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Izerska jesieñ sportowa

1 listopada na obu œwieradowskich cmentarzach p³on¹ce znicze by³y dowodem pamiêci
o naszych bliskich, którzy odeszli. W tym dniu kwestowano te¿ na ¯o³nierzy Wyklêtych - s. 7.

Ponad 950 rowerzystów stanê³o 7 paŸdziernika na starcie wyœcigu koñcz¹cego tegoroczn¹
edycjê Bike Maratonu - o wyœcigu i o miejscach œwieradowian piszemy na str. 3-4.

Dzieñ póŸniej, 8 paŸdziernika, w tym samym miejscu pod gondol¹ ponad 460 biegaczy wystar-
towa³o do biegu 4F Œwieradów RUN, a relacjê z tego wydarzenia zamieszczamy na str. 4.

4 listopada w Lubaniu zorganizowana zosta³a Gala Samuraja, w której udzia³ wziê³a (z sukcesa-
mi) spora grupa œwieradowskiej m³odzie¿y (w czerwonym kasku Daniel Matelski) - str. 15.
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URZ¥D MIASTA

II PIÊTRO
Referat Gospodarki Nieruchomoœciami i Zago-
spodarowania Przestrzennego, kierownik –
Rafa³ May, Joanna Szczekulska: 75 78-17-297
- pok. 21a; Referat Gospodarki Miejskiej, Inwe-
stycji i Ochrony Œrodowiska, kierownik, sekre-
tarz – Eugeniusz Grabas: 75 78-17-071 - pok.
21b; gospodarka mieszkaniowa - W³adys³aw
RzeŸnik, odpady komunalne - Marcin Roso-
³ek: 75 78-16-324 - pok. 21c; inwestycje - Anna
Mazurek, drogownictwo - Wojciech Cielecki,
inwestycje i komunikacja miejska - Mariusz Pysz:
75 78-16-970 - pok. 21d; wodoci¹gi i kanaliza-
cja – Izabela Jurczak, ochrona œrodowiska -
Kamila Jednorowska-Mêcina: 75 78-16-343
- pok. 22. Referat Promocji Gminy, Turystyki,
Kultury i Sportu, kierownik  – Dorota Marek:  75
71-36-482 - pok. 23; turystyka, kultura i sport
– Monika Hajny-Daszko: 75 71-36-483; infor-
matyk - Tomasz Chmielowiec: 75 71-36-483,
fax 75 78-16-221 - pok. 24b. oœwiata – Jolan-
ta Bobak: 75 78-17-668 - pok. 24c.

IZERSKA £¥KA
Monika Chwaszcz
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 MROWISKO:
75 78-45-712; Miejska Biblioteka Publiczna
IZERKA: 75 78-16-394.

III PIÊTRO
Biuro Rady Miasta, referat administracyjny, kie-
rownik – Diana Timoftiewicz-¯ak: 75 78-17-
666 - pok. nr 32.

I PIÊTRO
Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej - pok. nr
10, 11 i 12. Sekretariat: 75 78-16-321, kierow-
nik – Agnieszka Moroz: 75 78-16-230. Zamó-
wienia publiczne – Monika Sautycz: 75 78-16-
471 - pok. 14.

PARTER
Burmistrz Miasta – Roland Marciniak: 75 78-
16-119; Sekretariat Burmistrza – Krystyna Ki-
siel: 75 78-16-489, fax 75 78-16-585 - pok.
1d; Skarbnik – Iwona Kosmala: 75 78-16-234
- pok. 1a; op³aty za u¿ytkowanie wieczyste, op³a-
ta uzdrowiskowa - Katarzyna Barczyszyn, ka-
dry – Joanna Leszczyñska,  czynsze, op³ata za
wodê i œcieki – Jowita Worotnicka: 75 78-16-
659 - pok. 1b; podatki i op³aty lokalne - Anna
Leœniak,wymiar podatku od nieruchomoœci -
Katarzyna Matelska - 75 78-16-452 - pok. 1c;
zastêpca kierownika Urzêdu Stanu Cywilnego,
dzia³alnoœæ gospodarcza – Danuta ¯y³kiewicz:
75 78-16-344; meldunki i dowody osobiste, ze-
zwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych –
Halina Stettner: 75 78-16-929 - pok. 1f (obok
sekretariatu); ksiêgowoœæ bud¿etowa - Kata-
rzyna Duda, Ewelina Ostrowska-May, ksiêgo-
woœæ oœwiaty –  Magdalena Buczko, Marta
Rejman-Sergiejczuk: 75 78-16-896 - pok. 2;
kadry - Ma³gorzata Milichiewicz - 75 78-17-
092 - pok. 3.

OŒWIATA I KULTURA

ul. 11 Listopada 35
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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,
antonizwierzynski@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
Kinga Miakienko

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), hur-
townia papierosów (ul. Piastowska), sklep spo¿ywczy (róg. ul. Zdro-
jowej i Sienkiewicza), Biura Turystyczne: LEOPOLD oraz J&G ¯Y£KIE-
WICZ (oba na ul. Zdrojowej), kiosk gazetowy (ul. Zdrojowa), pijalnia
wody mineralnej (Dom Zdrojowy), sklep LEWIATAN (ul. Górska), sta-
cja paliw ORLEN (ul. 11 Listopada), sklep papierniczy KLEKS (ul. Sien-
kiewicza), sklep przy ul. Chopina, „BIEDRONKA” (ul. 11 Listopada),
Miejska Biblioteka Publiczna IZERKA (ul. M. Sk³odowskiej-Curie),
autobus komunikacji miejskiej.

OR£OWICE -  -  -  -  - sklep motoryzacyjny Wac³awa Chwaszcza.
CZERNIAWA     - delikatesy Agnieszki Syrewicz (ul. G³ówna), sklep

Ireny Korty (ul. Sanatoryjna), Czarci M³yn (ul. Rolnicza), biblioteka
szkolna w SP nr 2 (ul. Sanatoryjna).

Od 1 listopada br. do 31 paŸdziernika  2018 r. na mocy uchwa³y Rady Miasta Œwieradów-Zdrój nr XLIX/252/
2017 z 27 wrzeœnia br. ceny wody i œcieków oraz wysokoœæ op³aty abonamentowej pozostaj¹ bez zmian
i wynosz¹: woda 4,37 z³/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 kanaliza-
cyjnych, która wynosi 184,50 z³.

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

Mikroprzedsiêbiorco, z³ó¿
JPK ju¿ teraz, a otrzymasz
szybszy zwrot VAT

Dokoñczenie na nastêpnej stronie 

DOPALACZE -
ZABIJACZE

G o d z i n y  p r a c yG o d z i n y  p r a c yG o d z i n y  p r a c yG o d z i n y  p r a c yG o d z i n y  p r a c y      UMUMUMUMUM
PONIEDZIA£EK -

GODZ. 730 - 1600

WTOREK, ŒRODA,
CZWARTEK -

GODZ. 730 - 1530

PI¥TEK -
GODZ. 730 - 1500

Od 1 stycznia 2018 r. mikroprzedsiê-
biorcy:

podatnicy VAT, którzy sk³adaj¹
deklaracje VAT-7 lub VAT-7K, bêd¹ mieæ
obowi¹zek prowadzenia elektronicznej
ewidencji VAT,

swój rejestr sprzeda¿y i zakupów
VAT bêd¹ przesy³aæ do resortu finan-
sów jako Jednolity Plik Kontrolny dla
potrzeb VAT (JPK_VAT),

rejestr sprzeda¿y i zakupów VAT
bêd¹ przesy³aæ wy³¹cznie w wersji elek-
tronicznej  – w okreœlonym uk³adzie i
formacie (schemat xml) – do 25. dnia
miesi¹ca za miesi¹c poprzedni, nawet
jeœli podatnik rozlicza siê kwartalnie.

Ju¿ teraz mo¿esz testowaæ elektro-
niczne sk³adanie JPK_VAT dziêki apli-
kacji Ministerstwa Finansów Klient JPK
2.0, która umo¿liwia bezp³atne i bez-
pieczne wygenerowanie oraz wys³anie
pliku.

Z³ó¿ JPK ju¿ teraz! Dziêki temu:
 otrzymasz szybszy zwrot VAT – do

25. dni przy rozliczeniach za paŸdzier-
nik, listopad i grudzieñ 2017 r.,
  sprawdzisz, z czym wi¹¿e siê

nowy obowi¹zek i przygotujesz siê do
niego wczeœniej,
 upewnisz siê, czy twoje rozlicze-

nie jest poprawne.
Wiêcej informacji znajd¹ Pañstwo

na stronie http://www.finan-
se.mf.gov.pl/web/wp/pp/jpk

Wtorki z JPK
Naczelnik Urzêdu Skarbowego

w Lubaniu zaprasza na szkolenie dla
mikroprzedsiêbiorców dotycz¹ce te-
matyki JEDNOLITYCH PLIKÓW KON-
TROLNYCH.

Szkolenia odbywaæ siê bêd¹ w ka¿-
dy wtorek listopada (7, 14, 21 i 28)
o godz. 1400 w sali konferencyjnej
lubañskiego US. Zapraszamy!

Komendy Wojewódzkie Policji we Wro-
c³awiu i Gorzowie Wielkopolskim oraz
Dyrekcja Policji w Görlitz og³aszaj¹ kon-
kurs dla uczniów w wieku 14-16 lat na stwo-
rzenie mema, który ma zwróciæ uwagê
m³odych ludzi na problem za¿ywania do-
palaczy. Do wygrania atrakcyjne nagrody!

MEM mo¿e byæ przygotowany w do-
wolnej formie graficznej, pracê nale¿y
utrwaliæ na dowolnym noœniku elektronicz-
nym oraz przes³aæ w formie papierowej.
Najlepsze zostan¹ nagrodzone (s³uchaw-
ki audio, power bank).

W konkursie mog¹ braæ udzia³ trzyoso-
bowe zespo³y uczniów w wieku 14-16 lat.

Pracê nale¿y przesy³aæ za poœrednic-
twem szkó³ do 31 grudnia 2017 r. (pod
uwagê bêdzie brana data stempla poczto-
wego) - wraz z kart¹ zg³oszeniow¹ - na
adres: Komenda Powiatowa Policji w Lu-
baniu, ul. Sikorskiego 4, 59-800 LUBAÑ,
z dopiskiem: Konkurs na MEM profilak-
tyczny pn. „Dopalacze - Zabijacze”.

Regulamin konkursu i karty zg³osze-
niowe dostêpne s¹ w plcówkach oœwiato-
wych.

CELE KONKURSU:
 popularyzowanie wiedzy na temat

przeciwdzia³ania za¿ywaniu dopalaczy;
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Tak œwieradowscy seniorzy prezentowali siê przed koœcio³em garnizono-
wym (u góry), a tak w trakcie pochodu (u do³u). I ka¿dy ze s³onecznikiem.Œwiêto Seniorów - „Senioralia” to uroczystoœæ obchodzona w ca³ej Pol-

sce. Takim dniem by³ równie¿ 14 paŸdziernika dla seniorów ze œwieradow-
skiego Ko³a Emerytów, Rencistów i Inwalidów. W pensjonacie „Basieñka''
odby³ siê wspania³y Bal Seniora wspó³finansowany przez Gminê Miejsk¹
Œwieradów-Zdrój, na którym bawi³o siê 60 cz³onków oraz zaproszeni go-
œcie. Doskona³e jedzenie przygotowa³a szefowa „Basieñki”. Na parkiecie
królowa³ taniec, œpiew i radoœæ, a przy sto³ach mi³e, kole¿eñskie pogawêdki.
Obecnoœæ seniorów na balu œwiadczy o tym, ¿e to nie wiek ogranicza uczest-
nictwo w ¿yciu towarzyskim czy spo³ecznym.

W seniorach drzemie jeszcze du¿y potencja³, nale¿y im tylko stworzyæ
odpowiednie warunki, by mogli siê nim wykazaæ.

Irena Kojpasz

Jeszcze tylko do 29 listopada bêd¹
mieli Pañstwo mo¿liwoœæ ogl¹daæ wysta-
wê w hali spacerowej Domu Zdrojowego,
która prezentuje najwa¿niejsze etapy bio-
grafii i g³ówne w¹tki twórczoœci Stanis³a-
wa Vincenza. Ekspozycja przypomina esej:
opowieœæ ³¹czy fakty, obrazy i zdjêcia,
wspomnienia, opinie oraz fragmenty tek-
stów. T³em narracji s¹ fotografie w³oskie-
go etnologa Lidia Ciprianiego z 1933 roku
– jeden z ostatnich obrazów dawnej Hu-
culszczyzny.

Stanis³aw Vincenz, urodzony w S³o-
bodzie Rungurskiej na Pokuciu, jest au-
torem wielu dzie³, z których najwa¿niejszy
jest epicki cykl „Na wysokiej po³oninie”.
Pisarz by³ Polakiem z rodziny przemys³ow-
ców naftowych, studiowa³ w Wiedniu, bra³
udzia³ w I wojnie œwiatowej i wojnie pol-
sko-bolszewickiej. W dwudziestoleciu
miêdzywojennym by³ aktywnym twórc¹
kultury i dzia³aczem publicznym. W 1939
roku kilka miesiêcy spêdzi³ w wiêzieniu
NKWD, wiosn¹ 1940 przedosta³ siê niele-
galnie na Wêgry, sk¹d w 1945 wyjecha³
do Francji. By³ zwi¹zany z parysk¹ „Kul-
tur¹” niemal od pocz¹tku jej istnienia,
ostatnie lata ¿ycia spêdzi³ w Lozannie.
Spoczywa na cmentarzu œw. Salwatora
w Krakowie.

Vincenz jest reprezentantem ca³ej ge-
neracji polskich autorów emigracyjnych,
w PRL-u objêtych zapisem cenzorskim,
wyeliminowanych z ¿ywego obiegu kultu-
ry krajowej, zmarginalizowanych w dydak-
tyce uniwersyteckiej i szkolnej.

VINCENZ Z WYSOKIEJ PO£ONINYVINCENZ Z WYSOKIEJ PO£ONINYVINCENZ Z WYSOKIEJ PO£ONINYVINCENZ Z WYSOKIEJ PO£ONINYVINCENZ Z WYSOKIEJ PO£ONINY

 kszta³towanie postaw aser-
tywnych wobec zjawiska za¿y-
wania dopalaczy;

 zainspirowanie œrodowiska
szkolnego (nauczycieli oraz
uczniów) w zakresie dzia³añ ogra-
niczaj¹cych zjawisko za¿ywania
dopalaczy w szkole;

 promowanie postawy m³o-
dych ludzi jako liderów szkolnych

dzia³añ profilaktycznych zwi¹za-
nych z przeciwdzia³aniem za¿y-
wania dopalaczy;

 kreowanie alternatywnej
i nowatorskiej profilaktyki antydo-
palaczowej skierowanej do ucz-
niów w wieku 14-16 lat.

Serdecznie zapraszamy do
udzia³u w konkursie!

DOPALACZE - ZABIJACZE

SENIORALIA 2017   SENIORALIA 2017

30 wrzeœnia i 1 paŸdziernika
ju¿ po raz czwarty odby³y siê
w Jeleniej Górze „Senioralia
2017”. Obchody Dnia Seniora roz-
poczê³y siê tradycyjnym korowo-
dem w piêknych barwnych strojach.
Jak zawsze z placu przy koœciele
garnizonowym ruszy³ na Plac Ra-
tuszowy korowód zaproszonych go-
œci, w którym uczestniczy³o oko³o
tysi¹ca seniorów z ca³ego Dolnego
Œl¹ska. Znakiem rozpoznawczym
korowodu by³y w tym roku s³onecz-
niki, a organizatorzy tradycyjnie
ju¿ przewidzieli nagrody za naj-
piêkniejsze przebranie.

W sali Jeleniogórskiego Cen-
trum Kultury odbywa³ siê VI Dolno-
œl¹ski Przegl¹d Zespo³ów Twórczo-
œci Amatorskiej Seniorów, w którym
udzia³ wziê³o 30 zespo³ów (oko³o 370
wykonawców). Nasza „Syntonia”
wyst¹pi³a w konkursie z trzema
utworami: „Jedno jest niebo dla
wszystkich”, „Zorba i ty”, „Ale jesz-
cze chce siê œpiewaæ” (za co otrzy-
maliœmy dyplom i podziêkowania za
udzia³), ponadto zespó³ zaprezento-
wa³ siê swoim repertuarem przed
zgromadzon¹ publicznoœci¹ na sce-
nie na Pl. Ratuszowym.

7 paŸdziernika z okazji Miêdzy-
narodowego Dnia Seniora w Filhar-
monii Dolnoœl¹skiej odby³a siê aka-
demia i wystêpy szeœciu wyró¿nio-
nych zespo³ów laureatów przegl¹-
du twórczoœci. Organizatorem Se-
nioraliów by³ Zarz¹d oddzia³u Rejo-
nowego Zwi¹zku Emerytów, Renci-
stów i Inwalidów w Jeleniej Górze.

Zarz¹d ko³a ze Œwieradowa sk³a-
da wszystkim uczestnikom podziê-
kowania za liczny udzia³ w obcho-
dach Dnia Seniora.

(opr. Marianna Marek)

BIKE MARABIKE MARABIKE MARABIKE MARABIKE MARATON 2017TON 2017TON 2017TON 2017TON 2017

Dokoñczenie na str. 4  
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wych uwa¿a, ¿e jak nie utyt³a siêwych uwa¿a, ¿e jak nie utyt³a siêwych uwa¿a, ¿e jak nie utyt³a siêwych uwa¿a, ¿e jak nie utyt³a siêwych uwa¿a, ¿e jak nie utyt³a siê
w b³ocie, to jakby nie bra³a udzia-w b³ocie, to jakby nie bra³a udzia-w b³ocie, to jakby nie bra³a udzia-w b³ocie, to jakby nie bra³a udzia-w b³ocie, to jakby nie bra³a udzia-
³u w zawodach.³u w zawodach.³u w zawodach.³u w zawodach.³u w zawodach.

Tak o tym mówi Rafa³ Matelski

Pocz¹tek: jeszcze jad¹ razem, czyœci; pierwszy z prawej Bartosz B³aszczyk.

(uczestnik 10 maratonów w tym roku,
w tym siedmiu z cyklu Bike Maraton):

- Wiesz, jak jedziesz sam, to b³otko
jest ma³e, ale ja przejedzie 1000 kó³, to
ju¿ ma³e nie jest. I jeszcze omiñ kogoœ,
jak sam ledwo tor trzymasz na b³ocie
i w³asne tylne ko³o wrêcz ciê wyprzedza.

Do wyœcigu mini na dystansie 28 km
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D E K A L O G   R O D Z I C Ó W
1. Nie traktuj dziecka jak chorego, kalekiego, niezdolnego, z³ego

lub leniwego.
2. Nie karz, nie wyœmiewaj dziecka w nadziei, ¿e zmobilizujesz

je do pracy.
3. Nie ³udŸ siê, ¿e dziecko ,,samo z tego wyroœnie”, ,,weŸmie siê

w garœæ”, ,,przysi¹dzie fa³dów” lub ¿e ktoœ je z tego ,,wyleczy”.
4. Nie spodziewaj siê, ¿e k³opoty dziecka pozbawionego specja-

listycznej pomocy ogranicz¹ siê do czytania i pisania, i skoñcz¹
siê w m³odszych klasach szko³y podstawowej.

