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IZERSKA £¥KA
Katarzyna Rzeczkowska

izerskalaka@swieradowzdroj.pl
tel. 75 617 14 42

2
CZARCI M£YN

Anna Martynowska-Pietrzyk
czarcimlyn@swieradowzdroj.pl

tel. 75 78 45 325

URZ¥D MIASTA

II PIÊTRO
Sekretarz - Eugeniusz Grabas: 75 78-17-071 -
pok. 22. Referat Ochrony Œrodowiska, Gospo-
darki Odpadami - kierownik – Izabela Jurczak,
ochrona œrodowiska - Kamila Jednorowska-
Mêcina, Paulina W³odarczyk, odpady komu-
nalne - Marcin Roso³ek: 75 78-16-343 - pok.
21a, gospodarka mieszkaniowa - W³adys³aw
RzeŸnik: 75 78-16-324 - pok. 23, inwestycje -
Anna Mazurek, zamówienia publiczne – Moni-
ka Sautycz: 75 78-16-471 - pok. 21c. Referat
Gospodarki Miejskiej i Inwestycji, kierownik -
Wojciech Cielecki - pok. 21b, inwestycje i ko-
munikacja miejska - Mariusz Pysz, inwestycje -
Monika Hajny-Daszko: 75 78-16-970 - pok.
21d. Informatyk - Tomasz Chmielowiec - pok.
24b. Oœwiata – Jolanta Bobak: 75 78-17-668.
Zagospodarowanie przestrzenne – Rafa³ May:
75 78-17-297 - pok. 24c.

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

Miejskie Centrum Kultury, Aktywnoœci i Pro-
mocji Gminy „Stacja Kultury”, ul. Dworcowa
1, tel. 75 71-36-482, 75 71-36-483, fax 75 78-
16-221, e-mail: it@swieradowzdroj.pl oraz
kultura@swieradowzdroj.pl Dyrektor – Dorota
Marek; kreowanie wydarzeñ kulturalnych i pro-
mocja - Diana S³upska; kreowanie wydarzeñ
sportowych, rekreacyjnych i promocja - Beata
Rosicka; g³ówna ksiêgowa - Ewelina Ostrow-
ska-May; koordynator ds. obs³ugi obiektów,
wydawnictw i promocji - Karol Wilk.
Przedszkole Miejskie: 75 78-16-339; Miejski
Zespó³ Szkó³: 75 78-16-373, 75 78-16-668;
Œwietlica œrodowiskowa UL: 75 78-17-885;
Szko³a Podstawowa nr 2 w Czerniawie: 75 78-
16-379; Œwietlica œrodowiskowa MROWISKO:
75 78-45-712; Miejska Biblioteka Publiczna
IZERKA: 75 78-16-394.

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

I PIÊTRO
Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej - pok. nr
10, 11 i 12. Sekretariat: 75 78-16-321.
Klub Integracji Spo³ecznej - pok. nr 16. Radcy
prawni - pok. 16B; Polski Zwi¹zek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów - pok. 16F; Zwi¹zek
Sybiraków i By³ych WiêŸniów Politycznych -
pok. 16G.

PARTER
Burmistrz Miasta – Roland Marciniak: 75 78-
16-119; Sekretariat Burmistrza – Krystyna Kisiel:
75 78-16-489, fax 75 78-16-585 - pok. 1d. Skarb-
nik – Iwona Kosmala: 75 78-16-234 - pok. 1a;
op³aty za u¿ytkowanie wieczyste, op³ata uzdro-
wiskowa - Katarzyna Barczyszyn, op³aty za œmie-
ci, windykacja nale¿noœci – Katarzyna Jachi-
mowska, czynsze, op³ata za wodê i œcieki – Kata-
rzyna Kulik-£uczak: 75 78-16-659 - pok. 1b; po-
datki i op³aty lokalne - Anna Leœniak,wymiar po-
datku od nieruchomoœci - Katarzyna Matelska,
Beata Korowaj - 75 78-16-452 - pok. 1c; ksiê-
gowoœæ bud¿etowa - Katarzyna Duda, Marika
Trojanowska, ksiêgowoœæ oœwiaty – Jowita Wo-
rotnicka, Marta Rejman-Sergiejczuk: 75 78-16-
896 - pok. 2. Urz¹d Stanu Cywilnego, dzia³al-
noœæ gospodarcza - zastêpca kierownika - Joan-
na Szczekulska: 75 78-16-344; meldunki i do-
wody osobiste, zezwolenia na sprzeda¿ napojów
alkoholowych – Halina Stettner: 75 78-16-929
- pok. 1f (obok sekretariatu). Kadry - Ma³gorza-
ta Milichiewicz - 75 78-17-092 - pok. 3.

KULTURA I OŒWIATA

ul. 11 Listopada 35

Punk t y  ko lpo r t a ¿uPunk t y  ko lpo r t a ¿uPunk t y  ko lpo r t a ¿uPunk t y  ko lpo r t a ¿uPunk t y  ko lpo r t a ¿u      NOTNOTNOTNOTNOTAAAAATNIKA ŒWIERADOWSKIEGOTNIKA ŒWIERADOWSKIEGOTNIKA ŒWIERADOWSKIEGOTNIKA ŒWIERADOWSKIEGOTNIKA ŒWIERADOWSKIEGO
ŒWIERADÓW - Delikatesy CENTRUM (ul. Sienkiewicza), sklep odzie¿owy A&J (róg
ul. Zdrojowej i Piastowskiej), sklep AGD (ul. Piastowska), hurtownia papiero-
sów (ul. Piastowska), sklep spo¿ywczy (róg. ul. Zdrojowej i Sienkiewicza),
Biuro Turystyczne LEOPOLD, 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.
Zdrojowa), sklep przy ul. Chopina, Sklep „Cuda Wianki” w budynku „BIEDRONKI”
(ul. 11 Listopada), Miejska Biblioteka Publiczna IZERKA (ul. M. Sk³odowskiej-
Curie), autobus komunikacji miejskiej, Miejskie Centrum Kultury, Aktywnoœci i Pro-
mocji Gminy „Stacja Kultury” (ul. Dworcowa 1).
OR£OWICE -  -  -  -  - sklep motoryzacyjny.
CZERNIAWA     - ul. Sanatoryjna: sklep spo¿ywczy i biblioteka szkolna w SP nr 2;

ul. Rolnicza: Czarci M³yn i Izerska £¹ka.

Od 11 czerwca 2019 r. do 10 czerwca 2021 r. na mocy decyzji dyrektora Regionalnego Zarz¹du
Gospodarki Wodnej we Wroc³awiu z 8 maja 2018 r. ceny wody i œcieków uleg³y zmianom i
wynosz¹: woda 4,43 z³/m3, œcieki - 4,97 z³/m3.

Natomiast sta³a op³ata abonamentowa nie zosta³a zmieniona i wynosi 4,94 z³ za miesi¹c.
W wypadkach nag³ych awari i  s ieci  wodno-kananalizacyjnej mo¿na dzwoniæ

pod nr tel.  512 243 901.

W ka¿dy czwartek od godz. 1600   do
1800 w starym Urzêdzie Miasta przy ul.
Pi³sudskiego 15 œwiadczona jest bezp³at-
na pomoc psychologiczna - porad udzie-
la Anna Wojciechowska-Padewska.

Zespó³ Interdyscyplinarny w Œwieradowie-Zdro-
ju zaprasza na zajêcia dla grupy osób doznaj¹-
cych przemocy w rodzinie, prowadzone w daw-
nym budynku Urzêdu Miasta przy ul. Pi³sudskie-
go 15, I piêtro, pokoje nr 1 i 2, w godzinachw godzinachw godzinachw godzinachw godzinach
1 81 81 81 81 8 0 00 00 00 00 0- 20-20-20-20-20 0 00 00 00 00 0 .....

Najbli¿sze spotkania odbêd¹ siê 8 i 22Najbli¿sze spotkania odbêd¹ siê 8 i 22Najbli¿sze spotkania odbêd¹ siê 8 i 22Najbli¿sze spotkania odbêd¹ siê 8 i 22Najbli¿sze spotkania odbêd¹ siê 8 i 22
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Przeciw przemocyPrzeciw przemocyPrzeciw przemocyPrzeciw przemocyPrzeciw przemocy

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla osób
uzale¿nionych od alkoholu czy narkotyków, jak
te¿ dla osób z rodzin, gdzie naudu¿ywany jest al-
kohol lub narkotyki, osób wspó³uzale¿nionych
oraz dla osób doznaj¹cych przemocy w rodzinie,
czynny jest w ka¿dy poniedzia³ek od godz.w ka¿dy poniedzia³ek od godz.w ka¿dy poniedzia³ek od godz.w ka¿dy poniedzia³ek od godz.w ka¿dy poniedzia³ek od godz.
16161616160000000000 do 20 do 20 do 20 do 20 do 200000000000 w starej siedzibie UM (pok. nr 1
i 2). Przy tel. nr 664 461 086 nr 664 461 086 nr 664 461 086 nr 664 461 086 nr 664 461 086 dy¿uruje konsul-
tant Piotr Konopnicki Piotr Konopnicki Piotr Konopnicki Piotr Konopnicki Piotr Konopnicki (w dniach i godzinach
pracy Punktu).

Rozmowy i konsultacje indywidualneRozmowy i konsultacje indywidualneRozmowy i konsultacje indywidualneRozmowy i konsultacje indywidualneRozmowy i konsultacje indywidualne
w godz. 16w godz. 16w godz. 16w godz. 16w godz. 160000000000-19-19-19-19-190000000000.....

Grupa wsparcia „Œwieradów” dla wymienionych
osób, której spotkania odbywaj¹ siê tak¿e w po-w po-w po-w po-w po-
niedzia³ki w godz. 18niedzia³ki w godz. 18niedzia³ki w godz. 18niedzia³ki w godz. 18niedzia³ki w godz. 180000000000-20-20-20-20-200000000000.....

Dodatkowo Punkt Konsultacyjny dla mieszkañ-
ców Czerniawy w dwa czwartki w miesi¹cu czynny
jest na terenie Szko³y Podstawowej nr 2na terenie Szko³y Podstawowej nr 2na terenie Szko³y Podstawowej nr 2na terenie Szko³y Podstawowej nr 2na terenie Szko³y Podstawowej nr 2
w godz. 15w godz. 15w godz. 15w godz. 15w godz. 153030303030-17-17-17-17-173030303030.....
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Stop uzale¿nieniomStop uzale¿nieniomStop uzale¿nieniomStop uzale¿nieniomStop uzale¿nieniom

W Gabinecie Pedagogiczno-Psycholo-
gicznym z siedzib¹ w Œwieradowie-Zdroju
(Przychodnia NZOZ JO-MED, ul. Korczaka
7D) do grudnia 2018 roku specjaliœci reali-
zuj¹ zadania zwi¹zane z udzielaniem pomo-
cy terapeutycznej i wsparcia rodzinom do-
tkniêtym problemem uzale¿nienia od alko-
holu i innych substancji psychoaktywnych
prowadzeniem dzia³añ profilaktycznych
oraz interwencji kryzysowej. Ca³oœciowa
pomoc jest bezp³atna, refundowana przez
Burmistrza Miasta Œwieradów-Zdrój.  Szcze-
gó³y dotycz¹ce korzystania z pomocy tera-
peutycznej i profilaktycznej mo¿na uzyskaæ
pod nr telefonów:

75 78 17 668 - JOLANTA BOBAK,
koordynator Urzêdu Miasta
538 480 341- MACIEJ ZIA£A,
gabinet pedagogiczno-psychologiczny

Pomoc terapeutycznaPomoc terapeutycznaPomoc terapeutycznaPomoc terapeutycznaPomoc terapeutyczna

Wœród nas ¿yj¹ osoby, które czêsto
potrzebuj¹ naszej pomocy, z ró¿nych
wzglêdów o niej nie mówi¹, o nic nie
prosz¹, choæ zmagaj¹ siê z niedostatka-
mi podstawowych przedmiotów.

Wiemy tak¿e, ¿e z drugiej strony s¹
osoby, które chêtnie by pomog³y i podzie-
li³y siê tym, co maj¹, lub tym, na czym
im zbywa, a nie wiedz¹, jak i komu mog¹

Nie bójmy siê pomagaæ!Nie bójmy siê pomagaæ!Nie bójmy siê pomagaæ!Nie bójmy siê pomagaæ!Nie bójmy siê pomagaæ!

coœ podarowaæ. Dlatego postanowiliœmy zostaæ naszym, wspólnym „portalem
wymiany” i teraz jeœli Pañstwo czegoœ potrzebuj¹ lub chc¹ czymœ siê podzie-
liæ, 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!

      Utylizacja pad³ych zwierz¹t z te-
renu miasta (sarny, lisy, ³anie, jelenie
itp.)
    Potr¹cone, ale ¿ywe zwierzêta.
     Wy³apywanie bezpañskich psów

- do Marcina Roso³ka
tel. 75 78 16 343

Do kogo siê zwróciæDo kogo siê zwróciæDo kogo siê zwróciæDo kogo siê zwróciæDo kogo siê zwróciæ
w takich sprawach, jak:w takich sprawach, jak:w takich sprawach, jak:w takich sprawach, jak:w takich sprawach, jak:


9 i 10 WYCIECZKA Z CYKLU „MARSZOBIEG Z FLINSEM PO ZDROWIE”
10 sierpnia - „Œwiêto ludzi gór”, odpust na Œnie¿ce

Wyjazd o 700 z parkingu przy szkole (ul. Wyszyñskiego). Przejazd autokarem (sfinansowa-
nym ze œrodków Miejskiej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych) do Prze³¹czy
Okraj.

Trasa piesza 16 km, suma podejœæ 737 m, suma zejœæ 1.075 m (zabieramy ze sob¹ odpowied-
nie buty i kijki, a tak¿e dowód osobisty, nakrycie przeciwdeszczowe oraz prowiant).

Okraj (1.046 m n.p.m.) – Schronisko „Jelenka” – Œnie¿ka (1.602 m n.p.m.), msza o godz.
1200  – Schronisko „Strzecha Akademicka” – Karpacz Bia³y Jar.

Odjazd o 1600. Osoby, które chc¹ wjechaæ na Kopê wyci¹giem krzese³kowym, pojad¹
z Prze³¹czy Okraj do Karpacza. Wjazd i zjazd - 55 z³ normalny, 35 z³ ulga.

Zapraszamy na wycieczki z FlinsemZapraszamy na wycieczki z FlinsemZapraszamy na wycieczki z FlinsemZapraszamy na wycieczki z FlinsemZapraszamy na wycieczki z Flinsem

17 sierpnia - Szlakiem Zamków Piastowskich
Wyje¿d¿amy o 800

z tego samego parkingu
spod szko³y. Autokarem
(sfinansowanym ze
œrodków MKRPA) do
Proboszczowa.

Trasa piesza 6 km,
suma podejœæ i zejœæ 310
m (zabieramy odpo-
wiednie buty i kijki).

Proboszczów –
Ostrzyca (501 m n.p.m.
- widaæ j¹ ze Œwierado-
wa przy ³adnej pogo-
dzie) – Proboszczów.

Przejazd do zamku
Grodziec (na zdjêciu),
tam indywidualne zwie-
dzanie (bilet normalny 12 z³, ulga 8 z³, grupa emerytów powy¿ej 10 osób - 10 z³) i udzia³ w IV
Towarzyskim Turnieju Rycerskim o sztylet kasztelana zamku Grodziec. Powrót o 1600.

Obie wycieczki odbywaj¹ siê bez wzglêdu na pogodê, a tempo i forma pokonania tras
uzale¿niona jest od indywidualnych mo¿liwoœci uczestników, którzy we w³asnym zakresie ubez-
pieczaj¹ siê od nastêpstw nieszczêœliwych wypadków (cz³onkowie PTTK z op³acon¹ sk³adk¹
objêci s¹ ubezpieczeniem zbiorowym).

Wyprawy punktowane do Pucharu Z³otego Flinsa. Zapisy pod nr tel. 665 733 443.

Fot. Joanna Bernatt

Fot. Anna
Piernikarczyk
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Gdy w ruinê popadaj¹ symbole Czerniawy, mieszkañcy odczuwaj¹ ból.

25 czerwca w nowo zbudowanej
czêœci SP nr 2 odby³o siê spotkanie
mieszkañców osiedla Czerniawa-
Zdrój z burmistrzem Rolandem
Marciniakiem, na które przysz³o
ok. 30 osób. Burmistrz poinformo-
wa³ zebranych m.in. o prowadzo-
nych dzia³aniach w Czerniawie,
o planach dokupieniu 1 ha ziemi od
nadleœnictwa z przeznaczeniem pod
halê sportow¹, wspomnia³ o budo-
wie basenu w przysz³oœci, o ponow-
nym uruchomieniu pijalni wody mi-
neralnej i o „Kwarcycie”, którego
ruiny sta³y siê symbolem ci¹g³ej
degradacji Uzdrowiska Czerniawa.
Dowiedzieliœmy siê te¿, ¿e przy ul.
Sanatoryjnej i Lwóweckiej maj¹
powstaæ apartamentowce.

Potem mówili mieszkañcy -
o tym, ¿e nawarstwiaj¹ce siê przez
lata problemy sprawi³y, ¿e ciê¿ko siê
tu mieszka i ¿yje. 74 lata temu zosta-
liœmy gospodarzami Czerniawy i bo-
gatych Ÿróde³ wody, których nie
umieliœmy utrzymaæ w dobrej kon-
dycji.

Mam wra¿enie, ¿e dorobek wie-
lu pokoleñ zosta³ zmarnowany. Spry-
watyzowane Uzdrowisko wysprze-
da³o, co siê da³o, œladu nie ma po
rozlewni wody mineralnej, straszy
nieczynny od dawna Dom Zdrojo-
wy - obiekty napawaj¹ce nas dum¹,

czerniawskie symbole, bez których
czujemy siê tak, jakby ktoœ nam zada³
cios w serce! Czerniawianie to rozu-
miej¹, ci zza góry - ani trochê!

W Czerniawie mieszkaj¹ 893 oso-
by (30 czerwca br.), które maj¹ do
dyspozycji jeden kiosk spo¿ywczy
i którym doskwiera brak apteki, le-
karza, poczty, bankomatu. Jak tu ¿yæ
i wychowywaæ dzieci?

Pad³o wiele niepokoj¹cych s³ów

Parafia pw. œw. Józefa Oblubieñ-
ca NMP w Œwieradowie-Zdroju ma
nowego proboszcza – 24 czerwca
funkcjê tê obj¹³  Mariusz Szymañ-
ski (47 l.), który przez ostatnich
7 lat by³ proboszczem w Sobinie pod
Polkowicami. Tam te¿ by³ duszpa-
sterzem górników kopalni miedzi
i ratowników górniczych, którzy
stacjê pogotowia maj¹ w Sobinie.

Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej in-
formuje, ¿e od 1 sierpnia 2019 r. rozpocznie
siê przyjmowanie wniosków o ustalenie pra-
wa do œwiadczeñ z funduszu alimentacyjnego
i wniosków o ustalenie prawa do zasi³ku ro-
dzinnego oraz dodatków do zasi³ku rodzin-
nego na nowy okres paŸdziernik/listopad
2019 – wrzesieñ/paŸdziernik 2020, a w przy-
padku wniosków sk³adanych drog¹ elektro-
niczn¹ - od dnia 1 lipca.

Oœrodek sam pozyskuje informacje o wy-
sokoœci dochodów podlegaj¹cych opodatko-
waniu podatkiem dochodowym od osób fi-
zycznych za rok 2018 oraz o wysokoœci sk³ad-
ki na ubezpieczenie zdrowotne. Wnioskodaw-
cy zobowi¹zani s¹ natomiast do udokumen-
towania wysokoœci dochodu utraconego
z roku 2018, a tak¿e dochodu uzyskanego po
roku 2018. Zarówno dochód utracony, jak
i uzyskany maj¹ wp³yw na ustalenie prawa do

NOWY OKRES ZASI£KOWY/ ŒWIADCZENIOWY 2019/2020
œwiadczeñ rodzinnych i œwiadczeñ z fundu-
szu alimentacyjnego.

Wszelkie zmiany sytuacji rodzinnej lub
dochodowej rodziny, takie jak: uzyskanie/utra-
ta dochodu, podjêcie legalnej pracy za gra-
nic¹, zamieszkanie przez cz³onka rodziny za
granic¹, rezygnacja z nauki w szkole, uznanie
dziecka przez ojca b¹dŸ s¹downe ustalenie
ojcostwa, zawarcie zwi¹zku ma³¿eñskiego
przez wnioskodawcê albo cz³onka rodziny itp.
- nale¿y zg³aszaæ niezw³ocznie, nie tylko
w momencie sk³adania wniosku o ustalenie
prawa do œwiadczeñ rodzinnych/alimentacyj-
nych, ale tak¿e w okresie ich pobierania.

Je¿eli któryœ z cz³onków rodziny podejmie
legaln¹ pracê za granic¹ b¹dŸ zamieszka za
granic¹ (na terenie Unii Europejskiej i Euro-
pejskiego Obszaru Gospodarczego), osoba
pobieraj¹ca œwiadczenia b¹dŸ ubiegaj¹ca siê
o œwiadczenia w referacie ds. œwiadczeñ ro-

dzinnych i funduszu alimentacyjnego zobo-
wi¹zana jest poinformowaæ niezw³ocznie o tym
fakcie.

Wnioski o œwiadczenia nale¿y z³o¿yæ
w urzêdzie miasta (lub OPS) w³aœciwym ze
wzglêdu na miejsce zamieszkania, a nie sta³e-
go zameldowania. W przypadku zmiany miej-
sca zamieszkania nale¿y poinformowaæ o tym
organ wyp³acaj¹cy œwiadczenia.

Przypomina siê równie¿, ¿e osoby powy-
¿ej 18. roku ¿ycia, które maj¹ przyznane œwiad-
czenia z funduszu alimentacyjnego, a tak¿e
osoby, które maj¹ przyznane zasi³ki rodzinne
na dzieci w wieku powy¿ej 18. roku ¿ycia, do-
datki z tytu³u rozpoczêcia roku szkolnego 2019/
2020 oraz dodatki z tytu³u podjêcia nauki
w szkole poza miejscem zamieszkania, zobo-
wi¹za³y siê niezw³ocznie poinformowaæ Oœro-
dek w przypadku rezygnacji z kontynuacji
nauki.

Pobieranie œwiadczeñ mimo utraty prawa do
nich (np. przerwanie przez dziecko nauki
w szkole), powoduje powstanie nienale¿nie po-
branych œwiadczeñ, a te podlegaj¹ zwrotowi,
³¹cznie z ustawowymi odsetkami za opóŸnienie.

Rodzice dzieci rozpoczynaj¹cych w roku
szkolnym 2019/2020 naukê w szkole ponad-
podstawowej poza miejscem zamieszkania po
winni we wrzeœniu z³o¿yæ wniosek o stosow-
ny dodatek (na zamieszkanie albo dojazdy).

Osoby, których dzieci w roku szkolnym
2019/2020 rozpoczn¹ rok szkolny b¹dŸ roczne
przygotowanie przedszkolne, a nie maj¹ przy-
znanego dodatku do zasi³ku rodzinnego z ty-
tu³u rozpoczêcia roku szkolnego, powinny
w do 31 paŸdziernika z³o¿yæ wniosek o ten do-
datek na rok szkolny 2019/2020.

Wnioski o ustalenie prawa do œwiadczeñ
rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego
przyjmowane s¹ w MOPS (pok. 12).         A.B.

Witamy ks. Mariusza!

dotycz¹cych coraz trudniejszych
warunków ¿ycia na osiedlu. Wystar-
czy spojrzeæ, jak wielu m³odych,
ambitnych ludzi wyjecha³o za grani-
cê czy do innych miast, a pokolenie,
które  pozosta³o, próbuje funkcjo-
nowaæ w tych warunkach, w których
np. na ul. Lwóweckiej koryta na
wodê deszczow¹ s³u¿¹ za chodnik,
a na ul. G³ównej zim¹ i podczas desz-
czu chodziæ mo¿na tylko po jezdni,
z nara¿eniem zdrowia i ¿ycia.

Radoœæ z darmowego autobusu
ma dwie strony, gdy¿ kursowe au-
tobusy zosta³y zawieszane z powo-
du braku pasa¿erów obecnie nie
mamy po³¹czenia bezpoœredniego
z Wroc³awiem, zmniejszono kursy do
Lubania, a dojazd do Jeleniej Góry
jest wielk¹ wypraw¹.

Nawarstwiaj¹ce siê problemy
mieszkañców i brak skutecznoœci w
ich realizacji sta³y siê powodem
oddolnej inicjatywy utworzenia
Rady Osiedla, na mocy Ustawy
z dnia 8 marca z 1990 r. o Samorz¹-
dzie Terytorialnym, art.5. 1 oraz
zgodnie ze Statutem Gminy Œwiera-
dów-Zdrój par. 5.1. Podstawowym
zadaniem Rady ma byæ poprawa ja-
koœci ¿ycia mieszkañców Osiedla
Czerniawa-Zdrój we wspó³pracy
z burmistrzem i Rad¹ Miasta. W kom-
petencjach  Rady le¿y m.in. wnio-
skowanie  podjêcia inwestycji, opi-
niowanie inwestycji na terenie Czer-
niawy, dzia³ania na rzecz tworzenia
wiêzi lokalnych, funkcjonowania
i rozwoju infrastruktury technicznej,
dba³oœæ o ³ad, bezpieczeñstwo i stan
œrodowiska.

doktora psychologii pa-
storalnej rozpocz¹³ pra-
cê naukow¹ jako wyk³a-
dowca Papieskiego Wy-
dzia³u Teleologicznego
we Wroc³awiu. By³ tak¿e
diecezjalnym wizytato-
rem katechezy oraz dy-
rektorem Diecezjalnego
Centrum Edukacyjnego
w Legnicy – placówki,
która zajmuje siê dosko-
naleniem nauczycieli,
zw³aszcza katechetów.
W czasie pe³nienia funk-
cji wizytatora kateche-
tów by³ tak¿e w naszej
szkole w Œwieradowie
w 2012 roku.

Ale œwieradowski
akcent pojawi³ siê nie-
dawno podczas pos³ugi
ks. Mariusza, ca³kiem
nieoczekiwanie: przed
samym wyjazdem z So-

bina wdziêczni parafianie zafundo-
wali swemu proboszczowi po¿egnal-
ny lot œmig³owcem z Polkowic do
Œwieradowa; móg³ wtedy z góry
obejrzeæ koœció³ i miasto, gdzie
przyjdzie mu pe³niæ pos³ugê.

W imieniu w³adz i mieszkañców
miasta ¿yczymy ks. Mariuszowi wie-
lu sukcesów w s³u¿bie parafianom.

(aka)

Œwiêcenia kap³añskie ks. M. Szy-
mañski przyj¹³ w 1997 roku w Legni-
cy, a w kolejnych latach pracowa³
duszpastersko jako wikariusz para-
fialny w Wa³brzychu, Legnicy, Ja-
worze i Boles³awcu, a nastêpnie by³
administratorem parafii w Kamien-
nej Górze.

W 2009 po uzyskaniu tytu³uUrszula Wyszomirska

Symbole w ruinie

Fot. S³awomir Milejski
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Coraz wiêcej mieszkañców
Œwieradowa-Zdroju decyduje siê na
zmianê opa³u na B³êkitny Wêgiel.
To bezdymne paliwo, opracowane
przez polskich in¿ynierów, jest na-
tychmiastowym rozwi¹zaniem na
smog, który tak bardzo zagra¿a na-
szemu ¿yciu i zdrowiu.

Mowa o niskoemisyjnym pali-
wie, które powsta³o we wspó³pra-
cy z Instytutem Chemicznej Prze-
róbki Wêgla w Zabrzu, w ramach
projektu dofinansowanego przez
Narodowy Fundusz Ochrony Œro-
dowiska i Gospodarki Wodnej
(NFOŒiGW) oraz Narodowe Cen-
trum Badañ i Rozwoju (NCBR). Dziê-
ki niemu w powietrzu, którym od-
dychamy, jest znacznie mniej szko-
dliwych substancji.

Ca³y sekret tkwi w sposobie
jego spalania: odbywa siê ono bez-
dymnie, bez iskier, z b³êkitnym p³o-
mieniem. Wyró¿niaj¹ go przy tym
dodatkowe atuty, jak np. wysoka
wartoœæ opa³owa, ³atwy zap³on i
d³u¿szy czas spalania.

Czy zatem B³êkitny Wêgiel
mo¿e okazaæ siê jedynym s³usznym
rozwi¹zaniem na pal¹cy problem

Œwieradów-Zdrój oddycha czystym powietrzemŒwieradów-Zdrój oddycha czystym powietrzemŒwieradów-Zdrój oddycha czystym powietrzemŒwieradów-Zdrój oddycha czystym powietrzemŒwieradów-Zdrój oddycha czystym powietrzem

Jest 5 czerwca 2006 roku, Œwie-
radów-Zdrój œwiêtuje 60-lecie nada-
nia praw miejskich, parafia - 60-le-
cie swego powstania, a ks. pro-
boszcz W³adys³aw Dziêgiel koñczy
w³aœnie 40 lat swej pos³ugi w na-
szej parafii. Kilkanaœcie dni wcze-
œniej w parku zdrojowym poni¿ej
dolnego tarasu wyciêto 100-letni
buk czerwony, jako ¿e opinia den-
drologów nie pozostawia³a z³udzeñ
– czas drzewa dobieg³ koñca.

Nagle wokó³ zrobi³o siê tam

gularnie siê ono sprzedaje.
Wiadomo, na pocz¹tku ludzie

kupuj¹ po 2-3 worki (w Nowym S¹-
czu wêgiel ten przetestowa³o ok. 250
osób), ¿eby spróbowaæ, ale mamy
ju¿ deklaracje na du¿o wiêksze za-

fikowana i oznaczona numerem 408,
wyhodowana z nasion pochodz¹-
cych z najstarszego dêbu w Polsce –
Chrobrego (ok. 750-770 lat), rosn¹-
cego w Borach Dolnoœl¹skich w po-
bli¿u Szprotawy (Lubuskie).

W 2004 roku delegacja polskich
leœników zosta³a przyjêta na audien-
cji przez papie¿a Jana Paw³a II, który
pob³ogos³awi³ nasiona (by³o ich 630),
a wyhodowane z nich sadzonki przy-
jê³o siê nazywaæ dêbami papieskimi.
Trzymano je najpierw najpierw pod

Moment zasadzenia dêbu papieskiego przez ks. W³adys³awa Dziêgiela
i ówczesnego burmistrza Zbigniewa Szereniuka. U do³u - goœcie uroczysto-
œci z biskupem Stefanem Cichym na czele.

„Ojciec” naszego dêbu - Chrobry
w ca³ej okaza³oœci (przed po¿arem)

fot. gazetalubuska.pl Akcja gaszenia p³on¹cego Chrobrego - listopad 2014. Poni¿ej œwieradow-
ski d¹b papieski w ca³ym swym majestacie, w 15 lat od poœwiêcenia nasion.

foli¹, potem pod go³ym niebem –
przetrwa³o 514 sadzonek. Posadzo-
no je w w uroczysty sposób w ca³ej
Polsce, z udzia³em duchowieñstwa
i w³adz lokalnych.

Turyœci zdobywaj¹ Pielgrzymi¹
Odznakê Krajoznawcz¹ PTTK od-
wiedzaj¹c dêby papieskie, a regula-
min odznaki wymienia a¿ 410 lokali-
zacji drzew (Ÿród³o: Wikipedia).

Œwieradowsk¹ uroczystoœæ zasa-
dzenia dêbu papieskiego, w³aœnie
5 czerwca 2006 r., uœwietni³ biskup
legnicki Stefan Cichy, któremu ów-
czesny nadleœniczy Wies³aw Krze-
wina wrêczy³ sadzonkê jod³y, te¿ ze
stosownym certyfikatem, która w³a-
œnie siê odradza³a w lasach izerskich
(ciekawe, czy i gdzie zosta³a zasa-
dzona).

Tymczasem Chrobremu ¿ycie

dopisa³o tragiczny epizod – to 28-
metrowe drzewo o rozpiêtoœci koro-
ny 16 metrów i obwodzie 10 metrów,
uznane za pomnik przyrody w 1966
roku, zosta³o w listopadzie 2014 roku
oblane ³atwopalnym p³ynem i pod-
palone przez nieznanych sprawców.
Od blisko 5 lat leœnicy walcz¹
o przed³u¿enie mu ¿ycia i dot¹d nie
jest pewne, w jakim stopniu to siê
uda. Natomiast œwieradowskie „po-

tomstwo” Chrobrego ma siê œwiet-
nie; przez 13 lat nasz d¹bczak  zmê¿-
nia³, roz³o¿y³ siê i urós³ na tyle, ¿e
w cieniu jego listowia mo¿na z po-
wodzeniem schroniæ siê przed s³oñ-
cem.

Adam Karolczuk

Zdjêcia z 2006 r. pochodz¹
z Wirtualnej Kroniki -

www.swieradowzdroj.pl

fot. Nadleœnictwo Szprotawa

Królewski i papieskiKrólewski i papieskiKrólewski i papieskiKrólewski i papieskiKrólewski i papieski

SMOGU? Mimo
wielu przeprowadzo-
nych dotychczas
dzia³añ, ci¹gle nie
obserwujemy zna-
cz¹cej poprawy jako-
œci powietrza w Pol-
sce. Termomoderni-

do atmosfery trafia a¿ 20 razy mniej
benzo(a)pirenu, czyli silnie rako-
twórczego zwi¹zku z grupy WWA.

Instytut Chemicznej Przeróbki
Wêgla w Zabrzu natomiast w swo-
ich badaniach potwierdzi³, ¿e spale-
nie 1 tony B³êkitnego Wêgla, to a¿ 40
kg mniej szkodliwych substancji w
atmosferze (py³ów, B(a)P i SO2) ni¿ w
przypadku tradycyjnego wêgla.

Czy zatem B³êkitny Wêgiel ma
szansê staæ siê paliwem przysz³oœci?
Czy ju¿ wkrótce wszyscy bêdziemy
oddychaæ czystym i zdrowym po-
wietrzem? Wszystko na to wskazu-
je.

W Œwieradowie-Zdroju B³êkitny
Wêgiel mo¿na kupiæ na sk³adzie przy
ul. Sienkiewicza 4. Jak dot¹d mie-
szkañcy miasta zakupili 35 ton tego
paliwa. Podobna iloœæ sprzeda³a siê
w Nowym S¹czu. To dwa pierwsze
miasta, w których w styczniu rozpo-
czêliœmy sprzeda¿ wiêkszej iloœci,
która - jak na eksperyment - jest za-
dowalaj¹ca, poniewa¿ ca³y czas do-
starczamy do tych miast paliwo i re-

potrzebowanie na sezon grzewczy
2019-2020.

Referat Ochrony Œrodowiska,
Gospodarki Odpadami

Urzêdu Miasta w Œwieradowie-Zdroju

zacja budynków oraz wymiana insta-
lacji grzewczych na nowe i ekologicz-
ne s¹ s³usznymi pomys³ami, jednak
te¿ niezwykle czasoch³onnymi.

My wszyscy natomiast potrzebu-
jemy zmiany ju¿ dzisiaj. St¹d w³aœnie
narodzi³ siê pomys³, by emisjê szko-
dliwych substancji, powoduj¹cych
powstawanie smogu, ograniczyæ po-
przez produkcjê nowego paliwa. Je-
œli z jakichœ powodów nie jest ko-
nieczna wymiana starego pieca na
nowy, wystarczy, ¿e dotychczasowy
opa³ wymienimy na ekologiczny i bez-
dymny.

Przeprowadzone dotychczas
w piêciu miastach Polski testy po-
twierdzi³y, ¿e spalanie B³êkitnego
Wêgla w domowym palenisku to a¿
10-krotnie ni¿sza ni¿ w przypadku
zwyk³ego wêgla emisja py³ów odpo-
wiedzialnych za smog. Jednoczeœnie

przeraŸliwie pusto i chwa³a temu,
ktokolwiek nim by³, kto zdecydo-
wa³, by zast¹piæ 100-letniego wete-
rana drzewem, które za lat ileœ tam
(sporo, niestety) wype³ni tê lukê.

Do Œwieradowa trafi³a sadzon-
ka tzw. dêbu szypu³kowego, certy-
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Drastycznie rosn¹ nam koszty bie¿¹cego utrzymania mia-
sta. Rozstrzygamy kolejne przetargi na letnie i zimowe utrzy-
manie dróg i chodzników. Niestety, ceny s¹ o kiladziesi¹t pro-
cent wy¿sze jak rok temu. Przedsiêbiorcy t³umacz¹ dro¿sze ofer-
ty wy¿szymi kosztami pracy i sprzêtu. A ponadto:
Najwiêcej kosztuj¹ nasz bud¿et podwy¿ki w oœwiacie -

w 2018 r. i w tym roku bêdzie to prawie 400 tys. z³.

