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NOTA
(2477) zostanie dostarczony do punktów kolporta¿u do 21 czer
czerwca
1 CZERWCA - DZIEÑ DZIECKA NA „IZERSKIEJ £¥CE” I W „CZARCIM M£YNIE”
BAJKOWY MARATON I WARSZTATY W OGRODZIE:
TWORZENIE OGRODU PRZYJAZNEGO ZWIERZÊTOM
ORAZ WARSZTATY PIECZENIA CIASTEK
PROGRAM DNIA
900-1200 - Warsztaty, zajêcia w ogrodzie na „Izerskiej £¹ce” (na zapisy);
1000-1130 - Warsztaty pieczenia ciasteczek w „Czarcim M³ynie”;
1030-1200 - Bajka na „Izerskiej £¹ce”;
1200-1330 - Malowanie twarzy, malowanie przy sztalugach („Izerska £¹ka” i „Czarci M³yn”),
poczêstunek pod wiat¹ w „Czarcim M³ynie” chleb oraz ciasteczka robione podczas warsztatów;
1300-1430 - Warsztaty pieczenia ciasteczek w „Czarcim M³ynie”;
1340-1510 - Bajka na „Izerskiej £¹ce”;
1545-1730 - Film familijny na „Izerskiej £¹ce”.
PROGRAM WARSZTATÓW OGRODNICZYCH
Temat: Bioró¿norodnoœæ ogrodu - wsparcie (3 godz., ogród na „Izerskiej £¹ce”, dla
20-25 dzieci, wiek bez ograniczeñ: dzieci, m³odzie¿; wczeœniej trzeba siê zapisaæ):
1. Definicja bioró¿norodnoœci;
2. Dzikie zwierz¹ta zamieszkuj¹ce najbli¿sze otoczenie. Czym od¿ywiaj¹ siê dzikie
zwierzêta w naszych ogrodach, na podwórkach, gdzie œpi¹, co pij¹, jak spêdzaj¹ dzieñ.
3. Aran¿acja pierwszych elementów w pokazowym ekoogrodzie:
 zbudowanie miejsca dziennego wypoczynku dla p³azów i gadów,
 umo¿liwienie przejœcia przez ogrodzenie niewielkim ssakom, p³azom i gadom,
 zaaran¿owanie poid³a dla owadów, ma³ych ssaków, gadów i p³azów.
 budowa prostych hoteli dla owadów: skorków, pszczó³, biegaczy.
MARATON BAJKOWY
1030: zwariowana bajka o ma³ym, dziwnym braciszku,
który pojawia siê nagle w ¿yciu siedmioletniego Tima.
1340 - emocjonuj¹ca bajka dla dzieci i doros³ych o dziewczynce,
która przeprowadza siê z rodzicami do San Francisco.
1545 - Piêkny film dla ca³ej rodziny o mocy mi³oœci, ale
przede wszystkim o mocy wyobraŸni.
KOLOROWE SZALEÑSTWO NA OGRODZIE: Malowanie twarzy,
robienie warkoczyków z kolorowymi koralikami, malowanie obrazów na sztalugach
JEDZONKO: Pod wiat¹ przy „Czarcim M³ynie” miêdzy godz. 1200 a 1500 mo¿na
poczêstowaæ siê chlebem wypiekanym w m³ynie oraz ciasteczkami robionymi
podczas warsztatów (w ich trakcie przewidujemy wypiekanie i ozdabianie ciasteczek).
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
DLA DOROS£YCH TE¯ COŒ SIÊ ZNAJDZIE
Od godz. 1400 do 1700 zapraszamy na OTWARTE WARSZTATY I KONSULTACJE OGRODNICZE
prowadzone przez Joannê Bernatt Fudali z firmy Ogrody Hanami.

PRZEDSZKOLE NA MEDAL 2019
Drodzy Rodzice i Mieszkañcy Œwieradowa-Zdroju!
Informujemy, ¿e nasze przedszkole otrzyma³o nominacjê do tytu³u „PRZEDSZKOLE NA MEDAL 2019” w plebiscycie
„Gazety Wroc³awskiej”, a nauczycielki z naszego przedszkola - Katarzyna Wolska i Anna Adamiak - maj¹ szansê na
tytu³ „Nauczycielka Przedszkola Roku 2019”.
Przedszkola, które w ka¿dym mieœcie, powiecie i województwie zdobêd¹ najwiêcej g³osów, otrzymaj¹ urz¹dzenia
wyposa¿enia placu zabaw, voucher na promocjê przedszkola na ³amach Gazety Wroc³awskiej, tablicê „Przedszkole
na medal” i pami¹tkowy dyplom.
Prosimy zatem serdecznie o pomoc w zbieraniu g³osów.
Przedszkole Miejskie mo¿na wesprzeæ poprzez zag³osowanie na nasz¹ placówkê, wysy³aj¹c krótki SMS pod nr
72355 o treœci: WPR.94
Nauczycielki mo¿na wesprzeæ poprzez wys³anie krótkiego SMS-a:
Anna Adamiak - pod nr 72355 o treœci: WNP.428;
Katarzyna Wolska - pod nr 72355 o treœci: WNP.159.
Koszt jednego SMS: 2,46 z³ z VAT.
G³osy mo¿na oddawaæ do pi¹tku 31 maja 2019 r. do godz. 2100. Z góry serdecznie dziêkujemy!

URZ¥D MIASTA Przyjacielskie piêtnastolecie na trójstyku
ul. 11 Listopada 35
PARTER

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

I PIÊTRO

1 maja w dniu 15. rocznicy przyst¹pienia Polski
i Czech do Unii Europejskiej
przebywa³em przez kilka godzin na tzw. trójstyku, gdzie
zbiegaj¹ siê granice trzech
pañstw i gdzie trwa³y rocznicowe uroczystoœci. Wje¿d¿a³em od strony Hradka
nad Nys¹, a wyje¿d¿a³em
przez Porajów i Bogatyniê.
Wszêdzie widzia³em grupki
zadowolonych, uœmiechniêtych ludzi zd¹¿aj¹cych w jedno miejsce, czyli tam, gdzie
ustawiono du¿¹ scenê – po
czeskiej stronie.
Warto tam by³o pojechaæ. By³o niezwykle sympatycznie, przyjaŸnie, a gospodarze obdarowywali przyby³ych goœci ró¿nymi pami¹tkami i wydawnictwami,
jak równie¿ czêstowali jad³em i napojami.
Na scenie (fot. u góry) przedstawiciele w³adz Hradka, Zittau i Bogatyni wyg³osili krótkie i treœciwe komunikaty, a potem zaczê³y siê wystêpy zespo³ów artystycznych, zakoñczone wieczorem rozpaleniem przygotowanych na ogniska wielkich stosów.

Zespó³ Interdyscyplinarny w Œwieradowie-Zdroju zaprasza na zajêcia dla grupy osób doznaj¹cych przemocy w rodzinie, prowadzone w dawnym budynku Urzêdu Miasta przy ul. Pi³sudskiego 15, I piêtro, pokoje nr 1 i 2, w godzinach
1 8 0 0- 2 0 0 0.
Najbli¿sze spotkanie odbêdzie siê 23
maja, a kolejne 13 i 27 czer
wca br
czerwca
br..

Stop uzale¿nieniom

Na czas obchodów rocznicy przerzucono mostek
przez Nysê (granica czesko-niemiecka - fot. poni¿ej)
i k³adkê przez Oldrzichowski Potok (granica polskoczeska), a uczestnicy tej unijnej fiesty, która trwa³a
w trzech krajach, przekraczali te granice bezwiednie,
tak ¿e nawet w pewnym momencie tracili orientacjê
i nie wiedzieli, w którym kraju siê znajduj¹. I o to
w³aœnie chodzi w tej Unii!
TTekst
ekst i zdjêcia Jan Kobia³ko

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

III PIÊTRO

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

UM ul. Pi³sudskiego 15

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

KULTURA I OŒWIATA

Miejskie Centrum Kultury, Aktywnoœci i Promocji Gminy „Stacja Kultury”, ul. Dworcowa
1, tel. 75 71-36-482, 75 71-36-483, fax 75 7816-221, e-mail: it@swieradowzdroj.pl oraz
kultura@swieradowzdroj.pl
Dyrektor – Dorota Marek; kreowanie wydarzeñ
kulturalnych i promocja - Diana S³upska; kreowanie wydarzeñ sportowych, rekreacyjnych
i promocja - Beata Rosicka; g³ówna ksiêgowa Ewelina Ostrowska-May.
Przedszkole Miejskie: 75 78-16-339; Miejski
Zespó³ Szkó³: 75 78-16-373, 75 78-16-668;
Œwietlica œrodowiskowa UL: 75 78-17-885;
Szko³a Podstawowa nr 2 w Czerniawie: 75 7816-379; Œwietlica œrodowiskowa MROWISKO:
75 78-45-712; Miejska Biblioteka Publiczna
IZERKA: 75 78-16-394.

IZERSKA £¥KA

Katarzyna Rzeczowska
izerskalaka@swieradowzdroj.pl
tel. 75 617 14 42

2

CZARCI M£YN
Anna Martnowska-Pietrzyk
czarcimlyn@swieradowzdroj.pl
tel. 75 78 45 325

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

Dodatkowo Punkt Konsultacyjny dla mieszkañców Czerniawy w dwa czwartki w miesi¹cu czynny
jest na terenie Szko³y Podstawowej nr 2
w godz. 15 30-17 30.
Najbli¿sze spotkanie odbêdzie siê 23
wca br
czerwca
br..
maja, a kolejne 13 i 27 czer

II PIÊTRO

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

Przeciw przemocy

Pomoc terapeutyczna
Nie bójmy siê pomagaæ!
Wœród nas ¿yj¹ osoby, które czêsto
potrzebuj¹ naszej pomocy, z ró¿nych
wzglêdów o niej nie mówi¹, o nic nie
prosz¹, choæ zmagaj¹ siê z niedostatkami podstawowych przedmiotów.
Wiemy tak¿e, ¿e z drugiej strony s¹
osoby, które chêtnie by pomog³y i podzieli³y siê tym, co maj¹, lub tym, na czym
im zbywa, a nie wiedz¹, jak i komu mog¹
coœ podarowaæ. Dlatego postanowiliœmy zostaæ naszym, wspólnym „portalem
wymiany” i teraz jeœli Pañstwo czegoœ potrzebuj¹ lub chc¹ czymœ siê podzieliæ, prosimy o kontakt:
 na Messengera,
 na dorota@swieradowzdroj.pl,
 lub telefonicznie - 75 71 36 482.
Zg³oszeñ mo¿na równie¿ dokonywaæ anonimowo. Nie bójmy siê pomagaæ!

P u n k t y k o l p o r t a ¿ u NOT
ATNIKA ŒWIERADOWSKIEGO
NOTA
ŒWIERADÓW - Delikatesy CENTRUM (ul. Sienkiewicza), sklep odzie¿owy A&J (róg
ul. Zdrojowej i Piastowskiej), sklep AGD (ul. Piastowska), hurtownia papierosów (ul. Piastowska), sklep spo¿ywczy (róg. ul. Zdrojowej i Sienkiewicza), Biuro Turystyczne LEOPOLD, J&G ¯Y£KIEWICZ (oba na ul. Zdrojowej), kiosk gazetowy (ul.
Zdrojowa), pijalnia wody mineralnej (Dom Zdrojowy), sklep LEWIATAN (ul. Górska), stacja paliw ORLEN (ul. 11 Listopada), sklep papierniczy KLEKS (ul. Zdrojowa), sklep przy ul. Chopina, Sklep „Cuda Wianki” w budynku „BIEDRONKI” (ul. 11
Listopada), Miejska Biblioteka Publiczna IZERKA (ul. M. Sk³odowskiej-Curie),
autobus komunikacji miejskiej, Miejskie Centrum Kultury, Aktywnoœci i Promocji Gminy „Stacja Kultury” (ul. Dworcowa 1).

OR£OWICE - sklep motoryzacyjny Wac³awa Chwaszcza.
CZERNIAWA - ul. Sanatoryjna: sklep Ireny Korty i biblioteka szkolna
w SP nr 2; ul. Rolnicza: Czarci M³yn i Izerska £¹ka.

W Gabinecie Pedagogiczno-Psychologicznym z siedzib¹ w Œwieradowie-Zdroju
(Przychodnia NZOZ JO-MED, ul. Korczaka
7D) do grudnia 2018 roku specjaliœci realizuj¹ zadania zwi¹zane z udzielaniem pomocy terapeutycznej i wsparcia rodzinom dotkniêtym problemem uzale¿nienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych
prowadzeniem dzia³añ profilaktycznych
oraz interwencji kryzysowej. Ca³oœciowa
pomoc jest bezp³atna, refundowana przez
Burmistrza Miasta Œwieradów-Zdrój. Szczegó³y dotycz¹ce korzystania z pomocy terapeutycznej i profilaktycznej mo¿na uzyskaæ
pod nr telefonów:
75 78 17 668 - JOLANTA BOBAK,
koordynator Urzêdu Miasta
538 480 341- MACIEJ ZIA£A,
gabinet pedagogiczno-psychologiczny

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

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

- do Marcina Roso³ka
tel. 75 78 16 343

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

Od 11 czerwca 2018 r. do 10 czerwca 2019 r. na mocy decyzji dyrektora Regionalnego Zarz¹du
Gospodarki Wodnej we Wroc³awiu z 8 maja br. ceny wody i œcieków oraz wysokoœæ op³aty
abonamentowej pozostan¹ bez zmian i wynosz¹: woda 4,37 z³/m 3, œcieki - 4,92 z³/m 3, sta³a op³ata
abonamentowa - 4,94 z³ za miesi¹c.
Jednoczeœnie informujemy, ¿e od 11 czerwca br. nie ma op³aty zrycza³towanej za dokonanie przy³¹czy
do urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych.
W wypadkach nag³ych awarii sieci wod-kan mo¿na dzwoniæ pod nr tel. 512 243 901.

Para buch, ko³a w ruch Byleby wiadukt wytrzyma³...
Organizowana w Wolsztynie od
1991 roku Parada Parowozów jest
jednym z najwa¿niejszych wydarzeñ
kolejowych w Polsce i Europie. Ka¿dego roku przyci¹ga kilkadziesi¹t
tysiêcy turystów i mi³oœników kolejnictwa z Polski i zagranicy.

woœæ gruntownego zwiedzenia zaplecza wolsztyñskiej parowozowni
oraz zapoznania siê z jej codzienn¹
prac¹. Zorganizowano te¿ wiele przejazdów specjalnych poci¹gami retro
wokó³ Wolsztyna. Ciekawostk¹ by³a
ponadto mo¿liwoœæ przejazdu frag-

Takie lokomotywy przez blisko pó³ wieku przyci¹ga³y wagony towarowe i
osobowe do Œwieradowa. Dziœ te pióropuszze nad kominem wzbudzi³yby
zapewnie protest ekologów.
4 maja mimo niesprzyjaj¹cej pogody - i tym razem parada przyci¹gnê³a t³umy.
Podczas imprezy mo¿na by³o
podziwiaæ czynne lokomotywy parowe z Polski i z zagranicy. By³a to
œwietna okazja, by z bliska zapoznaæ

mentem nieczynnej od 1994 r. linii
Wolsztyn-Nowa Sól (oko³o10 km),
która w wiêkszej czêœci ju¿ nie istnieje. Zachowany fragment jeszcze
w marcu br. wygl¹da³ tak samo, jak
obecnie wygl¹da nasza linia do Œwieradowa. Po oczyszczeniu z samosie-

siê z tymi niesamowitymi maszynami - w sumie by³o ich 10: siedem z
Polski: z Wolsztyna, Chabówki, Jaworzyny i Wroc³awia, jedna z Niemiec, by³ te¿ prawdziw rarytas - ma³y
parowozik z Wielkiej Brytanii - Beyer Peacock nr 1827 z 1879 roku (na
zdjêciu powy¿ej).
Podczas parady istnia³a mo¿li-

jek i po niezbêdnych naprawach zachowany fragment sta³ siê przejezdny na tyle, ¿e poci¹gi mog³y poruszaæ siê po torach z prêdkoœci¹ 15
km/godz., co w zupe³noœci wystarcza na turystyczne przejazdy.

Polski Zwi¹zek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Ko³o nr 6 w Œwieradowie-Zdroju zorganizowa³ 6 maja
wycieczkê autokarow¹ do Skalnego
Miasta w czeskim Adršpachu,
w której uczestniczy³o 49 osób, a towarzysz¹cy nam przewodnik pan
Kazimierz bardzo interesuj¹co zapozna³ nas z genez¹ oraz budow¹ tego
niesamowitego miejsca - labiryntu
w¹wozów i skalnych tworów. Malownicze i wspaniale wyrzeŸbione
przez naturê 100-metrowe skalne
œciany o nietypowych kszta³tach,
rozmiarach i nazwach np. „Kochankowie” czy „G³owa Cukru”. Otoczone ró¿nobarwn¹ roœlinnoœci¹ jezioro powsta³e ze starej piaskarni zachwyca³o barw¹, woda mieni³a siê
ró¿nymi odcieniami b³êkitu, a ca³oœæ
zapiera³a dech w piersiach. Du¿¹
atrakcj¹ by³a wycieczka ³ódk¹ po
tym jeziorze.
Po zwiedzeniu tego cudu natury

Tekst i zdjêcia Artur Kotlarek
(Kolej Gór Izerskich)

17 kwietnia na Stadionie Wroc³aw odby³ siê VI Dolnoœl¹ski Kongres Samorz¹dowy, a jeden z trzech
paneli dyskusyjnych nosi³ tytu³
„Kolej dla zrównowa¿onego rozwoju regionu”. BodŸcem dla tego panelu by³a uchwa³a Sejmiku Województwa Dolnoœl¹skiego z 28 marca br. „W sprawie przyjêcia stanowiska w sprawie udzia³u województwa dolnoœl¹skiego w rz¹dowym
Programie Uzupe³niania Lokalnej
o Regionalnej Infrastruktury Kolejowej”.
Sejmik uzna³ w uchwale udzia³
województwa w tym programie za
priorytet, deklaruj¹c, ¿e gotowe jest
realizowaæ rz¹dowe propozycje
przedsiêwziêæ inwestycyjnych na
przejmowanej przez samorz¹d infrastrukturze kolejowej oraz zwiêkszaæ
ich zakres.
Samorz¹d przejmuje prawie 500
km dawno zamkniêtych tras, zapewniaj¹c po rewitalizacji nie tylko wy¿szy komfort podró¿owania, skrócenie czasu przejazdów (zak³ada siê
osi¹ganie prêdkoœci 80 km/godz., co
oznacza podwojenie wobec tych,
którymi porusza³y siê sk³ady sprzed
kilku dekad), ale przede wszystkim
„³¹czenie stolicy województwa
i g³ównych oœrodków subregionalnych z miastami i wa¿nymi obszarami turystycznymi, przyrodniczymi
czy zabytkowymi o znaczeniu ponadregionalnym”. Podkreœla siê koniecznoœæ doprowadzenia linii kolejowych do Parku Narodowego Gór
Sto³owych, Karkonoskiego Parku
Narodowego, Przemkowskiego Parku Krajobrazowego oraz Gór Izerskich.
W programie mamy wiêc m.in. plany odtworzenia infrastruktury kolejowej ³¹cz¹cej Legnicê z powiatami: z³otoryjskim, lwóweckim, lubañskim, jeleniogórskim, co zapewni dojazd do
Z³otoryi, Lwówka, Wlenia, Lubomierza, Mirska, Jeleniej Góry, Mys³akowic, Karpacza i oczywiœcie to, co nas
najbardziej interesuje – z Gryfowa do
Œwieradowa-Zdroju.
Przywrócono ju¿ ruch poci¹gów
na linii Legnica - Lubin (to jedno
z najwiêkszych miast w Polsce pozbawionych do niedawna ruchu poci¹gów), a my wpatrujmy siê uwa¿nie
w pierwsz¹ z zapowiadanych (i trwaj¹cych) rewitalizacji – 6-kilometrowej
linii z Dzier¿oniowa do Bielawy.

