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Uwaga, Czytelnicy! W zwi¹zku z tym, ¿e w œrodê 11 listopada obchodzimy Œwiêto
Niepodleg³oœci, numer 11 (204) NOTATNIKA zostanie dostarczony do punktów kolporta¿u wyj¹tkowo we wtorek, 10 listopada, w póŸnych godzinach popo³udniowych.
Koniec wrzeœnia obfitowa³ w wiele cyklicznych wydarzeñ kulturalnych, które od lat s¹
znakiem rozpoznawczym Œwieradowa. Najgorêtszym dniem by³ 19 wrzeœnia, gdy zbieg³y
siê a¿ cztery imprezy, z FOLK FEST na czele
(uczestników widzimy na zdjêciu obok) - o jego
drugiej edycji piszemy na str. 10.
Równolegle do przegl¹du kapel, wokó³
„Sanusa” odbywa³a siê II JESIEÑ MOTOCYKLOWA (relacja na str. 11), na hali spacerowej rozbrzmiewa³y ostatnie takty XXII SPOTKAÑ Z MUZYK¥ DAWN¥, a w koœciele wystêpowali artyœci z krakowskiej Piwnicy pod
Baranami (szerzej o tym koncercie na str. 3).
Jeszcze nie przebrzmia³y dŸwiêki g³osów
i instrumentów z ró¿nych epok i stylów, gdy
do uzdrowiska zjecha³y orkiestry wojskowe, by
w dniach 24-26 wrzeœnia w niezwykle uroczysty sposób œwiêtowaæ 50-lecie swych festiwali. Przemarsz przez miasto (fot. poni¿ej z lewej) by³ tylko namiastk¹ tego, co przez trzy
wieczory obserwowali (i czego s³uchali) widzowie festiwalu. Fotoreporta¿ na str. 8.
A gdy w kraju toczy siê dyskusja o uchodŸcach, œwieradowska gmina przyjê³a kolejn¹
polsk¹ rodzinê z Kazachstanu. Zdjêcie poni¿ej
zosta³o zrobione w gabinecie burmistrza, gdy
Roland Marciniak wita³ ich w Œwieradowie
dzieñ po przylocie do Polski.
Od lewej siedz¹: Sergiej, Zofia, Wiktoria
i Dani³ Zagajewscy, których przedstawimy bli¿ej w listopadowym numerze „Notatnika”.
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Burmistrz Miasta – Roland Marciniak: 75 7816-119; Sekretariat Burmistrza – Krystyna Kisiel: 75 78-16-489, fax 75 78-16-585 - pok.
nr 1d; Skarbnik – Iwona Kosmala: 75 78-16234 - pok. nr 1a; op³ata za œmieci , op³aty za
œrodki transportu,– Ma³gorzata Milichiewicz,
czynsze, op³ata za wodê i œcieki – Jowita Worotnicka: 75 78-16-659 - pok. nr 1b; podatki i
op³aty lokalne - Anna Leœniak,op³ata uzdrowiskowa, u¿ytkowanie wieczyste - Magdalena Szukiewicz - 75 78-16-452 - pok. nr 1c;
sprawy bud¿etowe – Ewelina Ostrowska-May
- 75 78-17-092 - pok. nr 3; zastêpca kierownika Urzêdu Stanu Cywilnego, dzia³alnoœæ gospodarcza – Danuta ¯y³kiewicz: 75 78-16344; meldunki i dowody osobiste, zezwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych – Halina Stettner: 75 78-16-929 - pok. nr 1f (obok
sekretariatu); Referat Gospodarki Nieruchomoœciami i Zagospodarowania Przestrzennego, kier. – Rafa³ May, Joanna Szczekulska 75 78-17-297 - pok. nr 2.

I PIÊTRO
Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej - pok. nr
10, 11 i 12. Sekretariat: 75 78-16-321, kierownik – Agnieszka Moroz: 75 78-16-230.
Ksiêgowoœæ oœwiaty – Anna Abramczyk, Marta Rejman-Sergiejczuk: 75 78-17-896 - pok.
nr 14.

II PIÊTRO

Sekretarz – Sylwia B³aszczyk; zamówienia
publiczne – Monika Sautycz: 75 78-16-471 pok. nr 21a; Referat Gospodarki Miejskiej, Inwestycji i Ochrony Œrodowiska, kierownik –
Eugeniusz Grabas: 75 78-17-071 - pok. nr
21b; gospodarka mieszkaniowa - W³adys³aw
RzeŸnik, utrzymanie czystoœci, organizacja ruchu drogowego, oœwietlenie drogowe i parkowe - Grzegorz Zaj¹c, funkcjonowanie systemu odbioru odpadów komunalnych - Marcin
Roso³ek: 75 78-16-324 - pok. nr 21c; Anna
Mazurek, Mariusz Pysz, Wojciech Cielecki:
75 78-16-970 - pok. nr 21d; wodoci¹gi i kanalizacja – Izabela Jurczak, ochrona œrodowiska - Kamila Jednorowska-Mêcina: 75 7816-343 - pok. nr 22. Referat Promocji Gminy,
Turystyki, Kultury i Sportu, kierownik – Dorota
Marek: 75 71-36-482 - pok. nr 23; turystyka,
kultura i sport – Monika Hajny-Daszko; imprezy, infrastruktura – Magdalena Zarzycka:
75 71-36-483 i 75 78-16-350; informatyk Tomasz Chmielowiec - 75 71-36-483, fax 75
78-16-221 - pok. nr 24b. Inspektor ds. organizacyjnych i oœwiatowych – Jolanta Bobak: 75
78-17-668 - pok. 24c.

III PIÊTRO

Biuro Rady Miasta, kadry – Diana Timoftiewicz-¯ak: 75 78-17-666 - pok. nr 32.

UM ul. Pi³sudskiego 15

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

OŒWIATA I KULTURA
Przedszkole Miejskie: 75 78-16-339; Miejski Zespó³ Szkó³: 75 78-16-373, 75 78-16-668, fax
78-16-224; Œwietlica œrodowiskowa UL: 75 7817-885; Szko³a Podstawowa nr 2 w Czerniawie: 75 78-16-379; Œwietlica œrodowiskowa
MROWISKO: 75 78-45-712; Miejska Biblioteka Publiczna: 75 78-16-394.
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Ile do wymyœlenia Kolejne mo¿liwoœci uzyskania wsparcia
finansowego dla sektora ma³ych i œrednich
przedsiêbiorstw (MŒP) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Dolnego
Œl¹ska 2014-2020 kryj¹ siê w osi priorytetowej 3 – „Gospodarka niskoemisyjna” i osi
priorytetowej 8 – „Rynek pracy”.
Celem g³ównym osi priorytetowej 3 – „Gospodarka niskoemisyjna” - jest zmniejszenie
emisyjnoœci gospodarki oraz wzrost udzia³u
energii wytworzonej ze Ÿróde³ odnawialnych
(OZE) i zwiêkszenie efektywnoœci energetycznej w ramach województwa dolnoœl¹skiego.
Na wsparcie dla projektów realizowanych
w obrêbie osi 3 przeznaczona zosta³a kwota
392,3 mln euro. Œrodki finansowe bêd¹ wydatkowane w ramach 5 dzia³añ, takich jak:
 Dzia³anie 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze Ÿróde³ odnawialnych (55,6
mln euro),
 Dzia³anie 3.2 - Efektywnoœæ energetyczna w MŒP (32,4 mln euro),
 Dzia³anie 3.3 - Efektywnoœæ energetyczna w budynkach u¿ytecznoœci publicz-

nej i sektorze mieszkaniowym (151,6 mln
euro),
 Dzia³anie 3.4 - Wdra¿anie strategii
niskoemisyjnych (137,7 mln euro),
 Dzia³anie 3.5 - Wysokosprawna kogeneracja* (15 mln euro).
Œrodki pomocowe dla MŒP dostêpne
bêd¹ tylko w ramach Dzia³ania 3.1 - „Produkcja i dystrybucja energii ze Ÿróde³ odnawialnych” oraz 3.2 - „Efektywnoœæ energetyczna
w MŒP”.
Najwa¿niejszym celem Dzia³ania 3.1 „Produkcja i dystrybucja energii ze Ÿróde³
odnawialnych” - jest wsparcie budowy i modernizacji infrastruktury s³u¿¹cej wytwarzaniu energii pochodz¹cej ze Ÿróde³ odnawialnych np. energii s³onecznej, energii wiatru,
energii geotermalnej i biopaliw (biogaz, biomasa, bioolej- jedynie II i III generacji), energii spadku wody (wy³¹cznie na ju¿ istniej¹cych budowlach piêtrz¹cych, wyposa¿onych
w hydroelektrownie, przy jednoczesnym zapewnieniu pe³nej dro¿noœci budowli dla przemieszczeñ fauny wodnej) - maj¹ce na celu
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produkcjê energii elektrycznej i/lub cieplnej
wraz z pod³¹czeniem tych Ÿróde³ do sieci dystrybucyjnej/przesy³owej, z wy³¹czeniem
Ÿróde³ w uk³adzie wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji**.
Finansowana bêdzie równie¿ budowa
i modernizacja sieci elektroenergetycznej
umo¿liwiaj¹cej przy³¹czanie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze Ÿróde³ odnawialnych do systemów dystrybucyjnych i Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.
Beneficjentami œrodków finansowych
mog¹ zostaæ:
- jednostki samorz¹du terytorialnego,
ich zwi¹zki i stowarzyszenia;
- jednostki organizacyjne samorz¹du terytorialnego (JST);
- jednostki sektora finansów publicznych
(inne ni¿ wymienione powy¿ej);
- przedsiêbiorstwa energetyczne, w tym
MŒP i przedsiêbiorstwa sektora ekonomii spo³ecznej;
- organizacje pozarz¹dowe;
- spó³dzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe;
- towarzystwa budownictwa spo³ecznego;
- grupy producentów rolnych;
- jednostki naukowe;
- uczelnie/szko³y wy¿sze ich zwi¹zki i porozumienia;
- organy administracji rz¹dowej w zakresie zwi¹zanym z prowadzeniem szkó³;
- PGL Lasy Pañstwowe i jego jednostki
organizacyjne;
- koœcio³y, zwi¹zki wyznaniowe oraz osoby prawne koœcio³ów i zwi¹zków wyznaniowych.
Kluczowe w ramach oceny projektów
bêdzie kryterium efektywnoœci kosztowej
w powi¹zaniu z osi¹ganymi efektami ekologicznymi w stosunku do planowanych nak³adów finansowych. Poza tym o wsparciu
takich projektów decydowaæ bêd¹ tak¿e inne
osi¹gane rezultaty w stosunku do planowanych nak³adów finansowych (np. wielkoœæ
redukcji CO2).
G³ówny cel Dzia³ania 3.2 - „Efektywnoœæ

dokoñczenie na str. 3 

Godziny pracy UM

Punkty kolporta¿u
NOTATNIKA ŒWIERADOWSKIEGO

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

ŒWIERADÓW - sklep EKO (ul. Sienkiewicza), sklep odzie¿owy A&J (róg ul.
Zdrojowej i Piastowskiej), sklep AGD (ul. Piastowska), hurtownia papierosów (ul.
Piastowska), sklep spo¿ywczy (róg. ul. Zdrojowej i Sienkiewicza), kiosk gazetowy
(ul. Zdrojowa), pijalnia wody mineralnej (Dom Zdrojowy), sklep na os. Korczaka,
sklep LEWIATAN (ul. Górska), stacja paliw ORLEN (ul. 11 Listopada), sklep przy ul.
Chopina, sklep CUDA WIANKI (w „Biedronce” - ul. 11 Listopada), sklep przy ul.
Pi³sudskiego (d. FATMA), Miejska Biblioteka Publiczna IZERKA (ul. M. Sk³odowskiej-Curie).

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

(ul. Sanatoryjna), sklep Renaty Chomiak (ul. Sanatoryjna), biblioteka szkolna w SP
nr 2 (ul. Sanatoryjna).
Najbli¿sze numery „Notatnika” uka¿¹ siê 10 listopada i 16 grudnia 2015 r.,
a materia³y do poszczególnych wydañ prosimy dostarczaæ w nieprzekraczalnych
terminach do 27 paŸdziernika i 2 grudnia br.

Od 1 listopada 2015 r. do 31 paŸdziernika 2016 r. na mocy uchwa³y Rady Miasta Œwieradów-Zdrój nr XV/
73/2015 z 30 wrzeœnia br. ceny wody i œcieków oraz wysokoœæ op³aty abonamentowej pozostaj¹ bez zmian
i wynosz¹: woda 4,37 z³/m 3, œcieki - 4,92 z³/m 3, sta³a op³ata abonamentowa - 4,94 z³ za miesi¹c.
Zmianie nie ulega te¿ stawka za przy³¹czenie nieruchomoœci do urz¹dzeñ wodoci¹gowych oraz kanalizacyjnych, która wynosi 184,50 z³.
W wypadkach nag³ych awarii sieci wod-kan mo¿na dzwoniæ pod nr tel. 512 243 901.

tyle do pozyskania (III)
energetyczna w MŒP” - to modernizacja energetyczna obiektów maj¹ca na celu zwiêkszenie efektywnoœci energetycznej poprzez
zmniejszenie strat ciep³a oraz zmniejszenie
zu¿ycia energii elektrycznej ze szczególnym
uwzglêdnieniem OZE.
W ramach przedmiotowego dzia³ania finansowane bêd¹ przedsiêwziêcia zak³adaj¹ce zastosowanie technologii efektywnych
energetycznie w przedsiêbiorstwie (w tym
modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych
na bardziej efektywne energetycznie oraz
wprowadzenie systemów zarz¹dzania energi¹). Warunkiem wstêpnym realizacji inwestycji bêdzie przeprowadzenie w³aœciwej oceny potrzeb i metod osi¹gniêcia oszczêdnoœci
energii w sposób op³acalny, aby czynnikiem
decyduj¹cym o wyborze takich inwestycji by³
najlepszy stosunek wykorzystania zasobów
do osi¹gniêtych rezultatów.
Obowi¹zkowym warunkiem poprzedzaj¹cym realizacje takich projektów bêdzie przeprowadzenie audytów energetycznych, które pos³u¿¹ weryfikacji faktycznych oszczêdnoœci energii oraz wynikaj¹cych z nich wymiernych skutków finansowych dla przedsiêbiorstwa.
Beneficjenci:
- MŒP;
- grupy producentów rolnych;
- podmiot wdra¿aj¹cy instrument finansowy;
- przedsiêbiorstwa z wiêkszoœciowym
udzia³em JST.
Preferowane bêd¹ projekty:
 których efektem realizacji bêdzie
oszczêdnoœæ energii na poziomie nie mniejszym ni¿ 60 proc.;
 wykorzystuj¹ce odnawialne Ÿród³a
energii;
 w których wsparcie udzielane jest po-

...prawdziwa mi³oœæ rodzi siê z MI£OŒCI
i wci¹¿ powraca do jej czystych Ÿróde³
dlatego ci¹gle pachnie Niebem
dlatego wci¹¿ staje siê œpiewem...

