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Kolejny numer NOTATNIKA zostanie dostarczony do punktów kolporta¿u 13 listopada br.

Finał Bike Maratonu

Drugi rok z rzêdu kolarze ze wszystkich stron kraju,
startuj¹cy w kolejnych edycjach Bike Maratonu, wybrali Œwieradów na miejsce fina³owej rozgrywki. Miasto zamieni³o siê w jeden wielki parking, a samochody uczestników wciska³y siê w ka¿d¹ woln¹ przestrzeñ
- chyba tylko w ten jeden dzieñ w roku policja przymyka oko na, delikatnie mówi¹c, pewne nieprawd³owoœci w przestrzeganiu przepisów.
Nazajutrz widaæ by³o jeszcze wiele aut z rejestracjami z ca³ej Polski, z rowerami na dachach, co oznacza³o, ¿e wielu zawodników zosta³o u nas na weekend (i pewnie posmakowa³o singli!).
Wiêcej o zawodach i wynikach - na str. 8.

Co to siê dzia³o, co siê dzia³o!

Od 19 do 21 wrzeœnia trwa³ u nas 48 Konkurs Orkiestr Wojska Polskiego, które w sobotnim finale na
stadionie bodaj pierwszy raz zagra³y z zespo³em rockowym (fot. u góry). Fotoreporta¿ - str. 7.
28 wrzeœnia degustowaliœmy potrawy przygotowane przez uczestników X edycji imprezy „Czerniawa jaka strawa” (fot. poni¿ej). Relacjê z tego wydarzenia zamieszczamy na str. 9.

Tak¿e 28 wrzeœnia na górnej stacji gondoli w ramach dnia otwartego odprawiono mszê m.in. w intencji
pracowników (fot. u góry), w której religijne pieœni œpiewali uczestnicy XX Spotkañ z Muzyk¹ Dawn¹.
Wiêcej o tych wydarzeniach na str. 11 i 16.
Tego dnia odby³ siê te¿ turniej bowlingowy (na zdjêciu poni¿ej jego zwyciêzcy), o którym piszemy na str. 8.

URZ¥D MIASTA
ul. 11 Listopada 35
PARTER
Burmistrz Miasta – Roland Marciniak: 75 7816-119; Sekretariat Burmistrza – Krystyna Kisiel: 75 78-16-489, fax 75 78-16-585 - pok.
nr 1d; Skarbnik – Iwona Kosmala: 75 78-16234 - pok. nr 1a; op³ata uzdrowiskowa, op³aty za œrodki transportu – Katarzyna Barczyszyn, czynsze, op³ata za wodê i œcieki, u¿ytkowanie wieczyste – Ewelina Ostrowska-May,
op³ata za œmieci – Ma³gorzata Milichiewicz:
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.

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

II PIÊTRO
Sekretarz – Sylwia B³aszczyk; zamówienia
publiczne – Monika Sautycz: 75 78-16-471
- pok. nr 21a; Referat Gospodarki Miejskiej,
Inwestycji i Ochrony Œrodowiska, kierownik
– Eugeniusz Grabas: 75 78-17-071 - pok.
nr 21b; W³adys³aw RzeŸnik, Boles³aw Sautycz, Maria Stefanowicz, Jowita Worotnicka: 75 78-16-324 - pok. nr 21c; Anna Mazurek, Mariusz Pysz, Wojciech Cielecki: 75
78-16-970 - pok. nr 21d; wodoci¹gi i kanalizacja – Izabela Jurczak, Ryszard Szczygie³:
75 78-16-343 - pok. nr 22. Referat Promocji
Gminy, Turystyki, Kultury i Sportu, kierownik – Dorota Marek: 75 71-36-482 - pok.
nr 23; turystyka, kultura i sport – Monika
Hajny-Daszko: 75 71-36-483 i 75 78-16-350;
informatyk Tomasz Chmielowiec - 75 7136-483, fax 75 78-16-221 - pok. nr 24b. Inspektor ds. organizacyjnych i oœwiatowych
– Jolanta Bobak: 75 78-17-668 - pok. 24c.

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

UM ul. Pi³sudskiego 15
Tadeusz Baka – obrona cywilna, zarz¹dzanie
kryzysowe i ochrona przeciwpo¿arowa: 75 7816-841 i 75 78-16-155 - pok. 02; 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
Telefon alarmowy do
stra¿y po¿arnej - 998
lub 112.

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

r. do grudnia 2014 r.
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 spo-

ZMIANY
W PRZEPISACH
MELDUNKOWYCH

j¹cego ponad 3 miesi¹ce.
 Zniesienie obowi¹zku zameldowania
obywateli polskich oraz obywateli UE na
pobyt czasowy do 3. miesiêcy.
H.S.

Od 1 stycznia br. zmieni³y siê przepisy
dotycz¹ce obowi¹zku meldunkowego.
Nowe znacznie u³atwi¹ procedury zameldowania siê w nowym miejscu zamieszkania. Wszystkie sprawy meldunkowe mo¿na za³atwiæ w tym samym urzêdzie. Ustawa wprowadzi³a wiele u³atwieñ dla osób
wykonuj¹cych obowi¹zek meldunkowy,
m.in.:
 Brak koniecznoœci wczeœniejszego wymeldowania siê w jednym urzêdzie, aby w
drugim urzêdzie móc siê zameldowaæ
(wszystkie te czynnoœci wykonywane bêd¹
w jednym urzêdzie, z chwil¹ zameldowania
siê w nowym miejscu).
 Brak obowi¹zku podawania informacji
o wykszta³ceniu, obowi¹zku wojskowym
oraz przedk³adania ksi¹¿eczki wojskowej.
 Umo¿liwienie dope³nienia formalnoœci
meldunkowych w urzêdzie przez ustanowionego pe³nomocnika, legitymuj¹cego siê pe³nomocnictwem udzielonym w formie pisemnej. Pe³nomocnik bêdzie móg³ nas zameldowaæ, jak i wymeldowaæ z miejsca pobytu sta³ego oraz z miejsca pobytu czasowego trwa-

UTRA
UTRATTA WAŻNOŚCI
DOWODÓW OSOBISTYCH
Dowód osobisty podlega uniewa¿nieniu przez organ gminy – z mocy ustawy –
po zmianie danych, które ten dokument
zawiera, np. zmianie imienia czy nazwiska lub miejsca zamieszkania. Z mocy
ustawy uniewa¿nieniu podlega równie¿ dowód osobisty:
 z dniem zawiadomienia o jego utracie,

³ecznym, m.in. poprzez:
 kszta³cenie umiejêtnoœci w zakresie
ról spo³ecznych i zdobycia kwalifikacji zawodowych,
 rozwój form i narzêdzi aktywnej integracji spo³ecznej poprzez kontakty socjalne
obejmuj¹ce, na przyk³ad, wspieranie zdolnoœci do podjêcia zatrudnienia, us³ugi o charakterze edukacyjnym, zdrowotnym i spo³ecznym,
 wdra¿anie nowych form wsparcia umo¿liwiaj¹cych integracjê zawodow¹ i spo³eczn¹,
Wnioskodawca projektu: MOPS, Œwieradów, ul. 11 Listopada 35, tel./fax 75 78
16 321, mops_swerzd@wp.pl
Agnieszka Moroz – kierownik MOPS

zniszczeniu lub z dniem przekazania przez
osobê trzeci¹ znalezionego dowodu osobistego,
 z dniem utraty obywatelstwa polskiego przez jego posiadacza,
 z dniem zgonu jego posiadacza,
 z dniem odbioru dowodu osobistego
wydanego w miejsce poprzedniego,
 z dniem up³ywu wa¿noœci dowodu osobistego (ka¿dy dowód ma datê wa¿noœci.
Ka¿dy posiadacz dowodu osobistego ma
obowi¹zek wymieniæ ten dokument i z³o¿yæ
wniosek o wydanie nowego dokumentu to¿samoœci: w razie zmiany danych - 14 dni;
uszkodzenia - niezw³ocznie; up³ywu terminu wa¿noœci – nie póŸniej ni¿ na 30 dni
przed tym terminem.
H.S.

Urz¹d Miasta wykazuje
1 paŸdziernika br. zosta³ wywieszony - na
okres 21 dni - wykaz (do wgl¹du w godzinach
pracy urzêdu) w sprawie przeznaczenia do wydzier¿awienia w trybie bezprzetargowym nieruchomoœci niezabudowanych przy ul. Nadrzecznej oznaczonych geodezyjnie jako dzia³ki:
 nr 24/4, am. 7, obr. I, o pow. 1.595 m2
 nr 24/5, am. 7, obr. I, o pow. 1.336 m2
 nr 24/6, am. 7, obr. I, o pow. 2.727 m2
 nr 24/7, am. 7, obr. I, o pow. 2.900 m2
 nr 24/8, am. 7, obr. I, o pow. 3.187 m2
 nr 24/9, am. 7, obr. I, o pow. 2.846 m2.

jako dzia³ka:
 nr 74, am. 4, obr. V.


1 paŸdziernika br. zosta³ wywieszony - na
okres 21 dni - wykaz (do wgl¹du w godzinach
pracy urzêdu) w sprawie wyznaczenia do sprzeda¿y - w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - nieruchomoœci o pow. 0,0167 ha
przy ul. Nad Basenem, oznaczonej geodezyjnie jako dzia³ka:
 nr 106/3, am. 3, obr. IV.



1 paŸdziernika br. zosta³ wywieszony - na
okres 21 dni - wykaz (do wgl¹du w godzinach
pracy urzêdu) w sprawie przeznaczenia do wydzier¿awienia w drodze bezprzetargowej czêœci nieruchomoœci niezabudowanej o pow. 120
m2 przy ul. Sosnowej, oznaczonej geodezyjnie

1 paŸdziernika br. zosta³ wywieszony - na
okres 21 dni - wykaz (do wgl¹du w godzinach
pracy urzêdu) w sprawie wyznaczenia do sprzeda¿y - w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - nieruchomoœci niezabudowanej o
pow. 0,1146 ha przy ul. D³ugiej, oznaczonej
geodezyjnie jako dzia³ka:
 nr 52, am. 11, obr. I.

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

zwracamy siê o przekazanie nawet niewielkiej
kwoty na konto stowarzyszenia (Alior Bank):
12 2490 0005 0000 4500 6890 6440.
Ka¿da z³otówka bêdzie uœmiechem w stronê tych zwierz¹t. Z góry dziêkujemy!
Tomasz Ruczaj - prezes stowarzyszenia

Godziny pracy
Ur zędu Miasta



Olszyñskie Stowarzyszenie Na Rzecz Bezdomnych Zwierz¹t - ul. Wolnoœci 6, 59-830
Olszyna, KRS 0000468610 - ratuje zwierzêta,
g³ównie pieski, które zosta³y porzucone przez
swoich w³aœciciel, czêsto na skraju wyczerpania fizycznego, wymagajace opieki weterynaryjnej, a przede wszystkim potrzebuj¹ce domu,
który chcia³by im zapewniæ godne warunki.
Szukamy takich domów na bie¿¹co, dopóki jednak nie znajdziemy osób odpowiednich do adopcji, zwierzêta przebywaj¹ w stowarzyszeniu,
gdzie maj¹ zapewnion¹ opiekê. Aby jednak móc
je ni¹ otoczyæ, potrzebujemy œrodków na leczenie, na po¿ywienie oraz na budy. Dlatego

Od 1 listopada br. do 31 paŸdziernika 2014 r. na mocy uchwa³y Rady Miasta
Œwieradów-Zdrój nr XLIX/241/2013 z 25 wrzeœnia br. ceny wody i œcieków oraz
wysokoœæ op³aty abonamentowej pozostaj¹ bez zmian i wynosz¹: woda 4,37 z³/m3,
œcieki - 4,92 z³/m3, sta³a op³ata abonamentowa - 4,94 z³ za miesi¹c.

Nie jest tak, jak siê Pañstwu zdaje...
M³ody fotoreporter Mateusz Szumlas przys³a³ do gazety
poni¿szy tekst:
Miasto dwa lata temu zrobi³o now¹ drogê, na prywatnym
gruncie, a w³aœciciel ziemi tym razem poinformowa³ urz¹d, ¿e
niestety musz¹ drogê na prywatnej ziemi zlikwidowaæ.
Miasto robi¹c tê drogê dwa lata temu powinno siê domyœliæ, ¿e przyjdzie taki moment, gdy w³aœciciel za¿¹da likwidacji
drogi na swym gruncie. Pieni¹dze posz³y w b³oto, poniewa¿
trzeba zap³aciæ za rozebranie kostki i u³o¿enie jej 30 cm dalej,

zamiast od razu pomyœleæ o takiej sytuacji i po³o¿yæ kostkê na
gminnej ziemi. Miasto wyda³o kilkadziesi¹t tysiêcy na now¹ drogê, a mo¿na by³o te pieni¹dze przeznaczyæ na inne cele.
Mieszkanka osiedla zapyta³a - kto za to zap³aci? Czy miasto
ma tak du¿y bud¿et, aby drogi robiæ dwa razy?
Sprawê tê skomentowa³ Mariusz Pysz z UM:
Odpowiadaj¹c na zarzuty informujemy, i¿ przedmiotowy odcinek drogi ³¹cz¹cy osiedle Korczaka z ul. Wyszyñskiego zosta³
wybudowany w roku 2008, a nie jak podnosi autor zapytania w roku 2011. Omawiany fragment drogi
zosta³ zlokalizowany na gruncie stanowi¹cym wówczas w³asnoœæ gminy. Dopiero w 2010 roku nast¹pi³a sprzeda¿
nieruchomoœci firmie „Novatech”, z fragmentem dzia³ki, na której usytuowana
by³a czêœæ jezdni. Lokalizacja przez fir-

mê „Novatech” budynku mieszkalno-us³ugowego w tym miejscu wymusi³a na inwestorze koniecznoœæ dokupienia kolejnego fragmentu dzia³ki pod rygorem wstrzymania ca³ej inwestycji przez nadzór budowlany. Zwróci³ siê on do gminy z proœb¹ o
odsprzedanie niezbêdnego fragmentu nieruchomoœci (stanowi³ on tak¿e czêœæ drogi).
Gmina, przystaj¹c na proœbê inwestora, dokona³a podzia³u
nieruchomoœci i odsprzeda³a tak powsta³¹ dzia³kê inwestorowi,
ustalaj¹c, ¿e ostateczne uregulowanie lokalizacji poszczególnych elementów infrastruktry w tym rejonie miasta (w tym drogi) nast¹pi w koñcowym etapie realizacji budowy budynku
mieszkalno-us³ugowego, czego skutek ogl¹damy obecnie w
postaci prac zwi¹zanych z przebudow¹ przedmiotowego ³¹cznika.
Notabene przytaczane koszty s¹ zbyt wyolbrzymione. Koszt
przebudowy bêdzie wynosi³ ok. 11.000 z³.

Jak objeżdżać ul. Wyszyńskiego?
Ekipa przek³adaj¹ca ³¹cznik do os. Korczaka musia³a pospieszyæ siê z robot¹, bo robi³a
jedyny czynny dojazd do osiedla (z uwagi na rozpoczynany remont ul. Wyszyñskiego).

