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Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy za-
grała po raz 29
50 wolontariuszy, Bieg Policzyć się  
z Cukrzycą, Morsowanie, licytacje na Al-
legro i zebranych ponad 51 tys. złotych.  
O świeradowskim finale WOŚP na stronie 3.

W numerze:

Szczepienia przeciw COVID-19
11 stycznia br. w Świeradowie-Zdroju 
rozpoczęto akcję szczepienia przeciw COV-
ID-19. Na dzień 18 lutego zostało zaszczepi-
onych dwoma dawkami 206 mieszkańców. 
Pierwszą dawkę przyjęło 33 mieszkańców. 
Jako pierwsze zostały zaszczepione oso-
by z tzw. “grupy zero” oraz osoby z Domu 
Seniora i 80+, obecnie szczepione są oso-
by 70+. Informacje o szczepieniach, nu- 
mery przydatnych telefonów oraz pomoc  
w dowozie do punktu szczepień na stronie 4.

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

Zadzwoń do MOPS!
tel. 75 78 16 321

Wolontariusze 29 Finału WOŚP: 
Zofia i Florian Bigus,
Natalia Czerwińska,
Jan i Ben Huber,
Antonina Marchel,
Marta Syrewicz,
Wiktoria Sładek,
Brunon Ryżak,
Iga Jurczak,
Adam Fischer,
Jolanta Gutowska,
Wiktoria Ołowska,
Martyna Kępińska,
Julia Skoczylas,
Igor Kolejewski,
Zuzanna Olkowska,
Tymoteusz Bednarek,
Julia Mój,
Kamila Podhorodecka,
Klaudia Lewicka,
Kacper Reimann,

Gabriela Krasicka,
Mira Waszkowiak,

Martyna Jefimik,
Tymoteusz Turek,

Lena Łuczak,
Justyna Lonycz,

Kamila i Teresa Fierkowicz,
Borys, Nadia i Zoja Mularczyk, 
Zofia, Katarzyna i Izabela Sala-

wa, Julia Pałys,
Oliwia Olkowska,
Mikołaj Sadocha,

Miłosz Gołdyn,
Filip Daszko,

Agnieszka Koludo-Sobierańska,
Krzysztof i Aleksandra Sobierańscy,

Kamila Zglińska,
Kacper i Katarzyna Gruszeccy, 

Agnieszka Całko,
Antonina Wasilewska,

Jan Kobiałko.

Gospodarowanie odpadami
Podwyżka stawki za odbiór odpadów 
z 23 zł na 31 zł/miesięcznie/osoba czy 
uzależnienie stawki za odbiór odpadów od 
średniorocznego zużycia wody w danym 
gospodarstwie domowym, czyli próba zbi-
lansowania budżetu gminy oczami Burmis-
trza Świeradowa-Zdroju na stronie 5.

Konkursy, przeglądy...
Choć obiekty Miejskiego Centrum Kultury, 
Aktywności i Promocji Gminy “Stacja Kultu-
ry” w lutym wciąż pozostawały zamknięte 
dla odwiedzających to praca w nich wrzała. 
Przeprowadzone i roztrzygnięte zostały 
“zakochane” konkursy - wyniki na stronie 8. 
Coroczny przegląd kapel kolędniczych od-
był się w świecie wirtualnym, o jego szcze-
gólach na stronie 9.
Na konkurs “Czarcie opowieści” wpłynęło 
8 prac. Fragmenty prac, które zajęły 
pierwsze miejsce w obu kategoriach wie-
kowych publikujemy na stronie 13.



Idea podkładania ognia pod zabytki w pierwszej kolej-
ności kojarzy mi się z ruchem futurystycznym. Awangar-
dowy kierunek w sztuce i literaturze początku XX wieku 
zakładał skupienie się na przyszłości i nowoczesnych roz-
wiązaniach, przy jednoczesnym odrzuceniu tego, co jest 
domeną tradycji, przeszłości. Futuryści głosili kontrower-
syjne hasła, manifestując potrzebę… palenia i burzenia 
bibliotek, muzeów oraz zabytków! Twierdzili, że pielę-
gnowanie pozostałości „kultury przestarzałej i niedołęż-
nej” hamuje postęp.
Futuryści byli artystami i w większości na sztuce kończyły 
się ich destruktywne zapędy. Jednak problem zastępo-
wania starego nowym przy „drobnej pomocy” ognia był 
i jest obecny w historii ludzkości od zawsze. Najbardziej 
drastycznym przykładem tego typu zjawiska są oczywiście 
miasta niszczone działaniami wojennymi i to, co później 
na gruzach tych miast powstaje. Ja jednak chciałabym 
przedstawić Państwu studium dwóch jednostkowych – 
korespondujących ze sobą w mojej opinii – przypadków 
i poddać je Państwa ocenie estetyczno-moralnej.

***
Jest zima 1895/1896 roku. Bad Flinsberg jest już znanym 
uzdrowiskiem, ale dzielnica kurortowa w oczach kura-
cjuszy pozostawia wiele do życzenia. Zabytkowe budow-
le – stary i nowy Dom Źródlany, obudowa górnego źró-
dła, dom kąpielowy, pawilon muzyczny, kaplica katolicka 
i promenada - wzniesione circa sto lat wcześniej, pod ko-
niec XIX wieku nie spełniają już wymagań, które stawia 
przed nimi nowa epoka – wiek XX.
- Stare budy i tyle! – wrzasnął Damian von Bugay na tyle 
głośno, że odwróciły się w jego stronę głowy wszystkich 
gości spędzających to popołudnie w jednym z Flinsber-
skich lokali. Hrabia uśmiechnął się przepraszająco i po-
nownie zwrócił się do swojego rozmówcy, ale już o wiele 
ciszej. – Administracja uzdrowiska nie zrobi nic! Nic Herr 
Gefühl! Dopóki ta ruina trzyma się kupy, nie ma co liczyć 
na nową inwestycję. Pan spojrzy na Łaźnie Leopolda! 
Fuszerka, strata pieniędzy! Tu się nie ma co oglądać na 
sentymenty. Tu trzeba działać.
- Nie rozumiem, co też pan sugeruje, von Bugay? – zdzi-
wił się poczciwy Albert Gefühl, mieszkaniec Świeradowa, 
dłubiąc widelczykiem w kawałku kremowego ciasta.
- Ja…? – hrabia rozejrzał się niespokojnie. – Ja tylko po-
wtarzam to, o czym mówią tutaj wszyscy. I mieszkańcy, 
i przyjezdni. Stare uzdrowisko nie nadaje się już do niczego!
- Pan jesteś postępowiec, panie hrabio… A ja tam swoje 
wiem. I wiem jak moje serce się raduje, kiedy spaceruję 
w kierunku górnego źródła, a zza zielonych liści starej lipy 
wyłania się dach domku źródłowego oraz poczerniałe ze 
starości belki…
- Bzdura! – przerwał mu zirytował von Bugay i zniecierpli-
wiony jałową dyskusją zmienił temat.

Kiedy obaj panowie wyszli z kawiarni i udali się spacerem 
w stronę hotelu, napotkali na swojej drodze młodego 
mężczyznę. Chłopak ten nie był w pełni władz umysło-
wych, a na życie zarabiał nosząc bagaże i zakupy za ku-
racjuszami. Widząc czarną walizkę hrabiego, natychmiast 
ukłonił się i wskazał ją palcem.
- No dobra, niech będzie – westchnął von Bugay i wręczył 
mężczyźnie swoją własność.
I tak oto powstał dziwaczny pochód złożony z wysokiego 
i szczupłego hrabiego von Bugaya, towarzyszącego mu ni-
skiego i grubego pana Gefühl oraz kulejącego młodzieńca, 
który podążał za nimi z niewielką czarną walizką dzierżoną 
dumnie w dłoniach. Przed samym hotelem hrabia zapłacił 
tragarzowi, po czym zwrócił się do swojego kompana:
- Spalić! Spalić to wszystko w cholerę, Herr Gefühl! 
Wszystkie budynki uzdrowiska powinny pójść z dymem. 
Założyć się mogę, że tego, kto by się na to odważył, zlo-
tem by tutaj obsypano!
Ani hrabia, ani pan Gefühl nie zauważyli jednak, że na te słowa 
w oczach młodego tragarza pojawiło się coś niepokojącego…

***
Powyższa historia jest oczywiście tylko fabularyzowa-
ną próbą domyślania się, jak mogły wyglądać wypadki 
tamtej zimy w Świeradowie-Zdroju. Inspirację do niej 
zaczerpnęłam z tzw. „Księgi Scholdana” w nieocenio-
nym tłumaczeniu pani Magdaleny Olszewskiej. Scholdan 
pisze, że pogląd - reprezentowany przez wykreowanego 
przeze mnie hrabiego von Bugaya - był dość powszech-
ny w tamtym czasie, a podpalacz… mile widziany. Trud-
no ocenić, czy upośledzony mężczyzna był opłacony, czy 
też sam, inspirowany zasłyszanymi rozmowami, podjął 
się podpalenia uzdrowiska. Faktem jest jednak to, że 
w pożarze uległy zniszczeniu wszystkie zabytkowe budyn-
ki, a „zamiast ukarać tego młodego człowieka, to niektó-
rzy mieszkańcy chętni postawiliby mu pomnik”.*
Jak wszyscy dobrze wiemy, niedługo opłakiwano strawio-
ne ogniem budynki, a na ich miejscu już w 1899 roku sta-
nął nowy, piękny gmach Domu Zdrojowego, który mamy 
okazję podziwiać do dziś. Pozostaje zatem pytanie – czy 
dobrze się stało? Pozostawiam to Państwu do rozważenia, 
a sama tymczasem przeniosę się w czasie i przestrzeni…

***
Jest jesień 2008 roku. Kilka dni temu rozpoczął się rok 
szkolny. Ciechocińska młodzież korzysta z ostatnich po-
dmuchów lata. Jestem tam również 16-letnia ja. Siedzę 
na ławeczce w samym centrum miasteczka. Obserwuję 
otoczenie. Zbieram materiały do nowego opowiadania. 
Piszę:
„Restauracja oraz hotel Müller. Rok budowy - 1882. Tzw. 
mur pruski. Zajmuje cały kwartał ulic. Jeden z najważniej-
szych zabytków Ciechocinka. Miejsce pełne historii. Po-
dobno stary Cegielski był w stanie zmusić swoje konie, 

aby pokonały schody i parkował dorożką pod samym 
wejściem. Ale to było dawno, chociaż ojciec podobno to 
pamięta. Budynek baśniowy, budzi zachwyt. W części tyl-
nej znajduje się dzisiaj liceum. Z przodu lokal „Pod Grzy-
bem”. To tutaj w 1992 roku Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy zagrała swój pierwszy koncert. Szkoda, że i o tym 
niewielu już dzisiaj pamięta…”
Kilka dni później ponownie jestem w tym samym miejscu. 
Nie wsiadam do autobusu, którym dojeżdżam do szkoły 
w Toruniu. Mam ważniejszą lekcję do odrobienia  - „lekcję 
ze straty”. Ze łzami w oczach patrzę, jak osiemnaście za-
stępów straży pożarnej walczy z ogniem, ale Müller jest 
już nie do odratowania.
Minęło trochę czasu, zgliszcza rozebrano. Zostały tylko 
schody i betonowy fundament. Zakradłam się tam, wdra-
pałam na postument i obwieściłam miastu to, z czym już 
wszyscy zdążyli się pogodzić, słowami mojego wiersza: 
„Hotel Müllera. Był i nie ma.”
Czy hotel podpalono? Nie ma na to dowodów. Tak samo 
jak nie ma dowodów na to, że podpalono inne ciechociń-
skie zabytki – chociażby drewnianą willę przy ulicy Zdro-
jowej. Hotel Müllera uleciał z dymem, stał się mglistym 
wspomnieniem, pozostawiając w centrum uzdrowiska 
atrakcyjnie zlokalizowana działkę pod zabudowę. Niedaw-
no, będąc w Ciechocinku, wróciłam w tamto miejsce. Wo-
kół placu ustawiono blaszane tablice z wizualizacjami tego, 
co niebawem powstanie na gruzach spalonego zabytku – 
nowoczesny, ekskluzywny hotel na miarę XXI wieku.

***
Związek między tymi dwoma opowieściami jest niemalże 
analogiczny. Czyż nie znaleźliby się wśród mieszkańców 
Ciechocinka tacy, którzy powtórzyliby (niczym echo XIX-
-wiecznych Świeradowian), że najlepiej by było, gdyby 
Hotel Müllera szlag jasny trafi ł? Sypał się przecież i po-
dobnie jak stara Flinsberska zabudowa nie spełniał wy-
magań nowoczesności. Może za sto lat hotel, który po-
wstanie na jego miejscu, będzie budził zachwyt podobny 
do tego, jaki dzisiaj budzi Dom Zdrojowy w Świeradowie-
-Zdroju? A jednak czegoś żal…
Z moralnego punktu widzenia – nie ma wątpliwości – 
podpalanie zabytków czy też ich zaniedbywanie jest rze-
czą karygodną. Z pragmatycznego – wręcz przeciwnie. 
Z estetycznego? Kwesti a gustu. Zaś w optyce sentymen-
talnej jest to po prostu tragedia.

2 N o t a t n i k  Ś W I E R A D O W S K I ,  l u t y  2 0 2 1 Ogień kontra...

Igraszki z ogniem
Płonące zabytki – studium przypadku

Joanna Krajewska
Koordynator ds. kreowania wydarzeń kulturalnych i promocji

MCKAiPG „Stacja Kultury” w Świeradowie-Zdroju

Świeradowskie Morsy, Morsjanie, Morsjanki i Morsiątka 
witają i pozdrawiają wszystkich MORSUJĄCYCH, dopingu-
jących i obserwujących. U nas jak zawsze wiele się dzieje 
i jest ciekawie... Kolejny sezon morsowania rozpoczęliśmy 
w dniu 13 października 2020 r. Moczymy się przeważnie 
wieczorem w czwartki i niedziele (tu ustalamy godziny 
na bieżąco i podajemy na naszym profi lu na facebook’u). 
Musimy pochwalić się nową atrakcją, jaka nam towarzy-
szy... to sauna mobilna od PHU Dąb-Styl Bartosz Oniszczuk. 
Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby się w zimnej wo-
dzie zamoczyć, po czym do sauny WSKOCZYĆ lub tylko sko-
rzystać z sauny (taka możliwość też istnieje - sauna płatna 
indywidualnie). Zapewniamy, że to fantastyczna sprawa, 
która wspaniale hartuje i regeneruje... Tak, więc świetnie 
się mamy i coraz bardziej rozrastamy.  Ludzie z okolic i mia-
sta do nas przybywają i z nami w grupie już zostają...

