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...in aqua sanitas

Nasze kalendarium

Fot. T. Chmielowiec
Orkiestra dêta w strojach z epoki Ksiêstwa Warszawskiego gra i maszeruje deptakiem w
kierunku stadionu, gdzie czeka j¹ rywalizacja w musztrze paradnej - relacja z 47. Festiwalu
Orkiestr Wojskowych na str. 9.

Chata Drwala w pe³nej okaza³oœci i w bliskim s¹siedztwie sztucznego torfowiska - najwiêkszego w Europie. 5 paŸdziernika otwarto Izery Trzech ¯ywio³ów, a piszemy o tym na str. 8.

Przys³owie ³aciñskie g³osi³o: In vino veritas, in aqua sanitas, czyli „w winie prawda, w wodzie zdrowie”. Pierwsz¹ czêœæ sentencji od lat sprawdzamy w wyrastaj¹cych jak grzyby po
deszczu kawiarniach i restauracjach, natomiast co do wody - ju¿ tylko tygodnie dziel¹ nas
od otwarcia Aquaparku przy hotelu MALACHIT. W nieckach woda nalana po brzegi, próba
œwiate³ - co widaæ na zdjêciach - wypada bez zarzutu, teren wokó³ powoli piêknieje, czekamy
ju¿ tylko na pierwszych œmia³ków, którzy wyskocz¹ z obu rur!

6 paŸdziernika goœciliœmy uczestników 14 wyœcigu koñcz¹cego tegoroczny sezon Bike Maratonu
- kolarze po raz pierwszy nie pojechali na wprost, lecz skrêcili w ul Parkow¹. Relacja na str. 7.

URZ¥D MIASTA Ważne dla pracodawców ubiegających się

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 – Katarzyna Barczyszyn, czynsze, op³ata za wodê i œcieki, u¿ytkowanie wieczyste - Ewelina Ostrowska-May:
75 78-16-659 - pok. nr 1b; podatki i op³aty
lokalne - Anna Leœniak, Magdalena Szukiewicz - 75 78-16-452 - pok. nr 1c; sprawy bud¿etowe - Anna Bardziñska-Krzewina, Katarzyna Duda - 75-78-17-092 - pok. nr 3; kierownik Urzêdu Stanu Cywilnego, dzia³alnoœæ
gospodarcza – Danuta ¯y³kiewicz: 75 78-16344; meldunki i dowody osobiste, zezwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych –
Halina Stettner: 75 78-16-929 - pok. nr 1f
(obok sekretariatu); Referat Gospodarki Nieruchomoœciami i Zagospodarowania Przestrzennego, kierownik – Rafa³ May, Joanna
Szczekulska - 75 78-17-297 - pok. nr 2; Stra¿
Miejska – Boles³aw Sautycz: 500-231-708 pok. nr 5.

I PIÊTRO
Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej - pok. nr 10,
11 i 12. Sekretariat: 75 78-16-321,p.o. kierownika – Agnieszka Moroz: 75 78-16-230.
Inspektor ds. organizacyjnych i oœwiatowych –
Jolanta Bobak: 75 78-17-668 - 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; W³adys³aw RzeŸnik, Maria Stefanowicz: 75 78-16324 - 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; promocja gminy
- Alicja Piotrowska: 75-78-71-36-482, informatyk Tomasz Chmielowiec - 75 71-36-483, fax
75-78-16-221 - pok. nr 24b; Miejskie Biuro Informacji Turystycznej, ul. Zdrojowa 10 - tel. 75
78-16-350.

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

UM ul. Pi³sudskiego 15
Tadeusz Baka: 75 78-16-841- pok. 02; Zwi¹zek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zwi¹zek Sybiraków - pok. nr 4, I p.

OŒWIATA I KULTURA
Przedszkole Miejskie: 75 78-16-339; Miejski
Zespó³ Szkó³: 75 78-16-373, 75 78-16-668,
fax 78-16-224; Œwietlica œrodowiskowa UL:
75 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
OSP ŒwieradówCzerniawa: 500798-806;
OSP
Œwieradów: 696 068-170, 602-639196. PSP Lubañ tel. 998.

o dofinansowanie kosztów kształcenia
młodocianych pracowników

Od 1 wrzeœnia br. wchodzi w ¿ycie zmiana art. 70b ustawy z 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty (Dz. U. z 2004 r., nr 256, poz.
2572 z póŸn. zm.) reguluj¹cego zasady przyznawania przez Burmistrza Miasta ŒwieradówZdrój dofinansowania kosztów kszta³cenia
m³odocianych pracowników dla pracodawców,
którzy zawarli z m³odocianymi pracownikami
umowê w celu przygotowania zawodowego.
Miêdzy innymi wchodzi w ¿ycie przepis ust.11
art. 70b definiuj¹c, ¿e przyznawane pracodawcom dofinansowanie nale¿y traktowaæ jako
pomoc de minimis; „ust. 11. Dofinansowanie,
o którym mowa w ust. 1, stanowi pomoc de
minimis udzielan¹ z warunkami okreœlonymi
w rozporz¹dzeniu Komisji ( WE ) nr 1998/2006
z 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania
art. 87 i 88 Traktaktu do pomocy de minimis (
Dz. Urz. UE L 379 z 28.12. 2006 r ., str. 5)”.
W zwi¹zku z powy¿szym przy sk³adaniu
wniosku o dofinansowanie ka¿dy wnioskodawca, oprócz dotychczas wymaganych dokumentów, jest zobowi¹zany na podstawie art. 37 ust.
1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku
o postêpowaniu w sprawach dotycz¹cych pomocy publicznej ( Dz. U. z 2007 r., nr 59, poz.
404 z póŸn. zm. ) do przed³o¿enia dodatkowych dokumentów:
1) wszystkich zaœwiadczeñ o pomocy de
minimis, jakie otrzyma³ w roku, w którym ubie-

ga siê o pomoc, oraz w ci¹gu 2 poprzedzaj¹cych go lat, albo oœwiadczenia o wielkoœci pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie
albo oœwiadczenia o nieotrzymanej takiej pomocy w tym okresie;
2) oœwiadczenia o wielkoœci i przeznaczeniu informacji niezbêdnych do udzielenia pomocy de minimis dotycz¹cych w szczególnoœci wnioskodawcy i prowadzonej przez niego
dzia³alnoœci gospodarczej oraz wielkoœci i przeznaczeniu pomocy publicznej otrzymanej w
odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikuj¹cych siê do objêcia pomoc¹, na pokrycie
których ma byæ przeznaczona pomoc de minimis.
Informacjê niezbêdn¹ do udzielenia pomocy de minimis nale¿y przed³o¿yæ na formularzu, którego wzór stanowi za³¹cznik do Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z 29 marca 2010
r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegaj¹cy siê o pomoc
de minimis ( Dz. U. z 2010 r., nr 53, poz. 311).
W razie niez³o¿enia przez wnioskodawcê
wymienionych dokumentów Burmistrz Miasta
nie bêdzie móg³ udzieliæ takiemu pracodawcy
dofinansowania kosztów kszta³cenia m³odocianego pracownika (art. 37 ust. 7 ustawy z
30.04.2004 r. o postêpowaniu w sprawach dotycz¹cych pomocy publicznej – Dz. U z 2007
r., nr 59, poz. 404 z póŸn. zm.). H. Stettner

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. Termin: styczeñ grudzieñ 2012 r.
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 075 78
16 321, mops_swerzd@wp.pl
Agnieszka Moroz – p.o. kierownika MOPS

Ceny za wodê i œcieki w gminach oœciennych
Informacje o cenach za wodê i œcieki w Polsce znajduj¹ siê na stronie www.cena-wody.pl

Woda (z³/m3)
Miejscowoœæ

Œcieki (z³/m3)

Gospodarstwa
domowe

Pozostali
odbiorcy

Gospodarstwa
domowe

Pozostali
odbiorcy

Karpacz

3,91

3,91

7,53

7,53

Mirsk

1,92

4,24

4,36

4,68

(dop³ata gminy)

Giebu³tów

2,68

(do celów technologicznych w przemyœle)

Leœna

3,45

5,77

4,75

5,83

Podgórzyn

8,10

8,10

17,53

17,53

Szklarska
Porêba

7,01

7,01

8,00

11,75

Gryfów Œl.

3,61

5,66

4,57

6,25

Informujemy, że od 1 listopada na mocy uchwały Rady Miasta nr XXXII/148/2012
z 26 wr
ześnia br
września
br.. zmianie ulegną ceny wody, ścieków i opłaty abonamentowej:
woda - 4,37 zł/m3, ścieki - 4,92 zł/m3, stała opłata abonamentowa - 4,94 zł/m-c.

Pogotowie wodno
-kanalizacyjne (w nagłych prprzypadkach
zypadkach awarii) - tel. 501 954 448.
wodno-kanalizacyjne

Muza z dawien dawna
Tegoroczne XIX Miêdzynarodowe Spotkania z Muzyk¹ Dawn¹ dostarczy³y nam
kilka nowych atrakcji. Najwiêkszym wydarzeniem by³ niew¹tpliwie recital Kazimierza Pyzika, wykonany na violi da gamba. Jak co
roku, wielki polski gambista dostarcza nam
mo¿liwoœæ s³uchania i prze¿ywania wspania³ej muzyki, do tego okraszonej wieloma ciekawostkami i informacjami dotycz¹cymi programu jaki nam przedstawia. Tym razem propozycja profesora Pyzika by³a niespotykana po raz pierwszy ca³y koncert by³ improwizowany w stylach barokowym i klasycystycznym (to pierwsze tego typu wydarzenie).
Oprócz tych klasycystycznych form muzycznych mistrz wykona³ wspania³¹ improwizacjê na temat „rododendrony” oraz tombeau
poœwiêcone zmar³emu przyjacielowi Zbyszkowi.
Kolejn¹ ciekawostk¹ festiwalu by³ wystêp
- w ramach koncertu „prezentacje m³odych” nowego œwieradowskiego zespo³u muzyki
dawnej „Tiboryus”, w sk³ad którego wchodz¹:
Kasia Kudyba, Sara Kotlarek, Gabrysia Andziulewicz, Ola Andziulewicz oraz Mateusz
Podkomorzy. Nasza m³odzie¿ zaœpiewala
dawne maryjne i taneczne pieœni z XIV-XVI
wieku (po polsku i po ³aciñsku), a zaskoczeniem by³o wykonanie myœliwskiej pieœni „Pojedziemy na ³ów”, któr¹ zna chyba ka¿dy Polak, ale ma³o kto wie, ¿e pierwszy jej zapis
pochodzi w³aœnie z XVI wieku.
Wspania³¹ oprawê koncertu fina³owego na
hali spacerowej sprawi³ Zespó³ Tañca Historycznego Uniwersytetu Wroc³awskiego, który za rok na XX jubileuszowych spotkaniach
bêdziemy mogli ponownie podziwiaæ, ale ju¿
z ¿yw¹ muzyk¹ zespo³u „Rocal Fuza” (zespo³y
od jesieni tego roku podejmuj¹ wspó³pracê).
Nale¿y te¿ wspomnieæ o nowej zaprzyjaŸnionej grupie muzyków z Niemiec „Convivium
musicum gorelicense”, którzy tak¿e, w szerszym sk³adzie, wezm¹ udzia³ w naszym przysz³orocznym festiwalu.
Podczas koncertu inauguracyjnego jak
zwykle zachwyci³a nas wspania³ym œpiewem
Honorata Harbul-Budzik, która mimo ¿e
mieszka w Krakowie, nadal wystêpuje z „Rocal Fuz¹” (kolejny koncert zespo³u we wroc³awskim ratuszu w paŸdzierniku z okazji
Œwiatowego Zjazdu Onkologów).
Grup¹, która najbardziej zachwyci³a festiwalow¹ publicznoœæ, by³ prowadzony przez
Tomasza Nowakowskiego zespó³ „Hortus
Musicus” z Mielca, który przedstawi³ wspania³y program z³o¿ony z hiszpañskich utworów z tzw. zbioru muzyki pa³acowej z prze³omu XV i XVI w.
Serdecznie dziêkujê w³adzom miasta i
burmistrzowi, ksiêdzu proboszczowi i zarz¹dowi Uzdrowiska - za mo¿liwoœæ realizacji
XIX Miêdzynarodowych Spotkañ z Muzyk¹
Dawn¹.
Ryszard Dominik Dembiñski

Koncert galowy w hali spacerowej przyci¹gn¹³ ca³kiem spor¹ publicznoœæ
(jak na ten rodzaj muzyki), która podziwia³a nie tylko brzmienie historycznych instrumentow, ale tak¿e szykowne, ciesz¹ce oko stroje.

U góry - na star¹ hiszpañsk¹ nutê (w Park Hotelu), poni¿ej - nasi m³odzi
œpiewacy z „Tiboryusa” podczas wystêpu w kawiarni Zdrojowej).

„BRAT NASZEGO BOGA”
KAROLA WOJTY£Y W KOŒCIELE
ŒW. JÓZEFA OBLUBIEÑCA NMP
W ŒWIERADOWIE-ZDROJU

Kazimierz Pyzik podczas jednej ze swych improwizacji na violi da gamba (wystêp w koœciele).

Spektakl krakowskiego teatru Stowarzyszenie Scena Moliere pt. „Brat naszego
Boga”, na podstawie sztuki Karola Wojty³y, zostanie wystawiony 20 paŸdziernika br.
w koœciele œw. Józefa Obl. NMP w Œwieradowie-Zdroju, pocz¹tek o g. 1800.
Stowarzyszenie Scena Moliere dzia³aj¹ce od 1966 r. skupia m.in. aktorów niepe³nosprawnych, dzia³aj¹c w ten sposób na polu
integracji poprzez sztukê. Wyre¿yserowania
dramatu Karola Wojty³y podj¹³ siê prezes Stowarzyszenia – Artur Dziurman, aktor znany z
filmowych kreacji w serialu „Kryminalni”, ról
w „Klanie”, „Czasie honoru”, „Ojcu Mateuszu”
i wielu innych.
Spektakl przybli¿a postaæ œwiêtego Brata

Punkty kolporta¿u
NOTATNIKA ŒWIERADOWSKIEGO

ŒWIERADÓW - kiosk przy ul. Grunwaldzkiej, sklep EKO (ul. Sienkiewicza), biuro informacji turystycznej (ul. Zdrojowa), kantor A&J
(ul. Zdrojowa), sklep AGD (ul. Piastowska), hurtownia papierosów (ul. Piastowska), kiosk gazetowy (ul. Zdrojowa), pijalnia wody mineralnej (Dom Zdrojowy), sklep na os. Korczaka,
sklep LEWIATAN (ul. Górska), stacja paliw ORLEN, sklep przy ul. Chopina, sklep AGD (ul. 11
Listopada), sklep przy ul. Pi³sudskiego (d. FATMA), biblioteka miejska (UM, ul. 11 Listopada
35). CZERNIAWA - delikatesy Henryka Bordona (ul. G³ówna), sklep Ireny Korty (ul. Sanatoryjna), sklep Ma³gorzaty Kurczewskiej (ul. Sanatoryjna), biblioteka szkolna (ul. Sanatoryjna).

Alberta – krakowskiego malarza, który pod
wp³ywem przypadkowo spotkanych ¿ebraków prze¿ywa dramatyczn¹ przemianê duchow¹. W tym czasie maluje obraz „Ecce
Homo”- ubiczowanego, cierniem ukoronowanego Chrystusa, w którym widzi wszystkich
udrêczonych, biednych ludzi. Od tej chwili
porzuca zawód artysty dla s³u¿by ubogim i
¿ebrakom, przybieraj¹c zakonne imiê brat
Albert.
W organizacji
tego spektaklu
uczestniczy Urz¹d
Miasta, Park-Hotel
oraz Parafia œw. Józefa Obl. NMP.
Wstêp wolny!
Zapraszamy!
Ks. F.M.

Kronika
policyjna
Aspirant Micha³
Rajczakowski (33 l.)
ukoñczy³ studia na Wydziale Historyczno-Pedagogicznym Uniwersytetu Opolskiego. S³u¿bê
w Policji pe³ni od 2003
roku. Od pocz¹tku swojej kariery zwi¹zany z
Komisariatem Policji w
Leœnej, gdzie pe³ni³ s³u¿bê w ogniwie prewencji.
W 2007 roku zosta³ mianowany na referenta, a
nastêpnie detektywa
ogniwa kryminalnego leœniañskiego komisariatu.
Ukoñczy³ szkolenia specjalistyczne dla policjantów s³u¿by kryminalnej o specjalnoœci operacyjno-dochodzeniowej.
Od 1 sierpnia br. pe³ni obowi¹zki kierownika Rewiru Dzielnicowych w Œwieradowie.

bêd¹ mia³y wp³yw na wybór najlepszego gospodarza terenu.
Serdecznie zapraszamy do udzia³u w VI
edycji plebiscytu na „Dzielnicowego roku
2012”, w którym uczestnicz¹: st. sier¿. Daniel KABANIENKO, sier¿. sztab. Mariusz
LIS, st. sier¿. Tomasz CHMIELEWSKI, asp.
Grzegorz KUKUREK, asp. Pawe³ K£OSEK,

m³. asp. Mariusz BURZYÑSKI, sier¿. sztab.
Andrzej NASTASOWSKI, asp. Sebastian
GROBELSKI, st. asp. Miros³aw SMUSZ, st.
sier¿. Rafa³ KORDYKA, m³. asp. Waldemar
WRÓBEL oraz policjanci ze œwieradowskiego rewiru: asp. Bogdan BORKOWSKI, asp.
Andrzej TABOR, asp. Dawid SZULIKOWSKI.
Asp. Bogdan BORKOWSKI
Rejon patrolowania w Œwieradowie
- ulice: Bema, Boczna, Brzozowa, Budowlanych, Chrobrego, Chopina, Cicha,
Cmentarna, D¹browskiego, Dolna,
Dworcowa, Dzika, G³owackiego, Go³êbia, Górska, Grunwaldzka, W³adys³awa
Jagie³³y, Jana III Sobieskiego, Jaskó³cza,
Kamienna, Kiliñskiego, Kolejowa, Kopernika, Koœciuszki, Krêta, Krucza, 11.
Listopada, Leœna, Lipowa, M³odych
Techników, Mokra, Myœliwska, Nadbrze¿na, Orla, Osiedlowa, Emilii Plater,
Pod Skarp¹, Podgórna, Ratowników
Górskich, Sêpia, Sosnowa, Sowia, Stawowa, Stokowa, Sybiraków, Traugutta,
Wiejska, Wilcza, Wiœniowa Wyspiañskiego, Zau³ek, ¯abia, ¯wirki i Wigury.

Prywatnie pasjonuj¹ go sporty wodne i zimowe oraz ogrodnictwo.
Oficer prasowy KPP w Lubaniu
podkom. Anna W³oszczyk, tel. 660 402 169

Dzielnicowy Roku 2012
Komenda Powiatowa Policji w Lubaniu
og³asza kolejn¹ edycje konkursu Dzielnicowy Roku. G³ównym celem konkursu jest popularyzowanie sylwetek dzielnicowych wœród
lokalnej spo³ecznoœci, wyzwolenie inicjatyw
spo³ecznych na rzecz wspólnego rozwi¹zywania problemów danego rejonu, wzrost poczucia bezpieczeñstwa wœród mieszkañców powiatu lubañskiego. Celem poœrednim jest
wy³onienie najbardziej przyjaznego i kompetentnego dzielnicowego.
O tytu³ najlepszego dzielnicowego ubiegaæ siê bêdzie 14 policjantów, plebiscyt zakoñczy siê 15 grudnia br.
Swój g³os bêdzie mo¿na oddaæ na portalu
internetowym „Przegl¹du Lubañskiego”, na
stronie £u¿yckiego Centrum Rozwoju oraz na
kuponach do g³osowania zamieszczonych w
prasie. Na najlepszego dzielnicowego bêdzie
mo¿na zag³osowaæ tak¿e w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu (punkt recepcyjny) oraz w Komisariacie w Leœnej, na
Posterunkach w Olszynie i Siekierczynie oraz
w Rewirze Dzielnicowych w Œwieradowie
Zdroju.
Osoby, które wezm¹ udzia³ w g³osowaniu,

Asp. Dawid SZULIKOWSKI
Rejon patrolowania w Czerniawie – ulice: D³uga, G³ówna, Górzysta, Izerska, Klubowa, Lwówecka,
£¹kowa, £owiecka, M³yñska, Modrzewiowa, Nadrzeczna, Rolnicza,
Sanatoryjna, Sêdziwa, Spadzista,
Spokojna, Starowiejska, Stra¿acka
(od stacji meteo w kierunku Czerniawy), Sudecka, Szkolna, Wierzbowa, Zacisze.

