
Wystawa goni wystawę
W Stacyjnej Galerii na Łączniku wystawa 
goni wystawę  - były Izerskie Bajki, była Al-
tana Wielkanocna (tu wciąż czekamy na 
wyniki konkursu i trzymamy kciuki za au-
torów), teraz przyszedł czas na najbardziej 
znanego człowieka renesansu - Leonar-
da da Vinci. Otwarcie wystawy już 1 maja  
a o szczegółach na stronie 8.
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Wagon Sybiraków
Tablica pamiątkowa, nawiązująca wy-
glądem do tyłu wagonów, którymi w czasie 
II wojny światowej Polacy byli wywożeni na 
Sybir. To wyjątkowy projekt mający na celu 
zachowanie w naszej pamięci mieszkańców 
Świeradowa, którzy przeżyli zesłanie.  
O wagonie i możliwości wsparcia finan-
sowego przedsięwzięcia na stronie 3. 

W numerze:

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

Zadzwoń do MOPS!
tel. 75 78 16 321

TKKF Ognisko KWISA wraca na murawę
Po przerwie związanej i z zimą, i sytuac-
ją pandemiczną, drużyny TKKF Ognisko 
KWISA wracają do rozgrywek ligowych. 
Terminarz wszystkich planowanych ma-
jowych meczów zarówno SENIORÓW,  
jak i MŁODZIKÓW na stronie 10.

Miliony z rządowego programu wsparcia 
gmin górskich
Otrzymane przez Miasto pieniądzę z pro-
gramu wsparcia gmin górskich mogą zos-
tać przeznaczone tylko na inwestycje.  
O planach wydatkowania tych pieniędzy  
w artykule Burmistrza na stronie 5.

Operacja “Czysta Rzeka”
Czyn społeczny grupki mieszkańców mia-
sta, którzy uprzątnęli ponad kilometrowy 
odcinek rzeki Kwisy ze śmieci, które nieste-
ty same tam nie zawędrowały, a szpeciły  
i zatruwały środowisko na stronie 3.

Witaj majowa jutrzenko,
Świeć naszej polskiej krainie,
Uczcimy ciebie piosenką,
Która w całej Polsce słynie.

Witaj maj, piękny maj,
U Polaków błogi raj.

Witaj dniu trzeciego maja,
który wolność nam zwiastujesz.
Pierzchła już ciemiężców zgraja.
Polsko, dzisiaj tryumfujesz!

Witaj maj, piękny maj,
U Polaków błogi raj.

Nierząd braci naszych cisnął,
Gnuśność w ręku króla spała,
A wtem trzeci maj zabłysnął -
I nasza Polska powstała.

Witaj maj, piękny maj,
Wiwat wielki Kołłątaj!

Ale chytrości gadzina
Młot swój na nas gotowała,
Z piekła rodem Katarzyna
Moskalami nas zalała.

Chociaż kwitł piękny maj,
Rozszarpano biedny kraj.

Wtenczas Polak z łzą na oku
Smutkiem powlókł blade lice
Trzeciego maja co roku
Wspominał lubą rocznicę.

I wzdychał: Boże daj,
By zabłysnął trzeci maj!

Na ustroniu jest ruina,
W której Polak pamięć chował,
Tam za czasów Konstantyna
Szpieg na nasze łzy czatował.

I gdy wszedł trzeci maj
Kajdanami brzęczał kraj.

W piersiach rozpacz uwięziona
W listopadzie wstrząsła serce,
Wstaje Polska z grobów łona,
Pierzchają dumni morderce.

Błysnął znów trzeci maj
I już wolny błogi kraj!

Próżno, próżno, Mikołaju
Z paszcz ognistych w piersi godzisz,
Próżno rząd wolnego kraju
Nową przysięgą uwodzisz.

To nasz śpiew: wiwat maj!
Niech przepadnie Mikołaj!

O zorzo trzeciego maja!
My z twoimi promieniami
Przez armaty Mikołaja
Idziem w Litwę z bagnetami.

Wrogu, precz! Witaj maj
Polski i litewski kraj!
 
 

Rajnold Suchodolski
23 kwietnia 1831, Kałuszyn

2 maja - Dzień Flagi
Dzień Flagi został ustanowiony przez Sejm w 2004 roku. To święto, które ma wyrażać 
szacunek do flagi i propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach naro-
dowych: biało-czerwonych barwach narodowych, orle w koronie na czerwonym tle, 
hymnie narodowym  - „Mazurku Dąbrowskiego”

1 maja - Międzynarodowe Święto Pracy
Upamiętnia strajk robotników w Chicago z 1886 roku - protest został brutalnie stłu-
miony przez policję. Pierwsze obchody Święta Pracy na terenie Polski, odbyły się już 
w 1890 roku. Obchody były organizowane zarówno przez lokalne związki zawodowe, 
jak i przez partie polityczne, które wpisały do swoich programów prawa pracownicze.

230 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja
3 maja 1791 r. w Warszawie Sejm Rzeczpospolitej Obojga Narodów (Polski i Litwy) 
przyjał pierwszą w Europie i drugą na świecie spisaną konstytucję.
Mimo swojego „wieku” dokument ten nadal niesie wiele uniwersalnych przesłań  
i jest wzorem konsensusu między zwaśnionymi politycznymi stronami. Jej twórcy 
wykazali się wyobraźnią oraz długofalowym myśleniem i działaniem dla dobra kraju.

Jan Matejko - obraz „Konstytucja 3 maja”, źródło: www.gov.pl

4 maja - Dzień Strażaka (Św. Floriana)
W Polsce święto oficjalnie zostało ustanowione w 2002 roku, przez Sejm RP, przy 
nowelizacji ustawy o Straży Pożarnej.

Z tej okazji naszym Strażakom-Ochotnikom 
oraz Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej 
i jej opiekunom składamy życzenia bez-
piecznej służby, zawsze szczęśliwych po-
wrotów z akcji oraz nieustającej opieki Św. 
Floriana dla Was i Waszych Rodzin. Niech 
podejmowane działania i służba drugiemu 
człowiekowi będą zawsze źródłem osobi-
stej satysfakcji i społecznego uznania. Źródło: archiwum UM w Świeradowie-Zdroju



Finał akcji przerósł nasze oczekiwania, gdyż do Izerki wpły-
nęło aż 55 świątecznych prac! Były to baranki, kurczaczki, 
zajączki, a wszystkie piękne i budzące uśmiech. Prace 
oceniono w dwóch kategoriach wiekowych oraz w dwóch 
dziedzinach: plastycznej i technicznej. Prace charaktery-
zowały się kreatywnym podejściem, niezwykłą pomysło-
wością – widoczną chociażby w wykorzystaniu różnych 
materiałów. Podsumowując - Rodzice i Dzieci ochoczo 
przyłączyli się do zabawy, wykonali bajeczne kompozycje, 
podpisali swoje dzieła i przynieśli je do Izerki.
Byłyśmy miło zaskoczone! Komisja postanowiła wszystkie 
prace nagrodzić, a tytuł Super Wielkanocnego Zwierzątka 
przyznać dziełu przedszkolaka  - Filipa Daszuty.

Okładkę marcowego wydania Notatnika Świeradowskie-
go ozdobiły pracę przesłane na konkurs. Dziś podajemy 
nazwiska autorów prac, są to kolejno: Mrozik Aleksandra, 
Chromik Oliwier, Chromik Dawid, Bohdanowicz Filip, Po-
dolska Hania i Patryk, Szopa Maja, Bohdanowicz Marika, 
Bigus Aleksandra. 
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Pandemiczne czytanie
wśród dzieci i młodzieży

„Książka ma moc”, czyli bi-
blioterapia w Izerce (cz. II)

Świeradowskie Bibliotekarki

Pisaliśmy już o czytelnictwie dorosłych w czasie pandemii 
- czas przyjrzeć się czytelnictwu dzieci i młodzieży.
Wyniki podane do GUS za rok 2020 były mało optymi-
styczne, gdyż w grupie dzieci i młodzież od 13 do 19 lat 
aktywnych czytelników było zaledwie 81. Wypożyczają 
one o wiele mniej niż dzieci do lat 5 i od 6 do 12 lat. Skąd 
w młodszej kategorii wiekowej duże zainteresowanie 
książką? Jesteśmy zmuszeni pozostać w domach, więc 
rodzice dbają o czytanie. W pandemii jest też więcej cza-
su, aby pobyć z dziećmi i dzięki temu powstała szansa, 
aby czytać więcej. Rodzice małych dzieci doskonale zdają 
sprawę, że czytanie dziecku jest niezbędne do dalszego 
rozwoju. Postawa rodzica decyduje o tym, czy dziecko za-
interesuje się literaturą. Nikt nie rodzi się czytelnikiem, 
trzeba go po prostu wychować.

Badania wykazują, że czytanie wydłuża życie, stymulu-
je umysł, uspokaja, poprawia i pogłębia wiedzę, a także 
rozwija empati ę i daje wiele innych korzyści, bo przecież 
„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie 
ludzkość wymyśliła”. Słowa noblistki Wisławy Szymbor-
skiej mają niezwykłą moc i warto w nie inwestować, 
a także korzystać… za darmo, dzięki bibliotekom publicz-
nym. Dlatego dziwi nas, że wśród nastolatków czytelnic-
two jest tak małe… A przecież tyle wspaniałych książek 
ukazuje się na rynku wydawniczym, zarówno polskich, 
jak i zagranicznych pisarzy… Wato jeszcze wspomnieć, 
że organizowane co roku plebiscyty na najlepszego czy-
telnika wskazują, iż ci najlepsi są wśród przedszkolaków 
i uczniów klas I – III.
Zainspirowała nas historia 14-letniej nastolatki z Niemiec, 
która  - tak jak większość młodzieży - ma konto na Insta-
gramie... Tyle że prezentuje na nim książki, które przeczy-
tała. Została wyróżniona Niemiecką Nagrodą Czytelniczą, 
potrafi  organizować nocne czytania i powtarza, że wiedza 
z przeczytanych książek przydaje się jej w szkole - nie ma 
problemów z ortografi ą i z wygłaszaniem własnego zda-
nia (artykuł z Angory nr 15/04.2021). 
W Izerce też mieliśmy taką dziewczynkę  - Karolinę S., 
która polecała przeczytane przez siebie książki na FB Izer-
ki. Uczestniczyła w spotkaniach autorskich i pomagała 
nam przy ich organizacji.
Z naszych wieloletnich obserwacji wynika, iż zaintereso-
wanie książką od przedszkola do szkoły średniej należy do 
rzadkości. Zachęcamy nastolatków, aby sięgali po książki jak 
najczęściej, bo czytanie wzbogaca nas i rozwija. Zaprasza-
my do Izerki po ciekawe tytuły i do pisania recenzji, a także 
do każdej aktywności czytelniczej, bo po prostu warto!!!

Przypomnijmy, że ten wieloetapowy projekt miał być 
realizowany w naszej bibliotece od kwietnia 2021 r. 
Niestety, sytuacja pandemiczna nie pozwala nam na 
przeprowadzanie zajęć w Izerce. Pozostaje nadzieja, że 
po wakacjach  - we wrześniu – będziemy już mogli  ruszyć 
z biblioterapią zajęciową dla Dzieci.
W reżimie sanitarnym  - zgodnie z rekomendacją Bibliote-
ki Narodowej - Izerka udostępnia zbiory od poniedziałku 
do piątku (z wyłączeniem środy) od godz. 8:00 do godz. 
15:00 oraz w soboty  od godz. 8:00 do godz. 12:00. 
Rodzicom polecamy książki z dziedziny biblioterapii 
o różnej treści, które wzbogacone są o komentarze i uwa-
gi pozwalające nam lepiej zrozumieć swoje dziecko.

