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W dniach 19-21 wrzeœnia goœciæ bêdziemy w Œwierado-
wie-Zdroju uczestników 54. Konkursu Orkiestr Wojskowych
Wojska Polskiego. W programie - 19 wrzeœnia (czwartek):
- godz. 1000 - próba OW w Lublinie,
- godz. 1200 - próba OW w Toruniu,
- godz. 1900 - I koncert konkursowy - OW w Lublinie,
- godz. 2000 - II koncert konkursowy - OW w Toruniu,
20 wrzeœnia, pi¹tek:
- godz. 1000 - próba OW w Œwinoujœciu,
- godz. 1200 - próba OW w Rzeszowie,
- godz. 1230 - pokaz musztry paradnej na boisko szkolnym

XXX EUROUNIONORCHESTRIES

Fotoreporta¿ z EUROUNIONORCHESTRIES 2019 i wywiad z Paw³em Adamkiem zamieszczamy na str. 10 i 11.

54. KONKURS ORKIESTR WOJSKOWYCH

w wykonaniu OW w Œwinoujœciu,
- godz. 1900 - III koncert konkursowy - OW w Œwinoujœciu,
- godz. 2000 - IV koncert konkursowy - OW w Rzeszowie,
21 wrzeœnia, sobota:
- godz. 1200 - Stadion Miejski - pokazy konkursowe musztry
paradnej w wykonaniu wszystkich orkiestr,
- godz. 1730 - gala fina³owa,
- godz. 1800 - koncert w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyj-
nej Si³ Powietrznych w Poznaniu - laureata 53. konkursu.
(Próby, konkursy, gala i koncert fina³owy odbywaj¹ siê
w Hali Spacerowej Domu Zdrojowego).

Fo
t.
 T

om
as

z 
Ch

m
ie

lo
w

ie
c



IZERSKA £¥KA
Katarzyna Rzeczkowska

izerskalaka@swieradowzdroj.pl
tel. 75 617 14 42

2
CZARCI M£YN

Anna Martynowska-Pietrzyk
czarcimlyn@swieradowzdroj.pl

tel. 75 78 45 325

URZ¥D MIASTA

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

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

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

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

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

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

KULTURA I OŒWIATA

ul. 11 Listopada 35

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

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

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

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

pod nr tel.  512 243 901.

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

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

Najbli¿sze spotkania odbêd¹ siê 12 i 26Najbli¿sze spotkania odbêd¹ siê 12 i 26Najbli¿sze spotkania odbêd¹ siê 12 i 26Najbli¿sze spotkania odbêd¹ siê 12 i 26Najbli¿sze spotkania odbêd¹ siê 12 i 26
wrzeœnia, a kolejne 10 paŸdziernikawrzeœnia, a kolejne 10 paŸdziernikawrzeœnia, a kolejne 10 paŸdziernikawrzeœnia, a kolejne 10 paŸdziernikawrzeœnia, a kolejne 10 paŸdziernika br br br br 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 spotkania odbêd¹ siê 12 i 26Najbli¿sze spotkania odbêd¹ siê 12 i 26Najbli¿sze spotkania odbêd¹ siê 12 i 26Najbli¿sze spotkania odbêd¹ siê 12 i 26Najbli¿sze spotkania odbêd¹ siê 12 i 26
wrzeœnia, a kolejne 10 paŸdziernikawrzeœnia, a kolejne 10 paŸdziernikawrzeœnia, a kolejne 10 paŸdziernikawrzeœnia, a kolejne 10 paŸdziernikawrzeœnia, a kolejne 10 paŸdziernika br br br br br.....

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

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

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

Pomoc terapeutycznaPomoc terapeutycznaPomoc terapeutycznaPomoc terapeutycznaPomoc terapeutyczna

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

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

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

coœ podarowaæ. Dlatego postanowiliœmy zostaæ naszym, wspólnym „portalem
wymiany” i teraz jeœli Pañstwo czegoœ potrzebuj¹ lub chc¹ czymœ siê podzie-
liæ, prosimy o kontakt:
 na Messengera,
 na dorota@swieradowzdroj.pl,
 lub telefonicznie - 75 71 36 482.
Zg³oszeñ mo¿na równie¿ dokonywaæ anonimowo. Nie bójmy siê pomagaæ!

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

- do Marcina Roso³ka
tel. 75 78 16 343

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


Fot. Joanna Bernatt

RADA MIASTA
W ŒWIERADOWIE-ZDROJU
Miros³aw Bock - 603 857 236,
Micha³ Brutkowski - 604 976 297,
Janina Czapliñska - 668 212 350,
Aleksandra Kasprzak - 602 276 154,
Pawe³ Lech - 693 239 263,
Pawe³ Miko³ajczak - 695 029 761,
Micha³ Podhorodecki - 601 467 669,
Kamila Pytlakowska
kpytlakowska@swieradowzdroj.pl
Urszula Romanowicz - 663 361 388,

Masz sprawê? Zadzwoñ do radnego
Mateusz Szumlas - 881 346 733,
Ewa Œliwiñska - 667 431 190,
Anna Tkaczyk - 783 954 936,
Szczepan Wojsa - 605 334 260,
Marta Wróbel - 512 798 509,
Urszula Wyszomirska - 517 673 020.

Biuro Polskiego Zwi¹z-
ku Emerytów Rencistów
i Inwalidów Ko³o nr 6
w Œwieradowie-Zdroju
mieœci siê w Klubie Inte-
gracji Spo³ecznej w siedzi-
bie Urzêdu Miasta (pok.
16, I piêtro) przy ul. 11 Li-
stopada 35 - box nr 16F.

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

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

W ka¿d¹ pierwsz¹ i trzeci¹ œrodê miesi¹ca od godz. 1000 do
1200 dy¿ury pe³ni¹: Halina Bokisz, Eugenia Kudera i Marian Timo-
ftiewicz.

RADA POWIATU
LUBAÑSKIEGO
Iwona Korzeniowska-Wojsa
tel. 605 223 540,
Zbigniew Maroñ, 603 080 913.
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4 sierpnia na tarasach zdrojowych rozgoœcili sie uczestnicy
XVII Jarmarku Ekologicznego, którego g³ównym organizatorem
by³a Dolnoœl¹ska Izba Rolnicza. Przy okazji wydarzenia odby³o
siê Œwiêto Dolnoœl¹skich Zbó¿ po³¹czone z degustacj¹ smako-
witych wypieków. Zaproszono goœci specjalnych, m.in. przed-
stawicieli zarz¹du DIR.

Jarmark ró¿noœci i rozmaitoœci

W jarmarku udzia³ wziê³o ok. 100
wystawców, wœród których prym
wiedli rêkodzielnicy, serowarzy, psz-
czelarze i piekarze. Na scenie wyst¹-
pi³o 6 zespo³ów, w tym folklorystycz-
ne oraz nasza œwieradowska Synto-
nia. W odró¿nieniu od poprzednich
lat, tym razem muzycy i œpiewacy nie
rywalizowali o palmê pierwszeñstwa,
wszyscy dostali statuetki i podziê-
kowania za wystêp.

Organizatorzy przygotowali te¿
konkursy dla dzieci, stoiska, gdzie
malowano buŸki i bawiono siê w gru-
pach, a tak¿e warsztaty taneczne.

Wystawcy tradycyjnie rywalizo-
wali w konkursach, w których zwy-
ciê¿ali:
Zrobi³y to moje rêce

1. Maria Romel  (ART-CAN-
DLES) - za rêcznie robione œwiece
i zimowe miasteczko zamkniête
w bombce;

2. Dorota Doroszkiewcz (Manu-
faktura Drewniany Piotrula) - za „re-
cykling” drewna; ozdoby i produk-

Takie cuda z kory wyczarowuje Janusz Marzec z Wa³brzycha, konkursowy
zwyciêzca w kategorii NAJCIEKAWSZE STOISKO.

Jeden z szeœciu wystêpuj¹cych na jarmarku zespo³ów - „Podgrodzianki”
z Raciborowic.

Paulina Reszela (z lewej) i Kinga Miakienko, czyli piekarski duet PieczeMY,
który jako jedyny ze Œwieradowa wskoczy³ na najni¿szy stopieñ podium.

ty u¿ytkowe ze starego drewna zna-
lezionego na Dolnym Œl¹sku;

3. „Lawenda Na Uboczu” - za
wianki lawendowe oraz ciasteczka
z lawend¹.

(Wszystkie trzy panie stoj¹
z nagrodami na zdjêciu obok).

Najciekawsze stoisko
1. Janusz Marzec

(J&B Design) - za ozdo-
by z kory;

2. Beata Miesi¹c -
za bogat¹, pyszn¹ ofer-
tê gastronomiczn¹;

3) Iwona Przygoda
- za ró¿norodnoœæ asor-
tymentu: rêcznie robio-
na ceramika, rêcznie ro-
bione pluszaki dla dzie-

Przez kilkanaœcie lat na ³amach
„Notatnika” omawialiœmy wybory
edukacyjne absolwentów œwiera-
dowskiego gimnazjum, klasyfiku-
j¹c je wedle kryteriów geograficz-
nych i merytorycznych. Do ubieg³e-
go roku sprawa by³a bardzo prosta
– zagl¹da³o siê do specjalnie przy-
gotowanego programu sumuj¹cego
proces naboru, by uzyskaæ pe³ny
obraz preferencji uczniowskich.

W tym roku z uwagi na kumula-
cjê dwóch roczników – gimnazjalne-
go i szkó³ podstawowych – przeœle-
dzenie losów absolwenckich okaza-
³o siê zgo³a niemo¿liwe. Œwieradow-
skie szko³y ukoñczy³o ogó³em 83
absolwentów, z czego 25 – klasê VIII,
a pozostali – gimnazjum.

Analizowaliœmy dokonywane
wybory wszystkich uczniów, nie
dziel¹c na typy szkó³, wyszliœmy
bowiem z za³o¿enia, ¿e absolwent to
absolwent.

Zgodnie z panuj¹c¹ w kraju at-
mosfer¹ „deformy” edukacji w pierw-
szym terminie zaakceptowano 52
wnioski, pozostawiaj¹c bez rozpatrze-
nia a¿ 31. Niestety, z up³ywem czasu
jasno by³o widaæ, ¿e ¿aden
z tych 31 absolwentów w przypad-
ku, gdy wyjaœni siê jego sytuacja

Jelenia Góra gór¹,
Lubañ w odstawce Mimo trudnoœci w naborze do szkó³ œrednich i techników, zdecydowana wiêkszoœæ œwiera-

dowskich absolwentów gimnazjum i VIII klasy znalaz³a dla siebie miejsce.

w kwestii naboru, nie trafi na zmo-
dyfikowan¹ listê, nale¿a³o wiêc ta-
kie informacje zdobyæ we w³asnym
zakresie. Dobrze, jeœli w kwestiona-
riuszu ucznia by³y namiary na tele-
fony rodziców – wystarczy³o tylko
do nich zadzwoniæ i spytaæ, gdzie
zosta³o przyjête dziecko. Tam, gdzie
nie by³o telefonów, spróbowa³em
z mejlami, ale nikt z zagadniêtych mi
nie odpisa³. Nie uda³o siê zatem uzy-
skaæ informacji w 19 przypadkach,
co oznacza, ¿e maj¹c ponad 70 udo-
kumentowanych przyjêæ uzyskali-
œmy w miarê komplementarny obraz
œwieradowskich wyborów.

Na pocz¹tek niespodzianka.
W latach ubieg³ych akcentowali-
œmy nieustann¹ walkê dwóch
oœrodków ze szko³ami ponadgimna-
zjalnymi – Lubania i Jeleniej Góry.

W 2016 roku do „Kombatan-
tów” i „Mickiewicza” uda³o siê a¿
18 gimnazjalistów (czyli co drugi),
podczas gdy do Jeleniej – jedena-
œcioro.

Przed rokiem obwieœciliœmy
w tytule t³ustym drukiem: Lubañ –
Jelenia Góra 20:10.

W tym roku kolejnoœæ uleg³a
zmianie: Jelenia Góra – Lubañ 27:9!
B¹dŸmy sprawiedliwi, z tego, co pa-

miêtam, szko³y jeleniogórskie nigdy
nie pokona³y lubañskich, ale takiego
mia¿d¿¹cego wyniku chyba nikt siê
nie spodziewa³. W uzupe³nieniu war-
to nadmieniæ, ¿e trzecie miejsce zaj¹³
Gryfów, gdzie uczyæ siê bêdzie sied-
mioro naszych absolwentów. Na-
stêpnie Rakowice – 5, Biedrzycho-
wice i Mirsk – po 4, potem Stara Ka-
mienica – 2 (tak, tak, powsta³o tam
bodaj pierwsze w regionie wiejskie
liceum), Katolickie Liceum w Legni-
cy – te¿ 2, a po jednym wyborze maj¹
LO w Boles³awcu i Lubomierzu.

Osobno zaznaczyæ trzeba szko³ê,
do której dosta³a siê Agata Szaniaw-
ska – to Wojskowe Ogólnokszta³c¹-
ce Liceum Informatyczne w Warsza-
wie. To nowatorski i bezprecedenso-
wy w skali kraju projekt, realizowany
pod nadzorem Ministra Obrony Na-
rodowej i patronatem Wojskowej
Akademii Technicznej im. Jaros³awa
D¹browskiego.

Projekt adresowany jest do uta-
lentowanej m³odzie¿y, pragn¹cej w
bli¿szej perspektywie podj¹æ studia
wojskowe w WAT na kierunkach in-
formatyka oraz kryptologia i cyber-
bezpieczeñstwo, w dalszej zaœ per-
spektywie – zwi¹zaæ swoj¹ przy-
sz³oœæ z zawodow¹ s³u¿b¹ wojskow¹

w jednostkach Si³ Zbrojnych RP od-
powiedzialnych za cyberobronê
pañstwa. Powie ktoœ – szko³a jak
szko³a, ale dodaæ nale¿y, ¿e do liceum
ponadgimnazjalnego i ponadpod-
stawowego (gdzie trafi³a Agata)
przyjêto po 25 uczniów, wy³onio-
nych spoœród 600 (!) kandydatów.
Gratulujemy.

Dwa lata temu mieliœmy t³ok
w kolejce do zawodówek (czyli po
nowemu szkó³ bran¿owych) – a¿ 12
chêtnych, w tym roku jedynie 7, jak
i przed rokiem, tyle ¿e wtedy absol-
wentów by³o nieco ponad 50, a te-
raz zweryfikowanych ponad 70. Sta-
tystyka licealna mia³a kszta³t sinu-
soidy, raz spada³a, raz siê wznosi³a;
w tym roku pad³ rekord – 27, w tym
do liceów jeleniogórskich: Norwid
– 6, ̄ erom – 4, Œniadecki 4. Ponadto
Lubañ – 4, Rakowice – 3. Wybór klas
jest coraz bardziej wymyœlny, bo
poza klasycznymi ju¿ kierunkami
mat-fiz, jêzykowymi czy biol-chem
dosz³y takie jak: geogrofia z edukacj¹
lingwistyczn¹ (Legnica), psycholo-
giczno-coachingowa, stra¿acko-ra-
townicza i wojskowa (Rakowice),
bezpieczeñstwa wewnêtrznego
(Œniadecki), policyjna (Lubomierz).

W technikach dominuj¹ informa-
tycy – 8, potem fachowcy od ¿ywie-
nia i us³ug gastronomicznych – 6,
hotelarze – 5, leœnicy – 3.

Wspomnieæ trzeba jeszcze
o wyborach artystycznych. Do pro-
filowanej klasy w Œniadeckim idzie
jedna osoba, a do Zespo³u Szkó³
Rzemios³ Artystycznych w Ciepli-
cach – dwoje (technik fotografii
i multimediów, liceum plastyczne).

Za rok wszystko siê uspokoi,
obie nasze szko³y koñczyæ bêd¹ tyl-
ko VIII klasy, licea zyskaj¹ rok do-
œwiadczeñ w pracy z uczniem z pro-
gramem 4-letnim, a przede wszyst-
kim zniknie zmora tegorocznych ab-
solwentów – spiêtrzeñ dwóch rocz-
ników.

Adam Karolczuk
PS. O losach 11 absolwentów SP
nr 2 w Czerniawie  napiszemy we
wrzeœniu.

ci, bi¿uteria z elementami ceramiki
itp.;
Produkt z mojego gospodarstwa

1. Serowarnia - za pyszne sery;
2. Wojciech Kuchmistrz - za

kuchniê starodawn¹, podp³omyki;
3. PieczeMY - za pyszne wypieki

(to jedyne stoisko œwieradowskie -
spoœród dziewiêciu - które zosta³o
nagrodzone).

Beata RosickaBeata RosickaBeata RosickaBeata RosickaBeata Rosicka
Zdjêcia Tomasza Chmielowca i autorki
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 Rankingowy zawrót g³owy! Rankingowy zawrót g³owy! Rankingowy zawrót g³owy! Rankingowy zawrót g³owy! Rankingowy zawrót g³owy!
W lipcowym numerze Pisma

Samorz¹du Terytorialnego
WSPÓLNOTA zamieszczono
pierwszy w tym roku ranking –
zamo¿noœci gmin mierzonej docho-
dami w³asnymi. Dwutygodnik spo-
rz¹dza ró¿ne rankingi, w których
Œwieradów-Zdrój od paru lat na
trwale usadowi³ siê na czele tabel
w kategorii miasteczek. Dla przy-
pomnienia – w rankingu wydatków
ze œrodków unijnych w latach
2014-2017 zaj¹³ 3. miejsce (2.500
z³ na osobê), za Krynic¹ Morsk¹
(8.880 z³) i Dziwnowem (7.385 z³),
a przed Górowem I³owieckim
(2.370 z³) i Dar³owem (2.325 z³).

W rankingu inwestycyjnym
Œwieradów (lata 2015-17) zaj¹³ 10.
miejsce z nak³adami 1.452 z³ na oso-
bê. Lider – Dziwnów – mia³ niemal
trzykrotnie wiêcej, Krynica Morska
– 4.000 z³, 4. - Karpacz – 1.954 z³. 5.
- Duszniki – 1.739 z³.

W rankingu zamo¿noœci,
uwzglêdniaj¹cego dochody w³asne
(z subwencjami, ale bez wp³ywów
z dotacji celowych), liderzy wci¹¿
ci sami: Krynica Morska  - 11.018 z³,
i Dziwnów - 10.050 z³ (oba miasta
w kolejnych rankingach tylko cza-
sami zmieniaj¹ siê miejscami), nato-
miast trzecie ma Œwieradów - 10.027
z³, który odnotowa³ awans z 12.
miejsca w poprzednim rankingu i a¿
z 34. w roku 2010!

