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NOT
ATNIK nr 11 (252) zostanie dostarczony do punktów kolporta¿u do 21 listopada
NOTA

Fot. Wies³aw Biernat
W sobotê 21 wrzeœnia ods³oniêto kolejny kamieñ na szlaku Œladem Izerskich Tajemnic, który upamiêtnia
Park Orkiestr Wojska Polskiego. Uroczystoœæ nadania imienia parkowi uœwietni³y orkiestry wojskowe, które przyjecha³y do Œwieradowa na kolejny konkurs. Oba te wydarzenia opisujemy i pokazujemy na str. 10.

Stoi (ju¿) na stacji lokomotywa, ciê¿ka, ogromna...

Fot. Adam Karolczuk
Na widok (od strony mostu) stoj¹cego parowozu na nasypie stacyjnym mieszkañcy, pamiêtaj¹cy przyje¿d¿aj¹ce poci¹gi, czuj¹ wzruszenie i ocieraj¹ ³ezkê w oku. Tê lokomotywê przywieziono i ustawiono 30
wrzeœnia (o czym piszemy na str. 7), a te, które przyci¹gn¹ sk³ady na odbudowanej linii (oby!), bêd¹ ju¿
zupe³nie innej generacji.

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 – Katarzyna Jachimowska, czynsze, op³ata za wodê i œcieki – Katarzyna Kulik-£uczak: 75 78-16-659 - pok. 1b; podatki i op³aty lokalne - Anna Leœniak,wymiar podatku od nieruchomoœci - Katarzyna Matelska,
Beata Korowaj - 75 78-16-452 - pok. 1c; ksiêgowoœæ bud¿etowa - Katarzyna Duda, Marika
Trojanowska, ksiêgowoœæ oœwiaty – Jowita Worotnicka, Marta Rejman-Sergiejczuk: 75 78-16896 - 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.
Sekretarz - Eugeniusz Grabas: 75 78-17-071 pok. 22. 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. 23, inwestycje - Anna Mazurek, zamówienia publiczne – Monika Sautycz,
infrastruktura komunalna - Adrianna Szymczak:
75 78-16-471 - pok. 21c. Referat Gospodarki
Miejskiej i Inwestycji, kierownik - Wojciech Cielecki - pok. 21b, inwestycje i komunikacja miejska - Mariusz Pysz, inwestycje - Monika HajnyDaszko, drogownictwo - Ewelina Wasilewska:
75 78-16-970, 790 444 904 - pok. 21d. Informatyk - Tomasz Chmielowiec - 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 Administracyjny kierownik – Diana Timoftiewicz-¯ak: 75 7817-666 - pok. nr 32.

UM ul. Pi³sudskiego 15
Tadeusz Baka – obrona cywilna, zarz¹dzanie
kryzysowe i ochrona przeciwpo¿arowa: 75 7816-841 i 75 78-16-155 - pok. 02.

KULTURA I OŒWIATA
Miejskie Centrum Kultury, Aktywnoœci i Promocji Gminy „Stacja Kultury”, ul. Dworcowa 1, tel.
75 71-36-482, 75 71-36-483, fax 75 78-16-221,
e-mail: it@swieradowzdroj.pl oraz
kultura@swieradowzdroj.pl Dyrektor – Dorota
Marek; kreowanie wydarzeñ kulturalnych i promocja - Diana S³upska; kreowanie wydarzeñ sportowych, rekreacyjnych i promocja - Beata Rosicka; g³ówna ksiêgowa - Ewelina Ostrowska-May;
koordynator ds. obs³ugi obiektów, wydawnictw i
promocji - Karol Wilk (tel. 574 110 170).
Przedszkole Miejskie: 75 78-16-339; Miejski
Zespó³ Szkó³: 75 78-16-373, 75 78-16-668;
Œwietlica œrodowiskowa UL: 75 78-17-885;
Szko³a Podstawowa nr 2 w Czerniawie: 75 7816-379; Œwietlica œrodowiskowa MROWISKO:
75 78-45-712; Miejska Biblioteka Publiczna
IZERKA: 75 78-16-394.
IZERSKA £¥KA
Katarzyna Rzeczkowska
izerskalaka@swieradowzdroj.pl
tel. 75 617 14 42
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CZARCI M£YN
Anna Martynowska-Pietrzyk
czarcimlyn@swieradowzdroj.pl
tel. 75 78 45 325

Masz sprawê do radnego?
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.
Kolejne spotkani
zie siê 24 paŸodbêdzie
spotkaniee odbêd
dziernika
dziernika,, a nastêpne 7 i 21 listopada 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.
Kolejne spotkani
zie siê 24 paŸspotkaniee odbêd
odbêdzie
dziernika,, a nastêpne 7 i 21 listopada br
br..
dziernika

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:
Fot. Joanna Bernatt
 na Messengera,
 na dorota@swieradowzdroj.pl,
 lub telefonicznie - 75 71 36 482.
Zg³oszeñ mo¿na równie¿ dokonywaæ anonimowo. Nie bójmy siê pomagaæ!

P u n k t y k o l p o r t a ¿ u NOT
ATNIKA ŒWIERADOWSKIEGO
NOTA
ŒWIERADÓW - Delikatesy CENTRUM (ul. Sienkiewicza), sklep odzie¿owy A&J (róg
ul. Zdrojowej i Piastowskiej), sklep AGD (ul. Piastowska), hurtownia papierosów (ul. Piastowska), sklep spo¿ywczy (róg. ul. Zdrojowej i Sienkiewicza),
Biuro Turystyczne LEOPOLD, J&G ¯Y£KIEWICZ (oba na ul. Zdrojowej), kiosk gazetowy
(ul. Zdrojowa), pijalnia wody mineralnej (Dom Zdrojowy), sklep LEWIATAN (ul.
Górska), stacja paliw ORLEN (ul. 11 Listopada), sklep papierniczy KLEKS (ul.
Zdrojowa), sklep przy ul. Chopina, Sklep „Cuda Wianki” w budynku „BIEDRONKI”
(ul. 11 Listopada), Miejska Biblioteka Publiczna IZERKA (ul. M. Sk³odowskiejCurie), autobus komunikacji miejskiej, Miejskie Centrum Kultury, Aktywnoœci i Promocji Gminy „Stacja Kultury” (ul. Dworcowa 1).
OR£OWICE - sklep motoryzacyjny, sklep wielobran¿owy CECHBUD.
CZERNIAWA - ul. Sanatoryjna: sklep spo¿ywczy 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 2019 roku specjaliœci realizuj¹ zadania zwi¹zane z udzielaniem pomocy terapeutycznej i wsparcia rodzinom dotkniêtym problemem uzale¿nienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych
prowadzeniem dzia³añ profilaktycznych
oraz interwencji kryzysowej. Ca³oœciowa
pomoc jest bezp³atna, refundowana przez
Burmistrza Miasta Œwieradów-Zdrój. Szczegó³y dotycz¹ce korzystania z pomocy terapeutycznej i profilaktycznej mo¿na uzyskaæ
pod nr telefonów:
75 78 17 668 - JOLANTA BOBAK,
koordynator Urzêdu Miasta
538 480 341- MACIEJ ZIA£A,
gabinet pedagogiczno-psychologiczny

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

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

- do Marcina Roso³ka
tel. 75 78 16 343

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

Od 11 czerwca 2019 r. do 10 czerwca 2021 r. na mocy decyzji dyrektora Regionalnego Zarz¹du
Gospodarki Wodnej we Wroc³awiu z 8 maja 2018 r. ceny wody i œcieków uleg³y zmianom i
wynosz¹: woda 4,43 z³/m 3, œcieki - 4,97 z³/m3.
Natomiast sta³a op³ata abonamentowa nie zosta³a zmieniona i wynosi 4,94 z³ za miesi¹c.
W w y p a d k a c h n a g ³ y c h a w a r i i s i e c i w o d no- k a n analizacyjnej m o ¿ n a d z w o n i æ
pod nr tel. 512 243 901.

Dzieñ Sybiraka

Jeœli zapomnê o nich,
To Ty, Bo¿e na niebie
Zapomnij o mnie.
Powy¿sze s³owa autorstwa Adama Mickiewicza czêsto spotyka siê
na pami¹tkowych tablicach poœwiêconych Sybirakom albo na ich
sztandarach. W naszym koœciele
pw. œw. Józefa Oblubieñca NMP te¿
jest tablica upamiêtniaj¹ca zmar³ych i pomordowanych w Katyniu
i na Syberii. Tak¹ sam¹ marmurow¹
tablicê maj¹ w Mirsku cz³onkowie
Zwi¹zku Sybiraków zamieszkuj¹cy Mirsk i okoliczne miejscowoœci,
a nale¿¹cy do œwieradowskiej organizacji.
W niedzielê, 15 wrzeœnia, zgromadziliœmy siê w naszej œwi¹tyni,

aby wspólnie uczciæ pamiêæ o Sybirakach. Ks. proboszcz Mariusz
Szymañski, ks. pra³at W³adys³aw
Dziêgiel i wikary ks. Tomasz Kwasik wprowadzili sztandar pod tablicê pami¹tkow¹. Po jednej stronie
ustawi³y siê poczty sztandarowe
Sybiraków i Kombatantów, po drugiej Szko³y Podstawowej nr 1 im.
Marii Sk³odowskiej-Curie i Szko³y
Podstawowej nr 2 im. Jana Paw³a
II. Proboszcz powita³ Sybiraków,
w³adze miasta, goœci i licznie zebranych wiernych. Nastêpnie prezes
oddzia³u jeleniogórskiego Zwi¹zku
Sybiraków, Jaros³aw Troœcianko,
przedstawi³ historiê naszej organizacji, a mnie przypad³o w udziale
odczytanie wiersza upamiêtniaj¹cego Golgotê Wschodu.

Nastêpnie delegacje z³o¿y³y kwiaty.
W imieniu Sybiraków
– Jaros³aw Troœcianko,
nastêpnie przewodnicz¹ca Rady Miasta Janina Czapliñska, sekretarz Eugeniusz Grabas,
sekretarz gminy Mirsk
Jan Zaliwski, dyrektor
Centrum Kultury Dorota Marek, szefowa
ko³a zwi¹zku emerytów
Irena Kojpasz, Marianna Marek i cz³onkinie zespo³u SYNTONIA, dyrektor MZS
Renata Simiñska z na-

uczycielami oraz – w imieniu dyrektor Ma³gorzaty Gettner – Marta Budziñska-Socha.
Kiedy poczty sztandarowe zajê³y miejsca przed o³tarzem, rozpoczê³a
siê msza œw. Modliliœmy siê za tych,
którzy nie doczekali wolnej Ojczyzny,

Powrót patronki
Zna Sk³odowsk¹ Mariê ca³y œwiat.
Wszak trafi³a na coko³y.
Bo to ona ludziom da³a rad,
wiêc jest patronk¹ naszej szko³y.
11 paŸdziernika bohaterem dnia
w naszej szkole by³a Maria Sk³odowska-Curie. W holu nowej czêœci szko³y dyrektor Renata Simiñska oraz przewodnicz¹cy Ma³ego
Samorz¹du i Samorz¹du Uczniowskiego klas IV-VIII - Emilia G³adzik oraz Jacek Szaniawski - dokonali uroczystego ods³oniêcia popiersia naszej patronki Marii Sk³odowskiej-Curie. Goœæmi by³ ksi¹dz
proboszcz Mariusz Szymañski
i przedstawiciel Komisji Oœwiaty –
Urszula Romanowicz.
W przygotowanie uroczystoœci
zaanga¿owali siê: Ewa Kapszewicz,
Beata Bielak, Ma³gorzata Dzik, Teresa Fierkowicz, Jacek Simiñski
i Krzysztof Gubernat oraz uczennica klasy VIIIb - Zoja Mularczyk, która przygotowa³a prezentacjê multimedialn¹ o naszej patronce. Ponadto Zoja Mularczyk wraz z Oliwi¹ Olkowska, Juli¹ Pa³ys i Juli¹ Napiera³¹
wykona³y plakat o Marii Sk³odowskiej-Curie. Uroczystoœæ poprowadzi³a uczennica klasy IIIb - Wiktoria
Chajêcka.
Popiersie patronki jest rozpoznawalnym symbolem kierunku edukacji i wychowania, jaki obra³a szko³a.
Po latach doczeka³o siê renowacji
i wyeksponowania przy wejœciu
g³ównym do szko³y. Kolejnym etapem w utrwalaniu tradycji i to¿samoœci szko³y bêdzie monta¿ gablot,
w których swoje miejsce znajd¹

zostali tam pochowani, i za tych, którzy ¿yj¹ i przekazuj¹ m³odemu pokoleniu tragiczn¹ historiê Polaków, prosiliœmy o zachowanie pamiêci, kiedy nas zabraknie. Miejmy nadziejê,
¿e licznie zebrane dzieci i m³odzie¿
zapamiêtaj¹ s³owa skierowane do

nich w homilii ks. pra³ata W. Dziêgiela.
Druga czêœæ uroczystoœci odby³a siê w kawiarni zdrojowej Bohema,
która przygotowa³a herbatê, kawê
i ciasta. Zaproszone dzieci z SP nr 1
zaœpiewa³y kilka piosenek o naszej
piêknej przyrodzie, lesie, Sybirakom
wrêczy³y jesienne kasztany, a pani
Tereska opowiedzia³a o ich zdrowotnych zaletach. W podziêkowaniu
dzieci otrzyma³y cukierki, które wrêczy³a Teresa Wysocka, asysta sztandarów – czekolady, a ksi¹¿ki – panie
za wspó³pracê z naszym ko³em, opiekuj¹ce siê dzieæmi: Izabela Salawa,
Gra¿yna Kasprzak, Ewa Kapszewicz,
Teresa Fierkowicz i jej m¹¿ Stanis³aw
(za wszelk¹ pomoc).
Sybiracy wraz z symboliczn¹
ró¿¹ i ¿yczeniami zostali zaproszeni
do wspólnego zdjêcia i wys³uchania zespo³y SYNTONIA. Piêkne, nastrojowe piosenki rozczuli³y s³uchaczy, a Sybiraczki uzna³y, ¿e zespó³
lepiej œpiewa³ ni¿ w telewizji.
Chocia¿ szeregi Sybiraków mocno siê przerzedzi³y, to obiecujemy,
¿e bêdziemy pamiêtaæ, bo „Naród,
który zapomina o swojej przesz³oœci, traci swoj¹ to¿samoœæ i przestaje istnieæ” (Cyprian Kamil Norwid).
Nasze dzia³ania w utrwalaniu wiedzy
historycznej maj¹ wa¿ne przes³anie
dla wszystkich Polaków, a w m³odym pokoleniu maj¹ rozbudziæ patriotyzm i mi³oœæ do Ojczyzny.
Stacji Kultury, w³adzom samorz¹dowym, oœwiatowym i koœcielnym
serdecznie dziêkujemy za w³¹czenie siê
w obchody naszego œwiêta.
Prezes Zwi¹zku Sybiraków
w Œwieradowie-Zdroju
Eugenia Kudera

Dzieñ Edukacji Narodowej
„Za pracê i wysi³ek w³o¿ony
w nas, uczniów – dziêkujemy”- te
piêkne s³owa by³y podsumowaniem
wyj¹tkowej uroczystoœci, przygotowanej przez Samorz¹d Uczniowski
SP nr 1 im. Marii Sk³odowskiej- Curie, a w szczególnoœci uczniów klasy Vc wraz z opiekunami – Joann¹
Szaniawsk¹, Arlet¹ Wolanin oraz
Katarzyn¹ Luto-Przybylsk¹.

W prezentowanym programie
uczniowie w humorystyczny sposób przedstawili scenki z ¿ycia szko³y, nie zabrak³o piosenek, wierszy,
zaœ atrakcyjnoœci wystêpowi doda³y uk³ady taneczne przygotowane
przez J. Szaniawsk¹.
W spotkaniu poza spo³ecznoœci¹ szkoln¹ wziêli udzia³ równie¿
zaproszeni emerytowani nauczycie-

le oraz rodzice uczniów. Piêkn¹ niespodziank¹ przygotowan¹ przez
Radê Rodziców by³y specjalnie dedykowane pracownikom oœwiaty
kubeczki oraz smakowity tort ufundowany przez Agnieszkê ¯y³kiewicz.
AW

sztandary oraz zdobyte przez
uczniów i nauczycieli puchary.
W wizualizacji wspiera nasz¹ szko³ê Basia Ca³ko, architekt i absol-

wentka Gimnazjum nr 1 w Œwieradowie-Zdroju.
Tekst Ewa Kapszewicz
Zdjêcia Beata Bielak
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Co nam zosta³o z 47 lat?

