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IZERSKA £¥KA
Katarzyna Rzeczkowska

izerskalaka@swieradowzdroj.pl
tel. 75 617 14 42

2
CZARCI M£YN

Anna Martynowska-Pietrzyk
czarcimlyn@swieradowzdroj.pl

tel. 75 78 45 325

ul. 11 Listopada 35

     II PIÊTRO
Referat Ochrony Œrodowiska, Gospodarki Od-
padami - kierownik – Izabela Jurczak - pok. 22,
ochrona œrodowiska - Kamila Jednorowska-
Mêcina, Paulina W³odarczyk, odpady komu-
nalne - Marcin Roso³ek: 75 78-16-343 - pok.
21a, gospodarka mieszkaniowa - W³adys³aw
RzeŸnik: 75 78-16-324 - pok. 23, inwestycje -
Anna Mazurek, zamówienia publiczne – Moni-
ka Sautycz, infrastruktura komunalna - Adrian-
na Szymczak: 75 78-16-471 - pok. 21c. Refe-
rat Gospodarki Miejskiej i Inwestycji, kierownik
- Wojciech Cielecki - pok. 21b, inwestycje i
komunikacja miejska - Mariusz Pysz, inwesty-
cje - Monika Hajny-Daszko, drogownictwo -
Ewelina Wasilewska: 75 78-16-970, 790 444
904 - pok. 21d. Informatyk - Tomasz Chmielo-
wiec - pok. 24b. Oœwiata – Jolanta Bobak: 75
78-17-668. Zagospodarowanie przestrzenne –
Rafa³ May: 75 78-17-297 - pok. 24c.

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

Miejskie Centrum Kultury, Aktywnoœci i Promo-
cji Gminy „Stacja Kultury”, ul. Dworcowa 1, tel.
75 71-36-482, 75 71-36-483, fax 75 78-16-221,
e-mail: it@swieradowzdroj.pl oraz
kultura@swieradowzdroj.pl Dyrektor – Dorota
Marek; kreowanie wydarzeñ kulturalnych i pro-
mocja - Diana S³upska; kreowanie wydarzeñ spor-
towych, rekreacyjnych i promocja - Beata Rosic-
ka; g³ówna ksiêgowa - Ewelina Ostrowska-May;
koordynator ds. obs³ugi obiektów, wydawnictw i
promocji - Karol Wilk (tel. 574 110 170).
Przedszkole Miejskie: 75 78-16-339; Miejski
Zespó³ Szkó³: 75 78-16-373, 75 78-16-668;
Œwietlica œrodowiskowa UL: 75 78-17-885;
Szko³a Podstawowa nr 2 w Czerniawie: 75 78-
16-379; Œwietlica œrodowiskowa MROWISKO:
75 78-45-712; Miejska Biblioteka Publiczna
IZERKA: 75 78-16-394.

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

I PIÊTRO
Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej - pok. nr
10, 11 i 12. Sekretariat: 75 78-16-321.
Sekretarz - Eugeniusz Grabas: 75 78-17-071 -
pok. 15. Klub Integracji Spo³ecznej - pok. nr
16. Radcy prawni - pok. 16B; Polski Zwi¹zek
Emerytów, Rencistów i Inwalidów - pok. 16F;
Zwi¹zek Sybiraków i By³ych WiêŸniów Politycz-
nych - pok. 16G.

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

KULTURA I OŒWIATA
Punk t y  ko lpo r t a ¿uPunk t y  ko lpo r t a ¿uPunk t y  ko lpo r t a ¿uPunk t y  ko lpo r t a ¿uPunk t y  ko lpo r t a ¿u      NOTNOTNOTNOTNOTAAAAATNIKA ŒWIERADOWSKIEGOTNIKA ŒWIERADOWSKIEGOTNIKA ŒWIERADOWSKIEGOTNIKA ŒWIERADOWSKIEGOTNIKA ŒWIERADOWSKIEGO
ŒWIERADÓW - Delikatesy CENTRUM (ul. Sienkiewicza), sklep odzie¿owy A&J (róg
ul. Zdrojowej i Piastowskiej), sklep AGD (ul. Piastowska), hurtownia papiero-
sów (ul. Piastowska), sklep spo¿ywczy (róg. ul. Zdrojowej i Sienkiewicza),
Biuro Turystyczne LEOPOLD, J&G ¯Y£KIEWICZ (oba na ul. Zdrojowej), kiosk gazetowy
(ul. Zdrojowa), pijalnia wody mineralnej (Dom Zdrojowy), sklep LEWIATAN (ul.
Górska), stacja paliw ORLEN (ul. 11 Listopada), sklep papierniczy KLEKS (ul.
Zdrojowa), sklep przy ul. Chopina, Sklep „Cuda Wianki” w budynku „BIEDRONKI”
(ul. 11 Listopada), Miejska Biblioteka Publiczna IZERKA (ul. M. Sk³odowskiej-
Curie), autobus komunikacji miejskiej, Miejskie Centrum Kultury, Aktywnoœci i Pro-
mocji Gminy „Stacja Kultury” (ul. Dworcowa 1).

OR£OWICE -  -  -  -  - sklep motoryzacyjny, sklep wielobran¿owy CECHBUD.
CZERNIAWA     - ul. Sanatoryjna: sklep spo¿ywczy i biblioteka szkolna w SP nr 2;

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

Od 11 czerwca 2019 r. do 10 czerwca 2021 r. na mocy decyzji dyrektora Regionalnego Zarz¹du
Gospodarki Wodnej we Wroc³awiu z 8 maja 2018 r. ceny wody i œcieków uleg³y zmianom i
wynosz¹: woda 4,43 z³/m3, œcieki - 4,97 z³/m3.

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

pod nr tel.  512 243 901.

W ka¿dy czwartek od godz. 1600  do 1800

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

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

Kolejne Kolejne Kolejne Kolejne Kolejne spotkanispotkanispotkanispotkanispotkaniaaaaa odbêd odbêd odbêd odbêd odbêd¹¹¹¹¹ siê  siê  siê  siê  siê 9 i 239 i 239 i 239 i 239 i 23
stycznia 2020 rstycznia 2020 rstycznia 2020 rstycznia 2020 rstycznia 2020 r.....

Przeciw przemocyPrzeciw przemocyPrzeciw przemocyPrzeciw przemocyPrzeciw przemocy

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

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

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

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

Kolejne Kolejne Kolejne Kolejne Kolejne spotkanispotkanispotkanispotkanispotkaniaaaaa odbêd odbêd odbêd odbêd odbêd¹¹¹¹¹ siê  siê  siê  siê  siê 9 i 239 i 239 i 239 i 239 i 23
stycznia 2020 rstycznia 2020 rstycznia 2020 rstycznia 2020 rstycznia 2020 r.....

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

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

75 78 17 668 - JOLANTA BOBAK,
koordynator Urzêdu Miasta
538 480 341- MACIEJ ZIA£A,
gabinet pedagogiczno-psychologiczny

Pomoc terapeutycznaPomoc terapeutycznaPomoc terapeutycznaPomoc terapeutycznaPomoc terapeutyczna

      Utylizacja pad³ych zwierz¹t z te-
renu miasta (sarny, lisy, ³anie, jelenie
itp.)
    Potr¹cone, ale ¿ywe zwierzêta.
     Wy³apywanie bezpañskich psów

- do Marcina Roso³ka
tel. 75 78 16 343

Do kogo siê zwróciæDo kogo siê zwróciæDo kogo siê zwróciæDo kogo siê zwróciæDo kogo siê zwróciæ
w takich sprawach, jak:w takich sprawach, jak:w takich sprawach, jak:w takich sprawach, jak:w takich sprawach, jak:


URZ¥D MIASTA

Wœród nas ¿yj¹ osoby, które czêsto potrze-
buj¹ naszej pomocy, z ró¿nych wzglêdów
o niej nie mówi¹, o nic nie prosz¹, choæ zma-
gaj¹ siê z niedostatkami podstawowych
przedmiotów.
  Wiemy tak¿e, ¿e z drugiej strony s¹ osoby,
które chêtnie by pomog³y i podzieli³y siê tym,
co maj¹, lub tym, na czym im zbywa, a nie
wiedz¹, jak i komu mog¹ coœ podarowaæ. Dlatego postanowiliœmy zostaæ na-
szym, wspólnym „portalem wymiany” i teraz jeœli Pañstwo czegoœ potrzebuj¹
lub chc¹ czymœ siê podzieliæ, prosimy o kontakt:
 na Messengera na dorota@swieradowzdroj.pl  lub telefonicznie - 75 71 36 482.

Zg³oszeñ mo¿na równie¿ dokonywaæ anonimowo. Nie bójmy siê pomagaæ!

Nie bójmy siê pomagaæ!
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o  przyst¹pieniu do sporz¹dzenia
studium uwarunkowañ

 i kierunków zagospodarowania
przestrzennego  gminy miejskiej

Œwieradów-Zdrój.

Jednym z wyznaczników, jakoœci
pracy radnego jest iloœæ sk³adanych
interpelacji i tematy, jakimi siê intere-
sowali. Jeœli mieszkañcy maj¹ jakikol-
wiek problem, który dotyczy spraw
le¿¹cych w kompetencji miasta, mog¹
udaæ siê do radnego z proœb¹ o to,
¿eby w drodze zapytania b¹dŸ inter-
pelacji zwróci³ siê do w³adz z proœb¹
o wyjaœnienie sytuacji i ewentualne
dzia³ania w tej sprawie. Równie¿ rad-
ni, jako swoiœci liderzy spo³eczni,
sami winni bacznie obserwowaæ oko-
licê i zwracaæ uwagê na potrzeby
i niedostatki.

Dziœ sprawdziliœmy, ile interpela-
cji i zapytañ skierowali do w³adz gmi-
ny œwieradowscy radni oraz czego
one dotyczy³y.

W pierwszym roku kadencji tyl-
ko dziewiêcioro z nich zwraca³o siê
z zapytaniami i interpelacjami.
Wszystkie te interpelacje i zapytania
wraz z odpowiedziami dostêpne s¹
na stronie œwieradowskiego urzêdu.
My sprawdziliœmy, kto i czym siê zaj-
mowa³. Z udostêpnionych na gmin-
nej stronie internetowej materia³ów
(do 27 listopada) wynika, i¿ ajwiêcej
interpelacji i zapytañ, bo a¿ 18, z³o¿y³
radny Mateusz Szumlas. Na przys³o-
wiowym podium znaleŸli siê tak¿e
Kamila Pytlakowska i Pawe³ Miko³aj-
czak.

Mateusz Szumlas interweniowa³
w sprawach: ustawienia znaków dro-
gowych, zatkanego przepustu na
skrzy¿owaniu ulic Gajowej i Zako-
piañskiej, zalewania fekaliami ul. 11
Listopada, monta¿u lustra drogowe-
go pomiêdzy ul. 11 Listopada a Pi³-
sudskiego, doposa¿enia placu zabaw
przy ul. Bocznej, wykonania prac
porz¹dkowych w okolicach ulic 11
Listopada i Ratowników Górskich,
monta¿u lampy przy ul. Pod Skarp¹,
utworzenia ma³ego stoku saneczko-
wego dla dzieci, ws. witaczy, organi-
zacji „Lata z Radiem”, b¹dŸ innej im-
prezy, ³awek na terenie miasta, od-
œwie¿enia barierek mostku przy ul.
Zakopiañskiej, wylewania strumyka
przy ul. Zakopiañskiej, alejek parko-
wych, wybijania studzienek kanali-
zacyjnych na ul. Bocznej, ogrodze-
nia terenu przy ul. Nadbrze¿nej i in-
formacji dot. wywozu œmieci i op³at z
tym zwi¹zanych oraz koniecznoœci
przeprowadzenia kampanii informa-
cyjnej Stop dla fajerwerków i petard
/ Œwieradów nie strzela – Œwiera-
dów dba o zwierzêta. Radny Szum-
las przygotowa³ i z³o¿y³ w bie¿¹cym

Jak pracowa³ TJak pracowa³ TJak pracowa³ TJak pracowa³ TJak pracowa³ Twój radny?wój radny?wój radny?wój radny?wój radny?
Pod takim tytu³em 27 listopada na portalu Lwówecki.info ukaza³ siê tekst, którego autor -
Marek Dral - podsumowa³ aktywnoœæ œwieradowskich radnych w ostatnim roku. Poni¿ej prze-
drukowujemy ten tekst za zgod¹ autora.

roku projekt uchwa³y ws. stawek
op³at za odpady komunalne (która
zosta³a przyjêta przez radnych).

Kamila Pytlakowska interwe-
niowa³a w sprawach: monta¿u pro-
gów zwalniaj¹cych na ul. Wyszyñ-
skiego, monta¿u koszy na œmieci na
ul. Górskiej, kosztów sprowadzenia
lokomotywy, czystoœci na ul. Gór-
skiej, czystoœci na chodniku ul. Gór-
skiej, nowych nasadzeñ drzew i krze-
wów, monta¿u koszy na œmieci, mon-
ta¿u ³awki na przystanku przy ul. Gór-
skiej, monta¿u koszy na œmieci przy
ul. Wyszyñskiego i monta¿u znaku
drogowego przy ul. Pi³sudskiego.

Pawe³ Miko³ajczak interwenio-
wa³ w sprawach: odœnie¿ania ulic,
drogi ewakuacyjnej z deptaku, usu-
niêcia œmieci po sezonie zimowym,
naprawy oœwietlenia przy ul. Bron-
ka Czecha, koniecznoœci czyszcze-
nia studzienek burzowych na tere-
nie miasta i kana³u przy ul. Batore-
go, czêstotliwoœci zabierania œmieci
z kub³ów w centrum miasta, groma-
dzenia odpadów przy ul. Bronka
Czecha, ograniczenia prêdkoœci na
ul. Zakopiañskiej, naprawy ³awek na
terenie miasta

Urszula Wyszomirska interwe-
niowa³a w sprawach: zabezpieczenia
muru oporowego na Czarnym Poto-
ku przy ul. Lwóweckiej, zabezpiecze-
nia mostu oporowego na Czarnym
Potoku przy ul. Lwóweckiej, uzupe³-
niania przepustu i uporz¹dkowania
terenu skarpy w okolicach ul. Rolni-
czej i pod³¹czenia sieci wodoci¹go-
wej do gospodarstw przy ul. Górzy-
stej i koniecznoœci wycinki drzew
przy ul. D³ugiej. Radna z³o¿y³a rów-
nie¿ wniosek (27.11) o informacjê ws.
wp³ywów do bud¿etu miasta z tere-
nu Czerniawy.

Ewa Œliwiñska interweniowa³a
w sprawach: zasad ruchu drogowe-
go na ul. D³ugiej, monta¿u witaczy
na drogach wjazdowych do miasta,
sprz¹tania dróg powiatowych
i Gminnej Ewidencji Zabytków.

Marta Wróbel interweniowa³a
w sprawach: rozbudowy sieci wod-
kan w Czerniawie, poprawy bezpie-
czeñstwa na ul. Starowiejskiej i £¹ko-
wej oraz dwa razy ws. budowy wo-
doci¹gu na ul. Górzystej.

Aleksandra Kasprzak interwe-
niowa³a w sprawach: wypadku jed-
nej z mieszkanek i zaniedbanego
parku poni¿ej ul. Zdrojowej oraz nie-
zabezpieczonego drzewa i monta¿u
spowalniaczy b¹dŸ znaków ostrze-

gawczych na ul. Wyszyñskiego.
Micha³ Podhorodecki interwe-

niowa³ w sprawach: opracowania
regulaminu poruszania siê po mie-
œcie pojazdów zaprzêgowych i ogra-
niczenia prêdkoœci i wprowadzenia
zakazu parkowania na ul. Bocznej.

Urszula Romanowicz interwe-
niowa³a w sprawie budowy oœwie-
tlenia na ulicach:  Brzozowej, Lipo-
wej i Wiejskiej.

Pozostali radni dotychczas nie
korzystali z tej formy pracy.

Warto pamiêtaæ, i¿ radni ka¿de-
go miesi¹ca podejmuj¹ w drodze
uchwa³ wiele decyzji, które maj¹
du¿y wp³yw na rozwój miasta i na
jakoœæ ¿ycia jego mieszkañców. Do
nich nale¿y ostateczna decyzja, czy
powstanie np. nowy plac zabaw,
które drogi bêd¹ remontowane i ile
pieniêdzy bêdzie przeznaczonych
na utrzymanie szko³y. Dlatego war-
to utrzymywaæ sta³y kontakt z rad-
nymi i zwracaæ im uwagê na wszel-
kie bol¹czki i problemy, a tak¿e na
rozwi¹zania, które u³atwi¹ nam ¿ycie.
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Na podstawie art. 11 pkt 1 usta-
wy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (tekst jednolity Dz. U.
2018 poz. 1945 z póŸniejszymi
zmianami) zawiadamiam o podjêciu
przez Radê Miasta Œwieradów-Zdrój
uchwa³y  Nr XVIII/92/2019 z dnia
31 paŸdziernika 2019 r.  w sprawie
przyst¹pienia do sporz¹dzenia stu-
dium uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego
Miasta Œwieradów-Zdrój.

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

Zainteresowani mog¹ wnioski
dotycz¹ce studium sk³adaæ na pi-
œmie w Urzêdzie Miasta przy ul. 11
Listopada 35 - w terminie do 31
stycznia 2020 r. Wniosek powinien
zawieraæ:

    1. Nazwisko, imiê, nazwê i ad-
res wnioskodawcy, przedmiot wnio-
sku oraz oznaczenie nieruchomo-
œci, której dotyczy (adres, nr dzia³-
ki, arkusz mapy i obrêbu ewiden-
cyjnego).

Coraz wiêcej dyskusji w na-
szym kraju wywo³uje sprawa u¿y-
wania fajerwerków, pokazów
sztucznych ogni. Wiele osób chcia-
³oby wprowadzenia zakazów. Rów-
nie¿ w naszym mieœcie podnosz¹ siê
w tej sprawie  g³osy sprzeciwu.
Mieszkañcy z³o¿yli petycjê doma-
gaj¹c siê wprowadzenia na terenie
gminy zakazu u¿ywania fajerwer-
ków hukowych.

Opinie prawne w tej sprawie s¹
jednoznaczne. Podjêcie przez Radê
Miasta uchwa³y wprowadzaj¹cej
wspomniany zakaz bêdzie niezgod-
ne z prawem. Takie zapisy wykraczaj¹
poza kompetencje prawodawcze or-
ganów gminy. W tym przypadku
nale¿y zadaæ sobie jednak pytanie:
Czy fajerwerki s¹ legalne i co z Syl-
westrem?

Pokaz fajerwerków poza wyzna-
czonym terminem jest wykrocze-
niem, co nie powinno byæ dla niko-
go zaskakuj¹ce. Nikt wszak nie chce,
aby drêczono go niespodziewany-
mi hukami, które mog¹ przestraszyæ
ka¿dego, a przede wszystkim zwie-
rzêta. Wspomniane wykroczenie
uregulowane jest w art. 51 Kodeksu
wykroczeñ.

§ 1. Kto krzykiem, ha³asem,
alarmem lub innym wybrykiem za-
k³óca spokój, porz¹dek publiczny,
spoczynek nocny albo wywo³uje
zgorszenie w miejscu publicznym,
podlega karze aresztu, ogranicze-
nia wolnoœci albo grzywny.