„Wielkanocne zwierzątko”
- podsumowanie konkursu

W czasie pandemii, co udowodniły liczne badania, co 
trzeci Polak zaczął częściej czytać książki, e-booki lub słu-
chać audiobooków. Izerka kupuje i udostępnia w reżimie 
sanitarnym nowości czytelnicze, a w I kwartale 2021 r. 
wypożyczyła aż 14 031 książek.

Nowości w Izerce

Kartka z kalendarza...
święta nietypowe- MAJ

1 maja - Międzynarodowy Dzień Partyzanckiego 
Sadzenia Słoneczników
3 maja - Dzień bez Komputera, Światowy Dzień 
Powolności
4 maja - Międzynarodowy Dzień Gwiezdnych Wo-
jen - „Niech moc będzie z Wami!”
7 maja - Dzień Kosmosu
11 maja - Dzień bez Śmiecenia
15 maja - Dzień Niezapominajki
17 maja - Światowy Dzień Pieczenia
18 maja - Międzynarodowy Dzień Muzeów
19 maja - Dzień Dobrych Uczynków
20 maja - Światowy Dzień Pszczół
21 maja - Międzynarodowy Dzień Herbaty
25 maja - Dzień Królewny
29 maja - Dzień Działacza Kultury
31 maja - Dzień Bociana Białego



www.swieradowzdroj.pl

„Świata nie zmienisz, nie zrobisz porząd-
ków w cudzej głowie, ale zawsze możesz 
zmienić siebie. Jeśli zmienisz siebie, to 
twój świat drgnie. Tak to działa.” - cytując 
pewną pisarkę myślę, że mogłoby być to 
mott o przewodnie niewielkiej grupy ludzi, 
którzy zebrani wspólną ideą ruszyli „zmie-
nić świat”.

Do nich właśnie kierujemy podziękowania 
za wzięcie udziału w Operacji Czysta Rze-
ka, będącej największą ogólnopolską akcją 
sprzątania rzek oraz ich okolic. W ramach 
tego projektu udało się założyć Sztab Lo-

kalny i podjąć próbę posprzątania cho-
ciaż niewielkiej części Świeradowa. Przez 
kilka godzin uprzątnięto prawie kilometr 
brzegu (począwszy od wodospadu na Kwi-
sie), zbierając ponad 400 kg(!) odpadów, 
wśród których były butelki, słoiki, plan-
deki, opony, zużyty sprzęt elektroniczny, 
części samochodowe. Nikt nie spodziewał 
się takiej ilości na tak krótkim odcinku, co 
jest smutnym następstwem trwającego 
od wielu lat/dekad zwyczaju wywożenia 
odpadów „po krzakach”. Skala problemu 
przerosła oczekiwania, ale walka trwała 
do napełnienia ostatniego worka - czego 
efekty widać na załączonych zdjęciach.

Wielkie podziękowania i wyrazy szacun-
ku także dla tych, którzy nie mogąc wziąć 
udziału bezpośrednio w akcji, na własną 
rękę podjęli się sprzątania wybranych 
przez siebie odcinków rzek i potoków.

Dziękujemy również wszystkim, którzy po-
mogli w organizacji akcji, w tym Gminie 
Miejskiej Świeradów-Zdrój za wywiezienie 
zebranych odpadów.
Dzięki Wam, chociaż w tak niewielki spo-
sób udaje się naprawić otaczający nas 
świat.
Mamy nadzieję, że uda się cyklicznie 
przeprowadzać podobne akcje. Zachęca-

my wszystkich zainteresowanych do ob-
serwowania strony internetowej i tablic 
ogłoszeniowych naszego miasta. Prędzej 
czy później będziemy kontynuować nasze 
działania.

Sztab Lokalny „Świeradów-Zdrój” Operacji 
Czysta Rzeka

Czas płynie, a w pamięci zacierają się 
wspomnienia z lat dziecięcych, lat mło-
dości… Szeregi naszej organizacji kurczą 
się, warto więc przypomnieć, co udało się 
zrobić od powstania koła zrzeszającego 
Sybiraków z trzech gmin: Leśnej, Mirska 
i Świeradowa od 1996 roku. Już w następ-
nym roku odsłonięto pamiątkową tablicę 
poświęconą pamięci zmarłych i pomor-
dowanych w Katyniu i na Syberii. W 1998 
roku został poświęcony nasz sztandar, 
a nowa ulica otrzymała miano Sybiraków  

została usytuowana na zboczu Sępiej Góry. 
W 2004 roku tablicę pamiątkową odsłoni-
liśmy w Mirsku. Obie mają swoje miejsce 
w kościołach parafi alnych. W 2014 roku 
w książce „Znaki Pamięci” Polskiej Golgo-
ty Wschodu wydanej przez Jeleniogórski 
Oddział Związku Sybiraków, zamieszcza-
my rozdział opisujący naszą działalność. 
W trzy lata później, przy wsparciu fi nanso-
wym naszej Gminy, wydajemy wspomnie-
nia Sybiraków oraz zawarte w wypracowa-
niach rozmowy, wywiady przeprowadzone 
przez gimnazjalistów z zesłanymi na Sybe-
rię. Dla Polaków Syberia to symbol cier-
pienia, głodu, łagrów, śmierci i katorgi. 
W 2020 roku włączamy się w budowę 
Drogi Krzyżowej, która powstała na zbo-
czu Sępiej Góry. Ufundowana przez nas 
Sybiraków pierwsza stacja Męki Pańskiej 
w tradycji katolickiej nosi tytuł „Pan Jezus 
na śmierć skazany” lub jak powszechnie 
się mówi „Niesłusznie osądzony”, ma dla 
nas Sybiraków szczególnie symboliczną 
wymowę. My Polacy również niesłusznie 
zostaliśmy osądzeni i zesłani na katorgę 
Sybiru. Jednocześnie powstał też projekt 
upamiętnienia wszystkich Sybiraków, któ-
rzy należeli do związku, również tych nie-

żyjących, od początku założenia organiza-
cji w naszej okolicy.
Pomimo pandemii, trwają intensywne 
prace przy instalacji zwanej roboczo „Wa-
gon Sybiraków”. Obecnie została już wy-
konana ze stali rama symbolizująca tylną 
ścianę wagonu wraz z buforami oraz za-
kratowanym oknem i drewniane tablice, 
na których rozpoczęliśmy umieszczanie 
nazwisk i imion Sybiraków. 

Mamy zgodę Księdza Proboszcza na mon-
taż projektu i duchowe wsparcie oraz po-
moc organizacyjną poprzez skorzystanie 
z konta Parafi i, na które możemy wpłacać 
każdą kwotę z dopiskiem „Tablica Sybira-
ków w kościele”. Parafi a Rzymsko-Ka-
tolicka pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP, 
ul. Orzeszkowej 6, 59-850 Świeradów-Zdrój, 
nr 83 1090 1997 0000 0001 1264 5673.
Ponieważ pandemia zmusza nas do po-
zostania w domu, tą drogą dziękuję za 

wsparcie fi nansowe, które umożliwia re-
alizację podjętego zadania. Jednocześnie 
zwracam się do Sybiraków, którzy jeszcze 
nie zdecydowali się włączyć do zbiórki 
środków fi nansowych oraz do rodzin tych, 
którzy odeszli od nas, o pomoc w reali-
zacji tego przedsięwzięcia, aby nazwiska 
i imiona wszystkich Sybiraków zostały 
umieszczone na projektowanej kompozy-
cji. Każda kwota jest ważna, jak również 
przeświadczenie, że pozostawiamy po 
naszej działalności coś trwałego. Sądzimy, 
że dzięki naszemu zaangażowaniu oraz 
poczuciu wspólnoty Sybiraków, już w mie-
siącu maja 2021 zakończymy wykonanie 
i fi nansowanie projektu, a nazwiska i imio-
na Sybiraków ocalimy od zapomnienia.
Aby pamięć o nas nie zaginęła włączmy się 
wszyscy w działanie.
Uroczyste odsłonięcie „wagonu” odbędzie 
sie 23 maja br. na Mszy Św. o godzinie 
10:30 w Kościele Parafi alnym w Świerado-
wie-Zdroju. 
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Segregac ja  odpadów
• metale i tworzywa sztuczne - wrzucamy do worków / koszy koloru żółtego
• szkło - wrzucamy do worków / koszy koloru zielonego
• papier - wrzucamy do worków / koszy koloru niebieskiego
• bioodpady - wrzucamy do worków / koszy koloru brązowego
• zimny popiół - wrzucamy do worków / koszy koloru szarego / przezroczystego
• odpady zmieszane - wrzucamy do worków / koszy koloru czarnego.
W przypadku koszy i worków na śmieci o innych niż ww. kolorach należy je opisać w 
sposób umożliwiający fi rmie odbierającej odpady identyfi kację wystawionych odpadów.

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

Na PSZOK mieszkańcy oddają (dostarczają we własnym zakresie): zużyty sprzęt elektryczny i ele-
ktroniczny, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony, przeterminowane lekarstwa, inne niż nie-
bezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe.
PSZOK czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00-17:00, w soboty w godz. 10:00-14:00

Informujemy, że w MCKAiPG „Sta-
cja Kultury” w Świeradowie-Zdro-
ju, ul. Dworcowa 1 oraz w Informa-
cji Turystycznej przy Czarcim Młynie, 
ul. Lwówecka 5 są do odebrania promo-
cyjne ramki do tablic rejestracyjnych. 
Chętnych zapraszamy do odbioru.

PROMUJEMY MIASTO

„Aby pamięć o nas nie zaginęła...”

Eugenia Kudera
Prezes Koła Związku Sybiraków

tel. 697 666 820

„Operacja Czysta Rzeka”

Michał Podhorodecki
Radny Rady Miasta Świeradów-Zdrój

tel. 601 467 669

Składam serdeczne podzięko-
wania dla personelu Oddziału 
Reumatologii w Centrum Re-
habilitacji i Reumatologii Go-
plana w Świeradowie-Zdroju 
za profesjonalizm, empati ę 
i okazane serce w czasie moje-
go pobytu.

Pacjentka 
Marzena Szatkowska

Podziękowanie



Chargeback to rodzaj operacji polegający na złożeniu re-
klamacji za pośrednictwem banku. Chargeback jest bez-
płatny i polega na zwrocie pieniędzy z konta sprzedawcy 
lub usługodawcy na konto posiadacza karty. Jest stosowa-
ny w sytuacji, kiedy reklamacja u sprzedawcy została bez-
prawnie odrzucona lub w ogóle nie uzyskano odpowiedzi.
Taki sposób składania reklamacji można zastosować bez 
względu na rodzaj użytej karty (debetowa, kredytowa czy 
pre-paid) oferowanej przez organizacje płatnicze takie jak 
VISA czy Mastercard. Procedurze chargeback podlegają 
zakupy dokonane zarówno w sklepach stacjonarnych, jak 
i internetowych, a także stosowana jest przy wypłatach  
z bankomatów i w oddziałach banków.
Chargeback można zastosować również w sytuacjach, kie-
dy Twoją kartą posłużyła się nieuprawniona do tego oso-
ba. Bez znaczenia jest to, czy transakcje opłacane kartą 
były dokonywane w Polsce czy też za granicą. Przepisy do-
tyczące chargebacku mają zastosowanie na całym świecie.

Podstawowym warunkiem do skorzystania z charge-
backu jest to, że do transakcji doszło za pośrednictwem 
karty płatniczej.

