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II PIÊTRO

OSP

UM ul. Pi³sudskiego 15
Tadeusz Baka – obrona cywilna, zarz¹dzanie
kryzysowe i ochrona przeciwpo¿arowa: 75 78-
16-841 i 75 78-16-155 - pok. 02; Zwi¹zek
Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zwi¹zek
Sybiraków - pok. nr 4, I p.

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 œrodo-

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

I PIÊTRO

PARTER
Burmistrz Miasta – Roland Marciniak: 75 78-
16-119; Sekretariat Burmistrza – Krystyna Ki-
siel: 75 78-16-489, fax 75 78-16-585 - pok.
nr 1d; Skarbnik – Iwona Kosmala: 75 78-16-
234 - pok. nr 1a; op³ata uzdrowiskowa, op³a-
ty za œrodki transportu, u¿ytkowanie wieczy-
ste – Katarzyna Barczyszyn, op³ata za œmieci
– Ma³gorzata Milichiewicz, czynsze, op³ata
za wodê i œcieki – Jowita Worotnicka: 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 –
Ewelina Ostrowska-May, Katarzyna Duda -
75 78-17-092 - pok. nr 3; kierownik Urzêdu
Stanu Cywilnego, dzia³alnoœæ gospodarcza –
Danuta ¯y³kiewicz: 75 78-16-344;  meldun-
ki i  dowody   osobiste, zezwolenia na sprze-
da¿ napojów alkoholowych – Halina Stett-
ner: 75 78-16-929 - pok. nr 1f (obok sekreta-
riatu); Referat Gospodarki Nieruchomoœcia-
mi i Zagospodarowania Przestrzennego, kier.
– Rafa³ May, Joanna Szczekulska - 75 78-
17-297 - pok. nr 2.

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

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

Sekretarz  –  Sylwia B³aszczyk; zamówienia
publiczne – Monika Sautycz: 75 78-16-471 -
pok. nr 21a; Referat Gospodarki Miejskiej, In-
westycji i Ochrony Œrodowiska, kierownik –
Eugeniusz Grabas: 75 78-17-071 - pok. nr
21b; gospodarka mieszkaniowa - W³adys³aw
RzeŸnik, utrzymanie czystoœci, organizacja
ruchu drogowego, oœwietlenie drogowe i par-
kowe - Boles³aw Sautycz, funkcjonowanie
systemu odbioru odpadów komunalnych -
Marcin Roso³ek: 75 78-16-324 - pok. nr 21c;
Anna Mazurek, Mariusz Pysz, Wojciech Cie-
lecki: 75 78-16-970 - pok. nr 21d; wodoci¹-
gi 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 – Moni-
ka Hajny-Daszko: 75 71-36-483 i 75 78-16-
350; informatyk - Tomasz Chmielowiec - 75
71-36-483, fax 75 78-16-221 - pok. nr 24b.
Inspektor ds. organizacyjnych i oœwiatowych
– Jolanta Bobak: 75 78-17-668 - pok. 24c.

wiskowa MROWISKO:
75 78-45-712; Miejska
Biblioteka Publiczna:
75 78-16-394.

OŒWIATA I KULTURA

Szanowni Pañstwo, sezon grzew-
czy trwa, mamy te¿ ju¿ pierwsze po-
¿ary sadzy w kominie jak równie¿
dwie osoby poszkodowane, które za-
tru³y siê tlenkiem wêgla. Dlatego pa-
miêtajmy - od stosowania siê do po-
ni¿szych rad mo¿e zale¿eæ zdrowie i
¿ycie Twoje oraz Twoich bliskich.

Sk¹d siê bierze czad i dlaczego jestSk¹d siê bierze czad i dlaczego jestSk¹d siê bierze czad i dlaczego jestSk¹d siê bierze czad i dlaczego jestSk¹d siê bierze czad i dlaczego jest
tak niebezpieczny?tak niebezpieczny?tak niebezpieczny?tak niebezpieczny?tak niebezpieczny? Tlenek wêgla, potocznie
zwany czadem, jest gazem silnie truj¹cym, bez-
barwnym i bezwonnym, nieco l¿ejszym od powie-
trza, co powoduje, ¿e ³atwo siê z nim miesza i w
nim rozprzestrzenia. Powstaje w wyniku niepe³ne-
go spalania wielu paliw, m.in. drewna, oleju, gazu,
benzyny, nafty, propanu, wêgla, ropy, spowodo-
wanego brakiem odpowiedniej iloœci tlenu, nie-
zbêdnej do zupe³nego spalania. Mo¿e to wynikaæ z
braku dop³ywu œwie¿ego (zewnêtrznego) powie-
trza do urz¹dzenia, w którym nastêpuje spalanie,
albo z powodu zanieczyszczenia, zu¿ycia lub z³ej
regulacji palnika gazowego, a tak¿e przedwczesne-
go zamkniêcia paleniska pieca lub kuchni. Jest to
szczególnie groŸne w mieszkaniach, w których okna
s¹ szczelnie zamkniête lub uszczelnione na zimê.
Czad powstaje tak¿e czêsto w czasie po¿aru. Nie-
bezpieczeñstwo zaczadzenia wynika z faktu, ¿e tle-
nek wêgla jest gazem niewyczuwalnym dla cz³o-
wieka. Dostaje siê do organizmu przez uk³ad od-
dechowy, a nastêpnie jest wch³aniany do krwio-
biegu. W uk³adzie oddechowym cz³owieka tlenek
wêgla wi¹¿e siê z hemoglobin¹ 210 razy szybciej
ni¿ tlen, blokuj¹c dop³yw tlenu do organizmu.
Stwarza to powa¿ne zagro¿enie dla zdrowia i ¿ycia
cz³owieka. Uniemo¿liwia prawid³owe rozprowadza-
nie tlenu we krwi i powoduje uszkodzenia mózgu
oraz innych narz¹dów Nastêpstwem ostrego zatru-
cia mo¿e byæ nieodwracalne uszkodzenie oœrod-
kowego uk³adu nerwowego, niewydolnoœæ wieñ-
cowa i zawa³ albo nawet œmieræ.

Jak zapobiegaæ zatruciu?Jak zapobiegaæ zatruciu?Jak zapobiegaæ zatruciu?Jak zapobiegaæ zatruciu?Jak zapobiegaæ zatruciu? Podstawow¹
przyczyn¹ zatruæ jest niepe³ne spalanie, do które-
go mo¿e dojœæ, np. gdy zbyt szczelnie zamkniête
s¹ okna, brak jest w³aœciwej wentylacji . Powoduje
to powstawanie tlenku i utrudnia jego odp³yw. Tyle
spalin wyp³ynie na zewn¹trz, ile œwie¿ego powie-
trza nap³ynie do pomieszczenia. Przede wszystkim
nale¿y wiêc zapewniæ mo¿liwoœæ sta³ego dop³ywu
œwie¿ego powietrza do paleniska (pieca gazowe-
go, kuchenki gazowej, kuchni wêglowej lub pieca)
oraz swobodny odp³yw spalin.

Pamiêtaj, aby:Pamiêtaj, aby:Pamiêtaj, aby:Pamiêtaj, aby:Pamiêtaj, aby:  uchyliæ okno w mieszka-
niu, gdy korzystasz z jakiegokolwiek Ÿród³a ognia
(pieca gazowego z otwart¹ komor¹ spalania, ku-
chenki gazowej lub wêglowej)  nie zas³aniaæ kra-
tek wentylacyjnych i otworów nawiewnych  przy
instalacji urz¹dzeñ i systemów grzewczych korzy-
staæ z us³ug wykwalifikowanej osoby  dokony-
waæ okresowych przegl¹dów instalacji wentylacyj-
nej i przewodów kominowych oraz ich czyszczenia
(u¿ywaj¹cy wêgla i drewna - powinni to robiæ nie
rzadziej ni¿ raz na 3 miesi¹ce, gazu ziemnego czy
oleju opa³owego – nie rzadziej ni¿ raz na pó³ roku;
zarz¹dca budynku lub w³aœciciel ma obowi¹zek
m.in. przegl¹du instalacji wentylacyjnej nie rza-
dziej ni¿ raz w roku)  u¿ytkowaæ sprawne tech-
niczne urz¹dzenia, w których odbywa siê proces
spalania zgodnie z instrukcj¹ producenta, kontro-
lowaæ stan techniczny urz¹dzeñ grzewczych  sto-
sowaæ urz¹dzenia posiadaj¹ce stosowne dopusz-
czenia w zakresie wprowadzenia do obrotu (w sy-
tuacjach w¹tpliwych nale¿y ¿¹daæ okazania wysta-
wionej przez producenta lub importera urz¹dzenia
tzw. deklaracji zgodnoœci, tj. dokumentu zawiera-
j¹cego informacje o specyfikacji technicznej oraz
przeznaczeniu i zakresie stosowania danego urz¹-
dzenia)  w przypadku wymiany okien na nowe

sprawdziæ poprawnoœæ dzia³ania wentylacji, ponie-
wa¿ nowe okna s¹ najczêœciej o wiele bardziej szczel-
ne w stosunku do wczeœniej stosowanych w budyn-
ku i mog¹ pogarszaæ wentylacjê  systematycznie
sprawdzaæ ci¹g powietrza, np. poprzez przyk³ada-
nie kartki papieru do otworu b¹dŸ kratki wentyla-
cyjnej ( jeœli nic nie zak³óca wentylacji, kartka po-
winna przywrzeæ do wy¿ej wspomnianego otworu
lub kratki)  czêsto wietrzyæ pomieszczenie, w któ-
rych odbywa siê proces spalania (kuchnie, ³azienki
wyposa¿one w termy gazowe), a najlepiej zapewniæ
nawet niewielkie rozszczelnienie okien  rozmie-
œciæ czujniki tlenku wêgla w czêœci domu, w której
sypia twoja rodzina (dla zwiêkszenia bezpieczeñ-
stwa dodatkowe czujniki warto umieœciæ w ka¿dym
pomieszczeniu)  nie spalaæ wêgla drzewnego w
domu, gara¿u, na zamkniêtej werandzie itp., je¿eli
pomieszczenia te nie maj¹ odpowiedniej wentylacji
 nie zostawiaæ samochodu w gara¿u na zapalo-
nym silniku, nawet je¿eli drzwi do gara¿u pozostaj¹
otwarte  nie bagatelizowaæ objawów dusznoœci,
bólów i zawrotów g³owy, nudnoœci, wymiotów, oszo-
³omienia, os³abienia, przyspieszenia czynnoœci ser-
ca i oddychania, gdy¿ mog¹ byæ sygna³em, ¿e ule-
gasz zatruciu czadem (w takiej sytuacji nale¿y na-
tychmiast przewietrzyæ pomieszczenie, w którym siê
znajdujemy, i zasiêgn¹æ porady lekarskiej).

Objawy zatrucia tlenkiem wêglaObjawy zatrucia tlenkiem wêglaObjawy zatrucia tlenkiem wêglaObjawy zatrucia tlenkiem wêglaObjawy zatrucia tlenkiem wêgla: ból i
zawroty g³owy, ogólne zmêczenie, dusznoœæ,  trud-
noœciami z oddychaniem, oddech przyspieszony,
nieregularny, sennoœæ, nudnoœci. Os³abienie i znu-
¿enie, które czuje zaczadzony, oraz zaburzenia orien-
tacji i zdolnoœci oceny zagro¿enia powoduj¹, ¿e jest
on ca³kowicie bierny (nie ucieka z miejsca nagro-
madzenia trucizny), traci przytomnoœæ i – jeœli nikt
nie przyjdzie mu z pomoc¹ – umiera.

Jak pomóc przy zatruciu tlenkiem wê-Jak pomóc przy zatruciu tlenkiem wê-Jak pomóc przy zatruciu tlenkiem wê-Jak pomóc przy zatruciu tlenkiem wê-Jak pomóc przy zatruciu tlenkiem wê-
gla?gla?gla?gla?gla?  nale¿y natychmiast zapewniæ dop³yw œwie-
¿ego, czystego powietrza  jak najszybciej wynieœæ
osobê poszkodowan¹ w bezpieczne miejsce, na
œwie¿e powietrze  rozluŸniæ poszkodowanemu
ubranie – rozpi¹æ pasek, guziki, ale nie rozbieraæ
go, gdy¿ nie mo¿na doprowadziæ do jego przemar-
zniêcia  wezwaæ s³u¿by ratownicze (pogotowie
ratunkowe – tel. 999, stra¿ po¿arna – tel. 998 lub
112). Jeœli po wyniesieniu na œwie¿e powietrze za-
czadzony nie oddycha, nale¿y niezw³ocznie przyst¹-
piæ do wykonania sztucznego oddychania i masa¿u
serca.
BEZPIECZNE U¯YTKOWANIE GAZOWYCHBEZPIECZNE U¯YTKOWANIE GAZOWYCHBEZPIECZNE U¯YTKOWANIE GAZOWYCHBEZPIECZNE U¯YTKOWANIE GAZOWYCHBEZPIECZNE U¯YTKOWANIE GAZOWYCH
GRZEJNIKÓW WODY PRZEP£GRZEJNIKÓW WODY PRZEP£GRZEJNIKÓW WODY PRZEP£GRZEJNIKÓW WODY PRZEP£GRZEJNIKÓW WODY PRZEP£YWOWEJYWOWEJYWOWEJYWOWEJYWOWEJ

Gaz jest szeroko rozpowszechnionym noœni-
kiem energii, stosowanym powszechnie w gospo-
darstwach domowych. Szczelnoœæ instalacji gazo-
wej jest dla ka¿dego oczywistym warunkiem bez-
piecznego u¿ytkowania gazu, gdy¿ jego mieszanina
z powietrzem grozi wybuchem. Wiêkszoœæ u¿ytkow-
ników gazu nie wie jednak, kiedy mo¿e pojawiæ siê
zagro¿enie zatruciem tlenkiem wêgla (potocznie
zwanym czadem). W Polsce ka¿dego roku z powo-
du zatrucia tlenkiem wêgla pochodz¹cym z gazo-
wych grzejników wody przep³ywowej umiera ok. 100
osób, a kilka razy wiêcej ulega zatruciu wymagaj¹-
cym hospitalizacji. Przewa¿aj¹ca wiêkszoœæ wypad-
ków œmiertelnych zdarza siê miêdzy 1 listopada a
31 marca, a wiêc w porze ch³odnej. Przyczyn¹ s¹
zamkniête, szczelne okna. Mo¿na ³atwo zapobiec
powstawaniu tlenku wêgla i jego przenikaniu do
mieszkañ, spe³niaj¹c cztery podstawowe warunki
bezpiecznego u¿ytkowania urz¹dzeñ spalaj¹cych gaz.
S¹ to: prawid³owa instalacja, sta³y dop³yw œwie¿e-
go powietrza, swobodny odp³yw spalin, w³aœciwa
eksploatacja zapewniaj¹ca dobry stan techniczny
urz¹dzenia gazowego.
PRAPRAPRAPRAPRAWID£OWWID£OWWID£OWWID£OWWID£OWA INSTA INSTA INSTA INSTA INSTALACJAALACJAALACJAALACJAALACJA

Zainstalowania lub wymiany piecyka gazowe-
go mo¿e dokonaæ jedynie uprawniony specjalista,
zgodnie z instrukcj¹ producenta. Wykonywanie prac

instalacyjnych i regulacyjnych przez osobê nie-
uprawnion¹ mo¿e stworzyæ zagro¿enie dla zdrowia
i ¿ycia mieszkañców. Takie same wymagania co do
prac instalacyjnych i regulacyjnych dotycz¹ kuche-
nek gazowych. Kuchenka powinna znajdowaæ siê
jak najbli¿ej wywiewnej kratki wentylacyjnej, a sta-
nowiska pracy powinny byæ usytuowane miêdzy
oknem a kuchenk¹, tak, aby nad nimi nastêpowa³
przep³yw œwie¿ego powietrza.
STSTSTSTSTA£A£A£A£A£Y DOP£Y DOP£Y DOP£Y DOP£Y DOP£YW ŒWIE¯EGO POWIETRZAYW ŒWIE¯EGO POWIETRZAYW ŒWIE¯EGO POWIETRZAYW ŒWIE¯EGO POWIETRZAYW ŒWIE¯EGO POWIETRZA