§  2. Je¿eli czyn okreœlony w § 1
ma charakter chuligañski lub
sprawca dopuszcza siê go bêd¹c
pod wp³ywem alkoholu, œrodka
odurzaj¹cego lub innej podobnie
dzia³aj¹cej substancji lub œrodka,
podlega karze aresztu, ogranicze-
nia wolnoœci albo grzywny.

§  3. Pod¿eganie i pomocnic-

Przed nami najpiêkniejsze

Fajerwerki tylko w Sylwestra!
two s¹ karalne.

Przy ujawnieniu przez Policjê
sprawcy wykroczenia i ukaraniu go
mandatem kara wynosi maksymal-
nie 500 z³otych. Warto jednak mieæ
na wzglêdzie fakt, ¿e je¿eli spraw¹
zajmie siê s¹d, mo¿liwa sankcja
mo¿e wynieœæ a¿ 5.000 z³otych. Czy
warto a¿ tak ryzykowaæ?

Odpalanie fajerwerków w Syl-
westra i Nowy Rok to nieco inna
sytuacja, stanowi¹ca jednak wyj¹-
tek w prawie. To œwiêto kojarzy siê
nieod³¹cznie z pokazami sztucznych
ogni i sta³o siê zwyczajem, który
stanowi kontratyp, czyli jest oko-
licznoœci¹ wy³¹czaj¹c¹ bezpraw-
noœæ czynu, jakim jest wspomnia-
ne wykroczenie.

Ciekaw¹ kwesti¹ jest to, ¿e od
pokazów fajerwerków wiele du¿ych
polskich miast odchodzi, t³umacz¹c
to – najczêœciej – wzglêdami bez-
pieczeñstwa i szeroko pojêtego
spokoju oraz troski o samopoczu-
cie zwierz¹t. Sztuczne ognie wypie-
rane s¹ powoli przez m.in. pokazy
laserów.

Legalnoœæ fajerwerków w Syl-
westra jest spraw¹ oczywist¹, jed-
nak urz¹dzanie takich zabaw poza
tym dniem bêdzie stanowiæ wykro-
czenie.

Szanuj¹c drugiego cz³owieka
i œrodowisko, w którym ¿yjemy,
wniosek nasuwa jeden: aby u¿ywa-
nie fajerwerków hukowych ograni-
czyæ do minimum, stosuj¹c - jeœli to
mo¿liwe - inne formy œwiêtowania.
W przypadku Œwieradowa-Zdroju
ma to szczególne znaczenie. Jeste-
œmy przecie¿ uzdrowiskiem, do któ-
rego przyje¿d¿aj¹ ludzie po ciszê
i spokój.

Eugeniusz Grabas
Sekretarz Gminy

i najbardziej rodzinne Œwiêta Bo-
¿ego Narodzenia i Nowy Rok
2020. Z tej okazji chcemy wszyst-

kim mieszkañcom przekazaæ
¿yczenia zdrowych, spokojnych,

pe³nych ciep³a i serdecznoœci œwi¹t. Przy œwi¹-
tecznych sto³ach niech zagoœci radoœæ, uœmiech,
szacunek i dostatek.

Nowy Rok niech bêdzie rokiem spe³nie-
nia marzeñ. ¯yczymy Pañstwu wszelkiej
pomyœlnoœci, optymizmu, zrozumienia

oraz sukcesów w ka¿dej dziedzinie ¿ycia.
Janina CzapliñskaJanina CzapliñskaJanina CzapliñskaJanina CzapliñskaJanina Czapliñska
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28 listopada Rada Miasta przeg³osowa³a uchwa³ê w sprawie okreœle-
nia metody ustalania op³aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
ustalenia stawki op³aty oraz okreœlenia stawki op³aty podwy¿szonej na
terenie Gminy Miejskiej Œwieradów-Zdrój, której postanowienia obowi¹-
zywaæ bêd¹ od 1 lutego 2020 r.

W paragrafie pierwszym czytamy miêdzy innymi, ¿e dla w³aœcicieli
nieruchomoœci, na których zamieszkuj¹ mieszkañcy, s¹ dwie metody usta-
lania op³aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które zale¿¹:

a) od liczby mieszkañców zamieszkuj¹cych dan¹ nieruchomoœæ
– w przypadku, gdy nieruchomoœæ zamieszkuje do 3 mieszkañców
w³¹cznie,

b) od gospodarstwa domowego – w przypadku, gdy nierucho-
moœæ zamieszkuje 4 mieszkañców i wiêcej.

Ustalono, ¿e podstawowa stawka op³aty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi w gospodarstwach do 3 osób wynosi 17 z³ miesiêcz-
nie za mieszkañca. Mo¿na byæ zwolnionym z czêœci op³aty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi, jeœli w³aœciciele nieruchomoœci zabu-
dowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi bêd¹ komposto-
waæ bioodpady stanowi¹ce odpady komunalne w przydomowym kom-
postowniku w kwocie 2 z³ od mieszkañca.

Podwy¿szona stawka op³aty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi, je¿eli w³aœciciel nieruchomoœci nie wype³nia obowi¹zku zbiera-
nia odpadów komunalnych w sposób selektywny, wynosiæ bêdzie 68 z³
miesiêcznie od mieszkañca.

Podstawowa op³ata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla
gospodarstw zamieszka³ych przez 4 osoby i wiêcej wynosi 65 z³ od go-
spodarstwa domowego.

W tym przypadku zwolnienie z czêœci op³aty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi w³aœcicieli nieruchomoœci zabudowanych budyn-
kami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostuj¹cych bioodpady w przy-
domowym kompostowniku wyniesie 5 z³ od gospodarstwa domowego.

Jeœli w³aœciciele tych gospodarstw nie wype³ni¹ obowi¹zku zbiera-
nia odpadów komunalnych w sposób selektywny, op³ata wyniesie 240 z³
od gospodarstwa domowego.

Œmieci po nowemu - ile zap³acimyŒmieci po nowemu - ile zap³acimyŒmieci po nowemu - ile zap³acimyŒmieci po nowemu - ile zap³acimyŒmieci po nowemu - ile zap³acimy
za odpady komunalne w roku 2020?za odpady komunalne w roku 2020?za odpady komunalne w roku 2020?za odpady komunalne w roku 2020?za odpady komunalne w roku 2020?
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Z Szarotki do Zajazdu

4 grudnia Uzdrowisko, w sk³ad którego
wchodzi te¿ Zak³ad Górniczy, tradycyjnie ob-
chodzi³o Barbórkê, która w tym roku mia³a
dodatkowy wymiar – po  sprzeda¿y obiektu
„Szarotka” przy ul. Zdrojowej 2 (w lutym 2017
roku) i kilkuletniej umowie najmu Zarz¹d i pra-
cownicy biur opuszczaj¹ obiekt.

Dyrekcja Pañstwowego Przedsiêbiorstwa,
a potem Zarz¹d Spó³ki mieœci³ siê w tym obiek-
cie od 1973 r. Tym samym pracownicy biur
opuszczaj¹ obiekt zwany przez pozosta³¹ ka-
drê uzdrowiskow¹ „bia³ym domkiem” i prze-
nosz¹ siê do „ceglanego domku” - do odre-
montowanego w tym celu „Zajazdu” przy ul.
Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego 35.  Takie krêgi
zatacza historia…. kiedyœ obs³uga Domu Zdro-
jowego te¿ mieszka³a w tym obiekcie.    (WU)

Po¿egnalna fotografia pracowników przed „Szarotk¹” (fot. Ma³gorzata Biernat i Gra¿yna Mucha)

Szanowni Mieszkañcy Œwieradowa-
Zdroju oraz Goœcie przebywaj¹cy
w naszym mieœcie i Uzdrowisku!

W dzieñ Bo¿ego Narodzenia, po raz ko-
lejny œw. Jan Ewangelista przypomina nam
prawdê, ¿e Jezus Chrystus – Odwieczne
S³owo sta³o siê Cia³em i zamieszka³o miê-
dzy nami…

Prze¿ywaj¹c wspólnie w piêknej atmos-
ferze ciep³a bliskich serc Œwiêta Narodze-

S³owo sta³o siê cia³em
i zamieszka³o wœród nas. (J 1,14)

nia Pana ¿yczymy:
- Aby Odwieczne S³owo, w którym jest

¯ycie, nape³ni³o nas ¿yciem szczêœliwym
w radoœci, zdrowiu i pokoju…

- Aby Odwieczne S³owo, które jest Œwia-
t³oœci¹, oœwieca³o swym Œwiat³em mroki
smutku, przygnêbienia i beznadziejno-
œci…

- Aby Odwieczne S³owo, które da³o moc
wszystkim, którzy Je przyjêli… da³o si³ê
mi³oœci, która wszystko zwyciê¿y!

Podnieœ rêkê, Bo¿e Dzieciê, B³ogos³aw
Ojczyznê mi³¹…

B³ogos³aw mieszkañcom Œwieradowa-
Zdroju;

B³ogos³aw naszym Parafianom i na-
szym Goœciom;

B³ogos³aw Turystom i Kuracjuszom
oraz wszystkim, którzy prze¿ywaj¹

Œwiêta razem z nami.

Duszpasterze
Parafii Rzymskokatolickiej

pw. œw. Józefa Oblubieñca NMP
w Œwieradowie Zdroju

Przygotowuj¹c siê do radosnego
prze¿ywania œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
nie zapominamy, ¿e TRZEJ KRÓLO-
WIE przybyli pok³oniæ siê DZIECIÊCIU.
Informujemy i zapraszamy na
ORSZAK TRZECH KRÓLI w naszej
parafii

 6 STYCZNIA 2020 r.
Pomyœlmy ju¿ teraz o kolorowych
strojach!
Szczegó³y w og³oszeniach parafial-
nych. Do zobaczenia na Orszaku!

Duszpasterze

BO¯E NARODZENIE 2019
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W naszej gminie od d³u¿szego czasu podejmujemy próby
i dzia³ania w celu zmniejszania tzw. niskiej emisji, czyli za-
nieczyszczenia wody, gleby, powietrza i ciemnego nieba. Naj-
wiêcej inwestycji przeprowadzamy w kierunku ochrony czy-
stego uzdrowiskowego powietrza.

Czyste powietrze
W drugiej po³owie 2018 roku uruchomiliœmy gminny pro-

gram wymiany pieców kopciuchów na bardziej ekologiczne.
Do koñca 2019 roku uda³o siê wymieniæ 64 piece. Z³o¿onych
jest jeszcze 128 wniosków o wymianê kot³ów. Jednostkowe
dofinansowanie z bud¿etu gminy do 10 tys. z³ wyp³acamy
w miarê posiadanych œrodków. W latach 2018 i 2019 wydali-
œmy na ten cel ponad 400 tys. z³. W bud¿ecie na 2020 rok
równie¿ zaplanowaliœmy œrodki na dofinansowanie do wymia-
ny pieców. Równie¿ na bie¿¹co monitorujemy jakoœæ powie-
trza w mieœcie za pomoc¹ czujników smogu - na stronie

https://airly.eu/map/pl/
mo¿na sprawdziæ, jakim powietrzem dzisiaj oddychamy.

Trwaj¹ prace monta¿owe si³owni na powietrzu przy SP nr 2
w Czerniawie. Inwestorem jest Fundacja na Rzecz Rozwoju
Spo³ecznoœci Lokalnej „Œwieradów-Czerniawa”. Wartoœæ za-
dania to 300 tys. z³, a dofinansowanie wynosi prawie 100 proc.
Z bud¿etu gminy udzielamy Fundacji po¿yczki w kwocie 200
tys. z³ na prefinansowanie projektu. Sama si³ownia bêdzie s³u-
¿y³a mieszkañcom Czerniawy, ale i uczniom miejscowej pod-
stawówki.

Fot. Tomasz Chmielowiec

Dla tych, którzy stosuj¹ w swoich kot³ach jako paliwo wê-
giel, umo¿liwiliœmy zakup tzw. b³êkitnego wêgla. To bezdymne
paliwo jest œwietn¹ alternatyw¹, bo przy jego spalaniu wy-
dziela siê do 20 razy mniej zanieczyszczeñ w porównaniu do
zwyk³ego wêgla. W sezonie grzewczym 2019/2020 ju¿ ponad
40 gospodarstw ze Œwieradowa i Czerniawy stosuje to paliwo.

Wspólnie z gmin¹ Leœna z³o¿yliœmy wniosek do funduszy
unijnych o dofinansowanie wymiany 150 kot³ów na ekolo-
giczne gazowe, peletowe lub na pompy ciep³a. W zesz³ym ty-
godniu otrzymaliœmy informacjê od Urzêdu Marsza³kowskie-
go, ¿e nasz wniosek przeszed³ pomyœlnie ocenê formaln¹ i me-
rytoryczn¹ i otrzymaliœmy dofinansowanie w kwocie 2,2 mln z³
do naszego miêdzygminnego projektu. W Leœnej bêdzie wy-
mienionych 50 pieców a w Œwieradowie 100. Wk³ad w³asny
mieszkañców wyniesie zaledwie 15 proc. wartoœci inwestycji.
Jeœli uda nam siê wymieniæ setkê kopciuchów, bêdzie to zna-
cz¹cy postêp w walce o czyste powietrze. Najbardziej obawia-
my siê tego, ¿e spó³ka gazownicza odmówi dostawy gazu. Nie-
stety, w naszym mieœcie brakuje w rurach gazu, a spó³ka nie
spieszy siê z inwestycj¹. To realny problem, który mo¿e prze-
szkodziæ w realizacji tego projektu. Bêdziemy naciskaæ na ga-
zowniê o podjêcie jak najszybszych dzia³añ.

W 2020 roku bêdziemy k³aœæ wiêkszy nacisk na eliminowa-
nie najbardziej dymi¹cych kominów. Œwieradowska Ochotni-
cza Stra¿ Po¿arna z³o¿y³a wniosek o dofinansowanie zakupu
samochodu terenowego typu pick-up wraz z wyposa¿eniem.
Bêdzie to, miêdzy innym, dron ze stacj¹ pomiarow¹ spalin ko-
minowych. Gmina zabezpiecza wk³ad w³asny 40 tys. z³ do za-
kupu auta i sprzêtu za ponad 150 tys. z³.

Co roku  bêdziemy intensywnie i konsekwentnie walczyæ
z dymi¹cymi kominami, których w mieœcie mamy jeszcze po-
nad 200, ale wierzê w to, ¿e co roku  bêdzie ich ubywa³o, a ich
ca³kowite wyeliminowanie zajmie nam jeszcze 5-6 lat. Wszy-
scy chcemy oddychaæ czystym powietrzem, a trzeba te¿ pa-
miêtaæ, ¿e bez czystego powietrza nie ma uzdrowiska.

Jesteœmy jedn¹ z niewielu miejscowoœci, która przeciwdzia³a
zanieczyszczaniu ciemnego nieba sztucznym œwiat³em. Nasza
Izerska £¹ka od kilku lat prowadzi edukacjê na ten temat. Jesz-
cze dla wielu osób ten problem jest ma³o znany a nawet wzbu-
dza w nich œmiech. Zarz¹dzanie oœwietleniem zewnêtrznym
w czasie nocy jest bardzo istotne. Nie tylko z powodu oszczêd-
noœci energii, ale równie¿ dla ochrony otaczaj¹cego nas œro-
dowiska. Bez ciemnoœci nie da siê dobrze funkcjonowaæ.

W takich du¿ych miastach, jak Warszawa czy Wroc³aw,
w nocy przy bezchmurnym niebie widaæ zaledwie kilkadzie-
si¹t gwiazd. Mieszkañcy Œwieradowa widz¹ ich prawie 2 tys.

B³êkitny wêgiel zawdziêcza sw¹ nazwê b³êkitnemu p³omienio-
wi podczas spalania.

Ciemne niebo

Elektromobilnoœæ
Z Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska otrzymali-

œmy 100-procentowe dofinansowanie, czyli  50 tys. z³, do wy-
konania strategii elektromobilnoœci gminy. Wydaje siê, ¿e elek-
tromobilnoœæ jest skuteczn¹ metod¹ walki z zanieczyszczeniem
powietrza przez pojazdy spalinowe. Ju¿ dwa lata temu jako
pierwsza gmina w Polsce uruchomiliœmy bezp³atn¹ wypo¿y-
czalnie rowerów elektrycznych dla mieszkañców.

Celem tego projektu jest propagowanie elektromobilnoœci
mieszkañców. W 2020 roku przygotujemy strategiê, która bê-
dzie niezbêdna przy pozyskiwaniu œrodków zewnêtrznych na
projekty z zakresu elektromobilnoœci. Bêdziemy budowaæ j¹
tak, aby jak najwiêcej mieszkañców mia³o szansê skorzystaæ
z dofinansowania. Mamy du¿o pomys³ów jakie dzia³ania mo¿-
na w ten sposób finansowaæ. Elektryczne rowery s¹ ju¿ na-
szym mieszkañcom dobrze znane i wielu z nich zakupi³o pry-
watnie takie bezemisyjne pojazdy. Bêdziemy tak¿e chcieli wdro-
¿yæ do u¿ytku elektryczne skutery, samochody, autobusy,

hulajnogi.
W³aœciciele obiektów hotelowych bêd¹ mieli szansê pozy-

skaæ œrodki na zainstalowanie przy swoich obiektach stacji
³adowania pojazdów elektrycznych. Wyznaczymy sobie cele
do osi¹gniêcia. Zapraszam do przesy³ania do Urzêdu Miasta
swoich pomys³ów na elektromobilnoœæ gminy. Przejechanie
100 km elektrycznym samochodem to wydatek ok. 10 z³. Jesz-
cze tañsza jazda jest elektroskuterem. Za dwa lata pojawi¹ siê
fundusze krajowe i UE na inwestycje w elektromobilnoœæ. Po-
winniœmy byæ gotowi na sk³adanie wniosków o dofinansowa-
nie zakupu dla naszych mieszkañców elektrycznych rowerów,
skuterów, samochodów czy autobusów. W ramach strategii
elektromobilnoœci gmimy przeprowadzimy dok³adn¹ analizê,
co siê da osi¹gn¹æ, a czego nie.

Czyste rzeki i gleba
Co roku przy³¹czamy do sieci nowych dostawców œcie-

ków bytowych, dziêki czemu skutecznie przeciwdzia³amy za-
nieczyszczaniu wód p³yn¹cych, gruntowych i gleby. Gmina
wykonuje przy³¹cza budynków do sieci bezp³atnie. Dziêki temu
nie musimy nikogo przymuszaæ do przy³¹czenia siê do sieci
sanitarnej. Mamy kolejkê oczekuj¹cych na wykonanie przy³¹-
cza. Dla tych, którzy maj¹ szamba, uruchomiliœmy kilka lat temu
us³ugê wywozu fekaliów wozem asenizacyjnym w bardzo przy-
stêpnej cenie, bo tylko 16 z³/m3 œcieków. W oœciennych gmi-
nach taka us³uga przekracza nawet kwotê 40 z³ za metr.

W ostatnich 12 latach wydaliœmy prawie 40 mln z³ na bu-
dowê oczyszczalni i sieci sanitarnych. W tym roku z³o¿yliœmy
dwa wnioski do funduszy UE na budowê kolejnej sanitarki
w Œwieradowie i Czerniawie za kwotê ponad 13 mln z³.

