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NOTATNIK nr 11 (216) zostanie dostarczony do punktów kolporta¿u 23 listopada

9 paŸdziernika na starcie górskiego biegu na Stóg Izerski 4F Œwieradów RUN stanê³o ponad
430 zawodników, którzy próbowali swoich si³ na 3 dystansach biegowych: 2,5, 10 oraz 15
km. Mimo niesprzyjaj¹cej pogody zawody odby³y siê w pozytywnej atmosferze, a najlepsi
w swoich kategoriach zostali uhonorowani nagrodami od sponsorów. Zapraszamy za rok.

¯egnamy izersk¹ jesieñ, tak¹, jak¹ lubimy najbardziej, jak¹ przechowujemy we wspomnie-
niach - w palecie ¿ó³to-z³oto-pomarañczowych barw, w ostatnich dotykach promieni s³onecz-
nych, jesieñ, której dobra aura bêdzie nas otulaæ swym subtelnym ciep³em przez ca³¹ zimê. Blisko 1000 rowerzystów stanê³o na starcie fina³owego wyœcigu tegorocznej edycji Bike

Maratonu, który 8 paŸdziernika odby³ siê w Œwieradowie. Wiêcej - str. 10.

FESTIWALOWY WRZESIEÑ

Od 17 do 20 wrzeœnia w Œwieradowie odbywa³ siê XXI Festiwal Muzyki Dawnej, natomiast
w dniach 23-24 wrzeœnia - 51. Konkurs Orkiestr Wojskowych. Szczegó³y na str. 9.

Czy ju¿ kiedyœ widzieliœcie,
jak paŸdziernik z³oci liœcie,
jak latawiec szybuje wœród chmur,
chocia¿ nie ma skrzyde³ ani piór.
(O œwiêcie latawca na str. 10)

Fot. Bike Maraton

Fot. Rafa³ Matelski



URZ¥D MIASTA

II PIÊTRO

IZERSKA £¥KA
Kinga Miakienko

tel. 75 617 14 42
izerskalaka@

swieradowzdroj.pl

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

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

III PIÊTRO
Biuro Rady Miasta, kadry – Diana Timoftie-
wicz-¯ak: 75 78-17-666 - pok. nr 32.

I PIÊTRO

PARTER
Burmistrz Miasta – Roland Marciniak: 75 78-
16-119; Sekretariat Burmistrza – Krystyna Ki-
siel: 75 78-16-489, fax 75 78-16-585 - pok.
1d; Skarbnik – Iwona Kosmala: 75 78-16-234
- pok. 1a; op³aty za u¿ytkowanie wieczyste,
op³ata uzdrowiskowa - Katarzyna Barczyszyn,
op³ata za œmieci, op³aty za œrodki transportu –
Ma³gorzata Milichiewicz, czynsze, op³ata za
wodê i œcieki – Jowita Worotnicka, : 75 78-
16-659 - pok. 1b; podatki i op³aty lokalne -
Anna Leœniak,wymiar podatku od nierucho-
moœci - Magdalena Szukiewicz - 75 78-16-
452 - pok. 1c; sprawy bud¿etowe – Ewelina
Ostrowska-May - 75 78-17-092 - pok. 3; za-
stêpca kierownika Urzêdu Stanu Cywilnego,
dzia³alnoœæ gospodarcza – Danuta ¯y³kiewicz:
75 78-16-344;  meldunki i  dowody   osobiste,
zezwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych
– Halina Stettner: 75 78-16-929 - pok. 1f
(obok sekretariatu); Referat Gospodarki Nie-
ruchomoœciami i Zagospodarowania Prze-
strzennego – Rafa³ May (kier.ownik) , Joanna
Szczekulska - 75 78-17-297 - pok. 2.

Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej - pok. nr
10, 11 i 12. Sekretariat: 75 78-16-321, kierow-
nik – Agnieszka Moroz: 75 78-16-230. Ksiêgo-
woœæ oœwiaty – Anna Abramczyk, Marta Rej-
man-Sergiejczuk: 75 78-17-896 - pok. nr 14.

Sekretarz  –  Sylwia B³aszczyk; zamówienia
publiczne – Monika Sautycz: 75 78-16-471 -
pok. 21a; Referat Gospodarki Miejskiej, Inwe-
stycji i Ochrony Œrodowiska, kierownik – Eu-
geniusz Grabas: 75 78-17-071 - pok. 21b;
gospodarka mieszkaniowa - W³adys³aw RzeŸ-
nik, utrzymanie czystoœci, organizacja ruchu
drogowego, oœwietlenie drogowe i parkowe -
Grzegorz Zaj¹c, funkcjonowanie systemu od-
bioru odpadów komunalnych - Marcin Roso-
³ek: 75 78-16-324 - pok. 21c; Anna Mazurek,
Mariusz Pysz, Wojciech Cielecki: 75 78-16-
970 - pok. 21d; wodoci¹gi i kanalizacja – Iza-
bela 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 i 75 78-
16-350; informatyk - Tomasz Chmielowiec -
75 71-36-483, fax 75 78-16-221 - pok. 24b.
Inspektor ds. organizacyjnych i oœwiatowych
– Jolanta Bobak: 75 78-17-668 - pok. 24c.

OŒWIATA I KULTURA

ul. 11 Listopada 35

PONIEDZIA£EK -
GODZ. 730 - 1600

WTOREK, ŒRODA,
CZWARTEK -
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GODZ. 730 - 1500
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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

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,
czarnypotok@wp.pl

Masz sprawê do radnego? Zadzwoñ, napisz!

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

CZARCI M£YN
Monika Chwaszcz
tel. 75 78 45 325

czarcimlyn@
swieradowzdroj.pl

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), kiosk gazetowy (ul. Zdrojowa), pijalnia
wody mineralnej (Dom Zdrojowy), sklep na os. Korczaka, sklep
LEWIATAN (ul. Górska), stacja paliw ORLEN (ul. 11 Listopada), sklep
papierniczy KLEKS (ul. 11 Listopada), sklep przy ul. Chopina, sklep
CUDA WIANKI (w „Biedronce” - ul. 11 Listopada), sklep przy ul.
Pi³sudskiego (d. FATMA),  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).

Nowe bran¿e - taxi i paliwaNowe bran¿e - taxi i paliwaNowe bran¿e - taxi i paliwaNowe bran¿e - taxi i paliwaNowe bran¿e - taxi i paliwa

Od 1 listopada 2016 r. do 31 paŸdziernika 2017 r. na mocy uchwa³y Rady Miasta Œwieradów-Zdrój nr
XXXII/163/2016 z 30 wrzeœnia br. ceny wody i œcieków oraz wysokoœæ op³aty abonamentowej pozostaj¹
bez zmian i wynosz¹: woda 4,37 z³/m3, œcieki - 4,92 z³/m3, sta³a op³ata abonamentowa - 4,94 z³ za miesi¹c.

Zmianie nie ulega te¿ stawka za przy³¹czenie nieruchomoœci do urz¹dzeñ wodoci¹gowych oraz kanali-
zacyjnych, która wynosi 184,50 z³.

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

Ministerstwo Finansów analizuj¹c me-
chanizmy wystêpuj¹ce w szarej strefie od-
notowuje coraz czêstsze sygna³y o nadu¿y-
ciach wystêpuj¹cych na stacjach paliw.

Jedn¹ z najczêstszych nieprawid³owoœci
jest niewydawanie paragonu fiskalnego nie-
uwa¿nemu klientowi lub zbieranie nieodebra-
nych przez klienta paragonów fiskalnych.
Proceder ten mo¿e mieæ dalsze konsekwen-
cje polegaj¹ce na wystawianiu tzw. „pu-
stych" faktur na podstawie niewydanych lub
nieodebranych paragonów fiskalnych.
Uczestnicz¹ w nim zarejestrowane i legalnie
dzia³aj¹ce podmioty. „Puste" faktury to fak-
tury niedokumentuj¹ce rzeczywistych zda-
rzeñ gospodarczych, maj¹ce na celu m.in. za-
wy¿enie kosztów w dzia³alnoœci gospodar-
czej oraz zwiêkszenie podatku naliczonego.
Dokumenty te nastêpnie s¹ przekazywane
„umówionym" podmiotom prowadz¹cym
dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w celu wygenero-
wania niemaj¹cych odzwierciedlenia w rze-
czywistoœci kosztów dzia³alnoœci, a tak¿e nie-
nale¿nego podatku naliczonego. Takie dzia-
³ania godz¹ w uczciwych przedsiêbiorców,
którym trudniej jest konkurowaæ z oszustami
osi¹gaj¹cymi nienale¿ne korzyœci.

W ramach kampanii uruchomiona zosta-

nie zak³adka na stronie
www.mf.gov.pl poœwiê-
cona kampanii, w której
znajd¹ siê m.in. materia³y
informacyjne do pobrania np. dla przedsiê-
biorców. Dziêki wspó³pracy z organizacjami
bran¿owymi: Polsk¹ Organizacj¹ Przemys³u
i Handlu Naftowego oraz Polsk¹ Izb¹ Paliw
P³ynnych, na stacjach benzynowych nale¿¹-
cych do ich cz³onków pojawi¹ siê plakaty
i plansze (wyœwietlane na monitorach bêd¹
widoczne te¿ w salach obs³ugi podatnika
w urzêdach i izbach skarbowych w ca³ej Pol-
sce).

Na stronach www publikowane bêd¹ ba-
nery kieruj¹ce na dedykowan¹ kampanii za-
k³adkê. Uzupe³nieniem kampanii bêdzie ogól-
nopolska akcja realizowana na wielkoforma-
towych ekranach wizyjnych rozmieszczo-
nych w wybranych lokalizacjach na terenie
ca³ego kraju. Noœniki umieszczone bêd¹
w miejscach o du¿ym natê¿eniu ruchu, szcze-
gólnie samochodowego.

Kampania bêdzie prowadzona przy ak-
tywnym wsparciu rzeczników prasowych
wszystkich izb skarbowych, a do wspó³pra-
cy ministerstwo zaprosi³o tak¿e Generaln¹
Dyrekcjê Dróg Krajowych i Autostrad oraz

Policjê. Kampania skierowana jest do ogó³u
konsumentów i podatników, ze szczególnym
naciskiem na kierowców. Ponadto skierowa-
na jest do przedsiêbiorców i organizacji bran-
¿owych dzia³aj¹cych w sektorze paliw p³yn-
nych.

Dzia³ania informacyjne i edukacyjne s¹
prowadzone równolegle do nowelizacji usta-
wy o VAT i akcyzie, stanowi¹cej tzw. pakiet
paliwowy. Nowe rozwi¹zania zdecydowanie
ogranicz¹ mo¿liwoœæ dokonywania oszustw
podatkowych w obrocie wewn¹trzwspólno-
towym i przyczyni¹ siê do zwiêkszenia legal-
nej sprzeda¿y paliw oraz bezpieczeñstwa ich
nabywców.

Ministerstwo apeluje równie¿, by w przy-
padku, gdy stwierdzimy, ¿e sprzedawca nie
wydaje paragonów lub zbiera wystawione
i nieodebrane paragony fiskalne, zg³aszaæ te
nieprawid³owoœci na numer bezp³atnej info-
linii - 800 807 007, lub na adres -

powiadom_podatki@mf.gov.pl
Tymczasem w ostatnim kwartale br. ka¿-

dy, kto zarejestruje paragon fiskalny od tak-
sówkarza na stronie Narodowej Loterii Para-
gonowej

 loteriaparagonowa.gov.pl 
bêdzie mieæ szansê na wygranie Opla In-

signii.
Natomiast od stycznia do marca 2017 r.

nagrodê specjaln¹ bêdzie mo¿na wygraæ
w zamian za paragon za tankowanie na sta-
cjach paliw.

W dotychczasowej kampanii (stan na 27
wrzeœnia br.) Polacy zarejestrowali prawie 110
mln paragonów fiskalnych.W loterii mo¿e
wzi¹æ udzia³ ka¿dy paragon fiskalny wysta-
wiony na minimum 10 z³, a uczestnikami lote-
rii mog¹ byæ osoby, które ukoñczy³y 18 lat



Tegoroczne obchody naszego œwiêta (18
wrzeœnia br.) sk³ada³y siê z dwóch czêœci.
Najpierw udaliœmy siê do koœcio³a pod we-
zwaniem œw. Józefa Oblubieñca Najœwiêtszej
Marii Panny w Œwieradowie-Zdroju. Zapro-
szone sztandary ustawi³y siê przy pami¹t-
kowej tablicy Sybiraków. By³y to sztandary:
Sybiraków, Kombatantów, SP Nr 1 im. Marii
Sk³odowskiej-Curie, SP Nr 2 im. Jana Paw-
³a II i Gimnazjum im. Ratowników Górskich.
Jako asysta przy sztandarach naszym i kom-
batanckim wyst¹pi³a m³odzie¿ szkolna.

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że 12 października 2016 roku w wieku 79 lat

odeszła od nas

Prezes Koła Związku Sybiraków w latach 2001−2016,
wieloletnia mieszkanka Świeradowa,

przełożona pielęgniarek w naszym uzdrowisku.

Rodzinie, bliskim i przyjaciołom
wyrazy głębokiego współczucia składają

członkowie Koła Związku Sybiraków
w Świeradowie−Zdroju

IRENA TUGI

Droga Irenko,
mia³aœ trzy i pó³ roku, kiedy dotkn¹³

Ciê los wielu niewinnych Polaków – zo-
sta³aœ wraz z rodzeñstwem wywieziona
daleko na Wschód. Zazna³aœ g³odu, ch³o-

du i poniewierki. By³aœ œwiadkiem, jak
matki z rozpacz¹ i bezsilnoœci¹ patrzy³y
na swoje obdarte, g³odne i umieraj¹ce
dzieci. Opatrznoœæ boska, modlitwa i g³ê-
boka wiara dawa³a nadziejê na powrót do
Ojczyzny.

Zosta³aœ pielêgniark¹, aby nieœæ po-
moc potrzebuj¹cym, by³aœ wymagaj¹c¹
prze³o¿on¹. Wst¹pi³aœ do Zwi¹zku Sybi-
raków w 1992 roku, a od 1996, kiedy po-
wsta³o nasze ko³o, pe³ni³aœ w nim najpierw
funkcjê skarbnika, a od 2001 przez piêt-
naœcie lat by³aœ prezesem. Organizowa-
³aœ pracê ko³a, uroczystoœci zwi¹zkowe
i patriotyczne. Zosta³aœ odznaczona
Krzy¿em Zes³añca Sybiru, Z³ot¹ Od-
znak¹ Honorow¹ Za Zas³ugi dla Zwi¹zku
Sybiraków.

¯egnaj¹c Ciê, pozwól, ¿e przytoczê
s³owa naszej noblistki Wis³awy Szymbor-
skiej – „Umar³ym wiecznoœæ dot¹d
trwa, dok¹d pamiêci¹ siê im p³aci”.

Bêdziemy pamiêtaæ, odpoczywaj
w spokoju!

Eugenia  Kudera

o³tarzem. Ks. proboszcz Franciszek Molski
powita³ serdecznie Sybiraków, zaproszonych
goœci, m³odzie¿ i dzieci oraz rodziców na mszy,
która zwana jest szkoln¹. Homiliê przygoto-
wa³ i wyg³osi³ m³ody diakon Przemys³aw, od-
bywaj¹cy praktykê kap³añsk¹ w naszej para-
fii. Umiejêtnie powi¹za³ ewangeliê z histori¹
Sybiraków, szczególnie rozczuli³ zebranych,
gdy g³oœno podkreœli³, ¿e jest Polakiem wol-
nym, a wolnoœæ ojczyzny zawdziêcza tym,
którzy o ni¹ walczyli. Na zakoñczenie mszy
ksi¹dz Franciszek podziêkowa³ wszystkim za

Dzieci przygotowa³y krótki program mu-
zyczny – by³y to weso³e piosenki, które wraz
z ¿yczeniami zaœpiewa³y. Podziêkowaliœmy im
gromkimi brawami oraz s³odyczami. Mamy
taki zwyczaj, ¿e asystê m³odzie¿ow¹ przy
sztandarach obdarowujemy czekoladami,
a m³odsze dzieci cukierkami.

Nastêpnie Jaros³aw Troœcianko i Marian
Timoftiewicz wrêczyli wszystkim Sybirakom
symboliczne ró¿e, a ¿yczenia z³o¿y³a prezes
œwieradowskiego ko³a Sybiraków – Eugenia
Kudera, jednoczeœnie przekazuj¹c serdeczne
pozdrowienia od by³ej prezes Ireny Tugi (któ-
ra wtedy jeszcze przebywa³a na leczeniu w
Szklarskiej Porêbie). ̄ yczenia z³o¿y³ te¿ Jaro-
s³aw Troœcianko i Andrzej Jasiñski.

Dla laureatki konkursów o tematyce sy-
birackiej przygotowaliœmy nagrody ksi¹¿ko-

Obchody Dnia Sybiraka

Po wyjœciu ksiê¿y rozleg³a siê pieœñ „Pod
Tw¹ obronê”. Potem nast¹pi³ moment sk³a-
dania kwiatów pod pami¹tkow¹ tablic¹, gdzie
pali³y siê znicze. Jako pierwsza z³o¿y³a kwia-
ty sybiraczka Halina Bokisz, nastêpnie przed-
stawiciel Zarz¹du Oddzia³u z Jeleniej Góry -
nasz opiekun Jaros³aw Troœcianko, potem dy-
rektor MZS Wies³awa Stasik wraz z zastêpc¹
Iwon¹ Korzeniowsk¹-Wojs¹, przedstawiciel
Burmistrza Miasta Œwieradowa-Zdroju Syl-
wia B³aszczyk i burmistrz Mirska Andrzej Ja-
siñski.