Sta³y dop³yw œwie¿ego (zewnêtrznego) powie-
trza do urz¹dzenia, w którym nastêpuje spalanie
gazu, ma podstawowe znaczenie. Brak dop³ywu
œwie¿ego powietrza powoduje niedobór tlenu. Wy-
nikiem tego niedoboru jest niezupe³ne spalanie i
powstawanie tlenku wêgla. Nastêpuje to wówczas,
gdy np. okna mieszkania s¹ szczelnie zamkniête.
Sta³y dop³yw œwie¿ego powietrza do mieszkania
jest równie¿ warunkiem niezbêdnym swobodnego
odp³ywu spalin. W zwi¹zku z tym nale¿y pamiêtaæ,
aby przed ka¿d¹ k¹piel¹ dobrze przewietrzyæ ³azien-
kê, szczelne okna by³y wyposa¿one w nawiewniki
powietrza, a podczas k¹pieli uchylone by³o okno w
mieszkaniu lub lufcik. Zas³anianie kratek wentyla-
cyjnych, zarówno nawiewnej w drzwiach do ³azien-
ki, jak i wywiewnej na wlocie do przewodu wentyla-
cyjnego, grozi œmiertelnym zatruciem.
SWOBODNY ODP£SWOBODNY ODP£SWOBODNY ODP£SWOBODNY ODP£SWOBODNY ODP£YW SPYW SPYW SPYW SPYW SPALINALINALINALINALIN

Piecyk gazowy powinien byæ szczelnie przy³¹-
czony do przewodu spalinowego, a przewód spali-
nowy musi byæ szczelny i dro¿ny. Nieszczelny ko-
min powoduje os³abienie ci¹gu lub mo¿e byæ przy-
czyn¹ przenikania spalin do s¹siaduj¹cych z nim
pomieszczeñ. Przewody kominowe (dymowe, spa-
linowe i wentylacyjne) nale¿y kontrolowaæ zgodnie
z obowi¹zuj¹cymi przepisami. Kontrola powinna
byæ przeprowadzona przez osoby uprawnione, a
obowi¹zek poddania obiektu kontroli spoczywa na
w³aœcicielu lub zarz¹dcy. Warunkiem swobodnego
odp³ywu spalin jest jednak nie tylko dro¿ny prze-
wód spalinowy, lecz tak¿e sta³y dop³yw œwie¿ego
powietrza do pomieszczenia, w którym nastêpuje
spalanie gazu. Nie bêdzie odp³ywu spalin, je¿eli
pracuj¹cy piecyk gazowy bêdzie siê znajdowa³ w
zamkniêtym, uszczelnionym mieszkaniu. Sta³y do-
p³yw powietrza do pomieszczenia, w którym w³¹-
czono piecyk gazowy, jest wiêc warunkiem niezbêd-
nym do spe³nienia dwóch podstawowych wyma-
gañ bezpieczeñstwa - zupe³nego spalania gazu i
swobodnego odp³ywu spalin. “Podczas k¹pieli nie
nale¿y w³¹czaæ wentylatora w kuchni lub w innym
miejscu w mieszkaniu, poniewa¿ jego dzia³anie
os³abia naturalny ci¹g spalin w przewodzie spali-
nowym piecyka gazowego.
DOBRDOBRDOBRDOBRDOBRY STY STY STY STY STAN TECHNICZNYAN TECHNICZNYAN TECHNICZNYAN TECHNICZNYAN TECHNICZNY
URZ¥DZENIA GAZOWEGOURZ¥DZENIA GAZOWEGOURZ¥DZENIA GAZOWEGOURZ¥DZENIA GAZOWEGOURZ¥DZENIA GAZOWEGO

Urz¹dzenia gazowe powinny byæ utrzymywane
w czystoœci i w dobrym stanie technicznym, a tak¿e
okresowo kontrolowane zgodnie z zaleceniami pro-
ducenta. Obowi¹zek utrzymania wymaganego sta-
nu technicznego urz¹dzeñ gazowych i ich udostêp-
nienia do kontroli nak³ada na u¿ytkownika lokalu
Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i
Administracji z 16 sierpnia 1999 r. w sprawie wa-
runków technicznych u¿ytkowania budynków miesz-
kalnych (Dz. U. nr 74 z 9.09.1999 r., poz. 836, § 17
ust. 1 i 2). W trosce o bezpieczeñstwo w³asne i
swojej rodziny do tego obowi¹zku powinien siê
poczuwaæ ka¿dy u¿ytkownik urz¹dzeñ gazowych.
Piecyk gazowy u¿ywany od wielu lat nale¿y nie-
zw³ocznie zg³osiæ do kontroli. Stary, zu¿yty, nie-
czyszczony i rozregulowany piecyk gazowy zagra¿a
¿yciu. Naprawa i konserwacja urz¹dzenia gazowe-
go mo¿e byæ powierzona wy³¹cznie osobom posia-
daj¹cym odpowiednie uprawnienia.

Pamiêtajmy - od stosowania siê do po-Pamiêtajmy - od stosowania siê do po-Pamiêtajmy - od stosowania siê do po-Pamiêtajmy - od stosowania siê do po-Pamiêtajmy - od stosowania siê do po-
wy¿szych rad mo¿e zale¿eæ zdrowie i ¿yciewy¿szych rad mo¿e zale¿eæ zdrowie i ¿yciewy¿szych rad mo¿e zale¿eæ zdrowie i ¿yciewy¿szych rad mo¿e zale¿eæ zdrowie i ¿yciewy¿szych rad mo¿e zale¿eæ zdrowie i ¿ycie
TTTTTwoje oraz Twoje oraz Twoje oraz Twoje oraz Twoje oraz Twoich bliskich. Wystarczy je-woich bliskich. Wystarczy je-woich bliskich. Wystarczy je-woich bliskich. Wystarczy je-woich bliskich. Wystarczy je-
dynie odrobina przezornoœci!dynie odrobina przezornoœci!dynie odrobina przezornoœci!dynie odrobina przezornoœci!dynie odrobina przezornoœci!
Na podstawie materia³ów KG Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej opr. podinsp. ds. obrony cywilnej, zarz¹-
dzania kryzysowego i ochrony ppo¿. Tadeusz Baka

CZAD, CICHY ZABÓJCA

Od 1 listopada 2014 r. do 31 paŸdziernika 2015 r. na mocy uchwa³y Rady Miasta Œwieradów-Zdrój nr LXV/316/
2014 z 24 wrzeœnia br. ceny wody i œcieków oraz wysokoœæ op³aty abonamentowej pozostaj¹ bez zmian i
wynosz¹:  woda 4,37 z³/m3, œcieki - 4,92 z³/m3, sta³a op³ata abonamentowa - 4,94 z³ za miesi¹c.

Wprowadzono te¿ now¹ stawkê za przy³¹czenie nieruchomoœci do urz¹dzeñ wodoci¹gowych, która wynosi
184,50 z³, oraz kanalizacyjnych - w tej samej cenie.

W wypadkach nag³ych awarii sieci wod-kan mo¿na dzwoniæ pod nr tel.  512 243 901.
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ŒWIERADÓW - sklep EKO (ul. Sienkiewicza), sklep odzie¿owy A&J
(róg ul. Zdrojowej i Piastowskiej), sklep AGD (ul. Piastowska), hurtow-
nia 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 miej-
ska (UM, ul. 11 Listopada 35).

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

Ireny Korty (ul. Sanatoryjna), sklep Renaty Chomiak (ul. Sanatoryjna),
biblioteka szkolna (ul. Sanatoryjna).

Najbli¿sze numery „Notatnika” uka¿¹ siê 14 stycznia i 11 lutego
2015 r., a materia³y do poszczególnych wydañ prosimy dostarczaæ w
nieprzekraczalnych terminach - odpowiednio - do 5 i 30 stycznia
2015 r.

Gdy wznoszono ten obiekt, wszyscy siê zastanawiali, jak¹ bêdzie pe³ni³ funkcjê. Dziœ ju¿
wiadomo - gdy tylko napada œniegu, rozpocznie dzia³alnoœæ jako wypo¿yczalnia nart i snow-
boardów, któr¹ zbudowa³ i urz¹dzi³ Micha³ Rutkowski. Typowy projekt wyjœciowy powsta³ w
w firmie QBL z Ustronia Œl.(która tak¿e wyposa¿a kompleksowo wypo¿yczalniê), ale do
przestrzeni izerskiej dopasowa³ go architekt Miros³aw Soczyñski  z Lubania (wczeœniej pro-
jektant Tyrolskiej Chaty). Wypo¿yczalnia wchodzi w sk³ad sieci WinterGroup, maj¹cej swe
punkty g³ównie w Tatrach i Beskidach; w Górach Izerskich jest jedyn¹, a wypo¿yczaæ bêdzie
narty Völkl i deski Head.

Kolejny numer NOTATNIKA zostanie dostarczony do punktów kolportażu 14 stycznia 2015 r.

Serdecznie dziêkujemy mieszkañcom za aktywny udzia³ w wyborach samorz¹-
dowych oraz oddane g³osy. Pañstwa g³osy to dla nas zaszczyt, zobowi¹zanie i
motywacja do rzetelnej pracy na rzecz wspólnoty samorz¹dowej.

Radni Rady Miasta Œwieradowa-Zdroju.

Kierujemy serdeczne podziêkowania do wszystkich Wyborców, którzy obdarzy-
li nas swoim zaufaniem i oddali  na nas g³osy  w wyborach do Rady Powiatu Lubañ-
skiego.

Jednoczeœnie pragniemy Pañstwa zapewniæ, ¿e do³o¿ymy wszelkich starañ, by
czteroletnia kadencja przyczyni³a siê do realizacji zadañ s³u¿¹cych rozwojowi Po-
wiatu Lubañskiego i le¿¹cego w nim Œwieradowa

Z wyrazami szacunku
Iwona Korzeniowska-Wojsa i  Zbigniew Maroñ

29 listopada br. w Urzêdzie Stanu Cywilnego w Œwieradowie-Zdroju odby³a siê uroczy-
stoœæ 50-lecia po¿ycie ma³¿eñskiego Pañstwa

IRENY I FRANCISZKA SZCZEPANIAKÓW.
Burmistrz Miasta Roland Marciniak dokona³ aktu dekoracji Szanownych JubilatówMe-

dalami za D³ugoletnie Po¿ycie Ma³¿eñskie, nadanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej.

PODZIÊKOWANIA

Poza oficjalnymi podziêkowaniami od radnych, któ-
rym wyborcy powierzyli mandaty, oraz od organizatora
wyborów samorz¹dowych, na adres redakcji nadesz³y
tak¿e podziêkowania - za oddane na nich g³osy - od kan-
dydatów, którzy nie zostali wybrani: Micha³a Podhoro-
deckiego i Macieja Górskiego (kandydowali do Rady Mia-
sta) oraz Doroty Marek (kandydowa³a do Rady Powiatu).

Dziêkujê Dyrektorom Szkó³ Nr 1 i 2 w Œwieradowie-Zdroju - za udostêpnienie
pomieszczeñ na lokale wyborcze, Miejskiej, Obwodowym Komisjom Wyborczym
oraz obs³udze elektronicznej - za udzia³ w przeprowadzeniu i ustaleniu wyników
wyborów do rad: gminy, powiatu, sejmiku,burmistrza miasta zarz¹dzonych na dzieñ
16 listopada br.

Dziêkujê równie¿ Irenie Daszucie - za okazan¹ pomoc i wspó³pracê.
Urzêdnik Wyborczy - Danuta ̄ y³kiewicz

Z£OTE GODY MA£¯EÑSKIE







9 grudnia w po³udnie armatki naœnie¿a³y stok narciarski Ski@Sun - by³o to mo¿iwe dziêki
kilkustopniowej temperaturze poni¿ej zera, ale przymrozkami nie cieszyliœmy siê zbyt d³ugo,
szybko je bowiem rozpêdzi³a pora deszczowa. Strach myœleæ, czy i tej zimy powtórzy siê
ubieg³oroczny scenariusz zimy bez zimy.

Jesieñ od zimy silniejszaJesieñ od zimy silniejszaJesieñ od zimy silniejszaJesieñ od zimy silniejszaJesieñ od zimy silniejsza

Na Izerskiej £¹ce, która czeka na swe oficjalne otwarcie, pojawiaj¹ siê grupy zwiedzaj¹cych,
g³ównie uczniów, którzy zachwycaj¹ siê Ciemnym Niebem i testuj¹ mo¿liwoœci przyrz¹dów
astronomicznych...

PODNIEBNA £¥KA

Jedyna taka w Izerach



Inauguracyjna sesja nowo wybranej
Rady Miasta odby³a siê 27 listopada, a roz-
poczê³a j¹ radna seniorka Janina Czapliñska

SESJE INAUGURACYJNE
Rada MiastaRada MiastaRada MiastaRada MiastaRada Miasta

Rada PowiatuRada PowiatuRada PowiatuRada PowiatuRada Powiatu

Inauguracyjne posiedzenie Rady Powia-
tu Lubañskiego odby³o siê dzieñ póŸniej,
czyli 28 listopada, w obecnoœci 15 nowo
wybranych radnych (bez dwóch, którzy szy-
kowali siê do dogrywaki na burmistrza Lu-
bania). Wœród nich dwójka œwieradowian -
Zbigniew Maroñ i Iwona Korzeniowska-
Wojsa. Przy okazji czujemy siê w obowi¹zku
sprostowaæ nieprawdziwe dane co do iloœci
g³osów uzyskanych przez Z. Maronia (wi-
daæ, zawirowania wokó³ liczenia g³oœow i
nam siê po trosze udzieli³o), który wszed³ do
Rady Powiatu maj¹c 179 g³osów, a nie 69,
jak napisaliœmy, za co radnego gor¹co prze-
praszamy.

W tajnym g³osowaniu przewodnictwo
radzie powierzono Teresie Dudkiewicz-Ko-
zañ, a wiceprzewodnicz¹cymi zostali Mie-
szyas³aw Taupieko i Jacek Miedziñski.

Stanowisko starosty lubañskiego po-
nownie powierzono Waleremu Czarneckie-
mu (fot. powy¿ej), a wszystkiych wyborów
dokonano jednog³oœnie.

10 grudnia na dokoñczonej sesji uzupe³-
niono sk³ad w³adz  - wicestarost¹ zosta³
Wojciech Zembik, a cz³onkami zarz¹du -
Edward Smusz oraz Stanis³aw Œnie¿yk. Po
œlubowaniu do grona radnych do³¹czy³ Kon-
rad Rowiñski (po uprawomocnieniu siê wy-
ników wyborów œlubowanie z³o¿y jeszcze
Zdzis³aw Krynicki).        (opr. aka)

Nowa przewodnicz¹ca rady powiatu lubañ-
skiego - Teresa Dudkiewicz-Kozañ.

Kandydaturê Walerego Czarneckiego na sta-
rostê wysunê³a i umotywowa³a Iwona Ko-
rzeniowska-Wojsa.

Œlubowanie sk³ada Zbigniew Maroñ.

(fot. u góry). Danuta
¯y³kiewicz wrêczy³a
radnym zaœwiadcze-
nia o wyborze na
radnego, nastêpnie
odczyta³a list gratu-
lacyjny od Prezyden-
ta RP Bronis³awa
K o m o r o w s k i e g o
skierowany do nowo
wybranego burmi-
strza (a tak¿e do rad-
nych), nastêpnie
przyjê³a od Rolanda
Marciniaka œlubowa-
nie (na zdjêciu poni-
¿ej).

Kolejnym punk-
tem programu obrad
by³o wybranie nowe-
go przewodnicz¹ce-

go rady. Jedynym kandydatem by³a Wiolet-
ta Urbañczyk, sprawuj¹ca tê funkcjê od
dwóch kadencji, która w tajnym g³osowa-

niu uzyska³a komplet
g³osów (czyli czter-
naœcie, bo nieobecny
by³ Bartosz Kijewski,
który œlubowanie
z³o¿y³ 5 grudnia  na
sesji nadzwyczajnej
w Izerskiej £¹ce).

Wiceprzewodni-
cz¹cego radni wybie-
rali ju¿ spoœród
dwóch kandydatów
– Szczepana Wojsy i

Micha³a Brutkowskiego (wczeœniej kan-
dydowania odmówi³ Mariusz Kozio³),
którego w g³osowaniu popar³o 8 radnych
i to wystarczy³o do objêcia funkcji.

Jednog³oœnie wybrano sk³ad Komi-
sji Rewizyjnej, której przewodniczyæ bê-
dzie Janina Czapliñska, a jej cz³onkami
zostali: Mariusz Kozio³, Artur Kotlarek i
Szczepan Wojsa.

Sk³ad Komisji Kultury, Oœwiaty, Zdro-
wia, Rodzin i Spraw Socjalnych: Magda
Olszewska (przewodnicz¹ca), Urszula
Romanowicz, Janina Czapliñska, Alek-
sandra Kasprzak, Bartosz Kijewski i Ma-
riusz Kozio³.

Komisja Uzdrowiskowa, Promocji
Gminy, Sportu i Turystyka: Teresa Fier-
kowicz (przewodnicz¹ca), Magda Olszew-
ska, Tadeusz Aficki, Lubomir Leszczyñ-
ski, Krystyna Liber, Bartosz Kijewski i An-
toni Zwierzyñski.

