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Najpiękniejsze iluminacje świąteczne
Na ogłoszony na początku grudnia zeszłego 
roku konkurs na najpiękniejsze iluminację 
świąteczne wpłynęło 17 zgłoszeń. Jury, ze 
względu na obostrzenia sanitarno-epidemio-
logiczne, dokonało indywidualnej oceny zgło-
szonych obiektów i wybrało te “naj...”. Obok 
prezentujemy zdjęcia nagrodzonych posesji
fot. 1,2. Maguda Wiolett a
fot. 3,4. Knet Jadwiga
fot. 5,6. Salawa Izabela i Piotr
fot 7. Luto Paweł
fot. 8. Guślińska Barbara
fot. 9. Nowak Bartosz
fot. 10. Tokarczyk Gabriela i Stanisław
fot. 11. Mikołajczak Bożena
a wyniki konkursu znajdują się na stronie 8.

Nierówna walka o środowisko
Mieszkanka Świeradowa-Zdroju od 2019 r. 
walczy o zakaz używania fajerwerków hu-
kowych na terenie naszego miasta. Rozmo-
wa z Panią Barbarą Kunysz na stronie 4.

Jak pracuję Radny?
Radny Mateusz Szumlas podsumowu-
je swoją działalność jako Radny Miasta. 
Pierwsza część sprawozdania na stronie 7.

W numerze:

Bajki, akcje, konkursy...
Mimo zamknięcia dla gości obiektów Miej-
skiego Centrum Kultury, Aktywności i Pro-
mocji Gminy “Stacja Kultury” ten wciąż 
pracuje na najwyższych obrotach.
Izerskie Bajki zapraszają do odwiedzin, 
szczególnie, gdy zapadnie zmrok - szczegóły 
na stronie 8. 
Świeradów wiesza budki lęgowe dla 
ptaków  - szczegóły akcji na stronie 12.
A i jeszcze “Czarci” konkurs literacki, 
o którym więcej na stronie 13.

Jesteś chory lub na kwarantannie?
Chcesz, by ktoś zrobił Ci zakupy
lub potrzebujesz innej pomocy?

Zadzwoń do MOPS!
tel. 75 78 16 321
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Jest mi przykro, że jako stary, samotny człowiek muszę 
opisać moją przygodę z chorobą, która zaczęła się nie-
winnie, a skończyła koszmarnie. Dnia 21 grudnia 2020 r. 
- po siedmiodniowym pobycie - opuściłam oddział Reu-
matologii szpitala w Goplanie, wydaje mi się że w stanie 
dobrym. Po powrocie do domu  poczułam się źle, a na-
stępnego dnia było już tylko gorzej - bóle mięśni, stawów, 
gorączka, brak apetytu. Później doszły do tego jeszcze 
brak smaku i węchu. Święta przeżyłam w chorobie i od-
osobnieniu, nie chcąc nikogo absorbować i  narażać. By-
łam bardzo osłabiona, nie mogłam już wstać z łóżka, a po 
konsultacji z Panią Doktor i przy pomocy synowej wzmoc-
niłam się tabletkami i witaminami. Posiłkowałam się tyl-
ko drinkami proteinowymi. Ta niemoc doprowadziła do 
tego, że w czwartek 31 grudnia postanowiłam zadzwonić 
do przychodni z prośbą o pomoc. 
Po konsultacji telefonicznej Pan Doktor udzielił mi telepo-
rady, przepisując receptę na nowe leki, które niezwłocz-
nie wykupiłam. Objawy mojej choroby wyraźnie wskazy-
wały na to, że może to być Covid-19 i taką opinię wydał 
Pan Doktor, wydając mi skierowanie na test nr 6869878 
na dzień 2 styczeń 2021 r., który miał zostać wykonany 
w Goplanie w godzinach między 9:00 a 13:00.Ucieszyłam 
się, że mój koszmar się skończy i że na miejscu będę mo-
gła zostać potwierdzić prawdziwość diagnozy. (Szkoda, że 
nie dostajemy jeszcze kodów do grabarza).
Niestety uciecha moja i szczęście prysły, kiedy o 9:30 przy 
okienku nie zastałam żywej duszy. Mało tego - żadnej in-
formacji i telefonu do kontaktu, żadnej wzmianki, dlacze-
go jest nieczynne. Nie brakowało natomiast informacji, 
że za test należy zapłacić 320 zł. Podano też konto, gdzie 
i do jakiego banku należy tę kwotę wpłacić. Czy życie 
ludzkie jest warte tylko czy aż 320zł? Drzwi frontowe Go-
plany były zamknięte - wszędzie głucho, cicho i ciemno. 
Ze łzami w oczach, z wynajętym kierowcą - wróciłam do 
domu. Odszukałam telefon do szpitala w Bolesławcu, ale 
pani, która odebrała, nic nie było wiadomo - nawet nie 
umiała mi udzielić odpowiedzi i pomóc. Nie wiedziała, 
gdzie mnie odesłać/skierować. Żadnej alternatywy. Po-
stanowiłam napisać do Pana Doktora z prośbą o pomoc, 
ponieważ zostałam oszukana właśnie przez służbę zdro-

wia  Niestety, mimo telefonów i SMS-ów nikt nie odebrał. 
Czy to aż taka znieczulica? Pytam gdzie w tym momencie 
są służby medyczne? Czy kierując człowieka na badania, 
nie macie świadomości, że Goplana jest zamknięta i nikt 
nic nie wie? Czy to nie są błędy organizacyjne? Czy to ja-
kieś nieporozumienie? Mój przypadek nie był pierwszy 
i nie byłam w tym odosobniona. Brak szacunku, ignoran-
cja, czy - nie powiem - lekceważenie. Smutny koniec. Ktoś 
zawinił, ktoś nie dopilnował. Kochana Służbo, gdzie wa-
sze sumienia?  
W dniu dzisiejszym (4 styczeń 2021) nie mam świadomo-
ści, czy jestem zdrowa, czy nie jestem nosicielem wiru-
sa i czy nie zarażam. Tego chyba nie wie nikt. W czasie 
walki z pandemią mamy zachowywać środki ostrożności 
- jesteśmy odizolowani, przychodnie się pozamykały. Te-
leporady? Już się słuchać nie chce. Ludzie psychicznie się 
wykańczają, a jeszcze nas czeka takie traktowanie? (Przez 
telefon można się umówić na randkę.)
Wiem że w przychodni są przyjmowane osoby, ale to 
może tylko wybrani? Jak to się ma do prywatnych przy-
chodni i gabinetów, które otworem witają wszystkich pa-
cjentów z różnymi schorzeniami? Czy tam nie ma koro-
nawirusa? Czy tam nikt się niczego nie boi i nie zamyka? 
Przecież służba zdrowia służy chorym pacjentom, a do 
przychodni chodzą ludzie chorzy, cierpiący, potrzebujący 
pomocy. Wasze zawody są szlachetne, służycie narodo-
wi - jako służba jesteście strażnikami naszego zdrowia, 
ale proszę o więcej empati i, życzliwości i serdeczności. 
Przecież to my – społeczeństwo - łożymy i pracujemy na 
utrzymanie całej służby zdrowia! Doceniamy, ale czy inne 
zawody już nic nie znaczą? To jakaś porażka. Kochani Me-
dycy - przemyślcie to. Jeżeli jesteście zmęczeni i macie 
dosyć - zawsze zawód można zmienić. 
Przez 35 lat pracowałam w jednym zawodzie i nikomu 
krzywdy nie zrobiłam. Na dzień dzisiejszy jestem otwarta 
służyć z każdą pomocą, jestem gotowa - chyba że już nie 
wyzdrowieję - przyjść nawet otworzyć wam Goplanę. 
Wszyscy świętowali Sylwestra, Nowy Rok i weekend, gdy 
inny człowiek w tym czasie cierpiał. Jestem duszą spo-
łecznika i pomagam bezinteresownie - polecam się. Mam 
w rodzinie trzy osoby, które już długo pracują w służbie 

zdrowia  i coś na ten temat wiem. NIE ZAMYKAJMY SERC, 
zatwardziałych serc. SZANUJMY SIĘ NAWZAJEM. Od so-
boty – niestety - dodzwonić się nigdzie nie można było. 
Kiedy rozmyślałam, naszła mnie taka refl eksja - są w na-
szym mieście dwie przychodnie. Czy tak ciężko byłoby 
w soboty na zmianę uruchomić chociaż po dwie godzi-
ny dyżury? Nie zawsze pogotowie jest dostępne, a ludzie 
(głównie starsi) mają potrzeby. Przecież ludzie mają za-
strzyki, a przychodnie przez trzy dni całe, weekendy, są 
zamknięte. Może właśnie w tym tak ciężkim okresie wy-
padałoby wyjść ludziom naprzeciw? W innym przypad-
ku będziemy walczyć i pandemia się nigdy nie skończy, 
a zachorowań - jak słyszymy - jest coraz więcej, śmiertel-
ność wzrasta. Może należy się zastanowić, czy grzeczni, 
uprzejmi Panowie z Pogotowia nie mogliby dojechać do 
starszego, chorego człowieka i wykonać test? Czy jest to 
takie trudne?
Reasumując, to nasza Służba Zdrowia jest po prostu CHO-
RA i całe nasze lecznictwo jest też po prostu CHORE. Cały 
system jest po prostu CHORY. Czy my musimy być tego 
przykładem? Gdyby nie otwarte ludzkie dobre i hojne 
serca, to nie jedna mała istota by już nie żyła. To my, spo-
łeczeństwo, i ja jestem, jesteśmy tego dobrym przykła-
dem, że ciągle swoimi datkami zasilamy konta nieuleczal-
nie chorych osób i wspieramy Fundacje, a to należy do 
służby zdrowia. Wyręczamy ich.
Jeżeli kogoś uraziłam, bądź źle się poczuł, to bardzo prze-
praszam, bo mnie nikt nie przeprosił W Nowym Roku 
życzę wszystkim pomyślności, wytrwałości i jak najmniej 
zmartwień. Proszę, nie izolujmy się i nie zamykajmy, bo 
już i tak ludziom psychika siada. Życzę wszystkim wiary, 
która odmieni nasze serca oraz nadziei, że jutro będzie 
lepsze. Życzę też miłości, która przetrwa najgorsze oraz 
zdrowia, którego tak wszyscy potrzebujemy. Dziękuję 
wszystkim za okazane wsparcie i pomoc w tych naprawdę 
bardzo ciężkich dla mnie chwilach, kiedy człowiek walczy 
o życie. I proszę - przestrzegajcie przepisów ostrożności.
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Kupię działkę 
na terenie Świeradowa-Zdroju 

pod budowę 
domu letniskowego 

Wielkość minimalnie 1000 m2 

telefon 785 038 619

Informujemy, że w MCKAiPG 
„Stacja Kultury” w Świerado-
wie-Zdroju, ul. Dworcowa 1 
oraz w Informacji Turystycz-
nej przy Czarcim Młynie, 
ul. Lwówecka 5 są do ode-
brania promocyjne ramki do 
tablic rejestracyjnych. Chęt-
nych zapraszamy do odbioru.

PROMUJEMY MIASTO

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lubaniu uprzejmie 
informuje, iż zmieniony został nr telefonu w usłudze 
„e-wizyta”. Rezerwację wizyty można umówić, dzwoniąc 
pod nowy nr 75 722 91 67 - zamiast dotychczasowego 
tel. 75 722 94 00. Na wizytę w swoim urzędzie możesz 
umówić się nawet 2 tygodnie wcześniej. 

Umów wizytę 
w Skarbówce

K O C H A N A   S Ł U Ż B O   Z D R O W I A

Podziękowanie

Dziękujemy za uczestnictwo w nabożeństwie żałob-
nym i uroczystości pogrzebowej w dniu 02.01.2021 r.

Śp. Grzegorza Jednorowskiego

męża, ojca i dziadka.
Dziękujemy przyjaciołom, znajomym, sąsiadom, kole-
żankom i kolegom, pracownikom Nadleśnictwa Świe-
radów, pracownikom Nadleśnictwa Szklarska Poręba, 
pracownikom Urzędu Miasta w Świeradowie-Zdroju, 
Kołom Łowieckim: „Wieniec” ze Świeradowa-Zdroju 

oraz „Św. Hubert” z Wrocławia, 
oraz całej braci Łowieckiej, Zespołowi Sygnalistów 

Myśliwskich i księdzu wikariuszowi Tomaszowi Kwasik

pogłębiona w smutku rodzina

Podziękowanie
W imieniu Mieszkańców Świeradowa-Zdroju 

kierujemy serdeczne podziękowania do 
Państwa Gabrieli i Michała Brutkowskich

 za przekazanie przepięknych ozdób świątecznych, 
które dzięki niezłomnej brygadzie z Urzędu Miasta 

zawisły na choince przy ulicy Zdrojowej.

Dorota Marek
Dyrektor MCKAiPG „Stacja Kultury”

Gdy zasypie nas...śniegiem!!!

Informacji udziela i zgłoszenia 
przyjmuje referent ds. drogownictwa

Pani Ewelina Wasilewska
tel. 790 444 904
      75 78 16 970

e.wasilewska@swieradowzdroj.pl

Podziękowanie
Kierujemy serdeczne podziękowania 

dla Państwa Muszka właścicieli sklepu Lewiatan
za przekazanie woreczków foliowych, w których 

rozdawane były testy dla mieszkańców na COVID-19.

Dorota Marek
Dyrektor MCKAiPG „Stacja Kultury”
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Jasełka grupy Sosnowej i Dębowej
Święta Bożego Narodzenia są najpiękniej-
szymi świętami, na które czekają nie tylko 
dzieci, ale i dorośli. Są to święta najbliższe 

i najdroższe naszym sercom, gdyż towarzyszy im niepowtarzal-
na i wyjątkowa atmosfera. Jest to również okazja do wspólnego 
kolędowania w przedszkolu – dzieci i personelu, nim na niebie 
zabłyśnie pierwsza gwiazdka. 17 grudnia mali aktorzy z grupy 
Sosnowej i Dębowej w świątecznej scenerii, w pięknych strojach 
i w profesjonalnej sali teatralnej zaprezentowali swoje umiejęt-

ności wokalne i recytatorskie. Ze względu na obecną sytuację 
w kraju, naszych jasełek nie mogliśmy na żywo wystawić rodzi-
com i gościom. Filmiki z naszych przedstawień są dostępne na 
stronie internetowej przedszkola, 
serdecznie zapraszamy do obej-
rzenia. Występy jasełkowe dla 
wszystkich były dużym przeżyciem 
- gwarantującym  niezapomniane 
wrażenia.

Danuta Mosiewicz
Wychowawca grupy Sosnowej

Wanda Rzeźnik
Wychowawca grupy Dębowej

w Przedszkolu Miejskiem w Świeradowie-Zdroju

Początek roku jest dobrą 
okazją do podsumowań. 
Miniony – 2020 – był wy-

jątkowo trudny. Epidemia - w większym lub mniejszym 
stopniu - dotknęła nas wszystkich. Pokrzyżowała plany 
mieszkańców, instytucji i organizacji, także naszego sto-
warzyszenia. Musieliśmy zweryfi kować plany i dosto-
sowywać je do tej, jakże odmiennej rzeczywistości. Nie 
chcieliśmy, by ten niełatwy czas całkowicie zamknął nas 
w izolacji i pozbawił szansy do wspólnych działań naszej 
75-osobowej grupy (tylu członków zarejestrowaliśmy 
w ubiegłym roku), w przeważającej liczbie osób w wie-
ku emerytalnym. Celem naszych przedsięwzięć jest bo-
wiem zwiększenie aktywności dorosłych mieszkańców 
oraz ułatwienie im realizowania swoich zainteresowań. 
Pokrótce przedstawię przedsięwzięcia, które udało się 
nam zrealizować w tym naznaczonym pandemią roku. 
Jeszcze przed ogłoszeniem stanu epidemii, spotkaliśmy 
się w styczniu w „Chacie Drwala” Nadleśnictwa na II Wie-
czorze Kolęd z udziałem zaproszonych gości 

Wieczór ten został urozmaicony występem zespołu „Syn-
tonia”, wspólnym śpiewaniem kolęd i prezentacją wier-
szy. O dekorację stołów i pyszne ciasta zadbały nasze 
koleżanki. Słodycze, owoce i napoje zostały zakupione 
z naszych składek członkowskich. Duży kosz tych słodko-
ści został przekazany sztabowi WOŚP na poczęstunek dla 
wolontariuszy. W lutym zaprosiliśmy naszych członków 
na zabawę karnawałową pod hasłem „Lata 20-te, lata 30-
te”. Większość uczestników wystąpiła w strojach z epoki, 
zaś dla tych osób, które o to nie zadbały, panie z sekcji 
rękodzieła przygotowały ozdobne stroiki. Tę klimatyczną 
imprezę (w części sfi nansowaną ze składek członkow-
skich) urozmaiciły przeprowadzone konkursy i zabawy.

