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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, Beata Korowaj - 75 78-16-452 - pok. 1c;
ksiêgowoœæ bud¿etowa - Katarzyna Duda, Ewelina Ostrowska-May, ksiêgowoœæ oœwiaty –
Magdalena Buczko, Marta Rejman-Sergiejczuk: 75 78-16-896 - 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 78-16-929 - pok. 1f (obok sekretariatu). Kadry - Ma³gorzata Milichiewicz - 75 7817-092 - pok. 3.

I PIÊTRO

Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej - pok. nr
10, 11 i 12. Sekretariat: 75 78-16-321. 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
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Kinga Miakienko
tel. 75 78 45 325
czarcimlyn@
swieradowzdroj.pl

Tajemnicza Kraina
30 maja wszyscy uczniowie Szko³y Podstawowej nr 2 oraz dzieci z oddzia³u przedszkolnego wybrali siê na wycieczkê do TTaajemniczej Krainy TTurisede
urisede w Görlitz, zorganizowan¹ przez Radê Rodziców z okazji Dnia
Dziecka.
Spod szko³y wyjechaliœmy o godzinie 800, po

godzinnej podró¿y dotarliœmy na miejsce, gdzie dowiedzieliœmy siê, ¿e Turisedyjczycy byli bardzo m¹drym ludem, dla którego najwa¿niejsza by³a natura
i otaczaj¹ce œrodowisko. Korzystali z jego zasobów
bardzo rozs¹dnie i z umiarem, akurat tyle, ile potrzebowali do bie¿¹cej egzystencji. Myœlê, ¿e mo¿emy siê
od nich wiele nauczyæ.

Sesje na ¿ywo
Zapraszamy do ogl¹dania w internecie na ¿ywo posiedzeñ Rady Miasta na profilach miasta: FB lub Youtube.
Jeœli ktoœ nie bêdzie mia³ takiej mo¿liwoœci, pe³na relacja w pliku wideo
dostêpna bêdzie póŸniej na obu tych
profilach.
Najbli¿sza sesja odbêdzie siê 27
czerwca, a jej program znajd¹ Pañstwo na stronie

www.swieradowzdroj.pl

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

Za najwa¿niejszy materia³ uwa¿ali drewno. Wykorzystywali je do tworzenia charakterystycznych
domków na drzewach, ale równie¿ do wykonywania
przedmiotów codziennego u¿ytku, urz¹dzeñ do zabaw, jak i instrumentów muzycznych.
Obecna Kraina Turisede powsta³a dok³adnie
w tym samym miejscu, gdzie przed 1.000 lat osiedlili
siê Turisedyjczycy. Czeka³o tam na nas mnóstwo atrakcji. Jedn¹ z nich by³ ciemny, straszny zamek, przez
który musieliœmy przejœæ, ¿eby dostaæ siê do innych,
ciekawych miejsc. Chodziliœmy po krêtych, drewnianych œcie¿kach zawieszonych kilka metrów nad ziemi¹. Mieliœmy
okazje pobujaæ siê na smoczej
huœtawce i przejœæ przez podziemny tunel. Trafiliœmy równie¿ do
parku wodnego, w którym mogliœmy siê och³odziæ przy fontannach. Uda³o nam siê równie¿
dotrzeæ do starego statku z podziemnym przejœciem. Tam znaleŸliœmy skrzyniê ze skarbem piratów, w której by³y... szkielety!
Koniec wycieczki zwieñczyliœmy
zakupem pami¹tek i wyczerpani ale z uœmiechami na twarzach wróciliœmy do domów.
Wycieczka wszystkim bardzo
siê podoba³a. Wszyscy
uczniowie - i duzi, i mali
- mogli wyskakaæ siê do
woli. Mamy nadziejê, ¿e
jeszcze kiedyœ pojedziemy do parku, by odkryæ
kolejne niezwyk³e zakamarki tej krainy. W imieniu wszystkich uczestników serdecznie dziêkujemy Radzie Rodziców za
zorganizowanie niezapomnianego Dnia Dziecka.
Maryla Socha, kl. VI

Ktokolwiek widzia³, ktokolwiek wie
Uwaga! Rewir Dzielnicowych w Œwieradowie
przyj¹³ zawiadomienie o zaginiêciu Józefa RYBKI,
lat 80 (zam. ¯ary), który 15 maja 2018 roku wyszed³
z jednego ze œwieradowskich hoteli i do chwili obecnej nie powróci³. Prawdopodobn¹ przyczyn¹ zaginiêcia jest brak orientacji w terenie. Byæ mo¿e mê¿czyzna nie jest w stanie sam wróciæ do miejsca swojego pobytu.
Rysopis: wiek z wygl¹du 79-80 lat, wzrost ok.

173 cm, szczup³a budowa cia³a, w³osy krótkie siwe
widoczna ³ysina górna, oczy niebieskie. Posiada charakterystyczn¹ bliznê na twarzy biegn¹c¹ od policzka
w kierunku ucha po lewej stronie twarzy, a tak¿e wystaj¹ce dwa zêby w dolnej ¿uchwie.
W momencie zaginiêcia ubrany by³ w kurtkê koloru jasnego, jasn¹ koszulê, ciemne spodnie typu
„kant”, pó³buty koloru czarnego oraz czapkê z daszkiem koloru czarnego.

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.

Wszystkich, którzy mog¹ pomóc w odmê¿czyzny,, prosimy o kontakt pod
nalezieniu mê¿czyzny
numerem alarmowym policji 997, bezpoœrednio w Komendzie Powiatowej Policji
w Lubaniu przy ul. Sikorskiego 4 lub w najbli¿szym komisariacie.

Od 11 czerwca 2018 r. do 10 czerwca 2019 r. na mocy decyzji dyrektora Regionalnego Zarz¹du
Gospodarki Wodnej we Wroc³awiu z 8 maja br. ceny wody i œcieków oraz wysokoœæ op³aty
abonamentowej pozostan¹ bez zmian i wynosz¹: woda 4,37 z³/m 3, œcieki - 4,92 z³/m 3, sta³a op³ata
abonamentowa - 4,94 z³ za miesi¹c.
Jdnoczeœnie informujemy, ¿e od 11 czerwca br. nie ma op³aty zrycza³towanej za dokonanie przy³¹czy
do urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych.
W wypadkach nag³ych awarii sieci wod-kan mo¿na dzwoniæ pod nr tel. 512 243 901.

Miasteczko Zdrowia Smaki testowane na dzieciach

W sobotê 26 maja, w Dniu Matki, na górnym tarasie zdrojowym rozpoczêliœmy kolejn¹ edycjê Miasteczka Zdrowia, które bêdzie nam towarzyszyæ jak przed rokiem, a¿ do póŸnej jesieni. Organizowane przez
Uzdrowisko Œwieradów Miasteczko
to okazja do bezp³atnego skorzystania z prezentowanych w tych dniach
zabiegów, bezp³atne konsultacje fizjoterapeutów, bezp³atne mierzenie
ciœnienia oraz mo¿liwoœæ zdobycia
wiedzy, jakie zabiegi oferujemy i jakie schorzenia leczymy.
Nasi pracownicy zwracaj¹ równie¿ uwagê, jakim wielkim skarbem
naturalnym s¹ wody radonowe, jakie maj¹ w³aœciwoœci lecznicze i jak
wykorzystujemy je do zabiegów leczniczych. Tu nale¿y podkreœliæ, ¿e
jako jedyny podmiot na terenie miasta posiadamy koncesjê na wydobycie i eksploatacjê wód leczniczych
ze z³ó¿ w Œwieradowie i Czerniawie.
Wody z naszych Ÿróde³ posiadaj¹
poziom radonu zgodny z polsk¹
norm¹ wymagan¹ przy realizacji zabiegów leczniczych
Podczas pierwszego w tym roku
Miasteczka Zdrowia mo¿na by³o
bezp³atnie skorzystaæ z zabiegów:
 Fali uderzeniowej – rewolucyjnej metodzie w leczeniu bólu.
Przyspiesza proces zdrowienia poprzez stymulacjê metabolizmu, pobudzenie cyrkulacji krwi, rozpuszczenie zwapnia³ych fibroblastów, zwiêkszenie produkcji kolagenu oraz
zmniejszenie napiêcia miêœni, dziêki
czemu zachodzi proces leczenia i regeneracji œciêgien i tkanki miêkkiej.
Bezpieczny, nieinwazyjny i szybki
sposób przywracania sprawnoœci
ruchowej. Zabieg ten nie tylko zwalcza objawy, ale równie¿ Ÿród³o bólu,
dziêki czemu osi¹gniêty rezultat nie
jest jedynie chwilowym efektem.
  Tlenoterapii – zabieg ten
podwy¿sza koncentracjê tlenu we
krwi (to jeden z celów terapii tlenowej). Inne to: zwiêkszenie ró¿nicy
ciœnieñ tlenu w têtnicach i ¿y³ach
oraz obni¿enie podwy¿szonego poziomu prê¿noœci dwutlenku wêgla
do normalnego poziomu, zwiêkszenie odpornoœci (mobilizacja organizmu do lepszego radzenia sobie

Wyzwanie by³o trudne, bo co jak co, ale sprostaæ dzieciêcemu podniebieniu ³atwo nie jest.
Ale mamy to - menu wybrane! 10 maja w Restauracji „Na Zajêcznik” odby³ siê pewien
kulinarny eksperyment: dziesiêcioro dzieci testowa³o propozycje
dañ, jakie nowy szef
kuchni - Jacek D¹browski - dedykowa³ swoim
najm³odszym klientom.
Jurorzy do zadania
podeszli bardzo powa¿nie. Spróbowali siedemnastu! potraw (zup, naleœników, makaronów,
dañ g³ównych i deserów) i dokonali selekcji.
Uznania nie zyska³a zupa

z chorobami i stresem), podniesienie poziomu energetycznego, dotlenienie miêœnia sercowego i poprawa pracy uk³adu kr¹¿enia, odtrucie
i oczyszczenie, redukcja skutków
stresu i depresji, opóŸnienie procesu starzenia.
Dodatkowo ma³a gastronomia
uzdrowiskowa oferowa³a pyszne
lody i œwie¿o wyciskane soki.
Ju¿ dzisiaj zapraszamy Pañstwa na kolejne Miasteczko Zdrowia, które odbêdzie siê 16 czerwca
w godzinach 1030-1600.
(B£)

z kosmity (krem z broku³) i makaron
z klopsikami. Za to komplet punktów zgarnê³a zupa pomidorowa, placuszki z jab³kami i udko z kurczaka
z warzywami. Ku naszemu zaskoczeniu nasi eksperci próbowali wszystkiego, nawet jeœli coœ na pierwszy
rzut oka nie wygl¹da³o „przyjaŸnie”
(jak wspomniany krem z broku³). Bo
zadanie to zadanie!
Wspomniane potrawy wejd¹ na
sta³e do karty menu dzieciêcego. Co
jeszcze? O tym musz¹ siê Pañstwo
przekonaæ sami, ale mog¹ byæ pewni, ¿e to, co siê znajdzie na talerzach
waszych dzieci, bêdzie wartoœciowe,
bez chemicznych dodatków i smakowaæ „jak u babci” albo wrêcz „jak
u Jacka”.
Wszystkim jurorom bardzo dziêkujemy za udzia³, a rodzicom za zaufanie! To by³ dla nas zaszczyt!
KHB

Raz, dwa, trzy - gwiazdka za gwiazdk¹!
Przed paru laty by³em sta¿yst¹
u Wojciecha Modesta Amaro w jego
ATELIER AMARO, wówczas jedynej polskiej restauracji z gwiazdk¹
Michelina. Wtedy jeszcze nikomu
siê nie œni³o, ¿e sam mistrz zostanie w przysz³oœci gwiazd¹ telewizyjnych shows pt. „Hell’s Kitchen”
i „Top Chef”.
„Drug¹ gwiazdkê” Michelina
goœci³em niedawno w Œwieradowie
- Ian Doyle, szef kuchni z restauracji
OAXEN KROG w Sztokholmie wzi¹³
udzia³ w warsztatach organizowanych przez „Bonduelle”, zapoznaj¹c
siê przy okazji z metodami wypieku
chleba w Czarcim M³ynie.
Teraz przyszed³ czas na trzy
gwiazdki - dziêki moim kontaktom gastronomicznym (i cierpliwoœci), po
prawie dwóch latach oczekiwañ na
przyjêcie mnie na sta¿, pojecha³em
do Joachima Wisslera, szefa restauracji Vendome w niemieckim Bergisch Gladbach, niedaleko Kolonii
(Nadrenia Pó³nocna-Westfalia),
uwa¿anej za najlepsz¹ w Niemczech.
Trzygwiazdkowy lokal znajduje siê
te¿ w The World 50 Best Restaurants
- 50 najlepszych restauracji na œwiecie.
Pracowa³em tam po 16 godzin
dziennie przez 6 dni w tygodniu, przy
bardzo wielkiej presji i skupieniu, ale
w takich w³aœnie warunkach buduje

siê charakter i wiedzê kulinarn¹. Szef
Joachim posiada bardzo du¿¹ wiedzê teoretyczn¹ i praktyczn¹, któr¹
z wielk¹ chêci¹ chcia³ mi przekazaæ.
Restauracja otwiera siê dopiero
o godz. 19, ale praca w niej zaczyna
siê ju¿ o 9 rano – dziesiêæ godzin
trwa przygotowanie wszystkich degustacyjnych dañ (goœæ zjada ich
przeciêtnie 12) z najwy¿szej jakoœci
produktów; co drugi dzieñ przyje¿d¿aj¹ œwie¿e ryby z Francji, codziennie warzywa, a w ch³odni wisz¹
sobie kurczaki de Bresse i japoñska
wo³owina Wagyu. Ceny takiej wyszukanej kolacji zaczynaj¹ siê od 200
euro na osobê (bez wina)!
Pierwszy raz po ponad 20-letniej
mojej pracy w kuchni spotka³em kawior z je¿owca i purée z bergamotki.

Tak wygl¹da jedna z przek¹sek; ile¿ ich trzeba zjeœæ, by siê najeœæ do syta?
Ale - jak to mawiaj¹ - cz³owiek siê
uczy ca³e ¿ycie. Jestem bardzo zadowolony z wyjazdu i g³owê mam
nape³nion¹ przepisami.
Zaprosi³em szefa do naszego
miasta, gdyby kiedyœ zechcia³ odwiedziæ Polskê. Nigdy nie by³ w naszym kraju, zawsze chcia³ zobaczyæ
Kraków; po moich opowieœciach
o Œwieradowie by³ bardzo zainteresowany i zaciekawiony, a gdy us³ysza³, ¿e goœci³em ju¿ dwugwiazdkowego kucharza, zapewni³, ¿e jeœli

tylko wybierze siê do Polski, Œwieradowa na pewno nie ominie.
Szymon Przystupa
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Rozœpiewana „Syntonia”

Maj obfitowa³ w uroczystoœci,
imprezy, przegl¹dy i spotkania,
w których bra³ udzia³ i dostarcza³
wielu wra¿eñ dzia³aj¹cy przy Urzêdzie Miasta zespó³ wokalny „Syntonia.”
Poza koncertem pieœni patriotycznych, które zespó³ wykona³
8 maja z okazji Dnia Zwyciêstwa,
17 maja wziêliœmy udzia³ w prezentacji podczas XI Przegl¹du Dorobku Artystycznego Seniorów w Lubaniu (fot. powy¿ej), sk¹d wróciliœmy z pucharem i dyplomem uczestnictwa. Celem przegl¹du by³o rozwijanie wspó³pracy kulturalnej oraz
wymiana doœwiadczeñ artystycznych, integracja spo³eczna i miêdzypokoleniowa.
Tydzieñ póŸniej na zaproszenie
Stowarzyszenia Inicjatyw Lokal-

nych „Spokojna Góra” w Mirsku zespó³ wzi¹³ udzia³ i wyst¹pi³ na stadionie w Mirsku z koncertem przebojów lat 60. dla seniorów i pensjonariuszy DPS w Mirsku (fot. poni¿ej). To coroczna impreza pod nazw¹
„Depesiada”, promuj¹ca wolnotariat.
26 maja z okazji Dnia Œwiêta Matki „Syntonia” wyst¹pi³a w hali spacerowej Domu Zdrojowego z piêknym koncertem matczynych pieœni
i piosenkach o matce. Przy licznie
zgromadzonej publicznoœci zespó³
zosta³ nagrodzony gromkimi brawami oraz ¿yczliwymi i przyjaznymi podziêkowaniami. Nie oby³o siê bez bisów i wspólnego œpiewania.
Zapraszamy do swego œpiewaj¹cego grona („Œpiewaæ ka¿dy mo¿e”)
Marianna Marek

30 maja br. odby³o siê w Cottonina
Villa&Mineral Spa Resort majowe spotkanie z muzyk¹ jazzow¹. Goœci hotelu oraz
przedstawicieli spo³ecznoœci lokalnej Cottonina zaprosi³a na wspania³¹ zabawê
i koncert w wykonaniu grupy muzyków
z Danii: Tribute to Goodman & Hampton,
Katja & Katjajazzerne oraz Katja & Katjajazzerne i Mogens Johansen. Muzycy
z wieloletnim doœwiadczeniem scenicznym
grali na ¿ywo i z wielkim sercem do póŸnych godzin wieczornych.
Plenerowy wieczór odby³ siê w formule barbecue party i nale¿a³ do bardzo
udanych. Dope³nieniem koncertu by³o
p³on¹ce ognisko i pieczenie kie³basek.
(PW)

