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N o t a t n i k
Ś w i e r a d o w s k i

Ferie 2022
Ferie województwa dolnośląskiego to 2 ty-
godnie odpoczynku dla dzieci od zmagań 
intelektualnych w szkołach, ale również 
czas, w którym nie było miejsca na nudę. 
To czas, w którym zarówno przedszkolaki, 
jak i uczniowie świeradowskich szkół mo-
gli nauczyć się jeździć na nartach lub szli-
fować swoje umiejętności na bezpłatnych 
zajęciach szkółki narciarskiej. Na Stacji 
Kultury mogły brać udział m. in. w zajęci-
ach plastycznych, warsztatach cyfrowych 
z Minecraft a czy poznać kulturę Korei. Na 
Izerskiej Łące w czasie śród z okulusami 
można było przenieść w wirtualną rzeczy-
wistość. Relacje na stronach 8, 10 i 12.

W numerze:
Projekt Zima 2022
Białe szaleństwo, konkursy z nagrodami, 
zabawy itd., które miały miejsce na dol-
nej stacji kolei gondolowej Ski&Sun 
w dniach 5-6 lutego w czasie Projektu Zima 
2022, wspólnej inicjatywy telewizji TVN 
i Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Dolnośląskiego przyciągnęły do Świerado-
wa-Zdroju rzesze gości. Relacja z wydarze-
nia na stronie 3.

WOŚP zagrała po raz 30-ty
16 Bieg Policz się z cukrzycą, który odbył się 
22 stycznia zainaugurował jubileuszowy 
30. Finał WOŚP. W biegu wzięło ponad 
100 uczestników, małych i dużych, młod-
ych i tych ciut starszych, którzy pokonali 
ponad 5 km trasę, biegnąc, spacerując 
z kijami lub bez, by na mecie otrzymać pa-
miątkowy medal, ogrzać się przy ognisku, 
a przede wszystkim , by dołożyć swoją ce-
giełkę na zakup pomp insulinowych dla ko-
biet w ciąży. Tydzień później - 30 stycznia 
- na tarasach i w Hali Spacerowej Domu 
Zdrojowego miał miejsce świeradowski fi -
nał WOŚP. Nie zabrakło licytacji, występów
zespołów tanecznych, wokalnych, no 
i pysznej grochówki strażackiej. Relacja 
z obu wydarzeń na stronach 13, 14 i 16.

Zapraszamy do lektury.
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Nasza mała demokracja
„…mówiłem nie do dzieci, a z 
dziećmi, mówiłem nie o tym, 
czym chcę, aby były, ale czym 
one chcą i mogą być.”

J. Korczak

Powyższe słowa Janusza Korczaka podkreślają wagę 
podmiotowego traktowania dzieci, słuchania ich głosu 
i respektowania potrzeb. W środowisku szkolnym tym 
„głosem”, który stanowi istotne ogniwo w komunikacji 
pomiędzy nauczycielami a uczniami są przedstawiciele 
Samorządu Uczniowskiego (SU). Samorząd Uczniowski to 
wszyscy uczniowie danej szkoły, którzy w demokratycz-
nych wyborach wybierają swoich przedstawicieli mających 
za zadanie reprezentowanie ich interesów wobec nauczy-
cieli, rodziców oraz administracji oświatowej. Samorząd 
Uczniowski jest to istotny organ szkoły, który pozwala dzie-
ciom i młodzieży wpływać na jej życie i funkcjonowanie,
a zaangażowanie w jego prace daje poczucie sprawczości, 
ważności, a przede wszystkim pozwala zintegrować całą 
społeczność. W Miejskim Zespole Szkół w Świeradowie 
– Zdroju ścisła współpraca z reprezentantami uczniów za-
wsze była dla nas – nauczycieli – bardzo ważna.

W ubiegłym roku szkolnym działania Samorządu Uczniow-
skiego pokrzyżował wielomiesięczny okres nauki zdalnej. 
Większość planów i pomysłów uczniów musiała zostać 
odłożona i cierpliwie czekać na realizację. W nowym roku 
szkolnym wszyscy wrócili pełni werwy i zapału do pracy, 
co już w pierwszych tygodniach zaowocowało zorganizo-
waniem wielu ciekawych przedsięwzięć – żeńska część 
społeczności szkolnej przygotowała szereg niespodzianek 
z okazji Dnia Chłopaka.

W październiku uczniowie podziękowali za trud pracy, 
nauczania i wychowania wszystkim pracownikom szkoły 
z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Do działań, które szczególnie zapisały się w życiu szkoły 
bez wątpienia należały: Dzień Życzliwości i Pozdrowień, 
Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka oraz Dzień Toleran-
cji – obchody wszystkich wymienionych dni przypadały na 
miesiąc listopad. Pomysłem, który towarzyszył obchodom 
Dnia Tolerancji i zasługuje na szczególne uznanie było za-
projektowanie „Drzewa Tolerancji”, na którym uczniowie 

wypisali własne przemyślenia, hasła, sentencje dotyczące 
równego traktowania innych  ludzi - bez względu na ich 
płeć, przekonania, kolor skóry i wygląd. Nie można pomi-
nąć tutaj zaangażowania ósmoklasistów,  którzy wykazali 
się niebywałą inwencją twórczą oraz zdolnościami aktor-
skimi przygotowując i odgrywając inscenizację z elemen-
tami pantomimy. Inscenizacja w bardzo obrazowy sposób 
ukazała problem odrzucenia, braku akceptacji i tolerancji 
dla tego, co inne i obce. Wyświetlane na szkolnych te-
lebimach przedstawienie wywarło ogromne wrażenie na 
widzach i na pewno skłoniło do przemyśleń.
Wśród działań SU nie mogło zabraknąć tych, które nawią-
zują do naszych tradycji i zwyczajów np. zabaw i wróżb 
andrzejkowych.

W grudniu szkolne korytarze przemierzał Święty Mikołaj 
wraz ze swoimi pomocnikami – elfami. Wszyscy ucznio-
wie oraz nauczyciele po wykonaniu zadania przygoto-
wanego przez zastęp Mikołaja otrzymali słodki prezent. 
Pielęgnowanie tradycji, wspólne przygotowanie progra-
mów artystycznych, zabaw, strojów stanowi istotną część 
szkolnego życia, nadaje mu odpowiedniego kolorytu.

Wymieniając działania SU nie można pominąć ważnej 
kwesti i dotyczącej współdecydowania o różnych spra-
wach szkolnych, do których należą np. wybory przewod-
niczącego SU. W tym roku wybory poprzedzone zostały 
debatą kandydatów, podczas której prezentowali swoje 

programy oraz odpowiadali na pytania przygotowane 
przez społeczność uczniowską. Debata ta z pewnością 
ułatwiła podjęcie decyzji młodzieży, która w demokra-
tycznym głosowaniu zdecydowała o wyborze kandydata. 
Przewodniczącą szkoły w bieżącym roku szkolnym została 
uczennica klasy 8a – Nikola Gogolok.
Głos młodzieży jest również brany pod uwagę przy dyspo-
nowaniu środkami z budżetu szkoły. Uczniowie podczas 
spotkań SU mają możliwość zgłaszania swoich potrzeb 
np. tych, które dotyczą wyposażenia szkoły. Dzięki ich ini-
cjatywie w naszej placówce pojawiły się między innymi 
dodatkowe ławki na terenach zielonych należących do 
szkoły. Cykliczne spotkania przedstawicieli SU z opiekuna-
mi i dyrekcją szkoły służą również przekazaniu informacji 
na temat planowanych przedsięwzięć i konsultowaniu ich 
z uczniami. Na ostatnim spotkaniu uczniowie z entuzja-
zmem przyjęli informację p. dyrektor Renaty Simińskiej 
dotyczącą postępujących prac przy wydzieleniu „strefy 
relaksu” oraz planów stworzenia „kącika śniadaniowego”.  
Uczniowie bardzo chętnie dzielą się swoimi pomysłami, 
są otwarci i kreatywni, mówią o spostrzeżeniach i pro-
blemach związanych z procesem dydaktycznym. Wspól-
ne dyskusje, przyjazne relacje pozwalają na wypracowa-
nie konsensusu i rozwiązanie napotykanych trudności. 
Zaangażowanie w działania SU, umiejętność współpracy 
z rówieśnikami i nauczycielami, możliwość przedstawie-
nia swojego stanowiska z pewnością pozwoli uczniom 
naszej szkoły rozwinąć wiele umiejętności interpersonal-
nych, komunikacyjnych, które zaowocują na dalszych eta-
pach edukacji i dorosłego życia.
Mamy nadzieję, że w kolejnym półroczu roku szkolnego 
uda nam się zrealizować wszystkie zaplanowane przed-
sięwzięcia i pomysły, których nie brakuje.
Warto dodać, że działania naszej młodzieży są skrupulatnie 
dokumentowane przez członków Szkolnego Koła Medial-
nego, którego opiekunami są p. Piotr Mokrzycki  i Rado-
sław Mularczyk. Efekty ich pracy można śledzić na naszej 
stronie internetowej, do czego serdecznie zachęcamy.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie inter-
netowej szkoły www.mzs-swieradow.org.pl oraz kanale  
telewizji szkolnej www.youtube.com/feed/library

Katarzyna Luto-Przybylska
Karolina Stefańska
Joanna Szaniawska

Arleta Wolanin
Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

PODZIĘKOWANIEPODZIĘKOWANIE
„Dla całego świata możesz być nikim,
 dla kogoś możesz być całym światem.”

Antoine de Saint Exupery

Szkolne Koło Wolontariatu „Pomocna Dłoń” 

serdecznie dziękuje 

Radnej Miasta Świeradów-Zdrój
i Anonimowemu Sponsorowi,

którzy ufundowali 

na okres ferii zimowych 

obiady dla siedemnaściorga dzieci.
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Białe szaleństwo, zajęcia sportowe, liczne animacje, 
konkursy z nagrodami, zabawy, ciekawe osobowości 
w jednym miejscu – a to nie wszystkie atrakcje, które 
przygotowała grupa Discovery (właściciel telewizji TVN) 
wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolno-
śląskiego dla wszystkich sympatyków nart i snowboardu, 
promując przy tym ośrodki narciarskie z Dolnego Śląska. 
W weekend, 5-6 lutego, kolejny już raz „Projekt Zima” 
zawitał do stacji SKI&SUN w Świeradowie-Zdroju!
Gospodarza, czyli miasto Świeradów-Zdrój, reprezento-
wali: załoga Stacji Kultury w osobach Katarzyny Bigus,  
Beaty Rosickiej i Dyrektor Doroty Marek oraz gospo-
darz CEE NATURA 2000 „Izerska Łąka” Katarzyna Rzecz-
kowska.
W namiocie Świeradowa-Zdroju prócz zapoznania się 
z materiałami promocyjnymi, odwiedzający mogli roz-
wiązać, jak się okazało niełatwą krzyżówkę ze znajomo-
ści tego górskiego uzdrowiska, własnoręcznie wykonać 
świeczki z węzy pszczelej oraz wziąć udział w geowarsz-
tatach poprowadzonych przez Rock’si Geoedukację  
Roksanę Knapik.

Nie mogło zabraknąć także aromatycznego i rozgrzewają-
cego poczęstunku – zupy gulaszowej i chleba z mieszanki 
mąk orkiszowej i żołędziowej, przygotowanych przez nie-
zawodnego Piotra Bigusa z Cynamonowej Chaty.

Towarzystwa dotrzymywała nam także, dzięki uprzejmo-
ści Sky Walk Świeradów-Zdrój, niekwestionowana królo-
wa zdjęć – żabka Kwisia.
W miasteczku Projektu Zima nie mogło zabraknąć także:
• stoiska Nadleśnictwa Świeradów, gdzie pod czujnym 

okiem leśników można było wykonać budkę lęgową 
dla ptaków,

• zaprzyjaźnionej Huty Julia i warsztatów z ozdabiania 
szkła,

• przygotowanych przez UMWD: dolnośląskiego koła 
fortuny, questu oraz fotobudki,

• pokazu szalonego naukowca w wykonaniu Time Gates 
– Bramy Czasu z Jeleniej Góry,

• zamku Czocha i warsztatów z tworzenia czarodziej-
skich różdżek,

• pokazu GOPR-owców w ramach akcji „Góry Bez Brawury”,
• degustacji regionalnych pyszności ze szlaku Dolny 

Śląsk ma Smak,
• spotkań z gwiazdami – Dorotą Gardias oraz uczestni-

kiem programu „Top Model” Mariuszem Jakubowskim,
• białego szaleństwa – czyli slalomu z elektronicznym 

pomiarem czasu przygotowanego przez telewizję TVN.
Wydarzenie było relacjonowane na bieżąco w programie 
„Dzień Dobry TVN”, natomiast relacje z tego pełnego 
wrażeń weekendu można było obejrzeć w programie „Co 
za tydzień” wyemitowanego w niedzielę, 13 lutego.
Serdeczne podziękowania składamy Filipowi Sulińskiemu 
oraz Zosi i Florkowi Bigusom za pomoc przy stoisku mia-
sta Świeradów-Zdrój.

