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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, 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 7816-452 - pok. 1c; zastêpca kierownika Urzêdu
Stanu Cywilnego, dzia³alnoœæ gospodarcza –
Danuta ¯y³kiewicz: 75 78-16-344; meldunki i
dowody osobiste, zezwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych – Halina Stettner: 75 7816-929 - pok. 1f (obok sekretariatu); ksiêgowoœæ bud¿etowa - Katarzyna Duda, Ewelina
Ostrowska-May, ksiêgowoœæ oœwiaty – Magdalena Buczko, Marta Rejman-Sergiejczuk: 75
78-16-896 - pok. 2; kadry - Ma³gorzata Milichiewicz - 75 78-17-092 - pok. 3.

I PIÊTRO

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

II PIÊTRO

Referat Gospodarki Nieruchomoœciami i Zagospodarowania Przestrzennego, kierownik –
Rafa³ May, Joanna Szczekulska: 75 78-17-297
- pok. 21a; Referat Gospodarki Miejskiej, Inwestycji i Ochrony Œrodowiska, kierownik, sekretarz – Eugeniusz Grabas: 75 78-17-071 - pok.
21b; gospodarka mieszkaniowa - W³adys³aw
RzeŸnik, odpady komunalne - Marcin Roso³ek: 75 78-16-324 - pok. 21c; inwestycje - Anna
Mazurek, drogownictwo - Wojciech Cielecki,
inwestycje i komunikacja miejska - Mariusz Pysz:
75 78-16-970 - pok. 21d; wodoci¹gi i kanalizacja – Izabela Jurczak, ochrona œrodowiska Kamila Jednorowska-Mêcina: 75 78-16-343
- pok. 22. Referat Promocji Gminy, Turystyki,
Kultury i Sportu, kierownik – Dorota Marek: 75
71-36-482 - pok. 23; turystyka, kultura i sport
– Monika Hajny-Daszko: 75 71-36-483; informatyk - Tomasz Chmielowiec: 75 71-36-483,
fax 75 78-16-221 - pok. 24b. oœwiata – Jolanta Bobak: 75 78-17-668 - pok. 24c.

III PIÊTRO

Biuro Rady Miasta, referat administracyjny, kierownik – Diana Timoftiewicz-¯ak: 75 78-17666 - pok. nr 32.

UM ul. Pi³sudskiego 15

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

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

IZERSKA £¥KA

Monika Chwaszcz
tel. 75 617 14 42
izerskalaka@
swieradowzdroj.pl

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

Mikroprzedsiêbiorco, z³ó¿ JPK ju¿ teraz, a otrzymasz szybszy zwrot VAT
Od 1 stycznia 2018 r. mikroprzedsiêbiorcy:
 podatnicy VAT, którzy sk³adaj¹ deklaracje VAT-7 lub VAT-7K, bêd¹ mieæ obowi¹zek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT,
 swój rejestr sprzeda¿y i zakupów
VAT bêd¹ przesy³aæ do resortu finansów
jako Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb
VAT (JPK_VAT),
 rejestr sprzeda¿y i zakupów VAT

bêd¹ przesy³aæ wy³¹cznie w wersji elektronicznej – w okreœlonym uk³adzie i formacie (schemat xml) – do 25. dnia miesi¹ca za miesi¹c poprzedni, nawet jeœli
podatnik rozlicza siê kwartalnie.
Ju¿ teraz mo¿esz testowaæ elektroniczne sk³adanie JPK_VAT dziêki aplikacji Ministerstwa Finansów Klient JPK 2.0,
która umo¿liwia bezp³atne i bezpieczne
wygenerowanie oraz wys³anie pliku.
Z³ó¿ JPK ju¿ teraz! Dziêki temu:

 otrzymasz szybszy zwrot VAT – do
25. dni przy rozliczeniach za paŸdziernik,
listopad i grudzieñ 2017 r.,
 sprawdzisz, z czym wi¹¿e siê nowy
obowi¹zek i przygotujesz siê do niego
wczeœniej,
 upewnisz siê, czy twoje rozliczenie
jest poprawne.
Wiêcej informacji znajd¹ Pañstwo
na stronie http://www.finanse.mf.gov.pl
/web/wp/pp/jpk

Zarz¹dzenie Nr 115/2017
Burmistrza Miasta Œwieradów-Zdrój
z 28 listopada 2017 roku

Œwieradów-Zdrój z dnia 30 stycznia 2013 roku
w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem Gminy Miejskiej ŒwieradówZdrój w latach 2013 – 2018 zarz¹dzam, co nastêpuje:

§3
Ustalone stawki czynszu s¹ stawkami netto. Doliczona zostanie do nich stawka podatku od towarów i us³ug obowi¹zuj¹ca w chwili
naliczenia aktualnego czynszu.
§4
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia, a obowi¹zuje od 1 marca 2018 roku i podlega podaniu do publicznej wiadomoœci
w sposób zwyczajowo przyjêty.
§5
Wykonanie zarz¹dzenia powierzam Skarbnikowi Gminy oraz Kierownikowi Referatu
Gospodarki Miejskiej, Inwestycji i Ochrony
Œrodowiska.
§1
Z dniem wejœcia w ¿ycie niniejszego zarz¹dzenia traci moc Zarz¹dzenie nr 67/2016 Burmistrza Miasta Œwieradów-Zdrój z dnia 14 wrzeœnia 2016 roku w sprawie ustalenia stawek
czynszu za najem lokali mieszkalnych i socjalnych, stanowi¹cych w³asnoœæ Gminy Miejskiej Œwieradów-Zdrój.

w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych i socjalnych stanowi¹cych, w³asnoœæ Gminy Miejskiej Œwieradów-Zdrój
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) i art.
8 pkt. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. 2016 z dnia 4 paŸdziernika2016 r. poz. 1610 ze zm.) oraz § 5 ust.
2 Uchwa³y Nr XXXIX/185/2013 Rady Miasta

§1
1. Ustalam wysokoœæ stawki podstawowej
czynszu za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej za najem:
a) lokali mieszkalnych - 4,80 z³.
b) dla lokali zamiennych stosuje siê stawkê okreœlon¹ jak w pkt. a.
§2
Za najem lokali socjalnych ustala siê
czynsz za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej stanowi¹cy 50 proc. stawki podstawowej, czyli 2,40
z³.

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,
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

Godziny pracy UM
PONIEDZIA£EK GODZ. 730 - 1600
WTOREK, ŒRODA,
CZWARTEK GODZ. 730 - 1530
PI¥TEK GODZ. 730 - 1500

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

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

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).

Od 1 listopada br. do 31 paŸdziernika 2018 r. na mocy uchwa³y Rady Miasta Œwieradów-Zdrój nr XLIX/252/
2017 z 27 wrzeœnia br. ceny wody i œcieków oraz wysokoœæ op³aty abonamentowej pozostaj¹ bez zmian
i wynosz¹: woda 4,37 z³/m 3, œcieki - 4,92 z³/m 3, 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 lokomotywa?
Z dawna zapowiadana sesja wspólna
rad gmin: Gryfowa, Mirska i Œwieradowa,
poœwiêcona rewitalizacji linii kolejowej
i reaktywacji ruchu pasa¿erskiego – dosz³a do skutku 14 listopada w sali miejskiej w Mirsku. Radni wszystkich rad stawili siê niemal w komplecie, obrady prowadzili przewodnicz¹cy – Wioletta Urbañczyk (Œwieradów), Ma³gorzata Myœlicka£oœ (Mirsk) i Robert Skrzypek (Gryfów),
w ³awach goœci obok trzech zainteresowanych burmistrzów zasiedli: Jerzy Michalak – cz³onek zarz¹du województwa dolnoœl¹skiego, Wojciech Zdanowski – dyrektor departamentu infrastruktury
UMWD, Piotr Rachwalski – prezes zarz¹du Kolei Dolnoœl¹skich, Piotr Malepszak
– wiceprezes zarz¹du, Kamila Wieczysta zastêpca dyrektora Oddzia³u Gospodarowania Nieruchomoœciami PKP, starosta
lwówecki Marcin Fulder, przewodnicz¹ca
rady powiatu lubañskiego - Teresa Dudkiewicz–Kozañ, a tak¿e radni powiatowi.

Wprowadzenia do tematu dokonali
radni obu gmin – Artur Kotlarek ze Œwieradowa i Bogus³aw Nowicki z Mirska.
Najwa¿niejsze dla powodzenia idei
s³owa pad³y z ust K. Wieczystej, która zapewni³a, ¿e PKP do³o¿y starañ, by jak najszybciej dope³niæ formalnoœci z podzia³em dzia³ek, przygotowaæ dokumenty, przekazaæ ministrowi do akceptacji i wreszcie
podpisaæ akty notarialne z gminami. Dopiero wtedy Urz¹d Marsza³kowski bêdzie
móg³ rozpocz¹æ inwestycjê. P. Rachwalski, J. Michalak i W. Zdanowski zgodnym
chórem potwierdzali zasadnoœæ przywrócenia ruchu kolejowego miêdzy Gryfowem
a Œwieradowem, a skoro zadanie wpisano
do planów Kolei Dolnoœl¹skich, wypada
wrêcz byæ optymist¹. Zw³aszcza ¿e prezes
Rachwalski wci¹¿ podkreœla³, ¿e Koleje
Dolnoœl¹skie s¹ najbardziej rozwijaj¹ca siê
spó³k¹ w Polsce i inwestowanie w nieczynne linie staje siê jej priorytetem.
Burmistrz Gryfowa wprawdzie zarze-

ka³ siê, ¿e gmina projektu torpedowaæ nie
bêdzie, ale nie ukrywa³, ¿e w spo³eczeñstwie zdania co do sensownoœci tej inwestycji s¹ podzielone, a niektórzy wrêcz
chcieliby na tym szlaku widzieæ œcie¿kê
rowerow¹, jak miêdzy Lwówkiem Œl.
a P³awn¹.
Burmistrz Œwieradowa pos³u¿y³ siê
przyk³adem autobusu miejskiego, który
w rok przewióz³ 130 tys. pasa¿erów, w tym
60 proc. œwieradowian i 40 proc. turystów, wo¿onych nie tylko po mieœcie i okolicznych miejscowoœciach, ale tak¿e do
Szklarskiej Porêby i Nowego Miasta.
W najbli¿szej przysz³oœci œwieradowska
baza noclegowa uroœnie o 15 tys. ³ó¿ek,
które wygeneruj¹ 1000 nowych miejsc
pracy (z czego 65 proc. dla kobiet) i czymœ
tych pracowników trzeba bêdzie woziæ.
Do kwestii poruszanych na tej sesji
bêdziemy jeszcze wielokrotnie wracaæ na
³amach, jak równie¿ œledziæ i opisywaæ
poczynania Kolei Dolnoœl¹skich. (aka)

„PójdŸmy do Betlejem i zobaczmy, co siê
tam wydarzy³o i o czym nam Pan oznajmi³”
(£k 2,15)

BO¯E NARODZENIE 2017

Œwiêta Bo¿ego Narodzenia s¹ corocznym g³oszeniem
wielkiej radoœci z narodzin Zbawiciela i corocznym odczytywaniem tej Tajemnicy Wcielenia na nowo.
S¹ objawieniem BOGA i MI£OŒCI w œwiecie, który jest
taki ponury i zimny.
Przyj¹wszy TÊ TAJEMNICÊ do swego serca pragniemy:
• wnosiæ j¹ do tych miejsc, gdzie toczy siê codzienne
¿ycie,
• rozsiewaæ poœród tych ludzi, których ka¿dego dnia spotykamy,
• g³osiæ: „Bóg jest blisko cz³owieka! Sta³ siê jednym z
nas!”

List intencyjny podpisany 14 listopada w Mirsku przez Jerzego Michalaka – cz³onka zarz¹du woj. dolnoœl¹skiego (drugi z prawej), oraz burmistrzów: Œwieradowa – Rolanda Marciniaka (drugi z lewej), Mirska – Andrzeja Jasiñskiego (pierwszy z lewej), i Gryfowa – Olgierda PoniŸnika
(pierwszy z prawej), stanowi m.in., ¿e: strony deklaruj¹ zamiar wspó³pracy
w celu realizacji zadania zwi¹zanego z odbudow¹ infrastruktury i uruchomienia pasa¿erskich przewozów kolejowych na trasie Gryfów-Mirsk-Œwieradów; zadanie to ma szczególne znaczenie dla rozwoju turystyki, o¿ywienia gospodarczego i poprawy wizerunku w regionie Pogórza i Gór Izerskich; Samorz¹d Województwa Dolnoœl¹skiego podejmie dzia³ania, by umieœciæ zadanie na liœcie projektów finansowanych z RPO na lata 2014-2020;
gminy podejm¹ dzia³ania, by przej¹æ mienie PKP niezbêdne do odtworzenia linii; gminy zapewniaj¹ wk³ad w³asny w realizacjê zadania – Mirsk
i Gryfów po pó³ mln z³, Œwieradów – 2 mln z³.
Jako ¿e list jest intencyjny, nie rodzi ¿adnych zobowi¹zañ finansowych,
mo¿e te¿ byæ wypowiedziany w sposób najprostszy z mo¿liwych - poprzez
dorêczenie zawiadomienia pozosta³ym gminom o wypowiedzeniu.

Andrzejki u seniorów

Te myœli i te prawdy czyni¹c w³asnymi, ¿yczymy Wam Wszystkim
PARAFIANOM, MIESZKAÑCOM i GOŒCIOM:
- niech Bóg zamieszka w naszej dobroci cz³owieka do cz³owieka, w przebaczeniu,
pojednaniu, we wzajemnym zrozumieniu i uprzejmoœci,
- niech goœci w nas poprzez dar zdrowia i b³ogos³awieñstwa w Nowym 2018 Roku
- niech przyjmie wszelkie dobro i mi³oœæ jak¹ ofiarujemy innym.
DUSZPASTERZE
parafii œw. Józefa Oblubieñca NMP
w Œwieradowie-Zdroju

Aniœmy siê obejrzeli, jak up³yn¹³ rok od jubileuszowej 25. edycji
Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy, która zebra³a rekrodow¹ kwotê
ponad 105 mln z³, w ca³oœci przeznaczonej dla ratowania ¿ycia
i zdrowia dzieci na oddzia³ach ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom.
W tym roku Fundacja WOŒP zdecydowa³a o tym, by wyrównaæ
szanse leczenia noworodków na podstawowych oddzia³ach neonatologicznych poprzez doposa¿enie ich w specjalistyczny sprzêt ratuj¹cy ¿ycie i zdrowie dzieci.
W Polsce funkcjonuje 3-stopniowy podzia³ oddzia³ów noworodkowych ze wzglêdu na ich poziom specjalizacji. Wiêkszoœæ oddzia³ów,
zajmuj¹cych siê dzieæmi przychodz¹cymi na œwiat, to oddzia³y podstawowe, tzw. I oraz II stopnia referencyjnoœci. III stopieñ to placówki wysokospecjalistyczne i kliniczne, na które trafiaæ maj¹ dzieci

Œwieradowskie Ko³o Emerytów,
Rencistów i Inwalidów zorganizowa³o dla swoich cz³onków 29 listopada tradycyjne ANDRZEJKI. Impreza odby³a siê w zaprzyjaŸnionym
pensjonacie BASIEÑKA, a uczestniczy³o w niej 60. seniorów. Goœciem

z potrzeb¹ intensywnej opieki medycznej i zaawansowanego leczenia.
W efekcie 26. Fina³u WOŒP planowane s¹ zakupy w³aœnie dla
oddzia³ów podstawowych. Fundacja planuje pozyskaæ dla nich m.in.
stanowiska do resuscytacji noworodków, nowoczesne inkubatory, aparaty do nieinwazyjnego wspomagania oddychania, pompy infuzyjne
a tak¿e sprzêt diagnostyczny, jak chocia¿by specjalistyczne aparaty USG czy pulsoksymetry.
Œwieradowski Sztab, za³o¿ony przez Miejsk¹ Bibliotekê Publiczn¹ „Izerka”, 14 stycznia 2018 r. bêdzie organizatorem 26.
Fina³u WOŒP.
Wzorem lat poprzednich piêædziesiêciu wolontariuszy z identyfikatorami bêdzie zbiera³o pieni¹¿ki do puszek „dla wyrównania szans
w leczeniu noworodków”. Dodatkowo planujemy zorganizowaæ pokazy taneczne, sportowe i wokalne. Nie zabraknie wystêpów zespo³ów
i innych atrakcji.
Tegoroczn¹ nowoœci¹ bêdzie wystawa w „Izerce” pami¹tek, gad¿etów i innych ciekawostek zwi¹zanych z poprzednimi fina³ami,
organizowanymi w Œwieradowie przez Magdalenê Szereniuk oraz
Dorotê Marek, oraz 12. BIEG WOŒP „POLICZ SIÊ Z CUKRZYC¥
I UCZ SIÊ PIERWSZEJ POMOCY”.
Aktywny dzieñ, w którego organizacjê zg³osi³o siê ju¿ wiele osób,
zakoñczymy ŒWIATE£KIEM DO NIEBA.
Zwracamy siê z proœb¹ o wsparcie naszych dzia³añ i pomoc
w uatrakcyjnieniu 26. Fina³u WOŒP w Œwieradowie-Zdroju. Wszelkie
propozycje i dary serca prosimy przekazywaæ do IZERKI MZS (sala
12) lub zg³aszaæ pod nr tel. 665 733 443.
Z góry dziêkuje - szef Sztabu Orkiestry Teresa Fierkowicz

honorowym by³a Iwona Wojsa –
radna powiatu lubañskiego, uczestników zaœ przywita³a Irena Kojpasz,
która podziêkowa³a zebranym za zaufanie i ponowny wybór na Przewodnicz¹c¹ Zarz¹du Ko³a Nr 6
PZRiE w Œwieradowie-Zdroju. Zebrani zareagowali owacj¹ na stoj¹co oraz odœpiewaniem 100 lat.
Wszyscy seniorzy bawili siê
w iluminowanej kolorowymi œwiat³ami sali, przy wspania³ej muzyce Irka
Kudyby oraz przy suto zastawionych sto³ach z pysznymi potrawami
pani Mieci z „Basieñki”.
Impreza andrzejkowa przeplatana by³a tradycyjnie rozmaitymi wró¿bami - laniem wosku, losowaniem
kart i liczb – dowcipnie t³umaczonymi z „kajetów” mistrza rozrywki, pana
Ireneusza. Podczas œmiechów, tañców i radoœci uby³o nam seniorom
sporo lat, a przyby³o zdrowia i dobrego samopoczucia.
Teresa Dragunowicz
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Fot. Tomasz Chmielowiec

