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Przeciw przemocy

ul. 11 Listopada 35

Zespó³ Interdyscyplinarny w Œwieradowie-Zdroju zaprasza na zajêcia dla grupy osób doznaj¹cych przemocy w rodzinie, prowadzone w dawnym budynku Urzêdu Miasta przy ul. Pi³sudskiego 15, I piêtro, pokoje nr 1 i 2, w godzinach
1 8 0 0- 2 0 0 0.
Najbli¿sze spotkanie odbêdzie siê 25
kwietnia, a kolejne 9 i 23 maja br
br..

PARTER

Burmistrz Miasta – Roland Marciniak: 75 7816-119; Sekretariat Burmistrza – Krystyna Kisiel:
75 78-16-489, fax 75 78-16-585 - pok. 1d. Skarbnik – Iwona Kosmala: 75 78-16-234 - pok. 1a;
op³aty za u¿ytkowanie wieczyste, op³ata uzdrowiskowa - Katarzyna Barczyszyn, op³aty za œmieci, windykacja nale¿noœci – Katarzyna Jachimowska, czynsze, op³ata za wodê i œcieki – Katarzyna Kulik-£uczak: 75 78-16-659 - pok. 1b; podatki i op³aty lokalne - Anna Leœniak,wymiar podatku od nieruchomoœci - Katarzyna Matelska,
Beata Korowaj - 75 78-16-452 - pok. 1c; ksiêgowoœæ bud¿etowa - Katarzyna Duda, ksiêgowoœæ oœwiaty – Jowita Worotnicka, Marta Rejman-Sergiejczuk: 75 78-16-896 - pok. 2. Urz¹d
Stanu Cywilnego, dzia³alnoœæ gospodarcza - zastêpca kierownika - Joanna Szczekulska: 75 7816-344; meldunki i dowody osobiste, zezwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych – Halina Stettner: 75 78-16-929 - pok. 1f (obok sekretariatu). Kadry - Ma³gorzata Milichiewicz 75 78-17-092 - pok. 3.

I PIÊTRO

Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej - pok. nr
10, 11 i 12. Sekretariat: 75 78-16-321.
Klub Integracji Spo³ecznej - pok. nr 16. Radcy
prawni - pok. 16B; Polski Zwi¹zek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów - pok. 16F; Zwi¹zek
Sybiraków i By³ych WiêŸniów Politycznych pok. 16G

II PIÊTRO

Referat Ochrony Œrodowiska, Gospodarki Odpadami - kierownik – Izabela Jurczak, ochrona
œrodowiska - Kamila Jednorowska-Mêcina,
Paulina W³odarczyk, odpady komunalne - Marcin Roso³ek: 75 78-16-343 - pok. 21a, gospodarka mieszkaniowa - W³adys³aw RzeŸnik: 75
78-16-324 - pok. 21b, inwestycje - Anna Mazurek, zamówienia publiczne – Monika Sautycz: 75 78-16-471 - pok. 21c. Referat Organizacyjny, Gospodarki Miejskiej i Inwestycji - kierownik - Wojciech Cielecki, inwestycje i komunikacja miejska - Mariusz Pysz, inwestycje Monika Hajny-Daszko: 75 78-16-970 - pok.
21d. Sekretarz – Eugeniusz Grabas: 75 78-17071 - pok. 22. Informatyk - Tomasz Chmielowiec - pok. 24b. Oœwiata – Jolanta Bobak: 75
78-17-668. Zagospodarowanie przestrzenne –
Rafa³ May: 75 78-17-297 - pok. 24c.

III PIÊTRO

Biuro Rady Miasta, Referat Administracyjny kierownik – Diana Timoftiewicz-¯ak: 75 7817-666 - pok. nr 32.

UM ul. Pi³sudskiego 15

Tadeusz Baka – obrona cywilna, zarz¹dzanie
kryzysowe i ochrona przeciwpo¿arowa: 75 7816-841 i 75 78-16-155 - pok. 02.

KULTURA I OŒWIATA
Miejskie Centrum Kultury, Aktywnoœci i Promocji Gminy „Stacja Kultury, ul. Dworcowa 1,
tel. 75 71-36-482, 75 71-36-483, fax 75 78-16221, e-mail: it@swieradowzdroj.pl oraz
kultura@swieradowzdroj.pl
Dyrektor – Dorota Marek; kreowanie wydarzeñ
kulturalnych i promocja Gminy - Diana S³upska;
g³ówna ksiêgowa - Ewelina Ostrowska-May.
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 7816-379; Œwietlica œrodowiskowa MROWISKO:
75 78-45-712; Miejska Biblioteka Publiczna
IZERKA: 75 78-16-394.

IZERSKA £¥KA

Katarzyna Rzeczowska
izerskalaka@swieradowzdroj.pl
tel. 75 617 14 42
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CZARCI M£YN
Anna Martnowska-Pietrzyk
czarcimlyn@swieradowzdroj.pl
tel. 75 78 45 325

Stop uzale¿nieniom

„Przystanek Zdrojowa”
W Œwieradowie otwarta zosta³a nowa kawiarnia „Przystanek Zdrojowa” (bo powsta³a
w miejscu dawnego przystanku PKS), która bêdzie pe³na regionalnych produktów ze stale
poszerzan¹ ofert¹, zdrowych przek¹sek, œwie¿o wyciskanych soków, koktajli, domowych
wypieków, gofrów, tradycyjnych herbat, w³oskich czekolad, najlepszej kawy. I oczywiœcie
lodów z serii od¿ywczo-witalizuj¹cej, które powsta³y z pasji do natury i zdrowia. Z myœl¹
o mieszkañcach Œwieradowa w kawiarni organizowane bêd¹ ciekawe spotkania, wieczornice, a w weekendy zagraj¹ na ¿ywo miejscowi artyœci...
ZaprzyjaŸnijcie siê z tym miejscem, potraktujcie kawiarniê jak swoj¹!
Zadzwoñ (napisz) do radnego! Radni miejscy: Miros³aw Bock - tel. 603 857 236;
Micha³ Brutkowski - tel. 604 976 297; Janina Czapliñska - tel. 668 212 350; Aleksandra Kasprzak - tel. 602 276 154; Pawe³ Lech - tel. 693 239 263; Pawe³ Miko³ajczak - tel. 695 029 761;
Micha³ Podhorodecki - tel. 601 467 669; Kamila Pytlakowska (k.pytlakowska@swieradowzdroj.pl), Urszula Romanowicz - tel. 663 361 388; Mateusz Szumlas - tel. 881 346 733; Ewa
Œliwiñska - tel. 667 431 190; Anna Tkaczyk - tel. 783 954 936; Szczepan Wojsa - tel. 605 334 260;
Marta Wróbel - tel. 512 798 509; Urszula Wyszomirska - tel. 517 673 020.
Radni powiatowi: Iwona Korzeniowska-Wojsa - tel. 605 223 540, Zbigniew Maroñ - tel.
603 080 913,

Nie bójmy siê pomagaæ!
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 niedostatkami podstawowych przedmiotów.
Wiemy tak¿e, ¿e z drugiej strony s¹
osoby, które chêtnie by pomog³y i podzieli³y siê tym, co maj¹, lub tym, na czym
im zbywa, a nie wiedz¹, jak i komu mog¹
coœ podarowaæ. Dlatego postanowiliœmy zostaæ naszym, wspólnym „portalem
wymiany” i teraz jeœli Pañstwo czegoœ potrzebuj¹ lub chc¹ czymœ siê podzieliæ, prosimy o kontakt:
 na Messengera,
 na dorota@swieradowzdroj.pl,
 lub telefonicznie - 75 71 36 482.
Zg³oszeñ mo¿na równie¿ dokonywaæ anonimowo. Nie bójmy siê pomagaæ!

P u n k t y k o l p o r t a ¿ u NOT
ATNIKA ŒWIERADOWSKIEGO
NOTA
ŒWIERADÓW - Delikatesy CENTRUM (ul. Sienkiewicza), sklep odzie¿owy A&J (róg ul. Zdrojowej i Piastowskiej), sklep AGD (ul. Piastowska), 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. Sk³odowskiej-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.

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla osób
uzale¿nionych od alkoholu czy narkotyków, jak
te¿ dla osób z rodzin, gdzie naudu¿ywany jest alkohol lub narkotyki, osób wspó³uzale¿nionych
oraz dla osób doznaj¹cych przemocy w rodzinie,
czynny jest w ka¿dy poniedzia³ek od godz.
16 00 do 20 00 w starej siedzibie UM (pok. nr 1
i 2). Przy tel. nr 664 461 086 dy¿uruje konsultant Piotr Konopnicki (w dniach i godzinach
pracy Punktu).
Rozmowy i konsultacje indywidualne
w godz. 16 00 -19 00 .
Grupa wsparcia „Œwieradów” dla wymienionych
osób, której spotkania odbywaj¹ siê tak¿e w poniedzia³ki w godz. 18 00 -20 00 .

Dodatkowo Punkt Konsultacyjny dla mieszkañców Czerniawy w dwa czwartki w miesi¹cu czynny
jest na terenie Szko³y Podstawowej nr 2
w godz. 15 30-17 30.
Najbli¿sze spotkanie odbêdzie siê 25
br..
kwietnia, a kolejne 9 i 23 maja br

Pomoc terapeutyczna
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 udzielaniem pomocy terapeutycznej i wsparcia rodzinom dotkniêtym problemem uzale¿nienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych
prowadzeniem dzia³añ profilaktycznych
oraz interwencji kryzysowej. Ca³oœciowa
pomoc jest bezp³atna, refundowana przez
Burmistrza Miasta Œwieradów-Zdrój. Szczegó³y dotycz¹ce korzystania z pomocy terapeutycznej i profilaktycznej mo¿na uzyskaæ
pod nr telefonów:
75 78 17 668 - JOLANTA BOBAK,
koordynator Urzêdu Miasta
538 480 341- MACIEJ ZIA£A,
gabinet pedagogiczno-psychologiczny

Do kogo siê zwróciæ
w takich sprawach, jak:
 Utylizacja pad³ych zwierz¹t z te-

renu miasta (sarny, lisy, ³anie, jelenie
itp.)
 Potr¹cone, ale ¿ywe zwierzêta.
 Wy³apywanie bezpañskich psów

- do Marcina Roso³ka
tel. 75 78 16 343

W ka¿dy czwartek od godz. 1600 do
1800 w starym Urzêdzie Miasta przy ul.
Pi³sudskiego 15 œwiadczona jest bezp³atna pomoc psychologiczna - porad udziela Anna Wojciechowska-Padewska.

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/m 3, œcieki - 4,92 z³/m 3, 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.

Na jarmarku w dni targowe...

Izerski Jarmark Rêkodzie³a i
Sztuk Wszelakich - Wielkanoc
2019 odby³ siê w weekend 6 i 7
kwietnia w hali spacerowej (kilka
stoisk roz³o¿y³o siê te¿ na tarasie).
Organizatorem jarmarku by³o niedawno powsta³e Miejskie Centrum
Kultury, Aktywnoœci i Promocji
Gminy „Stacja Kultury”, a wspó³organizatorami: Urz¹d Miasta
Œwieradów-Zdrój, Uzdrowisko
Œwieradów-Czerniawa Sp. z o.o.
Grupa PGU oraz TV Œwieradów.

Przyjecha³o do nas ponad 60. wystawców z okolic i dalszych zak¹tków Polski, którzy zaoferowali takie produkty jak: ekologiczne domowe przetwory, pasztety, wêdliny, ró¿nego rodzaju sery, domowe jogurty,
przyprawy i herbaty w³asnej kompozycji, babki i przepyszne ciasta,
cukierki, lizaki i inne s³odycze. Oczywiœcie, nie zabrak³o izerskich miodów
i produktów pszczelich z naszych
okolicznych pasiek.
Drug¹ po³owê hali wype³ni³y
ozdoby i dekoracje œwi¹teczne, takie jak palmy, wianki, szyde³kowe
obrusy i serwetki, pisanki piêknie
malowane i zdobione, maskotki i koszyczki rêcznie
wyplatane, ozdoby wykonane z drewna i kory, torby, bie¿niki i inne tekstylia, przepiêknie kolorow¹
ceramikê z naszych terenów, bi¿uteriê, naturalne
kosmetyki, ma³e rêcznie
wykonany witra¿e a tak¿e
kwiaty i lasy w s³oikach.
Jak widaæ, ró¿norodnoœæ asortymentu zadowoli³aby ka¿dego, nawet najbardziej wymagaj¹cego estetê.
Wœród wystawców
znalaz³a siê tak¿e nasza
œwieradowska M³odzie¿owa Dru¿yna Po¿arnicza,
która ju¿ w pierwszy dzieñ

wyprzeda³a ca³y swój towar - stra¿acy zbierali fundusze na wycieczkê. Na spe³nienie swoich celów ciê¿ko tak¿e pracowa³a Spó³dzielnia
Uczniowska „Or³y Biznesu” ze Szko³y Podstawowej nr 2. Uczniowie
sprzedawali w³asnorêcznie wykonane dekoracje i wypieki oraz zorganizowali loteriê fantow¹. Za zarobione pieni¹dze równie¿ pojad¹ na wycieczkê.
Sk³adamy gratulacje dla naszej
przedsiêbiorczej œwieradowskiej
m³odzie¿y!
Wszystkie dzieci podczas jarmarku mog³y skorzystaæ z bezp³atnych warsztatów malowania i zdobienia na szkle, wykonuj¹c np. w³asne kolorowe szklane jajko. Warsztaty prowadzone by³y przez
Szklan¹ KuŸniê Magdaleny KuŸniarz
z Wolimierza.
Scenê jarmarku opanowali wykonawcy, którzy stworzyli bardzo
mi³¹ oprawê muzyczn¹. W pierwszy

Poznam Ciê
po koronie z cierni
po ranach d³oni i stóp
i po tym
¿e w sercu otwartym
zmieœcisz mój ból i têsknotê
CHRYSTE
DRUGI CZ£OWIEKU
(ks. Wac³aw Bury³a)
WIELKANOC to czas, w którym œwiat chocia¿ na chwilê zatrzymuje siê na dŸwiêk
radosnego ALLELUJA!
Niechaj ta prawda CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTA£! pomo¿e nam w wêdrowaniu
w nieznane, w odnajdywaniu Chrystusa na codziennych drogach.
DRODZY PARAFIANIE! MIESZKAÑCY! GOŒCIE!
Niech pochylenie siê nad Tajemnic¹ Mêki i Zmartwychwstania Jezusa wskrzesi, o¿ywi
nasze serca i da odwagê dotkniêcia Jego Ran...
bo w Nich jest nasze uzdrowienie...
bo w Nich jest nasze ¿ycie...
bo w Nich jest nasze zbawienie...
Niech spotkanie ze ZMARTWYCHWSTA£YM nape³ni nas moc¹, obudzi nadziejê
i zmobilizuje nas do jeszcze wiêkszej mi³oœci.
Z wielkanocn¹ modlitw¹
DUSZPASTERZE parafii œw. Józefa Oblubieñca NMP w Œwieradowie-Zdroju

dzieñ wystêpy rozpocz¹³ zespó³ wokalny Syntonia, nastêpnie wyst¹pi³y solistki: znana ju¿ nam Oliwia Bigus oraz Ma³gosia Parada z Bogatyni. Dziewczyny swoim piêknym
wokalem u niejednej osoby wywo³a³y wzruszenie i gromkie brawa.
Potem na scenie zrobi³o siê bardziej t³oczno i kolorowo za spraw¹
wystêpów dwóch zespo³ów ludowych z Mirska - Bogdanek i Podgórzan, które tak porwa³y publicznoœæ,
¿e dzieñ zakoñczy³ siê tañcami pod
scen¹.
Drugiego dnia wyst¹pi³ W³odzimierz Zdzienicki ze Lwówka, graj¹cy na harmonijce nie tylko rocka, nastêpnie zaprezentowa³ siê zespó³
Kwisowianie z Giebu³towa, oraz
nowo powsta³y
M³odzie¿owy Zespó³ Ludowy „Rozmarynek” z Rz¹sin,
który podczas jarmarku, na deskach œwieradowskiej sceny zaliczy³
swój debiutancki
wystêp, dodam, ¿e
bardzo udany.

