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Wydawa³oby siê, ¿e chodzi
o sprawê banalnie prost¹ -
¿eby w porannych godzi-
nach rodzice odwo¿¹cy
dzieci do szko³y nie parko-
wali w zatoczce na ul. Sk³o-
dowskiej-Curie, powodu-
j¹c  zatory i stwarzaj¹c za-
gro¿enie podczas manew-
rów cofania czy zakrêca-
nia. Okaza³o siê, ¿e apele
do doros³ych nie trafiaj¹,
m³odzie¿ postanowi³a wiêc
rodziców uœwiadamiæ -
o tym na str. 8.

Po¿egnanie
z kred¹ (s. 8)
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Kinga Miakienko
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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 Chmielo-
wiec: 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
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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 listopada, a kolejne - 6 i 20 grud-siê 20 listopada, a kolejne - 6 i 20 grud-siê 20 listopada, a kolejne - 6 i 20 grud-siê 20 listopada, a kolejne - 6 i 20 grud-siê 20 listopada, a kolejne - 6 i 20 grud-
nia brnia brnia brnia brnia br.....

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
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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

W ramach ob-
chodów Œwiatowego
Dnia Seniora 13 paŸ-
dziernika br. w Pen-
sjonacie „Basieñka”
zarz¹d œwieradow-
skiego ko³a Emery-
tów, Rencistów i In-
walidów z tej okazji
zorganizowa³ Bal Se-
niora, na którym ba-
wi³o siê 73 cz³onków
oraz zaproszeni go-
œcie, miêdzy innymi
burmistrz Roland
Marciniak, przewod-
nicz¹ca rady Wiolet-
ta Urbañczyk, radna powiatu, dyrektor PDS
oraz prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Lokal-
nych „Spokojna Góra” z Mirska.

Smaczne jedzenie przygotowa³a uczestni-
kom szefowa „Basieñki”, pani Mieczys³awa.

Na parkiecie królowa³ taniec, œpiew i radoœæ,
a przy sto³ach mi³e, kole¿eñskie rozmowy.

Spotkanie wspó³finansowane by³o przez
Gminê Miejsk¹ Œwieradów-Zdrój.

(IK)

Taniec, œpiew i radoœæ

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!

Szanowni Pañstwo, pewna samotna mama wspania³ych dzieci obecnie spo-
dziewa siê synka. Jest bardzo zaradna i nie prosi o pomoc, ale wiemy, ¿e bê-
dzie bardzo wdziêczna, gdy ktoœ wyci¹gnie do niej pomocn¹ d³oñ. Chodzi
o ubranka, akcesoria, pampersy i inne rzeczy dla noworodka. Bardzo prosimy
- jeœli ktoœ ma coœ do oddania - o kontakt.

Przepraszamy Pani¹ EWÊ ŒLI-
WIÑSK¥ i Pana ROBERTA BIA£EGO -
za b³êdne podanie ich imion w paŸdzier-
nikowym numerze przedwyborczym „No-
tatnika Œwieradowskiego”.

Przepraszamy te¿ Komitety Wyborcze
Wyborców: M£ODOŒÆ I DOŒWIADCZE-
NIE oraz KONKRETNIE I REALNIE -
za omy³kowo wpisane nazwy tych komi-
tetów we wrzeœniowym numerze „Notat-
nika Œwieradowskiego”.

Redakcja

Inna samotna matka bardzo potrzebuje pralki - mo¿e byæ nawet bardzo stare-
go typu, byleby by³a na chodzie?"

Dziêkujemy za ostatni¹ udan¹ akcjê pomocy: Basi, Remikowi, Kubie i Izie.

* * *

* * *

* * *
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DZIEÑ EDUKACJI NARODOWEJ 2018

W szkole i na wyjeŸdzie14 paŸdziernika to by³ wyj¹tko-
wy dzieñ dla wszystkich pracowni-
ków oœwiaty, poniewa¿ obchodzili-
œmy Dzieñ Edukacji Narodowej.
Uczniowie klas IVc, Va, Vc, VIIa oraz
VIIb przygotowali z tej okazji  apel
i podziêkowania dla wszystkich pra-
cowników i emerytów Miejskiego Ze-
spo³u Szkó³. Taniec z szyfonem, ko-
miczne scenki, piosenka z repertuaru
Pink Floyd „Teacher Leave Those
Kids Alone” (fot. poni¿ej) - symboli-
zowa³y przemiany, jakie zachodzi³y
w oœwiacie na przestrzeni lat.

Tegoroczne uroczystoœci z oka-
zji Dnia Nauczyciela w Szkole Pod-
stawowej nr 2 odby³y siê 12 paŸdzier-
nika. Jako harcerze pomyœleliœmy,
¿e co to za œwiêto, jeœli œwiêtuj¹cy
musi przygotowaæ akademiê, poœwiê-
ciæ czêsto swoje lekcje, potem nad-
robiæ zaleg³oœci i pogodziæ to jesz-
cze z dokumentacj¹ zwi¹zan¹ z po-
cz¹tkiem roku szkolnego. St¹d wy-
niknê³a propozycja, ¿e to my w tym
roku przejmujemy opiekê nad tym
œwiêtem.

Maryla Socha zaproponowa³a
scenariusz, który dru¿ynie przypad³
do gustu; przydzia³ ról mia³ czêœcio-
wo zaskoczyæ widowniê. Widz¹c re-
akcjê na pojawienie siê g³ównej bo-
haterki granej przez Filipa Biedê (stoi
na zdjêciu obok), chyba nam siê
uda³o. Kiedy nauczyciele s³uchali
„sto lat” i odbierali kwiaty ufundo-
wane przez Radê Rodziców, chyba
nie spodziewali siê jeszcze, co za
chwilê nast¹pi. Nasza „nauczyciel-
ka” zaprosi³a „uczniów” na praw-
dziw¹ lekcjê i jak to na prawdziwej
lekcji bywa, najpierw pe³ni¹cy tê rolê
Filip musia³ ogarn¹æ niesforne towa-
rzystwo.

Z relacji pani dyrektor wiem, ¿e
nie mia³ lekko, ale doskonale sobie
poradzi³ i mimo œwiêta kilka jedynek
postawi³ - „na pewno nies³usznie”?
Po krótkiej lekcji nauczyciele mieli
okazjê porozmawiaæ przy kawie i cie-
œcie. Dziêkujê Paniom Dziewit i Œlê-
zak za upieczenie pysznoœci.

Co robili pozostali uczniowie,
kiedy nauczyciele „zajêci”? Na to
harcerze równie¿ siê przygotowali.
Klasy 0-III bawi³y siê pod przewod-
nictwem Natalii Iwanich i Julii Fabiœ
po zuchowemu na boisku szkolnym.
Starsze dzieci wziê³y udzia³ w turnieju
poprowadzonym przez harcerzy i za-
anga¿owanych rodziców, polegaj¹-
cym m.in. na znalezieniu (u Maryli
Sochy) na planie miasta swojej szko-
³y, u Kuby Dziewita - przewróciæ kil-
ka plastikowych butelek z wod¹ przy
pomocy poñczochy nape³nionej
piaskiem, u Antka Oœciaka - wykryæ
pieni¹¿ki w mokrym piasku (fot.

Oczekiwana zamiana ról

u góry po prawej), u Dominiki Dzie-
mitko, trzymaj¹c siê za rêce z jednym
z uczestników - przewróciæ butelkê
czêœciowo nape³nion¹ wod¹, pani
Monice Gettner - przynieœæ koloro-
we liœcie i je nazwaæ, u Mai Greli -
wyj¹æ kluczyki z butelki nie odwra-
caj¹c naczynia do góry dnem, u pani
Justyny Dziewit - zwin¹æ i schowaæ
do pokrowca œpiwór, u Marty Boh-
danowicz - przejœæ przez linê nie do-
tykaj¹c jej, u pana Tomasza Oœciaka
- wykazaæ siê umiejêtnoœciami przy
udzielaniu pierwszej pomocy.

Tegoroczny turniej by³ przygo-
towywany w krótkim czasie i niewy-

starczaj¹co dopracowany, abyœmy
mogli sprawiedliwie wy³oniæ zwy-
ciêzców, dlatego traktujemy go jako
dobr¹ zabawê. Wiemy ju¿, które za-
dania bawi³y i interesowa³y uczniów,
wiêc za rok na pewno dopracujemy
poszczególne punkty i pójdzie nam
o wiele sprawniej. Zastanowimy siê
te¿, jak nagrodziæ zwyciêzców, mo¿e
znajdzie siê sponsor i ufunduje praw-
dziwe nagrody? Du¿o czasu przed
nami.

Bardzo dziêkujê harcerzom za
zaanga¿owanie w przygotowanie
przedstawienia oraz poprowadzenie
turnieju. Podziêkowania kierujê te¿
do rodziców - za pomoc i wsparcie,
oraz do Rady Rodziców - za przygo-
towanie i wrêczenie kwiatków.

Phm Patrycja Oœciak

Po pokazach artystycznych g³os
zabra³a dyrektor Renata Simiñska,
która wszystkim pracownikom, by-
³ym i obecnym, podziêkowa³a za trud
pracy i wskazywanie w³aœciwej dro-
gi m³odemu pokoleniu oraz za co-
dzienn¹ cierpliwoœæ i pasjê wk³adan¹

Wykszta³cenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawiæ

w wykonywane obowi¹zki. Z³o¿y³a
tak¿e serdeczne ¿yczenia dalszej wy-
trwa³oœci, satysfakcji i spe³nienia
w wykonywanej pracy.

Sekretarz Gminy Eugeniusz Gra-
bas równie¿ z³o¿y³ serdeczne ¿ycze-
nia, a za szczególne osi¹gniêcia
w pracy zawodowej oraz inicjatywê
w dzia³aniach na rzecz rozwoju
oœwiaty gminnej w roku szkolnym
2017/2018 wrêczy³ dyrektor Renacie
Simiñskiej, Ma³gorzacie Dzik, Annie
Jezierskiej, Monice Ró¿alskiej oraz
Katarzynie Luto-Przybylskiej nagro-

ska, Ilona Tomczyk, Agnieszka Wiel-
go, Anna Adamiak, Agnieszka Dwo-
rak, Wanda RzeŸnik, Magdalena
Mielniczyn, Lucyna Smaroñ, jak
równie¿ pracownicy obs³ugi i admi-
nistracji.

Niezwyk³e ciep³e s³owa do ze-
branych skierowa³a Eugenia Kude-
ra – wieloletni dyrektor MZS, pre-
zes Zwi¹zku Sybiraków w Œwierado-
wie - ¿ycz¹c radoœci z wykonywanej
pracy oraz sukcesów zawodowych.

W godzinach popo³udniowych
wszyscy udali siê na uroczysty

obiad w restauracji Krasicki Hotel
Resort & Spa, ale to jeszcze nie by³
koniec oœwiatowych atrakcji, bo ju¿
nastêpnego dnia na ca³y weekend
grono „oœwiatowców” uda³o siê na
wycieczkê do Wielkopolski. W pro-
gramie znalaz³ siê Biskupin (na zdjê-
ciu u góry; ten akurat znajduje siê
w woj. kujawsko-pomorskim), Po-
znañ, Kórnik oraz Rogalin. Humory
i pogoda wszystkim dopisywa³y,
a zwiedzanie by³o doskona³¹ lekcj¹
historii, która w po³¹czeniu z cudow-
nymi okolicznoœciami przyrody, bo-

gactwem architektury i legendami
pozostawi³a niedosyt.

Na szczêœcie ju¿ za rok kolejny
Dzieñ Edukacji Narodowej.

dy Burmistrza Miasta Œwieradów-
Zdrój.

Natomiast nagrody dyrektora
otrzymali nauczyciele Szko³y Pod-
stawowej i Przedszkola Miejskiego:
Arleta Wolanin, Beata Bielak, Joan-
na Szaniawska, Justyna Golanow-

Od redakcji.
Dru¿ynowa naszych harcerzy

w wakacje wziê³a udzia³ w plebi-
scycie „Gazety Wroc³awskiej”, po-
kona³a ponad trzydziestu kandyda-
tów i zosta³a Dolnoœl¹sk¹ Osobo-
woœci¹ Turystyki roku 2018
(o czym wspomnieliœmy ju¿ w po-
przednim numerze). 13 wrzeœnia na
uroczystej gali w Legnicy laureat-
ka odebra³a nagrody i dyplom za
wygran¹.

Podczas samego plebiscytu Pa-
trycja wp³ywu na wynik g³osowa-
nia nie mia³a, jedynie informowa³a
znajomych, przyjació³ i turystów
o formie g³osowania i zachêca³a do
wysy³ania smsów, a dziœ dziêkuje
wszystkim - za poœrednictwem na-
szego pisma - za zaanga¿owanie.

(aka)
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Okrêg nr 4 - JANINA
CZAPLIÑSKA, lat 76.

W wyborach do ra-
dy miasta spoœród 3.387
uprawnionych wybor-
ców karty do g³osowa-
nia pobra³o 1499, ca daje
niespe³na 51-procen-
tow¹ frekwencjê. Naj-
wy¿sza by³a w okrêgu nr

Okrêg nr  13 - EWA
ŒLIWIÑSKA, lat 47.

Okrêg nr  14 - URSZULA
WYSZOMIRSKA,  lat 62.

Okrêg nr  1 - PAWE£ LECH,
lat 25.

Okrêg nr  5 - PAWE£
MIKO£AJCZAK, lat 30.

Okrêg nr  8 - KAMILA
PYTLAKOWSKA,  lat 43.

Okrêg nr  9 - MATEUSZ
SZUMLAS, lat 21.

Okrêg nr 2 - ALEKSANDRA
KASPRZAK, lat 63.

Okrêg nr 6 - MICHA£
BRUTKOWSKI, lat 41.

Okrêg nr 10 - URSZULA
ROMANOWICZ, lat 54.

Okrêg nr 12 - MICHA£
PODHORODECKI, lat 31.

Okrêg nr 11 - MIROS£AW
BOCK, lat 60.

Okrêg nr 15 - MARTA
WRÓBEL, lat 31.

Okrêg nr 7 - ANNA
TKACZYK,  lat 51.

SK£AD RADY MIASTSK£AD RADY MIASTSK£AD RADY MIASTSK£AD RADY MIASTSK£AD RADY MIASTA W ŒWIERADOWIE-ZDROJUA W ŒWIERADOWIE-ZDROJUA W ŒWIERADOWIE-ZDROJUA W ŒWIERADOWIE-ZDROJUA W ŒWIERADOWIE-ZDROJU
VIII KADENCJA SAMORZ¥DOWVIII KADENCJA SAMORZ¥DOWVIII KADENCJA SAMORZ¥DOWVIII KADENCJA SAMORZ¥DOWVIII KADENCJA SAMORZ¥DOWA, LAA, LAA, LAA, LAA, LATTTTTA 2018-2023A 2018-2023A 2018-2023A 2018-2023A 2018-2023

Okrêg nr 3 - SZCZEPAN
WOJSA, lat 49.

ZBIGNIEW MAROÑ,ZBIGNIEW MAROÑ,ZBIGNIEW MAROÑ,ZBIGNIEW MAROÑ,ZBIGNIEW MAROÑ,
lat 65.lat 65.lat 65.lat 65.lat 65.

IWONA KORZENIOWSKA-IWONA KORZENIOWSKA-IWONA KORZENIOWSKA-IWONA KORZENIOWSKA-IWONA KORZENIOWSKA-
WOJSA, lat 48.WOJSA, lat 48.WOJSA, lat 48.WOJSA, lat 48.WOJSA, lat 48.

ŒWIERADOWSCYŒWIERADOWSCYŒWIERADOWSCYŒWIERADOWSCYŒWIERADOWSCY
 RADNI, KTÓRZY RADNI, KTÓRZY RADNI, KTÓRZY RADNI, KTÓRZY RADNI, KTÓRZY

ZASI¥D¥ W RADZIEZASI¥D¥ W RADZIEZASI¥D¥ W RADZIEZASI¥D¥ W RADZIEZASI¥D¥ W RADZIE
POWIAPOWIAPOWIAPOWIAPOWIATUTUTUTUTU

LUBAÑSKIEGOLUBAÑSKIEGOLUBAÑSKIEGOLUBAÑSKIEGOLUBAÑSKIEGO

W wyborach na burmi-
strza na jedynego kandydata
Rolanda Marciniaka (KWW
KONKRETNIE I REALNIE)
zag³osowa³o 1.271 wyborców,
co da³o 76,25 proc. poparcia.

