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ZAPRASZAMY NA JARMARK WIELKANOCNY DO HALI
SPACEROWEJ DOMU ZDROJOWEGO W ŒWIERADOWIE W SOBOTÊ 6 KWIETNIA W GODZ. 1000-1800,
I W NIEDZIELÊ 7 KWIETNIA W GODZ. 1000-1500.

To nie prima aprilis - 1 kwietnia o godz. 1600 zapraszamy wszystkich mieszkañców
(i ich przyjació³ spoza Œwieradowa tak¿e) NA PARAPETÓWKÊ w Miejskim Centrum
Kultury, Aktywnoœci i Promocji Gminy STACJA KULTURY przy ul. Dworcowej 1 (dawny dworzec PKP). Wypijemy wspólnie kawê na parapecie, poka¿emy Pañstwu zdjêcia
z remontu, opowiemy pokrótce o historii dworca i linii kolejowej, twórcy makiety zdradz¹
tajniki jej tworzenia, a zespó³ „Syntonia” uprzyjemni czas rozmów.
Potem poka¿emy goœciom wszystkie zakamarki, pocz¹wszy od piwnicy, a¿ po „wigwam”, i wspólnie zrobimy kapsu³ê czasu. Opowiemy te¿ o planach i porozmawiamy
o Pañstwa oczekiwaniach i potrzebach: wszak Stacja Kultury - Serce Miasta bije w³aœnie dla Was - mieszkañców naszego miasta.

Odjazdowe Szk³o Kontaktowe

1 marca Szk³o Kontaktowe telewizji TVN24 zawita³o znów do Œwieradowa, tym razem jednak widzowie
z ca³ej Polski nie dostali transmisji z hali spacerowej, lecz ze Stacji Kultury, czyli z Serca Miasta, a jeszcze
œciœlej - z makieciarni, w której przez dwa wieczory przed kamerami jeŸdzi³y miniaturowe poci¹gi na odtworzonej trasie Gryfów-Œwieradów. Pierwszego dnia w Szkle gawêdzili, dowcipnie komentuj¹c bie¿¹ce wydarzenia, panowie Marek Przybylik (z prawej) i Wojciech Zimiñski, drugiego - Jerzy Iwaszkiewicz i Grzegorz
Markowski, a w oba wieczory prowadz¹cym towarzyszy³ Henryk Sawka, który „dopowiada³” komentarze
swymi rysunkami. Dodaæ nale¿y, ¿e pobyt TVN24 w Œwieradowie mia³ zwi¹zek z 64. Narciarskimi Mistrzostwami Polski Dziennikarzy, które u nas rozgrywane by³y ju¿ po raz dziesi¹ty z rzêdu. Wiêcej o zawodach
piszemy na str. 16.

Dyrektor MCAiPG - Dorota Marek

URZ¥D MIASTA Masz sprawê do radnego?
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 78-16452 - pok. 1c; ksiêgowoœæ bud¿etowa - Katarzyna Duda, Ewelina Ostrowska-May, ksiêgowoœæ oœwiaty – Jowita Worotnicka, Marta Rejman-Sergiejczuk: 75 78-16-896 - pok. 2. Urz¹d
Stanu Cywilnego, dzia³alnoœæ gospodarcza zastêpca kierownika - Joanna Szczekulska: 75
78-16-344; meldunki i dowody osobiste, zezwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych –
Halina Stettner: 75 78-16-929 - pok. 1f (obok
sekretariatu). Kadry - Ma³gorzata Milichiewicz - 75 78-17-092 - pok. 3.

I PIÊTRO

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

II PIÊTRO

Referat Ochrony Œrodowiska, Gospodarki Odpadami - kierownik – Izabela Jurczak, ochrona
œrodowiska - Kamila Jednorowska-Mêcina,
Paulina W³odarczyk, odpady komunalne - Marcin Roso³ek: 75 78-16-343 - pok. 21a, gospodarka mieszkaniowa - W³adys³aw RzeŸnik: 75
78-16-324 - pok. 21b, inwestycje - Anna Mazurek, zamówienia publiczne – Monika Sautycz: 75 78-16-471 - pok. 21c. Referat Organizacyjny, Gospodarki Miejskiej i Inwestycji - kierownik - Wojciech Cielecki, inwestycje i komunikacja miejska - Mariusz Pysz, inwestycje Monika Hajny-Daszko: 75 78-16-970 - pok.
21d. Sekretarz – Eugeniusz Grabas: 75 78-17071 - pok. 22. Miejskie Centrum Kultury, Aktywnoœci i Promocji Gminy - dyrektor – Dorota Marek: 75 71-36-482 - pok. 23; informatyk - Tomasz Chmielowiec: 75 71-36-483, fax 75 7816-221, promocja gminy, kreowanie wydarzeñ
kulturalnych - Diana S³upska: 75 71-36-482 pok. 24b. Oœwiata – Jolanta Bobak: 75 78-17668. Zagospodarowanie przestrzenne – Rafa³
May: 75 78-17-297 - pok. 24c.

III PIÊTRO

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

UM ul. Pi³sudskiego 15

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

OŒWIATA I KULTURA
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
Monika Chwaszcz
tel. 75 617 14 42
izerskalaka@
swieradowzdroj.pl
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CZARCI M£YN
tel. 75 78 45 325
czarcimlyn@
swieradowzdroj.pl

Zadzwoñ, napisz!
RADNI RADY MIASTA ŒWIERADÓW-ZDRÓJ
Miros³aw Bock,
tel. 603 857 236
mbock@swieradowzdroj.pl
Micha³ Brutkowski,
tel. 604 976 297
mbrutkowski@swieradowzdroj.pl
Janina Czapliñska,
tel. 668 212 350,
jczaplinska@swieradowzdroj.pl
Aleksandra Kasprzak,
tel. 602 276 154
akasprzak@swieradowzdroj.pl
Pawe³ Lech,
tel. 693 239 263
plech@swieradowzdroj.pl
Pawe³ Miko³ajczak,
tel. 695 029 761
pmikolajczak@swieradowzdroj.pl
Micha³ Podhorodecki,
tel. 601 467 669
mpodhorodecki@swieradowzdroj.pl
Kamila Pytlakowska
kpytlakowska@swieradowzdroj.pl

Urszula Romanowicz,
tel. 663 361 388
uromanowicz@swieradowzdroj.pl
Mateusz Szumlas,
tel. 881 346 733
mszumlas@swieradowzdroj.pl
Ewa Œliwiñska,
tel. 667 431 190
esliwinska@swieradowzdroj.pl
Anna Tkaczyk,
tel. 783 954 936
atkaczyk@swieradowzdroj.pl
Szczepan Wojsa,
tel. 605 334 260
swojsa@swieradowzdroj.pl
Marta Wróbel,
tel. 512 798 509
mwrobel@swieradowzdroj.pl
Urszula Wyszomirska,
tel. 517 673 020
uwyszomirska@swieradowzdroj.pl

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 21
marca, a kolejne 11 i 25 kwietnia br
br..

Stop uzale¿nieniom
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 21
br..
marca, a kolejne 11 i 25 kwietnia br

RADNI RADY POWIATU LUBAÑSKIEGO
Iwona Korzeniowska-Wojsa
tel. 605 223 540, florizet@wp.pl

Przeciw przemocy

Zbigniew Maroñ,
tel. 603 080 913, z.maron@onet.pl

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

P u n k t y k o l p o r t a ¿ u NOT
ATNIKA ŒWIERADOWSKIEGO
NOTA
ŒWIERADÓW - Delikatesy CENTRUM (ul. Sienkiewicza), sklep odzie¿owy A&J (róg ul. Zdrojowej i Piastowskiej), sklep AGD (ul. Piastowska), hurtownia papierosów (ul. Piastowska), sklep spo¿ywczy (róg.
ul. Zdrojowej i Sienkiewicza), Biura Turystyczne: LEOPOLD oraz J&G ¯Y£KIEWICZ (oba na ul. Zdrojowej), kiosk gazetowy (ul. Zdrojowa), pijalnia
wody mineralnej (Dom Zdrojowy), sklep LEWIATAN (ul. Górska), stacja
paliw ORLEN (ul. 11 Listopada), sklep papierniczy KLEKS (ul. Zdrojowa),
sklep przy ul. Chopina, Sklep „Cuda Wianki” w budynku „BIEDRONKI”
(ul. 11 Listopada), Miejska Biblioteka Publiczna IZERKA (ul. M. Sk³odowskiej-Curie), autobus komunikacji miejskiej.
OR£OWICE - sklep motoryzacyjny Wac³awa Chwaszcza.
CZERNIAWA - ul. Sanatoryjna: sklep Ireny Korty i biblioteka szkolna
w SP nr 2; ul. Rolnicza: Czarci M³yn i Izerska £¹ka.

Pomoc terapeutyczna
W Gabinecie Pedagogiczno-Psychologicznym
z siedzib¹ w Œwieradowie-Zdroju (Przychodnia
NZOZ JO-MED, ul. Korczaka 7D) do grudnia 2018
roku specjaliœci realizuj¹ zadania zwi¹zane z udzielaniem pomocy terapeutycznej i wsparcia rodzinom dotkniêtym problemem uzale¿nienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych prowadzeniem dzia³añ profilaktycznych oraz interwencji kryzysowej. Ca³oœciowa pomoc jest bezp³atna,
refundowana przez Burmistrza Miasta ŒwieradówZdrój. Szczegó³y dotycz¹ce korzystania z pomocy
terapeutycznej i profilaktycznej mo¿na uzyskaæ pod
nr telefonów:
75 78 17 668 - JOLANT
A BOBAK,
JOLANTA
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.
 Dokarmianie kotów w okresie zimowym -

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.

Œwieradowskie po¿egnanie karnawa³u
RADA RODZICÓW SP NR 2
Goœcie tegorocznego charytatywnego balu walentynkowego bawili siê 16 lutego w œwie¿o wyremontowanej sali „Leopoldówki”, by bawi¹c siê i œwiêtuj¹c wesprzeæ fundusz Rady Rodziców Szko³y Podstawowej nr 2. Nowa Rada Rodziców
w³o¿y³a wiele pracy i si³ w organizacjê tego przedsiêwziêcia, które
by³o dla nas nie lada wyzwaniem.
W przygotowaniach wsparli nas pozostali rodzice. Wykonane przez
nich ciasta i przek¹ski urozmaici³y
sto³y zebranych goœci.

Dopisali równie¿ tegoroczni
sponsorzy; wspania³e upominki
przez nich przekazane uatrakcyjni³y
loteriê fantow¹ i licytacje. Wsparli
nas tradycyjnie lokalni przedsiêbiorcy: Restauracja Na Zajêcznik, Lala
Cafe, Uzdrowisko Œwieradów, Hotel
& Medi Spa Bia³y Kamieñ, Izerskie

Centrum Soli Solana, KuŸnia Smaków, Park Hotel Buczyñski, Œwierkowa Karczma, Klinika M³odoœci
Medical Spa, Hotel Medical SPA
Malinowy Dwór, Salon Urody, Piekarnia Górska K.C. Kaczmarczyk,
sklep Kleks, Cukiernia Józef Dru¿ga, Nails & Beauty - Monika Orlak,
Exclusive Cafe Monika, Hair Studio
Ferreira oraz Biuro Podró¿y Leopold.
Nie zabrak³o tak¿e darczyñców
spoza naszej miejscowoœci, a byli to:
Piotr D¹browski sklep Rabat w Pobiednej, Moda Mêska Mirsk, Hur-

townia Owoców i Warzyw Bogdan
Morzecki Mirsk, Hurtownia SIM Jelenia Góra, Hurtownia NorthCoast
Wroc³aw oraz Iglotex Unilever Food
Solutions. Pomoc rzeczow¹ zaoferowali tak¿e chc¹cy pozostaæ anonimowi rodzice naszych uczniów i ich
przyjaciele.

EMERYCI I RENCIŒCI
2 marca 70-osobowa grupa seniorów bawi³a siê weso³o na ostatkowym dorocznym balu maskowym
w goœcinnej „Leopoldówce. Ze Œwieradowa autokarem seniorzy przyjechali do Czerniawy, gdzie w czekali ju¿ czerniawscy seniorzy oraz
piêknie zastawione sto³y i gdzie goœci powita³a przewodnicz¹ca ko³a Irena Kojpasz - ¿ycz¹c wszystkim
mi³ej zabawy. Do tañca i œpiewu
przygrywa³ i zachêca³ bardzo skutecznie Marek Szymanek.
Uczestnicy balu byli bardzo piêknie, kolorowo i pomys³owo poprzebierani, a najciekawsze stroje zosta³y nagrodzone, m.in. „Jaskiniowcy”,

Zabawê poprowadzi³ DJ Remix
z Mirska, który potrafi³ sprostaæ gustom muzycznym zarówno starszego, jak i m³odszego pokolenia! Pomóg³ nam równie¿ w prowadzeniu
licytacji oraz realizowa³ wszystkie
muzyczne zamówienia. Goœcie schodzili z parkietu tylko po to, aby panowie mogli kupiæ paniom balony
z bi¿uteri¹ czy te¿ wylicytowaæ kompozycje kwiatowe, zegar, zestaw do
grilla w walizce, obraz, a tak¿e dwa
torty i swojskie kie³basy.
Ca³owity dochód z balu wyniós³
6.722 z³. Warto przy tej okazji podkreœliæ, ¿e w przygotowanie wspania³ego tortu oraz kwiatów zaanga¿owane by³y bezpoœrednio panie
z Rady Rodziców.
Szaleñstwom na parkiecie i przy
sto³ach nie by³o koñca. Loteryjne
fanty czêsto rozbawia³y naszych
goœci, a 400 losów rozesz³o siê
w nieca³e dwie godziny. Okaza³o siê
równie¿, ¿e wœród zebranych znalaz³o siê kilku jubilatów, którym wielokrotnie odœpiewywaliœmy urodzinowe 100 lat!
Bal zakoñczy³ siê o trzeciej nad
ranem, a weso³e towarzystwo rozchodzi³o siê do domów w dobrych
humorach. My te¿ z zadowoleniem
opuœciliœmy „Leopoldówkê”, bogatsi w nowe doœwiadczenia.
Zebrane œrodki spo¿ytkujemy
ju¿ w czerwcu, w czasie rodzinnego
festynu oraz edukacyjnej wycieczki
uczniów naszej szko³y.
Wszystkim darczyñcom, licytuj¹cym, kupuj¹cym losy, balony i kotyliony, niezast¹pionemu DJ-owi,
a tak¿e rodzicom zaanga¿owanym
w przygotowania walentynkowego
balu serdecznie dziêkujemy za udzielon¹ pomoc i liczymy, ¿e za rok spotkamy siê znowu!
Rada Rodziców SP nr 2

RADA RODZICÓW MZS
Rekord za rekordem - taki by³
XIX Bal Charytatywny Rady Rodziców MZS, który odby³ siê 16 lutego. Pierwszy z rekordów pad³ ju¿
godzinê po rozpoczêciu imprezy,
kiedy wszystkie 83 kotyliony zosta³y wykupione. Drugi, gdy tort ufundowany przez Domowe Wypieki,
dziêki wspólnej licytacji osób przy
stoliku nr 7 zosta³ sprzedany za
2.000 z³. Na najwiêkszy rekord z³o¿yli siê sponsorzy i uczestnicy balu
– ze sprzeda¿y biletów, losów, kotylionów i licytacji uda³o siê uzbieraæ
13.626 z³. Po³owa z tych pieniêdzy
powêdrowa³a do Adamama Palbowa,
by wspomóc jego rehabilitacjê i powrót do zdrowia. Mamy nadziejê, ¿e
energia, jaka unosi³a siê przez ca³y
wieczór, dotar³a do Krakowa, gdzie
Adam obecnie przebywa na rehabilitacji.

