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Orkiestra zagra³a na ca³ego!Orkiestra zagra³a na ca³ego!Orkiestra zagra³a na ca³ego!Orkiestra zagra³a na ca³ego!Orkiestra zagra³a na ca³ego!

Œwieradowskie Morsy w mroŸn¹ niedzielê 13 stycznia zamiast pogoniæ na drugi wodospad, by
za¿yæ lodowatej k¹pieli, wspar³y Wielk¹ Orkiestrê zanurzaj¹c siê w wannie pe³nej lodu, ustawio-
nej przy fontannie. Wiêcej o tym, jak gra³a WOŒP, piszemy (i pokazujemy) na str. 4.

Byle do wiosny!
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Z okazji Dnia Kobiet wszystkim Paniom,Z okazji Dnia Kobiet wszystkim Paniom,Z okazji Dnia Kobiet wszystkim Paniom,Z okazji Dnia Kobiet wszystkim Paniom,Z okazji Dnia Kobiet wszystkim Paniom,
zarówno œwieradowiankom, jak i tym, które tego dniazarówno œwieradowiankom, jak i tym, które tego dniazarówno œwieradowiankom, jak i tym, które tego dniazarówno œwieradowiankom, jak i tym, które tego dniazarówno œwieradowiankom, jak i tym, które tego dnia
zawitaj¹ do Œwieradowa, Burzawitaj¹ do Œwieradowa, Burzawitaj¹ do Œwieradowa, Burzawitaj¹ do Œwieradowa, Burzawitaj¹ do Œwieradowa, Bur mismismismismistrz Miastrz Miastrz Miastrz Miastrz Miasta,ta,ta,ta,ta,
Redaktor Naczelny „Notatnika” oraz pozostaliRedaktor Naczelny „Notatnika” oraz pozostaliRedaktor Naczelny „Notatnika” oraz pozostaliRedaktor Naczelny „Notatnika” oraz pozostaliRedaktor Naczelny „Notatnika” oraz pozostali
panowie, miejscowi i przyjezdni, ¿ycz¹ zdrowia,panowie, miejscowi i przyjezdni, ¿ycz¹ zdrowia,panowie, miejscowi i przyjezdni, ¿ycz¹ zdrowia,panowie, miejscowi i przyjezdni, ¿ycz¹ zdrowia,panowie, miejscowi i przyjezdni, ¿ycz¹ zdrowia,
szczêœcia, radoœci i uœmiechów, spe³nienia wszystkichszczêœcia, radoœci i uœmiechów, spe³nienia wszystkichszczêœcia, radoœci i uœmiechów, spe³nienia wszystkichszczêœcia, radoœci i uœmiechów, spe³nienia wszystkichszczêœcia, radoœci i uœmiechów, spe³nienia wszystkich
marzeñ i ¿eby dzieñ ten trwa³ ca³y rok!marzeñ i ¿eby dzieñ ten trwa³ ca³y rok!marzeñ i ¿eby dzieñ ten trwa³ ca³y rok!marzeñ i ¿eby dzieñ ten trwa³ ca³y rok!marzeñ i ¿eby dzieñ ten trwa³ ca³y rok!

Fot. www.rosebelle.eu

8 marca zapraszamy wszystkich do hali spacerowej Domu8 marca zapraszamy wszystkich do hali spacerowej Domu8 marca zapraszamy wszystkich do hali spacerowej Domu8 marca zapraszamy wszystkich do hali spacerowej Domu8 marca zapraszamy wszystkich do hali spacerowej Domu
Zdrojowego na okolicznoœciowy koncert zespo³u SYNTONIA,Zdrojowego na okolicznoœciowy koncert zespo³u SYNTONIA,Zdrojowego na okolicznoœciowy koncert zespo³u SYNTONIA,Zdrojowego na okolicznoœciowy koncert zespo³u SYNTONIA,Zdrojowego na okolicznoœciowy koncert zespo³u SYNTONIA,
który rozpocznie siê o godz. 15który rozpocznie siê o godz. 15który rozpocznie siê o godz. 15który rozpocznie siê o godz. 15który rozpocznie siê o godz. 153030303030.....



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

izerskalaka@
swieradowzdroj.pl
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CZARCI M£YN
Kinga Miakienko

tel. 75 78 45 325
czarcimlyn@

swieradowzdroj.pl

URZ¥D MIASTA

II PIÊTRO
Referat Ochrony Œrodowiska, Gospodarki Od-
padami - kierownik – Izabela Jurczak, ochrona
œrodowiska - Kamila Jednorowska-Mêcina,
Paulina W³odarczyk, odpady komunalne - Mar-
cin Roso³ek: 75 78-16-343 - pok. 21a, gospo-
darka mieszkaniowa - W³adys³aw RzeŸnik: 75
78-16-324 - pok. 21b, inwestycje - Anna Ma-
zurek, zamówienia publiczne – Monika Sau-
tycz: 75 78-16-471 - pok. 21c, drogownictwo -
Wojciech Cielecki, inwestycje i komunikacja
miejska - Mariusz Pysz, inwestycje - Monika
Hajny-Daszko: 75 78-16-970 - pok. 21d. Refe-
rat Organizacyjny, Gospodarki Miejskiej i Inwe-
stycji - kierownik, sekretarz – Eugeniusz Gra-
bas: 75 78-17-071 - pok. 22; Referat Promocji
Gminy, Turystyki, Kultury i Sportu - kierownik  –
Dorota Marek:  75 71-36-482 - pok. 23; infor-
matyk - Tomasz Chmielowiec: 75 71-36-483,
fax 75 78-16-221, promocja gminy, kreowanie
wydarzeñ kulturalnych - Diana S³upska: 75 71-
36-482 - pok. 24b. Oœwiata – Jolanta Bobak:
75 78-17-668. Zagospodarowanie przestrzen-
ne – 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.

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 Aadministracyjny -
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 Ki-
siel: 75 78-16-489, fax 75 78-16-585 - pok.
1d. Skarbnik – Iwona Kosmala: 75 78-16-234
- pok. 1a; op³aty za u¿ytkowanie wieczyste, op³a-
ta uzdrowiskowa - Katarzyna Barczyszyn, op³a-
ty za œmieci, windykacja nale¿noœci – Katarzy-
na Jachimowska, czynsze, op³ata za wodê i œcie-
ki – Katarzyna Kulik-£uczak: 75 78-16-659 -
pok. 1b; podatki i op³aty lokalne - Anna Le-
œniak,wymiar podatku od nieruchomoœci - Ka-
tarzyna Matelska, Beata Korowaj - 75 78-16-
452 - pok. 1c; ksiêgowoœæ bud¿etowa - Kata-
rzyna Duda, Ewelina Ostrowska-May, ksiêgo-
woœæ oœwiaty –  Jowita Worotnicka, Marta Rej-
man-Sergiejczuk: 75 78-16-896 - pok. 2. Urz¹d
Stanu Cywilnego, dzia³alnoœæ gospodarcza -
zastêpca kierownika - Joanna Szczekulska: 75
78-16-344; meldunki i dowody osobiste, ze-
zwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych –
Halina Stettner: 75 78-16-929 - pok. 1f (obok
sekretariatu).  Kadry - Ma³gorzata Milichie-
wicz - 75 78-17-092 - pok. 3.

OŒWIATA I KULTURA

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¿o-

wy A&J (róg ul. Zdrojowej i Piastowskiej), sklep AGD (ul. Piastow-
ska), hurtownia papierosów (ul. Piastowska), sklep spo¿ywczy (róg.
ul. Zdrojowej i Sienkiewicza), Biura Turystyczne: LEOPOLD oraz J&G ¯Y£-
KIEWICZ (oba na ul. Zdrojowej), kiosk gazetowy (ul. Zdrojowa), pijalnia
wody mineralnej (Dom Zdrojowy), sklep LEWIATAN (ul. Górska), stacja
paliw ORLEN (ul. 11 Listopada), sklep papierniczy KLEKS (ul. Zdrojowa),
sklep przy ul. Chopina, Sklep „Cuda Wianki” w budynku „BIEDRONKI”
(ul. 11 Listopada), Miejska Biblioteka Publiczna IZERKA (ul. M. Sk³o-
dowskiej-Curie), autobus komunikacji miejskiej.
OR£OWICE -  -  -  -  - sklep motoryzacyjny Wac³awa Chwaszcza.
CZERNIAWA     - ul. Sanatoryjna: sklep Ireny Korty i biblioteka szkolna

w SP nr 2; ul. Rolnicza: Czarci M³yn i Izerska £¹ka.

Od 11 czerwca 2018 r. do 10 czerwca 2019 r. na mocy decyzji dyrektora Regionalnego Zarz¹du
Gospodarki Wodnej we Wroc³awiu z 8 maja br. ceny wody i œcieków oraz wysokoœæ op³aty
abonamentowej pozostan¹ bez zmian i wynosz¹: woda 4,37 z³/m3, œcieki - 4,92 z³/m3, sta³a op³ata
abonamentowa - 4,94 z³ za miesi¹c.

Jednoczeœnie informujemy, ¿e od 11 czerwca br. nie ma op³aty zrycza³towanej za dokonanie przy³¹czy
do urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych.

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

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 spotkanie odbêdzie siê 21Najbli¿sze spotkanie odbêdzie siê 21Najbli¿sze spotkanie odbêdzie siê 21Najbli¿sze spotkanie odbêdzie siê 21Najbli¿sze spotkanie odbêdzie siê 21
lutego, a kolejne 7 i 21 marca brlutego, a kolejne 7 i 21 marca brlutego, a kolejne 7 i 21 marca brlutego, a kolejne 7 i 21 marca brlutego, a kolejne 7 i 21 marca br.....

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.....

Najbli¿sze spotkanie odbêdzie siê 21Najbli¿sze spotkanie odbêdzie siê 21Najbli¿sze spotkanie odbêdzie siê 21Najbli¿sze spotkanie odbêdzie siê 21Najbli¿sze spotkanie odbêdzie siê 21
lutego, a kolejne 7 i 21 marca brlutego, a kolejne 7 i 21 marca brlutego, a kolejne 7 i 21 marca brlutego, a kolejne 7 i 21 marca brlutego, a kolejne 7 i 21 marca br.....

Stop uzale¿nieniomStop uzale¿nieniomStop uzale¿nieniomStop uzale¿nieniomStop uzale¿nieniom

W Gabinecie Pedagogiczno-Psychologicznym
z siedzib¹ w Œwieradowie-Zdroju (Przychodnia
NZOZ JO-MED, ul. Korczaka 7D) do grudnia 2018
roku specjaliœci realizuj¹ zadania zwi¹zane z udzie-
laniem pomocy terapeutycznej i wsparcia rodzi-
nom dotkniêtym problemem uzale¿nienia od al-
koholu i innych substancji psychoaktywnych pro-
wadzeniem dzia³añ profilaktycznych oraz interwen-
cji kryzysowej. Ca³oœciowa pomoc jest bezp³atna,
refundowana przez Burmistrza Miasta Œwieradów-
Zdrój.  Szczegó³y dotycz¹ce korzystania z pomocy
terapeutycznej i profilaktycznej mo¿na uzyskaæ pod
nr telefonów:

75 78 17 668 - JOLANT75 78 17 668 - JOLANT75 78 17 668 - JOLANT75 78 17 668 - JOLANT75 78 17 668 - JOLANTA BOBAK,A BOBAK,A BOBAK,A BOBAK,A BOBAK,
koordynator Urzêdu Miastakoordynator Urzêdu Miastakoordynator Urzêdu Miastakoordynator Urzêdu Miastakoordynator Urzêdu Miasta
538 480 341- MACIEJ ZIA£A,538 480 341- MACIEJ ZIA£A,538 480 341- MACIEJ ZIA£A,538 480 341- MACIEJ ZIA£A,538 480 341- MACIEJ ZIA£A,
gabinet pedagogiczno-psychologicznygabinet pedagogiczno-psychologicznygabinet pedagogiczno-psychologicznygabinet pedagogiczno-psychologicznygabinet 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.
  Dokarmianie kotów w okresie zi-
mowym -

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:


Masz sprawê do radnego?
Zadzwoñ, napisz!

Miros³aw Bock,
tel. 603 857 236
mbock@swieradowzdroj.pl
Micha³ Brutkowski,
tel. 604 976 297
mbrutkowski@swieradowzdroj.pl
Janina Czapliñska,
tel. 668 212 350,
jczaplinska@swieradowzdroj.pl
Aleksandra Kasprzak,
tel. 602 276 154
akasprzak@swieradowzdroj.pl
Pawe³ Lech,
tel. 693 239 263
plech@swieradowzdroj.pl
Pawe³ Miko³ajczak,
tel. 695 029 761
pmikolajczak@swieradowzdroj.pl
Micha³ Podhorodecki,
tel. 601 467 669
mpodhorodecki@swieradowzdroj.pl
Kamila Pytlakowska
kpytlakowska@swieradowzdroj.pl

Urszula Romanowicz,
tel. 663 361 388
uromanowicz@swieradowzdroj.pl
Mateusz Szumlas,
tel. 881 346 733
mszumlas@swieradowzdroj.pl
Ewa Œliwiñska,
tel. 667 431 190
esliwinska@swieradowzdroj.pl
Anna Tkaczyk,
tel. 783 954 936
atkaczyk@swieradowzdroj.pl
Szczepan Wojsa,
tel. 605 334 260
swojsa@swieradowzdroj.pl
Marta Wróbel,
tel. 512 798 509
mwrobel@swieradowzdroj.pl
Urszula Wyszomirska,
tel. 517 673 020
uwyszomirska@swieradowzdroj.pl

RADNI RADY MIASTA ŒWIERADÓW-ZDRÓJ

   RADNI RADY POWIATU LUBAÑSKIEGO
Iwona Korzeniowska-Wojsa
tel. 605 223 540, florizet@wp.pl

Zbigniew Maroñ,
tel. 603 080 913, z.maron@onet.pl
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Do Rady Miasta kandydowa³yœmy z ró¿nych ugrupowañ, ale teraz
³¹czy nas Czerniawa, jej problemy, bol¹czki i... przysz³oœæ. Chcia³y-
byœmy w³aœnie porozmawiaæ o tych bol¹czkach z mieszkañcami
i wys³uchaæ, jak widz¹ przysz³oœæ Czerniawy, dlatego zapraszamy
wszystkich na spotkanie, które odbêdzie siê 1 marca o godz. 1700

w Szkole Podstawowej nr 2.
Ewa Œliwiñska, Marta Wróbel i Urszula Wyszomirska

Z przyjemnoœci¹ informujemy, ¿e
swoje dzia³anie rozpocz¹³ Klub In-
tegracji Spo³ecznej, którego g³ówny-
mi zadaniami s¹:

 pomoc w znalezieniu pracy
oraz przygotowanie do podjêcia za-
trudnienia,

 organizacja prac spo³ecznie
u¿ytecznych i robót publicznych,

poradnictwo prawne (p. 16B),
 dzia³alnoœæ samopomocowa

w zakresie zatrudnienia,
 pomoc dotycz¹ca spraw

mieszkaniowych i socjalnych.
Obok aktywizacji zawodowej,

Spotkajmy siê i pogadajmy!Spotkajmy siê i pogadajmy!Spotkajmy siê i pogadajmy!Spotkajmy siê i pogadajmy!Spotkajmy siê i pogadajmy!

Adaptacja obiektu po Bibliotece Miejskiej w Œwieradowie-Zdroju naAdaptacja obiektu po Bibliotece Miejskiej w Œwieradowie-Zdroju naAdaptacja obiektu po Bibliotece Miejskiej w Œwieradowie-Zdroju naAdaptacja obiektu po Bibliotece Miejskiej w Œwieradowie-Zdroju naAdaptacja obiektu po Bibliotece Miejskiej w Œwieradowie-Zdroju na
cele spo³eczne cele spo³eczne cele spo³eczne cele spo³eczne cele spo³eczne – to projekt wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej,
w ramach Osi priorytetowej nr 6 - „Infrastruktura spójnoœci spo³ecznej”, Dzia³anie 6.1
- „Inwestycje w infrastrukturê spo³eczn¹”, Poddzia³anie 6.1.1 - „Inwestycje w infrastruk-
turê spo³eczn¹ – konkursy horyzontalne” Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Dolnoœl¹skiego 2014-2020. £¹czna wartoœæ projektu to 595.411,51£¹czna wartoœæ projektu to 595.411,51£¹czna wartoœæ projektu to 595.411,51£¹czna wartoœæ projektu to 595.411,51£¹czna wartoœæ projektu to 595.411,51
z³, natomiast kwota dofinansowania wynosi 484.321,21 z³z³, natomiast kwota dofinansowania wynosi 484.321,21 z³z³, natomiast kwota dofinansowania wynosi 484.321,21 z³z³, natomiast kwota dofinansowania wynosi 484.321,21 z³z³, natomiast kwota dofinansowania wynosi 484.321,21 z³

Celem projektu jest zwiêkszony dostêp do us³ug spo³ecznych, zwi¹zanych z proce-
sem aktywizacji spo³eczno-zawodowej na terenie Gminy Miejskiej Œwieradów-Zdrój.

osoby korzystaj¹ce z Klubu bêd¹
mog³y równie¿ uczestniczyæ w spo-
tkaniach i szkoleniach, celem któ-
rych bêdzie wyzwolenie pozytyw-
nych zmian, dotycz¹cych w szcze-
gólnoœci:
 kszta³towania zaradnoœci ¿ycio-

wej,
 nabywania kompetencji spo-

³ecznych, w tym komunikacyjnych,
 kszta³towania kompetencji za-

wodowych,
 wzmacniania wiary we w³asne

mo¿liwoœci.
Wszystkie pomieszczenia maj¹

dostêp do internetu. Ponadto na te-
renie Klubu Integracji Spo³ecznej
swoje siedziby maj¹ dwie organiza-
cje pozarz¹dowe:

- Polski Zwi¹zek Emerytów,

Rencistów i Inwalidów - dy¿ury:
czwartek w godz. 1000-1200, pokój
nr 16F;

- Zwi¹zek Sybiraków i By³ych
WiêŸniów Politycznych - dy¿ury:
œroda godz. 1000-1200, pokój nr 16G.

