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Tego jeszcze w „Notatniku” nie by³o - jesienna panorama Œwieradowa-Zdroju wykonana z drona i przekazana nam przez autora zdjêcia - Wies³awa Biernata.



IZERSKA £¥KA
Katarzyna Rzeczkowska

izerskalaka@swieradowzdroj.pl
tel. 75 617 14 42

2
CZARCI M£YN

Anna Martynowska-Pietrzyk
czarcimlyn@swieradowzdroj.pl

tel. 75 78 45 325

ul. 11 Listopada 35

     II PIÊTRO
 Referat Ochrony Œrodowiska, Gospodarki Od-
padami - kierownik – Izabela Jurczak, ochrona
œrodowiska - Kamila Jednorowska-Mêcina,
Paulina W³odarczyk, odpady komunalne - Mar-
cin Roso³ek: 75 78-16-343 - pok. 21a, gospo-
darka mieszkaniowa - W³adys³aw RzeŸnik: 75
78-16-324 - pok. 23, inwestycje - Anna Mazu-
rek, zamówienia publiczne – Monika Sautycz,
infrastruktura komunalna - Adrianna Szymczak:
75 78-16-471 - pok. 21c. Referat Gospodarki
Miejskiej i Inwestycji, kierownik - Wojciech Cie-
lecki - pok. 21b, inwestycje i komunikacja miej-
ska - Mariusz Pysz, inwestycje - Monika Hajny-
Daszko, drogownictwo - Ewelina Wasilewska:
75 78-16-970, 790 444 904 - pok. 21d. Infor-
matyk - Tomasz Chmielowiec - pok. 24b.
Oœwiata – Jolanta Bobak: 75 78-17-668. Za-
gospodarowanie przestrzenne – Rafa³ May: 75
78-17-297 - pok. 24c.

UM ul. Pi³sudskiego 15
Tadeusz Baka – obrona cywilna, zarz¹dzanie
kryzysowe i ochrona przeciwpo¿arowa: 75 78-
16-841 i 75 78-16-155 - pok. 02.

Miejskie Centrum Kultury, Aktywnoœci i Promo-
cji Gminy „Stacja Kultury”, ul. Dworcowa 1, tel.
75 71-36-482, 75 71-36-483, fax 75 78-16-221,
e-mail: it@swieradowzdroj.pl oraz
kultura@swieradowzdroj.pl Dyrektor – Dorota
Marek; kreowanie wydarzeñ kulturalnych i pro-
mocja - Diana S³upska; kreowanie wydarzeñ spor-
towych, rekreacyjnych i promocja - Beata Rosic-
ka; g³ówna ksiêgowa - Ewelina Ostrowska-May;
koordynator ds. obs³ugi obiektów, wydawnictw i
promocji - Karol Wilk (tel. 574 110 170).
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 78-
16-379; Œwietlica œrodowiskowa MROWISKO:
75 78-45-712; Miejska Biblioteka Publiczna
IZERKA: 75 78-16-394.

III PIÊTRO
Biuro Rady Miasta, Referat Administracyjny -
kierownik – Diana Timoftiewicz-¯ak: 75 78-
17-666 - pok. nr 32.

I PIÊTRO
Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej - pok. nr
10, 11 i 12. Sekretariat: 75 78-16-321.
Sekretarz - Eugeniusz Grabas: 75 78-17-071 -
pok. 22. Klub Integracji Spo³ecznej - pok. nr
16. Radcy prawni - pok. 16B; Polski Zwi¹zek
Emerytów, Rencistów i Inwalidów - pok. 16F;
Zwi¹zek Sybiraków i By³ych WiêŸniów Politycz-
nych - pok. 16G.

PARTER
Burmistrz Miasta – Roland Marciniak: 75 78-
16-119; Sekretariat Burmistrza – Krystyna Kisiel:
75 78-16-489, fax 75 78-16-585 - pok. 1d. Skarb-
nik – Iwona Kosmala: 75 78-16-234 - pok. 1a;
op³aty za u¿ytkowanie wieczyste, op³ata uzdro-
wiskowa - Katarzyna Barczyszyn, op³aty za œmie-
ci, windykacja nale¿noœci – Katarzyna Jachi-
mowska, czynsze, op³ata za wodê i œcieki – Kata-
rzyna Kulik-£uczak: 75 78-16-659 - pok. 1b; po-
datki i op³aty lokalne - Anna Leœniak,wymiar po-
datku od nieruchomoœci - Katarzyna Matelska,
Beata Korowaj - 75 78-16-452 - pok. 1c; ksiê-
gowoœæ bud¿etowa - Katarzyna Duda, Marika
Trojanowska, ksiêgowoœæ oœwiaty – Jowita Wo-
rotnicka, Marta Rejman-Sergiejczuk: 75 78-16-
896 - pok. 2. Urz¹d Stanu Cywilnego, dzia³al-
noœæ gospodarcza - zastêpca kierownika - Joan-
na Szczekulska: 75 78-16-344; meldunki i do-
wody osobiste, zezwolenia na sprzeda¿ napojów
alkoholowych – Halina Stettner: 75 78-16-929
- pok. 1f (obok sekretariatu). Kadry - Ma³gorza-
ta Milichiewicz - 75 78-17-092 - pok. 3.

KULTURA I OŒWIATA Punk t y  ko lpo r t a ¿uPunk t y  ko lpo r t a ¿uPunk t y  ko lpo r t a ¿uPunk t y  ko lpo r t a ¿uPunk t y  ko lpo r t a ¿u      NOTNOTNOTNOTNOTAAAAATNIKA ŒWIERADOWSKIEGOTNIKA ŒWIERADOWSKIEGOTNIKA ŒWIERADOWSKIEGOTNIKA ŒWIERADOWSKIEGOTNIKA ŒWIERADOWSKIEGO
ŒWIERADÓW - Delikatesy CENTRUM (ul. Sienkiewicza), sklep odzie¿owy A&J (róg
ul. Zdrojowej i Piastowskiej), sklep AGD (ul. Piastowska), hurtownia papiero-
sów (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 Pro-
mocji Gminy „Stacja Kultury” (ul. Dworcowa 1).
OR£OWICE -  -  -  -  - sklep motoryzacyjny, sklep wielobran¿owy CECHBUD.
CZERNIAWA     - ul. Sanatoryjna: sklep spo¿ywczy i biblioteka szkolna w SP nr 2;

ul. Rolnicza: Czarci M³yn i Izerska £¹ka.

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/m3, œcieki - 4,97 z³/m3.

Natomiast sta³a op³ata abonamentowa nie zosta³a zmieniona i wynosi 4,94 z³ za miesi¹c.
W wypadkach nag³ych awari i  s ieci  wodno-kananalizacyjnej mo¿na dzwoniæ

pod nr tel.  512 243 901.

W ka¿dy czwartek od godz. 1600  do 1800

w starym Urzêdzie Miasta przy ul. Pi³-
sudskiego 15 œwiadczona jest bezp³atna
pomoc psychologiczna - porad udziela
Anna Wojciechowska-Padewska.

Zespó³ Interdyscyplinarny w Œwieradowie-Zdro-
ju zaprasza na zajêcia dla grupy osób doznaj¹-
cych przemocy w rodzinie, prowadzone w daw-
nym budynku Urzêdu Miasta przy ul. Pi³sudskie-
go 15, I piêtro, pokoje nr 1 i 2, w godzinachw godzinachw godzinachw godzinachw godzinach
1 81 81 81 81 8 0 00 00 00 00 0- 20-20-20-20-20 0 00 00 00 00 0 .....

Kolejne Kolejne Kolejne Kolejne Kolejne spotkanispotkanispotkanispotkanispotkaniaaaaa odbêd odbêd odbêd odbêd odbêd¹¹¹¹¹ siê  siê  siê  siê  siê 5 i 195 i 195 i 195 i 195 i 19
grudnia brgrudnia brgrudnia brgrudnia brgrudnia br.....

Przeciw przemocyPrzeciw przemocyPrzeciw przemocyPrzeciw przemocyPrzeciw przemocy

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla osób
uzale¿nionych od alkoholu czy narkotyków, jak
te¿ dla osób z rodzin, gdzie naudu¿ywany jest al-
kohol lub narkotyki, osób wspó³uzale¿nionych
oraz dla osób doznaj¹cych przemocy w rodzinie,
czynny jest w ka¿dy poniedzia³ek od godz.w ka¿dy poniedzia³ek od godz.w ka¿dy poniedzia³ek od godz.w ka¿dy poniedzia³ek od godz.w ka¿dy poniedzia³ek od godz.
16161616160000000000 do 20 do 20 do 20 do 20 do 200000000000 w starej siedzibie UM (pok. nr 1
i 2). Przy tel. nr 664 461 086 nr 664 461 086 nr 664 461 086 nr 664 461 086 nr 664 461 086 dy¿uruje konsul-
tant Piotr Konopnicki Piotr Konopnicki Piotr Konopnicki Piotr Konopnicki Piotr Konopnicki (w dniach i godzinach
pracy Punktu).

Rozmowy i konsultacje indywidualneRozmowy i konsultacje indywidualneRozmowy i konsultacje indywidualneRozmowy i konsultacje indywidualneRozmowy i konsultacje indywidualne
w godz. 16w godz. 16w godz. 16w godz. 16w godz. 160000000000-19-19-19-19-190000000000.....

Grupa wsparcia „Œwieradów” dla wymienionych
osób, której spotkania odbywaj¹ siê tak¿e w po-w po-w po-w po-w po-
niedzia³ki w godz. 18niedzia³ki w godz. 18niedzia³ki w godz. 18niedzia³ki w godz. 18niedzia³ki w godz. 180000000000-20-20-20-20-200000000000.....

Dodatkowo Punkt Konsultacyjny dla mieszkañ-
ców Czerniawy w dwa czwartki w miesi¹cu czynny
jest na terenie Szko³y Podstawowej nr 2na terenie Szko³y Podstawowej nr 2na terenie Szko³y Podstawowej nr 2na terenie Szko³y Podstawowej nr 2na terenie Szko³y Podstawowej nr 2
w godz. 15w godz. 15w godz. 15w godz. 15w godz. 153030303030-17-17-17-17-173030303030.....

Kolejne Kolejne Kolejne Kolejne Kolejne spotkanispotkanispotkanispotkanispotkaniaaaaa odbêd odbêd odbêd odbêd odbêd¹¹¹¹¹ siê  siê  siê  siê  siê 5 i 195 i 195 i 195 i 195 i 19
grudnia brgrudnia brgrudnia brgrudnia brgrudnia br.....

Stop uzale¿nieniomStop uzale¿nieniomStop uzale¿nieniomStop uzale¿nieniomStop uzale¿nieniom

W Gabinecie Pedagogiczno-Psycholo-
gicznym z siedzib¹ w Œwieradowie-Zdroju
(Przychodnia NZOZ JO-MED, ul. Korczaka
7D) do grudnia 2019 roku specjaliœci reali-
zuj¹ zadania zwi¹zane z udzielaniem pomo-
cy terapeutycznej i wsparcia rodzinom do-
tkniêtym problemem uzale¿nienia od alko-
holu i innych substancji psychoaktywnych
prowadzeniem dzia³añ profilaktycznych
oraz interwencji kryzysowej. Ca³oœciowa
pomoc jest bezp³atna, refundowana przez
Burmistrza Miasta Œwieradów-Zdrój.  Szcze-
gó³y dotycz¹ce korzystania z pomocy tera-
peutycznej 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

Pomoc terapeutycznaPomoc terapeutycznaPomoc terapeutycznaPomoc terapeutycznaPomoc terapeutyczna

Wœród nas ¿yj¹ osoby, które czêsto potrzebuj¹
naszej pomocy, z ró¿nych wzglêdów
o niej nie mówi¹, o nic nie prosz¹, choæ zma-
gaj¹ siê z niedostatkami podstawowych przed-
miotów. 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

Nie bójmy siê pomagaæ!

wiedz¹, jak i komu mog¹ coœ podarowaæ. Dlatego postanowiliœmy zostaæ na-
szym, 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!

      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

Do kogo siê zwróciæDo kogo siê zwróciæDo kogo siê zwróciæDo kogo siê zwróciæDo kogo siê zwróciæ
w takich sprawach, jak:w takich sprawach, jak:w takich sprawach, jak:w takich sprawach, jak:w takich sprawach, jak:
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BURMISTRZA MIASTBURMISTRZA MIASTBURMISTRZA MIASTBURMISTRZA MIASTBURMISTRZA MIASTAAAAA
ŒWIERADÓW-ZDRÓJŒWIERADÓW-ZDRÓJŒWIERADÓW-ZDRÓJŒWIERADÓW-ZDRÓJŒWIERADÓW-ZDRÓJ

POWIATOWY ZARZ¥D DRÓG w Lubaniu - odœnie¿a ul. D³ug¹
(od Pobiednej do skrzy¿owania z ul. Sudeck¹) i ul. G³ówn¹.
Dyrektor Powiatowego Zarz¹du Dróg - W³odzimierz Stefañski
- tel. 604 981 594.
Telefon do siedziby PZD 75-646-0750

Gdy zasypieGdy zasypieGdy zasypieGdy zasypieGdy zasypie
nas œniegiem...nas œniegiem...nas œniegiem...nas œniegiem...nas œniegiem...

DROGI GMINNE - wszelkich informacji udzielaj¹ i skargi przyj-
muj¹: Ewelina Wasilewska - tel. 790 444 904 oraz  Wojciech
Cielecki - tel. 530 823 610.

o  przyst¹pieniu do sporz¹dze-
nia studium uwarunkowañ i kie-
runków zagospodarowania prze-
strzennego  gminy miejskiej Œwie-
radów-Zdrój.

Na podstawie art. 11 pkt 1 usta-
wy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (tekst jednolity Dz. U.
2018 poz. 1945 z póŸniejszymi zmia-
nami) zawiadamiam o podjêciu przez
Radê Miasta Œwieradów-Zdrój
uchwa³y  Nr XVIII/92/2019 z dnia 31
paŸdziernika 2019 r.  w sprawie przy-
st¹pienia do sporz¹dzenia studium
uwarunkowañ i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego Miasta
Œwieradów-Zdrój.

Obszar objêty opracowaniem
wymienionego wy¿ej studium uwa-
runkowañ i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego obejmuje
Miasto Œwieradów-Zdrój w grani-
cach administracyjnych.

Zainteresowani mog¹ wnioski
dotycz¹ce studium sk³adaæ na pi-
œmie w Urzêdzie Miasta przy ul. 11
Listopada 35 - w terminie do 24 grud-
nia br. Wniosek powinien zawieraæ:

    1. Nazwisko, imiê, nazwê i ad-
res wnioskodawcy, przedmiot wnio-
sku oraz oznaczenie nieruchomoœci,
której dotyczy (adres, nr dzia³ki, ar-
kusz mapy i obrêbu ewidencyjnego).

P E T Y C J A

rzyszenia, mo¿e byæ osob¹ niezrze-
szon¹, a jedynie chc¹c¹ wzi¹æ udzia³
w wydarzeniu dofinansowanym
przez Gminê.

3. Mo¿e wyst¹piæ mo¿liwoœæ
rozbie¿noœci w cenie za uczestnic-
two w imprezie/wydarzeniu osoby
niezrzeszonej a cz³onkami danego
stowarzyszenia, poniewa¿ czêœæ
kosztów mo¿e byæ pokryta ze sk³a-
dek cz³onkowskich stowarzyszenia.
Na plakatach informacyjnych mo¿-
na spotkaæ zapis: cena dla cz³onków
i cena dla sympatyków.

4. Wszystkie imprezy/wydarze-
nia, które  organizowane s¹  dla
wszystkich seniorów ze Œwierado-
wa-Zdroju, a nie tylko dla cz³onków
stowarzyszenia, posiadaj¹ na plaka-
tach nastêpuj¹c¹ informacjê: ,,Dofi-
nansowano [lub sfinansowano] ze
œrodków Gminy miejskiej Œwiera-
dów-Zdrój”.

5. Ka¿dy zainteresowany mo¿e
uzyskaæ informacje, jakie imprezy/
wydarzenia zosta³y dofinansowane
ze œrodków Gminy Miejskiej Œwie-
radów-Zdrój. Znajduj¹ siê one
w zak³adce http://swieradowzdroj.pl/
wydarzenia.

Informacji w przedmiotowej spra-
wie udziela równie¿ Miejskie Cen-
trum Kultury, Aktywnoœci
i Promocji Gminy ,,Stacja Kultury”
przy ul. Dworcowej nr 1, tel. 75 71 36
482, kultura@swieradowzdroj.pl.

Zgodnie z Pani proœb¹ powy¿-
sza informacja zostanie zamieszczo-
na w ,,Notatniku Œwieradowskim”
oraz na stronie internetowej miasta:
www.swieradowzdroj.pl – w aktual-
noœciach.

Z  powa¿aniem –
burmistrz Roland Marciniak

LisLisLisLisListytytytyty

taka instrukcja-informacja (a mo¿e
jakiœ regulamin) pojawi³a siê na
stronie miasta w internecie i w ga-
zecie.

Piszemy do Pana, bo mamy przy-
kre doœwiadczenia; pisaliœmy do
naszych emerytów (i te¿ do urzê-
du), bo chcieliœmy pojechaæ na wy-
cieczkê i na majówkê, niestety, nie
otrzymaliœmy odpowiedzi od niko-
go – terminy imprez minê³y (6 maja
- wycieczka, 18 maja – majówka), a
my z nich nie skorzystaliœmy.

Postanowiliœmy skorzystaæ
z nastêpnych, zadzwoni³am do eme-
rytów [Polski Zwi¹zek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów, ko³o nr 6
w Œwieradowie-Zdroju – przyp.
red.], gdzie powiedziano mi, ¿e mu-
szê przyjœæ do biura i zapisaæ siê do
nich, muszê byæ bowiem cz³onkiem
zwi¹zku emerytów, ¿eby pojechaæ
na wycieczkê.

Nie chcê byæ cz³onkiem ¿adnej
organizacji; nigdy nie w ¿adnej nie
by³am, do tego anie nie jestem, jesz-
cze emerytem, ani rencist¹, ani tym

bardziej inwalid¹, to dlaczego mam
siê zapisywaæ do takiej organizacji?
Poszliœmy do biura (tak jak mi pole-
cono przez telefon) nawet kilka razy,
ale okaza³o siê, ¿e w tym miejscu przy
ul. Pi³sudskiego (adres taki jaki by³
na plakacie za³¹czam) biura emery-
tów ju¿ nie ma, i to od dawna,
a kolejna wycieczka znów nam ucie-
k³a.

Proszê zatem - jak na pocz¹tku
nadmieni³am - opisaæ, jak mo¿na sko-
rzystaæ z tych imprez dla seniorów,
na które miasto daje pieni¹dze, i czy
jest obowi¹zek zapisywania siê do
organizacji zwi¹zku emerytów, ¿eby
z tych wycieczek czy imprez skorzy-
staæ.