Asp. Andrzej TABOR
Rejon patrolowania w Œwieradowie
- ulice: Asnyka, Batorego, Bronka Czecha, M. D¹browskiej, Dojazdowa, Gajowa, Graniczna, 3. Maja, M. Konopnickiej, J. Korczaka, Koœcielna, Krótka, H. Marusarzówny, A. Mickiewicza,
Nad Basenem, Nad Potokiem, Orzeszkowej, Parkowa, Piastowska, Pi³sudskiego, Polna, Prusa, Sienkiewicza, M.
Sk³odowskiej-Curie, S³oneczna, S³owackiego, Spacerowa, Stroma, Strumykowa, W¹ska, Wczasowa, Willowa,
Wolna, Kardyna³a S. Wyszyñskiego,
Zakopiañska, Zamkniêta, Zdrojowa,
Zielona, ¯eromskiego, Zródlana.

CENNIK REKLAM W «NO
TATNIKU»
«NOT
1/2 str. (255 x 175 mm) - 246 z³; 1/4 (175 x 125 mm) - 123 z³;
1/8 str. (125 x 85 mm) - 61,50 z³; 1/16 (85 x 60 mm) - 33,21 z³.
Reklama na 1. stronie: 125 x 85 mm - 123 z³ oraz 225 x 85 mm - 246 z³

Za w³o¿enie ulotki reklamowej do œrodka gazety (1500 egz.) - 184,50 z³.
Wszystkie podane ceny s¹ z 23-procentowym VAT-em.

1. Gotow¹ reklamê WY£¥CZNIE W FORMIE PLIKU GRAFICZNEGO (zgodnie z podanymi w cenniku
wymiarami) prosimy wys³aæ na adres internetowy - i t @ s w i e r a d o w z d r o j . p l
2. Nale¿noœæ za umieszczenie reklamy nale¿y wp³aciæ na konto Gminy Miejskiej Œwieradów-Zdrój nr 84 1090 1997 0000 0001 1109 8505 - przed emisj¹ reklamy. Przy jednorazowej op³acie za
minimum trzy edycje przys³uguje 10-procentowy rabat.
3. Warunkiem ukazania siê reklamy jest dostarczenie potwierdzenia wp³aty. Mo¿na je wys³aæ mejlem na adres it@swieradowzdroj.pl lub dostarczyæ osobiœcie do Izerskiego Centrum Wspierania Przedsiêbiorczoœci w UM, ul. 11 Listopada
35, II piêtro.
4. Faktura VAT zostanie wystawiona w ci¹gu siedmiu dni od dokonania wp³aty. W tym celu nale¿y siê jak najszybciej skontaktowaæ z Magdalen¹ Szukiewicz w ksiêgowoœci UM (parter, pok. 1c) lub telefonicznie pod nr 75 78 16 452 i przekazaæ niezbêdne dane, zw³aszcza numer NIP, bez którego nie mo¿na wypisaæ faktury!

II Turniej Pi³ki No¿nej
28 wrzeœnia na obiekcie sportowym MOSiR w Lubaniu rozegrany zosta³ II Turniej
Pi³ki No¿nej o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Lubaniu. W turnieju wziê³y udzia³ dru¿yny reprezentuj¹ce s³u¿by mundurowe (KPP z Jawora, Zgorzelca, Z³otoryi i
Lubania, reprezentacja funkcjonariuszy Zak³adu Karnego w Zarêbie i Aresztu Œledczego z
Lubania) oraz dru¿yny samorz¹dowe (Gmina
Lubañ oraz Starostwo Powiatowe z Boles³awca). Kilkanaœcie rozegranych meczy w duchu
walki fair play pozwoli³o na wy³onienie zwyciêzcy. Pierwsze miejsce i puchar Komendanta
Powiatowego Policji w Lubaniu wywalczy³
zespó³ reprezentuj¹cy Zak³ad Karny w Zarêbie. Na drugim stopniu podium stanê³a dru¿yna KPP Lubañ, a trzecie - reprezentacja

Aresztu Œledczego w Lubaniu.
Miano najlepszego zawodnika przypad³o
ju¿ po raz kolejny Mariuszowi Burzyñskiemu z KPP Lubañ, natomiast najlepszym bramkarzem okaza³ siê zawodnik reprezentuj¹cy
samorz¹d boles³awiecki. Puchar za grê fair
play zdoby³a reprezentacja KPP z Jawora.
Dru¿ynom, które wywalczy³y miejsce na
podium oraz najlepszym zawodnikom Komendant Powiatowy Policji w Lubaniu wspólnie z Zastêpc¹ Starosty Lubañskiego wrêczyli puchary i medale.
Turniej zosta³ objêty honorowym patronatem przez Starostê Lubañskiego, burmistrzów: Lubania, Leœnej i Œwieradowa (ufundowa³ puchar dla dru¿yny za grê fair play) oraz
wójta gminy Lubañ.

WODA I ŚCIEKI DROŻEJ ZA TO WIĘCEJ NA INWESTYCJE
Na wrzeœniowej sesji z³o¿y³em Radzie Miasta projekt podwy¿ki op³at za wodê i œcieki, które od listopada bêd¹ kosztowaæ 9,29 z³/m3 brutto. Sprawa podwy¿ki op³at budzi du¿o
kontrowersji. Od momentu likwidacji zak³adu bud¿etowego
zajmuj¹cego siê sprzeda¿¹ wody i œcieków uda³o siê nam
wygospodarowaæ pieni¹dze na inwestycje pozyskane ze sprzeda¿y wody i œcieków. Przy obecnych stawkach i wykonaniu w
przysz³ym roku zaplanowanych dochodów z wody i œcieków 1,8 mln z³, bêdziemy mogli wydaæ na inwestycje wodno-kanalizacyjne prawie milion z³otych. Roczne koszty z tej dzia³alnoœci mamy na poziomie 800 tys. z³.
Przy takim uk³adzie mo¿emy realizowaæ powa¿ne inwestycje w tê infrastrukturê; budujemy nowe wodoci¹gi i kanalizacjê deszczow¹ i sanitarn¹, np. w ulicach: Sienkiewicza,
Strumykowej, Zdrojowej (i w nowych drogach poni¿ej), Ratowników Górskich, Zródlanej, Stokowej. To bardzo drogie
inwestycje, bo w trudnych warunkach terenowych koszty mog¹
siêgaæ tysi¹ca z³ za metr bie¿¹cy ruroci¹gu. Co roku bêdziemy
inwestowaæ w odbudowê starej sieci i uzbrajanie w wodê i
odbiór œcieków z dzielnic, w których nie mamy takiej infrastruktury. Przed nami kanalizowanie Czerniawy (gdzie wk³ad
w³asny gminy wyniesie prawie 2 mln z³), przedmieœcia Œwieradowa (od strony Szklarskiej Porêby), gdzie te¿ nie mamy
ani wodoci¹gu, ani kanalizacji.
Powa¿nych remontów wymagaj¹ nasze ujêcia wody. W
zesz³ym roku wydaliœmy 364 tys. z³ na inwestycje wodoci¹gowe i 394 tys. z³ - na kanalizacjê. W przysz³ym roku zamierzamy zainwestowaæ odpowiednio ok. 685 tys. z³ i 431 tys. z³.
W porównaniu do innych gmin z naszego regionu nasze
ceny wody i œcieków s¹ w rozs¹dnych granicach. Z jednej strony miasto rozwija siê, przez co wzrasta zu¿ycie wody, co daje
wiêksze dochody bud¿etu gminy, po to, aby inwestowaæ w
tych miejscach, gdzie od kilkudziesiêciu lat nie ma tej infrastruktury.
Czêsto s³yszê, ¿e przez hotele wody zabraknie i bêdzie
coraz dro¿ej. Nic bardziej mylnego - z dwóch powodów. Nasze ujêcia wody wymagaj¹ powa¿nych i g³êbokich remontów
i to bez wzglêdu na to, czy dostarczaj¹ wodê dla 5 tys, czy 10
tys. odbiorców. Rachunek jest prosty - je¿eli remont ujêcia
Wrzos bêdzie kosztowa³ 1,5 mln z³, to lepiej, gdy za ten remont w wiêkszej czêœci zap³ac¹ przedsiêbiorcy, czyli g³ównie
hotelarze, p³ac¹c za ka¿dy kubik wody (i wydatki wliczaj¹c w
koszty), ni¿ mieszkañcy, którzy s¹ ostatnim p³atnikiem.
Drugi powód to taki, ¿e im wiêksze zu¿ycie wody, tym
mniejsze proporcjonalnie koszty utrzymania ujêæ i sieci. Gdyby w ogóle nie inwestowaæ w remonty i nowe sieci, op³ata za
wodê i œcieki by³aby dwa razy ni¿sza, ale wówczas za kilka lat
zostalibyœmy bez wody z powodów czysto technicznych (tzw.
œmieræ techniczna urz¹dzeñ), i to bez wzglêdu na to, czy s¹
hotele, czy ich nie ma.
Proszê zwróciæ uwagê na inne gminy, które dobrze sobie

Na bie¿¹co

radz¹, np. Polkowice czy Lubin - tam s¹ kopalnie miedzi i to
sprawia, ¿e gminy czerpi¹ z tego dochody. Œwieradów ma
uzdrowisko, do którego goœci dostarczaj¹ przedsiêbiorcy (czyli
hotelarze). To jest w³aœnie nasza miedŸ, z której czerpiemy
znaczne dochody. Mamy równie¿ miejsca pracy, których wci¹¿
przybywa (w tym roku ok. 80 nowych). Przy za³o¿eniu, ¿e
bêdziemy obni¿aæ koszty utrzymania gminy (zmniejszaæ koszty
utrzymania administracji, inwestowaæ w nowe technologie i
pomys³y daj¹ce oszczêdnoœci).
Podwy¿ka wody i œcieków o 1,54 z³ + VAT wynika z potrzeb inwestycyjnych, a nie z potrzeby podnoszenia kosztów
utrzymania obs³ugi (co przedstawiam w tabelach).

CO DALEJ ZE STRAŻĄ MIEJSK
Ą?
MIEJSKĄ?
Od d³u¿szego czasu dyskutujemy na sesjach rady o funkcjonowaniu Stra¿y Miejskiej, która dzia³a na mocy ustawy o
stra¿ach gminnych. Mieszkañcy ró¿nie oceniaj¹ pracê naszych
stra¿ników - s¹ zdania, ¿e niewiele robi¹, ale te¿ kieruj¹ pod
ich adresem s³owa pochwa³y. S¹dzê, ¿e z kilku powodów powinniœmy w mieœcie zlikwidowaæ SM.
Dwóch stra¿ników zajmuje siê utrzymaniem porz¹dku
komunikacyjnego w mieœcie, ale tylko w godzinach 730-1530.
Aby uruchomiæ na sta³e wieczorne i nocne s³u¿by, musielibyœmy zatrudniæ kolejnych dwóch stra¿ników, co kosztowa³oby
dodatkowo ok. 100 tys. z³ rocznie. Wiêkszoœæ aktów wandalizmu dzieje siê w godzinach wieczornych i nocnych, gdy Stra¿
Miejska nie pracuje. Ponadto stra¿nicy nie maj¹ tak szerokich
uprawnieñ jak policjanci, dlatego te¿ z wielu
wzglêdów nie mog¹ samodzielnie dokonywaæ
zatrzymañ.
Stra¿nicy w zakresie obowi¹zków maj¹
równie¿ ochronê zwierz¹t (zosta³a na³o¿ona
na gminy na mocy ustawy) - podejmuj¹ czynnoœci wspó³pracy z weterynarzem, schroniskiem dla zwierz¹t, zak³adem utylizacji martwych zwierz¹t. S¹dzê, ¿e do tych czynnoœci
niepotrzebny jest mundur stra¿nika, równie
dobrze mo¿e to wykonywaæ pracownik Urzêdu Miasta.
Stra¿nicy na co dzieñ wykonuj¹ patrole
po mieœcie, sporz¹dzaj¹ z nich notatki, a nastêpnie przekazuj¹ informacje o ró¿nych nieprawid³owoœciach (np. o uszkodzeniach i brakach w oznakowaniu drogowym, o uszkodzonym oœwietleniu ulicznym itp.) do poszczególnych pracowników UM, odpowiedzialnych za ten odcinek dzia³alnoœci. Jest to dublowanie stanowisk pracy, poniewa¿ w urzêdzie s¹ pracownicy odpowiedzialni za mienie gminne i na bie¿¹co zajmuj¹ siê usuwaniem szkód i usterek.
Nasuwa siê kolejne pytanie, czy do patrolowania miasta i monitorowania stanu infrastruktury technicznej potrzebny jest umundurowany patrol? Równie¿ w zakresie sprawdzania, czy nasi mieszkañcy i przedsiêbiorcy
maj¹ podpisane umowy na dostawê wody, odbiór œcieków i œmieci, s¹ w urzêdzie miasta
pracownicy. Oczywiœcie, mo¿emy zakupiæ
fotoradar, jak robi to wiele gmin, w celu po-

prawy dochodów bud¿etu gminy, uwa¿am jednak, ¿e od tego, gdzie ma staæ fotoradar, jest policja i inspekcja transportu drogowego, która
ocenia to pod k¹tem poprawy bezpieczeñstwa,
a nie dochodów gminnych.
W Polsce w ostatnich latach wiele ma³ych
gmin zlikwidowa³o stra¿e gminne z podobnych
powodów jak u nas (Raba Wy¿na, Skwierzyna,
£agów, £ask, Niesielsk, Krasnobród, Zakroczym). Uwa¿am, ¿e powinniœmy bardziej pójœæ
w podniesienie rangi naszego rewiru dzielnicowych i zwiêkszenia etatów policyjnych. Tym
bardziej, ¿e nasza gmina ju¿ teraz finansuje dodatkowy etat policyjny (prawie 50 tys. z³ rocznie), a tak¿e kupuje co roku sprzêt i wyposa¿enie dla Rewiru Dzielnicowych. W najbli¿szym
czasie zainwestujemy w przeniesienie RD ze starego budynku urzêdu miasta do nowego.
W ostatnich 5 latach wsparliœmy policjê dotacj¹ w wys. prawie 300 tys. z³. Oczywiœcie, robimy to w celu poprawy bezpieczeñstwa. W tym
samym okresie wydaliœmy ponad 600 tys. z³ na
utrzymanie Stra¿y Miejskiej, w sumie z gminnej kasy posz³o
prawie milion z³otych na bezpieczeñstwo i porz¹dek. Moim
zdaniem, w tym zakresie lepiej wspieraæ policjantów ni¿ stra¿ników. Podj¹³em ju¿ dzia³ania w kierunku likwidacji SM. Nie
przed³u¿y³em umowy o pracê dotychczasowemu komendantowi – Dominika Pater pracowa³a u nas do koñca sierpnia.
Teraz poproszê przewodnicz¹c¹ Rady Miasta o wys³anie projektu uchwa³y w sprawie likwidacji Stra¿y Miejskiej z zapytaniem o opiniê do Komendanta Wojewódzkiego Policji. Je¿eli jego opinia dotrze do nas przed paŸdziernikow¹ sesj¹,
przedstawiê radnym projekt uchwa³y o likwidacji stra¿y. Je¿eli rada podejmie uchwa³ê - stra¿nika przeniesiemy do referatu gospodarki miejskiej, gdzie bêdzie siê zajmowa³ tym, co
wczeœniej (ochron¹ zwierz¹t, porz¹dkiem i ³adem w gminie),
ale bez munduru. S³u¿bowe auto SM bêdzie s³u¿y³o jako pojazd s³u¿bowy w urzêdzie, g³ównie w referacie gospodarki
miejskiej. W ten sposób znacznie ograniczymy wydatki na rycza³ty za wykorzystywanie prywatnych samochodów do celów s³u¿bowych. W czasie zimy pracownik odpowiedzialny
za odœnie¿anie nie bêdzie u¿ywa³ prywatnego auta do sprawdzania jakoœci i potrzeb odp³u¿ania dróg ze œniegu.
W sumie na likwidacji SM zaoszczêdzimy w bud¿ecie
gminy prawie 80 tys. z³ rocznie (mniejsze wydatki na etaty,
umundurowanie i rycza³ty za u¿ywanie prywatnych samochodów).

DRUGA SZANSA
DLA PSZCZELEGO PARKU

W listopadzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Dolnego Œl¹ska przeprowadzony bêdzie nabór
wniosków na ochronê bioró¿norodnoœci, równie¿ w wymiarze edukacyjnym. Spróbujemy z³o¿yæ wniosek na stworzenie
„pszczelego parku” przy Czarcim M³ynie w Czerniawie. Pomys³ bêdzie zawarty w haœle „od nasionka do miodu”. Chcemy przedstawiæ ca³y ekosystem, jakiego potrzebuje pszczo³a
do tego, aby powsta³ miód. Urz¹dzimy ogród kwiatowy, zagajniki z miododajnymi roœlinami, warsztat pszczelarza. W
parku bêdziemy szkoliæ nie tylko pszczelarzy, ale równie¿
odwiedzaj¹cych goœci, którym poka¿emy, jakie kwiaty, krzewy, drzewa warto sadziæ na swoich dzia³kach, aby pszczo³y
mia³y z nich po¿ytek, a my s³odki miód. Dofinansowanie
wynosi 85 proc. wartoœci projektu. W paŸdzierniku udamy siê
na konsultacje do Urzêdu Marsza³kowskiego celem weryfikacji naszego pomys³u pod wzglêdem zgodnoœci z wytycznymi
do naboru.
Kilka miesiêcy temu by³ pierwszy nabór na ochronê bioró¿norodnoœci, ale niestety nie mo¿na by³o pozyskaæ dofinansowania na dzia³ania edukacyjne, co w drugim naborze jest
ju¿ mo¿liwe. Odby³y siê spotkania
z pszczelarzami z naszego miasta,
którzy bêd¹ braæ czynny udzia³ w
realizacji projektu na prawie hektarowej dzia³ce przy Czarcim M³ynie.
Je¿eli dostaniemy zielone œwiat³o od
Urzêdu Marsza³kowskiego, w koñcówce listopada sk³adamy wniosek
o dofinansowanie w wys. ok. 500
tys. z³.
Roland Marciniak
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P³onne nasze nadzieje

D³uto wyobraŸni
Nasz rzeŸbiarz Antoni Zwierzyñski (z lewej),
który w czerwcu bra³ udzia³ w plenerze plastycznym w Raspenavie, znów zosta³ zaproszony na
plener - tym razem typowo rzeŸbiarski - który w
dniach 17-19 sierpnia odbywa³ siê w Heømanicach, nieopodal przejœcia granicznego do Bogatyni. I znów, jak poprzednio, animatorem tego
wydarzenia by³ Míloš Šimek z Raspenavy, wielki
przyjaciel Œwieradowa (a zw³aszcza Szko³y Podstawowej nr 2; prace plastyczne jej uczniów prezentowa³ niedawno w Raspenavie).
Poza panem Antonim w plenerze udzia³ wziê³o trzech Czechów i S³owak. Gospodarze zapewniali materia³, wy¿ywienie i noclegi, a powinnoœci¹ artystów by³o jedynie stworzyæ rzeŸbê i zostawiæ j¹ gospodarzom. Spod d³uta czerniawianina wyszed³ tym razem Wêdrowiec (z prawej).
Podczas imprezy „Czerniawa - jaka strawa”
burmistrz Roland Marciniak zaproponowa³ A.
Zwierzyñskiemu (a on pomys³ podchwyci³), by
podj¹³ siê organizacji podobnego pleneru w przysz³ym roku. Artyœci d³ubaliby w lipach na terenie
Czarciego M³yna, a ich prace ozdobi³yby miasto.