Cuda natury w Skalnym Mieœcie

i po regionalnym obiedzie, zadowoleni i pe³ni wra¿eñ wróciliœmy do
Œwieradowa, myœl¹c o kolejnych
wyjazdach i przygodach.

Wycieczka zorganizowana zosta³a przy dofinansowaniu z bud¿etu Gminy Miejskiej ŒwieradówZdrój.
(IK)

Na makiecie w Stacji Kultury (powy¿ej) wiadukt w Or³owicach prezentuje siê
wrêcz modelowo... (fot. Piotr Heda). W rzeczywistoœci orygina³ jest nieco
nadjedzony zêbem czasu, z widocznymi plamami rdzy (poni¿ej - fot. Monika
Hajny-Daszko).

Na szczêœcie drzewostan rosn¹cy miêdzy torami na wiadukcie nie os³abia
jego konstrukcji (fot. M. Hajny-Daszko).
Patryk Wild, przewodnicz¹cy
komisji rozwoju regionalnego w Sejmiku Województwa Dolnoœl¹skiego,
podaje, ¿e wiadomo ju¿, i¿ kilometr
tej trasy (tory plus samoczynna sygnalizacja przejazdowa) zamyka siê
kwot¹ 1,9 mln z³. Ca³oœæ robót zajmie wykonawcy 5 miesiêcy i jeœli nic
nie stanie na przeszkodzie, we wrzeœniu poci¹gi rusz¹ po nowych torach.
Przetarg na tê liniê pokaza³, ¿e
mimo obaw wiele specjalistycznych
firm gotowych jest do przyst¹pienia do budowy – tê do Bielawy a¿
8 przedsiêbiorstw.
- Odtworzenie linii do Œwieradowa jest naszym priorytetem – dodaje P. Wild – i gdy tylko przejmiemy j¹ od PKP, czyli do koñca maja,
og³osimy przetarg, który wy³oni wykonawcê który jeszcze w tym roku
rozpocznie roboty.
Co ciekawe, przeszkod¹ nie bêdzie brak pieniêdzy, bo te nap³yn¹

z dwóch Ÿróde³ – z programu rz¹dowego Kolej+ oraz z Regionalnego
Programu Operacyjnego – ale stan
techniczny urz¹dzeñ technicznych,
czyli w tym przypadku mostu na
Kwisie w Mirsku oraz wiaduktu
w Or³owicach. Jeœli ekspertyza fachowców z Dolnoœl¹skiej S³u¿by
Dróg i Kolei wyka¿e, ¿e obiekty in¿ynieryjne s¹ w dobrym stanie, wtedy nie bêdzie ¿adnych poœlizgów.
Gdyby jednak by³o coœ nie po ich
myœli... Lepiej o tym nie myœleæ!
Adam Karolczuk
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Obwieszczenie Burmistrza Miasta Œwieradów-Zdrój z 23 kwietnia 2019 rr..
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) Burmistrz Miasta Œwieradów-Zdrój podaje do
wiadomoœci wyborców informacjê o numerach oraz granicach obwodów g³osowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz
mo¿liwoœci g³osowania korespondencyjnego i przez pe³nomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarz¹dzonych na dzieñ 26 maja 2019 r.

Nr obwodu
g³osowania

Granice obwodu g³osowania

1

Ulice: D¹browskiej, Dojazdowa, Graniczna, Korczaka, Koœcielna, Majowa,
Mickiewicza, Orzeszkowej, Piastowska, Pi³sudskiego, Prusa, Sienkiewicza,
M. Sk³odowskiej-Curie, Spacerowa, Stefana Batorego, Wczasowa, Widokowa,
Willowa, Wyszyñskiego, ¯eromskiego.

2

Ulice: 3 Maja, Asnyka, Bronka Czecha, Budowlanych, Cicha, Cmentarna,
D¹browskiego, Gajowa, Górska, Grunwaldzka, Konopnickiej, Krótka, Marusarzówny, M³odych Techników, Nad Basenem, Nad Potokiem, Parkowa, Polna, S³oneczna,
S³owackiego, Stokowa, Stroma, Strumykowa, W¹ska, Wolna, Wyspiañskiego,
Zakopiañska, Zamkniêta, Zielona, Zdrojowa, Zródlana

3

Ulice: 11 Listopada, Aleksandra G³owackiego, Bema, Boczna, Brzozowa,
Boles³awa Chrobrego, Dolna, Dworcowa, Chopina, Go³êbia, Jana III Sobieskiego,
Jaskó³cza, Jastrzêbia, Kazimierza Wielkiego, Kiliñskiego, Kolejowa, Kopernika,
Koœciuszki, Krêta, Krucza, Leœna, Lipowa, Mokra, Moniuszki, Myœliwska,
Nadbrze¿na, Orla, Osiedlowa, Plater, Podgórna, Pod Skarp¹, Pszczela, Ratowników
Górskich, Sêpia, Sosnowa, Sowia, Stawowa, Sybiraków, Traugutta, Wiejska, Wilcza,
Wiœniowa, W³adys³awa Jagie³³y, Zau³ek, ¯abia, ¯wirki i Wigury.

4

Ulice: D³uga, G³ówna, Górzysta, Izerska, Klubowa, Lwówecka, £¹kowa, £owiecka,
Modrzewiowa, M³yñska, Nadrzeczna, Rolnicza, Sanatoryjna, Sêdziwa, Spadzista,
Spokojna, Starowiejska, Stra¿acka, Sudecka, Szkolna, Wierzbowa, Zacisze

Siedziba obwodowej komisji wyborczej
Miejska Biblioteka Publiczna,
ul. Sk³odowskiej-Curie 2A
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepe³nosprawnych

Miejski Zespó³ Szkó³,
ul. Sk³odowskiej-Curie 2
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepe³nosprawnych

Miejski Zespó³ Szkó³,
ul. Sk³odowskiej-Curie 2

Szko³a Podstawowa nr 2
ul. Sanatoryjna 3
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepe³nosprawnych

5

Szpital Centrum Rehabilitacji i Reumatologii „Goplana”

Uzdrowisko Œwieradów-Czerniawa Sp. z o. o.
Grupa PGU Szpital Centrum
Rehabilitacji i Reumatologii „Goplana”,
ul. Pi³sudskiego 33

G³osowaæ korespondencyjnie mog¹ wyborcy posiadaj¹cy orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepe³nosprawnoœci, w rozumieniu ustawy z 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych, w tym tak¿e wyborcy posiadaj¹cy orzeczenie organu rentowego o ca³kowitej niezdolnoœci do pracy
i niezdolnoœci do samodzielnej egzystencji; ca³kowitej niezdolnoœci do pracy; niezdolnoœci do samodzielnej egzystencji; o zaliczeniu do I grupy inwalidów; o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a tak¿e osoby o sta³ej albo d³ugotrwa³ej niezdolnoœci do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przys³uguje zasi³ek pielêgnacyjny.
G³osowaæ przez pe³nomocnika mog¹ wyborcy którzy najpóŸniej w dniu g³osowania ukoñcz¹ 75 lat lub posiadaj¹cy orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepe³nosprawnoœci,
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych, w tym tak¿e wyborcy posiadaj¹cy orzeczenie organu rentowego
o ca³kowitej niezdolnoœci do pracy i niezdolnoœci do samodzielnej egzystencji; ca³kowitej niezdolnoœci do pracy; niezdolnoœci do samodzielnej egzystencji; o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
zaliczeniu do II grupy inwalidów; a tak¿e osoby ? sta³ej albo d³ugotrwa³ej niezdolnoœci do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przys³uguje zasi³ek pielêgnacyjny.

G³osowanie w lokalach wyborczych odbywaæ siê bêdzie w dniu 26 maja 2019 rr.. od godz. 7 00 do godz. 21 00.

HOTELARZE PISZ¥
Œwieradów Zdrój 13 maja 2019 r.

Do Pani Przewodnicz¹cej Rady Miasta
i Burmistrza Œwieradowa-Zdroju (skrót)
7 maja br. mieliœmy w Hotelu Buczyñski spotkanie hotelarzy na
temat zatwierdzonego planu zagospodarowania przestrzennego, na które przyby³o 26 osób. Na spotkanie zaprosiliœmy Pana Burmistrza lub
w wypadku niemo¿liwoœci przybycia - o oddelegowanie osoby z urzêdu.
Niestety, Pan Burmistrz nie móg³ przybyæ, ale równie¿ nie by³o nikogo
z urzêdu.
Spotkanie powy¿sze by³o zwo³ane z powodu braku odpowiedzi na
list wys³any wczeœniej do Pana Burmistrza i Przewodnicz¹cej Rady Miasta, w którym by³o wyra¿one zaniepokojenie szybkim trybem zatwierdzania planu bez wiêkszej dyskusji na temat rozbudowy miasta przez
dominuj¹ce wielkoœci¹ apartamentowce zmieniaj¹ce ca³kowicie krajobraz miasta, jak równie¿ ju¿ widocznymi problemami z wod¹ pitn¹,
kanalizacj¹ sanitarn¹ i deszczow¹ oraz
problemów z jednokierunkowymi w¹skimi drogami, jak równie¿ brakiem
w³aœciwego dojazdu do planowanych
obiektów! ¯adne z tych problemów
nie by³y rozpatrywane na Radzie, gdzie
obowi¹zywa³ Statut Gminy, który przewiduje opiniê odpowiedzialnych komisji Rady, których z braku czasu nie
przedstawiono na sesji przed g³osowaniem!
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Zwracaliœmy równie¿ uwagê na mog¹ce wynikn¹æ problemy dla
hotelarzy spowodowane du¿¹ iloœci apartamentowców, które powoduj¹,
¿e hotele zaczynaj¹ traciæ goœci, co ju¿ trochê odczuliœmy tej zimy
i odczuwamy obecnie! Budowa nowego hotelu, w przeciwieñstwie do
apartamentowca, nie zagra¿a w taki sam sposób, gdy¿ hotele konkuruj¹
ze sob¹ na tej samej zasadzie, a apartamentowce swoimi cenami i iloœci¹
s¹ dla nas trudn¹ konkurencj¹. Rezultatem dalszej rozbudowy bêdzie
utrata czêœci goœci przez hotele, efektem czego zmniejszeniu ulegnie
iloœæ miejsc pracy dla mieszkañców. Hotele daj¹ dla miasta gwarancjê
miejsc pracy i dochodów, a nowe apartamentowce wymagaj¹ du¿ych
nak³adów na dostosowanie do infrastruktury miasta przy znikomym
zatrudnieniu i zyskach!
Jest wyrok SN, ¿e poniewa¿ w³aœcicielami mieszkañ s¹ osoby prywatne, mog¹ wynajmowaæ mieszkania bez opodatkowania do gmin, czyli gmina bêdzie odpowiedzialna za problemy z wod¹, parkingami czy
drog¹ dojazdow¹ dla mieszkañców apartamentowców, bez mo¿liwoœci
opodatkowania podobnego do hoteli!
Nie mo¿emy równie¿ zapominaæ, ¿e Œwieradów jest miastem uzdrowiskowym ze 150-letni¹ tradycj¹ i jego wpisanie jako miasta zabytkowego powoduje, ¿e zgodnie z Uchwa³¹ RM z 31 stycznia 2018 r. w sprawie
przyjêcia „Programu opieki nad zabytkami Miasta Œwieradów-Zdrój na
lata 2018-2022” jest zobowi¹zane do ochrony dziedzictwa kulturowego!
Jak siê to ma z planami rozbudowy 6-piêtrowych kolosów na 320 apartamentów?
Zezwalaj¹c na planowane podwojenie iloœci miejsc noclegowych
przez budowê apartamentowców sprawi, ¿e do zat³oczonego samochodami centrum z t³umami ludzi spaceruj¹cych po ul. Zdrojowej nikt nie
bêdzie chcia³ przyjechaæ, tym bardziej, ¿e prawdopodobnie stracimy
miano uzdrowiska z powodu niewype³nienia wskazanych norm powierzchni zielonych!

Burmistrz Miasta Œwieradów-Zdrój Roland MARCINIAK
Czy takiego miasta chcemy? Czy nie jest obowi¹zkiem gminy, a¿eby
te sprawy dok³adnie przeanalizowaæ, a nie liczyæ siê z tym, ¿e jakoœ to
bêdzie, gdy¿ to mo¿e byæ bardzo drogie dla miasta! Burmistrz i rada nie
ma prawa decydowaæ o takim rozwoju bez dok³adnej analizy skutków
oraz dyskusji z mieszkañcami i g³ównymi pracodawcami miasta - hotelarzami! To by³o powodem, ¿e zwróciliœmy siê z proœb¹ o dyskusjê przed
podjêciem Uchwa³y. Niestety, pismo nasze zosta³o odrzucone bez dyskusji.
Na naszym spotkaniu dyskutowaliœmy wszystkie powy¿sze problemy. Mieliœmy równie¿ radnego ze Szklarskiej Porêby który przedstawi³
ogromne problemy miasta z szybk¹ zabudow¹ apartamentowcami! Dyskutowaliœmy powziêt¹ uchwa³ê Rady Miasta zatwierdzaj¹c¹ plan zagospodarowania i stwierdziliœmy, ¿e by³a ona podjêta w poœpiechu, bez
zgodnych ze statutem dyskusji oraz obowi¹zuj¹cych postanowieñ wczeœniejszych uchwa³ RM. Rezultatem tego by³o wys³anie skargi do wojewody na uchwa³ê rady podjêt¹ na sesji 25 kwietnia br. dot. zatwierdzenia
planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z Ustaw¹ o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) art. 91. Chcemy t¹ drog¹
uniewa¿nienia Uchwa³y, a¿eby mo¿na by³o spokojnie powtórnie przedyskutowaæ wspólnie wszystkie w¹tpliwoœci odnoœnie planu rozbudowy
przez budowê apartamentowców i unikn¹æ problemów dla mieszkañców, hotelarzy i miasta! Skargê podpisa³o 20 uczestników spotkania!
W skardze tej zwracamy uwagê na nastêpuj¹ce niedope³nienie obowi¹zków prawnych gminy wynikaj¹cych ze Statutu Gminy i wczeœniejszych
uchwa³ Rady Miasta:
1. Proponowane zmiany warunków zagospodarowania przez zwiêkszenia wysokoœci budynków do 21 m oraz zwiêkszenie pow. zabudowy
z 30 do 60 proc. - kosztem zieleni! Zmieni to charakter miasta maj¹cego

Dokoñczenie na str. 5 

HOTELARZE PISZ¥
 Ci¹g

dalszy ze str. 4

statut miasta zabytkowego i uzdrowiska wbrew wi¹¿¹cej UCHWALE RADY
MIASTA ŒWIERADÓW-ZDRÓJ z 31 stycznia 2018 r. w sprawie przyjêcia
„Programu opieki nad zabytkami Miasta Œwieradów-Zdrój na lata 20182022”, który okreœla, ¿e przy sporz¹dzaniu prognozy oddzia³ywania na
œrodowisko nale¿y dokonaæ analizy i oceny oddzia³ywania m.in. na obiekty
zabytkowe.
2. Zgodnie z § 33.4 Statutu Gminy Œwieradów-Zdrój Przewodnicz¹cy Rady ma obowi¹zek przedstawienia projekty uchwa³ do zaopiniowania Komisjom. Opiniê swoj¹ w tej sprawie wyda³a Komisja do Spraw
Uzdrowiskowych, Promocji Gminy, Sportu i Turystyki przy Radzie Miasta Œwieradów-Zdrój w dniu 29.01.2018 r. Opiniê swoj¹ w tej sprawie
wyda³a Komisja do Spraw Uzdrowiskowych, Promocji Gminy, Sportu
i Turystyki przy Radzie Miasta Œwieradów-Zdrój w dniu 29.01.2018 r.
Komisja zaopiniowa³a negatywnie projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy motywuj¹c to trosk¹ o harmoniê
przestrzenn¹ Œwieradowa i jego zrównowa¿ony rozwój w oparciu o turystykê, co nale¿y do zadañ komisji. Burmistrz nie uwzglêdni³ opinii komisji ani nie skierowa³ do zaopiniowania pozosta³ym komisjom, co jest
niezgodne ze Statutem Gminy
3. Zg³oszony wniosek na sesjê o zatwierdzenie planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie ze Statutem art. 33 wymaga do³¹czenie
do projektu uzasadnienia, które powinno zawieraæ:
1) przedstawienie aktualnego stanu faktycznego i prawnego w dziedzinie, której ma dotyczyæ uchwa³a;