Zapraszamy Pañstwa do wspó³-
pracy i do korzystania z Klubu, któ-
ry dzia³a pod skrzyd³ami Miejskiego
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Œwie-
radowie-Zdroju, a swoj¹ siedzibê ma
w budynku Urzêdu Miasta przy ul.
11 Listopada 35, I piêtro, pokój nr
16.           Dorota Marek

Koordynator Projektu

U góry na wprost - biuro poradnictwa prawno-administracyjnego, obok -
strefa terapeutyczna dla osób przygotowuj¹cych siê do podjêcia zatrudnie-
nia, z prawej - pomieszczenie trenera aktywnoœci zawodowej.
Poni¿ej - sala konferencyjna wyposa¿ona w opuszczany ekran i projektor
multimedialny.

Choæ do stowarzyszenia mo¿e
przyst¹piæ ka¿dy doros³y mieszka-
niec miasta i okolic, to jednak wiêk-
szoœæ naszych cz³onków to osoby
w wieku póŸno doros³ym. Kiedy
dzieci ju¿ odchowane i wolnego cza-
su przyby³o, zaczynamy myœleæ
o tym, jak ten wolny czas wype³niæ.
Przypominamy sobie, ¿e w m³odo-
œci lubiliœmy œpiewaæ, malowaæ, pi-
saliœmy wiersze, marzyliœmy o wê-
drówkach, zwiedzaniu œwiata. Te-
raz mamy znacznie wiêcej mo¿li-
woœci, wiêcej doœwiadczeñ, które
mog¹ zaprocentowaæ.  Mo¿emy
wreszcie zaj¹æ siê tym, co lubimy
i co nas cieszy.

Dla wielu z nas przyjemniej jest
realizowaæ swoje hobby w grupie,
uczyæ siê czegoœ, podzieliæ siê swy-
mi zdolnoœciami. Stowarzyszenie
mo¿e daæ szansê tym, którzy chc¹
siê w³¹czyæ do wspólnych dzia³añ.
Podczas zajêæ warsztatowych mo¿-
na bêdzie wykazaæ siê kreatywno-
œci¹ i podnosiæ swoje umiejêtnoœci
w ró¿nych dziedzinach. A potem jak-
¿e mi³o bêdzie pokazaæ swoje prace
na wystawie plastycznej lub foto-
graficznej, wyst¹piæ w teatrze ama-
torskim, zespole wokalnym, zatañ-

czyæ z kole¿ankami na miejskim pla-
cu, zobaczyæ swoje nazwisko pod-
pisane pod wierszem lub opowiada-
niem.

Na pewno radoœniej bêdzie po-
znawaæ swoje miasto i okolice pod-
czas wspólnej wêdrówki czy zwie-
dzaæ kraj i dalsze miejsca w gronie
znajomych kole¿anek i kolegów. Cie-
kawie bêdzie mo¿na spêdziæ czas
podczas wspólnych pikników, festy-
nów czy biesiad. S¹ wœród nas oso-
by, które chêtnie odnajd¹ siê w po-
maganiu innym. Wiêkszoœæ naszych
przedsiêwziêæ bêdzie opieraæ siê na
pracy poszczególnych sekcji i ich
programach, które bêd¹ przedsta-
wiane zarz¹dowi do uwzglêdnienia
w planach dzia³alnoœci stowarzysze-
nia.

To, jakie sekcje powstan¹, bê-
dzie zale¿eæ od tego, czy znajd¹ siê
zapaleñcy, którzy sami „p³on¹c” za-
chêc¹ i przyci¹gn¹ do siebie innych
(s¹ wœród nas takie osoby).
Uwzglêdniaj¹c nasze cele statutowe
chcemy zaproponowaæ uczestnic-
two w sekcjach: turystycznej, profi-
laktyki zdrowotnej i sportu, arty-
stycznej (literacka, plastyczna, ta-
neczna, rêkodzie³a, fotograficzna,

Chcesz mile spêdziæ czas,
nauczyæ siê czegoœ no-
wego lub podzieliæ siê
swymi umiejêtnoœciami –
do³¹cz do nas!

teatr amatorski), historyczno-oby-
watelskiej, kulinarnej i przyrodniczo-
ogrodowej, wsparcia rodziny i osób
niepe³nosprawnych, wolontariat.
Do kilku akces zg³osili ju¿ niektórzy
cz³onkowie stowarzyszenia. Jeœli je-
steœ zainteresowany, zapisz siê i TY!
Zapraszamy i czekamy na zg³osze-
nia.

Nazwy i programy dzia³alnoœci
nie s¹ sztywne i mo¿na je bêdzie
zmieniaæ i dostosowywaæ do zain-
teresowañ uczestników. Zarz¹d sto-
warzyszenia bêdzie koordynowa³
dzia³ania sekcji, g³ównie w zakresie
organizowania wycieczek, spotkañ
integracyjnych, festynów, pikników,
warsztatów, przedstawieñ, wystê-
pów, wystaw, spotkañ i inne.

Temat sekcji obszerniej rozwinie-
my w kolejnym numerze „Notatni-
ka…”

INFORMACJE
* Ju¿ wkrótce zarz¹d stowarzy-

szenia bêdzie dostêpny w swoim biu-
rze przy ulicy Kolejowej 1 (Cen-
trum Kultury).

* Bie¿¹ce informacje o naszej
dzia³alnoœci zamieszczamy na na-
szej stronie facebookowej: Izerskie
Stowarzyszenie „Aktywni Razem”.

* Sk³adki cz³onkowskie i inne
p³atnoœci mo¿na dokonywaæ na na-
sze konto bankowe: Izerskie Sto-
warzyszenie „Aktywni Razem”
Santander Bank Polska SA Oddzia³
w Œwieradowie- Zdroju, Nr 03 1090
1997 0000 0001 4136 0568

9 stycznia w OW „Basieñka”
odby³ siê II Maskowy Abstynencki
Bal Karnawa³owy, w którym uczest-
niczy³o 100 osób, a którego orga-
nizatorami byli: Miejska Komisja
Rozwi¹zywania Problemów Alkoho-
lowych, Referat Promocji Gminy,
Turystyki, Kultury i Sportu UM
oraz Grupa Wsparcia „Œwieradów”.
Honorowym patronem Balu by³
Burmistrz Miasta Roland Marci-
niak.

Bal by³ organizowany w ramach
Ogólnopolskiej Kampanii „Postaw
na Rodzinê”, z has³em przewodnim
„Silni gdy jesteœmy razem”. By³a to
kolejna impreza profilaktyczna na
terenie miasta.

Gra³ zespó³ „Aran¿” z Wojcieszo-
wa, a w programie mieliœmy te¿ wy-
stêp tancerki  tañca orientalnego
z Jeleniej Góry.

Uczestnikami Balu byli przedsta-
wiciele œrodowisk abstynenckich
oraz osoby indywidualne nie zwi¹-

raz pierwszy goœciliœmy przedstawi-
cieli nowo powsta³ego Stowarzysze-
nia „Feniks” z Legnicy; nowego Sto-
warzyszenia „Odnowa ¯ycia” z Bo-
les³awca i grupê „Cieplicka” z Jele-
niej Góry.

Goœciliœmy te¿ osoby indywidu-
alne z Jeleniej Góry, Œwieradowa
i Legnicy. Jedyny warunek udzia³u
w naszym Balu to uczestniczenie bez
u¿ywania alkoholu.

Uczestnicy w wiêkszoœci byli
przebrani. Do konkursu na najlepiej
przebran¹ parê wytypowanych by³o
14 par. Wygrali przedstawiciele Sto-
warzyszenia „Ariadna” z Lubina
przebrani za jaskiniowców.

Niektórzy uczestnicy ju¿ rezer-
wowali pokoje na przysz³y rok.

zane z ruchem trzeŸwoœciowym: Sto-
warzyszenia Klub Abstynenta „Re-
laks” ze Z³otoryi; Stowarzyszenia
Integracji Spo³ecznej „Ariadna”
z Lubina  (pani prezes z mê¿em na
naszym Balu obchodzili 25. roczni-
cê w trzeŸwym ¿yciu); Klubu Abs-
tynenckiego „Eden” z Piechowic;

Stowarzyszenia „Azyl” z Jawora;
Lubañskiego Stowarzyszenia Abs-
tynenckiego „Odnowa” z Lubania;
grupy: ze Z³otoryi i Chojnowa, „Ra-
doœæ ¯ycia” z Legnicy; „Nadzieja”
ze ¯migrodu, „Beniaminek” z Mir-
ska; uczestnicy grupy wsparcia
„Warto” z Warty Boles³awieckiej. Po

II Abstynencki Bal Karnawa³owy

Tekst Piotr Konopnicki
Zdjêcie Tomasz S³owiñski

(jego reporta¿ z balu zostanie
wyemitowany w TV Œwieradów)
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Zebraliœmy 43.536 z³
Pomaganie jest dziecinnie proste

Tegoroczny 27. Fina³ WOŒP,
z którego dochód zostanie przezna-
czony NA ZAKUP SPRZÊTU DLA
SPECJALISTYCZNYCH SZPITA-
LI DZIECIÊCYCH, na zawsze pozo-
stanie w naszej pamiêci nie tylko
ze wzglêdu na rekordowo zebran¹
kwotê 43.536.06 z³ (bez waluty ob-
cej), ale g³ównie z powodu smutnych
wydarzeñ, które rozegra³y siê
w Gdañsku.

Tegoroczny 27. Fina³ Wielkiej
Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy,
którego celem by³ zakup nowocze-
snego sprzêtu medycznego dla spe-
cjalistycznych szpitali dzieciêcych,
w³¹czy³o siê równie¿ Przedszkole
Miejskie w Œwieradowie. Przed-
szkolaki z chêci¹ wziê³y udzia³
w akcji charytatywnej i mimo pada-
j¹cego deszczu przyby³y do Miej-
skiego Zespo³u Szkó³, gdzie przed
licznie zebran¹ publicznoœci¹ ka¿-
da grupa zaprezentowa³a swoje wo-
kalno-taneczne umiejêtnoœci.

Nie zawiedli równie¿ rodzice,
którzy obficie zaopatrzyli nasz¹ ka-
wiarenkê w ciasta, kawê, herbatê.
Natomiast kucharki z przedszkola
ugotowa³y przepyszny bigos, który
rozszed³ siê jak œwie¿e bu³eczki. Dla

z Izerskiego Klubu Miêdzypokole-
niowego oraz mo¿liwoœæ wylicyto-
wania wyj¹tkowego egzemplarza
„Przedwioœnia” Stefana ¯eromskie-
go wydanego przez Kancelariê Pre-
zydenta Rzeczypospolitej Polskiej
z podpisem Prezydenta Andrzeja
Dudy i jego ¿ony Agaty oraz uni-
kaln¹ pieczêæ, kosz obfitoœci z prze-
tworami domowej produkcji przygo-
towany przez pani¹ Irenê, anio³y
wykonane rêcznie na konkurs.

dzieci nauczyciele zorganizowali
szereg atrakcji. Jedn¹ z nich by³o
MINIZOO, w którym mog³y podzi-
wiaæ kury ozdobne z gospodarstwa
pañstwa Nehrebeckich, a tak¿e zwie-
rz¹tka domowe przyniesione przez
najm³odszych: króliki, pieski, chomiki
itp. Nie zabrak³o równie¿ malowania
twarzy i kolorowych balonów, które
przybiera³y ró¿ne kszta³ty.

Goœcie, którzy przybyli na wy-
stêpy dzieci z ochot¹ wrzucali dat-
ki do puszek. Dziêki zaanga¿owa-
niu nauczycieli, rodziców i dzieci
wsparliœmy orkiestrê kwot¹ ok.
1.380 z³otych.

Dziêkujemy z ca³ego serca za
okazane wsparcie. SIEMA!

Agnieszka Dworak

Hotel, Œwieradów-Zdrój, Buczyñski
Medical&SPA, Cottonina Hotel &
Mineral SPA Resort, „Alt Görlitz"
Willi i Moniki Wilkens, Hotel &
Medi-SPA Bia³y Kamieñ, Pensjona-
towi „Kaja”, firmom: Domowe Wy-
pieki - Marta Korzeniowska, B³ysk

To ju¿ tradycja - instrukta¿ policyjny, jak siê zachowaæ w trakcie zbiórki.

Nasze dziewi¹te œwieradowskie
granie rozpoczêliœmy 12. Biegiem
„Policz siê z Cukrzyc¹ – Stawiaj na
Sport”, a i sam fina³ mia³ wiele no-
wych dzia³añ, do których nale¿¹:
zrêcznoœciowo-muzyczne zabawy
prowadzone przez Mariusza Koza-
ka, popisy sceniczne dzieci, anima-
cje, MINIZOO, domowa kawiaren-
ka oraz bigosik uwarzony przez ku-
chareczki ze œwieradowskiego

przedszkola – to wszystko odbywa-
³o siê w MZS.

Z kolei MBP „Izerka” przygoto-
wa³a wyk³ad Gabrieli Dragun pt. „Co
lubi, czego nie lubi tarczyca w na-
szym codziennym ¿yciu” (po³¹czo-
ny z gimnastyk¹ dla tarczycy), wy-
stawê „Kochamy Anio³y”, naukê
szyde³kowania, dobr¹ kawê i ciasto
domowego wypieku, serduszka
z „Pracowni Piernikowej Isabell”,
w³asnorêcznie wykonane ozdoby
ceramiczne wykonane przez panie

Stanis³aw Tokarczuk wraz z Teres¹ Fierkowicz prowadz¹ licytacjê pieska-stra-
¿aka (dar OSP), którego kolejny nabywca co roku wstawia na aukcjê. Obecni
w³aœciciele ju¿ zapowiedzieli, ¿e za rok maskotka znów trafi na scenê.

Œwieradowskie Morsy podgrza-
³y temperaturê k¹pi¹c siê w basenie
przygotowanym przy fontannie
z ¿abami, pe³nym zimnej wody i œnie-
gu. Nie zawiedli stra¿acy z OSP - ich
grochówka, kie³baski czy ziemniaczki
w boczku pieczone na grillu zachwy-
ca³y nawet wybredne podniebienia.
Ciasta domowego wypieku rozesz³y
siê w mgnieniu oka, a muzyka grana
na organkach przez W³odzimierza
Zdzienickiego przyci¹ga³a ciekaw-
skich, którzy chêtnie wrzucali datki
do puszek, kupowali losy, dopingo-
wali morsy czy posilali siê smako³y-
kami ze stra¿ackiej kuchni.

O godz. 1400 impreza zosta³a prze-
niesiona do hali spacerowej, gdzie
przy profesjonalnym nag³oœnieniu
udostêpnionym przez Stanis³awa
Tokarczuka i jego konferansjerce
wyst¹pili: kl. IIa  Izabeli Salawy z ja-
se³kami i uk³adami tanecznymi do
znanych i lubianych utworów (fot.
z prawej), „Syntonia”, „Smolnicza-
nie”, Oliwia Bigus, zespo³y „Hory-
zont” i „Horoskop” z Bogatyni, a na
zakoñczenie w deszczu podziwiano
taniec ognia w wykonaniu grupy
„Ahikaa Fire Show”.

Serdecznie dziêkujemy: Stanis³a-
wowi Tokarczukowi, Katarzynie
i Czes³awowi Kaczmarczykom, Ire-
nie Marciniak, Annie Wójcik, Rena-
cie Simiñskiej, Barbarze Krakowskiej,
Annie Sokó³, Zuzannie Bia³kowskiej,
Lucynie Smaroñ, Teresie Draguno-
wicz, Reginie i Frankowi Ulbrichom,
Dorianowi Tasiulis, Gra¿ynie De-
ring, Bogus³awie Franckiewicz, Ho-
noracie i Paw³owi Pasierbom, Gabrie-
li Wojsie, Piotrowi Bigusowi, Barto-
szowi Nowakowi, Monice Ró¿al-
skiej, Micha³owi Stroñskiemu - Apar-
tamenty Royal Aparts, Monice
Chwaszcz - „Izerska £¹ka”, Izabeli
Janiak - Pracownia Piernikowa Isa-
bell, Kindze Miakienko - „Czarci
M³yn”, Katarzynie Harbul-Ba³a -
SPA dla £BA, Restauracji ,,Pod S³o-
ikiem'', Hotelom: Berliner, Malinowy
Dwór, Aquapark Interferie Sport

Serwis - Alicja Bigus, Zak³ad Fry-
zjerski - Joanna Skoczylas, Elen Stu-
dio - Alina Fierkowicz, „Animatorka
Gabarka” Ewelina Gabara, Stacja
Radocha - Anna i Katarzyna Wój-
cik, oraz Gminie Œwieradów-Zdrój,
Nadleœnictwu Œwieradów i Uzdrowi-
sku Œwieradów-Czerniawa.

Zespo³om: Kwisowianie, Roz-
maryn, Syntonia, Smolniczanie, Ho-
roskop, Horyzont oraz – solo - Oli-
wii Bigus, ponadto dzieciom z klas
IIa, IIb i Izerskim Kolêdnikom, pa-
niom, które upiek³y ciasta, œwiera-
dowskiej OSP , Adrianowi Mleczek,
Tomaszowi Prêczewskiemu,  wolon-
tariuszom i wszystkim, którzy zaan-
ga¿owali siê w organizacjê fina³u,
zakoñczonego spotkaniem przy fon-
tannie z ¿abami i uczczeniu pamiêci
tragicznie zmar³ego prezydenta
Gdañska Paw³a Adamowicza, które
18 stycznia zorganizowa³ Jan Kobia³-
ko (co osobiœcie uwieczni³ na zdjê-
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Na bie¿¹co LETNIE BASENY K¥PIELOWE W TORUNIULETNIE BASENY K¥PIELOWE W TORUNIULETNIE BASENY K¥PIELOWE W TORUNIULETNIE BASENY K¥PIELOWE W TORUNIULETNIE BASENY K¥PIELOWE W TORUNIU

Od wielu lat wraca pomys³ od-
tworzenia w Œwieradowie-Zdroju
miejskiego letniego basenu. S¹dzê,
¿e jest to mo¿liwe, o czym mogli-
œmy siê przekonaæ odwiedzaj¹c 12
lutego Toruñ, a dok³adniej Miejski
Oœrodek Kultury i Sportu, który

Moim zdaniem, Czerniawa wyda-
je siê byæ najlepsz¹ lokalizacj¹, choæ-
by dlatego, ¿e w Œwieradowie na sta-
rym basenie mielibyœmy problemy
z powierzchni¹ na ulokowanie wszy-
stkich niezbêdnych urz¹dzeñ, a brak
miejsca na zbudowanie parkingów
calkowicie wyklucza tê lokalizacjê.