Pani Teresa Fierkowicz swoj¹ ostatni¹ wypowiedzi¹ we
wrzeœniowym numerze notatnika wystawi³a negatywn¹ cenzurkê ca³ej Radzie Miejskiej. Osoba, która sprawuje mandat
radnego, powinna byæ zorientowana, co dzieje siê w mieœcie, niezale¿nie od tego, czy to jest jej okrêg wyborczy czy
te¿ nie. To, ¿e pewnych tematów nie porusza siê podczas
posiedzeñ rady, nie oznacza, ¿e nie istniej¹ one w codziennym ¿yciu. Poruszona przez Pani¹ Fierkowicz sprawa nieczynnej pijalni wody mineralnej przy czerniawskim Domu
Zdrojowym nie jest spraw¹ „œwie¿¹”, lecz od³o¿onym na pó³kê problemem. Jak¿e zaskakuj¹ca jest w tym kontekœcie niewiedza radnej na temat losów uzdrowiska, okolicznoœci jego
prywatyzacji, a ju¿ tym bardziej uderza fakt, ¿e licencjonowany przewodnik nie ma bladego pojêcia, co dzieje siê z
atrakcjami turystycznymi w Czerniawie.
Równie¿ sprawa „Kwarcytu” tr¹ci myszk¹, poniewa¿ ju¿
³adnych kilkanaœcie lat budynek stoi w ruinie. W tym miejscu nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e w Czerniawie jest wiele budynków w podobnym stanie, a zasiadaj¹cy w Radzie Miejskiej nie dostrzegaj¹ tego problemu. I to nie kto inny, jak
radni powinni byæ doskonale zorientowani, co do stanu prawnego i ewentualnych losów zdewastowanych budynków.
Co siê zaœ tyczy amatorów tanich win, to nie brakuje ich
tak¿e w Œwieradowie, gdzie ulubionym miejscem ich spotkañ jest plac przy sklepie „Pod Or³em”. Zarówno tam, jak i
tu nie stanowi¹ oni ozdoby kurortu. Trudno, aby z tym problemem, który trawi ca³a Polskê, zmierzy³o siê jakieœ stowarzyszenie czy partnerstwo. Do podejmowania kroków w tej
dziedzinie powo³ane s¹ odpowiednie instytucje: MOPS, Miejska Komisja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych, Stra¿
Miejska, Policja czy te¿ wszelkiego rodzaju poradnie.
Moim skromnym zdaniem, radni zbyt wiele chcieliby
zrzuciæ na kark samoorganizuj¹cej siê spo³ecznoœci, nie dok³adaj¹c przy tym choæby odrobiny w³asnych starañ. Tu dodaæ nale¿y, ¿e skutecznie bojkotuj¹ oni zebrania z burmistrzem czy wszelkie przejawy inicjatyw oddolnych. Nadzieja
na to, ¿e wnioski pani T. Fierkowicz poddane bêd¹ jakiejœ
dyskusji na którymœ z posiedzeñ rady, wydaj¹ siê byæ p³onne. Pozostaje nam zatem niekoñcz¹ca siê wojna na argumenty na ³amach „Notatnika”.
Adriana Kralewska.

27 i 28 wrzeœnia w Oœrodku SKI&SUN Œwieradów-Zdrój
odby³o siê Walne Zebranie Sprawozdawcze Polskich Stacji
Narciarskich i Turystycznych, w trakcie którego zebrani dokonali oceny dzia³alnoœci za za ostatnie 12 miesiêcy. W spotkaniu wziê³o udzia³ 42 cz³onków zwyczajnych i wspieraj¹cych z takich oœrodków, jak Czarna Góra, Stowarzyszenie Zieleniec, Oœrodek Narciarski Kotelnica Bia³czañska, Czarny
Groñ Andrychów, Winterpol Karpacz, Winterpol Zieleniec,
Bia³ka Tatrzañska, £ysa Góra Dziwiszów, a tak¿e przedstawiciele Polskich Kolei Linowych i Miejskich Kolei Linowych
Karpacz.
Spotkaniu przewodzi³ prezes PSNiT Tomasz Paturej, a dyskusja skupia³a siê równie¿ na problematyce podatkowej (podatek od nieruchomoœci), wp³ywie przepisów dotycz¹cych
ochrony œrodowiska na rozwój stacji narciarskich, akcji „Bezpieczny stok”.
Uczestnicy zebrania zwiedzili Oœrodek SKI&SUN, Nadleœnictwo Œwieradów oraz Góry Izerskie, mieli te¿ okazjê zapoznaæ siê z informacj¹ przedstawion¹ przez burmistrzów
Mirska i Œwieradowa oraz nadleœniczego. (AR)

17 wrzeœnia og³oszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej niezbêdnej do wy³onienia wykonawcy tablic i
modeli dla osób z upoœledzon¹ funkcj¹ wzroku wraz z pe³nieniem nadzoru autorskiego dla projektu „ZOBACZYÆ KRAJOBRAZ – DOTKN¥Æ PRZESZ£OŒCI - wykorzystanie potencja³u kultury i dziedzictwa przesz³oœci na terenie Subregionu
Karkonosze i i Góry Izerskie”.
24 wrzeœnia og³oszono przetarg na kontynuacjê zadania pn.
„Indywidualizacja nauczania w kl. I-III w szko³ach podstawowych, w ramach projektu SZKO£A PRZYJAZNA DLA KA¯DEGO UCZNIA”. Do 2 paŸdziernika wp³ynê³o siedem ofert na
siedem zadañ. 8 paŸdziernika gmina podpisa³a umowy:
- z Gra¿yn¹ Kasprzak na Zajêcia dla dzieci ze specyficznymi trudnoœciami w czytaniu i pisaniu, w tym tak¿e zagro¿onych ryzykiem dysleksji - od 1 lutego do 27 czerwca 2013 r.,
³¹cznie 30 godzin lekcyjnych;
- z Izabel¹ Salaw¹ na Zajêcia dla dzieci z trudnoœciami w
zdobywaniu umiejêtnoœci matematycznych - od 2 listopada br. do 27
czerwca 2013 r., ³¹cznie 48 godzin
lekcyjnych;
- z Beat¹ Bielak na Zajêcia dla
dzieci rozwijaj¹ce zainteresowania
z uwzglêdnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych - od 1 lutego do
27 czerwca 2013 r., ³¹cznie 30 godzin
lekcyjnych;
- z Joann¹ Szaniawsk¹ na Zajêcia

gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy - od 1 lutego do 27 czerwca 2013 r., ³¹cznie 30 godzin lekcyjnych;
- z Beat¹ £uczko na Zajêcia dla dzieci ze specyficznymi
trudnoœciami w czytaniu i pisaniu, w tym tak¿e zagro¿onych
ryzykiem dysleksji - od 2 stycznia do 27 czerwca 2013 r., ³¹cznie
30 godzin lekcyjnych;
- z El¿biet¹ Kar³owicz na Zajêcia dla dzieci z trudnoœciami
w zdobywaniu umiejêtnoœci matematycznych - od 1 paŸdziernika br. do 27 czerwca 2013 r., ³¹cznie 30 godzin lekcyjnych;
- z Korneli¹ Wolsk¹ na Zajêcia dla dzieci rozwijaj¹ce zainteresowania z uwzglêdnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych - od 1 paŸdziernika br. do 27 czerwca 2013 r., ³¹cznie
30 godzin lekcyjnych.
Nauczycielki otrzymaj¹ po 55,25 z³ za ka¿d¹ godzinê lekcyjn¹.
26 wrzeœnia otwarto oferty 4 firm, które dla piêciu zadañ w
piêciu gminach (u nas jest to
rewitalizacja Czarciego M³yna) zaproponowa³y cenê:
UTAL z Kobylnicy – 30.000 z³,
Biuro Projektów Wielobran¿owych Andrzej Kozielski z Gliwic – 47.000 z³, Pracownia
Projektowa ART NOVA z Zielonej Góry – 67.035 z³, Arkadiusz Górny z Lubliñca –
19.000 z³.
Gmina zamierza podpisaæ
umowê z firm¹ z Lubliñca.
28 wrzeœnia og³oszono
przetarg na budowê sieci wodoci¹gowej w rejonie ul. Zakopiañskiej i Wczasowej (ok.
271,5 mb) wraz z odga³êzieniami (15,5 mb) do budynków istniej¹cych i projektowanych.
Termin sk³adania ofert up³ynie
15 paŸdziernika. Opr. (aka)

Ruch na stacjach

Komu parking, komu?
Burmistrz Miasta Œwieradów-Zdrój og³asza drugi nieograniczony przetarg ustny na dzier¿awê gminnej nieruchomoœci gruntowej o pow. 2.949 m2, wraz z zabudowaniami i urz¹dzeniami, po³o¿onej przy ul. Sienkiewicza, oznaczonej geodezyjnie, jako dzia³ki nr:
6/1 arkusz mapy 9 obrêb IV
76/4 arkusz mapy 9 obrêb IV
Podpisuj¹cy umowê dzier¿awy zobowi¹zuje siê prowadziæ parking samochodowy strze¿ony przez 12 miesiêcy - od 1 listopada br. do 31 paŸdziernika 2013 r.
Dopuszcza siê równie¿ rozszerzenie zakresu dzier¿awy o dzia³alnoœæ zwi¹zan¹ z obs³ug¹ ruchu turystycznego.
Miesiêczny wywo³awczy czynsz dzier¿awny wynosi
300 z³ + 23 proc. VAT, a wadium + 100 z³.
Przetarg odbêdzie siê 30 paŸdziernika o godz.
1100 w pok. nr 24a w siedzibie UM.
Dzier¿awca zostanie zobowi¹zany do ponoszenia
oprócz czynszu dzier¿awnego, wszelkich obci¹¿eñ publiczno - prawnych zwi¹zanych z przedmiotem dzier¿awy, a w szczególnoœci utrzymywania sta³ej ca³orocznej czystoœci i porz¹dku, ubezpieczenia od zdarzeñ losowych i odpowiedzialnoœci cywilnej oraz podatku od
nieruchomoœci.
Wadium nale¿y wp³acaæ do dnia 25 paŸdziernika na
konto gminy - nr 84 1090 1997 0000 0001 1109 8505 w Banku Zachodnim WBK I/O Œwieradów-Zdrój.
Wadium zalicza siê na poczet czynszu dzier¿awnego. W przypadku uchylania siê zwyciêzcy przetargu
od zawarcia umowy dzier¿awy wadium nie podlega
zwrotowi. Pozosta³ym uczestnikom przetargu wadium
zostanie przelane na wskazany przed przetargiem nr
konta bankowego w terminie 3 dni roboczych od daty
zakoñczenia przetargu.
Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ w Referacie GMIiOŒ (pok. nr 22) lub telefonicznie pod nr
75 78 16 243.

Bajkowy fina³ fina³ów

Mitsubishi Team po wyœcigu mega (od lewej): Grzegorz Sierpiñski (Wroc³aw), Miros³aw Urgacz
(W-w), Szymon Koszykowski (O³awa), Miros³aw Jaroszewicz (W-w), Aleksandra Dzi¹dziak (O³awa), Wies³aw Kania (Œwieradów-Zdrój), Wojciech Ostromêcki (W-w) i Dawid Cerekwicki (Soko³owsko). Poni¿ej - przed tablic¹ z wynikami. Obok - nie by³o lekko, miêdzy Chatk¹ a Orlem
pryska³o b³otem a¿ mi³o (numer prawdê ci powie)!

Uczestnicy œwieradowskich bike
maratonów, które najczêœciej odbywa³y siê w lipcu, pamiêtaj¹ upa³y, w których puchli na trasie niczym guma balonowa, ale nieobce im te¿ by³y temperatury tak niskie, ¿e wydawa³o siê, i¿
zacinaj¹cy deszcz zmieni siê w œnieg.
Dwa lat temu wyœcig trzeba by³o przenieœæ na paŸdziernik z powodu sytuacji
powodziowej, a w tym roku paŸdziernik wybrano nieprzypadkowo – zaplanowano bowiem, ¿e 14 wyœcig koñcz¹cy tegoroczn¹ edycjê bike maratonu rozegrany zostanie w Œwieradowie.
Kilka ulic, przede wszystkim Wyszyñskiego (a wieczorem ul. Koœciuszki
i G³owackiego) zmieni³o siê w parkingi
- to drugi taki dzieñ w roku (po „Lecie z
radiem”), gdy policja nie czepia siê kierowców.
Przy przepiêknej s³onecznej i lekko wietrznej pogodzie wystartowa³o blisko 1000 zawodników i zawodniczek
w ró¿nym wieku, którzy rozjechali siê
po Górach Izerskich, w zale¿noœci od wy-

branego dystansu: wyœcig mini liczy³ 29 km, mega – 42 km, a giga – 66 km.
Zaczynali z poziomu 525 m n.p.m., by osi¹gn¹æ najwy¿szy pu³ap na 1055 m
n.p.m., ró¿ni³a ich tylko suma przewy¿szeñ. Ogó³em sklasyfikowano 976 uczestników, tylko 17 nie dojecha³o do mety.
W mini dojecha³o do mety 420 zawodników. Zwyciêzca – Piotr Iciaszek z
Wa³brzycha potrzebowa³ na to 1:07:47, ostatni by³ Tadeusz Ma³ecki z Warszawy
– 4:24:19, a przedostatni kolarz wyprzedzi³ outsidera a¿ o godzinê. Pierwszy (i
ostatni) œwieradowianin – Micha³ Trzajna - przyjecha³ na 261 miejscu ok. 47
minut za zwyciêzc¹.
Dystans mega wygra³ Bogdan Czarnota z ¯ywca – 1:38:19, który drugiego
na mecie pokona³ ledwie o 8 sek. Ostatni dojecha³ 454 Maciej Rybkiewicz z
Jeleniej Góry - 4:01:04.
Najlepszy z naszych – Wies³aw Kania, stary wyga bike maratonów w kraju,
w swym 10. tegorocznym starcie z grup¹ Mitsubishi by³ 178 (i 9 w swej kategorii
wiekowej) – 2:16:31, 220 by³ Bartosz B³aszczyk - 2:21:58, a 289 - Miros³aw
Kijewski z czasem 2:32:08.
Wyœcig dla gigantów wygra³ Bartosz Janowski z Krakowa - 2:29:58, na ostatnim 102 miejscu dotar³ do mety Mateusz Paprocki - 4:34:25.
Wieczorem w namiocie rozpiêtym na korcie przy hotelu MALACHIT rozdano
nagrody za ca³okszta³t - dla dziesiêciu najlepszych na ka¿dym dystansie i w ka¿dej kategorii wiekowej.
Rozstrzygniêto te¿ konkurs pn. „JedŸ i zdobywaj”, w której wylosowano
wypasiony rower firmy Scott wartoœci... 36 tys. z³!

P r zedostatni akord

Zdjêcie wykona³ Karol Budziñski z Poznania.

Radoœæ zawodniczki, która w loterii wylosowa³a rower wart 36.000 z³.

Koncerty, które odby³y siê w ostatni weekend wrzeœnia w
koœcio³ach w Lubaniu, Œwieradowie i Czerniawie, stanowi³y
przedostatni¹ ju¿ w tym roku ods³onê Festiwalu PRO MUSICA SACRA. Wykonawcami by³y dwa po³¹czone zespo³y, które przyjecha³y do nas z Górnego Œl¹ska: ¯eñski Zespó³ Wokalny „Wilanella”, dzia³aj¹cy przy Miejskim Domu Kultury w ¯orach, pod dyrekcj¹ Dagmary Œwitacz, oraz zespó³ muzyki dawnej „Allegro” z
Zabrza, pod dyrekcj¹ Gra¿yny Klein-Jarasz.
Artyœci spêdzili w Œwieradowie trzy dni
daj¹c trzy koncerty, których repertuar obj¹³
muzykê wokaln¹ oraz wokalno-instrumentaln¹ epok renesansu i wczesnego baroku, ze
szczególnym uwzglêdnieniem muzyki polskiej. W programie pojawi³y siê te¿ kompozycje wspó³czesne inspirowane muzyk¹
dawn¹ oraz jedna z kompozycji G. Klein.
Dziêkujemy serdecznie hotelarzom, którzy zechcieli zakwaterowaæ naszych goœci,
zachwyconych piêknem miasta i wspania³ym
przyjêciem gospodarzy.
Przed nami jeszcze jeden koncert w tegorocznej edycji festiwalu - w sobotê 13 paŸdziernika o godz. 1830
w œwieradowskim
koœciele, a wykona
go Chór Kameralny
Politechniki Wroc³awskiej pod dyrekcj¹ prof. Marty
Kierskiej Witczak.
Serdecznie zapraszamy na to wydarzenie.
Jakub Choros

Z dwuletnim bez ma³a poœlizgiem, za to
z poszerzon¹ baz¹ Œwieradów zyska³ - kosztem ponad 2 mln z³ - kompleks edukacyjny, który na pewno bêdzie wyró¿nia³ nasze
nadleœnictwo spoœród pozosta³ych dolnoœl¹skich, a nawet i krajowych.
Poproszony o ocenê wydarzenia Marcin
Polak, zastêpca dyrektora generalnego Lasów
Pañstwowych ds. ekonomicznych uj¹³ to tak:
- Nadleœniczy Krzewina znany jest wœród
leœników w ca³ym kraju ze swych pomys³ów i
zamierzeñ, ale podobnych do niego jest wielu. Natomiast skutecznoœæ w doprowadzaniu
projektów do fazy realizacyjnej stawia go w
rzêdzie ju¿ tylko garstki osób obdarzonych
determinacj¹ i charyzm¹...
Dyr. Polak uwa¿a IT¯ za pomys³ wybitny
i dodaje, ¿e to przedsiêwziêcie znakomicie
wpisuje siê w pozagospodarcz¹ funkcjê lasów,
której symbolem jest Leœny Kompleks Promocyjny Sudety Zachodnie (czyli nadleœnictwa Œwieradów i Szklarska Porêba).