Komisja Porz¹dku, Bezpieczeñstwa Pu-
blicznego, Infrastruktury Komunalnej i
Ochrony Œrodowiska: Szczepan Wojsa
(przewodnicz¹cy), Tadeusz Aficki, Lubomir

Leszczyñski, Aleksandra Kasprzak, Artur
Kotlarek, Krystyna Liber i Antoni Zwierzyñ-
ski.

Komisja Bud¿etu i Finansów: Micha³
Brutkowski (przewodnicz¹cy), Wioletta
Urbañczyk, Urszula Romanowicz.   (aka)

Nominacjê przyjmuje Artur Kotlarek.

Obok: Micha³ Brutkowski - nowy wiceprzewodnicz¹cy rady, i Wioletta Urbañczyk - wci¹¿ ta
sama szefowa. U góry: Inauguracja inauguracj¹, a do roboty trzeba siê zabraæ od razu -
Mariusz Kozio³ i Lubomir Leszczyñski studiuj¹ dokumnety na najbli¿sz¹ sesjê.
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Dwa tygodnie temu wspólnie ze skarbnikiem podpisaliœmy umo-
wê w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinanso-
wanie w kwocie 600 tys. z³ kilku zadañ wodno-kanalizacyjnych.  War-
toœæ ca³ej inwestycji to prawie 1,2 mln z³. Pocz¹tkowy wk³ad w³asny
gminy wyniesie 600 tys. z³, ale po odliczeniu podatku VAT zmaleje do
poziomu nieco ponad 320 tys. z³.

W ramach tego wniosku wykonamy now¹ sieæ kanalizacyjn¹ w
ulicy Bronka Czecha. Równie¿ przy tej samej ulicy przeprowadzimy
modernizacjê ujêcia wody.  Po kanalizowaniu odtworzymy nawierzch-
niê jezdni tej ulicy, która jest jedn¹ z najgorszych w mieœcie. Najwiêk-
szym problemem przy tej inwestycji jest to, ¿e musimy j¹ zakoñczyæ
do po³owy wiosny. To niewiele czasu, tym bardziej, ¿e zima mo¿e
potrwaæ do koñca marca. Mo¿e te¿ siê zdarzyæ, ¿e bêdziemy prowa-
dziæ roboty ziemne pod koniec zimy, co znacznie utrudni inwestycje.
Natomiast now¹ nawierzchniê wykonamy w kwietniu. Niestety, taki
re¿im czasowy narzuca na nas fundusz unijny. Pozyskane œrodki s¹
jeszcze w ramach mijaj¹cego programu dla Polski na lata 2007-
2013. Uda³o nam siê jeszcze w koñcówce pozyskaæ œrodki. Dlatego
proszê o wyrozumia³oœæ, szczególnie za utrudnienia komunikacyjne
w okresie zimy.

W nowych programach unijnych jest znacznie mniej œrodków na
turystykê.  Komisja Europejska w nowych programach na lata 2014-
2020 wymaga bardziej zintegrowanych programów i o szerszym od-
dzia³ywaniu.  Dlatego te¿ kilkudziesiêciu beneficjentów po polskiej i
czeskiej stronie podjê³o dzia³ania, aby pozyskaæ œrodki z programu
Europejskiej Wspó³pracy Terytorialnej Polska-Czechy - na wybudo-
wanie wie¿ i punktów widokowych na pograniczu.  Z naszej strony
wniosek z³o¿y gmina na budowê stalowej wie¿y widokowej na górze
M³ynica (653 m n.p.m.) miêdzy Œwieradowem a Czerniaw¹, zaœ Nad-
leœnictwo Œwieradów zamierza postawiæ drewnian¹ wie¿ê  na Czer-
niawskiej Kopie (776 m n.p.m.)  Jeœli chodzi o wie¿ê na M³ynicy, jest
to przed³u¿enie masywu Zajêcznika, na którym sta³a niegdyœ wie¿a
widokowa. Niestety, z powodu lokalizacji przekaŸnika na tej górze nie
ma ju¿ mo¿liwoœci jej odtworzenia. Mo¿na powiedzieæ, ¿e wie¿a wido-
kowa na M³ynicy jest w pewnym sensie odtworzeniem tamtej wie¿y na
Zajêczniku.

Rozstrzygnêliœmy ju¿ przetarg na projekt nowej wie¿y, która bê-
dzie mia³a ok. 30-35 m wysokoœci i dwa tarasy widokowe. W za³o¿e-
niu wie¿a ma byæ bezobs³ugowa, tak samo jak wie¿a po czeskiej
stronie na Smreku.

W ramach naszego polsko-czeskiego partnerstwa powstanie kil-
kanaœcie wie¿ widokowych po obu stronach.  Nabór wniosków roz-
pocznie siê prawdopodobnie w maju 2015 r., do tego czasu musimy
mieæ wa¿ne pozwolenie na budowê.

PRZYGOTOWANIA DO NOWEGOPRZYGOTOWANIA DO NOWEGOPRZYGOTOWANIA DO NOWEGOPRZYGOTOWANIA DO NOWEGOPRZYGOTOWANIA DO NOWEGO
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NA OCHRONĘ ŚRODOWISKANA OCHRONĘ ŚRODOWISKANA OCHRONĘ ŚRODOWISKANA OCHRONĘ ŚRODOWISKANA OCHRONĘ ŚRODOWISKA
W nowych programach unijnych dla naszego województwa bê-

dzie sporo œrodków na ochronê œrodowiska. W naszym mieœcie mamy
jeszcze sporo do zrobienia w tym zakresie, w szczególnoœci budowê
kanalizacji sanitarnej tam, gdzie jej jeszcze nie ma - przede wszystkim
chodzi o rozbudowê sieci w Czerniawie, w ul. Nadbrze¿nej i w dzielni-
cy nad dworcem kolejowym. Równie¿ równie wa¿na jest rozbudowa
wodoci¹gów i modernizacja ujêæ wody.  Aby siêgn¹æ po œrodki unij-
ne, trzeba mieæ  dokumentacjê z pozwoleniem na budowê.  S¹dzê, ¿e
powinniœmy zacz¹æ wykonywaæ dokumentacjê techniczn¹  w 2015 i
2016 roku, aby zd¹¿yæ z pozyskaniem œrodków, realizacj¹ zadañ i
rozliczeniem do koñca 2020 roku.

W ramach systemu sieci sanitarnej musimy wykonaæ moderniza-
cjê oczyszczalni œcieków w Œwieradowie.  Teraz oczyszczalnia pracuje
niemal na 100 proc. mocy (1.200 m3/dobê). Jeœli skanalizujemy
posesje wzd³u¿ ul. Nadbrze¿nej i nad dworcem kolejowym oraz
uwzglêdnimy nowo projektowane budynki w ca³ym Œwieradowie,
rozbudowana oczyszczalnia powinna byæ dwa razy wiêksza (do 2.500
m3/d). Du¿ym problemem jest stara sieæ sanitarna, do której dostaj¹
siê wody deszczowe i gruntowe, co w czasie opadów  niepotrzebnie i
nadmiernie obci¹¿a oczyszczalniê œcieków.

PIERWSZE DZIAŁANIA NAPIERWSZE DZIAŁANIA NAPIERWSZE DZIAŁANIA NAPIERWSZE DZIAŁANIA NAPIERWSZE DZIAŁANIA NA
DROGACH WOJEWÓDZKICHDROGACH WOJEWÓDZKICHDROGACH WOJEWÓDZKICHDROGACH WOJEWÓDZKICHDROGACH WOJEWÓDZKICH
Od kilku tygodni nasza gmina jest zarz¹dc¹ drogi wojewódzkiej

od Krzewia do Szklarskiej Porêby i przez Czerniawê do przejœcia
granicznego, ³¹cznie jest to 40 km. Zadanie w porozumieniu przejê-
liœmy od marsza³ka województwa dolnoœl¹skiego. Rocznie otrzyma-
my na letnie i zimowe utrzymanie obu dróg prawie 900 tys. z³. W
ci¹gu kilku ostatnich tygodni wykonaliœmy ju¿ kilka zadañ na tych
drogach, przede wszystkim z myœl¹ o bezpieczeñstwie, dlatego na
odcinku Krzewie-Œwieradów-Czerniawa przeprowadziliœmy wycinkê
posuszu na drzewach.  Wykonaliœmy pobocze w okolicy marketu
Dino w Mirsku w celu poprawy bezpieczeñstwa dla pieszych. W Kro-
bicy wyczyœciliœmy kilkadziesi¹t metrów rowów i zatkanych przepu-
stów. W Czerniawie wyciêliœmy kilkaset metrów samosiejek. Obecnie
od budynku starego Kwarcytu do granicy pañstwa czyœcimy rowy i
pobocza (ponad 2 500 m2). W ostatnim tygodniu pozamiataliœmy
drogê w Œwieradowie, Szklarskiej i Mirsku.  Do tego dochodzi zimo-
we utrzymanie drogi.  W przysz³ym roku chcemy wyremontowaæ chod-
nik przy Sanatoryjnej.“Do koñca 2014 roku otrzymamy od Marsza³ka
województwa na wykonane zadania, ³¹cznie z zimowym utrzymaniem,
niewiele ponad 200 tys. z³. Przypomnê tylko, ¿e celem przejêcia dróg
nie jest zysk z dotacji, bo takiego nie mo¿e byæ, ale podniesienie
standardu ich utrzymania.

W ci¹gu trzech lat powinniœmy zd¹¿yæ wykonaæ wszystkie prace
porz¹dkowe.  W najbli¿szych miesi¹cach bêdê przekonywa³ naszych
radnych, aby wyst¹piæ do marsza³ka województwa o przejêcie do
utrzymania ulicy D³ugiej w Czerniawie, któr¹ obecnie utrzymuje po-
wiat lubañski. Przy obs³udze drogi wojewódzkiej mamy  du¿o pracy:
czêste patrole (np. po ostatniej wichurze trzeba sprawdziæ, czy wiatr
nie po³ama³ konarów drzew nad drog¹, co mo¿e stwarzaæ zagro¿e-
nie), du¿o zamówieñ publicznych na wy³onienie wykonawców prac
porz¹dkowych. Nie zwiêkszyliœmy zatrudnienia, wykonujemy to w ra-
mach obecnej kadry.  W przysz³ym roku wykonamy znacznie wiêcej
prac na tej drodze, które poprawi¹ bezpieczeñstwo i estetykê g³ów-
nych wjazdów do naszego miasta.

KONSULTACJE W SPRAWIEKONSULTACJE W SPRAWIEKONSULTACJE W SPRAWIEKONSULTACJE W SPRAWIEKONSULTACJE W SPRAWIE
PRZEJĘTEJ LINII KOLEJOWEJPRZEJĘTEJ LINII KOLEJOWEJPRZEJĘTEJ LINII KOLEJOWEJPRZEJĘTEJ LINII KOLEJOWEJPRZEJĘTEJ LINII KOLEJOWEJ
W sobotê 13 grudnia goœci³em dr. Piotra Gerber,a w³aœciciela

m.in. Muzeum Techniki i Kolejnictwa w Jaworzynie Œl¹skie. To do-
œwiadczony specjalista i praktyk w dziedzinie ratowania i odnawiania
zabytków techniki, a szczególnie urz¹dzeñ i maszyn z XIX i XX wieku.
Jest w³aœcicielem i inicjatorem wielu muzeów techniki na terenie
Polski, a przy tym ratuje stare parowozy.  Pan Piotr obejrza³ pozosta-
³oœci naszej infrastruktury kolejowej i przyzna³, ¿e projekt rewitalizacji
po³¹czenia kolejowego Gryfów-Œwieradów ma sens i na pewno wp³y-
nie na rozwój naszego miasta. Równie¿ pomys³ utworzenia muzeum
wraz z torem kolejowym o d³ugoœci 3,5 km - od dworca do zapory na
Kwisie - uzna³ jako sensowny i zadeklarowa³ pomoc przy tworzeniu
koncepcji tego przedsiêwziêcia.

W 2015 roku powinniœmy wykonaæ koncepcjê z kalkulacj¹ kosz-
tów zagospodarowania  dworca wraz z torowiskiem. Ten projekt bê-
dzie mia³ szansê dofinansowania ze œrodków unijnych ze œrodków na
tzw. turystykê kulturow¹ albo z gospodarki innowacyjnej. Dzisiaj jeszcze
nie wiadomo, z jakiego funduszu spróbujemy pozyskaæ œrodki. Wa¿-
ne jest, aby w ci¹gu dwóch lat mieæ projekt z pozwoleniem na budo-
wê. W przysz³ym roku oka¿e siê, czy Urz¹d Marsza³kowski utrzyma w
realizacji pomys³ odtworzenia po³¹czenia kolejowego z Gryfowa do
Œwieradowa. Dotarliœmy do koncepcji wykonanej w 2007 r. przez
Euroregion Nysa, z której wynika, ¿e koszt odtworzenia tej trasy to
wydatek ok. 30 mln z³. Przy dofinansowaniu unijnym na poziomie 85
proc. wk³ad w³asny województwa i naszych gmin bêdzie na poziomie
4,5 mln z³. Pytanie, na które dostaniemy odpowiedŸ pod koniec 2015
r., to czy marsza³ek zechce zabezpieczyæ pieni¹dze z bud¿etu woje-
wództwa na wk³ad w³asny do tego projektu.

W najbli¿szych tygodniach chcemy podpisaæ porozumienie z
gminami  Mirsk, Gryfów, Leœna i Jindøichovice pod Smrkem w spra-
wie odtworzenia po³¹czenia kolejowego.  Równie¿ przygotowujemy
siê do sprawdzenia, g³ównie w aspekcie finansowym, jak podobne
projekty dzia³aj¹ w tej czêœci Europy.

DEPTAK NA UKOŃCZENIUDEPTAK NA UKOŃCZENIUDEPTAK NA UKOŃCZENIUDEPTAK NA UKOŃCZENIUDEPTAK NA UKOŃCZENIU
ROZRUCH ZRÓDEŁEKROZRUCH ZRÓDEŁEKROZRUCH ZRÓDEŁEKROZRUCH ZRÓDEŁEKROZRUCH ZRÓDEŁEK

Uda nam siê
do koñca roku
rozliczyæ projekt
budowy deptaka
z d r o j o w e g o .
Obecnie trwaj¹
ostatnie popraw-
ki, g³ównie na
s³upach oœwietle-
niowych, na któ-
rych montujemy
iluminacje œwietl-
ne.  Du¿o niepo-
koju budzi³ roz-
ruch Ÿróde³ek
wody mineralnej
pod okiem fa-
chowców z Poli-
techniki Wro-
c³awskiej. Instala-
cja samowzbu-
dzenia Ÿród³a w
oparciu o zwê¿ki
bez pomocy
pompy elektrycz-
nej jest jedyn¹  w
Polsce.

Niestety Ÿróde³ka pracowa³y tylko kilka godzin ze wzglêdu na
mróz.  Ca³y system dzia³a bez zarzutu, szczególnie separator gazu CO
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(fot. powy¿ej), który jest sercem ca³ego uk³adu.
To wa¿ne wydarzenie dla naszego uzdrowiska. Od kilkudziesiêciu

lat po raz pierwszy uruchamiamy nowe Ÿród³o wody mineralnej. Otwar-
cie Ÿróde³ek odbêdzie wiosn¹ 2015 r. Na pewno du¿o emocji wzbudzi
wy³¹czenie deptaka z ruchu samochodowego. Trzeba pamiêtaæ, ¿e
powinniœmy ograniczyæ emisjê
ha³asu w strefie uzdrowiskowej
A, a ha³as ten najbardziej ge-
neruj¹ samochody.

Centrum miasta co roku
bêdzie wzbogacane o nowe
atrakcje uzdrowiskowe, które
poprawi¹ funkcjê uzdrowi-
skow¹ w strefach A naszych
uzdrowisk.

Roland MarciniakRoland MarciniakRoland MarciniakRoland MarciniakRoland Marciniak



Poniedzia³ek Wtorek Œroda Czwartek Pi¹tek

Harmonogram odbioru
odpadów komunalnych

GRUDZIEÑ/STYCZEÑGRUDZIEÑ/STYCZEÑGRUDZIEÑ/STYCZEÑGRUDZIEÑ/STYCZEÑGRUDZIEÑ/STYCZEÑ

TTTTTam, gdzie ich miejsceam, gdzie ich miejsceam, gdzie ich miejsceam, gdzie ich miejsceam, gdzie ich miejsce

.
GODZINY  OTWARCIAGODZINY  OTWARCIAGODZINY  OTWARCIAGODZINY  OTWARCIAGODZINY  OTWARCIA

PSZOK-uPSZOK-uPSZOK-uPSZOK-uPSZOK-u

Op³atê za zagospodarowanie odpadów komu-
nalnych nale¿y wnosiæ bez wezwania (nie bêd¹
wystawiane ¿adne decyzje, faktury itp.) na ra-
chunek w³asny Gminy o numerze:

BZWBK 1 O/Œwieradów - 84 1090 1997 0000 0001 1109 8505
do 15 ka¿dego miasi¹ca. W tytule przelewu nale¿y podaæ: imiêi nazwisko oraz adres nieruchomoœci,
której wp³ata dotyczy; okres, za który op³acamy odbiór œmieci (miesi¹c lub kilka miesiêcy).