Od kilku lat op³aty dla mieszkañców za wywóz odpadów
komunalnych nie zmienia³y siê. Mieliœmy jedne jedne z najni¿-
szych stawek w naszym regionie. Kilka tygodni  temu przepro-
wadziliœmy przetargi na wykonywanie us³ugi wywozu odpa-
dów komunalnych z naszego miasta. W pierwszym przetargu
z³o¿ona zosta³a jedna oferta firmy IZERY z Lubomierza na kwo-
tê ok. 154.000 z³  za miesi¹c œwiadczenia us³ugi. Obecnie p³aci-
my lubomierskiej firmie 83.000 z³ za miesi¹c. Z uwagi na wy-
sok¹ cenê uniewa¿niliœmy postêpowanie przetargowe i og³o-
siliœmy drugie. Kilka dni temu wp³ynê³a jedna oferta firmy IZE-
RY na kwotê ok.139.000 z³ za miesi¹c œwiadczenia us³ugi. Nie
uda³o siê przekonaæ innych potencjalnych wykonawców do
z³o¿enia oferty. Nie mamy ju¿ czasu na przeprowadzenie trze-
ciego postêpowania przetargowego. Dlatego jesteœmy zmu-
szeni wybraæ tê jedyn¹ ofertê dro¿sz¹ od obecnej o 68 proc.

Jednak aby podpisaæ umowê, musimy mieæ zabezpieczenie
finansowe, czyli zapewnione dochody na sfinansowanie tej
us³ugi. To wi¹¿e siê z drastyczn¹ podwy¿k¹ stawek op³aty za
odpady komunalne. Niestety, ca³y ciê¿ar podwy¿ek ponios¹
indywidualnie mieszkañcy i przedsiêbiorcy Œwieradowa-Zdro-
ju. Nie ma mo¿liwoœci prawnej, aby gmina dop³aca³a z bud¿etu
do wywozu odpadów komunalnych. Na lipcowej sesji w po-
rz¹dku obrad  Rady Miasta jest uchwa³a o nowych wy¿szych
stawkach. W tej chwili innego wyjœcia, jak tylko podnieœæ staw-
ki i podpisaæ umowê, nie mamy. Firma Izery t³umaczy swoj¹
wysok¹ cenê tym, ¿e bardzo wzros³y op³aty na wysypiskach
œmieci, tzw. RIPOK-ach (regionalna instalacja przetwarzania
odpadów komunalnych). Wzros³a równie¿ drastycznie tzw.
op³ata marsza³kowska za ka¿d¹ tonê odpadów komunalnych,
która jest dochodem bud¿etu województwa dolnoœl¹skiego.

Tak wiêc aby utrzymaæ ca³y system, musimy podnieœæ op³a-
ty o prawie 80 proc. w przypadku odpadów komunalnych zbie-
ranych selektywnie, czyli segregowanych. W przypadku œmieci
niesegregowanych op³aty wzrosn¹ nawet trzykrotnie. Co nas
czeka w przysz³oœci? Uwa¿am, ¿e to dopiero pocz¹tek wzrostu
cen na rynku us³ug odpadów, poniewa¿ tzw. recykling jest
nadal na bardzo niskim poziomie, w dodatku rynek surowców
wtórnych nie jest w stanie wch³on¹æ odpadów selektywnie
zebranych.

Nowelizowane ustawy œmieciowe i rozporz¹dzenia nak³a-
daj¹ nowe obowi¹zki i kary za naruszenia systemu. To powo-
duje, ¿e przedsiêbiorcy z rynku odpadów komunalnych wli-
czaj¹ potencjalne kary w cenê us³ugi. Ceny id¹ w górê, a miesz-
kañcy p³ac¹ za wszystko. Nowa umowa na wywóz odpadów
komunalnych wa¿na bêdzie do koñca stycznia 2020 r. Dlatego
pod koniec 2019 roku og³osimy przetarg na wywóz odpadów
na kolejny rok. Nie ma gwarancji, ¿e bêdzie taniej.

Na pocz¹tku lipca mia³em spotkanie
w Rudkach ko³o Nowej S³upi z nowym
w³aœcicielem tartaku Œwierad. Rozmowy
dotyczy³y zagospodarowania hali trako-
wej (fot. obok) na miejskie lodowisko.
Ustaliliœmy, ¿e spó³ka do koñca lipca z³o-
¿y gminie  ofertê sprzeda¿y tego budyn-
ku, wówczas przeanalizujemy, czy nas
bêdzie staæ na zakup i remont tej nieru-
chomoœci.

Sama hala ma powierzchniê oko³o
600 m2 - to wystarcza, aby zorganizowaæ
lodowisko. Potrzebujemy takich atrakcji
w naszym mieœcie dla mieszkañców i tu-
rystów. Oczywiœcie, za wczeœnie jest, aby
rozpisywaæ siê o koncepcji, gdy nie
mamy oferty sprzeda¿y od spó³ki. Wy-
gl¹da na to, ¿e jeœli gmina nie kupi hali,
zostanie ona zburzona.

Przeliczymy koszt ca³ej inwestycji,
³¹cznie z bie¿¹cym utrzymaniem i mo¿li-
woœci¹ pozyskiwania dochodów z bile-
tów. Jeœli bilans bêdzie w miarê korzyst-
ny, Rada Miasta bêdzie decydowaæ, co
dalej.                         Roland Marciniak

CZY TO BÊDZIE GMINNE LODOWISKO?

Moim zdaniem, mamy dwa wyjœcia. Jedno, to pogodzenie
siê z podwy¿kami i p³acenie coraz to wy¿szych stawek. Drugie,
to podjêcie dzia³añ, aby samodzielnie na bazie zak³adu komu-
nalnego wywoziæ odpady komunalne ze Œwieradowa. Oczywi-
œcie takie rozwi¹zanie to spora inwestycja w tabor i przeorga-
nizowanie PSZOK-a. Zakup œmieciarek to wydatek ok. 2 mln z³
brutto, inwestycja w PSZOK-a i bazê dla pojazdów to ok. 1 mln
z³. Nowo utworzony zak³ad bud¿etowy by³by obs³ugiwany
ksiêgowo przez Urz¹d Miasta, co ograniczy³oby kadry do mi-
nimum.

W ostatnim miesi¹cu spotka³em siê z prezesami spó³ek
komunalnych, które zajmuj¹ siê wywozem odpadów komunal-
nych w Karpaczu i Sobótce. Po wstêpnej analizie danych fi-
nansowych z tych spó³ek wysz³o, ¿e wykonuj¹ tê us³ugê znacz-
nie taniej w porównaniu do œwieradowskiego rynku. W ci¹gu
najbli¿szych miesiêcy powinniœmy wspólnie z radnymi podj¹æ
decyzjê o tym, jakie rozwi¹zanie wybierzemy.

CORAZ DRO¯SZE MIASTOCORAZ DRO¯SZE MIASTOCORAZ DRO¯SZE MIASTOCORAZ DRO¯SZE MIASTOCORAZ DRO¯SZE MIASTO

 Wywóz osadów œciekowych to wzrost o 140 tys. z³
(wzrost o prawie 100 proc.).
Zimowe utrzymanie miasta kosztuje nas wiêcej o ponad

100 tys. z³ (sama tylko sól drogowa zdro¿a³a o ponad 30 tys.z³).
 Wzrost wynagrodzeñ pracowników gminy to ponad 150

tys. z³.
W pierwszym kwartale tego roku dop³aciliœmy z bud¿e-

tu miasta do odpadów komunalnych ponad 40 tys. z³.
 Koszty usuwania awarii na sieciach wodno-kanaliza-

cyjnych wzros³y prawie dwukrotnie.
Powsta³e Miejskie Centrum Kultury, które skumulowa-

³o wszystkie zadania rozproszone dawniej w bud¿ecie, koszty
utrzymania budynku stacji oraz koszty zwiêkszonego stanu
osobowego placówki oznaczaj¹ wzrost o prawie 200 tys. z³
w stosunku do tego, co na te zadania wydano w zesz³ym roku.
Dop³acamy z bud¿etu miasta ponad 100 tys. z³ do pry-

watnych przedszkoli.
Z analiz wynika, ¿e do 2021 r. - w stosunku do 2018 r. -

nasze wydatki na bie¿¹ce utrzymanie miasta wzrosn¹ o ponad
milion z³otych. Jeœli podro¿eje pr¹d i gaz, to kolejne ponad 100
tys. z³ wiêcej po stronie wydatków.

Nie chcemy ograniczaæ w przysz³oœci inwestycji, dlatego
bêdziemy optymalizowaæ koszty i szukaæ wiêkszych docho-
dów bud¿etu miasta z podatków i op³at lokalnych. Dobrze, ¿e
buduj¹ siê w mieœcie nowe obiekty hotelowe, które w 2020
i 2021 roku zaczn¹ p³aciæ podatki od nieruchomoœci, co zna-
cz¹co zasili bud¿et gminy. Wówczas bêdziemy mogli realizo-
waæ kolejne inwestycje miejskie.

Zaci¹gniête zobowi¹zania  sp³acamy w terminie, ale nale¿y
pamiêtaæ, ¿e musimy przygotowaæ bud¿et miasta do kolejnej
prognozy unijnej na lata 2021-2027. W tym programowaniu
dostaniemy dofinansownie do gminnych inwestycji na pozio-
mie 55 proc., przy obecnym na poziomie 85 proc.

Nie mo¿emy pozwoliæ, ¿eby bie¿¹ce wydatki poch³one³y
nasz¹ nadwy¿kê bud¿etow¹, która obecnie wynosi 2,5 mln z³
(nadwy¿ka dochodów bie¿¹cych  nad wydatkami bie¿¹cymi).
Jeœli zdo³amy zwiêkszyæ nadwy¿kê o milion z³otych w ci¹gu
3 lat, mo¿na œmia³o powiedzieæ, ¿e w przysz³ej perspektywie
unijnej dla Dolnego Œl¹ska bêdziemy mieæ pieni¹dze na wk³ad
w³asny do projektów.

Potrzebujemy równie¿  kolejnych znacz¹cych impulsów do
rozwoju miasta, takich jak wie¿a w chmurach, uruchomienie
wyci¹gów na Œwieradowcu, rozbudowa tras przy kolei gondo-
lowej czy znacz¹ce inwestycje w sferê uzdrowiskow¹. Bez ta-
kich „kopniaków” do przodu trudno bêdzie bilansowaæ wy-
datki utrzymania gminy z dochodami bud¿etu.

Przed nami trudne decyzje co do wyboru inwestycji, które
bêdziemy realizowaæ. Jeœli nie dogadamy siê z Rad¹ Miasta
w kwestii wyboru najwa¿niejszych przedsiêwziêæ dla rozwoju
naszego miasta, bêdziemy staæ w miejscu szukaj¹c pieniêdzy
na bie¿¹ce wydatki, bez perspektyw na dalszy rozwój.
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Z przyjemnoœci¹ informuje-

my, ¿e w Miejskim Centrum
Kultury przy ul. Dworcowej 1
s¹ do odebrania promocyjne
ramki do tablic rejestracyjnych.
Chêtnych serdecznie zaprasza-
my po ich odbiór.

Promujmy miastoPromujmy miastoPromujmy miastoPromujmy miastoPromujmy miasto

Ju¿ po raz kolejny przygotowa-
liœmy specjaln¹, wakacyjn¹ ofer-
tê dla wszystkich dzieci uczêsz-
czaj¹cych do naszych œwiera-
dowskich przedszkoli i szkó³.

Tegoroczna edycja Wakacji
z Flinsem bêdzie ró¿ni³a siê nie-
co od poprzednich. Otó¿ dzieci
nie bêd¹ pos³ugiwa³y siê otrzy-
manymi voucherami na konkret-
ne atrakcje, lecz dostan¹ FLIN-
SY – nasz¹ now¹ œwieradowsk¹
walutê, któr¹ bêd¹ mog³y zap³a-
ciæ za atrakcje znajduj¹ce siê
w mieœcie - do 31 sierpnia br. Jest
to pierwszy etap wprowadzania
waluty, dziêki której dzieci bêd¹
mogli uczyæ siê przedsiêbiorczo-
œci.

Oto lista atrakcji, z których
dzieci mog¹ korzystaæ po jednym
razie, wraz z FLINSOWYM cen-
nikiem:
  AQUAPARK w Interferie

WWWWWAKACJE  Z FLINSEM 2019AKACJE  Z FLINSEM 2019AKACJE  Z FLINSEM 2019AKACJE  Z FLINSEM 2019AKACJE  Z FLINSEM 2019
Sport Hotel, ul. Koœciuszki 1 (tel.
75 78 16 732) - 10 FLINSÓW
PRZEJAZD W OBIE STRO-

NY KOLEJ¥ GONDOLOW¥
w Oœrodku Ski&Sun, tel. 75 615
20 20 - 25 FLINSÓW.
WARSZTATY ZE ZDOBIE-

NIA PIERNIKÓW* w Pracowni
Piernikowej „Isabell”, ul. Rolnicza
2/1, Œwieradów-Zdrój, tel. 509
460 300 -  25 FLINSÓW.
WARSZTATY Z ROBIENIA

MYDE£EK EKOLOGICZNYCH*
równie¿ w Pracowni Piernikowej
„Isabell”- 15 FLINSÓW.
 WARSZTATY CERAMICZ-

NE* (trwaj¹ce ok. 3 godz.) w Pra-
cowni Ceramicznej CERAMO-
NIC, ul. Nadrzeczna 10, Œwiera-
dów-Zdrój, tel 661 266 328 - 40
FLINSÓW .

* Na wszystkie warsztaty obowi¹zuje
rezerwacja telefoniczna.

Oprócz wy¿ej wymienionych
atrakcji, za które dzieci p³ac¹
FLINSAMI, w okresie wakacyj-
nym w STACJI KULTURY bêd¹
organizowane zajêcia, z których
dzieci ze szkó³ i przedszkoli
w Œwieradowie-Zdroju mog¹ ko-
rzystaæ BEZP£ATNIE. S¹ to
PRZEDSTAWIENIA TEATRAL-
NE oraz WARSZTATY ZE ZDO-
BIENIA SZK£A.

Rodzicom przypominamy, ¿e
w ka¿dym obiekcie obowi¹zuj¹
pewne zasady i regulaminy, któ-
rych nale¿y przestrzegaæ, np. te
dotycz¹ce obecnoœci rodziców
lub opiekunów wraz z dzieckiem
w obiekcie.

Warunkiem udzia³u w akcji

WAKACJE Z FLINSEM jest od-
biór FLINSÓW jeszcze do 31 lip-
ca br., za okazaniem legitymacji
szkolnej. Na ka¿de dziecko
przypada 115 FLINSÓW.

FLINSY nale¿y odebraæ w:
   Miejskim Centrum Kul-

tury, Aktywnoœci i Promocji
Gminy „STACJA KULTURY”,
ul. Dworcowa 1, tel. 75 71 36
482 lub 483 – tutaj FLINSY od-
bieraj¹ dzieci z SP nr 1,
Centrum Edukacji Ekolo-

gicznej „IZERSKA £¥KA”, ul.
Rolnicza 7, tel. 75 617 14 42 -
tutaj FLINSY odbieraj¹ dzieci
uczêszczaj¹ce do SP nr 2
i przedszkoli.

Przypominamy tak¿e, ¿e
FLINSY s¹ przypisane do kon-
kretnej osoby i upowa¿niaj¹ do
skorzystania z nich tylko i wy-
³¹cznie przez t¹ osobê. Obiekty
maj¹ prawo za¿¹daæ dokumentu

Miejskie Centrum Kultury, Aktywnoœci i Promocji Gminy
„Stacja Kultury”, ul. Dworcowa 1, fax 75 78-16-221

STACJA KULTURY otwarta jest
od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 1000 do 1700

Na reklamy w „Notatniku” obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce stawki, z uwzglêdnieniem
rabatu za 3 emisje – 15 proc. Reklamodawcy zap³ac¹ (w z³):3 emisje – 15 proc. Reklamodawcy zap³ac¹ (w z³):3 emisje – 15 proc. Reklamodawcy zap³ac¹ (w z³):3 emisje – 15 proc. Reklamodawcy zap³ac¹ (w z³):3 emisje – 15 proc. Reklamodawcy zap³ac¹ (w z³):
1/2 strony (255 x 175 mm): 1 emisja - 300, 3 emisje - 745.
1/4 strony (175 x 125 mm): 1 emisja - 150, 3 emisje - 382,50.
1/8 strony (125 x 85 mm): 1 emisja - 80, 3 emisje - 240.
na 1/16 strony (85 x 60 mm): 1 emisja - 50, 3 emisje - 105.
Za w³o¿enie wk³adki reklamowej do œrodka gazety – 250 z³.
1. Gotow¹ reklamê WY£¥CZNIE W FORMIE PLIKU GRAFICZNEGO WY£¥CZNIE W FORMIE PLIKU GRAFICZNEGO WY£¥CZNIE W FORMIE PLIKU GRAFICZNEGO WY£¥CZNIE W FORMIE PLIKU GRAFICZNEGO WY£¥CZNIE W FORMIE PLIKU GRAFICZNEGO (zgodnie
z podanymi w cenniku wymiarami) prosimy wys³aæ na adres:
no ta tn ikno ta tn iknota tn iknota tn iknota tn ik@ swieradowzdro j .p lswie radowzdro j .p lswie radowzdro j .p lswie radowzdro j .p lswie radowzdro j .p l

2. Nale¿noœæ za umieszczenie reklamy nale¿y wp³aciæ na konto Miejskiego
Centrum Kultury, Aktywnoœci i Promocji Gminy - Santander Bank Polski nrSantander Bank Polski nrSantander Bank Polski nrSantander Bank Polski nrSantander Bank Polski nr
21 1090 1997 0000 0001 4222 790921 1090 1997 0000 0001 4222 790921 1090 1997 0000 0001 4222 790921 1090 1997 0000 0001 4222 790921 1090 1997 0000 0001 4222 7909 - przed emisj¹ reklamy. W treœci
przelewu nale¿y wpisaæ koniecznie numer NIP, nazwê i adres firmy, w celu wystawienia
faktury.

3. Warunkiem ukazania siê reklamy jest dostarczenie potwierdzenia wp³aty.
Mo¿na je wys³aæ mejlem na adres ititititit@ swieradowzdroj.pl swieradowzdroj.pl swieradowzdroj.pl swieradowzdroj.pl swieradowzdroj.pl - lub dostarczyæ
osobiœcie do Centrum, ul. Dworcowa 1.

4.  Faktura zostanie wystawiona w ci¹gu siedmiu dni od dokonania wp³aty.

Cennik reklam w NOTATNIKU ŒWIERADOWSKIM

Kreowanie wydarzeñ kulturalnych i promocja
Diana S³upska, tel. 75 71-36-482,
kultura@swieradowzdroj.pl
Kreowanie wydarzeñ sportowych, rekreacyjnych i promocja
Beata Rosicka,  tel. 75 71-36-483,
it@swieradowzdroj.pl
Koordynator ds. obs³ugi obiektów, wydawnictw i promocji
Karol Wilk, tel  75 78 45 325
notatnik@swieradowzdroj.pl

Dyrektor – Dorota Marek.

potwierdzaj¹cego to¿samoœæ
osoby korzystaj¹cej z naszej ak-
cji.