PROJEKT ZIMA 2022

 Beata Rosicka
Koordynator ds. Kreowania Wydarzeń Rekreacyjno-Turystycznych, 

Promocji i Administarcji
 MCKAiPG „Stacja Kultury” w Świeradowie-Zdroju
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POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW 
przyjmuje w Starostwie Powiatowym w Lubaniu II piętro, pok. 39
godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek, środa, czwartek: 7:30 - 15:30, wtorek: 7.30 - 17.00, piątek: 7:30 - 14:00, 
tel. 75 64 64 359, fax 75 64 64 321
e-mail: konsumenci@powiatluban.pl

Rzecznik radzi

Czy sprzedawca może przenieść na kon-
sumenta odpowiedzialność za niedoręczo-
ną przesyłkę, wskazując np. w treści aukcji 
sformułowanie „List ekonomiczny jest niere-
jestrowany? Nie ponosimy odpowiedzialności 
za dostarczenie takiej przesyłki”
Przedsiębiorca nie może przenieść odpowiedzialności za przesyłkę na konsumenta. 
Wynika to z dwóch kwestii.
Po pierwsze, zasadą jest, że sprzedawca przy umowie zawieranej na odległość z konsu-
mentem odpowiada za towar do momentu wydania go „do ręki” kupującemu. Nie ma 
znaczenia, że przy dostarczeniu paczki korzystał z usług listonosza czy kuriera. Sprze-
dawca odpowiada przed konsumentem za nieprawidłowe wywiązanie się z umowy za-
równo w przypadku zagubienia, jak i uszkodzenia przesyłki w trakcie transportu.

Trzeba pamiętać, że konsument odpowiada za transport tylko wtedy, jeżeli to on sa-
modzielnie wybierze pośrednika, który dostarczy mu zakupiony towar. Z taką sytuację 
będziemy mieli do czynienia, gdy po towar do sprzedawcy podjedzie osoba zamówiona 
osobiście przez kupującego, np. wyślemy znajomego po odbiór naszej przesyłki. Podob-
nie będzie w przypadku wyboru kuriera, którego nie ma w ofercie dostawy sprzedawcy.
Po drugie, wskazanie przez przedsiębiorcę w sposób wyraźny i jednoznaczny w umo-
wie (czyli np. w treści aukcji), że nie ponosi on odpowiedzialności za przesyłkę, jest 
nieważne z mocy prawa. Oznacza to, że w sytuacji, gdy przedsię-
biorca zastosuje taki zapis, a towar nie dojdzie do konsumenta, to 
sprzedawca będzie musiał wysłać produkt raz jeszcze, na własny 
koszt, bez dodatkowej dopłaty. Jest to zatem ryzyko przedsiębior-
cy, gdyż to on musi udowodnić, że doręczył produkt, a nie konsu-
ment, że mu doręczono.

Źródło: UOKiK Agnieszka Cichoń
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
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ADMINISTRATOR CMENTARZY KOMUNALNYCH 
W ŚWIERADOWIE FIRMA „ALMAK’’

  OFERUJE:
• CAŁODOBOWY TRANSPORT ZMARŁYCH
• POCHÓWKI TRADYCYJNE ORAZ URNOWE
• KREMACJE, EKSHUMACJE
• NAGROBKI GRANITOWE, GROBOWCE
• KOMPLEKSOWĄ OPIEKĘ NAD GROBAMI
• KREDYTOWANIE POGRZEBÓW ZUS, KRUS

BIURO CZYNNE OD 10:00 DO 16:00 NA CMENTARZU PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ
TEL. 24 H. 600 291 789 lub 660 114 407

Szczepienia przeciw COVID-19
Gminna infolinia dla osób, które nie mogą dotrzeć samodzielnie do 

punktu szczepień

Informacje udzielane będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 
15:00 pod numerem telefonu: 75 78 16 155 lub kom. 512 243 887

Dla kogo dowóz na szczepienia?
Osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o ko-
dzie R lub N lub odpowiednio I grupę z ww. schorzeniami oraz osoby starsze, którę będą 
chciały zaszczepić się przeciw COVID-19, ale mają trudność z dotarciem do punktu szcze-

pień, będą mogły skorzystać ze specjalnie zorganizowanego przez Gminę transportu.

Pod ww. numerami telefonów zarejestrowani na szczepienie mieszkańcy mogą 
zgłaszać chęć skorzystania z dowozu. Prosimy najpierw o rejestrację. Urząd Miasta 

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

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

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

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

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

Telefon do rejestracji szczepień: 797 502 235

Kwisa Świeradów szuka trenera!!!

Klub TKKF Kwisa Świeradów – Zdrój szuka trenera 
drużyny trampkarzy.

Wymagana :
• Licencja trenerska min. UEFA B
• Dyspozycyjność w godzinach popołudniowych oraz weekendy
• Sumienność
• Mile widziane doświadczenie zawodowe 

Chętne osoby prosimy o kontakt
telefoniczny pod nr 507 349 299
lub mailowy: kwisaswieradow1978@gmal.com
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Otwarte baseny miejskie

Rozpoczynamy projektowanie kompleksu otwartych basenów miejskich w Świerado-
wie-Zroju. Dokumentacja to wydatek ok. 90 tys. zł. Na samą budowę przeznaczymy 
ok. 3,4 mln zł, w tym 2,5 mln zł ze środków pochodzących z rządowych programów 
wsparcia dla gmin górskich, które ucierpiały finansowo z powodu konsekwencji pan-
demii koronawirusa oraz 1 milion złotych z otrzymanej nagrody za 1 miejsce w powie-
cie lubańskim za największy przyrost osób zaszczepionych przeciwko koronawirusowi.  
Za 3 miesiące ogłosimy przetarg na budowę basenów i wówczas dowiemy się, czy te  
3,4 mln zł wystarczy na wybudowanie basenów w pełnym zakresie. Baseny zlokalizowa-
ne będą na działkach na zapleczu Szkoły Podstawowej Nr 2 w dzielnicy Czerniawa-Zdrój. 
Wstępnie zakładamy budowę 3 niecek basenowych. Największa będzie miała wymiary 
34 m x 25 m i głębokość 1,5 m. Ten zbiornik będzie przeznaczony również do nauki 
kajak-polo, dzięki czemu przedłużymy okres użytkowania kompleksu o kilka miesięcy. 
Drugi basen będzie miał wymiary 25 m x 16 m i głębokości 1,2 m. Najmniejszy zbiornik 
to brodzik dla dzieci o wymiarach 16 m x 8 m i głębokości 60 cm. Wszystkie niecki będą 
obudowane drewnianymi podestami. Woda będzie podgrzewana kolektorami słonecz-
nymi. W naszym górskim klimacie musimy podgrzewać wodę, aby kąpiel, szczególnie 
dla dzieci, była przyjemna.  Podobne kompleksy basenowe powstają w całej Polsce. 
Ostatnio otwarto podobny kompleks w Gnieźnie, przedstawiony na zdjęciu poniżej.  
Na basenach będziemy uczyć pływania, gry kajak-polo, gimnastyki w wodzie. To będzie 
nowa i bardzo ciekawa oferta dla naszych mieszkańców, uczniów i turystów. Roczny 
koszt utrzymania kompleksu wyniesie ok. 160 tys. zł.

Na ratunek uzdrowisku Czerniawa-Zdrój
Mamy niepowtarzalną szansę, aby skutecznie i efektownie odbudować uzdrowisko 
Czerniawa-Zdrój. W ramach Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych udało nam się wy-
negocjować w Polskim Ładzie specjalne środki na wsparcie polskich uzdrowisk. Będzie-
my mogli zainwestować ponad 12 mln zł w rewitalizację centrum Czerniawy. Oczywi-
ście środki musimy pozyskać w ramach konkursu, i dlatego do momentu rozstrzygnięcia 
nie będziemy pewni sukcesu. Powstałby deptak od „Kwarcytu” do Domu Zdrojowego, 
nowe oświetlenie uliczne, nowe założenia parkowe, dwie fontanny, bulwar nad Czar-
nym Potokiem, tężnia wody mineralnej. Wkład finansowy gminy to prawie 1 mln zł. 
Niestety, ratowanie Czerniawy jako uzdrowiska nie dla wszystkich jest tak samo ważne. 
W projekcie nowego studium zagospodarowania przestrzennego miasta wielu Radnych 
nie zgadza się, aby w Czerniawie były nowe grunty pod działalność turystyczną. Jeśli tak 
się stanie i w Czerniawie nie pojawią się nowe grunty pod inwestycje uzdrowiskowo-tu-
rystyczne, to nie ma najmniejszego sensu budowa uzdrowiska w środku wioski, bez per-
spektywy rozwoju na sąsiadujących ze strefą A uzdrowiska Czerniawa-Zdrój, gruntach. 
To jest ten moment, aby Rada Miasta podjęła decyzję, czy Czerniawa ma zostać górską 
wioską, czy uzdrowiskiem. W ciągu kilku miesięcy rozstrzygniemy, jaki zostanie obra-

ny kierunek. Strefa A uzdrowiska Czerniawa-Zdrój daleko odbiega od wyglądu strefy A 
uzdrowiska Świeradów-Zdrój. Jeśli Radni pozwolą na rozbudowę Czerniawy, to mamy 
szansę stać się znaczącym kurortem nie tylko w Polsce, ale również na trójstyku Polski, 
Czech i Niemiec. Jeśli dogadamy się, to Czerniawa nie będzie kopią Świeradowa, tylko 
wyjątkowym, unikatowym uzdrowiskiem z dobroczynnym mikroklimatem. Po tak zna-
czącej inwestycji w walory uzdrowiskowe tego osiedla uda nam się skutecznie pozyski-
wać nowych inwestorów z branży hotelowo-uzdrowiskowej.

Pociąg Gryfów-Mirsk-Świeradów
Jesteśmy po kilku spotkaniach z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei (DSDiK) w sprawie od-
tworzenia połączenia kolejowego Gryfów-Mirsk-Świeradów. Na to zadanie nasza gmina 
pozyskała 4,2 mln zł z Polskiego Ładu, do tego 800 tys. zł wyniesie wkład własny. Łącz-
nie na to zadanie wydamy 5 mln zł. Ustaliliśmy z DSDiK, że Gmina Świeradów sama 
przeprowadzi inwestycje na swoich działkach. Oczywiście główny zakres inwestycji bę-
dzie na działkach dworcowych. Wybudujemy 2 lub 3 tory przed  budynkiem dworca  
z tzw. oblotem dla wagonów cargo, które w naszym przypadku będą przewoziły rowery. 
Chcielibyśmy również wybudować miejsca parkingowe dla samochodów i wyremonto-
wać drogę dojazdową od mostu do dworca. Ta inwestycja to dla naszego zespołu nowe 
wyzwanie, bo w ramach Urzędu Miasta nie realizowaliśmy kolejowych inwestycji linio-
wych, dlatego będziemy wspierać się pracownikami DSDiK. Jest szansa, że całą działkę 
dworcową kompleksowo zrewitalizujemy. W tym roku będzie wybudowany odcinek  
z Gryfowa do Mirska. W 2023 DSDiK odbuduje torowisko z Mirska do Świeradowa-Zdroju, 

a nasza gmina wykona kompleksową rewitalalizację otoczenia dworca kolejowego z od-
budową torowisk włącznie. Wartość całej inwestycji to ponad 60 mln zł. Powrót kolei 
do naszego miasta to ważne wydarzenie komunikacyjne i turystyczne. Podjęliśmy próbę 
utworzenia węzła komunikacyjnego na bazie naszej stacji kolejowej. Złożyliśmy wniosek 
o dofinansowanie zakupu 2 autobusów elektrycznych za kwotę 6,1 mln zł. Dworzec sta-
nie się centralnym przystankiem dla naszej komunikacji autobusowej, którą będziemy 
organizować pod rozkład jazdy pociągów. Będziemy zabiegać w Dolnośląskich Kolejach, 
aby były bezpośrednie połączenia z Wrocławia do Świeradowa bez przesiadki w Gry-
fowie. Ważne będą połączenia od strony niemieckiego Goerlitz.  
Do marca ogłosimy przetarg na wykonanie dokumentacji projek-
towej z pozwoleniem na budowę. Inwestycja będzie realizowana 
w 2023 roku. Do końca roku podpiszemy porozumienie z samo-
rządem województwa dolnośląskiego. 
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Roland Marciniak
Burmistrz Świeradowa-Zdroju
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Już w drugi weekend marca ru-
sza wiosenna runda piłkarskiej A 
klasy! Mecz naszej Kwisy będzie  
hitem kolejki, bowiem przyjdzie 
nam zmierzyć się w wyjazdowym 
meczu z zespołem LZS Kościelnik. 
W rundzie jesiennej oba zespoły 

zdobyły identyczną ilość 31 punktów i zajmują trzecie 
i czwarte miejsce w tabeli, jednak po rundzie jesiennej 
rywale plasują się oczko wyżej, gdyż w pierwszej kolejce 
na Kwisa Arenie wygrali z Kwisą 3:1. Teraz nadszedł czas 
na rewanż.

Ten arcyciekawie zapowiadający się mecz zaplanowany 
jest na 13.03.2022 roku na godzinę 15:00 w Kościelniku.