przez przedsiêbiorstwa us³ug energetycznych (ESCO).
Oœ priorytetowa 8 – „Rynek pracy” koncentruje swoje wsparcie finansowe na
rzecz zwiêkszenia aktywizacji oraz mobilnoœci zawodowej mieszkañców Dolnego Œl¹ska.
W RPO WD 2014-2020 przeznaczono na ten
priorytet 254,3 mln euro, które zostan¹ wydane na realizacjê projektów w ramach 5 grup
dzia³añ:
Dzia³anie 8.1 - Zapewnienie dostêpu do
zatrudnienia (107,8 mln euro);
Dzia³anie 8.2 - Samozatrudnienie, przedsiêbiorczoœæ oraz tworzenie nowych miejsc
pracy (55,0 mln euro);
Dzia³anie 8.3 - Godzenie ¿ycia zawodowego i prywatnego (39,1 mln euro);
Dzia³anie 8.4 - Adaptacja pracowników,
przedsiêbiorstw i przedsiêbiorców do zmian
(24,0 mln euro);
Dzia³anie 8.5 - Aktywne i zdrowe starzenie siê (28,2 mln euro).
W ka¿dym z wymienionych dzia³añ beneficjentem œrodków pomocowych mo¿e zostaæ przedsiêbiorca lub osoba prowadz¹ca
osobiœcie dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Ponadto do grona beneficjentów mo¿na zaliczyæ:
 fundacje;
 organizacje pracodawców;
 jednostki samorz¹du terytorialnego,
ich zwi¹zki i stowarzyszenia;
 jednostki organizacyjne JST;
 samorz¹dy gospodarcze i zawodowe;
 stowarzyszenia i organizacje spo³eczne;
 szko³y lub placówki oœwiatowe;
 uczelnie wy¿sze;
 wspólnoty samorz¹dowe;
 wspólnoty mieszkaniowe;
 samodzielne publiczne zak³ady opieki zdrowotnej oraz niepubliczne zak³ady

opieki zdrowotnej.
W ramach przedmiotowej osi preferowane bêd¹ projekty maj¹ce na celu:
- poprawê szans na zatrudnienie osób,
znajduj¹cych siê w szczególnej sytuacji na
rynku pracy (osoby starsze, kobiety, osoby
niepe³nosprawne, d³ugotrwale bezrobotne
oraz niskowykwalifikowane) - poprzez kompleksowe wsparcie dostosowane do indywidualnych potrzeb osób (m. in: wsparcie na
rzecz zdobywania nowych umiejêtnoœci
i kompetencji, doskonalenia b¹dŸ zmiany
kwalifikacji zawodowych oraz zdobycia doœwiadczeñ zawodowych w miejscu pracy [sta¿e/praktyki u pracodawcy], tworzenie zachêt
do podejmowania pracy poza dotychczasowym miejscem zamieszkania dla osób biernych zawodowo oraz bezrobotnych);
- wsparcie w zakresie tworzenia przedsiêbiorstw i rozpoczynania dzia³alnoœci gospodarczej, powrotu na rynek pracy osób pozostaj¹cych poza rynkiem pracy;
- tworzenie i rozwijanie miejsc opieki nad
dzieæmi do lat 3, w tym alternatywnych form
opieki jak klub dzieciêcy, dzienny opiekun czy
niania, czy te¿ wspieranie aktywizacji rodziców powracaj¹cych na rynek pracy po urlopie macierzyñskim/wychowawczym, które
pozostawa³y bez zatrudnienia i sprawowa³y
opiekê nad dzieæmi w wieku do lat 3;
- wdro¿enie idei flexicurity*** – tworzenie i rozwijanie w zak³adach pracy elastycznych form zatrudnienia i metod organizacji
pracy oraz uelastycznianie czasu pracy pracownika;
- wsparcie MŒP oraz ich pracowników –
rozwój kompetencji pracowników oraz kompleksowe us³ugi rozwojowe odpowiadaj¹ce
na potrzeby przedsiêbiorstw;
- wsparcie dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagro¿onych

zwolnieniem z pracy z przyczyn dotycz¹cych
zak³adu pracy (m. in. poprzez: doradztwo zawodowe i poradnictwo psychologiczne;
szkolenia, sta¿e, praktyki zawodowe; wsparcie finansowe na rozpoczêcie w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej w formie preferencyjnych po¿yczek, dotacji i instrumentów mieszanych);
- tworzenie programów zdrowotnych (profilaktycznych i rehabilitacyjnych) kierowanych do osób w wieku aktywnoœci zawodowej s³u¿¹ce wyd³u¿eniu aktywnoœci zawodowej.
Opr. Mariusz Pysz
Zród³a:
Materia³y promocyjne Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Dolnoœl¹skiego,
Materia³y promocyjne Dolnoœl¹skiej Instytucji Poœrednicz¹cej,
www.gramwzielone.pl
* Kogeneracja (tak¿e skojarzona gospodarka energetyczna) – proces technologiczny jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i u¿ytkowego ciep³a w elektrociep³owni.
** Trigeneracja (tak¿e trójgeneracja) skojarzone technologicznie wytwarzanie
energii cieplnej, mechanicznej (lub elektrycznej) oraz ch³odu u¿ytkowego, maj¹ce
na celu zmniejszenie iloœci i kosztu energii
pierwotnej niezbêdnej do wytworzenia ka¿dej z tych form energii odrêbnie. W systemach ciep³owniczych, w okresie letnim, poprawia ekonomicznoœæ produkcji energii
elektrycznej w skojarzeniu z ciep³em przy
niskim zapotrzebowaniu odbiorców na
energiê ciepln¹ i istniej¹cym zapotrzebowaniu na ch³ód u¿ytkowy. Jest technologicznym rozszerzeniem kogeneracji.
*** Flexicurity – socjalny model zatrudnienia oparty na ³atwym procesie zatrudniania oraz zwalniania pracowników przez
pracodawcê, a tak¿e wysokich zabezpieczeniach socjalnych dla bezrobotnych. Po raz
pierwszy wprowadzony w Danii w 1990 r.
Termin pochodzi od s³ów flexibility (elastycznoœæ) oraz security (bezpieczeñstwo).

Mi³oœæ o zapachu nieba

Te s³owa poety ks. Wac³awa Bury³y sta³y siê dla Grupy od
Anio³a Stró¿a z Zarêby inspiracj¹ do stworzenia spektaklu
zatytu³owanego „Mi³oœæ o zapachu nieba”. W sobotni wieczór
19 wrzeœnia koœció³ œw. Józefa Obl. NMP w Œwieradowie goœci³ tê Grupê wraz z artystami Piwnicy pod Baranami.
Spektakl oparty na poezji ks. Wac³awa Bury³y i Konstantego I. Ga³czyñskiego z muzyk¹ Piotra „Kuby” Kubowicza przenosi³ zgromadzonych w coraz to nowe przestrzenie i rodzaje

Zdjêcia Tomasz Chmielowiec
mi³oœci. Recytowane wiersze stawa³y siê naszym ¿yciem, a mo¿e to nasze ¿ycie by³o w nich
zawarte?
Przepiêkna muzyka napisana przez Piotra Kubowicza i zagrana na ¿ywo przez artystów
„Piwnicznych” towarzyszy³a ¿ywio³owo wykonywanym przez Grupê utworom... brawa sta³y
siê nieod³¹cznym elementem tego wieczornego koncertu.
Kiedy ws³uchiwaliœmy siê w s³owa utworu wykonanego na bis - NA ŒMIETNISKU ŒWIATA
- ka¿dy z nas uœwiadomi³ sobie, ¿e mi³oœæ jest wszêdzie, ¿e bez niej nie da siê ¿yæ, ¿e gdziekolwiek byœmy j¹ znaleŸli, ZAWSZE PACHNIE NIEBEM.
KOCHANI WYKONAWCY! Dziêkujemy za ten piêkny wieczór i uskrzydlenie naszej codziennoœci!
PS. Sk³adam serdeczne podziêkowanie dla Urzêdu Miasta i Park Hotelu Kur & Spa
Buczyñski za pomoc w organizacji Koncertu.
ks. Franciszek Molski
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Kronika policyjna
7 wrzeœnia kilka minut po godzinie 13 dosz³o do niecodziennego zdarzenia – zapali³ siê samochód marki VW Passat, którym podró¿owa³o ma³¿eñstwo z Warszawy. Gdy kieruj¹cy pojazdem zauwa¿y³ dym wydostaj¹cy
siê spod maski samochodu, oboje natychmiast opuœcili pojazd i zadzwonili po Stra¿ Po¿arn¹.
Chwilê póŸniej z auta zaczê³y wydostawaæ siê p³omienie. Jak mówi³
w³aœciciel auta, nic nie wskazywa³o na to, ¿e coœ siê dzieje, gdy wracali
z gondoli.
Stra¿acy (dwa œwieradowskie zastêpy OSP i JRG z Lubania) przyjechali
na miejsce zdarzenia po 25 minutach i szybko przyst¹pili do dzia³añ. Ze
wstêpnych ustaleñ wynika, ¿e powodem pojawienia siê ognia by³ najprawdopodobniej wyciek paliwa z uszkodzonego przewodu. Kierowca zastanawia³ siê równie¿, czy powodem po¿aru mog³o byæ d³ugie podró¿owanie po górach i przegrzanie samochodu.

To kolejny rok, gdy lubañskie
policjantki odnosz¹ sukces w Mistrzostwach Strzeleckich Policjantów z województwa dolnoœl¹skiego.
W tym roku mistrzostwa - pod
patronatem Marsza³ka Województwa Dolnoœl¹skiego Cezarego Przybylskiego, Starosty Powiatu Jaworskiego Stanis³awa Laskowskiego,
Burmistrza Miasta Jawora Emiliana
Bery, Komendanta Wojewódzkiego
Policji we Wroc³awiu nadinsp. Wojciecha O³dyñskiego oraz Przewodnicz¹cego ZW NSZZ Policjantów
woj. dolnoœl¹skiego st. asp. Piotra
Malona - zorganizowane zosta³y
przez Zarz¹d Terenowy Niezale¿nego Samorz¹dnego Zwi¹zku Zawodowego Policjantów KPP w Jaworze, Wydzia³ Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji we
Wroc³awiu i Zarz¹d Wojewódzki
Niezale¿nego
Samorz¹dnego
Zwi¹zku Zawodowego Policjantów
woj. dolnoœl¹skiego.
W mistrzostwach wziê³o udzia³

³¹cznie 34 dru¿yny, w tym jedna niemieckich policjantów z Görlitz.
Nasze policjantki w sk³adzie:
nadkom. Agata Seku³a, asp. szt.
Ewa Haber-Czerska oraz st. sier¿.
Magdalena Harbul (na zdjêciu
pierwsza z lewej) – zdoby³y drugie

miejsce w kategorii dru¿yn kobiecych.
Serdecznie
gratulujemy
i ¿yczymy dalszych sukcesów!
Nadkom. Dagmara Ho³od
Oficer Prasowy KPP w Lubaniu

¯adna Policja, nawet najskuteczniejsza nie
ochroni w pe³ni naszego mienia, je¿eli sami
nie bêdziemy o nie dbali! Pamiêtajmy, ¿e niezabezpieczone odpowiednio mienie staje siê
³atwym ³upem przestêpców. Wielu kradzie¿om,
w³amaniom mienia mo¿na zapobiec, dlatego
lubañscy policjanci radz¹, jak utrudniæ z³odziejom, w³amywaczom ¿ycie.
W niedzielê, 27 wrzeœnia kilka minut przed godzin¹ 7 rano kierowca
jad¹cy fordem ulic¹ Sienkiewicza w dó³ zobaczy³ w pewnym momencie
jad¹cy z naprzeciwka lewym pasem jezdni samochód osobowy, który niestety nie zatrzyma³ siê, w rezultacie dosz³o do st³uczki, a kierowca, który
zawini³, postanowi³ zbiec z miejsca zdarzenia, co mu siê nie uda³o. Nikt nie
odniós³ powa¿nych obra¿eñ, obaj byli trzeŸwi, a winny zosta³ ukarany
mandatem w wysokoœci 250 z³ oraz szeœcioma punktami. W akcji zabezpieczania miejsca zdarzenia udzia³ brali stra¿acy z OSP Œwieradów-Zdrój.
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W poniedzia³ek 5 paŸdziernika o godz.
2:28 do dy¿urnego PSK w Lubaniu wp³ynê³o zg³oszenie o po¿arze budynku gospodarczego przy ulicy Kopernika w Œwieradowie.
W dzia³aniach udzia³ bra³o 7 zastêpów stra¿y po¿arnej, w tym OSP Œwieradów, OSP Pobiedna, JRG Lubañ, JRG Lwówek i JRG Jelenia Góra. Mimo natychmiastowej interwencji i zaanga¿owania sporych si³, mimo akcji
gaœniczej trwaj¹cej do szóstej rano, budynku nie uda³o siê uratowaæ - sp³on¹³ niemal
doszczêtnie. Przyczyny po¿aru nie s¹ znane,
a ich ustaleniem zajm¹ siê biegli wraz z policjantami. Na szczêœcie nikt w po¿arze nie
ucierpia³.
Zdjêcia i relacje - Mateusz Szumlas

Zmiany kryterium dochodowego i niektórych œwiadczeñ rodzinnych
w nowym okresie zasi³kowym listopad 2015 r. – paŸdziernik 2016 r.
Od 1 listopada br. wzroœnie kryterium dochodowe uprawniaj¹ce
do zasi³ku rodzinnego oraz specjalnego zasi³ku opiekuñczego i wynosiæ bêdzie 674 z³, a w przypadku rodzin z dzieckiem niepe³nosprawnym
(osob¹ niepe³nosprawn¹) - 764 z³.
Zostan¹ te¿ podwy¿szone niektóre œwiadczenia rodzinne:
1) zasi³ek rodzinny na dziecko
w wieku 0-5 lat - do 89 z³, na dziecko
w wieku 5-18 lat - do 118 z³, a na w
wieku 18-24 lata - do 129 z³;

2) dodatek z tytu³u samotnego
wychowywania dziecka wynosiæ
bêdzie 185 z³, nie wiêcej jak 370 z³
na wszystkie dzieci;
3) dodatek z tytu³u wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej wzroœnie do 90 z³;
4) dodatek z tytu³u kszta³cenia
i rehabilitacji dziecka niepe³nosprawnego w wieku 0-5 lat wynosiæ bêdzie 80 z³, a w wieku 5-24 lata
- 100 z³;
5) dodatek z tytu³u podjêcia

przez dziecko nauki w szkole poza
miejscem zamieszkania, na zamieszkanie w miejscowoœci, w której znajduje siê szko³a wynosiæ bêdzie 105
z³, a na dojazdy do szko³y - 63 z³.
Ponadto rodziny wielodzietne
uprawnione do zasi³ku rodzinnego
na co najmniej troje dzieci otrzymaj¹
z bud¿etu gminy dodatkowo 100 z³
na trzecie i ka¿de nastêpne dziecko
uprawnione do zasi³ku rodzinnego.
Agnieszka Moroz

We wrzeœniu mieliœmy spotkanie w Ostrowie Wielkopolskim z prezesem gminnej spó³ki dzia³aj¹cej w zakresie gospodarki mieszkaniowej. Gmina Ostrów Wlkp. w 2010 r. by³a
pierwsz¹ w Polsce, której uda³o siê wdro¿yæ
program budowy nowych mieszkañ komunalnych na sprzeda¿. Ostrowski program nadal siê rozwija, a w tym roku rozpoczêli budowê kolejnych kilkudziesiêciu nowych mieszkañ komunalnych na sprzeda¿ dla systematycznych najemców.

Na bie¿¹co
mniej ni¿ koszt budowy jednego mieszkania.
A zatem na budowê kolejnych mieszkañ trzeba zaci¹gaæ kolejny kredyt.
Nasz œwieradowski program mieszkaniowy jest podobny do ostrowskiego, ale dodamy do niego nowatorskie rozwi¹zanie szybkiego uwalniania kapita³u. Do naszego rozwi¹zania, podobnie jak w Ostrowie, wprowadzamy bank, ale w innej kolejnoœci. To nie
spó³ka bêdzie zaci¹gaæ kredyt na budowê
mieszkañ, tylko najemca bêdzie stara³ siê
o kredyt na zakup naszych lokali. W tym przypadku uwalnianie kapita³u da nam mo¿liwoœæ
budowania kilkudziesiêciu mieszkañ rocznie.
Ostrów opracowa³ nowatorskie rozwi¹zania w zakresie przeprowadzania naboru chêt-

NAGRODY ZA INWESTYCJE - SUKCES DEKADY

Fot. Sylwia B³aszczyk

PROGRAM
MIESZKANIOWY
Z OSTROW
A
OSTROWA

Katowice, 1 paŸdziernika - Roland Marciniak
(z prawej) po odebraniu dyplomów wraz z burmistrzem Olszyny Leszkiem Leœk¹ (z lewej).

Rezultat ostrowskiego programu mieszkaniowego prezentuje siê niezwykle efektownie. Poni¿ej - parterowe budynki z mieszkaniami socjalnymi (fot. Mariusz Pysz).