16 i 17 grudnia odby³ siê tradycyjny
ju¿, w ca³oœci organizowany przez Referat
Promocji Gminy, Turystyki, Kultury
i Sportu UM, Jarmark Izerski, który przyci¹gn¹³ 70 wystawców g³ównie z regionu.
Jak ka¿dego roku, przed Œwiêtami Bo¿ego Narodzenia, na osiedlu Czerniawa, Szko³a Podstawowa
nr 2 im. Jana Paw³a II zorganizowa³a spotkanie wigilijne, na które
zaproszono mieszkañców. W bie¿¹cym roku odby³o siê ono 10 grudnia. By³o to ju¿ dwunaste spotkanie
wigilijne, na które przyby³o oko³o
100 osób. Tradycyjnie, zgodnie z
wol¹ œp. Leopolda Ochramowicza,
goœciliœmy w urokliwej „Leopoldówce”.
Uroczystoœæ rozpoczê³a siê od
wrêczenia Certyfikatu Potrawy Lokalnej „Œwieradowski Smako³yk”. W
bie¿¹cym roku Kapitu³a Konkursowa przyzna³a tylko jeden certyfikat
w kategorii profesjonalistów. Tytu³
Mistrza Naleœników 2017 otrzyma³a
Restauracja „KuŸnia Smaków” z
Czerniawy - za „Naleœnik Vali”.
Kolejnym punktem programu
by³o rozstrzygniêcie konkursu
ozdób bo¿onarodzeniowych oraz
wrêczenie nagród. Wp³ynê³o ³¹cznie
49 prac, w tym w kategorii ozdób
choinkowych – 17, stroików – 21,
kartek œwi¹tecznych – 11. Wszystkie prace z³o¿one na konkurs spe³ni³y wymogi regulaminowe. Po wnikliwej ocenie prac komisja w sk³adzie: Gra¿yna Porada i Anna Abramczyk nagrodzi³a:

Stroiki – przedszkolaki:
I - Marika Bohdanowicz, II – Niepubliczne Przedszkole „S³oneczko”,
III – Nela Ochramowicz, Sara Ochramowicz i Amelia Mielniczuk.
Kl. I-III:
I - Amelia Folusz.
Kl. IV-VII:
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Kupcy zajêli 8 domków na tarasie, reszta
natomiast rozlokowa³a siê w hali spacerowej (fot. powy¿ej).
Jarmark by³ te¿ zachêt¹ dla Nadleœnictwa, które skorzysta³o z okazji i po raz

IZERSKI JARMARK RÊKODZIE£A I SZTUK WSZELAKICH
dzie¿ szkolna i kuracjuszki: ze zdobienia pierników (organizatorzy sk³adaj¹
w tym miejscu gor¹ce podziêkowania
Marcie Korzeniowskiej - za szybk¹
i bezcenn¹ pomoc, bez której by siê
one nie uda³y!), bombek i szk³a, z uk³adania mozaiek (serduszka i rybki), lepienia w glinie oraz z wykonywania
bi¿uterii z miedzi.
Fot. Tomasz Chmielowiec
Organizatorzy szczególne dziêkuj¹
Kindze
i Patrycji Miakienko - za
Obok - uczestnicy warsztatów
ogromn¹
pomoc w przygotowaniu jarmozaikowych. Powy¿ej - jedno
marku,
œwieradowianom
i naszym goFot. Tomasz Chmielowiec
z warsztatowych serduszek.
œciom - za t³umne jego odwiedziny,
pierwszy sprzedawa³o tu choinki. Ponad- wêdlinami, miodami, przetworami, zio³a- a wystawcom - za uczestnictwo.
(aka)
to handlowano stroikami, ozdobami cho- mi, serami itp.
Zapraszamy do odwiedzenia stroinkowymi, rêkodzie³em, zabawkami, pieImprezie towarzyszy³y liczne warszta- ny TV Œwieradów, która relacjonowa³a
rogami, ciastami, grzybami, pieczywem, ty w których t³umnie uczestniczy³a m³o- na ¿ywo ca³e wydarzenie.

Wigilia w „Leopoldówce”
I - Julia Fabiœ i Maryla Socha, II
– Bartosz Ogonowski, III – Natalia
Iwanich.
Doroœli:
I – Agnieszka Ogonowska, II –
Aleksandra Ogonowska i Teresa
Paciejewska, III – Sylwia HolinkaWalczak i Lucyna Radaszewska.
Ozdoby choinkowe – przedszkolaki:
I - Mila Szymocha, II – Markiyan Firko.
Kl. I-III:
Przyznano tylko III i zaj¹³ je Borys Walczak.
Kl. IV-VII:
I - Maja Grela i Dominika Dziemitko, II – Maryla Socha, wyró¿nienie - Martyna Iwanich.
Doroœli:
I - Agnieszka Ogonowska.
Tradycyjnie najmniejsze powodzenie wœród uczestników mia³a kategoria kartek œwi¹tecznych,
szczególnie u starszych. Przedszkolaki:
I - Hanna Pogorzelska, II – Adrianna Gettner.
Kl. I-III:

I – Maja Gettner, II – Antoni Pogorzelski, III – Izabela Gettner.
Kl. IV-VII:

I - Julia Fabiœ, II – Maryla Socha.
Doroœli nie z³o¿yli prac w tej kategorii.
Kolejnym punktem uroczystoœci
by³y jase³ka w wykonaniu uczniów
Szko³y Podstawowej nr 2, jak co roku
przygotowane pod kierunkiem El¿biety Kar³owicz-Ptak. Czar kolêd,
piêknych recytacji i œpiewów wprowadzi³y wszystkich w œwi¹teczny
nastrój.
Punktem kulminacyjnym spotkania by³o czytanie ewangelii œwiêtego £ukasza w wykonaniu Lucyny
Fischer, modlitwa poprowadzona
przez ks. Mariana Balcewicza, ³amanie siê op³atkiem oraz sk³adanie
¿yczeñ œwi¹tecznych, którym nie
by³o koñca.
A¿ przyszed³ czas kolêdowania
wraz z Zespo³em Ludowym „£u¿yczanki” i na kolacjê wigilijn¹. W pod-

- to has³o przewodnie spotkania
zorganizowanego
edukacyjnego,
4 grudnia br
br.. dla rodziców i nauczycieli, w Szkole Podstawowej nr 2.
Warsztaty profilaktyczne przeprowadzi³a sier¿ant sztabowy Magdalena
Harbul.
Tematem by³a profilaktyka narkomanii. Zgromadzeni dowiedzieli siê o tym,
czym jest narkomania i jak powa¿ne s¹ jej
skutki. Poznali rodzaje narkotyków. Podczas szkolenia zaprezentowana zosta³a
walizka, w któr¹ zosta³a wyposa¿ona tutejsza policja. Ka¿dy z rodziców i nauczycieli
móg³ dotkn¹æ i zobaczyæ, jak w rzeczywistoœci wygl¹daj¹ narkotyki oraz akcesoria
potrzebne do ich za¿ywania. Warsztaty
uœwiadomi³y rodzicom i wychowawcom,
jakie substancje i przedmioty znalezione
u dziecka powinny ich zaniepokoiæ. W dobie, kiedy dopalacze i narkotyki s¹ coraz
bardziej popularne wœród m³odzie¿y, warto znaæ ich wygl¹d i dzia³anie. Wczesna
reakcja mo¿e pozwoliæ unikn¹æ tragedii.

nios³ym nastroju spêdziliœmy czas
do godziny 1900.
Dziêkujemy bardzo wszystkim
uczestnikom spotkania wigilijnego,
którzy zaszczycili nas swoj¹ obecnoœci¹, a Gminie Miejskiej Œwieradów-Zdrój - za sfinansowanie cateringu, rodzinie pañstwa Ochramo-

wicz - za udostêpnienie obiektu, ks.
proboszczowi Marianowi Balcewiczowi - za uœwietnienie spotkania,
uczestnikom konkursu ozdób bo¿onarodzeniowych - za uczestnictwo
w konkursie, a przez to podtrzymywanie tradycji Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia.
Organizatorzy

Nie dla narkotyków
Spotkanie by³o realizowane
w ramach projektu pt. „Nie dla narkotyków - zwiêkszenie skutecznoœci policji
w zakresie przeciwdzia³ania przestêpczoœci narkotykowej na terenie przygranicznym polsko-niemieckim”. Ogó³em w spo-

tkaniu wziê³o udzia³ 15 nauczycieli i 64
rodziców. Uczestnicy szkolenia sk³adaj¹
serdeczne podziêkowania sier¿. szt. Magdalenie Harbul - za przekazanie tak wa¿nej
dla bezpieczeñstwa i zdrowia naszych dzieAnna So³tys
ci wiedzy.

Niech czas Bo¿ego Narodzenia up³ynie wszystkim w atmosferze mi³oœci i ciep³a, a dobra
nowina o przyjœciu na œwiat Dzieci¹tka w Betlejem sk³oni nas do wra¿liwoœci na potrzeby
innych ludzi, zgody i chêtnego wspó³dzia³ania dla dobra ogó³u.
Miejmy ¿yw¹ wiarê i nadziejê na lepsze jutro, bez podzia³ów, k³ótni i zawiœci. Niech nasze
serca bêd¹ przepe³nione prawdziw¹ mi³oœci¹ do ka¿dego cz³owieka i wszystkiego, co nas
otacza.
A zbli¿aj¹cy siê Nowy 2017 Rok niech spe³ni wszystkie Pañstwa ¿yczenia, zarówno te
³atwe, jak i trudne do spe³nienia - Ma³gorzata Gettner, prezes Fundacji Na Rzecz Rozwoju
Spo³ecznoœci Lokalnej „Œwieradów-Czerniawa”.

JEST NAS CORAZ MNIEJ
W roku 2006 Œwieradów-Zdrój liczy³ 4.627 mieszkañców,
a w 2017 roku ju¿ tylko 4.070. Uby³o nam wiêc ponad 550 osób
i ma³o tego, tendencja jest spadkowa. Oczywiœcie, w wiêkszoœci miast i wsi Polski ubywa mieszkañców. Niestety, w naszym
przypadku mieszkañców ubywa znacznie wiêcej ni¿ w innych
polskich gminach.
Powodów jest kilka. Du¿a emigracja zarobkowa do zachodnich pañstw Unii Europejskiej i to ca³ymi rodzinami. Wiêkszoœæ m³odych mieszkañców, którzy rozpoczynaj¹ studia
w du¿ych aglomeracjach, po zdobyciu dyplomu najczêœciej
nie wraca do Œwieradowa. Wysokie ceny dzia³ek budowlanych równie¿ eliminuj¹ spor¹ grupê m³odych pracuj¹cych
mieszkañców. Z tego powodu du¿ym zainteresowaniem ciesz¹
siê grunty w Kamieniu w gminie Mirsk, gdzie ceny dzia³ek s¹
kilkakrotnie ni¿sze ni¿ w Œwieradowie - ta grupa to ponad 150
osób.
W naszym mieœcie jest bardzo trudno usamodzielniæ siê
kolejnym pokoleniom, g³ównie z powodu wysokich cen dzia³ek budowlanych i drogich mieszkañ. Paradoksalnie, rozwój
Œwieradowa znacz¹co ogranicza szansê na w³asne mieszkanie.
Jeœli w najbli¿szym czasie nie uruchomimy programu mieszkaniowego, to na koniec 2019 roku liczba mieszkañców naszego
miasta spadnie poni¿ej 4 tysiêcy.

ROWERY ELEKTRYCZNE DO£¥CZAJ¥ KOLEJNE GMINY
Pod koniec tegorocznego sezonu rowerowego zakupiliœmy
6 rowerów ze wspomaganiem silnikiem elektrycznym. Dziêki
sprzyjaj¹cej aurze kilkudziesiêciu mieszkañców zd¹¿y³o skorzystaæ z tego œrodka lokomocji. Projekt wystartuje w przysz³orocznym sezonie. Jesteœmy pierwsz¹ gmin¹ w Polsce, która
ma taki program rowerów elektrycznych dla mieszkañców. Celem tego programu jest zdobycie du¿ego wsparcia finansowego dla mieszkañców przy zakupie rowerów o napêdzie elektrycznym.
Równie¿ udaje siê nam skutecznie namawiaæ kolejne gminy do tego programu. W zesz³ym tygodniu z naszej inicjatywy
we Wroc³awiu odby³o siê spotkanie z producentem rowerów
elektrycznych i burmistrzami Jedliny-Zdroju i G³uszycy. Te dwie
gminy, na nasz wzór, od przysz³ego roku bêd¹ wdra¿aæ program elektrobike'ów dla mieszkañców. Co wiêcej, podjêliœmy
decyzjê o wspólnym ubieganiu siê o wsparcie zewnêtrzne na
rozwój tej inicjatywy. W okresie zimowym wspólnie z tymi
gminami opracujemy strategiê dzia³ania i pozyskiwania kolejnych gmin do projektu. A w planach m.in. rodzinne imprezy
propaguj¹ce tak¹ formê spêdzania wolnego czasu. W grupie
znacz¹co rosn¹ nasze szanse na zrealizowanie zamierzeñ programu, czyli zakupu jak najwiêcej rowerów dla mieszkañców
naszych miast z jak najwiêkszym dofinansowaniem zewnêtrznym.

ŒWIERADOWSKIE PIWO
Przy wspó³pracy browaru rzemieœlniczego, œwieradowskiego restauratora i mojej koordynacji dzia³añ uda siê w naszym
mieœcie wprowadziæ nowy produkt lokalny. Namówi³em w³aœciciela wroc³awskiego ma³ego browaru do podjêcia próby warzenia piwa dedykowanego naszemu miastu. Z drugiej strony
zapyta³em jednego z naszych restauratorów, czy chcia³by takie piwo podawaæ swoim goœciom. Obie strony chêtnie zgodzi³y siê wzi¹æ udzia³ w tym ciekawym projekcie i podjê³y negocjacje co do warunków technicznych i finansowych. I tak
od 20 grudnia tego roku bêdzie mo¿na we wspomnianej restauracji skosztowaæ piwa jasnego o nazwie „Œwieradów”,
a od po³owy stycznia równie¿ w ofercie znajdzie siê piwo ciemne o nazwie „Czerniawa”.
Takie gad¿ety s¹ nam bardzo potrzebne. Piwo rzemieœlnicze specjalnie warzone dla restauracji w naszym mieœcie nie
tylko podniesie presti¿ lokalu, ale równie¿ bêdzie fajn¹ ofert¹
dla naszych wielu goœci. Mam nadziejê, ¿e ci przedsiêbiorcy

¯yczê wszystkim zdrowych, rodzinnych
œwi¹t, a w nadchodz¹cym Nowym Roku
moc szczêœcia i sukcesów. Optymizmu
w ka¿dym dniu, aby nam nie zabrak³o si³
w pokonywaniu ¿yciowych przeszkód
i umiejêtnoœci dostrzegania piêknych chwil
naszego ¿ycia. Z wyrazami szacunku Roland Marciniak
Burmistrz Œwieradowa-Zdroju

odnios¹ sukces i bêd¹ rozwijaæ swoj¹ wspó³pracê wprowadzaj¹c na nasz rynek nowe produkty lokalne. Zapraszam zatem wszystkich smakoszy do delektowania siê „Œwieradowem”
w restauracji „Piwowar Lwówecki”.

Na bie¿¹co

CZYNSZE W LOKALACH
KOMUNALNYCH W GÓRÊ
Od marca 2018 roku podwy¿szamy stawkê czynszu w lokalach komunalnych z 4,20 z³ na 4,80 z³ za 1 m2, czyli o 60 groszy
na metrze kwadratowym. W gminym zasobie mieszkaniowym
posiadamy jeszcze 128 mieszkañ o ³¹cznej powierzchni ok. 4.500
m2. Jak ³atwo wyliczyæ, teoretycznie dochody z tego tytu³y po
podwy¿ce powinny wzrosn¹æ o 32.000 z³. Niestety, ponad 30
proc. najemców nie p³aci czynszu, dlatego kwota bêdzie znacznie mniejsza.
Co roku dok³adamy z bud¿etu miasta do utrzymania lokali
komunalnych, które s¹ w z³ym stanie technicznym lub nie spe³niaj¹ wymogów lokalu mieszkalnego. Pieni¹dze, jakie pozyskujemy z op³at za czynsz, nie wystarczaj¹ na pokrycie kosztów remontów bie¿¹cych. ¯eby zbilansowaæ wydatki z kosztami w gospodarce mieszkaniowej naszej gminy, stawka za czynsz
powinna wynosiæ do 15 z³/m2. Niestety, koszty remontu starych, przedwojennych mieszkañ s¹ znacznie wy¿sze ni¿ budowanie nowych. Tym bardziej, ¿e wymogi bezpieczeñstwa dla
budynków wielorodzinnych s¹ co pewien czas podnoszone,
a to wi¹¿e siê z ogromnymi wydatkami. Prawda jest te¿ taka, ¿e
mamy jeszcze wiele lokali bez ³azienek z toaletami na pó³piêtrze. Takie lokale trudno jest nazwaæ mieszkaniami. Dlatego
powinniœmy sukcesywnie zmniejszaæ iloœæ starych lokali komunalnych i rozpocz¹æ budowê nowych, których utrzymanie
dla lokatora i gminy bêdzie znacznie tañsze.