KUPIÊ GRUNT ROLNY
LUB GOSPODARSTWO

Zgodnie z za³¹czonym schematem
brak bêdzie jakiejkolwiek mo¿liwoœci
prowadzenia ruchu ko³owego na ul.
Wyszyñskiego, na któr¹ wjazdy od ul.
Pi³sudskiego i Sienkiewicza zostan¹
zamkniête. Dojazd do osiedla Korczaka bêdzie mo¿liwy jedynie w obrêbie
skrzy¿owania ul. Piastowskiej z ul.
Wyszyñskiego poprzez tzw.
³¹cznik, nastêpnie poprzez
drogê wewnêtrzn¹ SM
„Zdrój” mo¿na bêdzie dojechaæ do ul. Korczaka . Na
czas trwaj¹cych prac remontowych fragment ul. Piastowskiej (od skrzy¿owania z ul.
Wyszyñskiego do hotelu „PaŒWIERADÓW - sklep EKO (ul. Sienkiewicza), biuro informacji turystycz³acyk”) bêdzie drog¹ dwukienej (ul. Zdrojowa), kantor A&J (ul. Zdrojowa), sklep AGD (ul. Piastowska),
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hurtownia papierosów (ul. Piastowska), sklep ¯ABKA (ul. Zdrojowa), kiosk
gazetowy (ul. Zdrojowa), pijalnia wody mineralnej (Dom Zdrojowy), sklep
na os. Korczaka, sklep LEWIATAN (ul. Górska), stacja paliw ORLEN (ul. 11
Listopada), sklep przy ul. Chopina, sklep KROPKA (ul. 11 Listopada),
sklep przy ul. Pi³sudskiego (d. FATMA), biblioteka miejska (UM, ul. 11
Listopada 35).
OR£OWICE - sklep motoryzacyjny Wac³awa Chwaszcza.
CZERNIA
WA - delikatesy Agnieszki Syrewicz (ul. G³ówna), sklep Ireny
CZERNIAW
Korty (ul. Sanatoryjna), sklep Ma³gorzaty Kurczewskiej (ul. Sanatoryjna),
biblioteka szkolna (ul. Sanatoryjna).
Najbli¿sze numery „Notanika” uka¿¹ siê 13 listopada i 18 grudnia, a
reklamy do poszczególnych wydañ prosimy dostarczaæ w nieprzekraczalnych terminach - odpowiednio do 28 paŸdziernika i 4 grudnia br.

runkow¹. Pojazdy korzystaj¹ce z tego fragmentu ul. Piastowskiej, kieruj¹ce siê w stronê centrum, bêd¹ zobligowane do
skrêtu w prawo przy „Pa³acyku”, a tam jad¹c zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ organizacj¹ ruchu, poprzez ul. Widokow¹, bêd¹
mog³y dostaæ siê do ul. Zdrojowej.
Dolny fragment ul. Widokowej (od skrzy¿owania z ul.
Wyszyñskiego do pierwszego skrzy¿owania) bêdzie przeznaczony jako parking dla w³aœcicieli domów jednorodzinnych
zlokalizowanych wzd³u¿ ul. Wyszyñskiego.
Ulica Parkowa (od skrzy¿owania z ul. Zdrojow¹ do skrzy¿owania z ul. Wyszyñskiego) bêdzie stanowi³a jedynie dojazd
dla nieruchomoœci zlokalizowanych przy tej¿e ulicy („œlepa
droga”). Natomiast ob³suga ul. Sk³odowskiej-Curie, przy której swoj¹ siedzibê ma Miejski Zespó³ Szkó³, bêdzie odbywa³a
siê drog¹ usytuowan¹ za Domem Wczasów Dzieciêcych, która w³¹cza siê w ul. Pi³sudskiego.
G³ówny przystanek PKS z ul. Wyszyñskiego zostanie tymczasowo przeniesiony na ul. Grunwaldzk¹ (ko³o Urzêdu Miasta oraz cmentarza komunalnego).
Planowany okres
trwania prac remontowych potrwa do 7
grudnia br.
MP

18 wrzeœnia dokonano otwarcia 2 ofert, jakie nap³ynê³y do gminy po og³oszeniu przetargu na odbudowê nawierzchni ul. Wyszyñskiego wraz z systemem
odwodnienia. Nades³a³y je firmy: PRO TRA BUILDING z Wroc³awia - 2.119.290 z³ (2.082.390 z³ na
nawierzchniê i 36.900 z³ na odwodnienie), BUDROMAX z Gryfowa - 2.950.000 z³ (2.750.978,62 z³ na
nawierzchniê + 199.021,38 z³ na odwodnienie).
Gmina ma dotacjê z Ministerstwa Administracji i
Cyfryzacji w wysokoœci 1.790.000 z³, ale wy³¹cznie
na odbudowê nawierzchni drogi, zaœ finansowanie
czêœci sanitarnej gmina musi wzi¹æ na siebie. Na
szczêœcie dziêki staraniom burmistrza resort do³o¿y
265.912 z³ na czêœæ drogow¹ (do sanitarnej dop³acimy z bud¿etu 21.900 z³) i dziêki temu 1 paŸdziernika
mo¿na by³o podpisaæ umowê z firm¹ PRO TRA BUDILDING na obie czêœci zadania z terminem zakoñczenia i rozliczenia dotacji do koñca br.
20 wrzeœnia powtórnie otwarto oferty na wykonawstwo zimowego zadania nr 2 (okolice gondoli).
Œwieradowska firma Paw³a Pasierba zaoferowa³a cenê
113.137,50 z³ (w tym doba jezdna – 1.1150 z³), a
Pawe³ Pilawski ze Szklarskiej Porêby gotów by³ odœnie¿aæ za 137.403 z³ (doba jezdna 1.404 z³). Podpisanie umowy ze œwieradowskim przedsiêbiorc¹ planowane jest na 11 paŸdziernika.
Tymczasem podpisano ju¿ umowy z wykonawcami pozosta³ych zadañ zimowych i tak 26 wrzeœnia
swe podpisy z³o¿yli przedstawiciele œwieradowskiej
firmy ROBEN, która bêdzie wykonywaæ zadanie nr
1 (centrum), za co otrzyma 109.393,75 z³ (w tym doba
jezdna 1.075 z³), oraz Pawe³ Pilawski (zadanie nr 3 –
przedmieœcia), który otrzyma 97.505 z³ (w tym doba
jezdna 980 z³).
Dzieñ póŸniej Sebastian Bokisz z³o¿y³ podpis pod
umow¹ na odœnie¿anie Czerniawy - zadanie nr 4 - za
105,200 z³ (w tym doba jezdna 1.050 z³), a 1 paŸdziernika pod zadaniem
nr 5 (chodniki) podpisa³a
siê Edyta Pilawska z LuZgodnie z ZARZ¥DZENIEM NR 16/2013 BURMISTRZA MIAbomierza - 56.259,25 z³
STA ŒWIERADÓW-ZDÓJ z 3 kwietnia br. od 15 kwietnia br.
(w tym doba jezdna 513
obowi¹zuj¹ nowe stawki reklamowe w miesiêczniku, uwzglêdz³).
niaj¹ce korzystniejsze ni¿ dot¹d rabaty i wynosz¹ce za 3 emiZimowe utrzymanie
sje – 15 proc., za 6 emisji – 20 proc., a za 12 emisji – 45
miasta potrwa od 15 listopada br. do 15 marca
proc. rabatu. Reklamodawcy zap³ac¹ (w z³):
2014 r.
1
/2 strony (255 x 175 mm): 1 emisja - 246,00, 3 emisje - 627,30,
26 wrzeœnia podpisa6 emisji - 1.180,80, 12 emisji - 1.623,60.
no umowê z BZ WBK SA
1
Centrum Bankowoœci
/4 strony (175 x 125 mm): 1 emisja - 123,00, 3 emisje - 313,65,
Korporacyjnej Wroc³aw
6 emisji - 590,40, 12 emisji - 811,80.
na 3-letni¹ obs³ugê finan1
/8 strony (125 x 85 mm): 1 emisja - 61,50, 3 emisje - 156,83,
sow¹ gminy i jej jedno6 emisji - 295,20, 12 emisji - 405,90.
stek ³¹cznie z kredytem w
na 1/16 strony (85 x 60 mm): 1 emisja - 33,21, 3 emisje - 84,69,
rachunku bie¿¹cym, za co
zap³acimy
bankowi
6 emisji - 159,41, 12 emisji - 219,19.
189.750 z³.

Za w³o¿enie wk³adki reklamowej do œrodka gazety – 184,50 z³

(opr. aka)

Wszystkie 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 -

it@swieradowzdroj.pl

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.
3. Warunkiem ukazania siê reklamy jest dostarczenie
potwierdzenia wp³aty. Mo¿na je wys³aæ mejlem na adres
it@swieradowzdroj.pl lub dostarczyæ osobiœcie do Urzêdu
Miasta przy 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!

Kronika
policyjna
W nocy 18 wrzeœnia w Œwieradowie-Zdroju policjanci podczas patrolu miasta zatrzymali do
kontroli drogowej pojazd marki
suzuki swift. Kierowca pojazdu
zachowywa³ siê bardzo nerwowo
i mówi³ chaotycznie. Jak siê okaza³o, nerwowe zachowanie mê¿czyzny wynika³o z faktu, ¿e prowadzi on pojazd pod wp³ywem alkoholu. Wykonane przez policjantów Rewiru Dzielnicowych badanie na zawartoœæ alkoholu wykaza³o, ¿e 29-latek ma go 0,87 promila w organizmie.
28 wrzeœnia œwieradowscy policjanci zatrzymali na ul. Sanatoryjnej rowerzystê. Mieszkaniec Œwieradowa mia³ problemy z jazd¹ na rowerze, jecha³ po chodniku „wê¿ykiem”, a
wykonane przez policjantów badanie na zawartoœæ alkoholu
wykaza³o, ¿e jest on nietrzeŸwy (2,7 promila).
Obu panom mo¿e teraz groziæ kara pozbawienia wolnoœci
do lat 2.

Przypominamy!
Definicjê stanu nietrzeŸwoœci zawiera art. 115 § 16 kodeksu karnego. Zgodnie z tym przepisem zachodzi on, gdy:
1. zawartoœæ alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stê¿enia przekraczaj¹cego tê wartoœæ;
2. zawartoœæ alkoholu w 1 dm szeœciennym wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stê¿enia przekraczaj¹cego tê wartoœæ.
Natomiast w art. 178A § 1 i § 2 kodeksu karnego okreœlona zosta³a odpowiedzialnoœæ karna za prowadzenie w stanie
nietrzeŸwoœci pojazdu mechanicznego (czyli pojazdu wprawianego w ruch przez umieszczony w nim silnik) w ruchu
l¹dowym, wodnym lub powietrznym lub prowadzenia innych
pojazdów na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w
strefie ruchu. Zgodnie z tym przepisem sprawcy grozi kara
pozbawienia wolnoœci nawet do 2 lat.
Ponadto wobec sprawcy s¹d obligatoryjnie orzeka zakaz
prowadzenia pojazdów mechanicznych lub pojazdów mechanicznych okreœlonego rodzaju na okres od 1 roku do lat 10.
Dodatkowo jeœli kieruj¹c pojazdem w stanie nietrzeŸwoœci
sprawca spowodowa³ wypadek, w którym s¹ zabici lub ranni
s¹d mo¿e orzec do¿ywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.
W prawie karnym poza stanem nietrzeŸwoœci wyró¿nia siê
stan wskazuj¹cy na spo¿ycie alkoholu, w którym:
1. zawartoœæ alkoholu we krwi wynosi od 0,2 do 0,5
promila;
2. obecnoœæ alkoholu wynosi od 0,1 mg do 0,25 mg w 1
dm szeœciennym wydychanego powietrza.
Prowadzenie pojazdu w tym stanie stanowi wykroczenie
z art. 85 albo 87§1 kodeksu wykroczeñ. Wykroczenie to zagro¿one jest kar¹ aresztu, grzywn¹ do 5000 z³ i czasowym
zatrzymaniem prawa jazdy. S¹d orzeka zakaz prowadzenia
pojazdów mechanicznych w miesi¹cach lub latach - od 6 miesiêcy do 3 lat.
Oficer Prasowy KPP w Lubaniu
nadkom. Dagmara Ho³od

DEPTAK WYSZYŃSKIEGO ZA 2,2 MLN ZŁ
Rozpoczê³y siê prace remontowe ul. Wyszyñskiego. Przebudowana zostanie kanalizacja deszczowa, chodniki oraz ca³a
konstrukcja drogi. Przy okazji remontu przeorganizujemy miejsca postojowe, parkingowe i zatoczki autobusowe (wed³ug
dokumentacji przy zachowaniu ruchu dwukierunkowego wygospodarujemy ok. 120 miejsc parkingowych dla aut osobowych oraz kilka zatoczek autokarów wycieczkowych). Równie¿ przystanek autobusów liniowych nabierze przyzwoitego
wygl¹du. W pierwszym etapie wykonana zostanie zatoczka
na 3 autobusy. W przysz³ym roku, jeœli zaplanujemy pieni¹dze w bud¿ecie, wykonamy zadaszony przystanek z poczekalni¹ i miejscem na prowadzenie ma³ego biznesu.
Remont ul. Wyszyñskiego to bardzo wa¿ne zadanie z
uzdrowiskowego punktu widzenia. Jeœli zdo³amy przebudowaæ ul. Zdrojow¹ na deptak, to w³aœnie ul. Wyszyñskiego bêdzie przejmowaæ ruch ko³owy. Na nowych drogach (ul. Widokowa) i remontowanej ulicy zorganizujemy w perspektywie trzech lat prawie 400 miejsc parkingowych. W ten sposób
oddala siê pomys³ budowania wielopoziomowego parkingu

Na bie¿¹co

w okolicy ul. Zdrojowej, który kosztowa³by grube miliony.
Przy nowej drodze bêdziemy organizowaæ nowe dzia³alnoœci gospodarcze w budynkach ró¿nych wielkoœci, a pierwsze 11 lokali us³ugowych w nowo wznoszonym budynku przy
ul. Wyszyñskiego bêdzie dostêpnych w ci¹gu kilku miesiêcy.
W mniejszych obiektach powinno tu powstaæ (i w okolicy)
ponad 30 nowych lokali us³ugowych - to bêdzie dzia³o siê w
najbli¿szych latach.
Wa¿ne jest równie¿ to, ¿e powstanie prawie 600 m deptaka, który w po³¹czeniu z ul. Zdrojow¹ i fragmentem ul. Sienkiewicza bêdzie mia³ prawie 2 km d³ugoœci. Inwestycja ma
kosztowaæ 2,2 mln z³; 1,7 mln z³ to dofinansowanie z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, pozosta³a kwota to wk³ad
gminy. Wykonawca ma zaledwie 2 miesi¹ce na wykonanie
prac, w przeciwnym razie grozi nam zwrot dotacji. Dlatego
prace remontowe bêd¹ prowadzone jednoczeœnie na ca³ej ulicy. Proszê mieszkañców osiedla przy ul. Korczaka o wyrozumia³oœæ i cierpliwoœæ.

WNIOSEK NA KOLEJ I SINGLE ZA 2,5 MLN ZŁ

Powy¿ej - projektowana œwieradowska pêtla singla, poni¿ej projekt pêtli Geopark - Antoniów, na dole - projekt pêtli wokó³
Zalewów: Z³otnickiego i Leœniañskiego.

16 wrzeœnia z³o¿yliœmy wniosek do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na wykonanie dokumentacji odtworzenia linii kolejowej ze Œwieradowa do Gryfowa i przez Mirsk do
czeskich Jindrzichowic. Wartoœæ takiej dokumentacji to ponad milion z³.
Drugim wa¿nym zadaniem, na które ubiegamy siê o dofinansowanie, jest wykonanie dokumentacji technicznej budowy prawie 150 km singl tracków. We wniosku s¹ równie¿
mniejsze zdania, jak np. wykonanie strategii rozwoju obszarów wokó³ Jeleniej Góry. Liderem i wnioskodawc¹ jest gmina
Œwieradów-Zdrój, a partnerzy projektu gminy: Mirsk, Gryfów i Leœna, powiaty: lubañski, jeleniogórski i z³otoryjski oraz
miasto Jelenia Góra. Wparcia udziela nam kilka czeskich gmin.
Wartoœæ zadañ to ok. 2,5 mln z³, a jeœli wniosek przejdzie
pozytywnie nabór, dofinansowanie przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego mo¿e wynieœæ nawet 90 proc.
Najwiêksze zainteresowanie wzbudza projekt kolejowy.
Jeœli otrzymamy dofinansowanie i zdo³amy wykonaæ dokumentacjê techniczn¹ odbudowy po³¹czeñ kolejowych, to w
latach 2014-2020 mamy du¿e szanse pozyskaæ œrodki na budowê linii kolejowych do Gryfowa i przez Mirsk do czeskich
Jindrichowic. Natomiast projekt œcie¿ek rowerowych singltrack przewiduje pêtlê wokó³ Œwieradowa, trasê z Geoparku
do Antoniowa i dwie pêtle wokó³ Zalewów - Z³otnickiego i
Leœniañskiego. W ramach z³o¿onego wniosku mo¿emy wykonaæ dokumentacjê projektow¹ 150 km œcie¿ek rowerowych
za prawie 400 tys. z³, przy naszym zaledwie 10-procentowym
wk³adzie. Za dwa miesi¹ce dowiemy siê, czy MRR uzna nasze argumenty i przyzna dofinansowanie.

GONDOLA ZAMKNIÊTA
W³aœciciel zamkn¹³ kolej gondolow¹ 30 wrzeœnia, uzale¿niaj¹c jej ponowne otwarcie od przebiegu spotkania z samorz¹dem Œwieradowa i miejscowymi hotelarzami, które ma
odbyæ siê 15 paŸdziernika o godz. 1500 (miejsca jeszcze nie
wyznaczono). Do tego czasu wstrzymamy siê z dzia³aniami i
komentarzami. Po spotkaniu z w³aœcicielem kolei poinformujemy o stanowisku naszego samorz¹du w mediach.

