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NOT
ATNIK nr 3 (232) zostanie dostarczony do punktów kolporta¿u do 22 marca 2018 rr..
NOTA

Dojrzewanie do muzeum Roœnie nam hokeista

Wystawiony na sprzeda¿ dom przy ul. Pszczelej znajduje siê w rejestrze zabytków; dla obecnego
w³aœciciela jest to du¿e obci¹¿enie, ale przy pozyskiwaniu œrodków na rewitalizacjê by³oby to
du¿ym atutem. Czy mog³oby tu powstaæ muzeum budownictwa ³u¿yckiego? Wiêcej na str. 3-4.

Zdjêcie nie sugeruje jeszcze, ¿e Œwieradów wyrasta na hokejow¹ potêgê, ale sygnalizuje, ¿e
mamy pierwszego hokeistê - to Kajetan Rutkowski (pierwszy z prawej), który od ponad roku
w czeskim Frydlancie æwiczy siê w trudnej sztuce prowadzenia kr¹¿ka - szerzej o tym na str. 14.

Bud¿etowe wyzwania roku 2018
DOCHODY
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Strukturê dochodów i wyszczególnienie wydatków inwestycyjnych gminy na rok 2018 prezentujemy na str. 7.

W Y D AT K I

URZ¥D MIASTA Stanie na stacji lokomotywa
lokomotywa?? (II)
ul. 11 Listopada 35
PARTER

Burmistrz Miasta – Roland Marciniak: 75 7816-119; Sekretariat Burmistrza – Krystyna Kisiel: 75 78-16-489, fax 75 78-16-585 - pok.
1d. Skarbnik – Iwona Kosmala: 75 78-16-234
- pok. 1a; op³aty za u¿ytkowanie wieczyste, op³ata uzdrowiskowa - Katarzyna Barczyszyn, op³aty za œmieci, windykacja nale¿noœci – Joanna
Leszczyñska, czynsze, op³ata za wodê i œcieki –
Jowita Worotnicka: 75 78-16-659 - pok. 1b;
podatki i op³aty lokalne - Anna Leœniak,wymiar
podatku od nieruchomoœci - Katarzyna Matelska - 75 78-16-452 - pok. 1c; ksiêgowoœæ bud¿etowa - Katarzyna Duda, Ewelina Ostrowska-May, ksiêgowoœæ oœwiaty – Magdalena
Buczko, Marta Rejman-Sergiejczuk: 75 78-16896 - pok. 2. Urz¹d Stanu Cywilnego, dzia³alnoœæ gospodarcza - zastêpca kierownika - Joanna Szczekulska: 75 78-16-344; meldunki
i dowody osobiste, zezwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych – Halina Stettner: 75 7816-929 - pok. 1f (obok sekretariatu).
Kadry - Ma³gorzata Milichiewicz - 75 78-17092 - pok. 3.

I PIÊTRO

Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej - pok. nr
10, 11 i 12. Sekretariat: 75 78-16-321, kierownik – Agnieszka Moroz: 75 78-16-230. Zamówienia publiczne – Monika Sautycz: 75 78-16471 - pok. 14.

II PIÊTRO
Zagospodarowanie przestrzenne – Rafa³ May:
75 78-17-297 - pok. 21a. Referat Organizacyjny, Gospodarki Miejskiej i Inwestycji - kierownik, sekretarz – Eugeniusz Grabas: 75 78-17071 - pok. 21b; gospodarka mieszkaniowa W³adys³aw RzeŸnik, inwestycje - Anna Mazurek, drogownictwo - Wojciech Cielecki, inwestycje i komunikacja miejska - Mariusz Pysz: 75
78-16-970, inwestycje - Monika Hajny-Daszko - pok. 21d. Referat Ochrony Œrodowiska, Gospodarki Odpadami - kierownik – Izabela Jurczak, ochrona œrodowiska - Kamila Jednorowska-Mêcina: 75 78-16-343 - pok. 22; odpady
komunalne - Marcin Roso³ek: 75 78-16-324 pok. 21c. Referat Promocji Gminy, Turystyki,
Kultury i Sportu - kierownik – Dorota Marek:
75 71-36-482 - pok. 23; informatyk - Tomasz
Chmielowiec: 75 71-36-483, fax 75 78-16-221
- pok. 24b. Oœwiata – Jolanta Bobak: 75 7817-668 - pok. 24c.

III PIÊTRO

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

UM ul. Pi³sudskiego 15

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

OŒWIATA I KULTURA
Przedszkole Miejskie: 75 78-16-339; Miejski
Zespó³ Szkó³: 75 78-16-373, 75 78-16-668;
Œwietlica œrodowiskowa UL: 75 78-17-885;
Szko³a Podstawowa nr 2 w Czerniawie: 75 7816-379; Œwietlica œrodowiskowa MROWISKO:
75 78-45-712; Miejska Biblioteka Publiczna
IZERKA: 75 78-16-394.

IZERSKA £¥KA
Monika Chwaszcz
tel. 75 617 14 42
izerskalaka@
swieradowzdroj.pl

CZARCI M£YN

2

Kinga Miakienko
tel. 75 78 45 325
czarcimlyn@
swieradowzdroj.pl

Zgodnie z zapowiedzi¹ wracamy do wspólnej sesji rad Œwieradowa, Mirska i Gryfowa,
odbytej 14 listopada ub. roku, a œciœlej – do
prezentacji prof. Jacka Potockiego (fot. obok)
z Katedry Zarz¹dzania Strategicznego i Logistyki Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wroc³awiu. O ile pozosta³e, wspomniane ju¿
w poprzednim numerze, wyst¹pienia koncentrowa³y siê g³ównie na szansach odtworzenia
linii kolejowej Gryfów – Œwieradów, wrêcz
akcentuj¹cych koniecznoœæ zrealizowania tej
inwestycji, o tyle prof. Potocki wskaza³ ci¹g
przyczynowo-skutkowy decyzji sprzed ponad
dwóch dekad, które doprowadzi³y ca³y region
sudecki do zapaœci kolejnictwa.
Porówna³ na pocz¹tek d³ugoœæ linii kole-

Gdy zamykano nasz¹ liniê i niemal uroczyœcie ¿egnano ostatni sk³ad odje¿d¿aj¹cy ze
œwieradowskiego dworca, nikt nie poczuwa³
siê w obowi¹zku do jakiegokolwiek uzasadnienia mieszkañcom tej decyzji, poza zdawko-

Ci¹g dalszy na s¹siedniej stronie 

Izerski sad

W Œwieradowie, Czerniawie, Gierczynie, Kotlinie, Chromcu i innych miejscowoœciach - pozosta³o jeszcze sporo starych drzew owocowych, które kszta³towa³y swoje cechy przez kilkaset lat. Do dnia
dzisiejszego pozosta³y te dostosowane
do specyficznego mikroklimatu. Drzewa
owocowe, które pozosta³y, maj¹ nierzadko pod sto lat. Jest to, niestety, górna
granica ¿ycia drzew owocowych. Postanowiono wykorzystaæ ten drzemi¹cy potencja³ w³aœciwie w ostatniej chwili – pozornie niemo¿liwe sta³o siê osi¹galne.
Rozpoczêto inwentaryzacjê i pozyskanie
materia³u do szczepieñ i ju¿ dzisiaj mamy
pewnoœæ, ¿e co najmniej 80 najcenniejszych drzew zostanie przywróconych do
¿ycia. Badania te obrazuj¹ tak¿e tradycyjny sk³ad gatunkowy sadów – odmienny
od wspó³czesnego towarowego. W roku
2019 pojawi¹ siê ponownie, zastêpuj¹c
odmiany „nizinne” i co najwa¿niejsze bêd¹ dostêpne dla chêtnych.
(LK)

W roku 2018 ruszy³a praktyczna czêœæ
wczeœniejszej inicjatywy Burmistrza Œwieradowa-Zdroju - odtworzenia tradycyjnego
sadownictwa w Górach Izerskich.
Dawniej wykorzystanie owoców z drzew rosn¹cych przy domach i w gospodarstwach by³o wszechstronne i odgrywa³o bardzo du¿¹ rolê. Przez ca³y okres
powojenny stopniowo zmniejsza³o siê wykorzystanie
owoców, ale na szczêœcie obecnie gwa³townie wzrasta zainteresowanie nimi - w zwi¹zku ze œwiadomoœci¹ ich wartoœci i „przypomnieniem” sobie o mo¿liwoœciach, jakie daj¹ nam te owoce.
Ju¿ nie tylko szarlotki i owoce deserowe - teraz
wracaj¹ susze, soki, octy, cydry czy inne alkohole.
Ju¿ nic siê nie zmarnuje.

Do kogo siê zwróciæ
w takich sprawach, jak:
 Utylizacja pad³ych zwierz¹t
z terenu miasta (sarny, lisy, ³anie,
jelenie itp.)
do Marcina Roso³ka
tel. 75 78 16 324
 Potr¹cone, ale ¿ywe zwierzêta
 Wy³apywanie bezpañskich psów
 Dokarmianie kotów w okresie
zimowym
do Kamili Jednorowskiej-Mêciny
tel. 75 78 16 343

jowych w Sudetach, kreœl¹c ich umowne granice w Polsce, Czechach i Niemczech. I tak
w 1945 r. mieliœmy tych linii 1178 km, Czesi –
1378, a Niemcy 439 km. Po blisko 70 latach
u nas zachowa³o siê 44 proc., u Niemców –
blisko 53 proc., zaœ u Czechów a¿ 88 proc. Jeszcze bardziej przygnêbiaj¹ce dane dotyczy³y
liczby ludnoœci miast bez dostêpu do kolei:
u nas – 218 tys. mieszkañców (26,6 proc.),
u Czechów – 30,6 tys (4,5 proc.), u Niemców –
16 tys. (6,6 proc.).

Masz sprawê do radnego? Zadzwoñ, napisz!
RADNI RADY MIASTA
Tadeusz Aficki - tel. 604 499 175,
tadeuszaficki@gmail.com
Micha³ Brutkowski, tel. 604 976 297,
michal.brutkowski@op.pl
Janina Czapliñska, tel. 668 212 350,
janina42@vp.pl
Teresa Fierkowicz, tel. 665 733 443,

Punkty kolporta¿u
NOTATNIKA ŒWIERADOWSKIEGO
ŒWIERADÓW - sklep EKO (ul. Sienkiewicza), sklep odzie¿owy A&J
(róg ul. Zdrojowej i Piastowskiej), sklep AGD (ul. Piastowska), hurtownia papierosów (ul. Piastowska), sklep spo¿ywczy (róg. ul. Zdrojowej i Sienkiewicza), Biura Turystyczne: LEOPOLD oraz J&G ¯Y£KIEWICZ (oba na ul. Zdrojowej), kiosk gazetowy (ul. Zdrojowa), pijalnia
wody mineralnej (Dom Zdrojowy), sklep LEWIATAN (ul. Górska), stacja paliw ORLEN (ul. 11 Listopada), sklep papierniczy KLEKS (ul. Sienkiewicza), sklep przy ul. Chopina, „BIEDRONKA” (ul. 11 Listopada),
Miejska Biblioteka Publiczna IZERKA (ul. M. Sk³odowskiej-Curie),
autobus komunikacji miejskiej.
OR£OWICE - sklep motoryzacyjny Wac³awa Chwaszcza.
CZERNIAWA - delikatesy Agnieszki Syrewicz (ul. G³ówna), sklep
Ireny Korty (ul. Sanatoryjna), Czarci M³yn (ul. Rolnicza), biblioteka
szkolna w SP nr 2 (ul. Sanatoryjna).

teresa.fierkowicz@amorki.pl
Aleksandra Kasprzak, tel. 602 276 154,
olak17@op.pl
Bartosz Kijewski, tel. 663 569 763,
bartosz.kijewski.24@gmail.com
Artur Kotlarek, tel. 663 664 923,
artur.kotlarek@o2.pl
Mariusz Kozio³, tel. 509 999 848,
markoz72@gmail.com
Lubomir Leszczyñski, tel. 783 909 961,
lubekleszcz@gmail.com
Krystyna Liber, tel. 796 675 790,
Magda Olszewska, tel. 609 066 152,
olszewska.magdalena@yahoo.de
Urszula Romanowicz, tel. 663 361 388,
romanowicz.u@gmail.com
Wioletta Urbañczyk, tel. 600 404 737,
w.urbanczyk@op.pl
Szczepan Wojsa, tel. 605 334 260,
szczepanwojsa@wp.pl
Antoni Zwierzyñski, tel. 601 861 593,
antonizwierzynski@wp.pl

RADNI RADY
POWIATU LUBAÑSKIEGO
Iwona Korzeniowska-Wojsa
tel. 605 223 540, florizet@wp.pl
Zbigniew Maroñ, tel. 603 080 913,
z.maron@onet.pl

Od 1 listopada 2017 r. do 31 paŸdziernika br. na mocy uchwa³y Rady Miasta Œwieradów-Zdrój nr XLIX/252/
2017 z 27 wrzeœnia ub. roku ceny wody i œcieków oraz wysokoœæ op³aty abonamentowej pozosta³y bez
zmian i wynosz¹: woda 4,37 z³/m 3, œcieki - 4,92 z³/m3, sta³a op³ata abonamentowa - 4,94 z³ za miesi¹c.
Zmianie nie ulega te¿ stawka za przy³¹czenie nieruchomoœci do urz¹dzeñ wodoci¹gowych oraz kanalizacyjnych, która wynosi 184,50 z³.
W wypadkach nag³ych awarii sieci wod-kan mo¿na dzwoniæ pod nr tel. 512 243 901.

Stanie na stacji...

œrednich po³¹czeñ Œwieradowa
z Lubaniem (skomunikowanie do
Wroc³awia) lub Zgorzelcem. Dla
Gryfowa oznacza³oby to zwiêkszenie liczby po³¹czeñ.

 ze str. 16
wym komunikatem o nierentownoœci po³¹czeñ. Musia³o min¹æ ponad
20 lat, by uczestnicy wspólnej sesji
mogli poznaæ szczegó³owe przyczyny upadku lokalnych linii kolejowych. Wed³ug prof. Potockiego
by³y to:
1. Nieprzygotowanie (organizacyjnie i taborowo) PKP do funkcjonowania w nowych warunkach
po 1989 r.
2. Upadek przemys³u, zmniejszenie popytu na przewozy (i towarowe, i pasa¿erskie).
3. Wycofanie siê pañstwa z aktywnej polityki transportowej,
zw³aszcza w zakresie komunikacji
lokalnej.
4. Degradacja infrastruktury,
w konsekwencji zmniejszanie prêdkoœci poci¹gów, wyd³u¿anie czasu
jazdy.
Dla porównania – prêdkoœæ
handlowa na odcinku Gryfów –
Œwieradów zarówno w 1939, jak
i 1996 r. wynosi³a 29 km/godz., choæ
statystycznie rzecz bior¹c to i tak
nieŸle, bo w tym samym czasie na
linii Jelenia Góra – Gryfów zmala³a
z 57 do 55 km/godz., by w 2017 znów
wzrosn¹æ do 57; na linii Lubañ –
Zgorzelec z 58 do 50 , a w 2017 – do
48 km/godz.; miêdzy Lubaniem i Gryfowem tyle samo, mianowicie 49,
a w 2017 – 47 km/godz.; na linii Lu-

bañ – Wêgliniec z 66 do 51 km/godz.
i tak siê to utrzyma³o).
Dziœ po czeskiej stronie prêdkoœæ
czynnych linii waha siê od 35 do 52
km/godz. Natomiast gdyby po zreaktywowanej trasie do Gryfowa poci¹gi jeŸdzi³yby z prêdkoœci¹ handlow¹ 50 km/godz., czas jazdy wynosi³by 20 min. Lubañ osi¹galibyœmy po 37 min., Wêgliniec – po 57,
Jeleni¹ Górê – po 66, Legnicê – po
117, a Wroc³aw – po 177 min.
5. Bezkrytyczne przyjmowanie
wskazówek zagranicznych ekspertów.
6. Regres funkcji turystycznej
Œwieradowa-Zdroju.
Ciekawi zw³aszcza ten regres
Œwieradowa, w którym w roku unieruchomienia linii z noclegów skorzysta³o ok. 25 tys. osób, podczas gdy
20 lat wczeœniej by³o ich ponad 40
tys., a 20 lat póŸniej liczba ta przekroczy³a 80 tys.
Interesuj¹cy wydaje siê wskaŸnik liczby mieszkañców przypadaj¹cych na ka¿dy kilometr planowanej linii Gryfów – Œwieradów. Wynosi on obecnie 606, a przy uwzglêdnieniu turystów (wed³ug liczby
miejsc noclegowych) – 881. Dla porównania ten sam wskaŸnik (ludnoœci miejscowej) wynosi dla tras czynnych:

Sk³ad motorowy na stacji Šumperk. Fot. Radim Holiš, Wikimedia Commons
Jelenia Góra - Szklarska Porêba: 1171,
K³odzko – Kudowa: 758,
a dla nieczynnych (których reaktywacja jest rozwa¿ana):
Lubañ – Leœna: 634,
Jelenia G. - Karpacz: 971,
Jelenia Góra – Lwówek: 509,
Boguszów-Gorce- Mieroszów: 643,
Marciszów – Lubawka: 1523.
Dla porównania trasy czeskie
(wszystkie czynne):
Trutnov – Svoboda nad Upou: 1231
Tanvald – Harrachov: 451,
Frydlant – Cernousy: 125,
Frydlant – Jindrichovice p. Smrkem:
238
Raspenava – Bily Potok: 562.
Wnioski prof. J. Potockiego
brzmi¹ nastêpuj¹co:
1. Linia kolejowa Gryfów Œl. –

Œwieradów ma potencja³ przewozowy porównywalny z wieloma
czynnymi liniami, zw³aszcza gdy
uwzglêdniæ rosn¹cy ruch turystyczny.
2. Reaktywacja linii mog³aby
wyraŸnie poprawiæ dostêpnoœæ
Mirska i Œwieradowa, wskazane
by³oby uzyskanie prêdkoœci handlowej co najmniej 40 km/h (optymalnie 50 km/h).
3. Przywrócenie ruchu pasa¿erskiego na linii Gryfów Œl. – Œwieradów poprawi³oby dostêp do tras
rowerowych w Górach Izerskich.
4. Sprawny dojazd do Œwieradowa od strony Legnicy i Wroc³awia, a tak¿e Zgorzelca wymaga³by
zminimalizowania liczby przesiadek poprzez uruchomienie bezpo-

Czy Œwieradów – dynamicznie zmieniaj¹ca siê
miejscowoœæ izerska – bêdzie mia³ placówkê historyczn¹?