 Jeszcze w marcu udało się nam wyjechać na koncert  pie-
śni B. Okudżawy i W. Wysockiego w wykonaniu  zespo-
łu „Piramidy” do Jeleniogórskiego Centrum Kultury. No 
i przyszedł czas epidemii. Cztery nasze koleżanki wzięły 
udział w akcji szycia maseczek, którą zainicjowała dyrek-
cja Stacji Kultury. W swoich domach uszyły one imponu-
jącą ilość maseczek. W czerwcu, kiedy można już było 
wychodzić do lasu, odbyłyśmy (same panie) wędrówkę 
do „Chatki Górzystów”, a trud dojścia nagrodzony został 
„kultowymi” naleśnikami. 

Jedną z najbardziej liczących się imprez (w całości sfi -
nansowaną z Dolnośląskiego Funduszu Małych Inicja-
tyw) była Ogrodowa Izeriada Pasjonatów zorganizowana 
w Czerniawie w ogrodzie Piotra Bigusa. Zaostała ona 
poprzedzona warsztatami kulinarnymi „Kuchnie różnych 
narodów”. Potrawy wykonane przez członków stowa-
rzyszenia pod kierunkiem gospodarza zagościły potem 
na stołach biesiadnych. Blasku imprezie dodała oprawa 
muzyczna i występ zespołu „Podgórzanie”. W nieco od-
mienny, liryczny nastrój wprowadził nas występ solistki 
Oliwii Bigus. Niewątpliwą atrakcją była również wystawa 
malarstwa Grażyny Boruty. Wystawa ta pięknie wkompo-
nowała się w klimat ogrodu.

W końcówce lata, kiedy wszystkim wydawało się już, że 
epidemia ma się ku końcowi, nasi włodarze (w odpo-
wiedzi na złożony przez nas wniosek na początku roku) 
postanowili wesprzeć naszą działalność dotacją w wyso-
kości 4 tys. złotych. W ramach tych środków we wrześniu 
zorganizowaliśmy wyjazd do kina w Jeleniej Góry na gło-
śny fi lm „25 lat niewinności”, a 3 października – tuż przed 
nawrotem epidemii -  zdołaliśmy jeszcze zorganizować 
wycieczkę autokarową do „Czeskiego Raju”. Oprowadza-

ni przez przewodnika zwiedziliśmy gotycki zamek Trosky, 
wędrowaliśmy niesamowitym labiryntem i przeciskaliśmy 
się szczelinami wśród Prachowskich Skał, a na zakończe-
nie wycieczki spacerowaliśmy urokliwymi uliczkami Jicina 
– miasta Rumcajsa (fot.5).

Z dotacji od miasta sfi nansowane zostały także działania 
naszej sekcji rękodzieła. Ponieważ wciąż nie opuszcza nas 
koronawirus, nie można było przeprowadzić warsztatów 
ozdób bożonarodzeniowych w tradycyjnej formie. Tak 
więc w okresie przedświątecznym powstały dwa fi lmiki 
instruktażowe: „Wianki świąteczne” i „Choinka z gałą-
zek” zrealizowane przez Piotra Bigusa i zamieszczone 
w Internecie. Ponadto członkowie sekcji wykonali w swo-
ich domach piękne stroiki i inne ozdoby, które zostały 
przeznaczone na prezenty dla wspierających nas instytu-
cji i naszych seniorek w wieku 75+ (dodatkowo załączyli-
śmy dla seniorek słodkie upominki).
Jak nadmieniłam powyżej, wszystkie te przedsięwzięcia 
zostały zrealizowane głównie w oparciu o własne środ-
ki, ale też przy wsparciu fi nansowym z budżetu naszego 
miasta oraz Dolnośląskiego Funduszu Małych Inicjatyw. 
Pozytywnie został również zaakceptowany przez Staro-
stwo w Lubaniu nasz wniosek o dofi nansowanie wyciecz-
ki „Dolina Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej”. 
Niestety, w realizacji tego projektu – jak i kilku innych -  
przeszkodził nam nawrót epidemii. Z naszych zamierzeń 
wykonaliśmy to, co w tych warunkach było możliwe. Na 
bieżąco dokumentujemy nasze dokonania w prowadzo-
nej kronice i na stronie facebookowej stowarzyszenia. 
Jesteśmy też obecni na łamach „Notatnika”. Każdy zain-
teresowany mieszkaniec naszego miasta i okolic ma więc 
dostęp do informacji i może korzystać z form przez nas 
organizowanych.
Serdeczne podziękowania za wspieranie naszych inicja-
tyw kierujemy do dyrekcji i pracowników Stacji Kultury 
oraz Nadleśnictwa Świeradów. Liczymy na dalszą współ-
pracę w kolejnych latach. Z nadzieją na szybki powrót do 
normalności, już teraz zachęcamy dorosłych mieszkań-
ców naszego miasta do dołączenia do nas.

Tak minął rok „Aktywnym Razem”

Donata Sienkiewicz
Pzewodnicząca Stowarzyszenia „Aktywni Razem”



Dyspozycję wkładem na wypadek śmierci może ustanowić posiadacz każdego rodzaju 
indywidualnego rachunku bankowego. Może być to rachunek oszczędnościowo-rozli-
czeniowy, konto oszczędnościowe czy rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej.
Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci ma na celu zagwarantowanie wypłaty określo-
nej kwoty pieniędzy z rachunku bankowego klienta banku, w razie jego śmierci. Środki 
tego mogą przykładowo posłużyć zabezpieczeniu możliwości realizacji bieżących wy-
datków rodziny zmarłego w okresie bezpośrednio po jego zgonie. Częstym motywem 
złożenia takiej dyspozycji jest chęć zapewnienia odpowiedniej kwoty na organizację po-
grzebu przez posiadacza rachunku. Właściciel rachunku ustala wcześniej, kto zajmie się 
tą kwestią i na jego rzecz ustanawia taką dyspozycję. Te pieniądze nie wchodzą w skład 
spadku po posiadaczu rachunku, stąd też beneficjent może pobrać tę kwotę z banku 
bez konieczności oczekiwania na zakończenie postępowania sądowego o stwierdzenie 
nabycia spadku lub wizyty u notariusza, w celu uzyskania aktu poświadczenia dziedzi-
czenia. Z tego względu, może to być też pewien sposób na podzielenie środków zgro-
madzonych na koncie między większą liczbę osób. Należy jednak  pamiętać o pewnych 
ograniczeniach w ustanowieniu dyspozycji wkładem na wypadek śmierci.
Beneficjentami dyspozycji mogą być: małżonek posiadacza rachunku, a także wstępni, 
zstępni lub rodzeństwo posiadacza. Nie jest więc możliwe złożenie dyspozycji przykła-
dowo na korzyść osoby spoza najbliższej rodziny czy na rzecz osoby prawnej.

Żeby uniknąć sporów i wątpliwości, taka dyspozycja musi mieć formę pisemną, a bene-
ficjent musi być precyzyjnie określony. Dlatego należy w takiej dyspozycji wskazać jego 
imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa, miejsce zamieszkania oraz numer PESEL lub 
dowodu osobistego. Posiadacz rachunku bankowego ma możliwość ustalenia kwoty 
dyspozycji na różne sposoby. Może określić wysokość dyspozycji jako całość środków 
znajdujących się na jego rachunku w chwili śmierci albo w chwili dokonywania dyspo-
zycji. Może to być też określony procent tej kwoty lub precyzyjnie określona kwota, 
przypadająca na rzecz jednego czy większej liczby beneficjentów.
Łączna kwota wszystkich wypłat z tytułu dyspozycji na wypadek śmierci jest ograni-
czona. Nie może być ona wyższa niż równowartość dwudziestokrotnego przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez 
wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa GUS za ostatni 
miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku. Suma ta zaktualizu-
je się więc dopiero w momencie jego śmierci i obliczana będzie 
zawsze za ostatni miesiąc przed tą chwilą. Według stanu na gru-
dzień 2020 r., jest to ponad 107,4 tys. zł.
Źródło: https://rf.gov.pl
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POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW 
przyjmuje w Starostwie Powiatowym w Lubaniu I piętro, pok. 38
godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek, środa, czwartek: 7:30 - 15:30, wtorek: 7.30 - 17.00, piątek: 7:30 - 14:00, 
tel. 75 64 64 359, fax 75 64 64 321
e-mail: konsumenci@powiatluban.pl

Rzecznik radzi
Co z pieniędzmi zgromadzonymi na rachunkach bankowych po 
śmierci członka rodziny? Jak działa dyspozycja wkładem?

Agnieszka Cichoń
Powiatowy Rzecznik Konsumentówl

Rozmowa z Barbarą Kunysz – działaczką społeczną – któ-
ra niestrudzenie walczy o zakaz fajerwerków hukowych 
w Świeradowie-Zdroju.

Na początek chciałabym zapytać, skąd ta inicjatywa? Dla-
czego sprzeciwia się Pani pokazom fajerwerków w Świe-
radowie-Zdroju. Jeśli miałaby Pani przekonać nieprzeko-
nanych do tego zakazu, na co zwróciłaby Pani ich uwagę?

Zaczęło się w roku 2019, kiedy to w lecie hotelarze orga-
nizowali pokazy fajerwerków w ramach różnych okazji. Za 
każdym razem wiązało się to z potężnym wybuchem, co 
naturalnie wzbudzało niepokój mieszkańców, którzy nie 
wiedzieli przecież, co jest źródłem hałasu. Miałam okazję 
przekonać się o tym w trakcie zbierania podpisów pod pe-
tycją. W pierwszym momencie większość osób myślało, że 
źródłem hałasu jest wybuch butli z gazem, co wywołało 
panikę. W pewnym momencie powiedziałam: „dość!”. Za-
częłam akcję zbiórki podpisów. Wielu mieszkańców Świe-
radowa-Zdroju to osoby po udarach, wylewach, zawałach, 
które potrzebują spokoju. Huki fajerwerków nie sprzyjają 
ich rekonwalescencji. Ponadto proszę zwrócić uwagę na 
sytuację zwierząt. Miałam okazję widzieć na własne oczy, 
jak w Sylwestra imprezowicze odpalają fajerwerki w środ-
ku Parku Zdrojowego, a przerażone wiewiórki wypadają 
ze swoich schronień i uciekają na ludzkie posesje, wypło-
szone przez hałas. Czy nie jest to draństwo?

Więc Pani starania o zakaz i jego egzekwowanie trwają 
już dwa lata?

Tak, zaczęłam walkę w 2019 roku i rzeczywiście w Sylwe-
stra 2019/2020 fajerwerków było zdecydowanie mniej. 
Mam w kwestii zakazu poparcie naszego Uzdrowiska, 
które – podobnie jak ja  - widzi zagrożenie w opadają-
cym na ziemię trującym dymie, który skaża nasze wody 
gruntowe i całe środowisko. Gdyby ktokolwiek wszedł 
na wieżę Domu Zdrojowego w Sylwestra, to sam by się 
przekonał o tym, że koszmarne zadymienie sprawia,  
iż Świeradowa prawie w ogóle nie widać. To są związki 
silnie rakotwórcze, które opadają na trawę, na drzewa, na 
naturalne schronienia dzikich zwierząt! Jesteśmy dumni  
z naszych parków, z naszych wód mineralnych! Jak można 

jednocześnie robić coś tak potwornego i niszczyć natural-
ne zasoby, które są nasza chlubą?! W tym roku – pomimo 
pandemii – Świeradów znów pogrążył się w huku i dymie 
sylwestrowych fajerwerków. Czy radosne świętowanie 
musi wiązać się z brakiem zdrowego rozsądku i podnosze-
niem ręki na środowisko? Wydaje mi się, że dużo ludzi nie 
rozumie powagi sytuacji i tego, że wyprodukowane w Chi-
nach materiały hukowe są po prostu trucizną. Zdaję sobie 
sprawę z tego, że zakaz na niewiele się zda, jeśli nie zmie-
ni się myślenie ludzi, a przede wszystkim turystów, którzy  
w szale zabawy nie myślą o tym, jaką krzywdę wyrządzają 
miejscu, gdzie są tylko gośćmi.

Mam nadzieję, że ten wywiad pomoże uświadomić tych, 
którzy nie zdają sobie sprawy z opłakanych skutków fa-
jerwerkowych pokazów. Wróćmy jeszcze do kwestii za-
kazu. Jak wyglądała droga formalna, czyli jakie pisma 
Pani składała i czy uzyskała Pani na nie odpowiedź?

Po wybuchach w lecie 2019 roku złożyłam petycję do 
Burmistrza. Przychodziłam również wielokrotnie na Se-
sje Rady Miasta, aby nagłaśniać ten problem. Po długich 
miesiącach starań, 24 kwietnia 2020 roku, w końcu się 
udało i Radni uchwalili zakaz. Moja radość nie trwała 
zbyt długo, bo krótko po tym Wicewojewoda ten zakaz… 
uchylił! Zadzwoniłam tam natychmiast. Z Wicewojewo-
dą porozmawiać mi się nie udało. A przecież sprawa 
była już nagłośniona w mediach – w telewizji, w prasie,  
w Internecie, wszędzie nagłówki: „Świeradów-Zdrój wol-
ny od fajerwerków”. Widząc, że lokalnie nie mam już z 
kim rozmawiać, podjęłam decyzję o wysłaniu pisma do 
Jarosława Kaczyńskiego z prośbą pomoc. 12 listopada 
otrzymałam od niego odpowiedź. Pojawiła się nadzieja, 
ponieważ w liście Pan Jarosław Kaczyński zapewnił mnie, 
że wystąpił w mojej sprawie do MSWiA. 29 grudnia za-
dzwoniłam zatem do MSWiA. Kiedy powiedziałam, że 
w moja sprawie miał interweniować Jarosław Kaczyński 
- pracownica MSWiA sprawdziła podany przeze mnie nu-
mer pisma. Wtedy po drugiej stronie słuchawki wyczuć 
mogłam delikatną panikę. Okazało się, że MSWiA fak-
tycznie dowiedziało się o sprawie droga pisemną… już 12 
listopada! Wygląda na to, że przez półtora miesiąca nie 

zrobili nic, bo 29 grudnia nie było żadnych efektów ich 
działań, a na jakiekolwiek inne kroki z mojej strony było 
już po prostu za późno.

Już po Nowym Roku napisała Pani pismo do Wicewoje-
wody, w którym z żalem stwierdza Pani, że pomimo pod-
jętych przez Panią starań, 31 grudnia huk fajerwerków 
ponownie przetoczył się przez dolinę Kwisy, a opadający 
dym skaził środowisko. 

Niestety. W tym piśmie napisałam Wojewodzie wprost: 
„Pan ma władzę i to Pan zadecydował, że zwierzęta, lu-
dzie, środowisko i bezpieczeństwo nie mają żadnej war-
tości”. Moje pismo do Wicewojewody zostanie przesłane 
przeze mnie również do wiadomości Prezesa Jarosława 
Kaczyńskiego oraz MSWiA, których ponownie poproszę 
pisemnie o interwencję. Chciałabym jeszcze wspomnieć 
o tym, że przed Sylwestrem, zgodnie z sugestią MSWiA, 
zadzwoniłam do Ministerstwa Ochrony Środowiska i Kli-
matu. Pani w Ministerstwie, z którą zostałam połączona, 
potraktowała mnie i moją sprawę w sposób skandalicz-
ny. Stwierdziła krótko, że „to jest sprawa dla władz lokal-
nych”, po czym – nie dając mi szansy na odpowiedź – roz-
łączyła się. Zupełny brak kultury.

Mimo przeszkód, które napotyka Pani na swojej drodze, 
zamierza Pani dalej walczyć o zakaz będący ratunkiem 
dla izerskiej natury?

Będę walczyć tak długo, dopóki ktoś decyzyjny nie powie 
fajerwerkom w naszym mieście kategorycznego „STOP”! 
Mobilizuje mnie wsparcie, które dostaję od wielu miesz-
kańców. Kiedy zbierałam podpisy pod petycją, wielokrotnie 
słyszałam słowa: „Trzymamy kciuki, żeby się Pani udało. Je-
steśmy z Panią”. Nie jestem zatem sama i jest o co walczyć.

Dziękuję serdecznie za rozmowę i trzymam kciuki za inicja-
tywę. Mam nadzieję, że Pani głos w tej sprawie nie zosta-
nie bez echa, ponieważ ilość pracy i zaangażowania, jakie 
Pani włożyła w tę szczytną ideę, jest ogromny.

Rozmawiała Joanna Krajewska
Koordynator ds. kreowania wydarzeń kulturalnych i promocji

MCKAiPG „Stacja Kultury” w Świeradowie-Zdroju

NIERÓWNA WALKA O ŚRODOWISKO, 
czyli obywatel kontra władza.



www.swieradowzdroj.pl

Opóźnienia w otwarciu miejskiego żłobka

Niestety przeciągają się rozmowy z Urzędem Marszał-
kowskim w sprawie zaakceptowania otwarcia oddziału 
żłobkowego w budynku nowego przedszkola. Zapewne 
rozmowy i uzyskanie zgody zajmą nam jeszcze kilka tygo-
dni, ale nie zrezygnujemy z tego pomysłu. Proszę jeszcze 
o cierpliwość rodziców, którzy potrzebują opieki żłobko-
wej dla swoich dzieci. Mam nadzieję, że zdołamy jak naj-
szybciej wywiązać się z deklaracji uruchomienia oddziału 
żłobkowego w Świeradowie-Zdroju.