W marcu czekają nas jeszcze dwa spotkania z zespołem 
Skalika Rębiszów na własnym stadionie oraz wyjazd do 
Zawidowa, gdzie także zmierzymy się z rywalem z górnej 
półki. Poniżej dla przypomnienia zamieszczamy tabelę 

po rundzie jesiennej.
Swoje rozgrywki w ramach IV ligi okręgowej  rozpoczną 
także rewelacyjnie spisujący się na wiosnę trampkarze, 
którzy swój pierwszy mecz rozegrają w dniu 26.03.2022 
roku o godzinie 11:30 z zespołem Korony Radostów.  
W przeciwieństwie do rozgrywek seniorskich w rozgryw-
kach trampkarzy nie ma podziału na rundę jesienną  
i wiosenną, a wszystkie zespoły z naszej grupy (w której 
gra łącznie z Kwisą 11 drużyn) rozpoczną zmagania z ze-
rowym kontem punktowym.

Przypominamy, że wszelkie informacje z życia klubu,  
w tym dokładne terminy rozpoczęcia spotkań, znajdziesz  
na naszej stronie na Facebooku.

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

Zadzwoń do MOPS!
tel. 75 78 16 321

Wracamy na ligowe boiska!!!

Krzysztof Schmidt
Członek Zarządu TKKF Kwisa

MEDYCYNA  PRACY
W  ŚWIERADOWIE-ZDROJU

Możliwość wykonywania badań profilaktycznych 
pracowników Waszej firmy 

przez Specjalistę Medycyny Pracy
lek. med. Michała Matwiejczuka

w Przychodni Medycyny Pracy
w POZ w Świeradowie-Zdroju, ul. Piłsudskiego 33 

(Budynek GOPLANA)

Warunkiem wykonywania badań pracowników 
tzw. kodeksowych (okresowe, kontrolne, wstępne) 
jest wcześniejsze podpisanie umowy przez firmę 
(pracodawcę) z lekarzem uprawnionym.

Zainteresowanych przedstawicieli firm proszę 
o kontakt tel. 609027505.

Dodatkowo wykonuję badania sanepidowskie, 
kandydatów na kierowców i przedłużających 

prawo jazdy (wszystkich kategorii), uczniów oraz 
kandydatów na kursy zawodowe, marynarzy, 
osób ubiegających się o pozwolenie na broń.



Izerka jako samorządowa biblio-
teka publiczna, działająca w opar-
ciu o ustawę z dnia 27 czerwca 

1997 r. o bibliotekach, złożyła wniosek o dofinansowanie, 
spełniając nowe wymogi w stosunku do lat ubiegłych. 
Mając swój wkład własny, który jest uzależniony od grupy 
zamożności, biblioteka otrzymała 6250,00 PLN na zakup 
zbiorów bibliotecznych, który musi być ostemplowany na 
każdej dofinansowanej publikacji. Do 30 listopada. zgodnie. 
z wymogami  zakupiliśmy 258 książek, w tym 86 dla dzieci. 
Mając bezpośredni kontakt z czytelnikami, znając upodo-
bania swoich użytkowników, zakupiliśmy książki, o które już 
wcześniej pytali, lub też składali konkretne zamówienia (jak 
np. kontynuacja serii o Chyłce, reportaże, biografie, książki 
świąteczne), oczywiście też uwzględniłyśmy prośby mło-
dych czytelników (seria Psi Patrol, Świnka Peppa). Ogółem 
zakupiono ze wszystkich środków 1242 książki.
Jak czytaliśmy w czasie pandemii?
Pandemia jako nadzwyczajna okoliczność spowodowa-
ła, że czytelnicy Izerki wypożyczali więcej książek. Rów-
nież okazywało się, że mając więcej czasu, przebywając 
w domu, sięgają po książki. W rozmowach z nami przy-
znawali się, że mają okazję nadrobić czytanie książek,  
o których często słyszeli, a brakowało im czasu. I jak się 
okazywało, biblioteka pisząc o zakupach nowych tytułów, 
była pomocna, zachęcała do przyjścia i ich wypożycze-
nia. Staramy się, żeby informacje o książkach były często 
umieszczane na stronach Izerki. Kupujemy też książki 
konkretnie wskazane przez czytelników. Wielu z nich już 
uznało, że są zmęczeni telewizją, a oferta książek w Izer-
ce, według czytelników, jest bardzo aktualna i na bieżąco 
uzupełniana.

Analiza wyborów czytelniczych dowodzi, iż czytamy naj-
częściej literaturę sensacyjno – kryminalną, zarówno 
kobiety, jak i mężczyźni sięgają po ten rodzaj literatury 
(Coben, Krajewski, Nesbo, Mróz...). Popularna literatura 
obyczajowo – romansowa to przede wszystkim wybór 
kobiet. One decydują, że kupujemy książki autorstwa  
K. Michalak, K. Grocholi czy K. Mirek. Fantastykę z kolei 
czytają mężczyźni. Współczesna literatura, tzw. wyso-
koartystyczna jest masowo wybierana przez publiczność 
czytelniczą (O. Tokarczuk, M. Szczygieł, Sz. Twardoch,  
J. Pilch, A. Stasiuk). Książki podróżnicze, reportaże, bio-
grafie znajdują odbiorców wśród kobiet i mężczyzn, ale 
też młodzieży. Czytanie poradników, głównie kulinarnych, 
medycznych, ogrodniczych to domena głównie kobiet.  
W czasie pandemii zaobserwowaliśmy zainteresowanie 
poradnikami typu psychologicznego.
Sezon czytelniczy, z uwagi na czas pandemii, to czas 
wyjątkowy ze względu na zmiany w organizacji pracy,  
nauki, usług, które mają wpływ na nasze życie osobiste  
i zdrowie. W Izerce stosowano wszystkie z możliwych, od 
samego początku, zaleceń rekomendowanych i aktualizo-
wanych przez Bibliotekę Narodową. Przyniosło to efekty, 
gdyż biblioteka nie została całkowicie zamknięta.
Utrzymując dystans społeczny, głównie formę bezkon-
taktową, udostępniano zbiory i prasę, ponadto książki 
były dostarczane przez bibliotekarzy i wolontariuszki do 

domów czytelniczek. Jednorazowo można było zabrać  
z sobą do domu nawet 30 książek. Ważne było, by pod-
jęte środki profilaktyczne zapewniły bezpieczeństwo za-
równo bibliotekarzy, jak i czytelników. Dezynfekcja, wie-
trzenie pomieszczeń, kwarantanna książek i szczepienie 
pracowników, zasłanianie nosa i ust maseczką, pozwoliło 
by w 2021 Izerka wypożyczyła ponad 59 000 zbiorów.

Rekomendacje w czasie pandemii
Do czasu zniesienia stanu epidemii Biblioteka Narodowa 
rekomenduje organizację spotkań, wydarzeń na świe-
żym powietrzu. Wydarzenia online i tak się odbywały. Bi-
bliotekarze uczestniczyli w 16 rodzajach szkoleń. Przede 
wszystkim były bezwzględnie stosowane zasady profilak-
tyczne, przedstawiane i aktualizowanie przez Główny In-
spektorat Sanitarny i Ministerstwo Zdrowia.
Z dziećmi mogliśmy prowadzić w ogrodzie bezpieczne 
zajęcia literacko – czytelnicze, a przede wszystkim przed-
stawić nowości wydawnicze, zachęcić do udziału w  pro-
jekcie „Mała książka – Wielki człowiek”, w którym przeko-
nujemy, że czytanie spełnia ważną rolę w kształtowaniu 
charakteru młodego czytelnika: „kto czyta książki, żyje 
podwójnie” – powiedział Umberto Eco. Wydaliśmy już 
131 wyprawek dla dzieci w wieku przedszkolnym. Udało 
się nam bezpieczznie przeprowadzić Narodowe Czytanie, 
Noc Bibliotek, Tydzień Bibliotek, konkursy plastyczno – 
techniczne, takie jak: „Wielkanocne Zwierzątko” (wpły-
nęło 55 prac), „Smoki, dinozaury” (77 prac), „Mikołaj 
i jego  pomocnicy” (60 prac). Nagrodzono najlepszych 
czytelników, wolontariuszy, w tym też nagrodami ufuno-
wanymi przez Burmistrza Miasta. Przeprowadzono 29. 
i 30. Finał  WOŚP, konkursy online dla czytelników. Pod 
daszkiem „uwolniono” ponad 2000 książek. Organizowa-
no wizyty domowe u czytelniczek z książkami i życzeniami 
świątecznymi. Lockdown w sposób gwałtowny wpłynął 
na planowane wydarzenia kulturalne, co można okre-
ślić jako wyciszenie bibliotek. Aktywność realizowana w 
pomieszczeniach bibliotecznych musiała być częściowo 
zaniechana, lub też całkowicie zlikwidowana. Wymagało 
to nowej organizacji pracy, tak aby przeciwskazania epi-
demiczne były respektowane przez pracowników, ale też 
i czytelników. (...)

Dokończenie artykułu w marcowym wydaniu Notatnika 
Świeradowskiego.
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W konkursie Izerki wzięło udział 21 uczestników i można 
ich śmiało określić jako fanów niezwykłego czarodzieja.
Komisja pod przewodnictwem Renaty Tomaszewskiej  
z biblioteki szkolnej oceniła poszczególne prace w nastę-
pujących kategoriach: przedszkole, szkoła i dorośli.
Jednomyślnie komisja przyznała  Super Nagrodę Zuzan-
nie Lubelskiej z grupy Świerkowej i była pod wrażeniem 
poziomu wykonania konkursowych prac, które były este-
tyczne, staranne, zgodne z hasłem konkursu, przyciągały 
uwagę, z dopracowanymi szczegółami i zapełnionym tłem, 
gratulujemy zwycięzcom. Prace można obejrzeć w Izerce.

W świecie magii i boha-
terów Harrego Pottera 
– rozstrzygniecie konkursu

Świeradowskie Bibliotekarki

Uchylamy drzwi,
czyli powolny powrót do normalności



Od 31 stycznia do 9 lutego świeradowskie przedszkolaki 
w wieku 5-6 lat, brały udział w szkółce narciarskiej dla po-
czątkujących. Z zajęć, które prowadzone były na wyciągu 
i przy szkółce Anna-Ski przy ul. Źródlanej skorzystało łącz-
nie 18 przedszkolaków.

Młodzi adepci narciarstwa przygotowywali się do bez-
piecznej jazdy na stoku. Mamy nadzieję, że nowe umie-
jętności - nabyte przez dzieci - będą w najbliższym czasie 
kontynuowane, gdyż na świeradowskich stokach mamy 
ku temu doskonałe warunki.

Bardzo dziękujemy przedszkolakom za dzielny udział w za-
jęciach oraz ich rodzicom za przywożenie swoich pociech 
i doping na stoku. Serdecznie podziękowania składamy 
także Pani Annie Kisielińskiej-Rutkowskiej z Anna-Ski za 
współpracę oraz instruktorom Panom Kamilowi i Pawło-
wi, którzy z wielkim entuzjazmem pokazali dzieciom, jaką 
frajdę sprawia białe szaleństwo.

Organizatorem szkółki dla początkujących przedszkola-
ków było nasze Miejskie Centrum Kultury, Aktywności  
i Promocji Gminy „Stacja Kultury” w Świeradowie-Zdroju.

Zajęcia manualne, wycieczki krajoznawcze połączone  
z grami, kino, teatr i nie tylko – podczas tegorocznych ferii 
zimowych świeradowskie dzieci nie miały czasu na nudę!

Podczas tegorocznych ferii „na deskach” Stacji Kultury 
dwukrotnie gościliśmy teatr Blaszany Bębenek, który 
przeniósł zgormadzoną publiczność w świat bajki i magii. 
Najpierw podczas spektaklu „Renifer Niko ratuje zimę”, 
natomiast w drugim tygodniu dzięki przedstawieniu 
„Anaruk w Grenlandii . Skarb to nie złoto”.

Wszyscy ciekawi dalekiego wschodu mogli uczestniczyć 
w szeregu spotkań z kulturą koreańską, które poprowa-
dziła Pani Kinga Sawicka. Dzieci nie tylko poznały kulturę 
tego kraju, ale także podstawy języka i mogły spróbować 
specjałów tamtejszej kuchni.
Spragnieni zajęć manualnych mogli spróbować swoich sił 
podczas kreatywnych warsztatów LEGO, łączących naukę 
z zabawą, a także zajęć plastycznych przeprowadzonych 
przez Panią Grażynę Kasprzak. Podczas warsztatów po-
wstały przepiękne prace, które można oglądać w naszej 
Stacji Kultury.

Miłośnicy komputerów zgromadzili się licznie na warszta-
tach cyfrowych z CyberJelonkami. W pierwszym tygodniu 
ferii tworzyli Świeradów-Zdrój w Minecrafcie, natomiast w 
drugim (właśnie dzięki Minecraftowi) poznawali historię.