Przys³upowy paradoks
Sieæ muzealna w Polsce jest wzglêdnie bogata. Tworzy j¹ kilkaset placówek
prezentuj¹cych bardzo szeroki wachlarz tematyczny. Kilkadziesi¹t z nich to muzea
etnograficzne i architektury ukazuj¹ce regionalne budownictwo ludowe i osadnictwo. Niestety wœród pokaŸnego pocztu nie
ma ani jednego muzeum, skansenu, par-

ku etnograficznego, który przybli¿y³by fenomen architektury przys³upowo-szachulcowej b¹dŸ szerzej – zachodniosudeckiej.
Najbli¿szy skansen budownictwa Pogórza Sudeckiego znajduje siê w Pstr¹¿nej
k. Kudowy-Zdroju, w Œrodkowych Sudetach.
Jednoczeœnie od wielu lat regionaliœci, fascynaci drewnianej architektury
i mi³oœnicy historii sporo energii wk³adaj¹ w zainteresowanie Polaków Krain¹
Domów Przys³upowych, jak umownie siê
okreœla obszar wystêpowania tej najbardziej wyrafinowanej architektury ludowej
spotykanej na terenie Polski.
Owszem, doczekaliœmy siê odrestaurowania niektórych obiektów przys³upowo-szachulcowych, udostêpnionych goœciom jako restauracje b¹dŸ pensjonaty,
otwieranych podczas Dnia Otwartych Domów Przys³upowych i chêtnie pokazywanych publicznie przez dumnych gospodarzy. Wci¹¿ jednak nie mamy placówki
edukacyjnej prezentuj¹cej budownictwo
przys³upowe (b¹dŸ p.-szachulcowe)
w pe³nym kontekœcie kulturowym, pokazuj¹cej: ¿ycie i pracê w takim domu, techniczne osobliwoœci oraz aktualny stan tej
architektury.
Co prawda wnêtrze górskiej chaty
poznamy zwiedzaj¹c Muzeum Karkonoskie
w Jeleniej Górze, a górno³u¿ycko-izerski

Na podstawie prezentacji
J. Potockiego opracowa³ (aka)
aktualnie gminy nie staæ na wydatek utworzenia i utrzymania proponowanej placówki, lecz podkreœli³ wagê planowania na
kilka, a nawet kilkanaœcie lat w przód. Jeœli teraz administracja miasta podejmie
stosowne kroki, byæ mo¿e przy wsparciu
lokalnej spo³ecznoœci zrzeszonej w celowym stowarzyszeniu lub fundacji, za kilka
lat Œwieradów-Zdrój wzbogaci siê o now¹
atrakcjê turystyczn¹ na skalê ca³ego województwa, a nawet wiêksz¹.
Idea, s¹dz¹c po oklaskach i gratulacjach, wiêkszoœci przyby³ych do IZERKI
siê spodoba³a. Aczkolwiek pojawi³y siê

Dojrzewanie do muzeum
Jaka jest szansa, by wreszcie
w polskiej czêœci Krainy Domów
Przys³upowych jeden przys³upowoszachulcowy dom poœwiêciæ na
obiekt muzealny? Mo¿e Œwieradów-Zdrój – miejsk¹ gminê roz³o¿on¹ na styku dwóch krajów,
w których budowa³o siê na przys³upach: Górnych £u¿yc i Œl¹ska
– staæ na taki gest wobec ludowej
historii?
Z takim pomys³em wyst¹pi³ œwieradowski radny, przewodnik sudecki i mi³oœnik regionalnej kultury – Bartosz Kijewski. Zara¿ony ju¿ we wczesnej m³odoœci
fascynacj¹ przys³upowymi cha³upami, od
wielu lat poznawa³ ich wyj¹tkow¹ architekturê i lokalne odmiany. Nauczy³ siê je
rozpoznawaæ pod grubymi zas³onami
z cegie³, styropianu i warstw tynku nak³adanych przez niefrasobliwych w³aœcicieli.
Odwiedzi³ miasta i wioski w s¹siednich
pañstwach, gdzie o przys³upowe domy siê
dba, bo s¹ ³adne, ciekawe, funkcjonalne
i przykuwaj¹ wzrok s¹siadów oraz turystów z szerokiego œwiata.
Kijewski od pocz¹tku pe³nienia mandatu radnego by³ rzecznikiem ludowej
spuœcizny architektonicznej w mieœcie.
Stara³ siê zapobiec niszczeniu tych nielicznych ju¿ chat sudeckich, które poutykane na górskich stokach w dolinie Kwisy
œwiadcz¹ o pasterskiej przesz³oœci Œwieradowa i dodaj¹ mu sielskiego uroku.

Poniewa¿ my w rejonie nadgranicznym zazdrosnym okiem spogl¹damy na czeskich s¹siadów, którzy
praktycznie zachowali niemal w ca³oœci istniej¹c¹ infrastrukturê kolejow¹, warto wiêc zapoznaæ siê z doœwiadczeniami Czechów, jako ¿ywo
przypominaj¹cymi nasze próby.
Oto w 1997 roku linia o d³. 19 km
³¹cz¹ca Šumperk z uzdrowiskiem
Velke Losiny i oœrodkiem turystycznym Loucna nad Desn¹ (miejscowoœæ letniskowa i oœrodek narciarski) zostaje powa¿nie zniszczona
przez powódŸ, do tego stopnia, ¿e
czeskie koleje postanawiaj¹ j¹ zamkn¹æ. Wtedy liniê te przej¹³ Zwi¹zek Gmin Doliny Desny, który w dwa
lata (!!!) przywróci³ j¹ do ruchu, powierzaj¹c obs³ugê prywatnemu przewoŸnikowi. Ale to nie koniec, bo
w 2015 liniê zelektryfikowano, rok
póŸniej na trasê wróci³y poci¹gi Czeskich Kolei, a dziœ trasê pokonuje a¿
17 sk³adów na dobê.
I to z jakim wskaŸnikiem na kilometr trasy: 459 mieszkañców,
z turystami zaœ 724, czyli w obu wariantach mniej ni¿ ten na linii Œwieradów – Gryfów!

folklor przybli¿¹ nam niektóre wystawy
rozproszone po ca³ym województwie dolnoœl¹skim. Jednak aby kompleksowo poznaæ zachodniosudeck¹ kulturê ludow¹,
musimy odwiedziæ placówki muzealne w
Saksonii i Czechach.
Próby utworzenia podobnej na Polskich Górnych £u¿ycach i Pogórzu Izerskim spe³z³y na zapowiedziach. Choæby w
Bogatyni, na wyrost zwanej Polsk¹ Stolic¹ Domów Przys³upowych. Po powodzi
z 2010 roku Po³udniowo-Zachodnie Forum Samorz¹du Terytorialnego POGRANICZE chcia³o przej¹æ jeden ze zniszczonych domów w mieœcie, odrestaurowaæ
go i urz¹dziæ siedzibê wraz z ekspozycj¹
nt. przys³upowego budownictwa. Podobnych planów by³o wiêcej.
Tymczasem s¹siedzi je realizuj¹ bez
wiêkszego zadêcia, jak choæby czeski Gródek nad Nys¹. Jeden z ostatnich w mieœcie domów przys³upowo-szachulcowych,
pieszczotliwie zwany Koníkiem (www.hradek.eu), poddano w 2014 r. renowacji.
Dziœ prezentuje siê dobrze, pokazuj¹c wiele
ze swej niecodziennej konstrukcji (zdjêcie obok ukazuje stan Konika przed rozpoczêciem prac, natomiast fotografia na
nastêpnej stronie - po I etapie renowacji).

Idea warta zachodu
Podczas spotkania w ramach Izerskiego Klubu Miêdzypokoleniowego w IZERCE – Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Œwieradowie-Zdroju, 23 stycznia br. Bar-

tek Kijewski zaprezentowa³ licznie przyby³ej publicznoœci koncepcjê wykorzystania
któregoœ ze œwieradowskich domów na
cele kulturalne. Wielofunkcyjna placówka
ukazuj¹ca architekturê i ludow¹ sztukê
mo¿e pomieœciæ tak¿e dzia³alnoœæ komercyjn¹: niewielki lokal gastronomiczny,
sklep z pami¹tkami, czy te¿ punkt us³ugowy. Takie podwójne wykorzystanie zagwarantuje obiektowi utrzymanie oraz regularne odwiedziny przez mieszkañców i turystów.
Œwieradowski przewodnik wytypowa³
kilka takich budynków – ka¿dy z innej czêœci Œwieradowa, ka¿dy maj¹cy potencja³
i swoiste walory. Zaznaczy³ przy tym, ¿e

nieliczne g³osy niedowiarków w¹tpi¹cych
by Œwieradów podj¹³ wyzwanie. Tymczasem przecie¿ w³aœnie to niewielkie miasto
mo¿e siê pochwaliæ nowoczesnym Cen-
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Nie ma ¿artów z butl¹ gazow¹

Zdjêcia zburzonej kamienicy w Mirsku obieg³y ca³y kraj i sta³y siê przestrog¹, ¿e z butl¹
gazow¹ nale¿y siê obchodziæ ze szczególn¹ ostro¿noœci¹ (fot. Danuta Wo³osecka).
25 stycznia oko³o godz 1300 w jednej z kamienic
w centrum Mirska dosz³o do wybuchu butli gazowej.
W wyniku eksplozji 10 osób zosta³o poszkodowanych, w tym dwie ciê¿ko. Zniszczona zosta³a równie¿
konstrukcja budynku. W zwi¹zku z powy¿szym pragniemy przypomnieæ o kilku zasadach obowi¹zuj¹cych podczas wymiany i przechowywania gazu propan butan w butlach 11 kg.
Przechowywanie butli gazowych:
1. Butli nie wolno przechowywaæ w warunkach
wp³ywaj¹cych ujemnie na ich wytrzyma³oœæ, np.
w otoczeniu, w którym zachodzi mo¿liwoœæ dzia³ania
substancji koroduj¹cych.
2. Materia³ów niebezpiecznych po¿arowo (którym równie¿ jest gaz w butlach) nie przechowuje siê
w pomieszczeniach piwnicznych, na poddaszach
i strychach, w obrêbie klatek schodowych i korytarzy
oraz w innych pomieszczeniach ogólnie dostêpnych,
jak równie¿ tarasach, balkonach i loggiach.
3. Butli nie wolno przechowywaæ w pobli¿u powierzchni promieniuj¹cych ciep³o w odleg³oœci mniejszej ni¿ 1,5 m.
4. Butli nie wolno umieszczaæ w s¹siedztwie licz-

ników elektrycznych, gniazd wtykowych i urz¹dzeñ
powoduj¹cych iskrzenie.
5. Temperatura pomieszczenia, w którym znajduje siê butla nie mo¿e przekraczaæ 35°C.
6. Butli nie nale¿y przechowywaæ w pomieszczeniach, w których:
 poziom pod³ogi znajduje siê poni¿ej otaczaj¹cego
terenu;
 znajduj¹ siê inne materia³y ³atwopalne;
 nie ma zainstalowanych aparatów gazowych.
7. W budynku mieszkalnym maj¹cym instalacjê
zasilan¹ z sieci gazowej stosowanie instalacji gazu
p³ynnego z butli jest zabronione.
8. W mieszkaniu, warsztacie lub lokalu u¿ytkowym mo¿na przechowywaæ nie wiêcej ni¿ dwie butle
przy³¹czone do urz¹dzeñ gazowych, o zawartoœci gazu
do 11 kg.
9. Butle nale¿y ustawiaæ w pozycji pionowej, zabezpieczaj¹c je przed przewróceniem, uderzeniem,
dostêpem osób niepowo³anych, dzieci itp.
10. Butli nie nale¿y ustawiaæ w miejscach nas³onecznionych.
11. Butle powinny pochodziæ wy³¹cznie ze zna-

Dojrzewanie do muzeum
trum Edukacji Ekologicznej IZERSKA £¥KA, placówk¹
o charakterze muzealnym CZARCI M£YN, a tak¿e wybudowanym przez Nadleœnictwo Œwieradów i wyposa¿onym w eksponaty leœnicze domem przys³upowym w Ogrodzie Trzech ¯ywio³ów. Dlaczego nie mia³by
do tego spisu do³¹czyæ Dom Zachodniosudeckiej Architektury Ludowej?
Sw¹ koncepcjê B. Kijewski poprzedzi³ obszern¹,
zdradzaj¹c¹ solidne przygotowanie i rozleg³¹ wiedzê
na temat, prelekcj¹ poœwiêcon¹ architekturze przys³upowej i sudeckiej w ogóle. Wyt³umaczy³ zaciekawionym s³uchaczom jak zbudowane s¹ domy przys³upowo-szachulcowe, przybli¿y³ teorie o ich genezie, przedstawi³ podtypy i ró¿ne rozwi¹zania ciesielskie stosowane przez lokalnych cieœlów. Ponadgodzinny referat by³ bogato ilustrowany przyk³adami ze
Œwieradowa-Zdroju i wchodz¹cych w sk³ad miasta miejscowoœci, ale te¿ bli¿szych
i dalszych, nawet za granicami pañstwa. Poœród tych zagranicznych – g³ównie z czeskiego Pogórza i Zagórza
Izerskiego, by³y te¿ przepiêkne obiekty z niemieckich Górnych £u¿yc i Gór ¯ytawskich.
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Spotkanie, choæ trwa³o w sumie ponad dwie godziny, nie zakoñczy³o siê wraz z wygaszeniem projektora. Jeszcze przez kilkadziesi¹t minut w kuluarach
toczy³y siê rozmowy na temat domów przys³upowoszachulcowych, problemów z ich remontami i sposobami rozwi¹zania k³opotów. Na spotkanie z Bartoszem Kijewskim zjechali wszak mi³oœnicy ludowej architektury sudeckiej z ca³ej okolicy. Dowodzi to
tylko faktu, ¿e niezbêdna jest kolejna placówka,
poœwiêcona krajobrazowi kulturowemu Zachodnich Sudetów.
Arkadiusz Lipin - Magazyn
turystyczno-krajoznawczy GÓRY IZERSKIE

nego i legalnego Ÿród³a - zabronione jest nape³nianie butli w nieprzystosowanych do tego miejscach,
takich jak np. stacje autogazu lub nielegalne rozlewnie.
12. Instalacja gazowa w budynku powinna byæ
poddawana kontroli okresowej co najmniej raz w roku.
Kontrole musz¹ byæ przeprowadzone przez osoby
posiadaj¹ce odpowiednie kwalifikacje (art. 62 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - Dz. U. z 2016
poz. 290).
13. Wymianê butli nale¿y zleciæ (o ile jest to mo¿liwie) osobie zajmuj¹cej siê dystrybucj¹ gazu.

14. Podczas wymiany butli we w³asnym zakresie
nale¿y zwróciæ uwagê na:
 stan butli (ewentualne uszkodzenia lub odkszta³cenia)
 stan uszczelki gumowej,
szczelnoœæ butli po zakrêceniu reduktora na zaworze butli.
15. W celu poprawy w³asnego bezpieczeñstwa
nale¿y rozwa¿yæ zamontowanie odpowiednich czujek gazu, które wykryj¹ i zasygnalizuj¹ obecnoœæ gazu
w pomieszczeniu.
Opr. Tadeusz Baka

Zostañ stra¿akiem

podstawowego sprzêtu po¿arniczego i jego konserwacj¹, a tak¿e wykonuje prace u¿yteczne dla stowarzyszenia, jakim jest OSP.
Zostaj¹c stra¿akiem czynnym nabywa siê wiele
uprawnieñ. Nagród dla stra¿aka jest tak¿e bez liku:
 godnoœæ noszenia munduru,
 zazdrosne spojrzenia kolegów - kiedy paraduje
siê w mundurze,
 zalotne spojrzenia dziewcz¹t (a jeœli nosi siê
spódnicê, to ca³e grono wielbicieli),
 dŸwiêk syreny (sms z informacj¹ o alarmie)
wyrywaj¹cy od kolacji, albo z wanny,
 nieprzespane noce,
 przemoczone ubrania,
 itd, itp...
Dla stra¿aków przewidziane s¹ tak¿e liczne wyró¿nienia, medale, spotkania okolicznoœciowe i uœcisk
d³oni prezesa.
5. Kandydaturê na stra¿aka - cz³onka czynnego
OSP opiniuje dwóch cz³onków zarz¹du, a wniosek do
Zarz¹du OSP akceptuje siê na jego posiedzeniu roboczym - oczywiœcie, po uznaniu okresu kandydackiego (zazwyczaj ok. roku). Z okresu kandydackiego
zwyczajowo zwalnia siê osoby aktywne w MDP (m³odzie¿owych dru¿ynach po¿arniczych) oraz osoby budz¹ce powszechny szacunek i zaufanie wœród wszystkich, b¹dŸ zdecydowanej wiêkszoœci cz³onków OSP.
6. Kolejnym krokiem naboru jest z³o¿enie œlubowania, które przyjmuje zarz¹d, walne zgromadzenie
cz³onków b¹dŸ uczestnicy uroczystoœci stra¿ackich.
7. Po œlubowaniu pozostaje tylko za³o¿yæ mundur i rozpocz¹æ szkolenie po¿arnicze.
Zapraszamy w nasze szeregi!
Kontakt i informacje: Prezes Zarz¹du OSP
w Œwieradowie, tel. 75 78 16 155, w godz.
8 00 –14 00 , lub osobiœcie - ul. Pi³sudskiego
15 (przyziemie).

Je¿eli jesteœ wra¿liwa lub wra¿liwy na
cierpienie i krzywdê ludzk¹, jeœli chcesz
i mo¿esz w obliczu zagro¿enia ratowaæ: zdrowie i ¿ycie ludzi oraz niejednokrotnie ca³y
dorobek ludzki przed po¿arem lub klêsk¹
¿ywio³ow¹, to wst¹p w nasze szeregi. Razem
mo¿emy wiêcej zdzia³aæ!
Zarz¹d Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Œwieradowie zaprasza wszystkie chêtne osoby do podjêcia
wspó³pracy z Ochotnicz¹ Stra¿¹ Po¿arn¹. Je¿eli skoñczy³aœ/eœ 18 lat, stañ z nami na stra¿y bezpieczeñstwa, nie zwlekaj do³¹cz do nas.
Zdobêdziesz podstawowe umiejêtnoœci i doœwiadczenie niezbêdne do s³u¿by w OSP. Bêdziesz mia³a/
mia³ mo¿liwoœæ uczestniczenia w szkoleniach specjalistycznych organizowanych przez komórki organizacyjne Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, zdobywaj¹c nowe
umiejêtnoœci i kwalifikacje ratownicze. Poznasz nowych wyj¹tkowych stra¿aków ratowników, poka¿emy
sprzêt ratowniczy, dowiesz siê wiêcej, jak dzia³amy,
nauczysz siê profesjonalnie nieœæ pomoc w obliczu
zagro¿enia.
Jak zostaæ stra¿akiem - ochotnikiem?
Cz³owiek zdrowy w wieku od 18 lat mo¿e zostaæ
cz³onkiem czynnym jednostki OSP. Aby stra¿ak móg³
braæ udzia³ w tych dzia³aniach ratowniczo-gaœniczych,
musi jeszcze zostaæ przebadany przez lekarza medycyny pracy i odbyæ szkolenie po¿arnicze. Stra¿acy
czynni podlegaj¹ ubezpieczeniu od nastêpstw skutków nieszczêœliwych wypadków.
Cz³onkiem czynnym (z ograniczeniami) mog¹
zostaæ cz³onkowie m³odzie¿owej dru¿yny po¿arniczej
w wieku 16-18 lat ale dopiero po uzyskaniu stosownej zgody opiekuna prawnego.
Procedura przyjêcia
w szeregi OSP:
1. Kandydat musi zdecydowaæ
siê, do której jednostki chce nale¿eæ.
2. Wype³niæ deklaracjê wst¹pienia do OSP.
3. Przyjêcie deklaracji (przez
prezesa, naczelnika, b¹dŸ innego
cz³onka zarz¹du OSP) rozpoczyna
okres kandydacki.
4. W okresie kandydackim osoba taka zapoznaje siê ze specyfik¹
jednostki, wyposa¿eniem, obs³ug¹

SZANOWNI PAÑSTWO,
DRUHNY I DRUHOWIE!
ROZPOCZÊ£A SIÊ
KAMPANIA 1%, KTÓRA
POTRWA DO 30 KWIETNIA.
PAMIÊTAJ O NASZEJ JEDNOSTCE ZACHÊÆ PRZYJACIÓ£ I NAJBLI¯SZYCH!
WYPE£NIAJ¥C PIT WPISZ NR KRS
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ORAZ CEL SZCZEGÓ£ÓWY,
NAZWÊ I ADRES:
OSP Œwieradów-Zdrój
ul. Pi³sudskiego 15
59-850 Œwieradów-Zdrój
„Zakup sprzêtu i wyposa¿enia”

KOMUNIKACJA MIEJSKA SPOTKANIE Z
- ZG£OŒ SWOJE UW
AGI MIESZKAÑCAMI CZERNIA
UWAGI
WY
CZERNIAWY
Jesteœmy w trakcie rejestracji trzech nowych autobusów
dofinansowanych z funduszy unijnych. Prawdopodobnie
w ci¹gu 2 tygodni autobusy wyjad¹ na liniê. Wiêksze autobusy bêd¹ mog³y pomieœciæ ponad szeœædziesiêciu pasa¿erów,
co roz³aduje ciasnotê w obecnie je¿d¿¹cym, gdy¿ w porannych i popo³udniowych kursach brakuje miejsc i bardzo du¿o
osób nie mo¿e wsi¹œæ do autobusu. Nowe autobusy bêd¹
równie¿ w pewnym zakresie dowoziæ dzieci do naszych szkó³.
Wraz z wprowadzeniem nowego taboru ulegnie zmianie
rozk³ad jazdy. Ci¹gle zbieramy uwagi i oceny pasa¿erów co do
funkcjonowania naszej bezp³atnej komunikacji miejskiej. Uwag
jest sporo. Niektóre z nich to: za ma³o miejsc w autobusie,
niejasne i ma³o zrozumia³e rozk³ady jazdy, mieszkañcy ulicy
D³ugiej, jad¹c do Pobiednej do lekarza musz¹ wracaæ przez
Œwieradów a to trwa ponad godzinê, brak wiaty przystankowej przy Biedronce, brak synchronizacji rozk³adu z mszami
w koœcio³ach, za d³ugo trwa pêtla nocna, zlikwodowaæ kurs
na przedmieœcie o godz. 5 rano, proœba o 20-minutow¹ przerwê
w Nowym Mieœcie pod Smrekiem.
Z kolei Dolnoœl¹skie Koleje Regionalne zwróci³y siê z wnioskiem o synchronizacjê naszego autobusu z poci¹giem „Kamieñczyk”, który z Poznania doje¿d¿a do Szklarskiej Porêby,
mamy te¿ wnioski o utworzenie nowych przystanków przy ulicach: D³ugiej, Spokojnej, Nadbrze¿nej, Sosnowej.
Zachêcam wszystkich do sk³adania swoich uwag i propozycji do nowego rozk³adu jazdy œwieradowskiej komunikacji
miejskiej. W najbli¿szym czasie bêdziemy przeprowadzaæ testy nowych linii autobusowych.

