PANIE JEZU, POMÓ¯ MI
NIEŒÆ MÓJ KRZY¯; KRZY¯ CODZIENNYCH OBOWI¥ZKÓW,
TRUDÓW, PROBLEMÓW. PRZECIE¯ JEST ICH W MOIM ¯YCIU
TAK WIELE.
PS. Dziêkujemy ks. Piotrowi
za zorganizowanie tej Drogi
Krzy¿owej po raz pierwszy ulicami miasta, Policji oraz wszystkim uczestnikom za wspóln¹ modlitwê.
ks. Franciszek

Palma wielkanocna – nale¿y do tradycyjnych symboli Niedzieli Palmowej.
Tradycja nawi¹zuje do triumfalnego wjazdu Jezusa do Jerozlimy, gdzie by³ witany
przez t³umy mieszkañców. Jezus przejecha³ przez Jerozolimê na osio³ku, a ludzie
rzucali mu pod nogi ga³¹zki palmowe
i oliwne. Na pami¹tkê tego wydarzenia
w Niedzielê Palmow¹ urz¹dzane s¹ bardzo uroczyste procesje koœcielne. Zwyczaje zwi¹zane z obchodami Wielkiej Nocy
rozpoczynaj¹ siê od Niedzieli Palmowej,
dawniej zwanej Wierzbn¹ lub Kwietn¹.
„Otó¿ Wierzbna, otó¿ Kwietna. Zawita³a
nam Niedziela. Do œwi¹tyni gromem
wszystkiem”.
Palma Wielkanocna mia³a chroniæ
ludzi, zwierzêta, dary pola przed czarami,
ogniem i wszelkim z³em tego i tamtego
œwiata. Zgodnie ze starymi wierzeniami
palmy powinny zawieraæ ga³¹zkê leszczyny, wierzby, cisu, sosny lub ja³owca i winoroœl, nie powinny natomiast zawieraæ
ga³¹zki topoli (osiki).
Palmy kurpiowskie, przypominaj¹
strzeliste i kwiatowe „kolumny niebios”,
s¹ palmy góralskie, które mo¿na zobaczyæ podczas procesji w Lipnicy Murowanej. Sztuka ich robienia przekazywana
jest z pokolenia na pokolenie. Obecnie
zachowa³ siê zwyczaj, ¿e wiesza siê j¹ na
œcianie lub wstawia siê do wazonu, by
palemka siê równo ususzy³a i trzyma siê
ja do nastêpnej Niedzieli Palmowej.
W IX edycji naszego konkursu zg³oszono 82 palmy wykonane przez przedszkolaków, uczniów i doros³ych (2 prace,
w tym pana przebywaj¹cego na kuracji).
Przypomnijmy, rok temu by³o ich 47,
w 2016 – 86, w 2015 – 51 i w 2014 – 43.
Bardzo trudnego zadania ich oceny podjê³y siê bibliotekarki z „Izerki” i nauczyciel-bibliotekarz z MZS, Monika Podolska.
Jednomyœlnie tytu³ „Super Palma
2018” przyznano Wiktorii Chajêckiej m.in.
za wysokoœæ 2,72, precyzjê, kunszt, wykorzystanie naturalnych roœlin z pól, ³¹k i
lasów, kolorystykê, po prostu by³a piêkna!
Nagrodê za wysokoœæ - 4,5 - metra
zdoby³a przesympatyczna rodzina Salawów (Izabela, Kasia, Zosia, Marysia
i Piotr), która w konkursie uczestniczy od
samego pocz¹tku, a w tym roku zadziwi³a
nas oryginalnym pomys³em.

Wszystkie prace mo¿na by³o obejrzeæ
w Niedzielê Palmow¹ w œwieradowskim
koœciele.
PS. Wykorzystano wiadomoœci z ksi¹¿ek dostêpnych w bibliotece: R. Hryñ-Kuœmierek – Zwyczaje, obrzêdy; H. Szymanderska – Polskie tradycje œwi¹teczne.
Wyniki
konkursu:
SUPER PALMA – Wiktoria Chajêcka.
Nagroda specjalna od pracowników
MBP „Izerka” - Dominika Szaw³owska
(Lwówek).
Nagroda specjalna od bibliotekarza
MZS - Marysia Kralewska.
Nagroda specjalna od w³aœciciela sklepu KLEKS - Wiktoria D¿ygóra (Lwówek).
Nagroda specjalna od w³aœcicielki
Pracowni Piernikowej „Isabell” - Magda
Kaczyñska.
Nagroda specjalna od w³aœciciela
hotelu - El¿bieta Stempin (Lwówek).
Prace zbiorowe (grupy przedszkolne):
I - „Muchomorki”; II - „Skrzaty”; III - „S³oneczka”.
Akcenty ludowe (wysokie): I – Amanda Reich, Julia Pa³asiuk; II – Oktawia Stec,
Julita Samoraj;
III – Aleksandra Charecka (wszystkie
ze Lwówka) oraz Micha³ Ró¿ycki.
Akcenty ludowe (niskie): I – Krzysztof Smaroñ, Aniela Pikiewicz; II – Nadia

Komoda (Lwówek), Aura Wasilczenko; III
– Marta Bohdanowicz, Filip Daszko.
Kunszt precyzja, bogactwo technik
(wysokie): I – Dominik Feliñski, Alan Thiel
(Lwówek); II – Nikola i Wiktoria Szczepañskie, Aleksandra Horanin (Lwówek);
III – Wiktoria Duszuk, Nadia Thiel (obie
ze Lwówka).
Kunszt precyzja, bogactwo technik
(niskie): I – Amelia Marszolik, Patryk
Kozio³; II – Lena Galek, Szymon Kukliñski (oboje ze Lwówka); III – Antonina Zimmer, Pawe³ Wawer, Paulina Kukliñska
(wszyscy ze Lwówka).
Ciekawostki i dziwade³ka: I – Julia
Bolibok, Natalia Górska (Lwówek); II –
Igor Dzierka; III – Daniel Matelski.
Palmowa awangarda: I – Kasia Matuszak i Bo¿ena Miko³ajczak; II – Nadia Misiak; III - Miko³aj i Alan Adamscy.
Wysokoœæ: rodzina Salawów.
Wyró¿nienie dla Tadeusza Sudo³a
z Wiêkszyc.
(KP)
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M³odzie¿ z ognistym zapa³em

ROK

Wydatki na
inwestycje
(z³)

W tym na
projekty
unijne (z³)

Polska jest cz³onkiem UE od 2004 roku.
Wówczas pojawi³y siê pierwsze fundusze
wsparcia, m.in. dla samorz¹dów, w dwóch programach na lata 2007-2013 i 2014-2020. Aby
siêgn¹æ po wsparcie finansowe UE, trzeba

Trzydzieœci dwie osoby liczy M³odzie¿owa Dru¿yna Po¿arnicza dzia³aj¹ca od 28 lutego przy
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Œwieradowie-Zdroju. Celem pracy z dzieæmi i m³odzie¿¹ jest przygotowanie do pracy spo³ecznej na rzecz ochrony
przeciwpo¿arowej i s³u¿by w szeregach OSP,
a tak¿e krzewienie kultury fizycznej i zdrowego
stylu ¿ycia.
Zbiórki trzech grup odbywaj¹ siê raz w tygodniu,
a m³odzi KANDYDACI ucz¹ siê rozró¿niaæ rodzaje po¿arów, odczytywaæ piktogramy, poznaj¹
sprzêt stra¿acki, æwicz¹ musztrê i doskonale siê
bawi¹ zarówno pod okiem opiekuna, jak i stra¿aków. (TF)

Podium dla trojga
26 marca w „Izerskiej £¹ce” przeprowadzono eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy Po¿arniczej pn. M£ODZIE¯
ZAPOBIEGA PO¯AROM, w którym wystartowali równie¿ œwieradowscy uczniowie, którzy w swych kategoriach wygrali eliminacje
szkolne: Jacek Szaniawski, Kamil Pud³o, Antonia Lita i w zastêpstwie jednego z nieobecnych uczestników Karolina Salawa.
Jury w sk³adzie: Dorota Marek, Adam Wiliñski, Grzegorz Wypych i Waldemar Kleszcz
– ustali³o zwyciêzców (wszyscy pochodz¹
z Lubania): wœród uczniów szkó³ podstawowych – Anna Kuncza³ (II – J. Szaniawski),
wœród gimnazjalistów - Maciej Telingo (III –
K. Pud³o), szko³y ponadgimnazjalne – Karol
Ho³od (II – A. Lita, IV – K. Salawa).
Zwyciêzcy pojad¹ na fina³ wojewódzki,

U góry grupa ponadgimnazjalna: druga z lewej K. Salawa, druga z prawej A. Lita
(pierwsza z lewej D. Marek). Poni¿ej - fotografia „rodzinna”, u do³u obrady jury (od
lewej) - A. Wiliñski, G. Wypych, D. Marek i T. Baka - g³ówny organizator turnieju.

mieæ zabezpieczone w³asne pieni¹dze na udzia³ w³asny w projekcie.
Aby skutecznie
pozyskiwaæ fundusze unijne, nale¿y spe³niæ kilka
warunków: przede wszystkim dobrze napisaæ projekt, posiadaæ
mo¿liwoœæ pozyskania œrodków
z banków na
wk³ad w³asny i co
wa¿ne - mieæ zdolnoœæ sp³aty zaci¹gniêtych kredytów. Oczywiœcie, naszym du¿ym atutem jest wysoko wykwalifikowany zespó³, który potrafi realizowaæ projekty. Jeœli
gmina nie spe³ni ³¹cznie wszystkich warunków, ma ma³e szanse na pozyskanie du¿ego

Otrzymane
dotacje
unijne (z³)

D³ug
na koniec
roku (z³)

Ci¹g dalszy na s¹siedniej stronie 

Zapraszamy Panie w wieku 50-69 lat na bezp³atn¹ mammografiê
(przeœwietlenie piersi) w technice cyfrowej. Nie jest wymagane
skierowanie lekarskie.
Mog¹ w nim uczestniczyæ ubezpieczone panie, które nie by³y
leczone z powodu raka piersi i jednoczeœnie:
· w ci¹gu ostatnich 2 lat nie mia³y wykonanej mammografii
w ramach Programu
- lub otrzyma³y wynik ze wskazaniem do wykonania badania po
12 miesi¹cach (dotyczy kobiet, u których w rodzinie wykryto raka
piersi u matki, siostry, córki lub w badaniu genetycznym stwierdzono mutacje w genach BRCA 1 i BRCA 2).
Badania odbêd¹ siê 10 maja na górnym tarasie zdrojowym.
Uprzejmie prosimy o wczeœniejsz¹ rejestracjê pod nr. tel. 58 666
24 44 lub na http://www.mammo.pl/formularz. Call Center czynne jest od poniedzia³ku do soboty.
Istotnym elementem badania jest ocena porównawcza wyników
z poprzednich badañ, dlatego prosimy o przyniesienie na badanie zdjêæ/p³yt z poprzednich mammografii.

SZANOWNI PAÑSTWO,
DRUHNY I DRUHOWIE!
ROZPOCZÊ£A SIÊ
KAMPANIA 1%, KTÓRA
POTRWA DO 30 KWIETNIA.
PAMIÊTAJ O NASZEJ JEDNOSTCE ZACHÊÆ PRZYJACIÓ£ I NAJBLI¯SZYCH!
WYPE£NIAJ¥C PIT WPISZ NR KRS

a naszym m³odym znawcom zagadnieñ po¿arniczych gratulujemy!
(aka)
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0000116212
ORAZ CEL SZCZEGÓ£ÓWY,
NAZWÊ I ADRES:
OSP Œwieradów-Zdrój
ul. Pi³sudskiego 15
59-850 Œwieradów-Zdrój
„Zakup sprzêtu i wyposa¿enia”

D£UGI I INWESTYCJE GMINY
unijnego wsparcia finansowego.
Na portalach spo³ecznoœciowych wiele osób podejmuje próbê
oceny zad³u¿enia naszej gminy, koncentruj¹c siê wy³¹cznie na kwocie
zad³u¿enia. Namawiam do przeproInwestycje 2006 rr.. 11,14 mln z³
* modernizacja ujêcia wody £u¿yca i
wodoci¹gowanie Czerniawy (3,47 mln
z³); * budowa oczyszczalni œcieków przy
ul. Wiejskiej (3,53 mln z³)
* modernizacje i odbudowy dróg gminnych (2,47 mln z³) – ul. Pi³sudskiego,
Polna, Mokra, Ratowników Górskich, Lipowa, Krucza; * Izerskie Centrum Wspierania Przedsiêbiorczosci (1,42 mln z³);
* drogi dojazdowe do ujêæ wody (0,16
mln z³); * zakup oprogramowania do
oœwiaty, sprzêtu komputerowego (0,11
mln z³); * dokumentacje projektowe do
nowych inwestycji (20 tys. z³).
Inwestycje 2007 rr..

8,63 mln z³

* projekt „Poprawa infrastruktury drogowej (2,11 mln z³): ul. Wiœniowa, Brzozowa, Podgórna, Kolejowa”; * projekt
„Poprawa zagospodarowania centrum
uzdrowiska - przebudowa ul. Zdrojowej”
(0,24 mln z³); * odbudowy dróg gminnych, zakup wiat przystanowych (1,75
mln z³); * budowa oczyszczalni œcieków
przy ul. Wiejskiej (2,17 mln z³); * modernizacja ujêcia wody £u¿yca
i wodoci¹gowanie Czerniawy (1,33 mln
z³); * dotacja dla OSP na zakup samochodu ratowniczo-po¿arniczego (0,23
mln z³); * budowa systemu poboru
wody na cmentarzu przy ul. Cichej (16
tys. z³); * budowa monitoringu SP nr 1
(66 tys.z³); * dokumentacje projektowe
do nowych inwestycji (0,72 mln z³).
Inwestycje 2008 rr..

4,83 mln z³

* odbudowa dróg gminnych (2,35
mln z³)ul. Cmentarna, ul. Polna, Graniczna, Modrzewiowa, Izerska, Nad Basenem, ³¹cznik - osiedle przy ul. Korczaka z ul. Wyszyñskiego, ul. Zakopiañska, most w ci¹gu ul. Kruczej; * budowa sieci kanalizacji sanitarnej
(0,41 mln z³) w ulicach: Polna, Grunwaldzka, Stokowa, Budowlanych,
przy budynku Miejskigo Zespo³u Szkó³;
* budowa boiska ORLIK 2012
(1,51 mln z³); * zakup samochodu po¿arniczego (II rata - 0,26 mln z³); * budowa punktów œwietlnych, ogrodzenia
boiska przy SP nr 2, monitoring miasta, SP nr 2, dokumentacje projektowe
dla nowych inwestycji (0,3 mln z³)
Inwestycje 2009 rr..