Przy œpiewie drugiej zwrotki pieœni sztan-
dary uda³y siê na wyznaczone miejsca przed

udzia³ i zaprosi³ na drug¹ czêœæ do „Bohe-
my”. Sztandary pojedynczo pochyla³y siê
przed  o³tarzem i wychodzi³y z koœcio³a.

Nastêpnie udaliœmy siê do kawiarni „Bo-
hema”, gdzie odby³a siê druga czêœæ naszej
uroczystoœci. Eugenia Kudera powita³a Sy-
biraków i zaproszonych goœci: A. Jasiñskie-
go wraz z ma³¿onk¹, S. B³aszczyk, J. Troœcian-
kê, ks. F. Molskiego, W. Stasik, I. Korze-
niowsk¹-Wojsê, a tak¿e nauczycielkê Gra¿y-
nê Kasprzak wraz z grup¹ dzieci. Szczególne
podziêkowania skierowa³a do rodziców, któ-
rzy zawsze towarzysz¹ swym pociechom
i uczestnicz¹ w naszym œwiêcie.

Gorące podziękowania
dla wszystkich uczestników

uroczystości pogrzebowych mojej Cioci

 oraz za złożone wyrazy współczucia
i intencje mszalne

składa
siostrzenica Elżbieta z rodziną

Œ. P. IRENY TUGI

we. Nie mogliœmy jednak ich wrêczyæ, ponie-
wa¿ Justyna i jej mama Magdalena Lonycz
nie przysz³y na drug¹ czêœæ naszej uroczy-
stoœci.

Fundatorem nagród ksi¹¿kowych - „Taj-
ga” oraz „Syberiada polska” autorstwa Zbi-
gniewa Domino (odebra³a je W. Stasik) - by³a
sybiraczka Teresa Wysocka, która opowia-
da³a o swojej wspó³czesnej podró¿y na Sy-
beriê oraz o korespondencji z autorem obu
tych sybirackich powieœci. Do wspomnieñ
w³¹czy³y siê równie¿ Halinka Bokisz, córki
Heleny Szczêsnej, Sylwia B³aszczyk, Maria
Olechnowicz, Longina Górska i inni. Wszyst-
ko to odby³o siê przy kawie, herbacie i pysz-
nym cieœcie.

Fundatorem tego spotkania by³ Burmistrz
Miasta Œwieradów-Zdrój. (EK)
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Wra¿enia z Ma³opolskiWra¿enia z Ma³opolskiWra¿enia z Ma³opolskiWra¿enia z Ma³opolskiWra¿enia z Ma³opolski

W dniach 28-30 wrzeœnia w Jeleniej Górze obchodzono – ju¿ po raz trzeci Senioralia, które
rozpoczê³y siê barwnym korowodem. Paradny korowód przemaszerowa³ ulic¹ 1 Maja pod
ratusz. By³y konie, tañce i œpiew.

Pierwszego dnia rozpocz¹³ siê Dolnoœl¹ski Przegl¹d Zespo³ów Twórczoœci Amatorskiej
Seniorów, po³¹czony z obchodami Œwiatowego Dnia Seniora. Cz³onkowie Ko³a Emerytów ze
Œwieradowa zaprezentowali siê w piêknych, barwnych strojach z ró¿nych epok i kultur, zajmu-
j¹c równorzêdnie  trzecie miejsce z zespo³em „Echo” z Bolkowa i „Akord” ze Œwiebodzic, za co
otrzymali w nagrodê koszyk smakowitych s³odkoœci.

29 wrzeœnia w hali Jeleniogórskiego Centrum Kultury wyst¹pi³ nasz zespó³ „Syntonia”
z repertuarem czterech wspó³brzmi¹cych utworów. „Syntonia” wyst¹pi³a równie¿ z koncer-
tem na jeleniogórskim rynku. Ogó³em wyst¹pi³o 350 osób reprezentuj¹c 25 zespo³ów.

Senioralia zakoñczy³y siê gal¹ w Filharmonii Dolnoœl¹skiej, gdzie zaprezentowano zwy-
ciêzców i laureatów. Na koniec odby³ siê koncert z okazji Œwiatowego Dnia Seniora pt. „Melo-
die Polskie”.

Zarz¹d Ko³a dziêkuje wszystkim uczestnikom za liczny udzia³.  MM

 Od 19 do 21 wrzeœnia grupa seniorów ze œwieradowskiego Ko³a Emerytów wyruszy³a na wycieczkê po
Ziemi Ma³opolskiej. Przez  trzy dni podziwialiœmy najciekawsze miejsca piêknego Krakowa i okolic. Zwie-
dzanie zaczêliœmy od Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oœwiêcimiu, nastêpnie pojechaliœmy do Krakowa na
Zamek Królewski na Wawelu, gdzie odwiedziliœmy grób pary prezydenckiej Lecha i Marii Kaczyñskich.
Poznaliœmy te¿ inne magiczne miejsca - podziemia pod Sukiennicami, Muzeum Historyczne miasta Krako-
wa, przepiêkn¹ gotyck¹ Bazylikê Mariack¹ z o³tarzem Wita Stwosza, ws³uchani w dŸwiêki hejna³u mariackie-
go, który co godzinê rozbrzmiewa z wie¿y koœcio³a na cztery strony œwiata.

W ostatnim dniu zwiedzaliœmy kopalniê soli w Wieliczce, jedn¹ z najstarszych na œwiecie kopalni
wpisan¹ na listê UNESCO. Ta wielicka posiada 9 poziomów, ostatni le¿y a¿ 327 m pod powierzchni¹ ziemi.
Cudowna kaplica œw. Kingi, s³one jeziora, chodniki, komory, kaplice i spacer pod ziemi¹ – wszystko to
sprawia³o niesamowite wra¿enie. Od 1996 roku zaprzestano ca³kowicie eksploatacji z³o¿a. Wieliczka chwali
siê rekordem zwiedzaj¹cych - w ubieg³ym roku by³a rekordowa liczba, bo a¿ 1,29 mln turystów.

Dziêkujemy organizatorom, uczestnikom, panu Mariuszowi, a przede wszystkim burmistrzowi - nasz
wyjazd zosta³ dofinansowany ze œrodków Burmistrza Miasta Œwieradów-Zdrój.         Marianna Marek

Senioralia’2016

13 paŸdziernika odby³y siê w naszej
szkole obchody Dnia Edukacji Narodowej.
Œwiêto polskiej szko³y, to dzieñ szczególny,
to œwiêto uczniów, nauczycieli, pracowników
obs³ugi i tych, co szko³y prowadz¹ i nadzo-
ruj¹.

Na uroczystoœci zgromadzi³a siê rada pe-
dagogiczna, pracownicy administracji i ob-
s³ugi, nauczyciele emeryci, goœcie zaprosze-
ni i rodzice. Po powitaniu wszystkich zgro-
madzonych i s³owie wstêpnym dyrektor Wie-
s³awa Stasik zaprosi³a do obejrzenia czêœci
artystycznej, przygotowanej przez uczniów
klas IIa i IIc pod opiek¹ Beaty Bielak i Lidii
Guziñskiej. Uczniowie zaprezentowali swoje
umiejêtnoœci recytuj¹c, œpiewaj¹c i odgrywa-
j¹c sceny pokazuj¹ce w ¿artobliwy sposób
pasje pedagogów.

Po czêœci artystycznej g³os zabra³a dyr.

W. Stasik, która skierowa³a do grona peda-
gogicznego oraz pracowników administracji
i obs³ugi wiele ciep³ych s³ów, ¿ycz¹c du¿o si³
do podejmowania wyzwañ w pracy z dzieæmi
i m³odzie¿¹.

¯yczenia i podziêkowania za trud w pra-
cy z dzieæmi z³o¿y³a równie¿ przewodnicz¹ca
Rady Rodziców - Joanna Skoczylas, prezes
Zwi¹zku Sybiraków - Eugenia Kudera, pre-
zes Zwi¹zku Emerytów i Rencistów - Irena
Kojpasz.

Podczas uroczystoœci pani dyrektor wrê-
czy³a nagrody za szczególne osi¹gniêcia
w pracy dydaktyczno-wychowawczej wyró¿-
nionym nauczycielom, a przedstawiciel Rady
Miasta - nagrody burmistrza dla Wies³awy
Stasik, Magdaleny Lonycz, Danuty Gronskiej,
Lidii Guziñskiej i Miros³awa Kijewskiego.

(TF)

U góry - dzieciaki zaprezentowa³y siê w radosnym i dowcipnym programie. Poni¿ej - dyr. W.
Stasik z osobliwymi
¿yczeniami od dzieci
i m³odzie¿y.

SZTAB 25. Fina³u
WOŒP, który odbê-
dzie siê 15 stycznia
2017 r., zaprasza

Nauczycielskie œwiêtowanie

17 paŸdziernika ju¿ po raz czwarty przyst¹pili-
œmy do akcji bicia Rekordu Guinnessa  w jednocze-
snym wykonywaniu resuscytacji kr¹¿eniowo-odde-
chowej. By³a to kolejna akcja przeprowadzona pod
egid¹ Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy, tym
razem z okazji obchodzonego dzieñ wczeœniej Euro-
pejskiego Dnia Przywracania Czynnoœci Serca.
W naszym rekordowym przedsiêwziêciu wziê³o udzia³
35 uczniów klas trzecich Szko³y Podstawowej nr 1,
którzy wykonywali uciski klatki piersiowej, i 3 gim-
nazjalistki, które wykonywa³y wdechy ratownicze.

Spisaliœmy siê na medal! Dumnie i sprawnie

zg³aszania chêci wspó³pracy pod nr.
tel. 665 733 443.

Podczas nadchodz¹cej edycji bêd¹
zbierane pieni¹dze na ratowanie ¿ycia
i zdrowia dzieci na oddzia³ach ogól-
nopediatrycznych oraz na zapewnie-
nie godnej opieki medycznej senio-
rom.

Œwieradowski GuinessŒwieradowski GuinessŒwieradowski GuinessŒwieradowski GuinessŒwieradowski Guiness
chêtnych wolontariu-
szy, wspó³organizato-
rów, pomys³odawców do

przez ponad 30 minut (lepiej wiêcej ni¿
ciut za ma³o)  æwiczyliœmy czynnoœci, ja-
kie powinny byæ wykonane przy osobie
nieprzytomnej i bez oddechu. Bacznie
przygl¹da³a siê naszym poczynaniom
i nadzorowa³a poprawnoœæ doœwiadczo-
na pielêgniarka - pani Monika, oraz mie-
rz¹ca czas i uwieczniaj¹ca akcjê - pani
Ania. Dziêki fantomom, które przed laty
otrzymaliœmy  w ramach programu  edu-
kacyjnego „Ratujemy i Uczymy Ratowaæ”,
mo¿emy uczyæ nastêpne pokolenie jak ra-
towaæ innych.(IS)

PS. W ca³ym kraju do bicia rekordu
przyst¹pi³o a¿ 85 tys. wolontariuszy
WOŒP i wynik ten zosta³ wpisany do Ksiê-
gi Rekordów Guinessa.  Oto nasza rekordowa dru¿yna

Zdjêcia
Katarzyna Matelska
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Roland Marciniak

Kilka miesiêcy temu z³o¿yliœmy wniosek do Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego dla Dolnego Œl¹ska na lata 2014-2020 o dofinanso-
wanie budowy nowego przedszkola. Wartoœæ projektu to 9,2 mln z³,
a my aplikowaliœmy o 6,8 mln z³ dofinansowania, deklaruj¹c wk³ad
w³asny w wys. 2,4 mln z³. Nasze szanse na zdobycie dofinansowania
by³y niewielkie, poniewa¿ do wziêcia w ca³ym priorytecie by³o tylko 5,2
mln z³, a do tego naboru aplikowa³y równie¿ inne gminy, co znacz¹co
obni¿a³o nasze szanse. Dodatkowo w tym funduszu preferowano gmi-
ny wiejskie, w których jest za ma³o miejsc przedszkolnych. Nas promo-
wa³o przede wszystkim, to ¿e obecny budynek przedszkola nie nadaje
siê do u¿ytkowania ze wzglêdu na warunki sanitarne i przeciwpo¿aro-
we.

Dwa tygodnie temu otrzymaliœmy informacjê z Urzêdu Marsza³-
kowskiego o tym, ¿e nasz projekt budowy nowego przedszkola zosta³
wytypowany do dofinansowania, ale z powodu ograniczonych mo¿li-
woœci finansowych w tym dzia³aniu mo¿emy otrzymaæ na ten moment
maksymalnie 3,3 mln z³. Mieliœmy 7 dni na odpowiedŸ, czy siê zgadza-
my na tê kwotê, czy nie. Poprosi³em radnych o spotkanie w tej sprawie
i wspólne podjêcie decyzji. Z jednej strony obni¿one dofinansowanie
ma dla nas konsekwencje w stosunku do innych projektów, w których
aplikujemy o dofinansowanie unijne; na dzisiaj mamy z³o¿onych kilka-
naœcie wniosków na kwotê prawie 47 mln z³. Przyjêcie zmniejszonego
dofinansowania na nowe przedszkole spowoduje, ¿e nasz wk³ad w³asny
w tym projekcie wzroœnie do 5,9 mln z³, czyli o 3,5 mln z³ wiêcej
w stosunku do planu, to z kolei powoduje, ¿e mo¿e nam zabrakn¹æ
pieniêdzy na wk³ad w³asny w innych projektach na rozstrzygniêcie
których oczekujemy.

Z drugiej strony nie mamy mo¿liwoœci zdobycia dofinansowania
w innych funduszach unijnych czy krajowych. Jeœli nie weŸmiemy tych
3,3 mln z³ dofinansowania, to w najbli¿szych latach mamy ma³e szanse
na zdobycie jakiegokolwiek wsparcia budowy nowego przedszkola.
Konsekwencj¹ przyjêcia obni¿onego dofinansowania bêdzie równie¿
podniesienie lokalnych podatków i op³at na 2017 rok, poniewa¿ po-
trzebujemy zwiêkszyæ dochody bud¿etu gminy o ok. 1 miliona z³otych
rocznie, aby realizowaæ zaplanowane inwestycje z dofinansowaniem
unijnym. Tak¹ sytuacjê przedstawi³em na spotkaniu radnymi. Wspól-
nie podjêliœmy decyzjê, ¿e przyjmujemy dofinansowanie i przystêpuje-
my do realizacji projektu budowy nowego przedszkola.

DROGA WSTYDUDROGA WSTYDUDROGA WSTYDUDROGA WSTYDUDROGA WSTYDU
W³aœnie tak nazwano niewyremontowany fragment ulicy Stra¿ac-

kiej, któr¹ naprawialiœmy od strony Czerniawy i Œwieradowa na odcin-
ku ponad 4 km. Doszliœmy do kilkusetmetrowego odcinka, który znaj-
duje siê w gminie Mirsk. Problem polega na tym, ¿e ten fragment
drogi jest nie tylko w gminie Mirsk, ale równie¿ na terenie Lasów
Pañstwowych. Z lasami doszliœmy do porozumienia i wydzier¿awili-
œmy ten fragment drogi, aby móc przeprowadziæ remont. Niestety,
dzier¿awa ogranicza nam dysponowanie tym gruntem na czas okreœlo-
ny i dotyczy gruntu, który jest w myœl prawa lasem. Od wielu lat nie

Nowy obiekt (powy¿ej jego wizualizacja) bêdzie zaspokaja³ nasze
potrzeby na kilkadziesi¹t lat. Bêdzie w nim 180 miejsc w 8 salach
z zapleczem sanitarnym. Nowoœci¹ bêdzie du¿a sala, która bêdzie pe³-
niæ funkcjê gimnastycznej, teatralnej, widowiskowej i kinowej. Oczywi-
œcie, bêdzie te¿ miejsce na gabinety specjalistyczne, a niecodzienn¹
atrakcj¹ stanie siê wewnêtrzny dwupiêtrowy plac zabaw, który popo³u-
dniami i na weekendy bêdzie udostêpniany m³odszym dzieciom spoza
przedszkola.

Budynek ma 2.700 m2, zaprojektowany jest w kategorii energo-
oszczêdnego. Planujemy, aby nowe przedszkole pracowa³o 7 dni
w tygodniu.  Mam nadziejê, ¿e w przetargu na wy³onienie wykonawcy
kwota inwestycji nie wzroœnie.

mo¿emy te¿ dojœæ do porozumienia z samorz¹dem Mirska, który nie
widzi problemu. Ma³o tego, burmistrz Mirska w wywiadach bagatelizu-
je nasz problem i nie widzi potrzeby anga¿owania siê w rozwi¹zanie tej
patowej sytuacji.

Wiele razy wystêpowaliœmy o zmianê granic miêdzy naszymi gmi-
nami, aby rozwi¹zaæ takie w³aœnie problemy. Niestety, samorz¹d Mir-
ska raz siê zgadza, potem odwo³uje swoje stanowisko. Gmina Mirsk
powinna utrzymywaæ tê drogê, skoro jest na jej terenie. Jeœli nie chce
dok³adaæ siê do utrzymania drogi, która przenosi g³ówny ciê¿ar komu-
nikacyjny przy funkcjonowaniu kolei gondolowej, musi przej¹æ drogê
od Lasów Pañstwowych, którym trzeba zap³aciæ spor¹ kwotê za wy³¹-
czenie gruntu z produkcji leœnej, i przekazaæ j¹ gminie Œwieradów-
Zdrój. Burmistrz Mirska nie chce podj¹æ ¿adnych dzia³añ. Nie prze-
szkadza mu to, ¿e gmina Œwieradów buduje na terenie gminy Mirsk
drogi, które utrzymuje przez ca³y rok.