Nie zabrakło także zajęć ruchowych. Zaprzyjaźniona ze 
Stacją Kultury Cora Szymocha poprowadziła jogę dla naj-
młodszych. Podczas trzydziestominutowych zajęć dzieci 
w formie zabawy poznały podstawowe pozycje jogi.
Lubiana i niezawodna pedagog oraz przewodnik sudec-
ki Teresa Fierkowicz zabrała nie tylko małych, ale i du-
żych Świeradowian, na trzy wspólne wycieczki. W trak-
cie pierwszej uczestnicy wędrowali Szlakiem Izerskich 
Tajemnic. Podczas drugiej, która odbyła się w piątek  
11 lutego, miała miejsce inauguracja nowej gry miejskiej 
przygotowanej przez Joannę i Macieja Krajewskich – 
„Świeradów-Zdrój detalami opowiedziany”. Wszystkich 
zaciekawionych grą zapraszamy na Dworcową 1 po od-
biór kart do gry. Zapewniamy, że spojrzycie na Świera-
dów-Zdrój nieco inaczej i to z wielkim zainteresowaniem. 

Ostatnia wycieczka została połączona z tradycyjnym już 
ptakoliczeniem.
Część zajęć feryjnych odbyła się także w Centrum Eduka-
cji Ekologicznej NATURA 2000 „Izerska Łąka”. Tam prócz 
projekcji filmowych, bardzo dużym zainteresowaniem 
cieszyły się tzw. środy z oculusami, czyli okularami 5D. 
Dzięki nim i pod czujnym okiem Kasi Rzeczkowskiej oraz 
Kasi Bigus, dzieci i ich rodzice mogli wybrać się m.in. na 
wirtualną wycieczkę w góry bądź spędzić chwilę na stat-
ku kosmicznym.
Czas szybko zleciał, jednak pozostawił piękne wspomnie-
nia, które utrwaliliśmy na zdjęciach!

Po co nam ta segregacja śmieci?
Czyli interaktywne warsztaty ekologiczne za nami
9 lutego, w ramach zajęć feryjnych, blisko trzydzieścioro 
dzieci wzięło udział w warsztatach ekologicznych na te-
mat prawidłowej segregacji odpadów. Pogawędkę uroz-
maiconą zabawami i grami poprowadził edukator z Fun-
dacji Ekologicznej ZIELONA AKCJA z Legnicy.
Przy okazji warsztatów miała miejsce prezentacja minipo-
radnika – ulotki „Jak prawidłowo segregować opady ko-
munalne” dostępnej bezpłatnie w siedzibie Stacji Kultury. 
Więcej przeczytają Państwo na stronie 12 (Izerska Łąka).
Zadania będące częścią projektu „Świeradów-Zdrój? 
Jesteśmy eko!” były finansowane ze środków Fundacji  
ORLEN w ramach programu Moje Miejsce na Ziemi.
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P R A C O W N I E  S T A C J I  K U L T U R Y

Taniec nowoczesny dla dzieci i młodzieży z Dream Dance Academy by Adrian Mleczek

Taniec z elementami fitness z Basią Szoką

Nauka gry na gitarze z Karolem Kusibabem

JOGA z Corą Szymochą

Zumba dla dorosłych z Karoliną Cierlik

Kurs fotografii z Januszem Jaremenem

Nauka gry na perkusji z Kacprem Będkowskim 

Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury”
ul. Dworcowa 1, Świeradów-Zdrój
Dorota Marek – Dyrektor
Kreowanie wydarzeń kulturalnych i promocja
Diana Słupska
tel. 75 71 36 483, stacjakultury@swieradowzdroj.pl
Animacja, organizacja zajęć, imprez i promocja
Joanna Krajewska
tel. 75 71 36 483, kultura@swieradowzdroj.pl
Kreowanie Wydarzeń Rekreacyjno-Turystycznych, Promocja i Administracja
Beata Rosicka
tel. 75 61 99 879, it@swieradowzdroj.pl
www.stacjakultury.swieradowzdroj.pl

Czynne, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, 
od poniedziałku do piątku od 10:00 do 17:00, w soboty od 10:00 do 16:00

 Beata Rosicka
Koordynator ds. Kreowania Wydarzeń Rekreacyjno-Turystycznych, 

Promocji i Administarcji
 MCKAiPG „Stacja Kultury” w Świeradowie-Zdroju

Ale to już było – ferie zimowe za nami Jazda na nartach to 
wielka frajda
Podsumowanie szkółki nar-
ciarskiej dla najmłodszych

 Beata Rosicka
Koordynator ds. Kreowania Wydarzeń Rekreacyjno-Turystycznych, 

Promocji i Administarcji
 MCKAiPG „Stacja Kultury” w Świeradowie-Zdroju
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Są w naszym życiu spotkania, na które czekamy cały rok  
i z radością w nich uczestniczymy. Z całą pewnością do ta-
kich spotkań należy spotkanie opłatkowe członków PZERiI 
Koła nr 6 w Świeradowie Zdroju, które odbyło się w sobotę  
22 stycznia 2022 r. w „Lepoldówce”. 
Zaproszenie na wspólne uroczyste spotkanie przyjęli:  
ks. Proboszcz Grzegorz Ropiak, przedstawiciel Urzędu 
Gminy Pan sekretarz Eugeniusz Grabas, Pani Dorota Ma-
rek - Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury, radna Powia-
tu Lubańskiego Pani Iwona Wojsa, radni miejscy: Urszula 
Wyszomirska i Szczepan Wojsa.

Wszystkich obecnych powitali - przewodnicząca Ire-
na Kojpasz oraz sekretarz Eugeniusz Grabas, składając  
Seniorom i gościom najserdeczniejsze życzenia świątecz-
no-noworoczne.
Następnie głos zabrał ksiądz proboszcz Grzegorz, który 
odmówił modlitwę wigilijną, po czym nastąpiło tradycyj-
ne łamanie się opłatkiem i składanie życzeń.
Po części oficjalnej zgodnie ze zwyczajem wigilijnym 
wszyscy zasiedli do wspólnego poczęstunku.
Spotkanie upłynęło w radosnej, świąteczno-karnawało-
wej atmosferze, przy dźwiękach muzyki, o której brzmie-
nie zadbał Pan Marek Szymanek.
Takie spotkania przynoszą wszystkim wiele radości. 
Uświadamiają, jak ważna w życiu każdego Seniora jest 
obecność drugiego człowieka. Spotkanie odbyło się  
w obowiązującym reżimie sanitarnym.

Spotkanie sfinansowane ze środków Gminy Świeradów-
-Zdrój.

9Świeradowskie spotkania

Dnia 22 stycznia 2022 roku w O.W. „Basieńka” w Świerado-
wie-Zdroju odbył się IV Maskowy Bal Bez Alkoholu. Orga-
nizatorami Balu był Punkt Konsultacyjny dla osób uzależ-
nionych, rodzin i osób doznających przemocy w rodzinie 
oraz Grupa Wsparcia „Świeradów” w Świeradowie-Zdroju.
Bal był organizowany w ramach Ogólnopolskiej Kampanii 
„Postaw na Rodzinę” z hasłem przewodnim „Żyj tak, abyś 
mógł spojrzeć w oczy, które widzisz w lustrze…” Była to 
kolejna impreza profilaktyczna na terenie Świeradowa-
-Zdroju. Grał zespół „Aranż” z Wojcieszowa.

W programie Balu mieliśmy występ tancerki tańca orien-
talnego z Bolesławca. Uczestnikami balu były przedsta-
wiciele środowisk abstynenckich: Stowarzyszenie Klub 
Abstynenta „Relaks” ze Złotoryi, Stowarzyszenie Integra-
cji Społecznej „Ariadna”  z Lubina, Przedstawiciele Klu-
bu Abstynenckiego „Eden” z Piechowic, Stowarzyszenie 
„Azyl” z Jawora, Stowarzyszenie abstynenckie „Agat”  
z Lubania Stowarzyszenie „Nowe Życie” Z Olszyny Lubań-
skiej, Grupy ze Złotoryi i Chojnowa, Grupa „Nadzieja” 
ze Żmigrodu, „Beniaminek” z Mirska, uczestnicy grupy 
wsparcia „Warto’ z Warty Bolesławieckiej, przedstawicieli 
z Wałbrzycha, gości ze Szklarskiej Poręby i Kędzierzyna-
-Koźla oraz osoby indywidualne nie związane z ruchem 
trzeźwościowym.Grupa Wsparcia „Świeradów” była ini-
cjatorem i organizatorem Balu. Gościliśmy osoby indywi-
dualne z Jeleniej Góry, Świeradowa, Legnicy i Głogowa.
Jedyny warunek udziału w naszym balu to uczestniczenie 
bez spożywania alkoholu. Uczestnicy w większości byli 
przebrani. Do konkursu na najlepiej przebraną parę wy-
typowanych było 6 par. Wygrali przedstawiciele z Klubu 
„Relaks” ze Złotoryi, a pozostałe pary otrzymały statuetki  
i wyróżnienia. W balu wzięło udział 90 osób. Dziękujemy 
MCKAiPG „Stacja Kultury” za pomoc i wsparcie.

IV Maskowy Bal
bez Alkoholu

Irena Kojpasz
prezes PZERiI Koło nr 6 w Świeradowie-Zdroju 

Piotr Konopnicki

Spotkanie
Opłatkowe Seniorów

Krótko… z fotela
Nowy cykl Izerki - odpowia-
dają nasi znakomici goście

Pierwszym gościem jest zaprzyjaźniona od lat z Izerką 
Gabriela Dragun, mieszkanka Świeradowa, absolwentka 
m.in. Uniwersytetu Wrocławskiego, wnuczka Genowefy, 
która wychowała w żłobku połowę mieszkańców Świera-
dowa, lubiąca piesze wycieczki i książki, wykładowczyni z 
certyfikowanym tytułem międzynarodowym – instruktor 
Butejki „Spowolnij oddech”.

*Czym dla Pani jest oddech…
- życiem
*Świeradów-Zdrój jest dla Pani…
- moim miejscem na ziemi, miejscem mocy
*Moje ulubione miejsce w Świeradowie-Zdroju…
- to mój mostek wśród świerków, Świętojanki (tu pani Ga-
briela wskazała rysunek Zofii Dietrich – Wojtkiewicz)
*Nie wyobrażam sobie dnia…
- bez czekolady
*Jaka cechę najbardziej w sobie cenię…
- to, że na nowe jestem otwarta
*Jaką jestem wykładowczynią…
- wyrozumiałą, a z niektórymi mogę się zaprzyjaźnić i chy-
ba tak jest, bo zapraszana jestem na śluby, chrzciny
*Lubię czytać książki typu…
- fantasy
*Przeczytała Pani ostatnio książę…
- Elizabeth Haydon „Rapsodia”
*Najbardziej drażni mnie u drugiego człowieka…
- ignorancja
*Moja ulubiona przekąska…
- barszcz z uszkami, wszystko, co zawiera grzyby.

Dziękujemy za rozmowę, a my niebawem udostępnimy 
do wypożyczenia podręcznik „Zamknij usta”.

Świeradowskie Bibliotekarki

Informujemy, że w MCKAiPG „Stacja Kultury” 
w Świeradowie-Zdroju, ul. Dworcowa 1

są do odebrania promocyjne
ramki do tablic rejestracyjnych.

 Chętnych zapraszamy do odbioru.

PROMUJEMY MIASTO

P.S. Całość tego wspaniałego balu przygotował Piotr Konopnicki 
- brawo i dziękujemy! Redakcja



Przyroda wokół nas szaleje, ostatnie wiatry narobiły spo-
ro szkód. Zmiany klimatyczne postępują i brak jest wi-
docznego podziału w porach roku, jak to kiedyś bywało. 
A kiedyś  było coś, co było nazywane przedwiośniem... co 
to takiego? To jedna z dwóch uzupełniających pór roku 
w przyrodzie, w strefi e klimatu umiarkowanego (drugą 
uzupełniającą porą jest przedzimie). Za przedwiośnie 
przyjmuje się okres roku na styku zimy i wiosny, w którym 
średnie temperatury powietrza wahają się pomiędzy 00C 
a 5°C (z tendencją wzrostową).

Obecne temperatury oscylujące w okolicy  10°C potwier-
dzając tą teorię. Pomimo, że to zdecydowanie za wcześnie 
na sadzenie czy sianie, ale są pewne sprawy „około ogrod-
nicze”, którymi można się zająć. Na pewno jest już ostatni 
dzwonek na to, aby w sadzie pobielić drzewka. W zasadzie 
powinno to być już zrobione w styczniu, ale jeszcze moż-
na to robić, pamiętając, że bielenie pni drzew owocow-
nych ma na celu nie tylko efekt wizualny, ale ma uchro-
nić drzewa przed pękaniem kory podczas przymrozków, 
których, bez wątpienia jeszcze doświadczymy. Do bielenia 
pni drzew stosujemy mleko wapienne, które sporządzamy 
dobrze mieszając 2 kg wapna palonego z 10 litrami wody. 
Do tak przygotowanej zawiesiny można dodać gliny, która 
zwiększy przyczepność preparatu do pni drzew. Osobiście 
bardzo polecam dodanie gęstego krochmalu do wapna, 
zdecydowanie poprawia on przyczepność.