Mamy na piœmie stanowisko Dolnoœl¹skiej S³u¿by Dróg
i Kolei z Wroc³awia, ¿e od maja 2020 roku gmina bêdzie mog³a
przej¹æ w zimowe i letnie utrzymanie ulicê D³ug¹ w Czerniawie.
Obecnie tym odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 358 zajmowa³
siê w imieniu DSDIK Powiat Lubañski, ale jakoœæ utrzymania
tej ulicy budzi³a wiele zastrze¿eñ.

Od przysz³ego roku bêdzie to ju¿ nasze zadanie, a w ci¹gu
trzech lat uda nam siê wyremontowaæ i uporz¹dkowaæ otocze-
nie tej drogi. Dla przypomnienia, Œwieradów zajmuje siê utrzy-
maniem dróg wojewódzkich ju¿ na odcinku 40 km - od Szklar-
skiej Porêby do Krzewia i od Or³owic do granicy pañstwa
z czeskim Nowym Miastem.

SI£OWNIA W CZERNIASI£OWNIA W CZERNIASI£OWNIA W CZERNIASI£OWNIA W CZERNIASI£OWNIA W CZERNIAWIEWIEWIEWIEWIE

DSDIK przekazuje nam dotacje na to zadanie ok. 1 mln z³
rocznie, a ca³a ta kwota wydawana jest na utrzymanie letnie
i zimowe dróg. Nie mo¿emy osi¹gaæ zysków na tym zadaniu.

Koñczy siê 2019 rok. Dla naszej gminy to kolejny rok du-
¿ych inwestycji. Ukoñczyliœmy rozbudowê szko³y w Œwiera-
dowie i Czerniawie, wyremontowaliœmy dworzec kolejowy
i urz¹dziliœmy w nim centrum kultury, przebudowaliœmy oczysz-
czalniê œcieków w Œwieradowie, na ukoñczeniu jest nowe przed-
szkole miejskie. Te inwestycje mo¿na zaliczyæ po stronie tego,
co siê uda³o. Ale jest te¿ sporo spraw, które s¹ dla nas pora¿k¹.
Nowa ustawa o odpadach komunalnych wywróci³a do góry
nogami ca³y system odpadowy, co siê skoñczy drakoñskimi
podwy¿kami op³at za œmieci. Podczas budowy nowego przed-
szkola pierwsza firma zbankrutowa³a, co skutkowa³o dla nas
utrat¹ mo¿liwoœci zwiêkszenia dofinansowania do projektu
z UE o ponad 10 mln z³.

Dla mnie rok 2019 to pierwszy rok nowej kadencji samorz¹-
du. Trudna wspó³praca z Rad¹ Miasta w pierwszych miesi¹-
cach mocno mnie spowolni³a w dzia³aniu. Poprzedni¹ kaden-
cjê samorz¹du zakoñczyliœmy drugim miejscem w Polsce pod
wzglêdem inwestycji. Wydaje siê, ¿e ta kadencja bêdzie znacz-
nie trudniejsza. Próba zablokowania przez wielu radnych wpro-

JAKI BY£ - JAKI BÊDZIE?JAKI BY£ - JAKI BÊDZIE?JAKI BY£ - JAKI BÊDZIE?JAKI BY£ - JAKI BÊDZIE?JAKI BY£ - JAKI BÊDZIE? wadzenia w ¿ycie nowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego o ma³y w³os doprowadzi³aby do skreœlenia na zawsze
projektu rewitalizacji wyci¹gów na Œwieradowcu wraz z wie¿¹
Sky Walk.

Ale trzeba przyznaæ, ¿e koñcówka 2019 roku to ju¿ znacznie
lepsza wspó³praca z radnymi, szczególnie przy planowaniu bu-
d¿etu na 2020 rok. Dla mnie osobiœcie lata 2018 i 2019 by³y naj-
trudniejszymi w ca³ej trzynastoletniej dzia³alnoœci jako burmi-
strza miasta. G³ównie problemy z inwestycjami poch³onê³y mnie
najbardziej i zabra³y najwiêcej czasu, przez to zaniedba³em kon-
takty z mieszkañcami i przedsiêbiorcami. Dlatego
w nadchodz¹cym 2020 roku postaram siê nadrobiæ te zaleg³oœci.

Oczywiœcie, patrzê optymistycznie w przysz³oœæ. Pomimo
tego, ¿e 2020 rok bêdzie trudnym czasem dla samorz¹dów, bo
kolejny rz¹d obci¹¿a gminy  kosztami utrzymania pañstwa, to
s¹dzê, ¿e jako gmina bêdziemy osi¹gaæ kolejne wyznaczone
cele, które poprawi¹ jakoœæ ¿ycia i pracy w naszym wyj¹tko-
wym miasteczku.

Dziêkujê pracownikom gminy, tym, którym siê chce chcieæ,
¿e ¿yj¹ sprawami miasta. To
dziêki nim realizujemy tak wie-
le inwestycji. Mieszkañcom
dziêkujê za wsparcie
i dobre s³owo, które
czêsto daje motywa-
cjê do dalszych dzia-
³añ.

Z okazji zbli¿aj¹cych siê Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
oraz nadchodz¹cego Nowego 2020 Roku

¿yczê mieszkañcom du¿o zdrowia, optymizmu
i uœmiechu na twarzy -

Burmistrz Miasta Œwieradów-ZdrójBurmistrz Miasta Œwieradów-ZdrójBurmistrz Miasta Œwieradów-ZdrójBurmistrz Miasta Œwieradów-ZdrójBurmistrz Miasta Œwieradów-Zdrój
Roland MarciniakRoland MarciniakRoland MarciniakRoland MarciniakRoland Marciniak
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Miejskie Centrum Kultury, Aktywnoœci i Promocji Gminy
„Stacja Kultury”, ul. Dworcowa 1, fax 75 78-16-221

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

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

2. Nale¿noœæ za umieszczenie reklamy nale¿y wp³aciæ na konto Miejskiego
Centrum Kultury, Aktywnoœci i Promocji Gminy - Santander Bank Polski nrSantander Bank Polski nrSantander Bank Polski nrSantander Bank Polski nrSantander Bank Polski nr
21 1090 1997 0000 0001 4222 790921 1090 1997 0000 0001 4222 790921 1090 1997 0000 0001 4222 790921 1090 1997 0000 0001 4222 790921 1090 1997 0000 0001 4222 7909 - przed emisj¹ reklamy. W treœci
przelewu nale¿y wpisaæ koniecznie numer NIP, nazwê i adres firmy, w celu wystawienia
faktury.

3. Warunkiem ukazania siê reklamy jest dostarczenie potwierdzenia wp³aty.
Mo¿na je wys³aæ mejlem na adres ititititit@ swieradowzdroj.pl swieradowzdroj.pl swieradowzdroj.pl swieradowzdroj.pl swieradowzdroj.pl - lub dostarczyæ
osobiœcie do Centrum, ul. Dworcowa 1.

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

Cennik reklam w NOTATNIKU ŒWIERADOWSKIM

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

Dyrektor – Dorota Marek.

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

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

Wpis do ewidencji jest bezp³atny
i potwierdza wiarygodnoœæ obiektu przed
turystami. Po dokonaniu wpisu do ewi-
dencji, prosimy pamiêtaæ o odbiorze ta-
bliczek informuj¹cych (szczególnie tury-
stów) o fakcie, ¿e Pañstwa obiekt dzia³a
legalnie.

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

PONIEDZIA£KI
1730-2000 - Warsztaty makramy
(grupa zamkniêta)

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

Rozk³ad jazdy „Stacji Kultury”

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

https://stacjakultury.
swieradowzdroj.pl

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

Ukaza³a siê kolejna edycja „Nie-
zbêdnika Turysty 2019/2020”; za-
praszamy gestorów bazy noclego-
wej, gastronomicznej oraz innych
us³ugodawców po jego odbiór.

CZWARTKI
1600-1645 - Kids Dance z Dream
Dance Academy by Adrian Mle-
czek
1645-1740 - Taniec Nowoczesny
z Dream Dance Academy by
Adrian Mleczek
1630-1900 - Kurs fotografii (gru-
pa zamkniêta)

ŒRODY
1700-1815 - Bezp³atne zajêcia
JOGI z Cor¹ Szymoch¹

1645-1740 - Taniec Nowoczesny
z Dream Dance Academy by
Adrian Mleczek

PI¥TKI
1700-2000 - Warsztaty modelar-
skie (grupa zamniêta)

Z koñcem listopada przed Stacj¹
Kultury pojawi³ siê pó³torametrowy
srebrny œwierk. Mamy nadziejê, ¿e
drzewko przyjmie siê, stanowi¹c nie-
bywa³¹ ozdobê ogrodu wokó³ Stacji,
a co roku na Bo¿e Narodzenie roz-
b³yœnie wielobarwnymi œwiate³kam
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6 grudnia Stacja otrzyma-
³a w prezencie miko³ajkowym
niespodziewany dar - kolejar-
ski mundur (na zdjêciu w rê-
kach Doroty Marek) Francisz-
ka Czecha, który by³ ostatnim
dy¿urnym ruchu w Œwierado-
wie.

Dar przekazany zosta³ przez
córkê pana Franciszka - Zo-
fiê Kurasiewicz (w œrodku),
która przyjecha³a na Stacjê
wraz z mê¿em Czes³awem.



7

„Stacja Kultury” poszukuje osób kreatywnych chc¹cych poprowadziæ
nastêpuj¹ce warsztaty:

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

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

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

Osoby zainteresowane wspó³prac¹ proszone s¹ o z³o¿enie
w „Stacji Kultury” lub przes³anie na adres – kultura@swieradowzdroj.pl

Osoby kreatywne
pilnie poszukiwane!

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

Promujmy miastoPromujmy miastoPromujmy miastoPromujmy miastoPromujmy miasto

S¹ Pañstwo zameldowani w Œwie-
radowie-Zdroju? Rozliczaj¹ siê
z podatku dochodowego w Urzêdzie
Skarbowym w Lubaniu oraz w swo-
im zeznaniu podatkowym deklaruj¹
Gminê Miejsk¹ Œwieradów-Zdrój
jako miejsce sta³ego zamieszkania?
Op³acaj¹ Pañstwo w Œwieradowie-
Zdroju podatek od nieruchomoœci?
A mo¿e op³acaj¹ media zwi¹zane
z nieruchomoœciami zlokalizowany-
mi w Œwieradowie-Zdroju? Jeœli tak,
to mog¹ Pañstwo skorzystaæ ze
Œwieradowskiej Karty Miejskiej!

By otrzymaæ ŒKM, nale¿y z³o-
¿yæ stosowny wniosek (do pobra-
nia ze strony Stacji Kultury - stacja-
kultury.swieradowzdroj.pl - b¹dŸ ze
strony miasta lub do odebrania
w Stacji Kultury b¹dŸ w Ma³ym
Domku przy Czarcim M³ynie) i z³o-
¿yæ go organizatorowi. Nale¿y przy
tym okazaæ dowód to¿samoœci lub
pierwsz¹ stronê (zdjêcie lub skan)
PIT-u za rok poprzedni lub inny bie-
¿¹cy dokument potwierdzaj¹cy, ¿e
dana osoba przebywa w Œwierado-
wie-Zdroju z zamiarem sta³ego po-
bytu.ŒKM wydawana jest bezp³at-
nie na okres 5 lat. Mo¿na j¹ odebraæ
osobiœcie w Stacji Kultura lub w
Ma³ym Domku przy Czarcim M³ynie
(za osoby niepe³noletnie Kartê od-
biera rodzic lub opiekun).

Aktualna lista Partnerów:

wieza.pl, www.podziemna-wieza.pl -
z ŒKM bilet tañszy o 50 proc.

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

wa 11, tel. 693 239 263, info@lech-
sport.pl - z ŒKM 25 proc. tañsze wy-
po¿yczenie rowerów od poniedzia³-
ku do czwartku, a w weekendy 10
proc. taniej. Ponadto 10 proc. raba-
tu na us³ugi serwisowe rowerów.

PROJEKT „ŒWIERADOWSKA KARPROJEKT „ŒWIERADOWSKA KARPROJEKT „ŒWIERADOWSKA KARPROJEKT „ŒWIERADOWSKA KARPROJEKT „ŒWIERADOWSKA KARTTTTTA MIEJSKA”A MIEJSKA”A MIEJSKA”A MIEJSKA”A MIEJSKA”

1. Czarci
M³yn, ul. Lwó-
wecka 5, tel. 75
78 45 325, czar-
cimlyn@swie-
radowzdroj.pl -
ze Œwierado-
wsk¹ Kart¹

Miejsk¹  kart¹ bilet wstêpu kosztuje
1 z³.

2. Podziem-
na Trasa Tury-
styczna Kopal-
nia Œw. Jan,
Krobica 90, tel.
570 778 078, biu-
ro@podziemia-

4. Centrum
Relaksacyjne
SANTE, ul. Sien-
kiewicza 10, tel.
75 71 36 733 -

z ŒKM 50 proc. zni¿ki na wejœcie do
groty solnej

5. Coffee
& Drink Bar
KOFEINA,
ul. Sienkiewi-
cza 12b, tel.
603 270 966,
www.facebo-
ok.com/kofeinaswieradow - z ŒKM
20 proc. zni¿ki na ka¿d¹ kawê, ciep³e
napoje bezalkoholowe, herbatê
i czekoladê.

523 283, mariuszburawski0@wp.pl -
z ŒKM 50 proc. zni¿ki na przeja¿d¿ki
bryczk¹, a zim¹ na kulig/sanie.

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

10. Firma KOCZ Sp. z o.o., tel.
733 250 747, rezerwacja@podgon-
dola.eu

– oferty obejmuj¹cej tematyczny program warsztatów wraz
z harmonogramem oraz kosztorysem, w tym wycen¹ zakupu
materia³ów niezbêdnych do przeprowadzenia zajêæ. TTTTTêsknota za prawdziw¹ zim¹êsknota za prawdziw¹ zim¹êsknota za prawdziw¹ zim¹êsknota za prawdziw¹ zim¹êsknota za prawdziw¹ zim¹

Stacja Kultury do-
karmia trzy stacyjne
wiewiórki (dwie czar-
ne i rud¹), dlatego pro-
si mieszkañców o przy-
noszenie orzechów, któ-
re bêd¹ systematyczne
wsypywane do zawie-
szonego na drzewie
karmnika. A apetyt na-
sze podopieczne maj¹,
co siê zowie...

dzianem naszych mo¿liwoœci i kreatyw-dzianem naszych mo¿liwoœci i kreatyw-dzianem naszych mo¿liwoœci i kreatyw-dzianem naszych mo¿liwoœci i kreatyw-dzianem naszych mo¿liwoœci i kreatyw-
noœci - próba wypad³a nadspodziewanienoœci - próba wypad³a nadspodziewanienoœci - próba wypad³a nadspodziewanienoœci - próba wypad³a nadspodziewanienoœci - próba wypad³a nadspodziewanie

dobrze, g³ównie dziêki Pañstwu, mieszkañ-dobrze, g³ównie dziêki Pañstwu, mieszkañ-dobrze, g³ównie dziêki Pañstwu, mieszkañ-dobrze, g³ównie dziêki Pañstwu, mieszkañ-dobrze, g³ównie dziêki Pañstwu, mieszkañ-
com naszego miasta, którzy potwierdzili namcom naszego miasta, którzy potwierdzili namcom naszego miasta, którzy potwierdzili namcom naszego miasta, którzy potwierdzili namcom naszego miasta, którzy potwierdzili nam
potrzebê kontaktu z kultur¹ na wszystkichpotrzebê kontaktu z kultur¹ na wszystkichpotrzebê kontaktu z kultur¹ na wszystkichpotrzebê kontaktu z kultur¹ na wszystkichpotrzebê kontaktu z kultur¹ na wszystkich

Koñcz¹cy siê rok by³ dla nasKoñcz¹cy siê rok by³ dla nasKoñcz¹cy siê rok by³ dla nasKoñcz¹cy siê rok by³ dla nasKoñcz¹cy siê rok by³ dla nas
i dla Stacji Kultury spraw-i dla Stacji Kultury spraw-i dla Stacji Kultury spraw-i dla Stacji Kultury spraw-i dla Stacji Kultury spraw-

jej poziomach.jej poziomach.jej poziomach.jej poziomach.jej poziomach.
Niech zatem Nowy 2020 Rok, w którym obchodziæNiech zatem Nowy 2020 Rok, w którym obchodziæNiech zatem Nowy 2020 Rok, w którym obchodziæNiech zatem Nowy 2020 Rok, w którym obchodziæNiech zatem Nowy 2020 Rok, w którym obchodziæ

bêdziemy pierwsz¹, mamy nadziejê, ¿e udan¹, rocz-bêdziemy pierwsz¹, mamy nadziejê, ¿e udan¹, rocz-bêdziemy pierwsz¹, mamy nadziejê, ¿e udan¹, rocz-bêdziemy pierwsz¹, mamy nadziejê, ¿e udan¹, rocz-bêdziemy pierwsz¹, mamy nadziejê, ¿e udan¹, rocz-
nicê naszej misji, obfituje na Stacji Kultury wenicê naszej misji, obfituje na Stacji Kultury wenicê naszej misji, obfituje na Stacji Kultury wenicê naszej misji, obfituje na Stacji Kultury wenicê naszej misji, obfituje na Stacji Kultury we
wszystko, co sprawi Wam, œwieradowianom, du¿o ra-wszystko, co sprawi Wam, œwieradowianom, du¿o ra-wszystko, co sprawi Wam, œwieradowianom, du¿o ra-wszystko, co sprawi Wam, œwieradowianom, du¿o ra-wszystko, co sprawi Wam, œwieradowianom, du¿o ra-

do uczestnictwa w wielu zajêciach, warszta-do uczestnictwa w wielu zajêciach, warszta-do uczestnictwa w wielu zajêciach, warszta-do uczestnictwa w wielu zajêciach, warszta-do uczestnictwa w wielu zajêciach, warszta-
doœci i przyjemnoœci, co zmobilizuje wszystkichdoœci i przyjemnoœci, co zmobilizuje wszystkichdoœci i przyjemnoœci, co zmobilizuje wszystkichdoœci i przyjemnoœci, co zmobilizuje wszystkichdoœci i przyjemnoœci, co zmobilizuje wszystkich

   Dorota, Ewa, Diana i Beata   Dorota, Ewa, Diana i Beata   Dorota, Ewa, Diana i Beata   Dorota, Ewa, Diana i Beata   Dorota, Ewa, Diana i Beata

Zima kalendarzowa tu¿ tu¿, ale
nas nie krêci kalendarzowa, tylko
œnie¿na i mroŸna. My chcemy zimy
takiej, jak j¹ w styczniu tego roku
uchwyci³ w swym obiektywie Wie-
s³aw Biernat!tach, spotkaniach i wydarzeniach, cotach, spotkaniach i wydarzeniach, cotach, spotkaniach i wydarzeniach, cotach, spotkaniach i wydarzeniach, cotach, spotkaniach i wydarzeniach, co

umocni w nas poczucie wspólnoty, a Sta-umocni w nas poczucie wspólnoty, a Sta-umocni w nas poczucie wspólnoty, a Sta-umocni w nas poczucie wspólnoty, a Sta-umocni w nas poczucie wspólnoty, a Sta-
cja Kultury – Serce Miasta bêdzie têtni-cja Kultury – Serce Miasta bêdzie têtni-cja Kultury – Serce Miasta bêdzie têtni-cja Kultury – Serce Miasta bêdzie têtni-cja Kultury – Serce Miasta bêdzie têtni-
³a ¿yciem, radoœci¹ i Wasz¹ obecnoœci¹ -³a ¿yciem, radoœci¹ i Wasz¹ obecnoœci¹ -³a ¿yciem, radoœci¹ i Wasz¹ obecnoœci¹ -³a ¿yciem, radoœci¹ i Wasz¹ obecnoœci¹ -³a ¿yciem, radoœci¹ i Wasz¹ obecnoœci¹ -

6. Przewóz
Osób - Bry-
czk¹ i Saniami
Mariusz Bu-
rawski, tel. 606

8. Pracownia
Ceramiczna cera-
Monic, ul. Nad-
rzeczna 10, tel. 661
266  328 - z ŒKM 20

proc. zni¿ki na warsztaty ceramicz-
ne.