Dzieci niepotrzebnie siê stresowa³y, maj¹ bowiem piêkne g³osy
i œwietnie opanowan¹ grê na instrumentach. Publicznoœci bardzo podoba³y siê wszystkie wystêpy.
Pogoda na szczêœcie przez ca³y
weekend dopisa³a i m.in. dziêki temu
goœciliœmy tak wielu zwiedzaj¹cych.
Z roku na rok przyci¹gamy coraz wiêcej wystawców i klientów, na
co zwrócono uwagê w wype³nionych ankietach dotycz¹cych jarmarku, a przede wszystkim na piêkne
miejsce, atmosferê i organizacjê.
Atmosfera jarmarku by³a zatem
fantastyczna, kto nie by³, niech ¿a³uje, a my zapraszamy 4 sierpnia na
nastêpny Jarmark Ekologiczny.
Diana S³upska

Wielkanocne wyzwania
28 marca zosta³ rozstrzygniêty
szkolny konkurs plastyczny o tematyce wielkanocnej. Do konkursu
przyst¹pili uczniowie Szko³y Podstawowej nr 2, a do komisji wp³ynê³o
kilkanaœcie ró¿norodnych prac, wykonanych w ciekawych technikach.
Celem konkursu by³o nie tylko rozwijanie kreatywnoœci i zdolnoœci plastycznych oraz kultywowanie tradycji œwi¹tecznych. Decyzja o tym,
kogo wyró¿niæ, nie nale¿a³a do
³atwych, poniewa¿ ka¿da praca by³a
wyj¹tkowa. Jedn¹ z cenniejszych
nagród jest publikacja na ok³adce
wielkanocnego numeru „Notatnika
Œwieradowskiego”.
Po naradzie jury wybra³o cztery
najciekawsze ilustracje oraz przyzna³o dwa wyró¿nienia. Nagrodzone osoby to: 1. Olga Walczak - kl.
V, i Maja Grela - kl. IV; 2. Maja

Gettner - kl. III; 3. Wiktoria Przydzimirska - kl. IV.
Wyró¿nienia: Konrad Piskorowski (klasa VI) i Lena Wrona (klasa
IV).
Dziêkujemy wszystkim, którzy
podjêli wyzwanie i wziêli udzia³
w twórczej zabawie. Zwyciêzcom
gratulujemy i zachêcamy do wziêcia
udzia³u w kolejnych konkursach.
Ewa Tra³ka-Rogowska
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Tych œmieci nie przywieŸli tur yœci...
23 marca ka¿da z nas w wyznaczonym punkcie czeka³a o ósmej
rano w sobotê, by z mieszkañcami
ruszyæ do sprz¹tania Czerniawy.
To, co zobaczyliœmy, przeros³o nasze wyobra¿enia. Ka¿da z nas by³a
ciekawa, jak wygl¹da sytuacja w poszczególnych punktach. Radoœæ
niesamowita! Ewa zasygnalizowa³a
obecnoœæ 12 osób - to najlepsza frekwencja z trzech punktów. Wiedzia³am, ¿e jest dobrze.
Po rozmowach z mieszkañcami
zdawa³o mi siê, ¿e ta akcja nie bêdzie
mia³a odzewu. Jednak to, co pokazali mieszkañcy Czerniawy, dowiod³o, jak bardzo pragn¹ zmian, tu,
w nasze ma³ej ojczyŸnie. Trafi³yœmy
w dziesi¹tkê.
Miejsce przy Czarcim M³ynie
by³o przera¿aj¹ce. Œmieci, jakie pozbieraliœmy, to opony samochodowe, monitory od komputera, czêœci
samochodowe, czêœci od lodówek,
nawet zabawki dzieciêce. Sprz¹ta³o
tu 6 osób, a do naszego grona do³¹czy³ radny Pawe³ Miko³ajczak, któremu pragniemy bardzo podziêkowaæ, ¿e mimo swoich obowi¹zków
znalaz³ czas, by nam pomóc sprz¹taæ!
Nasza akcja kierowa³a siê w stronê ulicy M³yñskiej, gdzie ktoœ po
remoncie mieszkania gruz wysypa³
do rzeki. Stary odcinek ul. Lwóweckiej pokaza³ oblicze cz³owieka. Pod
os³on¹ drzew i zaroœniêtej drogi zrobiono dzikie wysypisko. Tam te¿
praktycznie by³o wszystko i aby to
sprz¹tn¹æ, potrzebny by³ sprzêt samochodowy do za³adowania i wywiezienia. Takich dzikich wysypisk
odkryto 4: przy Lwóweckiej, Sudeckiej, Szkolnej i Sanatoryjnej.
Gdy w trakcie sprz¹tania zesz³y
siê dwie grupy, zaczêliœmy opowiadaæ o swoich emocjach i o tym, jak
mieszkañcy bardzo powa¿nie przejmowali siê porz¹dkowaniem Czerniawy. Pani Genia Jab³onowska z córk¹
Dorotk¹ wysz³y wczeœniej, ju¿
o siódmej, by po drodze do punktu
spotkania pozbieraæ jak najwiêcej
œmieci. Najbardziej mnie uj¹³ 8-letni
Igor Wilk: przybi³ „pi¹tkê”, wzi¹³ rêkawiczki, worek na œmieci i ruszy³
z nami. Ile¿ w tym ma³ym cz³owieku
by³o energii i ile radoœci w sprz¹taniu!
Grupy ludzi by³y tak zorganizowane, ¿e poma³u ³¹czyliœmy siê id¹c
w kierunku Szko³y Podstawowej,
gdzie dzieñ wczeœniej Ma³gorzata
Gettner przygotowa³a grill. Piotr Bigus przywióz³ ze sklepu kie³baskê,
wodê, dla dzieci prince polo, sok
Tymbark, rozpali³ tego grilla i czeka³
na nas.
Najbardziej zapracowana grupa
by³a grupa Marty Wróbel - tak¹ mia³a
chêæ posprz¹tania jak najwiêkszego
terenu, ¿e trudno by³o ludzi przywo³aæ na smaczn¹ kie³baskê. Pani Ma-
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rysia Bardziszyn ze z³aman¹ rêk¹
w gipsie te¿ nie zostawa³a w tyle,
dorównuj¹c tym zdrowym, a Gra¿yna Wich³acz z córk¹ ju¿ dzieñ wczeœniej zaczê³y sprz¹taæ ul. Górzyst¹,
by uporz¹dkowaæ jak najwiêcej terenu.

by³o widaæ. A przecie¿ wystarczy je
wystawiæ na ulicy i zadzwoniæ do
Urzêdu Miasta, zg³osiæ bez podawania nazwiska, a za darmo je zabior¹
i zutylizuj¹, zaœ Matka Ziemia wyda
nam czyst¹ wodê, urosn¹ zdrowe
owoce i my, ludzie, mniej bêdziemy

Do kogokolwiek teren przy ul. Lwóweckiej by nie nale¿a³, œmieci na nim
zalegaj¹ce s¹ wstydliw¹ wizytówk¹ wy³¹cznie dla gminy!
Rozpiêtoœæ wiekowa uczestników akcji waha³a siê od 8. do 90
roku ¿ycia. Pani Marcjanna Korkosz
(fot. z prawej) mimo wieku pomaga³a, ile mog³a, i te¿ czerpa³a z tego
ogromn¹ radoœæ. Przy kie³basce panowa³a weso³oœæ, wszyscy zgodnie
uznali, ¿e dobrze by³o te œmieci wyzbieraæ, zanim siê œwiat zazieleni.
A Ma³gorzata Jusza ju¿ po zakoñczonej akcji sprz¹tania posz³a po
swojej ulicy Starowiejskiej i zebra³a
2 worki œmieci.
W sobotê 23 marca o niczym siê
nie mówi³o, jak tylko o sprz¹taniu
w Czerniawie. Nikt nam nie kaza³,
przyszed³ ten, kto chcia³, a rozg³os
i echo nios¹ siê po okolicy; do dziœ
¿yczliwi nam ludzie gratuluj¹ pomys³u i jego wykonania. Jak Bóg pozwoli, to za rok te¿ poprosimy naszych mieszkañców o pomoc
w sprz¹taniu. Mam nadzieje ¿e osoby dziœ niezdecydowane jutro do³¹cz¹ do nas, by poczuæ tê atmosferê.
Tych œmieci, któreœmy zebrali, nie
przywieŸli turyœci w samochodzie,
tylko najbli¿si s¹siedzi. Ile trzeba
w³o¿yæ pracy, wysi³ku, by w³o¿yæ do
samochodu, w atmosferze strachu
i pod os³on¹ nocy, takie wielkogabarytowe œmieci, wywieŸæ je gdzieœ
i wyrzuciæ albo zakopaæ, byleby nie
Dziêkujê mojej czteroosobowej ekipie, ¿e nie zostawili mnie samej na placu boju:
Pani Marii, która ze z³aman¹
rêka by³a z nami do koñca,
Pani Bo¿enie - za wchodzenie w najdalsze zakamarki,
Panu S³awkowi - za chodzenie po rzece i wszystkich niebezpiecznych miejscach, i na
koñcu mojej mamie - Gra¿ynie, która ju¿ dzieñ wczeœniej
pomaga³a mi sprz¹taæ ulicê
i pomaga³a równie¿ w sobotê. Kochani, zrobiliœmy kawa³ dobrej roboty! Jestem
z nas dumna. Dziêkuje za cudown¹ atmosferê, uœmiech .
Kie³basa jeszcze nigdy
nie smakowa³a tak dobrze :)
Marta Wróbel

chorowaæ na raka.
Nazajutrz ksi¹dz proboszcz
z Czerniawy z³o¿y³ po mszy podziêkowanie dla wszystkich sprz¹taj¹cych i og³osi³, ¿e jest dumny z mieszkañców.
DZIÊKUJEMY wszystkim razem
i ka¿demu z osobna za akcjê sprz¹tania, szczególnie Pani Dorocie Marek za pomoc, a Urzêdowi Miasta za
ufundowanie zakoñczenia naszej
akcji. Zapraszamy za rok!
Urszula Wyszomirska.

Czerniawa otwiera oczy

Brawo!

Naprzeciw w¹tpi¹cym, którzy
przestali wierzyæ w poprawê jakoœci ¿ycia w zdewastowanej Czarniewie, stanê³a mocna dru¿yna chc¹ca
przywróciæ ³ad, porz¹dek, dobre
imiê i wizerunek niegdyœ wzglêdnie dobrze funkcjonuj¹cej miejscowoœci. To pozornie s³abe trzy kobiety, które otrzyma³y od nas wotum zaufania i po raz drugi pokaza³y, jak trzeba dzia³aæ.
Sam fakt nag³oœnienia sprawy
zaniedbania Czarnego Potoku oraz
zorganizowanie sprz¹tania Czerniawy ju¿ œwiadczy o chêci i potrzebie
dzia³ania, czego nie by³o widaæ
u radnych poprzednich kadencji.
Ktoœ m¹dry powiedzia³, ¿e milczenie
jest z³otem, ale nie na posiedzeniach
Rady Miasta, milczenie i bierne s³uchanie nale¿y bowiem nazwaæ nadu¿yciem zaufania wyborców.
Wydaje siê zasadnym bardzo silne wsparcie naszych Pañ przez
mieszkañców w sprawie doprowadzenia do poprawy wizerunku naszej miejscowoœci, któr¹ od szeregu
lat zaniedbywano, biernie przygl¹daj¹c siê jej stopniowej degradacji,
coraz liczniej pojawiaj¹cym siê ruinom, zarastaj¹cym ³¹kom i polanom
krzakami, samosiejkami, wywrotami
drzew.

warunków bezpieczeñstwa i ¿ycia
mieszkañców oraz ich domostw
wobec zagro¿eñ przed wywrotami
spróchnia³ych i chorych drzew rosn¹cych na koronie dróg, chodnikach i rowach, a niejednokrotnie
przy samych domach;
2. Braku jakichkolwiek stanowczych dzia³añ przy likwidacji
ruin zagra¿aj¹cych bezpieczeñstwu
przechodniów, w tym mieszkañcom
i turystom (budynki na rogu ul.
G³ównej i Sanatoryjnej [na zdjêciu], nieopodal Czarciego M³yna
czy wreszcie Kwarcyt);
3. Braku reakcji na proœby
mieszkañców w sprawie oczyszczenia Czarnego Potoku z zaroœli,
drzew i krzaków rosn¹cych na murze oporowym i skarpach przyrzecznych, z nanosów mu³u i piasku, na którym rosn¹ w nurcie rzeki krzewy, nie mówi¹c ju¿ o naprawie mostów i k³adek, odtworzeniu
progów szumorowych w potoku, by
gromadziæ wodê i z³agodziæ jej
sp³yw;
4. Wymiany starych, poprzekrzywianych i zardzewia³ych s³upów
oœwietleniowych, których stan
techniczny pozwala na ingerencje
chuliganów powoduj¹ce awarie

Prawd¹ jest, ¿e Czerniawa, niegdyœ wieœ, bogata w zieleñ i w miarê
zadbana, by³a niezbêdnie potrzebna Œwieradowowi do uzyskania statusu miasta uzdrowiskowego. Z tej
racji powsta³a nowa miejscowoœæ, w
nowym podziale administracyjnym
pod nazw¹ Œwieradów-Zdrój,
w sk³ad którego wesz³o Osiedle Czerniawa-Zdrój. Od tego momentu
zacz¹³ siê upadek Czerniawy, na który
nale¿y do³o¿yæ nieprzemyœlan¹ do
koñca decyzjê wpisu ca³ego miasta,
zamiast tylko jego centrum, do rejestru zabytków, ustanawiaj¹c ca³¹
miejscowoœæ jako miasto-zabytek.
Wszelkie nak³ady inwestycyjne,
poza jednym wyj¹tkiem - budow¹
oczyszczalni œcieków i nie do koñca
zrealizowan¹ budow¹ sieci kanalizacyjnej, przeznaczane s¹ na rozwój
i upiêkszanie centrum miasta, jego
rozbudowy, poprawy infrastruktury
hotelowej i mieszkaniowej.
Z wielu rozmów z mieszkañcami
wynika jeden przekaz - administracja miasta nie wype³nia swoich obowi¹zków w zakresie:
1. Zapewnienia podstawowych

oœwietlenia. Od kilku lat niezrealizowany brak oœwietlenia na ul.
Nadrzecznej i Górzystej (dos³ownie
po 2 s³upy).
Jako mieszkañcy mamy powody
popieraæ nasze radne; oby im wystarczy³o si³ i chêci w realizacji tak
wa¿nych zadañ, ¿yczymy im wytrwa³oœci i odwagi w walce z obojêtnoœci¹ i marazmem t³umaczonym brakiem funduszy, brakiem wp³ywu na
realizacjê któregokolwiek tematu,
poniewa¿ sprawa nie nale¿y do kompetencji urzêdników gminy.
Stare powiedzenie mówi „chcieæ
to móc”. Aby móc, trzeba chcieæ
i mieæ wiêcej zaanga¿owania i odpowiedzialnoœci za powierzone sprawy.
Na zakoñczenie z Czerniawy p³ynie bardzo groŸny przekaz: nas mieszkañców, dzisiaj nie interesuj¹ wie¿e
widokowe, baseny i lodowiska, nas
interesuje minimum bezpieczeñstwa,
³adu, porz¹dku i trochê estetyki (powykaszane trawniki, ³¹ki, kilka klombów z kwiatami).
Marian Prabucki

