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IZERSKA £¥KA
Katarzyna Rzeczkowska

izerskalaka@swieradowzdroj.pl
tel. 75 617 14 42

2
CZARCI M£YN

Anna Martynowska-Pietrzyk
czarcimlyn@swieradowzdroj.pl

tel. 75 78 45 325

ul. 11 Listopada 35

II PIÊTRO
Sekretarz - Eugeniusz Grabas: 75 78-17-071 -
pok. 22. Referat Ochrony Œrodowiska, Gospo-
darki Odpadami - kierownik – Izabela Jurczak,
ochrona œrodowiska - Kamila Jednorowska-
Mêcina, Paulina W³odarczyk, odpady komu-
nalne - Marcin Roso³ek: 75 78-16-343 - pok.
21a, gospodarka mieszkaniowa - W³adys³aw
RzeŸnik: 75 78-16-324 - pok. 23, inwestycje -
Anna Mazurek, zamówienia publiczne – Moni-
ka Sautycz, infrastruktura komunalna - Adrian-
na Szymczak: 75 78-16-471 - pok. 21c. Refe-
rat Gospodarki Miejskiej i Inwestycji, kierownik
- Wojciech Cielecki - pok. 21b, inwestycje
i komunikacja miejska - Mariusz Pysz, inwesty-
cje - Monika Hajny-Daszko, drogownictwo -
Ewelina Wasilewska: 75 78-16-970 - pok.
21d. Informatyk - Tomasz Chmielowiec - pok.
24b. Oœwiata – Jolanta Bobak: 75 78-17-668.
Zagospodarowanie 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.

Miejskie Centrum Kultury, Aktywnoœci i Promo-
cji Gminy „Stacja Kultury”, ul. Dworcowa 1, tel.
75 71-36-482, 75 71-36-483, fax 75 78-16-221,
e-mail: it@swieradowzdroj.pl oraz
kultura@swieradowzdroj.pl Dyrektor – Dorota
Marek; kreowanie wydarzeñ kulturalnych i pro-
mocja - Diana S³upska; kreowanie wydarzeñ spor-
towych, rekreacyjnych i promocja - Beata Rosic-
ka; g³ówna ksiêgowa - Ewelina Ostrowska-May;
koordynator ds. obs³ugi obiektów, wydawnictw i
promocji - Karol Wilk (tel. 574 110 170).
Przedszkole Miejskie: 75 78-16-339; Miejski
Zespó³ Szkó³: 75 78-16-373, 75 78-16-668;
Œwietlica œrodowiskowa UL: 75 78-17-885;
Szko³a Podstawowa nr 2 w Czerniawie: 75 78-
16-379; Œwietlica œrodowiskowa MROWISKO:
75 78-45-712; Miejska Biblioteka Publiczna
IZERKA: 75 78-16-394.

III PIÊTRO
Biuro Rady Miasta, Referat Administracyjny -
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.
Klub Integracji Spo³ecznej - pok. nr 16. Radcy
prawni - pok. 16B; Polski Zwi¹zek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów - pok. 16F; Zwi¹zek
Sybiraków i By³ych WiêŸniów Politycznych -
pok. 16G.

PARTER
Burmistrz Miasta – Roland Marciniak: 75 78-
16-119; Sekretariat Burmistrza – Krystyna Kisiel:
75 78-16-489, fax 75 78-16-585 - pok. 1d. Skarb-
nik – Iwona Kosmala: 75 78-16-234 - pok. 1a;
op³aty za u¿ytkowanie wieczyste, op³ata uzdro-
wiskowa - Katarzyna Barczyszyn, op³aty za œmie-
ci, windykacja nale¿noœci – Katarzyna Jachi-
mowska, czynsze, op³ata za wodê i œcieki – Kata-
rzyna Kulik-£uczak: 75 78-16-659 - pok. 1b; po-
datki i op³aty lokalne - Anna Leœniak,wymiar po-
datku od nieruchomoœci - Katarzyna Matelska,
Beata Korowaj - 75 78-16-452 - pok. 1c; ksiê-
gowoœæ bud¿etowa - Katarzyna Duda, Marika
Trojanowska, ksiêgowoœæ oœwiaty – Jowita Wo-
rotnicka, Marta Rejman-Sergiejczuk: 75 78-16-
896 - pok. 2. Urz¹d Stanu Cywilnego, dzia³al-
noœæ gospodarcza - zastêpca kierownika - Joan-
na Szczekulska: 75 78-16-344; meldunki i do-
wody osobiste, zezwolenia na sprzeda¿ napojów
alkoholowych – Halina Stettner: 75 78-16-929
- pok. 1f (obok sekretariatu). Kadry - Ma³gorza-
ta Milichiewicz - 75 78-17-092 - pok. 3.
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ŒWIERADÓW - Delikatesy CENTRUM (ul. Sienkiewicza), sklep odzie¿owy A&J (róg
ul. Zdrojowej i Piastowskiej), sklep AGD (ul. Piastowska), hurtownia papiero-
sów (ul. Piastowska), sklep spo¿ywczy (róg. ul. Zdrojowej i Sienkiewicza),
Biuro Turystyczne LEOPOLD, J&G ¯Y£KIEWICZ (oba na ul. Zdrojowej), kiosk gazetowy
(ul. Zdrojowa), pijalnia wody mineralnej (Dom Zdrojowy), sklep LEWIATAN (ul.
Górska), stacja paliw ORLEN (ul. 11 Listopada), sklep papierniczy KLEKS (ul.
Zdrojowa), sklep przy ul. Chopina, Sklep „Cuda Wianki” w budynku „BIEDRONKI”
(ul. 11 Listopada), Miejska Biblioteka Publiczna IZERKA (ul. M. Sk³odowskiej-
Curie), autobus komunikacji miejskiej, Miejskie Centrum Kultury, Aktywnoœci i Pro-
mocji Gminy „Stacja Kultury” (ul. Dworcowa 1).
OR£OWICE -  -  -  -  - sklep motoryzacyjny.
CZERNIAWA     - ul. Sanatoryjna: sklep spo¿ywczy i biblioteka szkolna w SP nr 2;

ul. Rolnicza: Czarci M³yn i Izerska £¹ka.

Od 11 czerwca 2019 r. do 10 czerwca 2021 r. na mocy decyzji dyrektora Regionalnego Zarz¹du
Gospodarki Wodnej we Wroc³awiu z 8 maja 2018 r. ceny wody i œcieków uleg³y zmianom i
wynosz¹: woda 4,43 z³/m3, œcieki - 4,97 z³/m3.

Natomiast sta³a op³ata abonamentowa nie zosta³a zmieniona i wynosi 4,94 z³ za miesi¹c.
W wypadkach nag³ych awari i  s ieci  wodno-kananalizacyjnej mo¿na dzwoniæ

pod nr tel.  512 243 901.

W ka¿dy czwartek od godz. 1600   do
1800 w starym Urzêdzie Miasta przy ul.
Pi³sudskiego 15 œwiadczona jest bezp³at-
na pomoc psychologiczna - porad udzie-
la Anna Wojciechowska-Padewska.

Zespó³ Interdyscyplinarny w Œwieradowie-Zdro-
ju zaprasza na zajêcia dla grupy osób doznaj¹-
cych przemocy w rodzinie, prowadzone w daw-
nym budynku Urzêdu Miasta przy ul. Pi³sudskie-
go 15, I piêtro, pokoje nr 1 i 2, w godzinachw godzinachw godzinachw godzinachw godzinach
1 81 81 81 81 8 0 00 00 00 00 0- 20-20-20-20-20 0 00 00 00 00 0 .....
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Przeciw przemocyPrzeciw przemocyPrzeciw przemocyPrzeciw przemocyPrzeciw przemocy

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla osób
uzale¿nionych od alkoholu czy narkotyków, jak
te¿ dla osób z rodzin, gdzie naudu¿ywany jest al-
kohol lub narkotyki, osób wspó³uzale¿nionych
oraz dla osób doznaj¹cych przemocy w rodzinie,
czynny jest w ka¿dy poniedzia³ek od godz.w ka¿dy poniedzia³ek od godz.w ka¿dy poniedzia³ek od godz.w ka¿dy poniedzia³ek od godz.w ka¿dy poniedzia³ek od godz.
16161616160000000000 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 konsul-
tant Piotr Konopnicki Piotr Konopnicki Piotr Konopnicki Piotr Konopnicki Piotr Konopnicki (w dniach i godzinach
pracy Punktu).

Rozmowy i konsultacje indywidualneRozmowy i konsultacje indywidualneRozmowy i konsultacje indywidualneRozmowy i konsultacje indywidualneRozmowy i konsultacje indywidualne
w godz. 16w godz. 16w godz. 16w godz. 16w godz. 160000000000-19-19-19-19-190000000000.....

Grupa wsparcia „Œwieradów” dla wymienionych
osób, której spotkania odbywaj¹ siê tak¿e w po-w po-w po-w po-w po-
niedzia³ki w godz. 18niedzia³ki w godz. 18niedzia³ki w godz. 18niedzia³ki w godz. 18niedzia³ki w godz. 180000000000-20-20-20-20-200000000000.....

Dodatkowo Punkt Konsultacyjny dla mieszkañ-
ców Czerniawy w dwa czwartki w miesi¹cu czynny
jest na terenie Szko³y Podstawowej nr 2na terenie Szko³y Podstawowej nr 2na terenie Szko³y Podstawowej nr 2na terenie Szko³y Podstawowej nr 2na terenie Szko³y Podstawowej nr 2
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W Gabinecie Pedagogiczno-Psycholo-
gicznym z siedzib¹ w Œwieradowie-Zdroju
(Przychodnia NZOZ JO-MED, ul. Korczaka
7D) do grudnia 2018 roku specjaliœci reali-
zuj¹ zadania zwi¹zane z udzielaniem pomo-
cy terapeutycznej i wsparcia rodzinom do-
tkniêtym problemem uzale¿nienia od alko-
holu i innych substancji psychoaktywnych
prowadzeniem dzia³añ profilaktycznych
oraz interwencji kryzysowej. Ca³oœciowa
pomoc jest bezp³atna, refundowana przez
Burmistrza Miasta Œwieradów-Zdrój.  Szcze-
gó³y dotycz¹ce korzystania z pomocy tera-
peutycznej i profilaktycznej mo¿na uzyskaæ
pod nr telefonów:

75 78 17 668 - JOLANTA BOBAK,
koordynator Urzêdu Miasta
538 480 341- MACIEJ ZIA£A,
gabinet pedagogiczno-psychologiczny

Pomoc terapeutycznaPomoc terapeutycznaPomoc terapeutycznaPomoc terapeutycznaPomoc terapeutyczna

Wœród nas ¿yj¹ osoby, które czêsto
potrzebuj¹ naszej pomocy, z ró¿nych
wzglêdów o niej nie mówi¹, o nic nie
prosz¹, choæ zmagaj¹ siê z niedostatka-
mi podstawowych przedmiotów.

Wiemy tak¿e, ¿e z drugiej strony s¹
osoby, które chêtnie by pomog³y i podzie-
li³y siê tym, co maj¹, lub tym, na czym
im zbywa, a nie wiedz¹, jak i komu mog¹

Nie bójmy siê pomagaæ!Nie bójmy siê pomagaæ!Nie bójmy siê pomagaæ!Nie bójmy siê pomagaæ!Nie bójmy siê pomagaæ!

coœ podarowaæ. Dlatego postanowiliœmy zostaæ naszym, wspólnym „portalem
wymiany” i teraz jeœli Pañstwo czegoœ potrzebuj¹ lub chc¹ czymœ siê podzie-
liæ, 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!

      Utylizacja pad³ych zwierz¹t z te-
renu miasta (sarny, lisy, ³anie, jelenie
itp.)
    Potr¹cone, ale ¿ywe zwierzêta.
     Wy³apywanie bezpañskich psów

- do Marcina Roso³ka
tel. 75 78 16 343

Do kogo siê zwróciæDo kogo siê zwróciæDo kogo siê zwróciæDo kogo siê zwróciæDo kogo siê zwróciæ
w takich sprawach, jak:w takich sprawach, jak:w takich sprawach, jak:w takich sprawach, jak:w takich sprawach, jak:


Fot. Joanna Bernatt

URZ¥D MIASTA

Szanowni Pañstwo,
zgodnie z zapisami

umowy o dofinansowa-
nie ze  œrodków Europej-
skiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego, Be-
neficjent - w tym przy-
padku Gmina Miejska
Œwieradów-Zdrój - jest
zobowi¹zany do wype³-
niania obowi¹zków infor-
macyjnych i promocyj-
nych o uzyskanym dofi-
nansowaniu, zgodnie
z zapisami rozporz¹dze-
nia ogólnego i Rozporz¹-
dzenia Wykonawczego
Komisji  (UE) nr 821/
2014 z dnia 28 lipca
2014 r.).

Wype³niaj¹c powy¿-
szy obowi¹zek wydali-
œmy czterostronicow¹
ulotkê (obok zamiesz-
czamy jej pierwsz¹ stro-
nê, ca³oœæ zostanie wy-
³o¿ona w miejscach  pu-

„Przebudowa i rozbudowa istniej¹cej oczyszczalni œcieków w Œwieradowie-
Zdroju” - Projekt wspó³finasowany przez Uniê Europejsk¹ ze œrodków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr 4 - Œrodowisko i Za-
soby, Dzia³ania nr 4.2 - Gospodarka wodno-œciekowa Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Dolnoœl¹skiego 2014-2020. Nr projektu: RPDS.04.02.01-
02-0007/16. Wartoœæ projektu - ok. 9,870 mln z³, dofinansowanie - ok. 6,807 mln z³.

blicznych). Proszê zwróciæ uwagê na zdjê-
cia z placu budowy, które obrazuj¹ wiel-
koœæ zadania; przepustowoœæ oczyszczal-
ni po przebudowie i rozbudowie wzros³a

z 1.329 m3 na dobê do 2.200 m3 na dobê,
a w porze mokrej oczyszczalnia mo¿e
przej¹æ nawet 2.700 m3 œcieków na dobê.

Anna Mazurek
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Obwieszczenie Burmistrza Miasta Œwieradów-Zdrój z 9 wrzeœnia 2019 r.
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Burmistrz Miasta Œwieradów-Zdrój podaje do wiadomoœci
wyborców informacjê o numerach oraz granicach obwodów g³osowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz mo¿liwoœci g³osowania kore-
spondencyjnego i przez pe³nomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarz¹dzonych na 13 paŸdziernika 2019 r.

Nr obwodu
g³osowania Granice obwodu g³osowania

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

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

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

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

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

Szpital Centrum Rehabilitacji i Reumatologii „Goplana”.

Miejska Biblioteka Publiczna,
ul. Sk³odowskiej-Curie 2

              59-850 Œwieradów-Zdrój
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepe³nosprawnych

Szko³a Podstawowa nr 2
ul. Sanatoryjna 3

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepe³nosprawnych

Miejski Zespó³ Szkó³,
ul. Sk³odowskiej-Curie 2

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepe³nosprawnych

Miejski Zespó³ Szkó³,
ul. Sk³odowskiej-Curie 2

Uzdrowisko Œwieradów-Czerniawa Sp. z o. o. Grupa
PGU Szpital Centrum

Rehabilitacji i Reumatologii „Goplana”
ul. Pi³sudskiego 33, 59-850 Œwieradów-Zdrój

1

2

3

4
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G³osowaæ korespondencyjnie mog¹ wyborcy posiadaj¹cy orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepe³nosprawnoœci, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych, w tym tak¿e wyborcy posiadaj¹cy orzeczenie organu rentowego o:
ca³kowitej niezdolnoœci do pracy i niezdolnoœci do samodzielnej egzystencji ca³kowitej niezdolnoœci do pracy   niezdolnoœci do samodzielnej egzystencji zaliczeniu do I grupy
inwalidów zaliczeniu do II grupy inwalidów, a tak¿e osoby o sta³ej albo d³ugotrwa³ej niezdolnoœci do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przys³uguje zasi³ek pielêgnacyjny.
Zamiar g³osowania korespondencyjnego powinien zostaæ zg³oszony do Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II najpóŸniej do 30 wrzeœnia 2019 r.
G³osowaæ przez pe³nomocnika mog¹ wyborcy, którzy najpóŸniej w dniu g³osowania ukoñcz¹ 75 lat lub posiadaj¹cy orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepe³nosprawnoœci,
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych, w tym tak¿e wyborcy posiadaj¹cy orzeczenie organu rentowego o:
   ca³kowitej niezdolnoœci do pracy i niezdolnoœci do samodzielnej egzystencji  ca³kowitej niezdolnoœci do pracy   niezdolnoœci do samodzielnej egzystencji    zaliczeniu do I grupy
inwalidów zaliczeniu do II grupy inwalidów, a tak¿e osoby o sta³ej albo d³ugotrwa³ej niezdolnoœci do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przys³uguje zasi³ek pielêgnacyjny.

Wniosek o sporz¹dzenie aktu pe³nomocnictwa powinien zostaæ z³o¿ony do Burmistrza Miasta Œwieradów-Zdrój najpóŸniej do dnia 4 paŸdziernika 2019 r.
G³osowanie w lokalach wyborczych odbywaæ siê bêdzie w dniu 13 paŸdziernika 2019 r. od godz. 700 do godz. 2100.

Burmistrz Miasta Œwieradów-Zdrój Roland MARCINIAK

KLUB INTEGRACJI SPO£ECZNEJ ZAPRASZAKlub Integracji Spo³ecznej ma
na celu zapewnienie osobom oraz
ich rodzinom pomocy w odbudowa-
niu i podtrzymaniu umiejêtnoœci
uczestnictwa w ¿yciu spo³ecznoœci
lokalnej w powrocie do pe³nienia ról
spo³ecznych w miejscu zamieszka-
nia, miejscu pobytu lub w miejscu
pracy oraz w podniesieniu kwalifi-
kacji zawodowych, jako wartoœci na
rynku pracy.

Jeœli jesteœ:
 bezdomny,
 uzale¿niony od alkoholu b¹dŸ

narkotyków (po odbytej terapii),
 d³ugotrwale bezrobotny,
 opuœci³eœ zak³ad karny i masz

trudnoœci w integracji ze œrodowi-
skiem,

 chcesz aktywnie spêdziæ wol-
ny czas -

przyjdŸ do nas, przekonaj siê, ¿e
warto!

Proponujemy bezp³atne zajêcia
reintegracji spo³ecznej i zawodowej,
miêdzy innymi:
 zajêcia  uspo³eczniaj¹ce ,,Kul-

tura dostêpna”,
 zajêcia rozwojowe,
 trening asertywnoœci,

 trening umiejêtnoœci spo³ecz-
nych,
  poradnictwo specjalistyczne:

psychologiczno-pedagogiczne,
socjalne, prawne, doradztwo zawo-
dowe.

Osoby zrzeszone w Klubie mog¹
korzystaæ z internetu, za³atwiæ swo-
je sprawy urzêdowe, np. napisaæ
CV, list motywacyjny itp.

od poniedzia³ku do pi¹tku
w godzinach 800–1530.