Od poniedzia³ku do pi¹tku -Od poniedzia³ku do pi¹tku -Od poniedzia³ku do pi¹tku -Od poniedzia³ku do pi¹tku -Od poniedzia³ku do pi¹tku -
1111111111 0 00 00 00 00 0-17-17-17-17-17 0 00 00 00 00 0

W soboty - 10W soboty - 10W soboty - 10W soboty - 10W soboty - 100000000000-14-14-14-14-140000000000.....

W odpowiedzi na interwencje i sygna³y
mieszkañców nap³ywaj¹ce do Urzêdu Mia-
sta w sprawie nieprawid³owego funkcjono-
wania kontenerów przeznaczonych na zbiór-
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SOBOTA

kê odzie¿y u¿ywanej, podjête zo-
sta³y interwencje w tej sprawie.

Po wielu próbach uda³o nam
siê skontaktowaæ telefonicznie z
ich w³aœcicielem - „Fundacj¹ ECO
TEXTIL od Was dla Was" w Skar-
¿ysku-Kamiennej. Zwrócono uwa-
gê, i¿ ustawienie kontenerów w
mieœcie nie zosta³o uzgadniono z
UM. Kontenery s¹ pordzewia³e,
odrapane, maj¹ powyrywane k³ód-
ki i blokuj¹ce siê mechanizmy za-
³adunkowe, s¹ przy tym przepe³-
nione, co potêguje ba³agan
wokó³ nich. Jako ¿e sposób
prowadzenia dzia³alnoœci przez
ECO TEXTIL wp³ywa negatyw-
nie na wizerunek i estetykê
miasta, polecono pilnie usu-
n¹æ nieprawid³owoœci.

W piœmie zaznaczono, i¿ w
przypadku braku reakcji w³a-
œciciela kontenerów zostan¹
one usuniête i przewiezione na
PSZOK przy ulicy Grunwaldz-
kiej. Poniewa¿ ¿adnego odze-
wu nie by³o, wszystkie pojem-
niki przewieziono tam, gdzie ju¿
dawno powinny siê znaleŸæ –
czyli na PSZOK-u.      (MR)

Jak dot¹d rozwieziono 85
du¿ych br¹zowych pojemni-
ków na bioodpoady dla spó³-
dzielni i wspólnot mieszkanio-
wych w mieœcie. Do odebrania
pozosta³o  jeszcze 15 takich
pojemników. Jeœli któraœ ze
wspólnot jeszcze go nie otrzy-
ma³a, prosimy o zg³oszenie
tego faktu do Urzêdu Miasta -
telefonicznie - 75 78 16 324,
mejlowo -
m.rosolek@swieradowzdroj.pl
lub osobiœcie (pok. 21c, II piê-
tro).



 Burmistrz Miasta Œwieradów-Zdrój og³asza trzeci nieograniczony przetarg ustny na zbycie prawa
w³asnoœci lokalu nr 14 w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej  przy ul. Zdrojowej 5, wraz z oddaniem w
u¿ytkowanie wieczyste u³amkowej czêœci dzia³ki nr 16/1, am. 6, obr. IV.

Przetarg odbêdzie siê 7 stycznia 2015 rPrzetarg odbêdzie siê 7 stycznia 2015 rPrzetarg odbêdzie siê 7 stycznia 2015 rPrzetarg odbêdzie siê 7 stycznia 2015 rPrzetarg odbêdzie siê 7 stycznia 2015 r. (œroda) o godz. 12. (œroda) o godz. 12. (œroda) o godz. 12. (œroda) o godz. 12. (œroda) o godz. 120000000000 w UM, pok. 24a  (II w UM, pok. 24a  (II w UM, pok. 24a  (II w UM, pok. 24a  (II w UM, pok. 24a  (II
p iê t ro) .p iê t ro) .p iê t ro) .p iê t ro) .p iê t ro) .

Cena wywo³awcza nieruchomoœci wynosi 10.000 z³, w tym  cena lokalu - 9.400 z³, cena u³amkowej
czêœci gruntu - 600 z³. Wadium w wys. 1.000 z³ winno byæ wniesione przelewem na rachunek bankowy
Gminy Miejskiej Œwieradów-Zdrój prowadzony w Banku Zachodnim WBK SA 1 Oddzia³ w Œwieradowie-
Zdroju nr  48 1090 1997 0000 0001 1109 8571 - najpóŸniej do 31 grudnia br. Za zgodn¹ z terminem
podanym w og³oszeniu ustala siê datê uznania konta Urzêdu Miasta.

Opis nieruchomoœci: Lokal samodzielny, przeznaczony na cele inne ni¿ mieszkalne, po³o¿ony na II
(ostatnim piêtrze - III kondygnacji nadziemnej). Do lokalu wchodzi siê na prawo od ogólnodostêpnej
klatki schodowej. Lokal sk³ada siê z  jednego pokoju o powierzchni u¿ytkowej 10,60 m2. W lokalu brak
instalacji, ogrzewania oraz c.w.u. Nas³onecznienie lokalu s³abe. Niefunkcjonalny uk³ad mieszkania - jeden
pokój. Stan techniczny lokalu bardzo s³aby. W lokalu nale¿y przeprowadziæ kapitalny remont.

Z w³asnoœci¹ lokalu ³¹czy siê udzia³ wynosz¹cy 0,98 proc. w prawie w³asnoœci wszelkich czêœci
nieruchomoœci niesprzedanych i nies³u¿¹cych do wy³¹cznego u¿ytku w³aœcicieli poszczególnych lokali i
taki sam udzia³ w prawie u¿ytkowania wieczystego dzia³ki gruntu  nr 16/1, am. 6, obr. IV o powierzchni 536
m2, na której jest wzniesiony budynek.

Dla zabudowanej dzia³ki urz¹dzona jest ksiêga wieczysta nr JG1S/00012064/9 prowadzona przez S¹d
Rejonowy w Lubaniu, IX Zamiejscowy Wydzia³ Ksi¹g Wieczystych w Lwówku Œl¹skim. Dla przedmiotowe-
go lokalu brak ksiêgi wieczystej.

 Burmistrz Miasta Œwieradów - Zdrój og³asza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na zbycie prawa
w³asnoœci budynku u¿ytkowego przy ul. Pi³sudskiego 13.

Przetarg odbêdzie siê 9 stycznia 2015 rPrzetarg odbêdzie siê 9 stycznia 2015 rPrzetarg odbêdzie siê 9 stycznia 2015 rPrzetarg odbêdzie siê 9 stycznia 2015 rPrzetarg odbêdzie siê 9 stycznia 2015 r. (pi¹tek) o godz. 12. (pi¹tek) o godz. 12. (pi¹tek) o godz. 12. (pi¹tek) o godz. 12. (pi¹tek) o godz. 120000000000 w UM, pok. 24a (II w UM, pok. 24a (II w UM, pok. 24a (II w UM, pok. 24a (II w UM, pok. 24a (II
p iê t ro) .p iê t ro) .p iê t ro) .p iê t ro) .p iê t ro) .

Cena wywo³awcza nieruchomoœci wynosi 28.000 z³. Wadium w wys. 2.800 z³ winno byæ wniesione
przelewem na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Œwieradów-Zdrój prowadzony w Banku Zachodnim
WBK SA 1 Oddzia³ w Œwieradowie-Zdroju nr  48 1090 1997 0000 0001 1109 8571, najpóŸniej do 5
stycznia 2015 r. Za zgodn¹ z terminem podanym w og³oszeniu ustala siê datê uznania konta Urzêdu
Miasta.

Opis: Nieruchomoœæ gruntowa zabudowana wolnostoj¹cym budynkiem u¿ytkowym o powierzchni
24,60 m2 na dzia³ce nr 14/1, am. 8, obr. IV o pow. 85 m2. Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwni-
czony, wzniesiony w technologii tradycyjnej na pocz¹tku XX wieku. W budynku znajduj¹ siê dwa pomiesz-
czenia us³ugowe, brak WC. Stan techniczny budynku zadowalaj¹cy. Dzia³ka po³o¿ona w strefie poœredniej
miasta. Teren dzia³ki zagospodarowany i urz¹dzony. Teren utrzymany czêœciowo jako plac utwardzony,
czêœciowo jako teren zieleni. Nad czêœci¹ dzia³ki przebiega linia energetyczna

Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ w Referacie Gospodarki  Nieruchomoœciami i Zagospodaro-
wania Przestrzennego, pok. nr 2 (parter) UM -  telefonicznie:   75 78 17 297, 75 78 16 489, na stronie
internetowej:  www.swieradowzdroj.pl, lub drog¹ mejlow¹: um@swieradowzdroj.pl

O G £ O S Z E N I A

operatora, któremu zale¿y na przyci¹gniê-
ciu jak najwiêkszej liczby gmin, otrzymali-
œmy bonus – bêdziemy p³aciæ symboliczn¹
z³otówkê rocznie (podczas gdy firmy uisz-
czaj¹ op³atê w wysokoœci 20.000 z³).

Pojazd spe³niaj¹cy nasze oczekiwania
musia³ mieæ do 3,5 t noœnoœci, 6-7 miejsc w
kabinie, wywrotkê i napêd 4x4. Gdy jednak
okaza³o siê, ¿e na taki napêd musielibyœmy
za d³ugo czekaæ, ponadto auto by³oby zde-
cydowanie dro¿sze, zrezygnowaliœmy wiêc
z tego, zadowalaj¹c siê ofert¹ fiata ducato z
bardzo mocnym silnikiem (180 KM). Dziêki
uzyskanemu rabatowi w wys. 57.810 z³ zmie-
œciliœmy siê w zak³adanej puli 30 tys. euro i
do œwi¹t powinniœmy wynegocjowany po-
jazd odebraæ.

3 grudnia podpisano zamówienie dodat-
kowe dla in¿yniera kontraktu na budowie
oczyszczalni w Czerniawie na pe³nienie nad-
zoru dodatkowych robót budowlanych, za
co gmina zap³aci 5.043 z³

3 grudnia og³oszono przetarg na jedno-
razowe sprz¹tanie w grudniu terenów zielo-
nych. Nowoœci¹ s¹ kryteria ocen wykonaw-
ców – w 85 proc. o wyborze oferty decydo-
waæ ma cena, a w 15 proc. - wartoœæ tech-
niczna. 12 grudnia dokonano otwarcia jedy-
nej oferty, któr¹ z³o¿y³ Robert Broniski ze
Œwieradowa, który oczekiwa³ za tê us³ugê

4 listopada gmina og³osi³a przetarg na
wykonanie dokumentacji projektowo-kosz-
torysowej dla zadania pn. „Budowa wie¿y
widokowej na górze M³ynica w Œwierado-
wie-Zdroju” (projekt bêdzie wspó³finanso-
wany przez Uniê Europejsk¹ ze œrodków Pro-
gramu Wspó³pracy Transgranicznej Repu-
blika Czeska – Rzeczpospolita Polska na lata
2014-2020).

Wykonawca musia³by przedstawiæ 3
warianty koncepcji architektonicznych wie¿
widokowych (konstrukcja stalowa o wyso-
koœci od 25 do 35 m z dwoma tarasami wido-
kowymi.

13 listopada dokonano otwarcia 22 ofert,
w których wyceny za powy¿sze zadanie
waha³y siê od 29.520 z³ (INFRA-TEL z Ryb-
nika) do 125.000 z³ BIMACOPROJEKT z
Wroc³awia). Wybrano najtañsz¹ ofertê i 23
listopada podpisano umowê z firm¹ z Ryb-
nika, która gotowy projekt powinna przed-
stawiæ do 20 lutego 2015 r.

W listopadzie gmina planowa³a zakupiæ
samochód specjalistyczny (potocznie na-
zwany „pszokowozem”), którego zdaniem
bêdzie m.in. obs³uga Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych i przewo-
¿enie odpadów wielkogabarytowych z Czer-
niawy i Œwieradowa (przez ca³y rok, bez or-
ganizowania jednorazowej jesiennej wy-
stawki). Gmina, która planowa³a wydaæ na
zakup pojazdu do 30 tys. euro, pocz¹tkowo
og³osi³a zapytanie ofertowe na swojej stro-
nie, ale nie wzbudzi³o ono ¿ad-
nego odzewu. Nastêpnym kro-
kiem by³o zarejestrowanie siê na
platformie zakupowej Logintra-
de – takim biznesowym allegro
– gdzie 25.000 sprzedaj¹cych w
324 bran¿ach i  1.200 kupuj¹cych
dokonuje 36.00 transakcji rocz-

nie, a wynegocjowane ceny s¹ nawet o 20-
30 proc. ni¿sze o wyjœciowych. Ciekawostk¹
jest fakt, ¿e gmina œwieradowska jest dopie-
ro trzecim samorz¹dem – po £odzi i Warsza-
wie – który zagoœci³ na tej platformie i oka-
za³o siê, ¿e pionierstwo pop³aca, gdy¿ od jej

12 tys. z³, podczas gdy gmina mia³a
na ten cel przeznaczone o po³owê

wa Centrum Edukacji
Ekologicznej Natura
2000 IZERSKA £¥KA
w Œwieradowie-Zdro-
ju”.

10 grudnia doko-
nano otwarcia oferty
firmy LUKSTAR ze
Zduñskiej Woli, która
zaproponowa³a wyko-
nanie us³ugi za 2023,87
z³ i kwota ta by³a na tyle
zadowalaj¹ca, ¿e gmi-
na podpisa³a z t¹ firm¹
umowê. Firma musi
wykonaæ zamówienie
do 24 XII.  (opr. aka)

Od 1 grudnia br. ruszy³
wywóz nieczystoœci p³yn-
nych przez gminê. Jak ju¿
Pañstwa informowaliœmy,
gmina zakupi³a nowy ci¹-
gnik wraz z beczk¹ na po-
trzeby opró¿niania zbiorni-
ków nieczystoœci p³yn-
nych na terenie miasta.
Koszt wywozu 1 m3 œcie-
ków wyniesie 16,78 z³ brut-
to (beczka mo¿e zabraæ 5 m3
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UM wykazuje
B u r m i s t r z  M i a s t a  Œ w i e r a d ó w - Z d r ó jB u r m i s t r z  M i a s t a  Œ w i e r a d ó w - Z d r ó jB u r m i s t r z  M i a s t a  Œ w i e r a d ó w - Z d r ó jB u r m i s t r z  M i a s t a  Œ w i e r a d ó w - Z d r ó jB u r m i s t r z  M i a s t a  Œ w i e r a d ó w - Z d r ó j

i n f o rmu j e ,  ¿ e  na  t ab l i c y  og ³os zeñin fo rmu j e ,  ¿ e  na  t ab l i c y  og ³os zeñin fo rmu j e ,  ¿ e  na  t ab l i c y  og ³os zeñin fo rmu j e ,  ¿ e  na  t ab l i c y  og ³os zeñin fo rmu j e ,  ¿ e  na  t ab l i c y  og ³os zeñ
U r z ê d u  M i a s t a  z o s t a ³ y  w y w i e s z o n eU r z ê d u  M i a s t a  z o s t a ³ y  w y w i e s z o n eU r z ê d u  M i a s t a  z o s t a ³ y  w y w i e s z o n eU r z ê d u  M i a s t a  z o s t a ³ y  w y w i e s z o n eU r z ê d u  M i a s t a  z o s t a ³ y  w y w i e s z o n e
w y k a z y  -  n a  o k r e s  2 1  d n i  -  d o  w g l ¹ -w y k a z y  -  n a  o k r e s  2 1  d n i  -  d o  w g l ¹ -w y k a z y  -  n a  o k r e s  2 1  d n i  -  d o  w g l ¹ -w y k a z y  -  n a  o k r e s  2 1  d n i  -  d o  w g l ¹ -w y k a z y  -  n a  o k r e s  2 1  d n i  -  d o  w g l ¹ -
d u  w  g o d z i n a c h  p r a c y  u r z ê d u :d u  w  g o d z i n a c h  p r a c y  u r z ê d u :d u  w  g o d z i n a c h  p r a c y  u r z ê d u :d u  w  g o d z i n a c h  p r a c y  u r z ê d u :d u  w  g o d z i n a c h  p r a c y  u r z ê d u :

OprOprOprOprOpró¿nianie i wywo¿enieó¿nianie i wywo¿enieó¿nianie i wywo¿enieó¿nianie i wywo¿enieó¿nianie i wywo¿enie

 17 grudnia - w sprawie wyznacze-17 grudnia - w sprawie wyznacze-17 grudnia - w sprawie wyznacze-17 grudnia - w sprawie wyznacze-17 grudnia - w sprawie wyznacze-
nia do wydzier¿awienia w trybie bezprze-nia do wydzier¿awienia w trybie bezprze-nia do wydzier¿awienia w trybie bezprze-nia do wydzier¿awienia w trybie bezprze-nia do wydzier¿awienia w trybie bezprze-
targowym nieruchomoœci zabudowanejtargowym nieruchomoœci zabudowanejtargowym nieruchomoœci zabudowanejtargowym nieruchomoœci zabudowanejtargowym nieruchomoœci zabudowanej
kot³owni¹ gazow¹ przy ul. Korczaka, wkot³owni¹ gazow¹ przy ul. Korczaka, wkot³owni¹ gazow¹ przy ul. Korczaka, wkot³owni¹ gazow¹ przy ul. Korczaka, wkot³owni¹ gazow¹ przy ul. Korczaka, w
granicach dzia³kigranicach dzia³kigranicach dzia³kigranicach dzia³kigranicach dzia³ki
      nr 51/16, am. 10, obrnr 51/16, am. 10, obrnr 51/16, am. 10, obrnr 51/16, am. 10, obrnr 51/16, am. 10, obr. IV. IV. IV. IV. IV, 706 m, 706 m, 706 m, 706 m, 706 m22222.....
Celem dzier¿awy jest ogrzewanie bu-Celem dzier¿awy jest ogrzewanie bu-Celem dzier¿awy jest ogrzewanie bu-Celem dzier¿awy jest ogrzewanie bu-Celem dzier¿awy jest ogrzewanie bu-

dynków spó³dzielczych.dynków spó³dzielczych.dynków spó³dzielczych.dynków spó³dzielczych.dynków spó³dzielczych.

