Rys. Amelia Folusz i Kornelia Michno z kl. II SP nr 2

NR 6 (247) CZERWIEC 2019

Wakacyjna ok³adka jest wspóln¹ prac¹ uczennic Szko³y Podstawowej nr 2 w Czerniawie: Sylwii Pawlak i Mai Grelak z kl. IV oraz Marty
Bohdanowicz z kl. V, któr¹ wykona³y pod czujnym okiem nauczyciela plastyki - Ewy Tra³ki-Rogowskiej.

URZ¥D MIASTA
ul. 11 Listopada 35

Nie b¹dŸ ³oœ i kup coœ!

PARTER

Burmistrz Miasta – Roland Marciniak: 75 7816-119; Sekretariat Burmistrza – Krystyna Kisiel:
75 78-16-489, fax 75 78-16-585 - pok. 1d. Skarbnik – Iwona Kosmala: 75 78-16-234 - pok. 1a;
op³aty za u¿ytkowanie wieczyste, op³ata uzdrowiskowa - Katarzyna Barczyszyn, op³aty za œmieci, windykacja nale¿noœci – Katarzyna Jachimowska, czynsze, op³ata za wodê i œcieki – Katarzyna Kulik-£uczak: 75 78-16-659 - pok. 1b; podatki i op³aty lokalne - Anna Leœniak,wymiar podatku od nieruchomoœci - Katarzyna Matelska,
Beata Korowaj - 75 78-16-452 - pok. 1c; ksiêgowoœæ bud¿etowa - Katarzyna Duda, Marika
Trojanowska, ksiêgowoœæ oœwiaty – Jowita Worotnicka, Marta Rejman-Sergiejczuk: 75 78-16896 - pok. 2. Urz¹d Stanu Cywilnego, dzia³alnoœæ gospodarcza - zastêpca kierownika - Joanna Szczekulska: 75 78-16-344; meldunki i dowody osobiste, zezwolenia na sprzeda¿ napojów
alkoholowych – Halina Stettner: 75 78-16-929
- pok. 1f (obok sekretariatu). Kadry - Ma³gorzata Milichiewicz - 75 78-17-092 - pok. 3.

I PIÊTRO

Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej - pok. nr
10, 11 i 12. Sekretariat: 75 78-16-321.
Klub Integracji Spo³ecznej - pok. nr 16. Radcy
prawni - pok. 16B; Polski Zwi¹zek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów - pok. 16F; Zwi¹zek
Sybiraków i By³ych WiêŸniów Politycznych pok. 16G.

II PIÊTRO

Sekretarz - Eugeniusz Grabas: 75 78-17-071 pok. 22. Referat Ochrony Œrodowiska, Gospodarki Odpadami - kierownik – Izabela Jurczak,
ochrona œrodowiska - Kamila JednorowskaMêcina, Paulina W³odarczyk, odpady komunalne - Marcin Roso³ek: 75 78-16-343 - pok.
21a, gospodarka mieszkaniowa - W³adys³aw
RzeŸnik: 75 78-16-324 - pok. 23, inwestycje Anna Mazurek, zamówienia publiczne – Monika Sautycz: 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: 75 78-16-970 - pok.
21d. Informatyk - Tomasz Chmielowiec - pok.
24b. Oœwiata – Jolanta Bobak: 75 78-17-668.
Zagospodarowanie przestrzenne – Rafa³ May:
75 78-17-297 - pok. 24c.

III PIÊTRO

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

UM ul. Pi³sudskiego 15

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

KULTURA I OŒWIATA

Miejskie Centrum Kultury, Aktywnoœci i Promocji Gminy „Stacja Kultury”, ul. Dworcowa
1, tel. 75 71-36-482, 75 71-36-483, fax 75 7816-221, e-mail: it@swieradowzdroj.pl oraz
kultura@swieradowzdroj.pl
Dyrektor – Dorota Marek; kreowanie wydarzeñ
kulturalnych i promocja - Diana S³upska; kreowanie wydarzeñ sportowych, rekreacyjnych
i promocja - Beata Rosicka; g³ówna ksiêgowa Ewelina Ostrowska-May.
Przedszkole Miejskie: 75 78-16-339; Miejski
Zespó³ Szkó³: 75 78-16-373, 75 78-16-668;
Œwietlica œrodowiskowa UL: 75 78-17-885;
Szko³a Podstawowa nr 2 w Czerniawie: 75 7816-379; Œwietlica œrodowiskowa MROWISKO:
75 78-45-712; Miejska Biblioteka Publiczna
IZERKA: 75 78-16-394.

IZERSKA £¥KA

Katarzyna Rzeczkowska
izerskalaka@swieradowzdroj.pl
tel. 75 617 14 42
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CZARCI M£YN
Anna Martynowska-Pietrzyk
czarcimlyn@swieradowzdroj.pl
tel. 75 78 45 325

Przeciw przemocy
Zespó³ Interdyscyplinarny w Œwieradowie-Zdroju zaprasza na zajêcia dla grupy osób doznaj¹cych przemocy w rodzinie, prowadzone w dawnym budynku Urzêdu Miasta przy ul. Pi³sudskiego 15, I piêtro, pokoje nr 1 i 2, w godzinach
1 8 0 0- 2 0 0 0.
Najbli¿sze spotkanie odbêdzie siê 27
czer
wca, a kolejne 4 i 18 lipca br
czerwca,
br..

Stop uzale¿nieniom

W ramach projektu „Jak zbudowaæ Fizykê?” istotnym dzia³aniem by³o po³¹czenie tytu³owego „przyjemnego z po¿ytecznym”, czyli
wytworzenie czegoœ materialnego, próba
sprzeda¿y oraz przekazanie uzyskanych œrodków na jakiœ szlachetny cel. Cel ten uda³o nam
siê w 100 procentach zrealizowaæ, a dokona³a
tego grupa uczniów z klas siódmych i ósmej.
Byli to: Maksymilian Kobusiñski (VIIb), Brunon Ry¿ak, Kacper Matwiejczuk, Kacper Sawicz (wszyscy VIIa) oraz Nina Markowska
i Arkadiusz Kluczyñski (oboje z VIIIa).
W wyniku burzy mózgów zdecydowaliœmy
siê na wytworzenie próbek ekologicznych
proszków do prania i zmywarek, które na pocz¹tku kwietnia uda³o nam siê sprzedaæ pracownikom szko³y i Urzêdu Miasta. Zachêceni
mi³ym przyjêciem postanowiliœmy zwiêkszyæ
skalê i wyprodukowaliœmy kilkadziesi¹t porcji
proszków, opakowanych oczywiœcie w daj¹ce siê przetworzyæ pojemniki. Miejscem i cza-

sem dystrybucji by³o stoisko, specjalnie przygotowane dla nas, na okolicznoœæ Biegu Górskiego „Interferie Run” - w sobotê 25 maja.
M³odzi in¿ynierowie popisali siê tak¿e humorem i talentem pisarskim, bowiem wymyœlili
has³a zagrzewaj¹ce do udzia³u w akcji. Jak
w tytule: „ Nie b¹dŸ ³oœ i kup coœ!” lub „Biegacze myœl¹ o zdrowiu, dlatego serce i portfel
maj¹ zawsze w pogotowiu”.
Wszystkie produkty zosta³y sprzedane,
a ³¹czna kwota uzyskana przez nas to blisko
1.000 z³otych. Zarobione fundusze przekazaliœmy rodzinie pañstwa Barejów dotkniêtej chorob¹ nowotworow¹ ojca, na sfinansowanie
jego terapii.
Zaanga¿owanie tej grupy m³odych ludzi
pokazuje, ¿e bezinteresownoœæ i chêæ pomocy innym to nie tylko puste frazesy. Jestem
przekonany, ¿e ci¹g dalszy takich lub podobnych dzia³añ nast¹pi.
Opiekun grupy - Jacek Simiñski

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

P u n k t y k o l p o r t a ¿ u NOT
ATNIKA ŒWIERADOWSKIEGO
NOTA
ŒWIERADÓW - Delikatesy CENTRUM (ul. Sienkiewicza), sklep odzie¿owy A&J (róg
ul. Zdrojowej i Piastowskiej), sklep AGD (ul. Piastowska), hurtownia papierosów (ul. Piastowska), sklep spo¿ywczy (róg. ul. Zdrojowej i Sienkiewicza), Biuro Turystyczne LEOPOLD, J&G ¯Y£KIEWICZ (oba na ul. Zdrojowej), kiosk gazetowy (ul.
Zdrojowa), pijalnia wody mineralnej (Dom Zdrojowy), sklep LEWIATAN (ul. Górska), stacja paliw ORLEN (ul. 11 Listopada), sklep papierniczy KLEKS (ul. Zdrojowa), sklep przy ul. Chopina, Sklep „Cuda Wianki” w budynku „BIEDRONKI” (ul. 11
Listopada), Miejska Biblioteka Publiczna IZERKA (ul. M. Sk³odowskiej-Curie),
autobus komunikacji miejskiej, Miejskie Centrum Kultury, Aktywnoœci i Promocji Gminy „Stacja Kultury” (ul. Dworcowa 1).

OR£OWICE - sklep motoryzacyjny Wac³awa Chwaszcza.
CZERNIAWA - ul. Sanatoryjna: sklep Ireny Korty i biblioteka szkolna
w SP nr 2; ul. Rolnicza: Czarci M³yn i Izerska £¹ka.

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

Dodatkowo Punkt Konsultacyjny dla mieszkañców Czerniawy w dwa czwartki w miesi¹cu czynny
jest na terenie Szko³y Podstawowej nr 2
w godz. 15 30-17 30.
Najbli¿sze spotkanie odbêdzie siê 27
wca, a kolejne 4 i 18 lipca br
czerwca,
br..
czer

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

Do kogo siê zwróciæ
w takich sprawach, jak:
 Utylizacja pad³ych zwierz¹t z te-

renu miasta (sarny, lisy, ³anie, jelenie
itp.)
 Potr¹cone, ale ¿ywe zwierzêta.
 Wy³apywanie bezpañskich psów

- do Marcina Roso³ka
tel. 75 78 16 343

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

Od 11 czerwca 2019 r. do 10 czerwca 2021 r. na mocy decyzji dyrektora Regionalnego Zarz¹du
Gospodarki Wodnej we Wroc³awiu z 8 maja 2018 r. ceny wody i œcieków uleg³y zmianom i
wynosz¹: woda 4,43 z³/m 3, œcieki - 4,97 z³/m3.
Natomiast sta³a op³ata abonamentowa nie zosta³a zmieniona i wynosi 4,94 z³ za miesi¹c.
W w y p a d k a c h n a g ³ y c h a w a r i i s i e c i w o d no- k a n analizacyjnej m o ¿ n a d z w o n i æ
pod nr tel. 512 243 901.

Duch wieje, kêdy chce
Niedawno sk³adaliœmy Ksiêdzu na ³amach
Notatnika ¿yczenia z okazji 39. rocznicy
przyjêcia œwiêceñ kap³añskich, a teraz mam
okazjê, by osobiœcie zadaæ to pytanie: jak
Ksiêdzu minê³y te bez ma³a cztery dekady?
Pierwsze piêæ lat po œwiêceniach by³em
w Zgorzelcu w parafii œw. Bonifacego i za
mojej tam bytnoœci proboszcz tej parafii rozpocz¹³ budowê koœcio³a œw. Józefa Robotnika i œw. Barbary, do którego w³aœnie siê udajê. W 1985 zosta³em wikariuszem na Zakrzowie we Wroc³awiu - tam, gdzie Polar produkowa³ ch³odziarki - i tam jako wikariusz s³u¿y³em przez 4 lata. W 1989 roku zosta³em
skierowany do Lubina, gdzie zacz¹³em starania o plac pod nowy koœció³ œw. Wojciecha, o projekt koœcio³a i rozpocz¹³em budowê – ju¿ jako proboszcz.
Czyli ma ksi¹dz pe³ne 30 lat probostwa.
No, tak wysz³o. W Lubinie prowadzi³em
parafiê przez 10 lat; potem po krótkim okresie choroby i pobytu w szpitalu – w styczniu
2000 roku zosta³em proboszczem w Zarêbie
i jednoczeœnie kapelanem Zak³adu Karnego. A po 10 latach przeszed³em do Œwieradowa.
By³o trochê tych przenosin – co siê rozgrywa w duszy ksiêdza, który zwi¹zuje siê
z parafi¹, z miejscowoœci¹, poznaje mnóstwo
ludzi, wykonuje jak¹œ robotê i nagle – koniec, jak w wojsku, przychodzi rozkaz.
Jest to zapisane w g³owie i w sumie ka¿dy z nas id¹c do œwieceñ sk³ada przyrzeczenie pos³uszeñstwa biskupowi, który gdy widzi jak¹œ potrzebê.... ja z Biskupem nie dyskutujê, skoro wiêc widzi mnie tam, w Zgo-

Wiersz, którym ksi¹dz Franciszek
¿egna siê ze Œwieradowem i œwieradowianami

b¹dŸ na tej drodze
znowu idê drog¹ do jakiegoœ Emaus
i mam nadziejê ze Ciebie
nie zabraknie na tej drodze
przecie¿ jeszcze tak wiele masz mi
do wyt³umaczenia
mój œwiat po raz kolejny leg³ w gruzach
i trzeba go na nowo pouk³adaæ
jedynie Ty mo¿esz wskrzesiæ
martwe nadzieje
i przekonaæ mnie ¿e œwiat siê nie koñczy
na Golgocie
jedynie Tobie mogê uwierzyæ
¿e wszystko w ¿yciu to marnoœæ
i ¿e jedynie mi³oœæ ma sens
wszystko inne jest wêdrowaniem donik¹d
chciej zobaczyæ mój niepokój i moje czekanie
po prostu b¹dŸ na ten drodze.
Amen
ks. Wac³aw Bury³a

rzelcu, nie ma dwóch zdañ.
Ale dziœ ju¿ mo¿na poprosiæ...
Ba, mo¿na nawet powiedzieæ „nie”, ale
gdybym to uczyni³, wyst¹pi³bym przeciw jednej z wiêkszych wartoœci, któr¹ œlubowa³em.
Przez ca³y okres pos³ugi stara³em siê nie wiæ
sobie gniazda, a ju¿ na pewno nie walczy³em
o pozostanie i nie trzyma³em siê rêkami i nogami. Poza tym zawsze uwa¿a³em, ¿e przenosiny proboszcza, tak w³aœnie po mniej wiêcej
10 latach, nie s¹ z³e, bo w przeciwnym razie
cz³owiek zaczyna siê dusiæ we w³asnym sosie. To tak, jakby patrzeæ na krzywe drzwi,
ale ich nie widzieæ!
Ucieczka przed rutyn¹?
Przed rutyn¹, przez samozadowoleniem,
uwielbieniem... By³ taki czas w Koœciele, gdy
dyskutowano o kadencyjnoœci proboszczów,
powiedzmy 5-6 lat z opcj¹ drugiej kadencji,
jak teraz maj¹ burmistrzowie. Podpisa³bym
siê pod tym rêkami i nogami.
Œluby œlubami, ale jest jeszcze dusza i to,
co w niej gra.
Wnêtrze jest wa¿ne, ale walczê z przyzwyczajeniem, bo ono zabije ka¿d¹ mi³oœæ, nawet najpiêkniejsz¹. W ma³¿eñstwie – mê¿czyzny do kobiety, ksiêdza do Pana Boga, do
ludzi; jak siê przyzwyczaj¹, to mi³oœæ zostanie zabita. Unikam okreœlenia, ¿eœmy siê przyzwyczaili do siebie, wolê okreœlenie, ¿eœmy
siê polubili, pokochali, rozumiemy siê, szanujemy nawzajem. Ale fakt pozostaje faktem
– nie jest ³atwo odchodziæ, bo ma siê œwiadomoœæ, ¿e serce to jedno, a rozum to drugie.
Nie mogê przecie¿ oznajmiæ, ¿e tylko i tu...
i œwiat siê zawali, kiedy st¹d odejdê. Nie!
Aposto³ to cz³owiek zawsze w drodze. Biskup,
który odwiedza³ Œwieradów-Zdrój, bywa³
w sanatorium i by³ moim goœciem, uzna³
w pewnym momencie, ¿e widzi mu siê taka
osobowoœæ jak moja w³aœnie tam.
Skoro bywa³, to wie, ¿e ksiêdza Franciszka w Œwieradowie wierni, i nie tylko, uwielbiaj¹!
Ale powiedzia³ te¿, ¿e tam czekaj¹ mnie
nowe zadania.
Odchodz¹c, ksi¹dz zawsze coœ pozostawia po sobie. Co w Œwieradowie?
Wszyscy widz¹: miêdzy innymi witra¿,
ogrzewanie, patio, zrekonstruowane organy, parking przy koœciele i przy kaplicy
w Or³owicach – to ludzie widz¹.
A to, czego nie widz¹?
Kawa³ek serca.
Ksi¹dz uwa¿a, ¿e jego powrót do Zgorzelca po 35 latach owiany jest sentymentaln¹
nut¹? Do koœcio³a, do budowy którego ksi¹dz
przy³o¿y³ rêkê.
Któregoœ dnia, trwa³o w³aœnie zalewanie stropu, proboszcz wzi¹³ nas, wszystkich
piêciu wikariuszy, i mówi: s³uchajcie, mo¿e
któryœ z was bêdzie tu kiedyœ mieszkaæ...
I pamiêtam, ¿e akurat wozi³em taczkami beton i zalewa³em strop nad plebani¹, wiêc nie

