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Oto nasze EURO!Jarmark Ekologiczny

TAKA ARMIA!

Stefania Lewicka z Kamieñca Z¹bkowickiego na oczach zwiedzaj¹cych i kupuj¹cych
malowa³a w³asnorêcznie wykonane przez siebie bombki choinkowe. Jej ekspozycja
wygra³a kategoriê „Najciekawsze stoisko” na Jarmarku Ekologicznym, który 5 sierpnia
roz³o¿y³ siê na obu tarasach zdrojowych. Fotoreporta¿ z tego wydarzenia na str. 8.

11 sierpnia, sobotnie popo³udnie, hala spacerowa - za pulpitem Pawe³ Adamek w oto-
czeniu 88 instrumentalistów Euroorkiestry, wokó³ muzyków t³um widzów - tak wygl¹da³
fina³ XXIX Europejskich Spotkañ M³odych Muzyków EUROUNIONOCHESTRIES im.
W³adys³wa Balickiego, z których fotoreporta¿ zamieszczamy na str. 9.

G³ównym motywem tegorocznego Konkursu Orkiestr Wojskowych (20-22 wrze-
œnia) bêdzie 100-lecie Odzyskania Niepodleg³oœci. Spodziewany jest udzia³  ok.
250 muzyków orkiestr wojskowych z ca³ej Polski, którzy wykonaj¹ koncerty
o wysokich walorach artystycznych oraz zaprezentuj¹ musztrê paradn¹, równie¿
dla najm³odszej publicznoœci - uczniów szkó³ i przedszkoli.

Dodatkowym elementem podkreœlaj¹cym
rangê Konkursu bêdzie Koncert Galowy Re-
prezentacyjnego Zespo³u Artystycznego
Wojska Polskiego, który przedstawi program
pt. TAKA ARMIA, bêd¹cy wspó³czesnym spoj-
rzeniem na patriotyzm skierowany jest g³ów-
nie do najm³odszych ¿o³nierzy i m³odzie¿y.
Zabrzmi¹ œwiatowe hity w energetycznych
aran¿acjach, dziêki którym b³yskawicznie,
bez u¿ycia smartfonów odwiedzimy topowe
listy przebojów.

Udowodnimy te¿ - pisz¹ organizatorzy - ¿e
pieœni œpiewane przez Pierwsz¹ Kadrow¹ 100
lat temu mog¹ równie¿ dzisiaj poderwaæ naj-
m³odsze pokolenie, by dowiedzieli siê, ¿e ich
dziadkowie, tak jak oni byli m³odzi i szaleni.

Z THE WALL z repertuaru Pink Floyd skruszymy mury, które dziel¹ wolnych od
zniewolonych, a z BILLIE JEAN Michaela Jacksona dowiedziemy, ¿e muzyka
i taniec to duet doskona³y.

A jeœli do zestawu dodamy melodie z okresu miêdzywojnia zmiksowane
z przebojami lat ’80 i ’90, to jesteœmy pewni, ¿e naszej m³odej publicznoœci
udzieli siê pozytywna energia! Bo to przecie¿ „Taka armia”.

W widowisku TAKA ARMIA wyst¹pi¹: soliœci, kwintet wokalny „Why Not”, Or-
kiestra Koncertowa, balet i chór. Koncert poprowadzi Tomasz Szuran.

Kierownictwo artystyczne nad koncertem sprawuje p³k Pawe³ Lewandowski,
kierownictwo muzyczne -  pp³k Mariusz Dziubek, za choreografiê odpowiada
Bernadetta Wojdat-Sujkowska, a chór przygotowa³ Pawe³ Szkop.

SZCZEGÓ£Y WKRÓTCE NA STRONIE MIASTA I NA PLAKATACH.  ZAPRASZAMY!



IZERSKA £¥KA
Monika Chwaszcz
tel. 75 617 14 42
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CZARCI M£YN
Kinga Miakienko

tel. 75 78 45 325
czarcimlyn@

swieradowzdroj.pl

URZ¥D MIASTA

II PIÊTRO
Referat Ochrony Œrodowiska, Gospodarki Od-
padami - kierownik – Izabela Jurczak, ochrona
œrodowiska - Kamila Jednorowska-Mêcina,
odpady komunalne - Marcin Roso³ek: 75 78-
16-343 - pok. 21a, gospodarka mieszkaniowa -
W³adys³aw RzeŸnik: 75 78-16-324 - pok. 21b,
inwestycje - Anna Mazurek, Zamówienia pu-
bliczne – Monika Sautycz: 75 78-16-471 - pok.
21c, drogownictwo - Wojciech Cielecki, inwe-
stycje i komunikacja miejska - Mariusz Pysz,
inwestycje - Monika Hajny-Daszko: 75 78-16-
970 - pok. 21d. Referat Organizacyjny, Gospo-
darki Miejskiej i Inwestycji - kierownik, sekre-
tarz – Eugeniusz Grabas: 75 78-17-071 - pok.
22; Referat Promocji Gminy, Turystyki, Kultury i
Sportu - kierownik  – Dorota Marek:  75 71-36-
482 - pok. 23; informatyk - Tomasz Chmielo-
wiec: 75 71-36-483, fax 75 78-16-221, pro-
mocja gminy, kreowanie wydarzeñ kulturalnych
- Diana S³upska: 75 71-36-482 - pok. 24b.
Oœwiata – Jolanta Bobak: 75 78-17-668. Za-
gospodarowanie przestrzenne – Rafa³ May: 75
78-17-297 - pok. 24c.

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

Przedszkole Miejskie: 75 78-16-339; Miejski
Zespó³ Szkó³: 75 78-16-373, 75 78-16-668;
Œwietlica œrodowiskowa UL: 75 78-17-885;
Szko³a Podstawowa nr 2 w Czerniawie: 75 78-
16-379; Œwietlica œrodowiskowa MROWISKO:
75 78-45-712; Miejska Biblioteka Publiczna
IZERKA: 75 78-16-394.

III PIÊTRO
Biuro Rady Miasta, Referat Aadministracyjny -
kierownik – Diana Timoftiewicz-¯ak: 75 78-
17-666 - pok. nr 32.

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

PARTER
Burmistrz Miasta – Roland Marciniak: 75 78-
16-119; Sekretariat Burmistrza – Krystyna Ki-
siel: 75 78-16-489, fax 75 78-16-585 - pok.
1d. Skarbnik – Iwona Kosmala: 75 78-16-234
- pok. 1a; op³aty za u¿ytkowanie wieczyste, op³a-
ta uzdrowiskowa - Katarzyna Barczyszyn, op³a-
ty za œmieci, windykacja nale¿noœci – Joanna
Leszczyñska, czynsze, op³ata za wodê i œcieki –
Jowita Worotnicka: 75 78-16-659 - pok. 1b;
podatki i op³aty lokalne - Anna Leœniak,wymiar
podatku od nieruchomoœci - Katarzyna Matel-
ska, Beata Korowaj - 75 78-16-452 - pok. 1c;
ksiêgowoœæ bud¿etowa - Katarzyna Duda, Ewe-
lina Ostrowska-May, ksiêgowoœæ oœwiaty –
Magdalena Buczko, Marta Rejman-Sergiej-
czuk: 75 78-16-896 - pok. 2. Urz¹d Stanu Cy-
wilnego, dzia³alnoœæ gospodarcza - zastêpca kie-
rownika - Joanna Szczekulska: 75 78-16-344;
meldunki i dowody osobiste, zezwolenia na
sprzeda¿ napojów alkoholowych – Halina Stet-
tner: 75 78-16-929 - pok. 1f (obok sekretaria-
tu).  Kadry - Ma³gorzata Milichiewicz - 75 78-
17-092 - pok. 3.

OŒWIATA I KULTURA
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ŒWIERADÓW - sklep EKO (ul. Sienkiewicza), sklep odzie¿owy A&J

(róg ul. Zdrojowej i Piastowskiej), sklep AGD (ul. Piastowska), hur-
townia papierosów (ul. Piastowska), sklep spo¿ywczy (róg. ul. Zdro-
jowej i Sienkiewicza), Biura Turystyczne: LEOPOLD oraz J&G ¯Y£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. Sienkiewicza),
sklep przy ul. Chopina, Sklep „Cuda Wianki” w budynku „BIEDRONKI”
(ul. 11 Listopada), Miejska Biblioteka Publiczna IZERKA (ul. M. Sk³o-
dowskiej-Curie), autobus komunikacji miejskiej.

OR£OWICE -  -  -  -  - sklep motoryzacyjny Wac³awa Chwaszcza.
CZERNIAWA     - ul. Sanatoryjna: sklep Ireny Korty i biblioteka szkolna

w SP nr 2; ul. Rolnicza: Czarci M³yn i Izerska £¹ka.

Od 11 czerwca 2018 r. do 10 czerwca 2019 r. na mocy decyzji dyrektora Regionalnego Zarz¹du
Gospodarki Wodnej we Wroc³awiu z 8 maja br. ceny wody i œcieków oraz wysokoœæ op³aty
abonamentowej pozostan¹ bez zmian i wynosz¹: woda 4,37 z³/m3, œcieki - 4,92 z³/m3, sta³a op³ata
abonamentowa - 4,94 z³ za miesi¹c.

Jednoczeœnie informujemy, ¿e od 11 czerwca br. nie ma op³aty zrycza³towanej za dokonanie przy³¹czy
do urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych.

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

    Utylizacja pad³ych zwierz¹t z tere-
nu miasta (sarny, lisy, ³anie, jelenie
itp.).
  Potr¹cone, ale ¿ywe zwierzêta.
  Wy³apywanie bezpañskich psów.
  Dokarmianie kotów w okresie
zimowym -

do Marcina Roso³ka
tel. 75 78 16 343

Do kogo siê zwróciæ
w takich sprawach, jak:


Œwiadczenie DOBRY START
Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej (tel.

75 78 16 321) informuje, ¿e œwiadczenie
w wysokoœci 300 z³ przys³uguje raz w roku,
w zwi¹zku z rozpoczêciem roku szkolnego
do  ukoñczenia:

 przez dziecko lub osobê ucz¹c¹ siê -
do 20 roku ¿ycia;

   przez dziecko lub osobê ucz¹c¹ siê -
do 24 roku ¿ycia w przypadku niepe³no-
sprawnoœci;

W celu otrzymania œwiadczenia, nale¿y z³o-
¿yæ wniosek w Miejskim Oœrodku Pomocy
Spo³ecznej,  w dziale œwiadczeñ rodzinnych
i wychowawczych.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do
œwiadczeñ „Dobry Start” bêd¹ przyjmowane
do 30 listopada - zarówno drog¹ elektroniczn¹,
jak i tradycyjn¹ (papierow¹).

UWAGA: wnioski, które zostan¹ z³o¿one
po up³ywie wymienionego terminu, zostan¹
pozostawione bez rozpatrzenia.

Przyznanie œwiadczenia nie wymaga wy-
dania decyzji administracyjnej.

Pomó¿myPomó¿myPomó¿myPomó¿myPomó¿my
Miko³ajowi!Miko³ajowi!Miko³ajowi!Miko³ajowi!Miko³ajowi!

Wœród nas ¿yj¹ osoby, które czêsto potrzebuj¹ naszej pomocy,
z ró¿nych wzglêdów o niej nie mówi¹ i o nic nie prosz¹, choæ zma-
gaj¹ siê z niedostatkami podstawowych przedmiotów.

Wiemy tak¿e, ¿e z drugiej strony s¹ osoby, które chêtnie by pomo-
g³y i podzieli³y siê tym, co maj¹, lub tym, na czym im zbywa, a nie
wiedz¹, jak i komu mog¹ coœ podarowaæ. Dlatego postanowiliœmy
zostaæ naszym, wspólnym „portalem wymiany” i teraz jeœli Pañstwo
czegoœ potrzebuj¹ lub chc¹ czymœ siê podzieliæ, prosimy o kontakt:
 na Messengera,
 na dorota@swieradowzdroj.pl,
 lub telefonicznie - 75 71 36 482.
Zg³oszeñ mo¿na równie¿ dokonywaæ anonimowo.
Nie bójmy siê pomagaæ!

Nie bójmy siê pomagaæ!

Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecz-
nej w Œwieradowie-Zdroju informuje, ¿e
Rada Ministrów przyjê³a rozporz¹dze-
nie dot. podwy¿szenia œwiadczeñ dla
rodzin. Po raz pierwszy od 12 lat wzro-
œnie zasi³ek pielêgnacyjny. Wy¿sze
bêd¹ te¿ œwiadczenia dla opiekunów
osób niepe³nosprawnych, które nie by³y
podnoszone od momentu ich wprowa-
dzenia.

Od 1 listopada br. wzrosn¹ kwoty na-

Decyzje bêd¹ wydawane jedynie w przy-
padku odmowy przyznania œwiadczenia oraz
rozstrzygniecia w sprawie nienale¿nie pobra-
nego œwiadczenia.

MOPS bêdzie przesy³a³ wnioskodawcy
informacjê o przyznaniu œwiadczenia Dobry
Start na wskazany przez niego adres poczty
elektronicznej - jeœli bedzie on wskazany we
wniosku. W przypadku braku lub niewskaza-
nia adresu elektonicznego informacja o przy-
znaniu œwiadczenia bêdzie udostêpniana w
Oœrodku.

Ustalenie prawa do swiadczenia oraz jego
wyp³ata, nastêpuje w terminie 2 miesiêcy, li-
cz¹c od daty z³o¿enia wniosku wraz z doku-
mentami. W przypadku wniosków o ustalenie
prawa do œwiadczenia z³o¿onych wraz z doku-
mentami w lipcu i sierpniu, ustalenie prawa do
œwiadczenia oraz jego wyp³ata nastêpuje nie
pó¿niej ni¿ do 30 wrzeœnia.

Œwiadczenie nie przys³uguje na dziecko
z tytu³u rozpoczêcia rocznego przygotowania
przedszkolnego, tzw. zerówki.

Wy¿sze œwiadczenia dla osób
niepe³nosprawnych i ich opiekunów

stêpuj¹cych œwiadczeñ rodzinnych, pod-
legaj¹cych ustawowej weryfikacji, i wy-
nios¹:

• zasi³ek pielêgnacyjny – 184,42 z³
(wzrost o 31,42 z³);

• specjalny zasi³ek opiekuñczy i za-
si³ek dla opiekuna – 620 z³ (+100 z³).

Pozosta³e œwiadczenia dla rodzin oraz
kryteria dochodowe uprawniaj¹ce do otrzy-
mania wsparcia pozostaj¹ bez zmian.

          A.B.

Zapraszamy wszystkich, którzy maj¹
otwarte serca na potrzeby innych, do zaanga-
¿owania siê w organizacjê imprezy, której ce-
lem jest zgromadzenie œrodków na leczenie
Miko³aja.

Trzyletni Miko³aj jest mieszkañcem nasze-
go miasta. Urodzi³ siê 21 stycznia 2015 r. z po-
wa¿n¹ wrodzon¹ wad¹ serca pod postaci¹
HLHS. Jego lewa po³owa serduszka nie pra-
cuje. Wiêkszoœæ swojego ¿ycia spêdzi³ w In-
stytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w £odzi.
Obecnie jest po trzech operacjach serca. Po
ostatniej z nich na skutek powik³añ poopera-
cyjnych zosta³ sparali¿owany od pasa w dó³.
Przeszed³ ju¿ bardzo wiele, a przed nim jeszcze
d³uga droga do normalnego ¿ycia.

Nie stójmy bezczynnie z boku! Pomó¿my
Miko³ajowi i jego rodzinie, która podejmuje
wszelkie starania, aby zapewniæ œrodki na le-
czenie i bie¿¹c¹ rehabilitacjê dziecka. Zasta-
nówmy siê, co mo¿emy zrobiæ, w jaki sposób
w³¹czyæ siê w dzia³ania.

Zwracamy siê do wszystkich: osób pry-
watnych, w³aœcicieli firm, hoteli i pensjona-
tów, lokalnych twórców, aby przeznaczyli na
rzecz Miko³aja swoje prace, wyroby, vouche-
ry itp. Gromadzimy równie¿ przedmioty na lo-
teriê fantow¹ i licytacjê. Ka¿dy pomys³ jest
dobry.

Wszelkich informacji udziel¹: Eugeniusz
Grabas - tel. 515 069 318, oraz Ma³gorzata
Gettner - tel. 501 312 323.

Zapraszamy do wspó³pracy -
Ma³gorzata Gettner
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Rok szkolny 2017/18 dawno za
nami, pozostaje tylko podsumowaæ
wyniki testów przedostatniego rocz-
nika gimnazjalistów. Jak zatem wy-
padli absolwenci œwieradowskiego
gimnazjum?

Na pocz¹tek czêœæ humanistycz-
na – jêzyk polski. Z testami najlepiej
poradzi³a sobie Agata Matwiejczuk,
która uzyska³a 97 proc. Za ni¹
£ukasz Kapszewicz – 93 proc.,
a potem Mirela Walczyk i Joanna
Michalak – po 88 proc.

Œrednia szkolna wynios³a 66,6
proc., powiatowa – 63,5, wojewódz-
ka – 67,2, a ogólnopolska – 68.

W czêœci humanistycznej – hi-
storii i wiedzy o spo³eczeñstwie –
najlepiej wypad³ Wojciech Pó³torak
– 97 proc., a Paulina Dyjur mia³a 91
proc.

Œrednie: szko³a – 58,2, powiat
– 54,1, Dolny Œl¹sk – 57,9, a kraj –
59.

Czêœæ matematyczno-przyrodni-
cza – matematyka. Najlepiej z testem
poradzi³ sobie Dawid Jurczak – 93
proc., zaœ A. Matwiejczuk i W. Pó³-
torak – po 90 proc.

Œrednie: szko³a – 48,9 (!), po-
wiat jeszcze mniej – 44,5, wojewódz-
two – 50,6, Polska – 52.

Czêœæ matematyczno-przyrodni-
cza – chemia, biologia, fizyka, geo-
grafia. Tu Agata zamieni³a siê z Da-
widem, uzyskuj¹c 100 proc.! Dawid
wraz z Aleksandrem Trzewiczkiem
mieli po 93 proc.

Œrednie: szko³a – 54,4, powiat
– 51, Dolny Œl¹sk – 55,1, Polska –
56.

Jêzyk angielski na poziomie pod-
stawowym to domena A. Trzewicz-

Jak co roku, redakcja „Notat-
nika” przeœledzi³a listê szkó³ po-
nadgimnazjalnych, w których tego-
roczni absolwenci bêd¹ kontynu-
owaæ naukê. Na pocz¹tek geogra-
fia – 20 absolwentów wybra³o kie-
runki w trzech szko³ach w Luba-
niu - 10 w Mickiewiczu, 8 w „Kom-
batantach”, a dwoje w  ZSP im. Ste-
fana Drzewieckiego.

10 kontynuowaæ bêdzie naukê
w piêciu szko³ach w Jeleniej Górze
(Norwid i ¯erom – po troje, dwoje w
Mechaniku i po jednym w Elektro-
niku oraz Zespole Szkó³ Przyrodni-
czo-Us³ugowych. Na marginesie –
nikt w tym roku nie wybra³ Turysty
ani Œniadeckich).

Kolejny na liœcie jest Gryfów –
wybra³o siê tam troje gimnazjalistów,
po dwoje do Mirska, Biedrzychowic,
Rakowic i... Wroc³awia, jedno zaœ –
do Legnicy.

Trzynaœcioro, a wiêc co czwarty
W roku szkolnym 2017/18 prê¿-W roku szkolnym 2017/18 prê¿-W roku szkolnym 2017/18 prê¿-W roku szkolnym 2017/18 prê¿-W roku szkolnym 2017/18 prê¿-
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werowa, biathlonowa i szkó³ka p³y-werowa, biathlonowa i szkó³ka p³y-werowa, biathlonowa i szkó³ka p³y-werowa, biathlonowa i szkó³ka p³y-werowa, biathlonowa i szkó³ka p³y-
wacka w ramach Uczniowskiegowacka w ramach Uczniowskiegowacka w ramach Uczniowskiegowacka w ramach Uczniowskiegowacka w ramach Uczniowskiego
Klubu Sportowego dzia³aj¹cegoKlubu Sportowego dzia³aj¹cegoKlubu Sportowego dzia³aj¹cegoKlubu Sportowego dzia³aj¹cegoKlubu Sportowego dzia³aj¹cego
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Szkó³ka p³ywacka, która wspó³pracu-
je w ramach zawartego porozumienia
z Fundacj¹ D.T. Sport z Leszna, zapewni³a
opiekê instruktorsk¹ oraz uczestnictwo
w zawodach p³ywackich. W tym roku
uczestnicy szkó³ki p³ywackiej wielokrot-
nie brali udzia³ w zawodach w Lubaniu
czy Zgorzelcu. Sekcja p³ywacka sk³ada siê
z dwóch grup wiekowych: pocz¹tkuj¹cej
i zaawansowanej. Wraz ze wzrostem umie-
jêtnoœci p³ywackich uczestnik zajêæ awan-
suje do grupy wy¿szej. To ju¿ drugi rok
dzia³añ szkó³ki. D¹¿ymy do uatrakcyjnie-
nia zajêæ, wzbogacenia o ró¿ne nowe ele-
menty. Mamy nadziejê, ¿e w przysz³ym
roku szkolnym zainteresowanie zajêciami
bêdzie jeszcze wiêksze, a wytrenowani
m³odzi sportowcy zajm¹ czo³owe miejsca
na zawodach ró¿nego szczebla.

Gimnazjalni giganciGimnazjalni giganciGimnazjalni giganciGimnazjalni giganciGimnazjalni giganci

Uhonorowani nagrodami i stypendiami Burmistrza Miasta (od lewej): Antonia Lita, Agata Matwiejczuk, Roksana
Suszkiewicz, Jakub Olszewski, Wojciech Pó³torak, Dawid Jurczak, £ukasz Kapszewicz i Karolina Salawa.

ka – 100 proc., A. Matwiejczuk,
W. Pó³torak, Bartosz Grzelec i An-
tonina Lita uzyskali po 98 proc,
zaœ £. Kapszewicz – 95 proc.

