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Logopedia nie musi być nudna
Zajęcia logopedyczne wpływają na całokształt rozwoju dziecka, a szczególnie na rozwój jego mowy. Różnego rodzaju ćwiczenia usprawniające mowę można, a nawet należy prowadzić już od najmłodszych lat. Mają one na celu: usprawnianie motoryki
narządów mowy, wdrażanie narządów artykulacyjnych do wyraźnej pracy podczas
mówienia, rozwijanie słuchu fonematycznego, doskonalenie koordynacji słuchowo-ruchowej, kształtowanie poprawnej artykulacji, ustalenie prawidłowego toru oddechowego, rozwijanie słownictwa, kształtowanie poczucia rytmu, jak również rozwijanie
koncentracji uwagi. Ważne jest to, że wszystkie powyższe cele można osiągnąć podczas zabawy z dzieckiem. Przedszkolaki oraz uczniowie regularnie uczestniczą w zajęciach usprawniających ich aparat artykulacyjny, również teraz podczas nauki zdalnej
poprzez liczne interaktywne zabawy oraz propozycje ćwiczeń rozwijają swoją mowę.
Poniżej propozycja logopedycznej zabawy usprawniającej narządy artykulacyjne podczas, której można się świetnie bawić.
Wierszyk „Gimnastyka” (rodzic mówi wierszyk, a dziecko wykonuje ruchy języka opisane w wierszu)
Na początku jest rozgrzewka,
Językowa wprzód wywieszka,
Cały język wyskakuje,
Wszystkim nam się pokazuje,
W dół i w górę,
W lewo, w prawo.
Pięknie ćwiczy!
Brawo! Brawo!
Język wargi oblizuje,
pięknie kółka wykonuje.
Popatrzymy do lusterka,
Jak się język bawi w berka.
Kto spróbuje z miną śmiałą,
Zwinąć język w rurkę małą?
Język ząbki poleruje
Każdy dotknie i wyczuje…
Może uda się ta sztuczka.
Trzeba uczyć samouczka.
Pamiętajmy przede wszystkim o tym, by prezentować dziecku poprawną i staranną
mowę, bez zdrobnień i spieszczeń.

Szlaki pamięci
Zdalne nauczanie to czas nauki, zabawy, rozwoju zainteresowań i uzdolnień, a także udziału w konkursach - plastycznych, literackich, multimedialnych czy fotograficznych - które można wykonać bez wychodzenia z domu. Podopieczni
SKKT PTTK „Świeradowskie Orły” wzięli udział w XXVII
edycji Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę”, organizowanego przez
Radę Programową ds. Młodzieży Szkolnej Zarządu Głównego PTTK, którego celem jest zachęcenie młodych ludzi do
poznawania ziemi ojczystej. Prace pisemne zostały wysoko
ocenione, a na etapie wojewódzkim, Katarzyna Salawa zajęła
III miejsce w kategorii szkół ponadpodstawowych. „Szlak na
cztery koła i dwie nogi” - to opracowanie trasy dedykowanej
Adamowi Palbowowi, przyjacielowi „Orłów”. W kategorii
szkół podstawowych trzeci był także Wojciech Lonycz, który
był autorem pracy pt. „W Zaduszki umarli mają głos”, opisującej losy jego pradziadka na tle wydarzeń powojennych Kamienia, Gierczyna, Świeradowa i Mirska. Spacer w Zaduszki
po starym cmentarzu w Świeradowie-Zdroju i wspomnienie
dawnych mieszkańców miasta, kościoła ewangelickiego oraz
pomników pamięci, zawarły w pracy pt. „Kamienne ślady
przeszłości” Zoja i Nadia Mularczykówny, które zajęły III
lokatę w kategorii prac zbiorowych. Zofia Salawa opisała
powrót popiersia Marii Skłodowskiej-Curie na cokół w świeradowskim MZS i otrzymała za to wyróżnienie. Gratuluję
uczestnikom konkursu za reprezentowanie „Świeradowskich
Orłów”, wysokie lokaty oraz dokumentowanie historii rodziny, naszego miasta i regionu.
T. F.

Małgorzata Dzik

Wicedyrektor MZS w Świeradowie-Zdroju

Z b i e r a m y
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p o m a g a m y

„Selektywne zbieranie odpadów komunalnych przynosi szereg korzyści zarówno dla społeczeństwa, jak i środowiska. Odpowiednia segregacja przyczynia się do zmniejszenia ilości składowanych odpadów komunalnych. Segregując w prawidłowy sposób odpady, przyczyniamy się także do ograniczania nadmiernej eksploatacji surowców, zmniejszenia ich wydobycia oraz do wykorzystywania surowców wtórnych w produkcji. Ograniczając wytwarzanie odpadów oraz prawidłowo postępując z już
powstałymi, mamy wpływ na wzrost czystości środowiska, w którym żyjemy. Bezpośrednim efektem ekonomicznym dla każdego segregującego selektywnie odpady jest
redukcja wydatków gospodarstw domowych wynikająca z tańszej opłaty za odbieranie odpadów selektywnie zebranych”. Zachęcamy do segregacji odpadów i pomagania. W Miejskim Zespole Szkół prowadzimy zbiórkę zużytych baterii, z których dochód jest przeznaczony dla fundacji dobroczynnej („Fundacji dla Rodaka”), nakrętek
plastikowych na rehabilitację dla małego Kacperka oraz puszek aluminiowych na zakup medali dla Wolontariuszy o wielkich bijących sercach. Nakrętki, baterie i puszki
zostawiamy pod daszkiem (wejście boczne od strony bloków). Osoby biorące udział w konkursie „Mistrz Recyklingu” proszone są o przekazywanie informacji z ilości
zebranych rzeczy przez dziennik elektroniczny.

Te r e s a F i e r k o w i c z

Wyrazy

Naszej Koleżance

głębokiego współczucia

z powodu śmierci

naszej





Ewie Pachocie

Ojca,

Koleżance Arlecie Wolanin

w y r a z y w s p ó ł c z u c i a o r a z w s pa r c i a z p o w o d u ś m i e r c i

Mamy

składają

Miejskiego Zespołu
Ś w i e r a d o w i e -Z d r o j u

składają

dyrektor oraz koleżanki i koledzy z

Szkół

Wyrazy

w

Miejskiego Zespołu Szkół

Zuzannie Białkowskiej

Małgorzacie Olkowskiej

wyrazy głębokiego współczucia

Męża

z powodu śmierci

Ojca

składają

składają

Przedszkola Miejskiego
Ś w i e r a d o w i e -Z d r o j u

Ś w i e r a d o w i e -Z d r o j u

Drogiej Koleżance

naszej koleżance

dyrekcja oraz współpracownicy

w





głębokiego współczucia

z powodu śmierci

dyrektor oraz współpracownicy

z

w

Miejskiego Zespołu
Ś w i e r a d o w i e -Z d r o j u

dyrektor oraz koleżanki i koledzy z

Szkół

w

Nauczanie zdalne
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Świeradowskie e-przedszkole
Co w przedszkolu zdalnie piszczy?

Zdalne nauczanie to ogromne wyzwanie dla nauczycieli,
dzieci i rodziców. Wszyscy w tym wyjątkowym czasie
musimy wspinać się na wyżyny kreatywności, by dobrze
spożytkować ten czas. Mimo braku bezpośredniego kontaktu, udało nam się zrealizować wiele ciekawych zadań.
Bardzo serdecznie dziękujemy Rodzicom i Dzieciom za
zaangażowanie, przesyłane zdjęcia, filmiki, prace plastyczne.
Zdalnie a jednak wspólnie, udało się dokonać naprawdę
wiele:

• grupa Orzechowa kontynuowała program edukacyj-

ny „Czyściochowe Przedszkole” i wykonała konkursowe
prace plastyczne na temat higieny, dużą część edukacji
przedszkolaków zajęły propozycje różnych eksperymentów i zabaw badawczych;
• maluszki z grupy Sosnowej przywitały wiosnę, dzieci zakładały domowe ogródki, sadziły owies i rzeżuchę;
• Kasztanki wykorzystały przedmioty codziennego użytku do niestandardowych celów. I tak zwykłe
klamerki do prania okazały się być super chwytakami do
łowienia różnych przedmiotów z wody, poduszki i koce
to świetny budulec baz i kryjówek, a kamienie zebrane
podczas spaceru - płótnem do niezwykłych malowideł;
• grupa Świerkowa przygotowała przepiękne wielkanocne dekoracje i stroiki, odbyła wirtualną wycieczkę do
wrocławskiego ZOO, rozwiązała sporo zadań matematycznych;
• dzieci z grupy Jarzębinowej zaangażowały się m.
in. w obchody Dnia Ziemi, ćwiczyły umiejętność czytania, liczenia i wielu innych czynności, które już wkrótce
przydadzą im się w szkole;
• grupa Dębowa obchodziła Dzień Strażaka, sporo
czasu spędziła śpiewając i tańcząc, przysłała zdjęcia z
przepięknymi pracami plastyczno-technicznymi.

To tylko kilka przykładów, resztę niech dopowiedzą
zdjęcia.

Agnieszka Wielgo
z nauczycielami i pracownikami przedszkola

Stało się! Nareszcie!

Nowe przedszkole gotowe. Kilka dni załoga przedszkola intensywnie pracowała nad
porządkami, aby było czysto i higienicznie, na przyjęciu dzieci. Z odsieczą przyszli
także szkolni pracownicy obsługi i wspólnie działali.
Kucharki przejęły nowe królestwo i zapoznały się z nowoczesnymi urządzeniami.
Wszyscy pilnie uczestniczyli w szkoleniach, po czym wrócili spakować garnki, talerze, kubki i inne przydatne przedmioty ze „starego przedszkola”.
Kadra pedagogiczna również pieczołowicie układała w pudłach sprzęty, zabawki, swój
warsztat nauczycielski, by można było go sprawnie przetransportować do nowych sal.
Z pomocą przyszła brygada działająca przy Urzędzie Miasta, która cierpliwie przewoziła i przenosiła niezbędne sprzęty. Jednym słowem działo się.
Przestrzeń przedszkola nabrała charakteru. Bawialnie są nowocześnie zaaranżowane,
nie brakuje domków i schowków, tak lubianych przez dzieci. Każda sala jest wyposażona w tablicę interaktywną, dzięki której przedszkolaki będą zaznajamiać się z
nowoczesnym sprzętem multimedialnym. Każda grupa ma do dyspozycji swoją łazienkę. To inna jakość niż dotychczasowa. Z pewnością dużo radości sprawi dzieciom
obszerny, wewnętrzny plac zabaw tzw. Małpi Gaj. Sale, korytarze, jadalnię zdobią
piękne motywy i grafiki przedstawiające nasze góry.
Niewątpliwym przebojem jest sala widowiskowa z mobilną sceną, prawdziwą kurtyną, oświetleniem i nagłośnieniem. Wreszcie dzieci będą mogły rozwinąć skrzydła

podczas występów szykowanych dla rodziców. Sala ta ma dodatkową zaletę, bowiem
można podzielić ją mobilną ścianą, a wtedy uzyskamy dodatkową salę gimnastyczną
wyposażaną m.in. w lustra i drążki baletowe. Nowoczesność i funkcjonalność - tak
najkrócej można opisać nowy budynek przedszkola.
Pandemia pokrzyżowała nam plany uroczystego otwarcia. Ze względu na bezpieczeństwo dzieci, a także personelu i ich rodzin musimy poczekać z przecięciem wstęgi.
Renata Simińska
Dyrektor MZS w Świeradowie-Zdroju