Ponadto zapraszamy dzieci do
bezp³atnych odwiedzin w „Czar-
cim M³ynie” i CEE „Izerska £¹ka”.

Koordynatorem i organizatorem
akcji „WAKACJE Z FLINSEM”
jest Miejskie Centrum Kultury,
Aktywnoœci i Promocji Gminy
„STACJA KULTURY”, ul. Dwor-
cowa 1, 59-850 Œwieradów-Zdrój.

Serdecznie zapraszamy!
Szczegó³y na stronie interne-

towej - www.swieradowzdroj.pl

Szanowni Pañstwo, w³aœci-
ciele obiektów noclegowych, w
Miejskim Centrum Kultury, Ak-
tywnoœci i Promocji Gminy „Sta-
cja Kultury”, ul. Dworcowa 1, od
poniedzia³ku do pi¹tku w godzi-
nach 1000-1700 czekaj¹ na Pañ-
stwa do odbioru tabliczki infor-
muj¹ce (szczególnie turystów)
o fakcie, ¿e Pañstwa obiekt dzia-
³a legalnie i zosta³ wpisany do
ewidencji obiektów œwiadcz¹-

„Stacja Kultury” poszukuje osób kreatywnych chc¹cych po-
prowadziæ nastêpuj¹ce warsztaty:

 fotograficzne - obejmuj¹ce fotografiê cyfrow¹ oraz analo-
gow¹ (czêstotliwoœæ - raz na dwa tygodnie);

muzyczne - zajêcia wokalne b¹dŸ nauka gry na instrumen-
tach (raz w tygodniu);

 in¿ynierii dŸwiêku i/lub obróbki cyfrowej dŸwiêku i/lub
produkcji utworów muzycznych (raz w miesi¹cu);

plastyczne, m.in. rzeŸba, rysunek b¹dŸ grawerunek, robót-
ki rêczne itp. (raz w tygodniu).

Osoby zainteresowane wspó³prac¹ proszone s¹ o z³o¿enie
w „Stacji Kultury” lub przes³anie na adres - kultura@swiera-
dowzdroj.pl - oferty obejmuj¹cej tematyczny program warszta-
tów wraz z harmonogramem oraz kosztorysem, w tym wycen¹
zakupu materia³ów niezbêdnych do przeprowadzenia zajêæ.

Osoby kreatywneOsoby kreatywneOsoby kreatywneOsoby kreatywneOsoby kreatywne
pilnie poszukiwane!pilnie poszukiwane!pilnie poszukiwane!pilnie poszukiwane!pilnie poszukiwane!

W czerwcu wraz z burmistrzem
odwiedziliœmy winnicê CELTICA w
Sobótce pod Wroc³awiem, której
w³aœcicielem jest Przemys³aw
Demków. Jak widaæ na zdjêciu,
szpaler winoroœli przykuwa oko
i pobudza wyobraŸniê. Hodowca opo-
wiedzia³ nam o swej winnicy i wa-
runkach, jakie w Polsce wystarczy
spe³niæ, by uprawa siê uda³a. Oka-
zuje siê, ¿e œwieradowski klimat
oraz jakoœæ nas³onecznienia sprzy-
jaj¹ winoroœlom, miejsca pod win-
nice te¿ raczej nie zabraknie.

Na pocz¹tku wrzeœnia planuje-
my zorganizowaæ spotkanie zainte-
resowanych uprawami mieszkañców
z panem Przemys³awem, który obej-
rzy miejsca potencjalnych upraw
i oceni je pod k¹tem udanych nasa-
dzeñ. Jeœli spotkanie – dos³ownie
i w przenoœni – zaowocuje konkre-
tami, przydomowe winnice stan¹ siê
œwietnym uzupe³nieniem izerskich
sadów. Centrum Kultury te¿ planuje

my tak¿e w tegorocznym „Niezbêd-
niku Turysty” (informacje pod nr.
tel. 71 36 482).

cych us³ugi noclegowe, prowadzo-
nej przez Burmistrza Miasta.

Wzór takiej tabliczki umieœci-

zasadzenie szpaleru (lub nawet
dwóch) na Izerskiej £¹ce.

Podczas spotkania chêtni bêd¹
mogli zamówiæ sadzonki (które przy-
jad¹ na wiosnê) i uzyskaæ porady,
jak za³o¿yæ ma³¹ winnicê.

Dorota Marek

Po sadzie - winnica izerska
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10  czerwca gmina og³osi³a, ¿e
szuka dostawcy 1.700 ton soli dro-
gowej z antyzbrylaczem do zimowe-
go utrzymania dróg w sezonie zimo-
wym 2019/2020 (wraz z transportem).

Chêæ dostawy wyrazi³y dwie fir-
my: DS Sp. z o.o. z Wroc³awia
(497.658 z³) i Halit Sp. z o.o. z Pol-
kowic (595.935 z³). Wybrano, oczy-
wiœcie, tañsz¹ ofertê dostawcy
z Wroc³awia.

12  czerwca og³oszono przetarg
na  „Œwiadczenie us³ug sukcesyw-
nego wywozu i zagospodarowania
ustabilizowanych komunalnych
osadów œciekowych z Gminy Miej-
skiej Œwieradów-Zdrój”.

Jedyny oferent, firma GEO-
TRANS SA z Wroc³awia, za wywóz
tony osadów z oczyszczalni œwiera-
dowskiej i czerniawskiej zapropono-
wa³ cenê 280,80 z³.

14 czerwca og³oszono przetarg
na „Budowê przy³¹czy do urz¹dzeñ
wodoci¹gowych nieruchomoœci
w Œwieradowie-Zdroju”.

Zg³osi³y siê dwie firmy: Techni-
ka Grzewcza i Sanitarna Jacek Bu-
czyñski z Ubocza (100.292 z³) i Us³u-
gi Ogólnobudowlane „PAMA” Ad-
rian Bucholc z Sosnówki (132.934 z³).

Komisja przetargowa powierzy-
³a wykonanie zadania firmie z Ubo-
cza.

14 czerwca og³oszono równie¿
przetarg na „Budowa przy³¹czy do
urz¹dzeñ kanalizacyjnych nieru-
chomoœci w Œwieradowie-Zdroju”.

Ofertê z³o¿y³y te same firmy, przy
czym podmiot z Ubocza zaoferowa³
cenê 76.438,50 z³, a z Sosnówki -
125.894 z³. I jak w poprzednim prze-
targu zlecenie otrzyma³ Jacek Bu-
czyñski.

W obu przypadkach wykonaw-
ca na realizacjê obu umów ma czas

do koñca listopada br.
18 czerwca gmina og³osi³a prze-

targ na „Odnowê i malowanie ozna-
kowania poziomego na drogach bê-
d¹cych w zarz¹dzie Gminy Miej-
skiej Œwieradów-Zdrój” - zarówno
na drogach gminnych, jak i woje-
wódzkich, z wynagrodzeniem rycza³-
towym za odnowienie malowania na
1 m2.

Na obie czêœci wp³ynê³y oferty
tych samych firm: grabowiecka.pl -
Bezpieczeñstwo, Innowacja Moni-
ka Urbaniak-Grabowiecka z Trzeb-
nicy (po 11,59 z³ za 1 m2) oraz WHI-
TE LINE KRZYSZTOF TRZECIAK
z Jeleniej Góry (po 11,69 z³ za 1 m2).

Zadanie powierzono firmie
z Trzebnicy.

18 czerwca og³oszono przetarg
na zimowe utrzymanie dróg i chod-
ników zarówno gminnych, jak i wo-
jewódzkich bêd¹cych w zarz¹dzie
gminy. Zadanie podzielono na 7 czê-
œci: nr 1 - œcis³e centrum, nr 2 - oko-
lice gondoli, nr 3 - ul. Nadbrze¿na
i peryferia, nr 4 - Czerniawa, nr 5 -
chodniki, nr 6 - droga wojewódzka
z Or³owic do Szklarskiej Porêby, nr
7 - droga wojewódzka z Krzewia
Wlk. do przejœcia granicznego
w Czerniawie.

25 czerwca gmina og³osi³a prze-
targ na „Adaptacjê pomieszczeñ bu-
dynku by³ego Urzêdu Miasta na po-
sterunek Policji”. Przedmiotem za-
mówienia jest adaptacja pomiesz-
czeñ kondygnacji parteru na potrze-
by miejscowego posterunku Policji.
Zakres prac obejmuje: przebudowê
obecnych pomieszczeñ Rewiru
Dzielnicowych i adaptacjê pozosta-
³ych celem wydzielenia dodatko-
wych pomieszczeñ biurowych,
³azienki i serwerowni.

(opr. aka)

WAKACYJNY ROZK£AD JAZDY KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

Skoro znamy ju¿ wakacyjne
rozk³ady jazdy, warto – wzorem lat
ubieg³ych – przyjrzeæ siê, czy kur-
sy autobusu miejskiego s¹ skomu-
nikowane z czeskimi poci¹gami na
tyle, by mo¿na spêdziæ mi³y dzieñ,
dajmy na to, w Libercu, poznaj¹c
jego atrakcje turystyczne. Rezy-
gnacja z samochodu jest o tyle kom-
fortowa, ¿e nie trzeba martwiæ siê
o miejsca parkingowe ani rezygno-
waæ z kufelka zimnego Pilsnera.

Przyjrzyjmy siê zatem mo¿liwo-
œciom podró¿niczym w soboty i nie-

dziele, gdy kursuje autobus Zak³a-
du Komunikacji Miejskiej. Wybiera-
my kurs o 1023 z ul. Wyszyñskiego
(plac zabaw) – na dworzec PKP
w Szklarskiej Porêbie Górnej doje-
dziemy o godz. 1052. Na poci¹g Ko-
lei Izerskiej przyjdzie nam poczekaæ
do 1129, ale za to sk³ad dowiezie nas
od razu – bez ¿adnych przesiadek –
do Liberca, gdzie znajdziemy siê
o godz. 1318. Bilet normalny kosztu-
je 13,50 z³.

Mo¿emy wróciæ t¹ sam¹ drog¹,
ale ¿e podró¿ t¹ tras¹ trwa prawie 2

godziny, co maksymalnie
skraca pobyt w Libercu,
lepiej wybraæ trwaj¹cy
godzinê kurs do Nowe-
go Miasta, gdzie te¿ do-
je¿d¿a autobus ZKM.

Wysiadamy zatem
na libereckim dworcu
o 1318 i mamy ponad trzy
godziny na zwiedzanie
miasta, jako ¿e poci¹g do
Nowego Miasta odje¿-
d¿a 1633.

Co mo¿na zobaczyæ
w Libercu, stutysiêcz-
nym mieœcie o rzut ka-
mieniem od Œwieradowa?
Przewodniki wskazuj¹ na
urokliw¹ starówkê, ra-
tusz (mo¿na zwiedzaæ za
op³at¹),  ZOO, ogród bo-
taniczny, IQ-Landiê (na-

si uczniowie chyba znaj¹ j¹ od pod-
szewki), Centrum Babylon. Dla ko-
neserów polecana jest wycieczka
tramwajem do Jablonca i odwiedze-
nie Ještìd – góruj¹cego nad mia-
stem szczytu z charakterystyczn¹
wie¿¹ telewizyjn¹. Choæ góra po³o-
¿ona jest na obrze¿ach Liberca, do-
staæ siê tam mo¿na ³atwo i szybko:
najpierw tramwajem nr 3 z centrum
na Horni Hanychov, sk¹d 10-minu-
towym spacerem dochodzimy do
kolejki linowej, która w cztery minu-
ty dowozi nas na szczyt (kursuje co
pó³ godziny).

Oczywiœcie, maj¹c 3 godziny do
dyspozycji, musimy doœæ selektyw-
nie podejœæ do wyboru atrakcji, któ-
rych miasto oferuje w nadmiarze.
O 1633 wsiadamy do poci¹gu w kie-
runku Nowego Miasta, kupujemy
bilet za 11 z³ i po 58 minutach jeste-
œmy na miejscu. Mamy jeszcze doœæ
czasu, by udaæ siê na rynek, zjeœæ
sma¿ony ser, popiæ go Primatorem
i o 1920 odjechaæ do Œwieradowa –
bus zaje¿d¿a na ul. Wyszyñskiego
o 2003.

Mo¿emy tê sam¹ podró¿ odbyæ
w przeciwn¹ stronê – busem spod
Biedronki wyjechaæ o 846 i o 916 za-
meldowaæ siê na nowomiejskim
rynku. Mamy niemal godzinê na
wypicie kawy, zjedzenia ciastka
i przechadzkê do stacji, sk¹d poci¹g
do Liberca odje¿d¿a o 1019, by do

celu dotrzeæ o 1123. W Libercu mamy
znów 3 godziny na zwiedzanie –
wed³ug planu lub na ¿ywio³ – bo
musimy zd¹¿yæ na 1435, o tej bowiem
porze odje¿d¿a poci¹g do Szklarskiej
Porêby. Kto choæ trochê zna te rejo-
ny, ten wie, ¿e trasa wiedzie malow-
niczymi zak¹tkami czeskich Gór Izer-
skich; to wprost uczta dla oczu!

W Szklarskiej meldujemy siê
o 1622 i spokojnie czekamy na bus,
który na stacji zjawi siê o 1702.
W Œwieradowie jesteœmy o 1736.

Jak wspomnia³em, te warianty
dotycz¹ podró¿y w soboty i niedzie-
le, gdy do obu stacji kursuje nasz
bus. Oczywiœcie, mo¿na w planach
pomin¹æ Liberec, wysi¹œæ w Harra-
chovie, Tanwaldzie, Jabloncu czy
Frydlancie i w tych miejscowoœciach
poszukaæ sobie atrakcji.

Co jednak robiæ, gdy pogoda
sprzyja wycieczkom, a mamy akurat
œrodek tygodnia i busy nie kursuj¹?
Wtedy najlepiej skorzystaæ z mo¿li-
woœci, jak¹ stwarza poci¹g odje¿d¿a-
j¹cy z Nowego Miasta, do którego
dostaæ siê mo¿na, na przyk³ad, tak-
sówk¹ lub busem do granicy i stam-
t¹d spacerkiem na dworzec, sk¹d
o 819 mamy poci¹g do Liberca. Do-
je¿d¿amy o 923 i mamy ok. szeœciu

i pó³ godziny na to, by zaszaleæ.
Wtedy i ten atrakcyjny tramwaj do
Jablonca jest mo¿liwy, i kolejka na
Ještìd, i Babylon.

Wracamy o 1559 (mo¿na te¿ o 1459

albo o 1659) do Nowego Miasta do-
cieramy o 1654 i albo na nas ktoœ cze-
ka na stacji, albo decydujemy siê na
spacer do granicy, sk¹d busem
o 1757 odjedziemy do Œwieradowa,
by o 1840 wysi¹œæ na ul. Wyszyñ-
skiego.

Zapomnia³em dodaæ, ¿e przecie¿
do Nowego Miasta mo¿na dojechaæ
rowerem, którego przewiezienie po-
tem poci¹giem do Liberca kosztuje
6 z³. Mo¿na wtedy na rowerze pojeŸ-
dziæ i w samym Libercu, i w okoli-
cach, a zaprawieni rowerzyœci bez
problemu mog¹ stamt¹d wróciæ do
Œwieradowa (co to dla nich 40 km!),
mniej cierpliwi zaœ – z powrotem
z rowerem w poci¹gu.

Adam Karolczuk
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Biuro Polskiego Zwi¹zku Emerytów Rencistów i In-

walidów Ko³o nr 6 w Œwieradowie-Zdroju mieœci siê
w Klubie Integracji Spo³ecznej w siedzibie Urzêdu Mia-
sta (pok. 16, I piêtro) przy ul. 11 Listopada 35 - box nr
16F.

Dy¿ury w ka¿dy czwartek w godz. 1000-1200 pe³ni¹:
Teresa Dragunowicz, Irena Kojpasz i Barbara Kusznier.

Biuro Zwi¹zku Sybiraków i By³ych
WiêŸniów Politycznych ma teraz sie-
dzibê w Klubie Integracji Spo³ecznej,
w Urzêdzie Miasta (pok. 16, I piêtro)
przy ul. 11 Listopada 35 - box nr 16G.

  Kronika policyjna  Kronika policyjna  Kronika policyjna  Kronika policyjna  Kronika policyjna

W okresie od 2 do 10 maja
trzech mê¿czyzn i kobieta dokony-
wali kradzie¿y kosmetyków i drogich
perfum w œwieradowskim Rossman-
nie, który straty wyceni³ na ponad
9.000 z³. Na szczêœcie ca³a czwórka
zosta³a uchwycona w sklepowym
monitoringu, nie by³o wiêc proble-
mu z ustaleniem personaliów z³o-
dziei, którzy na goœcinne wystêpny
przyje¿d¿ali z powiatu zgorzeleckie-
go. Ich wizerunki upubliczniono,
a obecnie trwaj¹ czynnoœci zmierza-
j¹ce do zatrzymania sprawców.

11 maja nieznany sprawca (lub
sprawcy) dokonali kradzie¿y z w³a-
maniem do samochodu marki BMW
na wa³brzyskich numerach rejestra-
cyjnych, zaparkowanego przy pen-
sjonacie „Pod Cisem” w Czarniewie.
Skradziony wóz o wartoœci 110.000
z³ pad³ ³upem z³odziei, choæ by³ wy-
posa¿ony we wszystkie najnowo-
czeœniejsze zabezpieczenia elektro-
niczne.

Mieliœmy ostatnio kilka zdarzeñ
„paliwowych”. Najpierw 25 maja
nieznany sprawca przewierci³ dziu-
rê w baku parkuj¹cego na ul. Wy-
szyñskiego renault clio i œci¹gn¹³ 15
litrów benzyny. Byæ mo¿e ten sam
z³odziej pos³u¿y³ siê podobn¹ me-
tod¹, gdy w nocy z 15 na 16 czerwca
opró¿ni³ bak stoj¹cego na ul. Brzo-
zowej mercedesa nale¿¹cego do
obywatela Niemiec. Tym razem
³upem paliwowego z³odzieja pad³o
a¿ 50 litrów benzyny.

Natomiast 27 czerwca nie mu-
sia³ siêgaæ po ¿adn¹ wyszukan¹
metodê kierowca skody na nume-
rach pow. gorzowskiego, który na
stacji Orlenu po prostu nape³ni³ bak
ok. 40 litrami paliwa i odjecha³, nie
uiszczaj¹c nale¿noœci za zakup w wy-
sokoœci 216 z³. Zdarzenie odnotowa-
³y kamery i teraz policja bêdzie pró-
bowa³a namierzyæ niesfornego kie-
rowcê.