Przykłady sytuacji, kiedy możesz skorzystać z operacji 
chargeback:
• rzecz, którą zakupiłeś nie została Ci wydania lub usłu-

ga, którą opłaciłeś nie została zrealizowana;
• zakupiony towar ma wady, odbiega jakością od ofero-

wanego lub jest niezgodny z opisem;
• zwróciłeś towar, ale sprzedawca nie zwrócił Ci pieniędzy;
• zostały Ci pobrane środki za usługę, której nie zamawiałeś;
• transakcja nie powiodła się, anulowałeś ją lub zapła-

ciłeś w inny sposób, np. gotówką, a mimo to środki  
z Twojej karty zostały pobrane;

• Twój rachunek został podwójnie lub wielokrotnie 
obciążony;

• karta została obciążona błędną kwotą transakcji  
np. nastąpiła pomyłka przy wpisywaniu do terminala 
kwoty do zapłaty;

• płatność została rozliczona w innej walucie niż ta,  
którą akceptowałeś;

• osoba nieupoważniona dokonała transakcji Twoją kar-
tą – zgubiłeś swoją kartę lub została Ci ona skradziona

• doszło do popełnienia przestępstwa przy użyciu Two-
jej karty płatniczej;

• nie otrzymałeś części lub całości gotówki wypłacanej 
w bankomacie lub gotówka została wypłacona w innej 
walucie niż zamawiałeś.

Jak skutecznie złożyć reklamację?
1. W pierwszej kolejności należy złożyć reklamację do 
sprzedawcy/usługodawcy. Jeżeli takie działanie nie przy-
niesie oczekiwanych rezultatów należy zgłosić się do 
banku z reklamacją w formie chargeback. Na tym etapie 
będziesz potrzebować dowodów, które przekażesz do 
banku świadczących o tym, że:
• transakcja, którą zawarłeś była opłacona kartą płatniczą,
• została złożona reklamacja do sprzedawcy (pisma rekla-

macyjne, w tym także korespondencja elektroniczna),
• odpowiedź sprzedawcy wskazująca na odrzucenie re-

klamacji lub wykazanie, że sprzedawca nie odpowie-
dział na złożoną reklamację.

2. Przede wszystkim wskaż bankowi transakcję, którą 
chcesz zareklamować. W piśmie reklamacyjnym, które 

skierujesz do banku zawrzyj następujące informacje:
• imię i nazwisko posiadacza karty,
• numer karty płatniczej,
• datę transakcji (możesz załączyć kopię wydruku  

z terminala lub wyciągu z rachunku bankowego),
• opisz powód składania reklamacji, zidentyfikuj problem,
• kwotę i walutę transakcji,
• nazwę akceptanta (sprzedawcy/usługodawcy, któ-

remu płaciłeś) transakcji lub wskaż lokalizację ter-
minala/bankomatu akceptującego transakcję.

3. Bank weryfikuje zgromadzone dokumenty oraz in-
formacje i kontaktuje się ze sprzedawcą.
4. Sprzedawca reklamację akceptuje lub odrzuca.
Sprzedawca musi zwrócić środki jeśli jest spełniony je-
den z poniższych warunków:
• zaakceptuje reklamację,
• nie odpowie na reklamację w wyznaczonym termi-

nie (termin na ustosunkowanie się do reklamacji 
ustala wydawca karty/bank, w celu ustalenia termi-
nu jaki przysługuje w konkretnym przypadku infor-
macji należy szukać w regulaminie organizacji karto-
wych lub regulaminie banku wydawcy karty),

• nie może udowodnić, że rosz-
czenie klienta jest bezzasadne.

5. W przypadku pozytywnego 
rozpatrzenia sprawy środki wra-
cają na konto klienta.
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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
Na czym polega reklamacja chargeback?

Agnieszka Cichoń
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
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Czasy zarazy 
nie są łaskawe 
dla najstar-
szych Pola-
ków. Oprócz 

faktu, że to właśnie seniorzy są osobami 
najbardziej zagrożonymi ciężkim prze-
biegiem choroby COVID-19, również na 
nich skupia się wiele niebezpieczeństw 
powodowanych przez osoby nieuczciwe. 
Czas pandemii bowiem to czas wzmożo-
nej aktywności wszelkiej maści oszustów 
i naciągaczy.
Zgodnie z danymi Komendy Głównej Poli-
cji, w minionym roku 5289 starszych osób 
straciło w wyniku przestępstw popełnio-
nych na tzw. „legendę” blisko 86 milio-
nów złotych! Legendy te to znane już 
sposoby oszustwa metodą „na wnucz-
ka”, ale również ich liczne modyfikacje. 
Oprócz podszywania się pod najbliższych 
lub różnej maści służby, oszuści coraz 
częściej podszywają się pod osoby lub in-
stytucje… walczące z pandemią.
Izolacja domowa i rzadsze kontakty  
z bliskimi sprzyjają dekoncentracji  
i wpadnięcia w sidła zastawione przez 
oszusta. Przekonali się o tym m. in. se-
niorzy, którzy utracili majątek swojego 
życia po tym, jak zadzwoniła do nich 

osoba podająca się za pracownika służ-
by zdrowia. Osoba ta poinformowała, że 
córka rozmówców leży w szpitalu chora 
na COVID-19 i konieczna jest specjalna, 
kosztowna szczepionka sprowadzana ze 
Stanów Zjednoczonych. Seniorzy, którzy 
odebrali taki telefon, nie zweryfikowali 
tej nowiny i przekazali mężczyźnie, który 
niedługo potem pojawił się w progu ich 
drzwi, kilkanaście tysięcy złotych. O tym, 
że zostali oszukani, zorientowali się do-
piero kilka godzin później.
Ostatni rok przyniósł niestety wiele po-
dobnych historii. Dużo z nich nie zostało 
zapisanych w statystykach policyjnych, 
ponieważ nie wszystkie tego typu prze-
stępstwa są zgłaszane organom ścigania. 
Najlepszym sposobem ochrony przed 
oszustwem jest zapobieganie. Policja  
i organizacje działające na rzecz senio-
rów od lat powtarzają – weryfikujmy 
informacje, które do nas docierają i sto-
sujmy zasadę „ograniczonego zaufania”  
do obcych.

Seniorzy zagrożeni 
nie tylko przez wirusa

Jakub Nyziak
Fundacja Przyszłość Pokoleń

Gminna infolinia dla osób, które nie mogą dotrzeć samodziel-
nie 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.

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 stro-

nie 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  
znajduje się w Przychodni NZOZ Uzdrowisko Świeradów (GOPLANA)

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

Telefon do rejestracji szczepień: 797 502 235

Szczepienia przeciw COVID-19



www.swieradowzdroj.pl

Trudny budżet gminy, straty 5 x 500 000 zł

Już drugi rok cały świat zmaga się z koronawirusem. Wszę-
dzie stosuje się podobne ograniczenia w funkcjonowaniu 
gospodarki. Nasi mieszkańcy i przedsiębiorcy szczegól-
nie odczuli skutki zamknięcia branży gastro-hotelowej 
i powiązanych. Zamknięcie większości świeradowskich 
fi rm poważnie nadszarpnęło budżet gminy. Nasze sku-
mulowane straty wynoszą obecnie ok. 2,5 mln zł. Wy-
chodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, 
zwolniliśmy prawie wszystkie fi rmy z podatku od nie-
ruchomości za pierwszy kwartał 2021 r. Z tego powodu 
w budżecie miasta będziemy mieć ubytek w dochodach 
bieżących prawie 500 tys. zł. Tegoroczna, bardzo długa 
zima kosztowała nas prawie 1 mln zł, czyli o 500 tys. zł 
więcej niż w zeszłym roku. W 2020 r. nie udało nam się 
zbilansować gospodarki odpadami, do której dopłacili-
śmy z budżetu ponad 500 tys. zł. Kolejna strata pojawi-
ła się w dochodach z tytułu opłaty za wodę i ścieki. Nasi 
przedsiębiorcy z zamkniętej branży gastro-hotelowej 
w sezonie zimowym 2020/2021 wpłacili do budżetu 
gminy o 500 tys. zł mniej za wodę i ścieki. Brak turystów 
w mieście to gigantyczne straty z tytułu opłaty uzdro-
wiskowej, której w sezonie zimowym 2020/2021 mamy 
mniej o prawie 500 tys. zł. Od marca 2020 roku wdra-
żamy plan ograniczania wydatków bieżących. Zeszły rok 
zakończyliśmy stratą 105 tys. zł. Utratę dochodów bu-
dżetu gminy będziemy bilansować sprzedażą nierucho-
mości i rozsądnym ograniczaniem wydatków bieżących. 
Najważniejsze jest życie i zdrowie, musimy się wspierać 
w walce z koronawirusem. Po ustaniu pandemii uda 
nam się odzyskać równowagę budżetową. W tej trud-
nej sytuacji fi nansowej dla naszej gminy bardzo dobrze 
oceniam współpracę z radnymi. Zdecydowana większość 
radnych rozumie powagę sytuacji i konsekwencje, jakie 
ponosi budżet naszej gminy z powodu zamknięcia bazy 
turystycznej. Będziemy dynamicznie reagować na gospo-
darcze skutki pandemii. Jesteśmy przygotowani na różne 
niekorzystne scenariusze.

System parkowania przed otwarciem SKY WALK 
Świeradów-Zdrój
Do Urzędu Miasta wpłynęły uwagi mieszkańców i przed-
siębiorców w odniesieniu do proponowanych zmian 
organizacji ruchu i parkowania w naszym mieście. 
Po uwzględnieniu większości uwag będziemy syste-
matycznie wprowadzać zmiany w organizacji ruchu. 
W centrum miasta zmian będzie niewiele. Ulica Par-
kowa pozostanie dwukierunkową. Miejsca postojowe 
w strefi e A uzdrowiskowej będą oznakowane zakazem 
zatrzymywania się i postoju w godzinach 23.00-6.00. 
W maju uruchomimy system drogowskazów do 12 par-
kingów buforowych. Wszystko wskazuje na to, że uda 
nam się zorganizować ponad 1600 miejsc parkingowych 
i postojowych poza strefą A. Prowadzę rozmowy z na-
szymi taksówkarzami w sprawie uruchomienia aplikacji 
transportowej, na bazie której będziemy dowozić tu-
rystów z parkingów do Sky Walk Świeradów-Zdrój. Uli-
ca Leśna, po uwzględnieniu uwag mieszkańców, będzie 
jednokierunkową, ale na pewnym odcinku będzie dwu-
kierunkowa, aby mieszkańcy mieli jak najkrótszą drogę 
dojazdu do swoich posesji. Niestety, ulica Leśna jest tak 
wąska, że nie ma możliwości technicznych, aby nadal 
była dwukierunkową. W kolejnych etapach przywróci-
my do ruchu górny odcinek ulicy Głowackiego, by ulica 
również stała się dojazdową do Sky Walk. W ten sposób 
odciążymy ulicę Leśną. Zmiany w organizacji ruchu w tej 
części miasta budzą dużo emocji. Niestety, musimy wpro-
wadzać zmiany w układzie komunikacyjnym miasta, nie 
tylko z powodu otwarcia wieży Sky Walk, ale również 
z powodu planowanego uruchomienia kompleksu wycią-
gów Świeradowiec. Celem zmian jest ochrona walorów 

uzdrowiskowych poprzez uruchomienie parkingów buforo-
wych. Pojawią się nowe problemy, takie jak dzikie, płatne 
parkingi, które możemy zablokować tylko bezpłatnymi par-
kingami miejskimi. W przeciwnym razie skończymy jak Kar-
pacz, gdzie każde podwórko w centrum miasta jest prze-
robione na parking. Robimy wszystko, by udało nam się 
zatrzymać auta turystów na obrzeżach centrum Świerado-
wa. Nie wolno zapomnieć o Czerniawie, gdzie od wielu lat 
skupujemy grunty, aby na nowo uruchomić uzdrowisko. W 
Czerniawie będzie dużo ciekawych inwestycji uzdrowisko-
wych i turystycznych. Dlatego już teraz, z wyprzedzeniem, 
trzeba zaplanować miejsca postojowe dla gości.