Jazz w „Cottoninie”

Malowanie Œwieradowa

2 czerwca w hali spacerowej zorganizowany
zosta³ wernisa¿ prac artystów, którzy zjechali
do Park Hotelu na tradycyjny, ju¿ XVIII Plener
Malarski. W tegorocznym plenerze wziê³o
udzia³ 10 artystów
z Polski i z zagranicy
(Praga i Baden Baden),
którzy pokazali tematycznie urozmaicone
prace ciesz¹ce siê uznaniem zwiedzaj¹cych (kilka nawet sprzedano).
Wystawê uzupe³nia³y prace 14
uczniów z klasy IIa i IIIb Szko³y Podstawowej nr 1, które pod opiek¹
Teresy Fierkowicz wziê³y udzia³
w warsztatach plastycznych, prowadzonych przez uczestników pleneru: Karolinê G³adkiewicz ze Szczecina, Krystynê Lubañski z Baden Ba-

den i Adama Papke z Torunia. Dzieciom humory dopisywa³y, bo nie tylko trafi³y na ³adn¹ pogodê i wspania³ych instruktorów, ale zosta³y te¿
zaproszone przez Park Hotel na pizzê, która tak im smakowa³a, ¿e podziêkowa³y kucharzowi odœpiewaniem piosenki.
Wernisa¿ zakoñczy³ po po³udniu
koncertem w wykonaniu tria skrzyp-

Œwieradowska pielgrzymka w Boœni i Hercegowinie
Od 27 kwietnia do 4 maja jedenastoosobowa grupa pañ wyruszy³a z pielgrzymk¹ do miejscowoœci Mediugorie na
terenie obecnej Boœni i Hercegowiny
(niegdyœ Jugos³awii). Miejsce to s³ynie
z Objawieñ Maryjnych, które trwaj¹ od
1981 roku do dziœ, skierowane do 6 osób
widz¹cych. Znajduje siê tu wzgórze Podbrdo, inaczej Góra Objawieñ Maryjnych.
Miejscem, które w czasie pielgrzymowania odwiedziliœmy w ciszy Drog¹ Krzy¿ow¹, to Krizewac, co znaczy Góra Krzy¿a, wzniesiona ponad 520 m n.p.m., gdzie
stoi betonowy krzy¿ o wysokoœci 8,56
m upamiêtniaj¹cy Mêkê Pañsk¹ (na zdjêciu obok).

ny pomnik Krzy¿a Zmartwychwsta³ego Jezusa. Po prze¿yciach duchowych
w obiektch sakralnych udaliœmy siê na Wodospady Kravica - niezwyk³e miejsce
w Boœni i Hercegowinie; to grupa wodospadów o szerokoœci 100 m wzd³u¿ rzeki
Trebizat (kawa³ek raju w parku narodowym).
Nastêpnie udaliœmy siê do miasta Mostar
u podnó¿a gór, po³o¿onego w malowniczej dolinie rzeki Neretwy. To ciekawe zabytkowe miasto tworzy zlepek kultur, religii oraz spo³eczeñstwa. Na terenie Mediugorie znajduje siê znana Wspólnota Czenakolo, która niesie pomoc m³odym ludziom z problemami i jest drog¹ wyjœcia
z uzale¿nienia.

Na terenie Mediugorje znajduje siê
Sanktuarium Maryi Niepokalanej i piêk-

W drodze powrotnej ju¿ na terenach
Chorwacji odwiedziliœmy piêkne malownicze miasteczko Brela w okrêgu SplitDalmacja - miejscowoœæ turystyczn¹
z najpiêkniejsz¹ pla¿¹. St¹d pop³ynêliœmy
statkiem w rejs na wyspê Braæ nad Adriatykiem, za¿ywaj¹c k¹pieli i nurkowania.
Przez ca³¹ drogê towarzyszyli nam dwaj
pasterze, którzy czuwali nad swoimi
owieczkami: to ksi¹dz Marek z parafii Os³a
(pow. boles³awiecki) i ksi¹dz Ryszard
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cowego z Filharmonii Dolnoœl¹skiej
w Jeleniej Górze. (aka)

Nasza ok³adka

Autorami wakacyjnej
ok³adki „Notatnika” s¹
dzieci z klasy IIIc SP nr 1:
Kajtek Rutkowski, Micha³
Milewski, Tymek ¯y³kiewicz, Filip Stroñski, Gracjan Hryciew, Julka Tomaszewska, Amelka Komisarz, Blanka Michalak
i Daniel Matelski. Uczniowie ok³adkê wykonali pod
opiek¹ Lidii Guziñskiej.

Zrecenzowane
na medal!

z Ukrainy z parafii w ¯ytomierzu na Ukrainie. D³ugo bêdziemy tê pielgrzymkê
i miejsca wspominaæ; wra¿enia by³y nie

do opisania, a prze¿yæ to trzeba samemu
osobiœcie. Polecamy i zachêcamy do odwiedzenia.
(MM)

Dwie uczennice z kl. 3a naszego
gimnazjum - Agata Matwiejczuk
i Roksana Suszkiewicz - zosta³y laureatkami XII Dolnoœl¹skiego Konkursu M³odych Recenzentów pn. POLSKA KSI¥¯KA NA SZÓSTKÊ.
9 czerwca w czasie fina³u XV Dolnoœl¹skich Spotkañ Pisarzy z M³odymi Czytelnikami „Z ksi¹¿k¹ na walizkach” na wa³brzyskim wrêczono
nagrody laureatom konkursu i ich
opiekunom.
Relacjê z imprezy i fragmenty recenzji zamieœcimy w nastêpnym numerze „Notatnika”
Opiekun – Agnieszka Ca³ko

SUKCES „ELEKTR
YKÓW”
„ELEKTRYKÓW”
Od kilku tygodni rozpoczêliœmy wypo¿yczanie elektrycznych rowerów dla mieszkañców Œwieradowa-Zdroju. Z programu skorzysta³o ponad 50 osób, które zaliczy³y prawie 100
wypo¿yczeñ. Program uruchomiliœmy w ramach przeciwdzia³ania niskiej emisji i promocji zdrowia. Kilku mieszkañców po
wycieczkach na naszych elektrykach podjê³o decyzjê o zakupie roweru i tak w mieœcie jest ju¿ 15 prywatnych posiadaczy
rowerów elektrycznych. Za³o¿eniem programu jest, aby w ci¹gu trzech lat by³o ich co najmniej 100. S¹dzê, ¿e powinno siê
udaæ.
Z jednej strony, rowery taniej¹, z drugiej zaœ, wypracujemy
œcie¿kê dostêpu do dofinansowania zakupu rowerów elektrycznych przez mieszkañców. Co wa¿ne, prawie wszyscy korzystaj¹cy z gminnych rowerów s¹ zachwyceni ich mo¿liwoœciami,
szczególnie starsze osoby mog¹ przed³u¿yæ swoj¹ przygodê
z rowerem górskim.
Wielu ekspertów twierdzi, ¿e w ci¹gu najbli¿szych 10 lat
„elektryki” zdominuj¹ rynek rowerowy. Na przyk³adzie naszego miasta widaæ, ¿e maj¹ racjê, bo chêtnych do wypo¿yczania
przybywa. Obenie najwiêksz¹ przeszkod¹ jest wysoka cena
roweru - od 6 do 12 tys. z³. S¹dzê, ¿e jeœli pogoda pozwoli, uda
siê wypo¿yczyæ rowery ponad 200 razy.

KOMUNIKACJA URA
TOW
ANA
URATOW
TOWANA
- ZMIANY W ROZK£ADACH
Przy zakupie autobusów miejskich mieliœmy spore problemy, bo Urz¹d Marsza³kowski nie chcia³ nam przed³u¿yæ terminu dostawy autobusów o kilka tygodni. Przez to grozi³a nam
utrata dotacji w wysokoœci 1 mln z³ do zakupu 3 autobusów.
Wówczas podjêliœmy decyzjê, ¿e odbierzemy autobusy w fabryce u producenta, polecieliœmy wiêc trzyosobow¹ komisj¹
odbioru do tureckiej Bursy po nasze atobusy. Uda³o siê, bo
dziêki temu zabiegowi uratowaliœmy ca³¹ dotacjê, co potwierdzi³a zakoñczona bezb³êdnym protoko³em kontrola projektu
przez Urz¹d Marsza³kowski.
Przed 20 czerwca zmienimy rozk³ad jazdy autobusowej komunikacji miejskiej. Po prawie dwuletnich obserwacjach i uwagach zg³aszanych przez pasa¿erów oraz mieszkañców wprowadzimy kilka zmian. Autobus nocny bêdzie przyspieszony
o 45 minut i bêdzie wyje¿d¿a³ o godz. 1930 a nie jak obecnie
o 2015, poniewa¿ o tej godzinie nie ma w ogóle pasa¿erów.
Przez tê zmianê zmniejszamy iloœæ kursów dziennie - z oœmiu
do siedmiu. Pojedziemy równie¿ do dzielnicy nad dworcem
kolejowym i do Wolimierza. Wszystko wskazuje na to, ¿e
w tym roku przewieziemy prawie 150 tys. pasa¿erów. Bêdziemy
w miarê czasu optymalizowaæ nasz¹ komunikacjê miejsk¹ dostosowuj¹c j¹ do potrzeb mieszkañców.

Na bie¿¹co

czalni œcieków - 10,5 mln z³, wodoci¹gowanie i kanalizowanie
przedmieœcia – 8 mln z³, wodoci¹g i kanalizacja w Czerniawie ponad 5 mln z³), udaje siê nam utrzymaæ opa³aty na tym samym
poziomie. Jest to mo¿liwe przede wszystkim dlatego, ¿e systemem wodno-kanalizacyjnym zarz¹dza Urz¹d Miasta, a nie zak³ad komunalny czy spó³ka.
W najbli¿szych latach czekaj¹ nas milionowe inwestycje
w ujêcia wody, szczególnie w kierunku podnoszenia jakoœci
wody pitnej.

PROMOW
ANIE
PROMOWANIE
PRODUKTÓW LOKALNYCH

S¹dzê, ¿e jeœli chodzi o siatkê po³¹czeñ, nie bêdziemy ju¿ jej
rozwijaæ. Nie uda siê uruchomiæ po³¹czenia z Mirskiem z powodu braku dobrej woli samorz¹du tej gminy. Gdyby Mirsk
kiedyœ zmieni³ zdanie i przy³¹czy³ siê do projektu, by³aby szansa stworzenia ma³ej aglomeracji komunikacyjnej z 14 tysi¹cami
mieszkañców i prawie czterystoma tysi¹cami turystów odwiedzaj¹cych nasze miasta.
W najbli¿szych tygodniach miasto Boles³awiec wprowadza bezp³atn¹ komunikacjê atutobusow¹ dla swoich mieszkañców. Mamy bardzo dobr¹ wspó³pracê z gmin¹ Leœna, gdzie
obs³ugujemy naszymi autobusami Pobiedn¹ i - za kilka dni Wolimierz. Na tej wzorcowej wspó³pracy widaæ, ¿e partnerzy
tego projektu (mieszkañcy naszych gmin) maj¹ wymierne korzyœci. Wci¹¿ zapraszamy mirskich samorz¹dowców do rozmów.

W ramach kreowania i promowania œwieradowskich produktów lokalnych spóbujemy zainicjowaæ mobilne stanowiska do sprzeda¿y tutejszych wyrobów. Na pocz¹tek - z lokalnym bac¹, który wyrabia sery z mleka krowiego i owczego.
Gmina zakupi stoisko-wózek, który codziennie bêdzie wystawiany przy deptaku. Projekt wózka zosta³ uzgodniony z konserwatorem zabytków, bo zale¿y nam na tym, aby wpisywa³ siê
w klimat naszego miasta, szczególnie zaœ uzdrowiska. Zaczniemyod dwóch stoisko-wózków. Wystawcy bêd¹ p³aciæ gminie
op³atê za zajêcie pasa drogowego. Postawimy równie¿ warunki, by na stosiku sprzedawano przede wszystkim lokalne produkty. Projekt ruszy pod koniec czerwca. Jeœli siê uda, zaprosimy do wspó³pracy pracownie ceramiczn¹, piernikow¹, szklarsk¹
czy lokalnych pszczelarzy. Bêdziemy sprawdzaæ i pilnowaæ,
aby towar by³ tutejszy - z Gór i Pogórza Izerskiego.

ST
ACJA KUL
TURA
STACJA
KULTURA
Rozstrzygnêliœmy drugi przetarg na budowê makiety kolejowej odzwierciedlaj¹cej po³¹czenie kolejowe Gryfów-MirskŒwieradów. Najlepsza oferta opiewa³a na kwotê 250 tys. z³.
Podpisaliœmy umowê z wykonawc¹. Wci¹¿ poszukujemy ma³ego parowozu do ekspozycji w dworcowym budynku magazynowym.

KANALIZOW
ANIE
KANALIZOWANIE
PRZEDMIEŒCIA
8 czerwca podpisaliœmy uwowy na budowê nowej sieci
wodno-kanalizacyjnej wzd³u¿ ulic: Dolnej, Boczej, 11 Listopada, Mokrej i Nadbrze¿nej. Wartoœæ projektu to ponad 8 mln z³.
Projekt by³ powa¿nie zagro¿ony z powodu granicznej daty zakoñczenia inwestycji do koñca roku, której
nie mo¿na przesun¹æ. Uda³o siê nam zdobyæ
zgodê Marsza³ka Województwa Dolnoœl¹skiego na zmniejszenie zakresu tej inwestycji
o prawie po³owê. Dziêki temu zmieœcimy siê
w terminie i kwotach dofinansowania. Projekt równie¿ zak³ada rozbudowê kanalizacji na
osiedlu nad dworcem kolejowyma a przy okazji
rozwi¹¿emy problem wylewania œcieków na
ulicy 11 Listopada.
Niestety, w tym roku w ramach tej inwestycji wbudujemy nowe sieci jedynie do wysokoœci hotelu Malachit. Dyskutuje siê
w Urzêdzie Marsza³kowskim, czy w przysz³ym
roku og³aszaæ konkursy na pozosta³e odcinki sieci. Jeœli zostan¹ og³oszone nabory, z³o¿ymy wniosek, tym bardziej, ¿e mamy gotow¹
dokumentacjê z pozwoleniem na budowê sieci do ostatnich zabudowañ wzd³u¿ Kwisy.
Z góry przepraszam i proszê mieszkañców
o wyrozumia³oœæ, bo bêd¹ trudnoœci z dojazdami do posesji.

TAR
YFY
ARYFY
ZA
TWIERDZONE
ZATWIERDZONE
Wody Polskie zatwierdzi³y wniosek taryfowy na œcieki i wodê dla naszej miejscowoœci. Mieliœmy obowi¹zek przed³o¿yæ taki wniosek z propozycj¹ op³at na nastêpne 3 lata.
Za³o¿yliœmy, ¿e w przysz³ym roku op³aty nie
wzrastaj¹, chocia¿ prowadzimy du¿e inwestycje w gospodarkê wodno-œciekow¹ w wysokoœci prawie 24 mln z³ (rozbudowa oczysz-

s

Mamy zgodê konserwatora zabytków na g³êbok¹ przebudowê otoczenia dworca (co widaæ na zdjêciu) - do wygl¹du
z lat trzydziestych ubieg³ego stulecia. Jeœli wykonawcy stan¹
na wysokoœci zadania, miasto zyska kolejn¹ wielka atrakcjê,
która bêdzie siê z roku na rok wzbogacana o now¹ ofertê.

NOWE SINGLETRACKI
Wp³ynê³y oferty w ramach przetargu na rozbudowê œcie¿ek rowerowych o kolejne 4 km. Ceny wahaj¹ siê od 280 tys.
do 520 tys. z³. Do projektu mamy dofinansowanie z programu
rozwoju województwa dolnoœl¹skiego (130 tys. z³).
Wci¹¿ szukamy kolejnych dofinansowañ do budowy singletracków, bo mamy gotowe projekty na prawie 30 km nowych œcie¿ek nad Œwieradowem w okolicach przedmieœcia. Jeœli
uda³oby siê zrealizowaæ te zamierzenia, wspólnie z czesk¹ stron¹
mielibyœmy ponad 110 km superinnowacyjnych œcie¿ek.
Do najtañszej oferty bêdziemy musieli do³o¿yæ ponad 100
tys. z³, ale warto, bo ten projekt przyci¹ga do naszego miasta
tysi¹ce nowych rowerzystów, którzy wracaj¹. Wci¹¿ jednak
brakuje nam centrum rowerowego, które jest niezbêdne przy takich projektach, spróbujemy jednak nadrobiæ te zaleg³oœci przy budowie nowych singletracków.