Porozumienie gmin górskich i miliard złotych wsparcia

Zamknięcie branży turystycznej z powodu koronawi-
rusa spowodowało ogromne straty przedsiębiorców  
z miejscowości, które specjalizują się w obsłudze szeroko 
pojętego ruchu turystycznego. We wszystkich tych miej-
scowościach samorządy gminne mają ten sam problem 
utraty płynności finansowej i poważnych problemów w 
wykonywaniu dochodów budżetowych przy jednocze-
snym wzroście wydatków bieżących. Większość przedsię-
biorców w takich gminach nie pracuje i ponosi ogromne 
straty. Z potrzeby wsparcia lokalnego biznesu turystycz-
nego i ratowania budżetów gmin, 50 samorządów gór-
skich zawiązało nieformalne porozumienie gmin górskich. 

Rezprezentantami tej grupy są wójtowie i burmistrzowie 
6 gmin: Bukowiny Tatrzańskiej, Kościeliska, Szczyrku, 
Dusznik-Zroju, Karpacza i Świeradowa-Zdroju. W ramach 
przedstawiania problemów, z którymi borykają się przed-
siębiorcy i samorządy gmin górskich, postanowiliśmy 
zwołać konferencje prasowe, na których informowaliśmy  
o podjętych próbach przekonania naszego Rządu do 
większego wsparcia lokalnego biznezu i samorządów. 
Nasze stanowisko pisemnie kierowaliśmy do Ministra 
Rozwoju, Pracy i Turystyki oraz Premiera Rządu. Mię-
dzy innymi zwracaliśmy uwagę, że w tarczy 6.0 nie ma 
kodu PKD 55.20, co oznacza, że wszyscy jednoosobowi 
przedsiębiorcy oferujący wynajem noclegów zostali bez 
odpowiedniego wsparcia finansowego. Tarcza 6.0 została 
zaktualizowana o ten kod działalności gospodarczej. Kilka 
dni temu Minister Rozwoju… ogłościł program wsparcia 
dla gmin góskich. Nabór na to wsparcie dedykowane dla 
ponad 200 gmin potrwa do połowy lutego. W ramach 
tego grantu będziemy mogli uzyskać dwa wsparcia: inwe-
stycyjne, czyli 40% do średniej inwestycyjnej za ostatnie 
pięć lat, ale nie więcej niż 8 mln zł, również z obowiąz-
kiem przeznaczenia wsparcia tylko na inwestycje z obsza-
ru turystycznego. W przypadku Świeradowa-Zdroju może 
to być kwota 5,8 mln zł. Drugie wsparcie to dofinanso-
wanie do 80% kwoty zwolnienia bądź umorzenia podat-
ku od działności gospodarczej tylko branży wskazanej  
w rozporządzeniu, tj. hotele, pensjonaty, stoki narciar-
skie. Jeśli samorząd zdecyduje się na zwolnienie z po-
datku, to kwotę dofinansowania z programu rządowego 
będzie musiał przeznaczyć na inwestycje turystyczne. Ten 
warunek może wykluczyć możliwość wsparcia przedsię-
biorców poprzez zwolnienie z podatku, ponieważ gmina 
zwalniając z podatku utraci dochody bieżące na prawie 
milion złotych, a dofinansowanie będzie musiała prze-

znaczyć na inwestycje, czyli pogłębi deficyt między wy-
datkami bieżącymi a dochododami. Apelujemy jako sa-
morządy górskie do Ministra Rozwoju o przeanalizowanie 
tego zapisu i korektę w kierunku wsparcia gmin w utraco-
nych dochodach bieżących, które będziemy musieli po-
kryć kredytem. W najbliższych dniach przedstawię Radzie 
Miasta propozycję inwestycji turystycznych i wsparcie 
dla świeradowskich przedsiębiorców poprzez zwolnienie  
z podatku lokalnego.

COVID 19 – mieszkańcy Świeradowa-Zdroju przetestowali się

20 grudnia, w niedzielę, rozpoczeliśmy gminną, prewen-
cyjną akcję, przeciwdziałania rozprzestrzeniania się ko-
ronawirusa. Całe przedsięwzięcie kosztowało 150 tys. zł,  
a sfinansowaliśmy je ze środków uzyskanych z wydanych 
koncesji na sprzedaż alkoholu. Środki te mogliśmy wy-
dać wyłącznie na akcje przeciwdziałania alhoholizmowi 
i narkomanii - z powodu COVID akcje te są wsprzymane 
- lub na walkę z koronawirusem na podstawie obowiązu-
jących przepisów dla gmin o przeciwdziałaniu COVID-19. 
Akcję testowania skonsultowaliśmy z Łużyckim Cen-
trum Medycznym w Lubaniu, gdzie znajduje się oddział 
covidowy. O akcji zostały powiadomone telefonicznie 
lubański Sanepid i świeradowskie przychodnie zdrowia. 
Sam pomysł testowania mieszkańców na obecność prze-
ciwciał na koronawirusa powstał oddolnie z inicjatywy 
mieszkańców, którzy słusznie zwracali uwagę, że Rząd 
podawał przez media, że przy stole świątecznym mogły 
zasiąść domownicy plus pięć osób, ale nie informował, 
jak się zabezpieczyć przed ewentualnym zakażeniem  
w takiej sytuacji. Wiele samorządów i przedsiębiorców 
w Polsce regularnie przeprowadza testy przesiewowe 
dla pracowników. Ochrona zdrowia mieszkańców należy 
do zadań własnych gminy, dlatego trzeba było coś zrobić 
w kierunku przeciwdziałania rozprzestrzeniania się ko-
ronawirusa, jak również przestrzec mieszkańców przed 
zbyt swobodnym organizowaniem rodzinnych spotkań 
świątecznych i noworocznych. Zakup testów na występo-
wanie przeciwciał IgM/IgG COVID-19 do samodzielnego 
stosowania w naszych warunkach finansowych i organi-
zacyjnych był najlepszym rozwiązaniem. Gmina zakupiła 
dla wszystkich pełnoletnich, zameldowanych na stałe 
lub czasowo mieszkańców naszego miasta 3550 testów, 
takich samych, jak stosuje lubański i bolesławiecki szpi-
tal. Całą akcją zarządzało MCKAiPG „Stacja Kultury”.  
Świeradowscy strażacy-ochotnicy w dniach 19-20 grud-
nia 2020 r. roznieśli testy do wszystkich domostw z za-
chowaniem reżimu sanitarnego, na podstawie listy 
danych adresowych, która nie zawierała żadnych da-
nych osobowych. Pełnoletni mieszkańcy po rozmowie 
ze strażakiem najczęściej przez domofon wyrażali bądź 
nie, chęć przyjęcia testów. Było kilka przypadków, gdy 
mieszkańcy odmówili przyjęcia testów do samodzielnego 
użytu z różnych powodów, np. “...nie wierzę w korona-
wirusa, są ważniejsze wydatki w gminie niż kupowanie 
testów dla mieszkańców...” Do testów umieszczonych  
w foliowych torbach dołączaliśmy informacje, że w przy-
padku pozytywnego wyniku testu należy skontaktować 
się z lekarzem pierwszego kontaktu. Mieszkańcy, których 
strażacy nie zastali w domu, od poniedziałku do środy 21-23 
grudnia 2020 r. mogli odebrać testy na „Stacji Kultury”.

Podsumowanie akcji i wnioski: strażacy 19 i 20 grudnia 
2020 r. roznieśli 3300 testów do samodzielnego wyko-
nania. Z danych jakie uzyskałem telefonicznie z naszych 
przychodni zdrowia wynika, że w następnych dniach do 
przychodni zadzwoniły 103 osoby, aby skonsultować  
z lekarzem swój pozystywny wynik testów. Po konsulta-
cjach lekarze skierowali na testy wymazowe 18 osób. Nie 
posiadmy danych, ile z tych osób ma potrwierdzonego 
wirusa. W porozumieniu z lubańskich szpitalem dwie pie-
lęgniarki epidemiologiczne pomogły wykonać test dla 15 
seniorów, którzy nie potrafili zrobić tego sami. Okazało 
się, że 8 z nich ma pozytywny wynik IgM na obecność we 
krwi przeciwciał na COVID-19. Polecono im skontaktowa-
nie się z lekarzem. Co ciekawe, ci starsi seniorzy nie mieli 
żadnych widocznych, czy odczuwalnych objawów cho-
roby. Samo testowanie mieszkańców było anonimowe. 
Akcja miała na celu uświadomienie naszym mieszkań-
com, że koronawirus istnieje, że można się nim zarazić, 
że wiele osób zaraża nie mając żadnych objawów, stąd 
potrzeba izolacji społecznej. Również ważne było to, aby 
pokazać, że testowanie jest potrzebne, aby podejmować 
próby izolowania chorych od zdrowych. Po akcji testowa-
nia, udało nam się namówić lokalną aptekę do prowadze-
nia sprzedaży testów na obecność przeciwciał  COVID-19. 
Do teraz apteka sprzedała ich prawie 200, to oznacza, że 
istnieje potrzeba anonimowego testowania się na wystę-
powanie przeciwciał na COVID-19. Całą akcję testów dla 
mieszkańców można uznać za udaną. Wiele osób dowie-
działo się w tej danej chwili, że miało kontakt z kronawi-
rusem, to oznaczało, że są ozdrowieńcami. Te 103 osoby, 
które zadzwoniły do przychodni zdrowia skonsultować 
pozytywny wynik, zapewne w czasie świąt i nowego roku 
dokonało samoizolacji. Być może wiele osób z pozytyw-
nym wynikiem nie spędziło świąt ze swoimi starszymi 
rodzicami, czy dziadkami, którzy są w grupie wysokiego 
ryzyka zarażenia się koronawirusem. Ogromna większość 
testujących się miała wynik negatywny, to oznacza, że są 
zdrowi, a więc duże odciążenie psychiczne i lepsze samo-
poczucie. Wiele osób, tak, jak tych 8 seniorów dowiedzia-
ło się, że pomimo braku objawów mają pozytywny wynik 
na obecność wszesnych przeciwciał IgM na COVID-19. 
Oznacza to, że izolacja i dystans społeczny są zasadne, 
bo wiele osób zaraża, nie mając tego świadomości. Każdy 
mieszkaniec naszego miasta, który wykonał sobie samo-
dzielnie test w domu, mógł podjąć własną decyzję, co 
zrobi ze swoim pozytywnym wynikiem. Wielu zachowało 
się bardzo rozsądnie i skonsultowało z lekarzem. Zapew-
ne wielu, którzy tego nie zrobili, z pozytywnym wynikiem 
bezobjawowców, dokonało samoizolacji. Osobiście uwa-
żam, że gdyby stosować regularne testowanie na pozio-
mie domu i miejsca pracy, choćby najprostszym testem 
na występowanie przeciwciał na COVID-19, to ilość za-
każeń byłaby znacznie mniejsza, bo wiele osób dowie-
działoby się w odpowiednim czasie, że mogą mieć wirusa  
i szybciej doszłoby do samoizolacji. Dziękuję pracowni-
kom Stacji Kultury za koordynowanie akcji. Również wiel-
kie uznanie dla świeradowskich strażaków-ochotników  
i wolontariuszy za sprawne i bezpieczne dostarczenie te-
stów do naszych mieszkańców. Sądzę, że jeżeli pojawią 
się kolejne fale koronawirusa, to my jako samorząd po-
winniśmy wziąć czynny udział w akcji ograniczania roz-
przestrzeniania się COVID-19 w naszej gminie. Po pierw-
szej akcji samotestowania się mieszkańców, wydaję się, 
że to najlepszy kierunek działania.

5

Roland Marciniak
Burmistrz Świeradowa-Zdroju

NA B I E Ż Ą C O



6

CENNIK ZAMIESZCZANIA REKLAM W „NOTATNIKU ŚWIERADOWSKIM”

Moduł/forma Cena za 1 emisję Cena za 3 emisje

1 strona (w numerze udostępniamy tylko 1 stronę) 500,00 zł 1 275,00 zł

1/2 strony - 255 x 175 mm 300,00 zł 765,00 zł

1/4 strony - 175 x 125 mm 150,00 zł 382,50 zł

1/8 strony 125 x 85 mm 80,00 zł 204,00 zł

1/16 strony - 85 x 60 mm 50,00 zł 127,50 zł

Włożenie gotowej wkładki do gazety 250,00 zł -

Podane kwoty są cenami brutt o, BONIFIKATA: za 3 emisje – 15 %

Jak wykupić reklamę w „Notatniku Świeradowskim”?
1. Gotową reklamę WYŁĄCZNIE W FORMIE PLIKU GRAFICZNEGO (zgodnie z podanymi 

w cenniku wymiarami) prosimy wysłać na adres: notatnik@swieradowzdroj.pl
2. Należność za umieszczenie reklamy należy wpłacić na konto Miejskiego Cen-

trum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy Stacja Kultury – Santander Bank Polski 
nr 21 1090 1997 0000 0001 4222 7909 – przed emisją reklamy. W treści przelewu należy 
wpisać koniecznie numer NIP, nazwę i adres fi rmy, w celu wystawienia faktury.

3. Warunkiem ukazania się reklamy jest dostarczenie potwierdzenia wpłaty. 
Można je wysłać za pośrednictwem poczty e-mail na adres: it@swieradowzdroj.pl
– lub dostarczyć osobiście do Stacji Kultury, ul. Dworcowa 1.

4. Faktura zostanie wystawiona w ciągu siedmiu dni od dokonania wpłaty.

N o t a t n i k  Ś W I E R A D O W S K I ,  s t y c z e ń  2 0 2 1 Z życia miasta

OGŁOSZENIE GRANTODAWCY
O PRZYSTĄPIENIU DO REALIZACJI PROJEKTU GRANTOWEGO

w ramach realizacji projektu współfi nansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego pn. „Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych 
i odnawialne źródła energii w gminach Świeradów-Zdrój oraz Leśna.”
Grant w postaci nawet 85% dofi nansowania można otrzymać wymieniając stary piec na 
nowe ekologiczne źródło ogrzewania. 
(dofi nansowanie nie obejmuje wymiany na kotły węglowe i ekogroszek, niezależnie od ich klasy)

Gmina Świeradów-Zdrój w Partnerstwie z Gminą Leśna pozyskała środki unijne w ramach dzia-
łania 3.3. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, 
które przeznaczy na wsparcie dotyczące modernizacji systemów grzewczych na terenie gminy.

Modernizacja może obejmować:
• wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła na podłączenie do sieci ciepłowniczej/chłodniczej lub
• instalację źródeł ciepła opartych o Odnawialne źródła energii (np. pomp ciepła) lub 
• instalację kotłów spalających biomasę lub paliwa gazowe 
• wymianie źródła ciepła mogą towarzyszyć uzasadnione modernizacje systemu grzew-

czego, pozostające w związku przyczynowo - skutkowym ze zmianą źródła ciepła.
• dopuszcza się również zastosowanie ogrzewania elektrycznego (kable / maty grzejne, 

kotły elektryczne, piece akumulacyjne itp.) pod warunkiem, że będzie ono zasilane z OZE. 
• Inwestycje mogą być uzupełnione poprzez instalacje OZE (np. na potrzeby pozyskiwa-

nia ciepłej wody użytkowej lub produkcji energii elektrycznej, np. fotowoltaiki).

Wsparcie będzie dotyczyć również systemów monitoringu i zarządzania energią, które są 
obowiązkowym elementem projektu (termostaty, czujniki temperatury, pogodowe, obec-
ności, sterowniki, automatyczne układy regulacji, aplikacje komputerowe, gotowe systemy, 
urządzenia pomiarowe itp.) mające na celu zmniejszenie zużycia energii poprzez dostoso-
wanie mocy urządzeń do chwilowego zapotrzebowania. 

Modernizacja nie może obejmować:
• wymiany użytkowanych kotłów gazowych i olejowych,
• nie dopuszcza się też wymiany źródła ciepła na kotły olejowe, węglowe i ekogroszek - 

niezależnie od ich klasy
Maksymalny możliwy poziom dofi nansowania to 85% wydatków kwalifi kowalnych i nie 
więcej niż 12 750,00zł, trzeba jednak przy tym udowodnić, że cena nie jest zawyżona 
i przedstawić oferty od 3 potencjalnych wykonawców. 

O dotację mogą ubiegać się osoby będące:
- właścicielami domów jednorodzinnych,
- właścicielami mieszkań w domach wielorodzinnych,
- najemcami mieszkań w domach wielorodzinnych, posiadający tytuł do lokalu mieszkalnego 
oraz prawo do dysponowania lokalem na cele projektu w okresie jego realizacji i trwałości.