Burmistrz Roland Marciniak w
wypowiedzi dla „Wspólnoty” po-

informowa³ czytelników, ¿e w 2018
roku gmina odnotowa³a dochody
z podatku od nieruchomoœci w wy-
sokoœci 4,3 mln z³, a z op³aty uzdro-
wiskowej – 2,2 mln z³. Wp³ywy te
wspomaga³y realizacjê 11  projektów
unijnych, takich jak: rozbudowa
oczyszczalni i dwóch szkó³, adapta-
cja dworca PKP, budowa przedszko-
la, wodoci¹gów i kanalizacji.

Jak zatem na tle Œwieradowa-
Zdroju wypadaj¹ pozosta³e uzdrowi-
ska (i wczasowiska) dolnoœl¹skie?
Pierwsz¹ dziesi¹tkê zamyka Karpacz
z dochodem 6.812 z³ na mieszkañca.
16. jest Szklarska Porêba - 5.425 z³,
71. Szczawno-Zdrój – 3.911 z³, 90.
Polanica-Zdrój – 3.752 z³), 124. Dusz-
niki-Zdrój – 3.511 z³, 188. Kudowa-
Zdrój – 3.214 z³, 255. Jedlina-Zdrój  -
3.087 z³, a 309. L¹dek-Zdrój – 2.998 z³.

Gdzie z kolei s¹ nasi s¹siedzi? 297.
miejsce zajmuje Mirsk – 3.013 z³, 523.
Leœna – 2.679 z³, 538. Olszyna – 2.645
z³, 595. Gryfów Œl¹ski – 2.388 z³. Gry-
fów to zarazem ostatnie miasto dol-
noœl¹skie w rankingu, trzecie od koñ-
ca (na 597).

Wœród gmin wiejskich liderem od
2002 roku nieodmiennie jest Klesz-
czów z dochodem 35.829 z³ na miesz-
kañca, 2. Rewal – 12.504. Kleszczów,
który, ilekroæ pojawiaj¹ siê zakusy,
by czêœæ wsi tej gminy przy³¹czyæ do
Be³chatowa, przypomina, ¿e p³aci 50
mln z³ „janosikowego”.

Nie umyka uwadze, ¿e dwie naj-
bogatsze gminy i dwa najbogatsze

miasteczka to cztery jednostki samo-
rz¹dowe, których dochód na osobê
jest wy¿szy od œwieradowskiego.

W powiecie lubañskim przewo-
dzi gmina Platerówka – 3.190 z³ (394.
miejsce w kraju), nastêpnie Siekier-
czyn – 2.858 z³ (991), a na koñcu Lu-
bañ – 2.848 z³ (1014). Gmin wiejskich
jest w kraju 1548.

Do pe³nego obrazu zostaj¹ ju¿
tylko województwa, wœród których
pierwsza trójka to Mazowsze, Dol-
ny Œl¹sk i Podkarpacie. Podium miast
wojewódzkich przedstawia siê na-
stêpuj¹co: 1. Warszawa (7.747 z³), 2.
Wroc³aw (5.805 z³), 3. Opole (5.747
z³).

Liderzy wœród miast powiato-
wych to: 1. Polkowice (6.950 z³), 2.
Piaseczno (4.860 z³) i 3. Grodzisk
Maz. (4.846 z³), a miast na prawach
powiatu: 1. Sopot (7.494 z³), Œwino-
ujœcie (7.127 z³) i P³ock (6.357 z³). Trze-
ba jednak od razu naszym Czytelni-
kom wyjaœniæ, ¿e te kwoty nic im nie
powiedz¹, bo operowanie dochoda-
mi podzielonymi przez liczbê miesz-
kañców mo¿e mieæ sens w grupie
miast o podobnej wielkoœci, nie da
siê jednak¿e w ¿aden sposób porów-
naæ 5.805 z³ przypadaj¹cych na wro-
c³awianina (których jest ponad 630
tys.), z kwot¹ 6.950 z³ na mieszkañca
Polkowic (22,5 tys.) czy z kwot¹
7.494 z³ na mieszkañca Sopotu (ok.
37 tys.).

Wœród powiatów, które - jak wia-
domo od dawna - dochody gene-

ruj¹ niewielkie, lideruje pow. cz³u-
chowski na Pomorzu – 1.455 z³. Nasz
powiat s¹siedzki – lwówecki – ma
807 z³, co wystarcza do zajêcia 127.
miejsca, a uchodz¹cy za zamo¿ny
pow. jeleniogórski zajmuje 205. lo-
katê z dochodem 714 z³. Powiat lu-
bañski ma miejsce 208. i dochód na
poziomie 708 z³. 215. miejsce pow.
boles³awieckiego (703 z³) jest ju¿ co
najmniej zaskakuj¹ce, niemniej po-
wiaty, których siedziby-miasta wy-
daj¹ siê byæ krezusami – Wroc³aw,
Lubin, Œroda Œl., o Polkowicach nie
wspominaj¹c – wszystkie na tej li-
œcie s¹ poni¿ej.

Jak¿e trudno laikowi zrozumieæ,
jak to jest, ¿e Polkowice s¹ liderem
wœród miast powiatowych, a powiat
polkowicki generuj¹cy dochody
w wys. 508 z³ na osobê znajduje siê
na 296. miejscu w rankingu, co ozna-
cza, ¿e wlecze siê w ogonie ca³ego
zestawu powiatów, jest to zarazem
ostatnie miejsce na Dolnym Œl¹sku.
Ranking obejmuje 314 starostw.

Dla uzupe³nienia – w tabeli,
gdzie Polkowice s¹ liderem, miasto
powiatowe Lubañ jest na 185. miej-
scu (2.846 z³), a Lwówek na 246.
(2.634 z³).

Okazuje siê, ¿e równoleg³y ran-
king bogatych (i biednych) gmin
sporz¹dzi³, zreszt¹ po raz pierwszy,
G³ówny Urz¹d Statystyczny. GUS
przyj¹³ jednak nieco inn¹ metodolo-
giê, bo do dochodów doliczy³ wszel-
kie wp³ywy, tak¿e z dotacji celo-
wych, ponadto w odró¿nieniu od
rankingu „Wspólnoty” nie dzieli³
gmin na wiejskie czy miejskie, tylko

wszystkie wrzuci³ do jednego garn-
ka, w którym – co ju¿ ca³kowicie za-
skakuje – Œwieradów-Zdrój zaj¹³ 2.
miejsce w kraju (na 2.478 jednostek
samorz¹du terytorialnego), z docho-
dem wynosz¹cym 15.898 z³ na miesz-
kañca. Kleszczów, oczywiœcie, jest
na czele z kwot¹ 43.999 z³, a Rewal,
który w zestawieniu „Wspólnoty”
jest drugi, wed³ug GUS-u lokuje siê
na 3. miejscu.

Generalnie Dolny Œl¹sk zosta³ li-
derem pierwszej dziesi¹tki, jako ¿e
zmieœci³y siê w niej a¿ 4 gminy (poza
nasz¹ – 7. Kobierzyce, 8. Karpacz
i 10. Jerzmanowa). Trzy gminy repre-
zentuj¹ Zachodniopomorskie, dwie
– £ódzkie i jedna – Pomorskie (to
Krynica Morska – 13.582 z³). Wiceli-
der „Wspólnoty” - Dziwnów – jest
na 6. miejscu z dochodem 11.453 z³.

Warszawa w tym zestawieniu jest
na miejscu 13., Wroc³aw – na 59.,
a Opole (wymieniam pierwsz¹ trójkê
„Wspólnoty” w grupie miast woje-
wódzkich) – na 39.

Per³y Karkonoszy wed³ug
„Wspólnoty” by³y blisko siebie: 10.
Karpacz, 16. Szklarska Porêba. GUS
natomiast Karpacz lokuje na 8. miej-
scu, Szklarsk¹ zaœ na 79. Gmina Mirsk
– miejsce 139., gmina Lwówek –
1791., gmina Leœna – 2272., gmina
Gryfów – 2392. Biedniejsze na Dol-
nym Œl¹sku s¹ tylko: Chocianów
(miejsce 2410), Przeworno (2419)
Lubañ – (2431) i Niemcza (2460).

Uzdrowiska: 329. - Szczawno-
Zdrój, 616. – Polanica-Zdrój, 778. –
Jedlina-Zdrój, 1069. – L¹dek-Zdrój,
1975. – Kudowa-Zdrój.

Adam Karolczuk

 Jeszcze wiele przed nami Jeszcze wiele przed nami Jeszcze wiele przed nami Jeszcze wiele przed nami Jeszcze wiele przed nami
Ranking najbogatszych samo-

rz¹dów za 2018 rok wed³ug GUS
ujmuje wszystkie dochody bud¿e-
tu gmin, nawet te unijne. Druga po-
zycja Œwieradowa-Zdroju na ca³¹
Polskê, czyli prawie 2.500 gmin,
to nasz ogromny sukces. Jesteœmy
równie¿ najlepsi na Dolnym Œl¹-
sku. Nasza wysoka pozycja to za-
s³uga pozyskanych dotacji unij-
nych na miejskie projekty. Przez
ostatnie 3 kadencje œwieradow-
skiego samorz¹du udawa³o siê
osi¹gaæ kompromis z Rad¹ Miasta
w zakresie wdra¿ania w ¿ycie od-
wa¿nych rozwi¹zañ, które zwiêk-
sza³y mo¿liwoœci inwestycyjne bu-
d¿etu gminy. Dziêki temu i zaan-
ga¿owaniu wielu pracowników
gminy uda³o siê pozyskaæ ponad  90
mln z³ z funduszy zewnêtrznych.
Oczywiœcie do tego musieliœmy
do³o¿yæ prawie 50 mln z³ œrodków
w³asnych. To razem daje 140 mln
z³ inwetycji przez ostatnie 12 lat w
ma³ej gminie, jak¹ jest Œwieradów-
Zdrój.

Od wielu lat jesteœmy w czo³ów-
ce polskich gmin pod wzglêdem in-
westowania w infrastrukturê komu-
naln¹ (drogi, sieci wodno-kanaliza-
cyjne itp.) Oczywiœcie, sukces obar-
czony jest ryzykiem. Wk³ad w³asny

do dotacji pochodzi mniej wiêcej w
po³owie ze sprzeda¿y nieruchomo-
œci i w po³owie z zaci¹gniêtych kre-
dytów, które trzeba sp³acaæ. Uwa-
¿am, ¿e warto podj¹æ takie ryzyko,
bo dotacje unijne bêd¹ coraz mniej-
sze, a to, co siê uda³o zrobiæ, jest ju¿
nasze i s³u¿y mieszkañcom.

Uwa¿am, ¿e drugie miejsce na-
szego miasta w Polsce œwiadczy
o tym, ¿e potrafimy - jako szeroko
pojêty samorz¹d - wykorzystaæ na-
sze atuty, ¿e nasza zbilansowana

strategia rozwoju miasta, popierana
przez mieszkañców, jest realna
i z roku na rok konsekwentnie ci¹-
gnie nas w obiektywnych rankin-
gach do góry. Nie bêdziemy, rzecz
jasna, popadaæ w zachwyt. Bardzo
³atwo wszystko popsuæ.

Moim zdaniem, najmocniejszym,
a zarazem najs³abszym punktem na-
szego sukcesu jest Rada Miasta,
która pozwala lub nie realizowaæ stra-
tegiê. Burmistrz proponuje rozwi¹-
zania, ale bez zielonego œwiat³a od
radnych  moglibyœmy byæ na innej
pozycji rankingu. Ogromne uznanie
nale¿y siê równie¿ pracownikom

gminy, którzy wdra¿aj¹ nasze stra-
tegie. Bez ich zaanga¿owania by³o-
by znacznie s³abiej.

Czêsto mieszkañcy pytaj¹, co my
mamy z tych rankingów. Oczywiœcie,
bezpoœrednio nic. Ale ranking GUS
czy "Wspólnoty", które s¹ opraco-
wane na podstawie danych finan-
sowych polskich gmin, s¹ informacj¹
dla mieszkañca, ¿e w jego gminie naj-
wiêcej inwestuje siê w now¹ infra-
strukturê komunaln¹. W przypadku
Œwieradowa-Zdroju, to dziesi¹tki ki-
lometrów nowych sieci, trzy oczysz-
czalnie œcieków, rozbudowane szko-
³y, nowa biblioteka, Czarci M³yn,

Izerska £¹ka, Stacja Kultura - dwo-
rzec kolejowy, dziesi¹tki kilometrów
nowych dróg, deptak uzdrowisko-
wy wraz z parkami, nowe wozy stra-
¿ackie, nowe przedszkole w budo-
wie, nowe ujêcia wody pitnej, auto-
busy komunikacji miejskiej i wiele
innych.

Przed nami jeszcze wiele niezre-
alizowanych inwestycji w poprawê
¿ycia mieszkañców i przedsiêbior-
ców. Jeœli utrzymamy ten model za-
rz¹dzania gmin¹, to na d³u¿szym
dystansie osi¹gniemy znacznie
wiêkszy sukces.

Roland Marciniak
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Nowe cenniki za odpady
o zmianie wysokoœci stawek op³at za go-

spodarowanie odpadami komunalnymi oraz
obowi¹zku z³o¿enia nowej deklaracji o wy-
sokoœci op³aty za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi.

Rada Miasta Œwieradów-Zdrój przygotowa³a
projekt uchwa³y nr XV/74/2019, który zosta³ pod-
jêty na sesji w dniu 5 sierpnia br. w sprawie wy-
boru metody ustalenia op³aty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi na terenie Gminy
Œwieradów-Zdrój.

Burmistrz Œwieradowa zawiadamia, ¿e od
1 wrzeœnia 2019 r. na terenie gminy Œwieradów-
Zdrój obowi¹zywaæ bêd¹ nowe stawki op³aty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi  przez
w³aœcicieli nieruchomoœci zamieszka³ych oraz
niezamieszka³ych, zgodnie z tabelami zamiesz-
czonymi obok.

W zwi¹zku z powy¿szym od 1 wrzeœnia na
terenie  Gminy Œwieradów-Zdrój obowi¹zuje
nowy wzór deklaracji za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi. Jest on dostêpny na stro-
nie miasta

www.swieradowzdroj.pl
oraz mo¿na go pobraæ w Urzêdzie Miasta.

ZAWIADOMIENIE

Tabela powy¿ej dotyczy nieruchomo-
œci zamieszka³ych (mieszkañ, domów jed-
norodzinnych, wspólnot, spó³dzielni),
z prawej - niezamieszka³ych (firm, hoteli,
pensjonatów, sklepów, restauracji, aparta-
mentowców).
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Na bie¿¹co
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Wielkie uznanie dla hotelu St. Lukas za zorganizowanie
pobytu rehabilitacyjnego dla noblisty, by³ego prezydenta Pol-
ski - Lecha Wa³êsy, który w Œwieradowie-Zdroju korzysta³
z bazy zabiegowej oœrodka.

Mia³em zaszczyt spotkaæ siê z Lechem Wa³ês¹, z którym
przez prawie pó³ godziny rozmawia³em o naszym Œwieradowie
i ofercie leczniczej. Pan Prezydent pierwszy raz odwiedzi³ ten
zak¹tek Polski i jak stwierdzi³ - jest pod wra¿eniem naszego
kurortu. Zwiedzi³ Dom Zdrojowy z wie¿¹ widokow¹ i muzem,
odby³ przeja¿d¿kê kolej¹ gondolow¹. Odwiedzi³ równie¿ na-
szych s¹siadów: w Szklarskiej Porêbie wodospad Kamieñczyk,
a w Leœnej zamek Czocha. W niedzielê by³ na porannej mszy
Œwiêtej w œwieradowskim koœciele.

Œwieradów-Zdrój odwiedza wiele znanych osób ze œwiata
polityki i mediów, ale wizyta Lecha Wa³êsy by³a wyj¹tkowa,
poniewa¿ trwa³a prawie tydzieñ, a co najwa¿niejsze - by³y pre-
zydent skorzysta³ z dobroczynnych zabiegów leczniczych
w St. Lukas. To dla na-
szej miejscowoœci
du¿a promocja, bo
o pobycie prezyden-
ta Wa³êsy w naszym
mieœcie donosi³y ró¿-
ne ogólnopolskie i lo-
kalne media.

Karkonosze i Góry Izerskie, zarówno po polskiej, jak i cze-
skiej stronie, to bardzo atrakcyjny region dla turystów. Kilka-
naœcie miejscowoœci z tego obszaru przeœciga siê w kreowaniu
nowych form spêdzania wolnego czasu. Wed³ug ró¿nych sza-
cunków ten region rocznie odwiedza prawie 3 mln turystów.

Z roku na rok powstaj¹ nowe atrakcje z najwy¿szej pó³ki.
Ciekaw¹ atrakcj¹, która ma zaledwie kilkanaœcie miesiêcy, jest
wie¿a w koronach drzew w Janskich £aŸniach po czeskiej stro-
nie Karkonoszy. Tê atrakcje rocznie odwiedza ponad 300 tys.
osób, co ciekawe - najwiêcej z Polski.

Miasta rywalizuj¹ o goœci now¹ ofert¹ spêdzania wolnego
czasu. Choæ nie ma miêdzy nimi porozumienia, ten turystycz-
ny wyœcig jest bardzo pozystywny dla naszego regionu. Za
jakiœ czas ca³e Karkonosze i Góry Izerskie bêd¹ ciekawym miej-
scem na mapie turystycznej Europy.

Nasz Œwieradów-Zdrój ma szansê byæ wyj¹tkowym jako
górskie uzdrowisko. Takich miejscowoœci jest niewiele. Oczy-
wiœcie, samo nazwanie siê górskim uzdrowiskiem to zbyt ma³o.
Trzeba inwestowaæ i przyci¹gaæ inwestycje w obszar uzdrowi-
skowy i turystyczny. Najwiêksze przedsiêwziêcia ostatnich lat
w naszym mieœcie w tym kierunku to rewitalizacja parków
i deptaka zdrojowego oraz wybudowanie kolei gondolowej.
Mamy te¿ inne produkty. Strza³em w dziesi¹tkê okaza³a siê
budowa œcie¿ek rowerowych singletrack we wspó³nym pro-
jekcie z Nadleœnictwem i czeskimi gminami (jesteœmy pioniera-
mi tych œcie¿ek w Europie) czy run tracki (œcie¿ki biegowe).

Atrakcji przybywa, ale jest ich wci¹¿ ma³o. Wrêcz musimy
przygotowaæ siê i pozyskaæ œrodki do kolejnych inwestycji
uzdrowiskowych i turystycznych. Przed nami ca³kowita, pra-
wie od zera odbudowa uzdrowiska Czerniawa, jak równie¿ roz-
budowa œwieradowskich parków uzdrowiskowych. Powinni-
œmy wspólnie ze spó³k¹ uzdrowiskow¹ wprowadziæ na wy¿szy
poziom œwieradowskie wody mineralne. Mam na myœli syste-
matyczne uruchamianie nowych poide³ek i pijalni.