Pozdrawiamy Świeradowskie Morsy,  Morsjanie, Morsjanki i Morsiątka

Hartowanie przez morosowanie



www.swieradowzdroj.pl

31 stycznia pięćdziesięcioro wolontariuszy (stuprocen-
towa obecność!) wyruszyło na ulice Świeradowa-Zdroju, 
Szklarskiej Poręby oraz gminy Mirsk, by zbierać datki na 
zakup sprzętu dla laryngologii, otolaryngologii i diagno-
styki głowy, takich jak m.in.: zestawy endoskopów laryn-
gologicznych, endoskopy giętkie, zestawy endoskopów 
sztywnych do oceny górnych dróg oddechowych, egzo-
skopy, lasery diodowe, nawigacje optyczne otolaryngo-
logiczne, koblatory do operacji migdałków, aparaty USG 
i RTG, kardiomonitory, lampy czołowe, lampy operacyjne, 
polisomnografi e do diagnostyki bezdechu sennego oraz 
na zakup pomp insulinowych dla kobiet w ciąży.

Tegoroczna akcja odbyła się w odmiennej formie i z za-
chowaniem wymogów reżimu sanitarnego, a szczegól-
nie środków bezpieczeństwa (wszyscy byli zaopatrzeni w 
maseczki, rękawiczki i środki ochrony osobistej i wiedzę 
o zasadach, jakich należy przestrzegać, by zminimalizo-
wać ryzyko zakażenia, m.in. zachowanie odstępu, zakry-
wanie ust i nosa, dbanie o dezynfekcję rąk, mycie rąk 
w prawidłowy sposób). Piękna słoneczna pogoda, lekki 
mróz i słońce były atutami tego wyjątkowego dnia, dzię-
ki czemu większość osób zbierała pieniądze do godziny 
20.00, a liczenie kwot z puszek stacjonarnych (znajdowa-
ły się w Miejskiej Bibliotece Publicznej „Izerka”, w sklepie 
„Kleks”, Hotelu Buczyński**** MEDICAL&SPA, Schroni-
sku „Halny” w Kamieniu, Pracowni Piernikowej Isabell) 
i puszek kwestarskich odbywało się do godz. 22.00.

3 lutego świeradowski Sztab 29. Finału WOŚP przekazał 
bezpieczne koperty do mBanku, w których znajdowało się 
51.138,69 zł, 232,73 euro, 370 koron czeskich i 10 funtów. 
Najcięższą puszkę w tym roku miała pani Agnieszka, która 
uzbierała 2.669,18 zł, pan Jan wysypał z niej 2.586,65, 15. 
Bieg „Policz się z Cukrzycą – Stawiaj na Sport” dorzucił 
do puli 2.710,88 zł, kramik z różnościami zorganizowany 
w ramach HANDLOWEJ NIEDZIELI – 2.722,45 zł, a zdjęcia 
z Ciastkiem od Isabell wniosły prawie 1.000 zł. Dodajmy 
do tego licytacje internetowe na Allegro - 2.878,38 zł, 
755 zł z MBP „Izerka” oraz 465 zł Zosi i Floriana z e-skar-
bonki. Ostatecznego rozliczenia, będziemy oczekiwać 
do końca marca. Dziękujemy za wspieranie, gadżety do 
sklepiku i licytacji internetowych, bieganie, morsowanie, 
pomaganie, uśmiechanie, dokarmianie wolontariuszy, 
miłe słowa i wiele, wiele innych oznak sympati i, wsparcia. 
Nic bez Was!

Szczególne słowa podziękowań kierujemy do pań: 
Doroty, Ani, Katarzyny, Beaty i Joanny z Miejskiego 
Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy STACJA 
KULTURY - za obsługę medialną, prowadzenie strony Szta-
bu, licytacje, pozyskiwanie sponsorów i gadżetów. Ponad-
to Agnieszce Mazurkiewicz, Krystynie Piotrowskiej, Iwonie 
Teti ch, Dorocie Marek, Ewelinie Ostrowskiej-May, Annie 
Kozak, Renacie Nicpoń (Artanaberie), Dariuszowi Glisz-
czyńskiemu, Barbarze Rymaszewskiej, Agnieszce Miętkie-
wicz, Dominikowi Zabawie, Michałowi Latarowskiemu, 
Stanisławowi i Kamili Fierkowiczom, Katarzynie Rzeczkow-

skiej, Jolancie Bobak, Stanisławowi Tokarczukowi, Irenie 
i Magdzie Marciniak, Wiesławie Stasik, Renacie Simińskiej, 
Barbarze Krakowskiej, Annie Sokół, Zuzannie Białkowskiej, 
Irenie Myśliwiec, Irenie Tasiulis, Szymonowi Witkowskiemu 
(Professional SEM), Leszkowi Żabickiemu, Janowi Ko-
białko, Gabrieli Brutkowskiej, Katarzynie Bojkowskiej, 
Adrianie i Mariuszowi Burawskim, Annie Jezierskiej, 
Nadii Mularczyk, Katarzynie Harbul-Bała, Małgorzacie 
Sokołowskiej, Teresie Dragunowicz, Iwonie Korzeniow-
skiej-Wojsa, Marcinowi Morozowi, Edycie, Karolowi 
i Miłoszowi Kardasiewiczom, Bartoszowi Nowakowi, Mo-
nice Różalskiej, Katarzynie Figiel, Joannie Krajewskiej, 
Nadleśnictwu Świeradów, Tomaszowi Słowińskiemu 
(Telewizja Świeradów), świeradowskim Morsjankom 
i Morsjanom, Annie Martynowskiej-Pietrzyk („Czarci 
Młyn”), Alinie Fierkowicz (Elen Studio), Grupie Karkono-
skiej GOPR oraz właścicielom, menagerom oraz pracow-
nikom hoteli: Buczyński Medical&SPA, Cott onina Hotel 
& Mineral SPA Resort, Hotel & Medi - SPA Biały Kamień, 
Krasicki Resort & SPA, Górski Kom-
pleks Turystyczny Czeszka i Słowacz-
ka, Hotel Sudeti a. Jesteście wielcy 
i dzięki tak wielkiej mocy i energii 
będziemy grać do końca świata i je-
den dzień dłużej!
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JESTEŚCIE WIELCY - 29. fi nał WOŚP

Teresa Fierkowicz
Szefowa Sztabu WOŚP

Kartka z kalendarza... 
MARZEC

ŻEGNAJ PRZYJACIELU!

Miesiąc temu odszedł 
od nas Pan

Edward Chowański
wspaniały człowiek i nie-
oceniony działacz spor-
towy, zaangażowany 
w działania naszego klubu, 
w szkolenie dzieci, mło-
dzieży i dorosłych, wielki 
kibic wszystkich naszych 
drużyn, sport w naszym 
mieście stracił wielkiego 
przyjaciela i bezinteresownego działacza.

Pan Edward, dla wielu z nas po prostu „Edziu”, uro-
dził się 12.11.1956 r. w Starej Kamienicy, od roku 
1997 Instruktor Sportu ze specjalizacją piłka nożna, 
w latach 1997-2000 trener grup młodzieżowych 
w „Izery” Świeradów-Zdrój, w latach 2006-2021 
pracownik techniczny klubu TKKF „Kwisa” Świera-
dów-Zdrój, odpowiedzialny za boisko oraz II trener 
we wszystkich grupach młodzieżowych.
27 sierpnia 2017 roku Pan Edward odznaczony zo-
stał Srebrną Odznaką Honorową Polskiego Związ-
ku Piłki Nożnej za zasługi dla sportu i wieloletnią 
działalność sportową na rzecz społeczności i klubu.
Składamy wyrazy współczucia żonie Pani Asi, 
synowi Piotrowi oraz wszystkim bliskim. Pozwolę 
sobie zacytować jeden z wpisów na � :

„Wyrazy współczucia, widocznie Pan Bóg 
potrzebował Ciebie Edku, abyś tam, 

gdzieś na górze szykował boisko dla aniołów” - 
żegnaj Przyjacielu!

Kartki z kalendarza...
 historii

Drodzy Czytelnicy, od tego numery Notatnika wprowa-
dzamy rubrykę „Kartki kalendarza... historii”,  gdzie bę-
dziemy prezentować wydarzenia sprzed lat, które mia-
ły miejsce w danym miesiącu. Co się działo w LUTYM?:

1930– Stłoczeni kibice oglądają sportowe auta, biorą-
ce udział w kolejnym zimowym wyścigu górskim ADAC 
w Bad Flinsberg.

1947 – Z niewielkim tobołkiem (pościel i jeden gar-
nek!) do Czerniawy-Zdroju przybywa Bolesław Szu-
dlarek, jeden z pierwszych osadników polskich.

1983 – Świeradowscy saneczkarze po długiej prze-
rwie wracają do gry i biorą udział w X Ogólnopolskiej 
Spartakiadzie Młodzieży w Dusznikach-Zdroju.

2000 – Mirosław Siergiejczuk z ul. Dolnej został 
okrzyknięty zwycięzcą konkursu na najpiękniejszą 
iluminację świąteczno-noworoczną! Zachwyt jury 
wzbudziła przede wszystkim pięknie oświetlona… 
studnia.

2003 – Mietek Szcześniak koncertuje w Hali Space-
rowej, kolędując z mieszkańcami Świeradowa oraz 
turystami.

2016 – Największą atrakcją ferii zimowych okazały 
się bezpłatne loty balonem. Podczas 4 godzin lotów 
balonem w niebo wzbiło się około 400 osób, aby przez 
niemal 10 minut podziwiać panoramę Świeradowa!

Ponieważ Notatnik ukazuję się na koniec danego 
miesiąca, dlatego już dziś prezentujemy marcowe 
ważne daty w kalendarzu:

5 marca - Dzień Teściowej - Wszystkim Teściowym 
życzmy, by nie były tymi z kawałów, a zieńciów i syno-
we kochały, jak własne dzieci.

8 marca - Międzynarodowy Dzień Kobiet - Wszyst-
kim Paniom z okazji ich Święta składamy z głębi serca 
płynące życzenia. Niech każdego dnia na Waszych 
twarzach gości uśmiech, a w Waszych sercach ra-
dość i szczęście!

10 marca - Dzień Mężczyzn - Panom z okazji ich 
święta życzymy, abyście byłi pomocni jak kompute-
ry, szybcy jak japońskie skutery, sympatyczni jak ma-
skotka i słodziutcy jak szarlotka!

12 marca - Dzień Drzemki w Pracy - tego dnia bez-
karnie śpimy w pracy! Szefowie i Szefowe prosimy 
w tym dniu o wyrozumiałość dla swoich pracowników.

21 marca - Pierwszy Dzień Wiosny, Dzień Wagarowi-
cza -  Kto pamięta przebieranki i topienie Marzanny?

28 marca - zmiana czasu na letni  - tego dnia śpimy, 
niestety godzinę krócej.



Chociaż zakupy zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i in-
ternetowych są dla każdego z nas codziennością, to wciąż 
liczne wątpliwości budzą kwestie związane z prawami kon-
sumentów do zwrotów towarów. Sprawy nie ułatwia fakt, 
że prawo przewiduje odrębne przepisy dla umów sprzeda-
ży zawieranych w sklepie stacjonarnym, a inne dla umów 
zawieranych na odległość. Mając na uwadze, że w czasie 
pandemii znacznie częściej dokonujemy zakupów przez in-
ternet, dlatego dobrze jest znać swoje prawa i obowiązki, 
aby uniknąć niepotrzebnych problemów.
Zwrot towaru w sklepie stacjonarnym a internetowym.
Konsument, który dokonał zakupu w sklepie stacjonar-
nym, nie ma prawa zwrotu towaru bez wady, chyba że 
wewnętrzny regulamin sklepu przewiduje taką ewen-
tualność. Dlatego też często spotykamy się z możliwo-
ścią zwrotu towaru w nienaruszonym stanie np. w ciągu  
30 dni od zakupu. Niezależnie od tego warto wiedzieć, 
że sprzedawca nie ma obowiązku przyjmowania zwrotu 
niewadliwego towaru. Z kolei, jeśli towar ma wadę, to 
zwrot może zostać dokonany w ramach reklamacji złożo-
nej na zasadach rękojmi.
Zupełnie inaczej wygląda kwestia zwrotów towarów  
w przypadku zakupów w e-sklepach. W tym wypadku 
konsument ma prawo do odstąpienia od umowy w ter-
minie 14 dni od zakupu, a zwrotu towaru musi dokonać 
w ciągu kolejnych 14 dni. Prawo konsumenta do zwrotu 
towarów na tych zasadach dotyczy także innych transak-
cji sprzedaży dokonanych na odległość, np. poprzez za-

mówienie z katalogu, jak i zakupów towarów dokonanych 
poza lokalem firmy np. w czasie pokazów. Konsument, 
chcąc dokonać zwrotu, towaru powinien odstąpić od 
umowy poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od 
umowy. Forma takiego oświadczenia jest dowolna, więc 
klient może to zrobić listownie, mailowo, choć zasadni-
czo sprzedawca powinien dostarczyć wzór formularza 
odstąpienia od umowy. Konsument ma prawo do zwro-
tu towaru bez podania przyczyny. Sprzedawca powinien  
w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia zwrócić 
klientowi pieniądze za zakupiony towar, a także za koszty 
jego dostawy. Co ważne, sprzedający nie musi zwracać 
dokładnie tych samych kosztów za przesyłkę, z której 
skorzystał klient, lecz kwotę odpowiadającą najtańsze-
mu sposobowi dostawy w danym sklepie internetowym. 
Sprzedawca może jednak wstrzymać się ze zwrotem pie-
niędzy do czasu otrzymania produktu z powrotem lub 
przynajmniej dowodu odesłania produktu. Zwrot towaru 
zazwyczaj dokonywany jest na koszt konsumenta, chyba 
że sprzedawca zaproponuje inne rozwiązanie. Klient ma 
prawo skorzystać z produktu w sposób pozwalający na 
stwierdzenie jego jakości, cech, sposobu funkcjonowania. 
Oznacza to, że produkt można rozpakować z oryginalne-
go opakowania, przymierzyć i sprawdzić jego działanie  
w taki sposób jak w sklepie tradycyjnym. Jednak, jeśli pro-
dukt nosi ślady użytkowania wykraczające poza standar-
dowe sprawdzenie produktu, a tym bardziej uszkodzenia, 
to sprzedający może wymagać od klienta pokrycia strat.