Kolejna rzecz, którą można już zacząć w ogrodzie to 
sprzątanie po zimie. Nawet jeśli udało nam się doprowa-
dzić nasze posesje do perfekcyjnego wyglądu po jesien-
nych opadach liści, to jednak zimowym wiatrom udało 
się nanieść różnego rodzaju zanieczyszczeń, które muszą 
opuścić nasze ogrody. Zamiatamy podjazdy i chodniki, 
myjemy je, wygrabiamy liście, wertykulujemy trawniki, 
uzupełniamy korą powierzchnie nią wysypane.
Przeglądamy, konserwujemy i naprawiamy drewnianą 
architekturę ogrodową. Okres jesienny i zimowy, który 
prawie za nami, to najtrudniejsza próba dla wszelkich 
elementów ogrodu, spędzających ten czas „na świeżym 
powietrzu”. Na nowo malujemy, konserwujemy i zabez-
pieczamy elementy drewanianie, tak aby służyły nam 
jeszce długie lata.
No i jest jeszcze bardziej przyjemna część związana z 
przedwiośniem. Możemy zacząć wypatrywać pierwszych 
oznak wiosny. Warto wybrać się się na spacer w okolice 
lasu, może uda się wypatrzeć najpopularniejsze kwiaty 
– białe przebiśniegi, zawilce oraz fi oletowe przylaszczki. 
Pojawiają się bardzo wcześnie, te pierwsze, nawet w lu-
tym! Takim pierwszym zwiastunem wiosny może być też 
zaobserwowany przelatujący w powietrzu owad. Czasami 
są to wyraźnie ciepłe promienie słońca i świergot ptaków, 
a czasami pracowite stukanie dzięcioła, albo znalezione 
w lesie poroże jelenia.

Zmienna pogoda na przełomie pór roku stała się źródłem 
wielu znanych mądrości. Dwa najbardziej popularne po-
rzekadła polskie to: „w marcu, jak w garncu” i „kwiecień 
plecień, bo przeplata trochę zimy, trochę lata”. Kolejne 
lubiane przysłowie brzmi: „I wiosna, by tak nie smakowa-
ła, gdyby przedtem zimy nie było”.
Początek wiosny jest, dla niektórych, najpiękniejszą porą 
roku. To zwiastun budzącej się do życia przyrody. Od wie-
ków ten czas inspiruje oraz jest natchnieniem ludzi pióra. 
O przedwiośniu wiele też pojawiło się wpisów w literaturze.
„Zaledwo zimy minęła pogróżka,
W łagodnym, miękkim i tkliwym powiewie
W sad nagi wchodzi wiosna, nowicjuszka
Skromna, co jeszcze o swych czarach, nie wie”.

Leopold Staff , „Sad o przedwiośniu”

„Koniec śniegu!
Wiosna w biegu!
Już bociany powracają,
Już skowronki koncert dają.
Tu krookusy, tam żonkile
Spoglądają na świat mile”.

Joanna Guściora, „Przedwiośnie”

„To dopiero przedwiośnie nasze. Wychodzimy na prze-
marznięte role i oglądamy dalekie zagony. Bierzemy się 
do pługa, do radła i motyki, pewnie, że nieumiejętnymi 
rękami. Trzeba mieć do czynienia z cuchnącym nawozem, 
pokonywać twardą, przerośniętą caliznę.(…) Wierzymy, 
że doczekamy się jasnej wiosenki naszej…”.

Stefan Żeromski, „Przedwiośnie”

Tak więc drodzy Świeradowienie, 
przystepujemy do działania na na-
szych posesjach, w naszych ogrodach 
i obejściach. Im więcej czasu spedzi-
my na zewnątrz, tym większe korzyści 
dla naszego zdrowia.

10 N o t a t n i k  Ś W I E R A D O W S K I ,  l u t y  2 0 2 2 Cuda natury

Przedwiośnie w lesie i ogrodzie

Piotr Bigus
społecznik, pasjonat ogrodnictwa i kulinariów

W tym roku szkolnym uczniowie Miejskiego Zespołu 
Szkół w Świeradowie- Zdroju mieli możliwość korzystania 
z zajęć nauki jazdy na nartach organizowanych podczas 
tegorocznych ferii zimowych. Wspólna zabawa i nauka 
odbywała się pod okiem profesjonalnych instruktorów. 
Dzieci poznały zasady doboru sprzętu narciarskiego, oraz 
bezpieczeństwa na stoku.
Zabawie nie było końca. Wszystkie dzieci jednogłośnie za-
pewniały, że jeśli będą mogły jeszcze skorzystać z takich 
zajęć to na pewno to zrobią.

Piotr Mokrzycki
nauczyciel

Ferie zimowe 2022 Kartka z kalendarza... 
MARZEC

1 marca - Narodowy Dzień Pamięci 
                  „Żołnierzy Wykletych”, 
1 marca - Międzynarodowy Dzień Przytulania
                    Bibliotekarza, 
3 marca - Międzynarodowy Dzień Pisarzy
4 marca - Dzień Doceniania Pracownika
8 marca - Międzynarodowy Dzień Kobiet
Wszystkim Paniom z okazji ich Święta składamy z głę-
bi serca płynące życzenia. Niech każdego dnia na Wa-
szych twarzach gości uśmiech, a w Waszych sercach 
radość i szczęście!
10 marca - Dzień Mężczyzn
Panom z okazji ich święta życzymy, abyście byłi po-
mocni jak komputery, szybcy jak japońskie skutery, 
sympatyczni jak maskotka i słodziutcy jak szarlotka!
14 marca - Dzień Liczby Pi,
17 marca - Dzień Św. Patryka,
20 marca - Międzynarodowy Dzień Szczęścia,
21 marca - Pierwszy Dzień Wiosny,
22 marca - Światowy Dzień Wody,
25 marca - Dzień Czytania Tolkiena,
31 marca - Światowy Dzień Muffi  nka



www.swieradowzdroj.pl 11Serwis informacyjny

W dniu 16 stycznia br. policjanci Rewiru 
Dzielnicowych w Świeradowie-Zdroju  
ujawnili na parkingu przy ul. Kościelnej 
pojazd marki Jeep Grand Cherokee, któ-
ry został skradziony na terenie Niemiec.  
Kolejny pojazd, również skradziony na 
terenie Niemiec, tym razem Renault 
Trafi c, funkcjonariusze odzyskali w dniu 
2 lutego na ul. Sanatoryjnej. Oba  po-
jazdy zostały odholowane na parking 
strzeżony. W chwili obecnej trwają 
czynności zmierzające do ustalenia sprawcy czynów.
W dniu 24 stycznia na stoku narciarskim pod gondolą 
doszło do groźnego zdarzenia. Nieustalony mężczyzna 
zjeżdżając na nartach nie zachowując ostrożności z dużą 
prędkością uderzył w jadącego przed nim na desce snow-
boardowej 15-letniego chłopca, po czym uciekł z miejsca 
zdarzenia. W wyniku uderzenia chłopiec doznał obrażeń 
skutkujących rozstrojem zdrowia na okres powyżej dni 
siedmiu. Na miejscu została udzielona mu pomoc me-
dyczna i został przewieziony do szpitala.
W dniu 26 stycznia funkcjonariusze w trakcie patrolu 
na ulicy Dolnej zatrzymali pojazd do kontroli drogowej. 
W pojeździe znajdowało się dwóch mężczyzn. Jeden 
z nich kierował pojazdem pomimo aktywnego zakazu 
prowadzenia pojazdów. Ponadto w bagażniku ujawnili 
motorower marki Junak. Kierowca i pasażer nie potrafi li 
wyjaśnić, w jaki sposób weszli w jego posiadanie. Funk-
cjonariusze ustalili, iż mężczyźni chwilę wcześniej ukra-
dli motorower kilka ulic dalej i próbowali wywieźć go ze 

Świeradowa-Zdroju. Oba pojazdy za-
bezpieczono a mężczyzn zatrzymano.
W dniu 9 lutego funkcjonariusze Rewi-
ru Dzielnicowych w Świeradowie-Zdro-
ju zatrzymali 33-letniego mężczyznę,  
który w sklepie Biedronka dokonał 
zaboru w celu przywłaszczenia artyku-
łów  spożywczych oraz alkoholu o łącz-
nej wartości 913 zł. Mienie odzyskano 
w całości, które wróciło do właścicie-
la. Wykonano czynności procesowe 

w kierunku art. 278 par. 1 KK. Po czynnościach mężczyznę 
zwolniono. Tego samego dnia funkcjonariusze zatrzymali 
37-letniego mieszkańca Legnicy, który również w sklepie 
Biedronka dokonał zaboru w celu przywłaszczenia 5 szt. 
alkoholu,  kasku narciarskiego oraz  odzieży termicznej 
o łącznej wartości 689,92 zł na szkodę JMP Kostrzyn. Mie-
nie odzyskano w całości. Mężczyźnie następnego dnia, po 
spędzonej nocy w izbie zatrzymań,  przesłuchano w cha-
rakterze podejrzanego i po czynnościach zwolniono.
W dniu 13 lutego policjanci zatrzymali 34-letniego miesz-
kańca powiatu lwóweckiego, który posiadał przy sobie 
środki psychotropowe w postaci metaamfetaminy.  Męż-
czyznę osadzono w PDOZ KPP Lubań i po wykonaniu 
czynności zwolniono.
W dniu 18 lutego policjanci zatrzymali  dwóch mieszkań-
ców Świeradowa-Zdroju poszukiwanych przez Sąd Rejo-
nowy w Lwówku Śląskim do odbycia kary pozbawienia 
wolności w wymiarze 6 miesięcy. Obu mężczyzn dopro-
wadzono do Aresztu Śledczego w Jeleniej Górze. 

K R O N I K A  P O L I C Y J N A

K O M U N I K A T
Rewir Dzielnicowych w Świeradowie-Zdroju nie funkcjonuje w systemie całodobowym.

Podane poniżej numery telefonów dostępne są w godzinach pełnienia służby przez policjantów.

Kierownik Rewiru Dzielnicowych  - mł. asp. Damian Sikorski - tel. 514 341 478 
Dzielnicowy rejonu XI  - sierżant szt. Przemysław Kostrzycki - tel. 797 306 240
Dzielnicowy rejonu XII – asp. szt. Krzysztof Schmidt - tel. 797 306 239 
Dzielnicowy rejonu XIII  - mł. asp. Krzysztof Szatkowski - tel. 514 339 389

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

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

S E G R E G A C J A    O D P A D Ó W
• metale i tworzywa sztuczne - wrzucamy do worków 

/ koszy koloru żółtego
• szkło - wrzucamy do worków / koszy koloru zielonego
• papier - wrzucamy do worków / koszy koloru nie-

bieskiego
• bioodpady - wrzucamy do worków / koszy koloru 

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

ru szarego / przezroczystego
• odpady zmieszane - wrzucamy do worków / koszy 

koloru czarnego.
W przypadku koszy i worków na śmieci o innych niż ww. 
kolorach należy je opisać w sposób umożliwiający fi rmie 
odbierającej odpady identyfi kację wystawionych odpadów.

Odbiór odpadów wielkogabarytowych
Odbiór odpadów wielkogabarytowych należy zgłaszać 
telefonicznie do pracowników Urzędu Miasta pod 
nr 75 78 17 601. Odpady zostaną odebrane do 3 dni robo-
czych po dokonaniu zgłoszenia.

Na PSZOK mieszkańcy oddają (dostarczają we własnym 
zakresie): zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte 
baterie i akumulatory, zużyte opony, przeterminowane le-
karstwa, inne niż niebezpieczne odpady budowlane i roz-
biórkowe.

PSZOK jest czynny w soboty w godz. 10:00 - 16:00.

Sprostowanie
W związku z błędnymi informacjami opublikowanymi w stycz-
niowym wydaniu „Notatnika Świeradowskiego”, w artykule „Po-
żegnanie z Młynem”, „(...) W młynie była także Izba, która dzięki 
wielu mieszkańcom naszego miasta, została wyposażona w meble 
i sprzęty sprzed 100 lat (...)”, prostujemy, iż meble i większość 
sprzętów w Izbie Pamięci przy Czarcim Młynie były własnością ro-
dziny Państwa Pietraszów. Przepraszmy za pomyłkę.

Redakcja



Ferie dolnośląskie z okulusami na „Izerskiej Łące” już 
za nami
Co się u nas działo!!! Zabawa była fantastyczna. Bawiły 
się zarówno dzieci, jak i dorośli, na stojąco, jak i na sie-
dząco. Feriowe środy okulusowe już za nami, ale  - co nas 
bardzo cieszy - dostaliśmy wiele podziękowań i ciepłych 
słów od dzieci i ich rodziców. Te zostaną z nami na długo. 

Oprócz zabaw z wirtualną rzeczywistością odbyły się także 
seanse kinowe, zabawy edukacyjne z ekranem parowym, 
zabawy plastyczne z woskiem pszczelim oraz warsztaty 
ekologiczne prowadzone przez Fundację Zielona Akcja. 
Zapraszamy na kolejne takie zakręcone zajęcia - za rok!

Z okulusów skorzystała prawie 60-tka dzieci, a ze wszyst-
kich zajęć  podczas ferii dolnosląskich, w tym także z se-
ansami kinowymi, ponad 400 dzieci.