5. Nie ograniczaj dziecku zajêæ pozalekcyjnych, aby mia³o wiê-
cej czasu na naukê, ale i nie zwalniaj go z systematycznych æwi-
czeñ.

6. Staraj siê zrozumieæ swoje dziecko, jego potrzeby, mo¿liwo-
œci i ograniczenia, aby zapobiec trudnoœciom szkolnym.

7. Spróbuj jak najwczeœniej zaobserwowaæ trudnoœci dziecka: na
czym polegaj¹ i co jest ich przyczyn¹. Skontaktuj siê ze specja-
list¹ (psychologiem, pedagogiem, logoped¹).

8. Aby jak najwczeœniej pomóc dziecku:
zaobserwuj w codziennej pracy z dzieckiem, co najskutecz-

niej mu pomaga,
 korzystaj z  odpowiedniej literatury i fachowej pomocy na-

uczyciela-terapeuty (w formie terapii indywidualnej i grupowej),
b¹dŸ w sta³ym kontakcie z nauczycielem i pedagogiem szkol-

nym.
9. B¹dŸ ¿yczliwym, pogodnym, cierpliwym przewodnikiem i to-

warzyszem swego dziecka w jego k³opotach szkolnych.
10. Chwal i nagradzaj dziecko nie tyle za efekty jego pracy, ile za

w³o¿ony w ni¹ wysi³ek. Spraw, aby praca z dzieckiem by³a przy-
jemna dla was obojga.

Dekalog rodzica dziecka dyslektycznego powsta³ z myœl¹ o na-
szych najm³odszych, którzy maj¹ du¿e problemy, np. z czytaniem
czy pisaniem. Powsta³ dlatego, aby rodzice, czyli ci, którzy s¹ wzor-
cem dla swojego dziecka, nie pope³niali b³êdów pog³êbiaj¹cych te
zaburzenia. Dekalog rodzica jest w pewnym sensie uniwersalny, bo
kiedy go czytasz, ju¿ wiesz, jak czasem swoim zachowaniem mo-
g³eœ Ÿle potraktowaæ, ukaraæ czy ograniczyæ swojego milusiñskiego.
Powsta³, aby pomóc rodzicom zrozumieæ dzieci w ich jak¿e trudnej
sytuacji.  M. Zia³a

8 paŸdziernika ju¿ po raz czwar-
ty mo¿na by³o zmierzyæ siê z w³a-
snymi s³aboœciami biegn¹c na Stóg
Izerski. Ponad 460 zawodników wy-
startowa³o w biegu 4F Œwieradów
RUN, który by³ równie¿ fina³em
cyklu biegów górskich Runner’s
World Super Bieg. Mimo niesprzy-
jaj¹cych warunków pogodowych
prawie 400 zawodników pokusi³o
siê o walkê na d³ugich dystansach -
10 i 15 km, pozostali natomiast wal-
czyli na krótkim biegu na dystan-
sie 2.700 m, ukazuj¹cym m.in. wa-
lory biegania po œwieradowskich
trasach biegowych „RunTrack”.

Po biegu wszyscy uczestnicy
zostali zwiezieni kolej¹ gondolow¹
na doln¹ stacjê na ceremoniê deko-
racji i wrêczenia nagród dla najlep-
szych zawodników. Jeszcze raz dziê-
kujemy wszystkim zawodnikom, ¿e
mimo niesprzyjaj¹cej pogody nie zre-
zygnowali z biegu, a my ze swojej
strony ju¿ powoli zapraszamy na
ma³y jubileuszowy pi¹ty bieg ju¿ za
rok. Chcieliœmy równie¿ podziêko-
waæ sponsorom, m.in. marce 4F, któ-
ra ufundowa³a dla wszystkich bie-
gaczy koszulki termiczne, oraz Gmi-
nie Miejskiej Œwieradów-Zdrój - za
dofinansowanie organizacji imprezy.

W biegach wziê³o udzia³ znacz-
nie wiêcej œwieradowian ni¿ dzieñ
wczeœniej w Bike Maratonie – w su-
mie a¿ 24, a wœród nich na szczegól-
ne uznanie zas³uguje Jacek Fabiœ,
który przecie¿ dzieñ wczeœniej prze-
mierzy³ w morderczych warunkach
dystans mega w Bike Maratonie.

Na 10 km najszybszy by³ Tomasz
Ka³u¿ny z Jeleniej Góry (na zdjêciu
u góry widaæ, w jakiej mgle rywali-
zowano), któremu zajê³o to blisko 47
minut. Miejsca œwieradowian: 54.
Piotr Bojkowski; 80. Tomasz Mitkie-
wicz; 114. Artur Tkaczyk; 140. Re-
nata Gêbuœ-KuŸnik; 142. Magdale-
na Romanowicz; 153 – Ma³gorzata
Soko³owska; 193. Rafa³ Tkaczyk;
204. Agnieszka Moroz; 221. Beata
£uczyk; 225. Katarzyna Matelska

4F ŒWIERADÓW RUN
(z czasami od 14 do 50 minut za zwy-
ciêzc¹). Do mety nie dobieg³a tylko
jedna osoba.

Na 10 km klasyfikowano tak¿e
lokaty zespo³ów: dru¿yna Nadle-
œnictwa Œwieradów (Piotr Bojkow-
ski ze Œwieradowa, Pawe³ Liegier
z Mi³oszowa, Krzysztof Magierecki
z Leœnej, Jaros³aw Malung z Olszy-
ny i Anna Kulik z Borowic) zajê³a 11.
miejsce, a ekipa Uzdrowiska Œwiera-
dów-Czerniawa (Dorota Grabara –
Gryfów, Artur Tkaczyk, Beata
£uczyk i Rafa³ Tkaczyk – wszyscy
Œwieradów) – miejsce 14.

Do biegu na 15 km wystartowa-
³o 167 zawodników (wszyscy dotar-
li do mety), zwyciêzca Pawe³ Czer-
niak z Sosnówki uzyska³ czas 1:05:23.
Lokaty naszych: 72. Sebastian £o-
ziñski, 135. Jacek Fabiœ, 167. Teresa
Fierkowicz.

Na 2.700 m pobieg³o 74 zawod-
ników (jeden nie ukoñczy³), a œwie-
radowianie zajêli miejsca: 10. Kaje-
tan Rutkowski; 13. Tomasz Króli-
kowski; 19. Szymon Szurniej; 20.
Hanna Rutkowska; 55. Tymon ¯y³-
kiewicz; 71. Agnieszka ¯y³kiewicz.

stanê³o tradycyjnie najwiêcej kolarzy –
558 (a tak¿e najwiêcej pañ – 69), choæ do
mety dotar³o ju¿ tylko 521. Zwyciêzca Grze-
gorz Kubaczka  ze Skoczowa osi¹gn¹³ czas
(godziny:minuty:sekundy) 1:11:58.
Pierwsza zawodniczka - Magdalena Za-
wierta z Wieruszowa – zameldowa³a siê
na 71. miejscu, 20 minut po zwyciêzcy.
Œwieradowianie doœæ daleko: 263. Marek
Ró¿ycki (Malinowy Dwór) – niespe³na 43
minuty, 383. Dawid Jurczak – 58 minut
za liderem. Ostatni na mecie uczestnik
zameldowa³ siê w 3 godz. 8 min. po wy-
startowaniu.

Wyœcig mega (48 km) rozpoczê³o 341
zawodników, w tym 28 pañ, ukoñczy³o zaœ
336. Wygra³ Marcin Kawalec z Wroc³awia
z czasem 2:09:59. 12 minut za nim na 13.
miejscu liniê mety przeci¹³ œwieradowian
Bartosz B³aszczyk (MITSUBISHI MATE-
RIALS MTB FUN).

Pierwsza kobieta – Anita Kaputa
z Mieroszowa – przyjecha³a 41 minut za
zwyciêzc¹ na miejscu 98. Dopiero za ni¹
uplasowa³a siê reszta œwieradowskich za-
wodników: 159. Rafa³ Matelski (Œwiernet
Sport Team) – 3:05:47; 186. Wies³aw

Bike Maraton 2017Bike Maraton 2017Bike Maraton 2017Bike Maraton 2017Bike Maraton 2017
dokoñczenie ze str. 3

To jeden z tych odcinków, gdzie po
b³ocie miêdzy d³u¿ycami mo¿na by³o
tylko iœæ, z rowerem na ramieniu.

Kania (MITSUBISHI...) - 3:12:09; 319.
Jacek Fabiœ – 4:10:11; 330. Zbigniew
Szczecina – 4:36:19.

Outsider zamkn¹³ stawkê z czasem
5:03:07.

Wreszcie dystans giga - 69 km, jak

Nie od dziœ wiadomo, ¿e tam, gdzie daj¹ nagrody, sala zwykle bywa pe³na.

zwykle bez œwieradowian, w sumie 53 za-
wodników (w tym 2 panie), wszyscy na
mecie. Zwyciêzca Karol Ro¿ek z Krakowa
z czasem 2:50:13, pierwsza zawodniczka
– 24. Karolina Sowa z Bosutowa –
3:33:20, a kolarz zamykaj¹cy stawkê z cza-
sem 4:47:26.

I znów R. Matelski:
- Znajomoœæ trasy daje du¿¹ przewa-

gê, a ja tam znam ka¿dy kamieñ, ale co po
tej znajomoœci, jak w pewnym momencie
trzeba by³o wzi¹æ rower na ramiê i masze-
rowaæ z nim po k³odach i b³ocie, które
wlewa³o siê do butów. I tak pó³tora kilo-
metra. A obok stali panowie i robili zryw-

kê drzew. Ale mimo wszystko na tle wszyst-
kich Bike Maratonów Œwieradów ze swy-
mi izerskimi widokami ma jak¹œ magiê
i mo¿e dlatego od lat fina³ rozgrywany
jest w³aœnie u nas.

W czasie, gdy kolarze toczyli heroicz-
ny bój z przeszkodami terenowymi i aur¹,
na dole organizatorzy przygotowali cykl
zabaw rowerowych, z atrakcyjnymi nagro-
dami, oczywiœcie.

PóŸnym popo³udniem w sali gimna-

Samotnoœæ d³ugodystansowca -
Wies³aw Kania (jeszcze w s³oñcu)

stycznej Interferie Aquapark Sport Hotel
odby³o siê podsumowanie sezonu, w trak-
cie którego wrêczono nagrody najlepszym
zawodnikom w klasyfikacji generalnej
w poszczególnych kategoriach. A nam
mi³o jest poinformowaæ, ¿e Bartosz B³asz-
czyk, który startowa³ w 10 bajkach, w ge-
neralce (siedem najlepszych wyœcigów li-
czy siê do klasyfikacji koñcowej) w swej
kategorii wiekowej (30-40 lat) zaj¹³ 8 miej-
sce. Gratulujemy!         Adam KarolczukAdam KarolczukAdam KarolczukAdam KarolczukAdam Karolczuk

R. Matelski (z prawej) próbuje omin¹æ D. Porosia z Wroc³awia, który - choæ
ma z góry - musi rower prowadziæ, bo b³oto uniemo¿liwia³o jazdê.
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TRANSGRANICZNA INTEGRACJATRANSGRANICZNA INTEGRACJATRANSGRANICZNA INTEGRACJATRANSGRANICZNA INTEGRACJATRANSGRANICZNA INTEGRACJA

U góry - goœcie zwiedzaj¹ m³yn, poni¿ej - Monika Chwaszcz wrêcza
Vladimírowi Hanzlowi, staroœcie Bílego Potoku, domek dla owadów.

20 paŸdziernika w Œwieradowie dosz³o do spotkania radnych i bur-
mistrzów naszej gminy i czeskiej Bílý Potok, z któr¹ w ramach projektu
„Bílý Potok, Œwieradów-Zdrój - wspólne widoki”„Bílý Potok, Œwieradów-Zdrój - wspólne widoki”„Bílý Potok, Œwieradów-Zdrój - wspólne widoki”„Bílý Potok, Œwieradów-Zdrój - wspólne widoki”„Bílý Potok, Œwieradów-Zdrój - wspólne widoki” chcemy re-
alizowaæ budowy dwóch wie¿ widokowych, z dofinansowaniem ze œrod-
ków unijnych w ramach programu Europejskiej Wspó³pracy Terytorial-
nej Polska-Czechy. S¹dzê, ¿e nasz wspólny wniosek ma bardzo du¿e
szanse na otrzymanie dofinansowania z uwagi na to, ¿e spe³niamy  pod-
stawowe warunki wspó³pracy transgranicznej. Praktycznie bezpoœred-
nie przygraniczne s¹siedztwo naszych miejscowoœci i obs³uga tego sa-
mego turysty daj¹ nam szansê na wysok¹ pozycjê w rankingu  ocenia-
nych projektów. Równie istotne jest te¿ to, ¿e nasze projekty s¹ prawie
równowa¿ne finansowo - po ok. 1,5 mln z³.

NASZE PROJEKTY
BUDOWBUDOWBUDOWBUDOWBUDOWA PRZEDSZKOLAA PRZEDSZKOLAA PRZEDSZKOLAA PRZEDSZKOLAA PRZEDSZKOLA

Jak nietrudno zauwa¿yæ, z t¹ inwestycj¹ mamy powa¿ne
problemy. Wykonawca ma znacz¹ce opóŸnienie w realizacji
projektu. Sytuacja jest o tyle powa¿na, ¿e istnieje powa¿ne
zagro¿enie utraty dofinansowania unijnego do tego projektu.
Niestety, ponaglenia z naszej strony nie przynosz¹ ¿adnych
skutków. Wszystko wskazuje na to, ¿e wykonawca ma powa¿-
ne problemy z p³ynnoœci¹ finansow¹. Ten sam wykonawca
wygra³ przetarg na budowê ¿³obka w Gryfowie Œl¹skim i tam
sytuacja wygl¹da podobnie jak u nas.

Bêdziemy dok³adaæ wszelkich starañ, aby budowa zakoñ-
czy³a siê w przysz³ym roku. Wartoœæ projektu to 9,1 mln z³,
a dofinansowanie unijne wynosi 3,6 mln z³.

Z tym projektem uda³o siê przynajmniej wystartowaæ. Po
przetargu jedyna z³o¿ona oferta wykonawcy opiewa³a na kwo-
tê 2,9 mln z³, aby zatem podpisaæ umowê z wykonawc¹, musie-
liœmy do³o¿yæ do projektu ponad 700 tys.

Umowa podpisana, plac budowy przekazany wykonawcy.
To bêdzie bardzo ciekawy projekt, który znacz¹co uatrakcyjni
nauczanie matematyki, fizyki, biologii i chemii. Do obecnego
budynku szko³y dobudowane bêd¹ cztery klasy laboratoryj-
ne. Wartoœæ projektu wyniesie 3,1 mln z³, a dofinansowanie -
1,7 mln z³. Na tym etapie dotacja unijna jest na poziomie 55
proc., choæ aplikowaliœmy o 85 proc. Niestety, przez to, ¿e prze-
targi na roboty budowlane w obecnej sytuacji na rynku pracy
opiewaj¹ na bardzo wysokie kwoty, znacz¹co obni¿a to po-
ziom dofinansowania ze œrodków zewnêtrznych. Bêdziemy mimo
to staraæ siê o zwiêkszenie dofinansowania do maksymalnego
poziomu.

ROZBUDOWROZBUDOWROZBUDOWROZBUDOWROZBUDOWA MZSA MZSA MZSA MZSA MZS

ROZBUDOWROZBUDOWROZBUDOWROZBUDOWROZBUDOWA SP NR 2A SP NR 2A SP NR 2A SP NR 2A SP NR 2
W przetargu na wy³onienie wykonawcy tej inwestycji wp³y-

nê³a tylko jedna oferta przekraczaj¹ca nasze mo¿liwoœci finan-
sowe, bo opiewaj¹ca na kwotê a¿ 2,9 mln z³, i równie¿ do tej
inwestycji musieliœmy do³o¿yæ prawie 800 tys. z³, aby podpi-
saæ umowê z wykonawc¹. W Czerniawie budowa ju¿ ruszy³a
i trwaj¹ prace ziemne.

W ramach tego projektu dobudowane bêd¹ 3 klasy labora-
toryjne z toaletami, holem i komunikacj¹ o powierzchni ³¹cznej
700 m2. Ten projekt, jak w przypadku œwieradowskiej szko³y,
znacz¹co wp³ynie na edukacjê naszych dzieci. Dofinansowa-
nie unijne wyniesie 1,5 mln z³, a zakoñczenie projektu nast¹pi
w 2018 roku.

PODNIESIENIE KLUCZOWYCHPODNIESIENIE KLUCZOWYCHPODNIESIENIE KLUCZOWYCHPODNIESIENIE KLUCZOWYCHPODNIESIENIE KLUCZOWYCH
KOMPETENCJI UCZNIÓWKOMPETENCJI UCZNIÓWKOMPETENCJI UCZNIÓWKOMPETENCJI UCZNIÓWKOMPETENCJI UCZNIÓW

To projekty realizowane w naszych placówkach szkolnych,
na które pozyskaliœmy ok. 300 tys. z³ œrodków unijnych, co
czyni dofinansowanie na poziomie ok. 81 proc. Projekty te
pozwol¹ nam doposa¿yæ nasze szko³y w nowoczesne pomoce
dydaktyczne, które bêd¹ du¿ym wsparciem dla naszych na-
uczycieli, a przede wszystkim wp³yn¹ na wy¿szy poziom na-
uczania uczniów.

W ramach programów unijnych chcemy zrealizowaæ inwe-
stycje w nasze placówki oœwiatowe na poziomie prawie 17 mln
z³. S¹dzê, ¿e te inwestycje w naszych najm³odszych mieszkañ-
ców dadz¹ im lepszy strat na kolejnych etapach edukacji,
a nauczycielom znacz¹co poprawi¹ warunki pracy.

I tu równie¿ w przetargu z³o¿ona zosta³a tylko jedna oferta
na kwotê 1,9 mln z³, przy dofinansowaniu unijnym rzêdu 1,45
mln z³. Z³o¿yliœmy zapytanie do Urzêdu Marsza³kowskiego
o przed³u¿enie terminu dostawy autobusów do 20 stycznia
2018 roku, ze wzglêdu na przed³u¿aj¹ce siê procedury podpi-
sania umowy o dofinansowanie. Decyzjê marsza³ka mamy do-
staæ do 15 listopada. Jeœli bêdzie negatywna, zaistnieje po-
wa¿ne zagro¿enie utraty dotacji. A obecnie marsza³ek woje-
wództwa ma du¿y problem z udzielaniem zgody na przed³u¿a-
nie terminów, poniewa¿ we wrzeœniu wesz³a w ¿ycie tzw. usta-
wa wdro¿eniowa, która definitywnie zabrania wyd³u¿ania ter-
minów zakoñczenia projektów. W naszym przypadku, jeœli
marsza³ek nie uwzglêdni naszych wniosków o wyd³u¿enie ter-
minu zakoñczenia projektów, w przypadku autobusów i  przed-
szkola miejskiego jest ogromne ryzyko utraty dofinansowania
unijnego.