Okrêg nr 10: Urszula Ro-
manowicz (KWW KON-
KRETNIE I REALNIE) – 54
(51,92), Halina Œwi¹tkiewicz
(KWW M£ODOŒÆ I DO-
ŒWIADCZENIE) – 50 (48,08);

Okrêg nr 11: Miros³aw
Bock (KWW KONKRETNIE
I REALNIE) – 44 (51,16), Te-
resa Fierkowicz (KWW
M£ODOŒÆ I DOŒWIAD-
CZENIE) – 42 (48,84);

Okrêg nr 12: Micha³ Pod-
horodecki (KWW KON-
KRETNIE I REALNIE) – 45
(55,56), Tadeusz Aficki
(KWW M£ODOŒÆ I DO-
ŒWIADCZENIE) – 25 (30,86),
Ewa Andruszko (KWW NA-
SZA CZERNIAWA – NASZ
ŒWIERADÓW) – 11 (13,58);

Okrêg nr 13: Ewa Œliwiñ-
ska (KWW NASZA CZER-
NIAWA – NASZ ŒWIERA-
DÓW) – 99 (84,62), Krystyna
Liber (KWW KONKRETNIE
I REALNIE) – 18 (15,38);

Okrêg nr 14: Urszula Wy-
szomirska (KWW NASZA
CZERNIAWA – NASZ
ŒWIERADÓW) – 62 (55,86),
Antoni Zwierzyñski (KWW
KONKRETNIE I REALNIE) –
49 (44,14);

Okrêg nr 15: Marta Wró-
bel (KWW KONKRETNIE
I REALNIE) – 45 (39,13), Ma-
rian Prabucki (KWW NASZA
CZERNIAWA – NASZ
ŒWIERADÓW) - 36 (31,3),
Mariusz Kozio³ (KWW
M£ODOŒÆ I DOŒWIAD-
CZENIE) – 34 (29,57).

W wyborach do rady po-
wiatu frekwencja w okrêgu nr
1, obejmuj¹cego miasto Œwie-
radów-Zdrój, miasto i gminê
Leœna oraz gminê Platerówka,
frekwencja by³a najwy¿sza
w powiecie i wynios³a 51,51
proc. (w pozosta³ych dwóch
okrêgach nie przekroczy³a 50
proc.).

Podobnie jak przed czte-
rema laty, nasze miasto bêdzie
w radzie powiatu reprezento-
wane przez dwoje radnych:
Iwonê Korzeniowsk¹-Wojsa
i Zbigniewa Maronia.

Iwona Korzeniowska star-
towa³a z pierwszego miejsca
KWW WALEREGO CZAR-
NECKIEGO i wygra³a wybo-
ry z iloœci¹ 394 g³osów (6,41
proc.). Z tej listy do rady
wszed³ jeszcze Edward Smusz
z Leœnej (5,98 proc.). Nie we-
szli natomiast: Ma³gorzata
Gettner (4,03), Tadeusz Baka
(2,98) i Anna Bieñ (2,41).

Zbigniew Maroñ uzyska³
drugi wynik na liœcie KWW

ZJEDNOCZENI DLA PO-
WIATU LUBAÑSKIEGO –
222 g³osy (3,61 proc.), ustê-
puj¹c Janowi Surowcowi
z Leœnej 784 g³osy (12,75). Nie
wesz³a do rady Danuta Erling,
która zdoby³a 206 g³osów
(3,35).

W wyborach do sejmiku
w okrêgu nr 4 obejmuj¹cym
by³e woj. jeleniogórskie fre-
kwencja wynios³a 51,74 proc.
- ni¿sza by³a tylko w okrêgu
nr 3 (dawne woj. wa³brzyskie).

Eugeniusz Grabas startu-
j¹cy z pozycji nr 7 listy nr 1 –
KWW BEZPARTYJNI SA-
MORZ¥DOWCY – zdoby³
1.653 g³osy (0,93 proc.) i do
sejmiku nie wszed³.

Mandaty z tej listy zdo-
byli: Cezary Przybylski, do-
tychczasowe marsza³ek sejmi-
ku (12,16) i Marek Obrêbalski
(3.38). Ponadto w sejmiku
okrêg nasz reprezentowaæ
bêd¹: Jerzy Pokój i Marcin
Zawi³a (Koalicja Obywatel-
ska) oraz Andrzej Kredkow-
ski i Teresa Zembik (PiS).

Przeciw by³o 379 œwie-
radowian. Tak wiêc urzê-
duj¹cy burmistrz bêdzie
pe³niæ tê funkcjê przez
najbli¿szych 5 lat.

2 – 55,88, a najni¿sza w okrê-
gu nr 3 - 43,09 proc.

Poszczególni kandydaci
uzyskali g³osów:

Okrêg nr 1: Pawe³ Lech
(KWW M£ODOŒÆ I DO-
ŒWIADCZENIE) – 62 (52,1
proc.), Artur Kotlarek (KWW
KONKRETNIE I REALNIE) –
57 (47,9);

Okrêg nr 2: Aleksandra
Kasprzak (KWW KON-
KRETNIE I REALNIE) – 80
(62,5), Maciej Górski (KWW
M£ODOŒÆ I DOŒWIAD-
CZENIE) – 48 (37,5);

Okrêg nr 3: Szczepan
Wojsa (KWW KONKRETNIE
I REALNIE) – 50 (64,94), Syl-
wia Sokolak (KWW M£O-
DOŒÆ I DOŒWIADCZENIE)
– 22 (28,57), Sylwester Czpa-
kowski (KWW NASZA
CZERNIAWA – NASZ
ŒWIERADÓW) – 5 (6,49);

Okrêg nr 4: Janina Cza-
pliñska – bez g³osowania;

Okrêg nr 5: Pawe³ Miko-
³ajczak (KWW M£ODOŒÆ I
DOŒWIADCZENIE) – 49
(51,04), Wioletta Urbañczyk
(KWW KONKRETNIE I RE-
ALNIE) – 47 (48,96);

Okrêg nr 6: Micha³ Brut-
kowski (KWW KONKRET-
NIE I REALNIE) – 71 (78,02),
Robert Bia³y (KWW M£O-
DOŒÆ I DOŒWIADCZENIE)
– 12 (13,19), Waldemar Bycz-
kowski (KWW NASZA
CZERNIAWA – NASZ
ŒWIERADÓW) – 8 (8,79);

Okrêg nr 7: Anna Tkaczyk
(KWW KONKRETNIE I RE-
ALNIE) – 102 (89,47), Jan Li-
zak (KWW NASZA CZER-
NIAWA – NASZ ŒWIERA-
DÓW) – 12 (10,53);

Okrêg nr 8: Kamila Pytla-
kowska (KWW M£ODOŒÆ
I DOŒWIADCZENIE) – 53
(54,64), S³awomir Szaniawski
(KWW KONKRETNIE I RE-
ALNIE) – 44 (45,36);

Okrêg nr 9: Mateusz
Szumlas (KWW M£ODOŒÆ
I DOŒWIADCZENIE) – 68
(58,62), Piotr Chowañski
(KWW KONKRETNIE I RE-
ALNIE) – 48 (41,38);
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Czyste powietrze w naszym uzdrowisku to
bardzo wa¿na sprawa. Wdro¿yliœmy program
wymiany kopc¹cych pieców na bardziej eko-
logiczne. Ju¿ prawie 50 gospodarstw domo-
wych wymieni³o Ÿród³o ciep³a. Program jest
finansowany wy³¹cznie z bud¿etu gminy.
Wed³ug moich szacunków, w mieœcie powin-
niœmy jeszcze wymieniæ ponad 200-250 pie-
ców.

Oczywiœcie, program ograniczenia zanie-
czyszczenia powietrza w naszym mieœcie to
d³ugi proces. Do programu wymiany pieca
zg³osi³o siê prawie 150 osób. Do ka¿dej wy-
miany kot³a zwracamy nawet do 10.000 z³. Na
tym etapie mieszkaniec musi jednak z w³a-
snych œrodków sfinansowaæ inwestycje i do-
piero wtedy otrzyma zwrot poniesionych wy-
datków. Nastêpnie przejdziemy do kolejnego
etapu, w ramach którego programem obejmie-
my mieszkañców, którzy nie s¹ w stanie prefi-

Dziêkujê mieszkañcom Œwieradowa-Zdro-
ju za oddane na mnie g³osy w wyborach samo-
rz¹dowych 21 paŸdziernika 2018 roku. Dosta-
³em kolejn¹ szansê realizowania przedsiêwziêæ,
które bêd¹ znacz¹co poprawiaæ ¿ycie w mie-
œcie.

Pe³nienie funkcji burmistrza to dla mnie
du¿e wyró¿nienie. Postaram siê nie zawieœæ
zaufania mieszkañców którzy mnie poparli, ale
równie¿ przyjmujê pokornie krytykê tych, któ-
rzy byli przeciew. Bêdê konsekwentnie reali-
zowaæ program wyborczy na lata 2018-2023.

Mam nadziejê, ¿e uda mi siê dojœæ do po-
rozumienia z Rad¹ Miasta. Liczê na to, ¿e bêd¹
nas ³¹czy³y pomys³y. Z mojej strony do³o¿ê
starañ, aby programy radnych z ka¿dego okrê-
gu wyborczego by³y realizowane. Nie ma zna-
czenia, kto jest z jakiego komitetu - powinni-
œmy przede wszystkim koncentrowaæ siê na
celach.

2 paŸdziernika w katowickim „Spodku” Sekretarz Gminy Eugeniusz Grabas (trzeci z dyplomem
od lewej) uczestniczy³ w XVI Samorz¹dowym Forum Kapita³u i Finansów (organizowanym przez
pismo samorz¹du lokalnego ,,Wspólnota”), podczas którego odebra³ dwie nagrody: za 10.
miejsce w Polsce w rankingu podsumowuj¹cym wydatki inwestycyjne na osobê w latach 2015/
17 oraz za 3. miejsce w kategorii wydatków inwestycyjnych finansowanych ze œrodków Unii
Europejskiej w latach 2014/17 (obie w kategorii ma³ych miast).                   Fot. Marcin Roso³ek

W czo³ówce krajowej

Na bie¿¹coWYBORWYBORWYBORWYBORWYBORYYYYY
SAMORZ¥DOWESAMORZ¥DOWESAMORZ¥DOWESAMORZ¥DOWESAMORZ¥DOWE

NISKA EMISJA -NISKA EMISJA -NISKA EMISJA -NISKA EMISJA -NISKA EMISJA -
ŒWIERADOWSKI SMOGŒWIERADOWSKI SMOGŒWIERADOWSKI SMOGŒWIERADOWSKI SMOGŒWIERADOWSKI SMOG
ZAPISY NA WÊGIELZAPISY NA WÊGIELZAPISY NA WÊGIELZAPISY NA WÊGIELZAPISY NA WÊGIEL
I PIECEI PIECEI PIECEI PIECEI PIECE

nansowaæ zadania. Ta grupa bêdzie musia³a
zabezpieczyæ tylko wk³ad w³asny.

Program bêdzie równie¿ rozbudowany
o wdra¿anie nowych rozwi¹zañ w ogrzewaniu
domów. W Œwieradowie przeciwdzia³anie ni-
skiej emisji w zakresie powietrza musi byæ bar-
dzo zindywidualizowane. W statucie naszych
uzdrowisk jest zapisane, ¿e w strefie A mo¿na
wy³¹cznie stosowaæ ogrzewanie gazowe b¹dŸ
elektryczne. W tej strefie jest wiele pieców
wêglowych, a dochodzi jeszcze problem kon-
serwatora zabytków, który nie wyra¿a zgody
na ocieplanie zabytkowych budynków od ze-
wn¹trz. To wyklucza zastosowanie ogrzewa-
nia gazowego, z prostego powodu - bêdzie
bardzo drogie.

W takich przypadkach chcemy zastoso-
waæ nowatorskie rozwi¹zanie pod nazw¹ b³ê-
kitny wêgiel (www.blekitnywegiel.pl). Od
dwóch miesiêcy to bezdymne paliwo jest ujê-
te w rozporz¹dzeniu ministrerstwa energii. Jesz-
cze tej zimy chêtni mieszkañcy bêd¹ testowaæ
ten opa³ w swoich kot³ach wêglowych. Koszt
zakupu jednej tony to wydatek 1.200 z³.

Przez najbli¿sze dwa tygodnie przyjmuje-
my w Urzêdzie Miasta zapisy na testowanie
b³êkitnego wêgla. Minimalne zamówienie to
200 kg. Jeœli testy powiod¹ siê, w przysz³ym
roku bêdziemy sukcesywnie wdra¿aæ to pali-
wo tam, gdzie obecnie nie ma mo¿liwoœci zre-
zygnowania z opalania wêglem z ró¿nych po-
wodów, szczególnie w strefie A naszego uzdro-
wiska.

W przysz³ym roku za zgod¹ Rady Miasta
wprowadzimy nowy program dofinansowania
odnawialnych Ÿróde³ ciep³a, na przyk³ad pom-
py ciep³a, panele fotowoltaiczne, s³oneczne
i inne. Równolegle bêdziemy wdra¿aæ progra-
my edukacyjne i kontrolne.

Niedawno zamontowany zosta³ w naszym
mieœcie optyczny czujnik smogu. Docelowo
bêd¹ dwa takie w Œwieradowie i jeden w Czer-
niawie. Na stronie www.airly.eu/map/pl/ gdy
wpiszemy w wyszukiwarce Œwieradów-Zdrój,
pojawi siê czujnik, kóry po klikniêciu wyœwie-
tla raporty o jakoœci powietrza. Pierwszy z nich
umieœciliœmy przy ulicy 11 Listopada, gdzie
mamy najwiêksze zanieczyszczenie powietrza.

Od przysz³ego sezonu grzewczego bêdzie-
my przeprowadzaæ kontrolê u mieszkañców,
kto czym pali w piecu. Wesz³a w ¿ycie uchwa-

³a antysmogowa przyjêta przez sejmik dolno-
œl¹ski, w której wyszczególniono, jakie paliwa
mo¿na stosowaæ, a jakich nie.

Dojœcie do normalnoœci potrwa kilka lat.
Gmina bêdzie wspieraæ organizacyjnie i finan-
sowo mieszkañców w wymianie Ÿróde³ ciep³a
na ekologiczne. Do koñca lutego 2019 roku     Roland Marciniak

sk³adamy wniosek w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego dla Dolnego  Œl¹ska
na wymianê pieców. Jednak w programie tym
s¹ pewne ograniczenia, mo¿na bowiem dostaæ
dofinansowanie nawet do 85 proc. kosztów,
ale wy³¹cznie na wymianê ogrzewania na ga-
zowe, elektryczne, olej opa³owy i biomasê. Pie-
ce wêglowe (tak¿e z podajnikiem na ekogro-
szek) s¹ wy³¹czone z dofinansowania.

Zapraszam do zg³aszania siê do Urzêdu
Miasta osoby chêtne do udzia³u w programie.

Czy wêgiel mo¿e byæ b³êkitny? Mo¿e,
mimo i¿ tak naprawdê… jest czarny. Sekret
tkwi w sposobie jego spalania: dzieje siê to
ca³kowicie bezdymnie, bez iskier, z b³êkit-
nym p³omieniem. Wyró¿niaj¹ go: wysoka
wartoœæ opa³owa oraz zdecydowanie ni¿sze
parametry emisyjne (iloœæ szkodliwych sub-
stancji emitowanych w spalinach). I w³aœnie
to – troska o œrodowisko i nasz¹ przysz³oœæ –
by³o g³ównym bodŸcem do stworzenia inno-
wacyjnego, ekologicznego produktu, jakim
jest B³êkitny Wêgiel.

Metoda spalania wêgla w tradycyjnej po-
staci – czêsto w przestarza³ych piecach lub
kot³ach – przyczynia siê do znacznego za-
nieczyszczenia powietrza w Polsce, co z ko-
lei przek³ada siê na zdrowie nas wszystkich.
Tymczasem rozwi¹zanie wydaje siê proste.
Wystarczy, jeœli dotychczas stosowany rodzaj
opa³u zast¹pi siê niskoemisyjnym paliwem –
B³êkitnym Wêglem.

To innowacyjne paliwo mo¿e rozpocz¹æ
prawdziw¹ rewolucjê w sposobie ogrzewnic-
twa w polskich domach. Mo¿e sprawiæ, ¿e

bêdziemy oddychaæ czystszym, zdrowszym
powietrzem. Jednym s³owem: bêdziemy ¿yæ
zdrowiej.

B³êkitny Wêgiel wytwarzany jest z pol-
skiego wêgla kamiennego. Nie spala siê jed-
nak, jak zwyk³y wêgiel, p³omieniem poma-
rañczowo¿ó³tym, z du¿¹ iloœci¹ iskier, lecz
³agodnym i b³êkitnym (podobnie jak gaz).
St¹d w³aœnie pochodzi jego nazwa. W wyni-
ku procesu, któremu zosta³ poddany, B³êkit-
ny Wêgiel ma wy¿sz¹ wartoœæ opa³ow¹ oraz
znacznie ni¿sze parametry emisyjne.

Jego wp³yw na œrodowisko jest niepod-
wa¿alny – redukuje bowiem emisjê szkodli-
wych substancji. Liczby mówi¹ same za sie-
bie.

B³êkitny Wêgiel redukuje emisjê œrednio:
ponaddziesiêciokrotnie - py³u i TOC (suma
zwi¹zków organicznych), ponad 20 razy -
embenzo(a)pirenu (silnie rakotwórczego
zwi¹zku z grupy WWA - wielopierœcieniowych
wêglowodorów aromatycznych) i dwu-trzy-
krotnie - dwutlenku siarki.

(Ÿród³o: blekitnywegiel.pl)
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Jakie zmiany w organizmie cz³owieka po-
woduje d³ugotrwa³a ekspozycja na zanieczysz-
czone powietrze?