4,76 mln z³

* realizacja projektu „Poprawa infrastruktury drogowej"(1.35 mln.z³); * odbudowa dróg gminnych (1.96 mln
z³): ul. Nad Basenem, droga do dzia³ki
nr 33, Zakopiañska, Strumykowa, Stra¿acka, ¯eromskiego); * budowa sieci
kanalizacji sanitarnej w ul. Strumykowej (0,39 mln z³); * odbudowa kolektora w ul. Grunwaldzkiej, budowa osadnika œcieków przy ul. Kopernika 3 (27 tys.
z³); * budowa placu zabaw na os. Czerniawa (I etap - 0,24 mln z³); * odbudowa urz¹dzeñ wodnych na potokach (0,31
mln z³); * budowa sieci wodoci¹gowej
w ul. Strumykowej (0,15 mln z³); * budowa wyjœcia awaryjnego w SP Nr 2,
zakup bramy wjazdowej do MZS
(80 tys.z³); * pozosta³e (0,25 mln z³):
dokumentacje projektowe dla nowych
inwestycji, budowa punktów œwietlnych,
zakup iluminacji œwi¹tecznych, zakup
pi³kochwytów.

wadzenia g³êbszej analizy naszej aktywnoœci inwestycyjnej. W ostatnich 12 latach wykonaliœmy inwestycje za prawie 140 mln z³, w tym
samym czasie zaci¹gnêliœmy kredyty i emitowaliœmy obligacje gminne
w ³¹cznej wysokoœci 72 mln z³.
W tym samym czasie sp³aciliœmy nasze zobowi¹zania w wysokoœci 47
mln z³, maj¹c do sp³acenia jeszcze 26
mln z³. Ta kwota zobowi¹zañ wynika
z zabezpieczenia wk³adu w³asnego
do realizowanych projektów.
Przy finansowaniu inwestycji
przez gminny bud¿et stosujemy kilka zabezpieczeñ, które gwarantuj¹
bezpieczeñstwo finansowe. Przede
Inwestycje 2010 rr.. 10,24 mln z³
* budowa placów zabaw na osiedlu
Czerniawa (0,53 mln z³); * budowa skate-parku z modernizacj¹ stadionu (0,66
mln z³); * rewitalizacja m³yna (0,43 mln
z³); * odbudowa dróg gminnych (0,84
mln z³): ul. Parkowa, ul. Korczaka, ul.
Górzysta, most w ul. Wczasowej; * przebudowa drogi powiatowej PobiednaCzerniawa (0,22 mln z³); * budowa sieci wodoci¹gowej w ul. Wczasowej i w ul.
Sienkiewicza (0,31 mln z³); * odbudowa kolektora deszczowego od ul. Zdrojowej do ul. Wyszyñskiego (0,54 mln
z³); * dokumentacja budowy budynków
komunalnych (65 tys. z³); * dokumentacja odbudowy budynków mieszkalnych (37 tys. z³); * zakup samochodu
dla stra¿y miejskiej (48 tys.z³); * zakup
trybun na boisko szkolne, kserokopiarki do MZS (32 tys. z³); * remont placu
zabaw przy Przedszkolu Miejskim, remont zadaszenia nad wejœciem do przedszkola (21 tys. z³); * budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Wczasowa,
Sienkiewicza, Krótka (0,42 mln z³);
* odbudowa ujêcia wody Wrzos, zakup
urz¹dzeñ do poprawy jakoœci wody (0,35
mln. z³); * dokumentacje projektowe nowych inwestycji, Lokalny Program Rewitalizacji, budowa punktów œwietlnych,
zakup urz¹dzeñ do oczyszczalni œcieków
(0,32 mln z³)
Inwestycje 2011 rr.. 11,54 mln z³
* realizacja projektu „Poprawa infrastruktury drogowej” (2,18 mln z³); * rewitalizacja parków uzdrowiskowych
(3,05 mln z³); * rewitalizacja m³yna
(0.88 mln z³); * budowa czesko-polskich singltraków (0,75 mln z³); * budowa pola do minigolfa (0,38 mln z³);
* odbudowa dróg gminnych (3,08 mln
z³): ul. Br. Czecha, Asnyka, ul. Pi³sudskiego, ul. Stokowa, ul. M³odych Techników, ul. Cicha, ul. M.Sk³odowskiejCurie; * odbudowa mostu w ul. Wczasowej (0,23 mln z³); * budowa chodnika w drodze wojewódzkiej nr 358 (66
tys. z³); * dotacja dla OSP na zakup pojazdu (0,34 mln z³); * budowa sieci kan.
sanitarnej w ul. Wczasowej, Sienkiewicza, Krótkiej, Asnyka, Br. Czecha,Parkowej przebudowa wiaty na terenie
oczyszczalni (0,24 mln z³); * budowa
sieci wodoci¹gowej w ulicach: Wczasowa, Sienkiewicza, Zdrojowa, Br. Czecha,
Asnyka (0,22 mln z³); * zakup rejestratora do MAS, klimatyzacja serwerowni
w MZS, rozbudowa monitoringu w SP
Nr 2, zakup pi³kochwytu do SP nr 2 (40
tys. z³); * dokumentacja przy³¹cza wodnego budynku komunalnego, modernizacja stadionu, modernizacja kaplic
cmentarnych, dokumentacja przebudowy strychu w budynku ul. Sienkiewicza
16, zakup sprzêtu komputerowego, pamiêci NAS (80 tys. z³).

wszystkim wydatki bie¿¹ce bud¿etu
musz¹ byæ pokrywane dochodami
bie¿¹cymi. Zabezpieczanie wk³adu
w³asnego w du¿ej czêœci pochodzi
ze sprzeda¿y gminnych nieruchomoInwestycje 2012 rr..

6,47 mln z³

* realizacja projektu „Poprawa infrastruktury drogowej" (1,23 mln z³);
* odbudowa zniszczonych budynków
mieszkalnych (1,21 mln z³); * rewitalizacja m³yna (0,87 mln z³); * odbudowa
dróg gminnych (1,87 mln z³): ul. D¹browskiego, ul. Górzysta, ul. Leœna, ul.
Zródlana, dokumentacja projektowa ul.
Lipowej i Koœciuszki; * budowa sieci
wodoci¹gowych w ulicach: Ratowników
Górskich, Zdrojowej, Zródlanej, Wczasowej, Zakopiañskiej (0,44 mln z³);
* budowa sieci kan. sanitarnej w ulicach: Ratowników Górskich, Zdrojowej,
Zródlanej (0,52 mln z³); * budowa chodnika w drodze wojewódzkiej nr 358 (0,02
mln z³); * przebudowa strychów na lokale mieszkalne (0,15 mln z³); * wykup
sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Lipowej i Wczasowej (37 tys. z³); * nabycie
nieruchomoœci gruntowych, zakup serwera, systemu ostrzegania ludnoœci,
sprzêtu na oczyszczalniê œcieków, wyposa¿enia OSP (61 tys. z³); * dokumentacja projektowe nowych inwestycji (55
tys. z³).
Inwestycje 2013 rr.. 7,29 mln z³
* oczyszczalni œcieków dla os. Czerniawa (2,5 mln z³); * realizacja projektu „Poprawa infrastruktury drogowej”
(0,3 mln z³); * odbudowa dróg gminnych (3,27 mln z³); * zakup ujêæ wody
i sieci wodoci¹gowych (0,3 mln z³);
* budowa czesko-polskich œcie¿ek rowerowych (0,28 mln z³); * budowa stacji hydropomp (0,18 mln z³); * zakup
pojazdu do obs³ugi wodoci¹dów, programu komputerowego do ewidencji
sprzeda¿y wody (80 tys.z³); * rewitalizacja m³yna (71 tys. z³); * remont dachu w
bydynku ul. G³ówna 11, przebudowa
strychów na lokale mieszkalne (92 tys.
z³); * remont kaplicy cmentarnej. ogrodzenia (24 tys. z³); * wymiana bram gara¿owych w remizie OSP, zakup namiotu dla OSP, zakup sprzêtu i wyposa¿enia, dotacja na zakup pojazdu ( 49 tys.
z³); * zakup kserokopiarek do szkó³
(14 tys. z³); * dokumentacje projektowe
nowych inwestycji (0,14 mln z³).
Inwestycje 2014 rr.. 14,75 mln z³
* przebudowa ul. Zdrojowej (5,3 mln
z³); * budowa oczyszczalni œcieków dla
os. Czerniawa (3,1 mln z³); * budowa
Centrum Edukacji Ekologicznej Izerska
£¹ka (2,4 mln z³); * budowa nowej siedziby Biblioteki Miejskiej (0,84 mln z³);
* modernizacja placów zabaw
(0,57 mln z³); * odbudowa dróg gminnych (1,1 mln z³); * rata za zakupione
ujêcia wody i sieci wodoci¹gowe (0,5
mln z³); * zakup gruntu pod wyci¹giem
narciarskim Œwieradowiec (0.47 mln z³);
* zakup pojazdu do obs³ugi PSZOK
(0,12 mln z³); * budowa wodoci¹gu do
budynku przy ul. D³ugiej (50 tys. z³);
* budowa czesko-polskich œcie¿ek rowerowych (51 tys. z³); * rewitalizacja
m³yna (27 tys. z³); * adaptacja strychów
na lokale mieszkalne, budowa wejœcia
do lokalu przy ul. Zdrojowej (52 tys. z³);
* zakup sprzêtu dla OSP, wymiana bram
gara¿owych (25 tys. z³); * zakup tablic
interaktywnych, wyposa¿enia placu zabaw (29 tys. z³); * zakup stacji informacji meteo, modernizacja PSZOK, zakup
systemu monitoruj¹cego LAS (60 tys.
z³); * budowa punktów œwietlnych, zakup iluminacji œwi¹tecznych (57 tys. z³).

œci. Kredyty na wk³ad w³asny gmina zaci¹ga na okres maksymalnie 10
lat, dziêki czemu szybko i w du¿ych
kwotach sp³acamy zad³u¿enie,
oszczêdzaj¹c miliony z³otych na odsetkach. Ograniczanie wydatków
bie¿¹cych i kumulowanie pieniêdzy
w bud¿ecie zapewnia zwiêkszone
dochody i du¿¹ p³ynnoœæ finansow¹.
Przejêcie do Urzêdu Miasta gospodarki wodno-kanalizacyjnej
(mo¿liwoœæ odliczania podatku VAT
od inwestycji), mieszkaniówki, utworzenie centrum us³ug wspólnych dla
szkó³, zarz¹dzanie drog¹ wojewódzk¹
i wiele innych dzia³añ – wszystko to
zwiêkszy³o bud¿et miasta o kilka milionów z³otych, co z kolei znacz¹co
poprawi³o p³ynnoœæ finansow¹, która jest kluczowa przy prowadzeniu
tak du¿ego frontu inwestycyjnego.
Gdyby nie te dzia³ania przy zarz¹Inwestycje 2015 rr.. 6,75 mln z³
* budowa oczyszczalni œcieków dla
os. Czerniawa (0,36 mln z³; * przebudowa ujêcia wody Bronka Czecha oraz
budowa sieci kanalizacyjnej i wodoci¹gowej w Œwieradowie-Zdroju (1,2 mln
z³); * rata za zakupione ujêcia wody i
sieci wodoci¹gowej (0,5 mln z³); * odbudowa dróg gminnych (3,79 mln z³):
ul. Izerska, Dojazdowa, Prusa, Rolnicza,
Zacisze, ¯wirki i Wigury, Stra¿acka, Myœliwska); * wykonanie dokumentacji
projektowych, studium wykonalnoœci do
nowych inwestycji, Lokalny Plan Rozwoju (0,3 mln z³); * zakup samochodu
terenowego do bie¿¹cego utrzymania
dróg, zakup sprzêtu do utrzymania dróg,
wymiana wiat przystankowych (0,18 mln
z³); * rozbudowa sieci wodoci¹gowej w
ul. Sienkiewicza, przy³¹cza do sieci wodoci¹gowej (63 tys. z³); * budowa parkingu przy Urzêdzie Miasta, zakup sprzêtu komputerowego i audiowizualnego
do Izerskiej £¹ki (85 tys. z³); * wymiana
drzwi wejœciowych w MZS, zakup kserokopiarki, tablicy multimedialnej do
szkó³, budowa systemu domofonowego w Przedszkolu Miejskim 32 tys. z³);
* budowa przy³¹czy do sieci kanalizacyjnej (99 tys. z³); * zakup infrastruktury kanalizacyjnej (39 tys. z³ - I rata).
Inwestycje 2016 rr.. 4,40 mln z³
* rata za zakupione ujêcia wody i sieci
wodoci¹gowej (0,7 mln z³); * zakup autobusu dla komunikacji miejskiej
(0,27 mln z³); * odbudowa dróg gminnych, zakup wiat przystankowych (1,07
mln z³): ul. dojazd do Izerskiej Chaty,
Jaskó³cza, Myœliwska, Rolnicza, Krucza,
Sowia, droga dz. nr 17, am.4, obr. I;
* budowa czesko-polskich œcie¿ek rowerowych (0,21 mln z³); * budowa sieci
wodoci¹gowej w ul. Zakopiañskiej, Polnej, Starowiejskiej (0,1 mln z³); * rozbudowa oczyszczalni œcieków przy ul.
Wiejskiej (0,13 mln z³); * nabycie gruntów na cele w³asne Gminy (44 tys. z³);
* zakup stoisk jarmarcznych (70 tys. z³);
* doposa¿enie placu zabaw przy Przedszkolu Miejski, zakup wyposa¿enia kuchni, urz¹dzenia parowego do usuwania
zanieczyszczeñ pod³óg w MZS (17 tys.
z³); * monitoring ornitologiczny i chiropterologiczny (19 tys. z³); * projekt
separatora i instalacji CO2, program
ograniczenia niskiej emisji (67 tys. z³);
* budowa przy³¹czy do urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych (0,17 mln z³);
* rata za zakup infrastruktury kanalizacyjnej (1,05 mln z³); * odbudowa placu
zabaw przy ul. Bocznej (39 tys. z³);
* wykonanie dokumentacji projektowych, studium wykonalnoœci do nowych
inwestcji (0,45 mln z³).

dzaniu bud¿etem gminy, nasze mo¿liwoœci finansowe pozyskiwania funduszy unijnych by³yby prawie trzykrotnie mniejsze; ³atwo sobie wyobraziæ, jak wiele gminnych inwestycji pozosta³oby w sferze marzeñ.
Roland Marciniak
Inwestycje 2017 rr.. 7,30 mln z³
* zakup trzech autobusów niskoemisyjnych (1,64 mln z³); * ostatnia rata za
zakupione ujêcia wody i sieci wodoci¹gowe (0,2 mln z³); * odbudowa dróg
gminnych (0,96 mln z³): most w ul.
Bocznej, ul. Nad Potokiem, Piastowska,
okolice ul. Starowiejskiej, Chrobrego,
Izerska; * adaptacja budynku dworca kolejowego (0,14 mln z³); * budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego
(1,75 mln z³); * rozbudowa MZS i SP
nr 2 (0,23 mln z³); * realizacja projektu
„Podniesienie kompetencji kluczowych
oraz w³aœciwych postaw w MZS” (0,14
mln z³); * nabycie gruntów na cele w³asne Gminy (68 tys. z³); * budowa przy³¹czy do urz¹dzeñ wodnych i kanalizacyjnych (0,13 mln z³); * rata za zakup
infrastruktury kanalizacyjnej (0,35 mln
z³); * rozbudowa oczyszczalni œcieków
przy ul. Wiejskiej (0,12 mln z³); * rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.
Parkowej (46 tys. z³);** zakup samochodu terenowego do obs³ugi dróg
(0,14 mln z³); * zakup szeœciu rowerów
elektrycznych (25 tys. z³); * wykup sieci
kanalizacji sanitarnej w ul. Wczasowej i
Pi³sudskiego (26 tys. z³); * realizacja
projektu „Wzmocnienie mechanizmów
ochrony bioró¿norodnoœci regionu”
przy Izerskiej ³¹ce (0,97 mln z³); * wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, studium wykonalnoœci, raportów oddzia³ywania na œrodowisko do
nowych inwestycji (0,36 mln z³).
Inwestycje 2018 rr..

42 mln z³

* adaptacja budynku dworca kolejowego(5,1 mln z³); * rozbudowa MZS i
SP nr 2 o pracownie dydaktyczne (6,1
mln z³); * budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego (7,41 mln z³); * rozbudowa oczyszczalni œcieków przy
ul. Wiejskiej (10,0 mln z³); * rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci
wodoci¹gowej w Œwieradowie-Zdroju
(5,48 mln z³); * rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Czerniawa
(2,5 mln z³); * ochrona zasobów przyrodniczych poprzez doposa¿enie Izerskiej
£¹ki (1,0 mln z³); * budowa wie¿y widokowej Wspólne widoki Bily Potok - Œwieradów-Zdrój (1,5 mln z³); * rata za zakup infrastruktury kanalizacyjnej (0,35
mln z³); * budowa przy³¹czy do urz¹dzeñ wodnych i kanalizacyjnych (0,1 mln
z³); * budowa rekreacyjnej œcie¿ki rowerowej (0,2 mln z³); * rozwój systemów
informatycznych (0,86 mln z³); * adaptacja pomieszczeñ po Bibliotece Miejskiej (0,67 mln z³); * modernizacja infrastruktury narciarskiej (50 tys. z³);
* dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji dróg gminnych (26
tys.z³); * modernizacja PSZOK (60 tys.
z³); * opracowanie technologii likwidacji glinu z wodoci¹gów miejskich (20
tys. z³); * budowa punktów œwietlnych,
zakup iluminacji œwi¹tecznych (59 tys.
z³); * modernizacja serwerowni w SP Nr
1, zakup serwera do SP Nr 2 (57 tys.
z³); * realizacja projektu „Podniesienie
kompetencji kluczowych oraz w³aœciwych postaw...” w MZS (0,3 mln z³);
* opracowanie operatów klimatycznych
(0,12 mln z³); * rozbudowa sieci kan.
sanitarnej w ul. M³yñskiej, Grunwaldzkiej (40 tys. z³);

s

UM wykazuje
Burmistrz Miasta Œwieradów-Zdrój
informuje, ¿e na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Miasta zosta³y wywieszone
wykazy - na okres 21 dni - do wgl¹du
w godzinach pracy urzêdu:

Op³atê za zagospodarowanie odpadów komunalnych nale¿y wnosiæ do dnia 15 ka¿dego miesi¹ca bez wezwania (nie bêd¹ wystawiane
¿adne decyzje, faktury itp.) na indywidualne
konta rozliczeniowe, które po z³o¿eniu nowej
deklaracji przydzielone bêd¹ dla mieszkañców oraz podmiotów gospodarczych (o czym wszyscy
zainteresowaniu zostali powiadomieni drog¹ pocztow¹).
W tytule przelewu nale¿y podaæ: imiê i nazwisko oraz adres nieruchomoœci, której wp³ata dotyczy; okres, za
który op³acamy odbiór œmieci (miesi¹c lub kilka miesiêcy).

