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IZERSKA £¥KA
Monika Chwaszcz
tel. 75 617 14 42

izerskalaka@
swieradowzdroj.pl

2
CZARCI M£YN
Kinga Miakienko

tel. 75 78 45 325
czarcimlyn@

swieradowzdroj.pl

URZ¥D MIASTA

II PIÊTRO
Referat Ochrony Œrodowiska, Gospodarki Od-
padami - kierownik – Izabela Jurczak, ochrona
œrodowiska - Kamila Jednorowska-Mêcina,
odpady komunalne - Marcin Roso³ek: 75 78-
16-343 - pok. 21a, gospodarka mieszkaniowa -
W³adys³aw RzeŸnik: 75 78-16-324 - pok. 21b,
inwestycje - Anna Mazurek, zamówienia publicz-
ne – Monika Sautycz: 75 78-16-471 - pok. 21c,
drogownictwo - Wojciech Cielecki, inwesty-
cje i komunikacja miejska - Mariusz Pysz, inwe-
stycje - Monika Hajny-Daszko: 75 78-16-970 -
pok. 21d. Referat Organizacyjny, Gospodarki
Miejskiej i Inwestycji - kierownik, sekretarz –
Eugeniusz Grabas: 75 78-17-071 - pok. 22;
Referat Promocji Gminy, Turystyki, Kultury
i Sportu - kierownik  – Dorota Marek:  75 71-
36-482 - pok. 23; informatyk - Tomasz Chmie-
lowiec: 75 71-36-483, fax 75 78-16-221, pro-
mocja gminy, kreowanie wydarzeñ kulturalnych
- Diana S³upska: 75 71-36-482 - pok. 24b.
Oœwiata – Jolanta Bobak: 75 78-17-668. Za-
gospodarowanie przestrzenne – Rafa³ May: 75
78-17-297 - pok. 24c.

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

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 Aadministracyjny -
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. Radca
prawny - pok. 15. Klub Integracji Spo³ecznej -
pok. 16

PARTER
Burmistrz Miasta – Roland Marciniak: 75 78-
16-119; Sekretariat Burmistrza – Krystyna Ki-
siel: 75 78-16-489, fax 75 78-16-585 - pok.
1d. Skarbnik – Iwona Kosmala: 75 78-16-234
- pok. 1a; op³aty za u¿ytkowanie wieczyste, op³a-
ta uzdrowiskowa - Katarzyna Barczyszyn, op³a-
ty za œmieci, windykacja nale¿noœci – Joanna
Leszczyñska, czynsze, op³ata za wodê i œcieki –
Katarzyna Kulik-£uczak: 75 78-16-659 - pok.
1b; podatki i op³aty lokalne - Anna Leœniak,wy-
miar podatku od nieruchomoœci - Katarzyna Ma-
telska, Beata Korowaj - 75 78-16-452 - pok.
1c; ksiêgowoœæ bud¿etowa - Katarzyna Duda,
Ewelina Ostrowska-May, ksiêgowoœæ oœwiaty
–  Jowita Worotnicka, Marta Rejman-Sergiej-
czuk: 75 78-16-896 - pok. 2. Urz¹d Stanu Cy-
wilnego, dzia³alnoœæ gospodarcza - zastêpca kie-
rownika - Joanna Szczekulska: 75 78-16-344;
meldunki i dowody osobiste, zezwolenia na
sprzeda¿ napojów alkoholowych – Halina Stet-
tner: 75 78-16-929 - pok. 1f (obok sekretaria-
tu).  Kadry - Ma³gorzata Milichiewicz - 75 78-
17-092 - pok. 3.

OŒWIATA I KULTURA

ul. 11 Listopada 35

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¿o-

wy A&J (róg ul. Zdrojowej i Piastowskiej), sklep AGD (ul. Piastow-
ska), hurtownia papierosów (ul. Piastowska), sklep spo¿ywczy (róg.
ul. Zdrojowej i Sienkiewicza), Biura Turystyczne: LEOPOLD oraz 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. Sk³o-
dowskiej-Curie), autobus komunikacji miejskiej.
OR£OWICE -  -  -  -  - sklep motoryzacyjny Wac³awa Chwaszcza.
CZERNIAWA     - ul. Sanatoryjna: sklep Ireny Korty i biblioteka szkolna

w SP nr 2; ul. Rolnicza: Czarci M³yn i Izerska £¹ka.

Od 11 czerwca 2018 r. do 10 czerwca 2019 r. na mocy decyzji dyrektora Regionalnego Zarz¹du
Gospodarki Wodnej we Wroc³awiu z 8 maja br. ceny wody i œcieków oraz wysokoœæ op³aty
abonamentowej pozostan¹ bez zmian i wynosz¹: woda 4,37 z³/m3, œcieki - 4,92 z³/m3, sta³a op³ata
abonamentowa - 4,94 z³ za miesi¹c.

Jednoczeœnie informujemy, ¿e od 11 czerwca br. nie ma op³aty zrycza³towanej za dokonanie przy³¹czy
do urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych.

W wypadkach nag³ych awarii sieci wod-kan mo¿na dzwoniæ pod nr tel.  512 243 901.

W ka¿dy czwartek od godz. 1600   do
1800 w starym Urzêdzie Miasta przy ul.
Pi³sudskiego 15 œwiadczona jest bezp³at-
na pomoc psychologiczna - porad udzie-
la 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
18181818180000000000-20-20-20-20-200000000000..... Najbli¿sze spotkanie odbêdzieNajbli¿sze spotkanie odbêdzieNajbli¿sze spotkanie odbêdzieNajbli¿sze spotkanie odbêdzieNajbli¿sze spotkanie odbêdzie
siê 20 grudnia brsiê 20 grudnia brsiê 20 grudnia brsiê 20 grudnia brsiê 20 grudnia br., a nastêpne - 10 i 24., a nastêpne - 10 i 24., a nastêpne - 10 i 24., a nastêpne - 10 i 24., a nastêpne - 10 i 24
stycznia 2019 rstycznia 2019 rstycznia 2019 rstycznia 2019 rstycznia 2019 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.  .  .  .  .  Najbli¿sze spotkanieNajbli¿sze spotkanieNajbli¿sze spotkanieNajbli¿sze spotkanieNajbli¿sze spotkanie
odbêdzie siê 20 grudnia brodbêdzie siê 20 grudnia brodbêdzie siê 20 grudnia brodbêdzie siê 20 grudnia brodbêdzie siê 20 grudnia br., a nastêpne., a nastêpne., a nastêpne., a nastêpne., a nastêpne
- 10 i 24 stycznia 2019 r- 10 i 24 stycznia 2019 r- 10 i 24 stycznia 2019 r- 10 i 24 stycznia 2019 r- 10 i 24 stycznia 2019 r.....

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

W Gabinecie Pedagogiczno-Psychologicznym
z siedzib¹ w Œwieradowie-Zdroju (Przychodnia
NZOZ JO-MED, ul. Korczaka 7D) do grudnia 2018
roku specjaliœci realizuj¹ zadania zwi¹zane z udzie-
laniem pomocy terapeutycznej i wsparcia rodzi-
nom dotkniêtym problemem uzale¿nienia od al-
koholu i innych substancji psychoaktywnych oraz
prowadzeniem dzia³añ profilaktycznych.

Ca³oœciowa pomoc jest bezp³atna, refundo-
wana przez Burmistrza Miasta Œwieradów-Zdrój.
Szczegó³y dotycz¹ce korzystania z pomocy tera-
peutycznej i profilaktycznej mo¿na uzyskaæ pod
nr telefonów:

75 78 17 668 - JOLANT75 78 17 668 - JOLANT75 78 17 668 - JOLANT75 78 17 668 - JOLANT75 78 17 668 - JOLANTA BOBAK,A BOBAK,A BOBAK,A BOBAK,A BOBAK,
koordynator Urzêdu Miastakoordynator Urzêdu Miastakoordynator Urzêdu Miastakoordynator Urzêdu Miastakoordynator Urzêdu Miasta
538 480 341- MACIEJ ZIA£A,538 480 341- MACIEJ ZIA£A,538 480 341- MACIEJ ZIA£A,538 480 341- MACIEJ ZIA£A,538 480 341- MACIEJ ZIA£A,
gabinet pedagogiczno-psychologicznygabinet pedagogiczno-psychologicznygabinet pedagogiczno-psychologicznygabinet pedagogiczno-psychologicznygabinet pedagogiczno-psychologiczny

Pomoc terapeutycznaPomoc terapeutycznaPomoc terapeutycznaPomoc terapeutycznaPomoc terapeutyczna

Wœród nas ¿yj¹ osoby, które czêsto
potrzebuj¹ naszej pomocy, z ró¿nych
wzglêdów o niej nie mówi¹, o nic nie
prosz¹, choæ zmagaj¹ siê z niedostatka-
mi podstawowych przedmiotów.

Wiemy tak¿e, ¿e z drugiej strony s¹
osoby, które chêtnie by pomog³y i podzie-
li³y siê tym, co maj¹, lub tym, na czym
im zbywa, a nie wiedz¹, jak i komu mog¹

Nie bójmy siê pomagaæ!Nie bójmy siê pomagaæ!Nie bójmy siê pomagaæ!Nie bójmy siê pomagaæ!Nie bójmy siê pomagaæ!

coœ podarowaæ. Dlatego postanowiliœmy zostaæ naszym, wspólnym „portalem
wymiany” i teraz jeœli Pañstwo czegoœ potrzebuj¹ lub chc¹ czymœ siê podzie-
liæ, prosimy o kontakt:
 na Messengera,
 na dorota@swieradowzdroj.pl,
 lub telefonicznie - 75 71 36 482.
Zg³oszeñ mo¿na równie¿ dokonywaæ anonimowo. Nie bójmy siê pomagaæ!

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

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:


1 grudnia  Œwieradowskie
Ko³o Emerytów, Rencistów
i Inwalidów zorganizowa³o
dla swoich cz³onków tradycyj-
ne Andrzejki, które odby³y siê
w Czarniewie w piêknie odno-
wionej i przystrojonej LE-
OPOLDÓWCE.

W zabawie uczestniczy³o
88  seniorów, dowiezionych na
miejsce autokarem, którzy ba-
wili siê weso³o przy suto za-
stawionych  sto³ach i przy mu-
zyce zespo³u PASTELE.

Wielkim aplauzem przywi-
tano wniesienie potê¿nej bryt-
fanny ze smakowicie pach-

ANDRZEJKI’18

II MASKOWY ABSTYNENCKI BAL KARNAWA£OWY odbêdzie siê 19
stycznia 2019 roku w Oœrodku Wypoczynkowym „Basieñka” przy ul.
Leœnej 4.  Zaczynamy od godz. 1900,  gra zespó³ ARAN¯ z Wojcieszowa.
Na bal zapraszaj¹:  Miejska Komisja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych, Referat
Promocji Gminy, Turystyki, Kultury i Sportu UM oraz  Grupa Wsparcia „Œwieradów”.
Honorowy patronat  - Burmistrz Miasta  Œwieradowa-Zdroju.
Zg³oszenia do 10 stycznia - telefoniczne lub na adres pomoc.piotr1952@wp.pl
Wpisowe - 80 z³ od osoby - mo¿na wnieœæ osobiœcie w ka¿dy poniedzia³ek od 1600 do
2000 w Punkcie Konsultacyjnym przy ul. Pi³sudskiego 15, I p. pok. nr 1, lub wp³aciæ na
konto: Konopnicki Piotr, nr 30 1090 2633 0000 0001 2360 3309.
Mo¿liwoœæ zamówienia noclegów - informacje na stronie www.basienka.eu
Osoby udzielaj¹ce informacji o balu: Karolina Zgliñska - tel. 791 792 787;  Janusz
Figa - tel. 506 330 776, i Piotr Konopnicki - tel. 664 461 086.
Iloœæ miejsc ograniczona, decyduje pierwszeñstwo zg³oszeñ.
Impreza organizowana jest w ramach ogólnopolskiej kampanii  „Postaw na rodzinê”

n¹c¹ œwink¹! By³o mnóstwo œmiechu, tañ-
ców i  radoœci - seniorom uby³o lat, a przyby-
³o zdrowia i dobrego samopoczucia.

Impreza zosta³a wspó³finansowana z do-
tacji  Gminy  Miejskiej  Œwieradów-Zdrój.

Teresa Dragunowicz

… silni, gdy jesteœmy razem



100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEG£OŒCI

Po raz kolejny rodzi siê Bóg.
Po raz kolejny zapala siê Œwiat³oœæ.
A wszystko po to, abyœmy chocia¿ na kilka dni stali siê lepsi.
Obyœmy nie przegapili TEGO WYDARZENIA.
Obyœmy umieli wznieœæ siê ponad biel op³atka, zapach choinki
i nastrój wigilijnej wieczerzy.
DRODZY PARAFIANIE! MIESZKAÑCY! GOŒCIE!

¯yczymy WAM:
- mi³oœci, bo tylko ona potrafi uszczêœliwiæ cz³owieka;
- pokoju, którego tak brakuje w naszych sercach;
- wiary, bo tylko ona potrafi przenosiæ góry, potrafi wierzyæ w niemo¿liwe.
Obyœmy umieli zobaczyæ to, co dzieje siê poza kolorowymi dekoracjami.
ON przychodzi do nas. ON szuka miejsca – w nas.
Pozwólmy MU rozjaœniæ nasz¹ ciemnoœæ, zarówno w czas
ŒWI¥T BO¯EGO NARODZENIA jak i w ka¿dym dniu NOWEGO 2019 ROKU.

DUSZPASTERZE
parafii œw. Józefa Oblubieñca NMP w Œwieradowie-Zdroju

Jest taki DZIEÑ, kiedy ludziom
najbli¿ej do siebie

   (ks. Wac³aw Bury³a)

BO¯E NARODZENIE 2018

W Miejskim Zespole Szkó³ w ramach
obchodów 100-lecia uczniowie
m.in. w rytmie poloneza z „Pana Ta-
deusza” 9 listopada przeszli na bo-
isko szkolne, gdzie o godz. 11.11 od-
œpiewali Mazurka D¹browskiego
(wraz z uczniami w ca³ej Polsce),
a nastêpnie utworzyli ¿yw¹ flagê bia-
³o-czerwon¹ (fot. u góry).
Grupa „Sosnowa” w Przedszkolu
Miejskim tego samego dnia w obec-
noœci rodziców, goœci z nadleœnic-
twa, „Izerki i UM po odœpiewaniu
hymnu (fot. obok) zaprezentowa³a
program artystyczny, na który z³o¿y-
³y siê recytacje, œpiewy historyczne
i odtañczenie krakowiaka.

Przygotowuj¹c siê do rado-
snego prze¿ywania œwi¹t Bo¿e-
go Narodzenia nie zapominamy,
¿e TRZEJ KRÓLOWIE przybyli
pok³oniæ siê DZIECIÊCIU!

Informujemy i zapraszamy
na ORSZAK TRZECH KRÓLI
w naszej parafii -

6 STYCZNIA 2019 r.
Pomyœlmy ju¿ teraz o koloro-

wych strojach!
Szczegó³y w og³oszeniach

parafialnych. Do zobaczenia na
ORSZAKU!

Duszpasterze

ORSZAK!  ORSZAK!ORSZAK!  ORSZAK!ORSZAK!  ORSZAK!ORSZAK!  ORSZAK!ORSZAK!  ORSZAK!

Mali Patrioci OjczyŸnie - pod
takim has³em 10 listopada

Stowarzyszenie „Aktywni Razem” 11 listopada pokaza³o na scenie hali spa-
cerowej widowisko wokalno-poetyckie pt. „100 lat Niepodleg³ej”
w wykonaniu zespo³u SYNTONIA, uczniów Szko³y Podstawowej nr 1 (pod
kierunkiem Gra¿yny Kasprzak) oraz kilkoro gimnazjalistów.

uczniowie kl. IIa z Miejskiego
Zespo³u Szkó³ (z niewielk¹ pomoc¹
przyjació³) pod kierunkiem Izy
Salawy wykona³o w hali spacerowej
program artystyczny poœwiêcony
100-leciu Niepodleg³ej (fot. obok).

10 listopada czternaœcioro œwieradowian wziê³o udzia³ w V Biegu
Niepodleg³oœci w Jeleniej Górze (na zdjêciu ekipa Uzdrowiska Œwieradów-
Czerniawa), a czworo dzieñ póŸniej w podobnym biegu w Poznaniu.

W Szkole Podstawowej nr 2 ka¿da klasa zaprezentowa³a pieœñ patriotyczn¹,
a uroczystoœci rocznicowe zakoñczy³ wystêp dru¿yny harcerskiej „Leœni”.
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Radni ju¿ pracuj¹

 Janina Czapliñska

21 listopada nowo wybrani radni w komplecie zebrali siê
na sesji inauguracyjnej Rady Miasta, by z³o¿yæ œlubowanie,
odebraæ zaœwiadczenia o wyborze radnego, wybraæ przewod-
nicz¹cego i zastêpcê, a tak¿e wy³oniæ sk³ady komisji.

O stanowisko przewodnicz¹cego rady w szranki stanêli:
Janina Czapliñska i Micha³ Brutkowski. Szefow¹ rady zosta³a
J. Czapliñska – 10 g³osów, natomiast jej rywal uzyska³ 5 g³o-
sów.

Do walki o fotel wiceprzewodnicz¹cego stanêli: Ewa Œli-
wiñska i Szczepan Wojsa. G³osami 11:4 radni wybrali na tê
funkcjê E. Œliwiñsk¹.

Z niema³ymi k³opotami wy³oniono Komisjê Rewizyjn¹, któ-
ra powinna pracowaæ w 5-osobowym sk³adzie, tymczasem przy
zg³aszaniu kandydatur a¿ szeœcioro radnych odmówi³o wej-
œcia w sk³ad KR. Wreszcie komisja siê ukonstytuowa³a, jej
szefem zosta³ Szczepan Wojsa, zastêpc¹ – Urszula Wyszomir-
ska, a cz³onkami: Miros³aw Bock, Pawe³ Miko³ajczak i Mateusz
Szumlas.