Roland Marciniak
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WYBORCO!
W celu wziêcia udzia³u
w g³osowaniu zadbaj o to,
¿eby byæ ujêtym w sta³ym
rejestrze wyborców!
Po wpisaniu do sta³ego rejestru
wyborców bêdziesz ujêty w spisach sporz¹dzanych w zwi¹zku
z kolejnymi wyborami i referendami na obszarze gminy, w której
zmieszkujesz.
Zameldowanie na pobyt sta³y
powoduje ujêcie w rejestrze wyborców.
Pamiêtaj! Zameldowanie na pobyt czasowy nie powoduje ujêcia
w rejestrze.

Wyborcy:
 stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na
pobyt sta³y w tej gminie
 nigdzie niezamieszkali przebywaj¹cy stale na obszarze gminy
- wpisani zostan¹ do rejestru
wyborców tylko wtedy, gdy z³o¿¹
pisemny wniosek w tej sprawie
w urzêdzie gminy, w której stale
zamieszkuj¹.
Obywatele Unii Europejskiej
niebêd¹cy obywatelami polskimi
w celu wpisania do rejestru wyborców musz¹ z³o¿yæ wniosek
w tej sprawie, nawet je¿eli s¹ zameldowani na pobyt sta³y na obszarze Polski.

Je¿eli:
 wymeldowa³eœ siê z miejsca
pobytu sta³ego
 zg³osi³eœ, ¿e na sta³e wyje¿d¿asz poza granice Polski
- zostaniesz skreœlony z rejestru wyborców i nie bêdziesz
z urzêdu ujêty w spisach w wyborach i referendach, nawet je¿eli
bêdziesz zameldowany na pobyt
czasowy.

ARKADAS CANLISI TÛRKIYE
czyli przyjazna Turcja
Pod takim has³em up³ynê³o spotkanie uczestników projektu
Erasmus+, realizowanego przez Miejski Zespó³ Szkó³ w Œwieradowie-Zdroju. Projekt trwa drugi rok i porusza zagadnienia
nowoczesnych metod pracy z uczniami w obrêbie literatur
literaturyy,
ur
a zosta³ opracowany przez nauczycieli ze Szwecji, Polski, TTur
ur-cji i Rumunii. W naszej szkole autorem a zarazem g³ównym
realizatorem projektu jest Kasia Luto-Przybylska – nauczyciel
jêzyka angielskiego.
Zgodnie z ustalonym harmonogramem pod koniec maja uda³yœmy siê
wraz z pani¹ Kasi¹ do Ankary, by poznaæ specyfikê pracy szko³y w Turcji oraz
oceniæ postêpy w zastosowaniu nowej metody. Wszyscy projektowi partnerzy stawili siê w komplecie. Bogaty program przygotowany przez gospodarzy pozwoli³ na wymianê myœli dotycz¹cych ró¿nic i podobieñstw oœwiatowych i kulturowych oraz na zawi¹zanie przyjaŸni nauczycielskich.
Sporo czasu spêdzi³yœmy w szkole. Umo¿liwiono nam uczestnictwo
w zajêciach, zwiedzanie szko³y, spotkania z pracownikami. To, co robi wra¿enie na pierwszy rzut oka, to wnêtrze szko³y. Jasne, nowoczesne, praktyczne
i przestronne. Korytarze ozdobione s¹ pracami uczniów, które s³u¿¹ jednoczeœnie jako pomoce dydaktyczne lub œci¹gawki. To dobry sposób na mimowolne utrwalanie wiadomoœci nawet podczas przerw. Piêknie wyeksponowane obrazy autorstwa uczniów zdobi¹ g³ówny hall. Na poszczególnych
piêtrach, s¹ tapety – mapy geograficzne lub motywuj¹ce w zabawny sposób
olbrzymie plakaty zawieraj¹ce sentencje dodaj¹ce uczniom wiary we w³asne
si³y. Jest kolorowo i z pomys³em.
Szko³a jest prywatna. Uczy siê w niej blisko 400 uczniów. Dzieci spêdzaj¹
tam czas od rana do godziny 1700. Maj¹ zapewnione trzy posi³ki: œniadanie,
lunch i przek¹ski, a tak¿e opiekê œwietlicow¹. Z relacji pracowników wynika,
¿e szko³a nie jest przeznaczona tylko dla dzieci zamo¿nych rodziców. Dla
ma³¿eñstw, w których oboje rodzice pracuj¹, op³acenie czesnego nie jest

problemem. Warto zauwa¿yæ, ¿e w tureckich szko³ach publicznych nauka jest bezp³atna,
ale za opiekê œwietlicow¹ rodzice musz¹ zap³aciæ.
Zdarza siê, ¿e placówki prywatne czêsto pos¹dzane s¹ o przesadne zabieganie
o klienta, nie zawsze id¹ce w parze z jakoœci¹ pracy pedagogicznej. Tam nie wyczuwa siê
takiego napiêcia. Ka¿dy robi swoje i wygl¹da na to, ¿e robi to dobrze. Uczniowie s¹
weseli i spontaniczni, nauczyciele pogodni, ¿yczliwi, uœmiechniêci i kontaktowi. Widoczny jest wzajemny szacunek i serdecznoœæ.
Jesieni¹ goœciliœmy uczniów z partnerskich pañstw. Mi³o by³o popatrzeæ, jak otwarte
s¹ nasze dzieciaki; ca³kiem dobrze komunikuj¹ siê, nie s¹ spiête czy wycofane, przeciwnie - chêtnie nawi¹zuj¹ kontakty. W przysz³oœci ³atwiej bêdzie im wkraczaæ w doros³oœæ
i wyruszyæ w œwiat. Temu m.in. s³u¿¹ takie projekty jak Erasmus+.
Przed nami jeszcze pó³ roku projektu, ale nawi¹zane sympatie miêdzy nauczycielami
ju¿ w Ankarze sprowokowa³y do rozmów o nowych pomys³ach na nowe projekty. Bez
w¹tpienia bêdziemy podejmowaæ wyzwania.
Renata Simiñska

ŒWIERADÓW-ZDRÓJ DZIECIOM - WAKACJE’18
Po raz kolejny przygotowaliœmy wakacyjn¹ ofertê dla wszystkich dzieci uczêszczaj¹cych do naszych
œwieradowskich szkó³ i przedszkoli, a tak¿e dla
uczniów szkó³ œrednich i studentów.
Od 1 lipca do 31 sierpnia zapraszamy do BEZP£ATNEGO skorzystania z:
1. K¹pieli w AQUAPARKU w Interferie
Sport Hotel (dawniej Malachit), ul. Koœciuszki 1
(tel. 75 78 16 732),
2. Przejazdu KOLEJ¥ GONDOLOW¥
w Oœrodku Ski&Sun (voucher obejmuje karnet na
przejazd w obie strony - tel. 75 615 20 20),
3. Warsztatów z pieczenia i zdobienia
pierników w Pracowni Piernikowej „Isabell” (stopieñ trudnoœci dostosowany do wieku uczestników,
wczeœniej nale¿y dokonaæ rezerwacji terminu - osobiœcie lub telefonicznie, Czerniawa, ul. Rolnicza
2/1, tel. 509 460 300).
4. Warsztatów ceramicznych w Pracowni
Ceramicznej CERAMONIC (zajêcia trwaj¹ do
3 godzin, rezerwacja terminu osobiœcie lub telefonicznie, Czerniawa, ul. Nadrzeczna 10, tel 661 266
328).

5. Poczêstunku – degustacji:

w Restauracji „La Gondola”, ul. 11 Listopada 36 tel. 75 7816 648 – pizza i sos + napój,
 w Restauracji „Na dolnej stacji Kolei Gondolowej” – pizza + napój,
 w Restauracji „KuŸnia Smaków”, Czerniawa,
ul. Sudecka 30, tel. 75 78 42 325 – pizza + napój,
 w Pubie „Route 66”, ul. 11 Listopada 5, tel.
509 381 153 – hamburger + napój.
Ka¿de dziecko mo¿e skorzystaæ jednorazowo
z ka¿dej z wymienionych propozycji. Rodzicom przypominamy, ¿e we wszystkich obiektach obowi¹zuj¹
pewne zasady i regulaminy, których nale¿y przestrzegaæ, np. te dotycz¹ce obecnoœci rodziców lub opiekunów wraz z dzieckiem w obiekcie.
Warunkiem udzia³u w naszej wakacyjnej akcji jest:
1. Odbiór imiennego VOUCHERA w:
Miejskiej Bibliotece Publicznej

„IZERKA”, ul. M. Sk³odowskiej-Curie 2A, tel.
75 78 16 394 - od 1 do 31 lipca;
 w Filii Biblioteki mieszcz¹cej siê
w Szkole Podstawowej nr 2 przy ul Sanatoryjnej 2 – tutaj vouchery odbieraj¹ dzieci

uczêszczaj¹ce do SP nr 2 i przedszkola
– od 18 do 29 czerwca.
2. M³odzie¿ ze szkó³ ponadgimnazjalnych i studenci (do 24 roku ¿ycia) mieszkaj¹cy w Œwieradowie mog¹ odebraæ vouchery za okazaniem legitymacji szkolnej
lub studenckiej.
Przypominamy tak¿e, ¿e vouchery s¹ imienne
i upowa¿niaj¹ do skorzystania z nich wy³¹cznie przez
osoby wskazane na voucherze. Obiekty maj¹ prawo
za¿¹daæ dokumentu potwierdzaj¹cego to¿samoœæ
osoby korzystaj¹cej z naszej akcji.
Ponadto zapraszamy dzieci do odwiedzin
w „Czarcim M³ynie” i „Izerskiej £¹ce”.
Szczegó³y na stronach internetowych:
www.swieradowzdroj.pl
www.mbpswieradow.com.pl
Wakacyjna akcja sfinansowana jest ze œrodków
Gminy Miejskiej Œwieradów-Zdrój.
Koordynator organizacyjny: Referat ds. Promocji Gminy, Turystyki, Kultury i Sportu UM, ul.
11 Listopada 35, tel. 75 71 36 482 oraz MBP „IZERKA”.
(DM)

WYBORCO!
Zapytaj pracownika Urzêdu Miasta o szczegó³y dotycz¹ce z³o¿enia wniosku o wpisanie do rejestru wyborców lub wejdŸ na stronê Pañstwowej Komisji Wyborczej
- pkw.gov.pl
Pamiêtaj, ¿e w ka¿dej chwili
mo¿esz sprawdziæ, czy jesteœ ujêty w sta³ym rejestrze wyborców!
Rejestr ten jest udostêpniany na
pisamny wniosek, do wgl¹du
w Urzêdzie Miasta.

Œwietlica Œrodowiskowa „Mrowisko” zaprasza na VI AMATORSKIE MISTRZOSTWA W TENISIE ZIEMNYM, które odbêd¹
siê 14 i 18 czerwca na boisku wielofunkcyjnym przy Szkole Podstawowej nr 2
w kategoriach wiekowych:

WYBORCO!
Je¿eli nie jesteœ wpisany do rejestru wyborców, nie zostaniesz
ujêty w spisie oraz nie bêdziesz
móg³ siê do niego dopisaæ
w zwi¹zku z wyborami samorz¹dowymi, a tak¿e referendami lokalnymi i nie bêdziesz móg³ wzi¹æ
udzia³u w g³osowaniu.

Wakacje 2018 w Izerce pod has³em

WAKACYJNA WALIZKA
Zapraszamy dzieci w poniedzia³ki,
wtorki, czwartki i pi¹tki

w godz. 1100-1300

Proponujemy:

 wspólne wybieranie ksi¹¿ki do
wakacyjnej walizki;
turnieje gier planszowych;
naukê, jak mo¿na utrwalaæ wakacyjne wspomnienia ró¿nymi technikami;
wykonywanie portretu Kozio³ka
Mato³ka w rocznicê jego urodzin na
konkurs z nagrodami
poznawanie kart historii Niepodleg³ej Polski opisane przez pisarzy
polskich dla dzieci
Uwaga! Na ka¿de dziecko w Izerce
czekaj¹ specjalne zestawy „Stop nudzie… na wakacjach” oraz vouchery.

14 czerwca:
gry pojedyncze dziewcz¹t z klas III-IV i V-VII
gry pojedyncze ch³opców z klas III-IV i V-VII
18 czerwca:
gry pojedyncze kobiet w kategorii open
gry pojedyncze mê¿czyzn w kategorii open
Zapisy - do 14 czerwca dla szkó³ podstawowych i do 15 czerwca dla kategorii open na:
aniasoltyss@gmail.com, bezpoœrednio w „Mrowisku” lub pod nr. telefonu
602 526 086.
Otwarcie zawodów szkolnych -14 czerwca o godz.
1330, zaœ w kat. open 18 czerwca o godzinie 1600.
Zapraszamy! Turniej jest uzale¿niony od pogody.
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Walki o bezpieczn¹ ulicê D³ug¹ (ci¹g dalszy)

25 maja, w odpowiedzi na pisma
mieszkañców, na wizjê lokaln¹ na
ul. D³ugiej zjawili siê przedstawiciele Dolnoœl¹skiej S³u¿by Dróg
i Kolei. Przyodziani w fachowe kamizelki i gumowe m³oteczki do
ostukiwania drzew, spotkali siê
z grup¹ 50 mieszkañców naszego
osiedla, by wytypowaæ drzewa rosn¹ce przy ulicy, które s¹ spróchnia³e
od œrodka i stanowi¹ zagro¿enie.
Zagro¿enie jest realne, gdy¿ nie
dalej jak tydzieñ wczeœniej podczas
silnego wiatru spad³ olbrzymi konar
na samochód na niemieckich numerach rejestracyjnych.
W spotkaniu uczestniczyli radni miejscy Krystyna Liber, Antoni
Zwierzyñski, Mariusz Kozio³ i powiatowi Iwona Korzeniowska-Wojsa i Zbigniew Maroñ oraz przedstawiciele Urzêdu Miasta Eugeniusz
Grabas i Wojciech Cielecki. .
Niestety, potrzeby mieszkañców
nie pokrywaj¹ siê z wizj¹ konserwatora zabytków, który z ulicy D³ugiej
chcia³by uczyniæ zabytkow¹ alejê.
Szkoda tylko, ¿e furmanki, które kiedyœ têdy jeŸdzi³y, wyginê³y jak dinozaury. Wygl¹da na to, ¿e konserwator zabytków utkn¹³ w epoce, kiedy szlachcice i szlachcianki rwali
z kopyta w romantycznych uœciskach. Tymczasem w dzisiejszej dobie nie ma miejsca ani pozwolenia
na takie romantyczne wizje.
Dzisiaj nasze dzieci chcia³yby
bezpiecznie dojœæ na autobus, który zawiezie je do szko³y.
Dzisiaj w³aœciciele pojazdów pragnêliby zmniejszyæ koszty czêstej
wymiany amortyzatorów i naprawy
zawieszenia.
Dzisiaj osoby mieszkaj¹ce przy
ulicy oraz przechodnie chcieliby bezpiecznie przejœæ ulic¹ bez obawy, ¿e
dostan¹ po g³owie spadaj¹c¹ ga³êzi¹.
Ulica D³uga to - wed³ug przed-

stawicieli Starostwa Lubañskiego najgorsza ulica w ca³ym powiecie,
która niestety znajduje siê u nas. Na
domiar z³ego wielkie, kilkunastotonowe ciê¿arówki, które s¹ u¿ywane
przy remoncie ulic Sanatoryjnej i Sudeckiej pêdz¹ w dó³ w³aœnie ulic¹
D³ug¹, znacz¹co pogarszaj¹c jej
stan.
Wracaj¹c do spotkania, przed-

dnia, po wielu wysi³kach, spokojnie
pójdziemy na spacer t¹ s³ynn¹ ulic¹.
¯e dzieci bezpiecznie pobiegn¹ na
autobus, a w samochodzie nic siê
nie oberwie. Ulica D³uga to nie tylko du¿o domów, ale synonim d³ugiej batalii o zdrowie i bezpieczeñstwo. Oby zwyciêskiej!

stawiciele DSDiK w uroczystej procesji ruszyli w dó³ ulicy, pukaj¹c
w ka¿de drzewo, wybieraj¹c rêkoma
próchno z pustych drzew, i zaznaczali te, które bezwzglêdnie nale¿y
wyci¹æ. I có¿, zaznaczyli ich wiele.
A naszym zdaniem - o wiele za
ma³o, poniewa¿ aby wybudowaæ
now¹, bezpieczn¹ drogê, potrzeba
usun¹æ systemy korzeniowe
wszystkich drzew, które wybrzuszaj¹
nawierzchniê.
Ka¿dy zainteresowany, zanim zacznie mówiæ, ¿e drzewek nie nale¿y
wycinaæ, mo¿e siê wybraæ do nas
na ul. D³ug¹ i zobaczyæ, ¿e co krok,
to zagro¿enie. Nie wiadomo, kiedy
coœ spadnie na g³owê, dach lub na
samochód.
Pozostaje wierzyæ, ¿e któregoœ

UM wykazuje

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.
Nie bójmy siê pomagaæ!