Kolejny argument przemawiaj¹-
cy za Czerniaw¹, to obni¿anie kosz-
tów utrzymania przy jednoczesnym
zwiêkszaniu oferty wypoczynku na
k¹pielisku. W s¹siedztwie basenów
bêd¹ boiska szkolne, si³ownia tere-
nowa i plac zabaw. Urz¹dzenia spor-
towo-rekreacyjne i k¹pielisko po-
wstan¹ w jednym miejscu, ³atwiej
i taniej zatem bêdzie je utrzymywaæ,
a goœæ k¹pieliska jeœli zechce - po-
gra sobie w pi³kê no¿n¹, siatkówkê,
koszykówkê czy poæwiczy na si³ow-
ni. Sporo miejsca zajmie te¿ pla¿a
w naszym przypadku bardzo zielo-
na – trawniki!).

Na ostatniej sesji Rady Miasta
przedstawi³em radnym pomys³ miej-
skiego k¹pieliska. Dane toruñskie-
go MOSIR-u przekonuj¹, ¿e da siê
taki obiekt utrzymaæ za nie wiêcej jak
100 tys. z³ rocznie. Z danych pogo-
dowych wynika, ¿e w ci¹gu ka¿ego
lata mamy miêdzy 40-60 dni z „po-
god¹ basenow¹”. To wystarczy, aby
baseny miejskie mia³y sens istnie-
nia.

Obecnie jesteœmy na etapie two-
rzenia naszej jednostki kulturalno-
sportowej na bazie dworca kolejo-
wego pod nazw¹ „Stacja Kultura -
Serce Miasta”. Kierownikiem jej bê-
dzie Dorota Marek, obecnie szefo-
wa referatu promocji gminy, który
zreszt¹ te¿ zostanie przeniesiony na
dworzec. Jeœli powstanie k¹pielisko,
bêdzie nim równie¿ zarz¹dzaæ Stacja
Kultura.

Jeœli tylko uda nam siê wygo-
spodarowaæ œrodki w bud¿ecie mia-
sta na ten cel, szansa na to, ¿e base-
ny w koñcu zostan¹ zbudowane,
stanie siê ca³kiem realna.

Roland Marciniak

zarz¹dza miejskim k¹pieliskiem.
Przyjê³o siê mówiæ, ¿e baseny miej-
skie s¹ drogie w budowie i utrzy-
maniu. Toruñski MOSIR jest przy-
k³adem na to, jak mo¿na tanio wy-
budowaæ takie obiekty.

Inwestycja powsta³a w 2011 roku

i sk³ada siê z trzech basenów. Dwa
o wymiarach 12 m x 25 m i g³êboko-
œciach 150 cm oraz 120 cm, ponadto
jeden basen brodzikowy o wymia-
rach 6 m x 12 m i g³êbokoœci 60 cm.
Baseny s¹ wyniesione nad teren
i otoczone pomostami. Zastosowa-

na w Toruniu technologia budzi za-
ufanie, poniewa¿ k¹pielisko funkcjo-
nuje ju¿ ósmy rok i nie widaæ wiêk-
szych œladów zu¿ycia. Koszt budo-
wy takich basenów stela¿owych jest
siedmiokrotnie ni¿szy od technolo-
gii z nieck¹ ze stali nierdzewnej.

Z toruñskiego k¹pieliska w ci¹-
gu sezonu korzysta kilkadziesi¹t ty-
siêcy osób. Dyrektor MOSIR-u prze-
kaza³ nam równie¿ dane dotycz¹ce
kosztów sezonowego utrzymania
k¹pieliska. Jest to 150 tys. z³, z cze-
go najwiêksz¹ kwotê stanowi wyda-
tek na zatrudnienie trzech ratowni-
ków. Biletu na ca³y dzieñ kosztuje
10 z³, a oœrodek w ci¹gu sezonu
sprzedaje bilety za 40 tys. z³. Dzieci
szkolne s¹ zwolnione z op³at. Pozo-
sta³e koszty - ok. 100 tys. z³ - MO-
SIR pokrywa z dotacji z bud¿etu mia-
sta Torunia.

Coraz wiêcej gmin chce urucha-
miaæ podobne k¹pieliska. Podlaska
gmina Hajnówka og³osi³a w³aœnie
przetarg na wykonanie dwóch nie-
cek basenowych z otoczeniem za
kwotê 1,2 mln z³.  W przypadku œwie-
radowskiego k¹pieliska koszty by-
³yby podobne. Budowa odby³aby
siê w dwóch etapach: w pierwszym
powsta³yby dwie niecki, w drugi zaœ
- trzecia. Mamy ju¿ nawet lokaliza-
cjê pod tê inwestycjê – to grunty na
zapleczu czerniawskiej szko³y.

W zesz³ym roku w tym miejscu
zakupiliœmy od Nadleœnictwa Œwie-
radów ponad hektar ziemi pod bu-
dowê sali gimnastycznej, ale jak
wynika ze wstêpnej analizy, w tym
miejscu zmieœci siê równie¿ k¹pieli-
sko miejskie, które zajmie powierzch-
niê ok. 7.000 m2. Do tego trzeba do-
liczyæ teren pod parkingi. Potrzebu-
jemy te¿ kilkuset metrów kwadrato-
wych pod ziemny kolektor s³onecz-
ny do podgrzewania wody.

Dwie niecki basenowe z otocze-
niem bêd¹ nas kosztowaæ ok. 1,3 mln
z³. Roczny koszt utrzymania takiego
obiektu zamkn¹³by siê kwot¹ 150 tys.
z³, mamy jednak nadziejê, ¿e koszty
wydatki bêdzie mo¿na znacz¹co ob-
ni¿yæ stosuj¹c dop³aty do k¹pieli-
ska z funduszu przeznaczonego na
przeciwdzia³anie alkoholizmowi
i narkomanii. Mo¿emy siê równie¿
spodziewaæ sporych dochodów ze
sprzeda¿y biletów, bo z basenu ze-
chc¹ na pewno skorzystaæ mieszkañ-
cy s¹siednich gmin (gdzie basenów
nie ma), a przede wszystkim turyœci.



Zapraszamy do ogl¹dania
w internecie na ¿ywo posiedzeñ
Rady Miasta - na profilach miasta: FB
lub Youtube. Jeœli ktoœ nie bêdzie
mia³ takiej mo¿liwoœci, pe³na relacja
w pliku wideo dostêpna bêdzie póŸ-
niej na Youtubie..

Terminy i godziny sesji oraz ich
program znajd¹ Pañstwo na stronie

www.swieradowzdroj.pl

Sesje na ¿ywo

6

SZANOWNI PAÑSTWO,
DRUHNY I DRUHOWIE!

ROZPOCZÊ£A SIÊ
KAMPANIA 1%, KTÓRA

POTRWA DO 30 KWIETNIA.

0000116212

PAMIÊTAJ O NASZEJ JEDNOSTCE -

ORAZ CEL SZCZEGÓ£OWY,
  NAZWÊ I ADRES:
OSP Œwieradów-Zdrój

ul. Pi³sudskiego 15
59-850 Œwieradów-Zdrój

„Zakup sprzêtu i wyposa¿enia”

ZACHÊÆ PRZYJACIÓ£ I NAJBLI¯SZYCH!
WYPE£NIAJ¥C PIT WPISZ NR KRS

„Adaptacja budynku by³ego dworca kolejowego wraz z otoczeniem na cen-
trum muzealno-kulturalne w Œwieradowie-Zdroju” projekt realizowany w ramach
Osi Priorytetowej nr 4 „Œrodowisko i zasoby”, Dzia³ania nr 4.3. „Dziedzictwo
kulturowe”, Podzia³ania nr 4.3.1 „Dziedzictwo kulturowe – konkursy horyzontal-
ne” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnoœl¹skiego
2014-2020.

£¹czna wartoœæ projektu to 6.162.830,24 z³, zaœ kwota dofinansowania wynosi
5.059.334,96 z³.

Zakoñczy³a siê realizacja projektu pod
nazw¹ „Adaptacja budynku by³ego dworca
kolejowego wraz z otoczeniem na centrum
muzealno-kulturalne w Œwieradowie-Zdroju”.
W ramach zadania zaadaptowano zabytkowe
zabudowania dawnego dworca PKP na obiekt
o charakterze muzealno-kulturalnym. W bu-
dynku g³ównym powsta³a sala wystawowa
dotycz¹ca historii kolei izerskiej, w której
umieszczona zosta³a makieta z ruchomymi
modelami taboru kolejowego odzwierciedla-
j¹ca przebieg linii kolejowej 336 wraz z ca³¹
infrastruktur¹ techniczn¹. Sala wyposa¿ona
zosta³a tak¿e w multimedialny pulpit-gablotê,
z modelem lokomotywy, na której wyœwietla-
ne s¹ hologramy zwi¹zane z kolej¹ izersk¹,
a w przejœciu (w kszta³cie tunelu) umieszczo-

W tym tunelu prowadz¹cym do sali z makiet¹-
ujrzymy jad¹c¹ lokomotyw¹ wygenerowan¹
przez ekran parowy.

Znów jest zadaszenie nad peronem! Taki widok niejednego œwieradowianina pamiêtaj¹cego
czasy, gdy poci¹gi kursowa³y z i do Œwieradowa, przyprawi o wzruszenie.

no system multimedialny w formie ekranu pa-
rowego imituj¹cego obraz jad¹cej lokomoty-
wy – oczywiœcie z efektem dŸwiêkowym.

Ponadto w centrum powsta³a sala wido-
wiskowo/wystawienniczo/warsztatowa i pra-
cownie: muzyczna, fotograficzna, plastyczna
oraz harcówka. Oprócz tego dwa pomieszcze-

nia w obiekcie bêd¹ przeznaczone na dzia³al-
noœæ statutow¹ organizacji po¿ytku publicz-
nego – wszystko dostêpne bezp³atnie.

Odbudowano peron dworcowy wraz
z wiat¹ peronow¹ oraz fragmentami toru nor-
malnotorowego do prezentacji plenerowej za-
bytkowego taboru kolejowego.

W zwi¹zku ze wzrostem wydatków zwi¹-
zanych z zakupem wyposa¿enia, Gmina zwró-
ci³a siê do Urzêdu Marsza³kowskiego o zwiêk-
szenie dofinansowania i 5 lutego br. otrzyma-
liœmy pozytywn¹ wiadomoœæ, i¿ Zarz¹d Wo-
jewództwa Dolnoœl¹skiego zwiêkszy³ kwotê
dofinansowania o 381.448,60 z³ - do
6.162.830,24 z³, wzros³a te¿ kwota refunda-
cji - do 5.059.334,96 z³.                                          (MHD)

Detale konstrukcji podtrzymuj¹cej dach nad
peronem zosta³y pieczo³owicie odtworzone.

Przeszklony ³¹cznik miêdzy sal¹ wystawienniczo-warsztatow¹ a sal¹
wystawow¹ (fot. poni¿ej - uwagê zwracaj¹ za-
chowane przesuwane metalowe drzwi).

Choæ to tylko makieta, stacja Œwieradów-Zdrój na niej jak ¿ywa...



Burmistrz Miasta Œwie-
radów-Zdrój informuje, ¿e
na tablicy og³oszeñ Urzê-
du Miasta zosta³y wywie-
szone wykazy - na okres
21 dni - do wgl¹du w go-
dzinach pracy urzêdu:

20 lutego 2019 r. - w spra-
wie przeznaczenia do wydzier-
¿awienia w trybie bezprzetargo-
wym:

 nieruchomoœci gruntowej
niezabudowanej o pow. 1.405
m2 przy ul. Nadrzecznej, stano-
wi¹cej dzia³kê
nr 38/2, am. 5, obr I.

20 lutego 2019 r. - w spra-
wie przeznaczenia do sprzeda-
¿y w trybie bezprzetargowym
na rzecz najemcy:

 nieruchomoœci zabudo-
wanej gara¿em o pow.  21 m2

przy ul. Sienkiewicza, stanowi¹-
cej dzia³kê
nr 4/2, am. 9, obr IV.

UM wykazujeUM wykazujeUM wykazujeUM wykazujeUM wykazuje
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„Rozbudowa Miejskiego Zespo³u Szkó³ w Œwieradowie-Zdro-
ju przy ul. Marii Sk³odowskiej-Curie 2 „Fabryka m³odych in¿y-
nierów” - to projekt, na który Gmina Miejska Œwieradów-Zdrój otrzy-
ma³a dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej nr 7 - „Infrastruktu-
ra edukacyjna”, Dzia³ania nr 7.1. - „Inwestycje w edukacjê przed-
szkoln¹, podstawow¹ i gimnazjaln¹, Podzia³ania nr 7.1.1 - „Inwesty-
cje w edukacjê przedszkoln¹, podstawow¹ i gimnazjaln¹ – konkursy
horyzontalne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Dolnoœl¹skiego 2014-2020.

£¹czna wartoœæ projektu wynosi 3.412.451,97 z³, natomiast dofi-
nansowanie - 2.621.500,19 z³.

Po niespe³na 14 miesi¹cach od
podpisania umowy na wykonanie
robót budowlanych, zakoñczone zo-
sta³y prace zwi¹zane z realizacj¹
projektu pn. „Rozbudowa Szko³y
Podstawowej nr 2 w Œwieradowie-
Zdroju wraz z wyposa¿eniem”.

W ramach projektu w nowo wy-
budowanej czêœci powsta³y trzy pra-
cownie – matematyczna, przyrodni-
cza i „poznawania œwiata”, wraz z za-
pleczami, pomieszczenia sanitarne
z dostêpem dla osób niepe³nospraw-
nych oraz aula, w której odbywaæ
siê bêd¹ ró¿nego rodzaju wydarze-
nia.

Zaprojektowane klasy s¹ nowo-
czesne i funkcjonalne. Sufity w kla-
sach i na korytarzach wykonane zo-
sta³y z perforowanych p³yt gipso-
wo kartonowych zapewniaj¹cych
odpowiednie t³umienie dŸwiêku, któ-
re w po³¹czeniu z zaprojektowanym
oœwietleniem wp³ywaj¹ na pozytyw-
ne doznania wizualne uczniów. Kla-
sy sprawiaj¹ wra¿enie przytulniej-
szych. Dope³nieniem ca³oœci s¹ wy-
konane ze sklejki szafy na pomoce
naukowe.

Na korytarzu na parterze budyn-
ku ustawiono nowe szafki ubranio-
we dla uczniów, a na piêtrze wzd³u¿
œciany korytarza powsta³y wnêki –
siedziska, w których umieszczono
tablice korkowe.

Zakupione zosta³o nowoczesne
wyposa¿enie klas: sto³y demonstra-
cyjne z umywalkami do przeprowa-
dzania doœwiadczeñ,  biurka oraz er-
gonomiczne krzes³a.

Efektem realizacji projektu jest
szko³a dysponuj¹ca infrastruktur¹
wspieraj¹c¹ rozwój uczniów, pozwa-
laj¹c¹ na rozwijanie pasji, zaintere-
sowañ i naturalnej ciekawoœci ucz-
niów.  (MHD)

Szanowni Pañstwo, z przy-
jemnoœci¹ informujemy, ¿e
w Urzêdzie Miasta w Referacie
ds. Promocji Gminy, Turystyki
Kultury i Sportu ponownie - po
krótkiej przerwie - s¹ do ode-
brania promocyjne ramki do
tablic rejestracyjnych. Wszyst-
kich chêtnych serdecznie za-
praszamy po ich odbiór.

Ramki odebraæ mo¿na na II
piêtrze, w pokojach nr 23 i 24b
w UM przy ul. 11 Listopada 35.

Promujmy miastoPromujmy miastoPromujmy miastoPromujmy miastoPromujmy miasto

„Rozbudowa Szko³y Podstawowej nr 2 w Œwieradowie-Zdro-
ju wraz z wyposa¿eniem” - to projekt realizowany w ramach Osi
Priorytetowej nr 7 - „Infrastruktura edukacyjna”, Dzia³ania nr 7.1. -
„Inwestycje w edukacjê przedszkoln¹, podstawow¹ i gimnazjaln¹,
Podzia³ania nr 7.1.1 - „Inwestycje w edukacjê przedszkoln¹, podsta-
wow¹ i gimnazjaln¹ – konkursy horyzontalne” Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Dolnoœl¹skiego 2014-2020.

£¹czna wartoœæ projektu wynosi 3.302 378,55 z³, a kwota dofi-
nansowania - 2.462.748,89 z³.

W zwi¹zku z opóŸnieniami
w dostawie stolarki okiennej, co
w konsekwencji rzutowa³o na wy-
konanie robót wewnêtrznych, Wy-
konawca ponownie zwróci³ siê
z proœb¹ o wyd³u¿enie terminu wy-
konania prac budowlanych  - do 28
lutego br. - i zgodê tak¹ otrzyma³.

Od 1 paŸdziernika 2018 r. do 21
stycznia br. Wykonawca wykona³

prace zwi¹zane ze stolark¹ okienn¹,
zabudowy i sufity podwieszane, czê-
œciowo pod³o¿a pod posadzki, ele-
wacjê, instalacje sanitarne (we-
wnêtrzne i zewnêtrzne), wentylacjê
mechaniczn¹ oraz instalacje elek-
tryczne. Zaanga¿owanie robót na
dzieñ dzisiejszy osi¹gnê³o 82 proc.
Do wykonania zosta³ ostatni etap
prac budowlanych. (MHD)

U góry - uczniowie kl. I-III bêd¹ poznawaæ œwiat poprzez doœwiadczenia
(st¹d te zlewy widoczne na zdjêciu). U do³u - korytarz na piêtrze.

Dziêki nowej us³udze Twój e-
PIT ju¿ od 15 lutego do 30 kwietnia
br na Portalu Podatkowym mo¿na
bêdzie zapoznaæ siê ze swoim PIT-
em, a tak¿e zaktualizowaæ numer
rachunku osobistego i z³o¿yæ ze-
znanie podatkowe online. Zgodnie
z za³o¿eniami  ju¿ w 2019 r. (w roz-
liczeniach za 2018 r.) Krajowa Ad-
ministracja Skarbowa (KAS) auto-
matycznie przygotuje i udostêpni w
wersji elektronicznej PIT-37 i PIT-
38.