Szkolny psycholog podpowiada
Jak radzić sobie w czasie epidemii? dbałość o zdrowie psychiczne
W ostatnich tygodniach towarzyszą
nam różne emocje, a ich przeżywanie
jest trudne. Nagle pojawia się złość na
skutek niezrealizowanych planów i zablokowanych dążeń. Smutek z powodu
izolacji i ograniczenia kontaktów. Strach
wynikający z niepewności o pracę. Emocje, które kumulują się w nas mogą znaleźć ujście nagle. Nieumiejętne radzenie
sobie z emocjami może przybierać różne formy: tłumienia lub agresji. Ważne,
aby nauczyć się wyrażać je w taki sposób, żeby nie ranić innych. Powinniśmy
zdawać sobie sprawę, że to my mamy
wpływ na to jak reagujemy w sytuacjach
wywołujących trudności. Pamiętajmy,
że najważniejsza jest rozmowa. Odkładanie problemów na później nie jest
dobrym rozwiązaniem. Okazujmy troskę i zainteresowanie samopoczuciem
najbliższych. Poczucie bezpieczeństwa

w czasie pandemii i izolacji jest najistotniejsze, szczególnie dla dzieci. One
też przeżywają zmiany. Nagle lekcje
odbywają się w domu. Kontakt z koleżankami i kolegami jest utrudniony. Wychodząc na zewnątrz zakładają na twarz
maseczkę. U dzieci może występować
strach związany z wirusem. Dzieci mogą
martwić się o swoje zdrowie i członków
rodziny. Strach jest emocją, która pojawia się, gdy mamy do czynienia z zagrożeniem. Ze strachu przed zarażeniem
myjemy i dezynfekujemy ręce. Strach
może mieć więc funkcję ochronną. Lęk
natomiast utrudnia nam radzenie sobie
z trudną sytuacją. Obserwujmy swoje
dziecko, czy pewne zachowania nie uległy w ostatnim czasie nasileniu. Powinniśmy zaniepokoić się, gdy dziecko ma
trudności ze snem, często płacze, irytuje
się, skarży się na bóle głowy, brzucha,
występuje u niego brak apetytu, nie ma
na nic ochoty, jest drażliwe, łatwo wy-

bucha, ma kłopoty z koncentracją, nie
wykonuje zadań domowych.
Podstawową formą pomocy dziecku jest
zapewnienie mu poczucia bezpieczeństwa, okazując wsparcie. Powinniśmy
też dbać o siebie, swoje zdrowie i samopoczucie, ponieważ nasze reakcje mają
wpływ na sposób reagowania dzieci w
różnych sytuacjach. Rozmawiajmy z
dzieckiem o tym, co je niepokoi. Ograniczmy oglądanie telewizji. Zróbmy
sobie przerwę od mediów społecznościowych, ponieważ trudno w nich teraz
o informacje niezwiązane z epidemią.
Zróbmy listę rzeczy, które poprawią nam
humor i realizujmy je.

tyczności.
3. Podczas uczenia się w domu wyłącz
komunikatory, ponieważ rozpraszają
podczas nauki i powodują, że czas przeznaczony na wykonanie zadania wydłuża się.
4. Nagradzaj się za wykonaną pracę
wybierając formę czasu wolnego, którą
lubisz, ale dostosowaną oczywiście do
możliwości, które wynikają z przebywania w domu.
5. Staraj się nie myśleć o sytuacji, w
której się znaleźliśmy.
6. Jeśli mimo wskazówek nie potrafisz
poradzić sobie z lękiem możesz skontaktować się z psychologiem.

Co sprzyja uczeniu się w domu?
(wskazówki dla uczniów)
1. Przygotuj biurko do uczenia się:
porządek pomaga w skupieniu.
2. Wykonuj zadania o stałej porze, zapisz rozkład dnia, co pomoże w systema-

Bądźmy razem!
Aneta Wośko
psycholog szkolny
MZS w Świeradowie-Zdroju
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Prawa konsumenta

Rzecznik radzi

POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW
przyjmuje w Starostwie Powiatowym w Lubaniu I piętro, pok. 38
godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek, środa, czwartek: 7.30 - 15.30,
wtorek: 7.30 - 17.00, piątek: 7.30 - 14.00, tel. (0-75) 64 64 359, fax (0-75) 64 64 321
e-mail: konsumenci@powiatluban.pl

Reklamacje konsumenckie a koronawirus
W związku epidemią koronawirusa konsumenci borykają się z różnymi problemami
związanymi ze zwrotem zakupionych rzeczy, czy też dłuższym oczekiwaniem na realizację usług.
W jaki sposób zwrócić towar kupiony w sklepie stacjonarnym, gdy sklep jest
zamknięty?
Przepisy dają prawo do zwrotu pełnowartościowego towaru wyłącznie, jeśli został
kupiony na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, np. przez Internet (wówczas mamy ustawowe 14 dni na odstąpienie od umowy). W przypadku sklepów stacjonarnych możliwość zwrotu jest dobrą wolą sprzedawcy. Jeśli sprzedawca daje taką
możliwość, a jego sklep jest zamknięty – najlepiej porozumieć się z nim telefonicznie
lub mailem. Strony mogą umówić się na odesłanie przesyłki pocztą lub kurierem albo
na jej zwrot po otwarciu sklepów. Jeśli ze sprzedawcą nie da się porozumieć, należy
zachować korespondencję (jeśli była wysyłana pocztą) i spróbować zwrócić towar po
otwarciu sklepów.
Innym nurtującym pytaniem jest, czy sprzedawca, który uwzględnił reklamację
może zastrzec, że realizacja naprawy odbędzie się w terminie późniejszym?
Według obowiązującego prawa reklamacja powinna być załatwiona „niezwłocznie
i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego”. Mając na uwadze, że warunki
są szczególne, więc wskazane jest, aby przedsiębiorcy i konsumenci wykazali się
podejściem indywidualnym i opartym na zdrowym rozsądku. Wszyscy powinniśmy
uwzględniać to, że w kraju obowiązuje stan epidemii, co może się wiązać z trudności,
np. w dostawie części.

Z

ż y c i a

Reklamacja maseczek. W sprzedaży internetowej możemy znaleźć różnego rodzaju,
często bardzo drogie maseczki.
W sytuacji, gdy zamówiliśmy np. specjalistyczne maseczki chirurgiczne,
a trzymaliśmy przesyłkę ze zwykłymi najtańszymi maseczkami – należy uznać, że
sprzedawca niewłaściwie wykonał umowę i przysługuje nam prawo do reklamacji
z tytułu rękojmi. Zatem możemy żądać wydania wyrobu zgodnego z zamówieniem
albo zwrotu pieniędzy.
W przypadku ewentualnych sporów, konsumenci mogą korzystać z bezpłatnej pomocy rzecznika konsumentów.

Agnieszka Cichoń
Powiatowy Rzecznik Konsumentów

b i b l i o t e k i

Izerka się otworzyła

Czytaj na zdrowie! - co nieco o kwarantannie książek

Po prawie dwóch miesiącach Izerka otworzyła dla
czytelników „dosłownie” drzwi.
I pierwszym czytelnikiem w obowiązkowej maseczce, rękawiczkach był pan Dominik, który dokładnie
5 lat temu był tym pierwszym, kiedy otwieraliśmy Izerkę w nowym lokalu - dobra wróżba na przyszłość.
Wysoka statystyka w nowej rzeczywistości - odwiedziło nas – 56 osób, wypożyczono 378 książek, a
około 400 książek odłożona na kwarantannę.
Zachowując rygor sanitarny, wszystkie ograniczenia,
nakazy i zakazy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, rekomendację Biblioteki Narodowej
wspólnie daliśmy radę.
Należy pamiętać: zachowujmy bezpieczeństwo,
każdy czytelnik musi mieć maseczkę ochronną, tylko wypożyczamy i oddajemy książki, biblioteka
jako budynek dla czytelników nadal jest zamknięta,
pamiętajmy o zasadzie zachowania 2 metrów dystansu między czytelnikami, można wypożyczyć do 10
książek.
Ma się wrażenie, że biblioteki stały się „twierdzami” „takie czasy” jak nam powiedziała stała czytelniczka,
dlatego stosujmy się do zasad, które są już powszechnie znane, dezynfekcja często stosowana ma nas
wszystkich uchronić przed COVID-19. Najważniejsza sprawa to cytując - zachować optymizm „Jeszcze
będzie przepięknie” tak twierdzi Agnieszka Olejnik
autorka cyklu o cichym miasteczku w Miłosnej dostępna powieść w Izerce i wiele jeszcze innych dobrych, ciekawych, optymistycznych, kupionych przed
pandemią.

COVID-19 jest wirusem, który może przetrwać przez pewien czas poza organizmem ludzkim, dlatego Biblioteka Narodowa zaleca poddanie książek kwarantannie.
Jak wygląda ochrona książek w Izerce? Są stosowane zalecenia i rekomendacje Biblioteki Narodowej oraz zasady profilaktyczne wydane przez Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwo Zdrowia:
- przyjęte egzemplarze są umieszczane na specjalnej półce, w tzw. „strefie zwrotu” przy otwartych oknach, bez
dostępu do nich przez czytelnika,
- nie wypożyczamy ich przez trzy dni, gdyż jest to okres minimalnej kwarantanny,
- odizolowane egzemplarze oznaczone datą zwrotu, po trzech dniach wracają na półki,
- nie wymagają osobnych pomieszczeń na kwarantannę, ponieważ wirus nie przenosi się samodzielnie,
- dezynfekujemy każdorazowo po przyjęciu książek od czytelnika stoliki, biurka, półki, na których leżały
książki.
Bezpieczeństwo Czytelników i nasze, to najważniejsza w chwili obecnej sprawa.
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Nowe przedszkole już otwarte
25 maja na nowo uruchomiliśmy przedszkole, ale już w
nowej siedzibie. W tych trudnych czasach udało się zakończyć inwestycję. Obiekt zajmuje powierzchnię 2700
m2, w tym powierzchnia użytkowa to ponad 2200 m2.
Koszt inwestycji to 15 mln zł, dofinansowanie unijne zaledwie 1,1 mln zł. Mieliśmy bardzo duże opóźnienie w
terminach realizacji, prawie 2 lata. Głównym powodem
opóźnień była niewypłacalność pierwszego wykonawcy, któremu wypowiedzieliśmy umowę, jednocześnie
naliczając kary umowne. Mamy jeszcze szansę pozyskać 1 mln zł środków unijnych po oddaniu przedszkola
do użytku. Sam obiekt jest bardzo nowoczesny. Będzie
mógł pomieścić nawet 200 dzieciaczków w 10 salach
edukacyjnych. Na kondygnacji przyziemnej znajduje się
kuchnia z zapleczem i stołówką, szatnie, serwerownia,
sala kinowa i ceramiczna oraz pomieszczenia socjalne
dla obsługi. Węzeł żywieniowy jest tak zaprojektowany,
aby można było przygotować dziennie posiłki dla ponad
600 osób. Po wprowadzeniu śniadań w szkole, planujemy również w stołówce serwować obiady nie tylko dla
przedszkolaków, ale również dla dzieci szkolnych. Również kuchnia będzie przygotowywała obiady dla dzieci z
czerniawskiej podstawówki, posiłki będą przewożone w
termosach. Niestety w obecnej, trudnej sytuacji finansowej gminy odłożymy ten pomysł w czasie. Nie wystarczyło środków na wyposażenie sali kinowej i pracowni
ceramicznej. W przyszłości będziemy starali się pozyskać środki na ich wyposażenie i uruchomienie nowych
zajęć edukacyjnych dla przedszkolaków i uczniów.
Na parterze uwagę przyciąga przede wszystkim dwukondygnacyjny plac zabaw ze zjeżdżalniami kulkowymi
i ścianą wspinaczkową. Najciekawszym urządzeniem
zabawowym jest “pająk”. To wieża składająca się z 7
elastycznych pajęczych sieci, które można przejść przeciskając się przez oczka w pajęczynie. Pająk ma ponad
5 m wysokości. Obok placu zabaw jest energooszczędna kotłownia gazowa. Na tym poziomie znajduje się
również sekretariat z małą salką konferencyjną i gabinetem dyrektora. Tuż za rogiem przechodzimy do sali
z lustrzaną ścianą do zajęć tanecznych, mobilną sceną z
oświetleniem i nagłośnieniem scenicznym. Sala wyposażona jest w mobilną ściankę akustyczną, dzięki czemu
z dużej sali będzie można zrobić dwie małe, w których
mogą być przeprowadzane zajęcia dla dwóch grup dzieci. A po schowaniu ścianki mobilnej sala staje się aulą do
przedstawień i spotkań dzieci całego przedszkola. Sale
dla 6-cio latków są dodatkowo wyposażone w aneksy
kuchenne, aby dzieci uczyły się przygotowywać dla siebie posiłki i przekąski. Na dachu obiektu przygotowana
jest zielona łąka, na której na wolnym powietrzu będą
odbywały się zajęcia edukacyjne. To miejsce musimy
formalnie przygotować do zajęć. Od września planujemy uruchomienie żłobka dla 32 dzieciaczków. Dzięki
kolejnej mobilnej ściance akustycznej można specjalnie
wydzielić cichą strefę do spania i leżakowania dzieci.
Brakuje nam jeszcze placu zabaw przy nowym obiekcie. Niestety na to musimy poczekać, szczególnie w
obecnej sytuacji finansowej naszej gminy. Warto wspomnieć, że sam budynek ma kilka ciekawych rozwiązań
technicznych. Przede wszystkim zaprojektowany jest
jako energooszczędny, dzięki czemu będą znacznie niższe rachunki za ogrzewanie. Posiada wymiennik ciepła
odzyskujący ciepło z kuchni do podgrzewania zimnego
powietrza na wejściu do systemu wentylacji, która jest
w całym budynku i zapewnia ciągłą dostawę świeżego
powietrza. Być może dzięki temu będzie mniejsza zachorowalność dzieci na różnego rodzaju przeziębienia.
Oczywiście rekuperacja w takim obiekcie to już obowią-

zek. Sądzę, że ten nowy obiekt, podobnie jak poprzedni
będzie przez następne kilkadziesiąt lat służył naszym
dzieciaczkom. Menadżerem projektu ze strony gminy
był Mariusz Pysz.
25 maja pierwszy dzień w nowym przedszkolu spędziło
20 dzieci. Personel od 2 tygodni przygotowywał obiekt
do otwarcia. W nowym przedszkolu pracownicy mają
lepsze warunki pracy, dla rodziców oznacza to wyższy
poziom edukacji i opieki, a dla dzieci fajniejszą przygodę.