AKTYWNI RAZEM

„Czerwony Kapturek”, „Pokojówka”, „Kleopatra” „Hiszpanka” „Cyganka” czy „Kowboj”.
Po zakoñczeniu imprezy autokar,
dudni¹c œpiewami na ca³e gard³o,
dowióz³ nas bezpiecznie do Œwieradowa.
Dziêkujemy szefowej „Leopoldówki”, pani Joli - za ¿yczliwoœæ
i pyszne jedzenie.
Do zobaczenia w nastêpnym
roku i ¿eby nikomu nie zabrak³o pomys³ów, czego ¿yczy Zarz¹d Ko³a.
A ta wspania³a impreza integracyjna zosta³a dofinansowana ze œrodków Gminy Miejskiej ŒwieradówZdrój.
Teresa Dragunowicz

W zabawie zorganizowanej 23
lutego w DW „Pasja” uczestniczy³o szeœædziesiêciu cz³onków i sympatyków stowarzyszenia. Gospodarze lokalu postarali siê o odpowiedni¹ dekoracjê, jak te¿ o „smakowicie” nakryte sto³y.
Humory dopisywa³y., a oprawê
muzyczn¹ stworzyli panowie Bartosz i Zdzis³aw, którzy uwzglêdniali
ró¿norodne gusty uczestników i zachêcali do tañca. Parkiet by³ wiêc
gêsto zape³niony podczas ca³ej zabawy a¿ do pó³nocy. Naszym goœciom zapewniliœmy kilka atrakcji, w
tym m. in. wybór królowej i króla tañ-

ca, a zostali nimi pañstwo Chwaszczowie.
Sponsorem nagród konkursowych by³ Tomasz Marek, który ufundowa³ vouchery dla 6 osób do kawiarni „Kofeina” i 6 wejœciówek na
seans w Centrum Relaksacyjnym
„Sanus”. Bardzo dziêkujemy!
Cieszymy siê bardzo z pozytywnego oddŸwiêku po imprezie. To zachêca organizatorów do podejmowania podobnych inicjatyw w przysz³oœci.
Jednym zdaniem: impreza by³a
przednia o czym niech zaœwiadczy
za³¹czone zdjêcie. (DS)

Poza energi¹ móg³ te¿ dotrzeæ
cudowny g³os Agaty Hyliñskiej (fot.
powy¿ej), która swoim wystêpem
przenios³a bal w inny wymiar wzruszeñ. Podziêkowania nale¿¹ siê równie¿ Adrianowi Mleczek i jego partnerce, którzy prócz pokazu rumby

nauczyli nas tañczyæ cha-chê i salsê. A wœród uczestników nie lada
postaci: Cezar i Kleopatra, Zorro
i Esmeralda, Leon Zawodowiec i Matylda, stró¿e prawa, kapitanowie
statków, damy i syreny. Brawa za
inwencjê, wykonanie i podejœcie do
tematu balu, jakim by³o Hollywood
(co widaæ na zdjêciu powy¿ej).
Dziêkujemy wszystkim goœciom,
sponsorom, managerom i obs³udze
Cottonina Hotel & Mineral SPA Resort - za otwarte serce, zaanga¿owanie i wsparcie!
Sponsorów w tym roku mieliœmy
równie¿ rekordow¹ liczbê ponad 70.
A byli nimi: Aquapark Interferie
Sport Hotel Œwieradów Zdrój, Klinika M³odoœci Medical SPA, Dom
Uzdrowiskowy EWA Medical &
SPA, Restauracja Sekrety Piwowara, Biuro Turystyczne Leopold,
Tom-Sport , Kofeina Izerskie Centrum Soli, Termy Cieplickie, Lala
Cafe, Ewa i Bartek Hofman, Restau-

Dokoñczenie na str. 4 
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Wróbel spyta³a w pewnym momencie zebranych, czy chcieliby znów
siê spotkaæ i porozmawiaæ o nurtuj¹cych ich problemach, odpowiedŸ
mog³a byæ tylko jedna – TAK, jak
najczêœciej!
Z tonu dyskusji wynika, ¿e g³ównym problemem jest zaœmiecona
Czerniawa: nielegalne wysypiska,
zaœmiecone tereny wokó³ budynków
komunalnych, œmieci wysypywane
gdzie popadnie, tak¿e do Czarnego
Potoku.
W mi³ej atmosferze szybko minê³y dwie godziny, a namacalnym
rezultatem spotkania by³o m.in. ustalenie, ¿e trzeba tê nasz¹ Czerniawê
trochê posprz¹taæ, co od razu zyska³o akceptacjê zebranych i wyraŸne
deklaracje uczestnictwa w tej akcji.
O nastêpnym spotkaniu, na które ju¿ serdecznie zapraszamy, z przyjemnoœci¹ powiadomimy w „Notatniku”, tymczasem dziêkujemy wszystkim mieszkañcom za tak liczne przybycie.
Urszula Wyszomirska

BAL RADY RODZICÓW MZS
racja KuŸnia Smaków, Restauracja
Cynamonowy S³oñ, Restauracja
Œwierkowa Karczma, Optyk Trendy,
CP System, SKI&SUN Œwieradów,
Huta Szk³a Kryszta³owego JULIA,
Wypo¿yczalnia BMS Trek, Gmina
Miejska Œwieradów-Zdrój, Restauracja Na Zajêcznik, Wypo¿yczalnia
A&M, Restauracja Izerska Chata,
Hotel Buczyñski Medical&SP, MBP
Izerka, Uzdrowisko Œwieradów-Czerniawa, Stowarzyszenie Bieg Piastów, Cottonina Hotel & Mineral
SPA Resort, Runner's World Super
Bieg, Bike Maraton, Domowe Wypieki, Kleks Mariusz Kaszyñski - artyku³y szkolne i biurowe, Naturalnie Dobrze, Malinowy Dwór, Chatka Górzystów, Hotel Krasicki Resort
& Spa, Harbulówka, Honorata i
Pawe³ Pasierb, Nadleœnictwo Œwieradów, Restauracja La Gondola, Galeria Produktów Lokalnych Izerskie
Klimaty, Hotel Era, Stara KuŸnia pracownia ceramiczna, Restauracja
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 Ci¹g dalszy ze str. 3
Piwniczka U Wioli, Sanatorium St.
Lukas, Hotel&Medi Spa Bia³y Kamieñ, Cuda Wianki, Nowy Zdrój
Centrum Zdrowia i Wypoczynku,
Osteocyt - Centrum Leczenia Osteoporozy i Rehabilitacji, Karkonoska
Agencja Rozwoju Regionalnego .A
Jelenia Góra, Agencja Kreatywna
SPA dla £BA, Joanna Skoczylas,
Jadwiga Romanowicz, Beata Kiedrzyn, MECASIM Szymon Pomorski, Jadwiga Muszka, IN-TECH Micha³ Podhorodecki, Mieczys³aw Siergun, Patrycja Oœciak, P.R.O.F.I.T.
Jump Marta Jaskot , Anna Grzelec,
Agnieszka i Siergiej Wasilczenko,
Jacek Ostrowski, B³ysk Serwis Alicja Bigus, Anna Œwierszczak i Jacek
Despot, Natalia Jarczewska Fotografia, Anna Dyrda, Jacek MEZO Mejer, Paulina Maciuszek, Mateusz Pluciñski, Marlena Ciosk, Agata Hyliñska, Marta Soszka, Okrêgowa
Stacja Kontroli Pojazdów w Krobicy.
Wszyscy mog¹ byæ z siebie
dumni! My jesteœmy. Bardzo! Dla takich chwil wiemy, ¿e nasz wysi³ek
w³o¿ony w organizacjê imprezy by³
tego wart. Ca³ej „Brygadzie RR” (czyli komitetowi organizacyjnemu Balu
Rady Rodziców) która równie¿ pracowa³a na ten sukces, uk³ony i wyrazy szacunku!
Tekst Katarzyna Harbul-Ba³a
Zdjêcia Tomasz Raczyñski

dziom. W mieœcie, które tak prê¿nie
siê rozwija, w którym jeŸdzi jedna
z najnowoczeœniejszych kolei gondolowych i w którym mo¿na pojeŸdziæ rowerem elektrycznym, ludzie
¿yj¹ bez wody!
2. CZARNA ROZPACZ
Uczy siê nas wszystkich, ¿e
o zdrowie trzeba dbaæ, a chorobom
zapobiegaæ. Czy jednak dbamy o cieki wodne? Przejêliœmy je w stanie
godnym pozazdroszczenia, po latach
s¹ one wy³¹cznie godne po¿a³owania. Nasi s¹siedzi Czesi udowodnili,
¿e mo¿na o nie dbaæ przez dziesiêciolecia, my wstydzimy siê za Czarny Potok, który jest w katastrofalnym stanie. Kiedy przyjd¹ du¿e opady deszczu, rozszala³y nurt Czarnego Potoku nie bêdzie mia³ litoœci dla
nikogo. Kto ucierpi? Mieszkaniec
bezpoœrednio mieszkaj¹cy przy rzece. Kto jednak odpowiada za nasze
bezpieczeñstwo w pañstwie? Chyba nikt.

Fot. Marian Prabucki

Most nad Czarnym Potokiem pêka i rdzewieje. Czy na pewno jest bezpieczny?
dostêpu do wody. Jesteœmy pewne,
¿e i w samym Œwieradowie nie brakuje takich miejsc, ale skupmy siê
na naszym okrêgu wyborczym.
Mieszkañcy ul. Górzystej, a tak¿e czêœci ul. Izerskiej i ul. Zacisze od
wielu lat prosz¹ gminê o pomoc i cierpliwie czekaj¹, a¿ w koñcu ta sprawa
stanie siê dla w³adz priorytetem.
W 2018 roku sytuacja na ul. Górzystej by³a niemal krytyczna, poniewa¿
z powodu wielomiesiêcznego braku
wody by³y problemy z paleniem
w piecu w zimie!
Jako mieszkanki Czerniawy, które wodê w kranie maj¹, czujemy ogromny ¿al i smutek. Zrobimy wszystko, ¿eby w koñcu pomóc tym lu-

Szkoda, ¿e minê³y te czasy, gdy
mogliœmy w gminie decydowaæ
o swoich sprawach. Dziœ nawet nie
wiemy, gdzie jest gospodarz i kto nim
w ogóle jest. Dramat idzie wielkimi
krokami i strach pomyœleæ, czy Wody Polskie w ogóle s¹ w stanie zrozumieæ powagê sytuacji?
Mo¿na du¿o pisaæ i mówiæ, a tu
trzeba wzi¹æ siê do pracy.
3. WIZERUNEK CZERNIAWY
Wszystkie sprawy s¹ wa¿ne, ale
musimy rozgraniczyæ, które s¹ pilne, a które mo¿na rozwi¹zaæ póŸniej.
Chcemy, ¿ebyœmy w koñcu przestali siê czuæ jak ubogi krewny Œwieradowa. W koñcu jesteœmy uzdrowiskiem, jego integraln¹ czêœci¹.

Posprz¹tajmy!
Œwieradowskie radne z okrêgu Czerniawa-Zdrój zapraszaj¹
w sobotê 23 marca o godz. 800 wszystkich chêtnych do sprz¹tania Czerniawy. Spotykamy siê w trzech miejscach:
Urszula Wyszomirska czeka na ochotników obok Czarciego M³yna.
Ewa Œliwiñska wybra³a skrzy¿owanie ul. D³ugiej i Sudeckiej.
Marta Wróbel zaprasza do porz¹dkowania terenu ko³o remizy stra¿ackiej.
Jeœli ktoœ ma - prosimy o zabranie ze sob¹ kamizelek odblaskowych i... dobrego humoru.
W przypadku opadów deszczu albo œniegu poinformujemy
Pañstwa o nowym terminie, zarówno w gazecie, jak i na plakatach.
Po sprz¹taniu zapraszamy wszystkich na wspólne pieczenie kie³basek na terenie Szko³y Podstawowej nr 2.
WeŸmy sprawy w swoje rêce!

Urzêdnicy przekonywali mieszkañców, ¿e
drzewa s¹ zdrowe i nikomu nie zagra¿aj¹.
Gdy wichura z³ama³a jedno, oczom ukaza³
siê spróchnia³y pieñ.
Fot. Piotr Bigus

1 marca o godz. 1700 w Szkole
Podstawowej nr 2 odby³o siê spotkanie radnych Marty Wróbel, Ewy
Œliwiñskiej i Urszuli Wyszomirskiej z mieszkañcami Czerniawy.
Przysz³o na nie 30 osób i a¿ nie chce
siê wierzyæ, ¿e po raz pierwszy
w dziejach œwieradowskiej samorz¹dnoœci radni czerniawscy stawili siê w komplecie, by porozmawiaæ
ze swymi wyborcami.
Naszym motto brzmi: „Ma³a ojczyzna Czerniawa-Zdrój”. Jest takie
przys³owie, ¿e „gdzie diabe³ nie
mo¿e, to babê poœle”. My, trzy kobiety, bierzemy sprawy w swoje rêce
i wspólnie z mieszkañcami chcemy
poprawiæ wizerunek Czerniawy, zapewniæ bezpieczeñstwo, podnieœæ
komfort ¿ycia mieszkañców. A ¿e
problemów mamy du¿o, to i pytañ
by³o bardzo wiele. Jeden z mieszkañców g³oœno powiedzia³, ¿e to dobry
pomys³, by radne spotyka³y siê razem jak jedna rodzina i wspólnie
z mieszkañcami porusza³y nasze
wspólne problemy. Gdy wiêc Marta

W tej kadencji, w której dosta³yœmy od Pañstwa szansê i kredyt
zaufania, bêdziemy walczyæ o sprawy dla czerniawian najwa¿niejsze.
Oczywiœcie, rozumiemy potrzebê
rozwoju miasta, ale dopiero wtedy
uznamy, ¿e ten rozwój w ogóle ma
miejsce, gdy my, mieszkañcy, bêdziemy mieli zapewnione podstawowe warunki bytowe i kiedy we w³asnych domach bêdziemy czuli siê
bezpiecznie.
Opcji i pogl¹dów nie bierzemy
pod uwagê, ³¹czy nas dobro Czerniawy. Jesteœmy rodowitymi czerniawiankami, mamy we wspomnieniach
obraz przesz³oœci, a przed oczami teraŸniejszoœci. I przykro nam to
mówiæ, ale œwiat siê rozwija i idzie
do przodu, a my siê cywilizacyjnie
cofamy.
1. BRAK DOSTÊPU DO WODY
Niewielu z Pañstwa pewnie zdaje sobie sprawê, ¿e w Czerniawie s¹
miejsca, w których ludzie nie maj¹