Do utworzonej po raz pierwszy Komisji Skarg, Wnio-
sków i Petycji weszli: Kamila Pytlakowska (przewodnicz¹ca),
Pawe³ Miko³ajczak (zastêpca) i Urszula Wyszomirska.

Sk³ad Komisji ds. Uzdrowiskowych, Promocji Gminy,
Sportu i Turystyki: Pawe³ Lech (przewodnicz¹cy), Marta Wró-
bel (zastêpca), Micha³ Brutkowski, Pawe³ Miko³ajczak  i Anna
Tkaczyk.

Komisja ds. Porz¹dku, Bezpieczeñstwa Publicznego, In-
frastruktury Spo³ecznej i Ochrony Œrodowiska bêdzie pra-
cowaæ w sk³adzie: Miros³aw Bock (przewodnicz¹cy), Pawe³
Miko³ajczak (zastêpca), Aleksandra Kasprzak, Micha³ Podho-
rodecki, Mateusz Szumlas, Szczepan Wojsa i Marta Wróbel.

W Komisji ds. Bud¿etu i Finansów zasi¹d¹: Micha³ Brut-
kowski (przewodnicz¹cy), Urszula Romanowicz (zastêpca),
Janina Czapliñska, Pawe³ Lech i Ewa Œliwiñska.

Wreszcie Komisja ds. Kultury, Oœwiaty, Zdrowia, Rodzi-
ny i Spraw Socjalnych, której sk³ad przedstawia siê nastêpu-
j¹co: Aleksandra Kasprzak (przewodnicz¹ca), Anna Tkaczyk
(zastêpca), Micha³ Podhorodecki, Kamila Pytlakowska, Urszula
Romanowicz i Ewa Œliwiñska.

W Radzie Powiatu Lubañskiego Iwona Korzeniowska-
Wojsa pe³ni funkcjê wiceprzewodnicz¹cej rady (szefow¹ jest
Halina Bia³oñ, zaœ Kazimierz Kiljan – drugim wiceprzewodni-
cz¹cym), a Zbigniew Maroñ wszed³ w sk³ad zarz¹du. Oboje
dzia³aæ bêd¹ ponadto w Komisji Oœwiaty i Kultury, a Iwona
Korzeniowska tak¿e w Komisji Zdrowia, Pomocy Spo³ecznej
i Socjalnej.

Starost¹ Lubañskim zosta³ ponownie wybrany Walery Czar-
necki. (opr. aka)

Masz sprawê do radnego?
Zadzwoñ, napisz!

RADNI RADY MIASTA
ŒWIERADÓW-ZDRÓJ
Miros³aw Bock, tel. 603 857 236
mbock@swieradowzdroj.pl
Micha³ Brutkowski, tel. 604 976 297
mbrutkowski@swieradowzdroj.pl
Janina Czapliñska, tel. 668 212 350,
jczaplinska@swieradowzdroj.pl
Aleksandra Kasprzak, tel. 602 276 154
akasprzak@swieradowzdroj.pl
Pawe³ Lech, tel. 693 239 263
plech@swieradowzdroj.pl
Pawe³ Miko³ajczak, tel. 695 029 761
pmikolajczak@swieradowzdroj.pl
Micha³ Podhorodecki, tel. 601-467-669
mpodhorodecki@swieradowzdroj.pl
Kamila Pytlakowska
kpytlakowska@swieradowzdroj.pl
Urszula Romanowicz, tel. 663 361 388
uromanowicz@swieradowzdroj.pl
Mateusz Szumlas, tel. 881 346 733
mszumlas@swieradowzdroj.pl
Ewa Œliwiñska, tel. 667 431 190
esliwinska@swieradowzdroj.pl
Anna Tkaczyk, tel. 783 954 936
atkaczyk@swieradowzdroj.pl
Szczepan Wojsa, tel. 605 334 260
swojsa@swieradowzdroj.pL
Marta Wróbel, tel. 512 798 509
mwrobel@swieradowzdroj.pl
Urszula Wyszomirska, tel. 517 673 020
uwyszomirska@swieradowzdroj.pl
RADNI
RADY POWIATU LUBAÑSKIEGO
Iwona Korzeniowska-Wojsa
tel. 605 223 540, florizet@wp.pl
Zbigniew Maroñ, tel. 603 080 913,
z.maron@onet.pl

Szanowni Mieszkañcy Œwieradowa-Zdroju!
Œwiêta Bo¿ego Narodzenia to czas wyj¹tkowy nio-

s¹cy dobro i nadziejê. Proszê przyj¹æ w ten szcze-
gólny czas serdeczne ¿yczenia. Wspania³ych œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia spêdzonych w ciep³ej, rodzinnej
atmosferze, samych szczêœliwych dni w nadchodz¹-
cym roku oraz szampañskiej zabawy sylwestrowej
¿yczy

Mateusz Szumlas (najm³odszy radny
w krótkiej historii œwieradowskiej samorz¹dnoœci)

Dziewiêæ miesiêcy zajêæ M³odzie¿owej Dru¿yny Po¿arni-
czej, powo³anej przez OSP Œwieradów-Zdrój, to wytê¿ona pra-
ca prowadzona przez stra¿aków z OSP, opiekuna Dru¿yny, któ-
ra zaowocowa³a uroczystym œlubowaniem z³o¿onym 24 listo-
pada w hali spacerowej przez druhów z grupy I - „Iskierki”,
i grupy II - „P³omyki”, w obecnoœci rodziców, krewnych i za-
proszonych goœci reprezentuj¹cych w³adze naszego miasta:
Sekretarza Gminy Eugeniusza Grabasa, przewodnicz¹cej Rady
Miasta Janiny Czapliñskiej, wicedyrektora MZS Agnieszki
Wielgo, kierownika Referaty Promocji Gminy, Turystyki, Kul-
tury i Sportu UM Doroty Marek, nadleœniczego Nadleœnictwa
Œwieradów Lubomira Leszczyñskiego, a tak¿e stra¿aków: Ko-
mendanta Powiatowego PSP w Lubaniu m³. bryg. Zbigniewa
Szysz³y, zastêpcy Komendanta Miejskiego PSP w Jeleniej Gó-
rze m³. bryg. Andrzeja Cioska oraz wiceprezesa Zarz¹du Po-
wiatowego druha Waldemara Kleszcza, który prowadzi³ ca³¹
uroczystoœæ.

Z okazji Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia w imieniu
wszystkich stra¿aków Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej
i cz³onków M³odzie¿owej Dru¿yny Po¿arniczej
w Œwieradowie Zdroju ¿yczymy mieszkañcom we-
so³ych i bezpiecznych œwi¹t, druhom stra¿akom - tylu
powrotów, ile wyjazdów, aby Wigilia we wszystkich
domach przynios³a Pañstwu wiele refleksji, ciep³a ro-
dzinnego i spokoju, a rok 2019 spe³ni³ Pañstwa
wszystkie marzenia.

Ireneusz Bigus - OSP
Antonina Lita - MDP

Œlubujê...

Dwudziestu trzech cz³onków MDP w wieku od siedmiu do
siedemnastu lat w mundurach, otrzymanych z r¹k Prezesa OSP
w Œwieradowie-Zdroju, pilnie æwiczy³o pod opiek¹ druhów:
Tadeusza Baki, Tomasza Prêczewskiego i Kacpra Janasa, by
z dum¹ powiedzieæ: ŒLUBUJÊ – ze wszystkich si³ s³u¿yæ na-
szej OjczyŸnie Rzeczypospolitej Polskiej ofiarn¹ prac¹ w sze-
regach M³odzie¿owej Dru¿yny Po¿arniczej przyczyniaæ siê
do ochrony ¿ycia i mienia jej Obywateli oraz ich dorobku
kulturalnego i materialnego przed po¿arami i innymi klê-
skami ¿ywio³owymi. Œlubujê przestrzegaæ postanowieñ Sta-
tutu OSP i Regulaminu M³odzie¿owej Dru¿yny Po¿arniczej,
pog³êbiaæ wiedzê po¿arnicz¹, postêpowaæ uczciwie, wyko-
nywaæ sumiennie polecenia prze³o¿onych i byæ wzorem
w przestrzeganiu zasad ochrony przeciwpo¿arowej.

Serdecznie dziêkujê druhom stra¿akom (Tadeusz Baka,
Pawe³ Supel, Ireneusz Bigus, Tomasz Prêczewski, Kacper Ja-
nas, Mariusz Knet, Bogdan Piliñski, Ma³gorzata Kubœ, Jakub
P³odzieñ) - za pomoc w prowadzeniu zajêæ, rodzicom -  za przy-

gotowanie poczêstunku i wspieraniu

Uroczystego pasowania m³odych druhów dokonuje
toporkiem stra¿ackim Tadeusz Baka, prezes OSP
w Œwieradowie-Zdroju, cz³onek Zarz¹du Oddzia³u
Wojewódzkiego Zwi¹zku OSP RP.

dzia³añ opiekuna, w³a-
dzom miasta - za zakup
mundurów i dofinanso-
wanie dzia³alnoœci
MDP.

Dumny i szczêœliwy
opiekun

Teresa Fierkowicz
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S y s t e m a t y c z n i e
rozwijamy program
ograniczania smogu
w naszym mieœcie.
Mamy zamontowane
3 czujniki smogu: na
Urzêdzie Miasta od
strony ul. Sienkiewicza
(na zdjêciu), przy ul.
Sanatoryjnej i Bronka
Czecha. W najbli¿-
szych miesi¹cach przy-
bêdzie ich jeszcze kilka
przy obiektach hotelo-
wych. Dane mo¿na
sprawdziæ na stronie
www.airly.eu

Spotka³em siê z burmistrzem Leœnej Szymonem Surmaczem,
aby zaproponowaæ wspólne staranie siê dla naszych miesz-
kañców o dofinansowanie unijne do wymiany pieców na eko-
logiczne. W planie mamy wymieniæ ponad 150 jednostek grzew-
czych, przy dofinansowaniu w wysokoœci 85 proc. (wk³ad w³a-
sny mieszkañca to zaledwie 15 proc.)

Gminy bêd¹ koordynowaæ nabór chêtnych do programu
i aplikowaæ o œrodki unijne w imieniu mieszkañców. Równie¿
rozmawialiœmy o wspólnej komunikacji autobusowej i party-
cypacji w kosztach utrzymania linii.

W styczniu z³o¿ymy gminie Mirsk ponown¹ propozycjê
wspó³pracy w zakresie wspólnej komunikacji autobusowej.
Zale¿y nam, aby samorz¹d Mirska wyrazi³ zgodê na powrotny
przejazd naszego autobusu przez Krobicê i Or³owice do Œwie-
radowa. Obecnie mo¿emy jeŸdziæ i zatrzymywaæ siê tylko
w jedn¹ stronê, w kierunku Czerniawy. Tym bardziej warto roz-
mawiaæ o wspólnej komunikacji, poniewa¿ w lutym bêdzie szan-
sa na pozyskanie kolejnego autobusu z du¿ym dofinansowa-
niem unijnym - a¿ 85 proc.

Mam nadziejê, ¿e burmistrz Mirska Andrzej Jasiñski i Rada
Miejska Gminy Mirsk podejm¹ temat. Wydaje siê, ¿e to ostat-
nia szansa na uruchomienie wspólnej komunikacji autobuso-
wej miêdzy Mirskiem a Œwieradowem.

CENY ENERGII W GÓRÊCENY ENERGII W GÓRÊCENY ENERGII W GÓRÊCENY ENERGII W GÓRÊCENY ENERGII W GÓRÊ
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Jeœli planowane podwy¿ki wejd¹ w ¿ycie, gmina bêdzie
musia³a do³o¿yæ ok 120 tys. z³ do oœwietlenia ulicznego i bu-
dynków publicznych oraz 100 tys. z³ do op³at za ogrzewanie
gazowe. Z mediów dowiadujemy siê, ¿e podwy¿ki nie dotkn¹
gospodarstw domowych, ale wci¹¿ nie wiadomo, co bêdzie
z przedsiêbiorstwami. W Œwieradowie mamy wielu przedsiê-
biorców, którzy dotkliwie odczuj¹ podwy¿ki op³at za energiê,
co spowoduje równie¿ to, ¿e dla ka¿dego kuracjusza czy tury-
sty pobyt w naszym mieœcie bêdzie dro¿szy, bo podwy¿ki za
energiê hotelarze wlicz¹ w koszty swojej us³ugi.

Spróbujemy wyjœæ naprzeciw tej sytuacji. Obecnie z bu-
d¿etu gminy finansujemy wymianê pieców na bardziej ekolo-
giczne. Uwa¿am, ¿e powinniœmy wdro¿yæ programy oszczê-
dzania energii i pozyskiwania energii z odnawialnych Ÿróde³.
Trzeba wykonaæ bilans energetyczny budynków w mieœcie
i podj¹æ dzia³ania w kierunku pozyskania tañszej energii dla
budynków publicznych i prywatnych. Energia s³oñca, wiatru,
wody i ziemi pozyskana za pomoc¹ odpowiedniej technologii
mo¿e znacz¹co obni¿yæ tzw. nisk¹ emisjê i rachunki za pr¹d
oraz ogrzewanie.

S¹ przyk³ady gmin, które wdra¿aj¹ nowe technologie po-
zyskiwania energii, np.w gminie Czorsztyn odzyskuje siê cie-
p³o ze œcieków, które s¹ dolnym Ÿród³em dla pompy ciep³a.
Kilka lat temu odwiedzi³em gminê ma³opolsk¹ gminê Jod³ow-
nik, w której ju¿ w 1996 roku zainstalowano ogrzewanie szko³y
na gruntowej  pompie ciep³a.

Jest wiele ciekawych takich przyk³adów w Polsce i Euro-
pie, jak pozyskaæ energiê z odnawialnego Ÿród³a.  Równie¿
bardzo istotna w programie oszczêdzania energii jest termo-
modernizacja budynków. Uruchomiony zosta³ program rz¹do-
wy, w ramach którego mo¿na otrzymaæ dofinansowanie do
ocieplenia budynku w zale¿noœci od dochodów. Bêdziemy
wspieraæ naszych mieszkañców w pozyskiwaniu œrodków
z tego programu.

ODPODPODPODPODPADY KOMUNALNEADY KOMUNALNEADY KOMUNALNEADY KOMUNALNEADY KOMUNALNE
W 2019 ROKUW 2019 ROKUW 2019 ROKUW 2019 ROKUW 2019 ROKU
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KOMUNIKACJA AUTOBUSOWA

WSPÓLNOTA EKOLOGICZNA

Rozmawia³em z burmistrzami Karpacza i Szklarskiej Porêby,
aby przeanalizowaæ wspólny projekt „trójmiasta sudeckiego”
przede wszystkim w zakresie promocji naszych miejscowoœci
w Polsce i Europie. Jako miejscowoœci turystyczne mamy wie-

TRÓJMIASTO SUDECKIE

tów. Problem jest bardzo powa¿ny, bo mo¿e drastycznie wstrzy-
maæ rozwój miasta i utrudniæ utrzymanie statusu uzdrowiska.
Dosz³o ju¿ do tego, ¿e odmowê dostaj¹ nie tylko obiekty hote-
lowe, ale równie¿ budynki mieszkalne.

Co najmniej dziwne jest zachowanie gazowników, bo od-
mawiaj¹c przy³¹czenia do sieci gazowej uzasadniaj¹ to nie-
op³acalnoœci¹ inwestycji. A po interwencji mediów spó³ka po-
informowa³a, ¿e tak naprawdê w Œwieradowie brakuje gazu
dlatego, ¿e stacja pomp na gazoci¹gu w Mirsku ma zbyt ma³¹
wydajnoœæ. Spó³ka w informacji dla telewizji TVN podaje, ¿e
problem uda siê rozwi¹zaæ za 3 lata. Podejmujemy dzia³ania,
aby maksymalnie skróciæ ten termin i znaleŸæ wspólnie z PGNiG
alternatywne rozwi¹zania.

W tej systuacji nasze dzia³ania walki ze smogiem bêd¹ ma³o
skuteczne. W statutach uzdrowisk Czerniawa-Zdrój i Œwiera-
dów-Zdrój dopuœciliœmy gazowe lub elektryczne ogrzewanie
budynków. Gazu nie dostaniemy, a elektryczne jest zbyt dro-
gie. Do tego dochodzi uchwa³a antysmogowa województwa
dolnoœl¹skiego, która promuje paliwa niskoemisyjne. S¹dzê,
¿e wiêkszoœæ mieszkañców ma podobne zdanie, ¿e w Œwiera-
dowie w ci¹gu dziesiêciu lat powinny znikn¹æ piece opalane
wêglem.

Nasz gminny program wymiany pieców szczególnie pro-
muje ogrzewanie gazowe. Dopuszczamy w strefie uzdrowisko-
wej B i C kot³y wêglowe 5 klasy. Pod du¿ym znakiem zapytania
stoi nasz projekt pozyskania œrodków unijnych na wymianê
pieców wêglowych na gazowe, który chcemy realizowaæ
w styczniu przysz³ego roku. W planach jest pozyskanie kasy
na wymianê ponad 100 pieców, gdzie w³aœciciele dostan¹ do-
finansowanie do 85 proc. kosztów. Wszystko wskazuje na to,
¿e bêdziemy musieli uzyskaæ od gazowni zapewnienie dosta-
wy gazu do tych budynków przed z³o¿eniem wniosku o dofi-
nansowanie.