Gmina Mirsk pobiera podatki z kolei gondolowej - ponad 400 tys.
z³ rocznie - a z³otówki nie dok³ada do bie¿¹cego utrzymania dróg, które
s¹ na jej terenie, przy dolnej stacji wyci¹gu. W Œwieradowie wyci¹gi
narciarskie s¹ zwolnione z podatków lokalnych z powodu s³abszych
zim w ostatnich latach. Nie zanosi siê, aby samorz¹d Mirska pomóg³
nam rozwi¹zaæ ten problem.

Burmistrz Mirska w wywiadzie dla TV Polsat powiedzia³, ¿e „…dro-
gê niech remontuje ten, kto siê czuje w³aœcicielem”. Gmina Œwieradów
czuje siê w³aœcicielem, ale prawnie i terytorialnie droga jest w Mirsku.
Pozostaje tylko wstyd przed mieszkañcami Mirska, Œwieradowa i tury-
stami, ¿e samorz¹dy nie potrafi¹ siê dogadaæ.
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Prawdopodobnie  ju¿ 5 listopada br. nasza komunikacja miejska
bêdzie doje¿d¿aæ do Nowego Miasta pod Smrkem w Czechach. Na
razie tylko w weekendy. Po obu stronach zosta³y podjête stosowne
uchwa³y. Podpisaliœmy ju¿ miêdzynarodowe porozumienie i mamy
komplet wymaganych dokumentów, aby obs³ugiwaæ komunikacyjnie
stronê czesk¹. Projekt jest o tyle nietypowy, ¿e jest to pierwsza
w Europie Œrodkowej miêdzynarodowa bezp³atna komunikacja miej-
ska. Radni Nowego Miasta jednog³oœnie wyrazili zgodê na przyst¹pie-
nie do projektu transgranicznej komunikacji miejskiej.

Ten projekt jest nam potrzebny z kilku wzglêdów. Dziêki bezp³atnej
polsko-czeskiej komunikacji zwiêkszymy integracjê naszych spo³ecz-
noœci. Bêdziemy mogli wzajemnie uczestniczyæ w wielu imprezach

miejskich. Mieszkañcy bêd¹ mogli jeŸdziæ na zakupy. Wyjazd do Czech
dla turystów to nie lada atrakcja. Tym bardziej, ¿e nasz autobus bêdzie
tam doje¿d¿aæ a¿ do stacji kolejowej, sk¹d  mo¿na dojechaæ do Fry-
dlantu i Liberca.

Bardzo wa¿ny jest dla nas turysta rowerowy. Nasz autobus
w sezonie letnim zacznie pe³niæ rolê bikebusa. Bêdziemy przewoziæ
turystów z rowerami miêdzy centrami rowerowymi po polskiej i cze-
skiej stronie. Takie dzia³anie przyci¹gnie do nas jeszcze wiêcej rowerzy-
stów. Kompleks singletracków bêdzie wzmocniony o transport rowe-
rów, to nas wyró¿ni wœród innych miejscowoœci, które pozyskuj¹ mi³o-
œników jazdy rowerem.

Jeœli chodzi o partnerstwo z Czechami, docelowo projekt komuni-
kacji miejskiej w Górach Izerskich bêdzie rozwijany o nowe po³¹czenia
kolejowe i autobusowe. My jesteœmy inicjatorem stworzenia wyj¹tko-
wego projektu turystycznego w oparciu o transport publiczny, w któ-
rym od po³udnia Góry Izerskie bêdzie mo¿na objechaæ poci¹giem,
odwiedzaj¹c ciekawe miejsca, a od pó³nocy naszym autobusem - do
Szklarskiej Porêby. Dziêki wspó³pracy z czeskimi partnerami w projek-
tach rowerowych i komunikacyjnych mocno zyskamy jako miejsco-
woœæ turystyczna, co siê prze³o¿y na zwiêkszenie liczby turystów.

W zesz³ym miesi¹cu otrzymaliœmy pismo od so³tysa Krobicy
w sprawie utworzenia przystanku naszej komunikacji miejskiej przy
szkole w tej wsi. So³tys uzasadnia³, ¿e wielu mieszkañców oczekuje
takiego dzia³ania. Zwróciliœmy siê do radnych Mirska o zajêcie stano-
wiska w tej sprawie i wyra¿enie zgody. W odpowiedzi otrzyma³em za-
proszenie na sesjê w Mirsku, by wyt³umaczyæ siê z faktu dowo¿enia
dzieci szkolnych z terenu gminy Mirsk do œwieradowskich szkó³. Oczy-
wiœcie, w porz¹dku obrad rady miasta w Mirsku nie by³o uchwa³y
o ustanowieniu przystanku w Krobicy. Wyjaœni³em, ¿e to rodzice wy-
bieraj¹ dla dziecka szko³ê i maj¹ prawo oczekiwaæ, ¿e bêdzie ono dowo-
¿one do szko³y bezp³atnie. Niektórym osobom dyskusja wymknê³a siê
spod kontroli.  Radni zarzucali  mi, ¿e zabieramy gminie Mirsk pieni¹-
dze z subwencji oœwiatowej, ¿e dowo¿enie dzieci do Œwieradowa jest
nieuczciwe i niezgodne z prawem. Ma³o tego - burmistrz Mirska poin-
formowa³ mnie, ¿e zg³asza na Policjê i do Inspekcji Transportu Drogo-
wego, ¿e autobusy naszego przewoŸnika nielegalnie zatrzymuj¹ siê na
przystankach w gminie Mirsk (przewoŸnik wyst¹pi³ o zgodê do burmi-
strza Mirska na zatrzymywanie siê, ale dosta³ odmowê).  Przewodnicz¹-
ca rady powiedzia³a do mnie: Ja widzê, ¿e jest panu za ciasno w Œwie-
radowie i chcia³by pan porz¹dziæ w Mirsku. Inna radna powiedzia³a do
wszystkich zebranych, mówi¹c o mnie: Ju¿ dawno mówi³am, ¿e mu Ÿle
z oczu patrzy. Sporo siê oberwa³o jednej mamie z Rêbiszowa, która
wziê³a udzia³ w sesji, aby przys³uchaæ siê dyskusji. Pytano j¹, co jej siê
nie podoba w rêbiszowskiej szkole, ¿e zapisa³a dziecko do œwieradow-
skiej - to by³a bardzo nieprzyjemna sytuacja.  Nie potrafi³em przekonaæ
radnych, ¿e rodzic ma prawo zapisaæ dziecko do dowolnej szko³y i ma
prawo oczekiwaæ dowo¿enia dziecka na zajêcia, jeœli na to staæ gminê.
I tak jest w naszym przypadku. Rodzice z gminy Mirsk sami zapisuj¹
dzieci do naszych szkó³, a my w ramach otrzymywanych pieniêdzy
z subwencji oœwiatowej za ka¿de dziecko dowozimy je codziennie na
lekcje. Jest nawet wyrok Naczelnego S¹du Administracyjnego, ¿e do-
wo¿enie na zajêcia lekcyjne dzieci z innej gminy jest jak najbardziej
legalne.

Ilekroæ próbujemy zaprosiæ gminê Mirsk do wspó³pracy, zawsze s¹
jakieœ problemy. Œwieradów i Mirsk powinny wspó³pracowaæ dla do-
bra mieszkañców. Przyst¹pienie Mirska do projektu bezp³atnej komu-
nikacji miejskiej jest dla nas bardzo wa¿ne. Dziennie z gminy Mirsk do
Œwieradowa przyje¿d¿a prawie 700 samochodów. To pracownicy, któ-
rzy zajmuj¹ miejsca postojowe w centrum miasta, wy³¹czaj¹c je z ruchu
na kilkanaœcie godzin. To jest m. in. przyczyn¹ tego, ¿e jednodniowi
turyœci nie mog¹ dojechaæ do deptaka uzdrowiskowego i rezygnuj¹
z odwiedzania naszego miasta. Pozbycie siê tych samochodów z cen-
trum miasta, przynajmniej w czêœci, jest dla naszego uzdrowiska bar-
dzo wa¿ne. Natomiast pracownicy, którzy korzystaj¹ z bezp³atnej komu-
nikacji doje¿d¿aj¹c do pracy, zaoszczêdz¹ kilkaset z³otych miesiêcznie
na kosztach dojazdu. Co roku w Œwieradowie przybywa nowych miejsc
pracy, które powinny byæ przede wszystkim dla mieszkañców naszych
gmin, bo maj¹ najbli¿ej. Miejsc pracy przybywa i problem narasta. Nie
wiem, dlaczego samorz¹d Mirska nie chce bezp³atnej komunikacji miej-
skiej dla swoich mieszkañców. A przecie¿ bezp³atne autobusy przy-
wioz¹ ze Œwieradowa do Mirska tak¿e turystów, którzy chêtnie zwiedz¹
rynek czy wie¿ê ciœnieñ. Du¿¹ sobotni¹ atrakcj¹ Mirska jest te¿ targ przy
stacji kolejowej. Warto to pokazaæ. S¹dzê, ¿e najgorsze jest to, i¿ radni
i burmistrz Mirska nie chc¹ oddzieliæ od siebie ró¿nych spraw. Bo
dowo¿enie uczniów do Œwieradowa, w czym siê nie zgadzamy, jest
czym innym ni¿ wspólna bezp³atna komunikacja miejska miêdzy na-
szymi miastami, która jest potrzebna dla mieszkañców i turystów.

Szanta¿, jaki stosuje samo-
rz¹d Mirska, jest niedopuszczal-
ny. Pozostaje mieæ nadziejê, ¿e
uda nam siê ostudziæ dyskusjê
i usi¹œæ do sto³u rozmów w spra-
wie naszego wspólnego rozwo-
ju.



Poniedzia³ek Wtorek Œroda Czwartek Pi¹tek

GODZINY  OTWARCIA PSZOKGODZINY  OTWARCIA PSZOKGODZINY  OTWARCIA PSZOKGODZINY  OTWARCIA PSZOKGODZINY  OTWARCIA PSZOK

Od poniedzia³kuOd poniedzia³kuOd poniedzia³kuOd poniedzia³kuOd poniedzia³ku
do pi¹tku - 11do pi¹tku - 11do pi¹tku - 11do pi¹tku - 11do pi¹tku - 110000000000-17-17-17-17-170000000000.....
Soboty - 10Soboty - 10Soboty - 10Soboty - 10Soboty - 100000000000-14-14-14-14-140000000000.....

Op³atê za zagospodarowanie odpadów ko-
munalnych nale¿y wnosiæ bez wezwania (nie
bêd¹ wystawiane ¿adne decyzje, faktury itp.)
na rachunek w³asny Gminy o numerze:

BZWBK 1 O/Œwieradów - 84 1090 1997 0000 0001 1109 8505
do 15 ka¿dego miesi¹ca. 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).
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Harmonogram odbioru
odpadów - listopad 2016

ODPODPODPODPODPADYADYADYADYADY
NIESEGREGOWANENIESEGREGOWANENIESEGREGOWANENIESEGREGOWANENIESEGREGOWANE

(ZMIESZANE)(ZMIESZANE)(ZMIESZANE)(ZMIESZANE)(ZMIESZANE)
PPPPPAPIER I TEKTURA,APIER I TEKTURA,APIER I TEKTURA,APIER I TEKTURA,APIER I TEKTURA,

TWORZYWA SZTUCZNE,TWORZYWA SZTUCZNE,TWORZYWA SZTUCZNE,TWORZYWA SZTUCZNE,TWORZYWA SZTUCZNE,
METMETMETMETMETAL ORAZ OPAL ORAZ OPAL ORAZ OPAL ORAZ OPAL ORAZ OPAKOWAKOWAKOWAKOWAKOWANIAANIAANIAANIAANIA

WIELOMAWIELOMAWIELOMAWIELOMAWIELOMATERIA£OWETERIA£OWETERIA£OWETERIA£OWETERIA£OWE
POPIÓ£POPIÓ£POPIÓ£POPIÓ£POPIÓ£

SZK£OSZK£OSZK£OSZK£OSZK£O
BEZBARWNEBEZBARWNEBEZBARWNEBEZBARWNEBEZBARWNE
I KOLOROWEI KOLOROWEI KOLOROWEI KOLOROWEI KOLOROWE

ODPODPODPODPODPADYADYADYADYADY
BIODEGRADOWALNEBIODEGRADOWALNEBIODEGRADOWALNEBIODEGRADOWALNEBIODEGRADOWALNE

(W TYM ODP(W TYM ODP(W TYM ODP(W TYM ODP(W TYM ODPADY ZIELONE)ADY ZIELONE)ADY ZIELONE)ADY ZIELONE)ADY ZIELONE)

Sny mieszkanioweSny mieszkanioweSny mieszkanioweSny mieszkanioweSny mieszkaniowe
22 mieszkania nad Biedronk¹ sprzeda-

³y siê niemal na pniu. W sierpniu og³oszono
sprzeda¿  – 23 paŸdziernika wolne zosta³y
ju¿ tylko 2. A przecie¿ mia³y byæ wynajmo-
wane przez Urz¹d Miasta i przekazane lo-
katorom z budynków komunalnych, które
zosta³y wytypowane do wyburzenia.

- Negocjacje trwa³y 7 miesiêcy – mówi
Bartosz Kudera, inwestor i w³aœciciel ca³ego
obiektu – ale nie dogadaliœmy siê. Mnie sa-
tysfakcjonowa³a umowa sta³a na 10 lat, któ-
ra zapewnia³aby sp³atê kredytu, pan bur-
mistrz opowiada³ siê za umow¹ czasow¹ na
3-5 lat. Ponadto ja wyliczy³em czynsz 20 z³
za metr kwadratowy powierzchni mieszkal-
nej, burmistrz chcia³ 15 z³ za metr powierzch-
ni u¿ytkowej, w dodatku doszed³ warunek
wykoñczenia ³azienki i wstawienia drzwi,
zatem wszystko razem wziête obni¿a³o mie-
siêczny dochód z 26 do 16 tys. z³.

- To prawda, ¿e nie dogadaliœmy siê, bo
mieliœmy inne oczekiwania - wyjaœnia bur-
mistrz Roland Marciniak. - Co do okresu umo-
wy. W³aœciciel oczekiwa³, ¿e czas trwania
umowy bêdzie ponad 10 lat, a nawet 15.
Natomiast dla gminy tak d³ugi i zamkniêty

okres jest ryzykowny, bo wypo-
wiedzenie jej bêdzie mo¿liwe tyl-
ko za porozumieniem stron. Jed-
nostronne wczeœniejsze wypo-
wiedzenie umowy ze strony gmi-
ny wi¹za³oby siê z wyp³at¹ od-
szkodowania dla w³aœciciela.
Dlatego oczekiwa³em, ¿e umowa
bêdzie na czas nieokreœlony
z miesiêcznym terminem wypo-
wiedzenia. Z tego, co pamiêtam,
podane stawki czynszu przez
Bartosza Kuderê s¹ stawkami
netto, do których trzeba doliczyæ
23 proc. VAT. Do wynajêcia przez
gminê przeznaczona by³a po-
wierzchnia mieszkalna 1.200 m2.
Tak wiêc jeœli przyjêlibyœmy staw-
kê 20 z³/m2 + VAT, roczny koszt
wynajêcia kosztowa³by gminê
wiêcej o ponad 80 tys. z³. Taki
czynsz jest dla gminy nie do
udŸwigniêcia. Warto te¿ podaæ
przyk³ad z Mirska, gdzie prywat-
ny inwestor wybudowa³ kilka-
dziesi¹t mieszkañ na wynajem,
a stawka czynszu to 10 z³ za 1 m2

+ 8 proc. VAT. Jeœli wynajem
mieszkania przez gminê od Bar-
tosza Kudery ma sp³aciæ mu kre-
dyt w ci¹gu 10 lat, to gospodar-
niej by³oby, gdyby gmina sama
budowa³a mieszkania. Oczeki-
wa³em, ¿e jeœli mieszkania s¹ na
wynajem, to w³aœciciel nie chce
ich sprzedaæ i oczekuje znacznie
d³u¿szego okresu zwrotu inwe-
stycji ni¿ 10 lat. A jeœli Bartosz
Kudera tak szybko sprzeda³ 20

dokoñczenie na str. 7



Ma

12 wrzeœnia og³oszono prze-
targ na „Zakup 500 ton piasku do
zimowego utrzymania dróg w se-
zonie zimowym 2016/2017 na po-
trzeby Gminy Miejskiej Œwiera-
dów-Zdrój wraz z transportem”.

19 wrzeœnia dokonano otwarcia
ofert nades³anych przez 5 firm: Lo-
gistyka Dolnoœl¹ska s.c. Miros³aw
Jurczok z Wa³brzycha (12.238 z³),
Przedsiêbiorstwo Handlowo-Us³u-
gowe KAMIL Krzysztof Tarczyñ-
ski z Gryfowa (13.000), F.H.U. Wój-
cik Zbigniew z Mirska (12.546 z³),
P.H.U. TRANSPORT CIÊ¯ARO-
WY Krystian Legenza z Lubania
(12.423 z³) i PAWE£ Firma Handlo-
wo-Us³ugowo-Transportowa Pawe³
Pilawski ze Szklarskiej Porêby
(14.022 z³).

Zamówienia udzielono firmie
wa³brzyskiej, która dostarczy³a ju¿
piasek do Œwieradowa.

15 wrzeœnia gmina og³osi³a
przetarg na  Czesko-polskie œcie¿-
ki pod Smrkem w Górach Izer-
skich – 2 etap. Zadanie podzielo-
no na dwie czêœci: I - 516 m, II - 2084
m (w obu szerokoœæ singla wynosi
1 m).

6 paŸdziernika dokonano otwar-
cia ofert, przys³anych przez firmy:
Sekcja I - ROBOTY ZIEMNE I BU-
DOWLANE  Pawe³ Pasierb ze Œwie-
radowa (42.853,20 z³), Firma Ogól-
no-Budowlana Marcin Skoczeñ z
Wroc³awia (33.431,40 z³). Sekcja II -
tylko M. Skoczeñ (135.060,15 z³).

