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NOT
ATNIK nr 11 (240) zostanie dostarczony do punktów kolporta¿u do 14 listopada
NOTA

Fot. Adam Karolczuk

Fot. Mariusz Pysz

Bieg z przeszkodami Taka nasza armia...

Budowa œwieradowskiego przedszkola wchodzi w koñcow¹ fazê. Konstrukcja jest gotowa,
zaczêto wstawiaæ okna, na ukoñczeniu s¹ roboty instalacyjne. Wiêcej piszemy na str. 10.

Zas³u¿enie zas³u¿ony

W dniu inauguracji 53. Niepodleg³oœciowego Konkursu Orkiestr Wojskowych jako pierwsza
ulicami miasta przesz³a Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk L¹dowych we Wroc³awiu. Nazajutrz
Orkiestra Wojskowa w Krakowie zaprezentowa³a siê w pokazie musztry paradnej na boisku
szkolnym, a g³ówn¹ aren¹ zmagañ konkursowych by³a hala spacerowa. Fotoreporta¿ - str. 5.

100-lecie
Niepodleg³ej
11 XI 1918 - 11 XI 2018

XXV edycja Miêdzynarodowych Spotkañ z Muzyk¹ Dawn¹ mia³a - obok uczestnicz¹cych zespo³ów - swego bohatera, a by³ nim Ryszard Dominik Dembiñski (z prawej), który na scenie zdrojowej odebra³ odznakê honorow¹ „Zas³u¿ony dla Kultury Polskiej”, przyznan¹ mu przez Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego - na wniosek Adama Deneki (z lewej), Prezesa Stowarzyszenia Spo³eczno-Kulturalnego Miloœników Bierzwnika, a wrêczon¹ przez ks. Franciszka Molskiego
(w œrodku). Relacjê z imprezy zamieszczamy na str. 11.
Fot. Cezary Wiklik

Zapraszamy wszystkich do uczestniczenia w miejskich
obchodach 100. rocznicy uzyskania Niepodleg³oœci.
Tego dnia mieszkañcom Œwieradowa rozdamy 100 flag
narodowych i zaprosimy ich do koœcio³a
pw. œw. Józefa Oblubieñca NMP, gdzie o godz. 1200
odprawiona zostanie uroczysta msza Œw. za Ojczyznê,
a o godz. 1300 rozpocznie siê koncert zespo³u
muzyki dawnej, który odbêdzie wêdrówkê
z pieœniami patriotycznymi przez wieki.
Szczegó³owy program obchodów znajd¹ Pañstwo
na plakatach, na stronie miasta i na Facebook'u.

URZ¥D MIASTA
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 – Joanna
Leszczyñska, czynsze, op³ata za wodê i œcieki –
Jowita Worotnicka: 75 78-16-659 - pok. 1b;
podatki i op³aty lokalne - Anna Leœniak,wymiar
podatku od nieruchomoœci - Katarzyna Matelska, Beata Korowaj - 75 78-16-452 - pok. 1c;
ksiêgowoœæ bud¿etowa - Katarzyna Duda, Ewelina Ostrowska-May, ksiêgowoœæ oœwiaty –
Magdalena Buczko, 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 7817-092 - pok. 3.

I PIÊTRO

Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej - pok. nr
10, 11 i 12. Sekretariat: 75 78-16-321. Radca
prawny - pok. 15. Klub Integracji Spo³ecznej pok. 16

II PIÊTRO

Referat Ochrony Œrodowiska, Gospodarki Odpadami - kierownik – Izabela Jurczak, ochrona
œrodowiska - Kamila Jednorowska-Mêcina,
odpady komunalne - Marcin Roso³ek: 75 7816-343 - 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,
drogownictwo - Wojciech Cielecki, inwestycje i komunikacja miejska - Mariusz Pysz, inwestycje - Monika Hajny-Daszko: 75 78-16-970 pok. 21d. Referat Organizacyjny, Gospodarki
Miejskiej i Inwestycji - kierownik, sekretarz –
Eugeniusz Grabas: 75 78-17-071 - pok. 22;
Referat Promocji Gminy, Turystyki, Kultury i
Sportu - kierownik – Dorota Marek: 75 71-36482 - pok. 23; informatyk - Tomasz Chmielowiec: 75 71-36-483, fax 75 78-16-221, promocja gminy, kreowanie wydarzeñ kulturalnych
- Diana S³upska: 75 71-36-482 - pok. 24b.
Oœwiata – Jolanta Bobak: 75 78-17-668. Zagospodarowanie przestrzenne – Rafa³ May: 75
78-17-297 - pok. 24c.

III PIÊTRO

Biuro Rady Miasta, Referat Aadministracyjny 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

CZARCI M£YN
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Kinga Miakienko
tel. 75 78 45 325
czarcimlyn@
swieradowzdroj.pl

Razem mo¿na wiêcej
Pomys³ utworzenia stowarzyszenia zrodzi³ siê u kilku z nas z potrzeby aktywnoœci
spo³ecznej. Nasza inicjatywa w krótkim czasie zyska³a aprobatê ponad 30 osób. 25 wrzeœnia na zebraniu za³o¿ycielskim w Urzêdzie
Miasta zosta³o powo³ane Izerskie Stowarzyszenie „Aktywni Razem” z przysz³¹ siedzib¹
przy ul. Dworcowej.
Podczas dyskusji nad statutem ustalono, ¿e mo¿e do
nas przyst¹piæ ka¿da osoba
doros³a, tak¿e spoza naszej
gminy, nale¿y tylko podpisaæ
deklaracjê o przestrzeganiu zapisów statutowych, aktywnie
uczestniczyæ w dzia³alnoœci organizacji i regularnie op³acaæ
sk³adki cz³onkowskie.
Naszym g³ównym celem
jest pobudzenie do wiêkszej
aktywnoœci mieszkañców w
ró¿nych sferach ¿ycia spo³ecznego. Chcemy sprawiæ, by
poza udzia³em w organizowanych imprezach (wycieczki,
rajdy, pikniki, wczasy, spotkania integracyjne i in.) nasi
cz³onkowie mogli te¿ realizowaæ swoje pasje i rozwijaæ talenty. Pod k¹tem zainteresowañ cz³onków stowarzyszenia
bêd¹ zak³adane sekcje tematyczne. Tylko od nas bêdzie zale¿eæ, jakie sekcje powo³amy do ¿ycia.
Stowarzyszenie bêdzie mia³o osobowoœæ
prawn¹, a Ÿród³em dochodów przeznaczanych
na dzia³alnoœæ bêd¹ sk³adki cz³onkowskie,
œrodki finansowe uzyskiwane od samorz¹dów,

granty z innych Ÿróde³ i pieni¹dze wypracowywane przez cz³onków podczas imprez.
Bardziej szczegó³owo o naszych zamierzeniach i sposobach ich realizacji napiszemy
w listopadowym numerze „Notatnika”.
Zainteresowanych przyst¹pieniem do stowarzyszenia prosimy o kontakt pod numerami
telefonów: 723 484 584 – Donata Sienkie-

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

wicz; 734 197 465 – Marianna Marek.
Chêtnie udzielimy odpowiedzi na ka¿de
zapytanie, jak te¿ przyjmiemy ewentualne
wnioski lub propozycje.
Zapraszamy serdecznie wszystkich tych,
którzy chc¹ byæ aktywni razem z nami.
DS

Nie bójmy siê pomagaæ!
Wœród nas ¿yj¹ osoby, które czêsto potrzebuj¹ naszej pomocy,
z ró¿nych wzglêdów o niej nie mówi¹ i 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 - sklep EKO (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.

6 wrzeœnia br. Caritas Diecezji Legnickiej rozpoczê³a kolejn¹ edycjê Programu
Operacyjnego Pomoc ¯ywnoœciowa 20142020, Podprogram 2018, która potrwa do
czerwca 2019 roku.
W ramach programu do 7,5 tysi¹ca najbardziej potrzebuj¹cych osób w diecezji, zakwalifikowanych przez oœrodki pomocy
spo³ecznej, trafi ponad 360 ton ¿ywnoœci.
Z tego do 260 mieszkañców gmin Œwieradów-Zdrój i Leœna (zgodnie ze z³o¿onym
wnioskiem).
W tym roku przekazane zostan¹ takie
produkty jak: groszek z marchewk¹, fasola
bia³a, koncentrat pomidorowy, buraczki
wiórki, powid³a œliwkowe, makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy,
ry¿ bia³y, kasza gryczana, herbatniki maœlane, mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewaj¹cy, szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju, cukier bia³y, olej rzepakowy, miód nektarowy
wielokwiatowy i go³¹bki w sosie pomidorowym.
Proszê o szybkie zg³aszanie siê do
MOPS, poniewa¿ pierwsze wydawanie produktów w koœciele pw. Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego w Œwieradowie-Czerniawie planujemy w ostatni pi¹tek - 26 paŸdziernika
o godz. 1515. Do programu zostanie przyjêtych tylko 260 osób.
Kwoty kryterium dochodowego w Podprogramie od 1 paŸdziernika br. wynosz¹:
1402 z³ - dla osoby samotnie gospodaruj¹cej, oraz 1056 z³ - w przypadku osoby
w rodzinie. Serdecznie zapraszamy.
Ma³gorzata Gettner

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.

W pamiêci Sybiraków
My, Sybiracy, serdecznie dziêkujemy wszystkim, którzy w³¹czyli siê
w przygotowania uroczystoœci Dnia
Sybiraka: w³adzom samorz¹dowym
duchownym, nauczycielom, rodzicom i dzieciom oraz m³odzie¿y.
Uroczystoœæ sk³ada³a siê
z dwóch czêœci. Rozpoczêliœmy
w koœciele pw. œw. Józefa Oblubieñca NMP. Zaproszone sztandary
ustawiliœmy wokó³ tablicy pami¹tkowej poœwiêconej Sybirakom, którzy
nie wrócili z zes³ania na nieludzk¹
ziemiê. Tutaj Sybiracy i zaproszeni
goœcie z³o¿yli wi¹zanki kwiatów. Byli
to: Jaros³aw Troœcianko – prezes
Zarz¹du Oddzia³u Zwi¹zku Sybiraków z Jeleniej Góry, Jan Zaliwski –
zastêpca burmistrza Mirska, Dorota
Marek – w imieniu burmistrza Œwieradowa Rolanda Marciniaka, dyrektorzy szkó³ – Ma³gorzata Gettner
i Renata Simiñska wraz z nauczycielami, przedstawicielki zespo³u SYNTONIA – Marianna Marek i Gra¿yna Kasprzak.
W asyœcie ks. proboszcza Franciszka Molskiego i ks. pra³ata W³adys³awa Dziêgiela poczty sztandarowe uda³y siê na wyznaczone miejsca wokó³ g³ównego o³tarza. Ksi¹dz
proboszcz powita³ Sybiraków, licznie zgromadzonych wiernych i
sztandary: Sybiraków, kombatantów,
obu szkó³ podstawowych oraz gimnazjum. Nastêpnie w specjalnie przygotowanej homilii, pe³nej poezji
i serdecznych s³ów, zawar³ wspomnienia zes³añca zapisane wierszem.
Pozwoli³ prezesowi oddzia³u przedstawiæ krótk¹ histori¹ Zwi¹zku, który powsta³ w 1928 roku. Mszê zakoñczyliœmy odœpiewaniem pieœni
„Bo¿e, coœ Polskê przez tak liczne
wieki...”
Druga czêœæ odby³a siê w kawiarni zdrojowej „Bohema”. Po zajêciu
miejsc i powitaniu rozpoczêliœmy
uroczyste spotkanie od wystêpu
dzieci ze szko³y im. M. Sk³odow-

Powy¿ej - ho³d Sybiarkom oddaje delegacja Szko³y Podstawowej nr 1.
U do³u - Kasia Salawa wykonuje „Œpiewkê 1920”, a dzieci z kwiatami ju¿
czekaj¹ na moment ich wrêczenia.

skiej-Curie, które przy dŸwiêkach
poloneza Wojciecha Kilara z filmu
„Pan Tadeusz” wkroczy³y do sali
tanecznym krokiem i wykona³y kilka
ciekawych figur. Potem œpiewa³y
piosenki wojskowe, a Kasia Salawa
solo zaœpiewa³a piosenkê o dziewczynach i ch³opcach z tamtych lat,

czyli „Œpiewkê 1920” z filmu „Bitwa
Warszawska 1920” (Nim kurz zawieje w polu znaki, zasypie wiatr ból
i ¿al/ Œpiewajmy pamiêæ o tych ch³opakach, œpiewajmy pamiêæ o tych
dniach/ Kochany weŸ moje serce,
nie chcê siê baæ, ¿e to co najdro¿sze stracê na zawsze/ WeŸ moje ser-

Powy¿ej - Eugenia Kudera i Jaros³aw Troœcianko. U do³u - pami¹tkowa fotografia z obchodów Dnia Sybiraka w „Bohemie”.

ce, gdyby z³y czas zabra³, zabra³
jedno z nas – s³owa Jacek Cygan,
muzyka Krzesimir Dêbski).
Uczniowie wraz z ¿yczeniami
wrêczyli Sybirakom i goœciom wi¹zanki jesiennych kwiatów – dalii,
astrów, marcinków i ró¿. W imieniu
Sybiraków prezes œwieradowskiego

ko³a podziêkowa³a nauczycielkom –
Teresie Fierkowicz, Izie Salawie i Gra¿ynie Kasprzak – za piêknie przygotowany wystêp. Osobne serdeczne
podziêkowania skierowa³a do licznie
zgromadzonych rodziców. Spotkanie zakoñczy³o siê s³odkim poczêstunkiem.
Eugenia Kudera