ŒWIERADÓW-ZDRÓJ ODDYCHA
CZYSTYM POWIETRZEM
- MA£E SUKCESY
Konsekwentnie dzia³amy w kierunku czystszego powietrza w naszym kurorcie. Od 2018 r. z bud¿etu gminy finansujemy dop³aty do wymiany kot³ów grzewczych na bardziej ekologiczne (do 90 proc., ale nie wiêcej ni¿ 10.000 z³ do kot³a
w gospodarstwach jednorodzinnych). Ju¿ ponad 70 domostw
skorzysta³o z tego programu, a w kolejce jeszcze ponad setka
oczekuj¹cych. W zale¿noœci od mo¿liwoœci finansowych bud¿etu naszej gminy bêdziemy co roku realizowaæ ten program.
Jako pierwsza miejscowoœæ w Polsce wprowadziliœmy do
sprzeda¿y detalicznej b³êkitny wêgiel dedykowany dla naszego miasta. Z tego bezdymnego paliwa korzysta coraz wiêcej
mieszkañców, którzy przekonuj¹ siê, ¿e cena 1.200 z³ za tonê
nie jest wygórowana, jeœli weŸmie siê pod uwagê jego zalety.
Poszukujemy fachowca, który bêdzie doradza³ mieszkañcom,
jak ustawiaæ parametry kot³a pod to paliwo. Z doœwiadczeñ
dotychczasowych u¿ytkowników pieców z podajnikiem wynika, ¿e trzeba zwiêkszyæ czas podawania do oko³o 18 sekund,
skróciæ przerwy miêdzy podawaniem do ok. 40 sekund i zwiêkszyæ iloœæ powietrza do 55 proc. Te parametry s³u¿¹ do przedstawienia proporcji miêdzy poszczególnymi cyklami. Zapraszam do dzielenia siê swoimi uwagami na ³amach „Notatnika”.
Na terenie miasta dzia³aj¹ ju¿ 4 czujniki smogu. Namawiamy naszych hotelarzy, aby montowali takie urz¹dzenia przy
swoich obiektach. W ten sposób powstanie siatka czujników,
na bazie których bêdziemy mogli lepiej przeciwdzia³aæ smogowi (w ostatnich dniach uczyni³a to Cottonina w Czerniawie).
Na stronie airly.eu mo¿na sprawdziæ jakoœæ powietrza
w Œwieradowie. Docelowo potrzebujemy ok. 10 czujników smogu na terenie miasta, aby stworzyæ listê najwiêkszych trucicieli powietrza. W planach mamy wprowadzenie kolejnej innowacji. Pod koniec marca spotka³em siê z przedsiêbiorc¹, który
opatentowa³ urz¹dzenie ceramiczne jako wk³adkê do pieców
wêglowych, która obni¿a znacz¹co emisjê truj¹cych gazów
i py³ów ze spalania wêgla. Zasada dzia³ania polega na dopaleniu dymu poprzez zawrócenie ci¹gu ponownie przez roz¿arzone palenisko. Cena takiego urz¹dzenia wynosi ok. 2 tys. z³.
Chcemy kilka takich zakupiæ, aby przetestowaæ je w dymi¹cych piecach naszych mieszkañców. Jeœli testy wypadn¹ pomyœlnie, wprowadzimy dofinansowanie do tego urz¹dzenia
w ramach gminnego programu walki ze smogiem pod has³em
„Œwieradów-Zdrój oddycha czystym powietrzem”.
Pracujemy równie¿ nad wprowadzeniem dofinansowania
fotowoltaiki i elektrowni wiatrowych na dachach. Nasz program walki ze smogiem to przede wszystkim dobrowolny udzia³
mieszkañców i edukacja. Trzeba czasu, aby przekonaæ nieprzekonanych, ¿e Œwieradów bez czystego powietrza przestanie
byæ uzdrowiskiem.

ŒWIERADÓW BEZ BANKU
- I CO DALEJ?

Na bie¿¹co

nauki jazdy. Te dzia³alnoœci, gdyby mia³y wynajmowaæ powierzchniê pod swoje siedziby na wolnym rynku, zap³aci³yby
co najmniej czterokrotnie wiêcej. S¹dzê, ¿e musimy zadbaæ
o to, aby nasi mieszkañcy mieli jak najwiêksz¹ ofertê us³ug
i towarów. Równie¿ regularny cotygodniowy jarmark na dworcu kolejowym bêdzie oferowa³ wiele towarów, które nie s¹ dostêpne w œwieradowskich sklepach.
Kolejnym przedsiêwziêciem ze wsparciem gminy bêdzie
Izerski Inkubator Przetwórstwa Lokalnego. Jeœli chcemy mieæ
dostêp do ró¿nych rzadkich us³ug i towarów, musimy tworzyæ
takie inkubatory, w których bêdziemy preferowaæ wybrane
dzia³alnoœci gospodarcze.

ŒCI¥GAMY LOKOMOTYWÊ
DO MUZEUM
KOLEI IZERSKIEJ
Za kilka miesiêcy Santander Bank przy ulicy Zdrojowej (na
zdjêciu poni¿ej) zostanie zamkniêty. W³aœciciel argumentuje
decyzjê tym, ¿e dzia³alnoœæ placówki jest deficytowa. Budynek zosta³ wystawiony na sprzeda¿. Z nieoficjalnych informacji wiemy, ¿e jeden z pracowników stara siê uruchomiæ agencjê
bankow¹, która nie bêdzie mia³a pe³nej oferty, np. nie bêdzie
mo¿liwoœci wyp³aty pieniêdzy w okienku. Nie wiemy, czy bankomaty przy budynku bêd¹ dalej dostêpne, czy zdemontowane po zamkniêciu placówki. W³aœciciel sieci negocjuje z Poczt¹
Polsk¹ mo¿liwoœæ wyp³acania gotówki przez klientów banku
w okienku pocztowym.
Wydaje siê, ¿e zamykanie placówek bankowych i pocztowych to od wielu ju¿ lat narastaj¹cy trend, a winnym jest postêpuj¹ca cyfryzacja us³ug. Wszystkie banki oferuj¹ e-us³ugi
przez komputer b¹dŸ smartfon. Skoro ju¿ mo¿na dokonywaæ
wp³at i wyp³at za pomoc¹ bankomatów, nie ma potrzeby bezpoœredniego kontaktu z placówk¹. Dlatego banki w tak ma³ych miejscowoœciach jak Œwieradów s¹ deficytowe. Ponad
rok temu ta sama sieæ zamknê³a swoj¹ placówkê w Karpaczu.
Wydaje siê, ¿e podobny los czeka nasz¹ pocztê. Rynek us³ug
pocztowych i kurierskich jest tak bardzo konkurencyjny, ¿e
nie ³atwo jest prowadziæ dochodow¹ placówkê pocztow¹.
Mo¿liwe jest równie¿ to, ¿e zamykanie placówek bankowych
da szansê Poczcie Polskiej na przejêcie klientów.
Uwa¿am, ¿e powoli zbli¿amy siê do momentu podjêcia przez
samorz¹d gminy decyzji o wspieraniu deficytowych dzia³alnoœci gospodarczych niezbêdnych dla mieszkañców naszego
miasta. Przyk³adem mo¿e byæ w³aœnie zamkniêcie ostatniego
banku. Powstaje pytanie: jeœli nawet powstanie agencja bankowa, to czy przy wysokich œwieradowskich czynszach najmu
bêdzie w stanie utrzymaæ siê na rynku? Gmina powinna dysponowaæ powierzchni¹ handlow¹ pod dzia³alnoœæ niezbêdn¹
mieszkañcom. Ju¿ od pewnego czasu zabezpieczamy lokum
dla pogotowia ratunkowego, policji, pracowni sensorycznej,

Muzeum Kolei Izerskiej (jeszcze bez nazwy) sukcesywnie
bêdzie wzbogacane o kolejne atrakcje. 12 kwietnia na sesji
nadzwyczajnej Rady Miasta po burzliwej dyskusji radni zgodzili siê przeznaczyæ 90 tys. z³ na przetransportowanie z Pyskowic do Œwieradowa zabytkowej lokomotywy parowej z 1915
roku. Ten pomnik techniki wzbogaci ofertê Muzeum Kolei Izerskiej, które uruchomiliœmy przy dworcu kolejowym. Mamy ju¿
przygotowane torowisko z podœwietleniem do ekspozycji parowozu, który wynajmuje nam bezp³atnie i bezterminowo Muzeum Kolejnictwa w Warszawie.
Sam transport parowozu odbêdzie siê pod nadzorem konserwatora zabytków w oparciu o specjalnie sporz¹dzony
w tym celu plan. Jeœli nie bêdzie komplikacji z przejazdem przez
mosty, to w ci¹gu kilku tygodni parowóz bêdzie na naszej stacji.

ST
ACJA KUL
TUR
Y - SERCE
STACJA
KULTUR
TURY
MIAST
A I MUZEM KOLEI
MIASTA
IZERSKIEJ - OTO NOWE
CENTRA EDUKACYJNE
Powoli rozkrêca siê dom kultury na dworcu kolejowym. Do
wakacji jednostka powinna zakoñczyæ proces organizowania
siê. Stacja Kultury to bêdzie nowa jakoœæ w zarz¹dzaniu kultur¹ i promocj¹ w naszym Œwieradowie-Zdroju. Bardzo zale¿y
nam na tym, aby placówka mog³a pozyskiwaæ œrodki ze sprzeda¿y powierzchni reklamowej w autobusach miejskich
i „Notatniku Œwieradowskim”, biletów wstêpu do Czarciego
M³yna, gad¿etów miejskich. Dyrektor Stacji Dorota Marek ma
ciekawe i ambitne pomys³y, ale potrzebujemy czasu i pieniêdzy, aby wprowadziæ je w ¿ycie.
Bêdziemy zatem mieæ ju¿ 5 centrów edukacyjnych na terenie naszego miasta: Czarci M³yn i Izerska £¹ka w Czerniawie,
Stacja Kultury, Muzeum Kolei Izerskiej i Izery Trzech ¯ywio³ów (Nadleœnictwo) w Œwieradowie. W planach mamy kolejne:
minicentrum edukacyjne na bazie Urzêdu Miasta, a w nim zarz¹dzanie szeroko pojêt¹ energi¹
w mieœcie w celu ochrony œrodowiska (ogrzewanie budynków, termoizolacja, fotowoltaika, minielektrownie
wiatrowe i wodne, pompy ciep³a i inne odnawialne Ÿród³a energii,
odzysk ciep³a, oœwietlenie budynków i ulic).
Roland Marciniak
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„Aktywne” warsztaty wielkanocne

28 marca - dziêki uprzejmoœci dyrektor Doroty
Marek - mogliœmy zorganizowaæ nasze kolejne warsztaty w sali plastycznej Miejskiego Centrum Kultury
(tu¿ przed jego otwarciem).
Tym razem pod okiem Piotra Bigusa powsta³y niepowtarzalne wianki wielkanocne. Jak wykonaæ jajka wielkanocne ze sznurka oraz jak ozdobiæ œwi¹teczne kartki
haftem matematycznym, pokaza³a Krystyna Liber,
a wykonanymi przez siebie ciekawymi stroikami na sto³y wielkanocne zainteresowa³a nas Gra¿yna Kasprzak.
Z zaciekawieniem ogl¹da³yœmy póŸniej nasze rêkodzie³a. Niektóre z nich zaskakiwa³y swoj¹ pomys³owoœci¹
i oryginalnoœci¹.

Czêœæ materia³ów zosta³a zakupiona z przeznaczonej
na ten cel dotacji z naszej gminy, a o pozosta³¹ czêœæ
zatroszczyliœmy siê sami przynosz¹c, poza potrzebnymi
narzêdziami, tak¿e „¿yw¹ naturê” ze swoich ogrodów.
Warsztaty by³y niew¹tpliwie udane, a ich klimat adekwatny do tworzonych przez nas piêknych ozdób. Najwiêksz¹ zas³ugê trzeba przypisaæ liderowi warsztatów Piotrowi Bigusowi. Mamy nadziejê, ¿e wykonane przez
nas dzie³a znajd¹ swoich nabywców/sponsorów,
a pozyskane w ten sposób œrodki bêdziemy mogli przeznaczyæ na kolejne nasze dzia³ania.
Dziêkujemy Pani Dorocie Marek za udostêpnienie
sali i zainteresowanie nam okazane. (DS)

W ka¿dej spo³ecznoœci – tak¿e
i w naszej - s¹ osoby obdarzone talentem, które w swej codziennej gonitwie potrafi¹ znaleŸæ czas na osobiste refleksje, rozmowê samych
z sob¹. Swoje widzenie œwiata i swoje uczucia wyra¿aj¹ pisz¹c wiersze
lub opowiadania. Wiêkszoœæ z nich
nie ujrzy œwiat³a dziennego, bo pisane s¹ do szuflady. Niektórzy autorzy nie ujawniaj¹ siê, bo s¹ zbyt
skromni, czasem niepewni wartoœci swoich utworów, inni zaœ nie
maj¹ œrodków na wydanie ich drukiem lub nie wiedz¹, jak siê do tego
zabraæ. Nasze stowarzyszenie chce
to zmieniæ. Zamierzamy podj¹æ siê
roli wydawcy tomiku naszych lokalnych twórców.

le¿niona od liczby wybranych tekstów i od wysokoœci pozyskanych
na ten cel œrodków finansowych.
Rozpoznajemy ju¿ rynek wydawniczo-poligraficzny pod k¹tem kosztów.
Pewn¹ kwotê pieniêdzy mamy
zarezerwowan¹ z przyznanej nam
dotacji z bud¿etu gminy. Suma ta
wystarczy tylko na pokrycie czêœci
kosztów zwi¹zanych z drukiem. Dlatego te¿ bardzo liczymy na zrozumienie i przychylnoœæ osób, które swoim wk³adem finansowym wespr¹ tê
inicjatywê. Pozyskanie sponsorów
na realizacjê tego zadania bêdzie
naszym kolejnym krokiem. Licz¹c na
ich wspania³omyœlnoœæ mamy nadziejê, ¿e jesieni¹ uda siê nam sfina-

Pierwszym krokiem jest zachêcenie doros³ych osób pisz¹cych z naszego miasta i okolic, by zg³osili siê
do nas (biuro stowarzyszenia mieœci siê w Miejskim Centrum Kultury) z propozycjami swoich utworów,
które chcieliby opublikowaæ. Ostatecznego wyboru dokonaj¹ sami
autorzy przy udziale powo³anej komisji. Objêtoœæ tomiku bêdzie uza-

lizowaæ druk tomiku.
Ostatnim krokiem bêdzie zorganizowanie imprezy promocyjnej, na
któr¹ zaprosimy wszystkich zainteresowanych twórczoœci¹ naszych
lokalnych poetów.
Chcielibyœmy, ¿eby przy naszym
stowarzyszeniu powsta³ klub literacki skupiaj¹cy osoby pisz¹ce ze Œwieradowa i okolic. Klubowi cz³onkowie mogliby prezentowaæ swoj¹
twórczoœæ podczas spotkañ autorskich, wieczorów literackich czy innych imprez kulturalnych (w naszym
nowym Miejskim Centrum Kultury
mamy ku temu doskona³e warunki).

Strofy z szuflady

PODZIÊKOWANIA
Za wsparcie finansowe dzia³añ
„Aktywnych Razem” serdecznie
dziêkujemy: Marzenie Gambal,
Ewie Stebu³kowskiej, Karolinie
Staroñ, Wandzie Poniatowskiej,
Irenie Jednorowskiej, Irenie
Siwiñskiej, Annie Zazulak i
Tomaszowi Markowi oraz Emilii
i Tadeuszowi Majdom.
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Czy taki klub powstanie, zale¿eæ bêdzie od samych twórców. „Aktywni
Razem” ju¿ teraz deklaruj¹ swoj¹
pomoc i wsparcie. Mamy nadziejê,
¿e propozycja wydania tomiku zmotywuje pisz¹cych do wyci¹gniêcia
z szuflady swoich wierszy, a zachêt¹
dla nich niech bêdzie cytowany poni¿ej wiersz autorstwa Piotra Bigusa.
Donata Sienkiewicz

Aktywni Razem: kulturalnie - teatralnie

5 kwietnia w ramach naszej aktywnoœci pojechaliœmy do Jeleniej Góry
na sztukê teatraln¹ „£otrzyce” wed³ug tekstu A. Osieckiej. Z powodu modernizacji Teatru im. C. K. Norwida spektakl odby³ siê w sali kina „Grand” (niestety, trochê zabrak³o nam klimatu i prawdziwie teatralnej scenerii) (DS)
Na zdjêciu œwieradowscy aktywni tu¿ przed wejœciem na salê.