OGRÓD PRZY IZERSKIEJ £¥CEOGRÓD PRZY IZERSKIEJ £¥CEOGRÓD PRZY IZERSKIEJ £¥CEOGRÓD PRZY IZERSKIEJ £¥CEOGRÓD PRZY IZERSKIEJ £¥CE
Ten projekt, realizowany na powierzchni jednego hektara,

jest na ukoñczeniu. Pogoda sprzyja i wykonawca staje na
wysokoœci zadania. Wartoœæ przedsiêwziêcia to 970 tys. z³,
dofinansowanie - 730 tys. z³. Bêdzie to ciekawa atrakcja przy-
rodnicza dotycz¹ca obszarów chronionych Natura 2000 £¹ki
Gór i Pogórza Izerskiego.

W ramach Izerskiej £¹ki realizujemy równie¿ projekt dopo-
sa¿enia centrum w nowoczesny sprzêt edukacyjny na kwotê
1 mln z³, przy dofinansowaniu UE 866 tys. z³. W ci¹gu kilku
tygodni og³osimy przetarg na wy³onienie dostawcy urz¹dzeñ
m.in. projektora do wyœwietlania obrazu na parze.

ADAPTADAPTADAPTADAPTADAPTACJA DWORCAACJA DWORCAACJA DWORCAACJA DWORCAACJA DWORCA
Doszliœmy do porozumienia z wiêkszoœci¹ lokatorów, wy-

p³aciliœmy odszkodowania (³¹cznie 70 tys. z³), niestety jeden
lokator nie przyj¹³ nowego lokalu zastêpczego i pozwa³ gminê
do s¹du. W najbli¿szym czasie og³aszamy przetarg na wy³o-
nienie wykonawcy remontu dworca. Jeœli nie zakoñczymy in-
westycji do koñca lipca 2018 roku, mo¿emy straciæ dofinanso-
wanie unijne w kwocie 2,9 mln z³.

Mam nadziejê, ¿e dojdzie do ugody z lokatorem. Jeœli nie,
bêdziemy musieli zrezygnowaæ z tego projektu. Jeœli nie prze-
prowadzimy remontu budynku dworca kolejowego, zamknie-
my go ze wzglêdu na z³y stan techniczny zagra¿aj¹cy ludziom.
Ca³y projekt wisi na przys³owiowym w³osku.

ROZBUDOWA OCZYSZCZALNIROZBUDOWA OCZYSZCZALNIROZBUDOWA OCZYSZCZALNIROZBUDOWA OCZYSZCZALNIROZBUDOWA OCZYSZCZALNI
I KANALIZACJAI KANALIZACJAI KANALIZACJAI KANALIZACJAI KANALIZACJA
WZD£U¯ UL. NADBRZE¯NEJWZD£U¯ UL. NADBRZE¯NEJWZD£U¯ UL. NADBRZE¯NEJWZD£U¯ UL. NADBRZE¯NEJWZD£U¯ UL. NADBRZE¯NEJ

TTTTTABOR AUTOBUSOWYABOR AUTOBUSOWYABOR AUTOBUSOWYABOR AUTOBUSOWYABOR AUTOBUSOWY

Ze wzglêdu na opóŸnienia po stronie firmy projektowej
dopiero teraz og³aszamy przetarg na wy³onienie wykonawcy.
Tu mamy du¿e obawy jeœli chodzi o ceny jakie bêd¹ oferowaæ
wykonawcy. Niestety w Polsce realizuje siê mnóstwo podob-
nych projektów, brakuje firm wykonawczych i wiele przetar-
gów nie udaje siê rozstrzygn¹æ z powodu braku ofert. Nasza
gmina równie¿ jest nara¿ona na takie sytuacje. Niestety, mo¿e-
my siê spodziewaæ, ¿e jak w przypadku rozbudowy szkó³ ofer-
ty na rozbudowê oczyszczalni œcieków bêd¹ kilkadziesi¹t pro-
cent wy¿sze od naszych szacunków.

£¹cznie nasze projekty inwestycyjne opiewaj¹ na kwotê
44 mln z³, kwota dofinansowania to ok. 26 mln z³, a udzia³ w³a-
sny - 17,7 mln z³.  Te relacje finansowe bêd¹ siê zmieniaæ. Przed
nami jeszcze kilka przetargów na wy³onienie wykonawców.
Bêdziemy siê staraæ, aby jak najwiêcej zrealizowaæ, ale ju¿ teraz
wiemy, ¿e to programowanie unijne dla naszego województwa
jest znacznie trudniejsze jak poprzednie.

Najwiêkszym zagro¿eniem jest brak mo¿liwoœci przesuwa-
nia terminów zakoñczenia
projektów. Staramy siê,
aby nasze zamierzenia in-
westycyjne by³y realizo-
wane w terminach, ale na
niektóre opóŸnienia, jak
np. nierzetelny wykonaw-
ca, nie mamy wp³ywu.

  Roland Marciniak

W ramach spotkania zaprezentowaliœmy naszym s¹siadom Czarci
M³yn i Izersk¹ £¹kê. Pokazaliœmy prezentacjê naszego projektu wie¿y
widokowej na górze M³ynica. Dyskutowaliœmy równie¿ o tym, co mamy
wspólnego i jak pozyskiwaæ turystów dla naszego regionu. Jeœli uzyska-
my dofinansowanie i oddamy do u¿ytku wie¿e, na pewno w przysz³oœci
bêdziemy realizowaæ wspólne tzw. miêkkie projekty aktywizuj¹ce ruch
turystyczny po czeskiej i polskiej stronie Gór Izerskich.

Dobrze siê dzieje, ¿e po obu stronach granicy dochodzimy do po-
dobnych wniosków. Przede wszystkim mam na myœli szeroko pojêt¹
wspó³pracê popart¹ inwestycjami. Mamy ju¿ na koncie udany transgra-
niczny projekt œcie¿ek rowerowych singletrack, który okaza³ siê ogrom-
nym sukcesem dla obu stron, a wspólny projekt wie¿ widokowych bê-
dzie znajdowa³ siê na szklaku singletracków, co znacz¹co uatrakcyjni
rowerowe wycieczki w góry.

Po polskiej stronie naszym strategicznym partnerem jest Nadle-
œnictwo Œwieradów, które znacz¹co anga¿uje siê w projekty. W przypad-
ku wie¿y widokowej na M³ynicy Nadleœnictwo wydzier¿awi³o nam grunt
pod budowê. Bez takiej zgody projekt nie mia³by ¿adnej szansy na reali-
zacjê.

Na spotkaniu zachêcaliœmy naszych czeskich s¹siadów do udzia³u
w innych wspólnych projektach, np. przy Izerskiej £¹ce bêdziemy orga-
nizowaæ pod robocz¹ nazw¹ bank drzew i krzewów owocowych Gór Izer-
skich, warto równie¿ pozyskaæ do naszego izerskiego sadu sprawdzone
owocówki z czeskich starych sadów. Zachêcaliœmy równie¿ do podjêcia
starañ o pozyskanie œrodków na produkcjê wspólnego filmu o faunie
i florze Gór Izerskich po obu stronach granicy.

W najbli¿szych tygodniach odbêdzie siê spotkanie naszych samo-
rz¹dowców, ale tym razem po czeskiej stronie w Bilym Potoku. Wspó³-
praca transgraniczna nie jest ³atwa. To nie tylko wzajemny szacunek
i tolerancja, to przede wszystkim znalezienie wspólnych realnych celów.
Wspomniane wczeœniej polsko-czeskie singletracki s¹ przyk³adem pro-
jektu, który podnosi atrakcyjnoœæ naszego regionu i co wa¿ne poprzez
zwiêkszon¹ liczbê turystów rowerowych daje pracê po obu stronach
granicy. Uruchomiliœmy bezp³atn¹ komunikacjê miejsk¹ do Novego Mìsta
pod Smrekiem, któr¹ przemieszczaj¹ siê turyœci generuj¹c wiêkszy ruch
turystyczny. Starosta s¹siedzkiego miasta potwierdza, ¿e w weekendy
dziêki autobusowi ze Œwieradowa w mieœcie na rynku jest wiêcej tury-
stów.

Nasi mieszkañcy te¿ korzystaj¹ z transgranicznej komunikacji miej-
skiej. Œwieradowianka, emerytowana nauczycielka w czasie wakacji pra-
cowa³a na zamku Frydlant jako przewodnik polskich wycieczek. A do
pracy w soboty i niedziele doje¿d¿a³a transgranicznym autobusem do
dworca kolejowego w Novym Mìœcie i dalej poci¹giem do Frydlantu,
podobnie w drug¹ stronê. To jest przyk³ad projektu, z którego korzystaj¹
turyœci i mieszkañcy, a celem jest wzajemne poznawanie siê i wiêksza
integracja. Wie¿e widokowe bêd¹ kolejnym dobrym przyk³adem naszej
wspó³pracy z czeskimi partnerami. Czekamy na wyniki konkursu.

* * *



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 -Soboty -Soboty -Soboty -Soboty -
10101010100000000000-14-14-14-14-140000000000.....

Op³atê za zagospodarowanie odpadów komunalnych na-
le¿y wnosiæ do dnia 15 ka¿dego miesi¹ca bez wezwania
(nie bêd¹ wystawiane ¿adne decyzje, faktury itp.) na indy-
widualne konta rozliczeniowe, które po z³o¿eniu nowej
deklaracji przydzielone bêd¹ dla mieszkañców oraz pod-
miotów gospodarczych (o czym wszyscy zainteresowaniu

zostali powiadomieni drog¹ pocztow¹). W tytule przelewu nale¿y podaæ: imiê i nazwisko oraz adres nieruchomoœci, której
wp³ata dotyczy; okres, za który op³acamy odbiór œmieci (miesi¹c lub kilka miesiêcy).
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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)

Co wolno na PSZOK-uCo wolno na PSZOK-uCo wolno na PSZOK-uCo wolno na PSZOK-uCo wolno na PSZOK-u
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunal-

nych (PSZOK) znajduje siê na terenie starej oczysz-
czalni œcieków przy ul. Grunwaldzkiej. Przyjmowane
s¹ tam nieodp³atnie odpady zebrane selektywnie wy-
³¹cznie od w³aœcicieli nieruchomoœci zamieszka³ych.

PSZOK przyjmujePSZOK przyjmujePSZOK przyjmujePSZOK przyjmujePSZOK przyjmuje: odpady zielone (trawa, li-
œcie, rozdrobnione ga³êzie itp.); zu¿yte baterie i aku-
mulatory (ma³ogabarytowe – z samochodów osobo-
wych do 3,5 tony); kompletny zu¿yty sprzêt elektrycz-
ny i elektroniczny, elementy oœwietleniowe, œwietlówki,
¿arówki energooszczêdne itp.; styropian z opakowañ
(po wyrobach AGD, RTV i meblach); przeterminowa-
ne leki (bez opakowañ papierowo-kartonowych szkla-
nych itp.); opakowania z tworzyw sztucznych; opako-
wania szklane (czyste, bez zawartoœci: butelki, s³oiki
itp.); opakowania wielomateria³owe, Tetra-Pak (po
art. mlecznych, sokach, nektarach itp.); papier i tek-
tura (czasopisma, ksi¹¿ki, papier biurowy itp.); two-
rzywa sztuczne (meble ogrodowe z PCV, doniczki,
rury PCV, elementy wyposa¿enia wnêtrz, wiadra, ele-
menty zabawek); meble i inne odpady wielkogabary-
towe (meble zawieraj¹ce elementy z drewna lub p³yt
drewnopodobnych, meble z elementami tapicerski-
mi, dywany, wyk³adziny pod³ogowe, materace itp.);
szk³o p³askie okienne odpady budowlane z drobnych
remontów w postaci czystego gruzu (ceg³a, beton do

0,5 tony); zmieszane odpady budowla-
ne z drobnych remontów w postaci
betonu, gruzu ceglanego, odpadów
materia³ów ceramicznych; zu¿yte opo-
ny z samochodów osobowych; opako-
wania po substancjach niebezpiecznych
(lub nimi zanieczyszczone) oraz opa-
kowania po emaliach, lakierach, roz-
puszczalnikach, detergentach itp.; zu-
¿yte opakowania ciœnieniowe (po aero-
zolach, dezodorantach, lakierach, far-
bach).

PSZOK nie przyjmujePSZOK nie przyjmujePSZOK nie przyjmujePSZOK nie przyjmujePSZOK nie przyjmuje: odpa-
dów zawieraj¹cych azbest; odpadów ra-
dioaktywnych i ska¿onych biologicznie;
szyb samochodowych i czêœci samo-
chodowych (zderzaki, lampy, fotele
itp.); szk³a zbrojonego i hartowanego;
materia³ów izolacyjnych, takich jak we³-
na mineralna, papa, styropian (z wyj¹t-
kiem opakowañ); z³omu metali ¿ela-
znych i nie¿elaznych; odpadów w ilo-
œciach masowych wskazuj¹cych na to,
¿e pochodz¹ z dzia³alnoœci gospodar-
czej (lub likwidacji takiej dzia³alnoœci)
b¹dŸ z remontów kapitalnych (wybu-
rzanie nieruchomoœci).

Na zg³oszenia telefoniczne z nieru-
chomoœci zamieszka³ych odbierane
bêd¹ odpady wielkogabarytowe, czyli
takie, których nie mo¿emy na PSZOK-
a przywieŸæ w³asnym samochodem oso-
bowym: meble (sto³y, krzes³a, szafy,
szafki, komody, meble kuchenne, ka-
napy, ³ó¿ka, tapczany i rega³y); z³om
elektryczny i elektroniczny (sprzêt RTV,
AGD i oœwietleniowy – bez ¿arówek
i œwietlówek); opony do pojazdów oso-
bowych (o masie ca³kowitej nie wiêk-
szej ni¿ 3,5 tony); inne wyposa¿enie
wielkogabarytowe (dywany, wyk³adziny,

 Dokoñczenie obok  

Odbiór odpadów     listopad/grudzieñ



7

4 paŸdziernika gmina og³osi³a
przetarg na „Zabiegi korekcyjne
i usuwanie posuszu w koronach
drzew rosn¹cych w parku uzdrowi-
skowym w  Œwieradowie-Zdroju”.
Przewidziana iloœæ drzew do usuwa-
nia posuszu i redukcji koron – 150
sztuk.

11 paŸdziernika mia³o dojœæ do
otwarcia ofert, ale nie by³o co otwie-
raæ, bo nie zg³osi³a siê ¿adna firma,
wszystko zatem wskazuje to, ¿e ko-
lejny przetarg zostanie og³oszony
wiosn¹.

5 paŸdziernika dokonano
otwarcia jedynej oferty na powtó-
rzony - ze wzglêdów proceduralnych
- przetarg pn. „Zakup licencji i wdro-
¿enie oprogramowania, wykonanie
prac integracyjnych i migracji da-
nych w ramach projektu pn. Roz-
wój systemów informatycznych
w Gminie Miejskiej Œwieradów-
Zdrój w celu zwiêkszenia dostêp-
noœci i jakoœci E-us³ug publicznych
realizowanego z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa
Dolnoœl¹skiego na lata 2014-2020,
II Osi Priorytetowej Technologie
informacyjno-komunikacyjne,
Dzia³anie 2.1 - E-us³ugi publiczne,
Poddzia³anie 2.1.1 - E-us³ugi pu-
bliczne (E-us³ugi i otwarte zasoby
publiczne)”. Ofertê ponownie z³o-
¿y³a firma ZETO SOFTWARE z Olsz-
tyna, proponuj¹ca tê sam¹ kwotê co
poprzednio - 748.086 z³.

wózki dzieciêce i inwalidzkie, rowery itp.).
Nie bêd¹ odbierane odpady pore-

montowe – drzwi, oœcie¿nice, stare okna,
wanny, kabiny prysznicowe, ceramika
³azienkowa, gruz, opakowania po mate-
ria³ach budowlanych i farbach.

Przypominamy ponadto, ¿e od-Przypominamy ponadto, ¿e od-Przypominamy ponadto, ¿e od-Przypominamy ponadto, ¿e od-Przypominamy ponadto, ¿e od-
pady budowlano-rozbiórkowe po-pady budowlano-rozbiórkowe po-pady budowlano-rozbiórkowe po-pady budowlano-rozbiórkowe po-pady budowlano-rozbiórkowe po-
chodz¹ce z remontów prowadzo-chodz¹ce z remontów prowadzo-chodz¹ce z remontów prowadzo-chodz¹ce z remontów prowadzo-chodz¹ce z remontów prowadzo-
nych samodzielnie na nierucho-nych samodzielnie na nierucho-nych samodzielnie na nierucho-nych samodzielnie na nierucho-nych samodzielnie na nierucho-
moœciach zamieszka³ych s¹ odbie-moœciach zamieszka³ych s¹ odbie-moœciach zamieszka³ych s¹ odbie-moœciach zamieszka³ych s¹ odbie-moœciach zamieszka³ych s¹ odbie-
rane na zg³oszenie telefoniczne porane na zg³oszenie telefoniczne porane na zg³oszenie telefoniczne porane na zg³oszenie telefoniczne porane na zg³oszenie telefoniczne po
wczeœniejszym wype³nieniu przezwczeœniejszym wype³nieniu przezwczeœniejszym wype³nieniu przezwczeœniejszym wype³nieniu przezwczeœniejszym wype³nieniu przez
zainteresowanego oœwiadczeniazainteresowanego oœwiadczeniazainteresowanego oœwiadczeniazainteresowanego oœwiadczeniazainteresowanego oœwiadczenia
o warunkach za udostêpnienie kon-o warunkach za udostêpnienie kon-o warunkach za udostêpnienie kon-o warunkach za udostêpnienie kon-o warunkach za udostêpnienie kon-
tenera do gromadzenia innych ni¿tenera do gromadzenia innych ni¿tenera do gromadzenia innych ni¿tenera do gromadzenia innych ni¿tenera do gromadzenia innych ni¿
niebezpieczne odpadów budowla-niebezpieczne odpadów budowla-niebezpieczne odpadów budowla-niebezpieczne odpadów budowla-niebezpieczne odpadów budowla-
no- rozb ió rkowych .no- rozb ió rkowych .no- rozb ió rkowych .no- rozb ió rkowych .no- rozb ió rkowych .

Numer kontaktowyNumer kontaktowyNumer kontaktowyNumer kontaktowyNumer kontaktowy
75 78 16 324.75 78 16 324.75 78 16 324.75 78 16 324.75 78 16 324.

Bus jeŸdzi inn¹ drog¹

Zamkniêcie odcinka drogi wojewódzkiej DW 361 - od skrzy¿owa-
nia z DW 358 w Czerniawie-Zdrój (skrzy¿owanie ulicy Sudeckiej
i D³ugiej) do granicy pañstwa, zwi¹zane z prowadzeniem tam robót
remontowych, skutkowaæ bêdzie koniecznoœci¹ zmiany przebiegu
linii komunikacji miejskiej nr 1.

Na czas trwania remontu z obs³ugi komunikacyjnej wy³¹czony
zostanie przystanek „D³uga – Granica”. Autobus komunikacji miej-
skiej po przystanku „Ulicko – Graniczna” bezpoœrednio uda siê
w kierunku Pobiednej.