BUMISTRZ ODPOWIADA
7 maja zawi¹za³a siê „rada hotelarzy”, której celem jest uniewa¿nienie przyjêtego przez Radê Miasta na kwietniowej sesji planu zagospodarowania przestrzennego gminy. Wyjaœniaj¹c: w gminie obowi¹zuj¹ dwa
dokumenty planistyczne: pierwszy i najwa¿niejszy - to studium kierunków i uwarunkowañ zagospodarowania przestrzennego gminy. Ten dokumnent informuje o tym, na jaki cel zosta³y przeznaczone grunty na
terenie ca³ej gminy, czyli które grunty s¹ przeznaczone pod zabudowê,
a które nie. Drugim dokumentem planistycznym jest plan zagospodarowania przestrzennego gminy PZP, który musi byæ zgodny ze wspomnianym wy¿ej studium. Ten dokoment informuje o tym, jakie parametry
maj¹ spe³niaæ budowle na terenach przeznaczonych pod zabudowê, czyli wysokoœæ budynków, iloœæ kondygnacji, intensywnoœæ zabudowy, przebieg linii zabudowy, k¹ty nachylenia dachów, stosowanie materia³ów
wykoñczeniowych na elewacjach itp.
Procedowanie nad obecnie uchwalanym PZP trwa³o prawie 2 lata.
W tym czasie dwukronie przez okres 4 miesiêcy przyjmowaliœmy uwagi
do planu. Ka¿dy móg³ z³o¿yæ swoje uwagi, protesty czy sugestie. Nikt
z miejscowych hotelarzy nie protestowa³. Ma³o tego, wiêkszoœæ z nich
z³o¿y³a wnioski do PZP o podwy¿szenie zabudowy na swoich dzia³kach
czy zwiêkszenie powierzchni zabudowy kosztem zieleni.
Odnosz¹c siê do listu hotelarzy chcia³bym podaæ kilkanaœcie argumentów za tym, ¿e zarzuty do nowego PZT s¹ b³êdne, a wiele z nich nie
ma nic wspólnego z prawd¹. Gdy w 2006 roku zosta³em wybrany burmistrzem, bardzo szybko przyst¹piliœmy do uchwalenia studium i PZT dla
naszej gminy, aby ustaliæ, które tereny w mieœcie bêd¹ przeznaczone pod
inwestycje, a które nie. W 2009 roku jako jedna z pierwszych gmin
w Polsce mieliœmy PZP dla ca³ej miejscowoœci. W tym studium i planie
ustaliliœmy, gdzie chcemy inwestowaæ i jaki rodzaj inwestycji preferujemy. Czyli 90 proc. obecnych powierzchni pod inwestycje hotelowomieszkaniowe zosta³o wyznaczone 10 lat temu. W 2012 roku zmieniliœmy studium i PZP gminy. Powierzchnia zabudowy zwiêkszy³a siê o ok.
10 proc. Od tego roku, czyli od 7 lat, nie zwiêkszyliœmy powierzchni
gruntów pod zabudowê. Ma³o tego, obecnie uchwalany PZP opiera siê
na studium z 2012 roku, tak wiêc i w tym planie nie ma nowych terenów
pod zabudowê. Dlatego podnoszenie larum, ¿e zabudowujemy w nowym planie miasto, jest spóŸnione o jakieœ 7-10 lat.
Uwa¿am, ¿e jesteœmy jedn¹ z nielicznych turystycznych gmin w Polsce, która poradzi³a sobie z apartamentowcami. Ju¿ w 2009 i 2012 roku
ustalaj¹c grunty pod zabudowê zabezpieczyliœmy insteresy miasta. Wiêkszoœæ gruntów mia³a przeznaczenie MN/UT (zabudowa jednorodzinna
lub us³ugi turystyki), a to oznacza, ¿e na takim terenie mo¿na wybudowaæ domek jednorodzinny b¹dŸ hotel, pensjonat lub inn¹ dzia³alnoœæ
zwi¹zan¹ z obs³ug¹ ruchu turystycznego. I nawet jeœli ktoœ wybudowa³
na takim gruncie apartamentowiec, traktowany jest on jak dzia³anoœæ
gospodarcza, czyli p³aci wy¿sze podatki. Dla przyk³adu, obecnie apartamentowce, które buduj¹ siê przy ulicy Sienkiewicza, Zródlanej, Polnej
czy Zakopiañskiej s¹ opodatkowane jak hotele i musz¹ odprowadzaæ
op³atê uzdrowiskow¹ do bud¿etu gminy.
W 2012 roku przeznaczyliœmy pod zabudowê wielorodzinn¹ grunty
w dwóch lokalizacjach przy ulicy Cichej i Kiliñskiego. Chcieliœmy siê
przekonaæ, czy rzeczywiœcie bêd¹ siê budowaæ mieszkania, w których
zamieszkaj¹ nowi œwieradowianie. Szybko okaza³o siê, ¿e nic z tego nie
bêdzie, bo mieszkania przy ulicy Ciechej w 70 proc. przeznaczone s¹
pod wynajem dla turystów. Dlatego na terenie ca³ego Œwieradowa-Zdroju
ponad 90 proc. gruntów pod zabudowê ma przeznaczenie MN/UT, co na
dzisiaj daje nam gwarancjê, ¿e jeœli ktoœ wybuduje na nich apatamentowiec, bêdzie p³aci³ podatki od nieruchomoœci jak przedsiêbiorca. To s¹
fakty.

2) wyjaœnienie celu i przewidywane skutki podjêcia uchwa³y;
3) wskazanie ró¿nicy pomiêdzy dotychczasowym a projektowanym
stanem prawnym;
4) wskazanie Ÿróde³ finansowania, je¿eli projektowana uchwa³a poci¹ga za sob¹ obci¹¿enie bud¿etu gminy.
Nie przedstawiono na radzie ¿adnego z wymaganych opracowañ ani
opinii komisji, mimo ¿e zmiany w planie bêd¹ znaczne ze wzglêdu na
potrzebê rozbudowy infrastruktury komunalnej! Tutaj powinny byæ opracowania dotycz¹ce wspomnianych problemów z zapewnieniem infrastruktury!
4. Na wniosek Komisji Rewizyjnej Radny tej Komisji zgodnie z art.
§ 23.2 Statutu z³o¿y³ wniosek o wycofanie z porz¹dku obrad uchwa³y
dotycz¹cej zatwierdzenia Planu zagospodarowania przestrzennego
z powodu krótkiego czasu na zapoznanie siê z nim. Rezultat (g³osowania
nad wnioskiem) Przewodnicz¹ca odczyta³a z tabletu: Za wycofaniem
7 g³osów, przeciw 6, wstrzymuj¹ce siê 2 g³osy Po odczytaniu rezultatu
Przewodnicz¹ca og³osi³a, ¿e przyjêto wycofanie uchwa³y z porz¹dku obrad.
Po przerwie Przewodnicz¹ca og³osi³a, ¿e wczeœniejsze g³osowanie
wniosku o wycofanie z porz¹dku obrad uchwa³y planu zagospodarowania przestrzennego zosta³o niew³aœciwie zinterpretowane i ¿e wniosek
nie przeszed³ co pani prawnik wyt³umaczy³a, ¿e gmina mo¿e wprowadziæ
g³osowanie bezwzglêdn¹ iloœci¹ g³osów przy zmianie programu Sesji,
gdzie g³osy wstrzymuj¹cych siê s¹ dodawane do przeciw, co daje quorum 8 osób przeciw odrzuceniu i w zwi¹zku z powy¿szym wniosek jest
odrzucony gdy¿ za przyjêciem wniosku by³o tylko 7 osób!

§ 56. Us.1. „Przed poddaniem wniosku pod g³osowanie, Przewodnicz¹cy obrad precyzuje i og³asza zebranym proponowan¹ treœæ w taki sposób, aby jego redakcja by³a przejrzysta a wniosek nie budzi³ w¹tpliwoœci
co do intencji wnioskodawcy”.
Nie powiadamiaj¹c o zmianie warunków g³osowania Rada g³osowa³a zgodnie § 58. 1. „Z zastrze¿eniem postanowieñ § 59, Rada podejmuje uchwa³y zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów przy zachowaniu quorum.”
Zgodnie z Ust. 2. warunek uzyskania zwyk³ej wiêkszoœci g³osów
uwa¿a siê za spe³niony, je¿eli za wnioskiem lub kandydatur¹ opowie siê
wiêksza liczba g³osuj¹cych ni¿ przeciwko. G³osów wstrzymuj¹cych siê
i niewa¿nych nie dolicza siê do ¿adnej z grup g³osuj¹cych. A zatem
7 g³osów za odrzuceniem dawa³o quorum. Zmianê warunków g³osowania poprzez informacjê prawnika nale¿a³o wykonaæ przed g³osowaniem,
a zmieniæ g³osowania przewodnicz¹ca nie ma prawa! Ewentualnie mog³a
powtórzyæ g³osownie!
Wskazuj¹c wymienione uchybienia prawne Gminy odnoœnie zatwierdzenia uchwa³y, jak równie¿ brak dostatecznej dyskusji nad tym tematem, mamy nadziejê, ¿e je¿eli uchwa³a wróci do powtórnego rozpatrzenia projektu zgodnie ze statutem i wczeœniejsz¹ uchwa³¹ o ochronie
dziedzictwa kulturowego, pozwoli to nam w ramach istniej¹cych komisji
wspó³pracuj¹cych z mieszkañcami i hotelarzami powtórnie przedyskutowaæ wszystkie problemy! Wspólnie dzia³aj¹c mo¿emy unikn¹æ ewentualnych b³êdów oraz zapobiec zmian kulturowym miasta, jak równie¿
zabezpieczyæ interesy mieszkañców i hotelarzy, którzy daj¹ prace dla
mieszkañców. Dlatego ten list proszê potraktowaæ jako pocz¹tek wspólnych dyskusji!

Uwa¿amy, ¿e Przewodnicz¹ca post¹pi³a niezgodnie ze Statutem Gminy

W imieniu hotelarzy - Wies³aw Buczyñski

Równie¿ w ka¿dym kolejnym PZP wprowadzamy obwarowania ograniczaj¹ce budowê typowych apartamentowców. Paradoksalnie, jeœli radzie hotelarzy uda siê uniewa¿niæ uchwalenie nowego planu, bardzo tym
pomog¹ nowym apartamentowcom. W starym PZP mieliœmy zapis, ¿e
na dwie jednostki mieszkalne przypada jedno miejsce parkingowe,
w nowym planie zaœ mamy ju¿, ¿e na jednostê mieszkaln¹ musi byæ
jedno miejsce parkingowe. Taki zapis spowoduje, ¿e znacz¹co ograniczamy iloœæ apartamentów w budynku i powierzchniê zabudowy dzia³ki.
Kolejny zapis w nowym planie to k¹t nachylenia dachu. W starym
planie dopuszczaliœmy od 35-55 stopni, a w nowym jest 45-55 stopni.
Ten zapis bêdzie zmniejsza³ powierzchniê u¿ytkow¹ budynków, poniewa¿ przy ostrzejszym k¹cie dachu ostatnia kondygnacja bêdzie w po³aci
dachowej. Równie¿ Ustawa o uzdrowiskach zakazuje, aby nowe budynki
w strefie A mia³y przeznaczenie mieszkaniowe. Czyli wszystkie apartamentowce wybudowane w tej strefie s¹ traktowane jak lokale us³ugowe z wy¿szym podatkiem VAT i od nieruchomoœci. W centrum miasta mo¿e
siê wybudowaæ tylko kilka obiektów. Wiekszoœæ bêdzie siê budowaæ
poza stref¹ A.
W kwestii uzbrojenia w infrastrukturê nowych inwestycji. Szkoda, ¿e
rada hotelarzy nie zauwa¿y³a, ¿e w³aœnie koñczymy rozbudowê oczyszczalni œcieków w Œwieradowie, podwajaj¹c jej moc, ¿e wybudowaliœmy
now¹ oczyszczalniê œcieków w Czerniawie, ¿e zakupiliœmy od spó³ki
uzdrowiskowej za 2,4 mln z³ nowe ujêcia wody pitnej, zwiêkszaj¹c nasze
mo¿liwoœci w zakresie zaopatrzenia miasta w wodê prawie trzykrotnie, ¿e
zakupiliœmy od spó³ki uzdrowiskowej za 1,2 mln z³ tereny pod nowe
parki uzdrowiskowe w Czerniawie, ¿e w ostatnich 12 latach wybudowaliœmy sieci wodno-kananalizacyjnej za ponad 30 mln z³, ¿e wyremontowaliœmy drogi za prawie 40 mln z³, ¿e w deptaki i parki uzdrowiskowe
zainwestowaliœmy ponad 20 mln z³. Przed nami kolejne inwestycje
w sieci i drogi.
Odnosz¹c siê do wysokoœci budynków w PZP - do tego parametru
podchodzimy indywidualnie w zale¿noœci od nachylenia terenu: im bardziej stromo, tym wy¿sze budynki. Mo¿na œmia³o powiedzieæ, ¿e ponad
90 proc. nowych budynków ma dopuszczaln¹ wysokoœæ zabudowy do
17 m. Mamy 2-3 miejsca, w których dopuœciliœmy zabudowê do 20 m
z powodu bardzo du¿ego nachylenia terenu, co powoduje ¿e dwie kondygnacje s¹ w ziemi (przy ulicy Bronka Czecha, w górnym odcinku ulicy
Górskiej - stare Wrzosy, tzw. Tewa, gdzie by³ zrobiony fragmentaryczny
PZP ³¹cznie z kolej¹ gondolow¹). Dobrym przyk³adem budowania na
stromych dzia³kach s¹ nowe inwestycje przy ulicy Koœciuszki, gdzie
buduje siê na skarpie dom dwukondygnacyjny o wysokoœci ok. 8 m,
którego kalenica jest poni¿ej gruntu nad budynkiem, czyli z jednej strony ma dwie kondygnacje w ziemi. Jeœli chodzi o iloœæ kondygnacji, to
proszê zwróciæ uwagê, ¿e jeœli budynek ma 4 kondygnacje i 17 m wysokoœci, to 4 kondygnacja jest w po³aci dachowej.
Co siê stanie jeœli rada hotelarzy doprowadzi do uniewa¿nienia planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego na kwietniowej sesji Rady Miasta?
1. Nadal bêdzie obowi¹zywaæ PZP z 2015 roku, gdzie s¹ lepsze
warunki zabudowy dla niechcianych apartamentowców.
2. Bez zmian pozostanie powierzchnia pod budowê nowych obiektów.
3. PZP z 2019 roku ró¿ni siê do PZP z 2015 roku o 2-3 proc.
(znikomy zakres zmian).
4. Zablokowana zostaniee inwestycja budowy wie¿y w koronach
drzew SKY WALK.
5. Pod znakiem zapytania staje inwestycja odbudowy wyci¹gów na
Œwieradowcu na terenie naszej gminy.
6. Kilkudziesiêciu ma³ych miejscowych inwestorów nie bêdzie mog³o siê rozwijaæ, np. w³aœciciel restauracji Sekrety Piwowara w Czernia-

wie nie bêdzie móg³ rozbudowaæ obiektu, poniewa¿ w starym PZP ogranicza go linia zabudowy.
Takich przypadków jest wiele, gdy mali przedsiêbiorcy oczekuj¹
korekty PZP, aby móc siê rozwijaæ i skutecznie konkurowaæ na rynku.
Dla mnie niepokoj¹ce jest to, jak wielu hotelarzy popiera protest,
który nie ma najmniejszego sensu, bo od 7 lat nie zwiêkszamy zabudowy
miasta. A jeœli chcemy dyskutowaæ o rozbudowie Œwieradowa, trzeba to
robiæ na podstawie studium, które wkrótce bêdziemy zmieniaæ, a nie
PZP. Nieskromnie powiem, ¿e Karpacz czy Szklarska Porêba mog¹ siê
u nas szkoliæ, jak na bazie PZP zabezpieczyæ siê przed niechcianymi
apartamentowcami.
Równie¿ liderzy rady hotelarzy s¹ nie dokoñca w porz¹dku. Jeden
z nich najpierw w 2009 i 2012 roku zabiega³, aby na swoich dzia³kach
uzyskaæ jak najwiêksz¹ wysokoœæ zabudowy, po czym dwa lata temu
sprzeda³ te dzia³ki dla spó³ki, która wybuduje jeden z najwiêkszych aparthoteli w naszym mieœcie. Inny hotelarz ma przed swoim obiektem szyld,
¿e zamierza budowaæ i sprzedawaæ apartamenty z 8-procentow¹ stop¹
zwrotu. Gdy inny budowa³ swój kolejny hotel, okaza³o siê, ¿e przekroczy
dopuszaln¹ wysokoœæ budynku o niespe³na 2 m. Wyst¹pi³ o zmianê PZP
i Rada Miasta zgodzi³a siê na zwiêkszenie wysokoœci. Niestety, teraz ten
hotelarz próbuje zablokowaæ inwestycjê swojego s¹siada. W sumie niedobrze siê sta³o, ¿e nie mog³em byæ na spotkaniu rady hotelarzy. Prosi³em o zmianê terminu, ale lider grupy nie zgodzi³ siê.
Nasze miasto potrzebuje nowych obiektów hotelowych. Koszty utrzymania miasta rosn¹. Jeœli wstrzymamy w mieœcie nowe inwestycje, które
podatkami bêd¹ zasilaæ bud¿et miasta, to zaczniemy mocno cofaæ siê
w rozwoju. Strach niektórych miejscowych hotelarzy przed nowymi inwestycjami jest nieuzasadniony. Nasz¹ konkurencj¹ hotelow¹ s¹ inne
miejscowoœci uzdrowiskowe i turystyczne, szczególnie po czeskiej stronie. Szkoda, ¿e zamiast jednoczyæ siê i budowaæ si³ê miasta w nowe
atrakcje uzdrowiskowo-turystyczne, dajemy siê poró¿niæ i to na podstawie nieprawdziwych argumentów.
Jako burmistrz jestem dumny z tego, ¿e mamy w mieœcie hotele na
wysokim poziomie. Ale nie rozumiem, jaki cel ma rada hotelarzy. Zawsze
wspiera³em i bêdê wspiera³ naszych przedsiêbiorców i ka¿dy, kto ma
w naszym mieœcie nieruchomoœæ i chce na niej zawinwestowaæ, jest
nasz, tutejszy. Obowi¹zkiem samorz¹du jest wspieranie takich osób, bo
p³ac¹ podatki, z których inwestujemy w szeroko rozumiane miasto, tworz¹
te¿ nowe miejsca pracy. Te inwestycje równie¿ jesteœmy w stanie uzbroiæ
w infrastrukturê komunaln¹.
Cz³onkowie rady hotelarzy dali siê wprowadziæ w b³¹d i podpisali siê
pod protestem, który nie przyniesie zamierzonych efektów i wstrzyma
wprowadzenie w ¿ycie nowego planu, ale wci¹¿ obowi¹zuje stary plan,
który jest korzystniejszy dla niechcianych deweloperów, g³ównie z powodu miejsc parkingowych i k¹tów nachylenia dachu. Jeœli rada hotelarzy chce, aby w nowym studium zmieniaæ zabudowê na tereny zielone, to
proszê mieæ œwiadomoœæ, ¿e jeœli gmina dokona takiej zmiany, zmniejszy wartoœæ nieruchomœci i zap³aci milionowe odszkodowania w³aœcicielom gruntów.
Chcia³bym wspomnieæ tylko, ¿e w tym nowym planie jest wie¿a
w koronach drzew, na której nam
bardzo zale¿y. Jest du¿e prawdopodobieñstwo, ¿e jeœli ten plan
nie wejdzie w ¿ycie, projekt „wie¿owy” w³o¿ymy miêdzy bajki. Niepokoj¹ce jest tak¿e to, ¿e kilku
radnych popiera radê hotelarzy
nie zdaj¹c sobie sprawy ze stanu
faktycznego.
Roland Marciniak
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Miejskie Centrum Kultury, Aktywnoœci
i Promocji Gminy „Stacja Kultury”, ul. Dworcowa 1,
tel. 75 71-36-482, 75 71-36-483, fax 75 78-16-221,
it@swieradowzdroj.pl; kultura@swieradowzdroj.pl
Dyrektor – Dorota Marek.
Kreowanie wydarzeñ kulturalnych i promocja
- Diana S³upska.
Kreowanie wydarzeñ sportowych,
rekreacyjnych i promocja
Otwarte w godzinach:
- Beata Rosicka.
w poniedzia³ki od 1000 do 1600
we wtorki
w œrody
w czwartki
w pi¹tki