Niestety, wci¹¿ jest nam trudno pozyskaæ inwestorów no-
wych atrakcji. Wynika to zapewne ze zbyt ma³ej iloœci tury-
stów w mieœcie. W Karpaczu, Szklarskiej Porêbie czy czeskim
Pecu nie maj¹ z tym problemów. Tam co dwa lata powstaj¹
atrakcje za dziesi¹tki milionów z³otych. W naszym przypadku
podwojenie bazy noclegowej z jednoczesnym rozwojem bazy
uzdrowiskowo-turystycznej da nam szansê na pozyskanie cie-
kawych inwestycji w spêdzanie wolnego czasu.

Jeœli tak siê nie stanie, nie tylko zatrzymamy siê w miejscu,
ale zaczniemy siê cofaæ w rozwoju. Tylko z podatków od miesz-
kañców i przedsiêbiorców mo¿emy inwestowaæ w miasto. Jeœli
nie przybêdzie nam podatników, koszty utrzymania miasta bêd¹
ponosiæ obecni. I mowa tu tylko o bie¿¹cym utrzymaniu,
a gdzie œrodki na rozwój bazy uzdrowiskowej? To s¹ dziesi¹tki
milionów z³otych, które bêdziemy musieli wydaæ w poprawê
walorów uzdrowiskowych w Œwieradowie i Czerniawie.

Tylko dziêki szeroko pojêtej bazie uzdrowiskowej na wy-
sokim poziomie mo¿emy optymistycznie patrzeæ w przysz³oœæ
jako gmina. Bazê zabiegow¹ tworz¹ przedsiêbiorcy, ale utrzy-
manie klimatu uzdrowiska spoczywa na barkach gminy, która
w najbli¿szych latach - do 2030 roku - powinna zainwestowaæ
w przestrzeñ uzdrowiskowo-turystyczn¹ ponad 50 mln z³ (roz-
budowa deptaków zdrojowych, nowe Ÿród³a wody mineralnej,
tê¿nie mineralne, ochrona czystego powietrza).

Mamy potencja³ do rozwoju, ale pod warunkiem ¿e nie spo-
czniemy na laurach.

TURTURTURTURTURYŒCI I KURACJUSZEYŒCI I KURACJUSZEYŒCI I KURACJUSZEYŒCI I KURACJUSZEYŒCI I KURACJUSZE
OCZEKUJ¥ AOCZEKUJ¥ AOCZEKUJ¥ AOCZEKUJ¥ AOCZEKUJ¥ ATRAKCJITRAKCJITRAKCJITRAKCJITRAKCJI

Ci¹gle pracujemy nad rozwojem œwieradowskiej komuni-
kacji miejskiej. Przed nami kilka zmian. Przede wszystkim sk³a-
damy wypowiedzenie Szklarskiej Porêbie i przestaniemy ob-
s³ugiwaæ na weekendy po³¹czenie autobusowe z t¹ miejsco-
woœci¹. Niestety, samorz¹d Szklarskiej nie uruchomi³ swojej
komunikacji miejskiej, w ramach której mia³y byæ dwa po³¹cze-
nia w sobotê i niedzielê do Œwieradowa.

W kolejnym etapie spróbujemy uruchomiæ po³¹czenia week-
endowe z Mirskiem. Obie rady miast podjê³y intencyjne g³o-
sowania w sprawie uruchomienia sobotnio-niedzielnych au-
tobusów. Wdra¿anie kolejnych zmian zajmuje nam du¿o cza-
su, poniewa¿ ka¿da wymaga aktualizacji rozk³adu jazdy, a to
z kolei wymaga kilkumiesiêcznego wyprzedzenia.

Z pocz¹tkiem 2020 roku podejmiemy próbê w³¹czenia
w nasz system komunikacji autobusowej prywatnych prze-
woŸników, szczególnie tych, którzy obs³uguj¹ po³¹czenia au-
tobusowe z Lubaniem i Jeleni¹ Gór¹. To innowacyjne rozwi¹-
zanie bêdzie polega³o na tym, ¿e autobus do Jeleniej Góry
bêdzie rozpoczyna³ kurs z Czerniawy. Gmina zap³aci przewoŸ-

KOMUNIKACJA MIEJSKAKOMUNIKACJA MIEJSKAKOMUNIKACJA MIEJSKAKOMUNIKACJA MIEJSKAKOMUNIKACJA MIEJSKA
- CO DALEJ?- CO DALEJ?- CO DALEJ?- CO DALEJ?- CO DALEJ?

nikowi ok. 4 z³ za kilometr przejechany po terenie naszego mia-
sta, ale pod warunkiem, ¿e wszyscy pasa¿erowie na odcinku
Œwieradów-Czerniawa maj¹ bezp³atny przejazd. Oczywiœcie,
jeœli ktoœ bêdzie chcia³ jechaæ do Jeleniej Góry, bêdzie kupowa³
normalny bilet. Analogicznie bêdzie na trasie Œwieradów-Lu-
bañ.

Dziêki takiemu rozwi¹zaniu mieszkañcy Czerniawy zyskaj¹
bezpoœrednie po³¹czenie do Jeleniej i Lubania. Natomiast gmi-
na Œwieradów nie bêdzie musia³a rozwijaæ komunikacji miej-
skiej na swoim taborze. Taki mieszany system za¿¹dany przez
samorz¹d znacz¹co poprawi dostêpnoœæ komunikacyjn¹
wszystkich mieszkañców do wiêkszych oœrodków miejskich.
Szczególni zyskaj¹ na tym uczniowie szkó³ ponadpodstawo-
wych.

Œwieradowska komunikacja miejska udowodni³a, ¿e ma sens
i przewozi grubo ponad sto tysiêcy pasa¿erów rocznie. Po³¹-
czenie ze Szklarsk¹ Porêb¹ jest tylko dla turystów, a mia³o te¿
s³u¿yæ mieszkañcom. Nie uda³o siê. Wiêc trzeba podj¹æ próbê
zarz¹dzania po³¹czeniami autobusowymi z Lubaniem i Jeleni¹
Gór¹ na bazie prywatnych przewoŸników.

Podpisaliœmy umowê z œwieradowsk¹ firm¹ Anlema na re-
mont pomieszczeñ Rewiru Dzielnicowych Policji przy ulicy Pi³-
sudskiego 15 (stary Urz¹d Miasta). Wartoœæ prac opiewa na
kwotê 360 tys. z³. Miesi¹c wczeœniej w tym samym budynku
wykonaliœmy adaptacjê pomieszczeñ na stacjê Pogotowia Ra-
tunkowego za kwotê ponad 80 tys.z³. £¹cznie wydamy ponad
440 tys. z³ z w³asnych œrodków na poprawê bezpieczeñstwa
w mieœcie i okolicy. Pogotowie ze œwieradowskiej bazy obs³u-
guje równie¿ czêœæ gminy Mirsk.

Utrzymywanie Policji i pogotowia nie jest obowi¹zkiem
gminy. ale jeœli chcemy utrzymaæ stacjê pogotowia i Rewir Dziel-
nicowych Policji w Œwieradowie, powinniœmy ponosiæ takie
wydatki. Jesteœmy oddaleni o 40 km od Lubania i tyle¿ samo
od Jeleniej Góry. Nie mo¿emy nara¿aæ mieszkañców i turystów
na ponadprzeciêtne oczekiwanie na pomoc w nag³ych sytu-
acjach.

Podpisaliœmy umowê na ponad 90 tys. z³ z firm¹ transpor-
tow¹ na demonta¿, transport i monta¿ lokomotywy parowej,
która obecnie stacjonuje w Pyskowicach na Œl¹sku. Mamy

PPPPPAROWÓZ SZYKUJE SIÊAROWÓZ SZYKUJE SIÊAROWÓZ SZYKUJE SIÊAROWÓZ SZYKUJE SIÊAROWÓZ SZYKUJE SIÊ
DO PODRÓ¯YDO PODRÓ¯YDO PODRÓ¯YDO PODRÓ¯YDO PODRÓ¯Y

REMONT REWIRUREMONT REWIRUREMONT REWIRUREMONT REWIRUREMONT REWIRU
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wszystkie zgody konserwatora zabytków i Muzeum Kolejnic-
twa w Warszawie na przeprowadzenie ca³ej operacji. Lokomo-
tywa bêdzie podzielona na trzy czêœci: podwozie, kocio³ i bud-
ka maszynisty. Nad w³aœciwym przebiegiem bêdzie czuwa³ pro-
fesjonalny, licencjonowany znawca zabytków techniki. Ju¿ we
wrzeœniu lokomotywa bêdzie u nas na dworcu kolejowym.

Ten eksponat to kolejny etap wzbogacania Muzeum Kolei
Izerskiej. Lokomotywê u¿ycza nam wspomniane Muzeum Ko-
lejnictwa. Nasze miasto zyska unikatowy, zabytkowy model
parowozu, który stanie siê ciekaw¹ atrakcj¹ miasta i symbolem
Stacji Kultury na dworcu kolejowym.

To w³aœnie ta lokomotywa - Tp4 o numerze seryjnym 217,
zbudowana w roku 1918 przez berliñsk¹ firmê Borsig Loko-
motiv-Werke GmbH - przywieziona zostanie ze œl¹skich Pysko-
wic do izerskiego Œwieradowa. Fot. Artur Kotlarek.

   Roland Marciniak  Roland Marciniak  Roland Marciniak  Roland Marciniak  Roland Marciniak
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Z przyjemnoœci¹ informuje-
my, ¿e w Miejskim Centrum
Kultury przy ul. Dworcowej 1
s¹ do odebrania promocyjne
ramki do tablic rejestracyjnych.
Chêtnych serdecznie zaprasza-
my po ich odbiór.

Promujmy miastoPromujmy miastoPromujmy miastoPromujmy miastoPromujmy miasto

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

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

Na reklamy w „Notatniku” obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce stawki, z uwzglêdnieniem
rabatu za 3 emisje – 15 proc. Reklamodawcy zap³ac¹ (w z³):3 emisje – 15 proc. Reklamodawcy zap³ac¹ (w z³):3 emisje – 15 proc. Reklamodawcy zap³ac¹ (w z³):3 emisje – 15 proc. Reklamodawcy zap³ac¹ (w z³):3 emisje – 15 proc. Reklamodawcy zap³ac¹ (w z³):
1/2 strony (255 x 175 mm): 1 emisja - 300, 3 emisje - 765.
1/4 strony (175 x 125 mm): 1 emisja - 150, 3 emisje - 382,50.
1/8 strony (125 x 85 mm): 1 emisja - 80, 3 emisje - 204.
na 1/16 strony (85 x 60 mm): 1 emisja - 50, 3 emisje - 127,50.
Za w³o¿enie wk³adki reklamowej do œrodka gazety – 250 z³.
1. Gotow¹ reklamê WY£¥CZNIE W FORMIE PLIKU GRAFICZNEGO WY£¥CZNIE W FORMIE PLIKU GRAFICZNEGO WY£¥CZNIE W FORMIE PLIKU GRAFICZNEGO WY£¥CZNIE W FORMIE PLIKU GRAFICZNEGO WY£¥CZNIE W FORMIE PLIKU GRAFICZNEGO (zgodnie
z podanymi w cenniku wymiarami) prosimy wys³aæ na adres:
no ta tn ikno ta tn iknota tn iknota tn iknota tn ik@ swieradowzdro j .p lswie radowzdro j .p lswie radowzdro j .p lswie radowzdro j .p lswie radowzdro j .p l

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

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

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

Cennik reklam w NOTATNIKU ŒWIERADOWSKIM

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

Dyrektor – Dorota Marek.

Szanowni Pañstwo, w³aœci-
ciele obiektów noclegowych,
w Miejskim Centrum Kultury,
Aktywnoœci i Promocji Gminy
„Stacja Kultury”, ul. Dworcowa
1, od poniedzia³ku do pi¹tku
w godzinach 1000-1700 czekaj¹ na
Pañstwa do odbioru tabliczki in-
formuj¹ce (szczególnie tury-
stów) o fakcie, ¿e Pañstwa
obiekt dzia³a legalnie i zosta³

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

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

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

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

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

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

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

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

wpisany do ewidencji obiektów
œwiadcz¹cych us³ugi noclegowe,
prowadzonej przez Burmistrza Mia-
sta.

31 lipca oraz 7, 14 i 21 sierpnia
w Stacji Kultury odby³y siê bezp³at-
ne warsztaty szklarskie adresowane
do œwieradowskich dzieci. Prowa-
dz¹c¹ warsztaty by³a Magdalena
KuŸniar ze Szklanej KuŸni (fot. z le-
wej). Ciekawostk¹ jest, ¿e te pierw-
sze zajêcia zorganizowano na pero-
nie, co nadawa³o warsztatom spe-
cyficzn¹ aurê.

Podczas zajêæ, uczestnicy mogli
tworzyæ szklane cuda, samodzielne
zaprojektowaæ szklany przedmiot
oraz ozdobiæ go farbami szklarskimi.
Na ostatnich zajêciach odby³ siê
natomiast warsztat grawerski, pod-
czas którego dzieci pozna³y podsta-
wowe techniki rytowania szk³a.  BR

CZARCI M£YN - CENNIK
10 z³ - bilet zwyk³y, w cenie pa-

mi¹tka regionalna, niespodzianka:
 6 z³ - bilet ulgowy, w cenie pa-

mi¹tka regionalna, niespodzianka:
 1z³ - bilet dla mieszkañców

z Miejsk¹ Kart¹ Œwieradowianina
(szczegó³y ju¿ wkrótce).

Ulgi przys³uguj¹: osobom po-
wy¿ej 65. roku ¿ycia, emerytom, ren-
cistom,, osobom niepe³nosprawnym
i ich opiekunom;  kombatantom i sy-
birakom; uczniom i studentom.

 Informacje turystyczne, udzie-
lane teraz na Stacji Kultura, od wrze-
œnia bêdzie te¿ mo¿na uzyskaæ
w Czarcim M³ynie.

Na szkle malowane

Okazuje siê warunki peronowe (fot. powy¿ej) sprzyjaj¹ inwencji twórczej, która jednak czasami wymaga zadumy
(fot. z prawej), a niekiedy pomocy (zdjêcie z lewej u do³u).
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12  czerwca og³oszono przetarg
na „Œwiadczenie us³ug sukcesyw-
nego wywozu i zagospodarowania
ustabilizowanych komunalnych
osadów œciekowych z Gminy Miej-
skiej Œwieradów-Zdrój”.

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

Z uwagi na to, ¿e oferta przekra-
cza³a mo¿liwoœci finansowe gminy,
poprzedni przetarg uniewa¿niono
i 19 lipca og³oszono nowy.

29 lipca dokonano otwarcia ofa-
ert i okaza³o siê, ¿e firma GEO-
TRANS swej ceny nie zmieni³a, na-
tomiast drug¹ ofertê z³o¿y³o konsor-
cjum firm z liderem - Przedsiêbior-
stwem Us³ugowo-Produkcyjnym
i Handlowym COM-D Sp. z o.o.
z Jawora - i trzema partnerami z gm.
Dobromierz. W czêœci dotycz¹cej
oczyszczalni w Œwieradowie zapro-
ponowano cenê 216 z³, a dla oczysz-
czalni w Czerniawie - 378 z³.

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

Zadania nr 1 podjê³a siê firma
Roboty Ziemne i Budowlane Paw³a
Pasierba ze Œwieradowa, który za-
równo za roboczogodzinê na dro-
gach, jak i rycza³t postojowy zapro-
ponowa³ cenê 210 z³.

Œwieradowski konkurent - SEBI
Sebastiana Bokisza - wyznaczy³ od-
powiednio 275 i 300 z³.

Gmina wykonanie zadania nr 1
powierzy³a P. Pasierbowi.

Do zadania nr 3 zg³osi³ siê tylko
podmiot PHU MRÓZ-BUD Andrze-
ja Mroza z Mroczkowic (roboczogo-

Burmis t r z  Mias ta  Œwiera-
dów-Zdrój informuje, ¿e na ta-
blicy og³oszeñ Urzêdu Miasta
zosta³y  wywieszone wykazy -
na okres 21 dni  -  do wgl¹du
w godzinach pracy urzêdu:

21 sierpnia br. - w sprawie prze-
znaczenia do sprzeda¿y w trybie prze-
targowym:

  nieruchomoœci gruntowej
niezabudowanej o pow. 0,2204 ha
przy ul. Wiœniowej, stanowi¹cej dzia³-
kê
 nr 3/13, am. 4, obr V;
  nieruchomoœci gruntowej

niezabudowanej o pow. 0,2233 ha
przy ul. Wiœniowej, stanowi¹cej dzia³-
kê
 nr 3/15, am. 4, obr V;
  nieruchomoœci gruntowej

niezabudowanej o pow. 0,2727 ha
przy ul. Nadrzecznej, stanowi¹cej
dzia³kê
 nr 24/6, am. 7, obr I;
  nieruchomoœci gruntowej

niezabudowanej o pow. 0,2900 ha
przy ul. Nadrzecznej, stanowi¹cej
dzia³kê

UM wykazujeUM wykazujeUM wykazujeUM wykazujeUM wykazuje

Park pe³en muzyki

Uchwa³¹ Rady Miasta XIV/71?2019 z 25 lipca RM uchwala, co nastê-
puje: „Parkowi uzdrowiskowemu ograniczonemu ulicami: Józefa Pi³sud-
skiego, Parkow¹, Zdrojow¹ oraz górnym tarasem Domu Zdrojowego (...)
nadaje siê nazwê Orkiestr Wojska Polskiego”. Uroczyste nadanie nazwy
nast¹pi podczas Konkursu Orkiestr Wojskowych.

dzina 220 z³, rycza³t postojowy 200
z³), któremu powierzono wykonaw-
stwo.

Natomiast ZUH LEOPOLD
z Czerniawy, który cenê za roboczo-
godzinê zadania nr 4 wyznaczy³ na
poziomie 225 z³, a rycza³t na 195 z³,
zostanie wykonawc¹ tej czêœci za-
mówienia o odœnie¿aniu.

Z kolei firma PAWE£ P. Pilaw-
skiego ze Szklarskiej Porêby by³a
jedyn¹, która wyrazi³a chêæ zimowe-
go utrzymania dróg z Or³owic do
Szklarskiej Porêby i z Krzewia Wlk.
do przejœcia granicznego, w obu czê-
œciach proponuj¹c za godzinê:
302,40 z³ na drogach, 151,20 z³ na
chodnikach i 583,20 z³ rycza³tu.

Obie oferty zosta³y zaakcepto-
wane i w ten sposób firma PAWE£
bêdzie odpowiadaæ przejezdnoœæ
obu dróg wojewódzkich (wraz
z chodnikami).