2 lipca o godz. 1000 z hotelu „Pa-
sja” wyszed³ 81-letni goœæ z Niemiec
i rozpocz¹³ sw¹ d³ug¹ wêdrówkê
w nieznane. Odnaleziono go dopie-
ro po 2230 w Proszówce, gdy szed³
drog¹.

Podobn¹ akcjê œwieradowscy
policjanci prowadzili kilka tygodni

saæ centraln¹ czêœci miasta w poszu-
kiwaniu starszego mê¿czyzny z Nie-
miec (którego te¿ odnaleŸli).

3 lipca mieszkanka Gryfowa zo-
stawi³a swój samochód na parkingu
u zbiegu ulic Górskiej i Leœnej i po-
sz³a do pobliskiego hotelu do pra-
cy. Gdy wróci³a, zorientowa³a siê, ¿e
z pojazdu zginê³a komórka i portfel
z dokumentami, choæ drzwi zasta³a
zamkniête, bez œladu w³amania.
Trwaj¹ czynnoœci pozwalaj¹ce usta-
liæ przebieg zdarzeñ.

11 lipca na ul. Grunwaldzkiej po-
licjanci zatrzymali mieszkañca Œwie-
radowa prowadz¹cego opla kadetta
bez uprawnieñ. Kierowca ten znany
jest od dawna funkcjonariuszom,
jako ¿e w 2016 roku do¿ywotnio ode-
brano mu prawo jazdy - za prowa-
dzenie auta po œrodkach odurzaj¹-
cych. Niestety, mê¿czyzna ów nie-
wiele sobie robi z tych zakazów, bo
27 czerwca te¿ zosta³ zatrzymany na
ul. 11 Listopada, gdy prowadzi³ da-
ewoo matiza. Wychodzi na to, ¿e
i wymiar sprawiedliwoœci nie radzi
sobie z tego typu recydywistami.

Niebawem czeka nas fina³ kwiet-
niowej bójki pod œwieradowsk¹
¯abk¹, w której udzia³ bra³o dwóch
mê¿czyzn. O co im wtedy posz³o –
tego oni sami ju¿ nie wiedz¹, w ka¿-
dym razie jeden z nich st³uczon¹
butelk¹ przejecha³ drugiemu po brzu-
chu, a ten w odwecie waln¹³ „butel-
kowca” kijem i z³ama³ mu ¿uchwê.
Bójka mia³a miejsce po godz. 2200,
odbywa³a siê bez œwiadków, jednak-
¿e policja rozpozna³a i zatrzyma³a
obu uczestników. Za udzia³ w bija-
tyce sprawê skierowano do s¹du,
obaj oczekuj¹ z wolnej stopy na roz-
prawê, a grozi im od 3 miesiêcy do
5 lat odosobnienia.
Na podst. materia³ów policyjnych

opracowa³ A.Karolczuk

Sezon wakacyjny rozpoczêli-
œmy od wyjazdu na Ogólnopolskie
Warsztaty Muzyki Dawnej i Woka-
listów w Kamieniu Pomorskim.
W ramach tego festiwalu odby³o siê
21 koncertów w wielu wspania³ych
obiektach, w wiêkszoœci w miejsco-
woœciach nadmorskich.

wczeœniej, w zwi¹zku z
czym 24 czerwca jeden z
przewodników sudeckich
z³o¿y³ na rêce komendan-
ta powiatowego w Luba-
niu podziêkowania na-
szym funkcjonariuszom
za to, ¿e pomogli przecze-

KoncertowanieKoncertowanieKoncertowanieKoncertowanieKoncertowanie
Rocal FuzyRocal FuzyRocal FuzyRocal FuzyRocal Fuzy

Wielokrotnie byliœmy mile zasko-
czeni odbiorem oraz zainteresowa-
niem publicznoœci, nie mówi¹c
o gospodarzach obiektów (w wiêk-
szoœci byli to ksiê¿a). Zagraliœmy
w wielu przepiêknych koœcio³ach.
Koncert inauguracyjny w katedrze
w Kamieniu Pomorskim,  nastêpnie
w Gryficach, Pobierowie, Œwinouj-
œciu, Konarzewie i Wolinie, a kon-
cert fina³owy ponownie katedrze w
Kamieniu.

Podczas tego tournée nieustan-
nie doskonaliliœmy nasz program

Pami¹tkowe zdjêcie po koncercie w koœciele w Wolinie
- w œrodku proboszcz parafii Leszek Konieczny.

Realizuj¹c nasze plany doszli-
œmy do punktu w którym musimy
zdecydowaæ, gdzie posadzimy nasze
œwieradowskie drzewa.

Poza nasadzeniami w indywidu-
alnych ogrodach powinniœmy po-
myœleæ o alejach, drogach oraz
³¹kach owocowych. Stare odmiany
pozyskujemy w³aœnie z takich miejsc
i chcemy, ¿eby powróci³y do nich.

Dawniej wszystkie drogi pomiê-
dzy wioskami oraz polami by³y ob-
sadzane drzewami owocowymi, któ-
re s³u¿y³y wspólnocie lub by³y dzier-
¿awione. To samo dotyczy³o tzw.
sadów na ³¹kach – drzewa sadzone
w niezbyt gêstej wiêŸbie (rozstawie)

oraz opracowywaliœmy nowe utwo-
ry. Nie oby³o siê równie¿ bez wypa-
dów nad morze - po koncertach
i miêdzy próbami.

Na warsztatach towarzyszy³o
nam wiele zespo³ów i wokalistów.

Nale¿y równie¿ wspomnieæ
o wspó³organizatorach warsztatów
– ksiêdzu Dziekanie z Kamienia Po-
morskiego oraz o Adamie Denece,
naszym wieloletnim przyjacielu.

Zespó³ „Rocal Fuza” wystêpo-
wa³ w pe³nym sk³adzie: Katarzyna
Salawa, Sara Kotlarek, Rados³aw

Dembiñski, Szczepan Dembiñski
oraz kierownik artystyczny Ryszard
Dominik Dembiñski.

Sara Kotlarek

Od redakcji: W chwili ukazania
sie gazety zespó³ „Rocal Fuza” kon-
certuje we Francji (plakat powy-
¿ej), gdzie przebywaæ bêdzie do
3 sierpnia. O tym, gdzie i kiedy wy-
stêpowali przed francusk¹ publicz-
noœci¹ i jak zostali przez ni¹ przy-
jêci, napiszemy w nastêpnym nume-
rze Notatnika.

dawa³y wystarczaj¹co du¿o cienia
dla pas¹cych siê zwierz¹t, a jedno-
czeœnie pozwala³y rosn¹æ trawie
i zapobiega³y jej wysuszeniu.

Do dziœ np. w Szwajcarii bardzo
popularne jest wspólne zagospoda-
rowywanie takich sadów – kilku lu-
dzi zbiera siê i na wspólnym kawa³-
ku ziemi lub wydzier¿awionym od
gminy terenie sadzi drzewa,  które
potem s¹ w³asnoœci¹ ka¿dego z nich
z okreœleniem, które drzewo do kogo
nale¿y.

Podobnie siê ma z drzewami ale-
jowymi; jest to szczególnie istotne,
¿e wiele alei, na których rosn¹ ju¿
du¿e drzewa, produkuje sporo owo-

ców i czêsto jest pro-
blem z ich zagospoda-
rowaniem.

Analizuj¹c struktu-
rê odmianow¹ starych
alei drzew owocowych
widzimy, ¿e wiêkszoœæ

drzew to s¹ odmiany niedeserowe,
a owoce przeznaczone na soki do
produkcji cydru, alkoholi mocniej-
szych oraz moszczu. Wynika³o to
z samego sposobu zbierania owo-
ców; najczêœciej by³y otrz¹sane,
a potem zbierane na wozy i szybko
przetwarzane. By³ to przede wszyst-
kim skutek  koniecznoœci wyprowa-
dzenia koron drzew wysoko nad
poziom gruntu, aby zapewniæ prze-
strzeñ dla ruchu pojazdów oraz swo-
bodnego przemieszczania siê zwie-
rz¹t.

Odtwarzaj¹c takie uk³ady roœlin-
ne poza ogrodami musimy o tym
pamiêtaæ i sadziæ roœliny na podk³ad-
kach silnie rosn¹cych o koronie
wznosz¹cej siê powy¿ej dwóch me-
trów. Wiêkszoœæ zaszczepionych
odmian z okolic Œwieradowa w³aœnie

tak jest przygotowana, a ró¿norod-
noœæ odmian daje wielk¹ swobodê
w planowaniu.

Maj¹c wyjaœnion¹ kwestiê, co
bêdziemy sadzili - szukamy miejsca
gdzie! Na razie pad³a propozycja,
która na pierwsz¹ lokalizacje publi-
czej alei drzew œwieradowskich pro-
ponuje nie nazwan¹ jeszcze uliczkê
id¹c¹ od ul. Myœliwskiej, wzd³u¿
dawnych torów w kierunku starej
sk³adnicy drewna.

Mamy bardzo du¿o drzew (ok.
500 szt), nadal wiêc szukamy innych
odpowiednich miejsc, czekamy te¿
na propozycje od Czytelników!

Drzewa bêdziemy sadziæ na prze-
³omie paŸdziernika i listopada, wiêc
wszystkie sugestie i propozycje pro-
szê zg³aszaæ do Centrum Kultury.

Leszek Ku³ak

Co s³ychaæ
w izerskim sadzie?

Czas nasadzeñ

W ka¿d¹ pierwsz¹ i trzeci¹ œrodê mie-
si¹ca od godz. 1000 do 1200 dy¿ury pe³-
ni¹: Halina Bokisz, Eugenia Kudera
i Marian Timoftiewicz.
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Zarz¹d Izerskiego Stowa-
rzyszenia „Aktywni Razem”
w Œwieradowie-Zdroju infor-
muje, ¿e biuro mieœci siê
na I piêtrze w Miejskim Cen-
trum Kultury, Aktywnoœci
i Promocji Gminy STACJA
KULTURY przy ul. Dworco-
wej 1.

Cz³onkowie zarz¹du pe³-
ni¹ dy¿ury we wtorki w godz.
1000–1300.

Nasz¹ kolejn¹ imprez¹ zorga-
nizowan¹ 3 lipca z inicjatywy Pio-
tra Bigusa, a dofinansowan¹ z do-
tacji  gminy, by³y warsztaty kuli-
narne. Zosta³y one przeprowadzo-
ne przez pomys³odawcê w swoim
ogrodzie. Trudno by³oby szukaæ
lepszego miejsca do tego typu dzia-
³añ. Ka¿dy z naszej blisko 30-oso-
bowej grupy znalaz³ miejsce w tym
rozleg³ym, iœcie wiejskim ogro-
dzie. Poza wieloma rabatami kwia-
towymi i du¿ym warzywniakiem
mogliœmy jeszcze zobaczyæ kury,
perliczki, a nawet ba¿anty.

16 czerwca odby³ siê nasz pierw-
szy zagraniczny wyjazd - wyciecz-
ka do Szwajcarii Saksoñskiej, w któ-
rej uczestniczy³o 49 osób. Zwiedzi-
liœmy  zamek Stolpen, Rezerwat Ba-
stei i Twierdzê Königstein. Nasz
przewodnik ze Szklarskiej Porêby
w zajmuj¹cy sposób przekaza³ nam
swoj¹ wiedzê o tych miejscach. Oto
kilka zapamiêtanych informacji
o nich w kolejnoœci zwiedzania.
Œredniowieczny Zamek Stolpen

Miejsce zwi¹zane z hrabin¹
Ann¹ Konstancj¹ Cosel - najs³yn-
niejsz¹ metres¹ polskiego króla Au-
gusta II Mocnego, która by³a tu wiê-
ziona od roku 1716 do swojej œmier-
ci w roku 1765. Tu te¿ znajduje siê
jej grób. W jednej z wie¿ zamko-
wych obejrzeliœmy wystawê muze-
aln¹ poœwiêcon¹ jej ¿yciu.

Zamek posadowiony jest na ba-
zaltowych ska³ach pochodzenia
wulkanicznego i jest on pomnikiem
przyrody („Narodowy Geotop”).
Zamkowa studnia o g³êbokoœci ok.
85 metrów jest najg³êbsz¹ bazaltow¹
studni¹ na ziemi! Z najwy¿szego
punktu wzgórza roztacza siê bajko-
wy widok na sask¹ krainê.
Rezerwat Bastei nad £ab¹

Jest atrakcj¹ turystyczn¹ po³o-
¿on¹ na terenie Parku Narodowego
w Górach Po³abskich. Jego najbar-
dziej charakterystycznym elemen-
tem jest kamienny most, który po-

18 czerwca szeœædziesiêciooso-
bowa grupa wczasowiczów wyruszy-
³a autokarem na turnus wczasowo-
rehabilitacyjny do Dar³ówka do
oœrodka Piramida I, zorganizowa-
ny przez Izerskie Stowarzyszenie
Aktywni Razem. Przez 10 kolej-
nych, piêknych, s³onecznych dni
wypoczywaliœmy nad Ba³tykiem
z doskona³ym mikroklimatem stwo-
rzonym przez morze i lasy iglaste.
Do dyspozycji mieliœmy pokoje jed-
no-, dwu- i trzyosobowe z ³azienka-
mi, tarasem i balkonami oraz wy-
posa¿eniem pla¿owym. Obiekt dys-
ponowa³ bogat¹ infrastruktur¹: bo-
iskami, kortem, œciank¹ wspinacz-
kow¹, wiat¹ do grillowania i ogród-
kiem do biesiadowania.

Korzystaliœmy z du¿ego zakresu
zabiegów oraz parku wodnego poza
oœrodkiem, wszystko bezp³atnie
w cenie pobytu na turnusie. Do tego
3 posi³ki dziennie, smaczne i œwie¿e
- nie do przejedzenia, a wszystko

Do Dar³owa ze Œwieradowa

z mi³¹ i ¿yczliw¹ obs³ug¹.
Podczas turnusu  mieliœmy

wspólne grillowanie, wieczorek ta-
neczny i biesiadê przy muzyce na
¿ywo, te¿ w cenie pobytu. Mogli-
œmy korzystaæ bezp³atnie z rowerów,
poruszaj¹c siê pe³nymi uroku nad-
morskimi œcie¿kami rowerowymi.
Ka¿dy móg³ korzystaæ z codziennej
porannej gimnastyki i przemarszu
z instruktorem i kijkami pla¿¹ brze-
giem morza. Nie ominê³y nas pe³ne
wra¿eñ wycieczki do Doliny Char-
lotty i do Dar³owa, gdzie zwiedzali-
œmy z przewodnikiem Zamek Ksi¹-
¿¹t Pomorskich, Koœció³ Mariacki
i wiele innych ciekawych zabytków.
Trzeba by³o te¿ zaliczyæ rejs po mo-
rzu okaza³ym statkiem Król Eryk.

Dziesiêæ dni up³ynê³o szybko
w cudownej atmosferze, przy piêk-
nej s³onecznej pogodzie, a¿ szkoda
by³o wracaæ. Ten wyjazd dostarczy³
nam wielu wra¿eñ i wspomnieñ.
Dziêkuj¹c wszystkim wspania³ym
uczestnikom, weso³ej, zgranej roze-
œmianej grupie i panu Mariuszowi,
¿yczê wszystkiego dobrego i do zo-
baczenia za rok.

Saksoñska aktywnoœæSaksoñska aktywnoœæSaksoñska aktywnoœæSaksoñska aktywnoœæSaksoñska aktywnoœæ

wsta³ w 1826 roku.
Ze wszystkich mostów i platform

roztacza siê niezapomniany widok na
prze³om £aby. Chodz¹c k³adkami po-
miêdzy przepastnymi ska³ami czuli-
œmy (fot powy¿ej) siê jak w jakimœ
innym œwiecie. Ciasne, skalne przej-
œcia dodawa³y temu wszystkiemu
nieziemskiego klimatu. Jest tu urze-
kaj¹co piêknie.
Twierdza Königstein

To najwiêksza górska twierdza
europejska - ma ona ponad 400 lat
i króluje na wysokoœci 247 metrów
nad poziomem £aby. Wjechaliœmy tu
wielk¹ wind¹ spod parkingu. Za-

chwyci³o nas, ¿e w idealnym stanie
u¿ywalnoœci s¹ tu koszary wojsko-
we z koñca XVI w., szczególnie byli-
œmy zainteresowani najg³êbsz¹
w tym regionie studni¹ (152,5 m)
i urz¹dzeniami doprowadzaj¹cymi
wodê do wszystkich budynków tej
twierdzy. Wokó³ murów twierdzy
rozpoœciera siê zapieraj¹cy dech w
piersiach widok na Szwajcariê Sak-
soñsk¹.

Upa³ tego dnia zel¿a³, tak wiêc bez
wiêkszych trudów zaliczyliœmy zwie-
dzanie tych trzech bardzo interesuj¹-
cych turystycznie miejsc. Wyciecz-
ka dostarczy³a nam wielu wra¿eñ es-
tetycznych i poznawczych.        (DS)

gdzie by³y pieczone bu³ki i ciasto),
ma³e maselniczki do ubijania mas³a
i … hamak do odpoczynku dla tych
bardziej strudzonych!

Pogoda bardzo sprzyja³a naszym
zajêciom kulinarnym. Na pocz¹tek
umówiliœmy siê, ¿e wszyscy zwraca-
my siê do siebie po imieniu, a na-
stêpnie zostaliœmy podzieleni przez
prowadz¹cego na 6 grup, z których
ka¿da mia³a coœ do wykonania. Jed-
ni przyrz¹dzali zupê gulaszow¹, inni
podp³omyki z serem i boczkiem,
a kolejni przygotowywali ciasto mar-
chewkowe, bu³eczki na zakwasie,

Opiekun grupy
Marianna Marek

Kulinaria ogrodoweKulinaria ogrodoweKulinaria ogrodoweKulinaria ogrodoweKulinaria ogrodowe

Powita³ nas sam gospodarz wraz
ze swoj¹ mam¹. Byliœmy mile zasko-
czeni logistyk¹ organizacyjn¹ na-
szego m³odszego kolegi. Zastaliœmy
ju¿ przygotowane stoiska do po-
szczególnych dzia³añ (nakryte sto-
³y i siedziska, du¿y grill, kocio³ek wi-
sz¹cy nad ogniskiem, œwietnie wy-
posa¿ona pracownia kulinarna,

ubijali mas³o, a jeszcze inni przyrz¹-
dzili d¿em z moreli, rabarbaru i œliwek
(który potem zosta³ nape³niony do
s³oiczków i podarowany ka¿demu
z nas na drogê).