Grantobiorcą może być także wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa czy TBS.
Wymiana źródeł ciepła dotyczy wyłącznie domów jednorodzinnych i mieszkań, lokale użyt-
kowe muszą być wyłączone z projektu. 

NIE PRZEWIDUJE SIĘ UDZIELANIA GRANTÓW NA WYMIANĘ PIECA, KTÓRA ZOSTAŁA FIZYCZNIE 
UKOŃCZONA LUB W PEŁNI ZREALIZOWANA PRZED ZŁOŻENIEM WNIOSKU O UDZIELENIE GRANTU.

Do otrzymania dotacji kluczowe jest złożenie wniosku o udzielenie grantu wraz z uprosz-
czonym audytem energetycznym i pozostałymi załącznikami, w terminie trwania naboru, 
pomyślna jego weryfi kacja i podpisanie umowy o powierzenie grantu, po której dopiero 
należy przystąpić do likwidacji starego źródła ciepła i wymiany na nowe.

Druki dokumentów, które należy złożyć, chcąc uzyskać dofi nansowanie oraz pełna treść 
ogłoszenia, są dostępne do na stronie internetowej www.czysteizery.pl. 
Wypełnione wnioski można składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Świeradowie-
-Zdroju w okresie trwania naboru tj. 05.01.2021 r. – 01.03.2021 r. 

Dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie uruchomiono infolinię telefoniczną 
działającą w godzinach 10.00 – 16.00 pod nr tel 883 123 107 lub mailowo pod adresem:
dotacje@grupalaurus.pl można uzyskać szczegółowe informacje o projekcie. 

Pieniądze pozyskane w ramach projektu będą przekazywane w formie grantu na zasadzie 
poniesionych już kosztów, po ich pozytywnej weryfi kacji.

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru to maj 2021 r. Realizacja wymiany pieca i rozlicze-
nie przez Grantobiorcę musi nastąpić maksymalnie do 30 września 2021 r.

Echa Sesji Rady Miasta
Walka o zachowanie płynności? Gdzie wyciekają 
fi nanse? Dlaczego Burmistrz z pustego nie naleje?
Metafory wodne jak najbardziej przystają do tematyki ostatniej sesji Rady Miasta 
w 2020 roku. W końcu największe emocje wzbudził ponownie temat wodociągu na 
ulicy Górskiej, ale zacznijmy od początku…

Pod gradobiciem pytań
Tradycyjnie, w bloku „Sprawy różne”, Burmistrz odnosił się do tematów poruszanych 
przez Radnych. Jako pierwsza głos zabrała Radna Aleksandra Kasprzak, przekazując dwa 
pytania od mieszkańców – czy konieczne jest uruchamianie syreny alarmowej przez 
strażaków oraz czy nie należałoby wprowadzić zakazu poruszania się rowerem na wą-
skim odcinku ul. Korczaka - prowadzącym na ul. 11 Listopada. Burmistrz wyjaśnił, że 
sygnał alarmowy jest obowiązkowy – regulują go przepisy wewnętrzne OSP. W temacie 
wąskiej uliczki zwrócił z kolei uwagę na notoryczne parkowanie tam auta dużych gaba-
rytów przez jednego z mieszkańców, stwierdzając, że samochód jest główną przyczyną 
rowerowych kolizji, do których tam dochodzi.
Radny Paweł Mikołajczak przywołał projekt budowy deptaku w Czerniawie. Burmistrz 
przypomniał, że została już wykonana pełna dokumentacja i jedyne, co hamuje działa-
nia, to… fi nanse! Ale liczy na to, że być może uda się pozyskać fundusze w niedalekiej 
przyszłości - np. ze środków tzw. odbudowy po Covidzie albo z innych środków krajo-
wych. Kolejne pytania Radnego odnosiły się do „bałaganu” na ulicy Źródlanej oraz do 
odwiertów na ul. Bronka Czecha. W sprawie ul. Źródlanej Burmistrz przewiduje wystą-
pienie na drogę prawną, ponieważ ofi cjalne pisma do kierownika tamtejszej budowy 
nie przyniosły rezultatu. 
Z kolei badania odwiertów wykazały zachęcające wydajności tych źródeł. Woda jest 
zdatna do picia, ale wymaga pozbycia się z niej radonu, który w jednym odwiercie prze-
kracza normę dwukrotnie, a w drugim aż sześciokrotnie! Planowane jest powtórzenie 
badań, redukcja radonu, a następnie przyłączenie wody do sieci. Radny zapytał rów-
nież, ile budynków zostanie podłączonych pod wodociąg i kanalizację prowadząca na 
ul. Dąbrowskiego. Burmistrz przedstawił dokładny przebieg rurociągu i wymienił 
wszystkie uwzględnione budynki. Na pytanie Radnego, dlaczego rura kładziona jest na 
głębokości 4-5 metrów, odpowiedział, że nie zajmuje się rysowaniem projektów wodo-
ciągowych i radzi zaufać w tej kwesti i specjalistom.

Jeśli nie wiadomo, o co chodzi…
Radna Marta Wróbel wróciła do tematu braku wody w budynkach przy ulicy Górzy-
stej. Burmistrz przyznał, że Gmina ma już pozwolenie na budowę tam wodociągu, ale 
w obecnej sytuacji fi nansowej projekt ten musi poczekać i wróci, jak tylko uda się wygo-
spodarować na niego środki. Planem B jest wywiercenie studni dla każdego z tych bu-
dynków, co wiąże się z wydatkiem rzędu 15 000 zł na jedną posesję. Burmistrz wyjaśnił 
jednak, że aby wdrożyć plan B, należałoby rozpisać projekt, w ramach którego wnioski 
mogliby składać wszyscy mieszkańcy borykający się z brakiem wody – jest to koło 100 
budynków. W dyskusji pojawił się zarzut, że na testy na COVID-19 pieniądze się znalazły, 
a na problemy z wodą na ulicy Górzystej wciąż ich brakuje. Włodarz Świeradowa zwrócił 
uwagę Radnych na to, że nie ma możliwości swobodnego przesuwania pieniędzy mię-
dzy projektami, a znaczone pieniądze - wydane na testy - można było spożytkować tylko 
w ten sposób lub na walkę z alkoholizmem i narkomanią. Radni zauważyli, że sytuacja 
fi nansowa miasta nie zawsze przedstawiała się w tak czarnych kolorach i że sprawą 
można było zająć się o wiele wcześniej. Okazało się jednak, że budowa wodociągu moż-
liwa jest dopiero od 2015 roku, kiedy to za kwotę 2,5 miliona złotych gmina zakupiła od 
spółki uzdrowiskowej tamtejsze ujęcie. 

Wartość tego, że coś warto…
Padła również ofi cjalna deklaracja: w Czerniawie-Zdroju, pomimo trudności formal-
nych, powstanie tzw. Dino Park. Przedsiębiorca może liczyć na pełne wsparcie gminy. 
Burmistrz zwrócił się do Radnej Urszuli Wyszomirskiej, która od lat opowiadała się za 
budową sklepu w Czerniawie, z pytaniem, czy warto było wydać 250 000 zł na przygoto-
wanie działki pod Dino? Kiedy Radna przyznała, że była to dobra inwestycja, Burmistrz 
zwrócił uwagę całej Rady na to, że inwestycje w konkretnych obszarach sprawiają, iż 
niemożliwe są fi nansowo realizacje projektów w obszarach innych. Decyzje o tym, na co 
należy w pierwszej kolejności wydawać fundusze z budżetu gminy, są bardzo trudne, ale 
koniec końców ktoś musi je podejmować i musi się starać, aby były one jak najlepsze.

T.P
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Szanowni Państwo, Drodzy Wyborcy.

Minęło już dwa lata, od czasu jak dzięki Waszym gło-
som zostałem radnym Rady Miasta Świeradów- Zdrój. 
Czując się w obowiązku do rozliczenia się z mojej pracy 
składam sprawozdanie, w którym zawarte są główne 
działania, jakie w tym czasie podejmowałem. 

Od dnia zaprzysiężenia uczestniczyłem w 31 sesjach Rady 
Miasta. W tej kadencji Rada podjęła162 uchwały mające 
znaczący wpływ na życie mieszkańców naszego Miasta. 
Wcześniej każda z tych uchwał była przedyskutowana na 
posiedzeniach komisji. 

Jako radny jestem członkiem Komisji ds. Porządku 
i Bezpieczeństwa Publicznego, Infrastruktury Komunalnej 
i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rewizyjnej. Rolą tej 
drugiej komisji - jak Państwo dobrze wiecie - jest nie tylko 
opiniowanie projektów uchwał, ale także prowadzenie 
kontroli. Tych przeprowadzonych było w tej kadencji 11, 
a ja aktywny udział brałem w 10 - raz nie mogłem uczest-
niczyć w kontroli z powodu wyjazdu do pracy.

Ponadto w okresie dwóch lat pracy, jako jedyny radny zło-
żyłem do porządku obrad opracowane przeze mnie pro-
jekty uchwał. Tych opracowałem dwie oraz jeden apel:

• Projekt uchwały w sprawie określenia metody usta-
lania opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi, ustalenia stawki opłaty oraz określenia staw-
ki opłaty podwyższonej na terenie Gminy Miejskiej 
Świeradów- Zdrój – przyjęty przez Wysoką Radę;

• Projekt uchwały w sprawie zakazu odpala-
nia fajerwerków, petard, ogni sztucznych 
i innych materiałów – przyjęty przez Wysoką Radę;

• Projekt w sprawie skierowana apelu do Prezesa Rady 
Ministrów dotyczącego ratowania branży turystycz-
nej. Do ostatecznej wersji podpisanego przez więk-
szość radnych apelu znaczący wkład miał także Pan 
Burmistrz Roland Marciniak. 

Podczas kontroli, jako członek Komisji Rewizyjnej wraz z 
koleżankami i kolegami radnymi przeprowadziliśmy na-
stępujące kontrole: 
• kontrolę umów, przetargów oraz realizacji zadań i ich 

zakresu związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej;
• kontrolę wykonania zadań i wydatkowanych środków 

fi nansowych na działalność grupy porządkowo- eks-
ploatacyjno- remontowej;

• kontrolę umów, przetargów oraz realizacji zadań i ich 
zakresu związanych z zimowym utrzymaniem miasta;

• kontrolę inwestycji - nowo oddany odcinek Single Track
• kontrolę wydatków fi nansowych w Szkole Podstawowej nr 2
• kontrolę wydatków fi nansowych w Miejskim Zespole 

Szkół w Świeradowie- Zdroju
• kontrolę Czarciego Młyna
• kontrolę inwestycji - nowo oddany odcinek Single Track
• kontrolę wydatków bieżących w Miejskim Zespole 

Szkół w Świeradowie- Zdroju. 
Z każdej z tych kontroli sporządzony został protokół po-

kontrolny, w którym wyszczególnione były ewentual-
ne uchybienia. Na szczęście nasz Urząd pracuje bardzo 
sprawnie i tych uwag, jako radni mieliśmy niewiele. Naj-
więcej było w stosunku, co do działalności szkoły. Wszyst-
kie uwagi były dyskutowane na sesji, żeby ewentualne 
błędy nie powtarzały się w przyszłości. 

Jako radny staram się być w stałym kontakcie z Pań-
stwem – moimi Wyborcami, ale również innymi miesz-
kańcami naszego Miasta. 
Na bieżąco staram się informować o swojej działalność 
na Facebookowym profi lu.

To właśnie za pomocą internetu przesyłacie Państwo bar-
dzo często pytania oraz prośby o zajęcie się konkretnymi 
sprawami. Na Państwa prośbę oraz w wyniku moich wła-
snych spostrzeżeń składałem także interpelacje – wnioski 
do burmistrza o pomoc w rozwiązaniu niedogodności i 
problemów mieszkańców. Niestety, nie wszystkie te spra-
wy udało się pozytywnie rozwiązać. 
Muszę przyznać, iż współpraca z Panem Burmistrzem 
nie jest łatwa.

Poniżej niektóre ze składanych przeze mnie interpelacji

• w sprawie zamontowania znaku nakaz używania 
łańcuchów przeciwpoślizgowych na ul. Źródlanej od 
dolnej stacji kolei gondolowej do Czerniawy i z po-
wrotem.

Mimo złożonej mi przez burmistrza obietnicy do dnia dzi-
siejszego sprawa nie jest załatwiona.

• w sprawie wycieku wody na skrzyżowaniu ul. Gajo-
wej z ul. Zakopiańską. Problem został rozwiązany

• w sprawie zamontowania lustra w rejonie skrzyżo-
wania ul. 11 Listopada z ul. Piłsudskiego  

Lustro zostało zamontowane.

• interweniowałem w sprawie zalewania fekaliami 
ul. 11-go Listopada oraz ul. Bocznej.

Problem miała rozwiązać wymiana pomp. Te zostały wy-
mienione na bardziej wydolne. Niestety, nie zmieniło to 
faktu, że problem nie został rozwiązany. Podczas więk-
szych opadów deszczu ul. Boczna jest zalewana przez 
fekalia.

• interweniowałem w sprawie doposażenia placu za-
baw przy ul. Bocznej o karuzelę oraz huśtawki z sie-
dziskami kubełkowymi i nowy piasek oraz o odgro-
dzenie placu zabaw od myjni samochodowej.

• interweniowałem w sprawie zakupu i montażu ta-
blicy (tzw. witacza) z podświetloną i nazwą naszego 
miasta, przy którym turyści mogliby spotkać się i ro-
bić pamiątkowe zdjęcia, co pozytywnie wpływałoby 
na wizerunek i promocję Świeradowa- Zdroju.

W odpowiedzi burmistrz stwierdził: pracujemy nad 
projektem jednolitego systemu identyfi kacji wizualnej, 
w skład, którego wejdzie także przygotowanie miejsca, 
w którym turyści mogliby sfotografować się z nazwą na-
szej miejscowości. Projekt w trakcie realizacji.

• na prośbę mieszkańców interweniowałem w sprawie 
utworzenia małego stoku saneczkowego dla dzieci 
i turystów, gdyż dzieci nie mają bezpiecznego miejsca 
gdzie mogłyby zjeżdżać na sankach. Świeradów-Zdrój 
ma stok narciarski i kolejkę gondolową, jednak wciąż 
nie może zapewnić alternatywy dla najmłodszych. 

W odpowiedzi burmistrz stwierdził, że podjęte zostaną 
działania dotyczące budowy małego stoku saneczkarskie-
go w naszym mieście. Wobec braku reakcji burmistrza 
w dniu 20.01.2020 r ponowiłem interpelację. Burmistrz 
odpowiedział: „Uprzejmie informuję, że podjęcie inwe-
stycji dotyczącej budowy małego stoku saneczkarskiego 
to wydatek rzędu około 200.000 zł. W związku z powyż-
szym brak jest zabezpieczenia odpowiednich środków fi -
nansowych na rok 2020 w budżecie Gminy”.

• interpelacja w sprawie zamontowania lampy oświe-
tleniowej na słupie energetycznym przy ul. Pod Skar-

pą. Projekt został opracowany i zostało zamontowa-
ne oświetlenie ulicy Pod Skarpą.

• interweniowałem w sprawie ogrodzenia terenu przy 
ul. Nadbrzeżnej, za Świerkową Karczmą, (dzikie ką-
pielisko) nad rzeką Kwisą. Zależało mi, żeby zagospo-
darować ten teren pod miejsce wypoczynku i stwo-
rzenie kąpieliska.

W odpowiedzi burmistrz stwierdził, że nie ma możliwości 
prawnych i organizacyjnych realizacji wniosku.

• interweniowałem w sprawie wylewania się wody 
podczas obfi tych opadów deszczu ze strumyka na 
ul. Zakopiańskiej. Problem został rozwiązany.

• interweniowałem w sprawie odnowienia ławek na 
terenie miasta.

• interweniowałem w sprawie rozwiązania problemu 
alejek parkowych, które po obfi tych opadach desz-
czu są rozmywane, a obrzeża odpadają z powodu 
zastosowania zbyt słabej zaprawy betonowej. Do-
datkowym elementem zniszczeń jest używanie trak-
tora do odśnieżania. Przypominałem, iż stan alejek 
wymaga ciągłych remontów i napraw.

W odpowiedzi burmistrz poinformował, iż remont ale-
jek parkowych zniszczonych przez obfi te opady deszczu 
na terenie Świeradowa-Zdroju, zostanie zrealizowany po 
omówieniu na najbliższej sesji Rady Miasta planowanych 
prac oraz przybliżonych kosztów przedmiotowego za-
dania. Proponowane rozwiązanie w postaci zastąpienia 
alejek żwirowych kostką brukową jest ostatecznością. 
Ze względu na charakter uzdrowiskowy parków chce-
my uniknąć radykalnych rozwiązań ograniczających po-
wierzchnie biologicznie czynną na terenach zielonych. 
W celu wyeliminowania skutków erozji wodnej, planowa-
ne jest zastosowanie krat zabezpieczających grunt przed 
wymywaniem przez wody opadowe.

