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Bo to siê zwykle tak zaczyna...Bo to siê zwykle tak zaczyna...Bo to siê zwykle tak zaczyna...Bo to siê zwykle tak zaczyna...Bo to siê zwykle tak zaczyna...

Na balkonie Chaty Drwala sygnaliœci z Leœnego Kompleksu Promocyjnego Sudety Zachodnie
odgrywaj¹ w³aœnie jeden z ostatnich sygna³ów myœliwskich na po¿egnanie Wielkiej Rodzinnej
Majówki, która 1 maja zosta³a zorganizowana na terenie Nadleœnictwa Œwieradów. Piêkna po-
goda i liczne atrakcje przyci¹gnê³y t³umy uczestników, o czym piszemy na str. 8,

By³o hejnalistów wielu 73 lata od zakoñczenia wojny73 lata od zakoñczenia wojny73 lata od zakoñczenia wojny73 lata od zakoñczenia wojny73 lata od zakoñczenia wojny...............

8 maja pod Obeliskiem uczczono 73. rocznicê zakoñczenia II wojny œwiatowej. W asyœcie
pocztów sztandarowych zapalono znicze i z³o¿ono wi¹zanki kwiatów, laureatki Konkursu Recy-
tatorskiego deklamowa³y okolicznoœciowe wiersze, a w galowych strojach zaprezentowa³a siê
m³odzie¿owa dru¿yna po¿arnicza. Wiêcej o uroczystoœciach piszemy na str. 9.

Uœmiechniêta Gabriela (Gabi) Brutkowska prezentuje na deptaku wykonan¹ przez siebie równie
rozeœmian¹ ¿abkê Kwisiê, któr¹ podarowa³a miastu, by ta mog³a ze œwieradowianami odbywaæ
podró¿e po Polsce i œwiecie. O nieustaj¹cej akcji „¯abka Kwisia w podró¿y” - str. 16.

Widok rozprutych œcian i sufitu w jednym z pomieszczeñ dworca kolejowego w Œwieradowie
mo¿e budziæ niedowierzanie, ¿e modernizacja obiektu zakoñczy siê sukcesem i w terminie, ale
wszystko idzie zgodnie z planem i wnet dworca nie poznamy. Wiêcej na stronach 5 i 7.

Kwisia ma „siostrzyczkê”
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Punkty kolporta¿u
NOTATNIKA ŒWIERADOWSKIEGO
ŒWIERADÓW - sklep EKO (ul. Sienkiewicza), sklep odzie¿owy A&J

(róg ul. Zdrojowej i Piastowskiej), sklep AGD (ul. Piastowska), hur-
townia papierosów (ul. Piastowska), sklep spo¿ywczy (róg. ul. Zdro-
jowej i Sienkiewicza), Biura Turystyczne: LEOPOLD oraz J&G ¯Y£KIE-
WICZ (oba na ul. Zdrojowej), kiosk gazetowy (ul. Zdrojowa), pijalnia
wody mineralnej (Dom Zdrojowy), sklep LEWIATAN (ul. Górska), sta-
cja paliw ORLEN (ul. 11 Listopada), sklep papierniczy KLEKS (ul. Sien-
kiewicza), sklep przy ul. Chopina, sklep „Cuda Wianki” w budynku
„BIEDRONKI” (ul. 11 Listopada), Miejska Biblioteka Publiczna IZER-
KA (ul. M. Sk³odowskiej-Curie), autobus komunikacji miejskiej.

OR£OWICE -  -  -  -  - sklep motoryzacyjny Wac³awa Chwaszcza.
CZERNIAWA     - delikatesy Agnieszki Syrewicz (ul. G³ówna), sklep

Ireny Korty (ul. Sanatoryjna), Czarci M³yn (ul. Rolnicza), biblioteka
szkolna w SP nr 2 (ul. Sanatoryjna).

Od 1 listopada 2017 r. do 31 paŸdziernika  br. na mocy uchwa³y Rady Miasta Œwieradów-Zdrój nr XLIX/252/
2017 z 27 wrzeœnia ub. roku ceny wody i œcieków oraz wysokoœæ op³aty abonamentowej pozosta³y bez
zmian i wynosz¹: woda 4,37 z³/m3, œcieki - 4,92 z³/m3, sta³a op³ata abonamentowa - 4,94 z³ za miesi¹c.

Za przy³¹czenie nieruchomoœci do urz¹dzeñ wodoci¹gowych oraz kanalizacyjnych gmina nadal pobiera
op³atê zrycza³towan¹, która wynosi 184,50 z³.

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

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 pu-
bliczne – Monika Sautycz: 75 78-16-471 - pok.
21c, drogownictwo - Wojciech Cielecki, inwe-
stycje i komunikacja miejska - Mariusz Pysz,
inwestycje - Monika Hajny-Daszko: 75 78-16-
970 - pok. 21d. Referat Organizacyjny, Gospo-
darki Miejskiej i Inwestycji - kierownik, sekre-
tarz – 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, kierow-
nik – Agnieszka Moroz: 75 78-16-230.  - pok.
14. Radca prawny - pok. 15.

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 –
Jowita Worotnicka: 75 78-16-659 - pok. 1b;
podatki i op³aty lokalne - Anna Leœniak,wymiar
podatku od nieruchomoœci - Katarzyna Matel-
ska - 75 78-16-452 - pok. 1c; ksiêgowoœæ bu-
d¿etowa - Katarzyna Duda, Ewelina Ostrow-
ska-May, ksiêgowoœæ oœwiaty –  Magdalena
Buczko, Marta Rejman-Sergiejczuk: 75 78-16-
896 - pok. 2. Urz¹d Stanu Cywilnego, dzia³al-
noœæ gospodarcza - zastêpca kierownika - Jo-
anna Szczekulska: 75 78-16-344; meldunki
i dowody osobiste, zezwolenia na sprzeda¿ na-
pojów alkoholowych – Halina Stettner: 75 78-
16-929 - pok. 1f (obok sekretariatu).
Kadry - Ma³gorzata Milichiewicz - 75 78-17-
092 - pok. 3.

OŒWIATA I KULTURA

ul. 11 Listopada 35

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 tekst jednolity) oraz
art. 39 ust. 1 ustawy z 3 paŸdziernika 2008 r.
o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego
ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodo-
wiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko
(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1405)  w zwi¹z-
ku z uchwa³¹ Rady Miasta Œwieradów-Zdrój Nr XLI/
222/2017 z 29 marca 2017 r. w sprawie przyst¹pie-
nia do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego miasta Œwieradów-Zdrój, za-
wiadamiam o wy³o¿eniu do publicznego wgl¹du pro-
jektu miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta Œwieradów-Zdrój obejmuj¹cego
obszar Miasta Œwieradów-Zdrój w granicach admi-
nistracyjnych, z wy³¹czeniem dzia³ek: obr 6, am. 14,
nr 23/1, 23/2 (wraz z prognoz¹ oddzia³ywania na
œrodowisko) - w dniach od  24 maja do 26 czerwca
2018 r., w poniedzia³ki od 730 do 1600, od wtorku do
czwartku od 730 do 1530, w pi¹tki od godz. 730 do 1530

w siedzibie Urzêdu Miasta, ul. 11 Listopada 35, 59-
850 Œwieradów-Zdrój, pok 24, II p.

Dyskusja publiczna nad przyjêtymi w projekcie
planu miejscowego oraz prognozie oddzia³ywania na
œrodowisko rozwi¹zaniami odbêdzie siê w 22 czerw-
ca br. (pi¹tek) w siedzibie Urzêdu Miasta o godz. 1100

w pok 24a (IIp).
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003

r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2015 r. poz. 199 tekst jednolity ze zmiana-
mi) ka¿dy, kto kwestionuje ustalenia przyjête w pro-
jekcie planu miejscowego wy³o¿onym do publiczne-
go wgl¹du, mo¿e wnieœæ uwagi.

Zgodnie z art. 29 i art. 39 ust. 1 ustawy
o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego

ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodo-
wiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko
zawiadamiam o mo¿liwoœci zapoznania siê z doku-
mentacj¹ powy¿szego projektu w ramach prowadzo-
nej strategicznej oceny oddzia³ywania na œrodowi-
sko. Wœród dokumentacji dostêpne s¹ w szczególno-
œci prognoza oddzia³ywania na œrodowiskowo, opi-
nie i uzgodnienia Pañstwowego Powiatowego Inspek-
tora Sanitarnego w Lubaniu oraz Regionalnego Dy-
rektora Ochrony Œrodowiska we Wroc³awiu, a tak¿e
stanowiska innych w³aœciwych organów dotycz¹ce
przedmiotu opracowania. Ka¿dy ma prawo sk³adania
uwag i wniosków do planu i prognozy oddzia³ywania
na œrodowisko w ramach strategicznej oceny.
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BURMISTRZ MIASTBURMISTRZ MIASTBURMISTRZ MIASTBURMISTRZ MIASTBURMISTRZ MIASTA ŒWIERADÓWA ŒWIERADÓWA ŒWIERADÓWA ŒWIERADÓWA ŒWIERADÓW-ZDRÓJ-ZDRÓJ-ZDRÓJ-ZDRÓJ-ZDRÓJ
og³asza, ¿e wy³o¿ony zosta³  do publicznego wgl¹du projekt miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Œwieradów-Zdrój  wraz z prognoz¹ oddzia³ywania na œrodowi-
sko oraz z mo¿liwoœci¹ zapoznania siê z dokumentacj¹ w ramach strategicznej oceny oddzia-
³ywania na œrodowisko projektu planu.

Jak to siê zaczê³o?Jak to siê zaczê³o?Jak to siê zaczê³o?Jak to siê zaczê³o?Jak to siê zaczê³o?
Podczas licznych wêdrówek po lasach ¿arskich

natrafi³em, przy zburzonej leœniczówce, na star¹ ja-
b³oñ, z której  jab³ko spróbowa³em i uzna³em, ¿e jest
wspania³e, pe³ne smaku i inne ni¿ znane mi do tej
pory… smaczne.

Co w nich pana urzek³o? Jemy od dzie-Co w nich pana urzek³o? Jemy od dzie-Co w nich pana urzek³o? Jemy od dzie-Co w nich pana urzek³o? Jemy od dzie-Co w nich pana urzek³o? Jemy od dzie-
siêcioleci dziesi¹tki, ba, setki odmian ho-siêcioleci dziesi¹tki, ba, setki odmian ho-siêcioleci dziesi¹tki, ba, setki odmian ho-siêcioleci dziesi¹tki, ba, setki odmian ho-siêcioleci dziesi¹tki, ba, setki odmian ho-
dowanych niemal przemys³owo, a pan trafiadowanych niemal przemys³owo, a pan trafiadowanych niemal przemys³owo, a pan trafiadowanych niemal przemys³owo, a pan trafiadowanych niemal przemys³owo, a pan trafia
w lesie na poniemieckie drzewo i mówi, ¿ew lesie na poniemieckie drzewo i mówi, ¿ew lesie na poniemieckie drzewo i mówi, ¿ew lesie na poniemieckie drzewo i mówi, ¿ew lesie na poniemieckie drzewo i mówi, ¿e
jab³ka z niego to mistrzostwo œwiata?jab³ka z niego to mistrzostwo œwiata?jab³ka z niego to mistrzostwo œwiata?jab³ka z niego to mistrzostwo œwiata?jab³ka z niego to mistrzostwo œwiata?

Mogê to opisaæ: jab³ko jest wyj¹tkowo kruche,
nie czuje siê w nim skórki, wyj¹tkowo soczyste i ta
wyczuwalna nuta charakterystycznego jab³kowego
smaku – ani zbyt kwaœnego, ani zbyt s³odkiego, smak
po prostu wyraŸny i fantastyczny, niczym ten znany
z dzieciñstwa. W ka¿dym razie przeszczepi³em j¹ na
jab³oñ, która ros³a u mojego ojca w ogrodzie, i tak
sobie ros³a, a potem z tej ga³¹zki przenios³em j¹ do
siebie i nazwa³em najsmaczniejsz¹.

Jakoœ siê nazywa?Jakoœ siê nazywa?Jakoœ siê nazywa?Jakoœ siê nazywa?Jakoœ siê nazywa?
Nie wnikam w tajniki pomologii, bo pomolo-

giem nie jestem, w ka¿dym razie po kilku latach gdy
g³êbiej wnikn¹³em w tajniki rozpoznawania odmian
znalaz³em idealny opis jest to Cox Pomona która jest
dzieckiem angielskiego XIX-wiecznego hodowcy Ri-
charda Coxa. I w³aœnie od jego nazwiska pochodzi
nazwa tej odmiany - Cox Pomona (Cox ma na swoim
koncie tak¿e s³ynn¹ koksê pomarañczow¹) – a Po-
mona to bogini sadów, ogrodów i drzew owocowych.
W ka¿dym razie to jab³ko nie nadaje siê do d³ugiego
przechowywania, tylko do natychmiastowego zjedze-
nia.

Niczym papierówka?Niczym papierówka?Niczym papierówka?Niczym papierówka?Niczym papierówka?
Otó¿ to, to takie jab³ka deserowe, które pojawiaj¹

siê najszybciej, gdy inne odmiany dopiero dojrze-
waj¹. Nie spotka³em w Polsce równie smacznego jab³-
ka, nie widzia³em tej koksy w ¿adnym katalogu,

Z izerskimi

Ci¹g dalszy na str. 3  

8 czerwca o godz. 17 w „Izer-
skiej £¹ce”  odbêdzie siê spotka-
nie z Leszkiem Ku³akiem, pierw-
sze z cyklu wyk³adów, jakie sa-
downik zamierza poprowadziæ
w latach 2018-2020, zwi¹zanych
z realizacj¹ unikatowego w skali
kraju programu IZERSKI SAD.

Jako ¿e pojemnoœæ „Izerskiej £¹ki”
jest ograniczona, prosimy o zapowiedŸ
swego udzia³u w spotkaniu – telefonicz-
nie pod nr. 75 71 36 482 - lub mejlem –
it@swieradowzdroj.pl

sk¹d siê wziê³a idea Sadu i £¹ki Izerskiej
(na przyk³adach z Europy i Polski), jak
powstaj¹ odmiany i dlaczego s¹ ró¿ne,
jakie s¹ formy nasadzeñ drzew owocowych
w Izerach (z omówieniem historycznych
wspó³czesnych i zachowanych reliktów na
podstawie obserwacji), jakie znamy spo-
soby poszukiwania, oznaczania itp.,
o znaczeniu i mo¿liwoœci wykorzystania
pobranych „szczepek” do odtwarzania sa-
dów czy obsadzeni przy budynkach, œcia-
nach murach (np. szpalery), jaki jest po-
tencja³ Sadu £¹kowego w kontekœcie tu-
rystycznym (na podstawie literatury i pu-
blikacji zagranicznych), jak mo¿na wyko-
rzystaæ sad jako miejsca eventów itp.

Byæ mo¿e przy okazji uda siê wykre-
owaæ jak¹œ grupê skupiaj¹c¹ pasjonatów
starych drzew o charakterze lokalnym.

Kolejne warsztaty – jesieni¹ br.
i wiosn¹ 2019 r. - poœwiêcone bêd¹ prak-
tykom w porze dojrzewania owoców ( t³o-
czenie soku, pokazy cydru, octu, itp.,
suszenie, rozpoznawanie odmian ewentu-
alnie wystawa owoców)  oraz praktyczne-
mu rozmna¿aniu (pozyskiwanie zrazów,
szczepienie, pokazy ciêcia starych drzew
na ³¹ce lub w sadzie, sadzenie – praktycz-
na wiedza z przygotowania gleby, sadze-
nia i pielêgnacji m³odych drzew).

Nim pierwsze sadzonki dotr¹ do Œwie-
radowa, zainteresowani ich zasadzeniem
w swych ogrodach dowiedz¹ siê m.in.

Œwieradowianie - wszyscy sadzimy Izerski Sad!

(aka)
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niej na obu tych profilach.niej na obu tych profilach.niej na obu tych profilach.niej na obu tych profilach.niej na obu tych profilach.

Najbli¿sza sesja odbêdzie siê 30 maja,Najbli¿sza sesja odbêdzie siê 30 maja,Najbli¿sza sesja odbêdzie siê 30 maja,Najbli¿sza sesja odbêdzie siê 30 maja,Najbli¿sza sesja odbêdzie siê 30 maja,
a jej program znajd¹ Pañstwo na stroniea jej program znajd¹ Pañstwo na stroniea jej program znajd¹ Pañstwo na stroniea jej program znajd¹ Pañstwo na stroniea jej program znajd¹ Pañstwo na stronie

www.swie radowzdro j .p lwww.swie radowzdro j .p lwww.swie radowzdro j .p lwww.swie radowzdro j .p lwww.swie radowzdro j .p l
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Powy¿ej - tak na razie wy-
gl¹daj¹ przysz³e izerskie
drzewa owocowe (grusza
i czereœnia), na razie jako
zrazy pod foli¹. Ka¿da
z tych ga³¹zek ma swój nu-
mer i metrykê pochodzenia,
ponadto do ka¿dej przypisa-
na jest lokalizacja drzewa
w Górach Izerskich, z któ-
rego pobrano materia³ gene-
tyczny.
Obok - ta czereœnia roœnie
przy ul. Cichej (w gospodar-
stwie powy¿ej osiedla leœni-
ków).

Leszek Ku³ak, rodem z ¯ar (lubuskie), ma 54 lata, jest absolwentem
Technikum Leœnego w Rogoziñcu, Akademii Rolniczej w Poznaniu – wy-
dzia³ leœny, oraz studiów podyplomowych: na Politechnice Wroc³awskiej
– kszta³towanie krajobrazu,  i SGGW w Warszawie – ochrona i konserwa-
cja za³o¿eñ parkowych (nie przypadkiem jest pan Leszek w³aœcicielem
zabytkowego 8-hektarowego parku, wraz z ruinami zamku, w Skale
w powiecie lwóweckim, który od lat rewitalizuje). W Skwierzynie (pow.
Miêdzyrzecz), gdzie mieszka od podstawówki, prowadzi firmê, zajmuj¹c¹
siê g³ównie budownictwem sportowym (boiska) i in¿ynieri¹ krajobrazu,
a hobbystycznie od kilkunastu lat poszukuje, inwentaryzuje, zbiera i roz-
mna¿a  stare drzewa owocowe. Jest za³o¿ycielem Lubuskiego Centrum
Starych Odmian Drzew Owocowych. Ma piêcioro dzieci, z których ¿adne,
jak na razie,  nie „zaszczepi³o siê” pasj¹ po ojcu.

Z Leszkiem Ku³akiem m.in. o sadowniczym eksperymencie izerskim
rozmawia Adam Karolczuk

doœwiadczeniami jestem gotów na ka¿de wyzwanie

Siedziba Lubuskiego Centrum Starych Odmian Drzew Owocowych
w Skwierzynie - dzie³o córki pana Leszka, Agnieszki, która jest ar-
chitektem. Uwagê zwraca ekologiczny dach: ziemia i trawa.

w ¿adnej kolekcji.
Rozumiem, ¿e ze sw¹ firm¹ sta-Rozumiem, ¿e ze sw¹ firm¹ sta-Rozumiem, ¿e ze sw¹ firm¹ sta-Rozumiem, ¿e ze sw¹ firm¹ sta-Rozumiem, ¿e ze sw¹ firm¹ sta-

dionow¹ jeŸdzi pan po ca³ym kra-dionow¹ jeŸdzi pan po ca³ym kra-dionow¹ jeŸdzi pan po ca³ym kra-dionow¹ jeŸdzi pan po ca³ym kra-dionow¹ jeŸdzi pan po ca³ym kra-
j u . . .j u . . .j u . . .j u . . .j u . . .

… i mam zawsze uszy i oczy szeroko
otwarte na stare odmiany. Dajmy na to,
gdy by³em w jakiejœ wsi i spotyka³em
mieszkañca pod sklepem, pyta³em go
o stare odmiany. Teraz robiê to rzadziej,
bo sady wiejskie wymiesza³y siê, trudno
wyodrêbniæ w nich to, co by mnie intere-
sowa³o.

Pamiêta pan szpalery drzewPamiêta pan szpalery drzewPamiêta pan szpalery drzewPamiêta pan szpalery drzewPamiêta pan szpalery drzew
owocowych wzd³u¿ dróg? Jakoowocowych wzd³u¿ dróg? Jakoowocowych wzd³u¿ dróg? Jakoowocowych wzd³u¿ dróg? Jakoowocowych wzd³u¿ dróg? Jako
dzieci jeŸdziliœmy drog¹ na Rêbi-dzieci jeŸdziliœmy drog¹ na Rêbi-dzieci jeŸdziliœmy drog¹ na Rêbi-dzieci jeŸdziliœmy drog¹ na Rêbi-dzieci jeŸdziliœmy drog¹ na Rêbi-
szów zbieraæ czereœnie.szów zbieraæ czereœnie.szów zbieraæ czereœnie.szów zbieraæ czereœnie.szów zbieraæ czereœnie.

Z tamtych drzew zosta³a tylko jedna
czereœnia. Oczywiœcie, pobraliœmy z niej
materia³ genetyczny do dalszych upraw.
W Polsce powojenne wahniêcie cywiliza-
cyjne spowodowa³o obumieranie starych
przydro¿nych drzew owocowych, a wystar-
czy pojechaæ za granicê, choæby na £u¿y-
ce, by dostrzec, ¿e wci¹¿ siê je sadzi.

U nas wystarczy skok za mie-U nas wystarczy skok za mie-U nas wystarczy skok za mie-U nas wystarczy skok za mie-U nas wystarczy skok za mie-
dzê, bo rosn¹ce w kierunku Fry-dzê, bo rosn¹ce w kierunku Fry-dzê, bo rosn¹ce w kierunku Fry-dzê, bo rosn¹ce w kierunku Fry-dzê, bo rosn¹ce w kierunku Fry-
dlantu czereœnie na pewno nie s¹dlantu czereœnie na pewno nie s¹dlantu czereœnie na pewno nie s¹dlantu czereœnie na pewno nie s¹dlantu czereœnie na pewno nie s¹
p r zedwo jenne .p r zedwo jenne .p r zedwo jenne .p r zedwo jenne .p r zedwo jenne .