Fot. Piotr Bigus

Porozmawiajmy! Manifest czerniawski

Sprawa zarówno mieszkañców
ul. D³ugiej, jak i u¿ytkowników drogi 358 jest bardzo istotna i budzi
coraz wiêkszy sprzeciw, poniewa¿
chodzi o ludzkie ¿ycie i bezpieczeñstwo naszych domów.
Brak odpowiedniej nawierzchni,
pobocza i oœwietlenia stanowi powa¿ny problem nie tylko dla mieszkañców, ale tak¿e dla osób udaj¹cych siê têdy do pracy oraz dla turystów.
W dalszej kolejnoœci widzimy
ogromn¹ potrzebê zadbania o wizerunek Czerniawy. WeŸmy, dla przyk³adu, remont chodników, które s¹
w katastrofalnym stanie. I wiele innych rzeczy.
Wa¿nym zadaniem w piêcioletniej kadencji bêdzie próba ratowania Ÿród³a Jan i pijalni wody mineralnej przy Domu Zdrojowym w Czerniawie. Woda ta ma nieco inny sk³ad
ni¿ woda w Œwieradowie. To nasze
dziedzictwo i musimy zrobiæ wszystko, aby j¹ uratowaæ.
Rozwi¹zanie poruszanych tu
kwestii wydaje siê nieodzowne,
wrêcz konieczne!
Drodzy mieszkañcy, zapewniamy Was, ¿e do³o¿ymy wszelkich starañ, aby nasze sprawy nie by³y zamiatane pod dywan, lecz by by³y
na bie¿¹co realizowane. Na pewne
rzeczy nie mamy wp³ywu, w wielu
sytuacjach to instytucje decyduj¹ o
rozwi¹zaniu sprawy na nasz¹ korzyœæ.
Jesteœmy tylko radnymi i w wielu sprawach mamy zwi¹zane rêce,
jednak nie odpuœcimy, dopóki sprawy te nie zostan¹ w rzetelny i odpowiedni sposób za³atwione. Prosimy w³adze gminy i powiatu o zrozumienie i pomoc, a Was, drodzy
mieszkañcy, o wsparcie.
Ewa Œliwiñska, Marta Wróbel
Urszula Wyszomirska

WODA UZDROWISKOW
A
UZDROWISKOWA

UMOW
A MINERALNA
UMOWA
Œwieradów-Zdrój to przede wszystkim miasto uzdrowiskowe. Serwowane zabiegi w naszych obiektach maj¹ na celu
efektywnie wp³ywaæ na lepsze samopoczucie pacjentów. Gmina jest na etapie aktualizacji operatów uzdrowiskowych Œwieradowa i Czerniawy. Jednym z g³ównych walorów kurortów s¹
wody mineralne, bez których nie ma mowy o nazywaniu naszego miasta uzdrowiskiem.
Pod koniec lutego spotka³em siê z zarz¹dem spó³ki uzdrowiskowej w celu omówienia poprawy walorów uzdrowiskowych miasta. Nale¿y przypomnieæ, ¿e na terenie Œwieradowa
i Czerniawy spó³ka uzdrowiskowa PGU jest jedynym uprawnionym podmiotem do dysponowania wodami mineralnymi.
Równie¿ faktem jest to, ¿e Ÿród³a wody mineralnej nie s¹ dochodowe. Oczywiœcie, dziêki wodzie mineralnej przyci¹gamy
do miasta kuracjuszy, ale samo jej udostêpnianie wi¹¿e siê
z du¿ymi kosztami. Spó³ka p³aci niema³e kwoty na utrzymanie
pijalni wody mineralnej. Wspólnie z zarz¹dem spó³ki doszliœmy wiêc do wniosku, ¿e trzeba zaj¹æ siê nieczynnymi odwiertami wód mineralnych na terenie naszej gminy. W najbli¿szym
czasie wypracujemy umowê o wspó³pracy w zakresie badania
i uruchomiana nowych pijalni wody.
Do tej pory wspó³praca ze spó³k¹ w tym zakresie by³a okazjonalna, uda³o siê uruchomiæ odwiert 2P (za ok. 300 tys. z³)
poni¿ej œwieradowskiego Domu Zdrojowego, z którego woda
zasila pija³ki przy deptaku zdrojowym, zaœ w trakcie realizacji
jest kolejna umowa na uruchomienie pijalni wody na bazie
„Czerniawianki” z odwiertu Jan. Kierunek wspó³pracy jest dobry, ale brakuje w tym systemowego dzia³ania, poniewa¿ nie
zajmujemy siê odwiertami, które od kilkudziesiêciu lat s¹ nieczynne.

Na bie¿¹co
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znaczaæ j¹ na poprawê walorów uzdrowiskowych naszego
kurortu.
Pierwszym etapem po podpisaniu umowy ze spó³k¹ bêdzie
inwentaryzacja, przebadanie i wytypowanie do uruchomienia
najbardziej rokuj¹cych odwiertów. Mo¿na powiedzieæ, ¿e woda
mineralna jest lekarstwem i tak powinno siê z ni¹ postêpowaæ.
Przede wszystkim powinniœmy wiedzieæ w ramach pierwszego
etapu, jaki sk³ad maj¹ wody i czy mo¿na je udostêpniaæ ogólnie bez wskazañ lekarza. W innym przypadku musi byæ nadzór
nad podawaniem wody kuracjuszom.
W kolejnych etapach bêdziemy tworzyæ programy funkcjonalno-u¿ytkowe i analizy finansowe dla ka¿dego odwiertu.
Uwa¿am, ¿e jeœli w ci¹gu kilku lat wykonamy t¹ pracê dobrze,
to w nastêpnym programowaniu unijnym dla Polski mamy spore
szanse pozyskaæ œrodki na inwestycje w Ÿród³a wody mineralnej. Szacunkowe nak³ady na dokumentacjê badawcz¹ to kilkaset tysiêcy z³otych. Ale na tym opiera siê nasze uzdrowisko
i warto przygotowaæ siê dokumentacyjnie na du¿e inwestycje
w pijalnie i zabiegi na bazie wody mineralnej.

WALKA ZE SMOGIEM
B£ÊKITNY WÊGIEL
Za przyk³ad mog¹ pos³u¿yæ przedstawione na zdjêciach
Ÿród³a przy ulicy Sudeckiej: powy¿ej, na którym widaæ samowyp³yw odwiertu, gdzie po zapachu i smaku mo¿na rozpoznaæ
w wodzie dwutlenek wêgla i szczawy (mo¿na tej wody ze studzienki nagarn¹æ i popróbwaæ), i u do³u - z zaczopowanym
odwiertem. Moim zdaniem, te Ÿród³a maj¹ potencja³, ale trzeba
kilkuletnich badañ, które potwierdz¹ sta³oœæ sk³adu chemicznego wody i jej walory uzdrowiskowe.

Jako gmina zakupiliœmy od spó³ki grunty (ponad 2 ha), na
których znajduj¹ siê wspomniane Ÿród³a, po to, aby podj¹æ
dzia³ania w kierunku badania i uruchomienia starych-nowych
pijalni wody mineralnej. Celem „umowy mineralnej” jest d³ugofalowe dzia³anie w kierunku uruchamiania nowych pijalni
zdrojowych. Do naszego zespo³u z czasem do³¹cz¹ naukowcy.
Oczywiœcie, takie dzia³ania bêd¹ sporo kosztowaæ. S¹dzê ¿e
po to pobieramy op³atê uzdrowiskow¹ od kuracjuszy, aby prze-

³ania niskiej emisji na terenie miasta. Bêdziemy dyskutowaæ
z radnymi, w jakiej formie i kwocie bêdzie mo¿na dofinansowaæ
zakup b³êkitnego wêgla przez œwieradowian.
Od 11 marca b³êkitny wêgiel mo¿na kupiæ na parkingu przy
ulicy Sienkiewicza za wspomnian¹ ju¿ cenê dla tony wêgla 1.200 z³. Namawiam do testowania i wyci¹gania wniosków.
Czyste powietrze w Œwieradowie, to bardzo wa¿na sprawa dla
mieszkañców i kuracjuszy.

Tylko dwie gminy
w Polsce wprowadzi³y do ci¹g³ej sprzeda¿y b³êkitny wêgiel - to
Œwieradów-Zdrój oraz
Nowy S¹cz. Owo bezdymne paliwo jest alternatyw¹ dla tradycyjnego wêgla kaminnego. Przede wszystkim jest skutecznym
narzêdziem walki ze
smogiem. W styczniu
tego roku rozpoczêliœmy testy tego opa³u
w 35 gospodarstwach
domowych na terenie
naszego miasta i okolic. Mo¿na uznaæ, ¿e
wiêkszoœæ jest zadowolona z efektów paleniem w piecu b³êkitnym wêglem i deklaruje stosowanie go w przysz³oœci. Jedna trzecia testerów jest
niezadowolona i uzna³a, ¿e choæ b³êkitny wêgiel nie dymi i daje
mniej popio³u, to nie bêdzie go stosowaæ, bo jest za drogi
w zakupie.
Zalety b³êkitnego wêgla: bezdymne spalanie, kilkakrotnie
ni¿sza emisja py³ów do atmosfery przy spalaniu, niewielka iloœæ
popio³u, przyjazne 15-kilogramowe opakowania workowe, ³atwe
i wygodne do przenoszenia, stabilna i powtarzalna wartoœæ
opa³owa - ok. 27-28 MJ/kg.
Do wad b³êkitnego wêgla zaliczyæ nale¿y wysok¹ cenê –
1.200 z³ brutto za tonê, du¿e koszty transportu ze Szczecina do
Œwieradowa - ok. 100 z³ za tonê, przy spalaniu wystêpuj¹ spieki, wystêpuj¹ te¿ trudnoœci z ustawieniem parametrów w piecach z podajnikiem.
Szczeciñska firma wyprodukowa³a b³êkitny wêgiel w opakowaniach dedykowanych dla naszej miejscowoœci z has³em:
„Œwieradów-Zdrój oddycha czystym powietrzem”. Uwa¿am,
¿e powinniœmy uj¹æ b³êkitny wêgiel w programie przeciwdzia-

Rozpoczê³o siê organizowanie œwieradowskiego domu
kultury. Dyrektorem zosta³a Dorota Marek, z któr¹ podpisa³em
trzyletni kontrakt. Trwaj¹ nabory na stanowiska w domu kultury g³ównego ksiêgowego i pracowników merytorycznych.
W kwietniu budynek bêdzie gotowy na przyjêcie turystów
oraz uczestników zajêæ i warsztatów.
Przed dyrektorem jednostki staje du¿e wyzwanie, gdy¿ reaktywacja domu kultury po dwudziestu latach niebytu to trudne zadanie. Prawdopodobnie w sierpniu wprowadzimy bilety
wstêpu do Czarciego M³yna, co bêdzie siê wi¹za³o ze skrupulatnym rozliczaniem pracy obs³ugi M³yna i wymiernymi dzia³aniami w pozyskiwaniu nowych goœci. Dom kultury bêdzie równie¿ zarz¹dza³ Izersk¹ £¹k¹, gdzie jest wci¹¿ du¿o do zrobienia.
W ci¹gu kilku miesiêcy Stacja Kultury zostanie te¿ wydawc¹ „Notatnika Œwieradowskiego”, który zyska odœwie¿ony wygl¹d, rozbudowanego o nowe aspekty dzia³alnoœci gminy. Dziêki temu bêdziemy mogli umieszczaæ w gazecie p³atne
reklamy, a to pozwoli nam obni¿yæ koszty utrzymania miesiêcznika o ponad 20 tys. z³.
Od majówki przy dworcu bêdzie organizowany œwieradowski bazar z produktami lokalnymi. W najbli¿szych czasie przy
Stacji powstan¹ sekcje fotograficzna, modelarska i muzyczna.
Muzeum Kolei Izerskiej równie¿ bêdzie zarz¹dzane przez dom
kultury.
Trzeba daæ dyrektorowi kilka miesiêcy na rozruch. Wszyscy jesteœmy pe³ni entuzjazmu i nadziei, ¿e placówka wniesie
du¿o nowego i dobrego dla mieszkañców. Ale istnieje równie¿
ryzyko, ¿e dom kultury mo¿e okazaæ siê klap¹. W wielu podobnych do Œwieradowa miejscowoœciach w domach kultury wydaje siê wiêcej na wynagrodzenia pracowników ni¿ na akcje
organizowane przez jednostkê. Równie czêsto pracownicy
domów kultury tworz¹ grupê wzajemnej adoracji, gdzie dyrektor niewiele wymaga poza lojalnoœci¹ wobec siebie. Nasza Stacja Kultury jest odrêbn¹ jednostk¹ gminy, przez co zyskuje
du¿o wiêksz¹ autonomicznoœæ w dzia³aniu.
s

Wokó³ dawnego dworca znajduje siê blisko 2-hektarowy uzbrojony plac, z dala od strefy A uzdrowiska, na którym w przysz³oœci bêd¹ siê odbywaæ imprezy miejskie i jarmarki ekologiczne,
zmieœci siê te¿ sta³y bazar.
Wierzê, ¿e bêdzie to dla nowego dyrektora zalet¹, a nie
wad¹. W jednostce kultury trudno jest zmierzyæ efekty pracy,
jako ¿e mówimy o miêkkich dzia³aniach, które mo¿na wykonaæ
lepiej lub gorzej. Wa¿ne, ¿eby za³odze chcia³o siê chcieæ. To,
czy nam siê uda stworzyæ dobry, aktywnie dzia³aj¹cy dom kultury, zale¿y przede wszystkim od dyrektora i pracowników.
Przed nami kilka miesiêcy aktywnego dzia³ania w tworzeniu tej jednostki i udzielaniu wsparcia merytorycznego i finansowego. S¹dzê, ¿e Pani Dorocie Marek, dyrektorowi Stacji Kultury, uda
siê zorganizowaæ i prowadziæ placówkê na
wysokim poziomie.
Roland Marciniak
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Real TUS w Œwieradowie Muzyczna magia
Od wrzeœnia ubieg³ego roku do
marca 2019, wolimierska Fundacja DITERO, kierowana przez Agnieszkê
Surmacz, realizowa³a wyj¹tkowy projekt zatytu³owany „RealTUS, ¿yciowy
sprawdzian dla dzieci ze spektrum autyzmu”, finansowany w ramach programu „M³odzi niepe³nosprawni – sprawni z Fundacj¹ PZU”. Jego g³ówny cel,
to zwiêkszenie samodzielnoœci, sprawnoœci i aktywnoœci
spo³ecznej podopiecznych fundacji, szczególnie w zakresie
codziennych zachowañ, jak wyjœcie do sklepu, restauracji,
kina, na spacer.

Ka¿dy, kto mia³ do czynienia z dzieæmi autystycznymi, wie,
jak trudne s¹ w³aœnie te najprostsze sprawy – wyjœcia na zewn¹trz, gdzie dzieci maj¹ce czêsto nadwra¿liwoœæ s³uchow¹
albo Ÿle reaguj¹ce na du¿a liczbê nowych bodŸców zachowuj¹
siê „dziwnie”, a w konsekwencji rodzice czêsto unikaj¹ takich
sytuacji i ograniczaj¹ dzieciom kontakty spo³eczne, ¿eby nie
nara¿aæ ich na stres.
Dlatego drugi istotny cel dzia³ania naszego projektu to
zmiana postawy rodziców, budowanie akceptacji niepe³nosprawnoœci i wiêzi z dzieckiem, okreœlenie roli rodzica w wychowaniu oraz zaanga¿owanie w terapiê, co pomo¿e w codziennych sytuacjach. Dla rodziców organizujemy warsztaty
grupowe z psychologiem i innymi specjalistami, którzy wspieraj¹ motywacyjnie i merytorycznie proces zmiany postawy.
Jest to bardzo istotne szczególnie dla rodziców „œwie¿o po
diagnozie”, którzy jeszcze nie oswoili siê z faktem niepe³nosprawnoœci dziecka.