Z ks. proboszczem Franciszkiem
Molskim, który po 9 latach pos³ugi
duszpasterskiej w ŒwieradowieZdroju opuszcza miasto, rozmawia
Adam Karolczuk
mogê wykluczyæ, ¿e akurat nad moim pokojem. Sentyment? Mo¿e taki, ¿e to pierwsza
miejscowoœæ, ale przez te lata jakoœæ specjalnie o Zgorzelcu nie myœla³em.
Ksi¹dz – jeœli to nie tajemnica – idzie do
Zgorzelca, poniewa¿...
Tamtejszy ksi¹dz umar³ 31 marca, po ponad 20 latach pos³ugi. Od jego œmierci wikariusze ci¹gnêli sami pos³ugê duszpastersk¹
w parafii, ja pocz¹tkowo mia³em jechaæ ju¿
na Wielkanoc, w Wielki Czwartek, póŸniej
jednak Biskup zadzwoni³ i powiedzia³, ¿e nie
bêdzie œwi¹t ani dla mnie, ani dla ludzi. Wiêc
najpierw by³a mowa o maju, a ¿e ksiê¿a tam
sobie dobrze radzili, postanowiono, ¿e mój
wyjazd zbiegnie siê z koñcem roku szkolnego.
Czyli nie idzie ksi¹dz na nieznane.
No, jednak trochê nieznane, bo to ju¿ inne
pokolenie. Duchowo patrz¹c, wspominam wizytacjê kanoniczn¹ w 2017 r., mieliœmy spotkanie z Biskupem, po³¹czone z modlitw¹,
z Pismem Œwiêtym, i tak nam zaproponowa³
takie u³o¿enie fragmentów z Pisma, wybieranych na chybi³ trafi³, które ukazywa³yby
nam dalsz¹ nasz¹ drogê. I proszê sobie wyobraziæ, ¿e ju¿ wtedy wszystkie wybrane fragmenty, siedem ich by³o, wskazywa³y mi moje
odejœcie. Ju¿ rok temu by³em przygotowany
na tê zmianê, ale 2018 min¹³ i by³em przekonany, ¿e zmian nie bêdzie, ale wiadomo –
„Duch wieje, kêdy chce!”
No to sumujmy dalej dorobek œwieradowski. Bêdziemy pamiêtali kilka wspania³ych
spektakli teatralnych...
…tak i wiele edycji festiwalu Pro Musica
Sacra, koncerty Muzyki Dawnej, w ogóle koœció³ by³ otwarty na wydarzenia kulturalne,

takie jak wystêpy chórów z Polski i Ukrainy,
koncerty solistów. Mo¿e niektórych denerwuje, ¿e pos³ugujê siê poezj¹ w kazaniach,
ale z radoœci¹ myœlê, ¿e niektórych uda³o mi
siê jakoœ ni¹ zaraziæ.
Chyba pora na pytanie, które powinno paœæ
na pocz¹tku: jak ksi¹dz przybywa³ z Zarêby
do Œwieradowa, to co o nas wiedzia³?
Nigdy w Œwieradowie nie by³em, wiêc Biskup poradzi³, ¿ebym jecha³ i zobaczy³. A co
ja mog³em zobaczyæ prócz koœcio³a? Wiedzia³em, ¿e zostaje tutaj ksi¹dz pra³at i ¿e czekaj¹
na mnie nowe wezwania. Ale nie ¿a³ujê ani
jednego dnia spêdzonego tutaj.
Od czego zaczyna siê taka pos³uga od
pierwszej godziny po objêciu nowej parafii?
To, co w ka¿dej przed Œwieradowem,
w Œwieradowie, tak te¿ bêdzie po Œwieradowie w Zgorzelcu – przez pierwszy rok uczê
siê oddychaæ tutejszym powietrzem. Tu by³o
zdrojowe, ale mam te¿ na myœli powietrze
parafii, niczego nie zmieniam, szanujê to
wszystko, co zastajê po moich poprzednikach. Zmian dokonujê powoli, w trakcie,
delikatnie, z poszanowaniem. ¯ycie pokaza³o, ¿e nie ma z tym problemów.
Kiedy siê idzie na now¹ parafiê, towarzyszy temu jakiœ niepokój?
Zawsze! Ks. Wac³aw Bury³a mówi o tym
w wierszu, którym siê ¿egnam z parafi¹: „Znowu idê drog¹ do jakiegoœ Emaus... mój œwiat
po raz kolejny leg³ w gruzach, trzeba go pouk³adaæ”.
No, chyba odejœcie ze Œwieradowa nie jest
to¿same z gruzami?
Mnie siê nie zawali³ œwiat ani kap³añstwo, ani cz³owieczeñstwo, ani mi³oœæ do ludzi, tylko mam œwiadomoœæ, ¿e muszê sobie
œwiat na nowo pouk³adaæ, wejœæ w nowe zachowuj¹c swoj¹ osobowoœæ, podejœcie do
ludzi, przekonaæ, ¿e œwiat siê nie koñczy ani
na Golgocie, ani na Górach Izerskich.
Jakie wspomnienie wywiezie ksi¹dz
o œwieradowianach?
Pierwsza myœl jest taka – ¿e s¹ otwarci
na wra¿liwoœæ, delikatnoœæ, subtelnoœæ, umiej¹cy przyj¹æ mi³oœæ, szacunek, ciesz¹c siê tym.
Dawa³em im jeden uœmiech, a wraca³y dwa.
Co by nie mówiæ, nasza parafia niewielka, a ta, któr¹ ksi¹dz obejmie, ma...
Oko³o dziesiêciu tysiêcy.
Czy to s¹ jakieœ zmiany jakoœciowe?
Wczeœniej wieœ, teraz ma³e miasteczko, niebawem du¿e miasto.
W moim oddzia³ywaniu kierujê siê zawsze
tym samym – jest tam cz³owiek, któremu mam
dawaæ, s³u¿yæ.
Panuje powszechne przekonanie, ¿e wraz
z rosn¹cymi skupiskami ludzi roœnie te¿ zobojêtnienie. Stosunki na wsiach opieraj¹ siê
na tradycyjnych wartoœciach, które w du¿ych
miastach zanikaj¹.
Koœció³ jako budynek i miejsce kultu oraz
ksi¹dz przy tym koœciele ma ogromn¹ rolê
do spe³nienia, by tych ludzi zawsze jednoczyæ, nigdy nie antagonizowaæ, ma du¿y
wp³yw na sposób ich myœlenia, bardzo du¿e
znaczenie ma osobowoœæ
ksiêdza i jego podejœcie do
wiernych.
Pierwsza msza w nowym
miejscu – trema?
No, jakaœ jednak jest. Ale
skoro w Zgorzelcu w dolnym
koœciele œw. Barbary (górny
jest œw. Józefa – to dwupoziomowy koœció³) odprawia³em
ju¿ mszê jako wikary, to akurat tam tremê bêdê mia³ ju¿
raczej za sob¹.
Dziêkujê za rozmowê.

Ks. Franciszek opuszcza œwieradowsk¹ parafiê pod wezwaniem œw. Józefa Oblubieñca NMP i udaje siê do zgorzeleckiej
parafii pod wezwaniem œw. Józefa Robotnika i œw. Barbary.
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Projektujemy halê sportow¹
15 maja br. podpisana zosta³a
umowa z firm¹ isba Grupa Projektowa Sp. z o.o. z Wroc³awia na opracowanie dokumentacji projektowokosztowej dla zadania „Budowa
hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 wraz ze stadionem lekkoatletycznym; czêœæ 1 - budowa
hali sportowej”.
Po wstêpnym spotkaniu z projektantami postanowiliœmy zobaczyæ zaprojektowan¹ przez Grupê
Projektow¹ halê w KoŸminie Wielkopolskim, aby mieæ wyobra¿enie
o tym, co chcemy zbudowaæ, a tak¿e aby porozmawiaæ z jej zarz¹dc¹
o kosztach utrzymania i ewentualnych „bol¹czkach” zwi¹zanych z jej
eksploatowaniem.
22 maja br. spotkaliœmy siê (burmistrz Roland Marciniak, sekretarz
Eugeniusz Grabas, Mariusz Pysz
i ni¿ej podpisana) z przedstawicielami Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w KoŸminie Wlkp. (fot. 1).
Obejrzeliœmy halê wraz z zapleczem
sanitarnym, technicznym i si³owni¹.
Sala, wybudowana kosztem ok.
5 mln z³, zosta³a oddana do u¿ytkowania w 2011 r. i przez ca³y okres
eksploatacji nie by³o problemów
z jej utrzymaniem. Ogrzewana jest
gazem, a miesiêczne rachunki
w okresie zimowym wynosz¹ ok. 3,5
tys. z³, co nie jest du¿ym wydatkiem
bior¹c pod uwagê fakt, i¿ w koszt
ogrzewania wliczone s¹ mury szko³y, do której sala przylega.
Jednak¿e nie oznacza to, ¿e nie
mo¿na by coœ zmieniæ. Dziœ podwy¿szono by jej wysokoœæ, gdy¿
jest za niska do gry w siatkówkê,
a brak klimatyzacji sprawia, ¿e
w okresie wiosenno-letnim jest tam
bardzo ciep³o. Przyda³yby siê te¿
wiêksze drzwi wejœciowe z zewn¹trz.
Drugim obiektem, który obejrzeliœmy w tym dniu, by³a hala sportowa w Krotoszynie (fot. 2). Zrobi³a na nas du¿e wra¿enie, nie tylko
wielkosci¹ i funkcjonalnoœci¹, ale
te¿ i cen¹, kosztowa³a bowiem 15
mln z³! Powierzchnia odpowiada naszemu za³o¿eniu projektowemu:
mieœci pe³nowymiarowe boiska do
pi³ki rêcznej, koszykówki, siatkówki, tenisa ziemnego i pi³ki no¿nej halowej. Dodatkowo s¹ trzy boiska
treningowe do pi³ki siatkowej mog¹ce s³u¿yæ jako turniejowe. Co
wa¿ne, hala ma ok. 11 m wysokoœci, wyposa¿ona jest w dodatkowe
przy³¹cza umo¿liwiaj¹ce pod³¹czeW wyborach do Parlamentu Europejskiego w powiecie lubañskim
do urn posz³o 17.191 wyborców, co
daje œredni¹ frekwencjê 39,41 proc.
- o wiele mniej od œredniej krajowej
(45,68 proc.) i dolnoœl¹sko-opolskiej (43,24 proc.).
Znacznie lepiej wygl¹da³o to
w Œwieradowie-Zdroju, gdzie 1.681
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trum Sportowego i Rekreacyjnego
„Wodnik”, bêd¹ce miejsk¹ spó³k¹
powo³an¹ do zarz¹dzania tym i innymi obiektami sportowymi na terenie miasta, zwrócili nam uwagê, aby
zaplanowaæ jedno szerokie wyjœcie
z hali, aby mog³y do niej wje¿d¿aæ
samochody. Wa¿ne jest tak¿e zaplanowanie przeszklonej recepcji przy

wejœciu do hali, aby móc kontrolowaæ wchodz¹cych i wychodz¹cych.
Ponadto oœwietlenie LED i wyg³uszaj¹ce p³yty na suficie oraz specjalne maty zabezpieczaj¹ce powierzchniê boiska przed zniszczeniem.
Nie uda³o siê, niestety, ustaliæ
kosztów ogrzewania, gdy¿ hala pod³¹czona jest do kana³u ciep³owniczego. Wiele z tych uwag jest bardzo
cennych i na pewno przydadz¹ siê
przy projektowaniu.
Tekst i zdjêcia Monika Hajny-Daszko

Fot. 1

Fot. 4

Fot. 2

Fot. 3

Fot. 5

Fot. 3 - tak prezentuje siê sala konferencyjna. Fot. 4 - boisko wielofunkcyjne w Krotoszynie ma wymiary 40 x 20 m plus wybiegi. Nasze bêdzie
podobne, a zaplecze pomieœci salê fitness, si³owniê, aneks kuchenny,
4 szatnie z ³azienkami, pomieszczenia dla trenerów, magazynek. Fot. 5 krotoszyñskie trybuny mog¹ pomieœciæ 700 widzów, nasze bêd¹ mniejsze na ok. 200 osób (lub na nieznacznie wiêcej).

nie wiêkszej mocy niezbêdnej do organizacji koncertów. Fajn¹ spraw¹
jest te¿ re¿yserka wyposa¿ona w profesjonalne nag³oœnienie, wielopoziomowe trybuny (z dostêpem dla osób
niepe³nosprawnych) na 700 osób.
Za spraw¹ specjalnej kurtyny
z boiska mog¹ korzystaæ naraz dwie
grupy. Ponadto hala posiada 6 szat-

ni z ³azienkami, si³owniê, salê sportów walki, salê fitness, salê konferencyjn¹ z zapleczem kuchennym,
magazynki, pokój trenera, a nawet
pomieszczenie dla VIP-ów z widokiem na boisko.
Organizowane s¹ tu ró¿nego rodzaju imprezy sportowe, kulturalne
i rozrywkowe. Przedstawiciele Cen-

WYBRALIŒMY
EUROPOS£ÓW!
osób odda³o wa¿ne g³osy, co prze³o¿y³o siê na frekwencjê 46,29 proc.
W mieœcie, tak jak w ca³ym kraju, próg
wyborczy przekroczy³y te same trzy
ugrupowania, tyle tylko, ¿e dwa czo³owe zamieni³y siê miejscami.
I tak Koalicja Europejska uzyska³a
771 g³osów (45,87 proc.), PiS – 619
(36,82 proc.), a Wiosna – 126 (7,50
proc.).
Pozosta³e ugrupowania zdoby³y:
Konfederacja – 72 (4,28), Kukiz’15 –
70 (4,16), a Razem – 23 (1,37 proc.).
Kandydaci KE, którzy w okrêgu
uzyskali mandaty, w Œwieradowie

zdobyli: Janina Ochojska-Okoñska
– 512 g³osów, Jaros³aw Duda – 46.
Wprawdzie wiêcej od niego mia³a
Ma³gorzata Seku³a-Szmajdziñska –
165 g³osów, ale w skali ca³ego okrêgu nie prze³o¿y³o siê to na mandat.
Wskazania mandatowe kandydatów PiS pokrywaj¹ siê z wynikami
w okrêgu: Beata Kempa – 247 g³osów, Anna Zalewska – 222.
Z listy Wiosny nikt z okrêgu do
PE siê nie dosta³, a w Œwieradowie
najwiêcej g³osów zdoby³ Krzysztof
Œmiszek – 55.
(aka)

Wybieramy kandydatów na ³awników
i kandydatów do izby rolniczej
Burmistrz Miasta ŒwieradówZdrój informuje, ¿e do 28 czerwca
w sekretariacie Urzêdu Miasta (ul.
11 Listopada 35) w godzinach pracy
urzêdu przyjmowane s¹ zg³oszenia
kandydatów na ³awników do S¹du
Rejonowego w Lwówku Œl¹skim, na
now¹ kadencjê 2020-2023.
Rada Miasta powinna wybraæ
dwóch ³awników do orzekania
w lwóweckim s¹dzie (wybory nie dotycz¹ ³awników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy).
Kandydatów na ³awników mog¹
zg³aszaæ: prezesi w³aœciwych s¹dów; stowarzyszenia, inne organizacje spo³eczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów
prawa, z wy³¹czeniem partii politycznych; co najmniej 50 obywateli maj¹cych czynne prawo wyborcze, zamieszkuj¹cych stale na terenie gminy dokonuj¹cej wyboru.
£awnikiem mo¿e byæ wybrany
ten, kto: posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pe³ni praw cywilnych i obywatelskich; jest nieskazitelnego charakteru; ukoñczy³ 30 lat;

jest zatrudniony, prowadzi dzia³alnoœæ gospodarcz¹ lub mieszka
w miejscu kandydowania co najmniej od roku; nie przekroczy³ 70 lat;
jest zdolny, ze wzglêdu na stan zdrowia, do pe³nienia obowi¹zków ³awnika; posiada co najmniej wykszta³cenie œrednie lub œrednie bran¿owe.
O tym, kto nie mo¿e kandydatów i jak wygl¹da procedura zg³oszeñ, przeczytaæ mo¿na w og³oszeniu zamieszczonym na stronie UM.
Burmistrz Miasta ŒwieradówZdrój informuje, ¿e w niedzielê 28 lipca br. odbêd¹ siê wybory do izb rolniczych, w tym DIR.
W Urzêdzie Miasta w pokojach
nr 24c (II p.) oraz nr 32 (III p.) w godzinach pracy urzêdu udostêpnione bêd¹ do wgl¹du spisy cz³onków
izby rolniczej uprawnionych do g³osowania. Do 5 lipca w sekretariacie
i wymienionych pokojach przyjmowane s¹ zg³oszenia kandydatów na
cz³onków rad powiatowych izby rolniczej. Szczegó³y na stronie miasta www.swieradowzdroj.pl

ZIELONY BERLIN
Z KOLEJKI PPARKOWEJ
ARKOWEJ

Na bie¿¹co

W ostatnim tygodniu maja wspólnie z radnymi pojechaliœmy do Berlina, aby zobaczyæ, jak mo¿na zarz¹dzaæ na wysokim poziomie zieleni¹ miejsk¹. Zwiedziliœmy kiludziesiêciohektarowy park z ró¿nymi aran¿acjami kwiatów, krzewów, drzew,
oczek wodnych (Berlin Britzer Garten). Przez ca³e za³o¿enie
parkowe ci¹gnie siê kolejka w¹skotorowa, która równie¿ by³a
celem naszej podró¿y.

Fot. Monika Hajny-Daszko
Nasza gmina posiada 3,5 kilometrowy tor kolejowy na odcinku od dworca kolejowego do stacji Nadleœnictwo, który
chcielibyœmy zrewitalizowaæ i uruchomiæ na nim œwieradowski
poci¹g turystyczny. Musimy podj¹æ decyzjê, czy ma byæ to
normalny tor 1.435 mm, któryœ z w¹skich - 600 b¹dŸ 700 mm.
Berliñska kolejka w¹skotorowa ma rozstaw szyn 600 mm jeŸdzi
w pêtli o d³ugoœci ponad 6 km..
Je¿d¿¹c ni¹ po berliñskim parku mo¿na podziwiaæ okoliczn¹
przepiêkn¹ zieleñ parkow¹. Ta ciekawa atrakcja powsta³a
w latach osiemdziesi¹tych ubieg³ego stulecia i z roku na rok
bije rekordy odwiedzalnoœci.
W planach mamy odwiedzenie podobnych atrakcji w Czechach i na S³owacji. Wówczas przeprowadzimy konsultacje
i podejmiemy decyzjê jaki wybierzemy wariant naszego projektu kolejki turystycznej.

