NR 11 (192) LISTOPAD 2014

Kolejny numer NOTATNIKA zostanie dostarczony do punktów kolportażu 17 grudnia br.

DZIEÑ PAMIÊCI I ZADUMY

1 listopada cmentarze zajarzy³y siê tysi¹cem zniczy, które zapaliliœmy na grobach bliskich, by uczciæ ich pamiêæ.

Izerska £¹ka

Sala kinowa „Izerskiej £¹ki” jest ju¿ ukoñczona, odby³y siê te¿ pierwsze próby audio i wideo,
które potwierdzi³y sprawnoœæ i wysok¹ jakoœæ urz¹dzeñ. Wiêcej informacji na str. 3.

11 XI 1918
11 XI 2014
Godz. 1000 - Koœció³ pw.
œw. Józefa Oblubieñca NMP
- Msza œw. za Ojczyznê.
Godz. 1100-1200 - indywidualne sk³adanie kwiatów pod
obeliskiem.
Godz. 1200 (Hala Spacerowa Domu Zdrojowego)
- wystêp laueratów konkursu recytatorskiego o Wieczne
Pióro Burmistrza;
- koncert z okazji Œwiêta
Niepodleg³oœci, a w nim: muzyka przedwojenna, melodie
ze starych filmów oraz znane
i lubiane przeboje najwiêkszych scen muzycznych;
- koncert pieœni patriotycznych - zespó³ SYNTONIA.

Dynia w roli g³ównej

Praca Oliwiera Burawskiego zatytu³owana „Gondola – Dyñ Sun” zdoby³a g³ówn¹ nagrodê
- „Grand Prix V Festiwalu Dyniowego”. Wiêcej o konkursie, nagrodach i nagrodzonych
piszemy na str. 16.

URZ¥D MIASTA
ul. 11 Listopada 35
PARTER

Burmistrz Miasta – Roland Marciniak: 75 7816-119; Sekretariat Burmistrza – Krystyna Kisiel: 75 78-16-489, fax 75 78-16-585 - pok.
nr 1d; Skarbnik – Iwona Kosmala: 75 78-16234 - pok. nr 1a; op³ata uzdrowiskowa, op³aty za œrodki transportu, u¿ytkowanie wieczyste – Katarzyna Barczyszyn, op³ata za œmieci
– Ma³gorzata Milichiewicz, czynsze, op³ata
za wodê i œcieki – Jowita Worotnicka: 75 7816-659 - pok. nr 1b; podatki i op³aty lokalne Anna Leœniak, Magdalena Szukiewicz - 75
78-16-452 - pok. nr 1c; sprawy bud¿etowe –
Ewelina Ostrowska-May, Katarzyna Duda 75 78-17-092 - pok. nr 3; kierownik Urzêdu
Stanu Cywilnego, dzia³alnoœæ gospodarcza –
Danuta ¯y³kiewicz: 75 78-16-344; meldunki i dowody osobiste, zezwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych – Halina Stettner: 75 78-16-929 - pok. nr 1f (obok sekretariatu); Referat Gospodarki Nieruchomoœciami i Zagospodarowania Przestrzennego, kier.
– Rafa³ May, Joanna Szczekulska - 75 7817-297 - 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 - Boles³aw Sautycz, 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, Ryszard
Szczygie³: 75 78-16-343 - 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: 75 71-36-483 i 75 78-16350; 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.

Od szkolenia do zatrudnienia
Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w
Œwieradowie-Zdroju wdra¿a projekt systemowy pod nazw¹
OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA
w zakresie rozwoju i upowszechniania
aktywnej integracji spo³ecznej na lata 20072013, realizowany w ramach PO KL Priorytet VII Poddzia³anie 7.1.1. Projekt realizowany jest od stycznia 2013 r. do grudnia 2014 r.

Przedzimowy
falstart solny
9 paŸdziernika gmina zawar³a trzyletnie porozumienie z Dolnoœl¹sk¹ S³u¿b¹
Dróg i Kolei we Wroc³awiu, na mocy którego przejê³a obowi¹zek – za odp³atnoœci¹ – letniego i zimowego utrzymania
dróg wojewódzkich (i chodników przy
nich): nr 358 - od Szklarskiej Porêby do
Krzewia Wlk, i nr 361 - od Or³owic do
przejœcia granicznego w Czerniawie. Porozumienie poprzedzone by³o Uchwa³¹ Nr
LX/290/2014 Rady Miasta z 21 maja br
br.. i
Uchwa³¹ Nr LIII/1960/14 Sejmiku Województwa Dolnoœl¹skiego z 25 wrzeœnia rr.
Przejêcie dodatkowych obowi¹zków zimowego utrzymania wymog³o na gminie analizê dotychczasowych sposobów wykonywania tych us³ug i
doprowadzi³o do zasadniczej zmiany - gmina bêdzie op³aca³a pracê pojazdów odœnie¿aj¹cych, zaœ
materia³ do zwalczania œliskoœci - piasek, sól i chlorek magnezu - zakupi³a i sk³aduje we w³asnym zakresie, organizuj¹c system za³adunku pojazdów
bior¹cych udzia³ w akcji zimowej.
„Próba generalna” sprawnoœci sprzêtu i ca³ego systemu odby³a siê 25 paŸdziernika, gdy temperatura spad³a poni¿ej zera i na ulicach pojawi³a
siê warstewka lodu. W tym miejscu nale¿y podkreœliæ, ¿e zawarte z wykonawcami us³ug umowy okreœlaj¹ normy zu¿ycia materia³ów s³u¿¹cych posypywaniu jezdni; w przypadku soli jest to 15g/m2. Jak
zapewne nasi Czytelnicy wiedz¹, w jednym przypadku, czyli firmy ROBEN Zak³ad Us³ug Ogólnych

75 78-17-885; Szko³a Podstawowa nr 2 w
Czerniawie: 75 78-16-379; Œwietlica œrodowiskowa MROWISKO:
75 78-45-712; Miejska
Biblioteka Publiczna:
75 78-16-394.

OSP

Telefon alarmowy do
stra¿y po¿arnej - 998
lub 112.

Gdy zasypie nas śniegiem...
POWIATOWY ZARZ¥D DRÓG w Lubaniu - odœnie¿a ul. D³ug¹
(od Pobiednej do skrzy¿owania z ul. Sudeck¹) i ul. G³ówn¹.
Informacji udzielaj¹ i skargi przyjmuj¹: Alicja Storczek - tel.
604 981 595, Krzysztof Cwalina - tel. 603 507 687.
DROGI GMINNE - wszelkich informacji udzielaj¹ i skargi przyjmuj¹:
Wojciech Cielecki - tel. 517 558 762, Eugeniusz Grabas - tel. 515 069 318
W sezonie zimowym 2014/15 odœnie¿aniem dróg zajmowaæ siê bêd¹
firmy:
Zadanie 1 (œcis³e centrum) - Przedsiêbiorstwo Handlowe Wioletta Cholewiñska,
Szklarska Porêba;
Zadanie 2 (okolice gondoli) - ROBEN
Zak³ad Us³ug Ogólnych Bo¿ena Staszulonek, Œwieradów-Zdrój;
Zadanie 3 (przedmieœcie) - ROBEN;
Zadanie 4 (ulice w Czerniawie) - Firma
Handlowo-Us³ugowo-Transportowa Pawe³

Pilawski, Szklarska Porêba;
Zadanie 5 (chodniki w Czerniawie, Œwieradowie, Or³owicach i Mirsku) - W. Cholewiñska;
Zadanie 6 (droga nr 358 - od Or³owic
przez Œwieradów do Szklarskiej Porêby - do
skrzy¿owania z drog¹ S3 Jelenia Góra - Jakuszyce) - P. Pilawski;
Zadanie 7 (droga nr 361 - od Krzewia
Wlk. przez Mirsk i Or³owice do przejœcia granicznego Czerniawa - Nowe Miasto) - P. Pilawski.

Bo¿eny Staszulonek, okreœlone normy zosta³y znacz¹co przekroczone – na drogi wysypano du¿e iloœci soli, która wywo³a³a oburzenie i nieprzychylne
komentarze wœród mieszkañców, przyjezdnych goœci, a tak¿e mediów krajowych. Pojawi³y siê programy i artyku³y opisuj¹ce ca³e zdarzenie, ton zaœ
ich niekiedy by³ uszczypliwy („Sypnêli sol¹ od serca”, „Drogowcy zaskoczyli zimê”, „Ktoœ powinien za
to s³ono zap³aciæ”).
Gmina od pocz¹tku mia³a sytuacjê pod pe³n¹
kontrol¹, sprawa by³a na bie¿¹co monitorowana w

porozumieniu z Wojewódzkim Inspektoratem
Ochrony Œrodowiska we Wroc³awiu, delegatura w
Jeleniej Górze (w przypadku wyst¹pienia opadów
deszczu mog³o dojœæ do powa¿nego ska¿enia œrodowiska). Wydano polecenie usuniêcia z dróg namiaru soli, co w znacznym stopniu zosta³o wykonane. W obecnej chwili trwaj¹ prace maj¹ce oceniæ
skalê szkody, na jakie gmina zosta³a nara¿ona. Trzeba ustaliæ iloœæ wydanej i wysypanej soli oraz obliczyæ koszt utraconego materia³u, za który zostanie
obci¹¿ony wykonawca. (aka)

Godziny pracy UM Warto zagraæ t¹ Kart¹

PONIEDZIA£EK Biuro Rady Miasta, kadry – Diana TimoftieGODZ. 730 - 1600
wicz-¯ak: 75 78-17-666 - pok. nr 32.
UM ul. Pi³sudskiego 15 WTOREK, ŒRODA,
Tadeusz Baka – obrona cywilna, zarz¹dzanie
kryzysowe i ochrona przeciwpo¿arowa: 75 78- CZWARTEK 16-841 i 75 78-16-155 - pok. 02; Zwi¹zek
Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zwi¹zek
GODZ. 730 - 1530
Sybiraków - pok. nr 4, I p.
OŒWIATA I KULTURA PI¥TEK Przedszkole Miejskie: 75 78-16-339; Miejski
30
00
Zespó³ Szkó³: 75 78-16-373, 75 78-16-668,
GODZ.
7
15
fax 78-16-224; Œwietlica œrodowiskowa UL:
III PIÊTRO

Do kogo jest adresowany?
Grup¹ docelow¹ s¹ osoby korzystaj¹ce
z pomocy spo³ecznej (i ich otoczenie), które
nie pracuj¹ i s¹ w wieku aktywnoœci zawodowej.
Co oferuje uczestnikom?
Projekt jest kompleksowym wsparciem
i stworzeniem niezbêdnych warunków do integracji osób zagro¿onych wykluczeniem

spo³ecznym, m.in. poprzez:
 kszta³cenie umiejêtnoœci w zakresie
ról spo³ecznych i zdobycia kwalifikacji zawodowych,
 rozwój form i narzêdzi aktywnej integracji spo³ecznej poprzez kontakty socjalne
obejmuj¹ce, na przyk³ad, wspieranie zdolnoœci do podjêcia zatrudnienia, us³ugi o charakterze edukacyjnym, zdrowotnym i spo³ecznym,
 wdra¿anie nowych form wsparcia umo¿liwiaj¹cych integracjê zawodow¹ i spo³eczn¹.
Wnioskodawca projektu: MOPS, Œwieradów, ul. 11 Listopada 35, tel./fax 75 78 16
321, mops_swerzd@wp.pl
Agnieszka Moroz – kierownik MOPS

Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej zachêca do sk³adania wniosków o
wydanie Karty Du¿ej Rodziny. Ka¿da rodzina z co najmniej trójk¹ dzieci mo¿e
korzystaæ ze zni¿ek i ulg przygotowanych specjalnie dla nich.
Dotychczas do programu w³¹czy³y siê m.in. banki - PKO BP i BOŒ, sieæ PLAY,
ksiêgarnie Œwiat Ksi¹¿ki, Bonito i Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, sieæ kin
Helios, supermarkety Alma oraz Carrefour, firma paliwowa LOTOS, firma odzie¿owa C&A, Towarzystwo Ubezpieczeñ Wzajemnych TUW, Centrum Nauki Kopernik,
Stadion Narodowy, Kopalnia Soli w Wieliczce, Centrum Sztuki Wspó³czesnej Zamek Ujazdowski. Lista wszystkich zni¿ek dostêpna jest na stronie
www.rodzina.gov.pl
Karta Du¿ej Rodziny przyznawana jest ka¿demu cz³onkowi rodziny, tak¿e rodzinom zastêpczym i rodzinnym domom dziecka. Rodzicom karta wydawana jest do¿ywotnio, dzieciom - do ukoñczenia 18 lub 25 lat w przypadku nauki. Osoby niepe³nosprawne otrzymaj¹ kartê na czas trwania orzeczenia o niepe³nosprawnoœci. Karta przyznawana jest bezp³atnie i bez wzglêdu na dochód.
Wnioski o wydanie karty du¿ej rodziny przyjmowane s¹ w Miejskim Oœrodku
Pomocy Spo³ecznej w pokoju nr 11. (AM)

Od 1 listopada 2014 r. do 31 paŸdziernika 2015 r. na mocy uchwa³y Rady Miasta ŒwieradówZdrój nr LXV/316/2014 z 24 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.
Wprowadzono te¿ now¹ stawkê za przy³¹czenie nieruchomoœci do urz¹dzeñ wodoci¹gowych, która wynosi 184,50 z³, oraz kanalizacyjnych - w tej samej cenie.
W wypadkach nag³ych awarii sieci wod-kan mo¿na dzwoniæ pod nr tel. 512 243 901.

Misie - kolejno odlicz!
W listopadzie po raz 11. obchodzimy Œwiêto Pluszowego Misia, a wœród wielu atrakcji
jest ustanowienie kolejnego rekordu misiowego. Rok temu doliczyliœmy siê 2322 misiów, najlepsze okaza³o siê Przedszkole, a tort powêdrowa³ do Muchomorków. Jak bêdzie
w tym roku - przekonamy siê w 25 listopada, wtedy poznamy tak¿e zwyciêzców konkursu
na krótkie opowiadanie o swoim ukochanym misiu.

Czas na Szopkê!

Jest jeszcze trochê czasu, ale organizatorzy - parafia œw. Józefa, Referat Promocji UM
oraz MBP - ju¿ teraz serdecznie zapraszaj¹ dzieci, m³odzie¿, doros³ych, wrêcz ca³e rodziny
do wykonania po raz szósty Szopki Bo¿onarodzeniowej.
Prace bêd¹ wystawiane w koœciele do Œwiêta Trzech Króli, a wygra ta szopka, która
zdobêdzie najwiêcej g³osów od wiernych.

Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w ŒwieradowieZdroju zwraca siê z proœb¹ o wsparcie w zorganizowaniu
paczek miko³ajkowych dla dzieci pochodz¹cych z ubogich
rodzin mieszkaj¹cych na terenie gminy.
Przyjmiemy s³odycze, zabawki, ksi¹¿ki, które 6 grudnia
zostan¹ przekazane potrzebuj¹cym dzieciom. Ponadto prowadzimy równie¿ zbiórkê artyku³ów higieniczno-kosmetycznych oraz odzie¿y dzieciêcej i niemowlêcej. Zachêcamy ka¿dego, kto posiada zbêdne, ale niezniszczone œpioszki, kurtki czy obuwie, o przy³¹czenie siê do pomocy.

Dary mo¿na przynosiæ do siedziby Miejskiego Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej w Œwieradowie- Zdroju przy ulicy 11 Listopada 35.
Wiêcej informacji pod numerem tel. 75 781 63 21

Zmiana strony - nowa rejestracja

Szanowni Pañstwo, w zwi¹zku ze zmian¹ strony internetowej miasta utracone
zosta³y Pañstwa adresy e-mailowe. Je¿eli s¹ Pañstwo zainteresowani dalszym
otrzymywaniem informacji z naszego serwisu, prosimy o ponown¹ rejestracjê na
stronie swieradowzdroj.pl
Newsletter znajduje siê na samym dole strony.

Fundusze Europejskie – dla rozwoju Dolnego Œl¹ska

Ale kino!

Wygodne fotele ustawione „piêtrowo” w sali multimedialnej bêd¹ gwarantowaæ dobr¹ widocznoœæ, bez
problemu mo¿na te¿ siedz¹c na nich obserwowaæ plafon z gwieŸdzistem niebem.
Niespe³na siedem miesiêcy temu firma PROBUD Janusz Paw³owski i Wspólnicy otrzyma³a pozwolenie na budowê i rozpoczê³a prace budowlane
zwi¹zane z realizacj¹ inwestycji pn. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej NATURA 2000 „Izerska £¹ka” w Œwieradowie-Zdroju. Obecnie mo¿emy ju¿ podziwiaæ efekty prowadzonych prac. W ich
wyniku powsta³y dwa, po³¹czone holem, budynki.
Elewacje budynków zosta³y zró¿nicowane kolorystycznie. W bia³ym budynku znajdujê siê sala edukacyjna, która ju¿ wkrótce zostanie wyposa¿ona
w 15 stanowisk komputerowych. Dziêki nim odwiedzaj¹cy Centrum przy pomocy filmów, programów czy gier edukacyjnych poznaj¹ faunê i florê
obszarów Natury 2000. Poza komputerami pojawi¹ siê w niej tak¿e: projektor multimedialny, ekran
do projektora, telewizor (na nim prezentowany bêdzie obraz z ula), tablica interaktywna, mównica,
notebook, krzes³a z rozk³adanymi pulpitami do pisania, flipchart mobilny, nag³oœnienie. Dziêki tym
wszystkim elementom mo¿liwe bêdzie prowadzenie zajêæ i warsztatów zarówno dla dzieci i m³odzie¿y, jak i dla osób doros³ych.
Grafitowy budynek to z kolei sala multimedialna, w której dominuje czerñ. W sali tej powsta³
podwieszany sufit prezentuj¹cy fragment zimowego nieba. Jest to instalacja sk³adaj¹ca siê z tysiêcy
œwiat³owodów, o ró¿nych œrednicach reprezentuj¹cych gwiazdy. Przy pomocy zamontowanych listw
LED prezentowane bêdzie zagadnienie zanieczyszczenia œwiat³em. Ca³oœæ dope³nia panel sterowania, który umo¿liwi realizacjê ró¿nych scenariuszy
pokazów pod gwieŸdzistym niebem. Dziêki niemu
wybrane elementy nieba bêd¹ migotaæ, wy³¹czaæ

nia na widzach.
Na zewn¹trz budynku powsta³ taras, na którym
umieszczone zostan¹ teleskopy do obserwacji nieba. Wybudowano zatoczkê autobusow¹, 8 miejsc
parkingowych, w tym jedno dla osób niepe³nosprawnych. Pozosta³y teren przeznaczony jest na
poletka, w których w przysz³ym roku nasadzone
zostan¹ charakterystyczne roœliny dla ³¹ki izerskiej:
miododajne, ró¿aneczniki, wabi¹ce motyle i wiele
innych. Odwiedzaj¹cy poruszaæ bêd¹ siê po ju¿ wybudowanych, szutrowych œcie¿kach, przy których
zamontowano metrowe lampy oœwietleniowe. Na
jednym z poletek zamontowano kamerê obrotow¹.
Zarejestrowany przez ni¹ obraz za pomoc¹ stworzonej infrastruktury transmitowany bêdzie do wnêtrza budynku i wyœwietlany na ekranie telewizora.
Dziêki niej obserwowaæ bêdziemy pracê pszczó³,
motyli i innych owadów wystêpuj¹cych na naszych
³¹kach.
Poza budynkami, na zagospodarowanie terenie gotowy jest tak¿e do zasiedlenia pokazowy ul
edukacyjny, który w ostatnim czasie przeszed³ szereg testów i badañ. W ich wyniku dobrano odpowiednie kamery oraz mikrofony, dziêki którym dowiemy siê, jak wygl¹da ¿ycie pszczó³ w ulu.
Do koñca paŸdziernika wykonawca zakoñczy³
prace budowlane. Przed nim ju¿ tylko uzyskanie
pozwolenia na u¿ytkowanie budynku i jego doposa¿enie. Zgodnie z harmonogramem inwestycja
zostanie zakoñczona do 5 grudnia br.
Przedsiêwziêcie wspó³finansowane przez Uniê
Europejsk¹ ze œrodków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu oœ 4 Poprawa stanu œrodowiska naturalnego oraz bez-

Punkty kolporta¿u
ATNIKA ŒWIERADOWSKIEGO
NOTA
NOT
ŒWIERADÓW - sklep EKO (ul. Sienkiewicza), kantor A&J (róg ul.
Zdrojowej i Piastowskiej), sklep AGD (ul. Piastowska), hurtownia papierosów (ul. Piastowska), sklep ¯ABKA (ul. Zdrojowa), 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 KROPKA (ul. 11 Listopada),
sklep przy ul. Pi³sudskiego (d. FATMA), biblioteka miejska (UM, ul. 11
Listopada 35).
OR£OWICE - sklep motoryzacyjny Wac³awa Chwaszcza.
CZERNIAWA

- delikatesy Agnieszki Syrewicz (ul. G³ówna), sklep
Ireny Korty (ul. Sanatoryjna), sklep Renaty Chomiak (ul. Sanatoryjna),
biblioteka szkolna (ul. Sanatoryjna).
Najbli¿sze numery „Notatnika” uka¿¹ siê 15 paŸdziernika i - w zwi¹zku
z wyborami samorz¹dowymi - 8 listopada br., a materia³y do poszczególnych wydañ prosimy dostarczaæ w nieprzekraczalnych terminach odpowiednio do 1 i 27 paŸdziernika br.