Proszê, ¿eby takie wyjaœnienie
by³o w naszej gazecie i na stronie in-
ternetowej miasta.

Mieszkanka Œwieradowa
(imiê i nazwisko znane redakcji)

z grupk¹ niezrzeszonych,
a zainteresowanych seniorów

Odpowiadaj¹c na Pani petycjê
(...) informujê, i¿ zasady korzystania
przez seniorów ze Œwieradowa-Zdro-
ju z wydarzeñ/imprez organizowa-
nych przez stowarzyszenia (nie tyl-
ko te z terenu miasta), które uzyska³y
œrodki finansowe z bud¿etu Gminy
Miejskiej Œwieradów-Zdrój w formie
dotacji na realizacje zadañ publicz-
nych z zakresu upowszechniania kul-
tury, sportu, turystyki itp., s¹ nastê-
puj¹ce:

1. Zgodnie z og³oszonym konkur-
sem ofert – z wydarzeñ/imprez mog¹
korzystaæ wszyscy seniorzy ze tere-
nu Œwieradowa-Zdroju.

2. Senior chc¹cy skorzystaæ
z niniejszych wydarzeñ/imprez nie
musi byæ cz³onkiem danego stowa-

Od 4 paŸdziernika ekipa
z Przedsiêbiorstwa Melioracji i In-
¿ynierii Œrodowiska EKO-MEL
w Jeleniej Górze prowadzi roboty
na Czarnym Potoku (miêdzy mosta-
mi - w dó³ rzeki, pocz¹wszy od Czar-
ciego M³yna - na zdjêciach obok).
Inwestorem jest Pañstwowe Gospo-
darstwo Wodne - WODY POLSKIE,
które na inwestycjê odtworzenia
brzegów wyasygnowa³o ok. 1 mln
z³.

Zwa¿ywszy na to, ¿e naprawia-
ny odcinek ma raptem 200 metrów,
¿e rzeka od tam rumoszowych do
koñca remontowanego obecnie od-
cinka ma ok. 3,5 km i ¿e ³¹czna d³u-
goœæ potoku z naprawionymi mura-
mi oporowymi siêga ledwie 1 km, to
mo¿na sobie zadaæ od lat stawiane
pytanie: ile lat musi up³yn¹æ i jakimi
œrodkami trzeba operowaæ, by ujarz-
miæ Czarny Potok na ca³ej d³ugoœci?

Jak zauwa¿a radna Urszula Wy-
szomirska, sumuj¹c prace po okrop-
nej powodzi z 2002 roku nad odcin-
kiem przy ul. Sêdziwej, miêdzy k³adk¹
przy Domu Zdrojowym a by³ym
przedszkolem, przy ul. Sanatoryjnej
i krótkimi fragmentami murów repe-
rowanymi jeszcze w latach 90., bi-
lans napraw ponad siedmiu dekad
prezentuje siê nad wyraz mizernie.

Z kolei Piotr Kowalczyk, kierow-
nik robót na obecnym odcinku, za-
uwa¿a pewn¹ prawid³owoœæ - ¿e in-
westor znajduje pieni¹dze zwykle
pod koniec roku , a firmy otrzymuj¹-
ce zlecenia musz¹ uwin¹æ siê z zada-
niami w bardzo krótkich terminach.
Tymczasem z doœwiadczeñ czer-

odbudowê fragmentów muru oraz
stabilizacjê dna na ca³ej d³ugoœci.
Ekipê wspomagaj¹ 3 koparki, ³ado-
warka i wywrotka, a sprzyjaj¹ca po-
goda pozwala mieæ nadziejê, ¿e ca-
³oœæ zostanie zakoñczona do po³o-
wy grudnia.

W innej czêœci miasta - na poto-
ku Œwieradówka - firma Hydronova
S.C. P. Giedrys i P. Fu³awka z Lwów-
ka Œl¹skiego realizuje projekt z 2018
r.  polegaj¹cy na zabezpieczenie
skarp i dna obok posesji przy ul.
Górskiej 21 (fot. powy¿ej). Roboty
prowadzone s¹ na d³ugoœci 55 me-
trów, a wartoœæ zadania, którego in-
westorem jest równie¿ PGW Wody
Polskie, wynosi 247.980 z³. Termin
wykonania prac - do 18 grudnia br.

Adam Karolczuk

Panie Burmistrzu, proszê o wy-
jaœnienie mnie i innym seniorom
z naszego miasta, na jakiej zasadzie
mo¿emy skorzystaæ z zajêæ, wycie-
czek i spotkañ organizowanych
przez ró¿ne organizacje, którym nasz
urz¹d, nasze miasto daje pieni¹dze
na takie w³aœnie zajêcia. Proszê, ¿eby

Coœ czarno widzimy ten nasz Czarny PotokCoœ czarno widzimy ten nasz Czarny PotokCoœ czarno widzimy ten nasz Czarny PotokCoœ czarno widzimy ten nasz Czarny PotokCoœ czarno widzimy ten nasz Czarny Potok

niawskiego wykonawcy (m. in.
w Karpaczu, Olszynie, Œwieciu,
Szklarskiej Porêbie) wynika, ¿e za-
leg³oœci w górskich potokach s¹
ogromne, dlatego zaplanowanie in-

westycji powinno odbywaæ siê na
wiosnê, a ich realizacja - latem, nie
zaœ póŸn¹ jesieni¹.

Obecny zakres prac obejmuje
podbudowy istniej¹cych murów,

Kiedyœ to drzewo œciêto, ale system
korzenny siê odrodzi³, drzewo o¿y-
³o, a korzenie kontynuowa³y swe
dzie³o zniszczenia.
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16 wrzeœnia do Urzêdu Miasta
trafi³a petycja w sprawie ca³kowi-
tego u¿ywania fajerwerków HUKO-
WYCH.

My, mieszkañcy Œwieradowa-
Zdroju, mówimy NIE! Przykre jest
to, ¿e mieszkamy w œrodku lasu
i jest przyzwolenie na ludzk¹ g³u-
potê, bezmyœlnoœæ i drañstwo, ja-
kie cz³owiek funduje przede
wszystkim zwierzêtom leœnym (…)
Zamiast odchodziæ od tak drastycz-
nych posuniêæ, z roku na rok co-
raz bardziej przybiera to wszystko
na sile. Równie¿ mieszkañcy czuj¹
siê zagro¿eni – 31 sierpnia o godz.
21.30 da³ siê s³yszeæ potê¿ny wy-
buch, ogarn¹³ nas strach, ¿e na-
st¹pi³ wybuch butli gazowej.

15 wrzeœnia o godz. 20.15 ko-
lejne wybuchy. No, ale skoro jest
przyzwolenie... Smutne jest tylko
to, ¿e trzeba siê domagaæ zakazu,
a cz³owiek sam nie pomyœli, ¿e tak
byæ nie powinno. To, co niesie ka¿-
dy wybuch na szczytach gór, jest
dla zwierz¹t szczególnie drama-
tyczne – na czyj¹ pomoc mog¹ li-
czyæ, kto zapewni im spokój?

Petycjê podpisa³a mieszkanka

os. Korczaka – Barbara Kunysz, któ-
ra w kolejnych dniach zebra³a 377
podpisów œwieradowian.

1 paŸdziernika do petycji do³¹czo-
no aneks, w którym dopisano, ¿e:

- dzieci bardzo siê boj¹,
- kolejni mieszkañcy mówi¹, ¿e nie

potrafi¹ poradziæ sobie ze zwierzêta-
mi (psy),

- fajerwerki hukowe bardzo Ÿle
znosz¹ ludzie starsi,

- jeden ze œwieradowian mieszka-
j¹cy przy parku powiedzia³, ¿e przy-
kry jest widok  uciekaj¹cych wiewió-
rek i ptactwa,

- ludzie boj¹ siê o swoje domy, bo
resztki wystrzelonych fajerwerków
spadaj¹ na ich dachy,

- Sylwester jest jak gwiezdne woj-
ny: najpierw potê¿ne wybuchy, a po-
tem miasto jest tak zadymione, ¿e przez
kilka godzin nie ma czym oddychaæ.

19 paŸdziernika do burmistrza
i Rady Miasta pismo wystosowa³o
Towarzystwo Opieki nad Zwierzêta-
mi w Polsce - oddzia³ w Jeleniej Gó-
rze. Czytamy w nim miêdzy innymi:

(…) Zwracamy uwagê Pañstwa, ¿e
Wasze piêkne miasto le¿y w otulinie
lasów, które zamieszkuj¹ zwierzêta.
Wiele miast w Polsce zakaza³o u¿y-
wania fajerwerków i ha³asowania, co
szkodzi zarówno zwierzêtom, jak i lu-
dziom. Obliguje Was do tego fakt, ¿e
jesteœcie miastem-uzdrowiskiem. Po
wprowadzeniu zakazu chroni¹cego
zdrowie ludzi i zwierz¹t bêdziecie mo-
gli wykorzystaæ ten fakt marketingo-
wo, a nasze Towarzystwo bêdzie Was
w tym wspieraæ.

Mieszkanka Œwieradowa pod-
jê³a inicjatywê wprowadzenia za-
kazu u¿ywania fajerwerków. Argu-
menty za takim pomys³em s¹ moc-
ne. W naszym mieœcie bardzo czê-
sto odbywaj¹ siê pokazy pirotech-
niczne, organizowane przez miej-
scowe hotele. Zakazanie przez
Radê Miasta u¿ywania fajerwerków
nie jest zgodne z prawem. W 2018 r.
Rada Miasta Karpacza podjê³a
uchwa³ê o zasadach u¿ywania fa-
jerwerków, petard i innych mate-
ria³ów pirotechnicznych. Niestety,
w styczniu br. wojewoda dolnoœl¹-
ski uchyli³ tê uchwa³ê rozstrzygniê-
ciem nadzorczym nr NK -
N.4131.48.3.2018.JW1. W uzasad-
nieniu wskazano, ¿e Rada Miasta
nie jest kompetentna do ustalania
zasad u¿ywania materia³ów piro-
technicznych, poniewa¿ reguluje tê
kwestiê Ustawa o materia³ach wy-
buchowych przeznaczonych do
u¿ytku cywilnego...

Uwa¿am, ¿e trzeba jeszcze cza-
su, ¿eby wspomniana ustawa zosta-
³a znowelizowana. Coraz wiêcej sa-
morz¹dów podejmuje kroki w celu
ograniczenia u¿ywania fajerwer-
ków i przeprowadzania pokazów
pirotechnicznych. W przypadku
naszego samorz¹du od ponad roku
gmina nie organizuje pokazów pi-
rotechnicznych. Oczywiœcie, zdania
s¹ podzielone. Czêœæ mieszkañców
jest za i czêœæ przeciw. Jak na razie
w czasie Sylwestra i Nowego Roku
mo¿emy œmia³o strzelaæ z petard.

Nie da siê zakazaæ!Nie da siê zakazaæ!Nie da siê zakazaæ!Nie da siê zakazaæ!Nie da siê zakazaæ!

Roland Marciniak
Tak d³ugi by³ rulon papieru, na którym przeciw fajerwerkom podpisa³o siê
377 mieszkañców Œwwieradowa-Zdroju.

Fajerwerkom mówi¹ „nie”!
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Na bie¿¹coBILANSOWBILANSOWBILANSOWBILANSOWBILANSOWANIE WYDAANIE WYDAANIE WYDAANIE WYDAANIE WYDATKÓWTKÓWTKÓWTKÓWTKÓW
I DOCHODÓW W 2020 ROKUI DOCHODÓW W 2020 ROKUI DOCHODÓW W 2020 ROKUI DOCHODÓW W 2020 ROKUI DOCHODÓW W 2020 ROKU
- PODWY¯KA PODA- PODWY¯KA PODA- PODWY¯KA PODA- PODWY¯KA PODA- PODWY¯KA PODATKÓWTKÓWTKÓWTKÓWTKÓW

RANKING ZA RANKINGIEM, A MY WCI¥¯ NA PODIUMRANKING ZA RANKINGIEM, A MY WCI¥¯ NA PODIUMRANKING ZA RANKINGIEM, A MY WCI¥¯ NA PODIUMRANKING ZA RANKINGIEM, A MY WCI¥¯ NA PODIUMRANKING ZA RANKINGIEM, A MY WCI¥¯ NA PODIUM
Dwutygodnik „Wspólnota” opublikowa³ niedawno kolej-

ny ranking inwestycji samorz¹dowych 2016-2018, a nam na
tych ³amach mi³o donieœæ, ¿e Œwieradów-Zdrój w kategorii
ma³ych miast powtórzy³ drug¹ pozycjê z dochodów, ulegaj¹c –
mo¿na powiedzieæ, tradycyjnie – Krynicy Morskiej. Myœmy
wydawali w tych latach œrednio na mieszkañca 4.435 z³, pod-
czas gdy lider – 6.723 z³. Za nami plasuje siê Karpacz (3.301
z³), i Dziwnów (2.767 z³), z którym przegrywaliœmy w docho-
dach. W tym miejscu trzeba jednak dane te uzupe³niæ o infor-
macjê, ¿e Krynica ma trzykrotnie mniej mieszkañców ni¿
Œwieradów.

Podobna zasada liczenia dzia³a te¿ w drug¹ stronê: oto
bowiem Œwinoujœcie w kategorii miast na prawach powiatu w
2018 wyda³ na inwestycje ponad 200 mln z³, w tym – prawie 300
mln z³ (jak to siê mi³o czyta, gdy prezydent miasta wymienia, na
co wydaj¹: na szko³y, przedszkola, ¿³obki oraz kolejne baseny
i hale sportowe). Na mieszkañca wychodzi 2.426 z³, tyle ¿e
miasto zamieszkuje dziesiêciokrotnie wiêcej osób ni¿ Œwiera-
dów.

„Nasze” miasto powiatowe Lubañ zajmuje miejsce 242. (324
z³), podczas gdy Lwówek – 65. (705 z³), a Jelenia Góra z inwe-
stycjami 704 z³ per capita jest na miejscu 33. wœród miast na
prawach powiatu.

W tym „Wspólnotowym” liczeniu jest pewien paradoks,
Œwinoujœcie bowiem jest samo dla siebie sterem, ¿eglarzem,
okrêtem (nie ma gmin wokó³), nie musi wiêc rozdzielaæ pieniê-
dzy na miasto i gminy, jak np. piêciokrotnie od Œwieradowa
wiêksze Polkowice, lider wœród miast powiatowych (1.783 z³),
które jako starostwo nadal ci¹gnie siê w ogonie powiatów (co

ju¿ wskazaliœmy przy dochodach) – 242. miejsce z wydatkami
113 z³. Dla porównania – pow. lubañski ma 173. miejsce (153 z³),
lwówecki – 196. (141 z³), a jeleniogórski – 256. (107 z³). Lider –
pow. leszczyñski – wydaje 544 z³ (61 proc. wydatków to inwe-
stycje, g³ównie drogowe).

Wœród województw prowadzi Podlaskie (216 z³), Dolno-
œl¹skie jest 10. - 115 z³. Miastom wojewódzkim natomiast prze-
wodzi Rzeszów – 1.554 z³, Wroc³aw jest na miejscu 7. – 1.295 z³
(i teraz ta kwota razy 650 tys. mieszkañców!).

Zwykle w tym zestawieniu porównujemy siê do dolnoœl¹-
skich uzdrowisk i miast górskich. Karpacz – o czym wspo-
mnieliœmy, jest tu¿ za nami, 12. Duszniki-Zdrój (1.759 z³), 52.
Jedlina-Zdrój (1.208 z³), 61. L¹dek-Zdrój (1.177 z³), 89. Szklar-
ska-Porêba (1.054 z³), 94. Szczawno-Zdrój (1.046 z³), 272. Pola-
nica-Zdrój (665 z³), 526. Kudowa-Zdrój (333 z³)

A s¹siedzi? Mirsk – 22! (1.616 z³), Gryfów – 148. (896 z³),
Piechowice – 418. (482 z³), Olszyna – 516. (348 z³), Leœna - 529.
(323 z³), Lubomierz - 541. (291 z³), Kowary. – 565 (238 z³).

Pozostaj¹ jeszcze do oceny gminy; w tej kategorii do znu-
dzenia wygrywa gmina Kleszczów, która w przeliczeniu na jed-
nego mieszkañca wydaje na inwestycje 13.505 z³, czyli oko³o
szeœciu razy wiêcej ni¿ pierwsze w klasyfikacji miasto na pra-
wach powiatu. Niespodziank¹ jest natomiast to, ¿e w pierw-
szej dziesi¹tce rankingu s¹ a¿ cztery gminy dolnoœl¹skie: 3.
Kobierzyce (3.110 z³), 4. Jerzmanowa (2.808 z³), 6. Grêbocice
(2.693 z³, 10. Radwanice (2.474 z³).

Miejsca gmin s¹siedzkich: 612. Stara Kamienica (721 z³),
1150. Lubañ (452 z³), 1347. Siekierczyn (346 z³), 1392. Platerów-
ka (316 z³).  (opr. aka)

Od trzech latach podatki i op³aty lokalne w naszej
gminie by³y na tym samym poziomie. Niestety, drastyczny
wzrost wydatków w 2019 roku zmusza nas do podniesie-
nia podatków w 2020 r.

Rocznie dop³acamy za naszych mieszkañców
do Domu Pomocy Spo³ecznej w Mirsku ju¿ ponad
600 tys. z³ (zwiêkszenie o 200 tys. z³).

Koszty zimowego utrzymania miasta wzros³y
o 220 tys. z³.

Wywo¿enie osadu z oczyszczalni œcieków bê-
dzie nas kosztowaæ o 150 tys. z³ wiêcej.

Najwiêkszy wydatek to zwiêkszone prawie o 500
tys. z³ wydatki na oœwiatê, g³ównie na wynagrodze-
nia. A subwencjê oœwiatow¹ na 2020 rok mamy zwiêk-
szon¹ tylko o 32 tys. z³.

Utrzymanie Stacji Kultury to z kolei zwiêkszo-
ny wydatek o ponad 300 tys. z³.

£¹cznie wydatki bie¿¹ce na 2020 rok bêd¹ wiêk-
sze o prawie 1,5 mln z³.

Mamy tylko dwie mo¿liwoœci zbilansowania wydat-
ków. Przede wszystkim ograniczenie wydatków. Druga
mo¿liwoœæ to zwiêkszenie dochodów. Jeœli chodzi o wy-
datki, to bêdziemy je ograniczaæ nawet do kwoty 1 mln
z³ na przestrzeni 2020 r.

Mówi¹c o zwiêkszaniu dochodów mam przede wszyst-
kim na myœli wp³ywy do bud¿etu z podatków i op³at lo-
kalnych. Rada Miasta na paŸdziernikowej sesji przeg³o-
sowa³a stawki podatków na 2020 r. zaproponowane przez
Burmistrza.

Za grunty zwi¹zane z prowadzeniem dzia³al-
noœci gospodarczej (mamy ich 600.000 m2) obecn¹
stawkê wynosz¹c¹ 0,85 z³/m2  podnosimy w 2020 r do
0,93 z³ (wzrost o 9,4 proc.), co zwiêkszy dochody
bud¿etu gminy o 64.000 z³).