Zmiana w kursowaniu autobusu na trasie linii komunikacji miej-
skiej nr 1 bêdzie obowi¹zywaæ do czasu zakoñczenia prac budowla-
nych, a wstêpny termin podany przez wykonawcê robót to 15 grud-
nia br.

16 paŸdziernika wy³oniono wy-
konawcê zadania pn. ROZBUDO-
WA SZKO£Y PODSTAWOWEJ
NR 2 W ŒWIERADOWIE-ZDRO-
JU. Zosta³o nim konsorcjum sk³ada-
j¹ce siê z firm: Zak³ad Us³ug Ogól-
nobudowlanych Roman Krawiecki
(lider) i Przedsiêbiorstwo Produkcyj-
no - Handlowo Us³ugowe EVER-
BEST Jaros³aw Bury³o (konsorcjant)
- obie z Zarêby ko³o Lubania.

Wykonawca zakoñczy zadanie
w terminie 320 dni od dnia podpisa-
nia umowy (czyli od 25 paŸdziernika
br.), za co otrzyma 2,9 mln z³.

To samo konsorcjum nades³a³o
jedyn¹ ofertê na przetarg pn. ROZ-
BUDOWA MIEJSKIEGO ZESPO-
£U SZKÓ£ - „FABRYKA M£O-
DYCH IN¯YNIERÓW”, proponu-
j¹c cenê  2,9 mln z³ i 300-dniowy cykl
realizacyjny, i te warunki te¿ zosta³y
przez gminê przyjête.

16 paŸdziernika ukaza³o siê za-
proszenie do sk³adania ofert na za-
projektowanie, wykonanie, dostawê
i monta¿ dwóch tablic informacyj-
nych dotycz¹ych zadania wspó³fi-
nansowanego ze œrodków Unii Eu-
ropejskiej pn. „Rozbudowa sieci ka-
nalizacji sanitarnej i sieci wodoci¹-
gowej w Œwieradowie-Zdroju”, re-
alizowanego w ramach Osi prioryte-
towej nr 4 - „Œrodowisko i Zasoby”,
Dzia³ania 4.2 - „Gospodarka wodno-
œciekowa”, Poddzia³ania nr 4.2.1 -
„Gospodarka wodno-œciekowa –
konkursy horyzontalne” Regional-
nego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Dolnoœl¹skiego 2014-
2020.

26 paŸdziernika dokonano otwar-
cia oferty nades³anej przez AWR
MultiMedia, Andrzej Jastrzêbski
z Legnicy, opiewaj¹cej na 12.300 z³,
i to z t¹ firm¹ podpisano umowê na
wykonanie zlecenia (do 15 grudnia).

17 paŸdziernika gmina zaprosi-
³a podmioty do sk³adania ofert na
„Materia³y informacyjno-promo-

Stanowisko Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wroc³awiuStanowisko Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wroc³awiuStanowisko Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wroc³awiuStanowisko Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wroc³awiuStanowisko Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wroc³awiu
w sprawie op³aty skarbowej.w sprawie op³aty skarbowej.w sprawie op³aty skarbowej.w sprawie op³aty skarbowej.w sprawie op³aty skarbowej.

Je¿eli przedmiotem podania jest TYLKO wycinka drzew, wnioskodawca jest zwol-
niony z op³aty skarbowej. Je¿eli we wniosku, poza wycink¹ drzew lub krzewów, s¹
inne dzia³ania, np. przycinka drzew lub plan nasadzeñ zastêpczych - wówczas, wnio-
skodawca musi do³¹czyæ potwierdzenie wykonania op³aty skarbowej - 82 z³ przelane
na konto Gminy Wroc³aw.

W przypadku gdy wnioskodawca z³o¿y³ ju¿ op³atê skarbow¹ w podaniu, mo¿e j¹
odzyskaæ, poprzez z³o¿enie pisma do Gminy Wroc³aw.

K O M U N I K A T
Burmistrz Miasta Œwiera-

dów-Zdrój informuje, ¿e na
tablicy og³oszeñ Urzêdu Mia-
sta zosta³y wywieszone wy-
kazy - na okres 21 dni - do
wgl¹du w godzinach pracy
urzêdu:

UM wykazuje 15 listopada - w sprawie wyzna-
czenia do sprzeda¿y lokalu numer
1 przeznaczonego na cele inne ni¿
mieszkalne w budynku przy ul. 11
Listopada 24 -  w trybie przetargu
ograniczonego do w³aœcicieli lokali
ww. budynku - wraz z oddaniem
w u¿ytkowanie wieczyste u³amko-
wej czêœci dzia³ki
nr 56, am. 3, obr. V.
15 listopada - w sprawie prze-

znaczenia do wydzier¿awienia
w drodze bezprzetargowej czêœci
nieruchomoœci niezabudowanej o
pow. 90 m2 przy ul. 11 Listopada,
oznaczonej geodezyjnie jako dzia³-
ka
  nr 43/1, am. 10, obr. IV
- z przeznaczeniem na prowadze-

nie ogrodu przydomowego.

cyjne dotycz¹ce projektu WZMOC-
NIENIE MECHANIZMÓW OCH-
RONY BIORÓ¯NORODNOŒCI
REGIONU POPRZEZ STWORZE-
NIE PRZESTRZENI ODWZORO-
WUJ¥CEJ CHARAKTERYSTY-
CZNE ELEMENTY KRAJOBRAZU
IZERSKIEGO”.

2 listopada dokonano otwarcia
siedmiu ofert, które obejmowa³y:

 mapki:  EURO PILOT Sp.
z o.o. z Warszawy (1.845 z³);

mapki i foldery: SHORT ME-
DIA Adam Szort z Chojnic (mapki
1.414 z³, foldery 1.775 z³), Drukarnia
Bia³y Kruk Milewscy Sj z Bia³ego-
stoku (1.555,95 i 2.303,79 z³), MKK
Sp. z o.o. z Golubia-Dobrzynia (1.722
i 3.075 z³), ESTAMPAR Sp. z o.o.
z Warszawy (1.845 i 2.890,50 z³);

mapki, foldery, o³ówki, kom-
pasy - Studio OPTIMO sp. z o.o.
z Wroc³awia (mapki 1.717,39 z³, fol-
dery 1.972,61 z³, o³ówki 1.300 z³, kom-
pasy 386,71 z³), Diadal Group Mate-
usz Pasierbek Krzysztof Pasierbek
z Rozalina (kolejno: 2.214, 3.997,50,
947,10 i 590,40 z³).

Po przeanalizowaniu ofert na
wykonawców zamówienia wybrano
SHORT MEDIA (mapki i foldery),
Diadal Group (o³ówki) i  Studio OPTI-
MO (kompasy).

18 paŸdziernika og³oszono
przetarg na „Zimowe utrzymanie
dróg gminnych oraz ci¹gów pie-
szych bêd¹cych w zarz¹dzie Gminy
Miejskiej Œwieradów-Zdrój w sezo-
nach zimowych 2017/18 i 2018/
19”.

Ca³oœæ podzielono na siedem
czêœci, przy czym przetargi na zada-
nia nr 2, 3 i 4 zosta³y uniewa¿nione,
a pozosta³e oferty s¹ uwa¿nie anali-
zowane pod k¹tem finansowym
i wykonawczym. Wykonawców zi-
mowego odœnie¿ania i ich oferty
cenowe poznamy dopiero po uka-
zaniu siê gazety, przedstawimy ich
wiêc za miesi¹c.        (opr. aka)

Jak widaæ, modernizacja drogi polega nie tylko na po³o¿eniu nowej na-
wierzchni, ale i na znacznym jej poszerzeniu.

Fot. Wojciech Cielecki

POMÓ¯MY ODNALEZÆ KOTA!
Zagin¹³ rudy, 4-letni zadbany

kot. Nie ma go w domu od 22 paŸ-
dziernika. Poszukiwania w najbli¿szej
okolicy (ul. Nad Basenem, Zako-
piañska, Polna) nie przynios³y rezul-
tatu. Dotychczas nie wychodzi³ na
d³u¿ej ni¿ 2 dni, jest wykastrowany.
Na szyi mia³ szar¹ obro¿ê przeciw-
kleszczow¹. Baaardzo za nim têsk-
ni¹ w³aœciciele, dzieci, wnuki i pies.

Wszelkie informacje prosimy
kierowaæ pod nr tel. 516 125 228.

W Urzêdzie Miasta na I piê-
trze, pok. 15 (dawna siedziba
biblioteki) otwarty jest PUNKT
NIEODP£ATNEJ POMOCY
PRAWNEJ, czynny codzien-
nie od poniedzia³ku do pi¹tku
w godzinach 800-1200.

Uprawnionymi do skorzy-
stania z tej formy pomocy s¹:

 osoby poni¿ej 26. roku
¿ycia,

 osoby powy¿ej 65 roku

¿ycia,
osoby posiadaj¹ce kartê

du¿ej rodziny,
osoby, którym w ostatnich

12 miesi¹cach przyznano œwiad-

czenia z opieki spo³ecznej,
weterani i kombatanci,
zagro¿eni lub ofiary kata-

strof, klêsk lub awarii technicz-
nych,
kobiety w ci¹¿y.

(opr. aka)

NIEODP£ANIEODP£ANIEODP£ANIEODP£ANIEODP£ATNA POMOC PRATNA POMOC PRATNA POMOC PRATNA POMOC PRATNA POMOC PRAWNAWNAWNAWNAWNA

15 listopada - w sprawie prze-
znaczenia do wydzier¿awienia
w drodze bezprzetargowej nieru-
chomoœci niezabudowanej o pow.
132 m2 przy ul. Rolniczej, oznaczo-
nej geodezyjnie jako dzia³ka
  nr 25/11, am. 1, obr. II
- z przeznaczeniem na prowadze-

nie ogrodu przydomowego.
15 listopada - w sprawie prze-

znaczenia do wydzier¿awienia
w drodze bezprzetargowej czêœci
nieruchomoœci niezabudowanej
o pow. 160 m2 przy ul. G³ównej,
oznaczonej geodezyjnie jako dzia³-
ka
  nr 11, am. 4, obr. I
- z przeznaczeniem na prowadze-

nie ogrodu przydomowego.

28 listopada 28 listopada 28 listopada 28 listopada 28 listopada (wtorek), godz. 2200

– bezwzglêdne zamkniêcie listy zg³oszeñ.
29-30 listopada29-30 listopada29-30 listopada29-30 listopada29-30 listopada (œroda-czwartek)

- przygotowanie materia³ów i list starto-
wych.

1 grudnia (pi¹tek) 1 grudnia (pi¹tek) 1 grudnia (pi¹tek) 1 grudnia (pi¹tek) 1 grudnia (pi¹tek) - od godz. 1800

- przyjmowanie uczestników w bazie; 1830

- otwarcie zawodów i odprawa technicz-
na; 1900 - start do etapu nocnego; ok. 2200

- zakoñczenie etapów nocnych.
2 grudnia (sobota) - 2 grudnia (sobota) - 2 grudnia (sobota) - 2 grudnia (sobota) - 2 grudnia (sobota) - 800–830 –

przyjmowanie uczestników w bazie impre-
zy, wydawanie materia³ów startowych
i œwiadczeñ (bez mo¿liwoœci wprowadze-

nia zmian i dodatkowych zg³oszeñ); 900 –
otwarcie imprezy i odprawa techniczna;
915 – start etapów dziennych; 1400-1430 –
powrót uczestników z etapów dziennych;
ok. godz. 1600 – uroczyste zakoñczenie
imprezy.

Zg³oszenia nale¿y przes³aæ poczt¹ elek-
troniczn¹ w nieprzekraczalnym terminie
do 28 listopada na adres mejlowy na adres mejlowy na adres mejlowy na adres mejlowy na adres mejlowy -
teresa.fierkowiczteresa.fierkowiczteresa.fierkowiczteresa.fierkowiczteresa.fierkowicz@amorki.pl - lubamorki.pl - lubamorki.pl - lubamorki.pl - lubamorki.pl - lub
telefonicznie pod numer 665 733telefonicznie pod numer 665 733telefonicznie pod numer 665 733telefonicznie pod numer 665 733telefonicznie pod numer 665 733
4 4 3 .4 4 3 .4 4 3 .4 4 3 .4 4 3 .

Œwietlica Œrodowiskowa UL oraz Miejski Zespó³ Szkó³
zapraszaj¹ na

X MIKO£AJKOW¥ IMPREZÊ NA ORIENTACJÊ
1 i 2 grudnia w Œwieradowie-Zdroju i okolicach
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Dzieñ Komisji Edukacji Narodo-
wej, znany bardziej jako Dzieñ Na-
uczyciela - to polskie œwiêto oœwia-
ty i szkolnictwa. Z tej okazji ucznio-
wie klas Va i Vb pod opiek¹ Joanny
Szaniawskiej, Arlety Wolanin i Ka-
tarzyny Luto-Przybylskiej (w tej ko-
lejnoœci stoj¹ na zdjêciu na stronie
obok; z mikrofonem po lewej dyrek-
tor szko³y Renata Simiñska), w de-
koracjach przygotowanych przez

Zacn¹ rzecz¹ jest uczyæ siê, lecz jeszcze zacniejsz¹ - nauczaæ

Nauczycielskie œwiêto

Gra¿ynê Kasprzak, na uroczystych
apelach przedstawili przepiêkn¹ in-
scenizacjê z piosenkami i tañcem.

W g³ównej uroczystoœci uczest-
niczyli nie tylko obecni nauczyciele
i pracownicy naszej szko³y, ale rów-
nie¿ zaproszeni goœcie. Wœród nich

byli przedstawiciele Urzêdu Miasta,
ksi¹dz proboszcz, przedstawiciele
Rady Rodziców, instytucji i organi-
zacji wspó³pracuj¹cych ze szko³¹.
Zacne grono stanowili emeryci - byli
pracownicy naszej szko³y.

Na rêce pani dyrektor – Renaty
Simiñskiej, uczniowie oraz przybyli
goœcie, z³o¿yli ¿yczenia oraz wrêczyli
symboliczne wi¹zanki kwiatów. Do-
rota Marek w imieniu Rolanda Mar-

ciniaka wrêczy³a Agnieszce Ca³ko,
Agnieszce Wielgo, Izabeli Salawie
i Teresie Fierkowicz - Nagrody Bur-
mistrza Miasta - za osi¹gniêcia
w pracy dydaktycznej i wychowaw-
czej w roku szkolnym 2016/2017.

Estera Krawczyk

Stara historiaStara historiaStara historiaStara historiaStara historia
Zbombardowana dusza ma i serce
Serce, które nie przestawa³o biæ.
Pogrzeb na pogrzebie,

8 listopada w „Izerce” odby³ siê Fina³ Ogólno-
miejskiego Konkursu Recytatorskiego „Kiedy my-
œlê Ojczyzna”, pod honorowym patronatem Bur-
mistrza Miasta Œwieradów-Zdrój, w którym wyst¹-
pi³o 16 recytatorów z gminnych placówek oœwiato-
wych. W tym roku rywalizacja sta³a na wyj¹tkowo
wysokim poziomie i trudno by³o komisji, pod prze-
wodnictwem Janiny Czapliñskiej, któr¹ wspiera³y
Teresa Paciejewska i Agnieszka Osiñska, roz-
strzygn¹æ konkurs.

Czekaj¹c na wyniki wykonawcom przygotowa-
liœmy niespodziankê - zaprosiliœmy Halinê Bur-
kowsk¹, poetkê urodzon¹ w Œwieradowie, która
w swoim ¿yciu ima³a siê ró¿nych zajêæ, a obecnie
mieszkaj¹c nad stawami ma czas na pisanie wierszy.

Dzieci by³y zainteresowane i w skupieniu s³u-
cha³y goœcia, zadawa³y pytania, ponadto poza kon-
kursem wys³ucha³y utworu Marka Grechuty „Ojczy-
zna” w wykonaniu Jacka Szaniawskiego.

Laureatem konkursu i jednoczeœnie zdobywc¹
g³ównej nagrody - „Z³otego Pióra” - zosta³a Domi-
nika Dziemitko za utwór „Taki kraj” Jana Pietrzaka.

Komisja ocenia³a – dobór repertuaru, dykcjê, in-
terpretacjê, ogólny wizerunek. A oto werdykt:

Klasy I-III
I – Zuzanna Marek, II – Amelia Folusz, III – Maja

„Kiedy myœlê Ojczyzna”„Kiedy myœlê Ojczyzna”„Kiedy myœlê Ojczyzna”„Kiedy myœlê Ojczyzna”„Kiedy myœlê Ojczyzna”
Recytacja na medalRecytacja na medalRecytacja na medalRecytacja na medalRecytacja na medal

I trumna na mej ziemi.
£zy powstañców,
Jesienna k³ótnia.
Bomby, karabiny,
Bitwa na no¿e.
Zabory, nienawiœæ,
Przelana krew.
Orze³ bia³y,
Czerwonym siê staje.
Ja tu pod niewol¹,
Ale myœlami wci¹¿  na mapie.

Jak ten ptak w klatce,
I ja smutna siê staje.
Czasy te smutne,
Skoñczy³y siê.
Konstytucja jak lek,
Na m¹ duszê podzia³a³a.
Czerwonego or³a,
Zamienia³am na bia³ego.
A flagê umieœci³am,
Na ranach serca mego.

KAROLINA SALAWAKAROLINA SALAWAKAROLINA SALAWAKAROLINA SALAWAKAROLINA SALAWA

Grela i Marcel Soko³owski.
Klasy IV–VI
I – Zofia Salawa, II – Oliwier Bu-

rawski, III – Oliwia Bigus.
Gimnazjum
I - Katarzyna Salawa, II – Karoli-

na Salawa.
Karolina Salawa na tê okazjê

sama napisa³a wiersz „Stara Histo-
ria”, który przedstawiamy, ¿ycz¹c
autorce dalszej twórczej weny.

Wykonawców nagrodzono ksi¹¿-
kami, ponadto finaliœci wyst¹pili 11
listopada w hali spacerowej na aka-
demii ku czci 99. rocznicy odzyska-
nia niepodleg³oœci, w towarzystwie
zespo³u SYNTONIA.

Wystêpy poprzedzi³a msza za Oj-
czyznê w œwieradowskim koœciele,
w asyœcie wszystkich œwieradow-
skich pocztów sztandarowych, po

Uczestnicy konkursu recytatorskiego.

Laureaci konkursu podczas akade-
mii z okazji Œwiêta Niepodleg³oœci
(od lewej): Dominika Dziemitko, Oli-
wier Burawski i Zuzanna Marek. Za
nimi zespó³ SYNTONIA.

której przedstawiciele œrodowisk
z³o¿yli kwiaty pod obeliskiem.

Koncert transmitowa³a na ¿ywo
TV Œwieradów i mo¿na go nadal
obejrzeæ na stronie www.24swiera-
dow.pl, w czym zas³uga szefa TV -
Tomasza S³owiñskiego.

 (KP, AK)
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Opiekunowie grup. Obok - gospodarze i goœcie przed pijalni¹ wód mineralnych.