od
od
od
od

1000
1000
1000
1000

do
do
do
do

Szanowni Pañstwo,
rozpoczynamy prace nad nowym wydaniem
„Niezbêdnika Turysty 2019/2020”. W zwi¹zku
z powy¿szym proponujemy gestorom bazy
noclegowej, gastronomicznej oraz innym
us³ugodawcom w Œwieradowie-Zdroju do
udzia³u w wydawnictwie.
Dostêpne modu³y reklamowe:
SPA/SPORT - 4 modu³y formatu A4 – 3.700 z³
brutto/1 modu³
SPA/SPORT - 4 modu³y formatu 1/2 A4 – 2.600
z³ brutto/1 modu³
SPA/SPORT - 4 modu³y formatu 1/4 formatu
A4 – 1.400 z³ brutto/1 modu³
GASTRONOMIA – 16 modu³ów o wymiarach
102 mm x 63 mm – 450 z³ brutto/1 modu³
US£UGI RÓ¯NE – 8 modu³ów o wymiarach 93
mm x 58 mm – 450 z³ brutto/1 modu³
US£UGI RÓ¯NE – 4 modu³y o wymiarach 93 mm x 138 mm – 1.200 z³ brutto/
1 modu³
US£UGI RÓ¯NE – 4 modu³y o wymiarach 193 mm x 58 mm – 1.200 z³ brutto/
1 modu³
Zg³oszenia na poszczególne modu³y przyjmowane bêd¹
od 23 maja od godziny 800 na adres

it@swieradowzdroj.pl
O umieszczeniu reklamy decyduje kolejnoœæ zg³oszeñ.

Szanowni Pañstwo, Mieszkañcy Gminy Œwieradów-Zdrój,
w zwi¹zku z powstaniem niedawno Miejskiego Centrum Kultury, Aktywnoœci
i Promocji Gminy „Stacja Kultury” w Œwieradowie-Zdroju poprzez zaadoptowanie budynku by³ego dworca kolejowego, zachêcamy Pañstwa do udostêpniania
wszelkich pami¹tek historycznych zwi¹zanych z naszym œwieradowskim dworcem i kolej¹. W swoich zbiorach mamy ju¿ m.in. stare kartonowe bilety. Z zebranych pami¹tek powstanie ekspozycja poœwiêcona historii Kolei Izerskiej.
Liczymy na Pañstwa wsparcie w poszukiwaniu fotografii i przedmiotów dotycz¹cych naszego dworca – bêdziemy wdziêczni za udostêpnienie nam pami¹tek
z prywatnych domowych archiwów.
Jesteœmy przekonani, ¿e wspólnie mo¿emy stworzyæ bogat¹ kolekcjê prezentuj¹c¹ historiê naszej Kolei Izerskiej na przestrzeni ostatnich dekad i ¿e wspólne
dzia³ania stan¹ siê okazj¹ do pielêgnowania pamiêci o przesz³oœci, lokalnej historii i wzmacniania wiedzy o dziedzictwie kulturowym.

Promujmy miasto

Szanowni Pañstwo, z przyjemnoœci¹ informujemy, ¿e
w Miejskim Centrum Kultury
przy ul. Dworcowej 1 s¹ do odebrania promocyjne ramki do
tablic rejestracyjnych. Wszystkich chêtnych serdecznie zapraszamy po ich odbiór.
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Reklama dŸwignie wszystko
Od czerwca, po piêcioletniej przerwie na ³amy „Notatnika” wracaj¹ reklamy, na które obowi¹zywaæ bêd¹ nastêpuj¹ce stawki,
z uwzglêdnieniem rabatu za 3 emisje – 15 proc.
Reklamodawcy zap³ac¹ (w z³):
/2 strony (255 x 175 mm): 1 emisja - 300, 3 emisje - 745.
/4 strony (175 x 125 mm): 1 emisja - 150, 3 emisje - 382,50.
1
/8 strony (125 x 85 mm): 1 emisja - 80, 3 emisje - 240.
na 1/16 strony (85 x 60 mm): 1 emisja - 50, 3 emisje - 105.
1
1

Za w³o¿enie wk³adki reklamowej do œrodka gazety – 250 z³
1. Gotow¹ reklamê WY£¥CZNIE W FORMIE PLIKU GRAFICZNEGO
(zgodnie z podanymi w cenniku wymiarami) prosimy wys³aæ na adres:

notatnik@ swieradowzdroj.pl
2. Nale¿noœæ za umieszczenie reklamy nale¿y wp³aciæ na konto
Miejskiego Centrum Kultury, Aktywnoœci i Promocji Gminy - Santander
Bank Polski nr 84 1090 1997 0000 0001 1109 8505 - przed emisj¹
reklamy. W treœci przelewu nale¿y wpisaæ koniecznie numer NIP, nazwê
i adres firmy, w celu wystawienia faktury.
3. Warunkiem ukazania siê reklamy jest dostarczenie potwierdzenia
wp³aty. Mo¿na je wys³aæ mejlem na adres it@swieradowzdroj.pl lub
dostarczyæ osobiœcie do Centrum, ul. Dworcowa 1.
4. Faktura zostanie wystawiona w ci¹gu siedmiu dni od dokonania
wp³aty.

Zarz¹d Izerskiego Stowarzyszenia „Aktywni Razem” w Œwieradowie-Zdroju informuje, ¿e biuro mieœci siê w Miejskim Centrum
Kultury, Aktywnoœci i Promocji Gminy „STACJA KULTURY”(I piêtro), ul. Dworcowa 1.
Cz³onkowie zarz¹du pe³ni¹ dy¿ury we wtorki w godz. 1000–13 00
i w pi¹tki w godz. 1500–1700 .

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

Sesje na ¿ywo
Zapraszamy do ogl¹dania w internecie na ¿ywo posiedzeñ
Rady Miasta - na kanale Youtube miasta. Jeœli ktoœ nie bêdzie
mia³ takiej mo¿liwoœci, pe³na relacja w pliku wideo dostêpna
bêdzie póŸniej na Youtube.
Terminy i godziny sesji oraz ich program znajd¹ Pañstwo
na stronie

www.swieradowzdroj.pl

Biuro Polskiego Zwi¹zku
Emerytów Rencistów i Inwalidów Ko³o nr 6 w ŒwieradowieZdroju mieœci siê w Klubie Integracji Spo³ecznej w siedzibie
Urzêdu Miasta (pok. 16, I piêtro) przy ul. 11 Listopada 35 - box nr 16F.
Dy¿ury w ka¿dy czwartek w godz. 1000-1200 pe³ni¹: Teresa Dragunowicz, Irena Kojpasz i Barbara Kusznier.
Polski Zwi¹zkek Emerytów Rencistów i Inwalidów Ko³o nr 6
w Œwieradowie-Zdroju organizuje w dniach 2-4 wrzeœnia wycieczkê autokarow¹ do Sandomierza.
W programie zwiedzanie miasta i okolic z przewodnikiem.
Cena - 350 z³ (w cenie: przejazd, dwa noclegi, ubezpieczenie
NW, bilety wstêpu, wy¿ywienie).
Zapisy i szczegó³owe informacje w biurze ko³a, oraz pod nr.
tel.
- 607 978 178 (p. Irena)
- 604 128 306 (p. Teresa)
Wycieczka dofinansowana bêdzie ze œrodków Gminy Miejskiej Œwieradów-Zdrój.

E-dowody osobiste

Od dnia 4 marca br. ka¿da osoba
uprawniona do posiadania dowodu
osobistego mo¿e z³o¿yæ wniosek
o wydanie nowego e-dowodu.
WA¯NE! Jeœli twój dowód osobisty jest nadal wa¿ny, nie musisz
go wymieniaæ. Zrób to, jeœli bêdziesz chcia³ korzystaæ z udogodnieñ, jakie daje nowy e-dowód.
E-dowód posiada wszystkie dotychczasowe funkcje dowodu osobistego - potwierdza to¿samoœæ posiadacza oraz jego obywatelstwo,
uprawnia te¿ do przekroczenia gra-

nic niektórych pañstw.
Dodatkowo, dziêki warstwie
elektronicznej, bêdzie mo¿na u¿ywaæ
e-dowodu do elektronicznej komunikacji z administracj¹ publiczn¹
i innymi podmiotami.
E-dowód umo¿liwi:
• logowanie do portali administracji publicznej (np. ePUAP),
• elektroniczne podpisywanie
dokumentów (podpis osobisty),
• korzystanie z automatycznych
bramek granicznych, np. na lotnisku.

Burmistrz Miasta Œwieradów-Zdrój informuje, ¿e na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta
zosta³y wywieszone wykazy na okres 21 dni - do wgl¹du
w godzinach pracy urzêdu:
22 maja br. - w sprawie przeznaczenia do wydzier¿awienia w trybie
bezprzetargowym:
 nieruchomoœci gruntowej
niezabudowanej o pow. 10.981 m2

12 kwietnia og³oszono przetarg
na „Ubezpieczenie maj¹tku i innych
interesów Gminy Miejskiej Œwieradów-Zdrój wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury”, z terminem otwarcia ofert na
24 maja br.
Do 22 maja natomiast wyd³u¿ono termin sk³adania ofert na „Œwiadczenie us³ug w zakresie odbioru i
zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej
Œwieradów - Zdrój w okresie od 1
lipca 2019 do 31 grudnia 2020 r.”
18 kwietnia dokonano otwarcia
ofert, jakie nap³ynê³y po og³oszeniu
postêpowania prowadzonego w trybie negocjacji bez og³oszenia na dokoñczenie robót budowlanych zwi¹zanych z realizacj¹ zadania pod
nazw¹ „Budowa nowej siedziby
Przedszkola Miejskiego w Œwieradowie-Zdroju”.

Zglosi³y siê dwie firmy:
1. LK INWEST Sp. z o.o. z Wroc³awia (2.677.710 z³);
2. Zak³ad Us³ugowo-Remontowy Idziaszek Sp. z o.o. z Nowego
Miasta nad Wart¹ (3.026.647,47 z³),
znany ju¿ na œwieradowskim rynku
jako wykonawca modernizacji dworca PKP.
Poniewa¿ gmina mia³a na ten cel
przeznaczone 2 mln z³, postêpowanie
uniewa¿niono. Po jego ponownym
og³oszeniu i podwy¿szeniu kwoty do 2,7 mln z³ - jak¹ gmina zamierza przeznaczyæ do inwestycjê nap³ynê³y ferty od tych samych firm, które zmniejszy³y swe oczekiwania finansowe do
2.637.120 z³ (LK INWEST) i do
2.574.679 z³ (ZUR Idziaszek).
Umowa zosta³a podpisana
z firm¹ Idziaszek, która powinna zakoñczyæ prace do po³owy paŸdziernika.
(opr. aka)

œwiadczeñ z mechaniki, tor powietrzny, komplet do nauki o pr¹dzie elektrycznym, zestaw do æwiczeñ o obwodzie szeregowym i równoleg³ym,
komplet do elektromagnetyzmu i do
doœwiadczeñ z elektrostatyki.
Wszystkie sale wyposa¿ono
w tablice interaktywne i tablice suchoœcieralne oraz biurka i ergonomiczne krzes³a. Dope³nieniem ca³oœæ
jest zakup drukarki 3D, skanera oraz
wizualizera, które pozwol¹ na naukê
podstaw projektowania oraz natychmiastowej wizualizacji pracy. Drukarka 3D bêdzie mia³a zastosowanie
w wielu przedmiotach. Dziêki wielu
gotowym modelom, dostêpnym

w sieci, nauczyciele bêd¹ mogli szybko przygotowaæ ciekawe i niestandardowe pomoce szkolne.
Efektem realizacji projektu
jest szko³a dysponuj¹ca infrastruktur¹ wspieraj¹c¹ rozwój uczniów,
pozwalaj¹ca na rozwijanie pasji, zainteresowañ i naturalnej ciekawoœci
uczniów.
(MHD)

Halina Stettner

Po 14 miesi¹cach od podpisania umowy na wykonanie robót budowlanych, zakoñczone
zosta³y prace zwi¹zane z realizacj¹ projektu „Rozbudowa Miejskiego Zespo³u Szkó³ w Œwieradowie-Zdroju przy ul. Marii Sk³odowskiej-Curie 2 Fabryka M³odych In¿ynierów”. W ramach
projektu w nowo wybudowanej
czêœci powsta³y cztery pracownie: fizyczna, chemiczna, matematyczna i biologiczna wraz z zapleczami oraz pomieszczenia sanitarne z dostêpem dla osób niepe³nosprawnych.
Zaprojektowane klasy s¹ nowoczesne i funkcjonalne, co pozwoli na wprowadzenie nowoczesnych metod nauczania.
W salach lekcyjnych zainstalowano klimatyzacjê, która wp³y-

nie na utrzymanie optymalnej temperatury w pomieszczeniach, sprzyjaj¹cej prowadzeniu zajêæ. Korytarze s¹ jasne, przestronne, a na górnej kondygnacji zamontowano przy
oknach specjalne siedziska dla
uczniów.
Pracowniê chemiczn¹ wyposa¿ono w dygestorium, w którym nauczyciel bêdzie móg³ bezpiecznie
przeprowadzaæ ciekawe reakcje chemiczne. Ponadto w sali ustawiono
trzy laboratoryjne sto³y wyspowe
wraz z bateriami i zlewkami, na których uczniowie bêd¹ mogli samodzielnie wykonywaæ doœwiadczenia.
Aby móc realizowaæ w pe³ni podstawê programow¹ zakupiono równie¿ zestawy pomocy dydaktycznych takie jak: dydaktyczny zestaw
uczniowski do chemii, m³ody pionier,
moleku³y - modele atomów, elektrochemia, odczynniki chemiczne, statyw demonstracyjny, zestaw startowy do chemii, uniwersalny statyw
laboratoryjny, zestaw do podgrzewania i odparowywania, dydaktyczny zestaw szk³a laboratoryjnego,
testy wody i powietrza.
W pracowni fizycznej znalaz³y siê
sto³y uczniowskie wyposa¿one
w przystawkê elektryczn¹ przygotowan¹ do wykonywania doœwiadczeñ
z zakresu elektrycznoœci. Pracownia
fizyczna wzbogaci³a siê o komplet do
doœwiadczeñ z ciep³a, zestaw do do-

przy ul. D³ugiej, stanowi¹cej dzia³kê
 nr 14/3, am. 9, obr I;
 nieruchomoœci gruntowej
niezabudowanej o pow. 10 m2 przy
ul. Zdrojowej, stanowi¹cej czêœæ
dzia³ki
 nr 40, am. 6, obr IV;
 nieruchomoœci gruntowej
niezabudowanej o pow. 10 m2 przy
ul. Sudeckiej, stanowi¹cej czêœæ
dzia³ki
 nr 26, am. 9, obr I.
22 maja br. - w sprawie przeznaczenia do sprzeda¿y w trybie przetargowym:

 nieruchomoœci gruntowej
niezabudowanej o pow. 1,2798 ha
przy ul. D¹browskiego, stanowi¹cej
dzia³ki
 nr 7, 8, 9, am. 10, obr VI;
 nieruchomoœci gruntowej
niezabudowanej o pow. 0,1630 ha
przy ul. Wyszyñskiego, stanowi¹cej
dzia³kê
 nr 88, am. 10, obr IV;
 nieruchomoœci gruntowej
niezabudowanej o pow. 0,3070 ha
przy ul. Zacisze, stanowi¹cej dzia³kê
 nr 13/1, am. 6, obr II.
(opr. aka)

„Rozbudowa Miejskiego Zespo³u Szkó³ w Œwieradowie-Zdroju przy ul. Marii Sk³odowskiej-Curie 2 „Fabryka m³odych in¿ynierów” - to projekt, na który Gmina Miejska Œwieradów-Zdrój otrzyma dofinansowanie 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 3.412.451,97 z³,
kwota dofinansowania wynosi 2.621.500,19 z³.