Posprz¹tane!
Wrzesieñ miesi¹cem sprz¹tania œwiata, a przyk³ad da³a nam
para prezydencka, która bra³a
udzia³ w sprz¹taniu lasów. Polskie
lasy s¹ bardzo zaœmiecone i co roku
wywozi siê z nich ok. 10 ton œmieci, a koszty zwi¹zane z ich usuwaniem s¹ ogromne. Jest to tym bardziej przykre, ¿e las daje nam grzyby, jagody i czyste powietrze, a my
go po prostu zasypujemy gór¹ odpadów.
W czerniawskich lasach dzieje
siê to samo. Dobrze, ¿e mieszkañcy
Czerniawy inaczej myœl¹ o swej
ma³ej ojczyŸnie i pomagaj¹ sprz¹tn¹æ to, co inni pozostawiaj¹ po sobie. Jesienna edycja sprz¹tania uda³a nam siê nad wyraz - przysz³o 15
osób, którym plan sprz¹tania by³
znany z poprzedniego sprz¹tania,
dlatego posz³o nam bardzo szybko. Zaczêliœmy o godz. 900, a zakoñczyliœmy o 1230. Œmieci by³o tym razem o wiele mniej, zapewne dlatego, ¿e dzieñ wczeœniej w sprz¹taniu
bra³y udzia³ dzieci ze Szko³y Podstawowej nr 2.
Do naszego sprz¹tania do³¹czy³y te¿ osoby indywidualne; jedni
sprz¹tali z grup¹, inni na w³asn¹

sprz¹taj¹cym” spotkaliœmy siê przy
Czarcim M³ynie na grillu, gdzie mieliœmy sobie du¿o do powiedzenia. I wydawa³oby siê, ¿e jest tak ³adnie i mo¿na na tym zakoñczyæ, a jednak nie!
Nas cieszy, ¿e rozpoczêliœmy akcjê sprz¹tania i ¿e to siê udzieli³o wielu innym, którzy na swój sposób
sprz¹taj¹ i pilnuj¹ s¹siadów, gdzie
wywo¿¹ œmieci. Trudno nam jednak
zrozumieæ to, ¿e osoby wykszta³cone, z piêknymi zawodami, je¿d¿¹cy po
œwiecie i mog¹cy porównaæ, jak w innych krajach wygl¹daj¹ takie miasteczka, jak nasza Czerniawa, wprawdzie starannie sprz¹taj¹ swoje podwórka, ale œmieci od razu wywalaj¹ za
ogrodzenie lub wywo¿¹ bez ¿adnej
kontroli i obaw, na przyk³ad, w ruiny
na ul. Lwóweckiej, tu¿ obok Czarciego M³yna.
Przykre jest to, ¿e czyni¹ tak mieszkañcy, którzy tu siê urodzili i wyroœli,
ale ten proceder kiedyœ siê skoñczy,
bo znane nam s¹ nazwiska i adresy
tych osób. Pocieszaj¹ce jest, ¿e roœnie grupa tych, którym zale¿y na wizerunku Czerniawy. Poma³u zmieniamy nawyki, a z opornymi sobie prêdzej czy póŸniej poradzimy.
Bardzo dziêkujemy Dorocie Ma-
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od czasu, kiedy so³ectwo Czerniawa-Zdrój w³¹czono w granice miasta Œwieradów-Zdrój. Czas wiêc na
przeprowadzenie analizy uzyskanych korzyœci i poniesionych strat
z zawartego aliansu, który mia³
przynieœæ rozwój i poprawê warunków ¿ycia mieszkañców osiedla.
Niew¹tpliwym plusem jest powstanie Kliniki M³odoœci, jako
oœrodka rehabilitacyjnego, oraz
renomowanych hoteli - Malinowy
Dwór i Cottonina. Trzeba jednak
zaznaczyæ, ¿e te inwestycje na terenie osiedla powsta³y z kapita³u
utworzonych spó³ek i dotacji Funduszy Unii Europejskiej, bez jakiegokolwiek udzia³u bud¿etu miasta. Nale¿y te¿ z wielkim uznaniem
i szacunkiem dla pani dyrektor
Szko³y Podstawowej nr 2 przyznaæ, ¿e dziêki jej uporowi i wytrwa³oœci uda³o siê szko³ê utrzymaæ, rozbudowaæ i dalej dzia³aæ
w kierunku rozwoju.
Zadajmy wiêc pytanie, a co dla
Czerniawy zrobi³ Urz¹d Miasta?
Pozornie wiele - przeprowadzaj¹c inwestycje w zakresie budowy sieci wodoci¹gowej, gazowej,
kanalizacyjnej (w tym budowy
oczyszczalni œcieków). Rozpoczêto je w wyniku programów i przyznawanych dotacji z Unii Europejskiej, które nie zosta³y w pe³ni zrealizowane. Wy³o¿ono kostk¹ ulicê
Izersk¹, dochodz¹c do ul. Górzystej i Domu Zdrojowego. Na tym
praktycznie mo¿na zakoñczyæ wymienianie korzyœci uzyskanych
rek za udostêpnienie zakupu wêdlin
na grilla, a tak¿e tym wszystkim, którzy pomogli posprz¹taæ ma³y skrawek naszego œwiata. Zapraszamy za
rok!
Urszula Wyszomirska

Po dobrze wykonanej pracy w zakamarkach i na drogach Czerniawy (u góry) - nale¿ny wojownikom odpoczynek przy grillu.
rêkê. Zreszt¹, ludzie odruchowo
przez ca³y czas zbieraj¹ œmieci po
rowach i po szlakach podczas spacerów, co poprawia wizerunek naszej miejscowoœci.
Po przyjemnym „spacerze
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w czterdziestosiedmioletniej historii przy³¹czenia gminy wiejskiej
Czerniawa-Zdrój do miasta Œwieradów-Zdrój.
W tym okresie mieszkañcom
osiedla zlikwidowano: pocztê,
sklep spo¿ywczy, przychodniê medyczn¹, rozlewniê bardzo dobrej
wody mineralnej, dzieciêce sanatorium chorób górnych dróg oddechowych mieszcz¹ce siê w Domu
Zdrojowym. Zaniedbano bezpieczeñstwo mieszkañców w zakresie
infrastruktury drogowej, nie dbaj¹c o
stan dróg, dojazdów
do posesji, hoteli,
pensjonatów, budowê chodników, wycinkê niebezpiecznych dla ¿ycia mieszkañców drzew. Lekcewa¿y siê proœby
mieszkañców ul. Górzystej,
ludzi
w bardzo podesz³ym
wieku, prosz¹cych
o wykonanie przy³¹cza wody do domu,
której nie maj¹ od lat,
nie wspominaj¹c ju¿
o kilku lampach
oœwietleniowych na
kilku ulicach.
Przez wiele lat
nie podejmuj¹c jakichkolwiek dzia³añ
interwencyjnych wobec jednostek odpowiedzialnych
za stan rzeki Czarny Potok, doprowadzono do kompletnej degradacji rzeki oraz jej brzegów i mostów.
Trudno pogodziæ siê z bezsilnoœci¹ w³adz gminy w zakresie powstawania coraz wiêkszej iloœci
ruin budowli i budynków pozostawianych na pastwê losu w krzakach, zaroœlach czy opuszczonych
posesjach. Wydaje siê, ¿e jednych
nale¿y uporczywie upominaæ o uregulowanie spraw, natomiast drugim nie mog¹cym poradziæ sobie
z przebrniêciem przepisów administracyjnych po prostu pomóc.
Czy nie nale¿y zapewniæ bezpieczeñstwa ludziom, którym
w ka¿dej chwili grozi utrata ¿ycia
i mienia?
Kto poniesie odpowiedzialnoœæ
za zaniedbania, za brak nadzoru?
Wiele przyk³adów zaniedbañ,
wrêcz obojêtnoœci o ludzkie ¿ycie
mo¿na znaleŸæ na ul. D³ugiej przy
posesji nr 34 (na zdjêciu), ul. Sanatoryjnej nr 46 i wiele podobnych
sytuacji, w których upadek drzewa
mo¿e doprowadziæ do tragedii.
W okresie nasilaj¹cych siê anomalii pogodowych nie wiemy, kiedy nadejdzie to najgorsze i zwali
ogromne drzewo na budynek, nie
mówi¹c ju¿ o starych drewnianych
domach, w którym mieszkañcy nie
bêd¹ mieli najmniejszych szans.
Pytania nasuwaj¹ siê same:
1. Jak to jest mo¿liwe, ¿e w centrum Œwieradowa-Zdroju przy ul.
11. Listopada mo¿na wyburzyæ
w bardzo szybkim terminie stary
prawdopodobnie zabytkowy budynek, natomiast na Osiedlu Czerniaw-Zdrój ruiny i podobne zabudowania musz¹ straszyæ?
2. Dlaczego w centrum Œwieradowa przy samej ul. Zdrojowej na
rogu parku mo¿na by³o wyci¹æ dorodnego buka, natomiast na osie-
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dlu nie mo¿na wyci¹æ drzew zagra¿aj¹cych ¿yciu i bezpieczeñstwu
mieszkañców oraz inwalidów niemog¹cych bezpiecznie przejechaæ
wózkiem inwalidzkim po krzywym
chodniku?
3. Dlaczego przez 47 lat nie mo¿na by³o u³o¿yæ chodników i wymieniæ powykrzywianych i pordzewia³ych lamp oœwietleniowych na ulicy Lwóweckiej Sanatoryjnej, Sudeckiej i D³ugiej, natomiast tzw.
centrom Œwieradowa od granic
miasta mo¿na by³o przy wszystkich
ulicach wy³o¿yæ chodniki z ukwieconymi rabatami kwiatowymi?
4. Czy mieszkañcy i osoby prowadz¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹
oraz w³aœciciele hoteli z Czerniawy w okresie 47 lat nie p³acili stosownych podatków?
5. Czy mieszkañcy osiedla s¹
obywatelami drugiej kategorii, którym nie nale¿y siê równe traktowanie, zabezpieczanie podstawowych
potrzeb bytowych?
6. Dziwnym i stoj¹cym
w sprzecznoœci z rzeczywistoœci¹
wydaje siê § 4 Statutu Gminy Œwieradów-Zdrój mówi¹cy ¿e „Podstawowym zadaniem Gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb jej
mieszkañców, tworzenie warunków
dla racjonalnego i harmonijnego
rozwoju gospodarczego i spo³ecznego Gminy oraz dla pe³nego
uczestnictwa obywateli w ¿yciu
wspólnoty”.
Nadszed³ wiêc czas dla osiedla
Czerniawa-Zdrój. Czas na odbudowê, szukanie miejsc pracy, przywracanie estetyki, ³adu i porz¹dku.
Czas na dog³êbn¹ analizê stanu posiadania i koniecznych nak³adów,
by osiedle sta³o siê atrakcj¹ turystyczn¹, leczniczo-rehabilitacyjn¹
i przyjazn¹ dla mieszkañców i goœci.
Marian Prabucki

NOWE PRZY£¥CZA...
W tym roku wykonamy kilkanaœcie nowych przy³¹czy do
sieci wodno-kanalizacyjnej. Co roku pod³¹czamy nowe posesje do miejskich sieci wodoci¹gowych i œciekowych. Mieszkañcy za przy³¹cze nie p³ac¹ ani z³otówki. Jesteœmy jedn¹
z niewielu gmin w Polsce, które wykonuj¹ przy³¹cza w ramach
utrzymania ca³ego systemu gospodarki wodno-œciekowej.
Oczywiœcie, oczekuj¹cych jest znacznie wiêcej, a nam zawsze brakuje pieniêdzy, aby zaspokoiæ wszystkich. Rocznie
wykonujemy do 20 nowych przy³¹czy, co kosztuje nas kilkaset
tysiêcy z³otych. Teraz jesteœmy w trakcie przy³¹czania do sieci
nieruchomoœci przy ulicach: Mokrej, Kruczej i Wilczej.

Na bie¿¹co

... I KOLEJNE WNIOSKI
NA WODÊ ORAZ KANALIZACJÊ
W ostatnim miesi¹cu z³o¿yliœmy dwa wnioski do funduszy
unijnych o wsparcie budowy nowych sieci wodoci¹gowych
i kanalizacyjnych. O dofinansowanie rozbudowy kanalizacji
i wodoci¹gów w Czerniawie w wysokoœci 4 mln z³ aplikujemy
do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Drugie zadanie
na kwotê 9 mln z³, to kanalizowanie przedmieœcia Œwieradowa
wzd³u¿ Kwisy.
W najbli¿szych miesi¹cach, prawdopodobnie do koñca roku
dowiemy siê, czy otrzymamy wsparcie do tych przedsiêwziêæ
ze œrodków unijnych.

REWOLUCJA
W GOSPODARCE ODP
ADAMI
ODPADAMI
Przed nami ogromne zmiany w gospodarowaniu odpadami
komunalnymi, które wywo³uje nowa ustawa. Ju¿ teraz odczuwamy wp³yw tych przepisów na nasze wydatki, poniewa¿ firma przewozowa podwy¿szy³a cenê za wykonywanie us³ugi
o ponad 80 proc. Teraz miesiêcznie z bud¿etu miasta dop³acamy do systemu ponad 50 tys. z³. Ale najwiêksze zmiany dopiero przed nami.
Niestety, nowe przepisy wymuszaj¹ na gminach wy³¹czenie z systemu tzw. nieruchomoœci niezamieszka³ych, czyli przedsiêbiorstwa. Wynika to z zapisów ustawy o maksymalnych
stawkach, jakie mo¿emy pobieraæ. Dla przyk³adu, w naszej
gminie za odebranie od przedsiêbiorcy odpadów w pojemniku
1.100 litrów pobieramy op³atê w wysokoœci 105 z³, a ustawa
dopuszcza maksymaln¹ stawkê za taki pojemnik w wysokoœci
54 z³, czyli dwukrotnie ni¿sz¹. Firma przewozowa nie jest jednak w stanie za tak niskie stawki wykonaæ us³ugê. Z tego powodu gmina bêdzie siê zajmowa³a odbiorem odpadów z nieruchomoœci zamieszka³ych, czyli wy³¹cznie od mieszkañców.
Przedsiêbiorcy bêd¹ zobowi¹zani podpisaæ umowê na odbiór
i przetwarzanie odpadów z firm¹ przewozow¹. Do tej pory gmina obs³ugiwa³a wszystkie nieruchomoœci w zakresie gospodarki odpadami. Przez nowe rozwi¹zania stracimy kontrolê nad
odpadami wytwarzanymi w przedsiêbiorstwach. Moim zdaniem
jest realne ryzyko, ¿e znów wiele œmieci zamiast na wysypisko
trafi do rowów, lasu czy rzek.
Kolejne zmiana jest taka, ¿e od sierpnia 2020 roku gminie
nie bêdzie wolno p³aciæ rycza³towo przewoŸnikowi za us³ugê
wywozu i zagospodarowania odpadów, wchodzi za to obowi¹zek, w ramach którego gmina zap³aci za ka¿d¹ tonê z osobna wywiezionych odpadów na wysypisko (Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych). Przy takim rozwi¹zaniu nie bêdziemy mogli realnie rozliczaæ przewoŸnika
z iloœci odpadów. Wynika to z faktu, ¿e ta sama firma do tej
samej œmieciarki bêdzie ³adowaæ œmieci z nieruchomoœci mieszkañców oraz przedsiêbiorców i nie ma mo¿liwoœci sprawdzenia, ile ton w danym dniu odebra³. Trzeba bêdzie obdarzyæ
przewoŸnika du¿ym zaufaniem, ale z doœwiadczenia wiemy, ¿e
brak mo¿liwoœci kontrolowania przewoŸnika bêdzie w efekcie
podra¿a³ koszty systemu dla mieszkañców.
Z naszych wyliczeñ wynika, ¿e mieszkañcy wytwarzaj¹ 40
proc. wszystkich odpadów w gminie, a przedsiêbiorcy 60 proc.
Ale firmy startuj¹ce w przetargu na wywóz odpadów mog¹ to
oszacowaæ inaczej. Mo¿e siê te¿ pojawiæ siê ryzyko, ¿e mieszkañcy bêd¹ dop³acaæ do odpadów wywo¿onych od przedsiêbiorców. Do tego dochodzi problem z zalegaj¹cymi odpadami
na RIPOK-ach, które drastycznie podnosz¹ op³aty za przyjmowanie odpadów.
Na paŸdziernikowej sesji przedstawiê Radzie Miasta propozycjê metody i ustalenia stawek za odbiór odpadów komunalnych. Przede wszystkim gmina nie bêdzie obs³ugiwaæ nieruchomoœci niezamieszka³ych, czyli przedsiêbiorców, którzy
bêd¹ zobowi¹zani podpisywaæ indywidualne umowy z przewoŸnikiem. W odniesieniu do nieruchomoœci zamieszka³ych,
czyli mieszkañców, zaproponujê mieszan¹ metodê: do trzech
osób op³ata bêdzie naliczana za ka¿dego mieszkañca w kwocie
17 z³/osobê/miesi¹c, powy¿ej 3 osób bêdzie naliczana od gospodarstwa w wysokoœci 68 z³/gospodarstwo/miesi¹c. W przy-

padku, gdy gospodarstwa bêd¹ posiada³y kompostowniki,
op³aty bêd¹ odpowiednio obni¿one do 15 z³/osobê/miesi¹c
i do 65 z³/gospodarstwo/miesi¹c.
W nowej ustawie wszyscy musz¹ prowadziæ zbiórkê selektywn¹, a dla tych którzy nie bêd¹ segregowaæ odpadów bêd¹
podwy¿szone op³aty na mieszkañca 68 z³/mieszkañca/miesi¹c
i 240 z³/gospodarstwo/miesi¹c. Zgodnie z now¹ ustaw¹ gmina
ma obowi¹zek obj¹æ systemem tzw. nieruchomoœci mieszane,
w których zamieszkuje siê i prowadzi dzia³alnoœæ us³ugow¹,
czy gospodarcz¹. Ci w³aœciciele bêd¹ sk³adaæ deklaracjê podaj¹c iloœæ zamieszkuj¹cych osób na nieruchomoœci i iloœæ pojemników do odbioru odpadów z dzia³alnoœci us³ugowej.
W tym przypadku mo¿emy zastosowaæ maksymalne stawki: dla pojemnika 120-litrowego - 5,50 z³, dla pojemnika 240litrowego - 11 z³, dla pojemnika o pojemnoœci 1.100 litrów - 54
z³. Te maksymalne stawki podane w nowych przepisach s¹
znacznie ni¿sze od obecnych funkcjonuj¹cych na rynku. Zapewne na sesji radni bêd¹ wprowadzaæ swoje rozwi¹zania.
Jakiekolwiek rozwi¹zania wprowadzimy, jedno jest pewne,
¿e mieszkañcy w tym i przysz³ym roku zap³ac¹ du¿o wiêcej za
odbiór œmieci ze swoich posesji. Prawdopodobnie zmiany
wprowadzimy od lutego 2020 roku. Do tego czasu gmina dop³aci do systemu prawie 300 tys. z³.