JEST UMOW
A
UMOWA
NA KANALIZOW
ANIE
KANALIZOWANIE
CZERNIA
WY
CZERNIAWY
W ostatnich dniach podpisaliœmy umowê na kolejny etap
kanalizowania i wodoci¹gowania osiedla Czerniawa w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Kwota dofinansowania to 2 mln z³, a wartoœæ inwestycji - blisko 4 mln z³.
W ramach tego zadania w 2018 i 2019 roku wykonamy kilka
kilkometrów sieci wodno-kanalizacyjnej. Oczywiœcie, do momentu rozstrzygniêcia przetargów na wykonawców trudno
mówiæ, jak¹ kwot¹ zakoñczy siê ta inwestycja. W ramach tego
funduszu podatek VAT nie jest refundowany, poniewa¿ gmina
ma mo¿liwoœæ odzykania tego podatku wed³ug indywidualnie
wliczanego dla naszej gminy wskaŸnika. Z uwagi na to nowum
przy konstruowaniu bud¿etu gminy na kolejne lata nie uwzglêdnialiœmy po stronie dochodów zwrotu podatku VAT z tej inwestycji, poniewa¿ nie jesteœmy pewni, jaka to bêdzie kwota.

BUD¯ET NA PRZYSZ£
Y ROK PRZYSZ£Y
PODA
TKI BEZ ZMIAN
PODATKI
W przysz³ym roku podatki i op³aty lokalne pozostaj¹ bez
zmian. Kilka lat temu znacz¹co podnieœlimy podatki o kilkaset
tysiêcy z³otych w skali roku na poczet przysz³ych inwestycji,
do których wymagany jest finansowy wk³ad w³asny. I to zgonie z wczeœniejszymi planami okaza³o siê dobrym posuniêciem.
W tej kadencji samorz¹du zrealizujemy rekordowo du¿o inwestycji komunalnych. Przysz³oroczny projekt bud¿etu naszego
miasta jest rekordowo du¿y, bo wynosi ponad 64 mln z³, w tym
inwestycje opiewaj¹ na kwotê 44 mln z³. Do tych przedsiêwziêæ trzeba wk³adu w³asnego na poziomie 17 mln z³. Proszê

zauwa¿yæ, ¿e poziom dofinansowania do inwestycji jest znacznie mniejszy ni¿ w poprzednim programowaniu unijnym.
Nasz bud¿et dziêki temu, ¿e odpowiednio wczeœniej zadbaliœmy o dochody z podatków i sprzeda¿y gminnych nieruchomoœci, jest w stanie udŸwign¹æ tyle inwestycji. Nie bez znaczenia jest te¿ to, ¿e wydatki bie¿¹ce naszej gminy znacz¹co rosn¹.
Utrzymanie miasta jest coraz dro¿sze, a musimy znaleŸæ jeszcze œrodki na inwestycje, które bêd¹ w istotny sposób wp³ywa³y na rozwój miasta.
Trzeba te¿ pamiêtaæ, ¿e - z pewnym prawdopodobieñstwem
- tak du¿e dofinansowanie z zewn¹trz nie bêdzie ju¿ mo¿liwe.
Nie do wszystkich naszych samorz¹dowców docieraj¹ te fakty. Coraz trudniej dochodzê do porozumienia z Rad¹ Miasta,
która odgrywa kluczowe znaczenie przy zarz¹dzaniu gmin¹
i realizowaniu bud¿etu miasta. Bez akceptacji wiêkszoœci radnych nic siê nie uda zrobiæ. Powiêksza siê grupa radnych,
którzy negatywnie oceniaj¹ moj¹ pracê i propozycje inwestycyjne. Zatrwa¿aj¹ca jest krótkowzrocznoœæ niektórych naszych
radnych.
W projekcie bud¿etu na 2018 rok zaproponowa³em wydatki na dalsze realizowanie inwestycji narciarskich na Œwieradowcu. Niestety, grupa radnych na czele z Panem Mariuszem
Kozio³em próbuje wykreœliæ to zadanie z przysz³orocznego
bud¿etu. Nie rozumiem takiego dzia³ania, skoro jeszcze w zesz³ej kadencji radni zgodzili siê na rozpoczêcie tego zadania
poprzez wyra¿enie zgody na zakup przez gminê wyci¹gu Œwieradowiec, poniesienie wydatków na wykonanie raportu odzia³ywania na œrodowisko tej inwestycji. Dwa lata zajê³o nam zdobycie zgody Regionalnej Dyrekcji Ochrony Œrodowiska we
Wroc³awiu na realizacjê dolnej czêœci kompleksu narciarskiego na Œwieradowcu. W 2010 roku przyjêliœmy plan zagospodarowania przestrzennego pod tê inwestycjê, który jest wa¿ny i prawomocny. Przed nami nabycie pozosta³ych gruntów
pod wyci¹gi i wykonanie dokumentacji pod pozwolenie na
budowê. Jeœli uda siê radnym „po³o¿yæ” Œwieradowiec, zaprzepaœcimy wieloletni¹ pracê i stracimy ostatni¹ szansê na
uruchomienie drugiego oœrodka narciarskiego w naszym mieœcie. Nasz samorz¹d wyró¿nia³ siê tym na tle innych, ¿e
w kwestii inwestycji gminnych mówiliœmy prawie jednym g³osem. Wszystko wskazuje na to, ¿e to ju¿ przesz³oœæ. Jeœli takie
inwestycje jak Œwieradowiec, które przygotowujemy od kilku
lat, nie znajd¹ uznania wiêkszoœci radnych w przysz³orocznym
bud¿ecie, to co w zamian?
W zarz¹dzaniu gmin¹ jest prosta zasada: dochody musz¹
byæ wiêksze od wydatków. Radni opozycyjni koncentruj¹ siê
na wydatkach, a w ogóle nie pytaj¹ o dochody, czyli sk¹d
wzi¹æ pieni¹dze na wydatki. A Œwieradowiec jest przyk³adem
na planowanie nowych dochodów; inwestycja, jeœli dojdzie
do skutku, przyczyni siê do zwiêkszenia bud¿etu miasta o prawie 2 mln z³ w perspektywie 5 lat. I te 2 miliony bêdzie mo¿na
wydaæ na potrzeby mieszkañców.
Przed nami pracowity rok bud¿etowy, mam nadziejê, ¿e jako
samorz¹d naszej gminy potrafimy byæ konsekwentni w planowaniu i dzia³aniu. Proszê Radê Miasta o konsekwentne wspieranie inwestycji, które ju¿
rozpoczêliœmy. Te inwnestycje to nasz wspólny
sukces. Osobno niewiele
zdzia³amy, tylko jako zespó³
mo¿emy znacz¹co poprawiæ ¿ycie mieszkañców
i przedsiêbiorców Œwieradowa-Zdroju.
Roland Marciniak
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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,

Odbiór odpadów - grudzieñ 2017/styczeñ 2018
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Ogród edukacyjny przy CEE
IZERSKA £¥KA Natura 2000 (V)

30 listopada zakoñczy³a siê realizacja projektu „Wzmocnienie
mechanizmów ochrony bioró¿norodnoœci regionu poprzez stworzenie przestrzeni odwzorowuj¹cej
charakterystyczne elementy krajobrazu izerskiego”.
Przy CEE „Izerska £¹ka” powsta³
ogród edukacyjny sk³adaj¹cy siê
z 7 segmentów, z których ka¿dy odwo³uje siê do odrêbnego typu krajobrazu izerskiego. Odtworzono
m.in. naturalny wygl¹d izerskiej ³¹ki,
torfowiska, staw, posadzono roœliny skalne, stworzono obszar z roœlinami ¿ywicielskimi dla pszczó³ i motyli. Powsta³ tak¿e sad z tradycyjnymi odmianami drzew owocowych,
g³ównie jab³oni. W przysz³oœci sadzonki tych drzew bêd¹ udostêpnia-

ne mieszkañcom. Dope³nieniem projektu jest aplikacja umo¿liwiaj¹ca
samodzielne zwiedzanie ogrodu (dostêpna w App Store oraz Google
Play). Wydany zosta³ tak¿e folder
informacyjny o ogrodzie, mapka

z planem ogrodu, o³ówki oraz kompasy do zajêæ edukacyjnych (zdjêcie poni¿ej).
Ca³kowita wartoœæ projektu wynosi 981.291,30 z³, a dofinansowanie - 730.219,73 z³.
(MHD)

wózki dzieciêce i inwalidzkie, rowery itp.).
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.

szkoln¹ to: KMK GROUP z Krzepic
(2.334,54 z³) i ponownie AGENCJA REKLAMOWO-MERKETINGOWA (1.230
z³).
Wykonanie obu tablic powierzono
równie¿ firmie z Brzegu.
Tak¿e 4 grudnia og³oszono przetarg na Pe³nienie pe³nobran¿owego nadzoru inwestorskiego przy
zadaniach inwestycyjnych pn.:
A. Rozbudowa Szko³y Podstawowej nr 2 w Œwieradowie-Zdroju wraz z wyposa¿eniem;
B. Rozbudowa Miejskiego Zespo³u Szkó³ w Œwieradowie-Zdroju przy ul. Marii Sk³odowskiejCurie 2 „Fabryka m³odych in¿ynierów”.
Nap³ynê³y dwie oferty - od œwieradowskiej firmy FBHU AMB Arkadiusza
Marcinkowskiego (czêœæ budowlanokonstrukcyjna - 23.000 z³, sanitarna 13.000 z³, elektryczna i teletechniczna 10.000 z³) i RENAMUS Renata Musialik
z Jeleniej Góry (odpowiednio 52.890,
38.130 i 23.985 z³).
Umowa zostanie podpisana z A. Marcinkowskim.

Gdy zasypie
nas œniegiem...

Przy³¹czeni
Do 15 grudnia 2017 roku gmina
dokona³a 15 przy³¹czy sieci do budynków,w tym 10 kanalizacyjnych
i 5 wodoci¹gowych (w dwóch przypadkach by³y to przy³¹cza podwójne). D³ugoœæ przy³¹czy kanalizacyjnych waha³a siê od 5 do blisko 123
mb, wodoci¹gowych zaœ - od 12 do
211 mb.
Najni¿szy koszt jednego przy³¹cza wyniós³ 1.775 z³, najwy¿szy zaœ 23.947 z³. W sumie gmina wyda³a na
ten cel ponad 111 tys. z³.

Na zamieszczone zapytanie ofertowe
dotycz¹ce wykonania, dostawy i monta¿u tablicy informacyjnej do zadania pn.
„Rozbudowa Szko³y Podstawowej
nr 2 w Œwieradowie-Zdroju wraz
z wyposa¿eniem” - wp³ynê³y dwie
oferty - od FLESZ STUDIA z Olsztynka
(3.136,50 z³) i AGENCJI REKLAMOWOMERKETINGOWEJ Sylwiusza Grusia
z Brzegu Dolnego (922,50 z³). Zamówienie powierzono firmie z Brzegu.
1 grudnia podobne zapytanie ofertowe skierowano do firm, które wykona³yby tablicê informacyjn¹ do zadania pn.
„Adaptacja budynku by³ego dwor
dwor-ca kolejowego wraz z otoczeniem
na centrum muzealno-kulturalne
w Œwieradowie-Zdroju", a 4 grudnia - tablicê do zadania pn. Rozbudowa Miejskiego Zespo³u Szkó³
w Œwieradowie-Zdroju przy ul.
Marii Sk³odowskiej-Curie 2 „Fabryka m³odych in¿ynierów”.
Firmy zainteresowane tablic¹ dworcow¹ to: AGENCJA REKLAMOWOMERKETINGOWA (3.198 z³) i Flesz Studio z Olsztynka (5.412 z³).
Firmy gotowe wykonaæ tablicê

Iluminujmy siê!
Urz¹d Miasta zaprasza mieszkañców oraz instytucje dzia³aj¹ce
na terenie naszego miasta do udzia³u w Gminnym Konkursie Iluminacji.
Warunkiem udzia³u jest zg³oszenie oœwietlonej posesji na adres
Referatu Promocji Gminy, Turystyki, Kultury i Sportu UM it@swieradowzdroj.pl lub na teresa.fierkowicz@interia.pl
- do 2 stycznia 2018 r. do godz. 1530.
Szczegó³wy regulamin konkursu znajduje siê na stronie UM swieradowzdroj.pl

PODZIÊKOWANIA
Dziêkujemy bardzo Pani Krystynie, która okaza³a dobre serce
i zaopiekowa³a siê piêcioma porzuconymi kociakami do czasu znalezienia im nowych domów.
Pragniemy równie¿ bardzo podziêkowaæ osobom, które postanowi³y przygarn¹æ kociaki i zapewniæ im u siebie ciep³y
k¹t.
Pracownicy Urzêdu Miasta
w Œwieradowie-Zdroju

Szczêœliwych, koj¹cych, prze¿ytych w zgodzie ze œwiatem i z sob¹ samym, pe³nych
¿ycia i mi³oœci œwi¹t Bo¿ego Narodzenia oraz
niesamowitego, niezapomnianego, niepowtarzalnego sylwestra, pasma sukcesów i spe³nienia najskrytszych marzeñ w Nowym Roku
2018 ¿yczy Wioletta Urbañczyk, Przewodnicz¹ca Rady Miasta wraz z ca³¹ rad¹.

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.
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
chodniki przy drogach woj.) - Firma
Handlowo-Us³ugowo-Transportowa
Pawe³ Pilawski Szklarska Porêba.

Burmistrz Miasta Œwieradów-Zdrój informuje, ¿e na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta
zosta³y wywieszone wykazy na okres 21 dni - do wgl¹du w
godzinach pracy urzêdu:
20 grudnia - w sprawie przeznaczenia do u¿yczenia pomieszczeñ o
pow. 130,18 m2, w drodze bezprzetargowej, po³o¿onych na parterze w
budynku przy ul. Pi³sudskiego 15 na
dzia³ce oznaczonej
  nr 13/3, am. 8, obr. IV,
o pow. 2.519 m2.
Celem u¿yczenia pomieszczeñ jest
siedziba Rewiru Dzielnicowych Policji w Œwieradowie-Zdroju.
20 grudnia - w sprawie przeznaczenia do wydzier¿awienia
w drodze bezprzetargowej nieruchomoœci niezabudowanej o pow. 90 m2
przy ul. Sosnowej, oznaczonej geodezyjnie jako dzia³ka

nr 74/1, am. 4, obr. V
- z przeznaczeniem na poprawê
zagospodarowania nieruchomoœci
przyleg³ej.
20 grudnia - w sprawie przeznaczenia do wynajêcia w drodze bezprzetargowej pomieszczenia biurowego o pow. 11,91 m2 po³o¿onego
na parterze w budynku przy ul. Pi³sudskiego 15 na dzia³ce oznaczonej
 nr 13/3, am. 8, obr. IV,
o pow. 2.519 m2.
Celem najmu jest prowadzenie
dzia³alnoœci Szko³y Nauki Jazdy.
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Pamiêtajmy o ksi¹¿kach!
S³ysza³am, ¿e wiele osób chce
poznaæ moj¹ ksi¹¿kow¹ propozycjê
na œwiêta Bo¿ego Narodzenia. Mam
przygotowane dwie propozycje. Jedna to ksi¹¿ka dla dzieci, a druga to
typowa m³odzie¿ówka. No to poznajmy nasze œwi¹teczne kandydatki.
Pierwsza z nich to nowo zakupiona ksi¹¿ka z serii „Kronik Archeo” pt. „Tajemnica klejnotu Nefertiti” autorstwa Agnieszki Stelmaszyk. Ksi¹¿ka, która nie ma nic
wspólnego ze œwiêtami, ale zajmuje
8 miejsce w Top 10 polecanych ksi¹¿ek na prezent œwi¹teczny i jest najczêœciej kupowan¹ powieœci¹ przez
czytelników. Czytaj¹c j¹, ju¿ od
pierwszej strony przenosimy siê do
Kairu, piramid w Gizie i co za tym
idzie - do miejsc, które skrywaj¹ tajemnice. Tam w³aœnie wybior¹ siê
Ania, jej starszy brat Bartek, rodzice, pani Ofelia i rodzina, która jest
zaprzyjaŸniona z rodzicami Ani i Bartka. Bêd¹ uczestniczyæ w tajnej wyprawie archeologicznej w poszukiwaniu pewnego sarkofagu i piêknego naszyjnika Nefertiti. Jednak nie
tylko oni chc¹ odkryæ tajemnicê klejnotu. Na poszukiwania wyrusza tak¿e kobieta podaj¹ca siê za Cressidê
Finch. Ona tak¿e pragnie odnaleŸæ
artefakt, jednak posiada coœ bardzo
istotnego i u³atwiaj¹cego poszukiwania. Coœ, co znalaz³a w jednej
z ksi¹¿ek. Chodz¹c po bazarach i szukaj¹c odpowiedzi na nurtuj¹ce j¹