Kilka lat temu informowaliœmy gazowniê i energetykê
o planach rozwoju naszego miasta. Firma zasilaj¹ca miasto
w pr¹d stanê³a na wysokoœci zadania i poczyni³a du¿e inwe-
stycje, aby ka¿dy nowy budynek w mieœcie mia³ dostêp do
sieci elektrycznej. Gazownia potraktowa³a nasze plany w kate-
gorii fantazji i, niestety, mamy tego efekty. W tym samym cza-
sie gmina zadba³a o dostawê wodyi odbiór œcieków, urucha-
miaj¹c kilka nowych ujêæ wodody pitnej. Wybudowaliœmy rów-
nie¿ dwie nowe oczyszczalnie œcieków.

Uwa¿am, ¿e sytuacja z brakiem gazu bardzo powa¿nie wp³y-
nie na szeroko pojêty rozwój naszej miejscowoœci. Gminne pla-
ny inwestycyjne opieraj¹ siê na przede wszystkim na docho-
dach z podatków i op³at od lokalnych przedsiêbiorców. Jeœli
przez brak gazu nie bêdziemy pozyskiwaæ do miasta nowych
inwestycji, musimy ograniczyæ plany inwestycyjne naszej gmi-
ny. Nie mo¿emy podejmowaæ ryzyka inwestycyjnego wiedz¹c
o tym, ¿e przez najbli¿sze trzy lata nie przybêdzie nam docho-
dów z podatków. Sytuacja z gazem wp³ynie niegatywnie na
obrót gruntami w naszym mieœcie, szczególnie tymi pod inwe-
stycje hotelowe, bo ¿aden inwestor nie bêdzie ryzykowa³ za-

kupu gruntu wiedz¹c o tym, ¿e nie dostanie zapewnienia do-
stawy gazu ziemnego do celów grzewczych.

Bêdziemy nadal intensywnie naciskaæ na gazowników ocze-
kuj¹c szybkiego dzia³ania.

W styczniu roz-
poczniemy testowanie
b³êkitnego wêgla w go-
spodarstwach domo-
wych. Natomiast ju¿ od
kilku miesiêcy otrzymu-
jemy informacjê od
œwieradowskich inwe-
storów, ¿e spó³ka ga-
zownicza odmawia do-
stawy gazu do nowo
projektowanych obiek-

Ju¿ w mediach s³yszymy zapowiedzi, ¿e od przysz³ego roku
znacz¹co podro¿ej¹ odpady komunalne. Tzw. RIPOKi (regio-
nalna instalacja przetwarzania odpadów komunalnych), czyli
dawniej wysypiska œmieci, podnios¹ przede wszystkim ceny
za odpady zmieszane. Natomiast firmy przewozowe mocno
odczu³y podwy¿kê paliwa i równie¿ zapowiadaj¹, ¿e ich us³ugi
podro¿ej¹.

Obecne dochody bud¿etu naszej gminy z op³aty za odbiór
odpadów komunalnych pokrywaj¹ wydatki bez strat. Mamy
jedne z najni¿szych op³at za œmieci w regionie: za gospodar-
stwo jednoosobowe 10 z³ za miesi¹c, za dwuosobowe 20 z³,
a za trzyosobowe i wiêcej - 40z³ miesiêcznie. Mamy podpisan¹
umowê na wywóz odpadów komunalnych do koñca czerwca
2019 r. W lutym przysz³ego roku og³osimy przetarg na wy³o-
nienie nowego wykonawcy.

Bêdziemy decydowaæ z radnymi co zrobiæ w sytuacji, gdy
firma podniesie cenê us³ugi o ponad 20-30 proc. Trzeba bêdzie
zdecydowaæ, czy podnosimy op³aty za œmieci, czy szukamy
innych rozwi¹zañ. Da siê jeszcze wiele zrobiæ, aby utrzymaæ
dotychczasowe ceny. Powinniœmy uruchomiæ skup surowców
wtórnych. Nale¿y równie¿ poprawiæ gospodarkê odpadami
segregowanymi, odzyskuj¹c du¿o wiêcej surowców wtórnych.
Celem naszym bêdzie, aby jak najmniej odpadów zmieszanych
trafia³o do RIPOKa.

le do zaoferowania, a wspólna promocja bêdzie
tañsza i skuteczniejsza. Oczywiœcie, do wspól-
pracy zaprosimy te¿ hotelarzy z ka¿dej miejsco-
woœci. W przysz³ym roku odbêdziemy cykl spo-
tkañ w celu wypracowania planu dzia³ania.

Jeœli uda nam siê dogadaæ, mamy du¿e szan-
se uzyskaæ wsparcie finansowe z bud¿etu woje-
wództwa dolnoœl¹skiego czy grantów unijnych.
Koñcz¹ siê programy unijne na lata 2014-2020,
warto wspólnie siêgn¹æ po wsparcie unijne
i przygotowaæ nowe pomys³y na nastêpne pro-
gramowanie œrodków unijnych dla naszego re-
gionu.

    Roland Marciniak

Fot. Mateusz Zbaraszewski
www.zbaraszewski-fotografia.com



Chyba ju¿ w paŸdzierniku dowie-
dzieliœmy siê, ¿e „Rocal Fuza” ma
zagraæ koncert w sobotê 24 listopa-
da na zamku Rajsko, który po³o¿o-
ny jest na prawym brzegu Kwisy  we
wsi Zapusta (gm. Olszyna). Wie-
dzieliœmy na pocz¹tku tyle, ¿e klient
¿yczy sobie muzyki œredniowiecza.
Za parê dni, kiedy przysz³o potwier-
dzenie i kiedy klient dowiedzia³ siê,
¿e budujê dawne instrumenty, ko-
niecznie chcia³, abym dokona³, na
zamku, takiej prezentacji.

PóŸnej dostaliœmy ramowy pro-
gram imprezy, ale bez ¿adnych szcze-
gó³ów. Ca³y czas nie wiedzieliœmy,
dla kogo mamy graæ? Dzwoni³em na
zamek, bo jednak lepiej przygotowu-
je siê program koncertu, gdy siê wie,
kto jest odbiorc¹. Niestety, nic siê
nie dowiedzia³em konkretnego, je-
dynie tyle, ¿e to ma byæ podobna
znana postaæ – muzyk.

Wyjechaliœmy o 1600 ju¿ przebra-
ni w stroje œredniowieczne, zabraw-
szy ze sob¹ ok. 20 dawnych instru-
mentów. O 1700 najpierw na salê we-
sz³y osoby towarzysz¹ce, a póŸniej
przy wtórze muzyki wszed³ tajemni-
czy muzyk – Ed Sheeran. Graliœmy
a¿ do godz 2200, do tañca i do uczty,
a tak¿e pe³en koncert muzyki œre-
dniowiecza, ze specjaln¹ dedykacj¹.

Ed chcia³ pos³uchaæ polskiej ko-
lêdy, zaœpiewaliœmy mu wiêc „Przy-

Niezwyk³y koncert dla niezwyk³ego goœciaNiezwyk³y koncert dla niezwyk³ego goœciaNiezwyk³y koncert dla niezwyk³ego goœciaNiezwyk³y koncert dla niezwyk³ego goœciaNiezwyk³y koncert dla niezwyk³ego goœcia

Wspó³pracujemy, ja i moja firma,
z Zamkiem Rajsko od pó³tora roku,
obs³uguj¹c przyjêcia i eventy, wiêc
kiedy zadzwoni³ mened¿er z zamku z
informacj¹, ¿e agentka z biura tury-
stycznego w Warszawie anonsuje
przyjazd VIP-a z Anglii i trzeba go
odpowiednio ugoœciæ, specjalnie
mnie to nie zdziwi³o. Mia³em kilka
miesiêcy na przygotowanie autor-
skiego menu, które zosta³o przedsta-
wione do zatwierdzenia przed przy-
jazdem VIP-a (a ci¹gle nie mia³em po-
jêcia, kto nim jest). Wszystkie moje
propozycje zaakceptowano z drob-
nymi poprawkami: poproszono, by
do menu dodaæ kuchniê meksy-
kañsk¹ i ¿eby wieprzowinê do jed-
nego z dañ zamieniæ na cielêcinê.

Nie zna³em upodobañ goœcia
(a w³aœciwie goœci, bo ca³a ekipa li-
czy³a 14 osób) i bardzo mnie cieszy³
fakt, ¿e z menu trafi³em, jak to siê
mówi, w punkt. Robi³em to, co lubiê,
w dodatku z produktów wysokiej
jakoœci – cielêcina zosta³a zakupio-
na a¿ w Hamburgu!

Jak wysz³o? Chyba dobrze, sko-
ro codziennie s³ysza³em s³owa po-

bie¿eli do Betlejem...” Nastêpnie
odby³ siê pokaz instrumentów, pod-
czas którego Ed Sheeran próbowa³
graæ na ró¿nych instrumentach.
Uczyliœmy go tak¿e œpiewaæ po pol-
sku „Trwaj, chwilo”, ale s³owa
„trwaj” i „zatrzymaæ” sprawi³y mu
niesamowit¹ trudnoœæ.

Artysta dziêkowa³ nam za muzy-
kê, która mu siê bardzo podoba³a.
Po wykonaniu dedykowanego
utworu „The Grenadier and the
Lady” ca³e towarzystwo oklaskiwa-
³o nas na stoj¹co.

Zespó³ „Rocal Fuza” wystêpo-
wa³ w sk³adzie: Sara Kotlarek -
œpiew, viola da gamba, cymba³y, Ka-
tarzyna Salawa - œpiew, flety proste,
gitara renesansowa, citola, Rado-
s³aw Dembiñski - œpiew, flet prosty,
sza³amaja, viola da gamba,i ni¿ej
podpisany - œpiew, gitterna, dudy.

Ryszard Dominik Dembiñski
(na zdjêciu autorstwa R. Dembiñ-
skiego, z ty³u od lewej stoj¹ Kasia
i Sara, reszta zespo³u zosta³a na
scenie)

RF w RMF
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dziêkowañ za przyrz¹dzone i poda-
ne dania. Z Edem Sheeranem mia-
³em codzienny kontakt, a ¿e praco-
wa³em w systemie live cooking, go-
tuj¹c wszystko na oczach goœci,
musia³em mu na bie¿¹co po angiel-
sku udzieliæ informacji i ka¿dej po-
trawie, jej sk³adzie i sposobie przy-
gotowania.

W swej zawodowej karierze go-
towa³em dla wielu znamienitych go-
œci, ale przyznam, ¿e te szeœæ dni
z Sheeranem to by³o nowe, wspa-
nia³e doœwiadczenie.

Czym zaskoczy³em i zachwyci³em
mistrza? Sandaczem konfitowanym
w maœle koperkowym, pure z palo-
nej kapusty, skorzoner¹ z kardamo-
nem, werben¹ cytrynow¹, plastrami
wêdzonej gruszki z kroplami octu
ja³owcowego, cielêcin¹ marynowa-
n¹ w maœlance, pure ziemniaczanym
z ró¿owym pieprzem, chrupi¹cymi
listkami sza³wii, sosem z wêdzone-
go szpiku, kalafiorem pieczonym
w œmietance selerowej.

Szymon Przystupa
(na zdjêciu z Edem Sheeranem)

Co ugotujê, Edowi smakujeCo ugotujê, Edowi smakujeCo ugotujê, Edowi smakujeCo ugotujê, Edowi smakujeCo ugotujê, Edowi smakuje

W czwartek 6 grudnia po po³u-
dniu otrzymaliœmy wiadomoœæ - ru-
szamy do Krakowa. Jednak nasze
plany znacz¹co ró¿ni³y siê od tych,
które zwykle mieliœmy jad¹c do tego
miasta – zespó³ Rocal Fuza zosta³
zaproszony do siedziby rozg³oœni
RMF FM. Wyjechaliœmy nazajutrz
przed po³udniem. Po dotarciu do
twierdzy przy kopcu Koœciuszki cze-
ka³a na nas pani Ola Filipek, prezen-
terka w tym radiu. Zainteresowana
by³a naszym koncertem na Zamku
Rajsko i tym, czym siê zajmujemy.
Opowiedzieliœmy jej o naszym ze-
spole i o muzyce œredniowiecznej,
dziêki której znaleŸliœmy siê w RMF.

Ju¿ o godz. 2000 zaczêliœmy na-
grania w studio – we troje: ja, Sara
i pan Dominik). By³a to czêœæ wy-
wiadu oraz dwa utwory, które grali-
œmy dla Eda Sheerana: „The Drum-
mer” oraz „The Grenadier and the
Lady”. Mieliœmy równie¿ mo¿liwoœæ
zobaczenia, jak wygl¹da radio od
kuchni, ale popracowaæ te¿ musieli-
œmy - naszym zadaniem by³o przy-
gotowanie naszej wersji utworu Eda
Sheerana pt. „Perfect”.

W sobotê zwiedzaliœmy Kraków
i wci¹¿ pracowaliœmy nad utworem
Eda Sheerana.

W niedzielê byliœmy umówieni
w studiu na godz. 800. Dojechali Ra-
dek i Szczepan, wiêc ju¿ w komple-
cie nagraliœmy drug¹ czêœæ wywia-

du, polsk¹ XVII-wieczn¹ kolêdê pt.
„Narodzi³ siê nam Zbawiciel” oraz
ukoñczzon¹ nasz¹ wersjê utworu
„Perfect”.

Próbki tych nagrañ mo¿na po-
s³uchaæ na Facebook’u na stronie
Rocal Fuza.

Katarzyna Salawa

6 grudnia Jêdrzej Tomczyk, na co
dzieñ tenor Opery Wroc³awskiej, za-
debiutowa³ na miêdzynarodowej sce-
nie operowej (wystêp udany, wiêc
pewnie nie ostatni) - na scenie Ope-
ry Narodowej w Sofii œpiewa³ pierw-
szoplanow¹ rolê Don Ramiro w „Kop-
ciuszku” G. Rossiniego (na zdjêciu
z przodu stoi obok Oany Andra, so-
listki Opery Narodowej w Bukaresz-
cie, wystêpuj¹cej w roli tytu³owej).

Œwieradowskiego artystê czeka
teraz partia tytu³owa w „Kandydzie”
L. Bernsteina na scenie Opery Wro-
c³awskiej, na który artysta zaprasza
œwieradowian 5 stycznia 2019 r.,
a dodatkowo czeka go debiut w roli

Œwieradowianin w Sofii

Vanderdendura w tej samej operze
(4 i 6 stycznia).

9 i 10 lutego natomiast na wro-
c³awskiej scenie odbêdzie siê pre-
miera „Don Giovanniego” W.A. Mo-
zarta, w której J. Tomczyk zaœpiewa
pierwszoplanow¹ rolê Don Ottavia.

- To ciekawy, nowy repertuar,
wymagaj¹cy lirycznego œpiewania.
Rola Don Ottavia jest zupe³nie inna
od mojej najwiêkszej dotychczaso-
wej roli, Don Ramira w Kopciusz-
ku - podkreœla nasz artysta. - Tutaj
mamy do czynienia z wieloma lirycz-
nymi fragmentami, wymagaj¹cymi
œwietnej techniki belcantowej.

(aka)

Drodzy mieszkañ-
cy i goœcie Œwierado-
wa-Zdroju, z okazji
n a d c h o d z ¹ c y c h
Œwi¹t Bo¿ego Naro-
dzenia ¿yczymy
Pañstwu, by ten ma-
giczny czas pozwoli³
oderwaæ siê od spraw
przyziemnych i b³a-
hych. SpêdŸmy go
tak, jak lubimy, po swojemu.

Nasze Œwiêta Bo¿ego Narodzenia zawsze s¹ oderwaniem od przy-
ziemnych spraw i trosk - tego ¿yczymy wszystkim! Nie zapominaj-
my o muzyce, bo ona naprawdê ³agodzi obyczaje! Niech ¿ycie Pañ-
stwa p³ynie niczym najpiêkniejsza melodia, we w³aœciwym sobie ryt-
mie i w najdoskonalszej harmonii. Niech ka¿dy jego takt wype³ni¹
radosne akordy mi³oœci i szczêœcia, a losowe dysonanse niechaj
szybko znajduj¹ piêkne i czyste rozwi¹zania.

Nie roztrz¹sajmy spraw, które nas dziel¹, zamiast tego usi¹dŸmy
wspólnie i zaœpiewajmy najpiêkniejsze polskie kolêdy i pastora³ki.
Radujmy siê prawdziwie z narodzin Jezusa Chrystusa!

Jakub Choros i Jêdrzej Tomczyk
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19 grudnia - w sprawie przezna-
czenia do sprzeda¿y w trybie bez-
przetargowym na rzecz najemcy
  lokalu mieszkalnego nr 1 -

wraz z udzia³em w prawie w³asnoœci
gruntu - przy ul. 11 Listopada 17,
stanowi¹cego dzia³kê
 nr 40/3, am. 10, obr IV;
19 grudnia - w sprawie przezna-

czenia do wydzier¿awienia w trybie
bezprzetargowym:
  nieruchomoœci gruntowej nie-

zabudowanej o pow. 17.191 m2

w rejonie ul. D³ugiej, stanowi¹cej
czêœæ dzia³ki
 nr 21/1, am. 2, obr I;
  nieruchomoœci gruntowej nie-

zabudowanej o pow. 8.140 m2 w re-
jonie ul. D³ugiej, stanowi¹cej dzia³-
kê
 nr 29, am. 3, obr I;
  nieruchomoœci gruntowej nie-

zabudowanej o pow. 5.708 m2 w re-
jonie ul. D³ugiej, stanowi¹cej dzia³-
kê

UM wykazujeUM wykazujeUM wykazujeUM wykazujeUM wykazuje

Pamiêtaj¹ Pañstwo zdjêcie z wrzeœniowego numeru „Notatnika” (powy¿ej) -
ukazywa³o burzenie starych konstrukcji na oczyszczalni œcieków, by zrobiæ
miejsce pod now¹ budowlê - komorê tlenowej stabilizacji osadu oraz zbior-
niki osadu nadmiernego. Na zdjêciu poni¿ej widaæ, ¿e konstrukcja jest ju¿
w stanie surowym, a za ni¹ nadbudowany o oko³o dwóch metrów istniej¹cy
zbiornik napowietrzania œcieków. Jeœli w procesie inwestycyjnym wyko-
nawca nie napotka jakichœ przeszkód, przebudowana oczyszczalnia powin-
na byæ gotowa do koñca marca 2019 r.