• interweniowałem w sprawie kampanii informacyjnej 
pn.: „Świeradów nie strzela – Świeradów dba o zwie-
rzęta”; Stop dla fajerwerków i petard”.

Uchwała została wprowadzona do porządku obrad. Zo-
stała przegłosowana. Niestety, po dwóch tygodniach Wo-
jewoda wydał rozstrzygniecie nadzorcze i stwierdził nie-
ważność uchwały w całości. Warto dodać, iż identyczna 
uchwała obowiązuje w Zakopanym i tam tamtejszy woje-
woda nie widzi w niej problemu. 

- na wniosek mieszkańców interweniowałem w sprawie 
utworzenia przystanku bezpłatnej komunikacji miejskiej 
na ulicy Cichej przy cmentarzu, ewentualnie przy ul. Za-
kopiańskiej tzw. Koliba.
W odpowiedzi burmistrz poinformował, iż zgodnie z ist-
niejącym stanem prawnym brak jest drogi dojazdowej 
do Cmentarza Komunalnego od strony ul. Zakopiańskiej. 
Droga, która istnieje tam fi zycznie, stanowi własność Pań-
stwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych 
Nadleśnictwa Świeradów-Zdrój i nie posiada statusu dro-
gi publicznej i parametrów technicznych i terenowych 
pod utworzenia trasy autobusowej i pętli do zawracania.
Ponadto informujemy, że wariant drugi tj. przebieg tra-
sy komunikacji miejskiej ul. Zakopiańską z przystankiem 
przy Kolibie oraz drogą powrotną ul. Polną ograniczony 
jest również warunkami technicznymi. W związku z po-
wyższym Gmina, jako zarządca dróg gminnych nie widzi 
możliwości utworzenia przystanku komunikacji miejskiej 
zarówno przy ul. Cichej oraz ul. Zakopiańskiej.
KONKLUZJA:, na jakiej podstawie prawnej utworzono 
Cmentarz Komunalny nie zapewniając bezpiecznego do-
jazdu karawanu i innych pojazdów?

Mateusz Szumlas
Radny Rady Miasta Świeradów-Zdrój

tel.: 881 346 733, 
e-mail: mszumlas@swieradowzdroj.pl

Dokończenie (cz.II) ukaże się w lutowym numerze Notatnika

Sprawozdanie Radnego Mateusza Szumlasa - część I
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Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury”
ul. Dworcowa 1, Świeradów-Zdrój
Dorota Marek – Dyrektor
Kreowanie wydarzeń kulturalnych i promocja
Diana Słupska/ Joanna Krajewska
tel. 75 71 36 482, kultura@swieradowzdroj.pl
Kreowanie wydarzeń sportowych, rekreacyjnych 
i promocja
Beata Rosicka
tel. 75 71 36 483, it@swieradowzdroj.pl

www.stacjakultury.swieradowzdroj.pl

N o t a t n i k  Ś W I E R A D O W S K I ,  s t y c z e ń  2 0 2 1 Pełna kultura

P R A C O W N I E  S T A C J I  K U L T U R Y

 Warsztaty Makramy (grupa zamknięta)
 Kids Dance z Dream Dance Academy by Adrian Mleczek
  Taniec Nowoczesny z Dream Dance Academy by Adrian Mleczek 
 Bezpłatne zajęcia JOGI z Corą Szymochą  
 Kurs Fotografi i (grupa zamknięta)
 Warsztaty Modelarskie (grupa zamknięta)
 Salsa Solo z Dream Dance Academy by Adrian Mleczek

Aktualne informacje dotyczące dostępności obiektu dla turystów i interesantów znajdują się 
na naszej stronie internetowej www.stacjakultury.swieradowzdroj.pl

Trwają prace nad wydaniem nowego Niezbędnika Turysty na rok 2021 - bezpłatnego 
folderu promującego atrakcje turystyczne Świeradowa-Zdroju i okolic, wydawanego 
w nakładzie kilkudziesięciu tysięcy egzemplarzy, kolportowanego wśród turystów i ku-
racjuszy, tak licznie odwiedzających Góry Izerskie. 

W związku z powyższym proponujemy gestorom bazy noclegowej, gastronomicznej 
oraz innym usługodawcom z terenu Świeradowa-Zdroju, udział w wydawnictwie.

Dostępne moduły reklamowe:
GASTRONOMIA – 2 moduły formatu 102 x 63 mm – 450,00 zł bru� o / 1 moduł
HOTELE / SPA / SPORT  - 1 moduł formatu ½ A4 – 2 600,00 zł bru� o / 1 moduł
USŁUGI RÓŻNE – 3 moduły formatu 93 x 58 mm – 450,00 zł bru� o / 1 moduł
USŁUGI RÓŻNE – 2 moduły formatu 93 x 138 mm – 1 200,00 zł bru� o / 1 moduł

W przypadku nie sprzedania danych modułów, zastrzegamy sobie prawo do ich innego 
wykorzystania.

Zgłoszenia na poszczególne moduły przyjmowane są wyłącznie e-mailo-
wo: it@swieradowzdroj.pl

O umieszczeniu reklamy decyduje kolejność zgłoszeń.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny (+48 75 71 36 482) 
bądź e-mailowy (it@swieradowzdroj.pl).

NIEZBĘDNIK
TURYSTY 2021

Beata Rosicka
Koordynator ds. kreowania wydarzeń sportowych, rekreacyjnych i promocji

MCKAiPG „Stacja Kultury” w Świeradowie-Zdroju

Setki świecących lampek, cudownie przystrojone choinki… W okresie świąteczno-no-
worocznym Świeradów-Zdrój po zmierzchu zmienił się w bajkową krainę.

Dekorowanie elementami świetlnymi posesji, ogrodów i balkonów nadało tej zimowej 
scenerii specjalnego i wyjątkowego uroku, z ulicą Zdrojową, piękną choinką w Czernia-
wie-Zdroju i fontanną przy ul. J. Piłsudskiego, na czele.

Do tegorocznej edycji konkursu na „Najpiękniejsze iluminacje świąteczne” przystąpiło 
10 właścicieli posesji prywatnych, 4 właścicieli balkonów oraz 3 przedsiębiorców. Komi-
sja konkursowa w składzie: Dorota Marek, Teresa Fierkowicz oraz Tadeusz Afi cki, przeko-
nała się, jak bardzo mieszkańcy i przedsiębiorcy z naszego górskiego uzdrowiska angażu-
ją się w upiększanie własnych domów i obiektów w okresie świąteczno-noworocznym.

W tym roku, komisja podczas indywidualnych objazdów dokonała oceny następujących 
elementów: ogólne wrażenie estetyczne, kolorystyka, nawiązanie do tradycji świątecz-
no-noworocznej, oryginalność, zastosowanie elementów dekoracyjnych, jak girlandy 
i bombki oraz własnoręcznie wykonane dekoracje.

W poszczególnych kategoriach przyznano następujące lokaty: 

a. Balkon w budownictwie wielomieszkaniowym:
I miejsce: Salawa Izabela i Piotr (29 pkt.),
Wyróżnienie: Guślińska Barbara (26 pkt.).

b.  Budynek użyteczności publicznej / siedziba fi rmy:
I miejsce: Nowak Bartosz (29 pkt.),
Wyróżnienie: Mikołajczak Bożena „Górski Raj” (28 pkt.).

c.  Posesja prywatna (dom wolnostojący, segment w szeregowcu):
I miejsce: Knet Jadwiga (30 pkt.),
II miejsce: Maguda Wiolett a (25 pkt.),
III miejsce ex aequo: Luto Paweł oraz Tokarczyk Gabriela i Stanisław (po 24 pkt.).

Gratulujemy zwycięzcom, z którymi skontaktujemy się niebawem w celu ustalenia 
szczegółów dotyczących odbioru nagród.
Wszystkich mieszkańców i przedsiębiorców z naszego miasteczka serdecznie zaprasza-
my do udziału w następnej edycji konkursu!

Najpiękniejsze iluminacje
świąteczne wybrane

Beata Rosicka
Koordynator ds. kreowania wydarzeń sportowych, rekreacyjnych i promocji

MCKAiPG „Stacja Kultury” w Świeradowie-Zdroju

Serdecznie zapraszamy do zwiedzania bajkowej wystawy dla 
dzieci i dorosłych! Codziennie po zmroku na terenie Stacji Kultu-
ry – przy szklanym łączniku dworcowym – oglądać można dwie 
bajki: „O Duchu Gór i złotym sianie” oraz „O Czerniawskim Czar-
cie i zaczarowanym młynie”. 

Ania Martynowska-Pietrzyk zaproponowała, aby do złożenia wy-
stawy posłużyły nam obrazy, które na co dzień oglądać można 
w Czarcim Młynie. Wykorzystałyśmy również kukły z Kliniki Lalek 
– będące własnością Stacji Kultury. Zestawione ze sobą ekspona-
ty stały się inspiracją do bajek napisanych przez Asię Krajewską, 
która wykonała również grafi ki nawiązujące do tradycyjnych wy-
dań baśni ludowych.

Dzięki współpracy Ani i Asi powstała klimatyczna wystawa – 
zorganizowana w reżimie sanitarnym. Zwiedzanie odbywa się od 
zewnątrz – bez wchodzenia do budynku. Pierwsza bajka zlokali-
zowana jest po lewej stronie głównego wejścia do Stacji Kultu-
ry, a druga za peronem (odśnieżone przejście znajdujące się za 
furtką).

Z zatem! Przed snem, koniecznie zajrzyjcie na Stację i dowiedz-
cie się, co wydarzyło się dawno, dawno temu, za górami, za lasa-
mi, za siedmioma dolinami...

Zapraszamy!

Izerskie bajki za szkłem
(Pół)plenerowa wystawa w Galerii w Łączniku
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KONKURS!!! Gdzie to jest? Co to jest?
Zapraszamy mieszkańców naszego miasta do zabawy Gdzie to jest? Co to jest?
Na łamach naszego miesięcznika będziemy publikować zdjęcie nieoczywistego elementu architektury, miejsca, przedmio-
tu znajdującego się na terenie Świeradowa-Zdroju lub w jego najbliższej okolicy. Osoba, która jako pierwsza, na adres mailowy: 
notatnik@swieradowzdroj.pl, prześle prawidłową odpowiedź, gdzie lub co znajduję się na zamieszczonym po prawej stronie zdjęciu 
otrzyma od MCKAiPG „Stacja Kultury” drobny upominek.
Ostateczny termin przesyłania odpowiedzi upływa 13.02.2020 r. o godz. 17:00. Ze zwycięzcą skontaktujemy się mailowo.
Szczegółowy regulamin zabawy znajduję się na naszej stronie internetowej: www.stacjakultury.swieradowzdroj.pl
Zagadka z grudniowego nr Notatnika okazała się za trudna, ponieważ nie wpłynęła żadna prawidłowa odpowiedź.
Zdjęcie przedstawiało pieczęć kolejową umieszczoną na budynku MCKAiPG „Stacja Kultury”.

W ostatnim w roku 2020 numerze Rynku Turystycznego pojawiła 
się reklama naszego górskiego uzdrowiska. Projekt przygotowała 
Beata Rosicka.

Świeradów-Zdrój w Rynku Turystycznym

Zorganizowany przez Stację Kultury konkurs na najpiękniejszego świeradowskiego bałwana cieszył się dużą 
popularnością wśród dzieci z naszego miasteczka. Zgłoszonych zostało aż trzydziestu dwóch śnieżnych kan-
dydatów, których zdjęcia na bieżąco zamieszczaliśmy na naszym profi lu na Facebooku. Pomysłowość i zaan-
gażowanie młodych Świeradowian przerosły nasze najśmielsze oczekiwania, więc komisja konkursowa miała 
nie lada orzech do zgryzienia.

Ostatecznie, po burzliwych debatach on-line, udało nam się wyłonić czterech zwycięzców:

I miejsce zajęli (ex aequo) Jonasz Żyłkiewicz za śnieżnego kumpla Krzycha
          oraz Franek Ilski za postać z Gwiezdnych Wojen – Jabbę;
II miejsce: Stanisław i Dobrusia Kijewscy za Bałwana Rowerzyste;
III miejsce: Alicja i Kornelia Trudzińskie za Bałwana Staszka.

Wszystkim zwycięzcom gratulujemy! Autorów pozostałych śnieżnych postaci nagrodzono wyróżnieniami 
w różnych kategoriach. Szczegóły znajdą Państwo na Facebooku Stacji Kultury, a o nagrodach oraz ich odbio-
rze będziemy informować, kontaktując się bezpośrednio z uczestnikami. 
Wszystkie bałwanki oglądać można na profi lu Stacji Kultury na Facebooku.

„Ulepimy dziś Bałwana?”
Wyniki konkursu



Można optymistycznie zaryzykować stwierdzeniem, że 
okres pandemii sprzyjał czytaniu książek. Początek roku 
był bardzo dynamiczny, wizyty i zajęcia dla grup przed-
szkolnych, zimowe soboty, niedzielny styczniowy 28 fi nał 
WOŚP z uzbieraną kwotą 896,36 zł, radni czytający bajki 
o Żwirku i Muchomorku, a w czasie ferii zimowych dzieci 
obejrzały przedstawienie teatralne „Smerfne Przygody”  
teatru Blaszany Bębenek. Odbył się nawet III wernisaż 
„Ołówkowe impresje” rysunków Zofi i Dietrich – Wojtkie-
wicz, tym razem poświęcony zabytkom Lwówka Śląskiego 
i Gryfowa Śląskiego z udziałem Burmistrza Gryfowa. Zdą-
żyłyśmy jeszcze 9 marca po raz piąty rozliczyć PIT-y – była 
to akcja sprawnie przeprowadzona przez panie z Urzędu 
Skarbowego w Lubaniu. Jeszcze 12 marca udało nam 
się spotkać i podsumować 28 Finał WOŚP i wypracować 
wnioski do organizacji 29 Finału.
14 marca biblioteka – podobnie jak inne placówki - zosta-
ła objęte wiosenną kwarantanną. Pandemia wpłynęła na 
to, jak spędzamy wolny czas. Odkąd wprowadzono róż-
ne obostrzenia związane z pandemią, można stwierdzić, 
iż czytelnictwo wzrosło. Rok 2020 należał w Izerce do 
pisarzy polskich, współczesnych. Po podliczeniu okazało 

się, że Remigiusz Mróz był najpopularniejszym pisarzem, 
po nim Jolanta Maria Kaleta, Olga Tokarczuk, Hanna Greń, 
a po śmierci Jerzego Pilcha – również jego twórczość. 
Czytaliśmy też biografi e: muzyków, pisarzy, polityków. 
Sięgaliśmy po sagi i ich kontynuacje. Powodzeniem cie-
szyły się książki z „dużą czcionką”.
Wśród najmłodszych to serie: o Śwince Peppie i o Psim 
Patrolu zdecydowanie wygrały, a nastolatki zaczytywa-
ły się w „Dzienniczku Cwaniaczka”(13 tomów). Zasko-
czeniem jest brak, po tylu latach, zainteresowania serią 
o Neli Małej Reporterce. Fanów nie tracą powieści 
J.R.R. Tolkiena i J.K. Rowling. Harry Pott er, Hobbit i Wład-
ca Pierścini - to powieści, które czytamy bez względu na 
panującą modę na pisarzy. W rozmowach Czytelnicy 
zdradzili nam, że książki w czasie pandemii pomagają 
odsuwać myśli od smutnej rzeczywistości, zabijają czas, 
w trakcie siedzenie w domu wymuszonego różnego ro-
dzaju zakazami i blokadami epidemiologicznymi.
Rzeczywistość pandemii wypierają dobre książki, a tych 
nie brakowało w Izerce w 2020 roku.
Wydaliśmy na nowości ogółem 26.277,83 zł (w tym 
5.250,00 zł z dotacji MKiDN), co pozwoliło kupić  
1022 książki.

Na koniec krótka ankieta, warto sobie odpowiedzieć 
na pytanie: ile książek przeczytałeś w czasie pandemii? 
(wybierz odpowiedź)
a) ani jednej
b) jedna – dwie
c) powyżej pięciu

Jeżeli odpowiedź brzmi „A”,  to radzimy, jak najszybciej 
sięgnąć po książkę i traktować ją jako lekarstwo…

Portret Mikołaja 2020 – konkurs roztrzygnięty
Trochę z obawami, Izerka ogłosiła 
konkurs dla dzieci, wydawało nam 
się, że skutecznie lekcje on-line 
przekreśliły szansę na twórczy, 
kreatywny udział w konkursie. 
A tu niespodzianka, wpłynęło 
ogółem - 39 prac, w dwóch ka-
tegoriach wiekowych. Komisja 
konkursowa postanowiła wybrać 
„Super Mikołaja 2020” i główna 
nagroda trafi ła do Basi Buraw-
skiej ze świeradowskiego przedszkola.
Wszystkie prace były pomysłowe, estetyczne. czyli Miko-
łaj zawsze jest górą. Za rok rozszerzymy konkurs o pomoc-
ników Mikołaja.