Œrednie: szkolna – 60,5, powia-
towa – 60,7, wojewódzka – 68,7,
ogólnopolska – 68.

Angielski rozszerzony najlepiej
poszed³ B. Grzelcowi – 95 proc, zaœ
A. Trzewiczek mia³ 90 proc.

Wszystkie œrednie s¹ ni¿sze od
szkolnej (66,4): powiat – 56,2, wo-
jewództwo – 53,2, kraj – 52.

Z niemieckim podstawowym
i rozszerzonym najlepiej poradzi³ so-
bie Jakub Olszewski (odpowiednio
98 i 80 proc.).

Œrednie: szkolne – 55,6 i 51,5,
powiatowe – 53,4 i 28,9 (!), woje-
wódzkie – 52,5 i 36,6, krajowe – 52
i 42.

Œrednie œrednimi, ale przecie¿
podsumowanie roku to nie tylko sta-
tystyka, lecz i wymierna iloœæ nagród.
Dla przypomnienia - na podium dla
absolwentów z najwy¿sz¹ œredni¹
stanêli:

I - Wojciech Pó³torak – 5,39, II
- Dawid Jurczak – 5,38, III - Agata
Matwiejczuk – 5,31.

Nagrody i stypendia Burmistrza
Miasta Œwieradów-Zdrój otrzymali
absolwenci: Dawid Jurczak, Anto-
nia Lita, Agata Matwiejczuk i Woj-
ciech Pó³torak.

Listê uhonorowanych nagroda-
mi uzupe³niaj¹: £ukasz Kapszewicz,
Jakub Olszewski, Karolina Sala-
wa (która wraz z Mirel¹ Walczyk
otrzyma³a ponadto nagrodê dyrek-
tora szko³y) i Roksana Suszkiewicz.

Adam Karolczuk

Lubañ - Jelenia Góra 20:10

absolwent gimnazjum, bêdzie liceali-
stami. To doœæ nieoczekiwany wy-
nik, zwa¿ywszy na fakt, ¿e w ubie-
g³ych latach bywa³o ich ledwie po
kilkoro.

Siedmioro uczniów wybra³o za-
wodówki (5 w Kombatantach i 2
w Rakowicach), reszta to uczniowie
techników: bêdziemy mieli piêcioro
hotelarzy, po czterech informatyków
i leœników, po dwoje mechatroników
i ekonomistów, po jednym elektry-
ku, elektroniku, techniku ¿ywienia,
mechaniku samochodowym i ¿egla-
rzu œródl¹dowym.

Zw³aszcza ten ostatni fach wra-
ca do ³ask – oto po 13 latach prze-
rwy reaktywowano Technikum
¯eglugi Œródl¹dowej we Wroc³awiu,
a jednym z 26 uczniów zosta³ absol-
went œwieradowskiego gimnazjum.
A skoro ju¿ przy Wroc³awiu jeste-
œmy, odnotujmy kolejny przypadek
wyboru Liceum Ogólnokszta³c¹ce-

go Mistrzostwa Sportowego Junior
(kilka lat temu trafi³ tam œwierado-
wianin), tym razem przez absolwent-
kê, która bêdzie tam trenowaæ pi³kê
no¿n¹ (16 godzin zajêæ sportowych
w tygodniu!).

Listê „dalekich wyborów” zamy-
ka uczeñ, który naukê bêdzie konty-
nuowaæ w Katolickim Liceum Ogól-
nokszta³c¹cym im. Œw. Franciszka
z Asy¿u w Legnicy (w rankingu lice-
ów „Perspektyw” szko³a ta zajmuje
35. miejsce w regionie i 499. w kra-
ju).

Jak w tej suchej statystyce wy-
gl¹daj¹ wybory naszej ósemki ze
zdjêcia? Trzech z listy nagrodzonych
zdecydowa³o siê na kierunek mate-
matyczno-fizyczny w liceach, dwie
kolejne – na biologiczno-chemiczny,
jedna – na humanistyczny. Pozosta³a
dwójka bêdzie siê uczyæ w techni-
kach – na ekonomistê i hotelarza.

Adam Karolczuk
Szkó³ka rowerowa wspó³pracuj¹c

w ramach porozumienia z hotelem Medi-
cal Spa Malinowy Dwór mog³a doskona-
liæ swoje umiejêtnoœci p³ywackie na tam-
tejszym basenie oraz æwiczyæ swoj¹ tê¿y-
znê fizyczn¹ na si³owni w hotelu. Cz³on-
kowie sekcji wraz z pozosta³ymi cz³onka-
mi UKS korzystali z bazy hotelowej - ba-
senu, si³owni i sali gimnastycznej.  Wszy-
scy uczestnicy zajêæ wraz z opiekunami
byli bardzo zadowoleni z urozmaicenia
i atrakcyjnoœci zajêæ. W ramach porozu-
mienia oraz przyjacielskich stosunków ko-
rzystaliœmy z zakupionych w ubieg³ym
roku profesjonalnych strojów dla rowe-
rzystów. Nasi uczniowie promuj¹ hotel,
a organizatorzy zajêæ maj¹ nadziejê na
dalsz¹ owocn¹ wspó³pracê.

M³odzi sportowcy z UKS dwa razy
w tygodniu uczestniczyli w zajêciach w sek-
cji biathlonu. Podczas zorganizowanych
na terenie naszej gminy Miêdzypowiato-
wych Zawodach Biathlonowych o Puchar
Burmistrza Miasta Œwieradów-Zdrój Pawe³
Nowak zaj¹³ II miejsce, jego kolega Gra-

Wszechstronni

wszystkich z wod¹, co z powodzeniem
uda³o siê osi¹gn¹æ. Kolejnym celem za-
jêæ by³o nauczenie dzieci p³ywaæ kraulem
na grzbiecie, kraulem na piersiach oraz
stylem klasycznym. Uczniowie opanowali
trzy style p³ywackie. W doskona³y sposób
koordynuj¹ pracê r¹k i nóg, opanowali
równie¿ oddychanie. Dzieci wykonuj¹ pra-
wid³ow¹ pracê nóg przy p³ywaniu, zarów-
no na brzuchu, jak i na plecach.

Na zajêciach nie mog³o zabrakn¹æ ele-
mentów rekreacji, które mia³y na celu uroz-
maicenie pobytu na basenie i pokazanie,
jak mo¿na spêdziæ bezpiecznie czas nad
wod¹. Uczniowie poznali liczne gry i za-
bawy w wodzie (chêtnie grali w w pi³kê
wodn¹) i bardzo chêtnie nurkowa³y. Na

basenie uczniowie zwiêkszyli swoj¹ wy-
trzyma³oœæ, nauczyli siê samokontroli,
prze³amali strach przed wod¹, zwiêkszyli
swoj¹ motywacje do zdobywania lepszych
wyników. Poznali te¿ sposób organizacji
zawodów p³ywackich - z zachowaniem za-
sad fair play. U uczniów klasy czwartej by³o
widaæ ogromne zaanga¿owanie i radoœæ
z nowo poznanych czynnoœci ruchowych.

Dru¿yna dziewcz¹t w tenisie sto³owym
w sk³adzie: Wanesa D¹bek, Maryla Socha
i Julia Fabiœ (fot. z prawej) - wygra³a za-
wody gminne i powiatowe, awansowa³a
te¿ do rozgrywek strefowych, gdzie uzy-
ska³a trzecie miejsce.

Pingpongiœci w sk³adzie: Brajan Bo-
libok, Gracjan £abêcki i Pawe³ Nowak -

cjan Humieja – III,
a Gracjan £abêcki
miejsce IV.

W ramach zajêæ
wychowania fizyczne-
go, które odby³y siê
na basenie, wszystkie
dzieci zapozna³y siê
z zasadami korzysta-
nia z p³ywalni oraz
regulaminami do-
stêpnych urz¹dzeñ na
p³ywalni. Celem za-
jêæ by³o oswojenie

w zawodach gminnych zajêli miejsce II,
w powiatowych natomiast - III.

Gminny turniej wygra³a te¿ dru¿yna
ch³opców w sk³adzie: Gracjan £abêcki,
Pawe³ Nowak, Arseniy Firko, Szymon
Szurniej, Igor £oziñski, Soko³owski Ja-
kub i Brajan Bolibok. Gratulujemy!

(MBS)
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Obok - przed Akademi¹ Muzyczn¹ w Bydgoszczy. Stoj¹ od le-
wej: Sara Kotlarek, Katarzyna Szpada i Katarzyna Kudyba. Po-
wy¿ej -  „Ex Tempore” w Sierakowie  (od lewej): Michelle Dzier-
¿êga, OLiwia Olkowska, Zuzanna Aficka

Lato z muzyk¹ dawn¹
Od 26 maja do 10 czerwca œwieradowskie zespo³y Ry-

szarda Dembiñskiego - „Tiboryus” oraz „Rocal Fuza” - wy-
stêpowa³y podczas XXVII festiwalu „Maj z Muzyk¹ Dawn¹”.
Koncerty „Rocal Fuza” odbywa³y siê, w wiêkszoœci, w ko-
œcio³ach na terenie Kotliny K³odzkiej (11 prezentacji), m.in.
w K³odzku, L¹dku-Zdroju, Bielawie, Dusznikach-Zdroju czy
w sali barokowej zamku w Miêdzylesiu. Program zespo³u
„Rocal Fuza” zatytu³owany zosta³: „MUZYCZNE SILVA RE-
RUM” – muzyka polska (XV-XVIII w.) zespó³ wystêpowa³
w sk³adzie: Sara Kotlarek, Katarzyna Kudyba, Katarzyna Sa-
lawa, Julia Piwakowska, Szczepan Dembiñski, Rados³aw
Dembiñski i Ryszard Dembiñski.

Od 28 czerwca do 3 lipca zespó³ „Tiboryus” reprezentowa³
Polskê i nasze miasto w 41. edycji miêdzynarodowego konkur-
su „Bydgoskie Impresje Muzyczne” (w konkursie bra³y udzia³
zespo³y m.in. z Chin, Czech, S³owacji, Brazylii, Rosji, W³och,
Bia³orusi, Ukrainy, Bu³garii). „Tiboryus” otrzyma³ „Srebrn¹ Stru-
nê” oraz nagrodê Telewizji Polskiej.

Ju¿ wieczorem, trzeciego lipca zespó³ zagra³ pierwszy kon-
cert podczas Ogólnopolskich Warsztatów Muzyki Dawnej
Kamieñ Pomorski 2018. Koncerty odbywa³y siê w miejscowo-
œciach nadmorskich: Miêdzyzdrojach, Œwinoujœciu, Dziwno-
wie, Mrze¿ynie i fina³ w katedrze w Kamieniu Pomorskim.

Od 24 do 29 lipca zespó³ „Ex Tempore” przebywa³ na warsz-
tatach muzyki dawnej Sierakowie (nieopodal Miêdzychodu).
To pierwsza edycja tego wydarzenia. Warsztaty mia³y specy-
ficzn¹ formê, poniewa¿ poza æwiczeniami na instrumentach mie-
liœmy tak¿e czas na k¹piel w jeziorze (po³o¿onym w Puszczy
Noteckiej) i w basenie. Sami przygotowywaliœmy wszystkie
posi³ki, ³¹cznie z gotowaniem obiadów. By³a to praca, ale tak¿e
przyjemnoœæ i nauka.

Podczas æwiczeñ przygotowywaliœmy siê do koncertu koñ-
cz¹cego nasze warsztaty, który odby³ siê w sobotê 28 lipca
w koœciele w Chrzypsku Wielkim. „Ex Tempore” zagra³ w sk³a-

waæ w Wielkopolsce.
W przedostatnim tygodniu sierpnia „Tiboryus” zaplano-

wa³ udzia³ w miêdzynarodowych warsztatach muzyki dawnej
w Opoènie (Czechy), w programie których przewidziano kon-
cert zespo³u w drugim dniu w miejscowym koœciele.

Ryszard Dembiñski

dzie: Michelle Dzier¿êga – flety proste, œpiew, bêben, Zuzanna
Aficka – citola i œpiew, Oliwia Olkowska – œpiew i harfa, oraz
Ryszard Dembiñski – dudy. W koœciele pojawi³o siê wielu s³u-
chaczy, a ksi¹dz proboszcz, który ca³y czas nam pomaga³
i dopingowa³, wyrazi³ nadziejê, ¿e bêdziemy spotykaæ siê na
koncertach co roku. Takie te¿ s¹ plany. Od przysz³ego roku ju¿
w kilka zespo³ów bêdziemy æwiczyæ odpoczywaæ i koncerto-

25 lipca Zielona Polana zape³ni³a siê kolonistami, którzy
zg³osili swój udzia³ w XVI Festiwalu Piosenki Dzieciêcej
„¯abie Chóry”, finansowanym ze œrodków Gminy Œwiera-
dów-Zdrój. Dwie grupy kolonijne przedstawi³y konkursowy
program ogniskowy oceniany przez jury w sk³adzie: Irena
Marciniak, Hubert Urbañczyk i ni¿ej podpisana, jednomyœl-
nie przyznaj¹c I miejsce ex aequo kolonistom z MDK w Opo-
lu i pó³kolonistom ze Œwietlicy Œrodowiskowej UL w Œwiera-
dowie. A za zaanga¿owanie w wystêp wyró¿niono dodatkowo
Karolinê Sobkowicz, Kacpra Szolca, Marcina Palika, Woj-
ciecha Mendychowskiego, Ameliê Komisarz, Gabrielê Mro-
zik, Ameliê Kostek i Patryka Koœciuka.

Od 15 do 25 lipca szko³a tañca „Ametyst” z Lubania po
raz kolejny zorganizowa³a obóz taneczny w Murazsichlu.
Wœród 100 uczestników znalaz³o siê równie¿ 11 m³odych
tancerek ze Œwieradowa i Mirska pod opiek¹ pani Gra¿yny
Kasprzak. Mimo padaj¹cego przez kilka dni deszczu, dziew-
czynki nie nudzi³y siê, gdy¿ zajêcia taneczne z hip-hopu pod
opiek¹ Lenki Kliment oraz Adriana Mleczka by³y bardzo cie-
kawe i wyczerpuj¹ce.

Tatra dance

Organizatorzy przygotowali dla kolonistów niespodzianki,
którymi by³y: spotkanie z owieczkami i psem pasterskim oraz
ognisko, na którym uczestnicy samodzielnie piekli sobie kie³-
baski. Dodatkowo rozegrano mecz pi³ki no¿nej, a zahartowani
k¹pali siê w Kwisie.

Serdecznie dziêkujemy opiekunom: Nikolecie Dzier¿êdze,
Monice Podolskiej, Józefowi Jatowiczowi, Dianie Markowskiej,
Wojciechowi Dziale, Monice Pukaj³o, Idze Jatowicz i Kindze
W¹s - za przygotowanie grup do udzia³u w XVI Festiwalu
Piosenki Kolonijnej „¯abie Chóry”, Rafa³owi Mitkiewiczowi,
Wojciechowi Markowi i Stanis³awowi Fierkowiczowi - za przy-
gotowanie ogniska, £ukaszowi Paczyñskiemu i Bartoszowi
Bieniowi - za spotkanie z owieczkami i uatrakcyjnienie dnia.

Za rok znów zapraszamy do wspólnej zabawy.
Teresa Fierkowicz

¯abie Chóry

W wolnych chwilach zwiedza³yœmy Murzasichle - urokliw¹
miejscowoœæ po³o¿on¹ blisko Tatr i Zakopanego. Ulubion¹
rozrywk¹ by³a k¹piel w basenie i skoki do wody. Mieliœmy te¿

bardzo mi³¹ wizytê ¿abki Kwisi,
któr¹ przywioz³a do nas Dorotka
Marek. Œwietnie bawiliœmy siê
w Energylandii i w Zakopanem,
podczas zakupów na Krupów-
kach.

Dziêkujemy za mo¿liwoœæ
uczestnictwa w tym obozie
i wspania³e wspomnienia naszym
rodzicom i organizatorom.     GK
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    Roland Marciniak

Wspólnie z radnymi 31 lip-
ca odwiedziliœmy oœrodek nar-
ciarski S³otwiny w Krynicy-
Zdroju, na którym realizowana
jest budowa pierwszej w Pol-
sce œcie¿ki w koronach drzew.
Spotkaliœmy siê z prezesem
oœrodka, który œwietnie zapre-
zentowa³ potencja³ tej niewiel-
kiej stacji narciarskiej z now¹
superinwestycj¹. Do œcie¿ek
w koronach drzew bêdzie siê
doje¿d¿aæ kanap¹ szeœciooso-
bow¹ o d³ugoœci nieco ponad
600 m. Prawdopodobnie kom-
pleks bêdzie gotowy wiosn¹
2019 r.

Krynicki projekt jest o tyle nie-
typowy, ¿e ca³oœæ zbudowana
jest z nieregularnych pni akacjo-
wych. £¹czna d³ugoœæ œcie¿ek,
to nieco ponad 600 m. Oczywi-
œcie, jak to bywa przy inwesty-
cjach, tu równie¿ s¹ problemy.
W pierwszym etapie bêdzie bra-
kowaæ parkingów, ale inwestor
jest tego œwiadomy i w najbli¿-
szych latach po uruchomieniu
wie¿y zamierza zbudowaæ nowe
od podstaw. Niestety, ze wzglê-
du na ograniczone mo¿liwoœci fi-
nansowe nie jest w stanie jedno-
czeœnie budowaæ wie¿y za kilka-
naœcie milionów z³otych i parkin-
gów, które bêd¹ kosztowaæ kilka
kolejnych milionów z³otych.

Projekt ju¿ na etapie budowy
robi wra¿enie. Odwiedzaj¹c S³o-
twinê zobaczyliœmy, jak bardzo
oœredk jest podobny do naszej
koncepcji zagospodarowania
Œwieradowca. Krótkie wyci¹gi
narciarskie zim¹ bêd¹ przewoziæ
narciarzy, a latem - odwiedzaj¹-
cych kompleks œcie¿ek w koro-
nach drzew. Na przyk³adzie kry-
nickiego oœrodka narciarskiego
mo¿emy sobie wyobraziæ poten-
cja³ naszych inwestycji narciar-
skich. A przede wszystkim bar-
dzo istotne jest to, ¿e takie kon-
cepcje œwietnie funkcjonuj¹
i przynosz¹ spore zyski, nie tyl-
ko w³aœcicielowi, ale równie¿ sze-
roko pojêtej gminie (podatki, miej-
sca pracy).

Odwiedziliœmy równie¿ uzdro-
wiskow¹ czêœæ Krynicy-Zdroju.
Przepiêknie odnowione centrum
uzdrowiska z fontannami robi
du¿e wra¿enie. Gmina zainwe-
stowa³a dziesi¹tki milionów z³o-
tych w strefy uzdrowiskowe. Dla
nas p³ynie z tego jedna nauka,
¿e ma³opolski kurort mocno in-
westuje, zyskuj¹c nowe atrakcyj-
ne atuty w konkurowaniu o pol-
skiego kuracjusza i turystê. Po
Krynicy widaæ, ¿e ka¿de uzdro-
wisko musi wszechstronnie inwe-
stowaæ w nowe atrakcje sporto-
we i rekreacyjne. Jeœli nie bêdzie
tego robiæ, po kilku latach zosta-
nie mocno w tyle.

Równie du¿o inwestycji tury-
stycznych jest realizowanych
w Czechach i na S³owacji.
W tych krajach oœrodki turystycz-
ne mocno zabiegaj¹ o polskiego
goœcia i trzeba przyznaæ, ¿e po-
przez nowe inwestycje robi¹ to
skutecznie.

Delegacja œwieradowska przy uformowanej z kwiatów i krzewów ¿abie
w Krynicy-Zdroju (tej, któr¹ Teresa Fierkowicz trzyma w rêku, nie widaæ).

Kompleks wprawdzie jeszcze jest nieczynny, ale nam pozwolono wjechaæ
kanap¹ do œcie¿ek w koronach drzew.

Kompleks jest jeszcze w budowie, mo¿e dlatego w pe³ni widaæ wielkoœæ
g³ównej konstrukcji.

DWORZEC CORAZ BLI¯EJDWORZEC CORAZ BLI¯EJDWORZEC CORAZ BLI¯EJDWORZEC CORAZ BLI¯EJDWORZEC CORAZ BLI¯EJ

Remont dworca trwa, roboty posuwaj¹ siê zgodnie z harmonogramem, przy-
bli¿aj¹c nas do otwarcia placówki. Równolegle powstaje makieta dworca,
wykonywana przez Piotra Hedê z Görlitz, który wygra³ przetarg (jest te¿ auto-
rem zdjêæ makiety). Warto porównaæ remontowany budynek (z lewej) z wizj¹
makieciarza (poni¿ej).

Zdjêcia Artur KotlarekZdjêcia Artur KotlarekZdjêcia Artur KotlarekZdjêcia Artur KotlarekZdjêcia Artur Kotlarek



WYBORCO!
W celu wziêcia udzia³u
w g³osowaniu zadbaj o to,
¿eby byæ ujêtym w sta³ym
rejestrze wyborców!

WYBORCO!
Zapytaj pracownika Urzêdu Mia-

sta o szczegó³y dotycz¹ce z³o¿e-
nia wniosku o wpisanie do reje-
stru wyborców lub wejdŸ na stro-
nê Pañstwowej Komisji Wyborczej
- pkw.gov.pl

Pamiêtaj, ¿e w ka¿dej chwili
mo¿esz sprawdziæ, czy jesteœ ujê-
ty w sta³ym rejestrze wyborców!
Rejestr ten jest udostêpniany na
pisemny wniosek, do wgl¹du
w Urzêdzie Miasta.