9 mln zł na kanalizowanie przedmieścia
Na początku maja ogłosimy przetarg na wyłonienie wy-
konawcy na budowę wodociągu i kanalizacji wzdłóż ca-
łej ulicy Nabrzeżnej. Wartość inwestycji wyniesie ok. 9 
mln zł. Dofi nansowanie z funduszy unijnych wniesie 75% 
wartości inwestycji, a z rządowej tarczy dla gmin górskich 
przeznaczymy 1 mln zł. Jednak dopiero przetarg pokaże, 
ile będzie nas kosztować to przedsięwzięcie. To bardzo 
ważna inwestycja, ponieważ po wybudowaniu magistrali 
wod.-kan. będziemy mogli przyłączać budynki, które są 
oddalone od oczyszczalni ścieków o ponad 3 km.

Wieża na Młynicy za 1,5 mln zł
Po majówce ogłosimy przetarg na budowę wieży widoko-
wej na górze Młynica na styku Czerniawy i Świeradowa. 
Wartość inwestycji to 1,5 mln zł  - 100% dofi nansowanie z 
rządowej tarczy dla gmin górskich. Stalowa wieża będzie 
mieć 25 m wysokości i dwa tarasy widokowe. Zakończe-
nie inwestycji planowane jest na listopad 2021 r.

Nowa pijalnia wody mineralnej w Czerniawie-Zdroju za 0,4 mln zł
W tym roku wybudujemy we współpracy ze spółką uzdro-
wiskową nową pijalnię wody mineralnej na źródle Jan II 
w Czerniawie. Na tę inwestycję zamierzamy wydać 
ok. 400 tys. zł. Spółka uzdrowiskowa udostępni gminie źró-
dło do uruchomienia nowej pijalni. Środki na inwestycję 
pochodzą z rządowej tarczy dla gmin górskich. Mam na-
dzieję, że tym przedsięwzięciem odbijemy się od dna i to 
będzie zwrot w odbudowie uzdrowiska Czerniawa-Zdrój.

Budowa wodociągu na ulicy Górzystej za 0,3 mln zł
Również w tym roku planujemy budowę kolejnego odcin-
ka wodociągu do budynków przy ulicy Górzystej. Mamy 
pozwolenie na budowę i pieniądze, które pochodzą 
z rządowej tarczy dla gmin górskich. W tej części mia-
sta mieszkańcy bardzo odczuwają okresowy brak wody 
w przydomowych studniach w czasie suszy.

Otwarte baseny miejskie w Czerniawie za 2,2 mln zł
Tę inwestycję planujemy zrealizować w 2022 roku 
z dofi nansowania z rządowej tarczy dla gmin górskich. 
W tym roku zlecimy wykonanie projektu z pozwoleniem 
na budowę. Baseny zlokalizowane zostaną na gminnych 
gruntach za budynkiem czerniawskiej szkoły. Planowane 
są dwie niecki basenowe: jedna o wymiarach 25x16 m 
i głębokości 1,2 m oraz druga o wymiarach 16x8 m i głę-
bokości 0,6 m (brodzik dla dzieci). Woda będzie podgrze-
wana kolektorem słonecznym.

Kanalizowanie i wodociągowanie Czerniawy za 3 mln zł
Podpisaliśmy umowę na zaprojektowanie i budowę kolej-
nego odcinka kanalizacji i wodociągu w Czerniawie-Zdro-
ju. Inwestycja zrealizowana zostanie z 75% dofi nansowa-
niem ze środków UE. Doprowadzimy kanalizację do ulicy 
Spokojnej, Łowieckiej, Zacisze. Zabraknie nam dwustu 
metrów, aby dojść z sieciami wod.-kan. do centrum rowe-
rowego na tzw. TEWIE. Od strony kolei gondolowej mamy 
500 m do połączenia wodociągów na przełęczy między 
Świeradowem i Czerniawą. Połączenie sieci wodociągo-
wej ma duże znaczenie dla gospodarowania wodą pitną 
dla mieszkańców i przedsiębiorców. Sądzę, że w ciągu 
dwóch lat uda nam się zrealizować to ważne połączenie.

Sieć wod.-kan. ulicy Leśnej i Kilińskiego za 1,2 mln zł
Jesteśmy w trakcie przetargu na wyłonienie wykonawcy 
budowy sieci wod.-kan. ulicy Leśnej od Stokowej, wzdłuż 
ulicy Kilińskiego z połączeniem z siecią w ulicy Dąbrow-
skiego. Inwestycja zostanie dofi nansowana z rządowej 
tarczy dla gmin górskich. Kilka lat prowadziliśmy nego-
cjacje ze spółką Interferie, właścicielem hotelu Malachit, 
w sprawie zakupu przez gminę stacji uzdatniania wody, 
która miała być punktem rozbudowy miejskich wodo-
ciągów dla dzielnicy wzdłuż ulicy Leśnej. Niestety, spółka 
wycofała się z negocjacji i będziemy musieli poradzić so-
bie sami. W tej części miasta mamy bardzo wodonośne 
tereny i źródła wody pitnej. Budowa sieci wodociągowej 
wzdłuż ulicy Kilińskiego uwzględnia podłączenie do sieci 
miejskiej nowych źródeł wody pitnej dla naszego miasta. 

Sieć wod.-kan. ulicy Dąbrowskiego – 1 mln zł
Kończymy budowę sieci wod.-kan. ulicy Dąbrowskiego. 
Inwestycja jest realizowana z dofi nansowaniem 0,5 mln 
zł z rządowego funduszu inwestycji lokalnych. W ramach 
tej inwestycji podłączymy do sieci 5 budynków mieszkal-
nych, restaurację i wieżę SKY WALK. Również uruchomi-
my stację uzdatniania wody i system podnoszenia ciśnie-
nia, który zasili budowany wodociąg w ulicy Kilińskiego.

Nowa super atrakcja za 5 mln zł - Alpine coaster
Właściciel kolei gondolowej spółka SKI-SUN rozpoczęła bu-
dowę całorocznego toru saneczkowego typu alpine coaster. 
Otwarcie planowane jest tuż przed wakacjami. Ta atrakcja 
przyciągnie głównie rodziny z dziećmi. Będzie to mocne 
wzmocnienie oferty kolei gondolowej. Podobne zjeżdżal-
nie funkcjonują w Szklarskiej Porębie 
i Karpaczu. Zanim atrakcja zostanie 
otwarta będziemy musieli poprawić 
komunikację i parkowanie w obrębie 
dolnej stacji kolei gondolowej.

5

Roland Marciniak
Burmistrz Świeradowa-Zdroju

NA B I E Ż Ą C O
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Echa Sesji Rady Miasta
Skarga na Goplanę i gość specjalny
Ostatnia Sesja Rady Miasta odbyła się 26.03.2021 roku. 
Już na samym początku spotkania Burmistrz zaznaczył, że 
nieustannie trwa walka o przetrwanie jako samorząd, czyli 
zmaganie się z konsekwencjami pandemii oraz wynikają-
cych z niej lockdownów. Pojawiła się jednak dobra wiado-
mość – do budżetu Miasta wpłynęły środki na wsparcie 
gmin górskich, o których pisaliśmy w poprzednich Echach 
Sesji. Przypomnijmy, że Świeradów-Zdrój wnioskował  
o 5700 000 zł na inwestycje oraz 800 000 na dofinan-
sowanie zwrotu za udzielenie zwolnienia z podatku dla 
przedsiębiorców w tym trudnym czasie. Kwoty, które zasi-
liły gminną kasę, pozwalają spojrzeć na przyszłość z więk-
szym optymizmem.

Kolejnym ważnym punktem obrad był list Prezesa Uzdro-
wiska Świeradów-Czerniawa. Była to odpowiedź na ano-
nimową skargę zatytułowaną „Ratujcie!”, jaka w ostatnim 
czasie wpłynęła do Burmistrza. Dotyczyła ona funkcjono-
wania Przychodni Goplana. W swoim piśmie, które w cza-
sie sesji odczytał upoważniony do tego Burmistrz, Prezes 
Ireneusz Łojek obszernie wyjaśnił, jak wyglądają możli-
wości działania przychodni w dobie pandemii oraz reżi-
mu sanitarnego. Podał również liczby, który pokazują, że 
Goplana funkcjonuje zgodnie z wytycznymi Ministerstwa 
Zdrowia, a forma jej działania jest nieustannie i na bieżą-
co modyfikowana, aby dostosować się do odgórnych za-
leceń. Ponadto Prezes wytłumaczył, jak wygląda kwestia 
szczepień – ich tempo nie zależy od przychodni, jej „sił 
przerobowych”, czy chęci, ale od ilości szczepionek, jakie 
otrzymuje ona z Agencji Rezerw Materiałowych. Obecnie 
jest to 30 szczepionek tygodniowo, więc przychodnia nie 
może przyjąć więcej rezerwacji na szczepienie – niż  licz-
ba szczepionek, które posiada.

Gościem ostatniej Sesji był ponadto Starosta Walery 
Czarnecki, który przedstawił założenia współpracy władz 

gminnych i powiatowych w ramach funkcjonowania służ-
by zdrowia w obrębie powiatu w dobie pandemii i dopo-
sażenia służb przeciwpożarowych.

Następnie Burmistrz omówił potrzeby Miasta w zakresie 
infrastruktury drogowej. Planowane są remonty dróg, 
ale w dalszej perspektywie, kiedy pojawią się możliwo-
ści pozyskania większych funduszy zewnętrznych na tego 
typu cele. „Gmina to jest jeden wielki organizm” – przy-
pomniał włodarz Miasta, wyjaśniając, że obecna sytuacja 
wymaga trudnych decyzji.

W trakcie Sesji podjęte zostały uchwały w następujących 
sprawach:

• przyjęcia Strategii Rozwoju Elektromobilności dla 
Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój;

• wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej 
Świeradów-Zdrój na rok 2021;

• przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdom-
nymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na te-
renie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w 2021 roku”;

• postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości, na których nie zamiesz-
kują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne;

• przyjęcia sprawozdania z realizacji „Gminnego Pro-
gramu Opieki nad Zabytkami Miasta Świeradów-
-Zdrój na lata 2018-2022”.

Warto również wspomnieć o tym, że już kwietniu 
(12.04.2021 r.) odbyła się dodatkowa, nadzwyczajna Se-
sja Rady Miasta – zwołana na wniosek Burmistrza. W jej 
trakcie podjęto uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian 
w budżecie Gminy na rok 2021. Po krótkiej dyskusji  
uchwała została przyjęta 11 głosami. Ponadto podjęta zo-
stała również (12 głosami) uchwała zmieniająca Uchwałę 
nr XXXVI/163/2020 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 

29 grudnia 2020 rok w sprawie przyjęcia wieloletniej pro-
gnozy finansowej Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój.

 TP

Przypominamy, że transmisje z sesji Rady Miasta Świe-
radów-Zdrój oglądać można na żywo na kanale „Świera-
dów-Zdrój - Górskie Uzdrowisko” na YouTube. Dostępne 
są tam również archiwalne nagrania.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lubaniu uprzejmie 
informuje, iż zmieniony został nr telefonu w usłudze  
„e-wizyta”. Rezerwację wizyty można umówić, 

dzwoniąc pod nowy nr 75 722 91 67- zamiast 
dotychczasowego tel. 75 722 94 00. Na wizytę  
w swoim urzędzie możesz umówić się nawet  
2 tygodnie wcześniej. 

Umów wizytę  
w Skarbówce



www.swieradowzdroj.pl

Dlaczego spis powszechny jest ważny 
dla nas wszystkich?

Bo jego wyniki pozwalają odpowiadać 
na nasze potrzeby na poziomie lokal-
nym i globalnym. Stanowią wyznacznik 
dla tworzenia budżetów przez samorzą-
dy oraz podstawę określania wysokości 
subwencji państwowych czy dotacji dla 
gmin i województw.