• Zmiany w obrêbie uk³adu oddechowego
- k³opoty z oddychaniem, œwiszcz¹cy oddech,
zapalenie oskrzeli i p³uc, napady kaszlu i ast-
my itp.;

• Problemy z absorpcj¹ tlenu we krwi, po-
woduj¹ce schorzenia uk³adu krwionoœnego
i centralnego uk³adu nerwowego;

• Obni¿enie odpornoœci na ró¿nego rodza-
ju infekcje (system odpornoœciowy cz³owieka
jest bardzo os³abiony);

• Uszkodzenie miêdzy innymi takich na-
rz¹dów wewnêtrznych jak nerki, w¹troba, nad-
nercza, ale równie¿ i koœci;

• Problemy zwi¹zane z p³odnoœci¹;
• Gromadzenie siê zanieczyszczeñ w ciele

mo¿e wywo³aæ zmiany nowotworowe.

Co mogê zrobiæ, aby poprawiæ jakoœæ po-
wietrza?

• Nie pal œmieci!
• U¿ywaj wêgla i paliw dobrej jakoœci!
• Zmieñ swój samochód na komunikacjê

zbiorow¹!
• Monitoruj jakoœæ powietrza z systemem

Airly!
(Ÿród³o: airly.eu/map/pl/)
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Otoczenie Biedronki w krótkim
czasie zmieni³o siê nie do poznania, gdy
ten sam inwestor wykupi³ dwa stare
budynki przy ul. 11 Listopada z zamia-
rem ich wyburzenia i wzniesienia zu-
pe³nie nowych obiektów. Z pierwszym
uporano siê bardzo szybko – powsta³
budynek us³ugowo-mieszkalny, w któ-
rym na parterze jest zak³ad fryzjerski,
biuro organizacji œlubów i „Lala Cafe”
- kawiarnia z bawialni¹ dla dzieci w pod-
ziemiach, a nad us³ugami siedem
mieszkañ.

29 paŸdziernika w Szkole Pod-
stawowej nr 2 zorganizowano nie-
zwyk³e zajêcia. Na zaproszenie
Ma³go rzaty Gettner odpowiedzia³
Marcin Migulski, cz³onek zarz¹-
du Fundacji F-XXI oraz nauczyciel
informatyki, który na co dzieñ zaj-
muje siê niczym innym jak kon-
struowaniem budowli z klocków
Lego. Zajêcia by³y realizowane w
ramach projektu „Zabytkowo i
klockowo!”, wspó³finansowanego
przez Powiat Lubañski, maj¹cego
na celu poznawanie zabytków powia-
tu  lubañskiego.

Spotkanie z Panem Klockiem, jak
sam o sobie mówi, poprzedzi³a po-
gadanka o zabytkach powiatu lu-
bañskiego. Uczniowie wykazali siê
bardzo dobr¹ znajomoœci¹ swojej
okolicy i bez problemu wymienili licz-
ne zabytki rozsiane nieopodal Œwie-
radowa. Pierwsze zadanie polega³o
na wyborze budowli, któr¹ ucznio-
wie odwzoruj¹ z klocków Lego.
Wspólnie zdecydowano, ¿e najlep-
szym obiektem bêdzie miejscowy
Koœció³ Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiê-
tego w Czerniawie.

Uczestnicy warsztatu z lekkim
niedowierzaniem przyst¹pili do dzie-
³a. Pod czujnym okiem „g³ównego

Podobnie jak w przypadku inwe-
stycji dotycz¹cej rozbudowy Szko-
³y Podstawowej nr 2, wykonawcy
przed³u¿ony zosta³ termin uporania
siê z pracami budowlanymi - do koñ-
ca grudnia 2018 r.

Zaanga¿owanie robót na dzieñ
5 paŸdziernika wynosi³o 50 proc.
Wykonawca zrealizowa³ w pe³ni ro-
boty stanu surowego zamkniêtego
i instalacje zewnêtrzne, czêœæ prac
zwi¹zanych z wentylacj¹ budynku
(przewody wentylacyjne, izolacje,
uk³ad freonowy do centrali, instala-
cjê uk³adu ch³odzenia) i zagospoda-
rowaniem terenu oraz pochylniê dla
osób niepe³nosprawnych zlokalizo-
wan¹ przy wejœciu g³ównym do bu-
dynku szko³y.

Zakoñczone zosta³y postêpowa-
nia przetargowe na dostawê mebli
do klas szkolnych, któr¹ zrealizuje
firma Tronus Polska Sp. z o.o.
z Warszawy, pomocy dydaktycz-
nych do chemii i fizyki, któr¹ zreali-
zowa³a Fabryka Pomocy Nauko-
wych Sp. z o.o. z Nysy, oraz sprzêtu
komputerowego, informatycznego
i multimedialnego, który dostarczy
firma C.P.U. ZETO Sp. z o.o. z Jele-
niej Góry.

Uda³o siê uzyskaæ w Urzêdzie
Marsza³kowskim zwiêkszenie dofi-
nansowania na roboty budowlane
i wyposa¿enie klas szkolnych (me-
ble, pomoce dydaktyczne i sprzêt
komputerowy). Wartoœæ dofinanso-
wania wzros³a z 1.678.506,49 z³ do
2.626.727,69 z³.           (MHD)

„Rozbudowa Miejskiego Zespo³u Szkó³ w Œwieradowie-Zdro-
ju przy ul. Marii Sk³odowskiej-Curie 2 „Fabryka m³odych in¿y-
nierów” - to projekt, na który Gmina Miejska Œwieradów-Zdrój otrzy-
ma³a dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej nr 7 - „Infrastruktu-
ra edukacyjna”, Dzia³ania nr 7.1. - „Inwestycje w edukacjê przed-
szkoln¹, podstawow¹ i gimnazjaln¹, Podzia³ania nr 7.1.1 - „Inwesty-
cje w edukacjê przedszkoln¹, podstawow¹ i gimnazjaln¹ – konkursy
horyzontalne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Dolnoœl¹skiego 2014-2020.

£¹czna wartoœæ projektu wynosi 3.409.745,97 z³, natomiast dofi-
nansowanie - 2.626.727,69 z³.

M³odzi architekci
in¿yniera projektu” rozpoczêto kon-
struowanie œcian, okien, dachu oraz
drobnych elementów stanowi¹cych
wyposa¿enie budowli. Dziêki spraw-
nej organizacji, wspania³ej wspó³-
pracy i sprawnym r¹czkom uda³o siê
szybko wykonaæ wszystkie elemen-
ty niezbêdne do tego, aby z chwili
na chwilê stos maleñkich klocków
zacz¹³ przypominaæ znany nam bu-
dynek. Finalnie w nieca³e 2 godziny
grupie wspania³ych „in¿ynierów”
uda³o siê zbudowaæ koœció³ w mi-
niaturze wraz z wyposa¿eniem.

Wspó³praca i zaanga¿owanie
uczniów przeku³y siê w sukces. Z
pod r¹k ma³ych budowniczych w
imponuj¹cym tempie wyrós³ wspa-
nia³y obiekt. Zajêcia pokaza³y dzie-
ciom, jak wa¿na jest sprawna komu-
nikacja, wspó³praca i odpowiedni
przydzia³ zadañ to tego, aby powie-
rzone zadanie sprawnie i szybko za-
koñczyæ powodzeniem.

Zabawa z klockami to wspania³a
okazja do wszechstronnego rozwo-
ju dziecka. W czasie tak niepozornej
zabawy dzieci rozwijaj¹ pamiêæ,
umiejêtnoœæ myœlenia abstrakcyjne-
go i logicznego rozumowania, roz-
wijaj¹ zdolnoœci wizualno-prze-
strzenne i zainteresowania z zakre-

su konstruowania oraz rozwi¹zywa-
nia problemów, kszta³c¹ tak¿e bar-
dzo wa¿n¹ umiejêtnoœæ pracy w ze-
spole.

Serdecznie dziêkujemy Fundacji
F-XXI oraz Powiatowi Lubañskiemu
za sfinansowanie warsztatów dla
uczniów.

Katarzyna Tomków
pedagog szkolny

U góry Pan Klocek prezentuje koœció³ w pe³nym wymiarze. Poni¿ej odwzoro-
wany przez dzieci obiekt z klocków w pomniejszonej skali.

do i od konserwatora, który pilnuje, by za³o¿enia projektowo-technicz-
ne z lekkim chocia¿ akcentem nawi¹zywa³y do poprzedniej bry³y. Ju¿
wiadomo, ¿e spór pójdzie o dystans przesuniêcia fundamentów – in-
westor chcia³by 3-4 metry (odda³by w s³u¿ebnoœæ kawa³ek gruntu pod
pe³nowymiarowy chodnik), konserwator upiera siê przy 8 metrach. Naj-
pewniej stanie znów na jakimœ kompromisie.

Co tam ma powstaæ? Niewielki budynek mieszkalno-us³ugowy (100
m kw. w obrysie) z dwoma mieszkaniami na piêtrze i u¿ytkowym podda-
szu. Jeœli prace rozpoczn¹ siê na wiosnê 2019 r., ca³oœæ mo¿e byæ goto-
wa nawet do koñca przysz³ego roku.           (aka)

By³ dom...

... i nie ma domu

Gdy pierwszy budynek sta³ ju¿ go-
towy, us³ugi i kawiarnia zaczê³y dzia³aæ,
okaza³o siê, ¿e konserwator zabytków
nie wyra¿a zgody na wyburzenie tej cha-
rakterystycznej zawalidrogi na zakrêcie,
nakazuj¹c wy³¹cznie opcjê remontow¹.
Pomijaj¹c fakt ca³kowitej nieop³acalno-
œci tego remontu z uwagi na œmieræ tech-
niczn¹ domu, wi¹za³aby siê z tym tak¿e
rezygnacja z kilkumetrowego przesuniê-
cia bry³y nowego budynku, by wresz-
cie poprawiæ widocznoœæ dla kierow-
ców, ods³aniaj¹c zakrêt, i udro¿niæ chod-
nik.

Negocjacje trwa³y prawie rok. Pro-
wadzono burzliw¹ wymianê korespon-
dencji, sporz¹dzano kosztowne eksper-
tyzy, przerzucano siê argumentami, a¿
wreszcie coœ w tej sprawie drgnê³o. Dwie
ekspertyzy – podstawow¹ i drug¹ do-
k³adniejsz¹ – wys³ano do Narodowego
Instytutu Dziedzictwa, sk¹d po wnikli-
wej analizie odes³ano je do konserwa-
tora z sugesti¹, ¿e remont jednak jest
nieop³acalny. Decyzja zezwalaj¹ca na
rozbiórkê zapad³a dwa miesi¹ce temu,
a pod koniec paŸdziernika w trzy dni ro-
zebrano budynek.

Oczywiœcie, nie oznacza to, ¿e inwe-
stor ma pe³n¹ swobodê w zabudowaniu
tego miejsca. Znów bêd¹ kr¹¿yæ pisma
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Z wielkim ¿alem i smutkiem informujemy,
¿e 20 paŸdziernika br. odszed³ nasz Kolega

  Ryszard Nowak
wieloletni pracownik Urzêdu Miasta

w Œwieradowie-Zdroju, pasjonat
historii naszego miasta
i wspania³y ogrodnik.

Na zawsze w naszej pamiêci
- kole¿anki i koledzy z UM.

B u r m i s t r z  M i a s t a  Œ w i e r a -B u r m i s t r z  M i a s t a  Œ w i e r a -B u r m i s t r z  M i a s t a  Œ w i e r a -B u r m i s t r z  M i a s t a  Œ w i e r a -B u r m i s t r z  M i a s t a  Œ w i e r a -
d ó w - Z d r ó j  i n f o r m u j e ,  ¿ e  n a  t a -d ó w - Z d r ó j  i n f o r m u j e ,  ¿ e  n a  t a -d ó w - Z d r ó j  i n f o r m u j e ,  ¿ e  n a  t a -d ó w - Z d r ó j  i n f o r m u j e ,  ¿ e  n a  t a -d ó w - Z d r ó j  i n f o r m u j e ,  ¿ e  n a  t a -
b l i c y  o g ³ o s z e ñ  U r z ê d u  M i a s t ab l i c y  o g ³ o s z e ñ  U r z ê d u  M i a s t ab l i c y  o g ³ o s z e ñ  U r z ê d u  M i a s t ab l i c y  o g ³ o s z e ñ  U r z ê d u  M i a s t ab l i c y  o g ³ o s z e ñ  U r z ê d u  M i a s t a
z o s t a ³ y  w y w i e s z o n e  w y k a z y  -z o s t a ³ y  w y w i e s z o n e  w y k a z y  -z o s t a ³ y  w y w i e s z o n e  w y k a z y  -z o s t a ³ y  w y w i e s z o n e  w y k a z y  -z o s t a ³ y  w y w i e s z o n e  w y k a z y  -
n a  o k r e s  2 1  d n i  -  d o  w g l ¹ d un a  o k r e s  2 1  d n i  -  d o  w g l ¹ d un a  o k r e s  2 1  d n i  -  d o  w g l ¹ d un a  o k r e s  2 1  d n i  -  d o  w g l ¹ d un a  o k r e s  2 1  d n i  -  d o  w g l ¹ d u
w  g o d z i n a c h  p r a c y  u r z ê d uw  g o d z i n a c h  p r a c y  u r z ê d uw  g o d z i n a c h  p r a c y  u r z ê d uw  g o d z i n a c h  p r a c y  u r z ê d uw  g o d z i n a c h  p r a c y  u r z ê d u :::::

14 listopada - w sprawie przezna-
czenia do wydzier¿awienia w trybie
bezprzetargowym:
  nieruchomoœci gruntowej nie-

zabudowanej o pow. 2.375 m2 przy
ul. Rolniczej, stanowi¹cej dzia³kê
 nr 1/14, am. 3, obr III.

UM wykazuje

Do 31 grudnia br. - ze wzglêdu
na opóŸnienia wykonawcy w reali-
zacji prac budowlanych - przesuniêty
zosta³ termin realizacji zadania. OpóŸ-
nienia by³y wynikiem wyj¹tkowo
niesprzyjaj¹cych warunków atmos-
ferycznych  w okresie zimowym (ni-
skie temperatury), wykonania dodat-

„Rozbudowa Szko³y Podstawowej nr 2 w Œwieradowie-Zdro-
ju wraz z wyposa¿eniem” - to projekt realizowany w ramach Osi
Priorytetowej nr 7 - „Infrastruktura edukacyjna”, Dzia³ania nr 7.1. -
„Inwestycje w edukacjê przedszkoln¹, podstawow¹ i gimnazjaln¹,
Podzia³ania nr 7.1.1 - „Inwestycje w edukacjê przedszkoln¹, podsta-
wow¹ i gimnazjaln¹ – konkursy horyzontalne” Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Dolnoœl¹skiego 2014-2020.

£¹czna wartoœæ projektu wynosi 3.308.836,05 z³, a kwota dofi-
nansowania - 2.468.237,77 z³.

kowych robót wykraczaj¹cych poza
zakres projektu, a tak¿e wyd³u¿aj¹-
cych siê terminów dostaw materia-
³ów budowlanych. Na dzieñ dzisiej-
szy zaanga¿owanie robót przekro-
czy³o 80 proc.

W pe³ni wykonano prace doty-
cz¹ce instalacji grzewczych i insta-

lacji zewnêtrznych (kanalizacja desz-
czowa, przebudowa instalacji wody,
instalacja cieplna). W ostatnim, szó-
stym etapie, wykonywane bêd¹  pra-
ce wykoñczeniowe wewn¹trz bu-
dynku, w tym miêdzy innymi pod-
wieszane sufity, tynki, monta¿
oœwietlenia, bia³y monta¿ w ³azien-
kach oraz szafki na korytarzach. Za-
montowane zostan¹ tak¿e p³yty ele-
wacyjne.

Uda³o siê uzyskaæ w Urzêdzie
Marsza³kowskim zwiêkszenie dofi-
nansowania na roboty budowlane
i wyposa¿enie klas szkolnych (me-
ble). Wartoœæ dofinansowania wzro-
s³a z 1.534.332,59 z³ do  2.468.237,77
z³.           (MHD)

Rozpocz¹³ siê kolejny rok szkol-
ny, a my rozpoczynamy now¹ przy-
godê. W Szkole Podstawowej ruszy³
nowy projekt unijny, realizowany
przez Gminê Miejsk¹ Œwieradów-
Zdrój w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa
Dolnoœl¹skiego 2014-2020 pod
nazw¹ „Podniesienie kompetencji
kluczowych oraz w³aœciwych postaw
i umiejêtnoœci niezbêdnych na ryn-
ku pracy, a tak¿e rozwijanie indy-
widualnego podejœcia do uczniów,
w Szkole Podstawowej nr 2 oraz
w Miejskim Zespole Szkó³ w Œwie-
radowie-Zdroju”. Celem projektu,
który bêdzie realizowany w piêciu
grupach zadaniowych, jest to, by
uczniowie nabywali umiejêtnoœci,
utrwalali w³aœciwe postawy, umieli
swobodnie poruszaæ siê na rynku
pracy,

W czasie zajêæ uczestnicy bêd¹
stawiali hipotezy, wnioskowali, uza-
sadniali i weryfikowali, a wszystko
w ramach zajêæ matematyczno-przy-
rodniczych i arteterapii w klasach
m³odszych (razem 26 uczestników),
jak te¿ zajêæ matematyczno-przyrod-
niczych w klasach starszych (16
osób).