Zrobi to na podstawie informa-
cji:

 od p³atników,
 ze z³o¿onych za rok ubieg³y

zeznañ podatkowych w zakresie
wskazanych ulg (ulga na dzieci)
oraz w zakresie przekazania 1% po-
datku nale¿nego na rzecz Organi-
zacji Po¿ytku Publicznego (OPP).

Twój e-PIT bêdzie dostêpny dla
podatników przez aplikacjê na Por-

 mo¿e poprawiæ (np. zmieniæ
Organizacjê Po¿ytku Publicznego
(OPP), której chce przekazaæ 1%
podatku nale¿nego),
 mo¿e uzupe³niæ o dane, któ-

rych nie posiada KAS (np. wp³aty
na IKZE oraz ulgi).
 mo¿e odrzuciæ i rozliczyæ siê

samodzielnie.
Je¿eli podatnik nie zrobi nic, PIT

przygotowany przez KAS  zostanie
automatycznie zaakceptowany 30
kwietnia.

Us³uga bêdzie dotyczyæ podat-
ników rozliczaj¹cych siê zarówno
indywidualnie, jak i wspólnie z ma³-
¿onkiem, a ponadto osób samotnie
wychowuj¹cych dzieci oraz tych,
którzy chc¹ wesprzeæ 1% podatku
wybran¹ Organizacjê Po¿ytku Pu-
blicznego.

Emeryci i renciœci nale¿¹ do gru-
py podatników, którym dedykowa-
na jest us³uga Twój e-PIT. Na pod-

stawie informacji z ZUS czy KRUS
zostanie wype³niony PIT emeryta
i udostêpniony na platformie, na
koncie podatnika. Ten mo¿e dekla-
racjê zaakceptowaæ, edytowaæ (do-
daæ ulgi, odliczenia czy OPP), od-
rzuciæ lub nie robiæ nic.

Zwrot podatku na podstawie
deklaracji przekazanej drog¹ elektro-
niczn¹ (Twój e-Pit, e-deklaracje) na-
st¹pi w terminie do 45 dni (licz¹c od
dnia z³o¿enia, nie wczeœniej ni¿ od
15 lutego br.)

Zwrot podatku na podstawie
deklaracji przekazanej w innej formie
nast¹pi w terminie do 3 miesiêcy.

Szczegó³owe informacje na te-
mat us³ugi Twój e-PIT dostêpne s¹
w formie broszur informacyjnych
w Urzêdzie Skarbowym na Sali Ob-
s³ugi Klienta oraz na stronie inter-
netowej: podatki.gov.pl

(Opr. EO)

 T T T T Twój e-PIT - rozliczymy podatek za Ciebiewój e-PIT - rozliczymy podatek za Ciebiewój e-PIT - rozliczymy podatek za Ciebiewój e-PIT - rozliczymy podatek za Ciebiewój e-PIT - rozliczymy podatek za Ciebie

talu Podatkowym podat-
ki.gov.pl.  Po uwierzytelnieniu
bezp³atnym Profilem Zaufa-
nym, kwalifikowanym podpi-
sem elektronicznym lub dany-
mi autoryzacyjnymi (dane
identyfikacyjne podatnika
i kwota przychodów z po-
szczególnych pozycji infor-
macji od p³atników: PIT-11,
PIT-8C, PIT-40A) Podatnicy
bêd¹ mieli do niego wgl¹d.

Deklaracjê PIT przygoto-
wan¹ przez KAS podatnik:
 mo¿e zweryfikowaæ i za-

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

        Fundacja na Rzecz Rozwoju
        Spo³ecznoœci Lokalnej

         „Œwieradów – Czerniawa”

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

¿adnych kosztów jego przekazania, bo zrobi to za Ciebie Urz¹d Skarbowy; pomagasz nic
przy tym nie trac¹c, a Twoje Dobro procentuje!

Nawet najmniejsza kwota 1% jest ogromnym wsparciem lokalnych dzia³añ. Œrodki
dotychczas otrzymane przeznaczane by³y na organizacjê imprez dla mieszkañców oraz
organizacjê akcji charytatywnej na rzecz chorego Miko³aja.

Otrzymane kwoty, które zasil¹ konto fundacji, pozwol¹ nam w bie¿¹cym roku kontynu-
owaæ dzia³ania w zakresie promocji Œwieradowa-Zdroju. Za okazan¹ ¿yczliwoœæ z góry dziê-
kujemy.

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

Zdecyduj o pozostawieniu 1%
w naszym mieœcie
wspieraj¹c dzia³alnoœæ

MO¯ESZ POMÓC!

Fundacji na Rzecz Rozwoju Spo³ecznoœci Lokalnej
„Œwieradów – Czerniawa”

Sztokholm,Sztokholm,Sztokholm,Sztokholm,Sztokholm,
Od lat prezentujemy na naszych ³amach

ranking liceów i techników og³aszany przez
miesiêcznik „Perspektywy”, staraj¹c siê
przy tym uwzglêdniæ wybory szkó³ przez na-
szych gimnazjalistów (a od tego roku tak¿e
ósmoklasistów). Tegoroczny ranking nosi
ju¿ numer 21. i po raz pierwszy listê liceów
rozszerzono – z 500 do 1000, techników zaœ
– z 300 do 500. Mo¿na zatem przyj¹æ, ¿e ran-
king w jakiejœ mierze jest dla polskiej oœwiaty
reprezentatywny (choæ co roku komentuje go
grupa niezadowolonych internautów, która za
nic ma wszelkie rankingi).

Jak powiedzia³ prof. Jan £aszczyk, prze-
wodnicz¹cy Kapitu³y Rankingu

- Nie ma przesady w stwierdzeniu, ¿e or-
ganizowany po raz kolejny przez „Perspek-
tywy”, Ranking Liceów i Techników to zin-
stytucjonalizowany element krajowego sys-
temu szkolnego. Bêd¹c swoist¹ instytucj¹,
Ranking oddzia³uje na funkcjonowanie szkó³
przez sam fakt istnienia. - I dalej - Jak ka¿dy
konkurs, tak¿e ten przebiega – bo inaczej
byæ nie mo¿e – w atmosferze rywalizacji. Jest
to jednak rywalizacja, która sw¹ szlachet-
noœci¹ przypomina czyst¹ ideê olimpijsk¹.
Choæ wy³aniamy zwyciêzców, to nie ma tutaj
przegranych, a sukces nie jest osi¹gany kosz-
tem pokonanych. Wyœcigowi o palmê pierw-
szeñstwa nie towarzyszy chêæ wyeliminowa-
nia przeciwnika, bo przeciwników tu nie ma.
G³ówna wartoœæ towarzysz¹ca prowadzone-
mu od ponad dwudziestu lat rankingowi wy-
ra¿a siê w podnoszeniu rezultatów kszta³ce-
nia szkolnego.

Wobec liceów kapitu³a zastosowa³a trzy
kryteria: sukcesy w olimpiadach (30 proc.),
matura z przedmiotów obowi¹zkowych (25
proc.) i matura z przedmiotów dodatkowych
(45 proc.), w technikach zaœ poza wymienio-
nymi „kryteriami licealnymi” (tylko wskaŸniki
ustawione s¹ inaczej, odpowiednio 20, 20 i 30
proc.) dochodzi egzamin zawodowy (30 proc.).

W czo³ówce liceów drobne przetasowa-
nia, bo lider – XIV LO w Warszawie – przed
rokiem sta³ na najni¿szym stopniu podium,
ubieg³oroczny zwyciêzca – XII LO w Szczeci-
nie spad³ na drugie miejsce, a V LO w Krako-
wie z czwartego miejsca wskoczy³ na drugie.
Wicelider (i swego czasu tak¿e lider) – liceum
przy Uniwersytecie Miko³aja Kopernika
w Toruniu zlecia³ na miejsce 5.

W pierwszej 10. stolica ma 4 licea, ale Wro-
c³aw – a¿ dwa (XIV LO na 6. miejscu – awans
o jedn¹ pozycjê, a III LO na 7. - spadek o jedn¹).
Pierwsz¹ dziesi¹tkê uzupe³nia III LO w Gdyni
(4 miejsce), swego czasu wielokrotny zwyciêz-
ca  rankingu.

Czas by przejœæ do rankingu dolnoœl¹skie-
go, który nadal obejmuje 50 szkó³ (z blisko
300). Skoro znamy ju¿ miejsce XIV LO i III LO
w kraju, to wiadomo, ¿e oba licea s¹ liderami
w regionie. W pierwszej dziesi¹tce jest a¿
osiem szkó³ z Wroc³awia, jedna z Wa³brzycha
(II LO – 6 miejsce) oraz jedna z Jeleniej Góry
(¯erom – 10 m.). Ta jeleniogórska jest pierwsz¹
placówk¹, przy której warto siê zatrzymaæ, bo
po paru latach ca³kowitej posuchy – od dwóch
sezonów m³odzi œwieradowianie znów zaczêli
tam siê uczyæ.

Mo¿e przypomnijmy – I LO w Jeleniej Gó-
rze zajmuje 134 lokatê w rankingu krajowym
(spadek z 91. w roku 2017 na 99. rok temu) i a¿
siê prosi o pytanie – pomijaj¹c wszelkie

uproszczenia rankingowe – jak to mo¿liwe, ¿e
w kraju, gdzie obowi¹zuje jednorodny system
kszta³cenia oparty o ministerialn¹ podstawê
programow¹, gdzie nauczycieli obowi¹zuj¹ te
same zasady awansu, gdzie o wynagrodze-
niach decyduje Karta Nauczyciela i miejsce
w hierarchii zawodowej (nauczyciel kontrak-
towy-mianowany-dyplomowany), gdzie staw-
ka godzinowa za nadgodziny jest taka sama
w ca³ym kraju, a przyznawane nagrody przez
samorz¹dy to symboliczne „kwotki”, mo¿liwe
s¹ a¿ takie rozpiêtoœci w ocenie szkó³, skoro
lider ma 100 pkt., a liceum ulokowane na 134
miejscu nie zas³uguje nawet na po³owê tego
(49,12)?

24 miejsce w regionie zdoby³ jeleniogórski
Norwid – 40,18 pkt (358 w kraju – ostatnio
omijany przez naszych uczniów), a 33 – LO im.
Mickiewicza w Lubaniu (na liœcie krajowej 450
– 38,12). Pozosta³ych liceów szukajmy ju¿ tyl-
ko na rozszerzonej liœcie krajowej. I znajduje-
my – na 811 miejscu Mirsk – 31,46 pkt., III LO
Œniadecki w Jeleniej Górze – 902 miejsce z 29,67
pkt. Nie znaleŸliœmy w tym zestawieniu ani po-
zosta³ych liceów w Lubaniu, ani w Gryfowie,
ani we Lwówku.

Na pociechê pozostaje fakt, ¿e ranking
uwzglêdnia jedynie co czwarte liceum w Pol-
sce (jest ich blisko 4.000, wszelkiego rodzaju:
publicznych, prywatnych, spo³ecznych, kato-
lickich, sportowych, artystycznych i dla do-
ros³ych, których zreszt¹ jest bardzo du¿o),
wiêc ¿ycie pozarankingowe nie oznacza jesz-
cze niebytu.

Podobna proporcja wystêpuje w rankin-
gu techników, których mamy w kraju nieco
ponad 2.000, a ocenie poddano 500.

Zwyciêzc¹ jest Technikum Mechatronicz-
ne nr 1 w Warszawie, z czego warszawiacy s¹
niezwykle dumni, bo od lat ¿adna sto³eczna
szko³a w tym rankingu nie wygra³a; lider wsko-
czy³ z miejsca 9., a w ogóle w pierwszej 50.
stolica ma jeszcze tylko 1 technikum, gdy ca³e
Mazowieckie – 5. Dolny Œl¹sk ma tylko jedno
technikum, w Elektronicznych Zak³adach Na-
ukowych, na 34 miejscu. Dla porównania: Œl¹-
skie ma 10, Ma³opolskie 6, a £ódzkie i Lubel-
skie po 4 technika w pierwszej 50.

Spoœród szkó³ wybieranych przez naszych
gimnazjalistów najwy¿ej sklasyfikowano jele-
niogórski „Elektronik” – 11 w regionie i 291
w kraju (55,35 pkt.). 14. na liœcie dolnoœl¹skiej
(i 372 w kraju z dorobkiem 53,23 pkt.) jest tech-
nikum w Zespole Szkó³ Ekonomiczno-Tury-
stycznych w Jeleniej Górze (w ubieg³ym roku
nikt od nas nie wybra³ tej szko³y), 21. - techni-
kum w ZSOiT (Œniadecki – 49,08), 40. i 41. -
technika lubañskie: w ZSP im. A. Mickiewicza
(42,75) i w ZSP im. Kombatantów ZL (42,45),
47. - jeleniogórski „Mechanik” (38,15), zaœ 50.
- technikum w Zespole Szkó³ Ekonomiczno-
Technicznych im. Kombatantów Ziemi Lwó-
weckiej w Rakowicach Wielkich (37,92).
W ka¿dym razie „Turysta” jest ostatnim tech-
nikum ujêtym w krajowej piêæsetce.

Jeœli mnie pamiêæ nie myli, ostatni rocznik
ósmoklasistów rozpocz¹³ czteroletnie liceum
w 2001 r., ukoñczy³ je zaœ w 2005. Obecni ab-
solwenci podstawówek ukoñcz¹ LO w 2023
roku – to 18 lat przerwy i zupe³nie œwie¿y
asumpt dla autorów rankingu nr 25. Mamy
czas.

Adam Karolczuk

Od 20 do 25. stycznia w ramach progra-
mu Erasmus+ goœci³yœmy w prywatnej szko-
le NORRBYSKOLAN w Stockholmie, któ-
rej dyrektorem jest Helen Ljungstedt. Nie-
zwykle mi³a pani dyrektor opowiada³a nam
o szwedzkich zwyczajach, szkole i wychowa-
niu dzieci. Szko³a stara siê nie ingerowaæ
w pewne zachowania dzieci, które nie zak³ó-
caj¹ porz¹dku lekcji. Wpojeniem pewnych
norm obowi¹zuj¹cych w codziennych sytu-
acjach zajmuj¹ siê rodzice. Zadaniem szko³y
jest nauczyæ; cieszy siê ona ogromnym za-
ufaniem spo³ecznym. Nauczyciele poœwiêcaj¹
tak¿e du¿o czasu na rozmowy dotycz¹ce tole-
rancji i  problemów dorastaj¹cej m³odzie¿y.
Znajduje to odzwierciedlenie w bardzo doj-
rza³ych wypowiedziach uczniów.

Odwiedziliœmy te¿ Sodertorns Gymnasium
w Sztokholmie. Lekcja historii w klasie 3. pro-
wadzona by³a w oparciu o kolejn¹ metodê
nale¿¹c¹ do grupy tzw. „strategii czytania”.
Mieliœmy okazjê dokonaæ porównania obser-
wowanej metody i metod stosowanych w na-
szych szko³ach. W Szwecji gimnazjum jest
odpowiednikiem naszego liceum ogólno-
kszta³c¹cego. Klasy s¹ zró¿nicowane etnicz-
nie. Uczniowie s¹ ró¿nych narodowoœci, co
nie przeszkadza im odnosiæ siê do siebie przy-
jaŸnie. Szwedzcy gimnazjaliœci rozpoczynaj¹
naukê po ukoñczeniu 9-klasowej szko³y pod-
stawowej. Gimnazjum trwa 3 lata i przygoto-
wuje uczniów do studiów na wy¿szych uczel-
niach. Uczniowie czêsto przychodz¹ na lekcje
z laptopami, na niektóre zajêcia nie nosz¹ ksi¹-
¿ek ani zeszytów. Nauczyciele wysy³aj¹ im tek-
sty na adres poczty elektronicznej, aby mogli

przygotowaæ siê do zajêæ. Oprócz tego
korzystaj¹ z wydruków potrzebnych na zajê-
ciach, pracuj¹ z tekstem. W trakcie lekcji gim-
nazjaliœci dyskutowali na temat pocz¹tków go-
spodarki kapitalistycznej, wspomagaj¹c siê
notatkami sporz¹dzonymi podczas wyk³adu
nauczyciela. Uczniowie imponowali uwag¹
oraz dojrza³oœci¹. Byæ na takiej lekcji to by³a
przyjemnoœæ. M³odzie¿ ta na pewno wie, po
co chodzi do szko³y.

Wyruszyliœmy równie¿ wraz z klasami IV
i V zaprzyjaŸnionej szko³y do Szwedzkiego
Muzeum Historii Naturalnej. Okaza³o siê, ¿e
dzieci chodz¹ tu bardzo czêsto. Po prostu maj¹
tu lekcje. Wszystkie wycieczki s¹ dla dzieci
bezp³atne – op³acane s¹ przez szko³ê. Widaæ,
¿e znaj¹ tu ka¿dy k¹t i doskonale siê w tej
placówce czuj¹. Œwietnie odnajduj¹ siê w mul-
timedialnym œwiecie. Kiedy zapyta³yœmy jedn¹
z uczennic, czy by³a ju¿ tutaj, odpar³a, ¿e by³a
wiele razy, ale absolutnie siê nie nudzi, bardzo
lubi tu przebywaæ. I nie ma siê co dziwiæ, bo
nauka w tym muzeum to zabawa.  Teoriê ewo-
lucji mo¿na przyswajaæ sobie, dopasowuj¹c
czaszki do odpowiednich fotografii. Jest przy
tym sporo frajdy.

Czasami mo¿emy poczuæ siê nieco zasko-
czeni. Ale dziwiæ siê, to znaczy uczyæ siê!
Wszystko, co tu widaæ, jest niezwyk³e, bo
naturalne. Wspólnie obejrzeliœmy te¿ film opo-
wiadaj¹cy o dzia³aniach organizacji oraz na-
ukowców na rzecz ochrony zagro¿onych ga-
tunków. Film uœwiadamia widzom, jak wielu
ludzi dba o œwiat, który odziedzicz¹ po nas
nasze dzieci, by by³ te¿ domem dla niedŸwie-
dzi, pand wielkich, s³oni, wielorybów oraz po-
zosta³ych gatunków, którym grozi zag³ada.
Ka¿dy powinien zobaczyæ ten wzruszaj¹cy
reporta¿.