18 kwietnia - w sprawie przeznaczenia do wydzier¿awienia wymienionych ni¿ej nieruchomoœci
w trybie bezprzetargowym:
 nieruchomoœæ gruntowa niezabudowana
w rejonie ul. Lwóweckiej o pow. 2 ha stanowi¹ca
czêœæ dzia³ki
 nr 7/2, am. 9, obr. III.
nieruchomoœæ gruntowa niezabudowana przy
ul. Budowlanych o pow. 935 m2 stanowi¹ca dzia³kê
 nr 52/5, am. 5, obr. VI;
nieruchomoœæ gruntowa niezabudowana przy
ul. G³ównej o pow. 5.398 m2 stanowi¹ca dzia³kê
 nr 6, am. 5, obr. I;
nieruchomoœæ gruntowa niezabudowana przy
ul. Dolnej o pow. 1.421 m2 stanowi¹ca czêœæ dzia³ki
 nr 34/4, am. 2, obr. V;
 nieruchomoœæ gruntowa niezabudowana
w rejonie ul. Lwóweckiej o pow. 2 ha stanowi¹ca
czêœæ dzia³ki
 nr 7/2, am. 9, obr. III;
nieruchomoœæ gruntowa niezabudowana przy
ul. Piastowskiej o pow. 80 m2 stanowi¹ca czêœæ
dzia³ki
 nr 54/7, am. 9, obr. IV;
 nieruchomoœæ gruntowa zabudowana przy ul. D³ugiej 56 o pow. 11.429
m2 stanowi¹ca czêœæ dzia³ki
 nr 56, am. 10, obr. I.
 nieruchomoœæ gruntowa niezabudowana przy ul. Sosnowej o pow.
181 m2 stanowi¹ca dzia³kê
 nr 74/5, am. 4, obr. V.
18 kwietnia - w sprawie przeznaczenia do sprzeda¿y w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 8 przy ul. 11 Listopada 20 o pow. 41,89 m2, wraz
z udzia³em w prawie u¿ytkowania wieczystego gruntu dzia³ki
 nr 22/2, am. 3, obr. V.
18 kwietnia - w sprawie przeznaczenia do sprzeda¿y wymienionych ni¿ej nieruchomoœci w trybie
przetargowym:
nieruchomoœci gruntowej niezabudowanej przy ul. Sudeckiej
o pow. 1.365 m2, stanowi¹cej dzia³kê
 nr 24/4, am. 8, obr. I.
nieruchomoœci gruntowej niezabudowanej w rejonie ul. Sudeckiej
o pow. 1.748 m2, stanowi¹cej dzia³kê
 nr 27/2, am. 8, obr. I.
18 kwietnia - w sprawie przeznaczenia do wynajêcia w drodze bezprzetargowej pomieszczeñ o pow.
28,94 m2, po³o¿onych na drugim piêtrze w budynku przy ul. Pi³sudskiego
15 na dzia³ce oznaczonej
  nr 13/3, am. 8, obr. IV,
o pow. 2.519 m2.

Haromongram odbioru odpadów
komunalnych - kwiecieñ/maj 2018
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Adaptacja budynku by³ego dworca kolejowego wraz z otoczeniem na centrum
muzealno-kulturalne w Œwieradowie-Zdroju” - to projekt, na który Gmina Miejska
Œwieradów-Zdrój otrzyma³a dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej nr 4 - „Œrodowisko i zasoby”, Dzia³ania nr 4.3. - „Dziedzictwo kulturowe”, Podzia³ania nr 4.3.1 „Dziedzictwo kulturowe – konkursy horyzontalne” w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Dolnoœl¹skiego 2014-2020. £¹czna wartoœæ projektu
to 5.415.840,41 z³, zaœ kwota dofinansowania wynosi 2.911.419,08 z³.
23 marca podpisana zosta³a
z firm¹ Zak³ad Us³ugowo-Remontowy „Idziaszek” Sp. z o.o. umowa na
roboty budowlane wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach realizacji projektu „Adaptacja budynku
by³ego dworca kolejowego wraz
z otoczeniem na centrum muzealnokulturalne w Œwieradowie-Zdroju”,
z terminem wykonania do 30 listopada br. Wartoœæ zadania opiewa na
kwotê 4.920.000 z³, a zakres prac obejmuje roboty rozbiórkowe, monta¿

konstrukcji i pokrycia dachów, roboty murowe i ¿elbetowe, prace renowacyjne i konserwatorskie, roboty wykoñczeniowe oraz zagospodarowanie terenu.
26 marca br. przekazano Wykonawcy plac budowy, który tu¿ po
œwiêtach wielkanocnych rozpocz¹³
prace na dworcu. W pierwszej kolejnoœci wykonane zostan¹ roboty
zwi¹zane z izolacj¹ przeciwwilgociow¹ zewnêtrzn¹ œcian piwnicznych (fot. u góry) oraz roboty roz-

Tak siê dziœ prezentuje dawna hala kasowa.

„Rozbudowa Miejskiego Zespo³u Szkó³ w Œwieradowie-Zdroju przy ul. Marii Sk³odowskiej-Curie 2 „Fabryka m³odych in¿ynierów” - to projekt, na który Gmina Miejska Œwieradów-Zdrój otrzyma dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej nr 7 - „Infrastruktura
edukacyjna”, Dzia³ania nr 7.1. - „Inwestycje w edukacjê przedszkoln¹,
podstawow¹ i gimnazjaln¹, Podzia³ania nr 7.1.1 - „Inwestycje w edukacjê przedszkoln¹, podstawow¹ i gimnazjaln¹ – konkursy horyzontalne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnoœl¹skiego 2014-2020. £¹czna wartoœæ projektu to 3 147 277,29 z³,
kwota dofinansowania wynosi 1.678.506,49 z³.
Zakoñczony zosta³ drugi etap
prac zwi¹zanych z rozbudow¹ Miejskiego Zespo³u Szkó³. Od 24 listopada 2017 r. do 1 kwietnia br. wykonawca – konsorcjum firm: Zak³ad
Us³ug Ogólnobudowlanych z Lubania i P.P.H.U „EVERBEST” z Zarêby
- wykona³o roboty budowlane obejmuj¹ce m.in. rozbiórkê istniej¹cego
³¹cznika pomiêdzy szko³¹, a sal¹ gimnastyczn¹ (w to miejsce powstanie
nowy dwukondygnacyjny), roboty
ziemne, betonowe i ¿elbetowe, przygotowanie pod³o¿a pod posadzki
wraz z kanalizacj¹ podposadzkow¹
sanitarn¹.
Trwaj¹ prace murowe, których
efekty widaæ na zdjêciach (fot.
obok). Œciany wykonywane s¹ z ceg³y silikatowej, nadaj¹cej wnêtrzu
efektowny wygl¹d. Ciekawym elementem wykorzystanym w aran¿acji s¹ s³upy wykonane z betonu architektonicznego.
W zwi¹zku ze zbyt wysokimi
temperaturami ujemnymi wystêpuj¹cymi od 23 lutego do 4 marca ro-

boty budowlane zosta³y wstrzymane, co mia³o wp³yw na opóŸnienie
robót murowych oraz betonowych
i ¿elbetowych. Wykonawca deklaruje nadrobienie opóŸnienia do koñca maja.
(MHD)

biórkowe zewnêtrzne i wewnêtrzne,
wykonane te¿ zostan¹ przy³¹cza - gazowe i wodne.
W zwi¹zku z faktem, i¿ wartoœæ
robót budowlanych znacznie przewy¿sza kwotê, któr¹ Gmina chcia³a
przeznaczyæ na remont zabytkowego dworca, zwróciliœmy siê do Urzêdu Marsza³kowskiego o zwiêkszenie
kwoty dofinansowania do tego projektu.
Trwaj¹ prace przygotowawcze
do og³oszenia przetargu na wykonanie makiety kolejowej, która bêdzie atrakcj¹ Muzeum Kolei Izerskiej.
(MHD)

Z przyjemnoœci¹
informujemy o wdro¿eniu w Œwieradowie-Zdroju systemu
dynamicznej informacji pasa¿erskiej
dzia³aj¹cego w oparciu o serwis internetowy kiedyPrzyjedzie.pl
Dziêki niemu
nasi pasa¿erowie
uzyskali dostêp do
rzeczywistych odjazdów autobusów
z dowolnego przystanku w naszej sieci komunikacyjnej.
Z serwisu mo¿na obecnie korzystaæ na kilka sposobów:
- odwiedzaj¹c
stronê internetow¹ swieradow.kiedyprzyjedzie.pl;
w oknie wyszukiwania nale¿y
wpisaæ nazwê ¿¹danego przystanku, jego numer lub te¿ - po
powiêkszeniu obszaru mapy wskazaæ interesuj¹cy nas przystanek. Godziny odjazdów s¹ dostêpne po wciœniêciu przycisku
„poka¿ odjazdy”. Ikonka widniej¹ca w kolumnie „odjazd” oznacza, ¿e mamy do czynienia
z prognoz¹ uwzglêdniaj¹c¹ opóŸnienia zwi¹zane z aktualn¹ sytuacj¹ drogow¹. Uaktualnianie prezentowanych prognoz przyjazdów autobusów dla wybranego
przystanku odbywa siê automatycznie co 15 sekund. W drugiej
z zak³adek mo¿na z kolei znaleŸæ teoretyczny rozk³ad jazdy
w rozbiciu na tabliczki przystankowe na dowolnie wybrany dzieñ;
- korzystaj¹c z mobilnej wersji strony, z uproszczonym interfejsem, u³atwiaj¹cej dostêp do
serwisu przy pomocy telefonów
komórkowych oraz innych urz¹dzeñ przenoœnych (wersja mobilna uruchamia siê domyœlnie po
otwarciu strony w telefonie).
U¿ytkownik serwisu po wybraniu
przycisku „ZnajdŸ przystanek”
zostaje przekierowany do strony
zawieraj¹cej panel wyszukiwarki
oraz listê wybranych przystanków. Po wprowadzeniu nazwy lub
numeru przystanku ukazuje siê
tabela prognoz odjazdów;
- instaluj¹c na telefonie aplikacje mobilne, dostêpne dla telefonów komórkowych z systemem operacyjnym Android:
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(https://play.google.com/
store/apps/details?id=pl.kiedyprzyjedzie.mobile.TravellerDroid)
lub Windows Phone:
(https://www.microsoft.com/pl-pl/store/p/kiedyprzyjedzie/9nblggh6c3k0)
Wdro¿enie systemu u³atwi
pracê tak¿e przewoŸnikowi, który od teraz posiada wiedzê o bie¿¹cym po³o¿eniu wszystkich autobusów wraz z informacj¹ o odchyleniu w stosunku do rozk³adu
jazdy. Dane o realizowanych kursach pozwol¹ na jeszcze lepsze
dostosowanie oferty przewozowej do potrzeb mieszkañców
i znacznie poprawi¹ punktualnoœæ.
Serwis kiedyPrzyjedzie.pl
funkcjonuje w oko³o 60 polskich
miastach. Korzystaj¹ z niego
m.in. pasa¿erowie komunikacji
miejskiej w Opolu, Jaworznie,
Tychach czy Koszalinie.
Od redakcji: W zwi¹zku z zakupem przez Gminê nowych autobusów planowane jest wprowadzenie nowego rozk³adu jazdy,
uwzglêdniaj¹cego ju¿ liczebny
wzrost taboru. Nad rozk³adem
trwaj¹ w³aœnie prace, a ZKM zapewnia, ¿e zostanie on wdro¿ony najdalej do czerwca.

Promujmy miasto

Nie bójmy siê pomagaæ!
Wœród nas ¿yj¹ osoby, które czêsto
potrzebuj¹ naszej pomocy, z ró¿nych
wzglêdów o niej nie mówi¹ i o nic
nie prosz¹, a zmagaj¹ siê z niedostatkami podstawowych przedmiotów. Wiemy tak¿e, ¿e z drugiej strony s¹ osoby które chêtnie by pomog³y i podzieli³y siê tym, co maj¹,
lub tym, na czym im zbywa, a nie
wiedz¹, jak i komu mog¹ coœ podarowaæ. Dlatego postanowiliœmy zostaæ naszym, wspólnym „portalem
wymiany” i teraz jeœli Pañstwo czegoœ potrzebuj¹ lub chc¹ czymœ siê
podzieliæ, prosimy o kontakt na messengera, na dorota@swieradowzdroj.pl lub telefonicznie- 75 71 36
482. Zg³oszeñ mo¿na równie¿ dokonywaæ anonimowo. Mo¿ecie to Pañstwo zrobiæ anonimowo - nie bójmy
siê pomagaæ!

Szanowni Pañstwo, z przyjemnoœci¹ informujemy, ¿e w
Urzêdzie Miasta w Referacie
ds. Promocji Gminy, Turystyki
Kultury i Sportu czekaj¹ na
Pañstwa promocyjne ramki do
tablic rejestracyjnych. Wszystkich chêtnych serdecznie zapraszamy po ich odbiór.
Ramki odebraæ mo¿na na II
piêtrze, w pokojach nr 23 i 24b
w UM przy ul. 11 Listopada 35.
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Nasze jarmarki bez blaszanych zegarków Jedliñskie woja¿e
8 kwietnia œwieradowska ekipa w sk³adzie: Irena
Siwiñska, Marianna Marek, Teresa Fierkowicz,
Aleksandra Kuklik, Kasia
Matuszak i Pawe³ Miko³ajczak - wyjecha³a wraz z rowerami elektrycznymi do
Jedliny-Zdroju, by wzi¹æ
udzia³ w zlocie pn. ELECTRO-BIKE TOUR 2018.

brzych). W tym miejscu nie mo¿na nie
wspomnieæ o uczestnictwie spó³dzielni
uczniowskiej „Or³y Biznesu” ze Szko³y
Podstawowej w Czerniawie, która w jarmarku wziê³a udzia³ ju¿ po raz drugi (wczeœniej przed Bo¿ym Narodzeniem). Trzyosobowa reprezentacja „Or³ów” (z 15, które liczy spó³dzielnia) sprzedawa³a ozdoby, stroiki i wypieki (wszystko w³asnej roboty), zarabiaj¹c prawie 600 z³.
Podczas gdy wystawcy wystawiali,
a klienci ogl¹dali i kupowali, dzieci uczestniczy³y w nieodp³atnych warsztatach ze
zdobienia pierników z mozaiki i zdobienia
szklanych jajek oraz baranów; efekt tych
prób by³ od razu wypalany na miejscu
w specjalnym piecu.
W wolnej chwili wystawcy wype³niali
ankiety rozdane im przez organizatorów,
wymieniaj¹c m.in. mocne (atmosfera,
miejsce, brak op³at) i s³abe strony imprezy (nadmierne nag³oœnienie, brak ogrzewania).
Niemal wszyscy zadeklarowali udzia³
w przysz³orocznej wielkanocnej edycji jarmarku, a ¿e niewielu mniej wyrazi³o zainteresowanie udzia³em w podobnych jarmarkach organizowanych w Œwieradowie
od wiosny do jesieni, gmina szykuje zarówno dla nich, jak i dla mi³oœników tego
typu handlu, cyklicznie weekendowe spotkania.
(aka)
40 wystawców przyjê³o zaproszenie gminy
do uczestnictwa w kolejnej, tym razem wielkanocnej edycji Jarmarku Rêkodzie³a i Sztuk Wszelakich, którego organizatorem by³ Referat Promocji Gminy, Turystyki, Kultury i Sportu UM,
i roz³o¿y³o swe stoiska 18 marca w hali spacerowej Domu Zdrojowego. Publicznoœæ, zarówno ta
kupuj¹ca, jak i tylko zwiedzaj¹ca, tak miejscowa,
jak i przyjezdna, dopisa³a – ocenia siê, ¿e przez
dwa dni trwania imprezy przez halê przewinê³o
siê ok. 1.000 osób, które naprawdê mia³y w czym
wybieraæ (a nawet pos³uchaæ, jako ¿e do umilania czasu zaproszono zespó³ „Smolniczanie”).
Na jarmarku przewa¿a³y stoiska z rêkodzie³em, miodami, przetworami ekologicznymi, poza
tym handlowano ceramik¹, dekoracjami œwi¹tecznymi, kosmetykami naturalnymi, wyrobami szklanymi, ozdobami z drewna, piernikami, zio³ami
itp. W ¿adnym razie œwieradowska impreza nie
przypomina³a tych „Kolorowych jarmarków, blaszanych zegarków, pierzastych kogucików, baloników na druciku, motyli drewnianych, koników
bujanych, cukrowej waty i z piernika chaty”, które przed 40 laty wyœpiewa³ Janusz Laskowski,
a po nim – Maryla Rodowicz.
Nasi wystawcy, poza œwieradowskimi, przyjechali zarówno z bliska (Kopaniec, Wolimierz,
Szklarska Porêba, Rêbiszów, Pobiedna, Rz¹siny), jak i z daleka (Wroc³aw,
Wieluñ, Szprotawa, Wa³-
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Wszystko zaœ zaczê³o siê 17 stycznia
w tej¿e Jedlinie, gdzie Roland Marciniak
podpisa³ z burmistrzami Jedliny i G³uszycy deklaracjê wspó³pracy w zakresie przeciwdzia³ania niskiej emisji, poprzez namawianie do korzystania z rowerów o napêdzie elektrycznym przez mieszkañców
naszych gmin. Oba samorz¹dy posz³y
w nasze œlady i tak¿e zakupi³y elektryczne
rowery, mo¿na wiêc by³o zorganizowaæ
pierwszy z trzech zaplanowanych zlotów –
nastêpny odbêdzie siê Œwieradowie
9 czerwca, a ostatni w G³uszycy – 30 wrzeœnia.
Niespe³na 25-osobowa rowerowa zelektryzowana kawalkada rozjecha³a siê po
mieœcie (o œredniej wysokoœci nieznacznie ni¿szej od Œwieradowa, z najwy¿szym
szczytem Borow¹ 854 m n.p.m.) poznaj¹c zak¹tki i zakamarki terenu miêdzy Górami Wa³brzyskimi i Sowimi. Teresa Fier-

kowicz przejecha³a ok. 20 km i zapewnia,
¿e Jedlina i okolice s¹ do wycieczek rowerowych dobrze przygotowane, a krajobrazy s¹ ciekawe widokowo.
Organizatorom nale¿¹ siê s³owa uznania za to, ¿e zadbali o ciep³y posi³ek dla
uczestników i w ogóle przygotowali ten
zlot w miarê sprawnie, choæ bez ¿adnych
doœwiadczeñ, co nie przysz³o im – jako
prekursorom – ³atwo. My jako gospodarze kolejnego na pewno skorzystamy z jedliñskich doœwiadczeñ, o co zadba szefowa promocji UM, Dorota Marek, która towarzyszy³a rowerzystom w Jedlinie.
Adam Karolczuk
PS. Od 1 kwietnia mieszkañcy Œwieradowa mog¹ znów w Urzêdzie Miasta bezp³atnie wypo¿yczaæ elektrobajki - codziennie
od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach
pracy urzêdu.

