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EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
W dniach 16 – 18 czerwca 2020 roku w Miejskim Zespole Szkół w Świeradowie–
Zdroju odbyła się trzydniowa sesja egzaminacyjna dla uczniów klas ósmych. We
wtorek odbył się egzamin z języka polskiego, w środę z matematyki, natomiast w
czwartek uczniowie napisali egzamin z języka obcego.
W tym trudnym dla wszystkich czasie, również podczas egzaminów,
przestrzegano szczególnych zasad ostrożności oraz wytycznych sanitarnych
opracowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, Ministerstwo
Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Na egzamin
mogły przyjść tylko osoby zdrowe, bez objawów chorobowych mogących
wskazywać na chorobę zakaźną. Dotyczyło to zarówno uczniów, nauczycieli, jak
i innych pracowników szkoły. W egzaminie nie mogły wziąć udziału osoby objęte
kwarantanną lub izolacją domową.
Na terenie szkoły przebywały wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Uczniowie

Sukces Świeradowianki!
Julia Rosołek z klasy VI Miejskiego Zespołu Szkół w Świeradowie-Zdroju została laureatką 4. edycji konkursu „Popisz się talentem 2020” w kategorii klas
V-VIII.
Na konkurs zorganizowany przez wydawnictwo Nowa Era wpłynęło aż 2 827
prac, tak więc konkurencja była ogromna.
W tegorocznej edycji konkursu organizator chciał zachęcić dzieci i młodzież do
spojrzenia na świat oczami zwierząt. Zwierzęta nie potrafią mówić, ale potrafią
kochać, cieszyć się i smucić. By zrozumieć zwierzęta, trzeba mieć otwartą głowę,
dobre serce i mnóstwo fantazji – a tacy właśnie są uczniowie szkół podstawowych.
To właśnie dzięki nim i Julce cały świat już niebawem usłyszy głos zwierzaków,
ponieważ wyróżnione opowiadania zostaną wydane w pokonkursowej książce
(już wkrótce w sprzedaży).
Julio – Tobie i Twoim Rodzicom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów!

mogli zdjąć maseczki dopiero po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej. Pomiędzy
zdającymi był zachowany 1,5 metrowy odstęp. Niestety wychowankowie nie mogli
przynieść ze sobą dodatkowych rzeczy, w tym telefonów komórkowych, książek, czy
maskotek. Niedozwolonym było także pożyczanie przyborów szkolnych. Zdający
musieli przyjść z własną butelką wody, nie było możliwości zapewnienia im posiłku.
W tych niecodziennych warunkach udało się pomyślnie przeprowadzić sesję
egzaminacyjną. Naszym absolwentom życzymy powodzenia w wyborze dalszej
ścieżki kształcenia.
Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 31 lipca 2020 roku.
Oliwia Głowacka - Dańkowska
pedagog szkolny

Z życia szkoły

www.swieradowzdroj.pl
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Wyciągnięte z szuflady belfra
Wiele tygodni pracy zdalnej za nami. Staraliśmy się, aby nasi uczniowie mogli w miarę możliwości rozwijać swoje umiejętności i pasje. Niektórzy brali udział w konkursach,
inni kręcili filmy, wyklejali lapbooki, jeszcze inni pisali wypracowania, pamiętniki, dzienniki, opowiadania. Wszystko, aby nie wyjść z wprawy, nie zapomnieć, lub zwyczajnie
spędzić ciekawie czas. Chciałabym zaprezentować kilka niezwykłych prac moich niezawodnych uczniów, którzy – jak się okazało – świetnie rozumieją, że kto nie idzie do
przodu, ten się cofa!

Agnieszka Całko

O ADAMIE I MIKOŁAJU, WSPÓŁCZESNA WERSJA MITU
Wiele miesięcy po zakończeniu konfliktu zbrojnego między trzema mocarstwami:
Stanami Zjednoczonymi, Rosją i Niemcami, świat pozostawał dalej skażony od
wybuchów bomb jądrowych. Następstwem tego było wymarcie 98% gatunków
zwierząt i ponad jednej czwartej gatunków roślin. Przy życiu pozostały jedynie
najodporniejsze zwierzęta oraz nowo powstałe gatunki. Warunki do życia na ziemi,
dla człowieka, stały się skrajnie nieprzyjazne.
W jednym z niewielu schronów na terenie zniszczonej Polski mieszkało kilku
ocalałych. Wśród nich znalazł się ppor. Blaskowicz wraz ze swoim synem Mikołajem.
Niestety, pierwsze bomby zostały zrzucone w okolicach woj. mazowieckiego, gdzie
mieszkał wraz z żoną, córką i synem. Gdy wszystko się zaczęło, Adam razem ze swoim
synem udał się w odwiedziny do dziadków Mikołaja i Mai. Jego żona wraz z córką
miały zostać i zaopiekować się domem. Przez zaistniałą sytuację zostali rozłączeni i
Blaskowicz wraz ze swoim synem nie wiedzieli, czy dziewczynom udało się schować
do bunkra odpowiednio szybko.
Pewnego deszczowego dnia młody chłopak razem z ojcem wyruszył na wyprawę
w poszukiwaniu nowych zapasów, benzyny, filtrów, itp. Gdy dzień chylił się ku
zachodowi, Mikołaj zadał ojcu pytanie, którego nie słyszał już od bardzo dawna.
- Myślisz, że przeżyły wybuch? - powiedział, patrząc się przed siebie.
- Mam taką nadzieję... - odparł niepewnie Blaskowicz, jakby był zamyślony.
- Dlaczego… Dlaczego… Dlaczego nas to spotkało! Przecież... Co my zrobiliśmy tym,
co rozpoczęli tą pokręconą wojnę! Chciałbym jak przed wojną normalnie chodzić do
szkoły ze znajomymi. Mieć normalne życie. Gdzie one w ogóle są! - wykrzyczał, przez
łzy, szesnastoletni chłopak. Siedzimy w tej dziurze od blisko 15 miesięcy i dalej nie
zrobiliśmy nic, by je znaleźć! - dodał załamującym się głosem.
- Uspokój się - odparł chłodno ojciec Mikołaja - nic nie wskórasz takim zachowaniem,
a marnujesz tylko swoją energię oraz filtr w masce.
Chłopak widocznie załamany i urażony słowami ojca, obrócił głowię i w ciszy
kontynuował marsz. Gdy dotarli do placówki, po przejściu procesu oczyszczania z
radioaktywnego osadu i przebraniu się w zwyczajne ubrania, chłopak zamknął się w
swoim pokoju.
Gdy następnego dnia wybiła godzina wyjście na powierzchnię, Mikołaj, jak gdyby
nigdy nic, bez słowa ubrał kombinezon. Założył maskę i wyszedł przez śluzę na
zewnątrz. Zdziwiony Blaskowicz wyszedł za nim. Spytał syna:
- Co cię ugryzło?
Ten ze stoickim spokojem odparł, że nic się nie stało.
Kontynuowali więc podróż. Dzień mijał jak zwykle; szukali różnych przydatnych
rzeczy. Godziny mijały i nie zauważyli, że zapuścili się tak daleko od bunkra. Doszli
bowiem do wybrzeża, przy którym po zachodzie słońca pokazywały się trujące
mgły. Nadchodził już kres dnia, lecz Mikołaj stał jak zaczarowany. Wpatrywał się w
chowające się słońce jak sroka w gnat. Nic nie było w stanie odwrócić jego uwagi,
nawet krzyczący do niego ojciec, że muszą już wracać. Chłopak odparł tylko tępo,
że wydaje mu się, że widzi mamę machającą do niego, tam... we mgle... i siedział tak
dalej zamyślony. Gdy wreszcie Adam złapał go za ramiona i szarpnął, ten jakby się
ocknął i pobiegł za ojcem w stronę schronu. W domu opowiedział ojcu o tym, co leżało
mu na sercu. Ten po wysłuchaniu jego wyznania wziął go na stronę i powiedział:
- Jeśli tak ci na tym zależy, to pójdę po swoje szkice i plany… - powiedział Adam.
- Jakie szkice? Nic mi o żadnych szkicach nie mówiłeś – prawie odkrzyknął, nie
ukrywając zaskoczenia Mikołaj.
- Od samego początku miałem plan zbudować dwa pojazdy, dzięki którym będziemy
mogli wyruszyć na ich poszukiwanie. Nic ci nie mówiłem; myślałem, że jesteś jeszcze
na to za młody, ale teraz mam przed sobą młodego mężczyznę, więc mam pewność, że
jesteś gotowy - opowiedział Blaskowicz z niewielkim uśmiechem.
Adam złapał syna za rękę i szybko udał się w stronę śluzy, a potem do pomieszczenia
wyglądającego jak garaż. Zdziwienie Mikołaja nie znało granic. Przed nim stały dwa
pełnowymiarowe motory zrobione z części znalezionych na powierzchni przez jego
ojca. Jedyne, co zdołał z siebie wydusić, to krótkie: - Wow! Kiedy zdążyłeś zrobić te



Naszej Koleżance i Koledze

Katarzynie i Tomaszowi Przybylskim
wyrazy współczucia oraz wsparcia z powodu śmierci
Ojca i Teścia
składają
dyrektor oraz współpracownicy
z Miejskiego Zespołu Szkół w Świeradowie-Zdroju

nauczyciel

cudeńka? - pytał z niedowierzaniem Mikołaj
- Wtedy, gdy ty sobie spałeś, ja harowałem tutaj, aby zrobić je dla nas.
Chłopak tylko wytrzeszczył oczy i wrócił do oglądania maszyn.
- Jutro wyjeżdżamy bladym świtem, więc wracaj do swojego pokoju i wyśpij się powiedział ojciec, uśmiechając się.
Mikołaj pędem ruszył do pokoju, lecz nie był w stanie zasnąć do późna, gdyż
ekscytował się jutrzejszym wyjazdem. Gdy wybiła 6:30, Blaskowicz wszedł do pokoju
syna, by go obudzić. Zdziwił się, gdy wchodząc do pokoju, zastał syna gotowego do
wyjazdu. Obaj szybko wyszli z obszaru mieszkalnego i udali się w stronę szatni, by
założyć kombinezony ochronne. Przed wyjazdem ojciec ostrzegł syna słowami: “Nie
trać skupienia podczas jazdy, gdyż motory te rozwijają ogromne prędkości”. Mikołaj
tylko kiwnął głową i wsiadł na maszynę. Gdy ruszyli, nie mógł opanować radości.
Głośno krzyczał i śmiał się. Pierwszy raz w życiu tak dobrze się bawił. Po dwudziestu
minutach dojechali do głównej drogi. Wydawała się strasznie długa, więc, żeby się
popisać, Mikołaj wcisną gaz i pociął do przodu. Potężny silnik głośno warczał i
chłopiec nie usłyszał głosu ojca, który krzyczał, żeby zwolnił. Zadowolony z siebie
odwrócił głowę, żeby zobaczyć minę ojca. W momencie, gdy zdał sobie sprawę ze
strachu w jego oczach, obrócił się i z przerażeniem odkrył, że ta bardzo długa droga
kończy się tuż przed nim. Chłopak z impetem uderzył w barierkę, po czym przeleciał
przez nią. Gdy Adam dojechał do miejsca wypadku, było już za późno... Jego syn
zmarł na miejscu. Załamany ojciec nie mógł już wrócić do bunkra, gdyż bliżej miał do
rodzinnego miasta. Ze łzami w oczach pochował syna i pojechał dalej, by odszukać
rodzinę.
Dalsze losy ppor. Blaskowicza nie są znane, bo po tej tragedii rozpłynął się jak we
mgle. Jednak od tego czasu zakręt ten nazywany był Zakrętem Śmierci, a pobliskie
pola nazwane zostały mikołajowymi. Roślina, która wyrosła na grobie Mikołaja, odtąd
zwana była mikołajkiem drogowym. Według lokalnej społeczności chroni ona przed
wypadkami drogowymi.
Kacper Matwiejczuk kl. VIIIB