W polskiej fachowej literaturze przed-
wojennej dawano rady, by je sadziæ przy
drogach. I nie straszy³bym dziœ ska¿eniem
owoców z drzew przydro¿nych, bo prze-
cie¿ wspó³czesne silniki maj¹ wyœrubo-
wane normy ekologiczne (a nie mówimy
o drzewach przy autostradach czy drogach
szybkiego ruchu, tylko o bocznych tra-
sach, ma³o uczêszczanych). Jestem te¿
zwolennikiem sadzenia drzew owocowych
w  lasach. Stara odmiana daje ok. 300 kg
owoców z drzewa, jaka¿ to uczta dla dzi-
ków i jeleni, które nie musz¹ chodziæ na
pola w poszukiwaniu jedzenia i nie czyni¹
na nich szkód! Na szczêœcie leœnicy pol-
scy sadz¹ je w coraz wiêkszym zakresie,
w dodatku maj¹ na to w lasach sporo miej-
sca.

Czyli w lasach lubuskich mia³Czyli w lasach lubuskich mia³Czyli w lasach lubuskich mia³Czyli w lasach lubuskich mia³Czyli w lasach lubuskich mia³
pan raj?pan raj?pan raj?pan raj?pan raj?

Mo¿na tak powiedzieæ. Ale jest jesz-
cze wa¿ny aspekt: wielokrotnie pytano
mnie, dlaczego w³aœnie tu skupiam swe

zainteresowania? Otó¿ Ziemia Lubuska
le¿y na styku Pomorza, Wielkopolski,
Brandenburgii, Saksonii i Dolnego Œl¹-
ska wraz z £u¿ycami. Nak³adanie siê wielu
ekosystemów powoduje zwielokrotnienie
bogactwa. Z katalogów przed- i powojen-
nych wiem, ¿e na tym obszarze  wystêpo-
wa³o przesz³o 300 odmian. WeŸmy Rene-
tê Landsbersk¹ (niem. Landsberg to dzi-
siejszy Gorzów). Znalaz³em dawn¹ kolek-
cjê drzew przy szkole rolniczej w Zieleñcu
i we wspó³pracy z pracownikiem Gorzow-
skiego Rynku Hurtowego udostêpniliœmy
100-procentow¹ czyst¹ odmianê, która
przed wojn¹ uznawana by³a z jedn¹ z naj-
wartoœciowszych w Europie. W ka¿dym

ówczesnym (a i dzisiejszym) doborze, czy-
li zaleceniach do uprawy, zawsze znajdo-
wa³a siê w pierwszej pi¹tce.11111

Od ilu lat odtwarza pan tê re-Od ilu lat odtwarza pan tê re-Od ilu lat odtwarza pan tê re-Od ilu lat odtwarza pan tê re-Od ilu lat odtwarza pan tê re-
n e t ê ?n e t ê ?n e t ê ?n e t ê ?n e t ê ?

Tak nieformalnie od kilkunastu, ale
rok temu dostaliœmy wyniki porównaw-
czych badañ genetycznych wykonywanych
w Instytucie Sadownictwa w Skierniewi-
cach i w tym roku mo¿emy wykonywaæ ju¿
oficjalne szczepienia. Na razie z miksu pró-
bek od jeden do piêæ mamy ju¿ ok. tysi¹-
ca drzewek, sam ich rozprowadzi³em kil-
kaset. Mam tak¹ zasadê, ¿e gdy ktoœ
u mnie zamawia inne odmiany, to renetê
dostaje jako bonus, bo zale¿y mi na pro-

pagowaniu tej odmiany.
Z ilu drzew zebra³ pan do-Z ilu drzew zebra³ pan do-Z ilu drzew zebra³ pan do-Z ilu drzew zebra³ pan do-Z ilu drzew zebra³ pan do-

t¹d materia³ genetyczny?t¹d materia³ genetyczny?t¹d materia³ genetyczny?t¹d materia³ genetyczny?t¹d materia³ genetyczny?
Grubo z ponad tysi¹ca.
A jaki jest rozrzut geogra-A jaki jest rozrzut geogra-A jaki jest rozrzut geogra-A jaki jest rozrzut geogra-A jaki jest rozrzut geogra-

f i c zny?f i c zny?f i c zny?f i c zny?f i c zny?
Od Pyrzyc na pó³nocy, poprzez

Miêdzychód na zachodzie, na po³u-
dniu w Górach Izerskich, skoñczyw-
szy.

Przypomnijmy – pana firmaPrzypomnijmy – pana firmaPrzypomnijmy – pana firmaPrzypomnijmy – pana firmaPrzypomnijmy – pana firma
rewitalizowa³a œwieradowskie parkirewitalizowa³a œwieradowskie parkirewitalizowa³a œwieradowskie parkirewitalizowa³a œwieradowskie parkirewitalizowa³a œwieradowskie parki
zdrojowe. Tzdrojowe. Tzdrojowe. Tzdrojowe. Tzdrojowe. To wtedy zainteresowa³ siêo wtedy zainteresowa³ siêo wtedy zainteresowa³ siêo wtedy zainteresowa³ siêo wtedy zainteresowa³ siê
pan naszymi górskimi odmianamipan naszymi górskimi odmianamipan naszymi górskimi odmianamipan naszymi górskimi odmianamipan naszymi górskimi odmianami
drzew owocowych?drzew owocowych?drzew owocowych?drzew owocowych?drzew owocowych?

No, mo¿e nie na du¿¹ skalê, ale odruch

Z lewej duma sadownika -
dziesiêcioletnie ju¿ drzewko
Cox Pomona, pierwsze na
liœcie odtworzonych gatun-
ków.
Powy¿ej - owoce z tego
drzewka, nasjamczniejsze,
zdaniem pana Leszka, jab³-
ka na œwiecie

w skali lokalnej zadzia³a³. Natomiast po-
mys³ poszerzenia tego odruchu na ca³e
Góry Izerskie wyszed³ od burmistrza Œwie-
radowa. Z pocz¹tku bra³em to za mrzonkê
pana Marciniaka, ale zda³em sobie spra-
wê z tego, ¿e mam okazjê po raz pierwszy
siêgn¹æ po odmiany górskie. Pocz¹tko-
wo s¹dzi³em, ¿e sukcesem bêdzie, gdy uda
mi siê zebraæ materia³ z 50 drzew, tymcza-
sem tylko z parodniowej ekspedycji po-
bra³em materia³ ze 100 drzew, miêdzy in-
nymi ze Œwieradowa, Krobicy, Kotliny,
Mirska, Giebu³towa, Pobiednej. Kusi mnie
teraz czeska strona Izer...

Wystarczy temat rzuciæ nasze-Wystarczy temat rzuciæ nasze-Wystarczy temat rzuciæ nasze-Wystarczy temat rzuciæ nasze-Wystarczy temat rzuciæ nasze-
mu burmistrzowi, który po tamtejmu burmistrzowi, który po tamtejmu burmistrzowi, który po tamtejmu burmistrzowi, który po tamtejmu burmistrzowi, który po tamtej
stronie ma szerokie kontaktystronie ma szerokie kontaktystronie ma szerokie kontaktystronie ma szerokie kontaktystronie ma szerokie kontakty.....

Rzecz warta rozwa¿enia. Jak siê jeŸdzi
na konferencje czy sympozja, na których
spotyka siê zbieraczy i pasjonatów, na
przyk³ad z Niemiec, bardzo szybko nawi¹-
zuje siê z nimi wspólny jêzyk, wymienia
doœwiadczenia, nie ma te¿ miêdzy nami
rywalizacji czy zawiœci. Z Czechami mo¿e

byæ podobnie.
Wracamy do naszych gór –Wracamy do naszych gór –Wracamy do naszych gór –Wracamy do naszych gór –Wracamy do naszych gór –

z czym zaczynamy tê akcjê?z czym zaczynamy tê akcjê?z czym zaczynamy tê akcjê?z czym zaczynamy tê akcjê?z czym zaczynamy tê akcjê?
Z 500 drzewkami mniej wiêcej.
Ma pan okreœlenia dla tychMa pan okreœlenia dla tychMa pan okreœlenia dla tychMa pan okreœlenia dla tychMa pan okreœlenia dla tych

izerskich odmian?izerskich odmian?izerskich odmian?izerskich odmian?izerskich odmian?
Nie, chyba ¿e potoczne. Ktoœ np.

mówi³ o „kasztaniaku”, ale reneta te¿ siê
czêsto pojawia we wspomnieniach ludzi.
Generalnie ca³a ta praca wykonana zosta-
³a niemal w ostatnim momencie, bo za
chwilê moglibyœmy natrafiaæ na martwe
drzewa.

Na razie ma pan tylko zrazyNa razie ma pan tylko zrazyNa razie ma pan tylko zrazyNa razie ma pan tylko zrazyNa razie ma pan tylko zrazy
i na dobr¹ sprawê jeszcze nie wie-i na dobr¹ sprawê jeszcze nie wie-i na dobr¹ sprawê jeszcze nie wie-i na dobr¹ sprawê jeszcze nie wie-i na dobr¹ sprawê jeszcze nie wie-
mymymymymy, co panu z tych Gór Izerskich, co panu z tych Gór Izerskich, co panu z tych Gór Izerskich, co panu z tych Gór Izerskich, co panu z tych Gór Izerskich
wyroœn ie?wy roœn ie?wy roœn ie?wy roœn ie?wy roœn ie?

To s¹ zrazy z drzew, które ktoœ kiedyœ
celowo posadzi³ w logicznym ci¹gu: przy
domu ros³a potê¿na grusza, trochê dalej
równie wielka czereœnia i w pewnym od-
daleniu znacznie mniejsze jab³uszka.

Czyli ¿adnych przypadków?Czyli ¿adnych przypadków?Czyli ¿adnych przypadków?Czyli ¿adnych przypadków?Czyli ¿adnych przypadków?
Ale¿ oczywiœcie, ¿e nie. To nam po-

maga, bo nasze zrazy22222 pochodz¹ z drzew,
które nosz¹ wyraŸne œlady szczepieñ33333. Ktoœ
zainwestowa³ w to swój czas, a ¿e z regu³y
mia³ niewiele miejsca, musia³ siê ograni-
czyæ do czegoœ dobrego. Ktoœ, kto ju¿ sto
lat temu wiedzia³, ¿e drzewo jest dobre,
da³ nam cenn¹ wskazówkê na dziœ.

Na czym polega fenomen wrastania
drzew w warunki klimatyczne? Wiadomo,
¿e Izery to amplituda od minus czterdzie-
stu stopni do plus czterdziestu, wiêc te
drzewa musia³y mieæ zakodowan¹ odpor-
noœæ na tak skrajne „prze¿ycia”.

W œwiecie organizmów ¿ywych istnie-
je coœ, co nazywamy zdolnoœci¹ przysto-
sowania siê. Ale to nie jest naturalna se-
lekcja, bo dajmy na to gospodarz mia³

trzy gruszki, z których po dwóch zimach
zosta³a jedna. Ale ona musia³a byæ albo
bardzo smaczna, albo dawaæ du¿y plon,
by uzna³, ¿e warto j¹ przeszczepiæ.

Jak rozumiem, te pana wyciê-Jak rozumiem, te pana wyciê-Jak rozumiem, te pana wyciê-Jak rozumiem, te pana wyciê-Jak rozumiem, te pana wyciê-
te zrazy nosz¹ w sobie zapis ge-te zrazy nosz¹ w sobie zapis ge-te zrazy nosz¹ w sobie zapis ge-te zrazy nosz¹ w sobie zapis ge-te zrazy nosz¹ w sobie zapis ge-
netyczny surowych warunków kli-netyczny surowych warunków kli-netyczny surowych warunków kli-netyczny surowych warunków kli-netyczny surowych warunków kli-
matycznych, w jakich drzewommatycznych, w jakich drzewommatycznych, w jakich drzewommatycznych, w jakich drzewommatycznych, w jakich drzewom
przysz³o ¿yæ przez kilkadziesi¹tprzysz³o ¿yæ przez kilkadziesi¹tprzysz³o ¿yæ przez kilkadziesi¹tprzysz³o ¿yæ przez kilkadziesi¹tprzysz³o ¿yæ przez kilkadziesi¹t
l a t ?l a t ?l a t ?l a t ?l a t ?

Na pewno. A jeszcze weŸmy pod
uwagê, ¿e te drzewa przez ostatnie 40-
60 lat nie by³y poddane ¿adnym zabie-
gom pielêgnacyjnym, wiêc si³¹ rzeczy
dotrwa³y najsilniejsze egzemplarze. Drze-
wa ros³y, jak chcia³y, najwy¿ej ktoœ obci¹³
ga³¹Ÿ, jak mu zbyt nachalnie przez okno

do domu w³azi³a.
Zbiera³ pan u nasZbiera³ pan u nasZbiera³ pan u nasZbiera³ pan u nasZbiera³ pan u nas

zrazy z drzew wci¹¿zrazy z drzew wci¹¿zrazy z drzew wci¹¿zrazy z drzew wci¹¿zrazy z drzew wci¹¿
owocu j¹cych?owocu j¹cych?owocu j¹cych?owocu j¹cych?owocu j¹cych?

Z uzyskanych infor-
macji wiem, ¿e wiêkszoœæ
z nich owocowa³a. Dodam
tylko, ¿e gdy jedziemy do
Mirska albo Lubania ku-
piæ drzewko do swego
ogrodu, nie przyjmujemy
jakby do wiadomoœci, ¿e
ono przyjecha³o np. z cen-
tralnej Polski. W dodatku

dok. na str. 3  
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sadz¹c te drzewka, intuicyjnie naœladujemy uk³ad od-
mianowy, opieraj¹cy siê na przewadze jab³oni. Z ko-
lei obserwuj¹c strukturê sadów izerskich dowiaduje-
my siê, ¿e jab³onie stanowi³y najwy¿ej po³owê nasa-
dzeñ.

TTTTTo co dominowa³o, grusza?o co dominowa³o, grusza?o co dominowa³o, grusza?o co dominowa³o, grusza?o co dominowa³o, grusza?
Tak, w³aœnie grusza, która jest, moim zdaniem,

najbardziej niedocenianym drzewem w Polsce. Ktoœ
kiedyœ powiedzia³, ¿e gruszka jest zawsze smaczna,
tylko ma³o kto wie, ¿e trzeba j¹ ze skórki obraæ. To
fantastyczny owoc, z szerszym zastosowaniem ni¿ jab³-
ko. Ma³o kto dziœ jeszcze pamiêta, ¿e przed wojn¹
w Polsce uprawiano tzw. grusze moszczowe, z owo-
ców których wyrabiano legendarne gruszkówki.

Wróæmy do górWróæmy do górWróæmy do górWróæmy do górWróæmy do gór. Czy s¹dzi pan, ¿e za parê. Czy s¹dzi pan, ¿e za parê. Czy s¹dzi pan, ¿e za parê. Czy s¹dzi pan, ¿e za parê. Czy s¹dzi pan, ¿e za parê
lat bêdziemy mieli w katalogach ponazywa-lat bêdziemy mieli w katalogach ponazywa-lat bêdziemy mieli w katalogach ponazywa-lat bêdziemy mieli w katalogach ponazywa-lat bêdziemy mieli w katalogach ponazywa-
ne te nasze odrodzone odmiany?ne te nasze odrodzone odmiany?ne te nasze odrodzone odmiany?ne te nasze odrodzone odmiany?ne te nasze odrodzone odmiany?

Bêdziemy je na przyk³ad nazywaæ „Smaczna
z Kotliny”. To otwarty temat.

Kiedy zjemy pierwsze jab³ko, gruszkê czyKiedy zjemy pierwsze jab³ko, gruszkê czyKiedy zjemy pierwsze jab³ko, gruszkê czyKiedy zjemy pierwsze jab³ko, gruszkê czyKiedy zjemy pierwsze jab³ko, gruszkê czy
cze reœn iê?cze reœn iê?cze reœn iê?cze reœn iê?cze reœn iê?

Myœlê, ¿e za 2-3 lata – to dla niecierpliwych sma-
koszy. Natomiast porz¹dny plon zbierzemy za jakieœ
piêæ lat.

Z dzieciñstwa pamiêtam, ¿e wiêkszoœæZ dzieciñstwa pamiêtam, ¿e wiêkszoœæZ dzieciñstwa pamiêtam, ¿e wiêkszoœæZ dzieciñstwa pamiêtam, ¿e wiêkszoœæZ dzieciñstwa pamiêtam, ¿e wiêkszoœæ
odmian owocowa³a co drugi rok, czy zatemodmian owocowa³a co drugi rok, czy zatemodmian owocowa³a co drugi rok, czy zatemodmian owocowa³a co drugi rok, czy zatemodmian owocowa³a co drugi rok, czy zatem
te odtworzone gatunki przechowuj¹ tê dwu-te odtworzone gatunki przechowuj¹ tê dwu-te odtworzone gatunki przechowuj¹ tê dwu-te odtworzone gatunki przechowuj¹ tê dwu-te odtworzone gatunki przechowuj¹ tê dwu-
letni¹ cyklicznoœæ w swej pamiêci, czy mo¿-letni¹ cyklicznoœæ w swej pamiêci, czy mo¿-letni¹ cyklicznoœæ w swej pamiêci, czy mo¿-letni¹ cyklicznoœæ w swej pamiêci, czy mo¿-letni¹ cyklicznoœæ w swej pamiêci, czy mo¿-
na nimi pomanipulowaæ i sady izerskie bêd¹na nimi pomanipulowaæ i sady izerskie bêd¹na nimi pomanipulowaæ i sady izerskie bêd¹na nimi pomanipulowaæ i sady izerskie bêd¹na nimi pomanipulowaæ i sady izerskie bêd¹
sypaæ owoce co roku, niczym sady grójec-sypaæ owoce co roku, niczym sady grójec-sypaæ owoce co roku, niczym sady grójec-sypaæ owoce co roku, niczym sady grójec-sypaæ owoce co roku, niczym sady grójec-
k i e ?k i e ?k i e ?k i e ?k i e ?

Pamiêæ genetyczna jest do oszukania. W ksi¹¿ce
Edmunda Jankowskiego z lat 80. XIX wieku mo¿na

pierwsze nasadzenia?pierwsze nasadzenia?pierwsze nasadzenia?pierwsze nasadzenia?pierwsze nasadzenia?
Najlepszym terminem by³aby jesieñ 2019 roku.
Gleby mamy liche, czy zatem ludzie, któ-Gleby mamy liche, czy zatem ludzie, któ-Gleby mamy liche, czy zatem ludzie, któ-Gleby mamy liche, czy zatem ludzie, któ-Gleby mamy liche, czy zatem ludzie, któ-

rzy zechc¹ zasadziæ drzewo odtworzonej od-rzy zechc¹ zasadziæ drzewo odtworzonej od-rzy zechc¹ zasadziæ drzewo odtworzonej od-rzy zechc¹ zasadziæ drzewo odtworzonej od-rzy zechc¹ zasadziæ drzewo odtworzonej od-
mianymianymianymianymiany, musz¹ w jakiœ specjalny sposób przy-, musz¹ w jakiœ specjalny sposób przy-, musz¹ w jakiœ specjalny sposób przy-, musz¹ w jakiœ specjalny sposób przy-, musz¹ w jakiœ specjalny sposób przy-
gotowaæ grunt?gotowaæ grunt?gotowaæ grunt?gotowaæ grunt?gotowaæ grunt?

Ci, którzy zdecyduj¹ siê na drzewa szczepione na
podk³adkach kar³owych, stanowi¹cych ok. 10-20 proc.
ca³oœci, musz¹ im zapewniæ du¿o lepsze warunki ni¿
przeciêtne.

Czy chêtni dostan¹ drzewka wraz z in-Czy chêtni dostan¹ drzewka wraz z in-Czy chêtni dostan¹ drzewka wraz z in-Czy chêtni dostan¹ drzewka wraz z in-Czy chêtni dostan¹ drzewka wraz z in-
strukcj¹ obs³ugi.strukcj¹ obs³ugi.strukcj¹ obs³ugi.strukcj¹ obs³ugi.strukcj¹ obs³ugi.

W pewnym sensie tak. Ten rok bêdzie rokiem
sadu izerskiego w Centrum Edukacji Ekologicznej,
a mnie powierzono organizacjê spotkañ, na których
bêdê t³umaczy³ ideê programu, jego zasadnoœæ i ce-
lowoœæ. Trzeba ludziom powiedzieæ, ¿e sadów izer-
skich nie zrobimy z grójeckich, ¿e musimy urz¹dziæ
je z tego, co mamy. Ponadto ludzie dowiedz¹ siê, jak
drzewa sadziæ i jak je pielêgnowaæ. Szczegó³y zostan¹
niebawem doszlifowane.

Czyli to nie bêdzie taki jednorazowy zryw,Czyli to nie bêdzie taki jednorazowy zryw,Czyli to nie bêdzie taki jednorazowy zryw,Czyli to nie bêdzie taki jednorazowy zryw,Czyli to nie bêdzie taki jednorazowy zryw,
¿e pan nawiezie drzewek, burmistrz je roz-¿e pan nawiezie drzewek, burmistrz je roz-¿e pan nawiezie drzewek, burmistrz je roz-¿e pan nawiezie drzewek, burmistrz je roz-¿e pan nawiezie drzewek, burmistrz je roz-
da, a w pismach specjalistycznych wyczyta-da, a w pismach specjalistycznych wyczyta-da, a w pismach specjalistycznych wyczyta-da, a w pismach specjalistycznych wyczyta-da, a w pismach specjalistycznych wyczyta-
mymymymymy, ¿e oto zamknêliœmy eksper, ¿e oto zamknêliœmy eksper, ¿e oto zamknêliœmy eksper, ¿e oto zamknêliœmy eksper, ¿e oto zamknêliœmy eksperyment izeryment izeryment izeryment izeryment izer-----
s k i ?s k i ?s k i ?s k i ?s k i ?

No, nie, bo przecie¿ z tych drzewek, które urosn¹,
bêdzie siê pobieraæ kolejne zrazy, a¿ obsadzimy wszyst-
kie wolne miejsca.

TTTTTen program jest nowatorski w skali kra-en program jest nowatorski w skali kra-en program jest nowatorski w skali kra-en program jest nowatorski w skali kra-en program jest nowatorski w skali kra-
j u ?j u ?j u ?j u ?j u ?

Z mojego doœwiadczenia wiem, ¿e na fali ekolo-
gizacji pojawiaj¹ siê informacje o przetargach maj¹-
cych na celu zak³adanie podobnych sadów, ale nie
spotka³em dot¹d takiej inicjatywy jak izerska. Jeœli
ktoœ zechce pójœæ w nasze œlady, musi to zrobiæ
z zami³owania i z pasj¹.