Zarz¹d Izerskiego Stowarzyszenia „Aktywni Razem”
zaprasza spragnionych zajêæ i zabawy w plenerze
cz³onków i sympatyków na

LEŒN¥ MAJÓWKÊ BIESIADN¥

Blaski i cienie
Blaski i cienie – to jest ¿ycia trud
Jak spieniony ba³wan
poœród s³onych wód.
W zgie³ku miast potê¿nych –
ludzi szare t³umy
I w ciszy cmentarzy –
czy kochaæ umiemy?
Blaski i cienie –
to namiêtne chwile
Myœli pozbieranych
barwnych jak motyle.
¯ycie to poezj¹, a to proz¹ jest,
Cz³owiek zaœ zapisze
tylko jeden wers.
Jeden wers wyjêty
z dziejów szarych ksi¹g
To twój byt cz³owieku,
twego losu kr¹g.
Blaski czy te¿ cienie –
co silniejsze jest?
Co potomni przyjm¹
czytaj¹c twój wers?

Biuro Zwi¹zek Sybiraków i By³ych
WiêŸniów Politycznych ma teraz siedzibê w Klubie Integracji Spo³ecznej, w Urzêdzie Miasta (pok. 16, I
piêtro) przy ul. 11 Listopada 35 - box
nr 16G.
W ka¿d¹ drug¹ œrodê miesi¹ca od
godz. 1000 do 1200 dy¿ury pe³ni¹:
Halina Bokisz, Eugenia Kudera i Marian Timoftiewicz.

18 maja, od godz. 1600.
Wiata turystyczna przy szkó³ce Nadleœnictwa Œwieradów.
Podczas imprezy odbêd¹ siê zajêcia edukacyjne,
a po nich rozpalimy grilla, zaœpiewamy piosenki biesiadne
i zatañczymy przy muzyce na ¿ywo.
Wstêp: cz³onkowie – 5 z³; pozostali – 20 z³
(liczba miejsc ograniczona).
Zapewniamy grillowe menu z dodatkami.
Dowóz autobusem z przystanku PKS
(ul. Wyszyñskiego), godz. 1545.
Informacji udzielamy pod tel. 723 484 584 i 734 197 465.
Impreza dofinansowana z bud¿etu Gminy Miejskiej Œwieradów-Zdrój .

Zarz¹d Izerskiego Stowarzyszenia „Aktywni Razem”
w Œwieradowie-Zdroju informuje, ¿e biuro mieœci siê
w Miejskim Centrum Kultury,
Aktywnoœci i Promocji Gminy „STACJA KULTURY”
(I piêtro), ul. Dworcowa 1.
Cz³onkowie zarz¹du pe³ni¹ dy¿ury we wtorki w godz. 1000–
1300 i w pi¹tki w godz. 1500–1800 .
Biuro Polskiego Zwi¹zku Emerytów Rencistów
i Inwalidów Ko³o nr 6 w
Œwieradowie-Zdroju mieœci siê w Klubie Integracji Spo³ecznej w siedzibie Urzêdu Miasta (pok. 16, I piêtro) przy ul. 11 Listopada 35 box nr 16F.
Dy¿ury w ka¿dy czwartek w godz. 1000-1200 pe³ni¹: Teresa
Dragunowicz, Irena Kojpasz i Barbara Kusznier.

E-dowody osobiste

elektronicznej, bêdzie mo¿na u¿ywaæ
e-dowodu do elektronicznej komunikacji z administracj¹ publiczn¹
i innymi podmiotami.
E-dowód umo¿liwi:
• logowanie do portali administracji publicznej (np. ePUAP),
• elektroniczne podpisywanie
dokumentów (podpis osobisty),
• korzystanie z automatycznych
bramek granicznych, np. na lotnisku.
E-dowód zawiera te same dane
co poprzedni dowód osobisty. Jedyn¹ now¹ informacj¹ na pierwszej
stronie (awersie) e-dowodu jest numer CAN. Jest on zapisany w kodzie kreskowym na drugiej stronie
(rewers).
CAN bêdzie ci potrzebny, jeœli
chcesz skorzystaæ z elektronicznych
funkcji e-dowodu. Ponadto chroni
twój e-dowód, ¿eby osoba niepowo³ana nie odczyta³a zdalnie twoich
danych zapisanych w warstwie elektronicznej.
Jeœli chcesz uzywaæ elektronicznych funkcji e-dowodu, przy jego
odbiorze lub póŸniej w dowolnym
urzêdzie miasta (gminy) mo¿esz ustaliæ kody PIN:
- do logowania - PIN1 (zawieraj¹cy 4 cyfry),
- do sk³adania podpisu osobistego - PIN2 (zawieraj¹cy 6 cyfr).
Kod PIN2 ustalaj¹ tylko te osoby, które zaznacz¹ we wniosku, ¿e
chc¹ mieæ w e-dowodzie podpis
osobisty. Jest te¿ kod PUK, który
s³u¿y do odblokowania e-dowodu
w przypadku zablokowania poprzez
trzykrotne podanie b³êdnego PIN.
Wszelkie dodatkowe informacje,
w tym, jak korzystaæ z e-dowodu,
znajd¹ Pañstwo na stronie
www.edowod.gov.pl
Halina Stettner

14 marca gmina og³osi³a przetarg na SPRZEDA¯ samochodu
s³u¿bowego suzuki jimny, rocznik
2009, który w s³u¿bie miasta przejecha³ 133 tys. km, w stanie ogólnym
dobrym, ale z uszkodzon¹ skrzyni¹
biegów. Cenê wywo³awcz¹ ustalono na 11 tys. z³.
21 marca dokonano otwarcia a¿
8 ofert, które nap³ynê³y z województw: opolskiego, œl¹skiego, œwiêtokrzyskiego, mazowieckiego, ma³opolskiego, wielkopolskiego oraz
£odzi i Œwieradowa. Rozrzut cenowy - od 11.777 do 15.600 z³ i w³aœnie
ta najwy¿sza cena nale¿¹ca do œwieradowskiego oferenta wygra³a, tak
wiêc samochód zostaje w mieœcie.
25 marca gmina og³osi³a przetarg na „Œwiadczenie us³ug w zakresie odbioru i zagospodarowania
odpadów komunalnych z terenu
Gminy Miejskiej Œwieradów-Zdrój
w okresie od 1.7.2019 r. do
31.12.2020 r.”.
Przedmiotem zamówienia, obok
odbioru i zagospodarowania odpadów, jest tak¿e wyposa¿anie nieruchomoœci do selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych oraz zebranie, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z pasów dróg
wojewódzkich nr 358, 361od miejscowoœci Krzewie do przejœcia granicznego Czerniawa-Zdrój – Nowe
Miasto (km 0+000 – 18+800 – na ca³ej d³ugoœci); od miejscowoœci Or-

³owice – Szklarska Porêba (km
26+594 - 48+773 – na ca³ej d³ugoœci). Oferenci musz¹ posiadaæ aktualne zezwolenie na zbieranie odpadów. Termin sk³adania ofert up³ywa
7 maja br.
1 kwietnia og³oszono przetarg
na „Remont drewnianych mostków
(k³adek) na œcie¿kach singltrek
w rejonie Zajêcznika”. Wp³ynê³y
dwie oferty od firm œwieradowskich:
BRAT-BUD Sp. z o.o. oraz P.H.U.
BUD-MASTER Micha³ Twardygrosz. I w³aœnie tej drugiej firmie
powierzono wykonanie zadania,
a gmina zap³aci 180 z³ za 1 mb poszycia z desek iglastych i 265 z³ za 1 mb
poszycia z desek iglastych z legarami wraz ze s³upkiem + zastrza³.
(opr. aka)

Komenda Powiatowa Policji apeluje UM wykazuje

niezabudowanej o pow. 5.438 m2
przy ul. Nadrzecznej, stanowi¹cej dzia³kê

nr 32, am. 5, obr I;
 nieruchomoœci gruntowej
niezabudowanej o pow. 350 m2
przy ul. Grunwaldzkiej, stanowi¹cej czêœæ dzia³ki

nr 3, am. 2, obr V.

Od dnia 4 marca br. ka¿da osoba
uprawniona do posiadania dowodu
osobistego mo¿e z³o¿yæ wniosek
o wydanie nowego e-dowodu.
WA¯NE! Jeœli twój dowód osobisty jest nadal wa¿ny, nie musisz
go wymieniaæ. Zrób to, jeœli bêdziesz chcia³ korzystaæ z udogod-

nieñ, jakie daje nowy e-dowód.
E-dowód posiada wszystkie dotychczasowe funkcje dowodu osobistego - potwierdza to¿samoœæ posiadacza oraz jego obywatelstwo,
uprawnia te¿ do przekroczenia granic niektórych pañstw.
Dodatkowo, dziêki warstwie

Policjanci przestrzegaj¹ oby- si, aby mu w tym pomóc. Ta pomoc
mych obowi¹zuje nie tylko dzieci.
wateli przed oszustami wy³udzaj¹ma polegaæ na przekazaniu gotów- Doroœli czêsto o niej zapominaj¹,
cymi od starszych osób pieni¹dze
ki. Dziêki temu bêdzie mo¿na za- staj¹c siê ofiarami w³asnej ³atwotrzymaæ prawdziwych przestêpców wiernoœci i braku rozwagi. Przemetod¹ na tzw. Wnuczka, policjanta,a ostatnio na funkcjonariusza
oszukuj¹cych starsze osoby na tzw. strzegajmy dwóch podstawowych
„wnuczka”.
Centralnego Biura Œledczego.
zasad:
Niestety, w rzeczywistoœci czê Policjant nigdy nie zadzwoSprawcy tego typu przestêpstw czêsto s¹ zatrzymywani dziêki pomosto okazuje siê, ¿e dzwoni¹cy s¹ ni z informacj¹ o prowadzonej akprzestêpcami, nie maj¹cymi nic cji.
cy i informacji od osób, które maj¹
œwiadomoœæ tego, ¿e mog¹ zostaæ
wspólnego z Policj¹. Jedynym ich
 Policja nigdy nie poprosi Ciê
celem jest wzbogacenie siê kosztem
oszukane.
o przekazanie komuœ pieniêdzy,
Niestety, do policjantów wci¹¿ ludzkiej krzywdy. Po przekazaniu
przelaniu ich na konto lub pozopieniêdzy lub wp³aceniu ich na stawienie w jakimœ miejscu!
docieraj¹ informacje o kolejnych
wskazane przez oszusta konto konpokrzywdzonych. Kiedy starsza
Nie dajmy siê oszukaæ! Omaosoba odbiera telefon od rzekometakt z przestêpcami siê urywa. wiajmy ietypowe sytuacje, które
Z regu³y wówczas pokrzywdzony nas spotykaj¹ z innymi cz³onkami
go „policjanta, wnuczka” z proœb¹
o pomoc w zatrzymaniu oszustów
orientuje siê, ¿e pad³ ofiar¹ oszu- rodziny, a wszelkie podejrzane proœdzia³aj¹cych metod¹ na tzw. wnucz- sta.
by o po¿yczenie pieniêdzy zg³aszajka, czêsto przekazuje przestêpcom
Pamiêtajmy, ¿e zasada „ogra- my na Policjê.
niczonego zaufania” do nieznajooszczêdnoœci ca³ego ¿ycia.
St. asp. Justyna Bujakiewicz-Rodzeñ
Oszuœci, na pocz¹tku dzwoni¹c na numer
stacjonarny i nawi¹zuSerdeczne podziêkowania za tak liczne
j¹c rozmowê ze starsz¹
uczestnictwo we mszy œwiêtej i ceremonii pogrzebowej
osob¹, podszywaj¹c siê
pod któregoœ z cz³onków rodziny, po chwili
przerywaj¹ po³¹czenie.
Bardzo szybko telefon
sk³adamy: pocztom sztandarowym, ratownikom GOPR,
dzwoni ponownie. Tym
razem przestêpca podaprzewodnikom sudeckim, przyjacio³om zmar³ego i lokalnej
je siê za policjanta,
spo³ecznoœci. Dziêkujemy równie¿ za okazane i w dalszym
funkcjonariusza CBŒP
ci¹gu okazywane nam wyrazy wspó³czucia.
lub CBA.
Oszust przekonuje
starsz¹ osobê, ¿e rozpraRodzina
cowuje zorganizowan¹
grupê przestêpcz¹ i pro-

Œ.P. MACIEJA GOLANOWSKIEGO

Burmistrz Miasta Œwieradów-Zdrój informuje, ¿e
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta zosta³y wywieszone wykazy - na okres
21 dni - do wgl¹du w godzinach pracy urzêdu:

18 kwietnia 2019 r. - w sprawie przeznaczenia do wydzier¿awienia w trybie bezprzetargowym:
 nieruchomoœci gruntowej
niezabudowanej o pow. 9.800
m2 przy ul. Sanatoryjnej, stanowi¹cej dzia³kê

nr 34/5, am. 7, obr I;
 nieruchomoœci gruntowej
niezabudowanej o pow. 1.763
m2 przy ul. G³ównej, stanowi¹cej dzia³kê

nr 38/6, am. 5, obr I;
 nieruchomoœci gruntowej
niezabudowanej o pow. 592 m2
przy ul. G³ównej, stanowi¹cej
dzia³kê

nr 9/4, am. 5, obr I;
 nieruchomoœci gruntowej
niezabudowanej o pow. 4.371
m2 przy ul. B. Chrobrego, stanowi¹cej dzia³kê

nr 6, am. 15, obr VI;
 nieruchomoœci gruntowej
niezabudowanej o pow. 18.454
m2 przy ul. G³ównej, stanowi¹cej
dzia³kê

nr 21/4, am. 4, obr III;
 nieruchomoœci gruntowej

Promujmy miasto

Szanowni Pañstwo,
z przyjemnoœci¹ informujemy, ¿e w Miejskim
Centrum Kultury przy ul.
Dworcowej 1 ponownie po krótkiej przerwie - s¹
do odebrania promocyjne ramki do tablic rejestracyjnych. Wszystkich
chêtnych serdecznie zapraszamy po ich odbiór.
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TO SERCE BIJE W£AŒNIE DLA WAS!
Fot. 2

£atwo by³o napisaæ – zapraszamy na
parapetówkê, ale jednak przyjêcie kilkuset osób w obiekcie, którego mo¿liwoœci
funkcjonalne nie zosta³y jeszcze poznane,
to nie to samo, co ugoszczenie parunastu
znajomych w kilkupokojowym nieurz¹dzonym mieszkaniu. Do ostatnich godzin na
stacji trwa³o sprz¹tanie i przenoszenie,
ustawianie i wystawianie, urz¹dzanie i meblowanie, próbowanie i sprawdzanie,
s³owem – kontrola ka¿dego elementu wyposa¿enia, które musia³o sprostaæ naporowi zwiedzaj¹cych. A przecie¿ nale¿a³o
jeszcze uzgodniæ szczegó³y zwi¹zane z zamówieniem i dostarczeniem przek¹sek,
sama kawa i herbata to jednak by³oby ciut
za skromnie jak na tê uroczystoœæ.
1 kwietnia na d³ugo przed 16 by³o
widaæ, ¿e zapowiada³a siê gor¹ca impreza
– ludzie t³umnie zd¹¿ali w stronê stacji,
samochody upchniête by³y do granic
mo¿liwoœci terenu, spóŸnialscy skar¿yli siê,
¿e ledwo znaleŸli kawa³ek miejsca przy
moœcie.
T³um t³oczy³ siê w holu, bo na sali
widowiskowej, mimo zwiêkszenia liczby
krzese³ z 60 do 90, które trzeba by³o
w poœpiechu zwoziæ z hali spacerowej, nie
nie tylko nie by³o gdzie usi¹œæ, ale nawet
stan¹æ. Jak w tym typowym dla wszelkich
improwizowanych otwaræ uda³o siê
wszystko pospinaæ na czas i rozpocz¹æ
czêœæ oficjaln¹ z lekkim tylko poœlizgiem
– pozostanie s³odk¹ tajemnic¹ organizatorów.
Zaczê³o siê skocznie, dos³ownie, bo
grupy taneczne pod okiem Adriana Mleczka z Dream Dance Academy zaczê³y mocno dokazywaæ na niewielkiej w sumie scenie w takt doœæ nowoczesnej muzyki. Najpierw ubrane na zielono dzieciaki, a po
nich w czarnych strojach – m³odziaki. Sala
by³a wiêc dostatecznie rozgrzana, by daæ
jej chwilê wytchnienia – mog³a wiêc Dorota Marek, dyrektor Miejskiego Centrum
Kultury, Aktywnoœci i Promocji Gminy
przywitaæ wszystkich obecnych: zaproszonych goœci, mieszkañców, turystów, którym przybli¿y³a historiê powstania placówki oraz jej cele. Ze wzruszeniem poinformowa³a wszystkich, ¿e wybranie daty pa-

Dokoñczenie tekstu na str. 9

Goœcie zaproszeni na parapetówkê szczelnie wype³nili salê widowiskowowystawiennicz¹.