¯ywio³owoœæ bez granic
kowe uznanie zebranych.
Tzw. przeciêcie wstêgi te¿ by³o doœæ ¿artobliwe, bo zamiast no¿yczek celebrantom
wrêczono siekierki, a bia³o-czerwon¹ taœmê
zast¹piono œwierkowym warkoczem.
Na placu przed nadleœnictwem roz³o¿ono
pogl¹dowe kramy maj¹ce wszystkim uzmys³owiæ, czym jest las i jakie dobra w sobie
kryje, a furorê wœród goœci zrobi³o stoisko z
wêdlinami z dziczyzny.
Pierwsza czêœæ uroczystoœci odbywa³a siê
w „Chacie Drwala”, która w przysz³oœci pe³niæ bêdzie rolê multimedialnego centrum edukacyjnego, g³ównie dla m³odzie¿y. Wyst¹pienia zaproszonych goœci poprzedzi³a mi³a uroczystoœæ wrêczenia kordelasów Leœnika Pol-

Krzy¿ Zas³ugi.
W czêœci „odczytowej” zebrani zostali zapoznani z funkcjonowaniem Nadleœnictwa Œwieradów i Leœnego Kompleksu Promocyjnego,
Radomir Ba³azy z IBL
(do niedawna œwieradowianin) zaprezentowa³
nowoczesne technologie
maj¹ce zastosowanie w
LKP Sudety Zachodnie,
astronomowie z Uniwersytetu Wroc³awskiego
omówili projekty zwi¹za-

W. Krzewina odda³ zziêbniêtej pos³ance M. Macha³ek swoj¹ s³u¿bow¹ kurtkê, a zaraz potem za¿artowa³: Skoro teraz pani zosta³a
nadleœniczym, to ja chyba jestem pos³em...

„Wstêgê” siekierkami przecina³y (od lewej): wicewojewoda E.
Mañkowska, pos³anki M. Macha³ek i Z. Czernow oraz (niewidoczny na zdjêciu) M. Polak. Poni¿ej pani wicewojewoda z zabranym na pami¹tkê fragmentem œwierkowej „wst¹¿eczki”.

Zajêcia w podgrupach: Jerzy Harbul jednym ruchem
palca na tablecie uruchamia³ przyczajone w g³oœnikach
tokowanie cietrzewia.

skiego zas³u¿onym pracownikom zwi¹zanym z
lasami od ponad 40 lat:
Ewie £uczak (Œwieradów),
Jerzemu Maækowiakowi, Tomaszowi Jukniewiczowi i Józefowi Okuniowi (Szklarska Porêba).
E. Mañkowska wrêczy³a Andrzejowi Miko³ajewskiemu, szefowi szkó³ki, Br¹zowy

Pogoda tego pi¹tkowego przedpo³udnia
nie dopisa³a, wia³ wiatr, temperatura spad³a
poni¿ej 10 stopni, ale w niczym to nie przeszkodzi³o w ¿ywio³owym otwarciu obiektu,
które uœwietni³a obecnoœæ wielu goœci: wicewojewody dolnoœl¹skiego Ewy Mañkowskiej,
pos³anek Marzeny Macha³ek i Zofii Czernow
(które staraj¹ siê byæ u nas zawsze, gdy dzieje
siê tu coœ ciekawego), dyrektor regionalny
Lasów Pañstwowych Grzegorz Pietruñko, szefa Departamentu Edukacji Ekologicznej w
NFOŒiGW Anna Majewska, nadleœniczowie
z Frydlantu i Budziszyna, naukowcy z wroc³awskiego Uniwersytetu Przyrodniczego oraz
Instytutu Badawczego Leœnictwa, burmistrzowie Mirska i
Œwieradowa, wys³annicy starostw.
Gospodarzem imprezy by³ Wies³aw
Krzewina, który prowadzi³ j¹ dowcipnie
i z wdziêkiem, zyskuj¹c sobie dodat-

Klasyczny typ belfra z leœnej klasy

To ekspozycja na wypadek, gdyby ktoœ nie
zorientowa³ siê, ¿e znajduje siê w lesie.

ne z Izerskim Parkiem
Ciemnego Nieba, a szef
gondoli Ryszard Brzozowski przybli¿y³ projekt
zwi¹zany z otwarciem w
Stó³ myœliwski okaza³ siê absolutn¹ rewelacj¹ cateringu.
przysz³ym roku kawiarenki astronomicznej na górnej stacji.
W. Krzewina nie kry³, ¿e ide¹ powstania
Potem goœcie podzieleni na grupy zwieogrodu jest przybli¿enie turystom tego, co
dzili model torfowiska (przechodz¹c pomomog¹ lub powinni zobaczyæ w górach, a najlepiej, gdyby czêœæ z nich poprzesta³a na zwiestem, który u³atwi poruszanie siê osobom na
wózkach), obiekty edukacyjne, popatrzyli
dzaniu ekspozycji – w intencji w³aœciwie roprzez lunety w niebo, zakrêcili w Leœnym Tezumianej ochrony œrodowiska.
atrze ko³em fortuny, zapoznali siê z dzia³aniem
Ogród dydaktyczny „Izery Trzech ¯ywio³ów”, bêd¹cy modelem typowych dla Gór Izerstacji meteorologicznej (dane z pomiarów w
dziesiêciu stacjach zamieszczonych w terenie
skich torfowisk z wzorcowym zestawem robêd¹ dostêpne na stronie lkpsudety.eu).
œlinnoœci, przystosowany jest do aktywnego
poznania elementów
ekosystemów za pomoc¹
dotyku, wzroku, zapachu
i s³uchu – zw³aszcza ten
ostatni musieli tego dnia
wyostrzyæ zwiedzaj¹cy,
gdy z dyskretnie pochowanych w trawie g³oœników co rusz dobywa³ siê
odg³os izerskiej zwierzyny, z tokowaniem cietrzewia w roli g³ównej.
W Teatrze Leœnym krêcono ko³em fortuny i grano w zgaduj-zgadulê.

Stacja meteo, która zbiera dane z 10
punktów rozmieszczonych w terenie.

Adam Karolczuk

Wspomnienia z m³odoœci mog¹ uk³adaæ siê w ci¹g obrazów, smaków i zapachów, pora¿ek i zwyciêstw, s³ów i
myœli, a tak¿e ludzi i ich zachowañ. Wszystko, co zapamiêtujemy, po latach wraca do nas jakieœ takie bardziej b³yszcz¹ce, wyg³adzone, wyselekcjonowane, piêkniejsze ani¿eli
w istocie by³o.
Ja w swojej osobistej szkatu³ce pamiêci przechowujê –
oprócz ju¿ wspomnianych - ... dŸwiêki. To doœæ osobliwa kolekcja, której pocz¹tki siêgaj¹ lat szko³y podstawowej, czyli
czasów, gdy ka¿d¹ wa¿niejsz¹ uroczystoœæ – szkoln¹ b¹dŸ
miejsk¹, na scenie sali gimnastycznej (dok³adnie tam, gdzie
teraz bulgocz¹ krêgle na bowlingu) lub na scenie zdrojowej w
kawiarni (przed po¿arem Domu Zdrojowego) – uœwietnia³y
koncerty gitarzystów i mandolinistów. Oba te zespo³y prowadzi³ niestrudzony popularyzator muzyki Leon Kozik, a ja wci¹¿
mam przed oczami rzêdy instrumentalistów ze wzrokiem przyklejonym do swych pulpitów w bli¿ej nieokreœlonym niebieskawym odcieniu, którzy na znak dyrygenta podejmowali trud
muzycznego przekazu.
Nie nam – widzom i s³uchaczom, absolutnym dyletantom
w tym wzglêdzie – os¹dzaæ by³o poziom wirtuozostwa i bieg³oœæ w przenoszeniu nut na struny, wa¿na by³a muzyka na
¿ywo, jakkolwiek by ona brzmia³a i czyjekolwiek uszy – ewentualnie – rani³a. By³o, minê³o i pewnie nie wróci.
Drugim diamencikiem w mej dŸwiêkowej kolekcji jest
pewien koncert, jaki odby³ siê na hali spacerowej, gdzie po
po¿arze na 8 lat ulokowa³a siê kawiarnia „Zdrojowa”. Latem
1970 grupa studentów z gdañskiej Akademii Muzycznej mia³a wakacyjne praktyki, w trakcie których wykonywa³a tzw.
muzykê promenadow¹ w Œwieradowie i Czerniawie (a wieczorami dorabia³a sobie na dancingach) – czyli utwory lekkie
w odbiorze, choæ niekoniecznie w wykonaniu. Na sam koniec
ich pobytu do Œwieradowa przyjecha³ skrzypek Konstanty
Andrzej Kulka (dziœ znany jako ojciec Gaby Kulki), jeszcze
student, a ju¿ opromieniony s³aw¹, i w towarzystwie gdañskich kameralistów zagra³ któryœ z koncertów skrzypcowych
Mozarta. I to jak zagra³ – przecie¿ ma³o kto móg³ wtedy powiedzieæ o sobie, ¿e jest przygotowany na odbiór muzyki z
wy¿szej pó³ki, ale ju¿ pierwsze poci¹gniêcia smyczka przez
maestro Konstantego budzi³y dreszcz i têsknotê za czymœ piêknym.
To by³ tylko muzyczny incydent, który móg³ siê wydawaæ
czymœ banalnym, ale czasem taka banalnoœæ tr¹ca strunê w
cz³owieku, który nie tylko odkrywa tajemnicê tkwi¹c¹ w muzyce, lecz ka¿e mu biec za jej œwiat³em – ja na pewno biegnê
za nim ju¿ ponad 40 lat.
Mo¿e ten jeden Mozart na hali spacerowej to by³oby jednak trochê za ma³o na tak d³ugi bieg, ale modrzew z tej hali
ju¿ od paru lat drga³ od muzyki wydmuchiwanej na instrumentach dêtych przez ¿o³nierzy. Festiwal orkiestr wojskowych
narodzi³ siê w drugiej po³owie lat 60. minionego stulecia i
gdy co jakiœ czas mniej lub bardziej wa¿ny funkcjonariusz
nam go odbiera³, boleœnie zdawaliœmy sobie sprawê z tego,
jak wa¿ny by³ dla miasta i ¿e nic lepszego od tej imprezy Œwieradowowi siê nie przytrafi³o.
Moja muzyczna kolekcja dŸwiêków zatopiona zosta³a jak
mucha w kropli bursztynu – w formie pierwszych taktów
„Warszawianki”, która co rano na pocz¹tku wrzeœnia dochodzi³a ze stadionu, gdzie ju¿ od szóstej ¿o³nierze æwiczyli musztrê paradn¹. To by³ taki nasz œwieradowski hejna³, który przypomina³ m³odzie¿y o obowi¹zku szkolnym.
Festiwalowi orkiestr wojskowych ze dwa pokolenia œwieradowian zawdziêczaj¹ uwra¿liwienie na muzykê, i to nie tylko tê nieskomplikowana marszow¹, lecz i klasyczn¹, któr¹ tr¹bkami, tubami i puzonami przemycali instrumentaliœci w mundurach. Nasze roczniki podrygiwa³y w rytm utworów Beatlesów i Rolling Stonesów, ale gdy orkiestra dêta gra³a Chopina
– nie przymierzaj¹c rozdziawialiœmy gêby z wra¿enia.
Inne mamy czasy, inny jest te¿ repertuar zespo³ów, o czym
mogliœmy siê przekonaæ w dniach 13-15 wrzeœnia, gdy o z³ot¹

Dêta moc w izerskim zdroju
Fot. A. Karolczuk

Fot. A. Karolczuk
Powy¿ej - nie sposób nie doceniæ urody ustawionych w szyku ¿o³nierzy na tle
zapadaj¹cego nad Górami Izerskimi zmierzchu. Obok - nie³atwo jest dyrygentowi zapanowaæ nad 200-osobow¹ orkiestr¹ z³o¿on¹ z piêciu ró¿nych zespo³ów, by zagra³a równo, do rytmu i taktu. Z prawej u góry - dziœ trudno ju¿ sobie
wyobraziæ orkiestrê bez solisty, a tym bardziej bez solistki.

Fot. A. Karolczuk

Fot. T. Chmielowiec
Powy¿ej - orkiestra w mundurach z epoki Ksiêstwa Warszawskiego podczas musztry paradnej. Poni¿ej - Roland Marciniak wrêcza z³ot¹ bu³awê zwyciêskemu tamburmajorowi.
Fot. A. Karolczuk

bu³awê rywalizowa³o piêæ orkiestr garnizonowych – ze Szczecina, Koszalina, Lublina, Torunia i Dêblina. W dwa popo³udnia orkiestry prezentowa³y siê estradowo na hali spacerowej,
a w sobotni wieczór – musztrowo na stadionie. W repertuarze
wszystkich zespo³ów
du¿o by³o popu (tak¿e z
piosenkami), muzyki filmowej, a nawet rocka
(sam d³ugo przeciera³em
ucho ze zdumienia, jakbym nie dowierza³, ¿e
musztrê paradn¹ na murawie, mo¿na by³o wesprzeæ
utworem „Smoke On The
Water” zespo³u Deep Purple), ale obraz ich wykonañ by³by niepe³ny bez
Chopina, Rossiniego,
Mozarta czy Beethovena.
By³ to ju¿ 47. festiwal,
który ostatnimi laty ró¿ne
przybiera³ kszta³ty. Prezentowa³y siê orkiestry i
big-bandy, soliœci i kameraliœci, a nad ka¿d¹ im-

Fot. T. Chmielowiec
I pomaszerowali lewa, prawa, w œwietlist¹ dal...
prez¹ unosi³ wci¹¿ ten sam duch muzyczny wyró¿niaj¹cy
Œwieradów swymi wyj¹tkowymi wzglêdami.
Koncerty na hali wabi³y publicznoœæ, ale dopiero nabite
trybuny stadionu, na których zasiad³o prawie 2 tys. widzów,
dowiod³y, ¿e orkiestry dête nie straci³y nic ze swej magii przyci¹gania, zaœ œwieradowianie pokazali, ¿e wci¹¿ kochaj¹ orkiestry dête i nawet tak krótki pobyt muzyków w mundurach
(raptem trzy dni, gdy dawniej impreza trwa³a tydzieñ) pozostawia w
sercach niezapomniane wra¿enia.
Gdy zespo³y opuszcza³y p³ytê boiska, zagra³y razem – a jak¿e - „Warszawiankê”! Historia lubi zataczaæ
takie ko³a i oby tylko znów ktoœ
mniej lub bardziej wa¿ny z MON
nie uzna³, ¿e wojska nie staæ na festiwale! Bo jeœli nie na kulturê, to
na co?
Adam Karolczuk

Kącik pszczelarski
Pszczelarstwo w Polsce w wiêkszoœci ma
charakter wybitnie amatorski, ale jest nieliczna grupa pasieczników, którzy traktuj¹
tê specjalizacjê zawodowo, opieraj¹c bud¿et swojej rodziny g³ównie, albo nawet jedynie, na dochodach z pasieki. Je¿eli istnieje ju¿ taka wyspecjalizowana grupa, nie
ma potrzeby stawiania pytania, czy mo¿liwe jest w Polsce zawodowe pasiecznictwo.
Ono ju¿ istnieje. Pytanie nale¿a³oby zatem
zawêziæ do poziomu dochodów z pasieki,
do standardu ¿ycia, na jaki on rodzinie pszczelarza pozwala w naszych warunkach.
Jakie dochody pieniê¿ne mog¹ zapewniæ
pasiecznikowi pszczo³y? Je¿eli przyjmujemy,
¿e pasiecznik traktuj¹cy zawodowo swoj¹
specjalnoœæ uzyskuje przeciêtnie 20 kg miodu z 1 rodziny pszczelej, to rachunek rentownoœci doprowadza nas do potrzebnej minimalnej liczby pni wynosz¹cej 50-60 sztuk, a to

nie jest du¿o. Oczywiœcie, liczniejsza pasieka
daje lepsze szanse na uzyskanie wy¿szych
dochodów.
Ceny szybko siê zmieniaj¹ i przyk³adowe
wyliczenie traci na aktualnoœci, ale wynika z
tego jeden wa¿ny wniosek, ¿e pasiecznictwo
mo¿na traktowaæ w naszych warunkach zawodowo, upatruj¹c w dochodach z pasieki
podstawê bud¿etu rodzinnego. Oczywiœcie
wszyscy pszczelarze nie mog¹ przejœæ na zawodowstwo, bo to z ró¿nych wzglêdów niemo¿liwe. Pasieki zawodowców s¹ prowadzone intensywnie i w konkurencji z s¹siednimi
pasiekami przyczyniaj¹ siê do ich upadku. W
silnej konkurencji, na wy¿szym ju¿ poziomie,
tylko czêœæ ich mog³aby siê utrzymaæ, a zatem pog³owie pszczó³ uleg³oby czêœciowej
redukcji, na czym ucierpia³aby produkcja

Gdyby ludzie byli jak pszczo³y
...
pszczo³y...
Edward Pietryka (hydraulik z zawodu,
pracowa³ w nadleœnictwie, w uzdrowisku, w
œwieradowskiej komunalce i na w³asny rachunek) sw¹ przygodê z pszczo³ami zacz¹³ doœæ
póŸno, bo po 40-tce – jakieœ 20 lat temu. Od
œwieradowskiego pszczelarza-seniora ul wielkopolski (- Ramka w takim ulu ma pasowaæ
nawet jak siê j¹ w³o¿y w ul na LubelszczyŸnie
– mówi), ale potem zdecydowa³ siê na tak
zwane le¿aki i w³asnorêcznie zrobi³ wszystkie ule dla swej pasieki.
- Zaczyna siê jak zwykle od paru uli, a jak
siê spodoba, pszczo³y siê roj¹ i przychodzi zysk
i zadowolenie, ich liczba roœnie do 4-5, potem stopniowo coraz wiêcej; ja od paru lat
mam 30-32 ule. Nigdy siê nie jest na minusie,
pszczo³y zawsze tak kombinuj¹, ¿e musz¹ tego
miodu nazbieraæ, raz jest to 250 kg w sezonie, choæ w rekordowych latach mia³em nawet 500-700 kg.
Zdaniem pana Edwarda ca³a góra pod lasem Grzbietu Kamienickiego wy³¹czona jest
z po¿ytku, bo pasie siê tam za du¿o krów i
traw ju¿ nie ma, ale jak nadleœnictwo posieje
grykê, po¿ytek jest piêkny. Czasami spadŸ siê
trafi i dlatego mamy tu miody mieszane. Wa¿ne, ¿e pasieka daleko od drogi, przy lasach,
pszczo³y lubi¹ czystoœæ.
- W „Pszczelarstwie”
przeczyta³em, ¿e jak to jest
- po¿ytek wokó³, a miodu nie
ma?
Hodowca podejrzewa³,
¿e pszczo³y nie lubi¹ roœlin
modyfikowanych genetycznie; ³an piêkny, a one lec¹
dalej, mijaj¹c go obojêtnie
- Roœlina musi wydzieliæ
choæ odrobinê nektaru, by
œci¹gn¹æ pszczo³ê, widaæ
modyfikowane nie wydzielaj¹ - uwa¿a pan Edward.
Co daje pszczelarstwo?

Pan Edward lubi chodziæ po pasiece, s³uchaæ
brzêczenia, podgl¹daæ pszczo³y. Mówi, ¿e ludziom przyda³oby siê trochê pszczelich cech,
bo pszczo³a myœli o nastêpnych pokoleniach,
choæ sama ciê¿ko pracuje i ¿yje 35 dni. Te, co
w ulu ju¿ zimuj¹, zbieraj¹ si³y na wiosnê. Co
wa¿ne - ca³y rój zimuje, gdy u b¹ków i trzmieli
tylko matka.
- Nie wolno rozrzucaæ miodu, ramek nie
zostawiaæ, bo pszczo³y lubi¹ porz¹dek. Trzeba myœleæ jak pszczo³y: gdy idzie na zmianê
pogody, one siê denerwuj¹, wtedy lepiej im w
drogê nie wchodziæ, ale jak wychodzi s³oñce i
po¿ytek piêkny wokó³, one lataj¹ i nie maj¹
czasu na szukanie wrogów. Jak kto tego nie
wie, bêdzie ¿¹dlony. Oj, siedzia³bym tam ca³y
czas, moje pszczo³y ³agodniejsze takie, mam
matki z w³asnego chowu.
W pasiece wszystko musi byæ dopiête,
badania z weterynarii na czas, czystoœæ, œrodki do dezynfekcji, karta zdrowia pszczelarza,
wtedy dopiero mo¿na sprzedawaæ na targu –
ale w Mirsku, bo na Œwieradów trzeba odrêbnego pozwolenia ze starostwa lubañskiego.
Pasieka Edwarda Pietryki znajduje siê
w Krobicy pod nr. 43, a z hodowc¹ mo¿na
siê umówiæ telefonicznie – 665 452 729.

