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PIERWSZAKOM - SAMYCH PI¥TEK!
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Klasa Ib w Szkole Podstawowej nr 1 (powy¿ej). Uczniowie siedz¹cy od lewej: Krzysztof Kupisz, Maksymilian
Karaœ, Nina Soko³owska, Kinga Lorek, Zuzanna Mróz, Aleksander Janicki. Stoj¹cy od lewej: Marcel Kêpiñski,
Dylan Bêtlejewski, Jakub Czpakowski, Allan Surma, Marcin Bieda, Zofia Krzcot, Oliwia Królikowska, Jonasz
¯y³kiewicz, Blanka Maroñ, Alicja Paw³owska, Julia Romanów, Lena Sawicz, Kacper Hyczewski. Wychowawczyni - Lidia Guziñska.
Klasa Ia w Szkole Podstawowej nr 1 (z prawej u góry). Od lewej strony w dolnym rzêdzie: Maciej Miakienko,
Mariusz Niewiadomski, Marcel Puchala, Oskar Jackowski, Iwo Przylepa, Damian Solawa, Mi³osz Tarasewicz.
Z ty³u od lewej: Antoni Bock, Pawe³ Werner, Dominik Czuchraj, Igor Kazimierski, Kalina Ga³¹zka, Justyna
Marcinowska, Mateusz Maksymowicz, Lena Szczêsna, Gabriela Diduch, Maja Kaszyñska, Maja Szutkowska.
Wychowawczyni - Beata Bielak.

Klasa I w Szkole Podstawowej nr 2. Z ty³u od lewej stoj¹: Hanna Pogorzelska, Julia Bolibok, Bart³omiej
Cencura, Carmen Kulesza, Jakub Polañski, Ma³gorzata Kozikowska. Z przodu od lewej kucaj¹: Nikola Wilk,
Markijan Firko, Amelia Mielniczuk. Wychowawczyni - Beata £uczko.

Fot. Lidia Guziñska
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Burmistrz Miasta – Roland Marciniak: 75 7816-119; Sekretariat Burmistrza – Krystyna Kisiel: 75 78-16-489, fax 75 78-16-585 - pok.
1d. Skarbnik – Iwona Kosmala: 75 78-16-234
- pok. 1a; op³aty za u¿ytkowanie wieczyste, op³ata uzdrowiskowa - Katarzyna Barczyszyn, op³aty za œmieci, windykacja nale¿noœci – Joanna
Leszczyñska, czynsze, op³ata za wodê i œcieki –
Jowita Worotnicka: 75 78-16-659 - pok. 1b;
podatki i op³aty lokalne - Anna Leœniak,wymiar
podatku od nieruchomoœci - Katarzyna Matelska, Beata Korowaj - 75 78-16-452 - pok. 1c;
ksiêgowoœæ bud¿etowa - Katarzyna Duda, Ewelina Ostrowska-May, ksiêgowoœæ oœwiaty –
Magdalena Buczko, Marta Rejman-Sergiejczuk: 75 78-16-896 - pok. 2. Urz¹d Stanu Cywilnego, dzia³alnoœæ gospodarcza - zastêpca kierownika - Joanna Szczekulska: 75 78-16-344;
meldunki i dowody osobiste, zezwolenia na
sprzeda¿ napojów alkoholowych – Halina Stettner: 75 78-16-929 - pok. 1f (obok sekretariatu). Kadry - Ma³gorzata Milichiewicz - 75 7817-092 - pok. 3.

I PIÊTRO

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

II PIÊTRO

Referat Ochrony Œrodowiska, Gospodarki Odpadami - kierownik – Izabela Jurczak, ochrona
œrodowiska - Kamila Jednorowska-Mêcina,
odpady komunalne - Marcin Roso³ek: 75 7816-343 - pok. 21a, gospodarka mieszkaniowa W³adys³aw RzeŸnik: 75 78-16-324 - pok. 21b,
inwestycje - Anna Mazurek, zamówienia publiczne – Monika Sautycz: 75 78-16-471 - pok. 21c,
drogownictwo - Wojciech Cielecki, inwestycje i komunikacja miejska - Mariusz Pysz, inwestycje - Monika Hajny-Daszko: 75 78-16-970 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 71-36482 - pok. 23; informatyk - Tomasz Chmielowiec: 75 71-36-483, fax 75 78-16-221, promocja gminy, kreowanie wydarzeñ kulturalnych
- Diana S³upska: 75 71-36-482 - pok. 24b.
Oœwiata – Jolanta Bobak: 75 78-17-668. Zagospodarowanie przestrzenne – Rafa³ May: 75
78-17-297 - pok. 24c.

III PIÊTRO

Biuro Rady Miasta, Referat Aadministracyjny kierownik – Diana Timoftiewicz-¯ak: 75 7817-666 - pok. nr 32.

UM ul. Pi³sudskiego 15

Tadeusz Baka – obrona cywilna, zarz¹dzanie
kryzysowe i ochrona przeciwpo¿arowa: 75 7816-841 i 75 78-16-155 - pok. 02.

OŒWIATA I KULTURA

Przedszkole Miejskie: 75 78-16-339; Miejski
Zespó³ Szkó³: 75 78-16-373, 75 78-16-668;
Œwietlica œrodowiskowa UL: 75 78-17-885;
Szko³a Podstawowa nr 2 w Czerniawie: 75 7816-379; Œwietlica œrodowiskowa MROWISKO:
75 78-45-712; Miejska Biblioteka Publiczna
IZERKA: 75 78-16-394.

IZERSKA £¥KA
Monika Chwaszcz
tel. 75 617 14 42
izerskalaka@
swieradowzdroj.pl

CZARCI M£YN

2

Kinga Miakienko
tel. 75 78 45 325
czarcimlyn@
swieradowzdroj.pl

Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej
w Œwieradowie-Zdroju informuje, ¿e od
1 sierpnia br. rozpoczê³o siê przyjmowanie
wniosków o ustalenie prawa do œwiadczeñ
z funduszu alimentacyjnego, œwiadczeñ wychowawczych (500+), œwiadczeñ dobry start
(300+), wniosków o ustalenie prawa do zasi³ku rodzinnego oraz dodatków do zasi³ku rodzinnego na nowy okres paŸdziernik/listopad 2018 – wrzesieñ/paŸdziernik 2019, zaœ
w przypadku wniosków sk³adanych drog¹
elektroniczn¹ - od 1 lipca br.
Oœrodek sam pozyskuje informacje o wysokoœci dochodów podlegaj¹cych opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych za rok 2017 oraz o wysokoœci sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne. Wnioskodawcy zobowi¹zani s¹ natomiast do udokumentowania wysokoœci dochodu utraconego
z roku 2017, a tak¿e dochodu uzyskanego po
roku 2017. Zarówno dochód utracony, jak
i uzyskany maj¹ wp³yw na ustalenie prawa do
œwiadczeñ rodzinnych, œwiadczeñ z funduszu
alimentacyjnego, a tak¿e œwiadczeñ wychowawczych (500+).
Wszelkie zmiany sytuacji rodzinnej lub
dochodowej rodziny takie jak:
  uzyskanie/utrata dochodu  podjêcie
legalnej pracy za granic¹  zamieszkanie przez
cz³onka rodziny za granic¹  rezygnacja
z nauki w szkole  uznanie dziecka przez ojca
b¹dŸ s¹downe ustalenie ojcostwa  zawarcie
zwi¹zku ma³¿eñskiego przez wnioskodawcê
albo cz³onka rodziny itp.
- nale¿y zg³aszaæ niezw³ocznie, nie tylko
w momencie sk³adania wniosku o ustalenie
prawa do œwiadczeñ rodzinnych/alimentacyjnych/œwiadczeñ wychowawczych, ale tak¿e
w okresie ich pobierania.

Je¿eli któryœ z cz³onków rodziny podejmie
legaln¹ pracê za granic¹ b¹dŸ zamieszka za
granic¹ (na terenie Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego), osoba
pobieraj¹ca œwiadczenia b¹dŸ ubiegaj¹ca siê
o œwiadczenia w referacie ds. œwiadczeñ rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i œwiadczeñ wychowawczych, zobowi¹zana jest poinformowaæ niezw³ocznie o tym fakcie.
Wnioski o œwiadczenia nale¿y z³o¿yæ
w Oœrodku w³aœciwym ze wzglêdu na miejsce
zamieszkania, a nie sta³ego zameldowania.
W przypadku zmiany miejsca zamieszkania nale¿y poinformowaæ o tym organ wyp³acaj¹cy
œwiadczenia.
Przypomina siê równie¿, ¿e osoby powy¿ej 18. roku ¿ycia, które maj¹ przyznane œwiadczenia z funduszu alimentacyjnego, a tak¿e
osoby, które maj¹ przyznane zasi³ki rodzinne
na dzieci w wieku powy¿ej 18. roku ¿ycia, dodatki z tytu³u rozpoczêcia roku szkolnego 2018/
2019 oraz dodatki z tytu³u podjêcia nauki
w szkole poza miejscem zamieszkania, zobowi¹zane s¹ niezw³ocznie poinformowaæ Oœrodek w przypadku rezygnacji z kontynuacji
nauki.
Pobieranie œwiadczeñ pomimo utraty prawa do nich, np. przerwanie przez dziecko nauki w szkole, powoduje powstanie nienale¿nie pobranych œwiadczeñ, a te podlegaj¹ zwrotowi ³¹cznie z ustawowymi odsetkami za opó¿nienie.
Rodzice dzieci rozpoczynaj¹cych w roku
szkolnym 2018/2019 naukê w dotychczasowej
szkole ponadgimnazjalnej poza miejscem zamieszkania we wrzeœniu br., powinni z³o¿yæ
wniosek o stosowny dodatek (na zamieszkanie albo dojazdy).
Osoby, których dzieci w roku szkolnym

Nie bójmy siê pomagaæ!
Wœród nas ¿yj¹ osoby, które czêsto potrzebuj¹ naszej pomocy,
z ró¿nych wzglêdów o niej nie mówi¹ i o nic nie prosz¹, choæ zmagaj¹ siê z niedostatkami podstawowych przedmiotów.
Wiemy tak¿e, ¿e z drugiej strony s¹ osoby, które chêtnie by pomog³y i podzieli³y siê tym, co maj¹, lub tym, na czym im zbywa, a nie
wiedz¹, jak i komu mog¹ coœ podarowaæ. Dlatego postanowiliœmy
zostaæ naszym, wspólnym „portalem wymiany” i teraz jeœli Pañstwo
czegoœ potrzebuj¹ lub chc¹ czymœ siê podzieliæ, prosimy o kontakt:
 na Messengera,
 na dorota@swieradowzdroj.pl,
 lub telefonicznie - 75 71 36 482.
Zg³oszeñ mo¿na równie¿ dokonywaæ anonimowo.
Nie bójmy siê pomagaæ!

P u n k t y k o l p o r t a ¿ u NOT
ATNIKA ŒWIERADOWSKIEGO
NOTA
ŒWIERADÓW - sklep EKO (ul. Sienkiewicza), sklep odzie¿owy A&J
(róg ul. Zdrojowej i Piastowskiej), sklep AGD (ul. Piastowska), hurtownia papierosów (ul. Piastowska), sklep spo¿ywczy (róg. ul. Zdrojowej i Sienkiewicza), Biura Turystyczne: LEOPOLD oraz J&G ¯Y£KIEWICZ
(oba na ul. Zdrojowej), kiosk gazetowy (ul. Zdrojowa), pijalnia wody
mineralnej (Dom Zdrojowy), sklep LEWIATAN (ul. Górska), stacja paliw
ORLEN (ul. 11 Listopada), sklep papierniczy KLEKS (ul. Zdrojowa), sklep
przy ul. Chopina, Sklep „Cuda Wianki” w budynku „BIEDRONKI” (ul. 11
Listopada), Miejska Biblioteka Publiczna IZERKA (ul. M. Sk³odowskiej-Curie), autobus komunikacji miejskiej.
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.

2018/2019 rozpoczn¹ rok szkolny b¹dŸ roczne
przygotowanie przedszkolne, a nie maj¹ przyznanego dodatku do zasi³ku rodzinnego z tytu³u rozpoczêcia roku szkolnego, w terminie
do 31 paŸdziernika br. powinny z³o¿yæ wniosek o ww. dodatek na rok szkolny 2018/2019.
Wnioski o ustalenie prawa do œwiadczeñ
rodzinnych i œwiadczeñ z funduszu alimentacyjnego przyjmowane s¹ w siedzibie Oœrodka
w pok. nr 12, a do œwiadczeñ wychowawczych
i do œwiadczenia Dobry Start - w pok. nr 10.
Uwaga! Wnioski o œwiadczenie dobry
start (300+) bêd¹ przyjmowane do 30 listopada br.
A.B/K.KS.

Przeciw p r z e m o c y !
Zespó³ Interdyscyplinarny w Œwieradowie-Zdroju zaprasza na zajêcia dla grupy osób doznaj¹cych przemocy w rodzinie, prowadzone w dawnym budynku Urzêdu Miasta przy ul. Pi³sudskiego 15, I piêtro, pokoje nr 1 i 2, w godzinach
18 00 -20 00 . Najbli¿sze spotkanie odbêdzie
siê 27 wrzeœnia, a kolejne 11 i 25 paŸdziernika br
br..

Stop uzale¿nieniom
Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla osób
uzale¿nionych od alkoholu czy narkotyków, jak
te¿ dla osób z rodzin, gdzie naudu¿ywany jest alkohol lub narkotyki, osób wspó³uzale¿nionych
oraz dla osób doznaj¹cych przemocy w rodzinie,
czynny jest w ka¿dy poniedzia³ek od godz.
16 00 do 20 00 w starej siedzibie UM (pok. nr 1
i 2). Przy tel. nr 664 461 086 dy¿uruje konsultant Piotr Konopnicki (w dniach i godzinach
pracy Punktu).
Rozmowy i konsultacje indywidualne
w godz. 16 00 -19 00 .
Grupa wsparcia „Œwieradów” dla wymienionych
osób, której spotkania odbywaj¹ siê tak¿e w poniedzia³ki w godz. 18 00 -20 00 .

Dodatkowo Punkt Konsultacyjny dla mieszkañców Czerniawy w dwa czwartki w miesi¹cu czynny
jest na terenie Szko³y Podstawowej nr 2
w godz. 15 30-17 30. Najbli¿sze spotkanie
odbêdzie siê 27 wrzeœnia, a kolejne 11
i 25 paŸdziernika br
br..

Pomoc terapeutyczna
W Gabinecie Pedagogiczno-Psychologicznym
z siedzib¹ w Œwieradowie-Zdroju (Przychodnia
NZOZ JO-MED, ul. Korczaka 7D) do grudnia 2018
roku specjaliœci realizuj¹ zadania zwi¹zane z udzielaniem pomocy terapeutycznej i wsparcia rodzinom dotkniêtym problemem uzale¿nienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz
prowadzeniem dzia³añ profilaktycznych.
Ca³oœciowa pomoc jest bezp³atna, refundowana przez Burmistrza Miasta Œwieradów-Zdrój.
Szczegó³y dotycz¹ce korzystania z pomocy terapeutycznej i profilaktycznej mo¿na uzyskaæ pod
nr telefonów:
75 78 17 668- koordynator UM Jolanta Bobak
538 480 341- gabinet pedagogicznopsychologiczny - Maciej Zia³a

W ka¿dy czwartek od godz. 1600 do
1800 w starym Urzêdzie Miasta przy ul.
Pi³sudskiego 15 œwiadczona jest bezp³atna pomoc psychologiczna - porad udziela Anna Wojciechowska-Padewska.

Od 11 czerwca 2018 r. do 10 czerwca 2019 r. na mocy decyzji dyrektora Regionalnego Zarz¹du
Gospodarki Wodnej we Wroc³awiu z 8 maja br. ceny wody i œcieków oraz wysokoœæ op³aty
abonamentowej pozostan¹ bez zmian i wynosz¹: woda 4,37 z³/m 3, œcieki - 4,92 z³/m 3, sta³a op³ata
abonamentowa - 4,94 z³ za miesi¹c.
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.

Pomó¿my
Miko³ajowi!
Zapraszamy wszystkich, którzy
maj¹ otwarte serca na potrzeby innych, do zaanga¿owania siê w organizacjê imprezy, której celem jest
zgromadzenie œrodków na leczenie
Miko³aja.

Trzyletni Miko³aj jest mieszkañcem naszego miasta. Urodzi³ siê 21
stycznia 2015 r. z powa¿n¹ wrodzon¹
wad¹ serca pod postaci¹ HLHS.
Jego lewa po³owa serduszka nie pracuje. Wiêkszoœæ swojego ¿ycia spêdzi³ w Instytucie Centrum Zdrowia
Matki Polki w £odzi. Obecnie jest
po trzech operacjach serca. Po ostatniej z nich na skutek powik³añ pooperacyjnych zosta³ sparali¿owany
od pasa w dó³. Przeszed³ ju¿ bardzo
wiele, a przed nim jeszcze d³uga droga do normalnego ¿ycia.
Nie stójmy bezczynnie z boku!
Pomó¿my Miko³ajowi i jego rodzinie, która podejmuje wszelkie starania, aby zapewniæ œrodki na leczenie i bie¿¹c¹ rehabilitacjê dziecka.
Zastanówmy siê, co mo¿emy zrobiæ,
w jaki sposób w³¹czyæ siê w dzia³ania. Ponownie zwracamy siê do
wszystkich: osób prywatnych, w³aœcicieli firm, hoteli i pensjonatów, lokalnych twórców, aby przeznaczyli
na rzecz Miko³aja swoje prace, wyroby, vouchery itp.
Gromadzimy równie¿ przedmioty na loteriê fantow¹ i licytacjê (które zamierzamy zorganizowaæ na pocz¹tku grudnia) - pierwsze zosta³y
ju¿ nam podarowane i dziêkujemy
tym ofiarodawcom, którzy zareagowali na nasz apel.
W planie mamy te¿ organizacjê
balu charytatywnego, z którego ca³y
dochód przeznaczony zostanie na
dalsze leczenie Miko³aja.
Wszelkich informacji udziel¹:
Eugeniusz Grabas - tel. 515 069
318, oraz Ma³gorzata Gettner - tel.
501 312 323.
Ma³gorzata Gettner

Do kogo siê zwróciæ
w takich sprawach, jak:
Utylizacja pad³ych zwierz¹t z terenu miasta (sarny,
lisy, ³anie, jelenie itp.).
 Potr¹cone, ale ¿ywe zwierzêta.
 Wy³apywanie bezpañskich
psów.
 Dokarmianie kotów w okresie zimowym do Marcina Roso³ka
tel. 75 78 16 343



25 sierpnia br. Zarz¹d Ko³a
Emerytów, Rencistów i Inwalidów nr
6 w Œwieradowie-Zdroju zorganizowa³ dla swoich cz³onków oraz zaproszonych goœci imprezê integracyjn¹ pod nazw¹ „Po¿egnanie lata”.
Impreza, w której uczestniczy³o 70
osób, odby³a siê na Strzelnicy Myœliwskiej w Mroczkowicach od
godz. 15 do 20.
Humory i apetyty bardzo dopisywa³y uczestnikom; wszystkim
smakowa³y kie³baski z grilla, a najbardziej dzik wspaniale upieczony

Po¿egnanie lata seniorów
przez myœliwego pana Mirka.
W programie przewidziano zawody strzeleckie, nie by³o jednak odpowiedniej liczby chêtnych do strzelania z broni myœliwskiej, wiêkszym zainteresowaniem cieszy³o siê strzelanie
z profesjonalnego ³uku. Ka¿dy strzelec odznaczony zosta³ odznak¹ strzeleck¹, któr¹ wrêcza³ Prezes Ko³a Myœliwskiego - Zbigniew Dragunowicz.