Mo¿na by s¹dziæ, ¿e nasz przyk³ad po-Mo¿na by s¹dziæ, ¿e nasz przyk³ad po-Mo¿na by s¹dziæ, ¿e nasz przyk³ad po-Mo¿na by s¹dziæ, ¿e nasz przyk³ad po-Mo¿na by s¹dziæ, ¿e nasz przyk³ad po-
rwie do dzia³ania burmistrzów w ca³ym pa-rwie do dzia³ania burmistrzów w ca³ym pa-rwie do dzia³ania burmistrzów w ca³ym pa-rwie do dzia³ania burmistrzów w ca³ym pa-rwie do dzia³ania burmistrzów w ca³ym pa-
sie Sudetów.sie Sudetów.sie Sudetów.sie Sudetów.sie Sudetów.

Niestety, jak dot¹d podobn¹ inicjatyw¹ wykaza³
siê tylko burmistrz Lubniewic na Ziemi Lubuskiej,
ale jeszcze bez konkretów. Œwieradowska inicjatywa
jest programem kompleksowym, œciœle udokumen-
towanym, jedynym i jak na razie - niepowtarzalnym...

TTTTTo widaæ, bo u pana w sadzie wszystkoo widaæ, bo u pana w sadzie wszystkoo widaæ, bo u pana w sadzie wszystkoo widaæ, bo u pana w sadzie wszystkoo widaæ, bo u pana w sadzie wszystko
jest ponazywane, ponumerowane, poopisy-jest ponazywane, ponumerowane, poopisy-jest ponazywane, ponumerowane, poopisy-jest ponazywane, ponumerowane, poopisy-jest ponazywane, ponumerowane, poopisy-
wane, zero improwizacji.wane, zero improwizacji.wane, zero improwizacji.wane, zero improwizacji.wane, zero improwizacji.

Ten moment, gdy los zetkn¹³ mnie i Œwieradów,
jest najlepszym i najciekawszym epizodem w ¿yciu.
Z tymi doœwiadczeniami to jestem gotów na ka¿de
wyzwanie.

Nawet karkonoskie?Nawet karkonoskie?Nawet karkonoskie?Nawet karkonoskie?Nawet karkonoskie?
Jak najbardziej.
Mo¿e doczekamy te¿, ¿e w którymœ do-Mo¿e doczekamy te¿, ¿e w którymœ do-Mo¿e doczekamy te¿, ¿e w którymœ do-Mo¿e doczekamy te¿, ¿e w którymœ do-Mo¿e doczekamy te¿, ¿e w którymœ do-

borze znajdzie siê miejsce dla izerskich od-borze znajdzie siê miejsce dla izerskich od-borze znajdzie siê miejsce dla izerskich od-borze znajdzie siê miejsce dla izerskich od-borze znajdzie siê miejsce dla izerskich od-
m i a n ?m i a n ?m i a n ?m i a n ?m i a n ?

Mo¿e jednak najpierw poczekajmy, co nam uro-
œnie z tego zebranego materia³u.

Dziêkujê za rozmowê.Dziêkujê za rozmowê.Dziêkujê za rozmowê.Dziêkujê za rozmowê.Dziêkujê za rozmowê.
Skwierzyna, 20 marca 2018 roku

Objaœnienia:
1 Do badañ genetycznych wytypowa³em

5 najbardziej „typowych” drzew rozpozna-
nych po owocach jako Reneta Landsberska.
Z badañ wynika, ¿e tylko jedno drzewo jest
zgodne genetycznie z wzornikiem genowym
w Instytucie. Wynik tych badañ rzuca zupe³-
nie inne œwiat³o na teorie dotycz¹ce przeno-
szenia cech dziedzicznych metod¹ klonowa-
nia – lub pokazuj¹, ¿e historycznie nastêpo-
wa³o ró¿nicowanie siê tej odmiany z udzia³em
innych kolejnych drzew.

2 Zraz – czêœæ roœliny matecznej przeszcze-
piona na podk³adkê lub inne drzewo – zacho-
wuj¹ca swoje cechy genetyczne warunkuj¹ce
kszta³t, smak oraz wszystkie pozosta³e jej ce-
chy,

3 Szczepienie – przeniesienie zrazu roœli-
ny matecznej na inne drzewo tego samego
gatunku (rzadko innego zbli¿onego biologicz-
nie) celem wyhodowania nowego osobnika o
takich samych cechach.

by³o przeczytaæ, ¿e drzewo da siê jakoœ oszukaæ.
Sk¹d siê to wziê³o w ogóle?Sk¹d siê to wziê³o w ogóle?Sk¹d siê to wziê³o w ogóle?Sk¹d siê to wziê³o w ogóle?Sk¹d siê to wziê³o w ogóle?
Nazwa³bym to m¹droœci¹ drzewa, które kieruje

siê celowoœci¹. Skoro owocowanie, zw³aszcza w gór-
skich warunkach, jest swoistym wysi³kiem, drzewo
mobilizowa³o si³y na taki w³aœnie cykl, robi¹c sobie
co drugi rok odpoczynek po tym wysi³ku. Zauwa¿y-
³em, ¿e drzewa stuletnie w minimalnym stopniu roz-
budowuj¹ korony nie wytwarzaj¹c pêdów, ale owo-
cuj¹ co roku, bo tak sobie ustawi³y równowagê roz-
woju biologicznego.

Ale o tym dopiero siê dowiemyAle o tym dopiero siê dowiemyAle o tym dopiero siê dowiemyAle o tym dopiero siê dowiemyAle o tym dopiero siê dowiemy. Kiedy. Kiedy. Kiedy. Kiedy. Kiedy

Do Gruzji na konkurs œpiewaczy Tbilisi Inter-Tbilisi Inter-Tbilisi Inter-Tbilisi Inter-Tbilisi Inter-
national Voice Competitionnational Voice Competitionnational Voice Competitionnational Voice Competitionnational Voice Competition wylecia³em
z jednodniowym opóŸnieniem, poniewa¿
w Operze Wroc³awskiej musia³em zast¹piæ kolegê te-
nora w roli Tebalda w spektaklu „Romeo i Julia”.

Lot by³ wyczerpuj¹cy, do Tbilisi dolecia³em nad
ranem 30 kwietnia, w hotelu trzy godziny snu i od
razu próby z pianist¹  konkursowym (bardzo dobry
poziom gruziñskich pianistów, czyli korepetytorów
wokalnych). Pierwszego dnia mia³em tak¿e próby aku-
styczne na scenie. Wszystkie próby, jak i konkurs,
odbywa³y siê w Operze Narodowej w Tbilisi, której
gmach ma znakomit¹ akustykê i robi wra¿enie zarów-
no na zewn¹trz, jak i we wnêtrzach.

Przeszed³em pomyœlnie eliminacje, œpiewaj¹c
arie „Si, ritrovarla io giuro” z „Kopciuszka” G. Rossi-
niego oraz „Ah! Mes Amis” z „Córki pu³ku” G. Doni-

Z izerskimi doœwiadczeniami
jestem gotów na ka¿de wyzwanie

5 kwietnia Roman Kowalczyk, Dolnoœl¹-
ski Kurator Oœwiaty nagrodzi³ medalami
i dyplomami  laureatów konkursów „zDolny
Œl¹zaczek” i „zDolny Œl¹zak Gimnazjalista”
- to konkursy przedmiotowe organizowane
wspólnie  przez Dolnoœl¹skiego Kuratora
Oœwiaty, Marsza³ka Województwa Dolnoœl¹-
skiego,  Dolnoœl¹ski Oœrodek Doskonalenia
Nauczycieli (DODN) oraz Wy¿sz¹ Szko³ê
Filologiczn¹ we Wroc³awiu (WSF).

  ze str. 3

Œwieradowskie œpiewanie w TbilisiŒwieradowskie œpiewanie w TbilisiŒwieradowskie œpiewanie w TbilisiŒwieradowskie œpiewanie w TbilisiŒwieradowskie œpiewanie w Tbilisi

Simply the best
Jagoda tworzy historiê MZS

uprawnienia egzaminacyjne (zwolnienie z eg-
zaminu gimnazjalnego z danego przedmiotu)
oraz uprawnienia rekrutacyjne (laureat jest
przyjmowany do wybranej szko³y ponadgim-
nazjalnej poza obowi¹zuj¹cymi kryteriami).

W ramach konkursów „zDolnego Œl¹zacz-
ka” odby³ siê III Dolnoœl¹ski Konkurs Jêzyka
Angielskiego, na który sk³ada³y siê etapy:
szkolny, powiatowy oraz etap fina³owy obej-
muj¹cy czêœæ pisemn¹ oraz ustn¹. Do etapu
szkolnego przyst¹pi³o ³¹cznie ponad 12 tysiê-
cy uczniów dolnoœl¹skich podstawówek.
Cz³onkowie Wojewódzkiej Komisji Konkurso-
wej, któr¹  tworzyli wyk³adowcy WSF oraz
wybitni nauczyciele naszego regionu, byli pod
wra¿eniem wiedzy i umiejêtnoœci jêzykowych
zaprezentowanych przez finalistów.

Do konkursu ramiê w ramiê z uczniami
z innych szkó³ dolnoœl¹skich stanê³a Jagoda
Œnie¿ek (na zdjêciu), uczennica klasy VIIa
Szko³y Podstawowej nr 1. Przez kolejne etapy
przechodzi³a jak burza, by w efekcie zdobyæ
zaszczytne miano laureatki III Dolnoœl¹skie-
go Konkursu Jêzyka Angielskiego „zDolny
Œl¹zaczek 2017/18” oraz nagrodê specjaln¹
ufundowan¹ przez Wy¿sz¹ Szko³ê Filologiczn¹
dla uczestnika, który zdoby³ najlepszy wynik
w konkursie jêzyka angielskiego.

Jagoda to pierwsza w historii uczennica
MZS, która zdoby³a zaszczytne miano laure-
atki „zDolnego Œl¹zaczka” w kategorii jêzyka
angielskiego.

W tym miejscu pragnê szczególnie podziê-
kowaæ za okazan¹ pomoc rodzicom Jagody -
Natalii i Piotrowi Œnie¿kom.

Monika Ró¿alska
Laureaci konkursów otrzymuj¹ zaœwiad-

czenia podpisane przez kuratora nadaj¹ce

zetiego, które da³y mi przepustkê do æwieræfina³u. Na
miejscu wielu kolegów po fachu gratulowa³o wystê-
pu, mia³em tak¿e okazjê rozmawiaæ z kilkoma agenta-
mi, którzy byli pod wra¿eniem mojej prezentacji.

Konkurs na æwieræfinale zakoñczy³em, co jest dla
mnie sporym osi¹gniêciem, ale broni nie sk³adam

i zamierzam nadal przesy³aæ zg³oszenia na kolejne
miêdzynarodowe konkursy, które odbywaj¹ siê prze-
cie¿ w wielu zak¹tkach naszego globu.

Najbli¿sze plany, to debiut w rolach: Frantza
i Spalanzaniego w „Opowieœciach Hoffmana” J. Of-
fenbacha, a tak¿e Claudia w „Liebesverbot” R. Wa-
gnera. Kolejny sezon, to role Kamila w „Weso³ej
Wdówce” F. Lehara w re¿yserii Janusza Józefowicza,
Don Ottavia w „Don Giovannim” W. A. Mozarta czy
Tonia w „Córce Pu³ku” G. Donizettiego. Mam tak¿e
nadziejê na wystêp podczas konkursu Placido Do-
mingo w 2018 roku.

A wra¿enia z Gruzji, choæ by³em tam krótko –
wspania³e! Bardzo smakowa³a mi gruziñska kuchnia,
zaœ samo Tblilisi jest przepiêknie po³o¿one, a ludzie
przesympatyczni.

Na koniec chcia³bym gor¹co podziêkowaæ Urzê-
dowi Miasta za dofinansowanie mej podró¿y do  Gru-
zji.

J ê d r z e j  TJ ê d r z e j  TJ ê d r z e j  TJ ê d r z e j  TJ ê d r z e j  To m c z y ko m c z y ko m c z y ko m c z y ko m c z y k
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Na bie¿¹coKULKULKULKULKULTURALNA STTURALNA STTURALNA STTURALNA STTURALNA STACJAACJAACJAACJAACJA
ŒWIERADÓWŒWIERADÓWŒWIERADÓWŒWIERADÓWŒWIERADÓW-ZDRÓJ-ZDRÓJ-ZDRÓJ-ZDRÓJ-ZDRÓJ

Trwa adaptacja dworca kolejowego na muzeum kolei izerskiej i dom
kultury. Prace budowlane przebiegaj¹ zgodnie z harmonogramem. War-
toœæ robót budowlanych opiewa na kwotê 4,9 mln z³, dofinansowanie
unijne to 2,9mln z³. Wyst¹piliœmy z wnioskiem do marsza³ka wojewódz-
twa o zwiêkszenie dofinansowania o 1,6 mln z³ do ³¹cznej kwoty prawie
4,5 mln z³. Mamy bardzo du¿¹ szansê na pozyskanie tych dodatkowych
unijnych œrodków.

Tymczasem og³osiliœmy przetarg na budowê makiety kolejowej od-
zwierciedlaj¹cej po³¹czenie kolejowe Gryfów-Mirsk-Œwieradów. Makieta
jest o tyle nietypowa, poniewa¿ jej d³ugoœæ to 20 m, a szerokoœæ ok. 1 m,
czyli o powierzchni 20 m2.  Wp³ynê³y oferty od wykonawców i jakie¿
by³o nasze zdziwienie, gdy okaza³o siê, ¿e najtañsza oferta za makietê to
nieco ponad 300 tys. z³, a najdro¿sza grubo ponad 500 tys z³. W naszym
bud¿ecie projektu spodziewaliœmy siê kwoty poni¿ej 100 tys. z³. Zgod-
nie z ofert¹ najkorzystniejsz¹ dla nas jeden metr kwadratowy makiety
kosztowa³by ponad 15 tys. z³. Nie jesteœmy gotowi zap³aciæ takiej kwoty,
dlatego powtórzymy przetarg, byæ mo¿e uda nam siê nak³oniæ inne
firmy modelarskie do z³o¿enia oferty.

Tak siê prezentuje TKT48. Zdjêcie z portalu www.parowozy.pl

3,5-kilometrowy odcinek torowiska wzd³u¿ ulicy Nabrze¿nej. W kolej-
nych latach powinniœmy uruchomiæ kolejkê turystyczn¹ miêdzy dwor-
cem Œwieradów-Zdrój a Œwieradów Nadleœnictwo. Pracujemy równie¿
nad koncepcj¹ zagospodarowania placów stacyjnych na cele turystycz-
ne. Przy dworcu g³ównym bêdzie zorganizowany jarmark z lokalnymi
produktami. Pojawiaj¹ siê te¿ inne pomys³y, np. park miniatur dworców
kolejowych w sieci kolei izerskiej czy muzeum kolejowe w wagonach
 a nawet muzeum ¿abki Kwisi.

Zapraszam do zg³aszania swoich propozycji do koncepcji zagospo-
darowania placów dworcowych. Wci¹¿ zabiegamy o przywrócenie po³¹-
czenia kolejowego miêdzy Gryfowem a Œwieradowem, które  by³oby
zwieñczeniem ca³ego projektu kolejowego. Du¿y potencja³ ma dworzec
kolejowy w Mirsku, który mo¿na zaadaptowaæ na cele kulturalno-muze-
alne.

Otwarcie naszego dworca po remoncie przewwidziane jest na koniec
tego roku.

Prace rozbiórkowe s¹ daleko posuniête i ju¿ tereaz widaæ, jak du¿y
potencja³ jest w tym projekcie. Du¿e wra¿enie bêdzie robiæ interaktywna
sala kolejowa, w której zaprezentowana zostanie wspomniana makieta,
ale równie¿ mamy zamiar wyposa¿yæ j¹ w super nowoczesny projektor,
który bêdzie wyœwietla³ hologramy taborów i urz¹dzeñ kolejowych. Dziê-
ki temu urz¹dzeniu mo¿na pokazywaæ obiekty w wymiarze 3D.

Sporo czasu zajmuje nam poszukiwanie zabytkowego taboru, który
bêdzie eksponowany na stacji.  W zesz³ym tygodniu wspólnie z radnym
Arturem Kotlarkiem odwiedziliœmy siedzibê PKP Cargo w Warszawie,
które posiada na stanie sporo zabytkowych lokomotyw i wagonów.
W naszym projekie w ramach zewnêtrznej wystawy  taboru kolejowego
potrzebujemy trzech lokomotyw parowych i tyle¿ wagonów. W starym
magazynie towarowym bêdzie wyeksponowana w¹skotorowa lokomoty-
wa parowa typu Ryœ lub Las. Ten eksponat bêdziemy podziwiaæ z wynie-
sionych ponad pod³ogê podestów. Aby pozyskaæ taki model parowozu,
nawi¹zujemy wspó³pracê z Muzeum Kolei W¹skotorowej w Sochacze-
wie. Kolejny parowóz wraz z  dwoma wagonami bêdzie eksponowany
przy peronie dworca. Artur Kotlarek znalaz³ w Jeleniej  Górze parowóz
TKT48, który w latach 70. i 80. jeŸdzi³ na trasie Gryfów-Œwieradów
Zdrój. W³aœcicielem tego modelu jest PKP Cargo. Bêdziemy siê staraæ
o pozyskanie tego parowozu na nasz¹ wystawê. Trzeci parowóz wraz
z wagonem bêdzie wystawiony na wjeŸdzie na stacjê kolejow¹ tu¿ za
mostem, aby by³ widoczny z ulicy 11 Listopada. Ten model chcemy
pozyskaæ od prywatnego kolekcjonera.

Jeszcze 10 lat temu mo¿na by³o bez problemu znaleŸæ stare parowo-
zy. Obecnie wiêkszoœæ zosta³o zez³omowanych, a te w lepszym stanie sa
w muzeach kolei. Rewitalizacja dworca kolejowego, to pierwszy etap
znacznie wiêkszego przedsiêwziêcia kolejowego. Przejêliœmy od PKP

NOWY PROGRAMNOWY PROGRAMNOWY PROGRAMNOWY PROGRAMNOWY PROGRAM
PILOTPILOTPILOTPILOTPILOTA¯OWY DLA UCZNIÓWA¯OWY DLA UCZNIÓWA¯OWY DLA UCZNIÓWA¯OWY DLA UCZNIÓWA¯OWY DLA UCZNIÓW

Ju¿ jakiœ czas temu wprowadziliœmy biathlon w ramach Uczniow-
skich Klubów Sportowych, póŸniej zaœ p³ywanie dla klas czwartych -
w ramach zajêæ wychowania fizycznego. Uczniowie maj¹ ponad 30 razy
w ci¹gu roku szkolnego zajêcia na basenie, g³ównie w kierunku oswaja-
nia siê z wod¹ i nauki p³ywania. Nastêpnie wprowadziliœmy w ramach
promocji zdrowego ¿ywienia drugie œniadanie. A teraz pilota¿owo jesz-
cze w tym roku na bazie szko³y podstawowej w Czerniawie wprowadzimy
w klasie pi¹tej, te¿ w ramach wychowania fizycznego, obowi¹zkowe zajê-
cia rowerowe i narciarskie. W okresie jesiennym i wiosennym uczniowie
bêd¹ uczyli siê jazdy na rowerach górskich, a w zimie na nartach zjazdo-
wych. Dyrektor liczy ju¿ koszty wynagrodzeñ nauczycieli instruktorów,
ma równie¿ zaproponowaæ zmiany w arkuszu organizacyjnym szko³y, tak
aby zajêcia odbywa³y siê przynajmniej raz w tygodniu przez dwie godzi-
ny lekcyjne.

Pozostaje jeszcze do uzgodnienia wa¿na kwestia sprzêtu narciar-
skiego czy rowerowego. W fazie testów tego projektu bêdziemy opieraæ
siê na wypo¿yczalniach sprzêtu sportowego. Prowadzê rozmowy co do
kosztów wynajêcia sprzêtu i zakupu karnetów narciarskich. Oczywiœcie,
dostawców wy³onimy w ramach zamówienia publicznego. Jeœli dopnie-
my szczegó³y organizacyjne i finansowe, m³odzie¿ bêdzie mia³a 12 zajêæ
z nauki jazdy na nartach i ok. 20 zajêæ z jazdy na rowerze górskim.

TYMCZASEMTYMCZASEMTYMCZASEMTYMCZASEMTYMCZASEM
W STW STW STW STW STARARARARARYM PRZEDSZKOLU...YM PRZEDSZKOLU...YM PRZEDSZKOLU...YM PRZEDSZKOLU...YM PRZEDSZKOLU...

Trwa budowa siedziby nowego przedszkola. Uda³o nam siê skoor-
dynowaæ budowê i odzyskaæ postêp w pracach budowlanych. Mamy
du¿e problemy z dotacj¹ unijn¹ z powodu przekroczenia terminu zakoñ-
czenia inwestycji, ale o tym napiszê w kolejnych wydaniach Notatnika.
Jeœli utrzymamy tempo prac budowlanych, w grudniu powinniœmy prze-
nosiæ przedszkole ze starego budynku, który po wyprowadzce dzieci
bêdzie pe³ni³ nowe funkcje. Na ostatniej kondygnacji ulokuje siê siedzi-
ba stacji Pogotowia Ratunkowego. Policji  z³o¿ymy propozycjê utworze-
nia posterunku na parterze. Na drugiej kondygnacji wystarczy miejsca
dla GOPR-u, pracownika zarz¹dzania kryzysowego oraz -  w kolejnym
etapie - remizy OSP.

Oczywiœcie, adaptacja budynku przedszkola bêdzie odbywa³a siê
w etapach. Musimy dobudowaæ gara¿e na pojazdy s³u¿b ratunkowych
i porz¹dkowych, bêdziemy te¿ poszukiwaæ dofinansowania zewnêtrzne-
go na ten cel.

WIE¯A NA M£WIE¯A NA M£WIE¯A NA M£WIE¯A NA M£WIE¯A NA M£YNICYYNICYYNICYYNICYYNICY
Niestety, nasz wspólny projekt z czesk¹ gmin¹ Bily Potok nie uzyska³

dofinansowania w ramach Europejskiej Wspó³pracy Terytorialnej Pol-
ska-Czechy. Przeszliœmy pozytywnie ocenê formaln¹ i merytoryczn¹ pro-
jektu, ale na oko³o 40 projektów, które zna³az³y siê na liœcie, tylko 12
otrzyma³o dofinansowanie, a nasz projekt znalaz³ siê ledwie na 32 pozy-
cji. Mamy jeszcze czas poszukiwaæ dofinansowania na budowê wie¿y
z innych Ÿróde³, ale niezbyt du¿o, bo w paŸdzierniku tego roku koñczy siê
pozwolenie na budowê i do tego czasu powinna siê rozpocz¹æ budowa,
w przeciwnym wypadku ten projekt bêdziemy musieli od³o¿yæ na kilka
lat albo nigdy nie dojdzie do skutku.