Osoba koordynuj¹ca klubem -
specjalista reintegracji zawodowej
Aleksandra NiedŸwiedŸ, tel. 75 78
16 321, kisswieradow@gmail.com

Planujemy ponadto rozszerzyæ
dzia³ania o us³ugi specjalistycznego
poradnictwa, ró¿ne formy wsparcia
indywidualnego na rzecz integracji
spo³ecznej i zawodowej, organizacjê
treningów, kursów i szkoleñ kompe-
tencji spo³ecznych i zawodowych,

Mamy nadziejê, ¿e projekt zosta-
nie rozpatrzony pozytywnie i bê-
dziemy realizowaæ go wspólnie
z wielkim zaanga¿owaniem i Pañstwa
aktywnym udzia³em. Wyniki konkur-
su bêd¹ znane na prze³omie grudnia
2019 i stycznia 2020 r. O czym poin-
formujemy wszystkich zaintereso-
wanych.            A. NiedŸwiedŸ

ZAINTERESOWANYCH
PROSIMY O KONTAKT:
Klub Integracji Spo³ecznej
w Œwieradowie-Zdroju,
ul. 11 listopada 35, pokój nr 16,

praktyki zawodowe itp.
Dla realizacji tych zamierzeñ po-

wsta³ projekt pod nazw¹ ,,Wzmac-
nianie potencja³u spo³ecznoœci lo-
kalnej na terenie Gminy Œwiera-
dów-Zdrój”.

Z³o¿yliœmy wniosek na dofinan-
sowanie projektu w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnoœl¹skiego 2014-
2020, wspó³finansowany ze œrod-
ków Unii Europejskiej w ramach Eu-
ropejskiego Funduszu Spo³ecznego.

Ca³kowita Wartoœæ projektu
wynosi 402.859,50 z³.

59-850 Œwieradów-Zdrój

59-850 Œwieradów-Zdrój

59-850 Œwieradów-Zdrój
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M³odzi stara¿acy przed Muzeum Orê¿a Polskiego w Ko³obrzegu. Œwieradow-
scy adepci siedz¹ na samym dole: z prawej Filip, obok niego Florek, a drugi
z lewej to Krzysiu (w czapeczce). Zdjêcie udostêpnione przez Zwi¹zek Ochot-
niczych Stra¿y Po¿arnych RP Oddzia³ Powiatowy w Legnicy.

Co tam w Ko³obrzegu?

Od 30 lipca do 12 sierpnia wziêli-
œmy udzia³ (Florek, Filip i Krzysiu)
w organizowanym co roku m³odzie-
¿owym obozie stra¿ackim w Ko³o-
brzegu zorganizowanym przez Zwi¹-
zek Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych
RP Oddzia³ Powiatowy w Legnicy.
Zakwaterowani byliœmy w pokojach
3-osobowych w Oœrodku Wczaso-
wym „Rewita”, naszym wychowawc¹
by³ pan Adrian, a komendantem czu-
waj¹cym nad nami – pan Zbigniew.
Ka¿dy dzieñ rozpoczynaliœmy jak
prawdziwi stra¿acy swoj¹ s³u¿bê – za-
praw¹ gimnastyczn¹ i musztr¹, a koñ-
czyliœmy apelem podsumowuj¹cym
dany dzieñ.

Uczestniczyliœmy w zajêciach
pog³êbiaj¹cych wiedzê dotycz¹c¹
udzielania pierwszej pomocy oraz
doskonaliliœmy technikê wi¹zania
wêz³ów stra¿ackich. Nasze æwicze-
nia nie posz³y na marne, bo egzamin
zdaliœmy œpiewaj¹co, zdobywaj¹c
uprawnienia cz³onka M³odzie¿owej
Dru¿yny Po¿arniczej.

Obóz to nie tylko nauka, ale tak-
¿e ko³obrzeskie atrakcje. Odwiedzi-
liœmy Park Rozrywki DZIKI ZA-

CHÓD w Zieleniewie, a w nim We-
stern City i Wioskê Indiañsk¹, mieli-
œmy wyjœcia do aquaparku i na
strzelnicê sportow¹, zwiedziliœmy
Muzeum Orê¿a Polskiego, wdrapa-
liœmy siê na latarniê morsk¹ i pozna-
liœmy miejsce zaœlubin Polski z mo-
rzem.

Ciekawym wydarzeniem by³
udzia³ w zajêciach stra¿ackich w Pañ-
stwowej Stra¿y Po¿arnej w Ko³o-
brzegu, gdzie mieliœmy okazjê ogl¹-
daæ zjazdy stra¿aków na specjalnej
rurze (zeœlizg). Przeszliœmy te¿ œcie¿-
kê edukacyjn¹ OGNIK.

Udzia³ w obozie by³ dla nas ma³¹
szko³¹ ¿ycia, wróciliœmy bogatsi
o now¹ wiedzê i doœwiadczenie, któ-
re bêdziemy siê starali przekazaæ po-
zosta³ym cz³onkom naszej m³odzie-
¿ówki oraz sami wykorzystaæ w przy-
sz³oœci.

Serdecznie dziêkujemy za mo¿li-
woœæ udzia³u w obozie panu Tade-
uszowi Bace – prezesowi OSP Œwie-
radów-Zdrój, oraz Burmistrzowi Mia-
sta Œwieradowa-Zdroju.

Filip Daszko i Florek Bigus
z mamami

7 wrzeœnia ekipa druhen
i druhów M³odzie¿owej Dru¿yny
Po¿arniczej ze Œwieradowa wziê³o
udzia³ w polsko-niemieckich æwi-
czeniach stra¿y po¿arnej w Löbau.
Æwiczenia prowadzone by³y w ra-
mach projektu Kom(m)ando „Zur
Hilfe”/„Na Pomoc”, wspó³finan-
sowanego ze œrodków UE w ramach
Programu Wspó³pracy INTER-
REG Polska-Saksonia 2014-2020.

W æwiczeniach z noszami bior¹
udzia³: Marta Syrewicz, Sebastian
Syrewicz, Lena £uczak, Krzyœ Sobie-
rañski, Filip Daszko, Zosia i Florek Bi-
gusowie. Brakuje tylko Zuzi Syrewicz,
która w tym czasie na drabinie forso-
wa³a mur (fot. z lewej).

Szybko i „wêz³owato”

Druga po³owa sezonu arty-
stycznego by³a dla Jêdrzeja Tom-
czyka bardzo pracowita. W lutym
podczas premiery Don Giovannie-
go W. A. Mozarta (oczywiœcie,
w Operze Wroc³awskiej) w re¿yse-
rii  André Heller Lopesa œpiewa³ par-
tiê Don Ottavia. By³a to bardzo li-
ryczna rola, ciekawa postaæ i wy-
magaj¹ce arie.

W marcu wyst¹pi³ m. in. w kon-
cercie z okazji Dnia Kobiet, podczas
którego skupi³ siê na ariach Rossi-
niego, a zaraz potem w „Borysie
Godunowie” Modesta Musorgskie-
go mia³ okazjê zaœpiewaæ partiê Ju-
rodiwego.

W kwietniu wyst¹pi³ w „Requ-
iem” Mozarta. Jêdrzej lubi œpiewaæ
tego typu dzie³a sakralne, jest to
bowiem dla niego pewna odskocz-
nia od ról operowych.

- Najwa¿niejsz¹ pozycj¹ w mi-
nionym sezonie artystycznym,
w ogóle najwa¿niejsz¹ dla mnie
rol¹ w ¿yciu by³a wystawiona
w maju we Wroc³awiu „Córka Pu³-
ku” Donizettiego. Partia Tonia wy-
maga ogromnej sprawnoœci tech-
nicznej, a w arcytrudnej arii „Ah!

wzglêdem trudnoœci wykonawczej.
Sezon operowy J. Tomczyk za-

koñczy³ czerwcowym superwidowi-
skiem „Traviaty” G. Verdiego w re-
¿yserii Gra¿yny Szapo³owskiej (tak,
tak, tej samej!). By³o to dla niego
bardzo ciekawe doœwiadczenie, jako
¿e œpiewanie na scenie wielokrotnie
wiêkszej ni¿ typowa scena operowa
(stanê³a za budynkiem opery), przy
pe³nym nag³oœnieniu, to coœ zupe³-
nie innego ni¿ na deskach opery.
Warunki pogodowe tak¿e wtedy nie
sprzyja³y - by³o bardzo gor¹co, tem-
peratura w cieniu dochodzi³a do 35
stopni (w czerwcowe upa³y)!

Wystrzeliæ 9 razy wysokie C w 2 minuty!

Jêdrzej Tomczyk jako Tonio w „Córce pu³-
ku”. Poni¿ej z Gra¿yn¹ Szapo³owsk¹
(z ty³u ¿ona Jêdrzeja - Klaudyna).

Mes amis” trzeba „wystrzeliæ” a¿
9 razy wysokie C w ci¹gu niespe³na
2 minut. Niewielu tenorów na œwie-
cie wykonuje t¹ rolê, ja jestem pierw-
szym w historii polskim tenorem,
który zdo³a³ zaœpiewaæ partiê To-
nia – nie ukrywa satysfakcji nasz te-
nor. I dodaje: - Jest to niew¹tpliwie
rola podwy¿szonego ryzyka. Mam
to za sob¹, wiêc nic mnie ju¿ chyba
nie jest w stanie zaskoczyæ pod

Des-dur S. Moniuszki.
Jako ¿e kolejny sezon szykuje siê

równie¿ bardzo pracowicie, artysta
zaprasza wszystkich mieszkañców
Œwieradowa do œledzenia repertuaru
Opery Wroc³awskiej i na spektakle
z jego udzia³em, a najbli¿sze to „Don
Giovanni” - 4 i 5 paŸdziernika, oraz
„Traviata” - 17 i 19 listopada.

Adam Karolczuk

W lipcu Jê-
drzej zosta³ za-
proszony na Fe-
stiwal Muzyki
Polskiej do Kra-
kowa, podczas
którego zaœpie-
wa³ dzie³a pol-
skich kompozy-
torów, w tym -
przy okazji Roku
Moniuszkow-
skiego - Mszê

Zgodnie z zapowiedzi¹, uzupe³-
niamy listê szkó³ ponadpodstawo-
wych, do których przyjêto oœmio-
klasistów ze Szko³y Podstawowej nr
2 w Czerniawie.

Piêcioro przyjêto do techników.
Dwoje absolwentów wybra³o lubañ-
skich „Kombatantów” - jeden uczeñ
chce byæ informatykiem, uczennica
zaœ wybra³a organizacjê reklamy.
Dwie uczennice wybieraj¹ siê do Bie-
drzychowic na kierunek hotelarstwo,
a ta pi¹ta wyjecha³a do Wroc³awia,
gdzie szkoliæ siê bêdzie w logistyce
w „Husarzu” - G³ównej Wojskowej
Szkole Œredniej. W sumie do techni-
ków posz³o a¿ 27 naszych uczniów.

Trzy absolwentki zdecydowa³y

Bilans szkó³ z absolwentami z SP nr 2Bilans szkó³ z absolwentami z SP nr 2Bilans szkó³ z absolwentami z SP nr 2Bilans szkó³ z absolwentami z SP nr 2Bilans szkó³ z absolwentami z SP nr 2

Oœmioro m³odych stra¿aków prze-
sz³o œcie¿kê edukacyjn¹ przygoto-
wan¹ przez stronê niemieck¹. Zada-
nia polega³y na pokazaniu umiejêt-

siê na szko³ê bran¿ow¹ w Gryfowie:
dwie chc¹ zostaæ kucharkami, jedna
- fryzjerk¹. Tym samym bran¿ówkê
wybra³o ogó³em 10 uczniów.

Gryfowski kierunek obra³ te¿
uczeñ, który w tamtejszym LO bê-
dzie zg³êbia³ podstawy medialne.
Listê wyborów licealnych zamyka
uczennica, która kontynuuje naukê
w „Mickiewiczu” w Lubaniu, w kla-
sie o profilu biologiczno-chemicz-
nym. Tym samym liczba absolwen-
tów w liceach roœnie do 29.

Lubañ nieznacznie tylko popra-
wi³ wynik korespondencyjnego me-
czu z Jeleni¹ Gór¹, która teraz „wy-
grywa” stosunkiem uczniów 27-12.

(aka)

noœci zarówno stra¿ackich, jak
i udzielaniu pierwszej pomocy. Jed-
na ze stacji wymaga³a przetranspor-
towania poszkodowanego przez wy-
soki mur, co wymaga³o przejœcia po
wysokiej drabinie. Nastêpie musieli
wci¹gn¹æ na noszach po linie po-
szkodowanego, który spad³ w prze-
paœæ. To zadanie by³o o tyle trudne,
¿e najpierw musieli bezpiecznie na
linach spuœciæ stra¿aka w dó³, a po-
tem bezpiecznie przetransportowaæ
rannego do góry.

Na kolejnej stacji m³odzi stra¿a-
cy z Polski i Niemiec wymienili siê
doœwiadczeniami wi¹zania wêz³ów
stra¿ackich. Wydawa³oby siê, ¿e to
proste zadanie, okaza³o siê jednak,
¿e „wêz³owych” ró¿nic jest sporo,
co zreszt¹ potwierdzili stra¿acy, któ-
rzy przez dwa tygodnie szkolili siê
na obozie.

Æwiczenia by³y oceniane przez
wykwalifikowanych stra¿aków. Po
ocenach s¹dzimy, ¿e naszym  adep-
tom posz³o bardzo dobrze.

Spotkanie zosta³o zakoñczone
zwiedzaniem Wystawy Modeli Ko-
lejowych oraz przepysznym obia-
dem.

 Tekst i zdjêcia Alicja Bigus
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Rozpoczyna siê sezon grzewczy i ponownie bêdziemy zma-
gaæ siê ze smogiem. Na strze¿onym parkingu przy ulicy Sien-
kiewicza mo¿na kupiæ b³êkitny wêgiel w cenie 1200 z³/tonê.
Cena wydaje wysoka, ale proszê zwróciæ uwagê, ¿e to innowa-
cyjne paliwo ma bardzo dobre parametry spalania, szczególnie
wysok¹ wartoœæ opa³ow¹ 27 MJ/kg. Przy spalaniu b³êkitnego
wêgla nie wydziela siê dym.

Mamy nowy produkt lokalny z Izerskiego Sadu. Dwa lata
temu uda³o siê wprowadziæ do sprzeda¿y piwo jasne o nazwie
„Œwieradów” i  ciemne o nazwie „Czerniawa”. Dos³ownie kilka-
naœcie dni temu do produkcji wszed³ nowy produkt z naszego
Izeskiego Sadu - to napoje owocowe z rabarbaru i mirabelki.

Jako pierwszy w mieœcie ich sprzeda¿ rozpocz¹³ Czarci
M³yn. Mam nadziejê, ¿e zabutelkowane kompociki znajd¹ uzna-
nie u mieszkañców oraz turystów i na sta³e wejd¹ do oferty
œwieradowskich sklepów i restauracji.

Intensywnie pracujemy nad kolejnymi spo¿ywczymi pro-
duktami z naszego regionu. Stacja Kultury rozpoczê³a tworze-
nie marki izeskiego miodu na bazie lokalnych pasiek. W przy-
gotowaniu we wspó³pracy ze stowarzyszeniem jest inkubator
przetwórstwa lokalnego, który bêdzie produkowa³ przetwory
z lokalnych owoców, jak równie¿ wypieka³ op³atki uzdrowi-
skowe dedykowane naszym kuracjuszom. W planach mamy
te¿ w³asne lokalne winobranie na bazie pergolowych winni-
czek.

Wprowadzanie spo¿ywczych produktów lokalnych ma
wiele zalet. Przede wszystkim nasze miasto bêdzie siê promo-

6 wrzeœnia wesz³y w ¿ycie nowe przepisy dotycz¹ce odpa-
dów komunalnych. Zachodz¹ du¿e zmiany w zarz¹dzaniu go-
spodark¹ odpadami. Przede wszystkim znika pojêcie niesegre-
gowania odpadów - od teraz wszyscy musimy segregowaæ.
Jeœli ktoœ nie bêdzie segregowa³, mo¿e zap³aciæ nawet cztero-
krotnie wiêcej ni¿ ci, co segreguj¹.

Kolejna zmiana dotyczy tego, ¿e posiadacze przydomo-
wych biokompostowników zap³ac¹ mniej, ale najwiêksza re-
wolucja bêdzie przy rozliczaniu odpadów z nieruchomoœci nie-
zamieszka³ych, czyli firmowych. Otó¿ w³aœciciele takich nieru-
chomoœci nie musz¹ przyst¹piæ do gminnego systemu odbio-
ru odpadami. Mog¹ bezpoœrednio zawrzeæ umowê z firm¹ prze-
wozow¹. W przypadku Œwieradowa-Zdoju ka¿dy przedsiêbior-
ca bêdzie móg³ wybraæ, czy jest w sytemie gminnym, czy sa-
modzielnie rozlicza siê z przewoŸnikiem odpadów.

Wprowadzi to ogromne zamieszanie w rozliczaniu œmiecia-
rek na tzw. RIPOK-ach. Trudno bêdzie nam sprawdzaæ, które
œmieci s¹ z systemu gminnego, a które z obiegu prywatnego.
Wydajê siê, ¿e korzystnym rozwi¹zaniem w ustawie jest mo¿li-

W ci¹gu ostatnich 5 lat w naszym mieœcie doœæ znacznie
wzros³o spo¿ycie alkoholu. W 2014 roku mieszkañcy i turyœci
kupili alkoholu za 10,3 mln z³, w tym: 4,7 mln z³ na piwo, 1,4 mln
z³ wino i 4,2 mln z³ wódki. Natomiast w 2018 roku spo¿ycie
alkoholi wzros³ow stosunku do 2014 roku o prawie 20 proc.
i wynios³o 12,3 mln z³, w tym 5,6 mln z³ piwo, 2,2 mln z³ wino i 4,5
mln z³ wódki. O 19 proc. wzros³o spo¿ycie piwa, a¿ o 57 proc -
wina i o 7 proc - wódki.

Alkohol podawany jest w 115  punktach na terenie naszej
miejscowoœci. Wzrost spo¿ycia alkoholu wynika z wiêkszej
iloœci turystów odwiedzaj¹cych Œwieradów-Zdrój. Z danych
jednoznacznie wynika, ¿e mieszkañcy i turyœci preferuj¹ wino
i piwo. Zobaczymy, czy trend bêdzie podtrzymany w 2019 roku.

Do bud¿etu gminy rocznie wp³ywa ok. 360 tys. z³ tytu³em
wydanych koncesji na alkohol. Œrodki te musimy przeznaczyæ
na profilaktykê i  przeciwdzia³anie skutkom alkoholizmu i nar-

Nadleœnictwo Œwieradów rozpoczê³o budowê wiê¿y wido-
kowej na Czerniawskiej Kopie. To bardzo wa¿ne przedsiêwziê-
cie dla rozwoju ruchu turystycznego, szczególnie dla Czernia-
wy-Zdroju. Wie¿a bêdzie mia³a 15 m wysokoœci i dwa zadaszo-
ne tarasy widokowe. Wykonana jest z drewna modrzewiowe-
go. Wartoœæ inwestycji to 500 tys. z³, a nadleœnictwo pozyska-
³o dofinansowanie 85 proc. z funduszu unijnego Polska-Sak-
sonia. W listopadzie obiekt bêdzie oddany do u¿ytku.