œcieków). Ka¿dorazowe wykonanie us³ugi
bêdzie potwierdzane na gotowym druku sa-
mokopiuj¹cym, do³¹czanym do wystawianej
Pañstwu faktury VAT za wykonan¹ us³ugê.

Wywóz œcieków bêdzie mo¿na zlecaæ w

Urzêdzie Miasta pod numerem telefonu 75
78 16 489. Przy pierwszym zamówieniu do-
starczony zostanie Pañstwu wzór umowy,
na podstawie której gmina bêdzie œwiadczy³a
tê us³ugê.

Powyej model fiata ducato, który
jeszcze przed œwiêtami powinien
przyjechaæ do Œwieradowa. Obok - z
ty³u zostanie zainstalowana taka w³a-
œnie boczna wywrotka.

mniejsz¹ kwotê.
3 grudnia og³oszono przetarg na wyko-

nanie i dostawê naklejek (600 sztuk), folde-
rów (2.000 sztuk) i plakatów promocyjnych
(100 sztuk) dla projektu wspó³finansowane-
go ze œrodków Unii Europejskiej pn. „Budo-



Zapalamy symboliczne œwiat³o.

Fot. Adam Karolczuk

TTTTTeatr bez widza nie istnieje!eatr bez widza nie istnieje!eatr bez widza nie istnieje!eatr bez widza nie istnieje!eatr bez widza nie istnieje!
Do takiego wniosku doszliœmy

tu¿ przed premier¹ inscenizacji II
czêœci „Dziadów” Adama Mickie-
wicza. Odby³a siê ona 17 listopada
w sali kinowej Miejskiego Zespo-
³u Szkó³ godz. 1730. Przedstawienie
zakoñczy³o pracê grupy bior¹cej
udzia³ w projekcie gimnazjalnym
zatytu³owanym „Teatromaniacy”.
Podczas przygotowañ nie myœleli-
œmy, ¿e coœ mo¿e pójœæ nie po na-
szej myœli. Ale gdy przed premier¹
zaczêli przychodziæ pierwsi widzo-
wie, nogi zrobi³y siê nam jak z waty.
Czy podo³amy? A jak ktoœ zapo-
mni tekstu? – wiele w¹tpliwoœci
ko³ata³o nam siê  po g³owach. Do
tej pory to nie by³ teatr tylko zaba-
wa. Ale gdy widzowie zasiedli w
ciemnej sali kinowej, a z g³oœników
pop³ynê³a muzyka zespo³u Dead
Can Dance, zrobi³o siê powa¿nie.
Jak w prawdziwym teatrze. Dlacze-
go? – zapytaj¹ Pañstwo. W bla-
sku jednej cmentarnej latarni na-
grobnej, przyniesionej przez ¯akli-
nê, Agata Stettner przedstawi³a
Mickiewiczowski wstêp do drama-
tu.
Czym jest trema?

Objawi³a siê, kiedy musieliœmy
korzystaæ z pomocy suflera! Inspi-
cjenci Micha³ Chodorowski i Jakub
Pawlak dwoili siê i troili! Dbali
o efekty specjalne, i o kurtynê, i o
kocio³ z denaturatem. I jeszcze
o to, ¿eby baranek naszej Zosi nie
szed³ ty³em! Czasem trzeba te¿ by³o
improwizowaæ. No có¿, taka rola
aktora… Tekst zaœ musi byæ wy-
kuty na blaszkê! Najwiêcej mia³
z tym pracy Kacper Reimann z gim-
nazjalnej 2b, który wcieli³ siê
w Guœlarza. Pomaga³ mu Aleksan-
der Sergiejczuk - Starzec, który
musia³ opanowaæ czynnoœci ma-
giczne, jak podpalanie kot³a wód-
ki, palenie wianków i sypanie opi³-
ków ¿elaza, a wiêc bardzo odpo-
wiedzialne zadania. Izabela Figa
wdziêcznie odegra³a delikatn¹ pa-
sterkê Zosiê, a Sowê zagra³a Sara
Kotlarek.
Czy obsada nie zawiod³a?

Serca widzów podbite zosta³y
przez troje aktorów: Agatê Stett-
ner graj¹c¹ Kruka, Zuzannê Wal-
szewsk¹ wcielaj¹c¹ siê w Widmo
oraz Kacpra Snellê jako Anio³ka–
Józia. Znakomicie odegra³y te¿
swoje role dziewczêta wcielaj¹ce
siê w Chór ptaków nocnych, który
wymierza³ sprawiedliwoœæ okrut-
nemu Panu z wioski - Widmu. Na
wyró¿nienie zas³u¿y³y Kinga
£abêcka, ¯aklina Opic, Agata Stet-
tner i Lena Markowska. A spod
sufitu sfrunê³a z drabiny Kasia
Romanowicz - jako cudny, eterycz-
ny Anio³ek o imieniu Rózia.

Ciemno wszêdzie, g³ucho wszêdzie,Ciemno wszêdzie, g³ucho wszêdzie,Ciemno wszêdzie, g³ucho wszêdzie,Ciemno wszêdzie, g³ucho wszêdzie,Ciemno wszêdzie, g³ucho wszêdzie,
„Dziady” siê wystawiaæ bêdzie!„Dziady” siê wystawiaæ bêdzie!„Dziady” siê wystawiaæ bêdzie!„Dziady” siê wystawiaæ bêdzie!„Dziady” siê wystawiaæ bêdzie!

W korytarzu ko³o szatni na sztalugach wyeksponowane s¹ zdjêcia z
projektu wraz z opisami, czyli nasza wystawa promocyjna. Na zapro-
szenia wykonane przez nas odpowiedzieli gimnazjalni nauczyciele,
rodzice i przyjaciele ze szkolnej ³awy. Ucharakteryzowane dziewczê-
ta sprzedaj¹ programy teatralne naszego autorstwa. Kilka dni wcze-
œniej rozwieszamy te¿ afisze teatralne wykonane na komputerze. Dziœ
mamy zebraæ owoce naszej kilkutygodniowej pracy. Kto bywa w te-
atrze, przyzna nam racjê, ¿e to jest prawdziwy teatr, poniewa¿… jest
prawdziwa widownia. I choæ teatr to sztuka umowna i niektórzy z nas
z¿ymaj¹ siê na drabinê imituj¹ca sklepienie kaplicy, gdzie mia³y siê
ukazaæ  Anio³ki, to widzom ona chyba nie przeszkadza!

Zuzanna Walszewska jako Widmo
w oknie kaplicy.

Kacper Snella jako Aniolek-Józio.

Jeszcze przed œwiêtami rozpocznie siê ca³kowita przeprowadzka biblio-
teki do nowego budynku. Trwa techniczno-budowlany odbiór, którego
zakoñczenie oznaczaæ bêdzie rozpoczêcie przewo¿enia zbiorów i rozlo-
kowanie ich w nowo wybudowanym obiekcie. Dlatego przepraszamy
Szanownych Czytelników w ka¿dym wieku - to trochê potrwa, gdy¿ trze-
ba  bêdzie wszystko przenieœæ i u³o¿yæ, od rega³ów pocz¹wszy, na ksi¹¿-
kach skoñczywszy, alfabetycznie i dzia³owo.
Prosimy zagl¹daæ na nasz¹ stronê i Urzêdu Miasta, postaramy siê jak
najszybciej uruchomiæ bibliotekê. Planujemy, i¿ uda nam siê to ostatecz-
nie  wykonaæ i zaprosiæ do odwiedzenia i wypo¿yczania w nowej bibliote-
ce jeszcze w styczniu 2015 r.

Obok Izabela Figa jako Zosia. Po-
ni¿ej - ¯aklina Opic i Olek Sergiej-
czuk.

 C.d. na s¹siedniej stronie  

Jak j¹ nazwiemy?

Komisja konkursowa w sk³adzie: Dorota Marek (przewodnicz¹ca) i
Magda Olszewska oraz pracownicy biblioteki og³aszaj¹ konkurs na na-
zwê dla nowej biblioteki przy ul. Sk³odowskiej-Curie.

Naszym zamiarem jest, aby nazwa (imiê patrona) by³a odzwierciedle-
niem charakteru placówki i miasta, osoby wybrane na patrona maj¹ za-
s³ugiwaæ na powszechny szacunek poprzez dzie³a swojego ¿ycia, posta-
wê, a nazwa mo¿e dotyczyæ rzeczy, fauny, floru, ludzi i historii sprzed
1945 r.

Pierwsz¹ nazwê zaproponowa³a Magda Olszewska – „Biblioteka pod
cietrzewiem, my uwa¿amy, ¿e placówka mog³aby byæ „Srebrnym Œwier-
kiem”, „Przystankiem Twórczym”, „Bibliotek¹ pod Stogiem” albo „Przy-
stankiem z literatur¹”.

Propozycje nale¿y sk³adaæ do 13 lutego 2015 r. na adres bibliote-
ka3@op.pl, osobiœcie w bibliotece lub u Doroty Marek w  Referat Promo-
cji Gminy, Turystyki, Kultury i Sportu UM (II piêtro).

Przeprowadzka

Ten apel kierujemy do naszych m³odych czytelników uwielbiaj¹cych czytaæ,
obserwowaæ, uczestniczyæ w ró¿nych imprezach, akcjach, maj¹cych dar przenikliwej
obserwacji i marz¹cych o karierze dziennikarskiej, reporterskiej - zapraszamy do
wspó³pracy. Piszcie recenzje ksi¹¿ek, róbcie wywiady z ciekawymi ludŸmi i zg³aszaj-
cie siê do nas. Prace ocenimy i umieœcimy na naszej stronie. To mog³yby byæ wasze
pocz¹tki drogi literackiej.

Wyœlij tekst na biblioteka3Wyœlij tekst na biblioteka3Wyœlij tekst na biblioteka3Wyœlij tekst na biblioteka3Wyœlij tekst na biblioteka3@op.pl lub przynieœ osobiœcie do MBPop.pl lub przynieœ osobiœcie do MBPop.pl lub przynieœ osobiœcie do MBPop.pl lub przynieœ osobiœcie do MBPop.pl lub przynieœ osobiœcie do MBP.....
Zale¿y nam na recenzjach ksi¹¿ek, g³ównie literatury pisanej dla m³odzie¿y, na

tekstach, które zainteresuj¹ m³odych ludzi, a wiêc niebanalnych, refleksyjnych, ale
te¿ dowcipnych, zmuszaj¹cych do myœlenia. To naprawdê dla Was mo¿e byæ niez³a
szko³a, mo¿na zaistnieæ, spróbowaæ

Mo¿e siê zdarzyæ, ¿e Wasze teksty zostan¹ poddane krytyce, trzeba bêdzie coœ w
nich zmieniæ, poprawiæ, dopisaæ - nie za³amujcie siê wówczas, zale¿y nam, aby
teksty by³y autorskie, zawiera³y Wasz¹ opiniê, myœli, stanowi³y istotny przekaz dla
starszego i m³odszego odbiorcy. To wa¿ne, gdy¿ wtedy s¹ autentyczne i mog¹ pe³niæ
istotn¹ rolê Waszego g³osu – m³odszego pokolenia wobec otaczaj¹cego go œwiata z
jego problemami, radoœciami i smutkami. Tekst autorski po ewentualnej korekcie
bêdzie umieszczony na stronie biblioteki. (KP)

Zostañ naszym dziennikarzemZostañ naszym dziennikarzemZostañ naszym dziennikarzemZostañ naszym dziennikarzemZostañ naszym dziennikarzem

27 listopada MZS goœci³ niezwyk³ego kap³ana - ks. Ja-
kuba Bartczaka (na zdjêciu) z parafii pw. œw. El¿biety we
Wroc³awiu, który wystêpowa³ niegdyœ w zespole hip-
hopowym, a po uzyskaniu œwiêceñ kap³añskich wróci³
do swej dawnej pasji, g³osz¹c s³owo bo¿e w raperskim
stylu. W szkole wyst¹pi³ przed uczniami kl. IV-VI, a
potem przed gimnazjalistami, którzy œpiewali z nim:
„Uwierz, ¿ycie jest piêknym momentem, cz³owieku, czy-
taj Pismo Œwiête!” oraz „Staraj siê podj¹æ decyzjê m¹dr¹,
odrzuæ z³o, wybieraj dobro”.

Hip-hopowe rekolekcje
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Przed zbli¿aj¹cymi siê œwiêtami Bo¿ego Narodzenia,

tego najbardziej rodzinnego ze wszystkich œwi¹t, w³aœnie
ten temat chcê poruszyæ i przypomnieæ o ludziach, którzy
z tych, czy innych przyczyn czêsto spêdzaj¹ œwiêta samot-
nie w swoich czterech œcianach. W tym okresie samotnoœæ
mo¿e doskwieraæ im najbardziej.“Du¿o w okresie œwi¹t o
tych sprawach siê mówi, pisze, staraj¹ siê coœ robiæ oœrod-
ki pomocy spo³ecznej, niektóre parafie, czy „Caritas”. Jest
to jednak za ma³o. Wci¹¿ ¿yj¹ wœród nas samotni starsi
ludzie, do których drzwi nikt nie zapuka. Nie do pozaz-
droszczenia jest ich los. Wiele osób samotnych œwiêta spê-
dza w domach opieki. Rodzina – z ró¿nych powodów – nie
zabiera ich do siebie i nie zawsze znajduje czas na odwie-
dziny. Pracownicy DPS  staraj¹ siê dla pensjonariuszy
uczyniæ œwiêta bardziej znoœnymi.

Samotnoœæ odczuwalna jest najbardziej w okresie przed-
œwi¹tecznym. Bolesny jest widok szczêœliwych par robi¹-
cych œwi¹teczne zakupy, p³yn¹ce zewsz¹d kolêdy. Ca³e to
œwi¹teczne zabieganie bezlitoœnie uzmys³awia samotnym,
¿e bliskoœæ drugiej osoby jest naprawdê wa¿na.

Trudno jest o uniwersalne rady na samotne œwiêta. Trze-
ba jednak uzmys³owiæ sobie, ¿e to, jak je spêdzimy, w du¿ym
stopniu zale¿y od nas samych. Z dnia na dzieñ nie zmienimy
swojej sytuacji, mo¿emy jednak dobrze wykorzystaæ to, co
jest. Nie mo¿emy myœleæ o œwiêtach jak o czymœ najgor-
szym. Zamiast rozczulaæ siê nad sob¹, spróbujmy wpleœæ
siê w grupê, z któr¹ lubimy przebywaæ. Powiedzmy s¹sia-
dom lub znajomym otwarcie, ¿e nie mamy z kim spêdziæ œwi¹t
i zapytajmy, czy mo¿emy do nich przyjœæ. Na pewno znajd¹
siê tacy, którzy chêtnie nas zaprosz¹, sami jednak mog¹ nie
wiedzieæ, jakie s¹ nasze oczekiwania. Wœród nich poczuje-
my siê mniej samotni i bêdzie z kim porozmawiaæ.