Miejska Biblioteka Izerka 
zaprasza dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym 
do udziału w konkursie plastyczno – technicznym 

pod hasłem

„Wielkanocne Zwierzątko”

Prace konkursowe (indywidualne) wykonane techniką 
dowolną, opatrzone etykietą z imieniem i nazwiskiem, 

(nie dopuszcza się prac zbiorowych)
należy dostarczyć do biblioteki 

do dnia 20.03.2021 r.

Regulamin konkursu dostępny w MBP i na stronie biblio-
teki www. htt ps://www.mbpswieradow.com.pl/

Zapraszamy! Nagrody czekają!

Dzień dobry. Witam serdecznie  w 2021 roku. Wszyscy 
zapewne jesteśmy pełni nadziei na to, że będzie lepszy 
od poprzedniego. Ja również żywię takie nadzieje. Przy-
znam się, że przerwa poświąteczna sprzyjała refl eksjom 
i znalazłem w końcu czas, aby przejrzeć ponad 4 tysiące 
zdjęć zgromadzonych w telefonie. Zdjęcia zostały zrobio-
ne w zeszłym roku. Duża część tych zdjęć to zdjęcia roślin 
i ogrodów, które podziwiałem.  Zdjęcia  gromadzę już od 
dwóch dekad i na dysku zebrało się ich ponad 70 tysięcy. 
Postanowiłem, że w tym roku, poza regularnym  pisaniem 
na tematy ogrodowe, będę co miesiąc pokazywać zdjęcia 
ciekawych miejsc w kraju i za granicą, które zobaczyłem, 
a które wiążą się z moim ulubionym tematem. Tym sa-
mym chciałbym zachęcić czytelników - jeśli posiadacie 
zdjęcia ciekawych roślin i ogrodów to możecie się nimi 
podzielić na łamach Notatnika Świeradowskiego.

I tak jako pierwsze chciałbym zaprezentować wiszące 
drzewo pomarańczowe, które widziałem w zeszłym roku 
w porcie morskim Jaff a w Izraelu. Jego widok jest równie 
intrygujący jak historia powstania.
Urodzony w Jerozolimie Ran Morin powiesił to drzewko 
w 1993 roku na placu w Jaffi  e nieprzypadkowe wyrwa-
ne drzewo. Jego korzenie wciąż zasilają substancje znaj-
dujące się w glebie, którą je otoczono, dlatego drzewko 
żyje. Powieszone na linkach metr nad ziemią, zdaje się 
nie należeć do miejsca, w którym je umieszczono. Jego 
korzenie są niezależne od podłoża, a jednak drzewo wciąż 
wisi tam, gdzie je zaplanował twórca instalacji. Zawieszo-
ne między stronami konfl iktu izraelsko – palestyńskiego, 
łapiące promienie słońca i wszystko, czego dostarczy mu 
dbający o detale opiekun, wiszące drzewo w Jafi e zdaje 
się mówić: nie musicie walczyć o to, na której ziemi będę 
rosło. Mogę rosnąć ponad ziemią i podziałami.
A wracając na nasz rodzimy grunt. Pewnie każdy ogrodnik 
już zaczyna myśleć o tym, jak będzie wyglądał jego ogród 
w tym roku. Sklepy już zaczynają sprzedawać nasiona 
kwiatów i warzyw, i z pewnością kupimy ich za dużo. 
Bo może jeszcze na kolejną roślinę znajdzie się miejsce. 
Zanim to jednak nastąpi chciałbym zaproponować upra-
wę roślin dla tych, którzy ogrodów nie posiadają, dla 
tych, którzy nie lubią brudzić rąk i dla tych, którzy nie 
mają czasu na.

Czas na rośliny powietrzne

Rośliny powietrzne (oplątwy) są stosunkowo rzadko spo-
tykane we wnętrzach. Ich ogólna nazwa to Tillandsia, któ-
ra naturalnie występuje w lasach deszczowych Środkowej 
i Południowej Ameryki. Jest epifi tem – co znaczy, że żyje 
na innej roślinie, ale nie jest pasożytem. Oplątwy nie 
mają korzeni i nie przyczepiają się do gleby, a pożywie-
nie pobierają z wody deszczowej i z powietrza. Są efek-
towne i naprawdę niezwykłe. Wymagają jedynie dostępu 
do światłą i delikatnego zraszania raz w tygodniu. Można 
taką oplątwę położyć na półce i będzie sobie tam rosła.  
Można z nich układać ciekawe kompozycje, zwłaszcza 
z mchem hiszpańskim. 

Dokładniej nazywa się oplątwa brodaczkowa – gatunek 
rośliny z rodziny bromeliowatych i po raz pierwszy mia-
łem z nim styczność trzy lata temu, kiedy widziałem jak 
spowija ogromne dęby na Florydzie. Nawet próbowałem 
go ze sobą przywieźć, ale niestety wysechł po drodze. 
Najprościej można go kupić n pla� ormie Allegro.
Tak więc z nowym rokiem nowe pomysły i nowe rośliny 
w ogrodach i na parapetach. Trochę egzotyki też nam się 
przyda. Serdecznie pozdrawiam, Wasz miejsko-wiejski 
ogrodnik.
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Czy rośliny mogą latać?

Podsumowanie działań IZERKI w 2020 r.

Piotr Bigus
społecznik, pasjonat ogrodnictwa i kulinariów

do udziału w konkursie plastyczno – technicznym 
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K R O N I K A  P O L I C Y J N A
W dniu 12 grudnia 2020 r. funk-
cjonariusze policji udali się na 
ul. 11 Listopada w Świeradowie-
-Zdroju w związku ze zgłoszeniem 
o zdarzeniu drogowym. W trakcie 
czynności ustalono, iż kierujący 
stracił panowanie nad pojazdem 
i na łuku drogi zjechał na lewą stro-
nę jezdni, gdzie następnie uderzył w 
latarnię. Kierowca porzucił pojazd 
i oddalił się z miejsca przed przyby-
ciem policjantów. W toku dalszych 
czynności ustalono dane kierowcy, 
którym okazał 47-letni mieszka-
niec pow. lubańskiego, który został zatrzymany w miejscu 
zamieszkania. Mężczyznę poddano badaniu na zawartość 
alkoholu w wydychanym powietrzu, które wykazało, iż znaj-
duje się on w stanie nietrzeźwości. Następnie zabezpieczo-
no do dalszych badań jego krew. W trakcie prowadzonego 
postępowania mężczyzna przyznał się do kierowania pojaz-
dem w stanie nietrzeźwości. Grozi mu teraz wysoka grzyw-
na i zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.
W dniu 23 grudniu 2020 r. w Świeradowie-Zdroju funk-
cjonariusze policji zatrzymali do kontroli drogowej pojazd 
marki Skoda Octavia kierowany przez 56-letniego miesz-
kańca pow. lubańskiego. W trakcie kontroli od mężczyzny 
wyczuwalna była woń alkoholu, w związku z czym został 
poddany badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym 
powietrzu, które wykazało, iż mężczyzna jest w stanie 
nietrzeźwości. Okazało się również, iż mężczyzna w prze-
szłości był już karany za prowadzenie pojazdu pod wpły-
wem alkoholu. Mężczyźnie grozi wysoka grzywna i 3 lata  
zakazu prowadzenia pojazdów.
W dniu 29 grudnia 2020 r. funkcjonariusze rewiru dziel-
nicowych podjęli interwencję domową wobec 61-letniego 
mieszkańca Świeradowa-Zdroju. Jak ustalono, mężczyzna  
znęcał się fi zycznie i psychicznie nad swoją matką. Podczas 

podjętych czynności przesłuchano 
świadków, którzy potwierdzili, iż od 
dłuższego czasu mężczyzna wszczy-
nał awantury domowe, w trakcie 
których bił i wyzywał matkę. Męż-
czyznę zatrzymano i doprowadzono 
do policyjnej izby zatrzymań w KPP 
w Lubaniu, gdzie zostały wykonane 
czynności w wyniku których wydano 
nakaz opuszczenia mieszkania i za-
kazu zbliżania się do pokrzywdzonej 
na okres 14 dni.
W dniu 11 stycznia 2021 r. funk-
cjonariusze policji udali się na in-

terwencję ponownie pod ten sam adres, w związku ze 
zgłoszeniem, tym razem pracowników MGOPS w Świera-
dowie-Zdroju. Na miejscu ustalono, iż mężczyzna  naruszył 
nietykalność cielesną jednego z pracowników socjalnych 
oraz znieważył go w trakcie wykonywania obowiązków 
służbowych. Ponadto nie stosował się do wydanego naka-
zu i przebywał w mieszkaniu z matką. Mężczyznę zatrzyma-
no w związku ze złamaniem nakazu oraz czynną napaścią. 
Następnie przedstawiono mu zarzuty i doprowadzono 
w trybie przyspieszonym do Sądu Rejonowego w Lwówku 
Śląskim, gdzie sąd zastosował wobec niego środek zapo-
biegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 
3 miesięcy.  Mężczyzna w przeszłości odsiadywał już karę 
pozbawienia wolności również za znęcanie się nad matką 
i będzie teraz odpowiadał w warunkach recydywy.
W dniu 5 stycznia 2021 r. funkcjonariusze rewiru dzielnico-
wych podjęli, na terenie Świeradowa-Zdroju, kolejną inter-
wencję domową. Tym razem 22-letni mieszkaniec Świera-
dowa-Zdroju znęcał się psychicznie i fi zycznie nad swoją 
matką oraz groził jej pozbawieniem życia. Mężczyzna zo-
stał zatrzymany i po wykonanych czynnościach zwolniony. 
W tym przypadku również zastosowano nakaz zbliżania się 
do pokrzywdzonej i nakaz opuszczenia mieszkania. 

K O M U N I K A T
Rewir Dzielnicowych w Świeradowie-Zdroju nie funkcjonuje w systemie całodobowym. Podane poniżej nu-

mery telefonów dostępne są w godzinach pełnienia służby przez policjantów.

Kierownik Rewiru Dzielnicowych w Świeradowie-Zdroju asp. szt. Paweł Bulera - tel. 514 339 324
Dzielnicowy rejonu XI - sierż. szt. Przemysław Kostrzycki - tel. 797 306 240

Dzielnicowy rejonu XII - mł. asp. Tomasz Majer - tel. 797 306 239
Dzielnicowy rejonu XIII - mł. asp. Krzysztof Szatkowski - tel. 797 306 235

(szczegółowe dane rejonów służbowych ze wskazaniem ulic obsługiwanych przez dzielnicowego dostępne są w aplikacji „Moja Komenda”).

W przypadku trudności z nawiązaniem kontaktu proszę kontaktować się 
z Komendą Powiatową Policji w Lubaniu - tel. 47 873 42 00

ZOSTAŃ JEDNYM Z NAS - OSOBY ZAINTERESOWANE 
PEŁNIENIEM SŁUŻBY W POLICJI MOGĄ ZŁOŻYĆ 

DOKUMENTY OSOBIŚCIE W SIEDZIBIE KOMENDY

Stabilne zatrudnienie, praca dająca wiele satysfakcji oraz 
oferująca możliwość rozwijania się - to tylko niektóre 
aspekty związane ze służbą w Policji. To zawód dla profe-
sjonalistów i ludzi z pasją. Wymagający, ale i dużo dający 
w zamian. Do tego uposażenie, które na starcie kariery 
w naszej formacji wyniesie blisko 3880 zł na rękę. Powró-
ciliśmy już do klasycznej formy rekrutacji, dlatego osoby 
zainteresowane pełnieniem służby w Policji mogą złożyć 
osobiście komplet dokumentów w Zespole Kadr i Szkolenia 
Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu ul. Sikorskiego 4.

Jeżeli posiadasz polskie obywatelstwo, nieposzlakowaną 
opinię, nie byłeś skazany prawomocnym wyrokiem sądu 
za przestępstwo, przestąp do rekrutacji i zostań jednym 
z nas. Służba w Policji daje niepowtarzalną szansę roz-
woju zawodowego. Liczne szkolenia resortowe stwarza-
ją możliwość poszerzania horyzontów, zdobycia nowych 
umiejętności oraz pogłębiania wiedzy i doświadczenia 
w różnych dziedzinach.
Zachęcamy do składania kwesti onariuszy osobiście 
w Zespole Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji 
w Lubaniu, ul. Sikorskiego 4, tel. 478734244 / 478734292.
KOMENDAT GŁÓWNY OKREŚLIŁ NASTĘPUJĄCE TERMINY 
PRZYJĘĆ DO SŁUŻBY W POLICJI NA TERENIE WOJEWÓDZ-
TWA DOLNOŚLĄSKIEGO w 2021 r.: 23 lutego, 20 kwiet-
nia, 13 lipca, 15 września, 3 listopada i 30 grudnia.

asp.szt. Justyna Bujakiewicz-Rodzeń
KPP w Lubaniu, tel. 660 402 169

ZOSTAŃ 
POLICJANTEM

Segregacja  odpadów
• metale i tworzywa sztuczne - wrzucamy do worków / koszy koloru żółtego
• szkło - wrzucamy do worków / koszy koloru zielonego
• papier - wrzucamy do worków / koszy koloru niebieskiego
• bioodpady - wrzucamy do worków / koszy koloru brązowego
• zimny popiół - wrzucamy do worków / koszy koloru szarego / przezroczystego
• odpady zmieszane - wrzucamy do worków / koszy koloru czarnego.

W przypadku koszy na śmieci o innych niż ww. kolorach należy je opisać w sposób 
umożliwiający fi rmie odbierającej odpady identyfi kację wystawionych odpadów.
W przypadku worków na śmieci w innych niż ww. kolorach należy je opisać lub sto-
sować worki przezroczyste umożliwiający fi rmie odbierającej odpady identyfi kację 
wystawionych odpadów.

Odbiór odpadów wielkogabarytowych
Odbiór odpadów wielkogabarytowych należy zgłaszać telefonicznie do pracowników 
Urzędu Miasta pod nr 75 78 16 343. Odpady zostaną odebrane do 3 dni roboczych 
po dokonaniu zgłoszenia.
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Katarzyna Rzeczkowska
gospodarz obiektu Izerska Łąka

Centrum Edukacji Ekologicznej IZERSKA ŁĄKA
ul. Rolnicza 7 (nad Czarcim Młynem)
tel. 75 617 14 42
izerskalaka@swieradowzdroj.pl
www.stacjakultury.swieradowzdroj.pl (zakładka Izerska Łąka)

Aktualne informacje dotyczące dostępności obiektu dla turystów i interesantów 
znajdują się na naszej stronie internetowej www.stacjakultury.swieradowzdroj.pl

Konkurs na najciekawszy ekologiczny kosti um karnawa-
łowy dla najmłodszych. Kosti um promujący ideę recy-
klingu i selektywną zbiórkę odpadów - rozstrzygnięty!
Bardzo dziękuję wszystkim uczestnikom. Wszystkie wy-
konane prace były piękne. W konkursie wzięli udział 
uczniowie szkół podstawowych ze Świeradowa-Zdroju. 
Zadaniem konkursowym było wykonanie stroju karnawa-
łowego z surowców wtórnych typu metale: puszki alumi-
niowe i stalowe, złom; makulatura: tektura i papier; two-
rzywa sztuczne i inne. Na prace czekaliśmy do 17 stycznia.
Jury konkursowe zdecydowało o przyznaniu nagród dla:
I miejsce: Patryk Podolski lat 9
II miejsce: Hanna Podolska lat 5
III miejsce: ex aequo rodzeństwo: Anna i Jan Jasinowscy