Kiedy nadszed³ czas podsumowañ, w po-
koju nauczycielskim zawrza³o. Koordynatorzy
z poszczególnych pañstw przydzielili zadania
zwi¹zane z podsumowaniem prac projekto-
wych i raportem koñcowym. Mogliœmy zadaæ
wiele nurtuj¹cych nas pytañ o zwyczaje

Dokoñczenie na str. 9 
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Op³atek seniorów

w szkole szwedzkiej, organizacjê
procesu nauczania, oceny, testy
i wiele innych interesuj¹cych spraw.
Zauwa¿yliœmy, ¿e uczniowie s¹ przy-
jaŸni i mili. Na korytarzach panuje
spokój, choæ nie ma tam w ogóle dy-
¿urów nauczycielskich. Dzieci spê-
dzaj¹ przerwy na dworze, ale nie ma
szafek na ubrania, szyfrów. Dzieci
ubieraj¹ siê i rozbieraj¹  samodziel-
nie oraz szybko. Od przedszkolaka
s¹ uczone samodzielnoœci. Poziom
nauczania jest zró¿nicowany; w jed-
nej klasie nauczyciel daje uczniom

czyli strategia czytaniaczyli strategia czytaniaczyli strategia czytaniaczyli strategia czytaniaczyli strategia czytania

19 stycznia œwieradowskie Ko³o
Emerytów, Rencistów i Inwalidów
zorganizowa³o dla swoich cz³onków
tradycyjne Spotkanie Op³atkowe,
które odby³o siê w Pensjonacie
FORTUNA, w którym uczestniczy-
³o 68 osób. Przewodnicz¹ca Ko³a Ire-
na Kojpasz powita³a zebranych go-
œci oraz z³o¿y³a ¿yczenia noworocz-
ne. Szczególnym goœciem naszego
wieczoru by³ zaproszony ks. pra³at
W³adys³aw Dziêgiel na zdjêciu z sze-
fow¹ ko³a), który ciep³ym s³owem i
¿yczeniami wype³ni³ nasz sobotni
wieczór.

Wszyscy seniorzy bawili siê
weso³o przy wspania³ej muzyce Irka
Kudyby w iluminowanej kolorowy-

mi œwiate³kami sali. O smaczne kuli-
naria zadba³ w³aœciciel pensjonatu -
Jan Piotrowski.

Podczas œmiechów, tañców i ra-
doœci uby³o nam seniorom sporo lat,
a przyby³o zdrowia i dobrego samo-
poczucia.

Bardzo przepraszamy naszych
seniorów, ¿e w tym roku nie wysy³a-
liœmy ¿yczeñ noworocznych wraz z
zaproszeniami - a nasze tradycyjne
spotkanie op³atkowe odby³o siê w
sposób sk³adkowy.                       TD

Podczas pobytu w Sztokholmie nie mog³yœmy pomin¹æ Muzeum Alfreda
Nobla, choæby przez wzgl¹d na patronkê szko³y.

Œwieradowskie ¿abki przy tym olbrzymie w sztokholmskim Muzeum Historii
Naturalnej wygl¹daj¹ jak kijanki. Œwieradowie, obudŸ siê i zbuduj ¿abê na
skalê naszych mo¿liwoœci!
Na zdjêciu z lewej: Przy drzwiach do ka¿dej klasy i w samych klasach wisz¹
plakaty o rozmiarze A4 przedstawiaj¹ce d³oñ z wypisanymi na palcach zasa-
dami, jakimi w procesie nauczania kieruj¹ siê dzieci. Oto one - licz¹c od
kciuka - 1. Jestem przyjazny wobec wszystkich; 2. Jestem punktualny;
3. Jestem skupiony; 4. Szanujê wszystkich; 5. S³ucham. Zaœ w œrodku d³oni:
Jestem tu, aby siê uczyæ, i pozwalam uczyæ siê innym.

kilka ró¿nych kart pracy. Dzieci s¹
skupione na zadaniach, panuje cisza.
Wycieczki i wszelkie atrakcje s¹ op³a-
cane przez szko³ê, równie¿ posi³ki, np.
lunch. Natomiast zajêcia pozalekcyj-
ne s¹ odp³atne.

Na zakoñczenie zajêæ w szkole
szwedzcy uczniowie i nauczyciele
partnerskich szkó³  otrzymali od nas
pami¹tkowe zak³adki i upominki przy-
gotowane przez naszych œwieradow-
skich uczniów pod kierunkiem
Agnieszki Ca³ko i Teresy Fierkowicz.

By³ to ostatni dzieñ naszego po-

bytu w Szwecji, a zarazem ostatnie
spotkanie w ramach projektu „New
Approaches to Literacy” (co po pol-
sku mo¿na t³umaczyæ jako „nowe
podejœcia do nauczania czytania
i pisania”).

Agnieszka Ca³ko,
Teresa Fierkowicz

Katarzyna Luto-Przybylska
Joanna Szaniawska

Jak co roku w naszym MZS od-
by³o siê zimowisko, na które
uczêszcza³o ok. 30 dzieciaków. Pó³-
kolonia wystartowa³a 28 stycznia,
a opiekunami – poza mn¹ – byli jesz-
cze Piotr Mokrzycki i Sebastian
£oziñski. Ka¿dy dzieñ wype³nia³y
zajêcia artystyczne i sportowe, da-
j¹ce mo¿liwoœæ zdobycia wiedzy
i wykazania siê kreatywnoœci¹.

Atrakcjami pierwszego tygodnia
ferii by³y: tworzenie masek karnawa-
³owych, wyjœcie do Aquaparku, ma-
lowanie na rozci¹gniêtym streczu,
podczas którego dzieci mia³y okazjê
doœwiadczyæ, jak to jest malowaæ

stop¹ i nosem (fot. z lewej). Odby³y
siê równie¿ warsztaty piernikowe, a
na koniec szalone zjazdy na jab³usz-
kach, na znanej dobrze wszystkim
górce pod koœcio³em.

Drugi tydzieñ rozpoczêliœmy
ponown¹ wizyt¹ w Aquaparku,
gdzie radoœci nie by³o koñca. Na-
stêpnego dnia atrakcje zapewni³a
Pani Magda ze „Szklanej KuŸni”,
a my wszyscy mieliœmy okazjê spró-
bowaæ malowania na szkle i cera-
micznych kaflach (prace wysz³y
œliczne). W œrodê dzieci wyrabia³y
sztuczny œnieg, by³o mnóstwo do-
brej zabawy i tyle samo ba³aganu.

Ferie 2019

Skorzystaliœmy równie¿ z gry w krê-
gle w Domu Wczasów Dzieciêcych.

Podczas ferii nie mog³o, oczywi-
œcie, zabrakn¹æ spaceru na Zajêcz-
nik (fot. u góry). Pod przewodnic-
twem Janusza Harbula uczestnicy
rozwi¹zywali zagadki, dostarczyli
mieszkañcom lasu po¿ywienia, a na
koniec zagrali na leœnych cymba³ach.

Zimowisko zakoñczyliœmy wrê-
czeniem dyplomów i drobnych upo-
minków - za zaanga¿owanie, pomy-
s³owoœæ i dobry humor. By³ to czas
nie tylko œwietnej zabawy, ale te¿
odrobiny nauki w nieco l¿ejszej for-
mie.            Beata Kremer
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Czarny Potok jest granic¹ miê-
dzy £u¿ycami a Œl¹skiem. Czernia-
wa-Zdrój nale¿a³a do £u¿yc do 1972
r. - administracyjnie i geograficz-
nie. Od 1973 nale¿ymy Œwierado-
wa-Zdroju. My, mieszkañcy, Czar-
ny Potok nazywamy rzek¹, a tak na-
prawdê jest to potok górski.

Czarny Potok by³ rzek¹ w latach
1976, 1997 i 2004, kiedy przyniós³
najwiêksze spustoszenie na ca³ej
niemal swej d³ugoœci. Do dziœ widaæ
œlady po powodzi w górnym biegu,
a szkody wyrz¹dzone przez wodê do
dot¹d nie zosta³y usuniête. Zmienia-
j¹cy siê klimat mo¿e przynieœæ wiele
niespodziewanych zmian pogodo-
wych, zw³aszcza du¿ych opadów
deszczu, które po raz kolejny spo-
woduj¹ dramat czerniawian mieszka-
j¹cych bezpoœrednio przy Czarnym
Potoku.

W 1945 roku zostaliœmy gospo-
darzami naszej rzeki. Na Czarnym Po-
toku znajdowa³y siê tamy, które s³u-
¿y³y minimalizowaniu skutków po-
wodzi. Lata zaniedbañ i nicnierobie-
nia w kierunku, by utrzymaæ te tamy
w dobrym stanie, doprowadzi³y do
ich kompletnego zniszczenia. Dziœ
pozosta³y tylko œlady ich dawnej
œwietnoœci, a my je nadal, nie wie-
dzieæ czemu, nazywamy wodospa-
dami.

Przyk³adem dla nas mog¹ byæ
nasi s¹siedzi, Czesi, którzy na poto-
kach górskich maj¹ takie same tamy,
s³u¿¹ce im do dziœ. Dostêp do nich
maj¹ wszyscy: turyœci, zwierzêta -
mo¿na wêdrowaæ po szlakach i ob-
serwowaæ przyrodê. Pozazdroœciæ
gospodarnoœci!

Stan, w jakim znajduje siê Czar-
ny Potok, jest, moim zdaniem, kata-
strofalny. Mury oporowe od lat nie
by³y poprawiane, fugi pomiêdzy ka-

mieniami zwietrza³y i nie by³y uzu-
pe³niane od nie wiadomo jak daw-
na, natura te¿ do³o¿y³a swoje i dziœ
rosn¹ce nad wod¹ potê¿ne drzewa
rozpieraj¹ korzeniami mury, które
wrêcz gro¿¹ zawaleniem.

Ulica Lwówecka jest po³o¿ona
nad takim murem, którego stan  tech-
niczny budzi grozê. Pytam wiêc za-
rz¹dcê tego strumyka górskiego -
kiedy ostatnio robi³ przegl¹d cie-
ków? Mam te¿ pytanie do konser-
watora zabytków - czy drzewo

Potok grozy
ul. Sêdziwej porwa³ k³adkê, która s³u-
¿y³a wszystkim mieszkañcom i nie
tylko. Dziœ Czarci M³yn têtni ¿yciem
i turyœci zwiedzaj¹cy nasze tereny
zapêdzaj¹ siê w urokliwa uliczkê,
a na koñcu piêknego zak¹tku roz-
czarowani zmuszeni s¹ wycofaæ siê,
bo brakuje przejœcia.

Od dawna mieszkañcy tej uliczki
prosz¹ o odbudowanie takiej ma³ej
k³adki, która by s³u¿y³a wszystkim,
a zarazem promowa³a nasz rejon.
Mo¿na utworzyæ nowy szlak tury-

styczny- to jest moja myœl - „Szlak
Czarnego Potoku”. Jednak chc¹c za-
chêciæ turystów do odwiedzania na-
szych terenów, najpierw trzeba od-
nowiæ te zaniedbane i zapomniane
zak¹tki, by mo¿na by³o w informato-
rach turystycznych zaproponowaæ
coœ nowego.

Na pierwszym zdjêciu zaprezen-
towa³am wybrzuszanie siê muru
oporowego, a pochylona lampa oœ-
wietleniowa pokazuje nam, ¿e zagro-
¿enie jest ca³kiem realne. Turyœci
przybywaj¹ w³aœnie t¹ drog¹, a ja-
d¹ce ni¹ autokary, samochody ciê-
¿arowe i osobowe wywo³uj¹ drga-
nia, których ciê¿ar powoduje roz-
je¿d¿anie siê asfaltu, co z kolei ma
wp³yw na przesuwanie siê muru. Przy
ju¿ os³abionym murze oporowym
tona¿ pojazdów ma znaczenie.

Drugie zdjêcie zrobi³am w kory-
cie potoku, gdzie naprawdê wieje
groz¹! Sypi¹cy siê mur ma szeroko-
œci ok. 4 m, a wysokoœæ wyrwy siê-
ga jezdni! Strach myœleæ, co mo¿e
siê staæ, kiedy bêdzie tamtêdy prze-
je¿d¿a³ autobus z turystami.

Mówi siê, ¿e Polacy s¹ m¹drzy
po szkodzie. Ja mówiê „nie”, mo¿na
bowiem byæ m¹drym przed szkod¹,
tylko trzeba chcieæ. Katastrofa idzie
wielkimi krokami, a z ni¹ dramat
i wstyd, a w œwiat idzie opinia o nas,
jakimi jesteœmy gospodarzami.

   Radna Urszula Wyszomirska

o obwodzie 1 m przy pniu i rosn¹ce
w murze oporowym te¿ jest zabyt-
kowe?

Kiedyœ na Czarnym Potoku
w okolicy Czarciego M³yna na od-
cinku 500 m przerzuconych by³o
szeœæ mostów, do dziœ dotrwa³y trzy,
bo ich gospodarze zamiast remon-
towaæ zdecydowali siê je rozebraæ.

W 2004 r. silny nurt wody przy

                          Fot. 1                          Fot. 1                          Fot. 1                          Fot. 1                          Fot. 1

   Fot. 2   Fot. 2   Fot. 2   Fot. 2   Fot. 2

W Izerce pod has³em „Muminki
s¹ Super” odbywa³y siê spotkania
z dzieæmi, którym krótkie opowiada-
nia o sympatycznych trollach czy-
tali nasi radni: Szczepan Wojsa, Ur-
szula Romanowicz, Janina Czapliñ-
ska i Aleksandra Kasprzak. Od po-
cz¹tku stycznia do koñca ferii od-
wiedzi³o Izerkê piêæ grup przedszkol-
nych i uczniowie klasy Beaty Bie-
lak; dzieci poznawa³y ca³¹ gromadê
Muminków, ich przyjació³ z Doliny
Muminków, rysowa³y na du¿ych
planszach, portrety, ich dolinê, przy-
gody, marzenia…

Muminki jako postaci ksi¹¿kowe
wzbudzi³y wiele sympatii, dzieci za-
czê³y wypo¿yczaæ ksi¹¿ki i wziê³y
udzia³ w konkursie plastyczno-tech-
nicznym pod has³em „Muminki s¹
super”. Trzeba jeszcze dodaæ, ¿e do
dzia³ania zmotywowa³a je i sprowo-
kowa³a Teresa Fierkowicz, od której
Izerka dosta³a pluszaki Muminków
oraz cztery figurki przywiezione ze
Szwecji - na nagrody.

Wp³ynê³o 39 prac, a Muminko-
we Grand Prix zdoby³ Olgierd Fabiœ
(jego praca na zdjêciu powy¿ej), któ-
ry otrzyma³ voucher rodzinny do

Muminki s¹ super!

Pracowni Piernikowej Isabell, ufun-
dowany przez Izabelê Janiak.

Pozosta³e nagrody - w kategorii
prace plastyczne: I - Hania Podol-
ska, II - Zuzanna  i Kornelia Syre-
wicz oraz  Micha³ Milewski, III -
Mateusz Maksymowicz.

W kategorii prace przestrzenne:
I - Jakub Milewski (fot. poni¿ej), II -
Marika Bohdanowicz i Marcel Pu-
chala, III - Szymon Adam i Natalia
Smoleñ. (KP)
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Pytania zadawali Kinga Rusin i Piotr Kraœko, a odpowiadali na nie (od lewej):
Kasia Salawa, Ryszard Dominik Dembiñski i Sara Kotlarek (zdjêcie z telewi-
zora, zrobione podczas programu Dzieñ Dobry TVN).

* *

Do stolicy wraz ze mn¹ pojecha-
³y Kasia Salawa i Sara Kotlarek.
Nocowaliœmy na koszt TVN w czte-
rogwiazdkowym hotelu Mercure
Warszawa Grand (oczywiœcie, ze
œniadaniem). Wieczorem zwiedza-
liœmy miasto, a rano 20 stycznia
udaliœmy siê do TVN na wywiad pro-
wadzony na ¿ywo przez Kingê Ru-
sin i Piotra Kraœko.

Nie trzeba dodawaæ, ¿e bezpo-
œrednim powodem tej wizyty by³ fakt
wystêpu Rocal Fuzy dla Eda She-
erana, ale przy okazji „sprzedano”
widzom w Polsce kilka ciekawostek
z ¿ycia naszego zespo³u.

Musieliœmy odpowiedzieæ na kil-
ka pytañ, takich jak: Sk¹d wziê³a siê
moja fascynacja muzyk¹ œrednio-
wieczn¹? Jak powstaj¹ instrumenty
i stroje i ile czasu trwa ich wykona-

RF - dzieñ dobrRF - dzieñ dobrRF - dzieñ dobrRF - dzieñ dobrRF - dzieñ dobry w TVN!y w TVN!y w TVN!y w TVN!y w TVN!

nie? Sk¹d zespó³ czerpie inspiracje
do tworzenia kostiumów i rekon-
strukcji instrumentów? Dlaczego te
instrumenty s¹ takie wyj¹tkowe?

Nie mog³o, oczywiœcie, zabrak-
n¹æ w¹tku Eda Sheerana, bo prowa-
dz¹cy program chcieli wiedzieæ, jak
to siê sta³o, ¿e RF zagra³ na wieczo-
rze kawalerskim brytyjskiego pio-
senkarza, jaki jest Ed Sheeran pry-
watnie, co dla niego zagraliœmy i czy
podoba³a mu siê muzyka zespo³u.

Po nagraniu prowadz¹cy powie-
dzieli nam, ¿e bardzo im siê podoba-
³o i ¿e bêd¹ w kontakcie, bo gdzieœ
póŸn¹ jesieni¹ chcieliby ponownie
siê spotkaæ, a P. Kraœko doda³, ¿e
koniecznie chce kupiæ nasz¹ p³ytê.

Wiêcej o naszej wizycie w stu-
diu mo¿na znaleŸæ na FB Rocal Fuza

R. D. Dembiñski

Przed siedzib¹ Polsatu. Z ty³u od le-
wej: Kasia, Sara i Oliwia. Z przodu
Michelle.

Zdjêcie zrobiono w galerii Uniwersytetu w Kaliszu, gdzie trwa³a wystawa
instrumentów dawnych R. D. Dembiñskiego, towarzysz¹ca festiwalowi Scho-
la Cantorum. Konstruktor (i zarazem szef zespo³u) stoi z Oliwi¹ (od lewej),
Kasi¹ i Michelle (z prawej).