W pod³odze sali edukacyjnej widaæ przygotowane miejsca do pod³¹czenia 15 stanowisk
komputerowych.
siê b¹dŸ w³¹czaæ. Ponadto w sali zamontowano ju¿
60 foteli ze sk³adanymi siedziskami, zawieszono
tak¿e 3 projektory instalacyjne; z nich obraz bêdzie
rzucany na œcianê, która dziêki zastosowaniu specjalistycznej farby sta³a siê ekranem. Uzyskany obraz bêdzie bardzo wysokiej jakoœci. Pod³ogê w sali
pokryto wyk³adzin¹. Zadbano równie¿ o odpowiednie nag³oœnienie. Ju¿ dziœ mo¿emy zapewniæ, ¿e
po³¹czenie obrazu z projektorów i dŸwiêku z systemu nag³aœniaj¹cego wywr¹ niezapomniane wra¿e-

pieczeñstwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Œl¹ska, dzia³anie 4.7 - Ochrona bioró¿norodnoœci i edukacja ekologiczna.
Ca³kowita wartoœæ
projektu wynosi
2.447.835 z³
z³, w tym
dofinansowanie Unii
Europejskiej
2.080.660 z³
z³. (KD)

Debata spo³eczna - Kronika policyjna
bez spo³eczeñstwa

7 paŸdziernika Komenda Powiatowa Policji
zaprosi³a mieszkañców Œwieradowa do debaty spo³ecznej poœwiêconej bezpieczeñstwu publicznemu.
Nie jest tajemnic¹, ¿e Policja, z jednej strony, wraz
z wojskiem cieszy siê wysokim zaufaniem spo³ecznym, z drugiej zaœ – katalog zarzutów na nierychliwoœæ i nieskutecznoœæ dzia³añ funkcjonariuszy czy
na trudnoœci w ³¹czeniu siê z dy¿uruj¹cymi policjantami te¿ jest powszechnie znany. Gdy dodamy
pretensje na nadmiern¹ represyjnoœæ, która dominuje nad zwyk³¹ ludzk¹ ¿yczliwoœci¹ – powinniœmy
oczekiwaæ t³umnego przybycia œwieradowian do sali
konferencyjnej nadleœnictwa i wyartyku³owania
przez nagromadzonych w nich ¿alów. Niestety, spotkanie okaza³o siê totaln¹ pora¿k¹ – dla obu stron.
Policjanci zaufali komunikatom na kartkach formatu A4 wywieszanych na tablicy og³oszeñ, licz¹c,
¿e to wystarczy, by przyci¹gn¹æ zainteresowanych
mieszkañców, ci zaœ albo nic o spotkaniu nie wiedzieli (co jest bardziej prawdopodobne), albo je
po prostu zignorowali. Martwi zw³aszcza totalna
nieobecnoœæ urzêduj¹cych radnych, szczególnie
tych z Komisji ds. Bezpieczeñstwa Publicznego,
Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Œrodowiska
(zasiada w niej a¿ 7 radnych, niemal po³owa sk³adu
RM, w tym oboje kandydaci na burmistrza), do
zadañ której nale¿y m.in. wspó³praca z Policj¹
i Stra¿¹ Po¿arn¹ w zakresie zapewnienia bezpieczeñstwa publicznego oraz ocena stanu bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego. Skoro nie przyszli
obecni radni, co siê dziwiæ, ¿e nie pofatygowa³ siê
te¿ nikt z kandydatów do rady!
Na sali doliczyæ siê mo¿na by³o 6 „cywilów”
(siódmy, czyli burmistrz, zjawi³ siê w czêœci dyskusyjnej) i 8 „mundurowych”, co oznacza³o, ¿e krótki
wyk³ad o stanie bezpieczeñstwa w powiecie i rewirze kierowany by³ g³ównie do nich samych. A szkoda, bo wbrew powszechnnym odczuciom Policja

STOP 24 - to program maj¹cy na celu
zapobieganie kradzie¿om samochodów,
u³atwienie Policji ujawniania i zatrzymywania
skradzionych samochodów oraz zwiêkszenie poczucia bezpieczeñstwa mieszkañców. Policjanci z lubañskiej komendy zapraszaj¹ wszystkich w³aœcicieli pojazdów do
udzia³u w tym progra-

mo¿e pochwaliæ siê paroma sukcesami, jak choæby namierzeniem i likwidacji „dziupli” w Œwieradowie.
Przy okazji wysz³o na jaw, jak marnej jakoœci
jest komunikacja miêdzy Policj¹ a spo³eczeñstwem,
skoro o prowadzonej od 2 lat pionierskiej w skali
kraju akcji STOP 24, prowadzonej przez komendê
dolnoœl¹sk¹, dowiedzieliœmy siê dopiero na tym
spotkaniu (szczegó³y tego projektu poni¿ej). Kto
wie, mo¿e gdybyœmy wiedzieli o tym wczeœniej,
uda³oby siê choæ w czêœci zapobiec kradzie¿om
aut, które s¹ plag¹ Œwieradowa.
Wœród wniosków, jakie pad³y na tym wielce
frustruj¹cym spotkaniu, co najmniej dwa od lat
powtarzaj¹ siê niczym mantra: miastu potrzebny
jest monitoring (ale nowoczesny, w dobrze oœwietlonej przestrzeni, rejestruj¹cy i nadzorowany) oraz
wiêcej patroli na ulicach. Ten drugi postulat automatycznie wi¹¿e siê z wielokrotnie postulowanym
przez w³adze miasta ¿yczeniem, by w Œwieradowie
otworzyæ wreszcie komisariat. Niestety, mimo rych³ych przenosin Rewiru Dzielnicowych ze starego
Urzêdu Miasta do nowego niewiele sygna³ów
œwiadczy o tym, ¿e nowa placówka zwiêkszy obsadê
stanowisk, zaœ zarezerwowane kilka lat temu przez
komendanta wojewódzkiego 100 tys. z³ na wyposa¿enie (nie licz¹c dodatkowego wsparcia finansowego gminy, która nie tylko udostêpnia pomieszczenia) dawno siê rozesz³o, a o nowym zastrzyku
gotówki na rok 2015 ani widu, ani s³ychu.
Reasumuj¹c – mo¿e Policja wyci¹gnie z tej
pora¿ki wniosek na przysz³oœæ i podobne planowane spotkania przygotuje lepiej od strony organizacyjnej. Wystarczy, ¿e odpowiednio wczeœniej skontaktuje siê z biurem Rady i zachêci do udzia³u
w debacie przynajmniej tych radnych, którzy po
wyborach zadeklaruj¹ uczestnictwo w pracach komisji ds. bezpieczeñstwa.
Adam Karolczuk

mie. To pierwszy tego typu program w Polsce. Jego istot¹ jest specjalne oznakowanie
pojazdów, których w³aœciciele zadeklarowali, ¿e w godzinach 00.00-04.00 w ograniczonym zakresie korzystaj¹ z pojazdów. Du¿a
iloœæ skradzionych samochodów oraz analiza warunków i godzin, w których zosta³y one
skradzione, pozwoli³y na zainicjowanie programu oraz w³¹czenie go do codziennych,
rutynowych zadañ ka¿dego z policjantów
pe³ni¹cych s³u¿bê.
Tak¿e mieszkañcy powiatu lubañskiego
maj¹ mo¿liwoœæ wziêcia udzia³u w programie STOP 24. Program jest dostêpny dla

Policjanci z Rewiru Dzielnicowych
w Œwieradowie-Zdroju w nocy z 9 na 10 paŸdziernika zatrzymali do kontroli mercedesa
300D kierowanego przez 32-letniego mieszkañca Zgorzelca. Mê¿czyzna oœwiadczy³, ¿e
nie ma dokumentów pojazdu ani nie posiada uprawnieñ do kierowania. Jak siê okaza³o, samochód ten zosta³ skradziony chwilê
wczeœniej przez niego oraz dwoje czternastolatków, którzy jechali razem z nim. Funkcjonariusze ustalili, ¿e wczeœniej, tej samej
nocy, osoby te w³ama³y siê równie¿ do samochodu VW T5 Transporter, jednak nie
by³y w stanie pokonaæ zabezpieczeñ pojazdu, dlatego nie uda³o im siê dokonaæ kradzie¿y tego auta. Z pojazdu skradli jednak
nawigacjê i radioodtwarzacz o ³¹cznej wartoœci ok. 1000 z³. Na podstawie zebranych
przez policjantów ustaleñ prokurator skierowa³ wniosek do s¹du o zastosowanie wobec 32-latka aresztu tymczasowego na okres
3 miesiêcy. S¹d przychyli³ siê do tego wniosku. Mê¿czyŸnie grozi teraz kara do 10 lat
pozbawienia wolnoœci, a nieletnimi sprawcami zajmie siê s¹d rodzinny.
Œwieradowscy policjanci otrzymali
zg³oszenie o kolizji dwóch pojazdów, przy
czym z informacji poszkodowanego wynika³o, ¿e sprawca kolizji kierowa³ seatem
i wszystko wskazywa³o, ¿e mo¿e byæ nietrzeŸwy. Policjanci niezw³ocznie rozpoczêli
sprawdzenie rejonu miasta i ujawnili wskazany pojazd, w którym znajdowa³o siê dwóch
mê¿czyzn: 38-letni kierowca i 27-letni pasa-

¿er, obaj mieszkañcy Œwieradowa. W trakcie
kontroli okaza³o siê, ¿e mê¿czyŸni nie posiadaj¹ ¿adnych dokumentów to¿samoœci ani
dokumentów auta, byli te¿ nietrzeŸwi. Kierowcê poddano badaniu na zawartoœæ alkoholu w wydychanym powietrzu, które wykaza³o wartoœæ ponad 2,6 promila. Dalsze
czynnoœci policjantów doprowadzi³y do
ustalenia, ¿e obaj dokonali najpierw kradzie¿y auta, którym siê poruszali, a nastêpnie
uczestniczyli w kolizji z innym pojazdem
i oddalili siê z miejsca zdarzenia. Sprawcy
us³yszeli zarzuty kradzie¿y pojazdu, a 38-latek ponadto odpowie za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeŸwoœci i spowodowanie kolizji. Obu sprawcom grozi do 5 lat pozbawienia wolnoœci.
1 listopada oko³o godziny 1400 na ul.
Grunwaldzkiej zosta³ najprawdopodobniej
potr¹cony przez samochód 65-letni mê¿czyzna (tak wynika z jego relacji) id¹cy poboczem w stronê Or³owic. Kierowca uciek³
z miejsca zdarzenia, a mê¿czyzna z obra¿eniami g³owy trafi³ do szpitala, gdzie okaza³o
siê, ¿e by³ nietrzeŸwy (w organizmie wykryto 1,6 promila alkoholu).
Nie wiadomo dok³adnie, jak dosz³o do
wypadku, trwaj¹ ustalenia, poszukiwani s¹
œwiadkowie. Kto ma jakieœ informacje na temat tego zdarzenia, proszony jest o kontakt
z Komend¹ Powiatow¹ Policji w Lubaniu,
tel. 75 722 90 00.

Bezp³atna pomoc pokrzywdzonym
Je¿eli jesteœ osob¹ pokrzywdzon¹ przestêpstwem, mo¿esz uzyskaæ bezp³atn¹ pomoc. Mo¿e to byæ przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna. W ca³ej Polsce dzia³aj¹ podmioty – przede wszystkim organizacje pozarz¹dowe, które uzyska³y dotacje
z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz
Pomocy Postpenitencjarnej na udzielanie
bezp³atnej pomocy osobom pokrzywdzonym
przestêpstwem.
Na terenie województwa dolnoœl¹skiego bezp³atnej pomocy prawnej, psychologicznej oraz finansowej osobom pokrzywdzonym przestêpstwem udziela w ramach
projektu DO PE£NI SI£ - Stowarzyszenie
„INTRO” z Wroc³awia. Osoby pierwszego
kontaktu: - od poniedzia³ku do czwartku
w godz. 800-1500, pi¹tek 800-2000, wybrane so-

boty, tel. 667 323 965; od poniedzia³ku do
pi¹tku w godz. 1500-1800, tel. 730 304 749.
Dodatkowo w dni robocze poprzez e-mail:
pomoc@psychotekst.pl, intro@psychotekst.pl
Lista wszystkich adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dy¿urów
specjalistów dostêpna jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwoœci - www.ms.gov.pl
- w zak³adce: Dzia³alnoœæ/pokrzywdzeni
przestêpstwem oraz na stronie internetowej
dla osób pokrzywdzonych: http://www.pokrzywdzeni.gov.pl/siec-pomocy/
Na stronie internetowej: www.pokrzywdzeni.gov.pl dostêpny jest równie¿ informator dla pokrzywdzonego wraz ze wzorami
druków, www.pokrzywdzeni.gov.pl/informator-pokrzywdzonego/
nadkom. Dagmara Ho³od
Oficer Prasowy KPP w Lubaniu

ka¿dego w³aœciciela samochodu, który wype³ni i z³o¿y specjaln¹ deklaracjê przyst¹pienia do „STOP 24” oraz oznakuje specjaln¹
fosforyzuj¹c¹ naklejk¹ swój pojazd na przedniej i tylnej szybie. Tak oznakowany pojazd
poruszaj¹cy siê miêdzy pó³noc¹ a czwart¹
rano automatycznie wzbudza podejrzenie, ¿e
móg³ zostaæ skradziony i w zwi¹zku z tym
policjanci s¹ zobowi¹zani do zatrzymania
i skontrolowania kieruj¹cego, którym niekoniecznie musi byæ w³aœciciel pojazdu (ten
mo¿e bowiem w deklaracji zg³oszenia wskazaæ inne osoby, które u¿ytkuj¹ samochód).
Te informacje s¹ zarejestrowane w specjalnej bazie danych „STOP 24” na stanowisku
kierowania Komendy Powiatowej Policji
w Lubaniu. Jednoczeœnie tak oznakowany
pojazd w czasie kontroli, w godzinach objêtych programem, wymusza na policjantach
szczególn¹ ostro¿noœæ.
Wszystkich zainteresowanych przyst¹pieniem do programu, serdecznie zapraszamy do Rewiru Dzielnicowych w Œwieradowie-Zdroju lub Komendy Powiatowej
Policji w Lubaniu.

8 paŸdziernika ukaza³o siê zaproszenie
do sk³adania ofert na „Opracowanie planu
gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta
Œwieradów-Zdrój wraz ze stworzeniem bazy
danych, przeprowadzeniem szkoleñ dla
pracowników, informacj¹ i promocj¹ dotycz¹c¹ udzia³u dofinansowania POIiŒ w
stworzeniu planów gospodarki niskoemisyjnej, upublicznianiem informacji o opracowaniu planów oraz przeprowadzeniem
strategicznej oceny oddzia³ywania na œrodowisko” - zgodnie z przedmiotem zamówienia oraz wytycznymi i zapisami regulaminu opublikowanymi w ramach konkursu
og³oszonego przez Narodowy Fundusz
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej,
Priorytet IX - Infrastruktura energetyczna
przyjazna œrodowisku i efektywnoœæ energetyczna, Dzia³anie 9.3 do sk³adania ofert
na Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Œwieradów-Zdrój wraz ze
stworzeniem bazy danych, przeprowadzeniem szkoleñ dla pracowników, informacj¹

Cd. na s¹siedniej stronie 

Kwalifikowana pier
wsza pomoc O G £ O S Z E N I A
pierwsza
27 wrzeœnia br. w Bo¿kowicach nad jeziorem Leœniañskim rozpoczê³y siê æwiczenia powiatowe pod kryptonimem BURZA
2014, z którymi powi¹zane by³o te¿ trwaj¹ce od 5 paŸdziernika szkolenie stra¿aków
jednostek OSP z zakresu dzia³añ przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach.
Æwiczono piêæ epizodów:

bazie kontenera pompowego i samochodów
ratowniczo-gaœniczych OSP – sprawianie
sprzêtu przez poszczególne jednostki OSP
i pompowanie wody;
5 - Zabezpieczenia d³ugotrwa³ych dzia³añ logistycznych na bazie sprzêtu Kompanii Logistycznej Lubañ.
Zarówno w szkoleniu, jak i w æwiczeniach

Burmistrz Miasta Œwieradów-Zdrój og³asza pierwszy
nieograniczony przetarg ustny na zbycie prawa w³asnoœci
nieruchomoœci lokalowej (lokal niemieszkalny)
przy ul. Stokowej.
Gara¿ o powierzchni u¿ytkowej 13,96 m2, zlokalizowany na dzia³ce nr 35/7 am. 8 obrêb 4.
KW – JG1S/00032829/6.
Cena wywo³awcza – 8.000 z³, w tym cena lokalu 6.500 z³, cena u³amkowej czêœci
gruntu - 1500 z³.
Ponadto nabywca poniesie koszty przygotowania nieruchomoœci do zbycia w wysokoœci 348 z³, na które sk³adaj¹ siê siê koszty wyceny. Okazanie granic nieruchomoœci mo¿e
nast¹piæ na koszt i staraniem nabywcy.
Opis nieruchomoœci: Gara¿ jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony w zabudowie szeregowej, segment skrajny. Dach konstrukcji drewnianej jednospadowy kryty pap¹. Budynek murowany z ceg³y ceramicznej wymaga prac remontowych. Uzbrojenie: sieæ energetyczna. Obci¹¿enia - konieczne prace remontowe budynku. Do 31 paŸdziernika gara¿ objêty
by³ umow¹ dzier¿awy. Z w³asnoœci¹ lokalu ³¹czy siê udzia³ wynosz¹cy 1,32 proc. w prawie
w³asnoœci wszelkich czêœci nieruchomoœci niesprzedanych i nies³u¿¹cych do wy³¹cznego
u¿ytku w³aœcicieli poszczególnych lokali i taki sam udzia³ w prawie u¿ytkowania wieczystego gruntu - dzia³ki nr 35/7 am. 8 obrêb 4, na której znajduje siê nieruchomoœæ.
Wadium w wysokoœci 800 z³ nale¿y wp³acaæ przelewem na konto Urzêdu Miasta nr 84
1090 1997 0000 0001 1109 8505 w Banku Zachodnim WBK SA I/O Œwieradów-Zdrój
do 15 listopada br.
Za zgodn¹ z terminem podanym w og³oszeniu ustala siê datê uznania konta Urzêdu
Miasta.
Wadium zalicza siê na poczet ceny nabycia nieruchomoœci. W przypadku uchylania siê
zwyciêzcy przetargu od zawarcia umowy notarialnej wadium nie podlega zwrotowi.
Przetarg odbêdzie siê w 18 listopada (wtorek) o godz. 1100 w siedzibie Urzêdu Miasta,
II p., pok. 24a.

Burmistrz Miasta Œwieradów-Zdrój og³asza pierwszy
nieograniczony przetarg ustny na zbycie prawa w³asnoœci
nieruchomoœci zabudowanej po³o¿onej przy ul. Prusa 1.