OG£OSZENIEOG£OSZENIEOG£OSZENIEOG£OSZENIEOG£OSZENIE
BURMISTRZA MIASTBURMISTRZA MIASTBURMISTRZA MIASTBURMISTRZA MIASTBURMISTRZA MIASTAAAAA
ŒWIERADÓW-ZDRÓJŒWIERADÓW-ZDRÓJŒWIERADÓW-ZDRÓJŒWIERADÓW-ZDRÓJŒWIERADÓW-ZDRÓJ

Zapraszamy do ogl¹dania
w internecie na ¿ywo posie-
dzeñ Rady Miasta - na profi-
lach miasta: FB lub Youtube.
Jeœli ktoœ nie bêdzie mia³ ta-
kiej mo¿liwoœci, pe³na relacja
w pliku wideo dostêpna bê-
dzie póŸniej na obu tych pro-
filach.
Terminy i godziny sesji oraz
ich program znajd¹ Pañstwo
na stronie
www.swieradowzdroj.pl

Sesje na ¿ywoSesje na ¿ywoSesje na ¿ywoSesje na ¿ywoSesje na ¿ywo

POWIATOWY ZARZ¥D DRÓG w Lubaniu - odœnie¿a ul. D³ug¹
(od Pobiednej do skrzy¿owania z ul. Sudeck¹) i ul. G³ówn¹.
Informacji udzielaj¹ i skargi przyjmuj¹: Alicja Storczek
tel. 604 981 595 lub 75 64 63 750, Katarzyna Zió³kowska  - tel.
603 507 687.

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

DROGI GMINNE I WOJEWÓDZKIE - wszelkich informacji udzie-
laj¹ i skargi przyjmuj¹: Wojciech Cielecki - tel. 530 823 610,
Eugeniusz Grabas - tel. 515 069 318.

o ponownym wy³o¿eniu do pu-
blicznego wgl¹du projektu miej-
scowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Œwieradów-
Zdrój  wraz z prognoz¹ oddzia³ywa-
nia na œrodowisko oraz z mo¿liwo-
œci¹ zapoznania siê z dokumentacj¹
w ramach strategicznej oceny od-
dzia³ywania na œrodowisko projek-
tu planu.

Od  4 stycznia do 4 lutego 2019 r.
plan jest do wgl¹du Urzêdzie Mia-
sta w pok. 24 (II p.): w poniedzia³ki
w godz. 730-1600, od wtorku do
czwartku w godz. 730-1530, w pi¹tki
w godz. 730-1500.

Dyskusja publiczna nad przyjê-
tymi w projekcie planu miejscowe-
go oraz prognozie oddzia³ywania na
œrodowisko rozwi¹zaniami odbêdzie
siê 25 stycznia 2019 r. (pi¹tek)
o godz. 1100, pok 24a (II p.).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 tekst jed-
nolity), ka¿dy, kto kwestionuje usta-
lenia przyjête w projekcie planu miej-
scowego wy³o¿onym do publiczne-
go wgl¹du, mo¿e wnieœæ uwagi.

Ka¿dy ma prawo sk³adania uwag
i wniosków do planu i prognozy od-
dzia³ywania na œrodowisko w ra-
mach strategicznej oceny.

Uwagi i wnioski  rozpatruje Bur-
mistrz Miasta Œwieradów-Zdrój, do
którego nale¿y sk³adaæ uwagi i wnio-
ski:

- pisemnie na adres: Urz¹d Mia-
sta, ul. 11 Listopada 35, 59-850 Œwie-
radów-Zdrój,

- ustnie do protoko³u
- drog¹ elektroniczn¹ -
um@swieradowzdroj.pl
z podaniem imienia i nazwiska

(lub nazwy jednostki organizacyjnej)
i adresu, oznaczenia nieruchomoœci,
której uwaga dotyczy, w nieprzekra-
czalnym terminie do dnia 22 lutego
2019 r.
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Dobieg³y koñca postêpowania
na zakupy i dostawê wyposa¿enia
na potrzeby projektu „Adaptacja
obiektu po Bibliotece Miejskiej
w Œwieradowie-Zdroju na cele spo-
³eczne.”.

Dostawc¹ sprzêtu komputero-
wego, informatycznego i multime-
dialnego zosta³a firma CPU ZETO
Sp. z o.o., z Jeleniej Góry (104.904,86
z³) .

Za dostarczenie mebli kuchen-
nych wraz z monta¿em odpowie-
dzialna jest Spó³dzielnia Pracy Sto-
larskiej PRZYSZ£OŒÆ z Jeleniej
Góry (5.043 z³), a za meble biurowe -
firma Alton1 z K¹tów Wroc³awskich
(46.248 z³)

Dostawê wyposa¿enia AGD do
kuchni zapewni firma COM  Micha³
Karczewski z Warszawy (10.239,91
z³).

Wybrano te¿ najkorzystniejsze
oferty na wyposa¿enie Centrum
Muzealno-Kulturalnego (dawny
dworzec PKP).

I tak meble wed³ug projektu aran-
¿acji wnêtrz wykona, dostarczy
i zmontuje BIURO TEST S.C. z Wro-
c³awia (175.490,25 z³), któremu po-
wierzono te¿ dostawê i monta¿ me-
bli biurowych (49.289,79 z³) oraz ku-
chennych (5.771,93 z³).

Zakupem i dostaw¹ sprzêtu kom-
puterowego, informatycznego i mul-
timedialnego zajmie siê CPU ZETO
z Jeleniej Góry (42.786,41 z³).

Zakup i dostawê pulpitu multi-
medialnego (holograficznego) i sys-
temu multimedialnego powierzono
firmie ION CONCEPT Sp. z o.o.
 Warszawy (267.820,20 z³).

Sprzêt nag³aœniaj¹cy dostarczy
Show Design Marek Czarnik z Trzeb-

nicy (77.634,20 z³), a studnio nagrañ
wyposa¿y firma Musictoolz Sp.
z o.o. z Warszawy (65.313 z³).

Na og³oszony przetarg pod
nazw¹ „Odbudowa nawierzchni
drogi wraz z systemem odwodnie-
nia ul. Marusarzówny w Œwierado-
wie-Zdroju – etap IV (km 0+000 –
0+080) [powódŸ sierpieñ 2011 r.]”
- nap³ynê³a jedyna oferta od firmy
HEMAX z Mirska (485.890 z³) i jej
w³aœnie powierzono zadanie, z któ-
rym powinna siê uporaæ do koñca
roku.

2 listopada og³oszono przetarg
Zaprojektowanie i wybudowanie in-
frastruktury dla zadania inwesty-
cyjnego realizowanego w systemie
zaprojektuj i wybuduj pn. „Rozbu-
dowa sieci kanalizacji sanitarnej
i sieci wodoci¹gowej na osiedlu
Czerniawa w Œwieradowie-Zdroju”.

27 listopada dokonano otwarcia
ofert z³o¿onych przez trzy firmy
(Przedsiêbiorstwo Robót Instalacyj-
nych INSBUD Sp. z o.o. ze Zgorzel-
ca - 8.980.327,17 z³; Przedsiêbiorstwo
Konserwacji Urz¹dzeñ Wodnych
i Melioracyjnych MELIOBUD Sp.
z o.o. z NowogrodŸca - 10.717.419,76
z³; Eltor Sp. z o.o. Sp. k. z Lubania -
10.213.926,15 z³) oraz dwa konsorcja
(WAMAR PPHU Sp. z o.o. z Jele-
niej Góry [lider] i Eko-Karat S.C.
Przedsiêbiorstwo Produkcyjno-
Handlowo-Us³ugowe z Jeleniej Góry
[partner] - 10.751.922 z³; Przedsiê-
biorstwo Us³ugowo Produkcyjne
i Handlowe „COM - D” SP z o. o.
[lider] i Przedsiêbiorstwo Us³ugowo
Produkcyjne i Handlowe „COM - D”
SP z o. o. [partner] - 11.268.888,88 z³.

(opr. aka)

 nr 10, am. 3, obr I;
  nieruchomoœci gruntowej nie-

zabudowanej o pow. 10.396 m2

w rejonie ul. D³ugiej, stanowi¹cej
dzia³kê
 nr 34, am. 9, obr I:
  nieruchomoœci gruntowej nie-

zabudowanej o pow. 2.911 m2 przy
ul. Klubowej, stanowi¹cej dzia³kê
 nr 29, am. 11, obr I;
  nieruchomoœci gruntowej nie-

zabudowanej o pow. 600 m2 przy ul.
Lipowej, stanowi¹cej czêœæ dzia³ki
nr 62, am. 5, obr V.
19 grudnia - w sprawie przezna-

czenia do u¿yczenia w trybie bez-
przetargowym:
  pomieszczeñ o pow. 130.18

m2 po³o¿onych na parterze budynku
przy ul. Pi³sudskiego 15 na dzia³ce
o pow. 2.519 m2

 nr 13/3, am. 8, obr IV.
Celem u¿yczenia jest siedziba Re-

wiru Dzielnicowych Policji w Œwie-
radowie-Zdroju.

„Przebudowa i rozbudowa istniej¹cej oczyszczalni œcieków w Œwie-„Przebudowa i rozbudowa istniej¹cej oczyszczalni œcieków w Œwie-„Przebudowa i rozbudowa istniej¹cej oczyszczalni œcieków w Œwie-„Przebudowa i rozbudowa istniej¹cej oczyszczalni œcieków w Œwie-„Przebudowa i rozbudowa istniej¹cej oczyszczalni œcieków w Œwie-
radowie-Zdroju” - radowie-Zdroju” - radowie-Zdroju” - radowie-Zdroju” - radowie-Zdroju” - Projekt wspó³finasowany przez Uniê Europejsk¹ ze œrodków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr 4 -
Œrodowisko i Zasoby, Dzia³ania nr 4.2 - Gospodarka wodno-œciekowa RegionalnegoRegionalnegoRegionalnegoRegionalnegoRegionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Dolnoœl¹skiego 2014-2020.Programu Operacyjnego Województwa Dolnoœl¹skiego 2014-2020.Programu Operacyjnego Województwa Dolnoœl¹skiego 2014-2020.Programu Operacyjnego Województwa Dolnoœl¹skiego 2014-2020.Programu Operacyjnego Województwa Dolnoœl¹skiego 2014-2020.

Referat pro-
mocji UM wci¹¿
zbiera stare,
podniszczone,
wyblak³e i nad-
darte flagi (na

pewno wiele takich zalega na
strychach, w schowkach i gara¿ach),
które partiami wysy³ane s¹ do firmy
profesjonalnie zajmuj¹cej siê utyli-
zacj¹ flag w ceremoniale wojskowym.
Chodzi o to, by nie wieszaæ wybla-
k³ych czy brudnych flag ani wyrzu-
caæ ich do œmietników, bo to bêdzie
forma ich bezczeszczenia.

 (aka)
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W dniu œw. Miko³aja staramy siê
obdarowywaæ swoich bliskich i zna-
jomych prezentami. To dzieñ szcze-
gólny w roku pe³en radoœci, dobro-
ci i niespodzianek. Jednak w bie¿¹-
cym roku by³ to dzieñ wyj¹tkowy,
który po³¹czy³ wiele instytucji oraz
osób prywatnych, dzieñ, w którym
osoby o wielkich sercach w³¹czy³y
siê w akcjê pomocy ma³emu Miko-
³ajowi.

Spotkaliœmy siê w hali spacero-
wej Domu Zdrojowego, nieodp³at-
nie udostêpnionej przez Zarz¹d
Uzdrowiska Œwieradów – Czerniawa
na zorganizowanie imprezy. Przyby-
li wszyscy, którzy rozumiej¹, jak wiel-
kim dramatem jest choroba dziecka.
Pomagali, jak umieli, z uœmiechem na
ustach i wielkim zaanga¿owaniem.

Od kilku tygodni wolontariusze
ze Szko³y Podstawowej nr 2 pod kie-
runkiem opiekuna Szkolnego Klubu
Wolontariatu - Jolanty Krzy¿anow-
skiej - po zajêciach lekcyjnych prze-
mierzali ulice naszego miasta, by
pozyskiwaæ fanty i vouchery na lo-
teriê fantow¹. Zaanga¿owali siê rów-
nie¿ rodzice naszych uczniów i miesz-
kañcy, którzy potrafili siê zjednoczyæ
we wspólnym dzia³aniu. Wiele osób
upiek³o ciasta, które zachwyci³y
smakiem kupuj¹cych. Sprzedawa³y
je panie: Krystyna Liber, Bogus³a-
wa Pirjanowicz, Agata Dziemitko
i Marta Wróbel. £¹cznie sprzedano
niemal¿e czterdzieœci blach ciast.

W akcji tej, ca³kiem ca³kiem bez-
interesownie, uczestniczyli tak¿e
cz³onkowie Spó³dzielni Uczniowskiej
„Or³y Biznesu”, którzy z pomoc¹
Anny Stasiak prowadzili czekolade-
riê oraz wspierali innych wolonta-
riuszy w sprzeda¿y ciast.

Nasze dzia³ania urozmaici³a te¿
Marta Jaskot, która udostêpni³a czte-
ry trampolinki i zapewni³a opiekê nad
dzieæmi wykonuj¹cymi na nich æwi-
czenia, oraz Krystyna i Józef Pio-
trowscy, prowadz¹cy warsztat wy-
robu œwiec. Wspiera³y j¹ Marta Bu-
dziñska-Socha i Anna So³tys. Z ko-
lei dekoracj¹ sceny zajê³y siê panie
Ewa Tra³ka-Rogowska i Katarzyna
Tomków, dziêki którym atmosfera
by³a jeszcze cieplejsza. Pani Ewa
udekorowa³a równie¿ wiele dzieciê-
cych twarzyczek. Du¿¹ atrakcj¹ by³
wystêp zespo³u SYNTONIA, umila-
j¹cy pobyt wszystkim zebranym
i wprowadzaj¹cy bardzo mi³¹ atmos-
ferê.

Wspólne dzia³anie organizato-
rów: Gminy Miejskiej Œwieradów-
Zdrój, Szko³y Podstawowej nr 2,
Fundacji Na Rzecz Rozwoju Spo³ecz-
noœci Lokalnej Œwieradów – Czer-
niawa oraz wszystkich ludzi dobrej
woli - zaowocowa³o zebraniem œrod-
ków w wysokoœci 5.927,50 z³. Chce-
my zebraæ 7.000 z³otych, dlatego za-
praszamy tych, którym nie uda³o siê

5  instruktorów, 5 godzin tre-
ningu, pokazy, degustacje, bezp³at-
ne badania. I Izerski Dzieñ Fitness
za nami. Impreza zgromadzi³a
w hali spacerowej Domu Zdrojowe-
go spor¹ publikê, ale te¿ du¿¹ gru-
pê uczestników, którzy wziêli
udzia³  w treningach: hitu (step
&jump - Nikoleta Dzier¿êga), ste-
pu (Karolina Staroñ), trampolin
(Marta Jaskot), cross fitu (£ukasz
Kmiecik), zumby (Tomasz Gajew-
ski) i brazylijskich poœladków
(Agnieszka Klimkowska). By³y te¿
pokazy tañca towarzyskiego oraz
POLE DANCE. Nie zabrak³o porad
psychodietetyka (Monika Popra-
wa), porad wiza¿ystki (Paula Król
MakeUp) oraz animacji dla dzieci
(Laura Kulczycka). Stoisko z bez-
p³atnymi zabiegami przygotowa³o
Uzdrowisko Œwieradów. Mo¿na by³o
za¿yæ  tlenoterapii, zmierzyæ ci-
œnienie krwi oraz skorzystaæ z fali
uderzeniowej.

Jak w miko³ajki uruchomi³ siê ³añcuch
Z³¹czeni w dzia³aniu

Od fantów sto³y a¿ siê ugina³y. Poni¿ej - zespó³ SYNTONIA podkrêci³ loteriê
muzycznie i wokalnie, wprawiaj¹æ wszystkich w œwi¹teczny nastrój.

przybyæ do hali spacerowej, do na-
szej szko³y, gdzie maj¹ jeszcze szan-
sê kupiæ los loterii fantowej i wes-
przeæ leczenie Miko³aja.

Zebrane œrodki, zgodnie z de-
cyzj¹ rodziców Miko³aja, jeszcze
w grudniu wp³acimy na konto Fun-

Ciasta podane z r¹k wolontariuszy mog³y zaspokoiæ najbardziej wybredne
gusta i oczekiwania smakowe. Z lady (poni¿ej) wypieki znika³y równie szybko.

dacji „Zd¹¿yæ z Pomoc¹”. A ju¿ dzi-
siaj przygotowujemy siê do organi-
zacji balu charytatywnego na rzecz
Miko³aja, który odbêdzie siê w stycz-
niu przysz³ego i na który ju¿ dziœ
serdecznie zapraszamy.

Organizatorzy

Magia pomagania po izerskuMagia pomagania po izerskuMagia pomagania po izerskuMagia pomagania po izerskuMagia pomagania po izersku

cy oraz rodzice Przedszkola Miej-
skiego (którzy przygotowali fit i nie-
co mniej fit catering), a tak¿e w³aœci-
ciele i trenerzy si³owni Power Gym
w Gryfowie Œl¹skim.