Jeœli jesteœmy w miarê sprawni fizycznie, ubierzmy w
swoim domu choinkê ( dla siebie, nie dla kogoœ), zaproœmy
do siebie przyjació³, czy osoby jak my samotne, zapropo-
nujmy im wspólny spacer. Mo¿emy te¿ w³¹czyæ siê w akcje
charytatywne organizowane przez oœrodek pomocy spo-
³ecznej np. zbiórkê prezentów dla dzieci, czy dla osób nie-
pe³nosprawnych. I mo¿e œwiêta przestan¹ siê Ÿle kojarzyæ.

Przypomnia³a mi siê ta oto przypowieœæ.
Pewna pobo¿na samotna kobieta przed œwiêtem wyrzu-

ca³a Bogu, ¿e znowu bêdzie sama, ¿e nie wie, za co j¹ tak
karze. Tu¿ przed wigili¹ przyœni³ jej siê noc¹ Jezus i powie-
dzia³: „Nie bêdziesz sama, odwiedzê ciê w dzieñ wigilij-
ny”.“Uzna³a to za sen proroczy i z ogromn¹ radoœci¹ od
wczesnego ranka zaczê³a szykowaæ wieczerzê wigilijn¹. Bar-
dzo siê stara³a. I oto w trakcie przygotowañ zadzwoni³a do
jej drzwi s¹siadka prosz¹c o jak¹œ drobn¹ przys³ugê. Kobie-
ta ofuknê³a j¹ mówi¹c, ¿e czeka na wa¿nego goœcia i zatrza-
snê³a drzwi przed nosem wracaj¹c do swoich zajêæ. Po ja-
kimœ czasie us³ysza³a, jak pod oknem g³oœno p³acze ma³e
dziecko, ale te¿ siê tym nie zainteresowa³a. Wreszcie, gdy
mrok ju¿ zapada³ i ca³¹ wieczerzê mia³a przyrz¹dzon¹, usia-
d³a odetchn¹æ, gdy znowu ktoœ zapuka³. By³a pewna, ¿e to
ju¿ Jezus. Tymczasem w drzwiach sta³ oberwany, zsinia³y od

Bezsennoœæ to subiektywna dolegliwoœæ polegaj¹ca na
zbyt krótkim lub nie pokrzepiaj¹cym œnie, objawiaj¹ca siê
równie¿ utrudnionym funkcjonowaniem w ci¹gu dnia. Po-
tocznie bezsennoœæ uto¿samiana jest jedynie z k³opotami
z zasypaniem. Tymczasem do jej objawów zalicza siê tak¿e
sen przerywany, wczesne budzenie czy z³¹ jakoœæ snu. Oso-
by zestresowane i przepracowane oraz bardzo nerwowe
maj¹ wiêksze k³opoty z zasypianiem ni¿ osoby spokojne.

Problem bezsennoœci od dawna
zajmuje istotne miejsce w na-
szym spo³eczeñstwie. Jest to

jedna z przypad³oœci spo³e-
czeñstw cywilizowanych. We-

d³ug niektórych opinii cierpi na
ni¹ oko³o 20 proc. ludzi.

Sposób na bezsennoœæ
go, jak d³ugo czujemy siê wypoczêci w ci¹gu dnia. Nieprze-
spana noc od czasu do czasu nie zagra¿a naszemu zdrowiu,
„zaleg³oœci” senne czêsto s¹ wyrównane ju¿ nastêpnej nocy.
D³ugie okresy niedosypiania lub regularnego przerywania
snu mog¹ wywieraæ negatywny wp³yw na zdrowie fizyczne
i psychiczne.

Leczenie bezsennoœci mo¿e siê odbywaæ na dwóch
p³aszczyznach: farmakologiczne i niefarmakologiczne.
W zwalczaniu bezsennoœci leki odgrywaj¹ rolê drugopla-
now¹. Leczenie niefarmakologiczne polega na usuniêciu
przyczyn zaburzeñ emocjonalnych. Pomocne jest postêpo-
wanie maj¹ce na celu zapewnienie tzw. zasady higieny snu;
odpowiednia dieta „na noc”; stosowanie k¹pieli leczniczych
oraz technik relaksacyjnych; medytacja; metody numeryczne
(np. przys³owiowe liczenie baranów); wys³uchanie ulubio-
nej melodii, wypicie szklanki ciep³ego mleka lub zió³ek, zje-
dzenie ³y¿eczki miodu, przeczytanie kilku stronic pogodnej
ksi¹¿ki itp. Najlepiej jest spaæ przy otwartym lub uchylo-
nym oknie, a w zimie w starannie przewietrzonym pokoju.

Leczenie bezsennoœci nale¿y zacz¹æ od preparatów ro-
œlinnych. Przyk³adem mo¿e byæ popularna nalewka waleria-
nowa (koz³kowa). Leki roœlinne o dzia³aniu uspokajaj¹cym
s¹ lekami ³agodnie dzia³aj¹cymi, nietoksycznymi, nie powo-
duj¹ one uzale¿nienia, a przyjmowane zgodnie z zalecanymi
dawkami nie ograniczaj¹ sprawnoœci psychofizycznej. W³a-
œciwoœci uspokajaj¹ce i nieznaczne nasenne maj¹ zwi¹zki
zawarte w takich roœli-
nach jak chmiel zwyczaj-
ny, dziurawiec zwyczaj-
ny, koz³ek lekarski, la-
wenda, lipa, melisa le-
karska, rumianek po-
spolity.

Na podst. http://
w w w. w s t r o n e z d r o -
wia.pl  poda³a D.S.

Jak¿e czêsto przygotowuj¹c bogate, wystawne przyjêcia wigilijne
dla swoich bliskich zapominamy, ¿e nieopodal nas mieszka samotny cz³owiek

Œwiêta mog¹ cieszyæ, tak¿e samotnych
mrozu mê¿czyzna i prosi³ o szklankê gor¹cej herbaty i coœ
do zjedzenia. Przed nim tak¿e zatrzasnê³a drzwi.“Tak czeka³a
do pó³nocy, ale Jezus nie przyszed³. Poczu³a siê oszukana
przez samego Boga i znowu robi³a Mu mnóstwo wyrzutów.
Tak zrozpaczona posz³a spaæ i znowu przyœni³ siê jej Jezus
mówi¹c: „Trzy razy przychodzi³em do ciebie: jako s¹siadka,
p³acz¹ce dziecko i bezdomny. A ty ani razu mnie nie wpuœci-
³aœ”.“

To tylko przypowieœæ, ale jak¿e prawdziwa i z pewnoœci¹
bardzo aktualna dla wielu z nas. Wyci¹gnijmy z niej wnioski
dla siebie. Bez wzglêdu na to, czy nasze œwiêta bêd¹ bogate,
czy mo¿e bardzo skromne, niech nikt nigdy smutny nie odej-
dzie od naszych drzwi.

Rozejrzymy siê. Mo¿e w naszym otoczeniu jest samotna
osoba w starszym wieku, chora lub samotna. Zaproœmy j¹
na Wigiliê, czy œwi¹teczny obiad, albo przynajmniej sami
wpadnijmy ze œwi¹tecznym stroikiem, upominkiem, kawa³-
kiem ciasta czy wigilijnego karpia. To nieprawda, ¿e staremu
cz³owiekowi jest wszystko jedno. Poczucie osamotnienia i
cierpienie psychiczne pogarszaj¹ jego stan zdrowia. Trzeba
o tym pamiêtaæ.

Donata Sienkiewicz
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A nade wszystko zdrowia!A nade wszystko zdrowia!A nade wszystko zdrowia!A nade wszystko zdrowia!A nade wszystko zdrowia!

W przypadku osób w podesz³ym wieku zaburzenia snu czê-
sto wi¹¿¹ siê ze wspó³wystêpowaniem innych dolegliwoœci.
Zmiany w rytmach snu s¹ efektem zaburzeñ organicznych,
które powoduj¹, ¿e sen trwa krócej i charakteryzuje siê
wiêksz¹ iloœci¹ wybudzeñ.

Zapotrzebowanie na sen z wiekiem siê zmniejsza. Nie-
mowlê przesypia prawie ca³¹ dobê, dziecko w wieku przed-
szkolnym 12 godzin, m³ody cz³owiek 7-9 godzin, a po 50.
roku ¿ycia 5-7 godzin. Niektórym ludziom zdrowym i silnym
wystarcza krótszy okres snu. Dla osób s³abych, a tak¿e tych,
którzy wykonuj¹ wytê¿on¹ pracê, zarówno fizyczn¹, jak
i umys³ow¹, mo¿e byæ potrzebny d³u¿szy sen.

Regeneracyjna wartoœæ snu zale¿y nie tylko od czasu
jego trwania, ale tak¿e od jego jakoœci. Nie jest do koñca
okreœlone, jak d³ugo cz³owiek mo¿e wytrzymaæ bez snu. Ju¿
po dwóch dniach bez snu jest zmêczony, rozdra¿niony, nie
mo¿e skupiæ uwagi, wolniej reaguje na bodŸce, miewa halu-
cynacje oraz traci inicjatywê i zdolnoœæ do pracy. Nie jest
niepokoj¹cy fakt, ¿e œpimy w nocy tylko 5-6 godzin tak d³u-

„Dziady” A. Miciewicza  to dramat romantyczny, wiêc
niebagateln¹ rolê pe³ni w nim Chór sk³adaj¹cy siê z gminu,
a wcielili siê w te postacie: Aleksandra ¯uk, Katarzyna Cym-
ba³ko, Natalia Ostrowska, Wiktoria Olejniczak i Konrad Szum-
las. Pouczanie to teraz ich specjalnoœæ! Gabriela ¯uk rozda-
wa³a symboliczny ogieñ, który doda³ przedstawieniu tajem-
niczego nastroju. Efekty specjalne, które przygotowa³ Kac-
per Reimann,  jak skrzypienie drzwi cmentarnej kaplicy czy
przeraŸliwy zgrzyt w momencie pojawienia siê Widma, nie-
jednego widza przyprawi³y o z³owieszcze ciarki. Zaœ na zmys³
powonienia oddzia³ywa³ zapach usma¿onych przez nas sa-
modzielnie oraz przez nasze kochane mamy i babcie chru-
stów, bo to przecie¿ by³a… uczta Koz³a.

Na zakoñczenie zapaliliœmy symboliczne ognie za dusze
zmar³ych. Ca³oœci dope³ni³a nastrojowa muzyka zespo³u
Dead Can Dance. Zebraliœmy gromkie brawa. Wonne olejki,
ciep³e ognie œwiec stworzy³y niezwyk³¹, niepowtarzaln¹ at-
mosferê.
Zbudujmy wniosek, skoro to jêzyk polski…

Wystawiajcie zatem „Dziady”, m³odsi koledzy gimnazja-
liœci! Na pewno przy tym siê wiêcej nauczycie, ni¿ siedz¹c
w ³awkach. My zaœ czekamy na wystawienie ca³oœci „Dzia-
dów” w roku 2016 we Wroc³awiu - pierwszy raz od kilkudzie-
siêciu lat w Polsce bêd¹ przedstawione w ca³oœci. Mo¿e uda
nam siê wzi¹æ udzia³ w tym wa¿nym  kulturalnym wydarze-
niu? Teatromaniacy ustawiaj¹ siê wiêc w kolejce po bilety!

Agnieszka Ca³ko



„Ciszej tam w tylnych rzêdach, bo nie s³yszê w³asnych myœli!” -
zda siê mówiæ Jula Olszewska do swego audytorium.
Konkurs „Przy³apani na czytaniu” wci¹¿ trwa, a nam spoœród ostat-
nio nades³anych do biblioteki propozycji spodoba³a siê ta ³¹cz¹ca
zaczytanie ze œwiêtem misia.

Ods³oniêcie
Ju¿ od siedmiu lat powy¿sze

s³owa Jana Paw³a II umieszczone
na sztandarze Szko³y Podstawo-
wej nr 2 towarzysz¹ uczniom w
ich drodze ¿yciowej. Ojciec Œwiê-
ty by³ bowiem  wzorem do naœlado-
wania dla wspó³czesnej m³odzie-
¿y. 18 maja 2007 r. jego imiê zo-
sta³o  uroczyœcie nadane naszej
szkole i od tego czasu patron nada-
wa³ kierunek  postêpowania, za-
chowania i myœlenia dla wszyst-
kich uczniów i pracowników szko-
³y.

Kochajcie prawdê, poœwiêcaj¹c siê gorliwie
dzie³u waszej doskona³oœci

16 paŸdziernika, w Dniu Papie-
skim, byliœmy œwiadkami ods³oniê-
cia przed budynkiem szko³y po-
mnika Jana Paw³a II wraz z tablic¹
pami¹tkow¹. Drewniana rzeŸba
wysz³a spod d³uta czeskiego arty-
sty-rzeŸbiarza Frantiska Petranyi z
Nowego Miasta, który w czasie
czerwcowego pleneru rzeŸbiarskie-
go, zorganizowanego przez Funda-
cjê na Rzecz Rozwoju Spo³eczno-
œci Lokalnej „Œwieradów – Czer-
niawa”, wyrzeŸbi³ postaæ stoj¹ce-
go papie¿a.

Uczniowie wraz z nauczyciel-
kami - Teres¹ Jurewicz i Jolant¹
Krzy¿anowsk¹ - przygotowali i

przedstawili program s³owno-mu-
zyczny przypominaj¹cy postaæ pa-
pie¿a, nawi¹zuj¹cy do wartoœci
przez niego prezentowanych. Punk-
tem programu, bez którego nie mo-
g³aby odbyæ siê ¿adna uroczystoœæ
ku czci patrona, by³o odœpiewanie
przez wszystkich uczniów szko³y
wraz z Dzieciêcym Zespo³em Ludo-
wym „Izerskie Œpiewaki”, wystêpu-
j¹cym pod kierunkiem El¿biety Kar-
³owicz, ulubionej pieœni Jana Paw-
³a II – „Barka”. Nastêpnie uczest-
nicy uroczystoœci udali siê przed

pomnik, gdzie dyrektor  Ma³gorza-
ta Gettner w towarzystwie ks. pro-
boszcza parafii pw. Podwy¿szenia
Krzy¿a Œwiêtego, Mariana Balce-
wicza, dokona³a ods³oniêcia tabli-
cy pami¹tkowej  i rzeŸby upamiêt-
niaj¹cej postaæ patrona  szko³y (fot.
powy¿ej).

Jan Pawe³ II  by³ i jest obecny
w naszych sercach. Ka¿dego dnia
spogl¹da na nas i mówi: „Cz³o-
wiek jest wielki nie przez to, co
posiada, lecz przez to kim jest; nie
przez to, co ma, lecz przez to,
czym dzieli siê z innymi”.

Teresa Jurewicz
Jolanta Krzy¿anowska
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Miœki po raz jedenasty
ma³y pokaz dymienia specjaln¹ „dy-
mark¹”. Nie zabrak³o te¿ degustacji mio-
du z wafelkiem i prezentu w postaci s³o-
ika miodu na podwieczorek.

Podobne zajêcia mia³y dzieci z gru-
py „Muchomorki”, którym z kolei czyta-
³a Jolanta Bobak, równie¿ aktywnie
uczestnicz¹ca w kampanii spo³ecznej
„Ca³y Œwieradów czyta dzieciom”. Dla
niej wybraliœmy ksi¹¿kê o misiu z aniel-
skimi skrzyde³kami z ksi¹¿ki E. Janikow-
skiej „Franek Ba³aganek i inne bajki”.
Dla „Muchomorków” z ukrycia tak¿e
wyszed³ pszczelarz, przez niektóre dzieci
nazwany z powodu stroju kosmit¹. Dzie-
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Przyspieszona edukacja pszczelarska nie mog³a siê obyæ bez prezentacji
pszczelego plastra, wzmocnionej potem degustacj¹ miodu (poni¿ej)

Po pe³nym wra¿eñ spotkaniu i
otrzymaniu od burmistrza znaczków
odblaskowych uda³y siê na drugie piê-
tro na spotkanie z pracownikami Refe-
rat Promocji Gminy, Turystyki, Kultury
i Sportu, którzy z nimi przeszli do bi-
blioteki, gdy¿ zostali przez nas zapro-
szeni na tzw „ g³oœne czytanie”. Monika
Hajny-Daszko przeczyta³a im fragment z
„Kubusia Puchatka” A. A. Milne (roz-
dzia³, w którym zapoznajemy siê z naj-
s³ynniejszym misiem i pszczo³ami).
Potem Monika wraz z Tomkiem Chmie-
lowcem odebrali dyplomy „Przyjaciel
dzieci i biblioteki” (wczeœniej taki dy-
plom otrzyma³a ich szefowa Dorota Ma-
rek); w ten sposób my, pracownicy i
dzieci, podziêkowaliœmy za ich zaanga-
¿owanie w projekty biblioteczne, za
wszystkie znaczki dyniowe, kolorowe
plakaty, Miko³ajowe atrakcje, g³oœne czy-
tanie, dobre s³owa, a przede wszystkim
za to, ¿e mo¿emy zawsze na nich pole-
gaæ. Oczywiœcie, musieli oboje wypiæ
napój mocno kwaœny z uœmiechem i to
im siê uda³o.