Kiedy prawo konsumenta do zwrotu towaru nie obowiązuje?
Choć zazwyczaj konsument ma prawo do zwrotu towaru na 
ogólnych zasadach, to istnieje kilka wyjątków przewidzia-
nych przez ustawodawcę. Oznacza to, że nie można zwrócić 
między innymi towaru wyprodukowanego na specjalne za-
mówienie konsumenta. Dotyczy to np. personalizowanych 
gadżetów, towaru ulegającego szybkiemu zepsuciu np. żyw-
ności, produktów, które po rozpakowaniu nie mogą zostać 
ponownie sprzedane ze względów higienicznych i zdrowot-
nych np. soczewek kontaktowych. Nie można także zwró-
cić programów komputerowych, filmów i muzyki po roz-
pakowaniu z oryginalnych, zapieczętowanych opakowań, 
a także gazet i czasopism. Zwrot nie jest możliwy również 
w przypadku zakupu treści cyfrowych na nośnikach niema-
terialnych. Konsument nie ma także prawa zwrotu biletów. 
Przewidziane przez ustawodawcę przepisy sprawiają, że 
zakupy w sklepach internetowych są wygodne i bezpiecz-
ne. Dzięki możliwości zwrotu klient ma możliwość spraw-
dzenia towaru w taki sam sposób, 
jak zrobiłby to w sklepie stacjo-
narnym. Z drugiej strony przepisy 
chronią sprzedawców przed nad-
użyciami ze strony klientów.
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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
Prawo konsumenta do zwrotu towaru zakupionego przez internet 

Agnieszka Cichoń
Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Gminna infolinia dla osób, które nie mogą  
dotrzeć samodzielnie do punktu szczepień

Informacje udzielane będą od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 8:00 do 15:00 

pod numerem telefonu:
75 78 16 155 lub kom. 512 243 887

Dla kogo dowóz na szczepienia?
Osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności  
w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę ̨ 

z ww. schorzeniami oraz osoby starsze, którę będą chciały  
zaszczepić się przeciw COVID-19, ale mają trudność z dotarciem  

do punktu szczepień, będą mogły skorzysać ze specjalnie  
zorganizowanego przez gminę transportu.

Od piątku 15 stycznia 2021 r. pod ww. numerami telefonów 
zarejestrowani na szczepienie mieszkańcy mogą zgłaszać chęć 

skorzystania z dowozu. Prosimy najpierw o rejestrację.

Urząd Miasta Świeradów-Zdrój nie wyznacza ani daty,  
ani godziny szczepienia danej osoby.

Rejestracji na szczepienie przeciw Covid-19 należy dokonać przez: 
• Internet, za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta  

dostępnego na stronie https://pacjent.gov.pl/
• dzwoniąć na infolinie pod numer 989
• w punkcie szczepień przeciw COVID-19

Na terenie Gminy Świeradów-Zdrój punkt szczepień przeciw COVID-19 
znajduję się w Przychodni NZOZ Uzdrowisko Świeradów (GOPLANA)

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 33
Telefon: 75 78 20 745

Telefon do rejestracji szczepień: 797 502 235

S z c z e p i e n i a    p r z e c i w    COVID-19



www.swieradowzdroj.pl

Gospodarka odpadami - trudności z bilansowaniem, 
propozycja podwyżek i metody naliczania

W 2019 roku weszła w życie nowa ustawa regulująca go-
spadarkę odpadami w gminach. Nowe przepisy urucho-
miły lawinę decyzji podejmowanych przez samorządy. 
Niestety najwięcej za innowacyjne pomysły naszego par-
lamentu zapłacili mieszkańcy. Większość gmin wyłączyła 
ze swojego systemu przedsiębiorców, z powodu absurdal-
nie zaniżonych maksymalnych stawek, jakie gmina mogła 
pobierać za wywożenie odpadów od firm. W naszej gmi-
nie do momentu wejścia w życie nowej ustawy śmiecio-
wej, udawało się bilansować dochody i wydatki związane 
z gospodarką odpadami. Zakupiliśmy nowe pojemniki dla 
mieszkańców i wspólnot. W lutym 2020 roku rozdzielili-
śmy system, wyłączając przedsiębiorców. Stawka opłaty 
za gospodarowanie odpadami, od jednego mieszkańca, 
miesięcznie wynosiła 23 zł. W tym samym roku firma 
wywozowa wyłoniona w przetargu podniosła nam cenę 
za wywiezienie i zagospodarowanie 1 tony odpadów do 
kwoty 999 zł. Także w 2020 roku wydaliśmy na gospodar-
kę odpadami, z budżetu miasta, 1,35 mln zł, a wpłaty do-
konane przez mieszkańców to zaledwie 0,84 mln. Dołoży-
liśmy do systemu ponad 500 tys. zł. Podobna sytuacja w 
2020 rok była w wielu gminach: Leśna również dopłaciła 
do odpadów ponad 500 tys. zł, Szklarska Poręba 700 tys. 
zł, Gryfów ponad 1 mln zł. We wszystkich gminach mają 
miejsce duże podwyżki za wywóz odpadów. Brak bilansu 
między dochodami i wydatkami na odpadach jest bar-
dzo niebezpieczną sytuacją dla budżetu gminy. Nieste-
ty, brakujące pół miliona złotych, dokładamy rezygnując  
z innych przedsięwzięć i inwestycji. Taka niekorzystna sy-
tuacja utrzymuje się również w 2021 roku. Jeśli nie zro-
bimy nic, to w 2022 roku do odpadów dopłacimy ponad 
700 tys. zł. Zaproponowałem Radnym naszego miasta, 
aby wdrożyć plan zatrzymania lawinowych podwyżek za 
odpady dla mieszkańców i odciążenia budżetu miasta  
z dopłacania do całego systemu. Przede wszystkim musi-
my spróbować odzyskać kontrolę nad „przepływem od-
padów”. Niestety pierwszym i najtrudniejszym krokiem, 
jest uzyskanie zgody Rady Miasta na podwyżkę opłat 
za śmieci. Jeśli radni zgodzą się na zatwierdzenie staw-
ki 31 zł/osobę/miesiąc, to do końca 2021 dopłacimy do 
odpadów ok. 250 tys. zł, a nie 500 tys. zł. Podwyżka jest 
konieczna, aby można było podjąć kolejne działania, na 
które potrzebujemy pieniędzy. Podobne stawki są np.  
w Leśnej. W czerwcu powinniśmy podjąć decyzję o przy-
jęciu do systemu przedsiębiorców, ponieważ w najbliż-
szych miesiącach wejdzie w życie nowelizacja ustawy 
śmieciowej, która zakłada nowe stawki dla nieruchomości 
niezamieszkałych (czyli przedsiębiorców) w wartościach 
umożliwiających bilansowanie wydatków z dochodami. 
Przyjęcie przedsiębiorców do systemu jest bardzo ważne, 
ponieważ gmina, powinna zarządzać wszystkimi odpada-
mi na swoim terenie, z jednoczesnym pobieraniem opłat 
od przedsiębiorców i mieszkańców. W kolejnych etapach 
wybudujemy nowy punkt selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych, tzw. PSZOK, który według nowych wymo-
gów sanitarno-technicznych będzie kosztował nas ponad 
2 mln zł. Jeśli Rada Miasta zgodzi się na taki plan dzia-
łania, to w 2022 roku uda nam się zbilansować koszty 
odpadów z dochodami z opłat. Jeśli nie zrobimy nic, to  
w 2021 i 2022 dopłacimy do odpadów ponad 1,2 mln zł. 
Niestety konsekwencją tego będzie zmniejszenie inwe-
stycji i przedsięwzięć o taką kwotę. Dla przykładu: zalega-
my naszym mieszkańcom z wypłatą dofinansowania do 
wymiany pieców na kwotę 500 tys. zł. Dokładnie tyle, ile 
dopłacamy do odpadów.
W zeszłym miesiącu dyskutowaliśmy z radnymi o różnych 
metodach naliczania opłat za śmieci. Obecnie w Świera-
dowie-Zdroju stosujemy opłatę od mieszkańca. 

Odpady z zużycie wody
Ustawa dopuszcza również opłatę za odpady, za 1m2 po-
wierzchni mieszkalnej, za gospodarstwo domowe i od 
zużycia wody. Kilku radnych optuje za wprowadzeniem 
opłaty od zużycia wody. Ten system polega na tym, że 
Rada Miasta ustala stawkę przeliczeniową w oparciu o 
zużycie wody przez mieszkańca za ostatni rok. Np. je-
śli ktoś zużywa miesięcznie 10 m3 wody, a Radni ustalą 
stawkę przeliczeniową na poziomie 12,70 zł, to zapłaci 
miesięcznie za odpady 127 zł. Również Radni podno-
szą, że goście apartamentów płacą za mało za odpady,  
a w przeliczeniu za wodę będą płacić więcej. Sprawdzi-
liśmy to na przykładzie 130 nowych mieszkań przy ulicy 
Cichej. Okazało się, że jeśli w tych apartamentach wpro-
wadzimy naliczanie odpadów od zużytej wody, to wca-
le nie zapłacą więcej. Porównując dane z tego osiedla 
mieszkań, zamieszkałych i przeznaczonych na wynajem 
dla turystów, jasno wynika, że apartamenty dla gości zu-
żywają rocznie średnio 40-60% wody mniej niż zamiesz-
kałe. Dzieje się tak, ponieważ mieszkanie używane jest 
przez 365 dni w roku, a apartament na wynajem maksy-
malnie 200-250 dni. Poza tym, goście apartamentów bar-
dzo rzadko gotują, raczej żywią się na mieście lub na wy-
nos. W apartamentach bardzo rzadko używane są pralki 
i zmywarki, ponieważ większość pobytów trwa zaledwie 
od 2-4 dni. Jeśli będziemy uzależniać system od ograni-
czania tzw. szarej strefy w apartamentach i wprowadzimy 
opłatę za odpady od zużytej wody, to mieszkańcy, któ-
rzy również będą rozliczani za wodę dostaną podwyżki 
nawet 75%. Moim zdaniem, system od wody jest bardzo 
zły i niesprawiedliwy. Przede wszystkim, co wspólnego 
ma zużycie wody z wytwarzaniem odpadów. Woda jest 
podstawą codziennego życia i higieny każdego człowie-
ka, uzależnianie opłaty za odpady od zużycia wody jest 
odczłowieczaniem ludzi. W naszej Radzie Miasta jest kil-
ku radnych, którzy uważają, że system od zużycia wody 
jest najlepszy, tym bardziej, że wiele gmin stosuje go  
z powodzeniem. Decyzja należy do Radnych, ale chcę 
uświadomić mieszkańcom, co się stanie, jeśli ten system 
zawita w naszej gminie: przede wszystkim każdy mieszka-
niec będzie musiał składać, co roku deklarację w oparciu  
o zużytą wodę w zeszłym roku. W Świeradowie mieszkań-
cy złożą ok. 800 deklaracji każdego roku, żeby je spraw-
dzić jednemu pracownikowi zajmie to 30 dni. W budyn-
kach wielorodzinnych, np. osiedle Korczaka woda zimna 
i ciepła jest rozliczana osobno. Dla zarządców to więcej 
pracy, aby rozliczyć każde mieszkanie. Jeśli ktoś prowadzi 
działalność gospodarczą w domu w oparciu o wodę, to 
będzie zmuszony rozdzielić wodociąg i założyć podlicznik 
w celu właściwego rozliczania zużycia wody. Jeśli płuczesz 
opakowania po majonezach, śmietanach, jogurtach itp. 
to musisz wiedzieć, że wypłukanie słoika po majonezie 
wymaga zużycia 2-3 krotności jego objętości. Każde pra-
nie z płukaniem to kilkadziesiąt litrów wody. W domach, 
gdzie są dzieci pralka pracuje każdego dnia. Bardzo czę-
sto, szczególnie kobiety mają odzież, która wymaga poje-
dynczego prania. Jeśli myjesz podłogę mopem, to zapła-
cisz za śmieci. Jeśli latem masz pelargonie na balkonie, 

to musisz wiedzieć, że na utrzymanie jednej sadzonki w 
sezonie potrzeba ok. 60 litrów wody. Co to ma wspólnego 
z odpadami? Jeśli jesz dużo warzyw, które trzeba umyć 
pod bieżącą wodą a obierki kompostujesz, to zapłacisz 
za śmieci. Jeśli jesteś ekologicznie pozytywnie zakręcony 
i kupujesz produkty w opakowaniach biodegradowal-
nych, na zakupy chodzisz z torbą wielokrotnego użytku, 
nie używasz tzw. zrywek, kupujesz produkty w opakowa-
niach zbiorczych, żeby było mniej odpadów. To wszyst-
ko bez znaczenia, bo i tak za odpady zapłacisz od zużytej 
wody. Jeśli pijesz wodę kranową, bo nie chcesz używać 
plastikowych butelek, to bez znaczenia. Jeśli jesteś eko, 
to w systemie opartym o zużytą wodę tracisz motywację 
do selektywnej zbiórki odpadów, ponieważ nie ma zna-
czenia, o ile zredukujesz wytwarzanie odpadów, i tak za-
płacisz za zużytą wodę. Jeżeli podlewasz swój balkonowy 
ogródek wodą z wodociągów miejskich, to ma to wpływ 
na to, ile zapłacisz za odpady. Przygotowanie wody do za-
parzenia herbaty, czy kawy powoduje śmiecenie. Będzie 
dochodzić do bardzo irracjonalnych sytuacji, np. co w 
przypadku, gdy będziesz chciał zaoszczędzić na opłacie za 
śmieci. Niestety nie będzie się liczyło, ile wytwarzasz od-
padów, tylko ile zużywasz wody. Zapewne rzadsze kąpiele 
wpłyną na mniejszą opłatę za odpady. Albo ostatni spusz-
cza wodę po porannej toalecie całej rodziny. Wydaje się, 
że to są absurdalne pomysły na oszczędzanie wody, ale 
czy na pewno? Jeśli masz własne ujęcie wody, to będziesz 
zmuszony założyć co najmniej dwa liczniki na wodę. Jeśli 
nie, to zapłacisz za odpady ryczałtowo w oparciu o naj-
większe zużycie wody dopuszczone przepisami. Jeśli ktoś 
będzie miał dwa liczniki na wodę i złe intencje, to gmina 
nie będzie w stanie zweryfikować, czy zużycie wody przez 
mieszkańców i do podlewania ogródka jest właściwe. 
Trzeba też pamiętać, że każdy mały wyciek wody za liczni-
kiem będzie wpływał na podwyższoną opłatę za odpady. 
W skali roku mogą to być setki złotych. Jeśli latem uży-
wasz basenu ogrodowego, to słono zapłacisz za odpady. 
Argumentów przeciwko rozliczania śmieci w oparciu o 
zużytą wodę jest dużo więcej. W miastach, gdzie wpro-
wadzono taki system w ciągu 2 lat zużycie wody spadło 
o ponad 30% (Szczecin). Koszty utrzymania wodociągów 
są stałe, jeżeli spada zużycie wody, to podnosi się opłatę, 
aby pokryć stałe wydatki. Czyli, jeśli oszczędzasz na wo-
dzie w celu zmniejszenia opłat za śmieci, to spodziewaj 
się dużej podwyżki opłaty za 1m3 zużytej wody. Oczywi-
ście dla urzędników to jest wygodny system, bo jeden od-
czyt załatwia naliczanie za wodę, ścieki i śmieci. Sąsiednia 
Szklarska Poręba ma taki system. Jeśli mieszkaniec tej 
gminy zużywa ok. 3m3 wody miesięcznie, to za śmieci 
zapłaci 38 zł/miesiąc. Warto pomyśleć do czego używam 
w domu wody i jak dużo jej używam, i co to ma wspól-
nego z wytwarzaniem śmieci. Jeśli nasi mieszkańcy nie 
chcą takiego systemu, to proszę rozmawiać z Radnymi, 
bo jest spora szansa, że u nas będzie podobnie. Prawdą 
jest też to, że istnieje grupa przedsiębiorców i mieszkań-
ców, którzy podając zaniżoną ilość osób w mieszkaniu lub 
pojemników, oszukują system. Ale to zjawisko nie dzieje 
się na dużą skalę. Dlatego nie warto robić podwyżki dla 
4 tys. mieszkańców Świeradowa-Zdroju tylko po to, aby 
zmniejszyć szarą strefę w gospodarce odpadami w 50 czy 
60 apartamentach.