I z... jab³kiem
6 grudnia odœwiêtna i kolorowa „Izerka” powita³a uczniów z klasy IIIa i IIIc
z wychowawczyniami Beat¹ i Lidi¹. Dzieci
od razu na przystrojonej œwiate³kami choince zobaczy³y bia³¹ kopertê zaadresowan¹
specjalnie dla nich przez Miko³aja. List
zosta³ odczytany, dzieci by³y wyraŸnie poruszone i zaciekawione, gdy¿ zaraz do biblioteki zapuka³ goœæ - Magda Olszewska,
przewodnik sudecki, pasjonatka lokalnej
historii, t³umaczka tekstów niemieckich.
Dzieciom opowiedzia³a, jak dawniej
choinkê rodziny stroi³y, a po krótkiej pogadance dzieci same wykonywa³y ozdoby
z jab³ek, orzechów, z³otka, goŸdzików,
a czêœæ z nich przystraja³a narysowan¹
choinkê.
By³o weso³o, twórczo i kreatywnie a¿
do momentu, kiedy pojawi³ siê nastêpny
goœæ - Miko³aj z workiem prezentów, trochê chudy (zapewne syn ju¿ nieco tego
starszego, ale i nieco grubszego Miko³aja, któremu trzeba przecie¿ pomagaæ).
Goœæ poczyta³ wiersze i historie o Miko³aju, na przyk³ad ten:
Gna³ Miko³aj pod gwiazdami,
gna³ tu do nas z prezentami!
Dwa ogromne worki mia³,
komu jaki prezent da³?
Bibliotekarki te¿ dosta³y paczuszki,
widocznie Miko³aj uzna³, ¿e by³y grzeczne. Dzieci na zakoñczenie zosta³y obdarowane jab³kami, gdy¿ grudzieñ chcemy
spêdziæ z ksi¹¿k¹, Miko³ajem i... jab³kiem
w³aœnie.
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pytania pope³nia b³¹d,
który bêdzie j¹ du¿o kosztowa³.
Ca³a ta historia zaczê³a
siê zupe³nie niewinnie – od
artyku³u w gazecie. Wiele
pytañ, tak ma³o odpowiedzi, czas p³ynie dalej,
a poszukiwaczy zaginionego klejnotu z chwili na
chwilê przybywa. Kto
pierwszy odnajdzie to, czego pragnie? Kto siê podda, a kto wytrwa? Myœlê,
¿e ksi¹¿kê warto przeczytaæ, poniewa¿ uczy historii w przyjemny sposób,
posiada przypisy, które
wyjaœniaj¹ nowe s³owa lub
opowiadaj¹ o s³awnych
osobach i ich zas³ugach,
ma wiele ilustracji, a co najwa¿niejsze - nie da siê przy
niej nudziæ. To tylko jeden
z tomów „Kronik Archeo”.
W bibliotece znajdziecie
kolejne tomy i przeniesiecie siê do miejsc, o których
siê wam nawet nie œni³o.
Moj¹ drug¹ propozycj¹
o tematyce œwi¹tecznej jest
ksi¹¿ka pt. „Podaruj mi mi³oœæ. 12 œwi¹tecznych opo- W IZERCE do œwi¹tecznego czytania zachêca
wiadañ”. Ka¿dy z dwunataka oto ksi¹¿kowa choinka.
stu autorów napisa³ jedno
opowiadanie; fabu³a ka¿dego z nich
Niewa¿ne, czy jest siê elfem, zajest mo¿e i banalna, jednak lubimy gubionym cz³owiekiem, zgryŸliwym
poczytaæ o czymœ piêknym, mi³ym staruszkiem - trzeba uwierzyæ w mai przyjemnym. Tym „czymœ” jest w³a- giê œwi¹t. Ona podczas tego œwi¹œnie mi³oœæ. Przecie¿ ka¿dy tecznego czasu jest wœród nas, tylz nas jej pragnie, a kiedy jeszcze ko czasem przez nasz ci¹g³y brak
o niej czytamy - nabiera ca³kiem in- czasu nie zauwa¿amy jej. W³aœnie ta
nych barw. W tej ksi¹¿ce poznamy ksi¹¿ka jest o tym, ¿eby zatrzymaæ
miêdzy innymi znan¹ piosenkarkê, siê na chwilê i prze¿yæ te œwiêta jak
która udaje kogoœ innego, ¿eby uciec najlepiej, bo mamy je tylko raz
przed s³aw¹, m³odocianego prze- w roku.
stêpcê, który zakochuje siê w najMyœlê, ¿e œwi¹teczna recenzja
bardziej nieodpowiedniej dla niego przypadnie Czytelnikom do gustu.
osobie, i dziewczynê, która zostaje Zachêcam do przeczytania tych pozaadoptowana przez samego œwiê- zycji, bo nic innego nie daje takiej
tego Miko³aja i która zastanawia siê, frajdy jak czytanie.
czy dla mi³oœci jest gotowa opuœciæ
krainê elfów.
Karolina Salawa

Bo¿e Narodzenie, Magiczny Czas. Czas pierwszej Gwiazdki na
niebie, ³amania siê op³atkiem, Wieczerzy Wigilijnej, prezentów pod
choink¹ oraz czas bliskoœci i wzajemnej ¿yczliwoœci .
¯yczê wszystkim, by nadchodz¹ce dni by³y wype³nione radoœci¹,
poczuciem wspólnoty ³¹cz¹cej siê w polskiej kolêdzie, uœmiechem
dzieci i radoœci¹ rodziców, bo przecie¿ Bo¿e Narodzenie to spe³nianie oczekiwania i narodziny mi³oœci i nadziei.
¯yczê, by to Bo¿e Narodzenie na d³ugo zagoœci³o w naszej pamiêci jako czas niezwyk³y.
Radosnych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia - Renata Simiñska, dyrektor Miejskiego Zespo³u Szkó³ wraz z pracownikami

U Wandy Chotomskiej
nie by³o smutków

Ca³e swoje ¿ycie poœwiêci³a pisaniu utworów dla dzieci, a nasi czytelnicy w 2007 roku mieli szczêœcie poznaæ osobiœcie Pani¹ Wandê, która wówczas nas wszystkich
przenios³a do Krainy WyobraŸni.
Jej zasad¹ by³o: nie warto martwiæ
siê, jak najczêœciej uœmiechaæ siê,
dlatego pragniemy przez kilka miesiêcy zainteresowaæ przedszkolaków t¹ poezj¹, która jest doskona³¹
inspiracj¹ do przeprowadzenia kreatywnych zajêæ plastyczno-technicznych i literackich.
Odby³o siê ju¿ wiele zajêæ,
a pocz¹tek da³a grupa Muchomorki, którym radna Aleksandra Kasprzak (fot. poni¿ej) czyta³a z wielk¹
przyjemnoœci¹ wiersze jesienne W.
Chotomskiej: „Babie Lato”, „Jesieñ”,
„Deszcz”, które opisywa³y jesienn¹
porê roku, bo przecie¿:

dziêkowanie za aktywne uczestnictwo w kampanii czytelniczej „Ca³y
Œwieradów czyta dzieciom”. Podobne podziêkowanie otrzyma³a Janina
Czapliñska, czytaj¹ca z kolei dzieciom z grupy Skrzaty, tak¿e bardzo
aktywna w propagowaniu czytelnictwa.
29 wrzeœnia pogoda pozwoli³a na
zajêcia przed Izerk¹, gdy¿ by³ to
Dzieñ G³oœnego Czytania, i wspólnie z Renat¹ Tomaszewsk¹ z biblioteki szkolnej przeczytaliœmy opowiadanie o Kogutku dobrym na smutek.
24 paŸdziernika Skrzatom czytaliœmy „Rodzinn¹ herbatkê ”, która
jest „dobra na smutek, na szarugê
i wiatr, ta rodzinna herbatka sprzed
lat”.
26 paŸdziernika z okazji przypadaj¹cych urodzin poetki dzieci z gru-

Zapuka³a chmurka z deszczem,
wszed³ parasol
i ktoœ jeszcze
- kto to taki?
Sama zgadnij,
jak siê ten ktoœ nazywa,
Ju¿ wiem,
ju¿ zgad³am, to jesieñ!!!
Po recytacji naszego goœcia czeka³a niespodzianka: Dyplom - Po-

py S³oneczka wykona³y laurki urodzinowe, których tematem przewodnim mia³o byæ s³oneczko, jako ¿e
W. Chotomska jest pomys³odawczyni¹ przyznawania Orderu Uœmiechu.
Ona sama zaœ swoimi wierszami pragnê³a wywo³aæ uœmiech na twarzy
ka¿dego dziecka. Zebraliœmy 15
uœmiechniêtych, s³onecznych laurek.
Na ostatnich zajêciach 3 listopada najm³odsze dzieci z Biedronek (po
raz pierwszy w Izerce) i Muchomorków wys³ucha³y wierszy o zwyk³ych
przedmiotach, którym poetka nada³a poetycki nastrój i przenios³a je do
Krainy WyobraŸni, bo przecie¿ tylko w niej mog³a „³y¿ka ze wstydu siê
zmieniæ w ³y¿kê do wk³adania butów”.
Nastêpne spotkania bêd¹ siê
odbywaæ a¿ do czerwca 2018 r.
(KP)

Miko³ajki
Przy fontannie...

Przed tradycyjnym Miko³ajem, który nieodmiennie obchodzimy w mieœcie 6 grudnia (bez wzglêdu na to, w jaki
dzieñ tygodnia przypadnie), jak co roku od lat g³ównym i jedynym zmartwieniem organizatora (by³ nim od pocz¹tku do
koñca Referat Promocji Gminy, Turystyki, Kultury i Sportu
UM) jest pogoda. Niebiosa tym razem zrobi³y nam psikusa, bo
kilka dni wczeœniej przykry³y Œwieradów bia³¹ pierzynk¹,
która, niestety, szybciej zniknê³a ni¿ siê pojawi³a, a w przeddzieñ aura zadrwi³a z mieszkañców, bo la³o niemi³osiernie
i wszyscy siê bali, czy nie trafi¹ siê nam Miko³ajki na mokro.
Na szczêœcie 6 grudnia przesta³o padaæ i da³o siê je przejœæ
przys³owiow¹ such¹ nog¹.

da³ ponad 100 upominków, a w tym czasie elfy wywija³y worami nape³nionymi cukierkami (przez ca³y dzieñ mieszkañcy
i goœcie uzdrowiskowi przejedli blisko 50 kg s³odyczy).
Imprezê zakoñczy³a kanonada fajerwerków (zdjêcie obok),
a gdy wokó³ znów zrobi³o siê cicho, Miko³aj wsiad³ do uprzednio zamówionej taksówki i uda³ siê na roczny odpoczynek.
Tegoroczn¹ Miko³ajkow¹ listê wolontariuszy otwiera Ania
Panek, która niniejszym zainaugurowa³a drug¹ dekadê wystêpów w roli zacnego goœcia spod ko³a biegunowego. Mateusz
Czuchraj jak przed rokiem u¿yczy³ Miko³ajowi taksówki, zaœ
w rolê kamerdynera wcieli³a siê Magdalena Romanowicz.
Elfy, które z tak¹ determinacj¹ przez kilka godzin z worami
przemierza³y miasto, to Anna Jab³onowska, Iga Jurczak, Aleksandra Kiernos, Beata Szczecina, Justyna Rozum i Oliwia Olkowska. Wszystkie jak jeden m¹¿ zjawi³y siê te¿ pod fontann¹,
gdzie wspar³a ich jeszcze Julia Pa³ys.
Wszystkim im organizatorzy sk³adaj¹ gor¹ce podziêkowania, kieruj¹c je tak¿e do: Grzegorza Gliwy – za oprawê elektryczn¹ i za to, ¿e od lat bezinteresownie czuwa na „miko³ajkowym” deptaku; stra¿aków z OSP Œwieradów - za pilotowanie
Miko³aja i odpalenie fajerwerków; Krystyny Liber – za do³o¿enie siê do gminnej puli cukierkowej, Tereski Fierkowicz - za
serce i profesjonalizm we wszystkim co robi³a; Izy Jurczak
i pracowników oczyszczalni œcieków – za sprawny transport
sprzêtu nag³aœniaj¹cego i monta¿ podium dla Miko³aja, Pauliny Zakrzewskiej, Bogus³awy Franckiewicz, Gra¿ynie Dering,
i Rafa³owi Matelskiemu – za pomoc.
Tekst Adam Karolczuk, zdjêcia Tomasz Chmielowiec

... w szkole...

Teresa Fierkowicz, która od pocz¹tku jako trzymaj¹ca mikrofon dzier¿y³a w³adze absolutn¹, przed wymarszem do choinki przy Goplanie (fot. powy¿ej) zaordynowa³a gêstniej¹cemu
t³umowi zumbê. Elfy pokazywa³y kroki, a pozostali bez wzglêdu na wiek starali siê je naœladowaæ. I tak rozgrzani oraz rozruszani, poszli do choinki, gdzie chóralnie odliczyli od dziesiêciu
do jednego i zmusili drzewko do zajarzenia pe³nym blaskiem.

Potem wszyscy wrócili do fontanny, która od czasu jej
wybudowania jest tradycyjnym miejscem miko³ajkowych gier
i zabaw, by wypatrywaæ przybycia czerwonego kubraczka.
Wiadomo, ¿e ten od lat przybywa z Rovaniemi co rusz to innym œrodkiem lokomocji, wszyscy wiêc mieli tê pewnoœæ, ¿e
skoro rok temu dowieziono go „lewoskrêtnym” kabrioletem
(bo z Irlandii rodem), tak i tym razem wysi¹dzie z czegoœ równie
oryginalnego. I nie zawiedli siê – tegorocznym œrodkiem transportu Miko³aja by³a londyñska taksówka, w dodatku prowadzona przez równie angielskiego kamerdynera (fot. u góry).
Miko³aj przedar³ siê przez napieraj¹c¹ ci¿bê, by dotrzeæ do
tronu na specjalnie przygotowanym dlañ pomoœcie, i rozpocz¹³
konkurs talentów. Dzieciaki na wyprzódki rwa³y siê do zaprezentowania swych umiejêtnoœci, a za sw¹ odwagê i wystêpy
nagradzane by³y drobiazgami: skakankami, grami, puzzlami,
bañkami mydlanymi... By zwiêkszyæ swe szanse, m³odzi artyœci wystêpowali w tercetach, kwartetach, ba, trafi³ siê nawet
jeden sekstet – wszyscy coœ dostawali. W sumie Miko³aj roz-

Wychowawcy klas: Ia, IIa i IIIb postanowi z podopiecznymi poczekaæ 5 grudnia na Miko³aja w szkole. Po zakwaterowaniu odby³ siê Miko³ajkowy Turniej Sportowy, a po nim nauczyciele czytali opowieœci o Miko³aju i jego pomocnikach.
Niespodziewanie o godz. 2200 w szkole pojawi³ siê goœæ z prezentami dla grzecznych dzieci. Wierszyki, piosenki i pl¹sy by³y
nagradzane paczkami. Pe³en atrakcji dzieñ zakoñczy³ wieczór
filmowy i nocleg w szkole.

... w hotelu...
Z okazji Miko³aja Hotel Buczyñski**** Medical & SPA
zaprosi³ dzieci z MZS na œwi¹teczne warsztaty wypiekania
i zdobienia ciasteczek i pierniczków. „Pada œnieg, pada œnieg….”
– uœmiechem i piosenk¹ dzieci wraz z opiekunk¹ Teres¹ Fierkowicz przywita³y hotel. Warsztaty prowadzone by³y pod okiem
samego szefa kuchni Wojciecha Bonata. Mali cukiernicy mieli
okazjê uczestniczyæ w procesie przygotowania œwi¹tecznych
wypieków, którymi w czasie œwi¹t chêtnie siê zajadaj¹.

Podczas gdy przygotowane przez pociechy ciasteczka wypieka³y siê, czas „cukiernikom” umili³a animatorka ze Stacji
Radocha ozdabiaj¹ca buŸki œwi¹tecznymi motywami. Gotowe
ciasteczka i pierniczki zosta³y zaœ ozdobione samodzielnie przez
ma³ych artystów, którzy wykazali siê niezwyk³¹ inwencj¹. Dzieci zabra³y ze sob¹ swoje wypieki, ale nie zapomnia³y o swojej
nauczycielce, dla której równie¿ zapakowa³y smako³yki, oraz
o w³aœcicielach hotelu - pani Barbarze i panu Wies³awie. Pañstwo Buczyñscy zawsze chêtnie wspieraj¹ dzieci i m³odzie¿.
Mamy nadziejê, ¿e zabawa by³a udana, warsztaty rozwijaj¹ce,
a wypieki przepyszne.

... i w Czerniawie.
9 grudnia odby³y siê ju¿ X Igrzyska Sportowe „W Krainie Œwiêtego
Miko³aja” organizowane przez Uczniowskie Kluby Sportowe dzia³aj¹ce
przy Szkole Podstawowej nr 2 i przy Miejskim Zespole Szkó³. Impreza
tradycyjnie rozpoczê³a siê zawodami w strzelaniu z broni laserowej.
W zaciêtej rywalizacji zawodnicy UKS przy Szkole Podstawowej nr 1
zdobyli mistrzostwo w kategorii dru¿ynowej dziewcz¹t, natomiast UKS
Czerniawa mistrzostwo w kategorii dru¿ynowej ch³opców. Medale zdobyli: z³ote – Gracjan Humieja, Gracjan £abêcki, srebrny - Paula Siwczuk, br¹zowy - Edyta Kurczewska.
Natomiast póŸniej czeka³y na goœci i zawodników œwietne konkurencje sportowe z nagrodami. Zorganizowana równie¿ by³a kawiarnia,
w której ka¿dy móg³ skosztowaæ coœ s³odkiego i zgasiæ pragnienie po
wyczerpuj¹cej rywalizacji zdrowymi sokami, a na koniec mo¿na by³o
posiliæ siê gor¹c¹ kie³bask¹. Punktem kulminacyjnym by³o przybycie
Miko³aja, który dokona³ dekoracji medalowej zwyciêzców zawodów strzeleckich oraz wrêczy³ wszystkim uczestnikom zabawy piêkne prezenty.

Przed ka¿dym maluchem znajdowa³a siê zapakowana koszulkê
z imieniem dziecka (fot. u góry), któr¹ nastêpnie Miko³aj wrêcza³ wywo³anym uczniom (fot. poni¿ej).
Noc w szkole minê³a
bardzo szybko. Rano œniadanie, s³uchanie „Œwi¹tecznych opowieœci” czytanych przez opiekunów,
¿yczenia imieninowe dla
Miko³aja od Ia i zajêcia ceramiczne (lepienie anio³ków
z gliny na gminny konkurs
pt. „Podaruj bliskiemu anio³a” organizowany przez
„Izerkê”) i kulinarne (pieczenie pierników w szkole
i Park Hotelu KUR & SPA
Buczyñski).