Tekst i zdjêcia Piotr Bigus

Burmistrz
Miasta
Œwieradów-Zdrój informuje, ¿e na tablicy
og³oszeñ Urzêdu Miasta zosta³y wywieszone wykazy - na okres
21 dni - do wgl¹du w
godzinach pracy urzêdu:
13 czerwca - w sprawie przeznaczenia do wydzier¿awienia
wymienionych ni¿ej nieruchomoœci w trybie bezprzetargowym:
 nieruchomoœæ gruntowa
niezabudowana przy ul. £¹kowej o pow. 1,4241 ha stanowi¹ca dzia³ki
 nr 14 i 22, am. 3, obr. I;
 nieruchomoœæ gruntowa
niezabudowana przy ul. £¹kowej o pow. 1,4920 ha stanowi¹ca dzia³ki
 nr 2, am. 8, obr. I,
 nr 17, am. 7, obr. I;
 nr 23, am. 3, obr. I.
13 czerwca - w sprawie przeznaczenia do sprzeda¿y wymienionych ni¿ej nieruchomoœci
w trybie przetargowym:
 nieruchomoœæ gruntowa
niezabudowana w rejonie ul.
G³ównej o pow. 1.029 m2, stanowi¹ca dzia³kê
 nr 21/5, am. 4, obr. III.

30 kwietnia og³oszono przetarg
na „Œwiadczenie us³ug w zakresie
odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy
Miejskiej Œwieradów-Zdrój w okresie od 1 lipca 2018 do 30 czerwca
2019 r.”.
18 maja dokonano otwarcia jedynej oferty, któr¹ nades³a³ Zak³ad
Utylizacji Odpadów Komunalnych
„Izery” Sp. z o.o. z Lubomierza, który zaoferowa³ kwotê 996 tys. z³ (rocznie?) za œwiadczenie us³ug w zakresie odbioru i zagospodarowania
odpadów komunalnych z terenu
gminy oraz wyposa¿enie nieruchomoœci worki do selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych, oraz 26.000
z³ za zebranie, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
z pasów dróg wojewódzkich nr 358,
361, od miejscowoœci Krzewie do
przejœcia granicznego w Czerniawie,
i od miejscowoœci Or³owice do
Szklarskiej Porêby.
IZERY bêd¹ od 1 lipca br. do 30
czerwca 2019 r. nadal odbieraæ i zagospodarowywaæ nasze œmieci.
8 maja dokonano otwarcia
dwóch ofert, jakie nap³ynê³y po
og³oszeniu przetargu na „Ochronê
zasobów przyrodniczych poprzez
doposa¿enie Centrum Edukacji
Ekologicznej Natura 2000 „Izerska £¹ka” w Œwieradowie-Zdroju”. Z³o¿y³y je firmy: ION CONCEPT
SP. z o.o. z Warszawy (880.452,45 z³)
i New Amsterdam Sp. z o.o. z Krakowa (844.998,93 z³).
17 maja og³oszono przetarg na
„Wykonanie okresowych przegl¹dów podstawowych (rocznych) 26
obiektów mostowych na terenie
Gminy Miejskiej Œwieradów-Zdrój
wraz z wpisami do ksi¹¿ek obiektów mostowych” oraz na „Wykonanie okresowych przegl¹dów podstawowych (rocznych) 120 dróg gminnych o ³¹cznej d³ugoœci 48,366 km
na terenie Gminy Miejskiej Œwieradów-Zdrój”. Ponadto w czêœci III
nale¿y wykonaæ Kartê Obiektu Mostowego przy ul. D¹browskiego
wraz z wykonaniem okresowego
przegl¹du podstawowego (rocznego).
Nap³ynê³o 5 ofert, a nades³a³y je
- na wszystkie trzy czêœci: Scanlaser
Pracowania Badañ i Technik Pomiarowych Sp. z o.o. z Tarnowa (I 1.697,40 z³, II - 4.797 z³, III - 290 z³);
PPHU MAX-DROGI CENTRUM
z £odzi (I - 4.000 z³, II - 5.000 z³, III 300 z³); Lehmann + Partner Polska
Sp. z o.o. z Konina (I - 9.977,76 z, II 9.655,50, III - 799,50 z³); tylko na
czêœæ I - Pracownia Projektowa PROBUD Wojciech Knora z Gliwic
(1.982,76 z³), tylko na czêœæ II - Sigma Projektowa z Warszawy (5.904 z³).
Wykonanie wszystkich zadañ
powierzono firmie Scanlaser, która
na realizacjê zamówienia ma czas do
29 czerwca.
21 maja otwarto oferty na Wykonanie makiety kolejowej prezentuj¹cej liniê kolejow¹ 336 Gryfów
– Œwieradów Nadleœnictwo (ponowny przetarg). Jak poprzednio, oferenci byli ci sami: CMM W³odzimierz

Chmieliñski z Sopotu (317.340 z³)
i MODELLELECKPETER Piotr Heda
z Görlitz (249.000 z³).
1 czerwca dokonano wyboru
wykonawcy - firmy z Görlitz, która
115 dni na realizacjê zamówienia
ma 170
23 maja og³oszono przetarg na
„Ochronê zasobów przyrodniczych
poprzez doposa¿enie Centrum Edukacji Ekologicznej Natura 2000
„Izerska £¹ka”
23 maja og³oszono przetarg na
„Kszta³towanie i promocja prozdrowotnych postaw kultury fizycznej
poprzez budowê sportowo rekreacyjnej œcie¿ki rowerowej [singletrak]
w Œwieradowie-Zdroju - etap I”
Przedmiotem inwestycji jest modernizacja i przebudowa œcie¿ek leœnych na œcie¿ki rowerowe i wykonanie nowych odcinków, szerokoœci do 1 m i d³ugoœci 4000 mb.
Ca³kowta d³ugoœæ œcie¿ek wyniesie ok. 7 km, przy czym 3 km to
d³ugoœæ œcie¿ki biegn¹ca po istniej¹cych drogach leœnych. Trasa biegnie od Tewy do Staroizerskiej.
Potencjalni wykonawcy mieli
czas na nadsy³anie ofert do 8 czerwca.
25 maja zamieszczono zapytanie
ofertowe dotycz¹ce wykonania materia³ów edukacyjnych drukowanych z projektem graficznym, fototapety edukacyjnej z projektem graficznym, koszulek promocyjnych
i naklejek promocyjnych.
Tego samego dnia podobne zapytanie skierowano do podmiotów,
które podejm¹ siê wykonania materia³ów promocyjnych drukowanych
w ramach projektu „Adaptacja
obiektu po Bibliotece Miejskiej
w Œwieradowie-Zdroju na cele spo³eczne”
Termin nadsy³ania ofert na oba
zapytania up³yn¹³ 6 czerwca.
(opr. aka)

Promujmy miasto

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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Œwieradowska muzyka dawna
œwiêci tryumfy nie tylko w kraju,
ale i za granic¹. W lutym zespo³y
„Grego³y” i „Tiboryus” zdoby³y presti¿owe miejsca w 40. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Muzyki Dawnej „Schola Cantorum” w Kaliszu.
„Grego³y” zdoby³y Br¹zow¹ Harfê
Eola, bêd¹c najm³odszym zespo³em
na festiwalu, a Borys Mularczyk
otrzyma³ nagrodê specjaln¹ dla najm³odszego uczestnika konkursu.
Zespó³ wyst¹pi³ w sk³adzie: Hania
Jezierska, Lena Mazurkiewicz, Wiktor Karoñ, Borys Mularczyk, Nadia
Mularczyk i Zoja Mularczyk.
Srebrn¹ Harfê Eola otrzyma³ zespó³ „Tiboryus” w sk³adzie: Katarzyna Salawa, Katarzyna Kudyba,
Sara Kotlarek i Jakub Stroñski.

liœmy w miarê dobrze siê przygotowaæ.
Wyjechaliœmy do W³och, nocuj¹c po drodze w Austrii, gdy zaœ dotarliœmy do Palmanova (miejscowoœci, gdzie odbywa³ siê
konkurs), w Akademii Muzycznej dowiedzieliœmy siê, ¿e wystêpowaæ bêdziemy
w sobotê jako pierwszy zespó³.
Mieliœmy wiêc jeszcze trochê czasu
na próby, by³ te¿ czas na zwiedzanie i na
odpoczynek. S³uchaliœmy innych zespo³ów i solistów. Dziewczynom bardzo podoba³o siê trio z W³och, graj¹ce na marimbie transkrypcjê walca „Minutowego”
Fryderyka Chopina, czy dziewczyna z Polski z mazurkiem Chopina, ale najbardziej
- Angielka z Londynu, która wspaniale
wykona³a, z towarzyszeniem fortepianu,
poloneza D-dur Henryka Wieniawskiego.
W konkursie uczestniczyli (w wielu
kategoriach) wykonawcy z kilkunastu

W³oski sukces „T
ibor
yusa”
„Tibor
iboryusa”

Przes³uchanie konkursowe. Od lewej siedz¹: Kasia, Zosia, Nadia i Zoja. Poni¿ej moment wrêczenia nagrody „primo premio” za wygran¹ w konkursie.
Po sukcesach w Kaliszu
otrzymaliœmy propozycjê
udzia³u w miêdzynarodowym
konkursie we W³oszech The 6th
International
Musical
Competition
„Citta di Palmanova”
Palmanova”, powsta³ jedynie drobny problem
- czasu by³o ma³o i tylko Kasia Salawa mog³a wzi¹æ udzia³

Koniec dyktowany smutn¹ koniecznoœci¹
Zaczêliœmy w XX wieku i koñczymy 24 maja br., gdy w Izerce odby³o siê XX Dyktando o Tytu³ Mistrza Ortografii 2018. Przez 20 lat
ide¹ konkursu by³o rozbudzenie
wra¿liwoœci na nasz jêzyk ojczysty,
ze szczególnym uwzglêdnieniem
wspó³czesnej ortografii. „Przeciwko b³êdom” - by³o naczelnym has³em
naszego konkursu.
Ju¿ rok temu pisaliœmy w „Notatniku” o katastrofie trapi¹cej konkurs od kilku edycji. I pomyœleæ, ¿e
w pierwszych konkursach uczestniczy³a m³odzie¿ z naszych szkó³, ale
te¿ z Ubocza, Mirska, Gryfowa - od
40 do 60 uczestników. Rok temu pisa³o 4 osoby – dwie doros³e i dwie
uczennice, w tym tylko trzy uczennice. Trudno orzec, sk¹d taki ca³kowity brak zainteresowania: mo¿e
nagrody s¹ za s³abe, mo¿e marketing niewystarczaj¹cy...
Zapraszamy do Izerki na wystawê „XX Dyktand”. £za siê kreci na
widok zdjêæ np. z 2000 roku, gdzie
fina³ odbywa³ siê w ówczesnym
„Krysztale” i mo¿na by³o równie¿
podziwiaæ wystêpy „Zakrêconych”,
„Iskierek”, a konkurs prowadziliœmy
wspólnie z Tomkiem Grzybowskim.
Od samego pocz¹tku nad przebiegiem i atmosfer¹ konkursów czuwa³y Iwona Korzeniowska-Wojsa
i Krystyna Fenczyszyn, która przygotowa³a 17 dyktand. Dziesi¹te
(2008) pt. „Autor truje nad uchem,
¿e nietrudno mówiæ brzuchem” bezb³êdnie napisa³a Monika Brzostowska, druga by³a Marta Kacik.
Doroœli te¿ wygrywali, w³aœnie
na tym samym pierwsze miejsce zdoby³ Tadeusz Pó³torak (z jednym b³êdem). Doros³ym rozdawa³yœmy „Dyplomy z odwagê”.
Wystawa przedstawia teksty
dyktand i samemu mo¿na siê przekonaæ, czy by³y trudne. Przez 20 lat
próbowa³yœmy ideê konkursu utrzymaæ, w koñcu ze smutkiem og³aszamy, ¿e by³ to ostatni. Równo 10 lat
temu Krystyna Fenczyszyn w dyk-

Trzy odwa¿ne, które
ortografii siê nie ba³y
tandzie dla uczniów Szko³y Podstawowej (tak, tak by³y dwa teksty dla
m³odszych i starszych) u³o¿y³a „Nie
grajmy znu¿onych staruszków. Porz¹dne dyktando – szóste, siódme,
b¹dŸ ósme – przyniesie w koñcu
po¿¹dane rezultaty…”. Niestety, XX
edycja nie przynios³a efektu. Dlatego koñczymy i udajemy siê na „Wymarzone wakacje” – taki tytu³ dyktanda by³ w 2018 roku, u³o¿ony przez
bibliotekarza szkolnego Monikê Podolsk¹:
Wymarzone wakacje
¯aneta Je¿yk – trzydziestopiêcioletnia nauczycielka, mieszkanka Rz¹sin, z utêsknieniem czeka³a
na rozpoczêcie wymarzonego urlopu. Zas³u¿ony wypoczynek zaplanowa³a ju¿ dawno. Mia³y to byæ
wakacje jej ¿ycia. Przedwczoraj
wp³aci³a w biurze podró¿y ostatni¹ ratê wycieczki do Burkina
Faso. Do chwili, kiedy olbrzymi
boeing uniesie j¹ w przestworza,
pozosta³o tylko szeœæ godzin. ¯aneta, sprawdziwszy uprzednio baga¿e, postanowi³a udaæ siê na lotnisko.
Podró¿ samolotem przebieg³a
bez zak³óceñ i zniecierpliwiona
podró¿niczka wreszcie mog³a postawiæ nogê na Czarnym L¹dzie.
Nie zwa¿aj¹c na resztê pasa¿erów,
b³yskawicznie odebra³a baga¿
i wynajê³a przewodnika, którym
okaza³ siê niewysoki czarnoskóry

X EDYCJA FESTIWALU PRO MUSICA SACRA

Wizyta w Aquilei i zwiedzanie staro¿ytnych pozosta³oœci po Rzymianach.
w konkursie. Trzeba by³o zbudowaæ nowy
program i utworzyæ sk³ad zespo³u, który
móg³by pojechaæ do W³och. Ostatecznie
Tiboryus pojecha³ w sk³adzie:Katarzyna
Salawa (œpiew, flety proste, gitara renesansowa), Nadia Mularczyk (œpiew, flet
prosty, harfa) Zoja Mularczyk (œpiew, fidel kolanowa) oraz Zosia Salawa (œpiew
oraz fidel da'braccio, któr¹ w ci¹gu tygodnia zbudowa³em od podstaw).
Program na konkurs zosta³ z³o¿ony
z utworów polskich i w³oskich czasu renesansu. Zaczêliœmy przygotowania, próby odbywa³y siê bardzo czêsto, ale zd¹¿y-
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pañstw, m.in. z W³och, S³owenii, Anglii
Szwajcarii, ale tak¿e z Maroka, Chin czy
Japonii, ogó³em kilkaset osób.
W sobotê w teatrze dziewczyny zagra³y swój program konkursowy. Jak siê póŸniej dowiedzia³em, ju¿ w trakcie przes³uchania widaæ by³o wielkie zainteresowanie jurorów. Zespó³ zagra³ bardzo dobrze,
ale na wyniki musieliœmy czekaæ do póŸnego wieczora, a¿ zostan¹ opublikowane
w internecie. Okaza³ siê, ¿e na 100 punktów mo¿liwych do uzyskania zespó³ otrzyprima³ 96 pkt. i zaj¹³ pierwsze miejsce (primo premio
premio), najlepszy wynik w naszej
kategorii.
Wyjazd by³ wspania³y, wynik œwietny,
ale nie by³oby to mo¿liwe bez wielkiego
zaanga¿owania rodziców, a przede wszystkim pomocy Pana Burmistrza Rolanda
Marciniaka i Rady Miejskiej, którzy wsparli
finansowo nasz wyjazd i uczestnictwo
w festiwalu. Ryszard D. Dembiñski

12 maja w koœciele œw. Józefa Oblubieñca NMP w Œwieradowie-Zdroju
odby³ siê pierwszy koncert inauguruj¹cy X edycjê Festiwalu Pro Musica
Sacra. By³ to koncert organowy w wykonaniu d³ugoletniego kierownika
artystycznego tego¿ festiwalu, naszego by³ego parafianina i organisty Jakuba Chorosa. W programie znalaz³y siê kompozycje J. S. Bacha, M. Surzyñskiego, L. Boelmana, P. Grinholca i D. Buxtehudego.
Koncert by³ wyrazem wdziêcznoœci dla WSZYSTKICH WSPÓ£ORGANIZATORÓW, DOBRODZIEJÓW I WOLONTARIUSZY, którzy przez blisko dekadê (I edycja mia³a miejsce 22 marca 2009 r.) troszczyli siê o piêkno tej
imprezy.
Dziêkujemy uczestnikom Jubileuszowego Koncertu, tak licznie przyby³ym w sobotni wieczór do naszego koœcio³a. Niech piêkno muzyki prezentowanej w ramach kolejnych edycji raduje nasze serca i ubogaca nasz¹ codziennoœæ.
Ks. Franciszek

mê¿czyzna. Cz³owiek ów pojawi³ siê
przed ni¹, ni st¹d, ni zow¹d. Wsiedli do zdezelowanego auta i ruszyli ku wielkiej przygodzie. ¯aneta
z ciekawoœci¹ rozgl¹da³a siê
wokó³. Najpierw ujrza³a spaceruj¹ce majestatycznie, stada d³ugoszyich ¿yraf, które z apetytem ogryza³y zielonkawe liœcie wysokich
drzew. Gdy wytê¿y³a wzrok, w zaroœlach, zauwa¿y³a stado lwów.
By³o tam kilka jasnobe¿owych samic i ogromny lew, który nisko zarycza³, jakby w ten sposób chcia³
ich przywitaæ. S³oñce pali³o niemi³osiernie, w oddali widaæ by³o niezmierzone hordy zebr i antylop gnu,
które pas³y siê leniwie, jak gdyby
nic. ¯aneta z zachwytem ogl¹da³a
te cuda przyrody, co jakiœ czas przecieraj¹c oczy ze zdumienia. Postanowi³a zrobiæ jak najwiêcej zdjêæ,
bo by³a pewna, ¿e niejeden znajomy po prostu jej nie uwierzy.
Pisa³y je trzy najodwa¿niejsze:
Jagoda Œnie¿ek (I miejsce), Estera
Krawczyk (II) i Nina Markowska (III).
Gratulujemy! (KP)