5

Roland Marciniak
Burmistrz Świeradowa-Zdroju
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Echa Sesji Rady Miasta
Świeradowski „show” polityczny oraz walka o marzenia?
Ostatnią sesję Rady Miasta zdominowały dwa tematy. Radni debatowali nad proble-
mem mieszkań komunalnych oraz nad zażaleniem, które złożyły do Rady firmy odśnie-
żające miasto. Nie zabrakło słownych przepychanek, walki na mniej lub bardziej warto-
ściowe argumenty oraz… pozytywnych wątków, które dają nadzieję między innymi na 
rozwój Czerniawy-Zdroju.

Mieszkańcy na bruk?
Chwile grozy przeżyli mieszkańcy lokali komunalnych przy ulicy Wyszyńskiego. Właści-
ciel tych mieszkań nie zamierza przedłużyć umów najmu, do których dopłaca Gmina,  
a które kończą się w listopadzie tego roku! Niektóre jeszcze wcześniej, bo już w czerw-
cu, na co zwróciła uwagę Radna Aleksandra Kasprzak. Mieszkańcy Wyszyńskiego otrzy-
mali urzędowe pisma, w których pojawiła się informacja, że Gmina nie będzie w sta-
nie zapewnić im lokali zastępczych po zakończeniu umów. Radna Urszula Wyszomirska 
zwróciła uwagę na szerszy kontekst sprawy, czyli niewystarczającą ilość mieszkań komu-
nalnych w Świeradowie i problem wyludniania się miasta.
Burmistrz zaapelował, aby Radni informowali go minimum dzień wcześniej, że chcą tak 
trudne tematy podejmować na sesji i tym samym dali mu szansę na przygotowanie 
się do dyskusji. Włodarz naszego miasteczka nie dał się jednak zaskoczyć, ponieważ, 
jak stwierdził, o zaangażowaniu Radnych w sprawę mieszkańców lokali komunalnych 
dowiedział się z telewizji. Przypomniał, że osoby przeniesione z budynku dawnego 
dworca kolejowego na ulicę Wyszyńskiego nie zostały przez Gminę w żaden sposób 
skrzywdzone. Zostały z nimi zawarte ugody, wypłacone zostały również odszkodowania.  
W temacie kończących się umów najmu na Wyszyńskiego, Burmistrz obiecał, że nikt 
nie wyląduje na bruku, ale Gmina pragnie „zmotywować” niektóre z osób, korzystające  
z lokali komunalnych, do usamodzielnienia się.

Po pierwsze – nie szkodzić
Do Rady Miasta wpłynęło zażalenie od grupy podmiotów gospodarczych odpowiada-
jących  za odśnieżanie miasta. Zażalenie dotyczyło sposobu zachowania i postawy Rad-
nych Mateusza Szumlasa i Pawła Mikołajczaka, przez których przedsiębiorcy czują się 
szykanowani i pomawiani. Według autorów listu wspomniani Radni nagrywają i robią 
zdjęcia pracownikom firm odśnieżających bez ich zgody, utrudniając im w ten sposób 
pracę oraz narażając na stres. Ponadto rozpowszechniają informacje o usługach świad-
czonych przez te firmy dla innych niż Gmina podmiotów, co stanowi naruszenie tajem-
nicy handlowej i wpływa negatywnie na opinie o tych przedsiębiorcach.
Radny Paweł Mikołajczak stwierdził, że działa w imieniu mieszkańców, a jeden z przed-
siębiorców publicznie groził mu śmiercią. Odniósł się do tego Burmistrz, który poinfor-
mował, że wskazani przez Radnego świadkowie nie potwierdzili jego wersji wydarze-
nia. Z kolei Radny Mateusz Szumlas odczytał oświadczenie, w którym zawarł zarzut, że 
zażalenie jest próbą odwrócenia uwagi do jakości usług świadczonych przez te firmy. 
Wyjawił również, że jeden z pracowników odpowiadający za odśnieżanie „szarpał się”  
z nim i wyrwał mu telefon. 
Burmistrz zwrócił uwagę na to, że aż siedmiu przedsiębiorców podpisało się pod zażale-
niem, a zatem nie tylko ci, z którymi Radni już są w konflikcie. Na ulice Świeradowa tej 
zimy wyjeżdża 7 ciężkich pługów i 2 lekkie, ale wciąż jest to nierówna walka z żywiołem. 
Dyskusję uciął Przewodniczący, stwierdzając, że tymi sprawami zajmą się już inne orga-
na, a złożona przez przedsiębiorców skarga zostaje skierowana do komisji skarg i zażaleń.

Nie same wątki złe
Kochani Czytelnicy! Jeśli wszystko dobrze pójdzie i dostaniemy wsparcie finansowe  
z budżetu państwa, które wywalczyli samorządowcy z gmin górskich i które – warto 
zaznaczyć - możemy przeznaczyć tylko na inwestycje turystyczne i naokoło turystyczne, 
to… Będzie wieża widokowa na Młynicy, będzie wodociąg przy ulicy Górzystej, kanali-
zacja przy Nadbrzeżnej, wodociągi i droga przy Kilińskiego… oraz miejskie baseny „pod 

chmurką” i pijalnia wody mineralnej w Czerniawie-Zdroju! Wygląda na to, że nasze ma-
rzenia o atrakcjach, o których śniliśmy od lat, w końcu będą mogły się ziścić! 
Co prawda rządowe dofinansowanie dotyczy tylko inwestycji związanych z turystyką, 
ale Burmistrz zapewnia, że to już jego i Urzędu głowa w tym, aby obronić projekty zwią-
zane z sieciami wodno-kanalizacyjnymi. Jest to szalenie ważna deklaracja chociażby dla 
mieszkańców ulicy Górzystej, którzy zmagają się od lat z brakiem wody, o czym pisałem 
już wielokrotnie. Radni niemalże jednogłośnie (Radny Paweł Mikołajczak wstrzymał się) 
przegłosowali zawarcie we wniosku wymienionych wyżej inwestycji - zaproponowanych 
przez Burmistrza. W imieniu mieszkańców serdecznie dziękuję Burmistrzowi i Radzie za 
ten ruch, a teraz… Kibicujmy Urzędnikom Gminy, którzy będą pracować nad wnioskiem. 
Szanowni Państwo, dajcie z siebie wszystko - bardzo mocno w Was wierzymy!

Dyskusja w toku
Wygląda na to, że na ostatniej sesji Burmistrz i Radni postanowili w końcu oczyścić at-
mosferę. Nie obyło się co prawda bez słownych przepychanek. Burmistrz zarzucił Rad-
nym Pawłowi Mikołajczakowi i Mateuszowi Szumlasowi, że zdominowali comiesięczne 
sesje Rady Miasta. Ponadto Burmistrz stwierdził, że z winy tych dwóch Radnych oraz 
całej Rady, która daje im na to ciche przyzwolenie, sesje zamieniają się w „show” - opar-
te na szukaniu afery. 
W obronie Radnych stanęła Radna Kamila Pytlakowska, która w swoim krótkim mo-
nologu skrytykowała o wiele dłuższy monolog Burmistrza i odbiła piłeczkę, zwracając 
uwagę na to, że wypowiedź Burmistrza również nosi znamiona mowy nienawiści. Rad-
ny Mikołajczak nie zaprzeczył, że sesja Rady Miasta zamienia się w polityczne show,  
ale zauważył się jest to show wspólne - i Radnych, i Burmistrza.
Wyważony głos w sprawie zabrała Radna Urszula Romanowicz. Zwróciła uwagę na to, 
że Rada powinna oczywiście kontrolować działania Burmistrza, krytykować je, kiedy 
trzeba oraz egzekwować wykonywanie powierzonych mu zadań. Nie jest jednak, w jej 
opinii, dobra dla miasta sytuacja, kiedy nie widzi się dobrych rzeczy, które udało się 
zrobić, a jedynie wyszukuje się te, których zrobić się nie udało lub zrobione zostały 
źle. O kulturę osobistą i rozważne poczynania zaapelowały również Radne Aleksandra  
Kasprzak i Janina Czaplińska.
Jak zawsze głosem rozsądku okazał się niezastąpiony rozjemca - Przewodniczący Michał 
Brutkowski - który ze stoickim spokojem zakończył dyskusję prostym zaleceniem skiero-
wanym do wszystkich: „Krytyka konstruktywna i bez emocji!”.

Sesja Nadzwyczajna
Warto dodać, że 8 lutego odbyła się Sesja Nadzwyczajna  w sprawie zwolnień z podatku 
od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz zarob-
kowej, wskazanym podatnikom oraz grupom przedsiębiorców, których płynność finan-
sowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekono-
micznych z powodu COVID-19. Uchwała została przyjęta jednogłośnie przez wszystkich 
piętnastu Radnych.

Od autora
Szanowni Czytelnicy! Pragnę zaznaczyć, że rubryka „Echa Sesji”, której jestem autorem, 
nie stanowi sprawozdania ani protokołu z posiedzeń Rady Miasta. Jest to moja subiek-
tywna relacja oparta na transmisji online. Zawsze daję sobie czas na przemyślenie tego, 
co zobaczyłem, aby przeanalizować racje wszystkich obecnych w Radzie i w ten sposób 
wyważyć swoją opinię. Następnie piszę – z osobistego punktu widzenia.

Przypominamy, że sesje Rady Miasta transmitowane są na żywo na kanale Świera-
dów-Zdrój – Górskie Uzdrowisko na Youtube. Można tam również znaleźć archiwalne 
nagrania z poprzednich sesji.

T.P

Z pewnością do wielu czytelników jeszcze w grudniu 
2020 r. dotarła informacja o wniosku Eurovia Bazalty S.A. 
dotyczącym zmiany sposobu rekultywacji terenów po-
eksploatacyjnych „Księginki” w Lubaniu z wodno-leśnej 
na leśną. Wiązałoby się to z przywiezieniem do Lubania 
aż ok. 13 mln ton odpadów, czyli… ok. 500 000 ciężaro-
wych transportów! Jak wyliczył portal eluban.pl cały pro-
ces mógłby trwać ok. 66 lat zakładając 30 transportów 
we wszystkie dni robocze.

Lokalna społeczność od początku wyrażała swój sprzeciw 
i rozpoczęła aktywne przeciwdziałanie temu pomysło-
wi m.in. zorganizowano zbiórkę podpisów oraz konfe-
rencję prasową. Na zaproszenie organizatorów miałem 
przyjemność uczestniczyć w konferencji przed siedzibą 
Lubańskiego Starostwa. Wcześniej wraz z posłem Rober-
tem Winnickim wzięliśmy udział w spotkaniu z władzami 
Lubania oraz Starostwa Lubańskiego.
Na szczęście burmistrz Lubania od początku był przeciwny 

pomysłowi zwożenia odpadów, a w ramach formalnych 
kroków w dniu 29.01.2021 r. wydana została negatywna 
opinia w tym przedmiocie. Magistrat Lubania przygoto-
wał aż 21 stron argumentacji i podstaw prawnych prze-
ciwko zmianie kierunku rekultywacji. Co więcej burmistrz 
Lubania podziękował mieszkańcom za zaangażowanie, 
motywację i wsparcie.
Negatywna opinia burmistrza Lubania to istotny krok, 
który daje nadzieję, że kolejne 13 mln odpadów nie trafi 
do Polski. Oczywiście jest to dopiero początek drogi, inne 
instytucje opiniujące (Urząd Górniczy, Lasy Państwowe) 
wydały opinie pozytywne. Obecnie czekamy na decyzję 
starosty lubańskiego i ew. dalsze kroki podejmowane 
przez Eurovia Bazalty S.A.

Karol Wilk

Czy jest szansa, że do Lubania nie trafi 13 mln ton odpadów?
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W styczniowym numerze Notatnika prezentowaliśmy 
Państwu część I sprawozdania z dwuletniej działalności 
Mateusza Szumlasa jako Radnego Rady Miasta. Poniżej 
publikujemy publikujemy jego dokończenie.

Poniżej niektóre ze składanych przeze mnie interpelacji

• interweniowałem w sprawie podłączenia kanalizacji
do budynków przy ul. Boczne oraz Dolnej i podłącze-
nia ich do sieci kanalizacji sanitarnej. Część miesz-
kańców ul. Bocznej oraz Dolnej została podłączona 
do kanalizacji.