Wiêkszoœæ umywalek wygl¹da tak jak na na zdjêciu z lewej. Po prawej - rz¹d umywalek w toalecie ch³opców na II piêtrze;
docelowo wszystkie powinny tak wygl¹daæ, o ile uda siê co roku wygospodarowaæ œrodki na ten cel.

W minione wakacje, które od lat w Miejskim Zespole Szkó³
by³y okresem wzmo¿onych dzia³añ remontowych i moderniza-
cyjnych, tegoroczne lato okaza³o siê w tym wzglêdzie znacznie
chudsze. Ale jedna z realizacji, za niewielkie zreszt¹ pieni¹dze,
zas³uguje na miano rewolucyjnej – chodzi o remont generalny
toalety ch³opców na II piêtrze. Nie by³oby w tych dzia³aniach
niczego niezwyk³ego, gdyby nie to, ¿e ca³e pomieszczenie, wraz
ze œcianami, zosta³o ca³kowicie zburzone, a potem odbudowa-
ne w nowym kszta³cie.

Szko³a wysz³a z za³o¿enia, ¿e drobne naprawy niczego ju¿
nie zmieni¹, potrzebne by³o wyzwanie godne XXI wieku i wy-
zwaniu temu inwestor sprosta³ w pe³nym wymiarze. A efekt –
zniewalaj¹cy!

W trakcie remontu postawiono przede wszystkim na wy-
gl¹d. Wszystko w tej toalecie cieszy oko: umywalki, pisuary,
kabiny, grzejniki, œciany (blisko 90 m2 kafli pod³ogowych i œcien-
nych), okna (poszerzone) i drzwi (wymienione i dostosowane

szerokoœci¹ do wózków inwalidzkich). Ale nie bez znaczenia
s¹ te¿ poczynione oszczêdnoœci – zu¿ycie wody zmala³o o 70
proc. dziêki bezobs³ugowym urz¹dzeniom sterowanym foto-
komórk¹; tu nie ma ¿adnych pokrête³ (które dawniej wci¹¿ trze-
ba by³o wymieniaæ), wszystko odbywa siê dotykowo. Zain-
stalowaæ sp³uczki, te¿ minimalizuj¹ce zu¿ycie wody, pochodz¹
od renomowanych firm i maj¹ a¿ piêcioletni¹ gwarancjê. W
umywalni na wszelkich wypadek zainstalowano kamery, bo
choæ nie³atwo tu coœ wykrêciæ czy zniszczyæ, to jednak czuwa-
nia nigdy doœæ.

Na now¹ toaletê wydano 45 tys. z³, ale to dopiero pierwsza
z oœmiu, jakimi dysponuje szko³a. Pozosta³e siedem zostanie
unowoczeœnionych, gdy tylko znajd¹ siê pieni¹dze.

Warto jeszcze nadmieniæ, ¿e temu powa¿nemu zadaniu to-
warzyszy³o rutynowe malowanie œcian w klasach, polimeryzo-
wanie pod³óg i roz³o¿enie kilkunastu rolek papy na czêœci da-
chu. (aka)

Szko³a zmienia oblicze

W dniach 16 -20 paŸdziernika Œwieradów sta³ siê kolej-
nym miejscem miêdzynarodowego spotkania m³odzie¿y i na-
uczycieli w ramach programu Erasmus+. Przez piêæ dni re-
prezentanci krajów partnerskich - Rumunii, Szwecji i Tur-
cji -  towarzyszyli nam w zajêciach szkolnych, wspólnych
zabawach i wycieczkach, podczas których poznawali atrak-
cje naszego miasta i jego okolic.

By³ tu Erasmus+By³ tu Erasmus+By³ tu Erasmus+By³ tu Erasmus+By³ tu Erasmus+

gdzie skorzystali z atrakcji centrum rozrywki w kompleksie
„Norweska Dolina”. Wszyscy z zainteresowaniem wys³uchali
historii powstania tego miejsca, przedstawionej w bardzo cie-
kawy sposób przez Katarzynê Harbul-Ba³ê. Kolejnym punk-
tem wycieczki by³ Karpacz i s³ynna Œwi¹tynia Wang, której
tajemnice pomog³a nam odkryæ Teresa Fierkowicz.  Nieco-
dzienn¹ atrakcj¹ dla m³odzie¿y z krajów partnerskich by³ tak¿e
udzia³ w dyskotece szkolnej, podczas której wspólnie bawili
siê w rytmie polskich, szwedzkich, rumuñskich i tureckich prze-
bojów. Spêdzone razem dni zaowocowa³y umocnieniem zawar-
tych przyjaŸni,  nawi¹zaniem nowych znajomoœci, otwarciem
siê na inne kultury, a tak¿e doskonaleniem umiejêtnoœci jêzy-
kowych. Nasi goœcie wyjechali pe³ni pozytywnych wra¿eñ
i wspomnieñ zwi¹zanych z piêknymi miejscami i ludŸmi, któ-
rych poznali.

Organizatorzy spotkania kieruj¹ swoje podziêkowania do
wszystkich, którzy w ró¿nych formach wspomogli realizacjê
zadañ projektowych: dyrekcji MZS, nauczycieli, ogromnej rze-
szy rodziców, którzy zadbali o to, by nasi zagraniczni przyja-

tacji ³¹cz¹cej w sobie elementy technologii informacyjnej
i metody R2L wdra¿anej podczas realizacji dzia³añ projekto-
wych. Efektem wspólnej pracy by³a humorystyczna historyj-
ka przygotowana w oparciu o fragment ksi¹¿ki Astrid Lind-
gren „Pippi Langstrumpf”.

Wizyta nauczycieli z zagranicznych szkó³ by³a doskona³¹
okazj¹ do rozmów i wymiany doœwiadczeñ pomiêdzy dyrekto-
rem MZS Renata Simiñsk¹ a przedstawicielami krajów partner-
skich na temat podobieñstw i ró¿nic miêdzy systemami eduka-
cji w poszczególnych pañstwach.

W czasie pobytu w naszej szkole goœcie obejrzeli tak¿e
prezentacjê instrumentów muzycznych, w³asnorêcznie wyko-
nanych przez Ryszarda Dembiñskiego, a nastêpnie w skupie-
niu wys³uchali koncertu m³odych mi³oœników muzyki dawnej
z zespo³u „Grego³y”.

Piêkna, paŸdziernikowa pogoda sprzyja³a pieszym wêdrów-
kom i autokarowym wycieczkom po okolicy. Goœcie zobaczyli
ciekawe zak¹tki miasta, podziwiali panoramê okolicy ze szczy-
tu Stogu Izerskiego, a tak¿e udali siê do Szklarskiej Porêby,

ciele poznali, czym jest „polska
goœcinnoœæ”, a przede wszyst-
kim uczniów, którzy wykazali siê
wzorow¹ postaw¹, zaanga¿owa-
niem, serdecznoœci¹ oraz otwar-
toœci¹. Dziêkujemy równie¿ w³a-
œcicielom pensjonatu „Mimoza”
oraz wszystkim osobom, dziêki
którym Œwieradów zosta³ zapa-
miêtany jako goœcinne miasto,
warte powtórnych odwiedzin.

Katarzyna Luto-Przybylska

Œwieradowska szko³a przywita³a goœci wystêpami arty-
stycznymi w wykonaniu klas IIa i IIIb, które pod kierunkiem
Teresy Fierkowicz i Gra¿yny Kasprzak przygotowa³y przegl¹d
tradycyjnych piosenek i tañców ludowych. Swój program ar-
tystyczny zaprezentowa³y równie¿ klasy starsze, w tym popi-
sowo wykonany przez dziewczêta z klas szóstych (pod opiek¹
Joanny Szaniawskiej) taniec belgijski, który porwa³ do zabawy
ca³¹ miêdzynarodow¹ widowniê. Uczestnicy spotkania brali
udzia³ w zajêciach, których celem by³o przygotowanie prezen-

W doborowym miêdzynarodowym towarzystwie.
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W ramach pracy Miejskiej Komisji Rozwi¹zywania Problemów alkoholo-
wych stworzony zosta³ Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla osób uzale¿-
nionych od alkoholu czy narkotyków, jak te¿ dla osób z rodzin, gdzie naudu-
¿ywany jest alkohol lub narkotyki, osób wspó³uzale¿nionych oraz dla osób
doznaj¹cych przemocy w rodzinie.

Punkt czynny jest w ka¿dy poniedzia³ek od godz. 1600 do 2000

w starej siedzibie Urzêdu MIasta (ul. Pi³sudskiego 15, pok. nr 1 i 2). Telefon
tymczasowy nr 664 461 086, przy którym dy¿uruje nasz konsultant - Piotr
Konopnicki - czynny jest w dniach i godzinach pracy Punktu.

Rozmowy i konsultacje indywidualne w godz. 1600-1900.
Przy Punkcie powsta³a grupa wsparcia „Œwieradów” dla wymienionych

osób, której spotkania odbywaj¹ siê tak¿e w poniedzia³ki od godz. 1800 do
2000.

Wszystkie spotkania s¹ otwarte. Nie zapraszamy jedynie osób pod wp³y-

STOP UZALE¯NIENIOM!

wem alkoholu i œrodków zmieniaj¹-
cych œwiadomoœæ.

Dodatkowo Punkt Konsultacyjny
dla mieszkañców Czerniawy w dwa
czwartki w miesi¹cu czynny jest na
terenie Szko³y Podstawowej nr 2
w godz. 1530-1730, a najbli¿sze spo-
tkania odbêd¹ siê 23 listopada
oraz 7 i 21 grudnia br.

Jest ciep³y wieczór 14 czerwca
1950 roku. Chor¹¿y Zenon Tondow-
ski, zastêpca szefa Powiatowego
Urzêdu Bezpieczeñstwa we Lwów-
ku Œl¹skim, otrzymuje szyfrogram
z lubañskiego UB o prawdopodob-
nym pobycie w Œwieradowie „ban-
dytów”, a tak naprawdê ¿o³nierzy
Armii Krajowej poszukiwanych
przez radzieck¹ i polsk¹ bezpiekê
od kilku lat. Szyfrogram pokrywa
siê z doniesieniem od œwieradow-
skiego konfidenta pseudonim „Ba-
nach”, ¿e w jednym z pensjonatów
przebywa dwóch braci, cz³onków
Armii Krajowej, którzy w najbli¿-
szym czasie zamierzaj¹ poprzez
„zielon¹ granicê” przedostaæ siê do
Czechos³owacji.

Tondowski nie ma ¿adnych w¹t-
pliwoœci, ¿e dane s¹ prawdziwe, „Ba-
nach” jako pracownik Dyrekcji Pañ-
stwowych Uzdrowisk w Œwierado-
wie, ju¿ wczeœniej przekazywa³ infor-
macje potwierdzone, nawet te doty-
cz¹ce swojej najbli¿szej rodziny.  Dla
pieniêdzy i innych profitów „Ba-
nach” nie mia³ ¿adnych oporów
zwi¹zanych z donoszeniem, by³ zwy-
czajnie pozbawiony sumienia. Ton-
dowski œwietnie pamiêta³ o jego no-
tatce z roku 1949, kiedy to nie mia³
ju¿ o czym donosiæ, wiêc postano-
wi³ opisaæ ksiêdza proboszcza Paw-
³a Klimañskiego (autochtona), ¿e ten
w czasie obchodzenia „mêk pañ-
skich” chodzi³ po koœciele boso, cze-

Sensacyjny Œwieradów-Zdrój (1)

 Œladami  ¯o³nierzy Wyklêtych Œladami  ¯o³nierzy Wyklêtych Œladami  ¯o³nierzy Wyklêtych Œladami  ¯o³nierzy Wyklêtych Œladami  ¯o³nierzy Wyklêtych

go nie robi³ w latach ubieg³ych, „co
wskazuje, ¿e jest on ca³kowicie prze-
ciwny w³adzy ludowej”.

Jednak teraz Tondowski mia³
inny problem; owszem, skoñczy³ bez
powtórzeñ 4 klasy podstawówki,
a póŸniej by³ prymusem w Central-
nej Szkole Ministerstwa Bezpieczeñ-

stwa Publicznego w £odzi, a ucz¹cy
go tam absolwenci kursu NKWD
z Kujbyszewa czêsto mówili „Zjenon
Zjenonowicz Tondowskij eta ma³a-
diec”, jednak mimo tych komple-
mentów i tego wykszta³cenia nie
móg³ wyobraziæ sobie i ogarn¹æ tak-
tyki oraz techniki ewentualnego za-
trzymania ostrzelanych w boju
¿o³nierzy AK. Przegl¹dn¹³ ostanie
raporty przes³ane z £u¿yckiej Bry-

Pomocniczy znak graniczny nr IV/62/6 przy Izerskim Bagnie. Stan obecny.

gady Wojsk Ochrony Pogranicza
w Lubaniu i zauwa¿y³, ¿e stra¿nica
nr 6 w Œwieradowie wskazuje obec-
nie na dwa „kana³y przerzutowe lu-
dzi” umiejscowione  w Górach Izer-
skich. Pierwszy na trasie „Stóg Izer-
ski- Smrek” przy g³ównym znaku
granicznym nr IV/64 oraz drugi na

trasie  „Polana Izerska” – „Izerskie
Bagno” przy pomocniczym znaku
granicznym IV/62/6.

Zdawa³ sobie jednak sprawê, ¿e
je¿eli to wopiœci zgarn¹ figurantów,
to jego omin¹ wszelkie nagrody
i awanse. Obecny dowódca stra¿ni-
cy, ppor. Eugeniusz Chmiel, na kur-
sie w Centrum Szkolenia WOP
w Ostródzie w roku 1947 uzyska³ od-
znakê wzorowego ¿o³nierza, tak wiêc
Tondowski widzia³ w nim powa¿ne-
go rywala do osi¹gniêcia sukcesu.
Chmiel nasta³ po odwo³aniu po-
przedniego dowódcy, ppor. Józefa
Dzimiry, któremu Wojskowe S³u¿by
Wewnêtrzne wspólnie z NKWD
udowodni³y s³u¿bê w Armii Krajo-
wej na WileñszczyŸnie. Dzimira prze-
siedzia³ pó³ roku w celi œmierci, na
szczêœcie tu¿ przed wykonaniem
wyroku na korytarzu budynku
WSW we Wroc³awiu rozpozna³ go
bardzo wp³ywowy oficer Armii Czer-
wonej, który podczas skoku spado-
chronowego w 1944 roku poza linie
frontu dozna³ powa¿nej kontuzji,
a oddzia³ leœny AK, którym dowo-
dzi³ Dzimira, opiekowa³ siê nim i ura-
towa³ mu ¿ycie. Tak wiêc to tym ra-
zem on uratowa³ Dzimirê. Jednak
mimo uniewinnienia Józef nie wróci³
ju¿ do WOP.

Tondowski wspomina³ równie¿
„sukcesy” jednego ze swoich po-
przedników w lwóweckim UB, ppor.
Kazimierza Œwiderskiego, który
wspólnie z kolegami z PUBP w Jele-
niej Górze, zatrzyma³ w 1947 roku

Bracia W³osek (z lewej W³adys³aw, z prawej
Józef, w œrodku NN), ¿o³nierze AK, nied³ugo
przed swoim pobytem w Œwieradowie-Zdro-
ju. Oko³o 1949 r.

w Szklarskiej Porêbie miejscowego
grabarza Kurta Heiricha (na cmen-
tarzu w trumnach i grobowcach
ukrywa³ mundury i broñ dla oddzia-
³u Werhwolfu), a w Œwieradowie Jo-
hana Ekgiera (w jego mieszkaniu
przy ul. Elizy Orzeszkowej ujawnio-
no now¹ radiostacjê nadawcz¹ fir-
my „Siemens”, zakamuflowan¹
w skrytce w pod³odze kuchni).

Poprzednicy „ws³awili siê” rów-
nie¿ rozpracowaniem burmistrza Gry-
fowa Œl¹skiego, Franciszka Kowal-
czyka ps. „Ko³tun”, który za dzia³a-
nia w Polskim Podziemiu Zbrojnym
w organizacji Stronnictwo Narodo-
we-Narodowa Organizacja Wojsko-
wa w czasie okupacji niemieckiej
i równie¿ po niej, zosta³ skazany na
karê œmierci przez Wojskowy S¹d

Rejonowy we Wroc³awiu
za ukrywanie „spalonych”
cz³onków organizacji nie-
podleg³oœciowych, m.in.
w budynkach dworca ko-
lejowego, oraz za rozpro-
wadzanie na terenie Gry-
fowa i okolic prasy wyda-
wanej przez organy zwi¹z-
ku „Wolnoœæ i Niezawi-
s³oœæ”.

Tondowski wiedzia³,
¿e Chmiel nie odpuœci ta-
kiej okazji, jak wykazanie
siê zatrzymaniem ¿o³nie-
rzy AK, za taki sukces
przyby³aby mu gwiazdka,
a mo¿e nawet dwie. Ubek
wie, ¿e si³y milicyjne

Zdjêcia sygnalityczne burmistrza Gryfowa Œl¹skiego - Franciszka Kowalczy-
ka, Wroc³aw 1950 r.

Dokoñczenie obok 

w Œwieradowie s¹ zbyt s³abe, posta-
nawia wiêc podj¹æ wspó³pracê z do-
wódc¹ stra¿nicy, tak aby schwytaæ
„zachodnich reakcjonistów”. Dodat-
kowo obawia siê kolejnej kontroli
z województwa; ostatnia wykaza³a,
¿e jego podkomendni maj¹ bardzo
s³abe wyniki w pracy operacyjnej
i s¹ opojami, jednak najdotkliwszy
wytyk dotyczy³ analfabetyzmu wtór-
nego - jego ludzie nie potrafili spo-
rz¹dziæ notatki s³u¿bowej, a co do-
piero poprowadziæ sprawê i ³¹czyæ
zwi¹zki przyczynowo-skutkowe.

Jest 17 maja 1950 roku, do Po-
wiatowego Urzêdu Bezpieczeñstwa
dociera kolejne doniesienie od taj-
nego wspó³pracownika „Banacha”,

Gospoda „Pod Bia³ym Or³em” - zima 1945.

Sensacyjny Œwieradów-Zdrój - to seria artyku³ów o autentycznych zdarzeniach kryminalnych, które mia³y miejsce w latach 1945-
1989 r. w Œwieradowie i jego najbli¿szej okolicy. Po³o¿enie miasteczka na tzw. Ziemiach Odzyskanych w Górach Izerskich,
w bezpoœredniej bliskoœæ granicy pañstwowej, najpierw z Czechos³owacj¹, a póŸniej z Czechami, jak równie¿ jego kuracyjno-
turystyczny charakter powodowa³o nap³yw ludzi z ró¿nych stron Polski z ró¿nymi intencjami, czêsto z silnym zamiarem dokonywania
czynów przestêpczych, poczynaj¹c od zwyk³ych przestêpstw pospolitych, a koñcz¹c na przestêpczoœci granicznej w praktycznie
wszystkich jej wymiarach.