Świeradów-Zdrój, 01.06.2020 r.
Drogi Świecie!
Piszę do Ciebie ten list, ponieważ chciałabym, żebyś pomógł mi
zrozumieć, dokąd zmierzasz. Dziś jest Dzień Dziecka, w którym chciałabym Cię o
coś prosić.
Codziennie próbuję Cię dogonić, a Ty ciągle mi uciekasz! Pędzisz
do przodu, nie oglądając się na mnie. A ja? Mała, zaledwie jedenastoletnia
dziewczynka, próbuję Ci dotrzymać kroku. Kiedy już jestem blisko zrozumienia
pewnych trudnych spraw, Ty znowu zaskakujesz mnie nowymi wyzwaniami...
Proszę Cię! Nie bądź taki nadęty, niezrozumiały i prędki. Chciałabym
Cię lepiej poznać, lecz bardzo mi to utrudniasz. Czytam książki i uczę się pilnie,
by opanować wiedzę o Tobie, mój drogi Przyjacielu. Uczę się biologii, by poznać
Twoją naturę; poznaję historię, by zgłębić Twoją przeszłość. Uczę się geografii i
matematyki, by zrozumieć te wszystkie zjawiska, którymi mnie śmieszysz, czasem
bawisz, a niekiedy przerażasz. Codziennie, kiedy się budzę, chciałabym bawić
się z Tobą, tańczyć, śpiewać i grać. Proszę więc: odpuść sobie czasami z tymi
trudnymi zagadkami, których rozwiązanie zajmuje mi mnóstwo czasu. Ja kocham
Ciebie takim, jakim jesteś. Tylko proszę, nie komplikuj już niczego więcej, bo
będziesz dla nas dzieci nie do zniesienia.
Pozdrawiam Cię w imieniu wszystkich Dzieci i życzę dobrej kondycji i
uśmiechu.
Twoja Przyjaciółka
Wiktoria Ołowska z klasy 6c

Wszystkim, którzy wzięli udział w ceremonii pogrzebowej
śp. Józefa Luto,
a w szczególności krewnym, współpracownikom, sąsiadom, księdzu
Tomaszowi Kwasikowi za słowa wygłoszone podczas mszy żałobnej,
a także personelowi Izerskiego Centrum Pulmonologii i Chemioterapii
w Szklarskiej Porębie za troskliwą opiekę
serdeczne podziękowania składa
żona oraz córka i syn z rodzinami
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Prawa konsumenta

Rzecznik radzi

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. (0-75) 64 64 359, fax (0-75) 64 64 321
e-mail: konsumenci@powiatluban.pl

Uwaga na dodatkowe opłaty covidowe w placówkach medycznych.
Klienci skarżą się, że po „odmrożeniu” gospodarki wzrosły ceny usług m.in w prywatnych placówkach medycznych, bądź doliczane są dodatkowe opłaty.
Z kontroli przeprowadzonej przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wynika, że ponad 30 procent skontrolowanych placówek stosowało tzw. opłaty covidowe za zapewnienie wymogów sanitarnych podczas świadczenia usług. Wysokość
pobieranych opłat wahała się od 10 zł nawet do 350 zł. Średnio pacjenci musieli
dodatkowo zapłacić za usługę nieco ponad 70 zł. Opłaty pobierają głównie mniejsze prywatne kliniki medyczne i prywatne gabinety. Placówki, które podniosły ceny
tłumaczą, że muszą ponosić dodatkowe koszty związane z zakupem niezbędnych
środków ochrony, np: detergentów, płynów do dezynfekcji, maseczek i z tego tytułu
dodatkowo obciążają klienta, pobierając tzw. „opłatę covidową”.

Zatem, decydując się w obecnych czasach na skorzystanie usług komercyjnych bądźmy ostrożni i porównujmy oferty pomiędzy placówkami medycznymi, aby mieć
pewność co do wysokości kosztów jakie będziemy musieli ostatecznie ponieść.
Źródło: UOKiK

Należy pamiętać, że placówki, które pobierają dodatkowe opłaty mają obowiązek
rzetelnego informowania konsumentów o cenach i wszystkich opłatach przed realizacją usługi czy przed zawarciem umowy. Konsument ma prawo przed zakupem świadczenia poznać jego całkowity koszt. Niedopuszczalne są sytuacje, kiedy o dodatkowych kosztach klienci dowiadują się dopiero po wykonaniu usługi lub po zabiegu
medycznym.

Aktywne

Koleżanki i koledzy!

Agnieszka Cichoń
Powiatowy Rzecznik Konsumentów

turystycznie

Po ponad trzymiesięcznym okresie izolacji – 13 czerwca, kiedy poluzowane zostały niektóre obostrzenia i zniesione zostały
ograniczenia wchodzenia do lasu, pierwszą naszą aktywnością była wyprawa do Chatki Górzystów. Pogoda była jak na zamówienie, co zachęciło do wędrówki koleżanki: Agnieszkę, Donatę, Grażynę, Helenę, Marylę, Renatę i Wiesię. Bycie znów
razem i to w tak cudownym otoczeniu natury, sprawiło nam niebywałą radość. Na mecie - a jakże – słynne naleśniki! W drodze
powrotnej zaczęło się już chmurzyć, ale lunęło (na szczęście dla nas) dopiero, kiedy znalazłyśmy się już pod dachami swoich
domów.
Postanowiłyśmy, że takie wędrówki będziemy organizować częściej, bo czy może być lepszy sposób na integrowanie się i
poznawanie siebie nawzajem?
Donata Sienkiewicz
Prezes Izerskiego Stowarzyszenia „Aktywni Razem”

W związku z epidemią byliśmy zmuszeni zawiesić naszą działalność
na czas nieokreślony. Wiemy już, że także z tego powodu nie
otrzymamy wsparcia finansowego, o które ubiegaliśmy się składając
stosowne wnioski w naszej gminie i w Narodowym Centrum
Kultury. Nie mamy jeszcze odpowiedzi na nasz kolejny wniosek
złożony w czerwcu b.r. o środki finansowe z Programu Funduszu
Inicjatyw Obywatelskich (Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw).
W tym roku trzeba będzie ograniczyć nasze działania bazując przede
wszystkim na naszych składkach członkowskich i dopłatach do
poszczególnych przedsięwzięć.
Na spotkaniu zarządu – 4 czerwca – ustaliliśmy, że jeśli pozwoli na to
stan epidemiczny, to w II półroczu podejmiemy takie oto działania:
1. Lipiec – rajd pieszy szlakami Gór Izerskich;
2. Sierpień – Ogrodowa Biesiada Kulinarna w ogrodzie Piotra
Bigusa (bezpłatnie i z poszerzoną ofertą, jeśli otrzymamy wsparcie
finansowe z Funduszu Małych Inicjatyw);
3. Wrzesień lub październik – Wyjazd do Teatru im. K.C.
Norwida w Jeleniej Górze po wznowieniu działalności (w ramach
zebranych wcześniej wpłat uczestników; transport bezpłatny);
4. Październik – Wieczór promocyjny tomiku poezji Piotra Bigusa wydanego przy wsparciu naszego Stowarzyszenia;
5. Listopad - Spotkanie Andrzejkowe (z częściową odpłatnością);
6. Grudzień - Warsztaty ozdób świątecznych, udział w Jarmarku
Bożonarodzeniowym oraz III Wieczór Kolęd (z częściową
odpłatnością).
O szczegółach dotyczących powyższych działań będziemy
informować na naszej stronie facebookowej, na stronie miasta, w
Notatniku Świeradowskim, a niektóre także na tablicach ogłoszeń
na terenie Świeradowa. Informacje można będzie uzyskać także
w biurze Stowarzyszenia (po wznowieniu dyżurów) i pod nr tel.
723 484 584.
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Stan finansów gminy
Minister Zdrowia sukcesywnie zdejmuje zakazy i obostrzenia w branży turystycznej oraz uzdrowiskowej.
Dopiero w ostatnich tygodniach czerwca przyjadą do
Świeradowa-Zdroju goście z Niemiec. W czasie pandemii przekonaliśmy się jak ważny jest to klient dla
miejscowych przedsiębiorców. Można powiedzieć, że z
tygodnia na tydzień przybywa w mieście turystów. Niestety, utraconego czasu i dochodów nie uda się nadrobić.
Wszyscy z dużym zaangażowaniem starają się powrócić do normalności. Nie jest to łatwe. Niestety, wraz z
odmrażaniem gospodarki nie zniknęły problemy. Branża
turystyczna poniosła największe straty z powodu koronawirusa. Takie miasto jak Świeradów-Zdrój, w którym
ponad 90% firm jest wyspecjalizowanych w obsłudze
ruchu turystycznego i kuracyjnego poniosło ogromne
straty. Z przykrością stwierdzam, że są mieszkańcy, którzy uważają, że nic takiego się nie stało. Nawet niektórzy radni zarzucają mi, że zasłaniam się koronawirusem.
Straty w budżecie naszej gminy sięgają już ponad 2,5
mln zł. W ostatnich 3 miesiącach w porównaniu do analogicznego okresu z 2019 roku mamy ogromne ubytki
w dochodach z tytułu opłaty uzdrowiskowej, opłat za
wodę i ścieki, ale przede wszystkim dużo mniejsze dochody z podatków lokalnych. Wychodzenie z tego dołka na pewno potrwa do końca roku. Przede wszystkim
staramy się utrzymać miejsca pracy bezpośrednio i pośrednio finansowane z budżetu gminy, a jest ich ponad
200. Wciąż utrzymujemy reżim obniżonych wydatków.
Z drugiej strony staramy się nie ograniczać zbyt znacząco gminnych inwestycji. Szczególnie zależy nam na
inwestycjach z dofinansowaniem UE, które próbujemy
przełożyć na 2021 rok. W obecnej, trudnej sytuacji finansowej naszego miasta powinniśmy wykazać się dużą
współpracą i solidarnością wobec czekających nas problemów. Sami Państwo obserwują, że turystyki, w tym
turystyki uzdrowiskowej w naszym mieście nie da się
odbudować jednym zdaniem: „odmrażamy gospodarkę”.
Potrzeba czasu i wielu zabiegów pozyskania gotówki
do budżetu miasta, aby wszystko działało jak dawniej.
Oczywiście najlepszą receptą na kryzys finansowy jest
wydawanie pieniędzy, aby pobudzić koniunkturę. Nasza
gmina również będzie uruchamiać inwestycje stymulujące nasz rynek turystyczno-uzdrowiskowy.
Czerniawska strefa aktywności gospodarczej. Zaczynamy od marketu spożywczego
Od dłuższego czasu na gminną działkę na skrzyżowaniu
ulic Głównej i Sanatoryjnej próbowaliśmy pozyskać inwestora, który wybuduje market spożywczy. Udało się
przekonać jedną z dużych sieci handlowych, aby zainwestowała w nasze miasto. Nazwy nie podam, ponieważ
dopiero po przetargu na wyłonienie inwestora dowiemy
się jaki to będzie sklep. Wokół marketu planujemy zorganizować małą strefę nieuciążliwej przedsiębiorczości. Market będzie centralnym punktem całego przedsięwzięcia. Obecnie jesteśmy na etapie wykonywania
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego dla tego terenu. Chcemy również namówić sąsiadów tego miejsca, aby zgodzili się dopuścić
na swoich działkach nieuciążliwe usługi. Dzięki temu
uda nam się w okolicy ulicy Głównej uruchomić nową
działalność gospodarczą z nowymi miejscami pracy,
niekoniecznie bezpośrednio związanymi z turystyką czy
uzdrowiskiem. Jeśli dojdziemy do porozumienia z właścicielami sąsiednich działek, to uda się wygospodarować prawie 8 ha na ten cel. Nie będzie łatwo, gdyż jest
to teren uzdrowiskowy oraz pod ochroną konserwatora

zabytków. Uważam, że potrzebne nam są nieuciążliwe działalności gospodarcze, które będą tworzyć nowe
miejsca pracy. Sądzę, że lokalizacja takiego biznesu na
granicy z Pobiedną jest optymalna, ponieważ w tym
miejscu już zanika funkcja uzdrowiskowa Czerniawy.
Ulica Długa do remontu. Umowa z Marszałkiem Województwa szansą na elektromobilność
Od maja 2020 roku nasza gmina zajmuje się utrzymaniem dróg wojewódzkich na kolejne 3 lata. W ramach
nowego porozumienia będziemy również zajmować
się ulicą Długą w Czerniawie-Zdroju, przy której dwa
tygodnie temu wycięliśmy 15 chorych drzew. W lipcu
rozpocznie się remont nawierzchni tej ulicy. Doprowadzimy do porządku pobocza oraz wykonamy asfaltową
nakładkę na starą dziurawą nawierzchnię. Jesteśmy już
po przetargach na wyłonienie wykonawcy tej inwestycji,
która będzie kosztowała niespełna 200 tys. zł. Środki na
ten remont pochodzą z budżetu Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Sądzę, że w ciągu następnych 3 lat
uda nam się wyprowadzić ulicę Długą z wieloletniego
zaniedbania.

