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Œwieradowski sztab 27. Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Po-
mocy wsparli 50 wolontariuszy. Byli to: Alicja Bigus, Florian
Bigus, Martyna Cielecka, Natalia Czerwiñska, Oliwia Elias, Tere-
sa Fierkowicz, Oliwia Goj¿ewska, £ukasz Grzelak, Jakub Gru-
szecki, Kacper Gruszecki, Katarzyna Gruszecka, Aleksander Hryñ-
ko, Micha³ Jab³onowski, Alicja Jasku³owska, Arkadiusz Kluczyñ-
ski, Antonia Lita, Justyna Lonycz, Dawid Malenta, Antonina
Marchel, Kinga Marciniak, Vanessa Matuszak, Nina Markow-
ska, Agata Matwiejczuk, Agnieszka Mazurkiewicz, Joanna Mi-
chalak, Julia Moj, Oliwia Olkowska, Ma³gorzata Pasierb, Maja
Piotrowiak, Zuzanna Polañska, Wies³awa Polañska, Ewelina Pru-
siewicz, Wiktoria Puchala, Kamil Pud³o, Kacper Reimann, Miko-
³aj Sadocha, Izabela Salawa, Katarzyna Salawa, Zofia Salawa,
Julia Skoczylas, Wiktoria S³adek, Wiktoria Stettner, Marta Syre-
wicz, Sebastian Syrewicz, Mateusz Szumlas, Julia Wasilewska,
Julia Wiêckowska, Izabela Wilczyñska i Kamila Zgliñska.

Orkiestra gra³a w najlepsze, gdy bie¿¹cy numer gazety szed³
do druku, dlatego te¿ relacjê i pe³n¹ kwotê uzyskan¹ z datków
i licytacji zamieœcimy w lutowym numerze „Notatnika”.

Fot. Henryk Sztrum



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

izerskalaka@
swieradowzdroj.pl
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CZARCI M£YN
Kinga Miakienko

tel. 75 78 45 325
czarcimlyn@

swieradowzdroj.pl

URZ¥D MIASTA

II PIÊTRO
Referat Ochrony Œrodowiska, Gospodarki Od-
padami - kierownik – Izabela Jurczak, ochrona
œrodowiska - Kamila Jednorowska-Mêcina,
odpady komunalne - Marcin Roso³ek: 75 78-
16-343 - pok. 21a, gospodarka mieszkaniowa -
W³adys³aw RzeŸnik: 75 78-16-324 - pok. 21b,
inwestycje - Anna Mazurek, zamówienia publicz-
ne – Monika Sautycz: 75 78-16-471 - pok. 21c,
drogownictwo - Wojciech Cielecki, inwesty-
cje i komunikacja miejska - Mariusz Pysz, inwe-
stycje - Monika Hajny-Daszko: 75 78-16-970 -
pok. 21d. Referat Organizacyjny, Gospodarki
Miejskiej i Inwestycji - kierownik, sekretarz –
Eugeniusz Grabas: 75 78-17-071 - pok. 22;
Referat Promocji Gminy, Turystyki, Kultury
i Sportu - kierownik  – Dorota Marek:  75 71-
36-482 - pok. 23; informatyk - Tomasz Chmie-
lowiec: 75 71-36-483, fax 75 78-16-221, pro-
mocja gminy, kreowanie wydarzeñ kulturalnych
- Diana S³upska: 75 71-36-482 - pok. 24b.
Oœwiata – Jolanta Bobak: 75 78-17-668. Za-
gospodarowanie 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.

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

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

I PIÊTRO
Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej - pok. nr
10, 11 i 12. Sekretariat: 75 78-16-321. Radca
prawny - pok. 15. Klub Integracji Spo³ecznej -
pok. 16

PARTER
Burmistrz Miasta – Roland Marciniak: 75 78-
16-119; Sekretariat Burmistrza – Krystyna Ki-
siel: 75 78-16-489, fax 75 78-16-585 - pok.
1d. Skarbnik – Iwona Kosmala: 75 78-16-234
- pok. 1a; op³aty za u¿ytkowanie wieczyste, op³a-
ta uzdrowiskowa - Katarzyna Barczyszyn, op³a-
ty za œmieci, windykacja nale¿noœci – Joanna
Leszczyñska, czynsze, op³ata za wodê i œcieki –
Katarzyna Kulik-£uczak: 75 78-16-659 - pok.
1b; podatki i op³aty lokalne - Anna Leœniak,wy-
miar podatku od nieruchomoœci - Katarzyna Ma-
telska, Beata Korowaj - 75 78-16-452 - pok.
1c; ksiêgowoœæ bud¿etowa - Katarzyna Duda,
Ewelina Ostrowska-May, ksiêgowoœæ oœwiaty
–  Jowita Worotnicka, Marta Rejman-Sergiej-
czuk: 75 78-16-896 - pok. 2. Urz¹d Stanu Cy-
wilnego, dzia³alnoœæ gospodarcza - zastêpca kie-
rownika - Joanna Szczekulska: 75 78-16-344;
meldunki i dowody osobiste, zezwolenia na
sprzeda¿ napojów alkoholowych – Halina Stet-
tner: 75 78-16-929 - pok. 1f (obok sekretaria-
tu).  Kadry - Ma³gorzata Milichiewicz - 75 78-
17-092 - pok. 3.

OŒWIATA I KULTURA

ul. 11 Listopada 35
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ŒWIERADÓW - Delikatesy CENTRUM (ul. Sienkiewicza), sklep odzie¿o-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W Gabinecie Pedagogiczno-Psychologicznym
z siedzib¹ w Œwieradowie-Zdroju (Przychodnia
NZOZ JO-MED, ul. Korczaka 7D) od stycznia do
grudnia 2019 roku specjaliœci realizuj¹ zadania
zwi¹zane z udzielaniem pomocy terapeutycznej
i wsparcia rodzinom dotkniêtym problemem uza-
le¿nienia od alkoholu i innych substancji psy-
choaktywnych prowadzeniem dzia³añ profilaktycz-
nych oraz interwencji kryzysowej. Ca³oœciowa
pomoc jest bezp³atna, refundowana przez Burmi-
strza Miasta Œwieradów-Zdrój.  Szczegó³y doty-
cz¹ce korzystania z pomocy terapeutycznej i pro-
filaktycznej mo¿na uzyskaæ pod nr telefonów:

75 78 17 668 - JOLANT75 78 17 668 - JOLANT75 78 17 668 - JOLANT75 78 17 668 - JOLANT75 78 17 668 - JOLANTA BOBAK,A BOBAK,A BOBAK,A BOBAK,A BOBAK,
koordynator Urzêdu Miastakoordynator Urzêdu Miastakoordynator Urzêdu Miastakoordynator Urzêdu Miastakoordynator Urzêdu Miasta
538 480 341- MACIEJ ZIA£A,538 480 341- MACIEJ ZIA£A,538 480 341- MACIEJ ZIA£A,538 480 341- MACIEJ ZIA£A,538 480 341- MACIEJ ZIA£A,
gabinet pedagogiczno-psychologicznygabinet pedagogiczno-psychologicznygabinet pedagogiczno-psychologicznygabinet pedagogiczno-psychologicznygabinet pedagogiczno-psychologiczny

Pomoc terapeutycznaPomoc terapeutycznaPomoc terapeutycznaPomoc terapeutycznaPomoc terapeutyczna

Wœród nas ¿yj¹ osoby, które czêsto po-
trzebuj¹ naszej pomocy, z ró¿nych wzglê-
dów o niej nie mówi¹, o nic nie prosz¹,
choæ zmagaj¹ siê z niedostatkami podsta-
wowych przedmiotów.

Wiemy tak¿e, ¿e z drugiej strony s¹ oso-
by, które chêtnie by pomog³y i podzieli³y
siê tym, co maj¹, lub tym, na czym im zby-

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

wa, a nie wiedz¹, jak i komu mog¹ coœ podarowaæ. Dlatego postanowiliœmy
zostaæ naszym, wspólnym „portalem wymiany” i teraz jeœli Pañstwo czegoœ
potrzebuj¹ lub chc¹ czymœ siê podzieliæ, prosimy o kontakt:
 na Messengera,
 na dorota@swieradowzdroj.pl,
 lub telefonicznie - 75 71 36 482.
Zg³oszeñ mo¿na równie¿ dokonywaæ anonimowo. Nie bójmy siê pomagaæ!

Dorota Marek

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

do Marcina Roso³ka
tel. 75 78 16 343

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


Zarz¹dzenie Nr 128/2018 Burmistrza
Miasta Œwieradów-Zdrój z 28 listopada 2018
roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za
najem lokali mieszkalnych i socjalnych sta-
nowi¹cych w³asnoœæ Gminy Miejskiej Œwie-
radów-Zdrój

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy
z 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze
zm.) i art. 8 pkt. 1 ustawy z 21 czerwca 2001
r. o ochronie praw lokatorów, mieszkanio-
wym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cy-
wilnego (Dz. U. 2018 r. poz. 1234 ze zm.) oraz
§ 5 ust. 2 Uchwa³y Nr XXXIX/185/2013 Rady
Miasta Œwieradów-Zdrój z 30 stycznia 2013
roku w sprawie wieloletniego programu go-
spodarowania zasobem Gminy Miejskiej
Œwieradów-Zdrój w latach 2013-2018

zarz¹dzam, co nastêpuje:
§ 1

1. Ustalam wysokoœæ stawki podstawowej
czynszu za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej za
najem:

a) lokali mieszkalnych
  - w wysokoœci 5,40 z³;

b) dla lokali zamiennych
          - stosuje siê stawkê jak w pkt. a.

§ 2
Za najem lokali socjalnych ustala siê

czynsz za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej stano-
wi¹cy 50 proc. stawki podstawowej, czyli 2,70
z³.

§ 3
Ustalone stawki czynszu s¹ stawkami net-

to. Doliczona zostanie do nich stawka podat-
ku od towarów i us³ug obowi¹zuj¹ca w chwili
naliczenia aktualnego czynszu.

§ 4
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem pod-

jêcia, a obowi¹zuje od 1 marca 2019 roku i pod-

lega podaniu do publicznej wiadomoœci
w sposób zwyczajowo przyjêty.

§ 5
Wykonanie zarz¹dzenia powierzam Skarb-

nikowi Gminy oraz Kierownikowi Referatu
Organizacyjnego, Gospodarki Miejskiej i In-
westycji.

§ 6
Z dniem obowi¹zywania niniejszego zarz¹-

dzenia traci moc Zarz¹dzenie Nr 115/2017 Bur-
mistrza Miasta Œwieradów-Zdrój z 28 listopa-
da 2017 roku w sprawie ustalenia stawek czyn-
szu za najem lokali mieszkalnych i socjalnych,
stanowi¹cych w³asnoœæ Gminy Miejskiej Œwie-
radów-Zdrój.

WskaŸniki przeliczeniowe kosztów odtwo-
rzenia metra kwadratowego powierzchni u¿yt-
kowej budynków mieszkalnych co pó³ roku
ustalaj¹ wojewodowie, przy czym osobno dla
województwa i miasta wojewódzkiego. Pod-
staw¹ zaœ do wyliczenia ich wysokoœci jest
œredni w województwie koszt budowy 1 m2

powierzchni u¿ytkowej budynku mieszkalne-
go, okreœlany przez wojewódzki oddzia³ GUS.

Uwzglêdniany jest tak¿e wzrost cen towa-
rów i us³ug konsumpcyjnych w danym woje-
wództwie w ostatnich szeœciu miesi¹cach.
WskaŸnik ten dla woj. dolnoœl¹skiego wyno-
si obecnie 3,647 z³/m2.

Dopuszczaln¹ granicê czynszu obliczamy
dziel¹c wskaŸnik przeliczeniowy przez 12 mie-
siêcy i mno¿¹c to przez 3 proc.; w ten sposób
otrzymujemy maksymaln¹ wartoœæ stawki czyn-
szu za 1 m2, który dla województwa wynosi
9,12 z³.

W Œwieradowie - przypommnijmy - czynsz
wzrós³ z 4,80 do 5,40 z³.

(Opracowa³ WR)

* * *
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Od 19 do 22 listopada ub. r. od-
by³o siê pierwsze spotkanie nauczy-
cieli bior¹cych udzia³ w miêdzyna-
rodowym projekcie „Dialogic Re-
volution”, realizowanym w ramach
europejskiego programu Era-
smus+.

Spotkanie warsztatowe mia³o
miejsce w hiszpañskiej miejscowo-
œci Ceclavin, gdzie znajduje siê jed-
na z partnerskich placówek - Insti-
tuto de Ensenanza Secundaria Obli-
gatoria Cella Vinaria, która to szko³a
od kilku lat stosuje formy pracy
z uczniami oraz wspó³pracy z rodzi-
cami i œrodowiskiem lokalnym wy-
wodz¹cymi siê z nurtu „Dialogic Le-
arning”. Pozostali partnerzy bior¹-
cy udzia³ w projekcie, a co za tym
idzie - we wspomnianym spotkaniu
to: Samorz¹dowy Zespó³ Szkó³

Hiszpañski trop Erasmusa
w Kostkowie (koordynator projek-
tu), Liceul Tehnologic Agromontan
Romeo Contantinescu z Valenii de
Munte w Rumunii oraz Miejski Ze-
spól Szkó³ w Œwieradowie-Zdroju.

Wies³awa Stasik, Arleta Wola-
nin, Ma³gorzata Rojek i Monika Ró-
¿alska bra³y udzia³ w licznych zajê-
ciach warsztatowych, które mia³y na
celu  zapoznanie  z formami pracy
charakterystycznymi dla wspomnia-
nej metody. Dope³nieniem  wyk³a-
dów by³a obserwacja zajêæ z ucznia-
mi, a nawet czynny w nich udzia³.

Ciekaw¹ propozycj¹ przygoto-
wan¹ dla nauczycieli uczestnicz¹-
cych w  projekcie by³o zaproszenie
ich do aktywnego  udzia³u w spo-
tkaniu z rodzicami w ramach tzw.
pedagogicznej kawiarenki.

Pobyt w Hiszpanii zaowocowa³

¯yczliwoœæ wobec drugiego
cz³owieka, wzajemny szacunek,
chêæ niesienia pomocy oraz dzia³al-
noœæ na rzecz innych – dlaczego jest
to tak trudne w dzisiejszej codzien-
noœci? Na to pytanie uczniowie
Szko³y Podstawowej nr 2 poszuki-
wali odpowiedzi 18 grudnia, tu¿
przed Œwiêtami Bo¿ego Narodze-
nia. Tego dnia w szkole odby³y siê
warsztaty dla uczniów w dwóch gru-
pach - klasy I-IV i V-VIII - w ramach
kampanii zatytu³owanej „Relacje,
które ³¹cz¹".

Zajêcia prowadzi³a Renata Nic-
poñ, na zlecenie Fundacji Narodo-
wego Dnia ¯ycia. Sk³ada³y siê one
z dwóch czêœci. W pierwszej rozma-
wialiœmy o relacjach, które ³¹cz¹ nas
oraz naszych najbli¿szych, ale te¿ nas
i obcych nam ludzi, jak lekarz czy
ekspedientka. Relacje przedstawio-
ne by³y jako nici, które ³¹cz¹ nas

Relacje, które ³¹cz¹

czeñstwa na drodze, a odby³a siê
w ramach projektu „Bezpieczna dro-
ga”. Has³em przewodnim tej czêœci
by³o: „Dobrze Ciê widzieæ". Tu pani
prowadz¹ca warsztaty zwróci³a uwa-
gê uczniów na ró¿nicê naszej wi-
docznoœci na drodze, gdy mamy ka-
mizelkê odblaskow¹ i kiedy jej nie
mamy. Wszyscy uczniowie za ak-
tywny udzia³ w warsztatach dostali
takie kamizelki, które przydadz¹ im
siê, szczególnie zimow¹ por¹.

Ca³oœæ dzia³añ wspó³finansowa-
no ze Œrodków Funduszu Sprawie-
dliwoœci, którego dysponentem jest
Minister Sprawiedliwoœci.

Pani Renacie Nicpoñ serdecznie
dziêkujemy za przeprowadzenie
warsztatów, mi³¹ atmosferê oraz za
przekazan¹ naszym uczniom wiedzê.

z drugim cz³owiekiem.
Druga czêœæ dotyczy³a bezpie-

Urszula Pilch

10 grudnia ub. r. w Lubaniu
Szkolny Zwi¹zek Sportowy w ra-
mach Igrzysk M³odzie¿y Szkolnej
zorganizwa³ fina³ powiatowy w te-
nisie sto³owym ch³opców. W roz-
grywkach wziê³o piêæ szkó³ podsta-
wowych naszego powiatu. Bardzo
dobrze zaprezentowali siê ucznio-
wie SP 1 w Œwieradowie, którzy ko-
lejno pokonali swoich rówieœników
ze szkó³: SP Smolnik - 3:0, SP nr 2
Œwieradów - 3:0 i SP nr 1 Lubañ -
3:2.