Wie¿ê na Czerniawskiej Kopie trzeba bêdzie skomuniko-
waæ z zielonym szlakiem turystycznym i kompleksem œcie¿ek
rowerowych singletrack. Swego czasu pisa³em na ³amach „No-
tatnika”, ¿e w Œwieradowie powinno byæ 5 wie¿ widokowych.
Udostêpniona w ograniczonym zakresie jest wie¿a Domu Zdro-
jowego. Druga - to w³aœnie ta budowana. Trzecia - to gminny
projekt wie¿y na M³ynicy, która ma ju¿ pozwolenie na budowê.
Czwarta - to Sky Walk (spacer w chmurach) na zboczu góry
Œwieradowiec, a pi¹ta - Mon Plaisir, która ma prawie dwustu-
letni¹ historiê. S¹dzê, ¿e systematycznie co roku bêdziemy
oddawaæ do u¿ytku kolejn¹ wie¿ê.

Te punkty widokowe maj¹ du¿e wziêcie wœród turystów.
Bardzo czêsto s¹ celem wokó³miejskich wycieczek czy space-
rów. Takie wie¿e generalnie maj¹ grono wielbicieli. Myœlê, ¿e
podobnie bêdzie z wie¿¹ na Czerniawskiej Kopie, która przy-
ci¹gnie wiêcej goœci jednodniowych do naszego miasta.

W Œwieradowie-Zdroju ju¿ kilkadziesi¹t gospodarstw do-
mowych ogrzewanych jest b³êkitnym wêglem. Dla naszej miej-
scowoœci to znacz¹ce zmniejszenie emisji py³ów i gazów do
atmosfery z domowych kot³owni wêglowych. Warto wypró-
bowaæ ten wêgiel w swoim piecu. B¹dŸ eko i u¿ywaj b³êkitne-
go wêgla!

Warto byæ przygotowanym, gdy pojawi¹ siê restrykcyjne
przepisy antysmogowe. Wówczas przestawienie siê na nowo-
czesne ekologiczne paliwa bêdzie znacznie dro¿sze. Sposób
walki ze smogiem, to drastryczne zmniejszenie emisji py³ów
i gazów z przydomowych kot³owni. Nie ma innej drogi. Trzeba
siê dostosowaæ do wymogów ochrony czystego powietrza.

JU¯ SIÊ BUDUJEJU¯ SIÊ BUDUJEJU¯ SIÊ BUDUJEJU¯ SIÊ BUDUJEJU¯ SIÊ BUDUJE
DRUGA WIE¯A (Z PIÊCIU)DRUGA WIE¯A (Z PIÊCIU)DRUGA WIE¯A (Z PIÊCIU)DRUGA WIE¯A (Z PIÊCIU)DRUGA WIE¯A (Z PIÊCIU)

ILE ALKOHOLU WYPIJA SIÊILE ALKOHOLU WYPIJA SIÊILE ALKOHOLU WYPIJA SIÊILE ALKOHOLU WYPIJA SIÊILE ALKOHOLU WYPIJA SIÊ
W ŒWIERADOWIE-ZDROJU?W ŒWIERADOWIE-ZDROJU?W ŒWIERADOWIE-ZDROJU?W ŒWIERADOWIE-ZDROJU?W ŒWIERADOWIE-ZDROJU?

NOWNOWNOWNOWNOWA USTA USTA USTA USTA USTAAAAAWWWWWA ŒMIECIOWA ŒMIECIOWA ŒMIECIOWA ŒMIECIOWA ŒMIECIOWAAAAA

W przysz³ym roku
powinniœmy wspólnie
z leœnikami poprowa-
dziæ szlak ³¹cz¹cy wie-
¿ê z Domem Zdrojo-
wym w Czerniawie.
(Na zdjêciu leœniczy
Grzegorz Szubert,
gospodarz wie¿y.)

Roland Marciniak

woœæ naliczania wiêkszych op³at dla tzw. apartamentowców.
Obecnie w³aœciciel takiego apartamentu deklarowa³ tylko jed-
no osobê (siebie), która wytwarza odpady w mieszkaniu. Po
nowemu bêdziemy mogli naliczaæ tzw. op³atê zwiêkszon¹ na-
wet do 160 z³ za miesi¹c w przypadku, gdy udowodnimy, ¿e
w lokalu w ci¹gu roku przebywa wiêcej osób.

Rewolucja œmieciowa wymusza wprowadzenie zmian
w uchwa³ach gminy. Musimy zmieniæ regulamin utrzymania
czystoœci w gminie, sporz¹dziæ nowy formularz deklaracji. Rada
Miasta musi podj¹æ uchwa³ê, na mocy której przedsiêbiorcy
bêd¹ mogli przyst¹piæ do gminnego systemu gospodarowa-
nia odpadami.

Ca³y nowy system musimy wprowadziæ od paŸdziernika
tego roku. Informacje bêd¹ podawane na plakatach, ulotkach,
listach do mieszkañców oraz na stronie www.swieradowzdroj.pl

MIRABELKA I RABARBARMIRABELKA I RABARBARMIRABELKA I RABARBARMIRABELKA I RABARBARMIRABELKA I RABARBAR
Z IZERSKIEGO SADUZ IZERSKIEGO SADUZ IZERSKIEGO SADUZ IZERSKIEGO SADUZ IZERSKIEGO SADU

waæ poprzez ekoofertê. Równie¿ mieszkañcy przy tych projek-
tach znajd¹ du¿o satysfakcji i zabawy, a dla wielu mo¿e to byæ
nowe Ÿród³o dochodów.

G³ównym zarz¹dzaj¹cym tymi projektami bêdzie Stacja
Kultury, która przez Czarci M³yn, Izersk¹ £¹kê czy dworzec
kolejowy bêdzie wprowadzaæ, kreowaæ i wspieraæ lokalne pro-
dukty. Ciekaw¹ ofert¹ dla mieszkañców i turystów bêdzie pro-
jekt Izerskiego Sadu. Do mieszkañców bêdziemy kierowaæ dzia-
³ania w celu zak³adania przydomowych sadów, których owoce
bêdziemy sprzedawaæ turystom i kuracjuszom.
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Z przyjemnoœci¹ informujemy, ¿e

w Miejskim Centrum Kultury przy
ul. Dworcowej 1 s¹ do odebrania
promocyjne ramki do tablic reje-
stracyjnych. Chêtnych serdecznie
zapraszamy po ich odbiór.

Promujmy miastoPromujmy miastoPromujmy miastoPromujmy miastoPromujmy miasto

Miejskie Centrum Kultury, Aktywnoœci i Promocji Gminy
„Stacja Kultury”, ul. Dworcowa 1, fax 75 78-16-221

STACJA KULTURY otwarta jest
od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 1000 do 1700

Na reklamy w „Notatniku” obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce stawki, z uwzglêdnieniem
rabatu za 3 emisje – 15 proc. Reklamodawcy zap³ac¹ (w z³):3 emisje – 15 proc. Reklamodawcy zap³ac¹ (w z³):3 emisje – 15 proc. Reklamodawcy zap³ac¹ (w z³):3 emisje – 15 proc. Reklamodawcy zap³ac¹ (w z³):3 emisje – 15 proc. Reklamodawcy zap³ac¹ (w z³):
1/2 strony (255 x 175 mm): 1 emisja - 300, 3 emisje - 765.
1/4 strony (175 x 125 mm): 1 emisja - 150, 3 emisje - 382,50.
1/8 strony (125 x 85 mm): 1 emisja - 80, 3 emisje - 204.
na 1/16 strony (85 x 60 mm): 1 emisja - 50, 3 emisje - 127,50.
Za w³o¿enie wk³adki reklamowej do œrodka gazety – 250 z³.
1. Gotow¹ reklamê WY£¥CZNIE W FORMIE PLIKU GRAFICZNEGO WY£¥CZNIE W FORMIE PLIKU GRAFICZNEGO WY£¥CZNIE W FORMIE PLIKU GRAFICZNEGO WY£¥CZNIE W FORMIE PLIKU GRAFICZNEGO WY£¥CZNIE W FORMIE PLIKU GRAFICZNEGO (zgodnie
z podanymi w cenniku wymiarami) prosimy wys³aæ na adres:
no ta tn ikno ta tn iknota tn iknota tn iknota tn ik@ swieradowzdro j .p lswie radowzdro j .p lswie radowzdro j .p lswie radowzdro j .p lswie radowzdro j .p l

2. Nale¿noœæ za umieszczenie reklamy nale¿y wp³aciæ na konto Miejskiego
Centrum Kultury, Aktywnoœci i Promocji Gminy - Santander Bank Polski nrSantander Bank Polski nrSantander Bank Polski nrSantander Bank Polski nrSantander Bank Polski nr
21 1090 1997 0000 0001 4222 790921 1090 1997 0000 0001 4222 790921 1090 1997 0000 0001 4222 790921 1090 1997 0000 0001 4222 790921 1090 1997 0000 0001 4222 7909 - przed emisj¹ reklamy. W treœci
przelewu nale¿y wpisaæ koniecznie numer NIP, nazwê i adres firmy, w celu wystawienia
faktury.

3. Warunkiem ukazania siê reklamy jest dostarczenie potwierdzenia wp³aty.
Mo¿na je wys³aæ mejlem na adres ititititit@ swieradowzdroj.pl swieradowzdroj.pl swieradowzdroj.pl swieradowzdroj.pl swieradowzdroj.pl - lub dostarczyæ
osobiœcie do Centrum, ul. Dworcowa 1.

4.  Faktura zostanie wystawiona w ci¹gu siedmiu dni od dokonania wp³aty.

Cennik reklam w NOTATNIKU ŒWIERADOWSKIM

Kreowanie wydarzeñ kulturalnych i promocja
Diana S³upska, tel. 75 71-36-482,
kultura@swieradowzdroj.pl
Kreowanie wydarzeñ sportowych, rekreacyjnych i promocja
Beata Rosicka,  tel. 75 71-36-483,
it@swieradowzdroj.pl
Koordynator ds. obs³ugi obiektów, wydawnictw i promocji
Karol Wilk, tel . 574 110 170
notatnik@swieradowzdroj.pl

Dyrektor – Dorota Marek.

Szanowni Pañstwo, w³aœciciele obiek-
tów noclegowych, w Miejskim Centrum
Kultury, Aktywnoœci i Promocji Gminy
„Stacja Kultury”, ul. Dworcowa 1, od po-
niedzia³ku do pi¹tku w godzinach 1000-
1700 czekaj¹ na Pañstwa do odbioru ta-
bliczki informuj¹ce (szczególnie turystów)
o fakcie, ¿e Pañstwa obiekt dzia³a legalnie
i zosta³ wpisany do ewidencji obiektów
œwiadcz¹cych us³ugi noclegowe, prowa-
dzonej przez Burmistrza Miasta.

Wzór takiej tabliczki umieœcimy tak¿e
w tegorocznym „Niezbêdniku Turysty” (in-
formacje pod nr. tel. 71 36 482).

„Stacja Kultury” poszukuje osób kreatywnych chc¹cych po-
prowadziæ nastêpuj¹ce warsztaty:

 fotograficzne - obejmuj¹ce fotografiê cyfrow¹ oraz analo-
gow¹ (czêstotliwoœæ - raz na dwa tygodnie);

muzyczne - zajêcia wokalne b¹dŸ nauka gry na instrumen-
tach (raz w tygodniu);

 in¿ynierii dŸwiêku i/lub obróbki cyfrowej dŸwiêku i/lub
produkcji utworów muzycznych (raz w miesi¹cu);

plastyczne, m.in. rzeŸba, rysunek b¹dŸ grawerunek, robót-
ki rêczne itp. (raz w tygodniu).

Osoby zainteresowane wspó³prac¹ proszone s¹ o z³o¿enie
w „Stacji Kultury” lub przes³anie na adres - kultura@swiera-
dowzdroj.pl - oferty obejmuj¹cej tematyczny program warszta-
tów wraz z harmonogramem oraz kosztorysem, w tym wycen¹
zakupu materia³ów niezbêdnych do przeprowadzenia zajêæ.

Osoby kreatywneOsoby kreatywneOsoby kreatywneOsoby kreatywneOsoby kreatywne
pilnie poszukiwane!pilnie poszukiwane!pilnie poszukiwane!pilnie poszukiwane!pilnie poszukiwane!

Z dniem 1 wrzeœnia wesz³a
w ¿ycie  Œwieradowska Karta Miej-
ska, która jest w³asnoœci¹ Miej-
skiego Centrum Kultury, Aktywno-
œci i Promocji Gminy „Stacja Kul-
tury”, a która  potwierdza upraw-
nienia mieszkañców miasta Œwie-
radów-Zdrój do korzystania z ofer-
ty rabatów, ulg, zwolnieñ, preferen-
cji lub œwiadczeñ aktualnie ofero-
wanych przez Partnerów uczestni-
cz¹cych w Projekcie ŒKM (ich li-
sta jest na bie¿¹co aktualizowana
na stronie www.swieradowzdroj.pl w
zak³adce „Nasze Miasto”).

Celami Projektu ŒKM jest:
  umo¿liwienie mieszkañcom

Gminy Miejskiej Œwieradów-Zdrój
dostêpu do gminnych/lokalnych
atrakcji oraz popularyzowanie korzy-
stania przez nich z atrakcji naszej
gminy i okolic,

Mieszkañcy, przedstawiciele
samorz¹du, koœcio³a, dzieci, m³o-
dzie¿ i cz³onkowie M³odzie¿owej
Dru¿yny Po¿arniczej spotkali siê
1 wrzeœnia przy obelisku, aby
w obecnoœci sztandarów Zwi¹zku
Kombatantów oraz Zwi¹zku Sybi-
raków (w pocztach stali absolwenci
gimnazjum i klas ósmych) uczciæ
80. rocznicê wybuchu II wojny œwia-
towej.

Przyby³ych powita³a Teresa Fier-
kowicz, a Dorota Marek, dyrektor
Miejskiego Centrum Kultury, które
by³o organizatorem rocznicowych
obchodów, odczyta³a pamiêtn¹
mowê prezydenta Warszawy Stafe-
na Starzyñskiego, zaczynaj¹c¹ siê
od historycznych s³ów: A wiêc woj-
na! Z dniem dzisiejszym wszelkie
sprawy i zagadnienia schodz¹ na
plan dalszy. Ca³e nasze ¿ycie, pu-
bliczne i prywatne przestawiamy
na specjalne tory, weszliœmy w okres
wojny...

Zosia Salawa zaœpiewa³a a capel-
la przejmuj¹c¹ balladê, której s³owa
brzmia³y: Nie pamiêtasz, bo nie mo-

¿esz/ By³eœ wtedy ma³ym ch³opcem/
Gdy twój ojciec z karabinem szed³
na bój/ Wœród wystrza³ów, huków
bomb/ Broni³ on ojczyznê sw¹/ Byœ
móg³ teraz wybudowaæ/ Piêkny
dom, nowy dom.

 Po niej g³os zabra³ burmistrz
Roland Marciniak, który mówi³
o okrucieñstwie i ofiarach II wojny,
nastêpnie panie z „Syntonii” zaœpie-
wa³y trzy zapadaj¹ce w pamiêæ kilku
pokoleñ piosenki: „Wojenko, wojen-
ko”, „Dziœ do ciebie przyjœæ nie
mogê” i „Rozszumia³y siê wierzby
p³acz¹ce”. Czêœæ s³owno-muzyczn¹
zakoñczy³a Ewa Brodziak, która od-
czyta³a „Testament poleg³ych”: Nie
odeszliœmy od was, by gra³y fanfa-
ry/ Niepotrzebna nam s³awa w wie-
cowych wspomnieniach/ Nie pole-
gliœmy po to, by zbawiaæ œwiat sta-
ry/ I by k³amstwo wyros³o na praw-
dzie cierpienia).

Z³o¿enie kwiatów pod obeli-
skiem zakoñczy³o rocznicowe uro-
czystoœci.  (aka)

 umacnianie poczucia to¿samo-
œci lokalnej mieszkañców,
 kszta³towanie kultury spêdza-

nia czasu wolnego i poszerzanie ka-
talogu mo¿liwoœci jego wykorzysta-
nia.

Przez osobê uprawnion¹ do ko-
rzystania z ŒKM nale¿y rozumieæ
ka¿d¹ osobê fizyczn¹:
 zameldowan¹ w Œwieradowie-

Zdroju,
 rozliczaj¹c¹ siê z podatku do-

chodowego w Urzêdzie Skarbowym
w Lubaniu oraz w swoim zeznaniu
podatkowym deklaruj¹ce Gminê
Miejsk¹ Œwieradów-Zdrój jako miej-
sce sta³ego zamieszkania,
  op³acaj¹c¹ w Œwieradowie-

Zdroju podatek od nieruchomoœci,
  op³acaj¹c¹ media zwi¹zane

z nieruchomoœciami zlokalizowany-
mi w Œwieradowie-Zdroju.

By otrzymaæ Kartê, nale¿y z³o-
¿yæ stosowny wniosek (do pobra-
nia w zak³adce lub do odebrania
w Stacji Kultura) i z³o¿yæ go u Orga-
nizatora. Nale¿y przy tym okazaæ do-
kument to¿samoœci, pierwsz¹ stro-
nê (zdjêcie lub skan) PIT-u za rok
poprzedni oraz inny bie¿¹cy doku-
ment, który potwierdza, ¿e dana oso-
ba przebywa w Œwieradowie-Zdro-
ju z zamiarem sta³ego pobytu.

ŒKM wydawana jest bezp³atnie
na okres 5 lat. Mo¿na j¹ odebraæ oso-
biœcie na Stacji Kultura lub w Ma-
³ym Domu przy Czarcim M³ynie (Kar-
tê osób niepe³noletnich odbiera ro-
dzic lub opiekun).

Pe³ny tekst okreœlaj¹cy zasady
udzia³y w projekcie „Œwieradowska
Karta Miejska” znajduje siê na stro-
nie miejskiej w zak³adce „Nasze Mia-
sto.

PROJEKT „ŒWIERADOWSKA KARPROJEKT „ŒWIERADOWSKA KARPROJEKT „ŒWIERADOWSKA KARPROJEKT „ŒWIERADOWSKA KARPROJEKT „ŒWIERADOWSKA KARTTTTTA MIEJSKA”A MIEJSKA”A MIEJSKA”A MIEJSKA”A MIEJSKA”

Zwyk³e plastikowe zakrêtki mog¹
pomóc choremu Kacperkowi. Zbie-
ramy je na Stacji, ¿eby pomóc i ka¿-
dy z Was mo¿e siê w³¹czyæ w tê ak-
cjê. Zakrêtki mo¿na przynieœæ do nas
lub do Pani Teresy Fierkowicz, a my
chêtnie je przeka¿emy dalej.

Ukaza³a siê kolejna edycja
„Niezbêdnika Turysty 2019/2020”,
zapraszamy wiêc gestorów bazy
noclegowej, gastronomicznej oraz

1 wrzeœnia - pamiêæ wojny

innych us³ugodawców na Stacjê
Kultury po  jego odbiór.

Fot. Tomasz Chmielowiec
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Burmis t r z  Mias ta  Œwiera-
dów-Zdrój informuje, ¿e na ta-
blicy og³oszeñ Urzêdu Miasta
zosta³y  wywieszone wykazy -
na okres 21 dni  -  do wgl¹du
w godzinach pracy urzêdu:

18 wrzeœnia br. - w sprawie prze-
znaczenia do sprzeda¿y w trybie prze-
targowym

  nieruchomoœci gruntowej
niezabudowanej o pow. 0,1190 ha
przy ul. Dolnej, stanowi¹cej dzia³kê
 nr 84, am. 4, obr V;

18 wrzeœnia br. - w sprawie prze-
znaczenia do wydzier¿awienia w try-
bie bezprzetargowym

  nieruchomoœci gruntowej

UM wykazujeUM wykazujeUM wykazujeUM wykazujeUM wykazuje

Tablica informacyjna na zdjêciu
u góry  znajduje siê tu¿ za skrzy¿o-
waniem w Or³owicach i pierwsze,
co w niej uderza po oczach, jest nie
wystêpuj¹cy w jêzyku polskim
skrót „Oœ.” Zapewne mia³ oznaczaæ
osiedle, ale gdyby siê trzymaæ logi-
ki, skrót po rozwiniêciu mia³by
brzmienie „oœedle”. Oczywiœcie
tak nie piszemy, zatem jedyny do-
puszczalny w polszczyŸnie skrót
s³owa „osiedle” to „os.”. Co zatem
zrobiæ, by ten wybryk jêzykowy wy-
eliminowaæ?