Uwa¿am, ¿e powinniœmy go jednak zrealizowaæ jeszcze w tym roku,
bo to ostatni moment. Ta wie¿a - jako atrakcja turystyczna - znacz¹co
zwiêkszy ruch turystyczny w tej czêœci miasta, szczególnie od strony
Czerniawy. Bêdzie stanowi³a œwietne uzupe³nienie kolei gondolowej. Dla
wielu goœci bêdzie celem spaceru czy wyprawy rowerowej, aby podzi-
wiaæ widoki na Pogórze Izerskie. Wie¿a równie¿ o¿ywi w tym miejscu
dzia³alnoœæ gospodarcz¹, szczególnie gastronomiczn¹ i hotelow¹.

Nie bêdzie ³atwo znaleŸæ dofinansowanie do tej inwestyji, ale spró-
bujemy uratowaæ projekt tym bardziej, ¿e wydaliœmy ju¿ kilkadziesi¹t
tysiêcy na dokumentacjê technicz¹.

KANALIZACJA WZD£U¯KANALIZACJA WZD£U¯KANALIZACJA WZD£U¯KANALIZACJA WZD£U¯KANALIZACJA WZD£U¯
UL. NADBRZE¯NEJUL. NADBRZE¯NEJUL. NADBRZE¯NEJUL. NADBRZE¯NEJUL. NADBRZE¯NEJ

Wyst¹piliœmy do Urzêdu Marsza³kowskiego o zmniejszenie zakresu
tej inwestycji i zwiêkszenie dofinansowania. Mamy wstêpn¹ pozystywn¹
zgodê marsza³ka na nasz wniosek. To oznacza, ¿e bêdziemy mogli pod-
pisaæ umowy z wykonawcami. Nowy zakres inwestycji obejmuje sieæ
kanalizacyjn¹ od oczyszczalni œcieków wzd³u¿ ulic: Dolnej, Bocznej, 11
Listopada i Nadbrze¿nej do wysokoœci hotelu Malachit. To oznacza, ¿e
zmuszeni byliœmy zmniejszyæ fornt robót prawiê o po³owê z powodu
du¿ych kwot w ofertach wykonawców i braku mo¿liwoœci przesuniêcia
terminu zakoñczenia inwestycji.

Pierwszy odcinek jest najwa¿niejszy, poniewa¿ pozwoli nam przebu-
dowaæ sieæ kanalizacyjn¹ i wodoci¹gow¹ w bardzo gêstej zabudowie, co
jest bardzo kosztowne. Kolejny etap - od Malachitu w górê Kwisy - jest
znacznie ³atwiejszy i tañszy do wykonania w kolejnych latach.

JEST WYKONAJEST WYKONAJEST WYKONAJEST WYKONAJEST WYKONAWCA KLUBUWCA KLUBUWCA KLUBUWCA KLUBUWCA KLUBU
INTEGRACJI SPO£ECZNEJINTEGRACJI SPO£ECZNEJINTEGRACJI SPO£ECZNEJINTEGRACJI SPO£ECZNEJINTEGRACJI SPO£ECZNEJ

Podpisaliœmy umowê na adaptacjê pomieszczeñ po by³ej bibliotece
w budynku Urzêdu Miasta z firm¹ Idziaszek, która jest równie¿ wyko-
nawc¹ rewitalizacji dworca kolejowego. Prace budowlane firma wykona
za nieco ponda 430 tys., przy dofinansowaniu unijnym wynosz¹cym 85
proc. tej kwoty. W przysz³ym tygodniu rozpoczn¹ siê prace.

Projekt bêdzie s³u¿y³ naszym mieszkañcom w poprawie sytuacji na
rynku pracy, bêdzie te¿ zapobiega³ szeroko pojêtemu wykluczeniu spo-
³ecznemu. Nasz KIS zacznie dzia³aæ przy Miejskim Oœrodku Pomocy
Spo³ecznej, a w ramach tego projektu zatrudnienie zwiêkszy siê o jeden
etat - taki by³ punktowany warunek przy sk³adaniu wniosku o dofinanso-
wanie z UE.

Jednym z zadañ KIS bêdzie pozyskiwanie tzw. miêkkich  funduszy
unijnych z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego na gminne programy
wspieraj¹ce mieszkañców w zdobywaniu nowych umiejêtnoœci zawodo-
wych i integracji ze spo³ecznoœci¹ lokaln¹.

Po zakoñczeniu tej inwestycji powierzchnia budynku Urzêdu Miasta
bêdzie wykorzystana w ca³oœci.

DOPOSA¯ENIE IZERSKIEJDOPOSA¯ENIE IZERSKIEJDOPOSA¯ENIE IZERSKIEJDOPOSA¯ENIE IZERSKIEJDOPOSA¯ENIE IZERSKIEJ
£¥KI - PO PRZET£¥KI - PO PRZET£¥KI - PO PRZET£¥KI - PO PRZET£¥KI - PO PRZETARGUARGUARGUARGUARGU

Rozstrzygnêliœmy przetarg na doposa¿enie Izerskiej £¹ki. Najko-
rzystniejsza oferta to 840 tys. z³, a dofinansowanie UE wyniesie 85 proc.
W ramach tego projektu za-
kupimy super nowoczesne
urz¹dzenia (projektor parowy,
okulary 3D i wiele innych) do
prezentowania fauny i flory
obszarów Natura 2000 £¹ki
Gór i Pogórza Izerskiego.

Do koñca roku musimy
zakoñczyæ ca³e przedsiêwziê-
cie.

Jeœli nic nie stanie na przeszkodzie, a najczêœciej jest to brak pieniê-
dzy, od wrzeœnia roku ruszymy z programem. Celem jest wprowadzenie
w ka¿dej klasie nauki uprawiania ciekawej rekreacyjnej dyscypliny spor-
tu. Trzeba na to, rzecz jasna, czasu i pieniêdzy, aby w kolejnych klasach
wprowadziæ np. ³y¿wiarstwo, ¿eglarstwo (Zalew Leœniañski) czy inne
dostêpne w naszym terenie dyscypliny.

    Roland Marciniak



Poniedzia³ek Wtorek Œroda Czwartek Pi¹tek

GODZINY  OTWARCIA PSZOKGODZINY  OTWARCIA PSZOKGODZINY  OTWARCIA PSZOKGODZINY  OTWARCIA PSZOKGODZINY  OTWARCIA PSZOK

Od poniedzia³kuOd poniedzia³kuOd poniedzia³kuOd poniedzia³kuOd poniedzia³ku
do pi¹tku - 11do pi¹tku - 11do pi¹tku - 11do pi¹tku - 11do pi¹tku - 110000000000-17-17-17-17-170000000000.....

Soboty -Soboty -Soboty -Soboty -Soboty -
10101010100000000000-14-14-14-14-140000000000.....

Op³atê za zagospodarowanie odpadów komu-
nalnych nale¿y wnosiæ do dnia 15 ka¿dego mie-
si¹ca bez wezwania (nie bêd¹ wystawiane
¿adne decyzje, faktury itp.) na indywidualne
konta rozliczeniowe, które po z³o¿eniu nowej

deklaracji przydzielone bêd¹ dla mieszkañców oraz podmiotów gospodarczych (o czym wszyscy
zainteresowaniu zostali powiadomieni drog¹ pocztow¹).
W tytule przelewu nale¿y podaæ: imiê i nazwisko oraz adres nieruchomoœci, której wp³ata dotyczy; okres, za
który op³acamy odbiór œmieci (miesi¹c lub kilka miesiêcy).
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16 maja - w sprawie przeznaczenia do
wydzier¿awienia wymienionych ni¿ej nie-
ruchomoœci w trybie bezprzetargowym:
nieruchomoœæ gruntowa niezabudo-

wana przy ul. G³ównej o pow. 596 m2 sta-
nowi¹ca czêœæ dzia³ki
nr 4, am. 4, obr. III;
nieruchomoœæ gruntowa niezabudo-

wana przy ul. G³ównej o pow. 134 m2 sta-
nowi¹ca czêœæ dzia³ki
nr 11, am. 4, obr. I;
 nieruchomoœæ gruntowa niezabudo-

wana przy ul. G³ównej o pow.176 m2 sta-
nowi¹ca czêœæ dzia³ki
 nr 11, am. 4, obr. I.
 nieruchomoœæ gruntowa niezabudo-

Urz¹d Miasta
wykazuje

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

wana przy ul. Nadbrze¿nej o pow.
469 m2 stanowi¹ca dzia³kê
 nr 19, am. 16, obr. VI.

nowi¹cej dzia³kê
 nr 27/2, am. 8, obr. I;
 nieruchomoœci gruntowej

niezabudowanej pomiêdzy uli-
cami Leœnej i Koœciuszki
o pow. 7.826 m2, stanowi¹cej
dzia³ki
 nr 36/2, 36/3 i 36/4, am.

7, obr. VI.

16 maja - w sprawie prze-
znaczenia do sprzeda¿y
w trybie bezprzetargowym na
rzecz najemcy ni¿ej wymie-
nionych lokali mieszkalnych
przy ul. Kazimierza Wielkie-
go 1
 nr 1 o pow. u¿ytkowej

36,35 m2, wraz z udzia³em
w gruncie stanowi¹cym dzia³-
kê
 nr 25/1, am. 9, obr. VI;
 nr 2 o pow. u¿ytkowej

52,89 m2, wraz z udzia³em
w gruncie stanowi¹cym dzia³-
kê

 nr 25/1, am. 9, obr. VI.

16 maja - w sprawie prze-
znaczenia do sprzeda¿y wy-
mienionych ni¿ej nieruchomo-
œci w trybie przetargowym:
 nieruchomoœci gruntowej

niezabudowanej przy ul. Su-
deckiej o pow. 1.748 m2, sta-
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Szanowni Pañstwo, z przy-
jemnoœci¹ informujemy, ¿e
w Urzêdzie Miasta w Referacie
ds. Promocji Gminy, Turystyki
Kultury i Sportu czekaj¹ na
Pañstwa promocyjne ramki do
tablic rejestracyjnych. Wszyst-
kich chêtnych serdecznie za-
praszamy po ich odbiór.

Ramki odebraæ mo¿na na II
piêtrze, w pokojach nr 23 i 24b
w UM przy ul. 11 Listopada 35.

115

Wœród nas ¿yj¹ osoby, które czêsto
potrzebuj¹ naszej pomocy, z ró¿nych
wzglêdów o niej nie mówi¹ i o nic
nie prosz¹, a zmagaj¹ siê z niedo-
statkami podstawowych przedmio-
tów. Wiemy tak¿e, ¿e z drugiej stro-
ny s¹ osoby które chêtnie by po-
mog³y i podzieli³y siê tym, co maj¹,
lub tym, na czym im zbywa, a nie
wiedz¹, jak i komu mog¹ coœ poda-
rowaæ. Dlatego postanowiliœmy zo-
staæ naszym, wspólnym „portalem
wymiany” i teraz jeœli Pañstwo cze-
goœ potrzebuj¹ lub chc¹ czymœ siê
podzieliæ, prosimy o kontakt na mes-
sengera, na dorota@swieradow-
zdroj.pl lub telefonicznie- 75 71 36
482. Zg³oszeñ mo¿na równie¿ doko-
nywaæ anonimowo. Mo¿ecie to Pañ-
stwo zrobiæ anonimowo - nie bójmy
siê pomagaæ!

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

Promujmy miastoPromujmy miastoPromujmy miastoPromujmy miastoPromujmy miasto

14 marca og³oszono przetarg na
„Adaptacjê obiektu po Bibliotece
Miejskiej w Œwieradowie-Zdroju na
cele spo³eczne”. Zadanie dofinan-
sowane w ramach Osi Priorytetowej
nr 6 - „Infrastruktura spójnoœci spo-
³ecznej", Dzia³anie nr 6.1 - „Inwesty-
cje w infrastrukturê spo³eczn¹",
Poddzia³anie nr 6.1.1 - „Inwestycje
w infrastrukturê spo³eczn¹ - konkur-
sy horyzontalne”, Regionalnego
Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Dolnoœl¹skiego 2014-2020.

5 kwietnia dokonano otwarcia
dwóch ofert nades³anych przez: Za-
k³ad Us³ugowo Remontowy IDZIA-
SZEK z Nowego Miasta nad Wart¹
(467.400 z³) i PRO – BUD Janusz Paw-
³owski i Wspólnicy Spó³ka Jawna
z Legnicy (582.865,76 z³).

23 kwietnia wykonawstwo tego
zadania powierzono firmie IDZIA-
SZEK.

13 kwietnia dokonano wyboru
jedynej oferty, jaka nap³ynê³a po
og³oszeniu przetargu na trzyletnie
wykonawstwo (2018-2020) zadañ
pn. „Utrzymanie i konserwacja te-
renów zieleni na terenie Gminy
Œwieradów-Zdrój”, które zosta³y
podzielone na utrzymanie i konser-
wacja parków uzdrowiskowych oraz
utrzymanie i konserwacja obiektów
sportowo-rekreacyjnych oraz tere-
nów zieleni w mieœcie.

Do obu zadañ zg³osi³a siê firma
UTRZYMANIE ZIELENI ZAK£AD
BUDOWLANY MARIUSZ STA-
CHURSKI ze Œwieradowa, która za
ka¿dy z siedmiu miesiêcy, gdy us³u-
gi bêd¹ wykonywane, otrzyma w
ka¿dym roku za parki 14.900 z³, a za
zieleñ 19.500 z³ (2018) i 21.500 z³ (2019
i 2020).

25 kwietnia dokonano otwarcia
ofert na „Dostawê 1500 ton soli dro-
gowej z antyzbrylaczem do zimowe-
go utrzymania dróg w sezonie zi-
mowym 2018/2019 na potrzeby
Gminy Miejskiej Œwieradów-Zdrój
wraz z transportem”, które z³o¿y³y
firmy: Kopalnia Soli „K³odawa” SA
(496.305 z³); DS Sp. z o.o. z Wroc³a-
wia (378.225 z³); HALIT Sp. z o.o.
z Polkowic (416.970 z³). Ustalono, ¿e

Adaptacja budynku by³ego dworca kolejowego wraz z otoczeniem na centrum muzealno-kulturalne w Œwieradowie-Zdroju” - to
projekt, na który Gmina Miejska Œwieradów-Zdrój otrzyma³a dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej nr 4 - „Œrodowisko
i zasoby”, Dzia³ania nr 4.3. - „Dziedzictwo kulturowe”, Podzia³ania nr 4.3.1 - „Dziedzictwo kulturowe – konkursy horyzontalne”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnoœl¹skiego 2014-2020. £¹czna wartoœæ projektu to£¹czna wartoœæ projektu to£¹czna wartoœæ projektu to£¹czna wartoœæ projektu to£¹czna wartoœæ projektu to
5.415.840,41 z³, zaœ kwota dofinansowania wynosi 2.911.419,08 z³.5.415.840,41 z³, zaœ kwota dofinansowania wynosi 2.911.419,08 z³.5.415.840,41 z³, zaœ kwota dofinansowania wynosi 2.911.419,08 z³.5.415.840,41 z³, zaœ kwota dofinansowania wynosi 2.911.419,08 z³.5.415.840,41 z³, zaœ kwota dofinansowania wynosi 2.911.419,08 z³.

W zwi¹zku z krótkim okresem na wykonanie adaptacji budynku dworca kolejowego, prace ruszy³y pe³n¹ par¹. Wykonano
czêœciowo izolacjê przeciwwilgociow¹ zewnêtrzn¹ œcian piwnicznych oraz roboty rozbiórkowe wewnêtrzne w budynku g³ównym
(wywieziono ok. 50 kontenerów i niezliczon¹ iloœæ wywrotek gruzu). Wykonano przy³¹cze gazowe oraz czêœæ prac zwi¹zanych
z zagospodarowaniem terenu. Na zdjêciu widaæ to, co zosta³o z peronu dworca.           (MHD)

sól dostarczy firma DS.
26 kwietnia wy³oniono wyko-

nawcê dwóch zadañ - „Budowy przy-
³¹czy nieruchomoœci do urz¹dzeñ
kanalizacyjnych” oraz „Budowy
przy³¹czy nieruchomoœci do urz¹-
dzeñ  wodoci¹gowych”. Oba zada-
nia powierzono firmie Technika
Grzewcza i Sanitarna Jacek Buczyñ-
ski z Ubocza, która otrzyma za to
odpowiednio 74.590 i 96.850 z³.

Równie¿ 26 kwietnia zaakcep-
towano ofertê firmy WCI TECHN-
LOGIE Sp. z o.o. z Siemoni (woj. œl¹-
skie), która wykona „Opracowanie
technologii likwidacji glinu z wo-
doci¹gów miejskich na terenie
Gminy Miejskiej Œwieradów-
Zdrój”, otrzymuj¹c za to 27.060 z³.

30 kwietnia zdecydowano o po-
wierzeniu zadania pn. „Wykonanie
w roku 2018 robót drogowych re-
montowych w zakresie napraw na-
wierzchni, na drogach bêd¹cych w
zarz¹dzie gminy Œwieradów-Zdrój”
firmie ZAK£AD BUDOWY DRÓG I
MOSTÓW ANBUD Anna Twardo-
chleb ze Lwówka, która otrzyma za
to 203.565 z³.

30 kwietnia og³oszono przetarg
na „Œwiadczenie us³ug w zakresie
odbioru i zagospodarowania odpa-
dów komunalnych z terenu Gminy
Miejskiej Œwieradów - Zdrój
w okresie od 1 lipca 2018 do 30
czerwca 2019 r.”, z terminem sk³a-
dania ofert do 15 maja br.

8 maja dokonano otwarcia
dwóch ofert, jakie nap³ynê³y po
og³oszeniu przetargu na „Ochronê
zasobów przyrodniczych poprzez
doposa¿enie Centrum Edukacji
Ekologicznej Natura 2000 „Izer-
ska £¹ka” w Œwieradowie-Zdro-
ju”. Z³o¿y³y je firmy: ION CONCEPT
SP. z o.o. z Warszawy (880.452,45 z³)
i New Amsterdam Sp. z o.o. z Krako-
wa (844.998,93 z³).

„Rozbudowa Szko³y Podstawowej nr 2 w Œwieradowie-Zdroju 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, podstawow¹ i gimnazjaln¹ – konkursy horyzontalne” Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Dolnoœl¹skiego 2014-2020. £¹czna wartoœæ projektu to 3.103.878,41 z³, a kwota£¹czna wartoœæ projektu to 3.103.878,41 z³, a kwota£¹czna wartoœæ projektu to 3.103.878,41 z³, a kwota£¹czna wartoœæ projektu to 3.103.878,41 z³, a kwota£¹czna wartoœæ projektu to 3.103.878,41 z³, a kwota
dofinansowania wynosi 1.534.332,59 z³.dofinansowania wynosi 1.534.332,59 z³.dofinansowania wynosi 1.534.332,59 z³.dofinansowania wynosi 1.534.332,59 z³.dofinansowania wynosi 1.534.332,59 z³.

Zakoñczy³ siê trzeci etap prac
zwi¹zanych z rozbudow¹ Szko³y
Podstawowej nr 2. W tym okresie
wykonawca – Konsorcjum Firm
ZUO Roman Krawiecki i PPHU Ever-
best Jaros³aw Bury³o - wykona³ pra-
ce przygotowawcze do wpiêcia siê
nowo budowanej czêœci do budyn-
ku istniej¹cego i postawi³ œciany na
pierwszej kondygnacji. W kolejnym
etapie wykonany zostanie dach,
wstawione zostan¹ okna i drzwi, roz-
poczn¹ siê te¿ roboty wykoñczenio-
we wewnêtrzne.

Zostali wy³onieni potencjalni
wykonawcy Projektu, który podzie-
lono na 4 czêœci, z tym ¿e czêœæ nr
1 zosta³a skrócona do ulicy Kruczej
z uwagi na bardzo krótki termin re-
alizacji i problemy z wy³onieniem wy-
konawcy.

Czêœæ nr 1 -  obejmuj¹ca sieæ ka-
nalizacji sanitarnej od oczyszczalni
œcieków przy ul. Wiejskiej do ul.
Kruczej oraz sieæ wodoci¹gow¹ od
ul. Ratowników Górskich do ul. Kru-
czej – wykonawca: Przedsiêbior-

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodoci¹gowej w Œwieradowie-Zdroju - Projekt wspó³finasowany przez Uniê
Europejsk¹ ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr 4 - Œrodowisko i Zasoby,
Dzia³ania nr 4.2 - Gospodarka wodno-œciekowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnoœl¹skiego 2014-2020.
Ca³kowita wartoœæ projektu wynosi 5.340.300 z³, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu RozwojuCa³kowita wartoœæ projektu wynosi 5.340.300 z³, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu RozwojuCa³kowita wartoœæ projektu wynosi 5.340.300 z³, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu RozwojuCa³kowita wartoœæ projektu wynosi 5.340.300 z³, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu RozwojuCa³kowita wartoœæ projektu wynosi 5.340.300 z³, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego 3.703.484,55 z³.Regionalnego 3.703.484,55 z³.Regionalnego 3.703.484,55 z³.Regionalnego 3.703.484,55 z³.Regionalnego 3.703.484,55 z³.

stwo Robót Instalacyjnych INSBUD
Sp. z o.o. ze Zgorzelca;

Czêœæ nr 2 – obejmuj¹ca sieæ ka-
nalizacji sanitarnej w ul. Bocznej –
wykonawca: PPHU WAMAR Sp.
z o.o. z Jeleniej Góry;

Czêœæ nr 3 – obejmuj¹ca sieæ ka-
nalizacji sanitarnej w ul. Ratowników
Górskich i w ul. Zau³ek – wykonaw-
ca: Przedsiêbiorstwo Robót In¿y-
nieryjnych “HEMAX” H. Wasilew-
ski z Mirska;;

Czêœæ nr 4 – obejmuj¹ca sieæ ka-

nalizacji sanitarnej i sieæ wodoci¹-
gow¹ od ul. Kruczej i w ul. Koœciusz-
ki - wykonawca: PPHU WAMAR Sp.
z o.o. z Jeleniej Góry.

Poniewa¿ jednak oferowane
ceny znacznie przewy¿szaj¹ bud¿et
Projektu, wyst¹piliœmy do Zarz¹du
Województwa Dolnoœl¹skiego
z wnioskiem o zwiêkszenie dofinan-
sowania. Z chwil¹ uzyskania pozy-
tywnej akceptacji zostan¹ rozpoczê-
te roboty budowlane.