BIOLOGICZNIE CZYNNI

6-10 ma³ych przedsiebiorców. Bêdzie to przede wszystkim remont wnêtrza z wymian¹ sieci. Dostosujemy budynki dla osób
niepe³nosprawnych. Ale ¿eby to wszystko siê zrealizowa³o,
musimy dostaæ dofinansowanie, a to jest konkurs wniosków.
Ewentualna realizacja projektu to lata 2020-2021.

300.00 Z£ NA CZERNIA
WÊ
CZERNIAWÊ
Czerniawska fundacja na rzecz rozwoju Czerniawy-Zdroju,
której prezesuje Ma³gorzata Gettner, pozyska³a 300.000 z³ ze
œrodków UE w ramach Lokalnej Grupy Dzia³ania Partnerstwo
Izerskie. Za te œrodki bêdzie wykonana si³ownia napowietrzna
na zapleczu szko³y podstawowej w Czerniawie. Przedsiêwziêcie to wzbogaci ofetê dla uczniów szko³y, ale równie¿ dla
wszystkich mieszkañców chêtnych poæwiczyæ na wolnym
powietrzu.

POGOTOWIE RA
TUNKOWE
RATUNKOWE
REWIR DZIELNCOWYCH W NOWEJ SIEDZIBIE

PRZED REMONTEM

Z bud¿etu miasta wydamy ponad 250 tys. z³ na remont
Rewiru Dzielnicowych Policji. W lipcu i sierpniu przeprowadzimy remont ca³ego piêtra w dwóch etapach, bez koniecznoœci zatrzymania pracy Rewiru. To konieczne dzia³anie, poniewa¿ wewnêtrzne s³u¿by sanitarne Policji da³y warunkowe dopuszczenie pomieszczeñ do u¿ytku do koñca czerwca. Jeœli nie
podejmiemy remontu w ci¹gu najbli¿szych tygodni, istnieje
realne zagro¿enie przeniesienia na sta³e policjantów ze Œwieradowa do Leœnej. Czeka nas spory wydatek, ale niestety musimy go ponieœæ z naszych œrodków.

RUSZY£ KIS
Swoj¹ dzia³alnoœæ rozpocz¹³ Klub Integracji Spo³ecznej
(KIS) na pierwszym piêtrze budynku Urzêdu Miasta. 12 czerwca w ramach dzia³alnoœci KIS-u z³o¿yliœmy wniosek o dofinansowanie ze œrodków UE dzia³ania Klubu w latach 2020-2022.
Wartoœæ projektów to ponad 400 tys. z³, oczekiwane dofinansowanie - 85 proc. Jeœli otrzymamy te œrodki, przeprowadzimy
wiele dzia³añ w kierunku przeciwdzia³ania bezrobociu czy szeroko pojêtemu wykluczeniu spo³ecznemu. Rozstrzygniêcie za
kilka miesiêcy.

SWIERADOWSKA STREF
A
STREFA
DROBNEJ PRZEDSIÊBIORCZOŒCI
Budynki starego przedszkola i urzêdu miasta zostaj¹
w zasobie gminy. Wczeœniej by³ pomys³ ich sprzedania ze
wzglêdu na du¿y koszt remontów, a kilka lat temu budowa
nowego by³aby niewiele dro¿sza od remontu. Obecnie koszt
wzniesienia budynków admnistracyjnych przekracza kwotê
6.000 z³ za 1 m2, dlatego taniej bêdzie wyremontowaæ te dwa
obiekty o ³¹cznej powierzchni 1 500 m2 ni¿ postawiæ nowe.
Nadarza siê okazja, aby pozyskaæ œrodki UE na remont
tych budynków dla celów gospodarczych. Do 2 lipca jest nabór wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Dolnego Œl¹ska na lata 2014-2020 na przedsiêwziêcia
o charakterze inkubatora przedsiêbiorczoœci. Spróbujemy z³o¿yæ wniosek na adaptacjê pomieszczeñ w tych budynkach dla

w przedszkolu.
W nowej siedzibie bêdziemy mogli przyj¹æ 180 dzieciaczków, a do tego bêdzie mnóstwo atrakcji: zielony plac zabaw na
czêœci dachu budynku, zimowy plac zabaw w budynku (o wysokoœci 7 m), sala kinowa, teatralna i gimnastyczna, sala do
zajêæ z ceramiki. Bêd¹ równie¿ gabinety teraupeutyczne. Mam
nadziejê, ¿e to ostatnia prosta i w tym roku zakoñczymy to
przedsiêwziêcie.

Stacja karetki pogotowia ratunkowego otrzyma³a wypowiedzenie z obecnej siedziby, poniewa¿ spó³ka uzdrowiskowa
w budynku tzw. Zajazdu prowadzi remont pomieszczeñ, w których bêd¹ nowe biura zarz¹du spó³ki. Gmina podjê³a siê zapewnienia nowej siedziby dla karetki i w starym budynku
urzêdu miasta za ponad 80 tys. z³ zaadaptowaliœmy kilka biur
ostatniej kondygnacji na siedzibê zespo³u ratunkowego.
Od kilkunastu dni karetka pogotowia wyje¿d¿a na akcjê
z nowej siedziby.

28 maja w Karlovej Studánce w Czechach bra³em udzia³
w polsko-czeskiej konferencji na temat ochrony zieleni i krajobrazu w miejscowoœciach uzdrowiskowych. Przedstawi³em
dzia³ania naszej gminy w celu poprawy warunków uzdrowiskowych w Œwieradowie i Czerniawie. Najskuteczniej chroni
nasze uzdrowisko ustawa o uzdrowiskach, na podstawie której miasto podzielone jest na 3 strefy uzdrowiskowe - A, B i C
- w których mamy ograniczenia co do powierzchni zabudowy
i sposobu wykorzystania nieruchomoœci. Np. w strefie A jest
zakaz lokowania nowej zabudowy mieszkaniowe i marketów
o powierzchni powy¿ej 400 m2. W strefie tej nie mo¿na równie¿
trzymaæ zwierz¹t gospodarskich ani przekraczaæ z góry okreœlonych poziomów ha³asu.
Uk³ad urbanistyczny naszego miasta wpisany jest do rejestru zabytków, co znacz¹co ogranicza swobodê zabudowy,
w szczególnoœci w odniesieniu do architektury obiektów. Na
terenie miasta s¹ dwa obszary górnicze, które maj¹ na celu
ochronê Ÿróde³ wód mineralnych i w przypadku inwestycji
w okolicach Ÿróde³ znacz¹co ograniczaj¹ ingerencjê budowli
poni¿ej poziomu gruntu.
Œwieradowsk¹ przestrzeñ biologicznie czynn¹, do której
w naszym przypadku zaliczamy szeroko pojêt¹ ¿yw¹ zieleñ,
powietrze, wodê i ziemiê, mo¿emy podzieliæ na trzy grupy. Pierwsza to przestrzeñ leœna, która otacza kurort z ka¿dej strony.
W³aœcicielem tych kompleksów s¹ Lasy Pañstwowe. Kuracjusze i turyœci korzystaj¹ z walorów okolicznych lasów spaceruj¹c po Górach Izerskich. Druga to przestrzeñ parkowa, któr¹
zarz¹dza gmina. W Œwieradowie i Czerniawie mamy ponad 12
ha parków, w planach kolejne 2 ha. Trzecia wreszcie, to przestrzeñ ogrodowa. Tu w³aœcicielami s¹ mieszkañcy i hotelarze.
Mamy w mieœcie wiele ciekawych prywatnych ogrodów, które
podnosz¹ walory uzdrowiskowe.
Co roku inwestujemy w zieleñ miejsk¹, przed nami kolejne
inwestycje w nowe za³o¿enia. Za ponad milion z³otych odkupiliœmy od spó³ki uzdrowiskowej grunty po starej rozlewni
„Czerniawianki” (8.000 m2), na których powstanie nowy park
uzdrowiskowy. W Œwieradowie z kolei chcemy wydzier¿awiæ
od Lasów Pañstwowych prawie 2 ha gruntów w centrum miasta, równie¿ pod nowe parki zdrojowe. To s¹ bardzo kosztowne inwestycje, dletego bêdziemy je realizowaæ etapami. Rewitalizacja parków wraz z deptakiem i tarasem oraz drogami dojazdowymi do centrum kosztowa³a nas ponad 20 mln z³.

NOWE INWESTYCJE
PRZEDSZKOLE TU¯ TU¯! HOTELOWE
Po wielu tygodniach uda³o nam siê wy³oniæ nowego wykonawcê dokoñczenia budowy nowej siedziby przedszkola
miejskiego. W drugim przetargu najlepsz¹ ofertê z³o¿y³a Firma
Remontowo-Budowlana Rafa³ Idziaszek, która za prawie 2,6
mln z³ dokoñczy tê inwestycjê. Prawdopodobnie przeprowadzka dzieci i kadry przedszkola bêdzie na prze³omie listopada
i grudnia tego roku. Jeœli firma dotrzyma terminów, mamy du¿¹
szansê uratowaæ prawie 2,2 mln z³ dotacji z otrzymanych 3,8
mln z³. Ca³a inwestycja bêdzie nas kosztowaæ 14 mln z³ za 2.900
m2 powierzchni wraz z pe³nym wyposa¿eniem, czyli niewiele
ponad 4.800 z³ za 1 m2. To bardzo wa¿na inwestycja dla naszych mieszkañców. Stary budynek przedszkola nie spe³nia
przepisów ppo¿. na górnych kondygnacjach, które musz¹ byæ
wy³¹czone z u¿ytkowania, to z kolei zmniejszy iloœæ miejsc

Na koñcu ulicy Bronka Czecha koñczy siê projektowanie
nowej inwestycji hotelowej. Do tej pory to miejsce, choæ bardzo blisko centrum, by³o wykluczone z rozwoju naszego miasta. Nowy inwestor zakupi³ grunty od gminy i mieszkañców
i rozpocz¹³ projektowanie kompleksu hotelowego z apartamentami.
Te grunty w planie zagospodarowania przestrzennego naszego miasta przeznaczone s¹ pod inwestcje turystyczne, a to
oznacza, ¿e bud¿et gminy bêdzie mia³ dochody z tego przedsiêwziêcia jak od dzia³alnoœci gospodarczej.
Inwestycja bêdzie prowadzona w dwóch epatach. £¹cznie
ma powstaæ ponad 600 miejsc noclegowych, baseny, gabinety zabiegowe, korty tenisowe, wewnêtrzny park. Jeœli przedsiêwziêcie dojdzie do skutku, gmina bêdzie musia³a dodatkowo skomunikowaæ tê dzielnicê z centrum
miasta poprzez przed³u¿enie ulicy Zródlanej,
wówczas unikniemy korkowania siê ulicy
Bronka Czecha i Sienkiewicza.
Za zgod¹ w³aœciciela przedstawiam wizualizacjê tego przedsiêwziêcia (obok).
Roland Marciniak
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Miejskie Centrum Kultury, Aktywnoœci
i Promocji Gminy „Stacja Kultury”, ul. Dworcowa 1.
fax 75 78-16-221
Dyrektor – Dorota Marek.
Kreowanie wydarzeñ kulturalnych i promocja
Diana S³upska, tel. 75 71-36-482,
kultura@swieradowzdroj.pl
Kreowanie wydarzeñ sportowych, rekreacyjnych i promocja
Beata Rosicka, 75 71-36-483,
it@swieradowzdroj.pl

STACJA KULTURY otwarta jest
od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 1000 do 1700
Ju¿ po raz kolejny przygotowaliœmy specjaln¹, wakacyjn¹ ofertê dla wszystkich dzieci uczêszczaj¹cych do naszych œwieradowskich przedszkoli i szkó³.
Tegoroczna edycja Wakacji
z Flinsem bêdzie ró¿ni³a siê nieco od poprzednich. Otó¿ dzieci
nie bêd¹ pos³ugiwa³y siê otrzymanymi voucherami na konkretne atrakcje, lecz dostan¹ FLINSY – nasz¹ now¹ œwieradowsk¹
walutê, któr¹ bêd¹ mog³y zap³aciæ za atrakcje znajduj¹ce siê
Œwieradowie-Zdroju przez okres
wakacji, czyli od 1 lipca do 31
sierpnia br. Jest to pierwszy etap
wprowadzania waluty, dziêki której dzieci bêd¹ mogli uczyæ siê
przedsiêbiorczoœci.
Oto lista atrakcji, z których
dzieci mog¹ korzystaæ po jednym
razie, wraz z FLINSOWYM cennikiem:
 AQUAPARK w Interferie
Sport Hotel, ul. Koœciuszki 1 (tel.
75 78 16 732) - 10 FLINSÓW
PRZEJAZD W OBIE STRO-

WAKACJE Z FLINSEM 2019
NY KOLEJ¥ GONDOLOW¥
w Oœrodku Ski&Sun, tel. 75 615
20 20 - 25 FLINSÓW.
 WARSZTATY ZE ZDOBIENIA PIERNIKÓW* w Pracowni
Piernikowej „Isabell”, ul. Rolnicza
2/1, Œwieradów-Zdrój, tel. 509
460 300 - 25 FLINSÓW.
 WARSZTATY Z ROBIENIA
MYDE£EK EKOLOGICZNYCH*
równie¿ w Pracowni Piernikowej
„Isabell”- 15 FLINSÓW.
 WARSZTATY CERAMICZNE* (trwaj¹ce ok. 3 godz.) w Pracowni Ceramicznej CERAMONIC, ul. Nadrzeczna 10, Œwieradów-Zdrój, tel 661 266 328 - 40
FLINSÓW .
* Na wszystkie warsztaty obowi¹zuje
rezerwacja telefoniczna.
Oprócz wy¿ej wymienionych
atrakcji, za które dzieci p³ac¹
FLINSAMI, w okresie wakacyjnym w STACJI KULTURY bêd¹
organizowane zajêcia, z których

dzieci ze szkó³ i przedszkoli
w Œwieradowie-Zdroju mog¹ korzystaæ BEZP£ATNIE. S¹ to
PRZEDSTAWIENIA TEATRALNE oraz WARSZTATY ZE ZDOBIENIA SZK£A.
Rodzicom przypominamy, ¿e
w ka¿dym obiekcie obowi¹zuj¹
pewne zasady i regulaminy, których nale¿y przestrzegaæ, np. te
dotycz¹ce obecnoœci rodziców
lub opiekunów wraz z dzieckiem
w obiekcie.
Warunkiem udzia³u w akcji
WAKACJE Z FLINSEM jest odbiór FLINSÓW od 24 czerwca do
31 lipca br., za okazaniem legitymacji szkolnej. Na ka¿de
dziecko przypada 115 FLINSÓW.
FLINSY nale¿y odebraæ w:
 Miejskim Centrum Kultury, Aktywnoœci i Promocji
Gminy „STACJA KULTURY”,
ul. Dworcowa 1, tel. 75 71 36

482 lub 483 – tutaj FLINSY odbieraj¹ dzieci z SP nr 1,
 Centrum Edukacji Ekologicznej „IZERSKA £¥KA”, ul.
Rolnicza 7, tel. 75 617 14 42 tutaj FLINSY odbieraj¹ dzieci
uczêszczaj¹ce do SP nr 2
i przedszkoli.
Przypominamy tak¿e, ¿e
FLINSY s¹ przypisane do konkretnej osoby i upowa¿niaj¹ do
skorzystania z nich tylko i wy³¹cznie przez t¹ osobê. Obiekty maj¹ prawo za¿¹daæ dokumentu potwierdzaj¹cego to¿samoœæ osoby korzystaj¹cej
z naszej akcji.
Ponadto zapraszamy dzieci
do bezp³atnych odwiedzin
w „Czarcim M³ynie” i CEE „Izer-

ska £¹ka”.
Koordynatorem i organizatorem
akcji „WAKACJE Z FLINSEM”
jest Miejskie Centrum Kultury,
Aktywnoœci i Promocji Gminy
„STACJA KULTURY”, ul. Dworcowa 1, 59-850 Œwieradów-Zdrój.
Serdecznie zapraszamy!
Szczegó³y na stronie internetowej - www.swieradowzdroj.pl

Szanowni Pañstwo,
trwaj¹ prace nad nowym wydaniem „Niezbêdnika Turysty 2019/2020”, w zwi¹zku z tym zapraszamy gestorów bazy noclegowej, gastronomicznej oraz innym
us³ugodawców w Œwieradowie-Zdroju
do udzia³u w wydawnictwie.
Dostêpne modu³y reklamowe: SPA/
SPORT - 4 modu³y formatu A4 – 3.700
z³ brutto/1 modu³.
SPA/SPORT - 4 modu³y formatu 1/2
A4 – 2.600 z³ brutto/1 modu³.
SPA/SPORT - 4 modu³y formatu 1/4
formatu A4 – 1.400 z³ brutto/1 modu³.
GASTRONOMIA – 16 modu³ów o wymiarach 102 mm x 63 mm – 450 z³
brutto/1 modu³.
US£UGI RÓ¯NE – 8 modu³ów o wymiarach 93 mm x 58 mm – 450 z³ brutto/1
modu³.
US£UGI RÓ¯NE – 4 modu³y o wymiarach 93 mm x 138 mm – 1.200 z³ brutto/1
modu³.
US£UGI RÓ¯NE – 4 modu³y o wymiarach 193 mm x 58 mm – 1.200 z³ brutto/ 1
modu³.

Zg³oszenia na poszczególne modu³y przyjmowane s¹ na adres
it@swieradowzdroj.pl

Promujmy miasto

O umieszczeniu reklamy decyduje kolejnoœæ zg³oszeñ.