Droga jest wojewódzka w zarz¹-
dzie gminy Œwieradów na terenie
gminy Mirsk. Laik nie ma bladego
pojêcia, kto te tablice maluje i usta-
wia, ale przy odrobinie pomyœlunku
podpowiedzia³by drogowcom, ¿e
wystarczy pêdzelkiem farb¹ w przy-
bli¿onym odcieniu zamazaæ tê kre-
seczkê nad s. Znaj¹c jednak ¿ycie
s¹dzic mo¿na, ¿e wiele wody up³y-
nie w wysychaj¹cej Kwisie, zanim
ktoœ podejmie sensown¹ decyzjê,
o dzia³aniach nie wspominaj¹c.

Drugi sk³adnik tej samej tablicy

Ach, to czeskie é s háèkem!

niezabudowanej o pow. 0,0747 ha
przy ul. Polnej, stanowi¹cej czêœæ
dzia³ki
 nr 1/5, am. 1, obr IV;

18 wrzeœnia br. - w sprawie wy-
znaczenia do zbycia w drodze zamia-
ny

  nieruchomoœci gruntowej
niezabudowanej o pow. 0,0313 ha
przy ul. Batorego, stanowi¹cej dzia³-
kê
 nr 3, am. 5, obr IV.

(opr. aka)

jest ju¿ bardziej skomplikowany, bo
dotyczy pisowni nazw obcojêzycz-
nych. Proszê porównaæ obie wersje
nazwy najbli¿ej po³o¿onej czeskiej
partnerskiej miejscowoœci Œwierado-
wa. W lokalizacji „or³owickiej”
w nazwie – skoro ju¿ wpisano cze-
sko brzmi¹ce Mesto – s¹ a¿ trzy b³ê-
dy: brakuje akcentu nad e (é), dasz-
ka nad e (ì po czesku to é s háèkem)
i v zamiast w. Wystarczy³o jednak
napisaæ „Miasto”, by zadowoliæ
tych, którzy na co dzieñ u¿ywaj¹
spolszczonej nazwy Nowe Miasto
(bo jak¿e by w ustach œwieradowia-
nina brzmia³o, ¿e „jadê do Nového

Mìsta”).
W lokalizacji „czerniawskiej” (ta-

blica u góry zosta³a uchwycona na
skrzy¿owaniu ulic Stra¿ackiej i Izer-
skiej) prawie siê uda³o, bo jest i da-
szek, i akcent, ca³oœæ psuje tylko to
nieszczêsne „w”, które w jêzyku cze-
skim wystêpuje, podobnie jak Q i X,
tylko w nazwach obcych.

Jak jest poprawnie, widaæ na ta-
blicy informuj¹cej o wjeŸdzie do part-
nerskiego miasta. Proszê zwróciæ na
pe³n¹ nazwê: NM pod Smrkem, pi-
sane po to, by odró¿niæ od NM „na
Moravì” czy NM „nad Metují”

Oczywiœcie, powie ktoœ, czepiam

siê b³ahostek, podczas gdy wska-
zujê jedynie na brak konsekwencji,
bo albo piszmy po polsku (przecie¿
jedziemy do Pragi, a nie do Prahy,
czy do Drezna i Budziszyna, a nie
do Dresden/Bautzen), albo w orygi-
nale i bez b³êdów, albo podwójnie
(przy wjeŸdzie na autostradê od stro-
ny Görlitz na tablicy informacyjnej
widnieje Breslau/Wroc³aw – z ³).

Dobrze, ¿e nasze przyzwyczaje-
nia nie ulegaj¹ zmianie: do Nowego
Miasta wci¹¿ jeŸdzimy na sma¿ony
ser, po zakupy u „Brodacza” i na
oszroniony kufel Primatora.

Adam Karolczuk

W zwi¹zku z informacj¹ za-
mieszczon¹ w poprzednim nume-
rze gazety dotycz¹c¹ zmiany sta-
wek i obowi¹zkowej zmianie dekla-
racji - Urz¹d Miasta uprzejmie  in-
formuje, ¿e uchwa³y podjête
5 sierpnia w dalszym ci¹gu czekaj¹
na rozstrzygniêcie Regionalnej Izby
Obrachunkowej, które powinno na-
st¹piæ 18 wrzeœnia br. W zwi¹zku
z powy¿szym we wrzeœniu stawki
op³aty oraz deklaracje pozostaj¹
bez zmian. O wszelkich zmianach,
które bêd¹ mia³y nast¹piæ, zostan¹
Pañstwo poinformowani w nastêp-
nym numerze „Notatnika”, na stro-
nie internetowej oraz drog¹ pocz-
tow¹.

Œmieci z poœlizgiemŒmieci z poœlizgiemŒmieci z poœlizgiemŒmieci z poœlizgiemŒmieci z poœlizgiem

  Marcin Roso³ek

Wczesnym rankiem 2 wrzeœnia
49-osobowa grupa seniorów ze
Œwieradowa wyruszy³a w sentymen-
taln¹ podró¿ na po³udnie Polski, do
nadwiœlañskich miast, które pamiê-
taj¹ narodziny naszej ojczyzny, uwa-
¿anych za jedne najstarszych w kra-
ju.

Sandomierz to miasto niezwyk³e,
nazywane czasem „Ma³ym Rzy-
mem”, o którym wiedzê podsumo-
waliœmy rejsem statkiem po Wiœle.

Kolejne - to Kazimierz Dolny,
nadwiœlañski gród uwielbiany przez

artystów, malarzy, poetów, filmow-
ców. Ostatni nadwiœlañski gród - to
Pu³awy z przepiêknym zespo³em pa-
³acowym z Muzeum Czartoryskich
w którym znajduje siê imponuj¹ca
kolekcja ksiê¿nej Izabeli.

Dziêkujemy organizatorom za
wspólnie spêdzony czas, za lekcje
geografii, historii i patriotyzmu, któ-
re przypomnia³y nam czasy œwiet-
noœci naszej ojczyzny, a jednocze-
œnie przybli¿y³y nam postacie wiel-
kich Polaków, dziœ czêsto ju¿ zapo-
mnianych.     Mieczys³awa Baszak

Królewskie     miasta

Nasz œwieradowski kucharz,
obie¿yœwiat Szymon Przystupa, ma
doœæ nietypowe hobby – gdy tylko
poczuje zew, pakuje – jak ka¿dy
mistrz – swój zestaw no¿y i wy-
je¿d¿a w œwiat, by zaliczyæ pe³en
wyzwañ pobyt w którejœ z restaura-
cji szczyc¹cych siê gwiazdkami
Michelina Zdobywa w ten sposób
nowe doœwiadczenia, znajomoœci
i wiedzê. Oczywiœcie, nie w biegu,
ale po wielomiesiêcznych przygo-
towania i negocjacjach, po urucho-
mieniu systemu poleceñ ze strony
zaprzyjaŸnionych kucharzy w ró¿-
nych czêœciach Europy.

Po sta¿ach w warszawskim Ate-
lier Amaro*, w praskim Alcronie*,
sztokholmskim Oaxen Krog**
oraz Vendôme*** w Bergisch Glad-

nie mia³ ich w karcie) warto wspo-
mnieæ, ¿e Duñczycy (jak i chyba
wszyscy Skandynawowie) uwiel-
biaj¹ œledzie na s³odko, z goŸdzika-
mi, czerwonym winem i nutk¹ cyna-
monu. W naszej tradycji, gdzie œle-

Maœlankowe szaleñstwo

dzie z cebul¹ macza siê w oleju b¹dŸ
œmietanie, skandynawskie po³¹cze-
nia wydaj¹ siê jakby nie z tej ziemi.

W kuchni Substans* dominuj¹
ryby, w wiêkszoœci oceaniczne (ale
z Ba³tyku te¿), sma¿one na maœle,
które tam uwa¿ane jest za t³uszcz

ekologiczny. Na nim sma¿y siê
wszystko, np. polêdwiczki wieprzo-
we na ró¿owo (z hodowli ekologicz-
nej, raecz jasna), najpierw grillowa-
ne, potem dosma¿ane na patelni.

A jak mas³o, to i maœlanka, któr¹

dziej lubi³ siê w Danii objadaæ.
- Zwala³y mnie z nóg lody z ma-

œlanki podawane z gruszk¹ kom-
presowan¹ w oleju koprowym, do
tego chrupi¹cy wafelek z mleka
w proszku i koperku – przyzna³ siê

Jedzenie, wystrój i wspania³e
wino niefiltrowane – tak zostanie
zapamiêtany przez niego kolejny
pobyt w królestwie Michelina. Szy-
mon zosta³ w nim bardzo mi³o przy-
jêty, zaprzyjaŸni³ siê z szefem i ca³ym
zespo³em, a wszyscy byli pod wra-
¿eniem naszego regionu, o którym
podczas ciê¿kiej pracy im opowia-
da³. Mo¿e któryœ z nich skorzysta
z zaproszenia w Góry Izerskie i od-
wiedzi Œwieradów.                          (aka)

bach, tym razem wybór Szymona
pad³ na restauracjê Substans w Aar-
hus, w pó³nocno-wschodniej Danii.
Serwuj¹cy nowoczesn¹ kuchniê
skandynawsk¹ lokal szczyci siê od
2015 r.  jedn¹, jak na razie, gwiazdk¹
Michelina, a jego szefem i w³aœci-
cielem jest Rene Mammen, m³ody,
tryskaj¹cy wiedz¹ i humorem cz³o-
wiek.

Jak w przypadku wielu „gwiazd-
kowych” restauracji, Substans*
sk³ada siê z sali, gdzie mo¿na obs³u-
¿yæ maksymalnie 60 osób, rezerwa-
cjê stolika trzeba robiæ przynajmniej
kilka miesiêcy wczeœniej, a serwo-
wane tu menu degustacyjne pocho-
dzi z najlepszych ekologicznych pro-
duktów.

Na marginesie (bo „Substans”

Na pierwszy rzut oka nikt nie kojarzy³by tej salki restauracyjnej z lokalem
jednogwiazdkowym Michelina, ale w Skandynawii skromnoœæ jest naro-
dow¹ cnot¹. Na zdjêciu obok Szymon (z prawej) ze swym szefem Rene.

w syfonie wzbogaca siê CO2 i na
przygotowany w ten sposób mus
k³adzie siê, na przyk³ad, œwie¿y dziki
jarmu¿ i suszone sfermentowane
¿ó³tko.

Spyta³em Szymona, czym najbar-
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Budynek widoczny na zdjêciu u góry to Holiday Mountain Residence przy ul. Sienkiewicza (swoj¹ drog¹, po co
te napuszone angielskie nazwy?), czyli nakrócej mówi¹c - apartamentowiec. Niby jeden z wielu w mieœcie, ale
z pewnych wzglêdów zas³uguj¹cy na szczególn¹ uwagê - to pierwsza w Œwieradowie mieszkaniówka wzniesiona
w œcis³ym zabytkowym centrum (niektórzy uwa¿aj¹, ¿e wrêcz w zbyt œcis³ym). No, ale budynek stoi, trwaj¹ prace
upiekszaj¹ce teren, a z wywieszonego baneru dowiadujemy siê, ¿e liczy 62 wygodne apartamenty, jedno- i dwupo-
kojowe o powierzchni od 21,87 m2 do 42,60 m2, z miejscami parkingowymi, komórkami lokatorskimi i wind¹.

By dowiedzieæ siê wiêcej, zadzwoniliœmy do dewelopera - jest nim jeleniogórska firma Holiady Development,
której przedstawiciel zapewni³, ¿e do sprzeda¿y zosta³y tylko 3 wolne lokale, ¿e ka¿dy lokator ma zagwarantowane

11 sierpnia policjanci otrzymali
zawiadomienie, ¿e w jednej z placó-
wek wychowawczyni maj¹ca pod
opiek¹ kilkoro dzieci mo¿e znajdo-
waæ siê w stanie nietrzeŸwoœci. Przy-
by³ym funkcjonariuszom odmówi³a
jednak poddania siê badaniu alko-
matem i za¿¹da³a pobrania krwi. Wy-
nik kontroli brzmia³ jednoznacznie –
wychowawczyni mia³a ponad 1 pro-
mil alkoholu.

13 sierpnia policjanci ze œwie-
radowskiego Rewiru Dzielnicowych
patrolowali ulice w Leœnej i byli
œwiadkami ujêcia obywatelskiego
27-latka, który wczeœniej wszed³
przez balkon do jednego z mieszkañ,
z którego zabra³ telefon, portfel
z dokumentami i kart¹ bankomatow¹
(któr¹ zreszt¹ p³aci³ zbli¿eniowo w
sklepie). Ludzie zapamiêtali go, jak
wychodzi³ z ³upami i rozpoznali na
ulicy, gdy szed³ z zakupami.

Równie¿ 13 sierpnia policjanci
ujawni³a w Œwieradowie mê¿czyznê,
którego uznano za zaginionego na
terenie woj. mazowieckiego. Z udzie-
lonych wyjaœnieñ wynika³o jednak-
¿e, ¿e 36-latek zerwa³ œwiadomie kon-
takt z rodzin¹, popar³ to stosownym
oœwiadczeniem, ¿e nie jest ¿adnym
zaginionym a w Œwieradowie chcia³
siê po prostu zadomowiæ.

Tego samego dnia funkcjonariu-
szy wezwano w po³udnie do awan-
turuj¹cego siê 32-latka, który naj-
pierw grozi³ rodzinie, a na koniec
podpali³ materace na podwórku.
Mê¿czyzna, który nie by³ nigdzie
zatrudniony i utrzymywa³ siê jedy-
nie z dorywczych prac, zosta³ prze-
wieziony do szpitala na badania spe-
cjalistyczne.

Policja poszukuje z³odzieja, któ-
ry 14 sierpnia z ogródka przydomo-
wego jednej ze œwieradowianek
skrad³ kamerê fotopu³apki o warto-
œci 340 z³.

21 sierpnia o godz. 1300 miesz-
kañcy jednego z budynków przy ul.
Górskiej powiadomili policjê
o tym, ¿e od 7 dni nie widzieli swego
s¹siada. Przyby³y patrol znalaz³
w mieszkaniu martwego mê¿czyzny,
a lekarze ustalili, ¿e zgon nast¹pi³
z przyczyn naturalnych.

23 sierpnia policjantów ze œwie-
radowskiego RD wezwano do Œwie-
cia, gdzie po po³udniu na budowie
remizy OSP dosz³o do wypadku
przy pracy – jeden z zatrudnionych
tam mê¿czyzn spad³ z rusztowania
doznaj¹c st³uczeñ g³owy. Trwaj¹
czynnoœci wyjaœniaj¹ce okoliczno-
œci zdarzenia.

Jak siê okazuje, œwieradowski
Rossmann przyci¹ga amatorów
³atwego zarobku. Najpierw 23 sierp-
nia po po³udniu monitoring namie-
rzy³ mê¿czyznê w wieku ok. 60 lat,
który ukrad³ kilka flakonów perfum
wartoœci 1.300 z³. Cztery dni póŸniej
równie¿ po po³udniu na perfumy
po³akomi³ siê m³odzieniec oko³o 25
lat, tyle ¿e szkoda sklepu wynios³a
jedynie 500 z³. Jeszcze nie zakoñczy-
³y siê analizy nagrañ, gdy kamery

tego samego dnia ujawni³y kolejne-
go z³odzieja – tym razem by³ to ju¿
znany policji 31-latek z Proszówki,
wobec którego wszczêto ju¿ postê-
powanie za wczeœniejsze wystêpki
tego typu, a w Œwieradowie nabra³
kremów za 110 z³. Teraz odpowie
w warunkach recydywy.

27 sierpnia ok. godz. 2000 sie-
demnastoletnia mieszkanka Pobied-
nej zje¿d¿a³a rowerem po ul. Piastow-
skiej, nie zdo³a³a wyhamowaæ na
skrzy¿owaniu i z impetem uderzy³a
w audi jad¹ce ul. Wyszyñskiego.
Przyby³y patrol stwierdzi³, ¿e dziew-
czyna, która by³a pod wp³ywem al-
koholu (ponad 1 promil), mia³a tylko
drobne otarcia, za to w samochodzie
uszkodzi³a lewe nadkole i drzwi. Za
swój wyczyn odpowie teraz przed
s¹dem.

Miêdzy 26 a 28 sierpnia z bu-
dowy w okolicach gondoli, gdzie ju¿
raz dokonano kradzie¿y 800 m prze-
wodu elektrycznego, tym razem skra-
dziono agregat tynkarski PFT-G4
wartoœci 20 tys. z³ (na zdjêciu). Jeœli
ktokolwiek ma informacje o spraw-
cy lub skradzionym urz¹dzeniu, tego
œwieradowska Policja prosi, ¿eby
skontaktowaæ siê z Rewirem Dziel-
nicowych.

W sierpniu stwierdzono dwie
udane kradzie¿e paliwa z samocho-
dów metod¹ tzw. nawiertki. Raz by³o
to 5 litrów wyssane z matiza, a raz 10
litrów z VW polo.

31 sierpnia po po³udniu policja
ponownie przy³apa³a 27-latka, gdy
samochodem marki rover jecha³ po
ulicy, choæ ma do¿ywotni zakaz pro-
wadzenia pojazdów. W tym samym
aucie z³apano go ponownie 3 wrze-
œnia wieczorem. Policjanci obliczyli,
¿e od pocz¹tku roku niesforny kie-
rowca kontrolowany by³ a¿ 10 razy!

2 wrzeœnia o godz. 2200 podob-
ny los spotka³ jego kolegê, te¿ z za-
kazem, który kierowa³ golfem, ale by³
to „dopiero” trzeci raz, gdy przy³a-
pywano go na gor¹cym uczynku.

3 wrzeœnia w nocy z posesji przy
ul. Sienkiewicza skradziono audi a6
combi wartoœci 20 tys. W tej okoli-
cy nie ma monitoringu, nie mo¿na
wiêc by³o ustaliæ sprawcy, którego
policja wci¹¿ poszukuje.     (opr. aka)

Œwieradów w budowie

Poni¿ej parkingu przy ul. Widokowej w dwa i pó³ roku po-
wsta³ obiekt z funkcj¹ handlowo-us³ugow¹ i turystyczn¹ (fot.

Zamykany zostaje plan inwesty-
cyjny obejmuj¹cy Biedronkê, myj-
niê, budynek us³ugowo-mieszkalny
i widoczny obok obiekt, który na
parterze pomieœci sklep miêsny
z prawdziwego zdarzenia (100 m2 za-
gospodaruje na prze³omie roku fir-
ma ZYGU£A ze Zb¹szynka), a na
dwóch kondygnacjach - dwa miesz-
kania na wynajem, ka¿de po 80 m2:
na poddaszu bêd¹ dwie sypialnie
i WC, a na piêtrze - salon z aneksem
kuchennym i ³azienka.