Szlak izersko-ba³tycki
Od 25 sierpnia do 4 wrzeœnia
53-osobowa grupa seniorów, emerytów i m³odzie¿y wczasowa³a siê
w malowniczym i po³o¿onym nad samym morzem oœrodku wypoczynkowym Fala, w niewielkiej miejscowoœci £azy (gmina Mielno), licz¹cej zaledwie 80 sta³ych mieszkañców. £azy po³o¿one s¹ nad morzem
miêdzy dwoma jeziorami Jamno
i Bukowo (gdzie znajduje siê rezerwat przyrody tworz¹c swoisty park
krajobrazowy i wspania³y klimat).
W Fali, wyposa¿onej w 2-osobowe przytulne pokoje z ³azienkami
i TV (wysoki standard), mieliœmy
cudowny wypoczynek. Na miejscu
by³a jadalnia, sala do organizacji
bankietów, spotkañ i imprez integracyjnych, piêkne zadaszone miejsce
na grilla, boiska sportowe, rowery
do dyspozycji i wiele innych atrakcji, ³¹cznie z letni¹ scen¹ teatraln¹
i tawern¹.

Poza pla¿owaniem grupa odwiedzi³a Górê Che³msk¹ ko³o Koszalina, która jest najwy¿szym wzniesieniem Pomorza Œrodkowego (a¿ 137
m n.p.m.) i od najdawniejszych czasów by³a wa¿nym punktem orienta-

Uczestnicy bawili siê weso³o
przy muzyce, na akordeonie przygrywa³ niezast¹piony Kaziu Ho³yszewski, na gitarze akompaniowa³ Mirek
Wilczyñski, ca³a strzelnica rozbrzmiewa³a muzyk¹ i œpiewem, a przebojem by³a oczywiœcie „Sz³a dzieweczka do laseczka”.

Bardzo dziêkujemy Zarz¹dowi
Kola Myœliwskiego „Wieniec” - za
udostêpnienie wspania³ej strzelnicy
na nasz¹ imprezê oraz za wyœmienitego dzika, a Gminie Miejskiej Œwieradów-Zdrój – za wspó³finansowanie imprezy.
Teresa Dragunowicz

cyjnym i topograficznym dla ¿eglarzy i wêdrowców. Uwa¿ana za Œwiêt¹
Górê, jako miejsce kultu maryjnego

strukcji szachulcowej, nadal zamieszka³ych. Swo³owo jest rzadkim
typem wsi placowej zwanej owalnic¹, ze stawem poœrodku, uchodz¹cej za wspó³czesny skansen.
Dziêkujemy panu
Mariuszowi i ca³ej grupie
- za wspania³¹ atmosferê
i organizacjê tak wspania³ego wypoczynku.

znana by³a ju¿ w œredniowieczu.
Odwiedziliœmy równie¿ „Krainê
w Kratê” w Swo³owie (w gminie
S³upsk), jednej z najciekawszych wsi
kaszubskich na Pomorzu, w której
zachowa³o siê 70 budynków w kon-

We Wroc³awiu i Wojs³awicach
Od 6 do 9 wrzeœnia PZERiI Ko³o
nr 6, przy wspó³finansowaniu Urzêdu Miasta, zorganizowa³o wycieczkê do Wroc³awia, w której udzia³
wziê³o 47 osób.
Po przybyciu swoje pierwsze
kroki skierowaliœmy do Ogrodu
Zoologicznego, gdzie w Afrykarium
i Oceanarium podziwialiœmy piêkne
okazy fauny i flory. Kolejnym punktem programu by³ rejs statkiem po
Odrze.
Nastêpnie przejechaliœmy do
hotelu, gdzie zostaliœmy zakwaterowani (nocleg ze œniadaniem) i ok.
godz. 1930 pojechaliœmy pod Halê
Stulecia, aby obejrzeæ spektakl Graj¹cych Fontann, który urzek³ nas
swoj¹ kolorystyk¹ i podk³adem piêknych utworów.
Na drugi dzieñ ogl¹daliœmy Panoramê Rac³awick¹, namalowan¹ w
setn¹ rocznicê Powstania Koœciusz-

kowskiego przez J. Stykê i W. Kossaka. Ekspozycja by³a dobrym pretekstem do przypomnienia sobie

pierwszych kroków przy zdobywaniu niepodleg³oœci przez naszych
przodków.

Na za³¹czonym obok
zdjêciu znajdujemy siê
w piêknej sali, w której
odbywa³ siê uroczysty
bankiet po¿egnalny,
a towarzyszy nam szef
Fali, który nas karmi³
(„¿arciem nie do prze¿arcia”) i umila³ nam
pobyt ró¿nymi atrakcjami. Grupa tak siê œwietnie i wspaniale bawi³a, ¿e nie mieliœmy czasu
upamiêtniæ ¿adn¹ fotk¹ naszego
pobytu nad morzem podczas pla¿owania i wycieczek!
Marianna Marek - opiekun grupy

W godzinach popo³udniowych
pojechaliœmy do Wojs³awic, gdzie
zwiedzaliœmy piêkne ogrody w tamtejszym arboretum. Po zwiedzeniu
ogrodów udaliœmy siê w drogê powrotn¹ do Œwieradowa.
Serdeczne podziêkowania za
zorganizowanie tej wycieczki sk³adamy Irenie Kojpasz oraz wspania³emu kierowcy, Mariuszowi Leœniewskiemu, który mimo nie zawsze
sprzyjaj¹cych okolicznoœci parkowania, zawsze stawa³ na wysokoœci
zadania i szczêœliwie dowióz³ nas do
domów.
Aleksandra Kasprzak
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Jeœli s¹ harcerze, musi byæ i harcówka
15 listopada 2017 r. Komendant
Hufca ZHP w Lubaniu powo³a³
7 Próbn¹ Dru¿ynê Harcersk¹ w
Œwieradowie-Zdroju. Okres próby
min¹³ po 6 miesi¹cach. Harcerze
przyjêli nazwê „Leœni”. Hymnem
dru¿yny jest pieœñ o partyzantach
„Id¹ Leœni”. Na pierwszych zbiórkach pojawia³o siê do 20 osób, obecnie aktywnie na sta³e dzia³a dwanaœcie. Pozostali jeszcze szukaj¹
swojego miejsca na Ziemi i sprawdzaj¹, co im siê spodoba. W dru¿ynie dzia³aj¹ dzieci i m³odzie¿ w wieku od 10 do 14 lat. Niebawem do³¹cz¹ dzieci w wieku 7-9 lat.

Mimo ¿e dzia³amy od niedawna,
mo¿emy pochwaliæ siê pierwszymi
sukcesami. W styczniu wygraliœmy
przegl¹d kapel kolêdniczych, przed
konkursem wyst¹piliœmy miêdzy innymi na Hali Spacerowej w Domu
Zdrojowym oraz w Domu Spokojnej
Staroœci. Kolêdowanie planujemy
wprowadziæ na sta³e do naszego
kalendarza.
W marcu wolontariusze PGE
(Polskiej Grupy Energetycznej), postanowili wesprzeæ nasz¹ dru¿ynê
i zg³osili swój akces do V edycji programu wolontariatu pracowniczego
PGE „Pomagamy”, proponuj¹c prze-

U góry - harcerze w nowych mundurkach przed harcówk¹, jeszcze przed jej
remontem. Poni¿ej wolontariusze, którym harcówka zawdziêcza remont
wnêtrza i now¹ elewacjê (prosimy porównaæ obie œciany i detale w wykoñczeniu). Od prawej: Tomasz Oœciak, Piotr i Katarzyna Grelowie, Tomasz
i Sylwia Walczakowie.

Celem harcerzy jest przypominanie i pielêgnowanie naszych polskich tradycji i zwyczajów, dbanie
o otoczenie i przyrodê, nauka przez
zabawê i samorozwój w oparciu
o dzia³ania i zadania adekwatne do
wieku. Zdobywamy kolejne stopnie,
które staj¹ na naszej drodze, wyzwania oraz sprawnoœci, które pomagaj¹
nam siê rozwijaæ w wybranych dziedzinach. Poprzez harcerstwo m³odzie¿ uczy siê odpowiedzialnoœci za
swoje ¿ycie oraz stawiania sobie
w ¿yciu celu.
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prowadzenie modernizacji pomieszczenia sto³ówki szkolnej i utworzenia tam przyjaznego, nawi¹zuj¹cego
do natury, a tak¿e lokalnej architektury, miejsca naszych zbiórek. Podczas wakacji z pozyskanych w konkursie 5.000 z³ wolontariusze PGE
przeprowadzili wielk¹ metamorfozê

tego pomieszczenia.
W uroczystym zakoñczeniu projektu i otwarciu nowo wyremontowanej harcówki udzia³ wziêli znamienici goœcie wspieraj¹cy w ostatnim
czasie nasz¹ dru¿ynê: przedstawiciel
Gminy Miejskiej Œwieradów-Zdrój,
dyrekcja hotelu Cottonina, przedstawiciel Nadleœnictwa oraz Dyrekcja
SP nr 2, ale przede wszystkim wolontariusze PGE. Im szczególnie
nale¿¹ siê podziêkowania za stworzenie harcówki z prawdziwego zdarzenia.
Najwiêcej pracy w³o¿yli: Krzysztof Bieda (najtrudniejsze prace remontowe – zbijanie tynków, wprowadzanie œrodków grzybobójczych
w œciany, k³adzenie nowych tynków), Marek Socha (pomoc przy
zbijaniu tynków, k³adzenie tapet i kafelków), Tomasz Oœciak (wykañczanie sufitu, elektryka), a tak¿e pañstwo Katarzyna i Piotr Grelowie
(elektryka, malowanie œcian) oraz
Sylwia i Tomasz Walczakowie (elementy drewniane oraz koordynacja
przedsiêwziêcia). Po remoncie pracami porz¹dkowymi kierowa³a
wspó³tworz¹ca dru¿ynê Agnieszka
Kotliñska, a sprz¹tali, oczywiœcie,
harcerze.
Dru¿yna otrzyma³a od Urzêdu
Miasta wspania³y prezent (wart oko³o 3.500 z³) w postaci kompletnego
umundurowania wszystkich aktualnie dzia³aj¹cych harcerzy, za co bardzo jesteœmy wdziêczni, gdy¿ koszt
jednego zestawu nie jest niski i by³by du¿ym obci¹¿eniem bud¿etu dru¿yny lub bud¿etów domowych harcerzy, a harcerstwo stawa³oby siê
dzia³alnoœci¹ nie dla ka¿dego.
Serdecznie dziêkujemy za wsparcie rodzicom harcerzy, pani dyrektor Szko³y Podstawowej nr 2, Radzie
Miasta, w³aœcicielom obiektów wypoczynkowych: Narcyz, Wysoka
i Kaja - za wpuszczenie kolêdników
z wystêpem, dyrekcji hotelu Cottonina - za hojn¹ darowiznê zwi¹zan¹
z wakacyjn¹ wspó³prac¹, oraz
wszystkim naszym przyjacio³om, bez
których nasze pomys³y nie mia³yby
szans na realizacjê.
W planach na najbli¿szy rok
mamy powo³anie pionu zuchowego,
czyli zaprosimy do dru¿yny dzieci
z klas I-III. Zamierzamy kontynuowaæ tradycje kolêdnicze. Nasza najbli¿sza akcja to dzieñ nauczyciela,
bo co to za œwiêto, jak któryœ nauczyciel odpowiada za przedstawienie? Niech wszyscy to œwiêtuj¹!
(mamy ju¿ zgodê Pani dyrektor szko³y).
Planujemy te¿, jak na „Leœnych”
z nazwy przysta³o, podj¹æ wspó³pracê z leœnikami.
Dru¿ynowa phm Patrycja Oœciak

Dru¿yna w mundurkach jak spod ig³y prezentuje siê wspaniale.

Po feriach zimowych w dzieciach - zauroczonych przygod¹
z nartami w czasie „Rajdu Narciarskiego z latarkami” obudzi³a siê
sportowa ¿y³ka narciarska.
Wszystkie okoliczne górki po lekcjach zaroi³y siê od „narciarzy”,
którzy do póŸnych godzin nocnych
szusowali na nartach. Nie oby³o siê
przy tym od bolesnych wywrotek
i dotkliwych st³uczeñ – szczególnie podczas zeskoków ze skoczni,
które uklepywaliœmy ze œniegu polewanego wod¹. Tak by³o a¿ do po³owy marca, kiedy promienie s³oneczne stopi³y resztki œniegu ze stoków
i nie pomog³o nawet nagarnianie go
na w¹sk¹ trasê przejazdu.

wiedzieæ rodzicom wra¿enia z wycieczki.
Po zakoñczeniu roku szkolnego
Hufiec ZHP w Lwówku Œl¹skim zorganizowa³ na Jeziorze Z³otnickim
pod Gryfowem Œl¹skim obóz harcerski, w trakcie którego zdobywaliœmy
odznaki sprawnoœciowe oraz z³o¿yliœmy przyrzeczenie harcerskie.
Wczeœniej w Sk³adnicy Harcerskiej
dokonano zakupu mundurków - czapek harcerskich i odznak sprawnoœciowych. Zakupy te finansowali
rodzice. Po przyrzeczeniu wszyscy
dostali krzy¿e harcerskie z lilijk¹ i legitymacje harcerskie, z których byliœmy bardzo dumni. Na zakoñczenie dnia p³ywaliœmy ³odzi¹ po jeziorze, póŸniej by³o ognisko z kie³baskami i œpiewnie harcerskich piosenek. PóŸn¹ noc¹ zasnêliœmy zmêczeni w namiotach. Obudzi³ nas deszcz
bêbni¹cy w p³ótno namiotu i woda

Moja przygoda
z harcerstwem

Wtedy wiêkszoœæ dzieci, które
bra³y udzia³ w rajdzie, zapisa³a siê
do zuchów. Zaczêliœmy chodziæ co
soboty na zbiórki, w czasie których
uczyliœmy siê wielu po¿ytecznych
rzeczy. Zajêcia prowadzili z nami nauczycielka Izydora Muszyñska i zastêpca dowódcy stra¿nicy WOP por. Andrzej Selega. Uczyliœmy siê
pos³ugiwaæ telefonem, który w tamtych czasach by³ rzadkoœci¹. Szczególnie spodoba³y nam siê zajêcia
praktyczne w ustalaniu azymutu
kompasem i praktycznego pos³ugiwania siê map¹. Przygotowywaliœmy siê do zdobywania harcerskich
odznak sprawnoœciowych. Poszerzaliœmy na zbiórkach wiedzê zdobyt¹ na lekcjach zwanych wtedy pracami rêcznymi. Uczyliœmy siê cerowaæ, przyszywaæ guziki, pos³ugiwaæ
siê narzêdziami takimi jak m³otek,
kombinerki, obcêgi, œrubokrêt. Przynosiliœmy na zbiórki produkty ¿ywnoœciowe, z których w kuchni mieszcz¹cej siê w suterenie pod czujnym
okiem woŸnej gotowaliœmy ró¿ne
potrawy. Uczyliœmy siê te¿ opatrywaæ i banda¿owaæ rany.
Na Dzieñ Dziecka zorganizowano nam wycieczkê do przejœcia granicznego w Czerniawie, które wtedy
by³o wykorzystywane do przejazdów tranzytowych przez Czechos³owacje dla pracowników buduj¹cych elektrowniê Turów. Ze Œwieradowa doje¿d¿ali autobusem zatrudnieni na budowie œlusarze, spawacze. Na przejœciu pod szlabanem
pozwolono nam stan¹æ jedn¹ nog¹
w Czechos³owacji – czuliœmy siê
wtedy, jak byœmy byli za granic¹.
W drodze powrotnej zwiedzaliœmy Dom Zdrojowy w Czerniawie
z pijalni¹ wody mineralnej.
Po wejœciu na M³ynicê, obok nieistniej¹cego obecnie budynku
„Tewy”, czeka³a na wszystkich niespodzianka w postaci dwóch polowych kuchni wojskowych, z których
kucharze z WOP-u nalewali nam
smacznej ¿o³nierskiej grochówki
z dodatkiem pajdy chleba. Dla
wszystkich chêtnych by³a „repeta”,
czyli dolewka. By³o te¿ ognisko
i œpiewanie przy nim, a na zakoñczenie pokaz broni i strza³y z rakietnic
oddawane przez wopistów.
Wra¿eñ by³o moc, zmierzcha³o
ju¿, gdy wróci³em do domu, aby opo-

podciekaj¹ca pod plecy. Do rana
przesiedzieliœmy w namiotach na
ga³êziach œwierkowych przykrytych
kocami. Rano rozgrzaliœmy siê gor¹c¹ herbat¹ i œniadaniem. W ostatni dzieñ pobytu po œniadaniu przyszywaliœmy na rêkawy mundurków
odznaki sprawnoœciowe, likwidowaliœmy obóz i po obiedzie wyjechaliœmy do domów. Dziwne, bo nawet
kataru nie dosta³em.
W czasie wakacji z³ama³em sobie rêkê w trzech miejscach, gdy zarwa³a siê pode mn¹ skarpa przy rowie podczas przeskakiwania i od
po³owy lipca do koñca wrzeœnia
nosi³em gips, rêka Ÿle siê zros³a
i musia³a byæ ponownie ³amana i powtórnie sk³adana. To by³y moje najgorsze wakacje, w czasie których
4 tygodnie le¿a³em w lwóweckim szpitalu i w najgorsze upa³y nosi³em gips
na rêce. W czasie zdejmowania
pierwszego gipsu razem z nim zesz³a
skóra z rêki.
Po wakacjach, gdy chodziliœmy
ju¿ do V klasy, w szkole po Domu
Ludowym przy dawnej ulicy 22 Lipca odby³o siê pierwsze spotkanie
harcerskie, na którym ustalono nazwê dla dru¿yn oraz wybrano dru¿ynowych. Dru¿ynê dziewcz¹t nazwano „Szarotkami”, dru¿ynow¹ zosta³a Danusia Bartosiewicz, a zastêpc¹ Danusia Ryl. Dru¿yna ch³opców nosi³a nazwê im „Starszego szeregowego Tadeusza Wróbla”.
Dru¿ynowym wybrano Jurka Bartosiewicza, a zastêpc¹ Staszka Pracha.
W dzieñ dy¿urów, jakie pe³niliœmy
na przerwach w szkole, chodziliœmy
w harcerskich mundurkach.
Harcówkê urz¹dziliœmy w salce
na parterze po prawej stronie wejœcia do budynku. Od tej pory
wszystkie zbiórki harcerskie odbywa³y siê w harcówce. W po³owie
wrzeœnia zorganizowano szkoln¹
wycieczkê do ZOO we Wroc³awiu.
Ryszard Nowak
Od redakcji: Mo¿e Czytelnicy
podzieliliby siê z nami swymi wspomnieniami z dzieciñstwa lub m³odoœci, które zapad³y im w pamiêæ
w czasach, gdy miasto niemal zastyg³o w swym rozwoju, a na swój
rozkwit czeka³o kilka dekad.
Zapraszamy do wspó³redagowania k¹cika wspomnieñ.