Moja przygoda z muzyk¹ dawn¹
zaczê³a siê cztery lata temu. Wcze-
œniej chodzi³am do szko³y muzycz-
nej do klasy œpiewu i gry na flecie
poprzecznym. Jak pierwszy raz bab-
cia zaprowadzi³a mnie do Pana Do-
minika, od razu wiedzia³am, ¿e nie
chcê ¿adnej wypasionej szko³y mu-
zycznej. Najpierw zaczê³am siê uczyæ
gry na pianinie, a chodz¹c na lekcje
przygl¹da³am siê dziwnym instru-
mentom które Pan Dominik sam robi.
Du¿o w trakcie lekcji opowiada³ mi,
jak powstaj¹ i jak kiedyœ na takich
instrumentach grano.

Po roku wiedzia³am na pewno,
¿e te¿ chcê graæ muzykê dawn¹, dla-
tego zaczê³am uczyæ siê dodatkowo
gry na flecie. Po pewnym czasie po-
wsta³ nasz nowy zespó³ „Domini-
ques Consort”.

Lekcje muzyki to nie tylko gra-
nie, bo poznajemy tak¿e historiê,
a Pan Dominik opowiada nam du¿o,
jak kiedyœ grano i co wtedy siê dzia-
³o.

Na wystêp w Kaliszu przygoto-
wywaliœmy siê rok. Jednak nie by³y

to tylko próby, graliœmy bowiem
swoje utwory w ró¿nych koœcio³ach,
tak¿e w Œwieradowie. A festiwal
Schola Cantorum to marzenie chy-
ba wszystkich, którzy graj¹ muzykê
dawn¹. Byliœmy tam piêæ dni, w trak-
cie których spotkaliœmy siê z cieka-
wymi osobami, zwiedzaliœmy wysta-
wyi intensywnie æwiczyliœmy.

Nasza droga do Kalisza wiod³a
przez Warszawê, gdzie Pan Dominik
z zespo³em by³ zaproszony do TV
Polsat na wywiad. Wyobra¿acie so-
bie - my, z takiego ma³ego Œwierado-
wa, w Polsacie, a wczeœniej w TVN?!

Do Kalisza przyjechaliœmy we
wtorek, a w pi¹tek by³ nasz wystêp,
podczas którego daliœmy z siebie
wszystko.

Zapytacie, czy mia³am tremê?
Oczywiœcie, nigdy siê tak nie ba³am!
Ca³y czas myœla³am o tym, co bab-
cia mi przed wyjazdem powiedzia³a:
Michelle, to jest pierwsze takie wa¿-
ne muzyczne wydarzenie w twoim
¿yciu, wiêc ¿adnych kaw i ¿adnych
beee...

Ci, co znaj¹ Pana Dominika,
wiedz¹, o czym tu mowa. I powiem
wam coœ jeszcze - dopiero co wróci-
³am, a ju¿ myœlê, ¿eby na przysz³y
rok znowu jechaæ! Wiêc zabieramy
siê po feriach do pracy i wszystkich
chêtnych zapraszamy.

Michelle Dzier¿êga

W nocy z 21 na 22 stycznia wy-
ruszyliœmy na festiwal muzyki daw-
nej w Kaliszu, lecz nie od razu, bo
najpierw pojechaliœmy do Warsza-
wy, aby udzieliæ wywiadu dla tele-
wizji Polsat Rodzina, programowi
„Mamma mia”.

Trochê siê stresowa³am pytania-
mi, jakie mog¹ mi zadaæ, na szczê-
œcie program nie by³ na ¿ywo.
W garderobie panie upudrowa³y
nas, abyœmy siê nie œwiecili. W koñ-
cu weszliœmy do studia.

Po pytaniach Pan Dominik, Sara
i Katarzyna zagrali utwór, a po wyj-
œciu ze studia kierownik zespo³u zro-
bi³ nam pami¹tkowe zdjêcie przed
budynkiem Polastu.

           Oliwia Olkowska

Od redakcji: Zespó³ „Domini-
ques Consort” wystêpowa³ w Kali-
szu jakby poza konkursem, graj¹c
w sk³adzie: Michelle Dzier¿êga - flet
prosty, Oliwia Olkowska - harfa,
Sara Kotlarek - œpiew, viola da
gamba, Katarzyna Salawa - œpiew,
flety proste, citola, gitara renesan-
sowa, Julia Szychowska - viola da
gamba, Rados³aw Dembiñski - vio-
la da gamba, Ryszard Dominik
Dembiñski - cittern, gitterna (któ-
ry - choæ do Kalisza przyje¿d¿a od
kilkunastu lat - z zespo³em wyst¹-
pi³ po raz pierwszy!).

W ostatnim czasie nasze wodo-
spady ciesz¹ siê du¿ym zaintereso-
waniem, odwiedzaj¹ nas morsy ju¿
nie tylko ze Œwieradowa i okolic, ale
tak¿e turyœci z ca³ej Polski, docenia-
j¹cy piêkno i urok naszych morso-
wisk.

A ¿e Œwieradów-Zdrój zimow¹
por¹ to istna mekka œnie¿nych ak-
tywnoœci, Gmina zaprosi³a do nasze-
go miasta ekipê TVP 3 Wroc³aw
z prowadz¹c¹ Agat¹ Dzikowsk¹, któ-
ra w Œwieradowie-Zdroju krêci³a piêæ
odcinków programu „Aktywnie
zim¹”. Klub œwieradowskich morsów
zosta³ zaproszony do tego projektu
i mogliœmy siê przyczyniæ do pro-
mocji naszego miasta. Z ekip¹ umó-
wiliœmy siê na drugim wodospadzie,
gdzie w piêknych okolicznoœciach
przyrody Marta Gromnicka, Wies³aw
Kania, Kazimierz Marsza³ek i ja wziê-
liœmy udzia³ w nagraniu. Ku nasze-

mu zaskoczeniu realizator dŸwiêku
z TVP 3 spontanicznie postanowi³
wejœæ z nami do wody, jak postano-
wi³, tak uczyni³! I nawet mu siê
spodoba³o; nie zamarz³ i nie rozcho-
rowa³ siê, co jest dowodem na to, ¿e
morsowaæ mo¿e ka¿dy i nie trzeba
mieæ jakiegoœ specjalnego przygo-
towania!

Ca³a ekipa TVP by³a pod wra¿e-
niem naszych lodowych wyczynów,
nie przestaj¹c siê zachwycaæ piêk-
nem wodospadu i lasu. Cieszy nas
bardzo ta wizyta, bo to widomy znak,
¿e morsowanie w naszej miejscowo-
œci sta³o siê tak bardzo popularne.
Zapraszamy wszystkich chêtnych na
nasze spotkania, bo zima nied³ugo
siê skoñczy.

Jolanta Sergiejczuk
PS. Morsjanie i Morsjanki - tak

nazwa³ nas jeden z naszych fanów.
Czy¿ nie oryginalnie?

Morsy telewizyjne

Od „Mamma mia” do Schola Cantorum

Urz¹d do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych informu-
je, ¿e w roku 2019 kombatanci i inne
osoby uprawnione, znajduj¹ce siê
w trudnej sytuacji, mog¹ zwróciæ siê
o pomoc pieniê¿n¹ bezpoœrednio do
Szefa Urzêdu. Wzór wniosku o przy-
znanie pomocy pieniê¿nej ze œrod-
ków bud¿etowych bêd¹cych w jego
dyspozycji oraz szczegó³owe infor-
macje dotycz¹ce zasad ubiegania siê
o pomoc opublikowane s¹ na stro-
nie internetowej

www.kombatanci.gov.pl
Od 9 listopada 2017 roku wesz³y

w ¿ycie znowelizowane przepisy,
dziêki którym samorz¹dy maj¹ pra-
wo zwolnienia Cz³onków Korpusu
Weteranów Walk o Niepodleg³oœæ
RP z op³at za pobyt w domu pomo-
cy spo³ecznej, a wystarczaj¹c¹ pod-
staw¹ do zastosowania zwolnienia
z op³at jest sama przynale¿noœæ do
Korpusu Weteranów. Zwolnienie
z op³at jest mo¿liwe na wniosek lub
z urzêdu, ca³kowicie lub czêœciowo.

Ponadto kombatanci i inne oso-
by uprawnione korzystaj¹ z pierw-
szeñstwa do œrodowiskowej opieki

Przywileje dla kombatantówPrzywileje dla kombatantówPrzywileje dla kombatantówPrzywileje dla kombatantówPrzywileje dla kombatantów
socjalnej w miejscu zamieszkania,
w uzyskaniu miejsc w domach po-
mocy spo³ecznej, w szczególnoœci
w domach przeznaczonych dla kom-
batantów.

Podobne przywileje przynale¿¹
dzia³aczom opozycji antykomuni-
stycznej oraz represjonowanym
z powodów politycznych. Szczegó-
³y dotycz¹ce uzyskania takiego sta-
tusu, a tak¿e zasad ubiegania siê
o wymienione œwiadczenie i pomoc
pieniê¿n¹, znajduj¹ siê równie¿ na
stronie internetowej Urzêdu.

Zgodnie z ustaw¹ osoby te maj¹
prawo pierwszeñstwa do œrodowi-
skowej opieki socjalnej, w tym w uzy-
skaniu miejsca w domu pomocy
spo³ecznej, a samorz¹d terytorialny
mo¿e udzielaæ im pomocy w zakre-
sie udogodnieñ komunikacyjnych,
œwiadczeñ mieszkaniowych, kultu-
ralnych, zdrowotnych i oœwiato-
wych.

Zarówno œwiadczenie pieniê¿ne,
jak i pomoc pieniê¿na udzielane
przez Urz¹d nie podlegaj¹ opodat-
kowaniu i nie s¹ traktowane jako
dochód, tak w rozumieniu ustawy

o dodatkach mieszkaniowych jak
i rozumieniu ustawy o pomocy spo-
³ecznej.

Analogiczne uprawnienia wpro-
wadzono ustaw¹ z 20 lipca 2018 roku
o zmianie ustawy o œwiadczeniu pie-
niê¿nym przys³uguj¹cym osobom
deportowanym do pracy przymuso-
wej oraz osadzonym w obozach pra-
cy przez III Rzeszê i Zwi¹zek Socjali-
stycznych Republik Radzieckich,
ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych oraz ustawy
o œwiadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze œrodków publicz-
nych. Osoby te maj¹ prawo pierw-
szeñstwa do œrodowiskowej opieki
socjalnej, w tym w uzyskaniu miej-
sca w domu pomocy spo³ecznej,
a gmina mo¿e udzielaæ im pomocy
w takich samych zakresach, jak po-
zosta³ym wymienionym grupom.

(opr. aka)
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Zdjêcia wykona-
³a i informacje
z „Izerskiej £¹ki”
napisa³a Monika
Chwaszcz.

Autorem zdjêcia
do winiety jest To-
masz Chmielo-
wiec.

Dowiedz siê wiêcej
i polub nas

na Facebooku
IzerskaLaka

ZAPRASZAMY!

 Niewysterylizowana kotka mo¿e wchodziæ w okres rui
nawet do czterech razy w roku?

  Œrednio w miocie rodzi siê od trzech do piêciu koci¹t?
  Kotka wcale nie potrzebuje spe³nienia jako matka i nie-

prawdziwe jest przekonanie, ¿e dopiero wtedy osi¹gnie pe³en
rozwój. Zachowaniem kotki kieruj¹ hormony. Kiedy hormony
opadaj¹, zmienia siê zachowanie kota.

KOCIE SPRAWY nr 55, maj 2007

Czy wiesz, ¿e...

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

Gospodarz obiektu
Monika Chwaszcz

Otwarte od wtorku do soboty
w godz. 1000-1600

tel. 75 617 14 42
izerskalaka@swieradowzdroj.pl
www.swieradowzdroj.pl
(zak³adka Izerska £¹ka)

ZAPRASZAMY DO KINAZAPRASZAMY DO KINAZAPRASZAMY DO KINAZAPRASZAMY DO KINAZAPRASZAMY DO KINA
9 marca (sobota), godz. 1030 -  Victor przypadkiem oœwiad-

cza siê nie¿yj¹cej dziewczynie. Nieboszczka zabiera m³odzieñ-
ca ze sob¹ do œwiata zmar³ych, by go poœlubiæ (1 godz. 15 min.
2005).

23 marca (sobota), godz. 1030 -  Przeœladowany przez osi³-
ka z s¹siedztwa Lucas odreagowuje frustracjê, zatapiaj¹c mro-
wisko. Za ten postêpek spotyka go kara: zostaje zmniejszony
do rozmiaru owada (1 godz. 25 min. 2006).

Zapraszamy do odwiedzenia Centrum w niedzielê 24 lute-
go. Tego dnia obiekt opanuj¹ koty, które bêd¹ rywalizowa³y
o wzglêdy komisji III Wystawy Kotów. Wydarzenie to organi-
zujemy, aby promowaæ kocie szczepienia ochronne, adopcjê
kotów ze schronisk oraz prowadzenie przemyœlanego rozmna-
¿ania tych ma³ych drapie¿ników.

Je¿eli nawet nie prezentujemy swojego kota, mo¿na  i wra-
to przyjœæ, by wesprzeæ oklaskami naszego faworyta! Poza
tym rozlosujemy wœród publicznoœci nagrody – w tym roku
jest to szansa na zdobycie zestawu gier poœwiêconych naszej
okolicy.

(Na zdjêciu Mako, zwyciêzca I edycji konkursu).

Restauracja „Czarny Potok” zaprasza w ka¿dy ponie-
dzia³ek i œrodê w godz. 1000-1400 na sta³¹ wystawê po-
œwiêcon¹ historii Czerniawy. Bêdzie to nawi¹zanie do
podobnej ekspozycji sprzed 7 lat, gdy zaprezentowanych
zosta³o 260 starych widokówek z kolekcji Jakuba, Dawi-
da i Jerzego B³aszczyków z Wroc³awia.

Obecny zbiór liczy ju¿ 760 starych pocztówek, które
dla polepszenia odbioru zosta³y zeskanowane i pokazy-
wane bêd¹ na ekranie monitora (podobnie jak stare fol-
dery i mapy).

CZERNIAWA NA STARYCH
WIDOKÓWKACH

Za nami ferie w województwie dolnoœl¹skim. „Izersk¹ £¹kê”
od 26 stycznia do 9 lutego odwiedzi³o 604 goœci. By³y to grupy
zorganizowane oraz osoby indywidualne, które czêsto zwie-
dzanie ³¹czy³y ze zje¿d¿aniem na pobliskiej górce. Oprócz zwie-
dzania standardowego Centrum wyœwietla seanse bajkowe (na
które serdecznie zapraszamy) - z takiej mozliwoœci skorzysta³y
dzieci z przedszkola w Leœnej, które przyjecha³y na bajkê,
a nastêpnie w drugiej sali zjad³y drugie œniadanie.

Ferie w naszym województwie s¹ za nami, ale przed nami
ferie w innych regionach kraju, które zapewne te¿ doceni¹
walory Gór Izerskich, odwiedz¹ Œwieradów, jego okolice i Cen-
trum Edukacji Ekologicznej!

PODSUMOWPODSUMOWPODSUMOWPODSUMOWPODSUMOWANIE FERIIANIE FERIIANIE FERIIANIE FERIIANIE FERII

Takie oto gry rozlosowane zostan¹ wœród publicznoœci.



Czarci M³yn, ul. Lwówecka 5

Gospodarz obiektu
Kinga Miakienko

We wtorki zapraszamy na
warsztaty (obowi¹zuj¹ zapisy).
Od œrody do soboty zwiedza-
nie o ka¿dej pe³nej godzinie (od
1000 do 1600, ostatnie o 1500).

Tel. 75 78 45 325
czarcimlyn@swieradowzdroj.pl
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Dowiedz siê wiêcej
i polub nas na Facebooku
CzarciMlynSwieradow -
ZAPRASZAMY!

Zdjêcia i informacje z „Czarcie-
go M³yna”  przygotowa³a KingaKingaKingaKingaKinga
MiakienkoMiakienkoMiakienkoMiakienkoMiakienko,  która jest równie¿
autorem zdjêcia do winiety.....

GOŒCIE CZARCIEGOGOŒCIE CZARCIEGOGOŒCIE CZARCIEGOGOŒCIE CZARCIEGOGOŒCIE CZARCIEGO
W poprzednim miesi¹cu goœciliœmy w „Czarcim M³ynie”

a¿ ponad tysi¹c osób! Wraz z sypi¹cym œniegiem przywêdro-
wa³o mnóstwo turystów, którzy wybrali nasze miasteczko na
zimowy wypoczynek. Cieszymy siê równie¿ bardzo, gdy od-
wiedzaj¹ nas mieszkañcy Œwieradowa-Zdroju oraz najbli¿szych
okolic, a takich ostatnio nie brakuje. Mamy nadziejê, ¿e w
kolejnych miesi¹cach to siê nie zmieni, a odwiedzaj¹cych
„Czarci M³yn” bêdzie jeszcze wiêcej. Zapraszamy!

DOBRDOBRDOBRDOBRDOBRY CHLEB ZACZYNA SIÊY CHLEB ZACZYNA SIÊY CHLEB ZACZYNA SIÊY CHLEB ZACZYNA SIÊY CHLEB ZACZYNA SIÊ
OD DOBREJ M¥KIOD DOBREJ M¥KIOD DOBREJ M¥KIOD DOBREJ M¥KIOD DOBREJ M¥KI

Rodzaje m¹k, pocz¹wszy od górnej, zgodnie z ruchem wskazó-
wek zegara: razowa ¿ytnia, graham, orkiszowa, pszenna chle-
bowa.

Jak co roku w ramach Wielkiej
Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy,
„Czarci M³yn” do³o¿y³ cegie³kê do
tego piêknego wydarzenia.

Tym razem upiek³am dwa chleby
orkiszowe na licytacjê. Zosta³y
sprzedane za 200 z³ hotelowi „Pod
Jeleniem” w Œwieradowie-Zdroju.
Bardzo dziêkujemy w³aœcicielom -
ludziom o wielkim sercu.

Na zdjêciu - chleby przed
i po upieczeniu.