Rozdajemy budki lęgowe dla ptaków
Podobnie jak w roku ubiegłym, w tym także rozdajemy 
budki lęgowe dla ptaków. Budki mogą otrzymać miesz-
kańcy Świeradowa-Zdroju (przykro nam, ale mamy ich 
mało), ale tylko ci mieszkańcy, którzy te budki zawieszą 
oraz będą o nie dbać i czyścić je co roku na jesień. Budki 
są do odbioru od soboty 26 lutego! Konieczny jest wcze-
śniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy i umówienie się 
na odbiór. Mamy budki m. in. dla: sikorek, wróbli, kop-
ciuszków, pliszek, szpaków i jeżyków. Serdecznie zapra-
szamy do kontaktu.

Projekt Zima z TVN i UMWD
W namiocie Świeradowa-Zdroju rządziła Stacja Kul-
tury, ale oczywiście Izerskiej Łąki nie mogło tam za-
braknąć – my zawsze razem! Oprócz zapoznania się 
z materiałami promocyjnymi, odwiedzający mogli wziąć 
udział w warsztatach dotyczących zwierząt Gór i Pogórza 
Izerskiego oraz własnoręcznie wykonać świeczki z węzy 
pszczelej. Z jednego paseczka węzy powstały przepiękne 
świeczki: koty, pszczoły, motyle, ale też wazony czy ludzi-
ki. Zapraszamy w przyszłym roku, my już się szykujemy!

Akcję ratowania żab w Czerniawie czas zacząć!
Na początku marca zaczynamy akcję z ratowaniem płazów 
na odcinku ulicy Rolniczej od mostku w stronę dolnej sta-
cji kolejki gondolowej. Zapraszamy  - do kontaktu wszyst-
kie zainteresowane osoby, które chcą pomóc zarówno 
przy montowaniu siatek i wkopywaniu wiaderek, jak 
i z dyżurami przenoszenia płazów na drugą stronę drogi. 
W zeszłym roku mieliśmy wspaniałą ekipę, oby w tym rów-
nież dopisała. Pamiętajcie, żaby czekają na Waszą pomoc!

Kino
Jak zawsze zapraszamy serdecznie do naszej sali kinowej 
na wspólne oglądanie wspaniałych bajek oraz fi lmów. 
Przypominamy, iż w każdą sobotę zapraszamy na bajkę 
lub fi lm familijny o godz. 10:35 (a czasami także na 9:15 
- na seans dla najmłodszych). Natomiast dorosłych zain-
teresowanych widzów zapraszamy na fi lmy. Na pewno 
znajdzie się też coś na Dzień Kobiet!
Daty i godziny poszczególnych seansów pojawiają się na 
początku każdego kolejnego miesiąca na naszej stronie 
internetowej: stacjakultury.swieradowzdroj.pl/izerska-
-laka/kacik-fi lmowy/ oraz na FB Izerskiej Łąki.

Robimy Teatr
W piątek 25 lutego, o godz. 16.00 odbędzie się kolejne 
spotkanie organizacyjne.
Jedno spotkanie już się odbyło jednak z całego serca za-
praszamy do nas, bo nie mamy jeszcze wystarczającej 
ilości osób, aby stworzyć ciekawy spektakl :). Na zajęcia 
„Robimy teatr” zapraszamy wszystkich zainteresowa-
nych, którzy kochają teatr i chcą zostać jego częścią. Ser-
decznie zapraszam do kontaktu tel. 75 617 14 42 lub na 
messengera.
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Katarzyna Rzeczkowska
gospodarz obiektu Izerska Łąka

Centrum Edukacji Ekologicznej IZERSKA ŁĄKA
ul. Rolnicza 7 (nad Czarcim Młynem)
tel. 75 617 14 42
izerskalaka@swieradowzdroj.pl
www.stacjakultury.swieradowzdroj.pl (zakładka Izerska Łąka)

Prezentacje od wtorku do soboty w godz. 10:00 - 16:00 (ostatnia o godz. 15:00)

foto: www.pixabay.com

foto: Sławek Ilski

foto: Beata Rosicka foto: www.pixabay.com



www.swieradowzdroj.pl

W jubileuszowy 30. 
Finał WOŚP świe-
radowski sztab za-
kończył pracę 30 

stycznia o godz. 22.30. Dzięki zaangażowaniu pięć-
dziesięciu wolontariuszy, opiekunów Puszek Stacjonar-
nych, strażaków z OSP, uczestników 16. Biegu „Policz się  
z Cukrzycą – Stawiaj na Sport”, imprez zamkniętych: 
„Sportowo i Folkowo” oraz „Finałowo i koncertowo”, 
puszkom stacjonarnym (które stały w: MBP „Izerka”, 
Sklepie „Kleks”, „Elen Studio”, Hotelu Buczyński MEDI-
CAL&SPA, Royal Aparts, Stacji Kultury, SKY WALK, Re-
stauracji 4Seasons, Kuligi Świeradów, Hotelu „Malachit”, 
Pizzerii „Izerka”, Sklepie z Minerałami Adam Kawka) uda-
ło się zebrać 58.467,77 zł, 380 euro, 10 funtów i 1.594 
korony czeskie. Do tej ogólnej kwoty zostaną doliczone 
licytacje na Allegro (8.305,73 zł) i zbiórki z e-Skarbonek.

Organizatorzy jubileuszowego finału serdecznie dziękuję 
wszystkim wolontariuszom, Miejskiemu Centrum Kul-
tury, Aktywności i Promocji Gminy „STACJA KULTURY”,  
Burmistrzowi Miasta Świeradów, Uzdrowisku Świera-
dów, a także:
• strażakom z OSP Świeradów (Tadeusz Baka, Ireneusz  

i Alicja Bigus, Agata Pazicz, Paweł Mikołajczak, Grze-
gorz Zając, Mariusz Knet, Krystian i Dominik Pacyna, 
Krzysztof i Małgorzata Bigus) - za serwowane przysma-
ki: grochówkę, sery, pieczone ziemniaki, sałatki itd.;

• Joannie i Maciejowi Krajewskim, Barbarze Polańskiej, 
Annie Kozak, Jackowi Tomaszewskiemu, Janowi Ko-
białko, Izabeli Janiak, Lucynie Siedlanowskiej, Cera-
MONIC Monika Witeska-Polok, Katarzynie Szulżyckiej, 
Irenie Myśliwiec, hotelom: Buczyński MEDICAL&SPA, 
Park Hotel Kur&SPA, Krasicki Hotel Resort&SPA, Dom 
Kuracyjny „Pasja”, Cottonina Hotel & Mineral Spa Re-
sort, Willa Aleksander-Panorama, DW „Magnolia”, 

restauracjom: „Izerskie Smaki”, Pizzerii „Izerka”, „Wę-
dzarni Nad Kwisą”, a ponadto Boskie Karkonoskie 
Fundacja, Magdalenie Ptak, Piotrowi Konopnickie-
mu, Karkonoskiej Grupie GOPR, Dorocie Marek, Dia-
nie Słupskiej, Beacie Szwabich, Szczepanowi Wojsie, 
Piotrowi Stypułkowskiemu, Marlenie Kwiatkowskiej, 
Izabeli Jaworskiej, Grażynie Kasprzak, Bożenie Plewiń-
skiej, Dariuszowi Chamier-Gliszczyńskiemu, Karolinie 
Cierlik, Jakubowi Olszewskiemu, Renacie Maroń, Ma-
riuszowi i Adriannie Burawskim, Leszkowi Żabickiemu, 
Marii i Danucie Kropidłowskim, Adamowi i Patrycji 
Kawkom, Halinie Wojciechowskiej - za ofiarowane ga-
dżety, obrazy i inne wyroby rękodzieła artystycznego, 
odzież, kosmetyki i vouchery (na licytacje trafiły m.in. 
pobyty w hotelach, zaproszenia na uroczyste obiady  
i kolacje, do SPA, no i przede wszystkim kolacja z 
Krzysztofem Cugowskim w Krasicki Hotel Resort&SPA);

• Annie Sokół, Barbarze Krakowskiej i Zuzannie Biał-
kowskiej - za szybkie i bezbłędne przeliczenie datków;

• paniom kucharkom z przedszkola - za przygotowanie 
przepysznego bigosu dla wolontariuszy;

• Piekarni „Na Górskiej” Katarzyny i Pawła Kaczmarczy-
ków - za chleb do grochówki strażackiej;

• Ewie Kapszewicz, Katarzynie Figiel, Patrycji Kawce, 
Elżbiecie Mitkiewicz, Wiesławie Stasik, Martynie Ja-
kóbik, Korneli Fang, Tymoteuszowie Sadocha, Kalinie 
Pomorskiej, Małgorzacie Rojek, Zofii Salawie, Iwonie 
Korzeniowskiej-Wojsie - za ciasta domowego wypieku;

• Monice Różalskiej i uczniom klasy IVa – za przekazanie 
mnóstwa fantów na loterię;

• Stanisławowi Tokarczykowi - za nagłośnienie, konfe-
ransjerkę i poprowadzenie licytacji;

• grupom tanecznym pod opieką Adriana Mleczka, 
Akademii Tańca i Ruchu STREET FLOW pod opieką 
Damiana Kluki, zespołowi „Syntonia” ze Świeradowa, 
wokalistkom: Ewie Stefaniak i Aleksandrze Bałkota  
z Bogatyni, duetowi wokalnemu „Prestiż” Alicja i Jacek 
Nahotko z Jeleniej Góry - za uświetnienie występami 
jubileuszowego Finału WOŚP.

Wyrazy najgłębszego podziwu kierujemy do Adama Fi-
schera, który w tej edycji WOŚP zo-
stał absolutnym liderem w zbiórce 
pieniędzy – do jego puszki wrzuco-
no aż 4.859,88 zł (!) oraz 2 euro.

foto: Maciej Krajewski
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Styczniowe granie

Teresa Fierkowicz
szefowa świeradowskiego sztabu WOŚP

W sobotę, 22 stycznia odbył się 16 
Bieg „Policz się z cukrzycą – stawiaj 
na sport”. Na starcie, zmienionych 
dwóch tras: 1 km dla dzieci i ponad  

5 km dla dorosłych stanęło 125 uczestników (94 doro-
słych i 31 dzieci), by pobiec, pomaszerować z kijami, 
pospacerować po lesie, ale przede wszystkim, by ze-
brać środki finansowe na zakup pomp insulinowych dla 
kobiet w ciąży. Wśród uczestników, prócz mieszkańców 
Świeradowa, nie zabrakło gości z Leśnej, Bogatyni, Bole-
sławca, Mirska, Szklarskiej Poręby, Piechowic, Gryfowa, 
Lubania czy Jeleniej Góry, którzy, w wielu przypadkach, 
przybyli całymi drużynami. Wśród biegaczy była drużyna 
reprezentująca Świeradów-Zdrój Górskie Uzdrowisko czy  
BeActive z Leśnej. Spacerująca z kijami drużyna senio-
rów z Bolesławca umilała trasę śpiewem, wśród konarów 
drzew można było usłyszeć m.in. dzięki piosenki „Gdzie 
strumyk płynie z wolna...”. Drużynowo również wystąpiła 
Ekipa z MCKAiPG „Stacja Kultury” na czele z Panią Dy-
rektor Dorotą Marek. Specjalnie zamówiona na to wyda-

rzenie pogoda (śnieg skrzypiący pod butami, lekki mróz  
i słońce przebiające się między drzewami) uczyniła, że at-
mosfera była wspaniała. Na mecie na każdego uczestnika 
czekał pamiątkowy medal, owocowy poczęstunek oraz 
ognisko z kiełbaskami. Można było również ze środka lasu 
wrócić do domu z ciastem do popłudniowej kawki.

Po zakończeniu biegu, wczesnym popołudniem, w Hali 
Spacerowej Domu Zdrojowego rozpoczęła się impreza 
zamknięta Folkowo-Sportowo. Przybyłych powitały grupy 
taneczne pod opieką pana Adriana Mleczka. Następnie 
Katarzyna Harbul-Bała i Małgorzata Sokołowska wręczyły 
medale i dyplomy zwycięzcom biegu i spaceru:
Kategoria bieg - kobiety:
I miejsce -  Karolina Tylka
II miejsce - Joanna Cirko
III miejsce - Ewelina Wasilewska i Małgorzata Rojek
Kategoria bieg - mężczyźni:
I miejsce - Maciej Krajewski
II miejsce - Michał Marciniak
III miejsce - Kazimierz Marszałek
IV miejsce - Zbigniew Rzeczkowski
Kategoria bieg - dziewczynki młodsze:
I miejsce - Natalia Rutkowska
II miejsce - Martyna Rutkowska
III miejsce - Zofia Krzcot
Kategoria bieg - chłopcy młodsi:
I miejsce - Michał Różycki
II miejsce - Patryk Podolski
III miejsce - Iwo Przylepa (...)

Dokończenie artykułu na stronie 16.

Folkowo
i Sportowo



Zarząd Izerskiego Stowarzyszenia 
„Aktywni Razem” serdecznie zaprasza 

członków Stowarzyszenia 
na Walne Zebranie ISAR,

 które odbędzie się w Stacji Kultura 
w dniu 24.03.2022 r. o godz 15.30. 