Reklama dŸwignie wszystko
Na reklamy w „Notatniku” obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce stawki, z uwzglêdnieniem
rabatu za 3 emisje – 15 proc. Reklamodawcy zap³ac¹ (w z³):

/2 strony (255 x 175 mm): 1 emisja - 300, 3 emisje - 745.
/4 strony (175 x 125 mm): 1 emisja - 150, 3 emisje - 382,50.
1
/8 strony (125 x 85 mm): 1 emisja - 80, 3 emisje - 240.
na 1/16 strony (85 x 60 mm): 1 emisja - 50, 3 emisje - 105.
Za w³o¿enie wk³adki reklamowej do œrodka gazety – 250 z³.
1
1

Szanowni Pañstwo, z przyjemnoœci¹ informujemy, ¿e w Miejskim Centrum Kultury przy ul. Dworcowej 1 s¹ do odebrania
promocyjne ramki do tablic rejestracyjnych. Wszystkich
chêtnych serdecznie zapraszamy po ich odbiór.
Zapraszamy do ogl¹dania w internecie na ¿ywo posiedzeñ
Rady Miasta - na kanale Youtube miasta. Jeœli ktoœ nie bêdzie
mia³ takiej mo¿liwoœci, pe³na relacja w pliku wideo dostêpna
bêdzie póŸniej na Youtube.
Terminy i godziny sesji oraz ich program znajd¹ Pañstwo
na stronie

Sesje na ¿ywo
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1. Gotow¹ reklamê WY£¥CZNIE W FORMIE PLIKU GRAFICZNEGO (zgodnie
z podanymi w cenniku wymiarami) prosimy wys³aæ na adres:
notatnik
notatnik@ swieradowzdroj.pl
2. Nale¿noœæ za umieszczenie reklamy nale¿y wp³aciæ na konto Miejskiego
Centrum Kultury, Aktywnoœci i Promocji Gminy - Santander Bank Polski nr
21 1090 1997 0000 0001 4222 7909 - przed emisj¹ reklamy. W treœci
przelewu nale¿y wpisaæ koniecznie numer NIP, nazwê i adres firmy, w celu wystawienia
faktury.
3. Warunkiem ukazania siê reklamy jest dostarczenie potwierdzenia wp³aty.
Mo¿na je wys³aæ mejlem na adres itit@ swieradowzdroj.pl - lub dostarczyæ
osobiœcie do Centrum, ul. Dworcowa 1.
4. Faktura zostanie wystawiona w ci¹gu siedmiu dni od dokonania wp³aty.

Budowa nowej siedziby Przedszkola
Miejskiego w Œwieradowie-Zdroju
Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7. - Infrastruktura edukacyjna, Dzia³anie 7.1 - Inwestycje w edukacjê przedszkoln¹, podstawow¹ i gimnazjaln¹ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnoœl¹skiego 2014-2020.
Ca³kowita wartoœæ Projektu wynosi 9.935.685,03 z³ w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego –
3.846.834,80 z³.
Ze wzglêdu na nieterminow¹ realizacjê budowy nowej siedziby
Przedszkola Miejskiego oraz niewype³nienie procedur formalno-prawnych, Gmina Miejska ŒwieradówZdrój z dniem 20 lutego br. odst¹pi³a od umowy z firm¹ KBUD Krzysztof £uksza z siedzib¹ w Prusicach
na realizacjê robót budowlanych
zwi¹zanych z budow¹ nowego budynku.
Przez niemal¿e przez dwa nastêpne miesi¹ce trwa³ proces inwentaryzacji wykonanych prac budowlanych oraz zgromadzonych na placu
budowy materia³ów, a tak¿e rozliczania finansowego ujawnionych podwykonawców, który nie otrzymali
nale¿nego wynagrodzenia od generalnego wykonawcy.
W celu przyspieszenia procesu
wy³onienia nowego wykonawcy robót budowlanych zdecydowano siê
na jego wybór w procedurze negocjacyjnej. Pierwsza tura naboru ofert
na dokoñczenie przedmiotowej budowy zakoñczy³a siê niepowodzeniem, gdy¿ przed³o¿one oferty przekracza³y œrodki finansowej, jakimi

dysponowa³a Gmina. Podczas powtórzonej procedury zamawiaj¹cy
otrzyma³ oferty, które mieœci³y siê
w przeznaczonym na ten cel bud¿ecie. Najkorzystniejsz¹ z³o¿y³ Zak³ad
Us³ugowo-Remontowy „Idziaszek”
Sp. z o. o. z siedzib¹ w Nowym Mieœcie nad Wart¹ - na kwotê 2.574.679
z³, z terminem realizacji do 17 paŸdziernika br.

Zakres prac bêdzie obejmowa³
dokoñczenie i uruchomienie instalacji wentylacji mechanicznej, wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i ciep³a technologicznego,
elektryczno-energetycznej, niskopr¹dowych oraz ppo¿. Ponadto nale¿y dokoñczyæ prace zwi¹zane
z uk³adaniem sufitów systemowych,
wykonaniem tynków oraz malowaniem œcian, jak równie¿ uk³adaniem
wyk³adzin oraz p³ytek naœciennych
i pod³ogowych. Do dokoñczenia zosta³a równie¿ niemal¿e ca³a elewacja
budynku wraz z obróbkami blacharskimi.
Jedynie prace, jakie obecnie s¹
prowadzone na placu budowy, dotycz¹ zagospodarowania terenu.
Odpowiada za nie osobna firma, która w okresie wiosennym upora³a siê
z wymian¹ nawierzchni drogi wewnêtrznej biegn¹cej wzd³u¿ budynków DWD, wymieni³a równie¿
oœwietlenie drogowe oraz ogrodzenie.
(opr. MP)

Wieœci z singli
Na prze³omie kwietnia i maja Firma Micha³a Twardygrosza kosztem
38.874 z³ wymieni³a zniszczone
mostki o ³¹cznej powierzchni 150
m2. Do 10 maja br. z kolei firma TomSport posprz¹ta³a i przygotowa³a do
sezonu trasy na Zajêczniku i Czerniawskiej Kopie, a wartoœæ us³ugi
wynios³a 2.500 z³. Posprz¹tany zosta³ tak¿e nowy, licz¹cy 4,3 km odcinek nosz¹cy nazwê „Góreczno” (od
Tewy przez gondolê do Czeszki), na
którym trwaj¹ naprawy gwarancyjne, które maj¹ zakoñczyæ siê do koñca czerwca. Zlecone zosta³o tak¿e
koszenie skrajni œcie¿ek, na co TomSport ma czas do 19 czerwca.

(MHD)
Zdjêcia - Lech Sport

12 kwietnia og³oszono przetarg
na „Ubezpieczenie maj¹tku i innych
interesów Gminy Miejskiej Œwieradów-Zdrój wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury”.
Swe oferty przedstawi³y: BALCIA INSURANCE SE z Warszawy,
Towarzystwo Ubezpieczeñ Wzajemnych TUW z Wroc³awia, Compensa
Towarzystwo Ubezpieczeñ SA Oddzia³ w Zielonej Górze, Concordia
Polska TUW z Wroc³awia, Compensa Towarzystwo Ubezpieczeñ SA
Oddzia³ we Wroc³awiu oraz PZU SA
Oddzia³ Klienta Korporacyjnego we
Wroc³awiu.
Komisja przetargowa dokona³a
wyboru najkorzystniejszych ofert
i tak:
Maj¹tek i odpowiedzialnoœæ cywiln¹ ubezpieczy PZU Wroc³aw
(145.578,48 z³);
Pojazdy mechaniczne - COMPENSA (172.311 z³);
Nastêpstwa nieszczêœliwych
wypadków cz³onków OSP - Towarzystwo Ubezpieczeñ Wzajemnych
TUW (5.251 z³).
Po og³oszeniu przetargu na
„Œwiadczenie us³ug w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów
komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Œwieradów-Zdrój w okresie
od 1 lipca 2019 do 31 grudnia 2020
r.”
22 maja po otwarciu ofert okaza³o siê, ¿e zg³osi³ tylko jeden oferent Zak³ad Utylizacji Odpadów Komunalnych „Izery” Sp. z o.o. z Lubomierza, którego cena za us³ugê 2.779.920 z³ - ra¿¹co odbiega od mo¿liwoœci finansowych gminy, która
ma na ten cel 1.494.000 z³. Dlatego
te¿ 3 czerwca podjêto decyzjê o uniewa¿nieniu postêpowania i 6 czerwca przetarg og³oszono ponownie z terminem sk³adania ofert do 17 lipca br.
23 maja gmina wystosowala zaproszenie do z³o¿enia propozycji
cenowej na Wykonanie ulotek informacyjno-promocyjnych w ramach projektu „Przebudowa i rozbudowa istniej¹cej oczyszczalni
œcieków w Œwieradowie-Zdroju”.
Zamówienie opiewa na druk
1.500 ulotek w formacie A4 sk³ada-

ne do A5, w pe³nym kolorze i w jêzyku polskim. Ulotki s³u¿yæ bêd¹ rozpowszechnieniu informacji o projekcie promuj¹ce postawy ekologiczne
oraz korzyœci p³yn¹ce z prawid³owo
funkcjonuj¹cego systemu gospodarki wodno-œciekowej, w szczególnoœci w zakresie ochrony œrodowiska.
31 maja zapoznano siê z trzema
ofertami nades³anymi przez firmy:
Agencja Reklamowa DOMINIAK
z Karolewa (gm. Zduñska Wola) 3.690 z³, Pozytywka Studio Pozytywnej Kreacji Artur Wojtczuk
z Warszawy - 3.228 z³, oraz Bonus
Liber Sp. z o.o. Drukarnia i Wydawnictwo Diecezji Rzeszowskiej - 996,30
z³, której powierzono wykonania zadania.
28 maja gmina og³osi³a przetarg
na sprzeda¿ samochodu marki LUBLIN, rok produkcji 2003, przebieg
137.572 km, z cen¹ wywo³awcz¹
3.000 z³.
5 czerwca dokonano otwarcia
dwóch ofert: mieszkaniec Mirska zaproponowa³ cenê 2.000 z³, a oferent
z gminy Wolbórz (woj. ³ódzkie), który auto kupi³ - 3.011 z³.
3 czerwca og³oszono przetarg
na ZIMOWE UTRZYMANIE
DRÓG GMINNYCH ORAZ CI¥GÓW PIESZYCH BÊD¥CYCH W
ZARZ¥DZIE GMINY MIEJSKIEJ
ŒWIERADÓ-ZDRÓJ W SEZONIE
ZIMOWYM 2019/2020 – zadanie
nr 5 (chodniki).
(opr. aka)

UM wykazuje
Burmistrz Miasta Œwieradów-Zdrój informuje, ¿e na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta
zosta³y wywieszone wykazy na okres 21 dni - do wgl¹du
w godzinach pracy urzêdu:
19 czerwca br. - w sprawie przeznaczenia do wydzier¿awienia w trybie bezprzetargowym:
 nieruchomoœci gruntowej
niezabudowanej o pow. 567 m2 przy
ul. Cichej, stanowi¹cej dzia³kê
 nr 4/6, am. 11, obr IV;

Zmiany w rozk³adzie jazdy
Informujemy, ¿e z koñcem czerwca nast¹pi zmiana rozk³adu linii komunikacyjnych funkcjonuj¹cych na
terenie naszej gminy i gmin oœciennych. Na okres wakacji zawieszone
zostan¹ linie nr 3A i 3B, a w ich miejsce zostanie dodana dodatkowa
pêtla o godz. 700.
Nast¹pi³y te¿ przesuniêcia godzinowe w rozk³adzie weekendowym. Najwiêksza zmiana bêdzie dotyczyæ przebiegu trasy linii nr 1. Od
nowego rozk³adu powrót autobusów ZKM z osiedla Czeniawa nast¹pi przez ulice Lwóweck¹ oraz miejscowoœæ Or³owice, a nie jak dotychczas - przez ul. Zacisze i Stra¿ack¹.
W zwi¹zku z tym w rozk³adzie poja-

wi¹ siê nowe przystanki, w tym tak¿e – Dworcowa/PKP (Stacja Kultury).
O terminie wejœcia w ¿ycie nowego rozk³adu jazdy poinformujemy
Pañstwa na stronach internetowych
naszego miasta.
Mariusz Pysz
Kierownik ZKM Œwieradów-Zdrój
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Dzieñ Dziecka w szko³ach
Œwieradów interkontynentalny
Jako ¿e Dzieñ
Dziecka przypad³
w tym roku w sobotê,
w SP nr 1 obchodzono go ju¿ w pi¹tek.
Przygotowania trwa³y
na d³ugo przed, a to,
co prze¿yliœmy wraz
z dzieæmi, przeros³o
nasze oczekiwania...
Dzieñ rozpoczêliœmy zawodami sportowymi. Piêæ dru¿yn
sk³adaj¹cych siê z
uczniów ka¿dej z klas,
reprezentuj¹cych ró¿ne kontynenty, wziê³o udzia³ w wyœcigu
rzêdów. Po zawodach
dzieci przebra³y siê
w przygotowane z rodzicami charakterystyczne stroje ludnoœci zamieszkuj¹cej

Œwieradów sportowy

kontynenty: Ia - Ameryka Po³udniowa, Ib - Azja, IIa - Ameryka Pó³nocna, IIb - Europa, IIIa - Afryka. Potem
klasy zaprezentowa³y ¿ycie i kulturê
poszczególnych kontynentów; dzieci ogl¹da³y prezentacje, œpiewy
i tañce z ró¿nych zak¹tków ca³ego œwiata. Œpiewaliœmy, tañczyliœmy i œmialiœmy siê do rozpuku!
W klasach I-III przeprowadziliœmy akcjê „Dzieci dzieciom.”,
a dochód ze sprzeda¿y babeczek
- ponad 200 z³ - przygotowanych
przez rodziców i uczniów klasy Ia
postanowiliœmy przekazaæ dzieciom z Tanzanii i Boliwii. Ponadto klasa Ib przekaza³a na ten cel
pieni¹ze uzbierane do wspólnej
skarbonki.
Dziêkujemy siostrze Monice
Nowickiej pracuj¹cej na misji
w Tanzanii, oraz ojcu Mario Roberto Godek z misji w Boliwii - za
pozdrowienia dla dzieci ze Œwieradowa.
Pamiêtajmy: wszystkie dzieci
s¹ nasze, bez wzglêdu na wszystko!
Beata Bielak

Czerniawa na karuzeli

Obchody Dnia Dziecka w SP nr
2 mo¿na nazwaæ maratonem, poniewa¿ rozpoczê³y siê ju¿ w czwartek
wycieczk¹ edukacyjn¹ do zamku
Czocha. W pi¹tek chêtni mogli nocowaæ w szkole, by obserwowaæ
niebo z zawodowymi astronomami.
A na festynie - zabawy z chust¹
animacyjn¹, tunele i labirynty, strzelanie z ³uków, stanowisko cyrkowe,
hokej na trawie, wyœcigi œlimaków,
zabawy zrêcznoœciowe, bañki mydlane, weso³e balony, malowanie
twarzy, chodzenie po linie… Atrakcje te s³usznie s¹ nazywane s¹ przez

animatorów Karuzela Aktywnoœci,
bo od ich iloœci i ró¿norodnoœci
mog³o siê zakrêciæ w g³owie.
Do prowadzenia festynu zaproszono grupê profesjonalnych animatorów z Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów
KLANZA Oddzia³ w Bogatyni. Czuwali oni nad stworzeniem atmosfery
przyjaŸni i wspó³pracy grupowej,
rozwijaniu kreatywnoœci i aktywnoœci oraz dobrej zabawy miêdzy dzieæmi (fotorelacja na stronie fb szko³y).
Sylwia Holinka -Walczak
Przewodnicz¹ca RR

niów kl. VI z nauczycielami. Najlepsze reprezentacje z poszczególnych
klas w rozgrywkach: „Dwa ognie”,
siatkówki i pi³ki no¿nej otrzyma³y od
pani dyrektor szko³y zielone puchary ze s³odk¹ zawartoœci¹.
Wszyscy zostali nagrodzeni s³odyczami ufundowanymi przez Radê
Rodziców, za co serdecznie dziêkujemy, a dzieciom i m³odzie¿y dziêkujemy za wspania³¹ zabawê.
Nauczyciele
wychowania fizycznego

Od klasy czwartej SP nr 1 do trzeciej gimnazjum w myœl zasady
„W zdrowym ciele zdrowy duch”
Dzieñ Dziecka by³ po³¹czony
z Dniem Sportu. Uczniowie kl. IV-VI
uczestniczyli w Mistrzostwach Szko³y w „Dwa ognie” a kl. VII - w siatkówce.
Rozegrano dwa mecze w pi³ce
no¿nej: po¿egnalny reprezentacji
gimnazjum z podstawówk¹ i ucz-

Rozœpiewane ¿abie nuty

Jeden ze zwyciêskich duetów: Julia
Skoczylas (z lewej), Kamila Zgliñska.

Marsz, marsz, marsz!
Rodzinne Marsze na Orientacjê - impreza sfinansowana ze
œrodków Gminy Miejskiej Œwieradów-Zdrój - odbêd¹ siê 21
czerwca (etap nocny) i 22 czerwca (dwa etapy dzienne). Zapisów
rodzin, przyjació³ i dzieci mo¿na
dokonywaæ telefonicznie - nr 665
733 443 lub mejlowo - teresa.fierkowicz@amorki.pl
Wiêcej informacji na stronie mista - swieradowzdroj.pl
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XXI Festiwal Piosenki Dzieciêcej i M³odzie¿owej „Na ¯abi¹ Nutê”
pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Œwieradowa-Zdroju
przeszed³ do historii jako prawdziwe œwiêto polskich i zagranicznych
przebojów. 5 czerwca br. œwieradowscy uczniowie zaprezentowali znane od lat przeboje oraz najnowsze
hity muzyczne – po raz pierwszy na
scenie Miejskiego Centrum Kultury, Aktywnoœci i Promocji Gminy
„Stacja Kultury”,.
Jury w sk³adzie: Beata Rosicka
Marianna Marek i Donata Sienkiewicz - ocenia³o wystêpy oœmiorga
solistów oraz siedmiu duetów, zwracaj¹c uwagê na dobór repertuaru,
wra¿enia artystyczne, emisjê g³osu,
dykcjê oraz czystoœæ wykonania.
Wszyscy uczestnicy otrzymali pami¹tkowe dyplomy, a laureaci – vo-

uchery.
Wyniki tegorocznego konkursu:
SOLIŒCI: I ex aequo - Zofia Salawa, Wiktoria Chajêcka i Kamila
Zgliñska; II ex aequo – Kalina Pomorska i Katarzyna Salawa; III – Jacek Szaniawski.
DUETY: I ex aequo – Kamila
Zgliñska i Julia Skoczylas, Zoja
i Nadia Mularczykówny; II ex aequo:
Wiktoria O³owska i Maria Mitkiewicz, Emilia Matacz i Anastazja Czukiewska; III - Emilia G³adzik i Pola
Matyaszczyk.
Organizatorzy sk³adaj¹ gor¹ce
podziêkowania wszystkim uczestnikom oraz ich rodzicom i nauczycielom - za wk³ad w³o¿ony w przygotowanie wystêpów, a Gminie Miejskiej
Œwieradów-Zdrój - za ufundowanie
nagród.
Beata Rosicka

BABY, BABKI I KWIATKI
23 CZERWCA w godzinach 1600-1800 zapraszamy na deptak
w okolicach fontanny z ¿abami do udzia³u w
VIII OTWARTYM KONKURSIE KULINARNYM
BABY, BABKI i MUFFINKI.
Nale¿y upiec, przynieœæ i powalczyæ o puchar Burmistrza.
dochód ze sprzeda¿y ciast przeznaczamy na rehabilitacjê
Adama Palbowa.
W tym samym czasie i miejscu odbêdzie siê konkurs
KOMPOZYCJE KWIATOWE.
Z roœlin i kwiatów nale¿y wykonaæ jak najbardziej atrakcyjn¹
i pomys³ow¹ przestrzenn¹ kompozycjê\. Mo¿na przystroiæ wózek lub taczkê. Ozdobiæ pergolê, czy uwiæ wianek i zawalczyæ
o talon wartoœci 200 z³.