W ramach dzia³añ projektowych

zaplanowaliœmy m.in. trzy wyciecz-
ki. W pierwszej kolejnoœci odwiedzi-
liœmy oczyszczalniê œcieków (fot.
z prawej). Nasze wyjœcie mia³o na
celu rozwijanie postaw proekolo-
gicznych, uzmys³owienie uczniom
skutków zanieczyszczania wody,
uzasadnienie celowoœci budowania
oczyszczalni œcieków oraz poszano-
wanie zasobów œrodowiska. Grupa
uczniów zosta³a zapoznana z insta-
lacj¹ do ujmowania, oczyszczania
i odprowadzania œcieków komunal-
nych do wód powierzchniowych.

Kolejn¹ atrakcj¹ zajêæ projekto-
wych by³a wycieczka do stacji mo-
nitoringu jakoœci powietrza. Podczas
spotkania uczniowie dowiedzieli siê,
kto bada jakoœæ powietrza, w jaki
sposób przeprowadzane s¹ pomia-
ry oraz po co bada siê czystoœæ po-
wietrza.

Wszystkie wycieczki maj¹ na
celu przygotowanie siê do póŸniej-
szego samodzielnego doœwiadcza-
nia i eksperymentowania, jako dro-
gi do lepszego poznania œwiata, zro-
zumienia go i pog³êbienia posiada-

Doœwiadczamy i eksperymentujemy

nej wiedzy. Podczas zajêæ wa¿ne
bêdzie podnoszenie poziomu umie-
jêtnoœci kluczowych, takich jak pla-
nowanie, organizowanie i ocenianie
w³asnego uczenia siê, skuteczne ko-
munikowanie siê w ró¿nych sytu-
acjach, efektywne wspó³dzia³anie
w zespole, rozwi¹zywanie proble-
mów w twórczy sposób oraz spraw-
ne pos³ugiwanie siê komputerem
i technologi¹ informacyjn¹.

Zwieñczeniem naszej ca³orocz-

nej pracy bêdzie Szkolny Festiwal
Kreatywnoœci, na którym z wielk¹
przyjemnoœci¹ zaprezentujemy wie-
dzê i umiejêtnoœci wynikaj¹ce
z udzia³u w projekcie. Naszym pra-
gnieniem jest, aby na festiwal zawi-
tali uczniowie z oœciennych placó-
wek i wspólnie z nami przeprowa-
dzili doœwiadczenia zwi¹zane z tema-
tyk¹ realizowanego projektu.

B. £uczko, L. Fischer, A. So³tysDu¿e zainteresowanie wbudzi³y /urz¹dzenia mierz¹ce jakoœæ powietrza.



Miniony sezon koncertowy nie
by³ dla mnie zbyt intensywny. Mia-
³em umówione zaledwie dwa wystê-
py - pierwszy z okazji 10-lecia Fe-
stiwalu PRO MUSICA SACRA
w Œwieradowie i drugi na letnich
koncertach organowych w Gryfowie
Œl¹skim.

Na mniej wiêcej miesi¹c przed
gryfowskim koncertem zadzwoni³ do
mnie mój kolega ze studiów Pawe³
O¿ga, który od oko³o dwóch lat pro-
wadzi „Mobilne Studio Nagrañ”,
proponuj¹c nagranie wystêpu
w Gryfowie i wydanie albumu p³y-
towego. W zasadzie bez wiêkszego
zastanowienia przyst¹pi³em do pra-
cy nad repertuarem. Poniewa¿ Or-
gany Carla Berschdorfa w Gryfowie
s¹ podobnie jak organy w Œwiera-
dowie zabytkiem XIX-wiecznym,
zdecydowa³em siê przygotowaæ
wy³¹cznie repertuar z czasów budo-
wy, czyli muzykê romantyczn¹.

W Krakowie, gdzie obecnie mie-
szkam, w zasadzie nie zachowa³y siê
zabytki z tamtego okresu, wiêc przed-
siêwziêcie polegaj¹ce na wykonywa-
niu muzyki na instrumencie z epoki,
w której powstawa³a, jest z tej per-
spektywy szalenie atrakcyjne.

Na p³ycie znalaz³y siê g³ównie
utwory kompozytorów francuskich,
jak Charles Maria Widor, Cesar
Franck, Leon Boelman czy Theodor
Dubois, ale tak¿e kompozycje pol-
skie Mieczys³awa Surzyñskiego,
oraz jeden utwór kompozytora nie-
mieckiego - Josefa Rheinbergera.

Nagrania przy instrumencie re-
alizowaliœmy nocami z wtorku na
œrodê i ze œrody na czwartek miêdzy
24 a 26 lipca. Nagrywa³o siê nocami,
poniewa¿ w koœciele nie da siê uzy-
skaæ warunków studyjnych, a noc¹
jest najmniej ha³asów dochodz¹cych
z zewn¹trz, w szczególnoœci prze-
szkadzaj¹ przeje¿d¿aj¹ce samocho-
dy.

Nie da siê natomiast, graj¹c na
ma³ym instrumencie (organy gry-
fowskie posiadaj¹ 23 g³osy), unik-
n¹æ odg³osów zwi¹zanych z sam¹
gr¹: stukotu obcasów, klekotu kla-
wiszy, stuków urz¹dzeñ rejestro-
wych pracy mieszków z wnêtrza in-8

Do 12 paŸdziernika nasza szko-
³a wzbogaci³a siê o dwa ultranowo-
czesne monitory interaktywne. Zo-
sta³y one zakupione ze œrodków po-
zyskanych w ramach rz¹dowego
programu „Aktywna tablica”, a
koszt ich zakupu wyniós³ 17.500
z³ netto - przy wsparciu rz¹dowym
w kwocie 1.4000 z³ i 3.500,00 z³
naszej gminy. Oba ekrany zosta³y
zamontowane w salach w których
swoj¹ naukê rozpoczê³y najm³odsze
dzieci, czyli w klasach pierwszych
szko³y podstawowej.

Nasza kadra, maj¹ca ju¿ du¿e
doœwiadczenie w pracy w tablicami
interaktywnymi, w pe³ni wykorzysta
mo¿liwoœci nowego sprzêtu. Co do
samych parametrów technicznych,
jest to sprzêt z najwy¿szej obecnie

Od d³u¿szego czasu z niepoko-
jem obserwujemy ³amanie przepi-
sów drogowych pod nasz¹ szko³¹.
W godzinach porannych, tu¿ przed
godzin¹ 800 jest szczególnie niebez-
piecznie. Kierowcy odwo¿¹cy dzie-
ci do szko³y zatrzymuj¹ siê mimo
zakazu, inni usi³uj¹ ich wymin¹æ,
tu¿ przed przejœciem dla pieszych,
a jeszcze inni dokonuj¹ manewrów
zawracania i cofania, stwarzaj¹c
tym samym ogromne zagro¿enie
dla dzieci id¹cych do szko³y.

Podczas pierwszych wrzeœnio-
wych zebrañ w szkole wychowaw-
cy apelowali do rodziców o parko-
wanie na przestronnych miejscach
postojowych na ul. Wyszyñskiego.
Czêœæ rodziców wykaza³a zrozumie-
nie i odprowadza dzieci pod drzwi
szko³y pieszo, pokonuj¹c odcinek
wzd³u¿ biblioteki Izerki. Niestety, tyl-
ko czêœæ. Uczniowie starszych klas
te¿ zwrócili uwagê na niebezpieczeñ-
stwo i postanowili wzi¹æ sprawy
w swoje rêce. Tak podsumowali
swoje wysi³ki:

W œrodê 8 paŸdziernika odby³
siê happening zorganizowany
przez uczniów klasy ósmej. Has³em
przewodnim by³o bezpieczeñstwo
oraz przestrzeganie przepisów
przez ma³ych i du¿ych. Dziêki przy-
gotowanym plakatom i szczypcie
odwagi zaapelowaliœmy do kierow-
ców, aby wysadzali swoje pociechy
na ul. Wyszyñskiego, a przez to przy-
czynili siê do poprawy bezpieczeñ-
stwa w bezpoœrednim otoczeniu
szko³y.

Tydzieñ póŸniej powtórzyliœmy
nasz¹ akcjê informacyjn¹. Nieste-
ty, nie wszyscy rozumiej¹ nasz¹ in-
tencjê. Nie zwracaj¹ równie¿ uwa-
gi na znaki drogowe ustawione
przy drodze dojazdowej. Co wiêcej,
niektórzy z rodziców zachowali siê

strumentu - to wszystko us³ysz¹
Pañstwo na p³ycie i uwa¿am, ¿e nie
jest to wad¹, lecz wrêcz przeciwnie,
daje efekt naturalnoœci, gdy¿ te same
efekty dŸwiêkowe towarzysz¹ tak¿e
grze na ¿ywo.

Jako ciekawostkê mogê podaæ,
¿e ten sam repertuar (w wiêkszoœci),
który znalaz³ siê na p³ycie, wykony-
wa³em kilka dni póŸniej na koncer-
cie na ¿ywo w gryfowskiej œwi¹tyni
i z tego wykonania tak¿e mam na-
granie. Wszystkich, którym je przed-
stawiam, uderza ró¿nica miêdzy
brzmieniem gry na ¿ywo przed pu-
blicznoœci¹ a tym, które znalaz³o siê
na p³ycie. Nagranie jest oczywiœcie
o wiele doskonalsze technicznie od
tego, co prezentuje siê na koncer-
tach, na których zawsze zdarzaj¹ siê
niedoskona³oœci, a nawet ewident-
ne b³êdy, natomiast muzyka z nagrañ
nie ma tych emocji, które towarzysz¹
wystêpom przed publicznoœci¹.

Sam by³em zaszokowany tym,
jak ró¿ni³a siê moja gra na jednym
i drugim nagraniu. Nie znaczy to jed-
nak ¿e jedno wykonanie podoba mi
siê bardziej od drugiego - jednej
i drugiej sytuacji towarzysz¹ wspa-
nia³e emocje, choæ zupe³nie inne.

Kiedy sam pos³ucha³em gotowej
ju¿ produkcji, stwierdzi³em, ¿e pro-
gram, który znalaz³ siê na p³ycie, jest
pierwszym tego typu w mojej do-
tychczasowej karierze. Zawsze by-
³em kojarzony z repertuarem wirtu-
ozowskim, technicznym, popiso-
wym, tymczasem album obfituje
w muzykê bardzo refleksyjn¹, malo-
wan¹ ca³¹ palet¹ brzmieñ gryfow-
skich organów, które daj¹ ogromne
mo¿liwoœci naœladowania wielu in-
strumentów orkiestry. Instrument
brzmi ciep³o, bardzo miêkko i inspi-
ruje do wykonywania na nim w³a-
œnie takiej muzyki, która otwiera prze-
strzeñ do dŸwiêkowego malarstwa,
„œpiewania” szerok¹ romantyczn¹
fraz¹ i czarowania barw¹ dŸwiêku.

Z drugiej strony - tam, gdzie
muzyka wymaga zagrania fortissimo,
tak¿e jest czym to zrobiæ, i ono brzmi
kontrastowo potê¿nie, ciê¿ko i niez-

Dziœ GrDziœ GrDziœ GrDziœ GrDziœ Gryfówyfówyfówyfówyfów, jutro, jutro, jutro, jutro, jutro
(oby) Œwieradów(oby) Œwieradów(oby) Œwieradów(oby) Œwieradów(oby) Œwieradów
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Nowoczesnoœæ nowoczesnoœci¹, ale na wszelki wypadek stara poczciwa
czarna tablica wci¹¿ wisi na œcianie. A nu¿ pr¹du zabraknie...

niegrzecznie wobec nas, daj¹c wy-
raz braku kultury. Spotkaliœmy siê
z komentarzem, ¿e „przepisy prze-
pisami, a ¿ycie ¿yciem”.

M³odzi ludzie bior¹cy udzia³
w akcji wypowiedzieli siê, co s¹dz¹
i czuj¹ w zwi¹zku z jej przebiegiem,
swoim zaanga¿owaniem i oddŸwiê-
kiem wœród lokalnej spo³ecznoœci.
Oto kilka z wypowiedzi:

„Moim zdaniem akcja by³a po-
trzebna, ale nie przynios³a ¿adnych

pó³ki technologicznej, dzia³aj¹cy w
rozdzielczoœci 4K, o przek¹tnych 65
i 75 cali, co daje prawie 2 metry ekra-
nu. Pro4K jest w ca³oœci przygoto-
wany do obs³ugi rozdzielczoœci 4K/
UHD. Za wyœwietlanie obrazu od-
powiada zaawansowany panel LG o
rozdzielczoœci 3840 x 2160 i odœwie-
¿aniu 60Hz. A ciekawostk¹ jest waga
takiego monitora - to prawie… 80 kg.
Oczywiœcie monitory s¹ pod³¹cza-
ne pod komputery z zainstalowany-
mi programami edukacyjnymi, tzw.
multibookami, które od wielu lat s¹
wykorzystywane w naszej szkole.

Wa¿n¹ cech¹ monitorów jest mo¿li-
woœæ pracy bez u¿ycia komputera,
gdy¿ zainstalowane jest na nich
oprogramowanie znane z nowocze-
snych smartfonów, czyli system an-
droid. Sama konstrukcja sprzêtu jest
bardzo mocna i  solidna, wiec po-
winna bez uszczerbku przetrwaæ wie-
le lat. 

Warto dodaæ, ¿e w³aœnie w takie
monitory bêdzie wyposa¿ona ka¿da
sala powstaj¹cego przedszkola i sale
w budowanej nowej czêœci szko³y,
w sumie 12 sztuk.

Tekst i zdjêcie Rafa³ Matelski

M³odzi bior¹ sprawy w swoje rêce
B¹dŸ cool, parkuj na Wyszyñskiego!

7 listopada podczas zbiórki cz³onkowie M³odzie¿owej Dru¿yny Po-
¿arniczej otrzymali mundury, w których æwiczyli przed œlubowaniem.

24 listopada o godz. 16.00 w hali spacerowej odbêdzie siê uroczyste
œlubowanie m³odych adeptów i pasowanie na stra¿aka dwudziestu dwóch
kandydatów w wieku od siedmiu do siedemnastu lat, którzy szkoleni s¹
przez druhów stra¿aków z OSP.

Serdecznie zapraszamy do udzia³u w uroczystoœci.

Oto uczniowie klasy VIII SP nr 1, którzy wziêli sprawy w swoje rêce.

skutków. Mieszkañcy czêsto nie
zdaj¹ sobie sprawy z tego, ¿e ³ami¹
prawo podje¿d¿aj¹c pod szko³ê”.

„Rodzice Ÿle robi¹ i daj¹ z³y
przyk³ad dzieciom”.

„Jest to karygodne zachowa-
nie, ¿adnego przepisu ³amaæ nie
wolno”.

Drodzy Rodzice, przyk³ad idzie
z góry!

Uczniowie klasy VIII MZS
w Œwieradowie z opiekunem

Gotowi do œlubowania



W naszym mieœcie zauwa¿alne
s¹ istotne pozytywne zmiany wp³y-
waj¹ce na jego wizerunek. Imponu-
jemy okolicznym gminom swoimi
zadbanymi kamienicami, zieleni¹,
czystoœci¹. Dostrzegaj¹ to tak¿e
odwiedzaj¹cy nas goœcie. Czy
w ka¿dej sferze ¿ycia mieszkañców
Œwieradowa jest tak dobrze? By
miasto mog³o siê prawid³owo roz-
wijaæ, wa¿na jest te¿ aktywnoœæ
jego mieszkañców.

W naszej lokalnej spo³ecznoœci
na miano pasjonata zas³uguje nie-
liczna grupa osób. Czy jednostko-
we dzia³ania kilku zapaleñców s¹
wystarczaj¹ce, by wp³yn¹æ na istot-
ne zmiany i czy trafiaj¹ one w ocze-
kiwania mieszkañców? Czy ci nasi
pasjonaci s¹ w stanie dostatecznie
zmotywowaæ i porwaæ do aktywno-
œci innych? Czy wystarczaj¹ dzia³a-
nia osób zatrudnionych w istniej¹-
cych instytucjach?

Izerskie Stowarzyszenie „Ak-
tywni Razem” jest otwarte dla
wszystkich doros³ych mieszkañców
miasta i okolic. G³ównie jednak chce
skupiæ w swoim gronie wszystkich
tych doros³ych œwieradowian, któ-
rzy maj¹ zainteresowania i pomys³y
na to, jak realizowaæ cele stowarzy-
szenia. A s¹ nimi: u³atwienie dostê-
pu do dóbr kultury, propagowanie
zdrowego i aktywnego stylu ¿ycia
i wypoczynku, organizowanie tury-
styki  i krajoznawstwa, dzia³ania na
rzecz propagowania wiedzy o Œwie-
radowie i Górach Izerskich oraz pro-
mowanie wszelkich innych form ak-
tywnoœci.
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do³¹cz¹ do nas i zechc¹ pracowaæ
w powo³anych zespo³ach lub sek-
cjach, w sk³ad których wejd¹ osoby
o podobnych zainteresowaniach.