Erasmus+ zmienia ¿ycie, otwiera umys³y
Od 11 do 14 wrzeœnia w ramach
realizacji zadañ projektowych programu Erasmus+ wraz z Renat¹ Simiñsk¹ reprezentowa³yœmy Miejski Zespó³ Szkó³ w sztokholmskiej
szkole Norrbyskolan na spotkaniu,
w którym udzia³ koordynatorzy
projektu z poszczególnych krajów
partnerskich - Szwecji, Rumunii,
Turcji i Polski. Podczas krótkiego
pobytu w szwedzkiej szkole mia³yœmy okazjê poznaæ zasady funkcjonowania tej placówki, uchwyciæ podobieñstwa i ró¿nice pomiêdzy naszymi systemami edukacyjnymi,
a przede wszystkim zaobserwowaæ
codzienne ¿ycie szkolne.
Norrbyskolan jest zdecydowanie
mniejsz¹ szko³¹ – uczêszcza do niej
ok. 120 uczniów, a zatrudnionych
jest 10 nauczycieli, z których ka¿dy
naucza kilka pokrewnych przedmiotów. Nauka w szkole podstawowej
trwa 9 lat – zazwyczaj od 7. do 16.
roku ¿ycia.
To, czym odró¿nia siê tamtejsza
szko³a od wiêkszoœci szkó³ polskich,
jest brak dzwonków – nauczyciele
i uczniowie sami kontroluj¹ godzinê
rozpoczêcia i zakoñczenia zajêæ;
wynika to z faktu, ¿e dzieci w kla-

Katarzyna Luto-Przybylska (z lewej) i dyr. Renata Simiñska (druga z prawej)
w towarzystwie przedstawicielek delegacji rumuñskiej.
sach m³odszych maj¹ krótsze lekcje
od tych w klasach starszych.
Do szko³y uczêszczaj¹ dzieci ró¿nych narodowoœci, w tym dzieci polskiego pochodzenia, wszystkie otwarte i uœmiechniête, pomimo ¿e nie-

które z nich skrywaj¹ w sobie bolesne ¿yciowe doœwiadczenia.
Ciekawostk¹ dla nas by³ fakt, ¿e
uczniowie w szkole, któr¹ odwiedziliœmy, dodatkowo ucz¹ siê swoich
jêzyków ojczystych, na przyk³ad so-

malijskiego, arabskiego czy tureckiego. Jêzyk obcy (angielski) wprowadzany jest w pierwszej klasie szko³y podstawowej i naucza go wychowawca klasy. Du¿y nacisk k³adzie siê
na nauczanie poprzez dzia³anie,
a uczniowie zdobywaj¹ wiele praktycznych umiejêtnoœci, takich jak
szycie czy majsterkowanie.
Wrzeœniowy wyjazd by³ przedostatnim w ramach aktualnie realizowanego projektu, przed nami
ostatnie spotkanie podsumowuj¹ce,
które odbêdzie siê w styczniu 2019
roku, równie¿ w Sztokholmie.
Nale¿y dodaæ, ¿e w ramach projektu realizowane s¹ nastêpuj¹ce
dzia³ania: miêdzynarodowe spotkania projektowe s³u¿¹ce zarz¹dzaniu
projektem (w³aœnie w takim spotkaniu uczestniczy³yœmy w Szwecji),
dzia³ania s³u¿¹ce uczeniu siê, nauczaniu, szkoleniom, w tym krótkoterminowe wymiany grup uczniów.
W naszym przypadku zaplanowane by³y wyjazdy z czteroosobowymi grupami m³odzie¿y do Turcji
i Rumunii, jednak¿e w zwi¹zku z ówczesnymi ostrze¿eniami wydanymi
przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i sugestie Narodowej

Agencji Programu Erasmus+ zrezygnowano z wyjazdu uczniów do
Turcji, w zamian w maju 2017 r. do
Rumunii wyjecha³a liczniejsza ni¿ zaplanowano (oœmioosobowa) grupa
dzieci z naszej szko³y.
Do dzia³añ projektowych nale¿¹
tak¿e krótkoterminowe wyjazdy
szkoleniowe kadry szkolnej, dziêki
którym mo¿emy poznaæ nowe metody nauczania i wdra¿aæ je w naszej
placówce. Bez w¹tpienia przynosi to
korzyœci dla wszystkich grup zaanga¿owanych w proces edukacji, dlatego te¿ w bie¿¹cym roku szkolnym
kolejni nauczyciele i uczniowie
z naszej szko³y rozpoczn¹ udzia³ w
nowym miêdzynarodowym projekcie w ramach programu Erasmus +.
Katarzyna Luto-Przybylska
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Rozgrza³ nas Izerski P³omieñ
Ognisko, dawniej u¿ywane do
ogrzewania i gotowania, obecnie
pe³ni¹ce rolê miejsca spotkañ towarzyskich, by³o g³ównym elementem Pikniku nad Kwis¹ „Izerski
P³omieñ” zorganizowanego 15
kkk
wrzeœnia na Zielonej Polanie.
Drewno na izersk¹ watrê przygotowa³o Nadleœnictwo Œwieradów,
a rozpalili przedstawiciele m³odzie¿y, Rady Miasta, Urzêdu Miasta
oraz „lokatorzy” Przedmieœcia.

Zgromadzonych uczestników
rozgrza³y gor¹ce rytmy zespo³u
„Kwisowianie”z Giebu³towa, który
œpiewa³ i tañczy³ w niezwyk³ej scenerii stworzonej przez naturê. Dodatkow¹ atrakcj¹ by³a mo¿liwoœæ pieczenia kie³basek, zjedzenia chleba ze
smalcem, warzyw, owoców, poznania zasad prowadzenia resuscytacji,

sprawdzenia swojej wiedzy æwicz¹c
na fantomie i przekonania siê, ¿e zabawa bez alkoholu mo¿e okazaæ siê
sukcesem.
Organizatorzy maj¹ nadziejê, ¿e
wspólne piknikowanie wejdzie na
sta³e w plan imprez naszego miasta.
Integracyjne spotkanie nad Kwis¹
zorganizowano dziêki zaanga¿owa-

Nie taka Ameryka odleg³a...

Chyba nikogo nie trzeba przekonywaæ, ¿e w obecnych czasach
znajomoœæ jêzyków obcych jest niezbêdna. I nie chodzi tu tylko o to, ¿e
dziêki znajomoœci jêzyka angielskiego czy niemieckiego mamy
szansê na znalezienie lepszej pracy, rozumiemy w koñcu, o czym
œpiewa jakaœ znana gwiazda muzyczna, w kinie nie musimy ci¹gle
patrzeæ na napisy i wiemy nareszcie, co jest napisane na bluzie czy
koszulce. Znajomoœæ jêzyków obcych to równie¿ doskona³a okazja
do nawi¹zywania wartoœciowych
i trwa³ych relacji z przedstawicielami innej kultury.
Aby przybli¿yæ swoim uczniom

4

kulturê Stanów Zjednoczonych i zachêciæ ich do doskonalenia swoich
umiejêtnoœci jêzykowych, zaprosi³am do naszej szko³y swoich przyjació³ pochodz¹cych z Texasu - Billy
i Shelly Summers. W ci¹gu jednego
dnia (21 wrzeœnia) przeprowadzili
zajêcia w ka¿dej klasie, pocz¹wszy
od klasy IV (dopiero rozpoczynaj¹cej naukê jêzyka), a skoñczywszy na
klasie VIII.
W ka¿dej grupie przedstawili
najpierw prezentacjê zawieraj¹c¹
obrazki z ich ¿ycia (studia, praca zawodowa), a tak¿e elementy kultury
amerykañskiej (najwa¿niejsze œwiêta, najpopularniejsze dyscypliny
sportowe, szkolnictwo, etc.).
Moi uczniowie dowiedzieli siê
tak¿e wielu ciekawych rzeczy, np.
tego, ¿e w Stanach mo¿na usma¿yæ
absolutnie wszystko, nawet lody,
a szko³y w szeœciomilionowym mieœcie Dallas (gdzie mieszkaj¹ Billy
i Shelly) maj¹ przeciêtnie od tysi¹ca
do szeœciu tysiêcy uczniów. Jak to
siê ma do liczby mieszkañców naszego miasta? Ciekawe…
Po prezentacji nadszed³ czas na
pytania uczniów skierowane do na-

szych goœci. Muszê przyznaæ, ¿e im
m³odsi uczniowie, tym wiêcej odwagi mieli w sobie, by zadaæ pytanie,
nawet jeœli nie by³o ono perfekcyjnie zbudowane. Billy i Shelly bardzo chêtnie odpowiadali na wszystkie z nich, bez wyj¹tku.
W trakcie wytê¿onej pracy znalaz³ siê tak¿e czas na chwilê zabawy:
Billy poprowadzi³ grê ruchow¹ „Simon says”,a podczas d³ugiej przerwy zagra³ z naszymi uczniami w tenisa sto³owego.
Obserwuj¹c zainteresowanie i reakcje uczniów na przedstawicieli obcej kultury (niekoniecznie z Marsa)
widzê ogromn¹ potrzebê organizacji podobnych spotkañ w przysz³oœci. Jeœli tylko bêdê mia³a tak¹ mo¿liwoœæ, chcia³abym przybli¿yæ naszym dzieciom ten wielki œwiat, jaki
ich otacza, aby w przysz³oœci nie
musieli czuæ siê w nim wyobcowani.
A moi przyjaciele? Zakochali siê
w Polsce, czerwonym barszczu i pierogach. Oczywiœcie, chc¹ tutaj wróciæ, jeœli pozwol¹ na to okolicznoœci
¿ycia. Zapraszamy, rzecz jasna…
Anna Bigus

niu: Gminy Miejskiej ŒwieradówZdrój, Nadleœnictwa Œwieradów,
Waldemara Romanowicza, Ireny
Marciniak, Kamili i Krzysztofa Syrewiczów, Rafa³a Mitkiewicza,
Agnieszki Stonik, Diany S³upskiej,

Katarzyny, Czes³awa i Paw³a Kaczmarczyków - piekarnia przy ul. Górskiej, Izabeli i Piotra Salawów, Haliny Œwi¹tkiewicz, Iwony Korzeniowskiej-Wojsy, Danuty Erling, Doroty
Marek oraz zespo³u „Kwisowianie”.

Segregacja + edukacja

Akcja Segregacja - to has³o
przewodnie 25. Jubileuszowego
Sprz¹tania Œwiata. Uczniowie klas
II i IIIa przygotowali w szkole gazetkê, apel, a o godz. 11 00 przy
wspó³pracy z Referatem Ochrony
Œrodowiska Urzêdu Miasta w Œwieradowie-Zdroju zorganizowali przy
fontannie happening dotycz¹cy segregowania odpadów. Podczas akcji rozdawane by³y koszyczki i woreczki do zbiórki odpadów biodegradowalnych.
Uczniowie przez 10 minut tylko
w parku zebrali pe³ne worki butelek
szklanych, plastikowych i puszek
oraz odzie¿. Zebrane odpady zosta-

³y posegregowane, bo Akcja Segregacja plus edukacja przynosi najlepsze efekty.
Serdecznie dziêkujemy paniom:
Izabeli Jurczak i Kamili Jednorowskiej-Mêcinie - za pomoc w organizacji przedsiêwziêcia, rodzicom i dzieciom - za aktywny udzia³, Uzdrowisku Œwieradów-Czerniawa - za u¿yczenie pr¹du, a panom akordeonistom - za akompaniament.
Pamiêtajmy, ¿e Sprz¹tanie Œwiata, organizowane przez Fundacjê
Nasza Ziemia, to tylko zwrócenie
uwagi na problem zanieczyszczenia
naszej planety.
Organizatorzy

Œwieradowskie biokoszyczki (a w nich biodegradowalne woreczki) same w
sobie s¹ najlepsz¹ pormocj¹ segregacji odpadów.

Taka nasza armia...
Tegoroczny, 53. Niepodleg³oœciowy Konkurs Orkiestr Wojskowych, które Œwieradów goœci³ od 20
do 22 wrzeœnia, uroczysty by³
z dwóch powodów, rozgrywa³ siê natomiast w trzech planach.
Powody to: 50. rocznica festiwalu, który po raz pierwszy goœci³
w Œwieradowie. Numeracje kolejnych imprez mog¹ byæ nieco myl¹ce (wojsko przez dekady to pojawia³o siê, to znika³o, w dodatku przed
trzema laty obchodziliœmy z³oty jubileusz, wiêc numeracja mo¿e byæ
myl¹ca), niemniej w zapiskach historycznych wyraŸnie odnotowano, ¿e
orkiestry wojskowe (wtedy jeszcze
dolnoœl¹skie) zawita³y do nas we
wrzeœniu 1968 roku.
Drugi powód – to 100-lecie Niepodleg³oœci, z okazji którego zaprezentowano nam w hali spacerowej
koncert galowy pod nazw¹ TAKA
ARMIA, w wykonaniu Reprezentacyjnego Zespo³u Artystycznego
Wojska Polskiego, a gwiazd¹ tamtego wieczoru by³a Justyna Steczkowska.
Trzy plany tegorocznej imprezy
to: ulica Zdrojowa i Parkowa – którymi w szyku defiladowym przemaszerowa³y orkiestry bior¹ce udzia³
w przes³uchaniach konkursowych oraz górny taras, na którym zwykle
siê rozprasza³y; boisko Miejskiego
Zespo³u Szkó³ – gdzie uczniom, nauczycielom i goœciom Orkiestra
Wojskowa w Krakowie zaprezentowa³a siê w musztrze paradnej; wreszcie hala spacerowa – gdzie jury
i widzowie obejrzeli i wys³uchali
wszystkich koncertów.
Ka¿dy z zespo³ów (poza ju¿
wspomnian¹ orkiestr¹ krakowsk¹ –
Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk
L¹dowych we Wroc³awiu, Orkiestra
Reprezentacyjna Si³ Powietrznych
w Poznaniu i Orkiestra Wojskowa
w Bydgoszczy) przedstawi³ program
o innym charakterze, ale ¿e o gustach
siê nie dyskutuje, nie dziwi rozbie¿noœæ ocen jury i widzów. Komisja
konkursowa za najlepsz¹ orkiestrê
uzna³a tê z Poznania, a widzowie –
z Krakowa.
Konkurs zainaugurowa³y Wojska L¹dowe, a ich wystêp zdominowa³y wystêpy wokalne, z ró¿nych
nurtów i epok. By³a wiêc i uwertura
do „Cyrulika sewilskiego, i piosenka z „Upioru w operze”, i wokal
z filmu „Miasto 44”, i coœ z „Kombii”, a miêdzy nimi przewija³y siê
utwory o zabarwieniu patriotycznym, nawi¹zuj¹ce do 100-lecia: „Niez³omni”, „Wstañ i walcz” czy „Uwertura bohaterów”.
Si³y Powietrzne piosenkarsko
zaistnia³y tylko raz - na otwarcie 17letnia Julia pe³nym g³osem zinterpretowa³a utwór, jaki szwedzka grupa
SABATON skomponowa³a o polskim wrzeœniu 1939. W czêœci instrumentalnej us³yszeliœmy m.in. orkiestrow¹ wersjê „Etiudê rewolucyjn¹”
Chopina, preludium symfoniczne
„Polonia” Brytyjczyka Edwarda Elgara (z motywem naszego hymnu,
nokturnu Chopina i „Fantazji polskiej” Paderewskiego) czy utwór
Roberta Longfielda „The Trumpeter
of Krakow” z wplecionym hejna³em
mariackim.
Orkiestra w Bydgoszczy, odziana w mundury z epoki, w czêœci
„rocznicowej” zagra³a Wagnerowsk¹ „Poloniê” i „Koncert war-