1 - Dzia³ania jednostek JGR i OSP do
prowadzenia dzia³añ zwi¹zanych z ewakuacj¹ osób, zwierz¹t i mienia z zalanych terenów;
2 - Dysponowanie zastêpów JGR i OSP
oraz dwóch zastêpów jednostki SGRW-N
plus kontener
przeciwpowodziowy
z ³odziami z Legnicy i zastêpu JGR z ³odzi¹
ze Zgorzelca - do dzia³añ poszukiwawczych
na jeziorze, osób porwanych przez nurt
rzeki (wspó³dzia³anie z pogotowiem ratunkowym);
3 - Dzia³ania jednostek PSP i OSP przy
zabezpieczeniu obiektów przez budowê
wa³ów z worków z piaskiem i rêkawów
przeciwpowodziowych;
4 - Dysponowanie zastêpów JGR i OSP
do pompowania wody z zalanych obiektów (stworzenie plutonu pompowego na

uczestniczyli druhowie: Tadeusz Baka, Mariusz Knet, Tomasz Prêczewski, S³awomir
Adamowski, Ireneusz Bigus i Jakub Sojka.
Równoczeœnie ze szkoleniem z zakresu
powodziowego i ratownictwa na wodach od
3 do 12 paŸdziernika Specjalistyczny Oœrodek Szkoleniowy z Wroc³awia prowadzi³ kurs
w zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy i kurs recertyfikacji dla stra¿aków jednostek OSP – KSRG z terenu powiatu lubañskiego.
Tytu³ ratownika otrzymali Jakub Sojka, Adam Harasim, Bogdan Pyliñski, Tomasz Prêczewski i Mariusz Knet.
Zgodnie z ustaw¹ o Pañstwowym Ratownictwie Medycznym oœmiu œwieradowskich stra¿aków posiada tytu³ ratownika
w zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. (TB)

i promocj¹ dotycz¹c¹ udzia³u dofinansowania POIiŒ w stworzeniu planów gospodarki niskoemisyjnej, upublicznianiem
informacji o opracowaniu planów oraz przeprowadzeniem
strategicznej oceny oddzia³ywania na œrodowisko, zgodnie z przedmiotem zamówienia oraz wytycznymi i zapisami
regulaminu opublikowanymi w ramach konkursu og³oszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej, Priorytet IX. Infrastruktura energetyczna przyjazna œrodowisku i efektywnoœæ energetyczna, Dzia³anie 9.3 - Termomodernizacja obiektów u¿ytecznoœci publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej. Termomodernizacja obiektów u¿ytecznoœci publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej.
Zg³osi³o siê 18 firm z ca³ego kraju (jedna, która zapropo-

Cena wywo³awcza nieruchomoœci: 753.000 z³.
Wadium w wysokoœci 75.300 z³ nale¿y przelaæ na rachunek bankowy Gminy Miejskiej
Œwieradów-Zdrój prowadzony w Banku Zachodnim WBK S.A. 1 Oddzia³ w ŒwieradowieZdroju nr 48 1090 1997 0000 0001 1109 8571 najpóŸniej do dnia 26 listopada br. Za zgodn¹
z terminem podanym w og³oszeniu ustala siê datê uznania konta Urzêdu Miasta.
Przetarg odbêdzie siê 2 grudnia (wtorek) o godz. 1200 w siedzibie Urzêdu Miasta, II p.,
pok. 24a.
Opis nieruchomoœci: nieruchomoœæ gruntowa o pow. 1.554 m2 zabudowana budynkiem
mieszkalnym w zabudowie wolnostoj¹cej o powierzchni ca³kowitej 642,41 m2, na dzia³ce
oznaczonej geodezyjnie nr 11/1, am. 7, obr. IV. Stan techniczny budynku zadowalaj¹cy.
Nieruchomoœæ po³o¿ona w strefie centralnej miasta. Teren dzia³ki niezagospodarowany
i nieurz¹dzony. Teren utrzymywany czêœciowo jako „parking przydomowy”, czêœciowo
jako teren zieleni. Dzia³ka o kszta³cie figury foremnej, po³o¿ona na sk³onie. Dojazd do nieruchomoœci drog¹ o nawierzchni gruntowej (ul. Prusa). Lokalizacjê (po³o¿enie) dla funkcji
uznaje siê za bardzo dobr¹. Teren uzbrojony w infrastrukturê techniczn¹: sieæ energetyczn¹,
gazow¹, wodn¹ i kanalizacyjn¹ do zbiornika bezodp³ywowego (szambo).
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta ŒwieradówZdrój s¹ to tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wskazanej do zmiany funkcji na
rzecz zabudowy pensjonatowej.
Dla nieruchomoœci urz¹dzona jest ksiêga wieczysta nr JG1S/00014760/2 prowadzona
przez S¹d Rejonowy w Lubaniu, IX Zamiejscowy Wydzia³ Ksi¹g Wieczystych w Lwówku
Œl¹skim.

Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ w Referacie Gospodarki Nieruchomoœciamii Zagospodarowania Przestrzennego Urzêdu Miata, pok.
nr 2 (parter), tel. 75 78 17 297, 75 78 16 489, um@swieradowzdroj.pl,
www.swieradowzdroj.pl

nowa³a najni¿sz¹ cenê - niespe³na 20 tys. z³ - wycofa³a siê
z przetargu), które zaoferowa³y ceny od 38.900 z³ do 98.400
z³. 28 paŸdziernika gmina uniewa¿ni³a przetarg bez podania
przyczyn.
13 paŸdziernika og³oszono przetarg na dostawê wyposa¿enia niezbêdnego do prowadzenia edukacji ekologicznej
w ramach realizacji projektu pn. Budowa Centrum Edukacji
Ekologicznej Natura 2000 Izerska £¹ka w ŒwieradowieZdroju. Zamówienie sk³ada siê z 3 czêœci: A - Zestawu plansz,
na których zaprezentowana zostanie flora i fauna Gór
i Pogórza Izerskiego oraz map œciennych z zasiêgiem obszarów NATURA 2000; B - Edukacyjnych programów komputerowych, quizów i filmów przyrodniczych; C - Prezentacji
multimedialnych.
Wp³ynê³y trzy oferty (po jednej na ka¿d¹ czêœæ) spe³niaj¹ce warunki zamówienia, z³o¿one przez Monikê Dworzyck¹
z Jeleniej Góry (cz. A - 11.700 z³, i cz. B - 23.500 z³) oraz £ukasza Stoliñskiego z Torunia (cz. C - 8.000 z³), z nimi te¿ 24
paŸdziernika gmina podpisa³a umowy.
17 paŸdziernika og³oszono pisemny przetarg na dostawê i monta¿ dwóch tablic o wymiarach 70 x 90 cm upamiêtniaj¹cych przebudowê ul. Zdrojowej w celu poprawy funkcji

uzdrowiskowej miasta Œwieradów-Zdrój.
24 paŸdziernika komisja przetargowa stwierdzi³a, ¿e nap³ynê³a tylko jedna oferta - od fimy z Królikowa (p-ta Olsztynek) opiewaj¹ca na 2.078,70 z³ - i w³aœnie zbyt ma³a iloœæ
ofert by³a przyczyn¹ uniewa¿nienia przetargu, który ponownie og³oszono 27 paŸdziernika.
17 paŸdziernika og³oszno przetarg na Dostawê pierwszego wyposa¿enia oczyszczalni œcieków dla osiedla Czerniawa - etap III, realizowanej w ramach projektu pn. „Budowa oczyszczalni œcieków dla osiedla Czerniawa wraz z budow¹ sieci kanalizacji sanitarnej”.
27 paŸdziernika dokonano otwarcia ofert i dokonano wyboru dostawców:
w czêœci I - firmy PROF-BEH
z Tarnowskich Gór (17.200
z³), w czêœci II - firmy SILVERCO z Raciborza (3.000
z³). Z obiema umowy podpisano 3 listopada.
Opr. Adam Karolczuk

s

Jak zorganizowaæ
segregacjê w domu?
SprawdŸ, jak zorganizowaæ przestrzeñ
kuchni, ¿eby u³atwiæ sobie sortowanie
œmieci. Wybierz kosz do segregacji, z którego mo¿esz wygodnie korzystaæ.
Oto kilka praktycznych porad
1. Jeœli masz du¿o miejsca...
Jeœli masz wiêcej miejsca, najwygodniejszym rozwi¹zaniem bêdzie kosz podzielony na ró¿ne frakcje. Mo¿esz równie¿
postawiæ kilka odpowiednio oznaczonych
pojemników.
2. Jeœli masz ma³o miejsca...
Jeœli masz ma³o miejsca,
mo¿esz ograniczyæ liczbê koszy do dwóch: do jednego
wrzucaj odpady zmieszane, a
do drugiego – wszystkie te,
które nadaj¹ siê do odzysku.
Gdy pojemnik siê wype³ni,
wyrzuæ œmieci pamiêtaj¹c o
podziale na odpowiednie frakcje.
3. Jeœli nie chcesz kupowaæ nowych koszy...
Jeœli nie masz miejsca na
nowe kosze, wykorzystaj do
zbierania œmieci stare kartony i pude³ka np. butach.
4. Zgniataj puszki, kartony i butelki plastikowe.
Zgniataj puszki, kartony i
butelki plastikowe przed
wrzuceniem do pojemnika. W
ten sposób zajm¹ mniej miejsca w domu, ale tak¿e w
transporcie.
5. Brudny papier - do
zmieszanych.
Brudny, zat³uszczony papier (np. chusteczki higieniczne czy papierowe rêczniki),
nie nadaje siê do recyklingu.
Wrzucaj go do pojemnika ze
zmieszanymi œmieciami.
Przypominamy zarz¹dcom
wspólnot i spó³dzielni mieszkaniowej, by w Urzêdzie Miasta zg³oszali zapotrzebowanie
na du¿e BIO-pojemniki, które
zostan¹ nastêpnie rozwiezione
pod wskazany adres przez pracowników UM.
.

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).

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych
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Poniedzia³ek

GODZINY OTWARCIA
PSZOK-u

Od poniedzia³ku do pi¹tku 1 1 0 0- 1 7 0 0
W soboty - 10 00 -14 00 .

Wtorek

Œroda

Czwartek

Pi¹tek

OG£OSZENIA

Burmistrz Miasta Œwieradów-Zdrój og³asza drugi nieograniczony przetarg
ustny na zbycie prawa w³asnoœci lokalu nr 14 o pow. 10,60 m2 przeznaczonego na cele inne ni¿ mieszkalne, po³o¿onego na II p. (III kondygnacja
nadziemna) w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Zdrojowej 5
wraz z oddaniem w u¿ytkowanie wieczyste u³amkowej czêœci dzia³ki nr 16/1,
am. 6, obr. IV.
Cena wywo³awcza - 10.000 z³, w tym cena lokalu – 9.400 z³, cena u³amkowej czêœci gruntu - 600 z³.
Ponadto nabywca poniesie koszty przygotowania nieruchomoœci do zbycia w
wysokoœci 569,00 z³, na które sk³adaj¹ siê koszt wyceny, zaœwiadczenia o samodzielnoœci lokalu, wypisu z rejestru gruntów.
Wadium wynosi 1.000 z³ i winno byæ wniesione przelewem na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Œwieradów-Zdrój prowadzony w Banku Zachodnim WBK S.A.
1 Oddzia³ w Œwieradowie-Zdroju nr 48 1090 1997 0000 0001 1109 8571 najpóŸniej
do 10 listopada br.
Przetarg odbêdzie siê 14 listopada (pi¹tek) o godz. 1200 w siedzibie Urzêdu
Miasta, II piêtro, pok. 24a.
Lokal nr 14 jest lokalem samodzielnym, przeznaczonym na cele inne ni¿ mieszkalne, po³o¿onym na II (ostatnim) piêtrze - III kondygnacji nadziemnej, w budynku
mieszkalno-us³ugowym przy ul. Zdrojowej 5. Do lokalu wchodzi siê na prawo od
ogólnodostêpnej klatki schodowej. Lokal sk³ada siê z 1 pokoju o powierzchni u¿ytkowej 10,60 m2. W lokalu brak instalacji, ogrzewania oraz c.w.u. Nas³onecznienie
lokalu jest s³abe. Niefunkcjonalny uk³ad mieszkania - jeden pokój. Stan techniczny lokalu bardzo s³aby. W lokalu nale¿y przeprowadziæ kapitalny remont.
Z w³asnoœci¹ lokalu ³¹czy siê udzia³ wynosz¹cy 0,98 proc. w prawie w³asnoœci
wszelkich czêœci nieruchomoœci niesprzedanych i nies³u¿¹cych do wy³¹cznego
u¿ytku w³aœcicieli poszczególnych lokali i taki sam udzia³ w prawie u¿ytkowania
wieczystego dzia³ki gruntu nr 16/1, am. 6, obr. IV, o powierzchni 536 m2, na której
jest wzniesiony budynek.
Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ w Referacie Gospodarki Nieruchomoœciami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzêdu Miasta, pok. nr 2
(parter), tel. 75 78 17 297, 75 78 16 489, um@swieradowzdroj.pl, www.swieradowzdroj.pl
  

Burmistrz Miasta Œwieradów-Zdrój og³asza pierwszy nieograniczony
przetarg ustny na zbycie prawa w³asnoœci lokalu mieszkalnego nr 1A
po³o¿onego na parterze (I kondygnacja nadziemna) w budynku Wspólnoty
Mieszkaniowej przy ul. Sanatoryjnej 30 wraz z oddaniem w u¿ytkowanie
wieczyste u³amkowej czêœci dzia³ki nr 10/4, am. 1, obr. II.
Cena wywo³awcza nieruchomoœci: 11.000 z³, w tym cena lokalu - 10.100 z³,
cena u³amkowej czêœci gruntu - 900 z³.
Wadium wynosi 1.100 z³ i winno byæ wniesione przelewem na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Œwieradów-Zdrój prowadzony w Banku Zachodnim WBK S.A.
1 Oddzia³ w Œwieradowie-Zdroju nr 48 1090 1997 0000 0001 1109 8571 - najpóŸniej do 28 listopada br. Za zgodn¹ z terminem podanym w og³oszeniu ustala siê
datê uznania konta Urzêdu Miasta.
Ponadto nabywca poniesie koszty przygotowania nieruchomoœci do zbycia w
wys. 669 z³, na które sk³adaj¹ siê koszty wyceny, zaœwiadczenia o samodzielnoœci lokalu, wypisy z wyrysem z rejestru gruntów.
Przetarg odbêdzie siê dnia 3 grudnia (œroda) o godz. 1200 w siedzibie
Urzêdu Miasta, II piêtro, pok. nr 24a.
Opis nieruchomoœci: Lokal mieszkalny nr 1A jest lokalem samodzielnym, po³o¿onym na parterze (I kondygnacji nadziemnej) w budynku wielorodzinnym przy ul.
Sanatoryjnej 30. Do lokalu wchodzi siê z ogólnodostêpnej klatki schodowej. Lokal
sk³ada siê z jednego pokoju z aneksem kuchennym i WC o ³¹cznej powierzchni
u¿ytkowej 10,4 m2. Do lokalu przynale¿y pomieszczenie gospodarcze o pow. 0,8
m2. Lokal wyposa¿ony jest w instalacjê elektryczn¹, wodn¹ i kanalizacyjn¹, brak
ogrzewania. Nas³onecznienie lokalu jest œrednie. Niefunkcjonalny uk³ad mieszkania - lokal jest ma³y, brak przedpokoju. W pokoju przy pod³odze widoczne œlady
wilgoci. Stan techniczny lokalu dobry.
Z w³asnoœci¹ lokalu ³¹czy siê udzia³ wynosz¹cy 3 proc. w prawie w³asnoœci
wszelkich czêœci nieruchomoœci niesprzedanych i nies³u¿¹cych do wy³¹cznego
u¿ytku w³aœcicieli poszczególnych lokali i taki sam udzia³ w prawie u¿ytkowania
wieczystego dzia³ki gruntu nr 10/4, am. 1, obr. II o powierzchni 574 m2, na której
jest wzniesiony budynek.
Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ w Referacie Gospodarki Nieruchomoœciami i Zagospodarowania Przestrzennego UM, pok. nr 2 (parter),
telefonicznie pod nr. 75 78 17 297, 75 78 16 489, na stronie internetowej swieradowzdroj.pl - oraz drog¹ elektroniczn¹ - um@swieradowzdroj.pl
  

Og³oszenie Burmistrza Miasta Œwieradów-Zdrój o wy³o¿eniu do publicznego wgl¹du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Œwieradów-Zdrój wraz z prognoz¹ oddzia³ywania na œrodowisko oraz z mo¿liwoœci¹ zapoznania siê z dokumentacj¹ w ramach
strategicznej oceny oddzia³ywania na œrodowisko projektu planu.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami)
oraz art. 39 ust. 1 ustawy z 3 paŸdziernika 2008 r. o udostêpnianiu informacji o
œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o
ocenach oddzia³ywania na œrodowisko (tekst jednolity : Dz. U. z 2013 r., poz.
1235 ze zmianami) w zwi¹zku z uchwa³¹ nr XLII/208/2013 z 27 marca 2013 r. w

sprawie: przyst¹pienia do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta zawiadamiam o wy³o¿eniu do publicznego wgl¹du (od 18
listopada do 19 grudnia br., od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. od 7.30 do 15.00 w
Urzêdzie Miasta, ul. 11 Listopada 35, hol - pok nr 1, parter), projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Œwieradów-Zdrój wraz z prognoz¹
oddzia³ywania na œrodowisko
Obszar objêty opracowaniem wymienionego wy¿ej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuje Miasto Œwieradów-Zdrój w granicach administracyjnych z wy³¹czeniem dzia³ek: obr. 4, am. 2, nr 6/2, 7/2, 8; obr 2, am. 6,
nr 1/254; obr. 6, am. 14, nr 23/1, 23/2.
Dyskusja publiczna nad przyjêtymi w projekcie planu miejscowego oraz
prognozie oddzia³ywania na œrodowisko rozwi¹zaniami odbêdzie siê 12 grudnia br. (pi¹tek) o godz. 15 w pokoju 24a (II p.) Urzêdu Miasta.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami)
ka¿dy, kto kwestionuje ustalenia przyjête w projekcie planu miejscowego wy³o¿onym do publicznego wgl¹du, mo¿e wnieœæ uwagi.
Zgodnie z art. 29 i art. 39 ust. 1 ustawy o udostêpnianiu informacji o œrodowisku
i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach
oddzia³ywania na œrodowisko zawiadamiam o mo¿liwoœci zapoznania siê z dokumentacj¹ ww. projektu w ramach prowadzonej strategicznej oceny oddzia³ywania
na œrodowisko. Wœród dokumentacji dostêpne s¹ w szczególnoœci prognoza oddzia³ywania na œrodowiskowo, opinie i uzgodnienia Pañstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Lubaniu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Œrodowiska we Wroc³awiu, a tak¿e stanowiska innych w³aœciwych organów dotycz¹ce
przedmiotu opracowania. Ka¿dy ma prawo sk³adania uwag i wniosków do planu i prognozy oddzia³ywania na œrodowisko w ramach strategicznej oceny.
Uwagi i wnioski rozpatruje Burmistrz Miasta Œwieradów-Zdrój, nale¿y je
sk³adaæ na piœmie na adres UM, ul. 11 Listopada 35, 59-850 Œwieradów-Zdrój,
ustnie do protoko³u oraz za pomoc¹ œrodków komunikacji elektronicznej
bez koniecznoœci opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym,
o którym mowa w ustawie z 18 wrzeœnia 2001r. o podpisie elektronicznym,
na adres um@swieradowzdroj.pl - z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomoœci, której
uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 tycznia 2015 r.