Dlatego te¿ celem naszych dzia-
³añ zmierzaj¹cych do integrowania
cz³onków na najbli¿szy rok bêd¹:
imprezy plenerowe (festyny lub

pikniki po³¹czone z kiermaszami, gra-
mi czy zabawami oraz grupowe æwi-
czenia lub taniec na wolnym powie-
trzu);
 spotkania integracyjne i oko-

licznoœciowe;
spotkania z ludŸmi ciekawymi i

zas³u¿onymi dla Œwieradowa;
 rajdy piesze i rowerowe;
 spacery kondycyjne z kijkami;
wycieczki tematyczne: „Poznaj

swoje miasto”, „Szlakiem zabytków”;
wycieczki krajowe i zagranicz-

ne;
wyjazdy do teatru;
 uczestnictwo w koncertach;
wczasy w ramach letniego wy-

poczynku
zajêcia z profilaktyki zdrowot-

nej;
 nauka jazdy na nartach biego-

wych i nordic walking.
Chcemy tak¿e obj¹æ pomoc¹

osoby, które tej pomocy potrzebuj¹
poprzez organizowanie wolontaria-
tu i wspó³pracê z oœrodkiem pomo-
cy spo³ecznej.

Zamierzamy w³¹czaæ siê w dzia-
³ania inicjowane przez miejscowe
instytucje (Centrum Kultury, Biblio-
teka Izerka, szko³y, Czarci M³yn, Izer-
ska £¹ka), jak równie¿ przez organi-
zacje pozarz¹dowe, które powstaj¹
spontanicznie.

Niektóre imprezy, takie jak: pik-
niki, æwiczenia na wolnym powietrzu,
rajdy, wycieczki po mieœcie i okoli-
cach, bêd¹ mia³y charakter otwarty,
w których bêd¹ mogli uczestniczyæ
przebywaj¹cy w naszym mieœcie
goœcie. W tym zakresie zamierzamy
nawi¹zaæ wspó³pracê z hotelarzami
i uzdrowiskiem.

Do ka¿dej dzia³alnoœci potrzeb-
ni s¹ ludzie. By powsta³a sekcja,
musi znaleŸæ siê grupa osób o zbli-
¿onych zainteresowaniach. Dla przy-
k³adu, mog¹ to byæ takie sekcje, jak:
turystyczno-krajoznawcza i rekre-
acyjna; artystyczna i organizacji im-
prez;  historii i zabytków Œwierado-
wa; rêkodzie³a; zdrowia, profilakty-
ki i pomocy spo³ecznej; kulinarna
i ogrodnicza.

Ju¿ teraz tworzy siê grupa osób,
która chce sprawdziæ siê podejmu-
j¹c dzia³ania z zakresu zdrowia i po-
mocy spo³ecznej. Wiemy ju¿, kto
chce zaj¹æ siê sekcj¹ kulinarno-
ogrodnicz¹, a kto sekcj¹ rêkodzie³a.
S¹ osoby, które chc¹ w³¹czyæ siê
w organizacjê wiêkszych imprez. Kil-
ka osób zg³osi³o swój akces do pra-
cy w innych zespo³ach.

Padaj¹ ju¿ pomys³y na pozyski-
wanie pieniêdzy z efektów pracy nie-
których sekcji. To cieszy i mobilizu-
je do dzia³añ. Zale¿y nam, by ka¿dy
cz³onek stowarzyszenia móg³ siê
odnaleŸæ w którejœ z takich grup.
Tylko od nas zale¿y, jakie sekcje
powo³amy do ¿ycia. Ka¿dy zespó³ -
poprzez swojego reprezentanta -
bêdzie móg³ przedstawiaæ zarz¹do-
wi swoje propozycje do planów me-
rytorycznych i finansowych. Zale-
¿y nam na wypracowaniu jasnych
zasad wspó³dzia³ania, co u³atwi
wspó³pracê.

Oczywiœcie, jak zawsze, pocz¹t-
ki s¹ trudne, i jak wszêdzie, ka¿d¹
dzia³alnoœæ limituj¹ pieni¹dze. Sk³ad-

ki cz³onkowskie tylko w niewielkim
stopniu bêd¹ mog³y pokryæ plano-
wane przez nas zadania. Bêdziemy
wiêc wystêpowaæ z wnioskami
o wsparcie finansowe do samorz¹-
dów (miejscowego i powiatowego),
jak te¿ o granty z innych Ÿróde³. Wy-
kazuj¹c siê aktywnoœci¹ bêdziemy
mogli te¿ sami wypracowywaæ œrod-
ki finansowe na dzia³alnoœæ statu-
tow¹. Z³o¿yliœmy ju¿ wniosek do
Urzêdu Miasta, by otrzymaæ z bu-
d¿etu œrodki na niektóre przysz³o-
roczne przedsiêwziêcia. Liczymy, ¿e
dziêki tym funduszom i w³asnemu
wk³adowi finansowemu bêdziemy
mogli zrealizowaæ planowane zamie-
rzenia w przysz³ym roku. Szczegó³o-
wy plan tych dzia³añ podamy, kiedy
ju¿ bêdzie wiadomo, jakim bud¿etem
dysponujemy. Nadmieniamy, ¿e bê-
dziemy posiadaæ w³asne konto ban-
kowe, na które mo¿na przekazywaæ
sk³adki cz³onkowskie, darowizny i
inne wp³aty.

Pomimo ograniczonych jeszcze
mo¿liwoœci Zarz¹d stowarzyszenia
w³¹czy³ siê w organizacjê obchodów
100. Rocznicy Odzyskania Niepod-
leg³oœci, odpowiadaj¹c za organiza-
cjê wieczoru wokalno-poetyckiego
„100 lat Niepodleg³ej”, organizowa-
nego w hali spacerowej Uzdrowiska.
I choæ niewiele by³o czasu na przy-
gotowanie tej imprezy, mamy nadzie-
jê na pomyœlny debiut.

W grudniu odbêd¹ siê mini-
warsztaty wykonywania ozdób
œwi¹tecznych (termin i miejsce jesz-
cze do ustalenia), zamierzamy tak¿e
spotkaæ siê z cz³onkami stowarzy-
szenia na wieczorze kolêd ze œwi¹-
tecznymi potrawami.

 Dopiero rok 2019 zacznie byæ
sprawdzianem efektywnoœci dzia³añ
„Aktywnych Razem”. W Centrum
Kultury urz¹dzimy nasze biuro. Li-
czymy, ¿e dziêki udanej wspó³pracy,
w sali widowiskowej bêdzie mo¿li-
woœæ organizowania planowanych
przez nas imprez, a na  placu wokó³
budynku bêd¹ mog³y odbywaæ siê
imprezy plenerowe. Zamierzamy tak-
¿e wspomagaæ ró¿ne inicjatywy re-
alizowane w tym obiekcie.

Mamy nadziejê, ¿e z czasem, kie-
dy zaczn¹ ju¿ byæ widoczne efekty
naszej pracy, nasze grono siê po-
wiêkszy.

Zapraszamy do wspó³pracy
wszystkich pasjonatów, podejmuj¹-
cych ró¿ne formy aktywnoœci, któ-
rzy chc¹ dzieliæ swoje zainteresowa-
nia w szerszym gronie osób. Zapra-
szamy tak¿e wszystkich innych do-
ros³ych mieszkañców miasta i oko-
lic do wstêpowania w szeregi nasze-
go Stowarzyszenia.

Donata Sienkiewicz
O naszych  dzia³aniach bêdzie-

my informowaæ na ³amach „Notat-
nika Œwieradowskiego” i na naszej
stronie facebookowej: Izerskie Sto-
warzyszenie „Aktywni Razem”.
Wiêcej szczegó³owych informacji na
temat naszej dzia³alnoœci oraz od-
powiedzi na wszelkie pytania mo¿-
na uzyskaæ pod numerami telefo-
nów: 723 484 584 – Donata Sien-
kiewicz; 734 197 465 – Marianna
Marek.

Zarz¹d „Aktywnych” (od lewej): Donata Sienkiewicz - prezes, Irma Golanow-
ska - cz³onek zarz¹du, Halina £amasz - cz³onek komisji rewizyjnej, Gra¿yna
Kasprzak - sekretarz, Marianna Marek - skarbnik. Z ty³u Irena Marciniak -
wiceprezes.

Ju¿ dzia³amy!Ju¿ dzia³amy!Ju¿ dzia³amy!Ju¿ dzia³amy!Ju¿ dzia³amy!
Niezbêdna jest wspó³praca z in-

stytucjami, które na ró¿ne sposoby
bêd¹ mog³y wesprzeæ realizacjê na-
szych pomys³ów. Liczymy na chêæ
wspó³dzia³ania po obydwu stronach
– stowarzyszenia i instytucji.

Jak sprawiæ, by mieszkañcy Œwie-
radowa i okolic w³¹czyli siê
w dzia³alnoœæ stowarzyszenia? Na-
le¿a³oby chyba zacz¹æ od dzia³añ in-
tegracyjnych. Du¿o lepiej pracuje siê
w grupie ludzi, którzy siê znaj¹
i rozumiej¹. Podczas organizowa-
nych imprez, rajdów czy wyjazdów
bardziej siê poznamy. Z czasem oka-
¿e siê, kto ma ciekawy pomys³, coœ

potrafi  i do swoich pomys³ów bê-
dzie umia³ zmotywowaæ innych.  Sa-
moistnie wy³oni¹ siê liderzy po-
szczególnych grup.

Jest w naszym mieœcie kilku ta-
kich zapaleñców. Znamy ich, choæ-
by z relacji na ³amach Notatnika, s¹
rozpoznawalni podczas imprez orga-
nizowanych w mieœcie.  Liczymy, ¿e

zwykle efektownie.
Nie ukrywam, ¿e realizacja na-

grania by³a dla mnie niezwyk³ym
prze¿yciem artystycznym, ducho-
wym, a tak¿e osobistym. Kolejnym
moim marzeniem jest nagranie p³y-
ty w Œwieradowie. Uwa¿am, ¿e wie-
loletni trud, jaki wszyscy Pañstwo
w³o¿yli w dzie³o renowacji œwiera-
dowskich organów (bo projekt by³
przecie¿ w ca³oœci sfinansowany
przez parafiê - czyli z Pañstwa ofiar-
noœci), zas³uguje na takie uwieñcze-
nie.

Dopóki ten ostatni pomys³ po-
zostaje w sferze marzeñ, serdecznie
zachêcam do zakupu p³yty z Gryfo-
wa, któr¹ mo¿na nabyæ drog¹ wy-
sy³kow¹ bezpoœrednio u wydawcy,
poprzez profil na Facebooku - „Mo-
bilne Studio Nagrañ Pawe³ O¿ga”
lub poprzez formularz kontaktowy
strony internetowej wydawcy -

classicalstudio.pl
P³yta dostêpna jest równie¿ we

wroc³awskiej ksiêgarni archidiece-
zjalnej na Ostrowie Tumskim oraz
w sklepie internetowym -

dobreplyty.pl
Sprzeda¿ prowadzi tak¿e parafia

w Gryfowie.
Serdecznie zachêcam do pos³u-

chania efektów naszej pracy i gor¹-
co pozdrawiam Œwieradów!

Jakub Choros

Na zdjêciu u góry autor graj¹cy na
organach gryfowskich (fot. Pawe³
O¿ga). Obok ok³adka jego p³yty.

 Ci¹g dalszy ze str. 8
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Izerka  rozdaje bezp³atny dostêp
do  3000 e-booków na platformie
Libra.ibuk.pl
Dostêp nie wymaga rejestracji
i logowania.
Odbierz  tylko  KOD – PIN

WA¯NA INFORMACJA
DLA NASZYCH CZYTELNIKÓW

ROCAL FUZA i Kochanowski

28 paŸdziernika zmar³ w Warszawie
Edward Dwurnik, jeden z najbardziej zna-
nych polskich malarzy, którego los od kil-
kunastu lat by³ nierozerwalnie zwi¹zany ze
Œwieradowem. Artysta uczestniczy³ w nie-
mal wszystkich plenerach malarskich or-
ganizowanych przez Barbarê Buczyñsk¹

W dniach 25-27 paŸdziernika ze-
spó³ „Rocal Fuza” wykona³ trzy kon-
certy podczas XXII Miêdzynarodo-
wego Festiwalu Muzyki Dawnej
imienia Miko³aja z Radomia. Do
udzia³u w festiwalu zapraszani s¹ co
roku artyœci polscy i zagraniczni: so-
liœci i zespo³y z ca³ej Europy: z Fran-
cji, Anglii, W³och, Estonii, Wêgier,
Niemiec, Austrii, specjalizuj¹ce siê
w wykonawstwie muzyki dawnej.

Pierwszego dnia w koœciele OO.
Bernardynów w koncercie inaugu-
racyjnym, z okazji 550. rocznicy przy-

Izerski Klub Miêdzypokoleniowy
zaprasza do „Izerki” na 38.
spotkanie Z MONIK¥ POLOK,
które odbêdzie siê w czwartek
15 LISTOPADA O GODZ. 1530.

Pani Monika
poprowadzi
warsztaty ce-
ramiczne po-
œwiêcone oz-
dobm œwi¹-
t e c z n y m
(zdjêcie uka-
zuje, jak piêk-
ne w kszta³cie
i kolorach oz-
doby mo¿na
wyczarowaæ z
gliny).
Serdecznie za-
praszamy!

Œwieradów widziany okiem Edwarda DwurnikaŒwieradów widziany okiem Edwarda DwurnikaŒwieradów widziany okiem Edwarda DwurnikaŒwieradów widziany okiem Edwarda DwurnikaŒwieradów widziany okiem Edwarda Dwurnika

bycia zakonników do Radomia,
z utworami polskimi z XV wieku za-
prezentowa³ siê „Rocal Fuza”, który
wyst¹pi³ w sk³adzie: Sara Kotlarek
(œpiew, viola da gamba), Katarzyna
Salawa (œpiew, flety, gitara renesan-
sowa), Rados³aw Dembiñski (œpiew,
sza³amaja, flety, viola da gamba) oraz
Ryszard Dominik Dembiñski (œpiew,
dudy, flet, gitterna). Oprócz œwiera-
dowskiego zespo³u wyst¹pi³a Ra-
domska Orkiestra Wojskowa oraz
Chór Akademicki Uniwersytetu
Technologiczno-Humanistycznego

w Radomiu.
Nastêpnego dnia zespó³ zagra³

specjalny koncert dla dzieci niepe³-
nosprawnych w siedzibie Fundacji
Ars Antiqua Radomiensis, zaœ trze-
ci koncert, zatytu³owany „W ho³dzie
Janowi Kochanowskiemu”, mia³
miejsce w Zwoleniu, w koœciele pw.
Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego,
gdzie poeta by³ proboszczem i gdzie
zosta³ pochowany.

Na zakoñczenie festiwalu w  ko-
œciele pw. Najœwiêtszego Serca Je-
zusowego w Radomiu Glinicach
odby³ siê recital Rados³awa Dembiñ-
skiego na violi da gamba.     (RDD)

Od lewej: R. Dembiñski, K. Salawa, R.D.Dembiñski i S. Kotlarek. U góry -
niepe³ne instrumentarium zespo³u ROCAL FUZA.

w Park Hotelu (z osiemnastu zorganizo-
wanych wzi¹³ udzia³ w piêtnastu). Wizyty
u nas udokumentowa³ kilkunastoma ob-
razami namalowanymi podczas kolejnych
plenerów. Niektóre z tych prac wisz¹ dziœ
na œcianach w Park Hotelu i w niedawno
otwartej galerii w Hotelu Buczyñski Medi-
cal & Spa, widocznym na obrazie powy¿ej
- to ostatnie jego dzie³o stworzone w Œwie-
radowie.

- 5 listopada po¿egna³am Edwarda
Dwurnika - wspomina B. Buczyñska - ra-
zem z ca³¹ grup¹ malarzy, którzy z wielkim
¿alem rozstali siê z przyjacielem, z którym
spêdzali wiele godzin przez d³ugie lata na
plenerach œwieradowskich. Edward poko-
cha³ Œwieradów i Góry Izerskie, jak sam

powiedzia³, tylko tu, gdzie czuje siê jak
w domu, przybywa na plenery.

Pochowany zosta³ w Alei Zas³u¿onych
na Pow¹zkach Wojskowych w Warszawie,
w obecnoœci przedstawicieli rz¹du, przy
salwie honorowej oddanej przez Wojsko
Polskie.

Artysta by³ malarzem bardzo pracow-
nitym, tytanem pracy, który pozostawi³ po
sobie ok. 8000 grafik, rysunków i obra-
zów. W jego dzie³ach, niedaj¹cych siê
pomyliæ z jakimkolwiek innym twórc¹, do-
strzec mo¿na wyj¹tkow¹ dok³adnoœæ, wrêcz
drobiazgowoœæ. Zawsze szuka³ nowych
dróg dla swej twórczoœci. Na koniec przy-
toczê s³owa jego córki Poli: „Teraz ju¿ od-
pocznij, Tato”.    (aka)



30 paŸdziernika Sztab Wielkiej Orkiestry w Œwieradowie-Zdroju zosta³
oficjalnie zaakceptowany przez Fundacjê WOŒP i wkrótce ruszamy z nabo-
rem wolontariuszy. Zwracamy siê z proœb¹ do osób chc¹cych wesprzeæ
dzia³ania zwi¹zane z organizacj¹ Fina³u, biegu pod has³em „Policz siê z cu-
krzyc¹” oraz imprezy zamkniêtej - do zg³aszania swoich pomys³ów do MBP
„Izerka” lub pod nr 665 733 443.