Matura
Pod koniec kwietnia odebra³em telefon od pani Katarzyny Bartz-Dylewicz, za³o¿ycielki i przewodnicz¹cej Ko³a Lekarzy
Maluj¹cych dzia³aj¹cego przy Wielkopolskiej Izbie Lekarskiej, która zaprosi³a mnie
na kolejny wernisa¿ prac poplenerowych.
Jeszcze nie zdo³a³em spytaæ, czy jak zwykle do Biorezydencji, gdy zaskoczy³a mnie
wskazaniem miejsca pleneru – w Zamku
Wojnowice nieopodal Wroc³awia. Oczywiœcie, skorzysta³em z zaproszenia lekarek, które od kilkunastu lat w wolnych
chwilach poœwiêcaj¹ siê swej artystycznej
pasji – nie móg³bym tam nie pojechaæ,
chocia¿by po to, by dowiedzieæ siê, czy
zmiana adresu oznacza ich po¿egnanie ze
Œwieradowem.
Od 5 lat przyje¿d¿a³y nieodmiennie
do Biorezydencji, sk¹d rusza³y w miejsca
plenerów, przede wszystkim do Œwieradowa i Czerniawy, a potem coraz dalej:
w odleglejsze zak¹tki Gór Izerskich, na Zamek Czocha, do Frydlantu (gdzie malowa³y duchy zamku), na plener miejski do
Zgorzelca/Görlitz, na Zamek Gryf i do kaplicy œw. Leopolda w Proszówce, wreszcie do huty „Julia” w Piechowicach (tam
inspirowa³y siê kryszta³ami). Przywozi³y z
tych miejsc dziesi¹tki obrazów, pokazywanych potem na kolejnych wernisa¿ach,
nie tylko w Biorezydencji, ale tak¿e w hali
spacerowej, gdy obrazy towarzyszy³y wystêpowi zespo³u Operacja Muzyka, skupiaj¹cego muzykuj¹cych lekarzy poznañskich, którzy w kameralnym nastroju improwizowali na tematy skomponowane
przez innego lekarza muzyka – Krzysztofa
Komedy.
W sumie wywioz³y z plenerów kilka-

Haftowane piêkno

Obraz wyhaftowany jest niæmi w 35-37 kolorach, co
rzecz jasna nie daje nawet powierzchownego wyobra¿enia pe³nej palety barw u¿ytych przez wielkich mistrzów,
Barbara Kunysz
ale nawet ta „mulinowa” oszczêdnoœæ robi wra¿enie
pochodzi z Krobicy,
w wymiarze koñcowym.
sk¹d przeprowadzi³a
Najwiêkszym obrazem wyhaftowanym przez œwiesiê do bloków na os.
radowsk¹ artystkê by³a „Gor¹ca sanna” Alfreda WieKorczaka w 1983
rusz-Kowalskiego o wymiarach 50 na 70 cm, który
roku. Zawodowe ¿ycie
wymaga³ a¿ 500 godzin pracy! Inne g³oœne tytu³y
podzieli³a miêdzy fawyhaftowane przez pani¹ Barbarê to m.in. „¯ydówbrykê p³yt pilœniowych
ka z pomarañczami” Aleksandra Gierymskiego,
w Or³owicach, w któ„Dziewczyna z per³¹” J. Vermeera, „Zima” znanego
rej pracowa³a a¿ do jej
wiedeñskiego secesjonisty Alfonsa Muchy, „Marupadku, i Uzdrowisko,
twa natura” Claude’a Moneta, „Gêsiareczka z Bretagdzie zatrudni³a siê w
nii” Vaclava Brožika. W swym dorobku ma te¿ wiele
zabiegach. Na emerywiele wersji œwiêtej rodziny...
turze poczu³a wolê,
- W³aœnie kiedyœ wesz³am do apteki z ikon¹
¿eby coœ robiæ, co spraprzedstawiaj¹c¹ œwiêt¹ rodzinê, jeszcze nieoprawia³oby jej przyjemwion¹, i obecna tam klientka bardzo siê ni¹ zanoœæ. I gdy jakieœ 10
chwyci³a. Gdy siê dowiedzia³a, ¿e to moje dzie³o,
lat temu kupi³a haftomówi tak „no, to pani pewnie du¿o by chcia³a, jawany obrazek przykieœ 300 z³otych?” Zdenerwowa³am siê i wybuwieziony z Niemiec,
ch³am „niech mnie pani nie obra¿a!” Bo co miaw dodatku w telewizji
³am jej powiedzieæ, ¿e sama kanwa i nici kosztowaobejrza³a program
³y 260 z³?
Barbara Kunysz prezentuje jedn¹ ze swych ostatnich
o ludziach, którzy haPani Barbara obrazami nie handluje, nie ma blaprac - „Kwiaty na rowerze”.
ftuj¹ takie cacka, podego pojêcia, jak wyceniaæ ich wartoœæ. Raz us³ymyœla³a, ¿e te¿ mog³aby spróbowaæ, wej, ale za to ma bardziej soczyste sza³a od znawczyni tematu, ¿e œmia³o mog³aby policzyæ
zw³aszcza ¿e pani Barbara w³ada³a kolory – argumentuje pani Barbara. dziesiêciokrotnoœæ kosztów zakupu materia³ów, czyli nie
œciegiem richelieu (zwanym tak¿e - Ale jak to mówi¹, „posz³a krowa, mniej ni¿... 2.500 z³! Do tego dochodzi rama z antyreflekweneckim).
pójdzie i cielê”, wiêc skoro zainsyjnym szk³em, œrednio 260 z³. Przeliczaj¹c to na godzinê
Pierwszy obrazek by³ malutki, westowa³am w kanwê, to i na nici
pracy, otrzymamy bardzo symboliczn¹ stawkê, jak¿e nieokr¹g³y, przedstawiaj¹cy maki – ten ¿a³owaæ nie bêdê.
adekwatn¹ wobec w³o¿onego trudu i pasji.
poszed³ w œwiat. Nastêpne próby
Hafciarka najczêœciej wyszywa
Rzecz w tym, ¿e artystka wiêkszoœæ obrazów, nie liby³y ju¿ ambitniejsze, a obrazy co- na kanwie o wymiarach 40 x 50 cm
cz¹c tych, które wisz¹ u niej w domu, rozda³a siostrze,
raz wiêksze. Oczywiœcie, nie by³oby (np. „Mleczarkê” Jana Vermeera). Na synom i synowym. Wyhaftowa³a ich ponad 50, nigdy
to mo¿liwe bez katalogów firmy „Ko- obraz tej wielkoœci potrzeba 300
¿adnego nie sprzeda³a (a kto by to kupi³?!), nie poczykardka” z Torunia, gdzie wybiera³a (trzystu!) godzin pracy, pani Barbani³a te¿ próby ich zinwentaryzowania.
kanwê z nadrukiem (czyli schemat ra nie zwyk³a jednak dzieliæ roboty
- Namawiano mnie nawet,
graficzny obrazu z rozpisk¹ na kolona krótkie zrywy i œlêczy pochylona ¿ebym jak¹œ wystawê zrobi³a, ale
ry). Do ka¿dej kanwy nale¿a³o zakunad kanw¹ po 8-10 godzin dziennie.
przecie¿ ja bym nawet nie wiedziapiæ komplet muliny (nici do hafto- Na szczêœcie krêgos³up pozwa³a, jak siê do tego zabraæ - rozk³ada
wania).
la. Ale oczy ju¿ mniej – mówi. A m¹¿
rêce, ale nie takie ca³kiem bezradne,
- Najbardziej lubiê haftowaæ przys³uchuj¹cy siê rozmowie dodabo zaraz chwyc¹ szyde³ko i do romulin¹ francuskiej firmy DMC, któje: - Tak w³aœciwie mog³aby hafto- boty!
ra jest o po³owê dro¿sza od krajo- waæ w nocy bez œwiat³a!
A. Karolczuk

zdana, czas na studia
U góry - jeden z wiêkszych powodów do dumy - „Mleczarka”. W œrodku - zestaw nici do
haftowania. Powy¿ej - „wymalowany” obraz niæmi dopasowanymi kolorystycznie.
JA W SPRAWIE ŒWIÊTEJ

Obraz inspirowany by³ tymi s³owy poety (z „Gucia zaczarowanego”):
Ten zmierzch i nisko leci ptak/ i b³ys³y wody./ Wchodzi³em we wnêtrze lilii/ mostem z³otog³owiu./ Dane by³o ¿ycie, ale niedosiê¿ne.
œlej – na skok do g³êbszej wody.
- ¯artobliwie mo¿na by powiedzieæ, ¿e
Poznañskie lekarki maluj¹ce zamien³y nasz¹ Biorezydencjê
w Œwieradowie zdalina ten oto majestatyczny Zamek na Wodzie w Wojnowicach.
œmy maturê, teraz czas
set obrazów, z których czêœæ zamieszczo- na studia – mówi pani Katarzyna. - Maluno w kolejnych edycjach kalendarzy jemy ju¿ 15 lat, wiêc uzna³yœmy, ¿e z warszo du¿ych formatach, te zaœ w blisko ty- tatem prezentowanym na coraz wy¿szym
siêcznych nak³adach zawis³y w dy¿urkach poziomie przysz³a pora na aspekt naukolekarsko-pielêgniarskich wielkopolskich wy.
placówkach s³u¿by zdrowia. Ile¿ tysiêcy
Wybór Wojnowic nie by³ przypadkooczu mog³o wtedy spogl¹daæ na izerskie wy – gotycko-renesansowy zamek w 2014
pejza¿e!
roku Ministerstwo Skarbu przekaza³o
Biorezydencjalnym plenerom towa- w darze Kolegium Europy Wschodniej im.
rzyszy³y te¿ zajêcia dydaktyczne, warsztaty Jana Nowaka-Jeziorañskiego we Wroc³ai wyk³ady osób profesjonalnie zwi¹zanych wiu (którego jednym ze wspó³za³o¿ycieli
ze sztuk¹. I nagle – do widzenia? Lekarki jest Zak³ad Narodowy im. Ossoliñskich).
maluj¹ce odby³y u nas a¿ 7 plenerów i W czasie pleneru jego uczestniczki odzdecydowa³y, ¿e pora na odmianê, a œci- wiedzi³ prezes Kolegium Jan Andrzej D¹-

browski, który mia³ okazjê zapoznaæ siê
z efektami dzia³añ artystycznych lekarek
maluj¹cych – obrazami inspirowanymi
m.in. twórczoœci¹ Czes³awa Mi³osza.
- Zale¿a³o nam na tym, by obrazami
przekazaæ literaturê. Warto przypomnieæ,
¿e niegdyœ medycyna by³a sztuk¹, z czasem zosta³a jednak odhumanizowana,
a my w czasach postcz³owieczych na powrót szukamy tego zagubionego humanizmu – podsumowuje zwiêŸle misjê maluj¹cych lekarek Lidia Kot, opiekunka artystyczna ko³a (zreszt¹, zakochana w Izerach).
- Z pleneru w Zamku na Wodzie wracamy zadowolone i szczêœliwe – mówi
przewodnicz¹ca - ale jednym g³osem chcemy zapewniæ, ¿e nie zdradzamy naszej
pierwszej mi³oœci - Gór Izerskich.
Adam Karolczuk

Jest takie miejsce w mieœcie
naszym,
strumieñ taki jest, udaj¹cy
rzeczkê,
ktoœ kiedyœ nazwa³ go Santa
Maria
i tak oto p³ynie sobie wœród
œmieci
turystycznym szlakiem,
fotki robi¹ przybyli nosy zatykaj¹c,
bo wszystko by³oby OK,
gdyby nie to, ¿e Œwiêta
hotelarskim œciekiem jest.
I to bêdzie na tyle.
Wra¿liwych nie zapraszam.
A hotelarzy - tak

Zawsze prosto.
To nie takie proste,
ale zawsze
PROSTO IDZ.
MG£A NAD ŒWIERADOWEM
mo¿esz bredziæ
i tak nie widaæ
nie s³ychaæ NIC
ale
dzieñ bez makija¿u
nie zwalnia ciê
z uczciwoœci
a do tego
iluminacji nie trzeba
sob¹ b¹dŸ
jesteœ st¹d - Jacek Olszewski

QUO VADIS POLONIA?
Rosjanie strasz¹ rakietami,
Zachód grozi imigrantami.
Poœrodku stojê:
patrz w lewo,
potem w prawo patrz
i idŸ. Prosto.
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Uwalniamy ksi¹¿ki - od tylu lat!
Idea bookcrossingu ju¿ od chwili zapoznania siê z ni¹ zyska³a
u nas wielkie uznanie i jest od wielu lat propagowana z powodzeniem
w bibliotece. Przypomnijmy – bookcrossing to nieodp³atne przekazywanie ksi¹¿ek poprzez lokowanie
ich w miejscach publicznych lub te¿
po prostu na tzw. bookcrossinowych
rega³ach w bibliotece (lub wokó³
niej), aby czytelnicy mogli zapoznaæ
siê z nimi, zabraæ z sob¹, przeczytaæ i przekazaæ dalej.

W wiêkszych miastach pojawia³y siê specjalne pó³ki ustawione na
przystankach, w parkach, kawiarniach, poczekalniach czy innych
t³umnie odwiedzanych miejscach,
aby zainteresowaæ siê nimi, czyli
przeczytaæ i oddaæ nastêpnemu.
„Izerka” tradycyjnie od wielu lat
wystawia ksi¹¿ki o ró¿nej tematyce
na d³ugiej pó³ce przed wejœciem,
gdzie stoj¹ a¿ do pierwszych œniegów. Ksi¹¿ki znikaj¹ codziennie, ale
te¿ pó³ka ci¹gle jest uzupe³niana

Fot. Naszemiasto.pl - £ódŸ

Fot. Naszemiasto.pl - Zielona Góra

Tak w bookcrossingu eksponowane s¹ ksi¹¿ki w Œwieradowie w piêknie
ukwieconym otoczeniu.

U góry - pomys³owy punkt wymiany
ksi¹¿ek w £odzi. Poni¿ej - stylowa
„skarbonka” ksi¹¿kowa nieopodal
Dworca G³ównego we Wroc³awiu.

W IZERCE podsumowano wyniki konkursu czytelniczego 2017/
2018, które przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:
Nagrodê g³ówn¹ i tytu³ „Najbardziej oczytany ma³olat” otrzymuje
Patryk Podolski (196 wypo¿yczonych ksi¹¿ek - fot. obok), który
w nagrodê dosta³ kosz ze s³odkoœciami (przypomnijmy - rok temu Filip Daszko przeczyta³ 322 ksi¹¿ki!) .
Wyniki w poszczególnych kategoriach:
Przedszkole: I Micha³ Polok - 125
ksi¹¿ek, II - Stanis³aw Kijewski (108),
III - Wojciech Bieñkowski (96).
Szko³a Podstawowa: I - Filip
Daszko (185 ksi¹¿ek), II - Vanessa
Fura (141), III - Kacper Hutek (128),
IV - Julia Olszewska (126), V - Adrianna Dorosz (95).
Gimnazjum: I - Karolina Salawa
(179 ksi¹¿ek).
Karolina kontynuuje cykl „Przeczyta³am i polecam”, w którym zachêca do czytania i proponuje…
Dzisiaj opowiem o ksi¹¿ce, która jest pierwsz¹ czêœci¹ piêciotomowej sagi. To „Baœniobór” autorstwa Brandona Mulla. Sama ok³adka ju¿ przyci¹ga, bo mamy na niej
czarownice Muriel, która bêdzie
odgrywa³a bardzo wa¿n¹ role w tej
opowieœci. Trochê o fabule. G³ównymi bohaterami s¹ Kendra
i Seth, którzy maj¹ spêdziæ wakacje u dziadków. Nie s¹ tym wcale
zachwyceni. Dziadek wita ich sa-

mymi zakazami i nie pozwala wchodziæ do wiêkszoœci miejsc w domu.
Okazuje siê jednak, ¿e ten staruszek
pe³ni role stra¿nika niezwyk³ej krainy zwanej Baœnioborem. Przez
wieki to miejsce by³o ostoj¹ dla
magicznych zwierz¹t i stworzeñ.
Gdy dzieci odkrywaj¹ magiczn¹
moc tego miejsca, narusz¹ zasady,
które uwolni¹ z³e duchy i bêd¹ pragnê³y zaw³adn¹æ œwiatem. Kendra
i Seth bêd¹ w wielkim niebezpieczeñstwie...
Ksi¹¿ka wci¹ga od pierwszych
stron. S¹ w niej równie¿ ilustracje,
które pomog¹ czytelnikowi zag³êbiæ siê w fabule. Bardzo polecam
i ¿yczê mi³ej lektury!