Biuro Zwi¹zek Sybiraków i By³ych
WiêŸniów Politycznych ma teraz siedzibê w Klubie Integracji Spo³ecznej,
w Urzêdzie Miasta (pok. 16, I piêtro)
przy ul. 11 Listopada 35 - box nr 16G.
W ka¿d¹ drug¹ œrodê miesi¹ca od
godz. 1000 do 1200 dy¿ury pe³ni¹: Halina Bokisz, Eugenia Kudera i Marian
Timoftiewicz.

ZAPROSZENIE

Wszystkich zainteresowanych bie¿¹cymi sprawami Czerniawy, a tak¿e jej przysz³oœci¹, na spotkanie
z Burmistrzem Miasta - Rolandem Marciniakiem, które odbêdzie siê 25 czerwca o godz. 1630 w Szkole Podstawowej nr 2 zapraszaj¹ radne czerniawskie:
Ewa Œliwiñska, Marta Wróbel i Urszu³a Wyszomirska

Noc odkrywców
Z 31 maja na 1 czerwca uczniowie Szko³y Podstawowej nr
2 uczestniczyli w warsztatach
astronomicznych, zorganizowanych na terenie naszej szko³y oraz
na „Izerskiej £¹ce”. Rozpoczêliœmy je prezentacj¹ multimedialn¹
dotycz¹c¹ tego, co mo¿emy zaobserwowaæ na nocnym niebie go³ym
okiem, np. gwiazdy, planety, Ksiê¿yc. Nastêpnie podzieliliœmy siê na
grupy i w³asnorêcznie wykonaliœmy wybrane przez nas gwiazdozbiory, a tak¿e narysowaliœmy
i opisaliœmy planety Uk³adu S³onecznego .

Kompetencje, rzecz wa¿na...
Od wrzeœnia 2018 r. w Szkole
Podstawowej nr 2 realizowany by³
projekt pod nazw¹ „Podniesienie
kompetencji kluczowych oraz w³aœciwych postaw i umiejêtnoœci niezbêdnych na rynku pracy, a tak¿e
rozwijanie indywidualnego podejœcia do uczniów, w Szkole Podstawowej nr 2 oraz w Miejskim Zespole Szkó³ w Œwieradowie-Zdroju”.
Dziêki dodatkowym œrodkom,
otrzymanym z Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego - 343.863,79 z³ (w tym
te¿ œrodkom gminy), 42 uczniów (16
dziewcz¹t i 26 ch³opców), uczestniczy³o w dostosowanych do ich potrzeb i mo¿liwoœci zajêciach:
1. „Doœwiadczanie œwiata poprzez eksperymentowanie z wykorzystaniem technologii informacyjnych - zajêcia matematyczno-przyrodnicze dla uczniów kl. I-III” - realizowane w dwóch zespo³ach prowadzonych przez Lucynê Fischer
i Beatê £uczko;
2. „Doœwiadczanie œwiata z pomoc¹ arteterapii - zajêcia matematyczno-przyrodnicze dla uczniów

kl. I-III ze specjalnymi potrzebami
rozwojowymi” prowadzone przez
Ewê Tra³kê-Rogowsk¹;
3. „Badamy zjawiska pogodowe
i stan œrodowiska - zajêcia matematyczno-przyrodnicze dla uczniów
z kl. IV-VIII” - realizowane w dwóch
zespo³ach: Anny So³tys i Agnieszkêi Kotliñskiej.
Uczestnicy odbyli ponad 300
godzin zajêæ dodatkowych, realizowanych w formie projektów i doœwiadczeñ, przy pe³nej aktywnoœci
uczniów, którzy realizowali programy zajêæ, opracowane przez nauczycieli prowadz¹cych, zawieraj¹ce
9 modu³ów tematycznych: uk³ad
s³oneczny, Ziemia, pogoda, woda,
powietrze, roœliny, zwierzêta, ochrona œrodowiska, segregacja odpadów.
Wyszukiwali i gromadzili dane
z internetu, prowadzili doœwiadczenia i obserwacje, ogl¹dali filmy, korzystali z portali edukacyjnych, epodrêczników, mierzyli, wa¿yli, a nastêpnie zapisywali uzyskane dane na
kartach pracy za pomoc¹ komputera, przeliczali i porównywali dziêki

Biuro Polskiego Zwi¹zku
Emerytów Rencistów i Inwalidów Ko³o nr 6 w ŒwieradowieZdroju mieœci siê w Klubie Integracji Spo³ecznej w siedzibie
Urzêdu Miasta (pok. 16, I piêtro) przy ul. 11 Listopada 35 - box nr 16F.
Dy¿ury w ka¿dy czwartek w godz. 1000-1200 pe³ni¹: Teresa Dragunowicz, Irena Kojpasz i Barbara Kusznier.

umiejêtnoœciom matematycznym.
Stawiali hipotezy, obserwowali, wyci¹gali wnioski, uzasadniali, a na
koñcu weryfikowali swoje za³o¿enia.
Aby pomóc uczniom wycofanym, zahamowanym, bez wiary we
w³asne mo¿liwoœci, a tak¿e nadpobudliwym oraz z zaburzonym zachowaniem, realizowane by³y równie¿
zajêcia arteterapii, podczas których
nauczycielka wykorzysta³a terapeutyczne walory poszczególnych dziedzin sztuki w procesie oddzia³ywania na osobowoœæ cz³owieka,
w szczególnoœci jego sferê emocjonaln¹. Praktyczne dzia³anie artystyczne zwi¹zane z poznawan¹ tematyk¹ pozwoli³o uczestnikom na
wy³adowanie skumulowanych negatywnych emocji.
Z kolei starsi uczniowie badali
stan œrodowiska, poszerzyli wiedzê
na temat zjawisk pogodowych,
sk³adników pogody, poznali urz¹dzenia do ich pomiaru, nauczyli siê
odczytywaæ dane z urz¹dzeñ, robiæ
zestawienia danych, porównywaæ,
wyci¹gaæ wnioski i w koñcu interpretowaæ zgromadzone dane. Za
pomoc¹ internetu, wykorzystuj¹c
tablicê interaktywn¹, analizowali
podstawowe dane z pomoc¹ nauczycieli i porównywali z danymi zgromadzonymi przez ich kolegów.
Ogromn¹ wartoœci¹ zajêæ by³
sposób ich realizacji. Uczestnicy
poznawali otaczaj¹cy œwiat poprzez
dzia³anie, wykorzystuj¹c zakupione

O godzinie 2100 wyszliœmy do
„Izerskiej £¹ki”, aby spotkaæ siê
z astronomami ze Œl¹ska: Dawidem
Barteczko i Micha³em Witkiem, którzy zaprezentowali nam film na temat kosmosu. Bardzo ciekawie opowiadali o historii Uk³adu S³onecznego oraz o tym, jak wygl¹da dzisiaj
i z czego siê sk³ada, opisali Drogê
Mleczn¹ wraz z pozosta³ymi galaktykami.
Astronomowie opowiadali
o tym wszystkim z pasj¹ oraz potrafili zainteresowaæ s³uchaczy. W ka¿dej z prezentacji skupiali siê na tym,
by pokazaæ, jak wa¿na dla nas jest
nasza planeta. Po obejrzeniu materia³u wyszliœmy na zewn¹trz, gdzie
sta³y dwa profesjonalne teleskopy,
za pomoc¹ których mogliœmy ogl¹daæ gwiazdy oddalone od nas o setki tysiêcy lat œwietlnych. Wróciliœmy
do szko³y zmêczeni, ale naprawdê
szczêœliwi. Czeka³o nas jeszcze nocowanie w szkole.
Oliwia Bigus

Kronika

policyjna

14 kwietnia funkcjonariusze
œwieradowskiego Rewiru Dzielnicowych zatrzymali kierowcê forda focusa do rutynowej kontroli, podczas
której wysz³o na jaw, ¿e jeleniogórzanin siedzia³ za kó³kiem pomimo zawyposa¿enie: komputery, tablice in- kazu prowadzenia wszelkich pojazteraktywne, wizualizery, wysokiej dów. Kara bêdzie dotkliwa, bo
klasy mikroskopy i wiele, wiele in- do³o¿¹ mu kolejne lata zakazu, ponych atrakcyjnych pomocy, które nadto grozi mu do 2 lat wiêzienia.
pozwoli³y w sposób empiryczny zy20 kwietnia policjanci zatrzymali
skiwaæ wiedzê i pokazywaæ, ¿e naœwieradowianina kieruj¹cego VW
uka mo¿e byæ fascynuj¹ca. Z rado- golfem, który prowadzi³ auto pod
œci¹ wcielali siê w badaczy i naukow- wp³ywem metaamfetaminy. Gro¿¹
ców, rozwijaj¹c swoje pasje i zainte- mu za to 3 bez prawa jazdy i do lat
resowania. Sprzyja³o to rozwijaniu 2 wiêzienia.
indywidualnego podejœcia do ucz29 kwietnia policjanci z³apali koniów.
lejnego mieszkañca Œwieradowa
Dziêki realizacji projektu nast¹- prowadz¹cego pod wp³ywem - ten
pi³ du¿y wzrost kompetencji kluczodla odmiany jecha³ motorowerem
wych uczniów oraz w³aœciwych pomaj¹c pow¿ej 1,5 promila alkoholu.
staw i umiejêtnoœci niezbêdnych na
Grozi mu to samo, co pozosta³ym:
rynku pracy, co stwierdzono na pod- trzyletni zakaz i dwuletnia odsiadka.
stawie analizy porównawczej wyni20 maja w trakcie zatrzymania
ków osi¹gniêtych przez uczniów
forda fiesty odkryto, ¿e kierowca,
przed i po realizacji zajêæ . Szczegól- mieszkaniec miasta, równie¿ prowany wzrost kompetencji nast¹pi³ dzi³ pod p³ywem metaamfetaminy.
w zakresie planowania, organizowa- Wiedz¹c, co mu za to grozi, od razu
nia i oceniania w³asnego uczenia siê, dobrowolnie podda³ siê karze.
skutecznego komunikowania siê
22 maja funkcjonariusze Rewiw ró¿nych sytuacjach, efektywne- ru przy³apali kolejnego kierowcê
go wspó³dzia³ania w zespole, rozwi¹- prowadz¹cego z zakazem Tym razem
zywania problemów w twórczy spo- by³ to jeleniogórzanin za kó³kiem forsób oraz sprawnego pos³ugiwania da fiesty. Grozi mu ten sam zestaw
siê komputerem i technologi¹ infor- kar, co wymienionym poprzednikom.
macyjn¹.
23 maja zatrzymali mieszkañca
Ponadto w szkole stworzono Œwieradowa, który dokona³ kradziewarunki do nauczania eksperymen- ¿y z w³amaniem do jednego z miesztalnego, dziêki czemu dosz³o do wy- kañ komunalnychw Czerniawie,
równania dysproporcji w dostêpie przygotowywanego w³aœnie do zado nowoczesnej infrastruktury edu- siedlenia, i skrad³ stamt¹d armaturê
kacyjnej, a odbyte przez nauczycieli sanitarn¹ i rury miedziane ogólnej
szkolenia wp³ynê³y na doskonalenie wartoœci 1.900 z³. W trakcie przes³uich umiejêtnoœci pod k¹tem kszta³- chania zatrzymany przyzna³ siê, ¿e
cenia kompetencji kluczowych wczeœniej w³ama³ siê do jednej z piwuczniów, niezbêdnych do poruszanic w Czerniawie, sk¹d ukrad³ eleknia siê po rynku pracy oraz pod k¹- tronarzêdzia wartoœci ok. 650 z³, oraz
tem wykorzystania narzêdzi wspie- do tego, ¿e z lasu niedawno skrad³
raj¹cych pomoc psychologiczno- siatkê owadobójcz¹ wart¹ 700 z³. Niepedagogiczn¹.
stety, nie potrafi³ w ¿aden sposób
Ma³gorzata Gettner uzasadniæ, do czego potrzebna mu
by³a ta siatka, wyzna³ tylko, ¿e myœla³, im mo¿e mu siê w przysz³oœci
do czegoœ przydaæ.
Z³odziej podda³ siê ³¹cznej dobrowolnej karze
i zaliczy pó³ roku bezwzglêdnej odsiadki.
11 czerwca policjanci w trakcie rutynowych
czynnoœci zatrzymali mieszkañca Œwieradowa,
u którego ujawnili i zabezpieczyli ponad 100 g metaamfetaminy, któr¹ handlowa³ w mieœcie i okolicach.
Diler przyzna³ siê do
tego procederu i zosta³
zatrzymany do dyspozycji prokuratora.
(na podstawie materia³ów
policyjnych opr. aka)
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Artystyczne kwiatki na Dzieñ Matki
25 maja, w przeddzieñ Dnia Matki Izerskie Stowarzyszenie „Aktywni Razem” wraz z zespo³em
„Syntonia”, przy wsparciu „Stacji
Kultury” zorganizowa³o wystêp,
w którym zaprezentowali siê miêdzypokoleniowi wykonawcy: zespó³
„Syntonia” z akompaniatorem Kazimierzem Ho³yszewskim, Kinga
Miakienko, Piotr Bigus oraz dzieci i m³odzie¿ szkolna.
Imprezê swoj¹ obecnoœci¹ zaszczyci³o spore grono œwieradowskich matek (nie zabrak³o tak¿e ojców). Z naszego zaproszenia skorzysta³y tak¿e: przewodnicz¹ca Rady
Miejskiej Janina Czapliñska, wiceprzewodnicz¹ca Rady Powiatu Iwona Wojsa, obie panie dyrektorki
z Miejskiego Zespo³u Szkó³ – Renata Siwiñska i Ma³gorzata Dzik, dyrektor biblioteki „Izerka” Krystyna
Piotrowska. Pojawi³ siê równie¿ burmistrz Gryfowa Olgierd PoniŸnik
wraz z ma³¿onk¹.
Dyrektor „Stacji Kultury” Dorota Marek przywita³a publicznoœæ
i przedstawi³a organizatorów.
Na pocz¹tku imprezy zosta³ odczytany wzruszaj¹cy tekst napisany na tê okazjê przez emerytowan¹
polonistkê – cz³onkiniê stowarzyszenia - Irmê Golanowsk¹, nastêpnie
swój osobisty wiersz „Dla Ciebie,
mamo” powiedzia³ tak¿e nale¿¹cy do
„aktywnych”, uzdolniony poetycko
Piotr Bigus.
W zaœpiewanych piosenkach
(przez „Syntoniê”, Oliwiê Bigus,
Kamilê Zgliñsk¹ i Juliê Skoczylas),
przeplatanych wierszami (mówiony-

Imprezê przyozdobi³ i wypachni³ kwiatami z w³asnego ogrodu Piotr Bigus, który
po jej zakoñczeniu wrêczy³ je mamom.

mi przez Kingê Miakienko, Piotra
Bardeli, Marcela Jurkiewicza, Tosiê
Wasilewsk¹, Haniê Rutkowsk¹, Igê
Jurczak, Szymona Pó³toraka, Micha³a Polañskiego, Zuziê Marek i Zuziê
Wolanin) i aforyzmami (które przedstawia³am wraz z Ew¹ Brodziak), zawartych by³o wiele m¹drych i ciep³ych s³ów o Matce i dla Matki.
Wszyscy wykonawcy – zarówno
doroœli, jak dzieci i m³odzie¿ - stanêli
na wysokoœci zadania, a nagrod¹ dla
nich by³ du¿y aplauz widowni.
Nie mniejszymi brawami zosta³y
tak¿e nagrodzone dwie dzieciêce
grupy taneczne (m³odsza i starsza)
ze Szko³y Tañca Dream Dance Academy kierowanej przez Adriana
Mleczka), które wyst¹pi³y w finale
imprezy.
Dekoracyjn¹ planszê przygoto-

Na strawy w ogrodzie gotowanie

Mamy zape³ni³y widowniê Centrum. U do³u - „aparat wykonawczy” w komplecie na
scenie. Syntonia œpiewa, reszta s³ucha i czeka na swoj¹ kolej.
wa³a Gra¿yna Kasprzak, a o barwn¹
kwiatow¹ oprawê zadbaliœmy wspólnie z Piotrem Bigusem i Mariann¹
Marek.
Niespodziank¹ dla Matek by³y
wrêczone przez dzieci wi¹zanki kwiatów oraz ozdobne przypinki „Dzieñ
Matki”, wykonane przez pracownice „Stacji Kultury”; one tak¿e przygotowa³y przyby³ym Mamom poczêstunek: kawê i ciastka.
Serdecznie dziêkujemy Barbarze
Steiner z kwiaciarni „Cuda Wianki” za ufundowanie kwiatów i dodatków
do 50 wi¹zanek dla Matek-uczestniczek, które wykona³a wraz z Iren¹
Marciniak (te¿ nasz¹ „aktywn¹”).
Donata Sienkiewicz