WYBORCO!
Je¿eli nie jesteœ wpisany do re-

jestru wyborców, nie zostaniesz
ujêty w spisie oraz nie bêdziesz
móg³ siê do niego dopisaæ
w zwi¹zku z wyborami samorz¹-
dowymi, a tak¿e referendami lo-
kalnymi i nie bêdziesz móg³ wzi¹æ
udzia³u w g³osowaniu.

Je¿eli:
wymeldowa³eœ siê z miejsca

pobytu sta³ego
 zg³osi³eœ, ¿e na sta³e wy-

je¿d¿asz poza granice Polski
 - zostaniesz skreœlony z reje-

stru wyborców i nie bêdziesz
z urzêdu ujêty w spisach w wybo-
rach i referendach, nawet je¿eli
bêdziesz zameldowany na pobyt
czasowy.

Wyborcy:
 stale zamieszkali na obsza-

rze gminy bez zameldowania na
pobyt sta³y w tej gminie

nigdzie niezamieszkali prze-
bywaj¹cy stale na obszarze gmi-
ny

- wpisani zostan¹ do rejestru
wyborców tylko wtedy, gdy z³o¿¹
pisemny wniosek w tej sprawie
w urzêdzie gminy, w której stale
zamieszkuj¹.

Obywatele Unii Europejskiej
niebêd¹cy obywatelami polskimi
w celu wpisania do rejestru wy-
borców musz¹ z³o¿yæ wniosek
w tej sprawie, nawet je¿eli s¹ za-
meldowani na pobyt sta³y na ob-
szarze Polski.

Po wpisaniu do sta³ego rejestru
wyborców bêdziesz ujêty w spi-
sach sporz¹dzanych w zwi¹zku
z kolejnymi wyborami i referenda-
mi na obszarze gminy, w której
zmieszkujesz.

Zameldowanie na pobyt sta³y
powoduje ujêcie w rejestrze wy-
borców.

Pamiêtaj! Zameldowanie na po-
byt czasowy nie powoduje ujêcia
w rejestrze.

Wakacje 2018 w Izerce pod has³em

 WAKACYJNA WALIZKA
Zapraszamy dzieci w poniedzia³ki,

  wtorki, czwartki i pi¹tki

w godz. 1100-1300

Proponujemy:

wspólne wybieranie ksi¹¿ki do
wakacyjnej walizki;
turnieje gier planszowych;
naukê, jak mo¿na utrwalaæ waka-

cyjne wspomnienia ró¿nymi technika-
mi;
wykonywanie portretu Kozio³ka

Mato³ka w rocznicê jego urodzin na
konkurs z nagrodami
poznawanie  kart historii Niepod-

leg³ej Polski opisane przez pisarzy
polskich dla dzieci

Uwaga! Na ka¿de  dziecko w Izerce
czekaj¹ specjalne zestawy „Stop nu-
dzie… na wakacjach” oraz vouchery. 6

50 lat temu,
w sierpniu

Od 3 do 30 wrzeœnia mo¿na sk³adaæOd 3 do 30 wrzeœnia mo¿na sk³adaæOd 3 do 30 wrzeœnia mo¿na sk³adaæOd 3 do 30 wrzeœnia mo¿na sk³adaæOd 3 do 30 wrzeœnia mo¿na sk³adaæ
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W razie pytañ prosimy kontaktowaæ siêW razie pytañ prosimy kontaktowaæ siêW razie pytañ prosimy kontaktowaæ siêW razie pytañ prosimy kontaktowaæ siêW razie pytañ prosimy kontaktowaæ siê
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Serdecznie dziêkujê mieszkañcom Czerniawy - pani Leokadii Praczyk oraz panom Wac³awo-
wi i Czes³awowi Dziemitkom - za odœwie¿enie ³awek przy ul. D³ugiej (farby na pomalowanie
przekaza³ Urz¹d Miasta) - Krystyna Liber.

W 2018 r. Gmina Miejska Œwieradów-Zdrój dokona³a odbioru azbestu zdemontowanego
z pokryæ dachowych nieruchomoœci zlokalizowanych w Œwieradowie. £¹cznie odebrano 28,6 tony p³yt azbe-
stowych, które zosta³y wywiezione na sk³adowiska do Wa³brzycha i Rawy Mazowieckiej.

Mieszkañcy posiadaj¹cy zdemontowane pokrycia dachowe zawieraj¹ce azbest mog¹ sk³adaæ do Urzêdu
Miasta o ich wywóz i utylizacjê.  Wiêcej informacji mo¿na uzyskaæ w Referacie Gospodarki Miejskiej, Inwestycji
i Ochrony Œrodowiska UM, pok. nr 21a, tel. 75 78 16 343.

 Wnioski wraz z za³¹cznikami nale¿y sk³adaæ w sekretariacie Urzêdu Miasta.
Na zdjêciu wymieniony dach (pod surowym okiem konserwatora zabytków) na jednym z najstarszych

domów w mieœcie (z 1811 r.) przy ul. D³ugiej 51

P O D Z I Ê K O W A N I E Masz pomys³?
Z³ó¿ wniosek

   4 sierpnia br. w Urzêdzie Stanu Cy-
wilnego w Œwieradowie-Zdroju odby³
siê jubileusz 50-lecia po¿ycia ma³¿eñ-
skiego pañstwa Krystyny i Andrzeja Ka-
puœciñskich, którzy zawarli zwi¹zek
ma³¿eñski 3 sierpnia 1968 r. w Œwiera-
dowie.
   Dekoracji przyznanymi przez Prezyden-
ta RP medalami dokona³ Burmistrz Mia-
sta Œwieradów-Zdrój - Roland Marciniak.
Uroczystoœæ prowadzona by³a przez za-
stêpcê kierownika USC - Joannê Szcze-
kulsk¹.

Fot. Artur Kotlarek

Pozbywamy siê azbestu

28 sierpnia (wtorek) przy Miejskim
Zespole Szkó³, ul. Sk³odowskiej-Curie 2)
podstawiony zostanie mammobus, w któ-
rym kobiety w wieku 50-69 lat (badanie
przys³uguje raz na 24 miesi¹ce) bêd¹ siê
mog³y poddaæ bezp³atnemu badaniu mam-
mograficznemu w technologii cyfrowej,
która zapewnia m.in. bardzo wysok¹ ja-
koœæ wykonywanych zdjêæ, pozwala na ar-
chiwizacjê elektroniczn¹ i mo¿liwoœæ ana-
lizy porównawczej zdjêæ przy nastêpnym
badaniu, emituje minimaln¹ dawkê pro-
mieniowania zbli¿on¹ do dawki otrzymy-
wanej podczas przeœwietlenia zêba, umo¿-
liwia nagranie badania na p³ytê CD, co
skraca czas oczekiwania na wynik (w po-
równaniu do wywo³ania zdjêcia na kliszy).

Na badanie zapisaæ siê mo¿na telefo-
nicznie pod numerami 42 254 64 10 lub
517 544 004 (do rejestracji proszê przy-
gotowaæ nr tel. i PESEL), jak równie¿ przez
internet na stronie www.medica.org.pl

BadanieBadanieBadanieBadanieBadanie
mammografemmammografemmammografemmammografemmammografem

cyfrowymcyfrowymcyfrowymcyfrowymcyfrowym
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Szanowni Pañstwo, z przy-
jemnoœci¹ informujemy, ¿e
w Urzêdzie Miasta w Referacie
ds. Promocji Gminy, Turystyki
Kultury i Sportu czekaj¹ na Pañ-
stwa promocyjne ramki do tablic
rejestracyjnych. Wszystkich
chêtnych serdecznie zaprasza-
my po ich odbiór.

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

Prosimy siê pospieszyæ, bo
ramki siê koñcz¹.

22 sierpnia - w sprawie przezna-
czenia do sprzeda¿y w trybie bez-
przetargowym:

  nieruchomoœci gruntowej
niezabudowanej o pow. 52 m2 przy
ul. Ratowników Górskich, stanowi¹-
cej dzia³kê
 nr 5/2, am. 6, obr. V.
22 sierpnia - w sprawie przezna-

czenia do sprzeda¿y w trybie prze-

115

UM wykazuje

Promujmy miastoPromujmy miastoPromujmy miastoPromujmy miastoPromujmy miasto

B u r m i s t r z  M i a s t a  Œ w i e r a -B u r m i s t r z  M i a s t a  Œ w i e r a -B u r m i s t r z  M i a s t a  Œ w i e r a -B u r m i s t r z  M i a s t a  Œ w i e r a -B u r m i s t r z  M i a s t a  Œ w i e r a -
d ó w - Z d r ó j  i n f o r m u j e ,  ¿ e  n ad ó w - Z d r ó j  i n f o r m u j e ,  ¿ e  n ad ó w - Z d r ó j  i n f o r m u j e ,  ¿ e  n ad ó w - Z d r ó j  i n f o r m u j e ,  ¿ e  n ad ó w - Z d r ó j  i n f o r m u j e ,  ¿ e  n a
t a b l i c y  o g ³ o s z e ñ  U r z ê d u  M i a -t a b l i c y  o g ³ o s z e ñ  U r z ê d u  M i a -t a b l i c y  o g ³ o s z e ñ  U r z ê d u  M i a -t a b l i c y  o g ³ o s z e ñ  U r z ê d u  M i a -t a b l i c y  o g ³ o s z e ñ  U r z ê d u  M i a -
s t a  z o s t a ³ y  w y w i e s z o n e  w y k a -s t a  z o s t a ³ y  w y w i e s z o n e  w y k a -s t a  z o s t a ³ y  w y w i e s z o n e  w y k a -s t a  z o s t a ³ y  w y w i e s z o n e  w y k a -s t a  z o s t a ³ y  w y w i e s z o n e  w y k a -
z y  -  n a  o k r e s  2 1  d n i  -  d oz y  -  n a  o k r e s  2 1  d n i  -  d oz y  -  n a  o k r e s  2 1  d n i  -  d oz y  -  n a  o k r e s  2 1  d n i  -  d oz y  -  n a  o k r e s  2 1  d n i  -  d o
w g l ¹ d u  w  g o d z i n a c h  p r a c yw g l ¹ d u  w  g o d z i n a c h  p r a c yw g l ¹ d u  w  g o d z i n a c h  p r a c yw g l ¹ d u  w  g o d z i n a c h  p r a c yw g l ¹ d u  w  g o d z i n a c h  p r a c y
u r z ê d u :u r z ê d u :u r z ê d u :u r z ê d u :u r z ê d u :

12 czerwca og³oszono ponow-
ny przetarg na „Kszta³towanie i pro-
mocja prozdrowotnych postaw kul-
tury fizycznej poprzez budowê spor-
towo rekreacyjnej œcie¿ki rowero-
wej [singletrack] w Œwieradowie-
Zdroju - etap I”

Przedmiotem inwestycji jest mo-
dernizacja i przebudowa œcie¿ek le-
œnych na œcie¿ki rowerowe i wyko-
nanie nowych odcinków, szeroko-
œci do 1 m i d³ugoœci 4.000 mb.

Ca³kowita d³ugoœæ œcie¿ek wy-
niesie ok. 7 km, przy czym 3 km to
d³ugoœæ œcie¿ki biegn¹ca po istnie-
j¹cych drogach leœnych. Trasa bie-
gnie od Tewy do Staroizerskiej.

Zg³osi³a siê dwójka wykonaw-
ców: Konsorcjum firm - F.H.U. Piotr
Walczak - lider, oraz P.U.H. WAL-
KOP Tomasz Walczak - partner
(329.554 z³) i Utrzymanie Zieleni Za-
k³ad Budowlany Mariusz Stachur-
ski ze Œwieradowa (277.980 z³). I w³a-
œnie œwieradowskiemu wykonawcy
powierzono to zadanie.

27 czerwca gmina og³osi³a prze-
targ na „Odbudowê nawierzchni
drogi wraz z systemem odwodnie-
nia ul. Br. Czecha – etap II (km
0+273 – 0+333) [powódŸ czerwiec
2013 r.]”

12 lipca dokonano otwarcia
dwóch ofert nades³anych przez fir-
my: Przedsiêbiorstwo Robót In¿y-
nieryjnych HEMAX H. Wasilewski
z Mirska (432.900 z³) i Przedsiêbior-
stwo Robót Instalacyjnych INSBUD
Sp. z o.o. ze Zgorzelca (647.154,22
z³).

Zadanie powierzono firmie HE-
MAX, która ma czas na jego realiza-
cjê do koñca listopada.

Na zapytanie ofertowe dla zamó-
wienia zwi¹zanego z projektem
„Ochrona zasobów przyrodniczych
poprzez doposa¿enie Centrum Edu-
kacji Ekologicznej Natura 2000 „Izer-
ska £¹ka” w Œwieradowie-Zdroju”,
o wartoœci nieprzekraczaj¹cej rów-
nowartoœci 30.000 euro, na: gry plan-
szowe z projektem graficznym; gry
memory z projektem graficznym;
karty tematyczne z projektem gra-
ficznym - zg³osi³a siê tylko jedna fir-
ma - PortaArt Jaros³aw JóŸwiak z Po-
znania, która za gry planszowe ocze-
kiwa³a 39.353,85 z³, za memory - 7.503
z³, a za karty - 6.248 z³. Jej w³aœnie
powierzono realizacji zamówienia -
do 30 paŸdziernika br.

Na ponowne zapytanie o cenê
za Wykonanie 100 metalowych mo-
deli roœlin i zwierz¹t, w ramach pro-
jektu pn. Ochrona zasobów przy-
rodniczych poprzez doposa¿enie
Centrum Edukacji Ekologicznej
Natura 2000 „Izerska £¹ka” ofer-
tê zg³osi³a firma STAL-MOT Piotr
Wilk z Koszêcina, opiewaj¹c¹ na

targowym:
  nieruchomoœci gruntowej

niezabudowanej o pow. 4.431 m2

przy ul. G³ównej, stanowi¹cej dzia³-
kê

 nr 22, am. 4, obr. III.
22 sierpnia w sprawie wyzna-

czenia do wydzier¿awienia w trybie
bezprzetargowym:

  nieruchomoœci gruntowej
niezabudowanej o pow. 33 m2 przy
ul. 11 Listopada, stanowi¹cej czêœæ
dzia³ki

 nr 60/4, am. 10, obr. IV.
  nieruchomoœci gruntowej

niezabudowanej o pow.450 m2 przy
ul. Grunwaldzkiej, stanowi¹cej dzia³-
kê

 nr 23/2, am. 12, obr. IV.

30.750 z³, i to jej zlecono realizacjê
zadania.

Na 6 czêœci podzielono przetarg
na wyposa¿enie nowo budowane-
go  przedszkola: (1 - sprzêt kompu-
terowy; 2 - system nag³oœnienia sce-
nicznego; 3 - system oœwietlenia
scenicznego; 4 - meble; 5 - wyposa-
¿enie kuchni; 6 - ma³pi gaj).

Stosowne og³oszenie gmina za-
mieœci³a 3 lipca, a ju¿ 20 lipca doko-
nano otwarcia ofert. Nikt sie nie zg³o-
si³ na czêœæ  2, 3 i 6, natomiast kom-
putery chce dostarczyæ firma KO-
BIS Pawe³ Wojtanowsk z Tuchowa
(146.754,55 z³), meble - TRONUS
POLSKA Sp. z o.o. z Warszawy
(838.407,36 z³) i NOVUM Sp. z o.o.,
Sp. K. ze Szczytna (411.983,05 z³),
a wyposa¿enie kuchni - Beata Gu-
towska CSP z Wroc³awia (539.575 z³).

Wyposa¿enie kuchni zlecono fir-
mie CSP.

4 lipca og³oszono przetarg na
Zakup i dostawê sprzêtu kompute-
rowego, informatycznego, multime-
dialnego i pomocy dydaktycznych na
potrzeby projektów: Rozbudowa
Miejskiego Zespo³u Szkó³ w Œwie-
radowie-Zdroju przy ul. Marii Sk³o-
dowskiej-Curie 2 „Fabryka m³o-
dych in¿ynierów”, Rozbudowa Szko-
³y Podstawowej nr 2 w Œwieradowie-
Zdroju wraz z wyposa¿eniem.

Nie zg³osi³a siê ¿adna firma go-
towa dostarczyæ wyposa¿enie dla
MZS, za to SP nr 2 chc¹ wyposa¿yæ
dwie: TESORA Marzena Paczyñska
z Bielska-Bia³ej (66.336,85 z³) oraz
Fabryka Pomocy Naukowych Sp. z
o.o. z Nysy (50.859, 27 z³), której
powierzono realizacjê zmówienia, na
co ma czas do 20 sierpnia.

10 lipca og³oszono przetarg na
Zakup i dostawê sprzêtu kompute-
rowego, informatycznego, multime-
dialnego, mebli i wyposa¿enia na
potrzeby projektu „Adaptacja
obiektu po Bibliotece Miejskiej
w Œwieradowie - Zdroju na cele spo-
³eczne” - 6 czêœci.

Oferty wp³ynê³y tylko na czêœæ
2 (zakup wraz z dostaw¹ wyposa¿e-
nia biurowego) - Biuro In¿ynieryjne
Martex Marcin PuŸniak z Krzeszo-
wa (6.576,81 z³), oraz czêœæ 3 (zakup
wraz z dostaw¹ i monta¿em, insta-
lacj¹ na miejscu przeznaczenia wy-
posa¿enia kuchni) - KAL-SPORT
HURTOWNIA SPORTOWA z Rze-

szowa (13.250 z³).
Do realizacji przyjêto na razie

tylko ofertê BI MARTEX.
16 lipca przyjrzano siê ofertom

z³o¿onym po og³oszeniu przetargu
na „Zakup i dostawê mebli do klas
szkolnych na potrzeby projektów:
Rozbudowa Miejskiego Zespo³u
Szkó³ w Œwieradowie-Zdroju przy
ul. Marii Sk³odowskiejCurie 2
„Fabryka m³odych in¿ynierów”,
Rozbudowa Szko³y Podstawowej nr
2 w Œwieradowie-Zdroju wraz z wy-
posa¿eniem”.

Meble chcia³by dostarczyæ
TRONUS POLSKA Sp. z o.o. z War-
szawy (MZS - 292.773,21 z³, SP nr 2 -
150.251,88 z³). Z uwagi na to, ¿e oferty
znacznie przekrocza³y mo¿liwoœci
bud¿etu, postêpowanie uniewa¿nio-
no, a nowy przetarg og³oszono 19
lipca.

30 lipca zamieszczono og³osze-
nie o zamówieniu o treœci Sprawo-
wanie nadzoru autorskiego nad re-
alizacj¹ zadania pn.: „Rozbudowa
sieci kanalizacji sanitarnej i sieci
wodoci¹gowej w Œwieradowie - Zdro-
ju”.

7 sierpnia dokonano otwarcia
jedynej oferty, któr¹ nades³a³a firma
ESKO Przedsiêbiorstwo In¿ynierii
Œrodowiska A. Baczmañski z Zielo-
nej Góry (70.725 z³) i to jej gmina
powierzy³a sprawowanie nadzoru.

8 sierpnia przeanalizowano dwie
oferty z³o¿one na zimowe utrzyma-
nie dróg gminnych oraz ci¹gów pie-
szych bêd¹cych w zarz¹dzie gminy
miejskiej Œwieradów–Zdrój w sezo-
nie zimowym 2018/2019 – zadanie nr
4 (Czerniawa). Z³o¿y³y je œwieradow-
skie firmy: SEBI Sebastian Bokisz
(218 z³ za roboczogodzinê i tyle samo
za tzw. dobê niejezdn¹) oraz ZUH
LEOPOLD Leopold Ochramowicz
(175 i 145 z³), któremu powierzono
realizacjê zadania.       (opr. aka)

Celem projektu jest wzmocnienie me-
chanizmów ochrony bioró¿norodnoœci
regionu, poprzez zakup wyposa¿enia
i materia³ów, w celu prowadzenia szeroko
zakrojonych dzia³añ edukacyjnych, w za-
kresie zjawisk stanowi¹cych g³ówne przy-
czyny utraty ró¿norodnoœci biologicznej
(w tym m.in. przekszta³canie siedlisk, nad-
mierna eksploatacja zasobów naturalnych,
wprowadzanie i ekspansja inwazyjnych
gatunków obcych, brak znajomoœci ga-
tunków rodzimych i chronionych). Reali-
zacja projektu przyczyni siê tak¿e do za-
chowania gatunków rodzimych, co pozwoli
przysz³ym pokoleniom na poznawanie
dziedzictwa przyrodniczego swego regio-
nu. Dzia³ania edukacyjne przewidziane
w projekcie, zwi¹zane z ochron¹ œrodowi-
ska, wp³yn¹ na podniesienie œwiadomo-
œci ekologicznej oraz zmiany postaw i za-
chowañ ludzi na bardziej ekologiczne.

Zakres rzeczowy przedsiêwziêcia obej-
muje zakup niezbêdnego wyposa¿enia,

uwzglêdniaj¹cego nowoczesne technolo-
gie oraz dzia³ania edukacyjne, w tym m.in.:
 gogle wirtualnej rzeczywistoœci,
 system mg³owy z projektorem,
 mapa interaktywna,
 2 monitory interaktywne z kompu-

terami,
 tablety,
 3 Telewizory LCD,
 aplikacja „Œcie¿ka pomniki przyro-

dy gminy Œwieradów-Zdrój”,
 metalowe imitacje fauny i flory,
 film przyrodniczy,
 materia³y edukacyjne drukowane,
 gry planszowe, gry memory, karty

tematyczne,
 fototapeta z grafik¹ edukacyjn¹

Lokalizacja projektu: budynekLokalizacja projektu: budynekLokalizacja projektu: budynekLokalizacja projektu: budynekLokalizacja projektu: budynek
Centrum Edukacji EkologicznejCentrum Edukacji EkologicznejCentrum Edukacji EkologicznejCentrum Edukacji EkologicznejCentrum Edukacji Ekologicznej
Natura 2000 „Izerska £¹ka”, ul.Natura 2000 „Izerska £¹ka”, ul.Natura 2000 „Izerska £¹ka”, ul.Natura 2000 „Izerska £¹ka”, ul.Natura 2000 „Izerska £¹ka”, ul.
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Dorota Marek

Celem projektu jest zwiêkszony do-
stêp do us³ug spo³ecznych, zwi¹zanych
z procesem aktywizacji spo³eczno-zawo-
dowej na terenie Gminy Œwieradów-Zdrój.