Niestety w meczu fina³owym tro-
chê zabrak³o szczêœcia i ulegli nie-
znacznie 2:3 Szkole Podstawowej
z Koœcielnika, która wygra³a i bêdzie
reprezentowaæ nasz powiat w mi-
strzostwach strefy jeleniogórskiej,
które odbêd¹ w Pisarzowicach ko³o
Kamiennej Góry.

My ostatecznie zajêliœmy II miej-
sce w powiecie, a dru¿yna wystê-

Wicemistrzowie pi³eczki

powa³a w sk³adzie: Arkadiusz Klu-
czyñski, Marcel Jurkiewicz, Krzysz-
tof Adamowski i  Krzysztof Andziu-

lewicz (w tej kolejnoœci stoj¹ na zdjê-
ciu od lewej).

Miros³aw Kijewski.

11 ma³ych biznesme-
nów z klasy trzeciej SP nr
1 postanowi³o zapraco-
waæ sobie na zielon¹
szko³ê. Pomys³ów by³o
wiele, ale po otrzymaniu
zaproszenia z Urzêdu
Miasta do udzia³u w jar-
marku bo¿onarodzenio-
wym rodzice i dzieci sku-
pili siê na przygotowaniu
stoiska. Samodzielnie
wykonane ozdoby oraz
ciasta domowego wypie-
ku zosta³y sprzedane, a
ju¿ w g³owach zrodzi³ siê

jase³ek i herodów (na zdjêciu), które

by³y prezentowane dla
goœci przebywaj¹cych w
okresie œwi¹tecznym w
Œwieradowie.

Dziêki zaanga¿owa-
niu najaktywniejsi ze-
brali ju¿ prawie 90 proc.
potrzebnej kwoty, ale co
najwa¿niejsze - nabyli
wiele umiejêtnoœci i
kompetencji, które siê
przydadz¹ teraz i w przy-
sz³oœci.

Zielon¹ szko³ê trze-
cioklasiœci zaplanowali
w dniach 8-13 kwietnia

plan przygotowania przedstawienia w Dusznikach-Zdroju. (TF)

Mali biznesmeni

Arleta Wolanin (druga z lewej) podczas jednego ze spotkañ z uczniami.

jeszcze jedn¹ kwesti¹: dopracowa-
ne zosta³y zasady przysz³ej wspó³-
pracy, która rozpisana jest na 2 lata
i która obejmowaæ bêdzie ró¿norod-
ne zajêcia dla zainteresowanych
uczniów w ich placówkach macie-
rzystych oraz wyjazdy grup uczniów
wraz z opiekunami do rówieœników
w szko³ach partnerskich.

Monika Ró¿alska

Ma³gorzata Rojek (druga z lewej)
w trakcie jednej z wielu dyskusji.
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Bud¿etowe wyzwania roku 2019
D O C H O D Y W Y D A T K I

Gmina Miejska Œwieradów-Zdrój
zaplanowa³a dochody bud¿etu na
2019 rok w kwoocie  46.455.014 z³,
a ich struktura  przedstawia siê na-
stêpuj¹co:

1. Dochody  maj¹tkowe
- 15.978.000 z³,

 w tym dotacje celowe w ramach
programów finansowanych z udzia-
³em œrodków europejskich

- 14.472.000 z³,
2. Dochody bie¿¹ce

- 30.477.014 z³,
w tym:
 subwencja ogólna

- 4.332.230 z³,
 dotacje celowe z bud¿etu pañ-
stwa            - 5.801.261 z³,
dotacje celowe  z samorz¹du wo-
jewództwa   -  915.511 z³,
dotacje celowe z innych gmin

- 203.960 z³,
dotacje celowe w ramach progra-
mów finansowanych z udzia³em
œrodków europejskich

Struktura dochodów i wydatków 2019Struktura dochodów i wydatków 2019Struktura dochodów i wydatków 2019Struktura dochodów i wydatków 2019Struktura dochodów i wydatków 2019
 oœwiatê            - 8.106.488 z³,
gospodarkê mieszkaniow¹ i grun-
tami            - 2.020.500 z³,
 pomoc spo³eczn¹, ochronê zdro-
wia            - 5.603.310 z³,
 administracjê, Radê Miasta, pro-
mocjê            - 3.525.921z³,
 obs³ugê d³ugu   - 770.000 z³,
 dostarczanie wody - 641.300 z³,
 gospodarkê œciekow¹

- 1.002.600 z³,
 gospodarkê odpadami

- 1.051.100 z³,
bezpieczeñstwo publiczne i ochro-
nê ppo¿.  - 228.600 z³,
 letnie i zimowe utrzymanie mia-
sta, utrzymane dróg - 1.673.911 z³,
utrzymanie zieleni, oœwietlenie

- 936.000 z³,
 transport zbiorowy - 519.030 z³,
kulturê i kulturê fizyczn¹

- 831.100 z³,
 pozosta³e wydatki bie¿¹ce

- 749.614 z³.

- 1.189.900 z³,
wp³ywy z podatków i op³at lokal-
nych            -  8.639.250 z³,
 udzia³y we wp³ywach z podatku
dochodowego          - 3.340.753 z³,
wp³ywy ze sprzeda¿y us³ug w za-
kresie dostarczania wody i odpro-
wadzania œcieków    - 3.530.000 z³,
 wp³ywy z tytu³u gospodarki od-
padami            -  1.055.000 z³,
wp³ywy z op³at za wydawane ze-
zwolenia na sprzeda¿  alkoholu

 - 320.000 z³,
 wp³ywy ze zwrotu podatku VAT
odliczonego od realizowanych in-
westycji w zakresie infrastruktury
wodnej i kanalizacyjnej

           - 1.080.000 z³,
 pozosta³e dochody bie¿¹ce

- 69.149 z³.

Wydatki bud¿etowe zaplanowa-
no w kwocie 41.905.014 z³, z prze-
znaczeniem na:
 inwestycje         - 14.245.540 z³,

Bud¿et na 2019 rok zak³ada kon-
tynuowanie inwestycji rozpoczê-
tych w 2018 roku oraz rozpoczêcie
nowego projektu wspó³finansowa-
nego ze œrodków unijnych na ³¹czn¹
kwotê  11.885.000 z³.

S¹ to nastêpuj¹ce przedsiêwziê-
cia:
 Budowa nowej siedziby

Przedszkola Miejskiego
 Rozbudowa  Szko³y Podsta-

wowej Nr 2 o pracownie dydaktycz-
ne
 Rozbudowa Miejskiego Ze-

spo³u Szkó³ o pracownie dydak-
tyczne
 Przebudowa i rozbudowa

istniej¹cej oczyszczalni œcieków
EKOLO-CHIEF
 Rozbudowa sieci kanaliza-

cji sanitarnej i sieci wodoci¹gowej
w Œwieradowie
 Rozbudowa sieci kanaliza-

cji sanitarnej na osiedlu Czernia-
wa
 Podniesienie kompetencji

kluczowych oraz w³aœciwych po-
staw i umiejêtnoœci niezbêdnych  na
rynku pracy, a tak¿e rozwijanie in-
dywidualnego podejœcia do ucz-
niów w Szkole  Podstawowej Nr 2
oraz w Miejskim Zespole Szkó³

Ponadto w 2019 roku zostanie
zap³acona szósta rata w wysokosci
350.000 z³  za zakupione sieci kanali-
zacji sanitarnej i deszczowej od
SKI&SUN Sp. z o.o w Krakowie oraz
pierwsza rata za zakupione grunty
od Uzdrowiska Œwieradów w wyso-
koœci 220.000 z³.

Zaplanowane do realizacji
w 2019 roku wydatki na zadania in-
westycyjne stanowi¹ 33,6 proc.
³¹cznej kwoty wydatków bud¿eto-
wych.

W bie¿¹cym roku bud¿etowym

kontynuowane bêdzie udzielanie
mieszkañcom Gminy dotacji na wy-
mianê pieców grzewczych, w ramach
realizacji programu ograniczania ni-
skiej emisji na terenie miasta. Zapla-
nowana na ten cel kwota w tego-
rocznym bud¿ecie miasta wynosi
148.000 z³.

W bud¿ecie na 2019 rok zosta³a
zaplanowana nadwy¿ka bud¿etowa
w wysokoœci 4.550.000 z³, która zo-
stanie przeznaczona na sp³atê zobo-
wi¹zañ z tytu³u kredytów i wyemito-
wanych obligacji komunalnych na
wspó³finansowanie projektów inwe-
stycyjnych.

Indywidualny wskaŸnik sp³aty
zobowi¹zañ w 2019 roku wyniesie
11,45 proc, po uwzglêdnieniu usta-
wowych wy³¹czeñ na poziomie 3,27
proc. i przy dopuszczalnym wskaŸ-
niku ustalonym w oparciu o dane
z trzech ostatnich lat wynosz¹cym
19,73 proc.

W 2019 roku nie planuje siê za-
ci¹gania kredytów, ani emisji obli-
gacji komunalnych.

Zaplanowana na koniec 2019
roku kwota d³ugu Gminy wyniesie
23.000.000 z³, co bêdzie stanowiæ
49,51 proc. planowanych dochodów
bud¿etowych.

* * *
Przygotowuj¹c materia³ z okazji

20-lecia Notatnika Œwieradowskiego
mia³em okazjê przyjrzeæ siê bud¿e-
towi na rok 1999, a wiêc 20 lat temu,
który zosta³ tak¿e przedstawiony
w styczniowym numerze miesiêcz-
nika. Ówczesne pieni¹dze nijak siê
maj¹ do dzisiejszych, choæby z uwagi
na inflacjê, niemniej rzut oka na ró¿-
nice w dochodach i wydatkach daje
wyobra¿enie o drodze, jak¹ gmina
przesz³a przez dwie dekady swego
rozwoju. Jakimi zatem kwotami dys-
ponowa³ samorz¹d w 1999 roku?

Dochody - 5.684.531 z³, w tym
miêdzy innymi: z podatków i op³at -
1.432.600 z³, udzia³ we wp³ywach
z podatku dochodowego - 861.758
z³, subwencja ogólna - 1.610.173 z³.

Wydatki -  5.400.131 z³, w tym:
oœwiata - 1.777.579 z³, kultura i kul-
tura fizyczna - 182.000 z³, bezpieczeñ-
stwo publiczne 40.000 z³, letnie i zi-
mowe oczyszczanie miasta - 117.000
z³, utrzymanie zieleni i oœwietlenie -
155.800 z³. Jak widaæ, w planie rze-
czowym nie by³o inwestycji. (aka)

Po raz kolejny przygotowaliœmy
specjaln¹, feryjn¹ ofertê dla wszyst-
kich dzieci uczêszczaj¹cych do na-
szych œwieradowskich szkó³, przed-
szkoli, szkó³ ponadgimnazjalnych
i studentów. W czaie ferii zimowych
(od 28 stycznia do 10 lutego) zapra-
szamy dzieciaki i m³odzie¿ do BEZ-
P£ATNEGO skorzystania z:

1. K¹pieli w AQUAPARKU
w Interferie Sport Hotel (dawniej
Malachit), ul. Koœciuszki 1 (tel. 75
78 16 732),

2. Przejazdu KOLEJ¥ GONDO-
LOW¥ w Oœrodku Ski&Sun. Vo-
ucher obejmuje karnet na jazdê
nocn¹ (godz. 1800-2200) dla dzieci
i m³odzie¿y w wieku od 13 do 24 lat
(tel. 75 615 20 20),

3. Warsztatów ze zdobienia pier-
ników w Pracowni Piernikowej „Isa-
bell”, stopieñ trudnoœci dostosowa-
ny do wieku uczestników (rezerwa-
cja terminu osobiœcie lub telefonicz-
nie, ul. Rolnicza 2/1, Œwieradów-
Zdrój, tel. 509 460 300,

4. Warsztatów ceramicznych (do
2 godz.) w Pracowni Ceramicznej
CERAMONIC (rezerwacja terminu

ŒWIERADÓW-ZDRÓJ DZIECIOM - FERIE 2019
osobiœcie lub telefonicznie, ul. Nad-
rzeczna 10, Œwieradów-Zdrój (Czer-
niawa-Zdrój), tel 661 266 328,

5. Poczêstunku – degustacji w:
- Restauracji La Gondola, ul.

11 Listopada 36  tel. 75 7816 648 –
pizza, sos i napój,

- Restauracji na dolnej stacji Ko-
lei Gondolowej – pizza + herbata,

- Restauracji „KuŸnia Smaków”,
ul. Sudecka 30, Œwieradów (Czernia-
wa), tel. 75 78 42 325 – pizza i napój.

Ka¿de dziecko mo¿e skorzystaæ
po jednym razie z ka¿dej z wymie-
nionych propozycji. Rodzicom przy-
pominamy, ¿e w obiektach obowi¹-
zuj¹ pewne zasady i regulaminy, któ-
rych nale¿y przestrzegaæ, np. te do-
tycz¹ce obecnoœci rodziców lub
opiekunów wraz z dzieckiem.

Warunkiem udzia³u w naszej fe-
ryjnej akcji jest:

- odbiór imiennego VOUCHERA
w IZERCE, ul. M. Sk³odowskiej-Cu-
rie 2A, lub w filii biblioteki w SP nr 2,
ul. Sanatoryjna 2 (vouchery odbie-
raj¹ uczniowie i przedszkolacy).

- m³odzie¿ ze szkó³ ponadgimna-
zjalnych i studenci (do 24. roku

¿ycia) mieszkaj¹cy w Œwieradowie
mog¹ odebraæ vouchery za okaza-
niem legitymacji szkolnej lub stu-
denckiej.

Vouchery s¹ imienne i upowa¿-
niaj¹ do skorzystania z nich wy³¹cz-
nie osobom wskazanym na nich.
Obiekty maj¹ prawo za¿¹daæ doku-
mentu potwierdzaj¹cego to¿samoœæ,
a Organizator zastrzega sobie pra-
wo wykluczenia z kolejnej akcji oso-
by, która odda³a/sprzeda³a swój vo-
ucher osobie trzeciej.

Ponadto zapraszamy dzieci do
odwiedzin w „Czarcim M³ynie” i CEE
„Izerska £¹ka” oraz do udzia³u
w bezp³atnej szkó³ce narciarskiej.

VOUCHERY s¹ do odbioru do
8 lutego.

Akcja sfinansowana jest ze œrod-
ków Gminy Miejskiej Œwieradów-
Zdrój. Koordynator organizacyjny:
Referat ds. Promocji Gminy, Tury-
styki, Kultury i Sportu UM, ul. 11
Listopada 35, tel. 75 71 36 482, oraz
Miejska Biblioteka Publiczna IZER-
KA, ul. M.Sk³odowskiej-Curie 2A.

Szczegó³y na stronach interne-
towych - www.swieradowzdroj.pl
oraz www.mbpswieradow.com.pl
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8 stycznia rozpoczêliœmy testy „b³êkitnego wêgla”, w któ-
rych udzia³ wziê³o 36 gospodarstw domowych: 5 z gminy Mirsk,
3 z gminy Leœna, 1 ze Starej Kamienicy i 27 ze Œwieradowa.
Szczeciñska firma POLCZAR, która zajmuje siê przetwarzaniem
wêgla kamiennego dla przemys³u chemicznego i elektronicz-
nego, zaoferowa³a do testowania 17 ton b³êkitnego wêgla. Ka¿-
dy z naszych odbiorców p³aci³ 1.200 z³ brutto za tonê tego
bezdymnego paliwa.

Oczywiœcie, nie chcemy, aby w naszym uzdrowisku bu-
dynki by³y ogrzewne wêglem kamiennym. Musimy realnie pa-
trzeæ na problem smogu w naszym mieœcie. Obowi¹zuj¹ce prze-
pisy antysmogowe nie przewiduj¹ okresów przejœciowych czy
wdra¿aj¹cych nowe ekologiczne paliwa do ogrzewania budyn-
ków. I w tym jest najwiêkszy problem. W przypadku naszej
gminy chcemy zastosowaæ okres przejœciowy i daæ naszym
mieszkañcom i przedsiêbiorcom czas, aby dostosowaæ siê do
nowych przepisów zakazuj¹cych stosowania wêgla do ogrze-
wania. Dlatego bêdziemy jeszcze wspieraæ tzw. mniejsze z³o,
czyli b³êkitny wêgiel, który w odniesieniu do konwencjonal-
nego wêgla mo¿na uznaæ jako paliwo bezdymne.

Technologia wytwarzania b³êkitnego wêgla znana jest od
wielu lat, ale dopiero teraz wróci³a do ³ask, gdy zaczê³a siê
w Polsce dyskusja na temat jakoœci powietrza, którym oddy-
chamy. Teraz rozpoczêliœmy testy tego paliwa w œwieradow-
skich kot³owniach wêglowych. Ka¿dy z uczestników otrzyma³
do wype³nienia ankietê testow¹, w której dokona oceny spala-
nego wêgla.