25 czerwca gmina og³osi³a prze-
targ na „Adaptacjê pomieszczeñ
budynku by³ego Urzêdu Miasta na
posterunek Policji”.

24 lipca okaza³o siê, ¿e oferty z³o-
¿y³y dwie firmy: œwieradowska AN-
LEMA Leszka Dyducha, który za-
proponowa³ cenê 360.470,12 z³, oraz
KREZUS Sp. z o.o. z Lubomierza -
259.400 z³.

Poniewa¿ firma KREZUS nie
podpisa³a umowy, argumentuj¹c to
niedoszacowan¹ wycen¹, 6 sierpnia
wykonanie zadania zlecono firmie
ANLEMA. Roboty adaptacyjne
powinny byæ zakoñczone do 15 paŸ-
dziernika br.

30 lipca burmistrz og³osi³ otwar-
ty konkurs na organizowanie, pro-
wadzenie i utrzymanie sekcji biath-
lonowej, z terminem sk³adania ofert
do 19 sierpnia. Dofinansowanie
gminy wyniesie 7 tys. z³.

7 sierpnia og³oszono przetarg na
„Budowê sieci kanalizacji sanitar-
nej w ul. Grunwaldzkiej” - o ³¹cznej
d³ugoœci 52 m. Oferty przyjmowane
by³y do 20 sierpnia, a termin realiza-
cji umowy up³ywa 31 paŸdziernika
br.

(opr. aka)

 nr 24/7, am. 7, obr I;
  nieruchomoœci gruntowej

niezabudowanej o pow. 0,3187 ha
przy ul. Nadrzecznej, stanowi¹cej
dzia³kê
 nr 24/8, am. 7, obr I;
  nieruchomoœci gruntowej

niezabudowanej o pow. 0,2846 ha
przy ul. Nadrzecznej, stanowi¹cej
dzia³kê
 nr 24/9, am. 7, obr I;
  nieruchomoœci gruntowej

niezabudowanej o pow. 0,1765 ha
przy ul. G³ównej/Nadrzecznej, stano-
wi¹cej dzia³kê
 nr 38/3, am. 5, obr I;
  nieruchomoœci gruntowej

niezabudowanej o pow. 0,1677 ha
przy ul. G³ównej/Nadrzecznej, stano-
wi¹cej dzia³kê
 nr 38/4, am. 5, obr I;
  nieruchomoœci gruntowej

niezabudowanej o pow. 0,2323 ha
przy ul. G³ównej/Nadrzecznej, stano-
wi¹cej dzia³kê
 nr 38/5, am. 5, obr I;
  nieruchomoœci gruntowej

niezabudowanej o pow. 0,3451 ha
przy ul. Sudeckiej, stanowi¹cej dzia³-
kê
 nr 1/5, am. 2, obr I;
  nieruchomoœci gruntowej

niezabudowanej o pow. 0,3467 ha
przy ul. Sudeckiej, stanowi¹cej dzia³-
kê
 nr 1/6, am. 2, obr I;
  nieruchomoœci gruntowej

niezabudowanej o pow. 0,0818 ha
przy ul. Wczasowej/S³onecznej, sta-
nowi¹cej dzia³kê
 nr 16, am. 3, obr IV.

21 sierpnia br. - w sprawie prze-
znaczenia do wydzier¿awienia w try-
bie bezprzetargowym

  nieruchomoœci gruntowej
niezabudowanej o pow. 0,0100 ha
przy ul. 11 Listopada, stanowi¹cej
czêœæ dzia³ki
 nr 19, am. 8, obr IV.
  nieruchomoœci gruntowej

niezabudowanej o pow. 0,0040 ha
przy ul. Sienkiewicza, stanowi¹cej
czêœæ dzia³ki
 nr 4/10, am. 9, obr IV.

(opr. aka)
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Kronika policyjna

13 lipca póŸnym wieczorem na
ul Sanatoryjnej w Czerniewie poli-
cjanci przez przypadek odkryli, ¿e
legitymowany przez patrol 63-letni
mieszkaniec miasta jest poszukiwa-
ny za niestawienie siê w zak³adzie
karnym celem odbycia pó³rocznej
kary wiêzienia orzeczonej za naru-
szenie miru domowego. Zosta³ od-
stawiony do odsiedzenia.

Równie¿ 13 lipca ok. godz. 1900

w pobli¿u „Lewiatana” policjanci
z Rewiru Dzielnicowych musieli in-
terweniowaæ w Pobiednej po tym,
jak wyciskaj¹cy pompki na œrodku
jezdni mieszkaniec wsi napad³ na
kierowcê, który zatrzyma³ auto i pró-
bowa³ zmusiæ „gimnastyka” do zej-
œcia z drogi. Kierowca zosta³ potrak-
towany „z g³ówki”, a napastnik do-
datkowo butelk¹ rozbi³ szybê w sa-
mochodzie. Krewkiego mê¿czyznê,
który mia³ 3 promile alkoholu, zatrzy-
mano i odstawiono do aresztu. Gro-
zi mu teraz do 5 lat za pobicie (wybi³
kierowcy zêba).

17 lipca poszukiwany listem
goñczym a kradzie¿ z w³amaniem 54-
letni mieszkaniec z Rawicza wpad³
najg³upiej, jak tylko sobie mo¿na
wyobraziæ - popo³udniow¹ por¹ w
Parku Zdrojowym pi³ alkohol i na
tym przy³apa³ go patrol, po czym od-
stawi³ do aresztu œledczego w Jele-
niej Górze.

18 lipca nad ranem przed jed-
nym z budynków w Œwieradowie
dokonano podpalenia auta marki
audi A4 nale¿¹cego do œwieradowia-
nina. Aktu tego dokona³a, z zemsty
na mê¿czyŸnie, mieszkanka miasta.
To¿samoœæ sprawczyni zosta³a
szybko ustalona i teraz za ten czyn
grozi jej do do 5 lat odsiadki, ale
przed s¹dem bêdzie odpowiadaæ
z wolnej stopy.

W nocy z 28 na 29 lipca z jednej
z budów w pobli¿u gondoli skradzio-
no przewód elektryczny o d³ugoœci
800 m wartoœci 8.000 z³. Wci¹¿ trwaj¹
czynnoœci zmierzaj¹ce do odnalezie-
nia sprawcy (lub sprawców).

1 sierpnia przed pó³noc¹ patrol
z³apa³ poszukiwanego od roku
mieszkañca miasta, który powinien
odbyæ karê 4 miesiêcy wiêzienia za
to, ¿e ukrad³ matce samochód i elek-
tronarzêdzia ojcu.

6 sierpnia monitoring w Ros-
smannie uchwyci³ moment kradzie-
¿y, gdy mê¿czyzna przyw³aszcza³
sobie po po³udniu perfumy warte

24 lipca podczas powiatowych obchodów Œwiêta Policji w Lubaniu
awansowano dwóch funkcjonariuszy œwieradowskiego Rewiru Dzielni-
cowych: dzielnicowego Przemys³awa Kostrzyckiego (na zdjêciu z lewej)
i referenta Artura Ko³kiewicza - obu ze stopnia starszego sier¿anta na
stopieñ sier¿anta sztabowego.

380 z³. Z³odziej tak siê rozzuchwali³,
¿e nazajutrz znów pojawi³ siê w skle-
pie, tym razem pod wieczór, i skrad³
dwa flakony mêskich perfum o war-
toœci 400 z³. Amatorem kosztownych
kosmetyków okaza³ siê 31-letni
mieszkaniec Proszówki, którego per-
sonalia szybko ustalono, a on sam
zosta³ namierzony. Teraz bêdzie od-
powiada³ za przestêpstwo (zabór
mienia znacznej wartoœci), a za to
grozi do 5 lat wiêzienia..

8 sierpnia po pó³nocy patrol przy-
³apa³ mê¿czyznê w wieku 57 lat, któ-
ry kierowa³ skod¹ fabi¹ maj¹c 2 pro-
mile alkoholu. Za ten wystêpek ob-
ligatoryjnie grozi mu do lat 2 odsiad-
ki, odebranie prawa jazdy na mini-
malnie 3 lata i 5 tys. z³ grzywny.

Niestety, ¿adne obligatoryjnie
nak³adane kary nie skutkuj¹ auto-
matycznie eliminowaniem z dróg kie-
rowców gwa³c¹cych prawo. Pisali-
œmy w poprzedniej kronice o 29-let-
nim mieszkañcu Œwieradowa, które-
mu za prowadzenie auta po œrodkach
odurzaj¹cych do¿ywotnio odebrano
prawo jazdy.

By³ ju¿ zatrzymywany za ³ama-
nie zakazu 27 czerwca i 11 lipca, mimo
to policjanci przy³apali go ponow-
nie, jak 16 lipca w po³udnie jecha³
oplem kadettem po ul. Bocznej. Po-
tem zmieni³ auto, bo 27 lipca patrol
zatrzyma³ go na ul. Górskiej, gdy
w porze po³udniowej kierowa³ rove-
rem, a 31 lipca ten sam kierowca w
tym samym roverze zosta³ zatrzyma-
ny póŸnym wieczorem na ul. M³yñ-
skiej w Czerniawie.

Natomiast do kadetta przesiad³
siê inny kolega, te¿ z zakazem, któ-
rego przy³apano 21 lipca na ul. Wy-
szyñskiego.

(opr. aka)

Teatr

Wiatr uroczo szepta³, rzucone garœci s³ów
Uratowane z po¿ogi chwili
Nagle zakl¹³ siarczyœcie
      [jakby jutra mia³o nie byæ] na chwilê
Zobaczy³
Korowody truche³ przysz³oœci.
Requiem zabrzmia³o poœród g³osów

  g³uchych, œlepych wspomnieñ,
mylnej wci¹¿ drogi:

Okrutny dyrektor zabawi³ siê nami
Tworz¹c marionetki w kapryœnym teatrze
Chowaj¹c  w  ich d³oniach ca³e

      swoje serce
[namiastkê sprzeciwu, wymagaj¹c¹

      wci¹¿ dumê
nie daj¹ce mu ¿yæ wspomnienia
  i wybijany na nowo takt 2018 sierpnia]
Zerka³y na niego szklanymi oczami
Uk³ony bij¹c samolubnej sali
Dziwi¹c siê, ¿e by³a pusta i cicha
Tak jak jego mi³oœæ, wci¹¿ têskna

      i zamyœlona
Ktoœ od nowa zawi¹zywa³ mu oczy,

         by wreszcie oœlep³
od wij¹cych siê wersów pieœni ostatniej.
Nie widzia³ ju¿ wspomnieñ,

          które go tworzy³y
Nie widzia³ jej oczu, bo nie chcia³, kwili³y

XV urodziny Zielonej Polany

Jedna z kukie³ek zamknê³a swe oczy
Nie mog³a patrzeæ na s¹d ostateczny
Mi³oœæ zaklaska³a jako widz przedostatni
Wiedz¹c, ¿e
Koñcem by³y ³zy
¯e koñcem królowa³a obojêtnoœæ.
Dwie kukie³ki obróci³y siê w grobie
Twarz¹ sobie w twarz szepc¹c

   pozdrowienia
Dziwi¹c siê okrutnemu fatum, ¿e jednak
Jednoœæ wieczn¹ podzielono na dwoje.

Mg³a

Snuj¹ siê mg³y miêdzy
     wierzcho³kami drzew,

Bia³¹ sw¹ szatê zrzucaj¹,
I znikaj¹,
Jakby ich poranek nie stworzy³.
Jak ta niæ pajêcza,
Rozlane mleko nawet
Stoj¹ jak ci ¿o³nierze
Nad lustry wody – zwierciad³em.
Uko³ysz¹ jeszcze na chwilkê do snu
Ju¿ prawie noc ¿egna siê z dniem
A one odp³ywaj¹ jak te statki

   gdzieœ daleko,
By nastêpn¹ jutrzenkê
Powitaæ bia³ym ¿aglem.

Karolina Salawa

16 sierpnia na Zielonej Polanie
odbywa³ siê Piknik nad Kwis¹
„Izerski P³omieñ”, zorganizowany
przy wsparciu Miejskiego Centrum
Kultury, Aktywnoœci i Promocji
Gminy STACJA KULTURY w Œwie-
radowie-Zdroju.

bezinteresownym pomocnikom: Mi-
ros³awowi i Antkowi Bockom, Ire-
nie Marciniak, Kamili Syrewicz, Ze-
nonowi i Beacie Wieliczko, El¿bie-
cie Mitkiewicz, Krystynie Liber, Ali-
cji i Florianowi Bigusom, Sylwii i Se-
bastianowi Sokolakom, Bogus³awie
Franckiewicz, Janinie Dering, Beacie
Kremer, Monice Ró¿alskiej, Zoi
Mularczyk, Renacie Tomaszewskiej,
Izabeli, Zofii, Katarzynie i Piotrowi
Salawom, Stanis³awowi Fierkowi-
czowi, Iwonie Korzeniowskiej-Woj-
sa, Janowi Kobia³ce, El¿biecie i Ja-
kubowi Palbowom, Marii Kropi-
d³owskiej, Wojciechowi Erlingowi,
Paw³owi Miko³ajczakowi, Alinie Bit-

ner-Pasiak Stacji Radocha, Nadle-
œnictwu Œwieradów, TOM-SPORT-
owi oraz Urzêdowi Miasta.

Dziêkujemy im wszystkim, a tak-
¿e instytucjom i s³u¿bom zaanga¿o-
wanym w organizacjê tej fantastycz-
nej imprezy, która odby³a siê w piêt-
nast¹ rocznice nadania imienia temu

wyj¹tkowemu miejscu, które œwiet-
nie nadaje siê do organizacji festy-
nów, pikników i zabaw na œwie¿ym
powietrzu.

TTTTTekst Tekst Tekst Tekst Tekst Teresa Fierkowiczeresa Fierkowiczeresa Fierkowiczeresa Fierkowiczeresa Fierkowicz
(na zdjêciu nr 2)(na zdjêciu nr 2)(na zdjêciu nr 2)(na zdjêciu nr 2)(na zdjêciu nr 2)

Fot. TFot. TFot. TFot. TFot. Tomasz Chmielowiec (1 i 3)omasz Chmielowiec (1 i 3)omasz Chmielowiec (1 i 3)omasz Chmielowiec (1 i 3)omasz Chmielowiec (1 i 3)
Jan Kobia³ko (2 i 4)Jan Kobia³ko (2 i 4)Jan Kobia³ko (2 i 4)Jan Kobia³ko (2 i 4)Jan Kobia³ko (2 i 4)

Organizatorzy przygotowali dla
uczestników szereg niespodzianek:
grawerowanie na szkle, wypalanie w
drewnie, animacje dla najm³odszych,
malowanie twarzy, testowanie rowe-
rów elektrycznych, prelekcje na te-
mat bezpiecznej jazdy rowerem i za-
jêcia praktyczne z resuscytacji, kon-
kursy - ubijania piany, szatkowania
i kiszenia kapusty.

Atrakcj¹ tak¿e by³o pieczenie
kie³basek na ognisku, degustacja
kawy mro¿onej oraz wystêpy zespo-
³ów folklorystycznych: „Kwiso-
wian” z Giebu³towa i „So³tysowych
Gryfinek” z Proszówki. Ci, którzy na
dyskotece prowadzonej przez DJ-a,
tañczyli do 2130 (a przybyli m.in.
z Wielkopolski, Opolszczyzny czy
Lubelszczyzny), byli przeszczêœliwi,
¿e pierwszy raz mogli pl¹saæ po tra-
wie.

Impreza uda³a siê dziêki wielu

1.

2.

3.

4.

Konkurs bicia piany niepolitycznej. Obok - szatkowanie kapu-
sty na czas. Poni¿ej - wystêp zespo³u „Kwisowianie”.
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Zarz¹d Izerskiego Stowa-
rzyszenia „Aktywni Razem”
w Œwieradowie-Zdroju infor-
muje, ¿e biuro mieœci siê
na I piêtrze w Miejskim Cen-
trum Kultury, Aktywnoœci
i Promocji Gminy STACJA
KULTURY przy ul. Dworco-
wej 1.

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

Dolny Œl¹sk po koleiDolny Œl¹sk po koleiDolny Œl¹sk po koleiDolny Œl¹sk po koleiDolny Œl¹sk po kolei
Swoj¹ aktywnoœæ krajoznawcz¹

rozpoczynamy od zwiedzania cieka-
wych miejsc na Dolnym Œl¹sku
(zamków i pa³aców, muzeów oraz
miejsc martyrologii). Tym razem
by³a to autokarowa wycieczka do
Zamku Grodno, Sztolni Walim-
skich i pa³acu Jedlinka w Jedlinie-
Zdroju, zorganizowana 3 sierpnia
dla blisko piêædziesiêcioosobowej
grupy cz³onków i sympatyków.
Jako ¿e uzyskaliœmy dofinansowa-
nie z bud¿etu gminy, indywidualny
koszt wycieczki by³ niewielki.

Zwiedzanie rozpoczêliœmy od
Zamku Grodno (fot. 1) po³o¿onego
w Zagórzu Œl¹skim na Górze Cho-
ina (wejœcie oko³o 15 minut). Opro-
wadza³ nas kompetentny miejsco-
wy przewodnik. Dowiedzieliœmy siê,
¿e zamek liczy sobie ponad 700 lat,
a jego pocz¹tki siêgaj¹ czasów Pia-
stów Œl¹skich. By³ on konsekwent-
nie rozbudowywany przez kolej-
nych w³aœcicieli. Pod koniec XVI
wieku zosta³ przebudowany na re-
nesansow¹ rezydencjê.

Dziœ w po³owie pozostaje ruin¹,
ale zachowa³y siê renesansowe po-
mieszczenia, w których obejrzeliœmy
(niestety, doœæ skromne) zbiory
pami¹tek. Jest tu odrestaurowany
wiekowy budynek, sala tortur i lo-
chy g³odowe. Przed wejœciem roœnie
imponuj¹ce 500-letnie drzewo. War-
to by³o wejœæ na wie¿ê, z której roz-

poœciera siê widok zapieraj¹cy dech.
Zwiedzanie zamku trwa³o godzinê.

Nastêpnym punktem naszej wy-
cieczki by³o zwiedzenie nieopodal
le¿¹cych Sztolni Walimskich, tzw.
kompleksu „Rzeczka” – jednego z
siedmiu podziemnych kompleksów
„Riese” (Olbrzym) budowanych
przez Niemców w czasie II wojny
œwiatowej (fot. 2). Posiadaj¹cy
ogromn¹ wiedzê przewodnik bardzo

umiejêtnie wprowadzi³ nas
w mroczny klimat tamtych przera¿a-
j¹cych czasów, zwiedziliœmy trzy
skalne tunele. Budowa kompleksu
poch³onê³a wiele istnieñ ludzkich,
w wiêkszoœci byli to wiêŸniowie obo-
zów koncentracyjnych, g³ównie
Gross Rosen. Sztolnie nigdy nie zo-
sta³y ukoñczone, bo wojna dla Niem-
ców skoñczy³a siê zbyt szybko.