Konkurs zorganizowany został, ponieważ chcieliśmy 
zwrócić uwagę najmłodszych na fakt, jak wiele śmieci 
mamy wokół siebie. Jak łatwo jest zgromadzić „materiał” 
na wykonanie takiego kosti umu. Jest to bardzo niepo-
jące, dlatego też postanowiliśmy przypomnieć co nieco 
o recyklingu i jak bardzo jest on ważny. Pamiętajmy też, 
że recykling TAK, ale najważniejsze jest OGRANICZANIE 
ŚMIECI/ODPADÓW. Większość towarów, które kupujemy 
w sklepach, jest niestety wykonana z plasti ku (lub w pla-
sti k zapakowana), szkła, papieru oraz aluminium i innych 
metali, czyli tworzyw, które możemy ponownie wykorzy-
stać. „Posegregowane przestaje być śmieciem – staje 
się wartościowym surowcem! Recykling to oszczędność 
ograniczonych zasobów naturalnych, a także zmniejsze-
nie szkodliwego wpływu na środowisko. Dla przykładu, 
„recykling aluminium pozwala ograniczyć zanieczyszcze-
nie wody o 97% w porównaniu z cyklem produkcji z rudy. 
Równocześnie oznacza obniżenie o 95% emisji trujących 
gazów do atmosfery. Co więcej, przynosi oszczędność 
ropy na� owej i zużycia energii nawet do 95%. Dzięki re-
cyklingowi jest też mniej wysypisk”. Recykling jest bardzo 
ważny dla ochrony naszego środowiska. Gdy poddajemy 
jak największą ilość odpadów recyklingowi, to nie tylko 
zmniejszamy ilość śmieci w przyrodzie, ale przede wszyst-
kim ograniczamy ilość odpadów spalanych. Recykling 
chroni nasze zasoby i chroni przyrodę. Jak? Recykling sa-
mego tylko papieru oszczędza miliony drzew. Zapobiega 
problemom klimatycznym, bo zmniejsza emisję dwutlen-
ku węgla, co zmniejsza ilość niezdrowych gazów w atmos-
ferze oraz oszczędza energię (producent nie musi produ-
kować z surowców naturalnych, a używając materiałów 
pochodzących z recyklingu właśnie może zaoszczędzić 
na zużyciu energii, która obciąża między innymi koszty 
produkcji). Kilka sposobów na ograniczenie ilości odpa-
dów/śmieci: Idź na zakupy z własną torbą. Warzyw czy 
owoców nie pakuj w jednorazowe torebki foliowe tylko 
w swoje własne, wykonane np. ze starych fi ranek. Wybie-
raj targi zamiast supermarketów albo kupuj bezpośred-
nio od rolnika czy ogrodnika i zabierz swoje własne opa-
kowanie. Nie kupuj produktów pakowanych pojedynczo, 
np. ciastek, herbaty, z których każda sztuka jest zapako-

wana w osobne, plasti kowe opakowanie. Nie kupuj ma-
lutkich śmietanek do kawy, cukru w saszetkach itp. Nie 
daj się namówić na zakup kapsułkowego ekspresu do 
kawy! Niestety kapsułki do tego typu ekspresów stano-
wią trudny w recyklingu odpad, którego jest na świecie 
niestety coraz więcej i nie wiadomo, co z tym robić: jeśli 
natomiast masz już taki ekspres, spróbuj dokupić kapsułki 
wielokrotnego użytku, które możesz samodzielnie napeł-
nić swoją ulubioną kawą. No i oczywiście powiedz „NIE” 
naczyniom jednorazowym, a na kawę do kawiarni idź ze 
swoim własnym kubkiem, jeśli to możliwe. Zawsze wybie-
raj opakowania zwrotne i zrezygnuj z rurek plasti kowych 
do napojów, drinków itp.
Źródło: htt ps://naszesmieci.mos.gov.pl/sens-recyklingu
htt p://ekologika.edu.pl/
htt p://www.mpgk.jgora.pl/5-powodow-za-nie-i-5-powodow-za-tak

AKCJA: Świeradów-Zdrój wiesza budki lęgowe dla ptaków!
Pomagamy ptakom, a więcej ptaków, to mniej kleszczy
w naszych ogrodach czy parkach! Serdecznie zachęcamy do 
włączenia się w tę bardzo ważną akcję. Jak? Wystarczy zro-
bić samodzielnie lub kupić gotową budkę lęgową dla ptaków 
i powiesić w swoim ogrodzie. Można też zrobić lub kupić 
budkę lęgową i przywieźć do nas na „Izerską Łąkę”, a my już 
się tym budkami zajmiemy. Powiesimy w naszym ogrodzie, 
przy Czarcim Młynie, przy Stacji Kultury oraz w parku w mie-
ście. Oprócz naszej ogromnej wdzięczności za pomoc na-
szym skrzydlatym przyjaciołom, mamy do zaproponowania 
Państwu też inne ciekawe rzeczy. Jeśli ktoś z Państwa przy-
niesie na „Izerską Łąkę” lub na Stację Kultury budkę lęgową 
dla ptaków to: możecie otrzymać Państwo ZAPROSZENIE 
na prywatny seans kinowy (w ramach naszych licencji) lub 
ZAPROSZENIE na zorganizowanie zabawy urodzinowej na 
„Izerskiej Łące” dla Waszych pociech. To może być świetna 
zabawa! Oczywiście jakieś drobne nagrody też się znajdą.
Jeśli chcemy, żeby w budkach lęgowych jeszcze w 2021 
roku zagnieździły się ptaki, budki te należy zainstalować jak 
najwcześniej. Najlepiej już teraz w styczniu lub lutym. PA-
MIĘTAJMY wieszając budki lęgowe pomagamy ptakom! 
Szczególnie tam, gdzie nie ma naturalnych dziupli. Dotyczy 
to głównie młodych sadów, młodych lasów, a przede wszyst-

kim miast – jak podkreśla ornitolog dr Marian Stój.Po co 
wieszać budki lęgowe? Dla ochrony ptaków, ponieważ coraz 
mniej jest starych dziuplastych drzew i nasze ptaki nie mają 
się gdzie schronić czy założyć bezpieczne gniazdo. A jaka 
korzyść dla nas? Ogromna: śpiew ptaków, mniej owadów, 
których nie lubimy, szczególnie much, komarów i kleszczy, 
i miejmy nadzieję, czyste elewacje :).
WAŻNE aby budki lęgowe były wykonane odpowiednio tzn.; 
aby zostały powieszone na odpowiedniej wysokości pnia 
drzewa, w miejscu zacienionym. Najlepszym materiałem bu-
dowlanym dla tego typu konstrukcji są deski drzew iglastych.
Powinny być zwrócone otworem wejściowym w kierunku 
południowo-wschodnim, aby uniknąć wpływu wiatru i desz-
czu oraz w odpowiedniej odległości od siebie, aby ptaki nie 
martwiły się o swoje miejsce, terytorium. Budka dla ptaków 
musi mieć odpowiedniej wielkości wejście. Takie, przez któ-
re przejdzie dany gatunek ptaka, a które zabezpieczy przed 
wtargnięciem do wnętrza drapieżników. Musimy pamiętać, 
że w okolicach, gdzie występują drapieżniki (np. kuny, koty 
czy wiewiórki), otwór budki należy dodatkowo zabezpieczyć.  
Spadzisty dach z jednej deski, w kierunku od pnia do otwo-
ru. Nie montujemy też patyczka przy otworze wlotowym, 
ponieważ ptakom jest on niepotrzebny, za to pomoże dra-
pieżnikowi w dostaniu się do gniazda. Po więcej informa-
cji zapraszamy na strony: htt ps://jestemnaptak.pl/artykul/
wieszamy-budki-legowe i htt ps://otop.org.pl/ptasie-porady/
dokarmianie/budki-legowe/ znajdziecie tutaj Państwo prak-
tyczny poradnik w formie pytań i odpowiedzi związanych 
z budkami (skrzynkami) lęgowymi (opracowany przez Jaku-
ba Typiaka ze Stacji Ornitologicznej MiIZ PAN).
Natomiast, jeśli nie wiecie, na jaką budkę się zdecydo-
wać, dla jakiego ptaka, to zapraszam do wzięcia udziału 
w ZIMOWYM PTAKOLICZENIU 29-31 stycznia 2021 roku
i zaobserwowaniu, jakie ptaki najchętniej do Was przy-
latują. Pamiętajmy też o karmieniu ptaków właściwym 
pokarmem, czyli karmimy nasionami: słonecznika, kuku-
rydzy; ziarnami: prosa, pszenicy, owsa; orzechami, suszo-
nymi lub świeżymi owocami, a także gotowanymi warzy-
wami lub przysmakiem ptaków czyli tzw. „pyzą” - gotową 
mieszanką tłuszczowo-nasienną w formie kul.

Zimowe Ptakoliczenie z dystansu 29-31 stycznia 2021 r.
Zapraszamy do włączenia się w akcję! Ptakiem Zimowe-
go Ptakoliczenia w tym roku jest Kuropatwa. Niestety 
w tym roku, z powodu obostrzeń epidemicznych, formu-
ła zaproponowana to „ptakoliczenie z dystansu”. Akcja 
polega na liczeniu ptaków przy karmniku (waszym lub 
publicznym) i w jego okolicach w dniach 29-31 stycz-
nia 2021 r.. Możecie wybrać jeden dzień, możecie liczyć 
w każdy. Ważne, żeby obserwacje trwały co najmniej go-
dzinę. Zapisujcie gatunki widziane w karmniku i w oko-
licach, ich maksymalną liczebność, warunki pogodowe, 
skład pożywienia w ptasiej stołówce, a także ewentualne 
urazy ptaków. Po obserwacji wypełnijcie elektroniczną 
kartę obserwacji z dystansu, dostępną na stronie ht-
tps://otop.org.pl/zimowe-ptakoliczenie/karta-obser-
wacji/ Dla każdego dnia obserwacji wypełniamy osob-
ną kartę. Na karty czekamy do 7 lutego. Sprawdźmy, 
kto jest najczęstszym gościem w naszych karmnikach!
Szczegóły akcji na: htt ps://otop.org.pl/zimowe-ptakoliczenie/
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Nowy Rok, nowa...
    ...Mapa Zabytków Techniki…

… a na niej MY! Najnowsza publikacja Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Dolnośląskiego – Mapa Za-
bytków Techniki na Dolnym Śląsku – prezentuje wyjąt-
kowe skanseny, muzea, zabytkowe parki maszynowe, 
czynne zakłady produkcyjne czy budynki użyteczności 
publicznej w naszym regionie. W sumie to aż 26 obiek-
tów dziedzictwa przemysłowego i technicznego! Zabyt-
ki związane z kolejnictwem, tradycją górniczą i hutni-
czą, z przetwórstwem, łącznością, uzdatnianiem wody 
czy przemysłem spożywczym, a wszystko to zebrane  
w jeden spójny szlak.
Od teraz można już przemierzać region z nową mapą 
opisującą dolnośląskie perełki techniczne i ich historię. 
Publikacja powstała w trzech wersjach językowych: pol-
skiej, angielskiej i niemieckiej. Jest dostępna bezpłat-
nie w punktach Dolnośląskiej Informacji Turystycznej,  
a także w obiektach umieszczonych na Szlaku Zabytków 
Techniki. Można również pobrać ją ze strony
https://dolnyslask.travel/ oraz https://mapazabytkow.pl/.
- Promocja Dolnośląskiego Szlaku Zabytków jest dla nas 
niezwykle ważna. Region przez stulecia odgrywał bowiem 
rolę jednego z wiodących w Europie ośrodków przemy-
słowych. Najbardziej widocznym tego znakiem są setki 
pałaców, zamków i dworów, które powstawały na prze-
strzeni wieków. Praca kolejarzy, górników, hutników czy 
tkaczy kształtowała krajobraz regionu. Dziś chcemy, by 
to dziedzictwo było zauważalne i rozsławiało Dolny Śląsk  
w całym kraju – mówi Cezary Przybylski, marszałek woje-
wództwa dolnośląskiego.
Dolnośląski Szlak Zabytków Techniki ciągle się rozrasta. Do-
łączają do niego kolejne obiekty, umożliwiając tym samym 
odkrywanie najcenniejszych tego typu perełek na Dolnym 
Śląsku. W 2018 roku było ich siedem, dziś jest już 26. Cały 

czas trwają starania, by na mapie pojawiały się następne.
Dolnośląska Mapa Zabytków Techniki jest wspólnym przed-
sięwzięciem Fundacji Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego 
Śląska oraz dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego.
- Mimo tej trudnej sytuacji związanej z pandemią, jako Fun-
dacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska nie usta-
jemy w staraniach, by ciągle przypominać o bogactwie, ja-
kim na Dolnym Śląsku są zabytki techniki. Wiele z nich wciąż 
bowiem można oglądać na świeżym powietrzu w trakcie 
jednodniowych wycieczek – przypomina Piotr Gerber, pre-
zes Fundacji Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska.
Mapa to kolejny krok promujący dolnośląskie atrakcje 
związane z przemysłem. Wcześniej powstały m.in. tablice 
informacyjne w trzech językach opisujące historię i zna-
czenie uwzględnionych na szlaku obiektów oraz odbyła się 
impreza promocyjna Rajd Zabytków Techniki. Wszystkie 
miejsca trafiają również na internetową Dolnośląską Mapę 
Zabytków Techniki. Obiekty, które chcą dołączyć do projek-
tu, ciągle mogą się zgłaszać do Fundacji Ochrony Dziedzic-
twa Przemysłowego Śląska.
Źródło: materiał prasowy Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego

...Plany
Woody Allen powiedział kiedyś: „Jeśli chcesz rozśmieszyć 
Boga, opowiedz mu o swoich planach na przyszłość”. Dla-
tego, jednogłośnie z Czartami uznaliśmy, że nie będziemy 
zdradzać, jakie działania planujemy na ten rok w „Czarcim 
Młynie”, tym bardziej, że pisząc ten artykuł, w dalszym 
ciągu pozostajemy, niestety, zamknięci dla odwiedzają-
cych, nad czym ogromnie ubolewamy. Bardzo brakuje 
nam kontaktu z naszymi Gośćmi, westchnień zachwytu 
nad zabytkowymi maszynami…, pytań – czasami tych 
trudnych :), śmiechu dzieci w naszych salach, rozmów  
i opowieści, a także zapachu świeżo upieczonego chle-
ba… Mocno wierzymy w to, że już niebawem dane nam 
będzie spotkać się z Państwem i ura-
czyć czarcimi opowieściami. Pomi-
mo tego, że jesteśmy zamknięci, cały 
czas pracujemy nad tym, aby uatrak-
cyjnić Państwa pobyt u nas.

Czarci Konkurs Literacki

19.01.2021 r. ogłosiliśmy konkurs na „Czarcie Opowie-
ści”. Jego celem jest zachęcenie dzieci, młodzieży oraz 
dorosłych do pisania i prezentowania własnej twórczo-
ści literackiej, podnoszenie poziomu sprawności języko-
wej w obszarze kultury języka i jego funkcji poetyckiej.  
A przy okazji autopromocja. Prace konkursowe można 
nadsyłać do 15.02.2021 r. Więcej informacji znajdą Pań-
stwo na plakacie konkursowym, a także w Regulaminie, 
który jest dostępny na stronie https://stacjakultury.swie- 
radowzdroj.pl/ 
Zachęcamy do udziału w konkursie – najciekawsze prace 
zostaną nagrodzone.

13We młynie czas płynie

C Z A R C I  M Ł Y N , ul. Lwówecka 5
tel. 75 78 45 325 czarcimlyn@swieradowzdroj.pl
www.stacjakultury.swieradowzdroj.pl (zakładka Czarci Młyn)

Gospodarz obiektu: Anna Martynowska-Pietrzyk 
Mały Domek: Katarzyna Bigus (tel. 574 110 170)

Aktualne informacje dotyczące dostępności obiektu dla turystów  
i interesantów znajdują się na naszej stronie internetowej  
www.stacjakultury.swieradowzdroj.pl

Mały Domek przy Czarcim Młynie to między innymi sklepik z pamiątkami i wyroba-
mi rękodzielników. Naszym marzeniem jest uczynienie tego miejsca unikatowym  
w Górach i na Pogórzu Izerskim... Chcielibyśmy, by odwiedzający nas turyści,  
ale i okoliczni mieszkańcy znaleźli tu dzieła rękodzielnicze oraz wyroby lokalnych 
wytwórców (naturalne miody, sery itp.). Choć w chwili obecnej odgórną decyzją 
jesteśmy zamknięcie dla gości to, jak śpiewała Anna Jantar:„nic nie może wiecz-
nie trwać”, dlatego już dziś zapraszamy do współpracy. Jeśli jesteś okolicznym 
rękodzielnikiem lub lokalnym wytwórcą i szukasz dodatkowego miejsca sprze-
daży swoich wyrobów, serdecznie zapraszam do kontaktu. Informację o szcze-
gółach współpracy uzyskają Państwo, dzwoniąc pod nr tel. +48 574 110 170  
(w godzinach 10:00-14:00) lub wysyłając e-maila na adres: notatnik@swie-
radowzdroj.pl 

Anna Martynowska-Pietrzyk
gospodarz obiektu

Czarci Młyn

CENNIK BILETÓW WSTĘPUzwiedzanie:bilet normalny: 15 zł,bilet ulgowy: 10 zł,bilet z ŚKM: 1 zł.Do każdego biletu otrzymają Państwo specjalną, regionalną pamiątkę.

Katarzyna Bigus
Koordynator ds. Obsługi Obiektów, Wydawnictw i Promocji

MCKAiPG „Stacja Kultury” w Świeradowie-Zdroju

Mały Domek, a w nim „Izerska Półka”
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„Mój jest ten kawałek…”
W tym wydaniu “Notatnika Świeradowskiego” do rozmowy zaprosiliśmy pana Wojciecha Szymochę – współwłaściciela Biorezydencji. Tak właściciele piszą o swoim obiekcie:  
“jest to fuzja luksusowej rezydencji z duchem ekologicznego, górskiego domu, którego głównym przeznaczeniem jest rewitalizacja ciała, umysłu i ducha Gości.” A co sprowa-
dziło Pana Wojciecha w świeradowskie strony? 

Gdzie Pan wcześniej mieszkał?
Wojciech Szymocha: Wcześniej mieszkałem w Warszawie.

Co sprowadziło Pana do Świeradowa?
W.S.: Brat sprowadził mnie do Świeradowa, żeby wspólnie otworzyć BioRezydencję.