SPINAMY SYSTEMY WODOCIĄGOWE
Na pocz¹tku roku zakupiliœmy ujêcia wody i sieci wodoci¹gowe od spó³ki uzdrowiskowej, a w tym miesi¹cu wykonamy po³¹czenie zakupionej sieci z gminn¹. Jest to system kilku
zasuw, którymi w miarê potrzeb bêdziemy regulowaæ przep³yw wody miêdzy sieciami. Pozwoli to optymalnie wykorzystywaæ i zarz¹dzaæ pozyskiwan¹ wod¹ ze strumieni i sztolni.
Kolejnym zadaniem bêdzie umiejêtne wykorzystanie magazynu wody (prawie 800 m3), szczególnie w czasie powodzi
czy suszy.
Systematycznie, oczywiœcie w miarê posiadanych œrodków,
bêdziemy usprawniaæ nasz
system zaopatrzenia miasta w
wodê. W zesz³ym miesi¹cu
z³o¿y³em ofertê spó³ce Interferie - odkupienia ujêcia
wody ze stacj¹ uzdatniania,
która obecnie zasila hotel
Malachit. Dla miasta ten system by³by przydatny do rozbudowy sieci wodoci¹gowej
wzd³u¿ ulicy Nadbrze¿nej.
Roland Marciniak

s

Trudna nauka sortowania
W segregacji bywamy niestaranni – mówi £ukasz Steszuk,
a wie, co mówi, bo jest specjalist¹ do spraw gospodarki odpadami w Zak³adzie Utylizacji Odpadów Komunalnych IZERY
w Lubomierzu, dok¹d trafiaj¹ œwieradowskie œmieci, które
segregujemy w kub³ach (lub workach). Poza naszymi, lubomierski zak³ad przyjmuje odpady z Mirska, Lubomierza, Starej Kamienicy i Wlenia – w tych trzech ostatnich gminach
IZERY wspó³pracuj¹ ju¿ 7 lat, tyle samo trwa tam nauka segregacji u Ÿróde³, nic zatem dziwnego, ¿e w opinii kierownictwa firmy te trzy gminy przoduj¹ w segregowaniu odpadów.
Lata edukacji zrobi³y swoje.
Zdaniem £. Steszuka, po 3 miesi¹cach doœwiadczeñ zebranych na sortowni, z IZER kierowane s¹ wobec nas trzy
podstawowe zarzuty:
1. Za du¿o szk³a, a co gorzej – st³uczki szklanej, w pojemnikach z tworzywami sztucznymi i papierem. Gdy szk³o
trafia do œmieciarki i trafia w strefê zgniotu, na sortowniê w

Kapelusze z głów!

Pan Micha³ z Wroc³awia z tamtejszego ko³a ³owieckiego Œw.
Huberta realizowa³ w Górach Izerskich swe pasje myœliwskie, a
znienacka i mimochodem w pobli¿u Domku Myœliwskiego znalaz³ grzybek o rozpiêtoœci kapelusza 37 cm (fot. u góry).
Jeszcze szersza by³a zdobycz Marcela Jurkiewicza, który w izerskim lesie natkn¹³ siê na kapelusz o œrednicy
a¿ 40 cm (fot. powy¿ej). Grzyb-olbrzym
zosta³ zwa¿ony i waga wychyli³a siê na
4,5 kg.
Pozazdroœciæ obu panom! A poniewa¿ sezon grzybowy trwa, zachêcamy
Czytelników do prezentowania swych
trofeów. (AK)

Lubomierzu wraz z plastikiem i papierem trafiaj¹ niebezpieczne od³amki, czêsto
powoduj¹ce skaleczenia
wœród pracowników, którzy
wszystko sortuj¹ rêcznie.
2. Za du¿o brudów w
pojemnikach z tworzyw.
- Nie wymagamy ani mycia pustych pojemników, ani
zdzierania etykiet, ani wyrywania pozosta³oœci po nakrêtkach, radzi bylibyœmy
jednak, gdyby pojemniki po
¿ywnoœci by³y przynajmniej
puste – mówi pan £ukasz.
Gdy ¿ywnoœæ zostaje w
pojemnikach i tkwi w nich co
najmniej tydzieñ (a ju¿ nie
daj Bo¿e latem), przy wy³adunku, gdy w opakowaniach
zostaje zbyt du¿o resztek,
czuæ taki odór, ¿e ma³o kto w
nim jest w stanie wytrzymaæ.
Dostaje siê w tym momencie
œwieradowskim hotelom,
które wyrzucaj¹ jedzenie jak
leci, segregacja jest im obca.
- Zdarza³y siê, dla przyk³adu, zakrêcone butelki z
niedopitym kefirem, które
wybucha³y w zgniatarce, „zara¿aj¹c” smrodem ca³y
transport œmieci.
3. Za du¿o odpadów
niebezpiecznych, zw³aszcza
baterii. Ten zarzut wydaje siê
dziwiæ, bo w ostatnich latach
niewiele odpadów mia³o tak¹
promocjê segregacji, jak w³aœnie baterie.
- W jednym z ostatnich
transportów znalaz³a siê bañka ze zu¿ytym olejem silnikowym. W zgniatarce bañka pêk³a, a olej zabrudzi³ nie tylko
zawartoœæ œmieciarki, ale
tak¿e pobliski strumieñ.
15-20 proc. œmieci z tych
w miarê porz¹dnie segregowanych uznanych zostaje
zwykle jako odpad zmieszany, który trafia na sk³adowisko w Kostrzycy. Dla ostatnich transportów ze Œwieradowa wskaŸnik odrzutów
wynosi³ 35-40 proc., co podwaja³o koszt ich dowozu i
utylizacji.
Rosn¹ te¿ koszty w IZERACH, bo czêœciej trzeba
wymieniaæ ubrania robocze i
rêkawice dla pracowników.
- W zak³adzie w Lubaniu
jak tylko znajd¹ œlad odpadów niebezpiecznych, cofaj¹
ca³y ³adunek i tam nie ma
dyskusji! - twierdzi £. Steszuk, którego zdaniem taki
brak starannoœci przy segregacji, jaki zdarza siê œwieradowianom, plus rosn¹ce
koszty w odbiorze wczeœniej
czy póŸniej wróc¹ do nas rykoszetem w postaci wy¿szych
cen dla gminy, a ta normaln¹
kolej¹ rzeczy przerzuci je na
nas wszystkich.
- Teraz firmy potrzebuj¹
surowca dobrej jakoœci, ceny
spadaj¹, a ja od 3 tygodni nie
mogê znaleŸæ odbiorcy na
szk³o.
Musimy zacz¹æ uczyæ siê
na b³êdach, jeœli nie chcemy
p³aciæ frycowego!
Adam Karolczuk

To jeden z pojemników na os. Korczaka, opatrzony wyraŸn¹ wskazówk¹, ¿e nale¿y doñ wrzucaæ
szk³o bezbarwne i kolorowe - a czegó¿ w nim nie ma!

To transport tworzyw i papieru ze Œwieradowa, jaki dotar³ do Lubomierza 2 paŸdziernika.
Tym razem jako tako posortowany. Poni¿ej - na sortowni wszystko trzeba zrobiæ rêcznie.

Wojsko idzie, wojsko œpiewa,
wojsko serca nam rozgrzewa!
5.

1.
2.

3.

4.

6.

7.

8.

9.
Zdjêcia: Tomasz Chmielowiec (nr 3, 4 ,5, 6 i 8), Adam Karolczuk
(nr 7), Kasia Matelska (nr 2 i 9, ) i Rafa³ Matelski (nr 1).

Przez trzy dni – od 19 do 21 wrzeœnia –
Œwieradów tradycyjnie ju¿ rozbrzmiewa³
dŸwiêkami wojskowych orkiestr dêtych, które uczestniczy³y w 48 Konkursie Orkiestr
Wojska Polskiego. Nawet jeœli weŸmiemy pod
uwagê, ¿e w ostatnich kilka z nich odby³o siê
poza Górami Izerskimi, to i tak w naszych
dziejach konkurs pozostaje wydarzeniem niemaj¹cym sobie równych, jeœli chodzi o ci¹g³oœæ i trwa³oœæ.
W dwa konkursowe popo³udnia szeœæ orkiestr z Siedlec, Radomia, Œwinoujœcia, Rzeszowa, Bytomia i Gi¿ycka prezentowa³y na
hali spacerowej swe umiejêtnoœci instrumentalne, wokalne i dyrygenckie, ku radoœci licznie zgromadzonej publicznoœci kuracyjnowczasowej.
Gdy w latach 60. ubieg³ego stulecia orkiestry wojskowe na trwa³e wpisywa³y siê w
œwieradowski pejza¿, wielu z widzów i s³uchaczy po raz pierwszy us³ysza³o, ¿e na instrumentach dêtych dawa³o siê wygrywaæ i
Chopina, i Moniuszkê, i Beethovena. Wtedy
jeszcze animatorom wojskowym nie œni³o siê,
¿e mo¿na dêt¹ nut¹ swobodnie poruszaæ siê
po przestrzeni jazzu, rocka i popu. Dziœ takie
kombinacje ju¿ nikogo nie dziwi¹, z orkiestrami wojskowymi wystêpuj¹ piosenkarze, a
repertuar zespo³ów ³¹czy ze sob¹ epoki, pr¹dy, szko³y i gatunki muzyczne.
W sobotni wieczór zespo³y w takt marszowych rytmów przemierzy³y œwieradowskie
ulice, udaj¹c siê na stadion, by zaprezentowaæ siê w musztrze paradnej.
Koncertom i pokazom przys³uchiwa³o siê
i przypatrywa³o dostojne jury pod przewodnictwem prof. Janusza Przybylskiego, które
za wystêp estradowy nagrodzi³o ex aequo orkiestry w Rzeszowie i Siedlcach, a za musztrê paradn¹ zespo³y z Bytomia i Radomia.
Absolutn¹ nowoœci¹ 48 Konkursu by³
wspólny wystêp po³¹czonych si³ orkiestrowych z zespo³em rockowym PECTUS. Kapela najpierw zagra³a kilka swoich najbardziej
znanych kawa³ków, a na zakoñczenie razem
z wojskowymi wykona³a trzy utwory, maj¹c
wsparcie chyba najbardziej skondensowanej
blachy w dziejach (szkoda tylko, ¿e akustyk
zespo³u nie œciszy³ nieco gitar, które ow¹ blachê lekko przyg³usza³y).
Graj¹ce, maszeruj¹ce i œpiewaj¹ce wojsko
rozgrzewa³o serca widzów, których przysz³o
wiêcej ni¿ rok temu, bo i trybuny by³y pe³ne,
i murawa ledwo ich mieœci³a, a ¿e ch³ód tego
wieczoru panowa³ na stadionie okrutny, wszyscy bardzo tej grzej¹cej strawy duchowej potrzebowali. Na szczêœcie wiêkszoœæ z obserwatorów mia³a w pamiêci zesz³oroczne dygotanie z zimna, dlatego widok ludzi targaj¹cych ze sob¹ poduszki i koce nikogo nie dziwi³.
Blisko dwugodzinny koncert zakoñczy³
siê pokazem ogni sztucznych, pozostawiaj¹c
we wszystkich niezatarte wra¿enia i budz¹c
nadziejê na podobne wydarzenie za rok.
Warto jeszcze wspomnieæ o wystêpie orkiestr ze Œwinoujœcia i z Radomia dla dzieci i
m³odzie¿y z przedszkola, szko³y podstawowej
i gimnazjum, który odby³ siê w pi¹tkowe
przedpo³udnie
Koncert po³¹czony
z pokazem musztry paradnej wzbudzi³ radoœæ i entuzjazm zarówno
maluchów, jak i
krytycznych zwykle wobec wszystkich i wszystkiego
podlotków. (aka)

28 września - rowerowe szaleństwo tam i tu

Po raz drugi z rzêdu organizatorzy Bike Maratonu, rowerowej imprezy rozgrywanej od
2001 roku, gromadz¹cej setki
zawodników w ka¿dym wyœcigu (z rekordem frekwencji –
1850 we Wroc³awiu), wyznaczyli Œwieradów na fina³owe zakoñczenie tegorocznego sezonu, które odby³o siê 28 wrzeœnia - podobnie jak przed rokiem – w Interferie Sport Hotelu. Nim jednak hucznie po¿egnano sezon, rowerzyœci ruszyli na izerskie trasy, by zmagaæ
siê z rywalami i w³asnymi s³a- Œwieradowski mega-tercet (od lewej: Wies³aw Kania, Bartosz
boœciami. Na szczêœcie pogoda B³aszczyk, Micha³ Rojek) w komplecie dojecha³ do mety...
by³a tego dnia wymarzona:
s³oñce, lekki wiatr, umiarkowana temperatura. Wystartowa- uzyska³a czas 4:15:53. Na tym dystansie wszyscy ukoñczy³o ponad 940 zawodników, œcigaj¹cych siê na dystansach li wyœcig.
mini (29 km), mega (42 km) i giga (66 km), a do mety
Maratoñskie mega (42 km) wygra³ Gracjan Krzemiñski
nie dojecha³o tylko 18 z nich.
z Polanicy – 1:34:06. Pierwsza zawodniczka - Aleksandra
Kategorii wiekowych by³o a¿ 34, wiêc szans na to, by Misterska z Wroc³awia – by³a 88 z czasem 2:00:22.
stan¹æ na podium i odebraæ nagrody, by³o mnóstwo. OczywiŒwieradowski mega-tercet dojecha³ do mety i tak Barœcie, gdy dla jednych by³ to wyœcig o punkty rankingowe, o tosz B³aszczyk na 117 pozycji (2:03:10), Micha³ Rojek na
miejsce na podium i uœcisk d³oni prezesa, inni potraktowali 191 (2:12:44), a Wies³aw Kania, któremu na trasie nawaudzia³ w wyœcigu rekreacyjnie, co zreszt¹ wyraŸnie widaæ w li³a przerzutka, by³ 312 (2:32:14).
ró¿nicach czasowych miêdzy awangard¹ a ogonami.
Stawkê mega zamyka³a na 449 pozycji wroc³awianka
Gdy np. zwyciêzca mini - Aleksander Marek ze Z³otego Dominika Manglus – 4:42:09. Trudów wyœcigu nie wytrzyStoku – uzyska³ na mecie czas 1 godz. 7 minut i 3 sekundy, ma³o 14 rowerzystów.
a pierwsza dama na siode³ku (Aleksandra Podgórska), która
Na dystansie giga (66 km) zabrak³o pañ i – tradycyjnie ju¿ – œwieradowian. Wygra³
Bogdan Czarnota z ¯ywca –
2:25:27, a stawkê zamkn¹³ Arkadiusz Suchecki z Bielawy –
96 miejsce z czasem 4:49:49.
Nie dojecha³o 4 zawodników.

Bartosz B³aszczyk, którego
Wies³aw Kania namówi³ do startów w stajni MITSUBISHI MATERIALS MTB TEAM, zaliczy³ 8 startów w sezonie (na 10 wyœcigów), zajmuj¹c miejsca od 50
(Polanica) do 179 (Bielawa),
mia³ wiêc osiem szans, by wylosowaæ nagrodê g³ówn¹ – super wypasiony rower firmy Scott
(wystawia³a podczas Bike Ma... a dziêki œlepemu losowi Bartosz móg³ unieœæ nagrodê w górê. ratonu swe stoisko na górnym
tarasie zdrojowym, oferta od 6
dojecha³a do mety na 36. pozycji, mia³a czas raptem gorszy do 30 tys. z³!). Choæ wielu uczestników imprezy zaraz po
od zwyciêzcy o 12 minut, to wiadomo, ¿e ona te¿ siê œciga- dojechaniu do mety rozjecha³o siê do domów, to na fina³o³a. Gdy porównamy to z czasem œwieradowianina Micha³a wym wieczorze w hotelu by³ niez³y t³ok i po cichu na pewno
Trzajny (miejsce 242) – 1:51:24, czy Tomasza Dragunowi- ka¿dy z ok. 300 obecnych marzy³, by ten rower unieœæ nicza (korzeniami – nasz, startowo – wroc³awianin), który czym piórko (w sumie ¿adna sztuka, wa¿y³ niespe³na 10
finiszowa³ 57 minut za zwyciêzc¹ (miejsce 301), widaæ, ¿e kg) w górê w geœcie triumfu. No i uniós³ go Bartosz (a w³aœnie przymierza³ siê do kupna nowego...). Gratulujemy!
tu chodzi³o wy³¹cznie o satysfakcjê.
Adam Karolczuk
Ostatnia na mecie Dorota Koczela ze Smolca (379)

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 ka¿dy poniedzia³ek w godzinach od godz. 1600 do 2000 czynny jest Punkt KonsultacyjnoInformacyjny dla osób uzale¿nionych od alkoholu lub narkotyków, dla doros³ych osób z rodzin, gdzie nadu¿ywany
jest alkohol lub narkotyki, oraz osób doznaj¹cych przemocy w rodzinie.
Rozmowy i konsultacje indywidualne w godzinach 1600-1800. Telefon czynny w dniach i godzinach pracy Punktu
Konsultacyjnego - nr 664 461 086. Udzia³ w konsultacjach czy spotkaniach grupy wsparcia s¹ bezp³atne.
Przy Punkcie funkcjonuje grupa wsparcia i rozwoju, której spotkania odbywaj¹ siê w ka¿dy poniedzia³ek od godz.
1800 do 2000.
Dodatkowo zosta³ uruchomiony Punkt Konsultacyjno-Informacyjny w Czerniawie-Zdroju (jest wyd³u¿eniem pracy Punktu Konsultacyjnego w Œwieradowie), który czynny jest
w godzinach 1530-1730 w co drugi czwartek miesi¹ca (w sierpniu 22.08, a kolejne terminy podawane bêd¹ na tablicach og³oszeñ Urzêdu Miasta).
Podczas spotkañ otrzymasz odpowiedzi na nurtuj¹ce Ciê pytania:
Co to jest uzale¿nienie? Na czym polega wspó³uzale¿nienie? Jak motywowaæ osobê
uzale¿nion¹ do podjêcia leczenia? Czy nadu¿ywanie alkoholu, narkotyków lub ju¿ uzale¿nienie ma wp³yw na zachowania, które nazywamy przemoc¹ w rodzinie?
Na te i wiele innych pytañ otrzymasz rzetelne informacje zachowuj¹c anonimowoœæ.
Udzia³ w jednym spotkaniu nie zobowi¹zuje do dalszego uczestnictwa.