W ka¿dym z tuneli uczestniczy-
liœmy w przedstawieniu audiowizu-
alnym, które oddawa³o straszn¹ at-
mosferê tego miejsca za czasów na-
zistowskich (przera¿aj¹ce krzyki, wy-
buchy, ciemnoœæ, wstrz¹saj¹ca mu-
zyka). Wra¿enia by³y niesamowite,
uruchamia³y wyobraŸniê, ¿e a¿ ciar-
ki przechodzi³y po plecach. PóŸniej
w autokarze w drodze do pa³acu
w Jedlinie-Zdroju mogliœmy nieco
och³on¹æ po prze¿yciach wyniesio-
nych ze sztolni.

Ostatnim etapem wycieczki by³
pa³ac Jedlinka i replika poci¹gu Hi-
tlera.

Pa³ac Jedlinka jest jeszcze nie do
koñca odrestaurowany, powoli od-
zyskuje swoj¹ œwietnoœæ, ale w tym
tkwi jego urok - dziêki temu jest au-
tentyczny. Du¿e s³owa uznania
nale¿¹ siê oprowadzaj¹cej nas sym-
patycznej przewodniczki - osoby
z ogromn¹ wiedz¹, pasj¹ i oddaniem
dla historii pa³acu i jego teraŸniej-

1 .1 .1 .1 .1 .

2 .2 .2 .2 .2 .

3 .3 .3 .3 .3 .

szoœci. Pa³ac o wiekowej historii, któ-
rego tragiczn¹ kartê zapisa³a z jed-
nej strony nazistowska organizacja
Todt, a z drugiej powojenni gospo-
darze, którzy przepiêkne komnaty
przekszta³cili w spichlerze i obory.
Warto zobaczyæ ten obiekt dŸwi-
gniêty z ruin i odrestaurowany dziê-
ki ogromnemu uporowi obecnych
w³aœcicieli – pasjonatów. Pa³acowe
ciekawostki to wystawa porcelany,
a wœród niej kubek z „blokad¹” na
w¹sy, sekretarzyk czy biblioteczka
z ciekawymi zbiorami. Na uwagê za-
s³uguj¹ w poszczególnych komna-
tach piêknie zdobione sztukateriami
sufity.

Tu¿ przy pa³acu znajduje siê re-
plika poci¹gu Hitlera (obejrzeliœmy
tu film o historii tego poci¹gu i pod-
ró¿uj¹cych w nim nazistów), a przed
frontonem znajduje siê jeszcze repli-
ka samolotu z okresu I wojny œwia-
towej (fot. 3). Gospodarze pa³acu na
pewno nie powiedzieli jeszcze ostat-

niego zdania…
A na zakoñczenie wycieczki nie

oparliœmy siê kuflowi piwa z lokal-
nego browaru!

Sporo by³o wra¿eñ, jak na jeden
dzieñ, bo i w autokarze nie by³o nud-
no. Tu rolê przewodnika pe³ni³a na-
sza niezast¹piona Teresa Fierkowicz,
za co nale¿¹ siê jej ogromne podziê-
kowania. Poza wys³uchaniem spo-
rej dawki wiadomoœci o mijanych w
drodze miejscach, nie oby³o siê bez
wspólnych œpiewów i opowiadania
dowcipów (turystycznych i nie tyl-
ko). Cz³onkowie wycieczki zas³uguj¹
tak¿e na pochwa³ê za aktywne
uczestnictwo i zdyscyplinowanie
podczas zwiedzania poszczegól-
nych obiektów. A obwozi³ nas do
tych miejsc i bezpiecznie dowióz³ do
Œwieradowa Mariusz Leœniewski. Do
nastêpnego razu! -

Donata Sienkiewicz

Zbli¿a siê wrzesieñ, a z nim wie-
le historycznych dat. Pierwszego
bêdziemy obchodziæ 80. rocznicê
wybuchu II wojny œwiatowej. Od za-
chodu hitlerowcy napadli na Polskê
i rozpoczêli okupacjê naszego kra-
ju.

Siedemnastego na wschodnie
tereny wkroczyli Rosjanie; tysi¹ce
Polaków w bydlêcych wagonach
wywieziono na Sybir i do Kazach-
stanu. Starannie zaplanowana  i sy-
stematycznie realizowana akcja zsy-
³ek objê³a rodziny uczestników woj-
ny obronnej z 1939 r., ziemian, bo-
gatych rolników, s³u¿b leœnych,

Serc nam lodem nie œcisn¹³ mróz Sybiru
I GU£AG zag³uszyæ ich nie by³ w stanie...
¯aru s³ów, ¿e „Jeszcze nie zginê³a”,
Nie ugasi³ buran w Kazachstanie...

Marian Jonkajtys
„Sybiracy – Zes³añców Spadkobiercy”

Dzieñ SybirakaDzieñ SybirakaDzieñ SybirakaDzieñ SybirakaDzieñ Sybiraka
osadników wojskowych, funkcjona-
riuszy pañstwowych, w tym kobie-
ty, dzieci, starców. Wielu rodaków
zmar³o w czasie transportu, wielu
z powodu kator¿niczej pracy, braku
lekarstw, œrodków higienicznych,
z g³odu. Du¿y wp³yw na zes³añców
mia³ klimat - srogie zimy i upalne lata.

Powracaj¹cy, od 1946 roku i póŸ-
niej, Sybiracy d³ugo nie mogli jaw-
nie opowiadaæ o swoich prze¿y-
ciach. Dopiero w 1989 r. powraca do
dzia³alnoœci Zwi¹zek Sybiraków za-
³o¿ony w 1928 r. Tworz¹ siê ko³a te-
renowe w ca³ej Polsce, pojawiaj¹ siê
wspomnienia, powstaj¹ opracowy-

wania historyczne, krêcone s¹ filmy.
Z grupy lubañskich zes³añców wy-
odrêbnia siê ko³o w naszym mieœcie,
liczy zrazu 120 osób, a pierwszymi
prezesami byli Pawe³ Ni¿a³owski, Jan
Sawczyk, Irena Tugi. Mamy sztan-
dar, dwie tablice pami¹tkowe – w ko-
œcio³ach parafialnych w Mirsku
i Œwieradowie-Zdroju. W mieœcie
jedna z ulic nosi imiê Sybiraków.

W 2017 r. wydaliœmy wspomnie-
nia zes³añców wraz z wywiadami,
które przeprowadzili z Sybirakami
uczniowie gimnazjum i Szko³y Pod-
stawowej nr 1. Wydanie ksi¹¿ek sfi-
nansowa³y w³adze miasta. W czasie
uroczystego spotkania pokoleñ
dzieci-m³odzie¿-rodzice-Sybiracy-
goœcie ksi¹¿ki trafi³y do autorów
wspomnieñ, ich rodzin, bibliotek,
sympatyków.

Utrzymujemy sta³¹ wspó³pracê
z nauczycielami naszej placówki
oœwiatowej. M³odzie¿ asystuje przy
sybirackim sztandarze w czasie uro-
czystoœci pañstwowych, szkolnych
i koœcielnych. Wyró¿nione uczenni-
ce-asystentki otrzyma³y nagrody
ksi¹¿kowe w czasie uroczystoœci

zakoñczenia roku szkolnego 2018/
2019.

Dzieci pod kierunkiem nauczy-
cieli przygotowuj¹ dla nas progra-
my poetycko-muzyczne na spotka-
nia op³atkowe i z okazji Dnia Sybira-
ka. Prowadzimy kronikê ko³a, zapi-
sujemy wa¿ne wydarzenia zwi¹zane
z nasza dzia³alnoœci¹. Zawsze mo¿e-
my liczyæ na pomoc w³adz miasta,
radnych, szko³y, rodziców, nauczy-
cieli, dzieci i m³odzie¿y. Serdecznie
dziêkujemy!

Czas p³ynie nieub³aganie, nie
zatrzymamy go. Pozosta³o nas 27
osób – Sybiraków i podopiecznych
– wdów po Sybirakach, wszyscy
w podesz³ym wieku. Najstarsza pani
liczy 93 lata. Dlatego „Spieszmy siê
kochaæ ludzi, tak szybko odcho-
dz¹” (ks. J. Twardowski).

¯yczymy du¿o zdrowia, dobrej
opieki i wszystkiego najlepszego.

Zapraszamy na uroczystoœci
Dnia Sybiraka, które rozpoczyna-
my w niedzielê 15 wrzeœnia msz¹
Œw. o godz. 1200.

Eugenia Kudera – prezes ko³a
w Œwieradowie-Zdroju

RAPORT O STANIE WÓD
Na Narwi przyby³o dwa,
na Bugu stan bez zmian,
na Bobrze NIC,
w Œwieradowie-Zdroju
uby³o jeden,
to ktoœ, kto przesta³ byæ

przyjacielem,
wiêc nigdy nim nie by³,
z tego powodu
Kwisa nie wyleje,
najwy¿ej gorzka ³za,
¿e tyle wspólnych lat
tak po prostu
trafi³ szlag.

Z myœl¹ o Z.S i R.M.
KAWA na ulicy Zdrojowej nr 9
ma smak
minionego wieczoru,
nieco uszczypliwoœci
w przyjacielskim brzmieniu;

gdzie przyjació³ dwóch,
tam racji tysi¹c,
daleko nie odp³yn¹,
bo gdy wiatr i deszcz -
przygarnie ich lustrzane wnêtrze
odbijaj¹ce szczeroœæ
bez wzruszeñ;

od zawsze znaj¹ siê
i rozpoznaje ich
klikutysiêczny œwiat -

dwa dinozaury,
których nie rozszyfruje
¿ycia zoom,

o 9:30 rano kawê pij¹,
zawsze st¹d byli i s¹,
a kiedy znikaj¹, nie pytaj¹ gdzie,
przecie¿ zawsze wracaj¹,
na ulicê Zdrojow¹ nr 9.

Jacek Olszewski
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Zajrza³em do opracowañ, z których
wynika, ¿e w Polsce mamy a¿ 302
szko³y muzyczne I stopnia i 114 –
II stopnia, ale one jakoœ oper
nie wystawiaj¹...

Bo wystawienie opery to sztu-
ka wielkiej klasy, mówi siê, ¿e ope-
ra jest królow¹ wszystkich sztuk.
Przede wszystkim trzeba mieæ apa-
rat wykonawczy, który bêdzie ze
sob¹ wspó³pracowa³, zw³aszcza
œpiewaków. Jeœli szko³a muzyczna
nie kszta³ci œpiewaków, trzeba zna-
leŸæ takich, którzy udŸwign¹ role.
Po drugie, trzecie i czwarte potrze-
ba chórów, baletu, sceny i infra-
struktury scenicznej, widowni,
wreszcie orkiestry, która temu wy-
darzeniu sk³onna jest poœwiêciæ
ca³y rok. A dlaczego to siê udaje?
Bo ca³y ten aparat wykonawczy
znajduje siê w jednych rêkach, to
znaczy – w moich! Jestem dyrygen-
tem orkiestry, dyrygentem chórów,
kiedyœ wspó³pracowa³em z zespo-
³ami tanecznymi, znam siê z chore-
ografami. Wielu moich absolwen-
tów pokoñczy³o studia muzyczne
i wokalne i mogê na nich zawsze
liczyæ. Ponadto wspó³pracujê z oœ-
rodkami muzycznymi w Tarnowie,
Zawierciu, Mielcem i tylko dlate-
go mo¿emy wspólnymi si³ami przy-
gotowaæ dzie³o, jak¹ jest opera.
Rzucamy pomys³, gromadzimy ma-
teria³ nutowy i do roboty!
Decyzjê o wystawieniu kolejnego
dzie³a za rok podejmujecie zawsze
3 maja, w dniu premiery?

Dok³adnie! I przed rokiem nie
by³o problemu z wyborem, skoro rok
bie¿¹cy jest Moniuszkowski. Stanê-
³o na „Verbum nobile”, rzadko wy-
stawianej operze komicznej, melo-
dyjnej jednoaktówki z ma³¹ obsad¹,
bez tenora, którego znalezienie za-
wsze nastrêcza du¿o trudnoœci. Ale
drugi wa¿ny powód by³ taki, ¿e od
tego dzie³a zaczêliœmy 20 lat temu
wystawiaæ opery. Potem pokazali-
œmy pozosta³e opery Moniuszki,
a „Verbum...” mia³o byæ tak¹ klam-
ra spinaj¹c¹ nasze dokonania
dwóch dekad.
Pewnie byli tacy, którzy widzieli
tê pierwsz¹ inscenizacjê?

Oj, byli i pamiêtali skromnoœæ
przedstawienia.
Jakiœ postêp siê dokona³
przez dwie dekady?

Wtedy nie by³o nas staæ na wie-
le rzeczy, kostiumy siê po¿ycza³o,
scenografia by³a szcz¹tkowa
wrêcz, a wszyscy siê pukali po g³o-
wie, ¿e amatorzy bior¹ siê za ope-
rê.
Jakie g³osy dochodz¹ do was  ze
strony profesjonalistów: krytyków,
akademików, zawodowych
muzyków, kompozytorów?

Kilka razy goœci³ na naszych
wystêpach Maciej Niesio³owski,
znany dyrygent (kieruje Oper¹
Wroc³awsk¹ – przyp. red.), by³ na
„Traviacie”, „Zemœcie nietoperza”
i wyraŸnie mu siê podoba³o. Oczy-
wiœcie, profesjonaliœci maj¹ tê œwia-
domoœæ, ¿e gra orkiestra dzieciê-
ca, œpiewaj¹ chóry amatorskie.
Goœciliœmy w tym roku dyrygenta
z Anglii, który œledzi³ wystawianie
Moniuszki i tak trafi³ do Dêbicy, bo
z internetu dowiedzia³ siê, ¿e „Ver-
bum Nobile” poza nami nie œpiewa
¿aden teatr w Polsce. Przylecia³ do
Krakowa, myœmy go odebrali z lot-
niska, obejrza³ operê, nazajutrz
wsiad³ w samolot i odlecia³. By³

Verbum nobile, czyli
szlachectwo zobowi¹zuje

Dokoñczenie na str. 11 

Jedno z ostatnich zdjêæ W³adys³a-
wa Balickiego, którego nie ma z nami
ju¿ od 15 lat.

Od 5 do 10 sierpnia po raz ko-
lejny goœciliœmy uczestników XXX
Europejskich Spotkañ M³odych
Muzyków EUROUNIONORCHE-
STRIES im. W³adys³awa Balickie-
go, którzy przyjechali z orkiestra-
mi z Dêbicy, Zawiercia, Czêstocho-
wy, £odzi, którym towarzyszy³y œpie-
wacy: M³odzie¿owy Chór Kameral-
ny TUTTI z Zawiercia, CAPELLA
VARTIENSIS oraz grupa wokalna
Dêbickiego Towarzystwa Muzycz-
no-Œpiewaczego.

Inicjatora Spotkañ nie ma z nami
od 15 lat, od tylu te¿ lat Pawe³ Ada-
mek pe³ni funkcjê dyrektora arty-
stycznego (w sumie 18. raz w Œwie-
radowie), ale najwa¿niejsze jest to,
¿e przez ca³y ten okres nie os³ab³
m³odzieñczy duch wœród wykonaw-
ców, którzy robi¹ to, co najlepiej
potrafi¹ – graj¹ i œpiewaj¹, z pe³nym
przekonaniem, ¿e dostarczaj¹ licznie
zgromadzonej widowni potê¿nej
porcji wzruszeñ.

Zaczê³o siê ju¿ podczas koncer-
tu inauguracyjnego poœwiêconego
w ca³oœci Stanis³awowi Moniuszce,
którego utwory – uwertury, tañce,
arie, pieœni ze „Œpiewnika domowe-
go”  przewija³y siê przez ca³e Spo-
tkania, a operê „Verbum Nobile”
mieliœmy okazjê zobaczyæ i wys³u-
chaæ dwukrotnie: w przeddzieñ „na
roboczo”, czyli bez strojów, za to
z licznymi uwagami dyrygenta kie-
rowanymi do orkiestry, nazajutrz zaœ
w pe³nej gali, z kontuszami, ze sce-
nografi¹ i z orkiestr¹ nie pope³nia-
j¹c¹ b³êdów, przy hucznym aplauzie
publicznoœci.

Moniuszko zdominowa³ te¿
drug¹ czêœæ gali fina³owej, w trakcie
której soliœci zaprezentowali swe
umiejêtnoœci znane ju¿ z „Verbum
nobile”, ale tak¿e te w ariach
z „Halki”, „Hrabiny”, Flisa” czy
„Strasznego dworu”, orkiestra zaœ
da³a popis wirtuozerii choæby uwer-
turze do „Hrabiny” czy w tañcach
góralskich z „Halki”.

Przez kilka dni w hali spacerowej
rozbrzmiewa³a muzyka wywodz¹ca

siê z ró¿nych epok, skomponowana
przez takich gigantów, jak Chopin,
Brahms, Gounod, Szostakowicz,
Strauss, ale te¿ i przez kompozyto-
rów o nazwiskach znanych garstce
melomanów. Us³yszeliœmy utwory
reprezentuj¹ce ró¿ne gatunki, z du¿¹
dawk¹ muzyki filmowej,  grane przez
orkiestrê, zespó³ kameralny, kwartet
i duet, wyœpiewane z akompania-
mentem i a capella. Koniec koñców
liczy³o siê to, ¿e obcujemy z muzyk¹
na ¿ywo w du¿ej dawce.

Jeden z koncertów odby³ siê w
œwieradowskim koœciele, a po³¹czo-
ne chóry z towarzyszeniem kamera-
listów zaœpiewa³y kilka chrzeœcijañ-
skich przebojów w rodzaju „Allelu-
ja”, Laudate Dominum”, „Ave Ma-
ria”, „Stabat Mater” czy w stylu go-
spel „Jesus Is The Answer”.

W sobotnim finale mieliœmy
wzruszaj¹cy moment, gdy wyko-
nawcy zaprosili widzów do wspól-
nego œpiewania „Pieœni wieczornej”

Moniuszki, której s³owa wydruko-
wane by³y na odwrocie programu.
I wzbi³ siê pod sklepienia œpiew wi-
dzów: Matko, jam m³oda, r¹k mo-
ich szkoda/ szkoda na skwarze ob-
licza!/ Ÿle sz³a robota, przeszkadza

Piotr Szczechowiak zapowiada koncerty ju¿ 21 lat, a Wiktoria Cieœla, która
jest koncertmistrzem w dêbickiej orkiestrze, od 5 lat t³umaczy zapowiedzi
pana Piotra na jêzyk niemiecki

Dorota Marek (z prawej) i Diana S³upska wspar³y organizacyjnie dyrektora
Paw³a Adamka na medal, dlatego festiwal musia³ byæ udany!