W blasku nazistowskich skarbów
Fot. Lustrobiblioteki.pl

Powy¿ej - jedna z piêciu budek wymiany
ksi¹¿ek w Radzyniu Podlaskim. Z lewej ca³kiem prosta w konstrukcji pó³ka na
deptaku w Zielonej Górze. Poni¿ej - punkt
wymiany w Poznaniu.

Fot. Naszemiasto.pl - Poznañ

Fot. Naszemiasto.pl - Wroc³aw
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Czytelnictwo wci¹¿ mile widziane

przez naszych czytelników, mieszkañców, a nawet kuracjuszy – uwolniono ju¿ prawie trzy tysi¹ce tytu³ów.
Cieszy nas, ¿e akcja „WeŸ –
przeczytaj – oddaj!” spe³nia swoj¹
rolê. Marzy nam siê równie¿, aby
takie „plenerowe pó³ki – budki” pojawi³y siê równie¿ w innej przestrzeni miejskiej (w parku, na placu za-

baw, ko³o fontanny czy na tarasach
zdrojowych), z których mogliby korzystaæ spacerowicze, kuracjusze,
turyœci i w chwilach odpoczynku po
prostu siêgn¹æ po ciekaw¹ ksi¹¿kê,
lub te¿ swoj¹ ju¿ przeczytan¹ pozostawiæ.
Takie budki – pó³ki musz¹ byæ
estetycznie wykonane, a przede
wszystkim uzupe³nione ksi¹¿kami,
a jak mia³aby wygl¹daæ, taka pó³ka
– budka? Zdjêcia pokazuj¹, jak to
zrobiono w niektórych miastach.
Otwarty konkurs dla czytelników
pomóg³by nam w podjêciu decyzji
i wyborze najciekawszej! Zaanga¿owanie, pomys³owoœæ, kreatywnoœæ
czytelników niejednokrotnie pozytywnie nas zaskoczy³a.
Wed³ug nas ksi¹¿ka ma siê dobrze, jest nawet trendy, a skoro coraz wiêcej ludzi czyta w parkach, czemu nie zrobiæ fajnych pó³ek z ksi¹¿kami? A jak ju¿ „Izerka” wprowadza
modê na „czytanie”, ksi¹¿ka musi
byæ w zasiêgu rêki... (KP)
Od redakcji: Mo¿e by œwieradowscy radni przy³¹czyli siê do
akcji zainstalowania kilku punktów uwalniania ksi¹¿ek?

- tak brzmia³ tytu³ wyk³adu podczas kolejnego, trzeciego ju¿ spotkania, odbytego w Izerce 18 maja,
z wroc³awsk¹ autork¹ Jolant¹
Mari¹ Kalet¹, tym razem opowiadaj¹ca o z³ocie wywiezionym z banku
Breslau, o szczelinie jeleniogórskiej i Bursztynowej Komnacie
oraz o ksi¹¿kach: „Z³oto Wroc³awia”, „Stra¿nik Bursztynowej
Komnaty” i „Pu³apka”, w których
przedstawi³a fakty z historii w formie beletrystycznej. Zarazem by³o
to ju¿ 35. spotkanie (i ostatnie przed
wakacjami) Izerskiego Klubu Miêdzypokoleniowego.

ta w dawnej i piernikowej ods³onie”),
Gabriela Dragun („Co z tymi emocjami”), Bartek Kijewski („Kamieñ,
drewno, glina”, czyli jak budowano
w Górach Izerskich), ponownie
G. Dragun („Strój dolnoœl¹ski. O tradycjach i funkcji stroju ludowego”
oraz „Od Oceanu Spokojnego po
Karaiby. Relacja z podró¿y po Meksyku i Kubie”), znów Arkadiusz Lipin („Adolf Traugott von Gersdorf
z Pobiednej”), wreszcie ponownie
J.M. Kaleta („Wywiezione, utracone, ukryte przez d³ugi czas”).
Spotkanie przebieg³o w serdecznej, prawie rodzinnej atmosferze przy

Od paŸdziernika ub. roku do maja
br. w klubie goœcili kolejno: J.M.
Kaleta (z prapremier¹ „Pu³apki”),
Arkadiusz Lipin („Pogrzeb Œwieradowskiego Flinsa”), geolog Roksana Knapik („Jak powsta³y Góry Izerskie”), alpinista Andrzej Soko³owski
(„Jak zdobyæ alpejski szczyt”), Magda Olszewska i Izabela Janiak („Œwiê-

upieczonej przez autorkê babce
dro¿d¿owej, której smak uzupe³ni³
d¿em brzoskwiniowy.
IKM wznowi swoj¹ dzia³alnoœæ
we wrzeœniu - pani Jolanta zakoñczy cykl o zagadkach, skarbach II
wojny œwiatowej i ksi¹¿kach, w których czytelnik poznaje historiê Dolnego Œl¹ska. (KP)

Obserwujcie mnie na trialu!
Trial motocyklowy, inaczej rajd
obserwowany, to dyscyplina sportów
motocyklowych. Polega na przejechaniu lekkim motocyklem wa¿¹cym ok. 70 kg po wytyczonej trasie
zawieraj¹cej rozmaite przeszkody,
np. zwalone drzewa, g³azy, strome
podjazdy itp. Dyscyplina wymaga
równowagi i skupienia, poniewa¿ za
podparcie siê stop¹ lub innymi elementami ni¿ opony lub spód silnika
zawodnikowi naliczane s¹ punkty
karne.
Sport ten w Polsce nie cieszy siê
du¿¹ popularnoœci¹ i ma³o kto o nim
s³ysza³. Mimo to istnieje kilka klubów sportowych, które skupiaj¹ zawodników sportów motocyklowych, w tym triala. S¹ to miêdzy innymi TMSM „Sparta” Wroc³aw,
AMK Nowy Targ, AMK Gliwice,
KKCiM „Smok” Kraków, AP Kraków, MKS Ochotnica, TURMOT
Turek.
Trial motocyklowy skupia siê
w okolicach du¿ych miast i jest bardzo popularny jedynie w Ma³opolsce. Ma³a popularnoœæ tej dyscypliny jest zadziwiaj¹ca bior¹c pod uwagê fakt, ¿e Polska mo¿e siê pochwaliæ zawodnikiem motocyklowym,
który by³ mistrzem Europy i mistrzem
Ameryki Pó³nocnej. Jest to zawodnik krakowskiego Automobilklubu,
urodzony w Nowym Targu, odznaczony Z³otym Krzy¿em Zas³ugi, Tadeusz B³a¿usiak.
Moja przygoda z trialem zaczê³a
siê wczeœnie. Od kiedy pamiêtam,
w domu, w gara¿u, na podwórku
by³y motocykle. Tato je uwielbia³.
Wychowa³am siê w otoczeniu od
kilku do kilkunastu sztuk zabytków,
œcigaczy, cross’ów, enduro, trialówek… Nie pamiêtam, kiedy dok³adnie tato kupi³ kilka lekkich sportowych motocykli i zacz¹³ skakaæ nimi

Od lewej: Justyna, tata Sebastian i brat Wojtek.

Autorka na swej trialówce podczas zawodów we Wroc³awiu (2018).
mama kupi³a w Wielkiej Brytanii, bo
u nas takich ma³ych w ogóle nie by³o
w sprzeda¿y. Tato zapisa³ nas do klubu, do którego nale¿a³ ju¿ jego kolega, z którym trenowa³, mieszkaj¹cy
w Szklarskiej Porêbie mistrz Polski
over 40 - Zbigniew £ubkowski. Klub
nazywa siê Sparta Wroc³aw. Tato od
razu zabiera³ mnie i mojego brata ze
sob¹ na zawody, ja mia³am wtedy
dziewiêæ, dziesiêæ lat, mój brat Wojtek piêæ, szeœæ. Oczywiœcie, nie startowaliœmy, ja jeŸdzi³am na swoim
ma³ym motorku, poznawa³am zasady, odcinki, innych zawodników.
Brat jeŸdzi³ u taty na baku, czasami
uje¿d¿a³ quada.
Z tamtych lat mile wspominam
I Klasyczny Rajd Tatrzañski
w Ochotnicy 2014 i VIII Rajd Opawski w Jarno³tówku 2014, gdzie udzieli³am wywiadu dla TVP Opole. Wielu ludzi na OpolszczyŸnie ogl¹da³o,
jak dziesiêciolatka „krêci b¹czki” na
swojej becie.
Nadesz³y lata treningów, rodzi-

woln¹). Razem ze mn¹ trenowa³ i trenuje m³odszy brat, który szybciej ni¿
ja zacz¹³ jeŸdziæ na motocyklu z biegami, rodzice byli ju¿ po prostu bardziej doœwiadczeni i wiedzieli, kiedy
powinien zacz¹æ.
W 2016 roku, na naszym podwórku podczas przeskakiwania
przez kamieñ upad³am na kierownicê i znalaz³am siê na tydzieñ na obserwacji w szpitalu, na szczêœcie nic
mi siê nie sta³o. Pó³ roku póŸniej zdecydowa³am siê zdawaæ licencjê krajow¹. Uprawnia ona do startów
w zawodach krajowych w trialu motocyklowym. Aby j¹ otrzymaæ, nale¿y dostaæ zaœwiadczenie lekarskie,
zdaæ egzamin z przepisów, wystartowaæ i ukoñczyæ zawody krajowe.
W 2017 roku zda³am licencjê krajow¹
i mog³am startowaæ w zawodach.
Tymczasem mój tato zdobywa³ laury w polskim trialu. Po zakoñczeniu
sezonu 2017 zaj¹³ III miejsce w Polsce w konkurencji sportów motocyklowych „Classic Trial”. Postanowi³
wtedy wycofaæ siê ze startów, aby
zostaæ moim mindrem, czyli opiekunem, który na odcinkach jazdy obserwowanej asekuruje zawodnika.
Pod koniec sezonu 2017 wziê³am
udzia³ w zawodach organizowanych
przez Turmot Turek, w których by³am trzecia, podobnie we wrzeœniu
2017 w Bytomiu. W ostatniej rundzie Mistrzostw Polski w Szklarskiej
Porêbie 2017 zajê³am czwarte miejsce. Jeœli zawody nie pokrywa³y siê
z polskimi, jeŸdziliœmy równie¿ na
Mistrzostwa Czech do Kramolín
u Nepomuka oraz Bøezová u Sokolova. Czeski trial stoi na o wiele wy¿szym poziomie ni¿ polski. Udzia³
w Mistrzostwach Czech uwa¿am za
swój wielki sukces, poniewa¿ samo
ukoñczenie takich zawodów wcale
nie jest proste.
Na pocz¹tku 2018 roku postanowiliœmy z tat¹, ¿e spróbujemy wystartowaæ w Mistrzostwach Europy,

które sk³adaj¹ siê z czterech zawodów w czterech pañstwach Europy.
W tym roku s¹ to kolejno Hiszpania, Polska, W³ochy, Belgia. W tym
celu musia³am otrzymaæ licencjê miêdzynarodow¹ od PZM w Warszawie.
Na pocz¹tku kwietnia wyruszyliœmy
do Castelloli w Hiszpanii. Start
w zawodach o takim poziomie i renomie by³ dla mnie nie lada wyzwaniem. Sam presti¿ tego wydarzenia
powoduje niema³¹ tremê. Jednak
uda³o siê mi ukoñczyæ konkurencjê,
chocia¿ by³am jedenasta z jedenastu zawodników. Z ca³¹ pewnoœci¹
natomiast by³am najm³odsz¹ zawodniczk¹, jestem te¿ pierwsz¹ i dotychczas jedyn¹ Polk¹, która wystartowa³a i ukoñczy³a rundê Mistrzostw
Europy.
Z Hiszpanii wracaliœmy z przygodami; na Lazurowym Wybrze¿u
we Francji zepsu³o nam siê auto, na
szczêœcie pomogli dobrzy Polacy. Po
powrocie nie by³o czasu na odpoczynek. Praktycznie od razu wyruszyliœmy na Mistrzostwa Czech do
Bøezovej. Z czterdziestu zawodników by³am dwudziesta (i najm³od-

Justyna bez he³mu to po prostu normalna, uœmiechniêta nastolatka.
w których sk³ad wchodzi siedem zawodów: w Turku, Krzeszowicach,
Bytomiu, dwa razy w Nowym Targu, Ochotnicy i Szklarskiej Porêbie.
Czy mi siê to uda? Zobaczymy.
Justyna Lonycz
(autorka jest uczennic¹ klasy
VIIa Szko³y Podstawowej nr 1
w Œwieradowie-Zdroju)

Skalisty krajobraz najlepiej daje wyobra¿enie o warunkach na trasie trialu.
po kamieniach na podwórku. Myœlê, ¿e mia³am wtedy osiem lat, bo
swoj¹ pierwsz¹ trialówkê dosta³am,
gdy mia³am dziewiêæ. By³a to ma³a
beta w automacie.
W Polsce do dzisiaj ciê¿ko znaleŸæ porz¹dny sprzêt do uprawiania
tego sportu. Po mój motocykl rodzice pojechali a¿ do Bawarii. Buty

ce zmieniali mi motory, sprowadzali
sprzêt, najczêœciej z zagranicy. Zawodnik, aby zostaæ dopuszczony do
startu w zawodach, musi posiadaæ
nie tylko odpowiedni motocykl, który podlega przegl¹dowi, obowi¹zkowe s¹ równie¿ odpowiednie buty,
ubranie, kask oraz rêkawiczki (posiadanie ochraniaczy jest rzecz¹ do-

sza). Oczywiœcie, nale¿y nadmieniæ,
¿e w Czechach jestem klasyfikowana ze wszystkimi, którzy jad¹ w grupie hobby, czyli przede wszystkim
z doros³ymi kobietami i mê¿czyznami.
Po Czechach równie¿ nie zaznaliœmy odpoczynku i ruszyliœmy na
otwarcie Mistrzostw Strefy Po³udniowo-Zachodniej Polski Wroc³aw
2018. Uplasowa³am siê na trzeciej
pozycji, czego bardzo ¿a³ujê, poniewa¿ kolega, który mnie wyprzedzi³,
mia³ tyle samo punktów co ja, ale
wiêcej zer na odcinkach.
12-13 maja odby³a siê inauguracja Mistrzostw Polski ko³o Turka
w gminie W³adys³awów. Zajê³am
I miejsce w swojej grupie. Po raz
pierwszy stanê³am na najwy¿szym
podium. Od kwietnia 2018 r. wziê³am
ju¿ cztery razy udzia³ w zawodach.
26 i 27 maja uczestniczy³am w II i III
rundzie Mistrzostw Europy kobiet
w trialu w Krzeszowicach, gdzie zajê³am 7. miejsce.
Chcia³abym w tym sezonie objechaæ nie tylko Mistrzostwa Europy,
ale równie¿ Mistrzostwa Polski,

Czech Classic Trial, Kramolin 2017. Pierwsza z prawej - Justyna jako rodzynek w mêskim towarzystwie. Obok niej tato Sebastian.
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Centrum Edukacji Ekologicznej
NATURA 2000 „Izerska £¹ka",
ul. Rolnicza 7 (nad Czarcim M³ynem)
Otwarte od wtorku do soboty
w godz. 1000-1600
(w wakacje od wtorku do niedzieli
w godzinach 1000-1700)
tel. 75 617 14 42
izerskalaka@swieradowzdroj.pl
www.swieradowzdroj.pl
(zak³adka Izerska £¹ka)

Gospodarz obiektu
Monika Chwaszcz

KINO NA LATO
14 czerwca (czwartek) o godz. 19 00 - Siedemnastoletni Eragon znajduje tajemnicze jajo, z którego wykluwa siê smok. Ch³opak staje
siê jego jeŸdŸcem (1 godz. 44 min. 2006. Fantasy, przygodowy).
16 czerwca (sobota) o godz. 10 30 - Blu i Jewel razem
z potomstwem postanawiaj¹ przeprowadziæ siê do Amazonii, by nauczyæ
dzieci, jak powinny ¿yæ prawdziwe ptaki (1 godz. 40 min. 2014. Animacja).
4 lipca (œroda) i 20 lipca (pi¹tek) o godz. 10 30 - Dwunastoletni meksykañski ch³opiec imieniem Miguel pragnie zg³êbiæ tajemnice rodzinnej legendy (1 godz. 50 min. 2017. Animacja).
4 lipca (œroda) o godz. 19 00 - Diana, amazoñska ksiê¿niczka,
przybywa do cywilizowanego œwiata, staj¹c siê najpotê¿niejsz¹ superbohaterk¹ (2 godz. 22 min. 2017. Akcja, sf).
6 lipca (pi¹tek) i 18 lipca (œroda) o godz. 10 30 - Gdy
ludzie opuszczaj¹ dom, zwierzêta prowadz¹ ¿ycie pe³ne przygód i intryg
(1 godz. 30 min. 2016. Animacja).
11 lipca (œroda) i 27 lipca (pi¹tek) o godz. 10 30 - ¯yciem
dziewczynki kieruje piêæ emocji: Radoœæ, Strach, Gniew, Odraza i Smutek. Pozosta³e próbuj¹ zak³óciæ pierwsz¹, gdy dziewczyna przeprowadza
siê z rodzicami do San Francisco (1 godz. 34 min. 2015. Animacja).
11 lipca (œroda) o godz. 19 00 - M³oda para s¹dzi, ¿e jest
przeœladowana przez demona. Kamera rejestruj¹ca sytuacjê podczas ich
snu ma im pomóc wyjaœniæ tê zagadkê (1 godz. 26 min. 2007. Horror).
13 lipca (œroda) i 25 lipca (pi¹tek) o godz. 10 30 - Aby
uratowaæ swój teatr przed ruin¹, miœ koala Buster Moon organizuje
konkurs piosenki (1 godz. 50 min. 2016. Animacja).
18 lipca (œroda) o godz. 19 00 - Film opowiada o burzliwym
¿yciu szesnastego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Koncentruje siê
na jego staraniach o uchwalenie znosz¹cej niewolnictwo poprawki do
konstytucji (2 godz. 29 min. 2012. Biograficzny, polityczny).
25 lipca (œroda) o godz. 19 00 - Dwie nieznaj¹ce siê kobiety,
aby uciec od problemów, postanawiaj¹ na œwiêta zamieniæ siê domami.
Iris przeprowadza siê do s³onecznego Los Angeles,
a Amanda wyje¿d¿a na zaœnie¿on¹ angielsk¹ wieœ (2 godz. 18 min.
2006. Komedia romantyczna).
(Ÿród³o - filmweb.pl)
* * *
Chcesz byæ na bie¿¹co? PrzyjdŸ, wype³nij formularz i zapisz siê do
Newslettera „Izerskiej £¹ki”!