9. Wypo¿yczal-
nia Rowerów Lech
Sport - Rowery
Elektryczne, Trail,
MTB, ul. Wczaso-

Serdecznie dziêkujemy dotych-
czasowym Partnerom za przy³¹czenie
siê do naszej akcji! Zachêcamy rów-
nie¿ innych, by wsparli mieszkañców
naszego miasta! Pe³ny tekst okreœla-
j¹cy zasady udzia³u w projekcie ŒKM
znajduje siê na stronach: Stacji Kul-
tury w zak³adce „ŒKM” oraz miasta
w zak³adce „Nasze Miasto”.

Z ŒKM w sezonie letnim - 50
proc. zni¿ki na wypo¿yczenie rowe-
ru elektrycznego, w sezonie zimo-
wym - 50 proc. na wypo¿yczenie
kompletu sprzêtu narciarskiego i 20
proc. - na pozosta³y sprzêt zimowy
w wypo¿yczalniach E-Bike i sprzêtu
narciarskiego „Pod Gondol¹” (wy-
po¿yczalnia A - róg ulic ul. Zródla-
nej i Stra¿ackiej; wypo¿yczalnia B -
róg ul. Zródlanej i Stra¿ackiej; wy-
po¿yczalnia C - ul. 11 Listopada 26
(teren supermarketu Biedronka).
Przez ca³y rok udzielmy 50 proc. zni¿-
ki na korzystanie z parkingów A, B,
C na terenie Œwieradowa-Zdroju (róg
ulic: A - Zródlanej i Stra¿ackiej; B -
Sienkiewicza i Batorego; C - Sien-
kiewicza i Wyszyñskiego).
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Oczekiwaæ Miko³aja mo¿emy na
wiele sposobów, a uczniom klas Ib
i IIIa Szko³y Podstawowej nr 1 za-
marzy³o siê czekaæ na niego w bu-
dynku Stacji Kultury. Wieczorem
przybyli tu gotowi na nocowanie.
Czeka³y na nich atrakcje: podró¿ ko-
munikacj¹ miejsk¹ do centrum i spa-
cer w poszukiwaniu Gwiazdora, po
powrocie dzieci mia³y wieczór le-
gend, a o 2130 przyby³ oczekiwany
Goœæ który wrêczy³ prezenty i opo-
wiada³ o swojej pracy.

Dope³nieniem dnia by³ film „Eks-
pres Polarny", który idealnie paso-
wa³ do miejsca noclegu.            (TF)

W pi¹tek, 6 grudnia br. parê mi-
nut po godz. siedemnastej na Stacjê
Kultury, ku uciesze najm³odszych,
wjecha³ œw. Miko³aj. Nasz goœæ spe-
cjalny z powodu braku œniegu sanie
musia³ zostawiæ w domu, a do Œwie-
radowa przyby³ zabytkowym paro-
wozem Tp4-217, zreszt¹ piêknie
oœwietlonym przez stra¿aków reflek-
torami ustawionymi na dachu wozu
stra¿ackiego. Tu warto nadmieniæ,
¿e Miko³aj, który co roku stara³ siê
przybyæ innym œrodkiem lokomocji,

5 grudnia dzieci ze œwieradow-
skich przedszkoli wraz z wychowaw-
czyniami przyozdobi³y stacyjne cho-
inki. Milusiñscy nieŸle siê napraco-
wali, poniewa¿ ubrali dwie choinki
w³asnorêcznie wykonanymi wielo-
barwnymi bombkami i ³añcuchami.
Od razu zrobi³o siê piêkniej!

Jeszcze raz serdecznie dziêkuje-
my dzieciom i ich opiekunom z Przed-
szkola „S³oneczko” w Czerniawie,
Przedszkola Miejskiego w Œwierado-
wie oraz z oddzia³u przedszkolnego
SP nr 2 w Czerniawie - jesteœcie wspa-
niali! Mamy nadziejê, ¿e wprowadzi-
liœmy nowy zwyczaj - ubieranie drze-
wek bo¿onarodzeniowych
w Stacji Kultury przez przedszkolaki.

  Tekst i zdjêcie Beata Rosicka

7 grudnia odby³y siê XII Igrzy-
ska Sportowe „W Krainie Œwiêtego
Miko³aja”, organizowane przez
Uczniowski Klub Sportowy dzia³a-
j¹cy przy Szkole Podstawowej nr 2.
Impreza tradycyjnie rozpoczê³a siê
zawodami w strzelaniu z broni lase-
rowej. Dru¿ynowo wygra³y dziew-
czêta z SP nr 1, natomiast z SP nr 2
najlepsi byli ch³opcy.

W dalszej czêœci na goœci i za-
wodników czeka³y konkurencje
sportowe z nagrodami, czynna by³a
te¿ kawiarnia, w której ka¿dy móg³
skosztowaæ coœ s³odkiego, ugasiæ
pragnienie sokami po wyczerpuj¹-
cej rywalizacji, posiliæ siê gor¹c¹ kie³-
bask¹.

Punktem kulminacyjnym by³o
przybycie œw. Miko³aja, który ude-
korowa³ medalami zwyciêzców za-

Klasy IIa, IIb i IIIb przygodê z
Miko³ajem rozpoczê³y ju¿ 4 grudnia
– tego dnia pojechaliœmy na wy-
cieczkê do k³odzkiego Minieurolan-
du, gdzie po obejrzeniu Parku Mi-
niatur zaczêliœmy nasz¹ wêdrówkê
po Krainie Œwiêtego Miko³aja.

siê srebrem.
Nazajutrz w³asnorêcznie wyko-

nywaliœmy i pisaliœmy listy oraz kart-
ki œwi¹teczne dla najbli¿szych.

6 grudnia klasy uczniowie szu-
kali go w rodzinnej miejscowoœci: IIa
- na szlakach leœnych  i œcie¿ce dy-

Miko³ajki 2019Miko³ajki 2019Miko³ajki 2019Miko³ajki 2019Miko³ajki 2019     Miko³ajki 2019    Miko³ajki 2019    Miko³ajki 2019    Miko³ajki 2019    Miko³ajki 2019Miko³ajki 2019Miko³ajki 2019Miko³ajki 2019Miko³ajki 2019Miko³ajki 2019

Grupa ze „S³oneczka” wraz z wychowawczyniami - Magdalen¹ Szwa³ko
(z lewej) i Mirel¹ Idczak.

wodów strzeleckich oraz wrêczy³
prezenty wszystkim uczestnikom
zabawy. W imprezie wziê³o udzia³
oko³o 100 uczestników.

Oczywiœcie, nie mo¿liwe by³oby

zorganizowanie tak wspania³ej im-
prezy bez dofinansowania przez
Gminê Miejsk¹ Œwieradów-Zdrój, za
co serdecznie dziêkujemy.

Marta Budziñska-Socha

Spotkaliœmy siê z jego renifera-
mi, obejrzeliœmy przedstawienie ma-
rionetkowe, przejechaliœmy siê
Expressem Polarnym, ka¿dy mia³ te¿
mo¿liwoœæ powo¿enia saniami œwiê-
tego.

A wszystko w bajkowym otocze-
niu pe³nym choinek, pozytywek, el-
fów, prezentów i œniegu iskrz¹cego

daktycznej „Przygoda w górach”, IIb
- te¿ w lesie, przy okazji obdarowu-
j¹c zwierzêta leœne warzywnymi sma-
ko³ykami, IIIb - odwiedzaj¹c Izersk¹
£¹kê.

A Miko³aja spotkaliœmy przy sa-
mej szkole - chêtnie pozowa³ nam do
zdjêcia wraz ze Œnie¿ynk¹.

B. Bielak, L. Guziñska i D. Wiatr

wjecha³ ju¿ raz na Zdrojow¹, wtedy
jeszcze nie deptakow¹, ciuchci¹, ale
kudy tamtej lokomotywie do stacyj-
nego parowozu!.

Na Stacji Miko³aj uwija³ siê jak
w ukropie - rozda³ blisko 100 upo-
minków i pozowa³ do niezliczonej
iloœci zdjêæ.

Serdecznie dziêkujemy Beacie

Kremer - za przepiêknie wymalowa-
ne reniferki i ba³wanki na twarzach
najm³odszych (fot. z lewej), oraz el-
fom, uczennicom Miejskiego Zespo-
³u Szkó³: Esterze Krawczyk, Natalii
Czerwiñskiej i Ani Jab³onowskiej -
za pomoc œw. Miko³ajowi przy roz-
dawaniu upominków i s³odyczy.

Beata Rosicka
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Poetycki wieczór autorski Pio-
tra Bigusa – zorganizowany 22 li-
stopada przez stowarzyszenie „Ak-
tywni Razem” w Galerii w Piwnicy
(Stacja Kultury) - mile zaskoczy³
nas wszystkich liczn¹ frekwencj¹.
Przyby³o ponad 70 osób. Wœród pu-
blicznoœci wiêkszoœæ stanowi³a
grupa przyjació³ i znajomych Pio-
tra, co œwiadczy o jego popularno-
œci, ale te¿ o tym, jak¹ sympati¹ jest
on darzony.

Moja nowa sztuka jest o s³oñca wschodzie
O tym ¿e po nocy jasny dzieñ przychodzi
I o tym ¿e dla duszy lekarstwem najlepszym
Jest druga osoba, kilka s³ów serdecznych

Na scenie ¿yciaNa scenie ¿yciaNa scenie ¿yciaNa scenie ¿yciaNa scenie ¿ycia

Poet¹ siê nie jest, poet¹ siê bywa (Jonasz Kofta)

Blaski i cienie
Miliony ju¿ by³y i miliony bêd¹
Bezimiennych twarzy, co cicho los przêd¹
Lecz czy w tobie nie ma czegoœ wiêcej dzisiaj
Co odró¿nia ciebie, co daje sens ¿yciu

Wstañ z kolan si³aczu i otrz¹œ siê z lêku
Wznieœ g³owê do góry, pomyœl o zwyciêstwie
Choæ wróg ciê powali³ i pozbawi piêkna
to jednak nie zdo³a³ zniszczyæ twego wnêtrza

   Wstañ z kolan si³aczuWstañ z kolan si³aczuWstañ z kolan si³aczuWstañ z kolan si³aczuWstañ z kolan si³aczu

Kiedy wiêc przechodzisz przez ciemn¹ dolinê
zawsze patrz do przodu, a nie patrz do ty³u
Zgadnij jak¹ lekcjê ¿ycie ciebie uczy
nie narzekaj zatem, tylko nadstaw uszy

W s z y s t -
kich – jak s¹dzê
– przywiod³a
te¿ ciekawoœæ,
jak wypadnie
on w tej nowej
roli, jak¿e odmiennej od dotychcza-
sowych. Bo bohater wieczoru to
osoba wielu talentów i wielkiej pra-
cowitoœci o duszy spo³ecznika. Jak
dot¹d, by³ powszechnie znany
i doceniany w naszym œrodowisku,
i poza nim, ze swoich dzia³añ kuli-
narnych i ogrodowych, jak te¿ z k¹-
cika ogrodowego w Notatniku, któ-

ry prowadzi
ju¿ od kliku lat.

W roli po-
ety wyst¹pi³
publicznie po
raz pierwszy,
daj¹c innym

szansê, by po-
znali jego
uzdo ln ien ia
p o e t y c k i e .
Podczas wie-
czoru wiêk-
szoœæ swoich
wierszy o du¿ym ³adunku emo-
cjonalnym przedstawi³ sam au-
tor. O inn¹ interpretacjê kilku
jego utworów pokusi³y siê kole-

prostot¹, pozbawion¹ nadmiaru
œrodków stylistycznych, czy
wygórowanych metafor, przez

¿anki ze
stowarzy-
szenia.

W i e r -
sze Piotra
p r z e m a -
wiaj¹ swoj¹

co staj¹ siê
³atwiejsze w
odbiorze i po-
zwalaj¹ rozpo-
znaæ wra¿li-
woœæ autora i

jego bardzo
ludzkie rozterki.

By³ te¿ czas
na rozmowê
u c z e s t n i k ó w
spotkania z au-
torem. Powie-

dzia³ on m.in., ¿e  pisze pod wp³y-
wem chwili, natchnienia czy emocji.
Pisanie  pozwala mu oderwaæ siê od
gonitwy dnia codziennego i daje

chwile wy-
t c h n i e n i a .
Wtedy – i tyl-
ko wtedy –
bywa poet¹.

zaskoczy³ jeszcze wszystkich, kiedy
przeczyta³ swoje bardzo ciekawe,
przyjête z uznaniem opowiadanie
„Ksiê¿ycowy cz³owiek”. A wiêc
i prozatorsko siê sprawdza!

Wieczór cudownie ubarwi³a
swoim subtelnym, lirycznym œpie-
wem bardzo uzdolniona córka Pio-
tra – Oliwia, której niemal ca³a sala
zawtórowa³a w refrenie do pieœni L.
Cohena „Alleluja”. Romantyczny kli-
mat imprezie nada³y ustawione na
sztalugach wiersze autora w du¿ym
formacie i nastrojowe œwiat³a.

uznania po spotkaniu by³y nagrod¹
dla bohatera wieczoru, jego córki, jak
te¿ dla organizatorów.

Dziêkujemy serdecznie dyrekcji
i pracownikom Stacji Kultury za po-
moc w organizacji tej imprezy.

Donata Sienkiewicz

Ogromny
aplauz pu-
b l i c z n o œ c i
(ugoszczonej
p o c z ê s t u n -
kiem) i s³owa

Na zakoñ-
czenie Piotr

Tradycyjnie ju¿ ten wyj¹tkowy
wieczór - 29 listopada, czyli wigi-
lia Œwiêtego Andrzeja,  sprzyja za-
bawie i celebruj¹ j¹ prawie wszy-
scy. Nie mog³o takiej magicznej
rozrywki zabrakn¹æ tak¿e u „Ak-
tywnych Razem”.

Spotkaliœmy siê - wraz z naszy-
mi sympatykami - w goœcinnym

P o t o m k o w i eP o t o m k o w i eP o t o m k o w i eP o t o m k o w i eP o t o m k o w i e

pensjonacie „Fortuna”. Tym razem
oprawê muzyczn¹ zapewni³ oraz kon-
kursy i wró¿by przeprowadzi³  pre-
zenter muzyczny z Jeleniej Góry.

W bardzo emocjonuj¹cym kon-
kursie „Jaka to melodia filmowa
i serialowa” wyst¹pi³y dwie szeœcio-
osobowe dru¿yny pañ i  panów. U-
czestnicy wykazali siê zaskakuj¹co

Andrzejkowe sombrera

      Z³oto i z³om      Z³oto i z³om      Z³oto i z³om      Z³oto i z³om      Z³oto i z³om

dobr¹ znajomoœci¹ tematu i reflek-
sem, a wynik by³ remisowy.

Kolejn¹ zabaw¹ by³ konkurs/
wró¿ba z obieraniem jab³ka. Ka¿da
z czterech pañ bardzo siê stara³a, by
wystrugaæ jak najd³u¿sz¹ stru¿ynê.
Ostatecznie zwyciê¿y³a i nagrodê
otrzyma³a Aleksandra Kasprzak.

Najwiêksz¹ niespodziank¹ oka-
za³y siê kapelusze-sombrera, w któ-
rych pl¹saliœmy do meksykañskich
rytmów. Radoœci by³o co niemiara,
a prezenter za tê atrakcjê zosta³ na-
grodzony sowitymi brawami.

Wszyscy sprawdzili siê i towa-
rzysko, i zabawowo na pi¹tkê. Go-
spodarze „Fortuny” zatroszczyli siê
o urozmaicony i smaczny poczêstu-
nek, za co im serdecznie dziêkujemy.
Zadowoleni z zabawy biesiadnicy
dopytywali o kolejn¹ tego typu im-
prezê. Miejmy nadziejê – do nastêp-
nego razu!

Andrzejki zosta³y dofinansowa-
na z bud¿etu Gminy Miejskiej Œwie-
radów-Zdrój.   (DS)

Zarz¹d Izerskiego Stowarzyszenia
„Aktywni Razem” zaprasza
cz³onków i sympatyków na

II  Wieczór Kolêd

W programie:
 sk³adanie ¿yczeñ i dzielenie siê op³atkiem
„Wigilia mojego dzieciñstwa” – wspomnienia
 wspólne œpiewanie kolêd i pastora³ek

10 stycznia 2020 roku (pi¹tek), o godz. 1600

do „Chaty Drwala” Nadleœnictwa
(wejœcie od ulicy Pi³sudskiego)

Zapewniamy poczêstunek i magiczn¹ aurê wieczoru!
(Mile widziane ciasta w³asnego wypieku i inne ³akocie.)

Informacje pod nr. tel. 723 484 584 i 734 197 465

Nasze przedœwi¹teczne dzia³ania
(sfinansowane ze sk³adek cz³onkow-
skich) rozpoczêliœmy 3 grudnia od
warsztatów w niezwykle klimatycz-
nej Pracowni Piernikowej „Isabell”
w Czerniawie. Pod kierunkiem pani
Izy 15-osobowa grupa (w tym
dwóch panów) wykazuj¹c siê talen-
tem i pomys³owoœci¹ zdobi³a pierni-
ki, co zosta³o dobrze ocenione przez
prowadz¹c¹ spotkanie.

A potem… potem jeszcze nie-
spodzianka: piernikowe wró¿by.
W rolê wró¿ki wcieli³a siê gospody-
ni i trzeba przyznaæ, ¿e w tym rów-
nie¿ by³a œwietna.

Ze spotkania wynieœliœmy nasze
piêknie opakowane i w³asnorêcznie
ozdobione pierniki. Dziêkujemy pani
Izie za cudownie piernikami pachn¹-

cy przemi³y wieczór!

Kolejne warsztaty odby³y siê
dwa dni póŸniej (5 grudnia) w przy-
jaznej Chacie Drwala Nadleœnictwa
Œwieradów. Ich celem by³o przygo-
towanie ozdób œwi¹tecznych na Jar-
mark Bo¿onarodzeniowy organizo-
wany 21 grudnia przez Stacjê Kultu-
ry w hali spacerowej. Spotkanie po-
prowadzi³y nasze aktywne i arty-
stycznie uzdolnione kole¿anki z sek-
cji rêkodzie³a (w kolejnoœci alfabe-
tycznej): Agnieszka Golc, Gra¿yna
Kasprzak, Miros³awa Kulig, Krysty-
na Liber, Irena Marciniak i Mariola
Wolska. Ka¿da z pañ wnios³a na za-
jêcia du¿¹ iloœæ „dzie³” przygotowa-
nych ju¿ wczeœniej w swoich do-
mach (najbardziej ich liczb¹ zasko-
czy³y kole¿anki Irena i Gra¿yna).