Mi³oœnicy bowlingowego Grand Prix, którzy w poprzednich siedmiu edycjach zêby zjedli w walkach o puchar Burmistrza Œwieradowa-Zdroju (i o rowery) po letniej ciszy panuj¹cej wokó³ turnieju stracili ju¿ nadziejê na
jego rozegranie, a¿ wreszcie nadesz³a oczekiwana wieœæ – puchary i rowery tak¿e i w tym
roku trafi¹ w zwyciêskie rêce.
W sobotnie popo³udnie 28 wrzeœnia do
walki stan¹³ komplet zawodników - 20 panów
i 12 pañ. Po rozgrzewce i losowaniu torów
zaczê³a siê zaciêta rywalizacja przerywana
tylko hukiem kul uderzanych o tor, ³oskotem
rozbijanych krêgli, pokrzykiwaniami dopinguj¹cych wspó³braci (i sióstr) w grze i wyrywaj¹cymi siê z ust radosnymi wrzaskami graczy po ustrzeleniu strike’ów (premiowanych
nie tylko dodatkowymi punktami, ale napoja-

mi i kuponami na grê w nagrodê od krêgielni
oraz karnetami na zimê od Flins Express).
Dwie rundy eliminacyjne wy³oni³y fina³owe szóstki i tak w kategorii panów do walki
o trofea stanêli (w kolejnoœci uzyskanych
wyników): Tomasz Dragunowicz, Roman
Kapszewicz, Dawid Kirkowski, Krzysztof
Sobczak (goœcinnie z ¯ar), £ukasz Swastek i
Marek Dufek.
Kolejnoœæ fina³owej szóstki pañ w eliminacjach: Paulina Zakrzewska, Kinga Chmielowiec i Ewelina Lisicka (goœcinnie z Gryfowa), Anna Panek, Justyna Kiedrzyn i Patrycja
Miakienko.
No i jak tu nie wierzyæ w porzekad³o, ¿e
ostatni bêd¹ pierwszymi? Dowiód³ tego
£ukasz, który z przedostatniego miejsca poszed³ w finale jak burza i ju¿ w siódmej serii
by³o raczej wiadomo, ¿e
tytu³u z rêki nie wypuœci.
I nie wypuœci³.
Paulina
mia³a
³atwiej, bo wystartowa³a jako liderka i zakoñczy³a turniej jako triumfatorka.
Podium panów: £.
Swastek – 193 pkt., Dawid Kirkowski – 154,
Tomasz Dragunowicz –
141.
Podium pañ: P. Zakrzewska – 142, K.
Chmielowiec – 119, J.
Kiedrzyn – 113.
£ukasz obroni³ tytu³
sprzed roku, wiêc tu i
Gdyby istnia³a nagroda dla rodzin - PP Kiedrzynowie byliby jej ówdzie da³o siê s³yszeæ
niepodwa¿alnymi zwyciêzcami. Od lewej - Justyna i Aleksander ¿artobliwe insynuacje,
(dzieci) oraz Mariusz i Beata (rodzice). Do fina³u dosta³a siê tylko ¿e skoro rok temu wygra³
rower i za³o¿y³ ich wyJustyna, ale za to wskoczy³a na najni¿szy stopieñ podium.
po¿yczalniê, to pewnie
teraz za³o¿y drug¹!
Najwiêksz¹ przegran¹ czu³a siê Kinga –
czwarty raz z rzêdu druga! Skrycie liczy³a na to,
¿e skoro nie by³o w turnieju licencjonowanej
„wygrywaczki” Gabi
Brutkowskiej, to wreszcie prze³amie z³¹ passê i
siêgnie po rower.
A co w takim razie
ma mówiæ Dawid, który
praktycznie co roku staje na drugim lub trzecim
stopniu podium, a¿ straci³ rachubê?
Za rok wygrani bêd¹
broniæ swych pozycji, a
Wielki przegrany - R. Kapszewicz. Rundê wstêpn¹ przeszed³ jak bu- przegrani spróbuj¹ siê
rza - by³ drugi w eliminacjach, a w drugiej serii uzyska³ nawet wiêcej odkuæ.
A w tym roku nagropunktów ni¿ zwyciêzca w finale. W rezultacie zaj¹³ ostatnie miejsce.
dy dla tych, którzy stanêli na podium (plus nagroda pocieszenia wylosowana wœród wszystkich uczestników) ufundowali sponsorzy: krêgielnia i Urz¹d Miasta
– rowery, a ponadto:
Villa Cottonina & Mineral SPA Resort, Park
Hotel, Tyrolska Chata,
Piwowar Lwówecki,
La Gondola, Czarny
Potok, Aparthotel Flinski, Optyk Trendy,
Wyci¹g Narciarski
Flins Express, Aquapark Interferie Sport
Hotel, Grota Solna SoP. Zakrzewska (z prawej) zwyciê¿y³a i wygra³a rower, a K. Chmielo- lana.
wiec (z lewej) oklaskuje rywalkê, choæ w g³êbi duszy troszeczkê ¿al...
Adam Karolczuk

Dziesiêæ pysznych straw
Kiedy pier
wszy raz organizowaliœmy imprezê kulinarn¹ „Czer
pierwszy
„Czer-wa ona dziesiêæ lat.
myœleliœmy,, ¿e przetr
przetrwa
niawa, jaka strawa?”, nie myœleliœmy
A jednak. Jej pocz¹tki siêgaj¹ 2004 roku, kiedy by³a jednym z
dzia³añ w ramach projektu „Pocztówki Bad Schwarzbach – Korzenie Przysz³oœci”, pomys³u prof. Ryszarda £ukaszewicza i dr Kr
yKrystyny Leksickiej z wroc³awskiej fundacji „W
olne Inicjatywy Eduka„Wolne
cyjne”, która by³a partnerem naszej fundacji w realizacji projektu.
Pier
wotnym za³o¿eniem przedsiêwziêcia, poza aktywizacj¹ spo³eczPierwotnym
noœci lokalnej i tworzeniem lokalnych tradycji kulinarnych, by³o
promowanie ciekawych miejsc osiedla Czerniawa.
Pierwsza edycja mia³a miejsce w obecnej EKO ZAGRODZIE „Paloma”, czyli na posesji pañstwa Drozdów, po raz drugi spotkaliœmy
siê przy Centrum Rehabilitacji, a trzeci raz „Strawa” zawita³a do nieistniej¹cej ju¿ restauracji NERO Neli Kaliszczak. Po roku spotkaliœmy siê przed restauracj¹ „Czarny Potok” u Anny i Antka Zwierzyñskich. By³o t³oczno, ale dopiero w nastêpnym roku liczba goœci przekroczy³a 200 - by³o to w „Leopoldówce” u pañstwa Ochramowiczów,
gdzie goœciliœmy a¿ do ubieg³ego roku.
Wyj¹tkowy by³ rok 2010, w którym impreza odby³a siê dwa razy.
Raz tradycyjnie - w trzeci¹ sobotê wrzeœnia, a drugi raz w ramach
projektu „Czerniawa, nasza wspólna sprawa”, realizowanego ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego, w ramach POKL. Wtedy
to po raz pierwszy przyznaliœmy Certyfikat Potrawy Lokalnej „Œwieradowski Smako³yk”, który trafi³ w rêce Aziza Joyi za ry¿ Qorma.
W kolejnych latach certyfikaty zdobywali: Józef Dru¿ga za „Tort
czekoladowy”, Marianna Kralewska za nalewkê „Szalona Teœciowa”,
oœrodek „Alma” za „Karczek w ¿urawinie”, hotel „St. Lukas” za ciasto „Tiramisu”, bar „U Bo¿eny” za „Bogracz z kluskami œl¹skimi” i
restauracja „Czarny Potok” za „Kurczaka po królewsku”. Za to Piotr
Bigus nazbiera³ tych certyfikatów, ¿e ho-ho! Za „Kaczkê w pomarañczach” i „Marynowan¹ pierœ perlicz¹ w sosie kurkowym z serem gorgonzola”, za „Czerniawski tort marchwiowo-jarzêbinowy”, wreszcie
za nalewki „£zy szczêœcia” i „Czerniawska ³¹ka”.
21 wrzeœnia dziesi¹ta edycja imprezy zadebiutowa³a w „Czar
„Czar--

cim M³ynie”
M³ynie”, ale debiut wypad³
niefortunnie, albowiem zaraz po
rozpoczêciu lun¹³ deszcz, na szczêœcie nie trwa³o to d³ugo i tylko
czêœæ uczestników zrezygnowana
uda³a siê do domów. T³ok i tak by³
nieziemski, bo pod wiat¹ przy m³ynie nie ma za du¿o miejsca, a
schroni³ siê tam równie¿ œpiewaj¹cy zespó³ „Bogdanki”.
Kapitu³a konkursu „O Puchar
Burmistrza Miasta ŒwieradówZdrój”, której przewodzi³ szef kuchni Szymon Przystupa po d³ugich
debata og³osi³a wyniki.
Wœród profesjonalistów w kategorii potraw wygra³ „Czarny Potok” za pierogi z soczewic¹, druga
lokata przypad³a zespo³owi „Villa „Kapitulanci” (cz³onkowie kapitu³y) pod wodz¹ Sz. Przystupy najedli siê po wsze czasy!
Cottonina & Mineral SPA Resort”
za „Rozgrzewaj¹cy Gulasz Fabrykanta”, a trzecia pizzerii „La Gondola” za „Carpaccio z ³ososia”.
Najlepsze ciasto znów upiek³a firma Józefa Dru¿gi – by³ to mazurek czekoladowo-orzechowy, który wygra³ z tradycyjnymi ciastami
Ziuty z Gospodarstwa Agroturystycznego „Pod Topolami” (III miejsca nie przyznano).
Wœród profesjonalistów tradycyjnie ju¿ nie przyznano nagród za
nalewki i pewnie tak d³ugo nie zostan¹ one przyznane, dopóki w
Polsce obowi¹zywaæ bêd¹ przepisy sprzed kilku dekad, nie zezwalaj¹ce ma³ym podmiotom gospodarczym (jak w³aœnie restauracje) na
wytwarzanie alkoholi.
Wœród amatorów I miejsce w kategorii potraw zdoby³a Katarzyna Gettner za „Królika pod grzybkiem”, II - Urszula Lipnicka za „Pilaw z dyni”, a III – któ¿ by inny! - Piotr Bigus za „Kurê po staropolsku z puree ziemniaczanym”.
¯mudne liczenie g³osów publicznoœci na jej faworytów.
W kategorii ciasta i desery
Piotr Bigus wzi¹³ za jednym zmachem I i II nagrodê - za ciasta „Porzeczkowiec” i „Szarlotki w jab³kach”, oddaj¹c najni¿szy stopieñ na
podium Marcie Korzeniowskiej,
której siê ³adnie upiek³o ciasto
„Czekoladowa chmura”.
Najbardziej rozgrzewaj¹c¹ nalewkê utoczy³a Adrianna Kaczyñska
(ale niech nikogo nie zwiedzie ten
kamufla¿, wszak to córka Marianny Kralewskiej!) i nazwa³a j¹
„Wspomnienie lata”. II miejsce
zdoby³ Józef Piotrowski za
„Trójniak”, a III - Marianna Kralewska za „¯ar Tropików” (niby
na otarcie ³ez, ale to ju¿ jej 16
Altanka okaza³a siê za ma³a, by pomieœciæ wszystkich chêtnych do skosztowania dañ.
laur zdobyty we wszystkich
dziesiêciu edycjach „Strawy”).
lika pod grzybkiem”. Publicznoœæ nagrodzi³a P. Bigusa za nalewkê
Certyfikat Potrawy Lokalnej przyznano jedynie w kategorii „Kawa po ³u¿ycku”, ale tylko jednym g³osem przewagi nad „M³yñsk¹
potraw: Bo¿enie Plewiñskiej, z restauracji „U Bo¿eny” za pierogi nalewk¹” U. Lipnickiej.
z jagodami, Urszuli Lipnickiej za „M³yñsk¹ nalewkê”, Piotrowi
Przewodnicz¹cy kapitu³y Szymon Przystupa po wydaniu werBigusowi za „Szarlotki w jab³kach” i Katarzynie Gettner za „Kró- dyktów urz¹dzi³ pokaz grillowania karkówki i pstr¹ga, podaj¹c sposób przyrz¹dzenia potraw oraz wiele praktycznych rad i wskazówek
niezbêdnych nie tylko do przygotowania potrawy, ale i podczas dokonywania zakupu ryb. By³ to iœcie mistrzowski pokaz, a o smaku
karkówki i pstr¹ga mistrza kuchni kr¹¿¹ ju¿ legendy.
Fundacja na Rzecz Rozwoju Spo³ecznoœci Lokalnej ŒwieradówCzerniawa sk³ada serdeczne podziêkowania uczestnikom wszystkich
edycji konkursu kulinarnego. Dziêkujemy w³aœcicielom hoteli, pensjonatów, restauracji oraz osobom prywatnym, którzy zechcieli przy³¹czyæ siê do rywalizacji, a przez to wesprzeæ inicjatywê lokaln¹.
Serdeczne podziêkowania sk³adamy Gminie Miejskiej Œwieradów-Zdrój, na czele z burmistrzem Rolandem Marciniakiem, za finansowanie imprezy oraz
udostêpnienie Czarciego
M³yna.
Gor¹ce podziêkowania
nale¿¹ siê równie¿ Szymonowi Przystupie za bezinteresown¹ pomoc w organizacji
imprezy.
Tradycji sta³o sie zadoœæ - Bigus bra³ wszystko jak leci!

Ma³gorzata Gettner

Seniorzy na scenie
Od 11 wrzeœnia 2013 roku bêdziemy datowaæ powstanie zespo³u wokalnego przy
œwieradowskim kole emerytów. Temu pomys³owi cz³onkiñ zarz¹du Niny Czapliñskiej i Ireny Kojpasz, któremu przyœwieca³a idea, by ¿yæ ciekawiej, przyklasn¹³
burmistrz Roland Marciniak. Obieca³ swoje wsparcie, a na instruktora zaproponowa³ Aleksandra £ozê posiadaj¹cego odpowiednie wykszta³cenie i kwalifikacje do
prowadzenia grup muzyczno-wokalnych.
By³yœmy zaskoczone licznym odzewem na
zaproszenie do castingu, bo poza seniorkami na przes³uchaniu pojawi³o siê tak¿e kilka m³odszych, jeszcze w wieku przedemerytalnym, uzdolnionych muzycznie pañ.
Ka¿da z nas pozytywnie przesz³a ten „egzamin”, tak wiêc kilkanaœcie kole¿anek
mo¿e ju¿ czuæ siê cz³onkiniami zespo³u.
Mo¿e z czasem do³¹cz¹ te¿ do nas panowie?
Wspólnie z instruktorem ustaliliœmy, ¿e
próby odbywaæ siê bêd¹ regularnie w ka¿d¹
œrodê. Byæ mo¿e oficjalne chrzciny zespo³u
nast¹pi¹ ju¿ podczas miejskich obchodów

D.S.

ZAPROSZENIE
Zarz¹d Ko³a Polskiego Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
zaprasza cz³onków, którzy pragn¹ przyjemnie i aktywnie spêdziæ
czas, odkrywaæ nowe zainteresowania i realizowaæ swe pasje, na
które wczeœniej nie mieli czasu - na spotkania odbywaj¹ce siê w
ka¿d¹ pierwsz¹ i trzeci¹ œrodê miesi¹ca o godz. 1600 w dawnym
Urzêdzie Miasta przy ul. Pi³sudskiego 15, w pokoju nr 4 na I piêtrze.

W ksi¹¿ce pt. „Na zachód od Odry” Teresa G³oœnicka zawar³a - mieszkaj¹c ju¿ w Nowym Jorku - wspomnienia z dzieciñstwa i lat szkolnych, które
spêdzi³a w Œwieradowie. Po wakacyjnej przerwie prezentujemy - dziêki uprzejmoœci Autorki - kolejn¹ czêœæ tej ksi¹¿ki, zatytu³owan¹ „Bezcenne chwile”.
Autork¹ rysunku do „Bezcennych chwil” (poni¿ej) jest Anna PelczarskaKowalczuk.