szawski” Richarda Addinsella” (proszê poszukaæ go na Youtube, wtedy
wszyscy zorientuj¹ siê, jak bardzo
jest znany), a poza tym zabrzmia³
Stanis³aw Moniuszko, Maciej Ma³ecki (brawurowa „U³añska fantazja”, któr¹ niegdyœ œpiewa³ M³ynarski) i W³odzimierz Korcz.
Wreszcie Orkiestra w Krakowie,
któr¹ publicznoœæ wybra³a za
„swoj¹”. Zaczêli filmowo: „Kronika
wypadków mi³osnych”, „Armageddon” i „Kleopatra”. Potem kawa³ek
z dorobku orkiestry Jamesa Lasta,
wreszcie Robert Szczerba zaœpiewa³
przy fortepianie „Zacznij od Bacha”
Wodeckiego. A gdy do piosenki
„Z tob¹ chcê ogl¹daæ œwiat” zaprosi³ ppor. Agatê Swatko (która wczeœniej poprowadzi³a orkiestrê), wokó³
da³y siê s³yszeæ g³osy podniecenia,
¿e Kraków nagrodê publicznoœci ma
w kieszeni.
Nim przed gal¹ fina³ow¹ og³oszono wyniki, Rolanda Marciniaka
uhonorowano „aktem nadania wyró¿nienia za wspieranie dzia³alnoœci
artystycznej”, a w nagrodê wrêczono mu Z³ot¹ Maskê (z rur¹ i poch³aniaczem).
Szef zwyciêskiej orkiestry poznañskiej, Pawe³ Joks, otrzyma³ wyró¿nienie za osobowoœæ artystyczn¹, a resztê nagród – za kunszt
artystyczny i wirtuozeriê zgarnêli
Krakowiacy: wspomniani ju¿
A. Swatko i R. Szczerba oraz Tomasz
Suchowiejko – za nieziemskie sola
na saksie.
Gala fina³owa okaza³a siê nad
wyraz barwnym widowiskiem, zarówno w warstwie muzycznej - wiadomo, skoro wszystko odbywa³o siê
pod batut¹ wielokrotnego bywalca
œwieradowskich festiwali, pp³k. Mariusza Dziubka - jak i choreograficznej. A skoro Zbigniew Adamski,
weteran konferansjerki konkursowej, bez cienia w¹tpliwoœci oznajmi³,
¿e na scenie gra najlepsza orkiestra
w NATO, zespo³owi i dyrygentowi
nie pozosta³o nic innego, jak tylko
te s³owa potwierdziæ.
Zmieniaj¹cy siê jak w kalejdoskopie wykonawcy pe³nymi garœciami
czerpali z dorobku naszej piosenkar-

1.

2.
3.

skiej historii („Ach, œpij kochanie”,
„Odrobinê szczêœcia w mi³oœci”,
„My, Pierwsza Brygada”, „O mój rozmarynie”, „Rozkwita³y pêki bia³ych
ró¿”), z dziedzictwa powojennego
(„Cicha woda”, „Odkryjemy mi³oœæ
nieznan¹”, „Bia³y krzy¿”, „Kocham
wolnoœæ”, „Okularnicy”) i œwiatowego (L. Cohen, Pink Floyd, M. Jackson, D. Summer).
W finale fina³u na scenê wesz³a
Justyna Steczkowska, która zaœpiewa³a cztery swoje najwiêksze przeboje, w tym „Boskie Bueons” Kory
Jackowskiej. Zreszt¹, od tego utworu zaczê³a siê jej wielka kariera i tê
piosenkê bisowa³a na po¿egnanie.
Wszystko to dzia³o siê w wype³nionej po brzegi widzami hali spacerowej, w „akompaniamencie” fantastycznej gry œwiate³, w atmosferze
œwietnej zabawy, na poziomie muzycznym, jaki od lat zapewnia³y na

4.

5.

s

6.

7.

8.

tej scenie orkiestry wojskowe.
Ciekawe, z jakimi niespodziankami wojsko przyjedzie do Œwieradowa za rok...
Tekst Adam Karolczuk
Zdjêcia Tomasz Chmielowiec
Na zdjêciach:
1. Oprawie muzycznej dorównywa³a oprawa scenograficzna i gra
œwiate³.
2. Pokaz musztry paradnej na
boisku szkolnym w wykonaniu Orkiestry Wojskowej w Krakowie.
3. Wyró¿nieni za wrtuozeriê
i kunszt artystyczny - Agata Swatko
i Robert Szczerba (uchwyceni w
obiektywie podczas wykonywania
piosenki Z. Wodeckiego).

4. Osobowoœæ artystyczna Pawe³ Joks.
5. Zbigniew Adamski wrêcza nagrodê Rolandowi Marciniakowi.
6. Orkiestra Wojskowa w Bydgoszczy.
7-8. Sceny taneczne z gali fina³owej.
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WYBORCO!
W celu wziêcia udzia³u
w g³osowaniu zadbaj
o to, ¿eby byæ ujêtym
w sta³ym rejestrze wyborców!
Po wpisaniu do sta³ego rejestru wyborców bêdziesz ujêty w spisach sporz¹dzanych
w zwi¹zku z kolejnymi wyborami i referendami na obszarze gminy, w której zmieszkujesz.
Zameldowanie na pobyt sta³y powoduje ujêcie w rejestrze
wyborców.
Pamiêtaj! Zameldowanie na
pobyt czasowy nie powoduje
ujêcia w rejestrze.

Wyborcy:
stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt sta³y w tej gminie
 nigdzie niezamieszkali
przebywaj¹cy stale na obszarze gminy
- wpisani zostan¹ do rejestru wyborców tylko wtedy, gdy
z³o¿¹ pisemny wniosek w tej
sprawie w urzêdzie gminy,
w której stale zamieszkuj¹.
Obywatele Unii Europejskiej niebêd¹cy obywatelami
polskimiw celu wpisania do rejestru wyborców musz¹ z³o¿yæ
wniosek w tej sprawie, nawet
je¿eli s¹ zameldowani na pobyt sta³y na obszarze Polski.

Je¿eli:
wymeldowa³eœ siê z miejsca pobytu sta³ego
zg³osi³eœ, ¿e na sta³e wyje¿d¿asz poza granice Polski
- zostaniesz skreœlony z rejestru wyborców i nie bêdziesz
z urzêdu ujêty w spisach w wyborach i referendach, nawet
je¿eli bêdziesz zameldowany
na pobyt czasowy.

WYBORCO!
Zapytaj pracownika UM
o szczegó³y dotycz¹ce z³o¿enia wniosku o wpisanie do rejestru wyborców lub wejdŸ na
stronê Pañstwowej Komisji
Wyborczej - pkw.gov.pl
Pamiêtaj, ¿e w ka¿dej chwili mo¿esz sprawdziæ, czy jesteœ ujêty w sta³ym rejestrze
wyborców! Rejestr ten jest udostêpniany na pisemny wniosek, do wgl¹du w Urzêdzie Miasta.

WYBORCO!
Je¿eli nie jesteœ wpisany do
rejestru wyborców, nie zostaniesz ujêty w spisie oraz nie
bêdziesz móg³ siê do niego
dopisaæ w zwi¹zku z wyborami samorz¹dowymi, a tak¿e
referendami lokalnymi i nie bêdziesz móg³ wzi¹æ udzia³u
w g³osowaniu.

21 paŸdziernika w ŒwieradowieZdroju w wyborach samorz¹dowych
wybieramy burmistrza miasta, radnych Rady Miasta, radnych Rady
Powiatu Lubañskiego oraz radnych
Sejmiku Województwa Dolnoœl¹skiego.
Jedynym kandydatem ubiegaj¹cym siê o stanowisko burmistrza
jest Roland Marciniak, sprawuj¹cy tê funkcjê od 2006 roku, którego kandydaturê wysun¹³ KWW
KONKRETNIE I REALNIE.
W Œwieradowie, podzielonym na
15 jednomandatowych okrêgów,
trzy komitety wystawi³y 33 kandydatów ubiegaj¹cych siê o mandat do
Radzie Miasta (œrednio 2,2 na jedno
miejsce). Dla porównania podajmy,
¿e w wyborach 2014 roku komitety
wystawi³y 47 kandydatów.
O 17 mandatów do Rady Powiatu Lubañskiego ubiega siê 125 kandydatów (7,35). W okrêgu nr 1,
w którym do obsadzenia jest 6 mandatów, radnych wybieraj¹ mieszkañcy Œwieradowa, miasta i gminy Leœna oraz gminy Platerówka.
Do Sejmiku Województwa Dolnoœl¹skiego wybranych zostanie 36
radnych spoœród 518 kandydatów
(14,39). Szeœcioro radnych z okrêgu
nr 4 - obejmuj¹cego miasto Jelenia
Góra oraz powiaty: boles³awiecki,
jeleniogórski, kamiennogórski, lubañski, lwówecki – wybierzemy
spoœród 91 kandydatów.

Jak kiedyœ
wybieraliœmy
Poniewa¿ w Œwieradowie z przypadkiem zg³oszenia siê jednego tylko kandydata na stanowisko burmistrza miasta mamy do czynienia po
raz pierwszy w 16-letniej historii bezpoœrednich wyborów na wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast,
przypomnimy pokrótce, jak to by³o
w przesz³oœci.
W pierwszych bezpoœrednich
wyborach na burmistrza w 2002 roku
o funkcjê tê ubiega³o siê szeœcioro
kandydatów: Sylwia B³aszczyk,
Wojciech Erling, Mariusz Kiedrzyn,
Stanis³aw Kudera, Micha³ Or³owski
i Zbigniew Szereniuk, który zdoby³
najwiêcej g³osów, a w drugiej rundzie stoczy³ pojedynek ze Stanis³awem Kuder¹, wygra³ i zosta³ burmistrzem.
Cztery lata póŸniej, w 2006 roku,
kandydatów na burmistrza by³o ju¿
siedmiu, z których tylko urzêduj¹cy
burmistrz startowa³ ponownie, maj¹c za konkurentów: Bogus³awa
Chrzana, Annê Juchniewicz, Rolanda Marciniaka, Tomasza Miakienkê,
Janusza Nuckowskiego i Piotra Stypu³kowskiego. I znów potrzebna
by³a druga runda, w której urzêduj¹cy burmistrz przegra³ z R. Marciniakiem.
W 2010 wybory by³y na wskroœ
„burmistrzowskie”, jako ¿e rywalizowa³o ze sob¹ trzech tytularnych w³odarzy miasta: urzêduj¹cy Roland
Marciniak (2006-2010), poprzedni –
Zbigniew Szereniuk (2002-2006),
oraz Wojciech Kudera (1998-2002).
Burmistrza R. Marciniaka wybrano
ju¿ w I rundzie.
W 2014 roku zg³oszono ponownie trzy kandydatury: Danuty Erling,
Rolanda Marciniaka oraz Mieczys³awa Szwarca. I znów, jak przed czterema laty, wybór dokona³ siê rów-

nie¿ w I rundzie, a urzêduj¹cy burmistrz przed³u¿y³ swój mandat na
trzeci¹ kadencjê.

Jak g³osujemy na jednego
kandydata na burmistrza?
W przypadku, gdy zostanie zarejestrowany tylko
jeden kandydat, wybory przeprowadza siê, z tym ¿e
tego kandydata uwa¿a siê za wybranego, je¿eli w g³osowaniu uzyska³ wiêcej ni¿ po³owê wa¿nie oddanych
g³osów.
W sytuacji, gdy kandydat nie uzyska³ wiêcej ni¿
po³owê wa¿nie oddanych g³osów, wyboru burmistrza
dokonuje rada miasta bezwzglêdn¹ wiêkszoœci¹ g³osów ustawowego sk³adu rady w g³osowaniu tajnym.
W tym przypadku prawo zg³oszenia kandydata na
burmistrza przys³uguje grupie radnych stanowi¹cej
co najmniej jedn¹ trzeci¹ ustawowego sk³adu rady.
Zg³oszenie kandydata na burmistrza musi mieæ
formê pisemn¹. Radnemu przys³uguje prawo poparcia w zg³oszeniu tylko jednego kandydata. Je¿eli rada
miasta nie dokona wyboru burmistrza w terminie
dwóch miesiêcy od dnia wyborów, Prezes Rady Ministrów wyznacza, na wniosek ministra w³aœciwego
do spraw administracji publicznej, osobê pe³ni¹c¹
obowi¹zki burmistrza do koñca kadencji.