Program realizuje spó³ka gminna, która
zaci¹ga w banku kredyt na budowê nowych
mieszkañ. Spó³ka przeprowadza nabór potencjalnych nabywców mieszkañ. Jest to wa¿ny
element programu, poniewa¿ najemc¹ nie
powinna byæ osoba, któr¹ staæ na kupno
mieszkania po komercyjnych cenach. Najemca wp³aca kaucjê wysokoœci 3 proc. wartoœci
mieszkania i podpisuje ze spó³k¹ umowê kupna mieszkania na raty przez okres 15 lat. Spó³ka w trakcie trwania umowy zarz¹dza nieruchomoœci¹ i pobiera czynsz za najem w wysokoœci oko³o 2 z³/m2.
W Ostrowie nie brakuje chêtnych na takie mieszkania, dlatego w planach gminy jest
budowa ponad 100 nowych lokali. Moim zdaniem s³ab¹ stron¹ tego programu jest zbyt
d³ugi okres uwalniania zainwestowanego
kapita³u w budowê mieszkañ. Trwa to 15 lat.
Koszt budowy dziesiêciu œredniej wielkoœci
mieszkañ to wydatek miliona z³otych. Gdy
doliczymy do tego odsetki w okresie 15 lat,
otrzymamy ³¹czny wydatek rzêdu 1,5 mln z³.
Rocznie z wp³acanych rat i czynszu od 10
mieszkañ mo¿na pozyskaæ ok. 80 tys. z³, czyli

nych do takiego programu, które wykorzystamy w naszych rozwi¹zaniach. Ostrowska
spó³ka równolegle do programu mieszkañ komunalnych realizuje program mieszkañ socjalnych. S¹ to ciekawe rozwi¹zania techniczne. Lokale s¹ ogrzewane elektrycznie. W œrodku œciany, pod³ogi i wykoñczenie jest wykonane z materia³ów, które trudno zniszczyæ np.
glazura (nie ma drewna, paneli, tapet).
W Ostrowie Wielkopolskim koszt budowy lokalu socjalnego to wydatek 1.200 z³/m 2.
Wszystkie lokale socjalne maj¹ ma³e powierzchnie - ok. 30 m2; pokój z aneksem kuchennym - 24 m2, ³azienka - ok. 4 m2 i ma³y
schowek - ok. 2 m2. Budynki z lokalami socjalnymi s¹ jednokondygnacyjne, do ka¿dego lokalu jest wejœcie bezpoœrednio z podwórza. To bardzo praktyczne rozwi¹zanie, bo nie
ma klatki schodowej, która najczêœciej w lokalu socjalnym jest totalnie zdewastowana.
Œwieradowski program mieszkaniowy
spróbujemy rozpocz¹æ od wiosny 2016 roku.
Przed nami trudne zadanie wprowadzenia programu mieszkaniowego do obrotu prawnego
uchwa³¹ Rady Miasta.

„Wspólnota” - Pismo Samorz¹du Terytorialnego co roku przeprowadza rankingi polskich gmin w oparciu o dane z Ministerstwa
Finansów. W tym roku by³y dwie kategorie,
w których wydatki przelicza siê na jednego
mieszkañca W kategorii „najwiêcej inwestycji w infrastrukturê techniczn¹ w latach 20122014” (drogi, sieci wodno-kanalizacyjne
i inne) nasza gmina zajê³a 5. miejsce w grupie
gmin miejskich i miejsko-wiejskich, których
w Polsce jest ok. 900. W tej grupie 10. miejsce zajê³a gmina Olszyna, a 9. - Karpacz. Jesteœmy najlepsi na Dolnym Œl¹sku!
W drugiej kategorii najwiêcej pozyskanych œrodków unijnych za ostatnie 10 lat
(2004-2014) zajêliœmy 7. miejsce. To ogromny
sukces naszego miasta, efekt dziesiêciu lat
pracy pracowników gminy, aby pozyskaæ jak
najwiêcej œrodków na rozwój miasta. Równie¿ przygotowaliœmy siê dobrze do pozyskiwania œrodków. Uda³o siê przeprowadziæ
reformy w gospodarce wodno-œciekowej (likwidacja ZGK), mieszkaniowej (przejêcie zarz¹dzania do Urzêdu Miasta). Od 5 lat jesteœmy w czo³ówce trzydziestu najszybciej rozwijaj¹cych siê gmin w Polsce. Inwestujemy
bardzo du¿o w infrastrukturê, to z kolei przyci¹ga nowych inwestorów, którzy tworz¹ miejsca pracy, p³ac¹ podatki i op³aty gminne.
Z tych nowych dochodów bêdziemy finansowaæ potrzeby mieszkañców naszego miasta.
Pozyskiwanie œrodków unijnych wi¹¿e siê
z anga¿owaniem pieniêdzy na wk³ad w³asny.
Nasz wk³ad do inwestycji z udzia³em œrodków zewnêtrznych finansujemy z kredytów
bankowych. Dziêki du¿ej zdolnoœci kredytowej mo¿emy przeprowadzaæ wiêcej inwestycji z dofinansowaniem, a co wa¿ne - nasze
obci¹¿enie kredytowe nie wp³ywa znacz¹co
na wydatki mieszkañców gminy.
Podatki od nieruchomoœci mamy takie
same jak w oœciennych gminach. Niektóre
z tych podatków s¹ jednymi z najni¿szych
w kraju, np. podatek od nieruchomoœci w stosunku do gruntów pod budynkami mieszkalnymi - to 25 gr/m2, a u s¹siadów prawie dwukrotnie wy¿szy. Równie¿ op³aty za wodê
i œcieki s¹ niskie w odniesieniu do iloœci inwestycji, jakie przeprowadzamy w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej (nowe
oczyszczalnie, nowe ujêcia wody).
Zakoñczy³ siê program unijny dla Polski
na lata 2007-2013. Nasza gmina wykorzysta³a
tê szansê bardzo dobrze. Jesteœmy najlepsi
wœród gmin na Dolnym Œl¹sku i w czo³ówce
20 gmin z ca³ej Polski. Skutecznie przygotowaliœmy bud¿et gminy i kadrê do pozyskiwania œrodków zewnêtrznych. Sk³adanie wniosków o dofinansowanie, sfinansowanie, przeprowadzenie i rozliczenie inwestycji, to bardzo trudny proces. Z zewn¹trz nie widaæ trudu i zaanga¿owania pracowników w realizacjê przedsiêwziêæ. Szczególnie wyró¿nia³a siê

kadra Urzêdu Miasta. Mogê œmia³o powiedzieæ, ¿e nasz zespó³ to jeden z najlepszych
w Polsce w pozyskiwaniu i wykorzystaniu
œrodków unijnych. Trzeba pamiêtaæ, ¿e o pieni¹dze unijne musieliœmy konkurowaæ z innymi gminami.
W dwóch ostatnich kadencjach du¿¹ rolê
odegra³a Rada Miasta, która popiera³a rozwój Œwieradowa. Bez zgody radnych nie uda³oby siê wykonaæ tylu inwestycji. Czêsto na
sesjach rady sprawy stawa³y na ostrzu no¿a.
Czêsto by³o tak, ¿e nowe inwestycje przyjmowane by³y jednym g³osem przewagi. Najwiêcej kontrowersji budzi³o zad³u¿anie siê
gminy. Trudno by³o przekonaæ radnych, ¿e
te kredyty s¹ tylko i wy³¹cznie na wk³ad w³asny do œrodków unijnych. Dzisiaj uwa¿am,
¿e Œwieradów wykorzysta³ swoj¹ szansê rozwoju w oparciu o œrodki unijne, co potwierdza ranking Wspólnoty.
Kolejne programowanie unijne dla Polski
na lata 2014-2020 bêdzie trudniejsze w realizacji. Nie ma pieniêdzy na turystykê i uzdrowisko. Teraz Unia Europejska przy sk³adaniu
wniosków o pozyskanie dofinansowania
wymaga od nas spe³nienia znacznie wiêcej
formalnoœci. Równie¿ nasi konkurenci s¹ coraz lepsi. Mam nadziejê, ¿e to nadchodz¹ce
programowanie unijne wykorzystamy równie
dobrze jak poprzednie.
Roland Marciniak
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Kup¹,
moœci panowie!

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

BZWBK 1 O/Œwieradów - 84 1090 1997 0000 0001 1109 8505

do 15 ka¿dego miasi¹ca. W tytule przelewu nale¿y podaæ: imiêi nazwisko oraz adres nieruchomoœci,
której wp³ata dotyczy; okres, za który op³acamy odbiór œmieci (miesi¹c lub kilka miesiêcy).
W ostatnim tygodniu wrzeœnia
w miejscach czêsto odwiedzanych
przez œwieradowian wraz z czworonogami, czyli w parku zdrojowym przy ul. Parkowej, pojawi³y
siê nowe urz¹dzenia - dystrybutory torebek na psie odchody (na
zdjêciu). S¹ to specjalne metalowe skrzynki z papierowymi torebkami i tekturowymi ³opatkami na
odchody zwierz¹t domowych.
Skrzynki zosta³y przymocowane
do kilku pojemników na œmieci.
„Psie sprawy” regulowane s¹
poprzez Ustawê o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach oraz
poprzez Regulamin utrzymania
czystoœci i porz¹dku w Gminie
Miejskiej Œwieradów-Zdrój, który
zosta³ przyjêty uchwa³¹ nr XXXVI/
172/2012 Rady Miasta Œwieradów-Zdrój z 19 grudnia 2012 r.
Z przepisów tych wynika, ¿e
w³aœciciel czworonoga ma obowi¹zek ochrony przed zanieczyszczaniem terenów przeznaczonych do u¿ytku publicznego,
w przypadku zaœ takiego zanieczyszczenia - do natychmiastowego jego uprz¹tniêcia (w szczególnoœci z chodników, jezdni, placów,
parkingów oraz terenów zielonych).
W³aœcicielu! Zabieraj¹c swojego psa na spacer nie zapomnij
po nim posprz¹taæ. Szanuj czyste otoczenie, wolne od „psich
niespodzianek” ukrytych w trawie.
(KJ-M)

GODZINY OTWARCIA
PSZOK
Od poniedzia³ku
do pi¹tku - 11 00-17 00
Soboty - 10 00-14 00.
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Harmonogram odbioru odpadów

paŸdziernik/listopad 2015
Poniedzia³ek Wtorek

KJ-M

Œroda

Czwartek

Pi¹tek

10 wrzeœnia gmina og³osi³a przetarg na
Frezowanie 77 pni drzew w drodze wojewódzkiej nr 361 od Mirska do Or³owice
(na d³. ok. 3,5 km).
17 wrzeœnia dokonano otwarcia ofert,
które z³o¿y³y firmy: Ogrodnictwo Garden
Plants Katarzyna Grzelczyk z Koœciana (95
z³ za sfrezowanie jednego drzewa), WYCINKA I PIELÊGNACJA DRZEW ABIES Joanna Jelonek z Prudnika (170 z³), BIOARBOR
Janusz P³ocidem z Groblic (124,02 z³), RADBUD Rados³aw Ró¿ycki z Raszówki, gm. Leœna (180,81 z³), P.P.H.U DREW-BUD Przemys³aw Grzegolec z Czernicy, gm. Je¿ów Sudecki (248,40 z³). Wybrano ofertê najtañszej
firmy, która powinna zakoñczyæ zadanie do
15 paŸdziernika.
16 wrzeœnia og³oszono przetarg na
„Us³ugowe prowadzenie audytu wewnêtrznego w Gminie Miejskiej Œwieradów-Zdrój
i jednostkach organizacyjnych Gminy”,
który ma na celu sprawdzenie wydatków publicznych w 2014 r.
Oferty nades³a³y firmy: Leœny i Wspólnicy Sp. z o.o. z Gniezna (14.900 z³), Anna
Karwot z Chudowa (15.000 z³), Barbara Zaborowska z Nowej Rudy (19.000 z³) i Grupa
Gumu³ka-Audyt Sp. z o.o. Sp. k. z Katowic
(35.670 z³).
29 wrzeœnia umowê podpisano z firm¹
Leœny i Wspólnicy, która zobowi¹zana jest
wykonaæ zadanie do koñca paŸdziernika przysz³ego roku.
16 wrzeœnia gmina og³osi³a przetarg na
„Wykonanie remontów nawierzchni bitumicznych z frezowaniem na drogach wojewódzkich nr 361 od miejscowoœci Krzewie
do przejœcia granicznego Czerniawa-Zdrój
– Nove Mesto i nr 358 od Or³owic do
Szklarskiej Porêby (ok. 1.200 m2)”.
Wp³ynê³y dwie oferty nades³ane przez:
Zak³ad Budowy Dróg i Mostów ANBUD
Anna Twardochleb z Lwówka (89,79 z³/m2)
i Paw³a Pilawskiego ze Szklarskiej Porêby
(107,01 z³/m2). Zadanie wykona ANBUD i ma
na to czas do 20 paŸdziernika.
Gdy po rozstrzygniêciu przetargów na
zadanie 6 i 7 zimowego utrzymania dróg wojewódzkich okaza³o siê, ¿e ¿aden z wyko-

nawców, którzy z³o¿yli najkorzystniejsze oferty (czyli Pawe³ Pasierb i Sebastian Bokisz), nie
przyst¹pi³ do podpisania umów (jedna z ofert
zosta³a odrzucona z przyczyn formalnych),
gmina zdecydowa³a siê 18 wrzeœnia podpisaæ umowy na oba zadania z firm¹ Paw³a Pilawskiego, który za zadanie 6 otrzyma 178,20
z³/godz. (106.920 z³ za sezon), a za zadanie 7 178,20 z³/godz. (94.800 z³ za sezon).
Ponadto w ramach zamówienia z wolnej
rêki 8 paŸdziernika gmina podpisa³a z t¹ sam¹
firm¹ umowê uzupe³niaj¹c¹ na zimowe utrzymanie 5.357 m2 chodników przy drogach wojewódzkich nr 358 i 361, za co P. Pilawski otrzyma 48.600 z³.
21 wrzeœnia og³oszono przetarg maj¹cy
na celu wy³onienie firmy, która sporz¹dzi Dokumentacjê techniczn¹ zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Miejskiego Zespo³u
Szkó³ (MZS) znajduj¹cego siê przy ulicy
Marii Sk³odowskiej-Curie 2 w Œwieradowie
Zdroju oraz rozbudowa Szko³y Podstawowej
nr 2 przy ulicy Sanatoryjnej 2 w Œwieradowie Zdroju”.
Rozbudowa MZS zak³ada powstanie 4 sal
dydaktycznych (matematyka, chemia, fizyka,
biologia) o wymiarach od 50 do75 m2 ka¿da,
wraz z wyposa¿eniem oraz klatk¹ schodow¹
i ³¹cznikiem umo¿liwiaj¹cym komunikacjê ze
szko³¹. Dochodzi do tego projekt techniczny
przebudowy g³ównego wejœcia do budynku
MZS umo¿liwiaj¹cy budowê zewnêtrznej rampy dla osób niepe³nosprawnych.
Dla SP nr 2 przewidziano 3 sale dydaktyczne (matematyczna, fizyczno-chemiczna, biologiczna) o tej samej powierzchni, wraz z wyposa¿eniem oraz klatk¹ schodow¹ i ³¹cznikiem
umo¿liwiaj¹cym komunikacjê ze szko³¹.
Wp³ynê³o a¿ 11 ofert od firm, które za tê
us³ugê chcia³y od 39.114 z³ (ANOVAL Arkadiusz Depczyñski z Mys³akowic) do 150 tys.
z³ (L-Concept Leszek Karasiñski z Wroc³awia).
Jako ¿e wybrana na wykonawcê firma
ANOVAL, której zamierzano 12 paŸdziernika
powierzyæ wykonanie zadania, odmówi³a podpisania umowy, przetarg zostanie uniewa¿niony i og³oszony ponownie.
(opr. AK)

XXII Spotkania z Muzyk¹ Dawn¹

Od 16 do 19 wrzeœnia Œwieradów goœci³ uczestników XXII Spotkañ z Muzyk¹ Dawn¹, która
rozbrzmiewa³a w koœciele, w restauracji „Pod ¯abami” i na hali spacerowej, gdzie rozegra³ siê
efektowny fina³ taneczno-muzyczny. Szersz¹ relacjê z tych wydarzeñ zamieœcimy za miesi¹c.