DNI OTW
AR
TE FUNDUSZY UE TRZEMIEL RÓ¯NOBARWNY
OTWAR
ARTE

W tym roku w dniach 11-13 maja w ca³ym kraju oœrodki korzystaj¹ce z funduszy europejskich przygotowa³y dla odwiedzaj¹cych ró¿ne atrakcje. W naszym obiekcie rozdawa³am materia³y promocyjne (w tym odblaski), a na koniec zwiedzania dla grup przeprowadza³am ma³y quiz.
Kto poprawnie odpowiedzia³, dostawa³ w nagrodê balona.
W holu wystawione by³y pszczo³y miodne, osa oraz murarka ogrodowa, ka¿dy odwiedzaj¹cy móg³ przez lupê dostrzec ró¿nicê pomiêdzy
tymi gatunkami (na zdjêciu).
W czasie weekendu z DOFE odwiedzi³o obiekt prawie 100 osób.
Powtórka za rok!

Wszêdzie bardzo rzadki, gatunek leœny. Gniazduje w ziemi
i tworzy niewielkie rodziny. Aktywny od kwietnia do wrzeœnia.
Oblatuje kwiaty z oko³o 60 gatunków roœlin. Wyró¿niamy dwa
podgatunki - soroeensis i proteus. Pierwszy zamieszkuje Rosjê, Wyspy Brytyjskie i Pó³wysep Skandynawski, natomiast
drugi wystêpuje w Polsce, Niemczech i od Czech po Rumuniê.
Wed³ug niektórych badaczy w Polsce przebiegaj¹ granice wystêpowania tych podgatunków, a poprzez wspó³wystêpowanie na tych terenach dochodzi do ich krzy¿owania.

ACER ORNITOLOGICZNY
SPACER
UZDROWISKO DAJE MOC! SP
26 maja o pi¹tej rano spotkaliœmy siê przy koœciele w Rêbiszowie,
W maju przeprowadzi³am zajêcia dotycz¹ce uzdrowisk, dla dzieci
z naszych szkó³ podstawowych. Odwiedzi³y mnie klasy IIa i IIIb ze Szko³y
Podstawowej w Œwieradowie oraz klasy VI i VII z SP nr 2 Czerniawie.
Zajêcia rozpoczêliœmy od seansu bajki „Tajemnica Zielonego Królestwa”, nastêpnie przeszliœmy do zajêæ dotycz¹cych naszego zielonego
królestwa, czyli Uzdrowiska. Celem zajêæ by³o zwrócenie uwagi dzieci na
rolê uzdrowiskow¹ miasta, wyjaœni³am dzieciom, sk¹d w nazwach Œwieradów i Czerniawa pojawi³ siê cz³on Zdrój oraz zapozna³am z ró¿nymi
walorami kurortu.

aby wspólnie dotrzeæ nad stawy rêbiszowskie. Tam czeka³o nas wspania³e powitanie, zd¹¿yliœmy wysi¹œæ z samochodów i pokonaæ zaledwie
parê metrów, by zobaczyæ wêdruj¹c¹ po drodze parê ¿urawi. Nie mogliœmy chyba sobie wymarzyæ lepszego pocz¹tku obserwacji! Zachêceni
tym sukcesem, powêdrowaliœmy dalej. Zobaczyliœmy bociana czarnego,
czaple siw¹, czaplê bia³¹, ³yskê, czajkê, kaczkê krzy¿ówkê, ³abêdzia niemego, perkoza dwuczubego, a nawet mewê. Do tego us³yszeliœmy b¹ka,
œwierszczaka, strumieniówkê, turkawkê, kuku³kê i wiele, wiele innych.

ENTOMOLOG - BADACZ OWADÓW
W weekend 25–27 maja ponownie odwiedzili nasze miasto
cz³onkowie Stowarzyszenia Natura i Cz³owiek. Ekipa nocowa³a w Czarcim M³ynie, a celem ich pobytu by³o badanie trzmieli!
W roku ubieg³ym, przy pierwszej wizycie, uda³o siê sklasyfikowaæ 15 gatunków trzmieli, teraz ponawiamy badania. Dziêki
temu dowiemy siê, jaka jest kondycja naszych „dzikich pszczó³” i bêdziemy w stanie monitorowaæ to, co siê z nimi dzieje.
Na przestrzeni 10 lat bêdziemy mieli wspania³y naukowy dorobek!
Informacje na temat kondycji pszczo³y miodnej przekazuj¹
pszczelarze, natomiast ma³o kto wie, w jakiej kondycji s¹ dzikie
pszczo³y, w tym trzmiele. Dziêki takiej wspó³pracy bêdziemy
trzymaæ rêkê na pulsie. Badacze maj¹ wyznaczone stanowiska
w Górach Izerskich oraz na obszarach Natura 2000 £¹ki Gór
i Pogórza Izerskiego.
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Informacje i zdjêciaz „Izerskiej £¹ki”
przygotowa³a Monika Chwaszcz, zaœ
autorem zdjêæ do
obu winiet - £¹ki
i M³yna - jest Tomasz Chmielowiec.

Niektóre dzieci zdziwi³y siê, ¿e dwie czêœci jednego miasta ró¿ni¹ siê
klimatem. Zapominamy, ¿e dwa nasze miasta s¹ uzdrowiskami ze wzglêdu na ró¿ne walory klimatyczne, a po³¹czenie administracyjne tego nie
zmieni.
W dobie walki ze smogiem i zanieczyszczeniami powietrza warto
dzieciom pokazaæ, ¿e trzeba dbaæ o to, co mamy. Na koniec zajêæ dzieci
wykona³y w grupach pracê plastyczn¹ - plakat promocyjny Uzdrowiska.

Dowiedz siê wiêcej
i polub nas
na Facebooku
IzerskaLaka
ZAPRASZAMY!

Spacer ornitologiczny nie tylko przybli¿a ptaki, ale te¿ wspania³e
okoliczne miejsca, a takie s¹ w³aœnie stawy w Rêbiszowie – zw³aszcza
o œwicie! To spotkanie na wszystkich wywar³o ogromne wra¿enie i zdecydowanie nale¿y zaliczyæ je do najbardziej owocnych.

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

FESTYN RODZINNY

GOŒCIE M£
YNA
M£YNA

26 maja w piêkne s³oneczne sobotnie popo³udnie na terenie „Czarciego M³yna” rozpocz¹³ siê festyn rodzinny, zorganizowany przez Radê Rodziców dzia³aj¹c¹ w Szkole Podstawowej nr 2.

Wystawa jest spotkaniem towarzyskim, w którym psy zajmuj¹ g³ówne miejsce. W sobotê 30 czerwca dla uczestników
organizujemy bezp³atne szkolenie z trenerem Waldemarem Leszczyñskim, a kto nie ma lub nie mo¿e zg³osiæ pieska, zapraszamy
na widowniê.
W niedzielê 1 lipca po pokazie, w trakcie obrad komisji,
odbêdzie siê pokaz przygotowany przez Karkonoski Klub
Owczarka Niemieckiego.
Zapisy i dodatkowe informacje uzyskaj¹ Pañstwo pod numerem telefonu: 75 617 14 42 lub mailowo: izerskalaka@swieradowzdroj.pl
Patronat weterynaryjny obejmuje niezawodna przychodnia KEROS II. Psy bior¹ce udzia³ w wystawie musz¹ byæ zaszczepione przeciw wœciekliŸnie, a na terenie obiektu w³aœciciel musi posiadaæ przy sobie ksi¹¿eczkê zdrowia zwierzêcia.

19 czerwca w godzinach 1000-1300 odbêdzie siê w Izerskiej £¹ce bezp³atne szkolenie w ramach projektu „Skrzydlaci sublokatorzy - program edukacyjny o ptakach
i nietoperzach zamieszkuj¹cych budynki”.
Kierowane jest ono g³ównie do osób zwi¹zanych z projektowaniem, wykonawstwem i nadzorem prac budowlanych,
ochron¹ œrodowiska, ale zapraszamy wszystkich, którzy chc¹
dowiedzieæ siê, jak rozwi¹zywaæ konflikty na linii cz³owiekprzyroda i jak im zapobiegaæ.
Organizatorem jest Stowarzyszenie Ekologiczne „Etna”
i Œl¹skie Towarzystwo Ornitologiczne.

Rodzice wraz z nauczycielami oraz pracownikami szko³y
przygotowali wiele atrakcji. Podczas festynu mo¿na by³o zjeœæ
zdrowe sa³atki oraz gillowan¹ kie³baskê lub kaszankê. Na wielbicieli s³odyczy czeka³y tak¿e przepyszne ciasta. Niektórym
uczestnikom festynu smakowa³ wypiekany tradycyjn¹ metod¹
chleb ze smalcem i ogórkiem, a innym - tortille. Rzecz jasna, nie
zabrak³o równie¿ loterii fantowej. Jedni wygrywali plastikowe
wiaderka, drudzy zabawki i inne przydatne akcesoria.

Dzieci z piêknie umalowanymi twarzami mile spêdza³y popo³udniowy czas, puszczaj¹c ogromne bañki mydlane (fot.
powy¿ej)), tworz¹c balonikowe cudeñka i podskakuj¹c w rytm
melodii granych przez DJ Marka. Na festynie mo¿na by³o równie¿ „zaadoptowaæ” jedn¹ z mnóstwa kaczekktóre pochodzi³y
z „hodowli” pani Ani, opiekunki Spó³dzielni Uczniowskiej „Or³y
Biznesu” (zdjêcie poni¿ej).
Pogoda dopisa³a. S³oñce œwieci³o nie tylko na niebie, alei
w sercach wszystkich uczestników dobrej zabawy. Sobotni
festyn, który by³ równie¿ œwiêtem wszystkich mam, zgromadzi³
wiele osób. Ten wyj¹tkowy dzieñ by³ pe³en pozytywnych
i niezapomnianych emocji.

Jeszcze do koñca czerwca trwa nasz cykl „Warsztatowe
Wtorki”. Od wrzeœnia wracamy, wiêc ju¿ nied³ugo rusz¹ zapisy na przysz³y rok szkolny. Proszê zagl¹daæ na naszego Facebook’a/CzarciMlynSwieradow oraz na oficjaln¹ stronê miasta
www.swieradowzdroj.pl, aby nie przegapiæ naboru i w porê
zarezerwowaæ sobie miejsca. Przypominam, ¿e wiêcej szczegó³ów i plan warsztatów znajd¹ Pañstwo na stronie miasta
w zak³adce „Czarci M³yn”.

ZAPROSZENIE

Czy wiesz, ¿e...
 Spoœród 73 gatunków wa¿ek w Polsce 16 podlega œcis³ej ochronie gatunkowej?
 Na czerwonej liœcie wa¿ek znajduje siê obecnie 7 gatunków. Trzy
gatunki s¹ chronione w ramach Dyrektywy siedliskowej (w tym wystêpuj¹ca u nas Trzepla Zielona)?

Dowiedz siê wiêcej
i polub nas
na Facebooku
CzarciMlynSwieradow
ZAPRASZAMY!

W maju sezon zacz¹³ siê w pe³ni! Goœciliœmy w m³ynie
ponad 1.900 osób, z czego 877 w grupach zorganizowanych,
a 1045 zwiedzaj¹cych indywidualnie.
Pod koniec maja w pewien s³oneczny dzieñ odwiedzi³a mnie
starsza pani, która wraz z synem chcia³a zwiedziæ m³yn. Odpowiedzia³am, ¿e zaczniemy o pe³nej godzinie, wiêc ¿eby zaczekali jeszcze parê minut. Zdumia³am siê, kiedy w odpowiedzi
us³ysza³am, ¿e owa kobieta kiedyœ tu mieszka³a…
Po krótkiej rozmowie okaza³o siê, ¿e to Helene Basedow
z domu Münster – córka m³ynarza Arthura Münstera, która
mieszka³a tu wraz z rodzin¹ od 1938 do 1947 roku. Od razu
zaprosi³am j¹ do œrodka, aby mog³a zobaczyæ znajome mury.
Pani Helene by³a pod wra¿eniem odbudowanego ko³a – wspomina³a, ¿e dawniej w tym miejscu by³o zimno, ciemno i jako
dziecko ba³a siê do ko³a zagl¹daæ. Ponadto bawi³a siê z innymi
dzieæmi na piecu, bo tam by³o w zimie najcieplej.
To nie pierwszy jej raz w „Czarcim M³ynie” po remoncie w 2016 roku by³a oprowadzana przez przewodniczkê Patrycjê
Oœciak, której obszerny artyku³ o tym wydarzeniu znajd¹ Pañstwo w archiwalnym wydaniu Notatnika Œwieradowskiego
z paŸdziernika 2016 roku.
Pozdrawiamy serdecznie m³ynarzównê z przedwojennej
Czerniawy i ¿yczymy du¿o zdrowia!
Kinga Miakienko

Organizatorzy dziêkuj¹ wszystkim za przybycie i zapraszaj¹
za rok. Podziêkowania kierujemy równie¿ na rêce pañ: Kingi
Miakienko, kustosza Czarciego M³yna, oraz Moniki Chwaszcz,
która udostêpni³a na czas imprezy parking przy „Izerskiej ³¹ce”.
Jolanta Krzy¿anowska

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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Spacerem po mieœcie kwitn¹cych rododendronów
Jako, ¿e Œwieradów rododendronami
stoi, tym razem parê s³ów o tych piêknych
krzewach. Ju¿ od dzieciñstwa fascynowa³y mnie roz³o¿yste korony i piêkne kwiaty egzemplarzy posadzonych dawno, dawno temu przy Domu Zdrojowym w Czerniawie. Mo¿na siê by³o w nich bardzo dobrze ukryæ podczas zabawy w chowanego.
Botaniczna nazwa „Rhododendron”
pochodzi z greckiego i znaczy dos³ownie
„drzewo ró¿ane”. Do rodzaju „Rhododendron” nale¿y ponad 1.000 gatunków. Od

Wschodniej, gdzie
rosn¹ w liœciastych
albo mieszanych lasach. Jeden z przedstawicieli tego rodzaju, ró¿anecznik
¿ó³ty, ma nawet stanowisko naturalne
w Polsce. We wsi
Wola Zarczycka na
Podkarpaciu znajduje siê najmniejszy

Obok - rododendrony w Czerniawie, powy¿ej - w Œwieradowie. U do³u ró¿anecznik w kompozycji z klonem palmowym

O ogrodach myœli spisane:
„Rozkwitaj tam, gdzie Ciê posadzono”
Franciszek Salezy

subarktycznych karze³ków o wysokoœci 15 cm
do dwudziestometrowych drzew. Inna nazwa
tego krzewu to ró¿anecznik. Wiêkszoœæ sadzonych w ogrodach gatunków pochodzi z Azji