W tej sytuacji 13 paŸdziernika
umowê na obie sekcje podpisano z
wroc³awskim wykonawc¹

20 wrzeœnia uniewa¿niono I i II
czêœæ przetargu na remont 4 ulic: I -
Chrobrego, II - Rolnicz¹, III - Ja-
skó³cz¹, IV - dojazd do „Izerskiej
Chaty”. W przypadku ul. Chrobre-
go gmina mia³a na ten cel 12.110 z³,
a najkorzystniejsza oferta opiewa³a
na 23.734,08 z³, natomiast na napra-
wê ul. Rolniczej gmina dysponowa-
³a kwot¹ 19.410 z³, podczas gdy naj-
korzystniejsza oferta warta by³a a¿
53.320,50 z³.

Natomiast do ul. Jaskó³czej
zg³osi³y siê firmy: Przedsiêbiorstwo
Robót In¿ynieryjnych HEMAX H.
Wasilewski z Mirska (50,025 z³),
Transport Drogowy Ciê¿arowy
Budowa i Remont Dróg, Eksport-
Import Józef Potocki z Rakowic
Ma³ych (33.357,60 z³) oraz Firma
Handlowo-Us³ugowo-Transporto-
wa Pawe³ Pilawski ze Szklarskiej
Porêby (67.035 z³).

Te same podmioty zadeklarowa-
³y chêæ wykonania drogi dojazdo-
wej do Izerskiej Chaty, oferuj¹c
ceny: 36.219,07 z³ (J. Potocki), 49.654
z³ (HEMAX), 70.356 (P. Pilawski).

28 wrzeœnia podpisano umowy
z firm¹ J. Potockiego, który dwu-
krotnie zaoferowa³ najni¿sz¹ cenê

27 wrzeœnia dokonano otwar-
cia ofert, jakie nap³ynê³y po og³o-
szonym 9 wrzeœnia przetargu pn.
„Odbudowa nawierzchni drogi
wraz z systemem odwodnienia ul.
Sowiej (km 0+000 – 0+225) [po-
wódŸ sierpieñ 2010 r.]”: HEMAX
(195.000), J. Potocki (173.340,46 z³)
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LGD PLGD PLGD PLGD PLGD PARARARARARTNERSTWO IZERSKIETNERSTWO IZERSKIETNERSTWO IZERSKIETNERSTWO IZERSKIETNERSTWO IZERSKIE
MO¯E BYÆ I TWOIM PMO¯E BYÆ I TWOIM PMO¯E BYÆ I TWOIM PMO¯E BYÆ I TWOIM PMO¯E BYÆ I TWOIM PARARARARARTNEREMTNEREMTNEREMTNEREMTNEREM
Chcesz otworzyæ w³asn¹ fir-

mê?
A mo¿e planujesz rozwijaæ pro-

wadzon¹ ju¿ dzia³alnoœæ gospo-
darcz¹?

Rusza Program Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich 2014-2020,
dziêki któremu mo¿na uzyskaæ do-
finansowanie na rozpoczêcie lub
rozwiniêcie dzia³alnoœci gospodar-
czej.

Poni¿ej prezentujemy harmo-
nogram naborów i kryteria oceny
wniosków, które mo¿na z³o¿yæ do
Stowarzyszenia LGD Partnerstwo
Izerskie.

W tabeli podane s¹ zsumowa-
ne kwoty, jakie LGD ma do rozdy-
sponowania na dany projekt do
roku 2020. I tak:

1. Kwota dofinansowania 100

tys. z³. Beneficjent: osoba fizyczna,
która przez okres ostatnich dwóch
lat nie prowadzi³a dzia³alnoœci go-
spodarczej (nie by³a zarejestrowa-
na w Centralnej Ewidencji i Infor-
macji o Dzia³alnoœci Gospodarczej)

2. Dofinansowanie od 50 do 300
tys. z³. Beneficjent: osoba fizyczne
prowadz¹ca dzia³alnoœæ gospo-
darcz¹, z miejscem zamieszkania i
prowadzenia dzia³alnoœci na terenie
objêtym Lokaln¹ Strategi¹ Rozwo-
ju (dotyczy wszystkich cz³onków
spó³ki cywilnej).

3 i 4. Kwoty wsparcia do 300
tys. z³. Beneficjentami mog¹ byæ or-
ganizacje pozarz¹dowe, zwi¹zki wy-
znaniowe lub jednostki samorz¹du
terytorialnego.

5.  Dotacja od 10 do 20 tys. z³.
6. Kwota wsparcia do 300 tys.

z³. Beneficjenci: organizacje poza-
rz¹dowe, zwi¹zki wyznaniowe lub
jednostki samorz¹du terytorialne-
go.

8. Dotacja od 9 do 14 tys. z³.
9. Maksymalna dotacja do 500

tys. z³. Beneficjenci: osoby fizycz-
ne, organizacje pozarz¹dowe i oso-
by prowadz¹ce dzia³alnoœæ gospo-
darcz¹.

10.  Dotacja od 10 do 30 tys. z³.
11.  Dotacja od 20 do 25 tys. z³.
UWAGA! Beneficjentami dzia-

³añ ujêtych w pkt. 5, 8, 10 i 11 s¹
wy³¹cznie organizacje pozarz¹do-
we i zwi¹zki wyznaniowe.

Szczegó³owe informacje mo¿na
znaleŸæ na stronie

lgdpartnerstwoizerskie.pl
lub pod nr. tel. 75 78 13 163.

oraz firma COM-D (172.737,82 z³),
której powierzono wykonanie tego
zadania, z terminem ukoñczenia prac
do 21 listopada.

29 wrzeœnia dokonano otwar-
cia ofert, jakie nap³ynê³y po og³o-
szeniu przetargu na Budowê sieci
wodoci¹gowej w ulicy Starowiej-
skiej w Œwieradowie-Zdroju. Zg³o-
si³y siê 3 firmy: Technika Grzewcza
i Sanitarna Jacek Buczyñski z Ubo-
cza (14.210 z³), WPN Sp. z o.o. z Je-
leniaj Góry (20.000 z³) oraz WA-
MAR PPHU Sp. z o.o. z Jeleniej
Góry (48.708 z³).

Umowê podpisano z Jackiem
Buczyñskim, który na wykonanie
zadania ma czas do 10 listopada.

3 paŸdziernika dokonano
otwarcia dwóch ofert nades³anych
na przetarg pn. „Przebudowa dro-
gi gminnej stanowi¹cej ul. My-
œliwsk¹ w Œwieradowie-Zdroju km
od 0+150 do 0+635.”: Transport
Drogowy Ciê¿arowy Budowa i Re-
mont Dróg, Eksport-Import Józef
Potocki z Rakowic Ma³ych
(252.786,53 z³); Przedsiêbiorstwo
Us³ugowo-Produkcyjne i Handlo-
we COM-D Sp. z o.o. (298.756,16
z³).

11 paŸdziernika umowê podpi-
sano z firm¹ Józefa Potockiego, któ-
ry zobowi¹zany jest wykonaæ za-
danie do 17 listopada.

17 paŸdziernika gmina og³osi-
³a przetarg na „Odbudowê na-
wierzchni drogi wraz z systemem
odwodnienia ul. Krucza w Œwiera-
dowie-Zdroju (km 0+000 – 0 +155)
[powódŸ sierpieñ 2010 r.]” - o d³u-
goœci 155 m, szerokoœci 3 m i z dwo-
ma zjazdami do przyleg³ych pose-
sji. Termin sk³adania ofert up³ywa
2 listopada br.  (opr. aka)

Burmistrz Miasta Œwieradów-Burmistrz Miasta Œwieradów-Burmistrz Miasta Œwieradów-Burmistrz Miasta Œwieradów-Burmistrz Miasta Œwieradów-
Zdrój informuje, ¿e na tablicyZdrój informuje, ¿e na tablicyZdrój informuje, ¿e na tablicyZdrój informuje, ¿e na tablicyZdrój informuje, ¿e na tablicy
og³oszeñ Urzêdu Miasta zosta³og³oszeñ Urzêdu Miasta zosta³og³oszeñ Urzêdu Miasta zosta³og³oszeñ Urzêdu Miasta zosta³og³oszeñ Urzêdu Miasta zosta³
wywieszony wykaz - na okres 21wywieszony wykaz - na okres 21wywieszony wykaz - na okres 21wywieszony wykaz - na okres 21wywieszony wykaz - na okres 21
dni - do wgl¹du w godzinach pra-dni - do wgl¹du w godzinach pra-dni - do wgl¹du w godzinach pra-dni - do wgl¹du w godzinach pra-dni - do wgl¹du w godzinach pra-
cy urzêdu:cy urzêdu:cy urzêdu:cy urzêdu:cy urzêdu:

26 paŸdziernika - w sprawie
wyznaczenia do sprzeda¿y w try-
bie bezprzetargowym, na rzecz
w³aœcicieli nieruchomoœci, przyle-
g³ych  dzia³ek:
nr 79/3, am. 3, obr IV,
pow. 12 m2 przy ul. Willowej
 nr 30, am. 9, obr II,
pow. 285 m2; przy ul. Izerskiej.
26 paŸdziernika - w sprawie

wyznaczenia do sprzeda¿y w try-
bie przetargowym dzia³ki:
 nr 30/4 am. 8, obr I, pow.

3.284 m2; w rejonie ul. Izerskiej.

UM wykazuje

mieszkañ, to wszystko wskazuje na
to, ¿e nie chcia³ ich wynajmowaæ,
tylko sprzedawaæ. Trzeba te¿ zwró-
ciæ uwagê, ¿e pan Bartosz Kudera
nie dogaduj¹c siê z gmin¹ nie
podj¹³ próby wynajêcia swoich
mieszkañ na wolnym rynku, tylko
przyst¹pi³ do sprzeda¿y. Po prostu
bud¿etu gminy nie staæ na tak du¿y
wydatek.

Jak by nie patrzeæ, do ¿adnego
z tych mieszkañ nie wprowadzi siê
ani jedna œwieradowska rodzina,
a nabywcy pochodz¹ m. in. z Mir-
ska, Poznania, Warszawy i Ko³o-
brzegu. Mieszkania maj¹ od 46 do
80 m2 (te dwa najwiêksze s¹ dwu-
poziomowe), a ich œredni koszt wy-
niós³ 3.000 z³/m2. Dodatkowo pierw-
szych piêciu kupców dosta³o bo-
nus w postaci malowania œcian,
wstawienia drzwi i u³o¿enia p³ytek
na pod³ogach.

Pozostali musz¹ siê liczyæ z wy-
datkowaniem 20-30 tys. z³ na wy-
koñczenie (bez zakupu mebli).

Zdaniem inwestora, pierwsi lo-
katorzy powinni spêdziæ w nowych
mieszkaniach wieczerzê wigilijn¹,
on sam zaœ przymierza siê do kolej-
nego mieszkaniowego przedsiê-
wziêcia, ale szczegó³y poznamy do-
piero za kilka miesiêcy.          (aka)

U góry - dwupoziomowe mieszkanie niemal gotowe do zasiedlenia. Poni-
¿ej - do mieszkañ wchodziæ siê bêdzie z tarasu przypominaj¹cego patio.
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WA¯NA INFORMACJA
DLA NASZYCH CZYTELNIKÓW
Izerka  rozdaje bezp³atny dostêp
do  3000 e-booków na platformie Libra.ibuk.pl
Dostêp nie wymaga rejestracji i logowania.
Odbierz  tylko  KOD – PIN

„Izerka” jest jak
jedna wielka wystawa

Izerski Klub Miêdzypokoleniowy
zaprasza na 14. spotkanie

17 listopada (czwartek), godz. 1600

„Piêkno w malarstwie i poezji”
Wernisa¿ malarski

Teresy i Jerzego Tañskich
oraz czytanie w³asnej poezji

przez Halinê Burkowsk¹.

Prawie rok nasi czytelnicy, a tak¿e licz-
ni turyœci, mogli podziwiaæ krajobrazy, do-
mostwa i zabytki przyrody Œwieradowa, Ko-
tliny Jeleniogórskiej, Kotliny K³odzkiej
i Sarbinowa, autorstwa Zofii Dietrich-Wojt-
kiewicz, rysuj¹cej od ponad 30 lat. Jak nam
powiedzia³a - Bêdê kontynuowa³a rysowa-
nie, bo to moja pasja.

Jesteœmy zaszczyceni, ¿e rysunki przed-
stawiaj¹ce nasze miasto i okolice na prze-
strzeni wielu lat zosta³y przekazane do „Izer-
ki”. Od tej chwili ju¿ na zawsze bêd¹ zachwy-
caæ nie tylko œwieradowskich bywalców bi-
blioteki, ale te¿ z ca³ej Polski i Europy. Bo jak
napisa³a czytelniczka w naszej kronice: Przy-
roda i piêkne domy zaklête w obrazach dla
nas i potomnych, ku pokrzepieniu serc i ra-
doœci dla oczu. Sama zaœ autorka obieca³a,
¿e dalsze, nowe rysunki poœwiêcone nasze-

najwa¿niejsze, powsta³a ca³kiem du¿a sym-
patyczna grupa sta³ych bywalców, wœród
których nie brakowa³o kuracjuszy i turystów;
szkoda tylko, ¿e na razie nas nie odwiedzi
pani Henryka Polok (istna kopalnia wiedzy),
która opuœci³a Œwieradów, ale bêdziemy na
ni¹ czekaæ. Za to jest z nami Bogdan Wo³y-
niec, wspomagaj¹cy Magdê œwietn¹ znajo-
moœci¹ faktów.

Cieszy nas równie¿ to, ¿e Magda zawsze
znajduje czas dla najm³odszych, by opowia-
daæ im o przedwojennym Œwieradowie Zdro-
ju.

Swoj¹ wiedzê turystyczno-historyczn¹
uzupe³niaj¹ od pewnego czasu pracownicy
Domu Wczasów Dzieciêcych, bo jak mówi¹ -
zawsze siê czegoœ nowego dowiaduj¹ od
Magdy, zawsze œwietnie przygotowanej do
wyk³adów, przynosz¹cej swoje skarby: mapy,

zdjêcia, widokówki (na wystawie pokaza³a ich
ponad 100), butelki, ³y¿ki i wiele innych.
Wspominamy takie wyk³ady, jak np.: „Histo-
rie w kamieñ zaklête”, „Opowieœæ o Kotlinie”,
„Mi³osna historia w Czeszce”, „130 lat Ochot-
niczej Stra¿y Po¿arnej”, „Sporty zimowe w Bad
Flinsberg”, „Jakie tajemnice kry³ Bad Flins-
berg”, „Bad Flinsberg i jego s³awy”, „Kolej¹
do Œwieradowa”.

Od kilku dni na sztalugach roz³o¿one s¹
(codziennie oprócz œród) obrazy Teresy i Je-
rzego Tañskich, którzy przygodê z malar-
stwem rozpoczêli przed kilkunastu laty w je-
sieni ¿ycia, tworz¹c piêkne obrazy, gdy¿ jak
twierdz¹ - Piêkno w malarstwie jest tym bo-
gatsze, im bogatsza jest dusza twórcy.

Wiêcej napiszemy o nich po zaplanowa-
nym na listopad ich spotkaniu z naszymi czy-
telnikami.  (KP)

mu miastu bêd¹ do biblioteki na bie¿¹co prze-
kazywane. Wkrótce w „Izerce” planujemy
specjalny benefis dla pani Zofii, o którym jesz-
cze napiszemy, a przede wszystkim porozma-
wiamy z artystk¹.

Nieco skromniejsze s¹ dwie inne wysta-
wy:

Jedna z pracami finalistów wakacyjnego
konkursu fotograficznego „Zrób zdjêcie
z Sienkiewiczem”, zorganizowanego z oka-
zji roku Sienkiewiczowskiego. Laureatami zo-
stali: I miejsce – Karolina Salawa (fot. z le-
wej); II – Teresa Fierkowicz. Nagroda spe-
cjalna przypad³a dzieciom z pó³kolonii MZS.

Druga - to podró¿ sentymentalna, gdy¿
z Magd¹ Olszewsk¹ obchodziliœmy 30. spo-
tkanie przy dobrej ksi¹¿ce i kawie. Wystawa
przypomina najciekawsze wyk³ady, a jest co
wspominaæ, bo dzia³o siê tu, oj, dzia³o, a co

28  paŸdziernika
o godz. 1530 serdecznie

zapraszamy do Izerki
na kolejne spotkanie

z cyklu
„Dobra ksi¹¿ka i kawa”

Naszym goœciem po raz 31.
bêdzie Magdalena Olszewska,
t³umaczka i lokalna tropicielka cie-
kawostek, tajemnic i historii Bad
Flinsberg, która tym razzem za-
proponowa³a temat „Œwieradow-
skie opowieœci”.
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W dniach 17-20 wrzeœnia po raz XXIII
odby³y siê w naszym mieœcie Spotkania
z Muzyk¹ Dawn¹. Wys³uchaliœmy 7 koncer-
tów, które odbywa³y siê g³ównie w naszym
koœciele. Nieoceniony ksi¹dz proboszcz
Franciszek by³ wspó³twórc¹ naszego festi-
walu. Nie dosyæ, ¿e umo¿liwi³ nam prezento-
wanie muzyki dawnej w koœciele (to tak na-
prawdê jedyne miejsce w Œwieradowie, gdzie
mo¿na zaprezentowaæ muzykê dawn¹), to by³
tak¿e wspania³ym gospodarzem, konferan-
sjerem i „dobrym duchem” dla wszystkich
zespo³ów.