Scena mi³osna Zuzi (Joanna Zaucha) i Micha³a (Grzegorz Rubacha).

U góry Leopold Stawarz jako Paku-
³a. U do³u Jan Michalak - Serwacy.

s³ota/ i moja dumka dziewicza!
Oby za rok wystarczy³o tego za-

pa³u.
Za pomoc przy organizacji festi-

walu Miejskie Centrum Kultury, Ak-
tywnoœci Promocji Gminy, sk³ada go-
r¹ce podziêkowania kwiaciarni
„Cuda Wianki”, kwiaciarni Pañstwa
Romanowiczów oraz brygadzie re-
montowej z Urzêdu Miasta.

Adam Karolczuk
Zdjêcia Tomasz Chmielowiec

Anita Maszczyk.
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zachwycony ruchem muzycz-
nym, tym, ¿e ludzie ró¿nych
zawodów, urzêdnicy, nauczy-
ciele, potrafili siê zjednoczyæ
na scenie.
Ile kosztuje wystawienie ope-
ry?

Organizatorem jest Dê-
bickie Towarzystwo Muzycz-
no-Œpiewacze, które sk³ada
projekt do bud¿etu miasta,
który finansuje zakup rekwi-
zytów i uszycie strojów, po-
wiat natomiast drukuje nam
zaproszenia, foldery i plaka-
ty, czêœciowo op³aca te¿ na-
sze dwa zgrupowania w Piw-
nicznej, na które jeŸdzimy, by
w ciszy i skupieniu rzecz do-
pracowaæ. Mamy te¿ sponso-
ra, który finansuje przyjazdy
solistów do Dêbicy i ich po-
byty – to miejscowy przedsiê-
biorca. W sumie daje to ok.
60 tys. z³.
Przy bud¿etach operowych
to jakieœ nêdzne grosze.

Pamiêtajmy, ¿e w Dêbicy
dajemy 9 przedstawieñ, a na
ka¿dym 600-osobowa wi-
downia jest pe³na, potem ru-
szamy w rejon: do Krosna,

Informowaliœmy ju¿ w lipcowym
numerze „Notatnika”, ¿e zespó³ Ro-
cal Fuza w sk³adzie: Ryszard Domi-
nik, Szczepan i Rados³aw Dembiñ-
scy - wybiera siê na cykl 15 koncer-
tów do Francji, gdzie w ramach
XXIV festiwalu „Baroque d'Auver-
gne” z programem „La vielle a roue
dans les cours d'Europe” (t³umaczo-
ne jak w tytule tekstu) objecha³ ma-
lownicze zak¹tki Owernii, tamtejszej
krainy wygas³ych wulkanów, wystê-
puj¹c w miejscowoœciach licz¹cych
sobie przeciêtnie kilkuset mieszkañ-
ców, gdzie zawsze znajdowa³ siê jakiœ
romañski albo œredniowieczny ko-
œció³ek o wspania³ej akustyce. Czy
komuœ cokolwiek mówi¹ nazwy mia-
steczek -  Saint-Benoît-du-Sault,
Cérilly, Jenzat, Veauce, Nasbinals,
Chaudes Aigues, Bertignat, Riom-
es-Montagnes, Le Vaulmier, Saint-
Jacques-des-Blats, Entraygues, La-
guiole,  Chapelle St Valentin?

Informacja, ¿e na koncert przy-
chodzi³o kilkadziesi¹t osób (œrednio
od 30 do ponad 100 s³uchaczy), mo¿e
s³aæ myl¹cy sygna³ co do frekwen-
cji, bo w praktyce oznacza to, ¿e przy-
chodzi³ co 8-10 mieszkaniec, który
za bilet p³aci³ 15 euro!

Po ka¿dym koncercie wszyscy
goœcie czêstowani byli przed koœcio-
³em serami i winem, a zespó³ zwykle
goszczono w typowo francuski spo-
sób – wieczorn¹ kolacj¹.

Miêdzy jednym i drugim koncer-
tem cz³onkowie RF zboczyli z trasy,
by zahaczyæ o Conques, o którym
Dominik mówi, ¿e to prawdopodob-
nie najwspanialsze œredniowieczne
miasteczko w Europie. Ale nie tylko
chêæ zwiedzenia zabytków nimi kie-
rowa³a – Rocal Fuza koncertowa³a
tam 20 lat temu, wtedy w sk³adzie
bodaj 16-osobowym.

Wiele wzruszeñ lider zespo³u
prze¿y³ w niewielkim Jenzat, licz¹-
cym niewiele 500 mieszkañców mia-
steczku, gdzie znajduje siê muzeum
starych instrumentów, wœród któ-
rych dominuj¹ barokowe liry korbo-
we. Po rewolucji francuskiej osiedli
tam wygnani z Pary¿a konstrukto-
rzy lir (lud takich zbytków nie po-
trzebowa³), sk¹d instrumenty wysy-
³ano latami do ca³ej Francji i za gra-
nicê. Ryszard Dominik, który zbudo-
wa³ dot¹d siedem lir, zainspirowa³
siê t¹ stoj¹c¹ na pomniku i taki mo-
del w³aœnie zamierza teraz skonstru-
owaæ.

Koœció³ w Chapelle St Valentin z aku-
styk¹, gdzie g³os siê nie zlewa.

Surowe wnêtrze koœcio³a w Saint-
Benoît-du-Sault przywodzi na myœl
sztuki Szekspirowskie.

To prawdopodobnie jedyny w œwie-
cie pomnik liry korbowej. Stoi w Jen-
zat i sta³ siê natchnieniem dla Domi-
nika do zbudowania ósmej liry
w jego karierze jako konstruktora
instrumentów dawnych.

Zespó³ co rusz trafia³ na takie romañ-
skie b¹dŸ œrednioweczne arcydzie³a
architektury sakralnej, jak ten ko-
œció³ek w Nasbinals.

Magiczne Conques, chyba najwspa-
nialsze miasteczko œredniowieczne
w Europie. Rocal Fuza koncertowa-
³a tu 20 lat temu.

Zespó³ koñczy³ sw¹ trasê w mo-
numentalnym koœciele w Chapelle St
Valentin, o którym Dominik, prowa-
dz¹cy na Facebooku codzienn¹ kro-
nikê podró¿y, tak napisa³: Niesamo-
wita akustyka w tej œwi¹tyni. Wra-
¿enie jest, jakby siê gra³o ze wzmac-
niaczem, ale ¿aden g³os siê nie zle-
wa.

Rezultatem koncertów w Ower-
nii jest sprzedanie ponad 150 egzem-
plarzy niedawno wydanej p³yty, de-
dykowanej Edowi Sheeranowi.

Tu¿ po powrocie do Polski Do-
minik, Radek i Szczepan goœcili
w radiowej Jedynce, w audycji Lato
z Radiem, strefa gwiazd (ca³¹ 25-mi-
nutow¹ audycjê wideo mo¿na prze-
œledziæ na FB Rocal Fuzy), gdzie m.in.
opowiadali o swym spotkaniu
z Edem Sheeranem na Zamku Raj-
sko (na zdjêciu obok RF w studiu
„Lata...”).

Adam Karolczuk

Lira korbowa na europejskich dworachLira korbowa na europejskich dworachLira korbowa na europejskich dworachLira korbowa na europejskich dworachLira korbowa na europejskich dworachI tak nutka po nutce -
od wrzeœnia do maja!

 Ci¹g dalszy ze str. 11

Z Paw³em Adamkiem, dyrekto-
rem artystycznym EUROUNIONOR-
CHESTRIES im. W³adys³awa Balickie-
go  w Œwieradowie-Zdroju, rozmawia
Adam Karolczuk

Mielca, Jaros³awia, £añcuta, Za-
wiercia, Nowego S¹cza... no, do
Œwieradowa te¿, przecie¿ to ju¿ na-
sza trzecia opera, bo wczeœniej po-
kazaliœmy „Cyrulika sewilskiego”
i „Zemstê nietoperza”.
Czy dla m³odzie¿y opanowanie
partytury ca³ego dzie³a
jest trudne?

Bardzo. Dlatego to jest praca
bez ma³a roku, od wrzeœnia po-
cz¹wszy. Zaczyna siê rok szkolny,
dostaj¹ nuty i dwa razy w tygodniu,
w pi¹tki soboty, æwicz¹.
Bez ¿adnego przymusu?

Oczywiœcie, ¿e bez, po prostu
chc¹. M³odzie¿ studiuj¹ca te¿ przy-
je¿d¿a na te weekendowe zajêcia.
I tak nutka po nutce, od wrzeœnia
do maja... Rozczytujemy, interpre-
tujemy, robimy technikê, w sekcjach
i osobno, dzieciaki bior¹ nuty do
domu i tam te¿ æwicz¹, poza tym
wszystkim, czego szko³a wymaga.
Po Bo¿ym Narodzeniu zaczynamy
to sk³adaæ, chór przychodzi na pró-
by orkiestry, która te¿ siê jednoczy.
To ile tych oper macie na koncie?

Nie licz¹c 4 powtórzeñ Mo-
niuszki – w sumie 15 dzie³, a wœród
nich takie wyzwania, jak „Nabuc-
co”, „Traviata”, „Wesela Figara”,
„Napój mi³osny” czy „Skrzypek na
dachu”.
Wracam do pierwszego w¹tku – czy
gdzieœ w Polsce szko³y muzyczne
wystawiaj¹ w ca³oœci opery?

Przed laty chcieliœmy zrobiæ
w Dêbicy festiwal i ktoœ rzuci³ po-
mys³, by by³y to inscenizacje oper
amatorskich. Promocja miasta ob-
dzwoni³a mnóstwo oœrodków mu-
zycznych i okaza³o siê, ¿e nie by³o-
by kogo zaprosiæ. Owszem, studen-
ci po domach kultury wyœpiewuj¹
arie, ale ¿eby w ca³oœci? W ¿adnym
razie. Ma³o tego, na przedstawie-
niu w £añcucie goœci³ Józef Kañ-
ski, dziennikarz i krytyk, napisa³
o naszej dzia³alnoœci w „Ruchu mu-
zycznym”. I pytam go, czy ma wie-
dzê o tym, ¿e gdzieœ w Polsce ama-

torsko wystawiaj¹ opery, wiêc obie-
ca³, ¿e mi to sprawdzi i po dwóch
tygodniach zadzwoni³ i powiedzia³,
¿e jest takie jedno miasteczko – we
Francji!
Wiadomo, ¿e do Œwieradowa
przyje¿d¿acie w mocno okrojonym
sk³adzie, a w Dêbicy na scenie
ilu wykonawców wystêpuje?

Razem oko³o 150 osób, w tym
70-osobowy chór i balet na 6 par.
Kto œpiewa³ w Zdroju?

Zuziê œpiewa³a Joanna Zaucha
– uczennica klasy wokalnej w Tar-
nowie, Stanis³awa/Micha³a gra³
Grzegorz Rubacha – absolwent tej-
¿e szko³y, obecnie student akade-
mii w Katowicach, rolê Serwacego
œpiewa³ bas dêbicki Jan Michalak,
Leopold Stawarz, szef orkiestry
w Zawierciu, absolwent wydzia³u
wokalnego w Katowicach, baryto-
nem odegra³ rolê Marcina Paku³y,
a rolê s³ugi Bart³omieja wzi¹³ na
siebie nasz re¿yser Jakub Bulzak,
nauczyciel historii z Nowego S¹-
cza.
A za rok?

Przymierzamy siê do rock ope-
ry Jesus Christ Superstar.
Jaka by³a najliczniejsza obsada
w waszym przedstawieniu?

W „Krakowiakach i góralach”.
Wystawialiœmy tê œpiewogrê 15 lat
temu z okazji wst¹pienia Polski do
Unii Europejskiej. Podzieliliœmy to
tak, ¿e krakowiakami byli dêbicza-
nie (chóry i balet), góralami chóry
i balet z Mielca. W koñcu trzeba
by³o jakoœ tê rywalizacjê zaznaczyæ.
W sumie na scenie by³o ponad 200
osób?
Jak oni wszyscy siê pomieœcili?

Mamy tak¹ du¿¹ scenê. Wa¿ne,
¿e na to œwiêto muzyczne, zawsze
3 maja, przychodz¹ starosta, bur-
mistrz, radni, kilka razy goœciliœmy
marsza³ka i wojewodê podkarpac-
kiego, to nasze przedstawienia na-
prawdê nobilituje.
Dziêkujê za rozmowê.

Œwieradów-Zdrój, 10 sierpnia 2019
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Centrum Edukacji Ekologicznej
NATURA 2000 „Izerska £¹ka",
ul. Rolnicza 7 (nad Czarcim M³ynem)

Gospodarz obiektu
Katarzyna Rzeczkowska

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

ZAPRASZAMY NA SEANSZAPRASZAMY NA SEANSZAPRASZAMY NA SEANSZAPRASZAMY NA SEANSZAPRASZAMY NA SEANS

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

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

IzerskaLaka

TYDZIEÑ Z ASTRONOMI¥TYDZIEÑ Z ASTRONOMI¥TYDZIEÑ Z ASTRONOMI¥TYDZIEÑ Z ASTRONOMI¥TYDZIEÑ Z ASTRONOMI¥
W dniach 13-16

sierpnia mo¿na by³o
wzi¹æ udzia³ w cieka-
wych wyk³adach pro-
wadzonych przez
Paw³a Ziemnickiego
(fot obok), który od
2011 roku zaanga¿o-
wany jest w populary-
zacjê wiedzy astrono-
micznej. Przez ponad
piêæ lat opowiada³ o
niebie w warszawskim
Planetarium „Niebo
Kopernika” w Cen-
trum Nauki Kopernik.
PóŸniej pe³ni³ rolê re-
daktora naczelnego
portalu internetowe-
go Space24.pl

8 sierpnia mieliœmy przyjemnoœæ goœciæ na terenie nasze-
go Centrum oraz na terenie Czarciego M³yna wielu goœci -
blisko 400 osób, które przysz³y, aby razem z nami uczciæ ten
wielki dzieñ, jakim jest w³aœnie „Wielki Dzieñ Pszczó³”, obcho-
dzony tego dnia w ca³ej Polsce.

Mo¿na by³o pos³uchaæ ciekawych opowieœci o pszczo-
³ach, wyk³adów prowadzonych przez doœwiadczonych psz-
czelarzy, miêdzy innymi Karola Wilka oraz Eugeniusza Graba-
sa, poogl¹daæ i popodgl¹daæ ¿ycie pszczelej rodziny w ulu.
Dla goœci w ró¿nym wieku przygotowano wiele atrakcji: zaba-
wy edukacyjne na ogrodzie polegaj¹ce na szukaniu czterech
modeli metalowych owadów - pszczo³y miodnej, murarki ogro-
dowej, trzmiela oraz osy; rozwi¹zywanie krzy¿ówek czy te¿ od-
powiadanie na pytania dotycz¹ce pszczó³.

Za zaanga¿owanie siê w te dzia³ania mo¿na by³o otrzymaæ
ciekawe nagrody w postaci gier memory z roœlinami (miêdzy
innymi miododajnymi), karty Piotrusia z ptakami, koszulki
z logiem Izerskiej £¹ki, a tak¿e kubki i kompasy. Rozdaliœmy
mnóstwo tych nagród, poniewa¿ - co nas bardzo cieszy - tak
wiele osób zaanga¿owa³o siê w te zadania.

Mo¿na by³o dotkn¹æ, a nawet wzi¹æ do rêki prawdziwego
¿ywego trutnia (dzieci bez obaw te¿ siê chêtnie w to w³¹cza³y),
zobaczyæ, jak wygl¹da ul w œrodku, a tak¿e  dotkn¹æ ramki
i pow¹chaæ, jak pachnie prawdziwy pszczeli wosk. Jednak naj-
wiêkszym zainteresowaniem cieszy³o siê robienie œwiec z wo-
sku pszczelego. Zakupiliœmy kilkadziesi¹t arkuszy wêzy, które
jeszcze by³y dzielone na mniejsze czêœci, mimo to do po³udnia
zabawa w tworzenie œwieczek siê niestety zakoñczy³a. Jest to
dla nas lekcja na przysz³y rok, aby zamówiæ produkty w set-
kach, a nie w dziesi¹tkach, co zreszt¹ bardzo nas cieszy.

Bardzo du¿o ludzi korzysta³o tak¿e z minijarmarku produk-
tów pszczelich, który znajdowa³ siê na terenie Czarciego M³y-
na. Mo¿na tam by³o nie tylko kupiæ ró¿ne pysznoœci, ale te¿
zerkn¹æ na pszczo³y w pokazowym ulu czy porozmawiaæ i do-
wiedzieæ siê wielu ciekawych rzeczy o pszczo³ach, no, i przede
wszystkim poczêstowaæ siê chlebem pieczonym w m³ynie
z miodem, który otrzymaliœmy od Paw³a Polakiewicza („Izerski
Pszczelnik”), Andrzeja Wilka („Pasieka Rodzinna w Górach Izer-
skich”) oraz Waldemara WoŸniaka („Pasieka pod Lip¹”). Ser-
decznie im za to dziêkujemy i polecamy siê na przysz³oœæ.

Najwiêkszym zaskoczeniem dla nas by³o t³umne zaanga¿o-
wanie dzieci w zabawy edukacyjne - wytrzymywa³y nawet go-
dzinne wyk³ady o pszczo³ach, a potem i tak jeszcze mia³y si³y
na zadawanie pytañ. Dziêkujemy i gratulujemy rodzicom tych
dzieci i cieszymy siê, ¿e wœród m³odych ludzi jest tak wielu
przyjació³ pszczó³.

Mamy nadziejê, ¿e w przysz³ym roku bêdzie jeszcze wiêcej
atrakcji i jeszcze wiêcej odwiedzaj¹cych. Bêdziemy na to przy-
gotowani i ju¿ teraz serdecznie zapraszamy!

Ten dzieñ jest bardzo wa¿ny, poniewa¿ jeœli wygin¹ psz-
czo³y, nasz œwiat bêdzie ubogi i pozbawiony kolorów oraz pysz-
nych smaków i piêknych zapachów, wiêc dbajmy o nie!

Jak to robiæ? Mo¿na przyjœæ do nas i dowiedzieæ siê wiêcej,
ale na pocz¹tek zachêcamy do sadzenia roœlin, którymi ¿ywi¹
siê pszczo³y, unikania oprysków chemicznych w ogrodach czy
na polach w czasie, kiedy pszczo³y pracuj¹ (a najlepiej ograni-
czyæ je do minimum). Mo¿emy tak¿e robiæ poide³ka dla pszczó³
oraz hotele dla owadów zapylaj¹cych.