Od 6 lat zajmujemy się utrzymaniem dróg wojewódzkich we współpracy z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei.
Działamy na odcinku od komisariatu Policji w Szklarskiej Porębie (skrzyżowanie z drogą krajową nr 3), do
Krzewia (skrzyżowanie z drogą krajową nr 30) oraz granicy państwa w Czerniawie. Łącznie jest to nieco ponad
40 km. Nasz zakres działania obejmuje letnie i zimowe
utrzymanie drogi. Oczywiście, zarządzanie tak długim
odcinkiem drogi wymaga od nas dużego zaangażowania, ale warto ponieść ten wysiłek, ponieważ drogi wojewódzkie są głównymi dojazdami do naszego kurortu i
nie możemy sobie pozwolić na brak przejezdności zimą,
jak również fatalny wygląd poboczy, czy nawierzchni.
Do każdej umowy co roku otrzymujemy ok. 50-60 tysięcy złotych środków w ramach poniesionych kosztów
zarządzaniem drogą. Na każdą trzy-latkę jest to kwota
ok. 150 tys. zł. Środki te za zgodą Rady Miasta przeznaczamy na zakup nowych samochodów do obsługi gminy
i dróg wojewódzkich. Z pierwszej i drugiej umowy zakupiliśmy dwa samochody terenowe o wartości ok. 140

tys. zł każdy. Z obecnie rozpoczynającej się umowy będę
namawiał Radnych, aby zgodzili się na zakup w 2021
roku małego auta elektrycznego do obsługi mieszkańców i dróg gminnych. Wspólnie z dostawcą energii elektrycznej firmą Tauron planujemy uruchomić na zapleczu
Urzędu Miasta dwustanowiskową stację szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych. Auto elektryczne jest
znacznie tańsze w utrzymaniu, w porównaniu do diesla,
czy benzynowego. Koszt przejechania 100 km to zaledwie 8-10 zł.

Zamierzamy zwiększyć także zakres pomocy domowej
jaką świadczą naszym seniorom pracownicy socjalni MOPSu. Jeśli poprawimy mobilność pracowników
gminnych, to zwiększymy zakres pracy, a tym samym
ilość udzielanej pomocy. Pracownicy MOPSu pracują w
terenie i obecnie, w większości przypadków, odwiedzają
podopiecznych na piechotę. Dojście zajmuje dużo czasu,
tak więc udostępnienie elektrycznego auta poprawi wydajność i jakość obsługi. Chcielibyśmy również na bazie elektrycznego auta edukować naszych mieszkańców
i przedsiębiorców, tak jak to robiliśmy kilka lat temu
wprowadzając do użytku publicznego 6 elektrycznych
rowerów. Przystąpiliśmy do strategii elektromobilności
gminy. Do wykonania tego dokumentu dostaliśmy dofinansowanie 50 tys. zł z Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska. W ramach tej strategii zamierzamy przekonać mieszkańców, że elektryczne auta świetnie nadają
się do przemieszczania po mieście oraz wokół w ramach
wykonywania swojej pracy. Np. rozwożenie pizzy może
odbywać się elektrycznym małym samochodem lub skuterem. Dzięki środkom marszałkowskim możemy zakupić pierwszego elektryka, aby pokazać że to się opłaca
i ma sens również w Świeradowie-Zdroju. Gdy kilka
lat temu próbowaliśmy zakupić elektryczne rowery do
wypożyczania mieszkańcom, to większość radnych była
przeciw. Dopiero za którymś kolejnym podejściem Rada
Miasta wyraziła zgodę na taki program. Dzisiaj podejrzewam, że będzie podobna sytuacja z e-autem. Mam nadzieję, że się mylę i radni zgodzą się na kolejny krok w
kierunku elektromobilności mieszkańców, tym bardziej,
że za pieniądze Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

Roland Marciniak
Burmistrz Świeradowa-Zdroju
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Woda – nie marnuję, oszczędzam - cz. 2

75 sposobów na oszczędzanie wody c.d.
... Jak oszczędzać wodę w łazience? 13 sposobów na
oszczędzanie wody
38. Wybieraj prysznic zamiast kąpieli w wypełnionej
po brzegi wannie. Nawet, jeśli nie posiadasz kabiny
prysznicowej, da się dostosować wannę do korzystania z
natrysku. To najlepszy sposób na znaczące oszczędności
w zużyciu wody w łazience. Pełna wanna wymaga nawet
ponad 70 litrów wody!
39. Jeśli już musisz korzystać z kąpieli, napełnij wannę
do połowy.
40. Jeśli zawsze korzystasz z prysznica, spróbuj skrócić
czas jego trwania o kilka minut.
41. Zakręcaj wodę w prysznicu, gdy masujesz ciało
mydłem czy żelem. Uruchom ponownie dopiero w celu
opłukania ciała.
42. Spróbuj przyzwyczaić ciało do korzystania z nieco
chłodniejszej wody niż masz w zwyczaju.
43. Napraw nieszczelne krany. Regularnie wymieniaj
zużyte uszczelki. Podobnie sprawdzaj wszystkie węże,
złącza i baterie pod kątem wycieków. Nie zapomnij
sprawdzić kranów, rur i węży na zewnątrz, jeśli mieszkasz
w domu.
44. Wyłącz bieżącą wodę, gdy myjesz zęby. Odkręcaj ją
wtedy, gdy chcesz jej nabrać do płukania ust i przemycia
szczoteczki. Najlepiej korzystaj z kubka, do którego nalejesz wodę do płukania ust.
45. Gdy pierzesz ręcznie np. skarpetki, korzystaj z miski
lub zatkaj umywalkę i napełnij ją wystarczającą ilością
wody. Nie pierz pod bieżącą wodą.
46. Wyłącz wodę, gdy myjesz głowę szamponem – użyj
jej tylko do spłukiwania. Rób podobnie, gdy myjesz ręce.
47. Zainstaluj oszczędzające wodę aeratory / perlatory na
wszystkich bateriach.
48. Starszą pralkę uruchamiaj wtedy, kiedy załadujesz ją
do pełna.
49. Jeśli posiadasz starą pralkę, rozważ wymianę na nową.
Nie tylko zużyje mniej energii, ale także dopasuje ilość
wody do wielkości załadunku.
50. Poprzez mycie ciemnych ubrań w chłodniejszej
wodzie oszczędzisz i wodę i energię, a ubrania zachowają kolor na dłużej. Współczesne detergenty poradzą sobie
już w 30 stopniach Celsjusza.

25 sposobów na to, jak oszczędzać wodę w ogrodzie i
na działce
51. Zacieniając ogród za pomocą wysokich krzewów i
drzew, zmniejsza się zjawisko szybkiego odparowywania
wody z gleby. W cieniu proces ten zachodzi wolniej. Tym
samym rzadziej będzie trzeba nawadniać ogród.
52. Zminimalizuj parowanie poprzez podlewanie we
wczesnych godzinach porannych, kiedy temperatura jest
niższa, zamiast w środku dnia. Więcej wody zostanie
wchłoniętej przez rośliny.
53. Podlewaj wtedy, gdy gleba jest sucha na głębokości
5-7 cm. Użyj kielni, łopaty lub sondy (laski) glebowej, aby
sprawdzić wilgotność gleby. Więcej roślin ogrodowych
umiera z powodu nadmiernego podlewania i gnicia korzeni niż z niedostatecznego podlewania.
54. Stosuj tylko tyle wody, ile gleba jest wstanie jej
wchłonąć. Nie twórz kałuż!
55. Jeśli gdzieś powstają kałuże, wyrównaj grunt. Woda
powinna wsiąkać w glebę równomiernie.
56. Okresowo (najlepiej na wiosnę) napowietrzaj trawnik.
W tym celu zrób w podłożu otwory, dzięki którym woda
łatwiej i bardziej równomiernie wsiąknie w grunt.
57. Pamiętaj, że trawnik koszony na krótko potrzebuje
więcej wody. Nie przycinaj go na mniej niż 1/3 wysokości.
58. Jeśli posiadasz automatyczny system zraszający,
sprawdzaj jego sprawność i wyreguluj go, aby podlewać
trawnik, a nie dom, chodnik lub ulicę.
59. Jeśli woda spływa z trawnika na ścieżki i chodniki,
zmniejsz częstotliwość podlewania.
60. Gdy domownicy chcą się ochłodzić, użyj zraszacza w
miejscu, gdzie trawnik najbardziej tego potrzebuje.
61. Nie podlewaj trawnika w wietrzne dni, kiedy większość
wody jest znoszona z wiatrem lub odparowuje.
62. Zmieniaj intensywność i częstotliwość podlewania w
zależności od warunków pogodowych i pory roku.
63. Obserwuj wygląd roślin, by ocenić, czy nie przesadzasz z ilością wody. Oznakami nadmiernego podlewania
będzie np. zmiana koloru liści na jaśniejsze odcienie zielonego lub żółtego czy opadanie pędów i pąków.
64. Zainstaluj czujnik deszczu na programatorze nawadniania, aby system nie działał, gdy pada deszcz.
65. Podlewaj swoje rośliny głęboko, tzn. lej wodę dłużej
w jednym miejscu, zamiast szeroko wokół roślin, a krót-

ko. Zachęcisz je w ten sposób do głębokiego wzrostu korzeni i zwiększysz ich tolerancję na suszę, bo korzystać
będą z głębiej położonej wody gruntowej.
66. Użyj beczki deszczowej do zbierania wody deszczowej
w ogrodzie. Jeśli posiadasz tylko balkon, wystaw wiadro,
do którego zbierzesz wodę – wykorzystasz ją później do
podlewania roślin.
67. Dowiedz się, czy lokalne władze oferują specjalne
programy i ulgi dla osób łapiących deszczówkę. Takie akcje są prowadzone we Wrocławiu.
68. Pamiętaj, aby okresowo sprawdzać szczelność zaworów systemu zraszającego i utrzymywać jego głowice w
dobrym stanie.
69. Przycinanie krzewów i usuwanie podeschniętych
pędów pomoże roślinom w bardziej efektywnym wykorzystaniu wody.
70. Myj zwierzęta na zewnątrz, w obszarze trawnika, naturalnymi, przyjaznymi dla roślin preparatami.
71. Użyj miotły zamiast węża do czyszczenia tarasów,
chodników i podjazdów.
72. Zgłaszaj lokalnemu dostawcy wody zepsute rury i
nieszczelne hydranty, gdy tylko zauważysz usterkę.
73. Zachwaszczone rabaty potrzebują więcej wody. Jeśli
nie chcesz, by twoje rośliny musiały walczyć z intruzami
o każdą życiodajną kroplę, regularnie usuwaj chwasty.
74. Lepszej retencji wody w ogrodzie sprzyja dobór odpowiednich roślin. Warto postawić na gatunki, które dobrze znoszą krótkie, a nawet długie okresy suszy.
75. Przed sadzeniem roślin należy odpowiednio przygotować podłoże, by jak najdłużej zatrzymywało wodę
w strefie wzrostu korzeni. W tym celu należy wsypać do
przygotowanego dołka kompost lub ziemię wymieszaną z
torfem, a dopiero na nie wysypać ziemię ogrodową.
Jak oszczędzać wodę – Twoje sposoby! Uff, udało Ci się
dobrnąć do końca artykułu o tym, jak oszczędzać wodę
na 75 sposobów! Gratuluję. Na pewno na co dzień też
stosujesz jakieś sprawdzone triki pozwalające oszczędzać
wodę i pieniądze. Podziel się swoją listą sposobów na
oszczędzanie wody, rozbudujmy wspólnie listę. Kontakt
do autorki tekstu: dana@kobiecefinanse.pl
Pierwsza część artykułu została opublikowana w majowym wydaniu “Notatnika”, a cały tekst znajduje się
na Blogu Kobiece Finanse: http://kobiecefinanse.pl,
https://kobiecefinanse.pl/75-sposobow-na-oszczedzanie-wody/
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Segregacja odpadów
- metale i tworzywa sztuczne - wrzucamy do worków / koszy koloru
żółtego
- szkło - wrzucamy do worków / koszy koloru zielonego
- papier - wrzucamy do worków / koszy koloru niebieskiego
- bioodpady - wrzucamy do worków / koszy koloru brązowego
- zimny popiół - wrzucamy do worków / koszy koloru szarego /
przezroczystego
- odpady zmieszane - wrzucamy do worków / koszy koloru
czarnego.
W przypadku koszy na śmieci o innych niż ww. kolorach należy
je opisać w sposób umożliwiający firmie odbierającej odpady
identyfikację wystawionych odpadów.
W przypadku worków na śmieci w innych niż ww. kolorach należy
je opisać lub stosować worki przezroczyste umożliwiający firmie
odbierającej odpady identyfikację wystawionych odpadów.