Opró¿nianie i przy³¹czanie
Uchwa³a Rady Miasta z 29 paŸdziernika
2014 r. nr LXVI/326/2014 upowa¿ni³a burmistrza do ustalenia cen us³ug komunalnych
wykonywanych przez Urz¹d Miasta, w tym
tak¿e us³ugi opró¿niania i transportu œcieków gromadzonych na terenie gminy w
osadnikach (szambach). W tym przypadku
obowi¹zuj¹ce prawo stanowi, i¿ uchwa³a RM
wchodzi w ¿ycie z dniem jej opublikowania
w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Dolnoœl¹skiego. Z chwil¹ uprawomocnienia
siê tej uchwa³y burmistrz wyda zarz¹dzenie
okreœlaj¹ce wysokoœæ cen za tê us³ugê, która wyniesie 15-17 z³.
Wykonanie us³ugi bêdzie musia³o byæ
poprzedzone zawarciem stosownej umowy
miêdzy gmin¹ a posiadaczem œcieków. Wzór
umowy zostanie opublikowany na stronie
internetowej UM, a sprawê prowadziæ bêdzie pracownik Referatu Gospodarki Miejskiej, Inwestycji i Ochrony Œrodowiska. Formularz umowy dostêpny bêdzie równie¿
w urzêdzie.
W³aœciciel (zarz¹dca) nieruchomoœci

musi mieæ podpisan¹ tak¹ umowê i wykazaæ
siê w czasie kontroli dowodami ponoszonych op³at. Umowa bêdzie mia³a charakter
sta³y (a przynajmniej do czasu pod³¹czenia
budynku do sieci kanalizacyjnej), a us³ugê
bêdzie wtedy zlecaæ telefonicznie lub elektronicznie mejlem. Jednym z dokumentów
rozliczeniowych bêdzie potwierdzenie pisemne przez w³aœciciela b¹dŸ zarz¹dcy na
stosownym dokumencie wykonanie us³ugi.
Zgodnie z uchwa³¹ nr LXV/316/2014
z 24 wrzeœnia 2014 r. gmina wziê³a na siebie
ciê¿ar wykonania przy³¹czy kanalizacyjnych
i wodnych za op³at¹ zrycza³towan¹ w wysokoœci 184,50 z³. Zainteresowane osoby przy³¹czeniem do komunalnych urz¹dzeñ wodno-kanalizacyjnych (w przypadku istnienia
takich mo¿liwoœci, które oceni pracownik
UM) powinny z³o¿yæ podanie w sekretariacie urzêdu. W umowie, bêdzie okreœlony termin wykonania przy³¹cza (liczba pod³¹czeñ
zale¿na bêdzie od mo¿liwoœci finansowych
gminy).
(aka)

PODZIÊKOWANIA
Fundacja na Rzecz Rozwoju Spo³ecznoœci
Lokalnej „Œwieradów – Czarniawa” sk³ada serdeczne podziêkowania kancelariom prawnym
za œwiadczenie w dniach od 22 do 23 wrzeœnia oraz od 25 do 26 wrzeœnia bie¿¹cego roku
bezp³atnych porad prawnych dla mieszkañców
naszej gminy.
Organizatorem akcji pn. „Niebieski Parasol” by³y: Krajowa Rada Radców Prawnych i Okrêgowe Izby Radców Prawnych.
Szczególne podziêkowania kierujê pod adresem kancelarii prawnych,
które zgodzi³y siê uczestniczyæ w
Dniach bezp³atnych porad prawnych
na terenie naszej gminy: Kancelarii
Radcy Prawnego Szymona Biniaszczyka z Lubania oraz Kancelarii Kubacki & Kubacki S.C. z Jeleniej Góry.
Prezes fundacji - Ma³gorzata Gettner

Seniora

K¹cik

PaŸdziernikowe œwiêtowanie seniorów
Kontynuacj¹ Œwiatowego
Dnia Seniora, którego obchody rozpoczê³y siê na pocz¹tku miesi¹ca, by³ bal w hotelu
„Mercure” w Jeleniej Górze
zorganizowany 18 paŸdziernika przez Zarz¹d Zwi¹zku Emerytów w Jeleniej Górze.
Imprezê, rozpoczêt¹ przez przewodnicz¹cego zwi¹zku Stanis³awa Dziedzica, zaszczyci³ sw¹ obecnoœci¹ prezydent
miasta Marcin Zawi³a przekazuj¹c ¿yczenia i czêstuj¹c licznie przyby³ych na imprezê seniorów okaza³ym tortem. Wœród
uczestników znaleŸli siê tak¿e reprezentanci naszego ko³a z szefow¹ Janin¹ Czapliñsk¹. Stosownie do uroczystej okazji

– seniorki prezentowa³y siê piêknie
w odœwiêtnych kreacjach, a panowie nie
ustêpowali im elegancj¹ i dostojeñstwem.
Podczas zabawy trio filharmoników
stara³o siê dostosowaæ do nastroju tañcz¹cych i ich gustów muzycznych.
W wiêkszoœci przywo³ywa³y one, a jak¿e,
melodie z czasów m³odoœci. Niestrudzeni seniorzy bawili siê tu do pó³nocy.
A w Œwieradowie? Z tej okazji zarz¹d ko³a zorganizowa³ tak¿e zabawê dla
seniorów, która odby³a siê 21 paŸdziernika, oczywiœcie, w „Fortunie” (fot. powy¿ej), bo nigdzie jak tu, seniorzy s¹ tak
¿yczliwie przyjmowani przez gospodarza. Wielkie dziêki, panie Janie!

Otwieraj¹ca spotkanie J. Czapliñska
przybli¿y³a wszystkim obecnym tegoroczne obchody Dnia Seniora w naszym
rejonie, z zadowoleniem i satysfakcj¹ powiadomi³a te¿ o wci¹¿ zwiêkszaj¹cej siê dochodz¹cej ju¿ do setki - liczbie cz³onków ko³a. Mi³ym akcentem imprezy by³o
wrêczenie kwiatów kole¿ankom - solenizantkom Irenie i Urszuli wraz z tradycyjnym „sto lat”. Serdeczne podziêkowania zosta³y skierowane do Pañstwa
Haliny i Henryka Foxów - za ich wspania³y gest w postaci s³odkiego poczêstunku i lampki szampana dla wszystkich biesiadników.
Nie zawiod³y zaproszone na tê uroczystoœæ panie: Dorota Marek – kierow-

TAM, GDZIE ZAMARZLI NARZECZENI
Zgodnie z histori¹ opisan¹
przez Margaret Passon-Drang
w powieœci „Œlubna Droga”, przed
samymi œwiêtami narzeczeni wyruszyli w góry, a ich cia³a znaleziono nastêpnego dnia. Dlaczego
siê tam znaleŸli? Dlaczego ruszyli w dniu œlubu w góry? Kto ciekaw odpowiedzi na te i inne pytania, nich idzie w góry.
Czwarty raz z rzêdu proponujê
krótk¹ wêdrówkê u progu zimy do
Narzeczeñskiego Kamienia. Rok
temu nie uda³o siê powêdrowaæ;
chêtni byli, ale pogoda nam sprawi³a psikusa - zamiast œniegu na
szlaku by³o du¿o lodu i to w miejscu, gdzie jest trudniejsze podejœcie. Impreza zosta³a przesuniêta
na styczeñ, po czym odwo³ana
z powodu niesprzyjaj¹cych warunków.
Tym razem z ewentualnym oblodzeniem sobie poradzimy. Oprócz rakiet
œnie¿nych s¹ do dyspozycji jeszcze pó³raczki, a sprzêt mo¿na wypo¿yczyæ rezerwuj¹c
go drog¹ mejlow¹ patrycja@izer.pl

Startujemy w sobotê 13 grudnia o godz. 900 z Rozdro¿a Izerskiego, by po ok. dwóch godzinach
stan¹æ przy Narzeczeñskim Kamieniu w Górach Izerskich. Po kolejnych dwóch godzinach zatrzymamy siê w schronisku na Wysokim
Kamieniu. O godz. 1500 powinniœmy ju¿ byæ w Szklarskiej Porêbie
(rejon by³ej kliniki oka „Wzrok”).
Oko³o 1520 rusza ze Szklarskiej autobus PKS do Œwieradowa, którym
mo¿na dostaæ siê na Rozdro¿e Izerskie po pozostawione tam samochody lub do Œwieradowa.
Transport, ubezpieczenie, wy¿ywienie i sprzêt uczestnicy zapewniaj¹ sobie we w³asnym zakresie.
Gwarantujê opiekê przewodnika
górskiego sudeckiego – instruktora chodzenia w rakietach œnie¿nych. Proszê o zg³aszanie swojego udzia³u na e-adres patry-

cja@izer.pl lub o przybycie na
start w sobotê o godzinie 840. Informacje o ewentualnych zmianach w programie pojawi¹ siê na
stronie www.izer.pl - osoby zg³oszone otrzymaj¹ je drog¹ mejlow¹.
Wybieraj¹c siê na tak¹ wêdrówkê, nale¿y zaopatrzyæ siê w kurtkê
chroni¹c¹ od wiatru i deszczu, ciep³y polar lub sweter, buty zabezpieczaj¹ce kostkê przed skrêceniem, termos z gor¹c¹ herbat¹, latarkê czo³ow¹, apteczkê. Jeœli
w dniu wêdrówki us³yszymy komunikat, ¿e szlaki s¹ oblodzone,
nale¿y mieæ raki lub pó³raczki turystyczne.
Wêdrówka mo¿e zostaæ odwo³ana lub przesuniêta, jeœli warunki
pogodowe bêd¹ zagra¿a³y zdrowiu
lub ¿yciu uczestników (np. bardzo
silny ³ami¹cy drzewa wiatr).
Patrycja Oœciak

nik Referatu Promocji Gminy, Turystyki, Kultury i Sportu, oraz wicedyrektor
Miejskiego Zespo³u Szkó³ - Iwona Korzeniowska-Wojsa, która z³o¿y³a emerytom ¿yczenia, a na rêce przewodnicz¹cej
wrêczy³a wi¹zankê kwiatów i upominek.
Tym razem bawiliœmy siê przy zespole „Amati”. Gra³ on g³ównie na „klawiszach”, jednak najbardziej porywaj¹ce utwory duet ten rewelacyjnie wykona³ na akordeonie i saksofonie (du¿e
brawa!). Na parkiecie królowa³ taniec,

œpiew i radoœæ, a przy sto³ach mi³e, kole¿eñskie pogawêdki.
Frekwencja dopisa³a, nie zabrak³o i
tym razem naszych nestorów, którzy s¹
wzorem godnym naœladowania. Ich
obecnoœæ œwiadczy najbardziej o tym,
¿e to nie wiek ogranicza uczestnictwo
w ¿yciu towarzyskim czy spo³ecznym.
W seniorach drzemie jeszcze du¿y potencja³, nale¿y im tylko stworzyæ odpowiedni¹ szansê, by mogli siê nim wykazaæ.
Donata Sienkiewicz

K¹cik poetycki
Wci¹¿ mnie nurtuje
i spaæ nie daje,
g³upie, naiwne pytanie czemu ten czas
jak górska rzeka
nigdy nie wraca,
tylko ucieka... ucieka.
Zmêczeni drog¹
wieczni wêdrowcy
w wielkiej pielgrzymce
do celu - jakiego zmierzamy?
Lecz wci¹¿ nas wabi¹
nieznane krainy
i niezbadane cuda,
cuda tego œwiata.
Gdyby tak mo¿na
choæ na moment, chwilê
wróciæ do m³odych
lat durnych i chmurnych,
tornister w³o¿yæ - nie,
teraz to ju¿ plecak i w ³awce zasi¹œæ
w licealnej klasie,
powtórzyæ wszystko,
co siê zapomnia³o!
Poznaæ komputer
i dyski - twarde,
nie te z krêgos³upa,
i wkuwaæ, wkuwaæ,
nie rosyjskie, lecz
angielskie s³ówka.
Kiedy to poznam,
zrozumiem i zg³êbiê,
w³os mi wypadnie

i wybadn¹ zêby!
Wiêc, Panie Bo¿e,
wraz z Tuwimem proszê,
zostaw mnie na drugie ¿ycie,
jak na drugi rok w tej samej klasie.
***
M³ode, piêkne lata,
gdzie siê podziewacie?
Czyœcie za lasami
albo za morzami?
Dlaczego tak szybko
jak chwila mijacie,
tyle marzeñ, têsknot
w sercu zostawiacie!
Przecie¿ tyle w œwiecie
miejsc nieogl¹danych,
szczytów niezdobytych,
ksi¹g nieprzeczytanych.
Tyle ranków, wschodów
i zachodów s³oñca,
i kropli w kielichu
niespitych do koñca.
Czu³ych s³ów mi³oœci
w czas niepowiedzianych
i myœli ulotnych
nigdzie niespisanych.
Dlatego, mój Bo¿e,
bardzo o to proszê,
niech dni p³yn¹ wolniej,
w zdrowiu, dobrym bycie,
wœród ludzi ¿yczliwych,
przyjació³ prawdziwych!
Janina Tomczyk

Fot. Adam Karolczuk

KANDYDACI
W WYBORACH NA
BURMISTRZA MIASTA
ŚWIERADOWA−ZDROJU
Danuta Teresa Erling (58 lat)
KWW Nasza Wspólna Sprawa Œwieradów-Czerniawa

Roland Wojciech Marciniak (40 lat)
KWW Konkretnie i Realnie

Mieczys³aw Kazimierz Szwarc (54 lata)
KWW „Mieszkañcy s¹ Wa¿ni”

KANDYDACI NA RADNYCH RADY MIASTA ŒWIERADOWA-ZDROJU
Kandydaci na radnych Rady Miasta s¹ przedstawieni
w kolejnoœci przyznanej Komitetom Wyborczym Wyborców
przez PKW.
1. KWW Polskie Stronnictwo Ludowe
15. KWW Mieszkañcy s¹ Wa¿ni
16. KWW Czerniawa dla Mieszkañców
17. KWW Nasza Wspólna Sprawa Œwieradów - Czerniawa
18. KWW Konkretnie i Realnie
19. KWW PIT
Do powiatu œwieradowscy kandydaci startuj¹ z dwóch list:
13. KWW Obywatelski Komitet Wyborców Powiat 2014,
14. KWW Samorz¹dy Miast i Gmin w Radzie Powiatu,
a kolejnoœæ przy prezentacji kandydatów wynika
z pozycji na tych listach. Liczby w nawiasach
przy nazwiskach oznaczaj¹ wiek kandydatów.

1

Katarzyna Harbul-Ba³a (33)
Lista nr 17

1

Artur Kotlarek (39)
Lista nr 18

OKRÊG NR 3
Ulice: D¹browskiej, Dojazdowa,
Graniczna, Koœcielna,
Mickiewicza, Orzeszkowej,
Piastowska, Pi³sudskiego,
Prusa, Spacerowa,
Stefana Batorego, ¯eromskiego

OKRÊG NR 1

Ulice:
Majowa
Sienkiewicza
Wczasowa
Willowa
OKRÊG NR 2
Ulice:
Korczaka
(1A-5B, 8-10)
Sk³odowskiejCurie
Widokowa

1

Wac³aw Chwaszcz (54)
Lista nr 1

1

Krystyna Leœniewska (63)
Lista nr 15

2

Tomasz G³uc (37)
Lista nr 17

2

Aleksandra Kasprzak (59)
Lista nr 18

3

Ma³gorzata Osiñska (54)
Lista nr 1

3

Antoni Staszulonek (55)
Lista nr 15

3

Tomasz Przybylski (40)
Lista nr 17

4

Marian Stachurski (63)
Lista nr 1

4

Maciej Górski (30)
Lista nr 15

4

Dariusz Kasprzak (50)
Lista nr 17

5

Józef Czeczajluk (59)
Lista nr 1

5

Pawe³ Mandziej (40)
Lista nr 15

OKRÊG NR 4

3

Ulice:
Korczaka
(6A-7D)
Wyszyñskiego
Szczepan Wojsa (45)
Lista nr 18

OKRÊG NR 5

4

Janina Czapliñska (72)
Lista nr 18

Ulice: Asnyka, Bronka
Czecha, D¹browskiego,
Marusarzówny, Polna,
Strumykowa, Wyspiañskiego,
Zakopiañska, Zródlana
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OKRÊG NR 6

5

6

7

Barbara Popió³ (57)
Lista nr 17

Stanis³aw Zalewski (67)
Lista nr 17

Szymon Przystupa (33)
Lista nr 17

5

6

7

Wioletta Urbañczyk (40)
Lista nr 18

Micha³ Brutkowski (37)
Lista nr 18

Lubomir Leszczyñski (33)
Lista nr 18

Ulice: 3 Maja, Konopnickiej,
Krótka, Nad Potokiem,
Parkowa, S³oneczna,
S³owackiego, W¹ska, Wolna,
Zamkniêta, Zdrojowa, Zielona

6

Halina Wojciechowska (61)
Lista nr 19

OKRÊG NR 8
Ulice: Budowlanych, Górska,
M³odych
Techników,
Stokowa,
Stroma

OKRÊG NR 7
Ulice:
Cicha,
Cmentarna,
Gajowa,
Grunwaldzka,
Nad Basenem

6

Kamila Pytlakowska (39)
Lista nr 15

7

Marianna Marek (63)
Lista nr 15

8

MIeczys³w Szwarc (54)
Lista nr 15

8

Andrzej ¯o³nierek (48)
Lista nr 17

9

Ewa Stebu³kowska (57)
Lista nr 17

9

Bartosz Kijewski (26)
Lista nr 18

OKRÊG NR 9

8

Magdalena Olszewska (32)
Lista nr 18

Ulice:
11 Listopada,
Boczna,
Dolna,
Stawowa

9

Piotr Suœ (27)
Lista nr 15

OKRÊG NR 10

Ulice: Brzozowa, Dworcowa,
Kolejowa, Lipowa,
Osiedlowa, Podgórna, Pod
Skarp¹, Sosnowa,
Sybiraków, Wiejska,
Wiœniowa

10

Barbara Ozga (52)
Lista nr 1

10

Halina Œwi¹tkiewicz (54)
Lista nr 17

10

Urszula Romanowicz (50)
Lista nr 18

KANDYDACI NA RADNYCH RADY MIASTA ŒWIERADOWA-ZDROJU

OKRÊG NR 11
Ulice: G³owackiego, Bema, Boles³awa
Chrobrego, Chopina, Dzika, Go³êbia,
Jana III Sobieskiego, Jaskó³cza,
Jastrzêbia, Kazimierza Wielkiego,
Kiliñskiego, Kopernika, Koœciuszki,
Leœna, Moniuszki, Myœliwska, Orla,
Plater, Pszczela, Sêpia, Sowia, Traugutta, Wilcza, ¯abia, ¯wirki i Wigury

11

Dariusz Tarnawski (49)
Lista nr 15

11

Dorota Tomaszewska (37)
Lista nr 17

13

Miros³awa Prêczewska
-Walczak (50) Lista nr 16

12

13

Micha³ Podhorodecki (27)
Lista nr 15

Krystyna Liber (68)
Lista nr 17

12

13

Piotr Samulski (33)
Lista nr 17

Piotr Bigus (36)
Lista nr 18

12

Tadeusz Aficki (61)
Lista nr 18

OKRÊG NR 14
Ulice: G³ówna,
Lwówecka,
M³yñska, Rolnicza, Sêdziwa,
Szkolna,
Wierzbowa

Antoni Zwierzyñski (60)
Lista nr 18

Ulice: Górzysta,
Izerska, Modrzewiowa, Sanatoryjna, Spadzista,
Spokojna, Stra¿acka, Zacisze

Ulice:
D³uga, Klubowa,
£¹kowa, £owiecka, Nadrzeczna,
Starowiejska,
Sudecka

14

Agnieszka Ogonowska (38)
Lista nr 17

Statystycznie...

OKRÊG NR 15

14

Teresa Fierkowicz (49)
Lista nr 18

OKRÊG NR 13

OKRÊG NR 12

Ulice:
Krêta, Krucza,
Mokra, Nabrze¿na, Ratowników
Górskich,
Jagie³³y, Zau³ek

11

15

Mariusz Kozio³ (42)
Lista nr 16

15

Aziz Joya (46)
Lista nr 18

W Radzie Miasta do
obsadzenia jest 15
mandatów, o które ubiega
siê 47 kandydatów (3,1:1).
W Radzie Powiatu o 17
mandatów powalczy a¿
207 kandydatów! (12:1).
O 6 mandatów do Sejmiku
Województwa Dolnoœl¹skiego w okrêgu nr 4 (dawne woj.
jeleniogórskie) ubiega siê
90 kandydatów (15:1).