ROLAND MARCINIAK, lat 44.
Burmistrz w kadencjach 2006-2010, 2010-2014
i 2014-2018, kandydat na burmistrza w kadencji 20182023 z ramienia KWW KONKRETNIE I REALNIE.
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Okrêg nr 1.
ARTUR KOTLAREK, lat 43.
Prowadzi w³asn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Za³o¿yciel i przewodnicz¹cy komisji do spraw rewitalizacji
linii kolejowej w kadencji 2014-2018,
administrator strony internetowej
„Kolej Gór Izerskich”.

Okrêg nr 6.
MICHA£ BRUTKOWSKI,
lat 41.
Radny dwóch ostatnich kadencji, a w latach 2014-2018 Wiceprzewodnicz¹cy Rady Miasta. Mocno
wspieraj¹cy inicjator projektów zwi¹zanych z pozyskiwaniem funduszy
unijnych w celu realizowania du¿ych
inwestycji miejskich.

Okrêg nr 11.
MIROS£AW BOCK, lat 60.
Od 40 lat zawodowo zwi¹zany
z Nadleœnictwem Œwieradów. Opowiada siê za dokoñczeniem procesu
negocjacji przy budowie nowych
wyci¹gów i rozwa¿eniem sposobu
zaopatrzenia ich wodê – oczywiœcie
z zachowaniem standardów NATURA 2000.

Okrêg nr 2.
ALEKSANDRA KASPRZAK,
lat 63.
Emerytka. Doœwiadczony samorz¹dowiec. Radna czwart¹ kadencjê,
cz³onek Komisji ds. Kultury, Oœwiaty, Rodziny i Spraw Socjalnych oraz
Komisji ds. Porz¹dku i Bezpieczeñstwa Publicznego, Infrastruktury
Komunalnej i Ochrony Œrodowiska
RM. Zaanga¿owana w udzielanie
pomocy i porad w osobistych sprawach osób potrzebuj¹cych.

Okrêg nr 3
SZCZEPAN WOJSA, lat 49.
Prowadzi w³asn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Radny w kadencji 20142018, w czasie której pe³ni³ obowi¹zki Przewodnicz¹cego Komisji ds.
Bezpieczeñstwa Publicznego, Infrastruktury Komunalnej i Ochrony
Œrodowiska.

Okrêg nr 4.
JANINA CZAPLIÑSKA, lat 76.
Emerytowana nauczycielka.
Radna kadencji 2014-2018, cz³onek
Komisji Rewizyjnej i Komisji Oœwiaty i Kultury. Aktywnie dzia³aj¹ca na
rzecz seniorów, integruj¹c ich z m³odszym pokoleniem st¹d te¿ pomys³
powstania Izerskiego Klubu Miêdzypokoleniowego, którego jest
wspó³twórc¹.
W zwi¹zku z tym, ¿e w okrêgu
wyborczym nr 4 jest tylko jeden zarejestrowany kandydat, w tym okrêgu nie przeprowadza siê g³osowania, a za wybranego na radnego
uwa¿a siê Janinê Czapliñsk¹.

Okrêg nr 7.
ANNA TKACZYK, lat 51.
Radna kadencji 2010-2014, zawodowo zwi¹zana ze s³u¿b¹ zdrowia
i Uzdrowiskiem Œwieradów-Czerniawa, gdzie pracuje jako pielêgniarka
oddzia³owa w Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Okrêg nr 8.
S£AWOMIR SZANIAWSKI,
lat 44.
Zawodowo zwi¹zany z Uzdrowiskiem Œwieradów-Czerniawa gdzie
pracuje jako fizjoterapeuta. Zale¿y
ma na dobru starszych i niepe³nosprawnych mieszkañców miasta.

Okrêg nr 9.
PIOTR CHOWAÑSKI, lat 33.
Magister fizjoterapii, od przesz³o
12 lat aktywny, licencjonowany trener pi³ki no¿nej ró¿nych kategorii
wiekowych, spo³ecznik - prezes
TKKF „Kwisa”.

Okrêg nr 12.
MICHA£ PODHORODECKI,
lat 31.
Z wykszta³cenia magister in¿ynier ochrony œrodowiska, z zawodu
oraz zami³owania – mechanik samochodowy prowadz¹cy w³asn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹.

Okrêg nr 13.
KRYSTYNA LIBER, lat 72.
Emerytka od 30 lat zwi¹zana ze
Œwieradowem. Zaanga¿owana
w ¿ycie spo³eczne Czerniawy, podejmuj¹ca dzia³ania na rzecz poprawy
estetyki miasta, szczególnie jeœli
chodzi o kwiecenie, koszenie, iluminacje œwi¹teczne, czystoœæ ulic itp.

Okrêg nr 14.
ANTONI ZWIERZYÑSKI,
lat 62.
Radny w kadencji 2014-2018,
prowadzi w³asn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w bran¿y gastronomicznej.
RzeŸbiarz amator, wspó³organizator
cyklicznych plenerów rzeŸbiarskich
odbywaj¹cych siê w Czerniawie.

Okrêg nr 5.
WIOLETTA URBAÑCZYK,
lat 44.
Doœwiadczony samorz¹dowiec,
przez trzy ostatnie kadencje pe³ni¹ca obowi¹zki Przewodnicz¹cej Rady
Miasta. Zawodowo zwi¹zana
z Uzdrowiskiem Œwieradów-Czerniawa. Zdecydowana zwolenniczka
zrównowa¿onego rozwoju miasta
w sferze us³ug uzdrowiskowych
oraz turystycznych.

Okrêg nr 10.
URSZULA ROMANOWICZ,
lat 54.
Radna w kadencji 2014-2018, pedagog pracuj¹cy od 32 lat z dzieæmi
przyje¿dzaj¹cymi do Domu Wczasów Dzieciêcych. Jako samorz¹dowiec, wyznaje potrzebê wspó³pracy
i porozumienia, która umo¿liwi szeroko rozumiany rozwój gminy i przyniesie korzyœci dla lokalnej spo³ecznoœci.

Okrêg nr 15.
MARTA WRÓBEL, lat 31.
Mgr fizjoterapii, absolwentka
AWF we Wroc³awiu. Za najwa¿niejsze uwa¿a ochronê zasobów naturalnych, a dok³adniej ratowanie Ÿród³a „Jan” przy Domu Zdrojowym w
Czerniawie. Bardzo wa¿ne jest przy
tym utrzymanie statusu uzdrowiska.

LIST
A NR 18 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW M£ODOŒÆ I DOŒWIADCZENIE
LISTA

Okrêg wyborczy nr 1.
PAWE£ LECH, lat 25.
W latach 2010-13 cz³onek kadry
juniorskiej w biathlonie (z sukcesami). Obecnie sudiuje i prowadzi rodzinn¹ firmê w bran¿y turystycznosportowej.
Organizator bezp³atnych treningów biegowuch do „4F Œwieradów
RUN”, nadzoruje te¿ Wakacyjn¹
Szkó³k¹ Rowerow¹ dla dzieci. Ekspert w programach TVP3 Wroc³aw
i radia ZET.

Okrêg wyborczy nr 8.
KAMILA PYTLAKOWSKA,
lat 43.
Jest magistrem pielêgniarstwa,
ma te¿ licencjat fizjoterapi. Obecnie
pracuje w Park Hotelu jako kierownik dzia³u rehabilitacji. W wolnym
czasie lubi wêdrowaæ po górach
i zwiedzaæ ciekawe miejsca.

Okrêg wyborczy nr 2.
MACIEJ GÓRSKI, lat 35.
Od ponad 10 lat pracownik bran¿y gastronomiczno-hotelarskiej. Interesuje siê aktywn¹ form¹ wypoczynku, podró¿ami ma³ymi i du¿ymi,
nad morze i w góry. Stawia na rower
i na nasz¹ pere³kê, czyli na rozwój
tras singletracka.

Okrêg wyborczy nr 9.
MATEUSZ SZUMLAS, lat 21.
Najm³odszy kronikarz miasta, ju¿
w wieku 17 lat mia³ legitymacjê prasow¹ „Nowin Jeleniogóskich”.
Wspó³pracuje z portalami informacyjnymi: e-luban.pl, lwowecki.info,
24jgora.pl, tvn24. Dziêki jego inicjatywie w lutym br. przez ca³y dzieñ
goœciliœmy w mieœcie radio RMF FM.

Okrêg wyborczy nr 3.
SYLWIA SOKOLAK, lat 43.
Œwieradowianka od zawsze, matka dziesiecioletniego syna. Pracuje
w jednym z hoteli w Œwieradowie.
Lubi piesze wycieczki po górach
i dobr¹ ksi¹¿kê.

Okrêg wyborczy nr 10.
HALINA ŒWI¥TKIEWICZ,
lat 58.
Lubi swoj¹ pracê w Oœrodku
Pomocy Spo³ecznej w Mirsku. Na
Uniwersytecie Wroc³awskim ukoñczy³a studia z zakresu administracji.
Wiedzê i doœwiadczenie uzupe³ni³a
studiami podyplomowymi z zakresu
organizacji pomocy spo³ecznej i pozyskiwania œrodków unijnych.

Okrêg wyborczy nr 5.
PAWE£ MIKO£AJCZAK,
lat 30.
Stra¿ak w OSP Œwieradów z 13letnim doœwiadczeniem. Od 7 lat prowadzi w³asn¹ firmê budowlan¹ (a od
dwóch lat - na terenie Œwieradowa).
Od kilku lat jest te¿ instruktorem rowerowym z uprawnieniami.

Okrêg wyborczy nr 6.
RYSZARD BIA£Y, lat 43.
Od 12 lat prowadzi w³asn¹ dzia³alnoœæ jako taksówkarz. Dziêki swojej pracy ma mo¿liwoœæ poznania
potrzeb mieszkañców oraz turystów.
Wolny czas stara sie spêdzaæ aktywnie, je¿dz¹c na rowerze i graj¹c w tenisa.

Okrêg wyborczy nr 11.
TERESA FIERKOWICZ, lat 53.
Nauczyciel, przewodnik sudecki, pilot wycieczek, animator czasu
wolnego dla dzieci, m³odzie¿y i doros³ych. Spo³eczny dzia³acz organizacji pozarz¹dowych: PTSM, LOP,
PTTK, wspó³rganizator imprez i konkursów, jak Kwietny Œwieradów
i Iluminacji Bo¿onarodzeniowych.

Okrêg wyborczy nr 12.
TADEUSZ AFICKI, lat 65.
Emeryt, ale wci¹¿ czynny zawodowo - prowadzi firmê przewozow¹. Radnym jest ju¿ piêæ kadencji, ostatnio
jako przewodnicz¹cy Komisji Mieszkaniowej. W razie wyboru chce siê
wci¹¿ zajmowaæ sprawami, w których
latami zdobywa³ doœwiadczenie: drogami, chodnikami, kanalizacj¹ i ofertami czasu wolnego dla m³odzie¿y.

WYBORY DO RADY POWIATU LUBAÑSKIEGO
Lista nr 13 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW
ZJEDNOCZENI DLA POWIATU LUBAÑSKIEGO

Okrêg wyborczy nr 15.
MARIUSZ KOZIO£, lat 46.
Od 20 lat mieszkaniec Czerniawy. Radny mijaj¹cej kadencji. Zabiega o równomierny rozwój Czerniawy i Œwieradowa oraz adekwatne nak³ady finansowe. Uwa¿a, ¿e Œwieradów to nie tylko turyœci i atrakcje,
ale przede wszystkim mieszkañcy
i ich zwyczajne codzienne ¿ycie.

Okrêg nr 1, pozycja nr 2.
ZBIGNIEW MAROÑ, lat 65.
Pracownik Uzdrowiska ŒwieradówCzerniawa od 1975 r. Radny powiatu lubañskiego w latach 2002-2006
oraz 2014-2018, doœwiadczony dzia³acz zwi¹zkowy i samorz¹dowy.
Chce siê skoncentrowaæ na poprawie sytuacji w ochronie zdrowia i infrastrukturze dróg.

Okrêg nr 1, pozycja nr 4.
DANUTA ERLING, 62 lata.
Wykszta³cenie wy¿sze, pedagog
i przedsiêbiorca. Chcia³aby m.in.
usprawniæ dzia³alnoœæ Powiatowego Urzêdu Pracy w Lubaniu i wprowadziæ urz¹d mobilnego konsultanta powiatowego, który bêdzie przyje¿d¿a³ do Œwieradowa., by ludzie nie
musieli jeŸdziæ do Lubania.

LISTA NR 17 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW
NASZA CZERNIAWA - NASZ ŒWIERADÓW

Okrêg wyborczy nr 3.
SYLWESTER CZPAKOWSKI,
lat 39.
Ratownik Pogotowia Ratunkowego. Zainteresowany przywróceniem estetyki i rozwoju Czerniawy
oraz rozwojem opieki sanatoryjnej
dzieci ze schorzeniami górnych dróg
oddechowych.

Okrêg wyborczy nr 6.
WALDEMAR BYCZKOWSKI,
lat 66.
Emeryt prowadz¹cy w³asn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Swoj¹ kandydatur¹ chce przyczyniæ siê do zrównowa¿onego rozwoju miasta Œwieradów-Zdrój.

Okrêg wyborczy nr 7.
JAN LIZAK, lat 81.
Zaanga¿owany w pracy spo³ecznej na rzecz bezdomnych i uzale¿nionych od na³ogów. By³y sêdzia
pi³karski, fan sportu i rekreacji, czynny uczestnik wielu imprez sportowych. Chce podj¹æ siê pracy na rzecz
rozwoju sportu i rekreacji na terenie
miasta.

Okrêg wyborczy nr 12.
EWA ANDRUSZKO, lat 52.
Psycholog w Uzdrowisku Œwieradów-Czerniawa. Jako radna bêdzie
zabiegaæ o poprawê jakoœci ¿ycia
mieszkañców, rozwoju gospodarki
lokalnej oraz o estetykê miasta.