Stoj¹ na stacjach lokomotywy
„Adaptacja budynku by³ego dworca kolejowego wraz z otoczeniem na centrum muzealno-kulturalne w Œwieradowie-Zdroju” projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej nr 4 „Œrodowisko i zasoby”, Dzia³ania nr 4.3. „Dziedzictwo kulturowe”,
Podzia³ania nr 4.3.1 „Dziedzictwo kulturowe – konkursy horyzontalne” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnoœl¹skiego 2014-2020.
£¹czna wartoœæ projektu to 5.584.840,41 z³, zaœ kwota dofinansowania wynosi 4.678.258,05 z³.
Prace na dworcu nie zwalniaj¹
tempa, a ich zaawansowanie siêga
50%. Ju¿ dziœ widaæ ogromn¹ zmianê w wygl¹dzie budynku g³ównego
i magazynu. Na ukoñczeniu jest
dach, wstawiono nowe drewniane
okna, lada moment pojawi siê elewacja. Wewn¹trz budynku po³o¿ono instalacje sanitarn¹ i elektryczn¹, wylano nowe posadzki,
trwaj¹ prace zwi¹zane z dociepleniem œcian.

zycjê zewnêtrzn¹, na której stan¹æ
maj¹ dwie lokomotywy parowe.
W tej sprawie trwaj¹ rozmowy z kierownictwem Stacji Muzeum z Warszawy, które zaoferowa³o nam swoj¹
pomoc w pozyskaniu taboru kolejowego. Mamy do wyboru 4 parowozy – 2 znajduj¹ siê w Ostrowie Wielkopolskim, i po jednym w Pyskowicach i Chrzanowie. Po obejrzeniu lokomotyw podjêta zostanie decyzja,
które do nas przyjad¹.

Przywo³ujemy historyczne zdjêcie dworca w Bad Flinsberg, by unaoczniæ
Czytelnikom bogactwo zieleni otaczaj¹cej peron.
Dziœ nieœmia³o nawi¹zujemy do tamtego wygl¹du i nawet jeœli nie uda siê
w ca³oœci zrekonstruowaæ, otoczenie stacji bêdzie zupe³nie inne od tego, jakie
zapamiêtali œwieradowianie, którzy wyje¿d¿ali st¹d i przyje¿d¿ali poci¹gami.

W wyniku ustaleñ z konserwatorem zabytków, skrócono d³ugoœæ
zadaszenia nad peronem, odtworzony zostanie kasetonowy sufit i pod³oga w dawnej poczekalni dworcowej. Teren wokó³ dworca zosta³ ju¿
czêœciowo uporz¹dkowany. Przygotowano dwa torowiska pod ekspo-

Ponadto powsta³y alejki, którymi ju¿ wkrótce bêdzie mo¿na spacerowaæ, wysiano now¹ trawê, wyciêto stare drzewa, a w ich miejsce pojawi³y siê nowe nasadzenia. W kolejnym etapie prac pojawi siê ogrodzenie.
(MHD)

Ten egzemplarz parowozu Tp4, widoczny na zdjêciu, stoi w Pyskowicach.

Egzemplarz wprawdzie nie ten, ale model Tki3, stoj¹cy w Ostrowie Wlkp.,
jest dok³adnie taki sam, jaki przed wiekiem sta³ na stacji Bad Flinsberg.
13 wrzeœnia wraz z burmistrzem
uda³em siê do Ostrowa Wielkopolskiego na spotkanie z przedstawicielem
Muzeum
Kolejnictwa
w W
arszawie - ST
ACJA MUZEUM.
Warszawie
STACJA
Jest to ju¿ kolejny wyjazd zwi¹zany z poszukiwaniami zabytkowego taboru do naszego nowo powstaj¹cego muzeum przy dworcu
kolejowym.
Wspólnie dokonaliœmy oglêdzin zaproponowanych nam eksponatów i wstêpnie zosta³y omówione warunki przekazania naszej gmine lokomotyw parowych Ty45 nr 94 (rok produkcji 1947 zdjêcie z prawej)), Tki 3 nr 120 (1914)
i Tp4 nr 217 (1918).
Lokomotywy zostan¹ przekazane nieodp³atnie i w formie wieloletniego u¿yczenia, co pozwoli na pozyskanie zewnêtrznych funduszy na ich remont. W praktyce
oznacza to, ¿e je¿eli gmina bêdzie nale¿ycie
o nie dba³a, to pozostan¹ u nas na zawsze.

od tych, które ewentualnie moglibyœmy
dostaæ, lepszych w Polsce ju¿ nie znajdziemy.
Nie licz¹c drobnych braków w wyposa¿eniu, parowozy s¹ praktycznie kompletne, a to z punktu widzenia wartoœci historycznej zabytku jest bardzo istotne. Niestety, brak sukcesywnej konserwacji przez
lata spowodowa³, ¿e w kilku miejscach pojawi³a siê korozja niektórych elementów
stalowych (ale i drewnianych, np. wykoñczenie wnêtrza budki maszynistów, pod³ogi). Pojazdy przede wszystkim w pierwszym etapie wymagaj¹ niezbêdnych drobnych prac blacharskich i odœwie¿enia pow³oki malarskiej. W póŸniejszym nale¿y
zaj¹æ siê pozosta³ymi pracami, czyli wymian¹ drewnianych pod³óg parowozów
oraz uzupe³nieniem brakuj¹cych elementów, na przyk³ad w przypadku parowozu
Ty45 (naprawa reflektorów, oszklenie

s

Pierwsze dwa z wymienionych parawozów znajduj¹ siê w Ostrowie Wielkopolskim, natomiast trzecia stoi w Pyskowicach. Na pierwszy rzut oka ich stan techniczny mo¿e wydawaæ siê, ¿e nie jest idealny, ale dla znawców tematu jest doœæ
dobry. Prawda jest taka, ¿e w tej chwili

Wykonawca pieczo³owicie odnawia
zachowane elementy wyposa¿enia,
takie jak widoczna na zdjêciu klamka okienna, która wróci na miejsce.

okien). Parowozy s¹ wpisane do rejestru
zabytków i podlegaj¹ nadzorowi konserwatora zabytków. Je¿eli faktycznie uda
nam siê pozyskaæ te lokomotywy, co na tê
chwilê nie jest jeszcze takie pewne, bêdzie
to dla nas du¿y sukces.
W tej chwili najwa¿niejszym zadaniem
jest wypracowanie i podpisanie odpowiednio sformu³owanej umowy.
Kolejnym etapem bêdzie transport obiektów do Œwieradowa. Logistycznie bêdzie to doœæ trudne i skomplikowane zadanie, z którym bêdzie musia³a sobie poradziæ firma, zajmuj¹ca siê transportem tego typu obiektów.
O postêpach w tej sprawie bêdziemy
informowaæ na bie¿¹co.
Artur Kotlarek
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UM wykazuje
Burmistrz Miasta Œwieradów-Zdrój informuje, ¿e na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta zosta³y wywieszone wykazy na okres 21 dni - do wgl¹du w godzinach pracy urzêdu:
3 wrzeœnia - w sprawie przeznaczenia do
sprzeda¿y w trybie bezprzetargowym:
 nieruchomoœci gruntowej zabudowanej o pow. 2.966 m2 przy ul. Zródlanej, stanowi¹cej dzia³kê
 nr 1/2, am. 2, obr IV;
 nieruchomoœci gruntowej zabudowanej o pow. 6.603 m2 przy ul. Zakopiañskiej,
stanowi¹cej dzia³kê
 nr 3/2, am. 2, obr IV;
 nieruchomoœci gruntowej zabudowanej o pow. 7.175 m2 przy ul. Zródlanej, stanowi¹cej dzia³kê
 nr 4/3, am. 2, obr IV;
 nieruchomoœci gruntowej zabudowanej o pow. 9.906 m2 przy ul. Zródlanej, stanowi¹cej dzia³kê
 nr 6/2, am. 2, obr IV;
5 wrzeœnia - w sprawie przeznaczenia do
sprzeda¿y w trybie przetargowym:
 nieruchomoœci gruntowej zabudowanej o pow. 2.000 m2 przy ul. Leœnej, stanowi¹cej dzia³kê
 nr 52/6, am. 5, obr VI;
 nieruchomoœci gruntowej zabudowanej o pow. 2.000 m2 przy ul. Leœnej, stanowi¹cej dzia³kê
 nr 52/7, am. 5, obr VI.
5 wrzeœnia - w sprawie przeznaczenia do
wydzier¿awienia w trybie bezprzetargowym:
 nieruchomoœci gruntowej niezabudowanej o pow. 392 m2 przy ul. Kopernika, stanowi¹cej dzia³kê
 nr 1, am. 11, obr VI;
 nieruchomoœci gruntowej niezabudowanej o pow. 7.426 m2 przy ul. Sudeckiej, stanowi¹cej dzia³kê

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

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

Dokoñczenie na s¹siedniej stronie 

OGŁOSZENIE

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


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

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

Burmistrz Miasta Œwieradów-Zdrój
og³asza pierwszy nieograniczony
przetarg ustny na zbycie prawa
w³asnoœci lokalu mieszkalnego nr 1
w budynku przy ul. Batorego 7 wraz
z oddaniem w u¿ytkowanie wieczyste
u³amkowej czêœci dzia³ki.
W Œwieradowie-Zdroju w wyborach na
radnych zarejstrowa³y siê trzy komitety wyborcze:
1. Komitet Wyborczy Wyborców NASZA
CZERNIAWA - NASZ ŒWIERADÓW, którego pe³nomocnikiem jest Marian Edward Prabucki;
2. Komitet Wyborczy Wyborców M£ODOŒÆ I DOŒWIADCZENIE, którego pe³nomocnikiem jest Ewa Eryka Stebu³kowska;
3. Komitet Wyborczy Wyborców M£ODOŒÆ I DOŒWIADCZENIE;KONKRETNIE I
REALNIE, którego pe³nomocnikiem jest Roksana Ma³gorzata Marciniak.

Kalendarz wyborczy zosta³ tak ustalony,
¿e wszystkich kandydatów na radnych do
Rady Miasta Œwieradów-Zdrój, Rady Powiatu Lubañskiego i Sejmiku Samorz¹dowego
Województwa Dolnoœl¹skiego poznaliœmy 17
wrzeœnia, a wiêc ju¿ po przekazaniu tego numeru „Notatnika Œwieradowskiego” do druku, natomiast kandydaci na burmistrza maj¹
czas na zg³oszenia do 26 wrzeœnia.
Imiona i nazwiska wszystkich kandydatów
podamy w numerze paŸdziernikowym.
Pierwsza tura wyborów odbêdzie siê 21
paŸdziernika, druga - 4 listopada.

Masz pomys³? Z³ó¿ wniosek!
DO 30 WRZEŒNIA MO¯NA SK£ADAÆ W SEKRETARIACIE URZÊDU MIASTA
WNIOSKI O WPISANIE IMPREZY/PRZEDSIÊWZIÊCIA DO BUD¯ETU GMINY
MIEJSKIEJ ŒWIERADÓW-ZDRÓJ NA 2019 ROK. MO¯NA JE SK£ADAÆ OSOBIŒCIE W SEKRETARIACIE UM, PRZESY£AÆ JE POCZT¥ TRADYCYJN¥ - UM,
UL. 11 LISTOPADA 35, 54-066 ŒWIERADÓW-ZDRÓJ, ELEKTRONICZN¥ it@swieradowzdroj.pl, LUB FAKSEM (75 78 16 585). PROSZÊ JEDNAK UPEWNIÆ SIÊ, ¯E DOTAR£Y ONE DO ADRESATA CZYTELNIE.
W RAZIE PYTAÑ PROSIMY KONTAKTOWAÆ SIÊ Z REFERATEM DS. PROMOCJI GMINY, TURYSTYKI, KULTURY I SPORTU – TEL. 75 71 364 82 LUB 483,
it@swieradowzdroj.pl
WNIOSEK JEST DO POBRANIA NA STRONIE MIASTA I NA BIP-IE.

Lokal o pow. u¿ytkowej 35,50 m2 po³o¿ony
jest w suterenie w budynku na dzia³ce nr 26/
12, am. 6, obr IV (KW nieruchomoœci – JG1S/
00020522/7).
Cena wywo³awcza lokalu wraz z udzia³em w gruncie wynosi 47.000 z³ (w tym wartoœæ udzia³u w gruncie 7,38 proc. - 8.800 z³).
Przetarg odbêdzie w siê w UM 24 paŸdziernika o godz.1200 w pok. 24a (II p.).
Wadium w kwocie 4.000 z³ nale¿y wp³acaæ
przelewem na konto Urzêdu Miasta - nr 84
1090 1997 0000 0001 1109 8505 w Santander Bank Polska (d. BZ WBK) I/O Œwieradów-Zdrój do 21 paŸdziernika r.
Wiêcej informacji mo¿na uzyskaæ w UM
w pok. nr 24c, pod nr tel. 75 78 17 297 i 75 78
16 489, mejlowo – um@swieradowzdroj.pl lub
na stronie miasta - swieradowzdroj.pl
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 nr 15, am. 12, obr. I.

19 wrzeœnia - w sprawie przeznaczenia do wydzier¿awienia
w trybie bezprzetargowym:
 nieruchomoœci gruntowej niezabudowanej o pow. 11.175
m2, stanowi¹cej dzia³kê
 nr 26, am. 2, obr I;
 nieruchomoœci gruntowej niezabudowanej o pow. 10.019
m2, stanowi¹cej dzia³kê
 nr 46, am. 9, obr. I;
 nieruchomoœci gruntowej niezabudowanej o pow. 2.828
m2, stanowi¹cej dzia³kê
 nr 4/6, am. 1, obr VI;
 nieruchomoœci gruntowej niezabudowanej przy ul. Sienkiewicza o pow. 150 m2, stanowi¹cej czêœæ dzia³ki
 nr 4/10, am. 9, obr IV.

Informacja dla przedsiêbiorców posiadaj¹cych
zezwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych
Przypominamy o obowi¹zku wniesienia III raty za korzystanie z zezwoleñ na sprzeda¿ /podawanie napojów alkoholowych w roku 2018 - w nieprzekraczalnym terminie do 30
wrzeœnia 2018 r.
Op³aty nale¿y dokonaæ na rachunek gminy - Santander
Ban Polska nr 84 1090 1997 0000 0001 1109 8505 z uwzglêdnieniem na dowodzie wp³aty adresu placówki oraz
okreœleniem raty, której wp³ata dotyczy.
Jednoczeœnie przypominamy, ¿e na podstawie art. 18 ust.
12 pkt 5 ustawy z dnia 26.10.1982 r., o wychowaniu w trzeŸwoœci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r., poz. 487

Od 10 wrzeœnia br. zmianie uleg³ rozk³ad jazdy autobusów komunikcjji miejskiej. W rozk³adzie linii nr 1 pojawi siê dodatkowy przystanek - Spokojna/Zacisze (nieobs³ugiwany w zimie przy niesprzyjaj¹cych warunkach)
W miejsce pêtli dotychczas
rozpoczynaj¹cej siê o godz.
115
700 utworzono dwie dodatkowe linie – 3A („pêtla czerniawska“ oraz 3B („œwieradowska”). Zosta³y one tak skonstruowane, by umo¿liwiæ uczniom skorzystanie z komunikacji miejskiej w drodze do szko³y.

z zmianami) zezwolenie wygasa w przypadku niedope³nienia
obowi¹zku:
a) dokonania op³aty w wysokoœci okreœlonej w art. 11 1 lub
2 i 5,
W przypadku, o którym mowa w ust. 12 pkt. 5 lit. B, zezwolenie wygasa z up³ywem 30 dnia od up³ywu terminu dope³nienia obowi¹zku dokonania op³aty w wysokoœci okreœlonej
w art. 111 ust. 2 i 5, je¿eli przedsiêbiorca w terminie 30 dni od
up³ywu terminu do dokonania czynnoœci okreœlonej w ust. 12
pkt. 5 lit. b nie wniesie raty op³aty okreœlonej w art. 111 ust.
2 albo 5, powiêkszonej o 30 proc. tej op³aty.
W przypadku stwierdzenia, ¿e wp³atê zaksiêgowano na
koncie Urzêdu Miasta po obowi¹zuj¹cych terminach, przedsiêbiorca bêdzie zobowi¹zany do okazania orygina³u dowodu
op³aty w celu stwierdzenia, czy zosta³a ona niesienia terminowo.