DWORZEC KOLEJOWY
- DOM KUL
TUR
Y
KULTUR
TURY
W S¹dzie Rejonowym w Lwówku Œl. zawarliœmy ugodê
w sprawie przeprowadzki z ostatnim lokatorem dworca, zatem
-uff! - mo¿emy wybieraæ w przetargu wykonawcê remontu.
W pi¹tek 9 lutego na otwarciu 4 ofert poznaliœmy kwotê,
jakiej oczekuj¹ firmy wykonawcze. Najni¿sza oferta to 4,7 mln
z³, najwy¿sza zaœ - ponad 6 mln z³. W bud¿ecie mieliœmy na
roboty budowlane kwotê nieco ponad 3 mln z³. Wliczaj¹c dodatkowe prace, takie jak wykonanie makiety kolejowej i ustawienie oryginalnych eksponatów - poci¹gów i lokomotyw brakuje nam ponad 2 mln z³.

W najbli¿szym czasie wspólnie z radnymi podejmiemy decyzjê, czy bêdziemy w stanie udŸwign¹æ finansowo tê inwestycje. Przedstawiê moje propozycje finansowania tego przedsiêwziêcia. Z jednej strony, do³o¿enie do projektu z bud¿etu
gminy dodatkowych 2 milionów z³otych, to bardzo du¿y wydatek, tym bardziej, ¿e dofinansowanie z UE spadnie z 85 proc.
a¿ do 58 proc.! Z drugiej zaœ, wydaliœmy ju¿ sporo pieniêdzy
na przygotowanie tej inwestycji; dokumentacja projektowa 50 tys. z³, dwa projekty aran¿acji wnêtrza i doposa¿enia - 40 tys
z³, koszty przeprowadzki lokatorów wraz przygotowaniem nowych mieszkañ i wyp³at¹ odszkodowañ za poniesione nak³ady - ponad 200 tys. z³, wynajêcie ochrony na kilka miesiêcy przesz³o 40 tys. z³ (by³a próba podpalenia budynku). A ¿e przez
ostatnie 4 lata wydaliœmy na remonty tego budynku prawie
150 tys. z³, ³¹cznie daje to kwotê 480 tys. z³. Szkoda, ¿eby te
wydatki posz³y na marne.
Budynek dworca jest w bardzo z³ym stanie technicznym
i jeœli nie zaadaptujemy go na cele domu kultury i muzeum,
pójdzie w totaln¹ ruinê. Druga okazja na zdobycie dofinansowania remontu budynku dworca ju¿ siê nie powtórzy, dlatego
teraz trzeba dzia³aæ i spróbowaæ zmontowaæ finansowo w bud¿ecie gminy to zadanie inwestycyjne.

8 lutego w czerniawskiej szkole odby³o siê spotkanie burmistrza z mieszkañcami, na które przyby³o prawie 40 osób. Jak
zwykle poruszaliœmy sprawy bie¿¹ce i inwestycyjne. Na pocz¹tku zebrania z mieszkañcami spotka³ siê kierownik Rewiru
Dzielnicowych Policji w Œwieradowie i przedstawi³ dzia³ania
Policji, szczególnie w wykrywaniu sprawców wielu w³amañ,
które w ostatnim czasie mia³y miejsce na terenie Czerniawy
i okolicy.
Przedstawi³em mieszkañcom inwestycje i projekty, które
finsansuje gmina, a dotycz¹ Czerniawian.
  Przede wszystkim zainwestowaliœmy du¿e œrodki
w Izersk¹ £¹kê. Na ogród na bazie obszarów Natura 2000 „£¹ki
Gór i Pogórza Izerskiego” wydaliœmy ponad 800 tys. z³, przy
dofinansowaniu unijnym w wysokoœci 85 proc. Teraz jesteœmy na etapie og³aszania przetargów na wyposa¿enie tego
obiektu w supernowoczesne urz¹dzenia do prezentowania fauny i flory z obszaru £¹k za kwotê ponad 800 tys. z³, równie¿
z 85-procentowym dofinansowaniem UE.
 Trwa rozbudowa Szko³y Podstawowej w Czerniawie
o trzy klasy laboratoryjne za kwotê 3,2 mln z³, a dofinansowanie UE wynosi nieca³e 50 proc.
 Jesieni¹ zesz³ego roku wykonaliœmy remont górnego
odcinka ulicy Izerskiej za 650 tys. z³, z dofinansowaniem MSWiA
siêgaj¹cym 80 proc.
 Trwa remont drogi wojewódzkiej przebiegaj¹cej przez
Czerniawê w ramach grantów z Europejskiej Wspó³pracy Terytorialnej Polska-Czechy, a inwestorem zadania za kilka milionów z³ jest Dolnoœl¹ska S³u¿ba Dróg i Kolei.
 W³aœnie otrzymaliœmy informacjê, ¿e nasz wspólny projekt z czeskim Bia³ym Potokiem - wie¿a na M³ynicy miêdzy
Œwieradowem a Czerniaw¹ - przeszed³ ocenê formaln¹ i zostanie poddany ocenie merytoryczej. Wartoœæ tego projektu to
1,5 mln z³, a my oczekujemy wsparcia w wysokoœci 85 proc.
 Jeœli zaœ chodzi o drug¹ wie¿ê na Czerniawskiej Kopie,
której inwestorem jest Nadleœnictwo Œwieradów, od leœników
wiemy, ¿e w maju tego roku bêdzie rozstrzygniêcie konkursów
na dofinansowanie tego projektu w ramach wspó³pracy terytorialnej Polska-Saksonia.
 Mamy pozwolenie na budowê pijalni wody mineralnej
na Ÿródle „Jan” przy Domu Zdrojowym w Czerniawie (przy
wspó³pracy ze Polsk¹ Grup¹ Uzdrowisk). Z kosztorysów wynika ¿e na tê inwestycjê potrzebujemy 400 tys. z³ (szukamy
mo¿liwoœci dofinansowania zewnêtrznego).
A poza tym:
 Wykonaliœmy kilkanaœcie przy³¹czy wodno-kanalizacyjnych.
 Nadleœnictwo Œwieradów otrzyma³o zgodê od Dyrektora Generalnego Lasów Pañstwowych na sprzedanie Gminie
dzia³ki pod budowê sali gimnastycznej przy szkole w Czerniawie, w tym roku mamy zrealizowaæ zakup tej dzia³ki.
 W Czerniawie bêdziemy realizowaæ program budowy
nowych mieszkañ przy ulicy Wierzbowej. Mamy ju¿ pozwolenie na budowê pierwszych trzydziestu, obecnie organizujemy
finansowanie tego przedsiêwziêcia.
 Mieszkañcy Czerniawy bior¹ udzia³ i korzystaj¹ z programu wymiany pieców wêglowych na bardziej ekologiczne.
 Równie¿ œwietnie funkcjonuje komunikacja miejska
z Czerniawy do Œwieradowa.
Najwiêcej emocji wzbudzi³a dyskusja o ulicy D³ugiej. Na
zebraniu poinformowa³em mieszkañców, ¿e radny Bartosz Kijewski (posiada legitymacjê spo³ecznego konserwatora zabytków) jest inicjatorem wpisania do rejestru zabytków alei drzew
wzd³u¿ tej ulicy. Informacja jest potwierdzona, bo z ust jeleniogórskiego konserwatora zabytków us³ysz³em, ¿e wyst¹pi
z wnioskiem do wojewódzkiego konserwatora zabytków o wpisanie tej alei do rejestru zabytków prawnie chronionych.
Mieszkañcy byli niezwykle oburzeni, ¿e odbywa siê to za
ich plecami i nikt nie rozumie, jak¹ gehennê przechodz¹ przez
te drzewa. Przede wszystkim ³ami¹ce siê konary uszkadzaj¹
budynki, ogrodzenia i zagra¿aj¹ bezpieczeñstwu ludzi przechodz¹cych i przeje¿d¿aj¹cych. Korzenie drzew tak mocno
wros³y w koronê drogi, ¿e jej remont jest niemo¿liwy, wiele
drzew jest spróchnia³ych i pustych wewn¹trz odziomka.
Zaproponowa³em jeleniogórskiemu konserwatorowi zabytków, aby spóbowaæ zaanga¿owaæ mieszkañców ulicy D³ugiej
do jego i pana Bartosza pomys³u i przebudowaæ alejê tak, aby
nowe drzewa by³y nasadzane za rowem na terenie posesji
mieszkañców przy ich akceptacji.
Niestety, nic z tego nie wyjdzie. Najzabawniejsze jest to, ¿e
ta sama aleja ci¹gnie siê a¿ do Pobiednej i na jej terenie zosta³a
ju¿ mocno przetrzebiona. A najgorsze to, ¿e ani radny Bartosz
Kijewski, ani jeleniogórski konserwator zabytków nie maj¹ zamiaru pytaæ o zdanie mieszkañców, którzy na co dzieñ zmagaj¹
siê z trudnoœciami zamieszkiwania przy tej ulicy.
Przedstawi³em mieszkañcom wizjê konsekwencji ustano-

Na bie¿¹co

wienia tej alei jako zabytku. Przede wszystkim aby przeprowadziæ remont nawierzchni drogi bez uszkodzenia systemu korzeniowego drzew, ulica D³uga na odcinku 1 km bêdzie zawê¿ona do 3 m, co spowoduje w konsekwekwecji utworzenie
drogi jednokierunkowej na odcinku jednego kilometra, tak wiêc
wiêkszoœæ mieszkañców bêdzie doje¿d¿aæ do swoich posesji
przez Pobiedn¹. Dodatkowo ci¹gle bêdzie zagro¿enie bezpieczeñstwa ludzi i budynków podczas silnych wiatrów, gdy¿
stare, schorowane drzewa poddaj¹ siê jego sile.
Zastanawia mnie, przed kim radny Kijewski i konserwator
zabytków broni¹ drzew. Szkoda, ¿e ani radny, ani konserwator
nie zauwa¿yli, ¿e mieszkañcy Czerniawy i Œwieradowa dbaj¹
o drzewa i chc¹ ich s¹siedzwtwa, ale pod warunkiem, ¿e nie
zagra¿aj¹ ich ¿yciu i bezpieczeñstwu. Dodam dla przyk³adu, ¿e
po obu stronach ulicy wzd³u¿ stadionu miejskiego jest bardzo
wartoœciowa aleja grabów, o któr¹ dba gmina, w dodatku bez
udzia³u konserwatora i radnego.
Bêdziemy jako gmina odwo³ywaæ siê od decyzji wpisania
tej alei do rejestru zabytków. Na marcow¹ sesjê zaprosimy mieszkañców i konserwatora zabytków na sesjê rady miasta, byæ
mo¿e uda siê osi¹gn¹æ kompromis.

NOW
A SIECIÓWKA
NOWA
W ŒWIERADOWIE

s

W³aœciciel budynku przy ulicy Zdrojowej, w którym wczeœniej funkcjonowa³a Biedronka, przygotowuje powierzchniê
handlow¹ licz¹c¹ ponad 300 m2 pod nowy sklep sieciowy pod
mark¹ Rossmann. Drogeria bêdzie otwarta w po³owie marca,
Gmina zaœ podjê³a dzia³ania w celu poprawy komunikacji
w tym s¹siedztwie. Ju¿ jakiœ czas temu zlikwidowany zosta³
prawy chodnik w górnej czêœci ulicy Piastowskiej, dziêki temu
pojawi³o siê prawie 20 miejsc postojowych, które nie koliduj¹
z ruchem samochodów na tej ulicy.
Dojazd do drogerii planujemy poprowadziæ od ul. Piastowskiej, ale w tym celu bêdziemy musieli zorganizowaæ na nowo
ruch samochodów na zapleczu budynków przy ul. Zdrojowej
nr 3 i 5. Przede wszystkim przeprowadzimy rozbiórkê wal¹cych
siê komórek, powstan¹ miejsca postojowe dla pojazdów mieszkañców tych budynków.
Zaczynamy powoli tworzyæ dokumentacjê rozbiórki tych
obiektów, a w najbli¿szym czasie spotkamy siê lokatorami, aby
omówiæ ca³e przedsiêwziêcie.

ZAPROSZENIE

22 lutego o godz. 1700 w sali konferencyjnej
na II piêtrze Urzêdu Miasta odbêdzie siê spotkanie, na które Burmistrz Miasta Roland Marciniak zaprasza mieszkañców centrum Œwieradowa.
Bêdzie
ono poœwiêcone
sprawom bie¿¹cym, inwestycjom
gminnym i prywatnym na terenie
miasta oraz op³atom lokalnym.
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Co wolno na PSZOK-u

Op³atê za zagospodarowanie odpadów komunalnych nale¿y wnosiæ do dnia 15 ka¿dego miesi¹ca bez wezwania (nie bêd¹ wystawiane
¿adne decyzje, faktury itp.) na indywidualne
konta rozliczeniowe, które po z³o¿eniu nowej
deklaracji przydzielone bêd¹ dla mieszkañców oraz podmiotów gospodarczych (o czym wszyscy
zainteresowaniu zostali powiadomieni drog¹ pocztow¹).
W tytule przelewu nale¿y podaæ: imiê i nazwisko oraz adres nieruchomoœci, której wp³ata dotyczy; okres, za
który op³acamy odbiór œmieci (miesi¹c lub kilka miesiêcy).

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajduje siê na terenie starej oczyszczalni œcieków przy ul. Grunwaldzkiej. Przyjmowane
s¹ tam nieodp³atnie odpady zebrane selektywnie wy³¹cznie od w³aœcicieli nieruchomoœci zamieszka³ych.
PSZOK przyjmuje
przyjmuje: odpady zielone (trawa, liœcie, rozdrobnione ga³êzie itp.); zu¿yte baterie i akumulatory (ma³ogabarytowe – z samochodów osobowych do 3,5 tony); kompletny zu¿yty sprzêt elektryczny i elektroniczny, elementy oœwietleniowe, œwietlówki,
¿arówki energooszczêdne itp.; styropian z opakowañ
(po wyrobach AGD, RTV i meblach); przeterminowane leki (bez opakowañ papierowo-kartonowych szklanych itp.); opakowania z tworzyw sztucznych; opakowania szklane (czyste, bez zawartoœci: butelki, s³oiki
itp.); opakowania wielomateria³owe, Tetra-Pak (po
art. mlecznych, sokach, nektarach itp.); papier i tektura (czasopisma, ksi¹¿ki, papier biurowy itp.); tworzywa sztuczne (meble ogrodowe z PCV, doniczki,
rury PCV, elementy wyposa¿enia wnêtrz, wiadra, elementy zabawek); meble i inne odpady wielkogabarytowe (meble zawieraj¹ce elementy z drewna lub p³yt
drewnopodobnych, meble z elementami tapicerskimi, dywany, wyk³adziny pod³ogowe, materace itp.);
szk³o p³askie okienne odpady budowlane z drobnych
remontów w postaci czystego gruzu (ceg³a, beton do
0,5 tony); zmieszane odpady budowlane z drobnych
remontów w postaci betonu, gruzu ceglanego, odpadów materia³ów ceramicznych; zu¿yte opony z samochodów osobowych; opakowania po substancjach
niebezpiecznych (lub nimi zanieczyszczone) oraz opakowania po emaliach,
lakierach, rozpuszczalnikach, detergentach itp.; zu¿yte opakowania ciœnieniowe (po aerozolach, dezodorantach, lakierach, farbach).
PSZOK nie przyjmuje
przyjmuje: odpadów zawieraj¹cych azbest; odpadów radioaktywnych i ska¿onych biologicznie;
szyb samochodowych i czêœci samochodowych (zderzaki, lampy, fotele
itp.); szk³a zbrojonego i hartowanego;
materia³ów izolacyjnych, takich jak we³na mineralna, papa, styropian (z wyj¹tkiem opakowañ); z³omu metali ¿elaznych i nie¿elaznych; odpadów w iloœciach masowych wskazuj¹cych na to,
¿e pochodz¹ z dzia³alnoœci gospodarczej (lub likwidacji takiej dzia³alnoœci)
b¹dŸ z remontów kapitalnych (wyburzanie nieruchomoœci).
Na zg³oszenia telefoniczne z nieruchomoœci zamieszka³ych odbierane
bêd¹ odpady wielkogabarytowe, czyli
takie, których nie mo¿emy na PSZOKa przywieŸæ w³asnym samochodem osobowym: meble (sto³y, krzes³a, szafy,
szafki, komody, meble kuchenne, kanapy, ³ó¿ka, tapczany i rega³y); z³om
elektryczny i elektroniczny (sprzêt RTV,
AGD i oœwietleniowy – bez ¿arówek
i œwietlówek); opony do pojazdów osobowych (o masie ca³kowitej nie wiêkszej ni¿ 3,5 tony); inne wyposa¿enie
wielkogabarytowe (dywany, wyk³adziny,
wózki dzieciêce i inwalidzkie, rowery
itp.).