STOP UZALE¯NIENIOM, STOP PRZEMOCY!
Miejska Komisja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych informuje, ¿e w starym Urzêdzie Miasta przy ul. Pi³sudskiego 15, pok. nr 9 (II p.), w poniedzia³ki od 1600 do2000 czynny jest Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla uzale¿nionych od alkoholu i narkotyków, jak te¿ dla osób z rodzin, gdzie nadu¿ywany jest alkohol i narkotyki, dla osób
wspó³uzale¿nionych oraz ofiar przemocy w rodzinie. Tel. 664 461 086 - czynny w dniach i godzinach konsultacji.
Rozmowy i konsultacje indywidualne tak¿e w poniedzia³ki w godz. 1600-1900, a od
godz. 1900 do 2000 odbywaj¹ siê zajêcia wspomagaj¹ce pracê grupy. Wszystkie spotkania s¹ bezp³atne i otwarte.
Przy Punkcie powsta³a te¿ Grupa Wsparcia, której spotkania odbywaj¹ siê w poniedzia³ki w godz. 1800-2000. Grupa Wsparcia pozwoli odpowiedzieæ na pytania: co to jest
uzale¿nienie? na czym polega wspó³uzale¿nienie? jak motywowaæ osobê uzale¿nion¹
do podjêcia leczenia? czy nadu¿ywanie alkoholu wp³ywa na przemoc w rodzinie? itp.
Na te i inne pytania uczestnicy otrzymaj¹ rzeteln¹ informacjê zachowuj¹c anonimowoœæ. Powiedz¹, ile uznaj¹ za stosowne - wa¿na jest obecnoœæ. Udzia³ w jednym
spotkaniu nie zobowi¹zuje do dalszego uczestnictwa.

Silna ekipa œwieradowskiego ko³a pasieczników na XIII Miêdzynarodowym Festiwalu Pszczelarskim, który odby³ siê 1 i 2 wrzeœnia br. w Cieplicach.
owocowo-nasienna.
Mo¿na by zastanawiaæ siê, czy s¹ u nas
takie regiony, które maj¹ odpowiednie warunki do prowadzenia pasiek towarowych. Niew¹tpliwie zró¿nicowanie warunków po¿ytkowych i klimatycznych w kraju jest doœæ znaczne, ale na szczêœcie nie ma rozleg³ych terenów pustynnych ani p³askowy¿ów górskich.
W niektórych regionach uprzemys³owionych
s¹ s³absze po¿ytki pszczele, podobnie w centralnej czêœci kraju, gdzie przewa¿aj¹ gleby
lekkie, ale oznacza to tylko nieco trudniejsze
warunki dla pasiecznictwa. W zasadzie wszêdzie u nas mog¹ utrzymaæ siê pasieki towarowe, a tylko w niektórych rejonach ³atwiej o
dobre zbiory miodu.
Do niedawna miód i w pewnej mierze
wosk by³y jedynymi produktami, które zbywa³ pasiecznik za pieni¹dze. Ostatnie jednak
lata wywo³a³y du¿e zainteresowanie ludzi innymi produktami pszczó³, i to g³ównie z powodu zdrowotnych. Jako ¿e nast¹pi³ kryzys
w stosowaniu syntetycznych œrodków leczniczych, zainteresowanie ludzi zaatakowanych
ró¿nymi chorobami skierowa³o siê na produkty naturalne – pochodzenia roœlinnego i zwierzêcego. Kanony medycyny ludowej zyska³y

z nag³a na wartoœci. Zwrócono uwagê na w³aœciwoœci lecznicze miodu, mleczka pszczelego, py³ku (pierzgi), jadu i kitu (propolisu).
Charakterystyczne jest to, ¿e do pewnych
granic w pasiece powstaj¹ wszystkie wymienione produkty i do tej wysokoœci nie s¹ konkurencyjne dla produkcji miodu. Natomiast
powiêkszanie produkcji któregoœ z nich mo¿e,
ale nie musi, odbijaæ siê ujemnie na zbiorach
miodu. W du¿ej mierze zale¿y to od fachowego przygotowania pasiecznika i od jego
umiejêtnoœci. Produkcji tak wyspecjalizowanej mo¿e siê podj¹æ jedynie wysokiej klasy
pszczelarz. Nie mo¿e to byæ pocz¹tkuj¹cy
pasiecznik.
Inn¹ mo¿liwoœci¹ zdobywania dochodów
pieniê¿nych z pasieki jest wydzier¿awianie
pszczó³ na uprawy nasienne lub sadownicze.
Krótki okres postawienia pasieki na wskazanym polu lub w sadzie przynosi dodatkowy
dochód dla hodowcy pszczó³.
Wspomnieæ tu jeszcze trzeba o mo¿liwoœci sprzeda¿y rojów, o ich produkcji z takim
przeznaczeniem oraz o wychowie i sprzeda¿y matek pszczelich. S¹ to ju¿ jednak zajêcia
dla bardziej wtajemniczonych w specjalizacjê pszczelarsk¹.
Eugeniusz Grabas

Œwieradów, ul. Zakopiañska 8
tel. 75 78 16 359, 603 766 496, 603 766 936
Poleca domy, dzia³ki, mieszkania, pensjonaty w mieœcie i okolicach
DU¯Y WYBÓR DOMÓW WIEJSKICH 20 KM OD
ŒWIERADOWA. PRZYJMUJEMY DO SPRZEDA¯Y:
MIESZKANIA, DOMY, DZIA£KI, OBIEKTY U¯YTKOWE.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
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19.
20.
21.
22.
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40.

Œwieradów – mieszkanie w bloku, osobne wejœcie, 68 m2, niski parter, przejœciowe, 92.000 z³
Œwieradów – mieszkanie blisko centrum, 40 m2, dwa pokoj na parterze, 110.000 z³
Œwieradów – piêtro domu przy ul. Cmentarnej, 69 m2, do remontu, 90.000 z³
Œwieradów – mieszkanie, 39 m2, dwa pokoje, czynsz 150 z³, ogrzewanie piecowe, 100.000 z³
Œwieradów – mieszkanie w bloku, 55 m2, trzy pokoje, zadbane, 195.000 z³
Œwieradów – 63 m2, dwa pokoje, wysokoœæ 4,2 m, ul. Wczasowa, 260.000 z³
Œwieradów – dom do remontu, 220 m2, po³o¿ony wysoko pod lasem, 260.000 z³
Œwieradów – ul. Sienkiewicza, parter domu, 105 m2, 360.000 z³
Œwieradów – stary dom, ul. Osiedlowa, dzia³ka 1,3 ha, 260.000 z³
Œwieradów – nowy dom, 150 m2, dzia³ka 2.348 m2, okolice „Malachitu”, 650.000 z³
Œwieradów – ul. Batorego, dzia³ka 2.500 m2, pod us³ugi turystyczne, do 5 kondygn., 530.000 z³
Œwieradów – dzia³ka, 3.630 m2, 150 m od gondoli, pod us³ugi turystyczne, do IV kondygnacji
Œwieradów – ul. Sienkiewicza, 2,38 ha, pod turystykê i zabudowê wielorodzinn¹, IV kondygnacje
Œwieradów – ul. Piastowska, 7.651 m2, pod us³ugi turystyczne, pe³ne uzbrojenie, IV kondygnacje
Œwieradów – centrum obok Biedronki, dzia³ka 1.086 m2 pod us³ugi turystyczne, 250.000 z³
Œwieradów – ul. Chrobrego, dzia³ka 11.678 m2, mieszkaniówka i turystyka, 240.000 z³
Œwieradów – ul. Wiœniowa, 1.578 m2, dzia³ka pod dom, pe³ne uzbrojenie, 230.000 z³
Œwieradów – okazja, 9 dzia³ek budowlanych pod domy, 8.798 m2, ul. Dolna, 250.000 z³
Czerniawa – okazja inwestycyjna: dzia³ka budowlana, 6.020 m2 pod domy, 103.000 z³
Czerniawa – dzia³ka budowlana, 10.424 m2 pod domy, 177.000 z³
Czerniawa – dzia³ka 5.017 m2 pod turystykê, ogrodzona, warunki przy³¹cza energetyki 160.000 z³
Czerniawa – nowy dom, dzia³ka 488 m2, 320.000 z³
Czerniawa – ma³y dom do remontu, dzia³ka 396 m2 + 1.356 m2, 110.000 z³
Czerniawa – przedwojenny dom komfortowo wyremontowany, dzia³ka 1.596 m2, 620.000 z³
Czerniawa – dzia³ki budowlane po 1.500 m2, po 49.500 z³
Czerniawa – ma³y dom po remoncie, 350 m2, z mo¿liwoœci¹ pokoi pod wynajem, dzia³ka 1,2 ha
Czerniawa – dzia³ka z du¿ymi ruinami, ul. Sanatoryjna, 3.552 m2, 200.000 z³
Czerniawa – dom do remontu, dzia³ka 8.000 m2, 245.000 z³
Czerniawa – ul. M³yñska, dzia³ka budowlana, 2.379 m2, 45.000 z³
Czerniawa – dzia³ka 4.563 m2, ul. G³ówna, zabudowa do 3 kondygnacji, 250.000 z³
Pobiedna – dzia³ka budowlana na po³udniowym stoku, 1.700 m2, 47.000 z³
Wolimierz – dzia³ka budowlana, 2.000 m2, przy asfalcie ko³o Alchemika, 49.000 z³
Wolimierz – dzia³ka z ruin¹, 5.568 m2, widok na góry, 70.000 z³
Wolimierz – nowy prosperuj¹cy pensjonat, 500 m2, dzia³ka 7.000 m2
Ml¹dz – dzia³ka 1.336 m2, przy asfalcie, 33.400 z³
Giebu³tów – Augustów – dzia³ka 5.500 m2 pod zabudowê, 12 km od Œwieradowa, 46.000 z³
Giebu³tówek – dzia³ka 2.800 m2 przy asfalcie, widok na góry, 49.000 z³
Krobica – dzia³ka 739 m2, obok zabudowy, 23.000 z³
Mirsk – mieszkanie, 54 m2, trzy pokoje w bloku, II piêtro, 100.000 z³
Mirsk – dom do remontu, dzia³ka 1977 m2, 80.000 z³
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CZERNIAWA, STRAWA I SMAKOWITA ZABAWA

Podczas gdy jury „profesjonalne” (u góry) degustowa³o potrawy i desery, jury „amatorskie” (obok) zajmowa³o siê nalewkami, bo mog³o:
po prostu profesjonaliœci nalewek nie wyrabiaj¹. Poni¿ej - bar wziêty!

SCHEINER

NIERUCHOMOŒCI

ŒWIERADOWSKIE

SNS 1065 - Œwieradów. Niewielki oœrodek
wczasowy na 21 miejsc z lat 80. 8 pokoi z
umywalkami, 4 ³azienki, kuchnia, œwietlica,
sauna i pomieszczenia gospodarcze. Dzia³ka
1.105 m2, mo¿liwoœæ rozbudowy (w planie teren pod us³ugi turystyczne i zabudowê mieszkaniow¹). Cena 540.000 z³ (w tym VAT). PROWIZJÊ POKRYWA SPRZEDAJ¥CY!

SNS 1398 - Œwieradów. Po³owa domu dwurodzinnego, 90 m2, trzy pokoje (salon 34 m2),
kuchnia, ³azienka, osobne WC, dwa balkony. Stan b. dobry, piêkny widok na miasto,
blisko wyci¹g narciarski, las na granicy, cicho i malowniczo. Cena 248.000 z³.

SNS 1253 - Œwieradów, centrum, lokal mieszkalny
o pow. 105,2 m2 stanowi¹cy po³owê domu, parter i przyziemie, osobne wejœcie, po remoncie. Czêœæ przygotowana pod wynajem, udzia³ w dzia³ce. Cena 360.000 z³.

SNS 1489 - Œwieradów, pó³ bliŸniaka na dzia³ce
1.008 m2, w cichej i spokojnej czêœci miasta.
Budynek parterowy z u¿ytkowym poddaszem i
wszystkimi mediami. Piekny widok na panoramê miasta i na góry. Cena 230.000 z³.

SNS 2028 - Œwieradów. Nieruchomoœæ - 200 m od
Domu Zdrojowego. Powierzchnia ca³kowita budynku 378 m2, nadaje siê na rezydencjê lub pensjonat. Du¿a
dzia³ka - 5.794 m2 - z przeznaczeniem pod us³ugi turystyczne (mo¿liwoœæ budowy kolejnych obiektów), 70 m
do szlaków turystycznych i lasu. Cena do negocjacji.

U góry - zwyciêski tort J. Dru¿gi. Poni¿ej - zwyciêski P. Bigus i jego trofea.

22 wrzeœnia w sobotnie popo³udnie smakosze znów zawitali do Leopoldówki, by
wzi¹æ udzia³ w 9. edycji konkursu kulinarnego „Czerniawa – jaka strawa”. Drugi rok
z rzêdu uczestników podzielono na kategorie amatorów i profesjonalistów – tych
pierwszych ocenia³o jury pod przewodnictwem szefowej rady Wioletty Urbañczyk,
natomiast pracami komisji degustuj¹cej
potrawy i desery zawodowców kierowa³a
Dorota Marek. A ¿e od lat niepisan¹ zasad¹
jest, by w sk³ad jury wchodzi³y osoby przyjezdne, jurorzy pochodzili z Poznania, Gorzowa, Giebu³towa i... w³oskiego Triestu.
Podczas gdy recenzenci krok po kroku
obchodzili sto³y, na których oko i nozdrza
kusi³y pysznoœci, smakuj¹c potrawê po potrawie, widzowie cierpliwie czekali na sygna³
„podano do sto³ów”, a ich mêki starali siê
neutralizowaæ – tradycyjnie ju¿ – cz³onkowie
zespo³u „£u¿yczanie”.
Wreszcie komisje uda³y siê na naradê
wojenn¹, a do mich, pó³misków i garów ruszyli zg³odniali i spragnieni biesiadnicy, którym nie trzeba by³o wiele czasu, by ogo³ociæ
stó³ z dañ i s³odkoœci, o nalewkach nawet nie
wspominaj¹c.
Gdy og³aszano werdykt, by³o ju¿ po
wszystkim (bo zjedli), mo¿na by³o zatem spokojnie oklaskiwaæ nagrodzonych.
Najlepsze amatorskie potrawy uwarzyli
i nagrody zdobyli:
I - Maciej Lipnicki za - „Polêdwiczki w
sosie z pieprzem”, II - Piotr Bigus za „Roladê
ziemniaczan¹ z indykiem”, III - Marianna
Kralewska za „Kurczaka w czekoladzie”.
W ciastach i deserach kolejnoœæ by³a nastêpuj¹ca:
I - Piotr Bigus za „Wie¿ê Wilhelma”, II Marianna Kralewska za „Cymes elfów”, III
Piotr Bigus za „Czekoladow¹ fantazjê”.
Nalewki:
I - Mi³osz Lipnicki za „Nalewki lecznicze
z domowej piwniczki”, II - Krystyna Piotrowska za „Trójniak malinowy”, III - Piotr Bigus
za „Any¿ówkê”.
Jeœli dodamy, ¿e kapitu³a konkursowa
postanowi³a przyznaæ Piotrowi Bigusowi Certyfikat Potrawy Lokalnej „Œwieradowski Sma-

ko³yk” za „Marynowan¹ pierœ perlicz¹ w sosie kurkowym, z serem gorgonzola” (potrawy) oraz za „Izersk¹ ³¹kê” (nalewki), a publicznoœæ w swym g³osowaniu równie¿ nagrodzi³a pierœ perlicz¹, oka¿e siê, ¿e pan Piotr
móg³ sobie przywiesiæ szarfê z dumnym napisem „czempion”.
Profesjonalistów oceniano za potrawy i
desery. Najlepsze danie zaprezentowa³ Pensjonat „Fortuna” – „Nasze wêdzonki”, II miejsce przypad³o OW „Beatka” – „Przek¹ska
Dariuszki”, III OW „Alma” – „Pasztet z selera”. W ciastach bezkonkurencyjny by³ Zak³ad
Cukierniczy Józefa Dru¿gi („Tort truskawkowo-czekoladowy”), II - Gospodarstwo Agroturystyczne „Pod Topolami” („Ciasto Ziuty”),
III - Restauracja „Czarny Potok” („Niebo w
gêbie”).
Certyfikat Potrawy Lokalnej otrzyma³a
Restauracja „U Bo¿eny” za „Bogracz z kluskami œl¹skimi”.
Fundacja na Rzecz Rozwoju Spo³ecznoœci Lokalnej „Œwieradów-Czerniawa” serdecznie dziêkuje wszystkim uczestnikom konkursu za udzia³ i zaanga¿owanie w organizacjê lokalnej imprezy kulinarnej.
Wœród profesjonalistów udzia³ wziêli:
OW „Alma”, Gospodarstwo Agroturystyczne „Pod Topolami”, Bar „Nad Kwis¹”, OW
„Beatka”, Zak³ad Cukierniczy Józef Dru¿ga,
„Œwierkowa Karczma”, Restauracja „Czarny
Potok”, firma „Maxi”, Restauracja „U Bo¿eny”, Pizzeria „Margerita”, Pensjonat „Fortuna”.
W gronie amatorów znaleŸli siê: Marianna Kralewska, Wies³awa Bigus, Piotr Bigus,
Mi³osz Lipnicki, Maciej Lipnicki, Urszula
Lipnicka i Krystyna Piotrowska.
Kapitu³a nagrodzi³a wybrane
potrawy, ciasta i
nalewki, ale uznanie za kunszt kulinarny oraz estetykê
zaprezentowania
potrawy nale¿y siê
wszystkim uczestnikom.
(aka)

Ale¿ ten œwiat jest pyszny!
Antonina Ma³owiecka, podró¿niczka i
dziennikarka magazynu „Góry Izerskie”,
jest sta³ym goœciem w bibliotece w sobotnie przedpo³udnia. Dziêki niej dzieci maj¹
niezwyk³¹ okazjê zwiedzaæ ciekawe zak¹tki na ca³ym œwiecie, poznaæ ¿ycie podró¿nika, czêsto nara¿onego na niebezpieczeñstwa, choroby, zmienn¹ pogodê, rabusiów,
wszystko zaœ jest udokumentowane licznymi zdjêciami oraz pami¹tkami.

Kulturê i obyczaje ka¿dego kraju najlepiej poznaje
siê m.in. poprzez ubiór, muzykê czy kuchniê.