Co ciekawe, organizatorom wy-
darzenia uda³o siê zgromadziæ tak
du¿¹ liczbê sponsorów, ¿e nagrody
otrzymali wszyscy uczestnicy impre-
zy. To wielki sukces, bior¹c pod
uwagê fakt, ¿e impreza odbywa³a siê
po raz pierwszy. Dlatego ogromne
uk³ony i podziêkowania za zaufanie

Prócz spalania miko³ajkowych
kalorii i œwietnej zabawy impreza
mia³a przede wszystkim cel charyta-
tywny. Pieni¹dze uzyskane ze zbior-
ki zosta³y przeznaczone na leczenie
i rehabilitacjê 3-letniego Miko³aja
Dudy. Uda³o siê zebraæ 2.579,96 z³,
12 euro i 50 czeskich koron. To siê
nazywa magia pomagania. W naj-
œmielszych myœlach nie s¹dziliœmy,
¿e tak du¿o przyjació³, znajomych,
a nawet nieznajomych, zechce do³¹-
czyæ siê do zorganizowania tej im-
prezy.

i przekazane vouchery: Cottonina
Hotel & Mineral SPA Resort, Klini-
ka M³odoœci, Hotel & Medi Spa Bia-
³y Kamieñ, Osteocyt - Centrum Le-
czenia Osteoporozy i Rehabilitacji
Narz¹du Ruchu, Hotel Malinowy
Dwór, Sanatorium St. Lukas, Hotel
Krasicki, Catering dietetyczny „Por
Favor”, Interferie Aquapark Sport
Hotele Malachit, Uzdrowisko Œwie-
radów, Hotel Leœny Kurort, Lala
Cafe, Ewa i Bartosz Hofmanowie,
Sergiej i Agnieszka Wasilczenko,
Pracowania florystyczna Cuda
Wianki oraz Agencja Marketingowa
SPA dla £BA. Na koniec chcia³yœmy
podziêkowaæ jeszcze tym, których
mo¿e widaæ nie by³o, ale bez których
nie dalibyœmy rady!

Izerski dzieñ fitness bêdzie im-
prez¹ cykliczn¹. Kiedy kolejny? Na
prze³omie wiosny i lata.

Mamy te¿ nadziejê, ¿e przy dru-
giej edycji otrzymamy podobne
wsparcie od sponsorów, wolontariu-
szy i w³adz miasta.

(KHB, ND)

Inicjatork¹ akcji by³a Nikoleta
Dzier¿êga (na zdjêciu powy¿ej), któ-
rej pomogli Marta Jaskot – instruk-
torka P.R.O.F.I.T. Jump, Katarzyna
Harbul-Ba³a, dyrekcja i wychowaw-
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ludzi dobrej woli

Rok temu w relacji z Miko³aja
pisaliœmy, ¿e jedynym zmartwie-
niem organizatora (jest nim od po-
cz¹tku do koñca Referat Promocji
Gminy, Turystyki, Kultury i Spor-
tu UM) jest pogoda, która co i rusz
p³ata figle (do czego w globalnym
ociepleniu ju¿ przywykliœmy). No,
i w tym roku ju¿ takiego zmartwie-
nia nie by³o, bo z uwagi na po³¹cze-
nie tradycyjnego Miko³aja z lote-
ri¹ fantow¹ na rzecz ma³ego Miko-
³aja Dudy zdecydowano o przenie-
sieniu imprezy pod dach – na halê
spacerow¹.

I trudno o bardziej trafn¹ decy-
zjê – gdyby 6 grudnia Miko³aj mu-
sia³ zasi¹œæ na swym tronie uloko-
wanym na fontannie z ¿abami, wszy-
scy od aury otrzymaliby siarczysty
policzek: by³o zimno, wietrznie i bar-
dzo nieprzyjemnie. ̄ e równie¿ czar-

8 grudnia odby³y siê XI Igrzy-
ska Sportowe „W Krainie Œwiête-
go Miko³aja”, organizowane przez
Uczniowski Klub Sportowy dzia³a-
j¹cy przy Szkole Podstawowej nr 2.
Impreza tradycyjnie rozpoczê³a siê
zawodami w strzelaniu z broni la-
serowej, a po zaciêtej rywalizacji
wy³oniono zwyciêzców indywidual-
nie i dru¿ynowo (UKS ze Œwierado-
wa zdobyli mistrzostwo w kategorii
dziewcz¹t,  natomiast UKS Czernia-
wa - w kategorii dru¿ynowej ch³op-
ców).

Trzy, dwa, jeden, zero - b³ysk! Poni¿ej - ma³y Miko³aj z rodzicami z wizyt¹
u du¿ego Miko³aja.

Miko³ajowa dru¿yna A - z przodu z lewej: Tomasz Chmielowiec, z prawej
Diana S³upska. Z ty³u od lewej: Teresa Fierkowicz, Dorota Marek i... Miko³aj

Wszystko wed³ug scenariuszaWszystko wed³ug scenariuszaWszystko wed³ug scenariuszaWszystko wed³ug scenariuszaWszystko wed³ug scenariusza

Wiara (w Miko³aja) poprzez sport prezy, oraz uczniom SP nr 2 i Miej-
skiego Zespo³u Szkó³ - za aktywny
udzia³ w imprezie.

Oczywiœcie, nie by³oby mo¿liwe
zorganizowanie tak wspania³ej im-
prezy bez dofinansowania przez
Gminê Miejsk¹ Œwieradów-Zdrój, za
co serdecznie tak¿e dziêkujemy. Zaœ
Miko³ajowi nale¿¹ siê osobne po-
dziêkowania - za przybycie oraz licz-
ne prezenty.

  Marta Budziñska-Socha

i ugasiæ pragnienie po wyczerpuj¹-
cej rywalizacji zdrowymi sokami.
Mo¿na by³o równie¿ posiliæ siê go-
r¹c¹ kie³bask¹.

Punktem kulminacyjnym by³o
przybycie Miko³aja, który dokona³
dekoracji medalami zwyciêzców za-
wodów strzeleckich oraz wrêczy³
wszystkim uczestnikom zabawy
piêkne prezenty. W imprezie wziê³o
udzia³ 120 uczestników.

Serdecznie dziêkujemy Annie
So³tys i Joannie Szaniawskiej - za
pomoc w organizacji imprezy, a Kry-
stynie Gorczykiewicz, Marlenie Zu-
bek,  Markowi Urjaszowi i Sebastia-
nowi Ogonowskiemu - za nieoce-
nion¹ pomoc i ogromny wk³ad pra-
cy w przebieg zawodów. Serdeczne
podziêkowania sk³adam równie¿ na
rêce Jacka Ostrowskiego, który ka¿-
dego roku wspiera organizacjê im-

no – nawet nie wspomnê.
Teresa Fierkowicz ze sw¹ abso-

lutn¹ w³adz¹ mikrofonow¹ nie mu-
sia³a wprawdzie d³ugo namawiaæ
dziatwy i rodziców, bo wszyscy r¹-
czo pobie¿eli na deptak, gdzie cze-
ka³a na nich gotowa do odpalenia
choinka, ale tam bez zbêdnych cere-
gieli odliczyli ile trzeba do jej rozœwie-
tlenia i biegiem wrócili na halê. Nie
da³o siê ju¿ tego wieczoru d³u¿ej ce-
lebrowaæ czegokolwiek na ulicach!
W hali natomiast, w cieple i pod da-
chem, wszystko odby³o siê jak naj-
bardziej podnioœle i uroczyœcie, jako
¿e loteria fantowa i jej efekty dedy-
kowane by³y choremu na serce Mi-
ko³ajkowi (o czym kilkakrotnie ju¿ pi-
saliœmy na tych ³amach).

Miko³aj nadszed³ od strony re-
cepcji Domu Zdrojowego, obwiesz-
czaj¹c tubalnym g³osem sw¹ obec-

noœæ. Posadzono go przed scen¹
i nast¹pi³ najbardziej wzruszaj¹cy
moment wieczoru - na kolanach du-
¿ego Miko³aja posadzono ma³ego
Miko³aja (by³ tego dnia bohaterem

wieczoru), który ci¹gn¹³ dostojne-
go gospodarza imprezy za brodê.
Wzruszona mama podziêkowa³a
wszystkim za ¿yczliwoœæ œwierado-
wian, ich troskê i oddanie, dziêki

którym ma³y Miko³aj bêdzie móg³
kontynuowaæ kosztown¹ rehabilita-
cjê.

Loteria fantowa funkcjonowa³a
od popo³udnia (piszemy o niej osob-
no), Gdy zaœ nasta³a pora obu Mi-
ko³ajów, do akcji wkroczy³y elfy (Ju-
lia Skoczylas, Ania Jab³onowska,
Iga Jurczak, Aleksandra Kiernos,
Beata Szczecina, Kamila Zgliñska
i Kasia Salawa) czêstuj¹ce goœci
obecnych na hali s³odyczami  (ufun-
dowanymi przede wszystkim przez
gminê, a do puli dorzucili siê rów-
nie¿ Barbara i Wies³aw Buczyñscy
oraz Aleksandra Kasprzak).

Mimo apelu, by t³um zanadto nie
napiera³ na Miko³aja, dziatwa szyb-
ko obsiad³a seniora i zaczê³o siê do-
roczne œpiewanie, deklamowanie
i pogadywanie, a Miko³aj w zamian
sypa³ ¿artami (donoœnym g³osem)
i podarunkami (hojn¹ rêk¹). A¿ nad-
szed³ moment, ¿e prezenty zosta³y
rozdane, wierszyki wydeklamowane,
a piosnki wyœpiewane i hala z wolna
opustosza³a.

W dalszej czêœci imprezy czeka-
³y na goœci i zawodników konkuren-
cje sportowe z nagrodami. Czynna
by³a równie¿ kawiarnia, w której ka¿-
dy móg³ skosztowaæ coœ s³odkiego

Na zdjêciach - u góry i poni¿ej z le-
wej - wyraŸnie widaæ, ¿e na Miko³aja
czekaj¹ tak dzieci, jak i m³odzie¿.

Organizatorzy jak co roku kieruj¹
s³owa gor¹cych podziêkowañ dla
wszystkich, którzy wspomogli akcjê
miko³ajkow¹, w szczególnoœci zna-
nym nam ju¿ elfom i fundatorom s³o-
dyczy, a tak¿e Grzegorzowi Gliwie –
za nieustaj¹c¹ od lat gotowoœæ elek-
tryczn¹, bibliotece „Izerce” - za
wspó³pracê, zespo³owi SYNTONIA
– za bij¹c¹ ze sceny melodyjnoœæ
rozœwietlaj¹c¹ fanty w loterii, oraz
Tadeuszowi Afickiemu (a za co, to
on ju¿ dobrze wie!).

Za rok, miejmy nadziejê, spotka-
my siê unurzani po pachy w bia³ym
puchu.

Tekst i zdjêcia Adam Karolczuk



Izerski Jarmark Rêkodzie³a

Zima nie zaskoczy³a i po prostu przy-
sz³a, warto wiêc zajrzeæ na stronê
skisun.pl, by zapoznaæ siê z cenni-
kiem, jaki firma przygotowa³a na se-
zon narciarski dla narciarzy i tury-
stów.
Odnotujemy tylko najwa¿niejsze
pozycje:
Bilet dzienny - 90 z³ (U 80)
Dzieñ + wieczór - 75 (65)
4-godzinny - 80 (70)

W  cudownie œnie¿nej przed-W  cudownie œnie¿nej przed-W  cudownie œnie¿nej przed-W  cudownie œnie¿nej przed-W  cudownie œnie¿nej przed-
œwi¹tecznej aurze cz³onkowie na-œwi¹tecznej aurze cz³onkowie na-œwi¹tecznej aurze cz³onkowie na-œwi¹tecznej aurze cz³onkowie na-œwi¹tecznej aurze cz³onkowie na-
szego Stowarzyszenia spotkali siêszego Stowarzyszenia spotkali siêszego Stowarzyszenia spotkali siêszego Stowarzyszenia spotkali siêszego Stowarzyszenia spotkali siê
13 grudnia w goœcinnej i klima-13 grudnia w goœcinnej i klima-13 grudnia w goœcinnej i klima-13 grudnia w goœcinnej i klima-13 grudnia w goœcinnej i klima-
tycznej Chacie Drwala Nadleœnic-tycznej Chacie Drwala Nadleœnic-tycznej Chacie Drwala Nadleœnic-tycznej Chacie Drwala Nadleœnic-tycznej Chacie Drwala Nadleœnic-
twa Œwieradów na warsztatachtwa Œwieradów na warsztatachtwa Œwieradów na warsztatachtwa Œwieradów na warsztatachtwa Œwieradów na warsztatach
ozdób œwi¹tecznych.ozdób œwi¹tecznych.ozdób œwi¹tecznych.ozdób œwi¹tecznych.ozdób œwi¹tecznych.

Gra¿yna Kasprzak i Irena Marciniak
przewodzi³y grupie wykonuj¹cej stroiki,
Krystyna Liber uczy³a wykonywania bom-
bek choinkowych, a Piotr Bigus - arty-
stycznych kompozycji z pierników i ich
zdobienia. Nasi „instruktorzy” zaskoczyli
nie tylko swymi umiejêtnoœciami, ale te¿
przyniesionymi w³asnymi akcesoriami
i produktami. Pozostali uczestnicy nie
przyszli te¿ z pustymi rêkami. W sumie
nazbiera³o siê mnóstwo wszelkiego rodza-
ju dodatków do ozdób (czêœæ z nich zo-
stanie wykorzystana na przysz³oœæ). Nie-
które z pañ wykaza³y siê wyj¹tkowymi zdol-
noœciami artystyczno-manualnymi, a inne
same siebie zadziwi³y, ¿e jednak potrafi¹…

Trochê ¿a³ujemy, ¿e nie weŸmiemy
udzia³u w tegorocznym bo¿onarodzenio-
wym jarmarku. Obiecaliœmy sobie, ¿e
w przysz³ym roku ju¿ tego nie odpuœcimy.

Czas min¹³ nam niepostrze¿enie,
w mi³ej, kole¿eñskiej atmosferze. Nasze
rêkodzie³a bêd¹ zdobiæ sto³y i tworzyæ od-
powiedni klimat podczas wieczoru kolêd,
na który umawiamy siê ponownie w Cha-
cie Drwala, a w œwiêta upiêksz¹ nasze
domy.

Aktywni Razem w przedœwi¹tecznym nastroju3-wjazdowy - 50 (bez ulgowych)
5 dowolnych dni - 399 (349)
5 dowolnych wieczorów 319 (269)
Bilet w obie strony - 37 (33)
Bilet w górê - 33 (28)
Bilet w dó³ - 27 (22)

Restauracja na dolnej stacji za-
prasza na Sylwestra w godzi-
nach 1900-200 - wstêp z biletem
turystycznym lub karnetem
narciarskim kupionym 31 grud-
nia po godz. 1800.
Cena bez bileu lub karnetu - 40
z³ od osoby. Mo¿na te¿ zare-
zerwowaæ stolik w cenie 50 z³
od osoby -
restauracja@skisun.pl)

Choinka w Czerniawie przy ul. Sanatoryjnej (w obiektywie Agaty Dzie-
mitko) obsypana œniegiem, w towarzystwie milcz¹cych drewnianych
rzeŸb wygl¹da przeuroczo.

Komplet domków na tarasie, mimo mrozu i œniegu, od rêki znalaz³ dzier¿aw-
ców, bo prawdziwy kupiec jarmarczny ¿adnych wyzwañ siê nie boi.

Ponad 80 wystawców przyjê³o zapro-
szenie na przedœwi¹teczny Izerski Jarmark
Rêkodzie³a, odbywaj¹cy siê 15 i 16 grud-
nia w hali spacerowej i na górnym tara-
sie. Na wiêkszoœci stoisk dominowa³y ak-
centy œwi¹teczne, wystawcom czas umila-
³y œpiewaj¹ce panie z SYNTONII, zespó³
muzyki dawnej R. Dembiñskiego oraz
dzieci z przedstawieniem jase³kowym, zaœ
na zewn¹trz, gdzie leœnicy wykorzystali
okazjê i sprzedawali choinki, rozgrzewa-
no siê kie³bask¹ z grilla, grzanym winem
i gor¹c¹ czekolad¹.

Na scenie wyst¹pili te¿ soliœci: w so-
botê Oliwia Bigus (fot. z lewej), która
z podk³adem muzycznym zaœpiewa³a pio-
senki „Coraz bli¿ej œwiêta” oraz nieœmier-
telny przebój Shakin’ Stevensa „Merry
Christmas Everyone”, w niedzielê nato-
miast na harmonijce ustnej solo zagra³
W³odzimierz Zdzienicki z Lwówka Œl.

Atmosfera jarmarku by³a fantastycz-
na, kto nie by³, niech ¿a³uje, a my zapra-
szamy na nastêpny - przed Wielkanoc¹!

Tekst (aka), fot. Diana S³upska
Warsztaty ozdób ze Szklan¹ KuŸni¹ (po-
tem bêd¹ w³o¿one do pieca).                   Fot. Piotr Bigus

Dziêkujemy kierownictwu Nadleœnic-
twa - za nieodp³atne wypo¿yczenie sali na
oba spotkania, a szczególnie  serdeczne
podziêkowania kierujemy do Barbary Ry-
maszewskiej - za ¿yczliwe przyjêcie i wspo-
mo¿enie nas bardzo przydatnymi akceso-
riami. Liczymy na dalsz¹ dobr¹ wspó³-
pracê. (DS)



Œwieradowskie Sztab WOŒP za-
prasza 5 stycznia 2019 r. o godz. 1000

do udzia³u w 13. biegu (lub spacerze
z kijami) pod has³em „Policz siê z cu-
krzyc¹” na dystansie 5 km (na wszy-
stkich uczestników czekaj¹ medale),
a od 1430 zapraszamy do hali space-
rowej na dzieciêce popisy taneczne,
zumbê, wyk³ady na temat cukrzycy,
zajêcia ruchowe i wystêp zespo³u
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WSZYSTKO ju¿ by³o,
nie? udane zwi¹zki,
kaprysy losu,
nie? spe³nione uczucia,

za nami
tajemnice obietnic,
których nie? Uda³o siê
dotrzymaæ, lecz -
dobrze jest – mog³o byæ
jeszcze gorzej, wiêc -
przed nami wszystko jest,
jakby nie by³o,

cierpliwoœci brak
ale wci¹¿ mamy
CZAS...