Szli i szli i koñca nie by³o widaæ tego szpaleru goœci.

Fot. 3

Fot. 7

Dorota Marek wrêcza Joli Sergiejczuk trzeci znak ostrzegawczy w prezencie
dla Morsjan. Dwa ju¿ stoj¹ przy wodospadach, ten jest na zaœ.

U góry dzieciaki w swym uk³adzie tanecznym, u do³u - m³odzie¿. I jak to
m³odzie¿, co widaæ, oderwana nieco od ziemi.

Fot. 4
Fot. 8



Fot. 1
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Fot. 6

Inwestor, czyli burmistrz Roland Marciniak (z prawej), i w³aœciciel firmy Rafa³ Idziaszek (z lewej)- która wykona³a adaptacjê budynku.

Fot. 5
Teresa Fierkowicz odbiera blok znaczków z ¿abkami. Z lewej - lokomotywa
na ekranie parowym, uchwycona w momencie wynurzenia siê z niebytu.

Fot. 9
Parowóz dziejów ruszy³ w wêdrówkê po historycznych kartach kolei izerskiej. W rolê ciuchci ci¹gn¹cej „wagony” wcieli³ siê Filip Daszko.

rapetówki nie by³o czysto przypadkowe –
tego dnia bowiem przypada 25. rocznica
rozpoczêcia jej pracy w Urzêdzie Miasta.
- To g³ównie dla Pañstwa powsta³o
to miejsce – STACJA KULTURY – SERCE MIASTA, i to serce bije w³aœnie dla
Was – zapewni³a D. Marek, roztaczaj¹c
przez zebranymi wizjê dzia³alnoœci, w której zmieœci³a siê grupa kabaretowa, sekcje zainteresowañ (plastyczne, modelarskie, muzyczne, fotograficzne, taneczne,
jogi), wydarzenia (koncerty, spektakle,
wystawy, wernisa¿e, plenery malarskie
i rzeŸbiarskie, a tak¿e imprezy plenerowe
na placu przy stacji, jarmarki), Uniwersytet Trzeciego Wieku, ma³e muzeum kolei
izerskiej, informacja turystyczna.
Na koniec przypomnia³a, ¿e adaptacja dawnej stacji kolejowej (wraz z otoczeniem) na Stacjê Kultury by³a mo¿liwa
dziêki unijnej dotacji w wysokoœci ponad
5 mln z³ (przy wk³adzie gminy wynosz¹cym niewiele ponad 1 mln z³), a tak¿e
dziêki zaanga¿owaniu pracowników urzêdu, którzy siê projekt prowadzili – Moniki Hajny-Daszko, Katarzyny Dudy i Mariusza Pysza, oraz profesjonalizmowi firmy Idziaszek.
Po wyst¹pieniu pani dyrektor g³os
zabierali kolejno: burmistrz Roland Marciniak (z dum¹ obwieœci³ powstanie instytucji kultury po przesz³o 20 latach jej
nieobecnoœci w ¿yciu miasta) i Rafa³ Idziaszek, który przyzna³, ¿e zmierzenie siê
z tym projektem by³o du¿ym wyzwaniem
dla jego firmy.
To nie by³ jeszcze koniec artystycznych prezentacji, bo na scenie wyst¹pi³a
– z towarzyszeniem gitary - Oliwia Bigus,
dziewczyna wszechstronnie uzdolniona,
bo w piwnicznej stacyjnej izbie wystawi³a
te¿ kilka swych prac plastycznych oraz
wierszy.
Po niej przed zas³oniêt¹ kurtyn¹ stanê³a Teresa Fierkowicz, by zapowiedzieæ
„Historiê kolei w Œwieradowie-Zdroju,
spisana wierszem…” luŸno opartej na
„Lokomotywie”. Autork¹ by³a Gra¿yna
Kasprzak, a dzieciaki z IIa i IIIa, sun¹c
wagonowym szpalerem po scenie, wyrecytowa³y j¹ tak:
1909
Wje¿d¿a lokomotywa do Œwieradowaczarna, b³yszcz¹ca, wielka i nowa!
T³umy mieszkañców j¹ tu witaj¹,
flagi na stacji ju¿ powiewaj¹.
(…)
Odt¹d codziennie i punktualnie
wje¿d¿a³y poci¹gi na stacjê piêkn¹.
Ludzie wsiadali i wysiadali,
lubili jeŸdziæ swoj¹ „kolejk¹”.
I tak trzydzieœci szeœæ lat bez ma³a
Kolejka Izerska tu przyje¿d¿a³a.
Chocia¿ œwiat ton¹³ w strasznej wojnie,
tu, w uzdrowisku by³o spokojnie.
1945
Wojna minê³a, œwiat siê uspokoi³…
Teraz nasta³y ca³kiem nowe czasy.
Wróci³a Polska, wiêc do Œwieradowa
poci¹gi wioz³y Polaków na wczasy.
(…)
Niejeden turysta przyjecha³ kolej¹
i zachwycony pozosta³ na d³u¿ej.
Niejeden wspomina³ z dzieciñstwa, wzruszony,
starym poci¹giem do babci podró¿e…
1996
I tak mija³y lat dziesi¹tki,
wybudowano now¹, piêkn¹ drogê.
Wolno jeŸdzi³y teraz poci¹gi,
szybciej jecha³o siê samochodem.
(…)
Pusto zrobi³o siê na starej stacji.
Tylko wiatr czêsto hula³ po peronach…
Zamkniêto trasê. Szybkich autobusów
stary parowóz przecie¿ nie pokona!
2019
Lecz choæ przez lata poci¹g nie zagoœci³
na starej stacji, tutaj – w Œwieradowie,
to jednak pamiêæ o izerskiej ciuchci,

zosta³a w sercach ludzi oraz w g³owie.
I teraz stoi stacja – piêkna, nowa,
a w niej muzeum i makieta ciuchci…
Wiêc zapraszamy znów do Œwieradowa!
Mo¿e nied³ugo poci¹g te¿ powróci?!
Jeszcze tylko „Syntonia”, która w studiu nagrañ bêdzie mia³a sw¹ salê prób,
zaintonowa³a kilka pieœni, a goœcie ju¿ rozbiegli siê po stacji, obieraj¹c sobie za kierunek zwiedzania informacje, które Dorota Marek poda³a jako wskazówki.
Na parapetach okien w sali widowiskowej u³o¿ono smakowitoœci: chleb
z mas³em z Czarciego M³yna, wypieczony
przez Kingê Miakienko i Aniê Martynowsk¹-Pietrzyk, ciasta – marchwiowe
i dyniowe z Cynamonowej Chaty, które
upiek³ Piotr Bigus, sery owcze z Bacówki
Izerskiej dostarczone przez £ukasza Paczyñskiego. Zabrak³o, niestety ekspozycji
pierników izerskich od Izabeli Janiak, bo
niestety Pracownia Piernikowa Isabell
mia³a tego dnia zbyt du¿o zamówieñ, by
podo³aæ i stacyjnemu.
Ale w tej sali by³o te¿ coœ dla ducha –
w przeszklonych gablotach znalaz³a siê
czêœæ kolekcji ¿ab ze zbiorów T. Fierkowicz
oraz kubków z ich wizerunkami. Ten ¿abi
akcent nie by³ przypadkowy, a jego zwieñczeniem by³o wrêczenie Teresie pakietu
znaczków pocztowych z ¿abami, wydanego okolicznoœciowo dwa lata temu przez
Pocztê Polsk¹ dla Lata z Radiem. Gdyby
obdarowana zechcia³a (niechc¹co, oczywiœcie, ponaklejaæ te znaczki na listy, przesy³ki by³yby wa¿ne).
Ale nie by³o to jedyne przekazanie tego
popo³udnia – Jolanta Sergiejczuk odebra³a
trzeci znak drogowy „Uwaga, morsy!” (dwa
ju¿ stoj¹ przy drodze do wodospadów).
Za sal¹, w dawnym magazynie, które
teraz bêdzie pe³niæ funkcje wystawiennicze, zawis³y prace uczniów klas: IIa Izy Salawy i IIIa Teresy Fierkowicz, które rysowa³y na temat „Moja wizja Stacji Kultury”.
W holu recepcyjnym, gdzie jak w ukropie uwija³y siê zatrudnione akurat 1 kwietnia szefowe Izerskiej £¹ki (Kasia – ponownie) i Czarciego M³yna (Ania – w debiucie), trwa³o oblê¿enie stoiska z tradycyjnymi lodami POLISH TO NATURALNIE,
na którym honory domu pe³nili: Nikoleta
Dzier¿êga i Marek Lachowicz. Zimne delicje tak poch³onê³y stoj¹cych w kolejce, ¿e

chyba nie zwracali wiêkszej uwagi na zdjêcia i filmy nakrêcone podczas remontu
Stacji. Nie umknê³a im natomiast ankieta,
która mia³a m.in. odpowiedzieæ na pytanie, jakiego rodzaju dzia³alnoœæ ankietowani widzieliby w MCK (wype³niono 300).
Komu kolejka wyda³a siê za d³uga,
poszed³ zwiedzaæ makietê linii kolejowej
Gryfów-Œwieradów, gdzie z opowieœci¹ na
jej temat czeka³ jej twórca, Piotr Heda,
i gdzie poci¹gi zapowiada³ spiker g³osem
Tomka S³owiñskiego. Zanim jednak goœcie mogli oniemieæ z wra¿enia na widok
makiety, musieli przejœæ przez ciemny tunel, w którym na ekranie parowym znienacka naje¿d¿a³a na nich wirtualna lokomotywa.
W sali warsztatowej trwa³y warsztaty
z tworzenia wertykalnych kompozycji kwiatowych, prowadzone przez Piotra Bigusa,
w studiu fotograficznym tworzono filmow¹
kapsu³ê czasu; ka¿dy móg³ do niej wpaœæ
i przekazaæ swe przes³anie, które byæ mo¿e
za 5 lub 10 lat zostanie odtworzone na
rocznicy otwarcia Stacji.
W¹skimi i stromymi schodkami do
„Wigwamu” (ale te¿ „Harcówki” i „Orlego
Gniazda”) ¿wawo wbieg³y dzieci z M³odzie¿owej Dru¿yny Po¿arniczej, by odebraæ
w prezencie koszulki ufundowane na dobry pocz¹tek przez urz¹d i Stacjê. Stra¿acy bêd¹ tê przestrzeñ dzieliæ pospo³u
z harcerzami i Œwieradowskimi Or³ami.
Na II piêtrze w sali zajêciowej kilkoro
uczestników roz³o¿y³o karimaty bior¹c
udzia³ w zajêciach jogi, prowadzonych
przez Corê Szymochê, przyjaciela Stacji.
Wszystko to miesza³o siê jak w tyglu,
ale na pewno ka¿dy znalaz³ coœ interesuj¹cego dla siebie. Wed³ug szacunków tego
popo³udnia przewinê³o siê przez Stacjê
Kultury ok. 500 osób: przychodzili, wychodzili, przemierzali sale i korytarze, zajrzeli na peron i do piwnicy, przewieŸli siê
bodaj najkrótsz¹ wind¹ w okolicy (jeden
poziom), pogadali jedni z drugimi,
a opuszczaj¹c MCK – brali na pami¹tkê
lizaki, czekoladki, baloniki i magnesiki na
lodówkê, a wszystko z logiem Serca Miasta.
Tekst - Adam Karolczuk
Zdjêcia - TTomasz
omasz Chmielowiec
(fot. nr 1, 3, 4)
Tomasz S³owiñski (fot. nr 16)
Adam Karolczuk (pozosta³e)

Fot. 12
Syntonia nigdy nie zawodzi, a jej wystêpy zawsze towarzysz¹ najwa¿niejszym wydarzeniaom w mieœcie. Mia³oby jej zabrakn¹æ na Stacji Kultury?

Fot. 13

U góry Oliwia Bigus w swym kolejnym solowym œwieradowskim wystêpie
estradowym, poni¿ej - jej obrazy na sztalugach w piwnicy Stacji.

Fot. 14

Fot. 15
Jeden z wielu rysunków wyksponowanych w sali wystawienniczej. Ten jest
autorstwa Leny Soko³owskiej z kl. IIIa - to jej wizja Stacji Kultury.
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Kilkadziesi¹t minut trwa³o oblê¿enie stoiska z lodami Polish ToFot.
Naturalnie.
U do³u gry i zabawy w pokoju, który bêdzie harcówk¹, a tak¿e siedzib¹
M³odzie¿owej Dru¿yny Po¿arniczej i Œwieradowskich Or³ów.

Fot. 16
Fot. 11

Pami¹tkowe zdjêcie z kapsu³y czasu, do którego stanê³y osoby maj¹ce wk³ad
w zorganizowanie parapetówki .

Kulturalny pi¹tek
Tak mo¿na okreœliæ dzieñ 5
kwietnia, w którym wielu mieszkañców i nie tylko mog³o kulturalnie
spêdziæ czas wolny dziêki wydarzeniom, które wed³ug nas nale¿¹ do
ciekawych i niepowtarzalnych.

Izerki wydarzeniu, czyli w spotkaniu
z dolnoœl¹sk¹ pisark¹ Jolant¹ Mari¹
Kalet¹ (przypomnijmy - 5 paŸdziernika 2017 r. w „Izerce” odby³a siê prapremiera powieœci sensacyjno-przygodowej „Pu³apka” rozgrywaj¹cej

siê w naszym mieœcie, a chodzi³o
w niej o skarby), która przyjecha³a
z najnowsz¹ powieœci¹ historyczn¹
„Wojna i mi³oœæ” (t. 1).
Spotkanie by³o bardzo ciekawe,
autorka jak zwykle odpowiada³a wyczerpuj¹co, co jeszcze bardziej zachêca³o do zakupu lub choæby przeczytania ksi¹¿ki. Drugi tom uka¿e siê
w paŸdzierniku, oczywiœcie, ju¿
mamy umówione spotkanie z czytelnikami. Reasumuj¹c, kto szuka kultury, ten j¹ znajdzie, wystarczy tylko œledziæ strony Urzêdu Miasta,
„Notatnika”, plakaty, mo¿na te¿
przyjœæ do biblioteki, porozgl¹daæ siê
i coœ kulturalnego dla siebie znaleŸæ.
¯yczymy kulturalnych, rodzinnych Œwi¹t Wielkanocnych, wiele
wra¿eñ wiosennych i du¿o uœmiechu. A jako lekturê wiosenn¹ polecamy ksi¹¿ki J. M. Kalety, R. Mroza,
M. Ulatowskiej i wielu innych
wspó³czesnych polskich autorów.
KP

„Izerka” ju¿ od 1530 by³a w dyspozycji kandydatek do Sejmu Dzieci
i M³odzie¿y – uczennic Julii Skoczylas i Katarzyny Salawy (na zdjêciu
stoj¹ z lewej), które przygotowa³y autorsk¹ prezentacjê o Wincentym Witosie, cz³owieku tzw. „Czarnej legendy”, niezwyk³ym bohaterze sceny politycznej II Rzeczypospolitej, uwa¿anego za polityka, pragmatyka i realistê, przywódcê ruchu ludowego.
Dziewczyny starannie przygotowa³y siê do spotkania z naszymi czytelnikami, ale te¿ swoimi nauczycielami; by³y wiêc i tablice udekorowane cytatami m.in. bardzo aktualnymi,
a¿ do naszych czasów (Zaprzestañcie wszelkich k³ótni pomiêdzy sob¹,
stañcie siê jedn¹ wielk¹ solidarn¹
rodzin¹), i ksi¹¿ki o Witosie, ale tak¿e przepyszne babeczki i kanapki
przez nie wykonane, zaœ symboliczne ró¿e dope³ni³y tej prezentacjê.
Dziewczyny otrzyma³y gromkie
brawa i ju¿ bez tremy mog³y uczestniczyæ w drugim jak¿e wa¿nym dla
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Do Izerki dostarczono 91 palm wykonanych przez dzieci od przedszkola po uczniów klasy VIII, z obu szkó³ œwieradowskich, przedszkola
oraz SP nr 2 w Lwówku Œl¹skim.
Przypomnijmy jak to by³o: w roku 2018 – 82 palmy, 2017 – 47, 2016
– 86, 2015 – 51, 2014 – 43.
Rok temu tytu³ „Super Palmy 2018” jednomyœlnie przyznano Wiktorii
Chajêckiej, m.in. za wysokoœæ – 2,72 m - precyzjê, estetykê, wykorzystanie
naturalnych roœlin z izerskich pól, ³¹k i lasów…
Mi³o nam poinformowaæ, ¿e tytu³ „Super Palmy 2019” zosta³ obroniony jednomyœlnie i ponownie nale¿y do Wiktorii Chajêckiej z klasy II.
Gratulujemy! Jej palma na zdjêciu le¿y na stole, a wszystkie palmy konkursowe mo¿na ogl¹daæ w œwieradowskim koœciele.