Zadanie polega na adaptacji po-
wierzchni po dawnej Bibliotece Miejskiej
i nadaniu jej nowej funkcji o charakterze
spo³ecznym. W pomieszczeniach znajdzie
swoj¹ siedzibê Klub Integracji Spo³ecz-
nej, którego dzia³alnoœæ obejmie m.in.
dzia³ania maj¹ce na celu pomoc w znale-
zieniu pracy oraz przygotowanie do pod-
jêcia zatrudnienia lub podjêcia dzia³alno-
œci, prace spo³ecznie u¿yteczne, roboty
publiczne, poradnictwo prawne, dzia³al-
noœæ samopomocow¹ w zakresie zatrud-
nienia, spraw mieszkaniowych i socjal-
nych.

Adaptacja obiektu po Bibliotece Miejskiej w Œwieradowie-Zdroju na cele spo³eczne
– to projekt wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej, w ramach Osi prioryteto-
wej nr 6 - „Infrastruktura spójnoœci spo³ecznej”, Dzia³anie  6.1 - „Inwestycje w infra-
strukturê spo³eczn¹”, Poddzia³anie nr 6.1.1 - „Inwestycje w infrastrukturê spo³eczn¹ –
konkursy horyzontalne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolno-
œl¹skiego 2014-2020.

£¹czna wartoœæ projektu to 595.411,51 z³, natomiast kwota dofinan-£¹czna wartoœæ projektu to 595.411,51 z³, natomiast kwota dofinan-£¹czna wartoœæ projektu to 595.411,51 z³, natomiast kwota dofinan-£¹czna wartoœæ projektu to 595.411,51 z³, natomiast kwota dofinan-£¹czna wartoœæ projektu to 595.411,51 z³, natomiast kwota dofinan-
sowania wynosi 484.321,21 z³sowania wynosi 484.321,21 z³sowania wynosi 484.321,21 z³sowania wynosi 484.321,21 z³sowania wynosi 484.321,21 z³

do osi¹gniêcia jak najwy¿szego poziomu
jakoœci ¿ycia i integracji spo³ecznej osób
z grup defaworyzowanych (m.in. niepe³-
nosprawnych, bezrobotnych, seniorów).
Przedmiotowy projekt przyczyni siê zatem
do osi¹gniêcia celów zapisanych w RPO
WD 2014-2020 w zakresie EFS, ze wzglê-
du na aktywn¹ integracjê osób zagro¿o-
nych ubóstwem i wykluczeniem spo³ecz-
nym oraz poprzez wzmocnienie ich zdol-
noœci do zatrudnienia.

W ramach projektu przewidziano m.in.
nastêpuj¹ce roboty zwi¹zane z adaptacj¹:
demonta¿e i wyburzenia, dostosowanie
œcian, pod³óg, sufitów, stolarka okienna
i drzwiowa, instalacje wod-kan., elektrycz-
na, teleinformatyczna, wentylacji grawita-

 nabywania kompetencji spo³ecznych
w tym komunikacyjnych,
 kszta³towania kompetencji zawodo-

wych,
 wzmacniania wiary we w³asne mo¿-

liwoœci,
Podejmowane w ramach dzia³alnoœci

spo³ecznej Klubu dzia³ania bêd¹ zmierzaæ

cyjnej, rozprowadzenie instalacji c.o.,
wyposa¿enie

Projekt zlokalizowany jest naProjekt zlokalizowany jest naProjekt zlokalizowany jest naProjekt zlokalizowany jest naProjekt zlokalizowany jest na
I piêtrze, w budynku, w którym mie-I piêtrze, w budynku, w którym mie-I piêtrze, w budynku, w którym mie-I piêtrze, w budynku, w którym mie-I piêtrze, w budynku, w którym mie-
œci siê Urz¹d Miasta i MOPS, przyœci siê Urz¹d Miasta i MOPS, przyœci siê Urz¹d Miasta i MOPS, przyœci siê Urz¹d Miasta i MOPS, przyœci siê Urz¹d Miasta i MOPS, przy
ul. 11 Listopada 35 w Œwierado-ul. 11 Listopada 35 w Œwierado-ul. 11 Listopada 35 w Œwierado-ul. 11 Listopada 35 w Œwierado-ul. 11 Listopada 35 w Œwierado-
wie-Zdroju.          wie-Zdroju.          wie-Zdroju.          wie-Zdroju.          wie-Zdroju.          Dorota Marek

Obok aktywiza-
cji zawodowej,
podopieczni Klubu
bêd¹ równie¿ zachê-
cani do uczestnic-
twa w spotkaniach
i szkoleniach, ma-
j¹cych na celu w³¹-
czenie spo³eczne.
Celem tych dzia³añ
bêdzie wyzwolenie
p o z y t y w n y c h
zmian, dotycz¹cych
w szczególnoœci:
 kszta³towania

zaradnoœci ¿ycio-
wej,

Ochrona zasobów przyrodniczych poprzez doposa¿enie Centrum Edukacji Ekologicz-
nej Natura 2000 „Izerska £¹ka”w Œwieradowie-Zdroju - to projekt wspó³finansowany ze
œrodków Unii Europejskiej, w ramach Osi priorytetowej nr 4 „Œrodowisko i zasoby”,
Dzia³anie 4.4 „Ochrona i udostêpnianie zasobów przyrodniczych”, Poddzia³anie nr 4.4.1
„Ochrona i udostêpnianie zasobów przyrodniczych – konkursy horyzontalne” Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa Dolnoœl¹skiego 2014-2020.

£¹czna wartoœæ projektu to 1.011.692,50 z³, zaœ kwota dofinansowa-£¹czna wartoœæ projektu to 1.011.692,50 z³, zaœ kwota dofinansowa-£¹czna wartoœæ projektu to 1.011.692,50 z³, zaœ kwota dofinansowa-£¹czna wartoœæ projektu to 1.011.692,50 z³, zaœ kwota dofinansowa-£¹czna wartoœæ projektu to 1.011.692,50 z³, zaœ kwota dofinansowa-
nia wynosi 859.938,63 z³.nia wynosi 859.938,63 z³.nia wynosi 859.938,63 z³.nia wynosi 859.938,63 z³.nia wynosi 859.938,63 z³.



8

Niezwykle udany na jarmarku by³ debiut Paw³a Polakiewicza, którego pasie-
ka Izerski Pszczelnik wygra³a w kategorii produktu. Poni¿ej - bogata oferta
bombek na zwyciêskim stoisku Stefanii Lewickiej.

Jarmark Ekologiczny
5 sierpnia na obu tarasach5 sierpnia na obu tarasach5 sierpnia na obu tarasach5 sierpnia na obu tarasach5 sierpnia na obu tarasach

zdrojowych œcisk panowa³ ogrom-zdrojowych œcisk panowa³ ogrom-zdrojowych œcisk panowa³ ogrom-zdrojowych œcisk panowa³ ogrom-zdrojowych œcisk panowa³ ogrom-
nynynynyny, a to za spraw¹ Izerskiego Jar, a to za spraw¹ Izerskiego Jar, a to za spraw¹ Izerskiego Jar, a to za spraw¹ Izerskiego Jar, a to za spraw¹ Izerskiego Jar-----
marku Ekologicznego i a¿ 91 roz-marku Ekologicznego i a¿ 91 roz-marku Ekologicznego i a¿ 91 roz-marku Ekologicznego i a¿ 91 roz-marku Ekologicznego i a¿ 91 roz-
³o¿onych stoisk (rekord wszystkich³o¿onych stoisk (rekord wszystkich³o¿onych stoisk (rekord wszystkich³o¿onych stoisk (rekord wszystkich³o¿onych stoisk (rekord wszystkich
imprez). G³ównym organizatoremimprez). G³ównym organizatoremimprez). G³ównym organizatoremimprez). G³ównym organizatoremimprez). G³ównym organizatorem
imprezy by³ Urz¹d Miasta, któr¹imprezy by³ Urz¹d Miasta, któr¹imprezy by³ Urz¹d Miasta, któr¹imprezy by³ Urz¹d Miasta, któr¹imprezy by³ Urz¹d Miasta, któr¹
wspomog³o te¿ Uzdrowisko, udo-wspomog³o te¿ Uzdrowisko, udo-wspomog³o te¿ Uzdrowisko, udo-wspomog³o te¿ Uzdrowisko, udo-wspomog³o te¿ Uzdrowisko, udo-
stêpniaj¹c górny taras, i Dolnoœl¹-stêpniaj¹c górny taras, i Dolnoœl¹-stêpniaj¹c górny taras, i Dolnoœl¹-stêpniaj¹c górny taras, i Dolnoœl¹-stêpniaj¹c górny taras, i Dolnoœl¹-
ska Izba Rolnicza, która do³o¿y³aska Izba Rolnicza, która do³o¿y³aska Izba Rolnicza, która do³o¿y³aska Izba Rolnicza, która do³o¿y³aska Izba Rolnicza, która do³o¿y³a
siê do nagród.siê do nagród.siê do nagród.siê do nagród.siê do nagród.

Wiêkszoœæ rozlokowa³a siê
z w³asnymi kramami, ale odnotowaæ trze-
ba te¿ obecnoœæ 10 domków œwieradow-
skich i dwóch wózków, które zagospoda-
rowali œwieradowscy producenci: We³nia-
na Przystañ £ukasza Paczyñskiego i Kozi
Zak¹tek Ewy Hofman.

Wspomnijmy tylko, ¿e wystawcy nie
tylko lokalni i regionalni, ale te¿ z odle-
g³ych zak¹tków kraju, zaoferowali przebo-
gaty wachlarz wyrobów rêkodzielniczych
i produktów z w³asnych gospodarstw.
Mo¿e to zabrzmi humorystycznie, ale
w ankiecie (rozdawano je kupuj¹cym
i ogl¹daj¹cym) jeden z goœci w rubryce
WADY napisa³ „za du¿o miodu”! W isto-
cie, miodnych stoisk by³o mnóstwo, a jed-
no z nich nawet wygra³o sw¹ kategoriê.

A skoro jesteœmy przy ankietach, któ-
rych wype³niono ponad 50 – wœród zalet
wskazywano na wspania³¹ atmosferê, or-
ganizacjê, bogactwo ofert, lokalizacjê
i otoczenie, mnogoœæ stoisk i du¿¹ fre-
kwencjê, niedzielny termin, brak op³at za
uczestnictwo i za toalety dla wystawców,
towarzysz¹c¹ imprezie muzykê ludow¹, na-
g³oœnienie.

Ale te¿ to samo nag³oœnienie, rzeko-
mo liche, uznano za wadê (s³aba s³yszal-
noœæ i sprzê¿enia). Niektórym ludziom
ponadto nie podoba³ siê niedostatek
miejsc parkingowych (dla ich zwiêksze-
nia szybko otwarto dla aut kawa³ek depta-
ka od ul. Parkowej do Goplany), p³atne
WC, niefortunnie ulokowana scena (ale
to ju¿ raczej uwaga do budowniczych
Domu Zdrojowego), mnogoœæ stoisk i zbyt
wysoka frekwencja. Ale nie od dziœ wia-
domo, ¿e wszystkim nie dogodzisz!

Podczas jarmarku przyznano nagro-
dy w trzech kategoriach:
„Zrobi³y to moje rêce”„Zrobi³y to moje rêce”„Zrobi³y to moje rêce”„Zrobi³y to moje rêce”„Zrobi³y to moje rêce”
   1. Pracownia Rêkodzie³a Artystycznego
i Haftu MAJA El¿biety Magarewicz z Czer-
nej; 2. J&B Design Janusza Marca; 3.
Ceramika Artystyczna Izabeli Puchalskiej.
„Produkt z mojego gospodarstwa”„Produkt z mojego gospodarstwa”„Produkt z mojego gospodarstwa”„Produkt z mojego gospodarstwa”„Produkt z mojego gospodarstwa”

1. IZERSKI PSZCZELNIK Paw³a Pola-
kowicza z Leœnej; 2. Letnia Kuchnia Iwo-
ny Lubelskiej; 3. Kozi Zak¹tek Ewy Hof-
man (jedyna nagrodzona œwieradowian-
ka).
„Najciekawsze stoisko”„Najciekawsze stoisko”„Najciekawsze stoisko”„Najciekawsze stoisko”„Najciekawsze stoisko”

1. Stefania Lewicka z Kamieñca Z¹bko-
wickiego – rêcznie robione i malowane
bombki choinkowe; 2. Lawenda na Ubo-
czu Renaty Drabowicz; 3. „Z Mys³owa
Manufaktura” Ma³gorzaty Kieras.

Oceny stoisk i podzia³u nagród do-
kona³a komisja konkursowa, natomiast
publicznoœæ wybra³a najlepszy – jej zda-
niem zespó³ spoœród tych, które przez ca³y

czas umila³y czas kupuj¹cym i wystawia-
j¹cym. Zaprezentowa³y siê Zespo³y Ludo-
we: JARZÊBINA, Ziemi Œcinawskiej,
£U¯YCZANKI, SO£TYSOWE GRYFINKI,
RZ¥SINIANKI, zespó³ dzieciêcy oraz gru-
pa SMOLNICZANIE, która po raz któryœ
z rzêdu wygra³a tê rywalizacjê. Na taraso-
wej scenie zaprezentowa³a siê te¿ – przy
aplauzie publicznoœci - nasza SYNTONIA,
ale by³ to wystêp pozakonkursowy.

Spyta³em nagrodzonych o wra¿enia
z imprezy – bez wyj¹tku mówili, ¿e fanta-
styczne. Stefania Lewicka z Kamieñca Z¹b-
kowickiego (najciekawsze stoisko) jeŸdzi
z bombkami po ca³ym kraju, wystawia siê
40 razy w roku, od marca po jarmark bo-
¿onarodzeniowy. W Œwieradowie debiu-
towa³a i zapewnia, ¿e teraz bêdzie u nas
czêœciej, bo urzeka j¹ atmosfera imprezy.

El¿bieta Mogarewicz z Czernej pod
NowogrodŸcem te¿ by³a u nas po raz
pierwszy. Jej stoisko z anio³ami, które
wytwarza technik¹ decoupage’u od 5 lat
(czyli zrobi³y to jej rêce), stosuj¹c mate-
ria³y ekologiczne, odwiedzi³ kupiec, który
tego dnia naby³ anio³a w prezencie dla
biskupa legnickiego.

Wreszcie zwyciêski kram z w³asnym
produktem – miody Paw³a Polakiewicza
z Leœnej, który w ogóle po raz pierwszy
wyszed³ poza gospodarstwo (i od razu wy-
grana!). Powiedzia³, ¿e wywozi ule (ma
ich 20) na po¿ytki – na rzepak w pobli¿e
Platerówki, a na wrzos do £awszowej; ma
te¿ miody gryczane, lipowe i ze spadzi li-
œciastej (plus zio³omiody), a na pytanie,
ile ich sprzeda³ na jarmarku, rzuci³ nie-
zwykle dynamiczn¹ odpowiedŸ: a, w cho-
lerê! W tym entuzjastycznym podsumo-
waniu kryje siê zapowiedŸ, ¿e odt¹d na
sta³e zagoœci w Œwieradowie.

Violetta Kowalska spod Boles³awca
œmiga³a palcami i w sposób niemal nie-
zauwa¿alny wyplata³a imiona na branso-
letkach przyjaŸni. Robi ich do 2 tys. rocz-
nie, co tydzieñ staje z nimi w ca³ej Polsce
na  jarmarkach, festynach i tzw. dniach.

Takiego oto anio³a spod rêki El¿bie-
ty Mogarewicz kupiono  w prezen-
cie dla biskupa legnickiego. Poni¿ej
- tak prezentowa³ siê wózek We³nia-
nej Przystani.

Niezwykle skuteczni na jarmarkach „Smolniczanie” ponownie siêgnêli po zwyciêski laur
publicznoœci. Poni¿ej nagrodzeni za produkt (od lewej): Dorta Marek (organizator) Ewa
Hofman (III), Pawe³ Polakiewcz (I), Iwona Lubelska (II).

U góry i u do³u - wielu wystawców
prezentowa³o swe wyroby w palecie
osza³amiaj¹cych barw.

A poniewa¿ spory area³ jarmarczny
zagospodarowali „danioroby” (dokarmia-
j¹cy zg³odnia³ych), nie sposób nie wspo-
mnieæ o naszym dy¿urnym kucharzu Szy-
monie Przystupie, który na stoisku Fol-
warku Wrzosówka z K³opotna (gm. Mirsk)
podpieka³ jagniê i oferowa³ je w porcjach
z pieczonymi ziemniakami i duszon¹ ka-
pust¹). Kilkadziesi¹t porcji posz³o mi-
giem.

Przez ca³y czas rozbrzmiewa³y przy-
œpiewki ludowe w wykonaniu zespo³ów,
które pod koniec motywowa³y widzów
i s³uchaczy do tanecznych wywijasów. Po-
goda tego dnia by³a wspania³a, w tym sen-
sie, ¿e upa³ nieco zel¿a³, s³oñce chowa³o
siê za chmury, a wiatr sch³adza³ powie-
trze.

Super impreza, czekamy na kolejn¹!
TTTTTekst i zdjêcia Adam Karolczukekst i zdjêcia Adam Karolczukekst i zdjêcia Adam Karolczukekst i zdjêcia Adam Karolczukekst i zdjêcia Adam Karolczuk

U góry - przyprawowy ból g³owy.
Poni¿ej - Violetta Kowalska œmiga³a
te swoje „bransoletki przyjaŸni”
w tempie niedostrzegalnym dla oka.
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XXIX Europejskie Spotkania M³odych MuzykówXXIX Europejskie Spotkania M³odych MuzykówXXIX Europejskie Spotkania M³odych MuzykówXXIX Europejskie Spotkania M³odych MuzykówXXIX Europejskie Spotkania M³odych Muzyków

Muzykuj¹ca rodzina Korusów z Dêbicy (od lewej): Gabriela (flet), Karol (tr¹b-
ka), El¿bieta (skrzypce), tata Andrzej (puzon). Nie ma Anny, która ukoñczy³a
pedagogikê, ale nadal amatorsko gra w orkiestrze dêtej w Dêbicy na klarnecie.
Poni¿ej Anita Maszczyk œpiewaj¹ca w finale Spotkañ.

Pierwsza moja myœl tu¿ po fi-Pierwsza moja myœl tu¿ po fi-Pierwsza moja myœl tu¿ po fi-Pierwsza moja myœl tu¿ po fi-Pierwsza moja myœl tu¿ po fi-
nale tegorocznych Europejskichnale tegorocznych Europejskichnale tegorocznych Europejskichnale tegorocznych Europejskichnale tegorocznych Europejskich
Spotkañ M³odych Muzyków (6-11Spotkañ M³odych Muzyków (6-11Spotkañ M³odych Muzyków (6-11Spotkañ M³odych Muzyków (6-11Spotkañ M³odych Muzyków (6-11
sierpnia) ruszy³a w przysz³oœæ. Zasierpnia) ruszy³a w przysz³oœæ. Zasierpnia) ruszy³a w przysz³oœæ. Zasierpnia) ruszy³a w przysz³oœæ. Zasierpnia) ruszy³a w przysz³oœæ. Za
rok mamy XXX spotkania, wiêcrok mamy XXX spotkania, wiêcrok mamy XXX spotkania, wiêcrok mamy XXX spotkania, wiêcrok mamy XXX spotkania, wiêc
Dêbica przywiezie operê komiczn¹Dêbica przywiezie operê komiczn¹Dêbica przywiezie operê komiczn¹Dêbica przywiezie operê komiczn¹Dêbica przywiezie operê komiczn¹
w jednym akcie Stanis³awa Mo-w jednym akcie Stanis³awa Mo-w jednym akcie Stanis³awa Mo-w jednym akcie Stanis³awa Mo-w jednym akcie Stanis³awa Mo-
niuszki pt. „Verbum Nobile” (s³o-niuszki pt. „Verbum Nobile” (s³o-niuszki pt. „Verbum Nobile” (s³o-niuszki pt. „Verbum Nobile” (s³o-niuszki pt. „Verbum Nobile” (s³o-
wo szlacheckie). Dyrektor arty-wo szlacheckie). Dyrektor arty-wo szlacheckie). Dyrektor arty-wo szlacheckie). Dyrektor arty-wo szlacheckie). Dyrektor arty-
styczny Spotkañ, Pawe³ Adamek,styczny Spotkañ, Pawe³ Adamek,styczny Spotkañ, Pawe³ Adamek,styczny Spotkañ, Pawe³ Adamek,styczny Spotkañ, Pawe³ Adamek,
zapowiada uroczyœcie: bêd¹ muzy-zapowiada uroczyœcie: bêd¹ muzy-zapowiada uroczyœcie: bêd¹ muzy-zapowiada uroczyœcie: bêd¹ muzy-zapowiada uroczyœcie: bêd¹ muzy-
kanci, œpiewacykanci, œpiewacykanci, œpiewacykanci, œpiewacykanci, œpiewacy, chórzyœci, tance-, chórzyœci, tance-, chórzyœci, tance-, chórzyœci, tance-, chórzyœci, tance-
rze. Pamiêtacie sprzed roku „Ba-rze. Pamiêtacie sprzed roku „Ba-rze. Pamiêtacie sprzed roku „Ba-rze. Pamiêtacie sprzed roku „Ba-rze. Pamiêtacie sprzed roku „Ba-
rona cygañskiego” w hali? Trona cygañskiego” w hali? Trona cygañskiego” w hali? Trona cygañskiego” w hali? Trona cygañskiego” w hali? To ju¿o ju¿o ju¿o ju¿o ju¿
wiadomo, czego po Dêbicy mamywiadomo, czego po Dêbicy mamywiadomo, czego po Dêbicy mamywiadomo, czego po Dêbicy mamywiadomo, czego po Dêbicy mamy
siê spodziewaæ.siê spodziewaæ.siê spodziewaæ.siê spodziewaæ.siê spodziewaæ.