Okrêg wyborczy nr 13.
BO¯ENA ŒLIWIÑSKA, lat 47.
Zawodowo zwi¹zana z Uzdrowiskiem Œwieradów-Czerniawa, gdzie
pracuje jako pielêgniarka. Zaanga¿owana spo³ecznie w pracach nad
bezpieczeñstwem i wygl¹dem osiedla Czerniawa.

Okrêg wyborczy nr 14.
URSZULA WYSZOMIRSKA,
lat 62.
Rodowita czerniawianka, bogate doœwiadczenie i wytrwa³oœæ zdoby³a dziêki walce sportowej. Odznaczona wieloma nagrodami, dyplomami i pucharami za osi¹gniêcia sportowe. Uparcie d¹¿y do wyznaczonego sobie celu.

Okrêg nr 15.
MARIAN PRABUCKI, lat 71.
Emeryt, zaanga¿owany w rozwój
Czerniawy ze szczególnym uwzglêdnieniem naprawy dróg i rewitalizacji
drogi na ulicy D³ugiej. Przeciwnik
decyzji uznaj¹cej ca³e miasto za zabytek. Bêdzie stara³ siê o oczyszczenie Czarnego Potoku, prawid³owe
oœwietlenie ulic oraz przywrócenie
niezbêdnych punktów us³ugowych
dla mieszkañców Czerniawy.

WYBORY DO RADY POWIATU LUBAÑSKIEGO
Lista nr 14 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW
WALEREGO CZARNECKIEGO
Okrêg nr 1, pozycja nr 1.
IWONA KORZENIOWSKAWOJSA, lat 48.
Nauczyciel jêzyka polskiego i historii w Miejskim Zespole Szkó³.
Radna powiatowa w kadencji 201418, przewodnicz¹ca komisji oœwiaty
i kultury, wiceprzewodnicz¹æa Komisji Rewizyjnej.

Okrêg nr 1, pozycja nr 3.
TADEUSZ BAKA, lat 58.
Od 18 lat w UM w Œwieradowie
zajmuje siê obronnoœci¹, zarz¹dzaniem kryzysowym i ochron¹ ppo¿.
Jest prezesem œwieradowskiej OSP
i komendantem gminnym, pe³ni te¿
funkcjê prezesa Zarz¹du Oddzia³u
Powiatowego OSP w Lubaniu.

Okrêg nr 1, pozycja nr 4.
MA£GORZATA GETTNER,
lat 57.
Od 31 lat dyrektor Szko³y Podstawowej nr 2 w Œwieradowie-Czerniawie. Prezes Fundacji Na Rzecz
Rozwoju Spo³ecznoœci Lokalnej
„Œwieradów-Czerniawa”. Radna powiatowa w latach 2010-14.

Okrêg nr 1, pozycja nr 6.
ANNA BIEÑ, lat 58.
Technik ekonomista, ca³e ¿ycie
pracuje jako ksiêgowa - najpierw
przez 13 lat w FWP, a od 25 lat
w Domu Wczasów Dzieciêcych.
W powiecie chcia³aby lepszych dróg
i wiêcej œrodków na oœwiatê.

WYBORY DO SEJMIKU
WOJEWÓDZTWA DOLNOŒL¥SKIEGO
KWW BEZPARTYJNI SAMORZ¥DOWCY
Lista nr 1, pozycja nr 7.
EUGENIUSZ GRABAS, lat 57.
W Urzêdzie Miasta w Œwieradowie-Zdroju pracuje od 27 lat, ostatnio na stanowisku Sekretarza Gminy. Zapalony pszczelarz i propagator pszczelarstwa, prezes Miejskiego Ko³a Pszczelarzy w Œwieradowie.
Do sejmiku chcia³by przenieœæ
inicjatwy lokalne, w czym pomocne
by³yby œwieradowskie doœwiadczenia w wykorzystywaniu œrodków
pomocowych Unii Europejskiej
www.eugeniuszgrabas.pl
facebook.com\eugeniuszgrabas

Strzelaj¹c laserem
21 wrzeœnia na stadionie miejskim odby³y siê VIII Otwarte Mistrzostwa o Puchar Burmistrza
Miasta Œwieradów-Zdrój w Biathlonie Letnim. Startowa³o 156 zawodników w kategoriach szkó³ podstawowych i gimnazjów z nastêpuj¹cych klubów: UKS Olimpijczyk
Sosnówka, UKS Kamieñczyk
Szklarska Porêba, UKS Krokus
Piechowice, UKS Œwieradów-Czerniawa, MKS Karkonosze Szklarska Porêba, UKS Œwieradów-Zdrój.

D³ugoœci dystansów dostosowane by³y odpowiednio do kategorii wiekowych. Zawodnicy strzelali
z broni laserowej dwukrotnie (dwa
razy po piêæ strza³ów).
Spoœród zawodników œwieradowskich z³ote medale zdobyli: Tymon ¯y³kiewicz (kategoria wiekowa
rocznik 2009 i m³odsi), Jacek Szaniawski (2008-2006); srebrny medal:
Kajetan Rutkowski, br¹zowy medal:
Micha³ Milewski (obaj w kat. 2009

i m³odsi). Nagrody dla najm³odszych
uczestników otrzymali: Alicja Russek i Bartek Krawczyk z Sosnówki.
My zdobyliœmy pierwsze miejsce
w kategorii dru¿ynowej ch³opców
szko³y podstawowej i otrzymaliœmy
Puchar Burmistrza Miasta Œwieradów-Zdrój.
Po zakoñczonym biegu zawodnicy otrzymali regeneracyjny poczêstunek. Sk³adamy podziêkowania
wszystkim osobom i instytucjom,
dziêki którym sprawnie uda³o siê

przygotowaæ i przeprowadziæ zawody, w szczególnoœci burmistrzowi
Rolandowi Marciniakowi - za sfinansowanie mistrzostw, pracownikom
oddzia³u SKI&SUN - za wypo¿yczenie sprzêtu potrzebnego do przygotowania trasy biegu, oraz sponsorom nagród: Hotelowi Buczyñski
Medical&Spa, Nadleœnictwu Œwieradów, Hotelowi Interferie Aquapark
Sport Malachit.
Joanna Szaniawska

29 wrzeœnia ekipa œwieradowska pojecha³a do Piechowic. Zawody
rozegrano w kategorii ch³opców i dziewcz¹t, na wielu dystansach, z jednym i dwoma strzelaniami, w kilku kategoriach wiekowych, a Tymek
i Micha³ powtórzyli swe sukcesy z zawodów œwieradowskich.

Mimo braku sali...
We wrzeœniu tego roku rozegrany zosta³ gminny turniej pi³ki
no¿nej. W rozgrywkach wziê³y
udzia³ trzy dru¿yny: dru¿yna dziewcz¹t z klas VII-VIII w sk³adzie: Maja
Muzyka, Monika Pacholik, Edyta
Kurczewska, Oliwia Bigus, Julia
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Fabiœ. Dziewczyny zajê³y drugie
miejsce w starciu z dru¿yn¹ z Miejskiego Zespo³u Szkó³ w Œwieradowie.
Natomiast w kategorii ch³opców
z klas IV-VI dru¿yna w sk³adzie: Brajan Bolibok, Jakub Soko³owski, Szymon Szurniej, Igor £oziñski, Cyprian
Wójcik, £ukasz Maciejewski, Bartosz Kêdzia, Szymon Lipnicki i Daniel Bigus - zajê³a miejsce pierwsze
z wynikiem 20:0 i mo¿liwoœæ dalszej rywalizacji na szczeblu powiatowym. Rozgrywki mia³y miejsce
w Leœnej. Rywalizowa³o osiem dru¿yn z ca³ego powiatu. Ostatecznie
nasza dru¿yna zajê³a œwietne trzecie

Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego w Œwieradowie-Zdroju. Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej
7. - Infrastruktura edukacyjna, Dzia³anie 7.1 - Inwestycje w edukacjê
przedszkoln¹, podstawow¹ i gimnazjaln¹ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnoœl¹skiego 2014-2020. Ca³kowita wartoœæ
Projektu wynosi 9.935.685,03 z³ w tym dofinansowanie z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego – 3.846.834,80 z³.
Trwaj¹ca budowa budynku
przedszkola miejskiego wchodzi w
koñcow¹ fazê. Ukoñczono ca³¹ konstrukcjê budynku, zamontowano
witryny oraz okna zewnêtrzne.
W œrodku na ukoñczeniu s¹ roboty
instalacyjne obejmuj¹ce swym zakresem monta¿ instalacji wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych, wentylacyjnych oraz niskopr¹dowych.
W trakcie robót podjêto decyzjê
o zwiêkszeniu wydajnoœci produkcyjnej kuchni nowego przedszkola,
czego konsekwencj¹ by³a koniecznoœæ przygotowania projektu zamiennego dla niemal¿e wszystkich

instalacji wewnêtrznych budynku.
Mia³o to tak¿e wp³yw na przesuniêcie planowanego terminu zakoñczenia budowy.
W najbli¿szym okresie rozpoczn¹ siê prace zwi¹zane z zagospodarowaniem terenu wokó³ nowo
budowanego obiektu. Prowadzone
bêd¹ roboty zwi¹zane z budow¹ zatoczek parkingowych, placów, chodników oraz dróg wewnêtrznych.
Tymczasem rozstrzygniêto postêpowania przetargowe na dostawê
i monta¿ wyposa¿enia przedszkola. Zakres dostaw obejmuje: wyposa¿enie kuchni oraz mebli do poszczególnych pomieszczeñ przedszkola, nag³oœnienie i oœwietlenie sceniczne
do sali teatralno-widowiskowej, sprzêt
elektroniczny oraz
wewnêtrzny plac zabaw.
(opr. MP)

Izerka wœród 550
bibliotek w akcji
„Mirabelka”

„Mirabelka” – to tytu³ ksi¹¿ki
Cezarego Harasimowicza, która pos³u¿y³a do nazwania projektu, który
ma promowaæ czytelnictwo, rozbudziæ zainteresowania histori¹ Polski,
w³¹czyæ instytucje do œwiêtowania
100-lecia Niepodleg³oœci. Izerka ma
zamiar przeprowadziæ warsztaty dla
przedszkolaków i uczniów, w których zwrócimy uwagê na wa¿ne
wydarzenia i postacie historyczne,
a przy okazji dzieci bêd¹ mog³y rozwin¹æ zdolnoœci manualne i umiejêtnoœci pracy w grupie.
miejsce na podium.
Nasza szko³a, mimo braku sali
sportowej, mo¿e cieszyæ siê bardzo
dobrymi wynikami na szczeblu powiatowym.
Kategoriê ch³opców klas VIIVIII reprezentowali: Gracjan Humieja, Bartosz Ogonowski, Patryk Krukowski, Pawe³ Nowak, Gracjan
£abêcki, Arsenij Firko i Kacper Poddêbski. Mecz zakoñczy³ siê wynikiem 3:3, dogrywka te¿ nie rozstrzygnê³a spotkania i dopiero w rzutach
karnych dru¿yna SP nr 2 w Œwieradowie–Czerniewie zwyciê¿y³a i zakoñczy³a eliminacje etapu gminnego na miejscu pierwszym.
Gratulujemy wszystkim zawodnikom naszej szko³y i ¿yczymy dalszych sukcesów w sporcie.
Marta Budziñska-Socha

WA¯NA INFORMACJA
DLA NASZYCH CZYTELNIKÓW
Izerka rozdaje bezp³atny dostêp
do 3000 e-booków na platformie
Libra.ibuk.pl
Dostêp nie wymaga rejestracji
i logowania.
Odbierz tylko KOD – PIN

Zwyciêska dru¿yna. Z ty³u lewej: Cyprian Wójcik, Bartosz Kêdzia, Szymon
Szurniej, Igor £oziñski. Z przodu od lewej: Brajan Bolibok, Szymon Lipnicki,
Jakub Soko³owski, £ukasz Maciejewski.

Muzyka dawna w dzisiejszym Œwieradowie
Podczas XXV edycji Miêdzynarodowych Spotkañ z Muzyk¹
Dawn¹ mogliœmy uczestniczyæ
w piêciu koncertach oraz w Mszy
œw. - 29 wrzeœnia, w sobotê o godz.
1800, kiedy modlitwa ³¹czy³a siê ze
wspania³¹ muzyk¹ oraz œwietnym
wykonaniem Zespo³u Pieœni Dawnej „Canto Choralis”.
Wiêkszoœæ koncertów odby³a
siê w naszym koœciele, ale kilka wykonañ mia³o miejsce tak¿e w Domu
Zdrojowym oraz w Hotelu Buczyñski i Park Hotelu.
Us³yszeliœmy osiem zespo³ów:
ze Œwieradowa - „Tiboryus” i Zespó³
Muzyki Dawnej „Ex-Tempore”, Zespó³ Muzyki Dawnej „Integri” ze
Szczecina fot. w œrodku), z Wroc³awia - Duet „Walking Baroque” (fot.
u góry) i Trio: Dembiñski (viola da
gamba), £awniczak (gitara, œpiew),
Potoczny (banjo, œpiew), „Musica
per gaudium” z Czech (fot. u do³u),
Zespó³ Muzyki Dawnej „Grego³y”
z Giebu³towa, Zespo³u Pieœni Dawnej „Canto Choralis” z Drezdenka.
Listê wykonawców zamyka³a solistka, Annemarie von Kap-herr z Berlina, która gra³a na wiolonczeli barokowej.
Koncertem najlepiej odebranym
przez publicznoœæ okaza³ siê wystêp
Tria, którego program by³ zdecydowanie najciekawszy, poszerzony
o ciekawe komentarze o tekstach
œpiewanych utworów i o kompozytorach. Program z³o¿ony by³ z utworów pochodz¹cych z Wysp Brytyjskich oraz Hiszpanii. Bardzo wa¿nym
momentem by³a prezentacja, podczas koncertu fina³owego, dwóch
m³odych zespo³ów: „Grego³y” i „ExTempore”.
Podczas koncertu koñcz¹cego
festiwal mia³o miejsce podnios³e
wydarzenie, kierownik festiwalu –
Ryszard Dominik Dembiñski zosta³
odznaczony odznak¹ honorow¹
„Zas³u¿ony dla Kultury Polskiej”,
przyznan¹ mu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - na
wniosek Adama Deneki, Prezesa
Stowarzyszenia Spo³eczno-Kulturalnego Miloœników Bierzwnika a któr¹ uroczyœcie wrêczy³ ks. pro-