Wydawaæ by siê mog³o, ¿e cena 1200 z³ za tonê to drogo.
Ale przy wysokiej jakoœci b³êkitnego wêgla i sta³ych parame-
trach mo¿e siê okazaæ, ¿e jest on znacznie wydajniejszy ni¿
zwyk³y wêgiel po 900 z³ za tonê. Jeœli wyniki testów bêd¹ pozy-
tywne, podejmiemy dzia³ania, aby uruchomiæ w mieœcie sta³y
punkt sprzeda¿y b³êkitnego wêgla.

10 grudnia zakupiliœmy od Polskiej Grupy Uzdrowisk nie-
ruchomoœci gruntowe w Czerniawie-Zdroju o ³¹cznej po-
wierzchni prawie 4 ha, w tym przy ulicy Izerskiej prawie 7.000
m2 po by³ej rozlewni wody mineralnej Czerniawianka. Na tej
powierzchni w przysz³oœci bêdzie nowe za³o¿enie parków zdro-
jowych z opcj¹ uruchomienia nowej pijalni wody mineralnej
we wspó³pracy ze spó³k¹ uzdrowiskow¹.

Kolejne nieruchomoœci znajduj¹ siê przy ulicy Sudeckiej,
gdzie bêdziemy siê starali uruchomiæ dwa nieczynne odwierty

Wspólnie z Ra-
d¹ Miasta zmodyfi-
kujemy te¿ gminny
program przeciw-
dzia³ania niskiej
emisji, tak aby nasi
mieszkañcy, jeœli ju¿
musz¹ paliæ wêglem,
to niech przynaj-
mniej spalaj¹ b³êkit-
ny.

B³êkitny wêgiel
w Œwieradowie jest
jednym z dzia³añ
przeciwdzia³ania ni-
skiej emisji. Ju¿ te-
raz dofinansowuje-
my wyminanê kop-
ciuchów wêglo-
wych na bardziej
ekologiczne kot³y.
Zamontowaliœmy
na terenie miasta  3
czujniki smogu. Bê-
d¹ kolejne dzia³ania,

wody mineralnej. Wartoœæ transakcji to 1,2 mln z³, p³atne
w ratach do 2023 roku.

Uwa¿am, ¿e gmina powinna pozywskiwaæ nowe grunty pod
dzia³alnoœæ uzdrowiskow¹ w Œwieradowie i Czerniawie. Pod-
noszenie walorów uzdrowiskowych poprzez nowe za³o¿enia
zieleni miejskiej czy pijalnie wody mineralnej, to jeden z wa¿-
niejszych celów rozwoju naszego miasta jako zdroju. Bez tego,
pomimo przyrostu bazy hotelowej i apartamentów, bêdziemy
tylko miejscowoœci¹ turystyczn¹, a nie uzdrowiskow¹. Jeœli
finanse nam pozwol¹, to ju¿ w 2019 roku przy ulicy Izerskiej
bêdzie nowe za³o¿enie zieleni miejskiej z pijalni¹ wody mineral-
nej.

Wspólnie z Tadeuszem Bak¹ prezesem Ochotniczej Stra¿y
Po¿arnej przekonaliœmy Wojewódzkiego Komendanta Pañ-
stwowej Stra¿y Po¿arnej, aby przekaza³ z Lubañskiej PSP do
naszego OSP podnoœnik koszowy. W Œwieradowie bardzo
potrzebny jest taki pojazd, g³ównie do usuwania po³amanych

INKUBAINKUBAINKUBAINKUBAINKUBATORTORTORTORTOR
PRZETWÓRSTWPRZETWÓRSTWPRZETWÓRSTWPRZETWÓRSTWPRZETWÓRSTWAAAAA
LOKALNEGOLOKALNEGOLOKALNEGOLOKALNEGOLOKALNEGO drzew. Silne wiatry, czy

obfite opady œniegu
niszcz¹ drzewostan,
który zagra¿a bezpie-
czeñstwu ludzi i budyn-
ków. Ju¿ za kilka tygo-
dni podnoœnik koszo-
wy bêdzie do dyspozy-
cji naszych stra¿aków.

Podejmujemy dzia³ania, aby pozyskaæ do miasta now¹ atrak-
cjê dla mieszkañców i turystów. Jest du¿a szansa zlokalizowa-
nia w Œwieradowie nowej ciekawej dzia³alnoœci rzemieœlniczej
na bazie lokalnych produktów. Powstaje stowarzyszenie, któ-
re bêdzie prowadziæ w naszym mieœcie Inkubator Przetwór-
stwa Lokalnego. Chodzi o to, aby wdra¿aæ do legalnej sprze-
da¿y lokalne produkty kulinarne.

Wielu naszych mieszkañców próbuje swoich si³ w prze-
twórstwie spo¿ywczym. Jest to dzia³alnoœæ amatorska. Bardzo

rzadko udajê siê te produkty wprowadziæ na rynek. Udanym
przyk³adem s¹ izerskie jagody zbierane w naszych górach, które
po przetworzeniu na powid³a lub d¿emy w miejsowych hotelo-
wych kuchniach s¹ serwowane goœciom. Równie¿ dobrym
przyk³adem jest miód izerski, który œwietnie siê sprzedaje wœród
mieszañców i turystów.

Inkubator bêdzie poszerza³ ofertê kulinarnych produktów
lokalnych; poza produkcj¹ soków, d¿emów, galaretek, konfi-
tur, olejów, przetwarzaniem miodu, bêdzie równie¿ szkoli³ i do-
radza³ potencjalnym lokalnym producentom, jak legalnie wpro-
wadziæ do sprzeda¿y lokalny produkt spo¿ywczy.

Lokalizacja tego przedsiêwziêcia to stare gara¿e przy ulicy
Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego. Miasto udostêpni w for-
mie dzier¿awy budynek, a stowarzyszenie podejmie próbê po-
zyskania dofinansowania prawie 500 tys. z³. na uruchomienie
Inkubatora (w ramach  Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich).

Takie przedsiêwziêcie mo¿e byæ bardzo pomocne naszym
mieszkañcom w pozyskiwaniu  dochodów z przetwórstwa spo-
¿ywczego. Œwieradów-Zdrój to dobry rynek zbytu na takie
produkty. Rocznie nasze miasto odwiedza prawie 400 tys. go-
œci, ciekawych lokalnych atrakcji, równie¿ tych kulinarnych.
Dla gminy jest istotne, aby jak najwiêcej mieszkañców mia³o
bezpoœrednie korzyœci z miejscowej turystyki.

Miejscowi pszczelarze sprzedaj¹ turystom i kuracjuszom
miód. Byæ mo¿e uda siê wsprowadziæ inne produkty spo¿yw-
cze wytwarzane przez œwieradowian. Przy Inkubatorze powsta-
nie kawiarenka, w której bêd¹ serwowane produkty.

Prowadzimy negocjacje z Interferiami w sprawie zakupu
ujêæ wody i stacji uzdatniania. Jeœli sfinalizujemy te rozmowy,
pozyskamy kilkaset kubików dziennie wody.

Od kilkunastu lat gmina sukcesywnie stara siê o nowe ujê-
cia wody pitnej. Uwa¿am, ¿e miasto powinno byæ zaopatrywa-
ne w wodê przez system wielu ujêæ. Taka dywersyfikacja po-
zwala nam przetrwaæ suszê. Musimy zainwestowaæ du¿o pie-
niêdzy w podniesienie jakoœci wody i nowe studnie. W przy-
padu Œwieradowa pozyskiwanie wody ze studni g³êbinowych
nie jest takie proste. Przede wszystkim musimy mieæ na uwa-
dze bezpieczeñstwo ujêæ wód mineralnych.

Przed nami wskazanie miejsc nowych p³ytkich odwiertów
poza strefami A i B uzdrowisk. Równie¿ musimy opracowaæ
koncepcjê po³¹czenia œwieradowskich wodoci¹gów z czerniaw-
skimi. W mieœcie przy du¿ych rozbiorach s¹ problemy z ciœnie-
niem wody w ruroci¹gach. To powoduje, ¿e budynki przy uli-
cy Sosnowej nie maj¹ wody.

Aby zapobiec takim sytuacjom podjêliœmy kilka dzia³añ.
Na ukoñczeniu jest projektowanie stacji podnoszenia ciœnie-
nia wody dla osiedla nad dworcem kolejowym. Jeœli zakupimy
od Interferii ujêcia ze stacj¹ uzdatniania,  bêdziemy dyspono-
waæ kolejnym punktem podnoszenia ciœnienia wody dla osie-
dla nad ulic¹ Leœn¹.

W najbli¿szych latach bêdziemy budowaæ stacjê podno-
szenia ciœnienia dla wodoci¹gów zasilanych wod¹ z Czarnego
Potoku. Jako ¿e najwiêkszymi odbiorcami wody w mieœcie s¹
hotele i apartamentowce, od dwóch lat przy wydawaniu wa-
runków na dostawê wody pitnej do tych obiektów nakazuje-
my montowanie wewnêtrznej stacji pomp podnosz¹cej ciœnie-
nie wody w wewnêtrznych wodoci¹gach.

W ostatnich latach wykonaliœmy kilka badañ terenowych
pozyskania nowych Ÿróde³ wody pitnej. S¹dzê, ¿e w ci¹gu
dwóch lat gmina bêdzie w stanie przyst¹piæ do  inwestycji
w poprawê jakoœci wody, a przede wszystkim nowe ujêcia
wody.

WODA PITNAWODA PITNAWODA PITNAWODA PITNAWODA PITNA
DLA ŒWIERADOWDLA ŒWIERADOWDLA ŒWIERADOWDLA ŒWIERADOWDLA ŒWIERADOWAAAAA

czyli wsparcie dla tzw. OZE (odnawialne Ÿród³a energii). Oczy-
wiœcie ograniczaj¹ nas finanse, ale sukcesywnie w ramach edu-
kowania i propagowania bêdziemy wprowadzaæ nowe pomy-
s³y i technologie ekologicznego ogrzewania budynków w na-
szym mieœcie. Na zdjêciu u góry widaæ ogromn¹ ciê¿arówkê,
która przywioz³a wêgiel. Powy¿ej Marian Szarpa³a, który zaku-
pi³ 500 kg b³êkitnego paliwa. Roland Marciniak
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Ci¹gle w dó³!
20172017201720172017 20182018201820182018

Urodzenia 25 24

Zgony

Zameldowania spoza
gminy na pobyt sta³y

Wymeldowania
z pobytu sta³ego

Liczba sta³ych
mieszkañców

52 65

39 53

51 32

4.069
(31 XII)

4.004
(31 XII)

Szanowni Pañstwo, w listopadzie ubieg³e-
go roku ukaza³ siê 240. numer „Notatnika
Œwieradowskiego”, co znaczy, ¿e zamkniêty
zosta³ 20-letni cykl wydawniczy, ale okr¹g³a
– ju¿ dwudziesta - rocznica powo³ania nasze-
go miesiêcznika do ¿ycia mia³a miejsce
w grudniu 2018 roku. Nie bêdziemy w tym
miejscu przypominaæ bogatej historii prasy
samorz¹dowej – tych, którzy chcieliby j¹ po-
znaæ, odsy³am do numeru 181 z grudnia 2013
roku (na 15-lecie gazety), gdzie przekazali-
œmy zarys jej dziejów, pocz¹wszy od „Œwie-
radowskich Pogwarek”, poprzez kilkanaœcie
numerów „Gazety Œwieradowskiej”, na sza-
cownej jubilatce skoñczywszy (wszystkie
cyfrowe egzemplarze tych tytu³ów s¹ dostêp-
ne na stronie swieradowzdroj.pl). Przyjêli-
œmy wtedy, ¿e historia prasy samorz¹dowej
zaczyna siê jesieni¹ 1993 roku, liczy sobie
zatem ju¿ æwieræ wieku, a 80 proc. tego cza-
su nale¿y do „Notatnika”!

toœci i ponadtrzykrotne zwiêkszenie nak³adu.
Dziœ pewnie ma³o kto pamiêta, ¿e ju¿ po

pó³ roku wydawania „Notatnika” porwaliœmy
siê na numer z kolorowymi ok³adkami – by³o
to w lipcu 1999 roku (i znów 20. rocznica),
z okazji odbywaj¹cych siê w „Marzeniu” pó³-
fina³u wyborów Miss Euroregionu Nysa (fot.
z lewej). Wybory wygra³a wtedy œwierado-
wianka Karolina Konsór, 16-letnia uczennica
mirskiego LO (pozdrawiamy i zapraszamy –
Pani Karolino, królowa³a Pani wtedy na ok³ad-
ce, proszê opowiedzieæ naszym czytelnikom,
co siê dzia³o w Pani ¿yciu przez tych 20 lat).

Na kolejne barwne wydanie trzeba by³o
blisko piêæ i pó³ roku – w marcu 2005 r. Notat-
nik ukaza³ siê na gazetowym papierze w for-
macie A3 na oœmiu stronach (i ju¿ przy nim
pozosta³), z kolorow¹ ok³adk¹ i ostatni¹ stron¹.

W lipcu 2008 r. miesiêcznik zwiêkszy³ ob-
jêtoœæ do 12 stron, a kolor zadomowi³ siê ju¿
na 4 stronach (1-2 i 11-12). W styczniu 2009 r.
Notatnik ma ju¿ 16 stron, w tym 8 w kolorze,
by w listopadzie 2009 r. zwiêkszyæ iloœæ stron
barwnych do 14. Full kolor mamy od sierpnia
2016 roku.

Przez 20 lat czêsto zmienialiœmy drukarnie:
75 pierwszych numerów drukowa³a nam „Po-
ligrafia” w Jeleniej Górze, potem 17 drukowa³
nam „Norpol-Press” we Wroc³awiu, z którego
zrezygnowaliœmy na rzecz innej wroc³awskiej
firmy – EDU-SA – wypuœci³a 28 numerów.

W kolejnych latach korzystaliœmy z us³ug
profesjonalnej drukarni gazetowej, a w³aœci-
wie trzech – w Opolu, podwroc³awskich Bie-
lanach i obecnie w Sosnowcu, ³¹czy je zaœ to,
¿e wszystkie nale¿a³y do koncernu  Polska
Press (piszê w czasie przesz³ym, jako ¿e dru-
karnie w Opolu i Bielanach zosta³y zlikwido-
wane) – w sumie wydrukowa³y (z bie¿¹cym)
nam 121 numerów, czyli dok³adnie po³owê
wszystkich.

Notatnik ukazywa³ siê pod czterema wi-
nietami.Inauguracyjna (to ta kolorowa z Ka-

Numer obecny rozpoczyna kolejn¹ deka-
dê, w której nie sposób przewidzieæ kierun-
ków zmian, jakim ulegnie gazeta. Gdy sobie
bowiem uzmys³owimy, ¿e w poprzednim dwu-
dziestoleciu „Notatnik” zaczyna³ na 16 stro-
nach jako czarno-bia³y miesiêcznik w forma-
cie A4 i nak³adzie 600 egzemplarzy, zdamy so-
bie sprawê, jak d³ug¹ przeszed³ drogê, stop-
niowo zwiêkszaj¹c objêtoœæ, zmieniaj¹c tech-
niki druku i rodzaje papieru, nieœmia³o wpro-
wadzaj¹c kolor, by dojœæ do 2.000 egzempla-
rzy pe³nobarwnego wydania na 16 stronach
formatu A3 – to podwojenie pierwotnej objê-

rolin¹) towarzyszy³a nam przez 56 numerów,
przejœciowa przez 19 (u góry), kolejna - powy-
¿ej - ozdabia³a a¿ 71 numerów, ale obecna, któ-
rej autorem jest Tomasz Chmielowiec, z ma³y-
mi modyfikacjami (które nie dotycz¹ kroju
czcionki, ta bowiem jest niezmienna) zbli¿a siê
do setki  numerów (w³aœnie zalicza 95.).

Nie wiadomo, co przyniesie nam kolejny
rok, a co dopiero mówiæ o dekadzie, któr¹ sza-
cowna jubilatka w³aœnie rozpoczê³a. Nas cie-
szy, ¿e niezmiennie wzbudza zainteresowanie
czytelników, którzy – gdy tylko numer opóŸni
siê (najczêœciej z winy drukarni) choæ o jeden
dzieñ – wydzwaniaj¹ z pytaniami, co sta³o siê
z gazet¹, czemu jej nie ma w sklepach i kiedy
bêdzie. I tego w³aœnie sobie ¿yczmy - na ten
rok i ka¿dy nastêpny: by czytelnicy alarmo-
wali nas, ¿e numer nie dotar³ na czas. Bo jak
przestan¹, znaczy, ¿e i gazeta przestanie byæ
potrzebna.