(opr. AM)

(MHD)
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Wielka Rodzinna Majówka w Nadleœnictwie (i okolicach)Wielka Rodzinna Majówka w Nadleœnictwie (i okolicach)Wielka Rodzinna Majówka w Nadleœnictwie (i okolicach)Wielka Rodzinna Majówka w Nadleœnictwie (i okolicach)Wielka Rodzinna Majówka w Nadleœnictwie (i okolicach)
Ruch w Nadleœnictwie Œwiera-

dów zacz¹³ siê od samego rana, bo
najpierw na szlak wyruszyli piechu-
rzy, których do autokaru poprowa-
dzi³a Teresa Fierkowicz, a po dwóch
godzinach biegacze (pod wodz¹ sa-
mego nadleœniczego Lubomira
Leszczyñskiego) i rowerzyœci. Na
opustosza³ym placu zaczêto rozk³a-
daæ namioty z licznymi atrakcjami,
wœród których najwiêksze zainte-
resowanie budzi³y or³y i soko³y, któ-
re na co dzieñ „pracuj¹” na lotni-
sku w Poznaniu, p³osz¹c ptaki za-
gra¿aj¹ce samolotom. To ju¿ ich
trzecia wizyta na szóstej ju¿ Wiel-
kiej Rodzinnej Majówce.

Nie mniejszym zainteresowa-
niem cieszy³o siê ko³o garncarskie,
przywiezione przez artystów z Gli-
nianej Doliny z Boles³awca. Mo¿na
by³o na nim spróbowaæ wytoczyæ
w³asne naczynko (fot. poni¿ej), a po-
tem obserwowaæ proces wypa³u
w piecu ceramicznym.

Od 1400 (pogoda by³a ju¿ wtedy
wspania³a i tak trwa³a do koñca), gdy
oficjalnie rozpocz¹³ siê festyn, zaczê-
³o siê pa³aszowanie wêdlin z dziczy-
zny, pajdek chleba ze smalcem i ogó-
reczków na stoisku Ko³a £owieckie-
go „G³uszec”, które doskonale przy-
gotowa³o siê na taki apetyt uczest-
ników i do koñca wyk³ada³o dania
na ladê. A smakosze odsunêli siê od
stoiska dopiero wówczas, gdy na
podjazd przed gmachem nadleœnic-
twa wtoczy³a siê kuchnia polowa
stra¿aków z tradycyjnie prze-
smaczn¹ grochówk¹, ufundowan¹
przez Urz¹d Miasta.

Tego dnia ka¿dy z ok. 600 uczest-
ników majówki (wiêcej ni¿ przed ro-
kiem) znalaz³ coœ dla siebie, a dzieci
nie tylko zaspokaja³y sw¹ cieka-

woœæ na ka¿dym kroku, ale mog³y
te¿ wy¿yæ siê artystycznie, maluj¹c,
sk³adaj¹c i sklejaj¹c z darów lasu
wszystko, co im wyobraŸnia podpo-
wiada³a. Jedni uk³adali mozaiki z izer-
skich minera³ów (dostarczonych
przez Rock’si z Nowej Kamienicy),
inni zbijali budki lêgowe w ramach
akcji „Drewno jest piêkne”, próbo-
wali otwieraæ kuferek tajemnic czy
pod czujnym okiem Izy Salawy coœ
zbudowaæ z pêkatych klocków.

W Chacie Drwala wyk³ad o pta-
kach Gór Izerskich wyg³osi³ œwiera-
dowski ornitolog Tomasz Maszka-
³o, gwar t³umów na zewn¹trz przery-
wa³y od czasu do czasu hejnaliœci

z Leœnego Kompleksu Promocyjne-
go Sudety Zachodnie wygrywaj¹-
cy sygna³y myœliwskie, które na go-
r¹co interpretowa³ Kazimierz Bêc-
lewski z jeleniogórskiego ko³a „Wie-
niec”, a przez ca³y dzieñ nad imprez¹
niós³ siê donoœny g³os lektora - Ar-
kadiusza W³odarskiego z Muzycz-
nego Radia (fot. u do³u).

Majówka okaza³a siê bardzo
udan¹ imprez¹, w której przygoto-
wanie i prowadzenie zaanga¿owany
by³ ca³y sztab ludzi z Nadleœnictwa
Œwieradów: Piotr Salawa, Piotr Lie-
gier, Krzysztof Pacu³a, Igor S³abicki,

Budkê lêgow¹ mo¿na by³o sobie naj-
pierw zbiæ z dostarczonych materia-
³ów, a potem w³asnorêczne dzie³o
zabraæ do domu.

Wszystkie minera³y izerskie zaprezentowa³y siê w nader dowcipny sposób. Jedn¹ z atrakcji by³o klejenie mozaiki z izerskich barwnych kamyczków.

Z drewnianych elementów mo¿na
by³o pod okiem mistrza skleiæ naj-
bardziej fantastyczne zwierzêta.

Piotr Suœ, Krzysztof Magierecki,
Marcin Maguda, Grzegorz Schubert,
Jakub Grambowski, Janusz Snoch,
Piotr Marcinkowski, Jaros³aw Ma-
lung, Justyna Szwech³owicz, Piotr
Porêbki, Dawid Minko, Piotr Boj-
kowski, Tomasz Hamielec i Katarzy-
na. Nad ca³oœci¹ jak zwykle czuwa³a
koordynatorka Barbara Rymaszew-
ska.  (aka)

Nad klockarni¹ (u góry) czuwa³a Iza Salawa, a tam, gdzie têczowa p³achta
(u do³u), tam - wiadomo - Teresa Fierkowicz (choæ mia³a 20 km w nogach).

Co mog³o przyci¹gn¹æ takie t³umy? Wiadomo - grochówka!
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1 maja o godz. 900 przy lekko padaj¹cym deszczu blisko 50.
uczestników wycieczki wsiad³o do podstawionego przez gmi-
nê autokaru, by spod nadleœnictwa dotrzeæ nim do miejsca
startu marszruty zaczynaj¹cej siê na Rozdro¿u Izerskim (na
zdjêciu powy¿ej). 16-kilometrowa trasa wiod³a najpierw pod
pomnik, którym uczczono pamiêæ leœnika R. Weningera, zabi-
tego przez k³usownika w 1890 roku. Stamt¹d wszyscy wrócili
na Rozdro¿e, sk¹d wycieczkowicze w wieku od lat 5 do 70
poszli niebieskim szlakiem pod obelisk ko³a ³owieckiego G³u-
szec. Tak czekali ju¿ na nich myœliwi Kazimierz Bêclewski
i Marcin Maguda, którzy grali hejna³y myœliwskie i t³umaczyli
ich znaczenie.

Po drodze „nieoczekiwanie” napotykali leœników (P. Suœ,
P. Salawa i P. Marcinkowski), którzy na punktach postojowych
snuli opowieœci o pozyskaniu drewna, o florze i faunie Gór
Izerskich, o klêsce okolicznej lat 80. oraz o sposobach zapo-
biegania po¿arom w lasach, a tak¿e odpowiadali na pytania.
Zreszt¹, ja te¿ wykorzysta³am okazjê, by tak licznej grupie s³u-
chaczy przekazaæ kilka legend izersko-karkonoskich, których
nawet œwieradowianie nie znali (co sami przyznali).

Spod obelisku drog¹ asfaltow¹ wszyscy zeszli do tzw. dru-
giego wodospadu, gdzie czeka³y na nich rusa³ki, które zanu-
rzy³y siê w lodowatej wodzie na oczach wystraszonej gawiedzi
(tylko dzieci mia³y odwagê wejœæ po kolana, a Andrzej ¯o³nie-
rek urz¹dzi³ sobie pokaz p³ywacki).

Zakoñczyliœmy tê wyprawê na polanie przy ul. Myœliw-
skiej, gdzie ju¿ buzowa³o ognisko i na wszystkich czeka³y kie³-
baski (fot. poni¿ej).           (TF)

MAJÓWKA NA RUNTRACKACHMAJÓWKA NA RUNTRACKACHMAJÓWKA NA RUNTRACKACHMAJÓWKA NA RUNTRACKACHMAJÓWKA NA RUNTRACKACH
Obchody 73. rocznicy zakoñczenia II wojny œwiatowej roz-

poczêto uroczystoœciami pod Obeliskiem przy udziale pocz-
tów sztandarowych, w obecnoœci burmistrza Rolanda Marci-
niaka oraz ks. proboszcza Franciszka Molskiego. Delegacje
z³o¿y³y kwiaty, a Zuzanna Marek i Jula Olszewska - laureat-
ki Konkursu Recytatorskiego o Wieczne Pióro Burmistrza
- wyst¹pi³y z wierszami.

27 kwietnia obchodziliœmy w Miejskim Zespole Szkó³  „Dzieñ
Patriotyzmu”, który zosta³ zorganizowany dla uczczenia 227.
rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Klasy IV-VII i gimna-
zjalne rywalizowa³y miêdzy sob¹, rozwi¹zuj¹c zadania zwi¹za-
ne z histori¹ Polski (krzy¿ówki, rozsypanki wyrazowe, puzzle,
prezentacje“multimedialne, biegane dyktando, kolorowanki)
i wykonuj¹c plakaty o Polsce.

Uczniowie wykonali równie¿ piosenki i wziêli udzia³ w spor-

Po raz pierwszy oficjalnie zaprezentowa³a siê piêknie umun-
durowana M³odzie¿owa Dru¿yna Po¿arnicza (fot. u góry), któr¹
za³o¿y³a i prowadzi Teresa Fierkowicz.

Natomiast o godz. 1600 na hali spacerowej Domu Zdrojo-
wego w piêknym programie patriotycznym wyst¹pi³ Wokalny
Zespó³ SYNTONIA oraz Piotr Bardeli i Jula Olszewska - laure-
aci Konkursu Recytatorskiego o Wieczne Pióro Burmistrza (na
zdjêciu powy¿ej).

Organizator obchodów rocznicowych by³ Referat ds. Pro-
mocji Gminy, Turystyki, Kultury i Sportu UM.

Radosny Dzieñ Patriotyzmu

towym torze przeszkód.
Ró¿norakie zadania, zaan-
ga¿owa³y ca³e klasy oraz
wspiera³y wspó³pracê w
grupie. Dzieci i m³odzie¿
chêtnie wziê³y udzia³ w
tym radosnym œwiêcie,
bawi¹c siê i ucz¹c jedno-
czeœnie. M. Lonycz

Pamiêtamy o wojniePamiêtamy o wojniePamiêtamy o wojniePamiêtamy o wojniePamiêtamy o wojnie

Z okazji Dnia Dziecka 1 czerwca na dep-
taku przy fontannie odbêdzie siê festyn.
W programie konkurs kulinarny o puchar
Burmistrza  BABY, BABKI, MUFFINKI,
wystêpy taneczne i wokalne, bieg po
zdrowie dla dzieci i doros³ych, dmuchañ-
ce oraz niespodzianki kulinarne...

 Wiêcej szczegó³ów wkrótce na plaka-
tach i stronie miasta.

1 czerwca - bêdzie siê dzia³o!

Wielka Rodzinna Majówka Nadleœnictwa Œwieradów bez
wspólnego biegania po Runtrackach? Wykluczone! W tym
roku wyzwanie podjê³o oœmioro lokalnych i wroc³awskich
œmia³ków. Zaliczyli piêciokilometrow¹ pêtlê i choæ  dystans nie
by³ zbyt d³ugi, to da³ w koœæ, zw³aszcza przyby³ym biegaczom.
Ci w stolicy Dolnego Œl¹ska przyzwyczajeni s¹ do p³askich
terenów, mimo to spoceni, ale szczêœliwi dotarli na metê, gdzie
na uczestników wszystkich wycieczek czeka³o wspólne ogni-
sko. I trzeba powiedzieæ, ¿e kie³baska po takim wysi³ku smaku-
je wybornie, tym bardziej, ¿e nie mia³o siê po jej spo¿yciu wy-
rzutów sumienia. Katarzyna Harbul-Ba³a

12-osobowej delegacji Œwieradowa, która 28 kwietnia w po³udnie
wziê³a udzia³ na Smìdavie w uroczystoœci uczczenia dwóch francuskich
lotników i dwóch dziennikarzy, którzy zginêli tu 23 kwietnia 1992, lec¹c
z pomoc¹ humanitarn¹ do Polski, chyba najbardziej zapadnie w pamiêæ
odegranie trzech hymnów narodowych po udekorowanaiu pomnika -
polskiego, czeskiego i francuskiego. Teresa Fierkowicz (autorka zdjêæ),
która uczestniczy³a w owym wydarzeniu, moment ten okreœli³a doœæ
obrazowo - Po prostu ciarki przechodzi³y po plecach!

Silna grupa runtrackowa tu¿ przed wybiegniêciem spod Nad-
leœnictwa (trzeci z prawej to sam nadleœniczy Lubomir).

MAJÓWKA NA SZLAKACHMAJÓWKA NA SZLAKACHMAJÓWKA NA SZLAKACHMAJÓWKA NA SZLAKACHMAJÓWKA NA SZLAKACH

Lotnicy mieli oprawêLotnicy mieli oprawêLotnicy mieli oprawêLotnicy mieli oprawêLotnicy mieli oprawê

O tym, jak dosz³o do
tego spotkania na zboczu
Smìdavskiej hory (1.084
m n.p.m.), gdzie stoi po-
mnik (fot. obok), najwiê-
cej dowiadujemy siê z re-
lacji Jana Kobia³ki, któr¹
zamieœci³ j¹ na swej stro-
nie na Facebooku. Przy-
pomnial, ¿e trzy kolejne
rocznice pamiêæofiar
czczono w niemal kame-
ralnym gronie turystów ze
Œwieradowa i Szklarskiej
Porêby, ale przed czwart¹
autor odwiedzi³ starostê
Bia³ego Potoku, Vla-
dimíra Hanzla, na terenie
którego znajduje siê miejsce katastrofy (Smìdava le¿y w administracyj-
nych granicach miasta), i opowiedzia³ o spotkaniach pod pomnikiem.
Staroœcie bardzo siê to podoba³o i obieca³. ¿e w tym roku w spotkaniu
wezm¹ te¿ udzia³ mieszkañcy Bia³ego Potoku.

To, co zobaczyliœmy, przeros³o nasze oczekiwania! - komentuje pan
Jan w swej dalszej relacji -  Pod pomniczek przyjecha³ specjalny auto-
bus, ¿eby w spotkaniu mogli wzi¹æ udzia³ starsi mieszkañcy miasta.
Autobus mia³ ekologiczny gazowy napêd. Przyby³y te¿ grupki pieszych
i rowerzystów. By³ te¿ samochód Czeskich Lasów - prowadzi³ kolumnê
i samochód miejscowej stra¿y po¿arnej, który przywióz³ sto³y, ³awki
i ruchomy bufet z kie³baskami, kaw¹, herbat¹ i innymi napojami. Wszystko
w ramach poczêstunku.

W sumie pani Teresa doliczy³a siê ok. 100 osób. Dorota Marek,
szefowa referatu promocji UM, zapewnia, ¿e za rok urz¹d te¿ podstawi
autokar, by jak najwiêcej œwieradowian mog³o wzi¹æ udzia³ w kolejnej
rocznicy tego wypadku, ofiarom którego winniœmy pamiêæ i wdziêcz-
noœæ. A dla pana Jana nale¿¹ siê wielkie brawa za inicjatywê! (aka)

Bardzo siê spodoba³o czeskie praktyczne podejœcie do rocznicy.

Grupa œwieradowska na Smìdavie (drugi z prawej J. Kobia³ko).
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Pielgrzymka na LitwêPielgrzymka na LitwêPielgrzymka na LitwêPielgrzymka na LitwêPielgrzymka na Litwê

W styczniu bie¿¹cego roku
szkolnego wolontariusze Szko³y
Podstawowej nr 2 uczestniczyli
w akcji „Ciep³y koc i pe³na miska...”,
która mia³a na celu pomoc zwierzê-
tom ze schroniska. Do jej realizacji
zaprosiliœmy uczniów, ich rodziców
oraz inne osoby i instytucje, którym
los zwierz¹t nie jest obojêtny.

Na nasz apel odpowiedzia³o wie-
le osób, w tym równie¿ Niepublicz-
ne Przedszkole „S³oneczko”, które
zebra³o i dostarczy³o do szko³y im-
ponuj¹c¹ iloœæ karmy. Wszystko
przebieg³o bardzo sprawnie - wolon-
tariusze byli w pe³ni zaanga¿owani,

Od 1 do 6 maja 50-osobowa grupa
pielgrzymów ze Œwieradowa wyruszy³a na
pielgrzymkê na Litwê. Zwiedzanie zaczêli-
œmy od P³ocka, gdzie odwiedziliœmy Sank-
tuarium Bo¿ego Mi³osierdzia przy Starym
Rynku, gdzie mia³o miejsce objawienia
Jezusa Mi³osiernego, które otrzyma³a œw.
Siostra Faustyna Kowalska. Nastêpnie
udaliœmy siê do Gietrzwa³du do Sanktu-
arium Matki Bo¿ej - jedynego miejsca
objawieñ Matki Bo¿ej w Polsce uznanego
przez koœció³.

W drugim dniu odwiedziliœmy ma-
lowniczo po³o¿one Kowno, drugie co do
wielkoœci miasto na Litwie, usytuowane
miedzy rzekami Wilia i Niemen. Na Sta-
rówce znajduje siê Stary Zamek, dawna
potê¿na krzy¿acka warownia. Stoi te¿ Ka-
tedra œw. Piotra i Paw³a, najwiêksza go-
tycka œwi¹tynia na Litwie.

Miasto zwiedzaliœmy szlakiem Adama
Mickiewicza i Dolin¹ Mickiewicza ulubio-
nym przez poetê. Nastêpnie dojechaliœmy
do Szyd³owa, miasteczka po³o¿one na te-
renie ¯mudzi (¯mudzka Czêstochowa),
gdzie znajduje siê koœció³ pw. Najœwiêt-
szej Marii Panny, a na terenie kompleksu
stoi pomnik Jana Paw³a II, który w 1993 r.
odwiedzi³ Szyd³owo.

klasycystyczna kaplica Matki Bo¿ej Ostro-
bramskiej z cudotwórczym obrazem Mat-
ki Boskiej Ostrobramskiej, która œci¹ga
t³umy pielgrzymów i turystów.

Chwilê zadumy prze¿yliœmy na cmen-
tarzu na Rossie, zabytkowym zespole
cmentarnym o powierzchni 10 ha, wpisa-
nym do rejestru zabytków i uznanym za
elitarny. Znajduj¹ siê tu mogi³y polskich
i litewskich ¿o³nierzy, spoczywaj¹ tu s³aw-
ni poeci, profesorowie i historycy, m. in.
Joachim Lelewel. Jest te¿ grób Marii Pi³-
sudskiej z urn¹ serca Józefa Pi³sudskie-
go.

Przy Zau³ku Bernardyñskim odwiedzi-
liœmy piêkne Muzeum Adama Mickiewi-
cza, które mieœci siê w mieszkaniu, gdzie
¿y³ i tworzy³ poeta, pisz¹c  tu m in. poemat
Gra¿yna. Na Rynku mi³o by³o pos³uchaæ
poloneza s³ynnego kompozytora Micha³a
Ogiñskiego. Nastêpnie odwiedziliœmy mia-
steczko Troki, 28 km od Wilna, w nim zaœ
niezwyk³y zamek na wyspie nad brzegiem
jeziora Galwe z warownymi zabudowania-
mi z okr¹g³ymi basztami z czerwonej ceg³y.
To twierdza obronna ksiêcia Witolda, po³o-
¿ona w piêknym malowniczym krajobrazie,
pe³nym zieleni. Zamek w stylu gotyckim
zrekonstruowano w XX wieku.

Nazajutrz odwiedziliœmy miasteczko
Szawle z Gór¹ Krzy¿y - niesamowite wra-
¿enie! Wzgórze, na którym wznosi siê po-
nad 150 tysiêcy krzy¿y – drewnianych,
z kamienia i metalowych. W tym miejscu
w 1993 r. Jan Pawe³ II celebrowa³ mszê
œw.

Najwiêksz¹ przygodê prze¿yliœmy
w Wilnie, gdzie przez 2 dni oprowadza³
nas miejscowy przewodnik. Wilno jest
g³ównym oœrodkiem polskiej kultury
i nauki na Litwie. Miasto po³o¿one w do-
linie rzeki Wilejki posiada najwiêksz¹ sta-
rówkê w Europie,która znajduje siê na li-
œcie Œwiatowego Dziedzictwa UNESCO.
Wilno s³ynie te¿ ze starych i zabytkowych
koœcio³ów, w stylu g³ównie gotyckim
i baroku. Bazylika archikatedralna, kate-
dra œw. Anny, koœció³ œw. Ducha (miejsce
pobytu œw. Faustyny) i wiele innych;
w sumie ponad 40 koœcio³ów rzymskoka-
tolickich, a tak¿e ok. 20 cerkwi prawo-
s³awnych, koœcio³y protestanckie, 3 sy-
nagogi ¿ydowskie i kienesa karaimska.

Najwiêksze jednak wra¿enie zrobi³a
Ostra Brama, niezwyk³y wizerunek maryj-
ny w stylu gotyckim z pozosta³oœciami
muru obronnego, w której znajduje siê

W drodze powrotnej zajechaliœmy do
Sokó³ki, gdzie w koœciele œw. Antoniego
w 2008 roku wydarzy³ siê cud Euchary-
styczny. Nastêpnie odwiedziliœmy Sank-
tuarium Matki Boskiej Bolesnej w Œwiêtej
Wodzie z Gór¹ Krzy¿y, a ostatniego dnia
nawiedziliœmy Sanktuarium Mi³osierdzia
Bo¿ego w Bia³ymstoku z grobem b³ogo-
s³awionego ksiêdza Micha³a Sopoæki (Kult
Bo¿ego Mi³osierdzia Sopoæki). W zadu-
mie prze¿yliœmy smutne chwile nad gro-
bem b³ogos³awionego ksiêdza Jerzego
Popie³uszki, który znajduje siê w central-
nym punkcie przy koœciele Stanis³awa
Kostki w Warszawie.

Niespodziank¹ by³a wizyta w Sejmie,
po którym nas oprowadzi³ pose³ Robert
Winnicki; widzieliœmy na ¿ywo sale ob-
rad, gdzie debatuj¹ pos³owie i rzadz¹cy,
ale ¿e by³a sobota, nie mogliœmy uczest-
niczyæ w obradach. Mo¿e to i dobrze!