1 paŸdziernika ruszy³a, zainicjowana
przez Ministerstwo Finansów, Narodowa
Loteria Paragonowa, która ma zachêcaæ do
wydawania i brania paragonów fiskalnych
i tym samym uœwiadomiæ Polakom, jak du¿¹
rolê pe³ni¹ w uczciwym obrocie gospodarczym. Wszyscy, którzy na specjalnej stronie internetowej – www.loteriaparagnowa.gov.pl - zarejestruj¹ dowód zakupu za
minimum 10 z³, wezm¹ udzia³ w losowaniu
cennych nagród, w tym samochodów, tabletów i laptopów.
- Wybraliœmy tak¹ nazwê, aby podkreœliæ, ¿e loteria jest nasz¹ wspóln¹ spraw¹,
¿e dotyczy wszystkich Polaków, bo wszyscy
korzystamy z tego, ¿e podatek VAT jest uczciwie odprowadzany do bud¿etu pañstwa.
Poza tym jest narodowa, bo udzia³ mog¹
braæ wszyscy Polacy, którzy skoñczyli 18 lat
i nie trzeba kupowaæ ¿adnych losów – wystarczy paragon fiskalny za co najmniej 10
z³, ¿eby wzi¹æ udzia³ w losowaniu samochodu. Loteria to kolejna z akcji edukacyjnych
Ministerstwa Finansów i mam nadziejê, ¿e
Polacy j¹ polubi¹ – t³umaczy nazwê NLP wiceminister finansów, pe³nomocnik rz¹du ds.
informacji i edukacji finansowej Izabela Leszczyna.
Loteria ma przekonaæ Polaków, ¿e codzienne wydawanie i branie prawid³owych
paragonów fiskalnych podczas zakupów,
w restauracji, barze czy u fryzjera ma znaczenie nie tylko przy dochodzeniu praw przez
klientów w sytuacjach problemowych, ale
tak¿e dla uczciwej konkurencji i stanu wspólnego bud¿etu. To przek³ada siê na lepsze funkcjonowanie kraju i finansowanie oœwiaty,
s³u¿by zdrowia, sportu czy kultury. Uczciwym
przedsiêbiorcom du¿o trudniej jest konkurowaæ na rynku z tymi, którzy nie p³ac¹ podatków lub p³ac¹ ich czêœæ. Dziêki temu mog¹
sobie pozwoliæ na ni¿sze ceny za te same towary lub us³ugi i zwiêkszaæ swoj¹ konkurencyjnoœæ.
- Dzisiaj tylko 7 proc. z nas przy zakupie
towarów i zaledwie 5 proc. przy zakupie
us³ug, w sytuacji kiedy nie otrzymuje paragonu – upomina siê o niego. To zdecydowanie za ma³o i to chcemy zmieniæ. Wierzymy,
¿e pozytywne skutki akcji bêdziemy odczuwaæ przez lata. Doœwiadczenia innych krajów, które wczeœniej zorganizowa³y naro-

UM wykazuje
Burmistrz Miasta Œwieradów-Zdrój
informuje, ¿e na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Miasta zosta ³ wywieszon y w y kaz - na okres 21 dni - do wgl¹du
w g o d z i n a c h p r a c y u r z ê d u:
14 paŸdziernika - w sprawie wyznaczenia
do sprzeda¿y w trybie bezprzetargowym na
poprawê zagospodarowania nieruchomoœci
przyleg³ych oznaczonych geodezyjnie jako
dzia³ki:
nr 8/2, am. 6, obr. III, pow. 0,0327 ha
w rejonie ul. Rolniczej;
nr 8/2, am. 1 obr. III, pow. 0,0427 ha
przy ul. Lwóweckiej.
14 paŸdziernika - w sprawie wyznaczenia
do sprzeda¿y w trybie przetargu nieograniczonego ustnego lokalu nr 2 w budynku przy
ul. Zdrojowej 20, przeznaczonego na cele inne
ni¿ mieszkalne, o pow. u¿ytkowej 38,80 m2,
wraz z oddaniem w u¿ytkowanie wieczyste
u³amkowej czêœci dzia³ki
nr 16, am. 9, obr. IV.
14 paŸdziernika - w sprawie wyznaczenia
do sprzeda¿y w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 8B w budynku przy ul.
Piastowskiej 4, na rzecz najemcy wraz
z oddaniem w u¿ytkowanie wieczyste u³amkowej czêœci dzia³ki
nr 78, am. 9, obr. IV.
14 paŸdziernika - w sprawie przeznaczenia
do wynajêcia w drodze bezprzetargowej pomieszczenia biurowego o pow. 11,91 m2,

dow¹ loteriê, np. S³owacji czy Portugalii,
pokazuj¹, ¿e obywatele podchodz¹ do tego
pomys³u z ¿yczliwym zainteresowaniem. Zak³adamy, ¿e nasza akcja tak¿e spodoba siê
Polakom – dodaje minister Leszczyna.
Na tych, którzy bior¹ paragony lub prosz¹
o nie w sytuacji, gdy sprzedawca sam ich nie
wrêcza, czekaj¹ atrakcyjne nagrody. To nowoczesne laptopy i tablety, raz w miesi¹cu
bêdzie mo¿na wylosowaæ samochód Opel
Astra, a raz na kwarta³ – Opel Insignia.
Warto pamiêtaæ, ¿e paragon fiskalny jest
dokumentem emitowanym przez kasê rejestruj¹c¹ dla nabywcy w momencie sprzeda¿y,
potwierdzaj¹cym dokonanie tej transakcji.
Ka¿dy paragon fiskalny zawiera charakterystyczne elementy, na które nale¿y zwracaæ
uwagê w chwili jego otrzymania:
 centralnie umieszczony napis PARAGON FISKALNY  NIP wystawcy, jego
nazwê i adres  nazwê towaru lub œwiadczonej us³ugi,  cenê oraz  logo i numer
unikatowy kasy.
Wszystkie te dane trzeba wpisaæ do formularza zg³oszeniowego, wiêc trudno je bêdzie przeoczyæ.
19 paŸdziernika br. odbêdzie siê
PROMOCJA NARODOWEJ LOTERII
PARAGONOWEJ w Urzêdzie
Skarbowym w LUBANIU.
O godz. 1000 i 1300 w sali konferencyjnej
US przewidziano pokazy filmów i przedstawienie zasad i regulaminu Narodowej
Loterii Paragonowej.
Codziennie w godz. 730-1530 bêdzie propagowana akcja dotycz¹ca Loterii Paragonowej poprzez udzielanie szczegó³owych
informacji o Loterii na Sali Obs³ugi Podatnika oraz telefonicznie przez wyznaczone
osoby, którymi s¹:
Gra¿yna Markowska-Trypkat - tel.
75 722 91 25, Ma³gorzata Sarnawska tel. 75 722 91 15.
Zapraszamy do skorzystania z mo¿liwoœci zapoznania siê z zasadami Loterii.

po³o¿onego na parterze w budynku przy ul.
Pi³sudskiego 15 na dzia³ce
nr 13/3, am. 8, obr. IV, pow. 2.519 m2.
Celem najmu jest prowadzenie dzia³alnoœci Szko³y Nauki Jazdy.
14 paŸdziernika - w sprawie przeznaczenia
do wynajêcia w drodze bezprzetargowej pomieszczeñ o pow. 32,26 m2, na parterze budynku przy ul. Pi³sudskiego 15 na dzia³ce
nr 13/3, am. 8, obr. IV, pow. 2.519 m2.
Celem najmu jest prowadzenie dzia³alnoœci polegaj¹cej na realizacji œwiadczeñ d³ugoterminowej pielêgniarskiej opieki domowej
na terenie miasta.
14 paŸdziernika - w sprawie przeznaczenia
do wydzier¿awienia w drodze bezprzetargowej nieruchomoœci niezabudowanych oznaczonych geodezyjnie jako dzia³ki
nr 26, am. 2, obr. I, pow. 11.175 m2
przy ul. D³ugiej,
nr 46, am. 9, obr. I, pow. 10.019 m2
przy ul. Sudeckiej
- z przeznaczeniem na cele rolne.
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Fot. Krzysztof Bandarek
Fot. Tomasz Chmielowiec

6.

7.

Fot. Tomasz Chmielowiec

2.
Fot. Tomasz Chmielowiec

Fot. Lubomir Leszczyñski

3.
Fot. Tomasz Chmielowiec

8.

Fot. Tomasz Chmielowiec

9.
4.
5.

Fot. Rafa³ Matelski

Fot. Tomasz Chmielowiec

Na zdjêciach: 1. Zespó³ wokalny Klubu
Marynarki Wojennej „Riwiera”; 2. Karol
Szymanowski (wibrafon) zagra³ z Orkiestr¹ Wojskow¹z Bydgoszczy; 3. Zespó³
„Ciupaga” z £¹cka zagra³, zaœpiewa³ i zatañczy³ (fot. 8) z Orkiestr¹ Wojskow¹
z Krakowa; 4. Joanna Horodko i Rafa³
Barmiñski wraz z Orkiestr¹ Wojskow¹
z Warszawy wyst¹pili kilkakrotnie w repertuarze operetkowym; 5. Tradycyjny ju¿
pokaz musztry paradnej na szkolnym boisku wzbudzi³ entuzjazm wœród uczniów;
6. Wydarzeniem pierwszego wieczoru by³
koncert Kayah z Orkiestr¹ Reprezentacyjn¹ Wojsk L¹dowych we Wroc³awiu; 7.
Wielokrotnie podczas koncertów zabrzmialy rytmy jazzowe; 9. Przez trzy wieczory publicznoœæ szczelnie wype³nia³a
halê spacerow¹ na ca³ej jej d³ugoœci; 10.
Roland Marciniak z medalem przyznanym mu przez MON w uznaniu zas³ug
przy organizacji festiwali.

1.

Fot. Tomasz Chmielowiec

Od 24 do 26 wrzeœnia hala spacerowa œwieradowskiego Domu Zdrojowego
znów rozbrzmiewa³a orkiestrami wojskowymi, które na 50. edycjê festiwalu przygotowa³y zaskakuj¹cy i zró¿nicowany repretuar, w mistrzowskim wykonaniu
zreszt¹. W za³o¿eniu w jubileuszowym
konkursie nie by³o klasycznej rywalizacji; wszystkie orkiestry okaza³y siê zwyciêskie, a ich dyrygentom wrêczono pami¹tkowe bu³awy.
Ka¿dy z szeœciu koncertów mia³ inny
charakter muzyczny. Orkiestrê Marynarki
Wojennej wspiera³ zespó³ wokalny (w repertuarze morskich opowieœci) i chór
mêski z Wejherowa „Harmonia” (szkoda,
¿e tylko w dwóch utworach), z orkiestr¹
wroc³awsk¹ zaœpiewa³a Kayah, krakowiaków uzupe³nili - to oczywiste - górale,
warszawiacy poszli w kierunku operetki,
bydgoszczanie - jazzu, a poznaniacy polubili zespó³ „Quinn”.
Dwa koncerty sta³y siê wyj¹tkowymi
wydarzeniami. Przede wszystkim wystêp
Kayah z Orkiestr¹ Reprezentacyjn¹ Wojsk
L¹dowych z Wroc³awia pod batut¹ mjr.
Mariusza Dziubka (który w duecie z piosenkark¹ b³ysn¹³ te¿ talentem wokalnym).
Kayah budzi mieszane uczucia wœród s³uchaczy, ale po³¹czenie tych dwóch ¿ywio³ów na scenie da³o niesamowity efekt,
z którym nie mo¿e siê równaæ s³uchanie
jej utworów w radiu, na p³ycie czy na
YouTubie.
Podobnie by³o z góralami. Ich kapele na co dzieñ s¹ momentami nu¿¹ce, ale
to, co wyprawia³ na scenie zespó³ „Ciupaga” z akompaniamentem orkiestry krakowskiej, wbija³o w fotel (nie mówi¹c ju¿
o pokazach tanecznych). Wystarczy³o
pos³uchaæ motywu muzycznego z serialu „Janosik”, by poczuæ si³ê wspólnego
grania. Z kolei Zbyszko Tucho³ka wspomagany Orkiestr¹ Reprezentacyjn¹ Si³
Powietrznych w Poznaniu pokaza³, ¿e
mo¿na iœæ w³asn¹ drog¹ w repertuarze
Freddy Mercurego, a „Barcelona” zaœpiewana z Barbar¹ Gutaj by³a czarownym
prze¿yciem.
Tegoroczna impreza, któr¹ zakoñczy³
koncert fajerwerków, na d³ugo zachowamy w pamiêci i oby za rok by³o podobnie: piêknie, rytmicznie i... zaskakuj¹co.
Adam Karolczuk

Fot. Tomasz Chmielowiec

50. Konkurs Orkiestr Wojskowych

10.

Fot. Tomasz Chmielowiec

Co w bibliotece?
Serdecznie zapraszamy do „Izerki” na
wyj¹tkow¹ wystawê rysunków wykonanych
przez Zofiê Dietrich-Wojtkiewicz, poœwiêcon¹
naszemu miastu. Prace by³y wykonywane
w ró¿nych latach ¿ycia autorki.
Wystawa czynna codziennie (oprócz
œrody) w godz. 1000–1700, a w soboty w godz.

9 00–12 00.
Po wakacjach wznowiono pomoc dla
uczniów przy odrabianiu lekcji - codziennie
w godz. 1400–1700.


Zajêcia literacko-plastyczne odbywaj¹ siê
w ka¿d¹ sobotê w godz. 1000–1200.


Konsultacje informatyczne dla seniorów
i porady informatyka – ka¿da ostatnia sobota miesi¹ca.