OCZYSZCZALNIA ŒCIEKÓW
JU¯ OCZYSZCZA
Zakoñczyliœmy rozbudowê oczyszczalni œcieków w Œwieradowie-Zdroju. Przede wszystkim zwiêkszy³a siê moc przerobowa z 1.329 m3/dobê do 2 300 m3/dobê, z mo¿liwoœci¹ zwiêkszenia nawet do 2 600 m3/dobê. Nowa oczyszczalnia mo¿e
funkcjonowaæ w tzw. dwóch niezale¿nych ci¹gach, co znacznie u³atwia serwisowanie poszczególnych zbiorników i urz¹dzeñ w przypadku koniecznoœci wy³¹czenia ich. Przy takiej
mocy mo¿emy przyj¹æ œcieki od ponad 15.000 osób! Obecnie
przy za³o¿eniu, ¿e jedna osoba wytwarza dziennie ok. 150 litrów œcieków, odbieramy je od nieco ponad 8.500 osób.
Nowy obiekt oczyœci œcieki z ca³ego Œwieradowa i nowo
budowanych obiektów hotelowo-apartamentowych. Niestety, przy tej inwestycji nie oby³o siê bez problemów. Firma wykonawcza z powodu rozleg³ej awarii podczas przebudowy
oczyszczalni (zawali³y siê dwa zbiorniki na œcieki) i niesprzyjaj¹cych warunków atmosferycznych opóŸni³a znacz¹co zakoñczenie inwestycji. Z tego powodu utraciliœmy czêœæ dofinansowania w wysokoœci ok. 3,2 mln z³. Ca³a inwestycja kosztowa³a nas ok. 11 mln z³, z czego dofinansowanie UE i zwrot
podatku VAT wynios³o ok. 7 mln z³.
Generalny wykonawca nie wyp³aci³ równie¿ podwykonawcom prawie 800 tys. z³ za wykonan¹ pracê i dostawê urz¹dzeñ,
dlatego zmuszeni byliœmy zatrzymaæ ostatni¹ p³atnoœæ na poczet zap³acenia podwykonawcom.
Potrzebowaliœmy nowej oczyszczalni œcieków, g³ównie
z powodu dynamicznego rozwoju naszego miasta i kanalizowania miasta wzd³u¿ Kwisy i nieruchomoœci nad dworcem kolejowym. Nowoczesna instalacja powinna wystarczyæ na minimum 20 lat. Teraz w kolejnych latach bêdziemy intensywnie
kanalizowaæ ca³y Œwieradów i Czerniawê.

PAROWÓZ STOI NA ST
ACJI
STACJI
Po kilku miesi¹cach przygotowañ, rozmów z Muzeum Kolejnictwa w Warszawie, wykonywania dokumentacji przetransportowania zabytkowego parowozu z Pyskowic do Œwieradowa-Zdroju - uda³o siê wreszcie osi¹gn¹æ cel.

Na Stacji Kultury na eksponowanym miejscu prezentujemy zabytkowy parowóz z 1918 r., który przywieziony zosta³ do
nas w trzech czêœciach. Firma transportowa profesjonalnie
przeprowadzi³a ca³¹ operacjê, a my za ni¹ zap³aciliœmy ponad
90 tys. z³. Kwota budzi du¿o dyskusji, ¿e takie pieni¹dze to
nieuzasadniony wydatek, ¿e przywieŸliœmy kupê z³omu, ¿e
mo¿na by³o te pieni¹dze inaczej wydaæ. Uwa¿am, i wiêkszoœæ
radnych popar³a to zadanie, ¿e skoro wydaliœmy na remont
dworca 6 mln z³, z dofinansowaniem unijnym na poziomie prawie 85 proc., to warto dworzec kolejowy wzbogaciæ o zabytkowy parowóz, który œwietnie wpisuje siê w rewitalizacjê budynku stacyjnego z peronem.
Wokó³ stacji bêdziemy musieli przeprowadziæ inwestycjê
zagospodarowania ca³ego 2-hektarowego placu pod k¹tem
miejskich imprez muzyczno-jarmarcznych. Na dworcu jest miejsce na jeszcze jeden parowóz, ale znacznie mniejszy.
Do koñca miesi¹ca sk³adamy wniosek do Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dofinansowanie remontu naszego parowozu. Chcemy za oko³o 100 tys. z³ zabezpieczyæ lokomotywê przed postêpuj¹c¹ korozj¹. Mamy szansê
otrzymaæ dofinansowanie do 50 proc. tej kwoty.

INKUBA
TOR
INKUBATOR
PRZETWÓRSTW
A LOKALNEGO
PRZETWÓRSTWA
W budynku po Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej przy ulicy
Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego bêdzie zorganizowany inkubator przetwórstwa lokalnego. Gmina wydzier¿awi³a stowarzyszeniu Izerski Spichlerz budynek na ten cel na 10 lat. Inkubator ma ju¿ wa¿ne pozwolenie na budowê.

W ramach tego przedsiêwziêcia powstanie kilka nowych
produktów lokalnych: œwie¿o t³oczone soki, izerski uzdrowiskowy op³atek, d¿emiki, powid³a. Równie¿ mieszkañcy bêd¹
mogli skorzystaæ z oferty inkubatora, aby zrobiæ przetwory ze
swoich owoców. Oczywiœcie g³ównym odbiorc¹ oferty Inkubatora bêd¹ turyœci i kuracjusze. Wiosn¹ 2020 rusza inwestycja adaptacji starej remizy na inkubator. Wartoœæ inwestycji
ok. 500 tys. z³.

IZERSKI SAD

Od po³owy listopada w Izerskiej £¹ce bêdziemy rozdawaæ
mieszkañcom naszego miasta sadzonki drzew owocowych
szczepionych w 2018 r. ze starych górskich odmian z naszego
terenu.
Od kilku lat prowadzimy projekt pn. „Izerski Sad”, którego
jednym z celów jest odtwarzanie górskich sadów. Dlatego co
roku zbieramy tzw. zrazy (szczepki) ze starych odmian owocówek od mieszkañców Gór i Pogórza Izerskiego. Po dwóch latach sadzonki rozdajemy naszym mieszkañcom, którzy chc¹
braæ udzia³ w tym projekcie.
W tym roku rozdamy ponad 500 drzewek jab³oni, grusz
i czereœni. Od po³owy listopada zapraszamy chêtnych do Izerskiej £¹ki po odbiór sadzonek.
W przysz³ym roku dostêpna bêdzie aplikacja do wyszukiwania w naszym regionie nowo sadzonych owocówek z podaniem gatunku, odmiany i lokalizacji. Projekt z czasem bêdzie
siê rozwija³, od wsparcia doradcze dla nowych sadowników
po kreowanie nowych produktów lokalnych na bazie Izerskiego Sadu.
Oczywiœcie, za rok bêdziemy
wyrabiaæ przetwory z naszych
izerskich jab³ek, gruszek czy czereœni na
urz¹dzeniach w Inkubatorze Przetwórstwa Lokalnego.
Roland Marciniak
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Miejskie Centrum Kultury, Aktywnoœci i Promocji Gminy
„Stacja Kultury”, ul. Dworcowa 1, fax 75 78-16-221
Dyrektor – Dorota Marek.
Kreowanie wydarzeñ kulturalnych i promocja
Diana S³upska, tel. 75 71-36-482,
kultura@swieradowzdroj.pl
Kreowanie wydarzeñ sportowych, rekreacyjnych i promocja
Beata Rosicka, tel. 75 71-36-483,
it@swieradowzdroj.pl
Koordynator ds. obs³ugi obiektów, wydawnictw i promocji
Karol Wilk, tel . 574 110 170
notatnik@swieradowzdroj.pl
STACJA KULTURY otwarta jest
od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 1000 do 1700

PROJEKT „ŒWIERADOWSKA KAR
KARTTA MIEJSKA”

Zwyk³e plastikowe zakrêtki mog¹
pomóc choremu Kacperkowi. Zbieramy je na Stacji, ¿eby pomóc i ka¿dy z Was mo¿e siê w³¹czyæ w tê akcjê. Zakrêtki mo¿na przynieœæ do nas
lub do Pani Teresy Fierkowicz, a my
chêtnie je przeka¿emy dalej.
Ukaza³a siê kolejna edycja
„Niezbêdnika Turysty 2019/2020”,
zapraszamy wiêc gestorów bazy
noclegowej, gastronomicznej oraz

innych us³ugodawców na Stacjê
Kultury po jego odbiór.

Rozk³ad jazdy „Stacji Kultury”
WTORKI
1600-1645 - Kids Dance z Dream
Dance Academy by Adrian
Mleczek
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1645-1740 - Taniec Nowoczesny
z Dream Dance Academy by
Adrian Mleczek
ŒRODY
17 00-1815 - Bezp³atne zajêcia
JOGI z Cor¹ Szymoch¹
CZWARTKI
1600-1645 - Kids Dance z Dream
Dance Academy by Adrian Mleczek
1600-1645 - Taniec Nowoczesny
z Dream Dance Academy by
Adrian Mleczek

Z dniem 1 wrzeœnia br. wesz³a
w ¿ycie Œwieradowska Karta Miejska (ŒKM), która jest w³asnoœci¹
Miejskiego Centrum Kultury, Aktywnoœci i Promocji Gminy „Stacja
Kultury”, a która potwierdza uprawnienia mieszkañców ŒwieradowaZdroju do korzystania z oferty rabatów, ulg, zwolnieñ, preferencji lub
œwiadczeñ aktualnie oferowanych
przez Partnerów uczestnicz¹cych w
Projekcie.
Celami Projektu ŒKM jest:
• umo¿liwienie mieszkañcom
Gminy Miejskiej Œwieradów-Zdrój
dostêpu do gminnych/lokalnych
atrakcji oraz popularyzowanie korzystania przez nich z atrakcji naszej
gminy i okolic;
• umacnianie poczucia to¿samoœci lokalnej mieszkañców;
• kszta³towanie kultury spêdzania czasu wolnego i poszerzanie katalogu mo¿liwoœci jego wykorzystania.
Przez osobê uprawnion¹ do korzystania ze Œwieradowskiej Karty
Miejskiej nale¿y rozumieæ ka¿d¹
osobê fizyczn¹:
 zameldowan¹ w ŒwieradowieZdroju,
 rozliczaj¹c¹ siê z podatku dochodowego w Urzêdzie Skarbowym
w Lubaniu oraz w swoim zeznaniu
podatkowym deklaruj¹ce Gminê
Miejsk¹ Œwieradów-Zdrój jako miejsce sta³ego zamieszkania,
 op³acaj¹c¹ w Œwieradowie-

Szanowni Pañstwo, przedsiêbiorcy
œwiadcz¹cy us³ugi hotelarskie w innym
obiekcie - niebêd¹cym obiektem hotelarskim (apartamentami, kwaterami prywatnymi, pokojami goœcinnymi, agroturystyk¹ itp.), prosimy pamiêtaæ o zg³oszeniu tego faktu do ewidencji innych obiektów œwiadcz¹cych us³ugi hotelarskie.
Jak dokonaæ wpisu do ewidencji? Wystarczy z³o¿yæ stosowne zg³oszenie (do odebrania w Stacji Kultury lub do
pobrania z Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Œwieradów-Zdrój zak³adka „Poradnik Klienta”) i z³o¿yæ w Miejskim Centrum Kultury, Aktywnoœci i Promocji
Gminy „Stacja Kultury”.
Wpis do ewidencji jest bezp³atny
i potwierdza wiarygodnoœæ obiektu przed
turystami.
Po dokonaniu wpisu do ewidencji,
prosimy pamiêtaæ o odbiorze tabliczek informuj¹cych (szczególnie turystów)
o fakcie, ¿e Pañstwa obiekt dzia³a legalnie.

Zdroju podatek od nieruchomoœci,
 op³acaj¹c¹ media zwi¹zane
z nieruchomoœciami zlokalizowanymi w Œwieradowie-Zdroju.
By otrzymaæ ŒKM, nale¿y z³o¿yæ stosowny wniosek (do pobrania w zak³adce lub do odebrania
w Stacji Kultury) i z³o¿yæ go Organizatorowi. Trzeba przy tym okazaæ
dowód to¿samoœci lub pierwsz¹
stronê (zdjêcie lub skan) PIT-u za rok
poprzedni lub inny bie¿¹cy dokument potwierdzaj¹cy, ¿e dana osoba przebywa w Œwieradowie-Zdroju z zamiarem sta³ego pobytu.
ŒKM wydawana jest bezp³atnie
na okres 5 lat. Mo¿na j¹ odebraæ
osobiœcie w Stacji Kultura lub
w Ma³ym Domku przy Czarcim M³ynie (za osoby niepe³noletnie ŒKM
odbiera rodzic lub opiekun).
Aktualna lista Partnerów:
1. Czarci M³yn , ul. Lwówecka
5, tel. 75 78 45 325, e-mail: czarcimlyn@swieradowzdroj.pl - z kart¹ bilet wstêpu kosztuje 1 z³.
2. Podziemna Trasa Turystyczna Kopalnia Œw. Jan, Krobica 90, tel.
570 778 078, e-mail: biuro@podziemia-wieza.pl, www.podziemna-wie-

za.pl - z ŒKM bilet tañszy o 50 proc.
3. Wie¿a Widokowa w Mirsku,
ul. Wodna 4, tel. 570 778 078, e-mail:
biuro@podziemia-wieza.pl,
www.podziemna-wieza.pl - z ŒKM
bilet tañszy o po³owê.
4. Centrum Relaksacyjne SANTE, ul. Sienkiewicza 10, tel. 75 71 36
733 - z ŒKM 50 proc. zni¿ki na wejœcie do groty solnej
5. Coffee & Drink Bar KOFEINA, ul. Sienkiewicza 12b, tel. 603
270 966, www.facebook.com/kofeinaswieradow - z ŒKM 20 proc. zni¿ki na ka¿d¹ kawê, ciep³e napoje bezalkoholowe, herbatê i czekoladê.
6. Przewóz Osób - Bryczk¹ i Saniami Mariusz Burawski, tel. 606
523 283, mariuszburawski0@wp.pl z ŒKM 50 proc. zni¿ki na przeja¿d¿ki
bryczk¹, a zim¹ na kulig/sanie.
Serdecznie dziêkujemy dotychczasowym Partnerom za przy³¹czenie siê do naszej akcji! Zachêcamy
równie¿ innych, by wsparli mieszkañców naszego miasta!
Pe³ny tekst okreœlaj¹cy zasady
udzia³u w projekcie ŒKM znajduje
siê na stronie miejskiej w zak³adce
„Nasze Miasto”.

Cennik reklam w NOTATNIKU ŒWIERADOWSKIM
Na reklamy w „Notatniku” obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce stawki, z uwzglêdnieniem
rabatu za 3 emisje – 15 proc. Reklamodawcy zap³ac¹ (w z³):

/2 strony (255 x 175 mm): 1 emisja - 300, 3 emisje - 765.
/4 strony (175 x 125 mm): 1 emisja - 150, 3 emisje - 382,50.
1
/8 strony (125 x 85 mm): 1 emisja - 80, 3 emisje - 204.
na 1/16 strony (85 x 60 mm): 1 emisja - 50, 3 emisje - 127,50.
Za w³o¿enie wk³adki reklamowej do œrodka gazety – 250 z³.
1
1

1. Gotow¹ reklamê WY£¥CZNIE W FORMIE PLIKU GRAFICZNEGO (zgodnie
z podanymi w cenniku wymiarami) prosimy wys³aæ na adres:
notatnik
notatnik@ swieradowzdroj.pl
2. Nale¿noœæ za umieszczenie reklamy nale¿y wp³aciæ na konto Miejskiego
Centrum Kultury, Aktywnoœci i Promocji Gminy - Santander Bank Polski nr
21 1090 1997 0000 0001 4222 7909 - przed emisj¹ reklamy. W treœci
przelewu nale¿y wpisaæ koniecznie numer NIP, nazwê i adres firmy, w celu wystawienia
faktury.
3. Warunkiem ukazania siê reklamy jest dostarczenie potwierdzenia wp³aty.
Mo¿na je wys³aæ mejlem na adres itit@ swieradowzdroj.pl - lub dostarczyæ
osobiœcie do Centrum, ul. Dworcowa 1.
4. Faktura zostanie wystawiona w ci¹gu siedmiu dni od dokonania wp³aty.