Czytelnictwo zaczyna siê od
ko³yski, na d³ugo przed dniem,
w którym dziecko zacznie samodzielnie sk³adaæ litery - czytamy
w poradniku dla rodziców, wrêczanym podczas wizyty w Izerce, która
uczestniczy w pilota¿owym projekcie dla trzylatków w ramach ogólnopolskiej kampanii „Ma³a Ksi¹¿ka
– Wielki Cz³owiek”. Wystarczy, ¿e rodzic zabierze 3-letnie dziecko do Izerki
i odbierze ksi¹¿kê w prezencie. Ka¿de z nich ponadto otrzyma za ka¿d¹
wizytê naklejkê do albumu, a po zebraniu dziesiêciu - zostanie uhonorowane imiennym dyplomem potwierdzaj¹cym jego wizyty w bibliotece.
Hania, Amelka, Marcelinka, £ucja, Kornelia, Maciej, Wojtek i Filip ju¿
maj¹ „Pierwsze wiersze dla …” oraz po 2 -3 naklejki.
Zapraszamy rodziców i ich 3-letnie pociechy do Izerki po pierwszy przewodnik literacki…. (KP)
Na zdjêciu od lewej: Amelia Gruszecka i Marcelina Bokisz.

boszcz Franciszek Molski.
Dyrektor artystyczny festiwalu
podziêkowa³ za wspó³pracê F. Molskiemu, a za wieloletni¹ pomoc - Beacie Kremer i Jackowi P³odzieniowi.
Konferansjerem koncertu fina³owego by³ Adam Deneka.
Co dalej? W dzisiejszych cza-

M³odzi stra¿acy znów æwicz¹
M³odzie¿owa Dru¿yna Po¿arnicza to grupa dzieci i m³odzie¿y dzia³aj¹ca przy OSP w ŒwieradowieZdroju. W okresie wakacji brali
udzia³ w Stra¿ackim Rajdzie pod
Gwiazdami z noclegiem w namiotach na Zielonej Polanie, zajêciami
praktycznymi i pokazami prowadzonymi przez stra¿aków z OSP.
15 wrzeœnia starsza grupa bra³a
udzia³ we wspólnych æwiczeniach
polsko-niemieckich, które odby³y
siê w Löbau, gdzie ponad 100 polskich i niemieckich stra¿aków, cz³onków s³u¿by medycznej, technicznej
oraz federalnej policji æwiczy³o wypracowanie wspólnych sposobów
postêpowania na wypadek katastrof
i powa¿nych zagro¿eñ, a tak¿e szkód
œrodowiskowych. Zainscenizowano
wypadek poci¹gu, który wykolei³ siê
na skutek podmycia torów, zaœ stra¿acy musieli zmierzyæ siê z koniecznoœci¹ ratowania „rannych”.
Prezes Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Löbau, Heiko Biernoth, podkreœli³, ¿e æwiczenia maj¹ na celu
usprawnienie wspó³pracy przy ak-

Jeœli nie damy dziecku ksi¹¿ki, samo po ni¹ nie siêgnie
– Grzegorz Leszczyñski

cjach si³ bojowych w przypadku katastrof i innych zagro¿eñ w £u¿ycach Górnych.
Inauguracja zajêæ na nowy rok
szkolny odby³a siê 19 wrzeœnia na
Zielonej Polanie. Stra¿acka m³odzie¿
æwiczy³a rozwijanie i zwijanie wê¿y,
budowanie odcinków, koñcz¹c inauguracjê ogniskiem po³¹czonym z pieczeniem kie³basek i ustaleniem harmonogramu zajêæ (co dwa tygodnie:

sach, trudnych dla niezale¿nych inicjatyw kulturalnych, trudno jest mówiæ o przysz³oœci festiwalu. Nie mo¿na jednak inicjowaæ takiego przedsiêwziêcia bez ¿adnych marzeñ i planów, których organizatorom nigdy
nie brakowa³o jak najbardziej.
(opr. aka), zdjêcia Cezary Wiklik
grupa m³odsza we wtorki o godz.
1600, starsza – w œrody o godz. 1700).
Serdecznie dziêkujemy stra¿akom: Paw³owi Supelowi, Ireneuszowi Bigusowi, Jakubowi P³odzieniowi oraz Mariuszowi Knetowi - za
pokazy, zajêcia teoretyczne i praktyczne, Tadeuszowi Bace - za organizacjê wyjazdu do Löbau i umo¿liwienie udzia³u w æwiczeniach, a Alicji Bigus i Sylwii Sokolak - za wspieranie dzia³añ opiekuna.
TF

WIERNY jak pies
mê¿czyzna,
facet odpowiadaj¹cy
uœmiechem na strza³
w pysk,
goœæ œlepy na prawdê,
g³uchy na k³amstwa,
specjalista od chowania
nie swoich dzieci,
na³ogowo wierz¹cy
w czyst¹ Mi³oœæ stanowi gatunek
zagro¿ony wyginiêciem,
a Ty uparcie mylisz mnie
z kimœ, kim ju¿ nie jestem - ***
ŒWIAT, w którym
niepokornym chc¹
remontowaæ sny,
gdzie czekaj¹, byœ g³osowa³,
ale tylko „za”

i miejsca w nim nie ma
na MI£OŒÆ - s¹ tylko
stosunki ma³¿eñskie,
dlatego chcesz st¹d zwiaæ,
niczego nie mo¿esz byæ
pewny,
a liczenie na Cud samo
w sobie cudem jest;
Œwiat taki masz budz¹c siê
i pytasz - jak wiêc ¿yæ?
- A tak, jakby jutro
mia³ go trafiæ szlag!
Jacek Olszewski
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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

KONKURS
BUDOW
A DOMKU
BUDOWA
SP
ACER
SPACER
ORNITOLOGICZNY NIEROZSTRZYGNIÊTY DLA ZAPYLACZY
Ze wzglêdu na ma³¹
iloœæ zg³oszonych domków konkurs „Zbuduj
dom dla s¹siada - owada” w tym roku nie zosta³ rozstrzygniêty.
Osoby, które z³o¿y³y
domki, otrzyma³y symboliczne nagrody za
udzia³, a wiêc zwrot materia³ów (g³ównie gwoŸdzie) oraz tematyczn¹
ksi¹¿kê poœwiêcon¹
pszczo³om.
Na zdjêciu z prawej
jedna z nielicznych
prac w konkursie. Poni¿ej - w zajêciach warsztatowych z budowy domków dla
owadów udzia³ wziê³o ogó³em ok. 70 dzieci.

6 paŸdziernika grupa 17 osób wybra³a siê
na spacer ornitologiczny prowadzony przez
pana Tomasza. Akcja ta
zosta³a w³¹czona do obchodów Europejskich
Dni Ptaków, które organizowa³o Ogólnopolskie
Towarzystwo Ochrony
Ptaków.

Najliczniej spotkanymi ptakami by³y ziêby. Grupa napotka³a tak¿e krzy¿odzioba œwierkowego, strzy¿yka, czubatkê, dziêcio³a du¿ego i czarnego oraz wiele innych.
Cieszymy siê z tak pozytywnego odbioru spaceru i zapraszamy do kolejnych akcji liczenia ptaków.
Fot. Tomasz Maszka³o

NA LICYT
ACJÊ WOŒP
LICYTACJÊ

W sobotê 6 paŸdziernika wspólnie ze Stowarzyszeniem
Natura i Cz³owiek zbudowaliœmy domek dla zapylaczy, który
zostanie przekazany na licytacjê Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy. Budowla czeka na ogl¹danie przysz³ych nabywców w holu budynku. Przedstawiciele stowarzyszenia - pani
Aneta i pan Pawe³ - nadzorowali pracê, a wczeœniej poprowadzili prezentacjê dotycz¹c¹ „pszczelich problemów” oraz przedstawili wyniki badañ, które prowadz¹ na naszym terenie od
dwóch lat.
Uczestnicy po zakoñczeniu prac, za trud i zaanga¿owanie,
otrzymali ksi¹¿ki poœwiêcone ró¿nym owadom. Dziêkujemy firmie AeroGraf z Czerniawy - za przekazanie palet na budowê
domku dla owadów!

TRZMIEL SZEŒCIOZÊBNY

Dowiedz siê wiêcej
i polub nas
na Facebooku
IzerskaLaka
2.
ZAPRASZAMY!
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Zdjêcia wykona³a i informacje
z „Izerskiej £¹ki”
napisa³a Monika
Chwaszcz.
Autorem zdjêcia
do winiety jest Tomasz Chmielowiec.

Czy wiesz, ¿e...
W Polsce spotykany jedynie w górach na wysokoœciach
od 400 do 2.000 m n.p.m. Gatunek leœny, aktywny od kwietnia
do paŸdziernika, gniazda najchêtniej zak³ada w norkach po gryzoniach. ¯uwaczki ma zakoñczone zêbami. Rodziny licz¹ oko³o
80 osobników. Gatunek wpisany jest na Czerwon¹ Listê zwierz¹t gin¹cych i zagro¿onych w Polsce.

 W naszych okolicach wystêpuje 43 proc. krajowej populacji trzmieli?
 W Górach Izerskich mamy cztery trzmiele, które wpisano do Czerwonej ksiêgi gatunków zagro¿onych wyginiêciem?
 W przypadku trzmieli po odbyciu lotów godowych jesieni¹, m³ode zap³odnione samice szukaj¹ miejsc na przezimowanie, a reszta rodziny ginie?

Czarci M³yn, ul. Lwówecka 5
We wtorki zapraszamy na
warsztaty (obowi¹zuj¹ zapisy).
Od œrody do soboty zwiedzanie o ka¿dej pe³nej godzinie (od
1000 do 1600, ostatnie o 1500).
Tel. 75 78 45 325
czarcimlyn@swieradowzdroj.pl

Gospodarz obiektu
Kinga Miakienko

WARSZT
ATOWE WTORKI Z£OTO NASZYCH ZIEM
ARSZTA
CZ. I - O PRADA
WNEJ PSZENICY
PRADAWNEJ

Warsztatowe Wtorki odwiedzi³a ostatnio III klasa z Goœciszowa. Takiej grupy nasz m³yn jeszcze nie widzia³. Dzieci w mig
pojê³y zagniatanie ciasta. By³o równie¿ nastawianie rozczynu
na bu³eczki orkiszowe, dokarmianie zakwasu i ubijanie mas³a,
a na koniec dzieci posprz¹ta³y swoje stanowiska na b³ysk.
Co za klasa! Wielkie gratulacje dla rodziców i wychowawczyñ – dziêki takim dzieciom a¿ serce roœnie. Przypominamy, ¿e
takie zajêcia s¹ dla ka¿dego – dostosowane do wieku i umiejêtnoœci uczestników. Zapraszamy wiêc do zapisów!

Nie od dziœ wiadomo, ¿e produkty zbo¿owe s¹ bardzo wa¿nym elementem w naszym codziennym ¿ywieniu. Warto zadbaæ, aby by³y dobre jakoœciowo i ¿eby wybieraæ te, które
maj¹ jak najwiêcej cennych witamin i minera³ów. Mo¿na zauwa¿yæ, ¿e im starsze zbo¿e, tym zdrowszy z niego produkt.
Œwietnym na to przyk³adem s¹ starsze odmiany pszenicy. I tak
mamy najbardziej popularny orkisz, o którym pisa³am w przedostatnim numerze „Notatnika”, ale równie¿ mniej znane czy te¿
mniej dostêpne: samopszê i p³askurkê.
Samopsza, zwana w niektórych rejonach Europy „ma³ym orkiszem”, jako jedna z pierwszych gatunków zbó¿ zosta³a
udomowiona. Wed³ug badañ przeprowadzonych przez profesorów Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego z Katedry Hodowli Roœlin i Nasiennictwa, samopsza ma nawet 50 proc. wiêcej bia³ka ni¿ zwyczajna pszenica. Zawiera równie¿ aminokwasy niewystêpuj¹ce nawet w orkiszu – mowa o fenyloalaninie,
tyrozynie oraz izoleucynie, które pozytywnie wp³ywaj¹ na pracê uk³adu nerwowego. Co ciekawe, s¹ one egzogenne. To oznacza, ¿e trzeba dostarczaæ je z po¿ywieniem, nasz organizm bowiem nie wytwarza ich samodzielnie. Chleb upieczony z takiej
m¹ki jest nieco ¿ó³tawy w œrodku, w smaku wyczuwalna jest
nuta orzechowa, a pieczywo d³ugo utrzymuje œwie¿oœæ. M¹kê
z samopszy najwygodniej jest kupiæ po prostu przez internet.
Jeœli chodzi o historiê p³askurki, najstarsze odnalezione ziarna pochodz¹ sprzed 17 tysiêcy lat przed nasz¹ er¹! Znana
i uprawiana na szerok¹ skalê w czasach biblijnych, m.in.
w Izraelu i Egipcie. Co ciekawe, to w³aœnie z m¹ki p³askurki mia³
byæ chleb, którym wed³ug Biblii Chrystus dzieli³ siê podczas
Ostatniej Wieczerzy.
„Starsza siostra orkiszu” jest odporna na szkodniki, choro-

by, a tak¿e niedogodne warunki klimatyczne. Redukuje poziom cholesterolu i równowa¿y poziom glukozy we krwi oraz
zwiêksza odpornoœæ. Wyroby uzyskane z m¹ki p³askurki maj¹
ciemniejsz¹ barwê, a ciasto jest delikatne i siê nie klei.
P³askurkê podobnie jak samopszê najproœciej jest zamówiæ przez internet. Polecam równie¿ poszukaæ w najbli¿szej
okolicy – mo¿e s¹ gdzieœ mi³oœnicy pradawnych zbó¿, którzy
jeszcze je uprawiaj¹?
Zapowiedzi¹ drugiej czêœci tekstu niech bêdzie fragment
piêknego wiersza „Na polu” autorstwa Marii Konopnickiej:
Kasza bêdzie z gryki, kasza bêdzie z prosa,
co siê na niem z rana b³yszczy jasna rosa.
A z tego to ¿yta bêdzie chleb powszedni,
Dostan¹ go dzieci, dostan¹ i biedni.