3 lipca og³oszono podzielony na 6 czêœci przetarg na wyposa¿enie nowo budowanego przedszkola: (1 - sprzêt komputerowy; 2 - system nag³oœnienia scenicznego; 3 - system oœwietlenia scenicznego; 4 - meble; 5 - wyposa¿enie kuchni;
6 - ma³pi gaj).
20 lipca wy³oniono tylko dostawcê wyposa¿enia kuchni,
którym zosta³a wroc³awska firma CSP (539.575 z³). Na pozosta³e czêœci przetarg og³oszono ponownie.
24 sierpnia dokonano otwarcia ofert na dostawê mebli.
Nades³a³y je: NOVUM Sp. z o.o., sp. k. ze Szczytna (390.931,95
z³) i Konsorcjum - LKINVEST Sp. z o.o. z Wroc³awia (lider) oraz
KBUD Krzysztof £uksza z Prusic (partner) - 488.000 z³.
Wyposa¿eniem pnowego przedszkola w meble zajmie siê
firma NOVUM.
Tego samego dnia dokonano twarcia oferty od firmy CPU
ZETO Sp. z o.o. z Jeleniej Góry, która gotowa jest dostarczyæ
sprzêt komputerowy za 144.936,15 z³.
27 sierpnia rozpatrzono ofertê firmy Show Design Marek
Czarnik z Trzebnicy, która gotowa jest wyposa¿yæ nowe przedszkole w nag³oœnienie sceniczne za 33.976,71 z³ i która zlecenie
to otrzyma³a.
4 lipca og³oszono przetarg na Zakup i dostawê sprzêtu
komputerowego, informatycznego, multimedialnego i pomocy dydaktycznych na potrzeby projektów: Rozbudowa Miejskiego Zespo³u Szkó³ w Œwieradowie-Zdroju przy ul. Marii
Sk³odowskiej-Curie 2 „Fabryka m³odych in¿ynierów”.
Jako ¿e nie wp³ynê³y ¿adne oferty, przetarg powtórzono,
a 17 sierpnia rozpatrzono oferty: Web-Profit Maciej KuŸlik
z Piekar Œl. (260.542,60 z³), FHU DIAMENT Dorota Bukalska
z Czêstochowy (273.755,71 z³) oraz CPU ZETO Sp. z o.o.
(228.457,29 z³), które ostatecznie otrzyma³o od gminy zlecenie
na to zadanie.
Z kolei na powtórzone postêpowanie na dostawê mebli dla
obu budowanych szkó³ ofertê nades³a³a firma TRONUS Sp.
z o.o. z Warszawy, oferuj¹c dostawê za 156.160,80 z³ (MZS)
i 206.750,70 z³ (SP nr 2). Obie oferty zosta³y zaakceptowaneprzez gminê.
16 sierpnia og³oszono przetarg na Dowóz dzieci niepe³nosprawnych z terenu Gminy Miejskiej Œwieradów-Zdrój do
szko³y specjalnej w roku szkolnym 2018/2019.
24 sierpnia otwarto jedn¹ ofertê, jaka wp³ynê³a od œwieradowskiej firmy Przewóz Osób i Agencja Us³ug Muzycznych
Ilona Tomczyk (356,90 z³ za dobê wykonania us³ugi), której
powierzono wykonanie tego zamówienia.
Równie¿ 16 sierpnia og³oszono przetarg na Dowóz dzieci
do gminnych jednostek oœwiatowych w Œwieradowie-Zdroju
w roku szkolnym 2018/2019.
Zamówienie podzielono na 3 trasy:
1. Œwiecie - Wolimierz - Pobiedna - Czerniawa - Or³owice MZS; 2. Rêbiszów - Przecznica - Gierczyn - Kotlina - Mirsk Mroczkowice - Or³owice - MZS; 3. Or³owice - Czerniawa.
Na obs³ugê wszystkich tras zg³osi³a siê firma ZUH „Leopold” Leopold Ochramowicz Spó³ka Jawna, która za dobowe
wykonania us³ugi na trasie 1 i 2 zaoferowa³a cenê
488,40 z³, a na trasie nr 3 200 z³.
Od 3 wrzeœnia br. firma wykonuje powierzone
przez gminê zadania.
(opr. aka)
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Jesienna ramówka Izerki,
czyli dla ka¿dego coœ...
Po wakacjach, wypoczêta, pe³na
energii i pomys³ów Izerka przygotowa³a urozmaicona ramówkê dla
naszych czytelników: tych najm³odszych, nieco starszych i seniorów.
Spoœród bogatej oferty zajêæ i imprez ka¿dy mo¿e wybraæ coœ dla siebie, niezale¿nie od wieku i zainteresowania. A zaczêliœmy od pierwszych z wielu zakupów nowych ksi¹¿ek, gdy¿ kwota 10.000 z³ z dotacji
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego wp³ynê³a pod koniec
sierpnia i z oferty wydawnictwa Prószyñski Media Sp. z o.o. wybraliœmy oko³o 60 tytu³ów.
Po wakacjach wracaj¹ aktywne
i kolorowe soboty, na które dzieci
mog¹ przychodziæ do Izerki na zajêcia plastyczno-techniczne, a szukaæ
bêdziemy inspiracji m.in. w „M³odym

Artyœcie” i w ksi¹¿kach.
28 wrzeœnia dzieciom bêdziemy
czytaæ z okazji „Dnia G³oœnego Czytania” fragmenty ksi¹¿ek z cyklu
„A to historia” z Wydawnictwa Literatura.
Nie zabraknie uroczystych obchodów Œwiêta Misia, tego Ksi¹¿kowego i Pluszowego, og³osimy
konkurs plastyczno-techniczny pod
has³em „Miœ z mojej bajki”, a przy
okazji odbêdzie siê ju¿ tradycyjnie
liczenie miœków i ustanawianie mo¿e
ju¿ nowego rekordu? Naszym patronem tradycyjnie jest Pracownia Piernikowa Izabeli Janiak, która w grudniu równie¿ zaprosi uzdolnionych
plastycznie i kulinarnie do konkursu „Na Naj³adniejszy Domek Piernikowy”.
Dla finalistów etapu szkolnego

7 listopada czeka w Izerce komisja,
która ma za zadanie wybraæ najlepszych recytatorów poezji patriotycznej z okazji Œwiêta Niepodleg³oœci.
Rodziny bêd¹ mog³y ju¿ po raz
dziesi¹ty stworzyæ szopkê bo¿onarodzeniow¹ na konkurs, gdzie swoje g³osy oddaj¹ wierni z parafii.
W tym roku rezygnujemy z dyniowych kompozycji, jako ¿e Festiwal Dyniowy bêdzie siê odbywa³ co
dwa lata (czyli za rok), a w zamian
zamirzamy „Kochaæ Anio³y” – do 29
grudnia zbieramy prace i ocenia je
nasza wieloletnia partnerka Beata
Bielak.
Do koñca listopada z wielk¹ radoœci¹ wydajemy na ksi¹¿ki dotacjê
z Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa, zebrane propozycje
ksi¹¿ek od czytelników s¹ dla nas
priorytetem, gdy¿ ich zadowolenie
jest najwa¿niejsze. Nie zabraknie
krymina³ów, tzw. literatury kobiecej,
pozycji biograficznych i literatury
dzieciêcej. Obszerniejsze informacje
bêd¹ umieszczane w Izerce i na jej
stronie.
(KP)

WAKACJE 2018
Przedszkolne...
Tegoroczne wakacje w œwieradowskim Przedszkolu Miejskim
obfitowa³y w szereg atrakcji. Gdy
ca³a Polska zmaga³a siê z potê¿nymi upa³ami, dzieci z naszego przedszkola znalaz³y sposób na och³odê,
urz¹dzaj¹c WIELK¥ WODN¥ BITWÊ. Podstawowym ekwipunkiem
ka¿dego przedszkolaka by³y: pistolety, miecze, jajka, armatki itp.
O wyj¹tkowoœci wydarzenia œwiadczy fakt, ¿e nawet grono pedagogiczne oraz obs³uga przedszkola
by³o przemoczone do suchej nitki.
W naszym przedszkolu upalna pogoda by³a tylko przyjemnoœci¹.
W upalne dni dziêki uprzejmoœci Moniki Dru¿gi oraz Przemys³awa Dobrzyñskiego dzieci rozkoszowa³y siê smakiem pysznych lodów

Powy¿ej - warsztaty z mozaiki szklanej; poni¿ej - wielka wodna bitwa.

Wakacyjna walizka rozpakowana

„Wakacyjna walizka” - to tegoroczne has³o zajêæ wakacyjnych dla
dzieci i m³odzie¿y. Wspólnie wybieraliœmy ksi¹¿ki do czytania podczas
wakacyjnego odpoczynku, najczêœciej wybieran¹ ksi¹¿k¹ by³ cykl
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„Nela – ma³a reporterka” podró¿uj¹ca po ca³ym œwiecie: po Egipcie,
Kenii, Tanzanii, Kambod¿y, Japonii,
Panamie… Ksi¹¿ki piêknie edytorsko wydane, pe³ne kolorowych fotografii, co podkreœla wiarygodnoœæ

Zapraszamy na 36. spotkanie Izerskiego Klubu
Miêdzypokoleniowego, które rozpocznie siê w pi¹tek
- 21 wrzeœnia o godz. 1600.
Goœciem Klubu, ju¿ po
raz trzeci, bêdzie wroc³awska pisarka JOLANTA KALETA - autorka m.in. „Pu³apki”, „Riese. Tam gdzie
œmieræ ma sowie oczy”,
„W cieniu Olbrzyma”, która opowie i przedstawi prezentacjê pt. „Riese – Znaczy Olbrzym” - przy kawie
i przepysznej szarlotce
upieczonej przez sam¹ Autorkê.

przygód tej niezwyk³ej dziewczynki.
Dzieci chêtnie do wakacyjnej walizki pakowa³y ksi¹¿ki z przygodami:
Lassego i Mai, Pippi Poñczoszanki,
Œwinki Peppy, Franklina, stra¿aka
Sama, Minionków…
Na ka¿de dziecko czeka³y specjalne zestawy „Stop nudzie… na
wakacjach” - mog³y dostaæ bezp³atnie „Œwierszczyk”, „Bravo”, „Cogito”, grê planszow¹ na wakacje, audiobook…
Z okazji 85. urodzin Kozio³ka
Mato³ka wykonywaliœmy jego portret (najbardziej aktywne by³y przedszkolaki, które s³ucha³y opowieœci
Kornela Makuszyñskiego), a tak¿e
urodzinowy plakat. Na gotowych kolorowych szablonach – balonikach
- rysowa³y buŸki: uœmiechniête,
smutne, z³e, w zale¿noœci, w jakim
humorze chcia³yby œwiêtowaæ urodziny jubilata.
Przedszkolak Olgierd otrzyma³
od nas za Portret Kozio³ka Mato³ka
(na zdjêciu) dyplom i nagrodê. By³y
te¿ zajêcia o owadach, czytaliœmy
g³oœno wierszyki Wandy Chotomskiej „Motyl”, Jana Brzechwy
„Zuka”, fragmenty ksi¹¿ki Julii Bruce pt. „Owady”, z której dowiedzieliœmy siê, dlaczego biedronka ma
kropki, a tak¿e wiele innych ciekawostek na temat ró¿nych owadów.
W drugiej czêœci zajêæ, dzieci podzielone na cztery grupy mia³y za zadanie narysowaæ jednego losowo
przydzielonego owada w jego œrodowisku naturalnym. Grupy rysowa³y pszczo³y w ulu, motyle, biedronki
i mrówki na ³¹ce.
W czêœci ruchowej zabawa „Poznajmy siê, jestem…” polega³a na

Mo¿emy siê pochwaliæ, ¿e Izerka zakwalifikowa³a siê do udzia³u
w projekcie „Ma³a Ksi¹¿ka – Wiel-

w Exclusive Caffe Monika, a tak¿e
zazna³y chwili relaksu w Izerskim
Centrum Soli. Wakacyjn¹ atrakcj¹
by³a wizyta w bacówce £ukasza Paczyñskiego, w której dzieci mia³y
mo¿liwoœæ obserwowania wypasu
owiec, a tak¿e pokazu umiejêtnoœci
psów pasterskich. Przedszkolaki
odwiedzi³y równie¿ HOTEL BU-

CZYÑSKI MEDICAL & SPA, gdzie
bawi³y siê z animatorem.
W jedno z wakacyjnych przedpo³udni przedszkolne podwórko zamieni³o siê w prawdziwy Stadion
Olimpijski. Dzieci mia³y mo¿liwoœæ
sprawdziæ swoje umiejêtnoœci ru-

tym, ¿e dzieci naœladowa³y ruchy,
odg³osy ró¿nych owadów. Najwiêcej œmiechu i zamieszania by³o przy
skokach œwierszcza i próbach wydawania dŸwiêków cykania.
W czasie wakacji odwiedza³y
nas g³ównie ma³e dzieci z rodzicami,
lubi¹ce samodzielnie buszowaæ po
pó³kach, które siêgaj¹ najczêœciej po
ca³kiem nowe ksi¹¿ki, czêsto te, które s¹ kanw¹ do sfilmowania, albo
takie, które po animowanej bajce s¹
pretekstem do wydawania ca³ej serii, jak np. Ksiê¿niczka Lodu, Shrek,
Gwiezdne wojny, Minionki, Zwierzogród...
Nieco starsi lubi¹ ksi¹¿ki przygodowo-fantastyczne i w kolejym
ju¿ pokoleniu siêgaj¹ po nieœmier-

telne wci¹¿ cykle: „Harrego Pottera” Rowling, „W³adcy pierœcieni”
Tolkiena czy „WiedŸmina” Sapkowskiego. W planach do koñca roku
mamy do zakupienia jeszcze sporo
nowoœci.
Wakacje by³y te¿ okazj¹, aby
uzupe³niæ pó³ki z lekturami szkolnymi. Dobra wiadomoœæ dla uczniów
jest taka, ¿e z wydawnictwa „Greg”,
które siê specjalizuje w opracowaniach polecanych przez nauczycieli, drukowanych czcionk¹ u³atwiaj¹c¹ czytanie, trafi³o oko³o 60 egzemplarzy. Najwa¿niejsz¹ spraw¹ jest,
aby uczeñ pozna³ treœæ lektury, a takie wydanie choæ trochê zachêca
do ich przeczytania.
Krystyna Piotrowska

ki Cz³owiek”, skierowanym do 3letnich dzieci oraz ich rodziców.
Ruszamy z kampani¹ od wrzeœnia,
a udzia³ w projekcie jest bezp³atny.
W jego ramach rodzice dzieci
otrzymuj¹ bezp³atne wyprawki czytelnicze sk³adaj¹ce siê m.in. z:
 Ksi¹¿eczki „Pierwsze wiersze
dla ...”
  Poradnika dla rodziców
„Ksi¹¿k¹ po³¹czeni, czyli o roli czytania w ¿yciu dziecka”

Dokoñczenie obok 

 Karty

Ma³ego Czytelnika

 Naklejek do Kart Ma³ego Czy-

telnika
Bêdziemy
wspó³pracowaæ
z przedszkolami, rodzicami i nauczycielami, gdy¿ wierzymy ¿e „Czytelnictwo zaczyna siê od ko³yski”, od
wspólnej lektury z maluszkiem. Przy
okazji dziecko przekona siê, ¿e biblioteka to fajne miejsce, a w przysz³oœci jest nadzieja, ¿e bêdzie
uczestniczy³ w ¿yciu kulturalnym.

Jubileusz
Spotkañ

WAKACJE 2018

chowe w takich dyscyplinach, jak:
jazda na rowerze, rzuty do celu, bieg
z przeszkodami oraz wiele innych.
Przedszkolaki uczestniczy³y tak¿e w warsztatach prowadzonych
przez Magdê KuŸniarz ze Szklanej
KuŸni w Wolimierzu, podczas których tworzy³y szklane cuda wed³ug
w³asnych pomys³ów.
Oprócz wy¿ej wymienionych

Przez te 25 lat festiwalu zobaczyliœmy i us³yszeliœmy ponad 150 grup
(w tym zespo³ów wokalnych, wokalno-instrumentalnych, chórów, zespo³ów instrumentalnych, zespo³ów
tañca historycznego, grup teatralnych i solistów).
W naszym mieœcie wystêpowali
muzycy z ró¿nych krajów m. in.
z Belgii, Czech, Niemiec, Rosji, Szwecji, USA. Chcia³bym podziêkowaæ
wszystkim osobom, które pomaga³y mi w tym przedsiêwziêciu i sprawi³y, ¿e organizacja spotkañ z dawn¹
muzyk¹ by³a mo¿liwa.
Zapraszam serdecznie na tegoroczne koncerty!
Ryszard Dominik Dembiñski

atrakcji przedszkolaki mia³y mo¿liwoœæ wziêcia udzia³u w wycieczce
do lasu, któr¹ poprowadzi³a Katarzyna Mêcina, a tak¿e odwiedzi³y
Bibliotekê Miejsk¹ „Izerka”.
Du¿o frajdy sprawi³y dzieciom
Letnie Pikniki, na których delektowa³y siê przyniesionymi przek¹skami.
Agnieszka Dworak

„Tiboryus”
w Opoènie

...i szkolne (nudo, precz!)
Podczas tegorocznych wakacji
od 25 czerwca do 10 sierpnia zorganizowano siê pó³kolonie Œwietlicy Œrodowiskowej UL, które przebiega³y pod has³em „Pó³kolonie bez
nudy". Dzieci pod czujnym okiem
Nikolety Dzier¿êgi, Moniki Podolskiej oraz Klaudii Michalak rozwija³y swoje pasje, talenty i umiejêtnoœci oraz cieszy³y siê atrakcyjnie i aktywnie spêdzonym czasem
z przyjació³mi.
Tegoroczny harmonogram by³
bardzo niezwykle bogaty. Nie sposób wymieniæ tu wszystkich atrakcji, ale najbardziej ciekawymi wydaj¹
rów. Doskona³ym wytchnieniem
w tak aktywnym wypoczywaniu by³
wyjazd do Term Cieplickich.
Pó³kolonie to nie tylko wyjazdy
i wyjœcia w teren, na miejscu te¿
mo¿na by³o œwietnie siê bawiæ.
W upalne dni dzieci ch³odzi³y siê lodami i balonami z wod¹ organizuj¹c
wojnê wodn¹. W deszczowe dni
organizowane by³y warsztaty kulinarne, warsztaty taneczne, party
hula hula, budowanie miast z karto-

siê: wyjazd do Zgorzelca na Rolkowisko (po³¹czony z seansem filmowym w kinie), cotygodniowe wyjœcia do aquaparku Inferferie Sport
Hotel, plener malarski w Parku Zdrojowym pod czujnym okiem Ryszarda Dembiñskiego.
W sportowych zabawach pomaga³a nam Ewa Hofman, organizuj¹c
zawody biegowe. Dla twardzieli i nie
tylko pod skrzyd³ami Tomka Mickiewicza z firmy Tom Sport organizowane by³y wycieczki rowerowe po
okolicach Œwieradowa. Goœciliœmy
te¿ u siebie Agnieszkê Ko³odko-Sobierañsk¹, która w bardzo mi³ej at-

mosferze uczy³a dzieci, jak wykonaæ
naturalne myde³ka.
Poruszaj¹c siê komunikacj¹
miejsk¹ dzieci odwiedzi³y Czarci
M³yn, Izersk¹ £¹kê oraz Kozi Zak¹tek - gospodarstwo pañstwa Hofmanów w Czerniawie. Trzykrotnie
goœciliœmy w Wolimierzu w Szklanej
KuŸni, gdzie dzieci rozwija³y swoje
umiejêtnoœci artystyczne tworz¹c
szklane cuda. Ciekaw¹ atrakcj¹ by³a
wizyta w Izerskiej Bacówce - We³niana Przystañ, gdzie prócz degustacji pysznych serów i pokazu tresury psów, dzieci uczestniczy³y
w warsztatach robienia owczych se-

nów oraz ciekawe konkursy. Niesamowitym zaskoczeniem by³ trzydniowy maraton gier i zabaw z dzieciñstwa naszych rodziców. Kto z nas
nie pamiêta zabawy w podchody,
gry w kola¿, wid³y, klasy, bierki,
pche³ki, skakania w gumê i skakance? Okaza³o siê, ¿e dzieci wspaniale
bawi³y siê przy tego rodzaju grach
i zabawach.