Po upieczeniu wszystkich po-
traw, zasiedliœmy do biesiadowania
przy sto³ach z wykonanymi przez nas
„pysznoœciami”. By³o obficie i sma-

kowicie (nie narzekano nawet na
bu³eczki pozbawione soli!). Atmos-
fera podczas ca³ej imprezy dosko-
na³a. Sporo radoœci i zachwytów.
Wiêkszoœæ z nas chêtnie pisa³aby
siê na kolejne tego typu imprezy.

Sk³adamy Piotrowi serdeczne
podziêkowania za tê bardzo udan¹
imprezê!

Donata Sienkiewicz

Impreza dofinansowana ze œrodków
Gminy Miejskiej  Œwieradów-Zdrój
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Fot. Piotr Bigus



10

Gorzki smak braku odpowiedzialnoœci ludzkiej

Po zesz³orocznej, pe³nej wra¿eñ
wycieczce do Krakowa, w tym roku
szkolnym my, cz³onkowie Spó³-
dzielni Uczniowskiej „Or³y Bizne-
su”, dzia³aj¹cej w Szkole Podsta-
wowej nr 2, zaplanowaliœmy, ¿e te-
goroczna praca zostanie zwieñczo-
na wspólnym wyjazdem do Warsza-
wy. Aby ten plan zrealizowaæ, trze-
ba by³o wzmóc wysi³ek, pracê i za-
anga¿owanie nie tylko nas cz³on-
ków spó³dzielni, ale i naszych opie-
kunów - pani Ani i pana Kamila.

Dlatego w dzia³aniach zaplano-
wanych na ten rok szkolny by³o nie
tylko prowadzenie naszego szkolne-
go sklepiku, ale równie¿ udzia³ w jar-
markach œwi¹tecznych organizowa-
nych w hali spacerowej Domu Zdro-
jowego, gdzie sprzedawaliœmy na-
sze wypieki i rêkodzie³a. Dziêki tym
dzia³aniom zarobiliœmy 9.107,57 z³
czystego zysku, co pozwoli³o na zor-
ganizowanie pe³nej atrakcji cztero-
dniowej wycieczki do Warszawy.
Plan zwiedzania, przygotowany
przez pani¹ Aniê, by³ pe³en cieka-
wych i piêknych miejsc.

Pierwszego dnia spacerowali-
œmy po £azienkach Królewskich,
w których przygl¹daliœmy siê nie tyl-
ko piêknej zieleni, ale równie cieka-
wym œwiata, jak my, wiewiórkom.
Natomiast wieczorow¹ por¹ space-
rowaliœmy po Starówce, gdzie wi-
dzieliœmy znane nam z telewizji miej-
sca, pomniki i instytucje.

Drugiego dnia mieliœmy szansê
zobaczyæ, jak wygl¹da w œrodku je-
den z wa¿niejszych budynków na-
szego kraju – Sejm Rzeczypospoli-
tej – dziêki uprzejmoœci Karola Wil-
ka i pos³a Roberta Winnickiego, któ-

Or³y wyl¹dowa³y w Warszawie
rzy oprowadzili nas w bardzo intere-
suj¹cy sposób, za co bardzo dziê-
kujemy.

Po po³udniu udaliœmy siê na ta-
ras widokowy biblioteki Uniwersy-
tetu Warszawskiego, a nastêpnie
spêdziliœmy cztery godziny na po-
znawaniu otaczaj¹cego nas œwiata
w Centrum Nauki Kopernik.

Trzeci dzieñ rozpoczêliœmy re-
fleksj¹ przy Pomniku Nieznanego
¯o³nierza, nastêpnie wziêliœmy udzia³
w „Spacerze z kropelk¹” organizo-
wanym przez Wojska Obrony Tery-
torialnej na pl. Pi³sudskiego, a póŸ-

niej poszliœmy pod Pa³ac Prezydenc-
ki, pomnik Adama Mickiewicza i ko-
œció³ œw. Anny. Nasz spacer zakoñ-
czy³ siê w Zamku Królewskim, w któ-
rym dowiedzieliœmy siê wielu inte-
resuj¹cych rzeczy o naszych królach,
jak i historii Warszawy, zw³aszcza
w okresie wojennym. A wieczorem

wziêliœmy udzia³ w pokazie fontann
multimedialnych, które za pomoc¹
wody, œwiate³ i muzyki opowiedzia-
³y nam historiê spotkania Warsa
z Saw¹.

Ostatniego dnia wycieczki uda-
liœmy siê do Muzeum Powstania
Warszawskiego i wjechaliœmy na

taras widokowy Pa³acu Kultury i Na-
uki, gdzie omówiliœmy wszystkie
miejsca, jakie mieliœmy okazje zoba-
czyæ.

Podsumowuj¹c nasz bardzo am-
bitny plan zwiedzania, musimy do-
daæ, ¿e ju¿ pierwszego dnia zrobili-

œmy ponad 25 tysiêcy kroków,
a przez cztery dni przeszliœmy po-
nad 50 kilometrów, i to wszystko
w nieustaj¹cym 30-stopniowym
upale. Jesteœmy z siebie dumni!

Cz³onkowie Spó³dzielni
Uczniowskiej „Or³y Biznesu”

Schronisko – to azyl dla bezdom-
nych zwierz¹t. Miejsce, gdzie nie-
wa¿na jest metryka ani wygl¹d. To
miejsce, w którym ka¿dy niechcia-
ny zwierzak znajdzie ciep³y k¹t
i pe³n¹ miskê.

6 czerwca cz³onkowie Szkolne-
go Klubu Wolontariatu odwiedzili
zwierzêta znajduj¹ce siê w schroni-
sku w Przylasku. Uczniowie obda-
rowali zwierzêta karm¹, makaronami,
kasz¹, kocami, miskami, zabawkami,
które zebrali w ramach szkolnej ak-
cji.

Wizyta w Przylasku to znakomi-
ty przyk³ad na to, ¿e ju¿ od najm³od-
szych lat warto uczyæ siê mi³oœci
i szacunku do innych. Nie tylko dla
ludzi, ale i zwierz¹t – by rozwijaæ
i pielêgnowaæ w sobie takie warto-
œci, jak wra¿liwoœæ na nieszczêœcia,
chêæ niesienia pomocy potrzebuj¹-
cym. Wolontariusze poznali nie tyl-
ko formy pracy w schronisku i zwie-
dzili ca³¹ posesjê, ale równie¿ na-
uczyli siê  przyjaznego stosunku do

wszystkich zwierz¹t, zarówno tych,
które ¿yj¹ w domach, jak  i tych, dla
których domem jest niestety schro-
nisko.

Uczniowie poznali te¿ gorzki
smak braku odpowiedzialnoœci ludz-
kiej. Pochylili czo³a nad ma³ymi bez-
domnymi  braæmi. Niektórym wolon-

tariuszkom pop³ynê³y ³zy, a czêœæ
z nich zastanawia³a siê nad adopcj¹.
Jedno sta³o siê pewne - nie zostawi-
my zwierz¹t w potrzebie. Od nastêp-
nego roku szkolnego dzia³amy da-
lej, nios¹c radoœæ stworzeniom du-
¿ym i ma³ym.

Jolanta Krzy¿anowska

Jednym z priorytetowych zadañ
szko³y jest edukacja ekologiczna,
której celem jest wyrobienie nawy-
ku segregacji odpadów w miejscu
ich wytwarzania, czyli w gospodar-
stwach domowych i szkole, wy-

kszta³cenie i utrwalenie zachowañ
proekologicznych, przeciwdzia³a-
nie zaœmiecaniu najbli¿szego oto-
czenia.

Dokoñczenie obok  
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 11Szczelnie zape³nione worki z nakrêt-
kami pojecha³y do Kacperka.
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Gdy w 2011 roku sw¹ edukacjê zaczynali pierwszoklasiœci, przed-
stawialiœmy ich tradycyjnie na ok³adce „Notatnika”, ¿ycz¹c owoc-
nych 9 lat w szkole podstawowej i gimnazjum. Nikt wtedy nie wie-
dzia³, ¿e gimnazja zostan¹ zlikwidowane, a ówczesny rocznik 2011
zakoñczy sw¹ œwieradowsk¹ edukacjê po oœmiu latach.

Na zdjêciu klasê I w Szkole Podstawowej nr 2 w Czerniawie za-
czynali (od lewej): Laura Joanna D¹browska, Marcin Sebastian Kij-
ko, Mateusz Nektarios Chromik, Aleksander Andrzej Rypicz, Szy-
mon Adam Sowa, Kamil Su³kowski, Bartosz Roman Ogonowski,
Kacper Andrzej Soko³owski, Martyna Paulina Pacholik, Wiktoria
D¿esika Baut, Edyta Nikola Kurczewska, Oliwia Bigus, Natalia Mo-
nika Iwanich, Julia Maria Mackiewicz. Wychowawczyni¹ by³a El¿-
bieta Kar³owicz (stoi z ty³u).

Redakcja mia³a pierwotny zamiar, by po oœmiu latach ustawiæ
wszystkich tych pierwszaków w tym samym miejscu i tej samej ko-
lejnoœci, ale ca³kiem nieoczekiwanie okaza³o siê to niewykonalne.
Osiem lat temu 1 wrzeœnia edukacjê zaczyna³o 14 uczniów, ale
w miarê up³ywu czasu kilkoro wyjecha³o z rodzicami za granicê, zmie-
ni³o szko³y lub nie uzyska³o promocji. I tak oto z pierwotnego sk³adu
zosta³o szeœcioro z nich, których na zdjêciu usadzono na ³awce (od
lewej): Marcin Sebastian Kijko, Martyna Monika Pacholik, Edyta Ni-
kola Kurczewska, Oliwia Bigus, Natalia Monika Iwanich
i Julia Maria Mackiewicz.

Z ty³u natomiast stanêli ci, którzy w trakcie procesu edukacyjnego
do³¹czyli do klasy (od lewej): Agnieszka Radewka (wychowawczy-
ni), Paula Siwczuk, Gracjan Humieja, Filip Bieda i Dobromi³a Ko-
styk.

Z prawej strony stoi pani dyrektor Ma³gorzata Gettner, która w Szkole
Podstawowej pracuje od 37 lat, a zarz¹dza ni¹ od 32 lat. Przez
wszystkie lata swego dyrektorowania mia³a taki plan, wrêcz marze-
nie, by historia zatoczy³a ko³o i z szeœcioklasowej szko³y ponownie
powsta³a pe³na oœmioklasowa, ale z powodu warunków przez wiele
lat by³o to niemo¿liwe. Najpierw wiêc SP nr 2 mia³a tyle miejsca, by
pomieœciæ klasy I-III, a dalsz¹ edukacjê uczniowie kontynuowali
w Szkole Podstawowej nr 1 w Œwieradowie. W 1991 roku po pierw-
szej adaptacji pomieszczeñ do³¹czono klasê IV, a w 1998, po kom-
pleksowym remoncie szko³y - kl. V i VI. Dalsze rozszerzanie klas
zahamowa³a na 20 lat reforma
gimnazjalna.

Jak ustaliliœmy z pani¹ dyrek-
tor, tegoroczni absolwenci szko-
³y zaliczyli ósm¹ klasê po prze-
sz³o 40-letniej przerwie w historii
placówki.

Dobudowanie nowej czêœci
szko³y spowodowa³o, ¿e wresz-
cie jest miejsce dla wszystkich -
bez koniecznoœci manewrowania
godzinami lekcyjnymi. A plano-
wana budowa sali gimnastycznej
nada szkole nieznanego dot¹d
splendoru.

Adam Karolczuk

I po gimnazjum!
Nagrody i stypendia w MZS

w roku szkolnym 2018/2019
Najwy¿sze œrednie ocen wœród

absolwentów uzyska³y:
kl. VIII - Agata Szaniawska - 5,83,

Jagoda Œnie¿ek - 5,72;
gimnazjum - Kamila Zgliñska

i Julia Skoczylas - po 5,67.
Nagrody dyrektora szko³y:
z klasy VIIIa - Vanessa Matu-

szak, Martyna Cielecka, Maja Pio-
trowiak, Julia Wasilewska i Kamil
Pud³o;

z klas gimnazjalnych - Miko³aj
Sadocha, Kacper Baudur i Oliwier
Piotrowiak.

19 czerwca 2019 r. po¿egnaliœmy ostatni rocznik uczniów gimnazjum.
Wspomnieñ zostaje wiele. Pamiêtaæ bêdziemny tylko to, co najlepsze.

Wielu trzecioklasisów otrzyma³o stypendia i nagrody Burmistrza Mia-
sta i Dyrektora MZS. Mamy nadziejê, ¿e wszyscy absolwencji bêd¹ nas
dobrze reprezentowaæ w nowych szko³ach.

¯yczymy Wam powodzenia!         A.C.

Stypendium Fundacji im. Jerze-
go Szmajdziñskiego, która wspiera
m³odych ludzi w rozwijaniu ich pasji
- Maksymilian Kobusiñski (absol-
went klasy VIIa - na zdjêciu odbie-
ra nagrodê z r¹k dyr. R. Simiñskiej).

Nagrody Burmistrza:
z klasy VIIIa - Jagoda Œnie¿ek;
z klas gimnazjalnych - Katarzy-

na Salawa, Julia Skoczylas, Marcel
Jurkiewicz, Ewelina Prusiewicz, Ka-
mila Zgliñska i Oliwia Goj¿ewska.

Zbiórka surowców wtórnych
sta³a siê ju¿ w œwieradowskiej szko-
le tradycj¹, a w prace na rzecz ochro-
ny œrodowiska zaanga¿owani siê
uczniowie, ich rodzice, nauczyciele,
pracownicy szko³y i mieszkañcy.

W ramach ca³orocznych konkur-
sów „Mistrz recyklingu” i „Odkrê-
camy, zbieramy i pomagamy” orga-
nizowane by³y zbiórki zu¿ytych ba-
terii, puszek aluminiowych i plasti-
kowych nakrêtek. Uczniowie uczest-
niczyli tak¿e w konkursach zwi¹za-
nych z segregacj¹ odpadów i smo-
giem, a na zakoñczenie roku szkol-
nego otrzymali dyplomy, upominki
i nagrody rzeczowe ufundowane
przez Gminê Miejsk¹ Œwieradów-

Zdrój.
Laureatami w zbiórce baterii zo-

stali: I - Borys, Nadia i Zoja Mular-
czykowie (8.1690 sztuk); II - Zofia
Kszcot i Filip Marcinkowski (6.829);
III - Patryk Kozio³ (2.200).

W zbiórce puszek aluminiowych
I - Wojciech i Justyna Lonyczowie
(2.100); II - Oliwia Osiñska (950); III
- Oliwia Olkowska (863).

Mistrzowie w zbiórce nakrêtek:
I - Kornelia i Fabian Komnaccy
(117.233 sztuk!); II - Arkadiusz Klu-
czyñski (36.273); III - Wiktoria Cha-
jêcka (11.900). Razem ponad 160 tys.
nakrêtek! Te liczby robi¹ ogromne
wra¿enie, ale trzeba podkreœliæ, ¿e
zbieracze byli bardzo pozytywnie
nakrêtkami nakrêceni, zbierali je bo-

  Ci¹g dalszy ze str. 10
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Nagrody i stypendia
w Szkole Podstawowej nr 2
Najwy¿sze œrednie ocen wœród

absolwentów szkoly podstawowej
uzyska³y: Oliwia Bigus - 5,64, Edyta
Kurczewska - 5,0.

Nagrody: Dominika Dziemitko
(kl. V) i Julia Fabiœ (kl. VI),

Stypendia Burmistrza:
z klasy VIIIa - Agata Szaniaw-

ska, Arkadiusz Kluczyñski i Justy-
na Lonycz (na zdjêciu obok stypen-
dium w imieniu Burmistrza Miasta
wrêcza jej sekretarz Eugeniusz Gra-
bas);

z klas gimnazjalnych: Kamila
Zgliñska, Marcel Jurkiewicz, Julia
Skoczylas, Katarzyna  Salawa i Alek-
sander Hryñko.

(opr. aka)

Stypendia: Szymon Szurniej (kl.
VI - na zdjêciu obok odbiera na-
grodê z r¹k burmistrza Rolanda
Marciniaka), Maryla Socha (kl. VII),
Oliwia Bigus (kl. VIII).

Oliwia uzyska³a tak¿e tytu³ Ab-
solwenta Roku, otrzymuj¹c statuet-

kê, album i nagrodê pieniê¿n¹, ufun-
dowane przez Radê Rodziców.

Stypendia sportowe przyznano
cz³onkom zwyciêskiej dru¿yny teni-
sa sto³owego w sk³adzie: Arseniy
Firko, Brajan Bolibok i Jakub Soko-
³owski.                               (opr. aka)

Tegoroczne zakoñczenie roku mia³o miejsce w nowo zbudowanej auli.

wiem na rehabilitacjê chorego Kac-
perka z Mieroszowa.

Dziêkujemy za zaanga¿owanie
w akcjê-segregacjê i zachêcamy do
dalszej pracy na rzecz œrodowiska,
a Teresie Fierkowicz i Izie Salawie -
za opanowanie ca³orocznego cha-
osu organizacyjnego.

(opr. aka)
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Centrum Edukacji Ekologicznej
NATURA 2000 „Izerska £¹ka",
ul. Rolnicza 7 (nad Czarcim M³ynem)

Gospodarz obiektu
Katarzyna Rzeczkowska

Do koñca sierpnia otwarte
od wtorku do soboty w godz. 1000-1700.
Prezentacja o pe³nych godzinach,
pierwsza o godz. 1000, a ostatnia o 1600.
Tel. 75 617 14 42.
izerskalaka@swieradowzdroj.pl
www.swieradowzdroj.pl
(zak³adka Izerska £¹ka)

ASTRONOMOWIE W CZERWCUASTRONOMOWIE W CZERWCUASTRONOMOWIE W CZERWCUASTRONOMOWIE W CZERWCUASTRONOMOWIE W CZERWCU

16 sierpnia STUDIO VTV w godzinach 1400-1900 wyznaczy-
³o sobie spotkanie w Œwieradowie-Zdroju, a Izerska £¹ka z tej
okazji zaprasza okolicznych mieszkañców w godz. 1500-1700

(w tym czasie prezentacje ³¹kowe nie odbêd¹ siê) na krótkie
wyk³ady, które poprowadz¹ miêdzy innymi:

ok. 1520 – UPRAWY EKOLOGICZNE - Robert Wagner
z Lubnowa pod Ziêbicami (jego gospodarstwo agruturystycz-
ne zosta³o uznane w 2018 r. uznane za najlepsze w kraju!);

ok. 1545 – CA£A POLSKA PIECZE CHLEB - Tadeusz Rol-
nik z Niebieszczan (nieopodal Sanoka).

Tematy i godziny pozosta³ych prelekcji zostan¹ podane
póŸniej na stronie Izerskiej £¹ki.