Po wielu miesi¹cach przygotowañ, 30 wrzeœnia br. do Œwieradowa-Zdroju przyjecha³a prosto z Pyskowic, lokomotywa parowa serii
Tp4-217. Od teraz przez najbli¿sze
lata, dziêki wspó³pracy ze Stacj¹
Muzeum z Warszawy (w³aœciciel),
bêdzie stacjonowa³a przy MCKiPG
„Stacja Kultury” przy ul. Dworcowej 1.
Parowóz jest eksponatem muzealnym wpisanym do Rejestru Zabytków Ruchomych Województwa
Mazowieckiego i posiada numer inwentarzowy MUZ I 54. Lokomotywa zosta³a wyprodukowana w roku
1918, w niemieckiej fabryce pojazdów szynowych Borsig w Berlinie.
Lokomotywy tego typu produkowa-

Z³ote

Gody

20 wrzeœnia br. w Urzêdzie Stanu Cywilnego w Œwieradowie-Zdroju odby³ siê
Jubileusz 50-lecia po¿ycia Ma³¿eñskiego Pañstwa Genowefy i Jana Jab³onowskich.
Jubilaci zawarli zwi¹zek ma³¿eñski dok³adnie pó³ wieku temu - 20 wrzeœnia 1969 r.
w Pobiednej.
Dekoracji przyznanymi przez Prezydenta RP medalami dokona³ Sekretarz Gminy Eugeniusz Grabas, a uroczystoœæ prowadzi³a zastêpca kierownika USC - Joanna Szczekulska.
J. Szczekulska
Fot. Archiwum USC

Przetarg za przetargiem
ne by³y w latach 1910-1922 i nale¿a³y do najbardziej udanych konstrukcji i najliczniejszych serii parowozów
eksploatowanych w PKP. Tp4-217
przed wojn¹ pe³ni³a s³u¿bê w Pruskich Kolejach Pañstwowych
(KPVE), a nastêpnie w Niemieckich
Kolejach Rzeszy (DRB). W roku
1945 zosta³a przekazana do Polskich

Kolei Pañstwowych, gdzie s³u¿y³a
do 1959 r. Nastêpnie zosta³a sprzedana Przedsiêbiorstwu Materia³ów
Podsadzkowych Przemys³u Wêglowego w Szczakowie (PMPPW),
a stamt¹d trafi³a do PMPPW w Pyskowicach, gdzie w 1981 r. zakoñczy³a swoj¹ s³u¿bê. Od 1983 r. zosta³
ustawiona jako pomnik przy

PMPPM w Pyskowicach i przekazana do Muzeum Kolejnictwa w Warszawie. Lokomotywa mimo, i¿ wymaga w chwili obecnej gruntownego remontu, ju¿ dziœ stanowi niebywa³¹ atrakcjê w mieœcie i doskonale
uzupe³nia siê z zabytkowym dworcem kolejowym.
Monika Hajny-Daszko

Osoby kreatywne
pilnie poszukiwane!
„Stacja Kultury” poszukuje osób kreatywnych chc¹cych
poprowadziæ nastêpuj¹ce warsztaty:
muzyczne - zajêcia wokalne b¹dŸ nauka gry na instrumentach (raz w tygodniu);
 plastyczne, m.in. rzeŸba, rysunek b¹dŸ grawerunek, robótki rêczne itp. (raz w tygodniu);
 in¿ynierii dŸwiêku i/lub obróbki cyfrowej dŸwiêku i/lub
produkcji utworów muzycznych (raz w miesi¹cu).
Osoby zainteresowane wspó³prac¹ proszone s¹ o z³o¿enie
w „Stacji Kultury” lub przes³anie na adres – kultura@swieradowzdroj.pl – oferty obejmuj¹cej tematyczny program warsztatów wraz z harmonogramem oraz kosztorysem, w tym wycen¹ zakupu materia³ów niezbêdnych do przeprowadzenia zajêæ.

Jak g³osowaliœmy w Œwieradowie-Zdroju?
Wybory do sejmu i senatu za
nami, wyniki krajowe i rozk³ad
mandatów s¹ dobrze znany, a my zobaczmy, jak g³osowano w Œwieradowie-Zdroju.
Frekwencja wynios³a u nas 59,59
proc. To najwiêcej w ca³ym powiecie, który zanotowa³ 54,45 proc.
(w województwie – 60,92 proc.).
W mieœcie – jak i w kraju – wygra³o Prawo i Sprawiedliwoœæ z wynikiem 39,76 proc. W powiecie lubañskim partia te¿ by³a najlepsza,
choæ z nieco ni¿szym wynikiem –
35,64 proc. Kolejne miejsca: Koalicja Obywatelska – 25,52 proc. (powiat 30,30 proc.), Lewica – 18,11 proc.
(18,77 proc.), PSL – 7,88 proc. (6,55
proc.), Konfederacja – 6,14 proc.
(6,37 proc.), Bezpartyjni Samorz¹-

dowcy – 2,60 proc. (2,37 proc.).
Na kandydatów, którzy w Okrêgu Wyborczym nr 1 (legnicko-jeleniogórskim) uzyskali mandat poselski, oddano g³osów:
Ma³gorzata Seku³a-Szmajdziñska
(SLD) – 257 (11,94 proc. wszystkich
g³osów w mieœcie), Adam Lipiñski
(PiS) – 239, Piotr Borys (KO) – 236,
El¿bieta Witek (PiS) – 202, Zofia Czernow (KO) – 178, Marzena Macha³ek
(PiS) – 78, Robert Kropiwnicki (KO)
– 46, Ewa Szymañska (PiS) – 25, Stanis³aw ¯uk (PSL) – 44, Robert Obaz
(SLD) – 23, Krzysztof Kubów (PiS)
– 17, Wojciech Zubowski (PiS) – 6.
Najwiêcej g³osów w okrêgu zdobyli: El¿bieta Witek – 10,68 proc.
(dwójka na liœcie PiS; jedynk¹ by³
Adam Lipiñski, który zdoby³ 7,69

proc.), Ma³gorzata Seku³a-Szmajdziñska – 9,59. proc. (jedynka SLD),
Piotr Borys – 8,11 proc. (jedynka
KO), Stanis³aw ¯uk – 1,78 proc. (jedynka PSL)
Do senatu w okrêgu g³osowaliœmy na trzy nazwiska. W mieœcie
oddano na kandydatów 2.134 g³osy, a najwiêcej uzyska³ kandydat KO
– W³adys³aw Kozakiewicz – 1.053
(49,34 proc.). W powiecie te¿ wygra³
z wynikiem 44,50 proc.
Na Rafa³a Œlusarza oddano 787
g³osów (36,88 proc.). Powiat - 39,15
proc.
Piotr Roman uzyska³ 294 g³osy
(13,78 proc.) Powiat – 16,35 proc.
(opr. aka)

7 sierpnia og³oszono przetarg na
„Budowê sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Grunwaldzkiej” - o ³¹cznej
d³ugoœci 52 m. Z uwagi na zbyt wysokie oferty cenowe przetarg powtórzono i 29 sierpnia dokonano otwarcia zg³oszeñ nades³anych przez firmy: Us³ugi Ogólnobudowlane PAMA Adrian Bucholc z Sosnówki
(79.950 z³), PROVIDIA Sp. z o.o.
z Nowej Wsi Z³otoryjskiej (57.810 z³)
oraz Technika Grzewcza i Sanitarna
Jacek Buczyñski z Gryfowa Œl¹skiego (54.000 z³), której powierzono
wykonanie zadania z terminem zakoñczenie 31 paŸdziernika.
17 wrzeœnia og³oszono przetarg
na „Zakup 300 ton piasku do zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2019/2020 na potrzeby
Gminy Miejskiej Œwieradów-Zdrój
wraz z transportem”.
Odpowiedzia³y na to cztery firmy,
które z³o¿y³y swe oferty: SEBI Sebastian Bokisz ze Œwieradowa (8.800 z³),
EKO-OLMI z Mirska (8.450 z³), FHUT
Pawe³ Pilawski ze Szklarskiej Porêby
(8.400 z³) oraz GRANROCK z Wysokiej (8.118 z³), z którym podpisano
umowê na dostawê.
Do przetargu o „Œwiadczenie
us³ug sukcesywnego wywozu i zagospodarowania ustabilizowanych
komunalnych osadów œciekowych
z Gminy Miejskiej ŒwieradówZdrój” stanê³y firmy:
Z oczyszczalni przy ul. Wiejskiej
- GEOTRANS z Wroc³awia (280 z³/
Mg) oraz konsorcjum czterech firm
z liderem COM-D z Jawora (216 z³).

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:
23 paŸdziernika br. - w sprawie
przeznaczenia do sprzeda¿y w trybie bezprzetargowym
 nieruchomoœci gruntowej
zabudowanej o pow. 0,0381 ha przy
ul. Zakopiañskiej, stanowi¹cej dzia³kê
 nr 60/1, am. 3, obr IV;

Z oczyszczalni przy ul. Wierzbowej
- GEOTRANS (280 z³) oraz konsorcjum z liderem COM-D (378 z³).
Osady z obu oczyszczalni wywoziæ bêdzie konsorcjum firm. GEOTRANS uzna³, ¿e z powodu zbyt ma³ej iloœci komunalnych osadów œciekowych mo¿liwych do odebrania
z oczyszczalni œcieków przy ul.
Wierzbowej firma nie podejmie siê
wykonania us³ugi.
25 wrzeœnia og³oszono kolejny
przetarg na zimowe odœnie¿anie
chodników - zadanie nr 5, które podzielono na 5A: chodniki o szerokoœci powy¿ej 1,3 m, 5B - do 1,3 m.
Zadania 5A gotowa jest podj¹æ
siê œwieradowska firma Utrzymanie
Zieleni Zak³ad Budowlany Mariusz
Stachurski (cena jednostkowa za
jedn¹ roboczogodzinê pracy jednego sprzêtu do odœnie¿ania i usuwania œliskoœci zimowej - 210 z³; op³ata
rycza³towo-postojowa - 160 z³; op³ata rycza³towa dobowa dotycz¹ca
prac rêcznych przy zimowym utrzymaniu, która obejmuje wykonywanie czynnoœci zimowego utrzymania, jak i gotowoœæ do œwiadczenia
us³ugi - 400 z³).
Do zadania 5B zg³osili siê: Sebastian Szczêsny P.P.H.U. z Gierczyna
(roboczogodzina 162 z³, postojowe
- 216 z³) oraz Krzysztof Osiñski ze
Œwieradowa (roboczogodzina - 200
z³, postojowe - 250 z³).
Ostatecznie chodniki o szerokoœci powy¿ej 1,3 m bêdzie odœnie¿a³
Mariusz Stachurski, a te do 1,3 m Sebastian Szczêsny.
(opr. aka)
 nieruchomoœci gruntowej
niezabudowanej o pow. 0,0024 ha
przy ul. Polnej, stanowi¹cej dzia³kê
 nr 21/6, am. 1, obr IV;
 nieruchomoœci gruntowej
niezabudowanej o pow. 0,0068 ha
przy ul. Podgórnej, stanowi¹cej dzia³kê
 nr 74/1, am. 2, obr V.
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Kronika policyjna Brawo m³odzi stra¿acy!
13 wrzeœnia policjanci wziêli
udzia³ we wspólnej akcji z funkcjonariuszami Urzêdu Celno-Skarbowego ze Zgorzelca, w wyniku której
w Œwieradowie zosta³ zlikwidowany
nielegalny salon gier hazardowych
w jednym z domów przy ul. 11 Listopada. Przejêto trzy automaty typu
jednorêki bandyta, a w³aœcicielom
salony grozi wysoka grzywna.
20 wrzeœnia wieczorem policjanci zatrzymali na ul. Bocznej, po poœcigu ulicami miasta, 26-letniego
mê¿czyznê, który kieruj¹c oplem
astr¹ nie zatrzyma³ siê do kontroli.
Jak potem wyjaœni³, ucieka³, bo myœla³, ¿e ju¿ ma zakaz prowadzenia
pojazdów, a ten siê jeszcze nie uprawomocni³. Za niezatrzymanie siê do
kontroli grozi nawet do 5 lat wiêzienia, kierowca wola³ wiêc poddaæ karze dobrowolnie – s¹d skierowa³ go
do prac spo³ecznych na 5 miesiêcy
i na 4 lata odebra³ mu prawo jazdy
(za poprzednie wykroczenie – prowadzenie auta pd wp³ywem œrodków
odurzaj¹cych – mia³ trzyletni zakaz,
ale kary siê nie kumuluj¹).
Tak¿e 20 wrzeœnia po po³udniu
policjanci zatrzymali do kontroli auto
marki daewoo matiz, w którym za kierownic¹ siedzia³ (trzeŸwy) 37-letni
mê¿czyzna pozbawiony prawa do
prowadzenia pojazdów. Ponownie
przy³apano go 5 paŸdziernika – to
by³ pi¹ty i szósty raz, gdy kierowca
z³ama³ zakaz.
Tego samego dnia w godzinach
przedwieczornych z klatki schodowej jednego z domów nieznani
sprawcy ukradli m³odzie¿owy rower
górski marki Enchant wart 1.500 z³.

wie uciek³ 17-latek, a policjanci ustalaj¹ miejsce jego pobytu.
6 paŸdziernika zdarzy³ siê nieszczêœliwy wypadek na klatce schodowej, w wyniku którego mê¿czyzna zmar³ w szpitalu. Policja prowadzi dochodzenie, by wykluczyæ
udzia³ osób trzecich.
8 paŸdziernika po po³udniu funkcjonariusze musieli interweniowaæ
w mieszkaniu rodziny maj¹cej za³o¿on¹ Niebiesk¹ Kartê. Zatrzymali 56latka, który bêd¹c w stanie nietrzeŸwym znêca³ siê nad rodzin¹. Zosta³
zabrany z mieszkania i i osadzony
do wytrzeŸwienia, a wobec zatrzymanego bêd¹ prowadzone prowadzone dalsze czynnoœci.
Tak¿e 8 paŸdziernika Rewir Dzielnicowych zosta³ powiadomiony
o z³amaniu zabezpieczeñ w poczcie
elektronicznej, do której w³ama³ siê
nieznany jeszcze haker i zmieni³ has³o.
Policja prowadzi postêpowanie
w sprawie kradzie¿y portfela z dokumentami i niewielk¹ gotówk¹, który ktoœ ukrad³ z niezamkniêtego samochodu stoj¹cego na chodniku

W niedzielê 15 wrzeœnia odby³y
siê powiatowe zawody sportowopo¿arnicze w Platerówce, w których
udzia³ wziê³y nasze jednostki: OSP
i M³odzie¿owa Dru¿yna Po¿arnicza.
Zawody zosta³y podzielone na dwie
konkurencje. Najpierw by³a sztafeta
z pokonywaniem przeszkód: OSP
mia³a do przeskoczenia œcianê, bieg
po równowa¿ni oraz drug¹ œcianê,
natomiast MDP najpierw mia³a slalom (pokonywa³ Filip), potem równowa¿niê (Marta) oraz rozwiniêcie
odcinków i podpiêcie pr¹downicy
(Sebastian).
Druga z konkurencji to bojówka
polegaj¹ca na budowie linii gaœniczej. Z OSP w tej konkurencji startowali: Tomek, Irek, £ukasz, Gosia,
Pawe³, Daniel i Dominik, MDP zaœ
reprezentowali: Filip, Florek, Marta,
Sebastian, Wiktoria, Dylan i Krzyœ.
Pompê obs³ugiwa³ tata Irek.
Po ciê¿kich zmaganiach fizycznych zawodnicy stra¿acy zostali zaproszeni na wspólny poczêstunek,
w tym czasie komisja podsumowa³a
wyniki z konkurencji. Wielkie brawa
nale¿¹ siê ma³ym stra¿akom którzy
w swoim pierwszym starcie w zawodach zdobyli II miejsce, pokonuj¹c
du¿o starszych od siebie stra¿aków
z Radostawia. Natomiast nasi seniorzy w swojej klasyfikacji zajêli XI
miejsce.
Zawody sportowo-po¿arnicze
odbywaj¹ siê co dwa lata, dlatego
cz³onkowie MDP ju¿ od dzisiaj bêd¹
pracowaæ nad doskonaleniem swoich umiejêtnoœci, aby uzyskaæ lepsze wyniki.
Tekst i zdjêcia Alicja Bigus

Filip (z lewej) i Florek syrenami dopinguj¹ swych starszych kolegów. Poni¿ej
- dru¿yna MDP z nagrodami za II miejsce w zawodach.