Pachn¹cych choink¹ Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia oraz wielu pogodnych dni najlepiej spêdzonych
na leœnych szlakach w Nowym
Roku ¿yczy Lubomir Leszczyñski - Nadleœniczy Nadleœnictwa
Œwieradów wraz z za³og¹.

Uczestnicy zajêæ wraz z opiekunami serdecznie dziêkuj¹ rodzicom, Zbigniewowi Maroniowi, Iwonie Korzeniowskiej-Wojsa, Renacie Maroñ oraz pracowni ceramicznej Stara KuŸnia, Park
Hotel KUR & SPA Buczyñski
i Rafa³owi Matelskiemu - za moc
atrakcji i fantastyczne MIKO£AJKI 2017.
(TF)

Serdecznie dziêkujemy Agnieszce Ogonowskiej, Agnieszce Kotliñskiej, Annie So³tys, Joannie Szaniawskiej oraz Jackowi Simiñskiemu za wspó³organizacjê imprezy, Krystynie i Marlenie Zubek - za coroczny
ogromny wk³ad pracy w organizacjê i przebieg Igrzysk Sportowych
„W Krainie Œwiêtego Miko³aja”. Dziêkujemy równie¿ uczniom Szko³y
Podstawowej nr 2 im. oraz Miejskiego Zespo³u Szkó³, którzy przyczynili
siê do organizacji imprezy, a œw. Miko³ajowi dziêkujemy za przybycie
oraz liczne prezenty.
Marta Budziñska-Socha
Wyniki ch³opców
Kl. IV: 1. Jacek Szaniawski, 2. Tymoteusz ¯y³kiewicz, 3. Kajetan
Rutkowski. Kl. V: 1. Filip Marcinkowski, 2. Miko³aj Adamski, 3. Tomasz
Sadocha. Kl. VI: 1. Gracjan £abêcki, 2. Dominik Adam. Kl. VII:
1. Gracjan Humieja, 2. Arkadiusz Kluczyñski, 3. Marcin Krawczuk.
Wyniki dziewcz¹t
Kl. IV: 1. Michelle Dzier¿êga, 2. Zuzanna
Olkowska. Kl. V: 1. Nikola Malec, 2. Natalia Czerwinska, 3. Weronika Niewiadomska. Kl. VI: 1. Klaudia Bochañska, 2. Natalia
Chmielowiec, 3. Oliwia Olkowska. Kl. VII:
1. Agata Szaniawska, 2. Paula Siwczuk,
3. Edyta Kurczewska.
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Sensacyjny Œwieradów-Zdrój (2)

Bad Flinsberg/Wieniec-Zdrój 1944/1945
Zima na prze³omie lat 1944/
1945 by³a w Bad Flinsberg (Wieniec Zdrój/Œwieradów Zdrój) bardzo mroŸna i œnie¿na, by³ to równie¿ czas wszechobecnego strachu
dla niemieckich mieszkañców, bo
codziennie dowiadywali siê o wojennych faktach, które „mrozi³y
krew w ich ¿y³ach”. Pierwsze informacje nadesz³y od uciekinierów
z niemieckich Prus Wschodnich
(obecnie czêœciowo tereny województwa warmiñsko-mazurskiego),
kwaterowanych w miejscowoœciach
Friedeberg (Mirsk) oraz Greifenberg (Gryfów Œl¹ski), którzy z przera¿eniem opowiadali o „azjatyckich
hordach” Armii Czerwonej, które
po wejœciu do miast, miasteczek
i wsi Prus, mordowali, pl¹drowali, gwa³cili, kradli, a potem palili
ca³e domostwa. Niemcy zamieszkuj¹cy Sudetenland (Kraj Sudecki) zdawali sobie sprawê, ¿e prawdopodobnie w najbli¿szych dniach

W niedalekiej Marklissa (Leœna) setki wiêŸniów filii obozu Gross-Rosen realizowa³o
w ob³êdnym „tañcu œmierci” szaleñczy plan
Hitlera dotycz¹cy broni odwetowej V-1.
Wreszcie w samym Bad Flinsberg by³ do
roku 1943, obóz uwiêzionych Luksemburczyków osadzonych w niektórych budynkach pensjonatowych i hotelowych,
a w wielu innych hotelach i gospodarstwach rolnych pracowa³y Polki, tzw. „robotnice przymusowe” m.in. pani Emilia
B¹k (która po zakoñczeniu wojny pozosta³a w Œwieradowie zajmuj¹c budynek
przy ul. Cmentarnej). Podobne informacje pracownikom Niemieckiego Uzdrowiska przekazywali ¿o³nierze Wermachtu tysi¹cami przybywaj¹cy do kurortu ze
wszystkich frontów Europy, na rekonwalescencjê.
Ten czas zapamiêta³ bardzo dobrze
Fritz Strobel, wówczas 16-letni mieszkaniec Bad Flinsberg, zamieszkuj¹cy wspólnie z rodzicami budynek przy ul. Forst
(dziœ czêœæ ul. Nadbrze¿nej). Jak sam powiedzia³, „nigdy wczeœniej ani póŸniej nie

Zak³ady Przemys³u Lniarskiego w Friedebergu ( Mirsk ). Widok z „Marcowej
Góry”, oko³o 1940 roku.
lub tygodniach owe opisywane
„azjatyckie hordy” wkrocz¹ ze
Wschodu wprost do ich miasta.
Wiedzieli równie¿, ¿e ta potworna
wojna opiera³a siê na œmierci ludzi, którzy umierali nie tylko walcz¹c jako ¿o³nierze na frontach ale
równie¿ na œmierci i cierpieniu
ludzi w niemieckich obozach koncentracyjnych. Wiêkszoœæ z nich
widzia³a i wiedzia³a, ¿e we Friedbergu na „Marcowej Górze” jest
filia
obozu
Gross-Rosen
o
nazwie
Gräflich-Röhrsdorf
(Skarbków), wiêziono tam oko³o
250 kobiet narodowoœci ¿ydowskiej z Zag³êbia D¹browskiego.
Pracowa³y one dla firm AEG (Allgemaine Elektrizitats-Gesellschaft)
oraz TTeichgraber
eichgraber (póŸniejsze Zak³ady Przemys³u Lniarskiego).
Kolejny obóz pracy przymusowej znajdowa³ siê w Gebhasdorf (Giebu³tów). Pod
koniec 1944 r. znajdowa³o siê w nim oko³o 300 ¯ydówek wêgierskich. W grudniu
1944 roku przyby³ jeszcze 200-osobowy
transport ¯ydówek polskich z Oœwiêcimia.
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prze¿y³ tak dramatycznych zdarzeñ, jak
wtedy w latach 1944-45”. W jego domu
rodzice praktykuj¹cy ewangelicy czêsto
podkreœlali, ¿e wojna odejdzie, a jego ludzkie sumienie pozostanie. Prosili go wielokrotnie, aby unika³ naczelnika Wojskowej Komendy Uzupe³nieñ mieszcz¹cej siê
w niedu¿ym budynku przy ul. Adolf Hitlera (wczeœniej ul. Kapitañska), nieistniej¹cym budynku naprzeciw Nadleœnictwa
Œwieradów (po wojnie piekarnia i cukiernia przy ul. 11. Listopada). Jednak zwyciê¿y³a m³odzieñcza zuchwa³oœæ i Fritz wraz
z koleg¹ wst¹pili do Volkssturmu, czyli
formacji uzbrojonej, opieraj¹cej siê na
mê¿czyznach albo zbyt m³odych, albo zbyt
starych do s³u¿by w regularnej armii.
Pierwsze zadanie, jakie otrzyma³, to zabezpieczenie wiaduktu kolejowego w Or³owicach/Krobicy. Stanowisko ciê¿kiego
karabinu maszynowego MG 39, który mia³
obs³ugiwaæ, znajdowa³o siê na nasypie kolejowym. W marcu 1945 roku od strony
Fridebergu (Mirska ) nadjecha³ konwój
kilku pojazdów wojskowych wchodz¹cych
w sk³ad Armii Feldmarsza³ka Schörnera,
operuj¹cej na froncie w rejonie Lauban
(Lubañ) z zadaniem zaminowania, a nastêpnie
wysadzenia
jednego
z filarów wiaduktu, co mia³o doprowadziæ
do zniszczenia mostu kolejowego. Wykuto miejsca i rozpoczêto zak³adanie ³adunków wybuchowych, jednak pojawi³ siê
wy¿szy oficer Wermachtu (Naczelny Lekarz Uzdrowiska Bad Flinsberg) wraz
z g³ówn¹ lekark¹ ówczesnego Domu Zdrojowego, obywatelk¹ Szwajcarii dr Janin¹

Andre, którzy przekazali, ¿e za kilka godzin t¹ tras¹ ma przejechaæ poci¹g wojskowy do Bad Flinsberg wioz¹cy z frontu
setki bardzo ciê¿ko rannych ¿o³nierzy niemieckich. Ta informacja zrobi³a wra¿enie
na saperach i - jak siê okaza³o – wystarczy³a, aby nie dosz³o do wysadzenia wiaduktu (miejsca wykute na ³adunki wybuchowe s¹ widoczne do dziœ).
Fritz mieszkaj¹c w Bad Flinsberg podczas spacerów wielokrotnie spotyka³ rannych, okaleczonych ¿o³nierzy niemieckich,
zdawa³ sobie sprawê, czym jest wojna.
W 1945 roku wielokrotnie na drogach leœnych widywa³ m³odych ch³opców, którzy
uciekali z pola walki, jak twierdzi³ - „mieli
ob³êdny wzrok i nienaturalne ruchy koñczyn i cia³a”; dziœ na podstawie objawów
ich zachowañ moglibyœmy powiedzieæ, ¿e
znaczna czêœæ prawdopodobnie cierpia³a
na PTSD (zespó³ stresu pourazowego,
obecnie czêsto diagnozowany u ¿o³nierzy
wracaj¹cych z misji wojskowych).
Zapamiêta³ równie¿ ¿andarmów polowych (Feldgendarmerie), wci¹¿ szukaj¹cych uciekinierów w mundurach, którzy
niczym s¹dy kapturowe wydawali wyroki
œmierci na ¿o³nierzach, a nastêpnie je wykonywali. Schwytanych wywo¿ono na
„drogê sudeck¹” i tam wieszano na przydro¿nych drzewach z tabliczk¹ na piersi
„jestem zdrajc¹”, a mieszkañcy mieli obowi¹zek ogl¹daæ to makabryczne widowisko. Noc¹ niektórzy po kryjomu œci¹gali
tych wisz¹cych m³odych ¿o³nierzy i zakopywali w do dziœ niezidentyfikowanych
grobach. Po wojnie, a czasem i dziœ, niektórzy turyœci zapalaj¹ symboliczne znicze przy tej drodze. Dlaczego na „sudeckiej”? Bo w³aœnie tam w lasach ukrywa³o
siê najwiêcej dezerterów. Widok ich cia³
mia³ byæ w ostatnich miesi¹cach wojny
czêœci¹ oddzia³ywania psychologicznego
na naród niemiecki.
W marcu 1945 roku od strony Friedeberga nadjecha³y kolumny wojsk pancernych i piechoty wycofuj¹ce siê z Lauban przez przejœcie graniczne w Bad
Schwarzbach (Czerniawa-Zdrój) - zmierza³y one do amerykañskiej strefy frontowej znajduj¹cej siê w po³udniowej czêœci
Czechos³owacji. Stoj¹cy na posterunku
Fritz zosta³ zabrany przez niemieckich ¿o³nierzy i w maju trafi³ do alianckiej niewoli. Osadzony w wiêzieniu, którym by³y
chodniki starej kopalnia wêgla kamiennego w pobli¿u Pragi, na wolnoœæ wyszed³ w lipcu 1945 roku. Do Œwieradowa
przyjecha³ ponownie dopiero w 1991
roku.
Pierwsze oddzia³y Armii Czerwonej
pojawi³y siê w Bad Flinsberg prawdopodobnie 10 maja 1945 roku, dosz³o do
wielu zdarzeñ kryminalnych, m.in. zamordowano emerytowanego genera³a wojsk
niemieckich z I wojny œwiatowej i jego
ma³¿onkê mieszkaj¹cych w budynku przy
dzisiejszej ulicy Sienkiewicza (wówczas
Langeberg Str.), a zabójstwo upozorowano jako wspólne samobójstwo ma³¿onków. Pijani rosyjscy ¿o³nierze zastrzelili
mieszkañca Gross Izer (Hala Izerska) i tam
te¿ po grabie¿y spalono „Domek Myœliwski”, z którego korzystali nazistowscy dostojnicy, m.in. by³y kanclerz Niemiec Franz
von Papen. Spalili równie¿ drewnian¹
wie¿ê widokow¹ na Smreku, dosz³o do
wielu gwa³tów i kradzie¿y rozbójniczych.
Jedn¹ z ulubionych „zabaw bolszewików”
by³o zaprzêganie Niemców do doro¿ek lub
powozów i w taki sposób poruszanie siê
na trasie Œwieradów-Mirsk.

Po przejœciu wojsk sowieckich do Bad
Flinsberg wkroczy³y oddzia³y Ludowego
Wojska Polskiego na czele z por. Bogdanem Ginterem. Dok³adnie 30 maja 1945
roku por. Bogdan Ginter, dowódca 3 batalionu 33 pu³ku piechoty 7 Dywizji Piechoty z II Armii Wojska Polskiego przejmowa³ Bad Flinsberg i Schreiberhau
(Szklarska Porêba) oraz now¹ granicê
PRL pod ochronê. Od tego momentu rozpocz¹³ siê trudny etap poznawania komunizmu i wszelkich jego najgorszych wariantów, zarówno dla Niemców, jak i nap³ywaj¹cych powoli osadników z Polski.
Jedn¹ z pierwszych czynnoœci sowieckich s³u¿b specjalnych i Ludowego Wojska Polskiego by³o pozyskanie tajnych
wspó³pracowników wœród autochtonów.
Argumentami przemawiaj¹cymi za wspó³prac¹ by³y albo œmieræ przed plutonem
egzekucyjnym, lub ewentualnie groŸba
wysiedlenia z miasta. To spowodowa³o,
¿e ju¿ w roku 1945 rozpoczê³a dzia³alnoœæ
agentura oparta na lokalnej ludnoœci Bad
Flinsberg. G³ównym jej zadaniem by³o donoszenie o osobach ukrywaj¹cych siê
i skrywaj¹cych sw¹ prawdziw¹ to¿samoœæ,
zbieranie danych o powstawaniu oraz dzia³alnoœci organizacji nazistowskich i ewentualnych próbach sabota¿u. W WieñcuZdroju/Œwieradowie pozyskano do wspó³pracy Hansa Krause, pseudonim Lampe,
Klausa Hellingera, ps. Müller, oraz Wilhelma Wolfa, ps. Tinte. Nowe w³adze wiedzia³y, ¿e podstawowym problemem jest
to, ¿e ludnoœæ niemiecka dominowa³a liczebnie nad ludnoœci¹ polsk¹ dopiero co
sprowadzaj¹c¹ siê na te tereny. S³u¿by nie
wiedzia³y jednak, ¿e w otaczaj¹cych mia-

Z podrêcznika Werhwolfu - schron
dla jednej osoby.
prawdopodobnie do Niemiec Zachodnich.
Natomiast banda rabunkowa „Iwana
Krwawego” z³o¿ona z w³asowców-by³ych
¿o³nierzy Wermachtu operowa³a w Górach
Izerskich do marca 1947 roku. Dosz³o
nawet do rozboju z u¿yciem broni palnej,
w trakcie którego œmieræ ponios³o czterech napadniêtych turystów w rejonie Rozdro¿a Izerskiego. W marcu w trakcie ob³awy w w¹wozie górskim po³o¿onym niedaleko „Bobrowych ska³”, banda zosta³a otoczona przez ¿o³nierzy WOP i funkcjonariuszy PUBP. W³asowcy nie maj¹c mo¿liwoœci ucieczki, z³o¿yli broñ i poddali siê.
Wszyscy wyrokami S¹du Wojskowego we
Wroc³awiu zostali skazani na œmieræ.
Maciej Zia³a

Przejœcie graniczne w Bad Schwarzbach ( Czerniawa Zdrój ) oraz hotel Cesarza Josefa. Dziœ w czêœci to budynki hotelu „Malinowy Dwór” ul. D³uga.
steczko niczym wieniec Górach Izerskich
maj¹ swoje kryjówki oddzia³y Werhwolfu
pod dowództwem Willego Hilgera i „W³asowców” pod rozkazami Iwana Dyrko zwanego „Krwawym”, które czekaj¹ na dogodny moment zajêcia i spl¹drowania miasta.
W paŸdzierniku 1946 roku grupa
Wehrwolfu kierowana przez Guntera Weissa i Willego Hilgera za³o¿y³a ³adunki zapalaj¹ce w Zak³adzie P³yt Pilœniowych. Wybuch³ potê¿ny po¿ar, w p³omieniach zginê³o dwóch stra¿ników przemys³owych Józef Krzemiñski i Czes³aw Zdziechowski.
Straty materialne oszacowano na 6,5 miliona z³otych. Dziêki informacjom tajnego wspó³pracownika Wilhelma Wolfa
(Tinte) ju¿ w listopadzie dosz³o do zatrzymania wiêkszoœci ukrywaj¹cych siê cz³onków podziemia hitlerowskiego, w tym
Güntera Weissa, którego Wojskowy S¹d
Rejonowy we Wroc³awiu skaza³ na karê
œmierci.
Willi Hilger przedar³ siê przez granicê
najpierw do Czechos³owacji, a póŸniej

Opracowano na podstawie materia³ów zebranych:
1. Tom I, pracy „Urz¹d
Bezpieczeñstwa w powiecie Lwówek Œl¹ski (19451956)”. Autor Robert Klementowski Oddzia³ Instytutu Pamiêci NarodowejKomisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu we Wroc³awiu.
Wroc³aw 2006.
2. „Zarys historii Wojsk
Ochrony Pogranicza”. Autor Henryk Dominiczak.
Warszawa 1985.
3. „Werwolf Tajne Operacje w Polsce”. Autorzy
Robert Primke, Maciej
Szczerepa. Wydawnictwo
Technol. Kraków 2008.