UM wykazuje

E-dowód zawiera te same dane
co poprzedni dowód osobisty. Jedyn¹ now¹ informacj¹ na pierwszej
stronie (awersie) e-dowodu jest numer CAN. Jest on zapisany w kodzie kreskowym na drugiej stronie
(rewers).
CAN bêdzie ci potrzebny, jeœli
chcesz skorzystaæ z elektronicznych
funkcji e-dowodu. Ponadto chroni
twój e-dowód, ¿eby osoba niepowo³ana nie odczyta³a zdalnie twoich
danych zapisanych w warstwie elektronicznej.
Jeœli chcesz uzywaæ elektronicznych funkcji e-dowodu, przy jego
odbiorze lub póŸniej w dowolnym
urzêdzie miasta (gminy) mo¿esz ustaliæ kody PIN:
- do logowania - PIN1 (zawieraj¹cy 4 cyfry),
- do sk³adania podpisu osobistego - PIN2 (zawieraj¹cy 6 cyfr).
Kod PIN2 ustalaj¹ tylko te osoby, które zaznacz¹ we wniosku, ¿e
chc¹ mieæ w e-dowodzie podpis
osobisty. Jest te¿ kod PUK, który
s³u¿y do odblokowania e-dowodu
w przypadku zablokowania poprzez
trzykrotne podanie b³êdnego PIN.
Wszelkie dodatkowe informacje,
w tym, jak korzystaæ z e-dowodu,
znajd¹ Pañstwo na stronie
www.edowod.gov.pl
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W Zespole Szkó³ LicealnoGimnazjalnych w Mirsku od 10 lat
m³odzie¿ kszta³ci siê w zawodzie
TECHNIK HOTELARSTWA, który z pewnoœci¹ mo¿emy okreœliæ
jako specjalnoœæ regionu. Proces
kszta³cenia obejmuje zdobywanie
umiejêtnoœci teoretycznych i praktycznych zarówno na zajêciach, podczas których pracujemy warsztatowymi i aktywnymi metodami nauczania, jak i w czasie odbywania
oœmiotygodniowych praktyk zawodowych. Przedmioty wiod¹ce, to pracownia hotelarska, dzia³alnoœæ recepcji, pracownia obs³ugi konsumenta, marketing, wychowanie fizyczne z podstawami teorii i metodyki rekreacji ruchowej, chemia
z zasadami ¿ywienia, geografia
z elementami geografii turystycznej Polski, podstawy prowadzenia
dzia³alnoœci gospodarczej i jêzyk
obcy bran¿owy.
Aby zwiêkszyæ atrakcyjnoœæ
szko³y na lokalnym rynku edukacyjnym, od trzech lat dyrekcja placówki przy wsparciu kadry pedagogicznej, zaanga¿owaniu pracodawców
z bran¿y turystyczno-hotelarskiej
i uczniów realizuje program rozwoju
technikum.
Uczniowie zdobywaj¹ doœwiadczenie zawodowe w renomowanych
zak³adach hotelarskich. Praktyczna
nauka zawodu na zasadach dualnego systemu kszta³cenia organizowana jest przez pracodawców, realizowana jest w hotelach na terenie
Œwieradowa-Zdroju: Medi-SPA Bia³y Kamieñ****, Hotel**** Medical
Spa Malinowy Dwór, Park Hotel
KUR & SPA; a nad morzem - w Sandra Spa Pogorzelica.
W zesz³ym roku nawi¹zaliœmy
wspó³pracê z sieci¹ Górskie Resorty zrzeszaj¹c¹ w swoich strukturach
rodzinne hotele: Osada Œnie¿ka
w £omnicy, Blue Mountain Resort
w Szklarskiej Porêbie oraz pierwszy
w historii Karpacza 5* Green Mountain.
M³odzie¿ w ramach praktyk wyjazdowych ma zapewnione przez
pracodawców zakwaterowanie
w dwupokojowych pokojach hotelowych i pe³ne wy¿ywienie.
W ramach programu Erasmus+
„Europejski sta¿ dla zawodowców”
uczniowie maj¹ mo¿liwoœæ odbycia
praktyk zagranicznych. 10 maja
pierwsza w historii szko³y 12-osobowa grupa uczniów (fot u góry)
z dwójk¹ nauczycieli wyjecha³a do
Hiszpanii na 21-dniowe praktyki do
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miasta Kordoba. Grupa ma zapewniony transfer na i z lotniska, przelot, zakwaterowanie i wy¿ywienie,
ubezpieczenie podró¿y, uniformy
s³u¿bowe. Uczestnicy wyjazdu
otrzymaj¹ te¿ kieszonkowe.
W Hiszpanii organizator zagwarantowa³ uczestnikom kurs hiszpañskiego i wyjazdy kulturalno-rozrywkowe.
W szkole m³odzie¿ aktualnie
uczestniczy w zajêciach z jêzyka angielskiego zawodowego, przygotowuj¹cych do wyjazdu.
Od wrzeœnia ubieg³ego roku realizujemy projekt pod nazw¹ „Podniesienie motywacji i rozwoju kompetencji dzieci i m³odzie¿y w Mirsku”, dziêki czemu wyposa¿yliœmy
pracowniê obs³ugi informatycznej
w 11 laptopów, w pracowni hotelarskiej i geograficznej mamy nowe tablice interaktywne, rozszerzyliœmy
te¿ zasiêg bezprzewodowego internetu. Uruchamiamy ponadto nowatorskie rozwi¹zanie „Documaster
Campus” (mobilne repozytorium
i chmura edukacyjna), dziêki któremu uczniowie i nauczyciele maj¹
mo¿liwoœæ korzystania bezp³atnie
z wirtualnej wymiany, obiegu dokumentów oraz z ksero i skanera na
wielofunkcyjnym urz¹dzeniu.
Uczestnictwo w projekcie daje
mo¿liwoœæ podnoszenia kompetencji i kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w bezp³atnych
kursach zawodowych czy szkoleniach z zakresu kompetencji spo³ecznych. Obecnie realizujemy kursy
„Komunikacja spo³eczna w pozytywnym kreowaniu wizerunku” oraz
„Wykorzystanie MS Office 365
w praktyce”, w których udzia³ bierze 30 uczniów i nauczycieli. Ponadto w ramach projektu zaplanowano
kursy i zajêcia ICT: programy biurowe w administracji, systemy prezentacji informacji w biznesie, grafika
komputerowa, systemy mobilne
w biznesie. Wszystkie koñcz¹ siê
uzyskaniem zaœwiadczenia potwier-

dzaj¹cego nabycie nowych kompetencji czy kwalifikacji.
Od wrzeœnia uczniowie zostan¹
objêci dodatkowymi zajêciami: jêzykowymi (angielski, niemiecki, hiszpañski, francuski i rosyjski), rozwijaj¹cymi uzdolnienia z matematyki
geografii, wyrównawczymi z matematyki, z doradztwa edukacyjno-zawodowego.
Doposa¿yliœmy pracowniê hotelarsk¹ i pracowniê obs³ugi konsumenta. Zakupiliœmy m.in. wózek do
flambirowania (fot. powy¿ej)), który
wykorzystywany jest na zajêciach

praktycznych do przygotowywania
potraw w ramach „live station”, dziêki czemu uczniowie pod¹¿aj¹ za najnowszymi trendami w gastronomii.
Uczniowie naszej szko³y osi¹gaj¹ wysokie wyniki na egzaminach
zawodowych, mo¿emy siê pochwaliæ bardzo wysok¹ zdawalnoœci¹. Do
egzaminów teoretycznych i praktycznych podchodz¹ wszyscy
uczniowie klas czwartych, co jest
niew¹tpliwym atutem naszego technikum. Osi¹gamy równie¿ spektakularne wyniki na egzaminach maturalnych.
Wybór takiego kierunku kszta³cenia przez naszych uczniów z pewnoœci¹ odpowiada dzisiejszym potrzebom rynku pracy w Polsce i za
granic¹, co potwierdzaj¹ liczne publikacje w prasie bran¿owej:

„Polskie hotelarstwo w rozkwicie. Bran¿a hotelowa prze¿ywa
obecnie swój czas” - propertynews.pl, styczeñ 2019.
„Sektor hotelowy w Polsce
prze¿ywa rozkwit. W 2017 roku
nowe obiekty wyrasta³y jak grzyby
po deszczu zarówno w najwiêkszych
polskich miastach, jak i w miejscowoœciach wypoczynkowych. Dobrej
kondycji s³u¿y³y takie czynniki, jak
rozwój turystyki zagranicznej i krajowej (…) czy wzrost zamo¿noœci
spo³eczeñstwa” - „Œwiat Hoteli”,
Raport 2018 - Rynek Hotelarski
w Polsce, „Faza wzrostu trwa”, lipiec-sierpieñ 2018.
Anna Kulesa wicedyrektor ZSL-G, nauczyciel
teoretycznych i praktycznych
przedmiotów zawodowych

Na zielonej szkole dzieci
Czterdziestooœmioosobowa grupa uczniów z klas:IIa, IIb i IIIa ze
Szko³y Podstawowej nr 1 od 8 do 13
kwietnia przebywa³a w Domu Wczasów Dzieciêcych w DusznikachZdroju na zielonej szkole. Nauka
przez zabawê, udzia³ w warsztatach
ceramicznych, papierniczych, lekcjach muzealnych, grach terenowych czy p³ywackich w aquaparku
by³y œwietnym sposobem na nabywanie nowych wiadomoœci i umiejêtnoœci.
Nowoczesne technologie wykorzystywane na lekcjach w szkole
i obraz z ekranu nie bêd¹ tym samym, co bezpoœredni kontakt z rzeczami, zjawiskami, obiektami czy wytworami sztuki budowlanej, malarskiej, rzeŸbiarskiej. Obserwowaæ, dotkn¹æ, poczuæ i poznaæ - to g³ówne
has³a, którym kierowali siê opiekunowie wybieraj¹c na cel zwiedzania:
Szczeliniec Wielki w Parku Narodowym Gór Sto³owych, Kopalniê Z³ot¹
i Osadê Dawnego Górnictwa w Z³otym Stoku, MINIEUROLAND w
K³odzku, skansen, Szlak Gin¹cych
Zawodów, Kaplicê Czaszek, Muzeum Zabawek w Kudowie-Zdroju,
Muzeum Papiernictwa, Jamrozow¹

Na szczycie Szczeliñca
Palanê, Wzgórze Rozalii, Dworek
Chopina i inne liczne œlady bytnoœci Fryderyka Chopina w Dusznikach-Zdroju oraz dwadzieœcia osiem
wyci¹gów w Zieleñcu, w którym na
trasach zalega³ jeszcze œnieg.
W drodze powrotnej dodatkow¹
atrakcj¹ by³o zwiedzanie zabytków
Œwidnicy z Koœcio³em Pokoju na
czele, wpisanym na Listê Œwiatowego Dziedzictwa UNESCO.
Szeœciodniowy pobyt w Kotlinie

K³odzkiej to nie tylko zabytki, wycieczki, ale g³ównie zabawa, integracja, wieczorne czytanie fragmentów
ksi¹¿ek, nabywanie nowych umiejêtnoœci i bogacenie zasobu s³ów
o wyrazy: poszwa, poszewka czy
przeœcierad³o.
Najwiêksze zdziwienie wœród
przewodników i opiekunów DWD
wzbudzi³ fakt, ¿e dzieci nie mia³y te-

Dokoñczenie obok 

Trzy tygodnie solidarnoœci
Przyst¹pienie do strajku by³o
trudn¹ decyzj¹ dla ka¿dego nauczyciela. Zw³aszcza, ¿e zbli¿a³ siê egzaminy gimnazjalne i ósmoklasistów. D³ugo dyskutowaliœmy na ten
temat. Wbrew pozorom martwiliœmy siê o naszych uczniów. Ale nasze rodziny i potrzeby s¹ równie¿
wa¿ne.
W koñcu decyzja zosta³a podjêta. Do strajku przyst¹pi³o prawie
90 proc. pracowników Miejskiego
Zespo³u Szkó³. Codziennie przez
trzy tygodnie strajkuj¹cy przebywali
w szkole i przedszkolu w godzinach
pracy. Wspó³praca z pani¹ dyrektor przebiega³a w dobrej atmosferze.

Jeden z wielu wypieków, którymi
rodzice obdarowali strajkuj¹cych
nauczycueli - tort ze s³ynn¹ ju¿ parafraz¹ fraszki Sztaudyngera „¯ycie
mnie mnie”, gdzie s³owem ¿ycie zast¹pion¹ skrótem MEN.
Pierwszego dnia strajku spotkaliœmy siê z burmistrzem Rolandem
Marciniakiem, który zapewni³ nas
o zrozumieniu dla naszych dzia³añ.
Odby³o siê równie¿ spotkanie burmistrza, cz³onków zarz¹du ZNP oraz
pracowników administracji i obs³ugi w sprawie podwy¿ek dla pracowników niepedagogicznych.

tami nauczycieli, inni nie. Ka¿dy ma
prawo do w³asnego zdania. I choæ
organizowanie opieki wymaga³o
ekwilibrystyki logistycznej i cierpliwoœci, z czêœci¹ rodziców doszliœmy do jednego wniosku - skoro oddajemy nasze dzieci pod opiekê nauczycieli MZS przez wiêkszoœæ dni
w roku, nale¿y im podziêkowaæ prostym gestem SOLIDARNOŒCI.
15 kwietnia zanieœliœmy wypieki, owoce, kawê. Czêœæ osób przysz³a z pustymi rêkoma i dobrym s³owem. Ale nie chodzi³o tak naprawdê
o zawartoœæ d³oni. Liczy³a siê obecnoœæ, wsparcie, na³adowanie akumulatorów strajkuj¹cych. By³o te¿
sporo wzruszeñ, zw³aszcza gdy Jan
Kobia³ko przekaza³ opaski, które

w 1981 r. nosili wraz z ¿on¹ w czasie
protestu w oœwiacie.
Strajk zosta³ zawieszony. Matury siê odby³y. Nie wiadomo, co bêdzie dalej. Strajk we wrzeœniu, paŸdzierniku? Jedno jest pewne - szko³a ju¿ nie bêdzie taka sama po tych
18 dniach strajku. Chcia³abym jednak ¿yczyæ nauczycielom MZS, by
mimo wszystko nie zapominali dlaczego wybrali tak trudny zawód.
Stronie rz¹dz¹cej - by nie zapomnia³a, ¿e za dobr¹ pracê nale¿y siê dobra p³aca. A dzieciom - by pamiêta³y,
¿e dialog i wspó³praca prowadz¹ do
sukcesu.
Katarzyna Harbul-Ba³a
przewodnicz¹ca Rady Rodziców

Pamiêæ i recytacje

To na pewno by³a wzruszaj¹ca chwila - Jan Kobia³ko (drugi z prawej) wrêcza
nauczycielom opaskê z czasów, gdy sam by³ nauczycielem i uczestniczy³
w strajku w roku 1981. Z lewej stoj¹: Arek Marcinkowski i Natalia Œnie¿ek, z
prawej Katarzyna Harbul-Ba³a (zdjêcia Beata Bielak).
By³ to dla nas ciê¿ki okres, pe³en
mieszanych uczuæ, chwil nadziei
i zw¹tpienia, bezsilnoœci...
Korzystaj¹c z nadarzaj¹cej siê
okazji pragniemy serdecznie podziêkowaæ wszystkim, szczególnie rodzicom, za wsparcie, s³owa otuchy
i inne gesty, które utwierdza³y nas
o s³usznoœci podjêtych dzia³añ; pani
dyrektor Renacie Simiñskiej - za poparcie, zrozumienie i cierpliwoœæ,
a w³odarzowi naszego miasta, Rolandowi Marciniakowi - za wyrozumia-

³oœæ i skuteczne dzia³ania podjête na
rzecz potrzeb zatrudnionych pracowników obs³ugi naszej placówki
oœwiatowej.
Gra¿yna Kasprzak
nauczyciel MZS
Sytuacja ze strajkiem nie by³a
prosta dla ¿adnej ze stron. Nikt nie
wiedzia³, jaki bêdzie fina³. Ta niepewnoœæ nikomu nie s³u¿y³a, a ju¿
na pewno nie naszym dzieciakom.
Jedni mogli siê zgadzaæ z postula-

Fina³ Konkursu Recytatorskiego „Kiedy myœlê – Ojczyzna” odby³ siê
w MBP IZERKA 24 kwietnia. Wyst¹pi³o w nim 13 recytatorów, którzy zaprezentowali siê w czterech kategoriach, a ocenia³a ich komisja pod przewodnictwem Janiny Czapliñskiej.
Pióro Burmistrza wyœpiewa³a utworem „Wspomnienie” Kamila Zgliñska,
a pierwszymi miejscami uhonorowano: Marcela Kêpiñskiego, Dominikê Dziemitko, Piotra Bardelego, Oliwiê Bigus i Zofiê Salawê.
(KP)

s³ucha³y i zadawa³y pytania
Serdecznie dziêkujemy rodzicom
- za sfinansowanie wyjazdu, Mariuszowi Leœniewskiemu - za bezpieczn¹
jazdê, Magdzie Olszewskiej - za pomoc wychowawcom, uczestnikom za wzorowe zachowanie, a pracownikom DWD - za prowadzenie wycieczek, opiekê, naukê piosenek,
smaczne posi³ki i dzielenie siê mi³oœci¹ do kraju ojczystego.
Teresa Fierkowicz
8 maja pod obeliskiem odby³y siê uroczystoœci z 74. rocznicy zakoñczenia II wojny œwiatowej. W asyœcie pocztów sztandarowych wi¹zanki kwiatów z³o¿yli delegacje instytucji i organizacji spo³ecznych oraz dzieci (fot.
powy¿ej). Wyst¹pili te¿ laureaci konkursu recytatorskiego: Piotr Bardeli (fot.
poni¿ej) i Zofia Salawa. Po po³udniu Piotr, zdobywczyni Pióra Burmistrza Kamila Zgliñska, Marceli
Kêpiñski i zespó³ „Syntonia” wziêli udzia³ w rocznicowym koncercie w hali
spacerowej.
(aka)

Duszniki: w Dworku Chopina
lefonów, smartfonów i innych rozpraszaj¹cych uwagê gad¿etów, dziêki czemu uwa¿nie s³ucha³y, zadawa³y pytania, skupia³y siê na dzia³aniu, a ca³¹ dokumentacjê fotograficzn¹ wykonywali wychowawcy,
którzy na bie¿¹co przesy³ali fotki
stêsknionym rodzicom na Messengera. Czyli jednak mo¿na ¿yæ bez nowoczesnych technologii i poznawaæ
otaczaj¹cy nas œwiat na w³asne oczy
i uszy! A¿ trudno uwierzyæ, bo wszyscy siê dziwili, dlaczego nie mamy

telefonów, a dzieci chêtnie pozowa³y do zdjêæ, bo wiedzia³y, ¿e rodzice
musz¹ widzieæ na bie¿¹co, co siê dzieje (Tak na marginesie - jeden rodzic
pisa³ mi rano, jaka jest temperatura
w Dusznikach i jak mam ubraæ dzieci. Có¿, nauczyciel nie zna siê na termometrze i nie wie, jaka jest pogoda!). Byli te¿ tacy, którzy prosili o
za³o¿enie czapki dziecku, bo ze zdjêcia wynika³o, ¿e o niej zapomnia³o.
Nie by³o wa¿ne, ¿e byliœmy w pomieszczeniu!