Leœna Majówka Biesiadna
Dziêki uprzejmoœci kierownictwa Nadleœnictwa Œwieradów,
a zw³aszcza sprzyjaj¹cej nam Barbarze Rymaszewskiej, nasz¹ Majówkê (18 maja) mogliœmy zorganizowaæ przy szkó³ce nadleœnictwa.
To urokliwe miejsce jest idealne na
tego rodzaju spotkania. Stawi³o siê
bez ma³a 50 osób (w wiêkszoœci
cz³onkowie stowarzyszenia oraz
kilku sympatyków). Pogoda – jak
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na zamówienie – sprzyja³a biesiadzie. Mogliœmy wiêc korzystaæ nie
tylko z domku z murowanym grillem, ale te¿ ze œwie¿o wykoszonego
terenu wokó³.
Na dowiezionych autokarem biesiadników czekali organizatorzy, którzy dobrze siê sprawili, przywo¿¹c
wczeœniej jad³o (w tym w³asnej produkcji: smalec, chleb, ogórki ma³osolne, keczup) i napoje, a potem nakrywaj¹c sto³y i ukwiecaj¹c bzem
miejsce biesiadowania.
Impreza zosta³a rozpoczêta czêœci¹ edukacyjn¹ - bardzo ciekaw¹ pogadankê na temat bezpieczeñstwa
i zachowania siê w lesie wyg³osi³a
B. Rymaszewska, za co jej bardzo
serdecznie dziêkujemy.
Nastêpnie rozpoczê³a siê czêœæ
artystyczno-zabawowa, której przerywnikami by³o kilka konkursów

przeprowadzonych przez Piotra Bigusa. Nie zabrak³o chêtnych do
udzia³u. Œmiechu
by³o co niemiara,
a zwyciêzcy konkursów nagrodzeni.
Muzycznie
ca³¹ imprezê uatrakcyjni³ Kazimierz Ho³yszewski, który najpierw na akordeonie przygrywa³
do wspólnego
œpiewania piosenek biesiadnych
(zapewniliœmy
wszystkim
uczestnikom
œpiewniki), a potem do tañca - na

Czego dziœ móg³byœ sobie ¿yczyæ,
cz³ecze,
Kiedy potrzeby swoje zaspokoisz
w markecie.
Tam rzêdy pó³ek, towarów miliony,
Wejdziesz i wyjdziesz, i ju¿eœ zadowolony.
A mo¿e by tak, jak ongiœ siê dzia³o
przedwiecznie,
Samemu przyrz¹dziæ sw¹ strawê
nieœpiesznie,
Ogieñ rozpaliæ, zaczyny rozrobiæ,
pole¿eæ w ogrodzie, osko³¹ siê ch³odziæ.
Ziemniaków nastrugaæ, potem je
spi³owaæ,

Zasypaæ zio³ami i siê delektowaæ.
Chleby wyrobiæ i mas³a ubijaæ,
Na koniec promile niespiesznie
wychylaæ.
Do tego utrzeæ babê albo i ze dwie,
Bo przecie¿ bez baby ¿yæ nie daje siê.
Jak dobrze potrzesz, babka bêdzie
pulchna,
Na szczêœcie nie bêdzie, skrzeczeæ ci
do ucha.
Placków na p³omieniu upieczesz bez liku,
Do tego smarowide³ nauczysz siê kilku.
I tak up³ynie w ogrodzie wieczorek,
Zwa¿, by po napitkach po sobocie
nie by³ wtorek.
Piotr Bigus

keyboardzie. Œpiewa³a ca³a sala i trzeba przyznaæ, ¿e biesiadnicy wykazali siê du¿¹ doz¹ talentu wokalnego!
Nasz akordeonista towarzyszy³
te¿ zespo³owi „Syntonia” (wszystkie wokalistki nale¿¹ do stowarzyszenia), który zaprezentowa³ siê
w dwóch piosenkach. W tany ruszali niemal wszyscy, a korowody
przenosi³y siê tak¿e na zewn¹trz
wokó³ budynku. Ogólnie panowa³a
prawdziwie biesiadna atmosfera,
a ca³a impreza zosta³a przez uczestników podsumowana jako urozmaicona i bardzo udana.

Organizacjê i atrakcje „Majówki” zawdziêczamy Piotrowi Bigusowi, Ewie Ferensowicz, Aleksandrze
Kasprzak, Gra¿ynie i Dariuszowi
Kasprzakom, Krystynie Liber, Irenie
Marciniak, Mariannie Marek, Irenie
Siwiñskiej, Halinie Œwi¹tkiewicz
i Barbarze Wieliczko.
Organizatorzy ponadto serdecznie dziêkuj¹ kierownictwu nadleœnictwa - za nieodp³atne udostêpnienie domku, oraz kierownictwu Zak³adów Miêsnych „Niebieszczañscy” - za ufundowanie swoich wyrobów na grilla.
DS

Ksi¹¿ka to przyjaciel otwarty na potrzeby
„Izerka” stara siê, aby nie brakowa³o nowoœci wydawniczych.
Wœród zakupionych w maju znalaz³y siê ksi¹¿ki Wydawnictwa Dwie
Siostry dla najm³odszych, a dla doros³ych m.in. druga czêœæ K. Michalak – „Zagubiona”, A. Karpiñskiej –
„Bezpieczny port”, O. Rudnickiej „Mi³e Natalii pocz¹tki”. Oczywiœcie,
nie mog³o zabrakn¹æ R. Mroza i jego
„Umorzenia”, trzeciej czêœci sagi
A. Krawczyk - „Szczêœcie na wyci¹gniêcie rêki”, nowej C. Lackberg
i „Z³otej klatki”, wreszcie biograficznych - G. Barszczewskiej „Amantka
z pieprzem” oraz A. £apickiego „Jutro bêdzie zemsta”.
Wydarzeniem by³a wystawa 14
rysunków Mieczys³awa Wojtkiewicza, przekazanych przez Zofiê Dietrich-Wojtkiewicz, która dodatkowo
wzbogaci³a j¹ o 10 rysunków „Pejza¿e Sarbinowa”. Wystawa cieszy
siê sporym zainteresowaniem.
30 maja w ramach 45. Izerskiego
Klubu Miêdzypokoleniowego odby³o siê spotkanie z Danut¹ Sadownik, pedagogiem kultury, psychoterapeut¹ i pisark¹. Spotkanie pozwoli³o na osobiste zwierzenia, w tym
na odczytanie recenzji ksi¹¿ki naszego goœcia „A ty dok¹d”, napisanej
przez obecn¹ Zofiê Dietrich-Wojtkiewicz, która podsumowa³a j¹ bardzo emocjonalnie „Nie oceniajmy
nikogo. Byœmy te¿ nie byli oceniani. Szanujmy siê”.
Biblioteka zadba³a, aby wszystkie ksi¹¿ki znalaz³y siê na pó³ce,
w tym najnowsze: „Muszki owocówki”, w której bohaterowie spotykaj¹
siê, w grupie terapeutycznej dla osób
uzale¿nionych od zakupów, si³owni, jedzenia lub seksu. Kolejna „Gdzie jesteœ” - prowadzi nas krêtymi œcie¿kami trzech nieprzeciêtnych
kobiet – lekarki, kompozytorki i studentki zwi¹zanych ze sob¹ tym, co
trudne i piêkne zarazem.
Wci¹¿ mo¿na obejrzeæ pokonkursow¹ wystawê prac dzieci „Jak
Wróbelek Elemelek i bociek Kajtek
ratuj¹ Ziemiê”. Przes³ania ekologiczne konkursu dobitnie œwiadcz¹, ¿e
i uczestnikom nie jest to obojêtne,
bo przecie¿ „Ziemia to nasz dom,
wiêc chroñmy j¹ ze wszystkich
stron. Jeœli siê nie poœpieszymy,
szybko Ziemiê utracimy. Nie rzucaj
œmieci tam, gdzie popadnie - bo to
nie³adnie. Lasy, drzewa, kwiaty,
³¹ka to natury jest skarbonka” - tak
piêknie napisa³a Milena z Jeleniej
Góry (lat 11).
G³ówn¹ nagrodê otrzyma³a rodzina Podolskich: Hania, Patryk i mama
Monika, startuj¹ca z apelem „Ziemia to nasz raj, wiêc o niego dbaj.

Drogie dziecko nadszed³ czas, by
zadbaæ o œwiat” (fot. powy¿ej) .
Zakoñczono rywalizacjê „Na
Najlepszego Czytelnika w MBP”,
a tytu³ „Najbardziej Oczytany Malolat w roku 2018/2019” przyznano
przedszkolakowi Patrykowi Podolskiemu z grupy Orzechowej (215
przeczytanych ksia¿ek). Otrzyma³ od
pracowników kosz ze s³odyczami
oraz - to oczywiste - ksi¹¿kê.

Od 15 lat Izerka wspó³organizuje akcjê „Z ksi¹¿k¹ na walizkach, czyli Dolnoœl¹skie Spotkania Pisarzy
z M³odymi Czytelnikami”. To jedna
z wiêkszych imprez promuj¹cych
czytelnictwo na Dolnym Œl¹sku.
7 czerwca w Izerce dzieci pozna³y Katarzynê Ryrych – autorkê pisz¹c¹ ksi¹¿ki dla doros³ych, m³odzie¿y i drobiazgu – jak sama pisarka
mówi o dzieciach, od lat ucz¹ca angielskiego, laureatka wielu nagród,
je¿d¿¹ca na motorze, która - jak powiedzia³a uczniom - zawsze wszystko sprawdza, o czym napisze.
Pani Katarzyna szybko nawi¹za³a kontakt z publicznosci¹, a¿ zaproszona dyrektorka szko³y by³a

Symfonia organowa
W dniach 24-26 kwietnia br. Jakub Choros, œwieradowski organista, wspó³inicjator festiwalu Pro
Musica Sacra, zrealizowa³ w bazylice Erazma i Pankracego w Jeleniej
Górze nowe nagranie audio-wideo.
Zarejestrowana zosta³a VI Symfonia
Charlesa-Marii Widora – francuskiego kompozytora i organisty z XIX
i XX wieku. Realizatorem nagrania
monumentalnego dzie³a na zabytkowych organach by³ Pawe³ O¿ga (równie¿ autor zdjêæ), który od kilku lat
prowadzi mobilne studio nagrañ.

nicznej.
W Jeleniej Górze mamy dwa takie wielkie symfoniczne instrumenty: w koœciele pw. Podwy¿szenia
Krzy¿a œw. i w³aœnie w bazylice patronów miasta - Erazma i Pankracego. Instrument w koœciele œw. Krzy¿a doczeka³ siê ju¿ wielu nagrañ, a te
w bazylice nie by³y dot¹d rejestrowane, st¹d w³aœnie ten instrument
Kuba wybra³ do swego nagrania,
poniewa¿ powsta³ w tym kszta³cie
mniej wiêcej w tym czasie, co wykonywany utwór.

Symfonia organowa to doœæ specyficzny gatunek muzyczny, bo
niby jest to dzie³o solowe, ale pisane na wzór tych tworzonych na orkiestrê symfoniczn¹, zagrane na instrumencie, w konstruowaniu którego zas³ynêli pod koniec XIX wieku francuscy organmistrzowie. Wyszli oni naprzeciw zapêdom kompozytorów i poczêli tworzyæ organy,
które potrafi³y naœladowaæ wszystkie instrumenty orkiestry symfo-

Organy wybudowa³ w tym koœciele najwybitniejszy œl¹ski organmistrz epoki baroku - Adam Horacius Casparini, ale z tamtego okresu
do dziœ zachowa³ siê jedynie przepiêkny, bogato zdobiony prospekt
organów. W XIX w. firma organmistrzowska SCHLAG UND SÖHNE
(która wybudowa³a tak¿e organy
w Œwieradowie) gruntownie przebudowa³a instrument, zgodnie z ówczesn¹ estetyk¹ brzmienia, upodabniaj¹c zespó³ g³osów do sk³adu orkiestry symfonicznej.
Na pocz¹tku wieku XX Carl Berschdorf z Nysy m.in. wymieni³ w instrumencie trakturê z pneumatycznej na elektryczn¹, poszerzy³ skalê
klawiatur rêcznych i no¿nej i dziœ
organy te s¹ jednym z najcenniejszych zabytków romantycznego organmistrzostwa w Polsce.
Nagrania Jakuba
Chorosa mo¿na
pos³uchaæ i obejrzeæ na YT –
wystarczy
wpisaæ imiê
i nazwisko
organisty.
(aka)

pod wra¿eniem i zdecydowa³a o zakupie jej ksi¹¿ek do biblioteki szkolnej.
Dzieci zadawa³y pytania i s³ucha³y uwa¿nie autorki, która opowiada³a o swoich ksi¹¿kach, m.in.
o Witku, nastolatku, który sta³ siê
g³ow¹ rodziny, gdy¿ matka by³a
w depresji, ojciec le¿a³ w szpitalu bez
kontaktu, w dodatku babcia z „panem Alzheimerem”, a i on sam te¿
maj¹cy problem.

Raz jeszcze siê potwierdzi³o, ¿e
spotkania z autorami s¹ pe³ne magii
i wprowadzaj¹ element niecodziennoœci, czegoœ innego, ale zarazem
bliskego, bo przecie¿ ksi¹¿ka to najlepszy przyjaciel otwarty na potrzeby w ka¿dym wieku.
Krystyna Piotrowska

Sezon festiwalowy uznajemy za otwarty

Izerski Klub Miêdzypokoleniowy
zaprasza do IZERKI 24 czerwca
(poniedzia³ek) o godz. 1400
na 46. spotkanie ze specjalistami
Urzêdu Skarbowego
w Lubaniu

JOANN¥ TYNKIEWICZ
i MICHA£EM BOHDANKIEWICZEM
którzy przedstawi¹ uczestnikom ABC o spadkach, darowiznach
i podatkach.
Serdecznie zapraszamy!

W sobotê 8 czerwca w œwieradowskim koœciele œw. Józefa Oblubieñca
NMP rozpoczê³a siê 11.edycja Festiwalu PRO MUSICA SACRA. Znowu rozbrzmia³y mury starego koœcio³a delikatnoœci¹ dŸwiêków ró¿nych instrumentów œredniowiecznych oraz œpiewanych pieœni - od œredniowiecza po wspó³czesnoœæ, wszystko za spraw¹ zespo³u œwieradowskiego DOMENIQUES
CONSORT. Wykonawców nagradzano gromkimi brawami, daj¹c wyraz zadowolenia z wys³uchanych utworów instrumentalnych, jak i wokalnych.
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Centrum Edukacji Ekologicznej
NATURA 2000 „Izerska £¹ka",
ul. Rolnicza 7 (nad Czarcim M³ynem)
Do koñca czerwca otwarte od wtorku
do soboty w godz. 1000-1600,
tel. 75 617 14 42.
Od 1 lipca „rozk³ad jazdy”
Izerskiej £¹ki podajemy poni¿ej.
izerskalaka@swieradowzdroj.pl
www.swieradowzdroj.pl
(zak³adka Izerska £¹ka)

Gospodarz obiektu
Katarzyna Rzeczkowska

DZIEÑ DZIECKA

Ogrodnicy wci¹¿ siê ucz¹

1 czerwca du¿o siê dzia³o! Dzieñ u nas rozpocz¹³ siê warsztatami „Tworzenie ogrodu przyjaznego zwierzêtom i owadom”;
frekwencja dopisa³a na 120 proc.! Dzieciaki pod czujnym okiem
Joanny Bernatt-Fudali wyznaczy³y ju¿ magiczne miejsce,
w którym nasze ogrodowe stworzenia - ¿aby, ropuchy, je¿e,
pszczo³y, trzmiele, skorki, motyle, jaszczurki - maj¹ gdzie odpocz¹æ.

Warsztaty dla doros³ych.

Uruchomiono ³opaty, grabie, m³otki, pi³y, siano, kamienie,
ga³¹zki i wiele innych „dziwnych” narzêdzi, które posz³y
w ruch, tn¹c, kopi¹c, sypi¹c i grabi¹c itp. Dziêki temu powsta³y
hotele dla owadów, domki dla skorków, miejsce wygrzewania
siê dla jaszczurek, dom dla je¿a oraz przejœcia w siatce ogrodowej dla je¿y i ¿ab. Praca by³a ciê¿ka, s³oñce mocno grza³o, ale
dzieciaki wraz z opiekunami pracowa³y dzielnie i bez wytchnienia.
Mamy w planach kontynuowanie prac przy naszym ekologicznym ogródku, a kolejne zajêcia ju¿ w lipcu, serdecznie zapraszamy (termin podany zostanie w póŸniejszym terminie na

stronie miasta oraz na stronie facebookowej „Izerskiej £¹ki”).
Ze wzglêdu na upaln¹ pogodê malowanie twarzy i malowanie na sztalugach przenieœliœmy pod wiatê na teren Czarciego
M³yna (ale o tym pisze gospodarz obok).
Warsztaty ogrodnicze dla doros³ych tak¿e siê odby³y,
a herbatka z naszej „osobistej” ogrodowej miêty smakowa³a.
Mamy nadzieje, ¿e uczestnicy du¿o dowiedzieli siê o tworzeniu ekologicznych ogrodów i ¿e bêd¹ mogli uczestniczyæ
w kolejnych lipcowych zajêciach (o nich te¿ na stronie miasta
oraz na FB £¹ki).

ASTRONOMOWIE
Od 1 lipca ddoo 31 sierpnia Izerska £¹ka pracuje
w trybie letnim.
Zwiedzanie mo¿liwe jest od wtorku
letnim.Zwiedzanie
do soboty w godzinach 10 00 -17 00. Pierwsza prezentacja zaczyna siê o godz. 10 00, a ostatnia o 16 00
(ka¿da o pe³nej godzinie)
W œrody i soboty o godz. 10 30 sala kinowa zajêta
jest przez seanse bajkowe, na które zapraszamy
ca³e rodziny
rodziny.. Repertuar dostêpny w obiekcie.
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Teksty z „Izerskiej
£¹ki” napisa³a oraz
zdjêcie na winiecie
wykona³a Katarzyna
Rzeczkowska.