Projekt artystyczny pod nazw¹
RENESANCE OPOÈNO odbywa³
siê w tym czeskim mieœcie w dniach
od 19–26 sierpnia. By³ to festiwal
muzyki dawnej, a jednoczeœnie
warsztaty wokalne, warsztaty tañca
historycznego oraz wspólne przygotowanie oprawy muzycznej (renesans) mszy œw., która zosta³a odprawiona w pi¹tek 24 sierpnia.
Koncert „Tiboryusa” oraz prezentacja dawnych instrumentów
Ryszarda Dominika Dembiñskiego
mia³ miejsce w koœció³ku pw. NMP
we wtorek 21 sierpnia. W œrodê braliœmy udzia³ w warsztatach wokalnych, prowadzonych przez œwiatowej s³awy, wokalistkê (etno-folkjazz) - Ivê Bittow¹. W sobotê, na
zamku w Opoènie zespó³ dwukrotnie przygrywa³ tancerzom, którzy
prezentowali swój dorobek warsztatowy.

Nikoleta Dzier¿êga

Odk¹d pamiêtam, zawsze marzy³o mi siê utworzenie muzeum naszego
miasta, takiego z prawdziwego zdarzenia z eksponatami, wspomnieniami
mieszkañców, godzinami otwarcia.
Kilka takich miejsc w naszym mieœcie nawet powsta³o, by³a ekspozycja
w Muzeum Sztuki Reduktywnej, w Miejskim Biurze Informacji Turystycznej, w Izerskim Centrum Wspierania Przedsiêbiorczoœci, do dzisiaj mo¿emy
poznawaæ historiê miasta dziêki ma³ej wystawie w Miejskiej Bibliotece Publicznej „Izerka”, w Izbie Pamiêci powadzonej przez Magdê Olszewsk¹,
w restauracjach „Arnika” i „Czarny Potok”, a tak¿e w Czarcim M³ynie gdzie
zobaczymy obrazki z Czerniawy-Zdrój.
Jednak ca³y czas mi czegoœ brakowa³o, st¹d idea powstania Wirtualnej
Kroniki, która ma ju¿ sw¹ zak³adkê na naszej stronie www.swieradowzdroj.pl - chcia³abym teraz zaprosiæ Pañstwa do jej wspó³tworzenia. Najbardziej zale¿y mi na wspomnieniach naszych mieszkañców, szczególnie tych
od roku 1945, bo jak sami Pañstwo na pewno zauwa¿yli, zdjêæ, pocztówek
czy skanów folderów z okresu przedwojennego mamy bardzo du¿o, natomiast tych bardziej wspó³czesnych - znacznie mniej. DOROTA MAREK

W Opoènie zespó³ „Tiboryus”
wyst¹pi³ w sk³adzie: Katarzyna Salawa, Sara Kotlarek i Katarzyna Kudyba.
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Sensacyjny Œwieradów-Zdrój (5)

„Wieñcowa Góra” oraz
„Schronisko pod stogiem siana”
W kwietniu 1945 roku od strony Leœnej (Marklissa) i Mirska
(Friedeberg) nadjecha³y niemieckie kolumny wojsk zmechanizowanych i piechoty wycofuj¹ce siê
z Lubania (Lauban) przez przejœcie
graniczne w Czerniawie-Zdroju
(Bad Szwarzbach); zmierza³y one
do amerykañskiej strefy frontowej
znajduj¹cej siê w po³udniowej czêœci Czechos³owacji. By³y to ostatnie dni, gdy mieszkañcy Bad Flinsberg widzieli ¿o³nierzy i pojazdy
wojskowe ich kraju. Razem z nimi
z miasteczka uciekali przedstawiciele nazistowskiej partii Niemiec
NSDAP.
Ostatnie zebranie przedstawicieli
partii z mieszkañcami odby³o siê w
tzw. Hali Ludowej (do niedawna krêgielnia obok Urzêdu Miasta) 5 kwietnia 1945 roku. Podczas tego wiecu
nadal zapewniano, ¿e cudowna broñ
Adolfa Hitlera w najbli¿szych
dniach zmiecie aliantów i sowietów,
a Niemcy pozostan¹ niepokonane.
Zgodnie z historycznymi kronikami Dolnego Œl¹ska, pierwsze oddzia³y Armii Czerwonej wkroczy³y do
Œwieradowa prawdopodobnie 10
maja 1945 roku, tu jednak pojawiaj¹
siê w¹tpliwoœci. Wed³ug s³ów by³ego niemieckiego burmistrza Pobiednej, Dietera Zele, pierwsi jednak byli
Amerykanie, którzy ju¿ w po³owie
kwietnia 1945 roku od strony Czechos³owacji nadjechali w silnie
uzbrojonym konwoju - by³o ich oko³o setki, 4 czo³gi typu Sherman, kilka
wozów opancerzonych i ciê¿arówek.
Najpierw wjechali do Pobiednej,
a nastêpnie drogami leœnymi oraz t¹
prowadz¹c¹ przez Or³owice dotarli
do Œwieradowa. Dieter Zele twierdzi³ równie¿, ¿e dowódca oddzia³u
amerykañskiego w stopniu majora
poszukiwa³ rodziców Wernera von
Brauna (twórca rakiet V1
i V2, póŸniejszy dyrektor NASA w
USA), maj¹cych maj¹tek ziemski w
pobli¿u Lwówka, a dok³adnie w Bystrzycy.
Po jakichœ dwóch dniach ¿o³nierze i œrodki transportu opuœcili Œwieradów i „drog¹ sudeck¹” odjechali
w kierunku Szklarskiej Porêby
(Schreiberhau). Tych kwestii nigdy
nie uda³o siê historycznie udowodniæ, niemniej znany historyk i redaktor telewizyjny Bogus³aw Wo³oszañski przedstawi³ te zdarzenia
w swoich ksi¹¿kach i telewizyjnych
serialach. Jego zdaniem, by³ to pododdzia³ amerykañskiego zwiadu pod
dowództwem majora Compain z sekcji wywiadu armii gen. Pattona, który mia³ zabezpieczyæ w Zamku Czocha urz¹dzenia kryptograficzne,
w tym s³ynn¹ maszynê deszyfruj¹c¹
„Ryba-Miecz”.
Tyle wspomnienia autochtonów
i relacje telewizyjne, a my przecho-
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dzimy do wspomnieñ por. Bogdana
Gintera, który ze swoim batalionem
wkroczy³ i przej¹³ w dniach 27-30
maja 1945 r. Œwieradów i Szklarsk¹
Porêbê, zostaj¹c pierwszym wojskowym komendantem miasta.
Bogdan Ginter to przedwojenny
oficer, we wrzeœniu 1939 roku dowódca samodzielnej kompanii ciê¿kich karabinów maszynowych, która wchodzi³a w sk³ad 17 Dywizji Piechoty w s³ynnej Bitwie nad Bzur¹,
odznaczony Krzy¿em Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari. Jednak do Œwieradowa wkracza³ ze swoimi ¿o³nierzami jako dowódca 3 batalionu 33 pu³ku piechoty 7 Dywizji
Piechoty II Armii Wojska Polskiego.
Oczywiœcie, Urz¹d Bezpieczeñstwa
i Informacja Wojskowa znaj¹c jego
przesz³oœæ nie pozwoli³a mu na zbyt
d³ugie zarz¹dzanie miastem
i ochron¹ granicy, ale o tym póŸniej.
Ginter 25 maja 1945 roku zosta³
wezwany do miejscowoœci Toporów
na odprawê do dowódcy pu³ku mjr.
Siginiewicza (by³ to POP, czyli oficer radziecki Pe³ni¹cy Obowi¹zki
Polaka), podczas narady otrzyma³
rozkaz i pakiety z mapami obszarów
przysz³ej Polski. Jako komendant
wojskowy mia³ byæ odpowiedzialny
za utrzymanie spokoju w mieœcie,
wspieranie tworz¹cej siê polskiej
administracji i milicji, zwalczanie szabrownictwa i ró¿nych form sabota¿u, pomoc polskim osadnikom
i utrzymywanie poprawnych stosunków z ludnoœci¹ niemieck¹. Tak
w swoich wspomnieniach opisuje
ten dzieñ por. Bogdan Ginter:
…Rozpoczêliœmy studiowanie
rozkazów. Ka¿dy z nich zosta³ zredagowany wg klasycznych wzorów.
Na mapach, które nam wrêczono,
czerni³o siê od pomarszczonych
warstwicami stoków, grzbietów
i cieków. Ogromnie zawi³a siatka
dróg, pe³no lasów i roje zabudowy.
Lew¹ granicê naszego odcinka stanowiæ mia³o wzniesienie okreœlone wartoœci¹ 1440 metrów ponad
poziom morza. Praw¹ zachodni¹,
zamyka³a osada nad rzek¹ Izer¹
oraz grzbiet na wysokoœci 1107
metrów n.p.m. Przet³umaczy³em
jego nazwê i okreœli³em mianem
„Schroniska pod stogiem siana”.
Mieliœmy podejœæ na nasz odcinek
przez miejscowoœæ nazwan¹ prowizorycznie Wieñcow¹ Gór¹. Znajdowa³o siê tam uzdrowisko. Pas nasz
mia³ siê opieraæ od pó³nocy o pas
Grzbietu Izerskiego. Miejsce postoju dowódcy batalionu w miejsco-

woœci wœród gór. Nazwa³em tê miejscowoœæ Porêb¹ Pisarza…
Po otrzymaniu rozkazów Ginter
zrozumia³, ¿e jego dalsza s³u¿ba bêdzie pod specjalnym nadzorem oficerów radzieckich, przede wszystkim
dlatego, i¿ pod jego ochronê przekazano dwie miejscowoœci turystyczne z wci¹¿ niemieckimi mieszkañcami oraz ponad dwudziestokilometrowy odcinek nowej, dopiero
wytyczanej granicy pañstwowej.
Dotarcie do ówczesnego Bad Flinsberg wspomina³ nastêpuj¹co:
…Wyznaczono wymarsz na godzinê 6.00 dnia 27 maja 1945 roku.
Mimo krótszej drogi, dotarliœmy do
pierwszych zabudowañ owej Wieñcowej Góry (takim wówczas przeze
mnie mianem okreœlonej) dopiero
o godzinie 17.00 - 28 maja. Ppor.
Tryk wraz z dwoma plutonami przeszukiwa³ miasto. Przeszed³ bez przeszkód wszystkie ulice, min¹³ wylot
po³udniowowschodni i zatrzyma³
siê w rejonie stacji kolejowej. Znalaz³ tam, ku wielkiej radoœci, polskich kolejarzy. Przyby³ w porê.
Czekali ca³y dzieñ i zamierzali w³aœnie umkn¹æ. Wydawa³o siê im bowiem, ¿e na skraju lasu i nad rzek¹
Kwis¹ krêcili siê jacyœ uzbrojeni
osobnicy w niemieckich mundurach. Zaprawiony w boju dowódca
siódmej kompanii pchn¹³ tam niezw³ocznie dwie dru¿yny i wystawi³
karabin maszynowy. ¯o³nierze spostrzegli wœród ga³êzi liniê wymierzonych w nich luf karabinowych.
Poci¹gnêli po tych rzekomych stanowiskach ze wszystkich pistoletów maszynowych i z rêcznego karabinu maszynowego. Ktoœ rzuci³
granat. Jeden karabin osun¹³ siê
powoli z drzewa i opad³ na poszycie. Chwila wyczekiwania i dru¿yna skoczy³a. Znaleziono jedynie
owe karabiny, wszystkie za³adowane, nabite i odbezpieczone. Na jednym z drzew wisia³ mundur ¿o³nierza Waffen SS. Poza tym nie by³o
¿adnego innego œladu…
Na tym koñcz¹ siê „walki” z Niemcami o Œwieradów, jednak zaczynaj¹
te mniej jawne pomiêdzy polskimi
oficerami a sowieckimi, przy wsparciu Urzêdu Bezpieczeñstwa i Informacji Wojskowej. Kilka dni po zajêciu Œwieradowa i Szklarskiej Porêby
do uzdrowiska przybywaj¹ oficerowie Armii Czerwonej, w tym oficerowie sowieccy „pe³ni¹cy obowi¹zki
polaków” oraz dowódca pu³ku mjr
Siginiewicz. Po dokonaniu rekonesansu postanawiaj¹, ¿e Sztab 33 Pu³ku mieœciæ siê bêdzie w budynku
Domu Zdrojowego. Ich obecnoœæ
nie jest przypadkowa, wszyscy s¹
cz³onkami specjalnej komisji do
spraw wytyczenia linii granicy pañstwowej miêdzy Polsk¹ Rzeczpospolit¹ Ludow¹ a Czechos³owacj¹, czyli
tzw. komisj¹ graniczn¹. T³umaczk¹

komisji zostaje by³a g³ówna lekarka
uzdrowiska dr Janina Andre, znaj¹ca oprócz niemieckiego i francuskiego równie¿ jêzyk rosyjski. W tym
czasie okazuje siê, ¿e schroniska w
Górach Izerskich i Karkonoszach
zajê³a Czeska Stra¿ Pogranicza, twierdz¹c, ¿e zgodnie z ustaleniami konferencji w Ja³cie granica w tym obszarze ma przebiegaæ œrodkiem nurtu Kwisy. Dopiero zdecydowana
akcja podw³adnych por. Gintera
z u¿yciem ciê¿kich karabinów maszynowych doprowadzi³a do wycofania siê ze schronisk, w tym i ze
schroniska „Na Stogu Izerskim”, czeskich pograniczników.
Nasta³ czas konferencji i bankietów radzieckiej komisji w Domu
Zdrojowym; bez wiêkszych ju¿ problemów wytyczono granicê, oczywiœcie opieraj¹c j¹ na wczeœniejszej
granicy z roku 1938 pomiêdzy Czechos³owacj¹ a Niemcami (wówczas
Sudetenland). Postanowiono nie
zmieniaæ kamiennych znaków granicznych, a dotychczasow¹ literê
„D” (Deutchland) przerobiono na
P (Polska), wykuwaj¹c pod „D” niedu¿¹ nó¿kê. Na linii granicy przebiegaj¹cej nad Œwieradowem dokonano tylko jednego przesuniêcia na
stronê czesk¹ z rejonu dzisiejszego
hotelu „Malinowy Dwór” przy ul.
D³ugiej (wczeœniej zabudowania niemieckiego przejœcia granicznego
Bad Schwarzbach) w kierunku dzisiejszego punktu granicznego (dziœ
Centrum obs³ugi placówek opiekuñczo-wychowawczych dla dzieci i
m³odzie¿y).
Podczas prac komisji granicznej
dosz³o do dwóch zdarzeñ, które do
dziœ stanowi¹ pewn¹ nierozwi¹zane
do koñca tajemnice. Pierwsza dotyczy dr Janiny Andre, która jako t³umaczka pracowa³a razem z czerwonoarmistami. Na koniec prac komisji
zorganizowano zawody strzeleckie
na nieistniej¹cej ju¿ strzelnicy, która
by³a usytuowana powy¿ej dzisiejszego stadionu (obecnie pozosta³
tylko kamienny kulochwyt tu¿ przy
ul. Zakopiañskiej prowadz¹cej na
gondolê). W pewnym momencie
Andre, prawdopodobnie rozpoznana przez któregoœ z oficerów NKWD,
postanowi³a znikn¹æ odje¿d¿aj¹c na
ukradzionym przez ni¹ wojskowym
motocyklu. Zniknê³a na kilka lat, by
w Œwieradowie pojawiæ siê ponownie dopiero w 1948 roku. Z dokumentów Powiatowego Urzêdu Bezpieczeñstwa w Lwówku Œl¹skim wynika, ¿e by³a podejrzana o szpiegostwo na rzecz wywiadu francuskie-

go, jednak nigdy nie zosta³o to jej
udowodnione.
Druga, to rozpoczête rozpracowywanie operacyjne por. Gintera.
Funkcjonariusze UB i pracownicy
Informacji Wojskowej znaj¹c jego
przesz³oœæ w wojnie obronnej 1939
roku, postanowili odsun¹æ go od
sprawowania funkcji wojskowego
komendanta miasta i oficera odpowiedzialnego za ochronê granicy.
Dosz³o do kilku prowokacji z udzia³em radzieckich i PRL-owskich s³u¿b,
oczywiœcie pod nadzorem oficerów
sowieckich Weng³owskiego i Fonkina. Ostrzeliwano z ukrycia pomieszczenia mieszkalne i s³u¿bowe
¿o³nierzy. Podczas jednej z takich
prowokacji œmieræ poniós³ starszy
strzelec Marian Socha pe³ni¹cy s³u¿bê na posterunku granicznym w Izerach w rejonie Polany Jakuszyckiej.
W trakcie jego pogrzebu w Szklarskiej Porêbie dosz³o do kolejnej
strzelaniny. W momencie uroczystoœci pogrzebowej ktoœ odda³ kilka
strza³ów, wszystko wskazywa³o na
to, ¿e celem zabójców by³ Ginter, jednak pociski „przypadkiem” dosiêg³y
dwóch dzia³aczy komunistycznych
Polskiej Partii Robotniczej doprowadzaj¹c do ich œmierci. To oczywiœcie
wystarczy³o i kilka miesiêcy póŸniej
w paŸdzierniku 1945 roku por. Ginter
zosta³ pozbawiony stanowiska oraz
zmuszono go do opuszczenia wojska. Mimo tych zamachów i szykan
pozosta³ w Górach Izerskich i Karkonoszach, gdzie pracowa³ zawodowo i dzia³a³ spo³ecznie.
Maciej Zia³a
Opracowano na podstawie materia³ów zebranych:
1. Tom I, pracy „Urz¹d Bezpieczeñstwa w powiecie Lwówek Œl¹ski (1945-1956)”. Autor Robert
Klementowski, Oddzia³ Instytutu
Pamiêci Narodowej - Komisji Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu we Wroc³awiu. Wroc³aw 2006.
2. „Znad Nysy do Karkonoskiej
Grani”. Autor Bogdan Marian Ginter. Agencja Wydawnicza CB. Warszawa 2014 r.
3. „Ametystowy Batalion”.
Z dziejów Batalionu WOP Szklarska Porêba i… Autor Henryk Piecuch. Agencja Wydawnicza CB.
Warszawa 2015 r.
Na zdjêciu: Na szlaku w Górach
Izerskich, drugi z lewej to por.
B. Ginter w otoczeniu podleg³ych
¿o³nierzy oraz niemieckich przewodników i leœników.