Taniec, œpiew i radoœæ

29 wrzeœnia funkcjonariusze ze
œwieradowskiego Rewiru Dzielnicowych prowadzili czynnoœci wyjaœniaj¹ce w Grabiszycach Dln. (gm.
Leœna), gdzie nieznani sprawcy skradli lawetê dwuosiow¹ wart¹ 13 tys.
z³, na której sta³a maszyna budowlana Avant wraz z wiertnic¹ wart¹ 120
tys. z³ (jak na zdjêciu powy¿ej). Policja prosi wszystkich, którzy cokolwiek wiedz¹ o skradzionej maszynie
i sprawcach kradzie¿y, by zg³osili siê
do najbli¿szego komisariatu.
4 paŸdziernika z placówki opiekuñczo-wychowawczej w Czernia-
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przy ul. Sienkiewicza. Przy okazji
policja kieruje apel o rozwagê
i ostro¿noœæ, o zamykanie swych
aut, a przede wszystkim o niepozostawianie w nich dokumentów i cennych przedmiotów.
(opr. aka)

W sobotê 5 paŸdziernika rozpoczê³y siê jeleniogórskie Senioralia zorganizowane przez Oddzia³
Polskiego Zwi¹zku Emerytów Rencistów i Inwalidów. Cz³onkowie naszego ko³a bardzo licznie, pomimo
deszczowej pogody, wziêli udzia³
w korowodzie, który przemaszerowa³ z placu ko³o koœcio³a pw. Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego, ulicami 1 Maja oraz Marii Konopnickiej,
na plac Ratuszowy.
Na pl. Ratuszowym zebrali siê
wszyscy uczestnicy z ró¿nych kó³
bior¹cych udzia³ w korowodzie,
gdzie prezydent Jeleniej Góry Jerzy
£u¿niak przekaza³ seniorom symboliczny klucz do miasta. Tak rozpoczê³y siê Senioralia 2019.
Nastêpn¹ atrakcj¹
tego dnia dla cz³onków

naszego ko³a by³ Bal Seniora zorganizowany w przyjaznej nam „Leopoldówce”. Zabawa by³a wspania³a,

w mi³ej atmosferze, przy bogato zastawionych sto³ach i dŸwiêkach dobrej muzyki w wykonaniu Marka
Szymanka.
W trakcie zabawy by³y specjalne ¿yczenia i melodie dedykowane
dwom parom ma³¿eñskim - Irenie
i Waldemarowi Kojpaszom oraz Genowefie i Janowi Jab³onowskim z okazji 50. rocznicy ich œlubów. Ca³a
sala zaœpiewa³a sto lat!
Zgodnie z zapowiedzi¹ zabawa
trwa³a do godz. 2200 (chocia¿ wielu
chcia³oby bawiæ siê d³u¿ej).
Nastêpn¹ propozycj¹ spotkania
jest wycieczka do Ksi¹¿a, a potem
to ju¿ „Andrzejki”.
Dziêkujemy organizatorom za
przygotowanie „Balu Seniora” i do
zobaczenia!
Teresa Dragunowicz

Aktywni tanecznie
Jako ¿e wœród nas
jest tak¿e liczne grono osób w wieku emerytalnym, postanowiliœmy uczciæ przypadaj¹cy jesieni¹ Dzieñ
Seniora. Zabawa z tej
okazji odby³a siê 5
paŸdziernika w pensjonacie „Fortuna”.
Poza cz³onkami i kilkoma sympatykami
w imprezie uczestniczyli zaproszeni goœcie: Iwona Wojsa –
wiceprzewodnicz¹ca
Rady Powiatu wraz z ma³¿onkiem
Szczepanem Wojs¹, radnym Rady
Miasta oraz Dorota Cinciruk – dyrektor Domu Pomocy Spo³ecznej
w Mirsku i Ewa Kotliñska – prezes Stowarzyszenia „Spokojna
Góra” dzia³aj¹cego przy DPS
(udzia³ naszych cz³onków na dorocznej majowej „Depesiadzie” zapocz¹tkowa³ wspó³pracê miêdzy
nami).

Przerywnikiem miêdzy tañcami
(przy zespole „Largo”) by³ konkurs
na najzabawniej przeczytany tekst
satyryczny z cyklu „Skutki i radoœci
objawów staroœci”, który przeprowadzi³a Marianna Marek, a wziê³o w nim
udzia³ 9 uczestników (na zdjêciu).
Gospodarzowi obiektu dziêkujemy za przychylnoœæ i goœcinê,
a Gminie Miejskiej Œwieradów Zdrój
- za dofinansowanie imprezy. (DS)

Aktywni w Czechach
Kolejnym zagranicznym wyjazdem 33-osobowej grupy cz³onków
by³a wycieczka do Czech (28 wrzeœnia). Tym razem nasz¹ przewodniczk¹ by³a Magdalena Olszewska.
Zwiedzanie rozpoczêliœmy od
Mauzoleum w Nowym Mieœcie, które znajduje siê na miejscowym cmentarzu. Pani Magda doœæ obszernie
zapozna³a nas z dziejami miasteczka
i histori¹ powstania tego monumentu (wybudowany w roku 1901 na
wzór w³oski przez potomków s³awnego przedsiêbiorcy tekstylnego
Ignaza Klingera, po wojnie ulega³
niszczeniu, a¿ do 1995 roku, kiedy
rozpoczêto jego rekonstrukcjê, ukoñczon¹ w 2000 r.). Obecnie znów odbywaj¹ siê tu msze, niestety, obiekt
tego dnia nie by³ dostêpny, jego
wnêtrze obejrzeliœmy wiêc przez
oszklone drzwi.

Kolejnym etapem wycieczki by³
Zamek Frydlant. Przed wejœciem
oczekiwa³a na nas oprowadzaj¹ca po
zamku przewodniczka – œwieradowianka Danuta Bartosiewicz. Na
dziedziñcu otoczonym murami zdobionymi oryginalnym sgraffito pani
Danuta przekaza³a nam sporo wiadomoœci o historii tego zamku
wzniesionego ju¿ w œredniowieczu,
po czym udaliœmy siê do starej gotyckiej czêœci, w której znajduje siê
muzeum (udostêpnione zwiedzaj¹cym ju¿ w 1801 roku!). Tu obejrzeliœmy galeriê portretów dawnych w³aœcicieli i poznaliœmy historiê ich rodów. Nastêpnie w dawnym pa³acu
ogl¹daliœmy zamkow¹ kaplicê, zaœ
w kolejnych skrzyd³ach w uk³adzie
amfiladowym: pokoje dla goœci, pañ
i panów oraz pokój dziecinny, ³azienki i jadalniê.

Aktywni kulturalnie

Zwiedzanie zakoñczyliœmy
w kuchni. Czeka³a tu nas mi³a niespodzianka - z okazji obchodzonego w tym dniu czeskiego œwiêta upamiêtniaj¹cego œmieræ œw. Wac³awa,
patrona Czech - zostaliœmy poczêstowani s³odkoœciami przygotowanymi przez kucharzy w tym zabytkowym i wci¹¿ funkcjonuj¹cym pomieszczeniu (mogliœmy nawet zrobiæ
z nimi pami¹tkowe zdjêcie).
Zamek nie ucierpia³ w czasie
wojny i nie zosta³ zrabowany, a podczas zwiedzania mia³o siê odczucie,
¿e w³aœciciele opuœcili zamek tylko
na chwilê.
Na naszej trasie znalaz³a siê tak¿e Bazylika Mniejsza Nawiedzenia
NMP w Hejnicach. Na wstêpie, pod
wiekow¹ lip¹ licz¹c¹ ok. 250 lat, pani
Magda zapozna³a nas z histori¹
i ciekawostkami dotycz¹cymi tego
sanktuarium (przebudowanego
w stylu barokowym na pocz¹tku
XVIII wieku). Zwiedzaj¹c wnêtrze
mogliœmy zobaczyæ gotycki o³tarz
Albrechta Wallensteina i zabytkow¹
figurkê Madonny z Jezusem, jak te¿
podziwiaæ piêkne freski na kopule
i zachowany kryszta³owy ¿yrandol.
Wielu z nas zaskoczy³o to, ¿e g³ówny o³tarz to artystyczne dzie³o… malarza.
Bazylika przyci¹ga co roku tysi¹ce pielgrzymuj¹cych wiernych
i wielu zwiedzaj¹cych.
W drodze powrotnej ulewny
deszcz przeszkodzi³ nam w zwiedzeniu malutkiego uzdrowiska, jakim s¹
£aŸnie Libwerda, pozosta³y czas
wykorzystaliœmy wiêc na wst¹pienie do restauracji w Nowym Mieœcie, gdzie wiêkszoœæ z nas spo¿y³a
prawdziwie czeski posi³ek.
Serdeczne dziêkujemy obu doskona³ym i profesjonalnym przewodniczkom - Danucie Bartosiewicz
i Magdalenie Olszewskiej, oraz wo¿¹cemu nas w tym dniu kierowcy –
Janowi Harasimowi.
Donata Sienkiewicz

Izerskie Stowarzyszenie „Aktywni Razem”
zaprasza do Stacji Kultury
w pi¹tek 22 listopada o godz. 1700 na

Poetycki Wieczór Autorski PIOTRA BIGUSA
pt. „Blaski i cienie”
Liryczna oprawa muzyczna – OLIWIA BIGUS
Od autora: ¯yjemy
¯yjemy,, biegniemy
biegniemy,, musimy
musimy.. Nie mamy czasu dla siebie,
Mówimy,, takie czasy… A mo¿e by tak przestaæ pêdziæ?
dla bliskich. Mówimy
Wszystkich, którzy chcieliby na chwilê zatrzymaæ siê i odpocz¹æ, zapraszam na spotkanie z wierszami, w których przeplataj¹ siê radoœæ
i smutek, zw¹tpienie i nadzieja, zaduma i euforia. Mo¿e te strofy Ciê
rozbawi¹ lub sk³oni¹ do refleksji?

Biuro Polskiego Zwi¹zku Emerytów Rencistów i Inwalidów Ko³o nr 6 w ŒwieradowieZdroju mieœci siê w Klubie Integracji Spo³ecznej w siedzibie Urzêdu Miasta (pok. 16,
I piêtro) przy ul. 11 Listopada 35 - box nr
16F.
Dy¿ury w ka¿dy czwartek w godz. 10001200 pe³ni¹: Teresa Dragunowicz, Irena Kojpasz i Barbara Kusznier.

11 paŸdziernika za cel kolejnego wyjazdu „kulturalnego” nasza ponad 20-osobowa grupa obra³a Teatr im. K. C.
Norwida, dzia³aj¹cy od wrzeœnia w wyremontowanym od
podstaw obiekcie. Obejrzeliœmy dwie jednoaktówki Antona Czechowa - „NiedŸwiedŸ” i „Oœwiadczyny”, w re¿yserii zamieszka³ego w Gruzji Turgaya Velizade. W tej komediowej klasyce teatralnej œwietnie zaprezentowali siê jeleniogórscy aktorzy. Zarówno sam spektakl, jak te¿ scena
i widownia w nowej szacie zrobi³y du¿e wra¿enie i spe³ni³y
nasze oczekiwania, o czym œwiadczy³y pozytywne komentarze w drodze powrotnej do domu. (DS)

Biuro Zwi¹zku 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 pierwsz¹ i trzeci¹ œrodê
miesi¹ca od godz. 1000 do 1200 dy¿ury pe³ni¹: Halina Bokisz, Eugenia Kudera i Marian Timoftiewicz.

Zarz¹d Izerskiego Stowarzyszenia
„Aktywni
Razem”
w Œwieradowie-Zdroju informuje,
¿e biuro mieœci siê na I piêtrze
w Miejskim Centrum Kultury, Aktywnoœci i Promocji Gminy STACJA KULTURY przy ul. Dworcowej 1.
Cz³onkowie zarz¹du pe³ni¹ dy¿ury we wtorki w godz. 1000–1300.
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54. Konkurs Orkiestr Wojskowych

Œwinoujœcie w pokazie musztry paradnej dla uczniów.
Uk³ady na murawie stadionu zawsze budz¹ zachwyt. Poni¿ej orkiestra wojskowa (tu z Torunia) to g³ównie instrumenty dête,
ale w solowych wykonaniach brzmi¹ jeszcze lepiej.

Sekcja wokalna Klubu 21 Brygady Strzelców Podhalañskich
wspomaga³a wokalnie rzeszowsk¹ orkiestrê.

Ach, jak oni zgodnie maszeruj¹...

Ulubienica publicznoœci i dzieciaków, por. Agata Æwiklak, kapelmistrz rzeszowian, nagrodzona za kunszt i wirtuozeriê.

54. Konkurs Orkiestr Wojskowych, którego uczestnicy
goœcili w Œwieradowie-Zdroju od 19 do 21 wrzeœnia, zawiera³
w swym programie wszystko, za co od ponad 50 lat pokochali
go œwieradowianie, kuracjusze, wczasowicze i turyœci: przemarsze ulicami, musztry paradne na stadionie z popisami
tamburmajorów, edukacyjne pokazy dla uczniów na szkolnym boisku, wszystko w takt ³atwo wpadaj¹cych w ucho marszowych rytmów. Zaœ wisienk¹ na tym torcie by³y koncertyw
hali spacerowej, pe³ne zró¿nicowanej muzyki, popisów solistów instrumentalistów, piosenkarzy i maestrii kapelmistrzów, a wszystko w towarzystwie feerii œwiate³.
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Jury mia³o do ocenienia cztery orkiestry: ze Œwinoujœcia,
Rzeszowa, Torunia i Lublina, a do przyznania tytu³ laureata
w dwóch kategoriach - za koncert estradowy i musztrê paradn¹. W pierwszej kategorii zwyciê¿y³a Orkiestra Wojskowa
w Rzeszowie, któr¹ doceniono za wybitn¹ kreacjê artystyczn¹
przedstawionego koncertu. Niejako przy okazji uhonorowana
zosta³a por. Agata Æwiklak, która jako kapelmistrz tej orkiestry
wykaza³a wysoki kunszt artystyczny i wirtuozeriê.
W drugiej kategorii wygra³a Orkiestra Wojskowa w Œwinoujœciu, któr¹ wyró¿niono równie¿ za dobór repertuaru oraz
popularyzacjê muzyki wojskowej podczas koncertu estradowego.
Te orkiestry podzieli³y siê te¿ kolejnymi laurami: muzycy
z Rzeszowa otrzymali nagrodê za promocjê muzyki regionalnej
podczas pokazu musztry paradnej, a Orkiestra Wojskowa
w Œwinoujœciu wywalczy³a tegoroczn¹ Nagrodê Publicznoœci.
Galê Fina³ow¹ konkursu uœwietni³ wystêp Orkiestry Reprezentacyjnej Si³ Powietrznych w Poznaniu - laureata ubieg³orocznego konkursu.
Ale punktem kulminacyjnym konkursu by³o uroczyste
ods³oniêcia kamienia z nazw¹ Parku, który odt¹d nosi imiê Park
Orkiestr Wojska Polskiego. Bior¹cy udzia³ w uroczystoœci
przedstawiciele MON nie kryli wzruszenia, jako ¿e Œwieradów
jest pierwszym miastem w Polsce, które wyst¹pi³o z podobn¹
inicjatyw¹.
W ods³oniêciu kamienia udzia³ wziêli: zastêpca Dyrektora
Departamentu Edukacji Kultury i Dziedzictwa MON - dr Zbigniew Ciosek, pomocnik Dowódcy Garnizonu Warszawa - p³k
Andrzej Drozd, zastêpca komendanta 4 Regionalnej Bazy Logistycznej - p³k Jan Bereza, oraz naczelnik Wydzia³u Kultury
i Organizacji S³u¿by Wychowawczej Departamentu Edukacji
i Dziedzictwa MON - p³k S³awomir Krywko. Miasto reprezentowali: przewodnicz¹ca rady Janina Czapliñska wraz z radnymi, sekretarz Eugeniusz Grabas oraz szefowa Stacji Kultury
Dorota Marek, która powiedzia³a miêdzy innymi:
Na mapie Polski, gdzieœ na jej po³udniowo-zachodnim
krañcu le¿y ma³e, urokliwe miasteczko - nasz ŒwieradówZdrój, to tutaj swoje miejsce znalaz³y Orkiestry Wojskowe, to
tutaj od ponad pó³ wieku, raz w roku rozbrzmiewa muzyka, której wykonawcami s¹
wspaniali muzycy w mundurach. My mieszkañcy Œwieradowa-Zdroju, dziêkujemy Wam,
¿e jesteœcie z nami, ¿e dajecie nam tyle radoœci i wra¿eñ muzycznych, ¿e na kilka dni
w roku zmieniacie nasze miasto w stolicê
muzyki. Chcemy, ¿ebyœcie wiedzieli, ¿e w naszych, œwieradowskich sercach macie swoje miejsce ju¿ na zawsze, a dzisiaj przyjmijcie
jeszcze od nas, ten skromny dar w postaci
kawa³ka naszego miasta - niech Park im.
Orkiestr Wojska Polskiego bêdzie œwiadectwem naszej przyjaŸni i obietnic¹ wspó³pracy na nastêpne lata, dziêkujê.
Tekst Adam Karolczuk
Zdjêcia Tomasz Chmielowiec

W tym roku zabrak³o wieloletniego konferansjera Konkursu, Zbigniewa Adamskiego, którego zast¹pi³a Anna D¹b-Kostrzewska.