KANDYDACI NA RADNYCH RADY POWIATU LUBAÑSKIEGO

13

Ma³gorzata Gettner (53)
Pozycja na liœcie - 2

13

Dorota Marek (42)
Pozycja na liœcie - 4

13

Iwona Korzeniowska
-Wojsa (44). Poz. 5

13

Barbara Polañska (59)
Pozycja na liœcie - 6

14

Zbigniew Maroñ (61)
Pozycja na liœcie - 2

WYKAZ OBWODÓW G£OSOWANIA I SIEDZIBY
OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
NR
OBWODU

GRANICE OBWODU
G£OSOWANIA (ULICE)

SIEDZIBA OBWODOWEJ
KOMISJI WYBORCZEJ

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

Miejski Zespó³ Szkó³,
ul. Sk³odowskiej-Curie 2.
Lokal przystosowany
dla osób niepe³nosprawnych.
Siedziba komisji wyznaczonej
dla g³osowania korespondencyjnego

2

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,
ul. Sk³odowskiej-Curie 2.
Lokal przystosowany
dla osób niepe³nosprawnych.
Siedziba komisji wyznaczonej
dla g³osowania korespondencyjnego.

3

11 Listopada, Aleksandra 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

Miejski Zespó³ Szkó³,
ul. Sk³odowskiej-Curie 2.
Lokal nieprzystosowany
dla osób niepe³nosprawnych.
Siedziba komisji wyznaczonej
dla g³osowania korespondencyjnego

4

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

Szko³a Podstawowa nr 2,
ul. Sanatoryjna 3.
Lokal przystosowany
dla osób niepe³nosprawnych.
Siedziba komisji wyznaczonej
dla g³osowania korespondencyjnego.

1

Koniec wieñczy dzie³o

W niedzielê 16 listopada w dniu
wyborów samorz¹dowych lokale
wyborcze bêd¹ otwarte w godz.
700-2100.
W przypadku ponownego g³osowania
w wyborach burmistrza - zostanie
ono przeprowadzone tak¿e w niedzielê, 30 listopada w godz. 700-2100.

JAK G£OSUJEMY?
KARTA DO G£OSOWANIA NA RADNYCH
RADY MIASTA JEST KOLORU BIA£EGO
G³osowaæ mo¿na tylko na jednego kandydata, stawiaj¹c na karcie do g³osowania znak „x” (dwie przecinaj¹ce siê linie w obrêbie kratki) w kratce z lewej
strony obok nazwiska kandydata.
G³os jest niewa¿ny w razie oddania na wiêcej ni¿
jednego kandydata, niepostawienia znaku „x” w
¿adnej kratce, postawienia znaku „x” w kratce wy³¹cznie przy nazwisku skreœlonego kandydata.

KARTA DO G£OSOWANIA W WYBORACH
DO RADY POWIATU JEST KOLORU ¯Ó£TEGO
G³osowaæ mo¿na tylko tylko na jednq listê kandydatów, stawiaj¹c na karcie do g³osowania znak „x" w
kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy, przez co wskazuje sie jego pierwszeñstwo do uzvskania mandatu.
Przyczyn¹ niewa¿noœci g³osu jest: oddanie g³osu na
wiêcej ni¿ jedn¹ listê (postawienie znaku „x” w kratkach obok nazwisk kandydatów umieszczonych na
wiêcej ni¿ jednej liœcie, nieoddanie g³osu na któr¹kolwiek z list (niepostawienie znaku „x” w ¿adnej
kratce), postawienie znaku „x” w kratce wy³¹cznie
przy nazwisku kandydata z listy, której rejestracja
zosta³a uniewa¿niona.

KARTA DO G£OSOWANIA W WYBORACH
DO SEJMIKU JEST KOLORU NIEBIESKIEGO

29 paŸdziernika radni Rady Miasta odbyli ostatni¹ sesjê w
koñcz¹cej siê kadencji, w trakcie której debatowali nad bie¿¹cymi sprawami Œwieradowa. Podczas 66 sesji plenarnych
i nadzwyczajnych (oraz kilkuset posiedzeñ komisji) przeg³osowali w sumie 326 uchwa³. W przerwie sesji radni zeszli do
biblioteki, by odebraæ z r¹k Krystyny Piotrowskiej podziêkowania i dyplomy (fot. z lewej) w uznaniu za ich czteroletnie
wsparcie dla rozwoju czytelnictwa i kultury.

UM wykazuje
Burmistrz Miasta Œwieradów-Zdrój informuje, ¿e
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta zosta³ wywieszony wykaz - na okres 21 dni - do wgl¹du w godzinach pracy urzêdu:
 7 listopada - w sprawie wyznaczenia do sprzeda¿y
sprzeda¿y,,
w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego nr 3
przy ul. 11 Listopada 17 na rzecz najemcy wraz z oddaniem w u¿ytkowanie wieczyste u³amkowej czêœci dzia³ki
 nr 40/3, am. 10, obr
obr.. IV
IV..

G³osowaæ mo¿na tylko tylko na jednq listê kandydatów, stawiaj¹c na karcie do g³osowania znak „x" w
kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy, przez co wskazuje sie jego pierwszeñstwo do uzvskania mandatu.
Przyczyny niewa¿noœci g³osu s¹ takie same, jak przy
g³osowaniu do rady powiatu.

KARTA DO G£OSOWANIA W WYBORACH
BURMISTRZA JEST KOLORU RÓ¯OWEGO
G³osowaæ mo¿na tylko na jednego kandydata, stawiaj¹c na karcie do g³osowania znak „x” (dwie przecinaj¹ce siê linie w
obrêbie kratki) w kratce z lewej strony obok
nazwiska kandydata.
Przyczyn¹ niewa¿noœci
g³osu jest jest oddanie
g³osu na wiêcej ni¿ na
jednego kandydata,
niepostawienie znaku
„x” w ¿adnej kratce.

Jak nie paœæ ofiar¹ nieuczciwych
praktyk firm telekomunikacyjnych?
Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Lubaniu otrzymuje
szereg skarg od abonentów na nieetyczne dzia³ania przedstawicieli dostawców us³ug telekomunikacyjnych, którzy
w sposób nieuczciwy nak³aniani s¹ do zmiany dostawcy
us³ug telekomunikacyjnych.
Ze skarg konsumenckich wynika, i¿ nieuczciwy proceder pozyskiwania abonentów przedstawia siê nastêpuj¹co:
Do abonenta posiadaj¹cego telefon stacjonarny dzwoni
przedstawiciel handlowy, który wprost przedstawia siê jako
osoba reprezentuj¹ca dotychczasowego dostawcê us³ug lub
pos³uguje siê tylko sformu³owaniem „dzwoniê z telekomunikacji” i przekazuje, i¿ dziêkuj¹c za d³ugoletni¹ wspó³pracê
dostawca przygotowa³ specjaln¹ ofertê. Abonent, przekonany, ¿e rozmawia ze swoim dotychczasowym dostawc¹
us³ug, godzi siê na zaproponowane „nowe warunki”, nie
maj¹c œwiadomoœci, ¿e jest to nowa umowa z nowym dostawc¹ us³ug. W rzeczywistoœci przedstawiciel reprezentuje
inn¹, konkurencyjn¹ firmê.
Nastêpnie do domu abonenta przyje¿d¿a kurier lub przedstawiciel handlowy z gotow¹ do podpisu umow¹ i wprost
lub poprzez przemilczenia oraz sposób prowadzenia rozmowy zapewnia abonenta, i¿ reprezentuje dotychczasowego
dostawcê us³ug, sk³aniaj¹c abonenta do zawarcia umowy.
Jak podnosz¹ skar¿¹cy, kurierzy/przedstawiciele handlowi
czêsto zas³aniaj¹ np. rêk¹ logo przedsiêbiorcy telekomunikacyjnego widniej¹ce na umowie. Sk³adaj¹cy skargi czêsto
wskazuj¹, i¿ nie otrzymuj¹ w³asnej kopii umowy, która zgodnie z zapewnianymi kuriera/przedstawiciela handlowego ma
zostaæ dostarczona w terminie póŸniejszym, np. poczt¹, co
nigdy nie nastêpuje.
Po jakimœ czasie abonent dostaje telefon od swojego
dotychczasowego dostawcy us³ug z pytaniem, dlaczego
abonent rezygnuje z jego us³ug. Dopiero wtedy abonent
uœwiadamia sobie, ¿e zawar³ umowê z innym, konkurencyjnym przedsiêbiorc¹ telekomunikacyjnym, a na podstawie
tak zawartej umowy dochodzi do zerwania umowy dotychczasowej i przeniesienia numeru abonenta i jego us³ug do
nowego dostawcy.
W tym miejscu pojawia siê problem, poniewa¿ wprowadzony w b³¹d abonent znajduje siê w sytuacji, w której ma
podpisane dwie umowy o œwiadczenie us³ug telekomunikacyjnych, przy czym zerwanie którejkolwiek z nich mo¿e siê
wi¹zaæ z naliczeniem tzw. kary umownej. Najczêœciej abonenci po tym, jak zorientuj¹ siê, ¿e zostali oszukani, wycofuj¹ siê z nowo zawartej umowy, a w takim przypadku nowy
dostawca us³ug nalicza tzw. karê umown¹ w wysokoœci
(w zale¿noœci od umowy) oko³o kilkuset z³otych, za przedterminowe rozwi¹zanie dopiero co zawartej umowy. Przepisy art. 57 ust. 6 ustawy Prawo telekomunikacyjne przewiduj¹, i¿ w przypadku wczeœniejszego rozwi¹zania przez abonenta umowy zawartej na czas oznaczony dostawca us³ug
telekomunikacyjnych mo¿e obci¹¿yæ abonenta op³at¹ stanowi¹c¹ równowartoœæ ulg udzielonych abonentowi przy
zawarciu umowy pomniejszonej o wartoœæ ulgi proporcjonalnie do czasu, jaki up³yn¹³ od zwarcia umowy do jej rozwi¹zania. Roszczenie nie przys³uguje w przypadku rozwi¹zania przez konsumenta umowy przed rozpoczêciem œwiadczenia us³ug, chyba ¿e przedmiotem ulgi jest telekomunikacyjne urz¹dzenie koñcowe.
Nale¿y pamiêtaæ! Kiedy dzwoni telefon i konsultant mówi
„Dzieñ dobry – dzwoniê w sprawie obni¿enia rachunku, mam
dla Pani/Pana wspania³¹ ofertê...”, nale¿y siê upewniæ, czy
osoba dzwoni¹ca mówi prawdê. Nale¿y poprosiæ j¹ o imiê
i nazwisko, nazwê firmy, któr¹ reprezentuje. W przypadku
dalszych w¹tpliwoœci, jakiego operatora reprezentuje osoba dzwoni¹ca, zawsze mo¿na skontaktowaæ siê z biurem
obs³ugi klienta swojego operatora.
Je¿eli dzwoni telefon i rozmówca prosi o podanie danych
osobowych lub danych z rachunku, nale¿y pamiêtaæ, ¿e nasz
operator zna nasze dane, wiêc telefoniczna proœba
o dane mo¿e byæ prób¹ ich wy³udzenia i sfa³szowania umowy
przez nieuczciwego przedstawiciela. Jeœli nie zamierzamy zawieraæ nowej umowy, nie nale¿y podawaæ swoich danych.
Je¿eli odwiedzi nas w domu przedstawiciel handlowy/
kurier z gotow¹ do podpisu umow¹
i twierdzi, ¿e musimy zawrzeæ now¹
umowê, bo np. nasz operator zmienia
nazwê, przed podpisaniem umowy nale¿y potwierdziæ tak¹ informacjê dzwoni¹c do operatora.
Je¿eli mamy w¹tpliwoœci co do
tego, jak¹ firmê reprezentuje przedstawiciel handlowy, nale¿y za¿¹daæ okazania identyfikatora s³u¿bowego lub le-

gitymacji. Jeœli odmówi, to wystarczaj¹cy znak, ¿e mamy do
czynienia z potencjalnym oszustem.
Nale¿y przeczytaæ lub przynajmniej pobie¿nie zapoznaæ
siê z umow¹ przed jej podpisaniem. Podpisanie umowy jest
równoznaczne z oœwiadczeniem o zapoznaniu siê i akceptacji warunków umowy, regulaminu i cennika.
W przypadku podpisania umowy nale¿y dopilnowaæ, aby
przedstawiciel handlowy/kurier zostawi³ kopiê zawartej umowy, regulaminu i cennika. Nie nale¿y daæ siê zwieœæ, ¿e dokumenty zostan¹ dostarczone w terminie póŸniejszym, np.
poczt¹. Jest to wa¿na informacja, z jakim operatorem zawarliœmy umowê.
Je¿eli na umowie widnieje logo innego przedsiêbiorcy,
a jesteœmy przekonani, ¿e zawieramy umowê z dotychczasowym dostawc¹, nie nale¿y podpisywaæ umowy. W przypadku nieœwiadomego podpisania umowy z nowym operatorem konsument ma prawo odst¹piæ od umowy w ci¹gu
10 dni od jej zawarcia, bez ponoszenia ¿adnych kosztów. Do
zachowania tego terminu wystarczy wys³anie stosownego
oœwiadczenia o odst¹pieniu od umowy, przed up³ywem 10
dni. Odst¹pienie nie wymaga zastosowania specjalnego formularza, niemniej jednak powinno zawieraæ dane wskazane
w zawartej umowie, m.in. imiê i nazwisko, adres, numer telefonu, którego dotyczy umowa, numer umowy i datê jej zawarcia oraz - co najwa¿niejsze - w³asnorêczny podpis.
Warto podkreœliæ, i¿ najczêœciej grup¹ docelow¹ nieuczciwych przedstawicieli handlowych s¹ osoby starsze (najwiêksza grupa u¿ytkowników telefonów stacjonarnych), których
³atwowiernoœæ i ufnoœæ jest czêsto bezwzglêdnie wykorzystywana.
Nale¿y równie¿ pamiêtaæ, i¿ bez wzglêdu na wiek konsument posiadaj¹cy zdolnoœæ do czynnoœci prawnych odpowiada za z³o¿one oœwiadczenie woli i ponosi jego konsekwencje. Z³o¿enie podpisu na umowie oznacza akceptacjê
dla warunków w niej przedstawionych, nawet jeœli jej nie
przeczyta³. W przypadku w¹tpliwoœci co do warunków przedstawionej oferty – konsument musi pamiêtaæ, ¿e nie ma
koniecznoœci podpisania umowy w danej chwili.
Powiatowy Rzecznik Konsumentów apeluje szczególnie
do osób starszych, aby nie podpisywaæ umów bazuj¹c wy³¹cznie na ustnych zapewnieniach akwizytora czy przedstawiciela handlowego oraz o dok³adne sprawdzanie nazwy
firmy, która widnieje na umowie. Jeœli nie jesteœmy w stanie
zrozumieæ treœci umowy – mo¿na wówczas zg³osiæ siê do
rzecznika, aby skonfrontowaæ, czy to, co us³yszeliœmy, ma
swoje odzwierciedlenie w tym, co jest na piœmie. Oczywiœcie, nie mo¿na zwlekaæ z wyjaœnieniem takiej sprawy, aby
nie up³yn¹³ nam termin 10 dni na ewentualne odst¹pienie
od umowy.
Bezp³atnych porad w zakresie ochrony interesów konsumentów mo¿na uzyskaæ u Powiatowego Rzecznika Konsumentów - Agnieszki Cichoñ. Przyjêcia interesantów odbywaj¹ siê od poniedzia³ku do czwartku w godz. 730–15 30
w Starostwie Powiatowym w Lubaniu, pok. 38 (I p.). Porady
udzielane s¹ równie¿ telefonicznie pod nr. tel. 75 64 64 359
oraz e-mailem: konsumenci@powiatluban.pl

14 paŸdziernika spo³ecznoœæ MZS im. M. Sk³odowskiej-Curie w Œwieradowie-Zdroju uczci³a Dzieñ Edukacji Narodowej. By³a to wspania³a okazja do ¿yczeñ, podziêkowañ i s³ów podziwu dla nauczycieli, pracowników obs³ugi i administracji. Jak co roku, uroczystoœæ uœwietnili zaproszeni goœcie, a wœród nich nauczyciele emerytowani.

Ohyda! A jak siê wyda, to co?

Pojemniki na zu¿yt¹ odzie¿ - stoj¹ w kilku miejscach, wygl¹daj¹c jak
kub³y na œmieci, które wypad³y z pêdz¹cej ciê¿arówki. S¹ pordzewia³e, odrapane, maj¹ powyrywane k³ódki i blokuj¹ce siê mechanizmy
za³adunkowe. Mieszkañcy z ul. Górskiej dawno chcieliby siê tego
ohydztwa pozbyæ (wokó³ niego wci¹¿ walaj¹ siê szmaty), ale okazuje
siê, ¿e ono jest niczyje, a telefonów wypisanych na œciankach nikt nie
odbiera. Pojemniki szpec¹ przestrzeñ uzdrowiska, która powinna byæ
pod specjaln¹ ochron¹ - i to jest zadanie samorz¹du, a tu nawet nie
wiadomo, czy ktokolwiek pyta³ urzêdników, czy wolno je ustawiaæ. A
jeœli tak - czy ktokolwiek ustala³ zasady lokalizowania i konserwacji
pude³. Chyba mieszkañcom nale¿¹ siê jakieœ wyjaœnienia - chêtnie je
zamieœcimy na ³amach.

Zaczytanie 2014
 I edycja konkursu fotograficznego „Przy³apani na
czytaniu” ci¹gle trwa - a¿ do grudnia.
Namawiamy wszystkich do czytania (i podgl¹dania),
gdy¿ „kto czyta – ¿yje wielokrotnie, kto zaœ z ksi¹¿kami obcowaæ nie chce, na jeden ¿ywot jest skazany” (Józef Czechowicz). Mo¿na te¿ zacytowaæ Kornela Makuszyñskiego
(w 130 rocznicê jego urodzin): „Sto razy mówi³em, gada³em
bez koñca i wci¹¿ bêdê wszystkim smutnym przypomina³, ¿e
dom, w którym jest ksi¹¿ka, jest przybytkiem s³oñca, a dom,
w którym jej nie ma, to mroczny krymina³”. KP
Zdjêcia prosimy przysy³aæ na adres biblioteka3@op.pl
A my prezentujemy ujêcie Karoliny Salawy, która niby
przypadkiem wpad³a do Sandomierza, by przejœæ siê œladami Ojca Mateusza, a tak naprawdê chodzi³o jej o to, by si¹œæ
sobie gdzieœ w zacisznym miejscu i daæ siê przy³apaæ na
czytaniu. To nasza fotografia miesi¹ca!

Wyœpiewaæ dziœ
Podczas akademii zosta³ zaprezentowany wyj¹tkowy
program artystyczny, w którym m³odzie¿ odtworzy³a - s³owem, gestem, tañcem i piosenk¹ - klimat szkolnego
¿ycia. Artyœci szkolni zaprezentowali w sposób satyryczny scenki ukazuj¹ce
blaski i cienie pracy nauczycieli (fot. z lewej). Ich
charakteryzacja, dialogi i
gra rozbawi³y wszystkich
widzów. ¯artobliwe piosenki dope³ni³y weso³ego charakteru wystêpu uczniów.
Ci utalentowani m³odzi ludzie udowodnili, ¿e
wdziêcznoœæ i szacunek dla
swoich nauczycieli mo¿na
wyraziæ nie tylko kwiatami,
ale tak¿e uœmiechem, piosenk¹ i ciep³ym s³owem.
W tym dniu w szczegól-

Pustostany? Czas dzia³aæ!
Przez ostanie lata zd¹¿yliœmy przyzwyczaiæ siê do pustostanów w krajobrazie
Œwieradowa i Czerniawy. Najczêœciej s¹ to
obiekty o charakterze zabytkowym, pozostawione na pastwê losu przez nieodpowiedzialnych w³aœcicieli. Nowym zjawiskiem,
które z czasem mo¿e siê nasilaæ, s¹ budynki niedokoñczone, których budowa staje na
lata w miejscu. Czy naprawdê nie da siê nic
zrobiæ, by obiekty które w wielu przypadkach powinny byæ ozdob¹ gminy, nie szpeci³y? A mo¿e samorz¹d nie powinien nic w
tej kwestii robiæ, by nie wzbudzaæ kontrowersji ingeruj¹c we w³asnoœæ prywatn¹?
Jeœli jednak przyjmiemy zasadê, ¿e dla samorz¹du interes spo³ecznoœci lokalnej stoi
wy¿ej ni¿ prywata niedosz³ych inwestorów,
pojawiaj¹ siê mo¿liwoœci dzia³ania.

tu pojawia siê rola œwiadomego samorz¹du,
który odwa¿nie naœwietla konserwatorowi
problemy jakie j¹trz¹ zabytkow¹ strukturê
miasteczka i problemy te próbuje rozwi¹zaæ.
Najbardziej ra¿¹cym przyk³adem skrajnie zaniedbanego, ale piêknego budynku,
jest dawna Villa Augusta (ul. Piastowska,
poni¿ej Banku Zachodniego). Ile mo¿na siê
biernie przygl¹daæ postêpuj¹cej degradacji
tego pensjonatu? Niedopatrzeniem jest, ¿e
obiekt tej klasy nie znajduje siê w ewidencji
konserwatora zabytku (znajduje siê tylko na
gminnej liœcie zabytków, jak niemal ka¿dy
przedwojenny obiekt w mieœcie). Niedopatrzenie to nale¿y jak najszybciej naprawiæ.
Dlaczego? By mieæ wp³yw na to, co z budynkiem siê dzieje. Wedle ustawy konserwator zabytków ma prawo wydaæ nakaz

By³y KWARCYT zabytkiem wprawdzie nie jest, ale jego ruina negatywnie oddzia³uje na jakoœæ czerniawskiej przestrzeni - zarówno tej urbanistycznej, jak i publicznej; dziœ to symbol
Czerniawy jako podupad³ego uzdrowiska (Ÿród³o: fotopolska.eu).