TY TE¯ MO¯ESZ POMAGAÆ
Zdecyduj o pozostawieniu 1% w naszym mieœcie
wspieraj¹c dzia³alnoœæ

Fundacji na Rzecz Rozwoju Spo³ecznoœci Lokalnej
„Œwieradów – Czerniawa”
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 jedynie, w
sk³adanym rocznym zeznaniu podatkowym o wysokoœci osi¹gniêtego dochodu, wpisaæ
pe³n¹ nazwê naszej organizacji oraz numer, pod którym zosta³a zarejestrowana w Krajowym
Rejestrze S¹dowym (KRS):

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Spo³ecznoœci Lokalnej
„Œwieradów – Czerniawa”

KRS nr 0000105404

1% podatku nie wp³acasz na konto organizacji po¿ytku publicznego, ani nie 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 ogromnym wsparciem lokalnych dzia³añ.
Œrodki dotychczas otrzymane przeznaczane by³y na organizacjê imprez: „Czerniawa,
jaka strawa?”, „Czerniawskie grillowanie, organizacjê pleneru rzeŸbiarskiego przy Czarcim
M³ynie i wielu innych.
Otrzymane kwoty, które zasil¹ konto fundacji, pozwol¹ nam w bie¿¹cym roku kontynuowaæ dzia³ania w zakresie promocji Œwieradowa-Zdroju. Za okazan¹ ¿yczliwoœæ z góry
dziêkujemy.
Za okazan¹ ¿yczliwoœæ z góry dziêkujemy prezes fundacji Ma³gorzata Gettner

M³odzi jurorzy wybior¹ najlepsze dania
Ma byæ zdrowo, kolorowo i smakowaæ jak u mamy. Takie
zadanie przy tworzeniu dzieciêcej karty, postawi³ przed sob¹
szef kuchni i w³aœciciel nowej Restauracji „Na Zajêcznik”
w Œwieradowie.
Okazuje siê jednak, ¿e to, co nam, doros³ym, wydaje siê
idealn¹ propozycj¹, dla najm³odszych wcale tak¹ nie jest. Dlatego do tworzenia menu dla dzieci w swojej restauracji – Jacek
D¹browski postanowi³ zaprosiæ samych zainteresowanych.
Podniebieniom i surowym ocenom zostan¹ poddane zupy,
dania g³ówne oraz desery. Wszystkie bazuj¹ce na naturalnych
sk³adnikach, bez sztucznych dodatków. Dania, które zdobêd¹
najwiêcej g³osów wejd¹ na sta³e do karty.
Jeœli wiêc chc¹ Pañstwo, by Wasze pociechy mia³y wk³ad

w tym unikatowym na skalê naszego
miasta projekcie - zapraszamy. Degustacja odbêdzie siê 10 maja o godzinie 1700 w Restauracji „Na Zajêcznik”
(dawniej Restauracja „Tyrolska Chata”, ul. Zakopiañska 17).
Zg³oszenia dzieci w wieku od 5 do
13 lat przyjmowane bêd¹ pod numerem
telefonu 600 241 493 lub pod adresem
mailowym nazajecznik@gmail.com
Iloœæ miejsc ograniczona.
Zapraszamy do œledzenia relacji z tego wydarzenia na
profilu facebookowym: @NAZAJECZNIK
(KHB)

Ile¿ gor¹cej pasji w tej lodowatoœci!
Zaczê³o siê wszystko doœæ „niewinnie” - oto w listopadowym numerze „Notatnika” na ostatniej stronie Jolanta Sergiejczuk zanurzona do pasa w lodowatej wodzie wodospadu Kwisy zachêca³a œwieradowian do zimowych k¹pieli, które s¹ zastrzykiem energii, radoœci, endorfiny i adrenaliny. Wtedy jeszcze by³a sama, ale chyba nikt nie móg³ przypuszczaæ, ¿e porzekad³o „przyk³ady poci¹gaj¹” zmaterializuje siê w 700 procentach – minionej zimy w lodowatych odmêtach Kwisy morsowa³o a¿ 7 pañ, i to siedmiokrotnie! Dziœ do Klubu poza za³o¿ycielk¹ nale¿¹: Agnieszka ¯o³nierek i jej córka Anna, Karolina
Zgliñska i jej córka Lila (ma 7 lat!), Antonia Ma³owiecka i Beata
Piskorowska. Nie mo¿na te¿ nie wspomnieæ o dwojgu honorowych cz³onków Klubu - Teresie Fierkowicz i Janie Kobia³ko.
Wypada mieæ nadziejê, ¿e to dopiero pocz¹tek listy!
Adam Karolczuk
Klub Œwieradowskich Morsów zaistnia³! Ludzie, których
³¹czy wspólna pasja, chêæ spêdzenia czasu na œwie¿ym powietrzu w sposób nieszablonowy, wariaci, którzy wchodz¹ do wody
z lodem - to my! Bo trzeba pamiêtaæ, ¿e tak naprawdê wszystko
jest w naszej g³owie i sami stawiamy sobie bariery.
W piêknych okolicznoœciach przyrody przy minus 10 stop-

Foki w przerêblu na wodospadzie Kwisy (od lewej): Jolanta
Sergiejczuk, Karolina Zgliñska i Antonia Ma³owiecka.

niach, siedz¹c po szyjê w wodzie z lodem by³am niesamowicie
szczêœliwa, bo po prostu mog³am to zrobiæ z osobami, które
maj¹ podobn¹ pasjê co ja. Dziêkujê wam za to! Gdy zaczyna³am swoj¹ przygodê z morsowaniem, nawet w najœmielszych
marzeniach nie pomyœla³am, ¿e tyle osób to polubi.
Jolanta Sergiejczuk
Œwieradowskie Morsy - to klub, który stworzyli ludzie pe³ni pozytywnej (choæ zimnej!) pasji. Nasze przes³anie te¿ jest
skierowane do takich ludzi – tych, którzy s¹ ciekawi ¿ycia
i chc¹ czegoœ wiêcej ni¿ le¿akowanie na kanapie. Morsowanie
(poza oczywistymi korzyœciami zdrowotnymi) to mo¿liwoœæ aktywnego spêdzania wolnego czasu i jednoczeœnie pokonania
naturalnych lêków (jak ten przed wskoczeniem do lodowatej
wody), a co za tym idzie – radykaln¹ poprawê samopoczucia!
Morsowanie to równie¿ pozytywny zastrzyk energii, obni¿ony poziom glukozy we krwi, mniejsze odczuwanie bólu, zniwelowane uczucie zmêczenia, a przy regularnych k¹pielach
³atwo mo¿na zgubiæ kilka kilogramów.
Morsowaæ mo¿e ka¿dy, nie trzeba mieæ ¿adnych specjalnych fizycznych predyspozycji. Jest to jeden z najbardziej
dostêpnych sportów ekstremalnych. I tak naprawdê bardzo
³atwy, bo wszystko jest w g³owie. Wiele osób, które zarzeka³o
siê, ¿e nie wejdzie do wody, teraz morsuje z nami. Jest to zas³uga odpowiedniego nastawienia i odrobiny odwagi! A my chêtnie pomo¿emy pocz¹tkuj¹cym morsom, doradzimy, podpowiemy.
Jest jeszcze spora grupa osób przygl¹daj¹cych siê i obserwuj¹cych, które deklaruj¹ rozpoczêcie morsowania z nami od
nowego sezonu! Czekamy z niecierpliwoœci¹ na powiêkszenie
siê naszej grupy i obiecujemy, ¿e atrakcji w nowym sezonie nie
zabraknie!
Dobrym duchem
naszego klubu jest
Dorota Marek, która
wspiera nas mentalnie, promuje oraz doradza, za co wszyscy
jesteœmy jej ogrom-

By³ taki czas, ¿e zima „podostrzy³a”
pazury i ¿eby foki mog³y siê zanurzyæ
w przerêblu, m¹¿ pani Joli musia³ najpierw udro¿niæ go pi³¹ i siekier¹.

Sytuacja niemal jak w piosence „Cha³upy Welcome To”, tyle ¿e zamiast pla¿y nudystów
mamy lodowat¹ k¹piel, a z ty³u „stoj¹ tekstylni, gryz¹ palce bezsilni”.
nie wdziêczni.
Zapraszamy
wszystkich chc¹cych tego spróbowaæ. Jesteœmy tu zawsze, chêtni do pomocy we wprowadzeniu pocz¹tkuj¹cych w cudowny
œwiat morsowania!
Œwieradowskie
Morsy

Izerski Klub Miêdzypokoleniowy
zaprasza do „Izerki”
na 34. spotkanie,
które odbêdzie siê
w poniedzia³ek

23 KWIETNIA
O GODZ. 1530.

Spotkanie pod has³em - „Wywiezione, utracone, ukryte przez d³ugi czas” - bêdzie poœwiêcone zaginionym obrazom, a poprowadzi je

Jolanta Maria Kaleta, autorka m.in.
„Pu³apki”.

Dni Ksi¹¿ki z Ró¿¹

Jest to wielkie kwietniowe œwiêto ksi¹¿ki. Izerka zaprasza na kolejn¹ XVII edycjê Dni Ksi¹¿ki i Praw Autorskich, czyli Œwiêto Ksi¹¿ki z Ró¿¹, które przypomina
wszystkim, ¿e ksi¹¿ka zawsze jest piêknym podarunkiem.
Œwiêto narodzi³o siê w Katalonii, a jego data - 23 kwietnia - jest symbolem dla literatury œwiatowej. W tym dniu
zmarli wybitni pisarze: William Szekspir, Miguel de Cervantes i Vladimir Nabokov.
Z tej okazji na ca³ym œwiecie podejmowane s¹ ro¿ne
inicjatywy, które maj¹ s³u¿yæ promocji czytelnictwa,
ochronie praw autorskich i w³asnoœci intelektualnej. To
œwiêto autorów, ilustratorów, wydawców, ksi¹¿ek, czytelników. Obchodzimy to œwiêto od 1995 roku, kiedy
UNESCO ustanowi³o je na wniosek rz¹du Hiszpanii.
Jest to szczególne œwiêto, które warto obchodziæ, podejmuj¹c ró¿ne inicjatywy, które s³u¿¹ do promocji czytelnictwa oraz ochrony praw autorskich i w³asnoœci intelektualnej, ide¹ akcji jest rozwój czytelnictwa w naszym
mieœcie.
Izerka zaprasza w dniach 20-28 kwietnia na ciekawe
wydarzenia promuj¹ce rozwój czytelnictwa w naszym
mieœcie:
23 kwietnia (poniedzia³ek) o godz. 1530 bêdziemy goœciæ Jolantê Mariê Kaletê (przypomnijmy, ¿e w Izerce
odby³a siê premiera ksi¹¿ki „Pu³apka” z akcj¹ w Œwieradowie - bohaterowie szukali w Górach Izerskich szczeliny jeleniogórskiej), która tym razem opowie nam o zaginionych dzie³ach sztuki.
Sygnalizujemy te¿ twórczy udzia³ Izerki w projekcie
„Nasza szafa … z ksi¹¿kami”, organizowanym przez bibliotekarzy z dzia³u Pracy z Dzieæmi z Dolnoœl¹skiej Biblioteki Publicznej we Wroc³awiu.
Ponadto kiermasz ksi¹¿ek z ró¿nych dzia³ów - od krymina³ów do literatury dzieciêcej - w cenie 1 z³ ka¿da.
Bêd¹ równie¿ ksi¹¿ki z ró¿¹ i okolicznoœciowym specjalnym wpisem w œrodku.
Wystawa unikalnych zdjêæ
z kolekcji Magdy Olszewskiej
„Bad Flinsberg przed wojn¹
i po wojnie” - dostêpna tylko
do 28 kwietnia.
Wystawa makatek lokalnej
artystki, Marianny Kralewskiej,
pt. „Kartki z pamiêtnika”, dostêpna równie¿ tylko do 28
kwietnia. (KP)
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Sensacyjny Œwieradów-Zdrój (4)