Biblioteka Miejska i szkolna zachêca uczniów do wspó³pracy „Zostañ
wolontariuszem w „Izerce” lub w bibliotece szkolnej”. Warunkiem uczestnictwa jest wiek 13-16 lat oraz zgoda rodzica.
Mo¿na siê bêdzie wykazaæ, pomóc innym czy zainspirowaæ w dzia³aniach
bibliotek poprzez:
 pisanie recenzji z ksi¹¿ek dla dzieci i m³odzie¿y;
 zachêcanie rówieœników do czytania ksi¹¿ek - na Facebooku MBP;
 wykonywanie zdjêæ z przeprowadzonych imprez;
 pomoc w projektowaniu plakatów, ulotek, przy redagowaniu tekstów na stronê bibliotek;
 uczestnictwo w imprezach o zasiêgu ogólnopolskim i ogólnomiejskim, np. „Noc Bibliotek”, „Miko³aj dzieciom” itp.
Wolontariat – to doskona³a okazja do rozwoju w³asnego charakteru, nabywania nowego doœwiadczenia ¿yciowego i naukowego, kszta³towanie
empatii do drugiego cz³owieka.
Szczegó³owych informacji udzielaj¹ bibliotekarze w obu placówkach.

„Przebudowa i rozbudowa istniej¹cej oczyszczalni œcieków w Œwieradowie-Zdroju” - Projekt wspó³finasowany przez Uniê Europejsk¹ ze œrodków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr 4 Œrodowisko i Zasoby, Dzia³ania nr 4.2 - Gospodarka wodno-œciekowa Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Dolnoœl¹skiego 2014-2020.
£¹czna wartoœæ projektu to 9.849.827 z³
z³, zaœ kwota dofinansowania wynosi
6.806.791 z³.

Powy¿ej - jeden z dwóch nowo postawionych zbiorników, gdzie usuwane
bêd¹ azot i fosfor. Poni¿ej - w miejsce starego osadnika powstan¹ m.in.
zbiorniki osadu nadmiernego oraz tlenowej stabilizacji osadu.

„Rozbudowa sieci kanalizacji
sanitarnej i sieci wodoci¹gowej
w Œwieradowie-Zdroju” - Projekt
wspó³finasowany przez Uniê Europejsk¹
ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr 4 - Œrodowisko i Zasoby”, Dzia³ania nr 4.2 - Gospodarka wodno-œciekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnoœl¹skiego 2014-2020.
Ca³kowita
wartoœæ
projektu
8.523.18 z³
z³, w tym dofinansowanie
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 3.703.484,55 z³.
Mieszkañcy ani turyœci na oczyszczalniê œcieków nie maj¹ potrzeby
zagl¹daæ, ale ruch przy uk³adaniu
kanalizacji sanitarnej widaæ w wielu
punktach miasta i ka¿dy sam sobie
mo¿e wyrobiæ pogl¹d, na jakim etapie znajduj¹ siê roboty. Ró¿ne odcinki wykonuj¹ trzy firmy: Przedsiêbiorstwo Robót Instalacyjnych INSBUD Sp. z o.o. ze Zgorzelca, PPHU
WAMAR Sp. z o.o. z Jeleniej Góry i
HEMAX H. Wasilewski z Mirska.
Tu i ówdzie rzuca siê w oczy krajobraz ksiê¿ycowy, ale prace z wolna
maj¹ siê ku koñcowi - jeszcze jesieni¹ wszystko powinno byæ ukoñczone.
Rozbudowê oczyszczalni œcieków
(po³¹czon¹ z pracami rozbiórkowymi i modernizacj¹) prowadzi Przedsiêbiorstwo Budowlane Kubik Sp.
z o.o. z Krakowa. Obiekt wymaga³
zwiêkszenia zdolnoœci przerobowych, jako ¿e stare urz¹dzenia nie
nad¹¿a³y z przyjmowaniem tej iloœci
œcieków, jak¹ wytwarza³y g³ównie
nowo powstajace hotele.
Stara oczyszczalnia wystarczy³a
miastu na 15 lat, ta po przebudowie
zapewni odbiór œcieków przez kolejnych 15 lat. (aka)

Zajêcia warsztatowe w pracowni ceramiki „ceraMonic” Moniki WieteskiPolok.

OG£OSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz Miasta Œwieradów-Zdrój og³asza pierwszy, ograniczony do wspó³w³aœcicieli nieruchomoœci zabudowanej przy
ul. Górskiej 2, przetarg ustny na zbycie prawa w³asnoœci lokalu
o przeznaczeniu innym ni¿ mieszkalne

Uk³adanie kanalizacji na jednym
z odcinków wzd³u¿ ul. Nadbrze¿nej.

Lokal o pow. u¿ytkowej 16,67 m2 po³o¿ony jest na II piêtrze w budynku na
dzia³ce nr 24/4, am. 8, obr IV (KW nieruchomoœci – JG1S/00020827/5), wraz
z przynale¿nym pomieszczeniem gospodarczym o pow. 4,51 m2.
Cena wywo³awcza lokalu wraz z udzia³em w gruncie wynosi 10.100 z³
(w tym wartoœæ udzia³u w gruncie - oddawanym w u¿ytkowanie wieczyste 3.900 z³).
Przetarg odbêdzie w siê w UM 25 paŸdziernika o godz.1200 w pok. 24a (II
p.).
Wadium w kwocie 1.000 z³ nale¿y wp³acaæ przelewem na konto Urzêdu
Miasta - nr 84 1090 1997 0000 0001 1109 8505 w Santander Bank Polska
(d. BZ WBK) I/O Œwieradów-Zdrój do 22 paŸdziernika r.
Wiêcej informacji mo¿na uzyskaæ w UM w pok. nr 24c, pod nr tel. 75 78
17 297 i 75 78 16 489, mejlowo – um@swieradowzdroj.pl lub na stronie
miasta - swieradowzdroj.pl

Szko³y w liczbach

oraz zaproszonych goœci i przyby³ych rodziców.

Do œwieradowskiego Miejskiego Zespo³u Szkó³ w roku szkolnym
2018/2019 uczêszcza 357 uczniów
(292 w Szkole Podstawowej i 55
w Gimnazjum). Szko³a zatrudnia 35
nauczycieli (w tym pani dyrektor
i obie wicedyrektorki), a wychowawcami poszczególnych klas s¹: Ia - Beata Bielak, Ib - Lidia Guziñska, IIa
- Izabela Salawa, IIb - Danuta Wiatr,
IIIa - Teresa Fierkowicz, IVa - Ewa
Kapszewicz, IVb - Sebastian £oziñski, IVc - Joanna Szaniawska, Va Ma³gorzata Rojek, Vb - Justyna W¹do³owska, Vc - Jacek Simiñski, VIa
- Katarzyna Luto-Przybylska, VIb Arleta Wolanin, VIIa - Ilona Tom-

Do Szko³y Podstawowej nr
2 w Czerniawie w roku szkolnym
2018/2019 uczêszcza 104 uczniów
(do oddzia³u przedszkolnego 16 dzieci), a nad ich edukacj¹ czuwa (wraz
z przedszkolem) 19 nauczycieli. Wychowawcami poszczególnych klas
s¹: zerówka - Gra¿yna Wêglowska,
klasa I - Beata £uczko, II - Urszula
Pilch, III - Lucyna Fischer, IV - Jolanta Krzy¿anowska, V - Anna So³tys, VI - Marta Budziñska-Socha,
VII - Anna Bigus, VIII - Agnieszka
Radewka.
Dyrektorem placówki od 31 lat
jest Ma³gorzata Gettner.
(opr. aka)

czyk, VIIb - Agnieszka Kurec, VIII
- Monika Ró¿alska.
Wychowawcy w klasach gimnazjalnych ostatniego rocznika: 3Ga Agnieszka Ca³ko, 3Gb - Magdalena Lonycz, 3Gc - Anna Jezierska.
Dyrektorem MZS od roku jest
Renata Simiñska.
3 wrzeœnia podczas inauguracji
roku szkolnego dyrektor Renata Simiñska podziêkowa³a za wspó³pracê odchodz¹cym ze stanowisk wicedyrektorów - Wies³awie Stasik
oraz Iwonie Korzeniowskiej-Wojsa,
powita³a te¿ nowych wicedyrektorów - Ma³gorzatê Dzik i Agnieszkê
Wielgo, oraz nauczycieli, uczniów

EROTYK DLA R.
Wchodzê do
Twoich miejsc.
Ciemno jest,
czy jesteœ tu,
czy tylko cieñ niewa¿ne,
oddech znam,
wszêdzie
Poznam Ciê;
Wchodzê Niektórzy myœleli,
¿e to seks,
a to pude³ka
pe³ne lalek,
wst¹¿ek,
bibelotów
z tamtych lat,
wci¹¿ dzieckiem
jesteœ
i to w Tobie
oprócz siwych w³osów
kocham najbardziej.
Nie zmieniaj siê
***
BY£ PLAN
K. Kulikowi
L. S³omianemu
Obserwujemy ten œwiat,

uœmiech czasami,
czêœciej ³za i ¿al,
nie przeskoczysz tego,
to nie jest mecz,
bo gra do jednej bramki,
a napastników wielu,
plan dobry by³,
a Ty mi wszystkich
kolejno zabierasz
wiem,
¿ycie to tylko gra,
a ja w niej
i wiem przegrana za progiem
jest - jednak
nie poddajê siê,
mimo ¿e ostatni
gwizdek do Ciebie
nale¿y - BÊDÊ GRA£ - Jacek Olszewski
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Centrum Edukacji Ekologicznej
NATURA 2000 „Izerska £¹ka",
ul. Rolnicza 7 (nad Czarcim M³ynem)
Otwarte od wtorku do soboty
w godz. 1000-1600
tel. 75 617 14 42
izerskalaka@swieradowzdroj.pl
www.swieradowzdroj.pl
(zak³adka Izerska £¹ka)

Gospodarz obiektu
Monika Chwaszcz

SEANSE JESIENNE PSZCZO£A
22 wrzeœnia (sobota), godz. 10 30 - Baranek wyrusza w pe³n¹
niebezpieczeñstw i przygód wyprawê do miasta, aby ratowaæ z tarapatów
gospodarza swojej farmy (1 godz. 25 min. 2015. Animacja).
27 wrzeœnia (czwartek), godz. 19 00 - Studentka literatury
poznaje przystojnego miliardera, z którym zaczyna j¹ ³¹czyæ nietypowa
wiêŸ (2 godz. 2015. Melodramat).
W czasie wakacji kolejny raz organizowa³am wiêcej seansów filmowych: bajki na sali kinowej - dwa razy w tygodniu, seanse dla doros³ych - w ka¿d¹ œrodê. W tym roku
nasze kino odwiedzi³o prawie 560 osób, co œrednio daje 23
osoby na jednym seansie. Najwiêksz¹ popularnoœci¹ cieszy³y siê bajki: 1. „SING”, 2. „Sekretne ¿ycie zwierzaków
domowych”, 3. „Fernando”. Wœród œrodowych seansów na
pierwszym miejscu uplasowa³ siê „Holiday” z 35 widzami.
Od 5 do 7 paŸdziernika obserwatorzy z ca³ej Europy wyrusz¹
z lornetkami i lunetami
na obserwacje ptaków.
To bardzo szczególny
i niezwyk³y moment w
ptasim œwiecie – czas
jesiennych wêdrówek.
My te¿ zapraszamy na
spacer z ornitologiem,
który pomo¿e w klasyfikacji napotkanych gatunków.
Tomasz Maszka³o poprowadzi spotkanie, które rozpocznie
siê 6 paŸdziernika o godz. 1000 przy fontannie z ¿abami, sk¹d
ruszamy w teren. Zabierzmy ze sob¹ ca³e rodziny, lornetki, aparaty i cierpliwoœæ!

KOZUCHA K£AMCZUCHA

Na zakoñczenie wakacji odby³ siê teatrzyk dla rodzin z dzieæmi. 30
sierpnia na sali kinowej zasiad³o ponad 60 osób, ¿eby zobaczyæ zabawny
spektakl pt. „Kozucha k³amczucha, z którego wyp³ywa³o pytanie dotycz¹ce wszystkich: i dzieci, i doros³ych – czy warto k³amaæ?
Cieszê siê, ¿e mimo deszczu publicznoœæ dopisa³a. Dla rodziców
takie spotkania s¹ mo¿liwoœci¹ spêdzenia czasu z dzieæmi w wyj¹tkowy
sposób, a do tego by³o to mi³e zakoñczenie wakacji.
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Zdjêcia wykona³a i informacje
z „Izerskiej £¹ki”
napisa³a Monika
Chwaszcz.
Autorem zdjêcia
do winiety jest Tomasz Chmielowiec.

W MYM OGRODZIE
Dzieñ Pszczó³ w tym roku œwiêtowaliœmy organizuj¹c II
konkurs fotograficzny Pszczo³a w moim ogrodzie. Do komisji
konkursowej wp³ynê³o 68 zdjêæ z ca³ego kraju, ale - co najwa¿niejsze - tak¿e z okolic! Brawa dla Pobiednej, Mirska i Krobicy
– z tych miejsc by³a najwiêksza liczba uczestników!
Przedstawiamy komisjê:
1. Stowarzyszenie Natura i Cz³owiek – entomolodzy, ludzie
znaj¹cy siê na owadach i „owadziej fotografii”
2. Anna Sobolewska – fotograf, dusza artystyczna, prowadz¹ca amatorsk¹ grupê fotograficzn¹ w Miliczu.
3. Piotr Herzog – fotograf zajmuj¹cy siê relacjami z ró¿nych
eventów, ale tak¿e portretami (w tym dla sieci salonów empik,
w czasie spotkañ autorskich).
Jak pisa³am, nasze jury mia³o w czym wybieraæ. Znaj¹c oceny komisji, mog³am og³osiæ wyniki konkursu, które wygl¹daj¹
nastêpuj¹co:

I - Zuzanna Hora z D¹browy Górniczej (fot. powy¿ej), II Natalia Oleksy z Szamotu³ (fot. po prawej u góry), III - Damian
Targosz z Czerwonej Wody (fot. poni¿ej).
Wyró¿nienia:
Joanna Sikora z
Zêbic, Marta Michalkiewicz ze
Szczecina D¹bia,
Wojciech Domaga³a.
Dziêkujê
WSZYSTKIM za
udzia³ w konkursie, a komisji - za
wybór zwyciêzców! Zachêcamy
do dalszych polowañ z aparatem
na owady, nie
tylko na pszczo³y. Godzina spêdzona w wysokiej trawie udowodni jak wiele

Czy wiesz, ¿e...
 Indonezja znajduje siê w Pacyficznym Pierœcieniu
Ognia?

 Wyspê Stromboli (W³ochy) tworzy czynny wulkan, który od dwóch tysiêcy lat jest w stanie niemal permanentnej
erupcji i stale z jego wnêtrza unosi siê stró¿ka dymu?
 Pod wzglêdem geologicznym Islandia jest najm³odszym
obszarem kontynentu europejskiego?

jest tam do zobaczenia i uwiecznienia.
Nagrody za przyznane miejsca to torba i plecak „Œwieradów-Zdrój”, drewniany nabierak do miodu oraz ksi¹¿ka „Owady” (wyd. Multico). Nagrody za wyró¿nienia to tak¿e plecaczek i torba „Œwieradów-Zdrój” oraz ksi¹¿ka „Przewodnik entomologa. B³onkówki” (wyd. Miltico).

ZBUDUJMY DOMEK NA WOŒP
Zapraszam w sobotê 6 paŸdziernika na uroczyste wrêczenie nagród w konkursie Zbuduj dom dla s¹siada-owada oraz
wspólne budowanie domku, który zostanie przeznaczony na
licytacjê Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy. Budowê bêd¹
nadzorowaæ specjaliœci, czyli entomolodzy ze Stowarzyszenia
Natura i Cz³owiek.
Zaczynamy o 1400 pogadank¹ dotycz¹c¹ trzmieli, o 1430
odbêdzie siê wrêczenie nagród, a o 1500 bierzemy siê za pracê
nad owadzim hotelem. Wstêp i udzia³ oczywiœcie jest bezp³atny. Ka¿dy mo¿e wzi¹æ udzia³ w tej budowie i swoj¹ deseczkê
do³o¿yæ do styczniowej licytacji WOŒP.
Je¿eli ktoœ chce wspomóc akcjê, bardzo proszê o deski,
deseczki, skrzynki czy puste ³odygi roœlin. Wszystko to przyda siê do budowy.