Kapelmistrzowie czterech orkiestr, którym publicznoœæ zawdziêcza tak wiele muzycznych wra¿eñ.

U góry - chwila po uroczystym ods³oniêciu kamienia z nazw¹
parku. Poni¿ej - jego autor Maciej Wokan z Dorot¹ Marek.

40 lat minê³o - jak jeden dzieñ! Muzyka dawna, a jakby dzisiejsza

Krystynie Piotrowskiej, dyrektorce Miejskiej Biblioteki Publicznej IZERKA, z okazji 40-lecia pracy zawodowej ¿yczenia dalszych
sukcesów w krzewieniu kultury
i czytelnictwa w mieœcie, a tak¿e
pomyœlnoœci w ¿yciu osobistym
¿ycz¹
pracownicy Stacji Kultura
oraz redakcja
Notatnika Œwieradowskiego.
Pani Krystyno, proszê nie ustawaæ w tej misji oswajania œwieradowian ze s³owem drukowanym, przybli¿ania literatury wszystkim bez
wzglêdu na wiek, pocz¹wszy od

przedszkolnych maluchów, poprzez
m³odzie¿ szkoln¹, na seniorach skoñczywszy. To dziêki Pani i wspó³pracownikom IZERKA têtni ¿yciem,
wyró¿niaj¹c siê na bibliotecznej mapie Dolnego Œl¹ska.
Prosimy o kolejne nowoœci na
pó³kach i o nastêpne biblioteczne
spotkania z pisarzami, których wizyty umacniaj¹ rangê naszej placówki.
Na zdjêciu Szacowna Jubilatka
wita kwiatami kolejnego goœcia biblioteki - Jolantê Mariê Kaletê, która
10 paŸdziernika promowa³a drugi
tom swej trylogii „Wojna i mi³oœæ”.

Zakoñczy³y siê XXVI Miêdzynarodowe Spotkania z Muzyk¹
Dawn¹. W czwartek 26 wrzeœnia
o godz.1900 w œwieradowskim koœciele rozpoczêliœmy festiwal, który otworzy³ ks. proboszcz Mariusz
Szymañski. Koncert inauguracyjny wykona³ wiolonczelista Szczepan Dembiñski (powtórzy³ go
w Park Hotelu).
W pi¹tek na Stacji Kultury wyst¹pi³ zespó³ „Mandelbrot Set”
z Wroc³awia (fot. 1). W wykonaniu
tria w sk³adzie: Rados³aw Dembiñski (viola da gamba), Mateusz £awniczak (œpiew, gitara), £ukasz Potoczny (konferansjerka, œpiew i banjo), wys³uchaliœmy koncertu trzech
artystów o bardzo ró¿nych doœwiadczeniach, którzy znaleŸli wspólny
jêzyk wyrazu, ³¹cz¹c elementy muzyki ludowej z po³udnia i zachodu
Europy, nowoczesnego folku i muzyki dawnej, w nietypowej aran¿acji. Program uzupe³nia³y kompozycje Rados³awa Dembiñskiego.
Sobota obfitowa³a w wystêpy.
Najpierw na Stacji Kultury zaprezentowa³y siê dwa zespo³y: z M³odzie¿owego Domu Kultury w Jeleniej
Górze (fot. 2, prowadzonego przez
Sylwiê Raban, oraz „Tiboryus”, prowadzony przez ni¿ej podpisanego
(fot. 3).
Kolejna prezentacja to spektakl
barokowy pt. „Serce nie s³uga...”
w wykonaniu „Kapeli Sarmackiej”
z Wroc³awia, który odby³ siê
o godz.1900 w hali spacerowej Domu
Zdrojowego (fot. 4).
Ostatni koncert zatytu³owany
„Muzyka jazzowa inspirowana mu-

1.

2.

3.

„Z ksi¹¿k¹ na start”
W akcji pod takim has³em „Izerka” uczestniczy ju¿ po raz drugi.
Podpisujemy siê pod s³owami organizatora z Instytutu Ksi¹¿ki, ¿e
„dzieci wychowane poœród ksi¹¿ek
s¹ bardziej pewne siebie, maj¹
wiêkszy ni¿ rówieœnicy zasób s³ownictwa i dobrze rozwiniêt¹ wyobraŸniê. Ksi¹¿ki pomagaj¹ najm³odszym odró¿niæ dobro od z³a,
daj¹ wzorce osobowe i pokazuj¹
œwiat wartoœci”.
Radni nas wspomagaj¹ i z przyjemnoœci¹ przyjmuj¹ zaproszenia do
„g³oœnego czytania”. Wrzeœniowe
przedpo³udnia spêdzi³y z dzieæmi
Janina Czapliñska (na zdjêciu) i Aleksandra Kasprzak, które wspólnie
z nami wierz¹, ¿e czytelnictwo zaczyna siê od przedszkola.
Zapraszamy rodziców dzieci

w wieku przedszkolnym, aby regularnie odwiedza³y bibliotekê i rodzinnie wspólnie czytali ksi¹¿ki.

Szczepan Dembiñski ciekawie opowiada³ o kompozytorach i utworach,
które wykona³ w naszym koœciele.

4.

Przedszkolak, który przyjdzie do
„Izerki” otrzyma w prezencie Wyprawkê Czytelnicz¹, a w niej ksi¹¿kê
oraz Kartê Ma³ego Czytelnika. Za
ka¿de wypo¿yczenie jednej ksi¹¿ki
z ksiêgozbioru dzieciêcego Ma³y
Czytelnik dostaje naklejkê, a po zebraniu dziesiêciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzaj¹cym jego czytelnicze zainteresowania.
Wspólnie z organizatorami gor¹co zachêcamy do wziêcia udzia³u
w akcji „Ma³a Ksi¹¿ka – Wielki Cz³owiek” wszak mi³oœæ do ksi¹¿ek jest
prezentem na ca³e ¿ycie.
Krystyna Piotrowska

zyk¹ dawn¹” us³yszeliœmy w Hotelu
Buczyñski w wykonaniu pianisty jazzowego Tomasza Chudyka.
Festiwal by³ nietypowy. Pojawi³o siê wiele ró¿nych koncepcji, ³¹czenia ró¿nych stylów, a tak¿e ró¿ne
epoki.
Tekst i zdjêcia
Ryszard Dominik Dembiñski
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Centrum Edukacji Ekologicznej
NATURA 2000 „Izerska £¹ka",
ul. Rolnicza 7 (nad Czarcim M³ynem)
Otwarte od wtorku do soboty
w godz. 1000-1600
tel. 75 617 14 42
izerskalaka@swieradowzdroj.pl
www.swieradowzdroj.pl
(zak³adka Izerska £¹ka)

Gospodarz obiektu
Katarzyna Rzeczkowska

ZAKOÑCZENIE SEZONU PSZCZELARSKIEGO ZAK£ADAMY WINNICÊ
„Izerska £¹ka” od samego pocz¹tku swojej dzia³alnoœci
bardzo mocno anga¿uje siê w szeroko pojêt¹ tematykê zwi¹zan¹ z pszczo³ami. Pamiêtamy o obchodach Wielkiego Dnia
Pszczó³, w naszych codziennych prezentacjach obowi¹zkowym punktem s¹ pszczo³y, ich ¿ycie i zwyczaje, anga¿ujemy
siê w akcje dotycz¹ce tych niezmiernie po¿ytecznych owadów, organizujemy bezp³atne kursy dla pszczelarzy itp.

Natomiast 5 paŸdziernika zorganizowaliœmy Zakoñczenie
Sezonu Pszczelarskiego. Podczas imprezy mo¿na by³o spotkaæ siê z naszymi lokalnymi pszczelarzami, którzy oprócz swoich produktów wystawionych na minijarmarku (wœród nich

JESZCZE O PSZCZO£ACH...
Oprócz statystyk, ile gmin wziê³o udzia³ w Manifeœcie
Gmin Przyjaznych Pszczo³om w 2019 r. i jakie dzia³ania na
rzecz pszczó³ wykona³y, wybieramy te¿ kilka gmin, które by³y
najbardziej aktywne i których dzia³ania chcielibyœmy doceniæ. Gmina Œwieradów-Zdrój jest wœród tych wyró¿nionych tak napisa³a Monika Bêbnowska z biura prasowego programu
pod nazw¹ „Z Kujawskim pomagamy pszczo³om”.
Cieszymy siê z tego wyró¿nienia, które jest dla nas bardzo
wa¿ne, bo faktycznie wiele serca w naszej gminie wk³ada siê w
prace na rzecz pszczó³ czy edukacji o pszczo³ach.

by³y: ró¿nego rodzaju miody, py³ki, soki na bazie miodu i zió³
oraz œwiece z wosku) chêtnie dzielili siê wiedz¹ zwi¹zan¹
z pszczelarstwem. Wa¿ne dla nas by³o, ¿e goœcie którzy nas
tego dnia odwiedzili, zadawali du¿o pytañ i z du¿ym zainteresowaniem s³uchali pszczelich opowieœci.

20 wrzeœnia Izersk¹ £¹kê odwiedzi³ Przemys³aw Demków
z Winnicy i Winiarni Celtica z Sobótki, który w bardzo profesjonalny i jednoczeœnie przystêpny sposób przedstawi³ zagadnienia zwi¹zane z zak³adaniem hodowli i upraw¹ winoroœli.
Odkry³ tajniki winifikacji (wyrobu wina) i przybli¿y³ liczne wymogi formalne, jakie nale¿y spe³niæ, aby za³o¿yæ winnicê.
Trudne warunki Gór Izerskich i Pogórza Izerskiego wymagaj¹ szczególnego zaanga¿owania oraz doboru najbardziej wytrzyma³ych odmian winoroœli.

Zwieñczeniem tego dnia by³o spotkanie pszczelarzy (fot.
powy¿ej), podczas którego poruszono wiele istotnych tematów, ale przede wszystkim nast¹pi³a wymiana doœwiadczeñ dotycz¹ca przygotowania pasieki do zimowania.
Jesteœmy przekonani, ¿e tego typu imprezy i spotkania s¹
niezbêdne, dlatego bêd¹ siê cyklicznie odbywaæ. Ju¿ teraz zapraszamy na wiosenne rozpoczêcie sezonu pszczelarskiego
(o dok³adnej dacie bêdziemy informowaæ).

Podczas spotkania mo¿na by³o skosztowaæ ró¿nych rodzajów win z Winnicy Celtica. Na wyk³ad przyby³o kilkanaœcie
osób, niektóre zadeklarowa³y chêæ za³o¿enia w³asnej winnicy.
Ju¿ niebawem powinniœmy otrzymaæ pierwsze sadzonki, które
pos³u¿¹ do za³o¿enia ca³kiem sporej (jak na nasze warunki)
winniczki doœwiadczalnej przy „Izerskiej £¹ce”. Bêdziemy informowali o postêpach w jej tworzeniu i pielêgnacji.
Karol Wilk

CZYSTY ŒWIA
Y IZERSKIE...
ŒWIATT, POLSKA, GÓR
GÓRY
W akcji SPRZ¥TANIE ŒWIATA - POLSKA wziê³o (20-24
wrzeœnia) udzia³ 435 osób, w tym uczniowie, nauczyciele i rodzice ze Szko³y Podstawowej nr 1 oraz uczniowie i nauczyciele
ze Szko³y Podstawowej nr 2, Hotel Cottonina & Mineral Spa
Resort oraz kilku mieszkañców Œwieradowa i okolic.

stane zostan¹ przy okazji nastêpnego konkursu. Ju¿ teraz serdecznie zapraszamy do œledzenia naszej strony na FB.
Szko³y Podstawowe nr 1 i 2 dosta³y w podziêkowaniu za
udzia³ w akcji albumy astronomiczne do zajêæ dydaktycznych.

... ALE I O WILKACH
Wkrótce planujemy zorganizowaæ prelekcjê na temat wilków, które pojawi³y siê w Górach oraz na Pogórzu Izerskim, co
jest dowodem, ¿e prowadzona gospodarka leœna przywraca
naturalnoœæ lasu oraz zwiêksza siê bioró¿norodnoœæ naszych
terenów. Niestety w powszechnej opinii wilk jawi siê jako bestia i trudno te¿ dziwiæ siê takiemu podejœciu ludzi, poniewa¿
zazwyczaj boimy siê tego, czego nie znamy. To, co nieznane…
czasem fascynuje, czasem przera¿a, a nierzadko wywo³uje
jedno i drugie naraz - napisa³a Joanna Boj.
Zapraszamy ju¿ dziœ wszystkich, którzy chc¹ dowiedzieæ
siê wielu wa¿nych rzeczy o tych piêknych zwierzêtach ale te¿ i
o tym, jak postêpowaæ w przypadku posiadania zwierzyny, jak
j¹ zabezpieczyæ itp.
Szczegó³y dotycz¹ce daty i godziny spotkanie pojawi¹ siê
na pocz¹tku listopada na stronie miasta... i stronie FB Izerskiej
£¹ki (jak zwykle).
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Teksty z „Izerskiej
£¹ki” napisa³a oraz
zdjêcie na winiecie
wykona³a Katarzyna
Rzeczkowska.

IzerskaLaka

Uczniowie obu naszych szkó³ podstawowych cudownie
w³¹czyli siê w akcjê, wszystkie dzieci wraz z nauczycielami
i rodzicami dzielnie walczy³y z ogromn¹ iloœci¹ œmieci w mieœcie oraz na terenach leœno-górskich. Uczestnicy akcji w ci¹gu
kilku dni wype³nili odpadkami a¿ 142 worki œmieci. Przygnêbiaj¹cy to fakt, ale pokazuj¹cy jednoczeœnie, ¿e takie akcje s¹
niezbêdne!
Celem akcji by³o obudzenie i wzmacnianie œwiadomoœci
ekologicznej, a tak¿e promowanie nieœmiecenia. Mamy nadziejê,
¿e w przysz³ym roku do akcji w³¹czy siê wiêcej osób doros³ych, z ca³ego miasta. Serdecznie zapraszamy!
Sponsorem przedsiêwziêcia by³a Gmina Miejska Œwieradów-Zdrój – bardzo dziêkujemy za mo¿liwoœæ zorganizowania
tej akcji.
PS. Nagrody w konkursie plakat pod has³em „Segregacja
œmieci” zosta³y rozdane. Piêcioro uczniów otrzyma³o nagrody
za dwa pierwsze miejsca, jedno drugie, jedno trzecie oraz jedno wyró¿nienie. Zosta³o jeszcze piêæ nagród, które wykorzy-

Kamizelki odblaskowe z napisem „Œwieradów-Zdrój dba o
czystoœæ” zosta³y po¿yczone klasom m³odszym do sprz¹tania
œwiata po 20 szt. (ka¿da szko³a) bêd¹ wykorzystywane do kolejnych takich akcji. Za udzia³ w akcji mo¿na by³o otrzymaæ
œwietne zielone torby z napisem „Œwieradów-Zdrój dba i kocha œrodowisko”.
Na terenie „Czarciego M³yna” we wtorek 24 wrzeœnia zaprosiliœmy na grilla uczniów - reprezentantów z obu szkó³ oraz kilku mieszkañców Œwieradowa i okolic. Poczêstunek sk³ada³ siê z kie³basek, ciasta, chleba oraz ciep³ej herbaty. Pozosta³e dzieci, czyli ok. 340 uczniów, otrzyma³y kie³baski i zjad³y je
na terenie szko³y (SP nr 2) lub w trakcje rajdu – wycieczki
po³¹czonej ze sprz¹taniem (SP nr 1).
Wszystkim serdecznie dziêkujemy za udzia³ w akcji!

ZAPRASZAMY NA SEANSE
W ka¿d¹ sobotê o godz. 1035 zapraszamy wszystkie dzieci
wraz z rodzicami do naszego kina na bajki!