Grunty pozosta³e, przede wszystkim pod
mieszkaniówk¹ (980.140 m2), z obecnej stawki 0,33
z³/m2 do 0,40 z³/m2 (o 33 proc.), co zwiêkszy dochody
bud¿etu o 133 tys. z³.

Budynki mieszkalne (153.160 m2), ze stawki
0,70 z³/m2 do 0,81 z³/m2 (o 15 proc.), da to do bud¿etu
o 19 tys. z³ wiêcej.

Budynki zwi¹zane z prowadzeniem dzia³alno-
œci gospodarczej (90.000 m2), z 22,40 z³/m2 do 23,90
z³/m2 (o 8,14 proc.) - zwiêkszy dochody o 180.000 z³.

Budynki zwi¹zane z udzielaniem œwiadczeñ
zdrowotnych (22.799 m2) - ze stawki 4,61z³/m2 na 4,87
z³/m2 (o 5,6 proc.) - dochody wy¿sze o 7.000 z³.

Budynki pozosta³e (18.398 m2), ze stawki 6,50

z³/m2 na 7,20 z³/m2 (o 10,76 proc.), co zwiêkszy do-
chody o 14.000 z³.

Podatek od budowli od zdeklarowanych wartoœci bu-
dowli na ³¹czn¹ kwotê 29 mln z³ - od tego 2 proc. warto-
œci daje dochód bud¿etu gminy w wysokoœci 580.000 z³.
W tej pozycji nie ma zwiêkszonych dochodów.

£¹cznie dochody bud¿etu gminy z podwy¿ki podat-
ków i op³aty uzdrowiskowej wzrosn¹ o ok. 800 tys. z³. Do
tego liczymy na wzrost dochodów o kilkaset tysiêcy z³o-
tychze sprzeda¿y wody i odbioru œcieków.

Podwy¿szymy równie¿ op³atê uzdrowiskow¹ - z 3,5
z³/dobê do 4 z³/dobê (wzrost o 14,2 proc.), co pozwoli
nam zwiêkszyæ dochody bud¿etu o ponad 320 tys. z³.

W 2019 roku nasi hotelarze pobrali i wp³acili do bu-
d¿etu gminy 2.250.000 z³ op³aty uzdrowiskowej. To bar-
dzo wa¿ny dochód, bo drugie tyle dostaniemy w formie
dotacji z ministerstwa finansów. Z analizy op³aty uzdro-
wiskowej wynika, ¿e nasi hotelarze w 2019 roku sprze-
dali 642.000 osobodni. Po podwy¿ce o 50 gr za ka¿dy
dzieñ dochody gminy w 2020 roku wzrosn¹ o 320 tys. z³,
a w 2022 ju¿ o 640 tys. z³ z tytu³u dotacji ministerialnej.

Równie¿ z tej analizy wynika, ¿e œrednio ka¿de miej-
sce noclegowe by³o zajête przez ok. 80 dni w ci¹gu roku.
Tu pojawia siê szara strefa, któr¹ wyliczam w oparciu
o dwa wskaŸniki: pobran¹ op³atê uzdrowiskow¹ i zu¿yt¹
wodê. Choæ przy takim wyliczaniu margines b³êdu jest
du¿y, mo¿na przyj¹æ, ¿e œwieradowska szara strefa siê-
ga ponad 40 proc. Ju¿ dzia³amy w tym zakresie, aby
pozyskiwaæ nowych w³aœciwie zdeklarowanych podatni-
ków

W 2020 roku bêdzie nam trudno zbilansowaæ wydatki
z dochodami bie¿¹cymi. Gmina najbardziej odczuwa

wzrost kosztów pracy. Wzrost minimalnego wynagrodze-
nia w 2019 roku wynosi 2.250 z³ brutto miesiêcznie,
w 2020 roku to 2.600 z³ brutto miesiêcznie. Poniewa¿
gmina kupuje du¿o us³ug od przedsiêbiorców, jako final-
ny p³atnik zap³aci ca³¹ kwotê podwy¿ki wynagrodzeñ.

Jeœli do 2023 roku najni¿sze wynagrodzenie dojdzie
do 4 tys. z³, musimy siê przygotowaæ na wzrost wydat-
ków bie¿¹cych o prawie milion z³otych.

Niestety, istnieje du¿e ryzyko, ¿e z bud¿etu inwesty-
cyjnego przejdziemy do bud¿etu finansuj¹cego tylko
wydatki bie¿¹ce. A roz³o¿y nas na ³opatki przede wszyst-
kim oœwiata, która co roku kosztuje gminê kilkaset ty-
siêcy wiêcej, subwencja oœwiatowa bowiem nie pokrywa
nawet wydatków na wynagrodzenia nauczycieli.

W optymistycznym wariancie uda nam siê utrzymaæ
poziom inwestycji tylko wówczas, gdy utrzymamy po-
ziom tempa budowy prywatnych obiektów hotelowych.
Wedle moich obliczeñ na koniec 2022 roku jeœli urucho-
mione zostan¹ nowe obiekty hotelowe o ³¹cznej po-
wierzchni ok. 30.000 m2, bud¿et gminy zyska z tytu³u
podatków i op³at lokalnych ponad 1 mln z³.

Takie s¹ prognozy, Faktem jest, ¿e wydatki bie¿¹ce
samorz¹dów rosn¹ drastycznie. Niestety, pewne jest te¿
to, ¿e musimy ograniczyæ wydatki naszego bud¿etu o
ponad 800 tys. z³ rocznie. Jeœli zatrzymamy inwestycje,
nie bêdziemy siê rozwijaæ.

Warto te¿ porównaæ siê z s¹siednimi gminami tury-
stycznymi - z Karpaczem i Szklarsk¹ Porêb¹. W Œwie-
radowie-Zdroju ³¹cznie mamy ok. 250.000 m2 powierzch-
ni w budynkach mieszkalnych i zwi¹zanych z prowadze-
niem dzia³alnoœci gospodarczej. Z tego 150.000 m2 to
powierzchnia mieszkalna, która stanowi 60 proc. ogó³u,
a 100.000 m2 to powierzchnia budynków zwi¹zana z pro-
wadzeniem dzia³alnoœci. Dla porównania, Karpacz ma
ogóln¹ powierzchniê budynków wynosz¹c¹ ponad 1 mln
m2, z tego ok. 750.000 m2, czyli 75 proc., zwi¹zanych
jest z dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹, zaœ ponad 250.000 m2

to powierzchnia budynków mieszkalnych. Karpacz ma
zatem ponad 7 razy wiêcej powierzchni zwi¹zanej z dzia-
³alnoœci¹ gospodarcz¹! Oczywiœcie, nie chcemy mieæ po-
ziomu Karpacza. Nawet dwukrotny wzrost powierzchni
pod dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w ci¹gu 7-10 lat w naszym
mieœcie jest daleki od obecnego bilansu Karpacza czy
Szklarskiej Porêby. Powierzchnia budynków zwi¹zanych
z prowadzeniem dzia³alnoœci to nie tylko hotele, ale te¿
szeroko pojêty handel. My wokó³ ul. Zdrojowej mamy 35
punktów handlowych, Szklarska przy g³ównych drogach
ma ich ok. 120, a Karpacz prawie 200.

Moim zdaniem, te liczby pokazuj¹ proporcjê miêdzy
naszymi gminami, jeœli chodzi o aktywnoœæ gospodarcz¹:
4 razy mniej ni¿ w Szklarskiej i 6 razy mniej ni¿ w Karpa-
czu. Nawet Mirsk ma okolicach rynku prawie 60 punktów
handlowych!

Nasze miasto rozwija siê, choæ nie bez problemów.
Niestety, pieni¹dze w bud¿ecie gminy s¹ wyznacznikiem
rozwoju. Zabrzmi to mo¿e brutalnie, ale jeœli mamy kasê
w bud¿ecie - idziemy do przodu, jeœli zaœ jej nie mamy -
wegetacja i stagnacja. Wiele osób w naszym mieœcie
stosuje ró¿ne wskaŸniki rozwoju. Jedni uwa¿aj¹, ¿e im
mniej hoteli, tym lepiej. Dla innych cisza i ma³y ruch tu-
rystyczny jest wyznacznikiem zrównowa¿onego rozwo-
ju. Ale samorz¹d, aby spe³niaæ oczekiwania mieszkañ-
ców, musi mieæ pieni¹dze, które najlepiej pozyskaæ od
nowych przedsiêbiorców. Druga strona to ograniczanie
wydatków, które ma swoje granice, bo z obowi¹zkowych
zadañ nie mo¿emy zrezygnowaæ. Ale bêdziemy opty-
malizowaæ koszty i zatrudnienie w ramach ca³ej gminy.
Obecnie mamy z³o¿one wnioski do funduszy unijnych
na kwotê ponad 18 mln z³: 9 mln z³ na kanalizowanie i
wodoci¹gowanie przedmieœcia, 4 mln na ten sam cel w
Czerniawie, 4 mln na strefê ma³ej przedsiêbiorczoœci na
bazie budynków starego urzêdu i przedszkola, 1 mln na
program wymiany pieców (w porozumieniu z gmin¹ Le-
œna).

Trzeba pamiêtaæ, ¿e nastêpny program unijny na lata
2021-2027 bêdzie dla nas doœæ ograniczony, poniewa¿
wk³ad w³asny do projektów bêdzie wynosi³ 45 proc. a nie
jak teraz - 15 proc. Gdybyœmy chcieli wymienione inwe-
stycje realizowaæ w nastêpnym programie, obecny wk³ad
w³asny z ok. 3 mln z³ wzroœnie po 2021 roku do ok. 7 mln
z³, czyli 4 mln z³ wiêcej - z w³asnych œrodków.

Jeœli nie pouk³adamy naszego bud¿etu w zakresie
dochodów bie¿¹cych i wydatków z uwzglêdnieniem przy-
sz³ych inwestycji, nie bêdzie-
my mieli na wk³ad w³asny.
Mam nadziejê, ¿e dojdziemy do
wspólnego zdania z radnymi co
do przysz³oœci bud¿etu nasze-
go miasta.

Roland Marciniak
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Miejskie Centrum Kultury, Aktywnoœci i Promocji Gminy
„Stacja Kultury”, ul. Dworcowa 1, fax 75 78-16-221

STACJA KULTURY otwarta jest
od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 1000 do 1700

Na reklamy w „Notatniku” obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce stawki, z uwzglêdnieniem
rabatu za 3 emisje – 15 proc. Reklamodawcy zap³ac¹ (w z³):3 emisje – 15 proc. Reklamodawcy zap³ac¹ (w z³):3 emisje – 15 proc. Reklamodawcy zap³ac¹ (w z³):3 emisje – 15 proc. Reklamodawcy zap³ac¹ (w z³):3 emisje – 15 proc. Reklamodawcy zap³ac¹ (w z³):
1/2 strony (255 x 175 mm): 1 emisja - 300, 3 emisje - 765.
1/4 strony (175 x 125 mm): 1 emisja - 150, 3 emisje - 382,50.
1/8 strony (125 x 85 mm): 1 emisja - 80, 3 emisje - 204.
na 1/16 strony (85 x 60 mm): 1 emisja - 50, 3 emisje - 127,50.
Za w³o¿enie wk³adki reklamowej do œrodka gazety – 250 z³.
1. Gotow¹ reklamê WY£¥CZNIE W FORMIE PLIKU GRAFICZNEGO WY£¥CZNIE W FORMIE PLIKU GRAFICZNEGO WY£¥CZNIE W FORMIE PLIKU GRAFICZNEGO WY£¥CZNIE W FORMIE PLIKU GRAFICZNEGO WY£¥CZNIE W FORMIE PLIKU GRAFICZNEGO (zgodnie
z podanymi w cenniku wymiarami) prosimy wys³aæ na adres:
no ta tn ikno ta tn iknota tn iknota tn iknota tn ik@ swieradowzdro j .p lswie radowzdro j .p lswie radowzdro j .p lswie radowzdro j .p lswie radowzdro j .p l

2. Nale¿noœæ za umieszczenie reklamy nale¿y wp³aciæ na konto Miejskiego
Centrum Kultury, Aktywnoœci i Promocji Gminy - Santander Bank Polski nrSantander Bank Polski nrSantander Bank Polski nrSantander Bank Polski nrSantander Bank Polski nr
21 1090 1997 0000 0001 4222 790921 1090 1997 0000 0001 4222 790921 1090 1997 0000 0001 4222 790921 1090 1997 0000 0001 4222 790921 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 ititititit@ swieradowzdroj.pl swieradowzdroj.pl swieradowzdroj.pl swieradowzdroj.pl swieradowzdroj.pl - lub dostarczyæ
osobiœcie do Centrum, ul. Dworcowa 1.

4.  Faktura zostanie wystawiona w ci¹gu siedmiu dni od dokonania wp³aty.

Cennik reklam w NOTATNIKU ŒWIERADOWSKIM

Kreowanie wydarzeñ kulturalnych i promocja
Diana S³upska, tel. 75 71-36-482,
kultura@swieradowzdroj.pl
Kreowanie wydarzeñ sportowych, rekreacyjnych i promocja
Beata Rosicka,  tel. 75 71-36-483,
it@swieradowzdroj.pl
Koordynator ds. obs³ugi obiektów, wydawnictw i promocji
Karol Wilk, tel . 574 110 170
notatnik@swieradowzdroj.pl

Dyrektor – Dorota Marek.

Szanowni Pañstwo, przedsiêbiorcy
œwiadcz¹cy us³ugi hotelarskie w innym
obiekcie - niebêd¹cym obiektem hotelar-
skim (apartamentami, kwaterami prywat-
nymi, pokojami goœcinnymi, agrotury-
styk¹ itp.), prosimy pamiêtaæ o zg³osze-
niu tego faktu do ewidencji innych obiek-
tów œwiadcz¹cych us³ugi hotelarskie.

Jak dokonaæ wpisu do ewiden-Jak dokonaæ wpisu do ewiden-Jak dokonaæ wpisu do ewiden-Jak dokonaæ wpisu do ewiden-Jak dokonaæ wpisu do ewiden-
cji? cji? cji? cji? cji? Wystarczy z³o¿yæ stosowne zg³osze-
nie (do odebrania w Stacji Kultury lub do
pobrania z Biuletynu Informacji Publicz-
nej Miasta Œwieradów-Zdrój zak³adka „Po-
radnik Klienta”) i z³o¿yæ w Miejskim Cen-
trum Kultury, Aktywnoœci i Promocji
Gminy „Stacja Kultury”.

Wpis do ewidencji jest bezp³atny
i potwierdza wiarygodnoœæ obiektu przed
turystami.

Po dokonaniu wpisu do ewidencji,
prosimy pamiêtaæ o odbiorze tabliczek
informuj¹cych (szczególnie turystów) o
fakcie, ¿e Pañstwa obiekt dzia³a legalnie.

Z dniem 1 wrzeœnia br. wesz³a
w ¿ycie Œwieradowska Karta Miej-
ska (ŒKM), która jest w³asnoœci¹
Miejskiego Centrum Kultury, Ak-
tywnoœci i Promocji Gminy „Stacja
Kultury”, a która potwierdza upraw-
nienia mieszkañców Œwieradowa-
Zdroju do korzystania z oferty raba-
tów, ulg, zwolnieñ, preferencji lub
œwiadczeñ aktualnie oferowanych
przez Partnerów uczestnicz¹cych w
Projekcie.

Celami Projektu ŒKM jest:
  umo¿liwienie mieszkañcom

Gminy Miejskiej Œwieradów-Zdrój
dostêpu do gminnych/lokalnych
atrakcji oraz popularyzowanie korzy-
stania przez nich z atrakcji naszej
gminy i okolic;

 umacnianie poczucia to¿samo-
œci lokalnej mieszkañców;

 kszta³towanie kultury spêdza-
nia czasu wolnego i poszerzanie ka-
talogu mo¿liwoœci jego wykorzysta-
nia.

Przez osobê uprawnion¹ do ko-
rzystania ze Œwieradowskiej Karty
Miejskiej nale¿y rozumieæ ka¿d¹
osobê fizyczn¹:

 zameldowan¹ w Œwieradowie-
Zdroju,

rozliczaj¹c¹ siê z podatku do-
chodowego w Urzêdzie Skarbowym
w Lubaniu oraz w swoim zeznaniu
podatkowym deklaruj¹ce Gminê
Miejsk¹ Œwieradów-Zdrój jako miej-
sce sta³ego zamieszkania,

op³acaj¹c¹ w Œwieradowie-
Zdroju podatek od nieruchomoœci,

 op³acaj¹c¹ media zwi¹zane

z nieruchomoœciami zlokalizowany-
mi w Œwieradowie-Zdroju.

By otrzymaæ ŒKM, nale¿y z³o-
¿yæ stosowny wniosek (do pobra-
nia w zak³adce lub do odebrania
w Stacji Kultury) i z³o¿yæ go Organi-
zatorowi. Trzeba przy tym okazaæ
dowód to¿samoœci lub pierwsz¹
stronê (zdjêcie lub skan) PIT-u za rok
poprzedni lub inny bie¿¹cy doku-
ment potwierdzaj¹cy, ¿e dana oso-
ba przebywa w Œwieradowie-Zdro-
ju z zamiarem sta³ego pobytu.

ŒKM wydawana jest bezp³atnie
na okres 5 lat. Mo¿na j¹ odebraæ
osobiœcie w Stacji Kultura lub
w Ma³ym Domku przy Czarcim M³y-
nie (za osoby niepe³noletnie ŒKM
odbiera rodzic lub opiekun).

Aktualna lista Partnerów:
1. Czarci M³yn , ul. Lwówecka

5, tel. 75 78 45 325, e-mail: czarcim-
lyn@swieradowzdroj.pl - z kart¹ bi-
let wstêpu kosztuje 1 z³.

2. Podziemna Trasa Turystycz-
na Kopalnia Œw. Jan, Krobica 90, tel.
570 778 078, e-mail: biuro@podzie-
mia-wieza.pl, www.podziemna-wie-
za.pl - z ŒKM bilet tañszy o 50 proc.

3. Wie¿a Widokowa w Mirsku,
ul. Wodna 4, tel. 570 778 078, biu-
ro@podziemia-wieza.pl, www.pod-
ziemna-wieza.pl - z ŒKM bilet tañ-
szy o po³owê.

4. Centrum Relaksacyjne SAN-
TE, ul. Sienkiewicza 10, tel. 75 71 36
733 - z ŒKM 50 proc. zni¿ki na wej-
œcie do groty solnej

5. Coffee & Drink Bar KOFE-
INA, ul. Sienkiewicza 12b, tel. 603
270 966, www.facebook.com/kofe-
inaswieradow - z ŒKM 20 proc. zni¿-
ki na ka¿d¹ kawê, ciep³e napoje bez-
alkoholowe, herbatê i czekoladê.