GOŒCIE CZARCIEGO
Wrzesieñ przywita³ nas ciep³ym, jeszcze letnim s³oñcem,
a w tak piêkn¹ pogodê mieszkañcy i turyœci chêtniej spaceruj¹
spêdzaj¹c czas na powietrzu. W trakcie wrzeœniowej wêdrówki a¿ 1.470 osób wybra³o „Czarci M³yn” jako przystanek na
swojej trasie. By³o du¿o grup zorganizowanych, ale tak¿e goœci indywidualnych, korzystaj¹cych ze zwiedzania oraz warsztatów piekarskich.
Pewnego czwartku wpad³ do nas z wizyt¹ wyj¹tkowy goœæ
– mieszkaniec Œwieradowa, Henryk Boruta, który przywióz³
prezent prosto ze swojego ogrodu. W³aœciwie przywióz³ to za
ma³o - podarowa³ nam porzeczkowy krzak; przyjecha³ ze swoj¹
³opat¹, wybra³ miejsce, wykopa³ dó³ i posadzi³ roœlinkê.
Bardzo dziêkujemy za tak wspania³¹ inicjatywê i czekamy
na s³odkie owoce.

U góry - m³odzi piekarze zagniataj¹ ciasto na bochenki.
W œrodku - ubijanie mas³a posz³o raz, dwa.
Poni¿ej - a na koniec picie maœlanki.
Zdjêcia i informacje z „Czarciego M³yna”
przygotowa³a Kinga Miakienko, zaœ autorem
zdjêcia do winiety jest Tomasz Chmielowiec.

Dowiedz siê wiêcej
i polub nas na Facebooku
CzarciMlynSwieradow
ZAPRASZAMY!
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Czas podsumowañ
JÓZEF CZECHOWICZ
JESIEÑ
Szumia³ las, œpiewa³ las,
gubi³ z³ote liœcie,
œwieci³o siê jasne s³onko
ch³odno a z³ociœcie…
Rano mg³a w pole sz³a,
wiatr j¹ rwa³ i ziêbi³;
opada³y ciê¿kie grona
kalin i jarzêbin…
Ka¿dy zmierzch moczy³ deszcz,
p³aka³, dr¿a³ na szybkach…
I tak ³adnie mówi³ tatuœ:
jesieñ gra na skrzypkach…
Tym razem, z uwagi na w³aœciw¹
porê, chcia³bym zacz¹æ od wierszyka, którego uczy³em siê ponad 30 lat
temu, i co ciekawe, nadal go pamiêtam. Kilka dni temu córka wróci³a ze
szko³y i te¿ siê go uczy³a na pamiêæ.
Wniosek: piêkne rzeczy s¹ ponadczasowe.

Lato odesz³o i przysz³a pora,
w której poranne rosy zamieniaj¹ siê
w szron. Ogród drastycznie zmienia
swój wygl¹d przygotowuj¹c siê do
zimowego spoczynku. Ta pora roku
te¿ jest piêkna. Na drzewach wisz¹
czerwone jab³ka, kwitn¹ jesienne
astry i chryzantemy. Przetwory ju¿
w s³oikach, wiêc nale¿y uprz¹tn¹æ
grz¹dki, przekopaæ ziemiê i przygotowaæ materia³y do zabezpieczenia

wra¿liwych roœlin przed mrozem.
Jesieñ to czas podsumowañ. Tegoroczne zbiory by³y wyj¹tkowo
obfite i wczesne. Przez d³ugi czas
utrzymywa³a siê ciep³a pogoda, choæ
brak wody da³ siê powa¿nie we znaki. Có¿, ka¿dy rok przynosi nowe
niespodzianki. Nie wszystko mo¿emy przewidzieæ, wiêc trzeba siê nauczyæ maksymalnie wykorzystaæ to,
co w danej chwili mamy. W tym roku
uprawy ogrodowe zaskoczy³y mnie

samego. Gigantycznych rozmiarów
i wielkiej wagi rzodkiewki, ogórek
(1 kg), kalarepa czerwona (2,5 kg),
s³onecznik (3,5 m), a nawet monstrualne dalie (27 cm œrednicy - na zdjêciu). Tak jakoœ wysz³o i cieszê siê
z tego.
Jesieñ to jeszcze nie czas odpoczynku. Ogród nadal ma wiele wymagañ i spraw nie cierpi¹cych zw³oki. Teraz jest czas na to, aby wysa-

O ogrodach myœli spisane:
Cz³owiek potrzebuje do
¿ycia ogrodów i bibliotek
(Cyceron)
dziæ cebule czosnków ozdobnych,
kosaæców cebulowych, cebulic, szafirków, œniedków, przebiœniegów,
tulipanów, lilii, bulwki krokusów,
które bêd¹ zdobi³y ogród wiosn¹.
Moim planem jest w najbli¿szych
dniach wysadzenie 2 kg bulw i stworzenie ³¹czki krokusowej. Z pewnoœci¹ bêdzie co podziwiaæ wiosn¹.
Krokusy ³adnie wygl¹daj¹, kiedy s¹
posadzone w kêpach, gdzie jest ich
du¿o, ale taka naturalistyczna ³¹czka
z rozsianymi tu i ówdzie cebulami
bêdzie siê prezentowa³a piêknie.
Choæ nale¿y pamiêtaæ, ¿eby nie kosiæ trawy na wiosnê do momentu, a¿
krokusom nie obeschn¹ liœcie.
W najbli¿szych dniach muszê te¿
oberwaæ szyszki chmielu. Wszyscy
wiedz¹ o ich zastosowaniu przede
wszystkim w produkcji piwa. Ma³o
kto wie, ¿e chmiel, a konkretnie
szyszki chmielowe, czyli owocostany chmielu, posiadaj¹ liczne w³aœciwoœci lecznicze. Zawdziêcza je
przede wszystkim substancji o nazwie ksantohumol - zwi¹zkowi z grupy flawonoidów, który ma silne w³aœciwoœci antyoksydacyjne (4-krotnie wiêksze ni¿ witamina C). Ponadto pomaga zwalczaæ wirusy, grzyby
i bakterie.
Szyszki chmielu pomagaj¹ w stanach wzmo¿onego napiêcia nerwowego oraz okresowych trudnoœciach w zasypianiu - jako œrodek
uspokajaj¹cy.
Przyszed³ te¿ w³aœciwy czas,
¿eby zrobiæ mieszankê owocow¹ na
napary i herbatki. Ca³e lato zbiera³em i suszy³em porzeczki, jab³ka, aroniê, jab³ka, gruszki, œliwki, owoce
ró¿y, czarnego bzu, malin, je¿yn, liœcie miêty i melisy i paru innych roœlin. Teraz wszystko trafi do jednego s³oja, z którego bêdzie mo¿na
czerpaæ garœciami i wspominaæ smaki
lata. Wszystko w 100 proc. naturalne i bez ¿adnych sztucznych barwników czy aromatów.
Wszystkim mi³oœnikom ogrodów ¿yczê spokojnej, pe³nej aromatów jesieni. A kto ma ochotê, tego
zapraszam do siebie na szklaneczkê
herbatki owocowej.
Pozdrawiam - Piotr Bigus

Keczup wielowarzywny
Wszêdzie rozgoœci³a siê jesieñ, paŸdziernik otoczy³ mnie
ognistymi barwami i przymrozkami, które poœcina³y nie tylko dalie, ale te¿ musia³am pozbieraæ
z ogrodu ostatnie cukinie, pomidory i paprykê.
Piêknie na rabatach reprezentuj¹
jesieñ chryzantemy, marcinki i wrzosy. Przed domem z kalocefalusa (czêsto jest nazywany drutem kolczastym), wrzosów, chryzantem i dyñ
stworzy³am póŸnojesienn¹ kolorow¹ dekoracje.
Przepiêkna i przebogata w witaminy dynia bêdzie goœci³a na moim
stole jeszcze zim¹; dobrze siê przechowuje w ch³odnych pomieszczeniach pod warunkiem, ¿e nie przymarz³a.
Z ostatnich pozbieranych warzyw zrobilam ketchup polecam. Bierzemy: 2 kg obranej cukinii
(z wiêkszych okazów usuwam pestki), 5-6 cebul, 2-3 czerwone papryki, 10 pomidorów, szklankê cukru, pó³ szklanki octu (winny lub
jab³kowy), ³y¿kê s³odkiej papryki,
³y¿eczkê pieprzu Cayenne, ³y¿eczkê pieprzu, 2 ³y¿ki soli, 3-4 ³y¿ki
oleju.
Cukiniê, paprykê i cebulê star³am na tarce o grubych oczkach,
ka¿de z warzyw oddzielnie, do osobnych misek. Cukiniê i cebulê zasypa³am sol¹ i pozostawi³am je pod
przykryciem na kilka godzin. Po tym
przymusowym le¿akowaniu cukiniê

Co s³ychaæ w izerskim sadzie?

Roœniemy!
Rosn¹, jak wœciek³e – chcia³o siê
zakrzykn¹æ na widok „izerskich”
sadzonek, które pod foli¹ strzelaj¹
w niebo niczym pêdy bambusa.
- Powinny byæ przyciête – przyznaje Leszek Ku³ak (na zdjêciu), który dopieszcza nasze zrazy w nizinnej Skwierzynie, ale duchem jest
ca³y czas w Górach Izerskich – ale

Prace ogrodowe jesieni¹
• Koñczymy zbiory owoców
i warzyw.
• Suszymy owoce i przy¿¹dzamy
nalwki (np. z pigwy).
• Sadzimy i przesadzamy zarówno rosliny owocowe, jak i iglaste.
• Sadzimy te¿ ró¿e, na pewno
zd¹¿¹ siê do zimy ukorzeniæ
i wiosn¹ w pe³ni rozpoczn¹ wegetacjê.
• Przeznaczone do przechowywania warzywa korzeniowe umieszczamy w piwnicy (o ile j¹ mamy),
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gdzie bêd¹ mia³y zapewnion¹ odpowiedni¹ wilgotnoœæ powietrza.
Natomiast cebulê i czosnek lepiej
przechowywaæ na strychu (jeœli nim
dysponujemy), gdzie jest bardziej
sucho.
• Przeprowadzamy jesiene nawo¿enie krzewów i iglaków.
• Przekopujemy ziemiê na rabatach i zagonach, zasilamy j¹ obornikiem lub kompostem. Mo¿emy te¿
zastosowaæ nawo¿enie nawozami
mineralnymi.
• Nasiona niektórych gatunków jednorocznych, takich jak
chaber, nagietek lekarski, ostró¿ka pospolita, mo¿emy posiaæ ju¿ jesieni¹ i w ten sposób przyspieszyæ
ich wiosenn¹ wegetacjê - wzejd¹
tak szybko, jak tylko pogoda na to
pozwoli.

i cebulê lekko odcisnê³am z soku.
Rozgrza³am olej w du¿ym rondlu, doda³am cebulê i lekko j¹ podsma¿y³am, zamiesza³am, doda³am ods¹czon¹
cukiniê i paprykê wraz z sokiem.
Zamiesza³am i pozostawi³am, by
warzywa siê dusi³y. Pomidory sparzy³am wrz¹tkiem, obra³am ze skórki,
pokroi³am i doda³am do warzyw. Dusi³am je do momentu, a¿ powsta³a
gêsta papka. Nastêpnie doda³am
cukier i ocet i gotowa³am na ma³ym
ogniu oko³o 20 minut, nastêpnie doda³am przyprawy i gotowa³am kolejne 20 minut, od czasu do czasu, rzecz
jasna, mieszaj¹c. Warzywn¹ papkê
przestudzi³am, nastêpnie zmiksowa³am i przela³am do s³oiczków. Pasteryzowa³am ok. 10 minut od momentu
zagotowania.
SMACZNEGO! Irena Marciniak

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

to by³oby dla nich os³abiaj¹ce.
Fakt, mo¿na sprzedawaæ ju¿ roczne
drzewka, ale my czekamy 2 lata, nie
zmuszaj¹c ich do ciê¿kiej pracy, by
mieæ pewnoœæ, ¿e w trudnych warunkach sobie poradz¹.
Pod foli¹ sadzonki nieniepokojone dotrwaj¹ do wiosny; wtedy zacznie siê praca nad ich gruboœci¹
i pêdami bocznymi. Zostan¹ te¿ okopane szpadlem szkó³karskim, aby zawêziæ ich system korzeniowy.
Gdy chodziliœmy po sadzie pana
Leszka, uwagê zwraca³y dorodne jab³ka rosn¹ce na jab³onkach o niewielkich gabarytach. O historii ka¿dego
drzewka sadownik mia³ coœ do opowiedzenia, a najwiêksz¹ dum¹ nape³nia³y go te owoce, które wyrodzi³y
siê z rachitycznych niegdyœ jab³uszek z drzew rosn¹cych w leœnej g³uszy. Czy mo¿na z tego wnioskowaæ,
¿e izerskie pêdy te¿ kiedyœ obrodz¹
w tak spektakularnym wymiarze ( jak
na zdjêciu obok na s¹siedniej stronie)? Wszystko na to wskazuje.
Wyrazi³em obawy, czy zrazy, pobrane z drzew genetycznie uodpornionych na trudne górskie warunki
klimatyczne, nie utrac¹ przez dwa lata
swej „czujnoœci” w cieplarnianych nizinnych warunkach. L. Ku³ak autorytatywnie rozwiewa te w¹tpliwoœci

dokoñczenie na str. 15 

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:
17 paŸdziernika - w sprawie przeznaczenia do sprzeda¿y
w trybie bezprzetargowym na poprawê zagospodarowania
nieruchomoœci przyleg³ych:
 nieruchomoœci gruntowej niezabudowanej o pow. 369
m2 przy ul. G³owackiego, stanowi¹cej dzia³kê
 nr 9/5, am. 4, obr VI;
 nieruchomoœci gruntowej niezabudowanej o pow. 793
m2 przy ul. Stokowej, stanowi¹cej dzia³kê
 nr 3/1, am. 5, obr VI;
 nieruchomoœci gruntowej niezabudowanej o pow. 391
m2 przy ul. Nadbrze¿nej, stanowi¹cej dzia³ki
 nr 49/1 i 49/2, am. 13, obr VI.
17 paŸdziernika - w sprawie przeznaczenia do wydzier¿awienia w trybie bezprzetargowym:
 nieruchomoœci gruntowej niezabudowanej o pow. 178
m2 przy ul. Sosnowej, stanowi¹cej dzia³kê
 nr 74/6, am. 4, obr V;

 nieruchomoœci gruntowej niezabudowanej o pow. 90
m2 przy ul. Sienkiewicza, stanowi¹cej czêœæ dzia³ki
 nr 4/10, am. 9, obr. IV;
 nieruchomoœci gruntowej niezabudowanej o pow. 78
m2 przy ul. Sienkiewicza, stanowi¹cej czêœæ dzia³ki
 nr 4/10, am. 9, obr. IV;
 nieruchomoœci gruntowej niezabudowanej o pow.33
m2 przy ul. 11 Listopada, stanowi¹cej dzia³kê
 nr 7/3, am. 3, obr. V;
 nieruchomoœci gruntowej niezabudowanej o pow.
17.083 m2 w rejonie ul. D³ugiej, stanowi¹cej czêœæ dzia³ki
 nr 21/9, am. 2, obr. I.