Szef Sztabu Teresa Fierkowicz
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Izerski Klub
Miêdzypokoleniowy
zaprasza
do „Izerki”
na 39. spotkanie
z IZABEL¥ JANIAK,
które odbêdzie siê w pi¹tek
7 GRUDNIA O GODZ. 1530.
Izabela Janiak wyg³osi wyk³ad, a na-
stêpnie zaprosi do udzia³u w warsz-
tatach pod has³em „Bo¿e Narodze-
nie pachn¹ce piernikami”.
Serdecznie zapraszamy!

Zmartwychwstanie
Ojczyzna ma³ego cz³owieka,
nie mo¿e byæ wielka,
Bo trzeba obj¹æ j¹ sercem,
ma³ym jak muszelka.

Jej mi³oœæ – znów wielkie s³owo
– wiêc je przycinamy,
Na miarê dwojga r¹k czu³ych:
tatusia i mamy.

Mi³oœæ ojczyzny u dziecka -
z pocz¹tku niedu¿a -
Roœnie, powoli jak drzewo.
Rozkwita, jak ró¿a.

Uczy widzieæ jej piêkno,
od gór a¿ po morze,
Cieszyæ zwyk³¹ k¹piel¹
w pobliskim jeziorze.

Smakuje jak jagody,
te z leœnej polany,
Czy miód z pasieki wujka,
wprost z plastra lizany.

Pachnie domowym ciastem,

i kaw¹ dla goœci,
Mówi nam, ¿e najpiêkniej
siê kocha najproœciej.

Niestety czasem w œwiat ten,
wtargnie cz³owiek ,,du¿y”,
Z³amie ga³êzie drzewa,
podepcze krzak ró¿y.

Podeptawszy, woko³o
dumnym wzrokiem toczy,
- Ch³opcze, nie masz pojêcia,
co to PATRIOTYZM.

Naprzeciw niego, staj¹ inni tacy,
- Tylko my tu jesteœmy,
PRAWDZIWI POLACY.

Ka¿¹ klaskaæ na rozkaz,
a¿ do bólu d³oni,
I z pogard¹ wypluwaæ
wrogie s³owo ONI.

A dziecko, stoi smutne
i œciska w swej d³oni,
Muszelkê serca, ³ez pe³n¹,
         - Kto z was, mnie obroni?

Wies³awa Polañska

Lokalni rzemieœlnicy to ogrom-
ny skarb, zw³aszcza kiedy przyczy-
niaj¹ siê do zwiêkszenia atrakcyjno-
œci regionu, ale rzemieœlnicy, którzy
dziel¹ siê swoj¹ wiedz¹ i umiejêtno-
œciami – to podwójny skarb. Blisko
dwa lata temu Izabela Janiak otwo-
rzy³a w Czerniawie Pracowniê Pier-
nikow¹, miejsce magiczne, w którym
Bo¿e Narodzenie goœci ca³y rok,
a duch historii i powiew nowocze-
snoœci wspó³tworz¹ niesamowit¹ at-
mosferê. Tym bardziej cieszy, ¿e to
szczególne miejsce ci¹gle siê rozwi-

Moja ma³a OjczyznaW œrodku gór, w starym domu,
ktoœ najbli¿szy umiera.
Pêka serce… Uciekaj! –
Uciekaæ???
Przygas³ ogieñ w kominku.
Przyszed³ maj. Stajê w progu.
Pytam Boga: Co czyniæ mi
trzeba?
Nagle s³yszê – Skowronek! –
Pierwszy! Po latach wielu!
Wraca ¿ycie! Nadzieja…
G³os z nieba?

Wiêc pokornie dziêkowaæ bêdê
przez wiecznoœæ ca³¹,
¯eœ mi da³ za ojczyznê
mój panie,
Te przedziwne Izery, które ³zami
wyry³y
W sercu wiarê,
¿e jest zmartwychwstanie.

Choæ pó³ roku bez ma³a tu
w Izerach trwa zima
Wicher duje, mróz trzyma,
wszêdzie wdziera siê ch³ód
W kwietniu jednak niezmiennie
cietrzew toki zaczyna

I w sw¹ zieleñ najœwiêtsz¹
buki stroj¹ siê znów.

Wiêc pokornie dziêkowaæ
bêdê przez wiecznoœæ ca³¹
¯eœ mi da³ za ojczyznê
mój panie
Te przedziwne Izery,
co pod œniegiem chroni³y,
Kruch¹ wiarê,
¿e jest zmartwychwstanie

Gdy los mój spl¹tany
jak korzenie kosówki
Swego kresu dobiegnie tu,
gdzie œwiata jest kres
B³ogos³awi¹c tej ziemi
cicho w wiecznoœæ odejdê
Z nieba spadnie wzruszony,
rzewny, Izerski deszcz

Wiêc pokornie dziêkowaæ
bêdê przez wiecznoœæ ca³¹
¯eœ mi da³ za ojczyznê
mój panie
Te przedziwne Izery,
gdzie wœród deszczu rozb³ys³a
Moja wiara,
¿e jest zmartwychwstanie

Gdy dobiegnie ju¿ kresu moja
ziemska wêdrówka,
Kiedy przyjdzie mi odejœæ z mych
torfowisk, z mych gór,
Duszê moj¹ uniesie nad wodami
Izery
Z po¿egnalnym klangorem
dzikich ¿urawi sznur…

I pokornie dziêkowaæ zacznê
przez wiecznoœæ ca³¹,
¯eœ mi da³ za ojczyznê
mój Panie
Te przedziwne Izery,
które wichrem rzeŸbi³y
W sercu wiarê,
¿e jest zmartwychwstanie

Trudny pocz¹tek drogi: martwe
drzewa dooko³a,
Martwa cisza – ni ptaka,
ni cz³eka

ja, a owocem ostatnich starañ w³a-
œcicielki s¹ pozyskane fundusze
z projektu „Rzemios³o Nowe Rozda-
nie”, które pozwol¹ na przeprowa-
dzenie nieodp³atnych warsztatów
dla 30 uczniów z ozdabiania Pierni-
ków Izerskich w Pracowni Isabell.

W zajêciach zaplanowanych na
23 listopada bêd¹ uczestniczyli wy-
ró¿nieni uczniowie Szko³y Podsta-
wowej nr 2, a o atmosferze panuj¹-
cej w czasie warsztatów napiszemy
w nastêpnym numerze „Notatnika”
(i poka¿emy zdjêcia).      (ij)

Nikt siê nie spodziewa³, ¿e apel
o rozdaniu mieszkañcom Œwierado-
wa stu flag bia³o-czerwonych spo-
tka siê z takim oddŸwiêkiem - ca³y
zapas zosta³ rozdany chêtnym w ci¹-
gu trzech dni.

Cieszy fakt, ¿e mieszkañcy s¹
nastawieni propatriotycznie, a jesz-
cze bardziej - ¿e te sto flag zawis³o
11 listopada na œcianach domów.

Mamy kolejn¹ bardzo dobr¹ wia-
domoœæ dla œwieradowian - oto bo-

wiem referat promocji UM zbiera sta-
re, podniszczone, wyblak³e i naddar-
te flagi (na pewno wiele takich zale-
ga na strychach, w schowkach i ga-
ra¿ach), które partiami wysy³ane do
firmy profesjonalnie zajmuj¹cej siê
utylizacj¹ flag w ceremoniale wojsko-
wym. Chodzi o to, by nie wieszaæ
wyblak³ych czy brudnych flag ani
wyrzucaæ do œmietników, bo to bê-
dzie forma ich beszczeszczenia.

(aka)

TTTTTam, gdzie Bo¿e Narodzenie goœci ca³y rokam, gdzie Bo¿e Narodzenie goœci ca³y rokam, gdzie Bo¿e Narodzenie goœci ca³y rokam, gdzie Bo¿e Narodzenie goœci ca³y rokam, gdzie Bo¿e Narodzenie goœci ca³y rok

Marszobieg „Z Flinsem po Zdro-
wie” - to cykl wycieczek pieszych
prowadzonych po szlakach Gór Izer-
skich. 3 listopada grupa przez 5 go-
dzin przesz³a 14 km czarnym szlakiem

na Przedmieœcie i z powrotem, a 24
listopada wycieczka pójdzie w stro-
nê Czerniawy. Zbiórka o godz. 900

przy fontannie z ¿abami (bez wzglê-
du na pogodê).

Z Flinsem czarnym szlakiem po zdrowieZ Flinsem czarnym szlakiem po zdrowieZ Flinsem czarnym szlakiem po zdrowieZ Flinsem czarnym szlakiem po zdrowieZ Flinsem czarnym szlakiem po zdrowie

Czcij
flagê swoj¹!

Poni¿sze wiersze napisa³a mama dla
swych dzieci - Zuzi i Micha³a - które wy-
g³osi³y je na konkursie recytatorskim.
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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!

 Cztery najliczniejsze gatunkowo grupy zwierz¹t na Zie-
mi to chrz¹szcze, muchy, æmy i osy?

  Niesporczaki potrafi¹ prze¿yæ dziesiêæ lat bez wody?
  w Ameryce najwiêksi hodowcy pszczó³ maj¹ tysi¹ce uli,

z którymi przemieszczaj¹ siê na zlecenia rolników: w marcu
jad¹ do Kalifornii zapylaæ migda³owce, nastêpnie na Florydê
do sadów cytrusowych, póŸniej do Nowego Jorku na jab³onie,
w czerwcu do Vermont zapylaæ borówki i z powrotem na Flory-
dê. Tym sposobem pszczo³y pokonuj¹ ogromne odleg³oœci
i zapylaj¹ hektary ró¿nych upraw.

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)

TRZMIEL ZIEMNYTRZMIEL ZIEMNYTRZMIEL ZIEMNYTRZMIEL ZIEMNYTRZMIEL ZIEMNY
Projekt pod nazw¹ „Nie lej wody” organizowany wspólnie

z Fundacj¹ na Rzecz Studiów Europejskich. 21 i 22 listopada
wybrane dzieci z klas VI-VII szkó³  podstawowych spotkaj¹
siê z przedstawicielem fundacji.

Pierwszego dnia dzieci wezm¹ udzia³ w zajêciach „Woda
w moim otoczeniu” (czyli porusz¹ niezwykle wa¿ny temat, bio-
r¹c pod uwagê rolê uzdrowiskow¹ naszego miasta), natomiast
dnia drugiego uczestnicy podejm¹ temat „wody na œwiecie”.

Ca³y projekt zakoñczymy zostanie 23 listopada pokazem
filmu „Studnia Ryana”, po którym zostanie poprowadzona dys-
kusja prowadzona przez goœcia specjalnego – Arkadiusza Li-
pina. W pi¹tek seans jest otwarty i zapraszamy wszystkich do
uczestnictwa w dyskusji.

Wiêcej informacji udzielimy telefonicznie: 75 617 14 42.

Zamieszkuje pola, ³¹ki, zagajniki i brzegi lasów, aktywny od
maja do sierpnia. Gniazduje na powierzchni ziemi, czasem tak-
¿e w ptasich gniazdach. Tworzy niedu¿e rodziny, licz¹ce od 50
do 120 osobników. Oblatuje roœliny z 85 gatunków. Gatunek
z jêzyczkiem œredniej d³ugoœci.

Gatunek rzadki, wpisany na „Czerwon¹ listê zwierz¹t gin¹-
cych i zagro¿onych w Polsce”. Wprawdzie spotykany na tere-
nie ca³ego kraju, ale wszêdzie jest nieliczny. W górach wystê-
puje do wysokoœci 1.200 m n.p.m. Gatunek

Podsumowuj¹c bie¿¹cy rok w pasiekach mo¿na by powie-
dzieæ, ¿e by³ udany. Ciep³o, s³onecznie, d³ugie okresy bez-
deszczowe – to pszczo³y lubi¹. W Œwieradowie oraz jego oko-
licach wyst¹pi³ jednak po¿ytek spadziowy, i to ten najgorszy
– modrzewiowy. Magazyny miodowe w ulach zosta³y wype³-
nione miodem cementowym, zwanym równie¿ miodem kamien-
nym, pochodz¹cym g³ównie ze spadzi modrzewiowej. Taki miód
krystalizuje siê bardzo szybko, bêd¹c jeszcze na ramkach.
Jest nie do odwirowania i zazwyczaj zimowane pszczo³y na
tym miodzie nie prze¿ywaj¹ tego okresu.

Za powstawanie spadzi odpowiedzialny jest ochojnik œwier-
kowo-modrzewiowy „...(Adelges laricis) - jest to mszyca prze-
chodz¹ca pe³ny rozwój na dwóch ¿ywicielach. W kwietniu lar-
wy rozpoczynaj¹ ¿er na pêdach œwierka. Ich œlina zawiera sub-
stancje, które powoduj¹ nienaturalny rozrost tkanek, czego
skutkiem jest powstanie galasów na pêdach. W maju nastêpu-
je przepoczwarzenie i samice sk³adaj¹ jaja w pobli¿u powsta-
³ych zgrubieñ. Samica sk³ada ponad 100 sztuk jaj. M³ode osob-
niki po wykluciu siê wchodz¹ do galasów. W czerwcu doros³e
ju¿ ochojniki opuszczaj¹ galasy i przenosz¹ siê na ig³y. Tam

Cementowanie miodu
Zniszczonych zosta³o wiele ramek z suszem.  Pszczelarze maj¹
du¿e iloœci zmagazynowanego w plastrach miodu, nie wiedz¹c,
co z tym zrobiæ.

Utrata miodu i ramek to jedno. Wa¿niejszym by³o przygo-
towanie pszczó³ do zimowli, pozbycie siê miodu spadziowego
z czêœci gniazdowej ula – to ogrom pracy i stresu pszczelarzy.

Czy uratujemy pszczo³y, nie wiem. Wszystko oka¿e siê na
wiosnê. Patrz¹c z punktu widzenia hodowli pszczó³, modrze-
wie i œwierki nie mog¹ rosn¹æ w jednych skupiskach, a tak jest
w okolicach Œwieradowa. Jak walczyæ z mszyc¹ w lasach? Czy
chemiczne zwalczanie mszycy jest mo¿liwe? Je¿eli tak, to kto
wykona zabiegi? Czy pszczelarze zostan¹ zmuszeni to zmiany
lokalizacji pasiek ? Czy mo¿emy liczyæ na jak¹kolwiek pomoc?
Te pytania pozostaj¹ na razie bez odpowiedzi.

Eugeniusz Garabs
prezes Miejskiego Ko³a Pszczelarzy w Œwieradowie

przeobra¿aj¹ siê w formy uskrzydlone i migruj¹ na
rosn¹ce w pobli¿u modrzewie. Kolejne pokolenie
szkodnika przechodzi rozwój na modrzewiach. Zi-
muj¹ larwy w zag³êbieniach kory. Wiosn¹ nastêp-
nego roku doros³e ju¿ osobniki sk³adaj¹ jaja na
m³odych ig³ach. Czêœæ ochojników ¿eruje na mo-
drzewiach do czerwca, po czym, jako formy uskrzy-
dlone, migruj¹ na œwierki. Osobniki, które pozo-
sta³y na modrzewiach, rozmna¿aj¹ siê intensyw-
nie. Na pocz¹tku lata otaczaj¹ swoje kolonie wo-
skowym puchem powoduj¹c charakterystyczne
kremowe przebarwienia na pêdach”.
(Ÿród³o: http://www.e-ogrodek.pl)

Skala tego zjawiska by³a ogromna.  Pozbycie
siê tego miodu z plastrów wymaga³o wiele trudu
i cierpliwoœci. Nie chc¹c zniszczyæ plastrów, ko-
nieczne by³o kilkukrotne wirowanie i nawil¿anie.
Praktycznie wiêkszoœæ miodu zosta³a utracona.

Na zdjêciu magazyn jednego ze œwieradowskich pszczelarzy,
z ramkami wype³nionymi miodem, którego nie uda siê ju¿ od-
zyskaæ (fot. Grzegorz Gnyp).



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”
przygotowa³a Kinga Miakienko, zaœ autorem
zdjêcia do winiety jest Tomasz Chmielowiec.

GOŒCIE CZARCIEGOGOŒCIE CZARCIEGOGOŒCIE CZARCIEGOGOŒCIE CZARCIEGOGOŒCIE CZARCIEGO

SEZON GRILLOWY TRWSEZON GRILLOWY TRWSEZON GRILLOWY TRWSEZON GRILLOWY TRWSEZON GRILLOWY TRWAAAAA

U góry - czytanie receptury i zagniatanie sk³adników na bu³ki.
Poni¿ej - ka¿dy pracowa³ nad kszta³tem swojego bochenka.