Odbiór odpadów - luty/marzec 2018
Œroda
Poniedzia³ek Wtorek
Czwartek
Pi¹tek

Dokoñczenie obok 
GODZINY OTWARCIA PSZOK

Od poniedzia³ku
do pi¹tku - 11 00-17 00.
Soboty 10 00-14 00.
O D PPA
ADY
NIESEGREGOWANE
(ZMIESZANE)

POPIÓ£

SZK£O
BEZBARWNE
I KOLOROWE
O D PPA
ADY
BIODEGRADOWALNE
(W TYM ODP
ADY ZIELONE)
ODPADY

PAPIER I TEKTURA,
TWORZYWA SZTUCZNE,
MET
AL ORAZ OP
AKOW
ANIA
METAL
OPAKOW
AKOWANIA
WIELOMA
TERIA£OWE
WIELOMATERIA£OWE
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Bud¿etowe wyzwania roku 2018
Gmina Miejska Œwieradów-Zdrój
zaplanowa³a dochody bud¿etu na
2018 rok w kwoocie 54.811.767 z³,
a ich struktura przedstawia siê nastêpuj¹co:
1. Dochody maj¹tkowe
- 26.735.648 z³,
 w tym dotacje celowe w ramach
programów finansowanych z udzia³em œrodków europejskich
- 24.216.648 z³,
2. Dochody bie¿¹ce
- 28.076.119 z³,
w tym:
 subwencja ogólna
- 4.333.202 z³,
 dotacje celowe z bud¿etu pañstwa
- 5.741.106 z³,
 dotacje celowe z samorz¹du województwa
- 897.560 z³,
 dotacje celowe z innych gmin
- 146.878 z³,
 dotacje celowe w ramach progra-

mów finansowanych z udzia³em
œrodków europejskich
- 32.000 z³,
wp³ywy z podatków i op³at lokalnych
- 8.744.160 z³,
 udzia³y we wp³ywach z podatku
dochodowego
- 2.918.745 z³,
wp³ywy ze sprzeda¿y us³ug w zakresie dostarczania wody i odprowadzania œcieków - 3.895.000 z³,
 wp³ywy z tytu³u gospodarki odpadami
- 1.000.000 z³,
 wp³ywy z op³at za wydawane
zezwolenia na sprzeda¿ alkoholu
- 310.000 z³,
 pozosta³e dochody bie¿¹ce
- 57.468 z³.
Wydatki bud¿etowe zaplanowano w kwocie 64.598.767 z³, z przeznaczeniem na:
 inwestycje
- 39.419.780 z³,
 oœwiatê
- 7.073.205 z³,

gospodarkê

mieszkaniow¹ i gruntami
- 1.442.300 z³,
 pomoc spo³eczn¹, ochronê zdrowia
- 5.705.438 z³,
 administracjê, Radê Miasta, promocjê
- 3.367.654 z³,
 obs³ugê d³ugu
- 679.000 z³,
 dostarczanie wody - 577.600 z³,
 gospodarkê œciekow¹
- 876.000 z³,
 gospodarkê odpadami
- 1.000.000 z³,
bezpieczeñstwo publiczne i ochronê ppo¿.
- 165.100 z³,
 letnie i zimowe utrzymanie miasta, utrzymane dróg - 1.614.575 z³,
 utrzymanie zieleni, oœwietlenie
- 783.500 z³,
 transport zbiorowy - 441.000 z³,
 kulturê i kulturê fizyczn¹
- 804.400 z³,
 pozosta³e wydatki bie¿¹ce
- 649.215 z³.

INTERNETOWY PUNKT ROZLICZEÑ PIT

Naczelnik Urzêdu Skarbowego w Lubaniu informuje, i¿
w lutym br. w trzech gminach
powiatu lubañskiego - Leœnej,
Siekierczynie i Œwieradowie utworzone zostan¹ punkty wysy³ania zeznañ drog¹ elektroniczn¹, w których przy wsparciu pracowników Urzêdu Skarbowego bêdzie mo¿na szybko
i prawid³owo wype³niæ obowi¹zek rozliczenia siê z osi¹gniê-

tych dochodów.
U nas taki punkt
bêdzie czynny
w pi¹tek 23 lutego
w godzinach 10001400 w Miejskiej Bibliotece Publicznej IZERKA.
Do prawid³owego z³o¿enia zeznañ
za rok 2017 niezbêdne bêdzie posiadanie dokumentów otrzymanych od p³atników (np. PIT-11, PIT- 8C , PIT40, PIT-R ) oraz danych dotycz¹cych odliczanych ulg podatkowych.
Do wys³ania zeznañ elektronicznie potrzebne s¹ dane autoryzuj¹ce - z zeznañ za rok 2016
przychody z wiersza razem: PIT28 poz. 45 lub PIT-36 poz. 90
albo poz. 141, je¿eli w zeznaniu

za 2016 rok podatnik wystêpowa³
jako ma³¿onek, lub PIT-36L poz.
13 lub poz. 18 lub PIT-37 poz. 64
albo poz. 95, je¿eli w zeznaniu
za 2016 rok podatnik wystêpowa³
jako ma³¿onek, lub PIT-38 poz.
24 lub PIT-39 poz. 20 lub PIT-40
poz. 57 lub PIT-40A poz. 38.
W przypadku, gdy za rok 2016
nie zosta³o z³o¿one ¿adne z zeznañ lub rocznych obliczeñ podatku za rok 2016, nale¿y wpisaæ wartoœæ „0” (zero).
W przypadku wspólnego zeznania dane autoryzuj¹ce podaje osoba wymieniona w sk³adanym za rok 2017 zeznaniu jako
pierwsza (podatnik).
W zwi¹zku z powy¿szym
w miarê mo¿liwoœci osoby chc¹ce skorzystaæ z tej formy winny
posiadaæ powy¿sze dane.

Szanowni Pañstwo, z przyjemnoœci¹ informujemy, ¿e w Urzêdzie Miasta
w Œwieradowie-Zdroju, w Referacie ds. Promocji Gminy, Turystyki Kultury
i Sportu, czekaj¹ na Pañstwa promocyjne
ramki do tablic rejestracyjnych. Wszystkich
chêtnych serdecznie zapraszamy po ich
odbiór.
Ramki odebraæ mo¿na w siedzibie Urzêdu Miasta przy ul. 11 Listopada 35, na II
piêtrze, pokój nr 23 lub 24 b.
Nie bêd¹ odbierane odpady poremontowe – drzwi, oœcie¿nice, stare okna,
wanny, kabiny prysznicowe, ceramika
³azienkowa, gruz, opakowania po materia³ach budowlanych i farbach.
Przypominamy ponadto, ¿e odpady budowlano-rozbiórkowe pochodz¹ce z remontów prowadzonych samodzielnie na nieruchomoœciach zamieszka³ych s¹ odbierane na zg³oszenie telefoniczne po
wczeœniejszym wype³nieniu przez
zainteresowanego oœwiadczenia o
warunkach za udostêpnienie kontenera do gromadzenia innych ni¿
niebezpieczne odpadów budowlano-rozbiórkowych.
Numer kontaktowy - 75 78 16 324.

NUMERUJMY SIÊ!

przewy¿szaj¹ kapita³ gminny, który wynosi 7 mln z³.
17 stycznia gmina zwróci³a siê
z zapytaniem ofertowym o cenê os³ugi
Pe³nienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacj¹
zadania pn.: „Adaptacja budynku
by³ego dworca kolejowego wraz
z otoczeniem na centrum muzealno-kulturalne
w
ŒwieradowieZdroju”.
Nadzór bêdzie pe³niony nad robotami rozbiórkowymi, monta¿em konstrukcji i pokrycia dachów, robotami murowmi i ¿elbetowymi pracami renowacyjnymi i konserwatorskimi oraz robotami wykoñczeniowymi.
26 stycznia zapoznano siê z trzema
ofertami, które nap³ynê³y od firm: Pracownia Projektowa ATA z Lubania (86.100
z³), Zak³ad Projektowania i Us³ug Inwestycyjnych PROBUDEX z Wroc³awia
(79.335 z³) oraz FBHU AMB Arkadiusz
Marcinkowski ze Œwieradowa (56.580 z³),
której gmina powierzy to zadanie.
23 stycznia og³oszono przetarg na
„Zakup serwerów wraz z oprogramowaniem” - z terminem sk³adania ofert
do 14 lutego.
15 stycznia og³oszono przetarg na
„Adaptacjê budynku by³ego dworca kolejowego wraz z otoczeniem
na centrum muzealno-kulturalne
w Œwieradowie-Zdroju”.
9 lutego dokonano otwarcia 4 ofert
nades³anych przez: konsorcjum firm - LK
INVEST Sp. z o.o. z Wroc³awia (lider),
KBUD Krzysztof £uksza z Prusic (partner)
- 4.733.040 z³; Zak³ad Us³ugowo Remontowy IDZIASZEK z Nowego Miasta nad
Wart¹ - 5.400.000 z³; GREGOR-BUD Zak³ad Budowlany Rychlicki Grzegorz z Radostowa Œredniego - 5.400.000,02 z³;
PRE-FABRYKAT Sp. z o.o. z Mi³kowa 6.389.070,43 z³.
(opr. aka)

Gdy zasypie
nas œniegiem...
POWIATOWY ZARZ¥D DRÓG w Lubaniu - odœnie¿a ul. D³ug¹
(od Pobiednej do skrzy¿owania z ul. Sudeck¹) i ul. G³ówn¹.
Informacji udzielaj¹ i skargi przyjmuj¹: Alicja Storczek
tel. 604 981 595 lub 75 64 63 750, Katarzyna Zió³kowska - tel.
603 507 687.
DROGI GMINNE - wszelkich informacji udzielaj¹ i skargi przyjmuj¹: Wojciech Cielecki - tel. 530 823 610, Eugeniusz Grabas
- tel. 515 069 318.

Z doœwiadczeñ dzielnicowych
wynika, ¿e na wiêkszoœci œwieradowskich budynków brakuje umieszczonych w widocznych miejscach tabliczek z numerami porz¹dkowymi
nieruchomoœci. Dlatego te¿ Policja
apeluje:
W celu poprawy bezpieczeñstwa i u³atwienia pracy Policji,
Pogotowia Ratunkowego oraz
Stra¿y Po¿arnej ka¿dy w³aœciciel/administrator/dozorca/
u¿ytkownik winien w widocznym miejscu umieœciæ na œcianie numer porz¹dkowy nieruchomoœci. Niewykonanie tego

16 stycznia ponownie og³oszono
przetarg na „Rozbudowê sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodoci¹gowej w Œwieradowie-Zdroju”
Œwieradowie-Zdroju”. Projekt wspó³finansowany ze œrodków Unii
Europejskiej w ramach Osi priorytetowej
nr 4 - „Œrodowisko i zasoby”, Dzia³ania
4.2 - „Gospodarka wodno-œciekowa”,
Poddzia³ania nr 4.2.1 - „Gospodarka wodno-œciekowa – konkursy horyzontalne,
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnoœl¹skiego 2014–
2020.
Po otwarciu ofert okaza³o siê, ¿e na
realizacjê czêœci I (kolektor g³ówny) i III
(Ratowników Górskich) nie by³o chêtnych,
natomiast do czêœci II (ul. Boczna) i IV
(Interferie) zg³osi³a siê ta sama firma WAMAR PPHU Sp. z o.o. z Jeleniej Góry,
która zaoferowa³a odpowiednio: II 831.726 z³ (w pierwszym przetargu
1.105.253,40 z³); IV - 1.034.676 z³
(1.176.765.60 z³). Gmina na zadanie II
ma 295 tys. z³, a na IV - 395 tys. z³.
Tymczasem 22 stycznia dokonano
otwarcia ofert, jakie nap³ynê³y po og³oszeniu przetargu na Przebudowê i rozbudowê istniej¹cej o- czyszczalni
œcieków w Œwieradowie-Zdroju”.
Poszczegó³ni oferenci zaproponowali: SEEN Technologie Sp. z o.o. z Warszawy - 12.730.500 z³; Przedsiêbiorstwo Budowlane rejjs Ryszard Laskowski ze Z³otoryi - 10.707.967,83 z³; Przedsiêbiorstwo Robót Instalacyjnych INSBUD Sp.
z o.o. ze Zgorzelca - 12.072.77,92 z³;
Przedsiêbiorstwo Budowlane Kubik Spó³ka z o.o. spó³ka komandytowa z Krakowa
- 9.495.600 z³.
Tym razem nie powtórzy³a siê sytuacja z przetargu na kanalizacjê w ul. Nadbrze¿nej, gdy oferenci zaproponowali
ceny trzy- i czterokrotnie wy¿sze od mo¿liwoœci finansowych gminy, niemniej podane ceny za oczyszczalniê o kilka mln z³

obowi¹zku jest wykroczeniem
z art. 64 § 1 Kodeksu wykroczeñ
i podlega karze grzywny do 250
z³.

W sezonie zimowym 2017/2018
odœnie¿aniem zajmowaæ siê bêd¹:
Zadanie 1 (œcis³e centrum) oraz
zadanie 3 (przedmieœcia) - Roboty
Ziemne i Budowlane Pawe³ Pasierb
Œwieradów-Zdrój;
Zadanie 2 (okolice gondoli) i zadanie 4 (chodniki) - Utrzymanie Zieleni Zak³ad Budowlany Mariusz Stachurski Œwieradów-Zdrój;
Zadanie 4 (Czerniawa) - SEBI Sebastian Bokisz Œwieradów-Zdrój;
Zadanie 6 i 7 (droga nr 358 od
Or³owic do Szklarskiej Por. i nr 361 od

Krzewia Wlk. do przejœcia granicznego w Czerniawie) oraz 8 (chodniki przy
drogach wojewódzkich) - Firma Handlowo-Us³ugowo-Transportowa
Pawe³ Pilawski Szklarska Porêba.
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Ju¿ siê mury pn¹ do góry
Rozbudowa Szko³y Podstawowej nr 2 rozpoczê³a siê 23 listopada ubieg³ego roku, po
bardzo d³ugim okresie oczekiwañ. Nie by³ to
wymarzony czas na rozpoczêcie inwestycji.
Wiedzieliœmy, ¿e w naszym klimacie schy³ek jesieni nie sprzyja pracom budowlanym,
jednak zapewnienia i optymizm burmistrza
Rolanda Marciniaka powoli i nam siê udziela³.
Niebawem okaza³o siê, ¿e szef mia³ racjê budowa postêpuje, a œciany rosn¹, jak grzy-

rzenia na plac budowy. Jeszcze chwila, a wszyscy staniemy siê specjalistami do spraw budowlanych. Nale¿y tylko wspó³czuæ pracownikom budowlanym, w wiêkszoœci pochodz¹cym z Ukrainy, którzy s¹ pod sta³ym uczniowskim nadzorem. Jednak nie narzekaj¹ i przyjaŸnie siê witaj¹ machaj¹c rêk¹. Nawet brak znajomoœci jêzyka nie przeszkadza.
Coraz mocniej wierzymy, ¿e szko³a bêdzie
wiêksza i jeszcze lepiej wyposa¿ona, a nasi
uczniowie, ³¹cznie z klas¹ ósm¹, siê pomieszcz¹.
Ma³gorzata Gettner
Na zdjêciu obok stan robót w grudniu ub. roku,
a poni¿ej - w styczniu br.
Autor zdjêæ Marek Koæma.

by po deszczu. Zreszt¹,
trudno siê dziwiæ, skoro firma budowlana pracuje od
œwitu do zmroku. Tylko
patrzeæ, a wylany zostanie
strop.
Poza tym realizacja tej
inwestycji przynosi dodatkowe korzyœci. Ka¿dy
uczeñ i pracownik szko³y
rozpoczyna dzieñ od spoj-

TY TE¯ MO¯ESZ POMAGAÆ
Zdecyduj o pozostawieniu 1% w naszym mieœcie
wspieraj¹c dzia³alnoœæ

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

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Spo³ecznoœci Lokalnej
„Œwieradów – Czerniawa”

KRS nr 0000105404

1% podatku nie wp³acasz na konto organizacji po¿ytku publicznego, ani nie ponosisz ¿adnych kosztów jego przekazania, bo zrobi to za Ciebie Urz¹d Skarbowy - pomagasz, nic przy tym nie trac¹c - a Twoje Dobro procentuje! Nawet najmniejsza kwota 1%
jest ogromnym wsparciem lokalnych dzia³añ.
Œrodki dotychczas otrzymane przeznaczane by³y na organizacjê imprez: „Czerniawa,
jaka strawa?”, „Czerniawskie grillowanie, organizacjê pleneru rzeŸbiarskiego przy Czarcim
M³ynie i wielu innych.
Otrzymane kwoty, które zasil¹ konto fundacji, pozwol¹ nam w bie¿¹cym roku kontynuowaæ dzia³ania w zakresie promocji Œwieradowa-Zdroju. Za okazan¹ ¿yczliwoœæ z góry
dziêkujemy.
Za okazan¹ ¿yczliwoœæ z góry dziêkujemy prezes fundacji Ma³gorzata Gettner

Czekoladowy zawrót g³owy
Aktywny udzia³ rodziców w procesie wychowania i edukacji dzieci w przedszkolu ma
ogromne znaczenie. Równie¿ partnerstwo nauczycieli i rodziców, pe³ne wzajemnego szacunku daje szansê prawid³owego przebiegu
procesu wychowawczego dziecka. Zajêcia
otwarte s¹ jedn¹ z wielu form wspó³pracy
przedszkola z rodzicami. Stanowi¹ okazjê do
integracji œrodowiska przedszkolnego z rodzicami, jak równie¿ integracji wszystkich rodziców dzieci z tej samej grupy przedszkolnej,
a tak¿e wzmacniania wiêzi pomiêdzy dzieckiem
a rodzicami. W jedno z grudniowych przedpo³udni rodzice dzieci z grupy Muchomorki
uczestniczyli w takich w³aœnie zajêciach.
W czasie ich trwania mieli mo¿liwoœæ obserwowania swoich pociech podczas zajêæ, ich
aktywnoœci, koncentracji uwagi
oraz zasobu wiadomoœci i umiejêtnoœci. Zajêcia te poœwiêcone by³y
czekoladzie, czyli jednemu z przysmaków nie tylko dzieci, ale i doros³ych. W trakcie ró¿norodnych
dzia³añ edukacyjnych uczestnicy
poznali historiê czekolady, smako-

8

wali jej rodzaje, poznali królewnê Bombonierkê, bohaterkê opowiadania pt. „W czekoladowej krainie” oraz doskonalili umiejêtnoœæ przeliczania do piêciu (na konkretach). Ponadto
przedszkolaki wspólnie z rodzicami wykona³y przepiêkne ozdoby choinkowe – papierowe pierniczki, którymi na zakoñczenie zajêæ
przystroili grupow¹ choinkê.
Zajêcia otwarte uœwiadamiaj¹ nam - nauczycielom jak niezwykle pozytywny jest ich
wp³yw na budowanie wiêzi miêdzy dzieæmi i rodzicami oraz jak bardzo integruj¹ one rodziców z przedszkolem. Nic bardziej nie jednoczy, ni¿ wspólne aktywne dzia³anie i prze¿ywanie pozytywnych emocji. Dlatego nie bez
przyczyny zajêcia tego typu s¹ wa¿nym elementem w planie pracy przedszkola. (MD)

WgryŸ siê w kanapkê
Tu¿ po feriach zimowych w Miejskim Zespole Szkó³ rozpoczêliœmy
nowy projekt prozdrowotny pod has³em
„WgryŸ siê w kanapkê”. Pragniemy
dziêki niemu kszta³towaæ dobre nawyki ¿ywieniowe u dzieci z klas I-III szko³y podstawowej.
Uczniowie korzystaj¹ z bezp³atnego posi³ku w formie kanapek, przygotowywanych codziennie przez pracowników naszej szko³y, ze œwie¿ego pieczywa ciemnego i jasnego, chudej wêdliny i sera z dodatkiem sezonowych
warzyw lub owoców. Kanapki s¹ komponowane zgodnie z zaleceniami sanepidu, w specjalnie odœwie¿onym i wyposa¿onym pomieszczeniu. Serwowany jest tak¿e jogurt naturalny, a tak¿e
dla wszystkich uczniów - woda z dystrybutorów umiejscowionych na korytarzach szkolnych (fot. obok).
Swoim doœwiadczeniem wspieraj¹
nas pracownicy przedszkola, którzy s¹
przeszkoleni w zakresie zdrowej ¿ywnoœci i systemu HACCP w ¿ywieniu zbiorowym. Taka przek¹ska dostarcza uczniom energii i gwarantuje utrzymanie odpowiedniego
poziomu koncentracji w czasie zajêæ lekcyjnych. Liczymy, ¿e wprowadzenie na sta³e II
œniadania w szkole umo¿liwi urozmaicenie po-

karmów i ograniczy spo¿ycie niezdrowych
przek¹sek takich jak chipsy, s³odycze czy ¿elki.
Mamy te¿ nadziejê, ¿e w przysz³oœci programem zostan¹ objête tak¿e starsze klasy, które
od pocz¹tku programu wypatruj¹ podczas
przerw ewentualnych nadwy¿ek kanapek.
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W Czerniawie...