Rozpoczynamy odcinkiem dotycz¹cym lat 50. ubieg³ego wieku, gdy nasze miasteczko sta³o siê aren¹ walki pomiêdzy komuni-
stycznymi si³ami ministerstwa bezpieczeñstwa publicznego a wci¹¿ uciekaj¹cymi, ukrywaj¹cymi siê ¿o³nierzami niez³omnymi Armii
Krajowej. W kolejnym odcinku poznamy tajemnice roku 1945, czyli czasu kiedy koñczy³a siê II wojna œwiatowa  i mieszkañcy Bad
Flinsberg zetknêli siê z ca³kowicie now¹ rzeczywistoœci¹. Dowiemy siê, dlaczego Drogê Sudeck¹, ³¹cz¹c¹ Œwieradów ze Szklarsk¹
Porêb¹, nazywano w 1945 roku „drog¹ wisielców” i dlaczego symbolicznie starsi niemieccy turyœci ustawiaj¹ znicze przy „Grobie
Liczyrzepy”. Nie mo¿e równie¿ zabrakn¹æ tak popularnego tematu jak „Skarb III Rzeszy” i rola Œwieradowa, jaka przypad³a mu  w jego
ukryciu.

Wiêkszoœæ materia³ów i zdjêæ powsta³a dziêki wrêcz heroicznej pracy dr. Roberta Klementowskiego z Oddzia³u Instytutu Pamiêci
Narodowej-Komisji Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu we Wroc³awiu. „Urz¹d Bezpieczeñstwa w powiecie Lwówek
Œl¹ski (1945-1956)”, wyd. 2006, oraz zbiorów w³asnych autora, w sk³ad których wchodz¹ m.in. spisane wspomnienia dawnych
mieszkañców Bad Flinsberg odwiedzaj¹cych Œwieradów w latach 90. ubieg³ego wieku.          Maciej Zia³a

Historyczne ju¿ zdjêcie domu wczasowego „Zum König von Sachsen”, od
1946 r. stra¿nica WOP, dziœ obiekt nieistniej¹cy (zosta³ wyburzony)
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z którego funkcjonariusz UB, dowia-
duje siê ¿e bracia to W³adys³aw
i Józef W³osek, cz³onkowie oddzia-
³u AK z Janowa pow. Trembowla,
oraz Franciszek Golba, równie¿ ¿o³-
nierz AK z powiatu Trembowla, wo-
jewództwa tarnopolskiego II Rzecz-
pospolitej.

Informacja zawiera jeszcze inne
istotne dane, bracia i ich kompan za-
mierzaj¹ przekroczyæ granicê za piêæ
dni, jednak najpierw wybieraj¹ siê
na miejscow¹ zabawê w gospodzie
„Pod Bia³ym Or³em”. Ma byæ tam
du¿o osób i œwietna orkiestra z po-
bliskiego Gryfowa. Zapada decyzja
o wspólnej akcji ubeków, milicjan-
tów i wopistów, której celem bêdzie
schwytanie wszystkich akowców
podczas zabawy w gospodzie.

20 czerwca 1950 roku, pe³ni¹cy
obowi¹zki kierownika referatu III
Powiatowego Urzêdu Bezpieczeñ-
stwa w Lubaniu, referent Jêdrzejew-
ski, przyje¿d¿a do Lwówka z zada-
niem udzielenia pomocy przy zatrzy-
maniu ¿o³nierzy AK. Tondowski
wraz z referentem  Bronis³awem Gry-
gielem udaj¹ siê do Komendanta
Posterunku Milicji Obywatelskiej
w Œwieradowie, sier¿anta Francisz-
ka Burligi, a nastêpnie ju¿ wszyscy
spotykaj¹ siê na stra¿nicy WOP
z dowódc¹ ppor. Chmielem. Ton-
dowski jest pod wra¿eniem piêkne-
go budynku stra¿nicy, szczególnie
dêbowymi tarasami od jego wschod-
niej strony, dowiaduje siê, ¿e w cza-
sie wojny by³ to hotel „Zum König
von Sachsen”.

Dowódca ppor. Chmiel informu-
je przyby³ych, ¿e obecnie stan eta-
towy Stra¿nicy wynosi 56 ¿o³nierzy
i postanawia na wniosek ubeków
przydzieliæ im wsparcie w postaci
czterech ¿o³nierzy. Plan jest prosty -
¿o³nierze WOP pozostaj¹ na ze-
wn¹trz budynku gospody, nato-
miast do œrodka wejd¹ ubecy i mili-
cjant w ³¹cznej liczbie czterech. Po
wylegitymowaniu figuranci zostan¹
zatrzymani i przewiezieni najpierw do
stra¿nicy, a potem do siedziby UB
w Lwówku.

Oko³o godziny 2200 ca³a ekipa
wkracza na zabawê. Ubecy bez od-
powiedniego planu pope³niaj¹ szkol-
ne b³êdy, nie przewidzieli nawet, ¿e
poszukiwani mog¹ stawiæ opór,
a wybór miejsca na zatrzymanie by³
totalnym nieporozumieniem. Ka¿¹
orkiestrze zakoñczyæ granie i rozpo-
czynaj¹ legitymowanie kilkudziesiê-
ciu uczestników. Bracia W³oskowie
wraz z koleg¹ Golb¹ chc¹c oszczê-

dziæ przypadkowe osoby próbuj¹
skryæ siê niezauwa¿eni na zapleczu
gospody, niestety ich ruch zostaje
zauwa¿ony, dochodzi do strzelani-
ny nie tylko z broni krótkiej, bo mili-
cjant u¿ywa równie¿ broni maszy-
nowej, dok³adnie pepeszy. Kule ude-
rzaj¹ i wbijaj¹ siê w œciany, sufit i bar
gospody, w powietrzu œwiszcz¹ ry-
koszety, wiêkszoœæ uczestników za-
bawy rzuca siê na ziemiê lub do drzwi
wejœciowych, wybucha panika. Nie-
stety, jedna z kul trafia postronn¹
kobietê, która ciê¿ko ranna w brzuch
osuwa siê na parkiet. Bracia W³o-
skowie widz¹c, co siê dzieje, ostrze-
liwuj¹ ubeków, a nastêpnie rzucaj¹
siê do ucieczki wyskakuj¹c poprzez
czêœciowo oszklone werandy na
tyle gospody. Stoj¹cy tam m³odzi
¿o³nierze WOP nie maj¹cy doœwiad-
czenia bojowego rzucaj¹ siê do
ucieczki w pobliskie zaroœla. W³o-
skowie widz¹c to uciekaj¹ ulic¹ Pia-
stowsk¹ i dalej przez ogródki i ³¹ki
a¿ do drogi prowadz¹cej do stacji
PKP i tam po stromym zboczu do-
cieraj¹ do koryta rzeki Kwisy, gdzie
sprowadzony z Lubania pies tropi¹-
cy traci œlad.

Braci W³osków nie uda³o siê ju¿
zatrzymaæ, a wkrótce zbiegli za gra-
nicê. Chor. Tondowski i ppor. Chmiel
wiedzieli, ¿e ich dni zawodowe s¹
policzone. Podczas strzelaniny za-
trzymano, niestety, Franciszka Gol-
bê, którego Wojskowy S¹d Rejono-
wy we Wroc³awiu 23 listopada 1950
roku skaza³ na do¿ywocie.

Chor. Zenon Tondowski ju¿ 15
paŸdziernika 1950 r. przesta³ pe³niæ
swoj¹ funkcjê w PUBP w Lwówku.
Jego nastêpc¹ zosta³ Rosjanin Kon-
stanty Murawski, natomiast do-
wódc¹ stra¿nicy w listopadzie 1950
roku zosta³ kpt. W³adys³aw Jab³oñ-
ski. Nie zaprzesta³ jednak swojej dzia-
³alnoœci tajny wspó³pracownik Urzê-
du Bezpieczeñstwa „Banach”, a jego
kolejne donosy w latach 1950-1956
mocno uderzy³y w niektórych miesz-
kañców Œwieradowa.

Opracowano na podstawie
materia³ów zebranych:

    1. Tom I pracy „Urz¹d
Bezpieczeñstwa w powiecie
Lwówek Œl¹ski (1945-1956)”.
Autor Robert Klementowski,
Oddzia³ Instytutu Pamiêci Na-
rodowej - Komisji Œcigania
Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu we Wroc³awiu. Wro-
c³aw 2006.

    2. „Zarys historii Wojsk
Ochrony Pogranicza”. Autor
Henryk Dominiczak. Warszawa
1985.

dokoñczenie ze str. 10

 Œladami  ̄ o³nierzy Wyklêtych

Wolontariusze Fundacji im. Ka-
zimierza Wielkiego w ramach zbiórki
Przywracamy Pamiêæ o ¯o³nier-
zach Wyklêtych zebrali 1 listopada
na terenie naszej parafii (na obu
œwieradowskich cmentarzach oraz
w kaplicy w Or³owicach) a¿ 1404,36
z³ (w tym 3 euro).

Zbiórka mog³a siê odbyæ dziêki
¿yczliwoœci ks. proboszcza Francisz-
ka Molskiego oraz zarz¹dcy cmen-
tarza Mieczys³awa Sierguna, którym
sk³adam gor¹ce podziêkowania.

Karol Wilk

Przywracanie pamiêci

Dzik jest dziki, dzik jest z³y, dzik ma bardzo ostre k³y
17 paŸdziernika w Urzêdzie Mia-

sta odby³o siê spotkanie poœwiêco-
ne szkodom, jakie dziki poczyni³y
w mieœcie (na zdjêciu zryty trawnik
w parku zdrojowym). Przyszli przed-
stawiciele okolicznych kó³ ³owiec-
kich, Nadleœnictwa  Œwieradów (nad-
leœniczy Lubomir Leszczyñski i Zbi-
gniew Czajka) oraz 15 mieszkañców.
Ci ostatni narzekali na zniszczone
trawniki i ogrodzenia, obawiaj¹c siê
ponadto o bezpieczeñstwo swoje
i dzieci - szybko robi siê ciemno, dzie-
ci przygotowuj¹ce siê do komunii
chodz¹ do koœcio³a i czêsto póŸno
same wracaj¹ do domu (w sieci nie-
dawno mogliœmy ogl¹daæ film uka-
zuj¹cy rodzinê dzików, jak sobie po
zmroku dziarsko przechodzi³a wszerz
ul. Wyszyñskiego).

Myœliwi powiedzieli, ¿e nie mog¹
dokonywaæ odstrza³u na terenie mia-
sta bo jest on wy³¹czony z obwo-
dów ³owieckich, a ich obowi¹zuje
plan ³owiecki.

Nadleœniczy w swej prezentacji
wskaza³ na mo¿liwoœæ od³owu lub
odstrza³u zwierzyny przez w³adze
lokalne, ale uruchomienie tej proce-
dury jest doœæ mozolne - od staro-
sty, który podejmuje decyzjê, po
sejmik województwa, który po zasiê-
gniêciu opinii regionalnej rady

ochrony przyrody, organizacji spo-
³ecznej, której statutowym celem jest
ochrona zwierz¹t, oraz Polskiego
Zwi¹zku £owieckiego – zobowi¹za-
ny jest do wydania stosownej
uchwa³y, okreœlaj¹cej miejsce, wa-
runki, czas i sposoby ograniczenia
populacji zwierz¹t.

Ubieg³oroczna próba jednego z
kó³ ³owieckich dokonania polowa-
nia zbiorowego w mieœcie natrafi³a
na totalny sprzeciw mieszkañców
i turystów. Ustawa Prawo ³owieckie

z kolei reguluje tylko kwestiê szkód
wyrz¹dzonych w uprawach i p³o-
dach rolnych, nie ma natomiast re-
gulacji prawnych dotycz¹cych
szkód, z którymi spotkaliœmy siê na
terenie miasta.

Stanêliœmy wszyscy wobec sy-
tuacji patowej, z której - jak siê wy-
daje - nie ma ¿adnego sensownego
i satysfakcjonuj¹cego wszystkich
wyjœcia, tylko dziki zachowuj¹ wo-
bec wywo³anego przez siebie pro-
blemu stoicki spokój.            (KJ-M)

Ogród edukacyjny przy CEE
IZERSKA £¥KA Natura 2000 (IV)

W zwi¹zku z wyj¹tkowo niesprzyjaj¹-
cymi warunkami atmosferycznymi w mie-
si¹cach sierpniu i wrzeœniu, przesuniêty
zosta³ termin realizacji czêœci 3. zadania
„Wzmocnienie mechanizmów och-„Wzmocnienie mechanizmów och-„Wzmocnienie mechanizmów och-„Wzmocnienie mechanizmów och-„Wzmocnienie mechanizmów och-
rony bioró¿norodnoœci regionurony bioró¿norodnoœci regionurony bioró¿norodnoœci regionurony bioró¿norodnoœci regionurony bioró¿norodnoœci regionu
poprzez stworzenie przestrzeni od-poprzez stworzenie przestrzeni od-poprzez stworzenie przestrzeni od-poprzez stworzenie przestrzeni od-poprzez stworzenie przestrzeni od-
wzorowuj¹cej charakterystycznewzorowuj¹cej charakterystycznewzorowuj¹cej charakterystycznewzorowuj¹cej charakterystycznewzorowuj¹cej charakterystyczne
elementy krajobrazu izerskiego”elementy krajobrazu izerskiego”elementy krajobrazu izerskiego”elementy krajobrazu izerskiego”elementy krajobrazu izerskiego”,
dotycz¹cej zagospodarowania terenu. Ze
wzglêdu na wystêpuj¹c¹ ponadnorma-
tywn¹ iloœæ opadów deszczu we wskaza-

zbêdnik, panoramy, owadziarnia, quizy.
W tracie realizacji s¹ mapka z planem

ogrodu, folder informacyjny, o³ówki oraz
kompasy do zajêæ edukacyjnych.

(MHD)

nych miesi¹cach, termin  wykonania za-
dania wyznaczono na 30 listopada br.

Zakoñczone zosta³y prace zwi¹zane
z aplikacj¹ mobiln¹ do samodzielnego
zwiedzania ogrodu. Aplikacja jest dostêp-
na na systemy Android (od wersji 5.0
wzwy¿) i iOS (8.0 wzwy¿), w polskiej wer-
sji jêzykowej, dostêpna w App Store oraz
Google Play. W aplikacji znalaz³y siê m.in.
takie informacje jak: leksykon roœlin za-
wieraj¹cy opis i zdjêcie roœlin rosn¹cych
w ogrodzie, przewodnik po ogrodzie, nie-

Organizatorzy – Izerka, parafia i Referat Promocji Gminy, Tu-
rystyki, Kultury i Sportu UM serdecznie zapraszaj¹ dzieci, m³o-
dzie¿ i doros³ych, s³owem ca³e rodziny, do wykonania szopki
bo¿onarodzeniowej.

W tegoroczne œwiêto Trzech Króli mogliœmy podziwiaæ 21
szopek, na które oddano 1916 g³osów, a zwyciê¿y³a Szopka (441
g³osów) pañstwa Ireny i Bogdana Marciniaków.

Jest jeszcze czas, aby przygotowaæ siê do konkursu.

 Szopki ju¿ po raz dziewi¹ty!
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Informacje i zdjê-
ciaz „Izerskiej £¹ki”
przygotowa³a Moni-
ka Chwaszcz, zaœ
autorem zdjêæ do
obu winiet - £¹ki
i M³yna - jest To-
masz Chmielo-
wiec.

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

Gospodarz obiektu
Monika Chwaszcz

Otwarte od wtorku do soboty
w godz. 1000-1600

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

16 listopada (czwartek) o godz. 1900 - Ojciec zabiera rodzi-
nê na Bo¿e Narodzenie do córki i zaczyna konkurowaæ z jej
ch³opakiem (komedia, 2016, 1 godz. 50 min.).

18 listopada (sobota) o godz. 1030 - Mrówki ciê¿ko pracuj¹
wiosn¹ i latem, by zebraæ jedzenie na haracz dla koników po-
lnych. Flik nie godzi siê z tym, dlatego wyrusza w œwiat, po-
szukuj¹c owadów mog¹cych ochroniæ mrowisko (animacja,
komedia, 1998, 1 godz. 36 min.).

25 listopada (sobota) o godz. 1030 - M³ody dinozaur zaprzy-
jaŸnia siê z ch³opcem, który pomaga mu wróciæ do domu. (Ani-
macja, komedia, 2015, 1 godz. 35 min.).

(Ÿród³o - filmweb.pl)

KINO NA JESIEÑKINO NA JESIEÑKINO NA JESIEÑKINO NA JESIEÑKINO NA JESIEÑ

SPOTKANIA Z PSZCZELARZEMSPOTKANIA Z PSZCZELARZEMSPOTKANIA Z PSZCZELARZEMSPOTKANIA Z PSZCZELARZEMSPOTKANIA Z PSZCZELARZEMZapraszamy do zapoznania siê z planem
na WEEKEND Z NATUR¥ 2000!

i Pogórza Izer-
skiego – grupa
otwarta.

1500 - wyk³ad
Izabeli Janiak,
poœwiêcony roœli-
nom, które powin-
ny znaleŸæ siê
w naszym najbli¿-
szym otoczeniu.

Na warsztaty
prowadzimy za-
pisy; maksymal-
nie przyjmiemy
20 osób, zachê-
camy wiêc do
wczeœniejszej
r e z e r w a c j i
miejsc pod nu-
merem telefonu
75 617 14 42.

Zajêcia s¹
tak¿e dla doro-
s³ych!

8 grudnia
1700 - wyk³ad Teresy Fierkowicz poœwiêcony roœlinom

truj¹cym, które znajduj¹ siê w naszym otoczeniu, oraz
pierwszej pomocy przy zatruciach.

1800 - pokaz filmu „Sztuka Kochania”, w którym Mi-
chalina Wis³ocka (w jej rolê wcieli³a siê Magdalena Bo-
czarska), najs³ynniejsza seksuolog czasów PRL-u, wal-
czy o wydanie ksi¹¿ki (zatytu³owanej jak film), która na
zawsze odmieni ¿ycie seksualne Polaków.

Zapraszamy ju¿ do rezerwacji miejsc pod nr. tele-
fonu 75 617 14 42.

9 grudnia
1200 i 1400 - warsztaty dotycz¹ce Motyli £¹k Gór

Zajêcia z pszczelarzem zawsze wywo³uj¹ w dzieciach pozy-
tywne emocje, co bardzo nas cieszy!

W dniach 18 i 27 paŸdziernika wybrane klasy ze szkó³
w Œwieradowie i Czerniawie odby³y spotkania z Eugeniuszem
Grabasem – przewodnicz¹cym naszego lokalnego ko³a psz-
czelarzy, który wprowadzi³ dzieci w zagadnienia i tajniki psz-
czelarstwa, zaczynaj¹c od tego, jakie warunki kandydat musi
spe³niaæ, a koñcz¹c na efektach pracy, czyli degustacji miodu.

Dziêkujemy panu Eugeniuszowi i dyrektorom szkó³ za wspó³-
pracê. Do zobaczenia za rok!

POPO£UDNIE PRZY ŒWIECACHPOPO£UDNIE PRZY ŒWIECACHPOPO£UDNIE PRZY ŒWIECACHPOPO£UDNIE PRZY ŒWIECACHPOPO£UDNIE PRZY ŒWIECACH

Domki dla owadów, które zosta³y po konkursie „Zbuduj
dom dla s¹siada-owada”, zosta³y ju¿ rozdane. Na za³¹czonych
zdjêciach rodziny (powy¿ej i na s¹siedniej stronie), które wy-
brane budowle zawioz¹ domki do Wroc³awia i Poznania.