Dziêki pomocy Pana Burmistrza Ro-
landa Marciniaka i Rady Miasta Œwie-
radowa-Zdroju, Zespó³ Muzyki Dawnej
„Tiboryus”, prowadzony przez Ryszar-
da Dominika Dembiñskiego, mia³
w lipcu mo¿liwoœæ wziêcia udzia³u
w XXXIX  Miêdzynarodowych Spotka-
niach Muzykuj¹cej M³odzie¿y -  Byd-
goskie Impresje Muzyczne.

Rada Artystyczna w sk³adzie: A. Po-
niecka-Piekutowska (przewodnicz¹ca) -
Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa
Pendereckiego, dr St. Trebunia-Staszel
- Uniwersytet Jagielloñski, dr M. Œl¹zak
- Zespó³ Reprezentacyjny Wojska Pol-

Jeden z wielu koncertów w koœciele. Od lewej: Ligia Nowak – harfa, po prawej Katarzyna
Salawa – flet prosty, z ty³u  Chór Kameralny „Portamento” ze Starachowic.
Poni¿ej - prezentacja m³odych: Zespo³u Wokalnego Szkolno-Parafialnego oraz „Grego³ów”
z Giebu³towa. Na ok³adce zespó³ „Tiboryus” w sk³adzie: Jakub Stroñski, Katarzyna Kudyba,
Sara Kotlarek i Katarzyna Salawa - podczas wystêpu na hali spacerowej.

Niedawno, niedawno temu,Niedawno, niedawno temu,Niedawno, niedawno temu,Niedawno, niedawno temu,Niedawno, niedawno temu,
bardzo wspó³czeœniebardzo wspó³czeœniebardzo wspó³czeœniebardzo wspó³czeœniebardzo wspó³czeœnie
brzmi¹ca muzyka dawnabrzmi¹ca muzyka dawnabrzmi¹ca muzyka dawnabrzmi¹ca muzyka dawnabrzmi¹ca muzyka dawna

Szczególnie jestem wdziêczny ks. Fran-
ciszkowi za dodawanie otuchy i serdeczne
podejœcie do m³odych zespo³ów, które wy-
stêpowa³y na festiwalu. Mam na myœli Œwie-
radowski Szkolno-Parafialny Zespó³ Wokal-
ny, któremu akompaniowa³em na dawnym in-
strumencie klawiszowym – wirginale, Zespó³
Muzyki Dawnej „Grego³y” z Giebu³towa, dzia-
³aj¹cy pod moim kierownictwem (to najm³od-
szy zespó³ muzyki dawnej w Polsce) oraz
Zespó³ „Antiquo More” z Miêdzyrzecza.

Na ka¿dym koncercie w koœciele wystê-
powa³ Chór Kameralny „Portamento” ze Sta-
rachowic, prowadzony przez pani¹ dr Bo¿e-
nê Magdalenê Mrózek ze Starachowic, a na
organach akompaniowa³ im m¹¿ pani Mag-
dy, Piotr Mrózek.

Podczas festiwalu pojawi³y siê debiuty:
duet - Rados³aw Dembiñski (wiola da gam-

ba) wraz ze sw¹ uczennic¹ Juli¹ Szychowsk¹
(Pañstwowa Szko³a Muzyczna II Stopnia we
Wroc³awiu) oraz Sara Kotlarek (viola da gam-
ba) i Ryszard Dominik Dembiñski (wirgina³).
Nowoœci¹ by³ koncert w Pubie Route 66, gdzie
mogliœmy znaleŸæ siê w XVIII-wiecznym pu-
bie angielskim, s³uchaj¹c tria wykonuj¹cego
muzykê tamtego regionu.

Jestem bardzo szczêœliwy, ¿e muzyka daw-
na tak bardzo trafi³a do gustów odbiorców,
publicznoœæ na ka¿dym koncercie dopisa³a,
a pokoncertowym rozmowom nie by³o koñ-
ca. (RDD)

skiego, prof. Gerard'd du Toit - Universi-
ty of KwaZulu-Natal (RPA), przyzna³a
œwieradowskiemu zespo³owi „Srebrn¹
strunê" oraz nagrodê Wojewody Kujaw-
sko-Pomorskiego. „Tiboryus” wyst¹pi³
w sk³adzie: Katarzyna Kotlarek, Katarzy-
na Kudyba, Katarzyna Salawa, Jakub
Sroñski i Rados³aw Dembiñski.

Zaraz po powrocie z Bydgoszczy
œwieradowska grupa pojecha³a na Ogól-
nopolskie Warsztaty Muzyki Dawnej do
Kamienia Pomorskiego, gdzie æwiczy³a
i doskonali³a swe muzyczne umiejêtno-
œci. Zagraliœmy kilka koncertów m.in.

w Trzêsaczu, Œwinoujœciu, Miêdzyzdro-
jach a tak¿e w przepiêknej katedrze
w Kamieniu Pomorskim. Ostatnio muzy-
cy spêdzili tydzieñ na Miêdzynarodowym
Festiwalu „Pieœni naszych korzeni” w Ja-
ros³awiu. (RDD)

Wojsko idzie, wojsko œpiewa,
wojsko miejsca nie zagrzewa!

Œwieradowianie ju¿ siê przyzwyczaili, ¿eŒwieradowianie ju¿ siê przyzwyczaili, ¿eŒwieradowianie ju¿ siê przyzwyczaili, ¿eŒwieradowianie ju¿ siê przyzwyczaili, ¿eŒwieradowianie ju¿ siê przyzwyczaili, ¿e
raz w roku, we wrzeœniu, orkiestry wojsko-raz w roku, we wrzeœniu, orkiestry wojsko-raz w roku, we wrzeœniu, orkiestry wojsko-raz w roku, we wrzeœniu, orkiestry wojsko-raz w roku, we wrzeœniu, orkiestry wojsko-
we wpadaj¹ do nas jak po ogieñ (w tymwe wpadaj¹ do nas jak po ogieñ (w tymwe wpadaj¹ do nas jak po ogieñ (w tymwe wpadaj¹ do nas jak po ogieñ (w tymwe wpadaj¹ do nas jak po ogieñ (w tym
roku raptem na 2 dni), ale za to pozosta-roku raptem na 2 dni), ale za to pozosta-roku raptem na 2 dni), ale za to pozosta-roku raptem na 2 dni), ale za to pozosta-roku raptem na 2 dni), ale za to pozosta-
wiaj¹ po sobie gor¹ce wspomnienia powiaj¹ po sobie gor¹ce wspomnienia powiaj¹ po sobie gor¹ce wspomnienia powiaj¹ po sobie gor¹ce wspomnienia powiaj¹ po sobie gor¹ce wspomnienia po
ognistych rytmach. Mo¿e ten ogieñ bierzeognistych rytmach. Mo¿e ten ogieñ bierzeognistych rytmach. Mo¿e ten ogieñ bierzeognistych rytmach. Mo¿e ten ogieñ bierzeognistych rytmach. Mo¿e ten ogieñ bierze
siê st¹d, ¿e z roku na rok zespo³y w mun-siê st¹d, ¿e z roku na rok zespo³y w mun-siê st¹d, ¿e z roku na rok zespo³y w mun-siê st¹d, ¿e z roku na rok zespo³y w mun-siê st¹d, ¿e z roku na rok zespo³y w mun-
durach jakby powoli odchodzi³y od „woj-durach jakby powoli odchodzi³y od „woj-durach jakby powoli odchodzi³y od „woj-durach jakby powoli odchodzi³y od „woj-durach jakby powoli odchodzi³y od „woj-
skowoœci” w brzmieniu (przynajmniej naskowoœci” w brzmieniu (przynajmniej naskowoœci” w brzmieniu (przynajmniej naskowoœci” w brzmieniu (przynajmniej naskowoœci” w brzmieniu (przynajmniej na
scenie), coraz bardziej zezuj¹c w stronêscenie), coraz bardziej zezuj¹c w stronêscenie), coraz bardziej zezuj¹c w stronêscenie), coraz bardziej zezuj¹c w stronêscenie), coraz bardziej zezuj¹c w stronê
estradyestradyestradyestradyestrady, a przez to zatracaj¹c sw¹ latami, a przez to zatracaj¹c sw¹ latami, a przez to zatracaj¹c sw¹ latami, a przez to zatracaj¹c sw¹ latami, a przez to zatracaj¹c sw¹ latami
wypracowywan¹ to¿samoœæ.wypracowywan¹ to¿samoœæ.wypracowywan¹ to¿samoœæ.wypracowywan¹ to¿samoœæ.wypracowywan¹ to¿samoœæ.

Oczywiœcie, nie znaczy to, ¿e widzowie tego nie
lubi¹, przeciwnie, perfekcyjnie wykonany repertuar
popularny zjednuje sobie publicznoœæ, ale podskór-
nie daje siê wyczuæ pewien ¿al, ¿e klasyczne marsze
i ¿o³nierskie pieœni (których przecie¿ w repertuarach
nie brakuje) wypierane s¹ przez piosenkarski feeling.

Na pewno nie mo¿na tego powiedzieæ o wystê-
pie Orkiestry Wojskowej z Dêblina, która – co jest
od lat tradycj¹ – wykona³a pokaz musztry paradnej
na boisku szkolnym w Œwieradowie, wywo³uj¹c

aplauz uczniowskiej gawiedzi.
Parada odby³a siê równie¿ na górnym tarasie

zdrojowym na zakoñczenie 51. Konkursu Orkiestr
Wojskowych. By³o ju¿ bardzo póŸno, tu¿ przed pó³-
noc¹, panowa³o przenikliwe zimno i chyba tylko za-
powiedŸ losowania nagród (dwie ufundowa³o woj-
sko, a dwie Urz¹d Miasta) wœród widzów, którzy wziêli
udzia³ w plebiscycie publicznoœci na ulubion¹ or-
kiestrê (wygra³a orkiestra ze Œwinoujœcia, w wystê-
pie której dostrze¿ono chyba najwiêcej wojskowego
brzmienia), przygna³a ich pod Dom Zdrojowy

Przyznaæ te¿ trzeba, ¿e wszystkie szeœæ koncer-
tów orkiestr (z ¯agania i Lublina, które zdoby³y dwa
pierwsze miejsca, a ponadto z Dêblina, Elbl¹ga, To-
runia i Œwinoujœcia) odbywa³y siê przy szczelnie
zape³nionej widzami hali spacerowej (tym z dalszych
rzêdów dobr¹ widocznoœæ zapewnia³ telebim), ¿ywio-
³owo reaguj¹cych na ka¿dy wystêp. To tylko potwier-
dza³o z dawna wiadom¹ oczywistoœæ, ¿e publicznoœæ
³aknie muzyki w perfekcyjnym wykonaniu.

No, to do zobaczenia i us³yszenia za rok!
Adam Karolczuk

Sukces TIBORSukces TIBORSukces TIBORSukces TIBORSukces TIBORYUSAYUSAYUSAYUSAYUSA
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W Miejskim Zespole Szkó³
skorzystaæ mo¿na z cyklu za-
jêæ pozalekcyjnych:

Karate dla dzieci odbywa siê
we wtorki w godz. 1630-1800 oraz
w pi¹tki w godz. 1700-1800.

Zumba zaprasza w ponie-
dzia³ki i czwartki od godz. 1800.

Oferta po lekcjachOferta po lekcjachOferta po lekcjachOferta po lekcjachOferta po lekcjach
„Naturalnie Dobrze” przygoto-

wa³o bogat¹ ofertê zajêæ 4 razy
w tygodniu – w poniedzia³ki,
wtorki, czwartki i pi¹tki – od
godz. 1900.

Siatkarze maj¹ do dyspozy-
cji salê w poniedzia³ki od 1900.

Si³ownia i fitness zapraszaj¹
od poniedzia³ku do pi¹tku
w godz. 1500-1930.

Zajêcia na prawo jazdy szko-
³y LIDER odbywaj¹ siê wedle
potrzeb.

Szko³a tañca zaprasza we
wtorki i czwartki od godz. 1600

do 1700. (aka)

1 paŸdziernika w Miejskim Ze-
spole Szkó³ odby³y siê równocze-
œnie: XIX Miejskie Œwiêto Lataw-
ca „¯abie Loty” i IX Rodzinny
Konkurs Latawca (rodziny zg³osi-
³y 14 latawców p³askich i 5 skrzyn-

Widzia³ kto to? Lataj¹ce ¿aby!

³y jurorom efekty swojej pracy,
a sêdziowie dokonali oceny lataw-
ców, bior¹c pod uwagê wykonanie
techniczne, plastyczne (logo ¿abki),
oraz wysokoœæ i d³ugoœæ lotu. Im-
preza by³a œwietn¹ lekcj¹ do kszta³-
towania wyobraŸni twórczej, pomy-
s³owoœci, umiejêtnoœci zrêcznoœci,
wspó³pracy uczestników rodzinne-
go œwiêta, którego wyniki s¹ nastê-
puj¹ce:

Naj³adniejszy latawiec p³aski:
1 – Nina i Eliza Cieleckie, 2 - Amelia
Gruszecka, 3 – Dawid Piskorowski.

Naj³adniejszy latawiec skrzyn-
kowy: 1 – ex equo Kacper Gruszec-
ki i Krzysztof  Pasierb, 2 – Ma³go-
rzata Pasierb, 3 – Amelia Pikiewicz.

Najlepszy lot latawca p³askiego:
1 – Amelia Gruszecka, 2 – Oliwia
Osiñska, 3 – Julia Olszewska.

Najlepszy lot latawca skrzynko-
wego: 1 - Krzysztof Pasierb, 2 - Ma³-

„Nietoperzowa” skrzynka rodziny Pasierbów w ca³ej okaza³oœci (z logiem
¿abki, oczywiœcie). Obok ten sam latawiec w locie.

kowych). Wszystkie prace kon-
kursowe zosta³y wykonane samo-
dzielnie i ozdobione symbolem na-
szego miasta, czyli wizerunkiem
¿abki.

Familijne zespo³y prezentowa-

gorzata Pasierb, 3 – Kacper Gru-
szecki.

Uczestnicy otrzymali puchary,
dyplomy i nagrody ufundowane
przez Urz¹d Miasta oraz radn¹ po-
wiatu - Iwonê Korzeniowsk¹-Woj-
sê.

Gratulujemy uczestnikom po-
mys³owoœci i zaanga¿owania i dziê-
kujemy za aktywnie spêdzony czas.
Za rok bêdziemy obchodzili jubile-

usz XX-lecia trwania naszego kon-
kursu, którego pomys³ zrodzi³ siê
podczas lekcji ZPT (zajêæ praktycz-
no-technicznych) w 1997 r. Najstar-
si mistrzowie maj¹ dzisiaj ponad 30
lat i mamy nadziejê, ¿e wezm¹ udzia³
razem ze swoimi rodzinami lub in-
dywidualnie w przysz³orocznej
edycji, do czego serdecznie zapra-
szam.

Teresa Fierkowicz

Od lewej: Dominik Feliñski, Ma³gorzata Pasierb, Krzysztof Pasierb, Kacper
Gruszecki i Aniela Pikiewicz

Zanim 8 paŸdziernika uczest-Zanim 8 paŸdziernika uczest-Zanim 8 paŸdziernika uczest-Zanim 8 paŸdziernika uczest-Zanim 8 paŸdziernika uczest-
nicy Bike Maratonu wyznaczyli so-nicy Bike Maratonu wyznaczyli so-nicy Bike Maratonu wyznaczyli so-nicy Bike Maratonu wyznaczyli so-nicy Bike Maratonu wyznaczyli so-
bie w Œwieradowie spotkanie nabie w Œwieradowie spotkanie nabie w Œwieradowie spotkanie nabie w Œwieradowie spotkanie nabie w Œwieradowie spotkanie na
wyœcigu koñcz¹cym tegorocznywyœcigu koñcz¹cym tegorocznywyœcigu koñcz¹cym tegorocznywyœcigu koñcz¹cym tegorocznywyœcigu koñcz¹cym tegoroczny
sezon, niema³e grono œwierado-sezon, niema³e grono œwierado-sezon, niema³e grono œwierado-sezon, niema³e grono œwierado-sezon, niema³e grono œwierado-
wian wybra³o siê do Jakuszyc,wian wybra³o siê do Jakuszyc,wian wybra³o siê do Jakuszyc,wian wybra³o siê do Jakuszyc,wian wybra³o siê do Jakuszyc,
gdzie 24 wrzeœnia wystartowa³gdzie 24 wrzeœnia wystartowa³gdzie 24 wrzeœnia wystartowa³gdzie 24 wrzeœnia wystartowa³gdzie 24 wrzeœnia wystartowa³
Rowerowy Bieg Piastów.Rowerowy Bieg Piastów.Rowerowy Bieg Piastów.Rowerowy Bieg Piastów.Rowerowy Bieg Piastów.

Najwiêcej naszych wybra³o dystans
20 km, bo wœród 232 zawodników doli-
czyliœmy siê ich a¿ dwanaœcioro.

Najlepsze, bo 12. miejsce zaj¹³ Da-
wid Minko reprezentuj¹cy Nadleœnictwo
Œwieradów; poza nim w tych barwach
œciga³ siê jeszcze Pawe³ Porêbski z Le-
œnej – by³ 82, i Lubomir Leszczyñski –
142, a tak¿e Mateusz Popió³, który na
dystansie 60 km zaj¹³ 3. miejsce. A sko-
ro pojawia siê nazwisko Popió³, nie mo¿-
na zapomnieæ o Eneaszu, który wygra³
wyœcig na 40 km.