Obchody Dnia Sybiraka
Tegoroczne obchody Dnia Sybiraka w kole
nr 15 w Œwieradowie zaplanowaliœmy na 15
wrzeœnia. Wziêliœmy
udzia³ w uroczystej mszy
œwiêtej, któr¹ odprawi³
ks. pra³at W³adys³aw
Dziêgiel, a homiliê wyg³osi³ ks. proboszcz
Franciszek Molski. Msze
rozpoczê³a piêkna pieœñ
o marnotrawnym synu
w wykonaniu pani organistki – by³ oto nawi¹zanie do obchodzonego w
koœciele trzeciego tygodnia wychowania. Piêkne s³owa homilii wywo³ywa³y na twarzach
uczestników wzruszenie, a czêsto ³zy.
Zapaliliœmy te¿ znicze pod krzy¿em na placu koœcielnym i pod pami¹tkowym tablicami
w koœcio³ach w Œwieradowie i Mirsku.
W kawiarni BOHEMA w Domu Zdrojowym
odby³o siê spotkanie, w trakcie którego m.in.
uhonorowano najstarsza Sybiraczkê – Alicjê
Szako³ê (w paŸdzierniku koñczy 90 lat!), której
kwiaty wrêczyli burmistrz Roland Marciniak
(fot. obok) i Jaros³aw Troœcianko - opiekun naszego ko³a z Zarz¹du Okrêgu w Jeleniej Górze.
Do ¿yczeñ do³¹czyliœmy gromkie „sto lat”, które
odœpiewali wszyscy na sali: dzieci, Sybiracy i
zaproszeni goœcie.
By³y te¿ kwiaty i
¿yczenia dla cz³onków
naszego ko³a, a tak¿e
krótki program poetycko muzyczny w
wykonaniu uczniów
Szko³y Podstawowej
nr 1, przygotowany
przez Teresê Fierkowicz i Gra¿ynê Ka-

Œwiêta Niepodleg³oœci, gdzie – nie mo¿e byæ
inaczej – wyst¹pimy z pieœni¹ patriotyczn¹.
Mamy nadziejê, ¿e do tego czasu zdo³amy w
dostateczny sposób przygotowaæ siê do wyst¹pienia na scenie. Na przysz³oœæ w repertuarze znajd¹ siê pieœni i piosenki zachowane w naszej pamiêci, popularne przeboje o swobodnym charakterze, jak i utwory okolicznoœciowe. Bêdziemy chcia³y czynnie
uczestniczyæ w ¿yciu miasta i swoim wk³adem artystycznym – na pocz¹tku pewnie skromnym - urozmaicaæ imprezy zainicjowane
przez spo³ecznoœæ lokaln¹.
Wiêkszoœæ z nas nie ma przygotowania muzyczno-wokalnego.
Sporo trzeba bêdzie siê nauczyæ.
To, co nas ³¹czy, to radoœæ ze œpiewania i niechêæ do izolowania siê
w czterech œcianach. W ka¿dym
razie jesteœmy pe³ne optymizmu i
zapa³u do pracy pod kierunkiem
naszego instruktora. Wierzymy, ¿e
staniemy siê grup¹ wzajemnie
wspieraj¹cych siê i przyjaznych
sobie ludzi, ciesz¹cych siê z bycia
razem, bo wtedy znacznie ³atwiej
bêdzie osi¹gn¹æ wspólny sukces.

sprzak. Po wystêpie dzieci i m³odzie¿ czuwaj¹ca przy sztandarach otrzyma³y od nas s³odycze.
Dziêkujemy w³adzom naszej gminy za
wsparcie obchodów Dnia Sybiraka!
E.K.

Od momentu zmiany budynku szko³y rozpoczê³a
siê dla wielu z nas przygoda z tañcem. Pod okiem pani
Witruk z biblioteki szkolnej powsta³ w naszej klasie zespó³ tañca ludowego. Krakowiak, kujawiak, mazur, polonez – tañczyliœmy ¿wawo z dum¹, furkotem i przytupem przy akordeonowym akompaniamencie starszego
kolegi Chiczewskiego, brzêku korali i klaskaniem w d³onie. Wyszywane cekinami serdaki, kolorowe fruwaj¹ce
wst¹¿ki i wianki na w³osach, suto marszczone spódnice
lub d³ugie sukienki, czapki z piórami na ch³opiêcych g³owach lub te wysokie husarskie ze sznurami. A w pierwszym rzêdzie uœmiechniêci nauczyciele: panie - Czy¿owa, Symonowicz, Szpryngier, Breitmajer, Bittel, Golanowska, Muszyñska, nasza Pani Sawicka, a miêdzy wpatrzonymi w nas uczniami ci nowi, co przyszli niedawno i
obserwuj¹ jeszcze, gdzie trafili, jak tu sie ¿yje – pani
Lubczyñska, pañstwo Kuderowie, pan Wojtyna z ¿on¹...
Sta³am z Mirkiem Iwanichem w pierwszej parze.
By³ opiekuñczym i weso³ym partnerem. Dobrze mi siê z
Tob¹ tañczy³o... Wystêpowaliœmy 2 lub 3 lata na szkolnych akademiach, na scenie w Domu Zdrojowym, powiatowych przegl¹dach zespo³ów artystycznych we
Lwówku Œl¹skim, regionalnych w Polanicy Zdroju. Szkoda, ¿e nie mamy ¿adnego zdjêcia.
W domu cieszy³am sie bezgranicznym zaufaniem i
wiar¹ rodziców i rodzeñstwa w s³usznoœæ tego, co robiê.
W 5 klasie trafi³am do szpitala w Gryfowie Œl¹skim na
operacjê wyrostka. Autobusem jecha³o siê oko³o pó³ godziny, a do niego trzeba by³o dojœæ pieszo po jakieœ 15
minut w obu miastach. Sama siê tam wybra³am ze skierowaniem od lekarza i po operacji sama wróci³am. Mama

oczywiœcie upewni³a siê, czy aby na pewno chcê, ¿eby
tak bylo – tak, czu³am siê na si³ach i nie chcia³am jej
sprawiaæ k³opotu. Odwiedzi³a mnie jednak w szpitalu,
przywioz³a biszkopty i kompot z jab³ek oraz karty, bo
lubi³am uk³adaæ pasjanse.
Droga powrotna by³a trudniejsza ni¿ przypuszcza³am, kilka razy poczu³am sie s³abo. Wiêc oparta o porêcz mostu, ¿e niby patrzê na wodê, albo przycupniêta
na murku udaj¹c poprawianie trzewika, odzyskiwa³am
równowagê. Gdy dotar³am do domu, okaza³o siê, ¿e tato
ma przerwê w pracy, bo powa¿nie skaleczy³ sobie rekê
rzeŸnickim no¿em, w godzinie mojej operacji...
Przy drodze z domu do masarni by³a cukiernia, a
wzd³u¿ tej ulicy nad wysokim brzegiem rzeki okr¹g³a
barierka dla bezpieczeñstwa - akurat dobra do fiko³ków. Wiêc tam chodzi³am... i zdarza³o siê, ¿e tato spotyka³ mnie po drodze z pracy. Przywo³ywa³ do siebie,
wyjmowa³ z kieszeni 2 z³ote i mówi³:
- Na, kup sobie ciastko.
W³aœnie tyle wtedy kosztowa³o. W podskokach bieg³am za jego rad¹. I tato stworzy³ anegdotê, w której
zatrzymywa³am go na drodze mówi¹c: „Brakuje mi 2
z³ote do ciastka, mo¿e mi tato do³o¿yæ?” Zna³ moj¹ s³aboœæ do s³odyczy i robi³, co móg³, to znaczy: latem pe³ne
miseczki œwie¿ych malin i czerwonych porzeczek z ogrodu przesypane cukrem i... kogiel-mogiel przez ca³y rok.
- Du¿a roœnij, kropeczko – mówi³ podaj¹c z uœmiechem pe³en kubek bia³ego puchu.
I z czasem ... przesta³am byæ kropeczk¹, a siostra
zaczê³a nazywaæ mnie pyz¹. Tylko ¿e takim serdecznym tonem to mówi³a, ¿e nie pojê³am na czas ostrze¿enia. A mama i tato podtykali same pysznoœci: jajka pachn¹ce œwie¿oœci¹, nadziewane kurczêta, pieczone gêsi z
kluskami œl¹skimi, ró¿ne rodzaje pierogów, ulubione
zupy, œwieradowskie wêdliny, kruche i dro¿d¿owe ciasta, budynie i kisiele... Niepostrze¿enie dla siebie samej
zmieni³am siê! Widz¹c moje zmartwienie, ¿e chyba coœ
jest nie w porz¹dku z wag¹ i figur¹, tato uspokaja³ zapewniaj¹c: „Wygl¹dasz w sam raz, wszystko sie u³o¿y, a
w ma³¿eñstwie trzeba mieæ z czego chudn¹æ i rodziæ dzieci...”. Ale ja mia³am 14 lat! Jak on to wszystko przewidzia³!
W 2008 roku na trasie Œwieradów-Zdrój – Lwówek
Œl¹ski zagadnê³am do jednego z pasa¿erów:
- Czy my sie nie znamy? Czy nie chodziliœmy razem do klasy? Jurek Kwiatkowski, tak?
Ci¹g dalszy na s¹siedniej stronie 

- Tak, poznajê...
- W tym roku jest spotkanie... po 40 latach... niestety mnie nie bêdzie..
- S³ysza³em, mo¿e pójdê... schud³a pani...
Lenka, moja m³odsza córka, patrzy badawczo i œmieje sie razem ze
mn¹: „A wiêc mama musia³a byæ prawdziw¹ pyz¹!”
Nie mogê powiedzieæ „Lubi³am moj¹ klasê”, mam okazjê powiedzieæ
prawdê: Kocha³am moj¹ klasê! Spotka³am dzieci, które mi zaimponowa³y
wewnetrzn¹ dyscyplin¹ i szczeroœci¹, by³y solidne, ale te¿ zabawne i beztroskie, a przede wszystkim mog³am im zaufaæ. Dziœ nadal po swojemu ich
kocham – w³aœnie te, w³aœnie tych. Dobrze mi z Wami by³o...
To by³o ju¿ wiosn¹ w 8 klasie, nieodwo³alnie zbli¿a³ siê czas ostatniego
dzwonka. Siedzia³am z kole¿ank¹ w koœcielnej ³awce czekaj¹c na mszê.
Zauwa¿y³am w³os w ksi¹¿eczce do nabo¿eñstwa, któr¹ w³aœnie jej poda³am.
Siêgnê³am ¿eby wyj¹æ na czas, nim spadnie na jej ubranie... Ona te¿ go
zauwa¿y³a, zatrzyma³a spokojnie moj¹ rêkê i ³agodnie powiedzia³a: „To co,
¿e w³os, ale twój” ... i powoli przeci¹gnê³a przez usta, jakby zadumana...
***
Codzienn¹ bi¿uteri¹ mamy by³a obr¹czka, od niedzieli równie¿ zegarek, przy wyj¹tkowych uroczystoœciach jeszcze broszka. Patrz¹c na obr¹czki, które wybraliœmy dla siebie, te lekko zaokr¹glone, najbardziej popularne w Polsce, uœmiechnê³a siê:
- Takie same, jak nasze...
- Jak to, mamo? - go³ym okiem widaæ by³o du¿¹ ró¿nicê.
- Star³a siê... to ju¿ tyle lat!
Policzy³yœmy, by³o 33. Dzisiaj moja obr¹czka te¿ ma tyle, jednak nie
przypomina maminej. Tamta by³a cienka jak ten szpagat którym przez 15
lat sprawnie sznurowa³a paczki do naszych internatów... Przez jej drobne
d³onie przesz³y niezliczone iloœci wiader z wod¹ i opa³em, grabi, motyk i
wide³, szufelek z wêglem i popio³em, kamieni wbijaj¹cych ³añcuchowe pale
w kamienist¹ ziemiê, siatek z zakupami obci¹¿onych ponad kobiec¹ miarê... Jej prac¹ by³o dojenie krów przez 10 lat z ok³adem, a d³ugo wiêcej
pranie na tarze, strzy¿enie owiec, szatkowanie kapusty, niemal codzienne
miszenie i wa³kowanie ciasta, na raz krojenie ca³ego chleba, zwykle przytulanego do serca w tym momencie i tysi¹ce innych czynnoœci, które star³y
obr¹czkê niemal do nitki przez 51 lat. Tyle, ¿e nie pêk³a.
To mama nauczy³a mnie zasad ortogafii – gdzieœ „miêdzy wierszami”,
nie przerywaj¹c krz¹taniny, spokojnie naprowadza³a me myœli do Ÿróde³
s³ów i zasad, uchyla³a drzwi do historii Polski i szeroko otwiera³a do geografii. Miasta, morza, odleg³oœci, religie, bogactwa – ona wiedzia³a. W g³owie
mia³a mapê kraju i œwiata i swobodnie siê po niej porusza³a. Atlas by³ –
obok modlitewnika – jej ulubion¹ „ksi¹¿k¹”. Kupowa³a „Gazetê Robotnicz¹”
i „S³owo Powszechne” i, bywa³o, czyta³a fragmenty na g³os. Na pewno te, co
dotyczy³y losów i decyzji prymasa Stefana Wyszyñskiego, jak wspomnienia
z okresu jego odosobnienia, o dalszych represjach, komentarze na list do
biskupów niemieckich czy o wêdrówce kopii Obrazu Jasnogórskiego przed
Millenium Chrztu Polski w 1966 r. Wstrz¹snê³o ni¹ wykonanie wyroku œmierci
na g³ównym oskar¿onym w aferze miêsnej w 1964 r. Równie¿ g³oœno czyta³a korespondencjê z rodzin¹ z Lublina i Krasnegostawu, w obie strony. Dziêki mamie znam daty imienin szerokiego krêgu rodzinnego, ale szczególnie
podkreœla³a nasze i ich dzieci chrzestnych: Lodzi, Jurka i Edzia. Jej sta³ym
prezentem by³ udzia³ we mszy œwiêtej w naszych intencjach z okazji imienin. Tylko to. I a¿ tyle.
Kiedy w 1963 r. zastrzelony zosta³ J.F. Kennedy, powiedzia³a: „Pójdziemy razem na jego pogrzeb, to by³ pierwszy katolicki prezydent Ameryki”.
I ich rówieœnik, mia³ 46 lat. Wybra³a œwietlicê w Domu Zdrojowym. Ludzie
przyszli t³umnie, siedzia³am wsparta na jej kolanach, chocia¿ by³yœmy du¿o
wczeœniej. Z ekranu udziela³a siê powaga chwili. Wzruszy³ mnie malec oddaj¹cy honor przeje¿d¿aj¹cej trumnie ojca, na znak matki... to by³o piêkne.
Chodzenie do koœcio³a by³o dla mamy zupe³nie naturalne. Dawa³a nam
przyk³ad, nie przymusza³a, sami chcieliœmy z ni¹ iœæ, choæ wspólne wyjœcia
trwa³y krótko – my mieliœmy mszê dla dzieci, mama sumê. Po powrocie
wspomina³a tacie, o czym by³a ewangelia i kazanie. Obdarowa³a nas czu³¹
mi³oœci¹ matczyn¹, uczy³a przyjaŸni do ludzi, otwiera³a g³owy na szeroki
œwiat i dawa³a poczucie odrêbnoœci i wolnoœci. Nie wiedzia³am, co znaczy
pok³óciæ siê z siostr¹, bratem czy kole¿ank¹, nie wiedzia³am, co znaczy
sprzeczaæ sie z nimi – niech ka¿dy myœli po swojemu. Albo nie pos³uchaæ
raz powiedzianego przez mamê ¿yczenia. W domu nikt nie podnosi³ na
mnie g³osu, ja tym bardziej, by³am przecie¿ najm³odsza.
cdn.

Nadal zachêcamy œwieradowian pamiêtaj¹cych czasy uwa¿ane dziœ przez m³ode pokolenie za prehistoriê, by chwycili za pióra
i spróbowali oddaæ ducha zamierzch³ych
epok. Ocalmy w pamiêci przesz³oœæ, przypomnijmy sobie i innym Œwieradów, który
pokry³a patyna czasu, ludzi, którzy odeszli,
wydarzenia, które byæ mo¿e nikim nie wstrz¹snê³y, a mimo to zapada³y w pamiêæ. £amy
„Notatnika” s¹ dla tych wspomnieñ zawsze
otwarte!

Nie depczcie
przeszłości ołtarzy!
Zawsze tak bêdzie, ¿e przesz³oœæ bêdzie siê splata³a z teraŸniejszoœci¹, ¿e przysz³oœæ budujemy na tym, co ju¿ by³o,
¿e zawsze s¹ aktualne s³owa Adama Asnyka: „Nie depczcie
przesz³oœci o³tarzy, na nich siê jeszcze œwiêty ogieñ ¿arzy, im
winniœcie czeœæ!” – mówi ksi¹dz proboszcz Franciszek
Molski. Te s³owa doskonale oddaj¹ ideê Miêdzynarodowego Festiwalu Muzyki Dawnej w Œwieradowie-Zdroju.