Odbiór odpadów wielkogabarytowych

Odbiór odpadów wielkogabarytowych należy zgłaszać telefonicznie do pracowników Urzędu Miasta pod nr 75 78 16 343. Odpady zostaną odebrane
do 3 dni roboczych po dokonaniu zgłoszenia.
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Pełna kultura
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 Zarembska
tel. 75 71 36 482, kultura@swieradowzdroj.pl
Kreowanie wydarzeń sportowych, rekreacyjnych
i promocja
Beata Rosicka
tel. 75 71 36 483, it@swieradowzdroj.pl

P R A C O W N I E S TA C J I K U LT U RY
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
S T A C J A K U LT U R Y J E S T C Z Y N N A O D P O N I E D Z I A Ł K U D O P I ĄT K U W G O D Z . 1 0 : 0 0 - 1 7 : 0 0

www.stacjakultury.swieradowzdroj.pl

Początek sezonu letniego, pomimo wiadomych ograniczeń, PRZYWITALIŚMY…
- OTWARCIE! Stacja Kultury, Izerska Łąka i Czarci Młyn zostały ponownie udostępnione dla zwiedzających. Mały Domek zyskał dodatkowy podest i ściankę, dzięki czemu
możliwa jest sprzedaż „z okienka”;
- KWITNĄCO! Pojawiły się nowe nasadzenia w Czarcim Młynie – między innymi chmiel, a Izerską Łąkę przyozdobiliśmy kwiatami polnymi. Przed Stacją Kultury stanął z
kolei (zabytkowy niemalże) klomb, za którego przekazanie dziękujemy serdecznie Państwu Teresie i Stanisławowi Fierkowiczom;
- DOBRYM SŁOWEM! naszych Świeradowskich literatów. Julka Rosołek swoim opowiadaniem wygrała konkurs „Popisz się talentem 2020”, a Piotr Bigus wydał tomik poezji
„Blaski i Cienie” - gratulujemy. W Małym Domku z kolei kupić można „Bunt” - debiutancką powieść Tomka Metelicy. Zaledwie 40 zł za kawał świetnej lektury z naszym
regionem w tle! Zapraszamy do zakupów;
- AKTYWNIE! W ramach czynu społecznego nasi pracownicy i ich bliscy pomalowali ławki i kosze przy Izerskiej Łące. Dzięki wielkie Kasia, Ania, Ewa, Dorota, Zuzia i Zosia;
- AMBITNIE! Majowy numer „Notatnika Świeradowskiego” został w pełni przygotowany i złożony, zgodnie z naszymi planami, przez nasze koleżanki: Honoratę Pasierb i
Beatę Rosicką – dobra robota dziewczyny;
- ŻYCZLIWIE! bo życząc Świeradowskim Strażakom wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Strażaka. Z tej okazji dzieci przygotowały piękne laurki - złożone na ręce Pana
Prezesa Tadeusza Baki;
- W SZERSZYM GRONIE! Nasze szeregi zasiliła nowa pracownica – Asia Zarembska, Koordynatorka ds. Kreowania Wydarzeń Kulturalnych i Promocji – Asiu witamy Cię
na pokładzie;
- ŚPIEWAJĄCO, ELASTYCZNIE I Z PRZYTUPEM! Wznowione zostały próby zespołu wokalngo Syntonia oraz zajęcia jogi i zajęcia taneczne - nasza Stacja znów tętni
życiem, tak jak lubimy;
- a statystycznie rzecz ujmując całkiem LICZNIE! 252 gości w Czarcim Młynie, 253 na Izerskiej Łące i 515 w Stacji Kultury.

Raport z weekendu czerwcowego
Większość z nas bacznym okiem obserwowała wlot do miasteczka w środę przed
Bożym Ciałem. Wypadki ostatnich miesięcy kazały nam sądzić, że potencjał
majówkowy naturalnie przeniesie się na długi weekend czerwcowy i tak też się
stało. Deptak zaludnił się, podobnie jak obiekty noclegowe... Zawrzało również w
gastronomii! „Nareszcie” - zakrzyknęli chórem właściciele miejscowych lokali i
turyści – głodni… regionalnych wrażeń kulinarnych! Rowerzyści wrócili na single,
piechurzy na szlaki, a rodziny z dziećmi pod parasolki kameralnych lodziarni.
Było chodzone, było jeżdżone, było zwiedzane i było jedzone – z zachowaniem
zasad bezpieczeństwa, pod czerwcowym słońcem i w obecności majestatu ich
wysokości: Gór Izerskich. Powiew normalności w tym nienormalnym czasie był
nam wszystkim naprawdę bardzo potrzebny! Tymczasem inaugurujemy sezon
wakacyjny. Co przyniesie? Zobaczymy...
Joanna Zarembska

Ogromne podziękowania kierujemy do firmy Jelenia Plast Sp. z o.o.

za nieodpłatne przekazanie do obiektów Miejskiego Centrum Kultury, Aktywności
i Promocji Gminy „Stacja Kultury” firmowych donic. W przekazanych produktach
już wkrótce pojawią się pierwsze nasadzenia, które jeszcze bardziej ubarwią nasze
placówki i naszą miejscowość!
Podziękowania kierujemy także do Grzegorza Zająca z gminnej brygady i jej
kierownika Wojciecha Cieleckiego za przewóz donic.

Stacja Kultury

www.swieradowzdroj.pl
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Żabie konkursy rozstrzygnięte
Do dnia 15 czerwca 2020 r. trwało zgłaszanie filmów na XXII Festiwal Piosenki Dziecięcej i
Młodzieżowej na „Żabią Nutę” oraz XII Konkurs Tańca Indywidualnego i Zespołowego „Żabie
Pląsy”.
Do festiwalu muzycznego przystąpiło 15 uczestników, których filmy konkursowe zostały ocenione przez
komisję w składzie: Grażyna Kasprzak (przewodnicząca), Beata Bielak, Marianna Marek, Włodzimierz
Mazurkiewicz. Członkowie komisji biorąc pod uwagę dobór repertuaru, interpretację utworu, dykcję
oraz ogólne wrażenia artystyczne, wyłonili następujących laureatów:
Karina Kowalska lat 10 (116 pkt.) - GRAND PRIX
grupa starsza:
Emily Ezekwe lat 15 oraz Sandra Pytlarz lat 14 - I miejsce ex aequo
Wojciech Stefanowski lat 17 - II miejsce
Anna Sobkowicz lat 12 - III miejsce
grupa młodsza:
Julia Stefanowska lat 10 - I miejsce
Kalina Pomorska lat 11 - II miejsce

Fura
Vanessa

Karin
a Kow
alsk

a

Komisja konkursowa postanowiła przyznać również wyróżnienie dla duetu – Róży i Kaliny Pomorskich.
W głosowaniu publiczności zwyciężyła Sandra Pytlarz otrzymując 31,4% wszystkich głosów.
W konkursie tanecznym udział wzięły 3 duety oraz 6 solistów, których prezentacje zostały ocenione
przez komisję w składzie: Adrian Mleczek (przewodniczący), Mirosław Mleczek, Lenka Klimentowa.
Członkowie komisji biorąc pod uwagę muzykalność uczestników, technikę, dynamikę oraz zaprezentowany układ choreograficzny, wyłonili następujących laureatów:
kategoria soliści:
Vanessa Fura – I miejsce
Wiktoria Chajęcka – II miejsce
Lena Sawicz – III miejsce
kategoria duety:
Karina Lewkowicz i Jagoda Fill – I miejsce
Natalia i Martyna Rutkowskie – II miejsce
Maria Mitkiewicz i Karolina Chmielowska – III miejsce
W głosowaniu publiczności zwyciężyła Vanessa Fura otrzymując 43,7% wszystkich głosów.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za nadesłane filmiki, a laureatom gratulujemy i już wkrótce skontaktujemy się z Wami w sprawie nagród.
Beata Rosicka

Drodzy Czytelnicy!

Od przyszłego numeru na łamach „Notatnika Świeradowskiego” publikowane będą nowe rubryki:
„Echo Mieszkańców” , w której zamieszczać będziemy krótkie teksty (maks. 6 zdań) nadsyłane
przez mieszkańców, np. podziękowania, życzenia, zawiadomienia itp. oraz „Przepraszam, mam
pytanie” , w której zamieszczane będą Państwa pytania dotyczące spraw związanych z naszym
miastem, na które postaramy się odpowiedzieć. Zapytania i zawiadomienia można przesyłać na
adres: notatnik@swieradowzdroj.pl
Ze względu na ograniczenia przestrzenne rubryki Redakcja zastrzega sobie prawo do publikacji
tylko wybranych tekstów.

Rowery elektryczne dla mieszkańców

Przypominamy, że mieszkańcy Świeradowa-Zdroju mogą w „Stacji Kultury” bezpłatnie wypożyczać rowery elektryczne. Wypożyczane są na jeden dzień w tygodniu lub na cały weekend
(zwrot w poniedziałek rano).
W celu wypożyczenia roweru, prosimy o uprzedni telefon i rezerwację terminu: tel. 75/713 64 82.

Minigolf

Wszyscy chętni, nie tylko mieszkańcy, mogą natomiast skorzystać ze świeradowskiego pola do
gry w minigolfa. Sprzęt do gry wypożyczyć można m.in. w „Stacji Kultury”, od poniedziałku do
piątku w godzinach od 10:00 do 17:00.

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 brutto, BONIFIKATA: za 3 emisje – 15 %

Sandra Py

tlarz

Śpiewać każdy może
Zespół wokalny Syntonia działający od września 2013 roku,
obecnie przy Miejskim Centrum Kultury, Aktywności i Promocji
Gminy “STACJA KULTURY” w Świeradowie-Zdroju ogłasza
nabór i zaprasza wszystkie chętne osoby, które lubią śpiewać,
młode i starsze, Panie i mile widziani Panowie. Zapraszamy
na spotkania i przesłuchania, które odbywają się w każdą
środę w godzinach od 14.00 do 17.00 w Stacji Kultury
w Świeradowie-Zdroju, ul. Dworcowa 1. Zajęcia muzyczne
prowadzi instruktor Alek Łoza .Chciałabym przy okazji
serdecznie podziękować Eli Staniewskiej, która była związana
z zespołem od samego początku, ale ze względów zdrowotnych,
musiała odejść i już nie będzie z nami śpiewać, dziękujemy
Elu i pamiętamy o Tobie. Jeszcze raz serdecznie zapraszamy w
szeregi Zespołu do śpiewania i mile spędzanego czasu. W razie
pytań proszę dzwonić pod nr tel. 734197465.
Marianna Marek
Kierownik Zespołu

Sprostowanie

do majowego wydania Notatnika Świeradowskiego nr 5 (258):
str. 1: Przepraszamy Panią Małgorzatę Adamowską za błąd jaki
popełniliśmy w Pani nazwisku.
str. 8: artykuł pt. „Jasne, Świeradów to nasze miasto...”
- serdeczne podziękowanie za wkład w sprzątanie single tracków
kierujemy także do Pana Pawła Mikołajczaka!