Przed Pañstwem olbrzymie zadanie!
W tej edycji konkursu KWIETNY ŒWIERADÓW-ZDRÓJ 2018, którego organizatorem
jest Referat ds. Promocji Gminy, Turystyki, Kultury i Sportu UM, oceniane bêd¹ tak¿e - po
raz pierwszy - 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.
(aka)

Pokochajmy miododajny ¿arnowiec
Gdy spacerujê w kierunku naszych wodospadów na Kwisie, mój
wzrok zawsze przyci¹ga
zielony krzew, teraz obsypany motylkowymi
z³oto¿ó³tymi kwiatami.
Porasta pobocza, obrze¿a lasu, brzegi i skarpy
naszej rzeki i kojarzy
mi siê z tysi¹cami ¿ó³tych motyli odpoczywaj¹cych na ga³¹zkach. ¯arnowiec jest naturaln¹
ozdob¹ naszego miasteczka, atrakcyjne wygl¹da tak¿e zim¹, gdy
spod œniegu wystaj¹ zielone miote³ki, nazywany jest te¿ sarniakiem lub zajêczym grochem.
W moim ogrodzie roœnie odmiana z ró¿owymi kwiatami. Stworzy³am kompozycje
z bzem, azali¹ i rododendronem a miejsce ¿eby
by³o atrakcyjne tak¿e poza sezonem obsadzi³am rumiank¹ japoñsk¹. Widzia³am i podziwia³am stworzony z ¿arnowca luŸny, roz³o¿ysty
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w Polsce rezerwat przyrody o powierzchni 0,1
ha. Jest to jednak
obiekt szczególny - to
jedyne naturalne stanowisko ró¿anecznika
¿ó³tego, który piêknie
pachnie. Mam kilka
jego egzemplarzy
w ogrodzie i potwierdzam, ¿e zapach jest
przepiêkny.
Uprawa ró¿aneczników jest prosta, pod
warunkiem, ¿e spe³nimy wymagania dotycz¹ce gleby. Ró¿aneczniki lubi¹ wilgotny (leœny)
klimat i kwaœn¹ glebê, dlatego najlepiej sadziæ
je w lekko ocienionych miejscach w ogrodzie,
np. pod koronami drzew, gdzie s¹ os³oniête
od s³oñca i wiatrów. Ze wzglêdu na p³ytki
i niedu¿y system korzeniowy azalie i ró¿aneczniki doskonale rosn¹ pod drzewami o g³êbszym systemie korzeniowym, np. sosnami lub
dêbami. To pozwala równie¿ na ³atwe przesadzanie nawet doros³ych okazów ró¿aneczników, a tak¿e na uprawianie ich w pojemnikach.
Ró¿aneczniki lubi¹ wilgoæ, dlatego pamiêtajmy o podlewaniu, zw³aszcza wiosn¹, gdy ró¿aneczniki kwitn¹, i póŸn¹ jesieni¹, gdy szykuj¹ siê do zimy. Wa¿n¹ rzecz¹ w pielêgnacji
tych roœlin jest usuwanie przekwit³ych kwiatów; jest to szczególnie istotne wtedy, gdy
posiadamy mniejsze egzemplarze. Wzmacnia
to roœlinê, gdy¿ nie traci ona energii na zawi¹zywanie nasion.
Gdy spacerujemy ulicami naszego miasta,
w wielu zak¹tkach widzimy te piêkne roœliny,

zarówno przy hotelach i pensjonatach, jak
i w ogrodach prywatnych. Za czasów poprzedniego ustroju politycznego rododendrony zachwyca³y na tyle, ¿e czêsto pada³y ofiar¹
pseudoogrodników, którzy za wszelk¹ cenê
starali siê wywieŸæ piêkn¹ pami¹tkê do domu.
Nasze miasto kiedyœ prowadzi³o akcjê nasadzania rododendronów, ale ju¿ po pierwszej
nocy sadzonki dziwnym trafem znajdowano
w pokojach hotelowych… Te, które siê osta³y, zachwycaj¹ do dziœ.
Osobiœcie uwa¿am, ¿e w ka¿dym ogrodzie
ró¿anecznik powinien siê znaleŸæ, poniewa¿
zachwycaj¹ przez ca³y rok. Nawet kiedy nie
kwitn¹, ich ozdob¹ s¹ zielone liœcie, które s¹
zimozielone.
Pozdrawiam - Piotr Bigus.
Rysunek „Kocham ogród” - Oliwia Bigus

Wirtualna Kronika... na pocz¹tek
¿ywop³ot. Nasze babcie robi³y z niego miote³ki, a w dawnych czasach otrzymywano z niego mocne w³ókno do wyrobu worków, wyplatano te¿ koszyczki. ¯arnowiec jest roœlin¹ miododajn¹, a w wielu krajach uwa¿any jest za
antidotum na jad ¿mii. Jest to roœlina truj¹ca,
ale ma znaczenie w lecznictwie, m.in. pobudza
skurcze porodowe.
¯arnowiec po przekwitniêciu wytwarzania
str¹ki, które po wyschniêciu otwieraj¹ siê
z trzaskiem, rozrzucaj¹c nasiona. W sklepach
ogrodniczych mo¿emy spotkaæ formy szczepione; sarniak jako drzewko prezentuje siê
efektownie w donicach na tarasach i balkonach. Warto doceniæ tê roœlinê, która choæ wystêpuje powszechnie w naszym otoczeniu,
mo¿e byæ piêknym urozmaiceniem ogrodu.
Polecam - Irena Marciniak.

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

Biegaj¹, skacz¹, rzucaj¹ Mistrzynie pi³ki
Co s³ychaæ
w izerskim sadzie?

Zachêty i komunikaty zapowiadaj¹ce spotkanie z sadownikiem izerskim, Leszkiem Ku³akiem, które odby³o siê w pi¹tkowe popo³udnie
8 czerwca w „Izerskiej £¹ce”, sprawi³y, ¿e z zaproszenia skorzysta³o 10
osób; jak na pocz¹tek cyklu - ca³kiem nieŸle.
Pan Leszek da³ ciekawy wyk³ad, wyjaœniaj¹c, sk¹d siê wziê³a idea
Sadu Izerskiego i jakich mo¿na oczekiwaæ rezultatów koñcowych. Powo³a³ siê przy tym na doœwiadczenia z lat 90. w krajach niemieckojêzycznych (Niemcy, Austria, Szwajcaria), w których rozpowszechni³a siê idea
sadów ³¹kowych (Streuobstwiesen), wokó³ których narodzi³ ogromny
ruch spo³eczny. Gminy, instytucje, fundacje oraz osoby prywatne szeroko korzystaj¹ z mo¿liwoœci podniesienia atrakcyjnoœci regionu, poprzez
propagowanie historycznych metod uprawy drzew i wykorzystania tego
tak¿e komercyjnie (np. do produkcji cydru).
Pielêgnuj¹ dawne tradycje w oparciu o dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze, ale te¿ nadaj¹ im wspó³czesny wymiar, stawiaj¹c na rozwój
turystyki, na szkolenia czy organizowanie wycieczek poznawczych. Zdaniem L. Ku³aka, znaczenie i rola Sadu Izerskiego w krajobrazie Œwieradowa mo¿e staæ siê dodatkowym nowym punktem na mapie atrakcji
miasta i okolic, jednoczeœnie wpisuj¹c siê - jako jedyne miasto w Polsce
- w realizowan¹ intensywn¹ ochronê i zak³adanie nowych sadów ³¹kowych. To ju¿ ostatni moment zaczerpniêcia z dziedzictwa sadowniczego
tych terenów. Warto podkreœliæ wyj¹tkowoœæ puli genowej drzew w Izerach; wiele rosn¹cych na naszym terenie drzew daje siê scharakteryzowaæ owocami, o których mo¿emy powiedzieæ ¿e s¹ wyœmienite, unikalne
w smaku, zdrowo rosn¹, nie s¹ robaczywe, a drzewa s¹ piêkne, majestatyczne, wskazuj¹ na przesz³oœæ danego miejsca.
S³uchaczy nie by³o wielu, ale ci, którzy przyszli na spotkanie,
w luŸnej rozmowie po wyk³adzie (fot. powy¿ej) wykazali siê ca³kiem
spor¹ wiedz¹ i doœwiadczeniem w izerskim sadownictwie.
W referacie promocji pod nr tel. 75 71-36-482 nadal zbierane s¹
zg³oszenia drzew do pobrania zrazów, bo ta akcja ma wymiar ci¹g³y.
Zachêcamy te¿, by na kolejne spotkanie, zaplanowane na prze³omie
lata i jesieni, s³uchacze przyszli z w³asnymi owocami - pan Leszek przywiezie urz¹dzenia i odbêdzie siê wielkie wyciskanie soków i cydrów.(aka)

18 maja w Pisarzowicach odby³y siê Powiatowe Indywidualne Mistrzostwa w lekkoatletyce, w których nasza reprezentacja uzyska³a nastêpuj¹ce wyniki: II - sztafeta 4 x 100 m (wynik 1:02,82 to nowy rekord
szko³y); Nikola Malec – I w biegu na 600 m (2:01,47); Natalia Chmielowiec – I w pchniêciu kul¹ (7,92 m); Krzysztof Andziulewicz – I w rzucie
pi³eczk¹ palantow¹ (46,5 m); Bruno Skrzyñski – II w biegu na 1000
m (3:35,20); Agata Szaniawska – II w skoku wzwy¿ (115 cm); Klaudia
Bocheñska – II w skoku w dal (4,45 m).
25 maja w zawodach strefowych w Zgorzelcu ustanowione by³y kolejne rekordy szko³y: Sztafeta 4x 100m w s k³adzie: Klaudia Bocheñska,
Agata Szaniawska, Aleksandra Marcinkowska,Nikola Malec (59,45); skok
wzwy¿ - Agata Szaniawska (135 cm); pchniêcie kul¹ - Natalia Chmielowiec (8,28 m).
Agata Szaniawska, Natalia Chmielowiec i Klaudia Bocheñska awansowa³y do fina³u dolnoœl¹skiego.

PRO FILAKTYK A!
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

D L A

Izerskie drzewka prezentuj¹ siê coraz okazalej.

S E N I O R Ó W

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

W Pisarzowicach odby³ siê Fina³ Powiatu w Minipi³ce No¿nej Szkó³
Podstawowych. Nasze dziewczêta zajê³y w nim I miejsce, zostaj¹c po raz
pierwszy mistrzyniami powiatu w w tej dyscyplinie. 28 maja wziê³y udzia³
w finale strefy jeleniogórskiej w Kamiennej Górze zajmuj¹c IV miejsce.
Oto sk³ad zwyciêskiej dru¿yny: Natalia Chmielowiec, Klaudia Bocheñska, Agata Szaniawska, Nikola Malec, Aleksandra Marcinkowsdka, Oliwia Olkowska, Laura Kuchciak, Martyna Kepiñska, Aleksandra Meyer,
Wiktoria Paluch. Gratulujemy!
Opiekun Joanna Szaniawska

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 21 czerwca, a kolejne 5 i 19 lipca 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.
Najbli¿sze spotkanie odbêdzie siê 21 czerwca, kolejne zaœ - 5 i 19 lipca 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.
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ATNIK nr 7 (236) zostanie dostarczony do punktów kolporta¿u do 12 lipca 2018
NOTA
¯abka Kwisia w podró¿y
Kwisia siê rozjeŸdzi³a, ¿e hej! Jeœli ktokolwiek z Pañstwa zechce pokazaæ œwieradowsk¹ rodow¹ ¿abkê œwiatu (i œwiat Kwisi), wystarczy zabraæ j¹ ze sob¹ i sfotografaæ na tle zwiedzanych przez siebie
krain, a nastêpnie wyœlijcie zdjêcie mejswielem do Urzêdu Miasta na adres itit@swieradowzdroj.pl
Wszystkie nades³ane zdjêcia ¿abki poka¿emy na stronie miasta i na Facebook’u, naj³adniejsze, najciekawszei najbardziej oryginalne - uhonorowane zostan¹
upominkami i prezentacj¹ na ³amach „Notatnika”.
Mamy ju¿ dwie Kwisie, które s¹ do
wypo¿yczenia w referacie promocji UM
przed wyjazdem (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, skoro ma to byæ ¿abka wêdruj¹ca. Dlatego zdjêcie nale¿y opatrzyæ has³em „¯abka Kwisia w podró¿y”.

A na ³amach „Notatnika” relacja z podró¿y, jak¹ Kwisia odby³a wraz z radnym
Arturem Kotlarkiem, by ogl¹daæ zabytkowy tabor kolejowy. Poni¿ej relacja jego
córki Natalii:

27 kwietnia ¿abka Kwisia wyruszy³a w podró¿ do Wolsztyna
na paradê parowozów. Po przybyciu na miejsce i zakwaterowaniu siê w hotelu uda³a siê na dworzec kolejowy na przejazd poci¹giem retro po nieczynnym szlaku kolejowym do Powodowa.
Nastêpnego dnia Kwisia
uczestniczy³a w 25. Paradzie Parowozów w Wolsztynie, gdzie
podziwia³a ogromne maszyny
parowe z Polski i zagranicy.
W drodze powrotnej do Œwieradowa zatrzyma³a siê w Parku
Krasnala w Nowej Soli.

Przypominamy
Przypominamy,, ¿e mieszkañcy
Œwieradowa mog¹ w Urzêdzie Miasta bezp³atnie wypo¿yczaæ elektrobajki - codziennie od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach pracy
urzêdu. Maj¹ te¿ mo¿liwoœæ wypo¿yczenia elektroroweru na ca³y weekend, z terminem zwrotu do godz.
16 00 w poniedzia³ek. Ale i ten termin mo¿na przed³u¿yæ, wystarczy tylko
poinformowaæ telefonicznie wypo¿yczaj¹cego.

Wszyscy chêtni, a nie
mieszkañcy,, mog¹
tylko mieszkañcy
natomiast skorzystaæ ze
œwieradowskiego pola
do gry w minigolfa.
Sprzêt do gry jest do
wypo¿yczenia w referacie promocji UM (II p.)
w od poniedzia³ku do piatku w godzinach pracy urzêdu. Dla chêtnych do
gry w weekendy istnieje mo¿liwoœæ wypo¿yczenia kija i pi³eczki w „Piwniczce u Wioli” przy ul. Krótkiej 1A - za 6 z³/godz. - albo w DW „Józefina” przy ul. Nad Basenem 3 - za 5 z³/dzieñ.

„Or³y” w W
adowicach
Wadowicach
Ogólnopolski M³odzie¿owy TTur
ur
ur-niej TTur
ur
ystyczno-Krajoznawczy
urystyczno-Krajoznawczy
ystyczno-Krajoznawczy,, or
or-ganizowany przez Zarz¹d G³ówny
PTTK, jest imprez¹ ciesz¹ca siê
rokrocznie zainteresowaniem uczniów szkó³ podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Organizowany jest od 1972 roku
i sk³ada siê z siedmiu g³ównych
konkurencji i kilku pobocznych.
Uczniowie naszej szko³y bior¹
w nim udzia³ od samego pocz¹tku.
W finale tegorocznej XLVI edycji (1-3
maja), odbywaj¹cej siê w Wadowicach,
z województwa dolnoœl¹skiego pojecha³y
reprezentacje: szko³y podstawowej ze Œwidnicy, gimnazjum ze Lwówka Œl¹skiego,
a szko³y ponadgimnazjalne reprezentowa³
Klub SKKT PTTK „Œwieradowskie Or³y”
w sk³adzie: Patryk Olkowski, Kacper Reimann i Aleksander Sergiejczuk (fot. obok).
W finale centralnym nasze Or³y zajê³y
7. miejsce (choæ niewiele brakowa³o do
miejsca szóstego!). Gratulujê m³odzie¿y

Morsy, nie lenimy siê, tylko idziemy na wodospady!
Pomimo ciep³a i letnich temperatur staramy siê przygotowaæ
na kolejny sezon morsowy ju¿ teraz. Mog¹ to byæ zimne prysznice, ca³e lub na przemian z zimn¹ wod¹, albo moczenie stóp
w zimnej wodzie. Mo¿na równie¿ po prostu k¹paæ siê w naszych
wodospadach, które ca³y rok maj¹ przyjemn¹ orzeŸwiaj¹c¹
ch³odn¹ wodê. Wa¿na jest równie¿ aktywnoœæ fizyczna, czyli
bieganie, nordic walking lub p³ywanie. Wzmocni to dodatkowo
organizm i sprawi, ¿e bêdziemy czuæ siê lepiej. (JS)

wysokiej lokaty
i dziêkujê za czas poœwiêcony na naukê
i godne reprezentowanie Klubu.
Dziêkujemy
Gminie Miejskiej
Œwieradów-Zdrój za sfinansowanie
wyjazdu, Monice
Chwaszcz i Julii
Adamczyk - za naukê jazdy konnej,
Tomaszowi Mitkie- Skoro Wadowice, to wiadomo - fotka pod pomnikiem JP II
wiczowi - za nieodp³atne wypo¿yczenie rowerów, panu bos- kiem, oraz wszystkim tym, którzy trzymali
manowi z przystani ¿eglarskiej IZERY w za nas kciuki ¿ycz¹c powodzenia.
Stankowicach - za lekcje p³ywania kajaTeresa Fierkowicz