IzerskaLaka

W pi¹tek 31 maja goœciliœmy dwóch wspania³ych astronomów - Dawida Barteczko oraz Micha³a Witka. Zajêcia, które
przeprowadzili, by³y wyj¹tkowo ciekawe, pogoda te¿ dopisa³a, mogliœmy wiêc przeprowadziæ obserwacje nocnego, ciemnego nieba, a po zimie oraz zimnym, deszczowym maju uwolniæ i wyci¹gn¹æ na dwór nasze teleskopy, by móc obserwowaæ
wiele ciekawych cia³ niebieskich.
Akcjê zorganizowa³a i mocno siê w ni¹ zaanga¿owa³a Szko³a
Podstawowa nr 2, a dok³adnie - trzydziestu uczniów zainteresowanych astronomi¹. Po wiêcej informacji oraz wra¿enia dzieci
z tego d³ugiego, ale jak¿e cudownego wieczoru, odsy³am na
stronê 9.

W lipcu kondynuowane b¹d¹ warsztaty
ogrodnicze dla dzieci oraz doros³ych.
W pi¹tek 12 lipca - warsztaty dla dzieci: budowanie
kolejnego elementu ekoogródka pokazowego.
W sobotê 13 lipca - zajêcia dla doros³ych: wyk³ad,
a po wyk³adzie porady i konsultacje.
Tematyka warsztatu dla doros³ych - „Jak ugryŸæ
temat eko w ogrodzie - od czego zacz¹æ?”.
Tematyka warsztatu dla dzieci - „Obieg materii - sk¹d
siê bierze gleba i co jedz¹ roœliny?”.
Ponadto: budowa i za³o¿enie kompostownika, powiêkszenie ju¿ istniej¹cego ogródka ekologicznego oraz
za³o¿enie zielonej œciany z opon. Godziny podane bêd¹
na stronie facebookowej ³¹ki na pocz¹tku lipca.
Zajêcia prowadziæ bêdzie Joanna Bernatt-Fudali
z firmy Ogrody Hanami.

NOC KUP
A£
Y
KUPA£
A£Y
Noc Kupa³y, zwana potocznie noc¹ œwiêtojañsk¹, obchodzona jest w nocy z 21 na 22 czerwca (co zwi¹zane jest z letnim
przesileniem S³oñca). Nasze ciemne, piêkne „sufitowe” niebo
jest odwzorowane dok³adnie z pó³nocy 22 czerwca, wiêc i my
„Noc œwiêtojañsk¹” organizujemy 22 czerwca od. godz. 2000
i mamy nadziejê, ¿e wytrwamy do pó³nocy (ale to zale¿y od
Pañstwa). Goœciæ bêdziemy dwóch astronomów Uniwersytetu Wroc³awskiego - dr. Sylwestra Ko³omañskiego, inicjatora
powstania Izerskiego Parku Ciemnego Nieba i „naszego” nieba w CEE „Izerska £¹ka”, oraz dr Ewê Niemczurê.
Dr Ko³omañski opowie o „naszym” niebie i o Parku Ciemnego Nieba, natomiast pani Ewa poprowadzi wyk³ad o „Czarnych dziurach”. Po wyk³adach zapraszamy na nocne obserwacje nieba (jeœli pogoda pozwoli).
Natomiast 22 czerwca miêdzy godz. 1600 a 1700 pod wiat¹
w Czarcim M³ynie zapraszamy na s³uchanie ciekawych historii
zwi¹zanych z tym magicznym dniem (w³aœciwie z t¹ magiczn¹
noc¹) - o zio³ach, zwierzêtach i czarach… Bêdê mia³a przyjemnoœæ czytaæ te wspania³e opowieœci.
Oczywiœcie, przy Czarcim M³ynie bêdzie siê dzia³o du¿o
wiêcej, wiêc serdecznie zapraszamy. Szerzej bêdzie o tym na
stronie M³yna (akcja wspólna).

Od 1 lipca do 31 sierpnia
Czarci M³yn czynny bêdzie od
wtorku do soboty
w godzinach 1000-1700.
Zwiedzanie rozpoczyna siê
o pe³nych godzinach,
ostatnie o 1600.
Tel. 75 78 45 325
czarcimlyn@swieradowzdroj.pl

Gospodarz obiektu
Anna Martynowska-Pietrzyk

GOŒCIE M£
YNA
M£YNA

ŒWIÊTO MILUSIÑSKICH
1 czerwca obchodziliœmy w M³ynie Œwiatowy Dzieñ Dziecka. Podczas warsztatów dzieci w³asnorêcznie robi³y bardzo
zdrowe ciasteczka owsiane, muffinki i rogaliki dro¿d¿owe. Samodzielnie dodawa³y i miesza³y sk³adniki (fot. obok), lepi³y
kulki, wyrabia³y ciasto dro¿d¿owe i sk³ada³y rogaliki.
Specjalnie na tê okazjê z rabarbaru z w³asnego ogródka,
przy dzielnej asyœcie Czartów, przygotowa³am d¿emik, którym
czêstowaliœmy naszych goœci – jest to idealny dodatek na przyk³ad do pysznej i miêciutkiej cha³ki (fot. u do³u).
Dzieci dodatkowo malowa³y piêkne obrazy na sztalugach,
mia³y pomalowane twarze przez wolontariuszkê Olê, a dziewczynki zaplatane warkoczyki.

Odwiedzi³o nas wiele grup szkolnych: dzieci z klasy
I z zaprzyjaŸnionej szko³y w Œwieradowie uczestniczy³y
w warsztatach z pieczenia chleba oraz wyrabiania mas³a (fot.
powy¿ej), a uczniowie z Gniezna (poni¿ej) zostawili nam taki
serdeczny wpis na Facebooku: Dziêkujemy za mi³e spotkanie, otrzymany posi³ek regeneracyjny - smaczny chleb, który
wszyscy wspominali wracaj¹c wczoraj do domu (...), smaczne mas³o i ogórki. Smalec na wagê z³ota. skrzêtnie przechowywany w tajemniczym miejscu przez kadrê. Mamy nadziejê,
¿e zostawiliœmy po sobie pozytywne wra¿enie i mo¿emy przyjechaæ kolejny raz. Super miejsce, super atmosfera, sympatyczni pracownicy, rewelacyjne miejsce na grilla dla grupy,
polecamy wszystkim - grupa ze Szko³y Podstawowej nr 5
GNIEZNO.

ŒWIA
TOWY DZIEÑ PSZCZÓ£
ŒWIATOWY

Jeœli ktoœ z Pañstwa chcia³by przepis, to proszê:
1 kg rabarbaru (umytego, obranego ze skórek, pokrojonego w plasterki), 3 pomarañcze (sparzone wrz¹tkiem,
wyszorowane), cytryna, 0,5 kg cukru.
Rabarbar zasypujemy cukrem w patelni lub garnku,
w którym bêdziemy go przygotowywaæ i odstawiamy na
3-4 godziny, aby zmiêk³.
Z pomarañczy œcieramy skórkê, z jej mi¹¿szu wyciskamy
sok, cytrynê te¿ wyciskamy sok i wszystko dodajemy do
rabarbaru.
Stawiamy na œrednim ogniu i doprowadzamy do wrzenia, czêsto mieszaj¹c, ¿eby cukier siê rozpuœci³. Gotujemy
oko³o godziny, a¿ d¿em zgêstnieje, po czym jeszcze przek³adamy do wysterylizowanych s³oików, zakrêcamy i odwracamy do góry nogami. Smacznego!

Dowiedz siê wiêcej
i polub nas na
Facebooku CzarciMlynSwieradow
ZAPRASZAMY!

Zdjêcia i teksty przygotowa³a Anna Martynowska-Pietrzyk.
Autorem zdjêcia do winiety jest Tomasz Chmielowiec.

19 maja zacieœniaj¹c wspó³pracê miêdzy Izersk¹ £¹k¹
a Czarcim M³ynem wybra³yœmy siê (ja i Kasia Rzeczkowska)
do Wroc³awia na obchody Œwiatowego Dnia Pszczó³, organizowane przez Lasy Pañstwowe.
Wziê³yœmy udzia³ w grze terenowej pod nazw¹ „Pszczela
Dru¿yna”, obejrza³yœmy piêkne domki dla pszczó³ oraz zbudowa³yœmy w³asne pszczele
hoteliki.
Organizatorzy tego wydarzenia, w tym nasze Nadleœnictwo Œwieradów, spisali siê na
pi¹tkê z plusem - impreza by³a
œwietnie zaplanowana, zajêcia
i quizy bardzo interesuj¹ce i co
najwa¿niejsze, w przystêpny
sposób pokazano wiedzê zwi¹zan¹ z pszczo³ami i pszczelim
œwiatem.
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Chcesz ¿yæ 14 lat d³u¿ej? Za³ó¿ sobie ogródek!

Zwalczajmy mszyce!
Po ch³odnym maju czerwiec nas
czêstuje iœcie tropikalnymi temperaturami. Pocz¹tek miesi¹ca, a tu 38
stopni w s³oñcu. Kiedyœ by³o jakoœ
normalniej; owszem, bywa³o gor¹co, ale nie w tak szybkich skokach.
Mo¿na by zacytowaæ historyczn¹ ju¿ wypowiedŸ - Sorry, taki
mamy klimat - i s³owa te piêknie
odda³yby obraz rzeczywistoœci. A co
do naszej rzeczywistoœci, tak mi siê
wydaje, ¿e obecnie takie du¿e ró¿nice i ekstremalne popisy s¹ nie tylko
udzia³em przyrody. Im coœ lub ktoœ
bardziej „ekstremalny” w swoich
poczynaniach, tym wiêkszy rozg³os
mu siê nadaje. Tylko pytanie brzmi:
Czy warto? Moim zdaniem, nie.
O wiele bardziej warto oddzieliæ
siê czasami od zgie³ku telewizyjnych
bzdur i znaleŸæ swój ulubiony k¹t
w ogrodzie, na ³¹ce czy w parku.
Pos³uchaæ, jak œpiewaj¹ ptaki, pow¹chaæ wiciokrzew czy przyjrzeæ siê,
jak pracuj¹ pszczo³y. W takich chwilach mo¿na siê naprawdê uspokoiæ.

Czerwiec to czas kwitnienia wielu kwiatów, a w szczególnoœci ró¿.
W czasie Otwartych Ogrodów na
pewno wiêkszoœæ z nich bêdzie ju¿
prezentowaæ swoje zapachy i kolory. Jednak ró¿om, jak i wielu innym
roœlinom, musimy pomóc, aby dobrze siê prezentowa³y, chroni¹c je
przed mszycami i innymi robalami.
Te ma³e pluskwiaki, których jest a¿
5 tysiêcy opisanych gatunków, potrafi¹ wyssaæ soki z naszych roœlin
i pozbawiæ je uroku. Niektóre gatunki
mszyc ¿yj¹ w symbiozie z mrówkami. Wydzieliny mszyc, zawieraj¹ce
znaczne iloœci cukrów, aminokwasów i innych zwi¹zków, s¹ atrakcyjnym pokarmem dla niektórych gatunków mrówek, które z kolei zapewniaj¹ mszycom ochronê przed drapie¿nikami i dbaj¹ o zapewnienie im
wydajnych miejsc ¿erowania.
Ja jednak nie chcê takich symbioz i relacji ogl¹daæ na moich roœlinach, gdy¿ za du¿o czasu i pieniêdzy wk³adam w ich pielêgnacjê. Dlatego ju¿ na pocz¹tku sezonu warto
przygotowaæ sobie odpowiednie
preparaty do zwalczania mszyc
i wszelkiego innego robactwa.
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Niektórzy sugeruj¹ sadziæ roœliny odstraszaj¹ce mszyce, takie jak
czosnek i cebula, z zió³ ponoæ dobra
jest miêta, a z roœlin ozdobnych - lawenda. Ja, szczerze mówi¹c, nie widzê ¿adnych rezultatów. Buraki
w tym roku rosn¹ tu¿ obok
cebuli i jakoœ nie przeszkadza³o to
mszycom, ¿eby zacz¹æ niszczyæ m³ode listki.
Istnieje wiele domowych sposobów na walkê z mszycami. Jak podaje poradnikogrodniczy.pl - bardzo
dobrym domowym sposobem na
mszyce jest wywar z cebuli. Aby
przygotowaæ taki wywar przeciwko
mszycom, tniemy oko³o 75 g cebuli
w drobne kawa³ki, zalewamy j¹ ok.
10 litrami wody i gotujemy wszystko przez 30 minut na ma³ym ogniu.
Po ostudzeniu wywar jest gotowy
do wlania do spryskiwacza i wykonania oprysku. Jest to równie¿ dobry œrodek na niektóre choroby grzybowe roœlin.
Kolejnym domowym sposobem
na mszyce jest wyci¹g z czosnku.
W tym celu 250 g roztartego czosnku nale¿y zemleæ i zalaæ równie¿ 10
litrami wody. Ca³oœæ pozostawiamy
na ok. 24 godziny. Gdy czas ten minie, wyci¹g z czosnku na mszyce jest
ju¿ prawie gotowy do u¿ycia. Przed
wykonaniem oprysku musimy go
jeszcze rozcieñczyæ z wod¹ w stosunku 1:1.

Domowym sposobem na mszyce jest równie¿ wyci¹g z mniszka lekarskiego, popularnie zwanego mleczem. Aby go przygotowaæ, bierzemy 40 dag liœci mniszka i zalewamy
je - a jak¿e - 10 litrami wody. Pozostawiamy to na 3 godziny i wykonujemy oprysk.
Je¿eli zrobiliœmy domowy wyci¹g
na mszyce, musimy go zu¿yæ zaraz
po wykonaniu. Natomiast wywary
mo¿na przechowywaæ przez ok. 2 miesi¹cy w szczelnym pojemniku, postawionym w zacienionym miejscu. Pamiêtajmy, ¿e tych œrodków nie da siê
przedawkowaæ, dlatego spryskuj¹c
roœliny nie ¿a³ujmy du¿ej iloœci p³ynu.
W rzeczywistoœci wszystko zale¿y od tego, czy mamy czas na to,
aby te specyfiki przygotowywaæ,
w ostatecznoœci s¹ ju¿ gotowe preparaty w centrach ogrodniczych,
które jeœli je stosujemy zgodnie z instrukcj¹ raz dwa za³atwi¹ problem nie
wyrz¹dzaj¹c innym owadom szkody.
Piotr Bigus

A w ogrodzie...
  Nadal siejemy i sadzimy.
Warto nied³ugo wysiaæ drug¹ turê
rzodkiewki czy sa³aty. Fasolkê te¿
mo¿na za jakieœ 2 tygodnie ponownie wysiaæ, po to aby przed³u¿yæ
okres zbiorów.
  Pamiêtamy o systematycznym koszeniu trawnika. Jeœli u¿ywamy kosiarki bez kosza, dok³adnie
wygrabiamy pokos.
 Plewimy chwasty, podwi¹zujemy wy¿sze byliny oraz pn¹cza.
  Pamiêtamy o nawo¿eniu
i podlewaniu roœlin, zw³aszcza
w d³u¿szych okresach bezdeszczowych. Warto pomyœleæ o sposobach
magazynowania deszczówki w naszym ogrodzie.

Praca i chwile b³ogiego lenistwa
Przysz³y najd³u¿sze dni w roku, przyroda têtni ¿yciem i ukazuje coraz to nowe oblicza. Po bardzo zimnym maju mamy wreszcie
pocz¹tek lata. Na ³¹kach kwitn¹
stokrotki, koniczyna, ¿mijowiec
i glistnik - czêsto spotykany na
miedzach i ugorach, od lat stosowany w leczeniu kurzajek. W tym
roku bardzo dobrze przetrwa³ zimê
Hibiskus-Ketmia, ciekawa jestem,
czy zakwitnie.
Przekwit³y pe³niki i œniadek,
z daleka przypominaj¹cy œnie¿yce,
co zawsze daje wra¿enie, ¿e za póŸno zakwit³. Swe piêkno pokaza³y piwonie, to prawdziwe rekordzistki,
w jednym miejscu mog¹ rosn¹æ nawet 50 lat i przez ca³y czas zachwycaj¹ obfitym kwitnieniem. Kwitn¹
irysy, mam cztery kolory, w tym kosaciec syberyjski - du¿a kêpa z bardzo du¿¹ iloœci¹ kwiatów - a tak¿e orliki, trytoma, trzykrotka niebieska, ró¿owa i bia³a,
naparstnica, s³onecznik szorstki, chabry,
goŸdziki.
Przekwit³y maki, ale
swój koncert rozpoczynaj¹ liliowce. Do kwitnienia przygotowuj¹
siê ostró¿ki i powojni-

ki. Naj³atwiejszymi w uprawie s¹ aksamitki; im mniej nawozu, tym lepiej
kwitn¹. Uwielbiam tê w¹skolistn¹,
mam dwubarwne, pomarañczowe,
¿ó³te, a w tym roku kupi³am bia³¹, bo
zapach tych kwiatów odstrasza
szkodniki: mszyce i nicienie.
W tamtym roku posia³am margerytkê ró¿ow¹, bardzo ³adnie przetrwa³a zimê i w³aœnie zaczyna kwitn¹æ,
a przy niej rogownica. Donice w tym
roku obsadzi³am wilcem, ¿ó³tym uczepem, pelargoni¹, niecierpkiem, begoni¹, heliotropem, ¿eniszkiem, bakop¹
i lobeli¹.
£adnie przetrwa³y zimê - fuksja,
oleander, agapant i datura, wystawi³am te¿ mirt. W ciep³e czerwcowe wieczory odpoczywam w ogrodzie,
wiem, ¿e czeka mnie sporo pracy, ale
te¿ chwile b³ogiego lenistwa.
Irena Marciniak

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

Zdjêcie powy¿sze zosta³o przekazane do kroniki przez Barbarê Zalewsk¹,
której ojciec - Boles³aw Bartosiewicz - uczestniczy³ w rozgrywanych na prze³omie lat 50. i 60. zawodach motocyklowych na ul. Bieruta (dziœ deptak
Zdrojowy). Zawody te, o ró¿nym stopniu trudnoœci, polega³y m.in. na przejechaniu po drabinie lub przez niezwykle trudn¹ przeszkodê zwan¹ „gymokhany”, czyli równowa¿niê, która wymaga³a skupionej uwagi zawodnika.