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 Centrum 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 firmy, 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.
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W moim ogrodzie

Czerwiec pachnący różami

Dziś rozpocznę cytatem, który przeczytałem na facebookowym profilu Arboretum w Wojsławicach. „Rośliny
uszlachetnia się przez uprawę, ludzi – przez wychowanie.” Jean-Jacques Rousseau. Warto chwilę o tym pomyśleć.
Tymczasem mamy czerwiec w ogrodzie. Jest to czas,
kiedy najwięcej się dzieje. Wiele roślin wiosennych
już przekwitło, ale teraz wszystkie inne spieszą, się by
zachwycić nas swoim urokiem. Rododendrony i azalie
powoli kończą swój barwny pokaz, choć mam w ogrodzie okazy, które dopiero teraz rozpoczynają kwitnienie
i jeszcze długo będą malowały zakątki ogrodu na fioletowo. Jeśli zależy nam, aby rododendrony zachwycały w
przyszłym roku należy zrobić dwie rzeczy. Po pierwsze
należy usuwać przekwitnięte kwiatostany i nie dopuszczać do wytwarzania nasion, a po drugie w okresie, gdy
zawiązują się pąki kwiatowe czyli w sierpniu, dbać o to,
aby rododendron miał dużo wody. Te dwa proste zabiegi
sprawią, że w przyszłym roku kwitnienie będzie jeszcze
bardziej obfite.
Chciałbym teraz wspomnieć o chorobie, która w tym
roku dotyka świerki – zwłaszcza srebrne. Dochodzi
do zasychania igieł wewnątrz rośliny i pozostają tylko
tegoroczne przyrosty. Powodów może być wiele, ale
najczęstszym jest mszyca świerkowa lub przędziorek
sosnowiec, który jest drobnym pajęczakiem atakującym drzewa i krzewy iglaste. Początkowo powoduje
mozaikowate żółto-brązowe przebarwienie igieł, potem
ich brązowienie i opadanie. Niestety wiele osób musiało już wyciąć swoje iglaki, tak więc trzeba dobrze zdiagnozować, co dolega naszym drzewom, a następnie jak
najszybciej dokonać oprysku np. środkiem Karate Zeon
050 CS, lub Magus 200 SC. W moim ogrodzie opryski
już były, przy kolejnych słonecznych dniach trzeba będzie tę czynność powtórzyć. Ale tak to już jest, czasami
jakaś roślina wypadnie, po to aby zrobiło się miejsce na
kolejną.
Ale wracając do przyjemniejszych tematów, powoli swe
kwitnienie zaczynają róże. Róże których jest około 200
gatunków dzielimy na wiele różnych grup min.: wielkokwiatowe, rabatowe, miniaturowe, parkowe, okrywowe, angielskie, pnące, historyczne, pienne, dzikie. Bez
względu na to, na które się zdecydujemy mają one jedną
cechę wspólną – zachwycają swoją urodą. Poza walorami estetycznymi, róże są też źródłem wielu cennych
składników np. witaminy C. Owoce dzikiej róży maja
największą jej zawartość, w 100 g owoców znajdziemy
aż 1800 mg. Jest jedna odmiana, która ma aż 4000 mg!
Inne owoce z dużą ilością witaminy C to np. owoce derenia 1 00-200 mg na 100 g owoców. Czarna porzeczka
to nawet 400 mg witaminy C na 100 gram owoców. Dla
porównania w 100 gramach cytryny znajduje się 50 do
80 miligramów tej cennej witaminy. Tak więc widzimy,
że pod tym względem owoc dzikiej róży jest nawet 80
razy lepszy niż cytryna.
W naszym ogrodzie szczególne znaczenie ma róża po-

marszczona czyli rosa rugosa. Jej ciemnoróżowe płatki są składnikiem, z którego robimy syrop różany oraz
konfiturę do pączków. Sok z płatków zachowuje piękny różowy kolor, a zapach i smak potrafią umilić nawet
najbardziej ponure jesienne i zimowe dni. Inne sposoby
wykorzystania płatków róż: woda różana, konfitura lub
dżem z pomarańczami, omlet, lub olejek. W Internecie
można znaleźć przeróżne opcje. Ja z pewnością zrobię
puszysty omlet z płatkami, poleję syropem klonowym,
dorzucę kilka truskawek lub malin. Będzie pysznie.
Tegoroczny czerwiec zaskoczył nas obfitością deszczu.
Od początku roku mowa była o widmie suszy, a tu spadły takie ilości wody, że Łużyca niosąca ze sobą gałęzie
z lasu zaczęła wylewać, gdyż przepust pod mostem obok

mojego domu został zatamowany. Woda zaczęła występować z brzegów i widziałem jak ogród powoli zaczyna
wypełniać się wodą. Nie był to miły widok. Potrzebna
była szybka akcja układania worków z piaskiem, do tego
wyciąganie gałęzi blokujących przepust i woda zaczęła opadać. Dzięki naszym strażakom z OSP Świeradów
wiem, jak poprawnie układać worki z piaskiem, ale mam
nadzieję, że ta wiedza nigdy mi się nie przyda. A tak pozostając w tym temacie muszę się zorientować, gdzie
jest jakaś instytucja lub urząd odpowiedzialny za rzeki,
bo Łużyca zarasta krzakami i drzewami, co przy intensywnych opadach prowadzi do zagrożenia. A mówiąc o
zarastaniu… zarastamy w strasznym tempie. Nieużytkowane pola zamieniają się w chaszcze. W miejscach, w
których były ciekawe miejsca widokowe z panoramą na
góry i pogórze można teraz oglądać tylko krzaki. Może
jak zaprosimy nowego prezydenta na wizytę w naszym
uzdrowisku, będzie wtedy większa motywacja do karczowania? To żart oczywiście, ale problem jest widoczny.
Kończąc zapraszam do śledzenia informacji na stronie
Urzędu Miasta i Stacji Kultury, gdyż końcem lipca lub
na początku sierpnia w ramach konkursu „KWIETNY
ŚWIERADÓW-ZDRÓJ 2020” odbędą się OTWARTE
OGRODY. Będzie to czas, kiedy będzie można odwiedzić ogródki pasjonatów w naszym mieście. Do siebie
już teraz serdecznie zapraszam.

Szanowni Państwo!

Zapewne się zgodzicie, że na pewne rzeczy w życiu musi
po prostu przyjść właściwa pora. Tak właśnie jest z tym
tomikiem poezji. Teksty większości z wierszy przeleżały
długie lata, aby doczekać się na chwilę, kiedy ujrzą światło dzienne. Stało się to za sprawą wielu przychylnych
osób indywidualnych oraz Izerskiego Stowarzyszenia
„Aktywni Razem”, którym bardzo serdecznie dziękuję
za wsparcie i pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia.
W życiu jest tak, że mieszają się w nim rzeczy dobre
i złe. Chwile szczęścia zatruwane są kroplami zawistnych
słów i wydarzeń. Czasami świeci słońce, czasami panuje
mrok. Stąd też tytuł tego tomiku “BLASKI I CIENIE”.
Myśli spisywane przez dwie dekady, uczucia zamknięte
w paru niedoskonałych i jakże ograniczonych słowach.
W całym rwetesie istnienia moje serce wypełnia nadzieja, gdyż wiem, że nawet po najczarniejszej nocy zawsze
wstanie nowy dzień i zabłyśnie słońce. Blask przezwycięży cień.
I o tym właśnie są te wiersze. Zachęcam Cię, drogi czytelniku do ich lektury. Dzisiaj możesz dokonać wyboru
czy zdobędziesz tę książkę, czy nie. Ty zdecydujesz czy
przeczytasz tych kilka wierszy. Ty sam zdecydujesz też o
tym, na czym będziesz się koncentrował w swoim życiu.
To ty określisz, czy skupisz się na CIENIACH gorzkich
słów, głupich decyzji, niesprzyjających okoliczności,
niesprawiedliwych osądów, zawiedzionych nadziei,
niespełnionych marzeń.
Możesz dzisiaj podjąć decyzję, aby wykazać się
wysiłkiem dostrzeżenia BLASKÓW w twoim życiu.
BLASKÓW tego, że przed tobą kolejny dzień życia, że
bije w tobie serce zdolne do kochania, że miałeś dzisiaj co na siebie włożyć i co zjeść. Rozejrzyj się wokół
i dostrzeż ludzi, którzy są ci przychylni. Tych, którzy
staną po twojej stronie i powiedzą – wierzę w ciebie. Na
czym się skupisz – taki będziesz.
Jeśli będziesz się skupiał wyłącznie na CIENIACH, to z
pewnością je znajdziesz, a twoje życie będzie żałosne i
samotne. Jeśli jednak podejmiesz wysiłek skupiania się
na BLASKACH, czyli dobrych i pięknych rzeczach w
swoim życiu, to widząc je i doceniając, będziesz miał
siłę do tego, aby powiedzieć - moje życie jest piękne.
I tego właśnie Tobie życzę, aby BLASKI przezwyciężyły
CIENIE.
Serdecznie pozdrawiam!

Piotr Bigus
społecznik, pasjonat
ogrodnictwa i kulinariów

Ptaki w mieście – jak je wspierać

Wiele gatunków ptaków zasiedla miasta i żyje w bliskim sąsiedztwie ludzi. Niektóre
gniazdują bezpośrednio na budynkach, a inne w zieleni miejskiej. Część gatunków
gniazduje w naturalnych siedliskach nad rzekami, czasami wykorzystując mosty i szczeliny
w murach przy wodzie (np. pliszka górska, pluszcz). Ptaki obecne w miastach, poza
miejscami do zakładania gniazd i pokarmem, natrafiają na szereg zagrożeń wynikających z
siąsiedztwa ludzi m.in.: remonty budynków, wycinki drzew i krzewów, kolizje z budynkami
i samochodami, drapieżnictwo kotów domowych oraz śmieci.
Flagowym przykładem zagrożeń dla ptaków są prace remontowe przeprowadzane
w mieście. Głównie mowa tu o dużych remontach na blokowiskach czy dużych budynkach
użytku publicznego (szkoły, gmachy), gdzie mogą gniazdować w dużych koloniach
jerzyki, oknówki czy wróble. Źle zaplanowny remont (bez specalistycznej ekspertyzy,
rozpoczęty na wiosnę) zazwyczaj skutkuje zniszczeniem gniazd, śmiercią piskląt, a w
przypadku zgłoszenia takiej sprawy do Reginalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ)
lub na policję wstyrzymaniem prac remontowych i różnymi konsekwencjami prawnymi
dla zarządcy budynku. Szczególnie łatwym gatunkiem do ochrony jest jerzyk. Przy dobrze
zaplanowanym remoncie budki dla tego gatunku umieszcza sie pod elewacją, zostawiając
niewielkie otwory. Ptaki te nie hałasują, nie brudzą i są bardzo pożyteczne bo zjadają dużo
owadów, głównie muchówek.

Wycinki drzew i krzewów oraz różne zabiegi “pielęgnacyjne” przeprowadzane
w okresie lęgowym (wg ustawy jest to okres od 1.03 do 15.10) skutkować mogą
zniszczeniem gniazd z jajami czy pisklętami. W przypadku wycinek zleconych przed
różnymi inwestycjami (nowe budowy, remonty dróg itp.) RDOŚ nakazuje wykonanie
specjalistycznej ekseprtyzy i zazwyczaj udaje się uniknąć wycięcia drzew z gniazdami.
Jednak w przypadku cięć dokonywanych prywatnie lub też zabiegów pielegnacyjnych w
parkach często dochodzi do nieświadomego niszczenia gniazd. Pamiętajmy, że w dużych
uschniętych drzewach też mogą gniazdować ptaki (np. sikory, pełzacze, mazurek
czy szpak). Warto tu wspomnieć o zbyt częstym koszeniu trawników miejskich. W wielu
miejscach, tam gdzie nie ma zaplanowanych miejsc do rekreacji, zabiegi takie można
przeprawadzać dwa razy do roku. Ptaki żerują na roślinach zielnych zjadając nasiona,
a także bezkręgowce (np. owady, pająki), które żyją na naszych trawnikach. Podobnie
ma się sprawa z grabieniem liści, szczególnie w parkach. W ściółce żyje bardzo dużo
bezkręgowców będących pokarmem ptaków. Przy okazji dbamy o jeże, które w tych
liściach zimują, a przede wszyskim o parkowe drzewa. Ściółka utrzymuje wilgoć i chroni
drzewa przed suszą.

Dokończenie artykułu na stronie 14.

Serwis informacyjny

www.swieradowzdroj.pl

11

KRONIKA POLICYJNA

W dniu 25 maja br. do Rewiru Dzielnicowych w Świeradowie-Zdroju zgłosił się mężczyzna, który powiadomił o tym, iż na ul. Sienkiewicza nieznana osoba dokonała uszkodzenia zaparkowanego pojazdu
powodując straty w kwocie 770 zł na szkodę zgłaszającego. W trakcie
podjętych czynności ustalono, iż czynu tego dokonał 51-letni mieszkaniec Świeradowa-Zdroju, który wykorzystując parasolkę umyślnie dokonał uszkodzenia pojazdu. Mężczyźnie przedstawiono zarzut
o czyn z art. 288 par. 1 kodeksu karnego, do którego przyznał się i
złożył wyjaśnienia. Mężczyźnie za powyższy czyn grozi do 5 lat pozbawienia wolności oraz obowiązek naprawienia szkody.