Na XXVI spotkanie
z Magd¹ Olszewsk¹ zapraszamy 29 paŸdziernika o godz. 1530. Tym
razem pani Magda
opowie o niemieckiej
wsi Kotlina.

taty, wyk³ady, spotkania prowadzone przez
specjalistów z ró¿nych dziedzin. Postaramy
siê stworzyæ odpowiednie warunki, aby bez
stresu przy herbacie lub kawie pos³uchaæ ciekawych wyk³adów rozwijaj¹cych nas wszystkich intelektualnie, gdy¿ jak mówi³ amerykañski pisarz, ale te¿ satyryk i humorysta Mark
Twain - „Ludzie nie dlatego przestaj¹ siê bawiæ, ¿e siê starzej¹, lecz starzej¹ siê, bo przestaj¹ siê bawiæ”.
Pragniemy po prostu prze³amaæ stereotypy edukacyjno-kulturalne, je¿eli nam siê
uda, to ju¿ bêdzie sukces.
Wyk³ad wprowadzaj¹cy Justyny Golanowskiej pod has³em „Jak umys³ roœnie
w si³ê, gdy mózg siê starzeje” s³uchacze zakoñczyli brawami. Kolejny wyk³ad pt. „Zdrowe podejœcie do ¿ycia” poprowadzi³ £ukasz
Dobrowolski, a wœród s³uchaczy by³a wyraŸnie wzruszona babcia Justyny Golanowskiej
oraz Halina Burkowska, maj¹ca debiut literacki w jesieni ¿ycia, która o sobie mówi: „Dziœ
nad stawami na mojej rodzinnej ziemi mam
czas na twórczoœæ, która dope³nia moje ¿ycie”.
Pani Halina przyjê³a nasze zaproszenie i wyst¹pi w listopadzie przed s³uchaczami IKS.
Nastêpne wyk³ady ju¿ 30 paŸdziernika
o godz. 1500. Œwieradowianka Gabriela Dragun przedstawi archetyp „kobiety, która
wie” w literaturze polskiej po 1989 r., zaœ
drugi wyk³ad bêdzie dotyczy³ pamiêci zmieniaj¹cej siê z wiekiem, a poprowadzi go
Justyna Golanowska.
KP

„Rodzinna” fotografia œwieradowskich biegaczy zrzeszonych (m.in. Nadleœnictwo, Œwieradowskie Or³y) i
niezrzeszonych. Poni¿ej od lewej - uhonorowani najstarsi œwieradowianie na trasie: Katarzyna HarbulBa³a, która odebra³a dyplom w imieniu ojca Jana Harbula, i El¿bieta Mitkiewicz.
Dzieñ po Bike Maratonie pod tym samym dmuchanym
³ukiem triumfalnym,
w niedzielne przedpo³udnie 4 paŸdziernika,
na starcie stawi³ siê
t³um biegaczy i biegaczek bior¹cych udzia³
w 4F Œwieradów Run
– II Biegu na Stóg Izerski, którego organizatorem by³o Stowarzyszenie Na Rzecz
Wspierania Wiedzy
o Ekologii i Kultury Fizycznej ŒwieradówFot. Adam Karolczuk
Zdrój. Patronat honorowy nad biegiem
obj¹³ Burmistrz Miasta Œwieradów-Zdrój, przy Kasper z Lubania z czasem 9 minut 35 sewsparciu Burmistrza Miasta Mirsk i Nadle- kund. Œwieradowianki (i œwieradowianie,
œnictwa Œwieradów. Wœród sponsorów do- rzecz jasna) przybywali na metê w nastêpuj¹strzegliœmy loga m.in. Ski@Sun, firmy 4F cej kolejnoœci: 15 – Ewa Hofman, 34 – Marcin
i oœmiu œwieradowskich hoteli.
Królikowski; 50 – Anna Kisieliñska-RutkowW biegu na 2,5 km wystartowa³o 114 za- ska; 51 – Renata Gêbuœ-KuŸnik; 59 – Marta
wodników, w tym 59 pañ. Wygra³ Grzegorz Wich³acz; 84 – Teresa Fierkowicz; 86 – El¿bieta Mitkiewicz; 97 – Katarzyna Matelska;
107 – Alina Fierkowicz (panie na pozycjach
84. 86 i 107 bieg³y pod egid¹ „Œwieradowskich Or³ów”).
Bieg na 10 km zgromadzi³ na starcie 197
zawodników, w tym 50 kobiet. Zwyciê¿y³ Arkadiusz Gardzielewski z Wroc³awia z czasem
39 min. 18 sek. Trzeci na mecie Eneasz Popió³
straci³ do zwyciêzcy 5 min. 24 sek. Kolejne
miejsca dla œwieradowskich zawodników zajmowali: 18 – Bartosz Hofman; 26 – Mateusz
Popió³; 47 – Marcin Sawicki; 51 – Tomasz
Królikowski; 55 – Pawe³ Lech; 67 – Sebastian
£oziñski; 71 - Tomasz Mitkiewicz; 89 – Micha³ Rutkowski; 117 – Rafa³ Szab³owski; 118
– Lubomir Leszczyñski; 129 – Wies³aw Kania; 152 – Ma³gorzata Soko³owska; 160 –
Agnieszka Moroz, 179 – Jan Harbul.
Na 15 km (122 uczestników, w tym 28 pañ)
wygra³ Jurij Blachodir z Ukrainy z czasem 59
min. 12 sek. W 23 minuty po zwyciêzcy, na 21
miejscu finiszowa³ pierwszy œwieradowianin
– W³adys³aw Stettner. Kolejne miejsca na tym
najtrudniejszym dystansie nale¿a³y do pañ:
60. miejsce zajê³a Joanna Jusza-Pogorzelska,
65. by³a Jolanta Sergiejczuk, 85. - Marta Kustosz, a 118. - Katarzyna Harbul-Ba³a.
(aka)

Fot. Teresa Fierkowicz

8 paŸdziernika w „Izerce” odby³y siê
pierwsze wyk³ady inauguracyjne Izerskiergo
Klubu Seniora, którego wizjê przedstawi³y na
wstêpie organizatorki – radne Janina Czapliñska i Magda Olszewska oraz szefowa biblioteki Krystyna Piotrowska, które za cel stawiaj¹
sobie m.in. aktywizacjê seniora do dzia³añ
poprzez pog³êbianie wiedzy z ró¿nych dziedzin, mobilizowanie do aktywnoœci umys³owej, rozbudzanie zainteresowañ s³u¿¹cych
nabyciu kompetencji kulturalnej, rozwijanie
kreatywnoœci. Nie jest to jeszcze Uniwersytet
III Wieku, ale zrobiono dobry wstêp do jego
utworzenia, mo¿na te¿ w Klubie promowaæ
ideê „uczenie siê przez ca³e ¿ycie”.
Izerski Klub Seniora zaprasza wszystkie
osoby chêtne, patrz¹ce z optymizmem na
¿ycie - na bezp³atne zajêcia tematyczne, warsz-

Fot. Katarzyna Mêcina

Ruszy³ Klub Seniora Biegi pod górê

Msza w intencji mieszkañców i goœci

Do koñca paŸdziernika kolej gondolowa czynna jest codziennie w godz. 9001600. W dniach 1-10 listopada oraz 16-27
listopada w³¹cznie gondola nie kursuje
z powodu przegl¹du technicznego przed
sezonem zimowym. Z uwagi na d³ugi
weekend listopadowy gondola bêdzie
czynna w dniach 11-15 listopada w godz.
900-1700.
Od 28 listopada do otwarcia nartostrady kolej gondolowa bêdzie kursowa³a codziennie w godz. 900-1600.

26 wrzeœnia przy górnej stacji kolei gondolowej odprawiona zosta³a msza w intencji mieszkañców, kuracjuszy i turystów odwiedzaj¹cych Œwieradów. Nabo¿eñstwo odprawiane na
górze jest od lat czêœci¹ tradycyjnego po¿egnania sezonu letniego na gondoli, która godzinê
przed i godzinê po mszy wozi³a goœci bezp³atnie. Choæ pogoda by³a tego dnia niezbyt sprzyjaj¹ca - ch³ód i porywisty wiatr - ze sponsorowanego przejazdu skorzysta³o ok. 1.000 osób.
Na dole tymczasem od rana odbywa³ siê kolejny jarmark rêkodzie³a (ceramika, bi¿uteria,
wyroby drewniane) i produktów lokalnych (wêdliny, wypieki, sery, miody, oleje), na którym
swe kramiki roz³o¿y³o 22 wystawców. Po po³udniu zaœ chwile przy zakupach umila³y goœciom
wystêpy zespo³ów ludowych: Kwisowian, £u¿yczanek oraz Rz¹sinianek.

9

Po raz kolejny mia³em przyjemnoœæ organizowania i prowadzenia Festiwalu Muzyki Ludowej
i Folkowej. W zesz³ym roku Folk
Fest cieszy³ siê du¿ym zainteresowaniem, jednak w tym roku iloœæ
uczestników przekroczy³a nasze
najœmielsze oczekiwania. Na scenie wyst¹pi³o ponad 300 osób! Zespo³y prezentowa³y po dwa utwory
ze swojego repertuaru oraz piosenkê o Œwieradowie.
Oto lista 16 zespo³ów, które do
nas przyjecha³y: Z³ote £any z Bo¿nowa (gm. ¯agañ), Karkonosze
z Kowar, Szymanowianie z Szymanowa (gm. Wisznia Ma³a k. Wroc³awia), Lasowianie z Pieñska, Polanie ze Œrody Œl¹skiej, Zespó³ Œpiewaczy Uciecho-Wianki z Uciechowa (gm. Dzier¿oniów), Zespó³ Ludowy Per³a z Przyby³owic (gm.
Mêcinka, pow. Jawor), Zespó³ Folklorystyczny Lubin z Krzeczyna
Wielkiego (gm. Lubin), Podgórzanie z Kamienia i Mroczkowic, Kapela Ludowa Kulinianie ze Œrody
Œl¹skiej, Zespó³ Wokalny Syntonia
ze Œwieradowa-Zdroju, Zespó³ Ludowy Kowarskie Wrzosy z Kowar,
Zbytowianki (gm. Bierutów pow.
Oleœnica), Kapela Pogranicze ze
Studnisk (gm. Sulików), Podolanki
z Polkowic, Zespó³ Ludowy Rybniczanki z Rybnicy (gm. Stara Kamienica).
Festiwal rozpocz¹³ siê od wystêpu zesz³orocznego laureata, czyli
zespo³u „Smolnicznie”, któremu po
zesz³orocznym zwyciêstwie tak bardzo spodoba³o siê nasze miasto, ¿e
coraz czêœciej mo¿na go spotkaæ na
naszym deptaku, gdy umila czas
mieszkañcom i kuracjuszom
dŸwiêczn¹ muzyk¹ i wokalem.
Nastêpnie krótkim koncertem
przywita³ nas Karkonoski Zespó³
Folkowy Szyszak (szyszak.pl), który
z klimatyczn¹ muzyk¹ o malej sudeckiej ojczyŸnie wpisuje siê w wszechstronne dzia³ania maj¹ce na celu zbudowanie p³aszczyzny dla tych, którzy tworz¹, muzykê, kulturê i nie boj¹
siê zaszufladkowania w kategoriê „ludowy”' czy „folkowy”.
Ju¿ dziœ okazuje siê, ¿e FOLK
FEST Festiwal buduje to¿samoœæ
naszej okolicy i pomaga w odbudowywaniu kultury polskiej na tym
terenie, gdzie perypetie wojenne
pozbawi³y nas korzeni.
G³ównym celem Festiwalu jest:
kultywowanie tradycji i zwyczajów
ludowych oraz promowanie kultury ludowej; prezentacja dorobku
artystycznego zespo³ów; integracja
pokoleñ i inspirowanie do twórczoœci i dzia³añ folklorystycznych;
wzbogacenie oferty kulturalno-rozrywkowej Œwieradowa.
Patrz¹c na iloœci osób przyby³ych na festiwal widaæ, ¿e ludziom
zale¿y na tym, aby istnieæ kulturalnie. Œwieradów znalaz³ swoje miejsce na muzycznej mapie Dolnego
Œl¹ska i sta³ siê Ÿród³em inspiracji
kultur¹, zachêt¹ do rozwoju regionu. Ludzie przyje¿d¿aj¹ i mówi¹:
widzimy, ¿e wam siê uda³o, czy mo-
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FOLK FEST 2015

¿emy wam w tym pomóc? lub: czy
mo¿emy zrobiæ to w naszym mieœcie?
Dziêki FOLK FESTOWI stajemy siê prekursorami i liderami jednoczenia ludzi poprzez muzykê.
Myœlê, ¿e kwesti¹ indywidualnego
gustu jest to, czy bêdziemy wiernie
naœladowaæ starodawne wzorce
i odnajdywaæ zapomniane przez
wiêkszoœæ przyœpiewki ludowe, czy
te¿ pójœæ w kierunku uwspó³czeœnionej ludowoœci. Muzyki, która
porwie do tañca i poderwie do góry
spódnice.
Mówiê o tym doœæ dos³ownie.
Jednym z zespo³ów, który zaprezentowa³ siê na scenie hali spacerowej,
by³a Kapela Pogranicze z Sulikowa.
Zaczê³o siê zupe³nie niewinnie
i piêknie, a¿ tu nagle s³ychaæ:
Chocia¿ ja ju¿ jestem babci¹,
to nie znaczy ¿e...
¿eby tylko wnuki bawiæ,
w domu nudziæ siê.
¯eby tylko œwiniom dawaæ
i buraki pleæ,
aby tañczyæ, trzeba takie,
takie nogi mieæ!
No i panie, starsze i m³odsze,
zadar³y kiece do góry, a zaskoczonej publicznoœci ukaza³y siê d³ugie
i zgrabne, przewi¹zane podwi¹zk¹,
nogi emerytek. Có¿ za zaskoczenie!
(fot. poni¿ej)

Hej, hej Œwieradów, tu jest azyl twój.

Wyruszamy wszyscy
w stronê Œwieradowa,
A tam nas przewiezie kolej gondolowa.
To jest piêkne miasto,
dla mieszkañców chluba.
W górach po³o¿one,
w dole Kwisa mruga.
Po drodze zajrzymy do Chatki Górzystów,
Zaprosimy do nas tu wszystkich turystów.
Wody mineralne, z³o¿a borowiny,
Ka¿dy zachwycony, spójrzcie, jakie miny.
Œpiewamy, tañczymy bo my fajne babki,
Spotkajmy siê wszyscy
przy pomniku ¿abki.
Muzyka i œpiewy bêd¹ tu do rana,
Och³ody nam doda zdrojowa fontanna.

lfil.pl (który by³ goœciem naszego
Festiwalu i wszystko skrzêtnie nagrywa³ i fotografowa³): „Serce me
zadr¿a³o, zawirowa³ œwiat. Zagra-

li ludowe - uby³o mi lat.”
Serdecznie zapraszam we wrzeœniu przysz³ego roku.
Piotr Bigus, dyrektor festiwalu

Za rok siê spotkamy, bo my jak rodzina,
Wiêc na koniec wst¹pimy
do Czarciego M³yna.
Jest tu dla ka¿dego ca³a moc atrakcji,
Czy to zima, lato - wszyscy s¹ tu w akcji.
Œwieradów jest piêkny,
ju¿ jest bardzo znany,
Pewnie w ca³ej Polsce, strasznie
jest lubiany.
Bardzo was chwalimy,
wszêdzie rozs³awiamy,
I do Œwieradowa wszystkich zapraszamy.

U góry - o takie trofea (plus nagrody pieniê¿ne) toczy³a siê rywalizacja.
Powy¿ej - na scenie, grano, œpiewano i tañczono. Poni¿ej - laureaci nagród
„pobocznych”: za tekst piosenki o Œwieradowie, choreografiê i dowcip.

Fot. Tomasz Chmielowiec
Szanuj¹cy historiê jurorzy Katarzyna Szafrañska z Muzeum
Karkonoskiego w Jeleniej Górze,
oraz Ignacy Dumin – konsultant
samorz¹dów regionalnych w dziedzinie promowania dzia³alnoœci kulturalnej, o ma³o nie spadli z krzese³
i tchu nie mogli z³apaæ. Ale publicznoœæ ca³a na nogi siê zerwa³a, aparaty zaczê³y pstrykaæ i poprzez ten
element zaskoczenia atmosfera na
sali siê rozluŸni³a i zrobi³o siê bardzo swojsko.
Czy to tradycyjne podejœcie do
przyœpiewek ludowych – z pewnoœci¹ nie! Czy to wspó³czesne podejœcie podoba³o siê publicznoœci
– z pewnoœci¹ tak!
Jeœli zaœ chodzi o zwyciêzców oto oni: 1. Zbytowianki; 2. Lubin;
3. Podolanki
Dodatkowo jury pod przewodnictwem Doroty Marek, kierownika Referatu Promocji Gminy Turystyki, Kultury i Sportu UM, przyzna³o trzy nagrody, które otrzymali:
Lasowianie - za choreografiê,
Per³a - za dowcip, a Uciecho-Wianki - za tekst piosenki o Œwieradowie, który zamieszczam poni¿ej.
Hej, hej Œwieradów, dziœ zabawy czas,
Hej, hej Œwieradów, góry, ³¹ki i las,
Hej, hej Œwieradów, to miasteczko zdrój,

Zapraszam te¿ wszystkich
mieszkañców do tego, aby w przysz³ym roku odwiedziæ nasz festiwal.
Pos³uchaæ, poogl¹daæ i odpocz¹æ.
Jak pisze Jerzy Kulka z portalu Dolnoœl¹skie Folkowo i Ludowo do-

Zwyciêskie „Zbytowianki” po odebraniu nagród i nale¿nych ho³dów
nie da³y siê d³ugo prosiæ i na deptaku przy „Sanusie” odœpiewa³y swój
naj³adniejszy utwór z programu koncertowego.