Zespó³ AULOS w koncercie inauguracyjnym zaprezentowa³ pieœni wczesnego œredniowiecza z Europy Wschodniej.
Wydawa³oby siê, i¿ muzyka dawna w dobie XXI wieku
nie cieszy siê du¿ym powodzeniem. Jednak œwieradowski festiwal doskonale pokazuje, jak bardzo mylne jest to twierdzenie. Zawsze wychodzi³am z za³o¿enia, i¿ kto raz wys³ucha
muzyki tego typu – zakocha siê w niej.
- Jestem bardzo szczêœliwa, ¿e tu przyjecha³am i ¿e akurat
w tym okresie takie wystêpy by³y – mówi Kazimiera Szabuniewicz z Wroc³awia. - Bardzo dziêkujê za mo¿liwoœæ ich wys³uchania. Chcia³abym znów tu przyjechaæ i znów us³yszeæ muzykê dawn¹.
Na pytanie, czy wczeœniej wiedzia³a o Festiwalu w Œwieradowie odpowiada:
- Znalaz³am siê tu w sumie przez przypadek. Akurat jestem w miejscowym sanatorium i postanowi³am przyjœæ z kole¿ank¹ na koncert galowy.

Joanna Kreft (studentka AM w Poznaniu) - skrzypce barokowe,
i Piotr M³ynarczyk (AM £ódŸ) - viola da gamba.
Od 2007 roku zespó³ Aulos z Bia³egostoku, do którego
nale¿ê, regularnie uczestniczy w Festiwalu Muzyki Dawnej.
Ka¿dego roku zachwycamy siê miejscowoœci¹, która dodaje
uroku samemu przedsiêwziêciu. Tutaj czas staje w miejscu, a
ludzie s¹ bardzo ¿yczliwi. To mi³e, ¿e s³uchacze rozpoznaj¹
muzyków, a po koncercie podchodz¹, by chwilê porozmawiaæ.
Cieszy mnie to, ¿e na widowni widzê coraz wiêcej dzieci, które byæ mo¿e s¹ kolejnym pokoleniem zaintrygowanym tradycj¹
œredniowiecza, renesansu, baroku. Œwieradowska impreza jest
doskona³¹ okazj¹ do zaprezentowania swoich umiejêtnoœci, a

przy okazji do obserwowania rozwoju m³odszych zespo³ów.
Dzieci podgl¹daj¹ starszych, chc¹c siê na nich wzorowaæ, i
nierzadko widzimy w nich siebie samych sprzed kilku lat. To
te¿ œwietna okazja do spotkania ze starymi znajomymi, bowiem los rozrzuci³ nas po ca³ej Polsce i nieczêsto mamy sposobnoœæ choæby porozmawiaæ ze sob¹. Ale co jakiœ czas wracamy do takich miejsc jak Œwieradów. Przypominamy sobie
„stare, dobre czasy”, kiedy kilkudniowe wyjazdy by³y niecierpliwie wyczekiwane przez cz³onków zespo³ów.
Mam nadziejê, ¿e w
przeci¹gu kilku lat w
Polsce pojawi siê wiêcej
takich spotkañ, a czuwaæ
nad nimi bêd¹ ludzie z
pasj¹ i sercem, tacy jak
Ryszard Dominik Dembiñski. Dziêkujê mu w
imieniu ca³ego zespo³u
za to, ¿e kultywuje dawne tradycje i pozwala
szerzyæ ten piêkny kawa³ek historii w Œwieradowie i okolicach.
„Gaudiem Laudentem” z MDK Je¯yczymy te¿ kolejnych
lenia Góra na dolnej stacji gondoli.
20 lat festiwalu.
Festiwal oczami ks. proboszcza Franciszka Molskiego
Fascynuj¹ mnie m³odzi ludzie, którzy siêgaj¹ po utwory,
teksty muzyczne z dalekiej przesz³oœci, tak siê w nich zakochuj¹, ¿e potrafi¹ tê wyœpiewan¹ czy wygran¹ radoœæ i zakochanie przekazaæ innym. Od trzech lat mam szczêœcie ws³uchiwaæ siê w muzykê innych epok podczas Miêdzynarodowego Festiwalu Muzyki Dawnej w Œwieradowie-Zdroju, gdzie
jestem proboszczem.
W tegorocznej jubileuszowej XX edycji
tych spotkañ, mia³em
radoœæ s³uchaæ œpiewu
zespo³u „Aulos”. Trudne jêzykowo teksty pochodz¹ce z innej – ni¿
³aciñska – tradycji s¹ tak
cudnie wyœpiewane
przez skromne, cudowne dziewczyny. Mo¿na
siê cudownie modliæ
tymi tekstami, niesionymi na delikatnie œpie- Adam Rorat i jego wirgina³.
wanych nutkach. Mówi¹c, ¿e jestem zachwycony piêknem œpiewu zespo³u z Bia³egostoku, wypowiadam tak¿e opiniê i
fascynacjê wielu osób, z
którymi rozmawia³em po
koncercie inauguracyjnym.
¯yczê dziewczynom
wielu, wielu.. najpiêkniejszych sukcesów w docieraniu do wnêtrza ludzkich serc.
Martyna Aleksiejuk
(fot. obok) -„Aulos”

Serdecznie zapraszamy Pañstwa na fina³owy koncert V edycji Festiwalu Muzyki Sakralnej PRO
MUSICA SACRA, a wykonawc¹ fina³owego recitalu bêdzie œwiatowej s³awy organista, cz³owiek niezwykle zas³u¿ony dla polskiej kultury muzycznej, pedagog, który przez przesz³o 40 lat swojej pracy
na najwa¿niejszych uczelniach muzycznych w Polsce wykszta³ci³ kilka pokoleñ znakomitych organistów - profesor Andrzej Chorosiñski.
Wspó³inicjator i dyrektor artystyczny siedmiu miêdzynarodowych festiwali muzyki organowej i kameralnej na zabytkowych instrumentach (we
Wroc³awiu, Jeleniej Górze, Legnicy, K³odzku, Kluczborku, Polanicy-Zdroju
i Œw. Lipce), konsultant i autor wielu projektów w zakresie budownictwa
organowego w Polsce, Niemczech, Kanadzie i Japonii.
Andrzej Chorosiñski to muzyk œwiatowego formatu i jest wielkim zaszczytem dla nas, ¿e zgodzi³ siê przyj¹æ zaproszenie do Œwieradowa. Jego
recital odbêdzie siê w œwieradowskim koœciele œw. Józefa w sobotê 19
paŸdziernika o godz 1900.
Serdecznie zapraszamy na to niezwyk³ej wagi wydarzenie kulturalne!

Skarby z domowej apteki

Za oknem coraz ch³odniej, lato za nami, a wp³yw na nasze samopoczucie i
zdrowie maj¹ jesienne zjawiska pogodowe. Trzeba siê chroniæ i przeciwdzia³aæ
chorobom, gdy¿ jest to ³atwiejsze ni¿ póŸniejsze leczenie. Zdecydowanie lepiej i
zdrowiej jest korzystaæ z naturalnych sposobów wzmacniania organizmu, a po
leki z apteki siêgaæ tylko w ostatecznoœci. Zobaczmy wiêc, co znajdziemy w kuchni, w ogrodzie i na ³¹ce, co mo¿emy wykorzystaæ dla wzmocnienia organizmu.
Polecam kilka przepisów, które s¹ sprawdzone i skuteczne.

Miód imbirowy

Miód czarnuszkowy

Sok z czarnego bzu

Sk³adniki: 2 cytryny, kawa³ek œwie¿ego imbiru (oko³o 3 cm), 350 ml miodu.

Sk³adniki: po 10 ³y¿ek miodu, czarnuszki i
wódki.
Przygotowanie: Sk³adniki wymieszaæ i za¿ywaæ po 1 ³y¿ce co 6 godzin przy przeziêbieniach,
kaszlu i chorych zatokach. Czarnuszka ma w³aœciwoœci przeciwbólowe, przeciwzapalne, silnie
antybiotyczne. Obecnie w USA prowadzi siê szeroko zakrojone badania naukowe, poniewa¿
wykryto, ¿e czarnuszka ma w³aœciwoœci antynowotworowe.

Sk³adniki: Dojrza³e owoce czarnego bzu, cukier.
Przygotowanie: Owoce wk³adamy do sokownika i odci¹gamy sok. Dobrze s³odzimy i rozlewamy do butelek lub s³oiczków, a nastêpnie pasteryzujemy. Iloœæ cukru zale¿y od iloœci otrzymanego soku. Sok z czarnego bzu ma w³aœciwoœci antyoksydacyjne, przeciwbakteryjne i antywirusowe. Pamiêtajmy, ¿e nie mo¿na spo¿ywaæ czarnego bzu w surowej postaci, a tylko po
obróbce termicznej.

Przygotowanie: Cytrynê parzymy wrz¹tkiem
i kroimy w plastry. Imbir równie¿ kroimy na cienkie plasterki. Uk³adamy warstwami w s³oiczku i
zalewamy ka¿d¹ warstwê miodem. Odstawiamy do lodówki i ju¿ nastêpnego dnia mo¿emy
dodawaæ taki miód po ³y¿eczce do herbaty lub
piæ z ciep³¹ woda. Taka mikstura mo¿e staæ w
lodówce przez ca³¹ zimê i powoli zacznie zmieniaæ siê w galaretkê, nie bêdzie to jednak mia³o
wp³ywu na jej w³aœciwoœci.

Poza tymi sposobami w dni, gdy nie bêdziemy za
czêsto przebywaæ wœród innych ludzi, nie powinniœmy
stroniæ od czosnku. Wystarczy zjeœæ kanapkê z drobno pokrojonym jednym z¹bkiem, a kanapkê posypaæ
drobno posiekan¹ pietruszkê, aby zniwelowaæ charakterystyczny zapach.
Do tych sposobów nale¿y jeszcze dodaæ codzienn¹
dawkê ruchu na œwie¿ym powietrzu. Korzystamy ze
s³oñca i zwiedzamy urokliwe zak¹tki Œwieradowa i
Czerniawy - przecie¿ nie s¹ one zarezerwowane wy³¹cznie dla turystów.
Piotr Bigus

Cytryna bogata w witaminê C i antyoksydanty wp³ywa na poprawê odpornoœci organizmu, chroni przed infekcjami, podatnoœciom na grypê i przeziêbienia.
Imbir leczy przeziêbienia i przynosi ulgê chorym stawom, bo jest bogaty w substancje przeciwzapalne, ³agodzi infekcje, ma w³aœciwoœci antyseptyczne i dzia³a bakteriobójczo.
Miód zaœ zawiera wiele mikroelementów, m.in. potas, cynk, fosfor, ¿elazo, wapñ i magnez. W miodzie znajduj¹ siê te¿ witaminy B i C. Jest zalecany przy przeziêbieniach.

Gotuj z Przystup¹
Zgodnie z zapowiedzi¹ sprzed miesi¹ca pozwalamy
siê dziœ puszyæ i pyszniæ dyni, ale najpierw parê s³ów o
bohaterce jesieni. Nale¿y do roœlin jednorocznych, z rodziny dyniowatych, roœnie w klimatach ciep³ych i zimnych, jest warzywem niskokalorycznym, dlatego mo¿na
j¹ poleciæ w ró¿nej postaci osobom oty³ym i szukaj¹cym
dla siebie skutecznej diety.
Dynia zawiera bardzo du¿o karotenu, mo¿emy j¹ odró¿niæ po kolorze mi¹¿szu – im bardziej wyrazisty (pomarañczowy), tym wiêcej witamin (B1, B2, C i PP) oraz
sk³adników mineralnych: magnezu, fosforu, ¿elaza wapnia. Zalecana dla ludzi z niewydolnoœciami nerek, w¹troby i nadciœnieniem têtniczym. Za rarytas wrêcz
uchodz¹ pestki, które poza przyjemnoœci¹ skubania u³atwiaj¹ trawienie, a na prostatê s¹ wrêcz zalecane!
Przegl¹d dyniowy zaczniemy od zupy-kremu.
Sk³adniki: œrednia dynia, œrednia cebula, 2 z¹bki czosnku, 100 g mas³a, 3 ga³¹zki tymianku, 100 ml œmietany 30%,
sól, pieprz i cukier do smaku. Pestki (lub ziarna s³onecznika
– bardziej polecane, bo „prze³ami¹” smak).
Dyniê kroimy na pó³, wydr¹¿amy pestki i odk³adamy do
wyschniêcia, wykrawamy mi¹¿sz, kroimy w kostkê 2 x 2 cm.
W rondlu rozpuszczamy mas³o, dodajemy dyniê, podsypujemy cukrem i czekam, a¿ siê skarmelizuje. Dodajemy cebulê pokrojon¹ w piórka, obrane ca³e z¹bki czosnku, dorzucamy tymianek, podlewamy wod¹ lub bulionem, gotujemy pod
przykryciem ok. 15 minut, po czym wyci¹gamy tymianek,
wszystko blendujemy, doprawiamy, zaci¹gamy œmietan¹, wylewamy do miseczek, oprószamy spra¿onymi ziarnami i ozdabiamy resztk¹ œmietany (z ³y¿ki).

Na drugie danie proponujê makaron tagliatelle z
dyni¹, cukini¹ i broku³ami.
Sk³adniki: paczka makaronu, dwie ma³e cebule, 4 z¹bki
czosnku, ma³a dynia, œrednia cukinia, broku³, 2 œwie¿e pomidory, 4 ³y¿ki koncentratu pomidorowego, 50 ml oliwy (native), pêczek natki pietruszki, 50 g parmezanu, sól i pieprz
do smaku.
Makaron gotujemy al dente, odcedzamy i odstawiamy
na bok. Na rozgrzan¹ w rondlu oliwê wrzucamy cebulê pokrojon¹ w grub¹ kostkê, sma¿ymy do miêkkoœci, dodajemy
grubo pokrojon¹ cukiniê ze skórk¹ (2 x 2 cm) i mi¹¿sz dyni
(jak cukinia), cienkie p³atki czosnku, sma¿ymy 2-3 minuty,
dodajemy pokrojone w tak¹ sam¹ kostkê pomidory bez skórki, koncentrat, podlewamy odrobin¹ wody, doprawiamy i odparowujemy ok. 5 minut do uzyskania konsystencji sosu, do
którego wrzucamy makaron. Wszystko podgrzewamy jeszcze 2 minuty, wyk³adamy na talerze, obsypujemy parmezanem i posiekan¹ natk¹.
Pora na deser, jakim dziœ jest skarmelizowana dynia
z ry¿em i cynamonem.