„Villa Augusta” (Ÿród³o - dolnyslask.org) - w takim stanie powinniœmy ogl¹daæ ten budynek,
niestety, widzimy tylko to, co z niej zosta³o (fot. po prawej).
Œwieradów, jako uk³ad urbanistyczny,
wpisany jest do ewidencji zabytków. Dziêki
temu wpisowi w³adze miasta maj¹ realne mo¿liwoœci wp³ywu na niesfornych w³aœcicieli
zabytkowych nieruchomoœci. Prawda jest
taka, ¿e konserwator zabytków rzadko wykorzystuje paletê mo¿liwoœci, jakie daje mu
ustawa o ochronie zabytków. Z jednej strony, inspektorzy najprawdopodobniej obawiaj¹ siê indywidualnie braæ na siebie odpowiedzialnoœæ za kontrowersyjne decyzje,
z drugiej zaœ, zabytków w regionie jest zbyt
wiele by wszystkie obj¹æ nale¿yt¹ opiek¹. I

przywrócenia zabytku z ewidencji do stanu
u¿ywalnoœci. W przypadku braku efektu
mo¿e nak³aniaæ w³aœciciela do sprzeda¿y
obiektu. Wreszcie gdy i te dzia³ania nie przynosz¹ rezultatu, konserwator ma prawo wyw³aszczyæ w³aœciciela zabytku na rzecz samorz¹du. Potrzeba tylko impulsu ze strony
Urzêdu Miasta, ¿e los obiektów jak ten nie
jest nam obojêtny.
Willa „Santa Maria” przy ul. Strumykowej dziêki mym staraniom mo¿e wkrótce znaleŸæ siê w ewidencji zabytków, co uniemo¿liwi rozebranie tego obiektu. Kolejny ruch bê-

chcemy Wam ¿yczenia…
ny sposób wyró¿nieni zostali
nauczyciele i pracownicy, którzy
w tym roku otrzymali nagrody za
swoj¹ pracê. Sylwia B³aszczyk przedstawiciel
Burmistrza Miasta ŒwieradówZdrój, oraz Jolanta Bobak - inspektor do spraw
oœwiaty, wrêczy³y nagrody Burmistrza pani dyrektor Wies³awie
Stasik, Arlecie
Wolanin, Izabeli
Salawie, Joannie Szaniawskiej (która – nawiasem mówi¹c - przygotowa³a program artyFot. i3Ma³gorzacie Dzik (na zdjêciu powy¿ej stoi z lewej).
styczny)
JS

dzie nale¿a³ do samorz¹du, który bêdzie mia³
okazje naprawiæ swój b³¹d (a trzeba przyznaæ, ¿e to przez ignorancjê urzêdników
obiekt mo¿na teraz bezkarnie niszczyæ!), by
wraz z konserwatorem zabytków willê uratowaæ. W innym wypadku œwieradowianie
bêd¹ przez lata obserwowaæ powoln¹ degeneracjê tego piêknego pensjonatu.
Czerniawski „Kwarcyt” równie¿ najprawdopodobniej niszczony jest przez w³aœciciela-wandala. Budynek nie ma tej klasy, co
„Santa Maria”, jednak poprzez swoje po³o¿enie skutecznie utrwala wizerunek Czerniawy jako podupad³ego uzdrowiska. Obiekt
sam w sobie nie jest zabytkiem z ewidencji i
raczej nie ma odpowiedniej klasy, by próbowaæ go do ewidencji wpisaæ. W tym wypadku konserwator ma mniejsze mo¿liwoœci dzia-

³ania. Z drugiej jednak strony, jest to dalej
czêœæ zabytku pod nazw¹ „ŒwieradówZdrój”, ze strefy „B” ochrony konserwatorskiej. Podobna sytuacja jest w przypadku
niedokoñczonego hotelu naprzeciw St. Lucasa. Zabytek to ¿aden, jednak jest to strefa
„A” œcis³ej ochrony konserwatorskiej. Tak¿e w przypadku tych dwóch budynków warto spróbowaæ podj¹æ temat.
Podane powy¿ej przyk³ady budynków,
nad którymi nale¿a³oby siê pochyliæ, nie
wyczerpuj¹ tematu. Myœlê ¿e ka¿dy œwieradowianin i czerniawianin do listy dorzuci³
by swoje typy. Najwy¿sza pora zaj¹æ siê
kompleksowo tematem, by mieszkañcy mogli ¿yæ w ³adniejszym otoczeniu, a odwiedzaj¹cy nas turyœci jeszcze bardziej zachwycili siê urokiem Œwieradowa. (BK)

POCZTÓWKA
ZE ŒWIERADOWA
Fundacja na Rzecz Rozwoju Spo³ecznoœci Lokalnej „Œwieradów-Czerniawa"
przed³u¿a czas sk³adania zdjêæ w ramach
konkursu fotograficznego POCZTÓWKA
ZE ŒWIERADOWA do koñca listopada br.
Fotografie o wymiarze nie mniejszym
ni¿ 15 x 20 cm, jako pocztówki, powinny
sk³oniæ do odwiedzenia naszego miasta.
Serdecznie zapraszamy do wziêcia
udzia³u w konkursie.
Prezes Fundacji Ma³gorzata Gettner

V Festiwal Dyniowy
Kompozycje dyniowe wyeksponowane na terenie Nadleœnictwa Œwieradów, ju¿ po raz trzeci, wspólnie z Barbar¹
Rymaszewsk¹ – koordynatork¹, pracownikiem Nadleœnictwa, i Ma³gorzat¹ Cybulsk¹ - nauczycielem-bibliotekarzem,
komisja ocenia³a prace uczestników. Kompozycje by³y bajecznie kolorowe, pomys³owe, oryginalne. Przypomnijmy,
¿e dynie od samego pocz¹tku Festiwalu Dyniowego (czyli
od piêciu lat) s¹ dostarczane przez Wojciecha Erlinga; co
roku oko³o pó³ tony trafia do naszych chêtnych artystów,
którzy na potrzeby tego konkursu odebrali je z biblioteki
w ci¹gu trzech dni.
Komisja postanowi³a wzorem lat ubieg³ych przyznaæ
miejsca w ró¿nych kategoriach.
Po raz pierwszy zosta³y przyznane 2 nowe kategorie:
g³ówn¹ nagrodê - „Grand Prix V Festiwalu Dyniowego” jednomyœlnie przyznano dla kompozycji Oliwiera Burawskiego i rodziny za pracê „Gondola – Dyñ Sun” (praca z
fabu³¹, elementami w³asnorêcznie wykonanymi, z u¿yciem
dyñ ma³ych i du¿ych, praca po prostu oryginalna i o lokalnym charakterze).
Now¹ kategori¹ bêd¹ – PRZEPISY KULINARNE – przysmaki dyniowe.
I - Joanna Adam - za przepyszne kruche ciasto z dyni¹,
które komisja nazwa³a „Joanka” (jurorzy po degustacji jednomyœlnie przyznali I miejsce, a ponadto za doskona³y przepis na zapiekankê makaronow¹ z dyni¹, gruszk¹ i indykiem pycha! - oraz za wiernoœæ i przywi¹zanie do festiwalu, gdy¿
co roku dostajemy przepisy dyniowe dlatego m.in. wprowadziliœmy tê kategoriê).
II - Marianna Kralewska- za „Pierogi z nadzieniem dyniowym” oraz „Ciasto z dyni¹ i cynamonem”.
Prace zbiorowe:
I - dzieci z grupy „Biedronki” z wychowawc¹; II - dzieci
z Twórczego Centrum Rozwoju Malucha „Gniazdko”; III klasa Ia z wychowawc¹ za wielometrow¹ pracê „Pierwszakowe dynie”

Pewnego razu by³a sobie dynia o imieniu Rozalia.
By³a ma³a, mia³a brzydki kolor i brzydko pachnia³a. Nikt
jej nie lubi³. Rozalia bardzo chcia³a siê zaprzyjaŸniæ,
wiêc ruszy³a w œwiat.
Na swojej drodze spotka³a marchewkê, która bawi³a
siê z innymi ma³ymi marchewkami. Rozalia próbowa³a
zaprzyjaŸniæ siê z nim, ale one stwierdzi³y, ¿e jest za
brzydka i uciek³y od niej.
Smutna dynia posz³a dalej i na swojej drodze spotka³a kurê, która by³a zajêta wygrzebywaniem d¿d¿ownic z ziemi. Jednak widz¹c nadchodz¹c¹ Rozaliê szybko
uciek³a, czuj¹c jej nieprzyjemny zapach.
Zrozpaczona Rozalia sz³a przed siebie i w koñcu dotar³a do ogrodu, którego w³aœcicielk¹ by³a ma³a Julka.
Dziewczynka postanowi³a zaj¹æ siê Rozali¹. Podlewa³a
j¹, mówi³a jej mi³e rzeczy i g³aska³a.
Wraz z nastaniem jesieni Rozalia odwdziêczy³a siê
Julce za mi³oœæ i przyjaŸñ. Z ma³ej, brzydkiej dyni wyros³a na du¿¹, pomarañczow¹ i pachn¹c¹ dyniê. Mama
Julki przygotowa³a z niej pyszne potrawy, a nasiona zasia³a wiosn¹ w swoim ogrodzie.
Koniec.
Zuzanna Walszewska kl.II gimn.

Kruche ciasto z dyni¹

niowa autostrada), Piotr i Agnieszka Zdziarscy oraz Marta
Despot; III – Julia Romanów, Eliza Cielecka, Piotr Cendrowski, Dominik Feliñski oraz Dawid Sergiejczuk.
Kompozycje dyniowe (dzieci w wieku szkolnym)
I - Marcel Szczekulski (Strach przyjazny ptakom - fot.
powy¿ej), Nikola i Kinga Szukiewiczówny (Czas na Miko³aja), Justyna i Mateusz Rozumowie (Kocham Ciê, Bolek i
Lolek, Pomocnicy Czarownicy); II - Weronika NiewiadomPrace literackie:
I - Zuzanna
Walszewska - za
bajkê z ilustracjami pt. „Bajka o
dyni Rozalii”; II Agata i Jacek Szaniawscy - za
wiersz „Taka pestka” i piosenkê
„By³a sobie dynia
du¿a, dynia du¿a
bêc” (na melodiê
„Ogórek, ogórek,
zielony ma garniturek”); III - Tobiasz Rudnicki za wiersz „Pomys³
Tobiaszka”, oraz Adriana Kralewska.
Prace plastyczne:
I - Sara i Natalia Kotlarek oraz Tobiasz Rudnicki; II –
Natalia Samulska; III – Filip Daszko; wyró¿nienia: Gabrysia
Kaczyñska, Kornelia Komnacka, Zosia Salawa, Marysia
Mitkiewicz.
Kompozycje dyniowe (dzieci w wieku przedszkolnym)
I - Tymon ¯y³kiewicz (Kumple
Angry–Birds),
Gracjan Szczekulski (Kogut na
grzêdzie) i Zuzanna Marek (Dyniomysz); II - Karol
Szczekulski (Dy-

Bajka o dyni

(Przepis Joanny Adam)
Ciasto: 50 dag m¹ki, 29 dag cukru pudru, ³y¿eczka
proszku do pieczenia, cukier wanilinowy.
Z podanych sk³adników zagnieœæ kruche ciasto i podzieliæ na dwie czêœci - 2/3 i 1/3 - owin¹æ foli¹ i sch³adzaæ
przez 30 min.
Piana z bia³ek: 4 bia³ka, 4 ³y¿ki cukru pudru, ³y¿ka
m¹ki ziemniaczanej, szczypta soli.
Bia³ka ubiæ na sztywno z sol¹, a pod koniec dodaæ
cukier puder. Na sam koniec dodaæ m¹kê
i delikatnie wymieszaæ.
Nadzienie: 40 dag dyni pokrojonej w kostkê,
3 garstki suszonej ¿urawiny, 5 ³y¿ek kandyzowanej skórki pomarañczowej, orzechy wed³ug uznania, dodatkowo tabliczkê mlecznej czekolady (mo¿na te¿ dodaæ jab³ka i wszystko podsma¿yæ na patelni)
Dyniê zasypaæ cukrem waniliowym i odstawiæ na kilka minut, by odciek³a, suszone owoce sparzyæ wrz¹tkiem i osuszyæ, œliwki pokroiæ na mniejsze kawa³ki.
Prostok¹tn¹ formê wy³o¿yæ papierem. Na tarce o grubych oczach zetrzeæ 2/3 ciasta. Na ciasto wy³o¿yæ pianê
z bia³ek, na pianê os¹czon¹ dyniê i owoce suszone. Na
wierzch zetrzeæ 1/3 ciasta. Piec w temperaturze 1800C
przez oko³o 50 minut. Po wystudzeniu polaæ rozpuszczon¹ czekolad¹ (lub zrobiæ kwaskowaty lukier).

W ¿ó³tych p³omieniach liœci...

ska (¯aba na wyspie), Iga Jurczak (Kotomysz), Karolina
Salawa (Rodzina ³abêdzi), Zosia i Kasia Salawy, Agata i Jacek Szaniawscy (Dyniowi Czarodzieje) oraz Dominik Adam
(Œmieciak); III – Agata Stonik; IV – Bruno Skrzyñski i Adrianna Dorosz.
Dynie w stylu Halloween
I – Dawid Jurczak, II – Sylwia Tetich, Natalia Kotlarek,
Nikola i Wiktoria Szczepañskie; III – Krzysiu Pasierb.
Nagroda specjalna - talony na specja³y amerykañskiej
kuchni od najbardziej amerykañskiego pubu w Œwieradowie - Route 66- otrzymali: Filip i Liliana Zgliñscy (Dyniowy
je¿) oraz Hubert Groñski.
Nagrody ufundowali: Nadleœnictwo Œwieradów, Urz¹d
Miasta, Pub Route 66, Wojciech Erling, Miejska Biblioteka Publiczna. (KP)

Ubywa s³oñca, ¿ó³kn¹cych liœci i ciep³a, przybywa natomiast dni zimnych, deszczowych i wietrznych - to naprawdê ostatni moment, by
wybraæ siê na jesienny spacer, przejœæ siê sw¹ ulubion¹ alejk¹ i zachowaæ wspomnienia z tego spaceru przez ca³¹ zimê - a¿ do wiosny!

Gdybym wiedzia³, dlaczego go³¹b wraca do go³êbnika, by³bym specjalist¹ o œwiatowej s³awie!
Janusz Wyszomirski ma 62 lata, od urodzenia mieszka w Czerniawie, któr¹ opuœci³ tylko na czas nauki
w Rudzie Œl¹skiej, gdzie najpierw ukoñczy³ zawodówkê, potem technikum (z tytu³em mechanika maszyn górniczych i urz¹dzeñ górnictwa podziemnego), a nastêpnie 5 lat przepracowa³ pod ziemi¹ w kopalni „Nowy Wirek”.
Z Rudy Œl. wróci³ do Czerniawy, gdzie kupi³ dom, zacz¹³ te¿ pracowaæ w warsztatach Zak³adów P³yt Pilœniowych
w Or³owicach, nastêpnie w Uzdrowisku Œwieradów i w „Fatmie”, obecnie zaœ zatrudniony jest w firmie budowlanej. Jest wieloletnim cz³onkiem Polskiego Zwi¹zku Hodowców Go³êbi Pocztowych, wielokrotnym mistrzem
oddzia³u lubañskiego (w ostatnich dwóch latach – w maratonie), a w roku 2012 zdoby³ tytu³ mistrza okrêgu
jeleniogórskiego w kategorii C (loty powy¿ej 500 km).
Wiêcej o sukcesach hodowlanych pana Janusza mo¿na przeczytaæ na stronie januszwyszomirski.mojegolebie.pl
Z Januszem Wyszomirskim rozmawia Adam Karolczuk.
Intuicja podpowiada, ¿e skoro tyle lat przebywa³ pan na
Œl¹sku, to stamt¹d przywióz³ go³êbiarsk¹ pasjê?
- A, sk¹d! Te pasjê mam od dziecka, jako 12-latek dosta³em od ojca
pierwsze dwa go³¹bki i tak to siê zaczê³o. Gdy wyje¿d¿a³em na Œl¹sk
do szko³y, zostawi³em przychówek ojcu, a do Polskiego Zwi¹zku Hodowców Go³êbi Pocztowych zapisa³em siê jako 16-letni ch³opak,
zreszt¹ za zgod¹ rodziców. Pierwszy go³êbnik te¿ postawi³em sobie
w ch³opiêcym wieku, a tak na powa¿nie, profesjonalnie, mo¿na powiedzieæ, zaj¹³em siê hodowl¹ w 1989 roku.
Co to znaczy - profesjonalnie?
- Gdy zacz¹³em lotowaæ,
…czyli?
- Czyli wywozi³o siê go³êbie w ró¿ne rejony Europy i mierzy³o czas
ich powrotu do go³êbnika.
Jak?
- Kiedyœ by³o to tak zwane gumowanie – gumow¹ obr¹czkê zak³ada³o siê na nó¿kê i wpisywa³o siê numery w liœcie startowo-zegarowej. Po przylocie wrzuca³o siê do zegara gumeczkê i nastêpowa³o
odbicie, a zegar wskazywa³ czas przelotu, potem zegar komisyjnie
otwierano i wpisywano czasy, zaœ rachmistrz je podlicza³ i ustanawia³
kolejnoœæ. Teraz go³¹bek ma chipa, zegar pod³¹czony jest do anteny,
na której go³¹b siada i wtedy nastêpuje automatyczny pomiar. To ju¿
trwa z 10 lat, a ja jako jeden z pierwszych kupi³em sobie taki zegar.
Nadaje pan imiona go³êbiom?
- Niektórzy nadaj¹, ale ja siê w to nie bawiê, czasem sobie tylko
nazywam ptaki od ich koloru: pstry, szpak, niebiesko nakrapiany...
Ile pan ma go³êbi?
- Prawie 100, to taka niedu¿a hodowla, zreszt¹ nigdy wiêcej ni¿ 100
nie mialem. Giganci hodowli trzymaj¹ po 200-300, w kole najwiêksi
maj¹ ok. 200, a przeciêtna w go³êbniku to 50-60.
Co trzeba umieæ i na czym siê znaæ, ¿eby hodowaæ go³êbie?
- Byæ czujnym obserwatorem, umiejêtnie dobieraæ karmê, suplementy, a tak¿e dbaæ o zdrowie ptaków, w œcis³ym kontakcie z weterynarzem.
Zdarzaj¹ siê pomory wœród ptactwa?
- Bywaj¹, ale mamy profilaktyczne szczepienia przeciw paramyksowirozie.
Co to?
- Tzw. krêcig³ówka - choroba wykrêca g³owê i ptak chodzi wokó³ osi.
Szczepienia s¹ skuteczne?
- Polska szczepionka jest nader skuteczna.
S³ysza³em, ¿e niektórzy hodowcy maj¹ go³êbie, które s¹
warte tyle, co samochód, to prawda?
- Sam mia³em takiego, za którego dawali mi 20 tys. z³, ale nie
sprzeda³em. A to nie by³a najwy¿sza cena, nawet w kole mieliœmy
du¿o dro¿sze. Ju¿ nie wspomnê o transakcjach w Europie, gdy hodowcy za go³êbia kupowali sobie najnowsze modele mercedesa.
Podczas podsumowania sezonu lotowego, które odby³o
siê niedawno w Mirsku, wci¹¿ pana wywo³ywali, a to do
odbioru pucharu, a to dyplomu, chyba tylko sami hodowcy s¹ w stanie siê po³apaæ w tych wszystkich kategoriach lotniarskich.
- Podstawowy podzia³ na kategorie jest doœæ prosty: A – loty
œrednie 100-400 km, B – loty 400-600 km, C – powy¿ej 500 km oraz
maratony - powy¿ej 700 km.
A pan ile najdalej „lecia³”?
- Mój najd³u¿szy lot to 1140 km z Le Mans we Francji.
Jak siê dostarcza go³êbie na miejsca startów? I w ogóle
wywozi pan ca³y go³êbnik?
- Wybieram odpowiednie go³êbie na odpowiedni lot, œrednio wiozê do Mirska 50 ptaków, które wsadza siê komisyjnie do klatek. Specjalny samochód zwany kabin¹ (w³asnoœæ oddzia³u) zbiera w kolejnych punktach odbioru w sumie ok. 4.500 ptaków i jedzie w Europê
- w ró¿ne miejsca.
I ile trwa czekanie?
- Go³¹bek leci 1.400 m na minutê, czyli nieco ponad 80 km/godz.,
ale bywaj¹ takie egzemplarze, które osi¹gaj¹ szybkoœæ powy¿ej 90
km/godz. i mog¹ przelecieæ do 1000 km bez przerwy.
Maratony s¹ d³u¿sze, to co wtedy?
- Wtedy odpoczywaj¹ noc¹. Znajduj¹ sobie ustronne miejsce, przewa¿nie pod dachami w bezpiecznym miejscu...