Po tej uroczystej chwili i zapytaniu,
kto zajmuje siê pszczo³ami, dzieci zoba-
czy³y niespodziewanie specjalnego go-
œcia w bia³ym kombinezonie, w szero-
kim kapeluszu, prawdziwego z zami³o-
wania pasjonata-pszczelarza, Eugeniu-
sza Grabasa. Dzieci mia³y okazjê pos³u-
chaæ, jak powstaje miód, jak pszczo³y
organizuj¹ sobie ¿ycie w ulu, jak miód
jest podbierany, nawet zosta³ urz¹dzony

Zwyciêska kl. IIa liczy swoje misie.

ci by³y pod wra¿e-
niem jego wygl¹du
i opowieœci o mio-
dzie, mog³y przy-
mierzaæ kapelusz
ochronny pszczela-
rza, a ka¿de dziecko
zosta³o uwiecznione
w nim na fotografii
zrobionej przez nie-
zawodnego Tomka
Chmielowca.

Odwiedzi³y nas równie¿ dzieci z gru-
py „S³oneczka”, a czyta³a im niezawod-
na Danuta ¯y³kiewicz, kierownik  Urzê-
du Stanu Cywilnego (równie¿ aktywnie
uczestnicz¹ca w naszej kampanii czytel-
niczej), w dodatku w sali œlubów. Pani
Danusia zawsze z radoœci¹ przyjmuje za-
proszenia na spotkanie z dzieæmi, lubi

im czytaæ i jak podkreœla - robi to czêsto
swoim wnukom (akurat tak siê z³o¿y³o,
¿e w grupie by³ jej wnuk Jonasz).

Do czytania daliœmy 2 opowiadania
dzieci z klasy IIb z konkursu literackiego
na opowieœæ o misiu, które bardzo siê
dzieciom podoba³y, tak jak ca³a wizyta w
bibliotece, gdzie mog³y zapoznaæ siê z
naszymi nowoœciami ksi¹¿kowymi.

W konkursie na opowieœæ o uko-
chanym misiu przyznaliœmy nagrody i
tak wœród przedszkolaków I miejsce dla
Dominika Feliñskiego za opowieœæ-ksi¹-
¿eczkê „Mój przyjaciel Bursztynek”. W
kategorii dzieci w wieku szkolnym wy-
grali: Weronika Hyczewska za opowieœæ
o misiu imieniem Ania i Kacper Zgliñ-
ski pisz¹cy o misiu Michale, II - Iga Jur-
czak za opowieœæ o Misiu Szczêœciarzu i
Krystian Suszka oraz jego Miœ Czepek.
III - Karolina Salawa za opowieœæ o 35-
letnim misiu.

Specjalny dyplom przyznaliœmy 22
miesiêcznemu Szymonowi Adam za wier-
szyk (pisownia oryginalna): Misiacki,
misiacki, misiacki, Jeden duzi, gugi
ma³i, oba mi se poboba³y.

Wyró¿niliœmy tak¿e klasê IIb i wy-
chowawcê Gra¿ynê Kasprzak.

Podsumowaniem obchodów by³o
wielkie liczenie miœków. Przypominamy,
¿e rok temu rekord  nale¿a³ do Mucho-
morków, a ogólna liczba przeliczonych
w 2013 roku misiów to 2.323. W tym

roku komisja skrupulatnie policzy³a (pod
czujnym okiem Teresy Fierkowicz), ¿e
wygra³a klasa IIa (256 misiów), czyli utra-
cony tytu³ wróci³ do pani Teresy. Dru-
gim rekordzist¹ by³a grupa Muchomor-
ki (241 misiów). Ogó³em doliczono siê
2.363 misiów.

Tort Misiowy zosta³ tradycyjnie upie-

czony przez mistrza gotowania Szymo-
na Przystupê, a my ze swojej strony dla
zwyciêskiej klasy mamy oczywiœcie Mi-
sia, a dla innych misiowe kalendarze,
skarbonki, kubki i inne nagrody. Mo¿na
zatem uznaæ, ¿e Misiowe Œwiêto ju¿ na
sta³e wkomponowa³o siê w dzia³alnoœæ
biblioteki.

Krystyna Piotrowska
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Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Œwieradowie-Zdroju sk³ada ser-
decznie podziêkowania wszystkim osobom, które wspar³y akcjê zbiór-
ki miko³ajkowej dla dzieci pochodz¹cych z ubogich rodzin mieszkaj¹-
cych na terenie gminy. Dziêki ludziom o dobrym sercu, wra¿liwym na
wymagaj¹cych wsparcia i pomocy, przygotowano 40 paczek, które tra-
fi³y do potrzebuj¹cych najm³odszych mieszkañców naszej gminy.

Przed rokiem wszyscy siê obawiali, ¿e Miko³ajki zostan¹
zdmuchniête przez orkan o z³owieszczym imieniu Ksawery,
nikomu nawet by nie przysz³o wówczas do g³owy pomarzyæ
o œniegu. Ksawery poczyni³ ogromne spustoszenia w Pol-
sce, na szczêœcie nim dowia³ siê do Œwieradowa, jego moc
znacznie os³ab³a. W tym roku ¿aden tajfun nam nie zagra¿a³,
ale oczy b³agalnie spogl¹daj¹ce w niebo pró¿no oczekiwa³y
stamt¹d sygna³u, ¿e mog³oby choæ œladowo poprószyæ.

Takie to ju¿ s¹ te nasze Miko³ajki: bywa³y mroŸne i cie-
p³e, œnie¿ne i chlapiaste, wietrzne i nijakie i tylko jedno siê
nie zmienia³o - najpierw pod Miko³ajow¹ brod¹ naprzeciw
Magnolii, a od kilku lat przy fontannie - dzieciarnia od dzie-
siêciu do jednego odlicza³y moment zapalenia œwiate³ek (kie-
dyœ - tej¿e brody, a 6 grudnia br. - jarz¹cej siê setkami ¿aró-
weczek œwietlistej konstrukcji), po czym znienacka pojawia³
siê Miko³aj i swoim ho-ho-ho! obwieszcza³ rozpoczêcie pysz-
nej zabawy, konkursów piosenkarsko-recytatorskich z na-
grodami-niespodziankami i mnóstwem s³odyczy.

Ten wyj¹tkowy dzieñ – 6 grudnia, wszystkim kojarzy
siê z przyjemnoœci¹ i pe³nym workiem prezentów. Co rok
ka¿de dziecko oczekuje tej chwili, kiedy odwiedzi ich œwiêty
Miko³aj i przyniesie prezent. Z okazji tego wyj¹tkowego
œwiêta Uczniowski Klub Sportowy dzia³aj¹cy przy Szkole
Podstawowej nr 2 w Œwieradowie-Czerniawie oraz UKS
przy Miejskim Zespole Szkó³ zorganizowa³ ju¿ VII Igrzy-
ska Sportowe „W Krainie Œwiêtego Miko³aja”.

Impreza rozpoczê³a siê zawodami biathlonowymi, pod-
czas których uczniowie szkó³ podstawowych rywalizowali
na wysokim poziomie (fot. pomi¿ej).  Medale zdobywali: Na-
talia Chmielowiec, Agata Szaniawska, Edyta Kurczewska,
Alicja Bulera, Gabriela Kubœ, Marta Syrewicz, Joanna Mi-
chalak, Aleksander Rypicz, Arkadiusz Kluczyñski, Gracjan
Humieja, Micha³ Jab³onowski, Szymon Chmielowiec, Micha³
Skrzekut oraz Tymoteusz Kolejewski, a  najm³odszy uczest-
nik zawodów z rocznika 2008 Jacek Szaniawski otrzyma³ drob-
ny upominek oraz dyplom i medal.

Miko³ajkowa lotna brygada tu¿ przed wyruszeniem w trasê w
poszukiwaniu bardzo grzecznych dzieci (od lewej): Mateusz
Diduch, Sandra Furmaniak, Sara Tomaszewska, Monika So-
doma, Natalia Rewers, Kasia Jankowiecka i Marta Stêpieñ.

Zmierzch w sobotnie póŸne popo³udnie zapad³ na do-
bre, gdy wokó³ fontanny zaczêli gromadziæ siê widzowie
zaplanowanego Miko³ajowego spektaklu. Teresa Fierkowicz
w stroju „organizacyjnym” (czerwony kubraczek, czapecz-
ka z bia³ym futrzanym otokiem) zagrzewa³a do boju, skraca-
j¹c czas oczekiwania na Miko³aja. Odliczy³a z dzieæmi se-
kundy do zajarzenia fontanny i wci¹¿ podkrêca³a atmosferê,
a gdy Miko³aj wreszcie nadjecha³ autem s³u¿bowym w asy-
œcie migaj¹cego œwiat³ami wozu stra¿ackiego, odda³a mu
przewodnictwo nad t³umem.

A potem by³o ju¿ jak zawsze - gêsty t³um otoczy³ Miko-
³aja szczelnym kordonem, nie mia³ wiêc œwiêty m¹¿ wiêk-
szych problemów z wy³uskiwaniem talentów recytatorsko-
piosenkarskich, którzy wprost do mikrofonu dawali upust
swym zdolnoœciom, a Miko³ajowi pozostawa³o tylko obsy-
panie artystów komplementami i wrêczenie nagrody: plu-
szaka, maskotkê, torebkê, klocki oraz wiele innych gad¿e-
tów. Uszczêœliwi³ w ten sposób kilkudziesiêcioro dzieci i
chyba ¿adne z nich nie czu³o siê tego wieczora odtr¹cone,
pominiête czy zignorowane.
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W Œwieradowie...

Oczywiœcie, nim strzelaj¹ca œwiat³em fontanna obwie-
œci³a zebranym dzieciakom i ich rodzicom godzinê 17, w po-
³udnie na œwieradowskie ulice wyruszy³a gromada przebie-
rañców w czerwonych kubraczkach, którzy z rózgami w jed-
nej rêce i z workiem s³odyczy w drugiej albo udaj¹c gniew
grozili palcem dzieciom (tym niegrzecznym) , albo obsypy-
wali je cukierkami (fot. poni¿ej). Ich rola nie koñczy³a siê po
po³udniu, bo przy fontannie te¿ pe³nili swój „workowy”
dy¿ur. Natalio, Saro, Kasiu, Marto, Moniko, Sandro i Mate-
uszu - dziêkujemy w imieniu wszystkich napotkanych przez
Was na drodze milusiñskich, dla których Miko³ajki bez ta-
kiego spotkania jak¿e by³yby ubogie!

... i w Czerniawie

P O D Z I Ê K O W A N I A

A gdy siê ju¿ wszyscy wyœpiewali i wyrecytowali, gdy
siê przes³odzili cukierkami i ponapawali upominkami, nade-
sz³a chwila odpalenia fajerwerków i wtedy - klops! 6 grudnia
2014 roku zawis³a bowiem nad Œwieradowem mleczna za-
wiesina, która po³yka³a wszystkie race, zostawiaj¹c widzom
tylko ich namiastkê - blad¹ poœwiatê trafiaj¹c¹ do zawie-
dzionych oczu. Nawet huk fajerwerków brzmia³ w tej mlecz-
nej zawiesinie niczym wystrza³y szampañskich korków, a
nie jak radosna kanonada.

Ale nawet mg³a nie by³a w stanie popsuæ Miko³ajkowej
atmosfery, która tak pozytywnie nakrêci³a wszystkich uczest-
ników, ¿e wracali do domów pozytywnie nastawieni do œwiata
i ju¿ wybiegali myœlami do Wigilii, spodziewaj¹c siê kolejnej
wizyty Miko³aja z workiem pe³nym prezentów.

Referat Promocji Gminy, Turystyki, Kultury i Sportu UM,

Koñcow¹ atrakcj¹ spotkania by³o tak bardzo oczekiwa-
ne przybycie Miko³aja, który dokona³ dekoracji medalowej i
pucharowej zwyciêzców zawodów biathlonowych oraz wrê-
czy³ wszystkim uczestnikom zabawy piêkne prezenty (fot.
powy¿ej). Mamy nadziejê, ¿e w przysz³ym roku znów nas
odwiedzi.

Serdecznie dziêkujemy Wiolecie Humieja, Bernadecie
£abêckiej, Annie Bigus i Agacie Opio³a - za wspó³organiza-
cjê imprezy i ogromny wk³ad pracy w organizacjê i przebieg
igrzysk. Podziêkowania kierujê równie¿ do Jolanty Czarnec-
kiej ze sklepu „Wszystko Po Jeden Z³oty” w Gryfowie - za
podarowanie licznych gad¿etów dla dzieci. Dziêkuje uczniom
SP nr 2, którzy przyczynili siê do organizacji imprezy, a Mi-
ko³ajowi - za przybycie oraz prezenty.

Anna So³tys

czyli Monika,
Tomek i Doro-
ta, który zor-
ganizowa³ 6
grudnia powi-
tanie Miko³a-
ja przy fon-
tannie, sk³ada
podziêkowa-
nia wszystkim
tym, którzy
wsparli przy-
gotowania i
pomogli w
s p r a w n y m
przeprowadzeniu imprezy: Mariuszowi Pyszowi, Grzegorzo-
wi Gliwie, Izabeli Jurczak, El¿biecie Mitkiewicz, stra¿akom ze
œwieradowskiej OSP, oczywiœcie - Teresce Fierkowicz, a
przede wszystkim Ani Panek - za wieloletnie, cierpliwe i ra-
dosne wcielanie siê w rolê...

Oczywiœcie, Miko³aj nie zapad³by dzieciom w pamiêæ,
gdyby elfy nie rozdawa³y przez ca³y czas cukierków, które
zasponsorowa³y hotele i pensjonaty: Cottonina, U Stcha-
osa, Maria Luiza, Fortuna, Magnolia, Narcyz, Park Hotel,
Harbulówka, Apartamenty Izery Sun Seasons, a ponadto
restauracja „Pod ¯abami”, Miejska Biblioteka Publiczna i
Rada Rodziców MZS oraz œwieradowianie: Bartosz B³asz-
czyk, Iwona i Szczepan Wojsowie, Wioletta i Stanis³aw
Urbañczykowie, Magda Olszewska - im wszystkim organi-
zator sk³ada równie¿ gor¹ce i serdeczne podziêkowania.

Adam Karolczuk

W dalszej czêœci imprezy czeka³y na goœci i zawodników
œwi¹teczne konkurencje sportowe pod tytu³em „Miko³ajki
na Sportowo”. Ka¿dy uczestnik imprezy móg³ siê wykazaæ
w zwinnoœciowo-szybkoœciowych zadaniach sportowych,
za  które uczestnicy otrzymali  nagrodê.

Ca³emu œwi¹tecznemu  spotkaniu towarzyszy³a œwi¹tecz-
na muzyka oraz kawiarenka, w której ka¿dy móg³ zjeœæ pysz-
ne owoce, coœ s³odkiego, zgasiæ pragnienie po sportowych
potyczkach  zdrowymi sokami i ciep³¹ herbat¹, a na koniec
mo¿na by³o posiliæ siê pyszn¹ kie³bask¹.

Fot. Tomasz Chmielowiec

Fot. Adam Karolczuk

Fot. Adam Karolczuk

Fot. Tomasz Chmielowiec

Przy Miko³aju trema mija³a jak rêk¹ odj¹³!

Fot. Adam Karolczuk
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Sk³adniki - ciasto: Pó³torej szklanki m¹ki, 4 ³y¿ki œmietany,
jajko, 2 ³y¿eczki proszku do pieczenia, olejek lub cukier wa-
niliowy, æwieræ kostki margaryny, pó³ szklanki cukru (mo¿na
mniej).

Wykonanie: Ciasto zagniatamy i wyk³adamy formê piecze-
my do solidnego zarumienienia, wyci¹gamy i pozwalamy mu
trochê ostygn¹æ. Jeœli tego nie zrobimy, rzadki ser wsi¹knie
w ciasto i bêdzie gumowate.

Sk³adniki - masa serowa: 1 kg sera, szklanka cukru, 6
jajek, 4 ³y¿ki oleju, olejek lub 2 cukry waniliowe, 4 ³y¿ki
œmietany, sok z 1 cytryny, 2 szklanki mleka, 2 budynie œmie-
tankowe.