W starym budynku przedszkola chcemy uruchomić na
poziomie 0 przedszkole dla dzieci autystycznych. W
przyziemiu być może będzie działalność spożywcza, jesteśmy na etapie rozmów. Na piętrze będą pomieszczenia do wynajęcia. Próbowaliśmy zdobyć pieniądze na
remont budynku starego przedszkola i urzędu miasta, ale
niestety nasz wniosek przepadł w ocenie merytorycznej.
Mamy natomiast gotowe projekty i będziemy w przyszłości poszukiwać środków na remont tych zabytkowych kamienic.
Stan finansów gminy
Od 16 marca wdrożyliśmy plan równoważenia budżetu
gminy. Zamknięcie ruchu turystycznego w naszej miejscowości to ogromny problem dla przedsiębiorców i
również budżetu gminy. Nasze straty z tego powodu to
prawie 1,3 mln zł do końca maja. Niższe dochody z podatków, opłaty uzdrowiskowej, wody i ścieków. Według
moich szacunków na koniec 2020 roku dochody budżetu
gminy mogą być niższe w odniesieniu do planów nawet
o 3 mln zł. Wdrożyliśmy plan ratunkowy. Przede wszystkim mocno ograniczyliśmy wydatki inwestycyjne, efekty tego posunięcia poczujemy w czerwcu, ponieważ nie
da się wygasić wszystkich wydatków z dnia na dzień. Za
zgodą Rady Miasta zaciągnęliśmy kredyt obrotowy do
kwoty 2,5 mln zł, to nam zapewni płynność finansową i
wypłacalność. Większość Radnych rozumie powagę sytuacji w jakiej się znalazł budżet gminy z powodu utraty
milionowych dochodów i udziela wsparcia w działaniu.
Obecny stan konta gminy to minus 1,6 mln zł, ale nie
mamy żadnych zaległości w płatnościach. Podpisaliśmy
umowy z Urzędem Marszałkowskim na kolejne inwestycje: kanalizowanie przedmieścia 9 mln zł, wymiana
pieców 2,6 mln zł, w przygotowaniu jest umowa na
kanalizowanie Czerniawy 3 mln zł. Będziemy podejmować starania, aby te inwestycje przesunąć na 2021 r.
Staramy się o przyspieszenie dopłat unijnych do naszych
projektów, do przedszkola 1,1 mln zł, do siłowni napowietrznej w czerniawskiej szkole 200 tys. zł. Na koniec
marca, w kwietniu i w maju sprzedaliśmy nieruchomości
gruntowe za ponad 500 tys. zł. Do końca maja organizujemy akt notarialny na sprzedane dwie nieruchomości na
kwotę ponad 300 tys. zł. Dodatkowo przygotowujemy
do sprzedaży prawie 40 nieruchomości gruntowych. Źle
się dzieje, że sprzedajemy nieruchomości na ratowanie
budżetu miasta, a nie na wkład finansowy do kolejnych

inwestycji w rozwój miejscowości. Sytuacja jest wyjątkowa. Większość świeradowskich przedsiębiorców nie
ma pieniędzy na zapłacenie podatków lokalnych, bo nie
może pracować i przyjmować turystów oraz kuracjuszy.
Według Gazety Prawnej, Świeradów-Zdrój to gmina o
największym spadku dochodów z powodu koronawirusa
w skali całego kraju. Jesteśmy miejscowością wybitnie
wyspecjalizowaną w obsłudze ruchu turystycznego i
kuracyjnego. Na 430 firm zarejestrowanych w naszym
mieście, 390 nie mogło wykonywać pracy z powodu zamknięcia gospodarki. W tym splocie wydarzeń mocno
ciągnie nasze miasto w dół, to że 40% naszych gości to
kuracjusze z Niemiec, którzy pojawią się w mieście dopiero w połowie czerwca. Jeszcze 4 miesiące temu byliśmy drugą najbogatszą gminą w Polsce, dzisiaj na prawie 2500 samorządów jesteśmy na samym końcu. Nie
ma winnych tej sytuacji. Nie dało się przewidzieć pandemii w analizie ryzyk, które przeprowadzamy. Szykujemy kolejne rozwiązania na przeciwdziałanie skutkom
epidemii na budżet gminy. Proszę pamiętać, że gminy
nie mają żadnego finansowego wsparcia z tarczy rządowej. Dopiero teraz planowana jest tarcza dla samorządów, tym czasem musimy wewnętrznie poradzić sobie
z problemem. Takie miejscowości jak Świeradów-Zdrój
praktycznie z dnia na dzień poczuły skutki kryzysu.
Do innych gmin dopiero teraz dociera problem. Gmina
Leśna za pierwszy kwartał 2020 roku ma o 300 tys. zł
mniejsze dochody z tytułu udziały w podatku PIT, podobnie jest w Gryfowie Śląskim. W naszym przypadku
ubytki w dochodzie tego tytułu, nie będą mocno ciążyły w dół, ponieważ większość pracowników w Świeradowie-Zdroju jest z ościennych gmin i dlatego to jest
dochód sąsiadów. Trudno przewidzieć co będzie dalej.
Proszę przedsiębiorców i mieszkańców o wpłacanie w
miarę możliwości podatków od nieruchomości. Nikomu
nie będziemy umarzać podatków. Po złożeniu wniosku
udzielamy odroczenia płatności. W naszym przypadku
umorzenie nie odniesie pożądanych skutków, ponieważ
jeśli umorzymy podatki przedsiębiorcom, to w tą lukę
finansową musimy zaciągnąć kredyt, który i tak będą
musieli spłacić wszyscy mieszkańcy i przedsiębiorcy. W
ten sposób obciążymy problemem mieszkańców o najniższych dochodach. Lepiej odroczyć podatki na indywidualny wniosek podatnika, a gdy będzie miał lepszą
sytuację finansową to zapłaci. Umorzenie podatku, to
rezygnacja z dochodu gminy na zawsze i nieodwracalnie. Odroczenie, to pomoc na określony czas, która w
perspektywie czasu nie uszczupli budżetu gminy, który
po ustaniu pandemii powinien być koniem pociągowym
rozwoju miasta. Antidotum na kryzys gospodarczy to
inwestycje. W najbliższych miesiącach ruszą unijne programy pomocowe łagodzące skutki kryzysu. Bez wkładu
własnego nie weźmiemy złotówki. Dlatego raz jeszcze
proszę o wpłacanie podatków i regulowanie opłat za
wodę, śmieci i ścieki. Sądzę, że poradzimy sobie jako
miasto. Nasze “koła ratunkowe” dla budżetu miasta już
działają i mam nadzieję, że do końca roku zbilansujemy
wydatki z dochodami.

Roland Marciniak
Burmistrz Świeradowa-Zdroju
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Woda – nie marnuję, oszczędzam - cz. 1

W 1995 r. Organizacja Narodów Zjednoczonych
wyznaczyła 17 czerwca na doroczny Światowy Dzień
Przeciwdziałania Pustynnieniu i Suszy. Są to zjawiska,
które w obliczu zmian klimatycznych coraz częściej pokazują swoje złowrogie oblicze. Jednak celem obchodów
święta jest nie tylko rozprawianie o problemach, lecz
także szukanie rozwiązań. Dzięki rozsądnemu zarządzaniu zasobami skutki pustynnienia i suszy mogą być
mniej groźne. Zachęcamy zatem do lektury poniższego
artykułu autorstwa D a n u t y D u s z e ń c z u k - C h m i e l
z blogu Kobiece Finanse.
Jak oszczędzać wodę?

75 sposobów na oszczędzanie wody

Jednym z następstw zmian klimatycznych jest problem
kurczących się zasobów wody pitnej. Wód gruntowych
zdatnych do spożycia jest sporo, bo przecież w oceanach
mamy miliardy litrów wody, ale co z tego, skoro nie
ugasimy nimi pragnienia. A przynajmniej nie dzisiaj,
bo problem stanowi nie tylko ich zasolenie, ale przede
wszystkim znaczne ich zanieczyszczenie i zaśmiecenie
mikroplastikiem. Oczywiście nie jest to efekt jakichś incydentalnych działań i tylko wydobycia paliw kopalnych,
ale składa się na niego naprawdę wiele czynników: rolnictwo oparte o monouprawy, deforestacja kluczowych
obszarów zielonych, wylesianie terenów mieszkalnych,
sztuczna regulacja biegu większości rzek. Nie będę tutaj
omawiać tych zjawisk, bo wyszłoby gigantyczne opracowanie nie na temat wpisu – odsyłam do pogooglania.
Tymczasem poniżej przygotowałam różne podpowiedzi, jak można zredukować bezsensowne zużycie wody
w naszym codziennym życiu. Jak racjonalnie nią gospodarować i gromadzić ją „na później”.
Wodę warto oszczędzać. Niezależnie od tego, czy wierzysz w postępujące zmiany klimatu i deficyt wody zdatnej do picia, czy też po prostu chcesz zadbać o zasobność swojego portfela i zredukować wysokie rachunki
za wodę. Każda motywacja jest dobra i przyniesie korzyści i Tobie, i całemu społeczeństwu i środowisku.
Zapraszam do działania, poniżej masz ściągę 75 sposobów na oszczędzanie wody – wybierz z niej to, co
uznasz za stosowne.
Jak oszczędzać wodę? Zmiana nawyków w 6 punktach
1. Zamiast kupować butelkowaną wodę źródlaną, korzystaj z wody z kranu. Wyjdzie taniej i z korzyścią
dla przyrody. Produkcja wody butelkowanej wymaga
zużycia… Hektolitrów wody do produkcji butelek. Do
oczyszczenia wody kranowej używaj dzbanków filtrujących.
2. Co miesiąc monitoruj rachunek za wodę i odczytuj
wskazania wodomierza. Rachunek i wodomierz to
narzędzia, które pomogą Ci wykryć wycieki, oszacować rzeczywiste potrzeby zużycia wody oraz zaplanować
działania naprawcze.
3. Poszerzaj wiedzę dotyczącą oszczędzania wody. Odwiedzaj takie strony, jak np. www.woda.edu.pl
4. Dowiesz się z filmiku na Youtube „Jak sprawdzić
szczelność instalacji wodnej i CO?”
5. W domu lub podczas pobytu na urlopie ponownie używaj ręczników. Nie ma konieczności wymieniać i prać
ich codziennie! Staraj się je suszyć w pełnym rozwieszeniu, w przewiewnym miejscu.
6. Jeśli posiadasz czworonoga, to kiedy dajesz mu świeżą
wodę, nie wylewaj starej do kanalizacji. Użyj jej do podlewania roślin.
Jak nauczyć dzieci oszczędzania wody? 7 podpowiedzi
7. Naucz dzieci odpowiednich zachowań dotyczących
korzystania z wody, np. by nabrały odruchu wyłączania kranu po każdym użyciu. Towarzysz im podczas
czynności wymagających korzystania z wody i bądź dla
nich przykładem.
8. Utrwalaj pożądane zachowania poprzez pochwały i
nagradzanie.
9. Zachęcaj lokalne władze do inicjatyw proekolog-