Adam Karolczuk
(naczelny od pocz¹tku)6

31 stycznia br. up³ywa termin do z³o¿enia
oœwiadczenia o wartoœci op³aty za korzysta-
nie z zezwolenia na sprzeda¿ alkoholu.

Przypominamy przedsiêbiorcom, prowa-
dz¹cym sprzeda¿ napojów alkoholowych, ¿e
do tego dnia nale¿y:

1. Z³o¿yæ pisemne oœwiadczenie o warto-
œci sprzeda¿y poszczególnych rodzajów na-
pojów alkoholowych w punkcie sprzeda¿y
w roku poprzednim;

2. Dokonaæ op³aty za korzystanie z ze-
zwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholo-
wych.

W przypadku niez³o¿enia w terminie pi-
semnego oœwiadczenia o wartoœci sprzeda¿y
poszczególnych rodzajów napojów alkoholo-
wych w punkcie sprzeda¿y w roku poprzed-
nim, zezwolenie wygasa z up³ywem 30 dni od
dnia up³ywu dope³nienia tego obowi¹zku, je-
¿eli przedsiêbiorca w terminie 30 dni od dnia
up³ywu dokonania tej czynnoœci nie z³o¿y
oœwiadczenia wraz z jednoczesnym dokona-
niem op³aty dodatkowej w wysokoœci  30 proc,

op³aty okreœlonej w art. 111 ust. 2 ustawy  z 26
paŸdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzeŸwo-
œci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U.
z  2018 r. , poz. 2137 r. ze zmianami).

W przypadku niedokonania w terminie do
31 stycznia r. op³aty w wysokoœci okreœlonej
w art. 111 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 paŸdzier-
nika 1982 r. o wychowaniu w trzeŸwoœci i prze-
ciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r.
poz. 2137 ze zmianami), zezwolenie wygasa
z up³ywem 30 dni od dnia up³ywu terminu do-
pe³nienia obowi¹zku, je¿eli przedsiêbiorca
w terminie 30 dni od dnia up³ywu terminu do
dokonania ww. czynnoœci nie wniesie raty
op³aty okreœlonej w art. 111 ust. 2 albo 5 wy-
mienionej ustawy, powiêkszonej o 30 proc. tej
op³aty.

Przedsiêbiorca, którego zezwolenie wyga-
s³o z powy¿szych przyczyn, mo¿e wyst¹piæ
z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia
nie wczeœniej ni¿ po up³ywie 6 miesiêcy od
dnia wydania decyzji o wygaœniêciu zezwole-
nia. Halina Stettner

Udekorowana w kolorach zimowej bieli hala spacerowa Domu Zdrojowego goœci³a na balu sylwestrowym 460
osób, które przy akompaniamencie zespo³u Mi'aDor z Jeleniej Góry œwiêtowa³y powitanie Nowego Roku.
Szefowie kuchni podali m.in. na przystawkê wytworn¹ gruszkê w towarzystwie musu serowego i orzechowej
pierzynki, a jako danie g³ówne - polêdwiczki wieprzowe z Izerskich Gór grzybami otulone z grulami bitymi
i koszykiem œwie¿ych warzyw. Organizator ju¿ za 349 dni zaprasza na nastêpny bal!
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16 stycznia 2019. r 16 stycznia 2019. r 16 stycznia 2019. r 16 stycznia 2019. r 16 stycznia 2019. r - w sprawie
przeznaczenia do wydzier¿awienia w try-
bie bezprzetargowym:
      nieruchomoœci gruntowej nieza-

budowanej o pow. 16 m2 przy ul. Zako-
piañskiej, stanowi¹cej czêœæ dzia³ki
     nr 45/2, am. 3, obr IV;
      nieruchomoœci gruntowej nieza-

budowanej o pow. 900 m2 przy ul. Su-
deckiej, stanowi¹cej dzia³kê
     nr 30/2, am. 8, obr I;
      nieruchomoœci gruntowej nieza-

budowanej o pow. 2.743 m2 przy ul. Sto-
kowej, stanowi¹cej dzia³kê
     nr 3/3, am. 5, obr VI;
      nieruchomoœci gruntowej nieza-

budowanej o pow. 17 m2 przy ul. Ra-
towników Górskich, stanowi¹cej dzia³kê
     nr 5/4, am. 6, obr V;

Zapraszamy do ogl¹dania
w internecie na ¿ywo posie-
dzeñ Rady Miasta - na profi-
lach miasta: FB lub Youtube.
Jeœli ktoœ nie bêdzie mia³ ta-
kiej mo¿liwoœci, pe³na relacja
w pliku wideo dostêpna bê-
dzie póŸniej na obu tych pro-
filach.
Terminy i godziny sesji oraz
ich program znajd¹ Pañstwo
na stronie
www.swieradowzdroj.pl

Sesje na ¿ywoSesje na ¿ywoSesje na ¿ywoSesje na ¿ywoSesje na ¿ywo

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

Gdy zasypieGdy zasypieGdy zasypieGdy zasypieGdy zasypie
nas œniegiem...nas œniegiem...nas œniegiem...nas œniegiem...nas œniegiem...

DROGI GMINNE I WOJEWÓDZKIE - wszelkich informacji udzie-
laj¹ i skargi przyjmuj¹: Wojciech Cielecki - tel. 530 823 610,
Eugeniusz Grabas - tel. 515 069 318.
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2 listopada 2018 r. og³oszono
przetarg na  Zaprojektowanie i wy-
budowanie infrastruktury dla zada-
nia inwestycyjnego realizowanego
w systemie zaprojektuj i wybuduj
pod nazw¹ „Rozbudowa sieci kana-
lizacji sanitarnej i sieci wodoci¹-
gowej na osiedlu Czerniawa w Œwie-
radowie-Zdroju”.

Poniewa¿ nap³ywaj¹ce oferty
opiewa³y na kwoty od blisko 9 mln
z³ do ponad 11 mln z³, a gmina mia³a
na ten cel przeznaczone 4 mln z³, 21
grudnia postêpowanie zosta³o unie-
wa¿nion, jednoczeœnie gmina pro-
wadzi z marsza³kiem rozmowy o tym,
by zmniejszyæ zakres rzeczowy in-
westycji i tym samym obni¿yæ jej
koszty.

22 listopada gmina zwróci³a siê
z zapytaniem ofertowym o cenê  us³u-
gi Wykonanie i dostawa tablicy pa-

„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodoci¹gowej„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodoci¹gowej„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodoci¹gowej„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodoci¹gowej„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodoci¹gowej
w Œwieradowie-Zdroju” - w Œwieradowie-Zdroju” - w Œwieradowie-Zdroju” - w Œwieradowie-Zdroju” - w Œwieradowie-Zdroju” - Projekt wspó³finasowany przez Uniê Europejsk¹ ze œrod-
ków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr 4
- Œrodowisko i Zasoby”, Dzia³ania nr 4.2 - Gospodarka wodno-œciekowa Regional-Regional-Regional-Regional-Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa Dolnoœl¹skiego 2014-2020.nego Programu Operacyjnego Województwa Dolnoœl¹skiego 2014-2020.nego Programu Operacyjnego Województwa Dolnoœl¹skiego 2014-2020.nego Programu Operacyjnego Województwa Dolnoœl¹skiego 2014-2020.nego Programu Operacyjnego Województwa Dolnoœl¹skiego 2014-2020.

Ca³kowita wartoœæ projektu po przeprowadzonych procedurach przetargowych wzro-
s³a z 5.340.3005.340.3005.340.3005.340.3005.340.300 z³ z³ z³ z³ z³ do 8.510.818,01 z³8.510.818,01 z³8.510.818,01 z³8.510.818,01 z³8.510.818,01 z³, a dofinansowanie z Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego wzros³o z 3.703.484,55 z³ 3.703.484,55 z³ 3.703.484,55 z³ 3.703.484,55 z³ 3.703.484,55 z³ do 5.887.324,59 z³5.887.324,59 z³5.887.324,59 z³5.887.324,59 z³5.887.324,59 z³.

Projekt zosta³ rzeczowo zreali-
zowany, a do pe³nego sfinalizowa-
nia pozosta³o jeszcze:

- Uzyskanie wymaganych po-
zwoleñ umo¿liwiaj¹cych korzysta-
nie z wykonanej sieci, daj¹cych
miêdzy innymi szansê na przepiê-
cie istniej¹cej sieci kanalizacji sa-
nitarnej w ul. 11 Listopada do no-
wej sieci w ulicy Bocznej. Musimy
wierzyæ, i¿ przepiêcie istniej¹cej

mo¿liwoœæ korzystania z nowego
uzbrojenia podziemnego. Warto jed-
nak¿e nadmieniæ, ¿e dziêki realizacji
tej inwestycji powsta³y urokliwe
miejsca, przyznaæ bowiem wypada,
¿e przejœcie ulicami: Doln¹, Boczn¹,
Mokr¹ i Krucz¹ sprawia ogromn¹
przyjemnoœæ, bo po latach zanie-
dbañ wreszcie maj¹ now¹ nawierzch-
niê. Nie sposób pomin¹æ te¿ faktu,
¿e przy okazji rozbudowy kanaliza-

cji sanitarnej w ulicy Ratowników Górskich (która te¿ zyska³a
now¹ nawierzchniê, choæ jakby „z innego rozdania”) mogliœmy
przebudowaæ, by nie rzec - zlikwidowaæ œmierdz¹cy otwarty kana³
ogólnosp³awny przy Starym Domu Zdrojowym. I takie w³aœnie s¹
wartoœci projektu, dziêki którym zyskuje wizerunek naszej uzdro-
wiskowej miejscowoœci. Opracowa³a Anna Mazurek

Walec wykonuje ostatni szlif na asfalcie pokrywaj¹-
cym nawierzchniê ulicy Bocznej.Przepust przerzucony przez Kwisê

po³¹czy³ ul. Boczn¹ i Doln¹.
kanalizacji przy Rezyden-
cji Zapiecek do nowej sieci
w ulicy Bocznej rozwi¹¿e
wszystkie nasze problemy
zwi¹zane z wybijaniem œcie-
ków w ulicy 11 Listopada.

- Rozliczenie rzeczowo-
finansowe projektu w Dol-
noœl¹skim Urzêdzie Mar-
sza³kowskim we Wroc³a-
wiu.

Realizacja powy¿szego
Projektu niew¹tpliwie za-
pewni³a Gminie rozbudowê
istniej¹cych  sieci - sanitar-
nej (przyrost o ok. 3,75 km)
i wodoci¹gowej (1.250 m),
zapewniaj¹c mieszkañcom

Nawierzchnia ul. Dolnej po odbudowie.

Odremontowana ul. Mokra.

Nowo po³o¿ona kostka odmie-
ni³a ca³kowicie ul. Krucz¹.

mi¹tkowej przystosowanej do mon-
ta¿u na zewn¹trz budynku - na za-
daniu wspó³finansowanym ze œrod-
ków Unii Europejskiej pod nazw¹
„Adaptacja budynku by³ego dwor-
ca kolejowego wraz z otoczeniem
na centrum muzealno-kulturalne w
Œwieradowie-Zdroju”, realizowane-
go w ramach Osi priorytetowej nr 4 -
„Œrodowisko i Zasoby”, Dzia³ania
4.3 - „Dziedzictwo kulturowe”, Pod-
dzialania nr 4.3.1 - „Dziedzictwo kul-
turowe – konkursy horyzontalne”
Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Dolnoœl¹skiego
2014-2020.

Oferty z³o¿y³y firmy z Rzeszowa,
Mirska, Brzegu Dolnego, D³ugo³êki
i Wielunia, a do realizacji przyjêto
ofertê Pracowani Reklamy Palkide-
sign z Mirska, która wykona powie-
rzone zadanie za 450 z³.   (opr. aka)

      nieruchomoœci gruntowej nieza-
budowanej o pow. 44 m2 przy ul. W¹-
skiej, stanowi¹cej dzia³kê
     nr 15/3, am. 9, obr IV;
      nieruchomoœci gruntowej nieza-

budowanej o pow. 47 m2 przy ul. W¹-
skiej, stanowi¹cej dzia³kê
     nr 15/3, am. 9, obr IV;
      lokalu mieszkalnego nr 12 - wraz

z udzia³em w prawie w³asnoœci gruntu -
przy ul. Willowej 7, stanowi¹cego dzia³-
kê
     nr 13/12, am. 3, obr IV.
16 stycznia 2019. r 16 stycznia 2019. r 16 stycznia 2019. r 16 stycznia 2019. r 16 stycznia 2019. r - w sprawie

przeznaczenia do wydzier¿awienia w try-
bie przetargowym:
      lokalu mieszkalnego nr 17 - wraz
z udzia³em w prawie w³asnoœci grun-

tu - przy ul. Zdrojowej 5, stanowi¹cego
dzia³kê
 nr 16/1, am. 6, obr IV.

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

        Fundacja na Rzecz Rozwoju
        Spo³ecznoœci Lokalnej

         „Œwieradów – Czerniawa”

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

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

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

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

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

Zdecyduj o pozostawieniu 1%
w naszym mieœcie
wspieraj¹c dzia³alnoœæ

Spotykamy siê w ka¿dy poniedzia³ek, wtorek,
czwartek i pi¹tek w godzinach 1000-1300.

Proponujemy:
  Poznanie Rodziny Muminków i jej przygód

 (zajêcia czytelnicze)
  Wykonanie galerii portretów Muminków
       (zajêcia plastyczno-techniczne)
 Poznanie ojczyzny Muminków (Finlandii) i autorki Tove Janson

   Ferie w Izerce
od 28 stycznia do 6 lutego

MUMINKI S¥ SUPER
organizowane pod has³em

  G³oœne czytanie  fragmentów Muminków
 przez zaproszonych goœci

  Przygotowanie do V Przegl¹du Teatralnego
 (inscenizacja krótkich scen

z ¿ycia Muminków)

Zapraszamy tak¿e na przedstawie-
nie Teatru Blaszany Bêbenek „Czarno-
ksiê¿nik z krainy Oz” - 6 II o godz. 930.

To ju¿ dziesiêæ lat, od odk¹d rodziny wy-
konuj¹ Izersk¹ Szopkê. Organizatorzy -
Miejska Biblioteka Publiczna Izerka, Para-
fia pw. œw. Józefa Oblubieñca NMP i Referat
Promocji Gminy, Turystyki, Kultury i Spor-
tu - serdecznie dziêkuj¹ wykonawcom, spon-
sorom nagród, wszystkim  tym, którzy swoje

g³osy oddawali na najpiêkniejsze szopki.
W konkursie na Najpiêkniejsz¹ Szopkê Bo-

¿onarodzeniow¹ 2018 r. zag³osowa³o ogó³em
1001 osób.

Wyniki przestawiaj¹ siê nastêpuj¹co:
I miejsce - szopka któr¹ wykona³ Dominik

Feliñski z rodzicami (357 g³osów - na zdjêciu).
II - szopka Jacka i Agaty Szaniawskich (285

g³osów).
III - szopka Dominika Adama (220 g³osów).
IV - szopka Joanny, Paw³a, Dominika i Szy-

mona Adamów (139 g³osów).
Gratulujemy!
Dyplomy oraz nagrody zosta³y wrêczone

w koœciele 6 stycznia, w Œwiêto Trzech Króli,
na mszy o godz. 1200.

Nagrody zosta³y ufundowane przez ksiê-
¿y z parafii pw. œw. Józefa Oblubieñca NMP,
MBP „Izerka”, a vouchery rodzinne przekaza-
³y: Grota Solna SANTE i Interferie Aquapark
Sport Hotel Malachit.

Krystyna Piotrowska

MO¯ESZ POMÓC!

Fundacji na Rzecz Rozwoju Spo³ecznoœci Lokalnej
„Œwieradów – Czerniawa”

Po raz kolejny mia³am zaszczyt obejrzeæ
i oceniæ Anio³y, które zosta³y przedstawione
w Miejskiej Bibliotece Publicznej „Izerka”.
Jak co roku, stopieñ ich wykonania jest na
najwy¿szym poziomie. Widaæ wszystkie ce-
chy, jakimi powinien wyró¿niaæ siê Pos³aniec
z Nieba. Niejednokrotnie widaæ w nich nasze
im oddanie i zaufanie. Ich piêkno jest odzwier-
ciedleniem naszych oczekiwañ co do wygl¹-
du oraz opieki nad nami. Wystarczy zamkn¹æ
oczy i westchn¹æ… Wystarczy poprosiæ…
Wystarczy pomyœleæ…

ce” (fot. u do³u). Wœród doros³ych I miejsce
przypad³o Agnieszce Koludo-Sobierañskiej.

Prace p³askie: I – Joanna Wolf-Sienkie-
wicz, II – Szymon Filip i Emilka Czuchraj, III
– Hubert Groñski i Aniela Pikiewicz.