Serdecznie zapraszamy Rodziców, Dziadków
i Czytelników na Fina³ Ogólnomiejskiego
Konkursu Recytatorskiego
„Kiedy myœlê – Ojczyzna”
który odbêdzie siê 24 kwietnia
o godz. 900 w bibliotece IZERKA.

Radni czytali

Cieszy nas ogromnie, ¿e radni s¹
aktywni i razem z Izerk¹ wychowuj¹
m³ode pokolenie na czytelników. W
akcji „Radni czytaj¹ dzieciom”, marcowe czytanie przejê³y panie:

Palmy po raz 10.

Niezawodna Aleksandra Kasprzak spotka³a siê po raz kolejny
z najm³odszymi dzieci z grupy Kasztanowej i Œwierkowej, które po raz
pierwszy by³y w Izerce;
Urszula Romanowicz, po raz drugi, tym razem z grup¹ Jarzêbinowa,
która wys³ucha³a weso³ego opowiadania „Jak wróbelek Elemelek zamieszania zrobi³ wiele”. Oczywiœcie, dusza nauczyciela zwyciê¿y³a, i jak
u pani Uli: po czytaniu pogadanka
o tym, jak dzieci mog¹ na swój sposób zachowywaæ siê ekologicznie,
(segregacja œmieci, zachowanie czy-

stoœci w lesie i nie tylko, sprz¹tanie
po swoich pupilach, niemarnowanie
wody);
Marta Wróbel (na zdjêciu), debiutuj¹ca przekazem opowiadania
o „Wróbelku Elemelku, który leœn¹
dró¿k¹ szed³ w niedzielê”, a pomaga³a jej córeczka Zuzia, by póŸniej
wspólnie uczestniczyæ w zajêciach
dla dzieci - nale¿a³o wykonaæ postaæ
bociana z ró¿nych materia³ów; z zadania wywi¹za³y siê znakomicie,
bocianie portrety zabra³y ze sob¹.
W kwietniu ju¿ zapowiedzieli siê
Mateusz Szumlas i - a jak¿e! - Aleksandra Kasprzak…
A my przypominamy has³a z kampanii „Ca³a Polska czyta dzieciom”,
s¹ bardzo wa¿ne:
 Czytelnik to osoba myœl¹ca,
wykszta³cona, wra¿liwa moralnie
z wyobraŸni¹, która bêdzie ¿yæ lepiej, a nawet d³u¿ej, podejmuj¹c
w ¿yciu m¹drzejsze decyzje.
  Dobra znajomoœæ jêzyka
i czytanie to wizerunek sukcesu
w szkole oraz przepustka do wielu
zawodów i lepszego ¿ycia
 Wysoki poziom czytelnictwa
ma pozytywny wp³yw na m¹droœæ
i dobrobyt narodu
Dlatego czytajmy dzieciom od
urodzenia 20 minut dziennie. Codziennie! Tak, by pokocha³y czytanie.
Krystyna Piotrowska

Pod tym numerem KRS mo¿emy wspomóc niewidomego
Mariana Baczyñskiego i towarzysz¹cego mu psa przewodnika, na utrzymanie którego PFRON kilka lat temu cofn¹³ dotacjê. Aby pomóc panu Marianowi nale¿y w polu zatytu³owanym „Wniosek o przekazanie 1% podatku nale¿nego na rzecz
organizacji po¿ytku publicznego” podaæ numer KRS i dodatkowo w polu „Cel szczegó³owy” prosimy wpisaæ „Marian Baczyñski - na jego psa przewodnika.”

Wszystko jest fajne

Od marca uczniowie naszej szko³y mog¹ korzystaæ z nowo dobudowanej czêœci. Maj¹ nowe pracownie.
Szko³a bardzo siê zmieni³a – jest wiêcej œwiat³a i przestrzeni, a przeszklone œciany pozwalaj¹ cieszyæ siê piêknymi widokami. Uczniom bardzo
podobaj¹ siê nowe sale, wyposa¿enie i pomoce. Szkielety i modele maj¹
ju¿ swoje imiona.
- Bardzo podobaj¹ mi siê wnêki
do siedzenia – mówi jedna z uczennic klasy siódmej.
- A mnie przeszklona pracow-

nia komputerowa – dodaje jej m³odszy kolega z klasy szóstej.
Du¿¹ sympati¹ cieszy siê równie¿ aula, w której roz³o¿ono sto³y
do tenisa sto³owego.
- Wszystko jest fajne – podsumowuje uczeñ klasy pi¹tej.
M³odzie¿ nie mo¿e nacieszyæ siê
przestrzeni¹ i nowoœci¹. W nowej
czêœci szko³y spêdzaj¹ ka¿d¹ woln¹
chwilê. Miejmy nadziejê, ¿e dostêp
do nowoczesnych pomocy prze³o¿y siê na lepsze wyniki w nauce.
Jagoda Durów – kl. VII

Dzwonek zadzwoni³ trzykrotnie

szczególnie dla m³odszych klas.
Kiedy tylko dobudowana czêœæ
zosta³a udostêpniona, m³odzie¿ zapa³a³a wielk¹ chêci¹ do nauki.
W poniedzia³ek 25 marca do
u¿ytku uczniów zosta³y udostêpnione nowe pracownie: matematyczna,
przyrodnicza, biologiczno-chemiczna i komputerowa. Dobudowana
czêœæ jest w nowoczesnym stylu,
œciany drewniane lub przeszklone,
posadzki cementowe, a klasy du¿e
i przestronne, ze schowkami na ty³ach. Na korytarzach mamy nowe
szafki oraz wnêki w œcianach, gdzie
uczniowie mog¹ usi¹œæ.
Pani Dyrektor zakupi³a sporo
pomocy naukowych, miêdzy innymi sztuczny szkielet cz³owieka, manekiny z wyjmowanymi czêœciami
cia³a czy plastikowe ucho i oko.
Uczniom bardzo podobaj¹ siê nowe
sale.
Oliwia Milewska – kl. VII
19 marca w Pisarzowicach ko³o
Kamiennej Góry odby³y siê zawody
w tenisie sto³owym strefy jeleniogórskiej, w której brali udzia³ mistrzowie powiatów z poszczególnych
szkó³ podstawowych. Uczniowie ze
Szko³y Podstawowej nr 2 rozegrali
turniej w systemie ka¿dy z ka¿dym
kategorii ch³opców klas IV-VI.
Nasza dru¿yna w sk³adzie: Jakub
Soko³owski, Brajan Bolibok oraz Arseniy Firko (na zdjêciu najwy¿ej na podium), by³a bezkonkurencyjna. Ch³opcy wygrali wszystkie sety i nie pozostawili ¿adnych z³udzeñ, kto jest najlepszy na tym turnieju, który da³ nam
awans do fina³u wojewódzkiego.

W szkole jest super
Obecnie nasza szko³a jest ogromna. Mamy trzy nowe pracownie:
matematyczn¹, przyrodnicz¹ i poznawania œwiata.Ka¿da sala wyposa¿ona jest w bardzo ciekawe
pomoce: naukowe, chemiczne i plastyczne. Krzes³a s¹ bardzo dobrej
jakoœci i dostosowane do krzywizn
krêgos³upa. W ka¿dej klasie jest tablica interaktywna i tablica zwyczajna, a na ka¿dej ³awce po jednym kranie. Na wszystkich oknach s¹ rolety.
Z kolei w korytarzach jest du¿a
iloœæ okien i wnêki dla dzieci do roz-

mów na przerwie. W ka¿dym pomieszczeniu jest ogrzewanie pod³ogowe. Na dole i na górze s¹ drewniane œciany, szafy i szafki. Szafki s¹
du¿e, a w œrodku jest taki sam kolor,
jak kolor cyfry oznaczaj¹cej, która
to szafka.
£azienki s¹ piêkne, jak w hotelach. Na korytarzu g³ównym s¹ roz³o¿one dwa sto³y do tenisa sto³owego!
Moim zdaniem szko³a po przebudowie jest super. Wszystko bardzo mi siê podoba.
Izabela Gettner – kl. III

Ping pong

Fina³ rozegrano 26
marca w Brzegu Dolnym. Nasi zawodnicy
mieli mo¿liwoœæ zawalczyæ przy stole z mistrzem Polski oraz Europy. Ostatecznie zajêliœmy 7. miejsce w województwie, co jest ogromnym sukcesem naszej dru¿yny. Na tym
spotkaniu nie mog³o zabrakn¹æ dopingu ze
strony kolegów i kole¿anek naszych mistrzów,
w wyjeŸdzie do Brzegu Dolnego brali
bowiem udzia³ równie¿ uczniowie
najbardziej zaanga¿owani w ¿ycie
sportowe szko³y.
Emocje podczas fina³u wojewódzkiego siêga³y zenitu a kibice

wsparli nasz¹ dru¿ynê. Gratulujemy
ogromnego sukcesu i ¿yczymy jeszcze lepszych wyników.
Anna So³tys
Marta Budziñska - Socha

POPRA
WNIE PISZÊ, PIÊKNIE MÓWIÊ
POPRAWNIE
Izabela Gettner, uczennica klasy trzeciej Szko³y Podstawowej nr
2 jest finalistk¹ Dolnoœl¹skiego
Konkursu Polonistycznego dla
uczniów edukacji wczesnoszkolnej
województwa dolnoœl¹skiego.
Izabela w eliminacjach szkolDzwonek zadzwoni³ trzykrotnie.
Uczniowie zebrali siê w korytarzu,
w oczekiwaniu na og³oszenia. Nauczycielki poustawia³y m³odsze dzieci, a Pani Dyrektor wysz³a na œrodek. Zwróci³a uwagê na parê wa¿nych szkolnych problemów, po czym
spojrza³a siê po wszystkich zebranych. Poinformowa³a o tym, ¿e jeœli
uczniowie pomog¹ sprz¹tn¹æ now¹
czêœæ szko³y, w nastêpnym tygodniu
bêdzie mo¿na jej u¿ywaæ. Zg³osi³o
siê mnóstwo chêtnych.
Nastêpnie oprowadzono wszystkich po salach, do których dotychczas mieli dostêp tylko osoby odpowiadaj¹ce za budowê. Najpierw
pokazano aulê, nieco wiêksz¹ od

miejsca, w którym teraz odbywa³y
siê apele i wystêpy. Pod³oga by³a
betonowa, a œciany drewniane.
Wygl¹da³o to bardzo nowoczeœnie
i ciekawie. Obok korytarz z drewnianymi szafkami w œcianach, w œrodku - kolorowymi. Potem obejrzano
klasê matematyczn¹. W porównaniu
z innymi salami by³a wielka - mieœci³a oko³o trzydziestu osób. Przy biurku nauczyciela wisia³y tablice - kredowa i multimedialna. PóŸniej zobaczono pracowniê biologiczno-chemiczno-fizyczn¹. Uczniowie przyjrzeli siê d³ugim ³awkom, zlewom,
szafkom i schowkowi. Na koñcu rzucono okiem na klasê, gdzie mia³y siê
odbywaæ niektóre inne zajêcia,

nych zajê³a I miejsce. Eliminacje okrêgowe odby³y siê w Zgorzelcu i nasza uczennica znalaz³a siê wœród
czterech uczniów, którzy zakwalifikowali siê do etapu wojewódzkiego.
W pierwszych dwóch etapach
konkursu uczestnicy mieli za zada-

nie napisaæ dyktando i opowiadanie twórcze. W trzecim wziê³o udzia³
dwudziestu najlepszych polonistów
edukacji wczesnoszkolnej, a wœród
nich Iza.
Wroc³awski etap by³ najtrudniejszy. Zadaniem uczniów by³a wypowiedŸ ustna na temat utworu poetyckiego, po wczeœniejszym kilkuminutowym przygotowaniu. Jak na
maturze! By³o to niezwyk³e doœwiadczenie i wyzwanie, któremu
z sukcesem sprosta³a nasz uczennica.
Gratulujemy i dziêkujemy Izabeli
oraz jej rodzicom za pomoc w przygotowaniu i za wsparcie.
Lucyna Fischer

**
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Centrum Edukacji Ekologicznej
NATURA 2000 „Izerska £¹ka",
ul. Rolnicza 7 (nad Czarcim M³ynem)
Otwarte od wtorku do soboty
w godz. 1000-1600
tel. 75 617 14 42
izerskalaka@swieradowzdroj.pl
www.swieradowzdroj.pl
(zak³adka Izerska £¹ka)

Gospodarz obiektu
Katarzyna Rzeczkowska

W czasie „Powitania Wiosny” do³¹czyliœmy wspólnie z ornitologiem Panem Tomaszem Maszka³o do ogólnopolskiej akcji „Noc
Sów”. Przed wyjœciem
w teren zosta³a przeprowadzona prezentacja
dotycz¹ca sów, ich zachowañ, wymagañ
gniazdowych itd.

POWIT
ANIE WIOSNY
POWITANIE
NOC
SÓW

Uczestnicy zostali zapoznaniu tak¿e z dŸwiêkami jakie wydaj¹ sowy – okaza³o siê, ¿e nie ka¿da sowa robi „u-hu”. Niestety, mimo dopisuj¹cej pogody, sowy nie chcia³y wspó³pracowaæ i ¿adna nie odezwa³a siê na nasze nawo³ywania. Jednak
spacer by³ udany - ruch to zdrowie, wiêc by³o warto!

23 marca poprowadzi³am ostatni¹ moj¹ imprezê w „Izerskiej
£¹ce”. Wspólnie „Powitaliœmy Wiosnê”, a Ona zdecydowanie powita³a nas piêkn¹ i s³oneczn¹ pogod¹. Od godziny 1300
mogli Pañstwo wykorzystaæ niesamowit¹ okazjê do zajrzenia
w gniazdo trzmieli, które zosta³o przywiezione przez Stowarzyszenie Natura i Cz³owiek!
Poza t¹ atrakcj¹, przy stanowisku Stowarzyszenia pokazane by³y krajowe trzmiele i klucze do ich oznaczania oraz wystawiona by³a kula z loteri¹, gdzie ka¿dy los wygrywa³. W losowaniu do wygrania by³y ksi¹¿ki „Trzmiele Wroc³awia”, zestawy nasion i nasze gry.
Po takiej dawce edukacji uczestnicy przechodzili pod wiatkê, gdzie czekali przedstawicie £¹k Kwietnych, i tam wspólnymi si³ami chêtni wykonywali swoje bomby nasienne. Taka bomba (mieszanka ziemi, gliny i nasion) mo¿e zostaæ rzucona
w niedostêpne miejsce i nasionka dziêki ziemi, która stanowi
podstawê do wykie³kowania, bêd¹ mog³y cieszyæ nasze oczy
piêkn¹ ³¹k¹ kwietn¹, kiedy ju¿ uroœnie. W mieszankach by³y
chabry, k¹kole, maki i inne polne kwiaty, których jest ju¿ coraz
mniej w przydro¿nych rowach czy na miedzach.
Mam nadziejê, ¿e to wydarzenie, które zakoñczy³o moj¹
pracê w obiekcie zaowocuje piêknymi ³¹kami przy Pañstwa
domach.
Dziêkujê za udzia³ w „Powitaniu Wiosny” oraz w ka¿dym
innym wydarzeniu, które tworzyli Pañstwo razem ze mn¹.
Uœmiechy dzieci i ciep³e s³owa uznania od zadowolonych
z obs³ugi osób - to najwiêksza nagroda za dwa i pó³ roku pracy
w Centrum. Dziêki Pañstwu moja motywacja do dzia³ania jest
nieustanna, wiêc nie ¿egnam siê, a mówiê „do zobaczenia”.