6. Przewóz Osób - Bryczk¹ i Sa-
niami Mariusz Burawski, tel. 606
523 283, mariuszburawski0@wp.pl -
z ŒKM 50 proc. zni¿ki na przeja¿d¿ki
bryczk¹, a zim¹ na kulig/sanie.

7. Pracownia Piernikowa ISA-
BELL, ul. Rolnicza 2/1, tel. 509 460
300, 75 71 383 44, pracownia.pierni-
kowa@gmail.com - z ŒKM 50 proc.
zni¿ki na warsztaty oraz wstêp do
pracowni piernikowej.

8. Pracownia Ceramiczna cera-
Monic, ul. Nadrzeczna 10, tel. 661
266  328 - z ŒKM 20 proc. zni¿ki na
warsztaty ceramiczne.

Serdecznie dziêkujemy dotych-
czasowym Partnerom za przy³¹cze-
nie siê do naszej akcji! Zachêcamy
równie¿ innych, by wsparli miesz-
kañców naszego miasta!

Pe³ny tekst okreœlaj¹cy zasady
udzia³u w projekcie ŒKM znajduje
siê na stronie miejskiej w zak³ad-
ce „Nasze Miasto”.

PROJEKT „ŒWIERADOWSKA KARPROJEKT „ŒWIERADOWSKA KARPROJEKT „ŒWIERADOWSKA KARPROJEKT „ŒWIERADOWSKA KARPROJEKT „ŒWIERADOWSKA KARTTTTTA MIEJSKA”A MIEJSKA”A MIEJSKA”A MIEJSKA”A MIEJSKA”Zwyk³e plastikowe zakrêtki mog¹ po-
móc choremu Kacperkowi. Zbieramy je
na Stacji, ¿eby pomóc i ka¿dy z Was
mo¿e siê w³¹czyæ w tê akcjê. Zakrêtki
mo¿na przynieœæ do nas lub do Pani
Teresy Fierkowicz, a my chêtnie je prze-
ka¿emy dalej.

WTORKI
1600-1645 - Kids Dance z Dream
Dance Academy by Adrian
Mleczek

1645-1740 - Taniec Nowoczesny
z Dream Dance Academy by
Adrian Mleczek
ŒRODY
1700-1815 - Bezp³atne zajêcia
JOGI z Cor¹ Szymoch¹
CZWARTKI
1600-1645 - Kids Dance z Dream
Dance Academy by Adrian Mle-
czek
1600-1645 - Taniec Nowoczesny
z Dream Dance Academy by
Adrian Mleczek

Rozk³ad jazdy „Stacji Kultury”

Szanowni Czytelnicy, niezmiernie mi³o
nam poinformowaæ, ¿e Stacja Kultury
ma swoj¹ stronê internetow¹:

https://stacjakultury.
swieradowzdroj.pl

Mamy nadziejê, ¿e znajd¹ tam Pañstwo
wszelkie niezbêdne informacje dotycz¹-
ce dzia³alnoœci naszej instytucji. Zapra-
szamy do jej odwiedzenia!

Ukaza³a siê kolejna edycja „Nie-
zbêdnika Turysty 2019/2020”; za-
praszamy gestorów bazy noclego-
wej, gastronomicznej oraz innych
us³ugodawców po jego odbiór.
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„Stacja Kultury” poszukuje osób kreatywnych chc¹cych
poprowadziæ nastêpuj¹ce warsztaty:

muzyczne - zajêcia wokalne b¹dŸ nauka gry na instrumen-
tach (raz w tygodniu);

 plastyczne, m.in. rzeŸba, rysunek b¹dŸ grawerunek, ro-
bótki rêczne itp. (raz w tygodniu);

 in¿ynierii dŸwiêku i/lub obróbki cyfrowej dŸwiêku i/lub
produkcji utworów muzycznych (raz w miesi¹cu).

Osoby zainteresowane wspó³prac¹ proszone s¹ o z³o¿enie
w „Stacji Kultury” lub przes³anie na adres – kultura@swie-
radowzdroj.pl – oferty obejmuj¹cej tematyczny program warsz-
tatów wraz z harmonogramem oraz kosztorysem, w tym wy-
cen¹ zakupu materia³ów niezbêdnych do przeprowadzenia za-
jêæ.

Osoby kreatywne
pilnie poszukiwane!

Dobry wieczór pañstwu. Nigdy
jeszcze nie graliœmy w sercu mia-
sta. Dziœ wreszcie siê uda³o… - tymi
s³owami krakowski zespó³ ŒWIE-
TLIKI przywita³ oko³o stuosobow¹
publicznoœæ, zgromadzon¹ 26 paŸ-
dziernika na koncercie w œwiera-
dowskiej Stacji Kultury.

Zespó³, który od 26 lat istnieje
na rynku muzycznym, wyst¹pi³, co
nie czêsto ostatnio siê zdarza³o,
w pe³nym sk³adzie: Marcin Œwietlic-

ki – wokal, Tomasz Radziszewski –
gitara/wokal, Grzegorz Dyduch – gi-
tara basowa barytonowa, Zuzanna
Iwañska – altówka, Marek Piotro-
wicz – perkusja, oraz Micha³ Wan-
dzilak – instrumenty klawiszowe.
Nad brzmieniem czuwa³ Jacek Do-
bosz - akustyk od lat wspó³pracuj¹-
cy z zespo³em.

Repertuar tego wieczoru stano-
wi³ przegl¹d utworów z ca³ej dotych-
czasowej dzia³alnoœci „Œwietlików”,

(Œwie)tliki w (Œwie)radowie

M. Œwietlicki zwykle stoi przy mikrofonie (fot. obok), ale ma tak¿e w zwycza-
ju odœpiewaæ czêœæ repertuaru na siedz¹co i w pozycji klêcz¹cej (zdjêcia
powy¿ej).

Z przyjemnoœci¹ informujemy,
¿e w Miejskim Centrum Kultury przy
ul. Dworcowej 1 s¹ do odebrania
promocyjne ramki do tablic reje-
stracyjnych. Chêtnych serdecznie
zapraszamy po ich odbiór.

Promujmy miastoPromujmy miastoPromujmy miastoPromujmy miastoPromujmy miasto

Widzowie obejrzeli ca³y koncert na stoj¹co. Maj¹ w tym wprawê, wszystkie
bowiem koncerty „Lata z radiem” na stadionie by³y „stoj¹ce”.

w jak zwykle doskona³ych interpre-
tacjach charyzmatycznego Œwietlic-
kiego. Pojawi³y siê zarówno te bar-
dziej znane widowni, jak „Finlandia”,
„Nieprzysiadalnoœæ” czy „Chmur-
ka”, ale tak¿e „O.”, „Œwierszcze”,
„Sromota”, „Niebieskie s³oñce”,
„Przedtem”, „Majowe wojny” i „Li-
stopad”. Przerwy pomiêdzy utwora-
mi wype³nia³ anegdotami, z w³aœciw¹
sobie swad¹ i humorem, basista
G. Dyduch (fot. powy¿ej).

Zespó³ swoim wystêpem zahip-
notyzowa³ publicznoœæ. Muzyków
natomiast oczarowa³a sala koncer-
towa œwieradowskiej Stacji Kultury,
pozytywne emocje p³yn¹ce z wi-
downi, profesjonalnie zorganizowa-
na garderoba, piêkne i zadbane mia-
sto oraz Dom Zdrojowy z wyj¹tkow¹
wod¹ mineraln¹.

Chcia³bym w tym miejscu po-
dziêkowaæ za doskona³¹ wspó³pra-
cê i zaanga¿owanie w organizacjê
oraz dba³oœæ o komfort zespo³u:
Dorocie Marek - dyrektor Miejskie-
go Centrum Kultury, Aktywnoœci
i Promocji Gminy Stacja Kultury, oraz
Beacie Rosickiej i Dianie S³upskiej.

Podziêkowania równie¿ dla Hotelu
Buczyñski Medical & SPA - za oto-
czenie zespo³u goœcin¹, dla firmy na-
g³oœnieniowej BobSound Konrada
Sobieszczuka oraz tym wszystkim,
którzy przyczynili siê do organizacji
tak udanego wydarzenia artystycz-
nego.

Mieszkañcy licz¹ na kolejne kon-
certy w Sercu Miasta. Sercu, które
ju¿ zaczê³o mocniej biæ…

Pomys³odawca koncertu
Tomasz Przybylski

Zdjêcia Adam Karolczuk

Zapraszamy 21 grudnia w godz. 1000-1800

Szczegó³y na stronie ht tps://stacjakulturSzczegó³y na stronie ht tps://stacjakulturSzczegó³y na stronie ht tps://stacjakulturSzczegó³y na stronie ht tps://stacjakulturSzczegó³y na stronie ht tps://stacjakultur yyyyy.swieradowzdroj .pl.swieradowzdroj .pl.swieradowzdroj .pl.swieradowzdroj .pl.swieradowzdroj .pl
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Kronika policyjnaKronika policyjnaKronika policyjnaKronika policyjnaKronika policyjna
5 paŸdziernika po po³udniu

funkcjonariusze Rewiru Dzielnico-
wych zatrzymali na ul. Lwóweckiej
po po³udniu mê¿czyznê w wieku 37
lat, mieszkañca Œwieradowa, który
kierowa³ autem daewoo matiz, mimo
zakazu prowadzenia wszelkich po-
jazdów mechanicznych (do 2023 r.).

6 paŸdziernika tu¿ po pó³nocy
policjanci z RD zatrzymali w Pobied-
nej 41-letniego mieszkañca pow. lu-
bañskiego, który kierowa³ volkswa-
genem golfem, mimo zakazu prowa-
dzenia pojazdów mechanicznych.

12 paŸdziernika wczesnym po-
po³udniem 58-letni obywatel Nie-
miec jad¹c motocyklem yamaha ulic¹
Sudeck¹ nie dostosowa³ prêdkoœci
do warunków drogowych, zjecha³
nagle na przeciwleg³y pas ruchu
i uderzy³ w prawid³owo poruszaj¹cy
siê renault scenic.

Rannego, który w wyniku wy-
padku dozna³ obra¿eñ wielonarz¹do-
wych i licznych z³amañ, przewiezio-
no do szpitala w Lubaniu. Kierowcy
renault na szczêœcie nic sie nie sta-
³o, ma tylko uszkodzone auto.

Nadchodzi zima i czas niskich
temperatur, dlatego policja apeluje
do mieszkañców, by nie by³ im obo-
jêtny los osób bezdomnych i ¿eby o
ka¿dym takim przypadku informali
Rewir Dzielnicowych.

Bezdomni odwo¿eni bêd¹ do
noclegowni w „Markocie” w Pobied-
nej oraz do Schroniska œw. Brata
Alberta w Leœnej.             (opr. aka)

Do „Izerki” zosta³ niedawno do-
starczony nowy tomik poetycki
Marcina Œwietlickiego pt. „Ale
o co ci chodzi?” z wierszami 2016-
2019, wzbogacony z rysunkami
Marcina Maciejowskiego. Wielka
szkoda, ¿e dopiero po spotkaniu
z poet¹, pewnie ³atwiej by siê z nim
rozmawia³o.

Spotkanie odby³o siê 26 paŸ-
dziernika o godz. 1600 w Galerii w Piw-
nicy Stacji Kultury - dziêki wspó³-
pracy z jej pracownikami, a przede
wszystkim dziêki wielkiemu zaanga-
¿owaniu Tomasza Przybylskiego.

Krakowski poeta, prozaik, woka-
lista (m.in. zespo³u Œwietliki), laure-
at wielu znakomitych nagród, jak np.
„Silesius” (za tom „Niskie pobudki”),
dwukrotny finalista „Nagrody Lite-
rackiej NIKE”. Zdarzy³o siê te¿ au-
torowi nie przyj¹æ nagrody (jako je-
dyny w historii nie przyj¹³ Paszpor-
tu „Polityki”), a znaj¹c najnowszy to-
mik ³atwiej by siê nam rozmawia³o.

Autor potrafi o sobie napisaæ:
Stary, skoñczony Œwietlicki na spa-
cerze z psem./ Znowu to samo. Naj-
proœciej by by³o/ to lekcewa¿yæ.
Lecz uwaga! W tym/ mo¿e byæ za-
gro¿enie, w tym mo¿e byæ wirus/ lub
faszyzm, albo neoliberalizm./ Chro-
niæ spó³dzielniê!/ Szczepic j¹!/
Chroniæ rodzinê!

Dlatego nas nie dziwi, ¿e Piotr
Œliwiñski w „Tygodniku Powszech-
nym” w felietonie napisa³ m.in.: (...)
bo koniec literatury to szansa dla

Izerski Klub
Miêdzypokoleniowy
zaprasza do „Izerki”

na 50. spotkanie,
którego goœciem bêdzie

IZABELA JANIAK
  z Pracowniki Piernikowej Isabell,
             która w czwartek
        12 grudnia o godz. 1600

          zapozna uczestników z
„2. ¿yciem skarpety w parze z piernikiem”.
 Prowadz¹ca prosi, by na spotkanie przyjœæ
 z kolorow¹ skarpet¹. Zapraszamy!

Od 1 listopada sier¿. sztab.
Krzysztof Szatkowski z komisaria-
tu w Leœnej zosta³ mianowany dziel-
nicowym i obj¹³ rejon œwieradow-
skich przedmieœæ.

I N F O R M A C J A
Burmistrz Miasta Œwieradów-Zdrój

uprzejmie informuje, ¿e

w zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie zmian do ustawy z 13 wrzeœnia
1996 r. o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach (Dz. U.
z 2018 r., poz. 1454 ze zm.) Rada Miasta Œwieradów-Zdrój dnia 31
paŸdziernika 2019 r. podjê³a uchwa³e nr XVIII/90/2019 dotycz¹c¹
wy³¹czenia z gminnego systemu gospodarowania odpadami ko-
munalnymi nieruchomoœci niezamieszka³ych.

Wobec powy¿szego od 1 lutego 2020 r. zobowi¹zani s¹
Pañstwo zawrzeæ indywidualn¹ umowê na odbiór i zagospo-
darowanie odpadów pochodz¹cych z Pañstwa nieruchomo-
œci.

P O U C Z E N I E

Miêdzy nami... dziadersami

nowych re¿imów.
Us³ysza³em gdzieœ,
mo¿e to by³ Kraków,
¿e  Marcin Œwietlic-
ki policzony byæ
musi do najgorszych
dziadersów. Dzia-
dersi – osoby wp³y-
wowe (…), wykorzy-
stuj¹ce swoje wp³y-
wy do obrony statu-
su quo, swoich za-
chowawczych po-

Pami¹tkowa fotografia z bohaterem wieczoru (w œrodku).
Z lewej Dorota Marek - gospodarz obiektu, z prawej -
Krystyna Piotrowska - gospodarz spotkania.

Z dotacji ministerialnej w wyso-
koœci 8.500 z³ zakupiliœmy a¿ 180 ksi¹-
¿ek, w tym dla dzieci i m³odzie¿y. Na
jesienne listopadowe dni polecamy
m.in. powieœæ „Antolka” Magdale-
ny Kordel (znanej z serii „Malowni-
cze”) - to historia dziewczyny, która
postanowi³a zostawiæ za sob¹ do-
tychczasowe ¿ycie i wyjechaæ na
Mazury. Mi³oœnicy sagi „Stacja Ja-
godno” Karoliny Wilczyñskiej mog¹
siêgn¹æ po kolejny tom o mieszkañ-
cach Jagodna, dla których splataj¹
siê chwile radosne i smutne.

W ofercie nie mog³o zabrakn¹æ
krymina³ów: Remigiusza Mroza „Wy-
rok”, „Iluzjonista” i „Behawiorysta”;
Krzysztofa Kozio³ka „Nad Œnie¿ny-
mi Kot³ami” z akcj¹ w Szklarskiej Po-
rêbie; Marka Krajewskiego „Mock.
Golem”, w którym Eberhard Mock
próbuje rozwik³aæ mroczn¹ tajemni-
cê zaginiêcia ma³ej Rosemarie.

Nie rozczarowuje Max Czornyj,
który w „Kl¹twie” przedstawia now¹
przera¿aj¹c¹ sprawê komisarza De-

ry³o i Tamary Holer, któ-
rzy w zabytkowym hote-
lu na odludziu szukaj¹
mordercy goœci. Fani
Charlotte Link siêgn¹ po
najnowsz¹ powieœæ „Po-
szukiwanie” opowiada-
j¹c¹ o morderstwie na
rozleg³ych wrzosowi-
skach pó³nocnej Anglii.

Warto przyjœæ do
„Izerki” i wypo¿yczyæ
ksi¹¿kê, która pozwoli
przetrwaæ listopadowe
dni. A na grudzieñ przy-
gotowujemy seriê ksi¹-
¿ek o tematyce œwi¹tecz-
nej - ju¿ s¹ zamawiane
i opracowywane.

(KP)

gl¹dów. (ca³oœæ felietonu dostêp-
na  w „Izerce”).

„Ale o co ci chodzi?” – to fun-
damentalne pytanie, które czêsto za-
dajemy sobie i innym. Autor, czujny
obserwator codziennoœci, stwierdza
po prostu:

Ale o co ci chodzi? Pytaj¹
i wcale/ nie chc¹ us³yszeæ odpowie-
dzi. Ale/ o co ci chodzi?/ Masz kaca,
marudzisz/ jesteœ pijany i bredzisz.
Ale/ o co ci chodzi? Robi¹ dla sza-
tana,/ bowiem maj¹ rodziny. I pu-
ste lodówki./ Z³o odejdzie i bêdzie/
wymienione na z³o./ I wtedy po-
wiedz¹:/ zawsze byli przeciw/ temu
z³u, co odesz³o./ Nowe z³o jest lep-
sze./ Ale o co ci chodzi?

Marcin Œwietlicki
okaza³ siê mówc¹
szczerym, wrêcz nie
stroni¹cym od ironii,
krytyki osobistej,
prowokuj¹cy do dys-
kusji. Wiele pytañ
k i e r o w a n y c h
do  twórcy wynika³o
z opublikowanej 600-
stronicowej „Nie-
przysiadalnoœci”, au-
tobiografii, w której
szczerze mówi³ o ro-
dzicach, opowiedzia³
te¿ o swoim epizodzie
aktorskim w filmie W.
S m a r z o w s k i e g o ,

a tak¿e o pracy w „Pegazie” czy „Ty-
godniku Powszechnym (by³ tam ko-
rektorem).

Pytaliœmy o jego trylogiê krymi-
naln¹, wiemy ¿e lubi klasykê amery-
kañsk¹ czyli D. Hammetta, R. Chan-
dlera, R. MacDonalda, a z polskich,
oczywiœcie, M. Czubaja (wielokrot-
nie z uœmiechem wytyka³ nam, ¿e
mamy Czubaja na pó³ce, a na  Œwie-
tlickiego zabrak³o miejsca).

Panie Marcinie, to siê poprawi!
Od tego s¹ bibliotekarze i czytelni-
cy, którzy od nas tego wymagaj¹ (jak
to zrobi³ Tomek Przybylski).