Po uporz¹dkowaniu terenu przy-
bêdzie te¿ miejsc parkingowych.

miejsce na parkingu podziemnym (o ile zechce je wykupiæ), za 1 m2, trzeba
zap³aciæ ok. 6.500 z³, a zasiedlanie zacznie siê w pod koniec roku.

Widoczny obok budynek stoi
przy ul. Górskiej (poni¿ej DW KWI-
SANNA) i mo¿e nie imponuje wiel-
koœci¹ - raptem 250 m2 - ale wnosi
now¹ jakoœæ w ¿ycie miasta, jest to
bowiem si³ownia.

Jak zapewnia jej w³aœciciel, Da-
wid Bielewicz, na dwóch poziomach
znajd¹ siê strefy: cardio (bie¿nie,
rowerki), funkcjonalna, maszyn ze
stosem i wolnych ciê¿arów. Zajêcia
poprowadzi 5-osobowa za³oga
z pe³nymi kwalifikacjami, a  cz³onko-
wie klubu mog¹ liczyæ na u³o¿enie
indywidualnych planów treningo-
wych i ¿ywieniowych.

Si³ownia bêdzie czynna w godz.
800-2100, otwarcie w paŸdzierniku.

obok). Na parterze bêdzie 6 lokali do wynajêcia (dwa po 30
m2, trzy po 60 m2 i jeden strumetro-
wy), wszystkie z zapleczem socjal-
nym, na piêtrach natomiast pokoje
do wynajêcia dla turystów, ka¿dy
o pow. 30 m2, z aneksem kuchennym
i ³azienk¹. Ca³oœæ liczy 1.400 m2, obok
powstanie ok. 15 miejsc parkingo-
wych. Do koñca roku obiekt powi-
nien zostaæ odebrany przez nadzór
budowlany.
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Biuro Polskiego Zwi¹zku Emerytów Ren-

cistów i Inwalidów Ko³o nr 6 w Œwieradowie-
Zdroju mieœci siê w Klubie Integracji Spo-
³ecznej w siedzibie Urzêdu Miasta (pok. 16,
I piêtro) przy ul. 11 Listopada 35 - box nr
16F.

Dy¿ury w ka¿dy czwartek w godz. 1000-
1200 pe³ni¹: Teresa Dragunowicz, Irena Koj-
pasz i Barbara Kusznier.

Biuro Zwi¹zku Sybiraków i By³ych
WiêŸniów Politycznych ma teraz
siedzibê w Klubie Integracji Spo-
³ecznej, w Urzêdzie Miasta (pok. 16,
I piêtro) przy ul. 11 Listopada 35 -
box nr 16G.

W ka¿d¹ pierwsz¹ i trzeci¹ œrodê
miesi¹ca od godz. 1000 do 1200 dy-
¿ury pe³ni¹: Halina Bokisz, Euge-
nia Kudera i Marian Timoftiewicz.

Zarz¹d Izerskiego Stowarzy-
szenia „Aktywni Razem”
w Œwieradowie-Zdroju informuje,
¿e biuro mieœci siê na I piêtrze
w Miejskim Centrum Kultury, Ak-
tywnoœci i Promocji Gminy STA-
CJA KULTURY przy ul. Dworco-
wej 1.

Cz³onkowie zarz¹du pe³ni¹ dy-
¿ury we wtorki w godz. 1000–1300.

Nowelowe „NarNowelowe „NarNowelowe „NarNowelowe „NarNowelowe „Narodowe Czytanie”odowe Czytanie”odowe Czytanie”odowe Czytanie”odowe Czytanie”
Osiem lektur na ósme „Naro-

dowe Czytanie” by³y czytane w pra-
wie 200 miejscach w 31 krajach,
w Polsce zaœ w ponad 3 tys. miejsc,
w tym - oczywiœcie - w „Izerce”. Ka-
non nowel obejmowa³ nastêpuj¹ce
tytu³y: „Dobra Pani” Elizy Orzesz-
kowej, „Dym” Marii Konopnickiej,
„Katarynkê” Boles³awa Prusa,
„Mój ojciec wstêpuje do stra¿aków”
Bruno Schulza, „Orkê” W³adys³a-
wa Reymonta, „Rozdziobi¹ nas kru-
ki, wrony…” Stefana ¯eromskie-
go, „Sachem” Henryka Sienkiewi-
cza oraz „Sawê” Henryka Rzewu-
skiego.

W liœcie adresowanym do
uczestników Narodowego Czytania
Prezydent Andrzej Duda napisa³
„Jestem przekonany, ¿e ich bogac-
two pozwoli ka¿demu w³¹czyæ siê
i wspó³tworzyæ nasz¹ akcjê, która
popularyzuj¹c czytelnictwo nie-
zmiennie udowadnia, ¿e piêkno
polskiej literatury ma moc, aby nas
jednoczyæ i zespalaæ wokó³ wspól-

Izerski Klub Miêdzypokole-
niowy zaprasza do „Izerki”

na 47. przedpremierowe
spotkanie

z wroc³awsk¹ pisark¹

JJJJJOLANTOLANTOLANTOLANTOLANT¥ MARI¥ KALET¥ MARI¥ KALET¥ MARI¥ KALET¥ MARI¥ KALET¥ MARI¥ KALET¥¥¥¥¥
która w czwartek

10 paŸdziernika o godz. 1630

zaprezentuje czytelnikom II tom powieœci  pt. „Wojna
i mi³oœæ”. Z tej okazji bêdzie mo¿na zakupiæ tom pierw-
szy i drugi z dedykacj¹ autorki - jeszcze przed oficjaln¹
premier¹ powieœci, która ma siê odbyæ 16 paŸdziernika.

Natomiast 17 paŸdziernika o godz. 1600 goœciem
Klubu bêdzie

     IZABELA JANIAK     IZABELA JANIAK     IZABELA JANIAK     IZABELA JANIAK     IZABELA JANIAK
która tym razem opowie o zio³ach i ich wp³ywie na na-
sze zdrowie, samopoczucie, o zapachach utrwalonych
w myde³kach artystycznych, bêd¹cych wspomnieniem
lata. Serdecznie zapraszamy!

nych celów i wspólnych wartoœci”.
W sobotê 7 wrzeœnia w „Izerce”

od godziny 1000 rozpoczê³o siê g³o-
œne czytanie wybranych fragmen-
tów 8 lektur przez Tomasza Metelicê
(na zdjêciu), absolwenta naszej szko-
³y, ksiêdza, obecnie przebywaj¹ce-
go we W³oszech, jednoczeœnie za-
³o¿yciela Fundacji Cor Ad Cor, która
ma na celu niesienie pomocy tym,
którym brakuje „po³owy serca do

pe³nego ¿ycia”.
Tomasz (przypomnijmy, jedyny

rodzynek w grupie „Zakrêcone”, któ-
re z tego powodu musia³y zmieniæ
nazwê na „Zakrêceni”), wybra³
„Dobr¹ Pani¹”, a nasz drugi goœæ,
Izabela Janiak z Pracowni Pierniko-
wej (ju¿ trzeci rok z nami czyta) -
„Mój ojciec wstêpuje do stra¿aków”
ze zbioru B. Schulza „Sanatorium
pod klepsydr¹”.                        (KP)

Jak to siê czêsto zdarza w koñ-
cówce lata, pogoda 7 wrzeœnia by³a
iœcie jesienna, co nie przeszkodzi-
³o jednak „Aktywnym” w organi-
zacji pikniku. Tym razem w 32-oso-
bowym gronie spotkaliœmy siê pod
wiat¹ przy Czarcim M³ynie. Powi-
ta³a nas gospodarz obiektu Anna
Martynowska-Pietrzyk wraz z Ka-
rolem Wilkiem, od niedawna pra-
cownikiem Miejskiego Centrum
Kultury.

Jako ¿e piknik by³ z za³o¿enia
imprez¹ turystyczn¹, rozpoczêliœmy
j¹ od zwiedzenia obiektu. Pani Anna
profesjonalnie i w zajmuj¹cy sposób
zapozna³a nas z histori¹ M³yna (za
rok bêdzie obchodzony jubileusz
130-lecia) oraz z lini¹ technologiczn¹

i urz¹dzeniami s³u¿¹cymi do przemia-
³u zbo¿a i wyrobu m¹ki. Uruchomi³a
te¿ sprawnie dzia³aj¹ce ko³o m³yñ-
skie. Bardzo umiejêtnie wci¹gaj¹c
w dyskusjê, potrafi³a rozbudziæ na-
sze zainteresowanie tradycyjn¹ m³y-
narsk¹ produkcj¹.

Kolejnym punktem imprezy by³
konkurs wiedzy o Œwieradowie-
Zdroju i Górach Izerskich. Z uwagi
na to, ¿e impreza odbywa³a siê na
terenie M³yna, podzieliliœmy bie-
siadników  na 6 grup o nazwach:
¯ytniacy, Pszeniczni, Owsianie,
Gryczanie, Jaglanie i Orkiszanie.
Do udzia³u w konkursie przyst¹pi³o
po jednym reprezentancie ka¿dej
z grup: Aleksandra Kasprzak, Irena
Jednorowska, Stanis³aw Zalewski,
Hanna Wojtyna, Andrzej Rewerski
i Ewa Juncewicz. Jurorkami by³y: go-
spodyni M³yna, Marianna Marek
i Gra¿yna Kasprzak.

Uczestnicy odpowiadali na przy-
gotowane zestawy pytañ, po szeœæ
w ka¿dym. Najlepiej wypad³ Andrzej
Rewerski, za nim uplasowa³a siê Ire-
na Jednorowska, pozostali zaœ na
równorzêdnym trzecim miejscu.
Trzeba przyznaæ, ¿e zawodnicy wy-
kazali siê dobr¹ wiedz¹; poza du¿ym
aplauzem biesiadników wszyscy
zostali nagrodzeni suwenirami ze
„Stacji Kultury”, a najlepsi jeszcze
dodatkowo chlebkami upieczonymi
przez pani¹ Annê.

Gdy przyszed³ czas na biesiado-
wanie, zasiedliœmy wokó³ sto³ów
przyozdobionych artystycznie wy-
konanymi wazonikami autorstwa
Gra¿yny Kasprzak i kwiatami
z ogródka Ireny Marciniak. U³o¿one
na blatach domowe produkty spo-
rz¹dzi³y: Irena Marciniak, Krystyna
Liber i Bo¿ena Ochramowicz. Menu
uzupe³nia³o ciasto dro¿d¿owe i prze-
pyszny chleb z Czarciego M³yna,

a swoje wypieki do³o¿y³ Piotr Bigu-
sa (laureat jeleniogórskiego konkur-
su Bitwa na Smaki).

Ca³ej biesiadzie towarzyszy³a
muzyka w wykonaniu Kazimierza
Ho³yszewskiego. Tym razem mniej
by³o chêtnych do tañca, niemal
wszyscy natomiast w³¹czyli siê do
wspólnego œpiewania piosenek tu-
rystycznych i biesiadnych przy wtó-
rze akordeonu i wsparciu wykona-
nych przez nas  œpiewników.

Podsumowuj¹c, mimo nieprzy-
chylnej aury imprezê uznajemy za
udan¹.

Podziêkowania nale¿¹ siê
wszystkim tym, którzy w³¹czyli siê
z pomoc¹ przed imprez¹, w jej trak-
cie i po zakoñczeniu (poza wymie-
nionymi wczeœniej): Teresie Fierko-
wicz - za opracowanie czêœci pytañ
konkursowych, Krystynie Liber - za
obs³ugê grilla, Dariuszowi Kasprza-
kowi, który zapewni³ transport pro-
duktów, Janinie Zazulak - za zapew-
nienie drewna, oraz Zbigniewowi
Worotnickiemu - za jego dowóz.

Impreza zosta³a dofinansowana
z bud¿etu Gminy Miejskiej Œwiera-
dów-Zdrój.

Donata Sienkiewicz

Piknik „Aktywnych” w Czarcim M³yniePiknik „Aktywnych” w Czarcim M³yniePiknik „Aktywnych” w Czarcim M³yniePiknik „Aktywnych” w Czarcim M³yniePiknik „Aktywnych” w Czarcim M³ynie

Jedn¹ ze sfer dzia³alnoœci nasze-
go Stowarzyszenia jest uczestnictwo
w kulturze. Okres jesienno-zimowy
zapocz¹tkowaliœmy 11 wrzeœnia wy-
jazdem do kina w Jeleniej Górze na
film „Polityka” Patryka Vegi (wyjazd
czêœciowo dofinansowany ze sk³a-
dek cz³onkowskich). Wziê³o w nim
udzia³ 20 cz³onków. Planujemy ko-
lejne: do kina, teatru i na inne impre-
zy artystyczne. Prosimy o zg³asza-
nie propozycji wa¿nych i ciekawych
wydarzeñ kulturalnych w naszym
regionie. W miarê mo¿liwoœci bê-
dziemy je organizowaæ i dofinanso-
wywaæ.
 Zarz¹d Izerskiego Stowarzyszenia

„Aktywni Razem”
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Klasa Ia Szko³y Podstawowej nr 1. Z przodu stoj¹ od lewej: Mi³osz Ha³oñ, Zuzanna B³aszczak, Sara Soko³owska,
Zuzanna Ba³a, Julia £asisz, Lena Nehrebecka, Milena Jezierska.
Z ty³u od lewej: Ró¿a Pomorska, Maja Szopa, Kacper Dru¿ga, Jakub Milewski, Patryk Podolski, Szymon ¯y³kiewicz,
Jakub Ostrowski. Za dzieæmi stoj¹ (z lewej): wychowawczyni Ewa Mazur i wicedyrektor MZS Ma³gorzata Dzik, zaœ
z prawej strony dyrektor Renata Simiñska.

Do kadry szkolnej do³¹czyli (od lewej): Ewa Brodziak, OLiwia G³owacka-
Dañkowska, Aneta Woœko i Ewa Mazur. Z ty³u stoi ks. Tomasz Kwasik.

PIERWSZAKI NA START

Klasa Ib Szko³y Podstawowej nr 1. Siedz¹ od lewej: Denis Czajkowski, Pola Kawka, Piotr Kubiak, Bartosz G³adzik,
Korneli Fang, Kornelia Jêdrej, Julia Migas, Martyna Jakóbik
Z ty³u od lewej: Olgierd Fabiœ, Zuzanna Stachurska, Jan Ma³olepszy, Dawid Piskorowski, Kacper Rewers, Micha³
Bogdan. Z prawej wychowawczyni Teresa Fierkowicz.

Klasa I Szko³y Podstawowej nr 2. Z przodu od lewej:  Ignacy Skrzekut, Micha³ Polok, Krystian Piskorowski, Natalia
Szelestowska, Jan Oœciak, Adrianna Gettner.
Stoj¹ od lewej: Marika Bohdanowicz, Emilia Olszówka, Patryk Pobiedziñski, Micha³ Maguda, Oliwier Pacyna, Karol
Socha oraz wychowawczyni Lucyna Fischer.

Na terenie Miejskiego Zespo³u
Szkó³ wiele siê dzieje, m.in.  w kwe-
stii poprawy bazy dydaktyczno-wy-
chowawczej, bytowej i oferty dydak-
tyczno-kulturalnej dla uczniów.
Zainaugurowa³a swoj¹ dzia³alnoœæ
nowa czêœæ szko³y podstawowej,
zbudowana w urzekaj¹cym, indu-
strialnym stylu, klimatyzowana,
pe³na œwiat³a, z czterema pracow-
niami: matematyczn¹, biologiczn¹,
chemiczn¹ i fizyczn¹.

Do u¿ytku oddano piêknie wy-
remontowan¹ toaletê dla dziewcz¹t
na I piêtrze szko³y. Na obu piêtrach
zainstalowano nowe fontannowe
dystrybutory wody, które radykal-
nie ogranicz¹ iloœæ plastikowych
odpadów, jak równie¿ poprawi¹ hi-
gienê spo¿ycia, bezpieczeñstwo oraz
ekologiczn¹ œwiadomoœæ uczniów.

Mamy te¿ œrodki finansowe na
stworzenie w najbli¿szym czasie pra-
cowni technicznej z prawdziwego
zdarzenia, czyli takiej, w której
uczniowie bêd¹ mogli na warsztato-
wych sto³ach wbijaæ, wkrêcaæ, ci¹æ,
pi³owaæ, szlifowaæ, wierciæ, sklejaæ
pod czujnym okiem nauczyciela.

Szko³a wzbogaci³a siê o d³ugo
poszukiwanego psychologa szkol-
nego, którym jest Aneta Woœko, za-
trudniona na ca³y etat i bêd¹ca do
dyspozycji uczniów, rodziców oraz
nauczycieli. Ponadto do kadry
szkolnej do³¹czyli: Oliwia G³owac-
ka-Dañkowska – pedagog szkolny,
Ewa Mazur – wychowawczyni kla-
sy Ia, Ewa Brodziak – nauczyciel

geografii, Rados³aw Mularczyk –
nauczyciel WF, ks. Tomasz Kwasik
– katecheta, Krzysztof Gubernat –
konserwator.

Do szko³y wchodzi siê teraz
wprost z ul. Marii Sk³odowskiej-
Curie - wiedzie do niego szeroki
chodnik, przez równie szerokie i prze-
szklone drzwi do jasnego, nowo
wybudowanego ³¹cznika (na zdjêciu
poni¿ej), w którym witaæ bêdzie,
w niedalekiej przysz³oœci, uczniów,
pracowników, rodziców i goœci od-
œwie¿one popiersie patronki szko³y
i przeniesiony k¹cik patronki.

W dniu rozpoczêcia zajêæ do
spo³ecznoœci szkolnej w³¹czeni zo-
stali pierwszoklasiœci, którzy z prze-
jêciem z³o¿yli œlubowanie i odwa¿-
nie przeszli pasowanie na ucznia.
Z nie mniejszym wzruszeniem i  po-
wag¹ przyrzeczenie wobec sztanda-
ru szko³y wyg³osili rodzice nowych
uczniów.

Nowoœci¹ dla uczniów klas pi¹-
tych bêdzie odbywaj¹ca siê w ra-
mach  wychowania fizycznego na-
uka i doskonalenie techniki jazdy na
rowerach MTB, a w sezonie zimo-
wym - nauka i doskonalenie techni-
ki jazdy na nartach zjazdowych. Kla-
sa czwarta bêdzie tradycyjnie objê-
ta nauk¹ p³ywania na basenie.

Jeœli chodzi o ofertê zajêæ dodat-
kowych, z szerokiego wachlarza pro-
pozycji wymieniæ nale¿y: biathlon
œwieradowski, dzia³aj¹cy w ramach
Uczniowskiego Klubu Sportowego,
wiele innych zajêæ sportowych,

w tym lekkoatletycznych, od dawna
oczekiwane zajêcia wokalne z nauk¹
gry na gitarze klasycznej i flecie pro-
stym, robotyka i majsterkowanie,
chemia stosowana i ekologia, mate-
matyka i szachy - to tylko niektóre,
a jest ich o wiele, wiele wiêcej.