Dziêkujemy za liczny udzia³! Mamy nadziejê, ¿e nagrody
umil¹ zwyciêzcom rodzinne zimowe wieczory.

Mi³o mi poinformowaæ, ¿e na pocz¹tku listopada w Izer-
skiej £¹ce odby³y siê kolejne urodziny! Tym razem Patryk wy-

PPPPPARARARARARTY TIMETY TIMETY TIMETY TIMETY TIME

„Izerska £¹ka” 14 paŸdziernika przyjê³a spor¹ gru-
pê turystów z Lubania, którzy przyjechali na zajêcia
prowadzone przez Andrzeja i Karola Wilków - ojca
i syna. Warsztaty poœwiêcone by³y wyrobowi œwiec
woskowych!

Po wykonanej pracy, grupa przenios³a siê do Czar-
ciego M³yna na grilla, a dziêki takiej organizacji i po-
³¹czeniu oferty dwóch gminnych obiektów dzieci wraz
z rodzicami spêdzili aktywnie i mi³o czas.

prawi³ imprezê, na której zosta³y przeprowadzone warsztaty pt.
„Kosmos”, a zaproszeni goœcie wykonali dla Patryka mega laur-
kê, która - mam nadziejê - bêdzie pami¹tk¹ chwil spêdzonych
w obiekcie.

Dziêkujemy rodzicom za sprawn¹ organizacjê i zaufanie.
100 lat, Patryku!

DOMKI ROZDANEDOMKI ROZDANEDOMKI ROZDANEDOMKI ROZDANEDOMKI ROZDANE

1 grudnia o 1800 otwieramy œwi¹teczny okres po-
kazem nagrania oratorium z 2015 r. pt. „Sanctus
Adalbertus”, op. 71, na sopran, baryton, chór mie-
szany i orkiestrê.

Wykonawcy: Narodowa Orkiestra Symfoniczna Pol-
skiego Radia w Katowicach pod batut¹ Jacka Kasp-
szyka, Chór Polskiego Radia w Krakowie, Chór Filhar-
monii Krakowskiej oraz soliœci: Violetta Chodowicz -
sopran, Artur Ruciñski - baryton.

To niemal godzinne oratorium poœwiêcone postaci
œw. Wojciecha jest zarazem ostatnim dzie³em pozo-
stawionym przez kompozytora Henryka Miko³aja Gó-
reckiego i niewykonanym za jego ¿ycia. O istnieniu
tej kompozycji nie by³o wiadomo nic pewnego poza
tym, ¿e Górecki planuje napisaæ „du¿ego Wojciecha”.
Do czasu, kiedy partyturê kompletnej kompozycji od-
nalaz³ w pozostawionych przez kompozytora materia-
³ach jego syn.

Prosimy o rezerwacjê miejsc pod numerem tele-
fonu: 75 617 14 42 lub mailowo: izerskalaka@swie-
radowzdroj.pl

WSTÊP WOLNY

BÊDZIE KONCERBÊDZIE KONCERBÊDZIE KONCERBÊDZIE KONCERBÊDZIE KONCERTOWOTOWOTOWOTOWOTOWO



Czarci M³yn, ul. Lwówecka 5

Gospodarz obiektu
Kinga Miakienko

Otwarty od œrody do soboty
w godz. 1000-1600

(zwiedzanie co godzinê,
ostatnie o godz. 1500)
wtorki - warsztaty o godz. 900 lub 1200

(po wczeœniejszej rezerwacji)
tel. 75 78 45 325
czarcimlyn@swieradowzdroj.pl
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WTORKI WWTORKI WWTORKI WWTORKI WWTORKI WARSZTARSZTARSZTARSZTARSZTAAAAATOWETOWETOWETOWETOWE

Dowiedz siê wiêcej
i polub nas

na Facebooku
CzarciMlynSwieradow

ZAPRASZAMY!

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

Restauracja „Czarny Potok” zapra-
sza w ka¿dy poniedzia³ek i œrodê
w godz. 1000-1400 na sta³¹ wystawê po-
œwiêcon¹ historii Czerniawy. Bêdzie to
nawi¹zanie do podobnej ekspozycji
sprzed 7 lat, gdy zaprezentowanych zo-
sta³o 260 starych widokówek
z kolekcji Jakuba, Dawida i Jerzego
B³aszczyków z Wroc³awia.

Obecny zbiór liczy ju¿ 760 starych
pocztówek, które dla polepszenia od-
bioru zosta³y zeskanowane i pokazy-
wane bêd¹ na ekranie monitora (po-
dobnie jak stare foldery i mapy).

Z A P R O S Z E N I EZ A P R O S Z E N I EZ A P R O S Z E N I EZ A P R O S Z E N I EZ A P R O S Z E N I E

GOŒCIE M£GOŒCIE M£GOŒCIE M£GOŒCIE M£GOŒCIE M£YNAYNAYNAYNAYNA
PaŸdziernik w m³ynie to zwolnienie wakacyjnego tempa

i przywitanie – w tym roku – piêknej, z³otej jesieni. Warszta-
towe wtorki trwaj¹ w najlepsze, a od œrody do soboty nadal
mo¿na zwiedziæ wnêtrza dawnego m³yna. Mi³oœnicy jesien-
nego krajobrazu z Polski i zagranicy przebywaj¹cy w na-
szym uzdrowisku czêsto zagl¹daj¹ na Czarci¹ £¹kê, z czego
bardzo siê cieszymy. W tym miesi¹cu by³o to 910 osób.

Najm³odsza grupa wœród nich to rezolutne i bardzo cieka-

W odpowiedzi na wiele pytañ odnoœnie receptury
na chleb ¿ytni razowy powsta³o niedawno wideo in-
strukta¿owe pokazuj¹ce, jak to zrobiæ krok po kroku.
Zapraszamy wszystkich, którzy jeszcze nie znaj¹ na-
szego kana³u na Youtube - wystarczy wpisaæ „Czar-
cia £¹ka”, a tam oprócz relacji z imprez czy œwi¹-
tecznych inspiracji znajduje siê równie¿ K¹cik M³y-
narki Kingi. Dodajê w nim autorskie przepisy, inspi-
rowane tradycyjnymi recepturami oraz naturalnymi
sk³adnikami.

Œwiêta tu¿ tu¿, wiêc zachêcam wszystkich do wy-
próbowania przepisu – taki w³asnorêcznie upieczo-
ny chleb bêdzie z pewnoœci¹ wyj¹tkowym elemen-
tem rodzinnej kolacji.

Wraz z rokiem szkolnym warsztatowe wtorki rozpoczê³y siê
na dobre. W paŸdzierniku odwiedzi³y nas g³ównie klasy pod-
stawowe ze SP nr 1 w Szklarskiej Porêbie. Okaza³o siê, ¿e dzieci
bardzo dobrze znaj¹ temat zbó¿ i wypieku chleba. Potrafi³y

we œwiata przedszkolaki z Przedszkola „S³oneczko” w Czernia-
wie. Dzieci nie tylko wys³ucha³y historii m³yna, zobaczy³y sta-
re maszyny, ko³o m³yñskie (fot. powy¿ej) oraz dawny piec, ale
równie¿ skosztowa³y chleba z w³asnorêcznie ubitym mas³em!

Nie uda³oby siê to, gdyby nie pomoc dwóch opiekunek
z przedszkola, które stanê³y na wysokoœci zadania i zorganizo-
wa³y dzieci tak, aby ka¿de z nich mog³o poprawnie u¿yæ trady-
cyjnej maselnicy (fot. obok). W efekcie praca zespo³owa op³a-
ci³a siê – dzieci ze smakiem zjad³y swój m³yñski podwieczorek
i na tym skoñczy³a siê podró¿ w czasie „od ziarenka do bo-
chenka”.  Mi³o bêdê wspominaæ tê weso³¹ gromadkê z na-
prawdê ciep³ymi i opiekuñczymi paniami przedszkolankami. Do
zobaczenia!

rozró¿niæ pszenicê, ¿yto oraz owies. Ponadto wymieni³y pod-
stawowe sk³adniki na chleb oraz wykaza³y siê du¿¹ aktywno-
œci¹ podczas zajêæ. Zagniataliœmy wspólnie ciasto, ubijaliœmy
mas³o, ale zabawa w kuchni to nie wszystko. Przyszli piekarze
uczyli siê równie¿ dyscypliny oraz porz¹dku, jakie towarzysz¹
profesjonalnemu gotowaniu. Warsztaty to równie¿ lekcja hi-
storii i tradycji.

Dzieci zwiedzi³y m³yn i dowiedzia³y siê, jak kiedyœ wygl¹-
da³ proces produkcji m¹ki. Przypominamy, ¿e uczestnictwo we
wtorkowej podró¿y „od ziarenka do bochenka” jest zupe³nie
bezp³atne i ju¿ teraz zapraszamy do zapisów w przysz³ym roku.



Na prze³aj
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Celnoœæ strzelcka

Czêœæ œwieradowskiej dru¿yny: na pierwszym planie Bruno Ry¿ak, za nim
Klaudia Bocheñska, a kolejny strzelec to Natalia Chmielowiec.

20 paŸdziernika 2017 roku od-
by³y siê VII Otwarte Mistrzostwa
o Puchar Burmistrza Miasta Œwie-
radów-Zdrój w Biathlonie Letnim.
Startowa³o 143 zawodników w ka-
tegoriach szkó³ podstawowych
i gimnazjum: UKS Olimpijczyk So-
snówka, UKS Kamieñczyk Szklar-
ska Porêba, UKS Szczytnik, UKN
Melafir Czarny Bór, UKS Œwiera-
dów-Czerniawa, MKS Karkonosze
Szklarska Porêba, UKS Œwiera-
dów-Zdrój.

Zawody odby³y siê na œwiera-
dowskim Stadionie Miejskim. D³u-
goœci dystansów dostosowane by³y
odpowiednio do kategorii wieko-
wych. Zawodnicy strzelali z broni
laserowej dwukrotnie (dwa razy po
piêæ strza³ów).

Z³ote medale zdobyli Jacek Sza-
niawski i Julia Wójtów, a srebrny
Tomasz Paluch (wszyscy w katego-
rii rocznik 2007 i m³odsi). Zdobyli-
œmy te¿ pierwsze miejsce w katego-
rii dru¿ynowej ch³opców szko³y
podstawowej  i otrzymaliœmy Puchar
Burmistrza Miasta Œwieradów-Zdrój.
Ponadto przyznano nagrody dla naj-
m³odszych uczestników, które otrzy-

Biathlon jakby letni,Biathlon jakby letni,Biathlon jakby letni,Biathlon jakby letni,Biathlon jakby letni,
a jednak jesiennya jednak jesiennya jednak jesiennya jednak jesiennya jednak jesienny

mali: Martyna Rutkowska ze Œwie-
radowa i Jakub Benedykt z Kassel
(Niemcy). Po zakoñczonym biegu za-
wodnicy otrzymali regeneracyjny
poczêstunek.

Sk³adamy podziêkowania wszy-
stkim osobom i instytucjom, dziêki
którym sprawnie uda³o siê przygo-
towaæ i przeprowadziæ zawody,
w szczególnoœci burmistrzowi Ro-
landowi Marciniakowi - za sfinan-

sowanie mistrzostw, pracownikom
oddzia³u SKI&SUN - za wypo¿ycze-
nie sprzêtu potrzebnego do przygo-
towania trasy biegu, oraz sponso-
rom nagród: Nadleœnictwu Œwiera-
dów, œwieradowskim hotelom: Bu-
czyñski Medical&Spa, Medical Spa
Malinowy Dwór oraz  Aparting Nor-
weska Dolina ze Szklarskiej Porêby.

Joanna Szaniawska

2 paŸdziernika odby³y siê w Ol-
szynie mistrzostwa powiatu lubañ-
skiego w sztafetowych biegach
prze³ajowych. W zawodach wziê³y
udzia³y trzy reprezentacje z naszej
szko³y. Ka¿da dru¿yna sk³ada³a siê
z 10 zawodników. Dziewczêta za-
jê³y miejsce trzecie i pi¹te, a ch³op-
cy - czwarte.

Sk³ad dru¿yny dziewcz¹t m³od-
szych (na zdjêciu): Aleksandra
Marcinkowska, Nikola Malec,
Agata Szaniawska, Natalia Chmie-
lowiec, Klaudia Bocheñska, Han-
na Rutkowska, Aleksandra Sobie-
rañska, Weronika Niewiadomska,
Justyna Rozum, Martyna Wojtysiak
(opiekun J. Szaniawska).

Sk³ad dru¿yny ch³opców: Jacek
Szaniawski, Filip Sochañski, Bru-
no Skrzyñski, Tomasz Sadocha, Mi-

ko³aj Adamski, Maksymilian Kobu-
siñski, Krzysztof Andziulewicz, Kac-
per Sawicz, Szymon Andruszkie-
wicz, Emil Kamiñski (opiekun S.
£oziñski).

Sk³ad dru¿yny dziewcz¹t star-
szych: Angelika Filipczak, Marty-
na Cielecka, Dagmara Osiej, Julia
Wasilewska, Marta Syrewicz, Va-
nessa Matuszak, Wiktoria Zagajew-
ska, Maja Piotrowiak, Zofia Ryma-
szewska, Joanna Michalak (opie-
kun J. W¹do³owska).

Dziewczêta w kategorii szkó³
podstawowych zakwalifikowa³y siê
do Fina³u Dolnoœl¹skich Igrzysk
Sztafetowych w Biegach  Prze³ajo-
wych, które odby³y siê 20 paŸdzier-
nika tak¿e w Olszynie, gdzie zajê³y
21. miejsce w województwie. (JS)

W dniach 16-18 paŸdzierni-
ka br. na strzelnicy WKS-u
Œl¹sk we Wroc³awiu odby³ siê
Fina³ Dolnoœl¹ski Igrzysk M³o-
dzie¿y Szkolnej w Strzelectwie
Sportowym. Zawody cieszy³y

siê bardzo du¿ym zaintereso-
waniem. Na starcie stanêli
uczniowie szkó³ podstawo-
wych. Wystartowa³o 27 szkó³
z ca³ego Dolnego Œl¹ska.

W rywalizacji indywidualnej
czwarte miejsce na 143 zawod-
niczki zajê³a Agata Szaniawska,
zdobywaj¹c 92 punkty na 100
mo¿liwych.

Reprezentacja  w sk³adzie:
Klaudia Bocheñska, Agata Sza-
niawska, Natalia Chmielowiec,
Aleksandra Marcinkowskia, Julia
Pa³ys, Marcin Krawczuk, Krzysz-

tof Andziulewicz, Bruno Ry¿ak,
Maks Kobusiñski i Dominik
Adam zajê³a XIII miejsce.

24 paŸdziernika odby³o siê
oficjalne zakoñczenie zawodów
na strzelnicy we Wroc³awiu,
gdzie Agata Szaniawska zosta-
³a nagrodzona (na zdjêciu
u góry).     JS

Wyniki pi³karzy TKKF Kwisa w ostatnich meczach
SeniorzySeniorzySeniorzySeniorzySeniorzy. Mecze u siebie - 2:2 z WKS ¯arki Œrednie, 7:2 z Chmielank¹ Chmieleñ

i 3:0 ze Skalnikiem Rêbiszów. Na wyjeŸdzie - 5:0 z Fatm¹ Pobiedna i 4:0 z LZS Koœciel-
nik. Juniorzy M³odsiJuniorzy M³odsiJuniorzy M³odsiJuniorzy M³odsiJuniorzy M³odsi. Mecze u siebie - 3:2 ze Spart¹ Zebrzydowa i 1:7 z Eskadr¹
Boles³awiec. Na wyjeŸdzie - 0:5 z £u¿ycami Lubañ i 3:0 z Piastem Zawidów. M³odzicyM³odzicyM³odzicyM³odzicyM³odzicy.
Spotkania na w³asnym boisku - 4:1 z LZS Koœcielnik i 4:0 z Cosmos Radzimów. Na
wyjeŸdzie - 2:5 z LZS Pisarzowice i 3:4 z Sudetami Giebu³tów.

- Jest nam niezwykle mi³o, ¿e ponow-
nie mogliœmy uczestniczyæ w gali Hotel
Przyjazny Rodzinie i a¿ trzy razy wchodzi-
liœmy na scenê, aby odebraæ przyznane
naszemu obiektowi wyró¿nienia. Cieszy-
my siê, ¿e wprowadzone przez nas rozwi¹-
zania oraz udogodnienia dla rodzin
z dzieæmi zosta³y zauwa¿one i nagrodzo-
ne. To daje nam niezwyk³¹ si³ê do dal-
szych dzia³añ – mówi Wojciech Pio-Wojciech Pio-Wojciech Pio-Wojciech Pio-Wojciech Pio-
trowskitrowskitrowskitrowskitrowski, dyr. ds. sprzeda¿y i marketingu
Cottonina Villa & Mineral SPA Resort.

Wyró¿nienie przyznawane jest obiek-
tom noclegowym spe³niaj¹cym kryteria
postawione przez organizatorów konkur-
su. W tym roku by³y to: utrzymanie stan-
dardów bezpieczeñstwa w wyposa¿eniu
hoteli, obs³uga i rozumienie potrzeb ma-
³ych goœci  oraz programy animacyjne dla

dzieci w ró¿nym wieku. Na koñcowy suk-
ces wp³ywa maj¹ te¿: zdrowy jad³ospis,
oferta SPA skierowna równie¿ do dzieci,
wysoka jakoœæ obs³ugi.

- W projekcie bierzemy udzia³ cyklicz-
nie. Poprzez udzia³ w kampanii HPR nasz
hotel jest rozpoznawalny jako Przyjazny
Rodzinie, a rodziny z dzieæmi, które od-
wiedzaj¹ obiekt, mog¹ liczyæ na  zapew-
nienie najwy¿szego standardu obs³ugi.
Statuetka i certyfikat to uznanie rodziców
i zaufanie, jakim nas obdarzaj¹. To zara-
zem najwiêksze podziêkowanie oraz po-
twierdzenie, ¿e spe³niamy wszystkie kry-
teria potrzebne do wypoczynku rodzin
z dzieæmi. Dziêki pozytywnym opiniom
utwierdzamy siê w przekonaniu, ¿e nasze
starania s¹ doceniane, a goœcie chêtnie
do nas wracaj¹ -  mówi TTTTTomasz Koromasz Koromasz Koromasz Koromasz Kor-----
czak, czak, czak, czak, czak, w³aœciciel Hotelu & Medi-SPA Bia³y
Kamieñ.    (aka)

Hotele przyjazne rodzinie
 Ci¹g dalszy ze str. 16
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W ka¿dy czwartek od godz. 1600   do 1800 w starym
Urzêdzie Miasta przy ul. Pi³sudskiego 15 œwiadczo-
na jest bezp³atna pomoc psychologiczna - porad
udziela Anna Wojciechowska-Padewska.

Zespó³ Interdyscyplinarny w Œwieradowie-Zdroju zaprasza na za-
jêcia dla grupy osób doznaj¹cych przemocy w rodzinie.