Œwidnica: przed najwy¿sz¹ wie¿¹
koœcieln¹ na Dolnym Œl¹sku (101 m)
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Majówka rodzinna
1 maja w ogrodzie dydaktycznym Izery Trzech ¯ywio³ów odby³a
siê siódma edycja Wielkiej Rodzinnej Majówki organizowanej przez
Nadleœnictwo Œwieradów, sk¹d od
rana rusza³y wycieczki: o godz. 900
pierwsza pod has³em „Izerskie
WiedŸmy, Trolle i szkodniki”,
o 10 00 - Wyprawa geologiczna
„Z m³otkiem w góry”, a o 1100 by³y
a¿ dwie wyprawy - rowerowa na Single Track oraz piesza rodzinna
œcie¿k¹ edukacyjn¹ „Zajêcznik”.
£¹cznie na izerskie szlaki uda³o
siê ponad 150 osób. Po wyczerpuj¹cych wêdrówkach niespodziank¹
dla goœci by³o ognisko przygotowane przez leœników i Stacjê Kultury.
Piknik zacz¹³ siê o godzinie 1400.
Nawet niewysoka temperatura
i ma³y deszczyk nie popsu³y frekwencji na imprezie, w trakcie której
goœcie mogli odwiedzaæ wiele ciekawych stanowisk.
Swoj¹ ofertê edukacyjn¹ prezentowa³ m.in. Leœny Kompleks Promocyjny Dolina Baryczy - Nadleœnictwo ¯migród, który zorganizowa³ zajêcia dla najm³odszych uczestników
pikniku. Du¿¹ atrakcj¹ dla najm³odszych by³a równie¿ mo¿liwoœæ samodzielnego zmontowania drewnianych budek dla ptaków. Chêtni mogli ponadto na specjalnym stoisku
wytworzyæ myd³o z naturalnych
produktów (fot. poni¿ej), takich jak
olejki, zio³a i miód, na innym zaœ nauczyæ siê samodzielnego stworzenia ceramiki na kole garncarskim
(zdjêcie obok).

Cz³onkowie Ko³a
Myœliwskiego G³uszec przedstawili wystawê
dotycz¹c¹
³owiectwa, a dla smakoszy przygotowali
pyszny i zdrowy poczêstunek.
Du¿¹ popularnoœci¹ cieszy³o siê stoisko pod nazw¹ „Pszczo³y wracaj¹ do
lasu”, na którym
opowiadano, dlaczego pszczo³y s¹ tak
Trzeba by³o 250 kulek imituj¹cych py³ki kwiatów przyczepiæ
wa¿ne dla ka¿dego
(na rzepy) do rêkawów i przenieœæ na ³y¿eczkê, której miodz nas. Uczestnicy
ny urobek oznacza³ tygodniow¹ pracê pszczo³y.
mieli te¿ okazjê
skosztowaæ naturalnego miodu oraz skarbów na terenie Nadleœnictwa,
zagraæ w grê „Zostañ pszczo³¹”.
a polsko-czeska grupa mi³oœników
Podczas pikniku mo¿na by³o geocachingu z w³asnej inicjatywy
posprz¹ta³a stary tor bobslejowy na
odcinku górny Park Zdrojowy – DW
Czeszka (na zdjêciu poni¿ej grupa
sprz¹taj¹æa wraz ze swym „urobkiem” w workach)
Stra¿acy z Ochotniczej Stra¿y
Po¿arnej w Œwieradowie-Zdroju poczêstowali uczestników pikniku
swoj¹ wyborn¹ grochówk¹, która jak
co roku okaza³a siê wielkim hitem (co
potwierdza kolejka na zdjêciu u do³u
po prawej).
Zwieñczeniem majówki by³a wieczorna prezentacja na temat sów
wystêpuj¹cych w naszym regionie
(wraz z nocnym wyjœciem w teren).
Nadleœnictwo Œwieradów dziêkuje za pomoc w organizacji Wielkiej Rodzinnej Majówki: Gminie Miejskiej Œwieradów-Zdrój, Stacji Kultura, Ko³u Myœliwskiemu G³uszec z koordynatorem Andrzejem Buratyñskim, OSP Œwieradów - wraz z Tadeuszem Baka i Teres¹ Fierkowicz,
Zespo³owi Sygnalistów przy LKP
Sudety Zachodnie, Kazimierzowi Bêtlewskiemu - za uwiecznienie wydarzenia na zdjêciach, mi³oœnikom geocachingu - za posprz¹tanie starego
toru bobslejowego, oraz wszystkim
naszym pracownikom, wolontariuszom, praktykantce - za zaanga¿owanie ca³ym sercem w organizacjê.
Zapraszamy na majówkê w 2020
roku!
Tekst Agnieszka Andziulewicz,
i Barbara Rymaszewska –
koordynator
Wielkiej Rodzinnej Majówki
Zdjêcia Adam Karolczuk

Czy wiesz, ¿e Nadleœnictwo
Œwieradów przygotowa³o zabawê typu QUEST, zwi¹zan¹ ze
Œcie¿k¹ Edukacyjn¹ „Zajêcznik” oraz Ogrodem Dydaktycznym „Izery Trzech ¯ywio³ów”?
Karty mo¿na pobraæ na stronie
nadleœnictwa swieradow
.wroclaw
.lasy
.gov
.pl
swieradow.wroclaw
.wroclaw.lasy
.lasy.gov
.gov.pl
¯yczymy dobrej zabawy!
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poszerzyæ swoj¹ wiedzê geologiczn¹, któr¹ przybli¿a³a Roksana
Knapik, dostaæ od leœników sadzonkê drzewek do posadzenia we w³asnym ogródku czy te¿ skorzystaæ
z animacji dla dzieci.
Kolejn¹ atrakcj¹ majówkowego
pikniku by³ geocaching, w trakcie
którego uczestnicy szukali ukrytych

By³o sygnalistów wielu (a wszyscy z LKP), od lewej: Kazimierz Bêtlewski, Pawe³ Jarosiewicz, Krzysztof Ganczarski, Ma³gorzata Suchowierzch, Piotr Bojkowski.

Wycieczkowicze musieli przejœæ przez „bramê do lasu”, czyli pod uniesionymi ramionami nadleœniczego Lubomira Leszczyñskiego (z lewej) i Piotra Salawê.

Po przejœciu 14 km, po lekcji na ¿ywo w zakresie ochrony lasu przed kornikiem, upraw
przed spa³owaniem przez jelenie czy prowadzenia gospodarki leœnej, po spotkaniu
z Izerskimi Morsami i bac¹ £ukaszem, który czêstowa³ oscypkiem, po wys³uchaniu
legend izerskiej szeptuchy przyszed³ wreszcie czas, ¿e wszyscy mogli przycupn¹æ przy
ognisku i delektowalaæ siê kie³bas¹ z rusztu lub wprost z ognia. Palce lizaæ!

Zajec poszukiwany i... znaleziony

Spontaniczny pomys³ okaza³ siê
byæ strza³em w dziesi¹tkê. Dziêki
wspó³pracy z Nadleœnictwem Œwieradów narodzi³a siê „nowa œwiecka
tradycja”, choæ wielkanocna.
Na poniedzia³ek 22 kwietnia zamiast wcinania kolejnej porcji mazurka albo baby zarz¹dziliœmy spacer
po 5-kilometrowej zielonej trasie
Runtrack. Cel? Odnajdywanie ukrytych w lesie s³odkoœci. I szczerze mówi¹c, takiej frekwencji siê nie spodziewaliœmy. Na starcie akcji „Zajec

poszukiwany! - Polowanie na Wielkanocnego Zaj¹ca” stawi³o siê ponad 50 tropicieli, w tym specjalnie
szkolone psy.
Ale¿ to by³y emocje! Zwyciê¿y³a dru¿yna, która znalaz³a 18 sztuk,
ale na koniec i tak nast¹pi³ podzia³
³upów miêdzy uczestnikami, bo nie
iloœæ tak naprawdê by³a najwa¿niejsza.
Gdy pogoda piêkna, las, rodzina, przygoda i emocje, trzeba czegoœ wiêcej? Dziêkujemy za tak licz-

Czas na sianie i sadzenie

ny udzia³ i za sugestie, by w przysz³ym roku zrobiæ edycjê te¿ dla doros³ych, ale ju¿ z innymi przysmakami.
Katarzyna Harbul-Ba³a
opiekunka tras runtrack
PS. Brawa dla dru¿yny która zebra³a œmieci, a nie zaj¹ce. Dla nich
Nadleœnictwo Œwieradów równie¿
ufundowa³o nagrodê.

Z okazji 39-lecia otrzymania œwiêceñ kap³añskich
ks. proboszcza FRANCISZKA MOLSKIEGO
¿yczymy Mu, by dalsze pe³nienie pos³ugi duszpasterskiej
up³ynê³o w zdrowiu i ¿eby na tej drodze wci¹¿ towarzyszy³a
ksiêdzu mi³oœæ i oddanie wier
wiernych.
nych.
STACJI
KULTUR
TURY
Ekipa ST
ACJI KUL
TUR
Y

Szkice wêglem
Na zaproszenie kierownictwa Domu Pomocy Spo³ecznej w Mirsku delegacja „Aktywnych Razem” 16 maja uczestniczy³a – po raz pierwszy - w corocznej DePeSiadzie organizowanej przez dzia³aj¹ce tam Stowarzyszenie „Spokojna Góra". Impreza odby³a siê przy Schronisku "Halny" w Kamieniu, a goœcinne
organizatorki zapewni³y cudown¹ atmosferê i obfity poczêstunek. By³y te¿
wspólne œpiewy do wtóru „Podgórzanom" oraz konkurs, w którym uczestniczyli przedstawiciele ka¿dej z szeœciu biesiaduj¹cych grup. Nasza przedstawicielka zajê³a 2. miejsce, za co zosta³a nagrodzona koszem pe³nym upominków. Oczywiœcie by³y i tañce! Drogie organizatorki - dziêkujemy Wam serdecznie! Najwa¿niejsze, ¿e wspó³praca zosta³a nawi¹zana! (DS).

Izerski Klub Miêdzypokoleniowy
zaprasza do „Izerki” na kolejne
spotkania z ciekawymi ludŸmi:
w 45. goœciæ bêdziemy

DANUTÊ SADOWNIK
pedagoga kultury, psychoterapeutê, nauczyciela szkolnego
i akademickiego, przede
wszystkim zaœ autorkê powieœci: „A ty dok¹d?”, „Gdzie jesteœ?”, „Muszki owocówki”,
która poruszy tematykê zawi³oœci ludzkiej duszy, tej piêknej ale i mrocznej i udowodni
i¿ wszyscy ludzie s¹ nieprzeciêtni i wyj¹tkowi.
Serdecznie zapraszamy!

Zofia Dietrich-Wojtkiewicz
cztery lata temu przekaza³a dla
Izerki 51 rysunków, które s¹ wyeksponowane dla czytelników
i mo¿na przekonaæ siê, z jakim pietyzmem odtwarza³a przyrodê, krajobraz sprzed wielu lat.
14 maja odby³a siê wystawa, która ju¿ pozostanie na zawsze w bibliotece. 10 rysunków „Pejza¿ Sarbinowa” oraz 14 reprodukcji mê¿a
Mieczys³awa, który by³, jak przyzna³a - inspiratorem mojego rysowania,
sam te¿ rysowa³, ale by³ zdolniejszy
ode mnie i wszystkie moje rysunki
by³y z nim konsultowane.
Do koñca maja bêdzie mo¿na siê

wpisywaæ do ksiêgi
wystaw nr 2, ale te¿ z
nostalgi¹ zapoznaæ
siê z ksiêg¹ nr 1 prowadzon¹ od 1990 do
2015 r.
Spotkanie przebieg³o w serdecznej
atmosferze, a w imieniu burmistrza miasta
serdeczne s³owa wyg³osi³ i bukiet wrêczy³
Eugeniusz Grabas
(fot. poni¿ej). Oczywiœcie, by³o 100 lat dla
pani Zofii (te¿ z okazji
imienin) i kwiaty od
nas - bibliotekarzy.
My zapraszamy do ogl¹dania
niezwyk³ej wystawy przedstawiaj¹cej krajobrazy, które, niestety, zanikaj¹. (KP)

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

Gospodarz obiektu
Katarzyna Rzeczkowska

DZIEÑ ZIEMI NA £¥CE
Poniewa¿ w tym roku Dzieñ Ziemi przypad³ na 22 kwietnia,
czyli w drugi dzieñ œwiat wielkanocnych, nasze centrum wraz
z Czarcim M³ynem i przede wszystkim ze Szko³¹ Podstawow¹
nr 2 w Œwieradowie-Zdroju, postanowi³o obchody Dnia Ziemi
prze³o¿yæ na œrodê. W ten oto sposób 24 kwietnia w akcji
wziê³a udzia³ prawie ca³a szko³a, czyli ok. 110 uczniów.
W Dniu Ziemi na ca³ym œwiecie tysi¹ce stowarzyszeñ ekologicznych organizuje manifestacje, konferencje, pokazy i akcje na rzecz œrodowiska naturalnego. Celem jest uœwiadomienie problemów zwi¹zanych ze zmianami klimatu, przeludnieniem, wymieraniem gatunków czy brakiem wody.
Dzieci wziê³y udzia³ w prezentacji edukacyjnej pod has³em
„Dlaczego warto dbaæ o nasz¹ planetê i o chronione gatunki”
(has³o tegorocznej kampanii Dnia Ziemi brzmia³o „Ochrona zagro¿onych gatunków”) oraz w edukacyjnym quizie.
Nastêpnie uczniowie ze zu¿ytych plastikowych butelek zrobili ekodoniczki, aby posadziæ w nich sadzonki otrzymane od
pani Anny z Czarciego M³yna. Chodzi³o o to, ¿eby dzieci nie
musia³y kupowaæ doniczek, zw³aszcza tych plastikowych (przecie¿ nie ka¿dy w domu ma wolne ceramiczne). Nastêpnie uczniowie dostali ziemiê i sadzonki kwiatów i zió³, które zasadzili do
swoich doniczek.
Mniej wiêcej w po³owie czerwca og³oszone zostan¹ wyników konkursu, który polega na tym, i¿ uczniom, którzy zadbaj¹
o swoj¹ roœlinê (lub roœliny) i zdjêciowo oraz tekstowo j¹ opisz¹
i udokumentuj¹, zostan¹ ufundowane nagrody. Celem naszym
jest zachêcenie uczniów do sadzenia roœlin i drzew, a w przysz³oœci - do tworzenia i pielêgnowania ogrodów, które tak bardzo s¹ nam oraz wielu zwierzêtom i owadom potrzebne.
Nastêpnym punktem programu by³o sprz¹tanie œwiata.
Klasy rozpierzch³y siê po
Czerniawie, a
ka¿da zebra³a
po kilka worków œmieci.
Nawet zerówka
dzielnie pracowa³a zbieraj¹c
œmieci, wspierana mocno
przez kilku pracowników Cottoniny, którzy
te¿ postanowili w³¹czyæ siê w
nasz¹ akcjê.
Bardzo im za to
dziêkujemy, a
szczególne podziêkowania
kierujemy do
szefostwa hotelu - za wyra¿enie zgody
oraz osobisty
udzia³ w akcji.
Potem by³o
ju¿ tylko mi³o - Igor Wilk (kl. I) z dum¹ ogl¹da w³asnorêczu c z n i o w i e nie przez siebie nasadzone roœlinki.

Fot. Ma³gorzata Kurczewska
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I n f o r m a c j e
z „Izerskiej £¹ki” napisa³a Katarzyna
Rzeczkowska.
Autorem zdjêcia do
winiety jest Tomasz
Chmielowiec.

LET ME BEE

Fot. Wojciech Polok

wziêli bowiem udzia³ w pikniku pod Czarcim M³ynem: jedli chleb,
oczywiœcie upieczony w m³ynie, kie³baski oraz szarlotkê. Mamy
nadzieje, ¿e uczniowie dzieñ ten zapamiêtaj¹ i wspominaæ go
bêd¹ d³ugo. Liczymy te¿, ¿e nasze dzia³anie oka¿e siê pomocne
w ratowaniu œwiata.
Dziêkujemy nauczycielom za zaanga¿owanie i pomoc w akcji
- a trzeba przyznaæ, ¿e ogarn¹æ ponad 110 uczniów, to nie lada
wyzwanie. A dzieci za ekodoniczki oraz za quiz otrzyma³y nagrody (kubki od firmy Haubitz Polska, od której otrzymaliœmy
sadzonki kwiatów i zió³ oraz gry i koszulki z projektu unijnego
doposa¿enia „Izerskiej £¹ki”).

Fot. Wojciech Polok

Fot. Iwona Szczerska
4 maja goœci³am grupê studentek z wroc³awskiego Uniwersytetu Ekonomicznego (na zdjêciu), z miêdzynarodowego programu ENACTUS, ³¹cz¹cego œwiat akademicki ze œwiatem biznesu. Studenci wspierani przez biznes i uczelnie tworz¹ startup’y spo³eczne.
Spotkanie w Izerskiej £¹ce dotyczy³o programu pod nazw¹
Let Me Bee, który ma wspieraæ pszczelarstwo w naszym kraju
(a £¹ka - wiadomo - od pocz¹tku wspiera na wszelkie mo¿liwe
sposoby zwiêkszania pszczelej populacji w Izerach i na Przedgórzu Izerskim). Pomys³ polega na stworzeniu platformy, na
której wszyscy pszczelarze bêd¹ mogli zaistnieæ na rynku, zaprezentowaæ swoje produkty, opowiedzieæ o historii swojej
pasieki. Klienci zaœ zyskaj¹ mo¿noœæ poznania pszczelarzy, porozmawiania z nimi, zobaczenia, jak produkowane s¹ ró¿ne produkty pszczele. Maj¹ te¿ pewnoœæ, ¿e zakupi¹ produkt naturalny i zgodny z ich oczekiwaniami.
Na bie¿¹co bêdziemy Pañstwa informowaæ o postêpie prac
nad platfrom¹, a naszych lokalnych pszczelarzy zachêcam do
poczytania o tym programie.

PLAKACIŒCI Z NAGRODAMI

Jury w sk³adzie: Katarzyna Rzeczkowska, Anna Martynowska-Pietrzyk i Diana S³upska og³osi³a wyniki konkursu na plakat z okazji DNIA ZIEMI 2019: I - Marcel Kêpiñski (kl. I) – fot.
powy¿ej, II - Lena Rusinek (kl. V), III - Julia Kisicka (10 lat)
i Remik Kisicki (6 lat). Wyró¿nienie - Jakub Dziewit (kl. V).
Gratulujemy autorom zwyciêskich prac, których zapraszamy do Izerskiej £¹ki po odbiór nagród.

Dowiedz siê wiêcej i polub nas
na Facebooku - IzerskaLaka
ZAPRASZAMY!