Jacek Olszewski

MODLITWA KRÓTKAMODLITWA KRÓTKAMODLITWA KRÓTKAMODLITWA KRÓTKAMODLITWA KRÓTKA
(na ten Nowy Rok)

„Kwisowianie”.
W dzieñ fina³u - 13 stycznia -

szko³a zaprasza w godz. 1100-1400 do
na blok dzieciêcy, MBP „Izerka” - na
wyk³ady, ciasto kawê i herbatê, OSP
bêdzie czekaæ na deptaku na wielbi-
cieli kulinarnych niespodzianek, a od
1430 bêdzie siê dzia³o w hali space-
rowej: wystêpy zespo³ów, licytacje
i inne niespodzianki. Na zakoñcze-

nie odbêdzie siê pokaz ognia.
Zapraszamy do udzia³u i wspól-

nej zabawy.

29 listopada dzieci z klas IIa, IIb
i IIIa SP nr 1 mog³y zobaczyæ  przed-
stawienia pt. „Anaruk w Grenlan-
dii”. Od paru lat staramy siê, aby
na zakoñczenie Œwiêta z Misiem
dzieci mog³y obejrzeæ  insceniza-
cjê teatraln¹ na ¿ywo.

Reakcje dzieci s¹ tak spontanicz-
ne, ¿ywio³owe, naturalne, ¿e nie
wyobra¿amy, aby zabrak³o im teatru.
Dzieciêca publicznoœæ i tym razem
dnie zawiod³a; opowieœæ o ch³opcu,
który wychowuje siê w Grenlandii,
bardzo siê podoba³a, uczniowie chêt-
nie uczestniczyli w zabawach, œmia-
li siê czêsto, a piosenkê „Uœmiech-
nij siê, uœmiechnij siê, zrobimy wiatr”
powtarzali dwa razy.

Teatr Blaszany Bêbenek goœcili-
œmy trzy razy i mo¿na podsumowaæ
- warto! Du¿e brawa dla aktorów za
dekoracjê, stroje, piosenki. Ju¿ wie-
my, ¿e to nie ostatnie nasze spotka-
nie w Izerce. (KP)

Uœmiechnj siê, zrobimy wiatr

Od 29 do 30 listopada br. grupa
piêædziesiêciu uczniów z Polski
i Czech uczestniczy³a w warszta-
tach artystycznych, w ramach pro-
jektu finansowanego przez Libe-
recki Kraj pn. „Czesko-polskie
spotkanie hodowców go³êbi poczto-
wych oraz pszczelarzy”.

Chêtni uczniowie z klas III-VIII
SP nr 2 w ramach zajêæ poznawali
tradycje œwi¹teczne obu krajów do-
tycz¹ce wykonywania dekoracji,
pracuj¹c na czterech stanowiskach
roboczych.

Na pierwszym dekorowali pier-
niczki w formie choinki, bombki cho-
inkowej i dzwoneczka. Pierniki de-
korowane by³y przygotowanym
w tubkach lukrem oraz gotowymi
waflowymi i cukrowymi ozdobami.
Wspólnie z dzieæmi pierniki dekoro-
wa³y tak¿e panie z Domu Kultury
w Nowym Mieœcie, prezentuj¹c
wzory i sposoby zdobienia. Oczy-
wiœcie, inwencja w³asna by³a bardzo
mile widziana.

Na innym stanowisku przemi³y
pan opowiada³ bajkê (choæ po cze-
sku - m³odzie¿ rozpozna³a Kopciusz-

Tradycje s¹siadów

wa³ swoje opakowanie prezentu,
a pracownicy Domu Kultury jak
zwykle s³u¿yli pomoc¹.

W trakcie pracy polscy i czescy
uczniowie zapoznawali siê próbuj¹c
zapamiêtaæ imiona kole¿anek i kole-
gów. Dalszy ci¹g integracji nast¹pi³
po wykonaniu wszystkich ozdób.
Uczestnicy dobrze siê bawili, naœla-
duj¹c przydzielone im zwierz¹tko.

Czas spêdziliœmy w bardzo mi³ej
atmosferze. Podczas dzia³añ towa-
rzyszy³ nam dobrze znany nasz ro-
dak, Janusz Kosiñski, któremu bar-
dzo dziêkujemy za wspó³pracê.

Ma³gorzata Gettner

ka), która by³a zwi¹zana z wykony-
wanymi przez uczestników ozdoba-
mi. By³y to z³ocone orzechy w³oskie
na kolorowych zawieszkach. Trze-
cim zadaniem by³o wykonanie z przy-
gotowanych materia³ów stroika na
stó³ œwi¹teczny. Ka¿dy stroik by³
inny, ale równie piêkny.

Ostatni¹ prac¹, jak¹ wykonali
uczniowie, by³o ozdobne pude³ko.
Ka¿dy w dowolny sposób dekoro-

Polsko, proszê Ciê -
nie przegap nas,
wystarczy ju¿ ³ez,
³garstw,
kolorowych k³amstw,

czujesz dreszcz?,
to nie wiatr
choæ wzmaga siê,

proszê Ciê Polsko,
bolimy – wiem, lecz
(chcesz, czy nie)
Ty – to my,
wiêc nie upieraj siê,

choæ na chwilê,
- jedno ¿ycie -
NORMALNA B¥D•…

Jacek Olszewski

2018 - PODZWONNE2018 - PODZWONNE2018 - PODZWONNE2018 - PODZWONNE2018 - PODZWONNE



12

Zdjêcia wykona-
³a i informacje
z „Izerskiej £¹ki”
napisa³a Monika
Chwaszcz.

Autorem zdjêcia
do winiety jest To-
masz Chmielo-
wiec.

Dowiedz siê wiêcej
i polub nas

na Facebooku
IzerskaLaka

ZAPRASZAMY!

 Blisko jedna trzecia œwiatowej populacji derkaczy gniaz-
duje w Polsce, w tym na £¹kach Gór i Pogórza Izerskiego?

  Pokl¹skwa to ptak, który jest traktowany jako gatunek
wskaŸnikowy jakoœci œrodowiska?

  Z 35 butelek plastikowych typu PET mo¿e powstaæ
jedna bluza polarowa?

Czy wiesz, ¿e...

WODA W NASZYM ¯YCIUWODA W NASZYM ¯YCIUWODA W NASZYM ¯YCIUWODA W NASZYM ¯YCIUWODA W NASZYM ¯YCIU

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

Gospodarz obiektu
Monika Chwaszcz

Otwarte od wtorku do soboty
w godz. 1000-1600

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

SEANSE FILMOWESEANSE FILMOWESEANSE FILMOWESEANSE FILMOWESEANSE FILMOWE

LICYTACJA DOMKU NA WOŒP

22 grudnia (sobota), godz. 1030 - Bohaterowie z baœni dla
dzieci, m.in. Œwiêty Miko³aj, Królik Wielkanocny i Jack Mróz,
³¹cz¹ si³y, aby przezwyciê¿yæ Króla Ciemnoœci (1 godz. 37 min.
2012. Animacja).

27 grudnia (czwartek), godz. 1030 - Ch³opiec pow¹tpiewa-
j¹cy w magiê Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia zostaje pasa¿erem po-
ci¹gu zmierzaj¹cego na biegun pó³nocny do siedziby œw. Mi-
ko³aja (1 godz. 37 min. 2004. Animacja).

27 grudnia (sobota), godz. 1030 - Aby uratowaæ swój teatr
przed ruin¹, miœ koala organizuje konkurs piosenki (1 godz. 50
min. 2016. Animacja).

W tych dniach zwiedzanie mo¿liwe jest od godziny 1300.

16 oraz 23 listopada dzieci ze Szko³y Podstawowej nr 2
wziê³y udzia³ w zajêciach poœwiêconych twórczemu myœleniu
o œmieciach.

Dzieci z klas I-III zapozna³y siê z Uk³adem S³onecznym oraz
ró¿nymi obiektami, jakie mo¿na spotkaæ w kosmosie, nastêp-
nie w dwóch grupach zbudowa³y ze œmieci rakiety kosmiczne,
które mia³y pomóc w podró¿y przez Wszechœwiat. Na koniec
otrzyma³y koszulki z logiem obiektu oraz gry Memory doty-
cz¹ce roœlinnoœci £¹k Izerskich oraz karty do gry w „piotrusia”
z ptakami Gór i £¹k Izerskich.

Uczniowie z klas IV-VIII zosta³y zapoznane z problemem
kurczenia siê nieodnawialnych zasobów naturalnych, a na-

Gatunek aktywny
od marca do wrze-
œnia, charaktery-
styczny dla wilgot-
nych lasów i torfo-
wisk. Trzmiel ten jest
krótko-jêzyczkowy.
Zak³ada gniazda na
powierzchni ziemi, w
norach gryzoni i opu-
szczonych ptasich
gniazdach. Rodziny
s¹ nieliczne, przeciêt-
nie osi¹gaj¹ liczbê 50
osobników. Gatunek

Za nami kolejny ju¿ „Weekend z Natur¹ 2000”. Tym razem
wspólnie zagraliœmy w gry edukacyjne, które bazuj¹ na naszej
okolicznej faunie i florze. By³y wspólne radoœci i rywalizacja,
ale w ka¿dej grze liczy siê przede wszystkim dobra zabawa,
której tego dnia w „Izerskiej £¹ce” nie brakowa³o! Kto zagra³ -
otrzymywa³ swój egzemplarz gry. W sumie rozdaliœmy ponad
70 ró¿nych gier.

Projekt „Nie lej wody” powsta³ w ramach Tygodnia Edu-
kacji Globalnej, w wyniku wspó³pracy z Fundacj¹ na Rzecz
Studiów Europejskich. Dzieci z klasy VIIa oraz VIIb z MZS
w Œwieradowie wziê³y udzia³ w dwóch dniach warsztatów po-
œwiêconych „wodzie w moim otoczeniu” (21 listopada) oraz
„wodzie na œwiecie” (dzieñ póŸniej). Zajêcia mia³y na celu do-
strze¿enie przez uczestników koniecznoœci oszczêdnego ko-
rzystania z wody pitnej oraz uwra¿liwienie ich na chêæ zacho-
wania œrodowiska naturalnego.

Na zakoñczenie dwóch dni warsztatów dzieci otrzyma³y
bidony na wodê, które - mam nadziejê - bêd¹ z chêci¹ wykorzy-
stywane.

Trzeciego dnia do³¹czy³a klasa VI z MZS w Œwieradowie,
poniewa¿ chcieliœmy wype³niæ salê po brzegi na seans filmu
„Home - SOS Ziemia”. Po filmie dyskusjê prowadzi³ nasz goœæ
specjalny - Arkadiusz Lipin, który na zakoñczenie zaprezento-
wa³ dzieciom zdjêcia torfowisk izerskich oraz przybli¿y³ z³o¿o-
noœæ tego istotnego dla naszych terenów zasobu wody.

Ptaki s¹ czêsto dokarmiane w sposób przypadkowy i nie-
przemyœlany, a niew³aœciwy rodzaj pokarmu powoduje wiêcej
szkód ni¿ po¿ytku. Du¿a iloœæ chleba w po¿ywieniu wywo³uje
powa¿n¹ chorobê – kwasicê czy biegunki, a zjedzenie pokar-
mu solonego prowadzi czêsto do œmierci wskutek zaburzenia
gospodarki wodnej organizmu.

Ptaki dokarmiamy wy³¹cznie w chwilach, kiedy same po-
karmu nie zdobêd¹, a wiêc gdy wystêpuje pokrywa œnie¿na
i panuj¹ mrozy. Nie rozpoczynajmy dokarmiania ptaków zbyt
wczeœnie.

TRZMIEL TTRZMIEL TTRZMIEL TTRZMIEL TTRZMIEL TAJGOWYAJGOWYAJGOWYAJGOWYAJGOWY

ŒMIECIOWE KREACJEŒMIECIOWE KREACJEŒMIECIOWE KREACJEŒMIECIOWE KREACJEŒMIECIOWE KREACJE

   Szanowni Czytelnicy, w paŸdzierniku wspólnie ze Stowarzy-
szeniem zajmuj¹cym siê pszczo³ami zbudowaliœmy domek dla
owadów, który zostaje przeznaczony na licytacjê Wielkiej Orkie-
stry Œwi¹tecznej Pomocy. To nasz ma³y wk³ad w to wydarzenie
i z niecierpliwoœci¹ czekamy na wynik licytacji. Powodzenia! DOKARMIANIE PTAKÓW

stêpnie w grupach
stworzyli swoje propo-
zycje ubrañ, które po-
wsta³y w³aœnie ze œmie-
ci. Po przygotowaniu
kreacji odby³ siê ma³y
pokaz mody œmieciowej
(fot. obok) i oczywiœcie
na koniec dzieci tak¿e
otrzyma³y prezent, czyli
„Gry Izerskie”.

Materia³y te posia-
damy dziêki wpisaniu
ich w projekt „Ochrona
zasobów przyrodni-
czych poprzez doposa-
¿enie Centrum Edukacji
Ekologicznej Natura
2000 Izerska £¹ka”.

raczej rzadko spotykany w naszym kraju, oblatuje kwiaty
z oko³o 90 gatunków roœlin. Trzmiel tajgowy wpisany jest
na „Czerwon¹ listê zwierz¹t gin¹cych i zagro¿onych w Pol-
sce” i to nim koñczymy cykl przybli¿aj¹cy mieszkañcom trzmiele
£¹k Izerskich. Wszystkie zosta³y rozpoznane przez entomolo-
gów ze Stowarzyszenia Natura i Cz³owiek w ramach wspó³pra-
cy, która szczêœliwie trwa ju¿ ponad dwa lata.

DOBRZE TO ROZEGRALIDOBRZE TO ROZEGRALIDOBRZE TO ROZEGRALIDOBRZE TO ROZEGRALIDOBRZE TO ROZEGRALI

Tego dnia odby³a siê tak¿e premiera nowego filmu realizo-
wanego przez Marka Martiniego pt. „Rok na £¹kach Gór i Po-
górza Izerskiego”.

Dziêkujemy za liczny udzia³ i wspólne spêdzony wieczór.
Dziêkujê tak¿e gospodyni Czarciego M³yna - za przekazanie
dwóch chlebków, które stanowi³y tego dnia poczêstunek.



Czarci M³yn, ul. Lwówecka 5

Gospodarz obiektu
Kinga Miakienko

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

Tel. 75 78 45 325
czarcimlyn@swieradowzdroj.pl
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Dowiedz siê wiêcej
i polub nas na Facebooku
CzarciMlynSwieradow -
ZAPRASZAMY!

Zdjêcia i informacje z „Czarciego M³yna”  przygoto-
wa³a Kinga Miakienko, zaœ autorem zdjêcia do winiety
jest Tomasz Chmielowiec.

GOŒCIE CZARCIEGOGOŒCIE CZARCIEGOGOŒCIE CZARCIEGOGOŒCIE CZARCIEGOGOŒCIE CZARCIEGO

ŒWI¥ŒWI¥ŒWI¥ŒWI¥ŒWI¥TECZNE PIERNICZKI ORKISZOWETECZNE PIERNICZKI ORKISZOWETECZNE PIERNICZKI ORKISZOWETECZNE PIERNICZKI ORKISZOWETECZNE PIERNICZKI ORKISZOWE

NA WNA WNA WNA WNA WARSZTARSZTARSZTARSZTARSZTAAAAATOWE WTORKITOWE WTORKITOWE WTORKITOWE WTORKITOWE WTORKI

PPPPPAMIÊTAMIÊTAMIÊTAMIÊTAMIÊTAJMY O INNYCHAJMY O INNYCHAJMY O INNYCHAJMY O INNYCHAJMY O INNYCH

Jesieñ to najlepszy czas dla
Warsztatowych Wtorków. Co ty-
dzieñ nasz m³yn zamienia siê w wy-
twórniê pieczywa i wspóln¹ prze-
strzeñ mi³oœników pieczenia. Du¿ych,
ma³ych, w mniejszych i wiêkszych
grupkach. Plan warsztatów dobiera-
my indywidualnie do potrzeb, zain-
teresowañ i umiejêtnoœci uczestni-
ków.

Do koñca roku kalendarzowego
nie mamy ju¿ miejsc, ale zaczynamy
zapisy na styczeñ, wiêc serdecznie
zapraszam do kontaktu telefoniczne-
go, mailowego lub przez Facebook.

Listopad to miesi¹c, w którym ruch w m³ynie nieco zwal-
nia. Pogoda za oknem ju¿ nie taka zachêcaj¹ca, wszystkie li-
œcie spad³y z drzew ods³aniaj¹c ga³êzie, a my szykujemy siê do
sezonu zimowego. Niemniej w tym miesi¹cu m³yn odwiedzi³o
trochê ponad 1.000 osób. By³y grupy organizowane i goœcie
indywidualni, g³ównie z Polski i Niemiec. Kontynuujemy rów-
nie¿ wspóln¹ naukê pieczenia chleba w ka¿dy wtorek.

Temat pierników pojawia siê przed ka¿dymi œwiêtami. Ciem-
ne ciasto z mieszaniny m¹ki pszennej i ¿ytniej, jajek, mleka,
miodu i oczywiœcie przypraw – najlepiej cynamon, imbir, ga³ka
muszkato³owa i odrobina goŸdzików. Proste sk³adniki, dostêp-
ne wszêdzie, dlatego ogromnie zachêcam, ¿eby przygotowaæ
je wspólnie – najlepiej w gronie rodzinnym.