DZIEÑ DOBRY!

Czy wiesz, ¿e...
 Wed³ug szacunków na œwiecie jest oko³o 150 tysiêcy
gatunków motyli?
 Najbardziej popularnym przyk³adem motyli-podró¿ników s¹ amerykañskie monarchy (Danaid wêdrowny), które masowo udaj¹ siê w podró¿ z Kanady do Meksyku (nawet 3.000
km)?
 W amazoñskiej d¿ungli motyle spijaj¹ ¿ó³wie ³zy, aby
uzupe³niæ w swoim organizmie niedobory sodu?
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Informacje
z „Izerskiej £¹ki” napisa³a i ¿egna³a siê
z Pañstwem Monika Chwaszcz.
Autorem zdjêcia
do winiety jest Tomasz Chmielowiec.

Dowiedz siê wiêcej
i polub nas
na Facebooku
IzerskaLaka
ZAPRASZAMY!

Po 2,5 roku z ogromn¹ przyjemnoœci¹ wróci³am na
„Izersk¹ £¹kê”. Zasta³am du¿o zmian. £¹ka zosta³a doposa¿ona w wiele nowych, ciekawych materia³ów dydaktycznych,
które planujê wykorzystywaæ do zajêæ.
Mam nadzieje, ¿e wszystkie osoby odwiedzaj¹ce nasze
Centrum bêd¹ mog³y i chcia³y korzystaæ z nich i ¿e wspólnie
bêdziemy tworzyæ interesuj¹ce zajêcia.
„Izerska £¹ka” jest otwarta na wspó³pracê i ciekawe
pomys³y, serdecznie zapraszam!
Katarzyna Rzeczkowska

We wtorki zapraszamy na
warsztaty (obowi¹zuj¹ zapisy).
Od œrody do soboty zwiedzanie o ka¿dej pe³nej godzinie
(od godz. 1000 do 1600, ostatnie o godz. 1500).
Tel. 75 78 45 325
czarcimlyn@swieradowzdroj.pl

Gospodarz obiektu
Anna Martynowska-Pietrzyk

JAK M£
YNARKA KINGA ANNÊ W ARKANA WIEDZY WT
AJEMNICZA£A
M£YNARKA
WTAJEMNICZA£A

S¹ takie tajemnice, których nie wyjawia siê na g³os w ¿adnych
okolicznoœciach, a ju¿ na pewno nie w obecnoœci obiektywu.

Ile¿ to razy trzeba siê bêdzie schylaæ, ¿eby poznaæ wszystkie
tajemnice pieca chlebowego!

Mozolne uk³adanie ciasta w foremce op³aci³o siê - wypiek zadebiutowa³ na otwarciu Stacji Kultury, reklamacji nie by³o!
Skoro ju¿ wszystko wiesz, bierz klucz, dziel i... piecz!

M£
YN TO MIEJSCE, GDZIE
M£YN
WA¯NA JEST TRADYCJA,
HISTORIA I LUDZIE

Jak widzisz, ko³o siê krêci, a teraz sama musisz dojœæ do tego,
co i jak je porusza.

Cztery lata temu, kiedy jeszcze nie planowa³am przeprowadzki na wieœ, niemniej bêd¹c w Czarcim M³ynie pomyœla³am,
¿e jeœli kiedykolwiek zamieszkam w tym rejonie, chcia³abym
pracowaæ w³aœnie w takim miejscu. Lata mija³y, a mój pomys³
przeprowadzki na wieœ nabiera³ coraz bardziej realnych kszta³tów po to, ¿eby w sierpniu ubieg³ego roku staæ siê faktem.
Zostawiliœmy Wroc³aw i ca³¹ rodzin¹ osiedliliœmy siê na niewielkiej wsi po³o¿onej na Pogórzu Izerskim.
Moje dotychczasowe ¿ycie zawodowe by³o zwi¹zane g³ównie z bran¿¹
finansow¹. Du¿e korporacje, wskaŸniki, praca pod presj¹ czasu i targetami do zrealizowania. Tym bardziej siê
cieszê, ¿e teraz bêdê mog³a pracowaæ
tu, gdzie wa¿na jest tradycja, historia
i ludzie. Gdzie czas siê zatrzymuje
daj¹c œwiadectwo minionych wieków.
Kontynuuj¹c tradycjê moich poprzedników, którzy wysoko postawili poprzeczkê swoim nastêpcom, na
³amach „Notatnika Œwieradowskiego” bêdê siê nadal z Pañstwem dzieli³a tym, co siê dzieje w M³ynie. Mam
tak¿e kilka pomys³ów na warsztaty
oraz wyk³ady z ciekawymi ludŸmi.
Bardzo chcia³abym przywróciæ spotkania w M³ynie Ko³a Gospodyñ
Miejskich, ¿eby wiedza i doœwiadcze-

nie p³ynê³y dalej. Jednak przede
wszystkim zamierzam przekazywaæ historiê tego cudownego miejsca, zarówno podczas zwiedzania, jak i podczas
warsztatów pieczenia chleba. I Czart
niech mi sprzyja :)
Anna Martynowska-Pietrzyk

Autorem zdjêcia do winiety jest
Tomasz Chmielowiec.
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Chcesz ¿yæ 14 lat d³u¿ej? Za³ó¿ sobie ogródek!

Co s³ychaæ w izerskim sadzie?

ROSAHUMUS - nawóz superstar! Wiosna w szkó³ce i na ³¹ce
Kwiecieñ w ogrodzie to czas,
kiedy wszystko zaczyna rosn¹æ
i powoli cieszyæ oko. Oczywiœcie to
czas najbardziej wytê¿onych prac.
Po zimowym zastoju rozruszanie
miêœni bywa czasami bolesne. Ale
czego siê nie robi dla piêknego
efektu.
W Czerniawie takie wiosenne
rozruszanie miêœni i koœci zafundowaliœmy sobie sprz¹taj¹c miejscowoœæ. To niewiarygodne wrêcz, jak
wielka iloœæ œmieci wszêdzie zalega³a. Ale teraz jest ³adniej i czekamy
tylko, a¿ pojawi siê zielona trawa
i liœcie i trochê zakryj¹ miejsca, które
niezbyt ciekawie siê prezentuj¹,
a jest ich, niestety, wiele.
Czuj¹c wiosennego ducha mia³em przyjemnoœæ poprowadziæ
warsztaty: dla lokalnego Stowarzyszenia „Aktywni Razem” (wykonywanie wianków wielkanocnych)
i podczas otwarcia nowego Domu
Kultury (wyrabianie wertykalnych
kompozycji kwiatowych)
Teraz trzeba siê zaj¹æ pracami we
w³asnym ogrodzie, grabiæ, sadziæ,
pikowaæ, wertykulowaæ.... Wszystko trzeba jeszcze dobrze rozplanowaæ, ¿eby siê nie przemêczyæ. Tym
razem zachêcam, aby w tym roku
zwróciæ szczególn¹ uwagê na odpowiednie nawo¿enie roœlin. Ma ono
kluczowe znaczenie, jeœli chcemy
osi¹gn¹æ wspania³y efekt.
W swoim ogrodzie stosujê szerok¹ gamê nawozów organicznych,
takich jak obornik bydlêcy i kurzy,
gnojówka z obornika i pokrzywy oraz
ziemia kompostowa. Posi³kujê siê
równie¿ nawozami mineralnymi, które uzupe³niaj¹ nawo¿enie organiczne roœlin.
Trzeba je stosowaæ
zw³aszcza wtedy, jeœli
dodaliœmy do ziemi torfu lub kory, które zawieraj¹ co prawda du¿o
próchnicy, ale maj¹ ma³o
potrzebnych roœlinom
minera³ów. Bardzo dobre
s¹ nawozy specjalistyczne przeznaczone
dla konkretnych roœlin:
dla hortensji, ró¿, ró¿aneczników i azalii, kwiatów ogrodowych, roœlin
iglastych, krzewów liœciastych, trawników,
borówek, poziomek i truskawek, winoroœli oraz
drzew i krzewów owocowych. Wszystkie je nale¿y stosowaæ zgodnie
z instrukcjami produ-

O ogrodach myœli spisane

Wyhoduj w sercu zielone drzewa, z
pewnoœci¹ ptak na nich zaœpiewa"
Przys³owie chiñskie

centa. Sam mam kilka przewinieñ na
koncie i kilka spalonych roœlin, bo
w swej w³asnej naiwnoœci myœla³em,
¿e jak wiêcej podsypiê, to szybciej
uroœnie. A tu guzik – przenawozi³em
i straci³em kilka rododendronów.
Jest jednak nawóz, który szczególnie polecam. W stu procentach
naturalny i daj¹cy wspaniale efekty
- to ROSAHUMUS. Jest ca³kowicie
rozpuszczalny w wodzie i zawiera
kwasy humusowe, potas i ¿elazo,
a przeznaczony jest do nawo¿enia
doglebowego i poprawy jakoœci
gleb. Jeden kilogram tego nawozu
zawiera tyle kwasów humusowych
co 30 ton obornika. Nawóz ten poprawia ¿yznoœæ i strukturê gleby,
zwiêksza jej pojemnoœæ wodn¹, aktywizuje rozwój mikroorganizmów,
zdecydowanie dzia³a na wzrost i plonowanie. Ja go stosujê i widzê naprawdê dobre efekty, tylko uwaga nie mo¿na go przedawkowaæ. Zachêcam do poszukania informacji na
ten temat i stosowanie.
A na zakoñczenie prezentujê
poni¿ej zdjêcie mojego pierwszego
ogrodu wertykalnego.
Serdecznie pozdrawiam i ¿yczê
wielkich warzyw, piêknie kwitn¹cych
kwiatów w tym roku - Piotr Bigus.

Prace ogrodowe w kwietniu
 W pierwszej kolejnoœci sprz¹tamy po zimie,
 Wyci¹gamy roœliny przechowywane przez zimê przesadzamy
i nawozimy,
 Sadzimy bratki, stokrotki,
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Przeprowadzamy ciêcie ró¿,
Przycinamy takie drzewa
owocowe jak œliwy, morele, brzoskwinie, oraz krzew winoroœli i je¿yn,
 M³ode siewki rozsad uprawiane na parapetach okiennych nale¿y regularnie podlewaæ i powoli
przyzwyczajaæ je do warunków panuj¹cych na zewn¹trz - w ciep³e dni
odkrywamy siewki i uchylamy lekko
okno,
  A poza tym, wykonujemy
wszystkie inna pracy, na które mamy
tylko ochotê.




Rabarbar
to nie owoc
Nareszcie wiosna. Jest wszêdzie, w moim ogrodzie zagoœci³a na
dobre. D³u¿sze dni, wiêcej s³oñca
i piêkne kwiaty: ciemiernik, miodunka, omieg... W tamtym roku
wysia³am niezapominajki, które
kojarz¹ mi siê z dzieciñstwem, zbiera³am je na ³¹kach. Kwitn¹ tulipany i narcyze, bez których nie wyobra¿am sobie ogrodu.

Zakoñczyliœmy w³aœnie akcjê
szczepienia wiosennego zrazami
pochodz¹cymi z Gór Izerskich –
razem z okulizacj¹ wrzeœniow¹
mamy ponad 600 zaszczepionych
sadzonek. Jest bardzo ciep³o,
a ¿e sadzonki „izerskie” szczepi³em wczeœniej, wiêc ju¿ ruszy³y.
Na zdjêciu
obok widaæ, jak
piêknie listki
przebijaj¹ siê
przez wosk; to
niechybna oznaka, ¿e zraz siê
przyj¹³, ale musimy jeszcze
chwilê poczekaæ na pierwszy przyrost.
Poni¿ej przyk³ad jak dzia³a okulizacja - jest to metoda szczepienia,
o której nie mówi³em wczeœniej, ale
umo¿liwia zaszczepienie oczkiem
(p¹czkiem) œpi¹cym, pobranym nawet w momencie, gdy drzewo owocuje – mamy wtedy okazjê bezpoœrednio zobaczyæ owoc, pobraæ
oczka i zaszczepiæ.
Na zdjêciu widaæ zebrane owoce z drzewa oznaczonego roboczo
„566” – pobra³em z niego ga³¹zkê

z
oczkami
(p¹czkami) i
zaszczepi³em
je na podk³adce. Teraz p¹czek siê rozwin¹³ (fot.
obok), a do jesieni dogoni
szczepione
wiosn¹ metod¹ „na przystawkê”!
W sadzie
zakoñczone
ciêcie (jak ktoœ
zd¹¿y³ ), a teraz wa¿ne: zapylanie. Na
szczêœcie w Œwieradowie i okolicach
pszczelarze hoduj¹ pszczo³y miodne
i one powinny zapyliæ wiêkszoœæ
kwiatów. Sam wzorem Centrum Edukacyjnego Izerska £¹ka z Czerniawy
od roku hodujê pszczo³y murarki.
Zauwa¿y³em, ¿e wszêdzie tam,
gdzie mia³em wystawione „domki”
pszczó³ murarek, w promieniu dwudziestu metrów owoce na drzewach
by³y wyraŸnie wiêksze i by³o ich wiêcej – wiêc gor¹co zachêcam do ich
hodowania.

Dokoñczenie na str. 15 

Wznieœmy zielone œciany
Ciesz¹ mnie wszystkie kwiaty, ale
szczególnie czekam na szachownice
cesarsk¹. To ciekawa roœlina cebulowa, która na prze³omie kwietnia
i maja przyci¹ga wzrok. Na szczycie
sztywnej, piêkne ulistnionej ³odygi
pojawiaj¹ siê du¿e dzwonkowate
kwiaty, a nad nimi rozeta stercz¹cych
liœci przypominaj¹cych piuropusz.
Szachownica najlepiej roœnie na stanowisku s³onecznym i nie lubi ciê¿kiego i wilgotnego pod³o¿a, a jej
podziemna czêœæ wydziela specyficzny intensywny zapach, który skutecznie odstrasza nornice.
Odk¹d pamiêtam, w moim ogrodzie roœnie rabarbar, kwitnie w maju,
ale pêdy kwiatowe nale¿y usun¹æ,
poniewa¿ ich rozwój os³abia roœlinê.
Rabarbar jest bylin¹ i na ca³ym œwiecie uwa¿any jest za warzywo, z wyj¹tkiem USA - w tym kraju rabarbar
to owoc. Czym czerwieñszy, tym s³odszy smak i niew¹tpliwie kojarzy siê
z wiosn¹, nic tak nie gasi pragnienia
w pierwsze ciep³e dni, jak kompot
z rabarbaru; jego smak nie ma sobie
równych, ale mimo mnogoœci zalet,
uchodzi za roœlinê zdrowotnie kontrowersyjn¹, bo podobnie jak szczaw
zawiera w sobie kwas szczawiowy
i nie wolno go spo¿ywaæ osobom
z dolegliwoœciami nerek i reumatyzmem.
W po³owie kwietnia zaczynam
sadzenie mieczyków, robiê to w tygodniowych odstêpach, w ten sposób zapewniam sobie d³u¿szy okres
kwitnienia tych piêknych kolorowych kwiatów.
Czeka mnie jeszcze sporo pracy,
ale ja to bardzo lubiê i mam nadziejê
¿e nigdy nie skoñczy mi siê zapa³ do
sadzenia, plewienia, podlewania
i zmieniania. Pomys³y pojawiaj¹ siê
nieustannie.
Irena Marciniak

Podczas zesz³orocznej edycji Konkursu „Kwietny Œwieradów” jury zaobserwowa³o, szczególnie w ma³ych ogrodach
przydomowych, pionowe konstrukcje
z kwiatowymi doniczkami, zawieszonymi na sznurku butelkami po napojach,
z których wyrasta³y pomidory, a tak¿e
drabinki pokryte zieleni¹. Takie ogrody
wertykalne, dziêki swojej konstrukcji, pozwalaj¹ zaoszczêdziæ miejsce, zachwyciæ
czy zmieniæ wygl¹d nawet najbardziej zaniedbanej œciany czy przestrzeni.
Wykonanie kompozycji ogrodowej
nie jest kosztowne, a jedynie wymaga
od autora pomys³owoœci, zami³owania
do majsterkowania i umiejêtnoœci wykorzystania rzeczy, które nie s¹ nam ju¿ potrzebne. Ka¿dy ogrodnik ma w domu coœ, w co mo¿na nasypaæ ziemi
i stworzyæ niepowtarzaln¹ kompozycjê. Zapraszamy 25 kwietnia o godz.
1600 do Izerki na spotkanie, na którym szerzej omówimy temat tegorocznej edycji konkursu „Kwietny Œwieradów 2019”.