icznych. Np. do rozwijania i promowania ochrony wody
wśród dzieci i dorosłych. Zaangażuj się w szkolne akcje
dotyczące racjonalnego korzystania z wody.
10. Dzieci i młodzież lubią oglądać telewizję. Wykorzystaj to. Wspólnie z nimi oglądaj programy przyrodnicze,
w których poruszony jest temat racjonalnego korzystania
z zasobów naturalnych, w tym wody.
11. Graj ze swoimi pociechami w gry, ucząc je tym samym
oszczędzać wodę! Np. skorzystaj z gry planszowej
„Nasza woda – obieg wody – gra ekologiczna” lub z gier
komputerowych, które za darmo pobierzesz ze strony
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.
12. Możesz także wymyślić zasady własnej, codziennej
zabawy z nagrodami. Np. kto wymyśli najciekawszy w
miesiącu sposób na oszczędzanie wody.
13. Przy planowaniu domowego budżetu angażuj całą
rodzinę, w tym najmłodszych. Pokazuj rzeczywiste koszty zużycia wody. Uświadomisz je w ten sposób, że
woda kosztuje – i to niemało.
19 sposobów na oszczędzanie wody w kuchni
14. Zmywarki zazwyczaj zużywają mniej wody niż
ręczne mycie naczyń. Różnicę widać zwłaszcza gdy
w gospodarstwie domowym jest więcej domowników.
Zmywarka zużywa nie tylko mniej wody, pozwala też
zaoszczędzić Twój czas. W czasie jej pracy możesz
wykonywać inne czynności. Ile można zaoszczędzić na
zmywarce? Sprawdź artykuł Michała Szafrańskiego pt.
„Zmywarka czy mycie ręczne – co jest oszczędniejsze”
na stronie jakoszczedzacpieniadze.pl
15. Jeśli twoja zmywarka jest nowa, kupiona w ciągu
ostatnich kilku lat, przestań płukać pod bieżącą wodą
naczynia przed wstawieniem ich do zmywarki. Nowsze
modele zmywarek czyszczą dokładniej niż starsze.
Zeskrob tylko resztki żywności do kosza.
16. Wybierz zmywarkę z trybem eko oraz możliwością
użycia wody tylko na jednej półce. Jeśli posiadasz
starszy model zmywarki, uruchamiaj ją tylko przy pełnym załadunku.
17. Jeśli do naczyń, patelni i garnków przywarło
jedzenie, zafunduj im namaczanie. Zalej je wodą do takiej wysokości, z której chcesz pozbyć się zaschniętych
resztek i odstaw na 15-20 minut. Nie zdzieraj resztek pod
bieżącą wodą.
18. Podczas ręcznego mycia naczyń nie pozwól, aby
woda płynęła ciurkiem z kranu. Jeśli masz dwukomorowy zlew, napełnij jedną z nich wodą do mycia, a
drugą wodą do płukania. Jeśli posiadasz zlew jednokomorowy, skorzystaj dodatkowo z dużego garnka.
19. Każdego dnia wybierz jedną szklankę do picia z niej
wody i korzystaj z niej przez cały dzień. Nie musisz myć
jej po każdym użyciu. Podobnie w przypadku talerza na
suche dania. Jeśli go nie zatłuścisz, możesz z niego korzystać przez cały dzień. Nie wymaga on nawet spłukania, tylko przetarcia ręcznikiem, by pozbyć się paproszków.
20. Owoce i warzywa myj z wykorzystaniem patelni
czy garnka oraz durszlaka. Zebraną w ten sposób wodę
możesz wykorzystać np. do podlewania roślin w domu.
21. Nie używaj bieżącej ciepłej wody do rozmrażania
żywności. Lepiej rozmrażać żywność w lodówce. Zaoszczędzisz wodę i jednocześnie prąd, bo lodówka skorzysta z chłodu uwalnianego z rozmrażanej żywności.
22. Wybierz odpowiedni do ilości jedzenia rozmiar naczynia do gotowania. Duże naczynia mogą wymagać
więcej wody do gotowania niż jest to konieczne.
23. Gotuj jedzenie w jak najmniejszej ilości wody.
Dzięki temu zachowasz więcej składników odżywczych.
24. Jeszcze lepiej zrobisz, gdy do gotowania warzyw
użyjesz parowaru. Gotowanie na parze wymaga mniejszego zużycia wody, niż tradycyjne gotowanie w garnku
z wodą. W dodatku nie wypłukujesz w ten sposób cennych składników z jedzenia, wychodzi więc zdrowiej. Korzystając z piętrowego parowaru możesz jednocześnie ugotować kilka różnych rodzajów warzyw na
jednej porcji wody!

25. Zainstaluj natychmiastowy przepływowy podgrzewacz wody w pobliżu zlewu kuchennego, wtedy
skorzystasz z ciepłej bieżącej wody od razu, bez czekania
na ciepły strumień. Na rynku są też dostępne urządzenia
umożliwiające podłączenie kilku punktów poboru (np.
umywalka + prysznic + zlew). Zmniejsza to również koszty energii.
26. Jeśli nie masz możliwości zainstalowania podgrzewacza, nabierz zimną wodę lecącą z kranu, nim
poleci ciepła, do garnka lub konewki. Możesz ją wykorzystać do podlewania roślin lub do późniejszego zagotowania na herbatę.
27. Jeśli przy szykowaniu drinków czy chłodnych napojów wypadnie Ci z ręki jedna lub więcej kostek lodu –
wrzuć je do konewki, nie do zlewu. Jeśli uzbiera Ci się
ich więcej, użyjesz tej wody do podlania roślin.
28. Możesz ponownie wykorzystać resztki wody z gotowanych produktów spożywczych do przygotowania
pożywnej zupy. W dużym garnku zyskasz w ten sposób
nawet do ośmiu szklanek wody.
29. Wodę z gotowania warzyw można także wykorzystać do celów kosmetycznych i pielęgnacyjnych. Przeczytaj o właściwościach wody z gotowanych ziemniaków
(bez użycia soli).
30. Jeszcze innym zastosowaniem wody z gotowania
np. ziemniaków, buraków, selera czy marchwi jest traktowanie jej jako nawozu dla roślin. Wywarem (bez soli!)
należy podlewać rośliny maksymalnie dwa razy w tygodniu.
31. Wodę z gotowania makaronu możesz wykorzystać
do pieczenia ciast, np. do ciasta na pizzę. Ma ona właściwości sklejające i spulchniające – ciasto wyjdzie za jej
sprawą puszyste.
32. Ostudzoną wodę z gotowania ryżu (bez soli) traktować można jako naturalny tonik lub płukankę do
włosów. Odżywi suche włosy i doda fryzurze objętości.
Top 5 sposobów na oszczędzanie wody w toalecie
33. Sprawdzaj swoją toaletę pod kątem przecieków
przynajmniej raz w roku. Przeprowadź test – wrzuć
barwnik do żywności do zbiornika na wodę w toalecie i przez godzinę z niej nie korzystaj. Jeśli barwnik
przedostanie się do miski klozetowej bez spłukiwania,
rozpoznasz nieszczelność.
34. Rozważ zakup toalety z systemem podwójnego
spłukiwania. Posiada ona dwie opcje spłukiwania: mniejszy strumień dla odpadów płynnych i pełne spłukiwanie
dla odpadów stałych. Będziesz zużywać wodę adekwatnie do potrzeby.
35. Pamiętasz o wodzie z garnków, w których płukane
i myte były naczynia? Użyj jej do spłukiwania toalety.
36. Nie wyrzucaj do toalety resztek żywności, ręczników
papierowych, odpadów higienicznych, soczewek kontaktowych. Nie tylko są problematyczne w oczyszczalniach ścieków. Mogą również zmniejszyć drożność w
rurach odpływowych, a tym samym zmusić Ciebie do
zużycia większej ilości wody, by spłukać zawartość miski klozetowej.
37. Rozważ montaż toalety z systemem odzyskiwania
wody szarej. Zbiornik na wodę zbiera w takim systemie wodę służącą do mycia rąk i przekazuje ją do miski
ustępowej. Najwydajniejsze rozwiązania zużywają ok.
30% wody pitnej i 70% wody z odzysku. Takie modele
„WC i umywalka w jednym” oferują w Polsce np. firmy
Roca czy Cooke&Lewis.
Ciąg dalszy artykuł w następnym numerze “Notatnika”,
a teraz można całość przeczytać na blogu, na stronie:
Blog Kobiece Finanse: http://kobiecefinanse.pl,
https://kobiecefinanse.pl/75-sposobow-na-oszczedzanie-wody/

Redakcja kieruje podziękowania do Katarzyna Rzeczkowskiej z CEE Natura 2000 “Izerska
Łąka” za pozyskanie tekstu i zgody autora na
jego publikację w naszej gazecie.
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Z okazji Dnia Ojca
Składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia,
szczęścia, siły, wytrwałości oraz sukcesów
zawodowych i osobistych. Życzymy Wam niesłabnącej
radości ze swoich pociech. Niech będą one dla Was
wsparciem i powodem do dumy, a spędzone wspólnie
chwile będą źródłem satysfakcji i spełnienia.
Redakcja
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Pełna kultura

P R A C O W N I E S TA C J I K U LT U RY
Warsztaty Makramy (grupa zamknięta)
Kids Dance z Dream Dance Academy by Adrian Mleczek
Taniec Nowoczesny z Dream Dance Academy by Adrian Mleczek
Bezpłatne zajęcia JOGI z Corą Szymochą
Kurs Fotografii (grupa zamknięta)
Warsztaty Modelarskie (grupa zamknięta)
Salsa Solo z Dream Dance Academy by Adrian Mleczek
S T A C J A K U LT U R Y J E S T C Z Y N N A O D P O N I E D Z I A Ł K U D O P I ĄT K U W G O D Z . 1 0 : 0 0 - 1 7 : 0 0

Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury”
ul. Dworcowa 1, Świeradów-Zdrój
Dorota Marek – Dyrektor
Kreowanie wydarzeń kulturalnych i promocja
Diana Słupska/ Joanna Zarembska
tel. 75 71 36 482, kultura@swieradowzdroj.pl
Kreowanie wydarzeń sportowych, rekreacyjnych
i promocja
Beata Rosicka
tel. 75 71 36 483, it@swieradowzdroj.pl
www.stacjakultury.swieradowzdroj.pl

Jasne, Świeradów to nasze miasto…
takie słowa były reakcją wielu osób na nasz apel
przyłączenia się do czynu społecznego „Sprzątamy
Single Tracki”, ale od początku…
Gdy pod koniec kwietnia okazało się, że nasze ścieżki
rowerowe nie zostały posprzątane po zimie, a Gmina jest
niestety w trudnej sytuacji finansowej i nie ma środków
na zlecenie takiego sprzątania, razem z Pawłem Lechem
postanowiliśmy zorganizować akcję – czyn społeczny
sprzątania naszych Singli.

W nasz czyn społeczny włączyli się:
Hania i Antek z mamą i babcią i rodziną z Pobiednej,
Helenka z Tymkiem i mamą, rodzina Państwa Marcinkowskich, Michał Brutkowski, Maciek Górski, obiekt
„Magiczny Zakątek”, pracownicy Urzędu Miasta: Monika Sautycz, Monika Hajny-Daszko, Wojtek Cielecki,
Grzegorz Zając i Bartek Komnacki, wypożyczalnia
BMS Trek i przyjaciele: Kasia, Jowita, Kuba, Michał,
Wojtek i Kamil, Marek Różycki, Krzysztof Czukiewski,
Maciek Bała z rodziną, wypożyczalnia Ski&Bike, wypożyczalnia rowerów Tom-Sport, wypożyczalnia nart i
rowerów E-bike „Pod Gondolą” wraz z wypożyczalnią
nart i rowerów Świeradów, wypożyczalnia rowerów
Lech Sport, Alan Kluczyński.
Pełna relacja, zdjęcia z akcji na FB: Świeradów-Zdrój
Single Track

Jeszcze raz wielkie dzięki!

Odzew był natychmiastowy. Już 10 minut po rozesłaniu
maili do naszych hotelarzy, restauratorów i wypożyczalni rowerów, dostałam pierwsze odpowiedzi: „Jasne,
pomożemy. Świeradów-Zdrój, to nasze miasto, kiedy i
co mamy sprzątać?” i zaczęło się. W ciągu kilku godzin mięliśmy ścieżki podzielone na odcinki i przypisane
do nich osoby sprzątające. Wszystko udało się wspaniale. Wszystkie single zostały posprzątane przed majówką. Świeradowianie jesteście wielcy! Pokazaliście to
wielokrotnie podczas tego trudnego okresu. Dostaliśmy
również wiele podziękowań i gratulacji od wdzięcznych
rowerzystów. BRAWA dla WAS i raz jeszcze – dziękujemy.