Formy przestrzenne: I – rodzina Pañstwa
Podolskich oraz Krzysztof Sobierañski, II –
Justyna Marcinowska, Pola Matyaszczyk i
Julia Ciosk, III – Blanka Maroñ, Marcel Pu-
chala i Dominik Feliñski.

Anio³a wystarczy poprosiæ, o aniele wystarczy pomyœleæAnio³a wystarczy poprosiæ, o aniele wystarczy pomyœleæAnio³a wystarczy poprosiæ, o aniele wystarczy pomyœleæAnio³a wystarczy poprosiæ, o aniele wystarczy pomyœleæAnio³a wystarczy poprosiæ, o aniele wystarczy pomyœleæ
Anio³y to Najpiêkniejsze Energie œwiata.

Kontakt z Nimi, myœl o Nich dzia³a jak balsam
na ludzk¹ duszê. Dlatego wierzymy, ¿e s¹
nasz¹ pomoc¹ w trudnej chwili, a po³¹czenie
siê myœl¹ z ich koj¹c¹ energi¹ daje nam si³ê
i wsparcie.

Dziêkujê serdecznie wszystkim za udzia³
w corocznym konkursie, a MBP i jej pracow-
nikom za zaproszenie do oceny prac.

Mam nadziejê, ¿e przygotowanie tych
wyj¹tkowych Istot z Nieba sprawi³o wszyst-
kim mnóstwo radoœci, zjednoczy³o rodziny
przy wspólnych dzia³aniach i przywo³a³o przed
œwiêtami Bo¿ego Narodzenia wspomnienie
piêknej Nocy, gdzie anio³y œpiewa³y nad

szopk¹ „Gloria in excelsis Deo!”, og³aszaj¹c
cudown¹ Nowinê i zachêcaj¹c do œpiewania
kolêd wraz z nimi.     Beata Bielak

Przedstawiono 36 prac do konkursu.
Grand Prix zdoby³a Jagoda Maciejewska,

uczennica klasy III Szko³y Podstawowej nr 1
(zdjêcie jej nagrodzonej pracy z lewej). Nagro-
dê specjaln¹ przyznano Mateuszowi Maksy-
mowiczowi za „Ch³opca Anio³a na deskorol-
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Od lewej stoj¹: Joanna Tumilewicz, Oliwia Bigus i Noemi Anuszkiewicz.

Od 1 stycznia zmieniaj¹ siê zasa-
dy sk³adania PIT-ów. Zgodnie z no-
wymi przepisami zeznania podatko-
we bêd¹ wype³niane przez urz¹d skar-
bowy na podstawie danych posia-
danych przez administracjê skar-
bow¹. Wype³nione zeznania bêd¹
udostêpniane za poœrednictwem
portalu podatkowego, a nastêpnie
podatnicy bêd¹ mogli je zmieniæ,
zaakceptowaæ, odrzuciæ albo nie ak-
ceptowaæ ich ani nie odrzucaæ.

Je¿eli do 30 kwietnia podatnik nie
zaakceptuje zeznania albo je odrzu-
ci, sam bêdzie móg³ z³o¿yæ je na sta-
rych zasadach. Jednak je¿eli rozlicza

Jak przeka¿emy 1 procent?
siê przy pomocy formularzy PIT-37
lub PIT-38, a nie zaakceptuje zezna-
nia albo odrzuci je i nie z³o¿y w³a-
snego do 30 kwietnia, nastêpowaæ
bêdzie automatyczna akceptacja ze-
znania wype³nionego przez urz¹d
skarbowy, który sporz¹dzaæ bêdzie
zeznania „bazuj¹c na informacjach
od p³atników, danych przekazanych
przez podatnika w zeznaniu podat-
kowym za rok ubieg³y”.

Je¿eli zatem podatnik w zeznaniu
za rok 2017 wskaza³, ¿e chce przeka-
zaæ 1% podatku na rzecz danej or-
ganizacji po¿ytku publicznego, urz¹d
skarbowy w zeznaniu za rok 2018

równie¿ wska¿e tê organizacjê.
W uzasadnieniu sprecyzowano te¿,
¿e przed zaakceptowaniem zeznania
w portalu podatkowym podatnik bê-
dzie móg³ zmieniæ wskazan¹ tam or-
ganizacjê po¿ytku publicznego,
a jeœli w 2017 r. nie wskaza³ ¿adnej
lub nie sk³ada³ zeznania – wybraæ do-
woln¹ organizacjê, której przeka¿e
1% podatku. (MG)

W mroŸny, niedzielny wieczór
6 stycznia w hali spacerowej Domu
Zdrojowego odby³ siê koncert ko-
lêd, którego by³em pomys³odawc¹,
a zosta³ zorganizowany przez Izer-
skie Stowarzyszenie „Aktywni Ra-
zem”, przy wsparciu Referatu Pro-
mocji Gminy Turystyki, Kultury
i Sportu Urzêdu Miasta.

Wyst¹pi³ zespó³ „Youth for Po-
land” w sk³adzie: Tomasz Pogorzel-
ski - pianino i wokal, Dominika Po-
gorzelska - gitara akustyczna, Sara
Tomkiewicz - pianino, Tymoteusz
Mytych - gitara basowa, Kacper Za-
pa³owicz - perkusja, Maciej Kopa³a
– ukulele, oraz wokalistki: Noemi
Anuszkiewicz, Oliwia Bigus i Joan-
na Tumilewicz - ucznnice szkó³ pod-
stawowych i œrednich w okolicz-
nych miasteczkach - Gryfowie,
Lwówku, i Lubaniu; œrednia wieku
dziewcz¹t z zespo³u to 17 lat, ale
³¹czy je wspólna pasja do muzyki.
Æwicz¹ i wystêpuj¹ w koœciele
„Nowe ¯ycie” w Gryfowie Œl¹skim,
graj¹ repertuar wspó³czesnej muzy-
ki chrzeœcijañskiej i prezentuj¹ bar-
dzo dobry poziom muzyczny i wo-
kalny.

Na koncert przygotowali trady-
cyjne i nowoczesne aran¿acje takich
kolêd, jak „Z narodzenia Pana”,
„PójdŸmy wszyscy do stajenki”,

Bóg siê rodzi, moce truchleje...

„Wœród nocnej ciszy”, „Cicha noc”,
„Przybie¿eli do Betlejem”, wzboga-
caj¹c to wspó³czesnymi utworami,
jak „Agnus Dei” czy „Przysz³o nie-
bo”.

M³odzie¿ potwierdzi³a ideê, ¿e
œwiêta Bo¿ego Narodzenia s¹ bardzo
radosnym czasem i ¿e warto zasta-
nowiæ siê nad ich prawdziwym prze-
s³aniem, którym jest Bo¿a mi³oœæ do
ludzi oraz to, aby ka¿dy cz³owiek nie

tylko wiedzia³ coœ o Bogu, ale aby
go pozna³. Warto dodaæ, ¿e licznie
zgromadzona publicznoœæ chêtnie
kolêdowa³a razem z zespo³em, by³y
bisy i zaproszenia na kolejne spo-
tkania.

Cieszê siê, ¿e mog³em to spotka-
nie poprowadziæ. I mam nadziejê, ¿e
bêdzie jeszcze okazja na to aby ra-
dosne dŸwiêki zabrzmia³y w naszym
mieœcie.    Piotr Bigus

Zakoñczy³a siê kolejna edycja
konkursu na naj³adniejsz¹ ilumi-
nacjê bo¿onarodzeniow¹ , a jury
w sk³adzie: Anna Tkaczyk, Teresa
Fierkowicz, Tadeusz Aficki - prze-
kona³o siê, jak bardzo mieszkañcy,
w³aœciciele hoteli, pensjonatów,
sklepów, posesji prywatnych i wie-
lomieszkaniowych naszego miasta
(w sumie 16) anga¿uj¹ siê w upiêk-
szanie obiektów w okresie œwi¹-
tecznym i noworocznym. 

Zdobienie elementami œwietlny-
mi posesji, ogrodów i balkonów
nada³o zimowej scenerii specjalne-
go i wyj¹tkowego uroku, z ulicami:
Zdrojow¹ i Wyszyñskiego oraz fon-
tann¹ przy ul. Pi³sudskiego w rolach
g³ównych.

Komisja kilkakrotnie wizytowa-
³a zg³oszone do konkursu obiekty,
oceniaj¹c nastêpuj¹ce elementy:
ogólne wra¿enie estetyczne i atrak-
cyjnoœæ, nawi¹zanie do tradycji
œwi¹teczno-noworocznej, oryginal-
noœæ i w³asnorêcznie wykonane de-
koracji.

O to nagrodzeni nagrodzeni:
Posesje prywatne - balkon w bu-

downictwie wielomieszkaniowym: I

- Pawe³ Adam, II - Halina Ganusze-
wicz, III - Janusz Kosiñki.

Posesja prywatna - dom wolno-
stoj¹cy, segment w szeregowcu: I -
Piotr Bigus (na zdjêciu), II - Jadwiga
Knet i Izabela Salawa, III - Pamela
Duda.

Budynek  u¿ytecznoœci publicz-
nej i siedziba firmy: I - Pensjonat
„Górski Raj”, II - Cottonina Hotel &

Mineral Spa Resort, III - Niepublicz-
ne Przedszkole S³oneczko.

Konkurs na Iluminacje Œwi¹tecz-
ne wspó³organizowa³a i nagrody
ufundowa³a Gmina Miejska Œwiera-
dów-Zdrój.

Gratulujemy zwyciêzcom i ser-
deczniezapraszamy do udzia³u
w konkursie w latach nastêpnych.

Teresa Fierkowicz

W œwiêto LUDZI POSZUKUJ¥-
CYCH BOGA ok. 200 osób po Mszy
œw. o godz. 1200 w koœciele œw. Józe-
fa Oblubieñca NMP przesz³o ulica-
mi Œwieradowa w barwnym orsza-
ku przy œpiewie kolêd i dŸwiêkach
grzechotek, bêbenków, kastanie-
tów, dzwoneczków, obwieszczaj¹c
radoœæ ze znalezionego wraz z Mê-
drcami i przyjêcia do swoich serc –
Nowonarodzonego Boga-Cz³owie-
ka.

To œwiêto nas, ludzi poszukuj¹-
cych Boga, sta³o siê od dzisiaj w nas

Ziluminowani

ŒWIÊTEM ODNALEZIONEGO
BOGA.

Dziêkujemy sobie wzajemnie za
udzia³, œpiew i wspólnotê wiary pod-
czas ORSZAKU TRZECH KRÓLI
2019.

Dziêkujemy Policji za troskê
o bezpieczn¹ drogê.

Niech b³ogos³awieñstwo od
Dzieci¹tka Jezus towarzyszy nam
przez ca³y rok w codziennoœci ¿ycia
a¿ do przysz³orocznego OTK.

„Podnieœ rêkê Bo¿e Dzieciê...”
Ks. Franciszek, fot. W. Biernat

Odnowi oblicze ziemi

ORSZAK TRZECH KRÓLI 2019
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Rofacl Fuza nagrywa p³ytê w studiu w Wolimierzu, a w tym czasie Rocal
Fuzê nagrywa kamerzysta TVN; telewizja krêci³a reporta¿ o zespole (zdjêcie
z 29 grudnia). Poni¿ej RF z realizatorami TVN, którzy 9 stycznia przyjechali
na reporta¿. Obok ok³adka nowej p³yty autorstwa Matyldy Che³mickiej.

Rocal Fuza nagrywa³a, a Rocal Fuzê nagrywano

Autor (na pierwszym planie) w studiu Polastu. Za nim siedzi R. Szpryngel.

To wariactwo! 29 i 30 stycznia
2018 r. nagraliœmy now¹ p³ytê. Bê-
dzie ona dedykowana Edowi Sheera-
nowi, wyœlemy j¹ jemu i jego przy-
jacio³om, którzy byli na pamiêtnym
wieczorze kawalerskim Eda. A sko-
ro na jego ¿yczenie graliœmy dawn¹
muzykê, st¹d p³yta bêdzie zatytu³o-
wana „The Grenadier and the
Lady”. To tytu³ staroangielskiej
ballady, któr¹ wykonaliœmy dla nie-
go podczas biesiady zamkowej i któ-
ry zosta³ wspaniale odebrany (na
stoj¹co) przez to sympatyczne gro-
no!

Na CD znajduj¹ siê g³ównie daw-
ne ballady z wysp brytyjskich oraz
tañce irlandzkie (przy których wspo-
mniane towarzystwo ochoczo tañ-
czy³o). Pierwszego dnia nagrañ pra-
cowaliœmy 14 godzin. Mnóstwo mi-
krofonów, specjalistów i oczywiœcie

barokowej na Akademii Muzycznej
we Wroc³awiu, wyst¹pi te¿ na na-
szym festiwalu muzyki dawnej). W³a-
œcicielem profesjonalnego studia
nagrañ Sugar Candy Mountain
w Wolimierzu i jednoczeœnie spon-
sorem naszej p³yty jest Ranjit Pra-
sad (prywatnie m¹¿ Kamili).

W czasie, gdy nagrywaliœmy
p³ytê, nas nagrywa³a ekipa TVN, któ-
ra przez 4 godziny rejestrowa³a na-
sze poczynania w studiu. To prze-
dziwne doœwiadczenie, kiedy kame-
rzysta z przeró¿nych stron krêci ró¿-
ne ujêcia. Nawet zak³adano nam mi-
nikamery na ¿abkê smyczka, do fle-
tu czy na g³ówkê gitterny, aby po-
kazaæ ruch rêki czy smyczka. W prze-
rwie pojechaliœmy na obiad do No-
wego Miasta, gdzie równie¿ na ryn-
ku i w restauracji krêcono ró¿ne ujê-
cia do reporta¿u.

Jesteœmy ciekawi, jak to bêdzie

wygl¹da³o po monta¿u, podczas
prezentacji przewidzianej na 19 lub
20 stycznia w programie Dzieñ Do-
bry TVN, w którym na ¿ywo posadz¹
nas na kanapie. Oczywiœcie, zachê-
camy œwieradowian do ogl¹dania
naszych wysi³ków studyjnych.

9 stycznia wspomniana ekipa
TVN przyjecha³a do Œwieradowa
ponownie, by towarzyszyæ nam
przez ca³y dzieñ przy pracy, ale o tym
napiszê nastêpnym razem.

Nasza nowa p³yta zosta³a nagra-
na w sk³adzie: Sara Kotlarek (œpiew
i viole da gamba), Katarzyna Salawa
(œpiew, flety proste, citola i gitara
renesansowa), Rados³aw Dembiñski
(viola da gamba) i Ryszard Dominik
Dembiñski (gitterna, cittern, flet pro-
sty i wirgina³), O terminie jej ukaza-
nia siê poinformujemy naszych czy-
telników.

Ryszard D. Dembiñski

stres, czy uda siê tê p³ytê nagraæ.
Wielokrotne nagrania i ods³uchiwa-
nia.... a mo¿e uda siê jeszcze lepiej?
Na szczêœcie ju¿ po pierwszym prze-
s³uchaniu byliœmy zaskoczeni, ¿e to

tak œwietnie brzmi.
To w du¿ej mierze zas³uga nasze-

go in¿yniera dŸwiêku - Dereka Sa-
xenmeyera (Amerykanin zamieszka-
³y w Pradze) oraz producentów mu-

zycznych: Kamili Marcinkowskiej-
Prasad (œwieradowianka, œwiatowej
s³awy fagocistka barokowa) oraz
Frankowi Pschicholzowi (Niemiec,
by³ m. in. wyk³adowc¹ lutni i gitary

Pewnego grudniowego popo³u-
dnia odebra³em telefon z Telewizji
Polsat, która zaprasza³a mnie do
studia, gdzie mia³em udzieliæ wy-
wiadu na temat swojej twórczoœci
muzycznej -  dla potrzeb realizacji
programu DISCO POLO MUSIC.
Pojechaliœmy z wroc³awianinem
Rafa³em Szpryngelem, klawiszow-
cem w moim zespole Thomas Dan-
ce, do Warszawy na nagranie, ale
to mnie realizatorzy wziêli  w obro-
ty, zasypuj¹c pytaniami w rodzaju:
sk¹d jesteœmy, kto pisze s³owa
i muzykê, sk¹d czerpiemy inspira-
cje?

Odpowiedzia³em, ¿e oczywiœcie,
sam piszê i komponujê, sam te¿ na-
grywam wszystko we w³asnym stu-
diu w Œwieradowie, który – to tak
przy okazji - jest piêkn¹ i malownicz¹
miejscowoœci¹.