W „oswajaniu” codziennych wyzwañ dla dzieci ze spektrum autyzmu pomagaj¹ zajêcia treningu umiejêtnoœci spo³ecznych (TUS). Zajêcia TUS s¹ organizowane dla dzieci, które
potrzebuj¹ pomocy w poznaniu i rozumieniu swoich emocji,
ucz¹ siê, jak radziæ sobie z agresj¹, jak reagowaæ na ró¿ne sytuacje spo³eczne. W zajêciach uczestnicz¹ te¿ dzieci rozwijaj¹ce
siê typowo oraz z innymi zaburzeniami rozwojowymi. Dziêki
temu ucz¹ siê, mimo i¿ ka¿dy jest ró¿ny, ka¿dy ma inne problemy; jednak dziêki wzajemnym interakcjom nabieraj¹ szacunku do
ró¿norodnoœci i ucz¹ siê
wspó³pracy. Wsparcie
wielu firm i ¿yczliwoœæ
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NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE „S£ONECZKO”
W CZERNIAWIE-ZDROJU INFORMUJE,
¯E ZACZYNA SIÊ NABÓR NA ROK 2019/ 2020
WWW.SLONECZKO.SZKOLNASTRONA.PL
TEL. 508 740 679 / FACEBOOK

Nalepi³o siê!
Dzieci z Przedszkola „S³oneczko” w Czerniawie aktywnie
uczestniczy³y w audycji muzycznej, pt. „Wyprawa na stary zamek”. Dawno, dawno temu - tak zaczê³a siê tajemnicza historia, opowieœæ o magii, okraszona tajemnicz¹ muzyk¹. Muzyczny œwiat okaza³ siê pe³en niesamowitych postaci, a muzyka
potrafi³a zaskakiwaæ nawet najbardziej wytrwa³ych s³uchaczy.
Na tê niesamowit¹ wyprawê zaprosiliœmy tak¿e grupê przedszkoln¹ ze Szko³y Podstawowej nr 2. Serdecznie dziêkujemy
Muzykom z Filharmonii Dolnoœl¹skiej w Jeleniej Górze!
wielu osób pozwala nam tworzyæ dla dzieci nowe wyzwania
i krok po kroku pracowaæ nad poprawianiem ich samodzielnoœci w interakcjach spo³ecznych.
W realizacji projektu, oprócz kluczowego partnera – Fundacji PZU - bardzo pomogli nam: Lala Cafe, gdzie dzieci chodzi³y na lody i do sali zabaw; Krasicki Hotel Resort & Spa, gdzie
uczyliœmy siê graæ w krêgle; Nadleœnictwo Œwieradów, które
udostêpni³o nam swoj¹ salê na bardzo wa¿ne szkolenia dla rodziców i nauczycieli; Fundacja Autika z Jeleniej Góry, która poprowadzi³a œwietne warsztaty dla rodziców; Stowarzyszenie Wolimierz, które zorganizowa³o akcjê sadzenia drzewek i krzewów
owocowych; Cynamonowy S³oñ, gdzie dzieci uczy³y siê samodzielnie robiæ pizzê, Szkó³ka na Zakwasie w Nagórzu, gdzie dzieci z rodzicami uczy³y siê piec chleb; Pracownia Piernikowa Isabell, gdzie robiliœmy œwi¹teczne pierniki, oraz Izerska £¹ka, która zorganizowa³a dla nas pokaz kinowy.
Grupy zajêciowe pojawia³y siê regularnie w œwieradowskich sklepach, w parku, w hali spacerowej Domu Zdrojowego, na deptaku i w innych miejscach. Dziêki treningowi pod

okiem specjalistów – rodzice
bêd¹ mogli odwa¿niej wychodziæ ze swoimi dzieæmi z domu,
bo ich pociechy bêd¹ lepiej nauczone reagowania na codzienne sytuacje. Liczymy na
to, ¿e po zakoñczeniu finansowania projektu, czêœæ zajêæ bêdzie nadal prowadzona, a dzieci
nadal bêd¹ trenowaæ umiejêtnoœci spo³eczne w „realu”,
a nie w zamkniêtym „laboratorium” sali terapeutycznej.
Otwarta postawa œwieradowskiej spo³ecznoœci daje
nadziejê na to, ¿e zachowania
dzieci z autyzmem przestan¹
byæ dla wiêkszoœci mieszkañców miasta niezrozumia³e, a dla
naszych podopiecznych daje
szansê na prawdziw¹ integracjê i w³¹czenie spo³eczne.
Agnieszka Surmacz

Uczniowie klasy IIIa wraz z rodzeñstwem i rodzicami obchodzili 1 marca Dzieñ Pierogów w Restauracji ,,Pod S³oikiem''.
Podczas zajêæ uczestnicy poznali recepturê ciasta i farszu, które wczeœniej przygotowa³y panie organizatorki. Dzieci wa³kowa³y, wycina³y i lepi³y pierogi, a po ugotowaniu ze smakiem je
konsumowa³y, bo praca zaostrzy³a ich apetyty.
Uczestnicy serdecznie dziêkuj¹ sympatycznym w³aœcicielom
restauracji za zaproszenie, wiedzê i fantastyczn¹ lekcjê. (TF)

SZANOWNI PAÑSTWO,
DRUHNY I DRUHOWIE!
ROZPOCZÊ£A SIÊ
KAMPANIA 1%, KTÓRA
POTRWA DO 30 KWIETNIA.
PAMIÊTAJ O NASZEJ JEDNOSTCE ZACHÊÆ PRZYJACIÓ£ I NAJBLI¯SZYCH!
WYPE£NIAJ¥C PIT WPISZ NR KRS

0000116212

ORAZ CEL SZCZEGÓ£OWY,
NAZWÊ I ADRES:
OSP Œwieradów-Zdrój
ul. Pi³sudskiego 15
59-850 Œwieradów-Zdrój
„Zakup sprzêtu i wyposa¿enia”

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 udogod-

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

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

TTwój
wój e-PIT - rozliczymy podatek za Ciebie
Na Portalu Podatkowym mo¿na
zapoznaæ siê ze swoim PIT-em,
a tak¿e zaktualizowaæ numer rachunku osobistego i z³o¿yæ zeznanie podatkowe online. Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) automatycznie przygotuje i udostêpni w
wersji elektronicznej PIT-37 i PIT38. Zrobi to na podstawie informacji:
 od p³atników,
 ze z³o¿onych za rok ubieg³y
zeznañ podatkowych w zakresie
wskazanych ulg (ulga na dzieci)
oraz w zakresie przekazania 1% podatku nale¿nego na rzecz Organizacji Po¿ytku Publicznego (OPP).
Twój e-PIT bêdzie dostêpny dla

GODY

Fot. Joanna Szczekulska

Z£OTE

podatników przez aplikacjê na Portalu Podatkowym podatki.gov.pl. Po
uwierzytelnieniu bezp³atnym Profilem Zaufanym, kwalifikowanym
podpisem elektronicznym lub danymi autoryzacyjnymi (dane identyfikacyjne podatnika i kwota przychodów z poszczególnych pozycji informacji od p³atników: PIT-11, PIT8C, PIT-40A) Podatnicy bêd¹ mieli
do niego wgl¹d.
Deklaracjê PIT przygotowan¹
przez KAS podatnik:
 mo¿e zweryfikowaæ i zaakceptowaæ bez zmian,
 mo¿e poprawiæ (np. zmieniæ
Organizacjê Po¿ytku Publicznego
(OPP), której chce przekazaæ 1%

2 marca w œwieradowskim USC mia³a miejsce uroczystoœæ Z³otych Godów
pañstwa Jadwigi i Józefa Napiera³ów, którzy z r¹k burmistrza Rolanda Marciniaka odebrali Medal za D³ugoletnie Po¿ycie Ma³¿eñskie.

podatku nale¿nego),
 mo¿e uzupe³niæ o dane, których nie posiada KAS (np. wp³aty
na IKZE oraz ulgi).
 mo¿e odrzuciæ i rozliczyæ siê
samodzielnie.
Je¿eli podatnik nie zrobi nic, PIT
przygotowany przez KAS zostanie
automatycznie zaakceptowany 30
kwietnia.
Us³uga bêdzie dotyczyæ podatników rozliczaj¹cych siê zarówno
indywidualnie, jak i wspólnie z ma³¿onkiem, a ponadto osób samotnie
wychowuj¹cych dzieci oraz tych,
którzy chc¹ wesprzeæ 1% podatku
wybran¹ Organizacjê Po¿ytku Publicznego.
Emeryci i renciœci nale¿¹ do grupy podatników, którym dedykowana jest us³uga Twój e-PIT. Na podstawie informacji z ZUS czy KRUS
zostanie wype³niony PIT emeryta
i udostêpniony na platformie, na
koncie podatnika. Ten mo¿e deklaracjê zaakceptowaæ, edytowaæ (dodaæ ulgi, odliczenia czy OPP), odrzuciæ lub nie robiæ nic.
Zwrot podatku na podstawie
deklaracji przekazanej drog¹ elektroniczn¹ (Twój e-Pit, e-deklaracje) nast¹pi w terminie do 45 dni (licz¹c od
dnia z³o¿enia).
Szczegó³owe informacje na temat us³ugi Twój e-PIT dostêpne s¹
w formie broszur informacyjnych
w Urzêdzie Skarbowym na Sali Obs³ugi Klienta oraz na stronie internetowej: podatki.gov.pl (Opr. EO)

18 lutego zapoznano siê z jedyn¹ ofertê, jaka nap³ynê³a po wystosowaniu 6 lutego zaproszenia do
z³o¿enia propozycji cenowej na „Zakup samochodu s³u¿bowego do obs³ugi oczyszczalni w ŒwieradowieZdroju”.
Ofertê z³o¿y³a jeleniogórska firma ULTIMA, która zaproponowa³a
cenê 115.000 z³, czyli mieszcz¹c¹ siê
w limicie bud¿etowym gminy.

wa nawierzchni bitumicznych poprzez uszczelnienie emulsjami, np.
szwa lub innych spêkañ - ok. 500
mb). Na oba zadania nap³ynê³y po
dwie oferty od tych samych firm:
Firma Handlowo-Us³ugowa
PRO-INVEST Zbigniew ¯urek z Lubomierza (zadanie 1 - 139,128 z³; 2 136.840 z³) oraz ZAK£AD BUDOWY DRÓG I MOSTÓW ANBUD
Anna Twardochleb ze Lwówka Œl.

Oferowany pojazd to Isuzu Dmax z przed³u¿on¹ kabin¹ (jak na
zdjêciu), który zast¹pi wys³u¿one
16-letnie auto marki lublin.
22 lutego og³oszono przetarg na
„Remonty cz¹stkowe nawierzchni
dróg gminnych i wojewódzkich bêd¹cych w zarz¹dzie Gminy Miejskiej Œwieradów-Zdrój”.
Zamówienie podzielono na dwie
czêœci:
1. Drogi gminne (remont cz¹stkowy nawierzchni bitumicznych
mas¹ na gor¹co z frezowaniem ubytków i zabezpieczeniem krawêdzi
emulsj¹ - 1.300 m2);
2. Drogi wojewódzkie nr 358 i 361
(podobny zakres - 1.500 m2 + napra-

(1 - 107.133 z³; 2 - 139.605 z³).
Wykonawcami zostan¹: zadania
nr 1 - ANBUD, zadania nr 2 - PROINVEST. Obie firmy bêd¹ dyspozycyjni, w miarê posiadanych œrodków
przez gminê, do koñca paŸdziernika.

UM wykazuje
Burmistrz Miasta Œwieradów-Zdrój informuje, ¿e
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta zosta³y wywieszone wykazy - na okres
21 dni - do wgl¹du w godzinach pracy urzêdu:
20 lutego 2019 r. - w sprawie przeznaczenia do wydzier¿awienia w trybie bezprzetargowym:
 nieruchomoœci gruntowej
niezabudowanej o pow. 380 m2
przy ul. Grunwaldzkiej, stanowi¹cej dzia³kê

nr 3, am. 2, obr V.
20 lutego 2019 r. - w sprawie przeznaczenia do wydzier¿awienia w trybie bezprzetargowym:
 nieruchomoœci gruntowej
niezabudowanej o pow. 352 m2
przy ul. Bocznej, stanowi¹cej
dzia³kê

nr 29, am. 3, obr V.

W roku 2019 zostan¹ jeszcze
og³oszone przetargi m.in. na odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych (wartoœæ ok. 980 tys. z³),
budowê domu komunalnego (ok. 0,5
mln z³), zimowe utrzymanie dróg
wraz zakupem soli (1,2 mln z³), zadanie typu „zaprojektuj i wybuduj” pn.
„Rozbudowa sieci kanazliacji sanitarnej i wodoci¹gowej w Czerniawie
(blisko 8 mln z³).
(opr. aka)

Promujmy miasto

Szanowni Pañstwo, z przyjemnoœci¹ informujemy, ¿e
w Urzêdzie Miasta w Referacie
ds. Promocji Gminy, Turystyki
Kultury i Sportu ponownie - po
krótkiej przerwie - s¹ do odebrania promocyjne ramki do
tablic rejestracyjnych. Wszystkich chêtnych serdecznie zapraszamy po ich odbiór.
Ramki odebraæ mo¿na na II
piêtrze, w pokojach nr 23 i 24b
w UM przy ul. 11 Listopada 35.
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Co czytaliœmy w I kwartale, czyli ksi¹¿kowe hity w Izerce
Remigiusz Mróz – cykl o Joannie Chy³ce; prawdopodobnie serial z Magdalen¹
Cieleck¹ mia³ decyduj¹cy wp³yw na pierwsze miejsce.
Jolanta Maria Kaleta i jej ksi¹¿ki o rozwi¹zywaniu historycznych zagadek na
Dolnym Œl¹sku; najczêœciej czytan¹ jest
powieœæ „Lawina”.
Katarzyna Michalak i jej tzw. Leœna Trylogia, ponadto Seria Kwiatowa oraz Seria
Mazurska.
Czytelniczki te¿ chêtnie siêga³y po powieœci Doroty G¹siorowskiej, z których najnowsza - „Karminowe serce” - ju¿ zdobywa popularnoœæ.
Olga Rudnicka i jej najnowsze powieœci (przypomnijmy, ¿e kilka lat temu odwiedzi³a Izerkê), od „By³y sobie œwinki trzy”,
przez „¯ycie na wynos” i „Diabli nadali”, a¿
po „Byle do przodu”. Czytelnik, który szuka
nieprawdopodobnych zwrotów akcji, zaskakuj¹cych fina³ów czy du¿o humoru, na pewno
siê nie zawiedzie.
Dla lubi¹cych sagi rodzinne mamy pi¹ty

tom „Kobiet z ulicy Grodzkiej - Emilia” Lucyny Olejniczak. Rzecz o kl¹twie, która wci¹¿ ci¹¿y nad rodzin¹, a kolejny tom - tak jak poprzednie - nie rozczarowuje.
Czytelniczki chêtnie siêga³y te¿ po „Cukierniê pod Amorem” M.Gutowskiej-Adam-

czyk. Nieco pod
koniec I kwarta³u zakupiliœmy
dziesi¹t¹ czêœæ
sagi kryminalnej
o policjantach z
Lipowa pt. „Rodzanice” Katarzyny Puzyñskiej i jest to ju¿
kandydatka na
pierwsze miejsce w II kwartale. Czyta siê jednym tchem.
Dla m³odzie¿y polecamy
sta³y cykl „Przeczyta³am i polecam”, prowadzony od lat przez wolontariuszkê
Izerki, obecnie ju¿ uczennicê LO,
Karolinê Salawê; warto œledziæ jej
propozycje na Fb Izerki, by siê przekonaæ, ¿e wybiera ciekawe ksi¹¿ki.
(KP)

Od dawna powtarzamy, ¿e nawet jeœli p³ot jest prywatny, przestrzeñ miejska jest publiczna
i powinna podlegaæ kontroli. Po to przecie¿ przed laty gmina ustawi³a w ca³ym mieœcie jednolite
drogowskazy, by powstrzymaæ kakofoniê barw i treœci na banerach i tablicach zawieszanych,
gdzie popadnie i bez ¿adnej kontroli. Gmino, nie daj siê, bo bêdziemy mieli drugie Zakopane!