Warto przyjœæ i pos³uchaæ fizycznie drobnej dziewczyny, ale jak¿e dzielnej i silnej, odwa¿nej i m¹drej, która zamieszka³a w naszym
mieœcie i znalaz³a czas, aby spotykaæ siê z
dzieciakami, które ju¿ po drugim spotkaniu
by³y pewne, ¿e chc¹ byæ w „Klubie M³odego

Odkrywcy”.
Sprawdza siê zasada, i¿ dzieci zainteresuj¹ zajêcia, które zarazem ucz¹, bawi¹, ale
te¿ zmuszaj¹ do wspó³tworzenia i aktywnego
uczestnictwa.
W czêœci, któr¹ nazywamy „Bajkow¹”,
mamy ustawiony okr¹g³y kolorowy stolik,
przy którym dzieci swobodnie mog¹ siedzieæ
i byæ wspó³autorami zajêæ.
Na pytanie, czy lubi¹ podró¿owaæ, dzieci
zgodnie odpowiadaj¹, ¿e uwielbiaj¹, ka¿de z
nich z rodzicami dok¹dœ ju¿ wyje¿d¿a³o i
zwiedza³o obce kraje. Patrz¹c na zdjêcia z
Indii by³y zafascynowanie opowieœciami, na
przyk³ad o „œwiêtych krowach”, które maj¹
prawo wejœæ do baru, przechadzaæ siê po ulicy i nikt nie mo¿e ich przegoniæ.
W Indiach prawie wszyscy pij¹ herbatê,
ale inaczej ni¿ u nas - tam w wielkim garze
gotuje siê wiele litrów mleka, by nastêpnie
w³o¿yæ liœcie herbaty i obowi¹zkowo przyprawê.
Antonia przynios³a ze sob¹ przyprawy,
które dzieci w¹cha³y i zapoznawa³y siê z nazwami: kardamon, imbir, cynamon. To one
daj¹ niecodzienny ów aromat herbacie.
By³y te¿ opowieœci o kobrze, s³oniach w
koszykach, o weselu, ubiorach (dzieci mog³y
nawet przymierzaæ spodnie).
Po egzotycznych opowieœciach przyszed³
czas na wykonanie indyjskiego przysmaku
„Laddu”, czyli wykonanych z kaszy kuleczek
obtaczanych w kakao, cynamonie, wiórkach
kokosowych i s³oneczniku. Dzieci wykona³y
to w³asnorêcznie, tworz¹c s³odk¹, pachn¹c¹
piramidê, któr¹ poczêstowa³y nas oraz czytelników.
Na zakoñczenie podró¿niczka pokaza³a

podstawowe ruchy tañca z Bollywood - ale¿ by³o œmiechu i
uciechy!
Na kolejnym spotkaniu w
Klubie dzieci uda³y siê w podró¿ do Argentyny.
Antonina, jak zwykle doskonale przygotowana, pokaza³a piêkne zdjêcia pañstwa
po³o¿onego w po³udniowowschodniej czêœci Ameryki Po³udniowej, opowiada³a barwnie o stolicy Buenos Aires, wodospadach – najpiêkniejszym i
osza³amiaj¹cym miejscu, które osi¹gaj¹ szerokoœæ prawie
2,5 km, a wœród nich wyró¿niaj¹ siê m.in. Wodospady Dwóch Braci, Gardziel Diab³a.
Z kolei Patagonia obejmuj¹ca czêœæ Andów oraz Ziemiê Ognist¹ jest jednym z mistycznych miejsc na œwiecie. Zalegaj¹cy tam
lodowiec (s³ynny Perito Moreno) pokrywa obszar 13.000 km, st¹d niedaleko ju¿ do Antarktydy, gdzie podziwiaæ mo¿na bia³e noce, wieloryby, pingwiny.
Patagonia to idealne miejsce do uprawiania wszelkich form turystyki, poczynaj¹c od
wspinaczki, sp³ywów kajakowych i pontonowych poprzez jazdê konn¹, na wêdkarstwie
skoñczywszy.
Pampa to piêkna i stepowa kraina geograficzna o klimacie ³agodnym sprzyjaj¹cym do
uprawy roli. Poroœniête trawami stepowymi,
s³onecznikami i innymi roœlinami tworz¹ urokliwe miejsca.
Argentyna poprzez ukszta³towanie powierzchni, krajobraz, faunê i florê zyskuje
miano pañstwa ciekawego, które warto poznaæ. Kraje poznaje siê równie¿ poprzez gotowanie, a wiadomo, ¿e dzieci uwielbiaj¹ samodzielnie przygotowywaæ posi³ki.

Podró¿niczka pokaza³a tykwê z Argentyny, w której pije siê yerba mate - herbaciany
napój. Ka¿de dziecko dosta³o do zaparzenia
herbatê, któr¹ Argentyñczycy pij¹ ca³y dzieñ,
gdy¿ ma w³aœciwoœci lecznicze i dzia³a prawie jak kawa. Smak herbaty wzbogaci³y plastrem z pomarañczy, limonki lub cytryny.
Kiedy napój siê studzi³, dzieci wykonywa³y guacamole – inaczej paciapa z awokado, sos do chipsów – nachos. Mia³y ju¿ wczeœniej przygotowany pokrojony czosnek i cebulê, gdy¿ dodaje siê te zdrowe sk³adniki do
miseczki z roztartym awokado, wzbogaca siê
sokiem z limonki lub cytryny do smaku, trochê pieprzu, soli i takie mase³ko jest gotowe.
Dzieciom smakowa³o, gdy¿ nachos tworzy³o doœæ pikantne danie, ale tak mia³o byæ,
gdy¿ w Argentynie jest to bardzo pospolita
zdrowa przek¹ska.
Nastêpn¹ podró¿ dzieci odby³y do Grecji
i podczas tej eskapady znów pichci³y dania
greckiej kuchni, ale o tym napiszemy w nastêpnym numerze.
Krystyna Piotrowska

Gotuj z Przystup¹
9 wrzeœnia uczestniczy³em w II edycji
Festiwalu Kulinarnego „Smak Pstr¹ga w
Pieninach”, który zorganizowano w Sromowcach Ni¿nych, w przepiêknej scenerii
Pieniñskiego Parku Narodowego, u podnó¿a Trzech Koron. Konkurs odbywa³ siê na
tratwach zacumowanych na Dunajcu przy
brzegu, a udzia³ w nim wziê³o 12 ekip ze
szkó³ gastronomicznych z ca³ej Polski oraz
11 profesjonalistów z markowych hoteli i
restauracji. Reprezentowa³em Malinowy
Dwór, bêd¹c zarazem jedynym przedstawicielem Dolnego Œl¹ska.
Konkurs polega³ na zrobieniu przystawki
zimnej lub przek¹ski gor¹cej z dominacj¹
pstr¹ga, nale¿a³o przygotowaæ cztery porcje,
z czego trzy otrzymywa³o jury degustacyjne
(sk³ada³o siê z 6 osób), a jedna wêdrowa³a na
stó³ wystawowy. Profesjonaliœci mieli 15 minut na przygotowanie stanowiska i 45 minut
na przygotowanie potrawy. Imprezê prowadzi³
dziennikarz z radia RMF MAXXX, nam przez
ca³y czas na rêce patrzy³o i poczynania nasze
punktowa³o 4-osobowe jury techniczne, na
brzegu Dunajca zmagania kucharzy obserwowa³o (i kibicowa³o im) oko³o 1000 osób, zaœ
TV Podhale transmitowa³a wydarzenie na
¿ywo.
Trzeba siê by³o wykazaæ stalowymi nerwami i podzielnoœci¹ uwagi, by nie trac¹c z
oczu w¹tku kulinarnego odpowiadaæ na pytania jurorów technicznych, których interesowa³o wszystko: co
akurat robiê i jakich
u¿ywam sk³adników, oceniali te¿
czystoœæ stanowiska
i segregacjê œmieci
na tym stanowisku,
za co dodawali lub
odejmowali punkty.
Pojecha³em na
festiwal z przepi-

bardzo wysoki. Pokona³ mnie – minimaln¹
iloœci¹ punktów - Sebastian Schrom, kucharz
z oœwiêcimskiej restauracji La Rossa, ja natomiast wyprzedzi³em Jacka Kuke³kê z
restauracji Kawaleria w Krakowie.
Zwyciêzca przygotowa³ tatara z pstr¹ga z nut¹ czarnego
bzu zwieñczonego
szyjkami rakowymi
marynowanymi w
soku z kumkwatów,
serwowanego w towarzystwie emulsji
cytrynowo-jajecznej.
Nie zaproponujê
tym razem Czytelnikom zwyciêskich
S. Przystupa (w œrodku na ¿ó³to) wœród mistrzów patelni.
dañ, choæby ze
sem na filet z pstr¹ga marynowany w karda- wzglêdu na wygórowane umiejêtnoœci niemonie, sma¿ony na maœle, u³o¿ony na dzikiej zbêdne przy ich przyrz¹dzaniu, cenê i trudfioletowej marchewce i faszerowanej musem noœci w zdobyciu sk³adników, sprowadŸmy
z wêdzonego pstr¹ga. Smak potrawy podkre- zatem pstr¹ga z wy¿yn sztuki kulinarnej na
œli³em sosem szafranowo-limonkowym, ozdo- ziemiê i zadowólmy siê roladk¹ z pstr¹ga fabi³em j¹ nitkami z tataraku zerwanego z przy- szerowanego musem z wêdzonego pstr¹ga i
dro¿nego rowu w Czerniawie, wszystko zaœ suszonym pomidorem w otoczeniu sosu piespryska³em 24-karatowym z³otem gastrono- truszkowo-czosnkowego.
micznym (jadalnym).
Sk³adniki: 2 œrednie pstr¹gi, 2 filety wêKrakowianie ze Stowarzyszenia Ma³opol- dzonego pstr¹ga (lub jeden ca³y wêdzony do
skich Kucharzy i Cukierników, którzy byli wyfiletowania), 100 g mas³a, 100 ml œmietaorganizatorami konkursu, przygotowali ny kremówki 30 proc., 100 g suszonych powszystko bardzo perfekcyjnie. Mieliœmy po- midorów (w oleju lub oliwie), 50 ml bia³ego
kaz kuchni molekularnej i degustacjê kuchni wina, 2 z¹bki czosnku, pêczek pietruszki, sól
regionalnej, pieczonego barana na ro¿nie, kil- pieprz.
kanaœcie potraw z grilla, degustacjê piwa
Pstr¹ga patroszmy, czyœcimy i filetujemy
klasztornego od Cystersów w Szczyrzycu, a (uwaga, nie ma potrzeby skrobania ³usek, któg³ówn¹ atrakcj¹ by³o gotowanie w kotle nad re s¹ bardzo delikatne i wytapiaj¹ siê ju¿ przy
ogniskiem zupy z pstr¹ga prosto z Dunajca.
90 stopniach), solimy, pieprzymy i na godziNiestety, nie zaj¹³em pierwszego miejsca, nê wstawiamy do lodówki.
ale wykona³em swój plan, który sobie za³o¿yW tym czasie przygotujemy mus: filet roz³em jad¹c tam, czyli zmieœciæ siê w pierwszej cieramy no¿em na desce, siekamy, rozsmarotrójce i stan¹æ na podium. Zaj¹³em drugie wujemy na nim 10 g miêkkiego mas³a, przemiejsce i jestem z tego bardzo zadowolony, k³adamy do miski, dosypujemy odrobinê pieponiewa¿ poziom kucharzy i ich potraw by³ przu, dodajemy suszone pomidory i wino.

Szymon w trakcie przygotowywania
swego pstr¹ga - w tle flisacy przewo¿¹
turystów na tratwach po Dunajcu.
Wyci¹gamy filet z lodówki, k³adziemy go
skór¹ do do³u, a na wierzchu rozsmarowujemy przygotowany wczeœniej mus, skrêcamy
roladkê spinaj¹c j¹ wyka³aczk¹ i odstawiamy
do lodówki, a sami bierzemy siê za sos.
Na patelni roztapiamy mas³o (zostawiamy go trochê na koñcowe podsma¿enie), podlewamy odrobin¹ bia³ego wina, minimalnie
odparowujemy, zalewamy œmietan¹, dodajemy roztarty czosnek i gotujemy na lekkim
ogniu ok. 10 minut - do delikatnego zgêstnienia. Doprawiamy przyprawami i wsypujemy du¿o siekanej natki pietruszki.
Nastêpnie na resztce mas³a sma¿ymy roladki z dwóch stron (po 4 minuty ka¿da), wyk³adamy je na wylany na talerz sos (uprzednio wyj¹wszy z nich wyka³aczki), jemy z ry¿em, grzank¹ lub chrupi¹c¹ bagietk¹, popijaj¹c bia³ym wytrawnym lub pó³wytrawnym
winem (np. w³oskim GAVI, które w Lidlu
mo¿na kupiæ ju¿ za 14 z³). Smacznego.
Przepisy Szymona Przystupy
spisa³ i do druku poda³ Adam Karolczuk

Dorastanie w Świeradowie wzbogaciło mnie na tyle, że czuję się wolna co do miejsca zamieszkania
Jak bardzo Œwieradów wczepi³ siê mackami
w pani umys³, serce i pamiêæ?
- Bardzo, bardzo! Wprawdzie mieszka³am tu tylko 11
lat, gdy we Lwówku a¿ 30, to jednak Œwieradów szczególnie
zapad³ mi w pamiêæ. Jako dziecko nie mia³am œwiadomoœci,
¿e to bêd¹ takie silne prze¿ycia, moje „Bezcenne Chwile”.
Jednak napisanie ksi¹¿ki nie nale¿a³o do kategorii „spe³nienie marzeñ”. Czu³am siê mile zobowi¹zana, by opowiedzieæ tamten czas, by doceniæ rodziców, rodzeñstwo, kolegów i kole¿anki, s¹siadów, nauczycieli, bo cz³owiek nagle
dostrzega, jaki wp³yw wywarli na jego ¿ycie. To we mnie
narasta³o stopniowo, jak odchodzili rodzice i sama niejedno
musia³am prze¿yæ, aby realnie oceniæ swe si³y, spróbowaæ
bez zbêdnych sentymentów uchwyciæ atmosferê codziennoœci kszta³tuj¹c¹ dzieciêcy umys³ i serce. Przecie¿ jednoczeœnie nie têskniê do tamtego okresu, nie ¿yjê wspomnieniami. Dorastanie w Œwieradowie, g³ównie w latach 60., wzbogaci³o mnie na tyle, ¿e czujê siê wolna co do miejsca zamieszkania oraz pozbawiona kompleksów w kwestii poradzenia sobie w nowym œrodowisku. Chcia³am po prostu powiedzieæ: Dziêkujê. Potem córka namówi³a mnie, ¿eby napisaæ równie¿ o Lwówku, bo to z kolei by³a ich kraina dzieciñstwa. W ten sposób powsta³ drugi esej „Powiem Ci coœ, o
czym nie wiesz...”
Ale córki znaj¹ Œwieradów?
- Naturalnie, systematycznie przyje¿d¿a³y do dziadków.
Ja natomiast, poprzez mê¿a przewodnika i dzia³acza PTTK
we Lwówku, mia³am przyjemnoœæ bli¿ej poznaæ osoby tworz¹ce bardzo istotny dla Œwieradowa zespó³ pracowników
turystyki. Na pocz¹tek - ówczeœni panowie przewodnicy
zaszczycili nas niespodziewan¹ obecnoœci¹ na ceremonii

Pani Teresa w krainie dzieciñstwa - na mostku przy
ul. Ratowników Górskich (w tle jej dom rodzinny)...
œlubu w œwieradowskim koœciele. Sw¹ klasê potwierdzali w
ka¿dej sytuacji, tak ich wspominam.
Jak pani patrzy dziœ na miasto
swego dzieciñstwa?
- Wy³adnia³o, widaæ, ¿e siê rozwija, ale na g³êbsze oceny
proszê nie liczyæ. Przyje¿d¿am tu do siostry, kocham Góry

Teresa G³oœnicka (z domu Kowalczuk), autorka ksi¹¿ki „Na zachód od Odr
y”, w pier
wOdry”,
pierwszej czêœci zawieraj¹cej wspomnienia ze Œwieradowa pt. „Bezcenne chwile”.
Mieszkanka (kolejno) Œwieradowa, Lwówka i Nowego Jorku, absolwentka Akademii
Rolniczej, do 2005 roku pracowa³a jako specjalista w lwóweckiej delegaturze W
ojewódzWojewódzystykê na
kiego Inspektoratu Ochrony Roœlin i Nasiennictwa. M¹¿ Ryszard ukoñczy³ tur
turystykê
poznañskim A
WF
AWF
WF,, przez wiele lat by³ przewodnikiem sudeckim i dzia³aczem PTTK. W
2005 roku wyjechali oboje do USA, gdzie mieszka³a ju¿ ich m³odsza córka Helena, która
po ukoñczeniu hotelarstwa na nowojorskiej uczelni pracuje tam w zawodzie. Starsza córka Maria-T
eresa jest infor
matykiem, mieszka we W
roc³awiu.
Maria-Teresa
informatykiem,
Wroc³awiu.
eresa i jej m¹¿ od roku maj¹ obywatelstwo amer
ykañskie, s¹ dziadkami dwójki
Pani TTeresa
amerykañskie,
wnucz¹t: 13-letniej Ani i 10-letniego Antosia.
Z TTeres¹
eres¹ G³oœnick¹ rozmawia³ w Œwieradowie Adam Karolczuk.