Dzieci i m³odzie¿ ze Szko³y Podstawowej nr 2 rozpoczêli
wypoczynek na zimowisku zorganizowanym miêdzy 15 a 26
stycznia. W pierwszym dniu, podczas zabaw integracyjnych,
poznaliœmy imiona swoje oraz opiekunów, stworzyliœmy w³asny kontrakt i poznaliœmy plan zajêæ na zimowisku.
Ju¿ pierwszego dnia mieliœmy wyprawê do „Groty NiedŸwiedzia” na Stoku Zajêcznika. Niestety, po dojœciu do celu
nie zastaliœmy w³aœciciela. Po drodze pokonywaliœmy naturalne tory przeszkód i obserwowaliœmy uœpion¹ przyrodê. Trochê zmarz³y nam rêce i nosy, ale warto by³o.

Po obejrzeniu tego zdjêcia nikt nie powinien mieæ ¿adnych
w¹tpliwoœci, ¿e chodzi o ferie zimowe!
Drugiego dnia pojechaliœmy do kina „Helios” w Jeleniej
Górze, gdzie obejrzeliœmy film pt. „Paddington 2”. Bardzo nam
siê podoba³y perypetie misia. Przekonaliœmy siê, jak wa¿n¹
rolê w ¿yciu odgrywa przyjaŸñ. Nie by³ to jedyny film, na którym byliœmy. Obejrzeliœmy równie¿ dwa filmy w Centrum Edukacji Ekologicznej „Izerska £¹ka: „Dzieciak rz¹dzi” oraz „Krudowie”. Filmy te by³y bardzo ciekawe, zachêca³y do opieki
i zabawy nad m³odszym rodzeñstwem.
Byliœmy tak¿e bardzo zadowoleni z wycieczki do Zamku
Czocha (fot. poni¿ej), gdzie przewodnik bardzo ciekawie opowiada³ o zamku i jego w³aœcicielach, poznaliœmy ró¿ne tajne
przejœcia i wys³uchaliœmy legend zwi¹zanych z tym zabytkiem.
Wyzwaniem dla nas by³o wejœcie na wie¿ê. Musieliœmy pokonaæ a¿ 150 schodów, ale dla tych widoków by³o warto. Najbardziej przera¿aj¹cym pomieszczeniem by³a sala tortur. Kary
w dawnych czasach by³y okrutne!

Wedle zasady - „ruch najlepszym lekiem na zdrowie” - mieliœmy wiele zajêæ sportowych: zjazd na byle czym, bitwa na
œnie¿ki, zajêcia p³ywackie i zabawy na basenie, gra w tenisa
sto³owego. Jednak najwiêksz¹ frajdê sprawi³ nam wyjazd na
lodowisko do Zgorzelca. Panie burmistrzu, prosimy o takie
samo lodowisko w Œwieradowie!
Odwiedziliœmy równie¿ dwie wspania³e pracownie: piernikow¹, pani Izy Janiak, gdzie piekliœmy i ozdabialiœmy nasze
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pyszne pierniczki,
oraz ceramiczn¹, Pani
Moniki Polok. Tam
uczestniczyliœmy
w warsztatach lepienia z gliny domków
dla ¿ab oraz spróbowaliœmy pracy na
kole garncarskim,
uczyliœmy siê formowaæ misy i dzbany.
Nasze zimowisko
zakoñczy³o siê rozdaniem nagród w ramach konkursów:
„Legendy Karkonoskie”, „Co sprzyja
i co zagra¿a zdrowiu’’
- za pomoc i za najlepsze zachowanie.
W pracowni Piernikowej „Isabell”
Dziêkujemy Panu
Burmistrzowi Rolandowi Marciniakowi - za mo¿liwoœæ zimowego wypoczynku, Pani Inspektor Oœwiaty Jolancie Bobak,
Pani Dyrektor Ma³gorzacie Gettner, opiekunom: Pani Gra¿ynie
Porada i Bo¿enie Machnik, oraz wszystkim, którzy sprawili, ¿e
ten wypoczynek by³ bardzo atrakcyjny i udany.
Natalia Iwanich i Edyta Kurczewska
uczennice klasy VII



... i w Œwieradowie..
W dniach 15-26 stycznia w Miejskim Zespole Szkó³ odby³o siê zimowisko, którego g³ównym celem by³o zapewnienie
opieki i bezpieczeñstwa dzieciom podczas ferii zimowych. Za³o¿enia planu zajêæ zosta³y osi¹gniête poprzez zagospodarowanie wolnego czasu w ró¿nych formach zajêæ i warsztatów.
W pierwszych dniach zimowiska naszym sprzymierzeñcem by³a
dobra pogoda, dlatego du¿o czasu spêdziliœmy na zajêciach
w terenie.

W poniedzia³ek postanowiliœmy poczuæ klimat Œwieradowa i odnaleŸæ pocz¹tki dziejów regionu. Na chwilê zatrzymaliœmy siê w hali spacerowej, a po zdrowie i relaks udaliœmy siê
do Jaskini Solno-Jodowej w Centrum Rehabilitacji „Goplana”.
We wtorek braliœmy udzia³ w warsztatach w pracowni „Ceramonik” (fot. powy¿ej), gdzie lepiliœmy domki dla ¿ab. W pracowni zapanowa³a cisza, ka¿dy skupi³ siê na swojej twórczej
pracy. Pomys³ów nie brakowa³o. Glina to wyj¹tkowy surowiec,
który uwalnia uœpione pok³ady kreatywnoœci. Byliœmy wiêc
kreatywni, a ciekawy domek dla ¿aby ulepili: Oliwia Olkowska,
Szymon Lachowicz, Gracjan Hryciew, Zuzia Syrewicz i Daniel
Matelski.
Zapach domowego ciasta, pierników, doprowadzi³ nas do
drzwi Pracowni Piernikowej „Isabell”. Lukrami królewskimi nie
tylko zdobiliœmy pierniki, bo niektórzy nie mogli siê doczekaæ,
kiedy spróbuj¹ tych pysznoœci. Swoje pierniki kunsztownie
przyozdobili: Natalia Czerwiñska, Ania Czerwiñska, Eliza Cielecka, Micha³ Plitt, Mieszko Palbow, Igor Dzierka. Nawet by³y
dekoracje „Dla babci” i „Dla dziadka”. Na chwilê zatrzymaliœmy siê przy drzewie spe³niaj¹cym ¿yczenia, ale czas nas pogania³.
W œrodê zdobiliœmy bombki, grawerowaliœmy szk³o
w Karczmie Hutnika. W Leœnej Hucie przygl¹daliœmy siê pracy mistrza szklarstwa, a na koniec chwila zadumy i pytañ, przy
tablicy upamiêtniaj¹cej mistrzów hutnictwa szk³a, pracuj¹cych
w Szklarskiej Porêbie w II po³owie XX wieku – poznaliœmy
Zau³ek Szklarzy.
Pod koniec tygodnia zima nie odpuœci³a, ale my cieszyliœmy siê, byliœmy na sankach i jab³uszkach. Dotarliœmy do interaktywnej, leœnej œcie¿ki edukacyjno-przyrodniczej. Niektó-
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rzy siê zmêczyli, ale nagrod¹ by³a edukacja leœno-przyrodnicza (fot. u góry).
W pi¹tek uczestniczyliœmy w przedstawieniu „Alicja w krainie czarów”, którego organizatorem by³a Biblioteka „Izerka”.
Po przedstawieniu - spacer. Uœwiadomiliœmy sobie jednak, jak
wa¿ne dla naszego zdrowia jest czyste powietrze. Rozmawialiœmy o wra¿eniach dzieci po tygodniu zimowiska - uœmiech na
twarzach by³ dla nas odpowiedzi¹. Przypieczêtowaliœmy go
s³odkim poczêstunkiem.
Kolejny tydzieñ ferii zimowych rozpocz¹³ „s³odko” przebiegaj¹cy czas wspólnie spêdzony w UL-u. Podczas zajêæ kulinarnych uczestnicy zimowiska zapoznani zostali, jak zdrowo i smacznie przygotowaæ po¿ywny deser. Zajêcia kulinarne
pt. „W zdrowym ciele zdrowy duch” poprowadzi³a p. Nikoleta, która nie tylko opowiedzia³a o dobroczynnym dzia³aniu takich sk³adników, jak komosa ry¿owa czy siemiê lniane, ale
i pokaza³a, jak po³¹czyæ je w przepyszn¹ ca³oœæ (fot. poni¿ej).

We wtorek w „Chacie drwala” uczestniczyliœmy w zajêciach, których g³ównym celem jest podnoszenie œwiadomoœci
spo³ecznej w zakresie racjonalnego korzystania ze wszystkich
funkcji lasu. Jako zgrana i ambitna grupa, równie¿ i my wykazaliœmy siê nie tylko wiedz¹, ale i zdolnoœciami plastycznymi
podczas zajêæ z zakresu wiedzy o lesie.
Œroda to zajêcia anga¿uj¹ce wszystkie zmys³y z dziedziny
biologii i chemii. Metoda laboratoryjna to dla ka¿dego ciekawa i pouczaj¹ca przygoda na temat zagadek otaczaj¹cego nas
œwiata. Dotkn¹æ, pow¹chaæ, spróbowaæ, zobaczyæ… „to emocje, dziêki którym dziecko w sposób naturalny przyswoi wiedzê przekazywan¹ podczas warsztatów”. Tak w³aœnie by³o:
z uœmiechem i radoœci¹.
Czwartek i pi¹tek to dni odwiedzin okolicznych miejsc kultury, nauki oraz rêkodzielnictwa. W IZERCE odby³y siê zajêcia
literacko-teatralne inspirowane twórczoœci¹ Wandy Chotomskiej. W Centrum Edukacji Ekologicznej „Izerska £¹ka” podczas krótkiej prelekcji dowiedzieliœmy siê wiele na temat naturalnych zasobów Pogórza Izerskiego, ochrony i pielêgnacji
posiadanych dóbr ekologicznych. Zaprezentowano nam równie¿ film animowany pt. „W g³owie siê nie mieœci”. W Pracowni Rêkodzielnictwa „Stara KuŸnia” odby³y siê warsztaty, podczas których uczestnicy zimowiska w³asnorêcznie wykonali
zak³adki do ksi¹¿ek metod¹ decoupage’u. Po wytê¿onej pracy
inspirowanej twórczoœci¹ spotkanie zakoñczyliœmy smaczn¹,
grillowan¹ kie³bask¹.
Podczas zajêæ „Zimowisko 2018” prowadzone by³y równie¿ zajêcia z zakresu gier i zabaw, twórczoœci inspirowanej
„wyobraŸni¹ dziecka”, spacerów
oraz wiele wiele innych.
Jako wychowawcy serdecznie
dziêkujemy wszystkim uczestnikom
za szczery uœmiech, przemi³¹ atmosferê oraz dobr¹ zabawê.
Urszula Lipnicka, Barbara Polañska
Lucyna Smaroñ, Piotr Mokrzycki
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Sensacyjny Œwieradów-Zdrój (3)

Skarb III Rzeszy
Od zakoñczenia wojny minê³o ju¿ prawie 73 lata i mimo up³ywu takiego czasu
nadal znaczna czêœæ historyków i poszukiwaczy skarbów uwa¿a, ¿e wiêkszoœæ tajemnic II wojny œwiatowej pozostaje niewyjaœnionych, szczególnie tych dotycz¹cych depozytów bankowych III Rzeszy.
Podobna sytuacja dotyczy informacji zebranych w archiwach Instytutu Pamiêci
Narodowej czy Stra¿y Granicznej oraz zeznañ œwiadków opisuj¹cych powojenny
Œwieradów-Zdrój. Na ile mamy do czynienia z prawd¹ a fantazj¹ niektórych poszukiwaczy - trudno dziœ okreœliæ.
Urz¹d Bezpieczeñstwa z powiatu lwóweckiego ju¿ w pierwszych latach po zakoñczeniu dzia³añ wojennych otrzymywa³
doniesienia o ró¿nego rodzaju skrytkach,
mniejszych lub wiêkszych, umiejscowio-

roku du¿ego transportu depozytów z banków Jeleniej Góry (Hirschberg) pojawi³y
siê w 1951 roku.
Powiat lwówecki posiada³ dwunastokilometrow¹ granicê z Czechos³owacj¹,
funkcjonariusze Powiatowego Urzêdu
Bezpieczeñstwa Publicznego wraz z ¿o³nierzami sekcji VII £u¿yckiej Brygady WOP
w analizach kontrwywiadowczych wskazywali, ¿e jest to granica naturalna, górskoleœna, i z tego powodu na tym odcinku do
koñca lat szeœædziesi¹tych znajdowa³y siê
tylko dwa kana³y nielegalnego przerzutu
ludzi. UB oraz WOP uwa¿a³y, ¿e czêœæ wczasowiczów i kuracjuszy wykorzystuje sytuacjê do rozpoznania granicy i podejmuje
siê ucieczek, dodatkowo wnioskowano, ¿e
z punktów przerzutowych korzystaæ mog¹
¿o³nierze podziemia niepodleg³oœciowe-

Bad Flinsberg 1944 r. Nieistniej¹cy obecnie koœció³ ewangelicki, który znajdowa³ siê obok dzisiejszego Urzêdu Miasta i tzw. starego cmentarza.
nych w lasach na zboczach Gór Izerskich.
Identyczne zawiadomienia sk³adane by³y
do Stra¿nicy Wojsk Ochrony Pogranicza
w Œwieradowie. By³y to jednak najczêœciej
tzw. „rodzinne schowki”, w których niemieccy mieszkañcy, licz¹cy siê z wysiedleniem, zakopywali swoje dobra w postaci porcelany, zestawów obiadowych czy
nawet butów. Dodatkowo na zboczach
Grzbietu Wysokiego w rejonie szczytów
Opaleñca, Stogu Izerskiego czy Wysokiej
Kopy odnajdywano sztolnie waloñskie,
czasem u¿ytkowane przez Niemców do
koñca wojny, gdzie wydobywano cenne
kopaliny, a czasem niewykorzystywane,
byæ mo¿e specjalnie zawalone.
Pierwsze konkretne informacje o pojawieniu siê w Bad Flinsberg zim¹ 1944

go (AK, WiN, NSZ etc.), emisariusze obcych wywiadów oraz tzw. „stra¿nicy depozytów”. Œrodkiem prowadz¹cym do ograniczenia nielegalnej dzia³alnoœci na granicy mia³o byæ usuniêcie podejrzanych
jednostek z zagro¿onego terenu oraz obsadzenie miasta i granicznego odcinka
sieci¹ tajnych wspó³pracowników, zarówno niemieckich, jak i polskich. W 1947
roku pozyskano i wykorzystywano tajnych
wspó³pracowników o pseudonimach
„Runo”, „Jaskier”, „Radoñ” i „Banach”,
natomiast ze œrodowiska niemieckiego
korzystano ju¿ tylko z niejawnej pomocy
informatora pseudonim „Tinte”.
W kolejnym roku pozyskano do
wspó³pracy informatora ps. „Kicia”, który
ze wzglêdu na wykonywany zawód mia³

Zdjêcie sygnalityczne Janiny Ziernow. WUBP Wroc³aw.
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ca³kowicie naturalne mo¿liwoœci poruszania siê po górskich szlakach i obserwacji
zagro¿onych rejonów. „Kicia” by³ bowiem
pracownikiem spó³dzielni fotograficznej,
który niemal codziennie przemieszcza³ siê
po szlakach turystycznych, co wiêcej robi³ kuracjuszom/turystom pami¹tkowe
zdjêcia. Dla WOP i UB by³ praktycznie

Dworzec kolejowy w Bad Flinsberg oko³o 1930 roku.
bezcenny. To w³aœnie od niego pojawi³y
siê pierwsze doniesienia o depozytach
ukrytych w pobli¿u Œwieradowa zim¹ 1944
roku.
Po podporz¹dkowaniu WOP Ministerstwu Bezpieczeñstwa Publicznego
dosz³o do unormowania stosunków i sta³ej wspó³pracy miêdzy UBP powiatów
przygranicznych a Brygad¹ WOP w Lubaniu. Zmiany prawne w funkcjonowaniu
tych resortów doprowadzi³y do sytuacji,
w której obie formacje na bie¿¹co wymienia³y siê informacjami od tajnych wspó³pracowników; oczywiœcie, UB szczególnie
zainteresowany by³ wszelkimi danymi dotycz¹cymi opozycji niepodleg³oœciowej
i antykomunistycznej dzia³alnoœci szpiegowskiej. Jako podejrzane traktowano tak¿e osoby kontaktuj¹ce siê z obcokrajowcami lub placówkami dyplomatycznymi.
WOP przekazywa³ wszelkie zebrane dane
bezpieczniakom, jak równie¿ zatrzymanych, którzy zostali wskazani w katalogu
zainteresowañ UB, m.in. „¿o³nierzy wyklêtych” usi³uj¹cych zbiec do Czechos³owacji i dalej na Zachód.
Pierwsz¹ sprawê tzw. „ewidencji obserwacyjnej” krypt. „Muzyk”, za³o¿ono na
Tadeusza Zajsa. Podstaw¹ by³o doniesienie tajnego wspó³pracownika o pseudonimie „Banach”, który stwierdzi³, ¿e Zajs
mimo ukoñczenia konserwatorium muzycznego zatrudni³ siê w lesie na granicy
jako zwyk³y robotnik leœny. Dodatkowo jak przekazywa³ informator - zamieszka³
on w Œwieradowie w mieszkaniu po obywatelce szwedzkiej. „Banach” uwa¿a³, ¿e
Zajs mo¿e byæ tzw. „stra¿nikiem depozytów niemieckich”, który przyjmuj¹c fa³szywe dane personalne, w sposób niejawny strzeg³ ukrytych w Górach Izerskich
dóbr III Rzeszy.
W szerszym kontekœcie operacyjnym
zebrane informacje wskazywa³y na prawdopodobne istnienie w okolicach i samym
Œwieradowie francusko-szwedzkiej siatki
szpiegowskiej, kierowanej przez Yvonne
Bassaler, kobiety zwi¹zanej z francuskimi
placówkami dyplomatycznymi w Warszawie i Katowicach. Rozpracowanie prowadzone przez bezpieczniaków doprowadzi³o do zatrzymania dwóch osób: Janiny
Ziernow oraz W³adys³awa Kopcia - oboje
skazano na kary pozbawienia wolnoœci,
dodatkowo podjêto rozpracowanie sprawdzaj¹ce pod kryptonimem „Belgrad”,
gdzie w zainteresowaniu UB i WOP znalaz³a siê posiadaj¹ca obywatelstwo szwajcarskie dr Janina Andre, g³ówna lekarka
Domu Zdrojowego w Œwieradowie. Powodem szykan by³o to, ¿e mieszka³a i pracowa³a na terenie miasta jeszcze w czasie
wojny i posiada³a liczne znajomoœci wœród
autochtonów, volksdeutschów i Niemców.
Pojawi³o siê zjawisko szpiegomanii,
a jedn¹ z przyczyn by³o narastanie nastrojów zimnowojennych. W ocenie kierownictwa aparatu represji celem dzia³alnoœci obcych wywiadów na Dolnym Œl¹sku
by³y stacjonuj¹ce tu wojska radzieckie,
zak³ady przemys³owe i instytuty badawcze. Baz¹ dla nich mia³y byæ mniejszoœci
narodowe, np. niemiecka lub ukraiñska.