Zakwaterowania super, wy¿ywienie –
pychotka. Nale¿y wspomnieæ, ¿e to wszyst-
ko prze¿ywaliœmy na modlitwach w co-
dziennych mszach odprawianych w ró¿-
nych miejscach przez naszego miejsco-
wego ksiêdza ze Œwieradowa. Pragniemy
podziêkowaæ za te wszystkie cudowne chwi-
le, które spêdziliœmy i prze¿ywaliœmy ra-
zem podczas pielgrzymowania, a zawdziê-
czamy to organizatorom i naszemu ksiê-
dzu Wies³awowi, który jako nasz pasterz
czuwa³ nad nami. Podziêkowania równie¿
kierujemy w stronê naszego pilota Prze-
mka Lachowicza,który nam pokaza³ te
wszystkie najbardziej ciekawe i atrakcyjne
miejsca na terenie i Litwy i Polski.

Marianna MarekMarianna MarekMarianna MarekMarianna MarekMarianna Marek

8 kwietnia grupa œwieradowskich
emerytów i rencistów uda³a siê na wy-
cieczkê autokarem do Torunia, zwanego
czêsto Krakowem pó³nocy. Miasto Miko-
³aja Kopernika powita³o nas s³oñcem
i iœcie piêkn¹ letni¹ pogod¹. Ju¿ podczas
wjazdu do miasta urzek³y nas bulwary nad
Wis³¹ wype³nione po brzegi spacerowi-
czami, spragnionymi wiosennej aury
i s³oñca.

Muzeum Piernika, gdzie odby³y siê poka-
zy wypieku toruñskich pierników wed³ug
oryginalnych receptur. Wra¿enia z ca³ego
dnia podsumowane zosta³y w browarze
Jana Olbrachta przy degustacji miejsco-
wego piwa.

W kolejnym dniu odwiedziliœmy Cie-
chocinek - popularne uzdrowisko z licz-
nymi sanatoriami i pensjonatami. Podzi-
wialiœmy XIX-wieczne tê¿nie oraz park

Nie samym piernikiem...Nie samym piernikiem...Nie samym piernikiem...Nie samym piernikiem...Nie samym piernikiem...

Miasto otworzy³o
nam podwoje na oœcie¿,
ukazuj¹c swe niepowta-
rzalne piêkno, dziêki do-
skonale zachowanym za-
bytkom, czêsto w niena-
ruszonym stanie.

Zabytki Torunia to
prawdziwe pere³ki œre-
dniowiecznej architek-
tur: okaza³y staromiejski
ratusz, symbol dawnej
œwietnoœci, wzniesiony
za zgod¹ wielkiego mi-
strza krzy¿ackiego Kon-
rada von Wallenrode,
otaczaj¹ce go strzeliste
gotyckie kamienice,
wœród nich Dwór Artu-
sa, i oczywiœcie pomnik
naszego wielkiego astro-
noma Miko³aja Koperni-
ka - miejsca spotkañ
mieszkañców i grup wy-
cieczkowych.

Bazylika katedralna
Œwiêtych Jana Chrzci-
ciela i Jana Ewangelisty jest najstarszym
i najwiêkszym koœcio³em w Toruniu. Mia-
sto otoczone jest murami obronnym, basz-
tami i bramami wjazdowymi. Do dziœ za-
chowa³ siê ponad kilometr œredniowiecz-
nych obwarowañ. W1997 r. toruñska sta-
rówka zosta³a wpisana na Listê Œwiatowe-
go Dziedzictwa UNESCO.

Nastêpny etap wycieczki to wizyta
w Domu Legend Toruñskich i w ¯ywym

zdrojowy. W drodze powrotnej uda³o siê
nam zobaczyæ Koœció³ Maryi Gwiazdy
Nowej Ewangelizacji i œw. Jana Paw³a II,
wybudowanego jako wotum wdziêczno-
œci za pontyfikat naszego papie¿a.

Kieruj¹c siê do domu odwiedziliœmy
sanktuarium Maryjne w Licheniu. Zado-
woleni i pe³ni wra¿eñ wróciliœmy do Œwie-
radowa, myœl¹c o kolejnych wyjazdach
i przygodach.  (IK)

zebrano przydatne zwierzêtom arty-
ku³y, takie jak: makarony, karmy, ka-
sze, materace, koce, drapaki dla ko-
tów, zabawki oraz inne akcesoria.

23 kwietnia uczniowie dzia³aj¹-
cy w Szkolnym Klubie Wolontaria-
tu udali siê z wizyt¹ do schroniska
dla ma³ych zwierz¹t w Jeleniej Gó-
rze, której celem by³a pomoc bezdom-
nym zwierzêtom, poznanie roli osób
pracuj¹cych w schronisku, uwra¿li-
wienie na los bezdomnych zwierz¹t,
poznanie zasad opieki nad zwierzê-
tami domowymi oraz zasad wirtual-
nej i naturalnej adopcji.

To, co tam zobaczyliœmy, bardzo

26 kwietnia 26-osobowa grupa
cz³onków Szkolnego Ko³a Wolonta-
riatu - Mieszkañcy Œwieradowa-
Zdroju pojecha³a do Schroniska dla
Bezdomnych Zwierz¹t w Przylasku
(gm. Platerówka).  Pó³toragodzinny
spacer z pieskami po Psim Lasku (na
zdjêciu poni¿ej), g³askanie, karmie-
nie smako³ykami i wspólne zabawy
ze zwierzêtami, które potrzebuj¹ mi-
³oœci - by³y wspania³¹ lekcj¹ zarów-
no dla najm³odszych, jak i najstar-
szych, którzy pierwszy, ale nie ostat-
ni raz odwiedzili to miejsce, do któ-
rego trafiaj¹ porzucone koty i pie-
ski, bezdomne z winy cz³owieka.

Ludzie nieodpowiedzialnie pod-
chodz¹ do posiadania zwierz¹t: ku-
puj¹ pieska, a kiedy jest starszy
i wymaga wiêcej miejsca i uwagi, tra-
fia na ulicê. Trzeba uœwiadomiæ lu-
dziom, ¿e zwierzê to nie zabawka!

Serdecznie dziêkujemy Urzêdo-
wi Miasta w Œwieradowa-Zdroju za
sfinansowaniu transportu. (TF)

Ciep³y koc i pe³na miska nas zaszokowa³o. Wiêkszoœæ psów
by³a chora, niektóre w ciê¿kim sta-
nie, a wszystko z winy nieodpowie-
dzialnych w³aœcicieli, którzy nie po-
trafili w³aœciwie zaj¹æ siê swoimi
zwierzêtami.

Niestety, kilka psów, które zosta-
³y przywiezione w przeddzieñ naszej
wizyty w ciê¿kim stanie, pochodzi³o
z naszego miasta! Na szczêœcie le-
karze bardzo dobrze siê nimi zajêli,
a schronisko zapewni³o im dobre wa-
runki do ¿ycia.

Wizyta w schronisku przynios³a
obopólne korzyœci. Zwierzêta otrzy-
ma³y pomoc, a wolontariusze satys-
fakcjê z dobrze przeprowadzonej
akcji pomocy naszym ma³ym przyja-
cio³om. Zrozumieliœmy, ¿e musimy
opiekowaæ siê  zwierzêtami i byæ za
nie odpowiedzialni.

Pamiêtajcie - dbajcie o swoje
zwierzêta! Mo¿ecie równie¿ zaadop-
towaæ je wirtualnie wp³acaj¹c nawet
ma³e kwoty na konto: Bank Millen-
nium SA 42 1160 2202 0000 0003
4200 7692.

Serdecznie dziêkujemy wszyst-
kim, którzy zaanga¿owali siê w nasz¹
akcjê. Szczególne podziêkowania
kierujemy do dzieci i rodziców z Nie-
publicznego Przedszkola „S³onecz-
ko”. Mo¿e dziêki nam wszystkim te
pokrzywdzone zwierzêta uwierz¹
w dobroæ cz³owieka.
Oliwia Bigus i Edyta Kurczewska

wolontariuszki  ze Szkolnego
Klubu Wolontariatu

Zwierzê to
nie zabawka
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Izerski Klub Miêdzypokoleniowy
zaprasza do „Izerki” na 35.
spotkanie, które odbêdzie siê
w pi¹tek 18 MAJA O GODZ. 1600.
Spotkanie pod has³em - „W blasku

25 kwietnia w „Izerce odby³ siê
Ogólnomiejski Konkurs Recytator-
ski „Kiedy myœlê Ojczyzna”, pod ho-
norowym patronatem Burmistrza
Miasta, do którego przyst¹pi³o 17
uczniów. Komisja w sk³adzie Janina
Czapliñska – przewodnicz¹ca, Bo¿e-
na Dembiñska i Teresa Paciejewska
- by³a zgodna i jednomyœlnie g³ówn¹
nagrodê - Pióro Burmistrza - przy-
znano Piotrowi Bardeli z klasy 2c

nazistowskich skarbów” - poprowadzi Jolanta
Maria Kaleta (autorka m.in. „Pu³apki”), która opo-
wie o z³ocie wywiezionym z banku Breslau,
o Szczelinie Jeleniogórskicj i Bursztynowej Kom-
nacie.
W trakcie wyk³adu autorka poczêstuje zebranych
w³asnorêcznie upieczonym ciastem dro¿d¿owym.

Ta noc zapadnie w ca³ym kraju
w sobotê 9 czerwca pod  has³em
„RzeczpospoCzyta”,

„Izerka” szykuje siê do akcji
z has³em „Kreatywnoœæ w nas” i roz-
poczyna w bibliotece od godz. 1700

przedstawieniem dla dzieci - zapro-
siliœmy Teatr Blaszany Bêbenek, któ-
ry serdecznie wszystkie dzieci zapra-
sza na przedstawienie „Kot w bu-
tach”. Po nim bêdzie piernikowe sza-
leñstwo, przygotowane przez Izabe-
lê Janiak z Pracowni Piernikowej.

Zapraszamy!

Miejska Biblioteka Publiczna „Izerka”
oraz Szkolna Biblioteka MZS organizuj¹

XX Ogólnomiejski Konkurs Ortograficzny
o Tytu³ „Mistrza Ortografii 2018”

Konkurs odbêdzie siê
w Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej „Izerka” 24 maja (czwartek)
o godz. 1430. Zapraszamy!

Ide¹ konkursu jest rozbudzenie
wra¿liwoœci na jêzyk ojczysty, ze
szczególnym uwzglêdnieniem
wspó³czesnej ortografii i poprawne-
go pisania po polsku.

„Przeciwko b³êdom” - jest naczelnym has³em naszego kon-
kursu, który ma charakter otwarty - mog¹ doñ przyst¹piæ wszy-
scy chêtni, którzy ukoñczyli 11 lat.

Zachêcamy rodziców, by sprawdzili swoj¹ ortografiê razem
z w³asnymi dzieæmi.

Noc Bibliotek

Autorka ponad 200 ksi¹¿ek dla dzie-
ci, przypomnijmy 31 maja 2007 roku
odwiedzi³a nasze miasto i wpisa³a siê do
kroniki MBP „Postawmy szlaban medial-
ny œmieciom. Czytajmy z dzieæmi. Czytaj-
my dzieciom”. Mówi³a o sobie „Jestem
pediatr¹ w literaturze, na receptach wypi-
sujê uœmiech”.

Uwa¿a³a, ¿e  „Dziecko musi mieæ
w otoczeniu ludzi czytaj¹cych. Ju¿ malu-
chom nale¿y pokazaæ ksi¹¿ki, to nie mo¿e

Jeden kierunek do CzerniawyJeden kierunek do CzerniawyJeden kierunek do CzerniawyJeden kierunek do CzerniawyJeden kierunek do Czerniawy

W zwi¹zku z prowadzonymi ro-
botami drogowymi w ramach projek-
tu „Od zamku Frydlant do zamku
Czocha”, od 14 maja wprowadzona
zosta³a zastêpcza organizacja ruchu
na odcinku drogi wojewódzkiej DW
361, która bêdzie przejezdna jedynie
w kierunku Or³owice-Czerniawa (dro-

ga jednokierunkowa w stronê gra-
nicy, co widaæ na zdjêciu). Nie bê-
dzie mo¿liwoœci przejazdu w kierun-
ku Czerniawa-Or³owice, a objazd za-
mkniêtego odcinka drogi zostanie
poprowadzony przez Pobiedn¹.

Przywrócenie sta³ej organizacji
ruchu nast¹pi do 30 wrzeœnia br.

Moja przyjaŸñ z W. Chotomsk¹
plastycznych).

Komisja rozdzieli³a nagrody: I - Aniela
Pikiewicz i Aurelia Wasilczenko; II - Alma
Buczyñska i  Kacper Dró¿ga; III - Gabrysia
Diduch, i Maksymilian Karaœ.

Wyró¿nienia: Szymon ¯y³kiewicz,
Mariusz Niewiadomski, Oskar Jackowski,
Maja Szutkowska, Julia Olszewska, Krzyœ
Sobierañski, Szymon ¯y³a, Emilka Ma-
tacz, Borys Mularczyk, Anastazja Czukiew-
ska, Lena Soko³owska. (KP)

byæ aby przedmiot,
a litery nie mog¹ byæ
tajemniczymi znaka-
mi, ksi¹¿ka musi
byæ w zasiêgu wzro-
ku, najlepiej jeœli
jest  w rêkach rodzi-
ca”.

Szkoda, ¿e w II
edycji konkursu
plastyczno-literac-
kiego poœwiêcone-
go pisarce uczestni-
czyli tylko najm³od-
si (w sumie 17 prac

Uczennica Gimnazjum Katarzyna Sa-
lawa zosta³a Laureatk¹ XXV Jubileuszo-
wego Ogólnopolskiego M³odzie¿owego
Konkursu Krajoznawczego POZNAJEMY
OJCOWIZNÊ, który jest najwiêkszym
i najwa¿niejszym przedsiêwziêciem krajo-
znawczo-turystycznym w œrodowisku dzie-
ci i m³odzie¿y szkolnej w Polsce.

Podczas Zlotu, który odbêdzie siê
w dniach 25-27 maja w Przeworsku, zo-
stan¹ og³oszone wyniki, ale my ju¿ cie-
szymy siê z kolejnego sukcesu Kasi
(w zesz³ym roku zajê³a III miejsce) i ¿yczy-
my dalszego rozwijania zainteresowañ i
uzdolnieñ.     (TF)

Ojcowizna KasiOjcowizna KasiOjcowizna KasiOjcowizna KasiOjcowizna Kasi

Wieloletnia codzienna eksploatacja skate
parku zrobi³a swoje, elementy siê zu¿y³y
i nasta³ czas remontu. Jak siê okaza³o, rów-
nie¿ pija³kom na deptaku niezbêdne sta³y
siê zabiegi naprawcze, ale jeszcze trochê
cierpliwoœci - zakoñczenie robót na obu
frontach zaplanowano do 18 maja.

Nasta³ czas remontów

gimnazjum  (na zdjêciu trzeci z le-
wej) za deklamacjê wiersza Konstan-
tego Ildefonsa Ga³czyñskiego „Pieœñ
o ¿o³nierzach z Westerplatte”, który
powsta³ w 1939 roku po wrzeœnio-
wych wydarzeniach.

Przypomnijmy, rok temu laure-
atk¹ by³a Kasia Salawa za interpre-
tacjê utworu Czes³awa Niemena
„Domek bez adresu”.

Ponadto nagrody otrzymali:

Pióro dla Piotra
Klasy I-III: 1. Julia Olszewska,

2. Aleksandra Bigus, 3. Zuzanna
Marek.

Klasy IV-VII: 1. Oliwia Bigus,
2. Dominika Dziemitko, 3. Jacek Sza-
niawski.

Gimnazjum: 1. Karolina Salawa,
2. Oskar Œliwiñski.

Komisja konkursowa oceni³a re-
cytacjê wed³ug nastêpuj¹cych kry-
teriów: dobór repertuaru, dykcja,
interpretacja, ogólne wra¿enia arty-
styczne. Dwie uczennice wybra³y
„Gawêdê o mi³oœci do ziemi ojczy-
stej” Wis³awy Szymborskiej, rów-
nie¿ dwa razy us³yszeliœmy „Ziemie
rodzinn¹” W³adys³awa Be³zy, z ko-
lei Zosia Salawa i Jacek Szaniawski
dokonali interpretacji muzycznej.

Uczniowie byli œwietnie przygo-
towani; mo¿na w podsumowaniu
u¿yæ s³ów „sta³ na wysokim pozio-
mie”, a deklaracja Bo¿eny Dembiñ-
skiej, ¿e mo¿e poprowadziæ warszta-
ty dla finalistów etapu szkolnego
w paŸdzierniku, przed konkursem
Recytatorskim z okazji Odzyskania
Niepodleg³oœci 11 listopada, bardzo
ucieszy³a nas i uczniów. „Izerka” ze
swojej strony mo¿e doradziæ, jaki
wiersz wybraæ na konkurs z okazji
100. rocznicy obchodów Œwiêta Nie-
p o d l e g ³ o œ c i .

(KP)

2 czerwca w godzinach
1030-1600 na górnym tarasie
zdrojowym funkcjonowaæ
bêdzie Miasteczko Zdrowia,
poœwiêcone promocji uz-
drowiska i zabiegów uzdro-
wiskowych. W razie niepo-
gody miasteczko przeniesie
siê do hali spacerowej.

Szczegó³owych informa-
cji o tym wydarzeniu prosi-
my szukaæ na stronie mia-
sta.

TTTTTarasy zdrowiaarasy zdrowiaarasy zdrowiaarasy zdrowiaarasy zdrowia
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Informacje i zdjê-
ciaz „Izerskiej £¹ki”
przygotowa³a Moni-
ka Chwaszcz, zaœ
autorem zdjêæ do
obu winiet - £¹ki
i M³yna - jest To-
masz Chmielo-
wiec.

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)

KINO NA WIOSNÊKINO NA WIOSNÊKINO NA WIOSNÊKINO NA WIOSNÊKINO NA WIOSNÊ

Dowiedz siê wiêcej
i polub nas

na Facebooku
IzerskaLaka

ZAPRASZAMY!

 Zapach lawendy, bazylii, miêty pieprzowej, tymianku dzia³a od-
straszaj¹co na komary i meszki?
 Sza³wia lekarska odstrasza mszyce, bielika kapustnika i œlimaki?
 Niektóre gatunki drzew mimo potencjalnej wartoœci miododajnej

okazuj¹ siê truj¹ce dla pszczó³? Tak jak lipa srebrzysta, której nektar
zawiera cukier, który nie jest trawiony przez pszczo³y. Polecamy zast¹piæ
j¹ rodzimym gatunkiem – lip¹ drobnolistn¹.

Czy wiesz, ¿e...

1 czerwca (pi¹tek) i 9 czerwca (sobota) o godz. 1030 - Tulio
i Linda wyruszaj¹ do s³onecznej Brazylii, by po³¹czyæ w parê
dwoje ostatnich przedstawicieli ary modrej, zapobiegaj¹c wy-
giniêciu gatunku (1 godz. 36 min. 2011. Animacja).

2/16 czerwca (soboty) o godz. 1030 -  Blu i Jewel razem
z potomstwem postanawiaj¹ przeprowadziæ siê do Amazonii,
by nauczyæ dzieci, jak powinny ¿yæ prawdziwe ptaki (1 godz.
40 min. 2014. Animacja).

14 czerwca (czwartek) o godz. 1900 - Siedemnastoletni Era-
gon znajduje tajemnicze jajo, z którego wykluwa siê smok.
Ch³opak staje siê jego jeŸdŸcem (1 godz. 44 min. 2006. Fantasy,
przygodowy).

(Ÿród³o - filmweb.pl)
* * *

Chcesz byæ na bie¿¹co? PrzyjdŸ, wype³nij formularz i za-
pisz siê do Newslettera „Izerskiej £¹ki”!

WYSTWYSTWYSTWYSTWYSTAAAAAWWWWWA PSÓWA PSÓWA PSÓWA PSÓWA PSÓW SPSPSPSPSPACER ORNITOLOGICZNYACER ORNITOLOGICZNYACER ORNITOLOGICZNYACER ORNITOLOGICZNYACER ORNITOLOGICZNY
Za nami druga wystawa kotów, teraz pora na drug¹ wysta-

wê psów! (pierwsza odby³a siê przed rokiem - fot. poni¿ej).
W tym roku obchodzimy œwiêto psów w niedzielê 1 lipca i tego
dnia wieczorem zapraszamy wszystkich ze swoimi pupilami do
wziêcia udzia³u w wystawie.

Kolejne wyjœcie ornitologiczne za nami. Drugiego maja
wybraliœmy siê na spacer w kierunku Zajêcznika. Zaczêliœmy
jednak od Czarnego Potoku i pluszcza, którego uda³o siê nie-
którym nad rzek¹ dojrzeæ. Spacer by³ œwietnym urozmaiceniem
d³ugiego weekendu majowego.

Trzmiel kamiennik jest gatunkiem charakterystycznym dla
terenów otwartych, aktywnym od marca do paŸdziernika. Gniaz-
duje w ziemi, podobnie jak trzmiel ziemny. W Polsce jest to
gatunek pospolity, tworzy rodziny do 500 osobników i oblatu-
je kwiaty z oko³o 360 gatunków roœlin (m.in. kwiaty koniczyny,
jasnoty, sza³wii, tojadu). Samice osi¹gaj¹ d³ugoœæ do 22 mm,
robotnice do 17 mm, a samce do 15 mm

Z okazji Zielonego Tygodnia przygotowane zostan¹ zajê-
cia dotycz¹ce walorów uzdrowiskowych naszego miasta. Dzieci
zobacz¹ tak¿e bajkê, która opowiada o losach Natury, która
walczy o przetrwanie.

TRZEMIEL KAMIENNIKTRZEMIEL KAMIENNIKTRZEMIEL KAMIENNIKTRZEMIEL KAMIENNIKTRZEMIEL KAMIENNIK

Dla osób, które zadeklaruj¹ udzia³ w wystawie na Izerskiej
£¹ce, mamy niespodziankê – bezp³atne szkolenie z „Psicholo-
giem, Waldemarem Leszczyñskim” - w sobotê 30 czerwca.

Pies, aby pokazaæ siê jurorom i publicznoœci, musi byæ od-
robaczony, odpchlony i zaszczepiony przeciw wœciekliŸnie,
a jego w³aœciciel w dniu wystawy musi mieæ przy sobie ksi¹-
¿eczkê zdrowia zwierzêcia.

Zapraszamy ju¿ do zadbania o pupile i przygotowania zwie-
rz¹t do wystawy.

Zg³oszenia przyjmujemy pod numerem telefonu 75 617
14 42 b¹dŸ osobiœcie w „Izerskiej £¹ce”, ul. Rolnicza 7.

Patronat weterynaryjny obejmuje niezawodna przychod-
nia weterynaryjna KEROS II, ul. Dolna 1.