Po rozrzuceniu na stole programów
wszystkich 8 koncertów wystarczy tylko
uruchomiæ wyobraŸniê zawieszon¹ gdzieœ
w przestrzeni muzycznej. Bo czy ktoœ nie
zna arii na strunie G Bacha? Albo „Gdy-
bym by³ bogaczem” ze „Skrzypka na da-
chu”? Albo tang Piazzoli? Czy te¿ ragti-
me’u Scotta Joplina, odkurzonego nie-
gdyœ jako motyw filmowy w przeœwietnym
„¯¹dle”? Albo „Marzenia” Schumanna?
Mazurka F-dur Chopina? Habanery z „Car-
men” Bizeta? (jej œpiewne wykonanie
w tej samej hali przed laty przez Ma³go-
rzatê Walewsk¹ to œpiewaczy wzorzec me-
tra z Sevres).

Z tych programów wy³ania siê te¿
wachlarz mo¿liwoœci warsztatowych
wszystkich wykonawców, którzy grali solo,
w duetach, tercetach, kwartetach, kwinte-
tach, a przede wszystkim w orkiestrach –
dêbickiej i fina³owej. Bo jest w orkiestrach
jakaœ si³a, co najlepiej dawa³o siê s³yszeæ
w finale. W tegorocznym zrezygnowano
z popisów solistycznych i do minimum
ograniczono kameralistykê, przez co or-
kiestrze dano szansê, by poci¹gnê³a nie-
mal ca³y fina³. Uda³o siê wybornie.

Uwa¿ny obserwator, który zaliczy³ choæ
jedn¹ z piêciu porannych prób odbywa-
nych w hali spacerowej, na finale móg³by
nie dowierzaæ w³asnym oczom i uszom.
To, co w fazie prób mog³o siê wydawaæ
chaotycznym nieuporz¹dkowaniem, w fi-
na³owej ods³onie wspó³brzmia³o w spo-
sób absolutnie przyjemny dla s³uchaczy.

W przebiegu Spotkañ warto wyró¿niæ
kilka momentów, które na d³ugo zapadn¹
w pamiêæ widzom. Pierwsze, to wykona-
nie w drugim dniu przez orkiestrê dêbick¹
instrumentalnej wersji piosenki „Kocham
Ciê, kochanie moje”, któr¹ m³odzi muzy-
cy oddali ho³d Korze. Utwór zaaran¿owa-
³a, pierwszy raz w ¿yciu, i orkiestrê popro-
wadzi³a (tak¿e debiutancko) Gabriela Sa-
rama. W orkiestrze gra na skrzypcach, ale
studiuje informatykê na AGH.

- Pocz¹tkowo napisa³am to na trio
smyczkowe, ale potem przerobi³am na ca³y
zespó³, który by³ bardzo chêtny. Wysz³o
chyba nieŸle, ale co tu kryæ - do pana
Adamka jeszcze mi daleko – stwierdzi³a
po koncercie. I wyjecha³a nazajutrz ze Œwie-
radowa, nie czekaj¹c fina³u.

Drugi moment muzycznych wzruszeñ
mia³ miejsce na wieczornym koncercie
w czwartek. Na scenie tylko ich dwoje: Aga-
ta Angelika Rzoska graj¹ca na harfie
i Borys Urbanowicz na altówce.

Dla Agaty, studentki Akademii Mu-
zycznej w Katowicach (a tak na margine-
sie - pó³krwi czerniawianki), to ju¿ trzecie
œwieradowskie wejœcie, jako ¿e raz ju¿ wy-
st¹pi³a na Spotkaniach, ponadto gra³a
z orkiestr¹ lekarzy poznañskich, którzy
koncertowali przy okazji pleneru maluj¹-
cych lekarek. Dla jej partnera to by³ de-
biut, a po³¹czenie obu instrumentów (i
talentów) da³o efekt refleksyjny i relaksa-
cyjny, zarówno w urzekaj¹cej Schubertow-

skiej Arpeggione Sonacie, jak i w wielo-
w¹tkowej sonacie fantastycznej Arnolda
Baxa.  W finale dostali dodatkowe kame-
ralne wsparcie, co bardzo wzmocni³o mu-
zyczny przekaz.

Trzeci moment, dla odmiany wybu-
chowy, zdarzy³ siê w pi¹tkowe popo³udnie,
gdy scenê opanowa³a Orkiestra Dêta Œwie-
radowskich Spotkañ M³odych Muzyków.
Zosta³a zmontowana ad hoc, bo jak stwier-
dzi³ Pawe³ Adamek, coœ trzeba by³o zro-
biæ z nadmiarem instrumentów dmucha-
nych, wiêc po³¹czono si³y zespo³ów z Dê-
bicy, Katowic i Czêstochowy, tworz¹c 40-
osobowy sceniczny dynamit, pod dyrekcj¹
Andrzeja Korusa przy klawiszach (a na co
dzieñ puzonisty).

Piotr Szczechowiak, który zaliczy³
dwudziest¹ konferansjerkê (uk³ony) w jed-
nej z zapowiedzi wypowiedzia³ bardzo
cenn¹ uwagê: ¿e tych m³odych ludzi
w szko³ach muzycznych uczy siê nie tylko
opanowania instrumentu, ale tak¿e gry ze-
spo³owej. I w³aœnie ci instrumentaliœci
z ró¿nych szkó³ po paru zaledwie próbach
pokazali, czym jest zespó³. Momentami
widz mia³ wra¿enie, ¿e jest na koncercie
którejœ z orkiestr wojskowych – tak to ³ad-
nie dudni³o!

Wykonali kilkanaœcie utworów, po-
cz¹wszy od sygna³u „Lata z radiem”, czyli
polki „Dziadek”, poprzez rumby, samby,
mamby i inne nieœmiertelne standardy,
jak „Hiszpañskie oczy”, „La Cucaracha”
czy „Quando, quando”. A zas³yszana
w trakcie koncertu uwaga, ¿e to przecie¿
muzyka dancingowa, zabrzmia³a wrêcz
pochwalnie. No, bo proszê – dancing
w takt 40 instrumentów? Daj Bo¿e! Mo¿e
z tego koncertu urodzi siê pomys³ na przy-
sz³y rok, by choæ raz zabraæ ludziom krze-
s³a, ¿eby sobie mogli potañczyæ. Bo jak
siedzieli, jakoœ nie rwali siê nawet do ki-
wania czy podrygiwania, choæ ze sceny
pada³y s³owa zachêty, a tylne rzêdy wyma-
chiwa³y do rytmu blach¹ na prawo i lewo.

Wreszcie ostatni akcent – fina³owy.
Zestaw muzyczny by³ dla ucha przemi³y
i w dodatku ze œpiewaj¹cymi niespodzian-
kami. Znani sprzed roku z „Barona cy-
gañskiego” Leopold Stawarz (zaœpiewa³
„Gdybym by³ bogaczem”) i Anita Masz-
czyk („Oczy czarne” i aria Violetty z „Tra-
wiaty”) pokazali, ¿e g³os te¿ jest instru-
mentem. Oby nam takie fina³y przydarza³y
siê w ka¿dym kolejnym roku!

Od lat uwagê podczas wszystkich kon-
certów przykuwa³ starszy pan, który wci¹¿
robi³ zdjêcia, filmowa³ i nagrywa³. To
Krzysztof Soroczyñski (fot. poni¿ej), elek-
tronik z Wroc³awia, który w 2013 r. dosta³
z ZUS skierowanie do œwieradowskiego
sanatorium i przypadkiem trafi³ na Euro-
spotkania, którymi siê zachwyci³ do tego
stopnia, ¿e odt¹d co rok wykupowa³ po-
byt w którymœ z hoteli i kilka zabiegów, by
nadal nagrywaæ i fotografowaæ.

Piotr Szczechowiak zapowiada³ wy-
konawców Spotkañ po raz 20!

Agata Angelika Rzoska i jej harfa.

Pami¹tkowe zdjêcie dyrygentów i solistów (od lewej): Pawe³ Adamek, Rafa³
Bry³a, Leopold Stawarz, Borys Urbanowicz, Agata Rzoska, Anita Maszczyk
(z córk¹) i Piotr Szczechowiak. Poni¿ej - w pi¹tek na hali rz¹dzi³a blacha.

- Nie jestem akustykiem, ale czujê
dŸwiêk i na koncertach siê odprê¿am.
A gdy wracam do domu, puszczam sobie
wszystkie nagrania i wracam myœlami do

Gabriela Sarama jako aran¿er i dyry-
gent piosenki Kory „Kocham Ciê,
kochanie moje”. U do³u koncert-
mistrz Wiktoria Cieœla, która przed
ka¿dym koncertem t³umaczy³a zapo-
wiedzi p. Piotra na jêzyk niemiecki.

Œwieradowa... -
opowiada.

Najbardziej za-
pad³y mu w pamiê-
ci wystêpy grupy
perkusyjnej Gre-
gora Daszko,
wszystkie zapowie-
dzi P. Szczecho-
wiaka (Jak które-
goœ roku pana
Piotra nie by³o,
bardzo mi go bra-
kowa³o) oraz wszê-
dobylska skrzy-
paczka Aleksandra

Pietrucha (Jaki¿ jestem niepocieszony, ¿e
jej nie widzê). Niestety, etatowa koncert-
mistrzyni tego lata by³a na stypendium
w Italii.

No, to zaczekamy na tego Moniuszkê!

Tekst A. Karolczuk
Zdjêcia autora i T. Chmielowca
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W wakacje tradycyjnie ju¿
w Miejskim Zespole Szkó³ trwaj¹
prace remontowo-modernizacyjne.
Przed rokiem kompletnej przebu-
dowie poddano sanitariaty dla ch³op-
ców na II piêtrze, wiêc kolej¹ rze-
czy by³o przeprowadzenie podob-
nych zabiegów w toalecie dziewcz¹t
na tym samym piêtrze, z ma³ymi
ró¿nicami, gdy¿ przy okazji wyko-
nano remont przylegaj¹cego po-
mieszczenia magazynowego, w któ-
rym wykonano przy³¹cze wody do
dystrybutora bezbutlowego na ko-
rytarzu (o czym za chwilê).

W WC wymieniono okna od
strony korytarza, zainstalowano ba-
terie elektroniczne z mieszaczem an-
tyoparzeniowym i suszarkê kiesze-
niow¹, szerokoœæ drzwi dostosowa-
no do potrzeb osób niepe³nospraw-
nych, wreszcie zawieszono du¿e pio-
nowe lustro (wiadomo, panie lubi¹
siê przegl¹dn¹æ przed wyjœciem). W roku 2018 obchodzimy 100.

rocznicê odzyskania niepodleg³o-
œci. Po zakoñczeniu I wojny œwiato-
wej w 1918 roku, po 123 latach nie-
woli pod trzema zaborami odzysku-
jemy wolnoœæ. Bie¿¹cy rok ma rów-
nie¿ dla nas, Sybiraków, szczególn¹
wymowê, obchodzimy bowiem 90.
rocznicê powstania Zwi¹zku Sybi-
raków w 1928 r.

Pierwszymi cz³onkami byli ¿o³nie-
rze V Dywizji Syberyjskiej Wojska
Polskiego z lata 1918-1920, zes³añ-
cy, wiêŸniowie i nieliczni weterani
Powstania Styczniowego w 1863
roku. Pierwszy zjazd odby³ siê 29
i 30 czerwca 1928 r. w gmachu Poli-
techniki Warszawskiej. W zjeŸdzie
tym uczestniczy³ prezydent RP prof.
Ignacy Moœcicki. Legitymacjê z nu-
merem jeden otrzyma³ marsza³ek Jó-
zef Pi³sudski. Pocz¹tkowo zwi¹zek
liczy oko³o tysi¹ca osób, by w 1939
r. osi¹gn¹æ liczbê 2,5 tys.

Historia Zwi¹zku urywa siê
1 wrzeœnia 1939 r., a 17 dni póŸniej
nastêpuje agresja sowiecka. Z roz-

Lato remontowe w MZS

Tak gruntownej i kompleksowej modernizacji toalet nie by³o w œwieradow-
skiej szkole od 1981 roku, gdy placówkê oddano do u¿ytku.

Oto nowy pokój nauczycielski, jeszcze przed wyposa¿eniem, ale ju¿ po po-
limeryzacji pod³óg (co uwidacznia siê po œwiec¹cej nawierzchni).

Dystrybutor wody z sieci pozwoli
rocznie zaoszczêdziæ szkole mnó-
stwo pieniêdzy

Nowe gabinety zyskuje znaczna
czêœæ klas, niektóre poczekaj¹ na
przeniesienie do rozbudowywanej
czêœci szko³y. Przy tej okazji nauczy-
ciele zyskali nowy pokój, o 15 m2

wiêkszy od poprzedniego, z bardzo
dobrze wyposa¿onym zapleczem
socjalno-kuchennym. Zmieni¹ swo-
je miejsca urzêdowania dyrektorzy
i psycholog szkolny. Tym samym
wygospodarowano pokój, w zale¿-
noœci od potrzeb, do indywidualnej
pracy z uczniem lub spotkañ rodzi-
ców z nauczycielem w warunkach
zapewniaj¹cych poufnoœæ.

Absolutn¹ nowoœci¹ w szkole
jest pierwszy zainstalowany dystry-
butor wody (gor¹cej i zimnej), która
z sieci trafia do niego przez zestaw
filtrów i lampê UV. Woda bakteriolo-
gicznie czysta, nadal jednak jest
w pe³ni zmineralizowana.

Dystrybutor jest dzier¿awiony,

za co szko³a p³aci 100 z³ miesiêcznie,
a oszczêdnoœci id¹ w tysi¹ce, jako
¿e dotychczas ustawiane butle kosz-
towa³y 1000 z³ miesiêcznie, a drugie
tyle trzeba by³o wydaæ na ok. 7.000
kubeczków jednorazowych. Docelo-
wo planuje siê ustawiæ po dwa takie
dystrybutory na ka¿dej kondygna-
cji plus dwa w nowo budowanej czê-
œci szko³y, a i tak placówka zap³aci
za wodê do picia mniej ni¿ dotych-
czas.

Przy okazji kszta³towane bêd¹
nawyki proekologiczne – od nowe-
go roku prowadzona bêdzie akcja,
w ramach której bêdzie siê zachêcaæ
uczniów, by nalewali wodê do w³a-
snych ma³ych butelek lub bidonów.

Tradycyjnym elementem waka-

cyjnych odnowieñ jest polimeryza-
cja pod³óg, które po tym zabiegu
powinny dotrwaæ a¿ do wakacji (nie-
które z nich s¹ z lekka tylko popra-
wiane podczas ferii zimowych).

Zmiany zasz³y te¿ w serwerowni
szkolnej; zainstalowano w niej nowy
serwer który co najmniej dziesiêcio-
krotnie zwiêksza moc zainstalowa-
nych dysków (poprzedni mia³ 9 lat).
Dziêki temu roœnie wydajnoœæ i szyb-
koœæ sieci, przygotowanej pod nowo
budowane pomieszczenia, które
z serwerem zostan¹ po³¹czone œwia-
t³owodem.

Ca³oœæ wakacyjnych nak³adów
inwestycyjnych zamyka siê kwot¹
62 tys. z³.

Adam Karolczuk

Rewers i awers medalu wybitego w tym roku, a upamiêtniaj¹cego 90. rocz-
nicê za³o¿enia Zwi¹zku Sybiraków.

I choæ dziœ ¿yjemy w wolnej Polsce,
Choæ weselszy sta³ siê dla nas œwiat,
Nie zapomnimy nigdy,
Tamtych trudnych syberyjskich lat.

Zofia Leks - Sybiraczka

kazu Stalina od 1940 r. maj¹ miejsce
4 deportacje Polaków. Pomimo za-
koñczenia II wojny œwiatowej de-
portacje i zsy³ki trwa³y do 1956 r.
Dopiero w wolnej Polsce po roku
1988 powsta³y warunki do reakty-
wowania zwi¹zku.

Z okazji 90. rocznicy powstania
w auli Politechniki Warszawskiej
podczas 8. Krajowego Zjazdu (26-
29 czerwca br.) ods³oniêto pami¹t-
kow¹ tablicê. Jednoczeœnie wydano
medal symbolizuj¹cy to wydarzenie.

Œwieradowskie ko³o Zwi¹zku
Sybiraków z okazji rocznicy orga-
nizuje uroczyst¹ mszê 16 wrzeœnia
o godz. 1200, z³o¿enie kwiatów pod
tablic¹ pami¹tkow¹ oraz spotkanie
w kawiarni „Bohema”.

Wdziêczni jesteœmy sympaty-
kom Zwi¹zku, duchownym, nauczy-
cielom, dzieciom i m³odzie¿y, w³a-
dzom samorz¹dowym za okazywan¹
pomoc i troskê. Wszystkim z serca
dziêkujemy!

Eugenia Kudera
Prezes ZS w Œwieradowie-Zdroju

Sybiracy po latach

Obok - jeden z szeœciu rysunków
Henryka Sawki wisz¹cych w holu.

Bez rozg³osu dokonano otwar-
cia galerii prac powsta³ych w Par-
ku Hotelu w ci¹gu siedemnastu ple-
nerów (g³ównie letnich, ale te¿ kil-
ku zimowych), stworzonych przez
artystów, których zaprasza³a Bar-
bara Buczyñska. Pani Barbara wie-
lokrotnie zapowiada³a udostêpnie-
nie zbiorów, gdy tylko znajdzie na
to odpowiednie pomieszczenie.

I znalaz³a – w sali konferencyj-
nej hotelu Buczyñski Medical & Spa.
Zawis³o tam 51 prac (a na zapleczu

w Œwieradowie, m.in. Edwarda Dwur-
nika, Franciszka Maœluszczaka, Cze-
s³awa Tumielewicza, W³odzimierza
Mazanki, Edwarda Habdasa, Zdzi-
s³awa Pietrzaka czy Joanny Miesz-
ko-Nity.

- Bardzo du¿o z tych prac zwi¹-
zanych jest z miastem i okolicami –
mówi pani Barbara.

Chêæ wejœcia do galerii nale¿y
zg³osiæ na recepcji i jeœli tylko sala
konferencyjna nie jest akurat zajêta,
mo¿na obrazy ogl¹daæ miêdzy go-
dzin¹ 1100 i 1700.

Adam Karolczuk

Galeria sta³a siê faktem
dodatkowo plakaty zapowiadaj¹ce
mistrzostwa dziennikarzy w narciar-
stwie, których uczestnicy nie-
odmiennie na sw¹ bazê wybierali
Park Hotel).

W recepcji, holu i restauracji za-
wis³o jeszcze 31 prac, przy czym
wszystkie obrazy w restauracji s¹
autorstwa Haliny Pokorskiej z No-
wogardu, która by³a komisarzem
wszystkich plenerów.

Eksponowane s¹ g³ównie obra-
zy artystów najczêœciej bywaj¹cych
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10. sierpnia to trady-
cyjne ju¿ œwiêto przewod-
ników, ratowników GOPR,
pracowników KPN
i wszystkich, których mot-
tem jest has³o W GÓ-W GÓ-W GÓ-W GÓ-W GÓ-
RACH JEST WSZYRACH JEST WSZYRACH JEST WSZYRACH JEST WSZYRACH JEST WSZY-----
STKO, CO KOCHAMSTKO, CO KOCHAMSTKO, CO KOCHAMSTKO, CO KOCHAMSTKO, CO KOCHAM.
wœród obecnych nie mo-
g³o zabrakn¹æ reprezenta-
cji „Œwieradowskich Or-
³ów”.

Szesnastoosobowa
grupa, w tym trzy nowi-
cjuszki i siedmioro dzie-
ci, pomimo deszczowej

Od przesz³o roku œwieradowia-
nie maj¹ mo¿liwoœæ bezp³atnego
wypo¿yczania rowerów elektrycz-
nych w Urzêdzie Miasta, o czym
zreszt¹ systematycznie informuje-
my. Niestety, przyjemnoœci tej po-
zbawieni byli turyœci i kuracjusze,
ale ¿e natura nie znosi pró¿ni,
pierwsz¹ komercyjn¹ wypo¿yczal-
niê uruchomi³a na majówkê firma
Tom-Sport, a od 1 sierpnia powsta-
³a kolejna – BMS Trek. Obie w bli-
skim s¹siedztwie gondoli – Tom-
Sport na rogu ulic Stra¿ackiej i
Zródlanej, BMS – trochê powy¿ej,
w nowej przeszklonej wypo¿yczal-
ni nart.

Tom-Sport dysponuje szeœcio-

W ramach projektu „Kszta³towa-
nie i promocja prozdrowotnych po-
staw kultury fizycznej poprzez bu-
dowê sportowo rekreacyjnej œcie¿-
ki rowerowej w Œwieradowie-Zdro-
ju – etap I”  ruszy³a budowa kolej-
nego etapu œcie¿ek rowerowych sin-
gle track; powstanie 4-kilometrowa
pêtla, sk³adaj¹ca siê z kilku odcin-
ków.