W czerwcu br. funkcjonariusze Rewiru Dzielnicowych w Świeradowie-Zdroju zostali
powiadomieni przez pracownika sklepu Rossmann o tym, iż w okresie od 16 do 26
kwietnia br. młody mężczyzna dokonał w sklepie kradzieży perfum o łącznej wartości
1016 zł. W trakcie podjętych czynności ustalono, iż jest to 34-letni mieszkaniec Mirska. Mężczyźnie został przedstawiony zarzut o czyn z art. 278 par. 1 kodeksu karnego,
do którego się przyznał. Za popełnienie powyższego czynu grozi mu do 5 lat poz-

bawienia wolności.

W dniu 12 czerwca br. funkcjonariusze Rewiru Dzielnicowych w Świeradowie-Zdroju w trakcie wspólnych działań podjętych z funkcjonariuszami Urzędu Celno Skarbowego w Zgorzelcu, dokonali zatrzymania
45-letniego mieszkańca Świeradowa-Zdroju, który posiadał 0,71 grama
metaamfetaminy. Ponadto w trakcie czynności ustalono, iż mężczyzna na podstawie Zarządzenia Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim
jest poszukiwany do odbycia kary 4 miesięcy pozbawienia wolności.
Mężczyzna został doprowadzony do aresztu. Za posiadanie środków
psychotropowych grozi mu teraz do 3 lat pozbawienia wolności.
Tego samego dnia w trakcie działań na terenie miejscowości Pobiedna funkcjonariusze
ujawnili plantację marihuany. Jak się okazało 24-letni mieszkaniec Pobiednej wbrew
przepisom ustawy uprawiał konopie inne niż włókniste. W sumie na terenie ogródka
warzywnego i w mieszkaniu posiadał łącznie 21 krzewów konopi. Mężczyzna został
zatrzymany. Teraz grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności.

WSTĄP DO POLICJI
Informujemy, że postępowanie kwalifikacyjne do służby w Policji zostało wznowione.
Od dnia 8 czerwca osoby zainteresowane służbą w Policji mogą składać osobiście dokumenty aplikacyjne w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu Wydział Doboru i Szkolenia, ul. Połbina 1, Wrocław, oraz w komendach miejskich i powiatowych Policji na terenie Dolnego Ślaska.
Poszczególne etapy procedury kwalifikacyjnej będą prowadzone z jednoczesnym zachowaniem reżimu sanitarnego, w związku z występującymi zakażeniami wirusem
SARS-CoV-2. W związku z powyższymi ograniczeniami osoby zainteresowane złożeniem dokumentów aplikacyjnych proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny.
Jednocześnie informujemy że od dnia 8 czerwca 2020 r. wznowione zostaną zajęcia sportowe przygotowujące kandydatów do testu sprawności fizycznej. Zajęcia prowadzone będą w poniedziałki w godz. 13.00 – 14.00, wtorki w godz. 8.00 – 9.00 i czwartki w godz. 8.00 – 9.00, w sali sportowej Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław,
mieszczącej się we Wrocławiu przy ul. Poznańskiej 14.
Zajęcia prowadzone będą zgodnie z wytycznymi Ministrów właściwych ds. Sportu i Zdrowia, dotyczącymi korzystania z obiektów sportowych, związanymi z wystąpieniem
stanu epidemii.

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

• obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;
• który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
• korzystający z pełni praw publicznych;
• posiadający co najmniej średnie wykształcenie;
• posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
• dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Jak zabezpieczyć dom?
Sezon urlopowy przed nami. Wakacje powinny być czasem relaksu, a nic nie zepsuje nam odpoczynku jak obawa przed włamaniem. Stare przysłowie mówi: „Przezorny zawsze ubezpieczony” powinniśmy należycie się do wyjazdu przygotować.
Opuszczając na dłużej mieszkanie, nie zostawiaj widocznych oznak swej nieobecności. Poproś
sąsiadkę, by podlewała kwiaty, otwierała na krótko okna, opróżniała skrzynkę z korespondencji,
wieczorem włączała na jakiś czas światło w kuchni lub w którymś z pokoi. Współdziałaj zawsze
z sąsiadami. Zwracaj uwagę także na ich mieszkanie. Podczas ich nieobecności interesuj się
ludźmi stojącymi pod ich drzwiami, zwracaj uwagę na hałasy, niecodzienne odgłosy dochodzące
z klatki schodowej, wynoszenie mebli lub sprzętów domowych przez osoby obce, którym nie
towarzyszy nikt ze znanych sąsiadów. Nie zostawiaj na widoku niezabezpieczonego sprzętu
(kosiarek, rowerów, narzędzi). Pamiętaj także, aby w sposób szczególny nie „chwalić się” swoim stanem majątkowym. Unikaj trzymania w domu znacznych kwot pieniędzy i wartościowej
biżuterii. Aby nie kusić złodzieja warto zdeponować je w bezpiecznych miejscach. Jeśli nie masz
możliwości skorzystania z depozytu, zawsze możesz cenne rzeczy przekazać na przechowanie
zaufanej osobie.
Oznacz wartościowe przedmioty (np. sprzęt elektroniczny.) w trwały i indywidualny, sposób,
niewidoczny dla złodzieja. Sporządź listę, a jeżeli to możliwe, również dokumentację fotograficzną cennych przedmiotów (biżuteria, antyki, cenne obrazy, stare zegarki itp.) – w przypadku
kradzieży zwiększy to znacznie szansę ich odzyskania. Ubezpiecz swoje mieszkanie, by w razie
nieszczęścia chociaż częściowo mieć zrekompensowane straty. Zastanów się, czy zastosowałeś
właściwe zabezpieczenia do ochrony swojego mienia: od najprostszych takich jak dokładne
zamknięcie okien i drzwi na czas naszej nieobecności, poprzez stosowanie różnego rodzaju
zabezpieczeń technicznych dostępnych na rynku, np. instalowanie rolet antywłamaniowych,
atestowanych zamków do drzwi lub klamek okiennych z wkładką zabezpieczającą, systemów
alarmowych, co niewątpliwie przyczyni się do podniesienia poziomu naszego bezpieczeństwa.
Dobrym odstraszaczem potencjalnych złodziei jest pies strzegący naszej posesji.
Anna Martynowska-Pietrzyk
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Zielona moc

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)

Katarzyna Rzeczkowska
gospodarz obiektu
Izerska Łąka

Prezentacje w lipcu i sierpniu od wtorku do soboty w godz. 10:00 - 17:00
(ostatnie wejście o godz. 16:00)

Długi weekend pracujący za nami
Do “Izerskiej Łąki” zawitało ponad 60 osób, to
zważywszy na okoliczności całkiem dużo. Cieszymy
się z tych odwiedzin bardzo. Dawno nie było u nas tak
głośno i radośnie. Nasze patyczaki cieszyły się ogromnym
zainteresowaniem oraz bardzo dobrze została przyjęta
nowa prezentacja “Niezwykły świat owadów”. Patyczaki
Rogate, które otrzymaliśmy od naszej zaprzyjaźnionej
ogrodniczki Joanny Bernatt Fudali. Pani Joanna podzieliła
się nimi z nami, po tym jak otrzymała je z Uniwersytetu
Przyrodniczego z Wrocławia i się mocno rozmnożyły.

“Nie będzie łatwo obudzić w człowieku takiej odpowiedzialności za świat, która dotrzyma kroku
rozwojowi cywilizacji. Ale ci, którzy chcą, mogą zacząć
już dziś”. Te piękne słowa wypowiedziane przez Vaclava
Havla idealnie pasują do działalności „Izerskiej Łąki”
i były wybrane przez nas jako hasło w DZIEŃ OCHRONY
ŚRODOWISKA, który obchodzony był 5 czerwca.

Nasza sala kinowa już otwarta!

Repertuar na lipiec
Zapraszamy na bajki w każdą środę i sobotę o godz.
10.35.
W piątek 17 i 24 lipca odbędą się seanse wieczorne dla
dorosłych, zapraszamy na godz. 18.00.
Szczegółowy repertuar dostępny na stronie
facebookowej Izerskiej Łąki jak również na stronie
https://stacjakultury.swieradowzdroj.pl/izerska-laka/
kacik-filmowy/

“RATUJEMY PSZCZOŁY” i rozdajemy
kwiatki dzieciom!

I my zaangażowaliśmy się w tę akcję i rozdawaliśmy
kwiatki. Większość kwiatów przekazana została dzieciom
z Przedszkola Słoneczko oraz uczniom ze Szkoły
Podstawowej nr 2 w Świeradowie-Zdroju, a także kilku
osobom indywidualnym.
Kilkoro dzieci, które otrzymało kwiatki postanowiło

posadzić je na “Izerskiej Łące” dla naszych pszczół!
Organizatorkami akcji są Karolina i Blanka z Jeleniej
Góry. Dziewczynki przed Świętami Wielkanocnymi
wystawiły na aukcji wykonane przez siebie pisanki.
Pieniądze pozyskane w ten sposób przeznaczyły na zakup
roślin miododajnych, które teraz rozdają innym dzieciom.
Jesteśmy zaszczyceni, że my również mogliśmy pomóc.

Czekamy na Was!

We młynie czas płynie

www.swieradowzdroj.pl

C Z A R C I M ŁY N , ul. Lwówecka 5
tel. 75 78 45 325 czarcimlyn@swieradowzdroj.pl
www.stacjakultury.swieradowzdroj.pl (zakładka Czarci Młyn)
Zwiedzanie w lipcu i sierpniu od wtorku do soboty
w godz. 10:00-17:00 (ostatnie wejście o godz. 16:00)
Gospodarz obiektu Anna Martynowska-Pietrzyk
Mały Domek: Honorata Pasierb (tel. 574 110 170)

Kwiatki na rabatki!
Nic tak nie cieszy oka jak piękna, kolorowa rabatka.
Mamy to szczęscie, że możemy się pochwalić pięknymi
kwiatami posadzonymi przez niezawodną ekipę z Krzewia Wielkiego 29a (ogrodnictwo mieści się w środku
wioski).

Na naszych rabatkach będą teraz rosły: patyczaki (tak,
tak jest taka roślina), Sunpatiens (inaczej niecierpek na
słońce), Begonie, Koloseus (pokrzywka ozdobna), Sanvitalia, Dalie, Petunie i liście ozdobne!
Tu nie ma co więcej pisać – to trzeba zobaczyć! Oczywiście najlepiej na żywo odwiedzając Czarci Młyn –
zapraszamy!

Niezłe ziółko!
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Zioła (Herbis) czyli rośliny zielarskie, jedno-, dwu- lub
wieloletnie, rosnące dziko lub pochodzące z upraw.
Ich właściwości wykorzystuje się w trzech dziedzinach: w kulinariach, jako rośliny przyprawowe; w aromaterapii jako rośliny olejkodajne oraz w zio- łolecznictwie, jako rośliny wspomagające leczenie chorób
i dolegliwości.
Zioła wykorzystywane są głównie ze względu na
bogatą zawartość składników bioaktywnych, które
występują w nich w unikatowych kombinacjach.
Substancje te wykazują właściwości przeciwzapalne,
przeciwgrzybicze, bakteriobójcze, grzybobójcze, antyutleniające, regenerujące, nawilżające, uspokajające, antyseptyczne, terapeutyczne, antystresowe,
żółciopędne i wiele innych.
Piszemy o tym, ponieważ na naszych rabatkach mogą
Państwo zobaczyć: miętę, melisę, tymianek, cząber,
szałwię, oregano, kolendrę, lubczyk, oman, dziewannę, prawoślaz, a także curry. Warto znać wartości
lecznicze tych poszczególnych ziół, dlatego w Młynie
już niebawem będą mogli Państwo przeczytać o praktycznym zastosowaniu ziół.
Zachęcamy gorąco do sadzenia ziół w swoim otoczeniu: wystarczy doniczka na oknie albo kawałek miejsca w ogórku.