Nie od dziœ wiadomo, ¿e to w³aœnie w kuchni rodzi siê mi-
³oœæ, tworzy siê wyj¹tkowa wiêŸ i oczywiœcie powstaj¹ prze-
pyszne wypieki.

W internecie, w ksi¹¿kach kucharskich czy u naszych babæ
- najlepszych skarbnic wiedzy - mo¿emy znaleŸæ mnóstwo prze-
pisów i sposobów na wykonanie ciasta piernikowego. Ja chcia-
³abym zaproponowaæ Pañstwu swoj¹, mo¿e mniej tradycyjn¹,
ale sprawdzon¹ recepturê na oko³o 20 sztuk (sk³adniki w tabeli).

Rozpuszczamy na ma³ym ogniu mas³o wraz z miodem i przy-
prawami. M¹kê mieszamy z sod¹ oczyszczon¹ i sol¹ w du¿ej
misce. Do m¹ki wbijamy jajko i wlewamy mieszaninê z mas³em
i miodem oraz orzechy, zagniataj¹c ciasto. Jeœli bêdzie za su-
che, dolewamy ciep³ego mleka. Ciasto ma byæ elastyczne
i odklejaæ siê od palców. Mo¿na to zrobiæ równie¿ w malakse-
rze – u¿ywamy wtedy koñcówki z hakiem, jednak pamiêtajmy,
¿e ciasto lubi ciep³o naszych r¹k.

Odstawiamy nasze ciasto na nie mniej ni¿ godzinê, a po
tym czasie rozwa³kowujemy na gruboœæ oko³o 1 cm i wykrawa-
my. Uk³adamy na blasze z papierem do pieczenia i pieczemy
w temperaturze 1800C przez 10 minut. Mo¿na u¿yæ termoobie-
gu. Co do dekoracji – pe³na dowolnoœæ! Lukier (cukier puder +
sok z cytryny), roztopiona czekolada i ró¿ne posypki; ja u¿y-
wam p³atków migda³ów i rodzynek. Smacznego!

Drodzy Czytelnicy! Drodzy Mieszkañcy!

ZAPISUJEMYZAPISUJEMYZAPISUJEMYZAPISUJEMYZAPISUJEMY
JU¯ NA STYCZEÑJU¯ NA STYCZEÑJU¯ NA STYCZEÑJU¯ NA STYCZEÑJU¯ NA STYCZEÑ

B¹dŸmy ¿yczli-
wi, od³ó¿my na
bok troski, ciesz-
my siê z tego co
mamy. Pamiêtaj-
my równie¿ o in-
nych - znajomych,
s¹siadach, potrze-
buj¹cych.

To œwiêta,
podczas których
powinniœmy siê
³¹czyæ, nie dzie-
liæ. Z tym przes³a-
niem Pañstwa zo-
stawiam. B¹dŸcie
zdrowi, pe³ni mi-
³oœci i zrozumie-
nia – wszystkiego
dobrego w czasie
Œwi¹t Bo¿ego Na-
rodzenia,
    M³ynarka Kinga

Piastujê funkcjê M³ynarki ju¿ drugi rok. Przez ten czas
znacznie z¿y³am siê z nasz¹ œwieradowsk¹ spo³ecznoœci¹,
z Wami. Pisanie co miesi¹c do Notatnika pozwala mi na
pokazywanie Pañstwu, co ciekawego dzieje siê w naszym
Czarcim M³ynie. Tym razem chcia³abym ¿yczyæ ka¿demu do-
ros³emu, aby móg³ pozwoliæ sobie na chwilê oddechu w te
œwiêta, a ka¿demu dziecku, ¿eby spêdzi³o ten czas beztro-
sko, otoczone mi³oœci¹ rodziców. ¯eby nikomu z nas nie
zabrak³o nie tylko barszczu z uszkami czy karpia na stole,
ale miejsca na wybaczenie, ciep³o i mi³oœæ w sercu.
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W zimowym nastrojuW zimowym nastrojuW zimowym nastrojuW zimowym nastrojuW zimowym nastroju Co s³ychaæ w izerskim sadzie?

Œwiêta...

W nocy z 30 listo-
pada na 1 grudnia
wichura narobi³a w
mieœcie mnóstwo
szkód: powali³a wie-
le drzew, ³ama³a ga-
³êzie, niszczy³a linie
e n e r g e t y c z n e ,
uszkadza³a samo-
chody, a silne po-
dmuchy zrywa³y da-
chówki.
Do po³udnia stra¿a-
cy wzywani byli 10
razy do zdarzeñ wy-
wo³anych przez
mocno wiej¹cy
wiatr, ale liczba wy-
jazdów by³a wiêk-
sza, bo musieli te¿
zabezpieczaæ te
fragmenty ulic, na
które spada³y da-
chówki (g³ównie na
deptak zdrojowy).

Odk¹d pamiêtam, zawsze marzy³o mi siê utworzenie muzeum naszego
miasta, takiego z prawdziwego zdarzenia z eksponatami, wspomnieniami
mieszkañców, godzinami otwarcia.

Kilka takich miejsc w naszym mieœcie nawet powsta³o, by³a ekspozycja
w Muzeum Sztuki Reduktywnej, w Miejskim Biurze Informacji 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. Najbar-
dziej zale¿y mi na wspomnieniach naszych mieszkañców, szczególnie tych
od roku 1945, bo jak sami Pañstwo na pewno zauwa¿yli, zdjêæ, pocztówek
czy skanów folderów z okresu przedwojennego mamy bardzo du¿o, nato-
miast tych bardziej wspó³czesnych - znacznie mniej.

 DOROTA MAREK

Z okazji Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia oraz nadchodz¹-
cego roku 2019 wszystkim sympatykom Sadu Izerskie-
go serdeczne ¿yczenia zdrowych i spokojnych swi¹t,
a na nadchodz¹cy nowy rok – aby by³ owocny i przy-
niós³ wiele radoœci -

sk³ada Opiekun Sadu Leszek Ku³ak

Przyszed³ grudzieñ. Przysz³a
zima. Mo¿na by powiedzieæ, ¿e
w ogrodzie nic ju¿ nie trzeba robiæ
i nie ma co ogl¹daæ. Otó¿ nic bar-
dziej mylnego. To prawda, ¿e nie ma
ju¿ tak wiele pracy jak w czasie
sezonu, ale zawsze siê coœ znajdzie.
Przede wszystkim nale¿y pilnowaæ,
jaka temperatura panuje za oknem.
W listopadzie by³y ju¿ mrozy i trze-
ba by³o co wra¿liwsze krzewy i drze-
wa zabezpieczyæ przed wiatrem
i mrozem, jednak na pocz¹tku
grudnia jest +10 stopni Celsjusza.
W tym roku, niestety, anomalia goni
anomaliê. Zobaczymy, kiedy bêdzie
nastêpna fala zimna.

Póki co zachêcam wszystkich do
tego, aby pamiêtaæ o naszych skrzy-
dlatych sprzymierzeñcach. Warto
zbudowaæ karmniki dla ptaków i dbaæ
o to, aby zawsze w nich by³o coœ
dobrego. Musimy pamiêtaæ, ¿e do
karmienia ptaków u¿ywamy tylko
naturalnych produktów, w ¿aden
sposób nie przetworzonych przez
cz³owieka! Najlepsze bêd¹ zbo¿a,
p³atki owsiane, ziarna s³onecznika,
konopi, dyni, orzechy, suszone owo-

Przymierza³em siê kiedyœ do po-
zyskania pozwolenia na wyciêcie lub
skrócenie tego drzewa. Jednak nie
jest to wcale takie proste. Nasze mia-
sto w ca³oœci jest pod opiek¹ kon-
serwatora zabytków, wiêc jeœli ktoœ
chce wyci¹æ drzewo (nawet to w³a-
snorêcznie posadzone), musi naj-
pierw w  Urzêdzie Miasta pobraæ
druk do wype³nienia, który wysy³a
siê do konserwatora zabytków
w Jeleniej Górze. Nale¿y sporz¹dziæ
dokumentacjê (w tym mapki)  uza-
sadniaj¹c¹ potrzebê wyciêcia ( w tym
fotograficzn¹), potem trzeba czekaæ
na decyzjê i uiœciæ op³atê.

Niestety, zbrak³o mi czasu i chê-
ci na ten biurokratyczny ambaras,
a w tym czasie daglezja wyrazi³a, jaki

Ogrodowe winszowania

ma do tego wszystkiego stosunek
i sama siê wywali³a. Dziêki Bogu, ¿e
nie upad³a na dom, bo wtedy by³o-
by zdecydowanie wiêcej pracy
i emocji. Czasami nawet takie histo-
rie w ogrodzie siê zdarzaj¹.

Ale co tam, teraz wszystko krêci
siê wokó³ tego, ¿e ju¿ niebawem
Œwiêta Bo¿ego Narodzenia. Piêkny,
rodzinny czas, pomimo ¿e wko³o tyle
komercji i ka¿dy chce na tym zaro-
biæ. Przyznajê, ¿e chêtnie kupujê do-
stêpne teraz w sklepach gwiazdy
betlejemskie, amarylisy czy fio³ki al-
pejskie. Kiedy na zewn¹trz brak ko-
lorów, trzeba zadbaæ, aby w domu
coœ radowa³o duszê i oko.

Bo teraz, kiedy ju¿ nie ma tylu
prac w ogrodzie, zanurzam siê g³êbi-
nach mojej pracowni, gdzie powstaj¹
pachn¹ce chleby, aromatyczne pier-
niki i dekoracje wszelkiego rodzaju.

W zwi¹zku ze zbli¿aj¹cymi siê
œwiêtami Bo¿ego Narodzenia, chcia³-
bym wszystkim mieszkañcom nasze-
go miasta - Œwieradowa-Zdroju
(i oczywiœcie Czerniawy) - z³o¿yæ ser-
deczne ¿yczenia. Tym, którzy ogro-
dy maj¹ i kochaj¹, jak i tym, którzy
tylko parapetowy ogródek posia-
daj¹. Niech w tych s³owach naprêd-
ce skleconych, ka¿dy znajdzie coœ
dla siebie.

Niech te s³owa sklecone dotkn¹
serc ogrodników i tych bez ogrodów.
Ju¿ nied³ugo bêdziemy kopaæ, siaæ
i pikowaæ. Póki co - carpe diem, œwie-
radowianie, carpe diem. I oby do
wiosny. Pozdrawiam serdecznie,

Piotr Bigus

ce oraz gotowe mieszanki nasion dla
dzikich ptaków. Dla wielu ptaków
przysmakiem jest t³uszcz zwierzêcy,
czyli s³onina. Musimy jednak pilno-
waæ, aby nie wisia³a zbyt d³ugo (ok.
2-3 tygodni), poniewa¿ gdy zje³cze-
je, mo¿e zaszkodziæ ptakom.

Dzisiaj nawet markety spo¿yw-
cze oferuj¹ gotowe mieszanki i kule
dla ptaków. Robi¹c przedœwi¹tecz-
ne zakupy wrzuæmy kilka kulek do
koszyka.

W moim ogrodzie ju¿ przez ca³y
listopad ptaszki mia³y darmow¹ sto-
³ówkê. To naprawdê piêkne uczucie
i cudowny widok, kiedy przy karm-
niku pojawiaj¹ siê ptaki. Ja zaobser-
wowa³em sikorki modraszki, bogat-
ki, trznadle, gile i sójki. Teraz nie ma
kwitn¹cych kwiatów, wiêc ka¿da
plamka koloru cieszy oko.

Dla mnie pocz¹tek grudnia to
tak¿e sprz¹tanie i usuwanie skutków
wichury, jaka przesz³a nad miastem.
Pod naporem wiatru wyrwa³o mi
z korzeniami prawie 20-metrow¹ da-
glezjê. Smutny widok, kiedy pada
takie drzewo, a zarazem mnóstwo
pracy.

Ludzie kochani, niech Wam siê piêknie w ¿yciu darzy.
W ogrodzie i sadzie, nawet jeœli tylko o nich marzysz.
Niech Wam warzywa i owoce piêknie rosn¹
I byœcie umieli cieszyæ siê ka¿d¹ wiosn¹.
Niech Wam niebiosa deszcze wysy³aj¹,
Abyœcie nowalijki zajadali w maju.
I niech Wam kwiaty wielkie jak talerze rosn¹,
By najeœæ siê piêknem, jak miodu s³odkoœci¹.
Niech Wam nad g³ow¹ ptaszki przelatuj¹,
By zrozumieæ w koñcu, jak cieszyæ siê chwil¹?
Niech was wichury i grady omijaj¹,
Tak jak nieszczêœcia i smutki, w swym zwyczaju maj¹.
Niech Was nie z¿era robak zazdroœci ukryty,
I niech nie dr¹¿y kornik nienawiœci¹ okryty.
Ludzie kochani, szczêœcia i powodzenia byœcie chcieli
I byœcie codziennie, dla bliŸniego dobre s³owo mieli.
Bo jaka¿ to si³a i jaka moc wielka,
Kiedy w s¹siedzie dostrze¿esz drugiego cz³owieka.
Niech Was chmury burzowe ju¿ nie nawiedzaj¹
I byœcie konflikty w mi³oœci rozwi¹zali.
Niech w Waszych duszach zakwitn¹ ogrody
Mi³oœci, szacunku, piêkna oraz zgody.
Niech wydadz¹ owoc Wasze dobre myœli,
Abyœmy z nadziej¹ w Nowy Rok weszli.
Ludzie kochani - Panie i Panowie,
Spójrzmy na œwiat w braterskiej zgodzie.
Spójrzmy na ¿ycie, jak na ogród nieokie³znany
Który bez Twojej rêki, bêdzie zapomniany.
Lecz jeœli przy³o¿ysz swój pot, trud, wysi³ek,
Zobaczysz jak piêkne mog¹ byæ nim chwile.
Chwile wysi³ku, ciê¿kiej pracy, znoju.
Abyœ móg³ siê cieszyæ  wytchnieniem i pokojem.
Pokojem serca, duszy i w nadziei,
Abyœmy kochaæ i wybaczaæ zawsze chcieli.

Tekst i zdjêcia
Mateusz Szumlas

Powia³o i po³ama³o



NOTATNIK ŒWIERADOWSKI. Wydaje Gmina Miejska Œwieradów–Zdrój. Druk - Polska Press Sp. z o.o.
Drukarnia Sosnowiec, ul. Baczyñskiego 25A. Nak³ad - 2.000 egz. Redaktor naczelny - Adam Karolczuk,
tel. 661 784 827, notatnik@swieradowzdroj.pl
Zapraszamy wszystkich Czytelników do wspó³redagowania miesiêcznika. Teksty (tak¿e literackie), opatrzone
nazwiskiem autora (do ewentualnej wiadomoœci redakcji) oraz zdjêcia mo¿na sk³adaæ równie¿ w Referacie
Promocji Gminy, Turystyki, Kultury i Sportu Urzêdu Miasta przy ul. 11 Listopada 35 (II p.), tel. 75 71 36 482.
Redakcja nie zwraca materia³ów niezamówionych i zastrzega sobie prawo ich skracania.

Dolnoœl¹ski rodzynekDolnoœl¹ski rodzynekDolnoœl¹ski rodzynekDolnoœl¹ski rodzynekDolnoœl¹ski rodzynek

Zima za pasem, wnet nastanie czas woja¿y œwi¹teczno-
noworocznych i na ferie, a Kwisia bardzo by chcia³a potowa-
rzyszyæ œwieradowianom w ich wêdrówkach i zobaczyæ kawa-
³ek œwiata. Jeœli zatem ktokolwiek z Pañstwa wybiera siê gdzieœ
w Polskê/Europê/œwiat, proszê przyjœæ do referatu promocji
UM, zabraæ ¿abkê ze sob¹ (lub jak¹kolwiek, która znajdzie siê
pod rêk¹ wœród pluszaków u dzieci) i sfotografaæ j¹ na tle
zwiedzanych przez siebie atrakcji. Zdjêcia wysy³amy mejlem
na adres it@swieradowzdroj.pl - z dopiskiem ¯ABKA KWI-
SIA W PODRÓ¯Y. Najciekawsze uhonorowane zostan¹ upo-
minkami i prezentacj¹ na ³amach „Notatnika”.

Kwisia tym razem wraz z Izabel¹ Janiak zawita³a jesieni¹
do szkockiego Edynburga, gdzie zwiedza³a zabytki i przez p³ot
zajrza³a do letniej rezydencji królowej El¿biety (na zdjêciu).

Zim¹ musi byæ zimno...Zim¹ musi byæ zimno...Zim¹ musi byæ zimno...Zim¹ musi byæ zimno...Zim¹ musi byæ zimno...
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... a my to lubimy. Sezon mamy w pe³ni, morsuje-
my co niedzielê o 1500! I jest nas coraz wiêcej!
Jednak nie tak trudno zostaæ morsem o czym prze-
konuje siê coraz wiêcej osób. Bo morsowaæ mo¿-
na z ró¿nych powodów: dla zdrowia, dla frajdy,
¿eby sobie coœ udowodniæ, bo lubiê zimno, bo
z morsami jest weso³o i tak dalej.

W dniach 8-10 lutego 2019 r. w Mielnie, organi-
zowany jest miêdzynarodowy zlot morsów, na któ-
ry i my - œwieradowskie morsy - siê wybieramy.

Zapraszamy wszystkich chêtnych do udzia³u
w naszych spotkaniach i zachêcam do obserwo-
wania naszego profilu na FB.