W razie zmiany terminu poinformuje-
my Państwa SMS-em lub telefonicznie.

Grażyna Kasprzak
Prezes ISAR

Po zapoznaniu się z problemami mieszkańców ul. Długiej 
na Osiedlu Czerniawia – Zdrój postanowiłem podjąć dzia-
łania w zakresie likwidacji zagrożeń wynikających z zbyt 
blisko rosnących dużych drzew niepewnie posadowio-
nych przy budynkach mieszkalnych.

W związku z powyższym w dniu 06.12.2021 r. postanowi-
łem osobiście zapoznać się z prawdziwością zgłaszanych 
problemów i stwierdziłem, że skargi mieszkańców są zasad-
ne. Wystąpiłem więc z wnioskiem do Ministerstwa Klimatu 
i Środowiska Departament Ochrony Przyrody w Warszawie  
w sprawie ponownego wszczęcia postępowania w sprawie 
wycinki ok. 40 szt. drzew na  drodze 358 przy ul. Długiej 
w Świeradowie-Zdroju – Osiedle Czerniawa- Zdrój. 
Powołując się na wcześniejsze postępowania w sprawie 
wycinki drzew przy drodze wojewódzkiej nr 358, które były 
zakończone negatywnymi decyzjami Dolnośląskiego Woje-
wódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Regionalnego Dy-
rektora Ochrony Środowiska  we Wrocławiu.
W uzasadnieniu wniosku poinformowałem, iż mimo wielu 
konsultacji i próśb o zrozumienie potrzeby wycięcia ww. 
drzew, mieszkańcy ul. Długiej w Osiedlu Czerniawa-Zdrój 
w Świeradowie Zdroju nie uzyskali zrozumienia mimo, 

że ich argumenty zawarte w protestach i poświadczone 
podpisami były i dalszym ciągu są jasne, pełne obaw o 
własne bezpieczeństwo, bezpieczeństwo swoich dzieci 
oraz domostw. Dzisiaj kiedy radykalnej zmianie uległy 
warunki klimatyczne niosąc niespotykane do tej pory wi-
chury, burze i ulewne deszcze powodując ogromny napór 
na stare, chore drzewa rosnące obok i niejednokrotnie 
tuż przy budynkach mieszkalnych należy być przewidu-
jącym. Pękające, łamiące się gałęzie i konary tych drzew 
powodują bardzo poważne zagrożenie, nie mówiąc już o 
bardzo prawdopodobnej tragedii w przypadku powalenia 
drzewa, na któryś z zagrożonych budynków.
Niezrozumiałe dla mieszkańców, jak i dla mnie, są decyzje ww. 
decydentów i uporczywe odmawianie zezwolenia na wycinkę 
drzew na ul. Długiej, tym bardziej, że gołym okiem widać, iż 
wiele z tych drzew jest chorych i nadają się do wycinki.
Mając na uwadze nadrzędne prawo mieszkańców do 
bezpiecznego i spokojnego życia wnoszę o podjęcie 
wszelkich działań w celu uzyskania zgody na wycinkę ok. 
40 szt. drzew, tym samym uniknięcia bardzo prawdopo-
dobnej tragedii ludzkiej.
W wyniku oględzin na ul. Długiej w których brałem udział 
wraz z Radną Ewą Śliwińska oraz Inspektorem ds. Ochro-
ny Zabytków – Założeń Zieleni Wojewódzkiego Urzędu 
Ochrony Zabytków – Delegatura w Jeleniej Górze za-
opiniowała wycięcie 2 drzew przy budynku nr 34, oraz 
1 drzewa przy budynku nr 64. Pozostałe drzewa będą 
podlegały cięciom redukcyjnym. Na wiosnę planowane 
są kolejne oględziny.
Mając powyższe na uwadze należy przyjąć, że dalsze in-
terwencje będą musiały być podjęte.
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CENNIK ZAMIESZCZANIA REKLAM W „NOTATNIKU ŚWIERADOWSKIM”  WAŻNY OD 01.01.2022 R.

Moduł/forma Cena za 1 emisję Cena za 3 emisje

1 strona (w numerze udostępniamy tylko 1 stronę) 600,00 zł 1 350,00 zł

1/2 strony - 255 x 175 mm 360,00 zł 918,00 zł

1/4 strony - 175 x 125 mm 180,00 zł 459,00 zł

1/8 strony 125 x 85 mm 96,00 zł 244,80 zł

1/16 strony - 85 x 60 mm 60,00 zł 153,00 zł

Włożenie gotowej wkładki do gazety 500,00 zł -

Podane kwoty są cenami brutt o, BONIFIKATA: za 3 emisje – 15 %

Jak wykupić reklamę w „Notatniku Świeradowskim”?
1. Gotową reklamę WYŁĄCZNIE W FORMIE PLIKU GRAFICZNEGO (zgodnie z podanymi w cen-

niku wymiarami) prosimy wysłać na adres: notatnik@swieradowzdroj.pl najpóźniej do dnia 
15. każdego miesiąca.

2. Należność za umieszczenie reklamy należy wpłacić na konto Miejskiego Centrum Kultury, Ak-
tywności i Promocji Gminy Stacja Kultury – Santander Bank Polski nr 21 1090 1997 0000 0001 
4222 7909 – przed emisją reklamy. W treści przelewu należy wpisać koniecznie numer NIP, 
nazwę i adres fi rmy, w celu wystawienia faktury.

3. Warunkiem ukazania się reklamy jest dostarczenie potwierdzenia wpłaty. Można je wysłać za 
pośrednictwem poczty e-mail na adres: it@swieradowzdroj.pl – lub dostarczyć osobiście do 
Stacji Kultury, ul. Dworcowa 1.  Faktura zostanie wystawiona w ciągu 7 dni od dokonania wpłaty.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności  za treść zamieszczanych reklam  oraz może odmówić za-
mieszczenia reklamy, jeśli jej treść lub forma pozostają w sprzeczności z prawem, linią programową 
i charakterem mediów, należących do wydawcy.

Drzewa przy ul. Długiej

Mateusz Szumlas
radny Rady Miasta Świeradów-Zdrój

Bez fajerwerków
Symboliczne „światełko do nieba” w trakcie 30. fi nału 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy stało się okazją 
do edukowania Turystów goszczących w Świeradowie-
-Zdroju. Pomimo tego, że Sylwester już dawno za nami, 
warto przypomnieć, jaki wpływ na środowisko mają fa-
jerwerkowe pokazy. Potężne huki to nie tylko trauma dla 
naszych domowych pupili, ale również dla dzikich zwie-
rząt zamieszkujących górskie lasy. Ponadto szkodliwe dla 
zdrowia związki chemiczne – zawarte w fajerwerkowym 
dymie – opadają na ziemię, zatruwając wodę, glebę 
i roślinność. Dlatego też w trakcie fi nału WOŚP na Hali 
Spacerowej wygrała bezpieczna dla środowiska forma 
„światełka do nieba”. Wszyscy uczestniczy „odpalili” la-
tarki w swoich telefonach i w ten sposób na pogrążonej 
w półmroku hali modrzewiowej rozbłysnęły klimatyczne 
„ogniki”, kołyszące się w rytm nastrojowej muzyki.

Od lat o zakaz puszczania fajerwerków w Świeradowie-
-Zdroju walczy Pani Barbara Kunysz, zbierając podpisy 
i wysyłając kolejne pisma do wszelkich możliwych insty-
tucji, mogących wpłynąć na obecny stan rzeczy. „Czy ra-
dosne świętowanie musi wiązać się z brakiem zdrowego 
rozsądku i podnoszeniem ręki na środowisko? Zdaję sobie 
sprawę z tego, że zakaz na niewiele się zda, jeśli nie zmie-
ni się myślenie ludzi, a przede wszystkim turystów, którzy 
w szale zabawy nie myślą o tym, jaką krzywdę wyrządzają 
miejscu, gdzie są tylko gośćmi…” - tłumaczy Pani Barbara

Mając w pamięci te słowa - wszystkich turystów, pyta-
jących o pokaz fajerwerków w trakcie fi nału WOŚP, in-
formowaliśmy o skutkach ich puszczania w uzdrowisku 
położonym w otulinie górskich lasów. Wielu z nich było 
zaskoczonych i przyznawało, że nigdy nie zastanawiało się 
nad wpływem pokazów fajerwerkowych na środowisko. 
Wygląda na to, że jeszcze dużo pracy i działań edukacyj-
nych przed nami…

Joanna Krajewska
Koordynator ds. Animacji, Organizacji Zajęć, Imprez i Promocji

MCKAiPG „Stacja Kultury” w Świeradowie-Zdroju

Naszej drogiej Seniorce,
Renacie SrokaRenacie Sroka

z okazji 75-tych urodzin
 pragniemy życzyć:

wszystkiego, co najlepsze, 
co dobre i miłe, 

co budzi uśmiech na twarzy, 
co kryje się w maleńkim

 słowie - szczęście 
oraz tradycyjnie stu lat 

w zdrowiu.

Przyjaciele 
z Izerskiego Stowarzyszenia

„Aktywni Razem”
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PUNKTY KOLPORTAŻU NOTATNIKA ŚWIERADOWSKIEGO 
ŚWIERADÓW - Delikatesy CENTRUM (ul. Sienkiewicza), sklep AGD 
(ul. Piastowska), hurtownia papierosów (ul. Piastowska), kiosk  
(ul. Zdrojowa), sklep spożywczy (róg ul. Zdrojowej i Sienkiewicza),  
pijalnia wody mineralnej (Dom Zdrojowy), sklep LEWIATAN  
(ul. Górska), stacja paliw ORLEN (ul. 11 Listopada),  
kwiaciarnia „Cuda Wianki” przy „BIEDRONCE” (ul. 11 Li-
stopada), autobus komunikacji miejskiej, Miejska Bibliote-
ka Publiczna IZERKA (ul. M. Skłodowskiej-Curie), Miejskie  
 Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury”  
(ul. Dworcowa 1). CZERNIAWA - Izerska Łąka (ul. Rolnicza 7), Kościół 
pw. Podwyższenia Krzyża Św. (ul. Główna 8), Antik4you (ul. Sanatoryj-
na 14A). ORŁOWICE - sklep wielobranżowy CECHBUD.

W SPRAWACH, TAKICH JAK: 
utylizacja padłych zwierząt z terenu miasta 

(sarny, lisy, jelenie itp.)
potrącone, ale żywe zwierzęta.

wyłapywanie bezpańskich psów,
prosimy zwracać się 

do p. Marcina Rosołka:
tel. 75 78 16 343

RADNI RADY MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ

Mirosław Bock
tel. 603 857 236 mbock@swieradowzdroj.pl

Michał Brutkowski
tel. 604 976 297 mbrutkowski@swieradowzdroj.pl

Janina Czaplińska
tel. 668 212 350 jczaplinska@swieradowzdroj.pl

Aleksandra Kasprzak
tel. 602 276 154 akasprzak@swieradowzdroj.pl

Paweł Lech
tel. 693 239 263 plech@swieradowzdroj.pl

Paweł Mikołajczak
tel. 695 029 761 pmikolajczak@swieradowzdroj.pl

Michał Podhorodecki
tel. 601 467 669 mpodhorodecki@swieradowzdroj.pl

Kamila Pytlakowska 
kpytlakowska@swieradowzdroj.pl

Urszula Romanowicz 
tel. 663 361 388 uromanowicz@swieradowzdroj.pl

Mateusz Szumlas 
tel. 881 346 733 mszumlas@swieradowzdroj.pl

Ewa Śliwińska 
tel. 667 431 190 esliwinska@swieradowzdroj.pl

Anna Tkaczyk 
tel. 783 954 936 atkaczyk@swieradowzdroj.pl

Szczepan Wojsa
tel. 605 334 260 swojsa@swieradowzdroj.pl

Marta Wróbel
tel. 512 798 509 mwrobel@swieradowzdroj.pl

Urszula Wyszomirska 
tel. 517 673 020 uwyszomirska@swieradowzdroj.pl

RADNI RADY POWIATU LUBAŃSKIEGO

Iwona Korzeniowska-Wojsa 
tel. 605 223 540 florizet@wp.pl

Zbigniew Maroń
tel. 603 080 913 z.maron@onet.pl 

Masz sprawę do radnego? 
Zadzwoń, napisz!

URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ
ul. 11 Listopada 35

GODZINY OTWARCIA:
PONIEDZIAŁEK - 7:30 - 16:00

WTOREK - CZWARTEK - 7:30 - 15:30
PIĄTEK - 7:30 - 15:00

PARTER:
Burmistrz Miasta – Roland Marciniak: 75 78 16 119; Sekre-
tariat Burmistrza – Adrianna Lorek: 75 78 16 489, fax 75 78 
16 585 - pok. 1d. Skarbnik – Iwona Kosmala: 75 78 16 234 
- pok. 1a; opłaty za użytkowanie wieczyste, opłata uzdrowi-
skowa - Katarzyna Hryciew, opłaty za śmieci – Katarzyna 
Jachimowska, czynsze, opłata za wodę i ścieki – Dorota 
Tomaszewska-Benke, podatki i opłaty lokalne – Anna Le-
śniak, wymiar podatku od nieruchomości – Beata Korowaj: 
75 78 16 452 - pok. 1c; księgowość budżetowa – Marika Tro-
janowska, Emil Mrożek, Katarzyna Kulik-Łuczak: 75 78 
16 896 - pok. 2, księgowość oświaty – Jowita Worotnicka, 
Marta Rejman-Sergiejczuk: 75 78 17 092 - pok. 3. Urząd 
Stanu Cywilnego, działalność gospodarcza - zastępca kierowni-
ka – Joanna Szczekulska: 75 78 16 344; meldunki i dowody 
osobiste, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 
Halina Stettner: 75 78 16 929 - pok. 1f (obok sekretariatu).
I PIĘTRO
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - pok. nr 10, 11, 12. 
Sekretariat: 75 78 16 321. Sekretarz – Eugeniusz Grabas: 
75 78 17 071 - pok. 15. Klub Integracji Społecznej - pok. nr 
16. Informatyk - Tomasz Chmielowiec- pok. 16B. Kadry – 
Małgorzata Milichiewicz - 75 61 99 878 - pok. 16C. Rad-
cy prawni - pok. 16D. Polski Związek Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów - pok. 16F. Związek Sybiraków i Byłych Więźniów 
Politycznych - pok. 16G.
II PIĘTRO
Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodno-Kanalizacyj-
nej - kierownik – Izabela Jurczak - pok. 22, ochrona środo-
wiska - Kamila Jednorowska-Męcina, Paulina Włodar-
czyk, Marcin Rosołek: 75 78 16 343 - pok. 21a, gospodarka 
mieszkaniowa – Władysław Rzeźnik: 75 78 16 324 - pok. 
23, inwestycje – Anna Mazurek, zamówienia publiczne 
– Monika Sautycz, infrastruktura komunalna – Adrian-
na Szymczak: 75 78 16 471 - pok. 21c. Referat Gospodarki 
Miejskiej i Inwestycji, kierownik - Wojciech Cielecki - pok. 
21b, inwestycje, zagospodarowanie przestrzenne - Monika 
Hajny-Daszko, drogownictwo - Ewelina Wasilewska: 75 
78 16 970, 790 444 904 - pok. 21d. Referat Gospodarki Odpa-
dami i Zarządzania Energią - kierownik, inwestycje i komunika-
cja miejska - Mariusz Pysz, odpady komunalne - Katarzy-
na Krasnosielska-Szulikowska: 75 78 17 601- pok. 24b. 
Oświata – Jolanta Bobak: 75 78 17 668, pok. 24c.
III PIĘTRO
Biuro Rady Miasta, Referat Administracyjny: kierownik – Diana Ti-
moftiewicz-Żak: 75 78017 666 - pok. nr 32. UM ul. Piłsudskiego 15: 
Tadeusz Baka – obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe i ochrona 
przeciwpożarowa: 75 78 16 841 i 75 78 16 155 - pok. 02.

KULTURA I OŚWIATA
Przedszkole Miejskie: 75 78 16 339
Miejski Zespół Szkół: 75 78 16 373, 75 78 16 668
Świetlica środowiskowa UL: 75 78 17 885
Szkoła Podstawowa nr 2 w Czerniawie: 75 78 16 379
Świetlica środowiskowa MROWISKO: 75 78 45 712
Miejska Biblioteka Publiczna IZERKA: 75 78 16 394
MCKAiPG „Stacja Kultury”: 75 71 36 482, 75 71 36 483

PRZECIW PRZEMOCY
Zespół Interdyscyplinarny w Świeradowie-Zdroju 
zaprasza na zajęcia dla grupy osób doznających 
przemocy w rodzinie, prowadzone przy ul. Piłsudskiego 
15, I pietro, pok. 1 i 2, w godz. 18:00 - 20:00.
Najbliższe spotkania: 10.03.2022 r., 24.03.2022 r.

STOP UZALEŻNIENIOM
Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla osób 
uzależnionych od alkoholu, narkotyków, jak też dla 
osób z rodzin, gdzie nadużywany jest alkohol lub 
narkotyki, osób wspóluzależnionych oraz dla osób 
doznających przemocy w rodzinie, czynny jest  
w każdy poniedziałek w godz. 16:00 - 20:00  
ul. Piłsudskiego 15, I pietro, pok. 1 i 2.
Konsultacje indywidualne w godz. 16:00 - 19:00.
Telefon, przy którym dyżuruje konsultant Piotr 
Konopnicki +48 664 461 086, jest czynny w dniach  
i godzinach pracy punktu.
Spotkania grupy wsparcia „Świeradów” dla 
wymienionych osób, odbywają się także w poniedziałki 
w godz. 18:00 - 20:00.

Dodatkowo Punkt Konsultacyjny dla mieszkańców 
Czerniawy czynny jest w dwa czwartki w miesiącu 
(teren Szkoły Podstawowej nr 2), w godz. 15:30 - 17:30.
Najbliższe spotkania: 10.03.2022 r., 24.03.2022 r.

POMOC TERAPEUTYCZNA 
W Gabinecie Pedagogiczno-Psychologicznym 
z siedzibą w Świeradowie-Zdroju (Przychodnia 
NZOZ JO-MED, ul. Korczaka 7D) specjaliści 
realizują zadania związane z udzielaniem pomocy 
terapeutycznej i wsparcia rodzinom dotkniętym 
problemem uzależnienia od alkoholu i innych 
substancji psychoaktywnych prowadzeniem działań 
profilaktycznych oraz interwencji kryzysowej. 
Całościowa pomoc jest bezpłatna, refundowana 
przez Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój. Szczegóły 
dotyczące korzystania z pomocy terapeutycznej 
i profilaktycznej można uzyskać pod nr telefonów: 
75 78 17 668 - Jolanta Bobak
koordynator Urzędu Miasta 
538 480 341 - Maciej Ziała
gabinet pedagogiczno-psychologiczny

Od 23 czerwca 2021 r. do 22 czerwca 2024 r. na mocy decyzji 
dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we 
Wrocławiu z 27 maja 2021 ceny wody i ścieków uległy zmianom 
i wynoszą: woda 4,86 zł/m3, ścieki - 5,40 zł/m3. Natomiast stała 
opłata abonamentowa wynosi 5,40 zł za miesiąc. W wypadkach 
nagłych awarii sieci wodno-kananalizacyjnej można dzwonić 
pod nr tel. 512 243 901.

NOTATNIK ŚWIERADOWSKI wydaje Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury”. Druk – Polska Press Sp. z o.o. Drukarnia Sosnowiec, ul. Baczyńskiego 25a. Nakład: 2000 egz. Zespół redakcyjny: Katarzyna Bigus, Beata Rosicka i Joanna Krajewska. Skład: Katarzyna Bigus. Zapraszamy 
Czytelników do współredagowania miesięcznika. Artykuły (w tym teksty literackie) opatrzone nazwiskiem autora (do ewentualnej wiadomości Redakcji) oraz zdjęcia (możliwie najwyższej jakości) można składać w MCKAiPG „Stacja Kultury”, ul. Dworcowa 1, tel. 75 71 36 482. Redakcja nie zwraca przesłanych 
prac oraz zastrzega sobie prawo skracania i redagowania przesłanych tekstów, a także do nieopublikowania przesłanego materiału bez podawania przyczyny. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie ewentualne roszczenia jakie mogą się wiązać z wykorzystaniem przez autora materiału, do którego 
nie posiadał on praw autorskich oraz nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość faktów podanych w artykule. www.swieradowzdroj.pl, e-mail: notatnik@swieradowzdroj.pl

N o t a t n i k
Ś w i e r a d o w s k i



Dokończenie artykułu ze strony 13.

Kategoria bieg - chłopcy starsi:
I miejsce - Tymon Żyłkiewicz
II miejsce - Kajetan Rutkowski
III miejsce - Michał Milewski
Kategoria Nordic Walking
I miejsce - Marek Różycki
II miejsce - Anna Różycka
III miejsce - Beata Kiedrzyn
IV miejsce - Zuzanna Białkowska

W tym roku, po raz pierwszy, wybraliśmy też Królową  
i Króla Biegu WOŚP. To nagroda dla najstarszych zawod-
ników na mecie. Oklaski na stojąco otrzymali: Pani Elżbie-
ta Mitkiewicz ze Świeradowa Zdroju (71 lat) i Pan Maciej 
Kraj z Pabianic (78 lat). 

Następnie Barbara Szoka poprowadziła zajęcia fitness, 
po nich pani Monika Chwaszcz zadbała o właściwą posta-
wę uczestników aktywnego wykładu „Zdrowy kręgosłup”. 
Pani Karolina Cierlik roztańczyła publiczność. Na zakoń-
czenie dnia rozkołysał wszystkich zespół folklorystyczny 
„Chabry” z Kwieciszowic. Dodatkowo można było nabyć 
ciasta domowego wypieku, wziąć udział w losowniu na-
gród-niespodzianek i znakomicie sie bawić.
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w organizację wy-
darzenia, a byli to: Teresa Fierkowicz, MCKAiPG „Stacja 
Kultury”, Nadleśnictwo Świeradów, Boskie Karkonoskie 
Fundacja, Uzdrowisko Świeradów-Czerniawa, OSP Świe-
radów-Zdrój, Stanisław Tokarczuk, Katarzyna Harbul-Bała, 
Małgorzata Skołowska, Ewa Łuczyk, Jan Kobiałko, Barbara 
Rymaszewska, Julia Wasilewska, Katarzyna, Zofia, Izabela  
i Piotr Salawa, Nadia i Zoja Mularczyk, Monika Różalska, 
Dorota Marek, Joanna i Maciej Krajewscy, Brunon Ryżak, 

Maryla Socha, Florian, Zofia, Alicja i Ireneusz Bigus, Kac-
per i Katarzyna Gruszeccy, Natalia Smoleń, Julia Hryńko, 
Julia Wójtów, Zuzanna Aficka, Joanna Drobna, Bogusła-
wa Franckiewicz, Janina Dering, Zuzanna i Arleta Wola-
nin, Ewa Pachota, Jacek Szaniawski, Nikola Szczepańska, 
Magdalena Miętkiewicz - Gajewska, Cuda-Wianki, Da-
nuta Kropidłowska, Burmistrz Miasta Świeradów-Zdrój, 
Michał Puchala, Sebastian Sokolak, Grupy Turystyczne 
z Bogatyni i Bolesławca, Biegacze, Wędrusie, Tancerze  
i Publiczność (która włączała się do wspólnej zabawy) za 
udział oraz datki wrzucone do puszek. Specjalne podzię-
kowania kierujemy dla Pana Grzegorza Szuberta za orga-
nizację i opiekę nad ogniskiem.
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N o t a t n i k
turystyczny

 Katarzyna Bigus
Koordynator ds. Obsługi Obiektów, Wydawnictw i Promocji

MCKAiPG „Stacja Kultury” w Świeradowie-Zdroju

Folkowo i Sportowo c.d.

Podczas tegorocznych ferii zimowych, w ramach projek-
tu „Turystyka Receptą na Zdrowie”, odbyły się wycieczki: 
Szlakiem izerskich legend, inauguracja nowej Gry Miej-
skiej pt. „Świeradów-Zdrój detalami opowiedziany” au-
torstwa Joanny i Macieja Krajewskich oraz Ptakoliczenie 
z dystansem.
Podczas spacerów uczestnicy poznali ciekawe miejsca 
związane z naszym miastem i Górami Izerskimi, cieka-
wostki przyrodnicze i architektoniczne, a przy pomocy 
telefonów z czytnikiem kodów QR, mapy i aparatu świet-
nie się bawili w detektywów, na których za prawidłowe 
rozwiązanie zadań czekały w Miejskim Centrum Kultury, 
Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury” medale  
i nagrody niespodzianki.

Zimowe Ptakoliczenie  to akcja mająca na celu zwrócenie 
uwagi ludzi na ptaki występujące zimą w ich bezpośred-
nim sąsiedztwie. Obserwacje, rozpoznawanie oraz licze-
nie prowadzone były w parku, przy karmnikach, lesie, nad 
rzeką, na przestrzeni otwartej. Najliczniejszym gatunkiem 
okazały się sikory, ale udało się usłyszeć dzięcioła, zoba-
czyć gile, sierpówki, sroki, sójki, a nawet czaplę i kaczki 
krzyżówki, które zostały okrzyknięte Ptakami Zimy 2022. 

Uczestnicy wycieczek serdecznie dziękują pani Gabrieli 
Dragun za aktywny wykład i ćwiczenia metodą Butejki, 
które są wskazane dla osób, którym dokucza astma, aler-
gia, dusznica bolesna, bezsenność, nadciśnienie tętnicze, 
przewlekłe zmęczenie i stres. Osoby zainteresowane za-

praszamy do Miejskiej Biblioteki Publicznej „Izerka”, która 
ma na stanie książkę „Zamknij Usta” Podręcznik oddycha-
nia metoda Butejki.

Zapraszamy do udziału w kolejnych 
naszych wyprawach z cyklu Marszo-
bieg z Flinsem po Zdrowie. 

Trzy w jednym

Teresa Fierkowicz
nauczyciel, przewodnik górski

foto: Gabriela Dragun
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foto: Gabriela Dragun