Celem pracy Punktu i prowadzonych zajêæ jest pomoc osobom
doznaj¹cym przemocy w rodzinie, umo¿liwienie wyjœcia z krêgu prze-
mocy, podniesienie œwiadomoœci dotycz¹cej zjawiska przemocy
w rodzinie i praw osobistych, podniesienie w³asnej samooceny, zdo-
bycie wiedzy jak radziæ sobie z zaistnia³¹ sytuacj¹ oraz pomoc
w odzyskaniu MOCY zabranej przez sprawcê. UDZIA£ JEST BEZ-UDZIA£ JEST BEZ-UDZIA£ JEST BEZ-UDZIA£ JEST BEZ-UDZIA£ JEST BEZ-
P£AP£AP£AP£AP£ATNYTNYTNYTNYTNY.....

Zajêcia bêd¹ prowadzone w dawnym budynku Urzêdu Miasta przy
ul. Pi³sudskiego 15, I piêtro, pokoje nr 1 i 2, w godzinach 1800-2000.
Najbli¿sze spotkanie odbêdzie siê 23 listopada, kolejne zaœ23 listopada, kolejne zaœ23 listopada, kolejne zaœ23 listopada, kolejne zaœ23 listopada, kolejne zaœ
w grudniu - 7 i 21. Serdecznie zapraszamy!w grudniu - 7 i 21. Serdecznie zapraszamy!w grudniu - 7 i 21. Serdecznie zapraszamy!w grudniu - 7 i 21. Serdecznie zapraszamy!w grudniu - 7 i 21. Serdecznie zapraszamy!

Stop przemocy!

Polski Dzieñ Sprzeda¿y Bezpoœredniej - prawa konsumentaPolski Dzieñ Sprzeda¿y Bezpoœredniej - prawa konsumentaPolski Dzieñ Sprzeda¿y Bezpoœredniej - prawa konsumentaPolski Dzieñ Sprzeda¿y Bezpoœredniej - prawa konsumentaPolski Dzieñ Sprzeda¿y Bezpoœredniej - prawa konsumenta

Bezp³atnych porad w zakresie ochrony interesów
konsumentów mo¿na uzyskaæ u Powiatowego Rzecz-
nika Konsumentów - Agnieszki Cichoñ. Przyjêcia in-
teresantów odbywaj¹ siê w poniedzia³ki, œrody i czwart-
ki w godz. 730–1530, we wtorki w godz. 730–1700 oraz
w pi¹tki w godz. 730–1400 - Starostwo Powiatowe Lu-
bañ, ul. Mickiewicza 2, pok. 38 (I p.).

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

konsumenci@powiatluban.pl

17 paŸdziernika przy-
pada³ Polski Dzieñ
Sprzeda¿y Bezpo-
œredniej. Z tej okazji
przypominamy o pra-
wach konsumentów
dokonuj¹cych zaku-
pów poza lokalem
przedsiêbiorstwa.

Czym jest
sprzeda¿ bezpoœrednia

Sprzeda¿ bezpoœred-
nia to zakupy poza sta³y-
mi punktami sprzeda¿y

detalicznej – np. w domu klienta, na ulicy lub podczas prezen-
tacji organizowanej, m.in. w hotelach, sanatoriach, restaura-
cjach, domach kultury, remizach stra¿ackich lub podczas wy-
cieczek turystyczno-religijnych. Zawiera siê wtedy umowê poza
lokalem przedsiêbiorcy. Wówczas klient czêsto podejmuje de-
cyzjê pod wp³ywem chwili, nie mo¿e porównaæ ceny towaru
z produktami dostêpnymi w sklepie, ulega presji sprzedawcy,
dlatego jest szczególnie chroniony przez prawo.
Wyj¹tkowe prawo odst¹pienia
od zakupu w terminie 14 dni

Konsument, który korzysta ze sprzeda¿y bezpoœredniej
(zawar³ umowê poza lokalem przedsiêbiorstwa), mo¿e w termi-
nie 14 dni odst¹piæ od niej bez podawania przyczyny i bez po-
noszenia kosztów. Przedsiêbiorca ma obowi¹zek niezw³ocznie,
nie póŸniej ni¿ w terminie 14 dni od otrzymania oœwiadczenia
o odst¹pieniu od umowy, zwróciæ konsumentowi koszty zaku-
pionego towary, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Konsu-
ment natomiast ponosi koszty zwrotu rzeczy. Co wa¿ne, je¿eli
konsument nie zosta³ poinformowany przez przedsiêbiorcê
o prawie odst¹pienia od umowy, prawo to wyd³u¿a siê do 12
miesiêcy. Je¿eli jednak konsument zosta³ poinformowany
o tym przed up³ywem tego terminu, termin do odst¹pienia od
umowy up³ywa po 14 dniach od udzielenia konsumentowi tej
informacji. Odst¹pienie od umowy sprzeda¿y jest równie¿ sku-

teczne wobec umowy kredytowej, z której finansowany by³
zakup produktu.
Jak czytaæ umowê

Na ¿¹danie kupuj¹cego sprzedawca musi wyjaœniæ znacze-
nie poszczególnych postanowieñ umowy oraz obowi¹zki i pra-
wa ka¿dej ze stron. Klient musi poœwiêciæ czas na dok³adn¹
analizê umowy, powinien zwróciæ szczególn¹ uwagê na cenê
towaru oraz wysokoœæ rat, a tak¿e z jak¹ firm¹ zawiera umowê.
Niezgodne z prawem praktyki

Niestety, przy sprzeda¿y bezpoœredniej mo¿emy byæ nara-
¿eni na stosowanie nieuczciwych praktyk rynkowych przez
niektórych sprzedawców. Przyk³adem mo¿e byæ zapraszanie
na bezp³atne badania lekarskie, a w rezultacie spotkanie g³ów-
nie dotyczy sprzeda¿y urz¹dzeñ paramedycznych lub innych
produktów.
Nale¿y byæ czujnym w ka¿dej sytuacji

Gdy przychodzi do nas akwizytor, zanim zaprosimy go do
œrodka, nale¿y ustaliæ, kogo reprezentuje i co oferuje. Popro-
siæ o wylegitymowanie siê i o mo¿liwoœæ telefonicznej weryfi-
kacji oferty przedstawiciela u przedsiêbiorcy.

Jeœli otrzymamy zaproszenie na spotkanie, najlepiej usta-
liæ, czy bêd¹ na nim oferowane towary lub us³ugi. Mo¿na o to
zapytaæ dzwoni¹c¹ do nas osobê albo skontaktowaæ siê z in-
stytucj¹ kieruj¹c¹ do nas zaproszenie pisemne.

Nie podejmujmy decyzji pod wp³ywem impulsu. Wiêksze
jest wtedy ryzyko dokonania nieracjonalnych wyborów co do

warunków, na jakich zostaje zawarta umowa.
Nie spieszmy siê z zakupem. Zastanówmy siê i sprawdŸmy

ró¿ne mo¿liwoœci. Zanim skorzystamy z oferty, warto skonsul-
towaæ siê z rodzin¹ lub kimœ bliskim, porównaæ ceny w interne-
cie lub sklepie.

Pamiêtajmy: je¿eli towar jest dostêpny dziœ, bê-
dzie dostêpny tak¿e jutro. Je¿eli nie jesteœmy pewni
co do tego zakupu, zapytajmy sprzedaj¹cego o ter-
min najbli¿szej prezentacji.

Gdzie szukaæ pomocy
Je¿eli nie wiemy, jak odst¹piæ od umowy, nie potrafimy

napisaæ reklamacji lub mamy problem w skontaktowaniu siê ze
sprzedawc¹, mo¿na skorzystaæ z bezp³atnych porad Powiato-
wego Rzecznika Konsumentów.              Agnieszka Cichoñ

Œwieradowscy samurajowie
4 listopada w Lubaniu odby³a siê Lubañska

Gala Samuraja w Karate, zorganizowana przez
KS Samuraj Lubañ przy wspó³pracy Klubu Vik-
toria Lubañ. W zawodach wziê³o udzia³ ³¹cznie
47 zawodników z poszczególnych sekcji KS Sa-
muraj Lubañ z Pisarzowic, Lubania i Œwierado-
wa-Zdroju wraz ze swoimi rodzicami, najbli¿szy-
mi i przyjació³mi.

W Œwieradowie æwiczy regularnie 17 dziew-
cz¹t i ch³opców, a na galê pojecha³o ich jedena-
œcioro (prezentuj¹ siê na zdjêciu po prawej).

G³ównym celem turnieju by³o propagowa-
nie karate wœród mieszkañców powiatu, zapo-
znanie i wdro¿enie w praktyce nowym zawodni-
kom przepisów rozgrywania zawodów sporto-
wych w karate, jak te¿ wy³onienie najlepszych
zawodników klubu w poszczególnych konkuren-
cjach i rocznikach.

£¹cznie rozegrano 12 konkurencji w kata,
pierwszego kroku, jak te¿ i w kumite, w ramach
których ka¿dy z finalistów otrzyma³ medal oraz dyplom, a za pierwsze
miejsce nagrody rzeczowe. Natomiast pozostali zawodnicy, którym nie
uda³o siê stan¹æ na podium, otrzymali pami¹tkowe dyplomy uczestnic-
twa, naszywkê z logo KS Samuraj i na pocieszenie upominek z owocami
i s³odyczami.

Zawodom towarzyszy³ bardzo dobry doping ze strony najbli¿szych,
a chyba najwiêkszym zainteresowaniem kibiców okaza³y siê walki naj-
m³odszych zawodników, którzy swoj¹ postaw¹, walecznoœci¹, odwag¹
i zaciêtoœci¹ wzmaga³y doping wœród najbli¿szych, kolegów, daj¹c tym
samym dobre, sportowe widowisko.

Wielu zawodników zas³uguje na wyró¿nienie, czêsto poszczególni

zawodnicy zdobyli nawet po dwa medale, co potwierdza dobre przygoto-
wanie techniczne, jak te¿ daje dobre rokowania na przysz³e starty
w zawodach krajowych i miêdzynarodowych.

Na tym tle m³odzie¿ ze œwieradowskiej sekcji karate zaprezentowa³a
siê nader korzystnie, co widaæ po osi¹gniêtych rezultatach w poszcze-
gólnych kategoriach:

Kumite indywidualne ch³opców – rocznik 2010Kumite indywidualne ch³opców – rocznik 2010Kumite indywidualne ch³opców – rocznik 2010Kumite indywidualne ch³opców – rocznik 2010Kumite indywidualne ch³opców – rocznik 2010
1 - Micha³ Ró¿ycki, 2 - Marcel Leœniewski.
Kumite indywidualne ch³opców – rocznik 2008Kumite indywidualne ch³opców – rocznik 2008Kumite indywidualne ch³opców – rocznik 2008Kumite indywidualne ch³opców – rocznik 2008Kumite indywidualne ch³opców – rocznik 2008
1 - Aleksander Przybysz, 2 - Antoni Ba³a, 3 - Hubert Urbañczyk.
Kata indywidualne ch³opców – rocznik 2010Kata indywidualne ch³opców – rocznik 2010Kata indywidualne ch³opców – rocznik 2010Kata indywidualne ch³opców – rocznik 2010Kata indywidualne ch³opców – rocznik 2010
1 - Marcel Leœniewski, 2 - Oliwier Leszczyñski, 3 - Filip Daszko.

Kata indywidualne ch³opców – rocznik 2009Kata indywidualne ch³opców – rocznik 2009Kata indywidualne ch³opców – rocznik 2009Kata indywidualne ch³opców – rocznik 2009Kata indywidualne ch³opców – rocznik 2009
3 - Daniel Matelski
Kata indywidualne ch³opców – rocznik 2008Kata indywidualne ch³opców – rocznik 2008Kata indywidualne ch³opców – rocznik 2008Kata indywidualne ch³opców – rocznik 2008Kata indywidualne ch³opców – rocznik 2008
1 - Hubert Urbañczyk, 2 - Aleksander Przybysz, 3 - Witold Walko-

wiak (na zdjêciu u góry).
Kata indywidualne mix – rocznik 2006 – 2007Kata indywidualne mix – rocznik 2006 – 2007Kata indywidualne mix – rocznik 2006 – 2007Kata indywidualne mix – rocznik 2006 – 2007Kata indywidualne mix – rocznik 2006 – 2007
3 - Olga Walczak.

Wszystkim zawodnikom serdecznie gratulujemy i dziêkujemy za
dobr¹ promocjê naszego klubu. Dziêkujemy tak¿e wszystkim instrukto-
rom KS Samuraj Lubañ za poœwiêcenie, oddanie i dobre przygotowanie
zawodników na ró¿nych etapach ich rozwoju – Tomaszowi Podbuckie-
mu, El¿biecie Kordyka, Sylwii Smajda, Markowi Froñda, S³awomirowi
Bartniakowi i Jackowi Jaworskiemu.

Wœród sponsorów KS Samuraj jest Gmina Miejska Œwieradów-
Zdrój i Nadleœnictwo Œwieradów, a Miejski Zespó³ Szkó³ czynnie wspie-
ra zawodników udostêpniaj¹c im salê do æwiczeñ. (JJ)

Zdjêcia Katarzyna Matelska



Mo¿e i zimno, ale zdrowo!

Przegl¹d techniczny kolei
gondolowej zaplanowany
jest do 1 grudnia w³¹cznie.

W tym czasie gondola bê-
dzie woziæ goœci w weekend
18-19 listopada  w godzinach
900-1600.

Obok - Wojciech Piotrowski (Cottonina) w to-
warzystwie Violetty Hamerskiej (w œrodku) –
przewodnicz¹cej Kapitu³y Hotel Przyjazny Ro-
dzinie, i Marty Perchuæ-Burzyñskiej (z lewej) –
cz³onka kapitu³y Hotel Przyjazny Rodzinie,
dziennikarki radia Tok FM.
Powy¿ej Tomasz Korczak (Bia³y Kamieñ) od-
biera laur od V. Hamerskiej.

Od 2 grudnia do czasu uru-
chomienia nartostrady kolej
bêdzie kursowa³a codzien-
nie tak¿e od 900 do 1600.

NIEZBÊDNIK TURYSTY
NA 2018 ROK

Szanowni Pañstwo,
w zwi¹zku z faktem, i¿ tegoroczne wydanie Niezbêdnika Turysty zosta³o rozdy-

sponowane prawie w 100 proc., chcemy w styczniu 2018 r. wydaæ kolejny nak³ad
w iloœci 100 tys. egz. w trzech wersjach jêzykowych: polskiej, niemieckiej i angiel-
skiej, o objêtoœci 40 stron.

W zwi¹zku z powy¿szym proponujemy Pañstwu udzia³ w wydawnictwie. Dostêpne
modu³y reklamowe:
 SPA/SPORT - 4 modu³y formatu A4 – 3.500 z³ brutto za 1 modu³
 SPA/SPORT - 4 modu³y 1/2 formatu A4 – 2.200 z³ brutto/modu³
 SPA/SPORT - 4 modu³y 1/4 formatu A4 – 1.300 z³ brutto/modu³
 GASTRONOMIA – 20 modu³ów formatu 102 x 63 mm – 420 z³ brutto/modu³
 US£UGI RÓ¯NE – 8 modu³ów formatu 93 x 58 mm – 420 z³ brutto/modu³
 US£UGI RÓ¯NE – 4 modu³y formatu 93 x 138 mm – 1.100 z³ brutto/modu³
 US£UGI RÓ¯NE – 4 modu³ów formatu 193 x 58 mm – 1.100 z³ brutto/modu³

Zg³oszenia przyjmowane bêd¹ od 16 listopada od godz. 730 do 23 listopada
do godz. 1500 na adres it@swieradowzdroj.pl lub telefonicznie - 75 71 36 482.

O umieszczeniu reklamy decyduje kolejnoœæ zg³oszeñ.

Wodospad Kwisy w Œwie-
radowie jest idealnym miej-
scem do ,,morsowania”, czyli
k¹pieli w zimnej wodzie, które
s¹ rewelacyjnym sposobem na
pozbycie siê jesiennej i zimo-
wej  chandry, podreperowania
odpornoœci, oraz spalenia
mnóstwa kalorii.

Wejœcie do wody powinno
odbyæ siê po intensywnej roz-
grzewce, na g³owie powinna
byæ czapka, która chroni przed
utrata ciep³a, r¹k nie moczymy
i zabezpieczamy je rêkawiczka-
mi, ¿eby po wyjœciu z wody
móc siê szybciej i sprawniej
ubraæ. K¹piel trwa œrednio od
3-5 minut, ale jest to sprawa
indywidualna.

Zim¹, kiedy nasz wodospad pokryty jest
œniegiem i lodem, taka k¹piel jest niesamowi-
tym zastrzykiem energii, radoœci, endorfiny

i adrenaliny. Zachêcam wszystkich do zimo-
wych k¹pieli.

Jolanta Sergiejczuk

Hotele przyjazne rodzinieHotele przyjazne rodzinieHotele przyjazne rodzinieHotele przyjazne rodzinieHotele przyjazne rodzinie

Dokoñczenie na str. 14  

30 wrzeœnia na uroczystej gali
w warszawskim hotelu Radison Blu
Centrum odby³o siê podsumowa-
nie IX edycji konkursu „Hotel Przy-
jazny Rodzinie”, w trakcie której
statuetki z tytu³em „Najlepszy hotel
na wypoczynek dla rodzin z dzieæ-
mi” odebrali przedstawiciele 21
obiektów z ca³ej Polski, w tym – co
z satysfakcj¹ podkreœlamy – dwóch
hoteli œwieradowskich: Cottoniny
i Bia³ego Kamienia (poza Œwiera-
dowem tylko Zakopane i Kraków na
liœcie nominatów mia³y po 2 hote-
le).

Wyró¿nione hotele znajduj¹ siê
w ró¿nych czêœciach kraju (poza ju¿
wymienionymi miastami): nad morzem (Ustka, Miê-
dzyzdroje, Miêdzywodzie, Sopot), na Mazurach (Lidz-
bark Warmiñski, Miko³ajki, Galiny, Zalesie), na Pod-
karpaciu (Radawa, Porêba Wielka), ponadto w Spa-

le, Starachowicach, Józefowie ko³o Warszawy. Za nie-
spodziankê uznaæ trzeba werdykt internautów i goœci
hotelowych, którzy wskazali na Olandiê w wielkopol-
skim Prusimiu.

Nam powinno byæ szczególnie mi³o, jako ¿e tylko
nasze hotele reprezentuj¹ Sudety Zachodnie (i Góry
Izerskie w szczególnoœci), a w gronie obiektów w uzdro-
wiskach dolnoœl¹skich jest jeszcze tylko Hotel Pola-
nica Resort & Spa.

Cottonina tytu³ ten zdoby³a zreszt¹ po raz pi¹ty
z rzêdu (Bia³y Kamieñ te¿ ma na koncie piêæ tytu³ów),
jej przedstawiciele s¹ wiêc sta³ymi bywalcami na tego
typu galach, ale przecie¿ to nie gale tworz¹ ow¹ spe-
cyficzn¹ magiê hotelow¹, dziêki której rodziny, zw³asz-
cza te z ma³ymi dzieæmi (a tak¿e przysz³e matki) chêt-
nie i czêsto takie obiekty wybieraj¹ na swe miejsca
urlopowe.