Sk³adniki: œrednia dynia, 300 g ry¿u (basmati), szklanka
mleko sojowego (w ostatecznoœci krowiego), 2 ³y¿ki kakao,
garœæ orzechów w³oskich, œrednia gruszka, 2 ³y¿ki cynamonu, 2 szczypty ga³ki muszkato³owej, 100 g cukru br¹zowego
trzcinowego, 50 g mas³a.
Ry¿ gotujemy al dente (do 12 minut), odcedzamy i odstawiamy. Na doœæ du¿ej patelni rozgrzewamy mas³o, na nie
wrzucamy mi¹¿sz dyni pokrojonej w kostkê 1 x 1 cm, sma¿ymy ok. 2 minut, dodajemy cukier i orzechy. Wszystko karmelizujemy do uzyskania delikatnie br¹zowego koloru, podlewamy mlekiem i gotujemy bez przykrycia do czasu odparowania (zredukowania o po³owê). Doprawiamy kakao i
ga³k¹. Ry¿ rozk³adamy w kszta³t pierœcienia na talerzu, sos
³y¿k¹ nak³adamy do œrodka, ozdabiamy cz¹stkami obranej
gruszki dooko³a, posypujemy cynamonem i deser gotowy.
Po zupie, daniu g³ównym i deserze przychodzi czas
wypicia poobiedniej kawy, do której jak najbardziej pasuje ciasto dyniowe.
Sk³adniki: wiêksza dynia (3 kg), 8 jaj, 2 szklanki cukru,
3,5 5 szklanki m¹ki pszennej (typ 450), ? kostki margaryny,
2 ³y¿eczki proszku do pieczenia, szklanka mleka, pó³ szklanki
budyniu waniliowego lub œmietankowego (w proszku).
Mi¹¿sz dyni œcieramy na grubych oczkach, wrzucamy do
garnka, zalewamy mlekiem, dodajemy szklankê cukru i gotujemy ok. 10 minut do miêkkoœci (bez przykrycia). Blendujemy na jednolit¹ masê i zostawiamy do ostygniêcia. W tym
czasie robimy ciasto kruche. Szklankê cukru ucieramy z 6
¿ó³tkami, dodajemy margarynê, proszek do pieczenia i m¹kê.
Wyrabiamy ciasto na jednolit¹ masê, zawijamy w foliê i wk³adamy do lodówki, by siê sch³odzi³o.
Do ju¿ oddzielonych 6 bia³ek dodajemy 2 nastêpne i odstawiamy na chwilê na bok, a ¿ó³tka ucieramy mikserem,
dodajemy do tego zmiksowan¹ dyniê, budyñ, mieszamy, bia³ka ubijamy na sztywn¹ pianê, któr¹ dodajemy do masy delikatnie mieszaj¹c. Wyjmujemy z lodówki ciasto, rozwa³kowujemy je, uk³adamy w tortownicy w ten sposób, by po brzegach utworzyæ ko³nierz. K³adziemy na to masê i do rozgrzanego piekarnika (1800C) na ok. 35-45 minut.
Za miesi¹c na³owimy trochê ryb morskich i nauczymy
siê je przyrz¹dzaæ po góralsku.
Opowieœæ i przepisy Szymona Przystupy
spisa³ i do druku poda³ Adam Karolczuk

JAK TO Z KOTONIN¥ (COTTONIN¥) BY£O
Od niedawna w Czerniawie funkcjonuje piêkny obiekt hotelowy o nazwie „Cottonina”, niewiele jest jednak osób, które pamiêtaj¹ zak³ad funkcjonuj¹cy niegdyœ w
tym miejscu. To w³aœnie sk³oni³o mnie do
zebrania informacji na temat istniej¹cych
w tym miejscu zak³adów lniarskich.
Fabryka, potocznie zwana przez miejscowych „Kotonin¹”, powsta³a najprawdopodobniej w pocz¹tkach XVIII wieku. Z uwagi na
brak informacji i materia³ów Ÿród³owych trudno jednoznacznie stwierdziæ, co wytwarzano
tu przed II wojn¹ œwiatow¹. Jedni badacze
twierdz¹, ¿e istnia³a tu fabryka tektury, inni
s¹ zdania, ¿e produkowano tu wyroby tytoniowe. Mo¿na równie¿ postawiæ tezê, ¿e w
zak³adzie przerabiano len, tak jak to mia³o
miejsce po wojnie.
Czerniawska fabryka uruchomiona zosta³a w 1953 roku, jako filia mys³akowickich
zak³adów lniarskich „Orze³”. W halach fabrycznych przerabiano odpady z lnu i konopi, z tego wzglêdu wyposa¿enie zak³adu stanowi³y szarpacze, kadzie i maszyny do belowania produktu koñcowego. Nigdy nie by³o
tu typowej dla zak³adów w³ókienniczych tkalni czy przêdzalni. Materia³ do produkcji w
postaci tzw. bel przywo¿ono kolej¹ do Mirska, a stamt¹d wozami zaprzêganymi zazwyczaj w cztery konie transportowano do czerniawskiego zak³adu. Cykl produkcyjny rozpoczyna³o rozszarpywanie sprasowanych w³ókien oraz mechaniczne ich oczyszczanie.
Rozdzielone i oczyszczone w³ókna trafia³y
do kadzi, w których by³y moczone i poddawane dzia³aniu chloru i sody kaustycznej.
Nastêpnie p³ukano je, suszono i ponownie
prasowano. Proces ten zwano kotonizacj¹, a
uzyskane w jego efekcie w³ókno - kotonin¹.
St¹d wywodzi siê potoczna nazwa zak³adu i
w ten sposób powinno wywodziæ siê nazwê
obecnego hotelu, chocia¿ obecni w³aœciciele
„Cottoniny” wol¹ kojarzyæ j¹ z angielskim
s³owem – cotton, które oznacza bawe³nê.

Babcia autorki Janina Kociubowska przy maszynie do belowania
w³ókien lnianych. Poni¿ej - k³êbek kotoniny.
domieszkê do
w³ókien we³niaDawna willa fabrykanta (u góry), z której powsta³a Villa Cottonina (po- nych, a tak¿e w
przemyœle papierni¿ej) - przyk³ad widowiskowej przemiany przesz³oœci w teraŸniejszoœæ.
niczym. Natomiast szare w³ókno znajdowa³o zastosowanie jako
podbicie do wyk³adzin pod³ogowych. Warto dodaæ, ¿e uzyskiwana tu kotonina
eksportowana
by³a nawet do Stanów Zjednoczonych.
Warunki pracy
w tutejszej fabryce nale¿a³y do
skrajnie trudnych:
panowa³o du¿e
stê¿enie oparów
chloru i sody kauW Czerniawskiej fabryce produkowano stycznej oraz zapylenie (kurz), z tego powodwa rodzaje kotoniny - bia³¹ i szar¹. Bia³¹ wy- du czêsto dochodzi³o tu do tzw. samozap³okorzystywano w przemyœle tekstylnym jako nów.

Przy zak³adzie, w budynku wozowni,
funkcjonowa³ ¿³obek, do którego uczêszcza³y dzieci pracowników. I co dziœ mo¿e bulwersowaæ - ma³e dzieci przebywa³y na podwórku w towarzystwie koni, które transportowa³y lniane bele. W latach 1965-70 w secesyjnym budynku (willi fabrykanta) uruchomiono szko³ê podstawow¹.
Czerniawska fabryka pod koniec swej
dzia³alnoœci sta³a siê oddzia³em zak³adów
lniarskich w Skarbkowie (dzielnica Mirska),
a produkcjê definitywnie zakoñczono w pocz¹tku lat 80. ubieg³ego stulecia.
Adriana Kralewska

13 wrzeœnia br. o godz. 1800 odby³o siê kolejne spotkanie dotycz¹ce inicjatywy lokalnej w gminie Œwieradów,
czyli odnowy idei czynu spo³ecznego. Spotkaliœmy siê w
Szkole Podstawowej nr 2 w Czerniawie. By³a to kontynuacja warsztatu, który odby³ siê 25 sierpnia w Czarcim M³ynie.
Podczas wrzeœniowego spotkania poddaliœmy pod dyskusjê pomys³y na inicjatywê lokaln¹, a lista pomys³ów, która
pojawi³a siê na spotkaniu, by³a d³uga: œwietlica m³odzie¿owa;
miejsce spotkañ; zorganizowanie rajdu rowerowego, wycieczki
b¹dŸ sp³ywu kajakowego dla mieszkañców Œwieradowa; zbiórka na stowarzyszenie dla osób niepe³nosprawnych z koncer-

Fani recyklingu
tem; dom kultury; segregacja odpadów po³¹czona z happeningiem i konkursem; tematy zwi¹zane z infrastruktur¹ (melioracja, oœwietlenie, chodniki, lodowisko, odkrzaczanie); stra¿
s¹siedzka, nauka i warsztaty wytwórstwa zwi¹zane z produktem lokalnym.
Pomys³y najpierw dok³adnie przeanalizowano, g³ównie
pod k¹tem korzyœci, jakie przynios¹ dla spo³ecznoœci lokalnej i zaanga¿uj¹ jak najwiêksz¹ liczbê mieszkañców.

Ostatecznie zdecydowano siê na po³¹czenie dwóch koncepcji - segregacji odpadów po³¹czonej z konkursem i happeningiem oraz warsztatów zwi¹zanych z recyclingiem.
Mamy wiêc ju¿ pomys³ na inicjatywê lokaln¹. Bêdzie
on dopracowywany podczas 2-dniowego bezp³atnego szkolenia – 18 i 19 paŸdziernika br. Celem szkolenia jest prze³o¿enie pomys³u na projekt, a nastêpnie na wzór wniosku o inicjatywê lokaln¹.
Wszystkie osoby zainteresowane w³¹czeniem siê w inicjatywê o takiej tematyce, serdecznie zapraszamy do Szko³y
Podstawowej nr 2: w pi¹tek
w godz. 17-20 oraz w sobote od godz. 8.30 do godz.
16.30.
Podczas szkolenia zapewniamy twórcz¹ atmosferê oraz przek¹ski.

W tej „Lawinie” nikt nie ginie
Psia dola na Dolnej
Trzy miesi¹ce, jakie up³ynê³y od otwarcia przychodni
weterynaryjnej KEROS przy ul. Dolnej w Œwieradowie,
to zdaniem jej za³o¿yciela, lek. wet. Ondrasza Sitnika, okres
zbyt krótki, by mówiæ o sukcesie – na ten pracuje siê nawet i dwa lata. Niemniej jego zdaniem uruchomienie placówki by³o dobrym posuniêciem, o czym œwiadczy rosn¹ca grupa klientów, wœród których przewa¿aj¹ w³aœciciele
psów, tu¿ za nimi sytuuje siê grupa „kocia”, a potem ca³y
pozosta³y zwierzyniec: króliki, ¿ó³wie, szczury, chomiki,
œwinki morskie, papu¿ki i... go³êbie pocztowe, których hodowcy reaguj¹ na nêkaj¹ce je g³ównie zaka¿enia bakteryjne.
Przychodnia oprócz tego, ¿e zosta³a urz¹dzona ze smakiem, jest bardzo dobrze wyposa¿ona w sprzêt diagnostyczny: USG, porz¹dny mikroskop, otoskop (do badania uszu) i
oftalmoskop (do oczu), a EKG mo¿na w ka¿dej chwili na
umówiony dzieñ przywieŸæ z Lubania. W sali chirurgicznej
mo¿na wykonywaæ mniej skomplikowane zabiegi, a na te bardziej skomplikowane, wymagaj¹ce m.in. zastosowania aparatury RTG, zwierzêta trzeba zawieŸæ do Lubania.
- W sumie to dopiero kilkanaœcie przypadków, takich jak
z³amania i nastawienia, zabiegi stomatologiczne, przepukliny, udra¿nianie kanalików ³zowych – wymienia O. Sitnik.

Dzier¿awcy karkonoskiego schroniska
„Samotnia” s¹ inicjatorami wielu ciekawych imprez, które przyci¹gaj¹ setki sympatyków tego popularnego obiektu. Jedn¹
z nich jest Marszobieg „Lawina”, w którym grubi i chudzi, m³odzi i starzy, weseli i
smutni zbiegaj¹ ze szczytu Œnie¿ki do „Samotni”. Raptem 6 km! Limit czasu na pokonanie wynosi 2 godz., co pozwala na spokojne pokonanie dystansu.
Tegoroczna 11. edycja mia³a zgromadziæ
300 osób (to limit wyznaczony przez Karkonoski Park Narodowy), ale padaj¹cy tego dnia
(14 wrzeœnia) deszcz ze œniegiem i niska temperatura by³y czynnikami, które odstraszy³y
wiêkszoœæ uczestników i na mecie stawi³o siê
ich ledwie 140.
W „Lawinie”, w której nikt nie zginie,
bra³y udzia³ grupy rodzinne - najm³odszy mia³
6 lat, a najstarszy 59. W biegu wystartowa³o
te¿ piêcioro absolwentów „Œwieradowskich
Mimo k³ód rzucanych pod nogi przez zdradzieck¹ karkonosk¹ aurê - dobiegli!
Or³ów”. Najlepszy nasz zawodnik z czasem
27:23 zaj¹³ 16 miejsce i by³ siódmy w swojej kategorii wieko- zorganizujemy zbieg o „Puchar Z³otego Flinsa”... a mo¿e „Trowej, a opiekunka „Or³ów” z czasem 38:07 by³a 18. w katego- pem Izerskiej ¯aby” - ze Stogu Izerskiego do... W³aœnie, dorii kobiet i pierwsza w grupie wiekowej. Pozostali potrakto- k¹d? Jeszcze nie wybra³am miejsca, ale wiem, ¿e takich punkwali imprezê jako zabawê i zajêli tak¿e czo³owe miejsca, ale tów, które mog¹ byæ met¹, miejscem odpoczynku i regeneralicz¹c od ty³u.
cji si³ po biegu jest wiele. Warunki na izerskich drogach s¹
Obserwuj¹c zainteresowanie udzia³em w marszobiegu
idealne, oferty noclegowej mo¿na nam pozazdroœciæ, wiêc
mam nadziejê, ¿e przeniesiemy pomys³ na rodzimy grunt i mo¿e w przysz³ym roku? (TF)

K¹cik poetycki
Tajemniczy Ogród

USG to tylko jedno z wielu nowoczesnych urz¹dzeñ diagnozuj¹cych zdrowie zwierz¹t - zapewnia O. Sitnik.
Na pytanie o dostrze¿one zaniedbania w³aœcicieli zwierz¹t, weterynarz wymienia liczne przypadki przekarmiania i brak profilaktyki dermatologicznej, przejawiaj¹cej siê g³ównie lekcewa¿eniem pche³, kleszczy
i œwierzbu.
- Ale generalnie mo¿emy tu mówiæ wrêcz o luksusowych warunkach pracy - po Lubaniu widok œwieradowskich gór, szum Kwisy za oknem i mile usposobieni ludzie tworz¹ ów relaksacyjny klimat – mówi
pan Ondrasz. - Zagl¹da do nas tak¿e wielu turystów
z nag³ymi przypadkami u ich pociech, Niemcy zachodz¹ po akcesoria (znamy niemiecki, wiêc dogadujemy siê bez problemu), bo u nas tañsze ni¿ u nich,
ale najwdziêczniejsz¹ klientelê stanowi¹ dzieci, które zadaj¹ masê pytañ, a udzielanie na nie odpowiedzi to dla nas prawdziwa przyjemnoœæ.
Ca³y czas trwa akcja uœwiadamiaj¹ca w³aœcicielom czworonogów, jak wa¿na jest dieta weterynaryjna w dwóch najwa¿niejszych okresach ¿ycia zwierz¹t: wzrostu (do roku), gdy dieta zapobiega krzywicy, wp³ywa na prawid³owy rozwój narz¹dów, a tak¿e
zapewnia w³aœciwy bilans mikro- i makroelementów,
oraz wieku senioralnego (9-10 lat), gdy w³aœciwym
doborem sk³adników dbamy o stawy, koœci i uzêbienie zwierz¹t.
- Wci¹¿ powtarzamy naszym klientom, ¿eby nie zaniedbywali profilaktyki i nie odk³adali na ostatni¹ chwilê wizyty w przychodni, lecz reagowali znacznie wczeœniej, ju¿
wtedy, gdy widz¹, ¿e zachowania ich pociech odbiegaj¹ od
norm – podkreœla O. Sitnik.

Gdy wejrzysz w tê g³êbiê,
Dostrze¿esz miedziane wrota.
Malutk¹ furteczkê, strzeg¹c¹
Tajemnic s³odyczy i goryczy
Bywania.
Spójrz przez dziurkê od klucza.
Zobaczysz ogród pe³en marzeñ.
Pe³ny wonnych nadziei
I jaskrawej zieleni spokoju.
Szemrz¹cy strumyk ciep³a,
Daj¹cy ¿ycie ka¿demu p³atkowi
Mi³oœci.
Ucieczka przed mg³¹ beznadziei.
Wytchnienie dla ducha samotnoœci.
Popatrz jak têcza otacza go wstêg¹
Bezpieczeñstwa.

Bajka, której pilnuje
Ta ma³a furteczka z dziurk¹
Od klucza.
Kluczyk? Zawsze mo¿na zdobyæ.
Ale co z tabliczk¹
WSTÊP WZBRONIONY?

Ten stan

Ten stan… kiedy specjalnie siê
obra¿am
Bo uwielbiam, jak prosisz o
wybaczenie.
Ten stan… raz jestem wilczyc¹,
Raz szczeniêciem bojaŸliwym.
Mieszam Ci w g³owie.
Ten, gdy powstrzymujê Ciê
Jak za blisko podchodzisz
I p³aczê, gdy ode mnie uciekasz.

Sam nie wiesz, co robiæ.
Uwielbiam ten stan, kiedy mówiê:
g³upek,
A myœlê: Bo¿e, jak ja go kocham.