TRZMIEL RUDONOGI

Ma³y, póŸnowiosenny gatunek trzmiela, spotykany od
kwietnia do wrzeœnia. Gniazda zak³ada w zag³êbieniach ziemi,
trawie czy mchu. Rodziny licz¹ od 50 do 150 osobników. Gatunek pospolity na terenie kraju, a w górach dochodzi do 2.
wysokoœci 1.000 m n.p.m. Odwiedza kwiaty z oko³o 200 gatunków
roœlin.

Dowiedz siê wiêcej
i polub nas
na Facebooku
IzerskaLaka
ZAPRASZAMY!

Czarci M³yn, ul. Lwówecka 5
We wtorki zapraszamy na
warsztaty (obowi¹zuj¹ zapisy).
Od œrody do soboty zwiedzanie o ka¿dej pe³nej godzinie (od
1000 do 1600, ostatnie o 1500).
Tel. 75 78 45 325
czarcimlyn@swieradowzdroj.pl

Gospodarz obiektu
Kinga Miakienko

PO CO TE W
ARSZT
ATY?
WARSZT
ARSZTA
Od wrzeœnia po wakacyjnej przerwie ruszyliœmy z kolejn¹
edycj¹ Warsztatowych Wtorków. Do tej pory na zajêciach piekliœmy chleb pszenno-¿ytni. Przez ten rok jednak nauczy³am
siê nieco wiêcej, dlatego od teraz mo¿na zapisaæ siê na pieczenie wielu odmian pieczywa: tradycyjnego chleba i bu³eczek
orkiszowych, a tak¿e s³odkoœci, jak cha³ki na smalcu i dro¿d¿ówki z jab³kami. Pe³na oferta i szczegó³y dostêpne s¹ na oficjalnej
stronie miasta www.swieradowzdroj.pl w zak³adce po prawej
stronie CZARCI M£YN.
Ale tym razem ja nie o tym. Przez ostatnie dwa lata mogli
Pañstwo ogl¹daæ w „Notatniku” relacje z warsztatów. Przy
okazji rozpoczêcia kolejnej edycji chcia³abym nieco przybli¿yæ
lub po prostu przypomnieæ ich ideê.

twie (gips), wêglan wapnia (kreda), s³ód jêczmienny, sztuczny
gluten czy L-cysteina (pozyskiwana z ludzkich w³osów, mo¿e
byæ dodawana do ciasta g³êboko mro¿onego).*
Brzmi jak z³y sen? To po prostu realia „œwie¿ego, wypiekanego na miejscu” pieczywa, o których ¿adna z reklam danego
marketu nam nie powie. Chleb wiêkszoœæ z nas je na co dzieñ.
To bardzo wa¿ny element ¿ywienia. Dlatego tak istotne dla
mnie jest to, aby sk³adniki i sposób przygotowania by³y jak
najbardziej zbli¿one do tego tradycyjnego.
M¹kê na warsztaty staram siê pozyskiwaæ ze starych, czynnych jeszcze m³ynów. Dro¿d¿e tylko piekarskie. Zakwas – zawsze swój. I wreszcie sam proces rêcznego wyrobu i zagniatania ciasta, którego nie zast¹pi ¿adna maszyna w nawet najlepszej fabryce. To wszystko mo¿na zrobiæ samemu w domu, potrzebne s¹ jedynie chêci, ale równie¿ œwiadomoœæ.
Warsztaty piekarskie maj¹ na celu nie tylko przekazanie
wiedzy, ale tak¿e pokazania, ¿e mo¿na inaczej, lepiej. Dzieci

maj¹ kontakt z „¿ywym” ciastem, ucz¹ siê, ¿e mo¿na samemu,
a nie „ze sklepu”. Doroœli podczas warsztatów mog¹ dowiedzieæ siê, jak wyhodowaæ i podtrzymywaæ zakwas, przekonuj¹c siê, ¿e to wcale nie jest tajemna, niedostêpna wiedza. Tak
ma³o trzeba, aby znacznie polepszyæ jakoœæ swojego zdrowia,
a nawet ¿ycia.
Dlatego zapraszam wszystkich, bez wyj¹tku na takie w³aœnie spotkanie do m³yna. Wystarczy zadzwoniæ i zapisaæ siê,
aby zdobyæ garœæ informacji, wykorzystaæ wiedzê w praktyce,
a przede wszystkim nieco siê zmotywowaæ i nabraæ chêci do
zadbania o to, czym tak naprawdê siê od¿ywiamy. Nie ¿yjemy
ju¿ w czasach wolnych od sztucznoœci i chemicznych polepszaczy, to fakt, ale wci¹¿ mamy wybór. Nie pozwólmy, ¿eby
nawet to zosta³o zatracone.
* (Ÿród³o: Wiem, co jem, i wiem, co kupujê, opublikowany 28 lipca 2017r., produkcja TVN Style)

DRO¯D¯ÓWKI CYNAMONOWE Z JAB£KAMI (15 SZTUK, OK. 2,5 GODZ.)

Na pierwsze wrzeœniowe warsztaty zg³osili siê doroœli - na zdjêciu na pierwszym planie ma³¿eñstwo z £odzi, którym kibicuje
(z ty³u) mieszkanka Szczecina.
Trudno dziœ o dobry chleb. Taki z dobrych sk³adników,
odpowiednio potraktowany, treœciwy, smaczny chleb. Niestety, zwi¹zane jest to z op³acalnoœci¹ przemys³u piekarskiego,
ale tak¿e bran¿y m³ynarskiej, ze s³abej jakoœci zbo¿em, brakiem
czasu albo po prostu lenistwem. Ciê¿ko mówiæ o winnych. Czy
to przez popyt? Czy to my, ludzie, kreujemy poda¿? Czy mo¿e
jest odwrotnie – kupujemy to, co jest bardziej dostêpne, powszechne, dobrze zareklamowane, tañsze? Oczywiœcie, nie ma
na to w³aœciwej odpowiedzi, dlatego ka¿dy z nas powinien
zastanowiæ siê, co jest dla niego po prostu wa¿ne.
Dla mnie jest to zdrowie. Mo¿e banalne, ale prawdziwe.
Niestety, nie ¿yjemy ju¿ w czasach, w których zbo¿e by³o uprawiane bez pestycydów, odpowiednio oczyszczone i zmielone,
kiedy proces obróbki by³ powolny, taki jak trzeba. W których
pi³o siê mleko prosto od krowy, a chleb pieczono raz na dwa
tygodnie, bo móg³ byæ tyle czasu œwie¿y. Nie ma te¿ co obra¿aæ siê na XXI wiek i odpuszczaæ, bo coœ nie jest ju¿ ogólnodostêpne. Wychodzê z za³o¿enia, ¿e we wszystkim trzeba zachowaæ umiar, ale nie przymykam oczu na to, ¿e do chleba
dzisiaj dodawane s¹ sk³adniki, o których naszym prababciom
by siê nie œni³o. Polepszacze, które skracaj¹ proces fermentacji: siarczan wapnia – spoiwo wykorzystywane w budownic-

Zaczynamy od zrobienia kruszonki. Nastêpnie ³¹czymy 35
g dro¿d¿y z 4 ³y¿kami ciep³ego mleka, ³y¿k¹ cukru i ³y¿k¹ m¹ki.
Tak powsta³y rozczyn przykrywamy œciereczk¹ do wyroœniêcia (ok. 1 godziny). Po tym czasie dodajemy stopniowo do

GOŒCIE CZARCIEGO
Sierpieñ zakoñczy³ letni sezon w „Czarcim M³ynie”. Odwiedzi³o nas 2.631 osób – nieco wiêcej ni¿ w ubieg³ym roku. Goœciliœmy grupy zorganizowane – dzieci, doros³ych, seniorów,
a tak¿e sporo turystów indywidualnych. G³ównie z Polski, ale
odwiedzali nas te¿ Czesi, Niemcy, Holendrzy, W³osi, Francuzi,
Rosjanie i turyœci z odleg³ej Kanady. Wiêkszoœæ z nich po raz
pierwszy mia³a okazjê zobaczyæ m³yn, ale zdarzali siê równie¿
specjaliœci w tej dziedzinie: by³o paru emerytowanych m³ynarzy, którzy z rozrzewnieniem spacerowali po starych deskach
naszego obiektu. Wspominali, jak jeszcze niedawno pracowali
w podobnym, stoj¹cym w odleg³ym zak¹tku Polski. By³a równie¿ pani profesor przetwórstwa zbo¿a. Z podziwem patrzy³a
na tak dobrze zachowane maszyny i technologiê, z której tak
naprawdê korzystamy do dziœ. Dziêki takim odwiedzinom i rozmowom, po kawa³ku odkrywam nasz m³yn na nowo i zawsze
wyci¹gam z tego solidn¹ porcjê wiedzy.

rozczynu ca³¹ m¹kê, roztrzepane z cukrem jaja, rozpuszczone
mas³o i ciep³e mleko. Mo¿na zagnieœæ rêcznie, a mo¿na mikserem z hakiem.
Ciasto powinno byæ nieco lepkie, ale odchodziæ od d³oni.
Formujemy kulê i odstawiamy do wyroœniêcia przez ok. 1 godziny. W tym czasie przygotowujemy jab³ka, mieszamy z cynamonem i cukrem waniliowym (jeœli jab³ka s¹ s³odkie, mo¿na
dodaæ kilka kropel soku z cytryny). Gdy ciasto nam wyros³o,
wyci¹gamy je delikatnie na stolnicê lub blat (jeœli klei siê za
bardzo, podsypaæ troszkê m¹k¹) i rozwa³kowujemy na prostok¹t o gruboœci 0,5 cm.
Wyk³adamy równomiernie jab³ka, zwijamy od d³u¿szego
boku w roladê i tniemy w poprzek na kawa³ki – to bêd¹ nasze
dro¿d¿ówki. K³adziemy je na p³asko na blaszce do wyroœniêcia (ok. 30 minut), posypujemy kruszonk¹ i wstawiamy do
piekarnika 2000C na 15-25 minut (ca³y czas kontrolujemy i
wyci¹gamy, jak siê zarumieni¹).

Zdjêcia i informacje z „Czarciego M³yna”
przygotowa³a Kinga Miakienko, zaœ autorem
zdjêcia do winiety jest Tomasz Chmielowiec.

Dowiedz siê wiêcej
i polub nas na Facebooku
CzarciMlynSwieradow
ZAPRASZAMY!
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Dzieñ Otwartych Ogrodów
W sobotê 25 sierpnia zainaugrowano Dzieñ Otwartych Ogrodów - szeœæ
œwieradowskich ogrodów otworzy³o siê na goœci, którzy mogli poznaæ tajniki pielêgnacji trawników, upraw krzewów, kwiatów, warzyw i owoców,
spróbowaæ specja³ów, którymi czêœtowali gospodarze, ponapawaæ siê urz¹dzeniem przestrzeni ogrodowej, porozmawiaæ, podpytaæ, a przede wszystkim poznaæ innych goœci i wymieniæ z nimi w³asne doœwiadczenia.
Swe wra¿enia (wzmocnione zdjêciami) z tego dnia przys³ali nam goœcinni gospodarze: Piotr Bigus, Irena Marciniak, Bo¿ena Miko³ajczak i Krystyna
Piotrowska. Zapraszamy do lektury!
Ogród bajkowy wyp³yn¹³ trochê
z lenistwa: ³atwo postawiæ bajkow¹
postaæ, zwierz¹tko z masy obok roœlin, na tle doniczek, krzewów, i o¿ywiæ w ten sposób posesjê, ale najwa¿niejsz¹ dla mnie spraw¹ jest, ¿e
wywo³uje to pozytywne emocje, tak
u mnie, jak te¿ wœród wracaj¹cych
z Biedronki lub spaceruj¹cych turystów, którzy czêsto przystaj¹ z dzieæmi i uœmiechaj¹ siê na widok np. kozy,
która wychyla siê teraz z floksów,
or³a na ska³kach, kaczki wœród piêknie teraz wygl¹daj¹cych pomarañczowych miechunek czy te¿ kilku
krów niby skubi¹cych rabatê kwiatów, w których najwa¿niejsza jest fioletowa lawenda i wrzosy.
W doniczkach, jak siê okaza³o,
najbardziej wytrzyma³e na upa³y
by³y pelargonie: dobrze siê prezentowa³y, dumnie pokazuj¹c czerwone, liliowe kwiaty, patrz¹c na ten bajkowy ogród – bo jest i Shrek, i kró-

lewna Œnie¿ka, i krasnale, i misiek.
Dla mnie, dla moich przyjació³ i rodziny (uwa¿aj¹ to, co prawda, za kicz,
ale za to nie maj¹ problemów z kupnem prezentu) to czysta radoœæ.
Wœród piêknie obecnie kwitn¹cych hortensji, które najpierw niemal zaw³aszczy³y rabaty pn¹cej ró¿y
i bratków, a potem wrzosów i nagietków, cz³owiek nabiera dystansu do
¿ycia, s³owem - ma pozytywn¹ energiê i emocje. Z ogrodu mam aroniê
i porzeczkê, idealne na nalewki i soki,
po ogrodzie swobodnie biega labradorek Homer (ju¿ siedmioletni), który ka¿dego sztucznego zwierzaka dok³adnie w¹cha, czy mu aby nie zagra¿a...
Na odwiedzaj¹cych czeka³ kosz
z jab³kami, œliwkami z w³asnych
drzew, a odwiedzaj¹cy pytali g³ównie o to, jak uprawiaæ hortensjê
i miechunki. (KP)

Prace ogrodowe jesieni¹
Ten miesi¹c to czas intensywnych prac
w naszych ogródkach. Z jednej strony
nadal zbieramy plony i przetwarzamy je,
z drugiej powoli szykujemy siê do jesieni
i zimy. W moim ogrodzie ju¿ kilka tygodni
temu wysia³em ³ubin ¿ó³ty i w¹skolistny.
Ma czas ¿eby urosn¹æ. Zielon¹ masê mo¿na przyoraæ przed zim¹, a pozostawiona
do wiosny ochroni glebê przed erozj¹.
Zaorane roœliny bobowate wzbogacaj¹
glebê w sk³adniki mineralne i substancje
organiczne. Inne roœliny na naturalny nawóz, to ¿yto lub facelia.
Ponadto we wrzeœniu prowadzimy nastêpuj¹ce prace:
- po przekwitniêciu - dzielimy kêpy
liliowców;
- przeprowadzamy ciêcie ¿ywop³otów
formowanych liœciastych zrzucaj¹cych liœcie na zimê;
- koñczymy nawo¿enie roœlin balko-
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nowych i przygotowujemy je do zimy;
- sadzimy roœliny cebulowe, kwitn¹ce
wiosn¹ np. tulipany, narcyzy, krokusy, szafirki, hiacynty, przebiœniegi do gruntu lub
do donic;
- jeœli lubimy kwiaty w trawniku, mo¿emy wykonaæ ³¹kê z przebiœniegów lub
krokusów; cebulki siejemy na trawniku
i sadzimy tam, gdzie spadn¹. Wygl¹daj¹
wtedy bardzo naturalnie;
- po pierwszych przymrozkach wykopujemy bulwy mieczyków, begonii bulwiastej, karpy dalii i kanny (choæ w tym
roku chyba d³ugo na te przymrozki poczekamy).
- przesadzamy roœliny iglaste np. tuje,
cisy, œwierki
I najwa¿niejsze zadanie na tê jesieñ uczymy siê rozró¿niaæ chwasty od wartoœciowych roœlin. Ju¿ nied³ugo do waszych
domów zapukaj¹ ogrodnicy oferuj¹cy
swoje us³ugi, mówi¹c, ¿e jak oni bêd¹ uprawiaæ wasz ogródek, to wszystko bêdzie
monstrualnych rozmiarów. Bêdzie zieleñsze, lepsze. Kochani, gruszki na wierzbie
nie urosn¹, wiêc siê pilnujmy, ¿eby ¿aden
pseudoogrodnik nie wywiód³ nas w pole.
Pozdrawiam - Piotr Bigus

Dzieñ Otwartych Ogrodów zaliczony! By³o piêknie, smacznie, pojawili siê wspaniali ludzie - przyjaŸnie nastawieni mieszkañcy miasta,
turyœci z Koszalina, Kalisza i Katowici, goœcie z W³och i Teksasu.
£¹cznie jakieœ 70 osób. Toczy³y siê
ciekawe rozmowy, ciasta znika³y,
nalewki siê la³y, a czas up³ywa³ powoli...
Szczególne zainteresowanie
w moim ogrodzie wzbudzi³ jarmu¿ toskañski, który by³ brany za jakiœ rodzaj kapusty ozdobnej, a z potraw,
jakie pojawi³y siê na stole, zainteresowanie budzi³o amerykañskie
„pumpkin pie” czyli ciasto dyniowe,
które by³o pos¹dzane o to, ¿e jest
pasztetem. Dopiero po spróbowaniu
w¹tpliwoœci siê rozwija³y.
Cieszê siê z tych t³umów, które
przysz³y, bo po to w³aœnie jest ogród
- do poznawania ludzi, do budowania relacji...
Ju¿ teraz zapraszam na kolejn¹
edycjê otwartych ogrodów w roku
2019. (PB)

W Dniu Otwartych Ogrodów
zainspirowana starym domem,
w którym mieszkam od urodzenia,
postanowi³am zrobiæ w ogrodzie ekspozycjê starych przedmiotów i urz¹dzeñ znajduj¹cych siê w tym domu.
Zainteresowanie by³o spore. Trud-

no jest mi zliczyæ wszystkich goœci,
zreszt¹ i tak nie wszyscy wpisali siê
do ksiêgi pami¹tkowej. Wœród odwiedzaj¹cych byli goœcie hotelowi
z Niemiec, rodzice z dzieæmi i jedna
pani z USA.
Goœcie, ogl¹daj¹c ekspozycjê,

Podczas Dni Otwartch Ogrodów
nasz rodzinny ogród odwiedzilo wiele wspania³ych osób. Dzieñ ten
w naszej rodzinie uwa¿amy za bardzo udany; odwiedzi³o nas ponad
100 osób, w tym 40 z Niemiec.