Wyniki uzyskane ze Spisu powszechnego wykorzystywane są przez kluczowe re-
sorty do planowania działań w zakresie oświaty, ochrony zdrowia, polityki żywno-
ściowej, fi nansów, zagospodarowania przestrzennego, potrzeb mieszkaniowych 
czy gospodarki wodno- ściekowej. Informacje statystyczne pozyskane dzięki spiso-
wi ludności, konieczne do złożenia wniosków i sporządzenia studiów wykonalno-
ści projektów lub do stworzenia biznesplanów wykorzystują przedsiębiorcy oraz 
benefi cjenci funduszy europejskich w ramach Regionalnych Programów Operacyj-
nych (RPO). Wysokość dotacji unijnych oraz liczba miejsc w Parlamencie Europej-
skim zależą m.in. od liczby mieszkańców, określonej wynikami ostatniego spisu.
To wydarzenie ma znaczenie dla nas wszystkich! 
Wejdź na spis.gov.pl i spisz się przez internet!
Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2021 trwa od 1 kwietnia.
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Spiszmy się...

OGŁOSZENIE GRANTODAWCY 
O PRZYSTĄPIENIU DO REALIZACJI PROJEKTU GRANTOWEGO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Druki dokumentów, które należy złożyć, chcąc uzyskać dofi nansowanie oraz pełna treść 
ogłoszenia, są dostępne do na stronie internetowej www.czysteizery.pl. 
Wypełnione wnioski można składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Świeradowie-
-Zdroju w okresie trwania naboru, tj. 25.03.2021 r. – 04.05.2021 r. do godz. 13-tej.

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

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

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru to lipiec 2021 r. Realizacja wymiany pieca i rozli-
czenie przez Grantobiorcę musi nastąpić maksymalnie do 30 września 2021 r.

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 najpóń-
niej do dnia 15. każdego miesiąca.

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.

Nowe stawki za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi obowiązujące od 1 kwietnia 2021 r.
Wysokość opłat – stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

NIERUCHOMOŚĆ ZAMIESZKAŁA
ILOŚĆ MIESZKAŃCÓW STAWKA
1-3 mieszkańców 31 zł / osoba
4 mieszkańców i więcej 
(tj. gospodarstwo domowe)

100 zł / gospodarstwo domowe

Zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami 
dla nieruchomości wyposażonych w przydomowy kompostownik1)

1) Przez kompostownik, należy rozumieć specjalną skrzynię, pojemnik służący do kompostowania biood-
padów. Kompostownikiem nie jest miejsce (pryzma) na gruncie, na którym są składowane bioodpady.

NIERUCHOMOŚĆ ZAMIESZKAŁA
LICZBA OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH NIERU-
CHOMOŚĆ

KWOTA ZWOLNIENIA W OPŁACIE

1-3 mieszkańców 2 zł / osoba
4 mieszkańców i więcej
(tj. gospodarstwo domowe)

5 zł / gospodarstwo domowe

Wysokość opłat – stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi
na NIERUCHOMOŚCI MIESZANEJ (W CZĘŚCI ZAMIESZKAŁA ORAZ W CZĘŚCI NIEZAMIESZKAŁA)

OBJĘTOŚC POJEMNIKA W LITRACH ŚMIECI GROMADZONE SELEKTYWNIE
80 4,20 zł

110 5,80 zł
120 6,30 zł
240 12,60 zł

1100 58,20 zł
Zmiana stawki opłaty nie zobowiązuję do zmiany deklaracji.

Urząd informuje

Małgorzata Milichiewicz
Kadry Urzędu Miasta i Oświaty, Urząd Miasta Świeradów-Zdrój



Na łamach marcowego wydania „Notatnika Świeradowskiego” opublikowaliśmy roz-
mowę z Januszem Jaremen – koordynatorem międzynarodowego konkursu fotogra-
ficznego organizowanego w naszym mieście pod patronatem FIAP, czyli Międzynaro-
dowej Federacji Sztuki Fotograficznej. Tym razem, z ogromną radością informujemy, że 
31 marca upłynął termin przyjmowania zgłoszeń konkursowych, które napłynęły licznie 
niemalże z całego świata. 
Chcemy zatem przybliżyć Państwu trochę statystyk:
• liczba zarejestrowanych autorów: 342, w tym 47 z Polski,
• zgłoszenia napłynęły z 52 krajów, z 6 kontynentów,
• liczba fotografii zatwierdzonych do oceny jury: 3 419.

Ceremonia ogłoszenia wyników i inauguracja wystawy, na której zaprezentowane 
zostaną wyróżnione prace odbędzie się w naszej Stacji Kultury już 18 czerwca br.  
W dniach 18-20 czerwca zaprosimy Państwa także na FotoWeek. O szczegółach wyda-
rzenia poinformujemy w kolejnym numerze.

Przypominamy, że z konkursowymi aktualnościami mogą zapoznać się Państwo na fan-
page’u konkursu: Swieradow-Zdroj International Salon of Photograpy na Facebooku.

Szanowni Państwo! 
Uprzejmie, aczkolwiek stanowczo, uprasza się wszelkie – zamieszkujące Świeradów-
-Zdrój  - osoby piszące, czy to poezję, czy to prozę, o natychmiastowe otwarcie swo-
ich szuflad i przekazanie małych form literackich do wydania w ręce Czytelników! 
Najwyższa pora stworzyć antologię poezji oraz opowiadań Świeradowskich Twór-
ców, a zebrane utwory wydać drukiem, coby je zachować dla pamięci potomnych 
- na zawsze i na wieczność. 

A do kogo nie przemawia uderzanie we wzniosłe tony, ten niech rzuci okiem na sprawę 
w sposób czysto praktyczny. Debiut w książce oznaczonej numerem ISBN to dodatkowy 
atut w trakcie rozmowy z przyszłym wydawcą tomiku poezji, opowiadań lub też obszer-
niejszej powieści. Warto skorzystać z okazji do darmowej publikacji – finansowanej przez 
MCKAiPG „Stacja Kultury” oraz Urząd Miasta Świeradów-Zdrój.
Zapraszam do przesyłania tekstów na adres: kultura@swieradowzdroj.pl :) Brak ogra-
niczeń co do tematyki utworu oraz wieku Autora! W pierwszej kolejności zapoznamy 
się z nadesłanymi propozycjami, a następnie – w ramach nieoficjalnej grupy literackiej 
– zaczniemy prace nad tekstami – obejmujące konsultacje, redakcję i korektę. Z uwagi 
na obostrzenia i brak możliwości spotkań, początkowo inicjatywa działać będzie online 
w ramach grupowej korespondencji mailingowej.
Zachęcam do kontaktu! W ramach grupy literackiej będziemy mieli możliwość dys-
kutować o naszych tekstach, dzielić się swoimi doświadczeniami, szlifować warsztat  
i wspólnie dokonywać wyboru utworów, które następnie wydamy w ramach antologii. 
Powątpiewających, przestraszonych i niepewnych siebie namawiam do kontaktu pry-
watnego z moją skromna osobą. Nie gryzę, a co więcej – jestem człowiekiem na wskroś 
łagodnym i empatycznym, a podobno obdarzonym również nieinwazyjnym poczuciem 
humoru, więc… Może uda mi się przekonać nieprzekonanych? :) 
niesamowiteprzypadki@gmail.com

Kłaniam się nisko i pozdrawiam serdecznie!
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Joanna Krajewska
Koordynator ds. kreowania wydarzeń sportowych, rekreacyjnych i promocji

MCKAiPG „Stacja Kultury” w Świeradowie-Zdroju

ODEZWA DO MIESZKAŃCÓW
… KTÓRZY SPRAWNIE, CHOĆ W TAJEMNICY, 

WŁADAJĄ LITERACKIM PIÓREM

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 Fotografii (grupa zamknięta)
 Warsztaty Modelarskie (grupa zamknięta)
 Salsa Solo z Dream Dance Academy by Adrian Mleczek

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
Aktualne informacje dotyczące dostępności obiektu dla turystów i interesantów znajdują się  

na naszej stronie internetowej www.stacjakultury.swieradowzdroj.pl

Serdecznie zapraszamy do zwiedzania nowej wystawy w Galerii na Łączniku na Stacji 
Kultury (ul. Dworcowa 1), na której w kreatywny sposób postaramy się przedstawić ży-
cie i twórczość najsłynniejszego człowieka renesansu. Otwarcie wystawy już 1 maja ... 
po zmroku.

Wśród eksponatów znajdą Państwo nie tylko malarskie reprodukcje (w tym pełnowy-
miarową „Madonnę w grocie”!) wraz z omówieniem, ale również miniaturowe modele 
wynalazków Leonarda, ciekawostki dotyczące życia artysty oraz… anatomiczne studia 
– tylko dla widzów o mocnych nerwach!

Zachęcamy do oglądania wystawy szczególnie po zmroku, gdyż w atmosferze górskie-
go wieczoru podświetlona galeria potęguje nastrój tajemniczości, na którym oparta jest 
koncepcja całego wydarzenia. Przypominamy, że zwiedzanie powinno odbywać się z za-
chowaniem reżimu sanitarnego. Eksponaty oglądamy z zewnątrz – przez szybę i zacho-
wujemy bezpieczny dystans od pozostałych miłośników sztuki przybyłych na wydarzenie.

Wystawa potrwa do końca maja. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do jej 
powstania… To znaczy komu 
dokładnie? Tego dowiecie 
się Państwo… ale już na wy-
stawie. Do zobaczenia!

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

MCKAiPG „Stacja Kultury” w Świeradowie-Zdroju

Tajemnice Leonarda da Vinci
Nowa wystawa w Galerii na Łączniku

Międzynarodowy Salon Fotograficzny FIAP
w Świeradowie-Zdroju

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

MCKAiPG „Stacja Kultury” w Świeradowie-Zdroju

Teodora Dimitrova (Bulgaria) - Deep Rest



www.swieradowzdroj.pl

Dzieci z Przedszkola Słoneczko, z Przedszkola w 
Świeradowie-Zdroju oraz Oddziału Przedszkolnego 
przy Szkole nr 2 w Czerniawie-Zdroju zabawiły się 
w artystów i wykonały reprodukcje dzieł jednego z 
najwybitniejszych malarzy w dziejach :) Pora na za-
gadkę - jaki (jeden i ten sam!) obraz przedstawiają 
zamieszczone obok rysunki i kto jest autorem orygi-
nału? Czekamy na Wasze pomysły. Osoba, która jako 
pierwsza na adres mailowy notatnik@swierado-
wzdroj.pl prześlę prawidłową odpowiedź, otrzyma 
od nas drobny upominek. Zapraszamy do zabawy.
Pozostałe rysunki już od majówki i przez cały miesiąc  oglą-
dać będzie można w Galerii na Łączniku w Stacji Kultury.
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Komisja Konkursowa na czele z Dyrektor Miejskiego Centrum, Kultury, Aktywności i Pro-
mocji Gminy „Stacja Kultury” w Świeradowie-Zdroju, postanowiła zgodnie z § 5 pkt. 
5 Regulaminu konkursu na projekt grafi czny 3D wraz ze specyfi kacją techniczną tzw. 
„witaczy” i napisu miasta „Świeradów-Zdrój”, nie wyłonić zwycięzcy.

Niestety, żadna z 6 przesłanych prac i rozwiązań konstrukcyjnych, nie spełniły oczekiwań 
Komisji Konkursowej.

Jednocześnie informujemy, że konkurs zostanie ogłoszony raz jeszcze. 
Szczegóły niebawem! 

Konkurs na witacz nierozstrzygnięty.
Niebawem nowe ogłoszenie

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

MCKAiPG „Stacja Kultury” w Świeradowie-Zdroju

Wielkie dzieło malarskie oczami dzieci - ZAGADKA

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

MCKAiPG „Stacja Kultury” w Świeradowie-Zdroju

Gotowi na nowy sezon rowerowy
Po wyjątkowo długiej zimie nic tak nie 
cieszy oka, jak pierwsze wiosenne słoń-
ce i budząca się do życia przyroda. Za-
chęca to także do korzystania z naszych 
świeradowskich ścieżek rowerowych. Do 
Stacji Kultury dotarły właśnie aktualne 
mapy-wyrywanki z trasami Single Track. 
Mapy można odbierać w dni robocze 
w godz. 9:00-16:00. 