• interweniowałem w sprawie montażu progów zwal-
niających na ul. Wyszyńskiego.

W odpowiedzi burmistrz poinformował, iż w ocenie Gminy, 
jako zarządcy dróg gminnych, zastosowanie progów zwal-
niających w terenie górzystym nie znajduje zastosowania.

• interweniowałem w sprawie zapchanego przepustu 
na wysokości stadionu miejskiego. 

Przepust został udrożniony

• na wniosek mieszkańców interweniowałem w spra-
wie wykonanie przejścia dla pieszych przy ul. Sana-
toryjnej oraz montażu lustra drogowego.

W odpowiedzi burmistrz poinformował, iż występuje 
do zarządcy drogi, którym jest Dolnośląska Służba Dróg 
i Kolei we Wrocławiu z prośbą o wykonanie omawiane-
go przejścia. Niestety, DSDiK negatywnie zaopiniowała 
ustawienie lustra na wysokości wyjazdu z posesji przy ul. 
Sanatoryjnej 19 w m. Świeradów-Zdrój, jak również wnio-
sek dotyczący przejścia dla pieszych.

• interweniowałem w sprawie instalacji progów zwal-
niających przy ul. Dolnej na wysokości budynku 
nr 20. Po wyremontowaniu drogi wspomniana loka-
lizacja stała się miejscem niebezpiecznym, kierowcy 
nie przestrzegają ograniczenia prędkości, a jest to te-
ren, gdzie mieszkają rodziny z małymi dziećmi.

W odpowiedzi burmistrz poinformował, iż zamontowa-
nie progów zwalniających będzie szczególnie uciążliwe ze 
względu na hałas i drgania, jak również spowoduje po-
nadnormatywną emisję spalin. W celu zapewnienia bez-
pieczeństwa wprowadzone zostanie ograniczenie pręd-
kości do 30 km/h.

• wnioskowałem o usunięcie drzew z koryta rzeki Kwisy.
W odpowiedzi na interpelację Państwowe Gospodarstwo 
Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim, 
potwierdziła potrzebę wycinki drzew z koryta rzeki Kwisa 
w m. Świeradów-Zdrój. Przedmiotowe zadanie zostanie 
ujęte w planie prac utrzymaniowych. Prace planuje się 

wykonać po uzyskaniu środków fi nansowych przeznaczo-
nych na ten cel.

• wnosiłem o zamontowanie sygnalizacji świetlnej na 
przejściu dla pieszych przy ul. 11 Listopada 29.

W odpowiedzi burmistrz poinformował, iż przekazał in-
terpelacje do rozpatrzenia do Dolnośląskiej Służby Dróg 
i Kolei we Wrocławiu.

• interweniowałem w sprawie wykonania nawierzchni 
asfaltowej na drodze gminnej przy ul. Cmentarnej, 
dojazd do bud. nr 7. Dojazd do ww. posesji od lat 
jest w bardzo złym stanie. Obecna nawierzchnia jest 
zniszczona na tyle, że łatanie ubytków i wsypywanie 
kolejnych ton tłucznia jest bezzasadne, ponieważ 
przy każdym obfi tym opadzie deszczu tłuczeń jest 
wymywany i ponownie powstają się dziury, natomiast 
w okresie zimowym pług odśnieżający razem ze śnie-
giem zabiera tłuczeń powodując dodatkowe zniszcze-
nia nawierzchni. Jedynym zasadnym rozwiązaniem 
jest położenie nawierzchni asfaltowej w tym miejscu.

W odpowiedzi burmistrz poinformował, iż Gmina Miejska 
Świeradów-Zdrój nie posiada w chwili obecnej środków 
na wykonanie ww. inwestycji. Jednocześnie informujemy, 
iż ujęcie przedmiotowego zadania zostanie rozważone 
podczas konstruowania projektu budżetu na rok 2021. 
Decyzja o jego realizacji zostanie podjęta na Sesji Rady 
Miasta w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-
-Zdrój na rok 2021.

• wnosiłem o montaż kamer przy ulicy Zdrojowej.
W odpowiedzi burmistrz poinformował, iż system moni-
toringu ul. Zdrojowej funkcjonował od czasu jego odda-
nia do użytku tj. od 2015 roku. Zdarzały się awarie, lecz 
były one usuwane w momencie ich identyfi kacji. Sytuacja 
uległa zmianie w chwili sprzedaży byłej siedziby Zarządu 
Uzdrowiska tj. budynku przy ul. Zdrojowej 2. W nim to 
znajduje się szafa rackowa,w której to zlokalizowane są 
wszystkie niezbędne urządzenia służące obsłudze sys-
temu monitoringu. Plany nowego właściciela wymusiły 
konieczność przemieszczenia na zewnątrz wszystkich 
urządzeń do dedykowanej szafy wraz z zapewnieniem 
zasilania całego systemu. Cała procedura została wyce-
niona w 2019 roku na ok. 22.000 zł. Niestety z uwagi na 
zaangażowanie fi nansowe Gminy w inne projekty, a po-
tem również niesprzyjające warunki pogodowe nie udało 
się tego zadania zrealizować. Z kolei w 2020 roku z uwagi 
na ograniczone środki fi nansowe spowodowane konse-
kwencjami wystąpienia COVID-19, środków tych nie uda-
ło się dotychczas zabezpieczyć w budżecie gminy na rok 
bieżący. Planuje się wpisanie przedmiotowego zadania 

do projektu budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój 
na rok 2021.
Odnośnie kamery umieszczonej na budynku UM Świera-
dów-Zdrój, niestety uległa ona poważnej awarii i nieopła-
calnym była próba jej naprawienia. Ostatecznie podjęto 
decyzję o instalacji 3 kamer wraz z ich podłączeniem do 
posiadanych urządzeń. Ze względu na brak środków fi -
nansowych nie wykonano zaplanowanych robót instala-
cyjnych. Planuje się wpisanie przedmiotowego zadania 
do projektu budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój 
na rok 2021.

• interweniowałem w sprawie udrożnienia studzienek 
deszczowych - studzienki zostały wyczyszczone.

Zgodnie z wyborczymi obietnicami składałem 
następujące wnioski do budżetu:

• W sprawie oświetlenia ulic: Bocznej i Dolnej oraz 
schodów łączących ul. 11 Listopada z ul. Korczaka.

• Wykonania monitoringu na wyjeździe z miasta.
• Wykupu terenu ze stawem i zagospodarowanie go 

jako zbiornik retencyjny i teren rekreacyjny.
• Budowy budynku komunalnego w Czerniawie.
• Przebudowy alejek parkowych.
• Wykoszenia Zielonej Polany oraz skwerku przy 

ul. Chopina i montażu ławki.
• Remontu schodów, trybun i wjazdu na stadion wraz 

z naprawą i pomalowaniem ogrodzenia. 
• Udrożnienia przepustu drogowego przy ul. Zakopiań-

skiej koło stadionu.
• Zwiększenia nakładów na remonty w budynkach ko-

munalnych.

Wizerunek naszego Miasta jest dla mnie bardzo ważny, 
dlatego w lecie 2020 r. widząc zarośnięte miejsca wraz z 
kolegą radnym Pawłem Mikołajczakiem w czynie społecz-
nym podjęliśmy się wykoszenia tych miejsc.

Staram się brać także udział w akcjach spo-
łecznych, jak np. Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy oraz wydarzeniach kulturalnych. 

Państwa opinie i sugesti e są dla mnie niezwy-
kle ważne. Dlatego zachęcam do kontaktu, 
do zgłaszania uwag i postulatów. 

Mateusz Szumlas
Radny Rady Miasta Świeradów-Zdrój

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

Sprawozdanie Radnego Mateusza Szumlasa - część II



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 13.03.2020 r. o godz. 17:00. Ze zwycięzcą skontaktujemy się mailowo.
Szczegółowy regulamin zabawy znajduję się na naszej stronie internetowej: www.stacjakultury.swieradowzdroj.pl
Prawidłową odpowiedź na zagadę z poprzedniego numeru, jako pierwsza, udzieliła Pani Anna Kunik z Orłowic. Gratulujemy!
Zdjęcie przedstawiało latarenke nad wejściem do Pub’u „Pod Orłem” obok „Lewiatana” na ulicy Zdrojowej.
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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

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.

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

Walentynki na Stacji Kultury
Konkursy dla Mieszkańców oraz sonda dla najmłodszych
Tegoroczne Walentynki upłynęły nam pod znakiem kon-
kursów. W ramach pierwszego Mieszkańcy typowali naj-
romantyczniejsze miejsca – najlepiej nadające się na cel 
podróży we dwoje. Wśród propozycji pojawiły się różne 
kraje: Japonia, Norwegia, Włochy, Niemcy… Zwyciężył 
jednak wariant kosmiczny, czyli romantyczna wyprawa 
na Marsa - zaproponowana przez Pana Grzegorza Ciem-
niewskiego. Nagrodę ufundowaną przez Hotel Buczyński 
Pan Grzegorz postanowił przekazać na aukcję charyta-
tywną „Zdążyć z pomocą – dla Krzyśka”. Pudełko pełne 
słodkości zostało wylicytowane za niemałą kwotę, która 
zasiliła konto akcji. Dziękujemy Panu Grzegorzowi za ten 
wspaniały gest, a Czytelników zachęcamy do odwiedzin 
w grupie „Zdążyć z pomocą – Walczymy o Krzyśka” na 
Facebooku oraz do wzięcia udziału w licytacjach.
Drugi konkurs na najpiękniejszą fotografi ę romantycz-
nego zdjęcia również spotkał się ze sporym odzewem 
ze strony Mieszkańców, a najciekawsze kadry oglądać 
można na profi lu Stacji Kultury na Facebooku. Zwycięży-
ła Pani Patrycja Tokarczyk, która nadesłała nam zdjęcie 

kwitnących kwiatów lotosu na tafl i spokojnego jeziora, 
które miała okazję podziwiać w trakcie swojej podróży do 
Tajlandii. Gratulujemy! Do Pani Patrycji powędrował al-
bum z karkonoskimi krajobrazami „W Krainie Ducha Gór” 
oraz voucher na romantyczny obiad ufundowany przez 
GKT Czeszka.
Przy współpracy z Przedszkolem Miejskim w Świerado-
wie-Zdroju oraz Przedszkolem „Słoneczko” w Czernia-
wie-Zdroju stworzyliśmy również Walentynkową Sondę 
wśród najmłodszych Mieszkańców – na bardzo poważne 
tematy związane z życiem uczuciowym i małżeńskim… 
Jakie proste odpowiedzi na trudne pytania mają Przed-
szkolaki? Filmik oglądać można na profi lu Stacji Kultury 
na Facebooku.

Joanna Krajewska
Koordynator ds. kreowania wydarzeń sportowych, rekreacyjnych i promocji

MCKAiPG „Stacja Kultury” w Świeradowie-Zdroju

Zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia TKKF 
Ognisko Kwisa Świeradów-Zdrój na Walne Zebranie, które 
odbędzie się 5 marca 2021 r., o godz. 18.00 w Miejskim 
Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja 
Kultury” w Świeradowie-Zdroju, ul. Dworcowa 1. W razie 
potrzeby z częścią z Państwa będziemy łączyć się zdalnie 
poprzez zoom. Nasze spotkanie odbędzie się w reżimie 
sanitarnym prosimy o zabranie maseczek, utrzymanie dy-
stansu, środki do dezynfekcji znajdują się na miejscu.
Planowany porządek Walnego Zebrania:
1. Otwarcie obrad przez Prezesa, stwierdzenie kworum 

na podstawie listy obecności.
2. Przeprowadzenie wyborów Przewodniczącego 

Zebrania i Sekretarza, którzy stanowić będą prezy-
dium Zebrania.

3. Sprawozdanie z działalności ustępującego Zarządu za 
okres od 25.04.2018 r. do dnia 04.03.2021 r.  – przed-
stawi Prezes.

4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
5. Dyskusja.
6. Udzielenie lub odmowa udzielenia absolutorium 

ustępującemu Zarządowi.
7. Podjęcie uchwał o rozwiązaniu istniejącego Zarządu 

i Komisji Rewizyjnej.
8. Podjęcie uchwały o ilości członków 

do Zarządu i do Komisji Rewizyjnej.
9. Wybór członków Zarządu.
10. Wybór Komisji Rewizyjnej.
11. Sprawy różne
12. Zamknięcie Zebrania

Zarząd TKKF Ognisko KWISA

Walne zebranie członków 
Stowarzyszenia TKKF Kwisa
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Górskie Diabły ze świeradowskiego Miejskiego Zespołu Szkół zwycięzcą w XXIII Otwar-
tym Przeglądzie Amatorskich Kapel Kolędniczych.

Niemalże od roku pandemia koronawirusa krzyżuje nasze plany kulturalne. Jednak 
dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii, coroczne konkursy możemy realizować 
w formule wirtualnej. Nie inaczej postąpiliśmy podczas organizacji XXIII Otwartego 
Przeglądu Amatorskich Kapel Kolędniczych Świeradów-Zdrój 2021.

Do tegorocznej edycji przeglądu zgłosiło się, a właściwie przesłało fi lmy, 6 kapel dzie-
cięcych oraz jedna grupa dorosła. Komisja konkursowa w składzie: Grażyna Kasprzak, 
Krystyna Piotrowska i Waldemar Mazurkiewicz, biorąc pod uwagę nawiązanie do trady-
cji kolędniczej, przygotowanie i dobór kosti umów, wykonanie wokalne, jak również ak-
torskie, wprowadzone elementy nowatorskie i ogólne wrażenia estetyczne, przyznała 
następujące lokaty:
I miejsce – kapela Górskie Diabły
      z Miejskiego Zespołu Szkół w Świeradowie-Zdroju (123 pkt.),
II miejsce – kapela Kolędnicy
      z Miejskiego Zespołu Szkół w Świeradowie-Zdroju (113 pkt.),
III miejsce – kapela Herody
      z Miejskiego Zespołu Szkół w Świeradowie-Zdroju (105 pkt.).
Pozostałe kapele uzyskały wyniki: 95 pkt. - Gwiazdorzy z Miejskiego Zespołu Szkół 
w Świeradowie-Zdroju oraz grupy przedszkolne: Sosnowa – 95 pkt. i Dębowa – 94 pkt..
Specjalne podziękowanie, jako jedynej zgłoszonej kapeli dorosłych muzyków, trafi  także 
do rąk Smolniczan.
Komisja konkursowa będąc pod wrażeniem gry aktorskiej wyróżniła także poszczegól-
nych uczestników: Polę Kawkę, Zuzannę Wolanin, Kornelię Fang oraz Kornelię Jędrej.
Nowością w tegorocznym przeglądzie była możliwość oddania głosu na Laureata Publicz-
ności. Od 3 do 8 lutego 2021 r. trwało głosowanie online. Łącznie oddano aż 568 głosów, 
z czego najwięcej, bo 26,8 % oddano na grupę Dębową pod opieką Pani Wandy Rzeźnik.
Na kolejnych miejscach uplasowali się:
21,7 % wszystkich głosów: kapela Smolni-
czanie,
18,5 % – grupa Sosnowa, 
16,2 % – kapela Gwiazdorzy,
10,6 % – kapela Kolędnicy,
4,2 % – kapela Górskie Diabły,
2,1% – kapela Herody.

Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy! Już niebawem skontaktujemy się ze wszyst-
kimi w celu odbioru nagród.

Serdeczne podziękowania składamy także opiekunom – Paniom Teresie Fierkowicz, 
Monice Podolskiej, Wandzie Rzeźnik i Danucie Mosiewicz za tak profesjonalne przygo-
towanie kapel.

Wszystkie nadesłane fi lmy konkursowe mogą Państwo obejrzeć na kanale Stacji Kultury 
– Serca Miasta Świeradów-Zdrój w serwisie YouTube.

Fundatorem nagród było MCKAiPG „Stacja Kultury” wraz z Miejskim Zespołem Szkół 
w Świeradowie-Zdroju.

Wirtualne kolędowanie

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

MCKAiPG „Stacja Kultury” w Świeradowie-Zdroju



My, bibliotekarze, tak uważamy. W tym kontekście warto 
docenić Kampanię społeczne, organizowane już dwadzie-
ścia lat przez Fundację Cała Polska Czyta Dzieciom oraz 
Instytut Książki pod nazwą „Mała Książka – Wielki Czło-
wiek”, dzięki której od 2017 roku do przedszkolaków tra-
fi ają pakiety książek. Nasze świeradowskie przedszkolaki  
otrzymały ogółem 120 pakietów.
Noblistka Wisława Szymborska zapisała piękne słowa: 
„Czytanie książek, to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie 
ludzkość wymyśliła. I jeżeli się rozpocznie, jak najwcze-
śniej, to wykształci się, u większości dzieci, na całe życie 
nawyk czytania i zdobywania wiedzy.”
W podręczniku głośnego czytania – autor Jim Trelease 
słusznie twierdzi „Naród, który mało czyta, mało wie. Na-
ród, który mało wie, podejmuje złe decyzje – w domu, 
na rynku, w sadzie, przy urnach wyborczych. Niewy-
kształcona większości może przegłosować wykształconą 
mniejszość, to bardzo niebezpieczny aspekt demokra-
cji” cytat, bezustannie  przypominany przez „Cała Polską
Czyta Dzieciom”.
Obowiązujące rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie 
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów spowodowa-
ło, że zajęcia z przedszkolakami w formie dotychczasowej 
zostały odwołane. Przestrzegając reżimu sanitarnego, 
21.01.2021 r., w Dzień Babci, odpowiedzialna za wielo-
letni projekt „Czytające Przedszkole”, Iwona Teti ch spako-
wała całą torbę nowych książek i odwiedziła Świeradow-
skie Przedszkole (bliskie sąsiedztwo). Spotkała się z grupą 
Świerkową, przypominając najmłodszym o istnieniu bi-
blioteki „Izerka”. Zapewniła, że biblioteka czeka na nich, 
a w niej pięknie wydane, mądre książki: o zwierzętach, 
robotach, księżniczkach…
Przygotowany, specjalny plakat, adresowany do rodzi-

ców, powędrował do sal każdej z grup. Dla nas bibliote-
karzy jest najważniejszą sprawą, aby przerwa w czytaniu 
nie była zbyt długa. Przypomnijmy, w miesiącu przed 
pandemią, Izerkę odwiedzało 4 - 5 grup dzieci. Dzieci 
niecierpliwie czekały, aż zostanie rozpakowana torba 
z książeczkami, a tych było sporo: cykl o gangu Fajniaków 
i ich ekoprzygodach, o wypadkach trapiących zwierzęta 
w Zwierzaczkowie, które leczy doktor Topirek (pan Wąż 
skręcił się w słupek), o najmilszym smoku na świecie, 
który w końcu zdobył zaufanie zwierząt, o Meli, która 
miała bardzo zły dzień, o braciach, którzy zdenerwowali 
mamę. I tą książkę, czyli „Jak zdenerwować mamę” I. Flas 
i A. Maas na prośbę dzieci przeczytano. Każde dziecko 
dostało również książkę do ręki, aby ją swobodnie po-
oglądać (oczywiście nie mogły ich wymieniać, zachowany 
został reżim).
Na zakończenie, każdy przedszkolak otrzymał kolorową 
zakładkę. Dzień później, tj. 22.01.2021 r. bibliotekarz 
odwiedził następną grupę. Bezpiecznie, zachowując dy-
stans, chcemy dzieciom z każdej grupy przypomnieć, że 
istnieje biblioteka – miejsce, w którym są książki, że war-
to po nie sięgnąć, zwłaszcza w czasie pandemii.
W lutym planujemy wizyty u dzieci z pozostałych grup 
przedszkolnych, aby również i one dowiedziały się, że 
książki czekają na nie w „Izerce”. Należy pamiętać, iż nikt 
nie rodzi się czytelnikiem. Czytelnika trzeba wychować 
codziennie czytając dziecku dla przyjemności (Cała Polska 
czyta dzieciom).
Na koniec krótka ankieta . Może rodzice sobie odpowie-
dzą… Czytam dziecku w czasie pandemii… 
(wybierz odpowiedź)
1. Codziennie, przynajmniej 20 minut
2. Co drugi dzień – przynajmniej 20 minut

3. Wcale (nie mam czasu, wolę włączyć bajkę, fi lm)
Jeżeli odpowiedź brzmi „3” to radzimy, jak najszybciej 
to zrobić. Każda pora jest dobra na wspólne czytanie.

Wspólnie… można więcej

A łączył nas wspólny cel, czyli wspomaganie celu Finału 
29. WOŚP, zbieranie dla oddziałów dziecięcej laryngolo-
gii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. Dziękujemy pani 
Irenie Marciniak za kosz pyszności, który nabyła Izabela 
Salawa i Izabeli Janiak z Pracowni Piernikowej za Serdusz-
ka Piernikowe (ok. 40 sztuk), które wzbogaciły 29 Finał 
WOŚP w Izerce. Dziękujemy wszystkim czytelnikom i nie 
tylko, uzbieraliśmy wspólnie 1151,01 zł, dziękujemy za 
to, że jesteście z Izerką, razem można osiągnąć więcej, 
a Teresie Fierkowicz najserdeczniejsze podziękowania
„Jesteś, kobieto, naszym lokalnym Owsiakiem”.
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Bez plewienia, przekopywania, podlewania - czy to możliwe?

Padnemia - nie może zatrzymać czytania 
przez najmłodszych

W lutym 2021 zima nadal trzyma, więc ogród oglądam 
przez szybę, chociaż w głowie kłębią się już dziesiątki my-
śli dotyczące tego co, i gdzie posadzić w tym roku. Pla-
nuję wielką rewolucję w całym podejściu do uprawiania 
warzyw i skłaniam się w kierunku permaklutury i podwyż-
szonych grządek. Więcej na ten temat napiszę w trakcie 
realizacji projektu. Na początek podzielę się informacja-
mi, które zdobyłem na stronie ogrodolandia.pl.

Na czym ma polegać permakultura?
W naszym ogrodzie dobrowolnie rezygnujemy z plewie-
nia, przekopywania, podlewania, i pozwalamy działać na-
turze. Na początku musimy włożyć w ogród trochę pracy, 
ale po kilku sezonach, zaczynamy już tylko czerpać z do-
brodziejstw natury, bez konieczności ciężkiej pracy. Brzmi 
bajkowo? To jednak nie jest sen!
W permakulturze wykorzystujemy zachodzące w natu-
rze naturalne procesy, takie jak na przykład dobroczynne 
działanie organizmów glebowych, których nie niszczymy 
przekopywaniem, czy też doceniamy resztki organiczne, 
i zamiast wyczyścić ogród do zera, pozwalamy im wzbo-
gacać podłoże. Dzięki takiemu postępowaniu gleba jest 
zdrowa i może wydawać maksymalne plony. Permakultu-
ra zakłada, że nowo powstający ogród, będzie jak najbar-
dziej zbliżony do naturalnego ekosystemu.

Czym wyróżnia się zakładanie ogrodu w permakulturze, 
od tradycyjnych metod? Zakłada ono rezygnację, lub 

ograniczenie przekopywania gleby. Zakładanie rabat me-
todą no-dig, czyli bez przekopywania, jest prostsze, mniej 
pracochłonne, a równie efektywne.
Jeżeli chcesz założyć w danym miejscu rabatę no -dig, wy-
starczy, że:

1. wyznaczysz miejsce pod rabatę,
2. oczyścisz je ze śmieci, kamieni,
3. przykryjesz tekturą, lub kartonem, szarym, bez kolo-

rowego nadruku,
4. wysypiesz przygotowane podłoże (kompost, obornik)
5. wysiejesz nasiona roślin

Pielęgnacja ogrodu jest bardzo łatwa i nie wymaga sporo 
czasu, możemy nawet posilić się o stwierdzenie, że jest 
to ogród dla zapracowanych miłośników ekologicznych 
rozwiązań.

Grządki wyniesione
Grządki wyniesione to fajny, ciekawy i wygodny sposób 
uprawy warzyw, który możemy z powodzeniem zastoso-
wać też w ogrodzie ozdobnym, w połączeniu z bylinami, 
krzewami i drzewami.
Wzniesione grządki ciekawie strofują przestrzeń, a także 
pozwalają a uprawę najbardziej wymagających roślin na 
słabym stanowisku. Z powodzeniem sprawdza się również 
na dachu, na tarasie, balkonie. Grządki wyniesione są ła-
twe w wykonaniu, natomiast efekt jest bardzo atrakcyjny. 
Zarówno wyniesione rabaty, jak też skrzynie na warzywa 
możemy wykonać z różnych materiałów, z różnym stopniem 

zaawansowania prac. Najprostsze są takie, których obrze-
ża są wykonane z drewna, ale dla bardziej wymagających 
ogrodników, lub dla tych, którym akurat do ogrodu pasu-
je cegła / beton/  kamień / metal możemy zaproponować 
właśnie takie brzegi rabaty wyniesionej nad poziom gruntu.
W moim ogrodzie posiadam już kilka wyniesionych grzą-
dek na kwiaty i zioła i muszę przyznać, że nie ma na nich 
żadnych problemów z chwastami. Tak więc nie ma uciąż-
liwego plewienia. Jest takie angielskie powiedzenie, któ-
re mi się bardzo podoba: „do not work hard, work smart” 
czyli „nie pracuj ciężko, pracuj mądrze”. Tą zasadę pragnę 
wprowadzić w tym roku do mojego ogrodu. Podzielę się 
z państwem efektami tej zmiany na łamach „Notatnika”.

Kończąc chciałbym się podzielić kilkoma zdjęciami zeszło-
rocznej wyprawy do Ogrodów Tematycznych Hortulus w 
Dobrzycy. Jest to blisko 30 różnych, oddzielnych ogrodów 
tematycznych rozciągających się na obszarze ponad 4h. 
Wśród nich są te związane ściśle z rodzajem środowiska 
– między innymi ogród skalny, leśny,  jak i te, w których 
dominuje architektura i styl związany ze sztuką i kultu-
rą narodową, np.: ogród japoński, 
francuski lub śródziemnomorski. Na-
prawdę warto się tam wybrać i zna-
leźć mnóstwo inspiracji dla własnych 
przestrzeni ogrodowych.

Piotr Bigus
społecznik, pasjonat ogrodnictwa i kulinariów
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K R O N I K A  P O L I C Y J N A
W grudniu 2020 r. i początkiem stycz-
nia 2021 r. w rejonie ul. Nadbrzeżnej 
w Świeradowie-Zdroju doszło do kilku 
włamań do pomieszczeń gospodarczych 
skąd nieznany sprawca dokonał kradzie-
ży elektronarzędzi. Przeprowadzone 
czynności, w tym przez dzielnicowego, 
który w trakcie obchodu na podstawie 
zebranych informacji wytypował spraw-
cę, doprowadziły do zatrzymania w dniu 
2 lutego 2021 r. przez funkcjonariuszy, 
38-letniego mieszkańca Świeradowa-Zdroju. W trakcie 
przeszukania jego miejsca zamieszkania zabezpieczono 
większość rzeczy pochodzących z powyższych kradzieży, 
których sprawca nie zdążył sprzedać. Mężczyźnie przed-
stawiono zarzuty, do których przyznał się. Grozi mu teraz 
od roku do 10 lat pozbawienia wolności.
W dniu 8 stycznia br. funkcjonariusze udali się na interwen-
cję zgłoszoną przez mieszkankę Świeradowa-Zdroju, która 
powiadomiła, iż do jej domu włamało się dwóch mężczyzn, 

którzy dokonali kradzieży przenośnego 
sprzętu oświetleniowego. W trakcie pod-
jętych czynności ustalono dane mężczyzn, 
a następnie przedstawiono im zarzut kra-
dzieży z włamaniem. Mężczyznom grozi do 
10 lat pozbawienia wolności.
W dniu 22 stycznia br. funkcjonariusze 
policji na ul. 11 Listopada w Świeradowie-
-Zdroju podjęli interwencję wobec 30-let-
niego mieszkańca Świeradowa-Zdroju, 
który w jednym ze sklepów wszczął awan-

turę, w trakcie której naruszył nietykalność cielesną eks-
pedientki oraz uszkodził witrynę sklepową. W trakcie 
podjętej interwencji agresywny mężczyzna groźbą karal-
ną usiłował wywrzeć wpływ na funkcjonariuszach policji, 
aby ci odstąpili od wykonania czynności. Ponadto zniewa-
żył funkcjonariusza oraz naruszył jego nietykalność ciele-
sną. Mężczyzna został zatrzymany, a następnie doprowa-
dzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty. Za powyższe 
czyny grozi mu do 3 lat więzienia.