We wtorki zapraszamy na
warsztaty (obowi¹zuj¹ zapisy).
Od œrody do soboty zwiedzanie o ka¿dej pe³nej godzinie
(od godz. 1000 do 1600, ostatnie o godz. 1500).
Tel. 75 78 45 325
czarcimlyn@swieradowzdroj.pl
Gospodarz obiektu
Anna Martynowska-Pietrzyk
Ma³y Domek - Karol Wilk (tel. 574 110 170)

W BLASKU FLESZY

WRZEŒNIOW
A FREKWENCJA
WRZEŒNIOWA
Po rekordowym sierpniu, we wrzeœniu odwiedzi³o nas mniej
goœci, ale nie ma co sie dziwiæ - skoñczy³y siê wakacje, pogoda, niestety, te¿ nieco gorsza... W sumie odwiedzi³o nas 906
osób.
Wsród odwiedzaj¹cych by³o du¿o grup, czasami nawet kilka w ci¹gu dnia. Tylko jednego dnia, 18 wrzeœnia, goœcili
w m³ynie uczniowie z IV i VI klasy Szko³y Podstawowej w Jerzmanowej (fot z prawej), z klasy VII Spo³ecznego Towarzystwa
Oœwiatowego w Warszawie, a tak¿e grupa seniorów z Niemiec.
Pracowity dzieñ, ale takie lubimy najbardziej.

POD CZUJNYM OKIEM KAMERY
26 wrzeœnia wnêtrze m³yna rozœwietla³y b³yski fleszy –
wszystko za spraw¹ wizyty cz³onków Stowarzyszenia Mi³oœników Fotografii w Sosnowcu, którzy mieli warsztaty w Gryfowie i przy okazji wpadli do Czerniawy na "m³yñsk¹" sesjê.
Jeszcze nigdy tyle obiektywów naraz nie skierowano na nasze
ko³o (a przy okazji i na M³ynarkê).

27 wrzeœnia przyjecha³a do nas Telewizja Polsat. „Czarci
M³yn” zosta³ wybrany jako jeden z kilku obowi¹zkowych punktów na mapie rodzin podró¿uj¹cych z dzieæmi po naszym piêknym regionie. Operator krêci³ nasze wnêtrza, a M³ynarka opowiada³a historiê m³yna. Mamy nadziejê, ¿e dziêki tej dodatkowej promocji odwiedzi nas jeszcze wiêcej osób.

W MA£
YM DOMKU...
MA£YM
W sprzeda¿y mamy nie tylko gad¿ety reklamowe zwi¹zane
ze Œwieradowem, jak torby z logiem Stacji Kultury czy torby
na zakupy, zachêcaj¹ce do dbania o nasze œrodowisko, ale
tak¿e promujemy lokalne wyroby w ramach programu wsparcia lokalnych wytwórców.

PRA
WDZIWE FILMOWE CACKA
PRAWDZIWE
Tego samego dnia, gdy w
Izerskiej £¹ce
pszczelarze
koñczyli sezon,
w M³ynie odby³o siê zakoñczenie sezonu
motoryzacyjnego - grupa
samochodowych zapaleñców dzia³aj¹ca
w Stowarzyszeniu 94 Oktany mia³a w „Czarcim M³ynie” metê swojego rajdu, który prowadzi³ drogami naszego regionu.
Niestety, nie zawsze da siê za³atwiæ pogodê, deszcz raz la³,
a raz tylko pada³, co pokrzy¿owa³o nam plany zwi¹zane z frekwencj¹ oraz pozmienia³o program imprezy. Za to auta, które
dojecha³y by³y niezwyk³e. Prawdziwe cacka, które niejednokrotnie mo¿na zobaczyæ ju¿ tylko na filmach. By³y u nas zarówno nasze maluchy, jak i amerykañski kr¹¿ownik szos – Buick Riviera, a tak¿e Jaguar, Porsche 944 czy Renault 4 (na zdjêciu).

Polub nas na Facebooku CzarciMlynSwieradow
ZAPRASZAMY!

Materia³ zostanie wyemitowany w poradnikowym programie „Mamma mia!” z koñcem paŸdziernika lub na pocz¹tku listopada. ¯eby poznaæ dok³adn¹ datê, powinni Pañstwo œledziæ naszego czarciego Facebooka.

GOŒÆ M£
YNA
M£YNA
10 paŸdziernika odwiedzi³ nas niezwyk³y goœæ - pani Helena Münster, która jako dziecko mieszka³a w m³ynie. Wejœcie do
rodzinnego domu
przywo³a³o wiele
wspomnieñ, wzbudzaj¹c ogromne emocje... Pani Helena by³a u nas ju¿
wczeœniej, a jej
wspomnienia mo¿na przeczytaæ w archiwalnym numerze „Notatnika
Œwieradowskiego” z paŸdziernika
2016 r. (strona 11).

Zdjêcia i teksty przygotowali:
Anna Martynowska-Pietrzyk i Karol Wilk.
Autorem zdjêcia do winiety jest
Tomasz Chmielowiec.

Obecnie wspó³pracujemy Pracowni¹ Piernikow¹ Isabell,
Szklan¹ KuŸni¹ i z okolicznymi pszczelarzami. Asortyment zosta³ w ostatnim czasie powiêkszony o miód pochodz¹cy z pasiek: Czerniawa, „Magdalena” z Rêbiszowa i „Rodzinnej
w Górach” z Or³owic. Czekamy jeszcze na dostawy od kolejnych pszczelarzy.
Oferujemy równie¿ nowy lokalny produkt - napój owocowy „Izerski Sad” o smaku mirabelki.
Dziêki ksi¹¿ce
„Tajemnice Gór
Izerskich” oraz szerokiej ofercie map
i przewodników
ka¿dy ciekawy turysta bêdzie móg³
zaopatrzyæ
siê
w niezbêdne informacje przed wyruszeniem nie tylko w
najbli¿sze okolice,
ale równie¿ w bardziej odleg³e zak¹tki Sudetów
(równie¿ poza granicami
Polski).
Ponadto w ramach Informacji Turystycznej
oferujemy bezp³atne materia³y promocyjne oraz
informacyjne, m.in. Niezbêdnik Turysty, Kompas
Górski (z opowieœci¹
o „Czarcim M³ynie”) oraz
mapy rowerowe.
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Kisiel po angielsku plus garœæ jadalnych kwiatów Kalie, dalie i dziwaczki ju¿ w piwnicy
Tak, to ju¿ ten czas, gdy wraz
z ptakami odchodz¹ wspomnienia
letnich skwarów i suchych dni. Jesteœmy ju¿ po pierwszych przymrozkach, a ogród powoli zaczyna szykowaæ siê do spoczynku. Dla ogrodników odpoczynku jeszcze nie ma,
bo to nadal czas intensywnych prac.
Przynajmniej podlewaæ ju¿ nie trzeba, gdy¿ ostatnie 7 dni wszystko porz¹dnie nawodni³y.
Deszcz przyczyni³ siê równie¿ do
niespotykanego wrêcz wysypu

O ogrodach myœli spisane

mam¹ Wies³aw¹ (bo to ona wspiera³a mnie w gotowaniu - fot. poni¿ej)
dowiedzieliœmy, ¿e mamy rywalizo-

Lato z ptakami odchodzi
Wiatr skrêca liœcie w warkoczach
Dywanem pokrywa szlaki
Szkar³aty wiesza na zboczach
Przyoblekam myœli w kolory
W z³oto liœci, buków purpurê
Palê w ogniu letnie wspomnienia
Idê wymachuj¹c kosturem
Idê w góry cieszyæ siê ¿yciem
Oddaæ d³oniom halnego w³osy
W szelest liœci ws³uchaæ siê pragnê
W odlatuj¹cych ptaków g³osy

Piosenka turystyczna

grzybów. Szczerze mówi¹c, nie pamiêtam, a i najstarsi górale w okolicy te¿ sobie przypomnieæ nie mog¹,
czy kiedykolwiek wczeœniej by³o tak
wielkie bogactwo prawdziwków.
Zdarza³o siê czasami, ¿e taki rarytas
wpad³ do koszyka, ale teraz mo¿na
znaleŸæ w lesie miejsca, gdzie przys³owiow¹ kos¹ mo¿na je ¿¹æ. Takie
bogactwo!
Zawsze mo¿na znaleŸæ jakieœ
pozytywy. Brak jab³ek natura zrekompensowa³a nam grzybami…
Osobiœcie wolê jab³ka, ale trzeba siê
cieszyæ, z czego tylko siê da.
A skoro mowa o cieszeniu siê …
Chcia³bym napisaæ parê s³ów o tym,
ile szczêœcia mog¹ daæ warzywa
i owoce z w³asnego ogrodu. Otó¿
na pocz¹tku wrzeœnia uczestniczy³em w Live Cooking Show „Bitwa
Smaków” w ramach Wystawy Produktów Regionalnych „Wyprodukowano pod Œnie¿k¹” 2019. Wydarzenie organizowane by³o przez Karkonosk¹ Agencjê Rozwoju Regionalnego w Jeleniej Górze. Przedmiotem
konkursu by³o przygotowanie miedzy innymi 80 porcji potrawy s³onej
i s³odkiej.
Ze wszystkich chêtnych, którzy
zg³osili siê do konkursu, wybrano
2 dru¿yny amatorskie i 2 profesjonalne z restauracji. Jednak w konkursie wszyscy wystartowali z równorzêdnych pozycji i walczyli o te
same nagrody.
Przyznam, ¿e kiedy siê z moj¹

dziej wyraziste w smaku, œwietnie
wspó³gra³y z kremem z dyni podanym ze swojskim chlebem z dodatkiem konopi. To by³o nasze danie
s³one.
Natomiast na danie s³odkie wybra³em kisiel na winie z kwiatów czarnego bzu, w którym najpierw gotowa³y siê przyprawy takie jak prawdziwa wanilia, cynamon, kardamon
i any¿, a nastêpnie owoce z naszego
ogrodu czyli maliny, je¿yny, borówki, porzeczki czarne i czerwone, maliny i jagody leœne. Gor¹cy kisiel podany by³ z angielskim kremem wani-

waæ m. in. z restauracj¹ z 4-gwiazdkowego hotelu, trochê siê zestresowaliœmy, ale w koñcu stwierdziliœmy,
¿e i tak przyjechaliœmy siê dobrze bawiæ.
Za³o¿enie konkursu by³o takie,
¿e nale¿y gotowaæ z wykorzystaniem
przynajmniej jednego produktu lokalnego. U nas wszystkie produkty
takie by³y - z naszego ogrodu, z cudownym wsparciem w postaci serów owczych od £ukasza Paczyñskiego z We³nianej Przystani - Bacówki Izerskiej w Œwieradowie-Zdroju. Aksamitne, lekko orzechowe
w smaku, jedne ³agodne inne bar-

Jesienne prace przed zim¹...
  Koñczymy zbiory owoców;
o tej porze mo¿na jeszcze zbieraæ pigwy, pigwowce, jab³ka i gruszki.
 Przegl¹damy korony drzew,
usuwamy pora¿one chorobami czêœci roœlin i zaschniête owoce (tzw.
mumie).
 PaŸdziernik jest w ogrodzie
dobrym okresem na sadzenie drzew
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i krzewów owocowych, szczególnie
tych o odkrytych korzeniach.
  Zbieramy póŸne odmiany
kapusty i marchwi, które nadaj¹ siê
do przechowywania.
 Przekopujemy ziemiê na rabatach i zagonach, zasilamy j¹ obornikiem lub kompostem (mo¿emy te¿
zastosowaæ nawo¿enie nawozami
mineralnymi).
  Wykopujemy cebule, bulwy
i k³¹cza gatunków niezimuj¹cych
w gruncie, czyli dalie, mieczyki, tygrysówki, pacioreczniki. Robimy to,
gdy pierwsze przymrozki zwarz¹ liœcie roœlin.

liowym i garœci¹ jadalnych kwiatów
takich jak bratki, begonie i nasturcje
– te¿ z naszego ogrodu.
Tak wiêc gotowaliœmy, wydaliœmy ponad 80 porcji ka¿dej potrawy
i cierpliwie czekaliœmy na werdykt 13
sêdziów. Ku naszemu (i nie tylko)
wielkiemu zaskoczeniu wygraliœmy
to wielkie gotowanie w obu kategoriach! Istny szok, ¿e nasze amatorskie gotowanie roz³o¿y³o na ³opatki
nawet dania restauracyjne. Sami organizatorzy przyznali, ¿e gdy zobaczyli zg³oszenie moich potraw, trochê siê œmiali z zupy dyniowej i kisielu, ale jak sami przyznali, nie liczy
siê to, co siê gotuje, liczy siê smak.
Tak wiêc podsumowuj¹c te zmagania pragnê powiedzieæ, ¿e podstaw¹ gotowania s¹ wysokiej jakoœci produkty, najlepiej z w³asnego
ogrodu. Do tego potrzebna bêdzie
du¿a doza pasji, szczypta talentu
oraz odrobina fantazji, a rezultat
mo¿e byæ taki, ¿e dynia i winko z czarnego bzu z owocami dadz¹ wielk¹
wygran¹ i wielk¹ satysfakcjê.
I tego Pañstwu chcia³bym ¿yczyæ
na nadchodz¹ce ch³ody - aby zawsze
znalaz³a siê gor¹ca zupka b¹dŸ te¿
buteleczka kwiatów bzu na rozgrzanie. I aby ka¿de z Pañstwa mog³o
przekuæ swoj¹ pasjê na zwyciêstwo.
Serdecznie pozdrawiam Piotr Bigus

Ze wszystkich rzeczy, które
nas otaczaj¹, nie ma ¿adnej, która
by bardziej zastanawia³a ni¿ widok
natury - ona nigdy siê nie powtarza. Jesieñ przynosi zmiany
w przyrodzie; z³ote liœcie spadaj¹
z drzew, a moja azalia zosta³a pomalowana ¿ó³ci¹ i pomarañcz¹, pod
ni¹ zaœ pokaza³y swój urok wrzosy bêd¹ce niesamowit¹ dekoracj¹
ogrodu.
Obserwuj¹c pierwsze kwiaty
mo¿emy okreœliæ, jak intensywna
bêdzie zima. Jeœli zakwitnie w pierwszej kolejnoœci górna czêœæ, to silne mrozy nadejd¹ na prze³omie
grudnia i stycznia, jeœli natomiast
zacznie kwitn¹æ od do³u, ciep³e kurtki przydadz¹ siê ju¿ we wrzeœniu.
Moje kwit³y od góry.
Bardzo lubiê zajmuj¹ce w gruncie chryzantemy i najpiêkniejsze
kwiaty jesieni - marcinki, u mnie w
ró¿nych kolorach i odmianach, od
niziutkich po bardzo wysokie, które muszê podwi¹zywaæ. Sadzê je
w grupach ze wzglêdu na zasychanie dolnych czêœci. Szybko siê rozrastaj¹, s¹ miododajne, ale nie nadaj¹ siê na kwiat ciêty, gdy¿ kwiatostany zamykaj¹ siê zaraz po œciêciu.

ciu). Posprz¹tany ogród jest estetyczny, choæ aura do tego nie zachêca. Staram siê, by by³o czysto i zwierz¹tka znalaz³y miejsce do przezimowania, dlatego czêœæ zgrabionych liœci zostawiam w zakamarkach.
Wykopa³am kalie, dalie i dziwaczki, z donic wyjê³am bulwy begonii
i wilca, wszystkie przysypa³am trocinami i wynios³am do piwnicy, w której przetrzymuje te¿ przez zimê agapant, fuksje, a dature i oleander wnoszê ju¿ przeciête i co jakiœ czas lekko
podlewam. Z koleusów i komarzyc
zrobi³am sadzonki, które razem z pelargoni¹ i szczawikiem trzymam
w ch³odnym przedpokoju na piêtrze.
W sierpniu wraz z cz³onkami komisji oceniaj¹cej ogrody by³am
w ogrodzie pañstwa Prabuckich; gospodarze poczêstowali nas brzoskwiniami i gruszkami rosn¹cymi w ich
ogrodzie. Brzoskwinie pyszne, s³odkie i bardzo, bardzo du¿e (ciut mniejsze owoce o podobnym smaku i te¿
starej odmiany mam w swoim ogrodzie), ale najbardziej oczarowa³a mnie
stara odmiana gruszy FaworytkaKlapsa - du¿e, soczyste o winnos³odkim smaku owoce, pycha! Mo¿na j¹ sadziæ wiosn¹ i jesieni¹. Wiele
siê nie zastanawia³am i zamówi³am,

Ka¿dego roku ozdabiam swój
ogród dyniami, k³adê je wszêdzie,
na parapecie, na starych urz¹dzeniach które s¹ ozdob¹ mojego podwórka, przy drzwiach wejœciowych, a w wiklinowych koszach
uk³adam szyszki (co widaæ na zdjê-

czekam na dostawê. Wiem, ¿e przy
sadzeniu drzewka warto wrzuciæ do
do³ka obornik lub kompost, polecane jest te¿ zastosowanie szczepionki
mikoryzowej - to zarodniki grzybów

Dokoñczenie na str. 15 

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

Polataliœmy!
Rodzinne Œwiêto Latawca mimo
deszczowej pogody odby³o siê w sobotê 5 paŸdziernika. Na doln¹ stacjê kolei gondolowej przysz³o szesnaœcioro dzieci z rodzicami oraz
sympatycy trwaj¹cego ju¿ od 1997
roku Gminnego Konkursu Latawca. Do konkursu zg³oszono dziesiêæ konstrukcji, w tym siedem p³askich i trzy skrzynkowe.