Dorota Marek
Dyrektor Stacji Kultury

E-aktywni mieszkańcy gminy Świeradów-Zdrój
Nasza Gmina przy współpracy z Fundacją Wspierania Zrównoważonego Rozwoju, otrzymała dofinansowanie w kwocie 56 tys. zł w projekcie grantowym pn. „E-aktywni
mieszkańcy województwa dolnośląskiego i lubuskiego”. Zadanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, działanie 3.1. „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Operatorem środków jest Towarzystwo Rozwoju
Gminy Płużnica.
Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców naszej miejscowości niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych,
w tym e-usług w celach zawodowych, edukacyjnych i rekreacyjnych poprzez realizację szkoleń tematycznych z różnych przydatnych dziedzin życia codziennego.
Zaplanowaliśmy przeszkolenie 100 mieszkańców oraz zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do przeprowadzenia zajęć, który po zakończeniu projektu zostanie
przekazany gminnym jednostkom organizacyjnym.
Osoby powyżej 25 roku życia będą mogły wziąć udział w jednym z siedmiu bezpłatnych modułów szkoleniowych: Rodzic w Internecie, Mój biznes w sieci, Moje finanse
i transakcje w sieci, Działam w sieciach społecznościowych, Tworzę własną stronę (blog), Rolnik w sieci, Kultura w sieci.
Koordynatorem projektu ze strony Gminy jest Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury” w Świeradowie-Zdroju, które już niedługo
poinformuje o rozpoczęciu naboru. Proces rekrutacji prowadzony będzie w sposób ciągły i trwać będzie do momentu wyłonienia ostatecznej liczby uczestników danego
szkolenia.
Beata Rosicka

Stacja Kultury

www.swieradowzdroj.pl

Ż a b i e

O c z ko

Żabie Oczko i Przyjaciele Klub Ekologa, działający w Nadleśnictwie Świeradów, od marca pomaga kijankom, które wylęgły się w kałuży przy Wodospadzie Kwisy, przetrwać trudny okres przeobrażenia z larwy w postać dorosłą. Przynoszenie wody z Kwisy, dowożenie samochodami było
niewystarczające i dzięki pomocy OSP Świeradów udało się utrzymać poziom wody niezbędny
do życia. Sprzymierzeńcem okazała się też przyroda. Spadł deszcz, kałuża napełniła się wodą i w
czerwcu możemy spodziewać się małych żabek, które upodobały sobie to miejsce. W przyszłym
roku zniknie nasza bajorko, które zostanie zasypane, teren wyrównany, a nasze płazy będą szukać
nowych siedlisk. Dziękujemy pani Dorocie Marek, OSP, Oliwerowi, Kamili, Szymonom, Bartkowi, Marysi, Dawidowi, pani Joli, panu Pawłowi i Przyjaciołom za pomoc w ratowaniu żabek,
których populacja znaczenie spada nie tylko w „Żabiogrodzie”, ale i w Europie.
Te r e s a F i e r k o w i c z

CENNIK ZAMIESZCZANIA REKLAM W „NOTATNIKU ŚWIERADOWSKIM”
Moduł/forma

Cena za 1 emisję

Cena za 3 emisje

1 strona (w numerze udostępniamy tylko 1 stronę)

500,00 zł

1 275,00 zł

1/2 strony - 255 x 175 mm

300,00 zł

765,00 zł

1/4 strony - 175 x 125 mm

150,00 zł

382,50 zł

1/8 strony 125 x 85 mm

80,00 zł

204,00 zł

1/16 strony - 85 x 60 mm

50,00 zł

127,50 zł

Włożenie gotowej wkładki do gazety

250,00 zł

-

Podane kwoty są cenami brutto, BONIFIKATA: za 3 emisje – 15 %
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Jesteś osobą zameldowaną w Świeradowie-Zdroju? Rozliczasz się z podatku
dochodowego w Urzędzie Skarbowym w Lubaniu oraz w swoim zeznaniu podatkowym deklarujesz Gminę Miejską Świeradów-Zdrój jako miejsce stałego zamieszkania? Opłacasz w Świeradowie-Zdroju podatek od nieruchomości? A może
opłacasz media związane z nieruchomościami zlokalizowanymi w Świeradowie-Zdroju? Jeśli tak, to możesz skorzystać ze Świeradowskiej Karty Miejskiej!
By otrzymać ŚKM, należy złożyć stosowny wniosek (do pobrania w zakładce lub
do odebrania w Stacji Kultury bądź w Małym Domku przy Czarcim Młynie) i złożyć go Organizatorowi. Należy przy tym okazać dowód tożsamości lub pierwszą
stronę (zdjęcie lub skan) PIT-u za rok poprzedni lub inny bieżący dokument potwierdzający, że dana osoba przebywa w Świeradowie-Zdroju z zamiarem stałego pobytu. ŚKM wydawana jest bezpłatnie na okres 5 lat. Można ją odebrać
osobiście w Stacji Kultura lub w Małym Domku przy Czarcim Młynie (za osoby
niepełnoletnie ŚKM odbiera rodzic lub opiekun).
Aktualna lista Partnerów:
1. „Czarci Młyn” z ŚKM bilet wstępu 1,00 zł, warsztaty pieczenia chleba 1,00 zł.
2. Podziemna Trasa Turystyczna „Kopalnia Św. Jan” w Krobicy - z ŚKM bilet 50%
tańszy.
3. Wieża Widokowa w Mirsku, ul. Wodna 4, tel. 570 778 078, e-mail: biuro@
podziemia-wieza.pl,www.podziemna-wieza.pl - z ŚKM bilet 50% tańszy.
4. Centrum Relaksacyjne „SANTE” z ŚKM 50% zniżki na wejście do groty solnej.
5. Coﬀee & Drink Bar „Kofeina” z ŚKM 20% zniżki na każdą kawę, ciepłe napoje
bezalkoholowe, herbatę i czekoladę.
6. Przewóz Osób - Bryczką i Saniami Mariusz Burawski z ŚKM 50% zniżki, przy
minimum dwóch osobach, na przejażdżki bryczką a zimą na kulig/ sanie (przy
sprzyjających warunkach śniegowych).
7. Pracownia Piernikowa ISABELL z ŚKM 50% zniżki na warsztaty oraz wstęp do
pracowni piernikowej.
8. Pracownia Ceramiczna ceraMonic z ŚKM 20% zniżki na warsztaty ceramiczne.
9. Wypożyczalnia Rowerów Lech Sport | Rowery Elektryczne, Trail, MTB - z ŚKM
25% tańsze wypożyczenie rowerów od poniedziałku do czwartku a w weekendy
10% taniej oraz 10% rabatu na usługi serwisowe rowerów.
10. Firma KOCZ Sp. z o. o. z ŚKM w sezonie letnim 50% zniżki na wypożyczenie
roweru elektrycznego, w sezonie zimowym 50% zniżki na wypożyczenie kompletu sprzętu narciarskiego, 20% zniżki na pozostały sprzęt zimowy w Wypożyczalniach E-Bike i sprzętu narciarskiego „Pod Gondolą” w Świeradowie-Zdroju
(Wypożyczalnia A ul. Źródlana/Strażacka, Wypożyczalnia B ul. Źródlana/Strażacka oraz cały rok 50% zniżki na korzystanie z Parkingów A, B, C na terenie Świeradowa-Zdroju (róg ulic: A – Źródlanej i Strażackiej, B – Sienkiewicza i Batorego,
C – Sienkiewicza i Wyszyńskiego).
Serdecznie dziękujemy dotychczasowym Partnerom za przyłączenie się do naszej
akcji! Zachęcamy również innych, by wsparli mieszkańców naszego miasta! Pełny
tekst określający zasady udziału w projekcie ŚKM znajduje się na stronie Stacji
Kultury www.stacjakultury.swieradowzdroj.pl w zakładce „ŚKM”.

Jak wykupić reklamę w „Notatniku Świeradowskim”?
1. Gotową reklamę WYŁĄCZNIE W FORMIE PLIKU GRAFICZNEGO (zgodnie z podanymi
w cenniku wymiarami) prosimy wysłać na adres: notatnik@swieradowzdroj.pl
2. Należność za umieszczenie reklamy należy wpłacić na konto Miejskiego Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy Stacja Kultury – Santander Bank Polski nr 21 1090 1997
0000 0001 4222 7909 – przed emisją reklamy. W treści przelewu należy wpisać koniecznie
numer NIP, nazwę i adres firmy, w celu wystawienia faktury.
3. Warunkiem ukazania się reklamy jest dostarczenie potwierdzenia wpłaty. Można je
wysłać za pośrednictwem poczty e-mail na adres it@swieradowzdroj.pl – lub dostarczyć
osobiście do Stacji Kultury, ul. Dworcowa 1.
4. Faktura zostanie wystawiona w ciągu siedmiu dni od dokonania wpłaty.
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W moim ogrodzie

Maj w kolorze rododendronów i o zapachu pomidorów
W roku, w którym się rodziłem, piosenkarka Beata Kozidrak z zespołem BAJM nagrali piosenkę „Piechotą do
lata”, której słowa brzmią: „Znów przyjdzie maj, a z majem bzy i czekać mam na lepsze dni”. Tak więc znów
mamy maj, pachnący bzami i wszyscy czekamy na lepsze dni… historia lubi się powtarzać.

Majowa aura nas nie rozpieszcza, piszę te słowa 12 maja.
W nocy spadł śnieg i bardzo się ochłodziło. Myślałem,
że w zeszłym roku było lepiej, ale po przejrzeniu zdjęć
na FB okazało się, że w zeszłym roku śnieg spadł 4 maja.
Tak więc ostatnie podrygi zimy nas zawsze dopadną i
pozostaje teraz czekać na ciepłe i słoneczne dni, które
całkowicie rozbudzą przyrodę do życia.
Teraz zaczyna się najpiękniejsza pora wiosny, gdyż zakwitają nie tylko bzy, ale azalie i rododendrony. To mało
wymagające rośliny, które wypełniają kolorem nasze
ogrody. Wystarczy zapewnić im ziemię o kwaśnym odczynie i obfitość wody, a będą zdobiły przez pokolenia.
Osobiście uważam, że każdy szanujący się miłośnik
roślin powinien je mieć w swoim ogrodzie. Azalie i rododendrony (różaneczniki) to rośliny o płytkim systemie
korzeniowym, który pozwala na to, aby je przesadzać.

Połowa maja to również czas na początek szaleństwa pomidorowego. Zapewne już wszystkie nasze tunele foliowe i inspekty zapełniły się przeróżnymi odmianami tych
owoców. Tak, tak przypominam wszystkim, że pomidor
z botanicznego punktu widzenia to owoc, a nie warzywo.
Jednak ze względu na to, że ma niską zawartość cukru i
na charakter jego zastosowania w kuchni powszechnie
zalicza się go do warzyw. Szczerze mówiąc, to nieważne jak go zwą, ważne, że jest pyszny, ma mnóstwo właściwości odżywczych i jest niskokaloryczny. Na świecie uprawia się obecnie tysiące, tak tysiące, rodzajów i
odmian pomidorów, tak więc każdy może znaleźć coś
dla siebie. Pomidory można uprawiać pod osłonami, w
gruncie i w pojemnikach. Kawałek balkonu, czy jasna
weranda też mu będą odpowiadać. Jak wiele jest gatunków tej rośliny, tak wiele patentów na obfite zbiory.
Podstawowa rzecz w uprawie pomidorów to odpowiednie nawożenie, najlepiej organiczne, ziemia kompostowa, obornik, gnojówka z pokrzywy lub żywokostu. Niektórzy podlewają pomidory drożdżami w celu ochrony
przed zarazą, inni opryskują mlekiem pełnotłustym od
krowy jako ochronę. Są i tacy, którzy podlewają pomidorki moczem zmieszanym z popiołem drzewnym,
jeszcze inni podlewają piwem – co ma sprawić, że rośliny będą rosły szybciej. Co niektórzy zajmują się
przekłuwaniem łodyg drucikiem miedzianym po to, aby
uchronić go przed chorobami grzybowymi. Co kraj to
obyczaj, co zagroda to metoda. Ciekawe, jakie by były
efekty opryskiwania pomidorów trunkiem minimum 40
promilowym? Czy pomidorki będą szczęśliwsze? Może
takie odpowiednio nasączone będą 4 razy większe jak w
przypadku podlewania moczem? Nie wiem, ale trzeba
próbować różnych metod i każdy ogrodnik pewnie ma
swój pomysł na obfity zbiór.
Kończąc, chciałbym zachęcić do sadzenia roślin, które

C z y s t a

będą przyjazne pszczołom i innym zapylaczom. Wiele
się teraz słyszy o brutalnych atakach na pasieki i o tym,
jak pszczoły masowo giną ze względu na chemikalia w
rolnictwie. W każdym ogrodzie może też stanąć poidełko dla owadów, które będzie przydatne w czasie upałów.
Wykonanie poidełka nie jest trudne, w Internecie jest
wiele pomysłów. Ważne tylko, żeby pamiętać, aby tak
je wypełnić kamykami, korą, patyczkami i mchem, aby
nie było dużych powierzchni wody. Małym owadom wystarczą małe skrawki tafli wody.
Życzę Państwu kolorowej i ciepłej wiosny, no i idziemy
piechotą do lata. Pierwszy dzień tego kalendarzowego
przypadnie na poniedziałek, 22 czerwca.