Czekamy na rewizytê.
Krystyna Piotrowska

Fot.  Adam Karolczuk

Lektury na listopadLektury na listopadLektury na listopadLektury na listopadLektury na listopad

w zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie zmian do ustawy z 13 wrzeœnia
1996 r. o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach w³aœciciele
nieruchomoœci, którzy nie s¹ obowi¹zani do ponoszenia op³at za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, s¹ obo-
wi¹zani do udokumentowania w formie umowy korzystania z us³ug
wykonywanych przez przedsiêbiorcê odbieraj¹cego odpady komu-
nalne   od w³aœcicieli nieruchomoœci,wpisanego do rejestru dzia-
³alnoœci regulowanej przez okazanie takich umów i dowodów uisz-
czania op³at za te us³ugi.

Ponadto, na podstawie art. 6 ust. 5a wójt, burmistrz lub prezy-
dent miasta kontroluje posiadanie umów, o których mowa powy-
¿ej, i dowodów uiszczania op³at za te us³ugi lub w innym sposób
udokumentowania wykonywania powy¿szych obowi¹zków.
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Biuro Polskiego Zwi¹zku Emerytów Ren-

cistów i Inwalidów Ko³o nr 6 w Œwieradowie-
Zdroju mieœci siê w Klubie Integracji Spo-
³ecznej 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 Koj-
pasz i Barbara Kusznier.

Biuro Zwi¹zku Sybiraków i By³ych
WiêŸniów Politycznych ma teraz
siedzibê w Klubie Integracji Spo-
³ecznej, w Urzêdzie Miasta (pok. 16,
I piêtro) przy ul. 11 Listopada 35 -
box nr 16G.

W ka¿d¹ pierwsz¹ i trzeci¹ œrodê
miesi¹ca od godz. 1000 do 1200 dy-
¿ury pe³ni¹: Halina Bokisz, Euge-
nia Kudera i Marian Timoftiewicz.

Zarz¹d Izerskiego Stowarzy-
szenia „Aktywni Razem”
w Œwieradowie-Zdroju informuje,
¿e biuro mieœci siê na I piêtrze
w Miejskim Centrum Kultury, Ak-
tywnoœci i Promocji Gminy STA-
CJA KULTURY przy ul. Dworco-
wej 1.

Cz³onkowie zarz¹du pe³ni¹ dy-
¿ury we wtorki w godz. 1000–1300.

W tym roku Stowarzyszenie
AKTYWNI RAZEM kolejny raz
uczci³o rocznicê odzyskania nie-
podleg³oœci, organizuj¹c 11 listopa-
da (wspólnie z zespo³em „Synto-
nia”, we wspó³pracy z Centrum Kul-
tury i Szko³¹ Podstawow¹ nr 1)
w hali spacerowej Domu Zdrojowe-
go Wieczór pieœni i poezji pod
nazw¹ „Dla tej, co nie zginê³a”.

Poniewa¿ zale¿y nam, by po-
wstaj¹ce w okresie zniewolenia
utwory patriotyczne nie uleg³y za-
pomnieniu i by m³ode pokolenie tak-
¿e je zna³o, zorganizowaliœmy tê im-
prezê – podobnie jak przed rokiem -
z udzia³em m³odzie¿y szkolnej.

Po przywitaniu licznie zgroma-
dzonej publicznoœci (ponad 180
osób) oraz przedstawieniu organi-
zatorów i uczestników przez dyrek-
torkê Centrum Kultury, Dorotê Ma-
rek, wyst¹pi³a trójka najm³odszych
uczniów - laureatów szkolnego kon-
kursu recytatorskiego. Byli to (na

zdjêciu powy¿ej od lewej): Zuzanna
Stachurska, Martyna Jakóbik i Filip
Daszko; ich wystêp zosta³ bardzo
ciep³o przyjêty przez widzów.

Przysz³a kolej na g³ówn¹ czêœæ
imprezy. S³owo wstêpne dotyczy³o
roli i znaczenia utworów patriotycz-
nych w naszej historii i kulturze, po
czym pieœni patriotyczne wykonywa-
ne przez zespó³ „Syntonia” by³y prze-
platane wierszami, które recytowali
– przygotowani przez polonistkê
Iwonê Wojsê - uczniowie: Blanka
Michalak, Kalina Pomorska, Kajetan
Rutkowski, Antonina Wasilewska
i Zuzanna Wolanin oraz dwie panie
z zespo³u: Ewa Brodziak i Gra¿yna
Kasprzak. Recytuj¹ce dzieci wypa-

d³y bardzo dobrze. Publicznoœæ chêt-
nie wtórowa³a zespo³owi do bardziej
znanych pieœni, a o tym, ¿e wystêp
siê podoba³, œwiadczy³y sowite okla-
ski (nawet na stoj¹co!).

Odpowiedni klimat imprezie
nada³a dekoracja sceny, za któr¹
nale¿¹ siê podziêkowania Agniesz-
ce Golc, Gra¿ynie i Dariuszowi Ka-
sprzakom oraz Tadeuszowi Bace
z OSP, który wypo¿yczy³ nam woj-
skow¹ siatkê maskuj¹c¹ bêd¹c¹
g³ównym elementem scenografii.
Dziêkujemy tak¿e naszym lokalnym
reporterom: Janowi Kobia³ce i Hen-

Fot. Tomasz Chmielowiec

rykowi Sztrumowi oraz Beacie Ro-
sickiej ze Stacji Kultury. Dziêki nim
mo¿emy pokazaæ tê imprezê na por-
talach spo³ecznoœciowych i w „No-
tatniku Œwieradowskim”.

Mi³o nam by³o zaobserwowaæ,
¿e poœród publicznoœci by³o tym ra-
zem sporo œwieradowian. Mamy na-
dziejê, ¿e nasza spo³ecznoœæ czêœciej
i chêtniej bêdzie uczestniczyæ w ko-
lejnych imprezach kulturalnych.

Donata Sienkiewicz

7 listopada w czwartkowy poranek dzieci z Przedszkola Miejskiego uro-
czyœcie obchodzi³y Œwiêto Niepodleg³oœci. W programie artystycznym, przy-
gotowanym przez grupê Jarzêbinow¹, nie mog³o zabrakn¹æ wierszy i piose-
nek o charakterze patriotycznym. Opowiada³y one o losach Polski oraz mi³o-
œci do ojczyzny. Takie uroczystoœci s¹ doskona³¹ okazj¹ do rozbudzania
postaw patriotycznych ju¿ od najm³odszych lat.         Fot. Tomasz Przybylski

27 listopada o godz. 1127 listopada o godz. 1127 listopada o godz. 1127 listopada o godz. 1127 listopada o godz. 110000000000.....
Nasi cz³onkowie za jedyne 6 z³ bêd¹ mogli
korzystaæ przez 2 godziny z basenów, huœ-
tawek wodnych, jacuzzi oraz sauny paro-
wej i suchej. Chêtnych zapraszamy do biu-
ra Stowarzyszenia.
Dofinansowanie z bud¿etu Gminy Miej-
skiej Œwieradów-Zdrój.

Fot. Dorota Marek Œwiêto Odzyskania Niepodleg³oœci na
swój sposób uczci³y te¿ œwieradowskie
morsy - 11 listopada póŸnym popo³u-
dniem w dziesiêæ osób wybraliœmy siê na
wodospad za ¯elaznym Mostem - naj-
m³odszy mors mia³ 5 lat (zamoczy³ sto-
py), najstarszy by³ w wieku 60+. Przy na-
rastaj¹cym zimnie powietrza nasza rocz-
nicowa k¹piel w wodzie w temperaturze
ok. 8 stopni trwa³a ok. pó³ godziny.

Jolanta SergiejczukJolanta SergiejczukJolanta SergiejczukJolanta SergiejczukJolanta Sergiejczuk

11 listopada bla-
dym œwitem urodzi-
ny Niepodleg³ej
œwiêtowa³a 10-oso-
bowa grupa biega-
czy, która w strojach

„Aktywni Razem” organizuj¹
wyjœcie do Aquaparku w Malachiciewyjœcie do Aquaparku w Malachiciewyjœcie do Aquaparku w Malachiciewyjœcie do Aquaparku w Malachiciewyjœcie do Aquaparku w Malachicie

z bia³o-czerwonymi elementami ruszy³a na
7-kilometrow¹ trasê runtracka. Dla kilku
z nich by³ to pierwszy trening o tej porze
w lesie.

Po pó³torej godzinie, przy pierwszych
promieniach s³oñca, wszyscy wbiegli na
metê, by przypi¹æ sobie wyj¹tkowe, rêcz-
nie robione kotyliony z napisem „Zabie-
gani w Polsce”. Niesamowite doœwiadcze-
nie. Niby zwyk³y trening, a jednak wyj¹t-
kowy!

 Katarzyna Harbul-Ba³a Katarzyna Harbul-Ba³a Katarzyna Harbul-Ba³a Katarzyna Harbul-Ba³a Katarzyna Harbul-Ba³a

* * *
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Tak w³aœnie jest! Ju¿ wkrótce my, cz³onkowie Spó³dziel-
ni Uczniowskiej „Or³y Biznesu” prowadzonej w Szkole Pod-
stawowej nr 2 im. Jana Paw³a II, bêdziemy obchodziæ swoje 5.
urodziny. Cieszymy siê, ¿e te piêæ lat nie tylko by³y pe³ne
ciekawej i twórczej pracy, ale tak¿e, a mo¿e przede wszyst-
kim, by³y one pe³ne pozytywnych emocji i wra¿eñ, na które
sami zapracowaliœmy.

Pierwszy rok naszej pracy polega³ g³ównie na nauce tego,
co to jest spó³dzielnia, jak ona funkcjonuje, co my jako ucznio-
wie szko³y podstawowej mo¿emy w jej ramach wykonywaæ,
jakie s¹ struktury spó³dzielni itp. Ju¿ w pierwszym roku po-
wsta³ nasz sklepik szkolny, który z miesi¹ca na miesi¹c prospe-
rowa³ coraz lepiej.

W drugim roku naszej pracy, dziêki prê¿nemu funkcjono-
waniu sklepiku szkolnego i udziale w Jarmarku „Pszczo³y
i Go³êbia” w Wieluniu, uda³o nam siê pojechaæ na pierwsz¹
nasz¹ wspóln¹ wycieczkê do Wroc³awia, gdzie mogliœmy zwie-
dziæ star¹ czêœæ miasta, jak i odwiedziæ Ogród Zoologiczny,
jeden z lepszych w Polsce. Wycieczka wzbudzi³a w nas ogrom-
ny entuzjazm i ju¿ w drodze powrotnej do domu namawialiœmy
nasz¹ opiekunkê, pani¹ Annê Stasiak, do zwiêkszenia przy-
sz³orocznego wysi³ku i zorganizowania jeszcze lepszej wyciecz-
ki.

Id¹c za naszym planem w roku szkolnym 2017/2018 zdwo-
iliœmy swoje wysi³ki. I tak prócz systematycznego prowadze-
nia sklepiku szkolnego wziêliœmy udzia³ w jarmarkach œwi¹-
tecznych organizowanych w hali spacerowej, w Festynie Ro-
dzinnym w Czerniawie i podczas biegów górskich organizo-
wanych miêdzy innymi przez Interferie Aquapark Sport Hotel.
Dziêki tym dzia³aniom uda³o siê nam zarobiæ wystarczaj¹c¹
sumê pieniêdzy, aby zorganizowaæ trzydniow¹ wycieczkê do
Krakowa.

Obfitowa³a ona w tak wiele atrakcji i wra¿eñ, ¿e ¿adne z nas
nigdy tego nie zapomni: wizytê w domu naszego patrona
w Wadowicach, szaleñcz¹ zabawê w Energylandii czy pe³ne
emocji i wra¿eñ zwiedzanie Krakowa i jego zabytków. Podczas
d³ugiej podró¿y powrotnej ju¿ obmyœlaliœmy plany na nastêp-
ny rok szkolny, bo przecie¿ „apetyt roœnie w miarê jedzenia”.

W roku szkolnym 2018/2019 nasz¹ pracê wzbogaciliœmy
o dodatkow¹ ga³¹Ÿ naszej dzia³alnoœci - zorganizowaliœmy ak-
cje zarobkowe w szkole i na jarmarkach œwi¹tecznych, co znacz-
nie wzmocni³o nasze zasoby finansowe. Trzeba jednak dodaæ,
¿e poprzednim roku szkolnym wziêliœmy równie¿ udzia³ w akcji

Ju¿ od wielu lat w murach Miejskiego Zespo³u Szkó³ reali-
zowany jest Ogólnopolski Program Edukacyjny pod nazw¹
Trzymaj formê! Jest to inicjatywa propaguj¹ca zdrowy styl
¿ycia o dwukierunkowym podejœciu: promuje zbilansowane
od¿ywianie i ³¹czy je z regularn¹ aktywnoœci¹ fizyczn¹. W jego
ramach odbywaj¹ siê prelekcje, konkursy, zawody sportowe,
wystawy prac uczniów. Zale¿y nam na zdrowiu dzieci, wiêc
wspó³pracuj¹c jednoczymy si³y i dok³adamy wszelkich starañ,
aby zdrowie sta³o siê priorytetem.

Bu³ka na drugie œniadanie w szkole? Proszê bardzo! Do-
stêp do wody na szkolnych korytarzach? Nie ma sprawy! Sok
ze œwie¿ych owoców na œwietlicy? Jak najbardziej! Dodatko-
we zajêcia sportowe? Czemu nie?  To wszystko sprawia, ¿e
„Trzymamy formê”!

Œwietn¹ okazj¹ do podsumowañ programu sta³a siê paŸ-
dziernikowa konferencja zorganizowana przez Pañstwow¹ In-
spekcjê Sanitarn¹ w Lubaniu. Znakomici prelegenci oraz reali-
zatorzy programu wymienili siê doœwiadczeniami i spostrze¿e-
niami, a nauczyciele zaanga¿owani w realizacjê programu zo-
stali nagrodzeni. W naszej placówce doceniono pracê Mag-
daleny Lonycz, Ma³gorzaty Rojek, Joanny Szaniawskiej oraz
Agnieszki Kurec (koordynator).                                              AK

OR£OR£OR£OR£OR£Y BIZNESU zamykaj¹ pierY BIZNESU zamykaj¹ pierY BIZNESU zamykaj¹ pierY BIZNESU zamykaj¹ pierY BIZNESU zamykaj¹ pierwsze 5-leciewsze 5-leciewsze 5-leciewsze 5-leciewsze 5-lecie

Tegoroczni cz³onkowie Spó³dzielni Uczniowskiej „Or³y Bizne-
su”. Od lewej siedz¹: Julia Fabiœ, Kamelia Skowron, Maryla So-
cha, Martyna Iwanich, Wiktoria Turczynowicz. Z ty³u stoj¹ (od
lewej): Bartosz Kêdzia, Igor £oziñski, Szymon Szurniej.

charytatywnej dla Miko³aja, kiedy to nie na w³asne, ale na
Miko³aja potrzeby zarabialiœmy pieni¹dze. Wierzymy, ¿e dobro
do nas wróci³o, bo osi¹gniête dochody pozwoli³y nam na zor-
ganizowanie super wycieczki do Warszawy, która by³a naszym
celem od d³u¿szego czasu. Cztery dni spêdzone w stolicy po-
zwoli³y nie tylko na zwiedzenia mnóstwa atrakcji, ale tak¿e do
zapoznania siê z kuchniami œwiata, by³ to te¿ dobry czas na
naukê savoir-vivre’u.

W obecnym roku szkolnym 2019-2020, roku naszego ma³e-
go jubileuszu, chcemy zrobiæ coœ oryginalnego - ju¿ zaplano-
waliœmy nasze dzia³ania i zrobimy wszystko, by je zrealizowaæ.
Bêdziemy produkowaæ, zachêcaæ, sprzedawaæ z jeszcze wiêk-
szym zapa³em ni¿ do tej pory, by pojechaæ na kolejn¹ pe³n¹
wra¿eñ i emocji wycieczkê, która po raz kolejny udowodni, ¿e
praca pop³aca. Co jest celem? To piêkne, piaszczyste, pe³ne
cudnych zachodów s³oñca wybrze¿e Morza Ba³tyckiego.

Or³y Biznesu

W dniach 18-20 paŸdziernika grupa pracowników Miejskie-
go Zespo³u Szkó³ by³a na wycieczce w Wiedniu. W pi¹tek
wieczorem dotarliœmy do hotelu w miejscowoœci Brzec³av na
Morawach, a w sobotê rano ruszylismy w drogê do Wiednia.
Program wycieczki by³ mocno napiêty. We mgle jak mleko uda-

Pedagogika Erazma z Rotterdamu - patrona unijnego pro-
gramu edukacyjnego - to kszta³cenie dzieci i m³odzie¿y
w atmosferze ciep³a, serdecznoœci i zrozumienia. Erazm
sprzeciwia³ siê szkole takiej, jaka istnia³a w XVI w., zw³asz-
cza zaœ surowemu traktowaniu uczniów przez nauczycieli.
Nie podoba³y mu siê równie¿ treœci i metody nauki szkolnej.
Uwa¿a³, ¿e nauka w szkole ma byæ przyjemna dla ucznia,
sprawiaæ mu radoœæ i poci¹gaæ go. Uczony przekonywa³ tak-
¿e, ¿e kszta³cenie powinno opieraæ siê na jêzykach klasycz-
nych – ³acinie i grece. I z tak¹ w³aœnie propozycj¹ - edukacji
otwartej i radosnej - do swych uczniów wychodz¹ od wielu lat
nauczyciele MZS. Jedynym zaœ odstêpstwem od zaleceñ Era-
zma jest oparcie nauki o jêzyki nowo¿ytne - angielski i nie-
miecki.

Niniejszy artyku³ to zbiór refleksji, które zrodzi³y siê na
pó³metku aktualnie realizowanego projektu europejskiego.
Mamy nadziejê, ¿e poni¿sze myœli prócz oczywistego faktu
przybli¿enia czytelnikom pozaszkolnych form pracy nauczy-
cieli na rzecz uczniów i spo³ecznoœci lokalnej, stan¹ siê inspi-
racj¹ do kontynuacji misji pedagogicznej w duchu Erazma
z Rotterdamu.

Za³o¿enia projektu i relacja z pobytu szkoleniowego na-
uczycieli zosta³y przedstawione bli¿ej w numerze styczniowym
„Notatnika”. Czas teraz oddaæ miejsce doœwiadczeniom
uczniowskim. Dotychczas odby³y siê dwa wyjazdy dedyko-
wane uczniom, w których ka¿dorazowo uczestniczy³y 10–oso-
bowe grupy m³odzie¿y wraz z towarzysz¹cymi im opiekunami.