Nowy trasa rozpoczyna siê na
tzw. Tewie i jest kontynuacj¹ odcin-
ka >11. Opaleniec< w ramach trasy
>Czerniawska Kopa<. Œcie¿ka bie-
gnie lasem, przecinaj¹c kolej gondo-
low¹, i dalej do góry nad „Asem”
(ul. Bronka Czecha), wychodzi po-
ni¿ej GKT Czeszka i S³owaczka przy
ul. Granicznej. W tym miejscu trasê
przecina droga g³ówna, a œcie¿ka
biegnie dalej obok dawnej skoczni
narciarskiej, drog¹ Staroizersk¹ do
góry. Stamt¹d wracamy do Czeszki
i S³owaczki, od której „tymczasowo”
powrót do Tewy wyznaczony bêdzie
istniej¹c¹ drog¹ szutrow¹.

Projekt wspó³finansowany jest
z Bud¿etu Województwa Dolnoœl¹-
skiego w ramach Dolnoœl¹skiego
Funduszu Pomocy Rozwojowej
2018. Wartoœæ projektu wynosi
303.350 z³, dofinansowanie zaœ -
130.000 z³.

Planowany termin zakoñczenia
prac to 25 wrzeœnia br.           (MHD)

Z lewej Tomasz Mitkiewicz prezentuje rower Cube, powy¿ej - Kamil Mar-
chañski (przy rowerze) i Trek do wypo¿yczenia w BMS.

Elektrycznym po górach

ma niemieckimi elektrykami (w tym
jednym trekingowym, tak bardziej
podchodz¹cym pod model miejski)
Cube Stereo Hybrid z silnikiem Bo-
scha o mocy 250 wat i pojemnoœci
500 watogodzin, z ko³ami o œrednicy
29 cali. Przek³adaj¹c te parametry na
bardziej zrozumia³y jêzyk, oznaczaj¹
one, ¿e rower z na³adowanym silni-
kiem przejdzie od 50 do 100 km,

w zale¿noœci od konfiguracji terenu
(ale z samym wspomaganiem nie
szybciej ni¿ do 25 km/godz. - po rów-
nej drodze w najwy¿szym z czterech
trybów).

Dzienne wypo¿yczenie roweru
waha siê od 160 do 200 z³, w zale¿-
noœci od osprzêtu. Na pierwszy rzut
oka cena wydaje siê pora¿aj¹ca, nie-
mniej nale¿y pamiêtaæ, ¿e koszt ta-

kiego roweru dochodzi do 20 tys. z³.
W ka¿dym razie chêtnych nie bra-
kuje, bo Góry Izerskie maj¹ tê ma-
giczn¹ moc przyci¹gania rowerzy-
stów, tak¿e zelektryfikowanych.

Tomasz Mitkiewicz zapowiada,
¿e przygotowuje ofertê wypo¿yczeñ
na godziny, wtedy cena wyniesie od
30 do 50 z³.

BMS dysponuje dziesiêcioma
rowerami amerykañskiej firmy
TREK, model Powerfly 5 o wadze 23
kg, z ko³ami 27,5-calowymi, z silni-
kami o podobnych parametrach, jak
rowery Cube i t¹ sam¹ szybkoœci¹
maksymaln¹.

Jak mówi Kamil Marchañski – po
przejechaniu w górach 40 km w ci¹-

gu trzech godzin w baterii wci¹¿ bê-
dzie zapas.

W zale¿noœci od osprzêtu ca³o-
dzienne wypo¿yczenie Treka waha
siê do 179 do 199 z³. Istnieje te¿ mo¿-
liwoœæ wypo¿yczenia roweru na
3 godziny, wtedy cena maleje odpo-
wiednio do 139 i 159 z³.

Adam Karolczuk

Rowerzyœci z singlami s¹ od dawna oswojeni, ale ka¿da nowa trasa raduje
ich serca (tak¿e tych „elektrycznych”). Poni¿ej widaæ, jak œcie¿ka rowerowa
przecina nartostradê, ale nie ma obaw - kolizje rowerów z nartami raczej
(a wrêcz na pewno) nam nie gro¿¹.

EROTYK DLA R.
Wchodzê do
Twoich miejsc.
Ciemno jest,
 czy jesteœ tu,
czy tylko cieñ -
niewa¿ne,
oddech znam,
wszêdzie
Poznam Ciê;
Wchodzê -
Niektórzy myœleli,
¿e to seks,
a to pude³ka
pe³ne lalek,
wst¹¿ek,
bibelotów
z tamtych lat,
wci¹¿ dzieckiem
jesteœ
i to w Tobie
oprócz siwych w³osów
kocham najbardziej.
Nie zmieniaj siê

* * *
BY£ PLAN

K. Kulikowi
L. S;omianemu

Obserwujemy ten œwiat,

uœmiech czasami,
czêœciej ³za i ¿al,

nie przeskoczysz tego,
to nie jest mecz,
bo gra do jednej bramki,
a napastników wielu,

plan dobry by³,
a Ty mi wszystkich
kolejno zabierasz

wiem,
¿ycie to tylko gra,
a ja w niej
i wiem -
przegrana za progiem
jest - jednak
nie poddajê siê,
mimo ¿e ostatni
gwizdek do Ciebie
nale¿y - BÊDÊ GRA£ - -

Jacek Olszewski

rze, gdzie dokonano - w piêædziesi¹t¹ rocz-
nicê - ods³oniêcia pomnika najwiêkszej
tragedii polskich gór, która poch³onê³a
dziewiêtnaœcie ofiar (fot. u góry).

Uczestnicy jedenastej œwieradowskiej
wyprawy na Œnie¿kê serdecznie dziêkuj¹
Urzêdowi Miasta Œwieradów-Zdrój - za sfi-
nansowanie wyjazdu, w którym mieliœmy
¿abkê o imieniu Rododendronek Rododendronek Rododendronek Rododendronek Rododendronek i fla-
gê z napisem ŒWIERADÓW-ZDRÓJ GÓR-
SKIE UZDROWISKO.         TTTTT. Fierkowicz. Fierkowicz. Fierkowicz. Fierkowicz. Fierkowicz

pogody zawêdrowa³a na najwy¿szy szczyt
Sudetów, gdzie czestniczy³a w Mszy œwiê-
tej odpustowej ku czci œw. Wawrzyñca,
w intencji ludzi gór. Przewodniczy³ jej le-
gnicki biskup senior Stefan Cichy, zaœ ho-
miliê w jêzyku polskim i czeskim wyg³osi³
biskup Jan Vokál, biskup diecezjalny Hra-
dec Králové.

W drodze powrotnej z³o¿yliœmy na
cmentarzyku w Kotle £omniczki ho³d Lu-
dziom Gór i ofiarom lawiny w Bia³ym Ja-

Ludziom Gór
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Zdjêcia i infor-
macje z „Izerskiej
£¹ki” przygotowa-
³a Monika
Chwaszcz, zaœ
autorem zdjêcia
do winiety jest To-
masz Chmielo-
wiec.

Centrum Edukacji Ekologicznej
NATURA 2000 „Izerska £¹ka",
ul. Rolnicza 7
(nad Czarcim M³ynem)

Gospodarz obiektu
Monika Chwaszcz

izerskalaka@swieradowzdroj.pl
www.swieradowzdroj.pl

KINO NA LATO

Dowiedz siê wiêcej
i polub nas

na Facebooku
IzerskaLaka

ZAPRASZAMY!

 w Wielkiej Brytanii wytresowano psa do szukania trzmie-
lich gniazd?
  odw³ok trzmiela ma ni¿sz¹ temperaturê ni¿ tu³ów, a w¹-

ska talia pe³ni funkcjê zapory pomiêdzy nimi?
 trzmiel macha skrzyde³kami oko³o 200 razy na sekundê?

Czy wiesz, ¿e...

23 sierpnia (czwartek), godz. 1023 sierpnia (czwartek), godz. 1023 sierpnia (czwartek), godz. 1023 sierpnia (czwartek), godz. 1023 sierpnia (czwartek), godz. 103030303030     - ¯ycie Gru ow³adniêtego
¿¹dz¹ kradzie¿y Ksiê¿yca zmieni¹ urocze sierotki. (1 godz. 35 min. 2010.
Animacja).

23 sierpnia (czwartek), godz. 1923 sierpnia (czwartek), godz. 1923 sierpnia (czwartek), godz. 1923 sierpnia (czwartek), godz. 1923 sierpnia (czwartek), godz. 190000000000     - Dwie m³ode Amerykan-
ki, Vicky i Cristina, przyje¿d¿aj¹ na wakacje do Barcelony. Obie daj¹ siê
wci¹gn¹æ w romantyczn¹ i seksualn¹ przygodê z poznanym tam Juanem
Antonio (1 godz. 36 min. 2008. Komedia obyczajowa).

24 sierpnia (pi¹tek), godz. 1024 sierpnia (pi¹tek), godz. 1024 sierpnia (pi¹tek), godz. 1024 sierpnia (pi¹tek), godz. 1024 sierpnia (pi¹tek), godz. 103030303030     - £agodny, m³ody byk przez
pomy³kê zostaje zwerbowany do walk na arenie (1 godz. 46 min. 2017.
Animacja).

29 sierpnia (œroda), godz. 1029 sierpnia (œroda), godz. 1029 sierpnia (œroda), godz. 1029 sierpnia (œroda), godz. 1029 sierpnia (œroda), godz. 103030303030     - Hrabia Drakula i jego 118-
letnia córka prowadz¹ hotel w Transylwanii. PrzyjaŸñ dziewczynki z ludz-
kim ch³opcem wpêdza rodzinê w k³opoty (1 godz. 30 min. 2012. Anima-
cja).

29 sierpnia (œroda), godz. 1929 sierpnia (œroda), godz. 1929 sierpnia (œroda), godz. 1929 sierpnia (œroda), godz. 1929 sierpnia (œroda), godz. 190000000000     - S³ynna para badaczy zja-
wisk paranormalnych zostaje poproszona o pomoc rodzinie, któr¹ ter-
roryzuje potê¿ny demon (1 godz. 50 min. 2013. Horror - dla osób
powy¿ej 15. roku).

31 sierpnia (pi¹tek), godz. 1031 sierpnia (pi¹tek), godz. 1031 sierpnia (pi¹tek), godz. 1031 sierpnia (pi¹tek), godz. 1031 sierpnia (pi¹tek), godz. 103030303030     - Dracula ³¹czy si³y z Fran-
kiem, Murrayem i Griffinem, by obudziæ w swoim wnuku wampirz¹
naturê (1 godz. 30 min. 2015. Animacja).

8 wrzeœnia (sobota), godz. 108 wrzeœnia (sobota), godz. 108 wrzeœnia (sobota), godz. 108 wrzeœnia (sobota), godz. 108 wrzeœnia (sobota), godz. 103030303030     - Tajemniczy z³oczyñca za-
mienia s³odkie stworki w paskudne potwory, które po¿eraj¹ wszystko,
co stanie im na drodze. Gru musi je uratowaæ (1 godz. 35 min. 2013.
Animacja).

13 wrzeœnia (czwartek), godz. 1913 wrzeœnia (czwartek), godz. 1913 wrzeœnia (czwartek), godz. 1913 wrzeœnia (czwartek), godz. 1913 wrzeœnia (czwartek), godz. 190000000000     - Lorraine i Ed udaj¹ siê
do pó³nocnej czêœci Londynu, aby pomóc samotnej matce wychowuj¹-
cej czwórkê dzieci, której dom jest nawiedzany przez z³oœliwe duchy
(2 godz. 14 min. 2016. Horror).

22 wrzeœnia (sobota), godz. 1022 wrzeœnia (sobota), godz. 1022 wrzeœnia (sobota), godz. 1022 wrzeœnia (sobota), godz. 1022 wrzeœnia (sobota), godz. 103030303030     - Baranek wyrusza w pe³n¹
niebezpieczeñstw i przygód wyprawê do miasta, aby ratowaæ z tarapatów
gospodarza swojej farmy (1 godz. 25 min. 2015. Animacja).

27 wrzeœnia (czwartek), godz. 1927 wrzeœnia (czwartek), godz. 1927 wrzeœnia (czwartek), godz. 1927 wrzeœnia (czwartek), godz. 1927 wrzeœnia (czwartek), godz. 190000000000     - Studentka literatury
poznaje przystojnego miliardera, z którym zaczyna j¹ ³¹czyæ nietypowa
wiêŸ (2 godz. 2015. Melodramat).

(Ÿród³o - filmweb.pl)(Ÿród³o - filmweb.pl)(Ÿród³o - filmweb.pl)(Ÿród³o - filmweb.pl)(Ÿród³o - filmweb.pl)
* * ** * ** * ** * ** * *

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

KOZUCHA K£AMCZUCHAKOZUCHA K£AMCZUCHAKOZUCHA K£AMCZUCHAKOZUCHA K£AMCZUCHAKOZUCHA K£AMCZUCHA

Do 31 sierpnia Izerska £¹ka pracuje w trybie letnim.Do 31 sierpnia Izerska £¹ka pracuje w trybie letnim.Do 31 sierpnia Izerska £¹ka pracuje w trybie letnim.Do 31 sierpnia Izerska £¹ka pracuje w trybie letnim.Do 31 sierpnia Izerska £¹ka pracuje w trybie letnim.
Zwiedzanie mo¿liwe jest we wtorki, czwartki,Zwiedzanie mo¿liwe jest we wtorki, czwartki,Zwiedzanie mo¿liwe jest we wtorki, czwartki,Zwiedzanie mo¿liwe jest we wtorki, czwartki,Zwiedzanie mo¿liwe jest we wtorki, czwartki,

soboty i niedziele w godzinach 11soboty i niedziele w godzinach 11soboty i niedziele w godzinach 11soboty i niedziele w godzinach 11soboty i niedziele w godzinach 110000000000-17-17-17-17-170000000000.....
W œrody i pi¹tki w godzinach 13W œrody i pi¹tki w godzinach 13W œrody i pi¹tki w godzinach 13W œrody i pi¹tki w godzinach 13W œrody i pi¹tki w godzinach 130000000000-17-17-17-17-170000000000.....

W œrody i pi¹tki o godz. 10W œrody i pi¹tki o godz. 10W œrody i pi¹tki o godz. 10W œrody i pi¹tki o godz. 10W œrody i pi¹tki o godz. 103030303030 sala kinowa zajêta sala kinowa zajêta sala kinowa zajêta sala kinowa zajêta sala kinowa zajêta
jest przez seanse bajkowe, na które zapraszamyjest przez seanse bajkowe, na które zapraszamyjest przez seanse bajkowe, na które zapraszamyjest przez seanse bajkowe, na które zapraszamyjest przez seanse bajkowe, na które zapraszamy

ca³e rodzinyca³e rodzinyca³e rodzinyca³e rodzinyca³e rodziny. Repertuar dostêpny w obiekcie.. Repertuar dostêpny w obiekcie.. Repertuar dostêpny w obiekcie.. Repertuar dostêpny w obiekcie.. Repertuar dostêpny w obiekcie.

Dokoñczenie na s¹siedniej stronie  

W ostatni weekend lipca goœciliœmy grupê entomologów
ze Stowarzyszenia Natura i Cz³owiek, która kolejny raz
w tym roku wyruszy³a w teren, aby badaæ nasze trzmiele.
Niestety, okazuje siê, ¿e na niektórych stanowiskach na ob-
szarach Natura 2000 ³¹ki zosta³y ca³kowicie skoszone. Przy-
pominamy o dobrych praktykach i dzia³aniach ochronnych,
które dotycz¹ tych terenów:
1. Zakaz stosowania pestycydów, wa³owania i podsiewania.
2. Zachowanie stref buforowych – pozostawiamy pasy nie-
koszonej roœlinnoœci od cieków wodnych.
3. Koszenie przeprowadzamy na wysokoœci minimum 15 cm,
najbardziej polecane s¹ kosiarki listwowe.
4. Nale¿y usun¹æ lub z³o¿yæ w stogi skoszon¹ biomasê.
5. Trzeba zachowaæ istniej¹ce skupiska drzew i krzewów,
jako ¿e zadrzewienia œródpolne ograniczaj¹ si³ê wiatru
i poprawiaj¹ wilgotnoœæ £¹k. Poza tym s¹ miejscem ¿ycia
m.in. pszczó³ i ptaków.

Ju¿ we wrzeœniu rozpoczynamy kolejn¹ akcjê „Zbuduj
dom dla s¹siada – owada”. Od 11 do 15 wrzeœnia zapraszamy
na warsztaty z budowy domków dla owadów. Zajêcia bêd¹ or-
ganizowane dla osób indywidualnych, jak i grup zorganizo-
wanych, wiêc serdecznie zapraszam do rezerwacji terminów
(tel. 75 617 14 42).

W tym roku wykonamy domek, który trafi na styczniow¹
licytacjê Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy. Do warszta-
tów jeszcze trochê czasu, ale je¿eli ktoœ z Pañstwa ma niepo-
trzebne deski i deseczki, które móg³by oddaæ do Centrum i tym
samym wspomóc nasze materia³owe zasoby, bêdê wdziêczna
za ich przekazanie.

Najwa¿niejsze we wrzeœniowej akcji to domki, które Pañ-
stwo przygotuj¹ we w³asnym zakresie. Rodzinnie, wspólnie,
realizuj¹c swój autorski projekt. Udzia³ w konkursie jest bez-
p³atny, a nagrody czekaj¹ na zwyciêzców!

Poni¿ej migawka z poprzedniej edycji.

Przedstawienie dla rodzin z dzieæmi pt. „Kozucha K³amczu-
cha”, odbêdzie siê 30 sierpnia (czwartek) o godzinie 1800. Ze
spektaklu wyp³ywa cenny mora³ ucz¹cy prawdomównoœci,
umiejêtnoœci wybaczania i prawdziwej przyjaŸni. Podczas
przedstawienia, dzieci maj¹ mo¿liwoœæ wyst¹pienia w tañcu
góralskim i przez ca³y spektakl bior¹ czynny udzia³ rozmawia-
j¹c z aktorami. Wstêp wolny.

W przypadku ³adnej pogody przedstawienie zostanie ode-
grane w ogrodzie (zachêcam do przyniesienia ze sob¹ kocyka,
na którym bêd¹ mogli Pañstwo usi¹œæ), przy z³ych warunkach
atmosferycznych zostanie przeniesione do sali kinowej, a wte-
dy pierwszeñstwo maj¹ osoby, które dokona³y rezerwacji pod
numerem telefonu 75 617 14 42.

Ma³y gatunek trzmiela z krót-
kim jêzyczkiem i dwoma ¿ó³tymi
przepaskami. U samców przepa-
ski znacznie szersze, wystêpuj¹
równie¿ ¿ó³te w³oski na g³owie.
D³ugoœæ cia³a wynosi od 9 do
177 mm. Gatunek pospolity na
terenie ca³ego kraju, szczególnie
na terenach leœnych oraz w gó-
rach.

W Tatrach siêga do wyso-

WWWWWARSZTARSZTARSZTARSZTARSZTAAAAATY „DOMKOWE”TY „DOMKOWE”TY „DOMKOWE”TY „DOMKOWE”TY „DOMKOWE”

Domki przyjmujemy od 11 do 19 wrzeœnia. Wrêczenie na-
gród odbêdzie siê przed seansem filmowym w czwartek 27 wrze-
œnia.

TRZMIEL LEŒNY

koœci 2.300 m n.p.m. Gniazda zak³ada pod, jak równie¿ i nad
ziemi¹. Rodziny licz¹ od 50 do 120 osobników.

CO Z NASZYMI £¥KAMI?CO Z NASZYMI £¥KAMI?CO Z NASZYMI £¥KAMI?CO Z NASZYMI £¥KAMI?CO Z NASZYMI £¥KAMI?

Nasze ³¹ki chronione s¹ ze wzglêdu na motyle; niektóre
propozycje dzia³añ ochronnych s¹ trudne do zrealizowania -
jedne zak³adaj¹ koszenie raz w roku, w drugiej po³owie wrze-
œnia (dla modraszków), a inne pokos co trzy lata - po 30 wrze-
œnia (w przypadku siedliska przeplatki aurinii). Jednak proszê
pamiêtaæ, ¿e niezale¿nie od wyboru terminu koszenia wa¿ne
jest pozostawienie 20 proc. powierzchni nieskoszonej. W przy-
padku wiêkszych terenów, wskazane jest koszenie rotacyjne
oko³o 30 proc. co trzy lata.

Kombinacja s¹siaduj¹cych ze sob¹ pól, ³¹k, pastwisk, obec-

1.

2.



Czarci M³yn, ul. Lwówecka 5

Gospodarz obiektu
Kinga Miakienko

Tel. 75 78 45 325
czarcimlyn@swieradowzdroj.pl
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Dowiedz siê wiêcej
i polub nas na Facebooku
CzarciMlynSwieradow
ZAPRASZAMY!

Zdjêcia i informacje z „Czarciego M³yna”
przygotowa³a Kinga Miakienko, zaœ autorem
zdjêcia do winiety jest Tomasz Chmielowiec.

GOŒCIE CZARCIEGOGOŒCIE CZARCIEGOGOŒCIE CZARCIEGOGOŒCIE CZARCIEGOGOŒCIE CZARCIEGO

W ZAMKOWYM M£W ZAMKOWYM M£W ZAMKOWYM M£W ZAMKOWYM M£W ZAMKOWYM M£YNIEYNIEYNIEYNIEYNIE

ZMIANA GODZIN ZWIEDZANIAZMIANA GODZIN ZWIEDZANIAZMIANA GODZIN ZWIEDZANIAZMIANA GODZIN ZWIEDZANIAZMIANA GODZIN ZWIEDZANIA
CZARCIEGO M£CZARCIEGO M£CZARCIEGO M£CZARCIEGO M£CZARCIEGO M£YNA NA LETNIE.YNA NA LETNIE.YNA NA LETNIE.YNA NA LETNIE.YNA NA LETNIE.