Mo¿na powiedzieæ, ¿e ten Rowerowy
Bieg Piastów mia³ bardzo rodzinny cha-
rakter, bo mama Joanna Szczekulska
(152) pojecha³a z synem Marcelem (96),
a Maciej Ba³a (221) „przyprowadzi³” na
metê syna Antoniego (220). Tê listê uzu-
pe³nia Katarzyna Harbul-Ba³a, która œci-
ga³a siê na dystansie 40 km (by³a 117.
i 12. w kategorii pañ), oraz ich córka
Zuzanna, bior¹ca udzia³ w wyœcigu dzie-
ciêcym na 500 m. Ale to nie koniec ro-
dzinnych powi¹zañ, bo rodzinê Harbu-
lów wspiera³a jeszcze Magda (209. na 20
km).

Wreszcie Katarzyna Matelska – by³a
117. na 20 km (30. w kat. pañ), nato-
miast jej m¹¿ Rafa³ wybra³ 40 km, ale on
akurat mo¿e mówiæ o wielkim pechu, bo
z³apa³ gumê na Jagniêcym Jarze, 3 km
„peda³owa³” z buta, zlecia³ z 26. na 189.
miejsce, potem dobrzy ludzie pomogli,
dziêki temu wzi¹³ siê za odrabianie strat
i na mecie by³ 125. Tê listê zamyka Wie-
s³aw Kania, tato Kasi, który na 40 km
zaj¹³ 24 miejsce.

Pozostali œwieradowianie: 20 km –
Oliwier Leszcz (145), Pawe³ Pogorzelski
(205), Filip Marcinkowski (215). 40 km
- Marek Ró¿ycki (55). 60 km – Bartosz
B³aszczyk (5). Dzieci – Micha³ Ró¿ycki,
Hanna Pogorzelska.

Bike Maraton tradycyjnie „rozpisa-
no” po izerskich trasach na trzech dy-
stansach: mini – 28 km (522 rowerzy-
stów), mega (389) – 46 km, i giga (74)
– 67 km. Wszystkie trzy dystanse zosta³y

nieco skrócone z uwagi na nieprzyjazn¹
aurê panuj¹c¹ 8 paŸdziernika w Izerach.

W wyœcigu udzia³ wziê³o 13 œwiera-
dowian. MINI – Eneasz Popió³ (18), Ma-
teusz Popió³ (21), Piotr Bojkowski (243),
Marek Ró¿ycki (265), Lubomir Leszczyñ-
ski (378), Jakub P³odzieñ (499), Bruno
Skrzyñski (506) i Jan Harbul (510).

MEGA – Micha³ Trzajna (201), Wie-
s³aw Kania (214), Rafa³ Matelski (232),
Bartosz Kijewski (290) oraz Maciej Ba³a
(339).

W wyœcigu GIGA tradycyjnie ju¿ nas
zabrak³o.

(aka)

Jakuszyce: Wtedy jeszcze trzymaj¹ siê razem - z lewej Rafa³ Matelski, tu¿ za
nim Wies³aw Kania. Poni¿ej - jak widaæ na zdjêciu, warunki œcigania siê
podczas Bike Maratonu by³y skrajnie niesprzyjaj¹ce.

Izerskie wyzwania

Fot. Bike Maraton

Fot. RBP



11

M£YNARZÓWNA Z PAÑSKO-WIEJSKIEGO M£YNA
Mimo i¿ by³am lekko przeziêbiona,

przyjê³am zlecenie na dwugodzinn¹ run-
dê wokó³ Œwieradowa. Bardzo lubiê tê
wycieczkê, bo to zwykle okazja, by zoba-
czyæ, co siê w mieœcie zmieni³o od ostat-
niego razu. Dzieñ by³ ch³odny, mglisty
i wilgotny, jeden z tych, kiedy najlepiej
by³oby zakopaæ siê w domowych piele-
szach i nosa za drzwi nie wystawiaæ. Przy
takiej pogodzie przewa¿nie ma³o siê wy-
siada z autobusu, a jedynie w ciekawych
miejscach umo¿liwia siê uczestnikom fo-
tografowanie. Podjechaliœmy pod Czar-
ci M³yn i choæ w tak¹ pogodê raczej nie
spodziewa³am siê chêtnych do fotogra-
fowania, zdziwi³am siê, kiedy ktoœ po-
prosi³ o postój – wszak by³ poniedzia³ek,
muzeum nieczynne. Starsza pani pode-
sz³a do bramy, posta³a chwilê, a kiedy siê
odwróci³a, zobaczy³am, ¿e p³aka³a, oczy
zaczerwienione, ³zy œwie¿o otarte z po-
liczków; podziêkowa³a i doda³a, ¿e w tym
domu siê urodzi³a.

Myœli pêdzi³y mi w g³owie, ciê¿ko
by³o siê skupiæ na historii Czerniawy,
któr¹ jeszcze mia³am do opowiedzenia,
a tu pojawia siê ktoœ, kto móg³ odpowie-
dzieæ na ca³e mnóstwo moich pytañ (od

ci³am w w¹sk¹ drogê, bo postanowi³am
pojeŸdziæ po zakamarkach z nadziej¹, ¿e
to obudzi wspomnienia. I nie myli³am
siê. Niebawem dotar³yœmy do nieczyn-
nego niszczej¹cego pensjonatu z piêkn¹
przeszklon¹ werand¹, w którym mieszka-
³a Astrid o francuskim nazwisku, przyja-
ció³ka ze szko³y. Dziœ piêkny budynek,
ale obroœniêty chwastami, uœpiony. Wie-
le domów zniknê³o z powierzchni ziemi,
powsta³y nowe, wiele z tych, co zosta³y,
odrestaurowano tak, ¿e trudno je rozpo-
znaæ. Dotar³yœmy do Domu Zdrojowego
i Ÿród³a Jan, kubatura budynki wcale siê
nie zmieni³a, w miejscu boiska sta³a re-
stauracja „Schwarzbacherbaude”, a po
drugiej stronie drogi restauracja „Afri-
kanerbaude”, lokal, w którym odbywa³y
siê zajêcia teatralne. Helene pamiêta, ¿e
by³a wiedŸm¹, chyba w Jasiu i Ma³gosi,
mia³a wtedy mo¿e z dziesiêæ lat, pamiêta
jeszcze, jak w jej kwestii by³a mowa
o jedzeniu ludzkiej w¹troby.

Na widok dawnego Kretschmara,
dzisiaj strasz¹c¹ przy g³ównym skrzy¿o-
waniu ruin¹, która jeszcze niedawno na-
zywa³a siê „Kwarcyt”, ³za zakrêci³a siê
w oku, bardzo gruba, sp³ynê³a po policz-

racja w Polsce – Œwieradów-Zdrój”. Coœ
zaczê³o œwitaæ, jakieœ wspomnienie, ta
nazwa zabrzmia³a znajomo… Helene za-
dzwoni³a pod numer z reklamy i dowie-
dzia³a siê, ¿e chodzi o Bad Flinsberg, ten
sam, obok którego szczêœliwie dorasta-
³a. W jej pamiêci bardziej utkwi³a nazwa
Wieniec-Zdrój. Ju¿ nie by³o tabu, ale po
latach zakazu trudno by³o o tym rozma-
wiaæ. Musia³o jeszcze 10 lat up³yn¹æ, nim
zdecydowa³a siê na kuracjê w dawnym
Bad Flinsberg, nim oswoi³a siê z myœl¹,
¿e mo¿e tam wróciæ choæ na chwilê.

Po wycieczce do Czerniawy autoka-
rem z Domu Kuracyjnego, zdecydowa³a
siê nastêpnego dnia pójœæ pieszo do
m³yna (maj¹c oko³o 70 lat), zaœ na pyta-
nie kole¿anki, co ma zrobiæ, jak nie wróci
na kolacjê, Helene odpowiedzia³a, ¿eby
zabra³a do domu jej walizkê. Po drodze
chcia³a krzyczeæ, ¿e jad¹ z³¹ drog¹, tej
drogi kiedyœ nie by³o.

Dotar³yœmy do Cottoniny i znowu ³za
w oku. Tu, obok willi by³o przedszkole.
U Besenbrucha - tak nazywano fabrykê -
pracowa³a jedyna osoba z Czerniawy,
z któr¹ ma kontakt, by³¹ sekretark¹. Hele-
ne dzwoni do niej raz do roku w listopa-
dzie na urodziny z ¿yczeniami – tak wy-
gl¹da dziœ ich kontakt. Jeœli przy najbli¿-
szej okazji bêdzie jeszcze œwiadoma, to
mo¿e uda siê dowiedzieæ czegoœ wiêcej
o fabryce. Nie jest pewna, czy produko-
wano tu bawe³nê.

Kolejne wspomnienia obudzi³a dzi-
siejsza restauracja „Czarny Potok” - kie-
dyœ tu by³a szko³a. Naukê rozpoczyna³y
dzieci, które ukoñczy³y szeœæ lat, nie cze-
kano do wrzeœnia. Helene ma urodziny
w marcu, wiêc do szko³y posz³a 1 kwiet-
nia 1938 roku, niewiele pamiêta z tego
dnia, nawet nie wie, czy mia³a ro¿ek ze
s³odkoœciami (tzw. Bonbontüte). Pamiêta
za to, ¿e w maju 1945 roku pojawili siê
„nasi wyzwoliciele” – tak okreœli³a woj-
sko radzieckie - i szko³ê zamkniêto, wy-
kszta³cenie uzupe³ni³a póŸniej w Niem-
czech. U góry mieszka³ nauczyciel, od
pocz¹tku wojny uczniowie uczêszczali do
klas ³¹czonych po dwa roczniki razem.
Gdy rozpoczê³a siê wojna, mobilizowano
wszystkich, nauczyciel zgin¹³ na froncie.
Pocz¹tek wojny oznacza³ te¿ brak wielu
wygód, na które rodzice ciê¿ko pracowa-
li. Musieli oddaæ samochód, jedzenie
by³o na specjalne znaczki. Mama prowa-
dzi³a sklep, co niedzielê znaczki zebrane
przez ca³y tydzieñ by³y liczone i wykleja-
ne, trzeba by³o siê rozliczyæ. Wszystkie
dzieci pomaga³y mamie w wyklejaniu
znaczków.

Po drodze druga fabryka, która znaj-
dowa³a siê przy skrzy¿owaniu z drog¹ do
Pobiednej, dziœ ruina z kominem - to
by³a tkalnia ze sklepem. Jako dzieci kolê-
dowali po wsi, w sklepie fabrycznym do-
stawali po lnianej chusteczce, a jedn¹
Helene ma chyba jeszcze do dziœ.

Dotar³yœmy w koñcu do m³yna, tu

no straszne historie.
W piekarni pracowa³ mê¿czyzna, który

utyka³ na jedn¹ nogê i przez to, ¿e by³
kalek¹, nie zosta³ powo³any na wojnê.
Nieopodal m³yna zachowa³ siê jeszcze
dom piekarza. Dalej za piekarni¹ znajdo-
wa³a siê ich kuchnia i pokój dzienny. Nad
piecem w piekarni by³o wiêcej miejsca
ni¿ dzisiaj, zim¹ dzieci lubi³y wdrapywaæ
siê i tam bawiæ, to by³o najcieplejsze
miejsce w domu. Sama góra œciany miê-
dzy piekarni¹ a ich kuchni¹ by³a prze-
szklona, dziewczyna widzia³a z zapiecka,
jak mama koñczy³a obiad i zjawia³a siê
na posi³ek, jeszcze zanim rozleg³o siê
wo³anie. Mama zawsze dziwi³a siê, ¿e
Helena ma nosa i wie, kiedy przyjœæ.

Kuchnia by³a szersza ni¿ to aktualne
przejœcie. W dzisiejszej sali, gdzie odby-
waj¹ siê warsztaty, by³ salon. Na miejscu,
gdzie jest teraz zlew i magazyn spo¿yw-
czy, sta³ piec kaflowy, a obok niego sofa.
Na piêtrze korytarz by³ mniejszy, nato-
miast pomieszczenie, w którym dziœ stoj¹
sto³y i krzes³a, by³o kiedyœ sypialni¹ ro-
dziców. Widok z pokoju dziecinnego te¿
siê zmieni³ (dziœ kuchnia na górze), po-
mieszczenie zmala³o i to nie dlatego, ¿e
nasza bohaterka uros³a. Tam, gdzie sta³o
jej ³ó¿ko, jest teraz œciana.

Jak wkroczyli „nasi wyzwoliciele” –
jak to ironicznie wspomina Helene - na-
tychmiast przeorganizowali Czerniawê.
Od dzisiejszej stra¿y po¿arnej w górê
powsta³a specjalna strefa tylko dla Ro-
sjan i nieliczni Niemcy, którzy tam pra-
cowali, posiadali przepustki, które przy
ka¿dorazowym wchodzeniu by³y dok³ad-
nie kontrolowane. Mieszkali tam ofice-
rowie z ¿onami i dzieæmi. Helene praco-
wa³a u jednego z nich jako opiekunka do
niemowlêcia, matka dziecka dwa miesi¹-
ce po rozwi¹zaniu rozchorowa³a siê moc-
no i znalaz³a w szpitalu, wtedy urz¹dzo-
nym w dzisiejszej najstarszej czêœci Kli-
niki M³odoœci. Panna Münster co dwie
godziny chodzi³a z dzieckiem do szpitala
i przystawia³a matce do piersi, pracowa-
³a ca³e dnie. Przy wysiedlaniu jej rodzi-
ny, oficer zaproponowa³, ¿eby zamiesz-
ka³a z nimi jako opiekunka ich dziecka.
Nie wyobra¿a³a sobie zostaæ oddzielon¹
od swojej rodziny.

Nastêpna wizyta w Œwieradowie
w przysz³ym roku mo¿e w maju albo
w czerwcu, jak zdrowie i si³y pozwol¹.
Mam nadziejê, ¿e siê spotkamy, bo tak
ma³o mi czasu spêdzonego razem.

Tekst i zdjêcia Patrycja Oœciak
Stare widokówki pochodz¹
ze zbiorów Jana B³aszczyka

Autorka wraz z bohaterk¹ reporta¿u przed jej domem rodzinnym. Poni¿ej -
Helene przed nowym piecem chlebowym, który powsta³ przy remoncie.

ponad roku grzebiê intensywnie w histo-
rii Czerniawy, szperam po ró¿nych mate-
ria³ach, szukam, gdzie sta³y dawne pen-
sjonaty i restauracje, po których niekie-
dy zosta³y tylko fotografie i pocztówki) -
kobieta, która dobrze pamiêta swój dom
rodzinny.

Do koñca wycieczki uda³o mi siê
umówiæ z nadzwyczajn¹ uczestniczk¹ na
prywatn¹ przeja¿d¿kê po Czerniawie. Im
szybciej, tym lepiej. Nie mog³am docze-
kaæ siê spotkania z ¿yw¹ histori¹ Czer-
niawy.

Ju¿ nastêpnego dnia ruszy³yœmy
z Helene z domu Münster przez „Tewê”.
Poni¿ej „Piwowara Lwóweckiego” skrê-

ku. Kiedyœ miejsce têtni¹-
ce ¿yciem, wiejskie centrum
kultury, z seansami kino-
wymi, sztukami teatralny-
mi i innymi przedsiêwziê-
ciami dla spo³ecznoœci,
dziœ straszy pustymi okno-
do³ami, wywa¿onymi
drzwiami, zapadaj¹cym siê
dachem… Jak mo¿na tak
zamordowaæ piêkny hotel!
Dowiedzia³am siê tyle, ¿e
w³aœciciel aktualny nie ¿yje
i ¿e mia³ d³ugi. Ponoæ ko-
mornik z Lwówka intereso-
wa³ siê budynkiem. Gdy-
bym mia³a ze dwa miliony
na podorêdziu, zaintereso-
wa³abym siê bardziej nie-
dawnym „Kwarcytem”.

Po drodze do m³yna wiele domów
jak dawniej, tu mieszka³ szkolny kolega,
tam kole¿anka, rozproszeni po ca³ych
Niemczech, brak mo¿liwoœci na odno-
wienie kontaktu… „Kazano nam zapo-
mnieæ, wymazaæ Czerniawê.” Za rozmo-
wy o przesz³oœci mo¿na by³o wyl¹dowaæ
w wiêzieniu, a nawet na Syberii. Trzeba
by³o grub¹ kresk¹ oddzieliæ tamto ¿ycie
od nowego, tam ju¿ nie ma Niemiec
i „nigdy ich nie by³o”, tam jest Polska.
Miejsce szczêœliwego dzieciñstwa mia³o
znikn¹æ z pamiêci na zawsze. Nie chcia³a
tu wracaæ przez wiele lat – za mocno bo-
la³o. W latach dziewiêædziesi¹tych, jakoœ
na pocz¹tku, by³a w gazecie reklama „Ku-

nic ju¿ nie jest takie, jak by³o. Za jej cza-
sów nie nazywa³ siê Czarcim. Nosi³ na-
zwê Hernsdorfer – od okolicy, w której
siê znajdowa³. Przez te lata du¿o siê zmie-
ni³o. Uby³o domów, jak ubywa ludzi, któ-
rzy pamiêtaj¹ dawn¹ Czerniawê. Helene
by³a najm³odsza z rodzeñstwa, wszyscy
ju¿ odeszli, jak budynki przypominaj¹ce
dzieciñstwo. Pamiêta, gdzie by³o ogrod-
nictwo, gdzie ma³e piesze mostki (na je-
den wje¿d¿ali zje¿d¿aj¹c na nartach z górki
ko³o m³yna).