Byliœmy pe³ni podziwu dla kre-
atywnoœci naszych pasjonatek rê-
kodzie³a i chêtnie skorzystaliœmy
(wœród nas by³ mê¿czyzna) z ich
pomocy w tworzeniu swoich ozdób.
Z osi¹gniêtego efektu wszyscy je-
steœmy bardzo zadowoleni i dumni.
Mamy nadziejê, ¿e zostan¹ one do-
cenione i znajd¹ nabywców pod-
czas Jarmarku, co pozwoli zasiliæ bu-
d¿et naszego Stowarzyszenia.

Dziêkujemy kierownictwu nadle-
œnictwa, a w szczególnoœci Barba-
rze Rymaszewskiej i Katarzynie Mê-

 W zapachach piernika i lasu W zapachach piernika i lasu W zapachach piernika i lasu W zapachach piernika i lasu W zapachach piernika i lasu

cinie - za przychyl-
noœæ i udostêpnienie
nam - ju¿ kolejny raz
– Chaty Drwala, któ-
ra jest idealnie przy-
stosowana do tego
typu dzia³añ.

ZAPRASZAMY
SERDECZNIE NA
NASZE STOISKO
PODCZAS JAR-
MARKU!             (DS)
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27 listopada dla zwyciêskiej
klasy w liczeniu miœków (334 miœ-
ków), prowadzonej przez Teresê
Fierkowicz, odby³y siê dwugodzin-
ne warsztaty piernikowe. Tym ra-
zem Izabela Janiak przygotowa³a
niespodziankê, bo nie tylko uczy³a
zdobienia pierniczków, ale przynio-
s³a te¿ sk³adniki do przygotowania
w³asnego pachn¹cego myde³ka.

Warsztaty dla zwyciêskiej „miœ-
kowej” klasy pani Izabela, wspó³pra-
cuj¹ca z Izerk¹, przygotowuje od
trzech lat.

Przy okazji dzieci obejrza³y wy-
stawê ksi¹¿kowych misiów, opowie-
dzia³y same o innych znanych im
misiach - prym wiód³ Miœ Uszatek,

Pluszowy Miœ ju¿ 16 lat jest
g³ównym bohaterem wielu dzia³añ
Izerki. Dzieci lubi¹ misie, misie
lubi¹ dzieci - tak œpiewa³ na dobra-
noc Miœ Uszatek, który siedzia³
bardzo d³ugo w sklepie na pó³ce, a¿
z tego zmartwienia oklap³o mu jed-
no uszko, a którego stworzy³ pisarz
Czes³aw Janczarski i ilustrator
Zbigniew Rychlicki.

Ksi¹¿ki, które sprawi¹, ¿e po-
czujesz œwi¹teczny klimat - wystar-
czy tylko po nie siêgn¹æ i zag³êbiæ
siê w lekturê. Ju¿ same tytu³y
i ok³adki wywo³uj¹ pozytywne uczu-
cia.

Zacznijmy od K. Wilczyñskiej
„To bêd¹ piêkne œwiêta” [w Jagod-
nie], czyli nastêpny tom, który jest
wyj¹tkowy, gdy¿ wprowadza boha-
terów w atmosferê Bo¿ego Narodze-
nia; dla tych, którzy ju¿ znaj¹ po-
przednie tomy, z radoœci¹ jeszcze raz
prze¿yj¹ spotkanie w urokliwej œwiê-
tokrzyskiej miejscowoœci.

Z kolei L. Liszewska i R. Kornac-
ki w „Podaruj mi szczêœcie” przybli-
¿aj¹ czytelnikom œwiêta na Mazu-
rach, gdzie g³ówna bohaterka spra-
wia, ¿e czas spêdzony z ludŸmi bli-
skimi to najcenniejszy prezent.

Warto te¿ siêgn¹æ po najnowszy
tom A. Krawczyk „Najmilszy pre-
zent”, by przekonaæ siê, czy Flora
Majewska, dobry duch tej okolicy,
spêdzi ostatnie Bo¿e Narodzenie,
gdy¿ wybiera siê do Domu Spokoj-
nej Staroœci.

Kto zaœ lubi zaskakuj¹ce nastro-
jowe opowieœci, które mog¹ siê zda-
rzyæ w œwiêta w ukrytym miejscu
w Tatrach, niechaj siêgnie po „Pen-
sjonat pod Œwierkiem” - zbiór opo-
wiadañ wielu autorów.

M. Rogala wymyœli³a zbrodniê
nie w porê, czyli w „Cich¹ noc”,
a niezawodna M. Witkiewicz prze-
konuje nas, ¿e aby dobrze spêdziæ
œwiêta, trzeba uwierzyæ w Miko³aja.
I taki te¿ jest tytu³ powieœci - „Uwierz
w Miko³aja”.

J. Szarañska po „Czterech p³at-
kach œniegu” i „Anio³a na œniegu”
w „Choince ca³ej w œniegu” przed-
stawi ¿ycie mieszkañca w bloku przy
ulicy Weissa, którym opiekuje siê
pani Michalska, potrafi¹ca zjedno-
czyæ wszystkich; pisarka prosi czy-
telników, aby po przeczytaniu trze-
ciego tomu mocno przytuliæ swoje
mamy i babcie, niech poczuj¹, ¿e ich
mi³oœæ jest odwzajemniona.

Pod choink¹ nie mo¿e, oczywi-
œcie, zabrakn¹æ K. Michalak i jej

Czy to jutro, czy to dziœ,
wszystkim jest potrzebny miœ

W Izerce mo¿na by³o przez ca³y
miesi¹c wybraæ z pó³ki „Misiowe
czytanie” wiele ksi¹¿ek o misiach,
m.in. o Kubusiu Puchatku - A. A.
Milne, M. Bonda „Miœ zwany Pad-
dington”, A. Cholewiñskiej-Szkoli -
„Bajki o misiach z czterech stron
œwiata”... Chodzi³o nam o to, by ma³y
czytelnik móg³ poznaæ wiele barw-
nych misiowych bohaterów.

W og³oszonym konkursie pla-
styczno-technicznym pod has³em
„Pluszowy Miœ – mój przyjaciel –
jako zak³adka do ksi¹¿ki” wp³ynê³o
ogó³em 78 prac. Super Miœ (g³ówna
nagroda) zosta³ przyznany Emilce
Olszówce (wszystkie zak³adki do
obejrzenia w Izerce).

Dzieci z poszczególnych grup
przedszkola mog³y spotkaæ siê na
zajêciach z radnymi: U. Wyszo-

mirsk¹, E. Œliwiñsk¹ i J. Czapliñsk¹,
które im czyta³y misiowe opowiada-
nia. Poznawa³y te¿ historiê pluszo-
wego misia (popularnoœæ zawdziê-
cza prezydentowi USA T. Roosevel-
towi, a w 2002 r. w setn¹ rocznicê
powstania zabawki dzieñ 25 listopa-
da ustanowiony zosta³ Œwiatowym
Dniem Pluszowego Misia), rysowa-
³y miœki, robi³y zak³adki, wykona³y

te¿ pachn¹cy portret, wyklejony ró¿-
nymi nasionami i przyprawami, a „po
drodze” by³y czêstowane miodem.

Oczywiœcie, nie mog³o zabrak-
n¹æ „Liczenia Miœków”, których
doliczyliœmy siê 2357 (dwa lata temu
– 2264, przed rokiem – 2425), a wy-
gra³a, tradycyjnie ju¿, Teresa Fier-
kowicz i jej uczniowie z klasy Ib -
334 miœków (rok temu jej klasa III
zebra³a 573 miœki).

Dla zwyciêskiej klasy Izabela Ja-
niak z Pracowni Piernikowej (ma a¿
10 miœków) przygotowa³a dwugo-
dzinne warsztaty, a my po raz pierw-
szy postanowiliœmy nagrodziæ
warsztatami najlepszych w Szkole
Podstawowej nr 2, gdzie najwiêcej
pluszaków - 147 – zebra³ Oddzia³
Przedszkolny.

(KP)

co to „oklapniête uszko ma”.
A potem to ju¿ tylko pachnia³o!

Najpierw myde³kami; by³o kolorowo
i zapachowo, nim gotowe myde³ka
trafi³y do lodówki, by tam zastygn¹æ.

Potem zapachnia³y piernikami,
które pokry³y siê mnóstwem ozdób
i lukrem - dzieci zaprzêg³y w³asn¹ in-
wencjê i powsta³y cuda. Niektórzy

nie mogli siê oprzeæ i zjedli na miej-
scu, inni zanieœli do domu, ¿eby siê
pochwaliæ bliskim.

Na koniec zajêæ pierniki i myde³-
ka zosta³y zapakowane w torebecz-
ki i piêknie ozdobione kolorowymi
wst¹¿kami. Dzieci wysz³y zachwyco-
ne.

Misie nagrodzone pierniczkiem i... mydełkiemMisie nagrodzone pierniczkiem i... mydełkiemMisie nagrodzone pierniczkiem i... mydełkiemMisie nagrodzone pierniczkiem i... mydełkiemMisie nagrodzone pierniczkiem i... mydełkiem

Lektury do œwi¹tecznej poduszki

Radosnych i zaczytanych Œwi¹t Bo¿ego Na-Radosnych i zaczytanych Œwi¹t Bo¿ego Na-Radosnych i zaczytanych Œwi¹t Bo¿ego Na-Radosnych i zaczytanych Œwi¹t Bo¿ego Na-Radosnych i zaczytanych Œwi¹t Bo¿ego Na-
rodzenia, które niech przynios¹ radoœæ i wzru-rodzenia, które niech przynios¹ radoœæ i wzru-rodzenia, które niech przynios¹ radoœæ i wzru-rodzenia, które niech przynios¹ radoœæ i wzru-rodzenia, które niech przynios¹ radoœæ i wzru-
szenie oraz wzajemn¹ ¿yczliwoœæ i optymizm.szenie oraz wzajemn¹ ¿yczliwoœæ i optymizm.szenie oraz wzajemn¹ ¿yczliwoœæ i optymizm.szenie oraz wzajemn¹ ¿yczliwoœæ i optymizm.szenie oraz wzajemn¹ ¿yczliwoœæ i optymizm.

Niechaj Nowy Rok 2020 podaruje PañstwuNiechaj Nowy Rok 2020 podaruje PañstwuNiechaj Nowy Rok 2020 podaruje PañstwuNiechaj Nowy Rok 2020 podaruje PañstwuNiechaj Nowy Rok 2020 podaruje Pañstwu
wiele artystycznych prze¿yæ, rozczyta przezwiele artystycznych prze¿yæ, rozczyta przezwiele artystycznych prze¿yæ, rozczyta przezwiele artystycznych prze¿yæ, rozczyta przezwiele artystycznych prze¿yæ, rozczyta przez
ca³y rok, niech bêdzie dobrym czasem realiza-ca³y rok, niech bêdzie dobrym czasem realiza-ca³y rok, niech bêdzie dobrym czasem realiza-ca³y rok, niech bêdzie dobrym czasem realiza-ca³y rok, niech bêdzie dobrym czasem realiza-
cji osobistych zamierzeñ i wyzwañ - tego ¿ycz¹cji osobistych zamierzeñ i wyzwañ - tego ¿ycz¹cji osobistych zamierzeñ i wyzwañ - tego ¿ycz¹cji osobistych zamierzeñ i wyzwañ - tego ¿ycz¹cji osobistych zamierzeñ i wyzwañ - tego ¿ycz¹
Pañstwu bibliotekarki z IzerkiPañstwu bibliotekarki z IzerkiPañstwu bibliotekarki z IzerkiPañstwu bibliotekarki z IzerkiPañstwu bibliotekarki z Izerki

d
re

am
st

im
e.

co
m

 23 listopada œwieradowskie ko³o Polskiego Zwi¹zku Emerytów Renci-
stów i Inwalidów zorganizowa³o w „Leopoldówce” zabawê „Andrzejkow¹”,
w której uczestniczyli cz³onkowie i  sympatycy naszego ko³a oraz zaprosze-
ni goœcie. Zabawa toczy³a siê przy dŸwiêkach dobrej muzyki w wykonaniu
pana Jana (muzyka z zespo³u „Podgórzanie”) i przy bogato zastawionych
sto³ach. W jej trakcie zorganizowano konkurs tañca, który ocenia³o jury,
a przewodnicz¹ca wrêczy³a nagrody: za pierwsze miejsce - wyjazd na wy-
cieczkê do Pragi dla jednej osoby, za drugie - butelkê szampana, za trzecie –
drinka. By³y te¿ specjalne ¿yczenia i dedykowane melodie, a zabawa zakoñ-
czy³a siê o godz 2200.

Impreza finansowana by³a z wp³at mi³oœników ko³a oraz czêœciowo wspó³-
finansowana z przez Gminê Miejsk¹ Œwieradów-Zdrój.                          (TD)

œwi¹tecznej opowieœci, czyli pi¹te-
go tomu „Sagi Mazurskiej” pt.
„Uœmiech losu”. O cudach, które siê
zdarzaj¹ w œwiêta, opowiada G. Gar-
gaœ w „Szczêœciu przy kominku” -
wystarczy przecie¿ tylko uwierzyæ
w magiê tych dni.

Dla tych, którzy wol¹ autorów
obcych, namawiamy do siêgniêcia
po najnowsz¹ powieœæ uwielbiane-
go przez czytelników R. P. Evansa -
tym razem to jest „Tajemnica pod
jemio³¹”, w której  bohater wyrusza
do miasteczka w Bo¿e Narodzenie.
Œwietnie siê te¿ czyta I. Broom „Moja
magiczna Praga”, o trzech kobietach,

których losy splataj¹ siê tu¿ przed
Bo¿ym  Narodzeniem w mieœcie nad
We³taw¹.

Polecamy ponadto: A. Lis „Za-
pach goŸdzików”, K. Bianek „Naj-
cenniejszy podarunek”, K. Bulicz-
Kasprzak „Magiczn¹ podró¿”, D.
Kassjanowicz „Kamienicê pod œnie-
giem”, K. Kileckiej „Pod tym samym
niebem” i jeszcze wiele innych z lat
ubieg³ych, których mamy w Izerce
sporo, a œwiêta to czas na czytanie,
na bycie razem, czas radoœci, uœmie-
chu, wspólnych rozmów - nie zpo-
mnimy tych dni równie¿ dziêki ksi¹¿-
kom!                                               (KP)

Andrzejki w „Leopoldówce”
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Ka¿dego popo³udnia dzieci na œwietlicy œrodowi-
skowej UL dzia³aj¹cej   w Miejskim Zespole Szkó³
maj¹ mo¿liwoœæ rozwijania swoich zdolnoœci, posze-
rzania zainteresowañ, eksperymentowania w kuchni
i nie tylko. Od kilku tygodni ich serce skrad³o „Kodo-
wanie na dywanie”.

Odkryciem, a zarazem wspania³ym budulcem sta³y
siê dla dzieci jednorazowe kubeczki w 10 kolorach. S¹
one doskona³ym przyborem wykorzystywanym do
wznoszenia dowolnych piramid oraz budowania zgod-
nie z podanym kodem. Dzieci na macie wykorzystuj¹ je
do zorganizowania ró¿nego rodzaju aktywnoœci, takich
jak gra memory czy sudoku, a tak¿e do tworzenia ko-
dów z warunkami czy algorytmów.

„Kodowanie na dywanie” rozwija kreatywne i lo-
giczne myœlenie dzieci, æwiczy ich samodzielnoœæ, po-
szerza wyobraŸniê, przygotowuj¹c zarazem do nauki
programowania.

 Ma³gorzata Dzik

Kodowanie na dywanieKodowanie na dywanieKodowanie na dywanieKodowanie na dywanieKodowanie na dywanie

III MASKOWY BAL BEZ ALKOHOLUIII MASKOWY BAL BEZ ALKOHOLUIII MASKOWY BAL BEZ ALKOHOLUIII MASKOWY BAL BEZ ALKOHOLUIII MASKOWY BAL BEZ ALKOHOLU
Zapraszamy 18 stycznia 2020 rZapraszamy 18 stycznia 2020 rZapraszamy 18 stycznia 2020 rZapraszamy 18 stycznia 2020 rZapraszamy 18 stycznia 2020 r.....

do Oœrodka Wypoczynkowego „Basieñka” przy ul. Leœnej 4.do Oœrodka Wypoczynkowego „Basieñka” przy ul. Leœnej 4.do Oœrodka Wypoczynkowego „Basieñka” przy ul. Leœnej 4.do Oœrodka Wypoczynkowego „Basieñka” przy ul. Leœnej 4.do Oœrodka Wypoczynkowego „Basieñka” przy ul. Leœnej 4.
Zaczynamy o godz. 19Zaczynamy o godz. 19Zaczynamy o godz. 19Zaczynamy o godz. 19Zaczynamy o godz. 190000000000, gra zespó³ ARAN¯ z Wojcieszowa., gra zespó³ ARAN¯ z Wojcieszowa., gra zespó³ ARAN¯ z Wojcieszowa., gra zespó³ ARAN¯ z Wojcieszowa., gra zespó³ ARAN¯ z Wojcieszowa.

Na bal zapraszaj¹: Miejska Komisja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych,
Miejskie Centrum Kultury, Aktywnoœci i Promocji Gminy „Stacja Kultury” oraz

Grupa Wsparcia „Œwieradów”.
Honorowy patronat - Burmistrz Miasta Œwieradowa-Zdroju.Honorowy patronat - Burmistrz Miasta Œwieradowa-Zdroju.Honorowy patronat - Burmistrz Miasta Œwieradowa-Zdroju.Honorowy patronat - Burmistrz Miasta Œwieradowa-Zdroju.Honorowy patronat - Burmistrz Miasta Œwieradowa-Zdroju.

Zg³oszenia do 10 stycznia - telefonicznie: Janusz Figa - tel. 506 330 776,  Piotr
Konopnicki - 664 461 086

lub na adres pomoc.piotr1952pomoc.piotr1952pomoc.piotr1952pomoc.piotr1952pomoc.piotr1952@wp.plwp.plwp.plwp.plwp.pl
Wpisowe - 75 z³ od osoby - wnosimy osobiœcie w ka¿dy poniedzia³ek

od godz. 1600 do 2000 w Punkcie Konsultacyjnym przy ul. Pi³sudskiego 15,
I piêtro, pok. nr 1, lub wp³acamy na konto: Konopnicki PiotrKonopnicki PiotrKonopnicki PiotrKonopnicki PiotrKonopnicki Piotr,,,,,

nr 30 1090 2633 0000 0001 2360 3309.nr 30 1090 2633 0000 0001 2360 3309.nr 30 1090 2633 0000 0001 2360 3309.nr 30 1090 2633 0000 0001 2360 3309.nr 30 1090 2633 0000 0001 2360 3309.

... silni, gdy jesteœmy razem

Impreza organizowana w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinê”.

Mo¿na zamówiæ noclegi na stronie basienka.eubasienka.eubasienka.eubasienka.eubasienka.eu
Decyduje pierwszeñstwo zg³oszeñ.

Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
przepe³nionych magi¹ wigilij-
nej nocy, opromienionych bla-
skiem betlejemskiej gwiazdy,
otulonych œniegiem i ciep³em
rodzinnym,  pe³nych niepo-
wtarzalnych wzruszeñ i nieza-
pomnianego smaku œwi¹tecz-
nych przysmaków oraz spe³-
nienia marzeñ i nadziei, jakie
niesie nadchodz¹cy Nowy Rok
¿yczy

Ma³gorzata Gettner -
prezes Fundacja na Rzecz

Rozwoju Spo³ecznoœci Lokalnej
Œwieradów-Czerniawa
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Kronika policyjnaKronika policyjnaKronika policyjnaKronika policyjnaKronika policyjna

9 listopada funkcjonariusze Re-
wiru Dzielnicowych brali udzia³
w poszukiwaniach  zaginionego 80-
letniego mieszkañca Radostawia
Górnego, który dzieñ wczeœniej wy-
szed³ z domu do lasu na grzyby.
Mê¿czyzna chorowa³ na cukrzycê,
nie posiada³ przy sobie lekarstw.
W akcji wziê³o udzia³ oko³o 200 osób,
w tym policjanci, stra¿acy, cz³onko-
wie GOPR z psami, stra¿nicy leœni
oraz okoliczni mieszkañcy.  Oko³o
godz. 1500 mê¿czyzna zosta³ odnale-
ziony. Z uwagi na wyziêbienie orga-
nizmu zosta³ przetransportowany do
szpitala w Lubaniu.

18 listopada policjanci zatrzymali
29-letniego œwieradowianina, który
by³ poszukiwany przez S¹d Rejono-
wy w Lwówku Œl¹ski. Mê¿czyzna
zosta³ doprowadzony do Aresztu
Œledczego w Jeleniej Górze  do od-
bycia kary 10 miesiêcy pozbawienia
wolnoœci za kierowanie pojazdami
mechanicznymi pomimo zakazu s¹-
dowego.

26 listopada policjanci zatrzymali
56-letniego mieszkañca Œwieradowa,
który w miejscu zamieszkania
wszcz¹³ awanturê, w trakcie której
uderzy³ swoj¹ ¿onê butelk¹ w g³o-
wê. Jak ustalono, mê¿czyzna od d³u¿-
szego czasu znêca³ siê psychicznie
i fizycznie nad ¿on¹ i taki zarzut zo-
sta³ mu przedstawiony. Decyzj¹ pro-
kuratora zmuszony by³ opuœciæ
mieszkanie na okres trzech miesiê-
cy. Za powy¿szy czyn grozi mu kara

macjami nap³ywaj¹cymi do Rewiru
Dzielnicowych o nielegalnych wy-
sypiskach œmieci na terenie miasta
informujemy, ¿e dzielnicowi regular-
nie dokonuj¹ kontroli podleg³ych im
rejonów w celu wyeliminowania po-
dobnych zjawisk. Za zaœmiecanie
terenów gminy lub leœnych w naj-
lepszym wypadku sprawca musi
uprz¹tn¹æ zaœmiecony teren, ale
mo¿e równie¿  zostaæ ukarany kar¹
grzywny do 5.000 z³.

Jednoczeœnie apelujemy do
mieszkañców o informowanie dziel-
nicowych o ujawnieniu takich
miejsc. Wspólne dzia³ania zaowo-
cuj¹ popraw¹ estetyki naszej miej-
scowoœci.

1 grudnia na stanowisko Ko-
mendanta Komisariatu Policji w Le-
œnej powo³any zosta³ aspirant Wal-
demar Martyniak, który wczeœniej
pe³ni³ obowi¹zki Zastêpcy Komen-
danta KP w Leœnej, a jeszcze wcze-
œniej by³ kierownikiem RD w Œwie-
radowie. Nowemu komendantowi
gratulujemy.

6 miesiêcy pozba-
wienia wolnoœci.

W zwi¹zku z
licznymi infor-

Z okazji zbli¿aj¹cych siê
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia policjanci z Re-

wiru Dzielnicowych w Œwieradowie-
Zdroju sk³adaj¹ ¿yczenia zdrowych, pogodnych

i spokojnych œwi¹t wszystkim  mieszkañcom i kuracjuszom - oby

ten œwi¹teczny czas by³ wolny od trosk i k³opotów.
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Z telefonów i komputerów ko-Z telefonów i komputerów ko-Z telefonów i komputerów ko-Z telefonów i komputerów ko-Z telefonów i komputerów ko-
rzystamy prawie wszyscyrzystamy prawie wszyscyrzystamy prawie wszyscyrzystamy prawie wszyscyrzystamy prawie wszyscy. Kiedy. Kiedy. Kiedy. Kiedy. Kiedy
zwyk³e korzystanie staje siê uza-zwyk³e korzystanie staje siê uza-zwyk³e korzystanie staje siê uza-zwyk³e korzystanie staje siê uza-zwyk³e korzystanie staje siê uza-
le¿nieniem cyfrowym? Co robiæ,le¿nieniem cyfrowym? Co robiæ,le¿nieniem cyfrowym? Co robiæ,le¿nieniem cyfrowym? Co robiæ,le¿nieniem cyfrowym? Co robiæ,
jeœli moje dziecko nie rozstaje siêjeœli moje dziecko nie rozstaje siêjeœli moje dziecko nie rozstaje siêjeœli moje dziecko nie rozstaje siêjeœli moje dziecko nie rozstaje siê
z telefonem? Reagowaæ czy nie?z telefonem? Reagowaæ czy nie?z telefonem? Reagowaæ czy nie?z telefonem? Reagowaæ czy nie?z telefonem? Reagowaæ czy nie?
Jeœli tak, to w jaki sposób? Na teJeœli tak, to w jaki sposób? Na teJeœli tak, to w jaki sposób? Na teJeœli tak, to w jaki sposób? Na teJeœli tak, to w jaki sposób? Na te
i inne pytania odpowiedŸ moglii inne pytania odpowiedŸ moglii inne pytania odpowiedŸ moglii inne pytania odpowiedŸ moglii inne pytania odpowiedŸ mogli
znaleŸæ uczestnicy wyk³adu, któryznaleŸæ uczestnicy wyk³adu, któryznaleŸæ uczestnicy wyk³adu, któryznaleŸæ uczestnicy wyk³adu, któryznaleŸæ uczestnicy wyk³adu, który
na zaproszenie dyrekcji MZS po-na zaproszenie dyrekcji MZS po-na zaproszenie dyrekcji MZS po-na zaproszenie dyrekcji MZS po-na zaproszenie dyrekcji MZS po-
prowadzi³ profesor Jakub Andrzej-prowadzi³ profesor Jakub Andrzej-prowadzi³ profesor Jakub Andrzej-prowadzi³ profesor Jakub Andrzej-prowadzi³ profesor Jakub Andrzej-
czak, pedagog i socjolog, doktorczak, pedagog i socjolog, doktorczak, pedagog i socjolog, doktorczak, pedagog i socjolog, doktorczak, pedagog i socjolog, doktor
nauk humanistycznych Uniwersy-nauk humanistycznych Uniwersy-nauk humanistycznych Uniwersy-nauk humanistycznych Uniwersy-nauk humanistycznych Uniwersy-
tetu im. Adama Mickiewicza w Po-tetu im. Adama Mickiewicza w Po-tetu im. Adama Mickiewicza w Po-tetu im. Adama Mickiewicza w Po-tetu im. Adama Mickiewicza w Po-
znaniu, kierownik Zak³adu Socjo-znaniu, kierownik Zak³adu Socjo-znaniu, kierownik Zak³adu Socjo-znaniu, kierownik Zak³adu Socjo-znaniu, kierownik Zak³adu Socjo-
logii Edukacji, od lat zajmuj¹cy siêlogii Edukacji, od lat zajmuj¹cy siêlogii Edukacji, od lat zajmuj¹cy siêlogii Edukacji, od lat zajmuj¹cy siêlogii Edukacji, od lat zajmuj¹cy siê
wp³ywem technologii cyfrowych nawp³ywem technologii cyfrowych nawp³ywem technologii cyfrowych nawp³ywem technologii cyfrowych nawp³ywem technologii cyfrowych na
spo ³eczeñs two.spo ³eczeñs two.spo ³eczeñs two.spo ³eczeñs two.spo ³eczeñs two.

Skonfrontowaliœmy podejmowane
w szkole dzia³ania z wyk³adowc¹, który
przyzna³, ¿e pomys³ oswajania œwiata cy-
frowego, zamiast zakazu korzystania z nie-
go, jest s³uszny. Œwiat wirtualny sta³ siê
czêœci¹ naszego ¿ycia i trudno jest nam
wyobraziæ sobie, by ¿yæ poza nim. Skoro
tak, to uczmy dzieci, jak bezpiecznie
i m¹drze w nim siê poruszaæ.  Oto niektó-
re z proponowanych podczas wyk³adu roz-
wi¹zañ.

Rodzicu, pamiêtaj o regu³ach, któ-
rych wspólnie z dzieckiem przestrzegaæ
bezwzglêdnie nale¿y.

Ogranicz czas korzystania z inter-
netu. WprowadŸ ustalon¹, najlepiej wspól-
nie z dzieckiem, zasadê i konsekwentnie
jej przestrzegaj.

W³¹cz w smartfonie aplikacjê li-
cz¹c¹ czas przebywania dziecka w sieci.
Niech samo próbuje kontrolowaæ swój
czas. Pocz¹tki mog¹ byæ trudne, ale b¹dŸ
wytrwa³y.

Sprawdzaj, co twoje dziecko robi
w sieci. Nie bój siê, ¿e naruszasz jego pry-
watnoœæ. Przecie¿ ufasz swojemu dziec-
ku, ale nie ufasz wszystkiemu, co oferuje
mu internet.

Ucz siê, czego dotycz¹ strony
i gry, które odwiedza twoja pociecha.

Co najmniej godzinê przed zaœniê-
ciem odstaw urz¹dzenia cyfrowe.

Pamiêtaj, ¿e zgodnie z wynikami
badañ dzieci do lat dwóch nie powinny
wcale u¿ywaæ smartfonów.

Ustal, podczas jakich sytuacji twoja
rodzina nie zabiera ze sob¹ telefonu, np.
na wspólny spacer.

Pamiêtaj, ¿e w szkole dziecku wca-
le nie jest potrzebny pakiet internetowy
w smartfonie. Sam telefon te¿ nie jest nie-
zbêdny. Jeœli jednak zdecydujesz inaczej,
rozwa¿, czy naprawdê musi byæ to urz¹-
dzenie z górnej pó³ki? Cytuj¹c za profeso-
rem: „M¹drzy rodzice kupuj¹ dzieciom
g³upie telefony”.

Szukaj alternatywnych, atrakcyj-
nych  sposobów na spêdzanie czasu przez
twoje dziecko, zamiast ca³kowitego zaka-
zu korzystania z internetu.

Nie zapominaj, ¿e dzieci ucz¹ siê
przez naœladowanie, przede wszystkim…
ciebie.

W MZS rozpoczêliœmy dzia³ania edu-
kacyjne na rzecz oswajania œwiata cyfro-
wego, systematycznie bêdziemy wprowa-
dzaæ kolejne i obserwowaæ, jakie przynosz¹
efekty. Bêd¹ one z pewnoœci¹ wiêksze, je-
œli po³¹czymy nasze, rodziców i nauczy-
cieli, wysi³ki.

Renata Simiñska

„M¹drzy rodzice kupuj¹„M¹drzy rodzice kupuj¹„M¹drzy rodzice kupuj¹„M¹drzy rodzice kupuj¹„M¹drzy rodzice kupuj¹
dzieciom g³upie telefony”dzieciom g³upie telefony”dzieciom g³upie telefony”dzieciom g³upie telefony”dzieciom g³upie telefony”
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Zdjêcie na winiecie
wykona³a Katarzyna
Rzeczkowska.

IzerskaLaka

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

Gospodarz obiektu
Katarzyna Rzeczkowska

Otwarte od wtorku do soboty
w godz. 1000-1600

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

WILK NASZYM S¥SIADEMWILK NASZYM S¥SIADEMWILK NASZYM S¥SIADEMWILK NASZYM S¥SIADEMWILK NASZYM S¥SIADEMGDY NOC STGDY NOC STGDY NOC STGDY NOC STGDY NOC STAJE SIÊAJE SIÊAJE SIÊAJE SIÊAJE SIÊ
DEFICYTOWYM TOWDEFICYTOWYM TOWDEFICYTOWYM TOWDEFICYTOWYM TOWDEFICYTOWYM TOWAREMAREMAREMAREMAREM

Kiedy serca odczuwaj¹ nad-

nia, coœ siê zmienia w cz³owieku na lepsze.
¯yczê Pañstwu aby tegoroczne œwiêta zrodzi³y
w Was potrzebê opieki nad otaczaj¹cym nas œro-

chodz¹ce œwiêta Bo¿ego Narodze-

dowiskiem. ¯yczê Pañstwu wielu prezentów opa-
kowanych w papier z recyklingu, smacznych potraw
z produktów, które mo¿emy znaleŸæ w naszych lokal-
nych ma³ych sklepikach, a nie z drugiego koñca œwiata
oraz rozwa¿nych zakupów i œlicznych ozdób choinkowych
z naturalnych materia³ów. „Bombki” z cynamonu, any¿u
czy pomarañczy to nie tylko dobra opcja dla naszej plane-
ty, ale te¿ piêkny zapach roznosz¹cy siê po ca³ym domu.
Niech te œwiêta bêd¹ wyj¹tkowe!
                                                            Katarzyna Rzeczkowska
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W sobotê 23 listo-
pada na Izerskiej £¹ce
o godz. 1700 odby³o siê
interesuj¹ce spotkanie/
wyk³ad z ciekawymi
ludŸmi na temat wilków.
Grzegorz Idziak (na
zdjêciu obok) przekaza³
spor¹ dawkê informacji
na temat tych zwierza-
ków, a opowiada³ z tak¹
pasj¹, ¿e gdy wybi³a
godz. 1900 i wyk³ad zo-
sta³ zakoñczony, nikt z ponad 70-osobowej widowni nie ruszy³
siê z miejsca. Znalaz³o siê jeszcze troszkê czasu na pytania i
dyskusje, w której równie¿ wiele osób chêtnie wziê³o udzia³.

Jest to dla nas sygna³, ¿e temat wilków jest wa¿ny i dlatego
w przysz³ym roku na wiosnê planujemy zorganizowaæ ca³o-
dzienne warsztaty „wilkowe” - dla dzieci oraz doros³ych. O
terminie poinformujemy na pocz¹tku przysz³ego roku, ale ju¿
teraz serdecznie zapraszamy!

2000 wilków – tylko tyle liczy populacja tych zwierz¹t
w Polsce. Tymczasem pierwotnie wilk by³ jednym z najbardziej
powszechnych drapie¿ników i trzyma³ pieczê nad œrodowiskiem
leœnym. Kurczenie siê naturalnych siedlisk jego ¿ycia i wy-
niszczaj¹ca polityka cz³owieka sprawi³y jednak, ¿e wilk trafi³ na
listê gatunków objêtych œcis³¹ ochron¹.
(https://www.wwf.pl/zagrozone-gatunki/wilk)

Po co nam wilki? Ekosystem jest zdrowy wtedy, gdy ¿yj¹
w nim du¿e drapie¿niki: wilki, niedŸwiedzie, szakale, rysie, czy
tygrysy. Zwierzêta te pomagaj¹ zachowaæ bioró¿norodnoœæ,
zapobiegaj¹ szerzeniu siê chorób i stanowi¹ bufor dla skut-
ków zmian klimatu. Brak du¿ych drapie¿ników odbija siê na
populacjach ptaków, ssaków, p³azów i gadów, a nawet - po-
œrednio - na biegu cieków wodnych czy wielkoœci plonów.

Czasami mówi siê te¿ o wilkach „stra¿nicy równowagi eko-
systemu” czy te¿ wilk to „gospodarz i opiekun lasu”, bo trzy-
maj¹ w ryzach populacje roœlino¿erców, pomagaj¹c roœlinom
przetrwaæ i siê rozmna¿aæ -  co mo¿emy przeczytaæ w artykule
o wynikach miêdzynarodowych badañ naukowych na portalu
PAP Nauka w Polsce: https://kielce.wyborcza.pl/kielce/
1,47262,21045870,milosniczka-ekologii-wilki-sa-nam-po-
trzebne-one-tylko-bronia.html

Gdyby zwierzêta kopytne nie by³y kontrolowane przez dra-
pie¿niki, wówczas nieuchronnie zjad³yby pokarm roœlinny
i w rezultacie wyginê³yby z g³odu.

Wilk jest wiêc nie tylko piêknym zwierzêciem ale te¿ g³o-
sem dzikiej przyrody, a to w³aœnie nasz zwi¹zek z dzik¹ przy-
rod¹ ujawnia kim naprawdê jesteœmy. I chyba dlatego wilk
zajmuje tak szczególne miejsce w ¿yciu cz³owieka jak piêknie
napisa³ Robert Lyle w „Dzikie ¯ycie” (styczeñ 1997).

Ju¿ od pocz¹tku listopada wystawy sklepowe kusz¹ pro-
mocjami, abyœmy kupowali wiêcej. Czy jednak naprawdê te
rzeczy s¹ nam potrzebne? Mo¿e warto jednak przystan¹æ na
chwilê i zastanowiæ siê nad tym. Czy w tej œwi¹tecznej gor¹cz-
ce jest mo¿liwa rozwa¿na i ekologiczna konsumpcja? A nasze
oœwietlenie? I nie chodzi tu o lampki migaj¹ce, pulsuj¹ce, bia³e
czy kolorowe, a o ich energooszczêdnoœæ. Szacuje siê, ¿e
sznur 100 lampek œwi¹tecznych w³¹czany na 10 godzin dzien-
nie przez 12 dni powoduje wytworzenie dwutlenku wêgla,
w iloœci takiej, która by wystarczy³a do nape³nienia 60 balo-
nów. Warto wiêc poszukaæ lampek energooszczêdnych.

Informujemy z ogromn¹ przyjemnoœci¹, ¿e 28 listopada
w siedzibie Nadleœnictwa Œwieradów-Zdrój nasza Gmina pod-
pisa³a umowê ze Stowarzyszeniem POLARIS - OPP o wspó³-
pracy w kwestii „Ochrony ciemnoœci”. Polecamy równie¿ cie-
kawy film pt. „Ochrona ciemnego nieba - Astronarium” odc.
85. Ograniczenie œwiate³ to nie tylko mniejsze rachunki za pr¹d,
ale tak¿e czystsze powietrze. Dlaczego? Poniewa¿ du¿a czêœæ
energii elektrycznej, która jest u¿ywana do oœwietlenia, po-
chodzi w wielu regionach œwiata, w tym w Polsce, ze spalania
wêgla. Potrzebujemy œwiat³a w nocy na ulicach i chodnikach,
ale nie jest to sensowne, ¿eby oœwietlaæ niebo, poniewa¿ nisz-
czy to nasze œrodowisko oraz nasze zdrowie.