Do roli w „Pajacach” g³os musi dojrzeæ
Skoro mamy do czynienia z utalentowanym
artyst¹, spytam, czy to po równie
utalentowanych dziadkach?
Mia³em bardzo uzdolnionego muzycznie pradziadka Stanis³awa. By³ lwowiakiem, œpiewa³ lwowskie piosenki i piêknie gra³ na harmonii. Poza tym
by³ sportowcem, trenerem pi³karskim, prowadzi³ tak¿e
ogólnopolski program telewizyjny w TVP „Pi³karska
Kadra Czeka” i wyda³ ksi¹¿kê pod tytu³em „Futbol dla
m³odych”. By³ wszechstronnie utalentowany. Tak¿e
babcia Janina pisze wiersze, jest dusz¹ artystyczn¹.
A w tobie to zaciêcie œpiewacze
kiedy siê pojawi³o? W szkole muzycznej?
Na akademii? I w ogóle jak to zadzia³a³o –
nag³ym b³yskiem?
Na II roku tak mniej wiêcej. Graj¹c w Jelonce
podœpiewywa³em przebojowe arie w rodzaju „La donna
e mobile”, „Wielka s³awa to ¿art”, zaaran¿owane na
potrzeby naszego zespo³u. Czu³em, ¿e jakieœ warunki
g³osowe s¹. I tak to siê zaczê³o, z racji tego, ¿e ju¿ jako
uczeñ Szko³y Muzycznej pozna³em wspania³ego wyk³adowcê Ryszarda Kurzaka, pedagoga wroc³awskiej
Akademii Muzycznej, prywatnie mê¿a maestry Jolanty ¯murko. Uda³o mi siê umówiæ na pierwsz¹, profesjonaln¹ lekcjê œpiewu. I pani Jolanta z niema³ym
zdziwieniem, rozœpiewuj¹c mnie do wysokiego C,
przyzna³a, ¿e skalê mam, jestem „naturszczykiem” i
jest we mnie spory potencja³. W ten sposób zacz¹³em
u niej pobieraæ prywatne lekcje.
Czy podczas œpiewu
wykszta³cenie muzyczne przydaje siê?
Dobre pytanie... Mnie jako instrumentaliœcie przygotowanie muzyczne pomaga podczas rozczytywania
partii, szybciej czytam a vista. Ale przyznam, ¿e na
pocz¹tku trochê mi to przeszkadza³o, bo materia³ muzyczny traktowa³em typowo jak instrumentalista, a w
œpiewie najwa¿niejsze jest belcanto, o którym instrumentaliœci nie maj¹ pojêcia, bo inne czynniki w grze
na instrumencie odgrywaj¹ kluczow¹ rolê.
A praca z orkiestr¹? Jeszcze niedawno
by³eœ tam na dole, w orkiestronie...
To akurat jest bardzo pomocne, z uwagi na fakt,
¿e przez kilkanaœcie lat gra³em w ró¿nych orkiestrach,
pocz¹wszy od Europery, przez Filharmoniê Dolnoœl¹sk¹, orkiestrê Opery Wroc³awskiej, na Sinfonii
Varsovii skoñczywszy. Potrafiê odczytywaæ intencje
dyrygenta, jego ruchy batut¹. Czêsto absolwenci
wydzia³ów wokalnych, którzy nie maj¹ praktycznie
¿adnego przygotowania muzycznego przychodz¹c na
uczelniê, maj¹ problem rozpoczynaj¹c pracê z profesjonaln¹ orkiestr¹. Trudno jest im siê w tej rzeczywistoœci odnaleŸæ. Ja mam to szczêœcie, ¿e wczeœniej
uda³o mi siê zdobyæ to doœwiadczenie.
Czy w momencie, gdy poœwiêci³eœ siê
œpiewaniu, straciliœmy trêbacza?
Absolutnie nie, mam obecnie swój zespó³, z którym regularnie koncertujê na terenie ca³ego kraju.
Grasz na tr¹bce i œpiewasz?
Niczym Wodecki.
To trochê inny repertuar, bo g³ównie wiedeñski,
ale na tr¹bce gram tak¿e podczas tych koncertów. Nie
móg³bym ca³kowicie odci¹æ siê od swojej orkiestrowej przesz³oœci (œmiech). Ale Wodeckiego uwielbia³em, na wieœæ o jego œmierci nie mog³em powstrzymaæ ³ez. Niesamowity by³, przede wszystkim niespotykany g³os, bardzo wszechstronny, niebywale zdolny cz³owiek.
I teraz godzisz pracê sceniczn¹ z gr¹
w tym zespole?
Coraz czêœciej grupa rusza beze mnie, w zastêpstwie œpiewaj¹ inni soliœci, koledzy po fachu. W organizacji tych wydarzeñ mogê liczyæ na moj¹ ¿onê
i oczywiœcie rodziców. Gdyby nie oni, ciê¿ko by³oby
to wszystko ogarn¹æ.
W jakich salach przysz³o wam graæ?
Filharmonia Czêstochowska, Filharmonia Poznañska, w Szczecinie w sali by³ej opery, w Teatrze
Ziemi Rybnickiej, Dwór Artusa w Toruniu, Teatr Solskiego w Tarnowie.
Rozumiem, ¿e czêsto wypadasz z gr
gryy,
bo jednak próby i spektakle
koliduj¹ z koncertami zespo³u?
Ostatnio, tak prawdê mówi¹c, wiêkszoœæ koncertów koliduje z moim harmonogramem operowym.
To wracamy na scenê – nauka
u Jolanty ¯murko trwa³a d³ugo?

Jêdrzej TTomczyk
omczyk ma 27 lat, urodzi³ siê i wychowa³ w Œwieradowie, gdzie ukoñczy³ podstawówkê
i gimnazjum. Naukê kontynuowa³ w jeleniogórskim
II LO im. Norwida. Równolegle ukoñczy³ Pañstwow¹
Szko³ê Muzyczn¹ I i II stopnia w klasie tr¹bki w Jeleniej Górze, a edukacjê zwieñczy³ ukoñczeniem Akademii Muzycznej we Wroc³awiu. Ju¿ w trakcie nauki
gra³ w Filharmonii Dolnoœl¹skiej, a na III roku – w
orkiestrze Opery Wroc³awskiej. Przed 8 laty by³ wspó³za³o¿ycielem zespo³u Jelonka Brass.
Siostra Jêdrzeja - Agata - jest oboistk¹ w orkiestrze Teatru Muzycznego ROMA w Warszawie.
Z tenorem Opery Wroc³awskiej rozmawia Adam
Karolczuk

Jako Papuga w „Kancie” Mo¿d¿era.
Fot. Marek Grotowski
Nadal trwa, ju¿ szósty rok.
Jak czêsto?
Raz na tydzieñ, niekiedy dwukrotnie, a potem
jest miesiêczna przerwa, bo pani ¯murko bardzo czêsto wyje¿d¿a wraz ze swoj¹ córk¹ Aleksandr¹ Kurzak,
obecnie jedn¹ z najlepszych sopranistek na œwiecie
(w grudniu np. wylatuje do nowojorskiej Metropolitan Opera).
Nie licz¹c udzia³u w licznych konkursach,
o których staramy siê na ³amach
„Notatnika” informowaæ, twój debiut
sceniczny mia³ miejsce doœæ niedawno.
W czerwcu. W Operze Wroc³awskiej gra³em ksiêcia Don Ramiro w „Kopciuszku” Rossiniego. PóŸniej
by³ „Fidelio” Beethovena, „Krakowiacy i górale” Stefaniego/Bogus³awskiego, ca³kiem niedawno „Kant”
Leszka Mo¿d¿era”, a w grudniu czeka mnie tytu³owa
rola w „Kandydzie” Leonarda Bernsteina.
Masz ju¿ etat w operze?
Na razie o tym nie myœlê, cieszê siê z ka¿dego
dnia spêdzonego w Operze Wroc³awskiej, to dla mnie
wspania³a nauka. Mam okazjê wspó³pracowaæ ze znakomitymi dyrygentami, takimi jak prof. Marcin Na³êcz-Niesio³owski, a tak¿e z re¿yserami, m.in. Irin¹
Brook, Rocc czy bardzo m³od¹ i utalentowan¹ Basi¹
Wiœniewsk¹.
Zaliczaj¹c kolejne premiery
we Wroc³awiu, œlesz ukradkowe spojrzenia
i westchnienia ku innym teatrom operowym
w nadziei na rozwój kariery?
Oczywiœcie, ¿e siê rozgl¹dam i startujê w przes³uchaniach, ale przyznam, ¿e Polska to dosyæ hermetyczny rynek dla m³odych wokalistów. Na scenach
dominuj¹ nazwiska od kilkunastu, a nawet kilkudziesiêciu lat rozpoznawane. S¹ to oczywiœcie bardzo dobrzy wokaliœci, ale skoro to w³aœnie Wroc³aw stawia
na m³odych i da³ mi ogromn¹ szansê, to jej nie wypuszczam z rêki. Tak zreszt¹ jak grupa pozosta³ych
m³odych wokalistów, którym dyrektor Na³êcz-Niesio-

³owski da³ wielk¹ szansê i którzy ju¿ dziœ zbieraj¹
bardzo dobre recenzje.
Rozumiem, ¿e œpiewacy w twoim wieku
to jakby odpowiednicy zuchów?
Ale ambitnych i z potencja³em!
Do spektaklu jest taki sam casting
jak do filmu?
Myœlê, ¿e podobny, bo trzeba nie tylko wykazaæ
siê wokalnie, ale i zaprezentowaæ siê jako postaæ pasuj¹ca do charakteru odgrywanej roli.
Dziœ w wykszta³ceniu œpiewaków
wa¿n¹ rolê odgrywa sztuka aktorska.
Nie masz z tym k³opotów? „Krakowiacy
i górale” to w koñcu œpiewogra.
Bywa, ¿e obecnie aktorstwo jest na scenie wa¿niejsze ni¿ œpiew...
To przeszkoda?
Sk¹d! Ja siê w tym œwietnie odnajdujê. W „Kancie” by³em ucharakteryzowany na papugê i musia³em
tê papugê zagraæ, wydawaæ z siebie dŸwiêki jak najbardziej zbli¿one do tych, które wydaje w³aœnie ptak.
Wysz³o chyba nie najgorzej, skoro w „Rzeczpospolitej” i „Polityce” zebra³em pochwa³y. Lubiê nietuzinkowe postaci.
A inscenizacje nie robi¹ ci ró¿nicy?
U Rossiniego ksi¹¿ê wygl¹da³ jak playboy
playboy,,
w „Krakowiakach” ci pierwsi przypominali
postaci ze „Star TTreka”,
reka”, a górale wygl¹dali
niczym kozacy doñscy
doñscy.. Œpiewacy przyjmuj¹
to bezkrytycznie, bo jest im obojêtnie,
jaki kostium wdziej¹?
Wdziewamy siê, bo wierzymy w zamys³ re¿ysera,
czy w tym przypadku - twórcy kostiumów. Ja w duszy
odczuwam pragnienie wystêpu w klasycznych dekoracjach i strojach, by odegraæ rolê przewidzian¹
w libretcie. Niedawno zmar³y œwiatowej s³awy wybitny baryton rosyjski Dmitri Hvorostovsky odmówi³
wrêcz w jednym z polskich teatrów operowych zagrania Eugeniusza Oniegina, którego na si³ê unowoczeœniono i udziwniono w sposób przezeñ nieakceptowalny.
W jakiej klasycznej operze
przywdzia³byœ klasyczny strój?
Nie ma znaczenia tytu³, wa¿ne, aby partia w danej
operze pasowa³a do rodzaju i „szerokoœci” mojego
g³osu i, oczywiœcie, aby re¿yseria by³a spójna z librettem. W przysz³oœci marzy mi siê wystêp w „Pajacach” Leoncavalla jako Canio, ale na to poczekam
dobre 15 lat, bo tyle trzeba czasu, by g³os siê rozwin¹³ i dojrza³ do takich ról. Póki co trzeba æwiczyæ
belcanto w operach Mozarta, Rossiniego czy Belliniego i Donizettiego, a na tenor dramatyczny przyjdzie czas, po czterdziestce, a mo¿e i póŸniej.
¯eby nie by³o tak, ¿e dojrza³y tenor
musi zagraæ scenicznego m³odzieñca...
Nie, nie, Canio to dyrektor wêdrownej trupy aktorskiej, na pewno ju¿ nie m³odzian.
Co ciê jeszcze poci¹ga
i na co musisz poczekaæ?
Cavaradossi w „Tosce”, Rodolfo w „Cyganerii”.

Jako Stach w „Krakowiakach i góralach”. Z lewej Hanna Sosnowska jako Basia.
Fot. Marek Grotowski
To jak Hamlet i Makbet w teatrze – trzeba
na nich poczekaæ, a na razie „lekka
kawaleria”. Ale Mozart to te¿ nie spacerek.
W ¿adnym razie! W œwiecie operowym panuje
przekonanie, ¿e jeœli dobrze œpiewasz Mozarta, masz
t¹ technikê, prowadzenie frazy, wówczas kolejne partie przychodz¹ o wiele ³atwiej. Role mozartowskie s¹
trudne technicznie i trzeba mieæ naprawdê œwietn¹

technikê, ¿eby dobrze je wykonywaæ. Szczególnie
Królowa Nocy dla sopranów czy chocia¿by tenorowa
partia Tamina w „Czarodziejskim flecie”. To absolutnie nie jest spacerek.
Mia³eœ ju¿ gdzieœ w Polsce przes³uchania?
Mia³em kilka, ale one upewni³y mnie, ¿e te propozycje nie dorównuj¹ wroc³awskim.
A co by ciê zadowoli³o na innych scenach?
Podobno w przysz³ym roku Jerzy Stuhr przygotuje w Operze Krakowskiej premierê jednej z oper
Rossiniego.
Stuhr w operze?!
Ma ju¿ za sob¹ „Don Pasquale” Donizettiego,
wysz³o to fantastycznie.
To szansa czy marzenie?
Jedno i drugie, ale mam ju¿ sporo atutów,
a ma³o jest w Polsce rossiniowskich tenorów, bo
trzeba mieæ skalê, du¿¹ bieg³oœæ techniczn¹ i koloraturê, a ja tym wszystkim, skromnie mówi¹c, dysponujê.
To mo¿e spróbuj poszerzyæ marzenia
œpiewaków? Najpierw w wymiarze krajowym.
Istnieje coœ takiego, jak ranking scen
po¿¹danych? Pewnie otwiera go
Opera Narodowa, a nastêpne?
£ódŸ, Kraków, oczywiœcie Wroc³aw, który w tym
sezonie ma bodaj najwiêksz¹ iloœæ premier ze wszystkich teatrów operowych w Polsce.
Ranking œwiatowy?
Na czele MET (Nowy Jork), Royal Opera House
(Londyn), Deutsche Oper (Berlin).
Na ile to realne?
Realne o tyle, o ile zostanie spe³nionych kilka
warunków: trzeba byæ w odpowiednim miejscu i czasie, musi byæ zapotrzebowanie na dany rodzaj g³osu,
ale najwa¿niejszy jest bardzo dobry agent, który dobrze zna œwiatowe rynki. Czêsto paradoksalnie nie
wystarczy tylko dobrze œpiewaæ, bez agenta nie da siê
nawet dostaæ na przes³uchanie do opery. Ale jednak
zacznijmy od tego, ¿e swoje trzeba wyœpiewaæ.
Agent ze œwiata czy krajowy?
Myœlê, ¿e nie ma to znaczenia, wa¿ne, ¿eby dobiera³ odpowiednie role, bo bardzo ³atwo jest zrobiæ
sobie nieodwracaln¹ krzywdê z g³osem, siêgaj¹c
w m³odym wieku po zbyt ciê¿kie i dramatyczne role.
Ju¿ szukasz?
Mam swojego agenta, powoli pojawiaj¹ siê propozycje. Startujê tak¿e w konkursach, które mnie rozwijaj¹. Latem chcia³bym wystartowaæ w konkursie
Placido Domingo, który za ka¿dym razem odbywa siê
on w innym pañstwie w narodowych operach. Zg³osi
siê zapewne jakieœ kilka tysiêcy œpiewaków, przyjm¹
kilkudziesiêciu, za to laur jest ju¿ biletem wstêpu na
œwiatowe sceny. Presti¿owy jest równie¿ konkurs
Belvedere, na którym mia³em okazjê wyst¹piæ, w USA
co chwilê któryœ z oœrodków organizuje tego typu
przedsiêwziêcia, nie mo¿na te¿ zapomnieæ o naszym
Konkursie Moniuszkowskim, na który co roku przyje¿d¿aj¹ znakomici œpiewacy z ca³ego œwiata. Startowaæ w konkursach mogê jeszcze przez kilka lat, bo
one górn¹ granicê wieku wyznaczaj¹ na 32-34 lata.
ZejdŸmy na chwilê z wysokiego C,
bo ciekawi mnie, jakiej muzy lekkiej
s³ucha œwieradowsko-wroc³awski tenor?
Trochê jazzu, Wodecki, Niemen, ale inni polscy
piosenkarze te¿, wszystkiego w miarê, rzecz jasna.
Uwielbiam tak¿e ciszê, bo po oœmiogodzinnych próbach w operze w³aœnie tego pragn¹ artyœci.
Czemu¿ to jedyny œwieradowski œpiewak
jeszcze w Œwieradowie nie zaœpiewa³?
Mia³em okazjê wystêpowaæ podczas mniejszych,
kameralnych koncertów, tak¿e dawniej z wieloma koncertami jeszcze jako trêbacz. Co do wystêpu typowo
operowego, czekam na zaproszenie.
Mo¿e przynajmniej raz byœ siê
zaprezentowa³ na Euroorkiestrach?
Ju¿ byliœmy po s³owie z szefem, ale jakoœ nie
wypali³o. Niemniej jeœli tylko czas na to pozwoli, nadal chêtnie zg³aszam akces.
Tak wiêc marzenia ju¿ by³y
by³y,, a plany?
Na ile lat w tej bran¿y siê je snuje?
Staram siê myœleæ o przysz³oœci na rok, dwa lata
do przodu. W lutym „Opowieœci Hoffmana” Offenbacha, w marcu œpiewam w „Capuleti i Montecchi”,
czyli historii Romea i Julii Belliniego, w maju w „Zakazie mi³oœci” Wagnera, na kolejne operowe sezony
artystyczne te¿ s¹ ju¿ plany, ale nie chcia³bym ich
jeszcze zdradzaæ.
Dziêkujê za rozmowê.
Grudzieñ 2017
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MIKO£AJKOWE KINO

ALE¯ ZORGANIZOW
ANE!
ZORGANIZOWANE!