Ponadto, na trasach rowerowych wymie-
nione zostały tabliczki kierunkowe i te 
jeszcze ważniejsze – z numerami ratunko-
wymi. Na dniach, przy Kolibie, Zajęczniku 
i TEWIE wymienione zostaną także duże 
tablice z mapami Single Track. 

Z przyjemnością informujemy także, że za-
kończyliśmy prace nad nowym numerem 
„Niezbędnika Turysty 2021/2022”. Nieba-
wem, za pośrednictwem mediów społecz-
nościowych i strony www, poinformujemy 
o możliwości odbioru folderów.

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

MCKAiPG „Stacja Kultury” w Świeradowie-Zdroju

Kartki z kalendarza...
 historii - kwiecień

1994 – w kawiarni „Kryształ” zorganizowany został Wiosenny Mityng Brydżowy, 
w którym udział bierze 38 zawodników. W klasyfi kacji ogólnej zwyciężył Mariusz 
Kozioł i tym samym zdobył główną Nagrodę Burmistrza Świeradowa-Zdroju;

2000 – ogłoszenie naboru zgłoszeń do wyborów Miss Świeradowa-Zdroju 2000;

2006 - po raz piąty w Szkole Podstawowej nr 2 w Czerniawie przeprowadzono 
i rozstrzygnięto gminny konkurs na najpiękniejszą pisankę i stroik wielkanocny 
„Jajo bez granic”;

2015 – rozpoczęto akcję usuwania 
nielegalnych tablic reklamowych i in-
formacyjnych, które zostały umiesz-
czone na słupkach (i drzewach) na 
terenie całego miasta – bez zgody 
Gminy, szpecąc krajobraz;

2019 – „parapetówka” w MCKAiPG 
„Stacja Kultury” i ofi cjalne rozpo-
częcie działalności centrum.

autor: Iga Marekautor: Jakub Karlińskiautor: Miłosz Gładzikautor: Zuzanna Szwałko



Szanowni Państwo, Kibice 
na łamach naszej gazety będziemy informować Was o terminach naszych meczy, 
ich wynikach oraz o planach, zamierzeniach i osiągnięciach naszego klubu.

Mecze drużyny SENIORÓW klasa A grupa II – MAJ 2021 r.
Gospodarze Goście Data Godzina Boisko

Łazek Pisarzowice Kwisa Świeradów 2021-05-01 15:30 Pisarzowice

Kwisa Świeradów Pogoń Wleń 2021-05-03 15:00 Stadion Miejski

Fatma Pobiedna Kwisa Świeradów 2021-05-09 15:00 Pobiedna

Kwisa Świeradów Skalnik Rębiszów 2021-05-16 15:00 Stadion Miejski

Piast Zawidów Kwisa Świeradów 2021-05-22 15:00 Stadion Zawidów

Cosmos Radzimów Kwisa Świeradów 2021-05-30 15:00 Lubań, Różana

Mecze drużyny MŁODZIKÓW IV liga okręgowa Młodzik Grupa 2 - MAJ 2021 r.
Gospodarze Goście Data Godzina Boisko

Kwisa Świeradów LZS Zaręba 2021-05-08 10:00 Stadion Miejski

UKS Pieńsk Kwisa Świeradów 2021-05-13 17:00 Stadion Pieński

Korona Radostów Kwisa Świeradów 2021-05-15 10:00 Boisko Radostów

Olsza Olszyna Kwisa Świeradów 2021-05-22 10:00 Stadion Miejski

Kwisa Świeradów Fatma Pobiedna 2021-05-27 17:00 Stadion Miejski

Kwisa Świeradów Gryf Gryfów Śląski 2021-05-29 10:00 Stadion Miejski 

Nasza drużyna ŻAKÓW, to najmłodsi zawodnicy, którzy także rozpoczynają swoje turnieje, naj-
bliższy już 7 maja br., o godz. 16.00, ale zaglądajcie Państwo na naszą stronę, bo ten termin może 
ulec zmianie. Wszystkim Kibicom przypominamy, że na chwilę obecną wszystkie mecze muszą od-
bywać się bez udziału publiczności, a wyżej podany harmonogram rozgrywek może ulec zmianie.
ZAPISZ SIĘ DO NASZEJ SZKÓŁKI PIŁKARSKIEJ i ZOSTAĆ ZAWODNIKIEM KWISY!!!
Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do zapisywania się do naszych drużyn dziecięcych 
i młodzieżowych, zapisy:
- dzieci rocznik 2012- 2013 (żaki) – trener Piotr Drzymała, tel. 731 023 711
- dzieci rocznik 2008 – 2011 (młodziki) –  trener Piotr Drzymała, tel. 731 023 711
PODZIĘKOWANIA: serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom, za wpłaty na ZRZUTCE 
na zakup urządzenia do malowania linii, jesteście wspaniali. Teraz będzie nam dużo łatwiej 
a zawodnikom bezpieczniej. Jeszcze raz dziękujemy. – zawodnicy i Zarząd klubu.
Na FB znajdziecie nas wpisując: TKKF Ognisko 
KWISA Świeradów-Zdrój

Kwietniowa aura dała nam się we znaki. Niby mówią  
„Kwiecień plecień, bo przeplata, trochę zimy, trochę 
lata”, ale w tym roku to raczej zapomniał tego lata do-
dać. Jednak teraz słońce coraz wyżej i lada dzień przyroda 
buchnie zielenią i kolorami kwiatów. Przed nami w maju 
jeszcze zimni ogrodnicy, ale widać, że przyroda na dobre 
budzi się do nowego sezonu.
Teraz jest najlepszy czas aby pozyskiwać oskołę, czyli sok 
z brzozy. Jest to niezwykle cenny płyn, jaki można pozyskać 
u progu wiosny. W smaku przypomina świeżą, lekko słod-
kawą wodę bez wyraźnego aromatu, jednak posiada wiele 
cennych wartości odżywczych. Sok z brzozy zawiera pier-
wiastki, m.in. magnez, wapń, żelazo, fosfor, potas, miedź 
oraz witaminy, zwłaszcza witaminy z grupy B oraz witaminę 
C. Stosuje się go przy kłopotach z układem moczowym, do 
oczyszczania wątroby i usprawnia metabolizm. Pozyskiwa-
ny we właściwy sposób nie stanowi zagrożenia dla drzewa. 
Jako że brzóz w naszym otoczeniu jest bardzo dużo, można 
sobie sprawić kurację wzmacniająco -oczyszczającą.
A jak już się tej oskoły napijemy, to będziemy mieli mnó-

stwo siły do prac w ogrodzie. Zapewne w głowie każdego 
ogrodnika już powstały plany tego co i gdzie będziemy 
chcieli posiać i posadzić. W tym miejscu chciałbym zachę-
cić do akcji wymieniania się sadzonkami roślin. Już kilka 
lat z rzędu umieszczałem na swoim Facebooku informacje 
o nadwyżce sadzonek jarmużu, sałaty, aksamitków czy po-
midorów. Zawsze znalazł się ktoś chętny na te sadzonki. 
Często było tak, że oddając swoje sadzonki dostawałem 
inne, których nie posiadałem. Dzięki temu poznawałem 
nowych ludzi, oglądałem ich ogródki i mogłem poroz-
mawiać. A to wartość sama w sobie. Często jest tak, że 
ktoś chce się po prostu pozbyć pewnych roślin, a są inni, 
którzy chętnie je przygarną i otoczą opieką. Dzięki takim 
akcjom nasze otoczenie staje się atrakcyjniejsze i relacje 
międzyludzkie się pogłębiają. Dlatego moja zachęta dla 
świeradowian jest taka, aby wysiać trochę więcej niż na 
własne potrzeby, a potem się z kimś podzielić.
Zróbmy sobie akcję „Wymień się rośliną na wiosnę”. Moż-
na się wymieniać bylinami, roślinami jednorocznymi czy 
doniczkowymi. Wystarczy, że umieścimy takie informacje 
na swoich profi lach Facebookowych, a zapewniam, że 
chętni się znajdą. Szczególnie dlatego, że ceny w cen-
trach ogrodniczych sprawiają, że można dostać palpitacji 
serca. Ostatnio byłem w ciężkim szoku, gdy w jednym z 
nich zobaczyłem, że za jeden badylek maliny trzeba było 
zapłacić 19 zł, a za jeszcze mniejszy czerwonej porzeczki 
25 zł. Czasami wystarczy mieć dobrego sąsiada i dzięki 
temu 100 zł zostanie w kieszeni. Takich sąsiadów wszyst-
kim życzę. A zanim pójdę szykować nowe grządki to w ra-
mach oszczędności i dla zdrowotności chciałbym przypo-
mnieć, że właśnie zaczyna się okres zbioru pokrzywy. Maj 
jest najlepszym miesiącem na zbieranie młodych liści. 
Właśnie teraz zawierają one najwięcej wartościowych 
substancji dobroczynnych dla organizmu, a przy tym są 
delikatne, świeże i pyszne  - warto je zbierać nie tylko ze 
względu na właściwości prozdrowotne, ale i smakowe!

„Jajecznica z pokrzywą”.
Zbieramy więc młode liście pokrzywy około 30 dkg, płu-
czemy i drobno siekamy. Następnie dusimy na wolnym 
ogniu z dodatkiem 3 łyżek masła i pół szklanki mleka. 
Po 10 minutach dodajemy drobno posiekane 2-3 ząbki 
czosnku. Następnie sól, pieprz i szczyptę gałki muszkato-
łowej do smaku. Dusimy bez przykrycia do odparowania 
płynów i pod koniec wbijamy 5 jajek.

Takie danie ma niesamowite właściwości zdrowotne, 
gdyż pokrzywa jest bogata w chlorofi l, ksantofi l, ka-
roten, witaminę C, K, B2, kwas pantotenowy, garbniki 
i fl awonoidy, wapń, magnez, żelazo, fosfor, mangan, cynk i 
krzem. Jest wykorzystywana przy stanach zapalnych dróg 
moczowych, jako środek pomocniczy przy leczeniu cu-
krzycy, spowalnia rozwój przerostu prostaty, sprzyja też 
tamowaniu krwotoków, gojeniu ran, łagodzi też bóle reu-
matyczne. A ponadto pokrzywa ma też doskonały wpływ 
na nasz układ trawienny. Poprawia 
pracę jelit, przyspiesza przemianę ma-
terii, a jednocześnie wpływa na wzrost 
liczby czerwonych krwinek. Pokrzywa 
wzmacnia cebulki włosów, zapobiega 
łupieżowi i regeneruje włosy.
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Wymień się rośliną na wiosnę!

Piotr Bigus
społecznik, pasjonat ogrodnictwa i kulinariów

TKKF Ognisko KWISA wraca na BOISKA!!!