Love Stor
y
Story

Przesz³oœæ? By³a wczoraj,
Gdy nasze oczy na pró¿no
Szuka³y przed sob¹ ucieczki.
Teraz? By³o dziœ, jak
Wygrzewaliœmy parkow¹ ³aweczkê
Bez patrzenia na zegarek.
Przysz³oœæ? Przyjdzie jutro,
Kiedy samotnie zaczniemy nowy
Rozdzia³ ksi¹¿ki…
Ot takie hollywoodzkie
Love Story.
Autork¹ wierszy jest Anna Bobak,
studentka II roku germanistyki
Kolegium Karkonoskiego

Gondolowe
ostatki?


ze s. 16

Wyk³ady, pokazy w wirtualnym obserwatorium astronomicznym, obserwacje teleskopowe S³oñca i gwiazd zgromadzi³y prawdziwe t³umy (oko³o 600 osób). Ponad pó³ tysi¹ca osób wziê³o te¿ udzia³ w mszy œwiêtej zorganizowanej na tarasie górnej stacji kolei gondolowej. Nabo¿eñstwo w intencji turystów,
przewodników górskich oraz pracowników
gondoli odprawi³ ks. Franciszek Molski, przy
piêknej oprawie muzycznej zespo³u Muzyki
Dawnej „Aulos” z Bia³egostoku.
Impreza by³a te¿ okazj¹ do sfinalizowania projektu pn. „Œcie¿ka dydaktyczna - model Uk³adu S³onecznego”. Teraz trasa zaczyna siê modelem S³oñca przy stacji turystycznej Orle, a koñczy przy górnej stacji kolei gondolowej modelem Eris, ma 13,5 km d³ugoœci
i przedstawia 13 planet oraz planet kar³owatych (ju¿ z nowymi: Ceresem, Plutonem, Makemake i Erisem) w skali 1:1 miliarda. Œcie¿ka obrazuje nie tylko rozmiary planet, odleg³oœæ miêdzy nimi, ale równie¿ ich rzeczywist¹ odleg³oœæ od S³oñca. Œmia³o mo¿emy
wiêc powiedzieæ, ¿e od 28 wrzeœnia kosmos
w Górach Izerskich jest na wyci¹gniêcie rêki.
„Dzieñ Otwarty” planowany by³ tak, by
ka¿dy z przyby³ych goœci znalaz³ coœ dla siebie. Dlatego na dolnej stacji kolei gondolowej zorganizowany by³ ekotarg, zabawy dla
dzieci i wystêpy zespo³ów muzycznych. Na
scenie pojawili siê „Podgórzenie”, „Bogdanki”, „Smolniczanie” oraz cztery zespo³y muzyki dawnej, które prezentowa³y siê w ramach
trwaj¹cych w Œwieradowie Miêdzynarodowych Spotkañ z Muzyk¹ Dawn¹. Gwiazd¹
wieczoru by³ zespó³ „The Galaxy Dust”, który ju¿ po zmroku da³ fenomenalny koncert
muzyki elektronicznej.
Fina³ow¹ atrakcj¹ „Dnia Otwartego” by³
nocny spacer z górnej stacji kolei gondolowej do schroniska Orle. Dwudziestu œmia³ków nie wystraszy³a ani godzina, ani temperatura, ani nawet odleg³oœæ. Góry Izerskie
odwdziêczy³y siê za to tym, co noc¹ maj¹ najlepszego. Po takiej wycieczce mo¿na œmia³o
sparafrazowaæ s³ynne w³oskie powiedzenie
„zobaczyæ tysi¹ce gwiazd w Izerskim Parku
Ciemnego Nieba i umrzeæ”.
Katarzyna Harbul-Ba³a

Nowe trasy rowerowe 
ze s. 16
przekazanie placu budowy na wykonanie 6,4
km jednokierunkowych œcie¿ek rowerowych
o szerokoœci do 1 m i wykonawca rozpocz¹³
prace budowlane. Nad jakoœci¹ i prawid³owoœci¹ prowadzonych prac nadzór sprawuj¹ inspektorzy nadzoru inwestorskiego i nadzoru
autorskiego. Umowa zak³ada termin ukoñczenia prac do 30 listopada br.
Ca³a trasa sk³adaæ siê bêdzie z nastêpuj¹cych sekcji: nr 1- d³. 367 m (zlokalizowana
w masywie góry Czerniawskiej Kopy); nr 2 d³. 583 m (zlokalizowana w masywie góry
Czerniawskiej Kopy); nr 3 - d³. 1044 m (zlokalizowana w masywie góry Opaleniec); nr
4 - d³. 4346 m (zlokalizowana w masywie góry
Zajêcznika).
Zgodnie z ustalonym harmonogramem, do
15 paŸdziernika br. maj¹ powstaæ pierwsze
trzy odcinki œcie¿ek, czyli sekcje nr 1, 2 i 3.
Wojciech Cielecki

Ze zmiennym szczêœciem
Pi³karze TKKF „Kwisa” po zwyciêstwie u siebie nad Or³em Mys³akowice 4:3 podtrzymali tê dobr¹ passê tak¿e
w wyjazdowym meczu z Woskarem Szklarska Porêba,
trudnym dla nas i zawsze niewygodnym przeciwnikiem,
wygrywaj¹c 15 wrzeœnia 5:3.
22 wrzeœnia powinniœmy w Œwieradowie rozegraæ spotkanie z Chojnikiem Jelenia Góra, ale po opadach deszczu i musztrze orkiestr wojskowych murawa nam siê
trochê „rozlaz³a” i mecz prze³o¿ono na 25 wrzeœnia,
gdy odnotowaliœmy trzecie z rzêdu zwyciêstwo Kwisy
4:1, i gdy siê wydawa³o, ¿e ju¿ nic nie ostudzi naszego
entuzjazmu, pi³karze pojechali do Piechowic, gdzie Lechia pozbawi³a nas z³udzeñ wygrywaj¹c 3:2.

KOMPUTEROWE BADANIE SERCA:
NOWA DIAGNOSTYKA - CYFROWE EKG
+ CYFROWA WEKTOKARDIOGRAFIA
Z OBRAZEM NACZYÑ
WIEÑCOWYCH; PULSOKSYLOMETRIA
(badanie zawar
toœci tlenu we kr
wi do okreœlenia
zawartoœci
krwi
unkach górskich)
warunkach
górskich);;
mo¿liwoœci wysi³ków fizycznych w war
zuch).
USG (tarczyca, nerki, prostata, brbrzuch).
kardiologiczna
nadciœnienia têtniczego
 leczenie nerwic  leczenie uzdrowiskowe
profilaktyka

leczenie

DR NAUK MED.
JAKUB KWIATKOWSKI
ŒWIERADÓW-ZDRÓJ,
UL. STRUMYKOWA 8

Przyjmuje: wtorki i pi¹tki
w godz. 9 00 –11 00 i 17 00 –18 00
Rejestracja pod nr. tel. 75 78 16 320

w g o d z . 8 00– 9 00

BIEGAM PO ŚWIERADOWIE
12 października (i przez cały rok)
Takiego projektu jeszcze w Polsce nie
by³o - kilkanaœcie œwieradowskich hoteli
stworzy³o grupê wspieraj¹c¹ biegaczy.
Unikatowy program 12 paŸdziernika zainauguruje bieg „Górska Dziesi¹tka” - nowe
wyj¹tkowe wydarzenie w kalendarzu imprez kurortu. Pierwsza edycja biegu to 10
km prawdziwie górskiej trasy, wysi³ek,
emocje i cenne nagrody losowane wœród
uczestników biegu. Do pokonania w sumie
500 m przewy¿szeñ w specyficznym, wysokogórskim klimacie, który upodobali sobie
do æwiczeñ ¿o³nierze GROM.
„Górska Dziesi¹tka” zainauguruje ca³oroczny program treningowy pod nazw¹ „Biegam w Œwieradowie-Zdroju”. Na sukcesywnie wytyczanych œcie¿kach do biegów górskich bêdzie mo¿na trenowaæ w dogodnym
dla siebie czasie i zanocowaæ wraz z osob¹
towarzysz¹c¹ z 25-procentow¹ zni¿k¹ w jednym z hoteli partnerskich programu. Tak¹
mo¿liwoœæ maj¹ zawodnicy i ich rodziny ju¿
od inauguracyjnych zawodów, a póŸniej ka¿dy, kto zechce potrenowaæ sobie na górskich
œwieradowskich œcie¿kach biegowych.
– Liczymy, ¿e ten projekt przyci¹gnie turystów o zaciêciu sportowym i sprawi, i¿
Œwieradów bêdzie mocno kojarzony z turystyk¹ aktywn¹ – mówi Filip Janerka z hotelu
Flinski, bêd¹cego w grupie obiektów, które
zdecydowa³y siê na tak¹ wspó³pracê. Pozosta³e to Bia³y Kamieñ, Cottonina, Dêbowy
Dwór, Kaja, Czeszka i S³owaczka, Era, Œwieradów, Park Hotel, Malwa i Zapiecek.

Górska Dziesi¹tka
– piêkna i wymagaj¹ca

- To doœæ wymagaj¹cy bieg, ale poprowadzony przepiêkn¹ tras¹ – ocenia jej autor, Jacek Urbanowicz z wroc³awskiego stowarzyszenia Pro-Run, które przeprowadzi zawody
12 paŸdziernika.
Trasa biegu rozpoczyna siê na deptaku
przy Domu Zdrojowym. Nastêpnie dobiegaj¹c do ulicy Parkowej zawodnicy skrêc¹ w
lewo pod górê. Po ok. 230 metrach pobiegn¹
do lasu i dalej
serpentyn¹ w
górê. Przy pierwSk³adam gor¹ce podziêkowania
szym kilometrze
Pani dr CELINIE GLINKOWSKIEJ
skrêt w lewo
ostro do góry.
która szybko, skutecznie i bezinteresownie
Przecinaj¹c las
biegacze wyupora³a siê z mymi problemami zdrowotnymi
padn¹ na szuEDWARD ROGALA, LEGNICA
trow¹
drogê

OGŁOSZENIA DROBNE
1 - S. Garsztecki, tel. 601 566 304
2 - J. Mackiewicz, tel. 603 314 785
3 - M. Szarpa³a, tel. 601 797 592
4 - M. G³ozak, tel. 665 990 877
5 - R. Bia³y, tel. 609 072 889
6 - T. Aficki, tel. 604 499 175
7 - B. Wilczacki, tel. 693 778 400
8 - J. Harasim, tel. 609 761 678
9 - M. Metelica, tel. 511 667 343
14 - R. Struga³a, tel. 889 096 999
16 - J. Rokosz, tel. 661 386 078

TEWA, a ni¹ w dó³ do „Czeszki” i „S³owaczki”. Nastêpnie zbiegn¹ drog¹ asfaltow¹ a¿ do
Domu Zdrojowego. Przed samym wbiegniêciem na promenadê przy nim czeka ich jeszcze pokonanie kilkunastu stromych schodów.
Ca³oœæ wed³ug ró¿nych pomiarów ma 32003300 metrów.
Zawodnicy pokonaj¹ trzy okr¹¿enia –
mówi Jacek Urbanowicz. - Suma przewy¿szeñ
na jednym okr¹¿eniu to 165 metrów. Bêdzie
wiêc mo¿na zobaczyæ prawdziw¹ selekcjê.
Bieg wspó³finansuje gmina ŒwieradówZdrój.
– Spodoba³ siê nam ten projekt, który mo¿e
œci¹gn¹æ do naszego kurortu now¹ grupê turystów i podkreœliæ walory Œwieradowa jako
œwietnego miejsca do uprawiania turystyki
sportowo-rekreacyjnej – podkreœla burmistrz
Roland Marciniak. – W wielu alpejskich kurortach to standard, my mo¿emy byæ pierwsi
w Polsce – dodaje.
Dla pierwszych zawodników i zawodniczek w kategorii open przewidziane s¹ nagrody rzeczowe, a poœród wszystkich uczestników zostan¹ wylosowane cztery weekendowe dwuosobowe pobyty w luksusowych œwieradowskich hotelach - Flinski i Park Hotel tablet ufundowany przez firmê Exence i zestawy luksusowych kosmetyków marki To³pa; dla pañ - bogaty zestaw (kremy liftinguj¹ce, nawil¿aj¹ce, od¿ywcze, odprê¿aj¹ce), dla
panów natomiast - preparaty sportowe, energizuj¹ce, rewitalizuj¹ce, nawil¿aj¹ce. Dla
wszystkich biegaczy w torbach startowych
znajd¹ siê preparaty regeneruj¹co-wzmacniaj¹ce zestaw spa-eco. Ka¿dy zawodnik dostanie medal, a najszybsze w danej kategorii wiekowej panie i najlepsi panowie - pami¹tkowe
pucharki.
Mieszkañcy Œwieradowa, którzy zechc¹
wzi¹æ udzia³ w zawodach, mog¹ zapisywaæ
siê poprzez stronê www.pro-run.pl
Op³ata startowa to jedynie 10 z³, a bie¿¹ce informacje na temat imprezy bêd¹ systematycznie umieszczane na podstronie biegu
oraz profilu na Facebooku.

· 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 · Manicure i pedicure z mo¿liwoœci¹ dojazdu do domu. Rezerwacja telefoniczna pod nr.
665 285 666 · Wymieniê siê mieszkaniem na urlop: za
mieszkanie lub pokój w Œwieradowie (lub okolicach) oferujê swoje w centrum Szczecina na Wa³ach Chrobrego. Tel.
798 804 017 · Do wynajêcia lokal u¿ytkowy w œcis³ym centrum, 26 m2, nadaj¹cy siê na sklep, biuro lub gabinet. Tel.
513 949 525.

SPRZEDAM DZIA£KI ROLNE o pow. 3.600 i 7.100 m2
z mo¿liwoœci¹ przekszta³cenia na budowlane,
po³o¿one przy drodze asfaltowej w Kamieniu
(5 km od Œwieradowa i 2 km od Mirska), z pr¹dem
i kanalizacj¹, z widokiem na Góry Izerskie,

oraz grunty rolne o pow. 7,5 ha

691 688 535

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.

Gondolowe
ostatki?
12 godzin astronomicznych atrakcji i
ponad pó³tora tysi¹ca osób! - tak wygl¹da³
28 wrzeœnia „Dzieñ Otwarty” w SKI&SUN.
Impreza zorganizowana przy wspó³udziale astronomów z Uniwersytetu Wroc³awskiego po raz kolejny udowodni³a, ¿e nauki œcis³e w izerskim wydaniu do nudnych
z pewnoœci¹ nie nale¿¹.
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23 wrzeœnia br. odby³y siê Ogólnopolskie Obchody Œwiatowego Dnia Turystyki
po³¹czone z 50-leciem polskiego Systemu
Informacji Turystycznej. Organizowany
corocznie, Œwiatowy Dzieñ Turystyki stanowi wa¿n¹ platformê spotkañ przedstawicieli œrodowisk realizuj¹cych zadania w
tym zakresie. S¹ tak¿e okazj¹, by podziêkowaæ osobom zas³u¿onym dla rozwoju
turystyki i uhonorowaæ ich odznak¹ „Za
Zas³ugi dla Turystyki”.
Tak te¿ by³o i w tym roku - podczas uroczystej gali Katarzyna Sobierajska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, uhonorowa³a tym odznaczeniem 19 osób za wieloletni¹ pracê, dzia³alnoœæ spo³eczn¹
oraz wk³ad w rozwój turystyki polskiej. Wœród
odznaczonych znaleŸli siê m.in. przedstawiciele bran¿y, hotelarze, wyk³adowcy, znawcy
krajoznawstwa, publicyœci, a wœród nich –
Teresa Fierkowicz (której serdecznie gratulujemy), przedstawiona do odznaki przez burmistrza Rolanda Marciniaka.
Warto nadmieniæ, ¿e prowadz¹cy imprezê Zygmunt Chajzer przedstawiaj¹c nasz¹
„medalistkê” bezb³êdnie wymówi³ nazwê
miasta Œwieradów-Zdrój – nic dziwnego,
wszak by³ jednym z prowadz¹cych pierwszy
u nas koncert „Lata z radiem” w 2010 r.
Obchodzona 50. rocznica powstania Systemu Informacji Turystycznej pozwoli³a przypomnieæ historiê jego powstania, podkreœliæ
jego obecn¹ rolê oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii w informacji turystycznej, a Rafa³ Szmytke, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej, wrêczy³ wyró¿nienia osobom, które przyczyni³y siê do stworzenia tego
systemu. Nagrodzono te¿ uczestników konkursu na Najlepsze Centrum Turystyczne.
Tegoroczne Obchody Œwiatowego Dnia

ZAS£U¯Y£A SOBIE!

U góry Teresa Fierkowicz (trzecia z prawej) ju¿ po dekoracji, poni¿ej - wœród pierwszej grupy laureatów.
Turystyki zosta³y
zorganizowane w
Teatrze Polskim w
Warszawie, który w
roku bie¿¹cym obchodzi Jubileusz
100-lecia, a goœæmi
gali byli przedstawiciele administracji
rz¹dowej, korpusu
dyplomatycznego
oraz bran¿y i œrodowisk turystycznych.
(opr. aka)

Projekt pn. „Czesko-polskie œcie¿ki pod Smrkem w Górach Izerskich”
wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ ze œrodków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu II - „Poprawa warunków rozwoju przedsiêbiorczoœci i turystyki”, Dzia³ania nr 2.2 - „Wspieranie Rozwoju Turystyki” Programu Operacyjnego Wspó³pracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska na lata 2007-2013.
Ca³kowita wartoœæ Projektu wynosi 228.312,00 euro, w tym dofinansowanie z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 192.208,80 euro.

Z lewej u góry: ods³oniêcie ostatniej planety - Eris
- na œcie¿ce dydaktycznej. W œrodku - niepowstrzymany od dziecka pêd do astronomii. Obok - œpiewa³ i tañczy³, kto chcia³. Powy¿ej - takie jest w³aœnie izerskie ciemne niebo.

W sierpniu br.
Gmina
Miejska
Œwieradów-Zdrój
jako partner tego
projektu zawar³a
umowê z wykonawc¹ robót budowlanych zwi¹zanych z
jego realizacj¹. Jeszcze w tym samym
miesi¹cu nast¹pi³o
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