dolski, III (lot) - Korneli Jêdrej. Wyró¿nienia: Jacek Szaniawski, Kinga
Lorek i Mi³osz Bia³ek.
Skrzynkowe (wygl¹d i lot): I Kacper Gruszecki, II - Mateusz Maksymowicz, III - Hanna Podolska.
Wszyscy uczestnicy otrzymali
nagrody rzeczowe ufundowane ze
œrodków Gminy Miejskiej Œwieradów-Zdrój.
Organizatorzy serdecznie dziêkuj¹: Waldemarowi Mazurkiewiczowi i Stanis³awowi £ojko - za prace

Fot. Jan Kobia³ko
Jury ocenia³o naj³adniejsze latawice i najd³u¿sze loty (w tym czasie
uczestnicy wjechali gondol¹ na Stóg
Izerski w poszukiwaniu s³oñca; gdy
wrócili, znali ju¿ wyniki.
Latawce p³askie (wygl¹d i lot):
I - Nina i Maciej Soko³owscy, II Amelia Gruszecka, III - Patryk Po-

w jury, Stacji Kultura i kolei gondolowej - za wspó³organizacjê, Grzegorzowi Soko³owskiemu - za dzielenie
siê wiedz¹ na temat wykonania latawca, Janowi Kobia³ko - za dokumentacjê fotograficzn¹, oraz Sebastianowi Sokolakowi - za pomoc
w puszczaniu konstrukcji.
TF

Morsy ju¿
w wodzie

Polska z³ota jesieñ zawita³a do
Œwieradowa, a my ¿eby to odpowiednio uczciæ, postanowiliœmy rozpocz¹æ nasz sezon morsowy, wszak
nasze wodospady najpiêkniejsze s¹
w³aœnie jesieni¹ i zim¹.
Spotkaliœmy siê na tzw. drugim
wodospadzie, pe³ni radoœci i oczekiwania, bo lato choæ piêkne i ciep³e, dla nas, morsów, d³u¿y³o siê niezmiernie.
By³a nas ca³kiem spora grupka,
w tym kilka nowych osób, które dzielnie wkroczy³y w zimny nurt Kwisy,
daj¹c im zacz¹tek nowej pasji.
K¹pieli za¿y³y równie¿ nasze
dzieci, które radoœnie bieg³y po wodzie, za nic maj¹c ch³ód.
Sezon zaczyna siê obiecuj¹co,
czeka nas wiele spotkañ, podró¿y
i przede wszystkim mnóstwo weso³ych chwil, a to wszystko za spraw¹
ludzi, bo tam, gdzie pasja, tam nie
ma miejsca na nudê.
Pozdrawiamy i serdecznie zapraszamy na nasze spotkania.
Wszelkie informacje mo¿na uzyskaæ na fb ,,Œwieradowskie Morsy”.
Jolanta Sergiejczuk

Kwisia w podró¿y
Lato za nami, szczyt wyjazdów urlopowych te¿, ale przecie¿ nikt ca³kowicie nie zaniecha³ podró¿y, przeciwnie, jest spora grupa mi³oœników spêdzania urlopu poza ha³aœliwym szczytem wakacyjnym. A Kwisia najbardziej
w³asnie lubi towarzyszyæ œwieradowianom w ich wêdrówkach, bo te¿ chce
zobaczyæ kawa³ek œwiata. Jeœli zatem ktokolwiek z Pañstwa wybiera siê
gdzieœ w Polskê/Europê/œwiat, proszê przyjœæ do Miejskiego Centrum Kultury, zabraæ ze sob¹ ¿abkê (lub jak¹kolwiek, która znajdzie siê pod rêk¹
wœród rodzinnych bibelotów) i sfotografaæ j¹ na tle zwiedzanych przez siebie atrakcji.

VI Miêdzypokoleniowa Sztafeta Turystyczna organizowana w ramach zadania publicznego TURYSTYKA DLA WSZYSTKICH – KSZTA£CENIE KADR DLA TURYSTYKI OSÓB NIEPE£NOSPRAWNYCH,
impreza pod has³em „Idziemy dla Adama”.

Kalie, dalie i dziwaczki...
w formie proszku, które korzystnie
wp³ywaj¹ na system korzeniowy, jest
on silniejszy i odporniejszy na mróz.
W jakimœ piœmie przeczyta³am
wywiad z kompozytorem Krzysztofem Pendereckim, który oprócz swego talentu ma tak¿e doskona³¹ rêkê
do drzew. Jak mówi³, zawdziêcza to
starej metodzie sadzenia polegaj¹cej na u¿yŸnianiu gleby jajkami pod
sadzonkami. Gdy kilkadziesi¹t lat
temu obsadza³ drzewami swoj¹ posiad³oœæ w Lus³awicach, tak¿e stosowa³ tê metodê: do wykopanego
do³u wrzuca³ nawet 20 jajek, a po latach swoim doœwiadczeniem chêtnie dzieli³ siê w Busku, gdzie w Alei
Drzew Wielkich posadzi³ w 2014 roku
swoje drzewo - d¹b szypu³kowy i nada³ mu imiê Krzysztof. W trakcie
sadzenia zapytany o jajka tylko siê
uœmiechn¹³.
Zainteresowa³am siê starymi me-
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todami ochrony drzewek owocowych i natknê³am siê na stary prosty sposób ochrony drzewek przed
sarnami i zaj¹cami. Dziœ stosuje siê
substancje zapachowe zwane repelentami, ale s¹dzê, ¿e oprócz nowych
technik mo¿emy te¿ zastosowaæ stare sposoby. I tak warto drzewka smarowaæ smalcem wieprzowym, mo¿na te¿ porozwieszaæ myde³ka lub rozbiæ jajka z wod¹ i tym malowaæ.
Zwierzêta wyczuwaj¹ ludzki zapach
i uciekaj¹. Oczywiœcie, nikt nie zabroni nam ogrodziæ naszych drzewek, a w sklepach kupimy wiele profesjonalnie wykonanych siatek.
Poœwiêcaj¹c czas na przygotowanie ogrodu do zimowego snu
mogê byæ pewna, ¿e odwdziêczy mi
siê w nastêpnym sezonie obfitoœci¹
plonów.
Irena Marciniak

nosprawnych i osób wêdruj¹cych
ze swoj¹ pociech¹ w wózeczku,
a prowadzi³a szlakiem Pogórza Izerskiego.
41 uczestników po drodze obejrza³o makietê kolejow¹ w Stacji Kultura, Geopark w Krobicy, a na koniec podziwia³o panoramê kotliny
z wie¿y ciœnieñ w Mirsku, sk¹d autokarem sfinansowanym ze œrodków
Urzêdu Miasta wróci³o do domu.
Osoby, które mia³yby problemy
z pokonaniem trasy, mog³y liczyæ na
transport i podwózkê do kolejnej
atrakcji lub powrót do Œwieradowa.
Nikt jednak z tej oferty nie skorzysta³, wszyscy dotarli na metê zmêczeni, ale szczêœliwi.
Druga grupa licz¹ca 51 osób,
sk³adaj¹ca siê z dzieci i m³odzie¿y,
tydzieñ póŸniej wêdrowa³a po Kotlinie Jeleniogórskiej z ¯abk¹ Kwisi¹, symbolem naszego miasta.
Trasa wiod³a szlakiem zielonym
z Cieplic do Staniszowa i dalej do
Mys³akowic. Uczestnicy po drodze
mogli poznaæ zabytki architektury,
szczególnie pa³ac królewski (na zdjêciu), domy tyrolskie, kolumny z Pompei, replikê ogromnych szczêk wieloryba.
Podczas obu wycieczek Œwieradowskie Or³y pozbiera³y œmieci znajduj¹ce siê na i przy szlaku, w³¹czaj¹c siê w akcjê Czysto w Lesie –
Czysto w G³owie.
Wszyscy uczestnicy otrzymali
dyplomy, a wyró¿nieni - niespodzianki ufundowane przez Zarz¹d
G³ówny PTTK.

Zdjêcia wysy³amy mejlem na adres it@swieradowzdroj.pl - z dopiskiem
¯ABKA KWISIA W PODRÓ¯Y. Najciekawsze uhonorowane zostan¹ upominkami i prezentacj¹ na ³amach „Notatnika”.
Zdjêcie powy¿ej wykona³ Marek Ja³ocha w nadmorskiej miejscowoœci
Ch³opy.
Natomiast na fotografii poni¿ej ¿abka Kwisia zosta³a „zdjêta” przez Teresê Fierkowicz w pobli¿u wodospadu Podgórnej w Przesiece, trzeciego co
do wielkoœci w Sudetach, który bêdzie tak¿e miejscem spotkañ Œwieradowskich Morsów.
Fot. Jan Kobia³o

W tegorocznej edycji zorganizowano dwie wycieczki, w których
udzia³ wziê³y dziewiêædziesi¹t dwie
osoby.
21 wrzeœnia
pokonywaliœmy
trasê, która by³a
po raz pierwszy
przystosowana
dla osób niepe³-

Teresa Fierkowicz

NOTATNIK ŒWIERADOWSKI. Wydaje Miejskie Centrum Kultury, Aktywnoœci i Promocji Gminy „Stacja Kultury”.
Druk - Polska Press Sp. z o.o. Drukarnia Sosnowiec, ul. Baczyñskiego 25A. Nak³ad - 2.000 egz. Redaktor naczelny - Adam Karolczuk, tel. 661 784 827, a.karolczuk@gmail.com
Zapraszamy wszystkich Czytelników do wspó³redagowania miesiêcznika. Teksty (tak¿e literackie), opatrzone nazwiskiem autora (do ewentualnej wiadomoœci redakcji) oraz zdjêcia mo¿na sk³adaæ w MCKAiPG „Stacja Kultury”
przy ul. Dworcowej 1, tel. 75 71 36 482.
Redakcja nie zwraca materia³ów niezamówionych i zastrzega sobie prawo ich skracania.
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Projekt PRZYGODA W GÓRACH

Leœny Kompleks Promocyjny
„Sudety Zachodnie”, w sk³ad którego wchodzi Nadleœnictwo Œwieradów, zosta³ powo³any piêtnaœcie lat
temu, aby promowaæ wyj¹tkowoœæ
lasów Gór Izerskich pod wzglêdem
przyrodniczym, turystycznym i historycznym.
Tereny Nadleœnictwa Œwieradów przyci¹gaj¹ coraz wiêksz¹ iloœæ
turystów z Polski i z zagranicy. Goœcie przebywaj¹cy na naszym terenie s¹ zainteresowani przyrod¹,
a wychodz¹c na szlaki turystyczne
chc¹ zobaczyæ to, co najpiêkniejsze
i najcenniejsze.
Bardzo nam zale¿y na tym, aby
turystyka nie zak³óca³a naturalnego
têtna przyrody. Chcemy zapewniæ
jak najwiêksz¹ iloœæ atrakcji na istniej¹cych ju¿ szlakach turystycznych, jednoczeœnie przekazuj¹c najciekawsze informacje w przystêpny
sposób.
Tak powsta³ pomys³ na transgraniczny projekt „Przygoda w gó-

rach”. Chcemy w nim przedstawiæ
dziedzictwo naturalne i kulturowe
Gór Izerskich, ale tak¿e Gór ¯ytawskich. Partnerem projektu jest Miasto Zittau.
„Przygoda w górach” to kilka
inwestycji po dwóch stronach granicy: budowa wiaty turystycznej na
Zajêczniku, odbudowa wie¿y widokowej na Czerniawskiej Kopie, budowa trasy turystycznej „Przygoda
w górach”, przywrócenie do u¿ytku
trasy Goldbachweg w Oyibin oraz
poprawa dostêpnoœci turystycznej
wokó³ Kelschstein (w Górach
¯ytawskich).
Wiata zosta³a oddana do u¿ytku
turystów ju¿ w lipcu, jest zwieñczeniem œcie¿ki edukacyjnej Zajêcznik,
³atwo do niej trafiæ poruszaj¹c siê
zielonym lub czarnym szlakiem turystycznym.
Wie¿a widokowa ju¿ stoi na
szczycie Czerniawskiej Kopy, w miejscu jej poprzedniczki, znanej tylko
z fotografii. Wykonano j¹ z wytrzy-

Na rowerach co si³!
21 wrzeœnia na trasy izerskie
ruszyli zawodnicy startuj¹cy
w przedostatniej edycji tegorocznego Bike Maratonu. Piêkna s³oneczna pogoda zgromadzi³a na starcie
przy dolnej stacji kolei gondolowej
ponad 1000 uczestników.
Sukces na dystansie classic – 25
km - odniós³ œwieradowski weteran
górskich wyœcigów rowerowych
Eneasz Popió³, który by³ drugi na
mecie i do zwyciêzcy – Piotra Pytla
z Wieruszowa straci³ raptem 13 sekund. Na tym dystansie zg³oszono
478 zawodników, z których dojecha³o 469.
W wyœcigu mega (53 km) wystartowa³o 313 rowerzystów, do mety
dojecha³o 307, a wœród nich œwieradowianie:
12. Bartosz B³aszczyk; na liœcie
startowej zarejestrowa³ siê jako zawodnik reprezentuj¹cy Szczecin;
129. Rafa³ Matelski, który wprawdzie zameldowa³ siê na mecie niespe³na 41 minut za zwyciêzc¹ – Tomaszem Pierwoch¹ z Bielska-Bia³ej,
ale uzyska³ swój najlepszy wynik
w historii startów w œwieradowskim
Bike Maratonie;
276. Zbigniew Szczecina (do czasu, jaki uzyska³ Rafa³, dorzuci³ jeszcze 53 minuty).
To, ¿e naszych zawodników nie
by³o na trasie giga (71 km – 89 startowa³o, dojecha³o 83), nie dziwi, bo
z regu³y nie przyci¹ga ona œwiera-

dowskich rowerzystów, ale ¿e nie by³o
chêtnych na dystansie
fun (8 km – dawniej
mini, 69 chêtnych), to
ju¿ nieco dziwi, bo
dawniej nasi zjawiali
siê na nim t³umnie.
Ze statystycznego
obowi¹zku podamy
tylko, ¿e 83. uczestnik
przyjecha³ o niespe³na
3 godziny za zwyciêzc¹.
W czasie œwieradowskiego Bike Maratonu rozegrano równie¿ Mistrzostwa
Polski Leœników w maratonie MTB,
w którym triumfowali: Natalia Dubaj
(Nadleœnictwo Krasiczyn) i Mateusz
Popió³ z Nadleœnictwa Œwieradów
(na zdjêciu po prawej stoi w œrodku).
Tydzieñ póŸniej Szklarska Porêba zaprosi³a amatorów górskiego
œcigania na pi¹ty ju¿ Rowerowy Bieg
Piastów. I tam tak¿e nie zabrak³o reprezentantów Œwieradowa, a Rafa³,
któremu tydzieñ wystarczy³ na regeneracjê si³, na dystansie 41 km
ponownie zanotowa³ najlepszy wynik w czwartym swoim RBP– by³ 12,
a na mecie (na zdjêciu u góry) zameldowa³ siê 16 sekund za zwyciêzc¹. Na 84. miejscu przyjecha³
Marek Ró¿ycki, ogó³em trasê pokona³o 276 rowerzystów.
A¿ trójkê œwieradowian zoba-

ma³ego drewna modrzewiowego, ma
15 metrów wysokoœci i dwa tarasy
widokowe, które równoczeœnie pomieszcz¹ oko³o 20 osób. Obok wie¿y zbudowano miejsce do wypoczynku i stojaki na rowery, co ma
znaczenie z uwagi na bliskie s¹siedztwo œcie¿ek rowerowych Singletrack. Wie¿a do u¿ytku bêdzie oddana w listopadzie.
Trzecim elementem „Przygody
w górach”, scalaj¹cym wszystkie inwestycje po obu stronach granic bêdzie œcie¿ka turystyczna, przebiegaj¹ca po fragmencie nieczynnego ju¿
toru bobslejowego. Stanie siê du¿¹
atrakcj¹ dla spaceruj¹cych czarnym
szlakiem turystycznym oraz alternatyw¹ dla czerwonego szlaku. Zawieraæ w sobie bêdzie trzynaœcie punktów, które opowiedz¹ o sporcie, budownictwie, przyrodzie i historii Gór
Izerskich i ¯ytawskich. Na œcie¿kê
zapraszamy wiosn¹ 2020 roku.
Spacer po nowych atrakcjach

uatrakcyjni aplikacja mobilna, zawieraj¹ca rozszerzone informacje, audiodeskrypcja dla osób niedowidz¹cych oraz zestaw scenariuszy zajêæ
do przeprowadzenia lekcji przez nauczycieli.
„Przygoda w górach” powstaje

czyliœmy na trasie mini (18,4 km):
170. miejsce zaj¹³ Kacper Stelmaszczyk, 208. by³a jego mama Ewa, a 212.
– Martyna Kêpiñska.
Adam Karolczuk

dziêki dofinansowaniu w 85 proc.
z Programu Wspó³pracy INTERREG
Polska-Saksonia 2014-2020 - Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe.
Barbara Rymaszewska
Nadleœnictwo Œwieradów
Fot. Adam Karolczuk