Kwisia wci¹¿ w podró¿y
Lato wprawdzie za nami, ale œwieradowianie nie zaprzestali
przecie¿ podró¿y jesiennych, a Kwisia bardzo by chcia³a z nimi
pojeŸdziæ i zobaczyæ kawa³ek œwiata. Jeœli zatem ktokolwiek
z Pañstwa wybiera siê gdzieœ w Polskê/Europê/œwiat, proszê
przyjœæ do referatu promocji UM, zabraæ ¿abkê ze sob¹ 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”.

Przez ca³e lato ogrodnicy nadsy³ali do referatu promocji UM
zdjêcia obrazuj¹ce ich dokonania w uprawie olbrzymów: kwiatów, warzyw, owoców. Galeria tych dokonañ znajduje siê na
stronie miasta, a my zamieszczamy zdjêcie, które podoba³o siê
nam najbardziej - pokazuje stoj¹c¹ na drabinie Ewê Hofman
i prezentuj¹c¹ swoje blisko 5-metrowe s³oneczniki.

Powy¿ej - rz¹d izerskich jab³oni, z których najwy¿sze maj¹ po
2,30 m wysokoœci. U do³u - mistrz przy izerskich œliwach prezentuje siê doœæ niepozornie. I co siê dziwiæ, skoro pêdy uros³y
na ponad trzy i pó³ metra.
– to, co maj¹ zakodowane w pamiêci, uaktywni siê po powrocie do surowych warunków.
A skoro za rok sadzonki pojad¹ do Œwieradowa, rodzi siê
pytanie, czy musimy siê jakoœ specjalnie przygotowaæ na ich
przybycie?
- Chêtni, którzy zechc¹ je zasadziæ w swych ogrodach lub
sadach, musz¹ przede wszystkim oceniæ area³, jaki gotowi s¹
pod drzewa przeznaczyæ – mówi pan Leszek. - Musz¹ to wiedzieæ, ¿eby za kilka lat, gdy korony siê rozrosn¹, nie trzeba
by³o drzew przesadzaæ albo, co gorsza, wycinaæ.
Niewielka czêœæ drzewek szczepiona jest na podk³adach
kar³owatych, wiêc bêd¹ mia³y ma³e korony. Jeœli ktoœ zadeklaruje, ¿e chce sadziæ te kar³owate, nie musi siê specjalnie martwiæ o area³, bo wystarczy ma³y ogródeczek, w razie czego
w ruch pójdzie sekator. Niemniej dla tych odmian trzeba odpowiednio przygotowaæ glebê, „ubogaciæ” j¹ w od¿ywcze sk³ad-

Olbrzymy ogrodowe

niki – inaczej drzewka bêd¹ siê mêczyæ.
Ale te uwagi dotycz¹ jab³oni, bo gdy chodzi o grusze, œliwy
i czereœnie, ich korony nie po¿a³uj¹ sobie rozpiêtoœci.
- Trzeba braæ ten fakt pod uwagê przy projektowaniu
sadu, bo jeœli ktoœ nie dysponuje area³em, lepiej ¿eby siê nie
rozpêdza³ w prognozach. Trzeba te¿ utrzymaæ w³aœciw¹ odleg³oœæ od domu i od s¹siada. Optymalnie mówiê o 6-10 metrach, ale i 5 metrów mo¿na œmia³o przyj¹æ jako nale¿yty
dystans: od drzewa, od p³otu, od œciany – t³umaczy L. Ku³ak.
Odmiany silnie rosn¹ce s¹ d³ugowieczne i witalne, nie
wymagaj¹ te¿ jakiegoœ specjalnego traktowania, gdy chodzi
o pod³o¿e: wystarczy ziemiê przekopaæ i zasiliæ starym kompostem.
Mam nadziejê, ¿e na wiosnê, gdy znów odwiedzê Skwierzynê, dane mi bêdzie ujrzeæ izerskie drzewka na dworze, po
odpowiednich ciêciach i ju¿ w stanie „przedpodró¿nym”,
a wtedy wszystko – jak¿eby inaczej - poka¿emy naszym Czytelnikom na ³amach.
Adam Karolczuk

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 Referacie
Promocji Gminy, Turystyki, Kultury i Sportu Urzêdu Miasta przy ul. 11 Listopada 35 (II p.), tel. 75 71 36 482.
Redakcja nie zwraca materia³ów niezamówionych i zastrzega sobie prawo ich skracania.
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Moja przygoda z Sudeck¹ M³odzie¿ow¹ Lig¹ Sportow¹

Do koñca paŸdziernika gondola kursowaæ
bêzie codziennie w godzinach 9-16.
Od 1 do 30 listopada kolej gondolowa bêdzie przechodzi³a przegl¹d techniczny przed
sezonem zimowym, a kursowaæ bêdzie
w godz. 900-1600 wy³¹cznie w dniach:
2, 3 i 4, 10 i 11 oraz 17 i 18 listopada.
Od 1 grudnia do rozpoczêcia sezonu zimowego kolej czynna bêdzie w godz. 900-1600.

30 wrzeœnia fina³owy zlot rowerów elektrycznych - ELECTRO-BIKE TOUR 2018
G£USZYCA - zakoñczy³ cykl spotkañ mi³oœników rowerów elektrycznych. Impreza z baz¹
na £owisku Pstr¹ga zgromadzi³a najliczniejsza grupê cyklistów w ca³ej edycji spotkañ.
Organizatorzy przygotowali dwie trasy o zró¿nicowanym stopniu trudnoœci i ukazuj¹ce
atrakcje okolic, z pe³nym tajemnic Kompleksem Osówka w roli g³ównej.

Na zdjêciu m³odzi Rutkowscy w komplecie na starcie w Szklarskiej Porêbie.

Na zakoñczenie wrêczono uczestnikom
vouchery i nagrody dla uczestników wszystkich trzech spotkañ. Nagrodzono cztery osoby, a wœród nich trzy to mieszkañcy Œwieradowa: Aleksandra Kuklik (z prawej), Katarzyna Matuszak (z ¿ab¹) i Pawe³ Miko³ajczak (drugi z prawej). Ca³a trójka to generalnie mi³oœnicy rowerów, z elektrycznymi w³¹cznie.

Polatamy?
20 paŸdziernika o godz. 900 na dolnej stacji
SKI&SUN odbêdzie siê Rodzinny Konkurs
Latawca. Serdecznie zapraszamy do udzia³u
w konkursie podniebnych lotów z w³asnymi
konstrukcjami i obowi¹zkowym logo ¿abki.
Przypominamy,, ¿e mieszkañmy
cy Œwieradowa
mog¹ w Urzêdzie
Miasta bezp³atnie wypo¿yczaæ elektrobajki - codziennie od
poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach pracy
urzêdu. Maj¹ te¿ mo¿liwoœæ wypo¿yczenia
elektroroweru na ca³y weekend, z terminem
zwrotu do godz. 16 00 w poniedzia³ek. Ale
i ten termin mo¿na przed³u¿yæ, wystarczy tylko poinformowaæ telefonicznie wypo¿yczaj¹cego.

W ubieg³ym roku w maju tata startuj¹c na
zawodach rowerowych dowiedzia³ siê, ¿e
w Szklarskiej Porêbie od kilku lat odbywaj¹
siê dla dzieci i m³odzie¿y wyœcigi rowerowe.
W tamtym roku, razem z bratem Kajetanem,
wystartowaliœmy w zawodach pierwszy raz.
Ca³y cykl sk³ada siê z czterech edycji rozgrywanych w Szklarskiej Porêbie w ró¿nych miejscach i w ró¿nym terminie.
W roku 2017 z bratem startowaliœmy
w trzech edycjach. Najlepsze miejsce, jakie zajê³am, to trzecie - w ostatnich zawodach, a Kajetan dwa razy by³ trzeci i raz szósty. Po ostatnich zawodach by³a klasyfikacja generalna,
zwyciêzcy otrzymali piêkne puchary i nagrody
rzeczowe.
Razem z bratem mogliœmy siê tylko temu
przygl¹daæ, poniewa¿ nie stanêliœmy na podium,
i wtedy postanowiliœmy, ¿e na przysz³y rok przygotujemy siê do tych zawodów bardzo dobrze
i powalczymy o wysokie lokaty, a tym samym
zdobêdziemy puchary.
Do zawodów przygotowywa³ nas tata od
wczesnej wiosny tego roku. Rodzice postanowili, ¿e do zawodów przygotuj¹ siê tak¿e nasze
dwie m³odsze siostry - Martyna i Natalia. Trenowaliœmy systematycznie dwa, trzy razy
w tygodniu, je¿d¿¹c na singletrackach po polskiej i czeskiej stronie. Kilkakrotnie na treningi

zabiera³ nas równie¿ Pan Tomasz Mitkiewicz.
Czasami robiliœmy dziennie nawet po 20 km.
Pierwsze zawody - Cross Czerwonak w których startowa³o kilkudziesiêciu zawodników w ró¿nych kategoriach wiekowych, pokaza³y, ¿e jesteœmy w dobrej formie. Zdoby³am
br¹zowy medal, Kajetan srebrny, Natalia tak¿e
br¹zowy, a Martynka by³a siódma.
Na kolejnych zawody - Cross Sudety Lift by³am druga, Kajetan wygra³, Natalia zajê³a trzecie miejsce, a Martyna czwarte.
Trzecie zawody, - Cross-Wrzos - da³ nam
kolejne wysokie punkty, poniewa¿ ja wygra³am
w swojej kategorii, Kajtek uplasowa³ siê na na
pi¹tym miejscu, Natalia by³a druga, a Martyna
zdoby³a czwarte miejsce. Ostatnie zawody Cross End - odby³y siê 30 wrzeœnia. Tutaj równie¿ zdobyliœmy wysokie lokaty, ja i brat zdobyliœmy srebrne medale, Martynka - br¹zowy,
a Natalia by³a tu¿ za podium.
W tym dniu by³o równie¿ rozstrzygniêcie
klasyfikacji generalnej. Nasze marzenia siê spe³ni³y, poniewa¿ dziêki ciê¿kim treningom zdobyliœmy upragnione puchary i nagrody. W swoich kategoriach wiekowych zajêliœmy nastêpuj¹ce miejsca: Kajetan wygra³ klasyfikacjê generaln¹ ja i Natalia by³yœmy drugie, a Martynka czwarta.
Hanna Rutkowska, kl. VIa SP nr 1

12 wrzeœnia w Akademii Rycerskiej w Legnicy
mia³a miejsce gala, podczas której uhonorowano laureatów plebiscytu „Gazety Wroc³awskiej” na Dolnoœl¹sk¹ Osobowoœæ Turystyki zosta³a ni¹ Patrycja Oœciak (z prawej) - przewodnik górski, pilot wycieczek, przewodnik po
hucie „Julia”, Geoparku w Krobicy i Zamku
Czocha, instruktor chodzenia w rakietach œnie¿nych, instruktor ZHP (i dru¿ynowa „Leœnych”
w Czerniawie). Gratulujemy!

Morsy, znów idziemy na wodospad!
Jesieñ piêkna, jesieñ z³ota... no i te przymrozki. Dla nas
to znak, ¿e niebawem rozpoczniemy nasz sezon morsowy.
Je¿eli ktoœ chcia³by zacz¹æ w tym roku swoj¹ przygodê
z zimn¹ wod¹, teraz jest dobry moment na pierwsze próby.
Nie ma jeszcze mrozów i woda jest jeszcze ciep³a na tyle, ¿e
ka¿dy œmia³ek z powodzeniem za¿yje swojej pierwszej
morsowej k¹pieli. My ka¿dego ochotnika wesprzemy i podbudujemy na duchu; jeœli trzeba, wystarczy napisaæ do
nas na FB; zachêcam do œledzenia naszej strony, gdzie zamieszczamy informacje na temat spotkañ i aktualnych wydarzeñ. Tymczasem oczekujemy na
sprzyjaj¹ce nam temperatury.
Jolanta Siergiejczuk - Œwieradowskie Morsy

I kto siê odwa¿y?