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

Gospodarz obiektu
Anna Martynowska-Pietrzyk

YN TO NIE ICH PPASJA
ASJA
M£YN
T£UMNY POCZ¥
TEK MISSKI PRZY MISACH M£
POCZ¥TEK

Pierwszy miesi¹c mojej pracy w „Czarcim M³ynie” by³ tak
intensywny, ¿e min¹³ mi niespodziewanie szybko. Ledwo siê
obejrza³am, a mia³am ju¿ na swoim koncie blisko 800 zwiedzaj¹cych. Cudownych zwiedzaj¹cych!
Ka¿dy dzieñ tutaj sprawia³, ¿e kolejnego dnia przychodzi³am z jeszcze wiêkszym uœmiechem na ustach. Sprawi³y to ciep³e s³owa, m¹dre rozmowy na tematy m³ynarsko-piekarskie,
dziêki którym wiele siê nauczy³am. Jedna z takich rozmów
z panem Antonim, mi³oœnikiem dobrego chleba ze Œwidnicy,
zaowocuje warsztatami z wypieku chleba, które z uwagi na
inne jego zobowi¹zania zawodowe zostan¹ przeprowadzone
we wrzeœniu (o szczegó³ach na pewno powiadomimy na ³amach
„Notatnika Œwieradowskiego”). I te urocze wpisy do ksiêgi
pami¹tkowej od osób z ró¿nych czêœci nie tylko kraju, ale
i œwiata, które potwierdzaj¹, ¿e nasi goœcie dobrze siê tu czuj¹!

13 kwietnia w m³ynie goœcili stra¿acy z M³odzie¿owej Dru¿yny Po¿arniczej w Je¿owie Sudeckim oraz OSP Czernica, którzy zostali zapoznani z tajnikami pracy w m³ynie, ale z ich deklaracji wynika³o, ¿e raczej ¿aden z nich m³ynarzem czy te¿
piekarzem nie chce w przysz³oœci zostaæ.

DZIEÑ ZIEMI W M£
YNIE
M£YNIE

W CZARCIM
OGRODZIE
26 kwietnia odwiedzi³ nas przyjaciel m³yna - Bogdan Boruta
(absolutnie niespokreniony z naszymi czartami), który nigdy tutaj nie zjawia siê z pustymi rêkoma. W tamtym roku w naszym
Czarcim Ogrodzie zasadzi³ agrest, teraz zaœ
piêkne drzewko - leszczynê po³udniow¹.
25 kwietnia odwiedzi³y nas panny przecudnej urody – kandydatki na
Miss Dolnego Œl¹ska, które uczy³y
siê pieczenia chleba, a tak¿e piêknego zdobienia.
Oczywiœcie, zwiedzi³y te¿ nasze
zabytkowe wnêtrza, zrobi³y sobie selfie przy kole wodnym, ale chyba najbardziej czeka³y na degustacjê chleba, który zjad³y do ostatniego kawa³eczka.
Czarty z tej wizyty by³y najbardziej zadowolone, ale ¿aden z nich
kandydatki na ¿onê nie znalaz³.

Zdjêcia i teksty przygotowa³a
Anna Martynowska-Pietrzyk.
Autorem zdjêcia do winiety jest
Tomasz Chmielowiec.

24 kwietnia goœciliœmy - i to dos³ownie, bo chlebem i kie³baskami z grilla – dzieci i nauczycieli z czerniawskiej szko³y,
które w ramach obchodów Dnia Ziemi na terenie Czarciego
M³yna sadzi³y we w³asnorêcznie piêknie zdobionych ekodoniczkach sadzonki kwiatów.

Dowiedz siê
wiêcej
i polub nas
na Facebooku CzarciMlynSwieradow ZAPRASZAMY!
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Chcesz ¿yæ 14 lat d³u¿ej? Za³ó¿ sobie ogródek!

Otwarte ogrody z fina³em na deptaku
Pocz¹tek miesi¹ca zaskoczy³
zimow¹ aur¹, 4 maja spad³ œnieg
i przyprószy³ okolicê. Na szczêœcie
nie by³o przymrozków, chocia¿ kiedy to piszê to z prognoz pogody wynika, ¿e jeszcze wszystko mo¿e siê
zdarzyæ.
Na pocz¹tek powiem o przyjemnej niespodziance, jak¹ zaoferowali
swoim klientom w³aœciciele Centrum
Ogrodniczego „Krzewy z Krzewia”.
29 kwietnia na terenie sklepu odby³y siê warsztaty promuj¹ce lokalne
centra ogrodnicze, zorganizowane
przez Kronen, Kwazar, Agecol, Rodzinne Warsztaty Ogrodnicze. Pod
okiem samego Witolda Czuksanowa
mo¿na by³o posadziæ kwiaty i uzyskaæ wiele cennych rad i wskazówek.
Czuksanow to autor ksi¹¿ek o tematyce ogrodniczej, dziennikarz telewizyjny wspó³tworz¹cy programy
„Laur dla ogrodnika” i „Rok w ogrodzie” (emitowany od 1992 roku
w TVP 1), który by³ moim pierwszym
Ÿród³em informacji o roœlinach i ogrodzie przez wiele lat. Kiedyœ nawet
wygra³em konkurs w tym programie
i w nagrodê dosta³em ca³e pud³o nawozów i œrodków ochrony roœlin.
Jedna z rad pana Witolda dotyczy³a sadzenia roœlin, które kupujemy w doniczkach i pojemnikach.
Zazwyczaj system korzeniowy takiej
roœliny jest mocno rozbudowany
i korzenie owijaj¹ siê wokó³ donicy.

O ogrodach myœli spisane

Sadzenie kwiatów to jak otwieranie
nieznanej ksi¹¿ki, poniewa¿ w jednej
i drugiej sytuacji rozpoczyna siê coœ
nowego. A ogród jest ca³¹ bibliotek¹.
Nora Roberts

Aby uzyskaæ najlepszy efekt, ka¿dej roœlinie musimy mocno system
korzeniowy poluzowaæ. Uwa¿amy,
aby ich nie uszkodziæ, ale zabieg ten
jest niezbêdny, by roœlina dobrze siê
przyjê³a w nowym miejscu. Niby prosta rzecz, a jednak bardzo wa¿na.
Przy okazji warsztatów mo¿na
by³o zrobiæ pami¹tkowe zdjêcie (moje
poni¿ej) i otrzymaæ doniczkê z dedykacj¹.
Wracaj¹c do naszych lokalnych
ogrodów muszê wspomnieæ o spotkaniu, które odby³o siê 25 kwietnia
w Miejskiej Bibliotece Publicznej
„Izerka”. Rozmawialiœmy tam o tegorocznej edycji konkursu „Kwietny Œwieradów-Zdrój 2019”. Najwa¿niejsza zmiana, która powinna
wszystkich ucieszyæ, jest taka: osoby, które wygra³y konkurs w poprzednich latach NIE BIOR¥
UDZIA£U W TEGOROCZNYM
KONKURSIE, daj¹c miejsce i szansê wykazania siê innym ogrodnikom. Mog¹ jedynie wzi¹æ udzia³ w

Bie¿¹ce prace ogrodowe
 Przycinamy krzewy, które kwit³y przed wypuszczeniem liœci, np.
forsycje, wierzby, wczesne tawu³y.
 Skracamy pêdy ró¿om, tn¹c
je na wysokoœci 30-40 cm. Usuwamy te¿ pêdy przemarzniête i chore.
 Usuwamy kwiaty bylin cebulowych, gdy zaczynaj¹ przekwitaæ,
aby roœliny nie traci³y energii na wytworzenie nasion.
 Wysadzamy do gruntu bulwy i karpy dalii, pacioreczników
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i mieczyków. Zanim wyrosn¹ z ziemi, minie ju¿ ryzyko wyst¹pienia
przymrozków.
 Na pocz¹tku miesi¹ca wysadzamy ju¿ do gruntu rozsadê kwiatów jednorocznych, które nie boj¹
siê przymrozków, takich jak lwie
paszcze i astry chiñskie. Po 15 maja
zaœ sza³wie, aksamitki, ¿eniszki i lobelie.
  Gdy zaczynaj¹ pêkaæ p¹ki
drzew, przeprowadzamy pierwsze
opryski przeciwko chorobom grzybowym, np. parchowi, plamistoœci¹
i rdzom.
  Gdy minie niebezpieczeñstwo wyst¹pienia przymrozków, sadzimy rozsadê pomidorów i papryki.

tej czêœci konkursu, która w danym
roku jest tematem przewodnim - w
tym roku s¹ to ogrody wertykalne.
Chcemy, ¿eby inni mogli siê w³¹czyæ do zabawy, bez odgórnych za³o¿eñ, ¿e na pewno wygra pan X czy
pani Y. Ka¿dy ogród czy balkon jest
inny i naprawdê warto siê przypatrywaæ pasjom innych ludzi.
Niniejszym zapowiadam Dzieñ
Otwartych Ogrodów, który odbêdzie
siê w sobotê 22 czerwca. Bêdzie mo¿na przyjœæ i zobaczyæ, jak wygl¹daj¹
Œwieradowskie ogródki, zainspirowaæ siê i podpatrzeæ jakieœ nowe pomys³y. Ka¿dy z w³aœcicieli pewnie
przygotuje jak¹œ atrakcjê dla zwiedzaj¹cych. Ja nad swoj¹ ju¿ zacz¹³em pracowaæ, ale szczegó³y podam
dopiero w czerwcowym „Notatniku”.
Ca³kiem nowym pomys³em jest fina³
imprezy - w niedzielê 23 czerwca na
deptaku ul. Zdrojowej (jej pogram
jest jeszcze w trakcie uzgodnieñ).
Maj to czas intensywnych prac.
¯yczê wszystkim, aby ciê¿ka praca
przynios³a zamierzone efekty w postaci wielkich i smacznych warzyw,
kolorowych kwiatów i krzewów, które sprawi¹, ¿e nasze miejsce na ziemi
bêdzie piêkniejsze.
Piotr Bigus
PS. Tak sobie ostatnio myœla³em
o wertykalnym ogrodzie i mój wzrok
przyku³a przedwojenna jab³oñ, po
której zosta³ jedynie pieñ z kilkoma
dziuplami. Sta³a samotnie w polu
czekaj¹c na upadek. I w³aœnie
w niej dostrzeg³em potencja³. Zamiast czekaæ na jej ca³kowit¹ degradacjê, stwierdzi³em, ¿e w tych
dziuplach mog¹ zagoœciæ kwiaty
i pn¹cza, a wtedy ten stary pieñ na
nowo o¿yje feeri¹ barw i kolorów.
Tak wiêc po uzyskaniu zgody w³aœcicieli i szybkiej akcji kuzyna-stra¿aka z pi³¹ motorow¹ stary pieñ trafi³ na sam œrodek mojego ogrodu
(fot. poni¿ej). Co z niego bêdzie?
Jakie wertykalne cudo uda siê
z niego wykrzesaæ? Có¿, zapraszam
22 czerwca na Dzieñ Otwartych
Ogrodów, aby na w³asne oczy zobaczyæ, czy warto by³o.

Zapach, ¿e a¿ ¿al do domu wracaæ
Zakwit³o, zapachnia³o i od
razu œwiat powesela³ - nic dziwnego, bo przebywanie wœród kwiatów
poprawia nastrój, uspokaja, a zarazem dodaje energii i mam terapiê na wyci¹gniêcie rêki.
Maj to miesi¹c, w którym kwitn¹
drzewa owocowe i ró¿aneczniki.
W moim ogrodzie s¹ cztery rodododendrony i dwie azalie. Kilka lat
temu posadzi³am w jednym miejscu
krzewuszkê, jaœminowiec wonny
i piêciornik krzewiasty. Krzewuszka zakwit³a ju¿ w pierwszym roku,
piêciornik ma wœród nich ma³o œwiat³a i nie kwitnie, ale bardzo dekoracyjne wygl¹da, dlatego drugi posadzi³am ko³o hibiskusa i ka¿dej
wiosny nisko go przycinam; kwitnie bardzo d³ugo, a jaœminowiec,
przycinany razem z krzewuszk¹, ³adnie siê rozrós³ i w³aœnie pierwszy
raz zakwit³.
W s¹siedztwie bia³ej magnolii
kwitnie z³otlin japoñski. Jesieni¹ posadzilismy dwa nowe drzewka owocowe: brzoskwiniê (jeszcze nie kwitnie) i pigwê, która zakwit³a du¿ymi
kwiatami o ró¿owym odcieniu.
W kwietniu okaza³o siê, ¿e trzeba wyci¹æ jedn¹ star¹ jab³oñ, ale jej miejsce od razu zajê³a morwa bia³a, o której marzy³am ju¿ dawno, choæ na
owoce przyjdzie mi poczekaæ pewnie ze dwa lata, ale bêdzie warto. To
cenna roœlina, zmniejsza poziom
cukru, sprawdza siê jako œrodek na
odchudzanie, mo¿e byæ skuteczna
w obni¿aniu prawdopodobieñstwa
wyst¹pienia choroby Alzheimera,
na liœcie zalet ma hormon wzrostu.
W Chinach napar podawano dzieciom w¹t³ym i wolno rosn¹cym.
Wraz z morw¹ kupi³am trzy
nowe krzewy: tamaryszek, pigwowiec i ¿ylistek. Za domem zakwit³y
bzy, bia³y i niebieski,. Zaraz po kwitnieniu œcinam kwiatostany i wykonujê ciêcie przeœwietlaj¹ce i w ten
sposób pobudzam krzew do two-

rzenia m³odych pêdów oraz rozwijania du¿ych kwiatów.
W moim ogrodzie pojawi³y siê
nowe byliny, a wœród nich jest u³udka wiosenna, wdziêczna i ma³o znana; jej kwiaty s¹ bardzo podobne do
kwiatów niezapominajki, jest bardzo
dekoracyjna, tworzy kobierce podobnie jak floks szydlasty, ¿agwin i rogownica. W tym wiosennym miesi¹cu ogród zape³nia siê kwiatami - zakwit³y w nim: smagliczka skalna, anemony, niezapominajki, kuklik pomarañczowy, czosnek niedŸwiedzi, gajowiec ¿ó³ty, jasnota plamista fioletowa i ró¿owa, omieg wschodni, pe³nik. Piêknie zakwit³a w tym roku bergenia, a ja dowiedzia³am siê, ¿e
wczesn¹ wiosn¹ nale¿y usun¹æ jej
wszystkie liœcie; tak zrobi³am, ukaza³y siê silne czerwone pêdy z gêstym
kwiatostanem, a liœcie rosn¹ soczyœcie zielone.
W trawie rozsia³y siê bratki,
kwitn¹ stokrotki, mniszek, wszêdobylski niebiesko-fioletowy bluszczyk
kurdybanek - chwast cudotwórca,
a tak¿e rze¿ucha ³¹kowa, któr¹ wykorzystuje siê w medycynie i kosmetyce: jest miododajna, po skoszeniu
s³abo odrasta, regionalne nazywana
pieprzyc¹.
Wszystkie kwiaty s¹ oblegane
przez pszczo³y, trzmiele, motyle i muchówki, które s¹ niezwykle wa¿n¹
grup¹ owadów. Dla nas najzwyczajniej w œwiecie to niemi³osiernie dokuczliwe muchy, a dla kwiatów po¿yteczne stworzenia, które pomagaj¹
oczywiœcie w zapylaniu. Bez pszczó³
nie bêd¹ owocowa³y np. s³oneczniki
czy truskawki, natomiast w przypadku wiœni czy marchewki ogromn¹ rolê
odgrywaj¹ w³aœnie muchówki.
Mój ogród to miejsce niekoñcz¹cej siê pracy, intensywnych zapachów i dŸwiêków, a¿ ¿al wracaæ do
domu!
Irena Marciniak

Pion trzymamy, pion!
Przypominamy o konkursie Kwietny Œwieradów,
którego tegoroczna edycja przebiega pod has³em
„Ogrody Wertykalne”. Karty zg³oszeniowe s¹ do pobrania w Stacji Kultura i w Izerce, a ogrody nale¿y
zg³aszaæ do 15 czerwca - osobiœcie lub mejlowo.

Odk¹d pamiêtam, zawsze marzy³o mi siê utworzenie muzeum naszego miasta, takiego z prawdziwego zdarzenia z eksponatami, wspomnieniami mieszkañców, godzinami otwarcia.
Kilka takich miejsc w naszym mieœcie nawet powsta³o, by³a ekspozycja
w Muzeum Sztuki Reduktywnej, w Miejskim Biurze Informacji Turystycznej, w Izerskim Centrum Wspierania Przedsiêbiorczoœci, do dzisiaj mo¿emy
poznawaæ historiê miasta dziêki ma³ej wystawie w Miejskiej Bibliotece Publicznej „Izerka”, w Izbie Pamiêci powadzonej przez Magdê Olszewsk¹,
w restauracjach „Arnika” i „Czarny Potok”, a tak¿e w Czarcim M³ynie gdzie
zobaczymy obrazki z Czerniawy-Zdrój.
Jednak ca³y czas mi czegoœ brakowa³o, st¹d idea powstania Wirtualnej
Kroniki, która ma ju¿ sw¹ zak³adkê na naszej stronie www.swieradowzdroj.pl - chcia³abym teraz zaprosiæ Pañstwa do jej wspó³tworzenia. Najbardziej zale¿y mi na wspomnieniach naszych mieszkañców, szczególnie
tych od roku 1945, bo jak sami Pañstwo na pewno zauwa¿yli, zdjêæ, pocztówek czy skanów folderów z okresu przedwojennego mamy bardzo du¿o,
natomiast tych bardziej wspó³czesnych - znacznie mniej.
DOROTA MAREK

Na co zwróciæ uwagê planuj¹c wyjazd zorganizowany przez biuro podró¿y?

gólnoœci zawieraæ:
• miejsce pobytu, trasê i czas trwania imprezy,
• rodzaj, klasê, kategoriê lub charakter œrodka transportu, je¿eli dok³adny czas nie zosta³ jeszcze okreœlony - o przybli¿onym czasie wyjazdu i powrotu,
• po³o¿enie, rodzaj i kategoriê obiektu zakwaterowania,
wed³ug przepisów kraju pobytu,
• liczbê i rodzaj posi³ków,
• us³ugi uwzglêdnione w cenie imprezy turystycznej,
• informacje dotycz¹ce kosztów.
Z chwil¹ podpisania umowy formularz staje siê jej integraln¹ czêœci¹.
Umowa powinna byæ udostêpniona podró¿nemu w chwili
zawarcia lub niezw³ocznie po jej zawarciu. Powinna równie¿
zawieraæ dane osoby (imiê i nazwisko, adres, numer telefonu,
adres poczty elektronicznej) reprezentuj¹cej organizatora odpowiedzialnego za przebieg imprezy turystycznej.
Zmiana istotnych warunków umowy lub jej rozwi¹zanie,
modyfikacja ceny imprezy turystycznej.
Generaln¹ zasad¹ jest, ¿e cena raz ustalona nie powinna
byæ zmieniana. Przepisy prawa dopuszczaj¹ jednak tak¹ mo¿liwoœæ, np. gdy organizator turystyki powo³a siê na jedn¹ z
niezale¿nych od niego okolicznoœci. Do takich okolicznoœci

Co s³ychaæ w izerskim sadzie?