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 Turystycznej, w Izerskim Centrum Wspierania Przedsiêbiorczoœci, do dzisiaj mo¿emy
poznawaæ historiê miasta dziêki ma³ej wystawie w Miejskiej Bibliotece Publicznej „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.swieradowzdroj.pl - chcia³abym teraz zaprosiæ Pañstwa do jej wspó³tworzenia. Najbardziej 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,
natomiast tych bardziej wspó³czesnych - znacznie mniej.
DOROTA MAREK

 Ci¹g

Flins wysoko na kamieniu

dalszy ze str. 14

Okazuje siê, jak sam siê przekona³em, ¿e jest to naprawdê proste.
A teraz jest w³aœnie najlepszy czas
do ich wystawienia do sadu.
W moim sadzie zakwit³y ju¿ brzoskwinie, zaczynaj¹ kwitn¹æ wczesne
czereœnie oraz œliwy, a jab³onie przygotowuj¹ ju¿ p¹czki do otwarcia –
na zdjêciu poni¿ej p¹czki jab³oni odmiany „Oliwka czerwona” która
owocuje zaraz po popularnej papierówce.

W ubieg³ym roku cieszyliœmy siê
bogactwem owoców, ale w kilku poprzednich latach, niestety, zaskakiwa³y nas przymrozki i tylko czêœæ drzew,
które zakwit³y w nieco innym terminie, mia³o trochê owoców. Mo¿na
spróbowaæ temu zaradziæ; nie zawsze

i wszêdzie, ale czêsto siê udaje.
Wiadomo, ¿e woda zamarzaj¹c
wydziela ciep³o – wiedz¹ o tym szczególnie leœnicy i sadownicy i stosuj¹
to w praktyce. W naszym przydomowym sadzie te¿ mo¿emy zastosowaæ tê metodê, z czêsto zaskakuj¹cym skutkiem. Wystarczy przez czas
trwania przymrozku w³¹czyæ zraszanie w postaci popularnych zraszaczy na wê¿ach i spryskiwaæ nimi
kwiaty w trakcie trwania ujemnej
temperatury - jest du¿a szansa, ¿e
ocalimy du¿¹ czêœæ owoców. Nale¿y zatem siê nieco przygotowaæ,
a potrzebne nam bêd¹: zraszacz ogrodowy, tyczka drewniana lub inny
element jako maszt, w¹¿ ogrodowy.

Nale¿y ju¿ teraz przygotowaæ
i sprawdziæ jak dzia³a nasz sprzêt.
Nale¿y to zrobiæ w taki sposób, ¿eby
zraszacz na tyczce wprowadziæ do
wnêtrza korony drzewa lub oprzeæ
o ni¹, tak, by jak najwiêksza iloœæ
kwiatów znalaz³a siê w obszarze dzia³ania wody, i pod³¹czyæ do Ÿród³a
wody. W ten sposób praktycznie
mo¿na uchroniæ kwiaty do temperatury – 70C! Przy okazji bêdziemy rano
podziwiaæ piêkne obrazki kwiatów
w szkle z lodu (fot. powy¿ej)– ale po
za zbr¹zowieniem p³atków nic im nie
bêdzie! Zróbmy to dla naszych owoców!
Z pozdrowieniami Leszek Ku³ak

Ju¿ prawie po sezonie, ale to nie
znaczy, ¿e zwalniamy tempo. Jako
¿e morsowanie to aktywnoœæ zimowa, w ciep³e wiosenne dni bêdziemy
zwiedzaæ i odwiedzaæ ciekawe okoliczne miejsca i atrakcje. Lubimy
aktywnie spêdzaæ czas i nie zamierzamy zwalniaæ tempa w sezonie letnim.
A skoro woda w Kwisie staje siê
coraz cieplejsza, postanowiliœmy
kontynuowaæ zwiedzanie u s¹siadów, oczywiœcie, wci¹¿ nawi¹zuj¹c
do naszych zimowych upodobañ.
Zaczêliœmy od wodospadu Èerného
Potoka nieopodal Hejnic (fot.
obok). Najpierw jednak udaliœmy siê
spod Bazyliki Nawiedzenia Maryi
Panny ¿ó³tym, a nastêpnie zielonym
szlakiem na ska³kê Hajni Kostel,

j¹c z dogodnych warunków postanowiliœmy siê wyk¹paæ. Pogoda dopisa³a i wszystkim uczestnikom wyprawa mi³o zapad³a w pamiêci. Chcemy wiêcej i bêdzie wiêcej!
A skoro wiêcej, to w kolejny
marcowy weekend pojechaliœmy do
Harrachova, gdzie pyszni siê wodospad na rzece Mumlavie (fot. z lewej). Tak nas urzek³ nas swoim urokiem i wspania³ymi okolicznoœciami
przyrody, ¿e nie mogliœmy siê powstrzymaæ przed zanurzeniem,
zw³aszcza ¿e woda by³a zimna jak
diabli!
Niedawno za spraw¹ Urzêdu
Miasta nasz wodospad zosta³ oznaczony znakiem „Uwaga Morsy”, by
nikt nie mia³ w¹tpliwoœci, ¿e zim¹ na
wodospadzie króluj¹ Œwieradowskie
Morsy.
Jolanta Sergiejczuk

Fot. Jan Kobia³o

Morsy miêdzynarodowe

Dzieñ 30 marca przywita³ nas
piêkn¹ s³oneczn¹ pogod¹, idealn¹ do
poprowadzenia czwartej wycieczki
z cyklu „Marszobieg z Flinsem po
Zdrowie”. Dwadzieœcia dwie osoby,
w tym dziewiêcioro dzieci, pojecha³y busem do Zakrêtu Œmierci, sk¹d
szlakiem ¿ó³tym wêdrowa³y na
Wysoki Kamieñ (1.058 m n.p.m.).
Na szlaku wiosenno-zimowym
piechurzy podziwiali piêkne formy
skalne, rozpoznawali tropy zwierz¹t,
na szczycie cudowne zachwycali widokami na Karkonosze i Góry Izer-

z której rozpoœcieraj¹ siê œwietne widoki na dolinê rzeki Smìdy, która po
polskiej stronie granicy staje siê

Witk¹. W drodze powrotnej odwiedziliœmy nasz g³ówny cel wycieczki,
czyli wodospad, w którym korzysta-
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skie, a w schronisku - smakiem szarlotki domowego wypieku.
Droga powrotna szlakiem koloru czerwonego zaprowadzi³a nas do
Szklarskiej Porêby Górnej, a konkretnie do dzielnicy Bia³y Jar, gdzie na
Jagodowym Wzgórzu stoi najm³odsze Schronisko „Chatka Robaczka”,
które od wiosny do jesieni s³u¿y turystom pieszym i rowerowym, zaœ
w sezonie zimowym - narciarzom
(schronisko po³¹czone jest trasami
biegowymi z Polan¹ Jakuszyck¹).
Wêdrusie zaanga¿owali siê tak¿e w akcjê sprz¹tania szlaków pod
has³em RECYKLING - TO SIÊ NAM
OP£ACA i w ramach wolontariatu
wyzbierali puszki oraz nakrêtki plastikowe.
Dziêkujê paniom: Bogusi Frankiewicz i Janinie Dering - za przewodnictwo, uczestnikom - za chêæ wêdrowania i poznawania, a dzieciom
i m³odzie¿y - za niewyczerpane pok³ady energii, radoœæ i troskê o œrodowisko naturalne.
Nasze kolejne wycieczki: nr 5 27 kwietnia do Czech, i nr 6 - 1 maja
w ramach MAJÓWKI W NADLEŒNICTWIE o godz. 900 wyprawa pod
has³em „Izerskie Wiedzmy, Trolle
i szkodniki”. Zapraszamy!
TF

Kwisia
w podró¿y
Wiosna nam siê rozszala³a, majówka za pasem, a Kwisia nadal bardzo lubi towarzyszyæ œwieradowianom w ich wêdrówkach, ¿eby zobaczyæ kawa³ek œwiata. Jeœli zatem ktokolwiek z Pañstwa wybiera siê
gdzieœ w Polskê/Europê/œwiat, proszê przyjœæ do Miejskiego Centrum
Kultury, zabraæ ¿abkê ze sob¹ (lub
jak¹kolwiek, która znajdzie siê pod
rêk¹ wœród rodzinnych bibelotów)
i sfotografaæ j¹ na tle zwiedzanych
przez siebie atrakcji.
Zdjêcia wysy³amy mejlem na adres it@swieradowzdroj.pl - z dopiskiem ¯ABKA KWISIA W PODRÓ¯Y. Najciekawsze uhonorowane
zostan¹ upominkami i prezentacj¹ na
³amach „Notatnika”.
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NOTA
(2466) zostanie dostarczony do punktów kolporta¿u do 23 maja

W sobotê 27 kwietnia wybieramy siê po raz pi¹ty do pomnika francuskich
lotników, którzy 27 lat temu zginêli na zboczach Smedawskiej Góry, lec¹c
z pomoc¹ humanitarn¹ do Polski. Inicjatorem naszego wyjazdu jest Jan Kobia³ko (na zdjêciu przy pomniku podczas jednego z poprzednich wyjazdów),
który od 5 lat odwiedza to miejsce, zabieraj¹c ze sob¹ coraz wiêcej osób
chc¹cych oddaæ ho³d poleg³ym. Wyjazd autobusu o godz. 945 z parkingu przy
ulicy Wyszyñskiego (nad szko³¹). Nale¿y mieæ ze sob¹ dokument to¿samoœci,
dobrze te¿ bêdzie zaopatrzyæ siê w korony. W schronisku na Smìdavie za 200
koron mo¿na ca³kiem przyzwoicie posiliæ siê i ugasiæ pragnienie.
Zg³oszenia przyjmuje Teresa Fierkowicz - tel. 665 733 443. Koszt przejazdu
i ubezpieczenia pokryje Gmina, ze œrodków MCKAiPG Stacja Kultury.
WIOSNA 2019 - CENY BILETÓW JEDNORAZOWYCH

Kolei Gondolowej
Świeradów-Zdrój (w zł)

NORMALNY

ULGOWY

42
35
30

35
30
25

RODZINNY
2+2

130

RODZINNY
2+3

160
100

KARNET
ROWEROWY 4x

Fot. Wojciech Kudera

Oddajmy ho³d lotnikom Zanim udasz siê na Single Track

Sezon rowerowy bezsprzecznie
nale¿y uznaæ za otwarty!
Wprawdzie sezon rowerowy
trwa ca³y rok, lecz nie ma siê co
oszukiwaæ, wielu rowerzystów budzi siê z d³ugiego, zimowego snu,
a wraz z nimi do ¿ycia powinien powróciæ ich sprzêt. Tu pojawia siê
pytanie, w jaki sposób zosta³ zabezpieczony i przechowany przez okres
zimowy?

Z miot³¹
na singlu
6 kwietnia od godziny 900 do 1230
trwa³a akcja sprz¹tania Single Tracka Zajêcznik. Uczestniczyli w nim
mieszkañcy, burmistrz i radni, w sumie15 osób (w tym czworo dzieci).
Ekipa zgrabi³a liœcie z ponad po³owy
trasy, pozbiera³a œmieci, a tak¿e
udro¿ni³a odp³ywy.
Serdecznie dziêkujê wszystkim za
udzia³ w wiosennej akcji sprz¹tania
Singla!
Organizator akcji Pawe³ Lech
(na zdjêciu uchwycony w obiektywie
sprz¹taj¹cy radny Pawe³ Miko³ajczak)

Je¿eli by³ w dobrym stanie technicznym i przechowywany w suchym pomieszczeniu, to tak naprawdê wystarczy wykonaæ kilka prostych czynnoœci, w przeciwnym razie mo¿e odmówiæ pos³uszeñstwa,
a jazda po œcie¿ce mo¿e byæ uci¹¿liwa - w konsekwencji nawet niebezpieczna.
W tym poradniku radzimy, jak
przygotowaæ rower, aby by³
w pe³nej gotowoœci do jazdy i nie
sprawia³ niemi³ych niespodzianek.
Zajmiemy siê czyszczeniem, smarowaniem i regulacj¹.
Po pierwsze, mycie
- z wyczuciem
Trzeba to zrobiæ po ka¿dych zawodach, na koniec sezonu, przed
ka¿d¹ wizyt¹ w serwisie. Pamiêtajmy, ¿e du¿o ³atwiej zabraæ siê za to
tu¿ po b³otnistej jeŸdzie ni¿ kiedy
b³oto na nim zaschnie! Jedni w tym
celu stosuj¹, a inni odradzaj¹ myjkê
ciœnieniowa. Wiele zale¿y od tego,
jak siê jej u¿ywa. Powinno siê j¹ stosowaæ jedynie do czyszczenia ramy
i unikaæ czyszczenia piast, okolic
suportu, sterów, wszystkich elementów z ³o¿yskami, ¿eby nie dosta³a siê
do nich woda z brudem, która przyœpieszy proces eksploatacji i korozji
czêœci. W tym celu rekomendujemy
w¹¿ ogrodowy z specjaln¹ szczotka
przep³ywow¹, która u³atwi nam dojœcie do zabrudzonych zakamarków.
Warto zaopatrzyæ siê w koncen-

trat/szampon do mycia, który pe³ni
funkcjê odt³uszczacza.
Po drugie, napêd
– kto smaruje, ten jedzie
Najlepsz¹ metod¹ na czysty ³añcuch jest „k¹piel” w odt³uszczaczu.
Wystarczy wrzuciæ ³añcuch do specjalnej myjki lub plastikowej butelki, któr¹ zalewamy niedu¿¹ iloœci¹
ekologicznego odt³uszczacza i pozostawiamy na noc, nastêpnie warto wysuszyæ go i przedmuchaæ kompresorem. W tym czasie zajmijmy siê
kaset¹ i koronkami z przodu.
Szybszym sposobem s¹ pianki
w aerozolu dedykowane do czyszczenia ³añcucha, których zastosowanie daje identyczny efekt, co powy¿szy, a bonusem jest czysty ca³y
napêd. Trzecim sposobem jest na³o¿enie odt³uszczacza na szmatkê
i przetarcie ³añcucha.
Gdy ³añcuch lœni jak nowy, nale¿y go posmarowaæ po kropelce na
ka¿de ogniwko, ¿eby smar wp³yn¹³
miêdzy blaszki i znikn¹³ z jego powierzchni. Przed jazd¹ warto przetrzeæ go do sucha po zewnêtrznej
stronie, aby nie ³apa³ brudu, dobrze
jest tak¿e dobieraæ smar w zale¿noœci od warunków, w których bêdziemy jeŸdziæ.
Przy czyszczeniu warto zwróciæ
uwagê na wyci¹g ³añcucha oraz na
stan koronek. Po przejechaniu ok.
2-3 tys. km mo¿e byæ konieczna wymiana ³añcucha i zêbatek. S¹ to tylko orientacyjne wartoœci, poniewa¿
¿ywotnoœæ napêdu w du¿ej mierze
zale¿y od warunków i sposobu
je¿d¿enia.
Pawe³ Lech

Za miesi¹c dokoñczenie artyku³u,
tymczasem informujemy, ¿e przegl¹dy podstawowe roweru (regulacja
przerzutek i hamulców, sprawdzenie
i wyeliminowanie luzów, centrowanie kó³ sprawdzenie stanu zu¿ycia
napêdu) zaczynaj¹ siê od 60-70 z³
(kompleksowe odpowiednio dro¿ej).
Przegl¹dy wykonaæ mo¿na w Serwisie Lech Sport, ul. Wczasowa 11,
tel. 693 239 263, w TOM SPORT, róg
ul. Zakopiañskiej i Stra¿ackiej oraz
ul. 11 Listopada 7 (naprzeciw Orlenu), tel.607 766 412, oraz w BMS
TREK przy ul. Zródlanej 12, tel. 517
416, 110.
(aka)