I pan na nie czeka?
- Dawniej, gdy trzeba by³o z nó¿ki zdj¹æ gumkê, nie mia³em wyjœcia
- czeka³em, ¿eby tê gumeczkê wrzuciæ do zegara, ale teraz wszystko
za³atwia antenka i zegar.
Co ma go³¹b w sobie takiego, ¿e wraca?
- Gdybym ja to wiedzia³, by³bym specjalist¹ o œwiatowej s³awie.
Nikt tego nie pozna³, po prostu – go³¹b wykluty i wychowany
w go³êbniku zawsze wraca na to samo miejsce
Ale przecie¿ siê wymieniacie go³¹bkami.
- To s¹ m³odziki takie do 4 tygodni, handluje siê nimi, zanim
poznaj¹ oblatany wokó³ domu teren, w zasadzie nie mog¹ wyjœæ
z go³êbnika.
Wœród ptaków jest podzia³ na rasy?
- To s¹ szczepy przyjmuj¹ce nazwy od nazwisk hodowców: Gaby
Vandenabeele, Van Dyck, mamy te¿ i polskiego hodowcê, który stworzy³ rasê pod nazw¹ Eugeniusz Hart. Jak cz³owiek tyle lat hoduje ptaki,
to ma po pewnym czasie swój w³asny szczep. Ja te¿ mam, ale nie jest
zarejestrowany.
W ¿adnym sporcie nie ma mistrza bez æwiczeñ. Wœród
go³êbi te¿?
- Trzeba zapewniæ go³êbiom codzienne obloty w czasie sezonu i dostarczaæ odpowiedni¹ karmê, w myœl powiedzenia „jak dbasz, tak masz”.
To kosztowne hobby?
- No, raczej tak. Karma kosztuje, bo jest bardzo specjalistyczna,
dietetyczna, jak dla sportowców, zawieraj¹ca du¿o bia³ka i t³uszczu,
choæ inn¹ siê sypie na krótkie loty, inn¹ na d³ugie. Gdy koñczy siê
sezon lotowy, ptaki dostaj¹ mniej ostry pokarm, tzw. pierzeniówkê,
a zim¹ dziobi¹ ju¿ bardzo lekkie mieszanki.
Ile trwaj¹ te obloty?
- Tzw. trening trwa godzinê i w tym czasie powinny lataæ ko³o domu.
Go³¹b wie, kiedy powinien koñczyæ?
- Tak, wie. Æwiczy codziennie rano i wieczorem od maja do wrzeœnia, po czym do wiosny siedzi w go³êbniku.
Nie zastoj¹ im siê miêœnie?
- To ich normalny odpoczynek zimowy. Zreszt¹, ptaki zrzucaj¹ pióra, s¹ mniej mobilne, ani nie maj¹ si³y lotu, ani liœci na drzewach,
pod którymi mog³yby siê schroniæ przed soko³ami i jastrzêbiami.
Czy po takim zimowym bezruchu i przy lekkiej karmie
maj¹ w ogóle si³ê do latania?
- No, s³absze s¹ na pewno, dlatego ju¿ w marcu zaczynaj¹ siê obloty.
Ilu was jest w zwi¹zku?
- Polski Zwi¹zek Hodowców Go³êbi Pocztowych w oddziale Lubañ

W Czarcim M³ynie
diabe³ miesza ogonem
Dotar³a do mnie informacja, ¿e w Czarcim
M³ynie czêœæ sta³ej ekspozycji dotycz¹cej konkursu fotograficznego pt.
„Uroki Czerniawy” trafi³a
do szafy; ponoæ na wniosek turystów, czego dowodem maj¹ byæ wpisy
w ksiêdze pami¹tkowej
wystawionej w m³ynie.
Przeczyta³em wszystkie wpisy w ksiêdze od
grudnia ubieg³ego roku
do wrzeœnia bie¿¹cego
roku. W zdecydowanej
wiêkszoœci wpisów turyœci chwal¹ wyremontowanie zabytkowego
obiektu i chwal¹ m³ynarza, który na razie nie miele ziarna, ale miele
jêzykiem ciekawie, fachowo i na temat. Prawie wszyscy narzekaj¹ na
oznakowanie dojœcia lub dojazdu do obiektu. Turyœci po prostu b³¹dz¹.
Tymi uwagami nikt na razie nie przej¹³ siê; mo¿e jak b³¹dz¹, to wiêcej
zobacz¹.
Jeden jednak wpis, z grudnia ubieg³ego roku, spowodowa³ reak-

Lis
Listt do
redakcji

£u¿yce liczy 110 cz³onków, w sekcji – 25, w tym trzech œwieradowian
– poza mn¹ jeszcze Janusz Pilawski i Bogdan Moroz.
Spotykacie siê?
- Od maja do wrzeœnia spotykamy siê w soboty i niedziele, potem
mamy podsumowanie sezonu, nastêpnie przygotowanie do sezonu,
wystawy go³êbi...
W tej hali w Chorzowie, która siê zawali³a?
- By³em w niej kilka razy, ale wtedy, gdy zdarzy³a siê ta katastrofa
budowlana, zrobi³o mi siê coœ na oku i nie pojecha³em. Po zawaleniu
siê hali Zarz¹d G³ówny postanowi³, ¿e co roku wystawa krajowa odbywaæ siê bêdzie w innym mieœcie. I tak w tym roku zorganizowano j¹
w Sosnowcu, a nastêpna odbêdzie siê w Kielcach.
Jakieœ kontakty miêdzynarodowe?
- Mam takie z hodowcami z Niemiec, Belgii, Holandii, raz by³em te¿
na olimpiadzie we Francji.
Olimpiada dla go³êbi?
- To wystawa najlepszych go³êbi z ca³ej Europy, ale sam nie wystawiam, tylko ogl¹dam.W tym roku okrêg zaprezentowa³ na wystawie
krajowej mojego go³¹bka, który wygra³ maraton (na zdjêciu powy¿ej
pan Janusz trzyma tego ptaka w rêku).
Co siê bierze pod uwagê, by go³¹b móg³ dost¹piæ takiego zaszczytu?
- To jak u koni – licz¹ siê nie tylko wyniki, ale i wygl¹d, i estetyka,
i upierzenie. W ogóle nasz zwi¹zek jest bardzo egalitarny: zrzesza
profesorów, lekarzy, ksiê¿y (bardzo ich du¿o jest), robotników, dyrektorów, pos³ów i nieliczne kobiety. W sekcji mamy tylko jedn¹ pani¹ Sylwiê, która z mê¿em te¿ zgarnia wiêkszoœæ nagród.
W Mirsku wychodzi³ pan oœmiokrotnie po odbiór pucharów, ile ich pan ju¿ ma?
- Grubo ponad 100!
Mówi pan sobie czasami – doœæ!
- To jest jakby dozgonna mi³oœæ. Zna³em takich, co mówili „doœæ”,
rozdawali stado i wytrzymywali rok, dwa i wracali.
Ile lat ¿yje go³¹b?
- Œrednio 17-20 lat. Mój najstarszy ptak w go³êbniku ma 10 lat, a
œrednia wieku wynosi 7 lat. W górach go³êbiom ¿yje siê znacznie
trudniej, bo jednak drapie¿niki przetrzebiaj¹ stada.
Dziêkujê za rozmowê.

cjê pracownika urzêdu, w wyniku której czêœæ wystawy fotografii trafi³a do szafy. I niewa¿ne, ¿e o b³¹dzeniu by³o kilkadziesi¹t uwag, a na
temat niespe³nionych oczekiwañ Izabeli K. - tylko jedna. Teraz streszczê i czêœciowo zacytujê wpis Izabeli K., która oczekiwa³a „zobaczyæ
miejsce pachn¹ce chlebem i zadziwiaj¹ce prostot¹”, a ujrza³a „zdjêcia
bli¿ej nieznanych ludzi, kwiatuszków i sportów rowerowych”.
M³yn zawsze by³ zaawansowany technologicznie i trudno tu szukaæ prostoty w postaci kamiennych ¿aren. A chlebem to pachnie na
razie w Cynamonowej Chacie, która nie jest udostêpniona do zwiedzania. W m³ynie w okresie powojennym cuchnê³o sportami, które
palili klienci, a na zewn¹trz œmierdzia³o koñskim potem i ³ajnem, gdy
gospodarze przywozili furmankami zbo¿e do zmielenia.
Jednak wspó³czeœnie marka Œwieradowa-Zdroju opiera siê przede
wszystkim na nowoczesnym uzdrowiskowym lecznictwie, walorach
przyrodniczych, potencjale ludzkim i mo¿liwoœciach uprawiania sportów zimowych oraz kolarstwa górskiego. I te filary marki Œwieradowa-Zdroju lansowa³a pokonkursowa wystawa projektu „Uroki Czerniawy”.
Mam nadziejê, ¿e Pan Burmistrz nie mia³ nic wspólnego z akcj¹
szafa, gdy¿ ju¿ niejednemu politykowi szafa zaszkodzi³a w dalszej karierze. Poza tym prawdziwy mê¿czyzna korzysta z szafy
jedynie w sytuacji, gdy niespodziewanie wraca do domu m¹¿
kobiety, z któr¹ znalaz³ siê akurat w dwuznacznej sytuacji.
Zenon Jurewicz

Jesienny biathlon letni
7 paŸdziernika na stadionie miejskim
odby³y siê IV Otwarte Mistrzostwa o Puchar Burmistrza Miasta Œwieradów-Zdrój
w Biathlonie Letnim. Startowa³o 120 zawodników w kategoriach szkó³ podstawowych i gimnazjum ze Szklarskiej Porêby,
Jeleniej Góry, Piechowic, Sosnówki i Œwieradowa.

S. Chmielowiec rusza po swój z³oty medal.

D³ugoœci dystansów dostosowane by³y
odpowiednio do kategorii wiekowych. Zawodnicy strzelali z broni pneumatycznej
dwukrotnie (dwa razy po piêæ strza³ów).
Œwieradowianie stawali na podium kilkakrotnie: z³oty medal zdoby³ Szymon Chmielowiec
(roczniki 2001 i 2002);
br¹zowe medale: Agata Szaniawska (rocznik
2003 i m³odsze), Joanna Michalak (rocznik
2001 i 2002), Kacper
Palczewski (rocznik
2001 i 2002). Nagrodê
dla
najm³odszego
uczestnika otrzyma³ Jacek Szaniawski.
Zdobyliœmy te¿
dwa pierwsze miejsca
w kategorii dru¿ynowej
szkó³ podstawowych i
gimnazjów i otrzymaliœmy dwa Puchary Burmistrza Miasta w kategorii dziewcz¹t i ch³opców. Po zakoñczonym
biegu zawodnicy otrzymali regeneracyjny poczêstunek.

Wa¿ny by³ udzia³
25 paŸdziernika ludzie wielkiego serca przyjechali do Podgórzyna, by wzi¹æ udzia³ w Charytatywnym Biegu dla Iwo. Biegano na dystansie 5 i 10
km, by³a te¿ trasa nordic walking dla doros³ych.
Dzieci mia³y swój Bieg Iwusiowy, ponadto dla uczestników przygotowano animacje, pokazy stra¿ackie,
koncerty, loteriê fantow¹, stoiska z ciastami i smako³ykami przygotowanymi przez mieszkañców okolicznych so³ectw - to tylko niektóre z atrakcji wykonanych przez mieszkañców Podgórzyna, w którym
mieszka czteroletni Iwo. Rodzice ch³opca zbieraj¹

Z lewej - Zosia Rymaszewska, powy¿ej - dru¿yna dziewcz¹t z pucharem Burmistrza Miasta.
Sk³adamy podziêkowania wszystkim
osobom i instytucjom, dziêki którym sprawnie uda³o siê przygotowaæ i przeprowadziæ
zawody, w szczególnoœci burmistrzowi Rolandowi Marciniakowi - za sfinansowanie

mistrzostw, oraz pracownikom oddzia³u
SKI&SUN - za wypo¿yczenie sprzêtu potrzebnego do przygotowania trasy biegu.
Tekst Joanna Szaniawska
Zdjêcia Tomasz Chmielowiec

102” - wszyscy byli zwyciêzcami. Trzymamy kciuk
za Iwo i ¿yczymy szybkiego powrotu do zdrowia.
Serdecznie dziêkujê wszystkim darczyñcom,
tym du¿ym i ma³ym, a w szczególnoœci w³aœcicielom pensjonatu „Malwa” - za ufundowanie pobytu
weekendowego dla najlepszego biegacza, Lubomirowi Leszczyñskiemu - za nagrody dla najm³odszych, a rodzicom, dzieciom i mieszkañcom - za
w³¹czenie siê do akcji WIELKICH SERC.
Teresa Fierkowicz

Bez fachowego instrukta¿u podczas strzelania ani rusz!

Biegamy
Biegamy,, nie przestajemy!
Zapraszamy na kolejn¹ biegowê imprezê - „Bieg Niepodleg³oœci” odbêdzie siê 11 listopada w Jeleniej Górze. Rejestracja uczestników na dystans
10 km prowadzona jest elektronicznie na http://superbieg.pl/
Do wspólnego uczestnictwa zapraszamy doros³ych i dzieci w wieku od 3
do 15 lat. Dotychczas zarejestrowa³o siê ju¿ 10 naszych mieszkañców, w³¹czaj¹c siê tym samym do akcji „¯abiegani ze Œwieradowa”.

pieni¹dze na leczenie syna, które jest bardzo kosztowne, ale daje szanse na powrót do zdrowia.
Nauczyciele, uczniowie i mieszkañcy Œwieradowa z³o¿yli datki do skarbonki, która zosta³a przekazana wraz z laurkami dla mamy i brata Iwo, a 47osobowa grupa „Œwieradowskich Or³ów” (32 dzieci i 15 doros³ych) wziê³a udzia³ w biegu. Najlepsi z
naszej grupy: I miejsce w kategorii K40 - Renata
Simiñska, III miejsce w kategorii K50 - El¿bieta
Mitkiewicz, nordic walking wygra³a Beata Kiedrzyn
przed Mariol¹ Olejnik (II) oraz Bogus³aw¹ Franckiewicz i Gra¿yn¹ Dering (III). W kategorii dzieci I
miejsce zaj¹³ Szymon Chmielowiec, trzeci by³ Bruno Skrzyñski. Gratulujemy liderom,
ale w myœl naszego
has³a „niewa¿ne,
kto wygra, niewa¿ne, kto gra, byleby
zabawa by³a na

Ca³a nasza grupa.Poni¿ej - Marysia i Dawid najm³odsze Œwieradowskie Or³y.

W ksi¹¿ce pt. „Na zachód od Odry” Teresa G³oœnicka zawar³a - mieszkaj¹c ju¿ w Nowym Jorku wspomnienia z dzieciñstwa i lat szkolnych, które spêdzi³a w Œwieradowie. Po wakacyjnej przerwie prezentujemy - dziêki uprzejmoœci Autorki - kolejn¹ czêœæ tej
ksi¹¿ki, zatytu³owan¹ „Bezcenne chwile”.
Autork¹ rysunku do „Bezcennych chwil” (poni¿ej)
jest Anna Pelczarska-Kowalczuk.
Iloœæ przyjezdnych
znacznie przekracza³a w
ci¹gu roku liczbê - oko³o
3 tysiêcy - sta³ych mieszkañców Œwieradowa,
wiêc wnosili sw¹ obecnoœci¹ mi³y element anonimowoœci prezentuj¹c
równie¿ œmia³o nowe
trendy dekady lat 60., od
stylu bikiniarskiego,
przez kobiecoœæ i mêskoœæ okresu Brigitte
Bardot, Jacqueline Kennedy, po nowe ubiory oraz fryzury m³odego pokolenia inspirowane
epok¹ Beatlesów. Niezale¿nie od mody orkiestra zdrojowa ka¿dym
popo³udniem umila³a pobyt licznym goœciom popijaj¹cym w tym
czasie z wolna lecznicze wody mineralne, aby po kolacji przygrywaæ
im do tañca okr¹g³y rok, nie bacz¹c na katolicki kalendarz. Pierwsze
skrzypce gra³ pan Kokot, tato Adama, klasowego kolegi Marysi. Na
pocz¹tku koncerty stanowi³y dla mnie jedynie t³o, w drodze na majówkê, ró¿aniec lub do kina. Natomiast od czasu powrotu siostry z
Jeleniej Góry bywa³o, ¿e stawa³y siê celem. Razem chodzi³yœmy s³uchaæ muzyki na ¿ywo i wkrótce odkry³yœmy „Podkówkê" - kawiarniê
na hali spacerowej po³¹czon¹ z czytelni¹ prasy, w zapleczu sceny. Przy
okr¹g³ych stolikach z wygodnymi fotelami, fili¿ance herbaty i ciastku,
w atmosferze regulaminowej ciszy zapoznawa³am sie z polskimi gazetami. Dawno wyros³am ze „Œwierszczyka" czy „P³omyczka", a „Œwiat
M³odych" mnie nie poci¹ga³, choæ brat kupowa³ go dla komiksu
„Tytus, Romek i A'Tomek". W czytelni nie zainteresowa³a mnie prasa
kobieca: „Przyjació³ka" czy „Kobieta i ¯ycie", nie dla mnie by³ „Sztandar M³odych", intelektualnie wyraŸnie nie dorasta³am do „Polityki" i
„Kultury", chocia¿... coœ mi siê w nich podoba³o, wiedzia³am ju¿, ¿e
pisze KTT, jednak ci¹gle wybiera³am „Poznaj Œwiat" lub „Dooko³a
Œwiata" oraz z chêci¹ siêga³am do „Filmu", œledz¹c wydarzenia i ogl¹daj¹c zdjêcia, oraz „Szpilek" - w poszukiwaniu rysunkowych ¿artów.
Ale ju¿ wkrótce, w liceum, wziê³am do rêki „Przekrój" - i nigdy go nie
wypuœci³am, do ostatniego numeru „starej" krakowskiej redakcji, przez
oko³o 25 lat. Tam mia³am wszystko, co lubi³am: kulturê, geografiê,
politykê, modê, savoir-vivre, rozrywkê i du¿o, du¿o wiêcej. To by³a
moja kultowa gazeta, wiêc gdy zobaczy³am u narzeczonego ca³e stosy
numerów du¿o starszych ni¿ zna³am, po raz kolejny pomyœla³am, ¿e
mamy sobie w ¿yciu coœ do powiedzenia...
Siostra te¿ pokocha³a tamten „Przekrój" i jeszcze bardziej czu³yœmy „pokrewieñstwo dusz".
X X X
Telegram o pogrzebie babci Katarzyny Kowalczuk przyszed³ z
Wólki, gdy tylko co zamieszkaliœmy w Œwieradowie, a obaj dziadkowie nie ¿yli ju¿ przed moim urodzeniem. Babciê Mariannê Wysock¹
s³abo pamiêtam – na fotografiach jest przystojn¹, kr¹g³¹ kobiet¹ o
m¹drym spojrzeniu. W moich wspomnieniach weso³¹ przyjació³k¹
zabawy w „ciep³o-zimno”, nauczycielk¹ piosenki o krakowiaczku, co
mia³ koników siedem i bajeczki o kotku i kogutku... Uczesana w
z³otawy koczek babuni, karmi³a mnie z ³y¿eczki s³odziutk¹ kaszk¹ mann¹,
a potem w zaciemnionym pokoju, ko³ysz¹c ³ó¿eczkiem na biegunach,
czule nuci³a do po³udniowego snu.
Wkrótce choroba uwiêzi³a j¹ w ³ó¿ku i zmar³a na tej zupe³nie
obcej ziemi. To Marysia biega³a po doktora U³asiewicza na drug¹
stronê rzeki, ale on ju¿ rozk³ada³ rêce i przygotowywa³ nasz¹ mamê do
po¿egnania matki. Z ca³ej jej przedwojennej rodziny zosta³ w 1958
roku tylko wujek Stefan, który z czasem opuœci³ Wroc³aw i te¿ zamieszka³ w Œwieradowie. Od tej chwili, z regularnoœci¹ szwajcarskiego zegarka, pojawia³ siê u nas 2 marca z kwiatami, z okazji imienin
swej siostry. By³ 6 lat starszy, przed wojn¹ w Wilnie ukoñczy³ maturê
i tam odby³ s³u¿bê wojskow¹. Nastêpnie w Zamoœciu pomaga³ prowadziæ rodzinne interesy po nag³ej œmierci ojca, Henryka Wysockiego. W Œwieradowie pracowa³ jako ksiêgowy. Naszej mamie mi³y by³
widok brata – gdy wchodzi³ w próg, jej oczy promienia³y. Na co dzieñ
zadbany i lubi¹cy odzie¿ w dobrym gatunku i klasycznym stylu, z
¿yczeniami przychodzi³ w trzyczêœciowym garniturze, najczêœciej przy-