Krzysztof Schmidt
Członek Zarządu TKKF Ognisko Kwisa



www.swieradowzdroj.pl

W dniu 16 marca br. w Świeradowie-Zdroju funkcjo-
nariusze zatrzymali do kontroli drogowej 34-letniego 
mężczyznę kierującego pojazdem mechanicznym. W 
trakcie kontroli okazało się, iż mężczyzna posiada zakaz 
kierowania pojazdami mechanicznymi wydany przez 
Sąd Rejonowy w Lubaniu. Po wykonanych czynnościach 
mężczyzna został zwolniony. Mimo tego w dniu 17 mar-
ca ponownie usiadł za kierownicę i ponownie został 
zatrzymany do kontroli drogowej. Grozi mu teraz kara 
pozbawienia wolności.
W dniu 23 marca 2021 r. na tere-
nie Świeradowa-Zdroju doszło do 
nietypowego zdarzenia. 23-letni 
mieszkaniec gminy podając się za 
funkcjonariusza Policji usiłował do-
konać przeszukania pomieszczeń 
w jednym z Domów Wypoczynko-
wych, a następnie po wyjściu na uli-
cę usiłował przeszukać pojazd, który 
akurat podjechał na parking. Dzięki 
kierowcy busa, który wykazał się 
niezwykłą czujnością i zadzwonił na 
nr alarmowy 112, na miejsce skie-
rowano patrol, który dokonał za-
trzymania „fałszywego policjanta”. Mężczyźnie za przy-
właszczenie funkcji przedstawiono zarzut, za który grozi 
mu do roku pozbawienia wolności.
W dniu 26 marca br. funkcjonariusze Rewiru Dzielnico-
wych w Świeradowie-Zdroju udali się na ul. Strażacką 
w związku ze zgłoszeniem o zdarzeniu drogowym z udzia-
łem motorowerzysty. Na miejscu ustalono, iż 53-letni 
mieszkaniec powiatu żarskiego, prowadząc motorower, 
stracił nad nim panowanie w wyniku czego upadł na jezd-
nię doznając obrażeń skutkujących rozstrojem zdrowia 
powyżej dni siedmiu. Jak się okazało, kierujący motoro-
werem znajdował się w stanie nietrzeźwości oraz posia-
dał dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicz-

nych. Z uwagi na fakt, iż w przeszłości był już wielokrotnie 
karany za ten sam czyn grozi mu teraz do pięciu lat po-
zbawienia wolności.
W dniu 28 marca br. funkcjonariusze Rewiru Dzielni-
cowych w Świeradowa-Zdroju w trakcie wykonywania 
czynności służbowych dokonali zatrzymania 37-letniego 
mieszkańca powiatu lubańskiego, który był poszukiwany 
przez Sąd Rejonowy w Wołominie do odbycia kary jedne-
go roku pozbawienia wolności.
W dniu 29 marca br. w Świeradowie-Zdroju policjanci 

w trakcie kontroli ujawnili przy 
29-letnim mieszkańcu powiatu 
lubańskiego środki psychotropo-
we w postaci metaamfetaminy. 
Mężczyzna został zatrzymany, a po 
wykonanych czynnościach został 
zwolniony. Grozi mu do trzech lat 
pozbawienia wolności.
W nocy z 4 na 5 kwietnia br. 
w Świeradowie-Zdroju z ogrodzo-
nej posesji nieznany sprawca do-
konał kradzieży dwóch rowerów 
o łącznej wartości 3000 zł. W trak-
cie podjętych czynności ustalono, 

iż kradzieży mógł dokonać mieszkaniec sąsiedniej gminy, 
którego zatrzymano. W miejscu jego zamieszkania odna-
leziono skradzione rowery, które wróciły do właściciela. 
Mężczyzna usłyszał zarzut i został zwolniony.
W dniu 10 kwietnia br. w Świeradowie-Zdroju funkcjona-
riusze Rewiru Dzielnicowych zatrzymali do kontroli dro-
gowej 30-letniego mieszkańca Zgorzelca, który kierował 
pojazdem znajdując się pod wpływem środka odurzają-
cego. Ponadto w trakcie kontroli policjanci ujawnili przy 
nim marihuanę i metaamfetaminę. Mężczyzna został 
zatrzymany i osadzony w policyjnej izbie zatrzymań. Na-
stępnego dnia usłyszał zarzut posiadania środków odu-
rzających i psychotropowych.
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K R O N I K A  P O L I C Y J N A

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

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

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

ZOSTAŃ JEDNYM Z NAS!!!
OSOBY ZAINTERESOWANE PEŁNIENIEM 

SŁUŻBY W POLICJI MOGĄ ZŁOŻYĆ 
DOKUMENTY OSOBIŚCIE W SIEDZIBIE 

KOMENDY

Stabilne zatrudnienie, praca dająca wiele satysfak-
cji oraz oferująca możliwość rozwijania się - to tylko 
niektóre aspekty związane ze służbą w Policji. To za-
wód dla profesjonalistów i ludzi z pasją. Wymagający, 
ale i dużo dający w zamian. Do tego uposażenie, któ-
re na starcie kariery w naszej formacji wyniesie blisko 
3880 zł na rękę. Powróciliśmy już do klasycznej formy 
rekrutacji, dlatego osoby zainteresowane pełnieniem 
służby w Policji mogą złożyć osobiście komplet doku-
mentów w Zespole Kadr i Szkolenia Komendy Powia-
towej Policji w Lubaniu ul. Sikorskiego 4.

Jeżeli posiadasz polskie obywatelstwo, nieposzlako-
waną opinię, nie byłeś skazany prawomocnym wy-
rokiem sądu za przestępstwo, przystąp do rekrutacji 
i zostań jednym z nas. Służba w Policji daje niepowta-
rzalną szansę rozwoju zawodowego. Liczne szkolenia 
resortowe stwarzają możliwość poszerzania horyzon-
tów, zdobycia nowych umiejętności oraz pogłębiania 
wiedzy i doświadczenia w różnych dziedzinach.

Zachęcamy do składania kwesti onariuszy osobiście 
w Zespole Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej 

Policji w Lubaniu ul. Sikorskiego 4,
tel. 47 873 42 44 / 47 873 42 92.

NAJBLIŻSZE TERMINY PRZYJĘĆ DO SŁUŻBY W POLICJI
 NA TERENIE WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO:

Komendant Główny 
określił następujące terminy przyjęć: 

13 lipca 2021 r.,
15 września 2021 r.
3 listopada 2021 r.,
30 grudnia 2021 r.



Wykład o sowach 
19 marca br. wraz z Stacją Kultury zorganizowaliśmy 
wykład on-line o sowach - „Sowy Pogórza Izerskiego”.  
Wykład poprowadził ornitolog Tomasz Maszkało.

Zdjęcie sowy: www.pixabay.com

Było bardzo ciekawie i frekwencja dopisała. W trakcie wy-
kładu była możliwość zadawania pytań, z której uczest-
nicy chętnie korzystali - bardzo nas to cieszy. Mamy w 
planach zorganizować kolejny wykład o ptakach, tym ra-
zem już nie o sowach, ale o jakiś mniejszych skrzydlatych 
braciach. Prawdopodobnie spotkanie to odbędzie się w 
maju. Jeśli sytuacja epidemiologiczna nie pozwoli na spo-
tkanie na „Izerskiej Łące”, to znów połączymy się on-line. 
Wkrótce poinformujemy o szczegółach.
A czekając na te informacje zachęcamy do obejrzenia  
w serwisie Youtube wspaniałego filmu o sowach, na któ-
ry zaprasza Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych 
wraz z naszym ulubionym świeradowskim ornitologiem! 
Link do filmu „Sowy Polski”: https://www.youtube.com/
watch?v=koW-6G5N-TI

Akcja Izerski Sad Świeradów-Zdrój - bezpłatnie roz-
daliśmy 285 sadzonek drzewek owocowych
Po raz drugi zorganizowaliśmy akcję rozdawania sadzonek 
drzew owocowych. Pandemia koronawirusa mocno utrud-
niła przeprowadzenie akcji, ale… udało się! Cało, zdrowo i 
bezpiecznie. Mamy nadzieję, że odebrane drzewka zostały 
już posadzone, a za kilka lat wydadzą pyszne owoce. Pro-
simy przesyłać do nas zdjęcia posadzonych drzewek. Być 
może uda się kiedyś stworzyć piękny album Sadu Izerskiego!

Akcja Izerski Sad została przeprowadzona w całkowitym 
reżimie sanitarnym. Każda osoba dzwoniąca do nas była 
umawiana na konkretny dzień i godzinę, przez co nie mia-
ła styczności z innymi uczestnikami. Akcja przeprowadzo-
na została szybko i sprawnie, bo najważniejsze było dla 
nas bezpieczeństwo jej uczestników.
Rozdanych zostało 285 drzewek owocowych - jabłoni, 
gruszy, śliw i czereśni. W listopadzie planujemy jeszcze 
jedną akcję rozdawania drzewek, będzie ich prawdopo-
dobnie ok. 220 sztuk.

Izerski Sad to także sadzenie drzewek owocowych  
w Czerniawie
W dniach 14 i 20 kwietnia br. posadziliśmy drzewka owo-
cowe w ilości 100 sztuk. A kto sadził? Oczywiście ja, moja 
szefowa Dorota Marek, Joanna Kucharek, Aleksandra Kra-
kowiak, Paweł Luto, Grzegorz i Bartosz z cudownej ekipy 
urzędowej, których „pożyczył” nam kierownik Wojciech 
Cielecki. Pierwszego dnia, z uwagi na niesprzyjające wa-
runki meteorologiczne posadziliśmy ok. 60 sztuk drzewek. 
Sadzenie kolejnych 40 drzewek musieliśmy przełożyć na 
inny dzień, a możliwe było to dopiero kilka dni później, bo 
jak wszyscy wiemy, zima nie chciała odpuścić. Już wkrót-
ce Czerniawa stanie się piękniejsza i pyszniejsza. Wzbogaci 
się o smaki: jabłkowe, gruszkowe, brzoskwiniowe i czere-
śniowe. Bardzo dziękujemy wszystkim za ciężką pracę i za 
ogromne zaangażowanie. Dziękujemy też osobom, których 
nazwisk tutaj Państwo nie przeczytają, ale które były z nami 
cały czas, a nawet poczęstowały pyszną gorącą herbatą.

Akcja została zorganizowana dzięki Fundacji Ekologicznej 
„Zielona Akcja” z Legnicy oraz Unii Europejskiej i Regio-
nalnej Fundacji Rozwoju Regionalnego Interreg Polska-
-Saksonia - dziękujemy, że wciągnęliście nas w ten cu-
downy projekt!

Światowy Dzień Pszczół

Na 22 maja zaplanowaliśmy wydarzenie pn. Światowy 
Dzień Pszczół”. Czy się odbędzie? Tego jeszcze nie wie-
my, ale przygotowujemy się do niego i przypominamy, że 
pszczoły, także te dzikie, albo przede wszystkim te dzikie, 
jak trzmiele czy murarki ogrodowe, to najbardziej po-
trzebni w tej chwili mieszkańcy naszej planety. Bez tych 
cudnych stworzeń nie będzie roślin, owoców, warzyw, 
nie będzie życia lub będzie ono bardzo ubogie i smutne. 
Śledźcie informacje o tym wydarzeniu na naszym fb i na 
stronach internetowych www.swieradowzdroj.pl oraz 
www.stacjakultury.swieradowzdroj.pl
Nasze pszczółki przeżyły długą zimę i są w świetnej kondycji.

„Izerska Łąka” mimo trudnej pogody nie odpuszcza i pra-
ce w ogrodzie trwają :).
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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



www.swieradowzdroj.pl

Z tego numeru dowiedzą się Państwo o tym, że w Stacji 
Kultura rusza wystawa poświęcona niezwykłemu mala-
rzowi, w Małym Domku było malowanie, a ja z Czartami 
mamy dla Państwa propozycję „artystycznego” pieczy-
wa, które wygląda jak malowane. 
Focaccia (wymawiane „foh - KA – cha”), bo o niej mowa 
znana była już ponad 2000 lat temu i została stworzo-
na przez Etrusków. Uważana jest za jeden z najstarszych 
gatunków pieczywa. Jego nazwa pochodzi od łacińskiego 
focacio – co znaczy ognisko domowe. Nazwa ta podkre-
śla rolę jaką odgrywała od wieków, gromadząc rodzinę 
wokół paleniska, na którym początkowo była wypiekana. 
Współcześnie najbardziej kojarzona jest z Ligurią, wło-
skim regionem, w którym zjemy wiele odmian tej prze-
kąski. Podstawowym, liguryjskim wariantem Foccaci jest 
wysmarowanie wierzchu oliwą i oprószenie solą, najle-
piej gruboziarnistą. Można spotkać wersję nieco bardziej 
bogatą, gdzie ciasto posypane jest cebulą siekaną w pół 
talarki lub pióra. Taka Focaccia była tradycyjny posiłkiem 
genuańskich dokerów. Inną wersją jest twarda biszkopto-
wa focaccia di Camogli, czy też oleista i miękka focaccia 
wyprodukowana w Voltri.
Przepis, który Państwu proponujemy, pochodzi z książ-
ki “Chleb domowa piekarnia” Piotra Kucharskiego. Jest 
dość łatwy, tym bardziej dla tych z Państwa, którzy wła-
snoręcznie przygotowują pizze. Zmodyfi kowaliśmy go 
tylko o rodzaj dodatków. 