Izerski Klub Miêdzypokoleniowy
zaprasza do „Izerki” na kolejne
spotkania z ciekawymi ludŸmi:
w 43. goœciæ bêdziemy, zreszt¹ po raz
kolejny, wroc³awsk¹ pisarkê

MO¯ESZ POMÓC!

JOLANTÊ MARIÊ KALETÊ,

Zdecyduj o pozostawieniu 1%
w naszym mieœcie

która w pi¹tek

5 KWIETNIA O GODZ 1600
zaprezentuje czytelnikom sw¹
najnowsz¹ powieœæ
pt. „Wojna i mi³oœæ”.

Natomiast goœciem
44. spotkania bêdzie

IZABELA JANIAK
z Pracowni Piernikowej Isabell,
która w czwartek,

11 KWIETNIA O GODZ. 1600
bêdzie nas przekonywaæ, ¿e
jajka, zaj¹czki czy kurczaczki
te¿ mog¹ byæ z piernika,
bêdzie to zatem
Wielkanoc w ods³onie piernikowej.
Serdecznie zapraszamy!

wspieraj¹c dzia³alnoœæ

Fundacji na Rzecz Rozwoju Spo³ecznoœci Lokalnej
„Œwieradów – Czerniawa”
Fundacja na Rzecz Rozwoju Spo³ecznoœci Lokalnej „Œwieradów – Czerniawa” bêd¹ca
organizacj¹ po¿ytku publicznego, zwraca siê z proœb¹ o wsparcie dzia³alnoœci naszej organizacji, poprzez przekazanie 1% podatku nale¿nego bud¿etowi pañstwa. Nale¿y jedynie
w sk³adanym rocznym zeznaniu podatkowym o wysokoœci osi¹gniêtego dochodu, wpisaæ
pe³n¹ nazwê naszej organizacji oraz numer, pod którym zosta³a zarejestrowana w Krajowym
Rejestrze S¹dowym (KRS):

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Spo³ecznoœci Lokalnej
„Œwieradów – Czerniawa”

KRS nr 0000105404
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1% podatku nie wp³acasz na konto organizacji po¿ytku publicznego ani nie ponosisz
¿adnych kosztów jego przekazania, bo zrobi to za Ciebie Urz¹d Skarbowy; pomagasz nic
przy tym nie trac¹c, a Twoje Dobro procentuje!
Nawet najmniejsza kwota 1% jest ogromnym wsparciem lokalnych dzia³añ. Œrodki
dotychczas otrzymane przeznaczane by³y na organizacjê imprez dla mieszkañców oraz
organizacjê akcji charytatywnej na rzecz chorego Miko³aja.
Otrzymane kwoty, które zasil¹ konto fundacji, pozwol¹ nam w bie¿¹cym roku kontynuowaæ dzia³ania w zakresie promocji Œwieradowa-Zdroju. Za okazan¹ ¿yczliwoœæ z góry dziêkujemy.
Za okazan¹ ¿yczliwoœæ z góry dziêkujemy prezes fundacji Ma³gorzata Gettner

Brawo radni!
Idee g³oszone przez Fundacjê
„Ca³a Polska czyta dzieciom” i
akcja realizowana przez Izerkê od
samego pocz¹tku jej trwania, czyli
od 2001 roku, ma wsparcie m.in.
wœród radnych.
Od stycznia br. w ramach akcji
„Radni czytaj¹ dzieciom” przedszkolakom zaprezentowali siê:
Janina Czapliñska, przewodnicz¹ca Rady Miasta, która rozpoczê³a cykl zajêæ pod has³em „Muminki
s¹ Super”;
Aleksandra Kasprzak czyta³a
tak¿e o przygodach Muminków;
Szczepan Wojsa te¿ przybli¿y³
Muminki dzieciom z grupy „Orzechowej”
Urszula Romanowicz czyta³a
pierwszakom z klasy Beaty Bielak
(poprowadzi³a te¿ zajêcia);
Micha³ Podhorodecki w lutym
czyta³ o kotach;
Pawe³ Miko³ajczak (na zdjêciu)
z kolei wyst¹pi³ nie tylko jako radny, ale te¿ jako stra¿ak ze œwieradowskiej Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej, który dobrze sobie poradzi³ w
roli „lektora”. Dzieci by³y zachwycone goœciem, co jednak nie prze³o¿y³o siê na statystykê, bowiem na
pytanie „kto chce zostaæ stra¿akiem?” zg³osi³o siê tylko dwóch
chêtnych, a niemal wszyscy chc¹
byæ policjantami. Mo¿e to siê zmieni, kiedy Pawe³ Miko³ajczak przyjdzie w ubraniu stra¿aka.
Nastêpni radni ju¿ s¹ w kolejce,
mamy zamiar ich wszystkich przedstawiæ naszym najm³odszym. Dzieci s¹ œmia³e, zadaj¹ sporo fajnych

Z myœl¹ o Z.S. i R.M.
KAWA na ulicy Zdrojowej nr 9
ma smak
minionego wieczoru,
nieco uszczypliwoœci w przyjacielskim brzmieniu;
gdzie przyjació³ dwóch,
tam racji tysi¹c,
daleko nie odp³yn¹,
bo gdy wiatr i deszcz przygarnie ich lustrzane

GENESIS
Na pocz¹tku by³a Ciemnoœæ,
potem ktoœ w stó³ r¹bn¹³
i powsta³o to miasto;
teraz mamy
wszechogarniaj¹cy
œwieradowski sen
o wyj¹tkowoœci tego miejsca,
jego magii
i podœwiadomego przymusu
powracania w³aœnie tutaj;

wnêtrze
odbijaj¹ce szczeroœæ
bez wzruszeñ;

pytañ, a przede wszystkim s¹ nimi
zaciekawieni i skupieni, w koñcu
wœród nich s¹ przecie¿ przyszli radni, a mo¿e i sam burmistrz.
Izerka uczestniczy od lat w konkursie na „Najlepiej przeprowadzon¹
kampaniê spo³eczn¹ „Ca³a Polska
czyta dzieciom” i ma na koncie nagrody, wyró¿nienia, a nawet medal.
Oczywiœcie, i w tym roku zg³osi swój
udzia³ licz¹c, ¿e wspólnie z radnymi
wygramy konkurs, bo przecie¿ w
Œwieradowie nie tylko rodzice czytaj¹ dzieciom, wszyscy bowiem to
robimy, dlatego przytaczamy (z kampanii CPCD) 10 argumentów za codziennym czytaniem dziecku, które:
1. Zaspokaja jego potrzeby emocjonalne: mi³oœci, uwagi, stymulacji;
2. Buduje mocn¹ wiêŸ pomiêdzy
rodzicem i dzieckiem;
3. Wzmacnia poczucie w³asnej
wartoœci dziecka;

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

4. Uczy poprawnego jêzyka, poszerza zasób s³ów;
5. Rozwija wyobraŸniê;
6. Æwiczy pamiêæ, poprawia
koncentracjê;
7. Uczy samodzielnego, logicznego myœlenia;
8. Rozwija wra¿liwoœæ moraln¹,
pomaga odró¿niæ dobro od z³a;
9. Jest znakomit¹ rozrywk¹, rozwija poczucie humoru;
10. Kszta³tuje na ca³e ¿ycie nawyk czytania i poszerzania wiedzy.

od zawsze znaj¹ siê
i rozpoznaje ich ten
klikutysiêczny œwiat dwa dinozaury,
których nie rozszyfruje ¿ycia
zoom,
o 9:30 rano kawê pij¹,
zawsze st¹d byli i s¹,
a kiedy znikaj¹,
nie pytaj gdzie,
przecie¿ zawsze wracaj¹
na ulicê Zdrojow¹ nr 9.

có¿, ¿e zawodów tyle by³o,
wrzasków bezsilnoœci, ³ez,
by³ te¿ œmiech na pró¿no szarpiesz siê na pocz¹tku Ciemnoœæ by³a,
teraz czasami ob³êd jest,
a jednak:
stacja œwieradów-zdrój,
wysiadaj¹! bo
to miasto jak na³óg jest
nie uwolnisz siê,
choæ mówili, ¿e minie,
¿e to NIC - - Jacek Olszewski

Miêdzy scen¹ operow¹ a koncertow¹
Od pewnego czasu informujemy
naszych Czytelników o kolejnych
szczeblach kariery œpiewaczej Jêdrzeja Tomczyka na scenie Opery
Wroc³awskiej – aktualnie w „Don
Giovannim” W. A. Mozarta œpiewa
rolê Don Ottavia, podczas niedawnej premiery w „Borysie Godunowie” M. Mussorgskiego wcieli³ siê
w rolê Jurodiwy, w maju czeka go
rola Tonia na premierze „Córki pu³ku” G. Donizettiego, a w czerwcu
w premierowej „Traviacie” G. Verdiego – rola Gastona.
Najpierw jednak znaliœmy go jako
trêbacza - solistê Filharmonii Dolnoœl¹skiej, w miêdzyczasie koncertowa³ w ca³ej Polsce z programem
Trzech Polskich Tenorów, a od jakiegoœ czasu prezentuje Koncert
Wiedeñski z udzia³em obdarzonych
wspania³ymi g³osami, fantastycznych solistów operowych, którym
towarzysz¹ polscy kameraliœci m³odego pokolenia, wystêpuj¹cy na co
dzieñ z najlepszymi orkiestrami i dyrygentami w Polsce i Europie.
Na scenie pobrzmiewaj¹ najwiêksze przeboje króla walca - Johanna Straussa, popisowe arie
z najs³ynniejszych operetek, takich
jak „Zemsta nietoperza”, „Baron cygañski”, „Weso³a wdówka”, „Ksiê¿niczka czardasza” czy „Kraina uœmiechu”, a ponadto nieœmiertelne hity:
walc „Nad piêknym modrym Dunajem", aria Barinkaya „Wielka s³awa
to ¿art”, duet wszech czasów „Usta
milcz¹, dusza œpiewa”, „Polka trischtrasch”. Koncerty programowo nawi¹zuj¹ do tradycyjnych gali i noworocznych koncertów, odbywaj¹cych siê w Wiedniu.
Warto nadmieniæ, ¿e w czasie
Koncertów Wiedeñskich Jêdrzejowi
towarzyszy graj¹ca na skrzypcach
(hobbystycznie) jego siostra Martyna, która koñczy w³aœnie studia
stomatologiczne, a w wolnych chwilach grywa te¿ w Polskiej Orkiestrze
Lekarzy.
24 lutego zespó³ wyst¹pi³ na

U góry - Jêdrzej Tomczyk w towarzystwie siostry Martyny. Poni¿ej (od lewej): Katarzyna Staroñ-Bogacz, Jêdrzej Tomczyk, Justyna S³awiec-Korzeñ,
Bartosz Nowak i Anna Ciereszko.

scenie Teatru Polskiego we Wroc³awiu (zreszt¹ po raz
pierwszy w tym mieœcie), a kalendarz na ten rok ma ju¿
zape³niony po brzegi. Œwieradowian, którzy zechcieliby obejrzeæ swych „rodaków” na scenie koncertowej, mo¿emy zaprosiæ na 22 marca do Sali Mane¿owej Legnickiego Centrum Kultury (o ile
bêd¹ bilety), a potem dopiero 8 listopada na
wystêp w JCK w Jeleniej Górze.
Adam Karolczuk
Zdjêcia Marek Grotowski
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Instrumenty jakby dawne, a teraŸniejsze
Przygoda Ryszarda Dominika
Dembiñskiego z instrumentami
dawnymi zaczê³a siê w 1996 roku,
wtedy powsta³ pierwszy instrument
– scheitholt, instrument szarpany
(w pozycji le¿¹cej jak gitara hawajska). Zapewne on sam nie przypuszcza³, ¿e przygoda z zespo³em Rocal
Fuza, rozpoczêta 5 lat wczeœniej,
kiedy pierwsi jej cz³onkowie grali
na kupowanych w sklepach lub
u ludzi fletach, gitarolutniach, bêbnach, dudach wielkopolskich czy na
psa³terium przerobionym z cytry,
skoñczy siê nag³oœnionym w mediach koncercie dla gwiazdy brytyjskiego popu, Eda Sheerana.
W ka¿dym razie dorobek konstrukcyjny R. Dembiñskiego przez
te 23 lata jest imponuj¹cy – on sam
doliczy³ siê 120 w³asnorêcznie zrobionych przez siebie instrumentów,
z czego po³owa – jak siê zwyk³o mawiaæ – posz³a do ludzi, czyli do zespo³ów muzyki dawnej w Polsce,
Niemczech, Rosji i Czechach. Gdy
pan Ryszard skoñczy i wrêczy robiony w³aœnie instrument (wraz
z dedykowan¹ mu p³yt¹) dla Eda
Sheerana (to citola, a raczej autorska przeróbka instrumentu popularnego w XIV wieku - z prawej na rysunku), do tych pañstw do³¹czy
Wlk. Brytania.
Na pozosta³ych 60. graj¹ kolejne pokolenia muzyków w formacjach
prowadzonych przez lidera: Rocal
Fuza, Dominique’s Consort, Tiboryus, Grego³y i Ex Tempora.
Przy okazji koncertów i festiwali
publicznoœæ, m.in. Kalisza, Wroc³awia, Warszawy, Sopotu, Radomia,
Krakowa, Starego S¹cza, a tak¿e
Görlitz, Zittau i czeskiego Cvikova,
mog³a zapoznaæ siê z kunsztem wykonania tych instrumentów. Niedawno obejrza³a je widownia programów TVN i Polsatu; zaproszenie
Rocal Fuzy do tych stacji by³o pok³osiem grania dla Eda Sheerana.
A skoro tak, to chyba czas najwy¿szy zaprezentowaæ ten dorobek,
choæby w skromnej czêœci, czytelnikom Notatnika.
Nadmieniæ trzeba, ¿e w pracowni Ryszarda Dominika instrumenty
nie powstawa³y taœmowo, przeciwnie, poza paroma przyk³adami (np.
cztery takie same fidele) lutnik wytwarza³ egzemplarze unikatowe. Sam
o nich mówi, ¿e s¹ dziwne i nietypowe.
Na najd³u¿ej dot¹d konstruowany instrument musia³ poœwiêciæ ponad rok pracy. Za to od 4 lat pracuje
nad pozytywem gotyckim (coœ jakby ma³e organy), pierwszym takim
w Polsce, widocznym na jednym ze
skrzyde³ obrazu Huberta i Jana
van Eycków z 1432 roku pt. „O³tarz
Gandawski” (na zdjêciu obok). Pozytyw jest ju¿ gotowy w po³owie...
- Sam czujê siê jak artysta,
w przesz³oœci malowa³em i rzeŸbi³em, a z czasem te ci¹goty przenios³em na instrumenty – mówi R. D.
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Dembiñski, który odnotowa³ du¿y
sukces – wygra³ mianowicie przetarg
na wykonanie zamówionego przez
Akademiê Muzyczn¹ w Poznaniu instrumentu zwanego violone (rodzaj
violi da gamba, tyle ¿e wiêkszej, bo
wielkoœci kontrabasu).
Z szeregów Rocal Fuzy wy³oni³o siê kilkoro muzyków, w tym obaj
synowie: Radek (studia w klasie violi
da gamba na wroc³awskiej AM)
i Szczepan (wiolonczela barokowa
tam¿e, kontynuuj¹cy naukê w szkole w Poitiers we Francji), Kamila
Marcinkowska (gra na fagocie barokowym), Agata Tomczyk (dziœ
oboistka, wtedy gra³a m.in. na sza-

R. Dembiñski prezentuje cittern (cister) – instrument szczególnie popularny
w XVI i XVII w. Nazywany jest te¿ gitar¹ angielsk¹. W Wielkiej Brytanii wykonywany jest do dzisiaj (oczywiœcie z pewnymi zmianami i udogodnieniami).
Charakterystyczn¹ cech¹ tego instrumentu by³y przeró¿ne, jak dla nas dzisiaj, dziwne stroje. Bardzo czêsto instrument posiada³ struny z br¹zu lub
mosi¹dzu. Widoczny na zdjêciu instrument ma boczki wyginane z klona,
plecki z jesionu, ko³ki zaœ posiada bukszpanowe.