6 grudnia w kinie Izerskiej £¹ki odby³y siê pokazy filmu
„Opowieœæ Wigilijna” dla uczniów MZS w Œwieradowie-Zdroju. Wybrane klasy w ten sposób spêdzi³y wyj¹tkowy, miko³ajkowy czas. Grupa pierwsza, 60-osobowa, przyjecha³a autokarem, ale wraca³a ju¿ spacerem, natomiast grupa druga przysz³a
i wróci³a do Œwieradowa na piechotê. To wspania³e po³¹czenie
aktywnoœci fizycznej z kulturaln¹!
Dziêkujemy nauczycielom za wytrwa³oœæ w tych wêdrówkach. Takie specjalne pokazy zosta³y zorganizowane tak¿e dla
uczniów ze szkó³ w Krobicy i Gryfowie Œl¹skim.

MARA
TON FILMOWY
MARATON
Bardzo mi³o nam poinformowaæ, ¿e maraton filmowy z Harrym Potterem odniós³ zupe³ny sukces.
11 listopada zosta³y wyœwietlone pierwsze trzy czêœci przygód tego Czarodzieja. W sumie najwiêkszym zainteresowaniem cieszy³a siê czêœæ pierwsza, na któr¹ przyby³o wiele rodziców z dzieæmi. Przez ca³y maraton przebrnê³o tylko kilka
osób, ale cieszymy siê, ¿e na poszczególne czêœci dochodzi³y
tak¿e nowe osoby. Mo¿e to pora na kontynuacjê? Zapraszamy 21 stycznia.

Kiedy dzwoni pani Danuta, wiem, ¿e na warsztaty przyjd¹ dzieci
super zorganizowane, by zd¹¿yæ zjeœæ drugie œniadanie, odpocz¹æ i porozmawiaæ. Tak sta³o siê te¿ tym razem.Uczniowie kl. I z SP nr 1 przyjechali do Izerskiej £¹ki komunikacj¹ miejsk¹, zjad³y drugie œniadanie
w obiekcie i nabra³y si³ na warsztaty poœwiêcone pszczo³om. Po zajêciach sprawnie ubra³y siê i tak¿e wróci³y komunikacj¹ miejsk¹. To siê
nazywa wykorzystanie infrastruktury! Dziêkujê za sprawn¹ organizacjê
i pomoc rodzica, pani Marty. Do zobaczenia na wiosnê!
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Informacje i zdjêciaz „Izerskiej £¹ki”
przygotowa³a Monika Chwaszcz, zaœ
autorem zdjêæ do
obu winiet - £¹ki
i M³yna - jest Tomasz Chmielowiec.

ROŒLINY I MOTYLE
Weekend z Natur¹ 2000 - to impreza, która odbywa siê
cyklicznie. Tematem przewodnim tej edycji by³y roœliny, które
znajduj¹ siê w naszych domach i bliskim otoczeniu. W pi¹tek 8
grudnia Teresa Fierkowicz przybli¿y³a s³uchaczom roœliny truj¹ce, a Izabela Salawa pokaza³a, jak udzieliæ pierwszej pomocy
w przypadku zatruæ. Natomiast w sobotê 9 grudnia Izabela
Janiak opowiedzia³a uczestnikom wyk³adu o roœlinach, które
warto mieæ w domu pod rêk¹.

KINO NA ZIMÊ
27 grudnia (œroda) o godz. 1030 - Scrooge zostaje nawiedzony przez trzy duchy, które pomog¹ mu w staniu siê lepszym cz³owiekiem (1 godz. 36 min. 2009).
13 i 27 stycznia (sobota) o godz. 1100 - ¯yciem Riley kieruje
piêæ emocji: Radoœæ, Strach, Gniew, Odraza i Smutek. Pozosta³e próbuj¹ zak³óciæ pierwsz¹, gdy dziewczyna przeprowadza
siê z rodzicami do San Francisco (1 godz. 34 min. 2015).
17 stycznia (œroda) o godz. 1100 - W domu siedmioletniego
Tima pojawia siê dziwny braciszek. Udaj¹cy bobasa szef-dzidziuœ przyby³ na ziemiê z tajemnicz¹ misj¹ (1 godz. 37 min.
2017).
20 stycznia (sobota) o godz. 1100 - Samochód wyœcigowy
Zygzak McQueen z pomoc¹ m³odej trenerki staje do rywalizacji w kolejnym wyœcigu (1 godz. 49 min. 2017).
21 stycznia (niedziela) o godz. 1200 - Ci¹g dalszy maratonu
filmowego. Czarodziej musi wzi¹æ udzia³ w Turnieju Trójmagicznym, kiedy jego nazwisko zostaje wybrane przez tajemnicz¹ Czarê Ognia (2 godz. 37 min. 2005).
21 stycznia (niedziela) o godz. 1500 - Pi¹ta czêœæ przygód
M³odego Czarodzieja, który wraz z przyjació³mi zak³ada tajne
stowarzyszenie - Gwardiê Dumbledore'a (2 godz. 18 min. 2007).
24 stycznia (œroda) o godz. 1100 - Do prehistorycznego
œwiata przybywa geniusz z rewolucyjnym wynalazkiem, jakim
jest... ogieñ (1 godz. 40 min. 2013).
28 stycznia (niedziela) o godz. 1500 - M³oda Sophie chcia³aby zaprosiæ na swój œlub ojca, którego nigdy nie pozna³a. Na
podstawie pamiêtnika matki wy³ania trzech potencjalnych kandydatów. Wszystko to w rytmach ABBY! (1 godz. 50 min. 2008).
(Ÿród³o - filmweb.pl)
***
Chcesz byæ na bie¿¹co? PrzyjdŸ, wype³nij formularz i zapisz siê do Newslettera „Izerskiej £¹ki”!

W zwi¹zku z rozstrzygniêtym konkursem na najpiêkniejszy ogród
rozdaliœmy dla nagrodzonych domki dla owadów.
Na zdjêciu domek podarowany Irenie Marciniak, której ¿yczymy
zdrowia i si³ na dalsz¹ opiekê nad ogrodem!

Spo¿ycie soku z difenbachii powoduje silne
podra¿nienie œluzówki,
co przez wiele dni uniemo¿liwia mówienie. Z powodu tej w³aœciwoœci roœlina ta s³u¿y³a do „uciszania” niewolników i niewygodnych œwiadków
w Brazylii

Ka¿dy mo¿e pokazaæ swojego kota! Zg³oszenia przyjmujemy od 9 stycznia do 3 lutego 2018 roku, jednak ju¿ prosimy
o zdrowotne przygotowanie zwierzaków. Patronat weterynaryjny obejmuje przychodnia KEROS II, ul. Dolna 1. Tam
uzyskaj¹ Pañstwo informacje i pomoc w przygotowaniu pupili. Wymagamy szczepienia przeciw chorobom zakaŸnym!
Chcemy, ¿eby by³o przede wszystkim bezpiecznie dla zwierzaków. Ju¿ zachêcamy do uregulowania tego wymogu.

Dowiedz siê wiêcej
i polub nas
na Facebooku
IzerskaLaka
ZAPRASZAMY!

Bardzo cieszymy siê, ¿e uczestnicy pierwszego wyk³adu
dotarli tak¿e na drugi! Podsumowuj¹c uznaliœmy, ¿e we wszystkim trzeba zachowaæ umiar. Roœlina, która jest lecznicza, mo¿e
tak¿e zaszkodziæ. Zwróciliœmy uwagê na to, ¿e czêsto w roœlinach mo¿e okazaæ siê, ¿e cebulka jest truj¹ca, ale ju¿ kwiat
jadalny. Uczestnicy dostali na zakoñczenie wyk³adów notatki,
które bêdziemy zamieszczaæ systematycznie – aby w domach,
gdzie s¹ ma³e dzieci, by³o bezpiecznie
W czasie Weekendu z Natur¹ odby³y siê tak¿e warsztaty
poœwiêcone motylom. Uczestnicy poznali cykl rozwojowy
modraszków oraz pozosta³e trzy gatunki motyli, które s¹ chronione na terenach £¹k Gór i Pogórza Izerskiego. Po zapoznaniu siê z owadami mogliœmy rozpocz¹æ pracê plastyczn¹, która

Dokoñczenie na stronie 13 

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

GOŒCIE M£
YNA
M£YNA

W listopadzie, mimo ¿e pogoda nie sprzyja³a wêdrówkom, m³yn zwiedzi³o 608 osób. Przed nami sezon zimowy oraz ferie, wiêc szykujemy siê na wiele wiêcej goœci.
Tymczasem warsztatowe wtorki trwaj¹ w najlepsze. Do
m³yna, aby upiec swój w³asny chleb, przyje¿d¿aj¹ nie
tylko dzieci. M³odzie¿ równie¿ interesuje siê tematem
piekarstwa.
Tym razem goœciliœmy Ko³o Przyrodnicze z Lubania,
które zaskoczy³o mnie swoim zapa³em i energi¹ do dzia³ania w kuchni. Z bardzo du¿¹ dok³adnoœci¹ ugnietli ciasto i udekorowali bochenki ziarnami. Podczas gdy chleb
siê piek³, wziêli udzia³ w warsztatach ekologicznych
w Centrum Edukacji Ekologicznej NATURA 2000 „Izerska £¹ka”, aby ponownie wróciæ do m³yna i skosztowaæ
wypieków z w³asnorêcznie ubitym mas³em.
M³odzie¿ wyjecha³a najedzona, z w³asn¹ prac¹ plastyczn¹ oraz przepisem na pyszny, domowy chleb. Pozdrawiamy!

EMOCJONALNY STYCZEÑ
Szanowni rodzice! To oferta kierowana do Was. Planujemy w styczniu wraz z poradni¹ pedagogiczno-psychologiczn¹ przeprowadzenie
spotkañ dotycz¹cych emocji, które pojawiaj¹ siê w rodzinie. Warsztat
bêdzie trwa³ dwa dni, w sumie 8 godzin zajêæ. Grupy mog¹ liczyæ maksymalnie 15 osób, wiêc ju¿, mimo niesprecyzowanego terminu spotkañ
prosimy osoby zainteresowane o kontakt - tel. 75 617 14 42.
Przewidujemy uruchomienie dwóch grup:
1. Rodzice dzieci w wieku 0-6 lat (a wiêc rodzice dzieci, które ucz¹
siê emocji);
2. Rodzice dzieci w wieku 13-18 lat (rodzice dzieci, które s¹ na
huœtawce swoich emocji).
W czasie warsztatów rodzice zdobêd¹ umiejêtnoœci budowania relacji w rodzinie. Warsztaty bêd¹ bezp³atne!
polega³a na wykonaniu „motylowej” ozdoby choinkowej. Cekiny, brokaty, wycinanki posz³y w ruch! Cel warsztatów zosta³
osi¹gniêty, parê czerwoñczyków i modraszków bêdzie zdobi³o
choinki w okolicznych domach.

Dowiedz siê wiêcej
i polub nas
na Facebooku
CzarciMlynSwieradow
ZAPRASZAMY!

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!

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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Zawsze aktywni
Zajêcia
sportowo-rekreacyjne
(trener osiedlowy) by³y prowadzone na boisku szkolnym przy Szkole Podstawowej nr 2 oraz na terenie Gminy Œwieradów-Zdrój. Spotkania organizowano w dwóch turach: od maja do czerwca i od wrzeœnia do koñca paŸdziernika.
Treningi odbywa³y siê w czasie wolnym od nauki. W zajêciach bra³y udzia³
dzieci i m³odzie¿, a tak¿e osoby doros³e.
Wszyscy mogli wtedy trenowaæ technikê
gry w tenisa ziemnego i minigolfa oraz
w razie z³ych warunków atmosferycznych
- tenisa sto³owego.
Najczêœciej trenowany by³ tenis ziemny. Uczestnicy mogli poprawiæ swoj¹
szybkoœæ, si³ê i wytrzyma³oœæ. Poznali
równie¿ zasady gry, chwyty tenisowe, zagrania wolejem, forhendem, bekhendem.
Mogli nauczyæ siê równie¿ serwisu p³askiego. Wszystkie zajêcia by³y prowadzone na profesjonalnym sprzêcie tenisowym.
Du¿o czasu poœwiêcono na grê uproszczon¹.
Du¿ym zainteresowaniem cieszy³ siê
te¿ minigolf. Dzieci chêtnie przebywa³y na
polu do mini golfa. Nauka chwytu kija
do golfa i wbijania pi³eczki do do³ka sprawia³a uczestnikom wiele radoœci.
W maju zosta³y rozegrane gminne
zawody w minigolfie. Rywalizacja odby³a
siê w dwóch kategoriach:
Klasy I-III: 1 - Dominika Dziemitko; 2 - Miko³aj Szczokot; 3 - Maja Grela
i Daniel Bigus (na zdjêciu powy¿ej).

konkurencyjni i zakoñczyli spotkanie z wynikiem 8:0. Mecz odby³ siê na boisku wielofunkcyjnym przy Szkole Podstawowej
nr 2.
Zajêcia sportowo-rekreacyjne prowadzone by³y przede wszystkim na œwie¿ym
powietrzu. Do jednego z najwa¿niejszych
turniejów nale¿¹ V Amatorskie Mistrzostwa w TTenisie
enisie Ziemnym Œwieradów-Zdrój 2017.
Klasy I-III dziewcz¹t: 1 - Martyna
GwieŸdziñska; 2 - Milena Buczko; 3 - Magdalena Bieræ.
Klasy I-III ch³opców: 1 - Daniel
Bigus; 2 - Jakub Pacholik; 3 - Miko³aj
Szczokot.

Klasy IV-VI: 1 - Julia Fabiœ; 2 Natalia Iwanich; 3 - Aleksandra Oliwniak
i Julia Mackiewicz.
W trakcie spotkañ odby³y siê równie¿
æwiczenia z minipi³ki no¿nej. Dzieci uczy³y siê prowadzenia pi³ki, strza³u do bramki. Na zajêciach nie brakowa³o zabaw pi³karskich oraz samej gry.
W tym roku po raz pierwszy zosta³
przeprowadzony towarzyski turniej pi³ki
no¿nej, w którym udzia³ wziê³a szko³a
z Czerniawy i Krobicy.
Dru¿yny dziewcz¹t w sk³adzie: Oliwia
Bigus, Paula Siwczuk, Martyna Pacholik,
Julia Fabiœ, Edyta Kurczewska i Wanesa
D¹bek - wygra³y spotkanie wynikiem 3:0.
Ch³opcy w sk³adzie: Gracjan Humieja, Bartosz Ogonowski, Aleksander Rypicz, Pawe³ Nowak, Patryk Krukowski,
Gracjan £abêcki, Jakub Soko³owski, Szymon Szurniej i Arseniy Firko - byli bez-

cjan £abêcki.
W tym roku wyj¹tkowo we wrzeœniu
odby³ siê V Amatorskie Mistrzostwa w
Tenisie Ziemnym Œwieradów-Zdrój 2017
w kategorii open. Chêæ uczestnictwa w
turnieju wykaza³o 5 mê¿czyzn. Spotkanie
odby³o siê 15 wrzeœnia na boisku szkolnym. Pogoda dopisa³a i sprawi³a, ¿e turniej przebiega³ p³ynnie bez niespodzianek ze strony kapryœnej wrzeœniowej aury,
a uczestnikom dopisywa³ humor. Rywalizacja by³a zaciêta, a poziom gry wysoki.
Wyniki: I - Mariusz Kiedrzyn; II Kacper Mokrowski; III - Bogumi³ £asisz.
Zwyciêzcy otrzymali pami¹tkowe medale, dyplomy oraz atrakcyjne nagrody
ufundowane przez naszych lokalnych
sponsorów.
Za wspania³¹ atmosferê dziêkujemy
uczestnikom, a s³owa podziêkowañ kierujemy równie¿ do sponsorów: Cottoniny,
Malinowego Dworu, KuŸni Smaków i Izerskiej Chaty - za ufundowanie atrakcyjnych
nagród.
Zajêcia sportowo-rekreacyjne by³y
prowadzone w mi³ej sportowej atmosferze, g³ównym ich celem by³o propagowanie tenisa ziemnego i minigolfa, zdrowego trybu ¿ycia oraz aktywnego spêdzania
czasu wolnego.
(AS)
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Dziewczêta do lat 14: 1 - Oliwia
Bigus; 2 - Julia Fabiœ; 3 - Wanesa D¹bek
(fot. u góry).
Ch³opcy do lat 14: 1 - Gracjan
Humieja; 2 - Bartosz Ogonowski; 3 - Gra-