Powy¿ej m³yna by³a grobla wykopa-
na, aby doprowadziæ wodê do ko³a m³yñ-
skiego. Mechanizm sk³ada³ siê z dwóch
drewnianych kó³, du¿e napêdzane wod¹
(dok³adnie w tym samym miejscu, co dzi-
siejsze - takie samo), napêdza³o ma³e,
po³¹czone taœm¹ z reszt¹ mechanizmu.
W latach trzydziestych pojawi³ siê silnik
elektryczny, ale m³ynarz u¿ywa³ go tylko
wtedy, kiedy brakowa³o w potoku wody.
Podczas burz, intensywnych opadów czy
mocnych roztopów trzeba by³o zamkn¹æ
œluzê, aby niesione przez wodê g³azy
i konary drzew nie uszkodzi³y grobli
i mechanizmu, mo¿e nawet budynku. Oj-
ciec bardzo tego pilnowa³. Nie by³ w³a-
œcicielem m³yna, dzier¿awi³ go tylko. Tam,
gdzie dziœ jest ma³y domek z rokiem bu-
dowy m³yna, kiedyœ by³a du¿a buda - klat-
ka dla psów, które Helene uwielbia³a.
Kiedyœ wesz³a do tej budy pobawiæ siê z
psami, jak chcia³a wyjœæ, to spragniony
zabawy owczarek ugryz³ ja w tyln¹ czêœæ
cia³a. Matce siê nie przyzna³a, to mog³o
sprowadziæ na ni¹ k³opoty.

Zaraz przy wejœciu do m³yna po le-
wej by³y drzwi do sklepu prowadzonego
przez mamê; teraz to wszystko siê zmie-
ni³o, œcian nie ma, s¹ za to schody bez-
poœrednio na górê, których wtedy nie
by³o. Gdzie dziœ krêci siê du¿e ko³o, kie-
dyœ nie by³o okien, a w miejscu dzisiej-
szej balustrady by³a œciana, do samego
ko³a prowadzi³y zaœ w¹skie drzwi, a samo
pomieszczenie by³o bardzo ciemne (tych
okien te¿ sobie nie przypomina) i pach-
nia³o z³owieszczo wilgoci¹. Nie wolno by³o
tam wchodziæ, ale i nikogo z dzieci tam
nie ci¹gnê³o – o tym miejscu opowiada-

„Logierhaus Sanssouci”, prowadzony przez Francuzów, tam mieszka³a
przyjació³ka Helene - Astrid. U do³u - „Afrikanerbaude”, w którym w³aœci-
cielki organizowa³y zajêcia teatralne dla dzieci.
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Informacje o „Izerskiej £¹ce”  na s. 12
i 13 przygotowa³a Monika Chwaszcz,
a autorem zdjêæ do obu winiet - £¹ki
i M³yna - jest Tomasz Chmielowiec.

Centrum Edukacji Ekologicznej
NATURA 2000 „Izerska £¹ka",
ul. Rolnicza 7, (nad Czarcim M³ynem).
Otwarte od wtorku do soboty
w godz. 1000-1600

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

Izerska £¹ka

Gospodarz obiektu -
Monika Chwaszcz

Zbudowali dom
dla s¹siada - owada

Czy wiesz, ¿e:
 Jedno drzewo wytwarza w ci¹gu

roku tlen wystarczaj¹cy dla 10 osób;
 Ka¿dego roku na œwiecie ubywa

12-15 milionów hektarów lasów;
  Drzewa mog¹ pe³niæ funkcjê za-

pory przeciwwietrznej, przeciwœnie¿nej,
a tak¿e przeciwpowodziowej.

D z i ê k u j e m y
wszystkim uczestni-
kom za przygotowa-
nie prac i udzia³ w kon-
kursie. Przypomina-
my, ¿e ka¿dy otrzymu-
je dyplom. W sumie
wp³ynê³o 47 prac, na-
tomiast nagrody  przy-
znano w dwóch kate-
goriach:

I - „Wybór Specja-
listy” (w roli specjali-
stów entomolodzy ze
Stowarzyszenia Natu-
ra i Cz³owiek):

1 - Filip Dr¹¿ek
z Gryfowa (fot. gór-
ne); 2 - Przedszkole
„S³oneczko” (Czernia-
wa); 3 - wspólna pra-
ca rodzin Wadow-
skich i Chwaszczów
(Œwieradów).

„Wybór publicz-
noœci” (oko³o 1790
oddanych g³osów):

1 – praca zbioro-
wa Jagody Reszko
i Franka Matusewi-
cza z Gryfowa (obok);
2 – Przedszkole „S³o-
neczko”; 3 – Lena Ru-
sinek (Gryfów).

Zwyciêzcom gra-
tulujemy!

6 paŸdziernika nasze Centrum odwie-6 paŸdziernika nasze Centrum odwie-6 paŸdziernika nasze Centrum odwie-6 paŸdziernika nasze Centrum odwie-6 paŸdziernika nasze Centrum odwie-
dzi³ teatr „Ad Spectatores”, ze spektaklemdzi³ teatr „Ad Spectatores”, ze spektaklemdzi³ teatr „Ad Spectatores”, ze spektaklemdzi³ teatr „Ad Spectatores”, ze spektaklemdzi³ teatr „Ad Spectatores”, ze spektaklem
„Obcy z Mons”. Do Izerskiej £¹ki przyby³o„Obcy z Mons”. Do Izerskiej £¹ki przyby³o„Obcy z Mons”. Do Izerskiej £¹ki przyby³o„Obcy z Mons”. Do Izerskiej £¹ki przyby³o„Obcy z Mons”. Do Izerskiej £¹ki przyby³o
prawie 50 osób, aby zobaczyæ poczynaniaprawie 50 osób, aby zobaczyæ poczynaniaprawie 50 osób, aby zobaczyæ poczynaniaprawie 50 osób, aby zobaczyæ poczynaniaprawie 50 osób, aby zobaczyæ poczynania
aktorów. I nie zawiedli siê!aktorów. I nie zawiedli siê!aktorów. I nie zawiedli siê!aktorów. I nie zawiedli siê!aktorów. I nie zawiedli siê!

Spektakl okaza³ siê stonowanym, humorystycz-
nym przekazaniem treœci wojennych z niebywa³¹
puent¹, która mog³a zaskoczyæ niejednego widza.
Aktorzy zastosowali ciekaw¹ technikê, która ociera³a
siê o niemy film. Myœlê, ¿e by³o to bardzo ciekawe
doœwiadczenie dla ka¿dego ogl¹daj¹cego, na co do-
wodem s¹ mi³e s³owa, które us³ysza³am po spekta-
klu. Gratulujemy aktorom pomys³u i mamy nadziejê
na czêstsze spotkania na Izerskiej £¹ce!

A jeszcze przed spektaklem, w godzinach 1700-
1900 odby³y siê warsztaty teatralne, które poprowa-
dzi³ aktor £ukasz Chojêta (na zdjêciu u do³u w zielo-

WWWWWarsztaty teatralne i spektakl „Obcy z Mons”arsztaty teatralne i spektakl „Obcy z Mons”arsztaty teatralne i spektakl „Obcy z Mons”arsztaty teatralne i spektakl „Obcy z Mons”arsztaty teatralne i spektakl „Obcy z Mons”

W „Izerskiej £¹ce” pszczelarz Eugeniusz
Grabas poprowadzi³ dla m³odzie¿y szkolnej wy-
k³ady dotycz¹ce pszczó³. Dzieci skosztowa³y
miodu i pozna³y tajniki ¿ycia pszczelej rodziny.
W sumie odby³y siê trzy takie spotkania.

nej koszulce). Udzia³ w nich wziê³o 18 osób, w tym grupa teatralna z Mirska.
M³odzie¿, pocz¹tkowo zawstydzona, ju¿ po pierwszym æwiczeniu œmia³a siê
i dyskutowa³a o kolejnych pomys³ach na rolê, w któr¹ maj¹ wcieliæ siê koledzy.
A zadania by³y doœæ zaskakuj¹ce i mog³y wprawiæ w zdumienie i konsternacjê,
np. „spotkanie zakonnicy z modelk¹ w warzywniaku” albo „wampir i ksi¹dz
w centrum handlowym”!

To nie wszystko, w czasie warsztatów to g³ównie wyobraŸnia musia³a pra-
cowaæ - pi³ka zamienia³a siê w grzebieñ, telefon, krzes³o. Lina w tory, skakankê
i pasek, a ³opata w ³awkê, miot³ê, snowboard i wiele, wiele innych.

Bez w¹tpienia warsztaty podoba³y siê, dlatego przyjmiemy zasadê „trening
czyni mistrza” i spotkamy siê ponownie!

Wyk³adyWyk³adyWyk³adyWyk³adyWyk³ady
z pszczelarzemz pszczelarzemz pszczelarzemz pszczelarzemz pszczelarzem

Wiêcej informacji o „£¹ce” 

Fot. Ksiê¿arFot. Ksiê¿arFot. Ksiê¿arFot. Ksiê¿arFot. Ksiê¿ar

Fot. Ksiê¿arFot. Ksiê¿arFot. Ksiê¿arFot. Ksiê¿arFot. Ksiê¿ar
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Czarci M³yn, ul. Lwówecka 5

Otwarty od wtorku do soboty
w godz. 1000-1600

(zwiedzanie o pe³nych godzinach)
tel. 75 78 45 325
czarcimlyn@swieradowzdroj.pl

Gospodarz obiektu -
Kinga Miakienko

Czarci M³yn
Œwieradów Zdrój

Lato za nami. Przy-
szed³ paŸdziernik, a wraz
z nim deszczowa pogoda.
Na szczêœcie, w m³ynie
niestraszny nam pierw-
szy powiew jesieni, bo od
11 paŸdziernika ruszyli-
œmy z cyklem warsztatów
dla wszystkich amatorów
sztuki piekarstwa. Zajê-
cia przeprowadzane s¹ w
ka¿dy wtorek o godz. 900

lub 1230. Zapraszamy do
zapisów telefonicznie lub
mailowo grupy do 20
osób. W programie: po-
znawanie tajemnych re-
ceptur i sposobów wypie-
kania pieczywa, nauka
tworzenia idealnego cia-
sta, pieczenie chleba oraz

W czasie przyjmowania prac konkursowych (domków dla owadów) „Izersk¹ £¹kê” od-
wiedzi³y trzy grupy, które wziê³y udzia³ w warsztatach z budowy domków dla owadów. Klasa
IIIb ze œwieradowskiej Szko³y Podstawowej, klasa III SP z Krobicy (powy¿ej) oraz grupa
miêdzynarodowa z Nowego Miasta (obok) – ka¿da grupa stworzy³a swoje domki, a naj-
wiêksz¹ atrakcj¹ okaza³o siê wbijanie gwoŸdzi. Uczestnicy szczêœliwie wyszli z tego ca³o.
Dziêkujemy za udzia³ i zapraszamy na wiele innych ciekawych spotkañ. Do zobaczenia!

OWOWOWOWOWADADADADADÓW POZNAÓW POZNAÓW POZNAÓW POZNAÓW POZNAWWWWWANIEANIEANIEANIEANIE

Warsztatowe wtorki w „Czarcim M³ynie”

zwiedzanie „Czarciego M³yna”,
z legendami o czarcie i regionalnymi opo-
wieœciami w tle.

Warsztaty po³¹czone s¹ z zajêciami u na-
szej s¹siadki Moniki, w Centrum Edukacyj-
nym „Izerska £¹ka”, która za pomoc¹ nowo-
czesnych metod przedstawia ciekawostki

o Górach Izerskich. Filmy przyrodnicze w sali
kinowej, podgl¹danie pszczó³ przez kamerê
w ulu czy Izerski Park Ciemnego Nieba od-
wzorowany na sklepieniu - to tylko niektóre
atrakcje, które czekaj¹ na £¹ce.

Poza warsztatami we wtorki, „Czarci
M³yn” mo¿na nadal zwiedzaæ od œrody do

soboty w godzinach 900-1600 (wejœcie co go-
dzinê).

Serdecznie zapraszamy grupy szkolne, tu-
rystyczne, ma³ych, du¿ych i wszystkich, któ-

rzy chc¹ prze¿yæ naprawdê wyj¹tkow¹ przy-
godê „od ziarenka, do bochenka”!

Kinga Miakienko

Ile osób zdaje sobie sprawê, ¿e dzisiej-
szy Œwieradów przecina granica, która od-
dziela³a od siebie historyczne krainy, a co
za tym idzie ró¿ne organizmy pañstwowe?
Zapewne niewielu, st¹d pomys³, by przybli-
¿yæ œwieradowianom nieco ten fakt.

18  paŸdziernika w „Izerce” w ramach Izer-
skiego Klubu Miêdzypokoleniowego odby-
³o siê spotkanie pt. „Izerskie zdroje - Czernia-
wa i Œwieradów – Górne £u¿yce czy (Dolny)
Œl¹sk”. Spotkanie, które poprowadzi³ redak-
tor naczelny serwisu goryizerskie.pl, mi³oœnik
Górnych £u¿yc – Arkadiusz Lipin (na zdjê-
ciu po prawej), zebra³o ca³kiem pokaŸne gro-
no s³uchaczy, zarówno sta³ych goœci, jak

i tych zainteresowanych tematyk¹. Arek pod-
czas wyczerpuj¹cej prezentacji przedstawi³ za-
rys historii pogranicza œl¹sko-górno³u¿yckie-
go, ze szczególnym wskazaniem na nasz¹
„ma³¹ ojczyznê”.

Jaka jest odpowiedŸ na pytanie zadane
w tytule spotkania? Œwieradów to uzdrowi-
sko œl¹skie, Czerniawa zaœ - górno³u¿yckie.
Granica zaczyna³a siê pod szczytem Smreka,
by ci¹gn¹æ siê wzd³u¿ Granicznego Potoku
(ta nazwa nie jest przypadkowa), nastêpnie
id¹c wraz z Czarnym Potokiem (który póŸniej
wpada do £u¿ycy), a¿ za Mirsk i tam po³¹-
czyæ siê Kwis¹. Co zosta³o z owej granicy do
dziœ? Kilka miejscowych nazw, które prze-

trwa³y w lokalnym nazewnictwie. Wspomnia-
ny wy¿ej Graniczny Potok to nie wszystko,
bo jedna z czêœci Czerniawy po dziœ dzieñ
nazywa siê Graniczna (dawny Grenzdorf - oko-
lice ul. G³ównej, Starowiejskiej i £¹kowej).
Nazwa ta œwiadczy i¿ by³a to ³u¿ycka wioska,
po³o¿ona na samej granicy ze Œl¹skiem.

Warto pamiêtam o takich lokalnych cie-
kawostkach i odpowiednio je promowaæ.
Mo¿na œmia³o powiedzieæ, ¿e Œwieradów to
miejscowoœæ po³o¿ona na granicy kultur, co
zawsze jest walorem przy promocji turystycz-
nej regionów.

Bartosz Kijewski

Susami przez historyczn¹ granicê
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Naszej kochanej Mamie i Babci
FRANCISZCE RUMANIAK

z okazji 90. urodzin ¿yczymy
wszystkiego najlepszego,

zdrowia, szczêœcia i pomyœlnoœci
- ¿yj nam zdrowo i weso³o!

                                      Córka z rodzin¹.

Gabrysia Kubœ jest uczennic¹ Szko³y
Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Po-
rêbie, uczêszcza tam do drugiej klasy gim-
nazjum. Jej przygoda z biathlonem zaczê³a
siê parê lat temu, kiedy by³a uczennic¹ œwie-
radowskiego MZS, gdzie nauczyciel wycho-
wania fizycznego Piotr Tomczyk zaszczepi³
u niej chêæ do tego sportu.

Podczas zawodów szkolnych Gabrysiê
wypatrzy³a Joanna Badacz, zastêpca dyrek-
tora szko³y do spraw sportu w Szklarskiej
Porêbie, a jednoczeœnie trenerka biathlonu.
Pani dyrektor, widz¹c w Gabrysi du¿y poten-
cja³ i talent, namówi³a jej mamê, aby przywo-
zi³a córkê na treningi do Szklarskiej Porêby.
Od tego czasu Gabrysia zaczê³a jeŸdziæ do
Szklarskiej na treningi, a wkrótce równie¿ na
zawody.

W dniach 1-4 lipca br. Gabi wziê³a udzia³
w Mistrzostwach Polski w biathlonie letnim
w Czarnym Borze. I tak 3 lipca, ku wielkiej
radoœci mamy Gabrysi oraz jej trenerki, zo-
sta³a wicemistrzyni¹ Polski w biathlonie let-
nim w sztafecie w kategorii m³odziczki m³od-
sze. Razem z trzema kole¿ankami zdoby³y
srebrny medal.

Jak mówi mama, Ma³gorzata Kubœ: Tego
samego dnia zadzwoni³a do mniej jej trenerka
i pogratulowa³a mi tak zdolnej córki, wtedy
te¿ poprosi³a ¿eby przenieœæ j¹ do gimnazjum
w Szklarskiej Porêbie, poniewa¿ bêdzie mo-

3 paŸdziernika na œwieradowskim Sta-
dionie Miejskim odby³y siê V Otwarte Mi-
strzostwa o Puchar Burmistrza Miasta
Œwieradów-Zdrój w Biathlonie Letnim. Star-
towa³o 128 zawodników w kategoriach szkó³
podstawowych i gimnazjum ze Szklarskiej
Porêby, Sosnówki i Œwieradowa-Zdroju.

D³ugoœci dystansów dostosowane by³y
odpowiednio do kategorii wiekowych. Za-
wodnicy strzelali z broni pneumatycznej dwu-
krotnie (dwa razy po piêæ strza³ów). Z na-
szych zawodników z³ote medale zdobyli:
Agata Szaniawska (rocznik 2004 i 2005), Ni-
kola Malec (rocznik 2006 i m³odsze), Jacek
Szaniawski (rocznik 2006 i m³odsi), a srebrny
wywalczy³ Bruno Skrzyñski (rocznik 2006

Jesienny biathlon letni

Brawo, Gabrysia!

g³a siê tam rozwijaæ i szkoliæ.
Gabrysia jest dziœ uczennic¹ tamtej szko-

³y, odnosi kolejne sukcesy i powiêksza swoj¹
kolekcjê medali i pucharów.         (Opr. MHD)

i m³odsi). Zdobyliœmy te¿ pierwsze miejsce
w kategorii dru¿ynowej dziewcz¹t szkó³ pod-
stawowych i otrzymaliœmy Puchar Burmistrza.
Nagrody dla najm³odszych uczestników
otrzymali: Zuzanna Marek, Emilia Marszolik
i Kajetan Rutkowski.