Podczas realizacji nagrania oka-
za³o siê, ¿e bêdzie to premiera moje-
go utworu w wykonaniu zespo³u
Thomas Dance - „Ty i ja”. Jednak

     Œwieradowskie disco poloŒwieradowskie disco poloŒwieradowskie disco poloŒwieradowskie disco poloŒwieradowskie disco polo

nie jest to moja pierwsza przygoda
z Polsatem - w paŸdzierniku podczas
wesela, podczas którego stacja re-
alizowa³a nowy program pt. „Cztery
wesela i podró¿”, zosta³em zaproszo-
ny do zaœpiewania piosenki „Oczy
zielone” z repertuaru Akcent, a teraz
okaza³o siê, ¿e obydwa moje wyst¹-
pienia bêd¹ emitowane w Polsacie
na wiosnê tego roku.

Nadmieniê te¿, ¿e otrzymaliœmy
muzyczny trzyletni kontrakt na ca³¹
Polskê od jednej z najwiêkszych

agencji muzycznych w naszym kra-
ju zajmuj¹cej siê koncertami muzyki
disco polo i dance. Z kolei inna agen-
cja, która organizuje najwiêksze fe-
stiwale i koncerty w Ostródzie, I³o-
wie i Kobylnicy, zaprosi³a nas do
udzia³u w nich, ju¿ nie jako debiu-
tanta, ale jako profesjonalny zespó³.

Obecnie trwaj¹ rozmowy z inny-
mi firmami fonograficznymi o kolej-
nych kontraktach z moim udzia³em -
mam nadziejê, ¿e œwieradowianie
bêd¹ mi kibicowaæ.      T. S³owiñski

Tomasz S³owiñski w swoim studiu nagraniowym w Czerniawie.

Zarz¹d Izerskiego Stowarzyszenia
„Aktywni Razem”

zaprasza cz³onków i sympatyków na

ZABAWÊ KARNAWA£OW¥ZABAWÊ KARNAWA£OW¥ZABAWÊ KARNAWA£OW¥ZABAWÊ KARNAWA£OW¥ZABAWÊ KARNAWA£OW¥
23 lutego (sobota) od godz. 1800

w Domu Wypoczynkowym „Pasja”

Zapewniamy œwietn¹ zabawê
z niespodziankami
Menu: ciep³a kolacja,
stó³ szwedzki, ciasto,
kawa i herbata

Zg³oszenia:
tel. 723 484 584;
734 197 465



Atmosfera jest tym dla Ziemi,
czym skórka dla jab³ka.

Stanis³aw Lem

Gdy trwa³ Szczyt Klimatyczny
w Katowicach, a w mediach g³oœno
by³o na temat zmian klimatu, posta-
nowi³am na jêzyku polskim poroz-
mawiaæ o tym z uczniami.

Nastolatka ze Szwecji zdumia³a
mnie swoj¹ dojrza³oœci¹ i odwag¹,
przemawiaj¹c na szczycie po angiel-
sku do miêdzynarodowych gre-
miów, a ja zastanawia³am siê, co nasi
uczniowie mieliby do powiedzenia
w tej  sprawie. Tak zrodzi³ siê po-
mys³ na zadanie domowe - List
otwarty do mieszkañców Œwierado-
wa-Zdroju.

Zainspirowa³ mnie nasz najs³aw-
niejszy futurolog Stanis³aw Lem,
który  kilkadziesi¹t lat temu w wy-
wiadzie dla TVP mówi³, ¿e atmosfera
jest dla Ziemi tym, czym skórka dla
jab³ka.

Drodzy Mieszkañcy Œwieradowa-
Zdroju!

Maj¹c na wzglêdzie dobro miasta
i w jakiejœ mierze œwiata, prosi³bym
Was o to, abyœcie wymienili piece w
domach na bardziej ekologiczne.
Pal¹c w ma³o ekologicznych pie-
cach, bardzo zatruwamy œrodowi-
sko. Proszê te¿ Was o to, abyœcie
ograniczyli jazdê samochodem,
a czêœciej przemieszczali siê komu-
nikacj¹ miejsk¹ i rowerami. W taki
sposób choæ trochê mo¿emy pomóc
i zmniejszyæ rozprzestrzenianie siê
smogu w powietrzu.

Dbajmy o nasz¹ planetê, nie za-
truwajmy jej ani nie zaœmiecajmy.
Jeœli bêdziemy dalej postêpowaæ
nieodpowiedzialnie, doprowadzimy
siê do samozag³ady.

Z powa¿aniem - mieszkaniec
Œwieradowa Bartosz Jednorowski

Szanowni Mieszkañcy Œwierado-
wa-Zdroju !

Gdy szed³em parkiem do domu,
zaniepokoi³ mnie widok bardzo du-
¿ych iloœci œmieci w tym parku. To
zmotywowa³o mnie do napisania

LisLisLisLisListytytytyty
do redakcjido redakcjido redakcjido redakcjido redakcji

tego listu.
Nie jestem w stanie poj¹æ tego, ¿e

tak m³odzi ludzie nie mog¹ przejœæ
kilka kroków wiêcej, aby wyrzuciæ
papierek.

Mam nadziejê, ¿e po przeczytaniu
tego listu niektórzy ludzie zmieni¹
nastawienie do naszej Ziemi. Prze-
ra¿a mnie widok tak wielkiej iloœci
odpadów w ró¿nych nieodpowied-
nich miejscach.

W³adze miasta dok³adaj¹ wszel-
kich starañ, aby na terenie naszego
miasta by³o jak najwiêcej  pojemni-
ków na œmieci.

Jestem pewny, ¿e po³owa z miesz-
kañców naszego miasta wola³aby
przebywaæ w otoczeniu zieleni ni¿
przy œmieciach.

Zwracam siê do Was drodzy mie-
szkañcy:

Wyrzucajcie swoje papierki do
kosza!

Reagujcie, gdy inni œmiec¹, rzu-
caj¹ na drogi odpady i zanieczysz-
czaj¹ œrodowisko!

Na pewno wszyscy chcemy, ¿eby
spacery by³y przyjemniejsze.

Z powa¿aniem - Edwin Korowaj

Autorzy listów otwartych (od lewej): E. Korowaj i B. Jednorowski.

Uczniom spodoba³o siê to po-
równanie. Zrodzi³o siê pytanie: Dla-
czego œwiadomie obieramy nasz¹
Ziemiê z atmosfery? O¿ywiona dys-
kusja szóstoklasistów zakoñczy³a
siê zadaniem domowym w postaci
takich oto listów uczniów klasy VIb.

Agnieszka Ca³ko
nauczyciel jêzyka polskiego

ZA TO KOCHAM GÓRZA TO KOCHAM GÓRZA TO KOCHAM GÓRZA TO KOCHAM GÓRZA TO KOCHAM GÓRY IZERSKIEY IZERSKIEY IZERSKIEY IZERSKIEY IZERSKIE
O walorach Gór Izerskich na

³amach „Notatnika Œwieradowskie-
go” nie trzeba pisaæ. Mi³y jest jed-
nak fakt, ¿e ich piêkno zauwa¿aj¹
tak¿e osoby spoza naszej gminy.
Leœny Kompleks Promocyjny
(LKP) Sudety Zachodnie corocznie
organizuje konkursy maj¹ce na
celu uwra¿liwienie dzieci, m³odzie¿
i doros³ych na wyj¹tkowoœæ przy-
rody naszego regionu. W paŸdzier-
niku ubieg³ego roku zosta³ og³oszo-
ny konkurs fotograficzny „Za to ko-
cham Góry Izerskie”.

Komisja w sk³adzie: Lubomir
Leszczyñski – Nadleœniczy Nadle-
œnictwa Œwieradów, Jerzy Majdan –
Nadleœniczy Nadleœnictwa Szklarska
Porêba, Barbara Rymaszewska –
koordynator LKP Sudety Zachod-
nie (Œwieradów), Katarzyna Mêcina
– pracownik LKP Sudety Zachod-
nie (Œwieradów), Paulina Biardzka -
pracownik LKP Sudety Zachodnie
(Szklarska Porêba), Ewa Mazur i
Piotr Bojkowski (oboje z Nadleœnic-

twa Œwieradów) - oceni³a 48 nade-
s³anych prac i  postanowi³a przyznaæ
nastêpuj¹ce nagrody i wyró¿nienia:

W kategorii m³odzie¿owej: I -
Karolina Najwer, II - Magdalena
Osiñska (powy¿ej prezentujemy jej
zdjêcie), III - Kornelia Orlik, wyró¿-
nienie - Magdalena Osiñska.

W kategorii doros³ych: I - Rado-

s³aw Pelisiak, II - Hubert Grajczak,
III - Grzegorz Pusiarski, wyró¿nienia
- Rados³aw Pelisiak i Pawe³ Zaleski.

Niektóre z nagrodzonych zdjêæ
mo¿na podziwiaæ w wydanym przez
LKP Sudety Zachodnie kalendarzu
na 2019 rok.

Barbara Rymaszewska

„Aktywni” œwi¹tecznieAktywni” œwi¹tecznieAktywni” œwi¹tecznieAktywni” œwi¹tecznieAktywni” œwi¹tecznie
Choæ nie mamy jeszcze sta³ej siedzi-

by i œrodków finansowych, co utrudnia
podejmowanie dzia³añ, postanowiliœmy
jednak spotkaæ siê z naszymi cz³onkami
18 grudnia, w przedœwi¹tecznej aurze, na
wieczorze kolêd. I tym razem podwoje kli-
matycznej Chaty Drwala udostêpni³o nam
Nadleœnictwo Œwieradów.

By zaznaczyæ swoj¹ obecnoœæ
w spo³ecznoœci lokalnej, zaprosiliœmy
osoby, z którymi zamierzamy wspó³pra-
cowaæ. Wiêkszoœæ goœci dopisa³a. Cieszy-
my siê, ¿e mimo swych adwentowych obo-
wi¹zków zaszczyci³ nas swoj¹ obecnoœci¹
ks. proboszcz Franciszek Molski. Urz¹d
Miasta reprezentowa³a Dorota Marek (poza
kierowaniem referatem sprawuje tak¿e pie-
czê nad stowarzyszeniami), a nadleœnic-
two – ¿yczliwa i pomocna Barbara Ryma-
szewska. Przyby³y obie panie dyrektorki
MZS: Renata Simiñska i Ma³gorzata Dzik,
a tak¿e Kinga Miakienko (Czarci M³yn)
i Monika Chwaszcz (Izerska £¹ka).

W scenariuszu imprezy przewidziano
opowieœci o polskich tradycjach zwi¹za-
nych z Bo¿ym Narodzeniem, œwi¹teczne
wiersze znanych poetów i nasze piêkne
kolêdy. Wszyscy uczestnicy mogli korzy-
staæ z przygotowanych przez nas œpiewni-
ków kolêd. Sto³y zosta³y udekorowane
stroikami wykonanymi podczas warszta-
tów ozdób œwi¹tecznych. Do przygotowa-
nia poczêstunku nie trzeba by³o jakoœ
szczególnie namawiaæ naszych cz³onków.

Ka¿dy przyniós³ coœ ze sob¹ i szybko po-
jawi³y siê na sto³ach pyszne domowe cia-
sta i ciasteczka, owoce i napoje, by³ nawet
barszcz z uszkami.

Blask œwiec i œwi¹teczny koloryt sto-
³ów stworzy³y magiczny klimat do dziele-
nia siê op³atkiem, s³uchania poruszaj¹-
cych wierszy i wspólnego œpiewu kolêd.
Nie zabrak³o wzruszeñ, bo w niektórych
z nas odezwa³y siê wspomnienia z dzie-
ciñstwa zwi¹zane z klimatem œwi¹t w do-
mach rodzinnych. Przez kilka godzin na
sali panowa³ œwi¹teczny nastrój, uœmiech
i ¿yczliwoœæ. Rozstawaliœmy siê sk³adaj¹c
sobie ¿yczenia radosnych, rodzinnych
œwi¹t i pomyœlnoœci w Nowym Roku.

Sprawna organizacja jest zas³ug¹ wie-
lu naszych cz³onków. Na wyró¿nienie za-
s³uguje Irena Marciniak - za kulinarn¹ tro-
skê o goœci oraz dba³oœæ o ³ad i porz¹dek
na sali. Do przygotowania lokalu i deko-
racji sto³ów najbardziej przyczyni³y siê:
Aleksandra Kasprzak, Barbara Kuczyñska,
Halina £amasz i Halina Œwi¹tkiewicz,
a bombki dla goœci lœni¹cymi napisami
ozdobi³a Gra¿yna Kasprzak. Oprawê mu-
zyczn¹ zapewni³ Grzegorz Kasprzak. Spo-
tkanie wokalnie urozmaici³ i œpiew kolêd
wspomaga³ nasz zespó³ „Syntonia”.
Œpiewniki wykona³y: Halina Œwi¹tkiewicz
i Donata Sienkiewicz, a scenariusz wie-
czoru opracowa³a pisz¹ca ten tekst.

Wyra¿amy wdziêcznoœæ kierownictwu
Nadleœnictwa za nieodp³atne udostêpnie-
nie sali w Chacie Drwala. Jej klimat œwiet-
nie wpisa³ siê w œwi¹teczny charakter na-
szego spotkania.

D. Sienkiewicz
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Zdjêcia wykona-
³a i informacje
z „Izerskiej £¹ki”
napisa³a Monika
Chwaszcz.

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

Dowiedz siê wiêcej
i polub nas

na Facebooku
IzerskaLaka

ZAPRASZAMY!

 Retencja wodna to czasowe zatrzymanie w œrodowisku
wody w ró¿nej postaci?

  W Polsce sztuczne zbiorniki retencyjne gromadz¹ zale-
dwie 6,5 proc. œredniego odp³ywu rocznego?

  W latach 1950-1980 melioracje wodne w rolnictwie
ukierunkowane by³y na szybkie odzyskiwanie gruntów dla rol-
nictwa poprzez odprowadzanie wód i osuszanie obszarów
podmok³ych? Osuszano tysi¹ce hektarów obszarów b³otnych,
a przede wszystkim torfowisk.

Czy wiesz, ¿e...

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

Gospodarz obiektu
Monika Chwaszcz

Otwarte od wtorku do soboty
w godz. 1000-1600

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

PTAKOLICZENIE

PODSUMOWANIE ROKU 2018

PTPTPTPTPTAK TEJ ZIMY -AK TEJ ZIMY -AK TEJ ZIMY -AK TEJ ZIMY -AK TEJ ZIMY -

Ptak wyznaczony przez OTOP. Podczas sprzyjaj¹cych wa-
runków i o odpowiedniej porze roku (najczêœciej wczesn¹ je-
sieni¹) nasiona ostu mog¹ stanowiæ nawet 90 proc. diety szczy-
g³ów. Gdy nast¹pi niedostatek nasion ostów, szczyg³y chêtnie
siêgaj¹ po nasiona ³opianu, wiesio³ka czy rzepienia. Im ch³od-
niej, tym wy¿ej siê przenosz¹ – w czasie œnie¿nej zimy najczê-
œciej ¿eruj¹ w koronach drzew olchy i brzozy.

Na przednówku zjadaj¹ miêdzy innymi bazie wierzbowe czy
p¹czki drzew. Wraz z póŸn¹ wiosn¹ w ich diecie pojawiaj¹ siê
nasiona mniszka lekarskiego.

Fot. Robert Nowakowski (robnow.pl)

                    SZCZYGIE£SZCZYGIE£SZCZYGIE£SZCZYGIE£SZCZYGIE£

W roku 2018 Centrum odwiedzi³o 10.189 osób (60 proc.
stanowi³y grupy zorganizowane). Prawie 800 osób korzysta³o
z warsztatów, a najwiêksz¹ popularnoœci¹ cieszy³y siê zajêcia
dotycz¹ce pszczó³, w których wziê³o udzia³ 485 goœci. Miesi¹-
cem z najwiêksz¹ iloœci¹ zwiedzaj¹cych okaza³ siê lipiec (1.790).

Poza tym do³¹czyliœmy do akcji Gmina Przyjazna Pszczo-
³om i w roku 2018 odby³y siê m.in.:

Kolejny ju¿ raz do³¹czamy do akcji OTOP i zapraszamy
na spacer z ornitologiem w ramach zimowego ptakoliczenia.
Spotykamy siê w sobotê 26 stycznia pod bibliotek¹ „Izerk¹”
o godzinie 1000. Kto mo¿e, prosimy zabraæ ze sob¹ lornetkê
i oczywiœcie ubraæ siê ciep³o.

Zapraszamy ju¿ dziœ do wspólnych obchodów i udzia³u
w III Wystawie Kotów. Zapisy przyjmujemy do 9 lutego br.
(sobota).  Bardzo prosimy o zaszczepienie kotów przeciw cho-
robom zakaŸnym; jest to wymóg weterynaryjny, który musimy
spe³niæ - wszystko to dla dobra zwierz¹t i w³aœcicieli.

Patronat obejmuje przychodnia KEROS - tel: 537 333 112,
przyjêcia w poniedzia³ki, œrody i pi¹tki w godzinach 1200-1700.