Czy wcześniej odwiedzał Pan Świeradów?
W.S.: Wcześniej odwiedzałem rodzinę i znajomych w Wolimierzu.

Co do tej pory najbardziej się Panu tutaj podoba? Co jest tu niezwykłego – czego nie ma gdzie indziej?
W.S.: W okolicach Świeradowa podoba mi się przyroda i stara architektura, ważne jest dla mnie, że nie jest to 
jeszcze (choć już powoli to się zmienia) typowy komercyjno-straganiarski kurort, bez ładu i składu.
Czym się Pan zajmuje na co dzień?
Jakie jest Pana hobby?
W.S. Na codzień zajmuję się prowadzeniem BioRezydencji i Cafe Wolna. Moim hobby jest kontakt z naturą, praca 
i spotkania z ciekawymi ludźmi, tematyka związana z ogólnie pojętym samorozwojem.

Jak można zachęcić osoby które szukają swojego miejsca na ziemi, żeby zamieszkały właśnie tu?
W.S. Świeradów stał się miastem ukierunkowanym głównie na rozwój biznesu, więc bardziej przyciąga ludzi, 
którzy szukają miejsca do inwestycji. Osoby szukające swojego miejsca na Ziemi mają lepsze perspektywy i moż-
liwości w okolicy Świeradowa-Zdroju. 

Jakie jest Pana ulubione miejsce w Świeradowie lub w okolicy?
W.S.: Dużo jest takich miejsc. Najbardziej lubię tutejszą przyrodę i dawną architekturę, która niestety jest już 
coraz mniej widoczna. Szkoda, że tak dużo pięknych obiektów popada i popadło w ruinę. To one są wizytówką 
miasta i nadawały mu kiedyś styl, który teraz coraz bardziej się zaciera.

Życzymy Państwu wszystkiego najlepszego i aby lepsze czasy, w szczególności dla branży turystycznej nadeszły, 
jak najszybciej.

Rozmawiała
Anna Martynowska-Pietrzyk
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PUNKTY KOLPORTAŻU NOTATNIKA ŚWIERADOWSKIEGO 
ŚWIERADÓW - Delikatesy CENTRUM (ul. Sienkiewicza), sklep AGD 
(ul. Piastowska), hurtownia papierosów (ul. Piastowska), kiosk  
(ul. Zdrojowa), sklep spożywczy (róg. ul. Zdrojowej i Sienkiewicza),  
pijalnia wody mineralnej (Dom Zdrojowy), sklep LEWIATAN  
(ul. Górska), stacja paliw ORLEN (ul. 11 Listopada),  
kwiaciarnia „Cuda Wianki” przy „BIEDRONCE” (ul. 11 Listo-
pada), autobusy komunikacji miejskiej, Miejska Bibliote-
ka Publiczna IZERKA (ul. M. Skłodowskiej-Curie), Miejskie  
Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury”  
(ul. Dworcowa 1). CZERNIAWA - sklep spożywczy (ul. Głów-
na), Izerska Łąka (ul. Rolnicza 7), Czarci Młyn (ul. Lwówecka 5).  
ORŁOWICE - sklep wielobranżowy CECHBUD.

W SPRAWACH, TAKICH JAK: 
utylizacja padłych zwierząt z terenu miasta 

(sarny, lisy, łanie, jelenie itp.)
potrącone, ale żywe zwierzęta.

wyłapywanie bezpańskich psów,
prosimy zwracać się 

do p. Marcina Rosołka:
tel. 75 78 16 343

RADNI RADY MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ

Mirosław Bock
tel. 603 857 236 mbock@swieradowzdroj.pl

Michał Brutkowski
tel. 604 976 297 mbrutkowski@swieradowzdroj.pl

Janina Czaplińska
tel. 668 212 350 jczaplinska@swieradowzdroj.pl

Aleksandra Kasprzak
tel. 602 276 154 akasprzak@swieradowzdroj.pl

Paweł Lech
tel. 693 239 263 plech@swieradowzdroj.pl

Paweł Mikołajczak
tel. 695 029 761 pmikolajczak@swieradowzdroj.pl

Michał Podhorodecki
tel. 601 467 669 mpodhorodecki@swieradowzdroj.pl

Kamila Pytlakowska 
kpytlakowska@swieradowzdroj.pl

Urszula Romanowicz 
tel. 663 361 388 uromanowicz@swieradowzdroj.pl

Mateusz Szumlas 
tel. 881 346 733 mszumlas@swieradowzdroj.pl

Ewa Śliwińska 
tel. 667 431 190 esliwinska@swieradowzdroj.pl

Anna Tkaczyk 
tel. 783 954 936 atkaczyk@swieradowzdroj.pl

Szczepan Wojsa
tel. 605 334 260 swojsa@swieradowzdroj.pl

Marta Wróbel
tel. 512 798 509 mwrobel@swieradowzdroj.pl

Urszula Wyszomirska 
tel. 517 673 020 uwyszomirska@swieradowzdroj.pl

RADNI RADY POWIATU LUBAŃSKIEGO

Iwona Korzeniowska-Wojsa 
tel. 605 223 540 florizet@wp.pl

Zbigniew Maroń
tel. 603 080 913 z.maron@onet.pl 

Masz sprawę do radnego? 
Zadzwoń, napisz!

URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ
ul. 11 Listopada 35

GODZINY OTWARCIA:
PONIEDZIAŁEK - 7:30 - 16:00

WTOREK - CZWARTEK - 7:30 - 15:30
PIĄTEK - 7:30 - 15:00

PARTER: 
Burmistrz Miasta – Roland Marciniak: 75 78-16-119; 
Sekretariat Burmistrza – Krystyna Kisiel: 75 78-16-489, 
fax 75 78-16-585 - pok. 1d. Skarbnik – Iwona Kosmala: 
75 78-16-234 - pok. 1a; opłaty za użytkowanie wieczy-
ste, opłata uzdrowiskowa - Katarzyna Hryciew, opłaty 
za śmieci – Katarzyna Jachimowska, czynsze, opłata za 
wodę i ścieki – Dorota Tomaszewska-Benke, podatki 
i opłaty lokalne – Anna Leśniak, wymiar podatku od 
nieruchomości – Beata Korowaj: 75 78-16-452 - pok. 
1c; księgowość budżetowa – Marika Trojanowska, Emil 
Mrożek, Katarzyna Kulik-Łuczak: 75 78-16-896 - pok. 
2, księgowość oświaty – Jowita Worotnicka, Marta 
Rejman-Sergiejczuk: 75 78-17-092 - pok. 3. Urząd Sta-
nu Cywilnego, działalność gospodarcza - zastępca kie-
rownika – Joanna Szczekulska: 75 78-16-344; meldun-
ki i dowody osobiste, zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych – Halina Stettner: 75 78-16-929 - pok. 1f 
(obok sekretariatu). 
I PIĘTRO
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - pok. nr 10, 11, 12. 
Sekretariat: 75 78-16-321. Sekretarz – Eugeniusz Gra-
bas: 75 78-17-071 - pok. 15. Klub Integracji Społecznej - 
pok. nr 16. Radcy prawni - pok. 16B; Kadry – Małgorzata 
Milichiewicz - 75 61-99-878 - pok. 16C.; Polski Związek 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów - pok. 16F; Związek Sy-
biraków i Byłych Więźniów Politycznych - pok. 16G. 
II PIĘTRO
Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpada-
mi - kierownik – Izabela Jurczak - pok. 22, ochrona 
środowiska - Kamila Jednorowska-Męcina, Paulina 
Włodarczyk, odpady komunalne – Marcin Rosołek: 75 
78-16-343 - pok. 21a, gospodarka mieszkaniowa – Wła-
dysław Rzeźnik: 75 78-16-324 - pok. 23, inwestycje – 
Anna Mazurek, zamówienia publiczne – Monika Sau-
tycz, infrastruktura komunalna – Adrianna Szymczak: 
75 78-16-471 - pok. 21c. Referat Gospodarki Miejskiej 
i Inwestycji, kierownik - Wojciech Cielecki - pok. 21b, 
inwestycje i komunikacja miejska - Mariusz Pysz, inwe-
stycje, zagospodarowanie przestrzenne - Monika Haj-
ny-Daszko, drogownictwo - Ewelina Wasilewska: 75 
78-16-970, 790 444 904 - pok. 21d. Informatyk - Tomasz 
Chmielowiec - pok. 24b. Oświata – Jolanta Bobak: 75 
78-17-668. 
III PIĘTRO
Biuro Rady Miasta, Referat Administracyjny: kierownik 
– Diana Timoftiewicz-Żak: 75 78-17-666 - pok. nr 32. 
UM ul. Piłsudskiego 15: Tadeusz Baka – obrona cywil-
na, zarządzanie kryzysowe i ochrona przeciwpożarowa: 
75 78-16-841 i 75 78-16-155 - pok. 02. 
KULTURA I OŚWIATA
Przedszkole Miejskie: 75 78-16-339
Miejski Zespół Szkół: 75 78-16-373, 75 78-16-668
Świetlica środowiskowa UL: 75 78-17-885
Szkoła Podstawowa nr 2 w Czerniawie: 75 78-16-379
Świetlica środowiskowa MROWISKO: 75 78-45-712
Miejska Biblioteka Publiczna IZERKA: 75 78-16-394
MCKAiPG „Stacja Kultury”: 75 71-36-482, 75 71-36-483

PRZECIW PRZEMOCY
Zespół Interdyscyplinarny w Świeradowie-Zdroju 
zaprasza na zajęcia dla grupy osób doznających 
przemocy w rodzinie, prowadzone w Stacji Kultury 
przy ul. Dworcowej 1, w godz. 18:00 - 20:00.
Najbliższe spotkania: 11.02.2021 r., 25.02.2021 r.

STOP UZALEŻNIENIOM
Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla osób 
uzależnionych od alkoholu, narkotyków, jak też dla 
osób z rodzin, gdzie nadużywany jest alkohol lub 
narkotyki, osób wspóluzależnionych oraz dla osób 
doznających przemocy w rodzinie, czynny jest  
w każdy poniedziałek w godz. 16:00 - 20:00  
w Stacji Kultury przy ul. Dworcowej 1.
Konsultacje indywidualne w godz. 16:00 - 19:00.
Telefon, przy którym dyżuruje konsultant Piotr 
Konopnicki +48 664 461 086, jest czynny w dniach  
i godzinach pracy punktu.
Spotkania grupy wsparcia „Świeradów” dla 
wymienionych osób, odbywają się także w poniedziałki 
w godz. 18:00 - 20:00.

Dodatkowo Punkt Konsultacyjny dla mieszkańców 
Czerniawy czynny jest w dwa czwartki w miesiącu 
(teren Szkoły Podstawowej nr 2), w godz. 15:30 - 17:30.
Najbliższe spotkania: 11.02.2021 r., 25.02.2021 r.

POMOC TERAPEUTYCZNA 
W Gabinecie Pedagogiczno-Psychologicznym 
z siedzibą w Świeradowie-Zdroju (Przychodnia NZOZ 
JO-MED, ul. Korczaka 7D) do grudnia 2020 roku 
specjaliści realizują zadania związane z udzielaniem 
pomocy terapeutycznej i wsparcia rodzinom 
dotkniętym problemem uzależnienia od alkoholu 
i innych substancji psychoaktywnych prowadzeniem 
działań profilaktycznych oraz interwencji kryzysowej. 
Całościowa pomoc jest bezpłatna, refundowana 
przez Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój. Szczegóły 
dotyczące korzystania z pomocy terapeutycznej 
i profilaktycznej można uzyskać pod nr telefonów: 
75 78 17 668 - Jolanta Bobak
koordynator Urzędu Miasta 
538 480 341 - Maciej Ziała
gabinet pedagogiczno-psychologiczny

Od 11 czerwca 2019 r. do 10 czerwca 2021 r. na mocy decyzji dyrektora 
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z 8 maja 
2018 ceny wody i ścieków uległy zmianom i wynoszą: woda 4,43 
zł/m3, ścieki - 4,97 zł/m3. Natomiast stała opłata abonamentowa 
nie została zmieniona i wynosi 4,94 zł za miesiąc. W wypadkach 
nagłych awarii sieci wodno-kananalizacyjnej można dzwonić pod nr  
tel. 512 243 901.

NOTATNIK ŚWIERADOWSKI wydaje Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury”. Druk – Polska Press Sp. z o.o. Drukarnia Sosnowiec, ul. Baczyńskiego 25a. Nakład: 2000 egz.  Zespół redakcyjny: Katarzyna Bigus, Beata Rosicka i Joanna Krajewska.  
Skład: Katarzyna Bigus. Zapraszamy Czytelników do współredagowania miesięcznika. Artykuły (w tym teksty literackie) opatrzone nazwiskiem autora (do ewentualnej wiadomości Redakcji) oraz zdjęcia (możliwie najwyższej jakości) można składać w MCKAiPG „Stacja Kultury”, 
ul. Dworcowa 1, tel. 75 71 36 482. Redakcja nie zwraca przesłanych prac oraz zastrzega sobie prawo skracania i redagowania przesłanych tekstów, a także do nieopublikowania przesłanego materiału bez podawania przyczyny. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie 
ewentualne roszczenia jakie mogą się wiązać z wykorzystaniem przez autora materiału, do którego nie posiadał on praw autorskich oraz nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość faktów podanych w artykule. www.swieradowzdroj.pl, e-mail: notatnik@swieradowzdroj.pl
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Żabiegani
Sezon biegowy 2020 zakończył wirtualny Bieg Niepodległości z widokiem na góry, w któ-
rym uczestniczyła reprezentacja Uzdrowiska Świeradów-Zdrój, zdobywając w klasyfi ka-
cjach drużynowych GROMADA i SPORT dwa puchary z drugą lokatą. Uczestnicy zajęli tak-
że wysokie miejsca w swoich kategoriach wiekowych: Maciek - IV open i I w kategorii M 
25, Kazik - IX open i III w swojej kategorii, Zbyszek - II miejsce w kat. 55, Teresa I - w kat. 55, 
a Elżbieta I - w kat. 60. Medale i puchary powędrowały do uczestników, którzy po świą-
tecznej przerwie przygotowują się do sezonu 2021.

Zachęcamy także dużych i małych do aktywności fi zycznej i udziału w imprezach sporto-
wych i rekreacyjnych oraz reprezentowanie naszego pięknego miasta pod wspólną na-
zwą Świeradów-Zdrój Górskie Uzdrowisko. Pamiętajmy, że ruch poprawia nastrój, do-
daje energii, ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu, zapobiega rozwojowi choroby 
Alzheimera, zmniejsza depresję, lęk oraz stres, a wszystko to dzięki zwiększonej produkcji en-
dorfi n, czyli „hormonów szczęścia”, które wywołują pozytywne emocje i zmniejszają odczu-
wanie bólu. Każda aktywność fi zyczna wydłuża życie, zachęcamy więc do spacerów, wycieczek 
z kijami, truchciku czy wycieczek rowerowych po parkach, szlakach pieszych, rowerowych czy 
biegowych, które są wizytówką naszego miasta docenioną przez kuracjuszy i turystów.

Marszobieg z Flinsem po Zdrowie 2021 
Wraz z rozpoczęciem nowego roku rozpoczynamy całoroczny konkurs „O Puchar Złotego 
Flinsa”, w którym punktowane są wycieczki piesze oraz autokarowe w ramach programu 
„Turystyka Receptą na Zdrowie”, które będą odbywały się zgodnie z reżimem sanitarnym, 
z zachowaniem dwumetrowego dystansu, zakrywaniem ust i nosa oraz przestrzeganiem 
zasad zgodnych z obostrzeniami.
Ramowy plan wycieczek na I półrocze:
23 stycznia  - 15. Wirtualny Bieg Policz się z Cukrzycą – Stawiaj na Sport;
6 lutego  - PTAKOLICZENIE – spacer szlakiem czarnym;
14 lutego  - Walentynkowy spacer do Skałek Zakochanych i Kufl a;
6 marca - Pożegnanie zimy – NORDIC WALKING;
20 marca  - Spacer w poszukiwaniu wiosny na Grzbiecie Kamienieckim;
10 kwietnia  - Wiosenna wycieczka do Rezerwatu Krokusy w Górzyńcu;
1 maja  - Majówka w Nadleśnictwie lub Dzień Ziemi, czyli sprzątnie szlaków turystycznych;
16 maja  - Święto Polskiej Niezapominajki – spacer do źródeł Kwisy;
29 maja  - Rodzinna wycieczka na Niedźwiedzią Górę:
13 czerwca  - Wakacyjna wyprawa do Wieży Mon Plaisir;
26 czerwca – Wyprawa z Novégo Města na Stóg Izerski;
VII i VIII – Wakacje z Orłowiczem – wielodniowe rajdy piesze Głów-
nym Szlakiem Sudeckim im. M. Orłowicza;
10 sierpnia – Święto Ludzi Gór – wyprawa na Śnieżkę i udział w uro-
czystościach.
Zapraszamy do udziału w wycieczkach, których kalendarz może ulec 
zmianie z przyczyn pogodowych lub 
pandemii.
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