SZPIEG

W latach 70. ubieg³ego wieku,
kiedy na czele partii i pañstwa komunistycznego sta³ Edward Gierek,
a premierem by³ Piotr Jaroszewicz,
i kiedy to po ponad szeœciu latach
Decyzj¹ Prezydium Rz¹du nr 104
z 30 lipca 1971 rr.,
., W
ojska OchroWojska
ny Pogranicza przechodzi³y spod
Ministerstwa Obrony Narodowej
pod kompetencje Ministerstwa
Spraw Wewnêtrznych (ministrem
by³ wówczas Franciszek Szlachcic),
dosz³o do zdarzeñ, które w kontekœcie historycznym na zawsze
ukaza³y s³aboœæ i miernotê kontrwywiadu i ochrony granicy PRL,
a wszystko to mia³o miejsce
w Œwieradowie i okalaj¹cych go
Górach Izerskich.
Bardzo wa¿nym zadaniem stoj¹cym
przed WOP oraz Powiatow¹ S³u¿b¹ Bezpieczeñstwa w Lwówku Œl¹skim by³o zabezpieczenie kontrwywiadowcze zarówno
terenu przygranicznego, jak i posiadanego dwunastokilometrowego odcinka granicy pañstwowej pomiêdzy Polsk¹ Rzeczpospolit¹ Ludow¹ a Czechos³owacj¹.
W latach 70. XX w. jako najbardziej zagro¿one dzia³alnoœci¹ obcych wywiadów
wskazywano miasta Œwieradów-Zdrój
i Mirsk oraz fabryki: nawozów fosforowych
w Uboczu, ZPO w Gryfowie Œl¹skim, Zak³ady P³yt Pilœniowych w Or³owicach, kopalniê gipsu w Nowym L¹dzie oraz Zak³ady Wapienne w Pilchowicach. Pod szczególnym nadzorem pozostawa³y równie¿
kopalnie: anhydrytu w Nowym L¹dzie,
rudy uranu w Radoniowie oraz rud nie¿elaznych w Gierczynie.
Problemy kadrowe zarówno w WOP,
jak i PUB w Lwówku wynika³y nie z braku
chêtnych, ale z braku odpowiedniego wykszta³cenia i cech psychofizycznych kandydatów. Taka sytuacja doprowadzi³a do
powa¿nych braków i zaniedbañ w obszarze zabezpieczenia kontrwywiadowczego.
Podobna sytuacja dotyczy³a tajnych
wspó³pracowników.
Ochrona granicy i terenów przygranicznych wymaga³a pozyskania do wspó³pracy osób inteligentnych, znaj¹cych miejscowe uwarunkowania spo³eczne, jêzyki
obce, maj¹cych kontakty z zagranic¹ i co
najwa¿niejsze – zatrudnionych w hotelach,
pensjonatach lub schroniskach górskich
po³o¿onych w Œwieradowie i Górach Izerskich.
Intensywnie próbowano pozyskaæ tajnych agentów dzia³aj¹cych na rzecz s³u¿b
PRL, jednak mieszkañcy nie byli zainteresowani wspó³prac¹ z policj¹ polityczn¹
oraz wojskiem politycznym. Wielokrotnie
doœwiadczyli, kim s¹ funkcjonariusze i ¿o³nierze PRL, szczególnie wtedy, kiedy
chcieli np. dostaæ paszport i wyjechaæ za
granicê pilnie strze¿on¹ tak, aby niepowo³ani nie wydostali siê z tego komunistycznego „raju”. Wystarczy³o, ¿e ktoœ
z mieszkañców mia³ rodzinê za zachodni¹
granic¹, a automatycznie postrzegany by³
jako podejrzany o dzia³alnoœæ przeciw PRL
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i by³ objêty nadzorem WOP lub S³u¿by
Bezpieczeñstwa. Z³owrogiego „oddechu
s³u¿b” na swoim ciele doœwiadczy³a m.in.
mieszkanka Œwieradowa pani Serdakowska, na któr¹ za³o¿ono rozpracowanie operacyjne (kryptonim „Uciekinier”) tylko dlatego, ¿e jej siostra po ucieczce mieszka³a
w Niemczech Zachodnich.
Tak wiêc ucieczka za granicê zawsze
wywo³ywa³a reakcjê w postaci represjonowania i inwigilacji rodzin uciekinierów,
tym bardziej, ¿e otrzymywali oni zza „¿elaznej kurtyny” listy i paczki. Nie pomóg³
równie¿ szeroko kolportowany Rozkaz
Szefostwa WOP z 31 maja 1967 roku dotycz¹cy i ukazuj¹cy zaanga¿owanie mieszkañców pogranicza w walce z przestêpczoœci¹.
W zwi¹zku z powy¿szym z Wroc³awia
przesy³ano kolejne instrukcje, m. in. dotycz¹ce obsadzenia sieci¹ agencyjno-informacyjn¹ obiektów po³o¿nych przy granicy, które mog³y byæ wykorzystywane jako
kana³y przerzutowe dla agentów obcych
wywiadów. Wymieniano wiêc w wytycznych przedsiêbiorstwa handlowe, przemys³owe, prywatne i pañstwowe firmy maj¹ce kontakty z zagranic¹, domy wypoczynkowe „Orbisu”, Funduszu Wczasów Pracowniczych, „Cepelii” a nawet klasztory,
koœcio³y, sanatoria i restauracje. Wskazywano równie¿ najbardziej zagro¿one odcinki granicy pañstwowej m. in. rejon g³ównych znaków granicznych nr IV/59 oraz
IV/64; pierwszy po³o¿ony by³ przy rzece
granicznej Izerze, bêd¹cy równoczeœnie
stykiem z odcinkiem ochranianym przez
s¹siedni¹ Stra¿nicê Orle, drugi po³o¿ony
na górze Smrek przy szlaku turystycznym
(¿ó³tym) „Stóg Izerski”-„Kamieñ Zofii”„Smrek”.
Jedynym agentem, który w dostatecznym stopniu spe³nia³ wymagania Wroc³awia, by³ mieszkaniec Œwieradowa, któremu s³u¿ba nada³a pseudonim „P³yta”.
Mê¿czyzna ten zna³ jêzyk niemiecki i dostatecznie francuski, by³ obywatelem III
Rzeszy, który po wojnie postanowi³ nie
wyje¿d¿aæ i przekona³ w³adze PRL, ¿e jego
pozostanie przyniesie same profity. W la-

dowskim koœciele, nie wniós³ nic nowego
w zakresie ochrony kontrwywiadowczej
tego newralgicznego odcinka granicy. Tak
wiêc wszystkie te instrukcje i wytyczne
pozosta³y na papierze.
Amerykañskie s³u¿by wywiadowcze na
podstawie zdjêæ z samolotów szpiegowskich oraz doniesieñ tajnych wspó³pracowników otrzymywa³y cz¹stkowe i pierwiastkowe informacje dotycz¹ce umieszczenia w bli¿ej nieokreœlonym terenie górskim (Karkonoszy), sowieckich rakiet balistycznych dalekiego zasiêgu R-17 SkudB, z prawdopodobnie ³adunkiem j¹drowym. Agenci USA wiedzieli, ¿e rakiety s¹
na pewno, jednak ówczesna technika inwigilacyjna nie pozwala³a na precyzyjne
okreœlenie ich po³o¿enia.
Dodatkowo amerykañskie s³u¿by wywiadowcze posiada³y informacje, ¿e rakiety ukryte w Karkonoszach jako cel maj¹
okreœlone Monachium (stolica Bawarii).
Nie mog¹c potwierdziæ obecnoœci rakiet
za pomoc¹ techniki, postanowiono przeprowadziæ bardzo ryzykowny rekonesans
u¿ywaj¹c pozyskanego wczeœniej do
wspó³pracy szpiega. Jak siê póŸniej okaza³o, by³ to przys³owiowy strza³ w dziesi¹tkê.
W roku 1974 s³aboœæ ochrony kontr-

nej) znajdowa³y siê ju¿ przy Wojskowym
Domu Wypoczynkowym „Czeszka”, nastêpne przy ujêciu wody, a kolejne na
Polanie Izerskiej oraz Hali Izerskiej, w jakiœ
do dziœ nieznany sposób szpieg nie doœæ,
¿e przekroczy³ granicê pañstwow¹, to jeszcze wykona³ zdjêcia. Ca³a dokumentacja
fotograficzna trafi³a na sto³y agencji wywiadowczej CIA.
Dziœ na podstawie dokumentów archiwalnych wiemy, ¿e Rosjanie wraz z czechos³owackimi i polskimi sojusznikami
Uk³adu Warszawskiego doszli do porozumienia w zakresie po³o¿enia rakiet balistycznych w Izerach.
W latach siedemdziesi¹tych ubieg³ego wieku zbli¿anie siê osób postronnych
do linii granicy bardzo czêsto koñczy³o
siê zatrzymaniem, a nawet œmierci¹. Regulaminy WOP dopuszcza³y u¿ycie broni
palnej wobec osób usi³uj¹cych lub dokonuj¹cych przekroczenia granicy. Tak wiêc
rakiety powinny byæ bezpieczne w tej strefie, zarówno po stronie PRL jak i Czechos³owacji.
Jednak Amerykanie mieli zdjêcia rakiet po³o¿onych po stronie czeskiej tu¿
przy granicy z PRL; na fotografiach utrwalono pojazdy i lawety na „Pytlackich Kamenach”. Owe granitowe ska³y s¹ widoczne równie¿ z Hali Izerskiej.

nika, który uton¹³ w Nysie £u¿yckiej
w Zgorzelcu, skacz¹c do niej w poœcigu za
przemytnikami z broni¹ i w pe³nym rynsztunku wojskowym.
Prawda jest jednak ca³kowicie prozaiczna i odmienna od utrwalonej przez komunistycznych historyków. Dzisiejsza
odkrywana przez w³aœciwych historyków
dokumentacja wykazuje, ¿e stosunki miêdzyludzkie kadry i ¿o³nierzy by³y naganne. Wojska Ochrony Pogranicza naszpikowane by³y tzw. POP-ami (Pe³ni¹cy Obowi¹zki Polaka), czyli radzieckimi oficerami ubranymi w mundury polskich oficerów. Sowiecko-komunistyczny model dla
wojsk ochraniaj¹cych granicê ju¿ od pocz¹tku ich istnienia wprowadzi³ nieznan¹
dot¹d w polskim wojsku tzw. „falê”, która
polega³a na znêcaniu siê fizycznym (bicie
pasami) i psychicznym (wyzwiska, wulgaryzmy, zastraszanie) kadry lub starszych
¿o³nierzy na najm³odszych pogranicznikach. Dochodzi³o do ekstremalnych sytuacji, gdzie wopiœci strzelali do siebie na
s³u¿bie. Niestety, bardzo powszechnym
zjawiskiem by³y samobójstwa wœród ¿o³nierzy, o których wspomina m. in. by³y
lekarz WOP dr med. Zbigniew Gliszczyñski w ksi¹¿ce „Tam za gór¹ jest stra¿nica.
Wspomnienia o WOP z okazji 70-lecia”,
znany mieszkañcom by³y kierownik Przychodni Zdrowia na ul. Zdrojowej.
Niektórzy œwieradowianie pamiêtaj¹
równie¿ próbê zamachu samobójczego
¿o³nierza WOP ze stra¿nicy Œwieradów
w latach 80., który na ul. Boles³awa Bieruta (dziœ ul. Zdrojowa) na chodniku obok
salonu fryzjerskiego podci¹³ sobie ¿y³y.
Tak wiêc ochrona granicy pañstwowej w wykonaniu ¿o³nierzy WOP s³u¿by
czynnej by³a wówczas pozorna, faktycznie
opiera³a siê w wiêkszoœci na pogranicznikach psychicznie zniewolonych lub te¿ zastraszonych, dbaj¹cych nie tyle o ochronê granic PRL, ale tylko o to, aby nie
„podpaœæ” starszym ¿o³nierzom albo prze³o¿onym i tym samym nie trafiæ np. do
aresztu dla ¿o³nierzy WOP w Lubaniu lub
te¿ unikn¹æ d³ugotrwa³ego znêcania psychicznego w stra¿nicy.
Maciej Zia³a

Do koñca PRL nie
uda³o siê s³u¿bom sowieckim wyjaœniæ, jak
i gdzie dosz³o do przekroczenia granicy,
mimo ¿e wiêkszoœæ dowodów wskazywa³a na
rejon znaku graniczneRakieta R-17 Skud-B na lawecie dla pojazdu ciê¿ago nr IV/59, po³o¿onerowego ZI£.
go przy kamienistym
wywiadowczej wykorzysta³ szpieg (obywa- brodzie na rzece Nie ustalono i nie udotel polski), pozyskany przez CIA (Central- wodniono kto by³ tym zuchwa³ym szpiena Agencja Wywiadowcza Stanów Zjed- giem, który tak sprawnie i szybko niczym
noczonych Ameryki). Mê¿czyzna ten szermierz unikn¹³ zatrzymania przez s³u¿w Œwieradowie pojawi³ siê po raz pierw- by a potem równie sprawnie i szybko caszy ju¿ w 1973 roku, gdzie przyjecha³ jako ³oœæ zebranego materia³u przekaza³ wyturysta i pensjonariusz Wojskowego s³annikom CIA. Jedno jest jednak pewne,
Domu Wypoczynkowego z niedaleko po- ¿e jego skutecznoœæ przeros³a tych, którzy
³o¿onego zamku „Czocha”.
Od jego pierwszej wizyty minê³y prawie dwa lata gdy, nagle rankiem 11 wrzeœnia 1974 roku drog¹ asfaltow¹ z Lubania pêdzi³y na sygna³ach wojskowe gazy
69 wype³nione po brzegi ¿o³nierzami WOP. Kilka minut póŸniej przemknê³a czarna wo³ga
dowódcy 8. £u¿yckiej
Brygady WOP pu³kownika Ryszarda £opusiewicza, wszyscy kierowali siê do stra¿nic w Œwieradowie i na Orlu. Tego
typu sytuacja wskazywa³a, ¿e wydarzy³o siê coœ
wa¿nego, tym bardziej,
¿e jeszcze tego samego
dnia pojawili siê w Œwie- Pytlacke Kameny 975 m n.p.m. Stan obecny.
radowie oficerowie Ar- mieli strzec tej tajemnicy przed nieuprawOpracowano na podstawie materiamii Czerwonej stacjo- nionymi wrogami mi³uj¹cej pokój Polski ³ów zebranych:
nuj¹cej wówczas na te- Ludowej.
1. Tom I pracy „Urz¹d Bezpieczeñstwa
rytorium PRL, m. in.
Postêpowanie prowadzone przez w³a- w powiecie Lwówek Œl¹ski (1945-1956)”.
G³ówny znak graniczny nr IV/64. Szczyt Smrek 1.123
w Legnicy.
œciwe komórki Wojska Ochrony Pogra- Autor Robert Klementowski, Oddzia³ Inm n.p.m. Stan obecny.
Kilka dni póŸniej wymieniono prawie nicza wykaza³o: „...niedostateczny wp³yw stytutu Pamiêci Narodowej-Komisji Œcitach 70. by³ organist¹ w œwieradowskim w ca³oœci sk³ady kadry obu stra¿nic. Oka- aparatu partyjno-politycznego na ¿o³nie- gania Zbrodni przeciwko Narodowi Polkoœciele katolickim, a w wolnych chwi- za³o siê bowiem, ¿e dosz³o do nielegalne- rzy. Uznano, ¿e w tej sytuacji musi nast¹- skiemu we Wroc³awiu. Wroc³aw 2006.
lach odwiedza³ i uwa¿nie s³ucha³ miesz- go przekroczenia granicy przez agenta ob- piæ koniecznoœæ umocnienia wp³ywu par2. „Zarys historii Wojsk Ochrony Pokañców pochodzenia niemieckiego, któ- cego wywiadu, który sporz¹dzi³ dokumen- tii w wojsku i jej oddzia³ywania na wycho- granicza”. Autor Henryk Dominiczak. Warrzy podobnie jak on z wyboru lub przy- tacjê fotograficzn¹ ukrytych w Górach Izer- wanie ¿o³nierzy. Stworzony w wojsku apa- szawa 1985.
musu pozostali w uzdrowisku.
skich radzieckich rakiet balistycznych. rat polityczny ma dbaæ o to mocne ogni3. „Ametystowy Batalion. Z dziejów
Jednak „P³yta” poza prostackim do- Mimo ¿e granica by³a pilnie strze¿ona wo frontu ideologicznego…”. Jak silna Batalionu WOP Szklarska Porêba i…”
noszeniem na innych autochtonów oraz w dzieñ i w nocy, a pierwsze posterunki by³a ta indoktrynacja polityczna, œwiad- Autor Henryk Piecuch. Agencja Wydawksiê¿y wykonuj¹cych pos³ugê w œwiera- kontrolne (tzw. elementy s³u¿by granicz- czy tragedia kaprala WOP Wiktora Hapu- nicza CB. Warszawa 2015.

¯abka Kwisia w podró¿y
Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego w Œwieradowie-Zdroju - to projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹
ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7. - Infrastruktura edukacyjna, Dzia³anie
7.1 - Inwestycje w edukacjê przedszkoln¹, podstawow¹ i gimnazjaln¹
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnoœl¹skiego 2014-2020.
Ca³kowita wartoœæ Projektu wynosi 9.935.685,03 z³, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 3.846.834,80 z³

Na placu budowy nowej siedziby Przedszkola Miejskiego trwaj¹
prace zwi¹zane z uk³adaniem i betonowaniem stropu II kondygnacji
budynku. Równolegle prowadzone
s¹ roboty zwi¹zane z uk³adaniem instalacji elektrycznej oraz niskopr¹dowych, a tak¿e wewnêtrznej sieci
kanalizacji sanitarnej I i II kondygnacji. Pod koniec maja powinniœmy
zobaczyæ ca³¹ konstrukcjê budynku.
Nastêpnie rozpoczn¹ siê prace
zwi¹zane z monta¿em okien i witryn
zewnêtrznych oraz instalowaniem
systemu wentylacji mechanicznej
i systemu grzewczego budynku.
Wyst¹pienie ska³y litej w wy¿szych warstwach gruntu ni¿ przewidywa³a to opinia geotechniczna,
d³ugotrwa³a przebudowa linii kablowej œredniego napiêcia biegn¹ca
uprzednio w poprzek planowanych
fundamentów nowego budynku,
przed³u¿aj¹ca siê procedura wycinki drzew w po³udniowej czêœci placu budowy czy te¿ niesprzyjaj¹ce
warunki atmosferyczne – wp³ynê³y
w istotny sposób na mo¿liwe tempo
prowadzenia prac budowlanych.
Nastêpstwem powy¿szych zdarzeñ
bêdzie przesuniêcie ostatecznego
terminu zakoñczenia przedmiotowej
inwestycji, który zaplanowany by³
na koniec wrzeœnia br.
Opr. M.P.

Pamiêæ o wojnie
8 maja zapraszamy œwieradowian na
godz. 1200 pod obelisk, gdzie w asyœcie
pocztów sztandarowych odbêdzie siê uroczystoœæ z³o¿enia wieñców i kwiatów ku
czci ofiar II wojny œwiatowej, której 73.
rocznica przypada w³aœnie 8 maja.
O godz. 1600 w hali spacerowej odbêdzie siê okolicznoœciowy koncert, w którym wyst¹pi zespó³ SYNTONIA
oraz laureaci Ogólnomiejskiego
Konkursu Recytatorskiego „Kiedy myœlê – Ojczyzna”.