Na zdjêciu obaj panowie (od lewej) - R. Wagner i T. Rol-
nik podczas tegorocznej „Majówki u Rolnika” w programie
ZAKAZANE! TRAWA PSZENICZNA, prezentowanym w tele-
wizji internetowej na kanale aTVBe.

21 oraz 22 czerwca goœciliœmy u nas wspania³ych astrono-
mów z Wroc³awia oraz Zielonej Góry: Ewê Niemczurê i Sylwe-
stra Ko³omañskiego i Micha³a ¯ejmo (poni¿ej).

Frekwencja dopisa³a zw³aszcza w sobotê, chocia¿ w ten
dzieñ nie uda³o siê zaobserwowaæ nic na niebie, poniewa¿
zwa¿ywszy, i¿ by³ to najd³u¿szy dzieñ w roku, miêdzy godz.
2200 a 2300 wci¹¿ by³o jasno. Jednak wyk³ady o „Naszym Ciem-
nym Niebie” oraz o „Czarnych Dziurach” by³y bardzo intere-
suj¹ce.

Natomiast w pi¹tek uda³o nam siê zobaczyæ przez teleskop
(na zdjêciu powy¿ej)  Jowisza wraz z jego ksiê¿ycami. Momen-
tami wygl¹da³o to jak prawdziwe polowanie na planetê, ponie-
wa¿ co chwilkê przes³ania³y nam j¹ chmury. Jednak ka¿demu
z kilkunastoosobowej grupki wytrwa³ych obserwatorów uda-
³o siê go upolowaæ.

- pod takim has³em 8 sierpnia w godz. 1000-1700  Izerska
£¹ka oraz Czarci M³yn w³¹czaj¹ siê w akcjê ratowania tych
wspania³ych fascynuj¹cych stworzeñ i zapraszaj¹ na dzieñ
z atrakcjami: gry i zabawy terenowe na terenie Centrum
Edukacji Ekologicznej dla dzieci oraz doros³ych spotkania
z pszczelarzami i prezentacja sprzêtu pszczelarskiego  pre-
zentacje o pszczo³ach, wyk³ady, prelekcje  podgl¹danie ¿ycia
pszczó³ w ulu, w którym znajduj¹ siê kamery  robienie œwie-
czek z naturalnego wosku pszczelego  bajki dla dzieci o psz-
czo³ach  degustacja chleba z miodem (na terenie M³yna,
gdzie odbêdzie siê te¿ JARMARK PRODUKTÓW PSZCZE-
LICH ). O godz. 1000 i 1100 prezentacje zaczniemy odcinkiem
Pszczó³ki Mai. Serdecznie zapraszamy - wstêp wolny!

Wielki Dzieñ Pszczó³ 8 sierpnia powsta³, aby przypominaæ
nam o niezast¹pionej roli, jak¹ zapylacze pe³ni¹ w ca³ym na-
szym  œrodowisku, a tak¿e o tym, i¿ s¹ one zagro¿one wyginiê-
ciem.

ZAPRASZAMY NA SEANSEZAPRASZAMY NA SEANSEZAPRASZAMY NA SEANSEZAPRASZAMY NA SEANSEZAPRASZAMY NA SEANSE
24 lipca (œroda), godz. 1035 -  Serial animowany opowiada-

j¹cy o konflikcie kota  i myszy, któr¹ kot nieustannie chce
schwytaæ. Jeden odcinek opowiada o brytyjskim bohaterze,
który zosta³ porwany przez z³ego szeryfa Nottingham (55 min.).

27 lipca (sobota), godz. 1035 -  Druga czêœci bajki o pingwi-
nach: Mambo oraz Gloria maj¹ synka, który szuka swojego
przeznaczenia, a nad krainê pingwinów nadci¹ga kolejne nie-
bezpieczeñstwo (1 godz. 35 min.).

31 lipca (œroda), godz. 1035 - Tym razem pop³ywamy
w oceanie z piêkn¹ i odwa¿n¹ polinezyjsk¹ ksiê¿niczk¹ (1 godz.
43 min.).

WIELKI DZIEÑ PSZCZÓ£ -WIELKI DZIEÑ PSZCZÓ£ -WIELKI DZIEÑ PSZCZÓ£ -WIELKI DZIEÑ PSZCZÓ£ -WIELKI DZIEÑ PSZCZÓ£ -

Teksty z „Izerskiej
£¹ki” napisa³a oraz
zdjêcie na winiecie
wykona³a Katarzyna
Rzeczkowska.

IzerskaLaka

12 lipca w ramach WEEKENDU Z NATUR¥ 2000 odwie-
dzi³a nas œwieradowska pó³kolonia. Niestety, pogoda pokrzy-
¿owa³a nam plany i zamiast siaæ kwietn¹ ³¹kê (bo taki by³ plan)
na terenie ogrodu, musieliœmy zrobiæ nasadzenia w holu. Jed-
nak deszcz by³ tak bardzo ju¿ potrzebny, ¿e my jako „ekolo-
giczni ogrodnicy” przyjêliœmy ten dar z wdziêcznoœci¹.

Dzieci dowiedzia³y siê du¿o ciekawostek o owadach i zwie-
rzêtach zamieszkuj¹cych ogrody czy okoliczne ³¹ki, a pod mi-
kroskopem mog³y zobaczyæ pszczo³y, osy czy murarki ogro-
dowe.

Dzieñ póŸniej odby³y siê warsztaty dla doros³ych, pod-
czas których uczestnicy dowiedzieli siê, od czego zacz¹æ i jak
tworzyæ ogród ekologiczny. Niestety, padaj¹cy ci¹gle deszcz
nie pozwoli³ zwiedziæ „Ogrodu Izerskiego” i pos³uchaæ ró¿-
nych ciekawostek na temat rosn¹cych w nim roœlin.

Dziêkujemy serdecznie pani Joannie za ciekawe warsztaty
i wyk³ad.

Podczas WEEKENDU Z NATUR¥ 2000 mo¿na by³o wzi¹æ

WEEKEND Z NAWEEKEND Z NAWEEKEND Z NAWEEKEND Z NAWEEKEND Z NATUR¥TUR¥TUR¥TUR¥TUR¥

3 sierpnia (sobota), godz. 1035 -  Na kosmiczn¹ wyprawê na
Czerwon¹ Planetê zabieraj¹ nas Donald, Goofy i ich przyjacie-
le (1 godz. 10 min.).

7 sierpnia (œroda), godz. 1035 - Leœne zwierzêta obudzi³y
siê po d³ugiej, zimowej drzemce i odkry³y ¿e w œrodku ich kie-
dyœ naturalnego œrodowiska wyrós³ wysoki ¿ywop³ot, za któ-
rym - jak twierdzi wygadany szop pracz - mieszkaj¹ istoty, któ-
re ¿yj¹ po to, ¿eby jeœæ (1 godz. 20 min.).

10 sierpnia (sobota), godz. 1035 -  Ziemia za kilkaset lat
tonie w odpadach i ma³y robocik co dnia pakuj¹cy w siebie
stertê z³omu, by zamieniæ go w kolejn¹ kostkê œmieci (1 godz.
35 min.).

14 sierpnia (œroda), godz. 1035 - Maraton œmiechu z Miki
i jego przyjació³mi! Najbardziej emocjonuj¹ce sportowe zma-
gania disnejowskich bohaterów (1 godz. 12 min.).

17 sierpnia (sobota), godz. 1035 -  Bajka dla dzieci i doro-
s³ych o dziewczynce, która przeprowadza siê z rodzicami do
San Francisco, a jej ¿yciem kieruje piêæ emocji: Radoœæ, Strach,
Gniew, Odraza oraz Smutek (1 godz. 31 min.).

14 sierpnia (œroda), godz. 1035 - M³ody robot Radek miesz-
kaj¹cy z rodzicami w ma³ym miasteczku wyrusza do metropolii,
aby spe³niæ swoje marzenia o zostaniu konstruktorem.  (1 godz.
27 min.).

Uwaga! Poniewa¿ seanse koñcz¹ siê o ró¿nych porach,
prezentacji o godz. 1100 w dniach projekcji nie ma, a kolejne
rozpoczn¹ siê z parominutowym opóŸnieniem po godz. 1200.

9 sierpnia pi¹tek), godz. 2000 zapraszamy doros³ych na
dreszczowiec Alfreda Hitchcocka, w którym nadmorskie mia-
steczko zostaje zaatakowane przez nies³ychanie agresywne
lataj¹ce stworzenia, które wywo³uj¹ panikê, a mieszkañcy de-
speracko walcz¹ o ¿ycie.

UPRAUPRAUPRAUPRAUPRAWIAMY I PIECZEMY!WIAMY I PIECZEMY!WIAMY I PIECZEMY!WIAMY I PIECZEMY!WIAMY I PIECZEMY!
udzia³ w konkursie
na zrobienie naj-
piêkniejszych zdjêæ
naszemu ogrodowi
lub okolicznym tere-
nom górsko-³¹ko-
wym. Nagrod¹ w
konkursie by³y gry
planszowe dla ca³ej
rodziny „Gry Izer-
skie”. Wygra³ Jacek
Stachlewicz, drugie
miejsca zajê³y Hania
i Marysia Andru-
chewicz, a trzecie
miejsce - Joanna
Bernatt. Wszystkim
dziêkujemy za udzia³
w konkursie. Fot. Joanna Bernatt

Fot. Jacek Stachlewicz

ASTRONOMOWIE W SIERPNIUASTRONOMOWIE W SIERPNIUASTRONOMOWIE W SIERPNIUASTRONOMOWIE W SIERPNIUASTRONOMOWIE W SIERPNIU
Serdecznie zapraszamy zainteresowanych astronomi¹ na

warsztaty prowadzone przez Paw³a Ziemnickiego z Warszawy,
który spêdzi z nami kilka dni - od 12 do 18 sierpnia. W planie
mamy warsztaty dla dzieci w godzinach porannych oraz wie-
czorne spotkania dla dzieci oraz doros³ych po³¹czone z noc-
nym obserwowaniem nieba przez teleskopy.

Dok³adny plan tych warsztatów oraz wyk³adów podany
bêdzie na pocz¹tku sierpnia (najpóŸniej do 5 sierpnia) na stro-
nie miasta oraz na stronie facebookowej Izerskiej £¹ki.
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Gospodarz obiektu
Anna Martynowska-Pietrzyk

Do 31 sierpnia
Czarci M³yn czynny bêdzie
od wtorku do soboty
w godzinach 1000-1700.
Zwiedzanie rozpoczyna siê
o pe³nych godzinach,
ostatnie o 1600.
Tel. 75 78 45 325

Zdjêcia i teksty przygotowa³a
Anna Martynowska-Pietrzyk.

Autorem zdjêcia do winiety jest
Tomasz Chmielowiec.

WI£A WIANKI I WRZUCA£AWI£A WIANKI I WRZUCA£AWI£A WIANKI I WRZUCA£AWI£A WIANKI I WRZUCA£AWI£A WIANKI I WRZUCA£A
JE DO FJE DO FJE DO FJE DO FJE DO FALUJ¥CEJ WODYALUJ¥CEJ WODYALUJ¥CEJ WODYALUJ¥CEJ WODYALUJ¥CEJ WODY

Polub nas na Facebooku -
CzarciMlynSwieradow

                ZAPRASZAMY!

czarcimlyn@swieradowzdroj.pl

Odwiedzi³ nas niesamowity

RZEZBIARSKA TÊSKNOTRZEZBIARSKA TÊSKNOTRZEZBIARSKA TÊSKNOTRZEZBIARSKA TÊSKNOTRZEZBIARSKA TÊSKNOTAAAAA

goœæ: twórca piêknych
naszych rzeŸb - Miloš
Šimek, który stêskni³
siê za m³yñskimi czar-
tami. Powspomina³ ple-
ner sprzed szeœciu lat,
spróbowa³ ciasteczek
wypiekanych przez dzie-
ci i zadeklarowa³, ¿e
wróci do m³yna na kolej-
ny plener artystyczny.

22 czerwca mia³o miejsce wydarzenie pod nazw¹ Noc Ku-
pa³y, zorganizowane wspólnymi si³ami - M³yna, £¹ki i Stacji
Kultury. Licznie przybyli goœcie (mieszkañcy Czerniawy, Œwie-
radowa, a tak¿e turyœci z ca³ej Polski) mogli podczas wspólne-
go biesiadowania zapoznaæ siê z tradycj¹ tego œwiêta oraz
wzi¹æ udzia³ w ró¿nych przygotowanych specjalnie na t¹ oka-
zjê atrakcjach.

Z najwiêkszym entuzjazmem i aplauzem spotka³ siê wystêp
£u¿yczanek. Panie i panowie fantastycznie grali, œpiewali oraz
tañczyli na ludow¹ nutê, czym skutecznie zachêcili przyby-
³ych goœci do wspólnej zabawy. Czartom do dzisiaj chodz¹
nó¿ki na wspomnienie wspólnych pl¹sów.

Czarcia £¹ka wzbogaci³a siê o nowe zio³a, teraz oprócz
ró¿nych rodzajów miêty mamy równie¿: melisê, bazyliê, tymia-
nek, rozmaryn oraz oregano. Jak tylko zió³ka siê rozrosn¹,  bêd¹
m.in. trafia³y do naszych chlebów.

Jeœli maj¹ Pañstwo u siebie nadmiar sadzonek zió³, chêtnie
je do siebie przygarniemy i posadzimy u nas, tym samym wzbo-
gacaj¹c nasz zielny ogród.

Nie mog³o tego
wieczoru zabrakn¹æ
zielarki–wró¿biarki,
za któr¹ przebra³ siê
Pawe³ (fot. obok -
stoi z prawej), który
„studiuj¹c” ró¿ne
zio³a przepowiada³
przysz³oœæ.

Pani Agnieszka
z Wroc³awia prze-
prowadzi³a praktycz-
ne warsztaty doty-
cz¹ce zió³ bêd¹cych
w naszym otoczeniu.
Podczas wyprawy
na ³¹kê grupa zainte-
resowanych uczest-
ników zebra³a zio³a,
z których nastêpnie
zosta³y zrobione ma-
ceraty maj¹ce nieba-
gatelne zastosowa-
nie w codziennym
¿yciu.

Z tematem zió³
zwi¹zane by³o tak¿e
wyrabianie kadziel-
nic z gliny, które po-
s³u¿¹ do spalania su-
szonych zió³. Pani
Monika z Ceramonic
podczas przygoto-
wywania tych spe-
cjalnych mis tak¿e
opowiada³a o zio³ach
oraz ich zastosowa-
niu praktycznym.

Nie zabrak³o wi-
cia wianków oraz

Nie zabrak³o czar-
ciego chleba ze smal-

Ju¿ dziœ zapraszamy na Noc Kupa³y za rok!
Impreza zosta³a sfinansowana ze œrodków Stacji Kultura.

cem, kie³basy z grilla,
pysznej lemoniady
oraz bardzo smaczne-
go ciasta, które zosta-
³o upieczone specjal-
nie dla nas przez Cot-
toninê.

Piêknie dziêkuje-
my wszystkim przy-
by³ym, a tak¿e wolon-
tariuszom: Andrzejowi
- mistrzowi grillowa-
nia, oraz Aleksandrze
i Natalii - za malowa-
nie buziek dzieciom
i roznoszenie ciaste-
czek z wró¿bami.

zgodnie z tradycyjn¹ ludow¹ pieœni¹ - wrzucania ich do wody,
co jest najpopularniejszym zwyczajem Nocy Kupa³y i ma za-
pewniæ pannom i kawalerom wielk¹ mi³oœæ.

Kolejny tradycyjnym elementem by³o szukanie kwiatu pa-
proci, podczas przejœcia z Czarciej £¹ki do Pracowni Pierniko-
wej Isabell, któr¹ przy okazji mo¿na by³o zwiedziæ, a przede
wszystkim zawiesiæ swoje ¿yczenie na Drzewie Spe³nionych
¯yczeñ.
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DzieñDzieñDzieñDzieñDzieñ
OtwartychOtwartychOtwartychOtwartychOtwartych
OgrodówOgrodówOgrodówOgrodówOgrodów

Odk¹d pamiêtam, zawsze marzy³o mi siê utworzenie muzeum nasze-
go miasta, takiego z prawdziwego zdarzenia z eksponatami, wspomnie-
niami mieszkañców, godzinami otwarcia.

Kilka takich miejsc w naszym mieœcie nawet powsta³o, by³a ekspozycja
w Muzeum Sztuki Reduktywnej, w Miejskim Biurze Informacji Turystycz-
nej, w Izerskim Centrum Wspierania Przedsiêbiorczoœci, do dzisiaj mo¿emy
poznawaæ historiê miasta dziêki ma³ej wystawie w Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej „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.swieradow-
zdroj.pl - chcia³abym teraz zaprosiæ Pañstwa do jej wspó³tworzenia. Naj-
bardziej zale¿y mi na wspomnieniach naszych mieszkañców, szczególnie
tych od roku 1945, bo jak sami Pañstwo na pewno zauwa¿yli, zdjêæ, pocztó-
wek czy skanów folderów z okresu przedwojennego mamy bardzo du¿o,
natomiast tych bardziej wspó³czesnych - znacznie mniej.

 DOROTA MAREK

Oto ogrody uchwycone obiektywem Jana Kobia³ki, który odwiedzi³ je wszyst-
kie: 1. Piotr Bigus; 2. Danuta Iwiñska; 3. Wioletta Maguda: 4. Irena Marci-
niak; 5. Bo¿ena Miko³ajczak; 6. Halina Prabucka; 7. Halina Ganuszewicz
(godne podkreœlenia upiêkszanie przestrzeni publicznej przy bloku na osie-
dlu Korczaka); 8. Katarzyna Sulej.

 Z prac ogrodowych na ten
miesi¹c przypominam tylko o trzech
wa¿nych rzeczach: podlewanie, pod-
lewanie, podlewanie. Dbajmy o na-
sze roœliny, by nie tylko przetrwa³y
to upalne lato, lecz ¿eby mia³y siê
naprawdê dobrze.

A w ogrodzie...A w ogrodzie...A w ogrodzie...A w ogrodzie...A w ogrodzie...

Lato, lato wszêdzie … W tym
roku pierwszy dzieñ lata by³ w pi¹-
tek 21 czerwca. Dzieñ trwa³ 16 go-
dzin i 46 min i by³ d³u¿szy od naj-
krótszego dnia w roku o  9 godzin i 4
min.  Pogoda dopisuje, gdy¿ jest cie-
p³o, a czasami wrêcz gor¹co. I w taki
w³aœnie letni dzieñ w sobotê 22
czerwca odby³y siê w Œwieradowie-
Zdroju Dni Otwartych Ogrodów.