Jedna z tablic, która wkrótce znajdzie się w naszym Zielnym Ogrodzie

Czerwcowe statystyki
Od 2 czerwca drzwi Młyna, po przewie związanej z epidemią koronawirusa, są znów otwarte! Póki co, wszyscy
musimy stosować się do wytycznych przygotowanych na
tę nową dla nas wszystkich rzeczywistość (m.in. wejście
w maseczkach, czy też ograniczona do maksymalnie 12
osób mogących przebywać jednocześnie w salach). Tego
czerwca nie da się z wiadomych względów porównać z
minionymi latami i nie ma co ukrywać, że zwiedzająW dniu 16 czerwca 2020 r. odwiedziła nas telewizja internetowa – Strimeo.tv. Efekty tej niezwykle interesującej cych jest mniej - od momentu otwarcia odwiedziło nas
współpracy, zachęcającej do odwiedzenia naszego cudownego miejsca, mogą Państwo zobaczyć na Facebooku: blisko 300 osób. Niemniej jesteśmy przekonani, że Młyn
https://www.facebook.com/strimeo/videos/265889108008232/.
nadal będzie punktem obowiązkowym na Państwa mapie
Bardzo serdecznie dziękujemy Panu Robertowi Czepielewskiemu za świetny film.
obiektów w których po prostu trzeba być.

W oku kamery

Miłego oglądania!

Do zobaczenia!

Anna Martynowska-Pietrzyk
gospodarz obiektu
Czarci Młyn
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Nasz klimat

CO DALEJ Z NASZYM KLIMATEM?
Od kilkunastu lat w sposób niezwykle dynamiczny zmienia
się klimat w naszych pięknych Górach Izerskich. Stajemy
się naocznymi świadkami zmian, które diametralnie zmieniają oblicze naszej małej ojczyzny. Od kilku lat prowadzę
obserwacje wielu zjawisk i dokumentuję te, które wydają
mi się najbardziej niebezpiecznymi zarówno dla fauny, jak
i flory naszych Gór i Pogórza Izerskiego. W przystępny i
atrakcyjny sposób staram się edukować dzieci i młodzież
przybywającą do Domu Wczasów Dziecięcych, by wyjeżdżały stąd bogatsze o nowe wiadomości, doświadczenia i miały zapał do wprowadzania wielu pozytywnych
zmian we własne życie.
Od kiedy pamiętam, interesowały mnie zagadnienia dotyczące zmian klimatu, jednak bezpośrednim bodźcem,
który sprowokował moje działania było szkolenie przeprowadzone 28 marca 2017 r. w Centrum Edukacji Ekologicznej Natura 2000 „Izerska Łąka” przez Fundację
Ekologiczną „Zielona Akcja”. Zawarte w szkoleniu opisy
gwałtownych zmian klimatycznych na naszym terenie
utwierdziły mnie w przekonaniu, że zmiany nie są jedynie moim czarnowidztwem, a potwierdzonymi faktami,
które interesują wielu ludzi. I tak pokrótce zastanówmy
się, w jaki sposób działalność człowieka wpływa m.in.
bioróżnorodność naszego otoczenia. Poniższe rozważania
podzieliłam na trzy wybrane tematy, gdyż zakres problemu
jest zbyt obszerny, by przedstawić go w niniejszej formie.
I. Deficyt wody
Przede wszystkim nasze działania nie sprzyjają retencjonowaniu wód – wręcz przeciwnie, sprawiamy, że woda
dosłownie „ucieka” z naszego otoczenia. Gospodarka
odwadniająca, wszechobecne drenaże zastosowane w budowie nowych osiedli, zanik przydomowych oczek wodnych – to przykład działalności, która na dłuższą metę nam
nie służy. Niebezpieczne dla przyrody jest także zjawisko
„betonowania” terenów wokół domostw czy nowo powstałych apartamentowców. Z jednej strony służy to naszej
wygodzie, jednak przesadne porządkowanie terenów w
konsekwencji jest jedną z wielu przyczyn suszy, która
doskwiera nam już od dawna, a w przyszłości może stać
się prawdziwą klęską i porażką działalności człowieka.
Wędrując po okolicznych lasach możemy zaobserwować
zamierające cieki wodne. Strumienie przestają istnieć,
a w rzece wody jest coraz mniej. Zwierzęta w poszukiwaniu wody opuszczają las. Zdarza się, że do wodopoju
wędrują wiele kilometrów. Od jakiegoś czasu możemy
obserwować z okien naszych domów, jak zwierzyna pije
wodę w pozostawionych przez ludzi naczyniach w przydomowych ogrodach. Gdyby zwierzęta nie musiały tego
robić, pewnie nie ryzykowałyby spotkania z człowiekiem

Ciąg dalszy artykułu ze strony 10.

czy psem strzegącym posesji.
Brak wody w studniach jest prawdziwym dramatem
szczególnie dla osób starszych, których nie stać na modernizację i kosztowne inwestycje związane np. z wierceniem studni głębinowych. Na podstawie wielu rozmów
z mieszkańcami Pogórza Izerskiego wiem, jak wielu z
nich przeżywa dramat, gdy studnie zamierają. W tym
roku nie-w stety sytuacja może być szczególnie trudna,
gdyż pokrywy śnieżnej nie mieliśmy praktycznie wcale,
a deszczu wciąż brak. Jeśli nie podejmiemy radykalnych
działań będzie coraz gorzej. Nie mówimy tu już o zatrzymaniu tych zmian, a ograniczaniu ich rozmiaru.
Co możemy zrobić? Każdy z nas może i powinien podjąć
działania związane z oszczędzaniem wody np.:
• Stosować programy do prania, które ograniczają zużycie
wody – tryb pracy i ilość pobieranej wody znajdziemy w
instrukcji, tą samą zasadę warto zastosować w zmywarkach;
• Wybierać szybki prysznic zamiast kąpieli w wannie;
• Gromadzić deszczówkę, którą możemy podlewać przydomowe ogrody;
• Jeśli mamy możliwość, możemy zbudować oczko wodne
lub, jak kto woli, mały staw i w tym przypadku wykorzystać wodę pochodzącą z deszczówki; przyroda będzie nam
wdzięczna!
• Przesadnie nie dbać o trawnik przy domu (im jest krótszy,
tym mniej wody zatrzyma), pozostawiać zagajniki, które
same w sobie magazynują wodę;
To tylko przykłady. Każdy z nas z pewnością ma wiele
innych własnych. Warto wykazać się kreatywnością i minimalizować rozmiary suszy.
II. Gwałtowne zmiany pogodny
Od kilku lat możemy obserwować gwałtowne zmiany temperatury na naszym terenie. Jedno z wielu niepokojących
zjawisk miało miejsce latem zeszłego roku, gdzie zaszła
niebywała różnica temperatur: w ciągu dnia w górach temperatura przekroczyła 37 stopni Celsjusza zaś nocą nadszedł mróz… (2/3 lipiec 2019 r.). 25 czerwca 2019 r. o godz.
23.15 w górach zanotowano ponad 27 stopni Celsjusza.
Było to najcieplejsze lato w historii polskiej meteorologii.
Czy przyroda potrafi poradzić sobie, jeśli dobowa różnica temperatur przekracza 40 stopni? Jak upały wpływają
na nasze unikatowe torfowiska? Czy zwierzęta przetrwają tak dotkliwe upały? To wiele pytań, na które wspólnie
musimy szukać odpowiedzi zanim będzie za późno.
Obserwujemy zacieranie granicy zmian pór roku (po zimie
drastyczne ocieplenie i błyskawiczne topnienie pokrywy śnieżnej). Od dawna zapomnieliśmy o tym, czym
jest m.in .„przedwiośnie” i jak ważny to czas dla przy-

Kolizje z budynkami wynikają głównie z obecności dużych przezroczystych powierzchni.
Mowa tu o przeszkolnych tarasach, dużych oknach, a także wiatach przystanków oraz
ekranach dźwiękochłonnych. Ptaki nie widzą, że tam jest szyba i uderzają w nią, często
ginąc. Najlepszym sposobem zabezpieczenia dużych przezroczystych powierzchni
są kropeczki. Symbole ptaków drapieżnych, często nalepiane na budynki czy ekrany
dźwiękochłonne, nie powodują efektu odstraszania, ptaki po prostu zauważają przeszkodę.
Na Dolnym Śląsu działa fundacja Szklane Pułapki, która zajmuje się zabezpieczaniem
najbardziej kolizyjnych miejsc oraz prowadzi różne monitoringi śmiertelności. W maju
2019 znalazłem dorosłego martwego grubodzioba rozbitego o przezroczystą wiatę
przystanku w Czerniawie. W lipcu wraz z żoną zrobiliśmy mały monitorging wszystkich
naszych wiat. Nie znaleźliśmy kolejnych ofiar, ale należy pamietać, że martwe ptaki szybko
znikają zjadane przez różne drapieżniki (np. kuny, lisy). Często dochodzi też do kolizji z
samochodami, szczególnie w lecie gdy jest dużo młodych, które uczą się latać. Obserwacje
martwych ptaków, ale też innych zwierząt, które zginęły na drodze można zgłaszać oraz
śledzić na stronie zwierzetanadrodze.pl.
Jednym z ważniejszych tematów, jest obecność kotów domowych w środowisku
naturalnym. Kot domowy nie jest i nigdy nie był rodzimym gatunkiem w naszej faunie, tak
samo nie jest gatunkiem naturalnie występującym nigdzie na świecie. Kot domowy został
uformowany/wyhodowany przez ludzi z kilku gatunków dziko żyjących kotów i wszędzie
gdzie został wprowadzony powoduje szkody w rodzimej dla danego obszaru faunie. Koty
mocno wpływają na spadek liczebności ptaków lęgowych w miastach. Kot to drapieżnik i
puszczony luzem będzie zabijać. “Zwyczajem kota” jest to, że poluje. Pamiętajmy jednak,
że to nie jest wina kota, że zabija ptaki, tylko nasza, bo je puszczamy luzem. Koty najlepiej
zostawić w domu i zapewnić im odpowednio dużo czasu i kreatywnych przedmiotów do
zabawy.
Co możemy zrobić dla ptaków? Jeśli remontujemy dom warto spojrzeć czy nie widać
gniazd, jeśli jest taka możliwość warto wtedy odczekać, aż młode wylecą. Starajmy się nie
wycinać krzewów i drzewek wiosną, takie zabiegi w ogrodzie czy na działce spokojnie

rody. Wielki niepokój powodują intensywne nawałnice,
wiatry o niszczycielskiej sile. Często mawiamy, że pojawiły się znikąd… A jednak przyroda daje nam bardzo
wiele znaków jak bardzo potrzebna jest zmiana naszego
postępowania. I to już nie żarty, a realne i niezbędne zabiegi, które uchronią nas przed dalszą degradacją środowiska
naturalnego.
Każdy z dostępem do Internetu może obserwować pogodę
w Górach Izerskich dzięki bardzo przydatnej aplikacji
Nadleśnictwa Świeradów, gdzie stacje rozmieszczone w
zakątkach gór na bieżąco informują nas o pomiarach.
III. Utrata bioróżnorodności
Sudety Zachodnie słyną ze swej niezwykłej fauny i flory.
Jesteśmy prawdziwymi szczęściarzami, że możemy na co
dzień żyć z każdej strony otoczeni naturą. To piękny dar,
ale i olbrzymie wyzwanie. Jesteśmy odpowiedzialni za
ten cenny skarb przyrody. Rośliny są wrażliwe na wszelkie zmiany w ich otoczeniu, wzrost temperatury zabija je,
zmieniając również zwyczaje zwierząt na całym świecie.
Deficyt wody prowadzi do przesuszania gleby i zamierania wielu cennych gatunków. Niebezpieczna dla środowiska jest także urbanizacja terenów górskich.
Tempo ginięcia gatunków na całym świecie w tym także
w Polsce jest alarmująco wysokie i grozi dużym spadkiem różnorodności biologicznej w najbliższej przyszłości.
Zwierzęta tracą swoją przestrzeń życia, gdyż my ludzie
zagarniamy ich dom – las, polany, mokradła. Dlatego tak
istotne jest, by postępować w sposób odpowiedzialny, nie
walczyć z przyrodą, gdyż w rzeczywistości potrzebujemy
jej bardzie niż nam się wydaje.
Podejmijmy działanie:
• Uświadamiajmy podopiecznym czym są zmiany klimatyczne i jak bardzo zagrażają życiu na Ziemi;
• Proponujmy i uczmy zachowań proekologicznych,
szczególnie tych w skali lokalnej;
• Korzystajmy z bezpłatnych i ogólnodostępnych szkoleń
oferowanych nam przez wiele podmiotów;
• Zapoznajmy się z dostępnymi programami przeciwdziałającymi dalszej degradacji środowiska.
Każde nawet niewielkie działanie ma znaczenie. Najgorsza jest bezczynność.
Jeśli macie Państwo jakieś pytania dotyczące tematu lub
chcielibyście podzielić się własnymi obserwacjami na
temat zmian klimatycznych w naszej najbliższej okolicy
zapraszam do kontaktu: klimatyczneizery@gmail.com