Jasne noce zaburzaj¹ sen powoduj¹c wiele chorób i dole-
gliwoœci zdrowotnych. Zmiany w poziomie œwiat³a zak³ócaj¹
tak¿e orientacjê zwierz¹t nocnych, a nag³e zwiêkszanie œwiat³a
mo¿e je oœlepiaæ. W przypadku ¿ab nag³y wzrost oœwietlenia
zmniejsza ich zdolnoœæ widzenia na czas od kilku minut nawet
do kilku godzin, a po przyzwyczajeniu siê do œwiat³a ¿aby dalej
mog¹ byæ przez nie przyci¹gane.

Sztuczne oœwietlenie zdaje siê jednak zbieraæ najwiêksze
¿niwo wœród populacji ptaków. Ptaki u¿ywaj¹ Ksiê¿yca oraz
gwiazd do nawigacji w czasie maj¹cych miejsce dwa razy
w roku migracji. Gdy ptaki przelatuj¹ nad jasno oœwietlonym
terenem, czêsto zderzaj¹ siê z „przeœwietlonymi” budowlami albo
kr¹¿¹ wokó³ nich, dopóki nie zaczn¹ opadaæ z wycieñczenia.

PO CO NAM  WILKI?PO CO NAM  WILKI?PO CO NAM  WILKI?PO CO NAM  WILKI?PO CO NAM  WILKI?

Zanieczyszczenie œwiat³em to nic innego, jak nadmierne
i nieodpowiednie u¿ywanie œwiat³a sztucznego, z czym musi-
my walczyæ. Jednak nale¿y podkreœliæ, ¿e celem ochrony ciem-
nego nieba nie jest zupe³ne wygaszanie obszarów mieszkal-
nych ale takie gospodarowanie œwiat³em, które le¿y w zgodzie
z otoczeniem naturalnym, poprzez minimalizowanie ucieczki
œwiat³a ponad liniê horyzontu, g³ównie za spraw¹ rezygnacji
z wypuk³ych kloszy na rzecz p³askiej szyby w oprawach oœwie-
tleniowych. WY£¥CZAJMY TE¯ ZBÊDNE OŒWIETLENIE!
Fragment tekstu z folderu „Zanieczyszczenie œwiat³em”, któ-
ry mo¿na otrzymaæ na „Izerskiej £¹ce” i dowiedzieæ siê o tym
problemie wiêcej (a tak¿e ze strony www.ciemneniebo.pl)

Takiej Drogi Mlecznej nawet w Górach Izerskich nie da siê
zobaczyæ. Zapraszamy do obserwacji na pixabay.com

W Wigiliê i Sylwestra Izerska £¹ka czynna bêdzie od godz.
1000 do 1300, a na ostatni¹ prezentacjê zapraszamy o godz.
1200. W œwiêta i Nowy Rok nieczynna!
W soboty o godz. 1035 zapraszamy dzieci na seanse bajkowe!

ROZWROZWROZWROZWROZWA¯NE ŒWIÊTA¯NE ŒWIÊTA¯NE ŒWIÊTA¯NE ŒWIÊTA¯NE ŒWIÊTAAAAA

Pamiêtajmy te¿, ¿e wielkie œwiêtowanie to tak¿e wielkie
œmieci. Obroñcy œrodowiska namawiaj¹, by jak najczêœciej
kupowaæ produkty „na wagê” i u¿ywaæ opakowañ wielorazo-
wego u¿ytku. Wybieraj¹c opakowania prezentów mo¿na ku-
piæ papier z recyklingu. Pakuj¹c i rozpakowuj¹c prezenty war-
to pamiêtaæ te¿, ¿e œwi¹tecznych opakowañ mo¿na u¿yæ wielo-
krotnie - to wa¿ne, bo rocznie ka¿dy z nas produkuje œrednio
ok. 300 kg œmieci, a co trzeci œmieæ w koszu to opakowanie!

Kupuj¹c jedzenie na œwi¹teczny stó³ powinniœmy pamiê-
taæ o odleg³oœci, jak¹ pokonuje ¿ywnoœæ, zanim trafi na talerz.
Im wiêcej tzw. food miles, tym wiêksze koszty transportu i szkód,
jakie on wyrz¹dza, a mniejsze wartoœci od¿ywcze. Dlatego
warto przyj¹æ zasadê „mniej egzotyki – wiêcej tradycji”, tym
bardziej, ¿e tradycyjny stó³ wigilijny w Polsce nigdy nie ugina³
siê od nadmiaru jedzenia z drugiego koñca œwiata. Dlatego
warto zwróciæ uwagê na nasze tradycyjne potrawy, takie jak
pierogi z kapust¹, barszcz czerwony czy bigos z grzybami, któ-
rych sk³adniki znajdziemy w ka¿dym mniejszym sklepie.

https://www.ekologia.pl/srodowisko/ochrona-srodowi-
ska/ekologiczne-swieta-bozego-narodzenia-ekolodzy-pod-
powiadaja-jak-spedzic-zrownowazone-swieta,13720.html

https://stressfree.pl/ekologiczne-boze-narodzenie-to-da-
sie-zrobic/
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Gospodarz obiektu
Anna Martynowska-Pietrzyk
Ma³y Domek - Karol Wilk (tel. 574 110 170)

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

Tel. 75 78 45 325
czarcimlyn@swieradowzdroj.pl

„Grudniowy weekend dla zagro¿onych gatunków oraz
œwi¹teczne przygotowania w jednym” - 13 i 14 grudnia „Izer-
ska £¹ka” Czarci M³yn znowu razem!

WEEKEND Z NAWEEKEND Z NAWEEKEND Z NAWEEKEND Z NAWEEKEND Z NATUR¥ 2000TUR¥ 2000TUR¥ 2000TUR¥ 2000TUR¥ 2000
W listopadzie pogoda nam sprzyja³a; pomimo zaledwie

kilku deszczowych dni i jednego nawet œniegowego, przez
ca³y miesi¹c raczej œwieci³o s³oñce, co w naszej ocenie prze³o-
¿y³o siê na liczbê goœci odwiedzaj¹cych M³yn. W sumie od-
wiedzi³o nas 640 osób, co jest bardzo dobrym wynikiem jak na
miesi¹c tzw. posezonowy.

Mamy nadziejê, ¿e wraz z nadejœciem prawdziwej zimy przy-
jad¹ w nasz region turyœci, dla których Czarci M³yn bêdzie
pozycj¹ obowi¹zkow¹ na ich turystycznej mapie.

LISTOPLISTOPLISTOPLISTOPLISTOPADOWE STADOWE STADOWE STADOWE STADOWE STAAAAATYSTYKITYSTYKITYSTYKITYSTYKITYSTYKI

Bardzo czêsto podczas zwiedzania M³yna rozmawiam
z naszymi goœcmi na temat chlebów, technik jego wypiekania,
rodzajów stosowanej m¹ki, czêsto tak¿e wymianiemy siê prze-
pisami. Goœcie podczas zwiedzania s¹ czêstowani naszym chle-
bem, za który bardzo nas chwal¹, ale ostatnino to my zostali-
œmy obdarowani chlebem, który zosta³ przes³any do nas
poczt¹ przez pani¹ Izê z Gdañska – pyszny ciemny chleb razo-
wy (na zdjêciu).

SMACZNE DARSMACZNE DARSMACZNE DARSMACZNE DARSMACZNE DARYYYYY

WIELKI MA£WIELKI MA£WIELKI MA£WIELKI MA£WIELKI MA£Y CZ£OWIEKY CZ£OWIEKY CZ£OWIEKY CZ£OWIEKY CZ£OWIEK

19 listopada mia³am przyjemnoœæ prowadzenia warsztatów
z wypiekania pieczywa dla najm³odszej w historii M³yna grupy
dzieci. Trzy- i czterolatki przyjecha³y do nas z Zespo³u Szkol-
no-Przedszkolnego w Koœcielniku ko³o Lubania. W trakcie
warsztatów robiliœmy pyszne bu³ki oraz ubijaliœmy œmietanê
na mas³o, poznawaliœmy ró¿ne zbo¿a i m¹ki, zwiedziliœmy M³yn
a dzieci odwiedzi³y tak¿e Izersk¹ £¹kê.

Zanim grupa przy-
jecha³a, by³am pe³na
obaw czy dzieciaczki
sobie poradz¹, ale
okaza³o siê, ¿e zupe³-
nie niepotrzebnie –
by³o super! Przed-
szkolaki fantastycznie
pracowa³y, s³ucha³y
grzecznie i uwa¿a³y
podczas przekazywa-
nia im wiedzy. Du¿e
brawa dla pañ opieku-
nek, które zdecydowa-
³y siê przyjechaæ do
nas ze swymi pod-
opiecznymi.

Cieszy nas niezmiernie to, ¿e M³yn jest takim w³aœnie mie-
scem wymiany doœwiadczeñ i smaków. Jeœli maj¹ Pañstwo
przepisy na chleb, którymi chc¹ siê podzieliæ, prosimy o ich
wys³anie go na adres: czarcimlyn@swieradowzdroj.pl

Dziêkujemy!

my w cieple. Podroœniê-
ty bochenek smarujemy
rozmieszanym jajkiem,
posypujemy posiekany-
mi orzechami, wk³adamy
do nagrzanego piekarni-
ka (180 stopni) i piecze-
my na z³oty kolor (oko³o
60 minut).

*  *  *
A naszym darem dla œwieradowian bêdzie taki oto przepis

na pochodz¹cy z ksi¹¿ki „Domowy wypiek chleba” Andrzeja
Fiedoruka.

Skladniki: 1/3 litra mleka, ³y¿ka cukru, 2 dag dro¿d¿y, 15
dag m¹ki kukurydzianej, 35 dag m¹ki pszennej typ 550, 15
dag mas³a, 2 ¿ó³tka, 10 dag cukru, 5 dag rodzynków, 5 dag
zmielonych orzechów lub migda³ów, wanilia, skórka otarta
z cytryny, sól, t³uszcz do wysmarowania blachy, jajko do po-
smarowania ciasta.

Z mleka, cukru, dro¿d¿y oraz m¹ki kukurydzianej przyrz¹-
dzamy rozczyn. M¹kê pszenn¹ przesiewamy do miski, dodaje-
my podroœniêty rozczyn, stopione i przestudzone mas³o, zó³t-
ka, sól, rodzynki, orzechy lub migda³y, skórkê z cytryny i cu-
kier z wanili¹. Nastêpnie wyrabiamy ciasto (w razie potrzeby
dodajemy 2-3 ³y¿ki mleka), posypujemy m¹k¹, nakrywamy
i pozostawiamy w spokoju.

Wyroœniête ciasto wyk³adamy na posypan¹ m¹k¹ stolni-
cê, formujemy jeden bochenek
lub dwa mniejsze, uk³adamy na
wysmarowanej t³uszczem bla-
sze, nakryæwamy i pozostawia-

¯yczymy Pañstwu magicznych Œwi¹t Bo¿ego¯yczymy Pañstwu magicznych Œwi¹t Bo¿ego¯yczymy Pañstwu magicznych Œwi¹t Bo¿ego¯yczymy Pañstwu magicznych Œwi¹t Bo¿ego¯yczymy Pañstwu magicznych Œwi¹t Bo¿ego
Narodzenia, niech zapach œwie¿ego chleba,Narodzenia, niech zapach œwie¿ego chleba,Narodzenia, niech zapach œwie¿ego chleba,Narodzenia, niech zapach œwie¿ego chleba,Narodzenia, niech zapach œwie¿ego chleba,

który tak bardzo kojarzy nam siê z cie-który tak bardzo kojarzy nam siê z cie-który tak bardzo kojarzy nam siê z cie-który tak bardzo kojarzy nam siê z cie-który tak bardzo kojarzy nam siê z cie-
p³em domowego ogniska, dzieciñstwem i ra-p³em domowego ogniska, dzieciñstwem i ra-p³em domowego ogniska, dzieciñstwem i ra-p³em domowego ogniska, dzieciñstwem i ra-p³em domowego ogniska, dzieciñstwem i ra-
doœci¹, unosi siê w Pañstwa domach. Niechdoœci¹, unosi siê w Pañstwa domach. Niechdoœci¹, unosi siê w Pañstwa domach. Niechdoœci¹, unosi siê w Pañstwa domach. Niechdoœci¹, unosi siê w Pañstwa domach. Niech

w ten szczególny czas zagoszcz¹ uw ten szczególny czas zagoszcz¹ uw ten szczególny czas zagoszcz¹ uw ten szczególny czas zagoszcz¹ uw ten szczególny czas zagoszcz¹ u
Pañstwa spokój, mi³oœæ i pojednanie,Pañstwa spokój, mi³oœæ i pojednanie,Pañstwa spokój, mi³oœæ i pojednanie,Pañstwa spokój, mi³oœæ i pojednanie,Pañstwa spokój, mi³oœæ i pojednanie,
niech ucichn¹ wszelkie spory, odejd¹niech ucichn¹ wszelkie spory, odejd¹niech ucichn¹ wszelkie spory, odejd¹niech ucichn¹ wszelkie spory, odejd¹niech ucichn¹ wszelkie spory, odejd¹
wszelakie troski. A w Nowym 2020wszelakie troski. A w Nowym 2020wszelakie troski. A w Nowym 2020wszelakie troski. A w Nowym 2020wszelakie troski. A w Nowym 2020
Roku niech siê spe³niaj¹ wszystkieRoku niech siê spe³niaj¹ wszystkieRoku niech siê spe³niaj¹ wszystkieRoku niech siê spe³niaj¹ wszystkieRoku niech siê spe³niaj¹ wszystkie

Pañstwa ¿yczenia!Pañstwa ¿yczenia!Pañstwa ¿yczenia!Pañstwa ¿yczenia!Pañstwa ¿yczenia!

Anna Martynowska-Pietrzyk
i Karol Wilk
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niewa¿ pod takim has³em
w³aœnie by³ ten week-
end.

W pi¹tek znalaz³o siê
tak¿e kilku œmia³ków,
którzy chcieli ogl¹daæ
pe³niê Ksiê¿yca przez
nasze teleskopy, ale po-
goda zrobi³a nam psiku-
sa - niebo by³o tak za-
chmurzone, ¿e nic nie
da³o siê na na niebie ob-
serwowaæ. Mieliœmy
plany pomachaæ do
Twardowskiego, ale nici
i z tego.

W sobotê zamiast
bajki pokazaliœmy piêk-
ny film przyrodniczy o
pierwszych krokach

Podczas tego weekendu
robiliœmy œwi¹teczne ozdo-
by na choinkê z naturalnych
materia³ów, miêdzy innymi
cynamonu, goŸdzików, any-
¿u, pomarañczy, jab³ek, szy-
szek, ga³¹zek czy masy sol-
nej, a zapach roznosz¹cy siê
po „Izerskiej £¹ce” by³ po-
walaj¹cy. W trakcie dwu-
dniowych warsztatów mogli-
œmy siê te¿ dowiedzieæ siê
wielu ciekawych rzeczy, nie
tylko o tym, jak robiæ natu-
ralne ozdoby, ale przede
wszystkim dlaczego samo-
dzielne robienie ozdób z na-
turalnych materia³ów jest tak
wa¿ne dla naszego œrodowi-
ska. Przy okazji pos³uchali-
œmy o gatunkach zagro¿o-
nych zwierz¹t w Polsce, po-

zwierz¹t urodzonych daleko st¹d.
Zabawa by³a znakomita! Czêœæ ozdób warsztatowicze

zabrali ze sob¹ do domu, ale czêœæ zostawili w Izerskiej £¹ce
oraz w Czarcim M³ynie i razem ustroiliœmy nasze choinki.
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Odk¹d pamiêtam, zawsze marzy³o mi siê utworzenie muzeum nasze-
go miasta, takiego z prawdziwego zdarzenia z eksponatami, wspomnie-
niami mieszkañców, godzinami otwarcia.

Kilka takich miejsc w naszym mieœcie nawet powsta³o, by³a ekspozycja
w Muzeum Sztuki Reduktywnej, w Miejskim Biurze Informacji Turystycz-
nej, w Izerskim Centrum Wspierania Przedsiêbiorczoœci, do dzisiaj mo¿emy
poznawaæ historiê miasta dziêki ma³ej wystawie w Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej „Izerka”, w Izbie Pamiêci powadzonej przez Magdê Olszewsk¹,
w restauracjach „Arnika” i „Czarny Potok”, a tak¿e w Czarcim M³ynie gdzie
zobaczymy obrazki z Czerniawy-Zdrój.

Jednak ca³y czas mi czegoœ brakowa³o, st¹d idea powstania Wirtualnej
Kroniki, która ma ju¿ sw¹ zak³adkê na naszej stronie www.swieradow-
zdroj.pl - chcia³abym teraz zaprosiæ Pañstwa do jej wspó³tworzenia. Naj-
bardziej zale¿y mi na wspomnieniach naszych mieszkañców, szczególnie
tych od roku 1945, bo jak sami Pañstwo na pewno zauwa¿yli, zdjêæ, pocztó-
wek czy skanów folderów z okresu przedwojennego mamy bardzo du¿o,
natomiast tych bardziej wspó³czesnych - znacznie mniej.

 DOROTA MAREK

11, 12 i 13
grudnia w
MZS goœci³o
planetarium
„Bajkonur” -
nowoczesna,
multimedial-

Kolejny kwitn¹cy rok szybko
min¹³, ogrody nam siê zmieni³y, uro-
s³y. W nadchodz¹cym 2020 roku
¿yczê realizacji nowych projektów
i pomys³ów, czegoœ, co chodzi nam
po g³owie.

¯yczê, aby zima by³a ³agodna dla
naszych roœlin, aby omija³y nas
ulewne deszcze, susze i plagi ogro-
dowe, aby wszystkie nasiona nam
kie³kowa³y, by nie brak³o nam fi-
nansów na zakup nowych roœlin.
Wielu sukcesów w ogrodowych

Moja dzisiaj rada, ¿yczenia powa¿ne,
abyœmy siê cieszyli tym, co wa¿ne,
Zdrowiem, spokojem i kolejn¹ chwil¹
spêdzon¹ z bli¿sz¹ i dalsz¹ rodzin¹.

Obyœmy zdrowi byli i szczêœcie dawali,
Abyœmy siebie nigdy nie sprzedali,
Walczyli o sprawiedliwoœæ, dbali

o wartoœci,
Byli ludŸmi zgody, szacunki i mi³oœci.

W te œwiêta ma pieœñ niech siê
Wam nie nudzi,

wierzcie w Boga, w siebie,
wierzcie w ludzi,

¯yjcie chwil¹, ³apcie szczêœcia
momenty kolorowe,

Byœmy w przysz³ym roku weszli w to,
co nowe.

Nowe plany, nowe cele,nowe wnioski,
Byœmy w nich wytrwali – przynajmniej

do wiosny,
I ³apali te szczêœcia chwile cudne
i ¿yli z ludŸmi, bo samemu trudno.

Œwiat gwar, blask œwiec,
w domu b³yszcz¹ bombki.
Uciekam w dal, daleko chcê biec,
tam gdzie wszystkiego pocz¹tki.

W ogrodzie grz¹dka prosta,
 drzewka w strojnej, œnie¿nej szacie.
Ja myœlê sobie – ludzie,
dlaczego siê a¿ tak spinacie?

Szynki, go³¹bki, ryby, ciasta, wódki,
tak ¿e nic nie wciœniesz do lodówki.
Na bogato, strojnie kolorowo
Patrzê na to wszystko i potrz¹sam g³ow¹.

Obyœcie zdrowi byli...
I tu chwila zastanowienia,
Czy tak niewiele potrzeba
Do szczêœcia i spe³nienia?