godzinach postoju wszystkie pojazdy wraz
z obstaw¹ uda³y siê drog¹ leœn¹ w kierunku góry Opaleniec. Ze wzglêdu na mocno
zaœnie¿enie drogi prze³adowano skrzynie
z ciê¿arówek na sanie ci¹gniête przez konie. W ten sposób dotar³y pod wejœcie do
sztolni umiejscowionej na pó³nocnym
zboczu góry. Wtedy za³oga oraz kilku miejscowych mê¿czyzn rozpoczêli wnoszenie
³adunku do chodnika sztolni. Natomiast
kilku z ¿o³nierzy rozpoczê³o uk³adanie
³adunków wybuchowych wewn¹trz i przy
wylocie sztolni. Po oko³o dwóch godzinach zakoñczono pracê i wszyscy wyszli
ze sztolni. Prawdopodobnie jednym
z mê¿czyzn ukrywaj¹cych depozyty by³ roz-

Hotel Deutsche Kaiser (dziœ Magnolia II) oko³o 1910 roku.
Uruchomiono praktycznie w ca³oœci agenturê, a dzia³ania tajnych wspó³pracowników doprowadzi³y do zatrzymania przez
UB i WOP wielu osób, wobec których stosowano przemoc psychiczn¹ i fizyczn¹.
Uzyskano zeznania œwiadków i wyjaœnienia podejrzanych, równie¿ w obszarze depozytów banków z Jeleniej Góry ukrytych
w okolicach Œwieradowa.
Jednym z odbiorców danych w tych
tematach by³ tajny wspó³pracownik ps.
„Kicia”. Uzyska³ on szczegó³ow¹ informacjê od Franza Wittwera, mieszkañca Bad
Flinsberg. Jego historia rozpoczyna siê
od poci¹gu z Hirschbergu (Jelenia Góra),
który wjecha³ na stacjê w Bad Flinsberg
(Œwieradów) na pocz¹tku grudnia 1944
roku. Na lorach by³o kilka ciê¿arówek (oko³o 5), w ich przestrzeni ³adunkowej znajdowa³y siê drewniane skrzynie.
Ciê¿arówki w eskorcie kilku ¿o³nierzy
Wermachtu i ch³opców z Hitlerjugend zjecha³y z poci¹gowych lawet i odjecha³y
w kierunku Szklarskiej Porêby (Schreiberhau), jednak jak siê póŸniej okaza³o, zaparkowa³y obok hotelu œwieradowskiego
„Deutscher Kaiser” (Magnolia II).
Jedna z kelnerek hotelu zauwa¿y³a, ¿e
w nielicznych otwartych skrzyniach znajdowa³y siê dokumenty, prawdopodobnie
stare, gdy¿ papier by³ po¿ó³k³y i twardy,
dodatkowo zwiniête w rulon obrazy
i niedu¿e blaszane pojemniki wype³nione
miedzianymi monetami. Po kilkunastu

mówca informatora ps. „Kicia”, gdy¿ na
koniec swojej relacji doda³, ¿e eksplozja
³adunków za³o¿onych w miejscu ukrycia
by³a tak du¿a, i¿ mia³ wra¿enie, jakby ca³a
góra unios³a siê kilka metrów w górê
i nastêpnie opad³a w swoje miejsce.
UB oraz WOP dokona³o sprawdzeñ
miejsca, gdzie wed³ug opisu œwiadka mia³o znajdowaæ siê wejœcie do sztolni, jednak oprócz fragmentów szyn kolejki w¹skotorowej oraz kilku metalowych kó³ od
wagoników s³u¿¹cych do wywozu urobku
ze sztolni niczego wiêcej nie odnaleziono.
Ponadto kilkanaœcie tygodni póŸniej
w okolicach Zgorzelca ¿o³nierze WOP
schwytali, jak póŸniej ustalono, dwóch
agentów niemieckiej organizacji podziemnej „Edelweiss-Piraten” - Hansa Schreibera i Franza Wittwera (tego samego, który rozmawia³ z tajnym wspó³pracownikiem
„Kicia”).
Marcin Zia³a
Opracowano na podstawie materia³ów zebranych:
1. Tom I, pracy „Urz¹d Bezpieczeñstwa w powiecie Lwówek Œl¹ski (19451956)”. Autor Robert Klementowski, Oddzia³ Instytutu Pamiêci Narodowej-Komisji Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu we Wroc³awiu. Wroc³aw 2006.
2. „Zarys historii Wojsk Ochrony Pogranicza”. Autor Henryk Dominiczak. Warszawa 1985.

W tego typu skrzyniach typu otwartego i zamkniêtego przywieziono do Bad
Flinsberg depozyt z Hirschbergu.

To te¿ historia Œwieradowa

To odkrycie zawdziêczamy Tomaszowi Bugale, który upubliczni³ je na Facebooku na stronie miasta, a jednoczeœnie zgodzi³ siê na
publikacjê w „Notatniku”.
Jest rok 1958, Kazimierz
Kutz debiutuje re¿yseruj¹c
„Krzy¿ Walecznych”. Jednym z plenerów filmowych
jest dworzec kolejowy
w Œwieradowie. Wœród aktorów - Zbigniew Cybulski,
Franciszek Pieczka, Gra¿yna
Staniszewska (niebawem
zagra Danusiê w „Krzy¿akach”), póŸniejsza Halina
Buyno (Kargulowa z... wiadomo jakiego filmu).
Zdjêcia pan Tomasz
znalaz³ na portalu http://fototeka.fn.org.pl/pl.html na Wprost niewiarygodne, ale prawdziwe - 60 lat temu Zbigniew
fotosach z filmu (post na Cybulski postawi³ nogê na œwieradowskim peronie (w œrodku
profilu Mi³oœnicy Bad Flins- Gra¿yna Staniszewska). Na zdjêciu u góry - œwieradowski dwoberg/Œwieradowa Zdroju).
rzec zagra³ stacjê Luborz, gdzie witano wdowê po kpt. Joczysie.
Historia powstawania
filmu ma dodatkowo aspekt rodzinny, jako ¿e w którym jest sporo Lubomierza czy super plewœród statystów pan Tomasz odnalaz³ swego nerowe ujêcia kapliczki w Proszówce. Niemniej
ojca Janusza, wówczas 15-latka.
ekipa w Œwieradowie by³a? By³a. Plan na
- Obejrza³em „Krzy¿ Walecznych” - pisze T. dworcu by³? By³. Aktorzy? Te¿. Pozosta³y fotoBuga³a - i wygl¹da na to, ¿e zdjêcia krêcone
sy i zdjêcia z realizacji, zreszt¹, wspania³e!
w Œwieradowie (pewnie opcjonalnie) nie zaCzytelnicy sami mog¹ oceniæ ich jakoœæ.
³apa³y siê do ostatecznej wersji filmu,
(opr. aka)

I Maskowy Bal Abstynencki
20 stycznia w „Basieñce” odby³ siê I Bal
Abstynenta, na którym bawi³y siê 82 osoby:
przedstawiciele
Klubów
Abstynenckich,
grup AA i grup wsparcia z Jeleniej Gór
Góryy,
Œwieradowa, Mirska, Lubania, ¯migrodu,
Legnicy
yi, Lubina, Olszyny LubañLegnicy,, Z³otor
Z³otoryi,
skiej i Jawora. Bal, który zorganizowano jako
wielk¹ imprezê profilaktyczn¹, mia³ na celu
pokazanie, jak piêknie mo¿na bawiæ siê bez
alkoholu.

Konkurs na Królow¹ i Króla I Maskowego Abstynenckiego Balu Karnawa³owego wybrano spoœród
siedmiu par, które mia³y naj³adniejsze stroje: Czerwonego Kapturka i wilka, oficerów marynarki, rolnika ze œredniowiecza i handlarki, wampirów (a¿ dwie
pary), Dona Corleone z ma³¿onk¹, Cyganów (wszyscy
na zdjêciu poni¿ej).
Pary by³y oceniane brawami przez uczestników,
a panowie z orkiestry miernikiem decybeli mierzyli
ich natê¿enie – z iloœci¹ 82,1 decybeli zwyciê¿yli rol-

Wiêkszoœæ uczestników by³a przebrana w ró¿ne
stroje, np. Czerwonego Kapturka, wilka, Dona Corleone, dam z lat 20 ub. wieku, marynarzy, Flinstonów.
Goœci powitali Karolina Zgliñska z grupy wsparcia
„Œwieradów” i ni¿ej podpisany. Patronat honorowy
przyj¹³ Burmistrz Miasta Roland Marciniak, a uroczystego otwarcia w jego imieniu dokona³a Dorota
Marek – kierownik Referatu Promocji Gminy, Turystyki, Kultury i Sportu Urzêdu Miasta. Organizacj¹
balu zajêli siê w³aœciciele OW „Basieñka”. Podano
tam przepyszne domowe potrawy, a obs³ugi mo¿e
pozazdroœciæ niejedna restauracja. Uczestnicy dziêkowali i prosili o podobn¹ zabawê w przysz³ym roku.

nik i handlarka z Klubu Abstynentów „Eden” Piechowice (fot. poni¿ej). Natomiast korony za³o¿yli Stefan
Zdunek z ma³¿onk¹ Ani¹ z Warty Boles³awieckiej.
Piotr Konopnicki

Œwieci³o a¿ mi³o!
Zakoñczy³a siê kolejna edycja konkursu
na naj³adniejsz¹ iluminacjê bo¿onarodzeniow¹
zg³oszon¹ do konkursu przez w³aœcicieli lub
mieszkañców. Jury w sk³adzie: Teresa Fierkowicz, Tadeusz Aficki i Aleksandra Kasprzak,

przekona³o siê, jak bardzo mieszkañcy, w³aœciciele hoteli, pensjonatów, sklepów, posesji
prywatnych i wielomieszkaniowych naszego
miasta anga¿uj¹ siê w upiêkszanie w³asnych,
obiektów w okresie œwi¹tecznym i noworocznym.
Zdobienie elementami œwietlnymi posesji, ogrodów i balkonów nada³o zimowej
scenerii specjalnego i wyj¹tkowego uroku
- z ulicami Zdrojow¹ i Wyszyñskiego w roli
g³ównej. Komisja obejrza³a obiekty oceniaj¹c nastêpuj¹ce elementy: ogólne wra¿enie estetyczne i atrakcyjnoœæ, nawi¹zanie
do tradycji œwi¹teczno-noworocznej, oryginalnoœæ dekoracji.
W kategorii posesji prywatnych przyznano nastêpuj¹ce lokaty:
I - Andrzej Buratyñski i Piotr Bigus (fot.
obok), II - Franciszek Fecki i Danuta Iwiñska, III - Krystyna Piotrowska oraz Izabela
i Piotr Salawowie. Wyró¿nienie - Jadwiga
Knet
Balkony:
I - Barbara Guœliñska, II - Janusz Kosiñski i Halina Ganuszewicz, III - Pawe³
Adam.
Hotele, pensjonaty, kwatery prywatne
i restauracje:
I - Pokoje Goœcinne „Górski Raj”, II Dom Kuracyjny „Berliner”, III
Hotel Buczyñski Medical &
Spa oraz Oœrodek Wypoczynkowy „Beatka”. Wyró¿nienie - Hotel „Kryszta³”
Gratulujemy zwyciêzcom.
Serdecznie
zapraszamy
do udzia³u w przedmiotowym
konkursie w latach nastêpnych.
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Centrum Edukacji Ekologicznej
NATURA 2000 „Izerska £¹ka",
ul. Rolnicza 7 (nad Czarcim M³ynem)
Otwarte od wtorku do soboty
w godz. 1000-1600
tel. 75 617 14 42
izerskalaka@swieradowzdroj.pl
www.swieradowzdroj.pl
(zak³adka Izerska £¹ka)

Gospodarz obiektu
Monika Chwaszcz

KINO NA ZIMÊ
14 lutego (œroda) o godz. 1900 - Po nocy w Las Vegas Joy
i Jack budz¹ siê jako ma³¿eñstwo. Na domiar z³ego jedno wygrywa fortunê za pieni¹dze drugiego (1 godz. 39 min. 2008).
17 lutego (sobota) o godz. 1030 - Pewnego dnia do Stumilowego Lasu przybywa Hefalump. Kubuœ Puchatek oraz jego
przyjaciele postanawiaj¹ wypêdziæ intruza z lasu (1 godz. 08
min. 2005. Animacja).
22 lutego (czwartek) o godz. 1900 - Czasy II wojny œwiatowej. Ma³a Niemka trafia do rodziny zastêpczej. Pocieszenie
znajduje w czytaniu skradzionych ksi¹¿ek (2 godz. 11 min. 2013.
Dramat wojenny).
8 marca (czwartek) o godz. 2000 - Carly odkrywa, ¿e jej
wymarzony mê¿czyzna ma ¿onê, która wkrótce j¹ odwiedza.
Kobiety zaprzyjaŸniaj¹ siê i ³¹czy si³y, by dokonaæ zemsty. SEANS TYLKO DLA PAÑ (1 godz. 50 min. 2014. Komedia).
10 marca (sobota) o godz. 1030 - Disnejowska wersja przygód bohaterów powieœci Milne'a. G³ówny bohater zaczyna siê
czuæ samotny w lesie, mimo ¿e ma tu wielu wiernych przyjació³. Bohater jest przekonany, ¿e gdzieœ w okolicy musz¹ ¿yæ
podobne do niego pasiaste stworzenia i szczerze têskni za ich
towarzystwem (1 godz. 16 min. 2000. Animacja).
17 marca (sobota) o godz. 1030 - M³ody król zostaje zmieniony w lamê i wyrzucony z pa³acu. Zrozpaczony w³adca poznaje wieœniaka, który pomaga mu ponownie zasi¹œæ na tronie
(1 godz. 18 min. 2000. Animacja).
22 marca (czwartek) o godz. 1900 - Historia brokera, którego b³yskawiczna droga na szczyt i rozrzutny styl ¿ycia wzbudzi³y zainteresowanie FBI. (3 godz. 2013. Komedia kryminalna).
(Ÿród³o - filmweb.pl)

ZIMOWE
PT
AKOLICZENIE
PTAKOLICZENIE

27 stycznia o godz. 1100 spotkaliœmy siê w Œwieradowie przy ulicy
11 Listopada. Spacer zosta³ zorganizowany przez Izersk¹ £¹kê oraz Œl¹skie Towarzystwo Ornitologiczne pod patronatem Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Zebra³o siê nas trzynaœcioro - w sam raz.

Najpierw ruszyliœmy nad Kwisê, ¿eby znaleŸæ pluszcza. Z pocz¹tku
pokazywa³y siê tylko krzy¿ówki, samce i samice. Po kilkunastu minutach
uda³o siê zauwa¿yæ chlapi¹cego siê w rzece pluszcza! Ptak wdziêcznie
pozowa³, da³ siê zobaczyæ przez lornetki oraz przez lunetê.

Planujemy zorganizowane Grupy Ornitologicznej dla doros³ych. Pierwsze spotkanie odbêdzie siê 28 lutego o godzinie 18 00 w „Izerskiej £¹ce”. Omówimy specyfikê wycieczek, ubior
wszej wycieczki. Wstêp wolny
ubioryy, trasy i datê pier
pierwszej
wolny..
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S³onecznik – sikory,
kowalik, czy¿, trznadel,
wróbel, dzwoniec.
Nasiona zbó¿ (m.in.
prosa, owsa i pszenicy) s¹
chêtnie zjadane przez go³êbie i sierpówki, a proso
to pokarm chêtnie wybierany tak¿e przez wróble
i mazurki.
Ze s³oniny (koniecznie
trzeba pamiêtaæ, aby nie
by³a ona solona) chêtnie korzystaj¹ sikory, kowaliki i dziêcio³y. Czêsto jest zjadana tak¿e przez ptaki krukowate.
Niesolone orzechy, zw³aszcza laskowe, s¹ chêtnie zjadane
przez sikory i dziêcio³y.
Pokrojone w drobn¹ kostkê gotowane warzywa - to odpowiedni pokarm dla ptaków wodnych, zw³aszcza dla ³abêdzi.
Chleb mo¿e byæ podawany wy³¹cznie jako pokarm uzupe³niaj¹cy – w takich wypadkach powinien byæ pokrojony
w drobn¹ kostkê i absolutnie nie mo¿e byæ spleœnia³y. Ptaki,
które bêd¹ ¿ywiæ siê tylko chlebem mog¹ w konsekwencji zapadaæ na powa¿ne problemy uk³adu pokarmowego.
DOKARMIAMY PTAKI, tylko wtedy, kiedy tego potrzebuj¹, czyli w czasie wystêpowania pokrywy œnie¿nej lub/i mrozów.

WIELKA IMPROWIZACJA

Nastêpnie udaliœmy siê w okolice bloków na ul. Korczaka, gdzie wisi
du¿o karmników. Tam uda³o siê zaobserwowaæ sikory oraz bardzo liczne
czy¿e. Ku naszemu rozczarowaniu, nie by³o ani jednego gila, które w tej
okolicy s¹ bardzo pospolite.
Kolejnym przystankiem by³ park zdrojowy, gdzie kontynuowaliœmy
poszukiwania gili oraz staraliœmy siê znaleŸæ dziêcio³a zielonego. Pokaza³a siê nam m.in. sójka, kos ¿eruj¹cy na bu³ce oraz dziêcio³ du¿y.
Ostatecznie gili oraz dziêcio³a zielonego nie uda³o siê spotkaæ, ale na
sam koniec nadlecia³a... orzechówka! Piêknie pozowa³a ze szczytu jednego z drzew.
Po dwugodzinnych obserwacjach, po¿egnaliœmy siê i rozeszliœmy.
Wracaj¹c przez park ju¿ w znacznie pomniejszonym gronie napotkaliœmy dziêcio³a zielonosiwego.
Lista gatunków: krzy¿ówka, sierpówka, dziêcio³ du¿y, dziêcio³ zielonosiwy, sójka, orzechówka, sroka, pluszcz, kos, kowalik, bogatka, modraszka, czy¿, dzwoniec.
Relacja, opis i zdjêcia - Tomasz Maszka³o

Informacje i zdjêciaz „Izerskiej £¹ki”
przygotowa³a Monika Chwaszcz, zaœ
autorem zdjêæ do
obu winiet - £¹ki
i M³yna - jest Tomasz Chmielowiec.

PT
ASIA STO£ÓWKA
PTASIA

Dowiedz siê wiêcej
i polub nas
na Facebooku
IzerskaLaka
ZAPRASZAMY!

Dokoñczenie na stronie 13 

Czy wiesz, ¿e...
 Wysiaduj¹ca jaja samica kaczki krzy¿ówki wyrywa sobie pióra
z piersi i wyœciela nimi wnêtrze gniazda.
 Bogatki potrafi¹ budowaæ gniazda w nietypowych miejscach, np.
w latarniach miejskich, w s³upkach ogrodzeniowych, a nawet w skrzynkach na listy.
 Kawka jest gatunkiem synantropijnym, czyli silnie zwi¹zanym
z terenami zamieszkanymi przez ludzi, zw³aszcza z zabudow¹ miejsk¹.
Przed zasiedleniem miast kawki gniazdowa³y na ska³kach Wy¿yny Krakowsko-Czêstochowskiej i lokalnie w œródpolnych laskach na ni¿u. Okres
zasiedlania miast rozpocz¹³ siê po II wojnie œwiatowej i trwa³ mniej
wiêcej do lat 80. XX w.