Izerskie, odwiedzam cmentarz, Dom Zdrojowy, jednak nie
wszystko jest porównywalne.
Ale wa¿ne, ¿e przyje¿d¿a tu pani nawet z USA.
- Z ró¿n¹ czêstotliwoœci¹, niewa¿ne sk¹d, póki mogê,
staram siê tu bywaæ. Powiedzia³am, ¿e mogê mieszkaæ z
dala od Œwieradowa. To prawda. Natomiast prawd¹ jest równie¿, ¿e nie znam drugiego miejsca, gdzie udaje mi siê odpocz¹æ tak intensywnie jak tutaj.
Przyszed³ jednak czas oddalenia przez ten
wyjazd do Stanów...
- Tak, to zdarzenie zmieni³o nasze ¿ycie. Otó¿ na og³oszenie o kolejnej loterii wizowej, bez wiêkszych nadziei,
wype³niliœmy formularz przez internet. W tym czasie oboje
z mê¿em pracowaliœmy, nie byliœmy zagro¿eni bezrobociem,
gdy oto pojawi³a siê mo¿liwoœæ otrzymania tzw. amerykañskiej zielonej karty. W pó³ roku po wys³aniu zg³oszenia otrzymaliœmy dwie identyczne koperty pe³ne aplikacji do ewentualnego wype³nienia. W takiej sytuacji w ci¹gu roku nale¿y
za³atwiæ wszystkie formalnoœci i wjechaæ do USA.
I co, by³o takie rodzinne hurra!?
- Jednak nie... Przez miesi¹c ka¿de z nas zastanawia³o
siê, nim podjêliœmy decyzjê. W tym czasie m³odsza córka
by³a ju¿ w Nowym Jorku. Na wiadomoœæ, ¿e przyje¿d¿amy
rozpoczê³a naukê w college’ u. Przy okazji – nauka na
amerykañskich uczelniach to obecnie bardzo typowe zachowanie przebywaj¹cych w USA m³odych Polaków.
Ciê¿ko by³o na pocz¹tku?
- Pojecha³am do USA w wieku 50 lat z za³o¿eniem, ¿e
nikt nie bêdzie mia³ dla nas czasu, nikt nie bêdzie nam pomagaæ. Ale na miejscu by³o tylko lepiej – nasze dziecko
przyjê³o nas po królewsku, oczywiœcie, na miarê swoich
mo¿liwoœci. Pierwsze wra¿enia i ka¿dy nastêpny dzieñ dodawa³y otuchy i nigdy nie poczu³am, aby skutki tego wyjazdu nas przerasta³y. Miasto okaza³o siê bardzo przyjazne,
nawet dla ludzi nieznaj¹cych jêzyka angielskiego.
Czuje siê ju¿ pani zamerykanizowana?
- O zamerykanizowaniu, oczywiœcie, nie mo¿e byæ
mowy. Mam jedynie doœwiadczenie kilku lat ¿ycia w Nowym Jorku i podzielam bardzo dobr¹ opiniê o tym miejscu.
Gdy mnie wczeœniej pytano, czym Nowy Jork ró¿ni siê od
polskich miast, mówi³am tylko, ¿e jest tam inaczej, nie umia³am sprecyzowaæ... Ale dziœ ju¿ wiem i œmia³o odpowiadam tam dzia³a inna energia. Taka, która ³¹czy i pozwala wygodnie ¿yæ ludziom bez wzglêdu na wyznawan¹ religiê, kolor
skóry czy jêzyk. ¯e jest œwietnie przygotowane na przyjêcie
imigrantów, pocz¹wszy od szkó³ elementarnych, po mo¿liwoœæ uprzejmego, bezp³atnego korzystania z t³umacza we
wszystkich sprawach urzêdowych. Doroœli, bez wzglêdu na
swój status imigracyjny, mog¹ bezp³atnie uczyæ siê jêzyka
angielskiego w bibliotekach publicznych.
A mo¿liwoœci?
- Po pomyœlnym egzaminie na obywatelstwo zagadnê³am oficera imigracyjnego, Azjatê z urody, t³umacz¹c siê z
mojego „english”... Okaza³o siê, ¿e urodzi³ siê w Peru w
rodzinie koreañskiej, i powiedzia³: „Proszê siê niczym nie
martwiæ, ja przyjecha³em 12 lat temu i nie umia³em powiedzieæ zdania po angielsku”.
Jak wygl¹da œlubowanie na obywatela USA?
- Proszeni byliœmy o wizytowy strój. Na sali z amfiteatralnie ustawionymi krzes³ami zebranych by³o kilkadziesi¹t osób, z ró¿nych kontynentów. Wiele osób przysz³o w
towarzystwie rodzin, które czeka³y w osobnym pomieszczeniu z monitorami. Uroczystoœæ mia³a podnios³y nastrój, a
nawet dla wielu wzruszaj¹cy w czêœci g³ównej prowadzonej
przez sêdziego. Przysiêgê sk³ada siê na flagê, czyli na GwiaŸdzisty Sztandar. Na zakoñczenie ka¿dy odbiera³ stosowny
certyfikat oraz gratulacje poparte podaniem d³oni. W holu
by³y uœciski i czasami kwiaty od najbli¿szych.
Wnuki te¿ ju¿ siê da³y zassaæ miastu?
- By³y u nas trzykrotnie, za ka¿dym razem przywozi³am je i odwozi³am. Wnuczka ju¿ polubi³a tzw. camp, czyli
odpowiednik polskich pó³kolonii. Coraz odwa¿niej mówi po
angielsku i du¿o rozumie, oboje nabieraj¹ tutaj wiêkszej
œmia³oœci. Ania nie mog³a tylko poj¹æ na pocz¹tku, czemu
wszyscy bez przerwy pytaj¹ „jak siê masz”, a teraz wie –
bo ludzie po prostu chc¹ byæ dla siebie mili. Uwa¿am, ¿e te
uprzejme, króciutkie pogawêdki to dla Amerykanów element dobrego wychowania, a oni przywi¹zuj¹ do tego du¿¹
wagê i ceni¹ sobie pogodny nastrój. Grzecznoœciowe s³owa:
proszê bardzo, dziêkujê, przepraszam - s¹ w sta³ym u¿yciu.
Nawet wiêcej - jakiœ rodzaj powszechnej pomocniczoœci, od
najdrobniejszych spraw: wskazania drogi, gdy widz¹, ¿e jej
szukasz, ust¹pienia miejsca w metrze, przytrzymania
drzwi... Wszystko to, rzecz jasna, podnosi poziom stosunków miêdzyludzkich.
Gdzie pani mieszka?
- Mieszkamy na Brooklynie, w bardzo ³adnym miejscu
w pobli¿u ujœcia rzeki do oceanu. Nadbrze¿na promenada

ci¹gnie siê kilometrami wzd³u¿ œcie¿ki rowerowej, boisk i
kortów. Miejsce wpisuje siê w zasadê, aby ka¿dy nowojorczyk mia³ 10 minut do parku. Cieszy mnie sprawna, ca³odobowa komunikacja miejska, s¹siedztwo piêknego osiedla
domków, szko³y maj¹ dobr¹ opiniê. Najbli¿szy koœció³ pod
wezwaniem œw. Patryka skupia g³ównie potomków dawnej
irlandzkiej i w³oskiej imigracji. W tamtym roku postawili
wewn¹trz figurê Jana Paw³a II, a tam jestem wolontariuszk¹,
nawi¹za³am nowe znajomoœci. Okolica nazywa siê Bay Ridge, a ja czujê siê tam bezpiecznie.
W ostatnim pó³wieczu kilkuset œwieradowian
rozbieg³o siê po œwiecie, ale ¿aden nie napisa³ o
Œwieradowie ksi¹¿ki. Co zatem takiego musia³o
siê staæ, ¿e akurat pani chwyci³a za pióro?
- To by³ jednak d³ugi proces. Dorasta³am do swojej ksi¹¿ki, co jakiœ czas zadawa³am sobie pytanie, czy jestem ju¿ w

... i jako baby sitter na Manhattanie.
stanie zrozumiale opowiedzieæ o wa¿nym dla mnie czasie,
a¿ nawet zaczê³am têskniæ, aby zobaczyæ j¹ fizycznie. Gdy
wynajêliœmy pierwsze samodzielne mieszkanie w Nowym
Jorku, a jednoczeœnie pojawi³o siê u mnie wiêcej wolnego
czasu, po³o¿y³am na stole kartkê.
Najpierw by³ esej pt. „W sukience przez Karkonosze” na konkurs literacki do tamtejszej gazety. Dosta³am wyró¿nienie. Wtedy po³o¿y³am na stole gruby zeszyt. Kupi³am
laptopa, fotel i wygodne buty. Teraz promenada sta³a siê
miejscem codziennych rozmyœlañ... Pisa³am ponad dwa lata,
a ten czas uznajê za jeden z najpiêkniejszych okresów w
¿yciu. Poza tym, ja zwyczajnie lubiê pisaæ. W³aœnie w szkole
podstawowej dostrzeg³a to i pod tym k¹tem spojrza³a na
mnie moja polonistka - pani Eugenia Kudera.
Obecnie zbieram myœli na nastêpn¹ ksi¹¿kê – bêdzie
o Nowym Jorku. Mam ju¿ tytu³ – „Christmas na Bay Ridge”
- i pierwsze zdanie: Welcome home! – bo tak nas przywita³
na lotnisku JFK oficer imigracyjny. By³ Latynosem.
Dziêkujê za rozmowê.
- I ja serdecznie dziêkujê, to dla mnie du¿e wyró¿nienie. £¹czê pozdrowienia dla Czytelników „Notatnika Œwieradowskiego”.

Miejska Biblioteka zaprasza 15 i 16 paŸdziernika doros³ych i dzieci do uczestnictwa w III Festiwalu Dyniowym. Do grona mi³oœników dyñ
do³¹czy³o œwieradowskie Nadleœnictwo, a od
pocz¹tku wspiera nas Wojciech Erling, który osobiœcie wybiera
i przywozi
na Festiwal wspania³e, wielkie dynie.
Czekamy na
dowolne kompozycje dyniowe, przysmaki i przepisy, wiersze, a tak¿e wyj¹tkowe okazy, które po raz
pierwszy bêd¹ prezentowane w ogrodzie
Nadleœnictwa, aby jak
najwiêcej mieszkañców mog³o podziwiaæ
piêkno tych warzyw.
KP

10-letni lot
Or³ów
Nuda
ma wstępu na Halę
Bojowość
to nasz
znaknierozpoznawczy

21 wrzeœnia 2012r. w Miejskim Zespole Szkó³ œwiêtowano jubileusz dziesiêciolecia SKKT
PTTK „Œwieradowskie Or³y i Œwietlicy Œrodowiskowej „UL”. Wœród goœci byli za³o¿yciele ko³a,
cz³onkowie, rodzice, przewodnicy sudeccy, przedstawiciel Zarz¹du Oddzia³u PTTK „Ziemi Lwóweckiej” w Lwówku, przyjaciele, sympatycy zarówno klubu turystycznego, jak i „Ula”.
„Or³y” w monta¿u s³owno-muzycznym przypomnia³y historiê swojej dru¿yny i dzia³alnoœci
œwietlicy, w której strukturach dzia³aj¹.
Podczas uroczystoœci cz³onek Zarz¹du O/PTTK Pawe³ Idzik wrêczy³ Dyplom Honorowy przyznany przez ZG PTTK dla Adama Palbowa oraz dla Jolanty Bobak, a ja mia³am okazjê wymieniæ z
imienia i nazwiska blisko 50 osób, którym podziêkowa³am za wspieranie dzia³alnoœci ko³a.
Podsumowaniem uroczystoœci by³ wielki tort i piosenka: „10 lat, 10 lat maj¹ nasze Or³y. 10
lat, 10 lat nie wychodz¹ z formy. Po górach wêdruj¹ 10 lat, 10 lat. Sudety ju¿ znaj¹, bo po
nich dreptaj¹”.
Pierwszy jubileusz przeszed³ do historii. Ko³o, „UL”, w której dzia³a tak¿e Szkó³ka P³ywacka
„Sp³awik”, sekcja muzyczna, plastyczna, techniczna, artystyczna, komputerowa, nauka gry na
gitarze - zapraszaj¹ od poniedzia³ku do pi¹tku zarówno uczniów, jak i absolwentów MZS.
Dziêkujê za ¿yczenia, kwiaty, prezenty oraz wsparcie i pomoc, bez którego „Œwieradowskie
Or³y” nie zosta³yby wybrane Najlepszym SKKT w Polsce w kategorii szkó³ podstawowych, a w
naszej gablocie nie sta³oby tak wiele pucharów.
Teresa Fierkowicz

Po pier
wsze - nie œmieciæ!
pierwsze

„Kocham, lubiê, szanujê… nie œmiecê” to has³o ogólnopolskiej akcji „Sprz¹tania
œwiata – Polska”, organizowanej od 14 do 17
wrzeœnia - po raz 19. - przez Fundacjê Nasza
Ziemia i Fundacjê „Sprz¹tanie Œwiata – Polska”. Akcja dot¹d wi¹za³a siê z prowadzeniem
wielkiego sprz¹tania, likwidacj¹ dzikich wysypisk œmieci i workami stoj¹cymi przy drodze, których czasami nie ma kto uprz¹tn¹æ.
Tradycyjnie ju¿ uczniowie naszej szko³y we
wrzeœniu w³¹czali siê w „Sprz¹tanie œwiata”,
wyruszali w teren, zbierali œmieci, by powróciæ w kwietniu na Dzieñ Ziemi w te same miejsca i stwierdziæ, ¿e po ich pracy nie ma œladu,
a kolejne odpady czekaj¹ na pozbieranie i wywiezienie.
Tak pojmowane dzia³ania prowadz¹ do
mylnego nieco rozumowania, bo ma
ona przede wszystkim nauczyæ nieœmiecenia oraz zapobiegania powstawaniu nowych odpadów, jak równie¿
radzenia sobie z powsta³ymi odpadami.
Dzia³aniom tym to-

warzysz¹ festyny ekologiczne, zajêcia edukacyjne, koncerty, rajdy i wycieczki anga¿uj¹ce
grupy lokalne, którym na sercu le¿y troska o
otaczaj¹ce nas œrodowisko. Podobnie by³o w
tym roku - zajêcia edukacyjne skierowane zosta³y w g³ównej mierze na wyrobienie nawyku segregowania odpadów. Pierwszym krokiem by³o wystawienie na parterze koszy w
trzech kolorach wraz z informacjami, jakie
rodzaje odpadów przypisane s¹ do koloru
pojemnika. Kolejne dzia³anie to poznanie znaczenia znaków i symboli umieszczanych na
produktach, opakowaniach i ¿ywnoœci przyjaznych œrodowisku, na które nale¿y zwracaæ
uwagê podczas zakupów. Najwa¿niejszym z
poruszanych problemów by³o znaczenie recyklingu w zmniejszeniu iloœci odpadów trafiaj¹cych na wysypisko i zwiêkszeniu domowych bud¿etów, bo przy wprowadzeniu podatku œmieciowego osoby segreguj¹ce œmieci na plastik, szk³o i papier bêd¹ p³aciæ ni¿sze
rachunki.
Edukacja dzieci i m³odzie¿y ma ogromne
znaczenie dla naszej przysz³oœci, bo „czego
Jaœ siê nie nauczy³, tego Jan nie bêdzie umia³”.
Zachêcamy do troski o otaczaj¹ce nas œrodowisko i do uwra¿liwienia siê na piêkno otaczaj¹cego nas œwiata.
Teresa Fierkowicz

Uwaga, radni, nie rozmawiamy na lekcji, nie szeleœcimy cukierkami, nie gadamy - pokazujê
i objaœniam: oto przyroda izerska w swej nieskazitelnej postaci!
6 wrzeœnia 12 radnych wsiad³o w busa Tadeusza Afickiego i pojecha³o na Halê Izersk¹, by z bliska przyjrzeæ
siê przyrodzie. Inicjatorem tej eskapady by³ radny Ryszard Sokó³, który tak t³umaczy genezê swego pomys³u:
- Wiedzia³em, ¿e czêœæ radnych nie widzia³a z bliska
wspania³oœci izerskiej przyrody, wiêc wpisa³em tê wycieczkê do planu pracy Komisji Rewizyjnej. Chodzi³o mi o to,
by kole¿anki i koledzy wyrobili swoje w³asne zdanie na
temat gospodarki leœnej w obszarze NATURY 2000, rzucili okiem na drzewostany referencyjne, poznali siedliska
zwierz¹t i zrozumieli, na czym polega ochrona cietrzewia.
Jeszcze inaczej widzi to nadleœniczy Wies³aw Krzewina (który czu³ siê jako szeregowy uczestnik wycieczki):
- Wci¹¿ poruszamy siê na styku miasta, gondoli i
lasów, ale radni nie mieli dot¹d okazji, by na w³asne oczy
przyjrzeæ siê tematom, które wa³kowali na sesjach. Co
innego gadaæ bez ustanku o mostku na Jagniêcym Potoku, a co innego zobaczyæ, jak to wygl¹da z bliska. Nawet
jeœli czêœæ z nich bywa³a na Hali Izerskiej, dajê g³owê, ¿e
nikt na oczy nie widzia³ Bagienka, a co dopiero mówiæ o
genezie powstawania takich oczek. Dam taki przyk³ad –
ka¿dy by chcia³, by szlaki w lesie by³y przejezdne dla
rowerów, ale nikt, g³owê dajê, ¿e nikt nie ma pojêcia o
tym, ile procedur i uzgodnieñ z ochron¹ œrodowiska wymaga przerzucenie kilku ³opat kamieni na pobocze.
Radny-nadleœniczy nie chcia³ upubliczniæ personaliów
co najmniej trójki radnych (by³ tego pewien), których noga
nigdy nie post¹pi³a na Hali, ale z otwart¹ przy³bic¹ przyzna³a siê do tego Aleksandra Kasprzak:
- Nie by³am nigdy, to prawda, ale co poradzê, jak
nigdy siê nie z³o¿y³o i nie by³o z kim. Dlatego moje wra¿enia z tej wycieczki by³y wprost fantastyczne, a dziêki
panu Ryszardowi wiedzia³am, dok¹d idê i co zobaczê. No
i wreszcie po kilku latach wys³uchiwania zachwytów o naleœnikach pani Wiesi w Chatce Górzystów mog³am ich
wreszcie spróbowaæ. S¹ fenomenalne, tak zreszt¹, jak i
zupa gulaszowa.
Posi³ek w Chatce Górzystów ufundowa³o nadleœnictwo, wiêc T. Aficki uzna³, ¿e zasponsoruje tranasport.
- Znam tam ka¿dy zak¹tek, bo by³em przy zalesianiu po klêsce ekologicznej, wozi³em tam pracowników i
jestem jednym z nielicznych mieszkañców Œwieradowa,
który widzia³ cietrzewia, ba, ca³¹ trój-ptasi¹ rodzinê, która sta³a na drodze piêæ metrów ode mnie, ale piórka i
odchody cietrzewia widzia³em po raz pierwszy – i zawdziêczam to tej lekcji i panu Ryszardowi, który tak perfekcyjnie j¹ przygotowa³. Superwycieczka, proszê czêœciej!
Podobne zdanie ma Wioletta Urbañczyk, która zjeŸdzi³a Góry Izerskie w te i we wte:
- Gdy cz³owiek przemyka rowerowym szlakiem, wiele
szczegó³ów umyka, a tu proszê – i rosiczkê po raz pierwszy zobaczy³am, i oczko torfowe, i borówkê na jagodniku, a widok meandruj¹cej Izery wart jest ka¿dych pieniêdzy. No i przyjêcie, jakie w Chatce zgotowa³a nam pani
Wiesia - mistrzostwo œwiata. To by³a szalona impreza,
wszystko dziêki panu Ryszardowi, który by³ œwietnie przygotowany, ³¹cznie z nazwami ³aciñskimi prezentowanych
roœlin i zwierz¹t, wspaniale przy tym opowiada³, naprawdê, nie mieliœmy ani jednej zmarnowanej minuty. A jak
pan Ryszard œpiewa – rewelacyjnie!
Jedyny mankament tej wycieczki to z³y dobór obu-

W najpiêkniejszych okolicznoœciach przyrody radny bez telefonu komórkowego czuje sie jak bez rêki.
wia, bo choæ radni byli uprzedzeni, by w³o¿yli „porz¹dne
buty”, nikt nie skojarzy³, ¿e najlepsze by³yby zwyk³e gumiaki, jedyne nadaj¹ce siê na podmok³y teren.
- Oj, d³ugo nie zapomn¹ smaku ¿o³¹dkowej naleweczki z dodatkiem wszew³ogi górskiej, któr¹ zostali poczêstowani po naleœnikach i gulaszowej – zapewnia W.
Krzewina.
Po trudach poznawczych specjalnie dla pañ zorganizowano turniej strzelecki, ale panowie te¿ w pewnym momencie chcieli udowodniæ, ¿e sroce spod ogona nie wypadali, wiêc zabawy by³o co niemiara.
Teresa Fierkowicz zna ka¿dy izerski centymetr, w dodatku od lat dzieli siê sw¹ pasj¹ z kolejnymi rocznikami
uczniów, ale doœwiadczenia wyniesione z tej wycieczki
uznaje za bardzo pouczaj¹ce:
- Poznaæ miejsca, które upodoba³y sobie ¿urawie, cietrzewie, sóweczki czy w³ochatki, zobaczyæ obszar specjalnej ochrony ptaków w ramach sieci Natura 2000, obejrzeæ stanowisko rosiczki, brzozy kar³owatej, borówki bagiennej czy ¿urawiny b³otnej – bezcenne!
- Gdy ju¿ wracaliœmy, Tereska na Agrafce kaza³a zatrzymaæ samochód, bo chcia³a pobiec Drog¹ Tartaczn¹,
¿eby „poæwiczyæ lawiny”. Ja zd¹¿y³am zabraæ samochód
spod banku, dojechaæ do jej domu, gdzie zamieni³am parê
s³ów z mê¿em Tereski, a ona ju¿ dochodzi³a do cha³upy.
Ale¿ ona ma charakter! – wspomina szefowa rady.
- Wszyscy byli bardzo zdziwieni, gdy pokaza³em im
na Polanie Izerskiej fundamenty starego schroniska i powiedzia³em, ¿e mo¿na w tym miejscu bez ¿adnych procedur wylesiaj¹cych i bez kolizji z Natur¹ 2000 odtworzyæ
podobny obiekt, który od œwitu do zmierzchu karmi³by
turystów i jeszcze mia³by parê miejsc noclegowych – dodaje W. Krzewina.
Pan Ryszard na zakoñczenie wycieczki nagrodzony
zosta³ przez radnych gromkimi brawami, a ten i ów ju¿
jest ciekaw, jak¹ nastêpn¹ niespodziankê im szykuje.
- Gdy tak trochê ich popyta³em, okazuje siê, ¿e nie
byli na wie¿y na Smreku, nie widzieli czeskiej Izerki, nie
dane im by³o prze¿yæ wêdrówki do mostu granicznego
na Izerze i ujrzenia prze³omu, jaki tam tworzy rzeka.
Bêdê musia³ pomyœleæ, jak im to zorganizowaæ – zapowiada R. Sokó³, który nie kryje satysfakcji, ¿e wszyscy
przyjêli narzucone przezeñ tempo i nikt ani przez chwilê
nie mia³ nawet chwili czasu, by siê ponudziæ.
Adam Karolczuk