Zapraszamy na kolejne wyjœcie, które wstêpnie zaplano-
waliœmy 26 maja o bardzo wczesnej porze, bo ju¿ o pi¹tej rano.
Miejsce docelowe to Rêbiszów i obserwacje ptaków wodnych.
Szczegó³y podamy bli¿ej terminu, a je¿eli ktoœ z Pañstwa jest
zainteresowany do³¹czeniem do grupy, proszê dzwoniæ pod nr
75 617 14 42.

Spotkania przeznaczone s¹ dla osób doros³ych, trwaj¹ oko-
³o 2-3 godzin i prowadzone s¹ przez ornitologa, Tomasza Masz-
ka³ê.

Zachêcamy wszystkich do wspólnego badania trzmieli.
Je¿eli masz mo¿liwoœæ, zainstaluj aplikacjê ZnajdŸ trzmiela
(projekt to finalista konkursu przyrodniczego Quarry Life
Award), dziêki której bêdziesz móg³ wys³aæ zdjêcia bezpoœred-
nio do entomologów z zaprzyjaŸnionego z nami Stowarzysze-
nia Natura i Cz³owiek.

W maju cz³onkowie Stowarzyszenia odwiedz¹ nas i bêd¹
szukali trzmieli. W roku ubieg³ym entomolodzy sklasyfikowali
na naszych terenach 15 gatunków trzmieli; zobaczymy, jak wy-
padniemy w tym roku.

WRACA ¯YCIE DO OGRODUWRACA ¯YCIE DO OGRODUWRACA ¯YCIE DO OGRODUWRACA ¯YCIE DO OGRODUWRACA ¯YCIE DO OGRODU
Przysz³a  do ogrodu wiosna i nasze zwierzêta wreszcie mog¹

w nim zamieszkaæ. Pszczo³y wróci³y do pasieki (5 uli) dziêki
Eugeniuszowi Grabasowi - ¿ycie wraca na Izersk¹ £¹kê.

Zapraszam mieszkañców na spacery po ogrodzie. Mo¿na
zobaczyæ - z dzieæmi - m³ode roœlinki i wspólnie obserwowaæ,
jak bêd¹ rozwija³y siê na przestrzeni lat. Dziêki pszczo³om ju¿
trzy grupy mog³y spróbowaæ naszego miodu. Poza pszczo³ami
miodnymi mamy tak¿e pszczo³y murarki ogrodowe. Grupy, które
odwiedzi³y Centrum wiosn¹, mog³y obserwowaæ jak pracuj¹
i zamurowuj¹ dziurki w domku dla owadów (na zdjêciu). Dziêki
tej pracy, tak¹ mam nadziejê, udaje mi siê przekonaæ dzieciaki
do przyjaŸni z owadami, zw³aszcza tak wa¿nymi jak pszczo³y!



Czarci M³yn, ul. Lwówecka 5

Gospodarz obiektu
Kinga Miakienko

Otwarty od œrody do soboty
w godz. 1000-1600

(zwiedzanie co godzinê,
ostatnie o godz. 1500)
wtorki - warsztaty o godz. 900 lub 1200

(po wczeœniejszej rezerwacji)
tel. 75 78 45 325
czarcimlyn@swieradowzdroj.pl
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Dowiedz siê wiêcej

i polub nas
na Facebooku

CzarciMlynSwieradow
ZAPRASZAMY!

Restauracja „Czarny Potok” zapra-
sza w ka¿dy poniedzia³ek i œrodê
w godz. 1000-1400 na sta³¹ wystawê
poœwiêcon¹ historii Czerniawy. Bê-
dzie to nawi¹zanie do podobnej eks-

Z A P R O S Z E N I EZ A P R O S Z E N I EZ A P R O S Z E N I EZ A P R O S Z E N I EZ A P R O S Z E N I E

GOŒCIE M£GOŒCIE M£GOŒCIE M£GOŒCIE M£GOŒCIE M£YNAYNAYNAYNAYNA

pozycji sprzed 7 lat, gdy zapre-
zentowanych zosta³o 260 sta-
rych widokówek z kolekcji Jaku-
ba, Dawida i Jerzego B³aszczy-
ków z Wroc³awia.

Obecny zbiór liczy ju¿ 760 sta-
rych pocztówek, które dla polepsze-
nia odbioru zosta³y zeskanowane i po-
kazywane bêd¹ na ekranie monitora
(podobnie jak stare foldery i mapy).

W kwietniu goœciliœmy w m³ynie 803 osoby, w tym 433
w grupach zorganizowanych i 370 turystów indywidualnych.
Wœród nich pojawi³a siê Sylwia Hansel, która w tamtym roku
wygra³a konkurs na naj³adniejszy wpis do ksiêgi goœci. Jako
laureatka i tym razem postanowi³a stan¹æ na wysokoœci zada-
nia i stworzyæ oryginalny wpis. Tym oto sposobem powsta³
wiersz o „Czarcim M³ynie” i CEE „Izerska £¹ka”. Poni¿ej frag-
ment:

Podczas majówki m³yn by³ otwarty od wtorku do soboty
i przywita³ a¿ 605 goœci! Oprócz zwiedzania i pajdy chleba ze
smalcem, czêstowa³am prawdziwym owczym serem dziêki
uprzejmoœci Izerskiej Bacówki „We³niana Przystañ”. W efek-
cie ca³y kosz serów znikn¹³ niemal w 3 dni, goœcie zjedli 6 kg
ogórków, 10 miseczek smalcu oraz 50 bochenków chleba. Na
zdrowie!

Jeszcze do koñca czerwca trwa nasz cykl „Warsztatowe
Wtorki”. Od wrzeœnia wracamy, wiêc ju¿ nied³ugo rusz¹ zapi-
sy na przysz³y rok szkolny. Proszê zagl¹daæ na naszego Face-
book’a /CzarciMlynSwieradow oraz na oficjaln¹ stronê mia-
sta www.swieradowzdroj.pl, aby nie przegapiæ naboru i w porê
zarezerwowaæ sobie miejsca. Przypominam, ¿e wiêcej szcze-
gó³ów i plan warsztatów znajd¹ Pañstwo na stronie miasta
w zak³adce „Czarci M³yn”.

Wraz z pocz¹tkiem maja mo¿na ju¿ organizowaæ grille
w naszej m³yñskiej wiacie. W minion¹ œrodê odwiedzi³a
nas grupa ze Szko³y Podstawowej nr 5 w GnieŸnie. Oprócz

Od dziœ czarcie drogi staæ bêdziesz wedle tej drogi.
Pilnowaæ bêdziesz Pani Kingi m³yna.
O wypiek chleba bêdziesz dba³,
mieli³ zbo¿e ka¿dego dnia,
do wszystkich przyby³ych uœmiecha³ siê bêdziesz.
Ka¿dego z goœci zafascynujesz,
a na koniec pajd¹ pachn¹cego chleba poczêstujesz.
(…)
Pilnuj solidnie, aby roœliny ros³y,
ogórki w s³ojach kis³y,
pszczo³y podgl¹daæ siê da³y
i miód najprzedniejszy produkowa³y.
Na to wszystko czarcie miej baczenie,
bo Sylwia z Katowic takie ma ¿yczenie!
Pani Sylwii bardzo dziêkujemy za ogromn¹ serdecznoœæ

i kreatywnoœæ, pozdrawiamy!

CZARCIA MAJÓWKACZARCIA MAJÓWKACZARCIA MAJÓWKACZARCIA MAJÓWKACZARCIA MAJÓWKA

GRILLOWGRILLOWGRILLOWGRILLOWGRILLOWANIE POD WIAANIE POD WIAANIE POD WIAANIE POD WIAANIE POD WIATTTTT¥¥¥¥¥

¯YW¯YW¯YW¯YW¯YWA IZERSKA £¥KAA IZERSKA £¥KAA IZERSKA £¥KAA IZERSKA £¥KAA IZERSKA £¥KA
NA „IZERSKIEJ £¥CE”NA „IZERSKIEJ £¥CE”NA „IZERSKIEJ £¥CE”NA „IZERSKIEJ £¥CE”NA „IZERSKIEJ £¥CE”

pikniku na
œwie¿ym po-
wietrzu m³o-
dzie¿ zwiedzi-
³a m³yn oraz
„Izersk¹ £¹kê”.
W s z y s t k i c h
chêtnych na
zorganizowa-
nie grilla zapra-
szamy do kon-
taktu telefo-
nicznego lub
m a i l o w e g o .
Przypomina-
my, ¿e ca³y
obiekt udo-
stêpniany jest
b e z p ³ a t n i e .
Zapraszamy!
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Odk¹d pamiêtam, zawsze marzy³o mi siê
utworzenie muzeum naszego miasta, takie-
go z prawdziwego zdarzenia z eksponatami,
wspomnieniami mieszkañców, godzinami
otwarcia.

Kilka takich miejsc w naszym mieœcie na-
wet powsta³o, by³a ekspozycja w Muzeum
Sztuki Reduktywnej, w Miejskim Biurze Infor-
macji Turystycznej, w Izerskim Centrum
Wspierania Przedsiêbiorczoœci, do dzisiaj
mo¿emy poznawaæ historiê miasta dziêki ma-
³ej wystawie w Miejskiej Bibliotece Publicznej
„Izerka”, w Izbie Pamiêci powadzonej przez
Magdê Olszewsk¹, w restauracjach „Arnika”
i „Czarny Potok”, a tak¿e w Czarcim M³ynie
gdzie zobaczymy obrazki z Czerniawy-Zdrój.

Jednak ca³y czas mi czegoœ brakowa³o,
st¹d idea powstania Wirtualnej Kroniki, któ-
ra ma ju¿ sw¹ zak³adkê na naszej stronie
www.swieradowzdroj.pl - chcia³abym teraz
zaprosiæ Pañstwa do jej wspó³tworzenia. Naj-
bardziej zale¿y mi na wspomnieniach naszych
mieszkañców, szczególnie tych od roku 1945,

bo jak sami Pañstwo na pewno zauwa¿yli,
zdjêæ, pocztówek czy skanów folderów z okre-
su przedwojennego mamy bardzo du¿o, nato-
miast tych bardziej wspó³czesnych - znacznie
mniej.

Chcia³abym, aby Pañstwo wysy³ali do nas
zdjêcia, filmy opisuj¹ce ¿ycie naszego miasta,
mog¹ to równie¿ byæ zdjêcia miejsc, ludzi,
przedmiotów czy wydarzeñ - takie mamy kate-
gorie, ale jeœli pojawi¹ siê inne, chêtnie je do
kroniki dodamy. Mog¹ Pañstwo tak¿e przy-
nosiæ zdjêcia w formie papierowej, a my chêt-
nie je na miejscu zeskanujemy i oddamy ory-
gina³y. Chcia³abym, abyœmy wszyscy poczuli
siê w³aœcicielami naszej Kroniki, aby ona ¿y³a
i rozrasta³a siê nam piêknie, i ¿eby to by³ pierw-
szy etap przed powstaniem realnego Muzeum
naszego miasta.

Bardzo zachêcam Pañstwa do wspó³pracy
i pomocy.

Wirtualn¹ Kronikê stworzy³ dla nas Krzysz-
tof Czukiewski z firmy CP SYSTEM.

Dorota Marek

Wirtualna Kronika... na pocz¹tek

W maju jak w gaju – to powiedzenieW maju jak w gaju – to powiedzenieW maju jak w gaju – to powiedzenieW maju jak w gaju – to powiedzenieW maju jak w gaju – to powiedzenie
sprawdza siê w tym roku w stu procen-sprawdza siê w tym roku w stu procen-sprawdza siê w tym roku w stu procen-sprawdza siê w tym roku w stu procen-sprawdza siê w tym roku w stu procen-
tach. Wegetacja ruszy³a w pe³ni, chocia¿tach. Wegetacja ruszy³a w pe³ni, chocia¿tach. Wegetacja ruszy³a w pe³ni, chocia¿tach. Wegetacja ruszy³a w pe³ni, chocia¿tach. Wegetacja ruszy³a w pe³ni, chocia¿
nocne spadki temperatury jeszcze mog¹nocne spadki temperatury jeszcze mog¹nocne spadki temperatury jeszcze mog¹nocne spadki temperatury jeszcze mog¹nocne spadki temperatury jeszcze mog¹
nas zaskoczyæ. W ogrodzie pracy ca³anas zaskoczyæ. W ogrodzie pracy ca³anas zaskoczyæ. W ogrodzie pracy ca³anas zaskoczyæ. W ogrodzie pracy ca³anas zaskoczyæ. W ogrodzie pracy ca³a
masa: kopanie, sianie, sadzenie, plewie-masa: kopanie, sianie, sadzenie, plewie-masa: kopanie, sianie, sadzenie, plewie-masa: kopanie, sianie, sadzenie, plewie-masa: kopanie, sianie, sadzenie, plewie-
nie; w tym roku wyj¹tkowo  trudno jestnie; w tym roku wyj¹tkowo  trudno jestnie; w tym roku wyj¹tkowo  trudno jestnie; w tym roku wyj¹tkowo  trudno jestnie; w tym roku wyj¹tkowo  trudno jest
mi wszystko ogarn¹æ, bo bardzo du¿o siêmi wszystko ogarn¹æ, bo bardzo du¿o siêmi wszystko ogarn¹æ, bo bardzo du¿o siêmi wszystko ogarn¹æ, bo bardzo du¿o siêmi wszystko ogarn¹æ, bo bardzo du¿o siê
dzieje.  Mo¿na siê chwaliæ ogrodem, którydzieje.  Mo¿na siê chwaliæ ogrodem, którydzieje.  Mo¿na siê chwaliæ ogrodem, którydzieje.  Mo¿na siê chwaliæ ogrodem, którydzieje.  Mo¿na siê chwaliæ ogrodem, który
zdobywa pierwsze i drugie miejsca w kon-zdobywa pierwsze i drugie miejsca w kon-zdobywa pierwsze i drugie miejsca w kon-zdobywa pierwsze i drugie miejsca w kon-zdobywa pierwsze i drugie miejsca w kon-
kursie, ale rzeczywistoœæ jest taka, ¿ekursie, ale rzeczywistoœæ jest taka, ¿ekursie, ale rzeczywistoœæ jest taka, ¿ekursie, ale rzeczywistoœæ jest taka, ¿ekursie, ale rzeczywistoœæ jest taka, ¿e
trzeba siê nieŸle napociæ, ¿eby to wszyst-trzeba siê nieŸle napociæ, ¿eby to wszyst-trzeba siê nieŸle napociæ, ¿eby to wszyst-trzeba siê nieŸle napociæ, ¿eby to wszyst-trzeba siê nieŸle napociæ, ¿eby to wszyst-
ko ogarn¹æ.ko ogarn¹æ.ko ogarn¹æ.ko ogarn¹æ.ko ogarn¹æ.

Prosisz o uœmiech
a przecie¿ do tego
lustra nie trzeba,

park wystarczy
i ruda wiewiórka,
œwierk, który fenowi
k³ania siê
i ¿aba w oku stawu,

nie trzeba wiele,
szum Kwisy -
dŸwiêk dzieciñstwa
i ze szlaków
spadaj¹ce kamienie,

trochê traw,

MIASTO DZIECIÑSTWAMIASTO DZIECIÑSTWAMIASTO DZIECIÑSTWAMIASTO DZIECIÑSTWAMIASTO DZIECIÑSTWA szeliniak na korze,
kolor dziêcio³a
wybijaj¹cego coœ
z g³owy,

motyli kilka,
ciekawska kuna
i wêdruj¹ce je¿e,

niewiele trzeba,
by uœmiech zachowaæ
wœród ró¿aneczników,
które od zawsze
w Œwieradowie
szalej¹ -
to takie miejsce,
miasto moje, mój
ma³y œwiat

Jacek Olszewski, luty 2018
Wiosna to czas wielkiej rado-

œci dla mnie - rozpoczyna siê okres
kwitnienia wielu roœlin. Ka¿dy
dzieñ spêdzony w ogrodzie doda-
je mi si³, wci¹¿ mam nowe pomy-
s³y, ci¹gle coœ zmieniam i udosko-
nalam, przechodz¹c zawsze coœ
skubne, pog³askam czy zagadam.

Ciekaw¹ roœlin¹ w moim ogro-
mi, jasnot¹, gajowcem i innymi roœlinami va-
riegata, których liœcie s¹ w cêtki, kropki i pa-
ski.

Po przekwitnieciu rozdzielam kêpy i wsa-
dzam do donic; po³¹czona z niecierpkiem,
fuksj¹, begoni¹ czy zielonym, cytrynowym lub
purpurowym wilcem, te¿ roœlinami cieniolub-
nymi, prezentuje siê wyj¹tkowo elegancko i
malowniczo.

Miodunka w Polsce w stanie dzikim wy-
stêpuje w regionach zachodnich i na Pomo-
rzu. Nasze babcie przechowywa³y miodunkê
w swoich domowych apteczkach, a nazywa-
na by³a p³ucnikiem. Napar z tej roœliny pozwa-
la chorym na p³uca swobodnej oddychaæ, po-
maga pozbyæ siê chrypy i kataru, leczy tr¹dzik
i wymywa rany, mo¿na równie¿ za¿yæ relaksa-
cyjno-odprê¿aj¹cej k¹pieli z jej udzia³em.

Zapomniana roœlina o niezwyk³ych w³aœci-
woœciach której pora przywróciæ popularnoœæ.
Polecam - Irena Marciniak.

Miodunka dobra na wszystko

„Pamiêtajcie o ogrodach - przecie¿
stamt¹d przyszliœcie!” (Jonasz Kofta)

Aniœmy siê obejrzeli, a przed nami znów konkurs
KWIETNY ŒWIERADÓW-ZDRÓJ 2018, KWIETNY ŒWIERADÓW-ZDRÓJ 2018, KWIETNY ŒWIERADÓW-ZDRÓJ 2018, KWIETNY ŒWIERADÓW-ZDRÓJ 2018, KWIETNY ŒWIERADÓW-ZDRÓJ 2018, z ha-
s³em przewodnim na ten rok - PRZYJAZNI ZWIE- PRZYJAZNI ZWIE- PRZYJAZNI ZWIE- PRZYJAZNI ZWIE- PRZYJAZNI ZWIE-
RZÊTOM. RZÊTOM. RZÊTOM. RZÊTOM. RZÊTOM. Organizatorem konkursu jest Referat ds.
Promocji Gminy, Turystyki, Kultury i Sportu UM.

W konkursie bior¹ udzia³ posesjei balkony zlo-
kalizowane na terenie miasta, zg³oszone do 31 maja
br. przez ich w³aœcicieli lub inne osoby (jednak za
zgod¹ w³aœciciela) osobiœcie w referacie promocji (II
p. pok. 24b), telefonicznie 75 71 36 482 lub 483,
a tak¿e mejlem na adres ititititit@swieradowzdroj.plswieradowzdroj.plswieradowzdroj.plswieradowzdroj.plswieradowzdroj.pl

W tej edycji oceniane bêd¹ - po raz pierwszy -
tak¿e olbrzymy wyhodowane w ogrodach (warzywa,
owoce i roœliny), które z uwagi na swój rozmiar zo-
stan¹ wpisane na listê rekordów (do pobicia).

Olbrzymy zg³aszamy do 30 wrzeœnia br. Wzór
zg³oszenia okreœla za³¹cznik nr 1 do regulaminu (do-
stêpnego w referacie lub na stronie internetowej

swieradowzdro j .p lswie radowzdro j .p lswie radowzdro j .p lswie radowzdro j .p lswie radowzdro j .p l
Zwyciêzców wy³oni komisja konkursowa, przy-

znana zostanie te¿ nagroda publicznoœci. Wyniki po-
znamy do 30 wrzeœnia.         (aka)

dzie jest miodunka pstra. Kwitnie wczesn¹
wiosn¹, ale dekoruje rabaty a¿ do jesieni, dziêki
wyj¹tkowym pstrym liœciom, które wygl¹daj¹
tak, jakby pochlapane by³y bia³¹ farb¹. Przy-
ci¹ga pierwsze obudzone pszczo³y i mój wzrok.
Przepiêkna, kwitnie na ró¿ne kolory: fioleto-
wa, ró¿owa, czerwona czy niebieska - jej kwiat
zale¿ny jest od fazy rozwoju lub odczynu pod-
³o¿a. Zapomniana teraz powraca do ³ask i zy-
skuje grono swoich zwolenników. Doskona³e
nadaje siê do zacienionych zak¹tków, nie ma
specjalnych wymagañ. W moim ogrodzie ro-
œnie przy ¿ywop³ocie w kompozycji z funkia-

Pierwiosnki w ogrodzie Katarzyny Koæmy.
Na zdjêciu obok - magnolia w ogrodzie pañ-
stwa Prabuckich

I tutaj przerwa na reklamê i podziê-
kowania. To oczywiste, ¿e potrzebny jest
wspólny wysi³ek, na ogarniêcie ka¿dego
k¹ta. Dziêkujê wiêc ¿onie Annie, która po-
mimo piêknych, wypielêgnowanych pa-
znokci chêtnie pomaga w plewieniu, ma-
mie Wies³awie, za to, ¿e dzielnie wyrywa
trawê spod krzewów aronii i borówki ame-
rykañskiej i przypomina, ¿e w koñcu trze-
ba posadziæ zakupione sadzonki, oraz ta-
cie Zbigniewowi za to, ¿e biega z kosiark¹
– nawet jak trawa jest mokra.  Do grona
zas³u¿onych zalicza siê te¿ brat Krzysztof,
który okazjonalnie (bo doje¿d¿a z Gorzo-
wa Wielkopolskiego) wykasza kêpy sito-
wia, i bratowa Ma³gorzata, która obdaro-
wuje mnie sadzonkami pomidorów, tak
¿e trzeba budowaæ  now¹ foliê, ¿eby
wszystko mog³o rosn¹æ. S³owa wdziêcznoœæ kierujê
te¿ do dzieci, Oliwii, Daniela i Aleksandry za to, ¿e
bardziej lub mniej chêtnie pomagaj¹ w sadzeniu
i plewieniu. Ale ka¿de z nich chcia³o mieæ swój w³a-
sny kawa³ek ogródka i za w³asne pieni¹dze kupowali
kwiatki.

Po co ja to wszystko piszê? Po to, ¿eby  udowod-
niæ, ¿e ogród mo¿e ³¹czyæ pokolenia, a wspólna pra-

ca jednoczy. Bo jak ju¿ siê ka¿dy zmêczy i spoci, to na
koniec mo¿na rozpaliæ grilla, zjeœæ  parê plasterków
boczku lub kie³baskê, zagryŸæ grillowanymi warzywa-
mi i stosownie do wieku popiæ ulubionym napojem.
Kocham takie ¿ycie!