Fidel da braccio – jest to jakby
dawna altówka (da braccio znaczy
„trzymany na ramieniu”). Fidel by³a
popularna od wczesnego œredniowiecza, mój instrument mo¿na datowaæ na prze³om XV i XVI w.
Moja fidel jest wykonana z drewna lipowego, lico oczywiœcie ze
œwierka, ozdabiana intarsj¹ (czyli
wklejanymi kawa³kami innych gatunków drewna). Ko³ki s¹ wykonane
z rodzimego grabu.

Fidel kolanowa, czyli koñskie skrzypce – instrument kolanowy (trzymany podczas grania miêdzy udami) wyd³ubany z jednego kawa³ka lipy. Pierwotnie by³ bardzo prymitywnym instrumentem smyczkowym. Grali na nim
pastuchy pas¹cy konie. D³ubali jedn¹ czêœæ przepo³owionego pieñka lipy,
przywi¹zywali jak¹œ deseczkê na wierzch (jako lico), dawali jeden ko³ek do
naci¹gniêcia 1 struny, któr¹ robili z w³osia koñskiego. Kiedy wieczorem
pastuch schodzi³ z pastwiska gra³ na instrumencie a konie s³ysz¹c to sz³y za
nim. Instrument trochê udoskonalony, ma 4 struny stalowe, lico cedrowe
przyklejone do pud³a rezonacyjnego i zachowan¹ korê.

Kemençe – instrument trzystrunowy (struny z jelit baranich), popularny
w Turcji od wczesnego œredniowiecza do dziœ. Gra siê na nim smyczkiem,
opieraj¹c na kolanie. Instrument wyd³ubany jest z jednego kawa³a lipy (korpus), lico (p³yta wierzchnia) jest ze œwierku. Instrument zdobiony inkrustacj¹ (kolorowe odmiany drewna, szylkret, czyli elementy muszli). Podstrunnica, strunoci¹g i ko³ki s¹ z czereœni (ciekawostka, drewno czereœniowe, podczas szlifowania, przepiêknie s³odko pachnie). Instrument wykorzystywany by³ i jest do wykonywania prostych melodii, najczêœciej improwizowanych, ze wzglêdu na ma³¹ skalê (posiada tylko 3 struny).

³amai i kornamuzie), no i jej brat Jêdrzej, który gra³ na flecie tenorowym,
a tak¿e - jak wspomina lider –
ju¿ wtedy zacz¹³ œpiewaæ.
Ale wracaj¹c do instrumentarium – skoro tyle autorskich wyrobów pochowanych jest przed oczami w pracowni mistrza, a na stacji
kolejowej do dyspozycji twórców
urz¹dzono salê wystawiennicz¹,
mo¿e nadszed³ czas, by œwieradowianie i turyœci mogli zapoznaæ siê
z blisko æwieræwiecznym dorobkiem
R. D. Dembiñskiego.
Adam Karolczuk

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

Violetta od œw. Katarzyny – wierna kopia zachowanej XV-wiecznej
violetty w klasztorze œw. Katarzyny
w Bolonii. Gra siê na nim smyczkiem,
trzymaj¹c miêdzy nogami. Instrument ten ma bardzo dziwne kszta³ty,
a to dlatego, ¿e przeorysza zakonu,
która uleg³a zapaœci, po wybudzeniu opowiada³a, ¿e przebywa³a
w niebie wœród anio³ów i gra³a na
instrumencie.
Wezwa³a do siebie lutnika i kaza³a mu zrobiæ taki, na jakim gra³a
w niebie. Lutnik go zbudowa³,
a przeorysza gra³a na nim do œmierci, w³aœciwie bardziej brzd¹ka³a,
przez co nie ma ¿adnych zapisów,
nie jest te¿ przypisany do ¿adnego
gatunku muzycznego. Ba, z lutniczego punktu widzenia nie powinien
graæ, ale w Rocal Fuza zagra!

OSP ŒWIERADÓW-ZDRÓJ

9 marca na lodowisku w £agowie pod Zgorzelcem odby³y siê æwiczenia stra¿y po¿arnej z Polski
oraz z Niemiec. Pojecha³a tam tak¿e oœmioosobowa grupa dzieci
z M³odzie¿owej Dru¿yny Po¿arniczej ze Œwieradowa-Zdroju. Stra¿acy z PSP oraz OSP przy pomocy

m³odych ochotników, którzy pe³nili rolê osób poszkodowanych, zaprezentowali nam sytuacjê akcji ratunkowej na skutym lodem jeziorze,
gdzie w pewnym momencie zaczyna pêkaæ zamro¿ona tafla.
Mieliœmy okazjê zobaczyæ, w jakich strojach i przy u¿yciu jakiego

sprzêtu stra¿acy i ratownicy wydobywaj¹ osoby poszkodowane. Dzieci z naszej MDP pozna³y techniki
ratowania, a tak¿e zobaczy³y, jak nale¿y postêpowaæ w takich sytuacjach.
W trakcie æwiczeñ by³a przerwa
na poczêstunek oraz ciep³¹ herbatê.

Na zakoñczenie atrakcj¹ by³o szaleñstwo na ³y¿wach - radoœæ najm³odszych cz³onków dru¿yny by³a nie do
opisania.
Ca³oœæ zakoñczy³a siê pysznym
obiadem w pobliskiej restauracji.
Ma³gorzata Kubœ

Z tak¹ wiedz¹ m³odzie¿ sobie poradzi
Ogólnopolski Turniej Wiedzy
Po¿arniczej „M³odzie¿ Zapobiega
Po¿arom” ma na celu popularyzowanie przepisów i kszta³towanie
umiejêtnoœci w zakresie ochrony
ludnoœci, ekologii, ratownictwa
i ochrony przeciwpo¿arowej.
W szczególnoœci s³u¿y propagowaniu wœród dzieci i m³odzie¿y znajomoœci przepisów przeciwpo¿arowych, zasad postêpowania na wypadek po¿aru, praktycznych umiejêt-

noœci pos³ugiwania siê podrêcznym
sprzêtem gaœniczym, wiedzy na temat techniki po¿arniczej, organizacji ochrony przeciwpo¿arowej
oraz historii i tradycji ruchu stra¿ackiego.
Tegoroczne eliminacje gminne,
przygotowane i przeprowadzone
przez druha Tadeusza Bakê, prezesa
OSP w Œwieradowie-Zdroju, odby³y siê 28 lutego w Miejskim Zespole
Szkó³, a rywalizowa³o w nich 29.

dzony w drugiej po³owie marca
w Leœnej.
9 marca w CEE Natura 2000 Izerska £¹ka odby³o siê Zebranie Sprawozdawcze OSP Œwieradów-Zdrój,
w którym razem z druhami stra¿akami wziêli udzia³ cz³onkowie MDP.
Podczas uroczystoœci Prezes OSP
druh Tadeusz Baka w towarzystwie
burmistrza Rolanda Marciniaka
i Komendanta Powiatowego PSP
w Lubaniu m³. bryg. Zbigniewa Szysz³y wrêczy³ uczestnikom i zwyciêzcom etapu gminnego Konkursu Po¿arniczego dyplomy i nagrody oraz
z³o¿y³ podziêkowania stra¿akom,
tym m³odszym i starszym, za ofiarn¹
pracê i zaanga¿owanie w dzia³ania
OSP.
Uczestnikom, a zw³aszcza zwyciêzcom, gratulujemy wiedzy, organizatorom zaœ - perfekcyjnie przeprowadzonych eliminacji w przyjaznej i bezstresowej atmosferze. (TF)

Ceremonia wrêczenia nagród na Izerskiej £¹ce. Od lewej: Tadeusz Baka,
Zbigniew Szysz³o, Roland Marciniak, Ma³gorzata Kubœ i Anna Baka. Poni¿ej
pami¹tkowe zdjêcie nagrodzonych i nagradzaj¹cych.

Atmosfera podczas rozwi¹zywania testu przypomina³a niemal tê, jaka towarzyszy egzaminom gimnazjalnym. U do³u Tadeusz Baka w towarzystwie
Ma³gorzaty Kubœ odczytuje wyniki.
uczestników w trzech kategoriach
wiekowych. Po czêœci pisemnej (rozwi¹zanie testu) najlepsi uczniowie
odpowiadali na pytania ustne i w ten
sposób wy³oniono zwyciêzców.
W kategorii najm³odszej pierwsze miejsce zaj¹³ Filip Daszko, drugi
by³ Florian Bigus, a trzecia Lena
£uczak.
W kategorii m³odszej najwiêksz¹
wiedz¹ wykaza³ siê Kamil Pud³o, za
którym uplasowali siê Jacek Szaniawski i Agata Szaniawska.
Liderami najstarszej grupy zostali: I - Marta Syrewicz, II - Wiktoria
S³adek, III - £ukasz Grzelak.
Laureaci dwóch pierwszych
miejsc z ka¿dej kategorii automatycznie przechodz¹ do etapu powiatowego, który zostanie przeprowa-

M³odzie¿owa Dru¿yna Po¿arnicza, powo³ana przez OSP
w Œwieradowie-Zdroju, og³asza nabór nowych cz³onków do
grup: „Iskierki” (7-11 lat) i „P³omyki” (12-17 lat). Zapisy w Miejskim Zespole Szkó³ w sali nr 12. Jedyny warunek, jaki trzeba
spe³niaæ, to zgoda opiekuna prawnego
Oferujemy rozwojowy szereg szkoleñ i treningów w zakresie pierwszej pomocy i szeroko pojêtej wiedzy po¿arniczej.
Zapewniamy udzia³ w ró¿nego rodzaju zawodach po¿arniczych i turniejach sportowych.
Pragniemy podkreœliæ, ¿e przede wszystkim stawiamy na
dobr¹ zabawê przy rozwijaniu bardzo po¿ytecznego hobby.
Spotkania odbywaj¹ siê co dwa tygodnie - w œrody o godz.
1700.
Zapraszamy!

**
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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
Monika Chwaszcz

KOTY IZERSKIE ZAS£UGUJ¥ NA SWOJE ŒWIÊTO
W niedzielê 24 lutego Centrum zosta³o opanowane przez
koty! Za nami ju¿ III Wystawa Kotów £¹k Gór i Pogórza Izerskiego.
Komisja, której przewodniczy³ weterynarz Ondrasz Sitnik
i w której zasiada³y ponadto Izabela Janiak oraz Iga Bartczak,
po trudnych wyborach i obejrzeniu wszystkich kotów zosta³y
przyznane nagrody:

Chwila dla fotoreporterów.

I - KOTE£ (nagroda: zestaw gier, karma, wêdka z piórkami,
transporter; fot. u góry).
II - LUNA (zestaw gier, karma, wêdka z piórkami, le¿ak na
grzejnik; fot. z prawej).
III - LEON (zestaw gier, karma, wêdka z piórkami, interaktywna zabawka; na zdjêciu u do³u).
Wyró¿nienia: SETI oraz MIJA (karma 400 g, wêdka z piórkami, drapak).
Nagroda Pracowni Piernikowej Isabell – RUDY (voucher
wartoœci 50 z³ dla w³aœciciela, do wykorzystania w Pracowni na

warsztaty lub zakup pierników).
W takcie wystawy rozlosowaliœmy wœród publicznoœci (licznej, bo 80-osobowej) 5 zestawów Gier Izerskich.
Sponsorem g³ównych nagród by³a Gmina Miejska Œwieradów-Zdrój.
Ka¿dy uczestnik wystawy tak¿e otrzyma³ upominek sk³adaj¹cy siê z zestawu gier oraz saszetki mokrej karmy i zabawki
dla kota. Bez udzia³u kotów i w³aœcicieli tych zwierzaków tego
wydarzenia by nie by³o! Wiêc bardzo dziêkujê za liczne przybycie i zainteresowanie.

Kto przegapi³ zapisy, zapraszam za rok do wspólnej zabawy. Koty Izerskie zas³uguj¹ na swoje œwiêto!
Dziêkujê wolontariuszom za bezinteresown¹ pomoc
i wsparcie w p³ynnym przeprowadzeniu wystawy, co oszczêdzi³o kotom dodatkowych stresów.
Film z wydarzenia dostêpny jest na kanale Youtube w wyszukiwarce proszê wpisaæ III wystawa kotów, aby prze¿yæ to jeszcze raz! I co wa¿ne - wydarzenie ma na celu promocjê szczepieñ ochronnych wœród kotów.
Patronat weterynaryjny objê³a przychodnia KEROS i dziêki temu wsparciu spe³niliœmy wymogi weterynaryjne, które
umo¿liwi³y organizacjê wystawy.
Autorzy zdjêæ: Monika Chwaszcz,
Joanna Chwaszcz, Micha³ Burtny

Czy wiesz, ¿e...
 Zaniepokojona g¹sienica pazia królowej wystawia ró¿ki, które wydzielaj¹ zapach odstraszaj¹cy wrogów?
 Motyl mieniak têczowiec od nektaru kwiatów woli jeœæ
gnij¹ce resztki owoców?

W sobotê 23 marca
zapraszamy na wspóln¹
zabawê maj¹c¹ na celu
POWITANIE WIOSNY!
Nasz ogród zostanie
opanowany przez dwie
organizacje: £¹ki Kwietne oraz Stowarzyszenie
Natura i Cz³owiek, które poprowadz¹ tego
dnia warsztaty.
Udzia³ jest bezp³atny, a mo¿na zrobiæ w³asn¹ mieszankê nasion i dowiedzieæ siê, jak stworzyæ ogród przyjazny pszczo³om.
Po zajêciach dotycz¹cych nasion i pszczó³ zapraszamy na
spotkanie z ornitologiem, Tomaszem Maszka³o. Tego dnia do³¹czamy tak¿e do ogólnopolskiej akcji NOC SÓW. Startujemy
o godzinie 1600 prezentacj¹ i pokazem filmu, a o godzinie 1730
wychodzimy na spacer w poszukiwaniu sów - w kierunku Zajêcznika (spacer potrwa oko³o 3 godzin).
Zachêcamy do udzia³u i przypominamy o odpowiednim ubiorze na spacer oraz o zabraniu ze sob¹ lornetek i latarek.
Do zobaczenia!