JARMARK W CHACIE

31 marca, jak co roku w Wielk¹ Sobotê t³umy zwiedzaj¹cych przyci¹gn¹³ tradycyjny „Izerski Jarmark Wielkanocny” zorganizowany w Chacie Wuja Toma przez
Hotel & Medi- SPA Bia³y Kamieñ, w którym udzia³ wziê³o 25 wystawców (z okolic
Œwieradowa, Jeleniej Góry, Legnicy i Kamiennej Góry).
Ka¿dy, kto odwiedzi³ Chatê, móg³ znaleŸæ coœ dla siebie – stoiska wype³nione
by³y piêknie zdobionymi pisankami, koszyczkami i oryginalnymi rêkodzie³ami. By³y
te¿ pyszne œwi¹teczne wypieki i potrawy (m.in. w³asne wyroby wêdliniarskie, sery,
miody, nalewki, pieczywo, domowe ciasta i ciasteczka). Atmosferê podczas jarmarku podtrzymywa³ ludowy zespó³ „Bogdanki” oraz akordeonista Kazimierz Ho³yszewski.
Jarmark Wielkanocny równie¿ w tym roku zgromadzi³ du¿¹ liczbê lokalnych
twórców i odwiedzaj¹cych. Mamy nadziejê, ¿e tradycja organizacji przez Hotel
& Medi- SPA Bia³y Kamieñ œwi¹tecznych jarmarków na sta³e zagoœci w œwiadomoœci mieszkañców naszej gminy, najbli¿szej okolicy i regionu.(BR)

¯abka Kwisia
zaczê³a tegoroczne
woja¿owanie po
œwiecie od ca³kiem
bliskiej wycieczki raptem do Jedliny
(na zdjêciu). Ale to
by³a tylko skromna
przygrywka przed
woja¿ami, które j¹
czekaj¹, a których
nie odbêdzie, jeœli
Pañstwo nie zabior¹ jej ze sob¹.
Jeœli ktokolwiek
z Pañstwa zechce
pokazaæ Kwisiê
œwiatu (i œwiat Kwisi), miejcie j¹ ze
sob¹ i sfotografujcie na tle zwiedzanych przez siebie
krain, a nastêpnie wyœlijcie zdjêcie
mejlem do Urzêdu Miasta na adres
it@swieradowzdroj.pl
Wszystkie nades³ane zdjêcia
¿abki poka¿emy na stronie miasta
i na Facebook’u, naj³adniejsze, najciekawsze i najbardziej oryginalne uhonorowane zostan¹ upominkami
i prezentacj¹ na ³amach „Notatnika”.
Oczywiœcie, ¿eby ¿abka mog³a
zaistnieæ w urlopowej przestrzeni

publicznej, musi Pañstwu towarzyszyæ! Kwisiê mo¿na po¿yczyæ w referacie promocji UM przed wyjazdem, ale mo¿e to byæ równie¿ ka¿da
inna ¿abka bêd¹ca w Pañstwa zasobach domowych (np. w pokoju dzieci) - chodzi o to, by o niej nie zapomnieæ, bo to ma byæ ¿abka wêdruj¹ca, dlatego zdjêcie nale¿y opatrzyæ
has³em „¯abka Kwisia w podró¿y”.
(aka)

Pamiêtajcie o ogrodach przecie¿ stamt¹d przyszliœcie!
Aniœmy siê obejrzeli, a przed nami
znów konkurs KWIETNY ŒWIERADÓW-ZDRÓJ 2018, z has³em przewodnim na ten rok - PRZYJA•NI ZWIERZÊTOM. Organizatorem konkursu jest
Referat ds. Promocji Gminy, Turystyki,
Kultury i Sportu UM.
W konkursie bior¹ udzia³ posesje
i balkony zlokalizowane na terenie miasta, zg³oszone do 31 maja br. przez ich
w³aœcicieli lub inne osoby (jednak za zgod¹
w³aœciciela) osobiœcie w referacie promocji (II p. pok. 24b), telefonicznie 75 71 36
482 lub 483, a tak¿e mejlem na adres
it
it@ swieradowzdroj.pl

W tej edycji oceniane bêd¹ - po raz
pierwszy - tak¿e olbrzymy wyhodowane
w ogrodach (warzywa, owoce i roœliny),
które z uwagi na swój rozmiar zostan¹ wpisane na listê rekordów (do pobicia).
Olbrzymy zg³aszamy do 30 wrzeœnia
br. Wzór zg³oszenia okreœla za³¹cznik nr
1 do regulaminu (dostêpnego w referacie
lub na stronie internetowej
swieradowzdroj.pl
Zwyciêzców wy³oni komisja konkursowa, przyznana zostanie te¿ nagroda publicznoœci. Wyniki poznamy do 30 wrzeœnia.
(aka)

14 marca og³oszono przetarg na
„Adaptacjê obiektu po Bibliotece
Miejskiej w Œwieradowie-Zdroju na
cele spo³eczne”. Zadanie dofinansowane w ramach Osi Priorytetowej
nr 6 - „Infrastruktura spójnoœci spo³ecznej", Dzia³anie nr 6.1 - „Inwestycje w infrastrukturê spo³eczn¹",
Poddzia³anie nr 6.1.1 - „Inwestycje
w infrastrukturê spo³eczn¹ - konkursy horyzontalne”, Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Dolnoœl¹skiego 2014-2020.
5 kwietnia dokonano otwarcia
dwóch ofert nades³anych przez: Zak³ad Us³ugowo Remontowy IDZIASZEK z Nowego Miasta nad Wart¹
(467.400 z³) i PRO – BUD Janusz Paw³owski i Wspólnicy Spó³ka Jawna
z Legnicy (582.865,76 z³).

11

Centrum Edukacji Ekologicznej
NATURA 2000 „Izerska £¹ka",
ul. Rolnicza 7 (nad Czarcim M³ynem)
Otwarte od wtorku do soboty
w godz. 1000-1600
tel. 75 617 14 42
izerskalaka@swieradowzdroj.pl
www.swieradowzdroj.pl
(zak³adka Izerska £¹ka)

Gospodarz obiektu
Monika Chwaszcz

KINO NA WIOSNÊ

TEA
TR NA £¥CE
TEATR

19 kwietnia (czwartek) o godz. 1900 - Jake, sparali¿owany
by³y komandos, zostaje wys³any na planetê Pandora, gdzie
zaprzyjaŸnia siê z lokaln¹ spo³ecznoœci¹ i postanawia jej pomóc (2 godz. 42 min. 2007. Sci-Fi).
21 kwietnia (sobota) o godz. 1030 - Charlie Brown zakochuje siê w nowo poznanej dziewczynie, która do³¹cza do jego
klasy. Tymczasem psi kumpel Snoopy chce wytropiæ swojego
najwiêkszego wroga, Czerwonego Barona (1 godz. 33 min. 2015.
Animacja).
1 maja (wtorek) o godz. 900 - Kubuœ Puchatek wybiera siê
na poszukiwanie miodu. Po drodze odwiedza Krzysia i przekrêca wiadomoœæ, któr¹ ch³opiec mu zostawi³ (1 godz. 3 min.
2011. Animacja).
2 maja (œroda) o godz. 900 - W tajemniczych okolicznoœciach zagin¹³ Prosiaczek. Przyjaciele ze Stumilowego Lasu
wykorzystuj¹c „Ksiêgê wspomnieñ” udaj¹ siê na poszukiwania (1 godz. 15 min. 2003. Animacja).
3 maja (czwartek) o godz. 900 - Nadszed³ ostatni dzieñ lata.
Krzyœ nie ma odwagi powiedzieæ swemu ukochanemu przyjacielowi, ¿e musi go opuœciæ, poniewa¿ rozpoczyna siê rok szkolny. Pisze wiêc do niego liœcik, z którego Kubuœ i inni mieszkañcy Stumilowego Lasu wyci¹gaj¹ wniosek, ze Krzyœ zagin¹³
i wpad³ w wielkie k³opoty. W poszukiwaniu Krzysia ruszaj¹ na
najwiêksza przygodê swego ¿ycia (1 godz. 16 min. 1997. Animacja).
4 maja (pi¹tek) o godz. 900 - Wiosenny dzieñ, pszczó³ki
brzêcz¹, kwiatki kwitn¹ a Maleñstwo, Kubuœ i Tygrys s¹ gotowi do zabawy. Królik jednak uwa¿a, ¿e najpierw musz¹ zakoñczyæ wiosenne porz¹dki. Dziêki Maleñstwu, Królik przekonuje
siê, ¿e specjalne dni trzeba prze¿ywaæ w specjalny sposób
(1 godz. 05 min. 2004. Animacja).
5 maja/26 maja (sobota) o godz. 1030 - Mary Katherine,
córka naukowca, trafia do Zielonego Królestwa zwierz¹t, gdzie
wraz z nowymi przyjació³mi stawi czo³a si³om zagra¿aj¹cym
Matce Naturze (1 godz. 42 min. 2013. Animacja).
10 maja (czwartek) o godz. 1900 - Ben nie odkrywa uroków
emerytury. Wkrótce rozpoczyna sta¿ w redakcji strony internetowej o modzie. Na ekranie obok Anne Hathaway wyst¹pi
Robert De Niro (2 godz. 2015. Komedia).
24 maja (czwartek) o godz. 1900 - Podró¿ przez wszystkie
kontynenty, której celem jest zwrócenie uwagi œwiata na problemy oraz zagro¿enia œrodowiska naturalnego: globalne ocieplenie, umieraj¹ce lasy, wymieranie gatunków zwierz¹t, a tak¿e
roœlin oraz koñcz¹ce siê zasoby naturalne (2 godz. 6 min. 2009.
Dokument).
(Ÿród³o - filmweb.pl)
***
Chcesz byæ na bie¿¹co? PrzyjdŸ, wype³nij formularz i zapisz siê do Newslettera „Izerskiej £¹ki”!

4 kwietnia o godzinie 1800 mia³o miejsce wyj¹tkowe wydarzenie - w sali kinowej „Izerskiej £¹ki” zagoœcili aktorzy Teatru
im. C.K. Norwida ze spektaklem „Seks dla opornych”.

Czy wiesz, ¿e...
 To idealna pora na wysianie miododajnych zió³ (tymianek, kolendra, oregano, sza³wia) w ogrodzie lub w doniczkach na balkonie?
 Mniszek lekarski to uwielbiana przez pszczo³y roœlina? Zostaw j¹
w swoim ogródku.
 Liœcie mniszka lekarskiego mo¿esz dorzuciæ do wiosennej sa³atki?
Wystarczy skropiæ je octem i oliw¹.
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Informacje i zdjêciaz „Izerskiej £¹ki”
przygotowa³a Monika Chwaszcz, zaœ
autorem zdjêæ do
obu winiet - £¹ki
i M³yna - jest Tomasz Chmielowiec.

Temat bliski by³ ka¿demu ma³¿eñstwu z d³ugim sta¿em.
Zobaczyliœmy na scenie parê, która po 25 latach wspólnego
¿ycia zastanawia siê, czy nadal s¹ dla siebie atrakcyjni? Czy
lubi¹ jeszcze ¿yæ obok siebie? Czy mo¿e ju¿ wszystko siê wypali³o i pora na rozwód? Oczywiœcie, rozwodu nie by³o!
Nie zdradzamy wszystkich zabawnych metafor, które pojawi³y siê na scenie, a ma³¿eñstwom polecamy wspóln¹ wyprawê do Jeleniej Góry, aby zobaczyæ ten spektakl na w³asne oczy,
wraz z aktorami zadaæ sobie pewne pytania i spróbowaæ na nie
przed samym sob¹ odpowiedzieæ.
Na sali zasiad³y 72 osoby, a wejœciówki na spektakl rozesz³y siê w ci¹gu dwóch tygodni od rozwieszenia plakatów.
Dlatego bardzo proszê monitorowaæ zak³adkê „Izerskiej £aki”,
wydarzenia na stronie miasta i nasz profil na Facebooku, aby
byæ na bie¿¹co z dzia³aniami Centrum.

Jest to Zielony Tydzieñ - g³ówne wydarzenie ekologiczne w Europie,
odbywaj¹ce siê w Brukseli oraz innych miastach Europejskich w dniach
21-25 maja br. Temat tegorocznego Zielonego Tygodnia brzmi „Zielone
Miasta dla Zielonej Przysz³oœci”.
Miasta powinny nie tylko stymulowaæ powstawanie atrakcyjnych
miejsc pracy, ale równie¿ dbaæ o zapewnienie zrównowa¿onych warunków ¿ycia swoim mieszkañcom. Pojawia siê koniecznoœæ znalezienia
odpowiedzi na pytania, w jaki sposób zarz¹dzaæ zasobami naturalnymi,
energi¹, odpadami, a tak¿e komunikacj¹ miejsk¹.
My skupimy siê na naszym zielonym mieœcie i jego uzdrowiskowych walorach. Szczegó³owy plan spotkañ i wyk³adów, które zaplanowaliœmy od 22 do 26 maja, podamy w kolejnym „Notatniku”.

Dowiedz siê wiêcej
i polub nas
na Facebooku
IzerskaLaka
ZAPRASZAMY!

SPOTKANIA ORNITOLOGICZNE

29 marca grupa œmia³ków wybra³a siê na nocny spacer do
lasów w Œwieciu. Wspólnie z kierownikiem wyprawy Tomaszem Maszka³o (ornitologiem) szukaliœmy sów. Tego wieczoru
panowa³a miêdzy uczestnikami ciep³a atmosfera i chêæ dzia³ania. Ka¿dy dŸwiêk, jaki us³yszeliœmy, interpretowaliœmy jako
g³osy sów; niestety, nasz merytoryczny przewodnik uœwiadamia³ nas, ¿e to nie one. Uda³o siê us³yszeæ puszczyka, poza
tym wabiliœmy sóweczkê i w³ochatkê… widocznie one na tym
terenie nie wystêpowa³y.
Przechodziliœmy przez powalone drzewa z czo³ówkami na
g³owach i latarkami w rêkach, brn¹c przez wodê stoj¹c¹ na
œcie¿ce. By³o warto - to œwietny sposób na integracjê grupy.
Kiedy noc¹ cz³owiek jest w lesie… pilnuje swojego stada.

Szanowni Mieszkañcy, do³¹czyliœmy do akcji „Z Kujawskim pomagamy pszczo³om”. Dziesiêæ najbardziej aktywnych gmin otrzyma w nagrodê tablicê edukacyjn¹. Dodatkowo zostan¹ ujête w raporcie koñcowym, który zostanie przekazany do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
PSZCZO£Y s¹ g³ównymi bohaterkami naszego Centrum, a teraz
oficjalnie walczymy o miano Gminy Przyjaznej Pszczo³om. W zwi¹zku
z tym na naszej stronie „Notatnika” ruszamy z now¹ rubryk¹. Bêdzie ona
dotyczy³a dziko ¿yj¹cych pszczó³, a dok³adniej… trzmieli! W roku ubieg³ym goœciliœmy zaprzyjaŸnione stowarzyszenie Natura i Cz³owiek
Cz³owiek,
które klasyfikowa³o napotkane w naszych górach i ³¹kach trzmiele.
Dziœ przedstawiamy TRZMIELA ZIEMNEGO
ZIEMNEGO. Wielkoœæ - od 10
do 25 mm. Czas pojawienia - od 2. po³owy marca do paŸdziernika.
Gatunek charakterystyczny
dla terenów otwartych.
Gniazduje w ziemi, w norkach gryzoni lub szczelinach
murów. Tworzy du¿e rodziny (ponad 500 osobników)
i zbiera pokarm z oko³o 500
gatunków roœlin. Gatunek
wystêpuje popularnie na terenie ca³ego kraju.
[Ÿród³a: naturaiczlowiek/
trzmielepolski]

Czarci M³yn, ul. Lwówecka 5
Otwarty od œrody do soboty
w godz. 1000-1600
(zwiedzanie co godzinê,
ostatnie o godz. 1500)
wtorki - warsztaty o godz. 900 lub 1200
(po wczeœniejszej rezerwacji)
tel. 75 78 45 325
czarcimlyn@swieradowzdroj.pl

Gospodarz obiektu
Kinga Miakienko

Józef Zió³kowski (na zdjêciu poni¿ej) – doœwiadczony
piekarz, cukiernik, technolog, który swoje pierwsze kroki
w piekarstwie stawia³ w szkole zawodowej. Jak sam mówi,
zawsze ci¹gnê³o go do pieczywa, bo to ¿ywa materia, nad
któr¹ mo¿na pracowaæ. Pochodzi spod Olsztyna i mimo ¿e
w rodzinie piekarza nie by³o, to w³aœnie mi³oœæ do pieczenia sprawi³a, ¿e sta³o siê to jego ca³ym ¿yciem.