Piotr Bigus
społecznik, pasjonat
ogrodnictwa i kulinariów

C z e r n i a w a

Trzecia edycja w sprzątaniu za nami. Sytuacja jaka powstała na całym świecie, koronawirus, nie bardzo pozwalała na przeprowadzenie sprzątania naszego skrawka ziemi, ale w
przemyślany sposób udało się to zorganizować. Dla zdrowotności pojechałam rowerem w
góry i spotkałam się z mieszkańcem Czerniawy. W trakcie rozmowy na temat sprzątania
padło pytanie, czy teraz na wiosnę będziemy sprzątać? Pan Sławek z ul. Spokojnej zaproponował by zdążyć sprzątnąć śmieci przed budzącą się przyrodą. Po powrocie do domu
telefon zrobił się gorący. Zwróciłam się do Ewy i Marty, poparły pomysł - sprzątamy,
robimy plan, kto i gdzie, dzwonimy do osób, które brały udział w poprzednich edycjach.
Ku mojemu zdumieniu wszyscy z wielka chęcią wyrazili zgodę wzięcia udziału w trzeciej
edycji „Sprzątamy Czerniawę-Zdrój”. Z poprzedniego roku zostały nam worki, rękawiczki i tak każda z nas rozdała worki dla osób sprzątających. Tereny zostały przydzielone
tak, by nie powielać podwójnego sprzątania. Termin sprzątania zaplanowano od poniedziałku, 27 kwietnia. Każdy decydował sam, jak i w jakim tempie będzie sprzątał. Termin
był określony - zdążyć przed „majówką”. W trakcie sprzątania, okazało się, że można
dokonać małego recyklingu, co zmniejszyło ilość śmieci. Pragnę podziękować pracownicy Urzędu Miasta Pani Izie Jurczak za życzliwe zorganizowanie wywozu śmieci. Po
rozmowach z uczestnikami okazało się, że w sprzątaniu wzięło udział ok. 20 osób. Dziś
można powiedzieć, że mieszkańcom zależy na poprawie sytuacji w naszym miejscu zamieszkania, sprawy bierzemy w swoje ręce i zaczynamy od siebie. Mieszkańcy Czerniawy
- BRAWO WY!!!!! Pragniemy podziękować mieszkańcom za wsparcie naszej inicjatywy
i zaprosić wszystkie osoby z naszej społeczności do spotkania się przy Czarcim Młynie
na przysłowiowej kiełbasce. Niech stanie się tradycja zakończenia tak szczytnej sprawie.
I tu też pragnę podziękować Pani Dorocie Marek za zapewnienie kiełbasek na ognisko
i udostępnienie miejsca przy Czarcim Młynie. Jak tylko problemy z koronawirusem się
skończą, postaram się wszystkie osoby powiadomić telefonicznie lub osobiście. Ja ze swej
strony zobowiązuje się upiec blaszkę dobrego ciasta. Tak, więc zapraszam wszystkich,
spotkajmy się przy Czarcim Młynie. Do zobaczenia.

Urszula Wyszomirska
Radna Rady Miasta Świeradów-Zdrój

Serwis informacyjny

www.swieradowzdroj.pl
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KRONIKA POLICYJNA

W nocy 19 kwietnia br. w Świeradowie-Zdroju sprawcy dokonali
włamania do budynku skąd ukradli pieniądze oraz sprzęt komputerowy, jak i kluczyki do trzech samochodów osobowych, a chwilę
później pojazdy. Wartość skradzionego mienia pokrzywdzony
oszacował łącznie na kwotę nie mniejszą niż 150 tysięcy złotych. Poszukiwaniem sprawców i skradzionych aut zajęli się lubańscy kryminalni.
Jeden ze skradzionych pojazdów marki Fiat Doblo, 20 kwietnia br.
został odnaleziony w lesie. Samochód doszczętnie spłonął. W szybkim ustaleniu miejsca porzucenia kolejnego pojazdu pomogła praca
operacyjna i wnikliwe działania wydziału kryminalnego. Policjantom udało się ustalić,
że poszukiwane auto marki Fiat Doblo stoi zaparkowane w szopie na posesji na terenie powiatu lwóweckiego. Policjanci odzyskali pojazd o wartości 10 tysięcy złotych.
Przybyli na miejsce policyjni technicy dokonali szczegółowych oględzin pojazdu i
zabezpieczyli znajdujące się na nim ślady. Kilka minut później doszło do zatrzymania

dwóch mężczyzn. 32-latek bez stałego miejsca zamieszkania został zatrzymany na terenie powiatu lubańskiego, natomiast 39-latek na terenie
powiatu lwóweckiego. Mężczyźni w przeszłości wchodzili już w konflikt z prawem, na swoim koncie mają inne przestępstwa. Podejrzani
trafili do policyjnego aresztu.
Po analizie zgromadzonego przez policjantów materiału dowodowego
lubańscy policjanci przekazali sprawców do dyspozycji Prokuratora Rejonowego w Lwówku Śląskim, który wobec 39-latka zastosował środek
zapobiegawczy w postaci dozoru policji natomiast wobec 32-latka wystąpił
z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie. Sąd Rejonowy w Lwówku
Śląskim przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował wobec sprawcy tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy. Zastosowanie tymczasowego aresztowania ma na
celu zabezpieczenia prawidłowego toku dalszego postępowania. Dalsze postępowanie
w sprawie prowadzą policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu. Sprawa ma
charakter rozwojowy.

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI
ODPADÓW KOMUNALNYCH
W LUBOMIERZU
ul. Kargula i Pawlaka 16,
59-623 Lubomierz, tel. 75 730 10 83
Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek od 7:30 do 14:30
PSZOK W ŚWIERADOWIE-ZDROJU
ul. Grunwaldzka
Godziny otwarcia: sob. w godz. 10:00-16:00

Stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 1 marca 2020 r.
NIERUCHOMOŚĆ ZAMIESZKAŁA
ILOŚĆ MIESZKAŃCÓW
1 - 3 mieszkańców
4 mieszkańców i więcej (tj. gospodarstwo domowe)

STAWKA
23 zł / osoba
90 zł / gospodarstwo domowe

Zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości wyposażonych w przydomowy kompostownik
Przez kompostownik, należy rozumieć specjalną skrzynię, pojemnik służący do kompostowania bioodpadów.
Kompostownikiem nie jest miejscem (pryzma) na gruncie, na którym są składowane bioodpady.
ILOŚĆ MIESZKAŃCÓW
1 - 3 mieszkańców
4 mieszkańców i więcej (tj. gospodarstwo domowe)

KWOTA ZWOLNIENIA Z OPŁATY
2 zł / osoba
5 zł / gospodarstwo domowe

NIERUCHOMOŚĆ MIESZANA (W CZĘŚCI ZAMIESZKAŁA ORAZ W CZĘŚCI NIEZAMIESZKAŁA)
OBJĘTOŚĆ POJEMNIKA W LITRACH
80
110
120
240
1100

ŚMIECI GROMADZONE SELEKTYWNIE
3,90 zł
5,00 zł
5,90 zł
11,00 zł
54,00 zł

PSZOK zapewnia przyjęcie takich odpadów, jak: przeterminowane leki i chemikalia, odpady wielkogabarytowe (w tym
meble), odpady budowlane, poremontowe
i rozbiórkowe (w tym gruz), zużyte opony, elektrośmieci, czyli sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i akumulatory, papier, szkło, metale, tworzywa
sztuczne i odpady opakowaniowe wielomateriałowe, popiół, bioodpady, odpady
niebezpieczne, tekstylia i odzież, odpady
niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów
leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji
we krwi, w szczególności igieł i strzykawek. Odbiór odpadów komunalnych przez
PSZOK jest nieodpłatny. Należy mieć na
uwadze, że PSZOK nie przyjmie odpadów
komunalnych, które nie są posegregowane, których nie można zidentyfikować lub
zawierających azbest.
PALENIE LIŚCI W OGRODZIE

Co mówi prawo?
Spalanie naturalnych odpadów, w tym liści na
własnej posesji uregulowane jest w ustawie o
odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. Artykuł 30
ust. 1 ZAKAZUJE przetwarzania odpadów poza
instalacjami i urządzeniami. Ponadto, w §2 Regulaminu utrzymania czystości i porządku w
Gminie Miejskiej Świeradów-Zdrój wskazano, iż
bioodpady, do których należą liście powinny być
zbierane selektywnie.
Co grozi za spalanie liści?
Ww. ustawa przewiduje karę grzywny lub nawet aresztu dla osób, które wbrew zakazowi
termicznie przekształcają odpady poza spalarnią
odpadów. Ponadto, dym pochodzący z tego typu
palenisk jest zwykle dość uciążliwy i w świetle
przepisów kodeksu cywilnego może być tzw.
immisją. To z kolei może narazić nas na odpowiedzialność odszkodowawczą na rzecz naszego
sąsiedztwa.
Tego typu porządki mogą zostać również uznane
za zanieczyszczenie. W szczególności, jeżeli dym
przedostanie się do miejsca publicznego. To natomiast jest w świetle kodeksu wykroczeń wykroczeniem zagrożonym mandatem karnym.
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Zielona moc

Centrum Edukacji Ekologicznej IZERSKA ŁĄKA
ul. Rolnicza 7 (nad Czarcim Młynem)
tel. 75 617 14 42
izerskalaka@swieradowzdroj.pl
www.stacjakultury.swieradowzdroj.pl (zakładka Izerska Łąka)
Dni i godziny otwarcia na naszej stronie www.
Gospodarz obiektu: Katarzyna Rzeczkowska

LEKCJE O PSZCZOŁACH ONLINE!
Zapraszamy zorganizowane grupy przedszkolne i szkolne na zajęcia o pszczołach online. Jeśli ktoś z Państwa, rodziców, nauczycieli jest zainteresowany to proszę
napisać do nas, a zorganizujemy i przeprowadzimy taką
lekcję.
IZERSKI SAD - ROZWIJAMY SIĘ
W styczniowym numerze Notatnika Świeradowskiego
w artykule „Spotkanie LGD Partnerstwo Izerskie i Stowarzyszenia Sachsische Landesstiftung Natur und Umwelt Akademie” pisaliśmy, że zostaliśmy partnerem projektu „Edukacja w celu zachowania starych saksońskich

szkoleniach będzie mógł wziąć udział każdy zainteresowany (pierwszeństwo będą mieli mieszkańcy Świeradowa-Zdroju, następnie mieszkańcy Gór i Pogórza Izerskiego). Gdy tylko poznamy terminy (i oczywiście będzie
można się spotykać), to od razu je Państwu przekażemy.
Ogromne podziękowania kierujemy do ekipy z koparką i
jej kierownika Wojciecha Cieleckiego - bez Was byłoby
trudno.