NOC
SÓW

12

Informacje
z „Izerskiej £¹ki”
napisa³a Monika
Chwaszcz.
Autorem zdjêcia
do winiety jest Tomasz Chmielowiec.

 Motyl latolistek cytrynek (na zdjêciu) budzi siê ze snu
zimowego wczesn¹ wiosn¹ i po kilku miesi¹cach, przed nadejœciem upalnych dni, znów zapada w sen?

CZERNIAWA NA STARYCH
WIDOKÓWKACH
Dowiedz siê wiêcej
i polub nas
na Facebooku
IzerskaLaka
ZAPRASZAMY!

Restauracja „Czarny Potok” zaprasza w ka¿dy poniedzia³ek i œrodê w godz. 1000-1400 na sta³¹ wystawê poœwiêcon¹ historii Czerniawy. Bêdzie to nawi¹zanie do
podobnej ekspozycji sprzed 7 lat, gdy zaprezentowanych
zosta³o 260 starych widokówek z kolekcji Jakuba, Dawida i Jerzego B³aszczyków z Wroc³awia.
Obecny zbiór liczy ju¿ 760 starych pocztówek, które
dla polepszenia odbioru zosta³y zeskanowane i pokazywane bêd¹ na ekranie monitora (podobnie jak stare foldery i mapy).

UWAGA!
INFORMUJEMY,
¯E Z PRZYCZYN
TECHNICZNYCH
CZARCI M£YN
BÊDZIE NIECZYNNY
DO ODWO£ANIA.

ROZST
ANIA NADSZED£ CZAS
ROZSTANIA
Podczas mojej trzyletniej warty w „Czarcim M³ynie” nie
tylko przekazywa³am dawne historie naszego regionu, ale
sama wiele siê nauczy³am. Przez ten czas na ³amach „Notatnika Œwieradowskiego” dzieli³am siê z Pañstwem tym, co
robiê. Moj¹ prac¹, pasj¹, moim ¿yciem. Jak w ka¿dej historii,
przyszed³ czas na po¿egnanie. Zostawiam za sob¹ mi³e wspomnienia, ale wynoszê ciekawe znajomoœci, doœwiadczenie
zawodowe, a tak¿e to ¿yciowe. Bardzo dziêkujê wszystkim za
s³owa krytyki, rady, ale równie¿ nieocenione wsparcie, zaufanie, radoœæ i wiarê w moje mo¿liwoœci.

MÓJ PIERWSZY RAZ - RAZY 3

Z lewej - na Jarmarku Wielkanocnym w Gryfowie po raz pierwszy wyst¹pi³am jako M³ynarka Kinga. W œrodku - jako M³ynarka
w Jaworze na Œwiêcie Chleba i Piernika (2017). Z prawej - podczas zwiedzania m³yna zbo¿owego na zamku w Malborku (2018).

Moja pierwsza najm³odsza grupa zwiedzaj¹cych - kl. Ia ze Szko³y
Podstawowej nr 1 w Œwieradowie-Zdroju.

To nie bochen przed wypiekiem, lecz nagroda za Dolnoœl¹ski
Wypiek Roku 2017, któr¹- przyznano mi w Jaworze.

Piêkny wpis do Ksiêgi Goœci.

Moja pierwsza grupa warsztatowa ze Szko³y Podstawowej
w Lubaniu.

Opowiadanie legendy o Bo¿ydarze podczas Nocy Kupa³y 2017.
Mój trzyletni bilans to:
Ponad 50.000 zwiedzaj¹cych, którzy ka¿dym s³owem
utwierdzali mnie w tym, ¿e moja praca jest wartoœciowa, wyj¹tkowa i potrzebna.
 70 poprowadzonych Warsztatowych Wtorków i ponad
100 grup, które piek³y ze mn¹ chleb i wysz³y z m³yna z Czarci¹
Receptur¹ Chlebow¹.
 1,5 tony zu¿ytej m¹ki chlebowej, niezliczona iloœæ wody
i zakwasu, kilogramy soli, cukru i ziaren, ¿eby wywo³aæ uœmiech
na twarzy ka¿dego,
kto spróbowa³ chleba
Zdjêcia i tekst przygotowa³a Kinga
podczas wspólnej
Miakienko
Miakienko. Autorem zdjêcia do wibiesiady.
omasz Chmielowiec.
niety jest TTomasz
 900 kilogramów


Pierwsi turyœci, których oprowadzi³am po m³ynie w lipcu 2016
roku.

Wspieranie Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy - chlebem
ze smalcem i czarnuszk¹.
ogórków kiszonych i 400 litrów smalcu, który gotowa³am ³¹cznie 192 godziny, co daje 8 dni.
 I wreszcie - upiek³am 5.000 bochenków chleba, który bêdê piek³a
nadal, bo taka przygoda, jak bycie
M³ynark¹ King¹, zostaje na ca³e
¿ycie.
„Czarci M³ynie” – DZIÊKUJÊ!

13

Chcesz ¿yæ 14 lat d³u¿ej? Za³ó¿ sobie ogródek!

Jak zachêciæ, aby nie zniechêciæ?
Nareszcie marzec. D³ugo oczekiwany czas, kiedy zesz³y ju¿ œniegi i puœci³y mrozy. Choæ o prawdziwej pracy w ogrodzie jeszcze nie ma
mowy, to jednak pewne prace mo¿na, a wrêcz trzeba, ju¿ wykonywaæ.
Do najwa¿niejszych, jeœli nie zosta³o to zrobione ju¿ wczeœniej, nale¿y
bielenie drzew owocowych, w celu
uchronienia ich od przedwczesnego ruszenia soków, oraz opryski
miedzianem - w celu unikniêcia
chorób grzybowych.
W centrach ogrodniczych pojawi³y siê ju¿ bratki (fio³ki ogrodowe),
mo¿na zatem zacz¹æ obsadzaæ donice, skrzynki balkonowe i rabatki.
Bratki s¹ o tyle wdziêczne, ¿e po
pierwsze, maj¹ mnóstwo kolorów,
a po drugie, nie s¹ im groŸne niskie
temperatury, a nawet œnieg. Ciekawostk¹ jest to, ¿e w tzw. jêzyku kwiatów bratek symbolizuje troskê i myœlenie o kimœ.

Dawno temu, a dok³adniej mówi¹c jakieœ 35 lat temu w Czerniawie
by³a ³¹ka przy ul. Sanatoryjnej, na
której w ogromnych iloœciach ros³y
dzikie bratki trójbarwne, z których
jako dziecko robi³em bukieciki (bratki nadaj¹ siê równie¿ jako kwiaty ciête). Ale by³o to w czasach, kiedy
wszystkie ³¹ki by³y regularnie koszo-

O ogrodach myœli spisane

ne i wypasane. Sprzyja³o to rozwojowi niezliczonej iloœci kwiatów i zió³,
gdy¿ zwyk³a trawa nie zd¹¿a³a zag³uszyæ innych roœlin. Niestety, obecnie wiele gatunków roœlin i zió³ zosta³o wypartych przez dzikie chaszcze, których nikt nie zamierza kosiæ.
Taki mamy klimat.
Ju¿ niebawem (o ile aura pozwoli) bêdzie mo¿na braæ siê za zak³adanie tuneli foliowych i wysiewanie
ró¿nych roœlin w skrzynkach na rozsady. Moje pomidory amerykañskie
maj¹ ju¿ ca³e 2 cm wysokoœci i do-

œwietlane s¹ specjaln¹ ¿arówk¹, która umo¿liwia fotosyntezê; pn¹ siê
powoli do góry. Teraz jest czas zaopatrywanie siê w nasiona na nowy
sezon i wyszukiwania nowoœci. Ja
w tym roku wysia³em karczochy. Karczoch zwyczajny jest to warzywo, w
którym jadalnymi s¹ czêœci g³ówki
kwiatostanów. Z karczochów produ-

Dzisiaj rano niespodzianie zapuka³a
do mych drzwi/ Wczeœniej ni¿ oczekiwa³em przysz³y te cieplejsze dni/
Zdj¹³em z niej zmokniête palto, posadzi³em vis a vis/ Zapachnia³o, zajaœnia³o, wiosna, ach to ty/ Wiosna,
wiosna, wiosna, ach to ty.
Marek Grechuta
kuje siê preparaty znajduj¹ce szczególne zastosowanie w leczeniu i
podwy¿szonego poziomu cholesterolu i trójglicerydów we krwi. Karczochy obni¿aj¹ równie¿ poziom cukru we krwi. Zobaczymy, jak ta roœlina, pochodz¹ca z rejonów œródziemnomorskich,
poradzi
sobie
w naszym klimacie.
Posiadaj¹c w³asny ogród, a nawet kawa³ek tarasu czy parapetu,
mo¿na pomyœleæ, jak do naszych
ogrodowych przedsiêwziêæ zaanga¿owaæ dzieci. Niestety, w dzisiejszych czasach, wiele z nich nie ma
pojêcia, jak siê uprawia warzywa.
W wielu przypadkach s¹ przekonane, ¿e wszystko pochodzi z pó³ek
w supermarketach. Nie znaj¹ smaku
œwie¿o zerwanego groszku czy s³odkiej, m³odej marchewki, tylko op³ukanej przed spo¿yciem.
Niewielkim kosztem, ale ze sprytem i humorem, mo¿na w tym roku
rzuciæ wyzwanie w³asnym dzieciom
lub wnukom. I sprawdziæ, czy bêd¹
w stanie uprawiaæ w³asn¹ roœlinê
albo warzywo.
Pamiêtam jak 3 lata temu moje
dzieci wpad³y na pomys³, aby za³o¿yæ w³asne ogródki. Wybra³y sobie
kawa³ek ziemi, ogrodzi³y kamykami
i zasadzi³y tam, co chcia³y. Wtedy
by³y to g³ównie kwiaty, których sadzonki i cebule kupowa³y za w³asne
pieni¹dze. Potem ka¿de z nich musia³o dogl¹daæ swojego zagonka,
plewiæ i podlewaæ. Wszystko by³o
utrzymane w formie zabawy, wiêc
mia³y z tego frajdê.

Wiosna zawsze dodaje nam energii
Nadchodzi wiosna, zima siê podda³a. Zaczynam myœleæ o pielêgnacji ogrodu. W d³ugie zimowe wieczory planowa³am sadzenie nowych
kwiatów, przegl¹da³am poradniki.
Przygotowa³am nowe ozdoby i odnowi³am stare. W tym roku zrobi³am dwa nowe domki dla owadów,
odnowi³am kosze wiklinowe
(w sprzeda¿y s¹ œwietne lakiery
w sprayu) i sklei³am glinian¹ donicê.
Po d³ugich zimowych miesi¹cach
z niecierpliwoœci¹ wyczekiwa³am
pierwszych wiosennych kwiatów.
Nowy sezon jak zwykle rozpocz¹³ siê
kwitnieniem œnie¿yczki przebiœniegu
- ten skromny zwiastun potrafi zmusiæ zimê do odejœcia i sprawia najwiêksz¹ radoœæ.
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Pierwszym kwiatem, jaki kupi³am
w tym roku, by³a prymulka; podlewam j¹ dwa razy w tygodniu nalewaj¹c wodê do podstawki. Po ostatnich przymrozkach wysadzê j¹ do
ogrodu, ale przedtem usunê wszystkie przekwit³e kwiaty, zdarza siê, ¿e
jesieni¹ zakwitnie jeszcze raz. Po kil-

ku latach zaczyna s³abn¹æ wtedy j¹
wykopujê, rozdzielam karpy i sadzê
w inne miejsce. B³êkit i jaskrawy pomarañcz bratków zawsze przyci¹ga
mój wzrok, zasadzi³am ju¿ te urocze
kwiaty w pojemnikach przed domem,
a w maju przesadzam je w ocienione
miejsce, zazwyczaj pod azali¹, i tam
kwitn¹ jeszcze do koñca czerwca.
W mieszkaniu do ma³ych pojemników wysia³am ju¿ nasiona kwiatów
- niecierpek balsamina, aksamitki,
starzec... pojemniki czêsto odwracam, aby m³ode roœliny nie przekrzywia³y siê w stronê okna. Pod³o¿e zraszam, gdy siewki wytworz¹ pierwsz¹
parê liœci nad liœcieniami, przenoszê
je do ma³ych doniczek, a po dwóch
tygodniach zasilam s³abym roztworem nawozu.
Wiosna zawsze dodaje mi energii i z utêsknieniem czekam na moment, kiedy rzucê siê w wir pracy:
sadzenie, plewienie, podlewanie
i ka¿dego dnia bêdê mog³a obserwowaæ, jak im wszystkim dobrze w moim
ogrodzie.
Irena Marciniak

Prace ogrodowe w marcu
  Wykonujemy ciêcie drzew
i krzewów owocowych.
  Przygotowujemy inspekty
do pierwszego wysiewu, usuwamy
stare roœliny i chwasty.

Wysiewamy nasiona do
produkcji rozsady warzyw.
 Je¿eli jest na tyle ciep³o, ¿e
gleba zaczyna rozmarzaæ, mo¿na zasiliæ nawozem wieloletnie warzywa
i zio³a.
  Usuwamy os³ony zimowe
i przystêpujemy do ciêcia krzewów
ró¿ - ró¿e krzaczaste i pn¹ce prze-

œwietlamy usuwaj¹c najstarsze pêdy.
  Kwiaty cebulowe, które ju¿
kwitn¹ lub nied³ugo rozpoczn¹ kwitnienie, warto zasiliæ nawozem azotowym.
 Rozpoczynamy przesadzanie
roœlin doniczkowych, dziêki czemu
nasze kwiaty bêd¹ mog³y w dobrych
warunkach rozpocz¹æ kolejny sezon
wzrostu.
  Gdy mamy pewnoœæ, ¿e nie
wyst¹pi¹ ju¿ wiêksze mrozy, mo¿emy
zdj¹æ okrycia z bylin i krzewów.