Z£OTO NASZYCH ZIEMZ£OTO NASZYCH ZIEMZ£OTO NASZYCH ZIEMZ£OTO NASZYCH ZIEMZ£OTO NASZYCH ZIEM
CZ. II - GRYKA JAK ŒNIEG BIA£ACZ. II - GRYKA JAK ŒNIEG BIA£ACZ. II - GRYKA JAK ŒNIEG BIA£ACZ. II - GRYKA JAK ŒNIEG BIA£ACZ. II - GRYKA JAK ŒNIEG BIA£AJesieñ przywita³a

nas bardzo ciep³o,
dziêki czemu nasza
wiata cieszy siê nie-
ma³ym powodze-
niem. W paŸdzierni-
ku kilka grup skorzy-
sta³o z mo¿liwoœci
zrobienia grilla i mi-
³ego spêdzenia czasu
na œwie¿ym powie-
trzu. Zapraszamy
wszystkich zaintere-
sowanych do zorga-
nizowania wspólne-
go wypadu do Czar-

Chyba wszyscy mamy w swojej kuchni kaszê gryczan¹.
Oczywiœcie, mo¿na j¹ wykorzystaæ nie tylko do obiadu w for-
mie dodatku czy g³ównego sk³adnika, ale tak¿e zrobiæ z niej
smaczne i piêknie pachn¹ce pieczywo. Ale po kolei.

Gryka to zbo¿e nieco zwi¹zane z histori¹ Polski. Jej wpro-
wadzenie do uprawy wi¹¿e siê z najazdami tatarskimi, st¹d inna
nazwa tej roœliny - „tatarka”. Zosta³a rozpowszechniona do-
piero w XV wieku i zyska³a nazwê „hreczka”. Zamienne stoso-
wanie tych nazewnictw w rzeczywistoœci wi¹za³o siê z nieroz-
ró¿nieniem podobnych do siebie odmiennych gatunków gry-
ki. Obecnie w Polsce kaszê gryczan¹ produkuje siê tylko
z gryki zwyczajnej – hreczki. Gryka tatarka natomiast wystêpu-
je jako chwast. Dzisiaj wykorzystuje siê j¹ równie¿ w zio³olecz-
nictwie i pszczelarstwie.

W paŸdzierniku frekwencja zwiedzaj¹cych obiekt pozytyw-
nie nas zaskoczy³a – m³yn odwiedzi³o ponad 1.400 osób! By³y
dzieci, byli doroœli, przyjechali z Polski i z zagranicy. Ka¿dy
zosta³ ugoszczony chlebem ze smalcem i czarnuszk¹ – jak tra-
dycja nakazuje.

Niezmiennie zapraszamy mieszkañców na zwiedzanie i po-
czêstunek od œrody do soboty w godzinach 1000-1600. Do zo-
baczenia w Czarcim M³ynie!

Warsztaty w m³ynie organizujemy w ka¿dym tygodniu.
Cieszmy siê, ¿e korzystaj¹ z nich coraz to nowe grupy wieko-
we. Tym razem przedstawiamy Pañstwu m³odzie¿ ze Szko³y
Podstawowej nr 2 w Gryfowie Œl¹skim. Zrobiliœmy chleby
w formach i uczyliœmy siê wyrabiania ciasta na bu³ki orkiszo-
we. By³a równie¿ lekcja o rodzajach zbó¿, a tak¿e wspólna de-
gustacja na koniec.

ciego M³yna na zwiedzanie i grilla, póki pogoda dopisuje –
oczywiœcie bezp³atnie!

Na zdjêciu grupa seniorów z „Klubu +” z Legnicy.

WWWWWARSZTARSZTARSZTARSZTARSZTAAAAATOWE WTORKITOWE WTORKITOWE WTORKITOWE WTORKITOWE WTORKI
Jesieñ mamy ciep³¹ i s³oneczn¹,  nic zatem dziwnego, ¿e

w ogrodzie przy m³ynie piêknie rozkwit³ posadzony w tamtym
roku gatunek roœlin z rodziny astrowatych – oman wielki (kwit-
nie do wrzeœnia, ale u nas, jak widaæ, d³u¿ej). Ze wzglêdu na
swoje w³aœciwoœci lecznicze by³ dawniej niemal w ka¿dym
domu. Staro¿ytni Rzymianie sma¿yli korzeñ w cukrze i uzna-
wali za przysmak. W œredniowieczu ten sam korzeñ wykorzy-
stywany by³ do produkcji wina. Dzisiaj oman znajduje zasto-
sowanie nie tylko jako ozdoba, ale tak¿e w medycynie, zawie-
ra bowiem substancje o dzia³aniu wykrztuœnym, a jego sk³ad-
niki czêsto wchodz¹ w sk³ad mieszanek zio³owych i syropów.

Mnie jednak interesuje zastosowanie gryki do pieczenia.
Oczywiœcie, mo¿emy kupiæ w sklepie m¹kê gryczan¹, jednak
jeœli mamy w domu blender, zrobimy chleb równie¿ z kaszy.
Potrzebujemy jej 500 gram, zalanej mniej wiêcej szeœcioma
szklankami wody. Bardzo wa¿ne jest, aby moczyæ j¹ jak najd³u-
¿ej. Mo¿emy zostawiæ na ca³¹ noc, a najlepiej na 24 godziny. Po
tym czasie dodajemy jedynie ³y¿kê soli, pó³ szklanki siemienia
lnianego i pó³ szklanki s³onecznika (tak naprawdê rodzaj ziarna
zale¿y od naszych kubków smakowych), pó³ ³y¿eczki sody
oczyszczonej, 2-3 ³y¿ki oleju roœlinnego (mo¿e byæ kokoso-
wy).

Wszystko blendujemy na g³adk¹ masê, wlewamy do fo-
remki o pieczemy oko³o godziny w temperaturze 180oC. Pole-
cam wypróbowaæ ten przepis. Jest naprawdê prosty, z dostêp-
nych sk³adników, no, i rzecz jasna, zdrowy. Smacznego!

OGRÓD ROŒLIN I ZIÓ£OGRÓD ROŒLIN I ZIÓ£OGRÓD ROŒLIN I ZIÓ£OGRÓD ROŒLIN I ZIÓ£OGRÓD ROŒLIN I ZIÓ£
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Prace ogrodowe jesieni¹

U góry - dziêki staraniom Haliny Ganuszewicz zieleñ upiêksza osiedle Kor-
czaka. Poni¿ej - balkon Barbary Guœliñskiej niczym barwny kobierzec.

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

 porz¹dkujemy wszystkie raba-
ty;
 grabimy liœcie;
 przerzucamy pryzmê kompo-

stow¹, rozrzucamy obornik i prze-
kopujemy nawozy zielone;
 nie przesadzamy ze sprz¹ta-

niem i usuwaniem wszystkich liœci
i resztek - zostawmy przynajmniej
jedno miejsce w ogrodzie, gdzie usy-

piemy kopczyk z liœci, który przy-
kryjemy ga³êziami po to, aby mo-
g³y w nim przezimowaæ po¿yteczne
zwierz¹tka, mianowicie detrytuso-
¿ercy. S¹ to drobne zwierzêta ¿yj¹-
ce w glebie przetwarzaj¹ce odpad-
ki, a przyk³adem klasycznych de-
trytuso¿erców l¹dowych s¹ d¿d¿o-
wnice, dziêki którym w naszym
ogrodzie pojawi¹ siê chrz¹szcze,
stonogi, je¿e i ptaki, gdy¿ jest to dla
nich po¿ywienie.
 mówi¹c o po¿ywieniu, robimy

przegl¹d lub budujemy nowe karm-
niki, do których zaczynamy sypaæ
ziarenka, ¿eby ptaki wiedzia³y,
gdzie siê zjawiæ, gdy przyjdzie sro-
ga zima.

O ogrodach myœli spisane:
Ogród jest nie tylko roz-

kosz¹ dla oka, ale i uko-
jeniem dla duszy, ³agodzi
gniew, namiêtnoœci i daje
przyjemnoœæ, która jest
przedsmakiem raju.

(autor nieznany)

Kwietny i olbrzymi
Listopad w ogrodzie to czas, kie-

dy wszystko w nim zaczyna opadaæ
i przygotowaæ do zimowego snu.
W tym roku jesieñ d³ugo rozpiesz-
cza³a nas wyj¹tkowo wysokimi tem-
peraturami, ale teraz przyszed³
czas na to, aby daæ miejsce na ch³od-
no-mokry dotyk Pani Jesieni.

Choæ teraz nie ma ju¿ tylu kolo-
rowych kwiatów i bujnej zieleni, to
jednak przemyœlany ogród mo¿e byæ
atrakcyjny równie¿ póŸn¹ jesieni¹
i zim¹. By to osi¹gn¹æ, warto zadbaæ,
aby w ogrodzie by³y iglaki i roœliny
zimozielone, czyli takie gatunki drzew
i krzewów, które nie zrzucaj¹ liœci na
zimê. Zimozielone roœliny o ka¿dej
porze roku s¹ atrakcyjne i nadaj¹
ogrodowi wyj¹tkowoœci. S¹ to miê-
dzy innymi: bukszpany, bluszcze,
barwinki, ogniki, mahonie, trzmieli-
ny, irgi, a tak¿e niektóre odmiany
ró¿aneczników i ligustrów. Atrakcyj-
noœæ mo¿na zwiêkszyæ poprzez iloœæ
nasadzeñ, bo im wiêcej, tym ciekaw-
sze mog¹ byæ efekty.

Bardzo ciekawe kompozycje
mog¹ równie¿ powstaæ dziêki roœli-
nom, które s¹ atrakcyjne ze wzglêdu
na kolor kory lub pêdów. W moim
ogrodzie mam wielki krzak derenia,
którego pêdy jesieni¹ robi¹ siê moc-
no czerwone i na tle œniegu wygl¹-
daj¹ wrêcz zjawiskowo. Inne odmia-
ny o jasnozielonych czy ¿ó³tych
pêdach prezentuj¹ siê nie mniej ko-
lorow: berberysy, brzozy, klony pal-
mowe, winobluszcz (fot. poni¿ej).
Kiedy przyjdzie póŸna, szaro-bura
jesieñ, potem zima, a nastêpnie wcze-
sna wiosna, ka¿da plamka koloru
bêdzie cieszy³a oko, wiêc warto o to
zadbaæ.

O co jeszcze warto siê zatrosz-
czyæ o tej porze? Po pierwsze o to,
aby siê zastanowiæ nad sposobami

gromadzenia wody w ogrodzie na
przysz³y rok. Wszyscy doœwiadczy-
liœmy skutków jej niedoboru w tym
roku. Wodoci¹gi nie zawsze funk-
cjonowa³y, studnie wysycha³y. Su-
sza zniszczy³a wiele upraw, a roœliny
szybko zasycha³y, jeœli nie by³y re-
gularnie podlewane. Najprostszym
sposobem jest gromadzenie desz-
czówki i u¿ywanie jej do podlewa-

a mo¿na do tego celu u¿yæ kory so-
snowej, s³omy, trocin, kompostu,
skoszonej trawy, pokrzywy, chip-
sów kokosowych, naturalnych mat
jutowych. Lub takich z sizalu, koko-
sa czy bambusa. Wszystkie z nich
s¹ ekologiczne, jednak kiedy bêdzie-
my siê na nie decydowaæ, poczytaj-
my, czy bêd¹ odpowiednie do na-
szego rodzaju roœlin.Najlepsz¹ syn-
tetyczn¹ œció³- k¹ jest agrow³óknina
(br¹zowa lub bia³a). Materia³ dobrze
przepuszcza powietrze i wodê z opa-

dów, dlatego umo¿liwia w³aœciwe
nawodnienie i nie utrudnia korze-
niom oddychania. Œció³ki w znacz¹-
cym stopniu ograniczaj¹ wzrost
chwastów i chroni¹ korzenie przed
mrozami. W swoim ogrodzie u¿ywam
sporo kory i widzê, ¿e dziêki œció³-
kowaniu jest zdecydowanie mniej
pracy. Choæ nigdy nie bêdzie tak, ¿e
ogród czy rabata bêd¹ bezobs³ugo-
we.

Wracaj¹c jeszcze do tematu ko-
lorowych pêdów - mo¿na je teraz
wykorzystywaæ do tworzenia ró¿ne-
go rodzaju kompozycji dekoracyj-
nych. Kwiatów wprawdzie ju¿ nie
ma, ale jest wiele innych wiele piêk-
nych roœlin. Trochê siê przyznam,
¿e bardzo lubiê robiæ dekoracyjne
wianki - z czego tylko siê da. Z ostat-
niej wyprawy do USA przywioz³em
wiele inspiracji, gdy¿ tam dekorowa-
nie domów wiankami jest bardzo po-
pularne.

W tym roku wspólnym rodzin-
nym wysi³kiem nazbieraliœmy  czte-
ry du¿e worki szyszek, za to nie zd¹-
¿yliœmy przed dzikami nazbieraæ od-
powiedniej iloœci ¿o³êdzi, ale trochê
te¿ ich mamy. Do tego wysuszone
liœcie, kwiatostany wielu roœlin. Zry-
wam te¿ kwiatostany traw, a póŸniej
malujê je w barwnikach spo¿yw-
czych, ¿eby uzyska³y trwa³e i inten-
sywne kolory. Ponadto wykorzystu-
jê suszone zbo¿a, s³omê, jutê (natu-
ralne sznury i sznurki), mchy i poro-
sty. Bêdê robi³ sobie wianki oraz wia-
neczki i wiesza³ je na œcianach i p³o-
cie, nie tylko na okolicznoœæ œwi¹t,
ale przez ca³¹ jesieñ i zimê – ¿eby
by³o ³adnie (fot. powy¿ej).

Jak ktoœ ma jazdê na punkcie
ogrodu, to ca³y czas bêdzie chcia³
robiæ coœ zwi¹zanego z roœlinami,
nawet wtedy, gdy za oknem plucha
czy œniegi po pas. Koñcz¹c ka¿de-
mu ¿yczê, aby znalaz³ dla siebie jak¹œ
pasjê i móg³ j¹ rozwijaæ.

Wasz miejsko-wiejski ogrodnik
Piotr Bigus

nia. A kiedy ju¿ podlewamy, warto
pamiêtaæ, ¿e czêste podlewanie ma-
³ymi iloœciami wody nie jest wskaza-
ne. Lepsze jest rzadsze podlewanie,
ale za to bardzo obfite. Wtedy woda
ma szanse dotrzeæ g³êboko do ko-
rzeni roœlin.

Mo¿emy te¿ ograniczyæ parowa-
nie wody z gleby poprzez œció³ko-
wanie. Warstwa œció³kuj¹ca spowal-
nia odparowywanie wody z gleby,

Tegoroczny KWIETNY ŒWIE-
RADÓW-ZDRÓJ 2018  przebiega³
pod has³em przewodnim „PrzyjaŸni
Zwierzêtom”. Udzia³ w nim wziê³y
22 osoby, które zaprezentowa³y
ogromne bogactwo kwiatów, drzew,
krzewów i ogrodowych detali,
a komisja mia³a siê czym zachwy-
caæ. Gdy jej cz³onkowie: Teresa Fier-
kowicz i Tadeusz Aficki (do listo-
pada radni RM) oraz Dorota Marek
– Kierownik Referatu ds. Promocji
Gminy, Turystyki, Kultury i Sportu
- wszystko obejrzeli i podsumowa-
li, wydali werdykt.

I tak w kategorii naj³adniej ude-
korowanej posesji/ kamienicy/
przydomowego ogrodu: I - Irena
Marciniak (298 pkt - fot. z prawej);
II - Halina Ganuszewicz – (292); III -
Piotr Bigus (290).

W tym miejscu niezbêdne jest
wyjaœnienie, ¿e druga nagroda dla dokoñczenie na str. 15  

H. Ganuszewicz zosta³a przyznana za
to, ¿e praktycznie sama przez ca³y
sezon dba³a o teren wokó³ swojego
bloku i alejki na osiedlu Korczaka,
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Co s³ychaæ w izerskim sadzie?

No to cydr!

Kwisia wci¹¿ w podró¿yKwisia wci¹¿ w podró¿yKwisia wci¹¿ w podró¿yKwisia wci¹¿ w podró¿yKwisia wci¹¿ w podró¿y

Lato dawno za nami, ale œwieradowianie nie zaprzestali prze-
cie¿ podró¿y jesiennych, Kwisia zaœ bardzo by chcia³a z nimi
pojeŸdziæ i zobaczyæ kawa³ek 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 atrak-
cji. Zdjêcia wysy³amy mejlem na adres it@swieradowzdroj.pl -
z dopiskiem ¯ABKA KWISIA W PODRÓ¯Y. Najciekawsze
uhonorowane zostan¹ upominkami i prezentacj¹ na ³amach
„Notatnika”.

Na zdjêciu widzimy ¿abkê Kwisannê, która podczas wy-
cieczki naszych nauczycieli w Wielkopolsce zaprzyjaŸni³a siê
z poznañskimi kozio³kami, co uwieczni³a Teresa Fierkowicz.