„biologiczne ferie” - zajêcia dla dzieci prowadzone przez
W. Zawadzkiego z Eduzy (fot. powy¿ej);

 spacery ornitologiczne prowadzone przez ornitologa
T. Maszka³o;

wystawa psów £¹k Gór i Pogórza Izerskiego;
wystawa kotów £¹k Gór i Pogórza Izerskiego;
 konkurs „zbuduj dom dla s¹siada-owada”;
 konkurs fotograficzny „pszczo³a w moim ogrodzie”;
ptakoliczenie (27 stycznia i 6 paŸdziernika);
dwa „Weekendy z Natur¹ 2000”;
 obserwacje nocne;
 dwa pobyty badawcze Stowarzyszenia Natura i Cz³o-

wiek – kontrola stanowisk z roku 2017;
 obchody Dni Otwartych Funduszy Europejskich ;
 obchody Dnia Kobiet – konkurs na przebranie w poka-

zie mody „kobiety œwiata” (na zdjêciu poni¿ej).

Goœciliœmy ponadto wystawê prac polskich i czeskich ar-
tystów oraz zorganizowaliœmy 73 seanse filmowe i trzy spekta-
kle teatralne: dwa dla dzieci (w tym „Czerwony Kapturek - fot.
poni¿ej) i jeden dla doros³ych.

 Pozosta³e informacje z Izerskiej £¹ki na str. 13 



Czarci M³yn, ul. Lwówecka 5

Gospodarz obiektu
Kinga Miakienko

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

Tel. 75 78 45 325
czarcimlyn@swieradowzdroj.pl

13
Dowiedz siê wiêcej
i polub nas na Facebooku
CzarciMlynSwieradow -
ZAPRASZAMY!

Zdjêcia i informacje z „Czarciego M³y-
na”  przygotowa³a Kinga MiakienkoKinga MiakienkoKinga MiakienkoKinga MiakienkoKinga Miakienko,
zaœ autorem zdjêcia do winiety jest TTTTTo-o-o-o-o-
masz Chmielowiecmasz Chmielowiecmasz Chmielowiecmasz Chmielowiecmasz Chmielowiec.....

GOŒCIE CZARCIEGOGOŒCIE CZARCIEGOGOŒCIE CZARCIEGOGOŒCIE CZARCIEGOGOŒCIE CZARCIEGO

WWWWWARSZTARSZTARSZTARSZTARSZTAAAAATOWETOWETOWETOWETOWE
WTORKIWTORKIWTORKIWTORKIWTORKI

Czym dokarmiaæ ptaki zimow¹ por¹?
- s³onina, ³ój;
- suszone owoce: rodzynki, kawa³ki jab³ka czy gruszki;
- nasiona zbó¿;
- s³onecznik ³uskany i nie³uskany;
- gotowane kasze, p³atki.
Pamiêtajmy, ¿e je¿eli zaczynamy dokarmiaæ ptaki, nale¿y

robiæ to konsekwentnie do nadejœcia wczesnej wiosny! Ptaki
w ci¹gu mroŸnej nocy mog¹ utraciæ niemal ca³e zasoby pod-
skórnego t³uszczu, w takiej sytuacji ptak przyleci do naszego
karmnika, a je¿eli ten bêdzie pusty, mo¿e okazaæ siê, ¿e nie
bêdzie mia³ ju¿ si³y polecieæ do s¹siada. Powodzenia!

DOKARMIANIE PTDOKARMIANIE PTDOKARMIANIE PTDOKARMIANIE PTDOKARMIANIE PTAKÓW - Z G£OWAKÓW - Z G£OWAKÓW - Z G£OWAKÓW - Z G£OWAKÓW - Z G£OW¥¥¥¥¥

KINO NA FERIE

W grudniu „Czarci M³yn” odwiedzi³o a¿ 700 osób! To bar-
dzo dobry wynik, zwa¿ywszy na niesprzyjaj¹c¹ pogodê.
W ca³ym 2018 roku ³¹cznie zwiedzaj¹cych by³o nieco ponad
16 tysiêcy.

W Nowym Roku spodziewamy siê w „Czarcim M³ynie”
równie¿ tak licznej grupy uœmiechniêtych i ciekawych historii
regionu turystów, tak mieszkañców, jak i przyjezdnych.

Cykl Warsztatowych
Wtorków w 2018 roku za-
koñczy³a klasa IIIa ze œwie-
radowskiego Miejskiego
Zespo³u Szkó³, której ucz-
niowie wraz ze sw¹ wycho-
wawczyni¹ Teres¹ Fierko-
wicz odwiedzi³y Kuchniê
Warsztatow¹ „Czarciego
M³yna”.

Rozmawialiœmy o œwiê-
tach Bo¿ego Narodzenia
i zwi¹zanych z nimi przepi-
sach na domowe smako³yki,
takich choæby jak w³asno-
rêcznie robione cynamono-
we maœlane rogaliki z makiem
i bu³ki orkiszowe – dzieci
same rozwa³kowa³y ciasto

19 stycznia (sobota) i 13 lutego (œroda). M³oda sowa
zachwycona opowieœciami ojca o Stra¿nikach Ga'Hoole.
Gdy wraz ze starszym bratem wypada z gniazda, ich
jedyn¹ nadziej¹ jest odnalezienie legendarnych wojowni-
ków (1 godz. 35 min.).

23 stycznia (œroda) i 23 lutego (sobota). ¯yj¹cy
z drobnych przekrêtów szczwany lis i królik zatrudniony
w policji, ³¹cz¹ si³y, by rozwi¹zaæ pewn¹ kryminaln¹ za-
gadkê (1 godz. 45 min.).

26 stycznia (sobota) i 20 lutego (œroda). Szczur
zostaje sp³ukany w toalecie przez innego gryzonia, chc¹-
cego zaznaæ luksusu (1 godz. 20 min.).

30 stycznia (œroda). Max przenosi siê w œwiat fanta-
zji, który jest zamieszkiwany przez dziwne, baœniowe
stworzenia (1 godz. 40 min.).

2 lutego (sobota) i 27 lutego (œroda). Pewnego dnia
do Stumilowego Lasu przybywa Hefalump. Pewien Miœ
oraz jego przyjaciele postanawiaj¹ wypêdziæ intruza
z lasu (1 godz.).

6 lutego (œroda). Niepozorna pszczo³a postanawia
po³o¿yæ kres wyzyskiwaniu swojego gatunku przez ludz-
koœæ i rozpoczyna s¹dow¹ bataliê z handluj¹cymi mio-
dem korporacjami (1 godz. 30 min.).

9 lutego (sobota). Nastoletnia córka przywódcy ple-
mienia chc¹c ocaliæ swoj¹ wyspê przed zag³ad¹ wyru-
sza na niebezpiec

16 lutego (sobota). Ksiê¿niczka, by unikn¹æ zam¹¿-
pójœcia, wyrusza w podró¿. Spotyka wiedŸmê, która za
odpowiedni¹ op³at¹ obiecuje jej pomóc (1 godz. 30 min.).

Przypominamy o zmianie godzin
zwiedzania podczas ferii, obowi¹zu-
j¹cych od 15 stycznia do 9 lutego br.
W tym czasie nie organizujemy
Warsztatowych Wtorków, co nie
oznacza, ¿e o nich zapominamy - wci¹¿
bowiem trwaj¹ zapisy, które mog¹ ju¿
obj¹æ terminy wiosenne. Warto siê
pospieszyæ.

    ZAPISUJEMY    ZAPISUJEMY    ZAPISUJEMY    ZAPISUJEMY    ZAPISUJEMY
JU¯ NA WIOSNÊJU¯ NA WIOSNÊJU¯ NA WIOSNÊJU¯ NA WIOSNÊJU¯ NA WIOSNÊ

i zawinê³y rogale. Nastêpnie uczyliœmy siê nie³atwej sztuki za-
gniatania bu³ek. Na koniec dzieci uraczy³y mnie wystêpem ko-
lêdników i zagra³y w Gry Izerskie z CEE „Izerska £¹ka”.

Bardzo im wszystkim dziêkujê za mi³y czas oraz za stworze-
nie iœcie œwi¹tecznej atmosfery!

Na pierwszym planie Aura Wasilczenko rozwa³kowuje ciasto
na rogale. Reszta patrzy i siê uczy. Z prawej wystêp kolêdników
uprzyjemnia³ czas oczekiwania na na rogale - a¿ wystygn¹.

UWAGA! WSZYSTKIE PROJEKCIE BAJEK
ROZPOCZYNAJ¥ SIÊ O GODZINIE 930.
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Zraz jak
w sam raz!

Odk¹d pamiêtam, zawsze marzy³o mi siê utworzenie muzeum naszego
miasta, takiego z prawdziwego zdarzenia z eksponatami, wspomnieniami
mieszkañców, godzinami otwarcia.

Kilka takich miejsc w naszym mieœcie nawet powsta³o, by³a ekspozycja
w Muzeum Sztuki Reduktywnej, w Miejskim Biurze Informacji 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. Najbar-
dziej zale¿y mi na wspomnieniach naszych mieszkañców, szczególnie tych
od roku 1945, bo jak sami Pañstwo na pewno zauwa¿yli, zdjêæ, pocztówek
czy skanów folderów z okresu przedwojennego mamy bardzo du¿o, nato-
miast tych bardziej wspó³czesnych - znacznie mniej.

 DOROTA MAREK

O ogrodach myœli spisane:
Ludzie zepchnêli mnie

do rowu, dzisiaj dostrze-
g³am, ¿e w rowie rosn¹
najpiêkniejsze kwiaty.

    „Oczylez” - cytaty.info)

Rok 2019 piêknie powita³ nas
œniegiem. Ogród, który w grudnio-
wych strugach deszczu nie wygl¹-
da³ zbyt atrakcyjnie, teraz zyska³
zupe³nie now¹ g³êbiê. Szaroœci ust¹-
pi³y miejsca urokliwiej bieli, która
wygl¹da naprawdê wyj¹tkowo, pod-
œwietlona bo¿onarodzeniowymi ilu-
minacjami œwietlnymi. Jest piêknie
i spokojnie.

Lubiê takie momenty w ogrodzie.
To taki czas, gdy typowych prac
ogrodowych brak, ale to nie znaczy,
¿e nie ma ich w ogóle. Odœnie¿amy
podjazdy i œcie¿ki, str¹camy mokry
œnieg z roœlin, gdy¿ jego nadmiar
mo¿e uszkodziæ, a nawet zniszczyæ
roœliny, dogl¹damy te¿ roœlin, które
os³anialiœmy przed wiatrem i mrozem,
sprawdzaj¹c, czy otuliny s¹ na swo-
ich miejscach.

Jednak w g³owie ka¿dego ogrod-
nika w³aœnie teraz zaczynaj¹ siê roz-
myœlania i plany dotycz¹ce przysz³e-
go sezonu wegetacyjnego. Co
i gdzie posiaæ? Co i gdzie posadziæ?
Jakie wprowadziæ nowe roœliny,
z których natomiast zrezygnowaæ?
Co zrobiæ, ¿eby mój ogród by³ w tym
roku bardziej atrakcyjny i wyda³ wiêk-
sze plony? Bo ogród to nie jest dzie-
³o przypadku, lecz przemyœlanych
decyzji i ciê¿kiej pracy.

Moje myœli w tym roku kr¹¿¹
wokó³ budowy nowej szklarni na
pomidory, naprawy oczka wodnego
zniszczonego przez drzewo, które
wiatr wyrwa³ z korzeniami, oraz zna-
lezienia nowego miejsca na mini
plantacjê borówki amerykañskiej
i czarnej porzeczki. Ju¿ same te rze-
czy wi¹¿¹ siê z ogromem pracy. Do
tego ju¿ za kilka tygodni trzeba bê-
dzie zakupiæ nasiona pomidorów
i papryk, a nastêpnie w lutym zacz¹æ
je wysiewaæ. W tym roku mam ocho-
tê na nowe odmiany zza oceanu, wiêc
szukam nasion w kraju odkrytym
przez Kolumba. Czemu nie? Mam ju¿
³¹czkê kwiatow¹ z Teksasu, to mogê
spróbowaæ ich warzyw.

Ktoœ móg³by spytaæ, po co siê
bawiæ w sprowadzanie nasion z dru-
giego koñca œwiata? Po pierwsze
dlatego, ¿e istniej¹ odmiany, o któ-
rych smakach, zapachach, mi¹¿-
szach, soczystoœci, twardoœci skór-
ki nawet nie s³yszeliœmy. Ja mia³em
mo¿liwoœæ jedzenia wielu z nich i je-
stem przekonany o ich wyj¹tkowo-
œci. Dlatego chcia³bym spróbowaæ
je uprawiaæ u siebie i sprawdziæ, czy
wyjd¹ równie pyszne.

Na ca³ym œwiecie uprawia siê
ponad 3.000 gatunków pomidorów
spoœród 15.000 znanych odmian.
Wiêc nie musimy siê przyzwyczajaæ,
do 5 rodzajów z pobliskiego marke-
tu. Do tego zawsze dochodzi ele-
ment rywalizacji i mo¿liwoœci po-
chwalenia siê czymœ nowym, o czym
s¹siad jeszcze nie s³ysza³.

Ja swoje nasiona pozyskujê dziê-
ki czêsto przylatuj¹cym znajomym,
mo¿na siê te¿ zapisaæ do grup tema-
tycznych, gdzie ludzie na ca³ym
œwiecie wysy³aj¹ sobie nasiona
z w³asnych upraw. Równie¿ na po-
pularnych portalach typu Allegro

czy E-bay mo¿na kupiæ coœ nowe-
go. Kto szuka, ten znajdzie.

Kiedyœ mia³em przyjemnoœæ
zwiedzania wielkiej stanowej wysta-
wy rolnej w Kentucky. By³o na niej
wszystko, pocz¹wszy od warzyw
gigantów, przez przetwory, ¿ywe
zwierzêta i ozdoby, a¿ po maszyny
rolne. Raj dla ogrodników i rolników.
Ogl¹daj¹c takie miejsca mo¿na za-
wsze podpatrzyæ i nauczyæ siê cze-
goœ nowego. Jednak wiêcej na te-
mat ogrodowych inspiracji z ró¿-
nych miejsc na œwiecie bêdê chcia³
przedstawiæ w lutym.

Teraz chcia³bym nawi¹zaæ do te-
matu przewodniego, konkursu ogro-
dowego na ten rok w naszym mie-
œcie, a s¹ nim

i praktycznie wszêdzie tam, gdzie
by³a otwarta przestrzeñ. Obecnie jest
to jeden z silniejszych trendów
w projektowaniu ogrodów i zieleni,
zarówno w przestrzeni publicznej,
jak i w zaciszach przydomowych
ogródków.

Myœlê, ¿e warto go wprowadziæ
do naszych ogrodów, gdy¿ zalet

Ogród wertykalny wykonany ze starych plastikowych butelek
(Ÿród³o - lovethegarden.com)

Stara paleta te¿ mo¿e okazaæ siê wielce przydatna
przy zak³adaniu wertykalnego ogrodu
(Ÿród³o - balconygardenweb.com)

dów œwiata staro¿ytne-
go. Ogrody te zosta³y
za³o¿one w VI lub VII
wieku p.n.e. Zwisaj¹ce
z tarasów pn¹cza za-
krywa³y mury, co spra-
wia³o wra¿enie, ¿e ro-
œliny zawieszone s¹
w powietrzu.

W latach dwudzie-
stych ubieg³ego wieku
projektanci zaczêli czê-
œciej u¿ywaæ roœlin do
nasadzeñ w pionie.
W latach 80. i 90. za-
czêto konstruowaæ
sprzêty i urz¹dzenia,
które mia³y pomagaæ w
uprawie pionowych
ogrodów. Te pionowe
ogrody by³y u¿ywane
przy wejœciach do bu-
dynków, wewn¹trz i na
zewn¹trz budynków

ogrodów wertykalnych jest na-
prawdê wiele. Oto one:
 zielona œciany filtruj¹ zanie-

czyszczenia z powietrza
 reguluj¹ poziom wilgotnoœci

powietrza,
 redukuj¹ iloœci kurzu w po-

wietrzu,
 zewnêtrzny ogród wertykalny

to doskona³e schronienie dla pta-
ków i owadów,
 wewnêtrzny ogród wertykal-

ny jest „¿ywym obrazem” na œcia-
nie,
 sadz¹c w pionie oszczêdzamy

wiele miejsca,
 ogród wertykalny mo¿e byæ

stworzony z roœlin u¿ytkowych, ta-
kich jak warzywa i owoce, dziêki
czemu ³atwiej zbieraæ plony,
 zaoszczêdzamy dziêki nim

du¿o miejsca.

Profesjonalnie tworzone ogro-
dy wertykalne s¹ niestety bardzo
drogie; w internecie mo¿na znaleŸæ
gotowe modu³y, ale ich ceny licz¹
siê w setkach z³otych. Mo¿na i tak,
jeœli kogoœ staæ.