Do koñca sierpnia zapraszamy na zwiedzanieDo koñca sierpnia zapraszamy na zwiedzanieDo koñca sierpnia zapraszamy na zwiedzanieDo koñca sierpnia zapraszamy na zwiedzanieDo koñca sierpnia zapraszamy na zwiedzanie
OD WTORKU DO NIEDZIELIOD WTORKU DO NIEDZIELIOD WTORKU DO NIEDZIELIOD WTORKU DO NIEDZIELIOD WTORKU DO NIEDZIELI

w godzinach 11w godzinach 11w godzinach 11w godzinach 11w godzinach 110000000000- 17- 17- 17- 17- 170000000000.....
Wejœcia o pe³nych godzinach, ostatnie o 16Wejœcia o pe³nych godzinach, ostatnie o 16Wejœcia o pe³nych godzinach, ostatnie o 16Wejœcia o pe³nych godzinach, ostatnie o 16Wejœcia o pe³nych godzinach, ostatnie o 160000000000.....

Czarci M³yn jest jednym z niewielu zachowanych w Pol-
sce. S¹ jednak jeszcze miejsca, w których mo¿na zobaczyæ
pionierskie maszyny, dziêki którym bran¿a m³ynarska roz-
wija³a siê pod wzglêdem technologicznym.

Zdecydowanie nale¿ê do tych osób, które odpoczywaj¹
aktywnie. Kiedy mam chwilê wolnego, pakujê walizkê i podró-
¿ujê w ró¿ne miejsca, aby poznawaæ inne kultury, zwyczaje,
a tak¿e zwiedzaæ ciekawe zabytki. Nie od dziœ wiadomo, ¿e
podró¿e kszta³c¹. Nie tylko te po „wielkim œwiecie”. Warto
znaæ miejsce, w którym siê ¿yje - miejscowoœæ, region, kraj.
Wyj¹tkowe miejsce w moim podró¿niczym sercu zawsze bê-
dzie mia³a Polska, bo jest piêkna, zadziwiaj¹ca i ró¿norodna.
Dlatego wybra³am siê ostatnio w strony, gdzie jeszcze nie by-
³am – na Mierzejê Wiœlan¹. Nie by³abym sob¹, gdybym przy
tej okazji nie odwiedzi³a piêknych okolicznych miejscowoœci.
I tak wybra³am siê do Malborka.

Wakacje w pe³ni! Lipiec okaza³ siê nieco burzliwy i upal-
ny, jednak nie zniechêci³o to turystów, którzy licznie odwie-
dzali nasz obiekt, uczestnicz¹c w zwiedzaniu m³yna oraz bie-
siadzie na zakoñczenie. £¹cznie by³o to 2.541 osób, z czego
a¿ blisko 2.000 to turyœci indywidualni! Bardzo  cieszymy siê
z tak wysokiej frekwencji i zapraszamy wszystkich na zwie-
dzanie, póki lato w pe³ni.

Oprócz turystów i grup zorganizowanych w tym miesi¹cu
goœciliœmy równie¿ prawnuczkê Heleny Basedow, o której pi-
saliœmy w czerwcowym „Notatniku Œwieradowskim”. Pra-
wnuczka ma ju¿ swoje dzieci i to w³aœnie z ca³¹ rodzin¹ zwie-
dzali nasz m³yn. Wzruszeniom nie by³o koñca, a to na pewno
nie ostatnia wizyta kolejnego pokolenia ostatniej rodziny, któ-
ra mieszka³a w przedwojennym Czarcim M³ynie.

Jak to jest, ¿e niektóre m¹ki s¹ zdrowe, inne mniej?
Która to ta ¿ytnia razowa i dlaczego chleb na niej wychodzi
gliniasty? Wiele takich pytañ pada podczas zwiedzania m³y-
na, niemal codziennie. Chc¹c móc na nie odpowiedzieæ, za-
czê³am zg³êbiaæ ten temat i dzieliæ siê zdobyt¹ wiedz¹ z tury-
stami, odwiedzaj¹cymi m³yn.

Zacznê od tego, ¿e razowa m¹ka mo¿e byæ ka¿da. Jak?
Bardzo prosto – s³owo „razowa” oznacza tyle, ¿e ziarno mielo-
ne jest… raz. I takim sposobem powstaje m¹ka pszenna RA-
ZOWA, m¹ka ¿ytnia RAZOWA i tak dalej, i tak dalej. Skoro
mielona jest raz, to dlaczego jest dro¿sza od tej, której mielenie
wymaga przecie¿ wiêcej czasu i zachodu? Przyczyn na pewno
jest wiele, jednak od razu nasuwa siê jedna – okaza³o siê po
prostu, ¿e najzdrowsza czêœæ ziarna jest w³aœnie w jego ³usce,
a wiêc to, co zostaje w m¹ce razowej. Tam najwiêcej b³onnika,
bia³ka i cennych minera³ów, w zale¿noœci od rodzaju zbó¿: cynk,
magnez, fosfor, ¿elazo czy wapñ. Co za tym idzie – taka m¹ka
jest nieco kapryœna, jeœli chodzi o wypiek – ma wiêcej bia³ka
i otrêbów, które powoduj¹, ¿e chleb jest „ciê¿szy”, ale te¿
zdrowszy. Wystarczy mieæ dobry przepis, nieco wprawy i dobr¹
m¹kê, a na pewno chleb razowy na zakwasie, wyroœnie jak
na… dro¿d¿ach! Po video instrukta¿owe, jak zrobiæ zakwas
i ¿ytni razowy chleb na zakwasie, polecam udaæ siê na nasze-
go youtuba - Czarcia £¹ka.

Które m¹ki wybieraæ, jakie zbo¿a s¹ najzdrowsze i jak upiec
zdrowy chleb na dro¿d¿ach? O tym w nastêpnych numerach
Notatnika Œwieradowskiego – zapraszam!

Wpis z podziêkowaniem od pani Heleny i jej syna

CO Z TYMI ZBO¯AMI?CO Z TYMI ZBO¯AMI?CO Z TYMI ZBO¯AMI?CO Z TYMI ZBO¯AMI?CO Z TYMI ZBO¯AMI?

Jedne z najstarszych zbó¿: samopsza i proso (o nich nastêp-
nym razem), podarowane nam przez przewodnicz¹c¹ rady Wio-
lettê Urbañczyk, której serdecznie dziêkujemy!

dowskich: wialnia, mlewnik, odsiewacze – to standardowe
wyposa¿enie, które mo¿na obejrzeæ równie¿ w Malborku.

Bardzo polecam spêdzanie urlopu nie tylko na odpoczyn-
ku nad wod¹ i relaksie. Czasem warto zanurzyæ siê w historiê
danego miejsca, poznaæ mieszkañców, otworzyæ siê na to, co
daje nam region.

Udanej koñcówki wakacji ¿yczê wszystkim i do zobaczenia
w m³ynie!

Zamek w Malborku zachwyca na ka¿dym kroku. Od wej-
œcia drewnianym mostem przecinaj¹cym fosê, przez klimatycz-
ne dziedziñce ze starymi drzewami, po historyczne wnêtrza
zamkowej twierdzy. W jednym z zakamarków przepiêknych
ogrodów, mo¿na natkn¹æ siê na niewielkie drzwi, prowadz¹ce
do… m³yna! Tak, w malborskim zamku oprócz burzliwej histo-
rii, pe³nej bitew i przelewu krwi, toczy³o siê zwyczajne ¿ycie.

Pierwsze wzmianki o m³ynie mo¿na wyczytaæ w ksiêgach
zakonu ju¿ w 1418 roku. Niestety, maszyny przez lata zosta³y
zniszczone, ale w latach 1912-1915 Zarz¹d Odbudowy Zamku
podj¹³ siê stworzenia rekonstrukcji obiektu. I tym sposobem
we wnêtrzu tamtejszego m³yna porówna³am z naszym m³ynem
technologiê, rozwi¹zania i usprawnienia.

W „Czarcim” mamy napêd wodny i przek³adnie pasowe,
natomiast w XV-wiecznym Malborku do napêdu zastosowany
zosta³ kierat, który wykorzystywa³ si³ê poci¹gow¹ zwierz¹t.
Maszyny natomiast nie odbiegaj¹ znacznie od tych œwiera-

Biuro m³ynarza w zamku. Obok - stare urz¹dzenia.

noœæ nieu¿ytkowanych
rolniczo fragmentów
przestrzeni, lokalnych
mokrade³ i oczek wod-
nych wp³ywa na wzrost
bioró¿norodnoœci, a na
tym powinno nam
wszystkim zale¿eæ.

Zd jêc i a :Zd j êc i a :Zd j êc i a :Zd j êc i a :Zd j êc i a :
1. Nie ma lepszej (i eko-

logicznej) kosiarki od kozy.
2. Ogromnym powodze-

niem cieszy siê hamakowa
poczekalnia.

3. Pszczo³y i trzemiele
siê napracowa³y i oto mamy
ju¿ pierwsze jab³ka.

 3.
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Odk¹d pamiêtam, zawsze marzy³o mi siê
utworzenie muzeum naszego miasta, takie-
go z prawdziwego zdarzenia z eksponatami,
wspomnieniami mieszkañców, godzinami
otwarcia.

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

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

Wirtualna Kronika... na pocz¹tek

Przed Pañstwem olbrzymie zadanie!

Ale kto by tam jad³...

W tej edycji konkursu KWIETNY ŒWIERADÓW-ZDRÓJ 2018, którego organizatorem
jest Referat ds. Promocji Gminy, Turystyki, Kultury i Sportu UM, oceniane bêd¹ po raz
pierwszy olbrzymy wyhodowane w ogrodach (warzywa, owoce i roœliny), które
z uwagi na swój rozmiar zostan¹ wpisane na listê rekordów (do pobicia).

Olbrzymy zg³aszamy do 30 wrzeœnia br., przesy³aj¹c ich zdjêcia (wraz z pomiarami:
wysokoœci, wagi lub obwodu) na FB Urzêdu Miasta lub mejlem na adres:

 it@swieradowzdroj.pl
Zwyciêzców wy³oni komisja, przyznana zostanie te¿ nagroda publicznoœci. (aka)

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

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

Bardzo zachêcam Pañstwa do wspó³pracy
i pomocy.

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

Dorota Marek

O ogrodach myœli spisane:
Jeœli chcesz byæ szczêœliwy jeden dzieñ - upij siê.
Jeœli chcesz byæ szczêœliwy przez rok - o¿eñ siê.
Jeœli chcesz byæ szczêœliwy przez ca³e ¿ycie - za³ó¿ ogród.

Przys³owie chiñskie

Kto ma sza³wiê w ogrodzie...
Lato to d³ugie ciep³e wieczory w ogrodzie, wœród

zieleni i kwiatów. Obejrza³am kiedyœ program o ogro-
dzie zio³owym, a ¿e mój ogród nie jest z gumy, trud-
no mi by³o wygospodarowaæ miejsce dla zió³. Posta-
nowi³am je posadziæ wœród kwiatów w ogrodzie wa-
rzywnym i donicach. I tak nagietek, mak, nasturcje
(naturalne odstraszacze owadów) rosn¹ blisko wa-
rzyw. Je¿eli pojawi¹ siê szkodniki na moich roœli-
nach, staram siê unikaæ preparatów chemicznych
i zazwyczaj stosujê oprysk z wyci¹gu z pokrzyw. Lub-
czyk roœnie przy bzie w towarzystwie miêty, do której
mam sentyment od najm³odszych lat, gdy¿ na ró¿ne
dolegliwoœci zaparza³a mi j¹ babcia - to roœlina
z jednej strony o dobroczynnych w³aœciwoœciach,
z drugiej - bardzo ekspansywna.

Czosnek niedŸwiedzi posadzi³am w towarzystwie
goŸdzików i kuklika i jest to najbogatsza w witaminy
roœlina w moim ogrodzie, która oczyszcza i odtruwa
organizm - dodajê j¹ do kanapek, sa³atek, miês i ryb.
Szczypiorek, koperek i pietruszka od zawsze rosn¹
w ogrodzie warzywnym. Lawenda przy magnolii,
a chrzan pod porzeczkami. Bazylia i tymianek na pa-
rapecie. Zio³a poprawiaj¹ smak potraw i trawienie.
Wykorzystujê je przez ca³e lato, obrywaj¹c liœcie
w razie potrzeby. Jesieni¹ krojê drobno liœcie pie-
truszki, selera, lubczyku, kopru i zamra¿am podpisa-
ne w pojemnikach. Ga³¹zki pietruszki, selera i lubczy-
ku zwi¹zuje lnian¹ nitk¹ wk³adam do pojemników
i równie¿ zamra¿am, a w zimie dodajê do wszystkich
zup, przede wszystkim roso³u.

Dowiedzia³am siê, ¿e uprawa zió³ wymaga pew-
nej wiedzy prawniczej; to, co jeszcze kilkadziesi¹t lat
temu ros³o w wiejskich ogródkach, dziœ mo¿e byæ
zakazane. Tak jest w przypadku maku lekarskiego i
sza³wii zwanej bosk¹. O dobroczynnych w³aœciwo-
œciach zió³ cz³owiek dowiedzia³ siê bardzo, bardzo
dawno temu. W XV wieku goŸdziki, ga³ka muszkato-
³owa i pieprz osi¹ga³y w Europie niewyobra¿alnie ceny.
Równolegle ze stosowaniem zió³ jako przypraw roz-
wija³o siê zio³olecznictwo, które sta³o siê dziedzin¹
wiedzy. Pojawi³y siê specjalizacje zbieraczy, sprze-
dawców i osób zajmuj¹cych siê przyrz¹dzaniem mik-
stur i mieszanek, do dziœ zachowa³y siê bogato ilu-
strowane klasztorne zielniki. Prawdziwy prze³om za-
wdziêczamy Paracelsusowi - szwajcarskiemu lekarzowi
i przyrodnikowi, który opracowa³ sposoby pozyski-
wania z zió³ substancji aktywnych. Bardzo lubiê œwie-

Prace ogrodowe w sierpniu:

Lato, lato wszêdzie. Zwariowa³o oszala-
³o moje serce - tak œpiewa³a  w 1995 roku For-
macja Nie¿ywych Schabuff. Natomiast tym
roku mam wra¿enie, ¿e samo lato trochê osza-
la³o. Przysz³o wczeœnie i rozpieszcza nas wy-
sokimi temperaturami. W ogrodzie wszystko
roœnie jak szalone, bardzo szybko – wrêcz za
szybko. Kiedy piszê te s³owa, jest koniec lip-
ca, a w ogrodzie wiêkszoœæ warzyw jest zebra-
na. Cebula suszy siê w warkoczach, bób
i groch zebrane i pomro¿one, wczesne kapu-
sty zjedzone. Porzeczki, maliny, agrest w  s³o-
ikach. Œliwki p³ywaj¹ w g¹siorkach. Kalina ju¿
obla³a siê krwistoczerwonym  rumieñcem.
Ogórki zakiszone, a na dodatek zaczê³y kwit-
n¹æ rudbekie i dziel¿any, kwiaty kwitn¹ce
w drugiej po³owie lata i jesieni¹.

Optymiœci, obserwuj¹c t¹ anomaliê w przy-
rodzie, mówi¹, ¿e bêdziemy mieli piêkn¹ i d³ug¹
z³ot¹ polsk¹ jesieñ. Pesymiœci strasz¹ wczesn¹
zim¹ i kiedy widz¹ moje zdjêcia wrzucane na
profil FB, pisz¹ o koniecznoœci gromadzenia
opa³u na zimê. Zima przyjdzie z pewnoœci¹, ale
moja rada jest taka, aby korzystaæ z ka¿dej
chwili, jak¹ mamy teraz. Cieszyæ siê z ciep³a
i s³oñca, póki mo¿na.

- obficie kwitn¹ kwiaty; uk³adamy z nich
bukiet i ozdabiamy nimi dom oraz obdaro-
wujemy przyjació³;

- jeœli wyje¿d¿amy na urlop, upewniamy
siê, ¿e ktoœ bêdzie nam go podlewa³, albo
sami obficiej podlewamy przed wyjazdem;

- pamiêtamy, aby w czasie upa³ów nie
przycinaæ trawnika zbyt nisko;

- podpieramy i podwi¹zujemy ga³êzie
drzew i krzewów, które uginaj¹ siê pod ciê-
¿arem owoców;

- wysiewamy nasiona roœlin dwuletnich,
takich jak bratki, dzwonki, ostró¿ki;

- przetwarzamy plony robi¹c soki, d¿emy,
sa³atki i kiszonki;

- uzupe³niamy wodê w oczku wodnym;
- zbieramy i suszymy zio³a.

sia³em i... nic nie wzesz³o. Odkopa³em te miej-
sca, gdzie by³y siane, i nie znalaz³em ani jed-
nego nasionka. Zdziwienie i frustracja, wiêc
kupi³em jeszcze raz i wysia³em. Czekam ju¿ do-
syæ d³ugo i fasoli nadal nie widaæ. Chyba pta-
ki mnie podgl¹da³y i skorzysta³y z darmowej
sto³ówki. Podejrzewam sójki, gdy¿ to one gu-
stuj¹ w warzywach str¹czkowych.  Ale w ogól-
nym rozrachunku i tak jest dobrze. Mam 2 rzê-
dy fasoli, która zd¹¿y³a wzejœæ, szykuj¹ siê
obfite zbiory. A sójkom - niech wyjdzie na zdro-
wie. Na szczêœcie plony rekompensuj¹ wysi³-
ki.

Mówi¹c o ptakach... W tym roku muszê

¿e posiekane liœcie zió³, z pokrzywy robiê napar
i u¿ywam do tego termosu, potem dodajê miód,
z rumianku i sza³wii - kompresy lub p³ukanki, estra-
gon dosypujê do kwaszenia ogórków, poniewa¿ na-
daje im jêdrnoœæ. Moja babcia mówi³a, ¿e kto ma
sza³wiê w ogrodzie, tego œmieræ nie ubodzie.

Moda na nowe nieznane zio³a przychodzi i od-
chodzi, jak na pochodz¹ce z Gwinei grzybowe zio³o -
rungia klossii, z Japonii wasabi czy paragwajskie zio-
³o yerba mate. Sadz¹c nasze swojskie zio³a w ogro-
dzie, stwarzamy œwietne warunki dla pszczó³, motyli
i ptaków. Dziurawiec, ogórecznik lekarski, rze¿ucha
czy zapomniana rukiew wodna, zwana eliksirem m³o-
doœci, na pewno poprawi¹ nasze samopoczucie
i oczyszcz¹ organizm z metali ciê¿kich. Z zió³ z moje-
go ogrodu przygotowujê sól zio³ow¹ i aromatyczny
olej. Lubczyk (na zdjêciu), pietruszkê i koperek drob-
no krojê i warstwami przesypuje sol¹. Takich warstw
powinno byæ kilka, a na wierzchu warstwa soli, zamy-
kam s³ój i odstawiam w ciemne miejsce na 2 tygo-
dnie. Sól wyci¹ga wszystkie olejki aromatyczne, sto-
sujê j¹ do chleba z mas³em, twaro¿ku czy sosów.
Pokrojone liœcie lawendy i rozmarynu zalewam ole-
jem, taki aromatyczny olej stosujê do chleba, nale-
œników i sa³atek.

Nie od dziœ wiadomo, ¿e letnie wieczory kojarz¹
siê z zapachem, co nas wycisza i relaksuje, i wcale nie
trzeba mieæ du¿ego ogrodu, aby posadziæ w nim zio-
³a, do czego gor¹co zachêca - Irena Marciniak.Irena Marciniak.Irena Marciniak.Irena Marciniak.Irena Marciniak.

Zapraszam wszystkich do tego, aby dzie-
liæ siê swoimi osi¹gniêciami ogrodowymi, piêk-
nymi rabatami, wielkoœci¹ lub wyj¹tkowoœci¹
warzyw, owoców lub kwiatów. Zdjêcia mo¿na
wysy³aæ na mój profil na FB lub te¿ bezpo-
œrednio do Urzêdu Miasta na adres:

it@swieradowzdroj.pl 
KONKURS „KWIETNY ŒWIERADÓW-

ZDRÓJ 2018” czeka na uczestników. Przypo-
minam, ¿e w tym roku tematem przewodnim
jest „PrzyjaŸni zwierzêtom”.

Tak ciep³a i sta³a pogo-
da sprzyja roœlinom i mo¿-
na wyhodowaæ okazy, któ-
re imponuj¹ rozmiarami.
Wiem, wiem, chodzi pog³o-
ska, ¿e rozmiar nie ma zna-
czenia, ale jak widzê kala-
repy, które w tym roku osi¹-
gnê³y 46 cm w obwodzie,
wa¿y³y zaœ pó³ kilograma,
jestem naprawdê pod wra-
¿eniem. S³onecznik te¿ wy-
rós³ na 3,30 m i nie da siê
przejœæ obok niego obojêt-
nie. Prawda jest jednak
taka, ¿e na ka¿dy rozmiar
ma³y i du¿y znajd¹ siê ogrodzie amatorzy. Tak
siê rzecz mia³a z moj¹ fasolk¹.

W tym roku wysia³em zagon fasolki szpa-
ragowej, bez³ykowej, zielonej i ¿ó³tej. Piêknie
wzesz³a tylko 1/3 - pozosta³a czêœæ zaraz po
wyjœciu z ziemi sta³a siê sto³ówk¹ dla œlima-
ków. Wiec pobieg³em do sklepu po nowe na-
siona. ¯eby przyœpieszyæ proces kie³kowania
najpierw namoczy³em fasolê w wodzie. Wy-

siê pochwaliæ, ¿e doczekaliœmy siê trzech po-
koleñ m³odych szpaków, sikorek i trznadli.
Szpaki i sikorki wylêg³y siê w budkach za³o¿o-
nych na starej gruszy i lipie, natomiast trzna-
dle uwi³y gniazdo w s³upie ogrodzeniowym,
ukryte wœród gêstych modrzewi. Widaæ i s³y-
chaæ, jak przestrzeñ wokó³ nas ¿yje.