13We młynie czas płynie

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

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

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

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

Anna Martynowska-Pietrzyk
gospodarz obiektu

Czarci Młyn

Więc chodź, namaluj mi...
2. Po tym czasie wymieszać zaczyn z pozostałymi 

składnikami na ciasto właściwe, aż powstanie jed-
nolita masa.

3. Przełożyć na oprószoną mąką stolnicę i zagniatać 
przez około 6-8 minut aż ciasto będzie sprężyste 
i przestanie kleić się do rąk. W trakcie wyrabia-
nia, szczególnie w początkowej fazie, warto de-
likatnie podsypywać stolnicę i dłonie mąką, aby 
ciasto się nie kleiło.

4. Przełożyć z powrotem do miski, przykryć folią 
spożywczą i odstawić w temperaturze pokojowej 
naokoło 2-3 godziny do pierwszego wyrastania. 
Można skrócić ten czas, ustawiając miskę z ciastem 
w ciepłym miejscu. Z doświadczenia jednak 
wiem, że im dłużej ciasto wyrasta, tym smaczniej-
sze i bardziej puszyste pieczywo. W połowę tego 
czasu można zwilżoną dłonią naciągnąć każdy bok 
ciasta do środka. Dzięki temu uzyskamy bardziej 
puszystą focaccię.

5. Ciasto jest gotowe, gdy co najmniej podwoi ob-
jętość. Jeśli zwiększy ją potrójnie lub nawet po-
czwórnie, nie jest to błąd, a wręcz przeciwnie.

6. Nasmarowaną oliwą dłońmi przełożyć ciasto na 
naoliwioną blachę do pieczenia o wymiarach 
25x35 cm. Rozłożyć równomiernie na całej blasze 
i palcami porobić wgłębienia w całym cieśnie.

7. Teraz czas na zrobienie 
kompozycji. W wersji 
podstawowej wystar-
czy posypać ciasto 
obraną i pokrojoną w 
piórka cebulą i tymian-
kiem. W wersji bar-
dziej zaawansowanej 
– wygląd focacci zależy 
tylko od Państwa.

8. Oliwę wymieszać 
z wodą i solą, aż sól 
się rozpuści. Otrzyma-
ną mieszanką skropić całe ciasto, przykryć folią 

spożywczą i odstawić 
na 1,5 – 2 godziny do 
garowania.
9. Rozgrzać pie-
karnik do temperatury 
200 stopni C.
10. Wstawić bla-
chę do piekarnika i piec 
przez 25-30 minut.

Smacznego!

Czekaliśmy i czekaliśmy, aż zima odpuści i mamy nadzieję, 
że to już :) Wypatrując wiosny wysiewaliśmy do doniczek 
ziółka i kwiatki, o czym pisaliśmy w poprzednim numerze. 
Teraz m.in. nasz ogórecznik, łubin, nagietki oraz groszek 
pachnący trafi ły z parapetu na rabatki. Mamy nadzieję, 
że i tu nasze rośliny będą rosły jak na drożdżach. 

Dodatkowo przy wejściu do Małego Domku zasialiśmy pła-
skurkę, o której mówi się, że jest starszą siostrą orkiszu, a 
także proso i amarantus, zwany także szarłatem. Czekamy 
jeszcze, aż wysiane zioła podrosną, wtedy odświeżymy 
nasz ziołowy ogród, który znajduje się za Młynem.

Z parapetu na rabatki

Zaczyn:
10 g drożdży
100 ml wody
100 g mąki pszennej typ 650

Ciasto właściwe:
400 ml wody
700 g mąki pszennej (u nas typ 500)
3 łyżki oliwy z oliwek
½ łyżeczki soli 

Dodatki:
2 łyżki oliwy z oliwek
2 łyżki wody
5 g soli (1 łyżeczka)
2 łyżeczki listków tymianku
plaster czerwonej cebuli
natka pietruszki
¼ czerwonej papryki
¼ żółtej papryki
4 pomidorki koktajlowe
szczypta czarnuszki

Sposób przygotowania:
1. W misce przygotować składniki na zaczyn, odsta-

wić na około 30-60 minut

Zapraszamy na szczepienie przeciw COVID-19 

do gabinetów szczepień:

NZOZ LUBOMED, ul. Gryfi ogórska 6 w Lubomierzu

oraz NZOZ LUBOMED, ul. Betleja 15A w Mirsku

W kwietniu i maju dostępna duża ilość szczepionek 

fi rmy Pfi zer oraz AstraZeneca.

 Rejestracja poprzez infolinię tel. 989

...o „kolorowaniu” Małego Domku przeczytaja 
Państwo na stronie 14.

A Małym Domku...



W marcowym numerze Notatnika uchyliliśmy rąbka ta-
jemnicy, publikując zdjęcie-podpowiedź, co się działo 
w Małym Domku w czasie zamknięcie obiektu. Dziś mała 
fotorelacja z zaistniałych zmian.
Jeszcze w grudniu zeszłego roku wnętrze Domku prezen-
towało się tak:

Ale wraz ze zmianą cyfr w kalendarzu i Mały Domek 
zaczął się przeistaczać. Najpierw poszły w ruch wałki, 
pędzle, farby... sufi t został „odświeżony” a ściany dostały 
nowe barwy, część z nich istotnie zmieniła swój kolor.

Stety na samym malowaniu nie poprzestaliśmy. Nowe 
wnętrze samo się prosiło o kolejną zmianę i tym sposo-
bem w Domku pojawiły się nowe, bielutkie meble. 

Śrubokręty paliły nam się w dłonach, by całość mogła się 
zaprezentować tak, jak na poniższym zdjęciu.

Drugą stronę wnętrza Domku pokażemy Państwu w ko-
lejnym wydaniu Notatnika. Dziś jeszcze tylko pokaże, jak 
zagospodarowaliśmy przeszklenie, by móc wyekspono-
wać na nim witraże oraz wyroby, dla których to jest jedy-
ny właściwy sposób ekspozycji.

Na „Izerskiej Półce” już pojawiło się kilka nowości od lo-
kalnych wytwórców. Kolejni rękodzielnicy czekają na zlu-
zowanie obostrzeń, by dostarczyć nam swoje wyroby.
Pssst, zdradzę, że będą nietuzinkowe.
Serdecznie zapraszamy lokalnych wytwórców i rękodziel-
ników do wspólpracy  - jest jeszcze kilka wolnych półek do 
zapełnienie.
Szczegóły pod nr telefonu +48 574 110 170,
e-mail: notatnik@swieradowzdroj.pl
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W Małym Domku...

Katarzyna Bigus
Koordynator ds. Obsługi Obiektów, Wydawnictw i Promocji

MCKAiPG „Stacja Kultury” w Świeradowie-Zdroju
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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: 13.05.2021 r., 27.05.2021 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: 13.05.2021 r., 27.05.2021 r.

POMOC TERAPEUTYCZNA 
W Gabinecie Pedagogiczno-Psychologicznym 
z siedzibą w Świeradowie-Zdroju (Przychodnia 
NZOZ JO-MED, ul. Korczaka 7D) 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 
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Kwietniowe wycieczki z cyklu Marszobieg z Flinsem po 
Zdrowie prowadziły szlakami Gór Izerskich. Grupa piechu-
rów wyjechała do Piechowic, skąd szlakiem zielonym po-
wędrowała przez Górzyniec do Bobrowych Skał. Wspinacz-
ka na skałki, z których rozpościera się wyjątkowy widok na 
Karkonosze i Kotlinę Jeleniogórską, była atrakcją, której nie 
oparli się ani młodzi, ani doświadczeni uczestnicy wyprawy.

Kolejnym punktem była Polana Czarownic - prowadzi do 
niej wiele dróg, ale my wybraliśmy szlak niebieski, którym 
można dalej wędrować do Świeradowa. Legendy mówią, 
że na Polanie kiedyś spotykały się czarownice, a jedna na-
wet czekała na nas, próbując latać na miotle. W każdym 
razie sesja fotograficzna z wiedźmą Gosią była udana.

Dalej grupa wędrowała szlakiem rowerowym, a celem był 
wodospad Kropelka, trochę podobny do naszego, tyle że 
koronę ma całą i piękniej się prezentuje.

To ulubione miejsce spacerów mieszkańców Piechowic, 
turystów i morsów. Grupa pokonała trasę 12 km i busem 
wróciła do domu.
Kolejną wyprawę odbyliśmy się do Rezerwatu „Kro-
kusy” w Górzyńcu, znanego od 1811 r. Dziś jest to 
obszar ochrony w Nadleśnictwie Szklarska Poręba, 
utworzony w 1962 r. po to, by chronić najprawdopo-
dobniej jedyne - poza Karpatami - izolowane stanowi-
ska szafrana wiosennego.

Oprócz krokusów w rezerwacie występuje szereg chro-
nionych i wartych uwagi roślin, takich jak – wymienię 
najważniejsze - śledziennica naprzeciwlistna, dziewięć-
sił bezłodygowy, storczyk plamisty, arnika górska, pod-
rzeń żebrowiec, goryczka trojeściowa, orlik pospolity, 

a także niepodlegające ochronie, lecz nie mniej inte-
resujące składniki flory: wszewłoga górska, ostrożeń 
dwubarwny, kokoryczka okółkowa, wiciokrzew czarny, 
lepiężnik biały. Uczestnicy wyjechali autobusem do 
przystanku Krokusy na trasie Świeradów - Zakręt Śmier-
ci. Dwudziestodwukilometrowa wyprawa prowadziła 
do Rozdroża Izerskiego nieoznakowaną drogą szutro-
wą, którą można pokonać także na rowerze, a dalej 
prowadzi szlak niebieski. Nagrodą za wspólne wędro-
wanie była możliwość zobaczenia kwitnących kroku-
sów, budzącej się po zimie przyrody, słoneczna pogo-
da, doskonała widoczność oraz płynący wzdłuż drogi 
potok Mała Kamienna, który niegdyś był obiektem in-
tensywnych poszukiwań złota, a później szlachetnych 
kamieni, co dziś upamiętniają kamienne tablice.

Zapraszamy do udziału w kolejnych wycieczkach, a in-
formacje o nich można znaleźć na stronie Miasta Świe-
radów-Zdrój i Stacji Kultury.
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N o t a t n i k
turystyczny

Oko w oko z kokoryczką okółkową

Teresa Fierkowicz
nauczycie, przewodnik górski

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, przedmiotu 
znajdującego się na terenie Świeradowa-Zdroju lub w jego najbliższej okolicy. Spośród prawidłowych odpowiedzi, gdzie lub 
co znajduję się na zamieszczonym po prawej stronie zdjęciu, przesłanych na adres mailowy: notatnik@swieradowzdroj.pl, 
wylosujemy zwycięzce, który otrzyma od MCKAiPG „Stacja Kultury” drobny upominek.
Ostateczny termin przesyłania odpowiedzi upływa 14.05.2020 r. o godz. 16:00. 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 udzielił Pan Maciej Górski. Gratulujemy!
Zdjęcie przedstawiało krzyż Franza Jomricha na Wysokim Grzbiecie w drodze na Smrek. Krzyż znajduje się obok kamien-
nego pomnika Theodora Koernera.