W pi¹tek 23 sierpnia godz. 1830 zapraszamy na amerykañ-
ski western z 1960 roku w re¿yserii Johna Sturgesa. Scenariusz
zosta³ oparty na fabule filmu Akiry Kurosawy o samurajach.
Oto mieszkañcy ma³ej, biednej meksykañskiej wioski wynaj-
muj¹ zawodowych strzelców wyborowych, by obronili ich
przed bandytami.

Serdecznie zapraszamy na seanse pod gwiazdami (jednak
nie jest to seans w plenerze), a jeœli pogoda pozwoli, mo¿liwe
bêd¹ obserwacje ciemnego nieba po seansie.

gólnych znakach zodiaku na niebie rozmija siê z jego obecno-
œci¹ w konkretnych gwiazdozbiorach, w jakim gwiazdozbiorze
S³oñce jest najd³u¿ej w ci¹gu roku, a w jakim najkrócej, oraz
czym w ogóle jest dziœ gwiazdozbiór.

Odwiedzi³o nas w tych dniach ok. 200 osób, co jest dla nas
niezmiernie wa¿ne i oznacza, i¿ edukacja astronomiczna oprócz
tego, i¿ jest ciekawa, jest nam te¿ potrzebna. To by³ bardzo
udany tydzieñ, pe³en ciekawych wyk³adów, spotkañ oraz ob-
serwacji ciemnego nieba. Pogoda by³a dla nas bardzo ³askawa
w œrodê wieczorem. Po wyk³adzie ok. godz. 2115 wyci¹gnêli-
œmy teleskopy oraz lornetki na dwór i siê zaczê³o. Na pocz¹tku
mieliœmy ma³e problemy technicznie, ale „widownia” by³a cu-
downa i cierpliwa, w koñcu siê uda³o. Mogliœmy podziwiaæ
przez teleskopy Jowisza wraz z jego trzema ksiê¿ycami (jeden
siê schowa³), Saturna z jego pierœcieniami, piêkny ksiê¿yc,
a tak¿e Gromadê Kulist¹ Herkulesa M13. Uda³o nam siê tak¿e
na niebie zobaczyæ kilka gwiazdozbiorów, miêdzy innymi: Wielki
i Ma³y Wóz, Kasjopejê oraz Herkulesa, a tak¿e nauczyæ siê, jak
odnaleŸæ na niebie gwiazdê polarn¹, która wcale nie jest najja-
œniejsza na naszym niebie.

Jako dziennikarz robi³ wywiady z prof. Aleksandrem Wolsz-
czanem, astronaut¹ USA Harrisonem Schmittem, który chodzi³
po Ksiê¿ycu, szefami Europejskiej Agencji Kosmicznej czy
Europejskiego Obserwatorium Po³udniowego. Obecnie zaan-
ga¿owany  w pracê zwi¹zan¹ z przemys³em kosmicznym. Autor
ksi¹¿ki „Kosmos. Gwiezdna podró¿”. Szczêœliwy m¹¿ i tata
dwójki dzieci.

Program jego wyk³adów obejmowa³ nastêpuj¹ce zagadnienia:
We wtorek - „Planety kr¹¿¹ce wokó³ S³oñca”. Dowiedzie-

liœmy siê, jakie cia³o niebieskie uznawane jest za planetê i dla-
czego Pluton nie nale¿y ju¿ dzisiaj do tej elitarnej grupy; ile
mamy planet w naszym uk³adzie planetarnym i na jakie grupy
mo¿emy je podzieliæ; które z nich da siê zobaczyæ na niebie
go³ym okiem i jak one na tym nocnym niebosk³onie wygl¹-
daj¹; dlaczego nigdy nie dostrze¿emy Wenus w œrodku nocy?

W œrodê i pi¹tek - „Ksiê¿yce w Uk³adzie S³onecznym”.
Mowa by³a o jedynym naturalnym satelicie Ziemi. Pad³y od-
powiedzi na pytania: dlaczego jego obraz na niebie zmienia
kszta³t? Jak daleko znajduje siê Ksiê¿yc? Ilu ludzi stanê³o do-
tychczas na jego powierzchni i czy to prawda, ¿e ich œlady
mo¿na tam zobaczyæ po dziœ dzieñ? Dowiedzieliœmy siê tak¿e
o ksiê¿ycach innych planet Uk³adu S³onecznego, w tym rów-
nie¿ takich, co do których naukowcy podejrzewaj¹, ¿e mo¿e
tam istnieæ ¿ycie.

W czwartek - „Fakty i mity na temat zodiaku”. Dowiedzie-
liœmy siê, jaka jest ró¿nica pomiêdzy znakiem zodiaku a gwiaz-
dozbiorem zodiakalnym, dlaczego obecnoœæ S³oñca w poszcze-

„Pszczele” zdjêcia na s¹siedniej stronie  

 P O D Z I Ê K O W A N I A P O D Z I Ê K O W A N I A P O D Z I Ê K O W A N I A P O D Z I Ê K O W A N I A P O D Z I Ê K O W A N I A
Bardzo dziêkujemy Panu Paw³owi Ziemnickiemu

za ten magiczny/kosmiczny czas, za ciekawe wyk³a-
dy, za wiedzê i emocje, które towarzyszy³y nam pod-
czas tego tygodnia.

Nadchodzi wrzesieñ, wiêc i powrót do sta³ych go-
dziny zwiedzania „Izerskiej £¹ki”. Od 3 wrzeœnia za-
praszamy od godz. 1000 do 1600, od wtorku do soboty.
Wejœcia o pe³nych godzinach (ostatnie o 1500).

Zwiedzanie jest przeprowadzane w formie prezenta-
cji i trwa oko³o 40 minut.

K O M U N I K A TK O M U N I K A TK O M U N I K A TK O M U N I K A TK O M U N I K A T
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Gospodarz obiektu
Anna Martynowska-Pietrzyk

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

UWAGA! Od 1 wrzeœnia bêd¹ bilety
do m³yna.
Po szczegó³y odsy³amy na str. 6.
Tel. 75 78 45 325.
czarcimlyn@swieradowzdroj.pl

Zdjêcia i teksty przygotowa³a Anna Marty-
nowska-Pietrzyk.

Autorem zdjêcia do winiety jest
Tomasz Chmielowiec.

Polub nas na Facebooku -
CzarciMlynSwieradow

                ZAPRASZAMY!

GOŒCIE M£GOŒCIE M£GOŒCIE M£GOŒCIE M£GOŒCIE M£YNAYNAYNAYNAYNA

Jeœli tylko czas na to pozwala, robimy z naszych owoców
przetwory. Obrodzi³a miêdzy innymi czarcia porzeczka (fot.
poni¿ej), która zosta³a przerobiona na pyszny d¿em. Bêdzie jak
znalaz³ na zimowe zwiedzanie, po którym goœcie posil¹ siê na-
szym pysznym chlebem posmarowanym konfitur¹ w³asnego
wyrobu.

Dziêki zaanga¿owaniu m³odych i pracowitych ludzi uda³o
siê piêknie odnowiæ wszystkie drewniane elementy ogrodo-
wej architektury, ¿eby nam jeszcze d³u¿ej s³u¿y³y a Pañstwu,
¿eby siê jeszcze milej zwiedza³o.

Blisko 2.500 osób odwie-
dzi³o m³yn przez ca³y lipiec.
Niezmiernie nasz cieszy tak
wysoka frekwencja oraz to,
¿e m³yn siê Pañstwu tak
podoba i ¿e wracaj¹ Pañ-
stwo do nas ze swoimi bli-
skimi. A jeszcze bardziej ra-
duj¹ nas wszystkie mi³e s³o-
wa, które mo¿emy przeczy-
taæ w naszej pami¹tkowej
kronice po Pañstwa wizy-
tach.

... I REMONTUJEMY... I REMONTUJEMY... I REMONTUJEMY... I REMONTUJEMY... I REMONTUJEMY

WIELKI DZIEÑ PSZCZÓ£WIELKI DZIEÑ PSZCZÓ£WIELKI DZIEÑ PSZCZÓ£WIELKI DZIEÑ PSZCZÓ£WIELKI DZIEÑ PSZCZÓ£
Ci¹g dalszy ze strony 12 

Wyk³ad prowadzi Eugeniusz Grabas, który o pszczo³ach wie wszystko.

Wêza cieszy³a siê tak du¿ym wziêciem u „producentów” œwiec, ¿e szybko
jej zabrak³o. Poni¿ej - mistrzowie-œwieczkowie!

Przy m³ynie na stoisku z miodem przed zakupem mo¿na sobie by³o
poobserwowaæ pszczeli trud.
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Pomidorowy zawrót g³owyPomidorowy zawrót g³owyPomidorowy zawrót g³owyPomidorowy zawrót g³owyPomidorowy zawrót g³owy

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

Usuwamy przekwitaj¹ce kwia-
tostany ró¿, tak aby roœliny mia³y si³ê
zawi¹zaæ jeszcze p¹ki kwiatowe.

 Nadal zasilamy roœliny jedno-

A z pozostałych prac ogrodowych...A z pozostałych prac ogrodowych...A z pozostałych prac ogrodowych...A z pozostałych prac ogrodowych...A z pozostałych prac ogrodowych...

Chcesz ¿yæ 14 lat d³u¿ej? Za³ó¿ sobie ogródek!

Mój ogród jest mym najpiêkniejszym
arcydzie³em

Claude Monet -Claude Monet -Claude Monet -Claude Monet -Claude Monet -
malarz francuski

Wszystko siê do tego sk³ada, ¿e cz³o-
wiek jest szczêœliwy, ¿e ma kwiatki, ¿e
ma ogródek i ¿e w ogóle sam sobie to
wszystko wyhodowa³.

Helena Grossówna -Helena Grossówna -Helena Grossówna -Helena Grossówna -Helena Grossówna -
przedwojenna gwiazda filmowa

i teatralna

O ogrodach myœli spisane

roczne, ale nie zapominamy te¿, ¿e
z koñcem miesi¹ca przestajemy na-
woziæ byliny i drzewa.

 Po zebraniu owoców przyci-
namy wszystkie krzewy jagodowe
oraz drzewa pestkowe.

 Sierpieñ to czas przetworów;
nape³niamy s³oiki dobrami z naszych
ogrodów robi¹c soki, d¿emy, kom-
poty i sa³atki, by cieszyæ siê smaka-
mi lata, gdy za oknem bêdzie bia³o.

Sierpieñ to czas, kiedy w pe³ni
mo¿emy korzystaæ z trudów pracy
w ogrodzie. Pierwsze owoce zebra-
ne, pierwsze przetwory zrobione.
A przed nami utêskniony sezon po-
midorowy z ca³ym bogactwem
kszta³tów, smaków i tekstur.

Pomidory, gdyby ktoœ nie wie-
dzia³, z botanicznego punktu widze-
nia s¹ miêsistymi jagodami, czyli
owocami. Ze wzglêdu jednak na
nisk¹ zawartoœæ cukru i ich zastoso-
wanie kulinarne uwa¿ane s¹ za wa-
rzywa. Bez wzglêdu na to, za co uwa-
¿amy pomidory, istotne jest to, aby
je zjadaæ, poniewa¿ pomidory s¹
bogatym Ÿród³em b³onnika, witamin
i minera³ów.

To, co je wyró¿nia, to wyj¹tkowo
wysoka zawartoœæ potasu i likope-
nu, czyli substancji o silnym dzia³a-
niu przeciwutleniaj¹cym. Cieka-
wostk¹ jest, ¿e przetworzone pomi-
dory nie trac¹ swych w³aœciwoœci
prozdrowotnych. Wprost przeciw-
nie. W suszonych pomidorach znaj-
dziemy wiêcej b³onnika i potasu ni¿
w surowych. Pomidory maj¹ te¿ w³a-
œciwoœci antymia¿d¿ycowe dziêki
kwasowi, który w komórkach w¹tro-
by nasila procesy utleniania kwasów
t³uszczowych i hamuje gromadzenie
siê w nich trójglicerydów. Natomiast
pektyny zawarte w pomidorach ob-
ni¿aj¹ poziom cholesterolu.

Tak wiêc same korzyœci i przy-
jemnoœci, które s¹ o tyle wiêksze,
jeœli pomidory pochodz¹ z naszych
w³asnych grz¹dek czy doniczek. Bo
pomidory nie maj¹ zbyt du¿ych wy-
magañ, jeœli chodzi o uprawê. Rosn¹
na gruncie i pod foli¹, w pojemni-
kach, doniczkach, a nawet workach.
Ka¿dy, nawet ktoœ, kto dysponuje
niewielkim parapetem, przy odrobi-
nie chêci i wysi³ku mo¿e siê docze-
kaæ w³asnych pomidorków.

A jak ju¿ siê ich najemy pomido-

rów, wypielimy grz¹dki i wszystko
piêknie podlejemy, pewnie zostanie
trochê czasu na przyjemnoœci. W ich

W czerwcu, lipcu i sierpniu aura
plata³a nam figle. W czerwcu gor¹-
ce powietrze p³yne³o do nas znad
Sahary, ale by³y te¿ burze i po-

kwitniêciu zazwyczaj przycinam, ale
lipiec by³ tak gor¹cy, ¿e nic nie rusza-
³am, bo ba³am siê ¿e wyschn¹. Kwi-
t³y te¿ tojeœc orzêsiona, wiesio³ek,
chabry górskie i bia³awy - to roœliny
o oryginalnych miododajnych kwia-
tach, kojarzonych z wiejskim ogro-
dem, z którym kojarzy siê te¿ ³uszczec
popularny zwany gipsówk¹.

Sierpieñ to miesi¹c rudbeki,
dziel¿anów i georgini. Kwitn¹ póŸ-
ne odmiany liliowców, miko³ajek
nadmorski, dziwaczek, odêtka, jê-
zyczka pomarañczowa, piêciornik,
liatra i budleja Dawida (bia³a  i fiole-
towa), a tak¿e bardzo rzadko spoty-
kana ¿ó³ta Weyera (to krzy¿ówka bu-
dlei globosa z budlej¹ Dawida). Swoje
piêkno pokaza³ te¿ rozwar - mam tyl-
ko bia³y, a w donicy pióropusz kwia-
tów agapanta (na zdjêciu), czêsto
przez turystów mylonego z kliwi¹.

W tamtym roku posia³am akant,
wiosn¹ myœla³am, ¿e przemarz³, a on
pod koniec czerwca wypuœci³ œlicz-
nie liœcie, teraz czekam, nim siê rozro-

Pasja uszczêœliwia

poszukiwaniu proponu-
jê wybraæ siê na wy-
cieczki ogrodowe w na-
szej okolicy i nieco da-
lej.

Ostatnio odkry³em
Ogród Japoñski Siruwia
w Przesiece ko³o Karpa-
cza (fot. u góry). Nie-
zbyt daleko od naszych
œwieradowskich wzgór-
ków, a przyjemnoœæ
ogromna. Jak siê sami
chwal¹, Siruwia to naj-
piêkniejszy ogród Kar-
konoszy, urz¹dzony
zgodnie z japoñsk¹
sztuk¹ zak³adania ogro-
dów i filozofi¹ feng shui.
Spacer po ogrodzie pokazuje piêk-
no karkonoskiej przyrody zamkniê-
tej w charakterystycznym dla Japo-
nii klimacie ze strumieniami i wodo-
spadami.

Na powierzchni 1,5 ha mamy bo-
gaty zbiór roœlin ozdobnych, poœród
których znajduje siê siedem stawów,
strumienie oraz szeœciometrowy wo-
dospad. Powtórzê jeszcze raz - przy-
jemnoœæ przebywania w tym ogro-
dzie jest ogromna.

Mnie ogród zaskoczy³ ogromn¹
iloœci¹ kamienia u¿ytego do budo-
wy œcie¿ek, murków i wodospadów.
Wybudowanie go to by³ naprawdê
wielki wyczyn, a do tego ta roœlin-

noœæ! W wiêkszoœci s¹ to rodzime
gatunki, zasadzone w myœl japoñ-
skich zasad. Z bardziej egzotycznych
roœnie tam, na przyk³ad, gunnera ol-
brzymia (parzeplin brazylijski), po-
chodz¹ca z Ameryki Po³udniowej,
której jeden liœæ mo¿e mieæ nawet 2,5
metra œrednicy (fot. powy¿ej). Jest
te¿ tulipanowiec amerykañski, roœli-
na pochodz¹ca z Appalachów. Obie
posiadam w moim w³asnym ogrodzie
i cierpliwie czekam, a¿ osi¹gn¹ roz-
miary podobne jak w Siruwii.  Na-
prawdê, polecam wyprawê do Prze-
sieki.

Gdy ju¿ wrócimy z „japoñskiej”
podró¿y, w sierpniu równie¿ czeka
nas wiele prac ogrodowych.
W szczególnoœci chcia³bym zwróciæ
uwagê na to, abyœmy magazynowali
wodê i rozs¹dnie z niej korzystali
przy podlewaniu. Klimat nam siê nie-
co zmieni³ i dopadaj¹ nas d³ugie okre-
sy bez opadów. Warto zaopatrzyæ siê
w zbiorniki magazynuj¹ce deszczów-
kê, œció³kowaæ ziemiê czy te¿ stoso-
waæ  hydro¿ele, które magazynuj¹
wodê przy korzeniach roœlin.

Na koniec ¿yczê wszystkim, aby
tego lata, mieli okazjê  zachwyciæ siê
s³odycz¹ œwie¿o zerwanego pomido-
ra prosto z krzaka.

Pozdrawiam Piotr Bigus

chmurnie dni w kapry-
œnej koñcówce lipca.
Letnie miesi¹ce s¹ pe³-
ne aromatu kwiatów
i smacznych owoców,
ale przy tak wysokich
temperaturach - do-
brych dla  wielb³¹dów
- roœliny rosn¹ce
w donicach podlewaæ
trzeba rano i wieczo-
rem, a rosn¹ce w grun-
cie - solidnie wieczo-
rem, aby maksymalnie
mog³y wykorzystaæ
wodê, zanim w ci¹gu
dnia wyparuje.

Wieczorem moje
kwiaty odzyskiwa³y
dobry wygl¹d, a w ci¹-
gu dnia wiêd³y, i tak na
zmianê. W te upalne
dni nie wycina³am
przekwit³ych roœlin,
tylko obrywa³am su-
che kwitostany. Nie
nawo¿ê te¿ roœlin, bo
nawóz mo¿e poparzyæ roœlinê wy-
rz¹dzaj¹c jej wiêksz¹ szkodê ni¿
samo s³oñce.

Trawnik zacz¹³ br¹zowieæ i za-
sychaæ? Trudno, nie wszystko stra-
cone, od¿yje po deszczu.