Jednak ja jestem przekonany, ¿e
mo¿emy stworzyæ w³asny ogród
pionowy z tego, co znajdziemy
w domu, bez wydania ani z³otówki.
Chodzi o to, aby w efekcie uzyskaæ
plamê zieleni wznosz¹c¹ siê do
góry, a nie p³o¿¹c¹ siê po ziemi. Naj-
zwyklejsze skrzynki na kwiaty za-
wieszone na balkonie na ró¿nych
wysokoœciach bêdê ogrodem wer-
tykalnym. Mo¿na u¿yæ palet, skrzy-
nek, butelek, doniczek, rur. Mo¿li-

Okazuje siê, ¿e ogród zim¹ te¿ mo¿e pobudziæ zmys³ wzroku.

OGRODY WERTYKALNE
inaczej zwane zielonymi œciana-

mi lub ogrodami pionowymi. Has³a
dla wielu ludzi doœæ enigmatyczne
i uznawane, za wymys³ wspó³cze-
snych projektantów, jednak musimy
wiedzieæ, ¿e ich historia siêga cza-
sów staro¿ytnych. Mówiê tu o Wi-
sz¹cych Ogrodach Semiramidy,
uznawanych za jeden z siedmiu cu-

woœci s¹ niezliczone. Trzeba tylko pa-
miêtaæ, aby roœliny zasadzone
w pionie by³y na tyle gêsto i na tyle
siê rozros³y, aby stworzy³y atrakcyj-
na kompozycjê.

Z tego, co wiem, o to w³aœnie cho-
dzi w za³o¿eniach na tegoroczny te-
mat przewodni konkursu ogrodowe-
go. Nawet nie trzeba mieæ ogrodu,
wystarczy kilka umiejêtnie zawieszo-
nych i obsadzonych doniczek na œcia-
nie. Zachêcam wszystkich Pañstwa
do wyszukania wiêkszej iloœci infor-
macji i inspiracji na temat ogrodów
wertykalnych w internecie i do wziê-
cia udzia³u w konkursie.

Serdecznie pozdrawiam
i ¿yczê, aby w 2019 roku
w sercach tych, którzy to
czytaj¹, zakwit³y ogrody
pe³ne dobroci i ¿yczliwoœci
- Piotr Bigus.

8 i 9 stycznia odbyliœmy kolejn¹
ekspedycjê celem pobierania zrazów
do szczepieñ z drzew zg³oszonych
przez mieszkañców Œwieradowa

Dokoñczenie obok 

Co s³ychaæ
w izerskim sadzie?
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Policzyliœmy siê z cukrzyc¹!

Zima w pe³ni, przed nami czas
czas woja¿y na ferie, ale Kwisia nie
zamierza zrobiæ sobie przerwy i na-
dal chce towarzyszyæ œwieradowia-
nom w ich wêdrówkach, ¿eby zoba-
czyæ kawa³ek œwiata. Jeœli zatem kto-
kolwiek z Pañstwa wybiera siê
gdzieœ w Polskê/Europê/œwiat, pro-
szê przyjœæ do referatu promocji
UM, zabraæ ¿abkê ze sob¹ (lub jak¹-
kolwiek, która znajdzie siê pod rêk¹
wœród rodzinnych bibelotów) i sfo-
tografaæ j¹ na tle zwiedzanych przez
siebie atrakcji.

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

Kwisia tym razem zawêdrowa³a
a¿ do Dubaju, gdzie Martyna Go³uñ-
ska sfotografowa³a siê na tle naj-
wy¿szego budynku œwiata - Burj
Khalifa (828 m).

Koniec z anonimowoœci¹...Koniec z anonimowoœci¹...Koniec z anonimowoœci¹...Koniec z anonimowoœci¹...Koniec z anonimowoœci¹...
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Oj,dzieje siê, dzieje na naszym wodospadzie! Morsów i foczek przybywa,
a pogoda bardzo nam sprzyja, dostarczaj¹c przyjemnego mroziku i puszy-
stego œniegu. W dodatku na wodospadowe morsowisko coraz czêœciej przy-
bywaj¹ goœcie – morsy z ca³ej Polski (wystarczy spojrzeæ na zdjêcie - ca³y
t³um!)-  my zaœ ich z ogromn¹ przyjemnoœci¹ zapraszamy na nasze spotka-
nia. Bo morsowanie to nie tylko k¹piel, to równie¿ spotkania, wspólnie
spêdzony czas i dzielenie siê doœwiadczeniami.

Z wolna przestajemy byæ anonimowi, jako ¿e odwiedzi³a mnie pani re-
daktor z miesiêcznika „Podró¿e” - Agnieszka Rodowicz, która pisz¹c artyku³
o Górach Izerskich zainteresowala siê naszym morsowaniem. Spotka³am
siê z ni¹ na pierwszym wodospadzie, gdzie pokaza³am jej, jak siê morsuje,
potem pojecha³yœmy do Malachitu i tam d³ugo rozmawia³yœmy o morsowa-
niu i jego aspektach zdrowotnych. Bêdzie o nas g³oœno, oj, bêdzie!

Jolanta Sergiejczuk

Bieganie i pomaganie wpisa³o siê
na sta³e do kalendarza styczniowych
imprez naszego miasta. Œwieradowski
Sztab WOŒP zorganizowa³ 5 stycznia
br. na zielonej trasie Run Track 13.
Bieg „Policz siê z cukrzyc¹”. Akcja or-
ganizowana jest przez Fundacjê
WOŒP, a dochód (2.550 z³) przezna-
czony na zakup pomp insulinowych
dla kobiet w ci¹¿y.

Do 22 stycznia  w Referacie Pro-
mocji Gminy, Turystyki, Kultury
i Sportu UM (II p., pokój 24b, tel. 75
71 36 482) mo¿na sk³adaæ zg³oszenia
dzieci w wieku 5-13 lat do szkó³ki
narciarskiej, która prowadzona bê-
dzie w czasie ferii zimowych (28
stycznia - 10 lutego).

Bezwzglêdnym warunkiem przy-
jêcia zg³oszenia jest wype³nienie
przez rodzica pisemnej deklaracji
o przyst¹pieniu dziecka do zajêæ
szkó³ki narciarskiej.

Udzia³ w zajêciach jest bezp³at-
ny (zakup biletów na wyci¹gi, opie-
ka instruktorska).

Uczestnicy zajêæ szkó³ki narciar-
skiej musz¹ posiadaæ w³asny sprzêt
narciarski (narty, buty, kije, kask).

Informacje o terminach i godzi-
nach zajêæ bêd¹ dostêpne od 24
stycznia pod nr. tel. 75 71 36 482.

Zajêcia bêd¹ siê odbywa³y co
drugi dzieñ w grupach 10-15-osobo-
wych, w godzinach porannych (900-
1100) po 2 godziny.

Zastrzegamy sobie mo¿liwoœæ
zmiany terminów i godzin zajêæ, ze
wzglêdu na warunki pogodowe.

i okolic. Zainteresowanie by³o znacz-
nie wiêksze ni¿ rok temu, dlatego te¿
uda³o siê zebraæ zrazy z ponad 100
drzew.

Niestety, nie do wszystkim chêt-
nych uda³o siê dotrzeæ, g³ównie
z powodu ograniczeñ czasowych,
ale te¿ przez opad œniegu w drugim
dniu, co uniemo¿liwi³o dojazd do
wskazanych miejsc. Przepraszamy te
osoby, ale nic straconego!

Jeœli Pañstwo chc¹ mieæ zaszcze-
pione drzewa, bardzo proszê - o ile
jest taka mo¿liwoœæ - przygotowaæ
zrazy. Zrazy, czyli jednoroczne ga-
³¹zki gruboœci 8-10 mm, d³ugoœci ok.
15-30 cm z p¹czkami liœciowymi na-
le¿y œci¹æ, zwi¹zaæ gumk¹ i po opa-

kowaniu w woreczek foliowy dostar-
czyæ do referatu promocji UM (tam
te¿ zg³oszenia nowych drzew). Oczy-
wiœcie, nie nale¿y zapomnieæ o do-
³¹czeniu metryczki z nazwiskiem, opi-
sem drzewa i miejsca gdzie roœnie.

Gdyby zrazy mia³y byæ przecho-
wywane d³u¿ej, proszê je w³o¿yæ do
lodówki (tam gdzie warzywa) - mog¹
le¿eæ nawet pó³ roku!.

Zostan¹ zaszczepione w pierw-
szym rzêdzie w czasie kolejnej im-
prezy w sadzie – czyli wiosennym
szczepieniu – na które ju¿ teraz za-
praszam serdecznie.

Termin szczepienia zostanie po-
dany póŸniej, ale przewidujê, ¿e bê-
dzie to prze³om marca i kwietnia.
Wszystko zale¿y od aury.

Serdecznie pozdrawiam - Leszek Ku³ak

Zraz jak w sam raz!
  Ci¹g dalszy ze str. 14

Pomimo trudnych warunków na
starcie pojawili siê biegacze i mi³o-
œnicy Nordic Walking, którzy poko-
nali dystans 5 km, a dzieci 1 km. Na
mecie uczestnicy otrzymywali meda-
le (takie, jak na zdjêciu; ³¹cznie wrê-
czono ich dziewiêædziesi¹t), ogrze-
wali siê przy ognisku i sma¿yli kie³-
baski.

Drug¹ czêœci¹ imprezy by³y wy-
stêpy teatralne i taneczne dzieci, ze-
spo³ów folklorystycznych: „Rozma-
ryn” z Bogatyni i „Kwisowanianie”
z Giebu³towa, prelekcja na temat cu-

krzycy, szkolenie nordic walking
i energetyczna zumba. Dodatkowo
mo¿na by³o zjeœæ ciasta domowego
wypieku lub nabyæ coœ na pchlim
targu.

T. Fierkowicz

Bieg zakoñczy³ siê rozdaniem dyplomów i medali w hali spacerowej. Poni¿ej
Tereska Fierkowicz - jedna ze „sprawczyñ” ca³ego zamieszania - na trasie.

Fot. Alicja Jasku³owska
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Wyci¹g FLINS-EXPRESS (obok Aparthotelu
Flinski). W³aœcicielka - Ula Rutkowska.

Trasa ma 160 m d³ugoœci i 40 m szerokoœci,
przy ró¿nicy wysokoœci 17 m i œrednim k¹cie
nachylenia 14%, jest oœwietlona, sztucznie
doœnie¿ana i obs³ugiwana orczykiem telesko-
powym BJ-300. Wyci¹g odznacza siê ³agod-
nym startem, ma regulowan¹ prêdkoœæ jazdy
i przepustowoœæ 800 osób/godz.

Wyci¹g BEJBI EXPRESS (obok FLINS) - d³.
45 m, przepustowoœæ 500 osób/godz., œredni
k¹t nachylenia 12%, sztucznie doœnie¿any.

Obok wypo¿yczalnia nart, snowboardów,
kasków i gogli. Naukê jazdy prowadzi Szko³a
Narciarstwa i Snowboardu IZER-SKI. Przy wy-
ci¹gu WC i parking na 8 aut.

Flins-Express zaprasza codziennie w godz.
900-1600, w weekendy i w trakcie ferii przewi-
dziane s¹ tak¿e jazdy wieczorne w godz. 1700-
2100. Cennik: 10 wjazdów -15 z³, bilet ca³o-
dniowy - 40 z³ (ceny dotycz¹ obu wyci¹gów).


Wyci¹g BARBARA (w³asnoœæ Micha³a Rut-

kowskiego) przy „Izerskiej Chacie”. D³ugoœæ
trasy wynosi 150 m, przepustowoœæ - 500
osób/godz., ró¿nica poziomów - 24 m przy
œrednim k¹cie nachylenia 15%. Trasa jest
oœwietlona, przy wyci¹gu znajduje siê bar
z widokowym tarasem,WC i parking, dzia³a te¿
szkó³ka narciarska.

Wyci¹g czynny w godz.900-1700, 10 wjazdów
kosztuje 10 z³, bilet ca³odzienny - 30 z³.


Wyci¹g BAJTEK (w³asnoœæ Tomasza Mitkie-

wicza), przy ul. D¹browskiego (powy¿ej stacji
GOPR).

Jest to oœwietlony stok dla pocz¹tkuj¹cych
o d³ugoœci 60 m i 6-metrowej ró¿nicy pozio-
mów. Przepustowoœæ - 500 osób/godz. Przy
wyci¹gu wypo¿yczalnia sprzêtu, parking, ma³a
gastronomia i szkó³ka narciarska.

Czynny w godz.900-1600 (lub do ostatniego
klienta). Ceny: 1 godz. - 15 z³, 3 godz. - 30 z³,
ca³y dzieñ - 40 z³.


Wyci¹g BAMBINO-SKI (w³aœcicielka Aleksan-

dra Plitt) przy ul. Górskiej (nieopodal Hotelu
Zdrojowego SANUS). D³ugoœæ trasy - 120 m,
ró¿nica poziomów - 10 m, œredni k¹t nachyle-
nia - 15%, przepustowoœæ - 500 osób/godz.
Obok parking. Przy wyci¹gu dzia³a szkó³ka nar-
ciarska. Gdy wzroœnie gruboœæ pokrywy œnie-
¿nej, uruchomiony zostanie tor do jazdy na
dêtkach.

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

(opr. aka)

Wyci¹giWyci¹giWyci¹giWyci¹giWyci¹gi
w Œwieradowiew Œwieradowiew Œwieradowiew Œwieradowiew Œwieradowie

27 grudnia w Izerce dokonano podsumo-
wania ca³orocznego konkursu Pucharu Z³o-
tego Flinsa 2018. W spotkaniu uczestniczy-
li finaliœci, opiekunowie i sympatycy wêdró-
wek pieszych, którym zosta³y wrêczone pu-
chary, dyplomy i nagrody rzeczowe.

Liderzy 2018 (42 dzieci i 33 osób doros³ych
wziê³o udzia³ w dziesiêciu punktowanych wy-
cieczkach): I miejsce - Micha³ i pani Gra¿yna;
II - Oliwia, Tymon i pani Bogus³awa; III - Na-
talia, szeœcioletni Jakub i pani Gabriela; IV -
Zuzanna, Sebastian i pani Sylwia.

Gratulujê aktywnoœci i formy oraz dziêku-
jê za aktywny udzia³ w wycieczkach, rajdach
i imprezach turystycznych, a paniom: Gra¿y-
nie, Bogus³awie, Aleksandrze, El¿biecie i Ada-
mowi - za pomoc, opiekê nad uczestnikami
i opracowywanie tras.

Puchary ufundowa³a Gmina Miejska Œwie-
radów-Zdrój, ksi¹¿ki pt. „O wycieczkach wier-
szem i proz¹" ofiarowa³ Tomasz Kowalik,
a nagrody rzeczowe i okolicznoœciowe odzna-
ki - Zarz¹d G³ówny PTTK, za co równie¿ sk³a-
dam gor¹ce podziêkowania.

Podczas spotkania w Izerce zosta³ te¿ opra-
cowany harmonogram na rok 2019. Zaczêli-
œmy bardzo wczeœnie, bo ju¿ 5 stycznia ruszy-
liœmy na 5-kilometrow¹ trasê w ramach impre-
zy „Policz siê cukrzyc¹ – stawiaj na sport”.
W lutym zaplanowaliœmy kolejny spacer czar-
nym szlakiem, w marcu – wycieczkê na Wy-
skoki Kamieñ, w kwietniu – spotkanie przy
pomniku Lotników w Czechach (wyprawa au-

tokarowa lub samochodowa) i w Rezerwacie
Krokusy w Górzyñcu (autokarowa). Potem
„Majówka w Lesie” i wdrapanie siê na Stóg
Izerski od Nowego Miasta pod Smrkem (a tam
autokarem), w czerwcu – Geopark w Krobicy
przez Kotlinê, lipiec to autokarowa wyprawa
do Twardocic, pod Ostrzycê i na zamek Gro-
dzec.

10 sierpnia zdobywamy Œnie¿kê z okazji
Œwiêta Ludzi Gór, we wrzeœniu bierzemy udzia³
w  Sztafecie Miêdzypokoleniowej i Rajdzie
Kuratorka, a w paŸdzierniku spotykamy siê

w Borowicach na cmentarzu jeñców wojen-
nych ró¿nych narodowoœci i robotników przy-
musowych z Polski, budowniczych Drogi Su-
deckiej, zmar³ych i zamordowanych w latach
1939-1945 przez niemieckich stra¿ników.

Koniec roku to listopadowy Rajd Andrzej-
kowy z noclegiem w SSM „Halny” w Kamie-
niu oraz grudniowe spotkanie z Izerskimi Mor-
sami. Zapraszamy do udzia³u w wycieczkach
wspó³organizowanych przez Izerskie Stowa-
rzyszenie „Aktywni Razem" w Œwieradowie-
Zdroju. (TF)

„Flinsacy” uhonorowani