CHA£KI, CHLEBY I ZAKWASY,
czyli weekendowe warsztaty piekarskie
li³y tak¿e pracowite Panie z Ko³a Gospodyñ Miejskich przy Czarcim
M³ynie oraz rozœpiewane Stowarzyszenie Amazonek z Olszyny.
Weekendowe Warsztaty Piekarskie z Józefem Zió³kowskim zaowocowa³y pysznymi cha³kami, ozdobami z ciasta, chlebem z chrupi¹c¹
skórk¹, a tak¿e œwie¿o nastawionym zakwasem, na którym bêdzie pieczone pieczywo w Czarcim M³ynie.
Wydarzenie nie powsta³oby, gdyby nie gminne œrodki, za które
wszyscy s¹ ogromnie wdziêczni. Mam nadziejê, ¿e wkrótce ponownie
spotkamy siê na takich warsztatach, aby wspólnie odkrywaæ tajniki piekarstwa.

Nauka zagniatania ciasta maœlanego pod okiem pana Józefa.
Pan Józef przyjecha³ do Czarciego M³yna na zaproszenie burmistrza, aby przekazaæ swoj¹ wiedzê wszystkim chêtnym mieszkañcom naszego miasta. Nie ukrywam, ¿e i ja wiele siê nauczy³am, bo pracuj¹c
u boku tak doœwiadczonego piekarza mia³am wyj¹tkow¹ rolê jego pomocnika. Warsztaty trwa³y dwa dni niemal od œwitu do zmroku, da³y
nam mnóstwo wiedzy praktycznej i teoretycznej z zakresu piekarstwa,
technologii czy zbó¿, któr¹ na pewno bêdziemy wykorzystywaæ.
Okaza³o siê, ¿e zaplatanie warkoczy wcale nie jest takie ³atwe i ¿e na
porz¹dne, a przede wszystkim zdrowe pieczywo nale¿y siê trochê naczekaæ. W ruch poszed³ nawet piec opalany drewnem. Podpiekaliœmy
w nim nasz chleb z ciasta, które ros³o a¿ 12 godzin!
Dziêkujemy wszystkim mieszkañcom, którzy do nas przybyli, a tak¿e
uczestnikom z okolicznych miejscowoœci. Grono warsztatowiczów zasi-

Nie tylko pleciono i pieczono - wyrabiano te¿ ozdoby z ciasta.
Silna reprezentacja Œwieradowa - „cha³y” nie by³o!

GOŒCIE M£
YNA
M£YNA

Pora obwieœciæ powstanie „splotu izerskiego” (w cha³ce).

W marcu m³yn odwiedzi³o nieco ponad 500 osób,
w tym grupy dzieci i m³odzie¿y oraz goœcie indywidualni
z Polski, Niemiec, Czech, a tak¿e z Francji i W³och.
Przed œwiêtami Wielkanocnymi zorganizowaliœmy pieczenie bu³eczek orkiszowych na œwi¹teczny stó³. Goœcie mogli zwiedziæ m³yn, a tak¿e wypróbowaæ now¹
czarci¹ recepturê na pyszne i zdrowe pieczywo.

Dowiedz siê wiêcej
i polub nas
na Facebooku
CzarciMlynSwieradow
ZAPRASZAMY!

ZAPROSZENIE
Zastêpca szefa w kuchni - to podstawa.

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

Restauracja „Czarny Potok” zaprasza w ka¿dy poniedzia³ek i œrodê
w godz. 1000-1400 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 Wroc³awia.
Obecny zbiór liczy ju¿ 760 starych pocztówek, które dla polepszenia odbioru zosta³y zeskanowane i pokazywane bêd¹ na ekranie monitora
(podobnie jak stare foldery i mapy).
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W koñcu powia³o optymizmem
w ogrodzie. Przebrzyd³e i przed³u¿aj¹ce siê mrozy ust¹pi³y, choæ pozostawi³y po sobie liczne œlady. Tak
to jest, ¿e czasami coœ zmarznie, czasami zgnije, a czasami szkodniki
unicestwi¹. Jednak si³a ¿ycia, zamkniêta w roœlinach, jest zadziwiaj¹ca i czasami to, co wydawa³o siê,
¿e ju¿ nie rokuje ¿adnych nadziei,
od¿ywa na nowo.

k³adowi. Nie wymagaj¹ te¿ karencji, czyli up³yniêcia pewnego czasu od oprysku do zbioru
plonów. S¹ selektywne, co znaczy, ¿e niszcz¹
tylko wybrane grupy owadów. Choæ zwykle
nie dzia³aj¹ tak szybko jak preparaty syntetyczne, s¹ skuteczne – zw³aszcza w ogrodach
uprawianych metodami ekologicznymi.
Kolejna rzecz, istotna jeœli chodzi o zwierzêta w ogrodzie, to to, ¿e drugim czynnikiem,
zaraz po pestycydach i innych chemikaliach,
który wp³ywa na brak zwierz¹t w ogrodzie
jest... nadmierny porz¹dek w ogrodzie! Pew-

Jak zaprosiæ po¿yteczne zwierzêta do ogrodu?
Wiosenne promienie s³oñca pozwalaj¹ ju¿
na prace w ogrodzie. Tej wiosny chcia³bym
zachêciæ do przemyœlenia tematu, jak zaprosiæ
po¿yteczne zwierzêta do ogrodu? Jest wiele
gatunków, które s¹ w nim wa¿nymi sprzymierzeñcami.
Po pierwsze, owady lataj¹ce, które zapylaj¹ roœliny (pszczo³y, trzmiele, chrz¹szcze,
muchówki i motyle). Bez nich kwiaty opada³yby i nie by³oby owoców.
Po drugie, jest wœród owadów wiele drapie¿ników ¿ywi¹cych siê g³ównie innymi owadami i ich larwami (biedronki, pluskwiaki, biegacze, z³otooki). Ogrody, w których znajduj¹
one korzystne warunki bytowania, maj¹ zapewnion¹ naturaln¹ ochronê.

Po trzecie, ptaki i nietoperze. S¹ to zwierz¹tka owado¿erne zjadaj¹ owady lataj¹ce, które chwytaj¹ w locie, ale równie¿ - jak na przyk³ad gacki - nietoperze o wielkich uszach, potrafi¹ce œci¹gaæ z liœci drzew i krzewów g¹sienice. Doœæ powiedzieæ, ¿e jeden borowiec (to
gatunek leœny, ale mo¿e
przylatywaæ nad nasz
ogród) w ci¹gu nocy
poch³ania 30 chrab¹szczy. Nocek rudy zjada
w tym samym czasie 500
komarów, a licz¹ca 500
nocków kolonia w ci¹gu zaledwie jednego
lata - dwie tony owadów!
Po czwarte, je¿e. Regularne wizyty lub jego
sta³a obecnoœæ w ogrodzie mo¿e znacznie pomóc w zmniejszeniu populacji wielu szkodników roœlin, np. turkucia
podjadka, larw i osobników doros³ych.
Po pi¹te, p³azy
(¿aby, traszki, salamandry) i gady (jaszczurki,
padalce). Jest to natu-
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ralny œrodek owadobójczy. ¯ywi¹ siê one
chrz¹szczami, paj¹kami, a tak¿e œlimakami, które s¹ utrapieniem wielu ogrodników.

nie siê wszyscy zdziwi¹, ale tak w³aœnie jest.
W wypielêgnowanych, wymuskanych, zawsze wyplewionych ogrodach zwierzêta nie
mog¹ znaleŸæ dla siebie miejsca. I tak np.
ogromne znaczenie ma wysoka trawa. Daje ona
schronienie wielu owadom, drobnym ssakom,
bezkrêgowcom i gadom. Wystarczy 1 metr
kwadratowy wysokiej, nieskoszonej trawy,
a bêdzie to siedlisko dla wielu zwierz¹tek. Tak
samo pomocne bêd¹ opad³e liœcie, owoce str¹cone przez wiatr, gnij¹ce drewno, miejsca z
niewyplewionymi chwastami, trawa w szczelinach czy mech na kamieniach. Takie miejsca
to prawdziwe oazy wœród wypielêgnowanych
i reprezentacyjnych rabat i grz¹dek, gdzie bê-

dzie kwit³o ¿ycie. Wszystko z umiarem, oczywiœcie – niewypielêgnowane chaszcze i metrowe pokrzywy niekoniecznie maj¹ wielkie
walory estetyczne.
Prace ogrodowe w kwietniu:
 porz¹dkujemy ogród, przekopujemy ziemiê, szykujemy grz¹dki warzywne;
 koñczymy sadzenie drzew i krzewów
z odkrytymi korzeniami;
 wysiane w poprzednich miesi¹cach roœliny jednoroczne pikujemy (mo¿emy te¿
uszczykiwaæ nad trzeci¹-czwart¹ par¹ listków)
- heliotrop, sza³wiê b³yszcz¹c¹, werbenê, ¿eniszek (aby roœliny siê rozkrzewi³y);
 na prze³omie kwietnia i maja (a nawet
wczeœniej) wysiewamy do gruntu nasiona kwitn¹cych roœlin jednorocznych;
 z roœlin przechowywanych w pomieszczeniach (pelargonie, fuksje, datury, o³owniki, oleandry) mo¿na sporz¹dziæ sadzonki.
Piotr Bigus
O ogrodach myœli spisane
Talizman zaklêtych s³ów,
u¿ywam go tylko wtedy, kiedy jesteœ tu,
obok mnie w mych ogrodach spokoju i zmys³ów.
Talizman zaklêtych s³ów,
u¿ywam go tylko wtedy, kiedy jesteœ tu,
obok mnie w mych ogrodach...
Kamil Bednarek - „Talizman”

Z bratkiem za pan brat
W internecie mo¿na znaleŸæ wiele pomys³ów na to, jak takie zwierzêta zaprosiæ do ogrodu. Jest wiele pomys³ów na hotele dla owadów, domki dla ¿ab czy je¿y. Ja chcia³bym tylko wspomnieæ o dwóch istotnych rzeczach,
jeœli chcemy mieæ takich sprzymierzeñców
w ogrodzie.
Po pierwsze, musimy pamiêtaæ, ¿e wszystkie ¿ywe stworzenia wystêpuj¹ tam, gdzie œrodowisko nie jest ska¿one. W dobie pestycydów, nawozów i chemicznych œrodków ochrony roœlin bardzo ³atwo jest jednym psikniêciem pozbyæ siê nie tylko szkodników, ale
i zwierz¹t po¿ytecznych. Dlatego zanim siêgniemy po sklepowe nawozy czy œrodki owadobójcze, postarajmy siê znaleŸæ (lub samemu zrobiæ) naturalne œrodki ochrony roœlin,
gdy¿ nie s¹ szkodliwe dla ludzi i zwierz¹t, nie
kumuluj¹ siê w roœlinie i szybko ulegaj¹ roz-

Z nadejœciem wiosny dostajê kolorowego
bzika. Mój ogród budzi siê do ¿ycia, a ja kupujê pierwsze kwiaty. Jest wiele roœlin kwitn¹cych na przedwioœniu i staram siê je sukcesywnie zapraszaæ do siebie, chcê, aby ju¿ by³o
kolorowo i s³onecznie. Dlatego królow¹ wœród
s³onecznych roœlin jest u mnie forsycja, z kolei za spraw¹ roœlin cebulowych zak¹tki mojego ogrodu to strumyki i jeziorka narcyzów, tulipanów, hiacyntów i szafirków.
Pierwszym kwiatem zdobi¹cym parapety
i wejœcie do domu jest bratek (fio³ek ogrodowy), w pojemnikach i na rabatce wystawia
swoje buŸki wypatruj¹c wiosny i przyci¹ga mój
wzrok. Bratki s¹ ³atwe w uprawie, nie wymagaj¹ nawo¿enia i s¹ odporne na krótkotrwa³e
spadki temperatury a w lekkim pó³cieniu bêd¹
kwit³y d³u¿ej, maj¹ aksamitny po³ysk i delikatnie pachn¹, s¹ te¿ symbolem troski i myœlenia
o kimœ. Maj¹ w³aœciwoœci lecznicze, ³agodz¹
objawy tr¹dziku m³odzieñczego a ja robiê napar i kompresami likwiduje obrzêk i cienie pod
oczami.

Bratek jest tak¿e u¿ywany do aromatyzowania win i syropów, a m³ode liœcie i paczki
mo¿na dodawaæ do sa³atek. Warto je kupiæ jak
najwczeœniej i zacz¹æ przygodê z ogrodnictwem - niech ciesz¹ oko, a stare niepotrzebne
przedmioty, takie jak wazy czy stylowe fili¿anki, mog¹ rozpocz¹æ nowe ¿ycie w roli lokum
dla nich W ten sposób choæ trochê przyspieszymy nadejœcie wiosny.
Irena Marciniak

Wirtualna Kronika... na pocz¹tek
Odk¹d pamiêtam, zawsze marzy³o mi siê
utworzenie muzeum naszego miasta, takiego z prawdziwego zdarzenia z eksponatami,
wspomnieniami mieszkañców, godzinami
otwarcia.
Kilka takich miejsc w naszym mieœcie nawet powsta³o, by³a ekspozycja w Muzeum
Sztuki Reduktywnej, w Miejskim Biurze Informacji Turystycznej, w Izerskim Centrum
Wspierania Przedsiêbiorczoœci, do dzisiaj
mo¿emy poznawaæ historiê miasta dziêki ma³ej wystawie w Miejskiej Bibliotece Publicznej
„Izerka”, w Izbie Pamiêci powadzonej przez
Magdê Olszewsk¹, w restauracjach „Arnika”
i „Czarny Potok”, a tak¿e w Czarcim M³ynie
gdzie zobaczymy obrazki z Czerniawy-Zdrój.
Jednak ca³y czas mi czegoœ brakowa³o,
st¹d idea powstania Wirtualnej Kroniki, która ma ju¿ sw¹ zak³adkê na naszej stronie
www.swieradowzdroj.pl - chcia³abym teraz
zaprosiæ Pañstwa do jej wspó³tworzenia. Najbardziej zale¿y mi na wspomnieniach naszych
mieszkañców, szczególnie tych od roku 1945,

bo jak sami Pañstwo na pewno zauwa¿yli,
zdjêæ, pocztówek czy skanów folderów z okresu przedwojennego mamy bardzo du¿o, natomiast tych bardziej wspó³czesnych - znacznie
mniej.
Chcia³abym, aby Pañstwo wysy³ali do nas
zdjêcia, filmy opisuj¹ce ¿ycie naszego miasta,
mog¹ to równie¿ byæ zdjêcia miejsc, ludzi,
przedmiotów czy wydarzeñ - takie mamy kategorie, ale jeœli pojawi¹ siê inne, chêtnie je do
kroniki dodamy. Mog¹ Pañstwo tak¿e przynosiæ zdjêcia w formie papierowej, a my chêtnie je na miejscu zeskanujemy i oddamy orygina³y. Chcia³abym, abyœmy wszyscy poczuli
siê w³aœcicielami naszej Kroniki, aby ona ¿y³a
i rozrasta³a siê nam piêknie, i ¿eby to by³ pierwszy etap przed powstaniem realnego Muzeum
naszego miasta.
Bardzo zachêcam Pañstwa do wspó³pracy
i pomocy.
Wirtualn¹ Kronikê stworzy³ dla nas Krzysztof Czukiewski z firmy CP SYSTEM.
Dorota Marek

Jak zbudowaæ fizykê, gdy coœ w nas piszczy?
W Miejskim Zespole Szkó³ w Œwieradowie-Zdroju
firma multimediawszkole.pl przeprowadzi³a 14 lutego szkolenie nauczycieli i uczniów w zakresie stosowania zestawów klocków elektronicznych LittleBits
w edukacji. Uczestniczy³o w nim szeœcioro nauczycieli oraz 68 uczniów. Zajêcia mia³y charakter praktyczny i polega³y na monta¿u z klocków modeli maszyn i urz¹dzeñ.
Zestawy littleBits pozwalaj¹ i majsterkowiczom-nowicjuszom i profesjonalnym twórcom prototypów na wstêp do programowania. Uczniowie mogli tworzyæ i programowaæ swoje wynalazki bez p³yty prototypowej, lutowania i kabli. Silniki, ko³a, oœwietlenie, prze³¹czniki, si³owniki,
brzêczyki, a nawet narzêdzia do budowania pilota - po³¹czono to wszystko razem, co rozpali³o iskrê kreatywnoœci i zabawy.
Zestawy pozwalaj¹ na wiele. Chcesz zbudowaæ zdalnie sterowany
samochód wyœcigowy? Po prostu to zrób! Chcesz stworzyæ automatyczne urz¹dzenie dmuchaj¹ce bañki? Wykonaj to! W zestawie znajduj¹ siê
wszystkie akcesoria i narzêdzia potrzebne do odnalezienia ukrytego
w sobie wynalazcy. Zarówno nauczyciele, jak i uczniowie z przeprowadzonego szkolenia byli bardzo zadowoleni i deklarowali chêæ ,,uczenia
siê po nowemu”.