Renata Simiñska - dyrektor MZS

Po budowie nie ma œladuPo budowie nie ma œladuPo budowie nie ma œladuPo budowie nie ma œladuPo budowie nie ma œladu
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Atrakcja

WAKACJE 2019    WAKACJE 2019    WAKACJE 2019

Wakacje w Przedszkolu Miej-
skim by³y bardzo zró¿nicowane
i atrakcyjne.  Dziêki uprzejmoœci
i goœcinnoœci dyrekcji hotelu Bu-
czyñski Medical&Spa, dzieci z naj-
starszych grup przedszkolnych
mia³y okazjê uczestniczyæ w przy-
gotowanych przez pracowników
hotelu zabawach, m.in. z kostk¹ do
gry i chust¹ animacyjn¹, a tak¿e
w zawodach sportowych.



Przedszkolaki


Du¿¹ atrakcj¹, do której ustawi³a
siê d³uga kolejka, okaza³y siê barwne
tatua¿e wykonywane przez pani¹
animator. Po wspólnej zabawie nie
zabrak³o równie¿ s³odkiego poczê-
stunku - przepysznych sernikowych
babeczek, a tak¿e pami¹tkowych ga-
d¿etów. Skorzystaliœmy równie¿ z za-
proszenia Moniki Dru¿gi z ,,Exclusi-
ve Caffe Monika” na smaczne lody.

Odwiedziliœmy Centrum Eduka-
cji Ekologicznej IZERSKA £¥KA,
gdzie dzieci pozna³y funkcjonowa-
nie specjalnych interaktywnych
okularów „okulusów”, a tak¿e wziê-
³y udzia³ w maratonie œmiechu z Miki
i jego przyjació³mi.

Gdy ca³a Polska zmaga³a siê
z potê¿nymi upa³ami, dzieci znalaz³y
sposób na och³odê, urz¹dzaj¹c
WIELK¥ WODN¥ BITWÊ. Pod-
stawowym ekwipunkiem ka¿dego
przedszkolaka  by³y: pistolety, mie-
cze, jajka, armatki itp. O wyj¹tkowo-
œci wydarzenia œwiadczy fakt, ¿e
nawet grono pedagogiczne oraz
obs³uga przedszkola by³o przemo-
czone do suchej nitki. W naszym
przedszkolu upalna pogoda by³a
tylko przyjemnoœci¹.

Odby³y siê równie¿ niezwyk³e
zajêcia plastyczne, po³¹czone jedno-

czeœnie z pobytem na œwie¿ym po-
wietrzu. Dzieci mia³y mo¿liwoœæ zdo-
byæ nowe doœwiadczenie podczas
wspólnego malowania farbami na
folii stretch umieszczonej miêdzy
drzewami ogrodu przedszkolnego
(fot. poni¿ej). Okaza³o siê to œwietn¹
zabaw¹ pobudzaj¹c¹ wszystkie zmy-
s³y, w trakcie której dzieci ekspery-
mentowa³y z kolorami i wykazywa³y
siê niezwyk³¹ inwencj¹ twórcz¹. Za-

jêcia w plenerze dostarczy³y wielu
pozytywnych emocji, a tak¿e spra-
wi³y, ¿e teren przedszkola zamieni³
siê tego dnia w jedno wielkie dzie³o
sztuki.

Jednego dnia przedszkole zamie-
ni³o siê w prawdziwy stadion olim-
pijski - dzieci mia³y mo¿liwoœæ spraw-
dziæ swoje umiejêtnoœci ruchowe
w takich dyscyplinach, jak jazda na
rowerze, rzuty do celu, bieg z prze-
szkodami oraz wiele innych, a po-
niewa¿ ruch to zdrowie, przedszko-
laki odwiedzi³y równie¿ „Lala Cafe”,
gdzie z radoœci¹ bawi³y siê w base-
nie pe³nym kulek.

Ponadto dzieci wziê³y udzia³
w kilku wycieczkach do lasu, które
poprowadzi³a Katarzyna Mêcina
(fot. powy¿ej). Byliœmy te¿ na ,,Za-
jêczniku”, gdzie zmagaliœmy siê z za-
daniami przyrodniczymi znajduj¹cy-
mi siê wzd³u¿ œcie¿ki edukacyjnej.

Z ca³ego serca serdecznie dziê-
kujemy dyrekcji Hotelu Buczyñski
Medical&Spa, jego pracownikom,
a tak¿e Monice Dru¿dze - za umile-
nie dzieciom wakacyjnego czasu.

Wypoczêci i pe³ni energii wycze-
kiwaliœmy na rozpoczêcie nowego
roku przedszkolnego 2019/2020.

PM

Iloœæ
wydanych
Flinsów

Iloœæ
zrealizowanych

Flinsów
Lp.

Koszt
brutto
(w z³)

   1.    Aquapark

    2.    Kolej gondolowa
(w obie strony)

    3.     Warsztaty piernikowe

    4.     Warsztaty ceramiczne

    5.     Warsztaty z myde³ek
ekologicznych

323

323

323

323

323

152

  95

193

  76

113

1.520

2.375

3.475

3.040

1.695

RAZEM Z£ 12.105

PODSUMOWANIE AKCJI DLA DZIECI „WAKACJE Z FLINSEM”
„Œwieradów-Zdrój - DZIECIOM” 1 lipca – 31 sierpnia 2019 r.

Liczba dzieci uprawnionych do
skorzystania z akcji (stan na 30
czerwca br):
- Szko³a Podstawowa nr 2 - 120
(szko³a - 104, przedszkole - 16);
- Miejski Zespó³ Szkó³ - 459
(SP nr 1 - 296, gimnazjum - 56,
przedszkole - 107).
RAZEM - 579 DZIECI UPRAWNIO-
NYCH DO SKORZYSTANIA Z AKCJI:

Ceny us³ug:
Kolej Gondolowa (w obie strony) –
25 z³;
Aquapark - 10 z³;
Warsztaty ceramiczne – 40 z³;
Warsztaty piernikowe – 25 z³;
Warsztaty z myde³ek – 15 z³.

SzkolniakiNie by³o miejsca i czasu na nudê
podczas lata w Miejskim Zespole
Szkó³. Od 21 czerwca do 9 sierpnia
po raz kolejny w ramach Œwietlicy
Œrodowiskowej Ul zosta³y zorgani-
zowane zajêcia dla dzieci i m³odzie-
¿y z naszej szko³y - zró¿nicowane
i odpowiadaj¹ce zainteresowaniom
dzieci. Przebieg³y pod znakiem wê-
drówek i sportu oraz rozmaitych
warsztatów. Ka¿dy uczestnik móg³
wykazaæ siê swoimi umiejêtnoœcia-
mi, a przede wszystkim dobrze siê
bawiæ i wartoœciowo spêdziæ czas.

Liczne wycieczki piesze, zawo-
dy i zabawy sportowe, zabawy
w parku, podchody w mieœcie, ba-
sen w Aquaparku, a tak¿e  spotka-
nia z leœniczym - to tylko czêœæ atrak-
cji. Du¿o radoœci dostarczy³y dzie-
ciom wyjazdy na dalsze wycieczki
do Wioski Lapoñskiej Kalevala
w Borowicach, Ogrodu Japoñskie-
go w Przesiece i na zamek Chojnik.
Kondycjê fizyczn¹ doskonalono
m.in. podczas rowerowej wycieczki
z Tom-Sport. Na warsztaty do Szkla-
nej KuŸni w Wolimierzu
oraz do Izerskiej £¹ki
doje¿d¿aliœmy bez-
p³atn¹ komunikacj¹
miejsk¹ lub wêdrowali-
œmy pieszo, np. do
We³nianej Przystani.

Nie mog³o tak¿e za-
brakn¹æ konkursu pio-
senki kolonijnej, który
odby³ siê na Zielonej
Polanie, gdzie wspólnie
przez nas napisana pio-
senka zdoby³a pierwsze
miejsce. Du¿¹ atrakcj¹
by³y urozmaicone obia-
dy, które dzieci spo¿y-

wa³y w lokalnych restaura-
cjach: w „Œwierkowej Karcz-
mie”, „Piwniczce u Wioli”, „Na
Zajêczniku”, „La Gondoli”,
„KuŸni Smaków”, „Skalniku”
czy „Barze u Bo¿eny”. Kilka-
krotnie gotowaliœmy sobie
sami, poznaj¹c wiele zdrowych
i smacznych potraw, jak np.
³azanki czy naleœniki z owoca-
mi z lasu i ogrodu.

Jak widaæ, czas pó³kolonii
wype³niony by³ przeró¿nymi
atrakcjami i min¹³ tak szybko,
¿e ju¿ têsknimy za nastêpnymi
wakacjami!

Beata Bielak i Beata Kremer
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Teksty z „Izerskiej
£¹ki” napisa³a oraz
zdjêcie na winiecie
wykona³a Katarzyna
Rzeczkowska.

IzerskaLaka

SPRZ¥SPRZ¥SPRZ¥SPRZ¥SPRZ¥TTTTTANIE ŒWIAANIE ŒWIAANIE ŒWIAANIE ŒWIAANIE ŒWIATTTTTAAAAAGALA TELEWIZJI VTVGALA TELEWIZJI VTVGALA TELEWIZJI VTVGALA TELEWIZJI VTVGALA TELEWIZJI VTV
16 sierpnia w godzinach 1400-1900 na „Izerskiej £¹ce” od-

by³o siê niezwykle ciekawe wydarzenie, mianowicie uroczysta
gala telewizji STUDIO VTV podczas której wrêczano statuetki
za pracê na rzecz naszego œrodowiska, naszej planety, nasze-
go kraju.

Rozstrzygnêliœmy konkurs na plakat pod has³em „Segre-
gacja œmieci”, na który wp³ynê³o 14 prac (ale wziê³o w nim
udzia³ a¿ 23 uczniów - prace zbiorowe) ze szkó³ podstawowych
Dziêkujemy przede wszystkim najm³odszym uczestnikom, czy-
li klasie Ib (wychowawca Teresa Fierkowicz) oraz klasie IIIb
(Danuta Wiatr) z SP nr 1, a tak¿e Roksanie Kasprzyckiej z klasy
VI z SP nr 2 - za zaanga¿owanie siê i wykonanie ciekawej pracy.

Komisja konkursowa przyzna³a:
I ex aequo - Kewin Wolski i Maja Grela (oboje kl. V SP nr 2);
II - Izabela Gettner (kl. IV SP nr 2);
III - Jan Ma³olepszy (kl. Ib SP nr 1).
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymaj¹ nagrody lub drob-

ne upominki 24 wrzeœnia - w dniu zakoñczenia akcji.

Akcja ta jest czêœci¹ miêdzynarodowego ruchu na rzecz
ochrony œrodowiska Clean up the World wywodz¹cego siê
z Australii. W ruchu tym uczestniczy blisko 40 milionów wo-
lontariuszy z ponad czterdziestu krajów na ca³ym œwiecie.
W Polsce akcjê w 1994 roku zainicjowa³a Mira Stanis³awska-
Meysztowicz, za³o¿ycielka Fundacji Nasza Ziemia.

„Sprz¹tanie œwiata – Polska” - to wspólna lekcja poszano-
wania œrodowiska. Jej celem jest promowanie nieœmiecenia,
edukacja odpadowa oraz inicjowanie dzia³añ, dziêki którym
zmniejszy siê nasz negatywny wp³yw na œrodowisko.

Od 1994 roku, w trzeci weekend wrzeœnia, wraz z setkami
tysiêcy wolontariuszy: m³odzie¿¹, doros³ymi – wszystkimi, któ-
rym zale¿y na ochronie œrodowiska, prowadzimy dzia³ania pro-
paguj¹ce ograniczanie powstawania odpadów, selektywn¹
zbiórkê i recykling, a tak¿e wyszukujemy i w miarê mo¿liwoœci
usuwamy dzikie wysypiska.

Dzia³aniom tym towarzyszy ca³a gama innych dzia³añ: za-
k³adanie zieleñców, sadzenie drzew, krzewów i kwiatów, orga-
nizowane s¹ konkursy (plastyczne, piosenki), wystawy, festy-
ny, koncerty, zabawy, ogniska, rajdy (piesze, rowerowe) itp.

„Sprz¹tanie œwiata – Polska” anga¿uje i integruje spo³ecz-
noœci lokalne. Zgodnie z opini¹ uczestników akcji jest ona dla
samorz¹dów dobrym narzêdziem w prowadzeniu ich dzia³alno-
œci w zakresie gospodarki odpadami, a dla placówek oœwiato-
wych - interesuj¹c¹ metod¹ pracy wychowawczej oraz warto-
œciowym sposobem na realizacjê wolontariatu.

http://naszaziemia.pl/programy/ssp/

„Sprz¹tanie œwiata – Polska"
Œwieradów-Zdrój  20-24 wrzeœnia 2019 r.

W sobotê 5 paŸdziernika zapraszamy na Wielkie Zakoñ-
czenie Sezonu Pszczelarskiego. Na terenie „Czarciego M³yna”
oraz „Izerskiej £¹ki” w godzinach 1100-1600 bêd¹ Pañstwo mo-
gli spotkaæ siê z pszczelarzami i zobaczyæ sprzêt pszczelarski.

O godzinie 1400 rozpocznie siê prelekcja na temat ¿ycia
pszczó³ i ¿ycia pszczelarzy oraz przygotowania pasiek do zi-
mowania. Bêdzie tak¿e mo¿na zakupiæ pszczele oraz regional-
ne produkty, które zostan¹ wystawione na jarmarku.

Tego dnia zakoñczy swój sezon Klub Zabytkowej Motory-
zacji Stowarzyszenia 94 Oktany. Pasjonaci zabytkowych sa-
mochodów wybrali na metê swojego rajdu w³aœnie „Czarci
M³yn”. Dla Pañstwa bêdzie to doskona³a okazja, ¿eby w go-
dzinach 1700-1830 pos³uchaæ i przede wszystkim zobaczyæ te
wspania³e klasyki motoryzacji.

Trasa rajdu bêdzie przebiega³a przez nasz piêkny region,
a my zachêcamy Pañstwa do kibicowania.

Szczegó³y imprezy znajd¹ Pañstwo na stronie miasta
w zak³adce „Czarci M³yn”, na naszym facebooku https://
www.facebook.com/CzarciMlynSwieradow/ oraz na plakatach.

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

Gospodarz obiektu
Katarzyna Rzeczkowska

Otwarte od wtorku do soboty
w godz. 1000-1600

tel. 75 617 14 42
izerskalaka@swieradowzdroj.pl
www.swieradowzdroj.pl
(zak³adka Izerska £¹ka)

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

Z tej okazji „Izerska £¹ka” zaprosi³a okolicznych mieszkañ-
ców na krótkie, ale bardzo ciekawe wyk³ady podczas gali, któ-
re poprowadzili pszczelarze, zielarze, rolnicy ekologiczni, miê-
dzy innymi: prof. Maciej Adamski, Marek Morawski, Krysty-
na i Robert Wagnerowie, Tadeusz Rolnik, a tak¿e dr Jaros³aw
Sachajko - polityk, ekonomista i przedsiêbiorca, doktor nauk
rolniczych, przewodnicz¹cy sejmowej Komisji Rolnictwa i Roz-
woju Wsi.

Mówcy poruszali niezwykle wa¿ne kwestie, jak zanieczysz-
czenie œwiata, przetworzona ¿ywnoœæ, GMO, Glikosat, Ran-
dap i inne straszne rzeczy, które, niestety wci¹¿ stosujemy
i z których korzystamy, „psuj¹c” nasz œwiat oraz szkodz¹c
przede wszystkim samym sobie.

Goœcie mówili tak¿e, jak wa¿ne jest zrównowa¿one rolnic-
two, wskazywali na korzyœci ze zdrowej, nieprzetworzonej i nie
modyfikowanej ¿ywnoœci, apelowali o wspieranie lokalnych
rolników i pszczelarzy, zachêcali tak¿e, by dbaæ o nasze, rodzi-
me produkty!

Konferencja odby³a siê w ciep³ej, przyjacielskiej atmosfe-
rze, a my mamy nadziejê, ¿e wszystkim tym niezwyk³ym lu-
dziom u nas siê podoba³o!

Robert Wagner

AKCJA SEGREGACJAAKCJA SEGREGACJAAKCJA SEGREGACJAAKCJA SEGREGACJAAKCJA SEGREGACJA

POSPRZ¥TAJMY
   RAZEM

          NASZE MIASTO,
         NASZ ŒWIAT

1. Ka¿dy, kto w dniach 20-24 wrzeœnia pozbiera œmieci
w swojej okolicy lub w lesie, przyjdzie do Centrum Edukacji
Ekologicznej „Izerska £¹ka” i udokumentuje to dzia³anie na
zdjêciach, otrzyma torbê ekologiczn¹ z napisem „Œwieradów-
Zdrój dba o œrodowisko” lub inne drobne upominki.

(UWAGA: Œmieci nie przynosimy do Centrum, tylko
umieszczamy w odpowiednich pojemnikach lub przekazujemy
odpowiednim jednostkom organizacyjnym).

2. Istnieje mo¿liwoœæ wypo¿yczenia kamizelek odblasko-
wych dla dzieci z napisem „Œwieradów - Zdrój dba o czystoœæ”.
W kamizelkach bêdziecie wygl¹daæ zawodowo!

  Akcjê zakoñczymy we wtorek,
  24 wrzeœnia, ok. godz. 1400

 poczêstunkiem przy Czarcim M³ynie.

Sponsorem akcji jest Gmina Miejska Œwieradów-Zdrój.

Autork¹ plakatu u góry jest Maja Grela, poni¿ej Kewin Wolski.
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Zdjêcia i teksty przygotowali:
Anna Martynowska-Pietrzyk i Karol Wilk.

Autorem zdjêcia do winiety jest
Tomasz Chmielowiec.

A KOÑCA NIE BY£O WIDAÆA KOÑCA NIE BY£O WIDAÆA KOÑCA NIE BY£O WIDAÆA KOÑCA NIE BY£O WIDAÆA KOÑCA NIE BY£O WIDAÆ

Polub nas na Facebooku -
CzarciMlynSwieradow

Jest nam tak niezmiernie mi³o, ¿e „Czarci M³yn" jest na
liœcie Pañstwa miejsc do zobaczenia. W sierpniu odwiedzi³o
nas blisko 3.500 osób (przez ca³e wakacje - 5.900), co jest swo-
istym rekordem i naszym powodem do dumy. Ka¿de odzwie-
dziny to okazja do ciekawych rozmów, wymiany doœwiadczeñ
zwi¹zanych m.in. z wypiekaniem chleba, a co najwa¿niejsze
okazj¹ dla wielu z goœci do wspomnieñ i przeniesienia siê cho-
cia¿ na chwilê do czasów dzieciñstwa.

Czêsto s³yszymy, ¿e pamiêtaj¹ Pañstwo takie w³aœnie dzia-
³aj¹ce jeszcze m³yny, do których jeŸdzili z dziadkami, od¿ywaj¹
te¿ wspomnienia cudowanego zapachu chleba pieczonego
przez babcie w piecach chlebowych.

Bardzo liczymy, ¿e nasz obiekt nadal bêdzie siê cieszy³ ta-
kim zainteresowaniem i jednoczeœnie wiemy, ¿e przed nami jesz-
cze wiele takich ciekawych i inspiruj¹cych rozmów.

Do zobaczenia w M³ynie!

Na szczêœcie nie daj¹ nam Pañstwo odetchn¹æ po waka-
cjach i ju¿ na pocz¹tku wrzeœnia goœciliœmy kilka wiêkszych
grup, wœród których byli seniorzy z Radomia (jednemu z pa-
nów przypad³a do gustu M³ynareczka, która zosta³a obdaro-
wana kwiatami). Odwiedzi³a nas tak¿e grupa ze Zgierza, z tam-
tejszego ko³a Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Nie-
pe³nosprawnoœci¹ Intelektualn¹. Podopiecznym tej organiza-
cji bardzo siê u nas podoba³o (co widaæ na zdjêciu).