Jeszcze s³ów kilka o dokarmianiu  zwierz¹t.
Sójkom wybaczy³em, ale jakoœ zaskroñcom nie
mogê. Zaskroniec to niejadowity w¹¿, który
œwietnie p³ywa. ¯ywi siê p³azami, rybami, ma-
³ymi gryzoniami, które po³yka bez uprzednie-
go uœmiercania. Atakuje tylko poruszaj¹ce siê
zwierzêta. Zaskroniec jest w stanie po³kn¹æ
w ca³oœci nawet ropuchê. W tym roku roz-
smakowa³y siê w moich karasiach w oczku
wodnym. Kupi³em nowe ryby i wpuœci³em do
wody. Po jakimœ czasie próbowa³em je zna-
leŸæ, ale w oczku nie by³o ani jednej. Najad³y
siê zaskroñce, a mo¿e nawet dzikie kaczki, któ-
re tu kilka razy wyl¹dowa³y. Paczka fasoli kosz-
tuje tylko 2 z³ a jeden karaœ 6 z³, pomno¿one
razy kilka… no, có¿, szkoda. Nastêpnym ra-
zem muszê kupiæ wiêksze ryby.       Piotr Bigus
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Zespó³ Interdyscyplinarny w Œwieradowie-Zdroju zaprasza na za-
jêcia 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 18w godzinach 18w godzinach 18w godzinach 18w godzinach 180000000000-20-20-20-20-200000000000..... Najbli¿sze spotkanieNajbli¿sze spotkanieNajbli¿sze spotkanieNajbli¿sze spotkanieNajbli¿sze spotkanie
odbêdzie siê 23 sierpnia, a kolejne 13 i 27 wrzeœnia brodbêdzie siê 23 sierpnia, a kolejne 13 i 27 wrzeœnia brodbêdzie siê 23 sierpnia, a kolejne 13 i 27 wrzeœnia brodbêdzie siê 23 sierpnia, a kolejne 13 i 27 wrzeœnia brodbêdzie siê 23 sierpnia, a kolejne 13 i 27 wrzeœnia br.....

Przeciw przemocy!

Co latem s³ychaæ
w izerskim sadzie?

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla osób uzale¿nionych od
alkoholu czy narkotyków, jak te¿ dla osób z rodzin, gdzie naudu¿ywa-
ny jest alkohol lub narkotyki, osób wspó³uzale¿nionych oraz dla
osób doznaj¹cych przemocy w rodzinie, czynny jest w ka¿dy po-w ka¿dy po-w ka¿dy po-w ka¿dy po-w ka¿dy po-
niedzia³ek od godz. 16niedzia³ek od godz. 16niedzia³ek od godz. 16niedzia³ek od godz. 16niedzia³ek od godz. 160000000000 do 20 do 20 do 20 do 20 do 200000000000 w starej siedzibie UM (pok. nr
1 i 2). Przy tel. nr 664 461 086 nr 664 461 086 nr 664 461 086 nr 664 461 086 nr 664 461 086 dy¿uruje konsultant Piotr Ko-Piotr Ko-Piotr Ko-Piotr Ko-Piotr Ko-
nopnicki nopnicki nopnicki nopnicki nopnicki (w dniach i godzinach pracy Punktu).

Rozmowy i konsultacje indywidualne w godz. 16Rozmowy i konsultacje indywidualne w godz. 16Rozmowy i konsultacje indywidualne w godz. 16Rozmowy i konsultacje indywidualne w godz. 16Rozmowy i konsultacje indywidualne w godz. 160000000000-19-19-19-19-190000000000.....
Grupa wsparcia „Œwieradów” dla wymienionych osób, której spo-

tkania odbywaj¹ siê tak¿e w poniedzia³ki w godz. 18w poniedzia³ki w godz. 18w poniedzia³ki w godz. 18w poniedzia³ki w godz. 18w poniedzia³ki w godz. 180000000000-20-20-20-20-200000000000.....
Dodatkowo Punkt Konsultacyjny dla mieszkañców Czerniawy

w dwa czwartki w miesi¹cu czynny jest na terenie Szko³y Pod-na terenie Szko³y Pod-na terenie Szko³y Pod-na terenie Szko³y Pod-na terenie Szko³y Pod-
stawowej nr 2 w godz. 15stawowej nr 2 w godz. 15stawowej nr 2 w godz. 15stawowej nr 2 w godz. 15stawowej nr 2 w godz. 153030303030-17-17-17-17-173030303030.  .  .  .  .  Najbli¿sze spotkanieNajbli¿sze spotkanieNajbli¿sze spotkanieNajbli¿sze spotkanieNajbli¿sze spotkanie
odbêdzie siê 23 sierpnia, a kolejne 13 i 27 wrzeœnia brodbêdzie siê 23 sierpnia, a kolejne 13 i 27 wrzeœnia brodbêdzie siê 23 sierpnia, a kolejne 13 i 27 wrzeœnia brodbêdzie siê 23 sierpnia, a kolejne 13 i 27 wrzeœnia brodbêdzie siê 23 sierpnia, a kolejne 13 i 27 wrzeœnia br.....

Stop uzale¿nieniom

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

Powoli zbli¿a siê czas zbiorów owoców póŸnoletnichPowoli zbli¿a siê czas zbiorów owoców póŸnoletnichPowoli zbli¿a siê czas zbiorów owoców póŸnoletnichPowoli zbli¿a siê czas zbiorów owoców póŸnoletnichPowoli zbli¿a siê czas zbiorów owoców póŸnoletnich
i wczesnojesiennych. „Nasze” drzewa obrodzi³y obficie -i wczesnojesiennych. „Nasze” drzewa obrodzi³y obficie -i wczesnojesiennych. „Nasze” drzewa obrodzi³y obficie -i wczesnojesiennych. „Nasze” drzewa obrodzi³y obficie -i wczesnojesiennych. „Nasze” drzewa obrodzi³y obficie -
szczególnie tam, gdzie by³y w pobli¿u pszczo³yszczególnie tam, gdzie by³y w pobli¿u pszczo³yszczególnie tam, gdzie by³y w pobli¿u pszczo³yszczególnie tam, gdzie by³y w pobli¿u pszczo³yszczególnie tam, gdzie by³y w pobli¿u pszczo³y, wiêc ju¿, wiêc ju¿, wiêc ju¿, wiêc ju¿, wiêc ju¿
teraz mo¿emy rozpoczynaæ okreœlanie odmian. Byæ mo¿eteraz mo¿emy rozpoczynaæ okreœlanie odmian. Byæ mo¿eteraz mo¿emy rozpoczynaæ okreœlanie odmian. Byæ mo¿eteraz mo¿emy rozpoczynaæ okreœlanie odmian. Byæ mo¿eteraz mo¿emy rozpoczynaæ okreœlanie odmian. Byæ mo¿e
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Ale, oczywiœcie, nie bêdzie najwa¿niejsze to, czy poznamy nazwê,
lecz to, czy owoce bêd¹ nam przydatne! Pamiêtajmy, ¿e stare odmiany
drzew owocowych w niewielkim tylko stopniu by³y wykorzystywane jako
Ÿród³o owoców deserowych - liczy³y siê one g³ównie jako owoce do
przetwarzania; czasem dziwimy siê, ¿e ktoœ szczepi³ i sadzi³ drzewa, któ-
rych owoce s¹ ma³o atrakcyjne i niesmaczne w stanie surowym,
a tymczasem ich wartoœæ wynika z innych walorów. W³aœnie na warszta-
tach praktycznych, we wrzeœniu, poznamy metody wykorzystywania owo-
ców, g³ównie jako soki lub cydr.

Na starych drzewach owocowych, z których pozyskaliœmy materia³
do rozmno¿enia, wystêpuje sporo owoców, ale co charakterystyczne -
s¹ nieco mniejsze ni¿ zwyczajnie; ma to zwi¹zek z niskimi opadami, jakie
wystêpowa³y tego lata. Za to w minimalnym stopniu owoce s¹ pora¿one
grzybami i wygl¹daj¹ zdrowo. Na uwagê zas³uguje fakt, ¿e mimo, i¿
przymrozki nie zniszczy³y zawi¹zków owoców, na czêœci drzew wystêpuje
ma³o owoców. Nale¿y to wi¹zaæ z odczuwalnym brakiem
pszczó³ zapylaj¹cych kwiaty.

Bardzo krótka wiosna spowodowa³a, ¿e wiele roœlin kwit³o równo-
czeœnie i czasami pszczo³y nie dolecia³y do wszystkich kwiatów – st¹d
apel do Pañstwa: jak najwiêcej pszczó³, a jeœli ktoœ nie ma czasu na
hodowlê pszczo³y miodnej, niech chocia¿ wy³o¿y pszczo³y samotnice
(wszelkie informacje u Moniki Chwaszcz w Izerskiej £¹ce) – na pewno
wynagrodz¹ to w owocach!.

Uczestnicy Gminnego Konkursu „Kwietny Œwieradów-Zdrój
2018” serdecznie zapraszaj¹ 25 sierpnia w godz. 1000-1800 na
Dzieñ Otwartych Ogrodów.

W programie: mo¿liwoœæ podziwiania kompozycji ogrodo-
wych, kulinarne niespodzianki i letnie koncerty.

Do zwiedzania zapraszaj¹ m.in. autorzy strony ogrodowej
w „Notatniku” - Piotr Bigus i Irena Marciniak.

Pan Piotr planuje przy ul. D³ugiej 45 wiejsko-ogrodow¹
biesiado-degustacjê chlebów ¿ytnich, gryczanych i miesza-
nych. Wyst¹pi¹ one w asyœcie swojskich kie³bas, smalców,
ogórków kiszonych i d¿emów i zupy gulaszowej. Na os³odê
bêdzie tort marchwiowy z jarzêbin¹ i bu³y dro¿d¿owe
z owocami, a goœcie wszystko popij¹ sokami porzeczkowymi
i lemoniad¹ z kwiatów czarnego bzu.

Z uwagi na ograniczon¹ (choæ znaczn¹) iloœæ produktów
obowi¹zuje zasada - kto pierwszy ten lepszy, niemniej wcze-
œniejsze zapowiedzi dotycz¹ce iloœci uczestników pod nume-
rem tel. 500 286 934 - mile widziane.

Pani Irena natomiast zaprasza do Starej Chaty i Przetwo-
rów przy ul. F. Chopina 6, gdzie w ramach Otwartych Ogrodów
zaprezentuje stare sprzêty gospodarcze i przygotuje degusta-
cjê przetworów z tegorocznych zbiorów.

Ponadto swe ogrody udostêpniaj¹: Pañstwo Knetowie,
Pañstwo Wilczaccy, Pañstwo Miko³ajczakowie oraz Krystyna
Piotrowska.

Adresy ogrodów wraz z lokalizacj¹ na mapie znajd¹ Pañ-
stwo na stronie miasta.

Mieszkañcy Przedmieœcia wziêli sprawy w swoje rêce
i w formie ca³kowicie zapomnianego (a przy tym zohydzone-
go) czynu spo³ecznego uporz¹dkowali teren zieleni przy ul.
F. Chopina. Celem tego zrywu by³o stworzenia kwietnika
i nasadzenia krzewów, które upiêksz¹ miejsce znajduj¹ce
siê na wjeŸdzie do naszego miasta od strony Szklarskiej Po-
rêby.

Dzieñ Otwartych Ogrodów

Od Szklarskiej witaæ bêdziemy zadbaniem

Mieszkañcy zaczêli od wygrabienia wykoszonej przez Gminê
Miejsk¹ Œwieradów-Zdrój trawy, wyrównania terenu i dodat-
kowego wykoszenia, wyrwania ciê¿kim sprzêtem samosiejek
oraz nawiezienia ziemi. G³ówny front prac zosta³ zaplanowany
na 14  lipca, a wziê³o w nim udzia³ dwanaœcie osób, które posa-
dzi³y krzewy zakupione przez gminê i ofiarowane przez anoni-
mowego darczyñcê, wyrówna³y teren, obsypuj¹c go ziemi¹

wanie, tak¿e wykoszonego przez gminê, skwerku przy skrzy-
¿owaniu ul. Myœliwskiej i Nadbrze¿nej, na którym mo¿e wkrót-
ce pojawi siê klomb i mo¿e kamieñ z wizerunkiem ¿abki Kwisi
wskazuj¹cej drogê do Wodospadu Kwisy.

Energii do piêciogodzinnej pracy wolontariuszom doda-
wa³y wypieki przygotowane przez Piotra Bigusa, przysmaki
zakupione przez Iwonê Wojsê, a upieczone na grillu, kompot
ugotowany przez Irenê Marciniak.

Organizatorzy serdecznie dziêkuj¹: Marcie, Dariuszowi
i Dawidowi Poniatowskim, Henrykowi Sztrumowi (by³ z ko-
siark¹), Wioletcie i Stanis³awowi Urbañczykom, Piotrowi i Wie-
s³awie Bigusom, Grze-
gorzowi Marciniakowi
(za kierownic¹ ciê¿a-
rówki), Agnieszce i To-
maszowi Stonikom (za
koparkê i ciê¿arówkê),
Tomaszowi Chmielow-
cowi, Patrykowi Urba-
niakowi (obs³u¿y³ ko-
parkê), a za pomoc
w wygrabieniu Zielonej
Polany - Barbarze Wie-
liczko oraz Monice
i Maksymilianowi Bia-
³ym.

Dorota, Irena
i Teresa

i przy pomocy ró¿nych
narzêdzi i samochodu
usuwaj¹c korzenie. Nie
uda³o siê wykonaæ kwiet-
nika - odbêdzie siê to
w póŸniejszym terminie,
po nawiezieniu ziemi.

Kolejne wykonane
spo³ecznie zadania to
wygrabienie Zielonej Po-
lany i usuniêcie zebrane-
go siana, a w dalszej ko-
lejnoœci – zagospodaro-

Dla tych z Pañstwa, którzy chcieliby sami ju¿ zaj¹æ siê rozpoznawa-
niem odmian rosn¹cych na terenie ich ogrodów lub w okolicy, nadszed³
czas dokumentacji fotograficznej i sporz¹dzania opisów owoców, by jak
najwiêcej informacji pozyskaæ i zachowaæ o owocach i drzewach.
W przypadku jab³ek wa¿ne jest - poza barw¹ i wielkoœci¹ - tak¿e to, jak
wygl¹da ogonek (szypu³ka), zag³êbienie szypu³kowe (sk¹d wyrasta ogo-
nek) oraz po drugiej stronie - kielich i zag³êbienie kielichowe. Wa¿ny
jest tak¿e przekrój owocu – kszta³t komory nasiennej oraz jej granice.

Informacja o samym drzewie daje czasem wskazówkê dodatkow¹,
czyli czy drzewo roœnie silnie, czy ga³¹zki s¹ drobne, zwisaj¹, s¹ wypro-
stowane itp. Cenne jest te¿ podanie, czy owoc jest s³odki, kwaœny czy
soczysty oraz - oczywiœcie - pora dojrzewania!

Mam nadziejê, ¿e tych kilka informacji przybli¿y nas do kolejnego
etapu dzia³añ w Sadzie Izerskim.                L e s z e k  K u ³ a kL e s z e k  K u ³ a kL e s z e k  K u ³ a kL e s z e k  K u ³ a kL e s z e k  K u ³ a k

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych pa-
sjonatów starych odmian drzew na spotkanie
z Leszkiem Ku³akiem, które odbêdzie siê 8 wrze-
œnia o godz. 1600 w Czarcim M³ynie. Prosimy przy-
nieœæ ze sob¹ swoje owoce i naczynia, do których
bêdziemy wyciskaæ soki.

Owoce na starej gruszy w Pobiednej. Pobrano z niej zrazy, z któ-
rych wyrosn¹ podobnie owocuj¹ce drzewa w Sadzie Izerskim.



Szanowni Pañstwo!
Zapraszamy po odbiór

Niezbêdnika Turysty na
2018/2019 rok – bezp³at-
nego wydawnictwa pro-
mocyjno-informacyjne-
go przygotowanego przez
Referat Promocji Gminy,
Turystyki, Kultury i Spor-
tu.

Zgodnie z ide¹ wydaw-
cy, czyli Gminy Miejskiej
Œwieradów-Zdrój, Nie-
zbêdnik Turysty powinien
trafiæ do wszystkich
obiektów noclegowych,
gastronomicznych oraz
innych miejsc zwi¹zanych
z turystyk¹, tak, aby od-
wiedzaj¹cy nasze miasto
turyœci i kuracjusze, mieli
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¯abka Kwisia w podró¿y
Kwisia siê rozjeŸdzi³a,

¿e hej! Jeœli ktokolwiek
z Pañstwa zechce pokazaæ
œwieradowsk¹ rodow¹
¿abkê œwiatu (i œwiat - Kwi-
si), wystarczy zabraæ j¹ ze
sob¹ i sfotografaæ na tle
zwiedzanych przez siebie
krain, a nastêpnie wys³aæ
zdjêcie mejlem do Urzêdu
Miasta na adres ititititit@swie-swie-swie-swie-swie-
r adowzd ro j . p lr adowzd ro j . p lr adowzd ro j . p lr adowzd ro j . p lr adowzd ro j . p l

Wszystkie nades³ane
zdjêcia ¿abki poka¿emy na

Niezbêdnik wydany zosta³ w nak³adzie 100 tys. egzemplarzy, w trzech
wersjach jêzykowych. Jest formatu A4, zawiera 40 stron. Znajduj¹ siê tam
informacje takie jak: plan miasta, atrakcje turystyczne Œwieradowa-Zdroju,
atrakcje turystyczne okolic z ofert¹ dla dzieci, oferta sportowa i turystyczna
miasta, reklamy œwieradowskiej gastronomii, oferty SPA, a tak¿e reklamy
zwi¹zane z bran¿¹ turystyczn¹.

Po odbiór Niezbêdnika nale¿y siê zg³aszaæ do Referatu Pro-
mocji Gminy, Turystyki, Kultury i Sportu, UM ul. 11 Listopada
35, II piêtro, pok. 24b.
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do niego nieograniczony dostêp.

¯abka Zdrowisia w lipcu wziê³a
udzia³ w Rajdzie na Raty i z piêædzie-
siêcioosobow¹ grup¹ turystów za-
wêdrowa³a, a w³aœciwie pojecha³a
z „Rajdem na Raty”, organizowanym

przez O/PTTK w Jeleniej Górze,
w Bieszczady. Wêdrowa³a po Po³o-
ninie Wetliñskiej, zdoby³a najwy¿-
szy szczyt Bieszczad - Tarnicê (1.346
m n.p.m.), jecha³a Bieszczadzk¹ Ko-
lej¹ Leœn¹ z Cisnej do Balnicy, zoba-
czy³a wnêtrza Zapory w Solinie, p³y-
wa³a statkiem po Jeziorze Soliñskim,
zwiedzi³a Sanok, gdzie usiad³a dziel-
nemu wojakowi Szwejkowi na rêce
(na zdjêciu), Komañczê, Polañczyk,
Lesko, Solinê, Rzeszów. Zajada³a
potrawy regionalne w „Siekiereza-
dzie”, próbowa³a proziaków, czyli
czegoœ a la bu³eczki z m¹ki pszennej
na kefirze z dodatkiem sody (po
bieszczadzku prozy), pieczonych na
blasze pieca, zalewajki na maœlance,
fuczków, czyli placków z kapusty
kiszonej (kiszon¹ kapustê gotuje siê
na miêkko, doprawia, sieka i miesza
z ciastem naleœnikowym sma¿¹c ra-
cuchy), serów owczych i innych
smako³yków z dodatkiem czosnku
niedŸwiedziego.                            TF

Kwisia z Igorem i Noelem odpoczy-
wa po rekonstrukcji bitwy pod Grun-
waldem. Poni¿ej Kwisia w podobnym
„krzy¿ackim” nastroju - na tle zam-
czyska w Malborku.

stronie miasta i na Facebook’u, naj³ad-
niejsze, najciekawsze i najbardziej orygi-
nalne - uhonorowane zostan¹ upominka-
mi i prezentacj¹ na ³amach „Notatnika”.

Mamy ju¿ dwie Kwisie, które s¹ do
wypo¿yczenia w referacie promocji UM
przed wyjazdem (mo¿e to byæ równie¿ ka¿-

da inna ¿abka bêd¹ca w Pañstwa zaso-
bach domowych, np. w pokoju dzieci) -
chodzi o to, by o niej nie zapomnieæ, sko-sko-sko-sko-sko-
ro ma to byæ ¿abka wêdruj¹ca. Dla-ro ma to byæ ¿abka wêdruj¹ca. Dla-ro ma to byæ ¿abka wêdruj¹ca. Dla-ro ma to byæ ¿abka wêdruj¹ca. Dla-ro ma to byæ ¿abka wêdruj¹ca. Dla-
tego zdjêcie nale¿y opatrzyæ ha-tego zdjêcie nale¿y opatrzyæ ha-tego zdjêcie nale¿y opatrzyæ ha-tego zdjêcie nale¿y opatrzyæ ha-tego zdjêcie nale¿y opatrzyæ ha-
s³em ¯ABKA KWISIA W PODRÓ-s³em ¯ABKA KWISIA W PODRÓ-s³em ¯ABKA KWISIA W PODRÓ-s³em ¯ABKA KWISIA W PODRÓ-s³em ¯ABKA KWISIA W PODRÓ-
¯ Y¯ Y¯ Y¯ Y¯ Y.....

Kwisia z widokiem na ska³y w sak-
soñskim Bastei (gm. Lohman).

Na zdjêciu u góry Kwisia w Zakopanem przed kolejk¹ na Guba³ówkê. Powy¿ej ¿ab
Rododendronek na szczycie Œnie¿ki w  dniu œw. Wawrzyñca (10 sierpnia).