19 wrzeœnia w Uzdrowisku ŒwieradówCzerniawa Sp. z o.o. – Grupa PGU przy Hotelu Zdrojowym SANUS w ŒwieradowieZdroju odby³o siê po¿egnanie sezonu motocyklowego pod nazw¹ WZGÓRZE „Jesieñ
Motocyklowa”. Imprezê rozpoczê³a parada
motocyklowa po ulicach miasta, na któr¹
przyby³o – nasz nowy rekord – 200 motocyklistów, za co bardzo dziêkujemy. Tradycyjnie odwiedzili nas goœcie z wielu zak¹tków
kraju miêdzy innymi z Gorzowa Wielkopolskiego, Rawicza, Œwidnicy, Wa³brzycha,
Wroc³awia, Oleœnicy, Konina, a nawet Piotrkowa Trybunalskiego.
Po zakoñczeniu przejazdu wszyscy udali
siê na g³ówn¹ p³ytê przy hotelu Sanus, gdzie
ka¿dy coœ móg³ znaleŸæ dla siebie. Najm³odsi
mieli do swojej dyspozycji eurobungee i dmuchane œlizgawki ufundowane przez Urz¹d
Miasta oraz darmowy s³odki poczêstunek.
Chêtni mogli wspomóc Laurê i Majê - podopieczne Fundacji „Na ratunek dzieciom
z Dolnego Œl¹ska” we Wroc³awiu. Na ten cel
zebrano 2.681 z³ i 11 euro. Inni mogli oddaæ
krew na dzieci poszkodowane w wypadkach
drogowych; tym razem zebrano 7 litrów
(w busie prezentowanym obok na zdjêciu).
Wszystkim ofiarodawcom bardzo serdecznie
dziêkujemy!
Przez ca³y dzieñ towarzyszyli nam Indianie RISE OF THE SUN, którzy o¿ywiali publicznoœæ swoimi wystêpami. Oczywiœcie, nie
mog³o zabrakn¹æ konkursów, pierwszy z nich

Tak by³o na Wzgórzu...

Na estradzie grano i œpiewano to, co motocykliœci lubi¹ najbardziej, miêdzy innymi bluesa i country.

Barwnie, rytmicznie i tanecznie zaprezentowali siê zaproszeni na
Wzgórze indiañscy wojownicy.
to „Piekielna
Opona”, drugi to
„Kufel Spryciarza” i najbardziej
oblegany przez
chêtnych
„Mega Wygar”.
Nagrodami by³y
akcesoria motocyklowe, czyli
bluzy, chusty

Fot. Mariusz Dragan
Przejazd kawalkady motocykli przez miasto
podoba³ siê, mimo ha³asu, mieszkañcom i turystom. Obok - wœród wielu zabaw dla dzieci
by³o te¿ ³owienie rybek (zapewne z³otych).

i koszulki.
O oprawê muzyczn¹ zadba³y zespo³y: ’67
z Lubania, Dominika Kurêda z przepiêknym
wokalem, Staruszka Chyliñska, W³odek
Zdzienicki oraz gwiazda wieczoru - Old School
Rockers z Poznania. Ca³a impreza zakoñczy³a
siê pokazem fajerwerków z brzmieniem ponadczasowego piêknego kawa³ka Ryœka Riedla pod tytu³em „Victoria”.
Du¿e zainteresowanie nasz¹ imprez¹ i zaanga¿owanie w pomaganie
najbardziej potrzebuj¹cym spowodowa³o, i¿
bêd¹ to imprezy cykliczne, na które ju¿ dziœ serdecznie zapraszamy.
Chcielibyœmy bardzo
podziêkowaæ za pomoc w
organizacji wszystkim zaanga¿owanym osobom,
a w szczególnoœci: Mariuszowi Draganowi
z Gryfowa, Andrzejowi
Jurczenko z Leœnej, poli-

Uœmiech z przedszkolakami

Wœród uczestników motocyklowego zlotu
znalaz³o siê te¿ kilku œwieradowian, a Radê
Miasta reprezentowa³ Szczepan Wojsa.

Pi¹tek 2 paŸdziernika
by³ szczególn¹ dat¹
w œwieradowskim przedszkolu. Okazj¹ do radosnego œwiêtowania by³
obchodzony od 1999
roku Miêdzynarodowy
Dzieñ Uœmiechu. Od
rana ca³e przedszkole
by³o udekorowane ¿ó³tymi wst¹¿kami, bibu³kami i balonami, a ka¿demu wchodz¹cemu do
budynku przypinano, w
rytm weso³ej muzyki,
emblemat z ¿ó³t¹
uœmiechniêt¹ buzi¹.
Po œniadaniu dzieci
z wychowawczyniami
wyruszy³y na spacer po mieœcie, aby mieszkañcom i turystom nieœæ radoœæ, rozdaj¹c
napotkanym przechodniom emblematy
uœmiechu tzw. „smiley face”. Dzieci wdra¿a³y
w czyn potwierdzone naukowo powiedzenie

„Œmiech to zdrowie”. Wiedz¹c, ¿e œmiech
rozluŸnia i odstresowuje, przyczynia³y siê do
wzmocnienia uk³adów odpornoœciowych
i dobrego samopoczucia wszystkich znajduj¹cych siê w ich otoczeniu.
T.P.

cjantom ze œwieradowskiego Rewiru Dzielnicowych i stra¿akom z OSP oraz sponsorom,
takim jak: Urz¹d Miasta Œwieradów-Zdrój,
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Wa³brzych, Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. M. Konopnickiej w Biedrzychowicach, Uzdrowisko Cieplice Sp.
z o.o. – Grupa PGU, Ski&Sun ŒwieradówZdrój, Cottonina Villla&Mineral Spa Resort,
Hotel Malinowy Dwór Œwieradów-Zdrój,
Nadleœnictwo Œwieradów-Zdrój, Nadleœnictwo Lwówek Œl¹ski, Interferie Aquapark Sport
Hotel Œwieradów-Zdrój, Inerfierie Hotel Bornit Szklarska Porêba, Azarex Sp. z o.o. Gryfów Œl¹ski, Józef Dru¿ga Cukiernia Œwieradów-Zdrój oraz wszystkim pozosta³ym fundatorom.
Sylwia Bieñ

Fot. Mariusz Dragan

Toczenie ogromnych opon traktorowych pod
górê by³o nie lada wyzwaniem.

Ale widoki!
Restauracja „Czarny Potok” zaprasza w ka¿dy poniedzia³ek i œrodê
w godz. 1000-1400 na sta³¹ wystawê poœwiêcon¹ historii Czerniawy. Bêdzie to
nawi¹zanie do podobnej ekspozycji
sprzed 7 lat, gdy zaprezentowanych
zosta³o 260 starych widokówek z kolekcji Jakuba, Dawida i Jerzego B³aszczyków z Wroc³awia. Obecny zbiór liczy ju¿ 760 starych pocztówek, które
dla polepszenia odbioru zosta³y zeskanowane i pokazywane bêd¹
na ekranie monitora (podobnie jak stare foldery i mapy).
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19 wrzeœnia smakosze po raz
kolejny spotkali siê w goœcinnym
Sza³asie Leopoldówka na imprezie
kulinarnej „Czerniawa, jaka strawa?”, która mia³a tradycyjny przebieg: konkurs kulinarny „O puchar Burmistrza Miasta Œwieradów-Zdrój, degustacja potraw, rozstrzygniêcie konkursu fotograficznego „Pocztówka ze Œwieradowa-Czerniawy”, koncert zespo³u
ludowego, pokaz kulinarny i zabawa ludowa. Ró¿nica polega³a na zorganizowaniu dwóch dodatkowych
konkursów, w których nagrody
zosta³y przyznane za estetykê podania potrawy oraz wykorzystanie
elementów carvingu w dekoracji
prezentowanych potraw.
Kapitu³a Konkursu O Puchar
Burmistrza sk³ada³a siê w tym roku
z dwóch podkomisji. W sk³ad pierwszej, oceniaj¹cej pod kierunkiem
Szymona Przystupy, weszli: Ewa
Kalina i Grzegorz Nowak. Komisja
ta ocenia³a potrawy, ciasta i desery
oraz nalewki przygotowane przez
profesjonalistów. Swoj¹ pracê rozpoczê³a od przyznania nagród za
estetykê podania oraz za wykorzystanie elementów carvingu.
W pierwszej kategorii nagrodê
otrzyma³ Interferie Aquapark Sport
Hotel, zaœ w drugiej „Cynamonowa
Chata”.
Po tych rozstrzygniêciach komisja sprawnie przyst¹pi³a do oceny walorów smakowych przygotowanych potraw, a nastêpnie og³osi³a wyniki. Wœród profesjonalistów w kategorii potraw pierwsze
miejsce przyznano restauracji „KuŸnia Smaków” za gulasz z dzika, który okaza³ siê hitem dnia i uzyska³
nagrodê publicznoœci. Drugie miejsce przypad³o „Izerskiej Chacie” za
„Pstr¹ga z kamienia”, zaœ trzecie gospodarstwu agroturystycznemu
z Wie¿y za „Gulasz jagniêcy”.
W kategorii ciasta i desery
pierwsze miejsce przyznano Hotelowi Medi-SPA Bia³y Kamieñ za
„Sernik malinowy”, drugie - „Cynamonowej Chacie” za „Ciasto
z dyni”, trzecie - restauracji „Czarny Potok” za ciasto „S³odki Tonik”.
Z kolei w kategorii nalewki
pierwsze miejsce przyznano gospodarstwu agroturystycznemu z Wie¿y za nalewkê malinow¹, a drugie
i trzecie - „Cynamonowej Chacie”
za nalewki: z dyni i z aronii.
Spoœród amatorów, ocenianych
przez komisjê w sk³adzie: Aleksandra Sienkiewicz-Gola (przewodnicz¹ca) Aneta Obruœnik i Ewa Kujawiak, w kategorii potraw pierwsze
miejsce uzyska³a Wies³awa Bigus
za „Cukiniaczki”, drugie i trzecie Daniel Czeleñ za „Gulasz z Groty”
i „Pasztet jarski”.
Za ciasta i desery dwa pierwsze
miejsca przyznano Wandzie Czeleñ
za „Ciasto ze œliwk¹” i „Szarlotkê
Wandy”. Miejsce trzecie przypad³o
Spó³dzielni Uczniowskiej „Or³y Biznesu” za „Biznesowe szasz³yki”.
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Czerniawa - smaczna strawa i zabawa

Co siê panie napróbowa³y nalewek, to ich!
Najlepsz¹ nalewkê sporz¹dzi³a
Krystyna Piotrowska – by³ to miód
pitny„ Trójniak”. Kolejne dwa miejsca przypad³y Irenie Banaszkiewicz
za „Nalewkê z dzia³ki” i „Koneserówkê”.
Przyznano równie¿ dwa Certyfikaty Potrawy Lokalnej „Œwieradowski Smako³yk”: „Cynamonowej
Chacie” za „Chleb z dyni” i Izerskiej
Chacie za „Pstr¹ga z kamienia”.
Ogó³em do konkursu profesjonaliœci zg³osili 25 potraw konkursowych, a amatorzy - 14.

Goœciem tegorocznej Strawy by³
tradycyjnie Szymon Przystupa, który poza przewodniczeniem kapitule
konkursowej urz¹dzi³ pokaz gotowania roso³u z pstr¹ga, podaj¹c
sposób przyrz¹dzenia potrawy oraz
wiele praktycznych rad i wskazówek niezbêdnych do jej przygotowania. Pokaz bardzo siê spodoba³,
ale najwa¿niejszy by³ smak roso³u,
co podkreœlali wszyscy degustatorzy, którzy zdo³ali spróbowaæ tego
specja³u.
Fundacja na Rzecz Rozwoju
Spo³ecznoœci Lokalnej
Œwieradów-Czerniawa
sk³ada serdeczne podziêkowania uczestnikom dwunastej edycji
konkursu kulinarnego.
Dziêkujemy w³aœcicielom hoteli, pensjonatów, restauracji oraz
osobom prywatnym,
którzy zechcieli przy³¹czyæ siê do rywalizacji,
a przede wszystkim do
dobrej zabawy kulinarnej.
Wszystkim laureatom konkursów serdecznie gratulujemy.
Szczególne podziêkowania nale¿¹ siê Gminie Miejskiej Œwieradów-Zdrój - za wspó³finansowanie imprezy,
Szymon Przystupa warzy³ zupê z pstr¹ga i zaraoraz Szymonowi Przyzem uczy³, jak j¹ smacznie przyrz¹dzaæ. Poni¿ej stupie - za bezintere- tradycyjny „¿abi” tort z cukierni Józefa Dru¿gi. sown¹ pomoc w organizacji imprezy.
Koñcz¹c, zapowiadamy zmianê formu³y
imprezy od przysz³ego
roku. Mamy nadziejê,
¿e nasz nowy pomys³
zostanie przyjêty z pañstwa aprobat¹.

Zdobywcy nagród i wyró¿nieñ prezentuj¹ swoje trofea.

Œwieradowska ¿aba
w holenderskim obiektywie
Ju¿ po raz drugi Fundacja na
Rzecz Rozwoju Spo³ecznoœci Lokalnej Œwieradów-Czerniawa rozstrzygnê³a konkurs fotograficzny „Pocztówka ze Œwieradowa-Czerniawy”
w nowej formule. Za cel g³ówny
organizator przyj¹³ zgromadzenie
kilku autorskich projektów pocztówek ze Œwieradowa. Tym razem w
konkursie z³o¿ono 11 fotografii w
trzech kategoriach wiekowych.
Rozstrzygniêcie przedstawia siê
nastêpuj¹co:
W kategorii dzieci klas I-III przyznano tylko trzecie miejsce - zaj¹³ je
uczeñ klasy drugiej Daniel Bigus.
W kategorii m³odzie¿ klas IV-VI
oraz gimnazjum drugie miejsce zaj¹³
Szymon Rzeczkowski, a pierwsze
Oliwia Bigus (fot. poni¿ej; trzeciego nie przyznano).

tym bardziej jesteœmy dumni z tego,
¿e Iris wziê³a udzia³ w naszym lokalnym konkursie.
Komisja oceniaj¹ca zwróci³a
uwagê przede wszystkim na fakt, ¿e

Wœród doros³ych pierwsze miejsce zajê³a El¿bieta Majchrzak
z Chmielarzy, drugie Katarzyna
Rzeczkowska, a trzecie Iris Hermans
z Holandii (zdjêcie u góry po prawej).
Autorka, która goœci³a niedawno w Œwieradowie z grup¹ holenderskich dziennikarzy, pracuje w
najwiêkszym dzienniku w Holandii
„De Telegraaf” ukazuj¹cym siê
w nak³adzie 650 tys. egzemplarzy,

tylko czêœæ prac konkursowych
mo¿e byæ wykorzystana jako pocztówka, spe³niaj¹c g³ówny cel konkursu, czyli takie przedstawienie
naszego miasta, aby ogl¹daj¹cy
pocztówkê chcia³ je odwiedziæ.
Organizator bardzo dziêkuje
wszystkim uczestnikom za udzia³
i ju¿ dzisiaj zaprasza na kolejn¹ edycjê konkursu.
Prezes Fundacji
Ma³gorzata Gettner

Prezes Fundacji
Ma³gorzata Gettner

„Najsmaczniejsza” czêœæ imprezy - powszechna degustacja potraw.

Doroœli i dzieci, dziœ ka¿dy siê spieszy
Do M³yna Czarciego, dlaczego?
Dlaczego?
Otó¿ we m³ynie, co smakiem swym
s³ynie,
Warsztaty z pieczenia i chleba
robienia.

Warsztaty
filmowe
26 wrzeœnia odby³y siê na Izerskiej £¹ce
warsztaty filmowe dla dzieci, prowadzone
przez Marka Martini twórcê, re¿ysera filmów
przyrodniczych, miêdzy innymi piêknego filmu o Górach Izerskich pt. „Przyroda Nadleœnictwa Œwieradów”. Pan Marek (na zdjêciu)
zapozna³ dzieci ze sprzêtem filmowym - kamerami, aparatami, obiektywami, statywami
itp.

Wokó³

Wiêc m¹ki siê sypi¹, zakwasy siê lej¹
I bochny powstaj¹, co nie czerstwiej¹.
Czarnuszka pachnie, s³onecznik
chrupie,
A dynia skoñczy³a swój ¿ywot
w zupie.