Jak widaæ, nasz
TABELA KOÑCOWA ROZGRYWEK PI£KARSKICH
zespó³, zakoñczy³
RUNDY JESIENNEJ W SEZONIE 2017/2018 - KLASA A, GR. II
rundê jesienn¹ na 5.
miejscu z dorobkiem
Poz.
Dru¿yna
Z
P
Br. zd. Br. str.
Pkt.
R
25 punktów, na co
z³o¿y³o siê osiem
1.
POGOÑ MARKOCICE
12
0
0
70
12
38
zwyciêstw, remis
oraz cztery pora¿ki.
2.
W£ÓKNIARZ LEŒNA
10
1
1
48
10
31
Strzeliliœmy na8
1
2
41
16
3.
OLSZA OLSZYNA
28
szym rywalom 46
bramek, trac¹c tym
4.
B£ÊKITNI STUDNISKA
8
1
3
38
20
28
samym 21. Pod
5.
KWISA ŒWIERADÓW ZDR.
8
1
4
46
21
25
wzglêdem najlepszego bilansu bram6.
PIAST ZAWIDÓW
6
3
4
49
26
21
kowego nasz zespó³
7.
LZS KOŒCIELNIK
5
2
6
26
35
17
zajmuje 4 miejsce,
podczas gdy lider
8.
CHMIELANKA CHMIELEÑ
3
5
5
27
40
14
nastrzela³ ich 70,
9.
SKALNIK RÊBISZÓW
4
1
8
22
31
14
W³ókniarz Leœna 48, a Piast Zawidów
10.
CZARNI LWÓWEK
4
1
8
28
34
13
- 49.
11.
ISKRA £AGÓW
4
0
9
27
49
12
Najmniej bramek
straci³ W³ókniarz Le12.
WKS ¯ARKI ŒREDNIE
3
3
7
18
33
12
œna - 9, Pogoñ Mar13.
FATMA POBIEDNA
1
2 10
14
74
5
kocice - 12, Olsza Olszyna - 16.
14.
KS ZRYW BRATKÓW
1
1 11
18
72
4
Najlepszym naszym strzelcem zosta³ Wojtek Ostrejko - 15 trafieñ.
lank¹ - 7:2 i Zrywem Bratków - 8:2.
Bramki dla naszego zespo³u zdobyBilans spotkañ u siebie: 5 - 0 - 3,
Juniorzy m³odsi tak¿e zakoñczy- wali: Daniel Krukowski - 7, Tymobramki 28:14.
li swoje rozgrywki, a kolejnoœæ ze- teusz Kolejewski - 5, Jakub GruszecBilans spotkañ na wyjeŸdzie: 3 - spó³ów na pó³metku przedstawia siê ki i Micha³ Jab³onowski - po 3, Ga1- 1, bilans bramek 18:14.
nastêpuj¹co:
briel Szumlas, Patryk Krukowski,
Najwiêksz¹ pora¿kê nasz zespó³ 1. £U¯YCE LUBAÑ - 33 pkt.,
Jakub ¯urawski i Jakub Musio³ - po
odnotowa³ z B³êkitnymi - 3:5, Pia- 2. ESKADRA BOLES£AWIEC - 30, jednej.
stem Zawidów - 2:4 i Pogoni¹ Mar- 3. CZARNI LWÓWEK - 16,
kocice 1:4.
4. KWISA ŒWIERADÓW - 15,
M³odzicy zajmuj¹c 5. miejsce poszli
Wysokie zwyciêstwa odnotowa- 5. SPARTA ZEBRZYDOWA - 13,
w œlady seniorów. Koñcowa tabela
liœmy z Fatm¹ Pobiedna - 5:0, Chmie- 6. BAZALT SULIKÓW - 8.
czo³ówki wygl¹da tak:
1. AP GRYFÓW ŒL¥SKI - 38 pkt.,
2. GIGANT LUBOMIERZ - 30,
3. LZS PISARZOWICE - 27,
4. UKS-ZSOiZ GRYFÓW - 21,
5. KWISA ŒWIERADÓW - 14,
6. SUDETY GIEBU£TÓW - 13.
Czo³ówka strzelców:
Maksymilian Kobusiñski - 14,
Jakub Witkowski - 5, Szymon
Szurniej - 3, Brajan Bolibok - 2,
Kacper Sawicz, Pawe³ Nowak,
Wanessa D¹bek, Oliwier Horyñczuk, Igor £ozinski i Krzysztof
Andziulewicz - po jednej.

Podium
Miko³ajkowe
9 grudnia w Jeleniej Górze odby³ siê Miko³ajkowy
Turniej Pi³karski roczników
2005/2006 organizowany
w Hali Parku Sportowego
Z³otnicza przez Klub Karkonosze.
W turnieju zagra³y zespo³y
Pogoni Wleñ, Bobru Marciszów, Lotnika Je¿ów Sudecki, Pogoni Œwierzawa, KS
£omnica, Kwisy Œwieradów
oraz trzy dru¿yny Karkonoszy, z których jedna okaza³a

dok. na str. 15 

Podium Miko³ajkowe

dokoñczenie ze str. 14

siê najlepsza. Nasi m³odzi pi³karze pod wodz¹ trenera
Piotra Chowañskiego zajê³i 3. miejsce. Gratulujemy.
Kwisa Œwieradów wyst¹pi³a w sk³adzie: Jakub Witkowski (wybrany najlepszym bramkarzem turnieju!), Szymon Szurmiej, Maksymilian Kobusiñski, Pawe³ Nowak
(obaj te¿ w gronie najlepszych), Oliwier Horyñczyk,
Krzysztof Andziulewicz i Kacper Sawicz.

P O ¯ E G N A N I A - Wies³aw Roso³ek
28 Listopada na skutek zawa³u serca odszed³ na
zawsze w wieku 60 lat Wies³aw Roso³ek. Urodzi³ siê
w Pobiednej, mieszka³ z rodzicami oraz rodzeñstwem Andrzejem i Renat¹ w Czerniawie przy dzisiejszej ul. D³ugiej.
Dzieciñstwo spêdzi³ wœród rówieœników i mieszkañców naszej spo³ecznoœci. Tutaj rozpocz¹³ i zakoñczy³ w
latach 60. ubieg³ego wieku szko³ê podstawow¹. PóŸniej
jak wielu ch³opców z tej okolicy wyjecha³ na Górny Œl¹sk
do szko³y górniczej w Tychach. Tam koledzy z bokserskiego klubu Górnik Weso³a namówili go na boksowanie;
kiedy ubra³ rêkawice poczu³, ¿e to mu siê podoba. Trener stwierdzi³, ¿e ma wrodzony talent.
Ju¿ jako junior zdoby³ mistrzostwo Polski w wadze
lekkiej. Jako senior zwi¹za³ swoj¹ karierê z Wielkopolskim klubem Sokó³ Pi³a. Rozpocz¹³ wtedy b³yskotliw¹
karierê, zaczynaj¹c od kategorii lekkopó³œredniej, a zakoñczy³ w ciê¿kiej. Na jego wystêpy Hala przy Mireckiego pêka³a w szwach. Œcisk by³ taki, ¿e ludzie wisieli na
okiennych kratach. Kibice mawiali, ¿e ma ch³op kopniêcie. W wielu walkach eliminowa³ swoich przeciwników
przed czasem. Pamiêta go ca³a sportowa Pi³a z drugiej
po³owy lat 70. i pierwszej 80. Gdy wchodzi³ na ring ludzie

P O ¯ E G N A N I A - Celina Podemska-Kozio³
Ile razem dróg przebytych?
Ile œcie¿ek przedeptanych?
Ile deszczów, ile œniegów
wisz¹cych nad latarniami?
W sobotê 25 listopada po¿egnaliœmy nasz¹ Kole¿ankê Celinê Podemsk¹-Kozio³, nuczycielkê i trenerkê oraz przyjació³kê.
Sporo razem przeszliœmy na nauczycielskiej drodze. Nasza Kole¿anka pracowa³a z nami od 1990 do 2006
roku. Wychowa³a wiele mistrzyñ
w lekkiej atletyce. Jej uczennice zajmowa³y czo³owe miejsca w zawodach
lekkoatletycznych i sportach zespoNauczycielkê po¿egna³a m³odzie¿ w asyœcie pocztów sztandarowych szko³y.
³owych na etapie powiatowym i wojewódzkim. Zawsze bêdziemy wspominaæ Jej profesjonalizm, zaanga¿owanie i radoœæ, z jak¹ po- le z rozrzewnieniem i uœmiechem na twarzy. Praca z dzieæmi
dejmowa³a nowe wyzwania.
by³a Jej pasj¹, wielk¹ radoœci¹ i s³u¿b¹. Wymaga³a wiele od
O swoich uczennicach i zawodniczkach mówi³a zwykle uczniów, ale przede wszystkim od siebie.
z wielk¹ dum¹ „Moje dziewczêta”. Bardzo nas to ujmowa³o,
Przez kilka lat dzielnie walczy³a z okrutn¹ chorob¹. Byliœmy
a J¹ wyró¿nia³o spoœród nas. Poœwiêca³a im swój czas i wie- dla Niej pe³ni podziwu. Spotykaliœmy J¹ czêsto na leœnych
dzê, bêd¹c dla nich jednoczeœnie trenerk¹, przyjació³k¹ i dobr¹ œcie¿kach i turystycznych trasach. Do koñca aktywn¹,
mam¹. Umia³a wys³uchaæ i pocieszyæ ka¿d¹ z osobna. Trzyma- uœmiechniêt¹, wspieran¹ przez oddanego Mê¿a, kochan¹ przez
³a za nie mocno zmarzniête kciuki na stadionach i cieszy³a siê wspania³e Córki.
jak dziecko, kiedy wygrywa³y. Nie szczêdzi³a te¿ s³ów krytyki,
Bêdzie nam Jej brakowa³o...
Nauczyciele i pracownicy MZS w Œwieradowie -Zdroju
gdy by³o trzeba. Dziœ one – ¿ony i matki - wspominaj¹ te chwi-

Dok¹d na narty
...
narty...
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wjazdów -15 z³, bilet ca³odniowy - 40 z³ (ceny dotycz¹
obu wyci¹gów).
Wyci¹g BARBARA (w³asnoœæ Micha³a Rutkowskiego)
przy „Izerskiej Chacie”. D³ugoœæ trasy wynosi 150 m, przepustowoœæ - 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.1000-1700, 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.
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.
(opr. aka)

rozpoczynali odliczanie 10... 9...
8….
Stoczy³ 230
walk. Nikt nie pamiêta w Pile, ¿eby
przegrywa³. A poniewa¿ Sokó³ Pi³a
to by³ klub wojskowy, Wies³aw trafi³
na Mistrzostwa
Armii ZaprzyjaŸnionych w Korei
Pó³nocnej, gdzie
wygra³ w swojej
kategorii. W swojej karierze stoczy³ równorzêdn¹
walkê z utytu³owanym KuŸniecowem.
W Pile znalaz³ swoj¹ wybrankê Basiê, która urodzi³a
mu córkê Marzenkê i syna Paw³a. Jego dum¹ byli dwaj
wnukowie Kacper i Emil. Zawsze têskni³ za rodzinn¹ Czerniaw¹. Ilekroæ tu przyje¿d¿a³, stara³ siê spotkaæ i porozmawiaæ z naszymi mieszkañcami, nie tylko tymi, których zna³ osobiœcie. Czêsto dzwoni³ i pyta³, co siê dzieje
w naszej spo³ecznoœci, z któr¹ siê identyfikowa³.
Cieszy³ siê na spotkanie z okazji 60-lecia WKS Pi³a,
na które by³ zaproszony. Jestem pewien, ¿e bêdzie tam
obecny w pamiêci jego fanów. Dla naszej rodziny pozostanie zawsze w nieœmiertelnej pamiêci.
Andrzej Roso³ek

Szlachetne zdrowie...
PRZYCHODNIA NZOZ „UZDROWISKO
ŒWIERADÓW-ZDRÓJ” PRZY UL. PI£SUDSKIEGO 33 (GOPLANA), TEL. 75 78 20 745.
Placówka czynna od poniedzia³ku do pi¹tku
w godz. 800-1800. Laboratorium - poniedzia³ki, œrody
i pi¹tki w godz. 800-900.
Dr Artur Szulikowski: od poniedzia³ku do pi¹tku
w godz. 1000-1330 i 1500-1730; dr Micha³ Matwiejczuk: codziennie w godz. 800 -11 30; dr Justyna
Schmidt: poniedzia³ki, wtorki, czwartki i pi¹tki
w godz. 1400-1500, œrody w godz. 1600-1800.
Poradnie (po uprzedniej rejestracji) od poniedzia³ku do pi¹tku: rehabilitacyjna w godz. 800-1000 i reumatologiczna w godz. 1000-1200.
PRZYCHODNIA NZOZ „JO-MED” PRZY UL.
KORCZAKA 7, TEL. 75 78 16 168.
Od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 800-1800.
Dr Aziz Joya: poniedzia³ki, wtorki, œrody i pi¹tki
w godz. 1000-1300, czwartki w godz. 1500-1730; dr
Rados³aw Tomaszewski: wtorki i pi¹tki w godz.
1600-1800; dr Ryszard Markowski: poniedzia³ki,
œrody i pi¹tki w godz. 1500-1700 oraz w czwartki
w godz. 900-1300; laryngolog dr Maciej Suchecki,
chirurg dr Dariusz Szulski oraz neurolog dr Aleksandra Œledziona - przyjmuj¹ wed³ug wywieszonych harmonogramów.
(opr. aka)
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.
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NOT
ATNIK nr 1 (230) zostanie dostarczony do punktów kolporta¿u do 25 stycznia 2018 rr..
NOTA
SKI&SUN i COTTONINA
NA NARODOWYM

Na zaproszenie Urzêdu Marsza³kowskiego SKI&SUN ŒwieradówZdrój wspólnie z Cottonina Villa & Mineral SPA Resort mieli mo¿liwoœæ zaprezentowania swojej oferty zimowej podczas najwiêkszej
zimowej akcji „Zimowy Narodowy” - na stadionie narodowym w Warszawie. Dolny Œl¹sk reprezentowa³o ok. 15 przedstawicieli bran¿y
turystycznej ze Szklarskiej Porêby, Œwieradowa, Karpacza, Stronia
Œl¹skiego i Wroc³awia.

Zima 2017/2018 na gondoli
- cennik sikipassów (w z³)
Sezon wysoki potrwa od 23
grudnia br. do 28 lutego 2018.
Karnet dzienny (900-1600) - 88,
ulgowy - 77;
Karnet wieczorny (1800-2200) - 75
i 65 z³;
Dzieñ + wieczór - 120 i 110;
3 wjazdy - po 50;
4 godziny - 78 i 68;
Dwudniowy - 170 i 150;
Trzydniowy - 250 i 220;
Czterodniowy - 310 i 270;
Piêciodniowy - 380 i 330 (wszystkie karnety na jazdy dzienne).
5 dowolnych dni (900-1600) do wykorzystania w 7 dni - 399 i 349;
5 dowolnych dni (1800-2200) do wykorzystania w 7 dni - 319 i 269;
5 dowolnych dni (czterogodzinny)
do wykorzystania w 7 dni - 350
i 300.
Poandto bilety turystyczne:
Góra/dó³ - 35 i 30;
Góra - 30 i 25;
Dó³ - 25 i 20.

Dok¹d na narty
(poza gondol¹)?
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., 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 (pozosta³e korzystaj¹
z miejsc parkingowych gondoli).
Flins-Express zaprasza codziennie w godz. 900-1600, w weekendy i w trakcie ferii przewidziane s¹ tak¿e jazdy wieczorne
w godz. 17 00 -21 00. Cennik: 10

dokoñczenie na str. 15 

OG£OSZENIE O NABORZE DO SZKÓ£KI
NARCIARSKIEJ DLA DZIECI W SEZONIE
ZIMOWYM 2018 - ZASADY REKRUTACJI

1. Zajêcia szkó³ki narciarskiej bêd¹ siê odbywa³y w okresie
ferii zimowych od 15 do 26 stycznia 2018 r. - od poniedzia³ku do
pi¹tku.
2. W zajêciach szkó³ki narciarskiej bêd¹ bra³y udzia³ dzieci
w wieku 5-12 lat. W dniu zapisów do szkó³ki dzieci musz¹ mieæ
ukoñczone 5 lat.
3. Termin zg³oszeñ do szkó³ki narciarskiej ustala siê od 22
grudnia br. do 5 stycznia 2018 r.
4. Zg³oszenia do szkó³ki narciarskiej przyjmowane bêd¹ w referacie promocji gminy turystyki, kultury i sportu w siedzibie
Urzêdu Miasta (II p., pokój 24b), tel. 75 71 36 482.
5. Bezwzglêdnym warunkiem przyjêcia zg³oszenia jest wype³nienie przez rodzica pisemnej deklaracji o przyst¹pieniu dziecka do zajêæ szkó³ki narciarskiej.
6. Udzia³ w zajêciach jest bezp³atny (zakup biletów na wyci¹gi, opieka instruktorska).
7. Uczestnicy zajêæ szkó³ki narciarskiej musz¹ posiadaæ w³asny sprzêt narciarski (narty, buty, kije, kask).
8. Informacje o terminach i godzinach zajêæ bêd¹ dostêpne od
dnia 10 stycznia 2018 r. pod nr tel. 75 71 36 482.
9. Zajêcia bêd¹ siê odbywa³y co drugi dzieñ w grupach 10-15
osobowych, w godzinach porannych (900-1100) po 2 godziny. Istnieje mo¿liwoœæ zmiany terminów i godzin zajêæ - ze wzglêdu
na warunki pogodowe.