Z Kuferkiem Odkrywcy
dokoñczenie ze str. 16
kamieni. No i ta reszta nie uzbiera³a 10 piktogramów, bo ominê³a Pintscha i wodospad, wiêc rajdowicze z Kowar i pozosta³ych miejscowoœci zabrali kuferki ze sob¹, obiecuj¹c, ¿e tu
jeszcze wróc¹ i odrysuj¹ resztê.
Ten Pintsch wielu uczestnikom sprawi³ k³opot, bo na przyk³ad jedni z nich zawêdrowali a¿ pod „Czeszkê”, gdzie ktoœ
im powiedzia³, ¿e trzeba iœæ od ul. Sienkiewicza (zamiast podpowiedzieæ, ¿e w 10 minut mogli starym torem saneczkowym
trafiæ pod sam pomnik).
W sumie 35 uczestników (w tym piêtnastu „Or³ów”) zaliczy³o wymagane minimum, przedstawiwszy po 10 rysunków
– za co otrzymaj¹ koszulki z hologramami wszystkich kamieni i „Certyfikaty Odkrywcy” ufundowane przez Urz¹d Miasta.
ZnaleŸli siê te¿ lepsi od „Or³ów” - dwie osoby odnalaz³y
wszystkie 14 kamieni, trzy osoby - po 13, a 4 osoby – po 12.
Za komplet rysunków pani Marta ze Œwieradowa i pan
Damian z Pieñska w nagrodê otrzymali od gondoli i od „Smak
Bacy” albumy „S³awy Polskiego Sportu” oraz jednodniowy
karnet narciarski z pe³nym wy¿ywieniem. Za 13 kamieni pani
Jadwiga i pan Ryszard ze Œwiebodzic oraz pani Czes³awa z
Pobiednej dostali „S³awy Polskiego Sportu”. Jednodniowy
karnet narciarski z ca³odziennym wy¿ywieniem trafi³ te¿ w
rêce najszybszych „rysowników” - Sary i Sebastiana ze Œwieradowa (10 kamieni), a pani Aleksandra z Miêdzywodzia ten
sam karnet dosta³a jako reprezentantka najliczniejszej rodziny bior¹cej udzia³ w zabawie (11 piktogramów).
Organizatorzy rajdu serdecznie gratuluj¹ uczestnikom i zapraszaj¹
wszystkich
Nie ufaj plotkom, ¿e drogo.
SprawdŸ sam. Na pewno szyb- na szlak „Œladem Izerko, sprawnie i profesjonalnie:
skich Tajemnic”.
AK, MHD

US£UGI BHP

szkolenia oceny  postêpowania powypadkowe  redakcja dokumentów w zatrudnieniu  pomoc w wywi¹zaniu siê z poleceñ organów nadzoru nad warunkami pracy  wszechstronne doradztwo w zakresie BHP

Ka¿dy mecz jest
dla nas wyzwaniem
Czy pi³karze TKKF Kwisa z³apali wreszcie oddech? S¹dz¹c po ostatnich wynikach wydaje siê to ca³kiem prawdopodobne. Na pocz¹tek musimy jednak przeprosiæ Czytelników
za ewidenty faul pope³niony przez redakcjê na polu karnym,
za co nale¿y nam siê i karny, i czerwona kartka. Napisaliœmy
oto w poprzednim numerze, ¿e najpierw nasi przegrali 1:5 z
Pogoni¹ Œwierzawa, by w nastêpnym meczu wygraæ 2:1 z...
Pogoni¹ Œwierzawa, gdy tymczasem wynik taki odnotowaliœmy w meczu z Bazaltem Sulików.
Redakcyjne potkniêcie nie zdeprymowa³o œwieradowskich
pi³karzy, którzy zanotowali kolejno:
3:1 na wyjeŸdzie z Jaw¹ Otok, 1:1 u siebie z Twardym
Œwiêtoszów (wyrównuj¹c¹ bramkê strzeli³ w 93. minucie - a
jak¿e - W. Ostrejko), 1:0 na wyjeŸdzie z GKS Wart¹ Boles³awieck¹, 2:0 u siebie z Victori¹ Ruszów i - niestety - 1:3 na
wyjeŸdzie z Olimpi¹ Kamienna Góra.
O ile po piêciu meczach zajmowaliœmy 13 miejsce w tabeli z dorobkiem 6 punktów, o tyle w kolejnych zdobyliœmy
ich ju¿ 10 i z 16 punktami zajmujemy 9 miejsce.

snê siê odrodzi, po dosiewach i piaskowaniu. Jednego nie zmienimy: nasze boisko to „ma³a klitka” o wymiarach 97 x 61 m,
podczas gdy te pe³nowymiarowe maj¹ 105 x 68 m. To niby
tylko 8 m wzd³u¿ i 7 m wszerz mniej, gdy siê jednak przeliczy
te metry na kolejne sprinty do pi³ki, robi¹ siê kilometry.
Czy zatem okrêgówka jest wymagaj¹ca?
Na pewno bardziej ni¿ A-klasa, bo graj¹ dru¿yny, które
zjad³y tam zêby. Gdy w A-klasie mieliœmy w sezonie 2-3 tzw.
mecze o wszystko, tu gramy ich 15 w rundzie.
Pocz¹tek by³ trochê chybotliwy, ale chyba ju¿ siê otrz¹snêliœcie!
Uda³o nam siê jakoœ.
Trema?
A, sk¹d! Tylko paru m³odych pi³karzy zaliczy³o debiut w
okrêgówce, wiêkszoœæ ju¿ w niej gra³a, a co najmniej piêciu
zawodników wystêpowa³o w wy¿szych ligach.
Najciê¿sze mecze ju¿ mieliœcie czy dopiero przed wami?
Ka¿dy jest najtrudniejszy i skupiamy siê na tym najbli¿szym.
Niebawem historyczne spotkanie z W³ókniarzem Mirsk,
bo oni zawsze grali wy¿ej, a w tym roku los was zetkn¹³ w
jednej lidze.
Dlatego zapraszamy wszystkich 20 paŸdziernika do Mirska, by udowodnili dopingiem, ¿eœmy sroce spod ogona nie
wypadli. Pocz¹tek meczu o godz. 1500.
Dziêkujê za rozmowê.

Po meczu z Victori¹ zadaliœmy kilka pytañ kapitanowi dru¿yny, Piotrowi Chowañskiemu.
Czy rozgrywki w lidze okrêgowej to jest ju¿ inna
gra czy by³o to jedynie – u¿ywaj¹c mowy graczy on
line – przejœcie na wy¿szy poziom?
Lepsze jest to drugie okreœlenie: poziom jest wy¿szy, ale nieznacz¹co.
Burmistrz Miasta Œwieradów-Zdrój informuje, ¿e na tablicy og³oszeñ
Awansuje siê, by coœ zyskaæ - co w okrêgówce jest
Urzêdu Miasta 26 wrzeœnia 2012 r. zosta³ podany do publicznej wiadomodo zyskania?
œci - na okres 21 dni - wykaz (do wgl¹du w godzinach pracy urzêdu) w
Ogranie, doœwiadczenie czy te¿ wiêksza przyjemsprawie wyznaczenia do sprzeda¿y w trybie bezprzetargowym, na poprawê
noœæ z gry, bo zwykle rozgrywamy mecze na lepszych
zagospodarowania nieruchomoœci, dzia³ek:
boiskach.
 nr 36/2, am. 7, obr. VI przy ul. Koœciuszki;
Lepszych od naszego?
 nr 36/3, am. 7, obr. VI przy ul. Koœciuszki;
Nasze by³o dobre, tyle ¿e dwie kolejne imprezy lek nr 36/4, am. 7, obr. VI przy ul. Leœnej.
ko je pokiereszowa³y. Mam jednak nadziejê, ¿e na wio-

UM wykazuje



Na tablicy og³oszeñ UM 1 paŸdziernika br. zosta³ podany do publicznej
wiadomoœci - na okres 21 dni - wykaz (do wgl¹du w godzinach pracy
urzêdu) w sprawie wyznaczenia do sprzeda¿y w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców - lokali mieszkalnych o numerach 1, 2, 3 i 3a w budynku przy ul. 11. Listopada 31 wraz z oddaniem w u¿ytkowanie wieczyste u³amkowej czêœci dzia³ki:
 nr 12, am. 10, obr. IV.

- zapewnia G³ówny Specjalista ds. BHP
in¿. zarz¹dzania bezpieczeñstwem pracy
Dariusz Rymaszewski.
Szybki dojazd do klienta (gratis).
Mo¿liwa sta³a wspó³praca. Tel. 509 012 841
(o ka¿dej porze) lub 75 78 16 776.





2 paŸdziernika br. zosta³ podany do publicznej wiadomoœci - na okres
21 dni - wykaz (do wgl¹du w godzinach pracy urzêdu) w sprawie wyznaczenia do sprzeda¿y w trybie bezprzetargowym - na rzecz najemcy - lokalu
mieszkalnego nr 6 w budynku przy ul. Lipowej 3 wraz z oddaniem w u¿ytkowanie wieczyste u³amkowej czêœci dzia³ki:
 nr 72/1, am. 4, obr. V.

ZDU „S£U¯BA BHP”, Dariusz Rymaszewski
ul. Cicha 3/2, 59-850 Œwieradów-Zdrój

www.rymaszewski-bhp.jgora.pl

OG£OSZENIA DROBNE

· Sprzedam gara¿ dwustanowiskowy przy ul. Górskiej. Tel. 75 78 17 288 (po godz. 15) · Kancelaria Podatkowa KARGEM mgr Bogumi³a Tasulis. Tel. 75 75 225 38, 506 053 924, 601 835 007 ·
Sprzedam felgi aluminiowe ATS 13'' z oponami wielosezonowymi firmy Goodyear, rozstaw œrub 4x100,
oraz fotelik samochodowy RECARO YOUNG EXPERTT, przedzia³ wagowy 9-18 kg. Tel. 695 299 223 ·
Manicure i pedicure z mo¿liwoœci¹ dojazdu do domu. Rezerwacja telefoniczna pod nr. 665 285 666 ·
Do sprzedania zadbane ciuszki dla dziewczynki (0-3 l. Do odebrania znaleziony dzieciêcy kask rowerowy. Tel. 609 066 152 · Tomasz Miakienko - licencjonowany zarz¹dca nieruchomoœciami podejmie
wspó³pracê ze wspólnotami mieszkaniowymi. Kompleksowa obs³uga.Tel. 601 506 232, 75 78 17 401
· Do wynajêcia trzypokojowe mieszkanie w Œwieradowie. Tel. 602 639 196.

ZAK£AD US£UG POGRZEBOWYCH

ARES

ŒWIERADÓW-ZDRÓJ, PIECHOWICE i okolice
tel. (24 h) - 600 291 789, 606 884 741

OFERUJE:
CA£ODOBOWY TRANSPORT ZMAR£YCH KREMACJE
ZMAR£YCH EKSHUMACJE TRUMNY URNY KRZY¯E
UK£ADANIE KOSTKI ZNICZE WI¥ZANKI BUDOWA
GROBOWCÓW FORMALNOŒCI ZWI¥ZANE Z POCHÓWKIEM
KREDYTOWANIE POGRZEBÓW W RAMACH ZASI£KU ZUS
KOMPLEKSOWA OPIEKA NAD GROBAMI NAGROBKI
GRANITOWE POPRAWKI WOKÓ£ GROBÓW










14 paŸdziernika (niedziela) w ramach ogólnopolskiej kampanii NEFROTEST wykwalifikowany personel Miêdzynarodowego Centrum Dializ w Lubaniu (ul. Zawidowska 4, wejœcie naprzeciwko przychodni szpitalnej)
przeprowadzi testy krwi 500 zarejestrowanym (na konkretn¹ godzinê) pe³noletnim osobom - zapisy 10 i 11
paŸdziernika w godz. 900-1500 pod nr. 515 656 848 i 515 656 858 (wymagany PESEL). Kampaniê NEFROTEST
w Lubaniu organizuj¹ Nefron Sekcja Nefrologiczna Izby Gospodarczej Medycyna Polska oraz Miêdzynarodowe
Centrum Dializ. Patronat naukowy: prof. Marian Klinger (Krajowy Konsultant w Dziedzinie Nefrologii) oraz
prof. Magdalena Krajewska (Wojewódzki Konsultant w Dziedzinie Nefrologii dla woj. dolnoœl¹skiego). Patronat honorowy: Starosta Powiatu Lubañskiego i Burmistrz Miasta Lubañ.
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NOTATNIK ŒWIERADOWSKI. Wydaje Gmina Miejska Œwieradów–Zdrój.
@swieradowzdroj.pl
Redaktor naczelny - Adam Karolczuk, tel. 661 784 827, notatnik@
Zapraszamy wszystkich Czytelników do wspó³redagowania miesiêcznika. Teksty (tak¿e literackie), opatrzone nazwiskiem autora (do
ewentualnej wiadomoœci redakcji) oraz zdjêcia mo¿na sk³adaæ równie¿ w Referacie Promocji Gminy, Turystyki, Kultury i Sportu Urzêdu
Miasta przy ul. 11 Listopada 35 (II p.), tel. 75 71 36 482. Za treœæ og³oszeñ i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialnoœci oraz
zastrzega sobie prawo skracania i przeredagowywania treœci og³oszeñ oraz odmowê publikacji. Redakcja nie zwraca materia³ów niezamówionych i zastrzega sobie prawo ich skracania.

ROZK£AD JAZDY GONDOLI - JESIEÑ
PAZDZIERNIK
W sobotê 29
wrzeœnia o godz. 900
w „Smak Bacy” na
dolnej stacji gondoli
zacz¹³ siê Rajd „Œladem Izerskich Tajemnic” - od razu ustawi³a siê kolejka chêtnych do odebrania
„Kuferka odkrywcy”,
który by³ czêœci¹ zabawy pod nazw¹
„Odkrywcy Gór Izerskich” i pierwsi
szczêœliwcy pognali
na szlak odrysowywaæ hologramy znajduj¹ce siê na kamieniach. Zadanie z pocz¹tku wydawa³o siê
³atwe, bo pierwszy
kamieñ sta³ tu¿ przy
stacji gondolowej,
ale gdzie kierowaæ
dalsze kroki? Kolejk¹ na Stóg Izerski?
Piechot¹ na Zajêcznik? A mo¿e od razu
podj¹æ desperack¹
próbê sforsowania
Bia³ego Kamienia.
- W schronisku
„Halny” w Kamieniu
mieliœmy bazê rajdu
pod nazw¹ „Kuratorka” i 36 uczestników
z Kowar, Mi³kowa,
Opolna, Wojcieszyc
plus moje „Or³y” mówi Teresa Fierkowicz. - W przeddzieñ
przyjecha³a do „halnego” poproszona
przez nas Dorota Marek, szefowa promocji w urzêdzie, przywioz³a nam kuferki,
wyjaœni³a zasady tej

DNI ROBOCZE

SOBOT
A-NIEDZIELA
SOBOTA-NIEDZIELA

900 - 1600

900 - 1600

Z Kuferkiem Odkrywcy

U góry - kolejka po kuferki. Poni¿ej - pan Ryszard ze Œwiebodzic jako
pierwszy przy piktogramie kamienia „gondolowego”.

„Śladem Izerskich Tajemnic” (VII)
Projekt wspó³finansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich: „Europa inwestuj¹ca w obszary wiejskie”. Operacja maj¹ca
na celu „wzrost atrakcyjnoœci turystycznej poprzez wytyczenie szlaku turystycznego
w Górach Izerskich i na Pogórzu Izerskim” wspó³finansowana jest ze œrodków Unii
Europejskiej w ramach dzia³ania „Wdra¿anie lokalnych strategii rozwoju” - ma³y
projekt. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Koszt realizacji
zadania wynosi ok. 60 tys. z³otych, przyznana kwota dofinansowania to 24.905,31 z³.
Z koñcem wrzeœnia zakoñczy³a siê realizacja projektu, którego efektem koñcowym
jest nowy szlak turystyczny pn. „Œladem izerskich tajemnic”. Tworzy go 14 kamieni-g³azów, z czego 10 ufundowa³a Gmina Miejska
Œwieradów-Zdrój, natomiast 4 - prywatni inwestorzy. Za pomoc¹ kamieni oznakowano

U góry - uczestnicy rajdu „Kuratorki” przy kamieniu na Stogu Izerskim.
Poni¿ej - tak wygl¹da Kuferek Odkrywcy. Obok - Anna Ró¿ycka wrêcza
karnet pani Aleksandrze z Miêdzywodzia (z prawej).
zabawy, mogliœmy zatem w sobotê rano z marszu ruszyæ na szlak.
Jeœli przyj¹æ, ¿e uczestnikom zabawy wydano niespe³na 100 kuferków, to co trzeci trafi³
w rêce rajdowiczów „Kuratorki”. Grupa wymaszerowa³a rano z Kamienia i zaczê³a odrysowywanie od hologramu na Zajêczniku, sk¹d
trafi³a do kamienia pod gondol¹ i ju¿ mia³a
ruszyæ na Stóg, gdy m³odzie¿ zasugerowa³a
punkt antygrawitacyjny, wiêc wszyscy pobiegli tam, wrócili do stacji kolejki i wjechali na

górê. Wtedy ich drogi siê rozesz³y, bo „Or³y”
zbieg³y (co to dla nich!) ze szczytu skrótami
do pomnika Pintscha, zaœ ca³a reszta zjecha³a
gondol¹ i odt¹d na w³asn¹ rêkê wypatrywa³a

dokoñczenie na str. 15 

nastêpuj¹ce atrakcje turystyczne: punkt antygrawitacyjny, kolej gondolow¹, Zajêcznik,
Czarci M³yn, Willê Fabrykanta (Kotonina
Czerniawa), Grotê Czerniawa, Stóg Izerski,
pomnik J. Pintscha, królestwo rododendronów
(St. Lukas), Ducha Gór (Park Hotel - fot. poni¿ej), Dom Zdrojowy, Park Zdrojowy, Sêpi¹
Górê i Wodospad Kwisa. Informacje o lokalizacji kamieni i przebiegu szlaku umieszczone zosta³y w publikacji pn. „Przewodnik po
izerskich tajemnicach”, który mo¿na otrzymaæ
w zestawie „Kuferek odkrywcy” na terenie
miasta (szczegó³y na plakacie obok), a tak¿e
znaleŸæ na internetowej stronie miasta w zak³adce TURYSTYKA – Szlaki i œcie¿ki turystyczne – Œladem Izerskich Tajemnic.
W zwi¹zku z tym, ¿e kamienie ciesz¹ siê
ogromnym zainteresowaniem ze strony mieszkañców, jak równie¿ turystów i kuracjuszy,
miasto planuje w przysz³ym roku ustawienie
kolejnych dwóch kamieni, a ju¿ dziœ mamy
informacjê ¿e cztery kolejne kamienie zostan¹
ufundowane przez gestorów bazy hotelarskogastronomicznej. O tym, gdzie kamienie zostan¹ ustawione, poinformujemy Pañstwa, jak
tylko rusz¹ prace nad ich wykonaniem.
Monika Hajny-Daszko