Czy mo¿na chcieæ czegoœ wiêcej ni¿ trochê œniegu na otwar-
cie sezonu morsowego? Nas tak w³aœnie pogoda powita³a na
wodospadzie i pierwsze wejœcie - 21 paŸdziernika - odby³o siê
w w lekkiej bieli (co zreszt¹ widaæ na zdjêciu za nami). Sprawi³o
nam to ogromn¹ radoœæ i mimo ¿e przysz³o nas niewielu (reszta
chyba siê tego œniegu wystraszy³a!), atmosfera by³a wspania-
³a. Przyznam siê szczerze, ¿e tych k¹pieli nam brakowa³o
i ju¿.

Nie mo¿emy siê doczekaæ mrozów i prawdziwej zimy. Tym-
czasem bêdziemy siê spotykaæ co tydzieñ w sobotê lub nie-
dzielê, dok³adne terminy bêd¹ podawane na naszej stronie na
FB. Zachêcamy wszystkich niezdecydowanych na pierwsze
wejœcia w³aœnie teraz, kiedy jeszcze nie ma takich mrozów. Warto
pamiêtaæ, ¿e nie trzeba mieæ ¿adnych specjalnych predyspo-
zycji, morsowaæ mo¿e ka¿dy zdrowy cz³owiek. Wystarczy tyl-
ko chêæ i szczypta odwagi.

Zapraszamy do kontaktu, pomo¿emy doradzimy i wprowa-
dzimy do wody, jak bêdzie trzeba.

Jolanta Siergiejczuk - Œwieradowskie Morsy

Œnieg ju¿ spad³, czyli sezon otwarty!
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Na naszym ostatnim spotkaniu w Œwieradowie poruszali-
œmy temat cydru z soku jab³kowego. Wtedy dopiero zaczyna-
liœmy t³oczyæ, wszystko zosta³o wypite na surowo, ale teraz,
gdy mamy za sob¹ bardzo obfity czas zbiorów i t³oczenia so-
ków, mo¿emy porozmawiaæ o szerszym zastosowaniu jab³ek
z naszych drzew.  A wiêc... cydr!

Cydr, najproœciej mówi¹c, jest to sfermentowany sok jab³-
kowy (czasem gruszkowy), który zawiera niewielk¹ iloœæ alko-
holu i jest bodaj¿e najczêœciej przygotowywanym przetworem
z jab³ek. Dawniej by³ niezwykle popularny, szczególnie w kra-
jach anglosaskich oraz Francji i Hiszpanii. Przez okres prohibi-
cji  w USA oraz os³abieniem zainteresowania w okresie powo-
jennym – od lat 90. ubieg³ego stulecia - wraca triumfalnie na
sto³y w ca³ej Europie Zachodniej, Ameryce i powoli u nas.

Ograniczymy siê do naszych doœwiadczeñ i tu dotykamy
najwa¿niejszej sprawy – wszyscy producenci cydru i znawcy
mówi¹: w cydrze najwa¿niejsze s¹ jab³ka!

A jakie jab³ka? Tu te¿ zaskoczenie: nie te, które nam najczê-
œciej smakuj¹, czyli te na soki lub deserowe. Jab³ka na cydr
musz¹ zawieraæ du¿o garbników, tanin i cukrów, a ma³o kwa-
sów, czyli takie s³odko-gorzkie. Nieraz siê wczeœniej zastana-
wia³em, zbieraj¹c owoce z drzew ewidentnie sadzonych, szcze-
pionych – po co komu takie paskudne owoce? Teraz ju¿ wiem!
I bardzo siê cieszê, ¿e w naszych zbiorach jest Grochówka (na
zdjêciu) i Bursztówka,  dwie odmiany, których nie znajdziemy
w nowoczesnych sadach; nie ma co siê czarowaæ - tylko
z takich odmian mo¿emy coœ naprawdê dobrego zrobiæ. Oczy-

wiœcie, cydr tzw. „kupny”, który pijemy, jest zrobiony z wszela-
kich odmian z naszych sadów towarowych i chwa³a im, ale
przecie¿ chcemy robiæ coœ dla siebie i tu nie bêdzie kompromi-
sów!

Posmakujmy naszego „prawdziwego” cydru. Odsy³am do
ró¿nej literatury, osobiœcie polecam ksi¹¿kê pt. „Cydr – jak
zrobiæ cydr domowym sposobem”, której autorami s¹ A. White

i jeszcze wiele lat mog¹ cieszyæ nas swoimi owocami, praktycz-
nie za darmo!

Poszukuj¹c drzew i oznaczaj¹c je, trafiamy na drzewa ni-
czyje, bezpañskie lub mamy takie stare osobniki u siebie
w sadzie, którymi mo¿emy siê zaj¹æ. I ten w³aœnie temat poru-
szymy na naszym kolejnym spotkaniu, ale ju¿ w terenie.

Pocz¹tek grudnia, mam nadziejê, bêdzie dobrym czasem do
pobrania kolejnej partii zrazów (ju¿ wiemy, co to jest!), ale spró-
bujemy te¿ kilka drzew wytypowaæ, by wiosn¹ siê nimi zaj¹æ.

Pozdrawiam serdecznie - Leszek Ku³ak

i S. Wood; wszystko opi-
sane po kolei, nikt siê
jeszcze nie zawiód³, ja
te¿.

U mnie ju¿ bulgocze
kolejny nastaw, ka¿dy
jest inny, a wszystkie
³¹czy jedna cecha – jest
ich za ma³o!

Ale co zrobiæ, gdy
nie mamy owoców, bo
nasze drzewa s¹ za ma³e
i nie mia³y w tym roku za
du¿o owoców? Mo¿na zrobiæ „na próbê” z kupowanego soku,
a w przysz³ym roku znaleŸæ sobie na jakiejœ miedzy lub w sta-
rym opuszczonym sadzie drzewo i trochê o nie zadbaæ. Naj-
wa¿niejsze, to pomóc mu – trochê przyci¹æ, ods³oniæ i w zasa-
dzie przyœpieszamy nasze plony o kilkadziesi¹t lat.

Co najwa¿niejsze, jak podkreœlaj¹ autorzy ksi¹¿ek, najlep-
sze cydry robi siê z soku owoców zbieranych ze starych drzew,
bo po pierwsze, nie s¹ przenawo¿one, a zwi¹zki azotu obecne
w owocach z nawo¿onych sadów psuj¹ smak cydru na skutek
wp³ywania na przebieg fermentacji – im jest ich mniej, tym
wiêksza pewnoœæ, ¿e wszystko pójdzie dobrze. A po drugie,
owoce s¹ mo¿e mniejsze, ale bardziej esencjonalne.

Tu dotykamy kolejnego aspektu naszej przygody z sadem.
Zadbajmy o weteranów – drzewa, które s¹ starsze od nas

c.d ze str. 14
nosz¹c wodê w wiadrze nape³nianym w pobliskim potoku. Efekty jej starañ wi-
daæ na zdjêciu.

W kategorii naj³adniej udekorowanego balkonu: I - Barbara Guœliñska (od
pocz¹tku wygrywa³a niemal zawsze i tylko raz nie!).

Wyró¿nienia dla osób najbardziej Przyjaznym Zwierzêtom: Izabela Salawa,
Irena Marciniak, Bo¿ena Miko³ajczak.

W ramach tego samego konkursu odbywa³ siê plebiscyt pod nazw¹ OL-
BRZYMY W OGRODZIE, w którym hodowcy mogli siê pochwaliæ najwiêkszymi
okazami ze swych upraw, posy³aj¹c przez ca³e lato zdjêcia swych „pupili”. Naj-
wiêksze zosta³y wpisane do Wielkiej Ksiêgi Rekordzistów Ogrodowych, ta zaœ
po pierwszej edycji przedstawia siê nastêpuj¹co:

S£ONECZNIKI: 1. Ewa i Bartek Hofmanowie - 4,80 m wysokoœci (pani¹ Ewê
i jej kwiat prezentowaliœmy w poprzednim numerze); 2 Piotr Bigus - 3,50 m.

KWIATY/LIŒCIE: 1. Teresa Fierkowicz - kwiat 27 cm, liœæ 38 cm (fot. obok).
KALAREPY: 1. Piotr Bigus - 5,08 kg, 47 cm w obwodzie.
FUKSJA: 1. Piotr Bigus - 17 cm.
RZODKIEWKA: 1. Piotr Bigus -  10 cm d³uga, 17,5 cm w obwodzie.
OGÓRKI: 1. Piotr Bigus - 1 kg.       Opr. A. Karolczuk



Wielu nie wierzy³o, ¿e siê uda,
a jednak! Œcie¿ki Biegowe Run-
track doczeka³y siê sponsorów. Me-
cenasem 5-kilometrowej (zielonej)
pêtli zosta³a Cottonina Villa & Mi-
neral SPA Resort. Z kolei najd³u¿-
sza, licz¹ca 10 km pêtla czerwona
oznakowana jest logotypami  Mali-
nowego Dworu. Wybór nieprzypad-
kowy, sponsorzy tras stanowi¹ bo-
wiem œwietn¹ bazê wypadow¹ dla bie-
gaczy.

W obu hotelach nie tylko mo¿na
siê dobrze wyspaæ, ale te¿ zjeœæ. Oba
obiekty maj¹ tak¿e genialne zaplecze
rehabilitacyjne i SPA. Reklama obiek-
tów znalaz³a siê równie¿ na stronie
www.runtrack.pl, co stanowi jasny
komunikat dla osób odwiedzaj¹cych
witrynê, ¿e w tych obiektach biegacz
znajdzie wszystko, co mu do szczê-
œcia potrzebne, przede wszystkim zaœ
informacjê o tym, gdzie w Œwierado-
wie-Zdroju mo¿na biegaæ (z dala od
zgie³ku, w otoczeniu natury, nie nisz-
cz¹c kolan).

Wiêkszoœæ narciarzy nie mo¿e doczekaæ
siê ju¿ zimy! Ma³ymi krokami snuje plany o
wyjeŸdzie do atrakcyjnego oœrodka narciar-

Siekierk¹ uroczyœcie tnie taœmê Iga Bartczak - zastêpca
dyrektora generalnego Cottonina Villa & Mineral SPA
Resort, a taœmê trzymaj¹ nadleœniczy Lubomir Leszczyñ-
ski (z lewej) i leœniczy Grzegorz Schubert.

Do 30 listopada kolej gondolowa przecho-
dzi przegl¹d techniczny przed sezonem zi-
mowym, a kursowaæ bêdzie w godz. 900-1600

wy³¹cznie w dniach: 17 i 18 listopada.
Od 1 grudnia do rozpoczêcia sezonu zimo-
wego kolej czynna bêdzie w godz. 900-1600.

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

Zanim znów staniemy na stoku
zuj¹c tu³ów. Nie nale¿y przy tym bagatelizo-
waæ si³y r¹k i pleców, bo one przy ostrej jeŸ-
dzie te¿ pracuj¹! Jeœli zamierzasz wykonywaæ

na nartach rozmaite ewolucje i triki, to wiedz,
¿e przy nich pracuj¹ niemal wszystkie istniej¹-
ce miêœnie!

Dobrze przygotowany narciarz to przede
wszystkim przepustka na unikniêcie kontuzji.
Szkoda krótkiej zimy i jeszcze krótszego urlo-
pu na szukanie formy dopiero na stoku. W
celu œwiadomego przygotowania siê prezen-
tujê formy ruchowe, które m.in. przybli¿¹ nas
do sezonu narciarskiego:

1. Jazda na rowerze - œwietna forma spê-
dzania czasu z rodzin¹ i przyjació³mi. Regu-
larna jazda po Single Trackach kszta³tuje
miêœnie nóg - zw³aszcza miêœnie ³ydek, ud i
poœladków, a tak¿e ma wp³yw na miêœnie brzu-
cha.

2. Marszobiegi - naj³atwiejszy sposób na
przygotowanie kondycyjne do zimy. Poza tym
mo¿na je uprawiaæ przez ca³y rok, bez wzglê-
du na warunki pogodowe, porê dnia czy
roku, wystarczy za³o¿yæ wygodne buty i udaæ
siê na Run Track.

3. Rolki - ka¿dy kto choæ raz na nich jeŸ-
dzi³, wie, jak dobrze wzmacniaj¹ miêœnie ud,
które przydadz¹ siê podczas jazdy na nar-
tach.

4. Aerobik - taka forma æwiczeñ ma na-
prawdê du¿o zalet. Wzmacniana jest si³a miê-
œni, ich elastycznoœæ, stajemy siê bardziej
sprawni i rozci¹gniêci, a zajêcia w grupie to
ogromna dawka motywacji.

5. P³ywanie - jest doskona³ym treningiem
maj¹cym na celu ogólny rozwój organizmu.
Sport ten wspaniale wzmacnia miêœnie ob-
rêczy barkowej, ramion, a tak¿e nóg. P³ywa-
nie zdecydowanie poprawia wydolnoœæ or-
ganizmu.

Zachêcam Pañstwa do aktywnego wypo-
czynku, a zaawansowanym narciarzom pole-
cam kurs instruktorski zaplanowany na gru-
dzieñ, podczas którego rozbierzemy narciar-
stwo na czêœci pierwsze.

Szczegó³y na www.lechsport.pl

skiego, przegl¹da oferty sprzêtu, jak
i ubioru narciarsko-snowboardowe-
go. To wszystko jest wa¿ne, jednak
sugerujê, aby przed pierwszym wpiê-
ciem nart poœwiêciæ trochê czasu na
wypracowanie formy w³asnego cia³a
i organizmu. Odpowiednie przygo-
towanie umo¿liwi ³atwiejsze osi¹-
gniêcie perfekcyjnej techniki oraz
wyd³u¿y czas, przez który mo¿emy
szaleæ na oœnie¿onej trasie.

Najwiêksz¹ motywacjê do æwi-
czeñ mamy tu¿ przed zaplanowanym
wyjazdem. Oczywiœcie, najlepsze
efekty uzyskamy, jeœli bêdziemy
wzmacniaæ miêœnie przez ca³y rok - im wcze-
œniej zaczniemy, tym lepiej. Osoby, które na
co dzieñ nie uprawiaj¹ sportu oraz prowadz¹
siedz¹cy tryb ¿ycia, powinny pomyœleæ o tym
ju¿ w okresie jesiennym. Mo¿na zacz¹æ od
znanej regu³y „3 x 30 x 130”, co oznacza wysi-
³ek fizyczny minimum 3 razy w tygodniu, w
czasie nie krótszym ni¿ 30 minut oraz z têtnem
nie ni¿szym ni¿ 130 uderzeñ na minutê. W celu
uzyskania wiêkszych efektów po prostu wy-
starczy zwiêkszyæ parametry np. „5x50x150”,
co da znaczn¹ poprawê kondycji oraz zdolno-
œci motorycznych.

Podczas przygotowañ warto zwróciæ uwa-
gê na trening funkcjonalny z akcentem wzmo-
¿onej pracy nóg. Dlaczego? W narciarstwie
najwiêkszym obci¹¿eniom poddawane s¹ miê-
œnie koñczyn dolnych, g³ównie ud i poœlad-
ków. Podczas wprowadzania nart w skrêt pra-
cuj¹ miêœnie, które tworz¹ tzw. miêsieñ cztero-
g³owy uda, dwug³owy uda, a tak¿e aktywuje-
my miêœnie poœladkowe oraz ³ydek.

Jednak mocne nogi to nie wszystko. Tech-
nika jazdy wymaga od nas równie¿ wychyla-
nia siê na boki, dlatego zaanga¿owane s¹ tak-
¿e biodra i miêœnie brzucha, które maj¹ wp³yw
na moc poruszania siê, jednoczeœnie stabili-

Instruktor SITN PZN - Pawe³ Lech

 Bieg, spacer Bieg, spacer Bieg, spacer Bieg, spacer Bieg, spacer, wyciszenie, wyciszenie, wyciszenie, wyciszenie, wyciszenie

bêdzie siê uk³adaæ  –  nawet d³u¿ej. Dziêki spon-
sorom ³atwiej bêdzie utrzymaæ trasy i napra-
wiæ szkody, bo natura i cz³owiek wyrz¹dzaj¹ je
regularnie.

Bardzo dziêkujemy za zaufanie i wsparcie!
A Pañstwa zapraszamy do testowania: biego-
wego, nordic walking, na niedzielny spacer
czy wyciszenie.  Start i meta na „Tewie” (du¿y
parking powy¿ej dolnej stacji kolei gondolo-
wej).

 Katarzyna Harbul-Ba³a
- opiekun tras Runtrack

Zdjêcia Katarzyna Mêcina

Od redakcji: Mówi¹c o finansowaniu
tras biegowych Runtrack nie sposób nie
wspomnieæ o zaanga¿owaniu finansowym
naszej Gminy (a zatem i jej mieszkañców),
która do dziœ zainwestowa³a w Runtracki ju¿
ponad 8 tys. z³otych, a na podstawie umowy
z Nadleœnictwem Œwieradów corocznie bê-
dzie dodatkowo anga¿owa³a œrodki na po-
ziomie minimum 2 tys. z³otych (plus promo-
cja tras).

Logotypy obu sponsorów zawieszone s¹
na ka¿dym s³upku kierunkowym danej trasy.
Bêd¹ tak piêknie siê prezentowaæ do jesieni
przysz³ego roku. A jeœli wspó³praca z Lasami
Pañstwowymi (Nadleœnictwem Œwieradów)
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