Pierwsze spotkanie odby³o siê w dniach 13-17 maja w Kost-
kowie - kaszubskiej miejscowoœci, w której znajduje siê szko³a
koordynuj¹ca miêdzynarodowe przedsiêwziêcie. Drugi wyjazd
by³ wypraw¹ uczniów klas VII i VIII do Valenii de Munte
w Rumunii i odby³ siê w dniach 21-25 paŸdziernika. Ka¿dorazo-
wo w czasie spotkañ uczniowie przedstawiali prezentacje pod-
sumowuj¹ce kolejne etapy prac projektowych, nauczyciele zaœ
dokonywali ich ewaluacji oraz doprecyzowali kalendarium ko-
lejnych dzia³añ. W wymiarze praktycznym spotkania takie to
5 dni wspólnych, miêdzynarodowych warsztatów (kulinarnych,
turystycznych, teatralnych), zabaw integracyjnych, zwiedza-
nia i poznawania ziemi gospodarzy, a wszystko w duchu bu-
dowania nowych przyjaŸni i doskonalenia sprawnoœci poro-
zumiewania siê w jêzyku angielskim, z którego egzamin nasza
m³odzie¿ zdawa³a za ka¿dym razem celuj¹co.

Takie intensywne, prze¿ywane wspólnie z wychowankami
wyjazdy sprawiaj¹, ¿e pojawiaj¹ siê rozmaite przemyœlenia
i rozpoczynaj¹ gor¹ce dyskusje nad znaczeniem i sensem eu-
ropejskiej spo³ecznoœci nad tym, jakie to szczêœcie, ¿e ¿yjemy
w Europie bez granic, Europie bêd¹cej skarbcem ró¿nych tra-

Nad piêknym modrym Dunajem

liœmy siê na wzgórze
Kahlenberg, gdzie w
polskim koœciele wy-
s³uchaliœmy opowie-
œci tutejszego pro-
boszcza, z pochodze-
nia Polaka, o geniu-
szu Jana III Sobie-
skiego. Zajmuj¹cy
wyk³ad ksiêdza zre-
kompensowa³ nam
ca³kowity brak wido-
ków ze wzgórza na
Wiedeñ. Nastêpnie
wraz z przemi³¹ i cu-
downie przygoto-

wan¹  przewodniczk¹ udaliœmy siê na trzygodzinnny spacer
po stolicy Austrii.

Zaczêliœmy od kompleksu mieszkalnego, bêd¹cego dzie-
³em Friedensreicha Hundertwassera – malarza, rzeŸbiarza i gra-
fika, który zaprojektowa³ niezwyk³e budynki, a postawi³ je Jó-
zef Krawina w latach 1983–1985. Na  koniec ka¿dy móg³ zwie-
dzaæ wybrane przez siebie zabytki czy muzea lub po prostu
przy kawie ch³on¹æ atmosferê tego przepiêknego miasta.

W drodze powrotnej w niedzielê zwiedziliœmy w Moraw-
skim Krasie Jaskinie Punkevni. Wspania³¹ pogod¹ przywita³a
nas 130-metrowa  przepaœæ Macocha. Jedni wybrali spacer
wsród wiruj¹cych jesiennych liœci, inni woleli podjechaæ ko-
lejk¹ do wejœcia jaskini. Romatyczny rejs ³odziami wywo³a³
w nas niezwyk³e emocje. Po koñcz¹cym nasz¹ wyprawê sma-
czynym obiedzie ruszyliœmy w doskona³ych nastrojach w dro-
gê powrotn¹, snuj¹c plany sylwestrowe… Bilet do Opery Wie-
deñskiej na ten wieczór kosztuje, bagatela, 22  tys. euro za
osobê! W powszedni dzieñ zaœ miejsce stoj¹ce jedyne 3,5 euro.

Agnieszka Ca³ko
Na zdjêciu œwieradowscy nauczyciele przed wiedeñskim

Belwederem (a Kwisia na str. 15 - przed tylnym wejœciem). Dokoñczenie obok  

Pó³metek ErasmusaPó³metek ErasmusaPó³metek ErasmusaPó³metek ErasmusaPó³metek Erasmusa
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dycji, religii, kultur, w wieloœci których tkwi piêkno i praw-
da o wspó³czesnym cz³owieku.

Kolejne spotkanie zaplanowano w dniach 3-5 lutego
2020 r. u nas - w europejskim Œwieradowie-Zdroju. Chêt-
nych spoœród czytelników serdecznie zapraszamy do wspó³-
pracy i pomocy przy organizacji przedsiêwziêcia w duchu
pedagogiki Erazma z Rotterdamu.

Monika Ró¿alska
Na zdjêciu uczniowie MZS z herbowym banerem Œwie-

radowa na tle zamku Peles przed pomnikiem pierwszego
króla rumuñskiego Ferdynanda I.

W tym roku
po raz szósty
przed cmenta-
rzami w Œwiera-
dowie kwesto-
wali wolontariu-
sze zbieraj¹cy
datki w ramach
zbiórki „Przy-
wracamy Pa-
miêæ o ¯o³nier-
zach Wyklêtych”
oraz rozwój re-
k o n s t r u k c j i
okresu II wojny
œ w i a t o w e j .

Kwesta na pamiêæ

Œwieradowski Sztab Wiel-
kiej Orkiestry Œwi¹tecznej Po-
mocy zaprasza do wspó³organi-
zacji 28. fina³u w Œwieradowie-
Zdroju. Masz pomys³, chcesz
ofiarowaæ gad¿ety, vouchery na
licytacjê? - proszê o kontakt pod
nr tel. 665 733 443.

Myœl ta sta³a siê jednym z prze-
wodnich hase³ Dnia Tolerancji –
œwiêta szacunku i akceptacji,  ob-
chodzonego w Miejskim Zespole

£¹cznie w obu zbiórkach uda³o siê zebraæ a¿ 1690,67 z³ oraz 10 euro.
Najwiêkszy jednorazowy datek to 100 z³, a w najobfitszej puszce by³o a¿
872,70 z³.

Zbiórka nie by³aby mo¿liwa bez ¿yczliwoœci ksiêdza
proboszcza Mariusza Szymañskiego i zarz¹dcy cmenta-
rzy Mieczys³awa Sierguna. Bardzo dziêkujê wszystkim wo-
lontariuszom i ofiarodawcom, do zobaczenia w przysz³ym
roku.                                                                       Karol Wilk

Ÿród³em cierpienia cz³owieka na
co dzieñ. Kszta³towanie postaw
tolerancji w szkole, uwra¿liwie-
nie na odmiennoœæ drugiej oso-
by, uczenie siê naszych ró¿nic
mo¿e i powinno zaowocowaæ
wzmocnieniem wiêzi ³¹cz¹cych
ludzi w ka¿dym œrodowisku –
w szkole i poza ni¹.

Jednym z efektów podjêtych
dyskusji by³y has³a, które
uczniowie umieœcili na drzwiach
swoich sal lekcyjnych, a tak¿e
na transparentach, z którymi
w barwnym korowodzie przeszli
œwieradowskimi ulicami, aby za-
manifestowaæ postawê szacun-
ku w stosunku do drugiego cz³o-
wieka.

Ka¿dy innyKa¿dy innyKa¿dy innyKa¿dy innyKa¿dy inny, wszyscy równi, wszyscy równi, wszyscy równi, wszyscy równi, wszyscy równi

Szkó³ 15 listopada z inicjatywy Sa-
morz¹du Uczniowskiego. Miêdzy-
narodowy Dzieñ Tolerancji, przypa-
daj¹cy corocznie 16 listopada, usta-

nowiony zosta³ przez Zgromadze-
nie Ogólne ONZ 12 grudnia 1995
roku, z inicjatywy UNESCO.

W naszej szkole zbli¿aj¹ce siê
obchody tego dnia by³y okazj¹ do
dyskusji i refleksji nad w³asn¹ po-
staw¹ w odniesieniu do innych
osób – kolegów, kole¿anek, osób
z najbli¿szego otoczenia. Uczniowie
podczas bardzo dojrza³ych rozmów
z nauczycielami doszli do wniosku,
¿e zagadnienie tolerancji mo¿na od-
nieœæ do codziennego funkcjonowa-
nia w œrodowisku szkolnym, grupie
rówieœniczej, rodzinie, spo³ecznoœci
lokalnej.

W szko³ach, klasach czy domach
tak¿e jesteœmy inni – mamy ró¿ne
zainteresowania, pogl¹dy, pocho-
dzenie, status spo³eczny, ale ka¿dy
z nas zas³uguje na szacunek, akcep-
tacjê i zrozumienie. Brak akceptacji,
poczucie  „bycia gorszym”, niezro-
zumianym, odrzuconym czêsto jest

15 listopada
w Stacji Kultu-
ry odby³ siê XVI
Miêdzynarodo-
wy Warsztat
A r c h e o l o g i i
Przemys³owej,
w którym licz-
nie uczestni-
czyli m³odzie¿ z
Miejskiego Ze-
spo³u Szkó³
oraz mieszkañ-
cy.

Na wstêpie,
wiceprezes za-

mi wynalazcami XIX stulecia.
Organizatorami spotkania byli

Fundacja Otwartego Muzeum Tech-
niki oraz MCKAiPG „Stacja Kultu-
ry”.

Fundacja Otwartego Muzeum
Techniki powsta³a w 1993 r. we Wro-
c³awiu, a jej g³ównym celem dzia³al-
noœci jest aktywna ochrona i pro-
mocja dziedzictwa przemys³owego i
technicznego oraz budowa wiêzi
miêdzy ludŸmi i narodami przez
ochronê dzie³ cywilizacji technicznej,
wspólnych europejskiemu krêgowi
kulturowemu.

 Beata Rosicka
Na zdjêciu po lewej - wyk³ad dr. Ja-
nuszewskiego. Obok dr Hepner pre-
zentuje eksponaty motoryzacyjne.

Opiekunowie
Samorz¹du Uczniowskiego

rz¹du Fundacji Otwartego Muzeum
Techniki - Jacek Król - zapozna³
uczestników spotkania z dzia³alno-
œci¹ Fundacji, a nastêpnie odda³ g³os
dwóm prelegentom – dr. in¿. Wac³a-
wowi Hepnerowi z Politechniki Opol-

skiej oraz dr. in¿. Stanis³awowi Ja-
nuszewskiemu emerytowanemu
profesorowi nadzwyczajnemu Poli-
techniki Wroc³awskiej.

Dr Hepner opowiedzia³ o „Lata-
j¹cym Muzeum Motoryzacji”, pre-

zentuj¹c przy tym motoryzacyjne
eksponaty, natomiast dr Januszew-
ski zaznajomi³ uczestników z polski-

Lataj¹ce Muzeum Motoryzacji
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K¥CIK FILMOWYK¥CIK FILMOWYK¥CIK FILMOWYK¥CIK FILMOWYK¥CIK FILMOWY
Teksty z „Izerskiej

£¹ki” napisa³a oraz
zdjêcie na winiecie
wykona³a Katarzyna
Rzeczkowska.

IzerskaLaka

£¥KOWE CEBULOWE£¥KOWE CEBULOWE£¥KOWE CEBULOWE£¥KOWE CEBULOWE£¥KOWE CEBULOWE

Centrum Edukacji Ekologicznej
NATURA 2000 „Izerska £¹ka",
ul. Rolnicza 7 (nad Czarcim M³ynem)

Gospodarz obiektu
Katarzyna Rzeczkowska

Otwarte od wtorku do soboty
w godz. 1000-1600

tel. 75 617 14 42
izerskalaka@swieradowzdroj.pl
www.swieradowzdroj.pl
(zak³adka Izerska £¹ka)

W sobotê 7 grudnia o godz. 1035 zapraszamy wszystkie
dzieci powy¿ej lat 7 z rodzicami na nowoœæ - niezwyk³y film,
najnowsza wersja disneyowskiej produkcji o dzikim w³adcy
afrykañskiej sawanny. To remake animacji z 1994 roku.

„Cyfrowe zwierzêta oraz wyczarowany z pikseli œwiat flory
wygl¹daj¹ oczywiœcie niczym milion dolarów. Ekranowa ilu-
zja ekosystemu jest tak doskona³a, ¿e chwilami cz³owiek za-
stanawia siê, czy nie jest to przypadkiem film dokumental-
ny” (filmweb.pl)

WILK NASZYM S¥SIADEMWILK NASZYM S¥SIADEMWILK NASZYM S¥SIADEMWILK NASZYM S¥SIADEMWILK NASZYM S¥SIADEM

Jesieñ to doskona³y czas
na sadzenie roœlin cebulo-
wych! W tym roku paŸdzier-
nik przepiêknie ciep³y, idealny
do sadzenia krokusów czy tu-
lipanów. W zwi¹zku z tym, i¿
cebulki kwiatów rosn¹cych
w ogrodzie przy Centrum sta-
³y siê pokarmem ró¿nych zwie-
rz¹t (nornice je uwielbiaj¹ -
mamy nadziejê chocia¿, ¿e im
nie zaszkodzi³y), postanowi-
³am posadziæ 100 krokusów
oraz 15 tulipanów na obszarze
roœlin cebulowych. Trzymajcie
kciuki, aby zakwit³y w nastêp-

W sobotê 23 listopada
o godz. 1700 zapraszamy do CEE
na spotkanie z Grzegorzem Idzia-
kiem poœwiêcone wilkom.

Wilki wróci³y w Góry Izerskie,
co bardzo nas cieszy, jednocze-
œnie martwi nas te¿ strach miesz-
kañców przed tymi drapie¿nika-
mi. Chcielibyœmy na spotkaniu
przedstawiæ jaœniejsz¹ stronê
tego zwierzêcia, jego sposób
¿ycia, aby ³atwiej by³o nam te
zwierzêta zrozumieæ, a tym sa-

14 listopada w Warszawie odby³a siê uroczysta gala III
edycji Manifestu Gmina Przyjazna Pszczo³om, w ramach pro-
gramu „Z Kujawskim pomagamy pszczo³om”. Zg³oszeni jeste-
œmy do niego od roku 2017 i od tego te¿ roku tytu³ujemy siê
jako Gmina Przyjazna Pszczo³om. Do Manifestu przystêpuje
siê ka¿dego roku na nowo. W bie¿¹cym roku za nasz¹ propsz-
czel¹ dzia³alnoœæ prowadzon¹ od 1 kwietnia do koñca paŸ-
dziernika 2019 roku zostaliœmy dodatkowo nagrodzeni i wy-
ró¿nieni jako jedna z dziesiêciu - wœród 269 - najlepszych gmin
przyjaznych pszczo³om.

Podczas gali wrêczenia wyró¿nieñ odebra³am z r¹k Agniesz-
ki Jastrzêbskiej, przedstawicielki ZT Kruszwica SA, producen-
ta „Kujawskiego”, dyplom dla naszej gminy oraz nagrody rze-
czowe: Bee rollupa i ksi¹¿ki „Planeta owadów”, a potem wraz
z sekretarzem Eugeniuszem Grabasem oraz Wojciechem Cie-
leckim uczestniczylismy w warsztatach: „Jak gmina mo¿e staæ
siê œwiadoma ekologicznie?” czy „Jak promowaæ gminê przez
aspekty œrodowiskowe”. Oczywiœcie, nadal bêdziemy konty-
nuowali prace na rzecz zapylaczy!

- to akcja spo³eczna
Greenpeace, dziêki której
ju¿ siódmy rok tysi¹ce
osób wspólnie anga¿uj¹
siê w pomaganie pszczo-
³om, a Polska staje siê co-
raz bardziej przyjazna za-
pylaczom. Dziêki „adop-
cjom” wirtualnych psz-
czó³ ka¿dy ma szansê po-
móc pszczo³om miodnym
i dziko ¿yj¹cym. Wspól-
nie budujemy Polskê
Przyjazn¹ Pszczo³om!

Tegoroczna adopcja
wprawdzie zakoñczy³a siê
8 listopada, ale mo¿na
œledziæ stronê Greenpe-

nym roku na wiosnê.
Jeœli brakuje nam koloru w ogrodzie, najproœciej jest po-

sadziæ tulipany i krokusy (https://www.ogrodowi/sko.pl/ar-
tykuly/81-przyszla-jesien-czas-sadzic-cebulki-kwiatowe).

mym wiedzieæ, jak zachowaæ siê w terenie, na którym przeby-
waj¹. Poinformujemy tak¿e, jak przestrzegaæ zasad, aby unik-
n¹æ sytuacji, w której wilki oswajaj¹ siê i zaczynaj¹ stwarzaæ
problemy, np. dla zwierz¹t domowych.

ADOPTUJ PSZCZO£ÊADOPTUJ PSZCZO£ÊADOPTUJ PSZCZO£ÊADOPTUJ PSZCZO£ÊADOPTUJ PSZCZO£Ê
F
o
t.
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ace i na pewno niebawem pojawi siê nastêpna taka akcja - nie
poddawajmy siê!

Zreszt¹, na pewno mo¿na przekazaæ darowiznê w ka¿dym
momencie na rzecz ratowania pszczó³ czy te¿ innych wa¿nych
stworzeñ. Mo¿na siê tak¿e do³¹czyæ i podpisaæ petycjê/apel:
DOŒÆ TRUCIA PSZCZÓ£ -

https://www.greenpeace.org/poland/tag/pszczoly/

Fot. A.Karolczuk
Fot. A.Martynowska-Pietrzyk

Wspólnie z „Czarcim M³ynem” za-
praszamy 13 i 14 grudnia (pi¹tek i so-
bota) na warsztaty robienia natural-
nych ozdób choinkowych - wykorzy-
stamy do tego masê soln¹, pomarañ-
cze, any¿, cynamon w laskach, szysz-
ki, ga³¹zki.

Zajêcia odbêd¹ siê w godzinach
1500-1800 - w pi¹tek oraz w w godzi-
nach 1200 do 1500 - w sobotê. Z uwagi
na to, ¿e warsztaty organizujemy pod
has³em Weekend z Natur¹ 2000, przy
okazji pracy warsztatowej porozma-
wiamy o zagro¿onych gatunkach
zwierz¹t, szczególnie o wilkach, nie-
dŸwiedziach, œwistakach (które - jak
wiadomo - zawijaj¹ w te sreberka), so-
wach oraz motylach ³¹k Pogórza Izer-
skiego, a ozdoby bêdziemy robiæ

PIERWSZA DZIESI¥PIERWSZA DZIESI¥PIERWSZA DZIESI¥PIERWSZA DZIESI¥PIERWSZA DZIESI¥TKATKATKATKATKA

w kszta³cie tych zwierz¹t. Powiemy tak¿e o tym, dlaczego ro-
bienie ozdób „naturalnych” jest tak wa¿ne dla naszego œrodo-
wiska.

W pi¹tek bêdzie tak¿e mo¿liwoœæ skorzystania z telesko-
pów i poogl¹dania Ksiê¿yca, którego pe³nia w tym miesi¹cu
przypada w³aœnie tego dnia. Oby tylko pogoda nam na to po-
zwoli³a.