Katarzyna Rzeczkowska
gospodarz obiektu
Izerska Łąka

ju) po wnikliwym przeanalizowaniu prac konkursowych
postanowiło przyznać:
I miejsce: Olgierdowi Fabiś lat 7,
II miejsce: Helenie Drobnik lat 8, Tymoteuszowi
Drobnik lat 10,
III miejsce: Gabrielowi Kozłowskiemu lat 7.
Prace w kategorii młodzież i dorośli dostały wyróżnienia. Bardzo dziękujemy za piękne prace Paniom: Zofii
Gnoińskiej oraz Aleksandrze Krakowiak.
W konkursie wzięli także udział: Jan Małolepszy lat 9,
Maria Mitkiewicz lat 12, Łukasz Maciejewski lat 13.
Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział
i dostarczenie pięknych prac. Decyzja była trudna, w
związku tym jury postanowiło wręczyć nagrody wszystkim uczestnikom. Plakaty będą dostępne na stronie
Stacji Kultury, na FB „Izerskiej Łąki”. Zwycięzcom, raz
jeszcze dziękujemy i gratulujem

Więcej informacji o Izerskim Sadzie znajduje się na
stronie stacjakultury.swieradowzdroj.pl zakładka
Izerska Łąka – Izerski Sad.

i polskich odmian owoców w regionie przygranicznym”.
W piątek, 15 maja posadziliśmy w naszym edukacyjnym
ogrodzie 25 drzewek - stare odmiany jabłoni. Tak więc,
pierwsze zadanie projektowe wykonane! Teraz czekamy na terminy szkoleń z zakresu sadownictwa. W tych

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU „Astronomia
jest ciekawa”
Celem konkursu była popularyzacja wiedzy przyrodniczej oraz rozbudzanie zainteresowań astronomią.
Konkurs był organizowany w dwóch kategoriach wiekowych: dla dzieci (5-14 lat) oraz dla młodzieży i dorosłych (od lat 15). Trafiło do nas osiem znakomitych
plakatów, sześć w kategorii dzieci i tylko dwa w kategorii młodzież i dorośli.
Jury konkursu w składzie: Dyrektor MCKAIPG „Stacja
Kultury” Dorota Marek, Katarzyna Rzeczkowska, Anna
Martynowska-Pietrzyk oraz Honorata Pasierb (pracownicy MCKAIPG „Stacja Kultury” w Świeradowie-Zdro-

W czwartek, 7 maja Katarzyna Rzeczkowska wręczała
nagrody uczestnikom konkursu na ,,najżabawniejszą“
opowiastkę obrazkową, czyli KOMIKS O ŻABACH.
Jak to wyglądało zobaczcie sami na powyższym zdjęciu.
Tym osobom, które nie mogły dotrzeć, prezenty zostały
rozwiezione. Jeszcze raz bardzo Wam dziękujemy za udział w konkursie - jesteście świetni!

WINNICA W ŚWIERADOWIE-ZDROJU
W październikowym wydaniu Notatnika informowaliśmy Was o planie jeszcze lepsze warunki do wzrostu.
założenia doświadczalnej winnicy przy „Izerskiej Łące”. 24 kwietnia Teraz czekamy na przyjęcie się sadzonek i pierwsze wino.
posadziliśmy 80 sadzonek, które zostały zamówione w zeszłym roku.
Tutejsze tereny charakteryzują się ubogą i skalistą glebą, dlatego przed
rozpoczęciem nasadzeń konieczne było nawiezienie żyznej ziemi i
znawożenie podłoża. Czynnikiem decydującym o wyborze odmian było
Honorata Pasierb
umiejscowienie winnicy na dość odkrytym terenie, gdzie istnieje zagrożenie
niskich temperatur i silnych wiatrów. Wybrane odmiany charakteryzują się
większą odpornością, a ponadto, pozwalają uzyskać paletę możliwości produkcji win od wytrawnych po szampana. Są to odmiany: Solaris – 13 szt.,
Bianca – 15 szt., Aurora – 16 szt., St. Pepin – 10 szt., Regent – 14 szt.,
Leon Milot – 12 szt.
Winnica została wytyczona w czterech rzędach: północ – południe. Rozstaw międzyrzędzi wynosi 2,5 m, co zapewnia krzewom więcej miejsca i
słońca, a jednocześnie pozwala na swobodny wjazd kosiarki. Krzewy są
posadzone w metrowej odległości od siebie. Pod krzewami rozłożona jest
agrowłóknina, która chroni przed zachwaszczeniem oraz utrzymuje wilgoć. 11 maja winnica została zabezpieczona włókniną przed śniegiem i
przymrozkami. Wszystkie te czynniki i zabiegi powodują, że winorośl ma

We młynie czas płynie

www.swieradowzdroj.pl

C Z A R C I M ŁY N , ul. Lwówecka 5
tel. 75 78 45 325 czarcimlyn@swieradowzdroj.pl
www.stacjakultury.swieradowzdroj.pl (zakładka Czarci Młyn)
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Zwiedzanie od wtorku do soboty w godz. 10:00-16:00
(ostatnie wejście o godz. 15:00)
Gospodarz obiektu Anna Martynowska-Pietrzyk
Mały Domek: Honorata Pasierb (tel. 574 110 170)

I niech się pnie nam nasz chmiel
Nie musieliśmy długo zastanawiać się czym przyozdobić naszą pergolę, żeby połączyć przyjemne z pożytecznym. Wybór był oczywisty – chmiel.
W dużym skrócie – jest to pnąca bylina najczęściej kojarzona ze „złocistym napojem”. Nie każdy wie, że zawarty
w chmielu ksantohumol wykazuje działanie przeciwwirusowe, przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze, przeciwutleniające i przeciwnowotworowe.

rusowymi, trawiastymi, kwiatowymi czy sosnowymi.
Za jakiś czas, z pewnością uda nam się zebrać szyszki
chmielu i stosownie je wykorzystać, o czym na pewno
poinformujemy na łamach „Notatnika”.
Korzystając z chmielowego tematu, mamy dla Państwa
przepis w którym wykorzystuje się piwo.

Chleb piwno-cebulowy
ZAKWAS:
60 g startera zakwasu
200 g mąki żytniej razowej typ 2000
180 ml wody
CIASTO WŁAŚCIWE:
350 g zakwasu
800 g mąki żytniej typ 720
650 ml piwa pszenicznego
2 cebule
20 g soli (2 łyżeczki)

Chmiel jako dodatek do piwa znany był już w Babilonii
i starożytnym Egipcie. W średniowieczu cenili go Germanowie, Goci i Słowianie, nie był jednak stosowany i
uprawiany masowo. Zmieniło się to dopiero za sprawą
klasztorów, które w lecznictwie stosowały różne zioła.
My wybraliśmy odmianę która nazywa się Marynka –
jest to odmiana goryczkowa, z nutami korzennymi, cyt-
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W marcowym numerze pisaliśmy o historii żarna, w
tym przybliżymy typologię młynów. Podstawę typologii
młynów stanowi podział na MŁYNY PIONOWE, a
więc młyny, których koło jest ustawione w pozycji pionowej a ruch obrotowy jest przenoszony na kamień
za pomocą zębatej przekładni (transmisja pośrednia)
oraz MŁYNY POZIOME, czyli takie, w których koło
ustawione jest w pozycji poziomej porusza kamieniem
zamocowanym na tej samej osi (transmisja bezpośrednia).
Typ pierwszy - o wiele wydajniejszy i o wiele bardziej
popularny w kontynentalnej części Europy - określa się
niekiedy jako „młyn Witruwiański”. Typ drugi natomiast
- będący de facto mało wydajnym prototypem dzisiejszej
turbiny wodnej - nazywa się jeszcze czasem „młynem
greckim”, wiążąc go ze wspomnianymi wynalazkami
uczonych hellenistycznych, bądź też „młynem nordyckim”, gdyż przez wieki był szczególnie popularny w
Skandynawii, a także w Irlandii i Szkocji. Obie nazwy
nie są jednak do końca adekwatne i mogą być mylące.
Młyny z kołem poziomym ani nie ograniczały się swym
zasięgiem do terenów zhellenizowanych, gdyż znamy
przykłady późnorzymskich młynów tego typu m.in. z
Gannes — Pikardia - oraz z Chemtou - północno-zachodnia Tunezja, ani też nie były, jak można byłoby
wnosić, jedynym typem młynów wodnych używanych
przez Greków: aż do VI wieku z powodzeniem stosowano także młyny z kołem pionowym i dopiero później,
w okresie bizantyńskim, nie odnotowujemy ich obecności. Tymczasem w Irlandii młyny z kołem poziomym

Sposób przygotowania:
DZIEŃ PRZED PIECZENIEM
1. Starter zakwasu wyjąć z lodówki i odstawić na 1-2
godziny w temperaturze pokojowej do ogrzania. Ogrzany starter przełożyć do wystarczająco dużej miski, żeby
później przygotować w niej resztę ciasta. Dodać pozostałe składniki na zakwas.
2. Wymieszać, przykryć miskę folią spożywczą i odstawić na noc (8-12 godzin) w temperaturze pokojowej.
W DNIU PIECZENIA
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znano już 150 lat przed inwazją Wikingów.
Popularność pierwszego bądź drugiego typu w danym regionie czy epoce tłumaczy się skalą zapotrzebowania oraz statusem prawnym młynów: jak starano
się dowieść, młyny poziome cieszyły się powodzeniem wszędzie tam, gdzie chłop mógł legalnie posiadać
własny młyn, natomiast młyny pionowe, których budowa i utrzymanie wymagały większego nakładu kosztów, wykorzystywano przy przemiale zboża na większą
skalę. Stąd też w średniowieczu młyny z kołem pionowym były stosowane przede wszystkim w najbardziej
sfeudalizowanych częściach Europy (północna Francja,
Niemcy, Polska), natomiast młyny z kołem poziomym
do zmonopolizowania przemiału zboża były mniejsze –
we Włoszech, Hiszpanii, południowej Francji, Irlandii,
Skandynawii, a także w Bizancjum. W Anglii oba typy
młynów pozostawały w użyciu do XIII wieku, kiedy
ostatecznie młyny z kołem poziomym zostały wyparte
przez te z kołem pionowym.
W zależności od sposobu zasilania wyróżnia się dwa
podstawowe typy pionowego koła wodnego:
PODSIĘBIERNE - koło, którego łopatki są wprawiane
w ruch przez przepływający pod spodem strumień. Jego
aktywność jest zależna od warunków hydrologicznych i
sezonowego poziomu wód, moc zaś od prędkości strumienia. Na skutek wirów, turbulencji oraz różnych przeszkód znajdujących się w wodzie (np. złamane gałęzie)
prędkość koła podsiębiernego osiąga maksymalnie jedną
trzecią prędkości strumienia napędzającego, co sprawia,
że jego wydajność osiąga poziom około 22%, a moc jest

3. Zakwas jest gotowy, jeśli da się wyczuć lekko kwaśny
zapach i po rozsunięciu ciasta widać, że jest napowietrzone i ma gąbczastą strukturę.
4. Odważyć 350 g zakwasu, resztę przełożyć do słoiczka
i wstawić do lodówki.
5. Cebulę pokroić w dużą kostkę i poddusić na patelni z
odrobiną oleju na małym ogniu, aż zrobi się miękka i się
zezłoci. Ostudzić.
6. Do odważonego zakwasu dodać resztę składników na
ciasto, łącznie z cebulą, wymieszać. Przykryć miskę folią spożywczą i odstawić w temperaturze pokojowej na
około 8-12 godzin do pierwszego wyrastania.
7. Gdy ciasto będzie miało gąbczastą strukturę, nasmarować masłem dwie keksówki o wymiarach 20 cm (lub
jedną długą) i zwilżonymi dłońmi przełożyć do każdej
połowę ciasta. Zwilżoną dłonią docisnąć i delikatnie
wyrównać ciasto.
8. Przykryć ściereczką i odstawić na około 3-4 godziny
do garowania.
9. Rozgrzać piekarnik do temperatury 220 stopni.
10. Ciasto nacechować (ostrym nożem naciąć wierzch
chleba w paski), wstawić keksówki i piec około 45-50
minut.
11. Po tym czasie wystawić chleby z piekarnika, następnie wyjąć jeszcze ciepły chleb z foremek i odstawić na
kratkę do studzenia, aby odparowały.

Smacznego!

Źródło:
- www.wikipedia.pl
- książka: „Chleb. Domowa piekarnia.” Piotr Kucharski
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szacowana między 0,05 a 0,5 koni mechanicznych.
NASIĘBIERNE - koło, którego łopatki są wprawiane w
ruch przez wodę spadającą z góry, doprowadzoną specjalnym kanałem. Jego aktywność w o wiele mniejszym
stopniu jest zależna od warunków hydrologicznych i sezonowego poziomu wód, wymaga jednak wznoszenia
grobli bądź doprowadzenia tzw. młynówki, by zapewnić
stałe zasilanie. Jego wydajność jest trzykrotnie większa
niż koła podsiębiernego i sięga aż 66% przy mocy na
poziomie 2 koni mechanicznych.
ŚRÓDSIĘBIERNE – koło w którego łopatki strumień
wody uderza na wysokości osi. Sposób jego zasilania
jest w zasadzie taki sam jak w przypadku koła nasiębiernego – strumień wody napędza łopatki od góry, a nie od
dołu.
Informacje pochodzą z książki Krzysztofa Rzepkowskiego
„Złoty kciuk”.