dzisiejszej m³odzie¿y, która wychowuje siê w œwiecie techniki i tajniki IT
s¹ im bardzo bliskie. Wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom dzisiejszej
szko³y, programów nauczania oraz zapotrzebowaniom na rynku pracy,
nasza placówka stara siê iœæ z duchem czasu i zapewnia uczniom œrodki
techniczne oraz pomoce dydaktyczne najwy¿szej jakoœci. Przy ogromie
pracy w³o¿onej przez twórców programu oraz nauczycieli zaanga¿owanych w przeprowadzenie zajêæ dajemy dzieciom mo¿liwoœæ wszechstronnego i nowoczesnego kszta³cenia siê.
Uczniowie byli bardzo zainteresowani zajêciami. Œwietnie poradzili
sobie z nowinkami technicznymi, które nie sprawi³y im k³opotów. Wiêkszoœæ uzna³a, ¿e lekcje by³y ciekawe, i uczniowie chêtnie skorzystaj¹
z urz¹dzeñ podczas dokonywania pomiarów i badañ. Nauczyciele natomiast stwierdzili jednog³oœnie, ¿e spe³niaj¹ ich oczekiwania i bêd¹ cennym uzupe³nieniem lekcji, których g³ównym celem bêdzie doœwiadczenie lub prowadzenie obserwacji.
i VIIa) przeszli szkolenie w zakresie nauczania STEM z wykorzystaniem
Laboratoriów Cyfrowych EINSTEIN™. Przedmiotem zajêæ by³o przedstawienie urz¹dzeñ – tabletów, które oprócz pod³¹czenia do sieci internetowej posiadaj¹ bardzo du¿o ciekawych i potrzebnych funkcji. Dziêki
wmontowanym tam czujnikom uczniowie bêd¹ mogli przy ich pomocy
odczytaæ temperaturê, wilgotnoœæ powietrza oraz ciœnienie atmosferyczne w danym momencie, a tak¿e zarejestrowaæ dokonane pomiary w celu
ich archiwizacji i póŸniejszego wykorzystania lub dla porównania z innymi pomiarami. Urz¹dzenia te daj¹ pe³n¹ mo¿liwoœæ dokonywania wielu
æwiczeñ i pomiarów w czasie lekcji biologii, fizyki, chemii czy przyrody
oraz na zajêciach pozalekcyjnych rozwijaj¹cych zainteresowania uczniów.
Urz¹dzenia te w ciekawy i nowoczesny sposób spe³niaj¹ oczekiwania

PRO FILAKTYK A!

22 lutego w ramach projektu „Jak zbudowaæ fizykê? i „Co w nas
piszczy?” grupa 150 uczniów Miejskiego Zespo³u Szkó³ wraz z 11.
opiekunami wyjecha³a czterema autokarami do Liberca, do znajduj¹cej
siê w nim iQlandii. Jest to wspaniale zaprojektowane centrum edukacyjne, bez barier architektonicznych, w którym bez reszty mo¿na zag³êbiæ
siê w œwiecie nauki, doœwiadczaj¹c jej praw i zasad na w³asnej skórze.
Nasz pobyt, który zacz¹³ siê o godzinie 900, zaczêliœmy od seansów
filmowych w Planetarium, a nastêpnie przez oko³o dwie godziny (podzieleni na 10 grup) rzuciliœmy siê w wir eksperymentów, doœwiadczeñ,
ciekawych pokazów, prezentacji interaktywnych, a nawet wcielania siê
w rolê prezenterów pogody, czyli „Chmurek” i „Wicherków” – zabawa
gwarantowana i mnóstwo œmiechu. Gdy zaœ zg³odnieliœmy mo¿na by³o
skorzystaæ z oferty restauracji i spróbowaæ czeskich specja³ów, takich
jak: „parek w rochliku”, „hranolky” czy „knedlicky”.
Oko³o godziny 1300 trochê zmêczeni (uczenie siê te¿ mêczy!), ale
zadowoleni i w doskona³ych humorach, udaliœmy siê w drogê powrotn¹.
iQlandia to miejsce ze wszech miar godne polecenia dla indywidualnego, jak i zorganizowanego turysty. Z niecierpliwoœci¹ czekamy na kolejne atrakcje w ramach w/w projektów.
22 marca w MZS odby³o siê kolejne szkolenie w ramach projektu
o nazwach „Co w nas piszczy?” i „Jak zbudowaæ fizykê?”, których celem
jest dostosowanie oferty edukacyjnej naszej szko³y do potrzeb uczniów
zwi¹zanych z podniesieniem ich kompetencji kluczowych na rynku pracy oraz stworzeniem warunków do nauczania eksperymentalnego.
Tym razem nauczyciele oraz uczniowie piêciu klas (Va, Vb, VIa, VIb

Zgodnie z umow¹ zawart¹ pomiêdzy Urzêdem Miasta a Gabinetem
Pedagogiczno-Psychologicznym, od stycznia do grudnia br. specjaliœci bêd¹ w tym gabnecie realizowaæ zadania zwi¹zane z udzielaniem
pomocy terapeutycznej i wsparciem rodzinom dotkniêtym problemem uzale¿nienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych
oraz prowadzeniem dzia³añ profilaktycznych. Dodatkowo realizowane jest wspomaganie rodzin, gdzie wystêpuje przemoc psychiczna
i fizyczna, oraz prowadzona jest wczesna interwencja opiekuñczowychowawcza uruchamiaj¹ca wszystkie podstawowe czynniki rozwoju osobowego i spo³ecznego, jak równie¿ wszystkich struktur m³odego cz³owieka: fizjologicznej, psychicznej i intelektualnej.
Szczegó³y dotycz¹ce realizacji powy¿szych zadañ mo¿na uzyskaæ
pod numerami telefonów: 75 78 17 668 - koordynator UM
Jolanta Bobak; 538 480 341- Gabinet Pedagogiczno-Psychologiczny Maciej Zia³a.
Od 1 kwietnia gabinet bêdzie funkcjonowa³ w przychodni
Jo-Med. przy ul. Korczaka 7D - w poniedzia³ki i w pi¹tki
w godz. 18 00 -20 00 , a w œrody w godz. 18 00 -21 00 .
www.psychporadnia.pl
macieksylwia1
macieksylwia1@ wp.pl
* * *

DLA

SENIORÓW

Gabinet Pedagogiczno-Psychologiczny wprowadza w zakresie swoich dzia³añ zaspokajanie potrzeb emocjonalnych i spo³ecznych oraz
rozwoju samodzielnoœci, niezale¿noœci i pobudzaniu aktywnoœci dla
seniorów.
Wykorzystanie tkwi¹cego w ka¿dym cz³owieku potencja³u rozwojowego maj¹cego Ÿród³o w naturalnych si³ach witalnych organizmu
jest jednym z czynników psychologii spo³ecznej i ma na celu w³¹czenie seniorów w nurt ¿ycia domu i spo³eczeñstwa. Przypomnimy seniorom znane im zalety, które pozwol¹ na akceptacjê siebie oraz
radoœæ z posiadanych umiejêtnoœci w tym:
- usprawniania pamiêci i koncentracji,
- podtrzymywania kontaktów,
- aktywnego s³uchania,
- asertywnoœci,
- rozwi¹zywania konfliktów,
- metody relaksacji.
W ka¿d¹ pierwsz¹ œrodê miesi¹ca w godz. 1800-2100, CA£KOWICIE
ZA DARMO.
Wymagana rejestracja telefoniczna - nr 538 480 341,
lub mejlem - macieksylwia1
wp.pl
macieksylwia1@wp.pl

Beata Bielak, Krzysztof Barañski,
Jacek Simiñski, Agnieszka Kurec

Przeciw przemocy!
Zespó³ Interdyscyplinarny w Œwieradowie-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 wyjœcia z krêgu przemocy, podniesienie œwiadomoœci dotycz¹cej zjawiska przemocy w rodzinie i
praw osobistych, podniesienie w³asnej samooceny,
zdobycie wiedzy jak radziæ sobie z zaistnia³¹ sytuacj¹ oraz pomoc w odzyskaniu MOCY zabranej przez
sprawcê. UDZIA£ JEST BEZP£ATNY.
Zajêcia bêd¹ prowadzone w dawnym budynku Urzêdu Miasta przy ul. Pi³sudskiego 15, I piêtro, pokoje nr
1 i 2, w godzinach 1800-2000. Najbli¿sze spotkanie odbêdzie siê 22 lutego, kolejne zaœ - 8 i 22 marca br.
Serdecznie zapraszamy!

STOP UZALE¯NIENIOM!
W ramach pracy Miejskiej Komisji Rozwi¹zywania Problemów alkoholowych stworzony zosta³ Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla osób uzale¿nionych od alkoholu
czy narkotyków, jak te¿ dla osób z rodzin, gdzie naudu¿ywany jest alkohol lub narkotyki, osób wspó³uzale¿nionych oraz dla osób doznaj¹cych przemocy w rodzinie.
Punkt czynny jest w ka¿dy poniedzia³ek od godz.
1600 do 2000 w starej siedzibie Urzêdu MIasta (ul. Pi³sudskiego 15, pok. nr 1 i 2). Telefon tymczasowy nr 664 461
086, przy którym dy¿uruje nasz konsultant - Piotr Konopnicki - czynny jest w dniach i godzinach pracy Punktu.
Rozmowy i konsultacje indywidualne w godz. 16001900.
Przy Punkcie powsta³a grupa wsparcia „Œwieradów” dla
wymienionych osób, której spotkania odbywaj¹ siê tak¿e w poniedzia³ki od godz. 1800 do 2000.
Wszystkie spotkania s¹ otwarte. Nie zapraszamy jedynie osób pod wp³ywem alkoholu i œrodków zmieniaj¹cych œwiadomoœæ.
Dodatkowo Punkt Konsultacyjny dla mieszkañców
Czerniawy w dwa czwartki w miesi¹cu czynny jest na
terenie Szko³y Podstawowej nr 2 w godz. 1530-1730,
a najbli¿sze spotkania odbêd¹ siê 22 lutego
oraz 8 i 22 marca br.

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

NOTATNIK ŒWIERADOWSKI. Wydaje Gmina Miejska Œwieradów–Zdrój. Druk - Polska Press Sp. z o.o.
Drukarnia Sosnowiec, ul. Baczyñskiego 25A. Nak³ad - 2.000 egz. Redaktor naczelny - Adam Karolczuk,
tel. 661 784 827, notatnik@swieradowzdroj.pl
Zapraszamy wszystkich Czytelników do wspó³redagowania miesiêcznika. Teksty (tak¿e literackie), opatrzone
nazwiskiem autora (do ewentualnej wiadomoœci redakcji) oraz zdjêcia mo¿na sk³adaæ równie¿ w Referacie
Promocji Gminy, Turystyki, Kultury i Sportu Urzêdu Miasta przy ul. 11 Listopada 35 (II p.), tel. 75 71 36 482.
Redakcja nie zwraca materia³ów niezamówionych i zastrzega sobie prawo ich skracania.
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MARSZOBIEG Z FLINSEM PO ZDROWIE 2018
Œwieradowski œlad
na kaukaskim szczycie
18 marca przy temperaturze ok.
30 stopni C i wietrze 25 km/godz.,
ale te¿ przy bardzo dobrej widocznoœci, dolnoœl¹ska ekipa alpinistów w sk³adzie: Magdalena Bany
(K³odzko),
TTadeusz
adeusz
Piotrowicz
(Nowa Ruda), Marcin Walewski
(Œwidnica) i Jacek Fabiœ (Œwieradów-Zdrój) zdoby³a trzeci co do
wysokoœci szczyt Gruzji (i szósty
szczyt Kaukazu) - Kazbek - 5.047
m n.p.m. (lub w innych Ÿród³ach
5.033 m).

na ci¹g³¹ asekuracjê, niegroŸn¹.
W partii szczytowej, na mocno oblodzonym zboczu alpiniœci za³o¿yli ok. 250
m tzw. porêczówek, w drodze powrotnej
zaœ zrobili 5 zjazdów.
Ca³a akcja górska trwa³a 9 dni,
w tym czasie tylko na 2 dni wypad³o tzw.
okno pogodowe.
Po 18 marca ze wzglêdu na z³¹ pogodê, g³ównie wiatr i du¿e opady, nie by³o
mo¿liwoœci prowadzenia dzia³alnoœci górskiej.
Swój trud alpiniœci dedykuj¹ Towa-

Na szczycie Kazbeku - drugi z prawej to Jacek Fabiœ. Poni¿ej - odpoczynek
wojownika.
Pozostali uczestnicy wyprawy - Andrzej Sawicki, kierownik (Œwidnica) i Ewa
Talaga (Nowy Targ) - wspierali atakuj¹cych logistycznie, gdy¿ do bazy na wysokoœci 3.800 m n.p.m. trzeba by³o wnieœæ
ok. 400 kg ¿ywnoœci i sprzêtu.
Atak szczytowy trwa³ 15 godzin i by³
prowadzony z obozu na wysokoœci 4.300
m n.p.m. G³ównymi trudnoœciami okaza³y siê ukryte pod kopnym œniegiem szczeliny lodowcowe oraz niska temperatura
i wiatr. Ka¿dy z uczestników zaliczy³ „wpadkê” do szczeliny, na szczêœcie, ze wzglêdu

rzystwu Przyjació³ Chorych Hospicjum
w Œwidnicy oraz Fundacji GOPR i jej podopiecznym - ratownikom-seniorom.
Wy¿ej opisana akcja ma oficjalne
wsparcie Marsza³ka Województwa Dolnoœl¹skiego, Miasta i Gminy Œwidnica oraz
wielu innych organizacji samorz¹dowych
Dolnego Œl¹ska.
Mamy nadziejê, ¿e kolejny dolnoœl¹ski projekt górski odbêdzie siê przy wsparciu naszej œwieradowskiej gminy.
Jacek Fabiœ
Akcja zbiórki œrodków na wymienione organizacje nadal trwa.
Prosimy o pomoc.
1. TOWARZYSTWO
PRZYJACIÓ£ CHORYCH HOSPICJUM
ŒWIDNICA - http://hospicjum.swidnica.pl/
przekaz-datek/
2.
FUNDACJA
GOPR, Raiffeisen Polbank, nr 50 1750 0012
0000 0000 3337 6127

Lubisz spacerowaæ i zwiedzaæ? Nale¿ysz do tych osób, które aktywnie spêdzaj¹ ka¿d¹ woln¹ chwilê? Pragniesz zrzuciæ parê kilogramów? Mamy dla Ciebie
propozycjê! Cykl wycieczek pieszych od
marca do listopada po szlakach Gór
i Pogórza Izerskiego, Karkonoszy. „Marszobieg z Flinsem po zdrowie” (organizowany od 2014 r.) to oferta zarówno dla
mi³oœników d³u¿szych spacerów, nordic
walking, amatorów bezkrwawych polowañ
z aparatem w rêku, jak i odkrywców pragn¹cych poszerzyæ swoj¹ wiedzê przyrodnicz¹ lub kulturowo-historyczn¹.
Udzia³ w wycieczkach jest dobrowolny, a ich uczestnicy we w³asnym zakresie
ubezpieczaj¹ siê od nastêpstw nieszczêœliwych wypadków. W przypadku organizacji transportu na miejsce startu uczestnicy pokrywaj¹ jego koszt. Organizatorzy
przewiduj¹ ok. 10 marszobiegów, które
bêd¹ punktowane, a w grudniu w MBP
„Izerka” nast¹pi uroczyste podsumowanie
i nagrodzenie najwytrwalszych.
Pierwsza wycieczka, na Wysoki Kamieñ, odby³a siê ju¿ 10 marca i wziê³o
w niej udzia³ 25 osób, zarówno w wieku
szkolnym, jak i doros³ych (co widaæ na
zdjêciu powy¿ej). Kolejna ju¿ niebawem
– 28 kwietnia - po czeskich Izerach, zaœ
1 maja wêdrujemy „Szlakiem legend i tajemniczych historii w kamieniach zaklêtych” w ramach MAJÓWKI W LESIE.
Wycieczki odbywaj¹ siê bez wzglêdu
na pogodê, a tempo i forma pokonania
trasy uzale¿niona jest od indywidualnych
mo¿liwoœci uczestnika (dzieci i m³odzie¿
uczestniczy tylko za pisemn¹ zgod¹ rodziców lub prawnych opiekunów).
Informacje o kolejnych wycieczkach
bêd¹ ukazywa³y siê na stronie interneto-

wej miasta http://www.swieradowzdroj.pl/
i na naszych ³amach.
Szczegó³owych
informacji
udziela pod nr
nr.. tel. 665 733 443

pomys³odawca i organizator przewodnik sudecki - TTeresa
eresa Fierkowicz.
Do zobaczenia na szlaku!