M³yn we wrzeœniu rozpocz¹³ niejako nowy etap swojego
funkcjonowania, a to za spraw¹ wprowadzenia op³aty za wstêp.
Do zakupionych biletów, najprawdopodobnie jako pierwsi
w Polsce, do³¹czamy pami¹tkê/upominek. Niezwyk³oœæ i uni-
katowoœæ tego projektu polega na tym, ¿e te regionalne dro-
biazgi zakupujemy u naszych miejscowych i okolicznych ar-
tystów oraz rêkodzielników, pomagaj¹c w ten sposób wypro-
mowaæ ich dzia³alnoœæ i ma³e dzie³a sztuki, wspomagaj¹c tym
samym finansowo. Jednoczeœnie uatrakcyjniamy ofertê na-
szego biletu i obiektu.

Jako pierwsze do naszego œwieradowskiego projektu przy-
³¹czy³y siê Pracownia Piernikowa Isabell i Szklana KuŸnia. Bar-
dzo dziêkujemy i zapraszamy do dalszej wspó³pracy, maj¹c

Gospodarz obiektu
Anna Martynowska-Pietrzyk
Ma³y Domek - Karol Wilk (tel. 574 110 170)

We wtorki zapraszamy na
warsztaty (obowi¹zuj¹ zapisy).
Od œrody do soboty zwiedza-
nie o ka¿dej pe³nej godzinie
(od godz. 1000 do 1600, ostat-
nie o godz. 1500).

Tel. 75 78 45 325
czarcimlyn@swieradowzdroj.pl

             ZAPRASZAMY!

nadziejê, ¿e nasz projekt bêdzie
siê ci¹gle rozrasta³  Z czasem re-
gionalne pami¹tki bêd¹ tak¿e
do zakupienia w naszym skle-
piku.

Jeœli prowadz¹ Pañ-
stwo ma³e manufaktury
wytwarzaj¹ce regionalne
pami¹tki i chc¹ do³¹czyæ
do naszego projektu, pro-
szê przysy³aæ swoje ofer-
ty na adres: 
czarcimlyn@swieradowzdroj.pl

Pozycja Bilet
zwyk³y

Bilet
ulgowy

Bilet
z ŒKM

Zwiedzanie obiektu 10 z³ 6 z³ 1 z³

Warsztaty z przygotowania
i pieczenia chleba

(w cenie warsztatów tak¿e
zwiedzanie m³yna)

25 z³ 15 z³ 1 z³

CENNIK KORZYSTANIA Z CZARCIEGO M£YNA
(obowi¹zuje do 31 grudnia br(obowi¹zuje do 31 grudnia br(obowi¹zuje do 31 grudnia br(obowi¹zuje do 31 grudnia br(obowi¹zuje do 31 grudnia br.).).).).)

Ulgi przys³uguj¹: osobom powy¿ej 65. roku ¿ycia, rencistom, emery-
tom, osobom niepe³nosprawnym i ich opiekunom, uczniom i studen-
tom, Honorowym Dawcom Krwi. Posiadacze Karty Du¿ej Rodziny maj¹
10-procentow¹ zni¿kê. Za bilety nie p³ac¹ dzieci do lat 3, przewodnicy
i piloci wycieczek oraz opiekunowie grup powy¿ej 15 osób.

Od wrzeœnia aby wejœæ
do Czarciego M³yna, na-
le¿y zakupiæ bilet w Ma-
³ym Domku. Znajduje siê
tutaj nie tylko kasa bileto-
wa, ale równie¿ sklepik
oraz punkt informacji tu-
rystycznej.

Sklep jest aktualnie na
etapie rozwoju, w chwili
obecnej mo¿na u nas
otrzymaæ „Niezbêdnik Tu-
rysty”, bezp³atne mapy
oraz inne materia³y promu-

W MA£W MA£W MA£W MA£W MA£YM DOMKU...YM DOMKU...YM DOMKU...YM DOMKU...YM DOMKU...

j¹ce lokalne atrakcje, a tak¿e zakupiæ pami¹tki, mapy, przewod-
niki czy mirabelkowy napój z Izerskiego Sadu (fot. u do³u).

Asortyment sklepu bêdzie sukcesywnie poszerzany, ze
szczególnym uwzglêdnieniem lokalnych producentów z Gór
Izerskich i Pogórza Izerskiego.

PRACOWITY POCZ¥PRACOWITY POCZ¥PRACOWITY POCZ¥PRACOWITY POCZ¥PRACOWITY POCZ¥TEKTEKTEKTEKTEK

Historyczna chwila - 4 wrzeœnia gospodarz m³yna kasuje pierw-
sze bilety, które kupi³o wroc³awskie ma³¿eñstwo - Natalia i Maciej
Pleskaczowie. Wczeœniej Dorota Marek, szefowa Stacji Kultury
wrêczy³a pierwszym goœciom zestaw upominków.

W punkcie in-
formacji turystycz-
nej czeka na Pañ-
stwa przewodnik
sudecki, który
udzieli wszelkich
wskazówek, a zain-
teresowanym opo-
wie ciekawostki
o piêknych okoli-
cach naszego gór-
skiego uzdrowi-
ska.

Przez pierwsze
2 tygodnie funk-
cjonowania kasy
bilety do m³yna
wykupi³o 360 zwie-
dzaj¹cych.

Ma³y Domek
jest czynny od
wtorku do soboty
w godzinach 945-
1545.
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Magazynowanie wody to nie fanaberie
dla ubogich, a koniecznoœæ dla rozs¹dnych

Odk¹d pamiêtam, zawsze marzy³o mi siê utworzenie muzeum nasze-
go miasta, takiego z prawdziwego zdarzenia z eksponatami, wspomnie-
niami mieszkañców, godzinami otwarcia.

Kilka takich miejsc w naszym mieœcie nawet powsta³o, by³a ekspozycja
w Muzeum Sztuki Reduktywnej, w Miejskim Biurze Informacji Turystycz-
nej, w Izerskim Centrum Wspierania Przedsiêbiorczoœci, do dzisiaj mo¿emy
poznawaæ historiê miasta dziêki ma³ej wystawie w Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej „Izerka”, w Izbie Pamiêci powadzonej przez Magdê Olszewsk¹,
w restauracjach „Arnika” i „Czarny Potok”, a tak¿e w Czarcim M³ynie gdzie
zobaczymy obrazki z Czerniawy-Zdrój.

Jednak ca³y czas mi czegoœ brakowa³o, st¹d idea powstania Wirtualnej
Kroniki, która ma ju¿ sw¹ zak³adkê na naszej stronie www.swieradow-
zdroj.pl - chcia³abym teraz zaprosiæ Pañstwa do jej wspó³tworzenia. Naj-
bardziej zale¿y mi na wspomnieniach naszych mieszkañców, szczególnie
tych od roku 1945, bo jak sami Pañstwo na pewno zauwa¿yli, zdjêæ, pocztó-
wek czy skanów folderów z okresu przedwojennego mamy bardzo du¿o,
natomiast tych bardziej wspó³czesnych - znacznie mniej.

 DOROTA MAREK

 Podobnie jak w ubieg³ych
miesi¹cach, wyrywamy chwasty,
spulchniamy glebê i podlewamy ro-
œliny. Systematycznie obcinamy prze-
kwitaj¹ce kwiaty.

 Ostatni raz w tym sezonie
strzy¿emy ¿ywop³oty.

A A A A A tu jesienne tu jesienne tu jesienne tu jesienne tu jesienne pracpracpracpracpraceeeee ogrodow ogrodow ogrodow ogrodow ogrodoweeeee...............

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

B¹dŸ niczym bij¹ce Ÿród³o,
nie zaœ jak staw, w którym
zawsze stoi ta sama woda.

O ogrodach myœli spisane

 Przesadzamy i rozmna¿amy
przez podzia³ byliny kwitn¹ce wio-
sn¹ i wczesnym latem.

 Po zbiorze warzyw przekopu-
jemy glebê w warzywniku. Nale¿y
pozostawiæ j¹ na zimê w tzw. ostrej
skibie.

 Wysiewamy roœliny na zielo-
ny nawóz np. ³ubin, ¿yto, facelia.

Inwazja nad Kwis¹

Dokoñczenie na str. 15 

Mieszkam nad Kwis¹ i bardzo
czêsto j¹ obserwuje. To rzeka, któ-
ra siê zmienia - s¹ coroczne wez-
brania i okresy, gdy jej poziom jest
bardzo niski i to w³aœnie kszta³tu-
je szatê roœlinn¹ brzegów. Kwisa
jest dobrze natleniona, kamieni-
sta i ma nisk¹ temperaturê. Na jej
brzegach ¿yj¹ zwierzêta, mo¿emy
spotkaæ wygrzewaj¹ce siê w s³oñ-
cu jaszczurki czy zaskroñce.

W Kwisie p³ywaj¹ pstr¹gi, dla-
tego brzegiem w nocy spaceruj¹
wydry; mój s¹siad ma staw i zapew-
ne ¿yczy³by sobie, aby sta³y siê
one wegetariankami, ale to wy-
œmienity ³owca, ¿ywa ³ódŸ podwod-
na, chowa siê w norze wykopanej
tu¿ nad wod¹.

Brzegi naszej rzeki poroœniête
s¹ ¿arnowcem, wierzbami, kwiata-
mi i przeró¿nymi trawami. Zawsze
zachwyca³am siê przybrze¿n¹ ro-
œlinnoœci¹. Wiedzia³am, ¿e niektó-
re roœliny to szczêœciarze, kwitn¹
raz, bo po wezbraniu zostan¹ znisz-
czone. Ale na przyk³ad lepiê¿nik (na
zdjêciu poni¿ej), który zakwita
w marcu jeszcze przed rozwojem li-
œci, odporny, mocny, trwa³y, nie-
zniszczalny, to idealna roœlina do
ochrony brzegów przed wiêksz¹
wod¹; szerokie liœcie szczelnie po-
krywaj¹ powierzchniê brzegow¹,
woda wówczas p³ynie po liœciach
nie niszcz¹c brzegów, oprócz tego
maj¹ silne, wi¹¿¹ce glebê k³¹cza.

Bardzo wa¿nymi roœlinami s¹ te¿
trawy: utrwalaj¹ brzegi i stwarzaj¹
korzystne warunki do osiedlania
siê innych gatunków roœlin. Kiedy

tak przygl¹dam siê brzegom, zauwa-
¿am naw³oæ, wrotycz, wiesio³ek dzi-
ki, dzwonek rozpierzch³y, lnicê po-
spolit¹ czy niecierpek gurczo³owaty
(fot. na str. 15) - ten wysoki koloro-
wy kwiat wprost radowa³ moje oczy,
atrakcyjny od bieli po purpurê, ma
w sobie taki czar i szelmostwo. Gdy
jednak zaczê³am szukaæ o nim infor-
macji, okaza³o siê, ¿e jest u nas nie-
po¿¹dany. Sprowadzono go w XIX
wieku jako roœlinê ozdobn¹ i lecz-
nicz¹, a on „uciek³” z ogrodów na
nadrzeczne wilgotne siedliska. W tej
chwili jest zagro¿eniem dla ró¿norod-
noœci gatunkowej brzegów rzecz-
nych. Ogromne iloœci nasion spra-
wiaj¹, ¿e zajmuje znaczne przestrze-
nie i jest trudny do opanowania. Na-
siona mog¹ byæ wyrzucane nawet na
odleg³oœæ 7 metrów. Zanim zakwitnie
lub wyda nasiona, trzeba go kosiæ
lub wyrywaæ, jako ¿e przyczynia siê
do niszczenia brzegów i zacienia inne
roœliny.

Ze wzglêdu na siln¹ inwazyjnoœæ
postulowane jest zwalczanie tej ro-
œliny w Karkonoskim Parku Narodo-
wym, najczêœciej usuwana jest przy
szlakach, a w celu zapobiegania za-
stosowano tak¿e zakaz u¿ywania kru-
szyw obcego pochodzenia do remon-
tu szlaków i dróg.

Naw³oæ, nazywana polsk¹ mi-
moz¹ lub z³ot¹ rózg¹, jest roœlin¹ mio-
dodajn¹ i ma w³aœciwoœci lecznicze;
jest wszêdobylska, inwazyjna i szko-
dliwa. Zag³usza i wypiera inne ga-
tunki. Motyle i kolonie mrówek zni-

 Sadzimy roœliny cebulowe
kwitn¹ce wiosn¹ np. tulipany, nar-
cyzy, krokusy, szafirki, hiacynty, prze-
biœniegi - do gruntu lub donic.

Za oknem wyraŸnie widaæ, ¿e to
powolny koniec lata. To, co wisia³o
do niedawna na krzakach i drze-
wach, znajduje nowe miejsce w s³o-
ikach. D¿emy, kompoty, kiszonki,
przeciery wype³niaj¹ ju¿ zak¹tki
domu i bêd¹ przypominaæ o gor¹-
cych miesi¹cach, kiedy nastanie
zima. Teraz w ogrodzie króluj¹ da-
lie, rudbekie, dziel¿any, astry, mar-
cinki. Poranna rosa podlewa raba-
ty, na których pyszni¹ siê pomarañ-
czowe dynie, a marchew, pietrusz-
ka i buraki czekaj¹ na to, aby je
wykopaæ. Jeszcze du¿o pracy, za-
nim uda siê to wszystko ogarn¹æ.

Piêkne by³o to lato, choæ bardzo
trudne. Zmiany klimatu, które ostat-
nio obserwujemy, niekorzystnie
wp³ywaj¹ na roœliny w ogrodzie i na
plony. Dotychczas by³o tak, ¿e na-
wet gdy lata by³y gor¹ce, wystar-
cza³o wody, teraz jest inaczej. Na-
wet w naszym ciep³ym umiarkowa-
nym przejœciowym klimacie zaczyna
jej brakowaæ i doœwiadczamy suszy
na terenie ca³ego kraju.

 Prognozy na kolejne lata nie s¹
optymistyczne, dlatego chcia³bym,
abyœmy podjêli temat wody w ogro-
dzie, jej magazynowania i u¿ytkowa-
nia. Musimy siê tego nauczyæ, gdy¿
mo¿e siê okazaæ, ¿e pewnego dnia
trzeba bêdzie kupiæ wodê w butel-
kach, ¿eby podlaæ roœliny. Polska nie
dysponuje du¿ymi zasobami wody
nadaj¹cej siê do picia, wrêcz prze-
ciwnie, s¹ one jednymi z najskrom-
niejszych w Europie – niemal dzie-
siêciokrotnie ni¿sze od œredniej eu-
ropejskiej, w skali œwiatowej zaœ po-
równywalne do Egiptu. Szacuje siê,
¿e ju¿ oko³o 2050 roku mog¹ zacz¹æ
siê nasze problemy z dostêpem do
wody pitnej. Zakazy korzystania
z wody wodoci¹gowej do podlewa-
nia ogrodów pojawiaj¹ siê coraz czê-
œciej.

Szczêœliwi ci, którzy na swojej
posesji lub w jej pobli¿u posiadaj¹
jakieœ oczko wodne, strumyki czy
rzeczki, sk¹d mog¹ czerpaæ wodê, ale
takich osób jest niewiele. Musimy
siê nauczyæ sposobów na ograni-
czanie zu¿ycia wody w ogrodzie bez
szkody dla naszych roœlin - i nie jest
to wcale skomplikowane.

1. ODPOWIEDNI DOBÓR RO-
ŒLIN. Ka¿da roœlina ma swoje wy-
magania dotycz¹ce nawadniania.
Wiedz¹c to unikniemy, na przyk³ad,
codziennego podlewania roœlin, któ-
re bez problemu wytrzyma³yby bez
niego nawet trzy lub wiêcej dni.

2.WYBÓR MIEJSCA SADZE-
NIA. Roœliny sucholubne sprawdz¹
siê na lekkich, ³atwo przepuszczal-

Paulo Coelho

nych gruntach, obszarach silnie na-
s³onecznionych oraz wszelkich pod-
wy¿szeniach terenu. W do³kach i na
ciê¿szych, trudno przepuszczalnych
glebach lepiej posadziæ te roœliny,
które potrzebuj¹ wiêkszej wilgotno-
œci.

3. ŒCIÓ£KOWANIE GLEBY.
Inaczej zwane mulczowaniem. Pole-
ga ono na przykryciu powierzchni
pomiêdzy roœlinami materi¹ orga-
niczn¹ o gruboœci 5-10 cm. Dobre s¹
do tego cel: kora, trociny, kompost,
ig³y sosnowe, s³oma. Utworzona
w ten sposób œció³ka chroni glebê

Tysi¹clitrowy zbiornik w czasie opadów bardzo szybko wype³nia siê deszczówk¹, która
sp³ywa z dachu o pow. 333 m2. Poni¿ej -  oczko wodne dziêki zgromadzonej w nim
znacznej iloœci wody wp³ywa pozytywnie na wzrost roœlin rosn¹cych w ogrodzie, nawil-
¿aj¹c powietrze i glebê woko³o u³atwia im wegetacjê.

nika na wodê w ziemi i magazynowa-
nie w nim wody z ca³ego dachu.

5. ROZS¥DNE PODLEWANIE.
Pamiêtajmy, aby dostarczaæ roœlinom
wodê bezpoœrednio do korzeni, bo
tylko t¹ drog¹ mo¿e zostaæ pobrana,
a z liœci szybko odparuje. Nie zapo-
minajmy, ¿e korzenie nie znajduj¹ siê
tu¿ pod powierzchni¹ – siêgaj¹ g³ê-
biej. Dlatego lepiej sprawdza siê
podlewanie obfite, ale rzadsze, ni¿
czêste dostarczanie niewielkich ilo-
œci wody.

Bardzo ciekawe rozwi¹zanie ma
Urz¹d Miejski we Wroc³awiu. Wy-
startowa³ program pod nazw¹ Z£AP
DESZCZ, z którego wroc³awianie
mog¹ otrzymaæ nawet 5 tysiêcy z³o-
tych dofinansowania, jeœli zdecyduj¹
siê gromadziæ deszczówkê. Wro-

c³awski magistrat od sierpnia dok³a-
da siê mieszkañcom, którzy na swo-
im terenie bêd¹ chcieli wybudowaæ
ogrody deszczowe, studnie czy in-
stalacje do gromadzenia wody z da-
chów. Dodatkowo w ramach konkur-
su niebawem rozda mieszkañcom
specjalne pojemniki do ³apania desz-
czówki. S¹ wiêc ju¿ miejsca, gdzie po-
wa¿nie podchodzi siê do tego pro-
blemu. Mo¿e i w naszej gminie uda³o
by siê coœ podobnego zrobiæ?

Ka¿dy z³apany litr wody, to
zmniejszenie ryzyka powodzi, ryzy-
ka podtopieñ i suszy. To poprawa
lokalnego mikroklimatu, utrzymanie
wód gruntowych, ale przede wszyst-
kim - ograniczenie wykorzystywania
wody pitnej. Jeœli ka¿dy coœ zrobi
w tym kierunku, efekty bêd¹ widocz-
ne.

przed nagrzaniem i zatrzymuje wodê.
Mulczowanie ma tak¿e inne zalety.
Rozk³adaj¹ce siê szcz¹tki roœlinne
u¿yŸniaj¹ glebê i zapobiegaj¹ kie³-
kowaniu chwastów.