Czy i kiedy przedsiêbiorca mo¿e odmówiæ sprzeda¿y?

Zgodnie z art. 135 Kodeksu wykroczeñ „Kto, zajmuj¹c siê
sprzeda¿¹ towarów w przedsiêbiorstwie handlu detalicznego lub w przedsiêbiorstwie gastronomicznym, ukrywa przed
nabywc¹ towar przeznaczony do sprzeda¿y lub umyœlnie, bez
uzasadnionej przyczyny, odmawia sprzeda¿y takiego towaru, podlega karze grzywny”. Przepis ten powsta³ w czasach,
gdy konieczne by³o chronienie przed tzw. sprzeda¿¹ spod lady,
i obowi¹zuje do dziœ. Wskazuje, ¿e towaru nie mo¿na ukrywaæ,
a odmowa sprzeda¿y mo¿liwa jest tylko wtedy, gdy mamy ku
temu wyraŸny powód. I co wa¿ne, odnosi siê to do towaru,
który jest sprzedawany, a nie umieszczony w sklepie jako dekoracja. St¹d towar, który nie jest wystawiony do sprzeda¿y,

Co s³ychaæ w izerskim sadzie?

Po co nam stare odmiany?
Na samym pocz¹tku naszej przygody z Sadem Izerskim
opisywa³em ró¿norodne aspekty rozmna¿ania starych odmian
drzew owocowych. By³o wiêc o ich roli biocenotycznej, o walorach smakowych, o odpornoœci, jak równie¿ o zachowaniu
genów czy wreszcie - jako o wa¿nym elemencie kultury.
Dzisiaj skupimy siê na elemencie, jakim jest odpornoœæ
i przystosowanie odmiany do warunków lokalnych.
Ka¿de drzewo owocowe, jak wszystkie inne organizmy
¿ywe, ma ró¿norodne cechy zdeterminowane genetycznie,
a ka¿da odmiana, czy to nazwana czy nie, ma inny kod genetyczny. Pod wzglêdem cech mówimy o jednej odmianie - gdy
zarówno genetycznie, jak i morfologicznie s¹ takie same.
Oczywiœcie, doœwiadczenie uczy, ¿e te same odmiany rosn¹ce w ró¿nych warunkach, jak te¿ szczepione na ró¿nych
podk³adkach, mog¹ inaczej rosn¹æ - jak i rodziæ bardzo zmienne owoce. Zmiennoœæ wystêpuj¹ca na jednym drzewie te¿ wynika z miejsca, gdzie wyrastaj¹ owoce - czy by³y dobrze zapylone oraz - na przyk³ad - od warunków pogodowych w ró¿nych latach. Zmiennoœæ nie eliminuje jednak podstawowych
cech, jakimi s¹ zasadnicze odczucia smakowe, budowa anatomiczna owocu, pora dojrzewania, w³aœciwoœci zwi¹zane z trwa³oœci¹ owocu, odpornoœæ na negatywne czynniki, takie jak:
choroby, niskie lub wysokie temperatury czy susza.
Te w³aœciwoœci wykorzystywali zawsze ludzie uwa¿nie
obserwuj¹cy przyrodê; widzieli w konkretnych warunkach ich
najbli¿szego otoczenia, które drzewa owocowe dobrze „siê
udawa³y” - i te rozmna¿ali. Szczególnie by³o to istotne w terenach podgórskich, gdzie wystêpuje du¿a zmiennoœæ warunków, zale¿na od wysokoœci nad poziomem morza, wystawy,
pochylenia terenu czy g³êbokoœci zalegania ska³, no i - oczywiœcie - od charakteru ska³ oraz ich w³aœciwoœci chemicznych.
To wszystko, z najwa¿niejszym bodaj¿e czynnikiem, czyli gleb¹
stanowi³o, ¿e to samo drzewo dobrze rosn¹ce, na przyk³ad,
w Œwieradowie nie zawsze mog³o siê udaæ w Kotlinie.
Zaraz po drugiej wojnie œwiatowej dziarsko wkroczyliœmy
w now¹ erê sadownictwa, od którego prawie niekwestionowanym guru sta³ siê prof. Szczepan Pieni¹¿ek (obecnie jego imieniem nazwano Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach - przyp. red.). Im bardziej profesor siê umacnia³,
tym mniej miejsca zostawia³ na element naturalny. Kulminacj¹
tego sta³ siê ustanowiony i usankcjonowany prawnie zakaz
rozmna¿ania i sadzenia odmian nie bêd¹cych w tzw. „doborze
krajowym”. Ten totalitarny zakaz, o ile mo¿na go by³o zrozu-

powinien byæ wyraŸnie oznaczony. Do „ukrywania towaru”
mamy do czynienia, gdy klient nie jest œwiadomy, ¿e okreœlony
towar siê w sklepie znajduje.
Czy przedsiêbiorca odmawiaj¹cy sprzeda¿y towaru ³amie
prawo?
Jeœli przedsiêbiorca odmówi sprzeda¿y i ma ku temu wyraŸny powód, nie ³amie prawa. Z takim uzasadnionym powodem mamy do czynienia w przypadku:
 odmowy sprzeda¿y alkoholu nieletniemu,
 odmowa sprzeda¿y leku na receptê jeœli takiej recepty nie
posiadamy,
 odmowa sprzeda¿y broni osobie, która nie ma zezwolenia.
Sprzedawca mo¿e równie¿ odmówiæ sprzeda¿y danego towaru konkretnemu klientowi w sytuacji, gdy jego sprzeda¿
mog³aby bezpoœrednio prowadziæ do powstania zagro¿enia
bezpieczeñstwa osób i mienia. Przyk³adowo, uzasadniona mo¿e
byæ odmowa sprzeda¿y ostrych, niebezpiecznych narzêdzi
osobie znajduj¹cej siê pod wp³ywem alkoholu lub œrodków
odurzaj¹cych albo osobie agresywnej, gro¿¹cej pracownikom
lub innym klientom. Nale¿y równie¿ mieæ na uwadze, ¿e sprzeda¿ napojów alkoholowych osobie, której zachowanie wskazuje, ¿e znajduje siê w stanie nietrzeŸwoœci, jest zabronione
przez ustawê o wychowaniu w trzeŸwoœci i przeciwdzia³aniu
alkoholizmowi.
Uzasadnienie odmowy obs³u¿enia klienta mo¿e te¿ mieæ
inne podstawy. Otó¿ sprzedawca mo¿e odmówiæ sprzedania

danego egzemplarza towaru w sytuacji, gdy wczeœniej z innym
klientem umówi³ siê, ¿e tê rzecz dla niego zarezerwuje („od³o¿y”). W takiej sytuacji mo¿na wiêc za³o¿yæ, ¿e zosta³a zawarta
umowa przedwstêpna sprzeda¿y rzeczy. W sytuacji spornej to
sprzedawca bêdzie musia³ udowodniæ, ¿e uzasadnionym by³a
odmowa sprzeda¿y towaru. Takie „od³o¿enie” nie bêdzie równie¿ karalnym ukryciem towaru, gdy¿ dana rzecz utraci, na mocy
zawarcia umowy przedwstêpnej, status rzeczy przeznaczonej
do sprzeda¿y.
Reasumuj¹c, wystawienie przez sprzedawcê towaru z cen¹
nakazuje zawarcie umowy sprzeda¿y, jeœli druga strona bêdzie
chcia³a ten towar kupiæ. Sprzedawca mo¿e odmówiæ sprzeda¿y
tylko w uzasadnionych przepisami prawa przypadkach. (AC)

mieæ w kontekœcie wielkich sadów towarowych, nie mia³ siê
nijak do ochrony rodzimych i starych odmian.
Dopiero oko³o lat 70. nieco poluzowano i ³askawie dopuszczono mo¿liwoœæ rozmna¿ania odmian tzw. „amatorskich”, ale
tylko do celów indywidualnych. W tym czasie w wiêkszoœci
pozosta³ych krajów europejskich istnia³y nadal szkó³ki i badacze, którzy skupiali siê na rodzimych odmianach.
Jeszcze w latach 50. ten problem widzieli profesorowie
i hodowcy przedwojenni. Prof. Józef Tomkiewicz apelowa³, aby
przeszukiwaæ „dziury mrozowe” i wydobywaæ z nich odmiany,
które czêsto maj¹ ponad 100 lat ¿ycia na naszych ziemiach,
i nie sadziæ bezkrytycznie nowoœci.
Niestety, si³a „m³odoœci” zwyciê¿y³a i obecnie jak¿e wiele
odmian cennych, które ros³y na naszych ziemiach, jest bardzo
trudno osi¹galna, niektóre zaœ znamy tylko z zapisów.
Szczególnie wyraŸnie widaæ to na obszarach, które po wojnie znalaz³y siê w obszarze Polski – czy gdzieœ istniej¹ opracowania dotycz¹ce odmian drzew owocowych z polskiej strony
Gór Izerskich?.
I w³aœnie dlatego musimy zbieraæ, rozmna¿aæ i sadziæ drzewa które rosn¹ u nas i tu siê sprawdzi³y, a nie sadziæ drzewa
eksperymentalnie, latami czekaj¹c na w¹tpliwe efekty.
Z pozdrowieniami - Leszek Ku³ak

Kwisia w podró¿y

Fot. Jan Kobia³o

Zakaz sprzeda¿y
alkoholu nieletnim lub
broni osobie bez zezwolenia - to niektóre z sytuacji, gdy przedsiêbiorca mo¿e odmówiæ
sprzeda¿y towaru.
Przedsiêbiorca mo¿e
prowadziæ swój biznes
w sposób jak najbardziej dowolny. Oczywiœcie, o ile nie narusza
praw innych osób i obowi¹zuj¹cych przepisów.

Obsadzona drzewami starych odmian droga na terenie przygranicznym w Dolnej Saksonii w Niemczech. A¿ siê prosi, by
przy okazji jesiennego sadzenia starych odmian wybraæ jedn¹
z dróg w mieœcie i obsadziæ j¹ owocowym szpalerem!

Bezp³atnych porad w zakresie ochrony interesów konsumentów mo¿na uzyskaæ u Powiatowego Rzecznika
Konsumentów - Agnieszki Cichoñ. Przyjêcia interesantów odbywaj¹ siê w poniedzia³ki, œrody i czwartki w godz.
730–1530, we wtorki w godz. 730–1700 oraz w pi¹tki w godz.
730–1400 - Starostwo Powiatowe Lubañ, ul. Mickiewicza
2, pok. 38 (I p.).
Porady udzielane s¹ równie¿ telefonicznie pod nr.
75 64 64 359 oraz drog¹ elektroniczn¹:

konsumenci@powiatluban.pl

Majówki ju¿ za nami, a przed nami sezon wyjazdów urlopowych, czyli to, co Kwisia lubi najbardziej - towarzyszyæ œwieradowianom w ich wêdrówkach, ¿eby zobaczyæ kawa³ek œwiata. Jeœli zatem ktokolwiek z Pañstwa wybiera siê gdzieœ w Polskê/Europê/œwiat, proszê przyjœæ do Miejskiego Centrum Kultury, zabraæ ¿abkê ze sob¹ (lub jak¹kolwiek, która znajdzie siê
pod rêk¹ wœród rodzinnych bibelotów) i sfotografaæ j¹ na tle
zwiedzanych przez siebie atrakcji.

Zdjêcia wysy³amy mejlem na adres it@swieradowzdroj.pl
- z dopiskiem ¯ABKA KWISIA W PODRÓ¯Y. Najciekawsze
uhonorowane zostan¹ upominkami i prezentacj¹ na ³amach
„Notatnika”.
A ¿abka widoczna na zdjêciu (autorstwa Teresy Fierkowicz) przycupnê³a na chwilê przy pomniku przedstawiaj¹cym
zamyœlonego Akibê Rubinsteina, genialnego szachistê, którego imieniem nazwano odbywaj¹cy siê w Polanicy-Zdroju Miêdzynarodowy Festiwal Szachowy - w tym roku bêdzie to ju¿
55. edycja.

NOTATNIK ŒWIERADOWSKI. Wydaje Miejskie Centrum Kultury, Aktywnoœci i Promocji Gminy „Stacja Kultury”.
Druk - Polska Press Sp. z o.o. Drukarnia Sosnowiec, ul. Baczyñskiego 25A. Nak³ad - 2.000 egz. Redaktor naczelny - Adam Karolczuk, tel. 661 784 827, notatnik@swieradowzdroj.pl
Zapraszamy wszystkich Czytelników do wspó³redagowania miesiêcznika. Teksty (tak¿e literackie), opatrzone nazwiskiem autora (do ewentualnej wiadomoœci redakcji) oraz zdjêcia mo¿na sk³adaæ MCKAiPG „Stacja Kultury”
przy ul. Dworcowej 1, tel. 75 71 36 482.
Redakcja nie zwraca materia³ów niezamówionych i zastrzega sobie prawo ich skracania.
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NOT
ATNIK nr 7 (24
NOTA
(2488) zostanie dostarczony do punktów kolporta¿u do 25 lipca
Przypominamy, ¿e mieszkañcy
Œwieradowa mog¹ w Miejskim Centrum Kultury, Aktywnoœci i Promocji
Gminy „Stacja Kultury” przy ul.
Dworcowej 1 bezp³atnie wypo¿yczaæ
elektrobajki - codziennie od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach pracy Centrum. Maj¹ te¿ mo¿liwoœæ wypo¿yczenia elektroroweru na ca³y
weekend, z terminem zwrotu do godz. 600 w poniedzia³ek. Ale i ten
termin mo¿na przed³u¿yæ, wystarczy tylko poinformowaæ telefonicznie wypo¿yczaj¹cego. Ze wzglêdu jednak na du¿e zainteresowanie

prosimy o wczeœniejsz¹ rezerwacjê terminu, tel. 75 71 36 483.
Wszyscy chêtni, nie tylko mieszkañcy, mog¹ natomiast skorzystaæ ze œwieradowskiego pola do
gry w minigolfa.
Sprzêt do gry
wypo¿yczyæ mo¿na w Miejskim Centrum Kultury, Aktywnoœci i Promocji Gminy „Stacja Kultury” przy ul. Dworcowej 1, od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach od 1000 do 1700.
Dla chêtnych do gry w weekendy istnieje mo¿liwoœæ wypo¿yczenia kija i pi³eczki w „Piwniczce u Wioli” przy ul. Krótkiej 1A albo w DW
„Józefina” przy ul. Nad Basenem 3.
LATO 2019 - CENY BILETÓW JEDNORAZOWYCH

Kolei Gondolowej
Świeradów-Zdrój (w zł)

NORMALNY

ULGOWY

42
35
30

35
30
25

RODZINNY
2+2

130

RODZINNY
2+3

160
100

KARNET
ROWEROWY 4x

Radoœæ, zmêczenie, motylki
w brzuchu, satysfakcja - to tylko
niektóre z uczuæ towarzysz¹cych
naszej czterdziestoosobowej grupie
uczestników XXXV Piechowickiego Rajdu M³odzie¿y Szkolnej „Piechotka” 2019. Trasa przebiega³a
przez Rudawy Janowickie, Wzgórza Karpnickie i Kotlinê Jeleniogórsk¹.
Cztery zespo³y pod opiek¹ pañ:
Moniki, Gra¿yny, Bogusi i moj¹ przewdrowaly ³¹cznie 23 km, a zdecydowana wiêkszoœæ pierwszy raz zobaczy³a Schronisko „Szwajcarka”,
wspina³a siê na Sokoliki i Krzy¿n¹
Górê, odwiedzi³a zamek w Karpnikach czy podziwia³a atrakcje Bukowca, Micha³owic czy Staniszowa.
Podczas Rajdu odbywa³y siê
konkursy wiedzy i wyposa¿enia, program ogniskowy i kulinarny. Sêdziowie zwracali równie¿ szczególn¹
uwagê na zachowanie na trasie,
szczególnie na przestarzeganie zasad bezpieczeñstwa podczas zabawy, wêdrówki czy wspinaczki na
ska³y.
Uroczyste zakoñczenie imprezy
odby³o siê w Piechowicach, gdzie
organizatorzy przygotowali szereg
niespodzianek w postaci zabaw
sportowych, zajêæ edukacyjnych,
a tak¿e konkurs wiedzy o Piechowicach, który wygra³a nasza reprezentantka Jagoda. Laury na mecie odebrali równie¿: I - grupa pod opiek¹
pani Moniki, II - zespó³ pani Bogusi, a III - najm³odszy zespó³ pani Gra¿yny.
Obdarowani nagrodami i prezentami przez organizatora, ze œpiewem
na ustach i uœmiechami na twarzach
wróciliœmy do Œwieradowa, planuj¹c kolejne wyprawy - w czasie wakacji i w nastêpnym roku szkolnym.
Serdecznie dziêkujê paniom:
Monice, Gra¿ynie i Bogusi - za pomoc i opiekê nad uczestnikami, którzy swoim zachowaniem, wiedz¹,
kultur¹ bycia wzorowo reprezentowali nasz¹ szko³ê i miasto. (TF)
Psy, wózki dzieciêce i inwalidzkie oraz rowery wwozimy bezp³atnie. Ski&Sun zachêca do zakupu biletów online w cenach
ulgowych dla wszystkich. Karnet czteroprzejazdowy przeznaczony jest dla tych rowerzystów, którzy s¹ amatorami ostrych
zjazdów ze Stogu Izerskiego, mog¹ wiêc
ze swym jednoœladem wjechaæ cztery razy
gondol¹ po doœæ preferencyjnej cenie.

Na „Piechotkê”

Dzieciaki pokornie sta³y w kolejce po lody w „Szwajcarce”.

W wolnych chwilach zabawiano siê na œwie¿ym powietrzu (obok schroniska
w Bukowcu). Poni¿ej - ca³a nasza gromada przed szko³¹ w Piechowicach.
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