W lipcu i sierpniu w moim ogro-
dzie kwit³y: jêzyczka Przewalskie-
go, parzyd³o leœne, lwie paszcze,
wiciokrzew, powojniki, nasturcje,
tawu³ki, ostró¿ki, lawenda, z³ocie-
nie i popularne margarytki, bar-
dzo ³atwe w uprawie, bo idealne
miejsce dla nich to w³aœnie pe³ne
s³oñce, a cecha - trwa³e kwitosta-
ny.

Pop³och pospolity do mojego
ogrodu przywêdrowa³ od s¹siadów
- roœnie miêdzy floksami a agre-
stem i porzeczkami. Ma szarozielo-
ne ubarwienie i jasnopurpurowe
kwiaty, ³atwo siê rozsiewa i muszê
uwa¿aæ, aby nie sta³ siê utrapionym
chwastem.

Z zesz³orocznych cebul piêknie
rozros³y siê begonie, u mnie rosn¹
w pe³nym s³oñcu i pó³cieniu. Parê
lat temu posadzi³am paletê kolorów

bodziszków przy tojeœci kropkowa-
nej: ¿ó³te, ró¿owe, niebieskie i fiole-
towe (kwiaty mieszaj¹ siê). Tojeœæ
kwitnie d³u¿ej, a bodziszek po prze-

Dokoñczenie na str. 15 

Czerwieni¹ siê piêknoœci z Ameryki
P³n. odmiany Giant Red Beefstake,
które na pierwszy rzut oka s¹ wiêk-
sze od rodzimych. Wnet dowiemy
siê, czy ró¿ni¹ siê tak¿e smakiem.



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

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

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

¯abka widoczna na zdjêciu (ponownie autorstwa Teresy Fierkowicz,
któr¹ nosi tego lata po wszystkich mo¿liwych zakamarkach kraju) zawêdro-
wa³a do Kostrzyna na Owsiakowski Pol’and’Rock (dawniej Woodstock).

Zasadzone przez mieszkañców drzewka
owocowe w Piotrokosicach w Dolinie
Baryczy, w ramach projektu inicjatyw lo-
kalnych (zdjêcie dziêki uprzejmoœci
Hanny Jankowskiej).

œnie i w przysz³oœci piêkne zakwit-
nie. Jak ka¿dy ogrodnik chcia³abym
podziwiaæ w swoim ogrodzie moty-
le, bo ich obecnoœæ wp³ywa na nasz
nastrój, dostarcza wra¿eñ estetycz-
nych, ale jest te¿ oznak¹ ekologicz-
noœci. Muszê wiêc zaakceptowaæ
g¹sienice, np. rusa³kê admira³, któ-
rej g¹sienice ¿eruj¹ na pokrzywach,
a doros³y motyl na ostach i budle-
jach. Motyle wybieraj¹ najmniej za-
nieczyszczone i wolne od herbicy-
dów otoczenie, odwiedzaj¹c nekta-
rodajne kwiaty. Czy¿ mo¿e byæ piêk-
niejszy widok ni¿ motyle unosz¹ce
siê nad kwiatami? Atrakcyjne roœli-
ny dla nich to chabry, floksy, po-
krzywa, miêta, je¿ówka i lawenda -
ze  wzglêdu na d³ugi okres kwitnie-
nia i aromat.

Motyle w ogrodzie pe³ni¹ rolê za-
pylaczy, ale ich rola nie jest tak istot-

na jak pszczó³ czy trzmieli. Najbar-
dziej znanym produktem wytwarza-
nym przez motyle jest jedwab. Po-
œród nich s¹ te¿ gatunki szkodliwe.
GroŸnym szkodnikiem jest bielinek
kapustnik, który atakuje nie tylko ka-
pustê, ale te¿ kalafior, kalarepê, jar-
mu¿, a z roœlin ozdobnych nastur-
cje. Aby nie dopuœciæ do rozpo-
wszechnienia siê bylinka, ogród na-
le¿y czêsto odchwaszczaæ. Najwiêk-
szymi wrogami motyli s¹ paj¹ki, pta-
ki i  ludzie, np. paŸ królowej staje siê
ofiar¹ kolekcjonerów.

£¹ka, pole, las, brzegi strumieni
i Kwisy oferuj¹ nam bogactwo ro-
œlin. Kwitnie maruna bezwonna, ru-
mianek, lnica pospolita, wierzbów-
ka kiprzyca (z niej nasi dziadkowie
robili Iwan-czaj), wi¹zówka, dziura-
wiec, wrotycz, kobylak (czyli szczaw
kêdzierzawy), starzec jakubek my-
lony z dziurawcem, podagrycznik,
krwawnik, babka zwyczajna

 Ci¹g dalszy ze str. 14

Pasja uszczêœliwia (w dzieciñstwie, gdy siê zrani³am,
przyk³adano mi j¹ zazwyczaj na ko-
lano), rosn¹ca wszêdzie, nawet na
zadeptanych œcie¿kach.

Niedaleko mojego domu natknê-
³am siê na siedlisko jastrzêbca ko-
smaczka. Mo¿emy podziwiaæ piêk-
ne kiœcie owoców bzu kolarowego
i zbieraæ czarne jagody a zawarty
w nich antybiotyk przeciwdzia³a na-
mna¿aniu siê bakterii i wirusów.
Warto skorzystaæ z natury, która
daje nam najlepsze sk³adniki po-
trzebne naszemu organizmowi. Na-
sze ³¹ki i lasy s¹ bogate w zio³a lecz-
nicze o rozmaitych w³aœciwoœciach
zdrowotnych, trzeba tylko wiedzieæ,
jak i gdzie je zbieraæ. Id¹c na poszu-
kiwanie zió³ najlepiej zabraæ ze sob¹
leksykon zielarski. Trzeba te¿ wie-
dzieæ, ¿e nie wolno niszczyæ stano-
wisk, w których zio³a znaleŸliœmy.

Nawet nie wyje¿d¿aj¹c na waka-
cje mo¿emy spêdziæ wspania³e chwi-
le wœród zieleni i kwiatów, a to naj-
lepszy dowód ¿e pasja uszczêœliwia.

Irena Marciniak

Wybraliœmy ju¿ miejsce w Œwie-
radowie – teraz opiszê, jak najle-
piej posadziæ drzewa. Z pozoru wy-
daje siê to proste, jak w s³ynnym
cytowanym powiedzonku w tytule,
ale od dobrego posadzenia zale¿y
czasem i dziewiêædziesi¹t procent
prze¿ywalnoœci roœliny. Niezale¿-
nie od tego, czy drzewko sadzimy
z doniczki, czy z tzw. go³ym korze-
niem, wiêkszoœæ czynnoœci i dzia-
³añ jest podobna. Ró¿nice polegaj¹
tylko na tym, ¿e o roœliny z go³ymi
korzeniami musimy zadbaæ ju¿
w momencie kupna i transportu. Ni-
gdy, ale to przenigdy nie mo¿na do-
puœciæ do przesuszenia korzeni.
O tym, czy drzewo siê przyjmie czy
nie w najwiêkszym stopniu odpowia-
daj¹ drobne prawie niewidoczne ko-
rzenie w³oœnikowe, które porastaj¹
widoczne ciemne korzenie. W sta-
nie suchym s¹ niewidoczne, bo na-
tychmiast po wyschniêciu siê ob-
kruszaj¹!

Dlatego zaraz po wyjêciu z ziemi
czy do³ownika musimy je zabezpie-
czyæ  - najlepiej owijaj¹c wilgotnym
materia³em (najlepsze s¹ worki juto-
we, ale jak ich nie ma, mo¿e to byæ
inna tkanina). Transportowaæ mo¿-
na je „na kupie”, ale zawsze z zakry-
tymi korzeniami. Transportuj¹c
z kolei roœliny w doniczkach lub rza-
dziej - w balotach ziemnych - musimy
pamiêtaæ, aby w minimalnym stop-
niu podnosiæ roœlinê za pêdy lub
pieñ, w przeciwnym razie ciê¿ka bry-
³a lub donica bêdzie obrywaæ korzon-
ki.  Wiêc zawsze podnosimy chwyta-
j¹c za doniczkê! Tyle o transporcie.

Po przywiezieniu drzewek na
miejsce sadzenia ustawiamy je w za-
cienionym miejscu lub k³adziemy
i zabezpieczamy przed wysuszeniem.

Co s³ychaæ w izerskim sadzie?

Jak sadziæ? Zielonym do góry!
Gdyby mia³y le¿eæ d³u¿ej ni¿ jeden
dzieñ, dobrze jest je przydo³owaæ,
czyli obsypaæ bry³ê korzeniow¹ lub
korzenie ziemi¹ i zwil¿yæ wod¹.

Teraz sadzenie! Rozstaw do³ów
w zale¿noœci od mo¿liwoœci i typu
podk³adki;  najczêœciej w granicach
6-9 metrów, drzewo od drzewa,
w jednym rzêdzie.

W wyznaczonym miejscu kopie-
my dó³ o szerokoœci 20-30 proc. wiêk-
szej ni¿ doniczka lub szerokoœæ roz-
³o¿onych korzeni. G³êbokoœæ do³u
ok. 10 proc. wiêksza ni¿ odleg³oœæ
od miejsca, gdzie by³a granica g³ê-
bokoœci sadzenia drzewka na szkó³-
ce, do do³u doniczki lub ostatniego
korzenia.

Od³o¿on¹ ziemiê mieszamy z do-
datkami, jeœli oczywiœcie mamy ta-
kowe, ale bez przesady, gdy¿ nasze
drzewa rosn¹æ bêd¹ w raczej pionier-
skich warunkach i musz¹ sobie te¿
same radziæ. Jako dodatek proponujê
kompost czy ziemiê urodzajn¹. Gdy-
byœmy, kopi¹c, stwierdzili, ¿e gleba
jest przeciêtna,  mo¿na nie dodawaæ
nic po za substancjami ¿eluj¹cymi.
Jest to dodatek, który wprowadza-
my na sucho w postaci kryszta³ków
lub granulek. Ma to kapitalne zna-
czenie w gospodarce wodnej dla ro-
œliny. Granulki na sucho wymiesza-
ne z gleb¹ dociœniête do korzeni
w momencie zwil¿enia pêczniej¹ i
póŸniej przeroœniête w³oœnikami od-
daj¹ sukcesywnie wodê korzeniom.
Sprawdzi³em tê metodê – jest bar-
dzo skuteczna i zwiêksza prze¿ywal-
noœæ o kilkadziesi¹t procent.

Sadzimy nastêpuj¹co (przepis na
dwóch ludzi):

1. Na dno do³ka sypiemy ma³y
sto¿ek ziemi, na którym póŸniej
opieramy korzenie drzewka;

2. W przypadku doniczki
wk³adamy j¹ na kilka chwil do
wiadra z wod¹, a¿ przestan¹ le-
cieæ b¹belki powietrza;

3. Po wyjêciu doniczki z wody
nacinamy j¹ - jeœli ciê¿ko j¹ zdj¹æ
– nastêpnie zdejmujemy delikat-
nie i no¿em lub sekatorem obci-
namy wszystkie spl¹tane korze-
nie oraz wykonujemy 3-4 piono-
we naciêcia na g³êbokoœæ ok.
2 cm na bokach bry³y – od góry
do do³u;

4. W przypadku roœlin z „go-
³ym korzeniem” odcinamy wszy-
stkie z³amane, zgniecione korze-
nie;

5. Ustawiamy roœlinê na kop-
czyku; bardzo wa¿ne jest zacho-

mia „siad³a” i po kilku godzinach
ewentualnie poprawiamy ziemiê
i pionowe ustawienie drzewka.

Nie wspomina³em o dodatko-
wych czynnoœciach, bo o nich mu-
szê nieco szerzej napisaæ, mianowi-
cie chodzi o zabezpieczenie drzew
w postaci palikowania oraz siatki
przeciwko gryzoniom oraz koz³om
sarny. Paliki drewniane maj¹ za za-
danie pomóc we wstêpnej fazie
wzrostu drzewa siê ukorzeniæ i ze-
stabilizowaæ w glebie. Mog¹ te¿ po-

móc w utrzymaniu w³aœciwej formy
drzewka. I tu, niestety, praktyka roz-
mija siê z naszymi przyzwyczajenia-
mi. Wi¹zanie drzewa do palika na
ca³ej jego wysokoœci powoduje, ¿e
drzewo nie wzmacnia dolnej czêœci
pnia i nie roœnie, nie wytwarzaj¹c te¿
u siebie stref wzmocnionych, które
w przysz³oœci zapewni¹ wiêksz¹ od-
pornoœæ drzewa na wiatr czy ciê¿ar
owoców. Zatem nale¿y ograniczyæ
wi¹zanie do stabilizacji tylko bry³y
korzeniowej. Mo¿na to zrobiæ ko-
twi¹c bry³ê pasami lub stosuj¹c wi¹-
zanie nad sam¹ ziemi¹.

Jeœli chodzi o zabezpieczenie
przed szkodnikami zwierzêcymi, bar-
dzo du¿e szkody w niektórych rejo-
nach czyni¹ gryzonie objadaj¹c cza-
sem kompletnie korzenie. W innych
samce sarny wycieraj¹c poro¿e
niszcz¹ na ca³ej wysokoœci korê na
pniach. Zabezpieczenie siatk¹ za-
równo bry³ pod ziemi¹, jak i pnia sto-
sowane jest w nasadzeniach œród-
polnych w krajach niemieckojêzycz-
nych – jest to sposób bardzo sku-
teczny i gor¹co go polecam. Uwa-
¿am, ¿e lepiej posadziæ mniej drzew
i dobrze je zabezpieczyæ, ni¿ du¿o,
z których wiele nie prze¿yje.

Leszek Ku³ak

wanie w³aœciwej g³êbokoœci – ni-
gdy nie mo¿na sadziæ za g³êboko;

6. Jedna osoba podtrzymuje
pionowo roœlinê, a druga ostro¿-
nie obsypuje ziemi¹ delikatne
ugniataj¹c przy korzeniach tak, by
nie pozostawiæ wolnych przestrze-
ni;

7. Po zasypaniu do³ka nale¿y
(najlepiej piêt¹) bardzo silnie ubiæ
ziemiê wokó³ roœliny i z reszty zie-
mi uformowaæ ma³¹ miskê;

8. Po tych czynnoœciach zale-
wamy wod¹ bardzo obficie, by zie-

Sadzenie szpaleru „owocowego” w nadle-
œnictwie Dêbno Lubuskie. Mo¿e to dobra
inspiracja dla naszych leœników.



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

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

Sprzêt do gry
wypo¿yczyæ mo¿-

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

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

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

2 sierpnia spó³ka Ski&Sun przygo-
towa³a nie lada atrakcjê - seans fil-
mowy na Stogu Izerskim. Wstêpem
do kina by³ wykupiony bilet za 25 z³
uprawniaj¹cy do wjazdu i zjazdu
gondol¹. Organizatorzy przygotowa-
li trochê krzese³ek, ale spodziewali
siê, ¿e mo¿e ich zabrakn¹æ, st¹d apel,
by widzowie zabrali ze sob¹ koce,
maty, œpiwory. Frekwencja przeros³a
jednak najœmielsze oczekiwania - do
kina wjecha³o ok. 500 widzów, któ-
rym po zmroku zaprezentowano
„Bohemian Rhapsody” - ubieg³o-
roczny hit o grupie The Queen. Pro-
jekcja by³a perfekcyjnie przygotowa-
na, dŸwiêk ze œcie¿ki filmowej nie
„uciek³” w góry, nikomu nie prze-
szkadza³y niedogodnoœci ani spada-
j¹ca temperatura (poni¿ej 15 stop-

10 sierpnia na Œnie¿ce trady-
cyjnie ju¿ spotkali siê przewodnicy
sudeccy, polscy i czescy ratownicy
górscy, pracownicy Karkonoskie-
go Parku Narodowego, politycy, sa-
morz¹dowcy oraz turyœci. W dzieñ
patrona ludzi gór - œwiêtego Waw-
rzyñca - wziêli udzia³ w tradycyjnej
Mszy œwiêtej, której przewodniczy³
biskup diecezji hradeckralowskiej,
Jan Vokal. Pielgrzymów nie zrazi³
wiatr, deszczowe chmury, a nawet
niekursuj¹ce w tym dniu wyci¹gi:
kanapa po stronie polskiej i gondo-
la po czeskiej.

Byliœmy pewni, ¿e parosobowa

blemów Alkoholowych w Œwierado-
wie-Zdroju dziêkujemy za sfinanso-
wanie transportu uczestników,
a panom Wies³awowi i Piotrowi oraz
paniom Mariannie, Irenie, Bogusi, Eli
i Gra¿ynie - za pomoc organizatorom.

Kolejny, trzynasty nasz udzia³
w dniu Ludzi Gór ju¿ za rok i mam
nadziejê, ¿e bêdzie tak samo liczny,
jak tegoroczny.

Teresa Fierkowicz

PS. Na symbolicznym cmenta-
rzyku zosta³y ods³oniête cztery
nowe tabliczki upamiêtniaj¹ce lu-
dzi zwi¹zanych z Karkonoszami.

Œnie¿ka z marszu wziêta!

grupa emerytek, dowiedziawszy siê,
¿e wyci¹g jest nieczynny, machnie
na Œnie¿kê rêk¹, ale nie, wszystkie
dzielnie wesz³y, dotrwa³y do koñca
i zesz³y, mimo tej piekielnej aury. Sza-
cun.

W dwunastej ju¿ wyprawie
udzia³ wziê³a piêædziesiêcioosobowa
grupa Ludzi Gór, która przyjecha³a
ze Œwieradowa autokarem, plus 15
osób, które dojecha³y do Karpacza
samochodami.

Niestety, wzmagaj¹cy siê wiatr
przechodz¹cy momentami w wichu-
rê sprawi³, ¿e czêœæ uczestników,
zw³aszcza tych z kilkuletnimi dzieæ-
mi, opuœci³a szczyt jeszcze przed
koñcem mszy i zesz³a do Domu Œl¹-
skiego.

Po zakoñczonej
uroczystoœci przy ka-
plicy nasz udzia³ upa-
miêtniono wspóln¹
fotografi¹, na której
znalaz³o siê jedena-
œcie osób - to te, któ-
re zdoby³y najwy¿szy
szczyt Sudetów
w debiucie (fot.
obok). Weterani od-
wiedzili to wyj¹tkowe
miejsce po raz pi¹ty,
szósty czy dziewi¹ty
(ni¿ej podpisana po-
stawi³a sw¹ nogê na
Œnie¿ce po raz 27!).

Miejskiej Komisji
Rozwi¹zywania Pro-

Ale kino!

ni), zabawa by³a przednia, przed pó³-
noc¹ wszyscy kinomaniacy zjechali
do domów maj¹c nadziejê, ¿e od przy-
sz³ego roku spó³ka takie projekcje
wprowadzi na sta³e do programu.