WEEKEND
WEEKEND
WEEKEND
WEEKEND
WEEKEND

ZZZZZ

NANANANANATUR¥TUR¥TUR¥TUR¥TUR¥

W sobotê o godz. 1035 dodatkowo zapraszamy na film przy-
rodniczy, równie¿ w temacie zwierzêcym.

Katarzyna Rzeczkowska (z lewej) tu¿ po odebraniu dyplomu
z r¹k A. Jastrzêbskiej.

Fot. Marta Szczypek

Dziêkujê bardzo Kasi Rzeczkowskiej, gospodyni Izer-
skiej £¹ki, za pracê i serce, jakie w³o¿y³a w promocjê
ochrony pszczó³ i innych zapylaczy. Kasiu, to dziêki To-
bie ta nagroda trafi³a do naszego miasta. Jeszcze raz Ci
dziêkujê i ¿yczê dalszych sukcesów - Dorota Marek.
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Gospodarz obiektu
Anna Martynowska-Pietrzyk
Ma³y Domek - Karol Wilk (tel. 574 110 170)

We wtorki zapraszamy na
warsztaty (obowi¹zuj¹ zapisy).
Od œrody do soboty zwiedza-
nie o ka¿dej pe³nej godzinie
(od godz. 1000 do 1600, ostat-
nie o godz. 1500).

Tel. 75 78 45 325
czarcimlyn@swieradowzdroj.pl

CydrCydrCydrCydrCydr, cydr, cydr, cydr, cydr, cydr, szczekn¹ psi, bêd¹ plotki w ca³ej wsi..., szczekn¹ psi, bêd¹ plotki w ca³ej wsi..., szczekn¹ psi, bêd¹ plotki w ca³ej wsi..., szczekn¹ psi, bêd¹ plotki w ca³ej wsi..., szczekn¹ psi, bêd¹ plotki w ca³ej wsi...

Wyt³oki mo¿na suszyæ i wykorzystywaæ do nalewek lub kom-
potów, mo¿na te¿ nimi karmiæ zwierzêta domowe lub sporz¹-
dziæ ocet jab³kowy.

Najlepiej fermentowaæ sok na cydr w drewnianej beczce – pro-
ces koñczy siê uzyskaniem aromatycznego cydru pozbawio-
nego zapachu siarkowodoru.

Cydr szampañski, przechowywany wiele lat w butelkach, na-
biera smaku jak dobre wino.

Tytu³ luŸno nawi¹zuje do znanej piosenki zespo³u „Ma-
zowsze” zatytu³owanej „Cyt, cyt”, a my tylko dostosowaliœmy
jej fragment do wydarzenia z 26 paŸdziernika, gdy do Czar-
ciego M³yna ju¿ po raz drugi zawita³ nasz izerski sadownik -
Leszek Ku³ak - który nazwozi³ przeró¿nych urz¹dzeñ i po-
jemników, by - po pierwsze - powyciskaæ ze œwieradowianami
sok z tegorocznych zbiorów jab³ek, po wtóre zaœ - zachêciæ
widzów i s³uchaczy do wytwarzania cydru.

Produktem ubocznym wycisku, jaki zadaliœmy jab³kom, by³y
wyt³oki, które mo¿na wykorzystaæ na wiele sposobów: susz¹c
je i wykorzystuj¹c do nalewek lub kompotów, karmi¹c konie
i inne zwierzêta domowe, ale przede wszystkim robi¹c z nich
ocet, który wed³ug przepisu pana Leszka robi siê tak:

Na ka¿dy 1 kg wyt³oków jedna sto³owa ³y¿ka miodu
i trochê wody, aby dobrze rozprowadziæ miód i wyt³oki. Na-
stêpnie wlewamy do s³oika lub beczki plastikowej (kto co
lubi), zamykamy zostawiaj¹c otwór na ujœcie gazów (mo¿e
byæ rurka). Czekamy ok. 1-2 miesiêcy, po czym zlewamy przez
p³ótno ocet, butelkujemy i u¿ywamy go prawie do wszystkie-
go.

Jak¹¿ fajn¹ zabaw¹ by³o dla dzieci wrzucanie jab³ek do roz-
drabniarki.

Gdy wszystkie jab³ka zosta³y wyciœniête, a soki wypite lub
rozdzielone wœród goœci, zaczê³a siê pogadanka o cydrze.
W „Notatniku” pisaliœmy parokrotnie o tajnikach wytwarzania
lekko alkoholizowanego napoju z jab³ek, przypomnimy tylko,
co sadownik izerski pisa³ przed rokiem:

Co zrobiæ, gdy nie mamy owoców, bo nasze drzewa s¹ za
ma³e lub nie mia³y w tym roku za du¿o owoców? Mo¿na zro-
biæ na próbê z kupowanego soku, a w przysz³ym roku znaleŸæ
sobie drzewo na jakiejœ miedzy lub w starym opuszczonym
sadzie i trochê o nie zadbaæ. Najwa¿niejsze to pomóc mu –
trochê przyci¹æ, ods³oniæ i w zasadzie przyœpieszamy nasze
plony o kilkadziesi¹t lat. Co najwa¿niejsze - jak podkreœlaj¹
autorzy ksi¹¿ek – najlepsze cydry robi siê z soku owoców
zbieranych ze starych drzew, bo po pierwsze, nie s¹ przena-
wo¿one (zwi¹zki azotu obecne w owocach z nawo¿onych
sadów psuj¹ smak cydru na skutek wp³ywania na przebieg
fermentacji – im jest ich mniej tym wiêksza pewnoœæ ¿e wszyst-
ko pójdzie dobrze), a po drugie, owoce s¹ mo¿e mniejsze, ale
bardziej esencjonalne.

Bardzo siê cieszê, ¿e w naszych zbiorach mamy Grochów-
kê i Bursztówkê,  dwie odmiany, których nie znajdziemy w
nowoczesnych sadach i nie ma co siê czarowaæ - tylko z ta-
kich odmian mo¿emy coœ naprawdê dobrego zrobiæ.

Ja robimy cydr? Oto kolejnoœæ zdarzeñ:
1. Wycisnêliœmy sok.
2. Sok zosta³ wlany do beczki po odcedzeniu na sitku.
3. Sok wlaliœmy do dêbowej beczu³ki.
4. Dodaliœmy odrobinê pirosiarczynu sodu (1 gram na 10 litrów soku).
5. Po up³ywie doby zaprawiamy sok w beczce dro¿d¿ami cydrowymi.
6. Zostawiamy na ok. tydzieñ w beczce zakrywaj¹c otwór gaz¹.
7. Przez ok. 5-7 dni trwa burzliwa fermentacja – piana wylewa siê
z beczki.

8. Potem zak³adamy korek ze szklan¹ rurk¹ fermentacyjn¹ wype³nion¹
alkoholem.
9. Przez miesi¹c do pó³tora trwa fermentacja.
10. Gdy przestanie wydzielaæ siê dwutlenek wêgla, fermentacja jest za-
koñczona.
11. Œci¹gamy delikatnie cydr, tak, by nie poruszyæ osadu.
12. Œci¹gaj¹c cydr nape³niamy w taki sposób naczynie (np. balon szkla-
ny), aby rurka le¿a³a na dnie i cydr wypiera³ powietrze.
13. Nale¿y ograniczyæ do minimum kontakt cydru z powietrzem.
14. Po przep³ukaniu beczki wlewamy znów cydr do niej, zaprawiamy
pirosiarczynem i odstawiamy na ok 3 do 6 miesiêcy.
15. Po tym czasie cydr jest ju¿ sklarowany i ma swój smak.
16. Rozlewamy do butelek (znów rurka na dno!) i dodajemy cukier - od
5 do 12 gram na pó³litrow¹
butelkê. Kapslujemy lub zamy-
kamy.
17. Po ok. 3-4 dniach, gdy
zacznie buzowaæ w butelkach
mo¿emy, go piæ lub spastery-
zowaæ.
18. Pasteryzujemy ok. 4 mi-
nut w 70 stopniach.
19. Butelki mog¹ byæ prze-
chowywane do 2 lat.

Adam KarolczukAdam KarolczukAdam KarolczukAdam KarolczukAdam Karolczuk
Leszek Ku³akLeszek Ku³akLeszek Ku³akLeszek Ku³akLeszek Ku³ak

15 listopada w „Izerskiej £¹ce” odby³o siê
spotkanie w ramach Projektu IZERSKI SAD,
którego organizatorem jest Miejskie Centrum
Kultury, Aktywnoœci i Promocji Gminy „Stacja
Kultury”, a partnerami Gmina Miejska Œwiera-
dów oraz Leszek Ku³ak z Lubuskiego Centrum

BÊD¥ NASADZENIABÊD¥ NASADZENIABÊD¥ NASADZENIABÊD¥ NASADZENIABÊD¥ NASADZENIA

Starych Drzew Owocowych w Skwierzynie.
Projekt nawi¹zuje do historycznego sposobu zagospodarowania

Dot¹d pokazywaliœmy fazy wzrostu drzewek w Skwierzynie,
teraz one pokaza³y swój majestat na Izerskiej £¹ce.

sadowniczego terenów ³¹k w Górach i na Pogórzu Izerskim, a jego
celem jest zaczerpniêcie z dziedzictwa sadowniczego i wykorzystanie
wyj¹tkowoœci puli genowej drzew. Docelowo projekt, który ma na celu
równie¿ podnoszenie atrakcyjnoœci turystycznej gospodarstw i mikro-
regionu, umo¿liwi zastosowanie owoców w ró¿nych praktycznych meto-
dach ich przetwarzania i korzystania.

Na spotkanie z Beat¹ Wojciechowsk¹ z Lubuskiego Centrum zg³osi-
³o siê ponad 120 osób, które pozna³y za³o¿enia Projektu i perspektywy
rozwoju programu zachowania wartoœciowych odmian drzew owoco-
wych na naszym terenie, jak równie¿ zasady prawid³owego sadzenia
i opieki nad sadzonkami maj¹cymi ju¿ ponad 2 lata.

Podczas spotkania przewidziano bezp³atne przekazanie sadzonek
drzew owocowych pochodz¹cych ze zrazów pobranych z naszych tere-
nów w 2017 r. Do rozdania by³o ³¹cznie a¿ 501 drzewek, w tym 220
jab³oni, 127 grusz,
105 œliw i 49 cze-
reœni. Wiêkszoœæ
sadzonek zosta³a
podzielona miêdzy
mieszkañców Gór i
Pogórza Izerskie-
go, pozosta³e zaœ
rozdysponowano w
nastêpnych dniach.
Zainteresowanych
posadzeniem drze-
wek z kolejnych
roczników zapraszamy w przysz³ym roku. A zim¹ planujemy kolejn¹
akcjê pobierania zrazów - jeœli posiadaj¹ Pañstwo wartoœciowe drzewa
starych odmian drzew owocowych, zachêcamy do kontaktu i udzia³u
w nastêpnej edycji projektu.

Tekst i zdjêcia Karol Wilk
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Ostrej skiby czas ju¿ nasta³Ostrej skiby czas ju¿ nasta³Ostrej skiby czas ju¿ nasta³Ostrej skiby czas ju¿ nasta³Ostrej skiby czas ju¿ nasta³

Odk¹d pamiêtam, zawsze marzy³o mi siê utworzenie muzeum nasze-
go miasta, takiego z prawdziwego zdarzenia z eksponatami, wspomnie-
niami mieszkañców, godzinami otwarcia.

Kilka takich miejsc w naszym mieœcie nawet powsta³o, by³a ekspozycja
w Muzeum Sztuki Reduktywnej, w Miejskim Biurze Informacji Turystycz-
nej, w Izerskim Centrum Wspierania Przedsiêbiorczoœci, do dzisiaj mo¿emy
poznawaæ historiê miasta dziêki ma³ej wystawie w Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej „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.swieradow-
zdroj.pl - chcia³abym teraz zaprosiæ Pañstwa do jej wspó³tworzenia. Naj-
bardziej zale¿y mi na wspomnieniach naszych mieszkañców, szczególnie
tych od roku 1945, bo jak sami Pañstwo na pewno zauwa¿yli, zdjêæ, pocztó-
wek czy skanów folderów z okresu przedwojennego mamy bardzo du¿o,
natomiast tych bardziej wspó³czesnych - znacznie mniej.

 DOROTA MAREK

 Pierwsz¹ wspomnian¹ ju¿
prac¹ jest g³êbokie przekopanie ziemi.

 Podczas kopania mo¿emy
dokonaæ wapnowania gleby, aby
obni¿yæ jej kwasowoœæ. Wiêkszoœæ
roœlin lubi PH zbli¿one do obojêtne-
go.

 Mo¿na jeszcze sadziæ (jeœli
nie bêdzie mrozów) roœliny cebulo-
we: tulipany, narcyzy, cebulice, kro-
kusy, korony cesarskie, hiacynty, li-
lie, które bêd¹ zachwyca³y wiosn¹.

Prac przed zim¹ ci¹g dalszy

Ogród powinien docieraæ do g³êbi.
Odmieniæ serce, zasmuciæ, uszlachet-
niæ. Jego rol¹ jest sk³oniæ nas do za-
dumy nad przemijalnoœci¹ wszystkie-
go, co nas otacza. […] Ten szczegól-
ny punkt w czasie, kiedy ostatni liœæ
ju¿-ju¿ ma opaœæ, gdy ostatni p³atek
ju¿-ju¿ ma siê osypaæ, ten moment za-
wiera wszystko, co w ¿yciu piêkne
i bolesne.

O ogrodach myœli spisane

 Jeœli temperatury s¹ powy¿ej
6 stopni, nale¿y ju¿ przeprowadziæ
oprysk jab³oni i brzoskwiñ przeciw-
ko chorobom grzybowym. Bardzo
dobry do tego zabiegu jest miedzian.

 Szykujemy materia³y typu
w³ókniny, s³oma - do ocieplania ro-
œlin, które s¹ wra¿liwe na mrozy.

Dopóki ziemia nie jest zamar-
zniêta, sadzimy drzewa owocowe
i krzewy.

 Œció³kujemy lub kopczykuje-
my ró¿e.

 Porz¹dkujemy i czyœcimy na-
rzêdzia ogrodnicze na zimê.

 Sadzimy cebulê i koñcówki
pietruszki do doniczek, abyœmy (je-
œli nie zamroziliœmy latem) mieli
œwie¿¹ zieleniê do zup czy kanapek.

Zimowy ogród nie musi byæ nudny!Zimowy ogród nie musi byæ nudny!Zimowy ogród nie musi byæ nudny!Zimowy ogród nie musi byæ nudny!Zimowy ogród nie musi byæ nudny!

Dokoñczenie na str. 15 

Listopadowa aura trochê nas
rozpieszcza. Temperatury doœæ wy-
sokie i jeszcze nie by³o opadów œnie-
gu. W ogrodzie spokój, choæ jesz-
cze, z uwagi na moje zabieganie, zie-
mia cierpliwie czeka na to, aby po-
traktowaæ j¹ szpadlem – czyli cze-
ka na przekopanie. Zabieg ten jest
niezbêdny do tego, aby zmieniæ
strukturê gleby. Na czym to pole-
ga? Otó¿, jak mówi¹ poradniki:

Jesienne g³êbokie przekopanie
ziemi polega na odwróceniu o 180
stopni odciêtych szpadlem bry³ zie-
mi i pozostawieniu ich w tzw. ostrej
skibie.

W praktyce oznacza to, ¿e tro-
chê siê trzeba napociæ, aby odwró-
ciæ ziemiê na g³êbokoœæ 30 cm na
drug¹ stronê. Zabieg ten nale¿y
wykonaæ mo¿liwie jak najpóŸniej,
gdy¿ tylko wtedy jest szansa na to,
aby ukryte w ziemi szkodniki zaliczy-
³y bliskie spotkania z mrozem. Ostra
skiba jest równie¿ wa¿na ze wzglê-
du na jej wiêksz¹ zdolnoœæ zatrzy-
mywania wody, gdy¿ takie du¿e, nie-
równe bry³y maj¹ wiêksz¹ po-
wierzchniê, na której osiada œnieg
i woda deszczowa.

Tak wiêc szpadle w d³oñ i prze-
kopmy coœ w tym miesi¹cu! Ma³a
podpowiedŸ: dla budowania lep-
szych relacji z s¹siadami mo¿na za-
pytaæ, czy nie potrzebuj¹ w tej dzie-
dzinie pomocy. Mo¿e starsza pani,
której kwiatki tak piêknie kwitn¹ la-
tem i której malinki tak nam smakuj¹,
potrzebuje kogoœ, kto j¹ w tym za-
daniu wspomo¿e? Jeœli odmówi, nic
siê nie stanie, ale dziêki temu mo¿e
poczuje, ¿e ktoœ jej dobrze ¿yczy.
Warto spróbowaæ.

Warto te¿ siê zastanowiæ w tym
jesienno-zimowym okresie nad swo-
imi planami ogrodowymi na sezon
2020; ci, co maj¹ ogrody oczywiœcie,
a ci, którzy jeszcze ich nie maj¹, mog¹
skorzystaæ z zasobów internetu
i znaleŸæ pomys³y na to, w jaki spo-
sób, nawet na balkonie czy parape-
cie, uprawiaæ roœliny, gdy¿ jak do-
wodz¹ badania naukowe - ogrodnic-
two w bardzo pozytywny sposób
wp³ywa na nasze zdrowie psychicz-
ne.

Ju¿ w zesz³ym miesi¹cu zastana-
wia³em siê nad nowym wyzwaniem.
Otó¿ w naszym mieœcie pojawi³ siê
pomys³ na zak³adanie winnic. Posta-
nowi³em zg³êbiæ temat, a nadarzy³a
siê ku temu œwietna okazja, gdy¿ w
dniach 28-29 wrzeœnia na Zamku
Czocha odbywa³y siê „Nie(Winne)

Historie”, na które przybyli najlepsi
winiarze z dolnoœl¹skiego i lubuskie-
go. Mo¿na by³o uzyskaæ informacje
z pierwszej rêki dotycz¹ce uprawy
winoroœli, warunków glebowo-kli-
matycznych i wszystkich innych
aspektów. Czego siê dowiedzia³em?
Mówi¹c w skrócie - ¿e przy wyborze
odpowiednich odmian (takich, któ-
re s¹ odporne na czêsto u nas wy-
stêpuj¹ce przymrozki wiosenne)
mo¿na siê doczekaæ owoców. Jed-
nak zupe³nie inn¹ kwesti¹ to jakoœæ
owoców, które urosn¹ na naszych
terenach.

Winogrona to takie owoce, któ-
re potrzebuj¹ du¿o s³oñca i aby byæ
dobrym materia³em na wino, musz¹
mieæ odpowiednie stê¿enie cukrów.
A to chyba na naszym terenie jest
niemo¿liwe. Chocia¿, kto wie – ogól-
na zmiana klimatu oraz d³ugie i cie-
p³e okresy letnie mog¹ temu sprzy-
jaæ.