Agnieszka Szczypczyk

Wychowawca Domu Wczasów
Dziecięcych w Świeradowie-Zdroju

można zrobić jesienią i zimą gdy nie ma liści, a tym bardziej gniazd ptaków. Pamiętajmy,
że wszyskie gatunki ptaków gniazdujące na budynkach oraz drzewach i krzewach są
chronione w okresie lęgowym. Nie da się przenieść gniazda, skutkuje to porzuceniem
go przez rodziców. Tu warto wspomnieć o podlotach. Jeśli znajdziemy młodego ptaka,
częściowo opierzonego, który ma już wykształcone oczy i nie widać wyraźnych kontuzji
to pod żadnym pozorem go nie zabierajmy! Jego rodzice są w pobliżu, a podlot może
po porstu uczy się latać i opuscił gniazdo. Możemy go podsadzić na jakąś gałązkę,
będzie bezpieczniejszy. Rodzice nie porzucą dotkniętego podlota, ptaki mają bardzo
słaby węch. Gdy wieszamy budki lęgowe pamiętajmy o dwóch rzeczach. Po piersze przy
wlocie nie może być “patyczka”. Ptaki doskonale sobie bez niego radzą, a “patyczek”
pomaga drapieżnikom plądrować gniazda. Kuna albo sójka może sobie na nim przysiąść
i ma łatwiejszy dostęp do piskląt. Po drugie budka powinna mieć zawiasy umożliwiające
posprzątanie jej po sezonie. W naturalnych warunkach w dziupli panują zupełnie inne
warunki niż w budce z desek. Dziuple doskonale się oczyszczają, natomiast w budce zalega
stare gniazdo, czasami martwe pisklęta. Wieszając budkę lepiej jej nie impregnować,
chemiczne opary też mogą szkodzić. Zimą możemy zorganizować karmnik (dla drobnych
ptaków najlepszy jest niesolony słonecznik). Pamietajmy tylko, by zacząć dokarmiać gdy
faktycznie przyjdzie zima. Będąc w dużym parku ze stawem lub nad jeziorem czy nad
morzem nie dokarmiajmy ptaków wodnych (krzyżówki, łabędzie nieme) chlebem! Taki
pokarm bardzo szkodzi ptakom. Warto zabrać ze sobą ugotowane niesolone ziemniaki,
makaron albo różne surowe warzywa. W okresie letnim można zorganizować ptakom
poidełka, szczególnie w okresie suszy.
Poza gatunkami pospolitymi czasami w mieście trafiają się prawdziwe ornitologiczne
rodzynki. W czerwcu 2020 na ul. Korczaka zamieszkał wójcik. Jest to gatunek świstunki,
dość rzadki w naszym kraju, występujący głównie na północnym-wschodzie. Na razie jest
samotny samiec, oczekujemy na pojawienie się samicy... .

Tomasz Maszkało
ornitolog

Serwis miejski

www.swieradowzdroj.pl

URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ
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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 wieczyste, opłata uzdrowiskowa - Katarzyna Barczyszyn,
opłaty za śmieci – Katarzyna Jachimowska, czynsze,
opłata za wodę i ścieki – Katarzyna Kulik-Łuczak, windykacja należności – Katarzyna Matelska: 75 78-16659 - pok. 1b; podatki i opłaty lokalne – Anna Leśniak,
wymiar podatku od nieruchomości – Beata Korowaj: 75
78-16-452 - pok. 1c; księgowość budżetowa – Marika
Trojanowska, Emil Mrożek, księgowość oświaty – Jowita Worotnicka, Marta Rejman-Sergiejczuk: 75 7816-896 - pok. 2. Urząd Stanu Cywilnego, działalność gospodarcza - zastępca kierownika – Joanna Szczekulska:
75 78-16-344; meldunki i dowody osobiste, zezwolenia
na sprzedaż napojów alkoholowych – Halina Stettner:
75 78-16-929 - pok. 1f (obok sekretariatu). Kadry – Małgorzata Milichiewicz - 75 78-17-092 - pok. 3.
I PIĘTRO
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - pok. nr 10, 11, 12.
Sekretariat: 75 78-16-321. Sekretarz – Eugeniusz Grabas: 75 78-17-071 - pok. 15. Klub Integracji Społecznej
- pok. nr 16. Radcy prawni - pok. 16B; Polski Związek
Emerytów, Rencistów i Inwalidów - pok. 16F; Związek
Sybiraków i Byłych Więźniów Politycznych - pok. 16G.
II PIĘTRO
Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami - kierownik – Izabela Jurczak - pok. 22, ochrona
środowiska - Kamila Jednorowska-Męcina, Paulina
Włodarczyk, odpady komunalne – Marcin Rosołek: 75
78-16-343 - pok. 21a, gospodarka mieszkaniowa – Władysław Rzeźnik: 75 78-16-324 - pok. 23, inwestycje –
Anna Mazurek, zamówienia publiczne – Monika Sautycz, 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, inwestycje - Monika Hajny-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. Zagospodarowanie
przestrzenne – Rafał May: 75 78-17-297 - pok. 24c.
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 cywilna, 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
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Masz sprawę do radnego?
Zadzwoń, napisz!
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

PUNKTY KOLPORTAŻU NOTATNIKA ŚWIERADOWSKIEGO
ŚWIERADÓW - Delikatesy CENTRUM (ul. Sienkiewicza), sklep odzieżowy A&J (róg ul. Zdrojowej i Piastowskiej), sklep AGD (ul. Piastowska), hurtownia papierosów (ul. Piastowska),
sklep spożywczy (róg. ul. Zdrojowej i Sienkiewicza), Biuro Turystyczne LEOPOLD, J&G ŻYŁKIEWICZ (oba na ul. Zdrojowej), kiosk gazetowy (ul. Zdrojowa), pijalnia wody mineralnej
(Dom Zdrojowy), sklep LEWIATAN (ul. Górska), stacja paliw ORLEN (ul. 11 Listopada), sklep
papierniczy KLEKS (ul. Zdrojowa), sklep przy ul. Chopina, Sklep „Cuda Wianki” w budynku
„BIEDRONKI” (ul. 11 Listopada), Miejska Biblioteka Publiczna IZERKA (ul. M. SkłodowskiejCurie), autobus komunikacji miejskiej, Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji
Gminy „Stacja Kultury” (ul. Dworcowa 1). CZERNIAWA - ul. Sanatoryjna: sklep spożywczy
i biblioteka szkolna w SP nr 2; Izerska Łąka (ul. Rolnicza 7), Czarci Młyn (ul. Lwówecka 5).
ORŁOWICE - sklep motoryzacyjny, sklep wielobranżowy CECHBUD.

PUNKT KONSULTACYJNY
Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych, rodzin i osób doznających przemocy w rodzinie
w Świeradowie-Zdroju jest czynny w każdy poniedziałek w godzinach 16.00-18.00 tylko telefonicznie: przy tel. nr 664 461 086 dyżuruje:
konsultant Piotr Konopnicki.
Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych, rodzin i osób doznających przemocy w rodzinie na
terenie Świeradowa-Zdroju os. Czerniawa jest
czynny w dniach 9 i 23 lipca 2020 r., w godzinach
15.30-16.30 tylko telefonicznie. Przy tel. nr 664 461
086 dyżuruje:
konsultant Piotr Konopnicki.
Dodatkowo konsultacje telefoniczne wyłącznie dla
osób doznających przemocy w rodzinie w drugi
i czwarty czwartek miesiąca (9 i 23 lipca) od godz.
18.00 do 19.00: Konopnicki Piotr, tel. 664 461 086.
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.

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

NO T ATNIK
Ś W I E R A D O W S K I

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: Honorata Pasierb, Beata Rosicka, Anna Martynowska-Pietrzyk, Katarzyna Rzeczkowska, Joanna Zarembska. Skład: Honorata Pasierb. 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 notatnik@swieradowzdroj.pl

NO TATNIK
turystyczny
PO ZDROWIE DO LASU
Z przeprowadzonych badań wynika, że wiele osób obawiając się COVID-19 wakacje
spędzi w Polsce, często wybierając się w góry lub nad jeziora, szukając wytchnienia
i zdrowia. Przestrzeń, kojąca zieleń, śpiew ptaków i aromatyczne powietrze, to
wszystko zachęca nas do spędzania czasu w lesie. Co sprawia, że leśne powietrze
ma dobry wpływ na nasze zdrowie? Powietrze w lesie jest łagodniejsze niż w
pobliżu aglomeracji miejskich. Drzewa wyparowując wodę, nawilżają powietrze.
Dzięki jednemu drzewu do atmosfery trafia nawet 1000 l wody rocznie. Latem
temperatura w lesie jest o kilka stopni niższa niż na otwartej przestrzeni. Drzewa
filtrują leśne powietrze z pyłów i gazów. 1m2 liści produkuje w ciągu roku około 0,5 kg
tlenu. Jedno drzewo zapewnia tlen dla dwóch dorosłych osób. Drzewa wytwarzają
fitoncydy − substancje, dzięki którym w leśnym powietrzu jest kilkadziesiąt razy
mniej wirusów, bakterii i grzybów niż w środowisku miejskim. Las to aromaterapia
w najlepszej postaci dzięki unoszącym się w leśnym powietrzu olejkom eterycznym,
wytwarzanym w szczególności przez drzewa iglaste. Te substancje lotne koją zmysły,
udrażniają drogi oddechowe i działają antyseptycznie. Las tłumi hałas − pas lasu o
szerokości 300 m wystarczy, by poziom hałasu spadł o 30 dB. Wszystko to sprawia,
że chętnie korzystamy z leśnych szlaków, pieszych, rowerowych i konnych.
Wybierając się na wycieczkę, rozsądnie jest się dobrze przygotować i stosować
do kilku zasad. Na stronie internetowej Nadleśnictwa Świeradów udostępniliśmy
dokument „Wycieczka do lasu – jak się przygotować”, gdzie punkt po punkcie
można sprawdzić, czy wiemy i mamy ze sobą wszystko, co może być przydatne.
Wydrukowane egzemplarze będą także dostępne w Stacji Kultury oraz w Centrum
Edukacji Ekologicznej Natura 2000 „Izerska Łąka”.
Czy wiesz że:
- istnieje darmowa aplikacja mobilna mBDL, która pomoże nam zlokalizować
się w lesie?
- na każdego mieszkańca Polski przypada powierzchnia lasu wielkości kortu
tenisowego?
- porzucone śmieci w lesie są przyczyną śmierci i chorób wielu dzikich
zwierząt?.

Barbara Rymaszewska
Starszy Specjalista Służby Leśnej ds. LKP,
strategii i komunikacji społecznej

Wędrowanie z Flinsem

Marszobieg z Flinsem po Zdrowie to cykl bezpłatnych wycieczek prowadzonych społecznie przez Tom-Sport, w ramach projektu „Turystyka Receptą na Zdrowie”.
Pierwsza wycieczka, po trzymiesięcznej przerwie, odbyła się 12 czerwca, w trakcie której dwadzieścia siedem osób (w tym czternaścioro dzieci) przewędrowało 18 km,
podziwiając m.in. najpiękniejsze rododendrony przy hotelu „Kwisa 2”, ciekawostki na ścieżce turystycznej Nadleśnictwa Świeradów „Przygoda w górach”, owieczki,
krowy, konie przy bacówce, widoki z tarasu pensjonatu „Aleksander”, kijaneczki i żabki pływające w „Żabim Oczku”, szum wodospadu Kwisy i świetny punkt widokowy,
jakim są Świętojanki. Dzień później w kolejnej wyprawie dziesięcioosobowa grupa wędrowała szlakiem żółtym z Rozdroża Izerskiego do figurki Matki Boskiej Izerskiej,
która stoi nad Jagnięcym Potokiem, następnie do „Chatki Górzystów”, gdzie w godzinnej kolejce trzeba było odczekać na wyjątkowego naleśnika, który zregenerował
utracone marszem kalorie i siły. Kolejnym punktem była Polana Izerska, Źródło Adama, skąd przy fanfarach burzy i muzyce gradowej ulewy grupa wróciła do Świeradowa.
Serdecznie dziękuję wielopoziomowej grupie, która dzielnie wędrowała odstraszając swoim optymizmem i pozytywną energią wędrującą za nami od Rozdroża pod Kopę
burzę. Zapraszam do udziału w wycieczkach punktowanych do Pucharu Złotego Flinsa.
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