Zastanówmy siê, jak zachêciæ,
aby nie zniechêciæ. Nie wszystko
musi pochodziæ ze sklepu. Niechby to by³a chocia¿ rze¿ucha lub
szczypiorek, ale niech bêdzie to ich
w³asne osi¹gniêcie. Uczmy dzieci
praktycznej ekologii, budujmy razem z nimi budki lêgowe czy tak
ostatnio modne hotele dla owadów
zapylaj¹cych.
Wracaj¹c do prac wiêkszego
kalibru w tym miesi¹cu, mo¿emy zacz¹æ porz¹dkowanie dzia³ek i ogrodów po zimie. Zachêcam te¿ do
tego, aby zastanowiæ siê, jak wprowadziæ pionowe uprawy w naszych
ogrodach, czyli tzw. ogrody wertykalne. Mam nadziejê, ¿e konkurencja w tegorocznym konkursie ogro-

dowym bêdzie spora i pojawi¹ siê ciekawe propozycje i nowe rozwi¹zania.
Na koniec zapomnijmy przez
chwilê o tym, ¿e ogród to praca, czêsto ciê¿ka, a pamiêtajmy, ¿e ogród
pozwala nam poczuæ siê kreatorami,
projektantami w³asnej przestrzeni.
Daje nie tylko poczucie spe³nienia, lecz przede wszystkim radoœci,
co likwiduje stresy, tym samym wyd³u¿aj¹c ¿ycie. Badania naukowe
i doœwiadczenia badaczy zza oceanu
dowodz¹, ¿e ogrodnicy ¿yj¹ nawet
14 lat d³u¿ej ni¿ nieogrodnicy. Tak
wiêc, jeœli chcesz ¿yæ d³u¿ej, za³ó¿
sobie ogródek.
Pozdrawiam i ¿yczê wielu sukcesów w ogrodzie
Piotr Bigus

Wznieœmy zielone œciany
Podczas zesz³orocznej edycji Konkursu
„Kwietny Œwieradów” jury zaobserwowa³o,
szczególnie w ma³ych ogrodach przydomowych, pionowe konstrukcje z kwiatowymi
doniczkami, zawieszonymi na sznurku butelkami po napojach, z których wyrasta³y pomidory, a tak¿e drabinki pokryte zieleni¹. Takie ogrody wertykalne, dziêki swojej konstrukcji, pozwalaj¹ zaoszczêdziæ miejsce, zachwyciæ czy zmieniæ wygl¹d nawet najbardziej zaniedbanej œciany czy przestrzeni.
Wykonanie kompozycji ogrodowej nie
jest kosztowne, a jedynie wymaga od autora
pomys³owoœci, zami³owania do majsterkowania i umiejêtnoœci wykorzystania rzeczy,
które nie s¹ nam ju¿ potrzebne. Ka¿dy ogrodnik ma w domu coœ, w co mo¿na nasypaæ
ziemi i stworzyæ niepowtarzaln¹ kompozycjê. W ³atwy sposób mo¿na zrobiæ w³asny
zielnik, miniwarzywniak czy ogródeczek kwiatowy. Zapraszamy 25 kwietnia
o godz. 16 00 do Izerki na spotkanie, na którym szerzej omówimy temat
tegorocznej edycji konkursu „Kwietny Œwieradów 2019”.

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

Co s³ychaæ w izerskim sadzie?

Jak nie teraz, to latem
Powoli koñczymy ju¿ ciêcie
drzew owocowych – jeœli siê nie uda,
to te¿ nic straconego – ja swoje drzewa przyci¹³em tylko czêœciowo;
skoñczê latem – te¿ mo¿na. A wiêcej o ciêciu letnim napiszemy
w czerwcu.
A teraz najwa¿niejsze szczepienie – z naszych kolejnych 100 drzew
zaszczepiliœmy 500 sadzonek, czyli
posiadamy ju¿ razem ok. 1.000 drzewek œwieradowskich. Jesieni¹ zaczniemy wysadzaæ te z roku poprzedniego, a tymczasem poka¿emy
jak wygl¹daj¹ zaszczepione tegoroczne drzewka.
Woskowa otoczka zabezpiecza
zraz i miejsce szczepienia przed wysychaniem, ale tak¿e przed infekcjami. Metoda polega na zanurzeniu
zrazu w k¹pieli z roztopionym woskiem. Oczywiœcie, nie robi to nic z³ego roœlinom.
Leszek Ku³ak

Na zdjêciach: 1. Sadzonka jab³oni
zaszczepiona w tym roku. 2. Powierzchnia obsadzona zaszczepionymi w tym roku gruszami, czereœniami i wiœniami. 3. Sadzonka czereœni
zaszczepiona w 2018 roku.

1.

Morsy poetyckie
wiêc, nasi drodzy przyjaciele,
obserwujcie nas uwa¿nie,
a mnóstwo ciekawych rzeczy
jeszcze siê o nas dowiecie,
bo wiele ciekawych rzeczy i miejsc
jest na tym œwiecie...
Kiedy skoñczymy morsowaæ,
zaczniemy wtedy wêdrowaæ,
zwiedzaæ ró¿ne miejsca bêdziemy
i relacje Wam zdawaæ zechcemy.
Wiêc b¹dŸcie nadal z nami,
a my serdecznie Was pozdrawiamy...
Agnieszka ¯o³nierek

Zarz¹d Izerskiego Stowarzyszenia „Aktywni Razem”
w Œwieradowie-Zdroju informuje, ¿e od kwietnia br. nasze biuro bêdzie mieœciæ siê w
Miejskim Centrum Kultury, Aktywnoœci i Promocji Gminy
„STACJA KULTURY” (I piêtro), ul. Dworcowa 1.
Dy¿ury bêd¹ pe³nione przez cz³onków zarz¹du we wtorki
w godz. 1000–1300 i w pi¹tki w godz. 1500–1500 .

Biuro Polskiego Zwi¹zku Emerytów Rencistów
i Inwalidów Ko³o nr 6 w
Œwieradowie-Zdroju mieœci siê w Klubie Integracji Spo³ecznej w siedzibie Urzêdu Miasta (pok. 16, I piêtro) przy ul. 11 Listopada 35 box nr 16F.
Dy¿ury w ka¿dy czwartek w godz. 1000-1200 pe³ni¹: Teresa
Dragunowicz, Irena Kojpasz i Barbara Kusznier.

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 œrodê od godz. 1000 do 1200 dy¿ury pe³ni¹: Halina Bokisz, Eugenia Kudera i Marian Timoftiewicz.

Fot. Jan Kobia³o

Morsy Morsjanie nie pró¿nuj¹,
i dwa razy w tygodniu zawsze morsuj¹.
Coraz wiêcej ludzi nas odwiedza,
coraz wiêcej klubów i goœci,
a to jest powodem naszej radoœci.
Wiele nowych planów mamy,
które wam zdradzamy,
i na wycieczki zapraszamy.
Teraz, jak na morsów przysta³o,
moczymy nasze cia³o,
w miêdzyczasie bywamy na lodowisku,
a wkrótce idziemy wy¿ej w góry
pozwiedzaæ czeskie „dziury”.
Mamy planów wiele,

3.

2.

Zdjêcie u góry (z zasobów Apartamentu „Impresja”) najlepiej ilustruje ten
fragment wiersza: „Coraz wiêcej ludzi nas odwiedza, coraz wiêcej klubów
i goœci” - tym razem surowoœci naszego wodospadu doœwiadczali œmia³kowie z Klubu Morsów w Zielonej Górze. Obok widzimy morsuj¹c¹ Jolê Sergiejczuk, która by³a jedn¹ z bohaterek artyku³u Agnieszki Rodowicz o Górach
Izerskich, zamieszczonego w marcowym numerze miesiêcznika „Podró¿e”.

NOTATNIK ŒWIERADOWSKI. Wydaje Gmina Miejska Œwieradów–Zdrój. Druk - Polska Press Sp. z o.o.
Drukarnia Sosnowiec, ul. Baczyñskiego 25A. Nak³ad - 2.000 egz. Redaktor naczelny - Adam Karolczuk,
tel. 661 784 827, notatnik@swieradowzdroj.pl
Zapraszamy wszystkich Czytelników do wspó³redagowania miesiêcznika. Teksty (tak¿e literackie), opatrzone nazwiskiem autora (do ewentualnej wiadomoœci redakcji), oraz zdjêcia mo¿na sk³adaæ równie¿ w Miejskim Centrum
Kultury, Aktywnoœci i Promocji Gminy przy ul. Dworcowej 1, tel. 75 71 36 482.
Redakcja nie zwraca materia³ów niezamówionych i zastrzega sobie prawo ich skracania.

W czwartek 28
marca o godz.
1600 zapraszamy naszych
cz³onków oraz
sympatyków
do Miejskiego
Centrum Kultury na

WARSZTATY
OZDÓB WIELKANIOCNYCH.
Pod kierunkiem Piotra Bigusa,
Ireny Marciniak i Gra¿yny Kasprzak
bêdziemy wykonywaæ wianki wielkanocne, a Krystyna Liber nauczy,
jak wykonaæ kartki œwi¹teczne oryginalnym haftem matematycznym.

Kwisia
w podró¿y
Zima za nami, wiosna ju¿ puka
do naszych okien, a Kwisia nadal
bardzo lubi towarzyszyæ œwieradowianom w ich wêdrówkach, ¿eby zobaczyæ kawa³ek œwiata. Jeœli zatem
ktokolwiek z Pañstwa wybiera siê
gdzieœ w Polskê/Europê/œwiat, proszê przyjœæ do referatu promocji
UM, zabraæ ¿abkê ze sob¹ (lub jak¹kolwiek, która znajdzie siê pod rêk¹
wœród rodzinnych bibelotów) i sfotografaæ j¹ na tle zwiedzanych przez
siebie atrakcji.
Zdjêcia wysy³amy mejlem na adres it@swieradowzdroj.pl - z dopiskiem ¯ABKA KWISIA W PODRÓ¯Y. Najciekawsze uhonorowane
zostan¹ upominkami i prezentacj¹ na
³amach „Notatnika”.
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Nam deszcz i œnieg...
Tegoroczny Marszobieg z Flinsem po Zdrowie zainaugurowa³a
9 marca wycieczka na Polanê
Izersk¹: w deszczu, œniegu i s³oñcu.

Œwieradowscy ambasadorowie

cie Sienkiewicz i Irenie Mazurkiewicz.
11 km w nogach, deszcz, wiatr
i œnieg we w³osach, niewyczerpane
pok³ady pozytywnej energii i moccc

Grupowe zdjêcie na Rozdro¿u Izerskim. Dziennikarze, którzy od lat przyje¿d¿aj¹ na mistrzostwa,
nios¹ w œwiat dobr¹ œwieradowsk¹ nowinê i izersk¹. Poni¿ej - biegówki na Rozdro¿u..

Zdjêcie wygl¹da tak, jakby by³o zrobione w studiu fotograficznym, a tymczasem „zdjêliœmy” siê na Polanie Izerskiej, a to za nami nie jest œcian¹, tylko
biel mg³y. Pogodowo Izery s¹ czêsto hardcorowe.
Dziêkujê za wspólne wêdrowanie: prowadz¹cej Bogus³awie Franckiewicz, najm³odszym Wêdrusiom:
Jakubowi Milewskiemu, Patrykowi
Podolskiemu, doœwiadczonym Œwieradowskim Or³om: Oliwii Olkowskiej, Kamili Fierkowicz i Arkadiuszowi Kluczyñskiemu, oraz Aktywnym,
którzy chodz¹ Razem: Gabrieli Milewskiej, Monice Podolskiej, Dona-

pomys³ów w g³owie.
Kolejn¹ wycieczkê zapowiadamy
ju¿ na wiosnê, 30 marca, a wêdrowaæ bêdziemy na Wysoki Kamieñ
(1.058 m n.p.m.). Zapraszam do udzia³u i wspólnego poznawania i odkrywania uroków Gór Izerskich, Karkonoszy i innych zak¹tków naszej
MA£EJ OJCZYZNY.
(TF)

Po owocach poznacie...
16 i 17 lutego goœciliœmy w Œwieradowie-Zdroju
telewizjê TVN, z któr¹
wspó³tworzyliœmy razem
z Urzêdem Marsza³kowskim program pod nazw¹
PROJEKT ZIMA 2019.
Efektem pracy by³ cykl
audycji m.in. o Œwieradowie-Zdroju i okolicznych
atrakcjach emitowanych
w programach „Dzieñ Dobry TVN”, „Co Za Tydzieñ”,
te¿ w TVN, oraz w TVN Style, za co dostaliœmy podziêkowania od Marsza³ka WOjewództwa Dolnoœl¹skiego
Cezarego Przybylskiego :-)

W tegorocznych Narciarskich
Mistrzostwach Polski Dziennikarzy,
udzia³ wziê³o ok. 100 osób. Byli to
ludzie mediów, którzy po raz dziesi¹ty z rzêdu wybrali Œwieradów jako
miejsce swych zmagañ i tradycyjnie
przywieŸli ze sob¹ rodziny i przyjació³ (te¿ rywalizowali o medale).
I nieodmiennie wszyscy na miejsce
swego pobytu (od 24 lutego do
3 marca) wybrali Park Hotel (a nie,
jakby siê wydawa³o, nowoczeœniejszy Hotel Buczyñski).
Zjazdowcy przy mglistej i deszczowej pogodzie pokonywali slalom
na stoku Ski@Sun, gdzie wy³oniono mistrzów w poszczególnych kategoriach wiekowych, w których
zwyciê¿a³y panie: Karolina Dziêcio³owska, Katarzyna O³dak i Gra¿yna
Cholewiñska. Wœród panów wygrywali Grzegorz Markowski (TVN 24)
i Pawe³ Wroñski (Gazeta Wyborcza).
Natomiast na miejsce zmagañ w
narciarstwie biegowym wybrano
Rozdro¿e Izerskie, gdzie uczestnicy
sami sobie wytyczyli i przygotowali
trasê.
Dla Œwieradowa tygodniowy
pobyt dziennikarzy, ma ten walor, ¿e
„sprzedaj¹” potem nasze miasto
w mediach, przyczyniaj¹c siê niejednokrotnie do polepszenia jego wizerunku. Dla przyk³adu – oto, co po

swym pobycie napisa³
w Gazecie Wyborczej
Pawe³ Wroñski – krótko, a jak¿e celnie (cytujemy za zgod¹ autora):
Spójrzmy na przyk³ad na tworzenie tras
narciarskich. Powstaj¹
one na s¹siedniej S³owacji i w Czechach,
w Polsce wydaje siê to
niemo¿liwe. Jedyny
sensowny oœrodek narciarski wybudowali
w Polsce w Szczyrku
S³owacy. (…) W ostatnich dwóch latach
koncepcja rozwoju
trasy zosta³a dostosowana do wymogów
przyrodników – omija
miejsce, gdzie mog³yby
siê znajdowaæ tokowiska i gniazda cietrzewia. Có¿ z tego, skoro
decyzjê w tej sprawie
podejmuje Regionalna
Trójca ze Szk³a na stoku: Wojciech Zimiñski, HenRada Ochrony Œrodoryk Sawka, z ty³u Grzegorz Markowski.
wiska, która znajduje
siê we Wroc³awiu. Tu zaœ zderzaj¹ stycji nici, bo urzêdnicy kieruj¹ siê
siê ze sob¹ rywalizuj¹ce œrodowi- „negatywnymi przes³ankami”.
ska ekspertów od œrodowiska. JeCo roku po raz kolejny dwie
œli jeden ekspert mówi „tak”, to gminy - Œwieradów i Mirsk - przedzwykle drugi mówi „nie” i z inwe- stawiaj¹ wiêc koncepcjê tras narciarskich i uporz¹dkowania ruchu
turystycznego i co roku jest ona odrzucana. Ka¿dy kolejny plan wymaga a¿ 22 opinii i zgód, ³¹cznie
5 kwietnia (pi¹tek) organizujemy wyjazd do Teatru Norwida
z opini¹ geologa. Samorz¹dowcy
w Jeleniej Górze na premierow¹ sztukê „£otrzyce” wed³ug Agnieszki
z Polski dowiadywali siê, ile takich
Osieckiej w re¿yserii Piotra-Bogus³awa Jêdrzejczaka.
zgód na inwestycjê potrzeba w Cze30
Wyjazd ze Œwieradowa o godz. 17 z przystanku autobusowechach. Dowiedzieli siê, ¿e piêciu.
go przy ul. Wyszyñskiego. Cena biletu (dla grup) – 19 z³ od osoby.
Autokary z Polski je¿d¿¹ wiêc do
Dla cz³onków Stowarzyszenia dowóz bezp³atny; dla niezrzeszoczeskiej Rokitnicy, Harrachova
nych – 10 z³ Liczba miejsc ograniczona. Zg³oszenia przyjmujealbo Špindlerowego M³yna. W Polmy pod numerami telefonów: 723 484 584 i 734 197 465.
sce znów czekaj¹ na opiniê.
ZAPRASZAMY!
(aka)

ZAPROSZENIE