Mo¿e niektórzy potrzebuj¹ z³ota,
by mogli powiedzieæ, ¿e znaleŸli

szczêœcia wrota.
Mo¿e im wiêcej trzeba rzeczy i gad¿etów,
aby siê poczuli spe³nionym cz³owiekiem.

Pieœñ œwi¹teczna

      Piotr Bigus, 1 grudnia 2019      Piotr Bigus, 1 grudnia 2019      Piotr Bigus, 1 grudnia 2019      Piotr Bigus, 1 grudnia 2019      Piotr Bigus, 1 grudnia 2019

zmaganiach - niech ogród przyniesie nam plony, radoœæ i wytchnienie.
Wszystkim ogrodomaniakom ¿yczê wielu sukcesów i chêci do dzia³a-

nia.
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Irena MarciniakIrena MarciniakIrena MarciniakIrena MarciniakIrena Marciniak

Kontynuuj¹c tradycjê budowy szo-
pek Bo¿onarodzeniowych w Œwie-
radowie-Zdroju, parafia pw. œw. Jó-
zefa Oblubieñca NMP organizuje
konkurs na najpiêkniesz¹ szopkê,
a harmonogram przygotowania szo-
pek w rodzinach parafian przedsta-
wia siê nastêpuj¹co:
Do 24 grudnia br. – rodzinna budo-
wa szopek;
24-28 grudnia -  szopki dekoruj¹
nasze domy;
29-31 grudnia – szopki przynosi-
my do koœcio³a;
5 stycznia 2020 r. – g³osowanie na
najpiêkniejsz¹ szopkê;
6 stycznia – og³oszenie wyników
konkursu.
Zachêcamy wszystkich do podjêcia
radosnego trudu budowy szopki
bo¿onarodzeniowej, która ozdobi
nasze domy oraz weŸmie udzia³ w do-
rocznym konkursie.

na pomoc dydaktyczna umo¿liwiaj¹ca
przekazywanie wiedzy astronomicznej
w atrakcyjnej dla m³odego widza for-
mie.

Planetarium wzmog³o zainteresowa-
nie dzieci i m³odzie¿y kosmosem; sean-
se by³y dostosowane do wieku i mo¿li-
woœci s³uchaczy, w pokazach bra³y udzia³
wszystkie dzieci z przedszkola i szko³y,
a zajêcia prowadzi³ wykwalifikowany
astronom.

Kosmos mieliœmy na wyci¹gniecie
rêki. Wydawa³o siê, ¿e mo¿emy dotkn¹æ
gwiazd, znaleŸæ siê na Ksiê¿ycu lub in-
nej planecie.

Seanse, które uzupe³nienia³y program
nauczania elementów astronomii w przy-
rodzie i geografii, by³y te¿ œwietn¹ za-
baw¹!

Agnieszka WielgoAgnieszka WielgoAgnieszka WielgoAgnieszka WielgoAgnieszka Wielgo
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Kwisia w podró¿y

100, a nawet 200 lat!100, a nawet 200 lat!100, a nawet 200 lat!100, a nawet 200 lat!100, a nawet 200 lat!

Ani siê obejrzymy, jak jesienna nostalgia zmieni siê w bia³e szaleñstwo,
co oznacza, ¿e œwieradowianie rusz¹ na stoki narciarskie i trasy biegowe,
choæ znajd¹ siê i tacy, którzy wybior¹ pla¿ê w ciep³ych krajach. Kwisia pór
roku nie rozró¿nia, bo lubi podró¿owaæ o ka¿dej porze roku, a jej celem jest
zwiedzanie, zwiedzanie, zwiedzanie...

Jeœli zatem ktokolwiek z Pañstwa wybiera siê gdzieœ w Polskê/Europê/
œwiat, proszê przyjœæ do Miejskiego Centrum Kultury, zabraæ ze sob¹ ¿abkê
(lub jak¹kolwiek, która znajdzie siê pod rêk¹ wœród rodzinnych bibelotów)
i sfotografaæ j¹ na tle zwiedzanych przez siebie atrakcji.

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

Zdjêcie powy¿sze znowu wykona³a Tereska Fierkowicz, która wyziêbia-
³a Kwisiê na œniegu zalegaj¹cym na Labskiej Louce w czeskich Karkono-
szach na wysokoœci 1386 m n.p.m., kilometr na po³udniowy-zachód od £ab-
skiego Szczytu - to symboliczne Ÿród³o £aby, która zaczyna tutaj swój 1154-
kilometrowy bieg. Za ¿abk¹ widaæ herby 26 miast wa¿niejszych miast, przez
które £aba przep³ywa.

My morsuj¹cy klan jesteœmy
Wszyscy ca³y rok byliœmy grzeczni
Ciep³o czy zimno,ca³y rok
Weso³y uœmiech nie opuszcza

nas na krok
Czego i wam ¿yczymy
Pomimo ostrej zimy
Ciep³a i domowego ogniska
Niech humorem twarz wam tryska
Bo morsowa jest natura
By w lodowa wodê daæ nura
I radoœnie witaæ Nowy Rok
¯yczymy wam weso³ych œwi¹t
Niech radoœæ zawita w ka¿dy k¹t
I gdy Nowy Rok zawita
Niech nowa nadzieja zaœ zaœwita

Tytu³owy wiatr has³o 28. fina³u
Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej
Pomocy. 12 stycznia 2020 roku za-
gramy w NAJWIÊKSZEJ i NAJ-
LEPSZEJ ORKIESTRZE ŒWIATA!

Piêædziesiêciu wolontariuszy bê-
dzie kwestowaæ na ulicach Œwiera-
dowa od godz. 900 do 1900, a dochód
zostanie przeznaczony NA ZAKUP
NAJNOWOCZEŒNIEJSZYCH
URZ¥DZEÑ DLA RATOWANIA
¯YCIA I ZDROWIA DZIECI PO-
TRZEBUJ¥CYCH RÓ¯NEGO RO-
DZAJU OPERACJI.

2. Popisy sceniczne dzieci i ani-
macje, do domowej kawiarenki i na
bigosik domowej roboty.
1500 – Œwieradowskie Morsy zapra-
szaj¹ na taras Domu Zdrojowego na
WOŒP-owe MORSOWANIE
1400 – W hali spacerowej zaczyna
siê wystêp taneczny Szko³y Tañca
„Dream Dance Academy” oraz kon-
certy: organkowy w wykonaniu
W³odzimierza Zdzienickiego, wo-
kalny w wykonaniu Ewy Stefaniak
i Mirelli Puchowskiej, disco przy
dŸwiêkach muzyki DJ CRISA z Ra-
dia Forte z Wroc³awia oraz zespo³u
HOROSKOP z Bogatyni.

Dodatkowo: animacje dla dzieci,
pokazy pierwszej pomocy, Salon Ko-
smetyczny „Merlin” z Bogatyni (sty-
lizacja paznokci i fryzur), aukcje
i inne atrakcje, do udzia³u w których

Wiatr w ¿agle

W Œwieradowie-ZdrojuW Œwieradowie-ZdrojuW Œwieradowie-ZdrojuW Œwieradowie-ZdrojuW Œwieradowie-Zdroju
zebraliœmy na Orkiestrêzebraliœmy na Orkiestrêzebraliœmy na Orkiestrêzebraliœmy na Orkiestrêzebraliœmy na Orkiestrê
2013 -   9.400 z³
2014 - 10.072 z³
2015 - 11.107 z³
2016 - 17.303 z³
2017 - 26.345 z³
2018 - 43.813 z³
2019 - 44.288 z³
2020 - ?

Przygotowania Sztabu WOŒP id¹ pe³n¹ par¹. Na zdjêciu cz³onkowie M³o-
dzie¿owej Dru¿yny Po¿arniczej sk³adaj¹ puszki i wycinaj¹ serduszka.

Jako gospodarze Œwieradow-
skiego Sztabu Orkiestry przygoto-
waliœmy wiele atrakcji:
1130 - zapraszamy na pyszne domo-
we wypieki do namiotu przy fontan-
nie z ¿abami.
1200 - Miejska Biblioteka Publicz-
na „Izerka” zaprasza na spotkanie
przy kawie, herbacie i domowych
wypiekach.
1200-1430 – zapraszamy do Miej-
skiego Zespo³u Szkó³ na:

1. Zrêcznoœciowo-muzyczne za-
bawy.

serdecznie zaprasza Sztab 28. Fina-
³u WOŒP w Œwieradowie-Zdroju!

Osoby, które nie bêd¹ mog³y
wzi¹æ udzia³u w Finale, zapraszamy
do udzia³u w imprezach zamkniêtych,
podczas których wolontariusze
bêd¹ zbierali pieni¹dze do puszek:
27 grudnia - Bal Sylwestrowy dla
Dzieci i M³odzie¿y w Stacji Kultu-
ra w godz. 1600-1900

4 stycznia - XIV Bieg „Policz siê
z Cukrzyc¹”, któremu towarzyszyæ
bêd¹ wystêpy, prelekcje i pokazy
w hali spacerowej w godz. 1400-1700.

Mo¿na te¿ wrzuciæ datek do pu-
szek stacjonarnych umieszczonych:
 w Sklepie „Kleks” przy ul.

Zdrojowej,
 w St. Lukas Sanatorium &

SPA ul. H. Sienkiewicza 21,
w „Chatce Górzystów” w Gó-

rach Izerskich
 w Miejskiej Bibliotece Pu-

bliczna „Izerka”.
Szef Sztabu - Teresa Fierkowicz

Uczniowie i pracownicy szko³y piêknie uho-
norowali Teres¹ Fierkowicz, nagrodzon¹ tytu-
³em „Nauczyciel Kraju Ojczystego”. Nastêpne-
go ranka, po jej powrocie z Warszawy zorgani-
zowali apel, na którym stawili siê wszyscy
w komplecie. Ca³a szko³a odœpiewa³a gromkie:
„Sto, a nawet dwieœcie lat”. By³y te¿ gratula-
cje, kwiaty, brawa i ³zy wzruszenia. Spo³ecznoœæ
szkolna jest dumna, ¿e ma w swoim gronie tak
wyró¿nionego nauczyciela.

Na zdjêciu Teresa odbiera gratulacje od dy-
rektora szko³y - Renaty Simiñskiej.



Wyci¹gi narciarskie w Œwieradowie-Zdroju

NOTNOTNOTNOTNOTAAAAATNIK nr 1TNIK nr 1TNIK nr 1TNIK nr 1TNIK nr 1/2020 /2020 /2020 /2020 /2020  (25 (25 (25 (25 (2544444) zostanie dostarczony do punktów kolporta¿u do ) zostanie dostarczony do punktów kolporta¿u do ) zostanie dostarczony do punktów kolporta¿u do ) zostanie dostarczony do punktów kolporta¿u do ) zostanie dostarczony do punktów kolporta¿u do 23 stycznia23 stycznia23 stycznia23 stycznia23 stycznia

Wyci¹g SKI@SUN (kolej gon-
dolowa). D³ugoœæ trasy zjazdowej
2.500 m, szerokoœæ 40 m, ró¿nica
poziomów 440 m, œredni k¹t nachy-
lenia 28%, przepustowoœæ 2.400
osób/godz., czas przejazdu ok. 8 mi-
nut. Czynny w godz. 900-1600.

Trasa oœwietlona i wyposa¿ona
w instalacjê do sztucznego naœnie-
¿ania, nocne jazdy w godz. 1800-2200.
Obok gondoli parking, wypo¿yczal-
nia sprzêtu, szkó³ka narciarska, WC,
restauracja, snowpark.

Wyci¹g FLINS-EXPRESS
(obok Aparthotelu Flinski). W³aœci-
cielka – Ula Rutkowska.

Trasa ma 160 m d³ugoœci i 40 m
szerokoœci, przy ró¿nicy wysokoœci
17 m i œrednim k¹cie nachylenia 14%.
Jest oœwietlona, sztucznie naœnie¿a-
na i obs³ugiwana orczykiem telesko-
powym, który odznacza siê ³agod-
nym startem, ma regulowan¹ prêd-
koœæ jazdy i przepustowoœæ 800
osób/godz.

Wyci¹g BEJBI EXPRESS
(obok FLINS) – d³. 45 m, przepusto-
woœæ 500 osób/godz., œredni k¹t na-
chylenia 12%, sztucznie doœnie¿a-
ny.

Obok wypo¿yczalnia nart, snow-
boardów, kasków i gogli. Naukê jaz-
dy prowadzi Szko³a Narciarstwa
i Snowboardu IZER-SKI. Przy wy-
ci¹gu WC i parking na 8 aut.

Flins-Express zaprasza codzien-

nie w godz. 9-16, w weekendy oraz
w trakcie ferii przewidziane s¹ tak¿e
jazdy wieczorne w godz. 1700-2100.
Cennik: 10 wjazdów – 15 z³, bilet ca-
³odniowy – 40 z³ (ceny dotycz¹ obu
wyci¹gów).

* * *
Wyci¹g BARBARA (w³asnoœæ

Micha³a Rutkowskiego) przy Izer-
skiej Chacie. D³ugoœæ trasy 150 m,
przepustowoœæ 500 osób/godz., ró¿-
nica poziomów 24 m przy œrednim
k¹cie nachylenia 15%. Trasa jest
oœwietlona, przy wyci¹gu znajduje
siê bar  widokowym tarasem, WC
i parking, dzia³a te¿ szkó³ka narciar-
ska.

Wyci¹g czynny w godz. 900-1700,
10 wjazdów kosztuje 15 z³, bilet ca-
³odzienny – 40 z³.

* * *
Wyci¹g BAJTEK (w³asnoœæ To-

masza Mitkiewicza), przy ul. D¹-
browskiego (powy¿ej stacji GOPR).

Jest to oœwietlony stok dla po-
cz¹tkuj¹cych o d³ugoœci 60 metrów
i szeœciometrowej ró¿nicy poziomów.
Przepustowoœæ – 500 osób/godz.

Przy wyci¹gu wypo¿yczalnia sprzê-
tu, parking, ma³a gastronomia
i szkó³ka narciarska.

Czynny w godz. 900-1600 (lub do
ostatniego narciarza). Ceny: 1 godz.
- 15 z³ (dla ucz¹cych siê gratis).

Wyci¹gi BAMBINO-SKI (w³a-
snoœæ Tomasza Mitkiewicza), przy
ul. Górskiej (nieopodal Hotelu Bu-
czyñski Medical & Spa).

D³ugoœæ trasy – 90 i 140 m, ró¿-
nica poziomów – 10 m, œredni k¹t
nachylenia 15%, przepustowoœæ –
750 osób/godz. Przy wyci¹gach
wypo¿yczalnia, darmowe parkingi,
gastronomia oraz  szko³a i przedszko-
le narciarskie i snowboardowe.

Czynne w godz. 900-2200 (lub
w innych ustalonych z klientem).
Cena karnetu 12-przejazdowego - 20
z³ (mniejszy wyci¹g - 15 z³/godz.), ra-
baty dla partnerów i sta³ych klien-
tów.

* * *
Wyci¹g ANNA-SKI (w³asnoœæ

Anny Kisieliñskiej-Rutkowskiej)
przy wypo¿yczalni WINTERGROUP
(naprzeciw gondoli). D³ugoœæ trasy
100 m, przepustowoœæ 600 osób/
godz., ró¿nica poziomów 15 m przy
œrednim k¹cie nachylenia 17%. Tra-
sa jest oœwietlona ekosolarami, na-
œnie¿ana, obok parking na 20 aut,
przy wyci¹gu szkó³ka narciarska.

Wyci¹g czynny w godz. 900-1600

i 1600-2200. 10 wjazdów kosztuje 15
z³, bilet ca³odzienny – 40 z³.

(opr. aka)

5 i 6 grudnia w ramach projek-
tu „Turystyka Recept¹ na Zdro-
wie”, sfinansowanego ze œrodków
Miejskiej Komisji Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych, odby³y
siê XI Miko³ajkowe Marsze na
Orientacjê.

Trzy etapy z baz¹ w Stacji Kul-
tura (nocny) i Miejskim Zespole
Szkó³ (dwa dzienne) to ³¹cznie 10 km
w nogach, 31 odnalezionych punk-
tów kontrolnych i megazabawa dla
dzieci, m³odzie¿y i doros³ych.

W imprezie uczestniczy³o 77

osób w zespo³ach rodzinnych lub
kilkuosobowych rywalizuj¹cych w
trzech kategoriach wiekowych.
Zwyciêzcy otrzymali dyplomy i na-
grody rzeczowe, które bêd¹ przypo-
mina³y aktywnie spêdzony czas w
towarzystwie POZYTYWNIE ZA-
KRÊCONYCH.

Organizatorzy serdecznie dziê-
kuj¹ Dorocie Marek, Paw³owi Idzi-
kowi, Wojciechowi Królowi i Stani-
s³awowi £ojko - za pomoc w prze-
prowadzeniu marszów.

(TF)
6 grudnia w Stacji Kultury tu¿ po godzinie 1800 odby³a siê - w ca³kowicie
miko³ajkowym nastroju - ostatnia odprawa „zorientowanych” przed uda-
niem siê na nocne poszukiwanie znaków. Po prawej - znaki mog³y czaiæ siê
wszêdzie: na s³upach, p³otach, drzewach, ³awkach,a nawet na koszach.

Nakrêcanie zakrêconych

7 grudnia w hali spacerowej
zorganizowany zosta³ po raz drugi
IZERSKI DZIEÑ FITNESS - mara-
ton charytatywny, z którego dochód
przeznaczony zosta³ na leczenie
Szymona Misiejuka z Pobiednej.

Pokazy trenerów przeplata³y siê
z treningami bêd¹cymi swoistym
wyzwaniem dla uczestników, którzy
zagl¹dali te¿ chêtnie do licznych sto-
isk ekspozycyjnych, gdzie mogli za-
poznaæ siê m.in. z drena¿em limfa-
tycznym, wiza¿em, ofert¹ szko³y nar-
ciarskiej oraz skosztowaæ zdrowej
zupy, eko chleba i pysznych ciast
(piekli je rodzice przedszkolaków).

Przez ca³y ten czas sprzedawa-
no Cegie³ki, a pod koniec imprezy
miêdzy ich nabywcami rozlosowa-
no vouchery, m.in. na obiad i kola-
cje dla 2 osób w hotelu, bi¿uteriê,
park trampolin, noclegi w hotelu,
manicure, lekcje narciarstwa czy wi-
zytê u fryzjera, dietetyka, fizjotera-
peuty.

- Pomaganie to moja misja, któ-
r¹ czujê ca³ym sercem - podsumo-
wa³a tê inicjatywê Nikoleta Dzier¿ê-
ga, prekursor Naturalnie Dobrze,

Nikoleta Dzier¿êga podczas trenin-
gu step & body fit.

CharCharCharCharCharytatywny fitytatywny fitytatywny fitytatywny fitytatywny fit

* * *
duch wielu dzia³añ.

Organizatorami by³y równie¿ fir-
my: Profi J.U.M.P, „Spa dla £ba",
Iron Gym Fitness oraz mnóstwo
sponsorów którzy okazali siê wiel-
cy sercem. Impreza zosta³a zakoñ-
czona koncertem Agaty Hyliñskiej,
uczestniczki programu The Voice of
Poland.

Tekst Adam Karolczuk
Zdjêcia Cezary Jackowski