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 (centrum) - sierż. szt. Przemysław Kostrzycki - tel. 797 306 240

Dzielnicowy rejonu XII (os. Czerniawa) - mł. asp. Tomasz Majer - tel. 797 306 239
Dzielnicowy rejonu XIII (przedmieście) - mł. asp. Krzysztof Szatkowski - tel. 797 306 235

Detektyw - asp. szt. Krzysztof Schmidt - tel. 572 814 508
Detektyw - asp. szt. Czesław Chrebela - tel. 572 813 979

asp. Wojciech Bołoz - tel. 572 814 310

(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

Segregac ja  odpadów
• metale i tworzywa sztuczne - wrzucamy do worków 

/ koszy koloru żółtego
• szkło - wrzucamy do worków / koszy koloru zielo-

nego
• papier - wrzucamy do worków / koszy koloru nie-

bieskiego
• bioodpady - wrzucamy do worków / koszy koloru 

brązowego
• zimny popiół - wrzucamy do worków / koszy kolo-

ru 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 odbiera-
jącej odpady identyfi kację wystawionych odpadów.
W przypadku worków na śmieci w innych niż ww. kolo-
rach należy je opisać lub stosować worki przezroczyste 
umożliwiający fi rmie odbierającej odpady identyfi kację 
wystawionych odpadów.

Odbiór odpadów wielkogabary-
towych

Odbiór odpadów wielkogabarytowych należy zgłaszać 
telefonicznie do pracowników Urzędu Miasta pod nr 
75 78 16 343. Odpady zostaną odebrane do 3 dni rob-
oczych po dokonaniu zgłoszenia.

Z uwagi, iż od dnia 12 lutego 2021 r. zostały otwarte 
stoki narciarskie warto przypomnieć podstawowe za-
sady zachowania się na stoku. Stosowanie się do nich 
pozwoli uniknąć nieszczęśliwych wypadków.

Poniżej podajemy „Dekalog Narciarza”
1. Uważaj na innych na stoku
2. Zjeżdżaj z szybkością dostosowaną do swoich 

umiejętności, trasy i pogody
3. Zjeżdżaj tak, by nie zderzyć się z innym
4. Wyprzedaj zachowując odległość
5. Wjeżdżając na trasę i ruszając rozejrzyj się czy 

nie ma zagrożenia dla Ciebie i innych
6. Nie zatrzymuj się na trasie, gdy upadniesz usuń 

się jak najszybciej z toru jazdy
7. Podchodź i schodź na nogach tylko skrajem trasy
8. Przestrzegaj znaków narciarskich na trasach
9. Jeśli ktoś miał wypadek, pomóż mu
10. Musisz podać swoje dane jeśli jesteś poszkodo-

wanym, świadkiem czy sprawcą wypadku

Przypominamy, że osoby do 16 roku życia jeżdżące na 
nartach lub desce snowboardowej obowiązkowo mu-
szą być wyposażone w kaski.

DEKALOG narciarza

Gdy zasypie nas...

Informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje 
referent ds. drogownictwa

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

e.wasilewska@swieradowzdroj.pl

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 dotychcza-
sowego tel. 75 722 94 
00. Na wizytę w swoim 
urzędzie możesz umó-
wić się nawet 2 tygodnie 
wcześniej. 

Umów wizytę w Skarbówce
śniegiem!!!
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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

Nowe prezentacje astronomiczne
Prezentacja astronomiczna „Układ Słoneczny” zagościła na 
Izerskiej Łące w lipcu zeszłego roku, ciesząc się ogromym 
zainteresowaniem wśród odwiedzających nasz obiekt. Jest 
nam bardzo miło poinformować, iż fi rma Astrolab Obserwa-
torium Południowe z Czernicy przygotowała dla Państwa ko-
lejne dwie prezentacje astronomiczne, które będzie można 
zobaczyć u nas, gdy tylko zostaniemy otwarci. Prezentacje pt. 
„Gwiazdy” trwa ok. 25 minut oraz „Nasza Galaktyka” ok. mi-
nut 15. Zakup tych prezentacji był możliwy dzięki darowiźnie 
od fi rmy PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. 
i Fundacji PGE.

Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy darczyńcy, dzięki 
Wam możemy porywać naszych odwiedzających w cudowną 
edukacyjno-kosmiczną podróż, której mamy nadzieję, szybko 
nie zapomną.

Sobota z fi lmem
Podobno 13 jest pechowa, ale nie dla nas! W sobotę, 
13 lutego, po 3 miesiącach przerwy „Izerska Łąka” otwo-
rzyła dla Państwa swoją salę kinową. Zaczęliśmy z przytu-

pem, bo maratonem fi lmowym, podczas którego można 
było obejrzeć aż cztery fi lmy.
Zaczęliśmy o 10.35 bajką, następnie o 12.30, 14.30 
i 16.30 odbyły się seanse dla młodzieży i dorosłych. Był 
to weekend walentynkowy, więc fi lmy były „zakochane”. 
Dzięki kochani, że byliście z nami. Wszystko odbywało 
się, oczywiście, w reżimie sanitarnym, ponieważ Państwa 
bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze.

Tradycyjny Sad

Zapraszamy szkoły podstawowe i ponadpodstawowe do 
udziału w kolejnej, czwartej już, odsłonie ogólnopolskie-
go projektu grantowego „Tradycyjny sad”.
To ogólnopolski projekt edukacyjny organizowany przez 
Fundację Banku Ochrony Środowiska z myślą o zacho-
waniu różnorodności biologicznej Polski i zdrowiu spo-
łeczeństwa. W ciągu trzech edycji tego projektu zostało 
posadzonych ponad 2000 drzew owocowych (starych 
odmian jabłoni, gruszy i śliw). W czwartej odsłonie na-
tomiast zachęcamy szkoły do zgłębienia wiedzy o starych 
odmianach czereśni i oczywiście zakładania czereśnio-
wych sadów. 150 szkół, które stworzą najlepsze projekty 
otrzymają grant na zakup drzewek starych odmian cze-

reśni oraz materiałów potrzebnych do pracy. Rejestra-
cja szkół i wszystkie informacje o konkursie znajdują się 
na stronie: www.tradycyjnysad.pl. Rejestracja trwa do 
5 marca 2021 r.

Świeradów wiesza budki lęgowe
Przypominamy o akcji wieszania budek lęgowych dla 
ptaków, akcja nadal trwa, czekamy na Was. Te budki na 
zdjęciu zrobił dla miasta Świeradów-Zdrój, a właściwie 
dla „świeradowskich ptaków” Pan Paweł Luto z synkiem 
Szymonem. Bardzo dziękujemy i czekamy na innych 
mieszkańców Świeradowa-Zdroju do włączenia się w ak-
cję. Jeśli wykonaliście już budki i powiesiliście w swoich 
ogrodach, to napiszcie do nas i przyślijcie zdjęcie. Może 
uda nam się zrobić z tego akcję na skalę krajową.

Zimowe Ptakoliczenie za nami, jak Wam poszło?
Czy wypełniliście Elektroniczną Kartę Obserwacji? Mamy 
nadzieję, że tak. Ja swoją wypełniłam. Przy moim karmni-
ku pojawiły się dwie Sikory bogatki, Sosnówka, Dzięcioł 
duży oraz Kos. Bogatki wolały ziarna, Sosnówka zaś zde-
cydowanie bardziej kulę tłuszczową. Natomiast Dzięcioł 
i Kos z karmnika nie skorzystały, ale kręciły się koło niego 
cały czas, bacznie obserwując, co się koło niego dzieje 
i wyglądały pięknie, zwłaszcza Dzięcioł -cudo!

Własne akwarium/krewetarium - krok po kroku
W dniu 26 marca planujemy uruchomić warszaty: Jak 
założyć akwarium/krewetkarium. Kolejne spotkania 
planowane sa na 9 i 30 kwietnia oraz 11 czerwca! 
Warsztaty poprowadzi Pan Tomasz Maszkało. Ser-
decznie zapraszamy do kontaktu z nami i zapisów. 
Czekamy na Was!
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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

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

Czarty zakOchane w Dolnym Śląsku!
Jest nam niezmiernie miło, ponieważ Czarci Młyn został 
wyróżniony i zaproszony do wzięcia udziału w akcji pro-
mocyjnej - KOCHAM DOLNY ŚLĄSK. Wraz z kilkoma in-
nymi miejscami turystycznymi naszego regionu tj. m.in. 
Palmiarnią Wałbrzych, Zamkiem Czocha, Starą Kopalnią 
- Centrum Nauki i Sztuki, Muzeum Papiernictwa, oraz 
Hutą Szkła Kryształowego JULIA wystąpiliśmy w filmiku 
przygotowanym przez Urząd Marszałkowski z okazji Dnia 
Zakochanych (14.02.). Efekty naszej pracy można zoba-
czyć m.in. na Facebooku Czarciego Młyna. 

Rozstrzygnięcie konkursu „Czarcie Opowieści”
Na ogłoszony przez nas w styczniu konkurs na opowia-
danie, legendę, historię, nowelkę, w której pojawi się 
motyw lub postać Czarta wpłynęło w sumie 8 prac. 
Tak się ciekawie złożyło (to chyba za sprawką Czartów),  
że cztery teksty w kategorii dzieci (5-14 lat) i cztery w 
kategorii młodzież i dorośli (od 15 r. ż.). Komisja konkur-
sowa miała bardzo trudne zadanie, ponieważ każda z 
prac była ciekawa i wartościowa. Po długich i burzliwych 
debatach postanowiono przyznać następujące miejsca: 
Kategoria dzieci 
I. Bożena Janiszek
II. Gracjan Sobolewski
III. Krystian Kołodziej

Kategoria młodzież i dorośli: 
I. Mariusz Gładzik
II. Marianna Kralewska
III. Anna Krupa

Fundatorem nagór jest MCKAiPG „Stacja Kultury”  
w Świeradowie-Zdroju. Wszystkim serdecznie dziękuje-
my! Cieszymy się, że wśród nas jest tylu zdolnych ludzi. 
Mamy nadzieję, że będziecie rozwijali swoje literackie 
talenty. Obok publikujemy fragmenty prac, które zajęły 
pierwsze miejsca. 

Szykujemy się na ponowne otwarcie
Chociaż w czasie pisania tego artykułu Czarci Młyn po-
zostawał zamknięty i nie mieliśmy informacji kiedy znów 
otworzymy nasze drzwi dla Gości to nieustannie przygo-
towujemy się do ponownego otwarcia. Planujemy dla 
Państwa kilka nowości zarówno w Małym Domku – In-
formacji Turystycznej oraz podczas 
zwiedzania Młyna. I nie możemy się 
doczekać, kiedy ponownie będziemy 
mogli Państwu pokazywać i opowia-
dać o tym niezwykłym miejscu. 

Anna Martynowska-Pietrzyk
gospodarz obiektu

Czarci Młyn

Bożena Janiszek
„Wieczór z Czartem”

(...) Powoli otworzył drzwi swojego mieszkania w 
jednej z burych kamienic, które mają przynajmniej 
ze sto lat. Ściany w niektórych miejscach były ob-
darte z farby lub nawet warstwy tynku, a na schody 
aż strach było wejść. Że też jeszcze się nie zawaliły. 
Samo mieszkanie było w podobnym stanie. Najwy-
raźniej nikt się nie kwapił do remontu, bo wszystko 
było w opłakanym stanie. Naszemu bohaterowi to 
jednak nie przeszkadzało. Pewnie uznał, że nie trzeba 
wydawać na to pieniędzy.
   Wchodząc do środka, zapalił światło i rozejrzał się 
wokół. Czuł czyjąś obecność. Wiedział, że tylko jedna 
persona mogła go odwiedzić.
       - Bu! - Usłyszał głęboki głos blisko swojej twarzy. Potem 
po pomieszczeniu rozległ się gorzki śmiech, oczywi-
ście nie należący do niego. Istota piekielna wyłoniła się  
z ciemności, a cała ta sytuacja go nieźle wystraszyła.
    - Czarcie, ile razy mam ci powtarzać, byś tego nie ro-
bił? Poza tym miałeś się tu nie pokazywać nigdy wię-
cej - warknął, po czym zaczął się kierować do salonu.
Przywitała go tam sparciała kanapa i mały stolik  
z ciemnego drewna, który był obdarty na krawędziach. 
Na przeciwko tych mebli stał stary telewizor, który od-
bijał światło wiszącej ledwo na suficie żarówki.
   - No, ale ja nie rozumiem, dlaczego miałbym cię nie 
odwiedzać. Czyżbyś nie był samotny? - powiedział 
głosem sztucznie smutnym i współczującym. Można 
było wyczuć, że Czart kpił sobie z mężczyzny. Szedł za 
nim, jakby naśladując jego kroki.
   - Chyba zapomniałeś o jednym, małym szczególe. 
To właśnie przez ciebie jestem sam. Żona mnie zo-
stawiła i nie mogę spotykać się z własnymi dziećmi 
Nie mam nic, rozumiesz? - Głos pełen pretensji i żalu 
wydobył się z ust mężczyzny.
    Od pewnego czasu nie miał obok siebie nikogo 
bliskiego. Każdy odwrócił się od niego po tym, jak 
popadł w uzależnienie od alkoholu oraz hazardu.  
A wszystkie te rzeczy polecała mu właśnie ta czarcia 
istota. Myślał, że chce dla niego jak najlepiej,
jednak jedyne co zyskał, to problemy.
      - Sprawiłem, że twoje życie jest ciekawe. Mogłeś się  
w końcu zabawić i nie chodziły ci po głowie bzdury zwią-
zane z drugim człowiekiem. Byłeś wolny, pamiętasz?
    - Czart dalej brnął w swoją pokrętną gadkę. Nie 
mógł pozwolić, by śmiertelnik wyzwolił się spod jego 
władzy. To by oznaczało jego koniec. (...)