Czarci M³yn, ul. Lwówecka 5
Otwarty od œrody do soboty
w godz. 1000-1600
(zwiedzanie co godzinê,
ostatnie o godz. 1500)
wtorki - warsztaty o godz. 900 lub 1200
(po wczeœniejszej rezerwacji)
tel. 75 78 45 325
czarcimlyn@swieradowzdroj.pl

Gospodarz obiektu
Kinga Miakienko

BOCHEN CHLEBA
OSOBOWOŒÆ ROKU
PRZEKAZANY NA WOŒP

Pierwszy etap Plebiscytu na Osobowoœæ Roku 2017 wed³ug „Gazety Wroc³awskiej” dobieg³ koñca. Z wynikiem 70 g³osów zajê³am drugie
miejsce w powiecie lubañskim w kategorii „Samorz¹dnoœæ i Spo³ecznoœæ Lokalna”.
Bardzo dziêkujê za wszystkie oddane g³osy - to bardzo mi³e, ¿e
docenili Pañstwo moj¹ pracê. Wszystkim uczestnikom plebiscytu serdecznie gratulujê, a zwyciêzcom ¿yczê powodzenia w dalszych etapach.
W tym roku razowy pszenno-¿ytni chleb, pieczony tradycyjnie w brytfance, wylicytowa³ dla Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy Hotel Buczyñski Medical&SPA. Mia³am przyjemnoœæ dostarczyæ bochen osobiœcie. Cieszymy siê, ¿e ju¿
drugi rok z rzêdu chleb trafi³ w³aœnie tam. Razem mo¿emy wiêcej!
W hotelu czeka³a ju¿ na mnie Alina Fierkowicz – pracownik
dzia³u marketingu Buczyñski Medical&SPA.

GOŒCIE

31 stycznia odby³y siê zajêcia dla grupy z Sosnowca. Tematy: Góry
Izerskie, Izerski Park Ciemnego Nieba, pszczo³y. Grupa po prelekcji
zobaczy³a film przygotowany przez TV Dami, w którym pokazany jest
tak¿e nasz ul edukacyjny, nastêpnie zaanga¿owa³a siê w wykonanie pracy
plastycznej i dziêki temu mam na pami¹tkê wspania³e pasieki, z drzewkami owocowymi i roœlinami miododajnymi w okolicy. Dzieci zobaczy³y, ¿e
praca pszczelarza to nie tylko zbieranie miodu. Dowiedzia³y siê, jak
wa¿ne s¹ dzikie pszczo³y oraz po¿ytki, na których pszczo³owate mog¹ siê
posilaæ. Warto dodaæ, ¿e przedzia³ wiekowy grupy by³ zró¿nicowany,
a mimo wszystko dzieci m³odsze i m³odzie¿ bawi³a siê równie dobrze!
Okaza³o siê, ¿e nie wyrasta siê z chêci umazania sobie r¹k w farbie!
Taka forma pracy nie by³a ustalona. Kiedy grupa zjawi³a siê w obiekcie, wychowawczynie poprosi³y o zagospodarowanie wiêkszej iloœci czasu, poniewa¿ inna atrakcja wypad³a im z harmonogramu. W takiej sytuacji kreatywnoœæ i spokój ratuj¹ sytuacjê. Lubiê takie wyzwania, to sprawia, ¿e dzieñ mimo, ¿e zapowiada siê na spokojny, mo¿e okazaæ siê
wyzwaniem.

Dowiedz siê wiêcej
i polub nas
na Facebooku
CzarciMlynSwieradow
ZAPRASZAMY!

Styczeñ dopisa³ pod wzglêdem frekwencji – odwiedzi³y nas
a¿ 1003 osoby! Po feriach zimowych ruszy³y znowu Warsztatowe Wtorki. Szóstego lutego goœci³am grupkê uroczych pierwszaków ze Szko³y Podstawowej nr 3 w Olszynie. Wraz
z opiekunami upiekli piêkne bochenki oraz ubili mas³o w tradycyjnych maselnicach.

CZARCIA £¥KA - wspó³pracuj¹ce ze sob¹
dwie atrakcje turystyczne Œwieradowa-Zdroju.
O oba obiekty dbamy my - Kinga i Monika.
Chcesz byæ na bie¿¹co? Kliknij! Subskrybuj!
Podoba³o siê? Daj kciuka w górê!

Od redakcji: W swej kategorii Kinga uplasowa³a siê za Leszkiem
Leœko, burmistrzem Olszyny. Natomiast fina³ „Osobowoœci Roku 2017”
wygra³ Wojciech ¯mija, podinspektor, oficer z Komendy Wojewódzkiej
Policji we Wroc³awiu (a równoczeœnie wybitny wroc³awski sportowiec),
który wyprzedzi³ dr. Adama Domanasiewicza (Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wroc³awiu), uhonorowanego
za wykonanie pionierskiej operacji przyszycia rêki pacjentowi, który
urodzi³ siê bez koñczyny.

M£YNA

Biesiada by³a przednia, a dzieci wyjecha³y zadowolone
i ka¿de z przepisem na chleb razowyz ziarnami. Pozdrawiamy!

ZAPROSZENIE
Restauracja „Czarny Potok” zaprasza w ka¿dy poniedzia³ek i œrodê
w godz. 1000-1400 na sta³¹ wystawê poœwiêcon¹ historii Czerniawy. Bêdzie to
nawi¹zanie do podobnej ekspozycji
sprzed 7 lat, gdy zaprezentowanych zosta³o 260 starych widokówek
z kolekcji Jakuba, Dawida i Jerzego
B³aszczyków z Wroc³awia.
Obecny zbiór liczy ju¿ 760 starych
pocztówek, które dla polepszenia odbioru zosta³y zeskanowane i pokazywane bêd¹ na ekranie monitora (podobnie jak stare foldery i mapy).
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Œwieradowscy karatecy
przekraczaj¹ granice
Prze³om listopada i grudnia dla
œwieradowskich cz³onków sekcji
Samuraj Lubañ by³ bardzo intensywny. Uczestniczyli oni w dwóch
turniejach w Czeskiej Lipie i Wroc³awiu.
25 listopada nie dane by³o pospaæ m³odym samurajom. Zaproszenie na Mistrzostwa Czeskiej Republiki w karate wi¹za³o siê z wczesn¹
pobudk¹ i podró¿¹ do Czeskiej Lipy.
Nasz¹ sekcjê reprezentowali: Marcel Leœniewski, Aleksander Przybysz, Micha³ Ró¿ycki i Hubert
Urbañczyk. Samo powo³anie na zagraniczne zawody zrobi³o na ch³opakach bardzo du¿e wra¿enie. Ca³a
oprawa zawodów, wystrój hali, doskona³a organizacja utrwali³y to
uczucie.
W mistrzostwach bra³o udzia³
kilkuset zawodników z ponad 20 klubów z ca³ego kraju. Ceremonia
otwarcia, gdy na halê przy dŸwiêkach motywuj¹cej muzyki wbiega³y
wszystkie ekipy, trwa³a kilka minut
i wzbudzi³a entuzjazm licznej publicznoœci wype³niaj¹cej trybuny. Da³o
siê zauwa¿yæ, ¿e nie jest to ma³a lokalna impreza, ale zawody o mistrzostwo Czech!
Nasi reprezentanci startowali
w konkurencjach Kata Indywidualne i Kata Duo, czyli w parach. Kata to konkurencja, w której zawodnicy
prezentuj¹ œciœle okreœlony uk³ad
powi¹zanych ze sob¹ ciosów, kopniêæ i bloków. Sêdziowie oceniaj¹
prawid³owoœæ prezentowanych
technik, dok³adnoœæ i dynamikê.
W kata duo obaj partnerzy musz¹
wykonaæ ca³y uk³ad w doskona³ej

nich presjê. Pokazali to, co potrafi¹.
Tym razem nie stanêli na podium, ale
zdobytego doœwiadczenia nikt im
i odbierze. Zobaczyli równie¿, ¿e karate to ci¹g³a droga do doskona³oœci.
Dwa tygodnie po zawodach
w Czechach przyszed³ czas na wyjazd do stolicy Dolnego Œl¹ska na
Karate Wroc³aw Open 2017 - zawody miêdzynarodowe z bardzo siln¹
ekip¹ ze Lwowa. Sekcjê Œwieradów
reprezentowali: Olga Walczak, Marcel Leœniewski, Aleksander Przybysz, Micha³ Ró¿ycki, Hubert
Urbañczyk, Witold Walkowiak. Tym
razem wszystkie sekcje Klubu Samuraj Lubañ jecha³y wspólnie autokarem z panem Mariuszem Leœniewskim, co sprzyja³o integracji zawodników i rodziców.
Po doœwiadczeniach zdobytych
na poprzednim turnieju nasi karatecy byli zdecydowanie spokojniejsi
i z mniejsz¹ trem¹ przystêpowali do
zawodów. Tym razem oprócz Kata
indywidualnego i w parach by³o
równie¿ Kata Team, czyli w trójkach,
oraz Kumite, czyli walka z przeciwnikiem. Szczególnie ta ostatnia konkurencja przynios³a wiele emocji, bo
co innego walka z cieniem i pokaz
techniki, a co innego wyjœcie na tatami naprzeciwko innego karateki
i realny pojedynek. Zadawanie ciosów i obrona przeciwko nim, mimo
ochraniaczy, wi¹¿e siê z bólem i strachem, ale karate to przecie¿ sport
walki. Kolejny raz dzieci pokaza³y,
¿e maj¹ w sobie ducha walki.
Z Wroc³awia przywieŸliœmy medale za III miejsce w konkurencji Kata

Koncentracja przed Kumite: na pierwszym planie Witek Walkowiak, w tle
„sparing" Alka Przybysza z Marcelem Leœniewskim.
synchronizacji.
Poziom prezentowany przez zawodników wszystkich kategorii wiekowych pokaza³ jednoznacznie, ¿e
s¹ to zawody dla najlepszych karateków naszych po³udniowych s¹siadów.
Œwieradowianie byli dzielni
i godnie zaprezentowali swoje umiejêtnoœci. Widoczna by³a u nich walka ze stresem i w³asnymi s³aboœciami, bo ranga zawodów, poziom konkurencji i ca³a otoczka wywiera³a na

Team. Dru¿yna w sk³adzie:
Hubert Urbañczyk, Micha³
Ró¿ycki i Marcel Leœniewski, zdoby³a br¹zowy medal,
bardzo dobrze prezentuj¹c
siê w turnieju trójek.
Zwieñczeniem wyprawy
by³a wizyta w „restauracji
innej ni¿ wszystkie" podczas
powrotnej drogi do domu.
Teraz czas na trening, by
nastêpne zawody przynios³y
kolejne emocje i satysfakcje,
a mo¿e i medale...
Marek Ró¿ycki
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Obok: Sensei Jacek
Jaworski z medalistami:
Marcelem Leœniewskim,
Micha³em Ró¿yckim i Hubertem Urbañczykiem

Kajetan Rutkowski ma lat 9
i drugi rok trenuje hokej na lodzie. W Czechach (bo gdzie¿by indziej!), wœród czeskich dzieciaków,
bêd¹c jedynym Polakiem. O tym,
jak to siê zaczê³o, opowiada jego
tata Micha³:
- JeŸdziliœmy na kryte lodowisko do
Frydlantu i widzieliœmy tam ma³ych ³y¿wiarzy. A ¿e Kajtek fajnie na ³y¿wach sun¹³,
mówiê mu wiêc „spróbujmy tego hokeja”. Widzia³em b³ysk w jego oku, a ¿e we
Frydlancie znajdowa³ siê najbli¿ej nas oœrodek sportowy, w dodatku z profesjonaln¹
dru¿yn¹ hokejow¹, pojechaliœmy siê zapisaæ...
By³a po³owa grudnia 2016 roku, Kajtek mia³ 7 lat. G³ówny trener nie widzia³
¿adnych przeszkód, by treningi mog³o
podj¹æ polskie dziecko, choæ nie kry³ zdziwienia, ¿e jest ze Œwieradowa - da³by g³owê, ¿e z Bogatyni.
Na pocz¹tek Kajtek dosta³ ³y¿wy, kask
i kij (po sprawdzeniu prawy/lewy, i to bez
zwi¹zku z faktem, czy jest mañkutem)
i rêkawice i zacz¹³ pierwsze æwiczenia
z cztero- i piêciolatkami (bo tak czeskie
szkraby zaczynaj¹ hokejowe treningi) –
trzy razy w tygodniu po pó³torej godziny.
Gdy oswoi³ siê z lodem, wyposa¿ono
go w pe³ny sprzêt: ochraniacze na ³okcie,
na kolana, na klatê i na szyjê, spodnie
i getry, wszystko na koszt klubu. Gdyby
musia³by w to wszystko zaopatrzyæ siê we
w³asnym zakresie, trzeba by wydaæ
z pó³tora tysi¹ca z³.
Kiedy Kajtek okrzep³, zacz¹³ trenowaæ
z grup¹ ponad 20 dzieciaków z rocznika
2009 i m³odszymi; teraz jest to grupa wiekowa 2008/09, a turnieje graj¹ jako osobne
roczniki.
Treningi prowadzi zawsze 3-4 trenerów, najlepszych fachowców z doœwiadczeniem pracy z m³odzie¿¹, a m³odzi hokeiœci s¹ podzieleni na grupy i rotacyjnie
trafiaj¹ do ka¿dego trenera po kolei. Na
marginesie – w grupie trenuj¹ dwie dziewczynki.
Œwieradowski adept hokeja nieustannie æwiczy technikê jazdy (w ró¿nym tempie przodem i ty³em plus tzw. przek³adanki), szybkoœæ i hamowanie, prowadzenie
kr¹¿ka, slalom, obje¿d¿anie bramki. Trzeba bardzo szybko umieæ zakoñczyæ strza³em, by przeciwnik nie odebra³ kr¹¿ka, do
tego zwody, obrót, miniêcie, zagranie
o bandê. A przecie¿ jeszcze s¹ pady, klêki,
szybkie wstanie, wszystko bardzo czêsto
w formie zabawowej, np. w berka.
Pytam hokeistê, jak porozumiewa siê
na lodzie z czeskimi rówieœnikami.
- Jêzyk jest niepotrzebny – odpowiada – wystarczy, ¿e partner stuknie kijem
o lód, a wiadomo, ¿e trzeba mu podaæ.
Mog¹ to te¿ byæ skróty jêzykowe. Gdy
zawodnik sam leci z kr¹¿kiem, ktoœ krzyknie hrát (zagraj), jak za wolno - rychleji,

Roœnie nam hokeista
jak œlamazarzy siê – boj (walcz). Poza tym
trener wci¹¿ pokazuje, jak poprawiæ ten
czy inny element.
Kajtek trenowa³ do koñca marca, potem na 5 miesiêcy zeszli z lodu i prowadzili suchy trening na stadionie raz w tygodniu (w bardziej rozwiniêtej hokejowo
Czeskiej Lipie trenuje siê na lodzie przez
ca³y rok), a od wrzeœnia ub. roku wszystko wróci³o do normy.
Zanim jednak przerwano lodowe treningi, Kajtek by³ niemal zawsze wstawiany do sk³adu na kolejnych turniejach –
przed wiosenn¹ przerw¹ w Czeskiej £omnicy czy Frydlancie, w sezonie jesiennym w Turnovie, Jabloncu, Libercu, Czeskiej
Lipie i Varnsdorfie. W turniejach adepci
(trzech graczy plus bramkarz) graj¹ trzy
razy po 15 minut w poprzek lodowiska,
a zmiany zawodników nastêpuj¹ co minutê. Ostatnio Kajtek bra³ udzia³ w du¿ym turnieju (6 ekip w Jièínie (mieœcie Rumcajsa), gdzie jego
zespó³ zaj¹³ II miejsce. Oczywiœcie, zawodnikom towarzysz¹ rodzice i ich znajomi,
atmosfera jest wspania³a, bo
kto by nie gra³, w ka¿dej chwili
widaæ, ¿e hokej jest czeskim
sportem narodowym.
- Byliœmy w Libercu na
meczu pierwszoligowym –
wspomina Micha³ Rutkowski.
- To by³o megawidowisko,
t³umy wali³y ze wszystkich
stron, wokó³ mnóstwo restau- Na urodziny Kajtek dosta³ specjaln¹ matê poracji, wszyscy popijali piwo œlizgow¹, na której w ka¿dych warunkach klii nikt z tego nie robi³ ¿adnego matycznych mo¿e æwiczyæ strzelanie kr¹¿kiem
problemu, zreszt¹ i po co, sko- na bramkê.
ro kibice hokejowi s¹ do bólu
kulturalni. O takiej atmosferze na naszych dlantu jedzie do szko³y muzycznej w Lustadionach mo¿emy tylko pomarzyæ.
baniu na gitarê, a w poniedzia³ki p³ywa
Kajtek treningi hokejowe godzi nie w szkó³ce w „Malachicie”.
Adam Karolczuk
tylko z nauk¹ - w czwartki wprost z Fry-

PODSUMOWANIE FERYJNEJ AKCJI DLA DZIECI
„Œwieradów-Zdrój - DZIECIOM” 15-28 stycznia br
br..
Iloœæ dzieci uprawnionych do skorzystania z akcji (stan na 12 stycznia):
 Szko³a Podstawowa nr 2 - 94 (szko³a - 82, przedszkole - 14);
 Miejski Zespó³ Szkó³ - 482 (podstawówka - 259 , gimnazjum - 110,
przedszkole - 113 ).
RAZEM DZIECI UPRAWNIONYCH DO SKORZYSTANIA Z AKCJI:
576 + szko³y ponadgimnazjalne + studenci

Na tegoroczny bilans finansowy
ferii zimowych z³o¿y³y siê ceny poszczególnych atrakcji:
 Kolej gondolowa - jazda nocna
– 39 z³
 Aquapark
– 10 z³
Pizza + napój
– 12 z³
 Pizza + sok (kolej gondolowa)
– 15 z³
 Hamburger + sok
– 10 z³
 Warsztaty ceramiczne
– 45 z³ brutto
 Warsztaty piernikowe
– 30 z³

W porównaniu z feriami ubieg³orocznymi gmina wyda³a blisko 11.
tys. z³ wiêcej, na co wp³yw mia³y zrealizowane vouchery na warsztaty
ceramiczne i piernikowe (rok temu
nieobecne). Wydatki by³yby o niebo wy¿sze, gdyby nie rozrzut pomiêdzy iloœci¹ voucherów wydanych a
wykorzystanych - np. do aquaparku wziêto ich 405, a zrealizowano jedynie 189 (ceramika - 280 do 144,
pierniki 299 do 146, gondola 75 do
27).
Opr. Dorota Marek

O ogrodach myœli spisane…
Ka¿dy kwiat jest piêkny tak ma³y, jak du¿y.
Ka¿dy jednakowo wszystkim ludziom s³u¿y.
I ka¿dy siê stara z ca³ej swojej mocy,
By w ogrodzie raj stworzyæ przy ludzkiej pomocy.
Barbara Poniarczyk
S³uchaj¹c Muzycznego Radia (lubiê tê nasz¹ regionalna stacjê) us³ysza³em od dy¿urnego meteorologa, ¿e w³aœnie „zala³a nas fala styczniowych upa³ów”. I rzeczywiœcie s³upek rtêci oscyluje w okolicy 10 stopni.
Niby fajnie, ale jednak czuje siê, ¿e to jeszcze nie ta pora. Jestem przekonany ¿e nasze ogrody te¿ tê nieprawid³owoœæ czuj¹, a co gorsze - odczuj¹. Konsekwencje chwilowych ociepleñ mog¹ byæ op³akane w skutkach, zw³aszcza jeœli taka ciep³a aura pobudzi soki w roœlinach i zaczn¹
wegetacjê. Drzewom owocowym z pewnoœci¹ pomo¿e bielenie, ale innych roœlin raczej nie jesteœmy w stanie uchroniæ. Przys³owie polskie
mówi „ Gdy ciep³o w lutym, zimno w marcu bywa, d³ugo potrwa zima, rzecz to niew¹tpliwa.”