Anna Martynowska Pietrzyk
gospodarz obiektu
Czarci Młyn
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Oferta reklamowa

Serwis miejski
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URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ
ul. 11 Listopada 35
PARTER:
Burmistrz Miasta – Roland Marciniak: 75 78-16-119;
Sekretariat Burmistrza – Krystyna Kisiel: 75 78-16-489,
fax 75 78-16-585 - pok. 1d. Skarbnik – Iwona Kosmala: 75 78-16-234 - pok. 1a; opłaty za użytkowanie wieczyste, opłata uzdrowiskowa - Katarzyna Barczyszyn,
opłaty za śmieci – Katarzyna Jachimowska, czynsze,
opłata za wodę i ścieki – Katarzyna Kulik-Łuczak, windykacja należności – Katarzyna Matelska: 75 78-16659 - pok. 1b; podatki i opłaty lokalne – Anna Leśniak,
wymiar podatku od nieruchomości – Beata Korowaj: 75
78-16-452 - pok. 1c; księgowość budżetowa – Marika
Trojanowska, Emil Mrożek, księgowość oświaty – Jowita Worotnicka, Marta Rejman-Sergiejczuk: 75 7816-896 - pok. 2. Urząd Stanu Cywilnego, działalność gospodarcza - zastępca kierownika – Joanna Szczekulska:
75 78-16-344; meldunki i dowody osobiste, zezwolenia
na sprzedaż napojów alkoholowych – Halina Stettner:
75 78-16-929 - pok. 1f (obok sekretariatu). Kadry – Małgorzata Milichiewicz - 75 78-17-092 - pok. 3.
I PIĘTRO
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - pok. nr 10, 11, 12.
Sekretariat: 75 78-16-321. Sekretarz – Eugeniusz Grabas: 75 78-17-071 - pok. 15. Klub Integracji Społecznej
- pok. nr 16. Radcy prawni - pok. 16B; Polski Związek
Emerytów, Rencistów i Inwalidów - pok. 16F; Związek
Sybiraków i Byłych Więźniów Politycznych - pok. 16G.
II PIĘTRO
Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami - kierownik – Izabela Jurczak - pok. 22, ochrona
środowiska - Kamila Jednorowska-Męcina, Paulina
Włodarczyk, odpady komunalne – Marcin Rosołek: 75
78-16-343 - pok. 21a, gospodarka mieszkaniowa – Władysław Rzeźnik: 75 78-16-324 - pok. 23, inwestycje –
Anna Mazurek, zamówienia publiczne – Monika Sautycz, infrastruktura komunalna – Adrianna Szymczak:
75 78-16-471 - pok. 21c. Referat Gospodarki Miejskiej
i Inwestycji, kierownik - Wojciech Cielecki - pok. 21b,
inwestycje i komunikacja miejska - Mariusz Pysz, inwestycje - Monika Hajny-Daszko, drogownictwo - Ewelina Wasilewska: 75 78-16-970, 790 444 904 - pok. 21d.
Informatyk - Tomasz Chmielowiec - pok. 24b. Oświata
– Jolanta Bobak: 75 78-17-668. Zagospodarowanie
przestrzenne – Rafał May: 75 78-17-297 - pok. 24c.
III PIĘTRO
Biuro Rady Miasta, Referat Administracyjny: kierownik
– Diana Timoftiewicz-Żak: 75 78-17-666 - pok. nr 32.
UM ul. Piłsudskiego 15: Tadeusz Baka – obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe i ochrona przeciwpożarowa:
75 78-16-841 i 75 78-16-155 - pok. 02.
KULTURA I OŚWIATA
Przedszkole Miejskie: 75 78-16-339
Miejski Zespół Szkół: 75 78-16-373, 75 78-16-668
Świetlica środowiskowa UL: 75 78-17-885
Szkoła Podstawowa nr 2 w Czerniawie: 75 78-16-379
Świetlica środowiskowa MROWISKO: 75 78-45-712
Miejska Biblioteka Publiczna IZERKA: 75 78-16-394
MCKAiPG „Stacja Kultury”: 75 71-36-482, 75 71-36-483
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Masz sprawę do radnego?
Zadzwoń, napisz!
RADNI RADY MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ
Mirosław Bock
tel. 603 857 236 mbock@swieradowzdroj.pl
Michał Brutkowski
tel. 604 976 297 mbrutkowski@swieradowzdroj.pl
Janina Czaplińska
tel. 668 212 350 jczaplinska@swieradowzdroj.pl
Aleksandra Kasprzak
tel. 602 276 154 akasprzak@swieradowzdroj.pl
Paweł Lech
tel. 693 239 263 plech@swieradowzdroj.pl
Paweł Mikołajczak
tel. 695 029 761 pmikolajczak@swieradowzdroj.pl
Michał Podhorodecki
tel. 601 467 669 mpodhorodecki@swieradowzdroj.pl
Kamila Pytlakowska
kpytlakowska@swieradowzdroj.pl
Urszula Romanowicz
tel. 663 361 388 uromanowicz@swieradowzdroj.pl
Mateusz Szumlas
tel. 881 346 733 mszumlas@swieradowzdroj.pl
Ewa Śliwińska
tel. 667 431 190 esliwinska@swieradowzdroj.pl
Anna Tkaczyk
tel. 783 954 936 atkaczyk@swieradowzdroj.pl
Szczepan Wojsa
tel. 605 334 260 swojsa@swieradowzdroj.pl
Marta Wróbel
tel. 512 798 509 mwrobel@swieradowzdroj.pl
Urszula Wyszomirska
tel. 517 673 020 uwyszomirska@swieradowzdroj.pl
RADNI RADY POWIATU LUBAŃSKIEGO
Iwona Korzeniowska-Wojsa
tel. 605 223 540 florizet@wp.pl
Zbigniew Maroń
tel. 603 080 913 z.maron@onet.pl

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

PUNKT KONSULTACYJNY
Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych,
rodzin i osób doznających przemocy w rodzinie
w Świeradowie-Zdroju jest czynny w każdy poniedziałek w godzinach 16.00-18.00 tylko telefonicznie: Przy tel. nr 664 461 086 dyżuruje:
konsultant Piotr Konopnicki.
Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych, rodzin i osób doznających przemocy w rodzinie na
terenie Świeradowa-Zdroju os. Czerniawa jest
czynny w dniach 4 i 18 czerwca 2020 r., w godzinach 15.30-16.30 tylko telefonicznie. Przy tel. nr
664 461 086 dyżuruje:
konsultant Piotr Konopnicki.
Dodatkowo konsultacje telefoniczne wyłącznie
dla osób doznających przemocy w rodzinie w drugi i czwarty czwartek miesiąca od godz. 18.00 do
19.00: Konopnicki Piotr, tel. 664 461 086.
POMOC TERAPEUTYCZNA
W Gabinecie Pedagogiczno-Psychologicznym
z siedzibą w Świeradowie-Zdroju (Przychodnia NZOZ JO-MED, ul. Korczaka 7D) do grudnia
2020 roku specjaliści realizują zadania związane
z udzielaniem pomocy terapeutycznej i wsparcia
rodzinom dotkniętym problemem uzależnienia
od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych
prowadzeniem działań profilaktycznych oraz interwencji kryzysowej. Całościowa pomoc jest
bezpłatna, refundowana przez Burmistrza Miasta
Świeradów-Zdrój. Szczegóły dotyczące korzystania z pomocy terapeutycznej i profilaktycznej można uzyskać pod nr telefonów:
75 78 17 668 - Jolanta Bobak
koordynator Urzędu Miasta
538 480 341 - Maciej Ziała
gabinet pedagogiczno-psychologiczny
Od 11 czerwca 2019 r. do 10 czerwca 2021 r. na mocy decyzji dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z 8
maja 2018 ceny wody i ścieków uległy zmianom i wynoszą: woda
4,43 zł/m3, ścieki - 4,97 zł/m3. Natomiast stała opłata abonamentowa nie została zmieniona i wynosi 4,94 zł za miesiąc. W wypadkach
nagłych awarii sieci wodno-kananalizacyjnej można dzwonić pod nr
tel. 512 243 901.

W SPRAWACH, TAKICH JAK:
utylizacja padłych zwierząt z terenu miasta
(sarny, lisy, łanie, jelenie itp.)
potrącone, ale żywe zwierzęta.
wyłapywanie bezpańskich psów,
prosimy zwracać się
do p. Marcina Rosołka:
tel. 75 78 16 343

NOTATNIK
Ś W I E R A D O W S K I

NOTATNIK ŚWIERADOWSKI wydaje Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury”. Druk – Polska Press Sp. z o.o. Drukarnia Sosnowiec, ul. Baczyńskiego 25a. Nakład: 2000 egz. Zespół redakcyjny i skład: Honorata Pasierb, Beata Rosicka.
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 również odpowiedzialności za prawdziwość faktów podanych w artykule. www.swieradowzdroj.pl notatnik@swieradowzdroj.pl

NOTATNIK

turystyczny

NOWA ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA
Do Świeradowa-Zdroju przeprowadziłam się na początku lat dziewięćdziesiątych. Nie
znałam rówieśników, w tygodniu uczyłam się w technikum leśnym i mieszkałam w
internacie. Przyjeżdżając na weekendy i wakacje większość czasu spędzałam na poznawaniu okolic, a zwłaszcza gór. Wybierając się na Stóg Izerski, czy też Izerską Łąkę
z chęcią maszerowałam tzw. „Ścieżką Zdrowia”.
Zadziwiała mnie swoimi licznymi, wydawało się, mało logicznymi zakrętami. Pracując już w Nadleśnictwie Świeradów dowiedziałam się, że nie są one przypadkowe,
gdyż jeszcze niedawno funkcjonował w tym miejscu tor saneczkowy. Długość toru
wynosiła 2500 m, a różnica poziomów startu i mety liczyła aż 235 m. Tor składał się z
6 zakrętów. Niektóre bandy wybudowano z ciosanego kamienia na 6-7 metrów. Start
znajdował się na Stogu Izerskim a meta w Parku Zdrojowym.
Miejsce to prawie trzydzieści lat później stało się inspiracją do wybudowania przez
Nadleśnictwo Świeradów ścieżki turystycznej „Przygoda w górach”, będącej integralną częścią transgranicznego projektu pod tym samym tytułem.
Trasa składa się z dwunastu stanowisk poświęconych dziedzictwu kulturowemu i
przyrodniczemu Gór Izerskich i Żytawskich. Każda z tablic porusza jeden temat i
możemy się z nich dowiedzieć:
1.
Skąd wiemy jaka będzie pogoda?
2.
Jak mądrze zarządzać lasem?
3.
Co jest pod ziemią?
4.
Jakie to drzewo?
5.
Zwierzęta nocy
6.
Poznaj cietrzewia
7.
Model toru bobslejowego
8.
Model skoczni narciarskiej
9.
Noc za dnia
10.
Bogactwa ziemi
11.
Katastrofa ekologiczna
12.
Domy przysłupowe

Ścieżka jest przeznaczona dla wszystkich mieszkańców naszych okolic i turystów niezależnie od wieku i liczebności grupy. Nie zawiera tylko informacji, ale też konkretne
zadania do wykonania, które ugruntują zdobytą wiedzę. Jeszcze w tym roku Nadleśnictwo Świeradów przygotuje aplikację mobilną z audiodeskrypcją, która znacznie
pomoże w korzystaniu z trasy osobom słabiej widzącym bądź dzieciom.
„Przygoda w górach” powstaje dzięki dofinansowaniu w 85% z Programu Współpracy
INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020 – Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe.

Czy wiesz, że:
•
•
•
•

Trasa „Przygoda w Górach” jest dodatkową atrakcją czarnego szlaku turystycznego. Rozpoczyna się nad górną częścią Parku Zdrojowego i kończy
na wysokości DW Czeszka. Łącznie mierzy ok. 1100 metrów.
W ramach tego samego projektu została wybudowana wiata turystyczna
przy ścieżce edukacyjnej „Zajęcznik” oraz wieża widokowa na Czerniawskiej Kopie.
Leśny Kompleks Promocyjny (LKP) Sudety Zachodnie obejmuje swym zasięgiem całą polską część Gór Izerskich, czyli 22 866 ha.
Leśne Kompleksy Promocyjne to duże, zwarte obszary lasu, wchodzące w
skład jednego lub kilku nadleśnictw. Utworzone na obszarze całego kraju,
pokazują zmienność warunków siedliskowych, różnorodność składu gatunkowego lasu i wielość pełnionych przez niego funkcji. W ramach LKP
leśnicy promują zrównoważoną gospodarkę leśną, wspierają badania naukowe i prowadzą edukację leśną społeczeństwa.

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