Opowiedzia³, na czym polega filmowanie
przyrody. Na podstawie swoich filmów uczy³,
jak kadrowaæ i o jakiej porze dnia powstaj¹
najpiêkniejsze zdjêcia. Ostatnie 40 minut to
by³y zajêcia w terenie i praktyczna nauka filmowania przyrody. Zajêcia by³y niezwykle
ciekawe. Mam nadziejê, ¿e bêd¹ mog³y odbywaæ siê regularnie.
Zachêcamy m³odych ambitnych do œledzenia terminów warsztatów i o zg³aszanie
chêci uczestnictwa w nich, mailowo lub telefonicznie. Przypominamy tak¿e, ¿e do 15 paŸdziernika czekamy na 3-minutowe filmy promuj¹ce Czarci M³yn i Izersk¹ £¹kê, przygotowane przez naszych uczestników. Najlepszy
film zostanie nagrodzony.

I gnietli bochenki i duzi, i mali,
Aa potem do pieca foremki wsadzali.
I siedzia³ godzinê w piecu gor¹cym,
I wyszed³ rumiany i bardzo chrupi¹cy.
Do chleba mase³ko zrobione
samemu,
I smarujemy, i jemy, i jemy!
Bo smak taki swojski, bo to samo
zdrowie,

m³yna

Izerska £¹ka w paŸdzierniku
zaprasza na przygodê z filmem
Soboty - poranki dla dzieci (pocz¹tek o godz. 10):
17 X - „Dziwne przygody Kozio³ka Mato³ka” - 4 odcinki,
24 X - „Pocahontas”, film animowany,
31 X - „Casper przyjazny duszek” - 4 odcinki.
Natomiast dla m³odzie¿y i doros³ych proponujemy
wybitne polskie dramaty:
Œroda 21 X (godz. 20.00) - „Barwy ochronne”, re¿. Krzysztof Zanussi
Pi¹tek 30 X (godz. 19.00) - „Ró¿a”, re¿. Wojciech Smarzowski
W zwi¹zku z tym, i¿ we wspó³pracy z Czarcim M³ynem organizowane s¹ Warsztaty
Pieczenia Chleba, lekcja ekologii, warsztaty Ziemia - zielona kraina, a tak¿e odbywaj¹
siê seanse filmowe, prosimy o sprawdzanie na bie¿¹co dni i godzin otwarcia „Izerskiej
£¹ki” dla osób indywidualnych - na stronie www.swieradowzdroj.pl w zak³adce „Izerska
£¹ka”, lub o kontakt telefoniczny pod nr. 75 617 14 42.
Katarzyna Rzeczkowska

Chleba naszego powszedniego...

£¹ka i M³yn - to wci¹gaj¹ce!
Zajêcia na „Izerskiej £¹ce” oraz w „Czarcim M³ynie” maj¹ na celu przede wszystkim:
 rozbudzenie wra¿liwoœci ekologicznej wœród dzieci, uwra¿liwienie na piêkno
przyrody oraz mo¿liwoœci ochrony œrodowiska, ze szczególnym uwzglêdnieniem
ochrony pszczó³,
 zapoznanie siê ze zdrow¹ ¿ywnoœci¹ i zdrowym trybem ¿ycia,
 zapoznanie siê z tematyk¹ ciemnego nieba,
 integrowanie klas lub grup zorganizowanych.
Na naszych warsztatach dzieci siê nie nudz¹, poniewa¿ ucz¹ siê poprzez zabawê oraz aktywne uczestnictwo w zajêciach. Ze wzglêdu na formy pracy, grupy powinny liczyæ od 15 do 25 osób (wiêksze grupy tak¿e mile widziane, jednak gdy uczestników przyjdzie zbyt wielu, nie bêd¹ mo¿liwe warsztaty pieczenia chleba).
Oferta skierowana jest dla przedszkoli, szkó³ podstawowych, gimnazjów oraz
grup zorganizowanych. Oferta jest elastyczna, dostosowana do ró¿nych grup wiekowych. Szczegó³y ustalamy indywidualnie z ka¿d¹ grup¹ przed przyjazdem. Zajêcia
s¹ bezp³atne.
Obiekty s¹ ze sob¹ po³¹czone i warsztaty prowadzone s¹ we wspó³pracy.
Dane kontaktowe: Katarzyna Rzeczkowska „Izerska £¹ka” - tel. 75 617 14 42,
k.rzeczkowska@swieradowzdroj.pl
Piotr Bigus „Czarci M³yn” - tel. 75 78 45 325, p.bigus@swieradowzdroj.pl
Jako ¿e do koñca roku miejsc na warsztatach ju¿ nie ma, rezerwacji prosimy
dokonywaæ na pocz¹tku stycznia 2016 r.
Jednoczeœnie zapraszamy do wspó³pracy wolontariuszy, którzy pomogliby w organizacji warsztatów, poprawiaj¹c tym samym „przepustowoœæ” £¹ki i M³yna i wzmacniaj¹c edukacyjn¹ rolê obu obiektów.

Nie ma lepszego - tak ka¿dy
wam powie.
Dziœ w m³ynie jest ¿ycie, dziœ
w m³ynie jest smak
I ka¿dy powinien wiedzieæ, ¿e to
w³aœnie tak.
Tak smakuje zdrowie, tak smakuje
chlebek
I smutny jest ka¿dy, kto dziœ o tym
nie wie.
Wiêc jeœli Twe œcie¿ki wiod¹ przez
Czerniawê,
To musisz tu wst¹piæ, spróbowaæ
choæ skrawek,

Choæ ma³¹ kromeczkê smalcem
posmarowaæ,
gdy tego nie zrobisz, to bêdziesz
¿a³owaæ!
Piotr Bigus
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My w „S³owniku
polsko-polskim”
Czym jest „S³ownik polskopolski"? - zapyta œwieradowianin.
Kto ogl¹da TVP Polonia, ten mo¿e
trafi³ na program z udzia³em znanego wroc³awskiego jêzykoznawcy, polonisty prof. Jana Miodka.
Kiedyœ prowadzi³ popularn¹ „Ojczyznê-polszczyznê”, teraz zagadnienia poprawnoœci jêzyka wyjaœnia w³aœnie w „S³owniku”.
5 wrzeœnia, godz. 1200. Wchodzimy do gmachu g³ównego Uniwerytetu Wroclawskiego. 17 ciekawych zapaleñców, którym chcia³o
siê w sobotê ruszyæ na wyj¹tkow¹
lekcjê jêzyka polskiego z najbardziej
znanym w Polsce polonist¹ - prof.
Miodkiem. Jesteœmy ciekawi, jak
wygl¹da praca na planie programu.
Krête schody prowadz¹ nas do
przepiêknej biblioteki Instytutu
Geografii.
Tutaj spotykamy siê z ¿yczliwym zespo³em redakcyjnym. Pani
re¿yser wyjaœnia nam, jak bêdzie
przebiega³o nagranie. Jej asystent
zaœ ustala z nami treœæ pytañ, jakie
zadamy profesorowi. Oczekuj¹c na
swoj¹ kolej w korytarzu, przygl¹damy siê grupie m³odzie¿y, która wymienia siê adresami, zdjêciami po
programie.
1230. Przychodzi i na nas kolej.
Wchodzimy do instytuowej biblioteki. Tutaj króluje przeogromny, stary, cudowny globus. Doko³a nas
piêtrz¹ siê tysi¹ce ksi¹¿ek. Wszystko przebiega szybko. Czujemy siê
trochê jak marionetki. Kierownik
planu usasdza nas wed³ug... kolorów ubrañ?
Po sekundzie charakteryzatorka pudruje nam noski, ¿ebyœmy siê
nie œwiecili na wizji. Lekka trema
daje o sobie znaæ? Kierownik planu ustala kolejnoœæ zadawania
przez nas pytañ. Trzeba zapamiêtaæ... Kiedy pojawia siê profesor,
bijemy brawo. A wiêc to jest Jan
Miodek! Mi³ym uœmiechem wita
wszystkich
uczestników,
wœrod ktorych
s¹ osoby innej
nacji, np. Chiñczyk czy Holender. W duchu podziwiamy ich znajomoœæ polskiego. Pan profesor cieszy siê,
¿e jesteœmy ze
Œwieradowa
i ze œmiechem
demntuje pog³oski, ¿e ma w naszym
miasteczku mieszkanie. I tak zapominamy o tremie. Nagle widzimy siê
w telebimach. Obserwujemy, jak
pracuj¹ operatorzy kamer i dŸwiêkowcy. To dopiero prze¿ycie!
W koñcu rusza nagranie, które cza-
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sami jest przerywane i powtarzane,
kiedy coœ nie wyjdzie. Przez skajpa
³¹cz¹ siê z bibliotecznym studiem
widzowie z ca³ej Polski oraz z zagranicy.
My te¿ zadajemy pytania, np.
jak siê pisze minispódniczka, miniksi¹¿ka? Pan profesor odpowiada
wyczerpuj¹co i z uœmiechem. Tutaj
polski staje siê taki ³atwy! Koñczy
siê nagranie. Teraz czas na autografy. Ka¿dy z nas otrzymuje ksi¹¿kê
autorstwa pana profesora. Czekamy w kolejce po przemi³e wpisy
i autografy gospodarza, ch³on¹c
jednoczeœnie niezwyk³¹, naukow¹
atmosferê tego uroczego i ciep³ego
miejsca. Ka¿dy robi na pami¹tkê
zdjêcie z profesorem, który cierpliwie, z wielk¹ ¿yczliwoœci¹ i szerokim uœmiechem pozuje z nami do
zdjêæ. Jeszcze nasza krótka wypowiedŸ do kamery na tle szkolnego
logo, ktoóre tak dzielnie taszczy³
kolega Marcel. Trzeba koñczyæ
i wychodziæ. „Tylu wa¿nych rzeczy
siê tu dowiedzia³am” – mówi z radoœci¹ i entuzjazmem Oliwia, gdy
schodzimy po schodach. Wszycy
przytakuj¹ i mówi¹, ¿e zapmiêtaj¹ to
do koñca ¿ycia.
1330. Pe³ni wra¿eñ wychodzimy
przed Gmach G³ówny Uniwesytetu. S³oñce grzeje, jest piêkne sobotnie popo³udnie. Cieszymy siê, ¿e
mogliœmy goœciæ w tym niezwyk³ym
miejscu. Z radoœci¹ dzielimy siê
wra¿eniami, id¹c w kierunku rynku.
Wraz z nauczycielkami Zuzann¹
Bia³kowsk¹ i Ann¹ Jeziersk¹ spacerujemy po uliczkach Wroc³awia.
Zaraz trzeba bêdzie wracaæ do
domu. Ciekawie zacz¹³ siê ten rok
szkolny. Wielu z nas rozpoczyna
teraz naukê w gimnazjum. „To by³a
najciekawsza lekcja w ¿yciu” – mówi
ktoœ z grupy. Ma racjê! Czy ka¿dy
ma bowiem okazjê trafiæ do s³ownika?
Agnieszka Ca³ko

Autografy profesora dla Roksany Suszkiewicz i Oliwii Goj¿ewskiej. Poni¿ej Jan Miodek i Zuzanna Bia³kowska.

Dzieñ Sybiraka
Œwiêto Sybiraków zosta³o ustanowione przez Sejm RP na dzieñ
17 wrzeœnia – na pami¹tkê niespodziewanej agresji Armii Czerwonej na wschodnie tereny naszej ojczyzny. Od tego momentu zaczê³y
siê masowe wywózki w g³¹b Zwi¹zku Radzieckiego. Pierwsza deportacja odby³a siê 10 lutego 1940 r.,
druga – 13 kwietnia 1940 r., trzecia – 29 czerwca 1940 r., a w maju
i czerwcu 1941 r. - czwarta. Polacy byli jedn¹ z licznych grup objêtych masowymi represjami. Wysiedlenie mia³o na celu usuniêcie
znacznej grupy spo³ecznej, która
mog³a stan¹æ na przeszkodzie sowietyzacji zagarniêtych terenów.
Komuniœci postanowili pozbyæ siê
„polskich panów”, ich rodzin wraz
z dzieæmi, a ¿o³nierzy i oficerów
uwiêziono w obozach, ³agrach
i skazano na œmieræ przez rozstrzelanie. Katyñ, Kozielsk, Starobielsk, Ostaszków, Charków –
to nazwy dobrze nam znane, ale ca³a
prawda o obozach nie jest jeszcze
dog³êbnie zbadana.

doprowadza³o do wyczerpania, czêsto do œmierci. Dzisiaj trudno to
sobie wyobraziæ.
Przetrwali ten straszny czas na
Syberii nasi dziadkowie, rodzice,
dzieci, dziêki wierze w opiekê Matki
Boskiej, która sta³a siê podpor¹ Sybiraków, bo deportowani nigdy
nie zapomnieli zabraæ w podró¿
w nieznane œwiêtego obrazu, ksi¹¿eczki do nabo¿eñstwa, ró¿añca,
medalika. W GrodŸcu ko³o Opola
znajduje siê cudowny obraz Matki
Boskiej Sybiraków, który wraz z zes³añcami spod Lwowa powróci³ do
Polski. Ka¿da ostatnia niedziela
kwietnia, poczynaj¹c od 1989 r., to
dzieñ pielgrzymek z ca³ego kraju do
cudownego obrazu.
Patronem Sybiraków jest te¿
Rafa³ Kalinowski – nauczyciel, ¿o³nierz, karmelita skazany na œmieræ,
któremu wyrok zmieniono na 10 lat
katorgi na wyspie Usol na Angarze. Zmar³ w Wadowicach w 1907 r.,
a od 1991 r. jest œwiêtym.
Wielu Sybiraków zosta³o tam na
wieki, dlatego my, którzy ¿yjemy

stali w nieludzkiej ziemi, za tych,
którzy wrócili, ale nie do¿yli dzisiejszego dnia, i za tych nielicznych,
którzy jeszcze pamiêtaj¹ odleg³e
czasy. Na uroczystoœæ przyby³a
grupa Sybiraków, aby z³o¿yæ kwiaty pod tablic¹ pami¹tkow¹ i zapaliæ
znicze na znak naszej pamiêci.
W uroczystoœci uczestniczy³y
poczty sztandarowe œwieradowskich szkó³: SP nr 1 i gimnazjum, oraz
goœcie – opiekun naszego ko³a Jaros³aw Troœcianko, burmistrz Roland Marciniak, ks. Franciszek Molski z poetyck¹ homili¹, która wycisnê³a niejedn¹ ³zê i zmusi³a nas do
zadumy.
Po z³o¿eniu kwiatów pod tablic¹
przez Sybiraków (fot. poni¿ej), goœci oraz m³odzie¿ szkoln¹ uroczystoœæ kontynuowano w kawiarni
BOHEMA, gdzie przy kawie i ciastkach oddaliœmy siê wspomnieniom,
a czas umila³y nam dzieci - weso³ymi piosenkami i tañcem. Wystêp
przygotowa³y Teresa Fierkowicz
i Gra¿yna Kasprzak, którym serdecznie dziêkujemy. Gor¹ce podziê-

Droga na zes³anie w bydlêcym
wagonie przez 3-4 tygodnie, praca
ponad si³y przy wyrêbie lasu, budowanie torów kolejowych, harówka w ko³chozach przy g³odowych
racjach ¿ywnoœciowych, brak
odzie¿y, leków, kontynentalny klimat, mrozy do minus 50 stopni, gor¹ce lata, gryz¹ce meszki, brak œrodków higienicznych – wszystko to

w wolnej ojczyŸnie, staramy siê kultywowaæ pamiêæ o tych, którzy
walczyli o niepodleg³oœæ, a historyczn¹ wiedzê wiedzê przekazywaæ
naszym dzieciom i wnukom.
13 wrzeœnia w koœciele parafialnym pw. œw. Józefa Oblubieñca
NMP odprawiona zosta³a uroczysta msza w intencji Sybiraków.
Modliliœmy siê za tych, którzy zo-

kowania sk³adamy równie¿ w³adzom miasta i MZS – za pomoc
w organizacji uroczystoœci. Sybirakom ¿yczymy przede wszystkim
zdrowia, jak najwiêcej radoœci,
uœmiechu i wsparcia wœród bliskich,
rodziny.
Zastêpca prezesa ko³a nr 15
Eugenia Kudera

O BW I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Miasta Œwieradów-Zdrój z 11 wrzeœnia 2015 r.
o numerach i granicach obwodów g³osowania
oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. nr 21, poz. 112 ze
zmianami1) oraz Uchwa³y Nr XXXIX/182/2013 Rady Miasta Œwieradów-Zdrój z 30 stycznia 2013 r., ws.
podzia³u gminy na obwody g³osowania, Uchwa³y Nr XIV/68/2015 z 26 sierpnia 2015 r., w sprawie
utworzenia odrêbnego obwodu g³osowania na terenie miasta Œwieradów-Zdrój, Burmistrz Miasta podaje do wiadomoœci publicznej informacjê o numerach i granicach obwodów g³osowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej, zarz¹dzonych na dzieñ 25 paŸdziernika 2015 r.
Numery i granice obwodów g³osowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych zosta³y wyznaczone w sposób nastêpuj¹cy:

Nr obwodu
g³osowania

Granice obwodu g³osowania

Siedziba obwodowej
komisji wyborczej

1.