WYPIEKI DLA GRAJ¥CEJWYPIEKI DLA GRAJ¥CEJWYPIEKI DLA GRAJ¥CEJWYPIEKI DLA GRAJ¥CEJWYPIEKI DLA GRAJ¥CEJ
WIELKIEJ ORKIESTRWIELKIEJ ORKIESTRWIELKIEJ ORKIESTRWIELKIEJ ORKIESTRWIELKIEJ ORKIESTRYYYYY

Kiedy mamy przepis na chleb i chêci, aby go upiec, po-
trzeba nam jeszcze tylko jednego – dobrego pó³produktu,
jakim jest - oczywiœcie - m¹ka. Dzisiaj na pó³kach sklepo-
wych mamy mnóstwo produktów, które oznaczone s¹ jako
EKO, BIO, ZDROWIE, GREEN, FIT i tak dalej, i tak dalej.
Trzeba odró¿niæ dobry chwyt marketingowy od stanu fak-
tycznego. Jak? Z pomoc¹ przychodzi certyfikat ekologicz-
ny.

Trzeba wyjœæ od za³o¿enia, ¿e m¹ka to nic innego jak zmie-
lone ziarno. Kluczowe zatem jest, w jaki sposób i gdzie takie
zbo¿e by³o uprawiane. Dobr¹ m¹kê zagwarantuj¹ nam uprawy
ekologiczne. Na takich nie stosuje siê mineralnych nawozów
azotowych, pestycydów ani chemicznych zaprawek nasion.
Dla zapewnienia dobrej gleby praktykuje siê p³odozmian. Ta-
kie zbo¿e, wolne od agrochemii i w pe³ni naturalne, stanie siê
dobr¹ jakoœciowo m¹k¹, gdy trafi do odpowiedniego m³yna.

Niestety w m³ynach przemys³owych do m¹ki czêsto doda-
je siê wybielacze, zawieraj¹ce chlor, a tak¿e œrodki antyzbryla-
j¹ce. Dlatego m¹ka, która posiada certyfikat nie tylko pocho-
dzi z upraw ekologicznych, ale jeszcze trafia do m³yna, w któ-

Zimowy „Czarci M³yn” w tym roku prezentuje siê wyj¹tko-
wo piêknie. Podczas ferii zimowych, które trwa³y w m³ynie od
15. stycznia do 9. lutego, odwiedzi³o nas a¿ 1.300 osób! Tury-
œci z ca³ej Polski, miêdzy innymi z województwa lubuskiego,
wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, ³ódzkiego, mazo-
wieckiego, podlaskiego, œl¹skiego, opolskiego i oczywiœcie
dolnoœl¹skiego, zwiedzali i zachwycali siê dawnymi wnêtrza-
mi m³yna oraz dawnej piekarni. Mieli równie¿ okazjê posmako-
waæ chleba, który wypiekany by³ codziennie na miejscu.

Pogoda dopisa³a, zakwas równie¿, bo chleby piek³am co-
dziennie. Dokarmiany zakwas mo¿e nam pos³u¿yæ na wiele
dni. Tym razem oprócz klasycznego ¿ytniego chleba, goœcie
mieli okazjê spróbowaæ jasnego orkiszowego na zakwasie, ale…
pszennym. Du¿o odwiedzaj¹cych pyta³o o przepis na dobre
pieczywo. Jako ¿e zawsze dzielê siê swoimi doœwiadczeniami,
dla ka¿dego przygotowa³am recepturê, któr¹ mo¿na by³o za-
braæ ze sob¹.

rym nie stosuje siê dodatków ani wybielaczy. Przy wyborze
m¹ki wypatrujmy wiêc bia³ego listka na zielonym tle – Certyfi-
katu Rolnictwa Ekologicznego.

Oczywiœcie, nie jest to jedyny s³uszny certyfikat. Na rynku
dostêpne s¹ ró¿ne marki i rodzaje m¹k. Przy dzisiejszym tak
du¿ym dostêpie do wiedzy sprawdzajmy, które firmy s¹ wiary-
godne i mo¿na im zaufaæ. Mo¿emy dodatkowo sami zrobiæ test
na jakoœæ, w domowych warunkach.

Po pierwsze, sprawdŸmy, czy w m¹ce nie zalêg³y siê szkod-
niki. Po drugie, zapach m¹ki – musi pachnieæ zmielonym zbo-
¿em i nie powinniœmy wyczuwaæ ¿adnych obcych aromatów.
Po trzecie wreszcie, jej kolor. Powinien byæ jednolity, zbli¿ony
do bia³ego, bez smug w ró¿nych odcieniach. Nastêpnie spró-
bujmy surowej m¹ki – pozostawia na jêzyku s³odkawy smak.

Jeœli m¹ka przesz³a wszystkie powy¿sze próby naszego
domowego testu, mo¿na uznaæ j¹ za dobr¹ jakoœciowo. A Ty?
Wiesz, jak¹ m¹kê masz w swojej szafce?

FERIE ZIMOWEFERIE ZIMOWEFERIE ZIMOWEFERIE ZIMOWEFERIE ZIMOWE
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Wizje wiosny w œrodku zimy

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

Prace ogrodowe w lutymPrace ogrodowe w lutymPrace ogrodowe w lutymPrace ogrodowe w lutymPrace ogrodowe w lutym

O ogrodach myœli spisane:
Gdybyœmy tak ka¿dego

dnia na drogê naszego
bliŸniego rzucali jeden
kwiatek, to drogi ziemi
by³yby pe³ne radoœci.

Przys³owie angielskie

Za oknem luty, ogród zasypany
bia³ym puchem, a co siê trochê œnie-
gu stopi, za chwilê znowu coœ dosy-
pie.  Teoretycznie i praktycznie
mamy zimê, ale w g³owie i duszy
ogrodnika zaczynaj¹ graæ gor¹ce
rytmy przysz³ego lata i pojawiaj¹
siê wizje faluj¹cych na wietrze za-
gonów.

Zamykaj¹c oczy ju¿ widzê, gdzie
zakorzeni siê marchewka i pietrusz-
ka. Oczami wyobraŸni idê ju¿ zbie-
raæ pierwsze plony ogórków, tyle ¿e
jak te oczy otwieram, zachodzê
w g³owê, gdzie siê pomieszcz¹ te
wszystkie kwiaty, zio³a i warzywa,
których nasiona ju¿ kupi³em. Jednak
jednego jestem pewien. W tym roku
ogród bêdzie têtni³ ¿yciem i jeszcze
wiêksz¹ feeri¹ barw, ni¿ w poprzed-
nim. Sk¹d ta pewnoœæ? – spytacie.

Otó¿, gdy przysz³a jesieñ, ca³y
ogród najpierw zosta³ obsiany po-
plonowym ³ubinem, a potem dodat-
kowo nawieziony koñskim oborni-
kiem, solidn¹ dawk¹, g³êboko prze-
kopan¹, która pozwala wierzyæ, ¿e
w tym roku plony bêd¹ rewelacyj-
ne. Skoro o nawo¿eniu mowa, szcze-
rze polecam naturalne nawozy: obor-
niki wszelkiego rodzaju, przekompo-
stowan¹ ziemiê, gnojówki z pokrzyw
czy ¿ywokostu.

¯yjemy w takich czasach, kiedy
chemia niszcz¹ca zdrowie jest wszê-
dzie i we wszystkim. Wiêc jeœli tylko
mo¿na, sk³aniajmy siê do natural-
nych sk³adników, nie pêdzonych
sztucznie warzyw i owoców. Mo¿e
nie bêd¹ mia³y wygl¹du supermo-
delki z wybiegu, ale wartoœciami
od¿ywczymi jedna marchewka z eko
ogrodu przewy¿szy ca³¹ skrzynkê
tych sztucznie upêdzonych.

W tym roku stawiam na miêsi-
ste, soczyste, s³odkie, wielgachne
pomidory. Zamówi³em nasiona kil-
ku odmian w USA i chcê zobaczyæ,
jak sobie poradz¹ w naszych pol-
skich, szklarniowych warunkach.
Nie tak dawno temu mia³em okazjê
biegaæ po polach w stanie Kentuc-
ky i wraz z ¿on¹ podziwiaæ wielkie
zagony dziesi¹tek rodzajów pomido-
rów, papryk, orzeszków ziemnych
i arbuzów. Zwiedzaliœmy te¿ wielk¹,
stanow¹ wystawê rolnicz¹, gdzie
dynie wa¿y³y po pó³ tony, a niezli-
czona iloœæ warzyw, owoców, kwia-
tów przyprawia³a o zawrót g³owy.

I w³aœnie pomidorów mi siê za-
chcia³o - za kilka dni wysiewam do
doniczek odmiany: Giant Red Be-
efstake (osi¹ga wagê 1,5 kg), Heir-

 Bielimy pnie drzew i krzewów
owocowych;

 Upewniamy siê, ¿e os³ony na
drzewach przeciw mrozom i wiatrom
dobrze siê trzymaj¹, a jeœli tempera-
tura bêdzie dodatnia, powoli zaczy-
namy je usuwaæ;

 Pod koniec miesi¹ca zaczyna-
my wysiewaæ w pojemnikach i doni-
cach nasiona pomidorów i innych

roœlin jednorocznych wymagaj¹cych
póŸniejszego pikowania;

 Sadzimy w doniczkach sadzon-
ki odpoczywaj¹cych zim¹ pelargo-
nii i fuksji;

 Przegl¹damy przechowywane
cebule, bulwy i karpy dalii, mieczy-
ków, pacioreczników, begonii i in-
nych roœlin niezimuj¹cych w grun-
cie;

 Pod koniec lutego mo¿emy za-
cz¹æ przesadzanie kwiatów donicz-
kowych do œwie¿ego pod³o¿a i wiêk-
szych doniczek, pamiêtaj¹c, ¿e œred-
nica nowej doniczki powinna byæ
wiêksza o 1-2 cm; starym egzempla-
rzom mo¿na wymieniæ tylko wierzch-
ni¹ warstwê ziemi.

loom Ace 55,  Southern Charm Be-
efstake, Roma VF. Po pierwszych
zdjêciach, jakie umieœci³em na FB,
ustawi³a siê d³uga kolejka po sa-
dzonki, których nadwy¿kami – za-
pewniam - chêtnie siê podzielê. Zo-
baczymy, jak amerykañskie giganty
poradz¹ sobie na polskiej ziemi.

Kocham ró¿norodnoœæ, wiêc za-
opatrzy³em siê te¿ w nasiona pomi-
dora syberyjskiego. To odmiana œre-

dniowczesna, silnie rosn¹ca, maj¹ca
wielkie owoce o œrednicy 30 cm, czer-
wone, ¿ebrowane, o masie oko³o
maksymalnie do 3 kg w bardzo do-
brych warunkach. Odmiana dosko-
na³a do bezpoœredniego spo¿ycia
i na przetwory. Idealnie znosi niskie
temperatury!

Mam równie¿ nasiona meksy-
kañskiej papryczki Jalapeno (wym.
Chalapenio), od której przygodê
z upraw¹ trzeba koniecznie zacz¹æ.
Mówi¹, ¿e poziom ostroœci tej papry-
ki jest niewielki (wed³ug mnie jest
ostra) i ¿e jest idealnym dodatkiem
do kanapek, pizzy, zapiekanek, czyli
wszystkiego, gdzie chcemy poczuæ
nutkê ostroœci.

Tak wiêc spora czêœæ moich te-
gorocznych upraw zapowiada siê
miêdzynarodowo, zobaczymy, co ta
meksykañska piêknoœæ poka¿e
w polskim klimacie.

Na razie jest idealny czas, aby
pêdziæ na parapetach szczypiorek,
pietruszkê, pêdy czosnku, grochu

czy innych zió³ek. Mo¿emy te¿ w lo-
kalnym markecie zakupiæ cebulki
¿onkili czy hiacyntów i choæ przez
chwile poczuæ wiosnê, tak¹ jeszcze
udawan¹ i trochê wymuszon¹. I za-
œpiewaæ, jak kiedyœ Marek Grechu-
ta:

Dzisiaj rano niespodzianie
zapuka³a do mych drzwi
Wczeœniej ni¿ oczekiwa³em
przysz³y te cieplejsze dni
Zdj¹³em z niej zmokniête palto,
posadzi³em vis a vis
Zapachnia³o, zajaœnia³o,
wiosna, ach to ty
Wiosna, wiosna,
wiosna, ach to ty.

Serdecznie pozdrawiam wszyst-
kich mi³oœników ogrodów -

Piotr Bigus

PODSUMOWANIE FERYJNEJ AKCJI DLA DZIECI
„Œwieradów-Zdrój - DZIECIOM” 28 stycznia – 10 lutego

Liczba dzieci uprawnionych do skorzystania z akcji (stan na 25.01.2019 r.):
  SP nr 2 - 122  (szko³a - 106, przedszkole - 16)
MZS - 463  (SP nr 1 - 294 , Gimnazjum - 56, Przedszkole - 113 )

RAZEM DZIECI UPRAWNIONYCH DO SKORZYSTANIA Z AKCJI:
585 + szko³y ponadgimnazjalne + studenci

Ceny us³ug:
 Kolej gondolowa - jazda nocna (1800-2200) – 42,25 z³
 Aquapark - 10 z³
 Pizza + napój + sos (La Gondola) - 12 z³
 Pizza + herbata (kolej gondolowa) – 15 z³
 Pizza + napój (KuŸnia Smaków) – 12 z³
 Warsztaty ceramiczne – 42 z³
 Warsztaty piernikowe – 25 z³
Koszt ca³ej akcji FERIE 2019 r. - 17.313,75 z³

Sporz¹dzi³a koordynatorka akcji - Dorota Marek, kierownik Referatu
ds. Promocji Gminy, Turystyki, Kultury i Sportu UM

Biuro Polskiego Zwi¹zku Emerytów Rencistów i Inwalidów
Ko³o nr 6 w Œwieradowie-Zdroju zosta³o przeniesione do Klu-
bu Integracji Spo³ecznej w siedzibie Urzêdu Miasta (I piêtro)
przy ul. 11 Listopada 35 - pok. nr 7.

Dy¿ury pe³nione s¹ w ka¿dy czwartek od godz. 1000 do 1200.

Biuro Zwi¹zek Sybiraków i By³ych WiêŸniów Politycznych
zosta³o przeniesione do Klubu Integracji Spo³ecznej w sie-
dzibie Urzêdu Miasta (I piêtro) przy ul. 11 Listopada 35 - pok.
nr 6.

Dy¿ury pe³nione s¹ w ka¿d¹ œrodê od godz. 1000 do 1200.

POWIATOWY ZARZ¥D DRÓG w Lubaniu odœnie¿a ul. D³ug¹
(od Pobiednej do skrzy¿owania z ul. Sudeck¹) i ul. G³ówn¹.
Informacji udzielaj¹ i skargi przyjmuj¹: Alicja Storczek
tel. 604 981 595 lub 75 64 63 750, Katarzyna Zió³kowska  - tel.
603 507 687.

DROGI GMINNE I WOJEWÓDZKIE - wszelkich informacji udzie-
laj¹ i skargi przyjmuj¹: Wojciech Cielecki - tel. 530 823 610,
Eugeniusz Grabas - tel. 515 069 318.



NOTATNIK ŒWIERADOWSKI. Wydaje Gmina Miejska Œwieradów–Zdrój. Druk - Polska Press Sp. z o.o.
Drukarnia Sosnowiec, ul. Baczyñskiego 25A. Nak³ad - 2.000 egz. Redaktor naczelny - Adam Karolczuk,
tel. 661 784 827, notatnik@swieradowzdroj.pl
Zapraszamy wszystkich Czytelników do wspó³redagowania miesiêcznika. Teksty (tak¿e literackie), opatrzone na-
zwiskiem autora (do ewentualnej wiadomoœci redakcji) oraz zdjêcia mo¿na sk³adaæ równie¿ w Referacie
Promocji Gminy, Turystyki, Kultury i Sportu Urzêdu Miasta przy ul. 11 Listopada 35 (II p.), tel. 75 71 36 482.
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Co s³ychaæ w izerskim sadzie?

Zima w pe³ni, za nami ferie, a
Kwisia nadal bardzo lubi towarzy-
szyæ œwieradowianom w ich wê-
drówkach, ¿eby zobaczyæ kawa³ek
œwiata. Jeœli zatem ktokolwiek z Pañ-
stwa wybiera siê gdzieœ w Polskê/
Europê/œwiat, proszê przyjœæ do re-
feratu promocji UM, zabraæ ¿abkê ze
sob¹ (lub jak¹kolwiek, która znajdzie
siê pod rêk¹ wœród rodzinnych bi-
belotów) i sfotografaæ j¹ na tle zwie-
dzanych przez siebie atrakcji.

Zdjêcia wysy³amy mejlem na ad-
res it@swieradowzdroj.pl - z dopi-
skiem ¯ABKA KWISIA W POD-
RÓ¯Y. Najciekawsze uhonorowane
zostan¹ upominkami i prezentacj¹ na
³amach „Notatnika”.

Kwisia tym razem zawita³a a¿ do
Sztokholmu, towarzysz¹c podró¿y
œwieradowskich nauczycielek, któ-
re uda³y siê do stolicy Szwecji w ra-
mach programu Erasmus+, a ujêcie
¿abki na sztokholmskim nabrze¿u
jest autorstwa Teresy Fierkowicz.
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Ostrzegamy przed firm¹ CMSE
sp. z o.o., (dawniej: CMSF - Cen-
trum Medyczne œw. Franciszka),
która zaprasza na bezp³atne bada-
nia, a potem sprzedaje drogie pa-
kiety us³ug medycznych.

Spó³ka dzia³a w ca³ej Polsce, u¿y-
waj¹c ró¿nych nazw., m.in:

• Centrum Medyczne Œwiêtego
Franciszka (Warszawa, Wroc³aw,
£ódŸ),

• Centrum Medyczne Œwiêtego
Jakuba (Poznañ),

• Dolnoœl¹ski Instytut Zdrowia
(Wroc³aw),

• Mazowieckie Centrum Me-
dyczne (Warszawa),

• Instytut Zdrowia Œwiêtej Bar-
bary (Katowice),

• Wielkopolskie Centrum Medy-
cyny Zintegrowanej (Poznañ).

CMSE kieruje ofertê g³ównie do
starszych osób. Namawia na zakup
drogich pakietów medycznych, któ-
re rzekomo maj¹ zapewniæ szybki
dostêp do badañ i wizyt lekarskich.