Ostatnio odwiedzi³y mnie znajome ze Stanów Zjed-
noczonych. Biega³y po ogrodzie, pstryka³y zdjêcia,
nakrêca³y filmiki i udostêpnia³y na Facebooku. Fala

komentarzy mnie powali³a.  Ludzie pisali, ¿e to baj-
kowa kraina, inni, ¿e to marzenie milionerów, ¿eby na
staroœæ osi¹œæ w takim spokojnym miejscu i ogro-
dzie. A to po prostu mój ogródek.

Kochani œwieradowianie. Przysz³o nam ¿yæ tu
i teraz, w tak piêknych okolicznoœciach przyrody.  Wielu
z Was posiada ogródki, ogrody, balkony, gdzie mo¿-
na zauwa¿yæ Wasz¹ mi³oœæ do natury. Zachêcam do
tego, aby zg³osiæ siê do tegorocznej edycji na naj-
piêkniejsze posesje i ogrody. Nie trzeba mieæ desi-
gnerskiego hektarowego ogrodu, który mo¿na zwie-
dzaæ. Warto pochwaliæ siê swoimi  osi¹gniêciami,

nawet wtedy, gdy s¹ one w do-
niczkach na parapecie.

Na stronie UM mo¿na zna-
leŸæ kartê zg³oszeniow¹
i wzi¹æ udzia³ w konkursie. Po
co?  A chocia¿by po to, ¿eby
dziêki hojnoœci gminy Œwie-
radów-Zdrój móc wydaæ 250
z³ (w przypadku pierwszego
miejsca)  w centrum ogrodni-
czym i zaopatrzyæ siê w upra-
gnione roœliny. Zapraszam te¿
na mój profil FB (Piotr Bigus)
- mo¿emy powymieniaæ siê
doœwiadczeniami ogrodniczy-
mi (innymi te¿) .

Wszystkim ogrodnikom
i mi³oœnikom ogrodów ¿yczê
du¿o  si³y w wyplenianiu

WSZELKICH chwastów.

Pozdrawiam - Piotr BigusPiotr BigusPiotr BigusPiotr BigusPiotr Bigus.
Rysunek „Kocham ogród” - Oliwia BigusOliwia BigusOliwia BigusOliwia BigusOliwia Bigus

O ogrodach myœli spisane:O ogrodach myœli spisane:O ogrodach myœli spisane:O ogrodach myœli spisane:O ogrodach myœli spisane:
Gdy wiosna zaœwita,
jest w ogrodzie raz ciemniej, raz jaœniej.
Wci¹¿ coœ zakwita, przekwita.
Wczoraj kwit³o moje serce. Dziœ jaœmin.

Maria Pawlikowska-Jasnorzewska - Ogród 

   Prace ogrodowe w maju - robimy....
wszystko, na co tylko mamy ochotê albo
do czego jesteœmy zmuszeni.
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W ka¿dy czwartek od godz. 1600   do 1800 w starym
Urzêdzie Miasta przy ul. Pi³sudskiego 15 œwiadczo-
na jest bezp³atna pomoc psychologiczna - porad
udziela Anna Wojciechowska-Padewska.

Zespó³ Interdyscyplinarny w Œwieradowie-Zdroju za-
prasza na zajêcia dla grupy osób doznaj¹cych prze-
mocy w rodzinie.

Celem pracy Punktu i prowadzonych zajêæ jest po-
moc osobom doznaj¹cym przemocy w rodzinie, umo¿-
liwienie wyjœcia z krêgu przemocy, podniesienie œwia-
domoœci dotycz¹cej zjawiska przemocy w rodzinie
i praw osobistych, podniesienie w³asnej samooceny,
zdobycie wiedzy jak radziæ sobie z zaistnia³¹ sytu-
acj¹ oraz pomoc w odzyskaniu MOCY zabranej przez
sprawcê. UDZIA£ JEST BEZP£ATNY.

Zajêcia bêd¹ prowadzone w dawnym budynku Urzê-
du Miasta przy ul. Pi³sudskiego 15, I piêtro, pokoje nr
1 i 2, w godzinach 1800-2000. Najbli¿sze spotkanie od-
bêdzie siê 24 maja, kolejne zaœ - 7 i 21 czerwca br.
Serdecznie zapraszamy!

Przeciw przemocy!
Zgodnie z umow¹ zawart¹ pomiêdzy Urzêdem Miasta a Gabinetem

Pedagogiczno-Psychologicznym, od stycznia do grudnia br. specja-
liœci bêd¹ w tym gabnecie realizowaæ zadania zwi¹zane z udzielaniem
pomocy terapeutycznej i wsparciem rodzinom dotkniêtym proble-
mem uzale¿nienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych
oraz prowadzeniem dzia³añ profilaktycznych. Dodatkowo realizowa-
ne jest wspomaganie rodzin, gdzie wystêpuje przemoc psychiczna
i fizyczna, oraz prowadzona jest wczesna interwencja opiekuñczo-
wychowawcza uruchamiaj¹ca wszystkie podstawowe czynniki rozwo-
ju osobowego i spo³ecznego, jak równie¿ wszystkich struktur m³ode-
go cz³owieka: fizjologicznej, psychicznej i intelektualnej.

Szczegó³y dotycz¹ce realizacji powy¿szych zadañ mo¿na uzyskaæ
pod numerami telefonów: 75 78 17 668 - koordynator UM75 78 17 668 - koordynator UM75 78 17 668 - koordynator UM75 78 17 668 - koordynator UM75 78 17 668 - koordynator UM
Jolanta Bobak; 538 480 341- Gabinet Pedagogiczno-Psy-Jolanta Bobak; 538 480 341- Gabinet Pedagogiczno-Psy-Jolanta Bobak; 538 480 341- Gabinet Pedagogiczno-Psy-Jolanta Bobak; 538 480 341- Gabinet Pedagogiczno-Psy-Jolanta Bobak; 538 480 341- Gabinet Pedagogiczno-Psy-
chologiczny Maciej Zia³a.chologiczny Maciej Zia³a.chologiczny Maciej Zia³a.chologiczny Maciej Zia³a.chologiczny Maciej Zia³a.

Od 1 kwietnia gabinet bêdzie funkcjonowa³ w przychodniOd 1 kwietnia gabinet bêdzie funkcjonowa³ w przychodniOd 1 kwietnia gabinet bêdzie funkcjonowa³ w przychodniOd 1 kwietnia gabinet bêdzie funkcjonowa³ w przychodniOd 1 kwietnia gabinet bêdzie funkcjonowa³ w przychodni
Jo-Med. przy ul. Korczaka 7D - w poniedzia³ki i w pi¹tkiJo-Med. przy ul. Korczaka 7D - w poniedzia³ki i w pi¹tkiJo-Med. przy ul. Korczaka 7D - w poniedzia³ki i w pi¹tkiJo-Med. przy ul. Korczaka 7D - w poniedzia³ki i w pi¹tkiJo-Med. przy ul. Korczaka 7D - w poniedzia³ki i w pi¹tki
w godz. 18w godz. 18w godz. 18w godz. 18w godz. 180000000000-20-20-20-20-200000000000, a w œrody w godz. 18, a w œrody w godz. 18, a w œrody w godz. 18, a w œrody w godz. 18, a w œrody w godz. 180000000000-21-21-21-21-210000000000.....

www.psychporadn ia .p lwww.psychporadn ia .p lwww.psychporadn ia .p lwww.psychporadn ia .p lwww.psychporadn ia .p l
macieksy lwia1macieksy lwia1macieksy lwia1macieksy lwia1macieksy lwia1@wp.p lwp.p lwp.p lwp.p lwp.p l

P R O F I L A K T Y K A !

W ramach pracy Miejskiej Komisji Rozwi¹zywania Pro-
blemów alkoholowych stworzony zosta³ Punkt Konsulta-
cyjno-Informacyjny dla osób uzale¿nionych od alkoholu
czy narkotyków, jak te¿ dla osób z rodzin, gdzie naudu-
¿ywany jest alkohol lub narkotyki, osób wspó³uzale¿nio-
nych oraz dla osób doznaj¹cych przemocy w rodzinie.

Punkt czynny jest w ka¿dy poniedzia³ek od godz.
1600 do 2000 w starej siedzibie Urzêdu MIasta (ul. Pi³sud-
skiego 15, pok. nr 1 i 2). Telefon tymczasowy nr 664 461
086, przy którym dy¿uruje nasz konsultant - Piotr Ko-
nopnicki - czynny jest w dniach i godzinach pracy Punktu.

Rozmowy i konsultacje indywidualne w godz. 1600-
1900.

Przy Punkcie powsta³a grupa wsparcia „Œwieradów” dla
wymienionych osób, której spotkania odbywaj¹ siê tak-
¿e w poniedzia³ki od godz. 1800 do 2000.

Wszystkie spotkania s¹ otwarte. Nie zapraszamy je-
dynie osób pod wp³ywem alkoholu i œrodków zmieniaj¹-
cych œwiadomoœæ.

Dodatkowo Punkt Konsultacyjny dla mieszkañców
Czerniawy w dwa czwartki w miesi¹cu czynny jest na
terenie Szko³y Podstawowej nr 2 w godz. 1530-1730.
Najbli¿sze spotkanie odbêdzie siê 24 maja, kolejne
zaœ - 7 i 21 czerwca br.

STOP UZALE¯NIENIOM!
D L A   S E N I O R Ó WD L A   S E N I O R Ó WD L A   S E N I O R Ó WD L A   S E N I O R Ó WD L A   S E N I O R Ó W

Gabinet Pedagogiczno-Psychologiczny wprowadza w zakresie swo-
ich dzia³añ zaspokajanie potrzeb emocjonalnych i spo³ecznych oraz
rozwoju samodzielnoœci, niezale¿noœci i pobudzaniu aktywnoœci dla
seniorów.
Wykorzystanie tkwi¹cego w ka¿dym cz³owieku potencja³u rozwojo-
wego maj¹cego Ÿród³o w naturalnych si³ach witalnych organizmu
jest jednym z czynników psychologii spo³ecznej i ma na celu w³¹cze-
nie seniorów w nurt ¿ycia domu i spo³eczeñstwa. Przypomnimy se-
niorom znane im zalety, które pozwol¹ na akceptacjê siebie oraz
radoœæ z posiadanych umiejêtnoœci w tym:
- usprawniania pamiêci i koncentracji,
- podtrzymywania kontaktów,
- aktywnego s³uchania,
- asertywnoœci,
- rozwi¹zywania konfliktów,
- metody relaksacji.
W ka¿d¹ pierwsz¹ œrodê miesi¹ca w godz. 1800-2100, CA£KOWICIE
ZA DARMO.
Wymagana rejestracja telefoniczna  - nr 538 480 341,Wymagana rejestracja telefoniczna  - nr 538 480 341,Wymagana rejestracja telefoniczna  - nr 538 480 341,Wymagana rejestracja telefoniczna  - nr 538 480 341,Wymagana rejestracja telefoniczna  - nr 538 480 341,
lub mejlem - macieksylwia1lub mejlem - macieksylwia1lub mejlem - macieksylwia1lub mejlem - macieksylwia1lub mejlem - macieksylwia1@wp.plwp.plwp.plwp.plwp.pl

By³ nauczycielem wychowania
fizycznego w naszej szkole

w latach 1967-2002.
Andrzej ̄ ak pozostanie w naszej

pamiêci  jako doskona³y pedagog,
trener, nauczyciel,  a przede

wszystkim wspania³y cz³owiek.

Z g³êbokim ¿alem przyjêliœmy

wiadomoœæ o œmierci naszego kolegi

Œ.P. Andrzeja ¯aka

Dyrektor, Grono Pedagogiczne, Pracownicy, Uczniowie
Miejskiego Zespo³u Szkó³ i spo³ecznoœæ Œwieradowa

25 kwietnia odby³o Walne Zebra-25 kwietnia odby³o Walne Zebra-25 kwietnia odby³o Walne Zebra-25 kwietnia odby³o Walne Zebra-25 kwietnia odby³o Walne Zebra-
nie Stowarzyszenia TKKF Ogniskonie Stowarzyszenia TKKF Ogniskonie Stowarzyszenia TKKF Ogniskonie Stowarzyszenia TKKF Ogniskonie Stowarzyszenia TKKF Ognisko
Kwisa, na którym wybrano noweKwisa, na którym wybrano noweKwisa, na którym wybrano noweKwisa, na którym wybrano noweKwisa, na którym wybrano nowe
w³adze naszego klubu.w³adze naszego klubu.w³adze naszego klubu.w³adze naszego klubu.w³adze naszego klubu.

Do zarz¹du weszli: Piotr ChowañskiPiotr ChowañskiPiotr ChowañskiPiotr ChowañskiPiotr Chowañski
- prezes, Boles³aw Sautycz Boles³aw Sautycz Boles³aw Sautycz Boles³aw Sautycz Boles³aw Sautycz - wicepre-
zes, Dorota Marek Dorota Marek Dorota Marek Dorota Marek Dorota Marek - sekretarz, Micha³Micha³Micha³Micha³Micha³
Rojek Rojek Rojek Rojek Rojek - skarbnik, Edward ChowañskiEdward ChowañskiEdward ChowañskiEdward ChowañskiEdward Chowañski -
cz³onek.

Natomiast sk³ad Komisji Rewizyjnej
przedstawia siê nastêpuj¹co: Maciej Bo-Maciej Bo-Maciej Bo-Maciej Bo-Maciej Bo-

XV dolnoœl¹skie spotkania  m³odymi
czytelnikami, czyli „Z ksi¹¿k¹ na walizkach”
bêdzie przebiegaæ pod has³em „Polska na
szóstkê”. Tym razem do Œwieradowa zawita
Gra¿yna B¹kiewiczGra¿yna B¹kiewiczGra¿yna B¹kiewiczGra¿yna B¹kiewiczGra¿yna B¹kiewicz – historyk, pedagog,
autorka ksi¹¿ek dla dzieci, m³odzie¿y i doro-
s³ych. Laureatka wielu nagród m.in. Polskiej
Sekcji IBBY.

Spotkanie odbêdzie 8 czerwcaSpotkanie odbêdzie 8 czerwcaSpotkanie odbêdzie 8 czerwcaSpotkanie odbêdzie 8 czerwcaSpotkanie odbêdzie 8 czerwca
o godz. 8o godz. 8o godz. 8o godz. 8o godz. 81515151515 w „Izerce” w „Izerce” w „Izerce” w „Izerce” w „Izerce”, a na razie zapra-
szamy do wypo¿yczania jej ksi¹¿ek. Najlepiej

Z ksi¹¿k¹ na walizkach - na szóstkê!Z ksi¹¿k¹ na walizkach - na szóstkê!Z ksi¹¿k¹ na walizkach - na szóstkê!Z ksi¹¿k¹ na walizkach - na szóstkê!Z ksi¹¿k¹ na walizkach - na szóstkê!

zaœ bêdzie przyjœæ na spotkanie autorskie, pos³uchaæ, zadaæ pytanie
i kupiæ ksi¹¿kê z dedykacj¹. Serdecznie zapraszamy. Wstêp wolny.

TKKF po zmianach

rrrrrys ys ys ys ys - przewodnicz¹cy, Zdzis³aw Jackiewicz Zdzis³aw Jackiewicz Zdzis³aw Jackiewicz Zdzis³aw Jackiewicz Zdzis³aw Jackiewicz i Piotr Pelc Piotr Pelc Piotr Pelc Piotr Pelc Piotr Pelc - cz³onko-
wie.

Przypominamy, ¿e nasz klub dofinansowuje kwot¹ do 100 z³, zakup
butów dla zawodników „Kwisy”. Procedura otrzymania dofinansowania
polega na tym, nale¿y zakupiæ buty, wzi¹æ za zakup fakturê, z któr¹ trzeba
zg³osiæ siê do prezesa P. Chowañskiego, który dokona zwrotu œrodków
za zakup butów dla zawodnika - do kwoty 100 z³.           (DM)

Ze zmiennym szczêœciem graj¹ nasi seniorzy TKKF Kwisa Œwiera-
dów-Zdrój, którzy w kolejnych meczach odnotowali nastêpuj¹ce wyniki
– pora¿ka 4:6 z Czarnymi Lwówek, wygrana 4:1z Olsz¹ Olszyna, pora¿ki
0:1 z B³êkitnymi Studniska Dolne (na w³asnym boisku) i 2:3 z Pogoni¹
Markocice, potem Kwisa rozgromi³a 7:0 W³ókniarza Leœna i wygra³a 6:2
z  WKS ¯arki Œrednie.

W rundzie wiosennej czekaj¹ nas jeszcze mecze:
20 maja, godzina 1600: Chmielanka Chmieleñ  - Kwisa
26 maja, godzina 1700: Kwisa - LZS Koœcielnik
3 czerwca godzina 1600: Skalnik Rêbiszów - Kwisa
10 czerwca, godzina 1700: Kwisa - Iskra £agów
17 czerwca, godzina 1700:  KS Zryw Bratków  - Kwisa

W lidze juniorów m³odszych Kwisa odnotowa³a wyniki: 2:0 z Czar-
nymi Lwówek, 0:15 (!) z Eskadr¹ Boles³awiec, 4:4
z Piastem Zawidów.

Natomiast m³odzi zanotowali: 1:1 z LZS Pisarzowice, 2:1
z LZS Koœcielnik, 0:1 z Cosmosem Radzimów i 2:6 z Gigantem Lubo-
mierz.            (BP)

Z poczuciem niepowetowanej straty
przyjêliœmy wiadomoœæ,

¿e w dniu 25 kwietnia 2018 roku
odszed³

Œ.P. Jan Kud³a
nasz kolega, wieloletni nauczyciel

Miejskiego Zespo³u Szkó³
w Œwieradowie-Zdroju

Dyrektor, Grono Pedagogiczne,
Pracownicy i Uczniowie MZS
oraz spo³ecznoœæ Œwieradowa

 Czeœæ Jego Pamiêci!



Gdy drogê buduj¹,Gdy drogê buduj¹,Gdy drogê buduj¹,Gdy drogê buduj¹,Gdy drogê buduj¹,
busy inaczej kursuj¹busy inaczej kursuj¹busy inaczej kursuj¹busy inaczej kursuj¹busy inaczej kursuj¹

W dniach 28 i 29 kwietnia na targach Konventa 2018 w nieodleg³ym Löbau
by³y te¿ œwieradowskie stoiska: wspólne Domu Uzdrowiskowego Ewa Me-
dical & Spa i Kliniki M³odoœci Medical Spa (na zdjêciu) oraz Park Hotelu wraz
z Hotelem Buczyñski i Medical Spa.

Zak³ad Komunikacji Miejskiej w Œwie-
radowie-Zdroju, w zwi¹zku z remontem
drogi wojewódzkiej nr 361 w Czerniawie-
Zdroju, informuje o zmianie przebiegu linii
komunikacji nr 1 - od dnia 14 maja br. do
czasu zakoñczenia remontu tego odcinka
drogi.

Z obs³ugi komunikacyjnej zostan¹
wy³¹czone podczas drugiej wizyty auto-
busu w ramach danej pêtli dwa przystan-
ki, czyli „Spadzista – Dom Zdrojowy”
(godz. odjazdów: 629, 814, 1029, 1244, 1554,
1749, 1944 i 2129) oraz „Izerska/Sanatoryj-
na” (godz. odjazdów: 631, 816, 1031, 1246,
1556, 1751, 1946 i 2131). Po przystankach:
„G³ówna-Koœció³”, „Lwówecka-Czarci
M³yn” oraz „Czerniawa/Sanatoryjna-Szkol-
na” autobus uda siê bezpoœrednio w kie-
runku Œwieradowa, powracaj¹c na trasê
na przystanku „Zacisze-Most”.

Œwieradów tu¿ za Nys¹

 Zapraszamy 9 czerwca 2018

¯abka Kwisia w podró¿y
Kwisia siê rozjeŸdzi³a, ¿e hej! Jeœli ktokolwiek z Pañ-

stwa zechce pokazaæ œwieradowsk¹ rodow¹ ¿abkê œwia-
tu (i œwiat - Kwisi), wystarczy zabraæ j¹ ze sob¹ i sfoto-
grafaæ na tle zwiedzanych przez siebie krain, a nastêpnie
wyœlijcie zdjêcie mejlem do Urzêdu Miasta na adres
it@swieradowzdroj.pl

Wszystkie nades³ane zdjêcia ¿abki poka¿emy na stro-
nie miasta i na Facebook’u, naj³adniejsze, najciekawsze
i najbardziej oryginalne - uhonorowane zostan¹ upomin-
kami i prezentacj¹ na ³amach „Notatnika”.

Mamy ju¿ dwie Kwisie, które s¹ do wypo¿yczenia
w referacie promocji UM przed wyjazdem (mo¿e to byæ
równie¿ ka¿da inna ¿abka bêd¹ca w Pañstwa zasobach
domowych, np. w pokoju dzieci) - chodzi o to, by o niej
nie zapomnieæ, skoro ma to byæ ¿abka wêdruj¹ca. Dlate-
go zdjêcie nale¿y opatrzyæ has³em „¯abka Kwisia w pod-
ró¿y”.             (aka)

Przypominamy, ¿e miesz-
kañcy Œwieradowa mog¹
w Urzêdzie Miasta bezp³atnie
wypo¿yczaæ elektrobajki - co-
dziennie od poniedzia³ku do
pi¹tku w godzinach pracy urzê-
du. Maj¹ te¿ mo¿liwoœæ wy-
po¿yczenia elektroroweru na
ca³y weekend, z terminem
zwrotu do godz. 1600 w po-
niedzia³ek. Ale i ten termin
mo¿na przed³u¿yæ, wystarczy tylko poin-
formowaæ telefonicznie wypo¿yczaj¹cego.

Tymczasem Œwieradów z wolna przy-
gotowuje sie na przyjêcie uczestników
ELECTRO-BIKE TOUR 2018, który odbê-
dzie siê 9 czerwca  w godz. 1000-1400. Do
wyboru bêd¹ dwie trasy  o d³ugoœci 10 i
20 km, a chêtni mog¹ siê na któr¹œ z nich

zapisywaæ telefonicznie - nr 75 71 36 842,
lub mejlem - ititititit@swieradowzdroj.plswieradowzdroj.plswieradowzdroj.plswieradowzdroj.plswieradowzdroj.pl

Gdy chêtnych bêdzie wiêcej ni¿ rowe-
rów bêd¹cych w posiadaniu gminy, ist-
nieje mo¿liwoœæ wypo¿yczenia w punkcie
u Tomasza Mitkiewicza, pod gondol¹ lub
naprzeciw stacji Orlenu.

Szczegó³y na stronie Urzêdu Miasta.