nosz¹c ozdobnie zapakowane, dorodne doniczkowe hiacynty. To by³y
krótkie wizyty, tato mówi³ ¿e wujek jest „wybredny w jedzeniu", czêstowa³ siê tylko delikatn¹ potraw¹ i chêtnie przystawa³ na ulubion¹ herbatê z cytryn¹. W toastach mê¿czyŸni wypijali bia³¹ wódkê podan¹ na
stó³ w karafce i po godzinie, góra dwóch zbiera³ siê do wyjœcia.
Prawdziwe przyjêcia odbywa³y siê w domu cioci Broni z okazji ich
³¹czonych imienin: 1 i 2 wrzeœnia – Bronis³awy i Stefana. Mama
wybiera³a siê tam z przyjemnoœci¹, jedynie prosz¹c tatê, aby zachowa³
umiar wzglêdem alkoholu – na pró¿no.
Dla obojga - siostry i brata - by³o niezwykle cenne, ¿e mieszkaj¹
blisko, mog¹ siê spotykaæ i liczyæ na siebie, to by³o widaæ bez s³ów.
Marysia by³a „praw¹ rêk¹" mamy w wielu pracach domowych –
zmienia³a poœciel z kilku ³ó¿ek naraz i macza³a pranie w ocynkowanych baliach. Pra³a z mam¹ od poczatku do koñca, nawet gdy by³a
tylko tara. Obie stawia³y na kuchni kot³y do gotowania i p³uka³y kilkakrotnie w lodowatej wodzie, a¿ rêce grabia³y. To, co nie wymaga³o
krochmalenia, od razu wynosi³yœmy na strych. Ja dostawa³am mniejsz¹
miskê z praniem, siostra wiêksz¹. Marysia garnê³a siê równie¿ do
kuchni i w³aœnie dziêki temu dzisiaj ona umie powtórzyæ smaki z
naszego dzieciñstwa: œliwkowe powid³a, ruskie pierogi ze szczypt¹
miêty, go³¹bki gotowane w sosie pomidorowym, pieczone miêsa z
majerankiem, baraninê z czosnkiem, w której rozsmakowa³ siê jej syn
Adaœ...
Bogata w poczucie estetyki i gustu, szybko zaczê³a doceniaæ garderobê mamy, któr¹ ta dosta³a w wianie. Br¹zow¹ garsonkê z cienkiej
we³enki z plisowan¹ w formie solejki spódnic¹ trzy-czwarte oraz ¿akiecikiem z krótk¹ skoœn¹ baskink¹ i obci¹ganymi guziczkami. Albo
g³êboko popielat¹ sukienkê z we³nianego materia³u o satynowym
po³ysku, która mia³a odcinan¹ spódnicê ciêt¹ ze skosa, leciutko podmarszczon¹ w talii i dwie boczne wpuszczane kieszenie. Gorsecik by³
rozpinany do pasa, z ko³nierzem „S³owackiego", a rêkawy trzy-czwarte. Elegancji dodawa³a granatowa cienka lamówka wykañczaj¹ca ko³nierz, wierzchni¹ strone rozpiêcia i lekko rozciêty dó³ rêkawów. Do
tego rz¹d obci¹gniêtych tym kolorem guziczków. I w¹ski pasek z
klamerk¹ równie¿ w kolorze lamówki. By³y jeszcze wzorzyste letnie
sukienki z ¿or¿ety i jedwabiu, z poduszeczkami na ramionach. I zamszowe buty na korkowych koturnach. Lubi³am rozsiadaæ siê na
XIX-wiecznej, pluszowej kanapie, aby patrzeæ, jak siostra przymierza
przed lustrem w drzwiach szafy te staromodne stroje, ozdabiaj¹c je
dodatkami retro, o których mama ca³kowicie zapomnia³a: b³yszcz¹c¹
torebeczk¹, kapelusikiem czy szerokim ko³nierzem z rudego lisa z
mordk¹ i ³apkami, w komplecie z mufk¹; i bawi³yœmy siê weso³o.
Marysi wszystko pasowa³o, w ka¿dym stroju dobrze wygl¹da³a i przyci¹ga³a wzrok. Czy to w prostym channelowskim kostiumiku, czy w
spodniach narciarkach z bia³ym golfem w norweskie wzory... Kiedyœ
zobaczy³a j¹ na ulicy mama mojej kole¿anki - sz³a w letniej sukience
z b³yszcz¹cej popeliny w pastelow¹ kratê, z w¹skimi rêkawami do
³okcia, o suto marszczonej spódnicy na sztywnej, ciut wystaj¹cej
halce, dopasowanym do cia³a stanie wykoñczonym szerok¹ plis¹ z
ukosa wyk³adan¹ na kszta³t ko³nierza, podkreœlaj¹c¹ owal ³ódkowatego dekoltu, œci¹gniêtej szerokim paskiem w talii, w czó³enkach na
szpileczkach i z w³osami upiêtymi w pleciony jasny kok. Pani Basia
postanowi³a na chwilê zmieniæ swe plany i nad³o¿y³a drogi przez
miasto, przy ka¿dej okazji przypominaj¹c mi o tym i œmiej¹c siê sama
z siebie. W³aœnie za siostr¹ boleœnie têskni³am przez pierwsze miesi¹ce ¿ycia w dalekim internacie.
Zanim nadszed³ czas wyjazdu, zd¹¿y³am nauczyæ siê ³adnie wyszywaæ, dziergaæ i robiæ mereszki na serwetkach, rozk³adanych po
nocnych stolikach i komodach, a w 6 klasie pewnego dnia mama
zachêci³a mnie do szycia na maszynie: To nie bêdzie trudne, spróbuj.
Nie brakowa³o jej cierpliwoœci, wiêc powoli sama mog³am naprawiaæ
poœciel, obszywaæ taœmami bawe³nianej koronki brzegi serwetek,
obrêbiaæ przeœcierad³a, robiæ kryte szwy w poszwach i poszewkach,
doszywaæ falbanki, a¿ mama zapyta³a: A mo¿e uszyjesz sobie sukienkê? Pomogê ci.
Wybór fasonu nie stanowi³ problemu, by³ rok 1966. Z jasnego
rypsu w kolorowe, wiêksze i mniejsze, z rzadka rozrzucone ko³a, uszy³am sukienkê w formie trapezu z g³êboko ods³oniêtymi ramionami,
dekoltem w „³ezkê" i okr¹g³ym, p³askim ko³nierzykiem zapinanym na
guziczek pod szyj¹, siêgaj¹c¹ dobrze przed kolana. Tato nie móg³
mnie poznaæ, kolega brata równie¿.
A póŸniej by³o coraz ³atwiej - nastêpna by³a z seledynowej elany
w kszta³cie mêskiej koszuli ze stójk¹ i rozpiêciem do piersi, które
przechodzi³o w luŸno puszczon¹ zak³adkê, i pagonami na ramionach.
Teraz zobaczy³am, jak wszywa siê rêkawy, i zaraz potem, jak ko³nierz
szalowy w d³ugim at³asowym, dwurzêdowym szlafroku. Nastêpnie
³¹czona: koszulowo rozpinany karczek z krawatem pod ko³nierzykiem
i rêkawy wpuszczone w mankiet - w kratkê w niebieskich barwach, a
prosty dó³ w granatowym kolorze z siostry spódnicy. A mama przerabia³a ju¿ ze swojego p³aszcza dla mnie krótki p³aszczyk z myœl¹ „do
liceum” - od ramion rozszerzany z ukosa, z kapturem... stop! Mog³a-

bym tak d³ugo jeszcze. Ca³oœæ dope³nia³a skórzana torebka „konduktorka" z „Cepelii" przy g³ównej ulicy. Do szko³y chêtnie wk³ada³am
fartuszek uszyty przez pani¹ Brodowsk¹, nasz¹ mi³¹ s¹siadkê.
Nosi³am tylko krótkie, praktyczne fryzury, o które dba³a w³aœnie
moja siostra. Równie¿ mama tylko jej pozwala³a podcinaæ swoje w³osy, aby równo ods³ania³y szyjê. Podobnie bujnie krêcone, ca³e ¿ycie
u³o¿one w jedn¹ fryzurê z krótkim przedzia³kiem na boku i zgod¹ dla
naturalnych fal nad czo³em. Lekko zaczesane w ty³ i poddatnie spiête
wsuwkami z obu stron za uchem. Beret by³ jej ulubionym nakryciem
g³owy i umia³a jednym ruchem gustownie go u³o¿yæ, ci¹gle jak m³oda dziewczyna. Obce by³y mamie wszelkie zabiegi upiêkszaj¹ce i dziêki temu z uœmiechniêtej twarzy wci¹¿ intensywnie promienia³y niezapominajkowe oczy, czy to na tle ciemnych, czy posrebrzanych w³osów.
X X X
Œwiatem taty by³a masarnia i dom. Masarnia w Œwieradowie
s³ynê³a z wyœmienitych wyrobów pod wieloletnim kierownictwem pana
Dobiasa, podporucznika ze Lwowa. Ojciec lubi³ sw¹ pracê i tych ludzi
- kierownika, Salacha, Rogo¿a, Szumlasa, tak ich nazywa³, nigdy po
imieniu. Mia³am okazjê kilka razy odwiedziæ go tam, aby podaæ papierosy. Pracowali w skupieniu i wyraŸnie znanej im, celowej procedurze obróbki miêsa. Nawet z rzadko zas³yszanych opowiadañ o pracy, wchodz¹c na plac ³atwo mog³am siê zorientowaæ, czy dzisiaj w³aœnie rozbieraj¹ pó³tusze i pekluj¹ lub nape³niaj¹ jelita, bo s³ychaæ
prace kutra doprawiaj¹cego farsz, czy te¿ parz¹ i wêdz¹ wêdliny nosz¹c pêta, szynki i boczki gêsto zawieszone na d³ugich kijach. Jakaœ
powaga i dyscyplina cechowa³a atmosferê pracy tych mê¿czyzn w
bia³ych uniformach ³¹cznie z nakryciem g³owy, przepasanych d³ugimi fartuchami. Miêso obmywane i moczone w œwieradowskiej wodzie
nabiera³o niepowtarzalnego smaku, a po³¹czone w idealnych proporcjach z przyprawami wed³ug receptury m¹drego kierownika, wykonanej z sercem przez rzeŸników - stawa³o siê wykwintn¹, poszukiwan¹
wêdlin¹, która przesz³a do legendy powojennego Œwieradowa.
Nie razi³ mnie specyficzny zapach masarni, jego namiastka by³a
równie¿ w naszym przedsionku, gdzie ojciec przez 20 lat wiesza³
robocze ubranie. To by³ zapach ciê¿kiej pracy taty, jego zmêczonych
miêœni, spuchniêtych nóg, skaleczonych r¹k. Na mój widok pierwszy
napotykany pracownik wo³a³: Kowalczuk, twoja córka... A ja siê dziwi³am, sk¹d oni to wiedz¹?
Tato lubi³ te¿ dobrze zjeœæ, zachêcaj¹c wszystkich wokó³ i upewniaj¹c siê, ¿e nikt nie jest g³odny. Jego sta³e miejsce przy stole w
kuchni s¹siadowa³o z szerokim parapetem okna, gdzie trzyma³ sw¹
popielniczkê i szklan¹ lufkê. Le¿a³y tam równie¿ aktualnie czytane
ksi¹¿ki, które mama przynosi³a z biblioteki. W dubeltowym oknie
znajdowa³ siê sprytny lufcik na wyci¹gniêcie rêki. Tato chêtnie go
u¿ywa³ - ze wzgledu na nas, aby wywiaæ papierosowy dym, ze wzgledu
na siebie – aby s³yszeæ szum rzeki i g³osy ptaków. Jego codziennym
serwisem sto³owym by³a deska i bardzo ostry rzeŸnicki nó¿. A jednym
z naszych zimowych zapasów - grubo solona s³onina ciasno uk³adana w kamiennych garnkach, „dojrzewaj¹ca" w zimnym korytarzu. Po
kilku tygodniach nabiera³a przezroczystoœci i bywa³o, tato kroi³ powoli w „piórka" takie kostki oraz cebule w cieniutkie, pó³koliste plasterki i przek³ada³ je na ma³ych porcjach z grubych, œwie¿ych pajd
chleba. Lub smarowa³ takie pajdy gêsim smalcem i drobniutko posiekanym czosnkiem z sol¹. Uk³ada³ swoje kanapki na brzegach deski
i wszystkich zachêca³ do brania: Skosztuj, proszê... - Nie mog³am
sobie odmówiæ.
Jada³ tylko dwie zupy – kapuœniak i rosó³. Przy czym rosó³ jedynie w postaci wypijanego bulionu. A okraszony t³uszczem ze skwarkami domowy makaron zak¹sza³ solonymi æwiartkami cebuli. Jednak
podstaw¹ diety taty by³y ró¿ne rodzaje duszonego i pieczonego miêsa, które ostro przyprawia³ pieprzem oraz czosnkiem i jad³ z du¿¹
iloœci¹ cebuli, chrzanu i musztardy. Ku niezadowoleniu mamy zdarza³o mu sie umawiaæ z kolegami z pracy do „Myœliwskiej", baru ko³o
cmentarza. Uwa¿a³, ¿e alkohol jest dla ludzi, mia³ mocn¹ g³owê i ze
smakiem pi³ bia³¹ wódkê. Rzadko wybiera³ siê „na górê", to znaczy na
g³ówn¹ ulicê, w okolice Domu Zdrojowego. Jedynym regularnym
powodem by³a wizyta u fryzjera Guttera, a potem wstêpowa³ zapewne
do restauracji „Izerska"- tu¿ obok. Te wyjœcia zabiera³y mu kilka godzin. Pewnego razu wyszed³ bezœnie¿nym popo³udniem, a wracaæ
przysz³o bia³¹ zim¹... Okaza³o siê, ¿e podeszwy butów by³y bardzo
œliskie, a zejœcie do poziomu rzeki jest bardzo strome. Wiêc zdj¹³ buty
i skarpetki, i obu³ je odwrotnie...
By³ zdrowy, nie szuka³ lekarzy. Jednak i jego ból zêba zmusi³ do
wizyty w przychodni. M³oda, filigranowa pani doktor oceni³a, ¿e trzeba usun¹æ przyczynê k³opotu. Owszem, ojciec siê zgadza³, ale... je¿eli
usi¹dzie mu na kolana na ten czas. ¯artem dawa³ do zrozumienia, ¿e
wyrwanie jego zêba jest dla niej tak samo niemo¿liwe. Na pomoc
przyszed³ doktor Jan Markiewicz, który póŸniej zosta³ naszym ulubionym stomatologiem we Lwówku Œl¹skim. (cdn)
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Honory dla by³ego szefa

fot. Teresa Fierkowicz

fot. Feliks Rosik
Dzieñ Ratownika, Strzecha Akademicka - od lewej: Miros³aw Górecki – prezes zarz¹du Grupy Karkonoskiej GOPR, Adam Hajny, S³awomir Czubak – naczelnik Grupy Karkonoskiej, oraz Andrzej Stefanowicz.
Adam Hajny, ratownik GOPR z wieloletnim sta¿em, który przez ostatnich 11 lat dowodzi³ sekcj¹
œwieradowsk¹, honorowany by³ dwukrotnie. Najpierw 24 wrzeœnia podczas sesji Rady Miasta, gdy
z r¹k przewodnicz¹cej RM Wioletty Urbañczyk (fot.
z lewej) odebra³ kwiaty, dyplom i talon na zakupy w
sklepie sportowym (ufundowany przez Urz¹d Miasta) – a wszystko jako wyraz podziêkowañ za d³ugoletni¹ s³u¿bê.
Po raz kolejny o panu Adamie pamiêtano podczas obchodów tegorocznego Dnia Ratownika, które
odby³y siê 18 paŸdziernika w schronisku Strzecha
Akademicka. Uroczystoœæ poprzedzi³a msza w intencji ratowników, a nastêpnie w obecnoœci przedstawicieli samorz¹dów lokalnych, pos³ów Ziemi
Jeleniogórskiej, przedstawicieli samorz¹du województwa, s³u¿b odpowiedzialnych za bezpieczeñstwo - szóstka kandydatów (w tym jedna kobieta)
z³o¿y³a na rêce ratownika uroczyste przyrzeczenie
staj¹c siê pe³noprawnymi ratownikami górskimi.
Wrêczono tak¿e odznaczenia, medale, wyró¿nienia
i dyplomy. Osoby nagrodzone talonami ufundowanymi przez Gminê ŒwieradówZdrój zostali:
£ukasz Ryba, Mateusz Pluciñski i
Andrzej Stefanowicz, który uroczyœcie podziêkowa³
swojemu poprzednikowi A. Hajnemu
za 11-letnie kierowanie sekcj¹ Œwieradów. Dodatkowo
pan Adam otrzyma³ podziêkowania i pochwa³y za
wspó³prace i dziafot. Feliks Rosik
³alnoœæ spo³eczn¹

na rzecz spo³ecznoœci œwieradowskiego Gimnazjum
Nr 1 im. Ratowników Górskich, co s³owem i gestem wyrazi³a Teresa Fierkowicz (fot. poni¿ej).
(Na marginesie nale¿a³oby dodaæ, ¿e podczas
sprawozdania prezes Miros³aw Górecki poinformowa³, i¿ najwiêcej wypadków odnotowano w Górach
Izerskich, a to za spraw¹ wypadków rowerych na
siglach i innych trasach, po których poruszaj¹ siê
cykliœci).
Po czêœci oficjalnej ratownicy i zaproszeni goœcie biesiadowali w schronisku, ¿ycz¹c sobie tylu
powrotów ilu wyjœæ do akcji.
Pozostaj¹c przy tematyce GOPR-owskiej warto
nadmieniæ, ¿e sekcja œwieradowska otrzyma³a dotacjê z Urzêdu Marsza³kowskiego, która pozwoli³a
na rozpoczêcie remontu dy¿urki, w ramach którego wykonana zostanie elewacja, naprawiony dach i
gara¿, urz¹dzona ³azienka i aneks kuchenny. Wszystkie te zabiegi znacz¹co podnios¹ komfort dy¿urowania ratowników, a ¿eby komfort ów dope³niæ,
zakupiono te¿ nowe sprzêty AGD i RTV ze œrodków
Urzêdu Miasta.
(TF, AK)