Z informacji Urzêdu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów wyni-
ka, i¿ zaproszenia na bezp³atne ba-
dania medyczne jest to czêsto pre-

Uwaga na bezp³atne badania!Uwaga na bezp³atne badania!Uwaga na bezp³atne badania!Uwaga na bezp³atne badania!Uwaga na bezp³atne badania!

Bezp³atnych porad w zakresie ochrony interesów konsumentów mo¿na uzyskaæ u
Powiatowego Rzecznika Konsumentów - Agnieszki CichoñAgnieszki CichoñAgnieszki CichoñAgnieszki CichoñAgnieszki Cichoñ. Przyjêcia interesan-
tów odbywaj¹ siê w poniedzia³ki, œrody i czwartki w godz. 730–1530, we wtorki
w godz. 730–1700 oraz w pi¹tki w godz. 730–1400 - Starostwo Powiatowe Lubañ, ul.
Mickiewicza 2, pok. 38 (I p.).

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

tekst, aby przyci¹gn¹æ starsze oso-
by na „pokaz handlowy” i sk³oniæ
do zakupu drogich i niepotrzebnych
produktów lub us³ug. Natomiast rze-
kome badania przeprowadzaj¹ han-
dlowcy, a ich wyniki nie wydaj¹ siê
wiarygodne. Dlatego przy zawiera-
niu jakichkolwiek umów na poka-
zach nie nale¿y ulegaæ presji.

UOKiK prowadzi dwa postêpo-
wania przeciw spó³ce CMSE: o na-
ruszanie zbiorowych interesów kon-
sumentów oraz o stosowanie niedo-
zwolonych postanowieñ.

Zarzuty dotycz¹ce naruszania
zbiorowych interesów konsumen-
tów to:

1. Niechciane telefony. Do nie-
prawid³owoœci mog³o dochodziæ ju¿
przy pierwszym kontakcie. Przedsta-
wiciele CMSE dzwonili z zaprosze-
niami na spotkania, choæ nie mieli
wczeœniejszej zgody konsumentów
na prowadzenie marketingu przez
telefon. Jest to niezgodne z art. 172
prawa telekomunikacyjnego. W roz-
mowach t³umaczyli, ¿e numer tele-
fonu maj¹ np. z oœrodka zdrowia.

2. Ukryty cel handlowy. Przed-
stawiciele CMSE zapraszali konsu-
mentów na bezp³atne badania lub
odwiedzenie nowej przychodni.
Skar¿¹cy twierdz¹, ¿e nikt ich nie in-
formowa³, ¿e celem spotkania jest
sprzeda¿ pakietów medycznych.

3. W¹tpliwa diagnoza. Pracow-
nicy spó³ki zak³adali badanym na
palec czujnik i na tej podstawie dia-
gnozowali powa¿ne choroby.

4. Wywieranie presji. Konsu-
menci skar¿¹ siê, ¿e pracownicy
CMSE poddawali ich manipulacjom,
aby jak najszybciej podpisali umo-
wy i wp³acili pieni¹dze. S³yszeli, ¿e
okazyjna cena obowi¹zuje tylko
w danym dniu i wy³¹cznie dla nich.

Jeœli nie mieli pieniêdzy na zakup
pakietu medycznego, handlowcy
czasem zawozili ich do banku, aby
mogli natychmiast wzi¹æ kredyt.
Czêsto dopiero wtedy dostawali
podpisan¹ umowê, której wczeœniej
nie mogli dok³adnie przeczytaæ
i przemyœleæ.

5. Myl¹ce pouczenie. Konsu-
menci byli informowani, ¿e w przy-
padku us³ug zdrowotnych nie przy-
s³uguje prawo do odst¹pienia od
umowy. Takie pouczenie mog³o
wprowadziæ ich w b³¹d. Przepis ten
dotyczy wy³¹cznie us³ug medycz-
nych, a nie sprzeda¿y pakietów ofe-
ruj¹cych mo¿liwoœæ dostêpu do
nich. W tym przypadku – tak jak
przy innych umowach zawieranych
na pokazie odbywaj¹cym siê poza
siedzib¹ przedsiêbiorcy – konsu-
ment ma 14 dni, aby przemyœleæ za-
kup i ewentualnie siê z niego wyco-
faæ. Wiele osób mog³o zrezygnowaæ
z tego uprawnienia po przeczytaniu
mylnego pouczenia spó³ki.

(Ÿród³o: https://uokik.gov.pl)

KwisiaKwisiaKwisiaKwisiaKwisia
w podró¿yw podró¿yw podró¿yw podró¿yw podró¿y

Filozofia ciêæ:Filozofia ciêæ:Filozofia ciêæ:Filozofia ciêæ:Filozofia ciêæ:
mniej ga³êzi, wiêcejmniej ga³êzi, wiêcejmniej ga³êzi, wiêcejmniej ga³êzi, wiêcejmniej ga³êzi, wiêcej
œwiat³a, lepsze owoceœwiat³a, lepsze owoceœwiat³a, lepsze owoceœwiat³a, lepsze owoceœwiat³a, lepsze owoce

- tak w najwiêkszym skrócie
scharakteryzowaæ mo¿na naj-
lepsz¹ metodê ciêcia drzewa owo-
cowych sadzonych w sadach gór-
skich. Metoda ta mo¿e byæ zastoso-
wana oczywiœcie do prowadzenia
m³odych roœlin rozmno¿onych ze
starych drzew, jak  i do ciêcia i od-
nawiania drzew starych.

Pielêgnacja drzew nie ogranicza
siê tylko do ciêcia - ale w³aœciwe ciê-
cie (prowadzenie drzew) jest naj-
wa¿niejszym zabiegiem, który wp³y-
wa na owocowanie, stabilnoœæ ga-
³êzi i wreszcie ¿ywotnoœæ.

Ciêcie, o którym mówimy, na-
zwaæ mo¿na - w przypadku starych
drzew - „przebudow¹ korony”. Me-
toda zosta³a ukonstytuowana i we-
sz³a do powszechnej praktyki dziêki
urodzonemu w 1930 roku Helmuto-
wi Palmerowi, pasjonacie pochodz¹-
cemu spod Stuttgartu, który swoj¹
metodê wypracowa³ i wdro¿y³
w Szwajcarii, a potem „podbi³” ni¹

ca³¹ Europê kontynentaln¹.
Sposób ciêcia Metod¹ Palmera

nie stoi w sprzecznoœci z aktualnie
propagowanymi metodami, na przy-
k³ad w Polskim Zwi¹zku Dzia³kow-
ców.

Wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e drze-
wa owocowe maj¹ dawaæ wysokiej
jakoœci owoce, a jakoœæ owoców
i ich przydatnoœæ w g³ównej mierze
zale¿y od zawartoœci cukru, ta zaœ -
od nas³onecznienia owoców i liœci,
na drzewie musi byæ tylko taka iloœæ
ga³êzi, która jest niezbêdna do „wy-
karmienia” drzewa i udŸwigniêcia
owoców.

Przedstawione na zdjêciu drze-
wo ma tak ukszta³towan¹ koronê, ¿e
wszystkie jego liœcie s¹ doœwietlo-
ne œwiat³em s³onecznym bezpoœred-
nio, a drzewo ma dobrze „przewie-
trzon¹” koronê.

Jednoczeœnie zbiór owoców jest
³atwy, dziêki mo¿liwoœci swobodne-
go dostawania siê do wnêtrza koro-

ny. Stabilne mocne ga³êzie nie gn¹
siê i nie ³ami¹ pod ciê¿arem owoców.

Korona umieszczona powy¿ej
2 metrów nad ziemi¹ zabezpiecza
kwiaty i zawi¹zki owoców przed przy-
gruntowymi przymrozkami, ale naj-
wa¿niejsze jest to, ¿e wiêkszoœæ za-
rodników grzybów atakuje w³aœnie
do wysokoœci 2 metrów od ziemi, tak
wiêc owoce znajduj¹ce siê powy¿ej
w znacznie mniejszym stopniu s¹ in-
fekowane i s¹ du¿o zdrowsze.

Dziêki ciêciu t¹ metod¹ uzysku-
jemy wiêksze (bo jest ich mniej), ale
s³odsze - w myœl zasady, ¿e lepiej
mieæ mniej wysokiej jakoœci owoców
ni¿ wiêcej kiepskich. A stare kilku-
dziesiêcioletnie drzewo potrafi do-

starczyæ nawet tonê wysokiej jako-
œci owoców rocznie!

Stosuj¹c tê metodê mo¿na w wie-
lu wypadkach wyeliminowaæ stoso-
wanie chemicznych œrodków ochro-
ny roœlin.

Proszê potraktowaæ ten artyku³
jako wprowadzenie do praktyczne-
go kursu ciêcia drzew, jaki mam
nadziejê przeprowadziæ w Centrum
Edukacyjnym Izerska £¹ka w mar-
cu br.

Leszek Ku³ak

Zdjêcia pochodz¹ z ksi¹¿ki:
Gudrun Mangold „Der Palmer-
Schnitt”, 2011 Franckh-Kosmos
Verlags-GmbH & Co., Stuttgart

Tak to siê robi: drzewo przed ciêciami i (kwitn¹ce) po ciêciach.



Wyci¹g FLINS-EXPRESS (obok
Aparthotelu Flinski). W³aœcicielka -
Ula Rutkowska.

Trasa ma 160 m d³ugoœci i 40 m
szerokoœci, przy ró¿nicy wysokoœci
17 m i œrednim k¹cie nachylenia
14%, jest oœwietlona, sztucznie do-
œnie¿ana i obs³ugiwana orczykiem
teleskopowym BJ-300. Wyci¹g od-
znacza siê ³agodnym startem, ma re-
gulowan¹ prêdkoœæ jazdy
i przepustowoœæ 800 osób/godz.

Wyci¹gi w ŒwieradowieWyci¹gi w ŒwieradowieWyci¹gi w ŒwieradowieWyci¹gi w ŒwieradowieWyci¹gi w Œwieradowie
Wyci¹g BEJBI EXPRESS (obok

FLINS) - d³. 45 m, przepustowoœæ
500 osób/godz., œredni k¹t nachy-
lenia 12%, sztucznie doœnie¿any.

Obok wypo¿yczalnia nart, snow-
boardów, kasków i gogli. Naukê jaz-
dy prowadzi Szko³a Narciarstwa i
Snowboardu IZER-SKI. Przy wyci¹-
gu WC i parking na 8 aut.

Flins-Express zaprasza codziennie
w godz. 900-1600, w weekendy i w
trakcie ferii przewidziane s¹ tak¿e

Grupa pocz¹tkuj¹cych ma³ych
narciarzy w wieku 5-11 lat to byli
absolutni debiutanci na stoku.
W szkó³ce na stoku Bajtek dziecia-
ki, podzielone na grupy 13- i 14-oso-
bowe, stawia³y swe pierwsze nar-
ciarskie kroki pod czujnym okiem
Tomasza Mitkiewicza (fot. poni¿ej),
Sebastiana Wolnego i Izabeli Figi.
Ta trójka mia³a do pomocy Teresê
Fierkowicz i Dwida Jurczaka (roz-
grzewki, napoje gor¹ce, dopasowa-
nie sprzêtu, pomoc w zajêciach).

Jako przysta³o na debiutantów,
nale¿a³o z nimi naukê zacz¹æ od pod-
staw, czyli od narciarskiego abeca-
d³a. Tomasz, szef wyszkolenia, prze-
istacza³ siê w GOPR-owca, który
uczy³ bezpieczeñstwa na stoku,
a wspieraj¹cy go policjanci organi-
zowali pogadanki o tym, jak wzywaæ
pomocy w górach i jak bezpiecznie
spêdzaæ ferie. By³y konkursy z na-
grodami, które przynieœli ze sob¹
funkcjonariusze (kaski, gry planszo-

we, kubki), dzieciaki œwietnie siê
bawi³y, a proces edukacji zakoñczo-
ny zosta³ grillem.

No, ale przecie¿ by³a to szkó³ka
narciarska, wiêc czegoœ musia³y siê
nauczyæ przez 10 godzin szkolenia.

- Zaczê³y od standardowych
„frytek” i „pizzy” - wyjaœnia Tomek
- zaliczy³y jazdê slalomem, skoki na
ma³ej hopce, jazdê ty³em, wiedz¹,
jak dobieraæ sprzêt i jak udzielaæ
pomocy w nag³ych zadarzeniach.
Mamy bardzo zdoln¹ m³odzie¿,
moim zdaniem za rok 80 proc. mo-
ich kursantów z powodzeniem po-
winno trafiæ do grupy œrednio za-
awansowanej.

Grupa œrednio zaawansowana
licz¹ca 20 osób w wieku 7-12 lat szko-
li³a siê na stoku Flins pod okiem
Romana Kapszewicza i £ukasza Kar-
liñskiego (fot. u góry), od poniedzia³-
ku do pi¹tku w godz. 8-10 wczeœnie,
póki nie by³o ciasno). Pierwszego

jazdy wieczorne w godz. 1700-2100.
Cennik: 10 wjazdów -15 z³, bilet ca-
³odniowy - 40 z³ (ceny dotycz¹ obu
wyci¹gów).


Wyci¹g BARBARA (w³asnoœæ Mi-

cha³a Rutkowskiego) przy „Izerskiej
Chacie”. D³ugoœæ trasy wynosi 150
m, przepustowoœæ - 500 osób/
godz., ró¿nica poziomów - 24 m przy
œrednim k¹cie nachylenia 15%. Tra-
sa jest oœwietlona, przy wyci¹gu znaj-
duje siê bar z widokowym tara-
sem,WC i parking, dzia³a te¿ szkó³ka
narciarska.

Wyci¹g czynny w godz.900-1700,

10 wjazdów kosztuje 10 z³, bilet ca-
³odzienny - 30 z³.


Wyci¹g BAJTEK (w³asnoœæ Toma-

sza Mitkiewicza), przy ul. D¹brow-
skiego (powy¿ej stacji GOPR).

Jest to oœwietlony stok dla po-
cz¹tkuj¹cych o d³ugoœci 60 m i 6-
metrowej ró¿nicy poziomów. Prze-
pustowoœæ - 500 osób/godz. Przy
wyci¹gu wypo¿yczalnia sprzêtu, par-
king, ma³a gastronomia i szkó³ka nar-
ciarska. Czynny w godz.900-1600 (lub
do ostatniego klienta). Ceny: 1 godz.
- 15 z³, 3 godz. - 30 z³, ca³y dzieñ - 40
z³.


Wyci¹g BAMBINO-SKI (w³aœciciel-

ka Aleksandra Plitt) przy ul. Górskiej
(nieopodal Hotelu Zdrojowego SA-
NUS). D³ugoœæ trasy - 120 m, ró¿ni-
ca poziomów - 10 m, œredni k¹t na-
chylenia - 15%, przepustowoœæ -
500 osób/godz. Obok parking. Przy
wyci¹gu dzia³a szkó³ka narciarska.
Gdy wzroœnie gruboœæ pokrywy
œnie¿nej, uruchomiony zostanie tor
do jazdy na dêtkach.

Wyci¹g czynny w godz. 900-1600,
bilet na 12 wjazdów kosztuje 20 z³.

(opr. aka)

Narciarskie abecad³oNarciarskie abecad³oNarciarskie abecad³oNarciarskie abecad³oNarciarskie abecad³o

dnia dzieci zosta³y podzielone na
dwie grupy, w zale¿noœci od skali tej
„œrednioœci”. Pogoda sprzyja³a im
przez ca³e ferie, warunki narciarze
mieli wrêcz idealne.

Mówi R. Kapszewicz:
- Zanotowaliœmy bardzo wy-

sok¹ frekwencjê siêgaj¹c¹ 90 proc.,
wy¿sz¹ ni¿ rok temu, z ca³ej grupy
tylko dwie osoby nie pojawi³y siê
w ogóle na zajêciach. Æwiczyliœmy
skrêt p³u¿ny, dostawianie narty do
jazdy równoleg³ej, pracê z kijami.
Do tego doliczyæ trzeba naukê de-
kalogu narciarskiego, elementy
samoobs³ugi na stoku, rozgrzewki
i kultury jazdy, doboru stroju
i sprzêtu.

Szef grupy zwróci³ uwagê na fakt,
¿e z uwagi na nierówne opanowanie
techniki jazdy przez uczestników
pierwszego dnia trzeba by³o poœwiê-
ciæ bite 2 godziny na æwiczenia in-
dywidualne. St¹d apel do rodziców
na przysz³oœæ, by nie przewartoœcio-
wali umiejêtnoœci swych dzieci, bo
to jest niezwykle wa¿ne choæby
z uwagi na bezpieczeñstwo narcia-
rzy.

Pawe³ Lech, kierownik wyszko-
lenia w Lech Sport, zarz¹dza³  naj-
wiêksz¹ gromadk¹ narciarzy, bo a¿
40-osobow¹ (w wieku 7-13 lat), któ-
ra podzielona na 10-osobowe grup-
ki æwiczy³a pod okiem Micha³a Ste-
paniuka i Rafa³a Klimka . Wczeœniej

wszyscy musieli zaliczyæ test spraw-
noœciowy, na podstawie którego
dokonano oceny zaawansowania
rozdzielono dzieci wed³ug umiejêt-
noœci (zdjêcie z prawej i poni¿ej).

- Po prostu zweryfikowaliœmy
poziomy ich wyszkolenia – mówi P.
Lech  - a od nas wszyscy wyszli
z umiejêtnoœci¹ skrêtu dostokowe-
go ciêtego, skrêt stopu, radzenia so-
bie podczas jazdy terenowej na nar-
tostradzie gondolowej (ka¿dy zali-
czy³ po 15 zjazdów). Szkó³kê zakoñ-
czy³ dwukrotny przejazd slalomu
giganta na orczyku.

Szef zgrupowania doda³, ¿e ma-
j¹c takie warunki, jakimi dysponuje

Œwieradów, trzeba  iœæ w kierunku
klubu sportowego lub zajêæ poza-
lekcyjnych, bo rozwijanie umiejêtno-
œci narciarskich raz do roku w czasie
ferii to stanowczo za ma³o, by obu-
dziæ w m³odzie¿y zwierzê zjazdowe.
Zaawansowani powinni przez ca³y
sezon æwiczyæ 1-2 razy w tygodniu,
na co dziœ rodziców po prostu nie
staæ.

Na podstawie informacji
udzielonych przez szefów grup

opracowa³ Adam Karolczuk