Po zakoñczonym biegu zawodnicy otrzy-
mali regeneracyjny poczêstunek. Sk³adamy
podziêkowania wszystkim osobom i instytu-
cjom, dziêki którym sprawnie uda³o siê przy-
gotowaæ i przeprowadziæ zawody, w szcze-
gólnoœci burmistrzowi Rolandowi Marcinia-
kowi - za sfinansowanie mistrzostw, oraz pra-
cownikom oddzia³u SKI&SUN - za wypo¿y-
czenie sprzêtu potrzebnego do przygotowa-
nia trasy biegu.              Joanna Szaniawska

W dniach 19-26 sierpnia 13-osobowa dru¿yna m³odzików „Kwisy” Œwieradów-Zdrój uczest-
niczy³a, tak jak w ubieg³ym roku, w obozie szkoleniowym w Myœliborzu. Przebywaliœmy
w Domu Wczasów Dzieciêcych przy ulicy Marcinkowskiego, przy której usytuowane jest
k¹pielisko strze¿one. Pokonanie drogi na stadion z dwoma dobrymi boiskami trawiastymi
i ORLIKIEM zajmowa³o nie wiêcej ni¿ 5 minut. Wspólnie z naszymi zawodnikami pojechali
tak¿e m³odzicy i trampkarze z zaprzyjaŸnionych klubów w Jeleniej Górze i Szklarskiej Porêbie
- KKS i MOS.

Pi³karze codziennie brali udzia³ w  dwóch treningach oraz porannym rozruchu. Na obozie
rozegrali po cztery mecze kontrolne. Nasi m³odzicy wygrali 3 razy z KKS Jelenia Góra oraz
ponieœli pora¿kê z miejscowym „Osadnikiem" Myœlibórz 1:2.

Poza uczestnictwem w zajêciach szkoleniowych uczestnicy obozu za¿ywali k¹pieli w jezio-
rze myœliborskim, rozgrywali turnieje w pi³karzyki i cymbergaja, a w ostatni dzieñ odwiedzili
park linowy w Gorzowie. Wieczory przeznaczone by³y na ogniska, dyskoteki oraz gry i zabawy.
Pobyt w Myœliborzu nale¿y uznaæ za bardzo udany. Dziêki piêknej pogodzie, dobrym warun-
kom treningowym, bardzo dobrej opiece pracowników DWD Myœlibórz uda³o siê pokonaæ
du¿e zmêczenie fizyczne po treningach.

W trakcie pobytu zawodnicy obejrzeli te¿ bardzo ciekawy, stoj¹cy na wysokim poziomie
mecz IV ligi zachodniopomorskiej OSADNIK Myœlibórz – Rasek Dygowo, zakoñczony zwyciê-
stwem Osadnika 4:1. (PC)

M³odzicy „Kwisy” na obozie
pi³karskim w Myœliborzu

„Izerka”, Parafia Œw. Józefa oraz referat pro-
mocji gminy, turystyki, kultury i sportu Urzêdu
Miasta zapraszaj¹ ca³e rodziny do udzia³u w kon-
kursie na szopkê bo¿onarodzeniow¹. Jest jesz-
cze trochê czasu, aby przemyœleæ pomys³ i ze-
braæ ciekawe materia³y.

Organizatorzy w regulaminie dopisali punkt o
tym, ¿e szopka powinna zawieraæ lokalne ele-
menty np. przyrody, architektury itp.
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W ka¿dy czwartek od godz. 1600   do 1800 w starym
Urzêdzie Miasta przy ul. Pi³sudskiego 15 œwiad-
czona jest bezp³atna pomoc psychologiczna - po-
rad udziela Anna Wojciechowska-Padewska.

Bezp³atnych porad w zakresie ochrony interesów
konsumentów mo¿na uzyskaæ u Powiatowego
Rzecznika Konsumentów - Agnieszki Cichoñ. Przy-
jêcia interesantów odbywaj¹ siê od poniedzia³ku do
czwartku w godz. 730–1530  - Starostwo Powiatowe
Lubañ, pok. 38 (I p.).

Porady udzielane s¹ równie¿ telefonicznie pod nr.
75 64 64 359 oraz drog¹ elektroniczn¹:

konsumenci@powiatluban.pl

Szlachetne zdrowie...
PRZYCHODNIA NZOZ „UZDROWISKO

ŒWIERADÓW-ZDRÓJ” PRZY UL. PI£SUD-
SKIEGO 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 Matwiej-
czuk: codziennie w godz. 800-1130; dr Justyna
Schmidt: poniedzia³ki, wtorki, czwartki i pi¹tki
w godz. 1400-1500, œrody w godz. 1600-1800.
  Poradnie (po uprzedniej rejestracji) od poniedzia³-
ku do pi¹tku: rehabilitacyjna w godz. 800-1000 i reu-
matologiczna 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 pi¹t-

ki 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 Alek-
sandra Œledziona - przyjmuj¹ wed³ug wywieszo-
nych harmonogramów.

(opr. aka)

Uczestnicy trasy nr 3 (by³o ich ok. 50 - to druga co do liczebnoœci grupa) tu¿ przed wymarszem z Rozdro¿a.
Trasê nr 1 wybra³o ponad 80 osób, natomiast „dwójk¹” posz³o tylko 10 piechurów z Zawidowa.

Miêdzypokoleniowa Szta-
feta Turystyczna - to ogólno-
polska akcja organizowana
przez Polskie Towarzystwo
Turystyczno-Krajoznawcze
z myœl¹ o m³odszych oraz
starszych zwolennikach ak-
tywnego spêdzania wolnego
czasu. 24 wrzeœnia w ca³ej
Polsce wyruszy³o na szlaki
piesze, rowerowe czy wodne
14.080 osób, a w tym 3.817
seniorów. W naszym mieœcie
wycieczkê na najwy¿szy
szczyt Gór Izerskich zorga-
nizowa³a Œwietlica Œrodowi-
skowa „Ul”.

Dwa autokary zawioz³y
145 uczestników (nie tylko

Organizatorzy serdecznie dziêkuj¹ opiekunom oraz dzie-
ciom i m³odzie¿y z Zawidowa, Lwówka Œl¹skiego, Zgorzelca,
Mi³kowa, Gryfowa Œl¹skiego, Porajowa oraz naszej lokalnej
spo³ecznoœci - za wspólnie spêdzony czas. Szczególne po-
dziêkowania nale¿¹ siê Aleksandrze Kuklik, Bogus³awie Franc-
kiewicz. Gra¿ynie Dering. El¿biecie Mitkiewicz, Marii Sala-
wie, Annie ¯o³nierek, Monice Ró¿alskiej, Agnieszce Fehring–
Dworak, Kamilowi Zarêbskiemu, Krzysztofowi Zaj¹cowi, Je-
rzemu Paluszczyszynowi oraz Piotrowi Piaseckiemu - za opie-
kê nad grupami, przewodnictwo i pomoc organizatorom.

Serdecznie zapraszam do udzia³u w wycieczkach organi-
zowanych w ramach projektu „Wêdruj z nami ojczystymi szla-
kami”. (TF)

Miêdzy nami, pokoleniami

œwieradowskich) w wieku od 6 do 65 lat (w tym 26 doros³ych,
9 licealistów, 37 gimnazjalistów, 42 uczniów z klas IV-VI i 31
z klas I-III) na Rozdro¿e Izerskie, sk¹d turyœci z przewodnika-
mi powêdrowali trzema trasami.

Wariant I - przejœcie szlakiem niebieskim przez Sêpi¹ Górê
do Œwieradowa.

Wariant II - szlakiem ¿ó³tym do Rozdro¿a pod Kop¹,
a dalej GSS im. M. Or³owicza do Polany Izerskiej i zejœcie
szlakiem niebieskim do miasta.

Wariant III - wejœcie szlakiem zielonym do szlaku czerwo-
nego i dalej przez Kopalniê „Stanis³aw”, Wysoka Kopê (bez
szlaku - 1.126 m n.p.m.), Rozdro¿e pod Kop¹, wreszcie ¿ó³tym
do Rozdro¿a, sk¹d uczestnicy odjechali autokarem do mia-
sta.

Wycieczki przebiega³y w bardzo dobrych warunkach at-
mosferycznych, które zachêca³y do wêdrowania i podziwia-
nia niesamowitych widoków. Na zakoñczenie tras przewod-
nicy wrêczyli uczestnikom certyfikaty i odblaski, a najaktyw-
niejszym - upominki otrzymane z Zarz¹du G³ównego PTTK.

Zespó³ Interdyscyplinarny w Œwieradowie-Zdroju za-
prasza na zajêcia dla grupy osób doznaj¹cych przemo-
cy w rodzinie.

Celem pracy Punktu i prowadzonych zajêæ jest pomoc
osobom doznaj¹cym przemocy w rodzinie, umo¿liwienie
wyjœcia z krêgu przemocy, podniesienie œwiadomoœci do-
tycz¹cej zjawiska przemocy w rodzinie i praw osobistych,
podniesienie w³asnej samooceny, zdobycie wiedzy jak ra-
dziæ sobie z zaistnia³¹ sytuacj¹ oraz pomoc w odzyskaniu
MOCY zabranej przez sprawcê. UDZIA£ JEST BEZP£ATNY.

Zajêcia bêd¹ prowadzone w dawnym budynku Urzêdu
Miasta przy ul. Pi³sudskiego 15, I piêtro, pokoje nr 1 i 2,
w godzinach 1800-2000.

Kolejne spotkanie odbêdzie siê 27 paŸdziernia, a na-
stêpne - 10 oraz 24 listopada br. Serdecznie zapraszamy!

Stop przemocy!

Kolej gondolowa do koñca paŸdzierni-
ka kursuje codziennie w godz. 900-1600.
Od 1 listopada do 2 grudnia trwaæ bê-

dzie przegl¹d techniczny, w tym czasie
gondola bêdzie czynna w dniach 5-6, 11-
13 i 19-20 listopada, tak¿e w godzinach
900-1600.
Od 3 grudnia kolej wznawia codzienne

kursy - w tych samych godzinach a¿ do
dnia rozpoczêcia sezonu narciarskiego.

KOMUNIKAT

R e k l a m a c j a
obuwia to jeden
z czêstych proble-
mów, z którymi bo-
rykaj¹ siê konsu-
menci. Zg³aszane
problemy dotycz¹
g³ównie odmowy
przyjmowania re-
klamacji lub odrzu-
cania zasadnych
reklamacji b¹dŸ
bezpodstawnego

Reklamacja obuwiaReklamacja obuwiaReklamacja obuwiaReklamacja obuwiaReklamacja obuwia

informowania konsumentów typu: zamki i elementu ozdobne obuwia
nie podlegaj¹ reklamacji. Problemy z reklamacj¹ obuwia czêsto s¹
wynikiem tego, i¿ klienci nie znaj¹ swoich praw, co skrupulatnie wyko-
rzystuj¹ sprzedawcy.
Reklamacja obuwia u sprzedawcy.

W przypadku, gdy podczas prawid³owego u¿ytkowania obuwie,
np. rozklei siê, rozpruje b¹dŸ odbarwi – mamy prawo do z³o¿enia
reklamacji. Buty maj¹ byæ bowiem przeznaczone do chodzenia, a tak¿e
maj¹ spe³niaæ pewn¹ rolê estetyczn¹.
Prawo do skorzystania z rêkojmi za wady towaru
przys³uguje przez 2 lata od zakupu.

Roszczenie z tytu³u rêkojmi za wady towaru kierujemy zawsze do
sprzedawcy butów. Sprzedawca ma obowi¹zek ustosunkowania siê do
¿¹dañ konsumenta, a jeœli tego nie zrobi w ci¹gu 14 dni, uznaje siê, i¿
zgadza siê on na ¿¹danie zawarte w reklamacji (nie dotyczy ¿¹dania
zwrotu gotówki).
Czego mo¿emy ¿¹daæ na podstawie rêkojmi za wady

towaru?
Nale¿y pamiêtaæ, i¿ przypadku re-

klamacji obuwia z tytu³u rêkojmi kon-
sument ma takie same prawa, jak w przy-
padku reklamacji innych produktów. Uprawnienia konsumenta zosta³y
okreœlone ustawowo, a wiêc ka¿dy sprzedawca musi je respektowaæ.
Uprawnienia przys³uguj¹ce konsumentowi to:
 nieodp³atna naprawanieodp³atna naprawanieodp³atna naprawanieodp³atna naprawanieodp³atna naprawa uszkodzonego obuwia,
 wymiana obuwia,wymiana obuwia,wymiana obuwia,wymiana obuwia,wymiana obuwia,
 obni¿enie cenyobni¿enie cenyobni¿enie cenyobni¿enie cenyobni¿enie ceny
 odst¹pienie od umowyodst¹pienie od umowyodst¹pienie od umowyodst¹pienie od umowyodst¹pienie od umowy, czyli zwrot pieniêdzy (gdy naprawa

albo wymiana s¹ niemo¿liwe lub wymagaj¹ nadmiernych kosztów,
albo je¿eli sprzedawca nie zdo³a uczyniæ zadoœæ takiemu ¿¹daniu
w odpowiednim czasie, lub te¿ gdy naprawa albo wymiana nara¿a³aby
kupuj¹cego na znaczne niedogodnoœci, a wada obuwia jest istotna)

Gdy reklamacja zostanie bezpodstawnie odrzucona...
Mo¿na udaæ siê do rzecznika konsumentów o bezp³atn¹ pomoc

w dochodzeniu roszczeñ, ostatecznie pozostaje droga s¹dowa. (AC)



U góry od lewej: Dorota Marek, Blanka Nedvìdická, Monika Hajny-Daszko, Jan Pospíšil. Poni-
¿ej - pierwszy odcinek nowego singla, nie tylko wytyczony, ale i posypany grysem.

W kwietniu br. wspólnie z Gmin¹ Lázne
Libverda, bêd¹c¹ jednoczeœnie partnerem
wiod¹cym, z³o¿yliœmy wniosek o dofinanso-
wanie projektu „Czesko-polskie œcie¿ki pod
Smrkem w Górach Izerskich – 2 etap” z
Programu Interreg V-A Republika Czeska-
Polska Fundusz Mikroprojektów Nisa-
Nysa, którego maksymalne dofinansowanie
dla ka¿dego z partnerów wynosi 30.000 euro.
£¹czna wartoœæ projektu to 77.151,33 euro.
Celem projektu jest zwiêkszenie bezpie-
czeñstwa ruchu rowerzystów poprzez wybu-
dowanie sieci œcie¿ek rowerowych.

W ramach realizacji projektu zaplanowa-
liœmy budowê 2,6 km tras singletrekowych
(³¹cznik do istniej¹cych tras na „Tewie”),
postawienie drewnianej tablicy pami¹tkowej
z map¹ rowerow¹, tablicê informacyjn¹ zwi¹-
zan¹ z projektem oraz wydawnictwa promo-
cyjne w czterech wersjach jêzykowych: pol-
skiej, czeskiej, niemieckiej i angielskiej. Wy-
danych zostanie 20.000 ulotek formatu A4 z

Czesko-polskie œcie¿ki pod Smrkem w Górach Izerskich – 2 etapCzesko-polskie œcie¿ki pod Smrkem w Górach Izerskich – 2 etapCzesko-polskie œcie¿ki pod Smrkem w Górach Izerskich – 2 etapCzesko-polskie œcie¿ki pod Smrkem w Górach Izerskich – 2 etapCzesko-polskie œcie¿ki pod Smrkem w Górach Izerskich – 2 etap

map¹ oraz 5.000 map rowerowych.
Nasz czeski partner wybuduje 1.170 m

œcie¿ek rowerowych wraz z oznakowaniem
(10 s³upków z kierunkowskazami), ustawio-
ne zostan¹: tablica informacyjna oraz 2 stoja-
ki mapowe w czterech wersjach jêzykowych.
Wydrukowanych zostanie 20.000 wyrywa-
nych map w formacie A4.

Z koñcem czerwca otrzymaliœmy informa-
cjê, i¿ nasz projekt zosta³ oceniony pozytyw-

nie, jednak¿e umowa dofinansowania zosta-
³a przygotowana na koniec sierpnia, z termi-
nem realizacji do koñca listopada br.

26 wrzeœnia br. spotkaliœmy siê z naszym
partnerem w Bike Centrum w £aŸniach Li-
bverda, by omówiæ formy i sposoby realiza-
cji projektu. W spotkaniu wziêli udzia³: bur-
mistrz LaŸni Libverda – Jan Pospíšil, koordy-
natorka projektu Blanka Nedvìdická – przed-
stawiciele z Czech, oraz Dorota Marek – kie-
rownik referatu promocji gminy, turystyki,
kultury i sportu, Tomasz Chmielowiec oraz

Monika Hajny-Daszko – koordynator projek-
tu po polskiej stronie.

6 paŸdziernika dokonano otwarcia ofert
na realizacjê zadania i w ramach przetargu
nieograniczonego wybrano wykonawcê, któ-
rym jest Firma Ogólnobudowlana Marcina
Skocznia z Wroc³awia.

13 paŸdziernika podpisana zosta³a umo-
wa na realizacjê zadania, prace w terenie roz-
poczêto 18 paŸdziernika, a ca³oœæ powinna
byæ gotowa do 24 listopada.

Monika Hajny-Daszko

Nowy odcinek singla zaznaczony jest ciemnoniebiesk¹ lini¹ (w rejonie Opaleñca).

Fot. Tomasz Chmielowiec

Fot. Monika Hajny-Daszko