Mariusz Gładzik
„Kłusownik i jego diabeł”

(...) Kurz, rosły i małomówny mężczyzna, którego zna-
ła z widzenia stał wlepiwszy wzrok w dwie wyrosłe 
nagle przed nim postaci. Na przeciwko niego stali Hirt 
i Christ, dwaj leśniczowie, którzy prawdopodobnie 
wyszli na obchód. Z tyłu ślimaczył się ten śmieszny 
chłopak, Frey – stażysta i pomocnik w leśniczówce. 
Wzdłuż ręki Kurza zwisała strzelba.
   Hertha przykucnęła za zmarzniętym krzewem ja-
rzębiny. Mogła tylko patrzeć i czekać. Nie chciała i nie 
potrafiła ruszyć się z miejsca.
    Kłusownik był przerażony, nie wiedział co robić. 
Starszy leśniczy wiedział, że nawet wściekły pies 
nie jest groźniejszy od przestraszonego złodzieja ze 
strzelbą.
   - Rzuć strzelbę! - krzyknął Hirt - dogadamy się. 
Wszystko da się wyjaśnić.
   Może i Kurz był głupi, ale nie aż tak by uwierzyć 
celującym w niego mundurowym. Zamknął oczy, 
przełknął ślinę. Przez głowę przeleciało mu tysiąc 
myśli, z których każda była ciężka i lepka jak smoła. 
Każda wersja nadchodzących wydarzeń kończyła się 
źle. Albo dla niego, albo dla tych dwóch. I jeszcze ten 
trzeci gamoń, ślamazara w okularach z drutu, która 
tu przylazła z nimi nie wiadomo po co. Diabli nadali. 
Albo ja albo oni. Innego wyjścia nie ma.
   Był moment, w którym miał ochotę się poddać, 
drobna iskierka w jego mózgu, słabiutka i ledwie się 
tląca. Ale była.
    Niestety, gdy otworzył oczy zauważył tuż obok swo-
jego “przyjaciela”. Istotę, która od lat nie dawała mu 
spokoju i pojawiała się w najróżniejszych momen-
tach. Mały, brzydki, kudłaty diabełek. Przeklęta zja-
wa. Czart, bo tak sam siebie nazywał, uśmiechał się 
do Kurza pokazując rząd żółtych zębów i rechocząc 
złowieszczo.
    Leśniczy po raz kolejny krzyknął, kłusownik nie opu-
ścił broni. Czart przekrzywił łeb i puścił mu oko.
    Mężczyzna znał go już zbyt dobrze. Za dobrze, by 
nie wiedzieć, co mu ten stworek z piekła rodem zaraz 
poradzi. A on się tej radzie nie oprze nawet gdyby 
była najgłupszą z rad.
   Tak, jak miesiąc temu w karczmie, gdy wypił za 
dużo wina, zmieszał go ze słodkim pitnym miodem i 
zwymiotował na podłogę wprost pod nogi grubej jak 
świat żony karczmarza.
   Właściciel złapał go za koszulę i choć był o wiele 
mniejszy z łatwością wyprowadził tę pijaczynę i wy-
walił za drzwi. Czart wtedy go nie zawiódł. Wylazł zza 
drzew i podszedł do mężczyzny. Syknął jak wąż, wy-
walił pryszczaty jęzor i szepnął wprost do ucha:
    - I co? Tak to zostawisz? Tak po prostu wrócisz do 
domu i pójdziesz spać? Czy zachowasz się jak mężczy-
zna i wrócisz tam obić mordę temu chamowi?
     - Czy ty mi wreszcie dasz spokój?
      - Hahaha! A więc tchórzysz! Boisz się! Wiedziałem, 
że dzieciak z ciebie a nie mężczyzna z krwi i kości.  
To dlatego cała wioska tobą gardzi. Dlatego cię unika-
ją, a ty śpisz sam, kiedy w każdej chałupie, prawdziwy 
chłop ma kobietę pod pierzyną i gary pełne zup i kasz.
(...)
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„Mój jest ten kawałek…”
W dzisiejszym numerze poznają Państwo nieco bliżej pasjonata dobrego jedzenia, 
który realizuje swoje marzenia właśnie w Świeradowie. O tym, dlaczego właśnie tu 
postanowił iść nową drogę w swoim życiu, opowie pan Bartłomiej Bukraba - właściciel 
restauracji 4 Seasons.

Gdzie wcześniej Pan mieszkał?
Bartłomiej Bukraba: Można powiedzieć, że pochodzę z Polkowic, ale pierwsze lata 
dzieciństwa spędziłem u dziadków na wsi w okolicach Lubina. Dorosłe życie, to różne 
miasta, głównie związane z wykonywaną praca i były to między innymi takie miejscowo-
ści, jak Głogów, Swarzędz, Milicz, a ostatnio Poznań.

Co Pan robił do tej pory?
B.B.: Z wykształcenia jestem inżynierem zarządzania produkcją, managerem. Moja 
praca związana była z dużymi zakładami przemysłowymi, w których zajmowałem się 
obszarami technicznymi i produkcją. Byłem odpowiedzialny za utrzymanie ruchu za-
kładów, zarządzanie zespołami pracowniczymi, prowadzenie projektów inwestycyjnych, 
relokację oraz uruchamianie linii technologicznych, rozbudowy hal i obiektów przemy-
słowych, a także modernizacje maszyn i urządzeń.

Co sprowadziło Pana do Świeradowa?
B.B.: Do Świeradowa sprowadziło mnie jedno z moich marzeń, jakim jest i było od 
dawna prowadzenie własnej restauracji. Oboje z Ewą, moją partnerka, lubimy jeść  
i gotować, lubimy też ludzi i kontakt z nimi, a prowadzenie restauracji daje możliwość 
połączenia tego w jednym miejscu... poznawania ciekawych osób, ich pasji, a także re-
alizowania własnych. Dla nas restauracja to nie tylko miejsce do pracy i jedzenia, to 
też miejsce i forma spędzania wolnego czasu, relaksu i sposób na życie. Trochę jednak 
musiałem Ewcię namawiać, aby moje marzenie stało się naszym wspólnym ;-)

Bardzo cieszymy się, że się udało namówić panią Ewę. A właściwie, dlaczego  
Świeradów?
B.B.: Podczas wielu wizyt wydawało nam się, że jest jeszcze sporo miejsca na restaura-
cję, że jest też luka na dania, które my lubimy i których sami szukaliśmy w Świeradowie 
i okolicy. A pomysł ucieczki od korpo kiełkował w nas już jakiś czas. Świeradów lubimy 
od lat i zmiana życia nie mogła być na inne miejsce niż to, które lubimy, które daje nam 
możliwość spełniania marzeń.

Czyli wcześniej odwiedzał Pan Świeradów?
B.B.: Tak, wielokrotnie. Świeradów stał się moim ulubionym miejscem aktywnego wy-
poczynku. Pierwszy raz w Świeradowie byłem w 2012 r., z grupą przyjaciół wybraliśmy 
się na rowery i muszę się przyznać, że trochę z przypadku wybór padł na Świeradów. 
Przez ostatnie lata przypadków już nie było, bo bywałem tutaj często. Najczęściej były 
to rowery i piesze wędrówki, ale też narty zimą, w święta i w weekendy. Podczas jednej 
z wycieczek rowerowych zauważyłem, że buduje się apartamentowiec, to był chyba 
2016 rok i początkowo miała być to inwestycja typowo pod najem, a skończyło się tym, 
że zamieszkaliśmy tu na stałe.

Jakie były Pana wrażenia z tych pobytów tutaj?
B.B.: Świeradów wyróżnia się na tle innych górskich miejscowości tym, że jest tutaj 
kameralnie, cicho i spokojnie, o co trudno w tych czasach nawet w sąsiednich miej-
scowościach, jak Szklarska Poręba czy Karpacz. Świeradów zachwycił mnie tym, że cały 
rok jest tu pięknie, każda z czterech pór roku jest tu wyjątkowa i piękna. Mam swo-
je ulubione miejsca, widoki w lesie, górach, na trasach rowerowych, które obserwuje  

z przyjemnością patrząc, jak zmieniają się w zależności od pory roku. Stąd też swoje 
korzenie wzięła nazwa naszej restauracji - 4 Seasons. Łącząc ze sobą piękno przyrody 
i jej zmienność, chcemy przełożyć na talerze naszych klientów, oferując to co świeże  
i najlepsze, dostępne lokalnie.

Co do tej pory najbardziej się tu Panu podoba? Co jest tu niezwykłego – czego nie 
ma, gdzie indziej?
B.B.: Otwierając restaurację, czy przyjeżdżając w nowe miejsce spodziewać się można 
różnych reakcji, czy to otoczenia czy konkurencji. Nie zawsze dobrych czy pozytywnych, 
bo czasami można być postrzeganym tylko jako obcy, potencjale zagrożenie czy właśnie 
konkurencja. Tutaj doświadczyłem czegoś odwrotnego, bo większość moich kontaktów z 
„tubylcami” ciekawymi nas i naszej kuchni zaskakiwała mnie życzliwością, słowami wspar-
cia i chęcią pomocy. Mam wrażenie, po tych pierwszych miesiącach, że tu żyje się lokal-
nie, bardziej solidarnie, wspierając się wzajemnie i konkurując ze sobą w zdrowy sposób.
Tego nie spotka się nigdzie, w żadnym z dużych miast, bo tam każdy żyje dla siebie  
i obok siebie. Jesteśmy tu „spadochroniarzami” (ponoć tak się o takich, jak my mówi) 
od niedawna, a już możemy cieszyć się osobami dookoła siebie, którzy są chętni do 
pomocy, wspierają nas, kibicują nam i trzymają kciuki, i ma to przełożenie na faktyczne 
działanie, gdy potrzebujemy jakiejkolwiek pomocy. To bezcenne i moim zdaniem bar-
dzo charakterystyczne dla Świeradowa – Zdroju. Na pewno są to też Single Tracki, które 
zachwyciły mnie od pierwszego razu. Wracałem na nie z przyjemnością już wczesną 
wiosną i kończyłem sezon, jeżdżąc z moim 13 letnim synem, przy ujemnych temperatu-
rach, w listopadzie. On też jest wielkim fanem singli, szczególnie tych odcinków w dół, 
a zna je już od 4 czy 5 roku życia. Tutaj sezon trwa cztery sezony!

Czym zajmuje się Pan na co dzień? Jakie jest Pana hobby?
B.B.: Obecnie mój dzień wypełniają sprawy związane z organizacją restauracji i jej pro-
wadzeniem w tych trudnych dla tej branży czasach. Wspólnie z moją partnerką Ewą i 
jej bratem Bartkiem - szefem kuchni. Kończymy remont sali restauracyjnej, próbujemy 
nowych smaków, układamy menu, planujemy, jak będziemy działać, gdy już wszystko 
wróci do normalności. Mamy tyle pomysłów, że wprost nie możemy się doczekać ich 
realizacji. A moje hobby to głównie sporty motorowodne, wodne, takie, jak Kitesurfing, 
Wake no i oczywiście rower. Odległość do morza, to chyba największy minus przepro-
wadzki do Świeradowa, za to na Zajęcznik mam dosłownie 100 metrów z domu. Intere-
suje się też, jak niemal każdy facet motoryzacją, tą współczesną i zabytkową. Mam na 
koncie dwa projekty związane z kompleksowym odrestaurowaniem zabytkowych aut, 
a w kolejce czeka kolejny, który musiał ustąpić miejsca restauracji, niemniej jednak nie-
bawem do niego powrócę.

Jak można zachęcić osoby które szukają swojego miejsca na ziemi, żeby zamieszkały 
właśnie tu?
B.B.: Jeśli poszukują miejsca, gdzie żyje się wolniej, inaczej, z pięknymi widokami i blisko na-
tury, to właśnie to miejsce. Świeradów to miejsce, które odwiedzają tysiące turystów, chcąc 
choć na chwile mieć to, co my mamy na co dzień. Dla mnie była to wystarczająca zachęta.

Jakie jest Pana ulubione miejsce w Świeradowie lub w okolicy?
B.B.: Nie mam ulubionego miejsca, które można nazwać. Czasem jest to strumień  
w lesie podczas wędrówki, czasami widok z tarasu, mroźna zima czy kolorowa jesień.  
Tu znaleźć można ich naprawdę wiele i myślę, że każdy ma swoje.

Bardzo się cieszę, że mogłam Pana poznać – jestem przekonana, że Świeradów, który 
już ciepło Państwa przyjął, będzie właśnie TYM miejscem na ziemi. Życzę Państwu po-
wodzenia, zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym. Rozwijania pasji i korzysta-
nia z całego potencjału, jaki daje nasza okolica.

Rozmawiała Anna Martynowska-Pietrzyk
Koordynator ds. Organizacji Wydarzeń Turystycznych, Kulturalnych i Promocji
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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 Słoneczko (ul. Sanatoryjna 36), 
sklep spożywczy (ul. Główna), 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: 11.03.2021 r., 25.03.2021 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: 11.03.2021 r., 25.03.2021 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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Zimowe Ptakoliczenie z Dystansem, którego symbolem jest kuropatwa, to 
nie tylko wycieczka, ale przede wszystkim edukacja, monitoring, rozpoznawa-
nie gatunków ptaków i aktywne spędzanie czasu. Podczas ostatniego Marszo-
biegu z Flinsem po Zdrowie (6 lutego) uczestnicy obserwowali ptaki w parku, 
przy blokach, w lesie i nad Kwisą. Duzi i mali uczestnicy doliczyli się 280 sikorek,  
11 sierpówek, 6 srok, 3 kosów, 2 sójek, 4 kaczek i 15 gołębi. Zebrane dane posłużą 
do sprawdzenia, jakie gatunki ptaków są najczęstszymi gośćmi w naszych karmnikach. 
Dziękuję uczestnikom za wnikliwe obserwacje i pomoc w liczeniu. Przypominam też 
o konieczności dokarmiania ptaków zimą, a informacje o tym, jak pomagać najlepiej, 
znajdziemy na stronie www.gdos.gov.pl/jak-dokarmiac-ptaki (lub innych stronach).  
Zapraszam do lektury.

Walentynkowy spacer do Skałek Zakochanych

Spacer do Skałek Zakochanych odbył się 14 lutego, grupa zakochanych w turystyce 
rozpoczęła go od STACJI KULTURY, gdzie na kamieniu znajduje się symbol dnia, czyli 
serduszko. Wędrowaliśmy szlakiem zielonym do Kotliny, stamtąd do Krobicy i powrót 
do Świeradowa, w sumie ok. 13 km w nogach, moc endorfin, uśmiechów na twarzy 
i bogata dokumentacja fotograficzna wykonana w słonecznej zimowej scenerii. Na 
kolejną wycieczkę, tym razem z okazji Dnia Kobiet, zapraszamy w niedzielę 7 marca. 
Zbiórka o godz. 9.00 przy Willi Szarlota, która w pierwszej połowie 
XX w. nosiła nazwę Prinzess Charlotte i znajduje się przy deptaku 
na wprost fontanny z żabami. Zapraszam do aktywnego spędza-
nia czasu i odkrywania uroków Gór Izerskich
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Wycieczki z Flinsem: Ptakoliczenie i Skałka Zakochanych
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