Mia³em w ten dzieñ przyjemnoœæ
goœciæ u siebie setkê goœci, którzy
przybyli ogl¹daæ ogród i posmako-
waæ ogrodowych (i nie tylko) sma-
ko³yków. Sporo osób to mieszkañ-
cy miasta i okolic, ale zdecydowa-
nie wiêksza grupa to turyœci i kura-
cjusze, którzy nie przestawali podzi-
wiaæ i chwaliæ za to, ¿e w naszym
mieœcie odbywa siê tak ciekawe
wydarzenie, które by³o doskona³¹
okazj¹, aby wymieniæ siê doœwiad-
czeniami w uprawie roœlin i podpa-
trzeæ u innych, jakie stosuj¹ rozwi¹-
zania w uprawie.

W Dniu Otwartych Ogrodów
uczestniczyli równie¿: Irena Marci-
niak, Halina Prabucka, Bo¿ena Mi-
ko³ajczyk, Katarzyna Sulej, Halina
Ganuszewicz, Wioletta Maguda
i Danuta Iwiñska. Od razu widaæ, ¿e
ka¿dy ogród jest inny, ka¿dy ma
swoj¹ duszê, ka¿dy jest piêkny, tak
samo jak ludzie, którzy go tworz¹,
pe³ni pasji, pomys³ów i wra¿liwoœci.
Uwa¿am, ¿e wszyscy ogrodnicy za-
s³uguj¹ na uznanie, gdy¿ nie robi¹
tego wy³¹cznie dla siebie. Dziêki tym
ogrodom nasze miasto jest piêkniej-
sze i bardziej kolorowe.

Warto wspomnieæ, ¿e tegorocz-
na edycja Otwartych Ogrodów trwa-
³a a¿ dwa dni. W niedzielê 23 czerw-
ca fragmenty naszych ogrodów
przenios³y siê na ul. Zdrojow¹. Tam
podczas wiêkszej imprezy charyta-
tywnej organizowany by³ konkurs
na przestrzenne kompozycje ogro-
dowe. Dziêkujê publicznoœci, która
odda³a swe g³osy i nagrodzi³a moj¹
kompozycjê pierwszym miejscem.

Pozdrawiam - Piotr Bigus
PS. Zachêcam wszystkich do

tego, aby w czasie wakacyjnych
podró¿y w ró¿ne zak¹tki kraju i œwia-
ta zwróciæ uwagê na to, jakie oko-
licznoœci przyrody nas otaczaj¹.
Róbmy zdjêcia piêknych roœlin, kwia-
tów, ogrodów– wszystkiego, co pre-
zentuje piêkno przyrody. Mo¿e siê
uda po wakacjach zorganizowaæ w
naszym mieœcie konkurs lub wysta-
wê takich zdjêæ.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.



NOTATNIK ŒWIERADOWSKI. Wydaje Miejskie Centrum Kultury, Aktywnoœci i Promocji Gminy „Stacja Kultury”.
Druk - Polska Press Sp. z o.o. Drukarnia Sosnowiec, ul. Baczyñskiego 25A. Nak³ad - 2.000 egz. Redaktor naczel-
ny - Adam Karolczuk, tel. 661 784 827, a.karolczuk@gmail.com
Zapraszamy wszystkich Czytelników do wspó³redagowania miesiêcznika. Teksty (tak¿e literackie), opatrzone na-
zwiskiem autora (do ewentualnej wiadomoœci redakcji) oraz zdjêcia mo¿na sk³adaæ w MCKAiPG „Stacja Kultury”
przy ul. Dworcowej 1, tel. 75 71 36 482.
Redakcja nie zwraca materia³ów niezamówionych i zastrzega sobie prawo ich skracania.

Lato w pe³ni, trwa szczyt sezonu wyjazdów urlopowych, czyli to, co
Kwisia lubi najbardziej - towarzyszyæ œwieradowianom w ich wêdrówkach,
¿eby zobaczyæ kawa³ek œwiata. Jeœli zatem ktokolwiek z Pañstwa wybiera
siê gdzieœ w Polskê/Europê/œwiat, proszê przyjœæ do Miejskiego Centrum
Kultury, zabraæ ze sob¹ ¿abkê (lub jak¹kolwiek, która znajdzie siê pod rêk¹
wœród rodzinnych bibelotów) i sfotografaæ j¹ na tle zwiedzanych przez sie-
bie atrakcji.
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Kwisia w podró¿y

Zdjêcia wysy³amy mejlem na adres it@swieradowzdroj.pl - z dopiskiem
¯ABKA KWISIA W PODRÓ¯Y. Najciekawsze uhonorowane zostan¹ upo-
minkami i prezentacj¹ na ³amach „Notatnika”.

¯abka widoczna na zdjêciu (ponownie autorstwa Teresy Fierkowicz)
postanowi³a zrobiæ sobie przerwê w marszu Szlakiem Orlich Gniazd w Jurze
Krakowsko-Czêstochowskiej i siad³a na wonnej ³¹ce maj¹c w tle odbudo-
wany w 2011 roku zamek w Bobolicach.

Rodzinny Weekend z Adamem -
to wiele dzia³añ wielu WSPANIA-
£YCH LUDZI na rzecz WIELKIEGO
WOJOWNIKA, jakim jest Adam
Palbow - mieszkaniec Œwieradowa,
który wielokrotnie anga¿owa³ siê
w dzia³ania na rzecz drugiego cz³o-
wieka, a dzisiaj sam potrzebuje na-
szego wsparcia w drodze do odzy-
skania sprawnoœci ruchowej.

Kompozycje i wypieki

KOMPOZYCJA KWIATOWA
W konkursie kwiatowym swe kompozycje zaprezentowa³o szeœcioro

uczestników, którzy byli oceniani przez zgromadzon¹ publicznoœæ. Naj-
wiêcej g³osów otrzyma³ i tym samym laureatem pierwszego miejsca zo-
sta³ Piotr Bigus. Zwyciêzcy zosta³a przyznana nagroda g³ówna - talon
do zrealizowania w Centrum Ogrodniczym „Krzewy z Krzewia”.

Fundatorem nagrody by³o Miejskie Centrum Kultury, Aktywnoœci
i Promocji Gminy „Stacja Kultury”.

BABY, BABKI, BABECZKI
23 czerwca odby³ siê konkurs „Baby, Babki, Babeczki”, zorganizowa-

ny pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Œwieradowa-Zdroju.
W konkursie udzia³ wziê³o 10 uczestników, którzy przygotowali ³¹cznie

17 ró¿nych babeczek, a komisja konkursowa wy³oni³a nastêpuj¹cych lau-
reatów: I - Gabriela Kaczyñska za „Czerniawskie przysmaki”; II - Agniesz-
ka Sobierañska za „Cytrynow¹”; III - Katarzyna Matuszak za „Owoco-
we babeczki”. El¿bietê Palbow wyró¿niono za „Zielone trawniki”.   BR

Szefowa „Stacji Kultury” - Dorota Marek - og³asza werdykt w konkursie na
kompozycjê kwiatow¹. Poni¿ej zwyciêzca - Piotr Bigus.

Trzygodzinny rodzinny festyn
odby³ siê 23 czerwca na deptaku
przy „Kawiarni Zdrojowej”, a na
uczestników czeka³y konkursy
(„Baby, babki, babeczki”, „Kwietne
kompozycje”) i wiele innych atrak-
cji przygotowanych przez Stacjê
Kultury.  By³a to te¿ okazja do wrê-
czenia dyplomów i voucherów za
konkurs „Iluminacji”, których fun-
datorem tak¿e by³a Stacja.

Muzycznie imprezê okrasi³ wy-
stêp zespo³u folklorystycznego
„Smolniczanie”, Miejski Zespó³
Szkó³ ufundowa³ dmuchañca, z któ-
rego cieszyli siê najm³odsi uczestni-
cy, „Stacja Radocha” (Kasia i Ania)
i Beata Kremer zadbali o animacje
i malowanie buziek, Irena Marciniak
prowadzi³a zajêcia grawerowania na
szkle i wypalania wzorów na drew-
nie, Wojciech i Izabela Królowie za-
chwalali pyszne kie³baski z grilla,

Tom-Sport Tomasza Mitkiewicza,
Dawid Jurczak i Wojciech Pó³torak
zachêcali do testowania e-bików,
Ewa Kobusiñska i Stanis³aw £ojko
zorganizowali pokaz du¿ych baniek
mydlanych, Honorata Król zaprasza-
³a do konkursu plastycznego pt.
„Zaczarowany ogród”, uczniowie
klasy IIa pod opiek¹ Moniki Ró¿al-
skiej i Izabeli Salawy przygotowali

w jêzyku angielskim wystêp teatral-
ny pt. „Czerwony Kapturek” oraz
pokaz i naukê tañca kowbojskiego,
£ukasz Paczyñski przyprowadzi³
owieczki izerskie, a Martyna Paczyñ-
ska zaprezentowa³a pokaz tresury
psa.

Uczestnicy doskonale siê bawili
konsumuj¹c ciasta konkursowe, g³o-

sowali na najpiêkniejsz¹ kompozy-
cjê ogrodow¹ i mogli zakupiæ miody
izerskie oraz przetwory z ogrodów
pani Ireny i pana Piotra.

Dziêki zaanga¿owaniu ludzi o
wielkich sercach uda³o siê zebraæ

Park Zdrojowy w Izerach to jeszcze nie Hala G¹sienicowa, ale sroce te¿ spod
ogona nie wypadliœmy. Poni¿ej graj¹ i œpiewaj¹ „Smolniczanie”; ich œwiera-
dowskich wystêpów zliczyæ ju¿ nie sposób.

5.080 z³, które zosta³y wp³acone na
rehabilitacje naszego Przyjaciela,
któremu ¿yczymy szybkiego powro-
tu do formy.

Organizatorzy serdecznie dziê-
kuj¹: Nikoletcie Dzier¿êdze, Piotro-
wi Salawie, El¿biecie Mitkiewicz,
Krystynie Liber, Agnieszce Koludo-
Sobierañskiej, Bo¿enie Miko³ajczak,
Agnieszce Szwarc, Katarzynie Ma-
tuszak, Paw³owi Gettnerowi, Jakubo-
wi Ganuszewiczowi, Bart³omiejowi
Komnackiemu, Stanis³awowi Fierko-
wiczowi, Elen Studio - Alina Fierko-
wicz, Irenie Tasiulis, Aleksandrze
¯uk, Agacie Wickel, paniom, które
upiek³y ciasta i wielu, wielu innym
anio³om, które nie opuszcz¹ nawet
w przeciwnoœciach losu.

Tekst i zdjêcia Teresa Fierkowicz

Na sam widok wypieków œlinka cie-
k³a do ust. Obok Gabi Kuczyñska,
najm³odsza uczestniczka wypieków.



Zorientowani

Przypominamy, ¿e mieszkañcy
Œwieradowa mog¹ w Miejskim Cen-
trum Kultury, Aktywnoœci i Promocji
Gminy „Stacja Kultury” przy ul. Dwor-
cowej 1 bezp³atnie wypo¿yczaæ elek-

Wszyscy chêt-
ni,  nie tylko mie-
szkañcy, mog¹ na-
tomiast skorzy-
staæ ze œwiera-
dowskiego pola do
gry w minigolfa.

Sprzêt do gry
wypo¿yczyæ mo¿-

trobajki - codziennie od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach pracy
Centrum. Maj¹ te¿ mo¿liwoœæ wypo¿yczenia elektroroweru na ca³y
weekend, z terminem zwrotu do godz. 1600 w poniedzia³ek. Ale i ten
termin mo¿na przed³u¿yæ, wystarczy tylko poinformowaæ telefonicz-
nie wypo¿yczaj¹cego. Ze wzglêdu jednak na du¿e zainteresowanie
prosimy o wczeœniejsz¹ rezerwacjê terminu, tel. 75 71 36 483.

na w Miejskim Centrum Kultury, Aktywnoœci i Promocji Gminy „Sta-
cja Kultury” przy ul. Dworcowej 1, od poniedzia³ku do pi¹tku w godzi-
nach od 1000 do 1700.

Dla chêtnych do gry w weekendy istnieje mo¿liwoœæ wypo¿ycze-
nia kija i pi³eczki w „Piwniczce u Wioli” przy ul. Krótkiej 1A albo w DW
„Józefina” przy ul. Nad Basenem 3.

Jak marsze rodzinne, to i rodzina
w komplecie: Micha³ (w czapeczce),
Anna i Marek Ró¿yccy.

Dziêki finansowemu wsparciu
Miejskiej Komisji Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych w Œwie-
radowie-Zdroju, po rocznej prze-
rwie odby³y siê XI Rodzinne Mar-
sze na Orientacjê Œwieradów-Zdrój
2019. Miejscem startu i mety by³
Miejski Zespó³ Szkó³.

Budowniczym tras i sêdzi¹ g³ów-
nym by³ Przodownik Imprez na
Orientacje Pawe³ Idzik, któremu po-
maga³ Organizator InO Stanis³aw
£ojko.

Dwa etapy dzienne przesz³y sie-
demdziesi¹t dwie osoby (w tym ho-
norowy uczestnik Adam Palbow –
wieloletni organizator Rodzinnych
i Miko³ajkowych Marszów na Orien-
tacjê) ze Œwieradowa, Lwówka, Gie-
bu³tówka, Przecznicy, Ml¹dza, Lubo-
mierza (a tak¿e z daleka st¹d), które
wêdrowa³y po parkach zdrojowych
szukaj¹c ukrytych punktów kontro-
lnych.

Wszyscy uczestnicy otrzymali

NOTNOTNOTNOTNOTAAAAATNIK nr TNIK nr TNIK nr TNIK nr TNIK nr 88888 (24 (24 (24 (24 (2499999) zostanie dostarczony do punktów kolporta¿u do ) zostanie dostarczony do punktów kolporta¿u do ) zostanie dostarczony do punktów kolporta¿u do ) zostanie dostarczony do punktów kolporta¿u do ) zostanie dostarczony do punktów kolporta¿u do 23 sierpnia23 sierpnia23 sierpnia23 sierpnia23 sierpnia

Sokolak, Gabriela Drob-
na i Amelia Idzik.

Organizatorzy ser-
decznie dziêkuj¹ ucze-
stnikom za dobr¹ zaba-
wê, szukanie i pozna-
wanie, panu Paw³owi -
za przygotowanie mate-
ria³ów startowych oraz
rozwieszenie i zebranie
z panem Stasiem punk-
tów kontrolnych, pani
dyrektor Renacie Simiñ-
skiej - za udostêpnienie
szko³y na organizacjê
imprezy.

(TF)

Na zdjêciu: Natalia £ój
z Ml¹dza (z trzema ju¿

nagrody, a triumfowali:
Kategoria familijna: I - Piotr, Ka-

tarzyna i Zofia Salawy, II - Agniesz-
ka, Magda, Tymon, Szymon, Jan
i Bartek ̄ y³kiewiczowie, III - Jakub i
Tomasz Przyby³y.

Kategoria otwarta: I - Sebastian

Adam Palbow (na wózku) w otoczeniu uczestników marszu.

synami) bierze udzia³ w marszach od dawna. Gdy startowa³a po raz pierwszy
4 lata temu, jej œredni obecnie synek mia³ trzy tygodnie.

Œwieradów rowerami
stoi. Singletracki, trasy
rowerowo-turystyczne,
kultowe ju¿ œcie¿ki Endu-
ro (niekoniecznie widocz-
ne na mapach, ale znane
mi³oœnikom tematu i eks-
tremalnych zjazdów), co-
raz wiêcej i czêœciej widzi-
my równie¿ zwolenników
kolarstwa szosowego (to
wynik poprawiaj¹cej siê
jakoœci naszych dróg oraz
- mam nadziejê - wiêkszej
kultury kierowców którzy
swoim tr¹bieniem i agre-
sywn¹ jazd¹ nie zniechê-
caj¹ ju¿ kolarzy do zapuszczania siê
w Góry Izerskie.

Myœlê ¿e warto napisaæ o osi¹-
gniêciach naszych mieszkañców
w najpopularniejszych zawodach
kolarstwa górskiego w Polsce i Œwie-
radowie, czyli Bike Maraton. Ka¿da
edycja to 1.200-1.600 uczestników
nie tylko z Polski, ale równie¿ z kra-
jów s¹siedzkich.

Do podium przyzwyczili nas ju¿:
wujek Wiesiek (wujek moich przyja-
ció³ jest moim wujkiem), czyli Wie-
s³aw Kania, startuj¹cy w M6 i nie-
mal ka¿dy start koñcz¹cy na pudle
(na zdjêciu - po wygranej w Zdzie-
szowicach). Wspiera go Rafa³ Ma-
telski (prywatnie ziêæ), który ci¹gle
trenuje i poprawia swoje wyniki.
Obaj startuj¹ na dystansach mega,
a to œrednio 50-60 km.

Wspierany przez brata Mate-
usza, Eneasz Popió³, zaj¹³ ostatnio
3. miejce w kategorii M3 (dystans
classic). Bartosz B³aszczyk, te¿ w ka-
tegorii M3 i na dystansie mega, ci¹-
gle jest w dziesi¹tce, w poprzednim
sezonie sta³ równie¿ na podium.

Chcia³bym jeszcze wspomnieæ
o naszej zdolnej m³odzie¿y, czyli

Wojtku Pó³toraku i Dawidzie Jurcza-
ku, którzy s¹ najczêœciej w pierwszej
dziesi¹tce w swojej kategorii. Star-
tujemy razem w dru¿ynie Tom-Sport
Team Œwieradów-Zdrój, ale jednak
praca mocno ogranicza nasze mo¿li-
woœci treningowe. Mimo wszystko
zajmujemy co najmniej zadowalaj¹-
ce miejsca, a startujemy tylko w edy-
cjach bardzo ekstremalnych ze
wzglêdu na upodobania i umiejêt-
noœci.

Obecnie trenujemy równie¿ ze
zdoln¹ m³odzie¿¹, mam nadziejê ¿e
ju¿ nied³ugo Hania Pó³torak, Micha³
Milewski, Szymon Pó³torak, Tymon
¯y³kiewicz i Marysia Mitkiewicz
poka¿¹, na co ich staæ.

No i jeszcze klan Rutkowskich;
dzieci trenuj¹ przede wszystkim
z tat¹ Micha³em i startuj¹ w Szklar-
skiej Porêbie w cyklu Sudecka Liga
Rowerowa. Ostatnie ich wyniki: Ha-
nia – druga w swojej kategorii, Mar-
tynka – pierwsza, Natalia – trzecia, i
Kajetan - pierwszy.

Wiadomoœæ z ostatniej chwili:
Wies³aw Kania przejecha³ ju¿ w tym
roku na rowerze 2.934 km!

Tomasz Mitkiewicz

Mistrz przejecha³ ju¿ 2.934 km!