Zawi¹zki owoców i co dalej
Ju¿ wiemy, czy uda³o siê naszym drzewom zawi¹zaæ owoce – silne przymrozki, spóŸnione niestety, narobi³y wiele
szkód. Tylko ta czêœæ drzew, któr¹ uda³o siê zraszaæ, ma owoce. Na razie ma³e, jednak bêd¹ ros³y i dojrzewa³y. Szkoda, ale
rok bêdzie wybitnie nieowocowy – warto zatem zadbaæ o to, co
nam zosta³o!
I w³aœnie teraz przychodzi czas na zadanie sobie zasadniczego pytania - „pryskaæ” czy nie? Jest to pytanie z kategorii
filozoficznych, bo na drodze doœwiadczeñ muszê na nie odpowiedzieæ tak: jeœli nie podejmiemy ¿adnych dzia³añ, bardzo
czêsto zostanie nam tylko zakup owoców z sadów towarowych i wtedy, jeœli chcemy jeœæ owoce, bêd¹ to owoce chemizowane kilkanaœcie razy, a nawet wiêcej! Wiêc mo¿e zróbmy
tak: zastosujmy oprysk na odmiany wra¿liwe i tylko raz na
pocz¹tku – przed kwitnieniem – a po opadniêciu p³atków drugi raz. Zwracajmy szczególn¹ uwagê na zasady bezpiecznego oprysku dla pszczó³, œciœle przestrzegaj¹c zalecanych
stê¿eñ. Trzeci oprysk tylko wtedy, gdy myœlimy o przechowaniu d³u¿ej owoców, wtedy pryskamy preparatami wapniowymi, np. wapnowitem ok. 10 dni przed zbiorami po to, ¿eby owoce lepiej siê przechowa³y. Te opryski dotycz¹ najgroŸniejszych
chorób grzybowych, jak parch jab³oni czy brunatna zgnilizna
drzew pestkowych.
Po kilku latach obserwacji zobaczymy, które drzewka musimy opryskiwaæ czêœciej, a które radz¹ sobie same, i do tego
dostosujmy nasze dzia³ania. Przeciwko szkodnikom owadzim
ja stosujê tylko oprysk w ostatecznoœci, np. na mszyce, a oprzêdy g¹sienic zbieram i niszczê rêcznie.
W maju mo¿na te¿ liczyæ siê - szczególnie w miejscach nad
wodami (rowy, strumienie) - z bardzo groŸnym szkodnikiem,
jakim jest karczownik ziemnowodny. Jego szkodliwa dzia³al-

ustawa zalicza:
• zmianê kosztów paliwa lub innych Ÿróde³ zasilania,
• zmianê podatków lub op³at od us³ug turystycznych
objêtych umow¹,
• wzrost kursu waluty, maj¹cej znaczenie dla danej imprezy.
Niemniej jednak, cena ustalona w umowie nie mo¿e byæ
podwy¿szona w okresie 20 dni przed dat¹ wyjazdu.
Odst¹pienie od umowy zakupu imprezy turystycznej.
Podró¿ny ma prawo odst¹piæ od umowy w ka¿dym czasie
przed jej rozpoczêciem. Zazwyczaj wi¹¿e siê to z koniecznoœci¹
wniesienia op³aty za odst¹pienie. Je¿eli w umowie nie okreœlono tej op³aty, wysokoœæ jej mo¿e odpowiadaæ cenie imprezy
turystycznej pomniejszonej o zaoszczêdzone przez organizatora koszty.
Odst¹pienie od umowy bez ponoszenia dodatkowych op³at
jest mo¿liwe np:
• je¿eli w miejscu planowanego pobytu zaistniej¹ nadzwyczajne okolicznoœci np. destabilizacja polityczna czy klêska ¿ywio³owa,
• je¿eli zmianie ulegn¹ g³ówne w³aœciwoœci us³ug turystycznych, np. miejsce, czas trwania lub œrodek transportu.
Niew³aœciwe wykonanie umowy.
Organizator turystyczny ponosi odpowiedzialnoœæ za wykonanie us³ug wskazanych w umowie bez wzglêdu, czy bêd¹
one wykonane bezpoœrednio przez organizatora czy przez jego
podwykonawców.
Reklamacja
W przypadku, gdy którakolwiek z us³ug nie jest zgodna z
umow¹, konsument powinien niezw³ocznie, jeszcze w czasie
trwania imprezy turystycznej (je¿eli istnieje taka mo¿liwoœæ)
powiadomiæ o niej organizatora.
Podró¿ny mo¿e domagaæ siê wówczas:
• usuniêcia niezgodnoœci;
• w razie nieusuniêcia niezgodnoœci obni¿enia ceny, odszkodowania, zadoœæuczynienia.
Je¿eli poinformowany o niezgodnoœciach organizator nie
usunie ich w rozs¹dnym terminie wyznaczonym przez podró¿-

nego, podró¿ny mo¿e dokonaæ tego sam i wyst¹piæ do organizatora o zwrot poniesionych niezbêdnych wydatków.
W przypadku, gdy niezgodnoœæ stanowi istotn¹ czêœæ imprezy, podró¿nemu przys³uguje:
• otrzymanie œwiadczenia zastêpczego,
• w sytuacji, gdy œwiadczenie zastêpcze jest ni¿szej jakoœci – obni¿enie ceny. Je¿eli œwiadczenie zastêpcze lub obni¿enie ceny s¹ nieporównywalne z umow¹, podró¿ny mo¿e rozwi¹zaæ umowê bez ponoszenia kosztów.
Przepisy nie reguluj¹ terminu w jakim podró¿ny powinien
z³o¿yæ reklamacjê. Roszczenia o obni¿kê ceny, odszkodowanie
i zadoœæuczynienie przedawniaj¹ siê z up³ywem 3 lat.
Przed rozpoczêciem imprezy turystycznej organizator turystyki dostarcza podró¿nemu niezbêdne pokwitowania, vouchery i bilety oraz informacje o planowanym czasie wyjazdu
i - w stosownych przypadkach - terminie odprawy, a tak¿e o
planowanych godzinach przystanków poœrednich, po³¹czeñ
transportowych i przyjazdu.

noœæ jest zdecydowanie groŸniejsza ni¿ np. nornic. Nale¿y obserwowaæ drzewa i nie bagatelizowaæ objawów utraty wigoru;
drzewo zaatakowane wyraŸnie odró¿nia siê od reszty: ma rzadsze liœcie i specyficznie kwitnie – kwiaty stanowi¹ wyraŸn¹
przewagê na ulistnieniem i wyj¹tkowo d³ugo siê utrzymuj¹ na
ga³êziach. Gdy drzewko jest ma³e, bez trudu mo¿emy je poruszaæ z ca³ym pniem, a nawet przewróciæ.
Pod drzewem obserwujemy sieæ czasem nawet bardzo p³ytkich kana³ów, np. krecich, ale bez kopców. Z walk¹ nie nale¿y
zwlekaæ, mo¿emy je truæ, ³apaæ w pu³apki – wszystkie chwyty
dozwolone. Najwa¿niejsze, by wtedy pomóc drzewu; zagêœciæ
grunt, np. udeptuj¹c i zalewaj¹c wod¹, podeprzeæ drzewo, tak
by usztywniæ doln¹ czêœæ pnia. Bardzo czêsto da siê je uratowaæ, ale tylko wtedy, gdy podejmiemy ten wysi³ek.
Trzeba pamiêtaæ te¿ o tym, ¿e drzewa, na których rosn¹
owoce, potrzebuj¹ te¿ innej opieki; przede wszystkim - o ile
istnieje taka mo¿liwoœæ - podlejmy je w momentach, gdy mamy
suszê, zadbajmy o po¿ywienie; jeœli nie mo¿emy ob³o¿yæ ziemi
wokó³ drzewa kompostem czy starym obornikiem, przynajmmniej co kilka lat zasilmy je nawozem mineralnym.
Na koniec muszê siê podzieliæ z Pañstwem informacj¹
o naszych „maleñstwach” - ruszy³y bardzo ³adnie! W tym roku
du¿o mamy grusz, a udatnoœæ szczepienia - na poziomie 95

proc. Ostatnio
tylko pokaza³em ledwo rozwijaj¹ce siê
p¹czki, teraz
jak widaæ - ruszy³y przyrosty, które maj¹
po kilkanaœcie
centymetrów i
wci¹¿ rosn¹
(na zdjêciu
obok), ¿e muszê je ju¿
uszczykiwaæ,
aby promowaæ g³ówny
pêd.
Pozdrawiam Leszek Ku³ak

Fot. Jan Kobia³o

Konsument przed
zawarciem umowy o
udzia³ w imprezie turystycznej powinien zostaæ poinformowany
przez organizatora turystyki lub agenta turystycznego w sposób jasny, zrozumia³y i czytelny o warunkach umowy.
Informacje te powinny
byæ przekazane w postaci standardowego
formularza informacyjnego i powinny w szcze-

Zawi¹zki owoców jab³oni odmiany „Kalwilla Letnia Frassa”

Nale¿y pamiêtaæ, aby przed zawarciem umowy z organizatorem imprezy turystycznej bardzo dok³adnie przeczytaæ warunki umowy, poprosiæ o wyjaœnienie niezrozumia³ych kwestii
czy doprecyzowanie ogólnych stwierdzeñ np. blisko morza,
niedaleko pla¿y, spokojna okolica, pokój z widokiem itp.

Bezp³atnych porad w zakresie ochrony interesów konsumentów mo¿na uzyskaæ u Powiatowego Rzecznika Konsumentów - Agnieszki Cichoñ. Przyjêcia interesantów odbywaj¹ siê w poniedzia³ki, œrody i czwartki w godz. 730–1530, we
wtorki w godz. 730–1700 oraz w pi¹tki w godz. 730–1400 - Starostwo Powiatowe Lubañ, ul. Mickiewicza 2, pok. 38 (I p.).
Porady udzielane s¹ równie¿ telefonicznie pod nr. 75 64
64 359 oraz drog¹ elektroniczn¹:

konsumenci@powiatluban.pl

Senior naturalnie!
„Zadbaj o siebie, to jest Twój czas” - pod tym has³em Fundacja DZIKI ZACHÓD zaprasza seniorów do Stacji Kultury
na cykl zajêæ poœwiêconych zdrowiu i dobremu samopoczuciu
(wszystkie o godz. 1700):
1. DIETA MÓZGU - 22 maja.
2. ZDROWY KRÊGOS£UP - 30 maja, 6 i 13 czerwca.
3. ZDROWY ODDECH, ZDROWY G£OS - 28 maja,
4, 11 i 18 czerwca.
Zajêcia s¹ bezp³atne i nie wymagaj¹ zapisów.
Fundacja z Grabiszyc Dolnych (gm. Leœna) istnieje od 2016
r. i wspiera rozwój regionalny m.in. Pogórza Izerskiego w zakresie kultury, edukacji, œrodowiska naturalnego i turystyki.

NOTATNIK ŒWIERADOWSKI. Wydaje Miejskie Centrum Kultury, Aktywnoœci i Promocji Gminy „Stacja Kultury”.
Druk - Polska Press Sp. z o.o. Drukarnia Sosnowiec, ul. Baczyñskiego 25A. Nak³ad - 2.000 egz. Redaktor
naczelny - Adam Karolczuk, tel. 661 784 827, notatnik@swieradowzdroj.pl
Zapraszamy wszystkich Czytelników do wspó³redagowania miesiêcznika. Teksty (tak¿e literackie), opatrzone
nazwiskiem autora (do ewentualnej wiadomoœci redakcji) oraz zdjêcia mo¿na sk³adaæ MCKAiPG „Stacja Kultury” przy ul. Dworcowej 1, tel. 75 71 36 482.
Redakcja nie zwraca materia³ów niezamówionych i zastrzega sobie prawo ich skracania.
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Przypominamy, ¿e mieszkañcy Œwieradowa mog¹ w Miejskim Centrum Kultury, Aktywnoœci i Promocji Gminy „Stacja Kultury” przy ul. Dworcowej 1 bezp³atnie wypo¿yczaæ
elektrobajki - codziennie od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach pracy Centrum. Maj¹ te¿ mo¿liwoœæ wypo¿yczenia elektroroweru na ca³y weekend, z terminem zwrotu do godz. 1600 w
poniedzia³ek. Ale i ten termin mo¿na przed³u¿yæ, wystarczy tylko poinformowaæ telefonicznie wypo¿yczaj¹cego.

Wszyscy chêtni, a nie
tylko mieszkañcy
mieszkañcy,, mog¹
natomiast skorzystaæ ze
œwieradowskiego pola
do gry w minigolfa.
Sprzêt do gry jest do
wypo¿yczenia w Miejskim Centrum Kultur
Kulturyy,
Aktywnoœci i Promocji Gminy „Stacja Kultury” przy ul. Dworcowej 1 od

poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach pracy MCK (mo¿na siê z nimi zapoznaæ na str
str.. 6).
Dla chêtnych do gry w weekendy istnieje mo¿liwoœæ wypo¿yczenia kija
i pi³eczki w „Piwniczce u Wioli” przy ul. Krótkiej 1A albo w DW „Józefina” przy ul. Nad Basenem 3.
27 ju¿ po raz pi¹ty wybraliœmy
siê na zbocze Smìdawskiej Góry,
aby uczciæ pamiêæ czterech francuskich lotników, którzy tam zginêli
23 kwietnia 1992 roku, gdy lecieli
do Katowic wioz¹c lekarstwa.
W tym roku wybraliœmy siê du¿¹
grup¹ - by³y 44 osoby. Rozpiêtoœæ
wieku imponuj¹ca: najm³odsza Zosia mia³a 5 lat, a najstarsza pani Irena - 81.
Wszyscy piêknie dziêkujemy
w³adzom miasta, które przychylnie
patrz¹c na nasze wyprawy, zap³aci³y za autobus do Smìdawy i za turystyczne ubezpieczenie.
W czasie podró¿y uczestnicy
zostali zapoznani z przebiegiem lotu,
przyczynami i skutkami katastrofy.
Po przyjeŸdzie do Smìdawy rozpoczê³a siê piesza czêœæ wêdrówki na

trasie 3,7 km i ró¿nicy poziomów 164
metry. Pogoda nas nie rozpieszcza³a: mieliœmy i deszcz, i mg³ê, i przejaœnienia, miejscami zaœ brnêliœmy
w pó³metrowym œniegu. Przy pomniku wys³uchaliœmy hymnów, czêœciowo odœpiewanych przez dzieci (gdy
zepsu³ siê sprzêt elektroniczny).
Z dum¹ spogl¹daliœmy na dzieciaki,
które ca³¹ drogê nios³y, a potem
umieœci³y przy pomniku proporczyki francuskie, czeskie i polskie.
Dzieci, w tym cz³onkowie M³odzie¿owej Dru¿yny Po¿arniczej,
z przejêciem trzyma³y wartê przy pomniku.
Po powrocie do Smìdawy posililiœmy siê w Górskiej Chacie i wróciliœmy do Œwieradowa obiecuj¹c sobie, ¿e za rok znów siê wybierzemy.
Tekst i zdjêcia Jan Kobia³ko

Zanim udasz siê na Single Track (II)
W poprzednim numerze zamieœciliœmy poradnik dla rowerzystów, którzy w³aœnie wyci¹gnêli z zimowych
schowków swe rowery, by ruszyæ
nimi na górskie trasy. Pisaliœmy wiêc
o myciu rowerów (z wyczuciem) oraz
o smarowaniu napêdu. Dziœ ci¹g dalszy.
Po trzecie komfort i bezpieczeñstwo
Do w³aœciwej pracy przerzutek
niezbêdne jest odpowiednie ustawienie zakresu oraz napiêcia linki.
Trzeba zweryfikowaæ ich stan, zaœ
w razie potrzeby wymieniæ lub wyczyœciæ œrodkiem penetruj¹cym.
Wa¿ne s¹ tak¿e linki hamulców VBrake, które mog¹ siê przecieraæ; w
przypadku zacisków hydraulicznych i ich z³ego dzia³ania, konieczne mo¿e byæ ich odpowietrzenie.
Warto równie¿ zwróciæ uwagê na
stan klocków hamulcowych.
Kolejn¹ istotn¹ czynnoœci¹ powinno byæ sprawdzenie stanu kó³
i ogumienia. Trzeba sprawdziæ, czy
ko³o krêci siê prosto, czy szprychy
nie s¹ za luŸne, mo¿e trzeba bêdzie
je wycentrowaæ. Warto równie¿
zwróciæ uwagê na stan bie¿nika
opon i w razie potrzeby zainwestowaæ w nowe ogumienie.
Posiadacze rowerów z amortyzatorami do listy obowi¹zkowych
czynnoœci serwisowych powinni
dopisaæ zadbanie o dobr¹ pracê

(Ÿród³o https://lato.lechsport.pl/serwis)
tych¿e amortyzatorów. Najlepiej oddawaæ je w fachowe rêce pracowników serwisu po ka¿dym sezonie,
którzy wymieni¹ uszczelki kurzowe,
smar lub olej smaruj¹cy uszczelnienie zawsze oryginalnymi i rekomendowanymi przez danego producenta.
Po czwarte - mniej luzu
Niezbêdn¹ czêœci¹ przegl¹du roweru powinno byæ sprawdzenie
wszystkich elementów z ³o¿yskami.
Jeœli podczas skrêtów zaniepokoi
nas dŸwiêk dochodz¹cy z ³o¿ysk,
czujesz luzy lub opór, trzeba to
sprawdziæ, wyczyœciæ, nasmarowaæ,
byæ mo¿e wymieniæ. Warto raz w
roku rozkrêciæ ca³y rower, wyczyœciæ
i nasmarowaæ wszystkie elementy,
które tego wymagaj¹.
Jeœli chcemy mieæ gwarancjê, ¿e
serwis zostanie przeprowadzony

w pe³ni profesjonalnie i zostan¹ mu
poddane nawet te elementy, których
sami nie jesteœmy w stanie odkrêciæ, oddanie sprzêtu do warsztatu
bêdzie trafnym pomys³em.
Pawe³ Lech

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

Wyprawa do Pomnika Francuskich Lotników