Nie spodziewaliœmy siê tylu
goœci; pewnie
zwi¹zane jest to
z nasz¹ lokalizacj¹ i blisko-

wspominali przedmioty znajduj¹ce
siê w domach ich dziadków i krewnych. Cieszê siê ¿e mog³am pokazaæ
coœ, co przewa¿nie le¿y na strychu
lub w stodole, a stare ksi¹¿ki, takie
jak „Zrób to Sam”, znowu wzbudzi³y
ciekawoœæ. (IM)

œci¹ du¿ych hoteli. Nic dziwnego, ¿e
szybko zabrak³o naszych pysznych
babeczek, ale nastêpnym razem przygotujemy siê piêciokrotnie lepiej ni¿
dziœ (i babeczek napieczemy tyle¿
razy wiêcej).
Dziêkujemy za mi³e s³owa, ciekawe podpowiedzi i wspólne zdjêcia.
Pozdrawiamy wszystkich i do zobaczenia w kolejnych edycjach. (BM)

Co latem s³ychaæ w izerskim sadzie?

Dzieñ pulpy i wyt³oków
Wiosn¹ w Izerskiej £¹ce w ramach „Sadu Izerskiego” Leszek Ku³ak
zapozna³ uczestników spotkania z podstawowymi za³o¿eniami programu, by³o wiêc du¿o fachowych objaœnieñ, liczb, grafik i zdjêæ, a na
koniec prowadz¹cy rozgrza³ atmosferê zapowiedzi¹ kolejnego spotkania, na wskroœ praktycznego, celem którego mia³o byæ wyciskanie soku
z jab³ek. Jak powiedzia³, tak uczyni³ i oto 8 wrzeœnia, u schy³ku lata, gdy
jab³onie szczodrze ju¿ nas obdarzy³y owocem, a w kraju odbywa³o siê
narodowe czytanie „Przedwioœnia”, my w Czarcim M³ynie mieliœmy
gminne wyciskanie jab³ek.

- Nie ma brzydkich jab³ek – zapewnia³ pan Leszek, co mia³o oznaczaæ, ¿e ka¿de, po usuniêciu miejsc nadpsutych i nadgryzionych przez
robaki, nadaje siê do dalszej obróbki.
Wa¿ny by³ ci¹g technologiczny, który Leszek Ku³ak (ze Skwierzyny)
wraz z pomagaj¹cym mu Arturem Tutk¹ (z Sulêcina) wyposa¿yli w urz¹dzenia przywiezione z Ziemi Lubuskiej. Nim jednak ciekawscy zapoznali
siê z ich dzia³aniem, pochylili siê nad niepozornym urz¹dzeniem, znanym ju¿ w XIX wieku, które w przemyœlany sposób wykrawa³o z jab³ka
gniazdo nasienne i pozbywa³o siê skórki, albo kroi³o je w cienkie plasterki wraz ze skórk¹, przysposabiaj¹c do suszenia (tak powstaj¹ czipsy
jab³kowe).

Gdy zaœ czerpacze
soku dostrzegli dno,
pan Leszek roztoczy³
przed zebranymi wizje
wytwarzania cydru.
Cydr to napój znany we wszystkich krajach, gdzie rosn¹ jab³ka i gruszki, wytwarzany pod ró¿nymi nazwami ju¿ od wieków, niegdyœ bardzo popularny, obecnie wraca do
³ask (w dawnej Polsce
nazywano go jab³ecznikiem). I tu znów okazuje siê, ¿e tylko ze sta- M³ynarka Kinga dociska prasê, by nie
rych odmian drzew zmarnowaæ ani kropli soku.
owocowych mo¿na
zrobiæ dobry cydr, ¿adna bowiem obecnie hodowana w przemys³owych
sadach polskich odmiana jab³ek nie spe³nia wymogów „cydrowych”.

Powy¿ej - pad³o du¿o pytañ i odpowiedzi na nie, zaœ atmosfera
debaty przez ca³y czas by³a bardzo przyjacielska.

Powy¿ej - najpierw trzeba siê by³o napracowaæ przy przekrawaniu jab³ek, ¿eby mo¿na je by³o wrzuciæ do rozdrabniarki. Poni¿ej Artur Tutka i Leszek Ku³ak za³adowujê maszynê owocami.
Równo o godz. 1600 zebranych powitali gospodarze
wydarzenia – Leszek Ku³ak
i Dorota Marek. Zanim jednak dosz³o do gminnego wyciskania, musia³o siê odbyæ
zbiorowe krojenie, by przygotowaæ jab³ko do rozdrabniarki (z gniazdem nasiennym i kielichem, ale bez
miejsc popsutych i szypu³ek).
Nad sto³ami pochyli³a siê
w skupieniu wiêkszoœæ zebranych (w sumie przez altanê
przewinê³o siê blisko 30
osób) i przekrawa³a jab³ka, a¿
mi³o. Miêdzy nimi zaœ chodzi³ pan Leszek i wyjaœnia³, radzi³, odpowiada³
na pytania, rzuca³ ciekawostkami, snuj¹c zarazem wizje sadu izerskiego.
Potem maszyny posz³y w ruch. Rozdrabniarka wytwarza³a pulpê, ta
wêdrowa³a w gêstej siateczce do wyciskarki, z której do miski p³yn¹³ sok,
a w urz¹dzeniu pozostawa³y wyt³oki. Sok przelany z miski do pojemnika
przez gad¿et ss¹co-t³ocz¹cy trafia³ najpierw do kubków plastikowych,
potem do kubków smakowych.
Naturalny sok, s³odki i gêsty, œwietnie komponowa³ siê zarówno
z chlebem ze smalcem, jak i dro¿d¿ówkami z jab³kiem i cynamonem –
oba wypieki, przygotowane przez M³ynarkê Kingê, w mig zniknê³y
z pó³misków.

Jab³ko, z którego robimy dobry cydr, to takie, które niekoniecznie
daje dobry sok, gdy¿ na sok musi zawieraæ du¿o cukrów i jednoczeœnie
kwasów, aby mieæ orzeŸwiaj¹cy smak. Natomiast to na cydr musi zawieraæ cukier, ale te¿ garbniki i mieæ s³odko-gorzkawy smak. Ale w koñcu co
to jest ten cydr? To po prostu sfermentowany i sklarowany sok jab³kowy
lub gruszkowy – dawniej produkowano go bez ¿adnych dodatków,
a zawartoœæ niewielkiej iloœci alkoholu czyni³a go zdrowym napojem.
Obecnie istnieje wiele metod i sposobów produkcji cydru, wiêc nie
bêdziemy mówiæ o nich, gdy¿ recepty, rady i przepisy s¹ w internecie
w wielkiej obfitoœci. No, i jeszcze wa¿ne jest, ¿e produkowany na w³asne
potrzeby nie musi byæ opatrzony znakami akcyzowymi.
W sumie – impreza (zorganizowana przez referat promocji UM) by³a
po¿yteczna, weso³a, smaczna, pouczaj¹ca i rokuj¹ca na przysz³oœæ. Wszyscy œwietnie siê bawili i a¿ wyobraŸnia œwierzbi, by wydedukowaæ, co to
siê bêdzie dzia³o, gdy po latach posypi¹ siê owoce z kilkuset izerskich
drzewek, które zasadzimy w mieœcie ju¿ za rok!
Adam Karolczuk

Czas, by szkó³ka
przerodzi³a siê w klub
 Ci¹g dalszy ze str. 16

- pojechaliœmy do wyj¹tkowego miejsca, jakim jest Z³oty Potok Resort. Trasa liczy³a ponad 35 km, a temperatura w s³oñcu
dochodzi³a do 30°C. Na szczêœcie woda w jeziorze z³otnickim
przynios³a ukojenie.
Przedostatnie zajêcia popsu³a nam pogoda, synoptycy
przewidywali przelotn¹ m¿awkê - by³o wrêcz przeciwnie. Ulewa pokrzy¿owa³a nam plany. Dziêki uprzejmoœci Hotelu Krasicki Resort & Spa mogliœmy wykorzystaæ plan B: szybki zjazd
z singla na krêgielniê.
Tradycyjnie podczas ostatnich zajêæ wprowadziliœmy element rywalizacji. Zawodnicy œcigali siê na specjalnie wybranym odcinku singletracka. Trasa liczy³a 2 km, najszybszy okaza³ siê byæ Marcin z czasem 6:32. Gdy trenerzy podsumowali
ca³¹ edycjê, rozpoczê³a siê biesiada przy ognisku.
Dziêkujemy Panu Burmistrzowi Miasta Œwieradów-Zdrój,
Rolandowi Marcianiakowi - za sfinansowanie WSR z bud¿etu
miasta oraz wszystkim firmom, które wspar³y trzeci¹ edycjê
rowerowych zajêæ. By³y to: We³niana Przystañ - Bacówka Izerska, Ski&Sun Œwieradów, Fenwik’s, POMBA, Malinowy Dwór,
Resort Z³oty Potok, Krasicki Resort&Spa, Enervit.
Z koñcem WSR przychodzi czas podsumowañ, z których
wynika, i¿ œwieradowska m³odzie¿ g³odna jest rowerowej przygody. Dochodzê do tych przemyœleñ na podstawie trzyletnich
obserwacji oraz po wzroœcie frekwencji. Mo¿e to dobry pomys³, aby szkó³ka przerodzi³a siê w klub sportowy - klub, który
bêdzie reprezentowaæ barwy Œwieradowa, wpisuj¹c siê w strategiczny punkt promocji miasta. Zaplecze jest, chêtni s¹, tak ¿e
c’mon!
Pawe³ Lech, instruktor sportu, spec. kolarstwo
Zdjêcia Lech Sport

Olbrzymie zadanie!
W tej edycji konkursu KWIETNY ŒWIERADÓW-ZDRÓJ
2018, którego organizatorem jest Referat ds. Promocji
Gminy, Turystyki, Kultury i Sportu UM, oceniane bêd¹ po
raz pierwszy olbrzymy wyhodowane w ogrodach (warzywa, owoce i roœliny), które z uwagi na swój rozmiar zostan¹ wpisane na listê rekordów (do pobicia).
Olbrzymy zg³aszamy do 30 wrzeœnia br., przesy³aj¹c
ich zdjêcia (wraz z pomiarami: wysokoœci, wagi lub obwodu) na FB Urzêdu Miasta lub mejlem na adres:

it@swieradowzdroj.pl

Zwyciêzców wy³oni komisja, przyznana zostanie te¿
nagroda publicznoœci.
(aka)

NOTATNIK ŒWIERADOWSKI. Wydaje Gmina Miejska Œwieradów–Zdrój. Druk - Polska Press Sp. z o.o.
Drukarnia Sosnowiec, ul. Baczyñskiego 25A. Nak³ad - 2.000 egz. Redaktor naczelny - Adam Karolczuk,
tel. 661 784 827, notatnik@swieradowzdroj.pl
Zapraszamy wszystkich Czytelników do wspó³redagowania miesiêcznika. Teksty (tak¿e literackie), opatrzone
nazwiskiem autora (do ewentualnej wiadomoœci redakcji) oraz zdjêcia mo¿na sk³adaæ równie¿ w Referacie
Promocji Gminy, Turystyki, Kultury i Sportu Urzêdu Miasta przy ul. 11 Listopada 35 (II p.), tel. 75 71 36 482.
Redakcja nie zwraca materia³ów niezamówionych i zastrzega sobie prawo ich skracania.
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NOT
ATNIK nr 10 (239) zostanie dostarczony do punktów kolporta¿u do 17 paŸdziernika
NOTA

Czas, by szkó³ka przerodzi³a siê w klub

Kwisia
w podró¿y
Kwisia siê rozjeŸdzi³a, ¿e hej! Jeœli ktokolwiek z Pañstwa zechce pokazaæ œwieradowsk¹ rodow¹ ¿abkê œwiatu, wystarczy
zabraæ j¹ ze sob¹ i sfotografaæ na tle zwiedzanych przez siebie krain, a nastêpnie
wys³aæ zdjêcie mejlem do Urzêdu Miasta
swieradowzdroj.pl
na adres itit@swieradowzdroj.pl
Wszystkie nades³ane zdjêcia ¿abki poka¿emy na stronie miasta i na Facebook’u, naj³adniejsze, najciekawsze i najbardziej oryginalne - uhonorowane zostan¹
upominkami i prezentacj¹ na ³amach „Notatnika”.
Mamy ju¿ dwie Kwisie, które s¹ do
wypo¿yczenia w referacie promocji UM
przed wyjazdem (mo¿e to byæ równie¿ ka¿da inna ¿abka bêd¹ca w Pañstwa zasobach domowych, np. w pokoju dzieci) chodzi o to, by o niej nie zapomnieæ, skoro ma to byæ ¿abka wêdruj¹ca. Dlatego
zdjêcie nale¿y opatrzyæ has³em ¯ABKA
KWISIA W PODRÓ¯Y
PODRÓ¯Y.
Wprawdzie wakacje za nami i pêd do

wêdrowania nieco zmala³, ale przecie¿ nie
zamar³! Jeœli tylko ktokolwiek z Pañstwa
wybiera siê w Polskê, w Europê lub
w œwiat, pomyœlcie o Kwisi - ona te¿ chce
swym izerskim okiem podpatrzeæ, jak ¿yj¹
i jak siê maj¹ jej krewniaki.
Na zdjêciu wspomnienie lata
w obiektywie Teresy Fierkowicz. Widz¹
Pañstwo to zielone? To ¿abka Borowinka
na gitarze Tadeusza Nalepy, którego pomnik stoi w jego rodzinnym Rzeszowie.

Po raz kolejny w czasie wakacji Urz¹d Miasta przy wspó³pracy
z firm¹ Lech Sport, zagwarantowa³
dla uczniów œwieradowskich szkó³
dziesiêæ ciekawych zajêæ rowerowych. Celem Wakacyjnej Szkó³ki
Rowerowej (WSR) oprócz przygotowania m³odzie¿y do œwiadomego
korzystania z tras rowerowych zlokalizowanych w Górach Izerskich
by³o propagowanie kolarstwa wœród
m³odzie¿y, podnoszenie poczucia
w³asnej wartoœci poprzez przezwyciê¿anie w³asnych s³aboœci, przede
wszystkim zaœ poznawanie piêkna
naszych gór i okolic, w których
mieszkamy.
Program obejmowa³ liczne treningi z techniki jazdy, wspólne wycieczki, atrakcje kulturalno-kulinarne,
warsztaty z konserwacji napêdu rowerowego oraz wewnêtrzne zawody. Trasy by³y wyselekcjonowane
i dobrane do mo¿liwoœci fizycznotechnicznych podopiecznych. Nie
mog³o zabrakn¹æ treningów wykorzystuj¹cych infrastrukturê rowerow¹ zlokalizowan¹ w naszym mieœcie, która przyci¹ga rowerzystów
z ca³ej Polski ba, nawet Europy!
Nie ka¿dy rowerzysta wie, ¿e jazda na trasach typu singletrack mo¿e
byæ trudna z technicznego punktu
widzenia, a tym samym niebezpieczna. W zwi¹zku z tym nale¿a³o wprowadziæ ró¿ne elementy techniki zapobiegaj¹ce kontuzjom. Du¿y nacisk
po³o¿yliœmy na wyeliminowanie elementów zaskoczenia po wyjœciu ze
skrêtu, który w kwestii bezpieczeñstwa jest niezmiernie wa¿ny. M³odzi
kolarze nauczyli siê w³aœciwie pokonywaæ zjazdy, podjazdy i inne przeszkody.
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tem, bawiliœmy siê w wyœcigi œlimaków (kto wolniej przejedzie dany odcinek) oraz wprowadziliœmy podstawy tzw. Wheelie, czyli jazdy na tylnym kole. Umiejêtnoœci doskonaliliœmy na czerwonej trasie singletracka Zajêcznik.
Czwartym treningiem zakoñczyliœmy poziom podstawowy autorskiego programu nauczania dzieci.
Zakoñczyliœmy ten etap wspóln¹
wycieczk¹ po wy¿szych partiach Gór
Izerskich. Z pomoc¹ przysz³a nam
kolej gondolowa, któr¹ uczestnicy
WSR wjechali po promocyjnej cenie, a naleœniki w Chatce Górzystów
postawi³y wszystkich na nogi!
Na pó³metku doskonaliliœmy
umiejêtnoœci pokonywania zakrêtów
z minimaln¹ strat¹ prêdkoœci oraz
zje¿d¿aliœmy po stromych, kamienistych œcie¿kach. Frajd¹ by³y warsztaty z serwisu napêdu rowerowego
z u¿yciem kosmetyków Fenwick’s.
Szóste zajêcia odby³y siê na
pumptracku fundacji POMBA. Uczyliœmy siê pompowania (nabierania
prêdkoœci z terenu bez peda³owania)
oraz prawid³owego zachowania
w bandach.
Liczba „7” przynios³a nam szczêœcie. Wjazd na trudniejsze trasy,
oznaczone kolorem czarnym, by³ poprzedzony szeregiem testów sprawnoœciowych. Po pokonaniu „Czerniawskiej Kopy” w Hotelu Malinowy Dwór grupa zosta³a ugoszczona
s³odkim poczêstunkiem.
Kolejny trening by³ „morderczy”
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dokoñczenie na str. 15 

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

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

GONDOLA - JESIEÑ 2018
WRZESIEÑ

3-2-1-START!
Podczas pierwszego treningu
odwiedziliœmy miejscowego bacê
w jego We³nianej Przystani. Dojazd
do bacówki poprzedzony by³ sprawdzeniem stanu technicznego rowerów oraz podstaw balansu cia³a, aby
na koñcu móc delektowaæ siê regionalnymi, OWCZYMI OSCYPKAMI!
Drugi trening nie nale¿a³ do
³atwych. 27 km w warunkach górskich, to tak jak 70 km nad morzem.
W dodatku 370 m przewy¿szeñ na
odcinku pierwszych 12 kilometrów.
Nogi bola³y jeszcze d³ugo po zakoñczeniu zajêæ. Koronacj¹ treningu
by³a regeneracja miêœniowa w zimnej, górskiej wodzie przy wodospadzie Kwisy. Niestety, podczas tych
zajêæ przekonaliœmy siê, ¿e kolarstwo
górskie to sport kontuzjogenny.
Podczas trzecich zajêæ zawodnicy wcielili siê w rolê trenera, przeprowadzaj¹c rozgrzewki przy wykorzystaniu w³asnych maszyn. W celu
polepszenia panowania nad sprzê-