Œwieradowskie Morsy

Nie lada zaszczytu dost¹pi³a Teresa Fierkowicz, opiekun-
ka Szkolnego Ko³a Krajoznawczo-Turystycznego „Œwiera-
dowskie Or³y", dzia³aj¹cego w MZS w Œwieradowie-Zdroju,
która otrzyma³a zaproszenie z Zarz¹du G³ównego PTTK na
odbywaj¹ce siê 16 listopada w Warszawie uroczyste obchody
ca³orocznej akcji pt. „Na Szlakach Niepodleg³oœci” (na zdjê-
ciu Teresa - w bia³ej bluzce - stoi poœrodku w pierwszym
rzêdzie).

Cykl wycieczek z cyklu Puchar Z³otego Flinsa organizo-
wany jest przez Szkolny Klub PTTK „Œwieradowskie Or³y”
od 2014 roku. Wycieczki piesze, autokarowe i rajdy wpisa³y
siê w plan dzia³añ Ko³a i stanowi¹ formê zaaktywizowania
zró¿nicowanych grup wiekowych i zara¿enie bakcylem wê-
drowania.

W tym roku odby³o siê dziewiêæ wycieczek, a w dwóch
ostatnich przeszliœmy nowo wytyczonym szlaku znaczonego
kolorem czarnym. Pierwsza pêtla o d³ugoœci 17 km, przebiega-
j¹ca woko³o Œwieradowa, zosta³a przetestowana 3 listopada,
a 20 km woko³o Czerniawy „Or³y” przewêdrowa³y 24 listopada.

£agodna trasa z niezbyt wymagaj¹cymi podejœciami pro-
wadzi obrze¿ami miasta i œcie¿kami leœnymi, na których mo¿na
zobaczyæ osobliwoœci architektury, napotkaæ ciekawe formy
skalne (Œwiêtojanki), zdobyæ szczyty (Zajêcznik i Czerniawska
Kopa), podziwiaæ panoramy Gór i Pogórza Izerskiego, spotkaæ
Izerskie Morsy k¹pi¹ce siê na wodospadzie Kwisy, porozma-
wiaæ z bac¹ pas¹cym stado izerskich owieczek lub na skrzy¿o-
waniu z innym szlakiem powêdrowaæ w góry (niebieskie na
Sêpi¹ Górê i Halê Izersk¹, czerwony na Stóg Izerski, zielony na
Smrek).

Kwisia w podró¿yKwisia w podró¿yKwisia w podró¿yKwisia w podró¿yKwisia w podró¿y

Impreza bêd¹ca spotkaniem przedstawicieli najaktywniej-
szych Oddzia³ów PTTK w Polsce po³¹czona zosta³a z podsu-
mowaniem konkursów plastycznych i fotograficznych, z raj-
dami, wystawami, prelekcjami i wspomnienia w wykonaniu
obecnych oraz Zas³u¿onych i Honorowych cz³onków tej 68-
letniej organizacji.

Jednym z wa¿niejszych punktów tej uroczystoœci by³o wrê-
czenie dyplomów uznania za dzia³alnoœæ turystyczn¹ dla naj-
aktywniejszych Oddzia³ów, a wœród nich wyró¿niono pere³kê -
klub „Œwieradowskich Or³ów”, jedyn¹ grupê z Dolnego Œl¹-
ska.

„Or³y” odebra³y te¿ wyj¹tkowe odznaki - „Na Szlakach Nie-
podleg³oœci” - które zostan¹ wrêczone najaktywniejszym pie-
churom podczas podsumowania Pucharu Zlotego Flinsa.

Izerskie Stowarzyszenie „Aktywni Razem” sekcja tury-
styczna serdecznie zaprasza do wspólnego wêdrowania i po-
znawania naszej ma³ej Ojczyzny.

Or³y z Flinsem trzymaj¹ sztamê

Dziêki wspó³pracy Szko³y Podstawowej nr 1 oraz Funda-
cji POMBA w tym roku ruszy³a szkó³ka rowerowa - ucznio-
wie szko³y podstawowej i gimnazjum mogli poznaæ uroki jaz-
dy na rowerze górskim pod opiek¹ doœwiadczonych instruk-
torów. Spêdzali aktywnie czas na œwie¿ym powietrzu w towa-

POMBA to bomba! rzystwie rówieœników, doskonalili technikê jazdy, a przy oka-
zji poznawali znane i mniej znane trasy dooko³a Œwieradowa.

Zajêcia odbywa³y siê co tydzieñ w dni szkolne i trwa³y do
zmroku. Pierwsze spotkanie odby³o siê w po³owie wrzeœnia,
ostatnie na pocz¹tku grudnia. Gdy ustalono terminy, wyklaro-
wa³a siê grupa blisko 30 uczniów w wieku 10-15 lat, choæ tylko
najwytrwalsi przyje¿d¿ali, nawet jak pada³o. Ka¿dy z nich mia³
trochê inn¹ kondycjê i doœwiadczenie w jeŸdzie na rowerze.

Utworzono trzy grupy wiekowe, aby zapewniæ jak naj-
wiêksz¹ mo¿liwoœæ uczenia i oczywiœcie jak najlepsz¹ zabawê;
pozwala³o to instruktorom dostosowaæ program do potrzeb
i umiejêtnoœci uczestników.

Uczniowie II klasy po prostu jeŸdzili jak najwiêcej (po
³atwych trasach), ¿eby jak najbardziej oswoiæ siê z rowerem
oraz uczyæ przez zabawê.

Starsi (III i IV klasa) poza je¿d¿eniem po tra-
sach ³atwych i pumptracku mieli ju¿ wiêcej æwi-
czeñ, a najstarsi (kl. V i VI i gimnazjum) poznawali
tajemne œcie¿ki, stawiali czo³a wyzwaniom i ambit-
nie zg³êbiali technikê jazdy.

Zajêcia prowadzili instruktorzy POMBA, z któ-
rych ka¿dy posiada certyfikat EOMTBING (euro-
pejskie stowarzyszenie przewodników i instrukto-
rów kolarstwa górskiego) i wieloletnie doœwiad-
czenie w uczeniu techniki jazdy zarówno dzieci jak
i doros³ych.

Wszystkim uczestnikom w imieniu Fundacji
POMBA dziêkujemy i mamy nadziejê, ¿e bêdziemy
Was mijaæ na trasach. Jeœli chcecie kontynuowaæ
jazdê ze szkó³k¹ POMBA albo ktoœwczeœniej o niej
nie s³ysza³, a jest zainteresowany, najlepiej zg³osiæ
tê chêæ w szkole. Mo¿e uda siê zajêcia uruchomiæ
równie¿ w nadchodz¹cym semestrze.Seniorzy jesieni¹ wykazali niezwyk³¹ skutecznoœæ, o czym œwiadcz¹ spek-

takularne wygrane: po 6:1 z z Czarnymi Lwówek i Iskr¹ £agów, 7:0 ze Star¹
Kamienic¹, 8:2 z LZS-em Koœcielnik i 9:2 z Granic¹ Mi³oszów. Tak trzymaæ!

TABELA GRUPY II A-KLASY W RUNDZIE JESIENNEJ

Micha³ Jurewicz



Wyci¹g FLINS-EXPRESS (obok Aparthotelu Flinski). W³aœcicielka - 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 doœnie¿ana i obs³ugiwana

orczykiem teleskopowym BJ-300. Wyci¹g odznacza siê ³agodnym startem, ma regulowan¹ prêdkoœæ jazdy i przepustowoœæ 800 osób/godz.
Wyci¹g BEJBI EXPRESS (obok FLINS) - d³. 45 m, przepustowoœæ 500 osób/godz., œredni k¹t nachylenia 12%, sztucznie doœnie¿any.
Obok wypo¿yczalnia nart, snowboardów, kasków i gogli. Naukê jazdy prowadzi Szko³a Narciarstwa i Snowboardu IZER-SKI. Przy wyci¹gu WC i parking na 8 aut.
Flins-Express zaprasza codziennie w godz. 900-1600, w weekendy i w trakcie ferii przewidziane s¹ tak¿e jazdy wieczorne w godz. 1700-2100. Cennik: 10 wjazdów -15 z³,

bilet ca³odniowy - 40 z³ (ceny dotycz¹ obu wyci¹gów).


Wyci¹g BARBARA (w³asnoœæ Micha³a Rutkowskiego) przy „Izerskiej Chacie”. D³ugoœæ trasy wynosi 150 m, przepustowoœæ - 500 osób/godz., ró¿nica poziomów -
24 m przy œrednim k¹cie nachylenia 15%. Trasa jest oœwietlona, przy wyci¹gu znajduje siê bar z widokowym tarasem,WC i parking, dzia³a te¿ szkó³ka narciarska.

Wyci¹g czynny w godz.900-1700, 10 wjazdów kosztuje 10 z³, bilet ca³odzienny - 30 z³.


Wyci¹g BAJTEK (w³asnoœæ Tomasza Mitkiewicza), przy ul. D¹browskiego (powy¿ej stacji GOPR).
Jest to oœwietlony stok dla pocz¹tkuj¹cych o d³ugoœci 60 m i 6-metrowej ró¿nicy poziomów. Przepustowoœæ - 500 osób/godz. Przy wyci¹gu wypo¿yczalnia sprzêtu,

parking, ma³a gastronomia i szkó³ka narciarska.
Czynny w godz.900-1600 (lub do ostatniego klienta). Ceny: 1 godz. - 15 z³, 3 godz. - 30 z³, ca³y dzieñ - 40 z³.


Wyci¹g BAMBINO-SKI (w³aœcicielka Aleksandra Plitt) przy ul. Górskiej (nieopodal Hotelu Zdrojowego SANUS). D³ugoœæ trasy - 120 m, ró¿nica poziomów - 10 m,

œredni k¹t nachylenia - 15%, przepustowoœæ - 500 osób/godz. Obok parking. Przy wyci¹gu dzia³a szkó³ka narciarska. Gdy wzroœnie gruboœæ pokrywy œnie¿nej,
uruchomiony zostanie tor do jazdy na dêtkach.

Wyci¹g czynny w godz. 900-1600, bilet na 12 wjazdów kosztuje 20 z³.
(opr. aka)

Przemyœlany trening fizyczny jest tak samo wa¿ny, jak dobry sprzêt narciarski.

Zanim znów staniemy na stoku (II)

Wyci¹gi narciarskie w Œwieradowie

Przygotowania do sezonu narciarskiego
id¹ pe³n¹ par¹. Przy oœrodkach narciarskich
praca wre, maszyny do naœnie¿ania na wyso-
kich obrotach, a wszystko po to, ¿eby brak
œniegu nie przeszkodzi³ mi³oœnikom narciar-
stwa za³o¿yæ jedn¹ lub dwie deski i oddaæ siê
zimowemu szaleñstwu.

W poprzednim wydaniu „Notatnika Œwie-
radowskiego” pisa³em o przedsezonowym
przygotowaniu fizycznym do uprawiania nar-
ciarstwa. W tym artykule skupiê siê na sprzê-
cie. To w³aœnie od jego stanu zale¿y przyjem-
noœæ, jak¹ czerpiemy z jazdy, ³atwoœæ prowa-
dzenia oraz bezpieczeñstwo. Najwy¿szy czas
wyj¹æ narty z szafy i przygotowaæ je do sezo-
nu!

Czas, jaki trzeba bêdzie poœwiêciæ na przy-
gotowanie sprzêtu, zale¿y wy³¹cznie od tego,
w jaki sposób by³ przechowywany w okresie
letnim. Jeœli narty by³y w suchym i czystym
otoczeniu z ochronn¹ warstw¹ parafiny nisko-
fluorowej na œlizgu, wystarczy tylko oczyœciæ
z wosku, wypolerowaæ, sprawdziæ wi¹zania
i gotowe!

Jeœli jednak nie zadbaliœmy o w³aœciw¹
ochronê latem, na przygotowanie trzeba bê-
dzie przeznaczyæ nieco wiêcej czasu. Najpierw
musimy sprawdziæ, czy krawêdzie nie posia-
daj¹ ¿adnych œladów rdzy i czy s¹ prawid³o-

wo naostrzone (têpe = zaokr¹glone; koniecz-
nie ostrzymy, zw³aszcza ¿e na pocz¹tku sezo-
nu œnieg jest doœæ twardy i wystêpuje lód).

Samo posiadanie odpowiednio dobrane-
go sprzêtu w wyspecjalizowanym sklepie nar-
ciarskim nie gwarantuje jeszcze sukcesu. Mu-
simy pamiêtaæ o jego odpowiedniej regulacji
i konserwacji. Po zakupie nowego sprzêtu
i rozpakowaniu z folii nale¿y podj¹æ pewne
czynnoœci. Otó¿ wszystko zale¿y od tego, ja-
kiego rodzaju nabyliœmy narty. Najwy¿szej kla-
sy Race FIS „komórki” oraz z serii RACE wy-
koñczone s¹ najlepiej – teoretycznie powinny
byæ naostrzone (najczêœciej na 88° z boku
i 0,5° od spodu) i jeœli nie chcemy tego zmie-
niaæ, ingerencja w krawêdzie nie jest koniecz-
na. W tañszych modelach na pewno niezbêd-
ne bêdzie ostrzenie. Jednak niezale¿nie od
modelu i typu trzeba zatroszczyæ siê o œlizgi.
Spód nart pokryty jest parafin¹ uniwersaln¹
(hydrocarbonow¹), która nie jest przeznaczo-
na do jazdy. Ma zabezpieczaæ materia³ przed
wysuszaniem i utlenianiem przez ca³y okres
od produkcji do sprzeda¿y. Nale¿y wiêc wy-
cyklinowaæ œlizgi i przynajmniej kilkukrotnie
posmarowaæ je na gor¹co, aby nasyciæ je sma-
rem. Po cyklinowaniu i szczotkowaniu nasz
sprzêt dopiero jest gotowy do jazdy.

W sytuacji regularnego zaniedbywania

Z tak¹ ekip¹ to do tañca, do ró¿añca i - co
udowodnione - do grabienia œcie¿ek Run-
Track.

24 listopada odby³ siê „Biegaczy czyn spo-
³eczny”, czyli druga edycja sprz¹tania œwiera-
dowskich tras biegowych. Dziêki pracy piê-
ciu osób w piêæ godzin uda³o siê uporz¹dko-
waæ najszerszy i najbardziej zasypany liœæmi
fragment œcie¿ek. Teraz mo¿na tam biegaæ
czwórkami.

Ktoœ mo¿e zapytaæ - po co grabiæ las?
W³aœnie po to, by pod stert¹ liœæmi nie trafiæ
stop¹ na kamieñ, dziurê w ziemi i tym samym
unikn¹æ niepotrzebnych kontuzji. Poza tym
wspólna praca daje mnóstwo radoœci, satys-
fakcji i rodzi poczucie odpowiedzialnoœci za
infrastrukturê, z której siê korzysta.

Wielkie uk³ony dla ekipy sprz¹taj¹cej. Dziê-
kujê w imieniu wszystkich u¿ytkowników tras.

Tekst i zdjêcie Katarzyna Harbul-Ba³a
- opiekunka tras RunTrack Œwieradów

serwisowania nart musimy liczyæ siê z pogor-
szeniem ich stanu. Krawêdzie bêd¹ coraz bar-
dziej têpe, niekiedy nawet zardzewiej¹. Œlizgi
za to wysusz¹ siê, utleni¹ i pokryje je bia³y
meszek. To znak, ¿e zbli¿amy siê do niebez-
piecznego momentu! Do takich nart œnieg
potrafi siê przykleiæ, uniemo¿liwiaj¹c jazdê lub
czyni¹c j¹ znacznie trudniejsz¹. U¿ywanie
sprzêtu w op³akanym stanie nie tylko zmniej-
szy komfort jazdy, ale równie¿ znacznie zwiêk-
szy ryzyko wypadku. Nie bêdziemy mieæ prze-
cie¿ kontroli – zaokr¹glone krawêdzie nie utrzy-
maj¹ nas na zmro¿onym stoku, a wysuszone,
„têpe” œlizgi bêd¹ utrudnia³y skrêcanie.

Zawodnikom nie muszê t³umaczyæ, z jak¹
czêstotliwoœci¹ nale¿y dbaæ o stan sprzêtu.
Ci, którzy podchodz¹ powa¿nie do tego spor-
tu, przygotowuj¹ narty codziennie! Amato-
rom, którzy je¿d¿¹ rekreacyjnie, zalecam przy-
najmniej co cztery dni poœwiêciæ chwilê na
podostrzenie krawêdzi, posmarowanie œlizgów
na gor¹co parafinami nisko lub wysoko flu-
orowymi (LF, HF) w zale¿noœci od panuj¹cych
warunków.

W kwestii regulacji g³ównie chodzi o wi¹-
zania zamontowane przy nartach. Wi¹zania
odpowiedzialne s¹ za po³¹czenie buta narciar-
skiego z nart¹. Po³¹czenie to musi byæ na tyle
mocne, by nie wypiê³o siê podczas jazdy -

Nagrabili sobie!
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powoduj¹c nieuchronnie upadek, ale z kolei
musi wypi¹æ siê w³aœnie podczas wywrotki,
by nie dosz³o do urazów nóg.

Serwis warto zleciæ profesjonalistom, któ-
rzy posiadaj¹ odpowiednie certyfikaty, gdy¿
jest to odpowiedzialna czynnoœæ, maj¹ca zna-
cz¹cy wp³yw na nasze bezpieczeñstwo. Oczy-
wiœcie, mo¿na przygotowaæ je w domowym
zaciszu, wymaga to jednak du¿ej wprawy
i zdolnoœci manualnych, a tak¿e sporych na-
k³adów finansowych na zakup narzêdzi i sma-
rów.

Pawe³ Lech - kierownik wyszkolenia
SITN PZN Lech Sport

Oto ci, którzy sobie nagrabili (od lewej): Ma³-
gorzata Soko³owska, Joanna Kucharek i Ewa
Hofman, a za nimi Pawe³ Markisz.