4. ZBIERANIE DESZCZÓWKI.
Podczas ulew woda bardzo szybko
odp³ywa, przez co jedynie czêœæ
tego, co spadnie na ziemiê, mo¿e zo-
staæ wykorzystana przez roœliny.
Ustawienie beczki lub innego zbior-
nika pod rynn¹ nie jest wielkim wy-
datkiem, a ju¿ po pierwszej burzy bê-
dziemy mogli siê przekonaæ, jak bar-
dzo jest to op³acalne. Optymalnym
rozwi¹zaniem jest zakopanie zbior-

Pozdrawiam - Piotr Bigus
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Kwisia w podró¿y

Inwazja nad Kwis¹ Œwieradowskie
wisz¹ce ogrody

Doroczny konkurs na naj³adniej
udekorowany ogród, posesjê, ka-
mienicê i balkon mia³ jedno istotne
ograniczenie - nie mogli w nim
uczestniczyæ zwyciêzcy z lat po-
przednich. Natomiast ci, którzy doñ
przyst¹pili, musieli spe³niæ podsta-
wowy wymóg regulaminowy i zapre-
zentowaæ komisji swój ogród wer-
tykalny, czyli pn¹cy siê w górê.

     W jakich przypadkach mo¿na reklamowaæ wczasy organizowane przez biuro podró¿y?W jakich przypadkach mo¿na reklamowaæ wczasy organizowane przez biuro podró¿y?W jakich przypadkach mo¿na reklamowaæ wczasy organizowane przez biuro podró¿y?W jakich przypadkach mo¿na reklamowaæ wczasy organizowane przez biuro podró¿y?W jakich przypadkach mo¿na reklamowaæ wczasy organizowane przez biuro podró¿y?
Organizator turystyki ponosi

odpowiedzialnoœæ za wykonanie us-
³ug turystycznych wskazanych
w umowie, bez wzglêdu na to, czy
bêd¹ one wykonywane przez orga-
nizatora, czy przez jego podwyko-
nawców.

W przypadku, gdy którakolwiek
z us³ug nie jest zgodna z umow¹,
mamy prawo z³o¿yæ reklamacjê. Re-
klamowaæ mo¿emy, na przyk³ad, ho-
tel o ni¿szym standardzie (cztery
gwiazdki zamiast piêciu), brak base-
nu, wiêksza odleg³oœæ do pla¿y ni¿
w opisie, brak balkonu, niezgodny
widok z pokoju (na ulicê zamiast na
morze), niewywi¹zanie siê z us³ug
dotycz¹cych wy¿ywienia.

W przypadku, gdy którakolwiek
z us³ug jest nienale¿ycie wykony-
wana, nale¿y niezw³ocznie w czasie

go stosowaæ jedynie w celu przybli-
¿onego oszacowania poniesionych
strat.

Pismo reklamacyjne powinno
w szczególnoœci zawieraæ: dane
klienta, dane organizatora, numer
umowy, datê i miejsce jej zawarcia,
przedmiot umowy, opis konkret-
nych wad imprezy turystycznej (war-
to do³¹czyæ dowody, np. w postaci
zdjêæ), wysokoœæ ¿¹danej od orga-

trwania imprezy turystycznej (je¿eli
istnieje taka mo¿liwoœæ) poinformo-
waæ o tym wykonawcê us³ugi i or-
ganizatora, który bêdzie mia³ szansê
usuniêcia nieprawid³owoœci. Gdy
nie zostan¹ one usuniête i podró¿-

ny nadal ma zastrze¿enia do wyko-
nywanej umowy, ma on prawo z³o-
¿yæ reklamacjê po zakoñczonej im-
prezie bezpoœrednio u organizatora
wyjazdu lub agenta, który sprzeda³
wycieczkê.

W ramach reklamacji mo¿emy
domagaæ siê obni¿enia ceny oraz od-
szkodowania lub zadoœæuczynienia
za poniesione szkody lub krzywdy,
których dozna³ w wyniku niezgod-
noœci. Przy okreœlaniu wysokoœci
¿¹danego odszkodowania pomocna
jest tzw. Tabela Frankfurcka, która
okreœla procentowo mo¿liwoœæ ob-
ni¿enia ceny ca³oœciowej imprezy tu-
rystycznej za poszczególne niepra-
wid³owoœci w zakresie zakwaterowa-
nia, wy¿ywienia, transportu i innych
us³ug. Dokument ten nie jest jednak
wi¹¿¹cym aktem prawnym i mo¿na

nizatora rekompensaty i numer ra-
chunku bankowego. Przepisy nie re-
guluj¹ terminu, w jakim podró¿ny
powinien z³o¿yæ reklamacjê, jednak
najlepiej zrobiæ to jak najszybciej.

Roszczenia o obni¿kê ceny, od-
szkodowanie i zadoœæuczynienie
przedawniaj¹ siê z up³ywem 3 lat.

Agnieszka Cichoñ
Powiatowy Rzecznik Konsumentów

kaj¹, gdy pole jest ni¹ poroœniête,
ptaki te¿ omijaj¹ te miejsca. Podbie-
ra sk³adniki mineralne, wytwarza
i wydziela do gleby substancje, któ-
re utrudniaj¹ rozwój innym roœlinom.
¯eby siê jej pozbyæ, trzeba j¹ wyko-
siæ, zaoraæ i zabieg powtórzyæ, a œro-
dowisko d³ugo jeszcze nie jest za-
siedlane innymi roœlinami.

  Ci¹g dalszy ze str. 14

wodny, my uznajemy go za rzadki
i chroniony.

Inwazja obcych gatunków jest
uwa¿ana za bardzo powa¿ny problem
ochrony przyrody; gatunki obce
mog¹ prowadziæ do rozmycia gene-
tycznego rodzimych gatunków. Po-

nowym moœcie na ul. Nadbrze¿nej,
blisko wêdzarni ryb. Ma ogromne
zdolnoœci regeneracyjne i tworzy
grub¹, wolno rozk³adaj¹c¹ siê war-
stwê liœci, a silne k³¹cza uszkadzaj¹
fundamenty, œciany kana³ów i bu-
dynków.

Gdy idziemy od Starego Zdroju
boczn¹ drog¹ wzd³u¿ Kwisy w kie-
runku wodospadu, spotkamy po-
kaŸn¹ kempê rudbekii nagiej. Ona te¿
jest na liœcie gatunków inwazyjnych
(choæ mam j¹ w swoim ogrodzie).
W Œwieradowie nikt z tymi roœlina-
mi nie walczy, za to w Anglii i Walii
w 2006 roku. wydano 240 mln euro
na walkê z obcymi gatunkami, w tym
z niecierpkiem.

Krwawnica pospolita w Amery-
ce Pó³nocnej nale¿y do najgroŸniej-
szych gatunków inwazyjnych, u nas
zaœ to normalny sk³adnik ³¹k.
W Szwecji panoszy siê grzybieñczyk

chopnie sprowadzony barszcz So-
snowskiego jest zagro¿eniem nie
tylko dla przyrody, lecz tak¿e dla
ludzkiego zdrowia.

Roœliny inwazyjne rosn¹ te¿
w naszych ogrodach, jesteœmy cie-
kawi nowoœci i chcemy urozmaiciæ
przestrzeñ, lecz czasami podchodzi-
my do tego zbyt ambicjonalnie. Do
tej pory nigdy nie przegl¹da³am li-
sty gatunków inwazyjnych, a teraz
sobie myœlê - widz¹c ¿ó³te, motylko-
we kwiaty ¿arnowca na brzegach
Kwisy - oby nie zosta³ wyparty z na-
szego krajobrazu.

Wrzesieñ to coraz krótsze
i ch³odniejsze dni. Teraz wieczory
spêdzam z kubkiem herbaty, zapisu-
jê nazwy roœlin, które najbardziej
sprawdzi³y siê w tym sezonie, zasta-
nawiam siê, co warto posadziæ za
rok, i pomalutku przygotowujê og-
ród do zimy.          Irena Marciniak

Rdestowce te¿
zosta³y sprowa-
dzone jako roœliny
dekoracyjne i u¿yt-
kowe, jako pasza
dla byd³a. By³y sa-
dzone na nieu¿yt-
kach przez pszcze-
larzy ze wzglêdu na
póŸny okres kwit-
nienia, kó³ka ³o-
wieckie maskowa-
³y nim ambony,
a dziœ skutecznie
konkuruje z wie-
rzb¹ i roœlinnoœci¹
nadrzeczn¹. U nas
licznie roœnie przy
pierwszym beto-

Zdjêcia wysy³amy mejlem na adres it@swieradowzdroj.pl - z dopiskiem
¯ABKA KWISIA W PODRÓ¯Y. Najciekawsze uhonorowane zostan¹ upo-
minkami i prezentacj¹ na ³amach „Notatnika”.

Tym razem Teresa Fierkowicz usadzi³a ¿abkê na tle mamuciej skoczni
w Harrachovie oraz przy pomniku skoczka stoj¹cym przed Muzeum Nar-
ciarstwa. Przed laty Adam Ma³ysz lata³ tam w chmurach i przyprawia³ nas
o radosne bicie serca, a teraz patronuje zbiórce pieniêdzy na ratowanie
mamuta. Na ulotce napisa³: Dziêki polskim kibicom czu³em siê tu jak
w domu. Uratujmy skoczniê w Harrachovie! Nasi te¿ wrzucili sporo dat-
ków do „mamuciej” skarbonki (z³otówki, ¿eby Czesi wiedzieli, ¿e los skoczni
Polakom te¿ le¿y na sercu).

To siê dzia³o 8 wrzeœnia, gdy 35-osobowa grupa œwieradowian wziê³a
udzia³ w 11. Marszobiegu z Flinsem, w trakcie którego w Harrachovie od-
wiedzi³a wodospad Mumlavy i Muzeum Szk³a, by³a te¿ pod skoczni¹,
w Jizerce zaœ - Gnojn¹ Chatê i Muzeum Gór Izerskich.       (aka)

Lato za nami, szczyt wyjazdów urlopowych te¿, ale przecie¿ nikt ca³ko-
wicie nie zaniecha³ podró¿y, przeciwnie, jest spora grupa mi³oœników spê-
dzania urlopu poza ha³aœliwym szczytem wakacyjnym. A Kwisia najbardziej
w³asnie lubi towarzyszyæ œwieradowianom w ich wêdrówkach, bo te¿ chce
zobaczyæ kawa³ek œwiata. Jeœli zatem ktokolwiek z Pañstwa wybiera siê
gdzieœ w Polskê/Europê/œwiat, proszê przyjœæ do Miejskiego Centrum Kul-
tury, zabraæ ze sob¹ ¿abkê (lub jak¹kolwiek, która znajdzie siê pod rêk¹
wœród rodzinnych bibelotów) i sfotografaæ j¹ na tle zwiedzanych przez sie-
bie atrakcji.

26 sierpnia komisja konkursowa
w sk³adzie:   Teresa Fierkowicz, Tade-
usz Aficki, Dorota Marek, Piotr Bi-
gus oraz Irena Marciniak (na zdjêciu
jurorzy stoj¹ w tej kolejnoœci od le-
wej), po obejrzeniu 9 zg³oszonych
ogrodów i 2 balkonów wyda³a wer-
dykt. I tak za naj³adniejszy ogród wer-
tykalny uzna³a ten nale¿¹cy do Kata-
rzyny Sulej (fot. poni¿ej). Kolejne miej-
sca zajê³y: Halina Prabucka i Danuta
Iwiñska.

Naj³adniejszym balkonem móg³ po-
szczyciæ siê Karol Staœ (fot. poni¿ej).

Tak wiêc wisz¹ce œwieradowskie ogro-
dy zosta³y ocenione, tymczasem do koñca
wrzeœnia mo¿na wysy³aæ do Stacji Kultury

na adres it@swieradow
zdroj.pl zdjêcia wyhodowa-
nych przez siebie olbrzymów
(pomidor obok urós³ do nie-
mal kilograma w ogrodzie
Doroty Szczepaniak). Dodaj-
my, ¿e w ksiêdzie ubieg³o-
rocznej nikt pomidora-gigan-
ta nie mia³.                    (aka)



Przypominamy, ¿e mieszkañcy
Œwieradowa mog¹ w Miejskim Cen-
trum Kultury, Aktywnoœci i Promocji
Gminy „Stacja Kultury” przy ul. Dwor-
cowej 1 bezp³atnie wypo¿yczaæ elek-

Wszyscy chêt-
ni,  nie tylko mie-
szkañcy, mog¹ na-
tomiast skorzy-
staæ ze œwiera-
dowskiego pola do
gry w minigolfa.

Sprzêt do gry
wypo¿yczyæ mo¿-

trobajki - codziennie od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach pracy
Centrum. Maj¹ te¿ mo¿liwoœæ wypo¿yczenia elektroroweru na ca³y
weekend, z terminem zwrotu do godz. 1600 w poniedzia³ek. Ale i ten
termin mo¿na przed³u¿yæ, wystarczy tylko poinformowaæ telefonicz-
nie wypo¿yczaj¹cego. Ze wzglêdu jednak na du¿e zainteresowanie
prosimy o wczeœniejsz¹ rezerwacjê terminu, tel. 75 71 36 483.

na w Miejskim Centrum Kultury, Aktywnoœci i Promocji Gminy „Sta-
cja Kultury” przy ul. Dworcowej 1, od poniedzia³ku do pi¹tku w godzi-
nach od 1000 do 1700.

Dla chêtnych do gry w weekendy istnieje mo¿liwoœæ wypo¿ycze-
nia kija i pi³eczki w „Piwniczce u Wioli” przy ul. Krótkiej 1A albo w DW
„Józefina” przy ul. Nad Basenem 3.

Wk³adamy Koronê Kaczawsk¹Wk³adamy Koronê Kaczawsk¹Wk³adamy Koronê Kaczawsk¹Wk³adamy Koronê Kaczawsk¹Wk³adamy Koronê Kaczawsk¹
NOTNOTNOTNOTNOTAAAAATNIK nr TNIK nr TNIK nr TNIK nr TNIK nr 1010101010 (2 (2 (2 (2 (25151515151) zostanie dostarczony do punktów kolporta¿u do ) zostanie dostarczony do punktów kolporta¿u do ) zostanie dostarczony do punktów kolporta¿u do ) zostanie dostarczony do punktów kolporta¿u do ) zostanie dostarczony do punktów kolporta¿u do 24 paŸdziernika24 paŸdziernika24 paŸdziernika24 paŸdziernika24 paŸdziernika

Piêkne s¹ zamki nad Loar¹, ale
nie mniej tajemnicze i interesuj¹-
ce wydaj¹ siê te nad Kwis¹ i Bo-
brem, o czym przekonali siê uczest-
nicy wycieczki w ramach projektu
„TrzeŸwy Umys³ na Szlaku”, sfi-
nansowanej ze œrodków Miejskiej
Komisji Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych w Œwieradowie-Zdro-
ju.

Rozgrzewk¹ dla trzydziestooso-
bowej grupy by³o zdobycie szczytu
Ostrzycy (501 m n.p.m. - fot. 1). To
wulkaniczne wzniesienie w kszta³cie
sto¿ka, wyró¿niaj¹ce siê w krajobra-
zie Pogórza Kaczawskiego, jest do-
skonale widoczne z Sêpiej Góry czy

ze Stogu Izerskiego oraz stanowi do-
bry punkt widokowy.

W drodze powrotnej do Pro-
boszczowa na strudzonych piechu-
rów czeka³a kie³baska upieczona na
grillu przez pana Krzysia. Posi³ek zre-
generowa³ utracone si³y podczas
szeœciokilometrowej wêdrówki (fot.
2), a dalsz¹ drogê dotychczasowi
piechurzy pokonali busem do GrodŸ-

ca, gdzie na zamku (389 m n.p.n.) od-
bywa³ siê IV Towarzyski Turniej Ry-
cerski o sztylet kasztelana zamku.
Oczekuj¹c na zwiedzanie mo¿na
by³o wzi¹æ udzia³ w turniejach tryk-
traka i „Zamotane lalki”, postrzelaæ
z ³uku, obejrzeæ miniturniej ³uczni-

czy, delektowaæ siê smakiem produk-
tów regionalnych czy zakupiæ wy-
roby wykonane rêcznie.

Wycieczka by³a bardzo udana,
a jej uczestnicy zdobyli przy okazji
dwa z trzydziestu szczytów Korony
Kaczawskiej (do odznaki PTTK). Do
sforsowania pozosta³o 28, od Du¿e-
go M³ynika (303 m n.p.m.) po Ma-
œlak (720), a pomiêdzy nimi s¹ górki
o nazwach: Turzec, Stromiec, Ko-
piec, Górzec.                                  TF

 1.1.1.1.1.

 2.2.2.2.2.

W sobotê 21 wrzeœnia o godz.
900 spotykamy siê na parkingu przy
Miejskim Centrum Kultury, Ak-
tywnoœci i Promocji Gminy STA-
CJA KULTURY– ul. Dworcowa 1 -
sk¹d po obejrzeniu makiety linii ko-
lejowej wyruszymy na dziesiêcioki-
lometrow¹ wycieczkê.

Trasa jest ³atwa - drogami szu-
trowymi i asfaltowymi dojdziemy do
Mirska. Po drodze zwiedzimy pod-

Marszobieg z Flinsem - Miêdzypokoleniowa Sztafeta TMarszobieg z Flinsem - Miêdzypokoleniowa Sztafeta TMarszobieg z Flinsem - Miêdzypokoleniowa Sztafeta TMarszobieg z Flinsem - Miêdzypokoleniowa Sztafeta TMarszobieg z Flinsem - Miêdzypokoleniowa Sztafeta Turururururystycznaystycznaystycznaystycznaystyczna
ziemn¹ trasê turystyczn¹ „Kopalnia
œw. Jan” w Krobicy, w Mirsku zaœ
wejdziemy na Star¹ Wie¿ê Ciœnieñ,
pospacerujemy po rynku, sk¹d wró-
cimy  autokarem (sfinansowanym ze
œrodków Miejskiej Komisji Rozwi¹-
zywania Problemów Alkoholowych)
do Œwieradowa.

Koszt wstêpów do zwiedzanych
obiektów wynosi 8 z³.

Wycieczka odbywa siê bez
wzglêdu na pogodê, a tempo i forma
pokonania tras uzale¿niona jest od
indywidualnych mo¿liwoœci uczest-
ników, którzy we w³asnym zakresie
ubezpieczaj¹ siê od nastêpstw nie-

szczêœliwych wypadków (cz³onko-
wie PTTK z op³acon¹ sk³adk¹ objê-
ci s¹ ubezpieczeniem zbiorowym).

Zapraszamy do udzia³u w wypra-
wie punktowanej do Pucharu Z³ote-
go Flinsa pod has³em „TrzeŸwy
Umys³ – na szlaku”.

21 sierpnia rozpoczê³y siê prace remontowe na odcinku Single Track Zajêcznik. Naprawê zlecono firmie
TOM-SPORT Tomasza Mitkiewicza, która ma odtworzyæ warstwê konstrukcyjn¹ œcie¿ki na najbardziej zniszczo-
nych odcinkach tras zlokalizowanych na Zajêczniku i Czerniawskiej Kopie, o ³¹cznej d³ugoœci 100 metrów.

Prace naprawcze maj¹ zakoñczyæ siê we wrzeœniu.

Single jak nowe