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

Miejski Zespó³ Szkó³
w Œwieradowie-Zdroju,
ul. Sk³odowskiej-Curie nr 2.
Lokal przystosowany dla osób
niepe³nosprawnych (w³aœciwy dla
g³osowania korespondencyjnego).

2.

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

Miejski Zespó³ Szkó³
w Œwieradowie-Zdroju,
ul. Sk³odowskiej-Curie nr 2.
Lokal przystosowany dla osób
niepe³nosprawnych (w³aœciwy dla
g³osowania korespondencyjnego).

3.

4.

5.

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

Szpital Centrum Rehabilitacji i Reumatologii
„Goplana”

Miejski Zespó³ Szkó³
w Œwieradowie-Zdroju,
ul. Sk³odowskiej-Curie nr 2.
Lokal nieprzystosowany
dla osób niepe³nosprawnych.

Szko³a Podstawowa nr 2
ul. Sanatoryjna 3.
Lokal przystosowany dla osób
niepe³nosprawnych (w³aœciwy dla
g³osowania korespondencyjnego).
Szpital Centrum Rehabilitacji i
Reumatologii „Goplana” w Œwieradowie-Zdroju, ul. Pi³sudskiego 33.
Lokal nieprzystosowany
dla osób niepe³nosprawnych.

Lokale wyborcze otwarte bêd¹ 25 paŸdziernika 2015 r. w godzinach 700-2100.
Wyborca niepe³nosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepe³nosprawnoœci oraz wyborca, który najpóŸniej w dniu g³osowania ukoñczy 75 lat mo¿e g³osowaæ przez pe³nomocnika. Wniosek o sporz¹dzenie aktu pe³nomocnictwa nale¿y z³o¿yæ do Burmistrza Miasta do 16 paŸdziernika
2015 r.
Burmistrz Miasta Œwieradów-Zdrój - Roland Marciniak
Zmiany wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz. U. z 2011r. nr 26, poz. 134, nr 94, poz. 550, nr
102, poz. 588, nr 134, poz. 777, nr 147, poz. 881, nr 149, poz. 889, nr 171, poz. 1016 i nr 217, poz. 1281,
z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072, z 2015 r. poz. 1043 i poz.1044.
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Dokoñczenie ze str. 16
Organizatorzy serdecznie dziêkuj¹ Komandorowi Rajdu
Wojciechowi Królowi - za przygotowanie imprezy, logistykê
i dopiêcie wszystkiego na przys³owiowy ostatni guzik, œwieradowskiej OSP - za przepyszn¹ grochówkê i pomoc organizacyjn¹, rodzicom, nauczycielom i przyjacio³om „Œwieradowskich Or³ów” - za przygotowanie poczêstunku dla uczestników rajdu i goœci, m³odym turystom - za udzia³, wychowawcom - za przygotowanie zespo³ów do konkursów i opiekê,
Aleksandrze Kuklik, Bogus³awie Franckiewicz, Gra¿ynie Dering, Marii Salawie i Dawidowi Jurczakowi - za pe³nienie funkcji opiekunów, kierownikowi Domu Zdrojowego w Czerniawie Ma³gorzacie Tokarskiej - za opiekê i logistyczne ulokowanie w obiekcie 120 osób, pos³ance Marzenie Macha³ek - za
ufundowanie nagród dla zwyciêzców w konkursie szkó³ podstawowych, Nadleœnictwu Œwieradów za nagrody dla zwyciêzców w konkursie LOP, Urzêdowi Miasta - za puchary,
nagrody i vouchery dla zwyciêzców rajdu i w konkursie wiedzy o Œwieradowie, Romanowi Kulczyckiemu i Janowi Smolirze - za zakupienie pucharów, Starostwu Powiatowemu
w Lubaniu - za sfinansowanie transportu na mecie rajdu, zespo³owi SYNTONIA - za uœwietnienie swoim wystêpem uroczystoœci zakoñczenia, Stanis³awowi £ojko, Oliwerowi Stelmaszczykowi i Annie Burzawie - za pomoc w prowadzeniu
konkursów dla dzieci przedszkolnych i z klas I-II, pozorantkom Zofii Salawie i Ma³gorzacie Pasierb - za znakomite odgrywanie roli poszkodowanych i dekoncentracjê grup podczas konkursu pierwszej pomocy, absolwentom i cz³onkom
SKKT - za pomoc w posprz¹taniu hali spacerowej, placu apelowego i szko³y, kierownikom tras - za opiekê nad dru¿ynami
i bezpieczny powrót na metê, w³aœcicielom bazy noclegowej za pomoc i ¿yczliwoœæ. Dziêkujemy za obecnoœæ i udzia³
w XLI Rajdzie M³odzie¿y Œwieradów-Zdrój 2015, a w przysz³ym roku spotykamy siê w Gryfowie Œl¹skim.
Teresa Fierkowicz i Izabela Salawa

ZAPROSZENIE

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

KURATORKA 2015

Je¿eli chcesz poczuæ siê lepiej sam/sama z sob¹,
poprawiæ w³asn¹ samoocenê, podnieœæ poczucie w³asnej wartoœci, nabyæ wiêkszych, bardziej skutecznych
umiejêtnoœci w komunikowaniu siê z innymi ludŸmi,
poszerzyæ wiedzê na temat uzale¿nieñ, tego, co dzieje
siê w rodzinach, gdzie nadu¿ywany jest alkohol czy
narkotyki, i wiedzê na temat przemocy w rodzinie - zapraszamy na cykl 10 BEZP£ATNYCH spotkañ, które
bêd¹ prowadzone na terenie Punktu Konsultacyjnego
przy ul. Pi³sudskiego 15, (I piêtro, pok. 1 i 2).
Rozpoczêcie zajêæ - po stworzeniu siê grupy ok. 10
osób. Organizator: Zespó³ Interdyscyplinarny w Œwieradowie-Zdroju, prowadz¹cy: Piotr Konopnicki - lektor
w dziedzinie uzale¿nieñ, konsultant profilaktyki, programów pracowniczych Fundacji im. Stefana Batorego,
absolwent Studium Pomocy Psychologicznej i Studium
Przeciwdzia³ania Przemocy w Rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia w Warszawie, prowadz¹cy programy
profilaktyczne dla osób uzale¿nionych, wspó³uzale¿nionych, nauczycieli, sprzedawców alkoholu, kierowców,
d³ugoletnio bezrobotnych zagro¿onych wykluczeniem
spo³ecznym.
Zg³oszenia przyjmujemy telefonicznie pod nr. tel.
75 78 16 321, 75 78 16 230 lub osobiœcie w Miejskim
Oœrodku Pomocy Spo³ecznej przy ul. 11 Listopada
35, w godzinach pracy: poniedzia³ki - 800-1600, od
wtorku do pi¹tku - 730-1530, w Punkcie Konsultacyjnym przy ul. Pi³sudskiego 15 - w ka¿dy poniedzia³ek miesi¹ca od godz. 1600 do 2000, oraz przy ul. Sanatoryjnej 3 (SP Nr 2 w Czerniawie) – w co drugi
czwartek miesi¹ca od godz. 1530 do 1730 (22 paŸdziernika, 5 i 19 listopada, 3 i 17 grudnia).
Serdecznie zapraszamy!
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3 paŸdziernika w Œwieradowie rozegrano
ostatnie wyœcigi w tegorocznym cyklu Bike
Maratonów. Po raz pierwszy od pocz¹tków
rozgrywania œwieradowskich bike'ów start
i metê odsuniêto od centrum miasta, lokalizuj¹c je przy dolnej stacji kolei gondolowej.
Przy piêknej, bardzo „kolarskiej” pogodzie
wyœcig rozpoczê³o 1281 uczestników (co jest
absolutnym rekordem w historii œwieradowskich edycji), z których tylko 31 nie ukoñczy³o jednego z wyœcigów: mega- lub gigamaratonu (w mini dojechali wszyscy). Wœród nich
nie by³o ¿adnego œwieradowianina.
Do wyœcigu mini (27 km) wystartowa³o
543 zawodników, wszyscy szczêœliwie dotar³o do mety, a ¿e ostatni przyjecha³ blisko 5
godzin za zwyciêzc¹, w niczym mu to ujmy
nie przynosi: wszak wystartowa³ i ukoñczy³.
Liderowi (Mateusz Mucha z Krakowa)
wystarczy³o do wygrania mini niespe³na 59
minut (jeszcze dwóch kolejnych pojecha³o
poni¿ej godziny), pierwsza pani na mecie (Patrycja Piotrowska z Wa³brzycha) przyjecha³a
ok. 18 minut za zwyciêzc¹, a pierwszy œwieradowianin – Micha³ Trzajna – finiszowa³ na
145 miejscu z czasem o 20 min. 29 sek. gorszym. Marcin Sawicki by³ 298. (34 min. 47
sek.), Dominik Maroñ - 325. (37 min. 23 sek.),
Tomasz Marek – 334. (37 min. 37 sek.), a Piotr
Suœ – 491. (1 godz. 13 min.).
Dystans mega to by³o ju¿ 50 km, które
zwyciêzca – Patryk Kaczmarczyk ze Szklarskiej Porêby – przejecha³ w ci¹gu 1 godz. 53
min. 51 sek. Pierwsza kobieta na mecie – Ka-

Fot. Lubomir Leszczyñski
tarzyna Polakowska ze Starachowic (117 lokata) – przyjecha³a 36 min. 22 sek. za liderem,
pierwszy œwieradowianin – Bartosz B³aszczyk – by³ 44. (23 min. 12 sek.), kolejny –
Mateusz Popió³ – 66. (26 min. 25 sek.), a Wies³aw Kania – by³ 355. (1 godz. 8 min. 45 sek.).
Trasa giga liczy³a 73 km, ukoñczy³o j¹ 151
uczestników, zwyciêzca – Mariusz Micha³ek
z Istebnej - potrzebowa³ na pokonanie tego
dystansu 2 godz. 57 min. 14 sek., ostatni za-

wodnik ju¿ 6 godz. i 10 min., a najlepsza zawodniczka – Michalina Zió³kowska z Wroc³awia – przejecha³a liniê mety o 31 min. 59
sek. za zwyciêzc¹.
Nikt ze Œwieradowa nie zg³osi³ siê na giga.
Warto natomiast odnotowaæ, ¿e wœród 50 klasyfikowanych zespo³ów sportowych nasi
mieszkañcy nale¿¹ a¿ do dwóch: Mitsubishi
Materials MTB Team (B. B³aszczyk i W. Kania) oraz Nadleœnictwo Œwieradów (M. Po-

pió³, M. Sawicki i P. Suœ).
W. Kania po przejechaniu 6 tras mega
w klasyfikacji generalnej w swojej kategorii
wiekowej by³ 13 (na 32 sklasyfikowanych),
natomiast B. B³aszczyk dokona³ niebywa³ego wyczynu, jako ¿e ulokowa³ siê zarówno
w generalce mega, gdzie by³ 128., jak i w giga,
gdzie zaj¹³ 37 lokatê (zaliczy³ po 4 trasy – minimum do sklasyfikowania).
A. Karolczuk

KURATORKA 2015
Zarz¹d Oddzia³u „Ziemi Jeleniogórskiej” Polskiego Towarzystwa Schronisk
M³odzie¿owych w Jeleniej Górze (z siedzib¹
w Piechowicach) i Œwietlica Œrodowiskowa
UL przy Miejskim Zespole Szkó³ – to organizatorzy XLI Rajdu M³odzie¿y ŒwieradówZdrój 2015, który odby³ siê w dniach 25-27
wrzeœnia. 420 osób (w tym 83 osoby doros³e)
na 9 trasach wêdrowa³o po Górach i Pogórzu Izerskim oraz Karkonoszach pod opiek¹
przewodników z Jeleniej Góry, Lubania,
Wlenia, Lwówka, Piechowic i Œwieradowa.
Oprócz marszu po szlakach uczestnicy imprezy brali udzia³ w konkursach: wiedzy
turystyczno-krajoznawczej i wiedzy o Œwieradowie-Zdroju, pierwszej pomocy, kulinarnym (zespo³owe przygotowanie posi³ku) oraz
postawy na trasie i w miejscu noclegu.
Odmienne zasady obowi¹zywa³y na jednodniowej trasie nr 9 dla przedszkolaków
i uczniów klas I-II wêdruj¹cych od MZS na
Zajêcznik. Ka¿dy z 6 zespo³ów wykazywa³ siê
wiedz¹ na temat flory i fauny Gór Izerskich,
a na koniec przedstawia³ inscenizacjê o ¯abce
Kwisi.
Podsumowanie „Kuratorki” nast¹pi³o w

niedzielê 27 wrzeœnia. Wszystkie grupy schodzi³y siê lub zje¿d¿a³y z tras do szko³y, gdzie
czeka³a pyszna grochówka przygotowana
i serwowana przez stra¿aków z OSP, a po poczêstunku wszyscy zgromadzili siê w hali
spacerowej. Na uroczystoœci zakoñczenia
obecni byli m.in. Honorowy Komandor Rajdu Zdzis³aw Gasz, dyrektor MZS Wies³awa
Stasik, Ewa Wo³czyk z Biura Poselskiego
Marzeny Macha³ek, Senator RP Jan Michalski, przewodnicz¹ca Komisji Oœwiaty i Kultury Rady Powiatu Lubañskiego Pani Iwona
Korzeniowska-Wojsa, radny Powiatu Lwóweckiego Roman Kulczycki, Burmistrz Miasta i Gminy Wleñ Artur Zych, prezes Okrêgu
Dolnoœl¹skiego ZNP Jan Smolira, Kierownik
Referatu Kultury Sportu i Turystyki w Œwieradowie-Zdroju Dorota Marek, Piotr Salawa
reprezentuj¹cy Nadleœnictwo Œwieradów, kierownik schroniska PTSM „Maciejówka”
w Maciejowcu Halina Kowaliszyn.
M³odzi turyœci i ich opiekunowie zostali
narodzeni i uhonorowani pucharami, a cz³onkowie zespo³u z LO MKKT „Tramp” Bogatynia, który wygra³ konkurs wiedzy o Œwieradowie, otrzymali vouchery do aquaparku

Fot. Tomasz Chmielowiec
ufundowane przez Gminê Miejsk¹ ŒwieradówZdrój. Oni tak¿e wywalczyli przechodni Puchar Burmistrza Miasta Œwieradów-Zdrój jako najlepsza dru¿yna w kategorii klas ponadgimnazjalnych. Natomiast 8 dru¿yn
z SKKT PKTT „Œwieradowskie Or³y” wywalczy³o czo³owe miejsca na trasach nr 3, 6 i 9.
Dodatkowo zespó³ pod opiek¹ Aleksandry

Kuklik (na zdjêciu) wywalczy³ przechodni puchar dla najlepszej dru¿yny w kategorii klas
szko³y podstawowej. Ekipa z trasy nr 3 otrzyma³a puchar Okrêgu Dolnoœl¹skiego ZNP za najwy¿sze lokaty w konkursie wiedzy turystyczno-krajoznawczej.

Dokoñczenie na str. 15