Te piêkne ró¿e pn¹ce zosta³y wyhodowane przez Helenê Prabuck¹.

Kalanchoe - samo zdrowie
Zima w pe³ni, za oknem trochê œniegu, a na moim oknie
piêknym kwiatem prezentuje siê kalanchoe, czyli inaczej
¿yworodka. Jest to rodzaj roœliny z rodziny gruboszowatych,
któr¹ czêsto siê spotyka w naszych domach. Ja u¿ywam jej,
aby urozmaiciæ kompozycje w du¿ych pojemnikach z innymi
roœlinami. Nigdy jej nie spryskujê, gdy¿ bardzo dobrze znosi
suche powietrze, a podlewam tylko wtedy, gdy ziemia przyschnie.
Kiedy skoñczy kwitn¹æ, ograniczam podlewanie, a pêdy
przycinam i robiê z nich sadzonki. Sadzonki powinny kilka dni
przeschn¹æ, sadzê do mieszanki ziemi z piaskiem najlepiej
wiosn¹. Dokarmiam nawozem co 2 tygodnie. Aby zakwit³a,
trzeba jej przez min. 5 tygodni zapewniæ mrok, np. przykryæ
kartonem. Roœlina ma w³aœciwoœci antybakteryjne, antyalergiczne, przeciwzapalne, przeciwgrzybicze.
Preparaty z jej wyci¹giem zmniejszaj¹ swêdzenie po uk¹szeniach, pasty i p³ukanki do zêbów pomagaj¹ zahamowaæ
paradontozê czy krwawienie z dzi¹se³, zmniejsza bóle reumatyczne, reguluje poziom cukru. Dzia³anie roœliny wp³ywa na
lepsz¹ koncentracjê i pamiêæ. Ok³ady na trudno goj¹ce siê rany
docenili lekarze wojskowi podczas wojny w Wietnamie.
W Brazylii wykorzystywana jest na takie schorzenia, jak artretyzm, grzybica stóp, czyraki ,oparzenia, bóle ucha, zaparcia.
To wdziêczna roœlina i doœæ ³atwa w uprawie.
Szczerze polecam - Irena Marciniak

Przed pier
wszym gwizdkiem
pierwszym
TKKF „Kwisa” Œwieradów rozpoczyna przygotowania do
rundy rewan¿owej sezonu 2017/2018. Rozgrywki rozpoczynaj¹ siê w ostatni weekend - 24/25 marca. Pierwsz¹ kolejkê
wiosenn¹ podopieczni trenera Caba³y rozpoczn¹ na wyjeŸdzie z Piastem Zawidów.
Zanim rozpoczn¹ siê na dobre zmagania na naszych i wyjazdowych arenach, rozegramy cztery spotkania kontrolne:
18 lutego o godzinie 1300 (Zgorzelec) - z GKS-em Gryf Gryfów Œl¹ski.
25 lutego (Frydlant) - z Lechi¹ Piechowice.

Kiedy teraz spacerujê po ogrodzie, widzê, jak ukazuj¹ siê ¿onkile,
przebiœniegi i szafirki. W trawie zakwit³y stokrotki. Nawet ró¿e pn¹ce
i powojniki zaczê³y puszczaæ listki. Pozostaje nam pozytywne nastawienie i nadzieja, ¿e mrozy ju¿ do nas nie wróc¹.
Na wielkie prace w ogrodzie jest jeszcze za wczeœnie, ale w³aœnie
teraz w lutym wkraczamy w doskona³y czas na wysiewanie niektórych
roœlin w donicach. Chodzi tu g³ównie o roœliny o d³ugim cyklu rozwoju.
Do ogrodu sadzi siê potem m³ode, podroœniête roœliny zwane rozsad¹.
Dziêki temu mo¿emy liczyæ na szybsze kwitnienie i owocowanie. Gotowe
rozsady kwiatów i warzyw zawsze mo¿na kupiæ, ale ka¿dy, kto to robi, wie,
¿e wydatki z tym zwi¹zane nie s¹ ma³e. W zale¿noœci od roœliny bêdziemy
p³aciæ do 1 do 6 z³ za sztukê.
Z produkcj¹ w³asnej rozsady jest jednak pewien problem. Naszym
roœlinom musimy zapewniæ odpowiednie warunki, a w szczególnoœci
du¿o œwiat³a i niezbyt wysok¹ temperaturê. Jeœli bêdzie za ciep³o, szybko
wybujaj¹ i nie bêd¹ siê nadawa³y do wsadzenia do gruntu.
Spróbujmy wiêc okreœliæ, jakie warzywa mo¿na uprawiaæ z rozsady?
Oto lista wraz terminami.
 Produkcja rozsady w lutym: bazylia, majeranek, cz¹ber, macierzanka, tymianek, broku³, cebula, kalafior, kalarepa, kapusta, kapusta
pekiñska, sa³ata mas³owa, seler.
 Produkcja rozsady w marcu: broku³, cebula, papryka, pomidor,
sa³ata mas³owa, seler, por.
 Produkcja rozsady w kwietniu: ogórek, dynia, patison, pomidor,
kukurydza.
 Produkcja rozsady w maju: jarmu¿, kabaczek, brukiew jadalna.
Warto spróbowaæ choæby z jedn¹, dwiema roœlinami. Nie doœæ, ¿e
bêdzie taniej, to jeszcze bêdziemy mogli powiedzieæ, ¿e sami od pocz¹tku do koñca wyhodowaliœmy nasz¹ roœlinkê. To szczególnie istotne,
gdy¿ w ten sposób mo¿na siê przygotowaæ do konkursu „Olbrzymy
w ogrodzie” – do tej kategorii zg³aszaæ mo¿na wyhodowane warzywa,
owoce i roœliny ogrodowe, które osi¹gnê³y nad wyraz du¿e rozmiary.

Porady ogrodnicze na luty
 jeœli

jeszcze tego nie zrobiliœmy, to bielimy drzewa owocowe, aby uchroniæ je przed skutkami mrozów
 nadal formujemy i tniemy drzewa liœciaste i iglaste
w ogrodzie
 rozpoczynamy produkcjê rozsad
 planujemy zakupy roœlin i nowe nasadzenia
 roœliny uprawiane w pojemnikach, a przechowywane
w ch³odnych pomieszczeniach, takie jak fuksje czy oleandry,
zacznijmy obficiej podlewaæ i po paru dniach przenieœmy
w cieplejsze miejsce.
 pod koniec miesi¹ca przygotowujemy sadzonki pelargonii, fuksji, surfinii i innych roœlin wieloletnich, które nie zimuj¹ na zewn¹trz.
ZAPRASZAMY WSZYSTKICH MI£OŒNIKÓW OGRODÓW NA WSPÓLNE SPOTKANIE PRZY KAWIE, HERBACIE I S£ODKOŒCIACH

10 marca o godz. 1000
w Miejskiej Bibliotece Publicznej IZERKA.
W programie:
 prezentacja multimedialna pt. „Jak zaprosiæ po¿yteczne
zwierzêta do ogrodu?”;
 rozmowy na tematy zwi¹zane z ogrodami, wymiana doœwiadczeñ;
 wystawa ksi¹¿ek i czasopism o tematyce sadowniczoogrodniczej.
Ka¿dy z uczestników otrzyma wyj¹tkowy prezent, który
upiêkszy jego ogród/balkon.
Piotr Bigus
4 marca (Frydlant) - ze Stell¹ Lubomierz
Miêdzy 4 a 11 marca rozegramy ostatnie spotkanie kontrolne z Sudetami Giebu³tów (dok³adny termin i godzinê podamy
na afiszach).
Przypomnijmy: nasz zespó³ zakoñczy³ rundê jesienn¹ na 5.
miejscu z dorobkiem 25 punktów. Odnieœliœmy w lidze osiem
zwyciêstw, raz zremisowaliœmy, czterokrotnie przegrywaliœmy.
Strzeliliœmy naszym rywalom 46 bramek trac¹c tym samym 21
(pod wzglêdem najlepszego bilansu bramkowego nasz zespó³
zajmuje 4 miejsce).
Najlepszym strzelcem w naszym zespole zosta³ Wojtek
Ostrejko 15 trafieñ.
Tekst opracowa³ Administrator Strony Internetowej
TKKF „Kwisa” Œwieradów Zdrój.

PROFILAKTYKA!

Zgodnie z umow¹ zawart¹ pomiêdzy Gmin¹ Miejsk¹
Œwieradów-Zdrój a Gabinetem Pedagogiczno-Psychologicznym, od stycznia do grudnia 2018 roku specjaliœci bêd¹ w tym gabnecie realizowaæ zadania zwi¹zane z udzielaniem pomocy terapeutycznej i wsparciem
rodzinom dotkniêtym problemem uzale¿nienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz prowadzeniem dzia³añ profilaktycznych.
Szczegó³y dotycz¹ce realizacji powy¿szych zadañ
mo¿na uzyskaæ pod numerami telefonów:
75 78 17 668 - koordynator UM, Jolanta Bobak;
538 480 341- Gabinet Pedagogiczno-Psychologiczny Maciej Zia³a.

Stop przemocy!
Zespó³ Interdyscyplinarny w Œwieradowie-Zdroju zaprasza na zajêcia dla grupy osób doznaj¹cych przemocy w rodzinie.
Celem pracy Punktu i prowadzonych zajêæ jest pomoc osobom doznaj¹cym przemocy w rodzinie, umo¿liwienie wyjœcia z krêgu przemocy, podniesienie œwiadomoœci dotycz¹cej zjawiska przemocy
w rodzinie i praw osobistych, podniesienie w³asnej samooceny, zdobycie wiedzy jak radziæ sobie z zaistnia³¹ sytuacj¹ oraz pomoc w odzyskaniu MOCY zabranej przez sprawcê. UDZIA£ JEST BEZP£ATNY.
Zajêcia bêd¹ prowadzone w dawnym budynku Urzêdu Miasta przy ul. Pi³sudskiego 15, I piêtro, pokoje nr
1 i 2, w godzinach 1800-2000. Najbli¿sze spotkanie odbêdzie siê 22 lutego, kolejne zaœ - 8 i 22 marca br.
Serdecznie zapraszamy!

STOP
UZALE¯NIENIOM!
W ramach pracy Miejskiej Komisji Rozwi¹zywania Problemów alkoholowych stworzony zosta³ Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla osób uzale¿nionych od alkoholu
czy narkotyków, jak te¿ dla osób z rodzin, gdzie naudu¿ywany jest alkohol lub narkotyki, osób wspó³uzale¿nionych oraz dla osób doznaj¹cych przemocy w rodzinie.
Punkt czynny jest w ka¿dy poniedzia³ek od godz.
1600 do 2000 w starej siedzibie Urzêdu MIasta (ul. Pi³sudskiego 15, pok. nr 1 i 2). Telefon tymczasowy nr 664 461
086, przy którym dy¿uruje nasz konsultant - Piotr Konopnicki - czynny jest w dniach i godzinach pracy Punktu.
Rozmowy i konsultacje indywidualne w godz. 16001900.
Przy Punkcie powsta³a grupa wsparcia „Œwieradów” dla
wymienionych osób, której spotkania odbywaj¹ siê tak¿e w poniedzia³ki od godz. 1800 do 2000.
Wszystkie spotkania s¹ otwarte. Nie zapraszamy jedynie osób pod wp³ywem alkoholu i œrodków zmieniaj¹cych œwiadomoœæ.
Dodatkowo Punkt Konsultacyjny dla mieszkañców
Czerniawy w dwa czwartki w miesi¹cu czynny jest na
terenie Szko³y Podstawowej nr 2 w godz. 1530-1730,
a najbli¿sze spotkania odbêd¹ siê 22 lutego
oraz 8 i 22 marca br.

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

NOTATNIK ŒWIERADOWSKI. Wydaje Gmina Miejska Œwieradów–Zdrój. Druk - Polska Press Sp. z o.o.
Drukarnia Sosnowiec, ul. Baczyñskiego 25A. Nak³ad - 2.000 egz. Redaktor naczelny - Adam Karolczuk,
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Zapraszamy wszystkich Czytelników do wspó³redagowania miesiêcznika. Teksty (tak¿e literackie), opatrzone
nazwiskiem autora (do ewentualnej wiadomoœci redakcji) oraz zdjêcia mo¿na sk³adaæ równie¿ w Referacie
Promocji Gminy, Turystyki, Kultury i Sportu Urzêdu Miasta przy ul. 11 Listopada 35 (II p.), tel. 75 71 36 482.
Redakcja nie zwraca materia³ów niezamówionych i zastrzega sobie prawo ich skracania.
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Nasz cz³owiek na Kaukazie
Miêdzy 10 a 24 marca br. grupa
6 dolnoœl¹skich wspinaczy podejmie próbê zimowego wejœcia na 4. szczyt Kaukazu, gruziñski Kabek (5033 m n.p.m.).
Ta charytatywna akcja ma na celu zebranie œrodków na Fundacjê GOPR-u
(w tym na seniorów z naszej karkonoskiej
grupy GOPR) oraz na œwidnickie hospicjum - Towarzystwo Przyjació³ Chorych.
Grupê œwidniczan pod kierownictwem
Andrzeja Sawickiego bêdzie wspiera³
mieszkaniec Œwieradowa, przewodnik
górski, trener MTB i popularyzator turystyki wysokogórskiej - Jacek Fabiœ
(obok).. Œrodki na powy¿sze cele charytatywne bêd¹ zbierane za poœrednictwem
mediów spo³ecznoœciowych oraz dolnoœl¹skich mediów: prasy, radia i telewizji.
Wspinacze-spo³ecznicy zmierz¹ siê na
Kaukazie z ekstremalnie niskimi temperaturami, nawet do -50oC, huraganowym
wiatrem, szczelinami lodowcowymi, g³êbokim, kopnym œniegiem oraz zagro¿eniem lawinowym. Choæ wyprawa nie nie-

sie za sob¹ tak wielkich wyzwañ, jak zimowe wejœcie na K2, ma swoje spo³eczne
i edukacyjne cele. Po pierwsze, zebranie
œrodków na wymienione fundacje utrzymuj¹ce siê jedynie z funduszy spo³ecznych, oraz po drugie, akcja edukacyjna
w zakresie wysokogórskiej turystyki zimowej.
Wœród uczestników przedsiêwziêcia
znajduj¹ siê przewodnicy górscy, ratownik wysokoœciowy oraz ratownik medyczny. Przewidziane jest testowanie szerokiej
gamy sprzêtu u¿ywanego na co dzieñ
w zimowej turystyce wysokogórskiej,
m.in. telefonów satelitarnych, detektorów
lawinowych, nawigatorów i lokalizatorów
GPS.
Dokumentalny materia³ z wyprawy
bêdzie prezentowany w dolnoœl¹skich
mediach, takich jak TVP3 Wroc³aw, Teletop Sudety i DOBA.pl (my te¿ liczymy na
gor¹ce relacje z kaukaskiej eskapady).
Choæ wspinacze zebrali ju¿ podstawowe œrodki na loty, transport i wyposa-

Dok¹d na narty
(poza gondol¹)?

œredni k¹t nachylenia 12%, sztucznie doœnie¿any.
Obok wypo¿yczalnia nart, snowboardów, kasków i gogli. Naukê jazdy prowadzi Szko³a Narciarstwa i Snowboardu
IZER-SKI. Przy wyci¹gu WC i parking na
8 aut.
Flins-Express zaprasza codziennie
w godz. 900-1600, w weekendy i w trakcie
ferii przewidziane s¹ tak¿e jazdy wieczorne w godz. 1700-2100. Cennik: 10 wjazdów
-15 z³, bilet ca³odniowy - 40 z³ (ceny dotycz¹ obu wyci¹gów).

Wyci¹g FLINS-EXPRESS (obok Aparthotelu Flinski). W³aœcicielka - Ula Rutkowska.
Trasa ma 160 m d³ugoœci i 40 m szerokoœci, przy ró¿nicy wysokoœci 17 m i œrednim k¹cie nachylenia 14%, jest oœwietlona, sztucznie doœnie¿ana i obs³ugiwana
orczykiem teleskopowym BJ-300. Wyci¹g
odznacza siê ³agodnym startem, ma regulowan¹ prêdkoœæ jazdy i przepustowoœæ
800 osób/godz.
Wyci¹g BEJBI EXPRESS (obok FLINS)
- d³. 45m, przepustowoœæ 500 osób/godz.,


Wyci¹g BARBARA (w³asnoœæ Micha³a
Rutkowskiego) przy „Izerskiej Chacie”.
D³ugoœæ trasy wynosi 150 m, przepusto-

¿enie techniczne wyprawy, nadal brakuje
pewnej kwoty na ¿ywnoœæ oraz suplementy potrzebne w ekstremalnych warunkach
wysokogórskich. W zwi¹zku z powy¿szym
serdeczna proœba o pomoc do potencjalnych sponsorów.
Warto zaznaczyæ, i¿ wyprawa uzyska³a
honorowy patronat Cezarego Przybylskiego - Marsza³ka Województwa Dolnoœl¹skiego.
(JF)
https://www.facebook.com/andsawicki/

woœæ - 500 osób/godz., ró¿nica poziomów - 24 m przy œrednim k¹cie nachylenia 15%. Trasa jest oœwietlona, przy wyci¹gu znajduje siê bar z widokowym tarasem,WC i parking, dzia³a te¿ szkó³ka narciarska.
Wyci¹g czynny w godz.1000-17 00, 10
wjazdów kosztuje 10 z³, bilet ca³odzienny
- 30 z³.


Wyci¹g BAJTEK (w³asnoœæ Tomasza
Mitkiewicza), przy ul. D¹browskiego (powy¿ej stacji GOPR).
Jest to oœwietlony stok dla pocz¹tkuj¹cych o d³ugoœci 60 m i 6-metrowej ró¿nicy poziomów. Przepustowoœæ - 500 osób/
godz. Przy wyci¹gu wypo¿yczalnia sprzêtu, parking, ma³a gastronomia i szkó³ka
narciarska.
Czynny w godz.900-1600 (lub do ostatniego klienta). Ceny: 1 godz. - 15 z³,
3 godz. - 30 z³, ca³y dzieñ - 40 z³.

Pozdrowienia z K2


Wyci¹g BAMBINO-SKI (w³aœcicielka
Aleksandra Plitt) przy ul. Górskiej (nieopodal Hotelu Zdrojowego SANUS). D³ugoœæ trasy - 120 m, ró¿nica poziomów 10 m, œredni k¹t nachylenia - 15%, przepustowoœæ - 500 osób/godz. Obok parking. Przy wyci¹gu dzia³a szkó³ka narciarska. Gdy wzroœnie gruboœæ pokrywy œnie¿nej, uruchomiony zostanie tor do jazdy
na dêtkach.
Wyci¹g czynny w godz. 900-1600, bilet
na 12 wjazdów kosztuje 15 z³.
Moment naœnie¿ania stoku FLINS-EXPRESS tu¿ po wschodzie s³oñca uwieczni³ Roman Kapszewicz na kilka dni przed rozpoczêciem ferii dolnoœl¹skich.

(opr. aka)

W³aœnie otrzymaliœmy pozdrowienia od Pana Rafa³a Froni, jeleniogórzanina, który jest
cz³onkiem Narodowej Zimowej Wyprawy na K2 2017/2018 (i z³ama³ rêkê w trakcie
ataku na szczyt). Przekazujemy je Pañstwu, a cz³onkom wyprawy ¿yczymy zdobycia
szczytu (na co maj¹ czas do 20 marca) i szczêœliwego powrotu do Polski (to by³o jeszcze
przed akcj¹ ratunkow¹ na Nanga Parbat, w której wziêli udzia³ cz³onkowie wyprawy
zimowej na K2). Ekipa poinformowa³a ostatnio, ¿e musi zmieniæ trasê podejœcia.