Przynajmniej teraz wiem, jaka
odmiana sprawdzi siê na naszym te-
renie, wiêc mo¿e w przyp³ywie wio-
sennego szaleñstwa kupiê te sadzon-
ki. W najgorszym wypadku, starym

ny, trzeba jednak pamiêtaæ, ¿eby po
2 tygodniach je wymieniæ, gdy¿ zje³-
czej¹.

W okresie, kiedy w ogrodzie nie
ma ju¿ kolorowych kwiatów, widok
sikorek, sójek, gili czy rudzików  za-
chwyci ka¿dego. Wiêc ustawiaj¹c
karmnik w ogrodzie postawmy go
tak, abyœmy widzieli, kto do niego
zagl¹da.

Piotr Bigus

sposobem, nawet ma³o
s³odkie winogrona mog¹
zmieniæ swój stan sku-
pienia ze sta³ego w cie-
k³y i powstanie grappa,
która rozgrzeje swoimi
50 procentami w d³ugie
zimowe wieczory.

Skoro ju¿ wspo-
mnia³em o rozgrzaniu…
Warto w nadchodz¹-
cych miesi¹cach pamiê-
taæ o naszych skrzydla-
tych przyjacio³ach.
Ogród bez ptaków nie
mo¿e istnieæ. Warto wiêc
pomyœleæ, aby je zacz¹æ
dokarmiaæ. W przemy-
œlany i m¹dry sposób.
Podstawow¹ zasad¹ do-
tycz¹c¹ dokarmiania
ptaków jest to, ¿e kiedy
to zaczniemy robiæ, mu-
simy to robiæ regularnie.
Druga zasada dotyczy
tego, czym bêdziemy je
dokarmiaæ. Najlepsze s¹
ziarna s³onecznika, lnu,
prosa, konopi i orzechy.

Nie nale¿y ptaków
karmiæ resztkami jedze-
nia i chlebem, gdy¿ za-
wieraj¹ sól, a to jest dla
nich zabójcze.  Dla siko-
rek mo¿na te¿ zawiesiæ
kawa³ki niesolonej s³oni-

Tan Twan Eng -
pisarz malezyjski

Fot. tantento.pl

Kto pierwszy wyhoduje w Izerach podobne grono (po-
wy¿ej), skoro mnie siê udaje tylko takie (poni¿ej)?

Jesieñ trwa, zima w drodze, po
chwilowym spadku temperatury
mamy teraz prawdziw¹ polsk¹ z³ot¹
jesieñ. W moim ogrodzie kwitn¹
ostatnie kwiaty, chryzantemy zi-
muj¹ce w gruncie  (¿ó³te i ró¿o-
we), a tak¿e ciemiernik i wrzosy.

ki ju¿ przekwit³y, a rozchodnik piêk-
ne wygl¹da zim¹, gdy jest przykryty
œnie¿n¹ ko³derk¹, równoczeœnie pe³-
ni rolê domku dla owadów, np.
chrz¹szcza, biedronki siedmioklapki.

Wiêkszoœæ sprzedawanych jesie-
ni¹ chryzantem nie nadaje siê do sa-

dzenia w gruncie;
po pierwszych
przymrozkach krót-
ko je przycinamy
i przechowujemy
a¿ do wiosny
w ch³odnym i wid-
nym pomieszcze-
niu. Nale¿y dbaæ,
aby ziemia nie wy-
sch³a, ale podle-
waæ nale¿y delikat-
nie. Do gruntu wy-
sadzamy je w dru-
giej po³owie maja
(niestety, w okresie
wiosennym chry-
zantemy rzadko

Chryzantemy posadzi³am w wi-
docznym miejscu i nikt obok tych
roœlin nie przechodzi obojêtne (co
widaæ na zdjêciu - rosn¹ tu¿ przy
ulicy). Piêknie siê rozros³y i s¹ wy-
j¹tkowo odporne na choroby. Jest
to bylina w pe³ni mrozoodporna, jej
kwiaty rozwijaj¹ siê w paŸdzierniku
i utrzymuj¹ na ³ody¿kach a¿ do mro-
zów. Nie jest wra¿liwa na ch³od
 i jesienne deszcze, dlatego ma³e
przymrozki w paŸdzierniku zupe³nie
jej nie zaszkodzi³y. Posadzi³am je w
towarzystwie ró¿nokolorowych
marcinków i rozchodnika. Marcin-

pojawiaj¹ siê w sprzeda¿y).
Niespodziankê zrobi³ mi ciemier-

nik bia³y - bylina ta w Polsce kwitnie
w zale¿noœci od pogody, od stycznia
do kwietnia. W krajach o ³agodnym
klimacie (Europa Zachodnia) zakwi-
ta w listopadzie i grudniu i nazywa-
ny jest „ró¿¹ Bo¿ego Narodzenia” (na
zdjêciu poni¿ej). Kwiat nie lubi prze-
sadzania, gdy roœnie w jednym miej-
scu, z roku na rok jest silniejszy i ob-
ficiej kwitnie.

Wrzosy, niepozorne ma³e krze-
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Kwisia w podró¿y

  Ci¹g dalszy ze str. 14

Zdjêcia wysy³amy mejlem na adres it@swieradowzdroj.pl - z dopiskiem
¯ABKA KWISIA W PODRÓ¯Y. Najciekawsze uhonorowane zostan¹ upo-
minkami i prezentacj¹ na ³amach „Notatnika”.

Zdjêcie powy¿sze jest autorstwa niezmordowanego obie¿yœwiata, czyli
Tereski Fierkowicz, która podczas wycieczki nauczycieli z MZS w Wiedniu
usadzi³a Kwisiê na tle Belwederu.

Szczyt wyjazdów urlopowych dawno za nami, ale jesienna aura, pe³na
nostalgii i feerii barw, te¿ ma swoich wyznawców, którzy z dala od zgie³ku
mog¹ sobie pozwoliæ na wyciszone podró¿owanie po kraju lub bli¿szej
i dalszej zagranicy. A Kwisia najbardziej w³aœnie lubi towarzyszyæ œwierado-
wianom w ich wêdrówkach, bo te¿ chce zobaczyæ kawa³ek œwiata.

Jeœli zatem ktokolwiek z Pañstwa wybiera siê gdzieœ w Polskê/Europê/
œwiat, proszê przyjœæ do Miejskiego Centrum Kultury, zabraæ ze sob¹ ¿abkê

W czwartek, 24 paŸdziernika
w Stacji Kultury (organizator i fun-
dator) rozdano nagrody za udzia³
w Festiwalu Otwartych Ogrodów
2019. W tym roku w konkursie
udzia³ wziê³o 12 œwieradowian, któ-
rzy zaprezentowali swoje ukwieco-
ne ogrody, tarasy oraz balkony.

Jak informowaliœmy we wrze-
œniowym wydaniu, komisja konkur-

Zamkniêto „Otwarte Ogrody”

(lub jak¹kolwiek, która znajdzie siê pod
rêk¹ wœród rodzinnych bibelotów)

i sfotografaæ j¹ na tle zwiedza-
nych przez siebie atrakcji.

sowa za naj³adniejszy ogród werty-
kalny (has³o przewodnie tegorocz-
nej edycji konkursu) i zarazem naj-
³adniej udekorowan¹ posesjê uzna-
³a tê nale¿¹c¹ do Katarzyny Sulej.
Kolejne miejsca zajê³y: Halina Pra-
bucka i Danuta Iwiñska.

Laureaci konkursu otrzymali ta-
lony do centrum ogrodniczego
„Krzewy z Krzewia”, natomiast

wszyscy uczestnicy - pami¹tkowe
dyplomy za udzia³ w konkursie.

Przysz³orocznym has³em prze-
wodnim konkursu jest: Woda w ogro-
dzie (jej obecnoœæ i sposoby oszczê-
dzania), tak wiêc ju¿ dziœ serdecznie
zachêcamy do przygotowania swo-
ich ogrodów i zg³oszenia ich w roku
2020.                Tekst Beata Rosicka

Zdjêcie Diana S³upska

winki o ró¿nych kolorach, przycinam
dopiero w kwietniu, tworz¹ wtedy
³adne kêpy i obficiej kwitn¹.

Grudzieñ za pasem, a w nim na
ga³¹zkach ¿ó³te, pomarañczowe lub
czerwone owoce ognika, owoce irgi,
przepiêkna sosna, gdy jej ig³y po-
kryj¹ siê kryszta³kami lodu, liœciaste

rodododendrony i bukszpany, któ-
re o¿ywiaj¹ zim¹ ogród. Oczary kwit-
n¹ce od grudnia do  marca i jaœmin
nagokwiatowy, który rozpoczyna
kwitnienie w lutym.

Zimowy ogród nie musi byæ
smutny i nudny, ale jest to pora spo-
czynku dla roœlin i odpoczynku dla
ogrodnika.

Irena Marciniak

Zimowy ogród nie musi byæ nudny!Zimowy ogród nie musi byæ nudny!Zimowy ogród nie musi byæ nudny!Zimowy ogród nie musi byæ nudny!Zimowy ogród nie musi byæ nudny!

Sezon urlopowy by³ okresem
¿niw dla linii lotniczych. Nierzad-
ko firmy musia³y obs³u¿yæ kilka
razy wiêcej po³¹czeñ ni¿ w innych
miesi¹cach. W tym czasie wielu pa-
sa¿erów, korzystaj¹cych z us³ug
przewoŸników lotniczych, by³o na-
ra¿onych na opóŸnienia lotów czy
szkody zwi¹zane ze zniszczeniem
baga¿u. Przepisy przyznaj¹ pasa¿e-
rom mo¿liwoœæ dochodzenia od-
szkodowania takich sytuacjach, jed-
nak wielu przedsiêbiorców stara
siê im to utrudniæ.

W przypadku opóŸnienia lotu
o co najmniej 3 godziny lub jego od-
wo³ania przewoŸnik musi wyp³aciæ
odszkodowanie w wysokoœci od 250
do 600 euro, w zale¿noœci od d³ugo-
œci lotu. Prawo do odszkodowania
nie przys³uguje jednak, gdy opóŸ-
nienie lub odwo³anie po³¹czenia jest
spowodowane zaistnieniem nad-
zwyczajnych okolicznoœci, np. trzê-
sieniem ziemi. W przypadku opóŸ-
nionego lub odwo³anego lotu nale-
¿y z³o¿yæ reklamacjê do przedstawi-
ciela linii lotniczych.

Zagubienie b¹dŸ uszkodzenie

OpóŸniony lot,
uszkodzony baga¿ -
poznaj swoje prawa

baga¿u nale¿y zg³osiæ na lotnisku
w punkcie informacyjnym lub w biu-
rze rzeczy zagubionych. Najlepiej
mieæ wtedy przy sobie odcinek kar-
ty pok³adowej, kwit nadania baga¿u
albo bilet.  

Nastêpnie trzeba z³o¿yæ rekla-
macjê do przewoŸnika lotniczego.
W przypadku uszkodzenia baga¿u -
w terminie 7 dni od jego odbioru, na-
tomiast w przypadku opóŸnionego
b¹dŸ zagubionego baga¿u - w termi-
nie 21 dni od dnia zg³oszenia zda-
rzenia na lotnisku. Je¿eli baga¿ zo-
sta³ zniszczony, uszkodzony lub za-
gin¹³, mo¿na wyst¹piæ do linii lotni-
czej o odszkodowanie, którego mak-
symalna wysokoœæ wynosi oko³o
6.000 z³. Do oszacowania szkody nie-
zbêdne s¹ rachunki za przedmioty,
które znajdowa³y siê w baga¿u (np.
ubrania, kosmetyki itp.).

Nieodp³atn¹ pomoc konsu-
menck¹ mo¿na uzyskaæ w Regional-
nych Oœrodkach Konsumenckich
wymienionych na stronie

www.dlakonsumenta.pl
lub dzwoni¹c pod nr 22 299 60 90.

Hubert Plichta

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Zimna woda zdrowia doda, ale
czy aby na pewno? W spo³eczeñ-
stwie panuje przekonanie, ¿e jeœli
cz³owiek zmarznie, ani chybi siê
przeziêbi, a ju¿ bez w¹tpienia bê-
dzie mia³ katar. Co dopiero k¹piel
w zimnej, ba, lodowatej wodzie - za-
palenie p³uc murowane! Tymcza-
sem jest zupe³nie inaczej, tylko
wszystko trzeba robiæ z g³ow¹.

Co jakiœ czas internet obiegaj¹
zdjêcia z dalekiego syberyjskiego
kraju, gdzie ma³e dzieci, rozebrane,
bawi¹ siê w œniegu lub na lodzie,
a w przedszkolu le¿akowania odby-
waj¹ siê na dworze przy minus 30
stopniach. Patrz¹c na to odrucho-
wo nakrywamy siê ciep³ym kocy-
kiem i dziêkujemy w duchu, ¿e miesz-
kamy w strefie klimatu umiarkowa-
nego.

Ludzie ¿yj¹cy w rejonach, gdzie
zima trwa przez wiêksz¹ czêœæ roku,

wiedz¹, ¿e lepiej zapobiegaæ ni¿ le-
czyæ. Lepiej ju¿ ma³e dzieci hartowaæ
i uodparniaæ na choroby i zimno, bo
wiedz¹, ¿e to u³atwi ¿ycie w ekstre-
malnym klimacie ko³a podbieguno-
wego. My zaœ czerpiemy z ich wie-
dzy i mimo ¿e u nas rzadko siê zda-
rza taka temperatura, to jednak dziê-
ki morsowaniu zima nam niestrasz-
na.

Krioterapia od dawna jest znana
ludzkoœci, zaœ leczenie zimnem daje
czasami lepsze efekty ni¿ farmako-
logia, a na pewno jest zdrowsze.

Aktywny styl ¿ycia i zdrowe
od¿ywianie - to klucze do zdrowia
i dobrego samopoczucia. A morso-
wanie to wisienka na torcie i na tê
wisienkê zapraszamy wszystkich!

 G³ówn¹ baz¹ naszego morsowa-
nia s¹ oba wodospady na Kwisie -
przed i za szkó³k¹ nadleœnictwa, ale
zamierzamy te¿ zanurzaæ siê w naj-

bardziej urokliwych zak¹tkach Kar-
konoszy i Gór Izerskich po obu stro-
nach granicy. Prosimy œledziæ nasz¹
stronê na FB, na której podajemy
terminy naszych spotkañ. Do zoba-
czenia w zimnej k¹pieli!

Œwieradowskie Morsy

PS. Pobyt w kriokabinie trwa
kilka minut, nasze zaœ pl¹sy w wo-
dzie - niekiedy lodowatej - trwaj¹
w zale¿noœci od odpornoœci morsa
na zimno - ka¿dy siê k¹pie, ile mo¿e
(lub ile chce). Jedni wchodz¹ i od
razu wychodz¹, innym wystarczy od
3 do 7 minut, ale s¹ i tacy wœród
nas, którzy siedz¹ w tej wodzie na-
wet 20 minut.

Dziêki morsowaniu zima nam niestrasznaDziêki morsowaniu zima nam niestrasznaDziêki morsowaniu zima nam niestrasznaDziêki morsowaniu zima nam niestrasznaDziêki morsowaniu zima nam niestraszna

Od lewej: Beata Rosicka, Teresa Fierkowicz,Danuta Iwiñska, Dorota Marek, Marian Prabucki, Maria Marciniak, Irena
Marciniak, Katarzyna Sulej, Krzysztof Sulej, Halina Ganuszewicz i Halina Prabucka.



3 listopada dwudziestoosobowa
grupa piechurów wyruszy³a na wy-
cieczkê pt. „Zaduszki w Górach Izer-
skich” w ramach projektu „Tury-
styka - Recepta na Zdrowie”, sfinan-
sowani¹ ze œrodków Miejskiej Ko-
misji Rozwi¹zywania Problemów Al-
koholowych w Œwieradowie-Zdroju.

6 listopada w Ministerstwie Edukacji Narodowej 23 nauczycielom z ca³ego kraju, w tym œwieradowiance
Teresie Fierkowicz, wrêczono wyró¿nienie honorowe – tytu³ i medal Nauczyciel Kraju Ojczystego – ustanowio-
ne przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w uznaniu szczególnych zas³ug nauczycieli i innych
osób prowadz¹cych systematyczn¹ pracê edukacyjno-wychowawcz¹ w œrodowisku i na rzecz dzieci i m³odzie¿y
maj¹c¹ na celu upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa. Gratulujemy!
Wrêczenia dokonali minister Dariusz Piontkowski (na zdjêciu powy¿ej w œrodku) i prezes ZG PTTK Jerzy
Kap³on (z prawej).
Zdjêcie u góry przedstawia  wszystkich nagrodzonych nauczycieli w towarzystwie ministra Piontkowskiego.

Turyœci busem dojechali do Roz-
dro¿a Izerskiego, sk¹d szlakiem ¿ó³-
tym wêdrowali do Hali Izerskiej, za-
trzymujac siê przy kamiennych œla-
dach przesz³oœci, pal¹c znicze
i poznaj¹c historie tragicznych lo-
sów leœniczego R. Wanigera, za-
strzelonego przez k³usownika, Ma-
riusza Michalaka - leœnika ze Szklar-
skiej Porêby, i Paula Hirta - ostatniej
ofiary II wojny œwiatowej w Górach
Izerskich.

Regeneracja si³ w „Chatce Gó-
rzystów”, wspomagana s³awnym
naleœnikiem, doda³a energii ma³ym
i du¿ym na dalsz¹ wêdrówkê do Po-

lany Izerskiej i Ÿróde³ka doktora Ada-
ma, a potem na powrót do Œwiera-
dowa. Grupa ³¹cznie przesz³a 20 km.
poznaj¹c tajemnice Gór Izerskich.

W ramach projektu zapraszamy
1 grudnia na autokarow¹ wyciecz-
kê pt. „Adwentowy Wroc³aw” na

tamtejszy „Jarmark Bo¿onarodzenio-
wy”.

6 i 7 grudnia odbêd¹ siê Miko-
³ajkowe Marsze na Orientacjê -
pierwszego dnia etap nocny od 1830

na Stacji Kultura, nastêpnego dnia -
dwa etapy dzienne z baz¹ w MZS.

Ostatni¹ tegoroczn¹ wycieczkê
i podsumowanie projektu planuje-
my odbyæ 14 grudnia na Czerniaw-
skiej Kopie.

Zapisy do udzia³u w wyprawach
odbywaj¹ siê pod nr. tel. 665 733 443.

 Zapraszamy do wyjœcia z domu
i aktywnego spêdzenia czasu na
œwie¿ym powietrzu.                (TF)

W oczekiwaniu na pierwszy
œnieg i pierwsze szusy na gondolo-
wej nartostradzie narciarze pewnie
ju¿ szlifuj¹ krawêdzie swych nart,
uzupe³niaj¹ braki w sprzêcie i odzie-
¿y, a nade wszystko - studiuj¹ cen-
niki, jakie bêd¹ obowi¹zywaæ tej
zimy na stokach. Oto ceny na gon-
doli w tzw. sezonie wysokim, czyli
do 28 lutego 2020 roku (okres œwi¹-
teczno-noworoczny i ferie):
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