Wykonanie: Wszystkie sk³adniki zmiksowaæ na g³adk¹ masê
(uwaga, bêdzie rzadka, ale w pieczeniu siê zetnie). Wylewa-
my na ciasto i dorzucamy garœæ rodzynek oprószonych m¹k¹

Œwi¹teczny sernik

KARP PO STKARP PO STKARP PO STKARP PO STKARP PO STAROPOLSKU W SZARAROPOLSKU W SZARAROPOLSKU W SZARAROPOLSKU W SZARAROPOLSKU W SZARYM SOSIEYM SOSIEYM SOSIEYM SOSIEYM SOSIE

Kochani, przed nami œwiêta, wiêc nie ma co ukrywaæ,
¿e rz¹dziæ bêdzie tradycyjna kuchnia. Barszcze, kapu-
sty, ryby, serniki i makowce. Si³a tradycji jest ogromna.
Pamiêtam, jak kiedyœ na Florydzie dozna³em szoku
kulturowego, gdy¿ rodzina, u której by³em, zdecydowa-
³a, ¿e w Bo¿e Narodzenie bêd¹ królowa³y owoce morza.
Tak wiêc by³a zupa z krewetkami, do tego ma³¿e, mule,
kalmary, sushi, kraby, homary i jeszcze mnóstwo in-
nych ¿yj¹tek typu zamkn¹æ oczy i prze³kn¹æ nie pyta-
j¹c o to, co siê konsumuje. Do dziœ pamiêtam zapach
suszonych wodorostów oraz to, ¿e owoców morza nie
nale¿y, pod ¿adnym pozorem ³¹czyæ z likierem jajecz-
nym. Oj, d³ugo bêdê pamiêta³ te œwiêta!

Tak wiêc moja rada dla wszystkich jest taka, aby ostro¿-
nie dobieraæ jad³ospis i zachowaæ umiar. Lepiej odejœæ
od sto³u czuj¹c, ¿e tak w³aœciwie jeszcze coœ mogliby-
œmy zjeœæ, ni¿ czuj¹c, ¿e jeden niew³aœciwy ruch spo-
woduje erupcjê wulkanu. Wszystko po to, aby w pamiê-
ci pozosta³y tylko te przyjemne wspomnienia.

Zastanawiaj¹c siê nad tym, co poleciæ na okres œwi¹-
teczno -noworoczny czytelnikom Notatnika Œwieradow-
skiego, stwierdzam, ¿e warto kultywowaæ tradycjê na
œwiêta. Siêgn¹æ po sprawdzone przepisy, które s¹ prze-
kazywane w rodzinie od pokoleñ. Na moim stole na pew-
no nie zabraknie kapusty z grochem, bo najlepsz¹ robi-
³a moja babcia i wspominaj¹c œwiêta z dzieciñstwa pa-
miêtam ten prosty, acz zacny smak. Do kapusty na
pewno upiekê bia³y pszenny chleb – bo taki te¿ robi³a
babcia. Na pewno ka¿dy ma jakiœ ulubiony smak œwi¹-
teczny, wiêc zachêcam do tego, aby pamiêtaæ o tym,
co dobre. A skoro mowa o tym, oto przepis na

Z ka¿dej kuchni po trochu

Jednak na okres poœwi¹teczny i noworoczny pole-
cam, aby ka¿dy spróbowa³ czegoœ nowego. Mo¿na
spróbowaæ kuchni orientalnej (sushi, owoce morza),
mo¿na te¿ pokusiæ siê o kuchniê molekularn¹ (lody o
smaku musztardy, sos pod postaci¹ pianki, kawior o
smaku pomarañczy, makaron w aerozolu, ryba o sma-
ku czekolady, zielony groszek w postaci pianki czy
herbaciany makaron) lub meksykañsk¹ (burrito, chi-
michanga, enchiladac, nachos i salsa).

Ja chcia³bym poleciæ bardzo smaczny i efektowny
mix Meksyku i Bliskiego Wschodu.

Nachos
z humusem i sals¹

Nachos to chipsy z m¹ki kukurydzianej, salsa to sos na
bazie pomidorów i papryki podawany na zimno, a humus to
pasta z ciecierzycy.

Humus (wersja amatorska: Pó³ kilograma ciecierzycy (na-
moczyæ na noc i potem ugotowaæ), 4 z¹bki czosnku, cebula,
50 ml oleju, ³y¿eczka vegety (przyznam siê, ¿e czasami jej
u¿ywam!), sok z ma³ej cytryny, ³y¿eczka soli, pieprz.

Wszystko miksujemy na g³adk¹ masê. Jeœli pasta jest zbyt
gêsta, dodajemy wody z gotowania ciecierzycy.

Nachos: 150 g m¹ki kukurydzianej, 100 g m¹ki pszennej,
jajko, 100 ml mleka, po ³y¿eczce s³odkiej papryki i kurkumy,
³y¿eczka soli.

Ciasto zagnieœæ, rozwa³kowaæ i pokroiæ na trójk¹ty. Sma-
¿yæ na oleju z dwóch stron na z³oty kolor.

Na ka¿dego nachosa nak³adamy du¿¹ ³y¿eczkê humusu i
pó³ ³y¿eczki gêstej, pikantnej salsy. Gwarantujê, ¿e bêdzie
smacznie. A jeœli takie danie pojawi siê na sylwestrowym
wieczorze, to czy¿ nie bêdzie ono znacznie lepiej smakowa-
³o, gdy obok pojawi siê tequila? Myœlê, ¿e tak. No i jeszcze
na koniec jedna tajemnica. Po d³ugiej, wyskokowej nocy naj-
lepszym przyjacielem pozwalaj¹cym uwolniæ siê od wielu do-
legliwoœci to... Sprite.

(z m¹k¹ nie opadn¹ na spód). Pieczemy w 170 stopniach
oko³o 45 minut. Nale¿y kontrolowaæ, czy wierzch siê zetnie i
zarumieni.“Rozpuszczamy w rondelku 2 czekolady z 5 ³y¿ka-
mi mleka i polewamy ciasto.

Z okazji Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia oraz Nowego Roku
¿yczê, aby ka¿dy dzieñ by³ pyszny jak niedzielny
rosó³ u babci piêkny jak góra bitej œmietany na s³od-
kich truskawkach i zdrowy jak garœæ pietruszki a
do tego du¿o, du¿o, bardzo du¿o witaminy M - jak mi-
³oœæ - dla ka¿dego.    Piotr Bigus

Po pierwsze - nie zaprzyjaŸniæ
siê z naszym kilogramowym kar-
piem, bo zostanie opcja paluszków
rybnych z najbli¿szego sklepu.

Po drugie - karpia po oprawie-
niu kroimy w dzwonki, solimy i od-
stawiamy na 20 minut.

Krew mieszamy z sokiem z pó³
cytryny. W tym czasie sporz¹dza-
my pó³ litra wywaru z ma³ego se-
lera, du¿ej cebuli (drobne paski i
piórka) kieliszka czerwonego wy-
trawnego wina, „naskórka” cytry-
ny, a do smaku: ziarna pieprzu,
odrobina imbiru i sok z pozosta³ej
po³ówki cytryny.

Rybê zalewamy wywarem i go-
tujemy. Dzwonki przek³adamy na
ciep³y pó³misek, wywar przeciera-
my na gêstym sicie, do-
smaczamy, szklaneczk¹
ciemnego piwa, ³y¿k¹ po-
wide³ œliwkowych, krwi¹,

cukrem (2 ³y¿eczki). Dodajemy 3 ³y¿ki utartego suchego piernika na mio-
dzie, 3 ³y¿ki p³atków migda³owych, 2 ³y¿ki rodzynek oraz ³y¿kê mas³a.

Sosem po kwadransie gotowania polewamy naszego by³ego przyja-
ciela.

Mo¿na konsumowaæ na ciep³o, a i na zimno jest zacny.

Rysowa³, gotowa³ i smakowa³ Robert Jagie³³owicz

1 listopada na obu œwieradowskich cmentarzach odby³a siê po
raz pierwszy zbiórka „Przywracamy pamiêæ o ¯o³nierzach Wyklêtych”,
organizowana przez Fundacjê im. Kazimierza Wielkiego pod patrona-
tem Zwi¹zku ¯o³nierzy Narodowych Si³ Zbrojnych i Zrzeszenia „Wol-
noœæ i Niezawis³oœæ”. Celem zbiórki jest godne upamiêtnienie Boha-
terów Polskiego Pañstwa Podziemnego, walcz¹cych z obydwoma
okupantami o niepodleg³oœæ Polski. Uda³o siê zebraæ 486 z³, za co
serdecznie wszystkim dziêkujemy.

Poza wsparciem finansowym jesteœmy wdziêczni wszystkim za
ka¿dy uœmiech i dobre s³owo. To one motywuj¹ nas do dalszej pracy
i ju¿ dziœ chcemy zaprosiæ Pañstwa na kolejn¹ zbiórkê z okazji 1
marca, czyli Narodowego Dnia Pamiêci ¯o³nierzy Wyklêtych.

Wolontariusze Fundacji Kazimierza Wielkiego -
Beata Wilk, Karol Wilk oraz Marcin Ró¿alski.



Szanowni Pañstwo, ju¿ 11 stycznia 2015 r. fina³ 23 Wielkiej Orkie-
stry Œwi¹tecznej Pomocy, który bêdzie przebiega³ – jak w poprzednich
dwóch latach - pod has³em wspierania pediatrii i onkologii dzieciêcej
oraz godnej opieki dla seniorów. Tradycyjnie sztab bêdzie mia³ swoj¹
siedzibê w Miejskim Zespole Szkó³ (w nim zaœ tak¿e sklepiki, kramiki
i loterie fantowe), a 40 wolontariuszy bêdzie zbieraæ do puszek pieni¹-
dze i rozdawaæ serduszka (bez wzglêdu na pogodê, jednak nawet w
najwiêkszy zi¹b wszystkich rozgrzewaæ bêdzie – mamy nadziejê - ¿ar
serc). Œwieradowski fina³ WOŒP rozegra siê tradycyjnie ju¿ w hali spa-
cerowej Domu Zdrojowego. Program bêdzie dogrywany do ostatniej
chwili, dziœ ju¿ wiadomo, ¿e atrakcj¹ popo³udnia bêdzie ZAPROSZE-
NIE DO ZUMBY (za symboliczne 10 z³ wrzucone do puszki). Atmosferê
podgrzej¹ œpiewaj¹co wystêpy: seniorek z zespo³u AMATI, dzieci z
programem „Na Górnicza Nutê” (piosenki, tañce i legendy o Œwiera-
dowie) oraz zespo³u FAMILIA.

Liczymy te¿, ¿e wzorem lat ubieg³ych wszystkich do czerwonoœci
licytacja gad¿etów WOŒP i fantów przekazanych na rzecz Orkiestry
przez darczyñców. Mamy ju¿ grafikê Henryka Sawki i obrazy z plene-
rów malarskich, a co siê jeszcze organizatorom przydarzy - tego dziœ
jeszcze nie wiemy, poza tym, ¿e o godz. 20 rozpocznie siê œwiate³ko
do nieba, czyli pokaz fajerwerków. Zapraszamy do udzia³u w akcji,
liczymy te¿ na pomoc w zebraniu gad¿etów na licytacjê i przy organi-
zacji koncertu.

Osoby, które chc¹ pomóc lub maj¹ pomys³, jak uatrakcyjniæ akcjê,
proszê o kontakt pod nr 665 733 443.
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UWAGA! 23 LISTO-
PADA ZAGIN¥£ KOT -
reaguje na imiê MISZA.
ZNALAZCÊ PROSIMY O
KONTAKT POD NR TE-
LEFONU 602 628 107
lub  680 880 830.

NAGRODA!

Œwieradowski sztab Wielkiej
Orkiestry zamierza rozpocz¹æ „gra-
nie” jeszcze przed 11 stycznia,
przedstawiaj¹c do internetowej li-
cytacji tê oto grafikê Henryka Sawki
(obok), któr¹ rysownik stworzy³ na
¿ywo na oczach telewidzów ca³ej
Polski podczas prowadzonego na
¿ywo z hali spacerowej „Szk³a Kon-
taktowego” TVN24 (pocz¹tek mar-
ca br.). Rysunek zosta³ oprawiony
i podarowany Urzêdowi Miasta, a
teraz UM przekazuje dar na szczyt-
ny cel WOŒP. Cena wywo³awcza
grafiki wynosi 400 z³, a licytowaæ
mo¿na drog¹ elektroniczn¹, zg³a-
szaj¹c swoj¹ cenê zakupu na adres

dorota@swieradowzdroj.pl
i podaj¹c imiê, nazwisko oraz

numer telefonu.
Aktualne notowania aukcji pre-

zentowane bêd¹ na stronie miasta
swieradowzdroj.pl w „aktualno-

Uprzejmie informujemy, ¿e w pi¹tek 2 stycznia
2015 r. Urz¹d Miasta bêdzie nieczynny.

Wielkimi krokami zbli¿aj¹
siê œwiêta Bo¿ego Narodze-
nia. Je¿eli decydujemy siê na
¿yw¹ choinkê, wa¿ne jest,
¿eby nasze œwi¹teczne
drzewko pochodzi³o z legal-
nego Ÿród³a. Dlatego jak co
roku Nadleœnictwo Œwiera-

œciach”. Szczegó³owych informacji udzieli Pañstwu Dorota Marek, kierownik referatu
ds.promocji gminy, turystyki, kultury i sportu UM, tel 75 7136 482 lub 483. Zapraszamy
do licytacji i mamy nadziejê, ¿e jej uczestnicy (wielu) otworz¹ swe serca i portfele.    (aka)

Czas choinek

dów wyznaczy³o w mieœcie dwa punkty sprzeda¿y – przy ul.
Wilczej 2 (warsztaty) i przy ul. Sanatoryjnej 15 (leœnictwo
Czerniawa), gdzie bêdzie mo¿na wybraæ tê wymarzon¹ i ku-
piæ w rozs¹dnej cenie. Zainteresowanych zakupem zapra-
szamy w dniach 19-23 grudnia br. w godzinach 800-1600.

Cena choinki zale¿na jest od jej wysokoœci. I tak:
 do 1,0 m - 18 z³
  od 1,0 m do 1,5 m - 21 z³
  od 1,5 m do 2,5 m - 30 z³
  od 2,5 m do 3,5 m - 37 z³
  od 3,5 m do 5,0 m - 61 z³
  od 5,0 m do 10,0 m - 123 z³         
Dlaczego u nas?
Zdarzaj¹ siê sytuacje, gdzie mi³y pan, sprzedaje „swoje"

choinki po okazyjnej cenie. Niestety czêsto jest tak, ¿e po
prostu wyci¹³ lub wykopa³ je z lasu. Dlatego bardzo wa¿ne
jest, by nie przyk³adaæ rêki do przestêpstwa i sprawdzaæ
Ÿród³a, z którego pochodz¹ drzewka. Przy zakupie w punk-
tach nadleœnictwa ka¿dy dostaje asygnatê – czyli dowód
zakupu.

Jeden z ostatnich dramatów Karola Wojty³y - „Promieniowanie
ojcostwa” - Artur Dziurman, re¿yser i opiekun grupy, przystosowa³
jakby na potrzeby osobistej opowieœci: nie tylko o „idei ojca” bêd¹cej
g³ównym tematem dramatu, ale tak¿e o codziennoœci zespo³u niewi-
domych i niedowidz¹cych artystów „Sceny Moliere”.

Prze¿ywaj¹c spektakl obserwowaliœmy jak Matka  - Magdalena
Soko³owska , i Ojciec - Maciej Jackowski (oboje na zdjêciu powy¿ej)
utwierdzaj¹ swoje role macierzyñstwa i ojcostwa poprzez odkrywanie
nawzajem swojej odmiennoœci. Choæ spektakl mówi³ o tak trudnych
doœwiadczeniach, jak brak swojego miejsca, brak dobrego ojca, o
samotnoœci i niezrozumieniu, to jednak zostawi³ miejsce na promie-
niowanie... NADZIEI.

Niech TA NADZIEJA towarzyszy NAM WSZYSTKIM w oczekiwa-
niu i prze¿ywaniu  ŒWI¥T BO¯EGO NARODZENIA I NOWEGO ROKU!

ks. Franciszek

OJCOSTWA...
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Tak siê jakoœ z³o¿y³o, ¿e œwieradowscy hodowcy go³ê-
bi zrzeszyli siê w trzech ko³ach: w Mirsku (trzech), Pobied-
nej (dziewiêciu) i Nowym Mieœcie (dwóch). Ka¿de z tych
kó³ organizowa³o swoje podsumowanie sezonu, ka¿demu
ko³u Urz¹d Miasta zakupi³ bele specjalnego falistego pa-
pieru do wyœcieania go³êbich klatek i ufundowa³ 20 pu-
charów dla hodowców, których go³êbie wygrywa³y wy-
œcigi w poszczgólnych kategoriach lotów.

Ostatnia tego typu impreza, po³¹czona z wystaw¹ go-
³êbi, odby³a siê 29 listopada w Nowym Mieœcie, a Dorota
Marek wrêczy³a puchary (na zdjêciu odbiera go xxx)

Czas choinek



Golf, jesienny golf

COSMOS RADZIMÓW

OLSZA OLSZYNA
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TABELA KOÑCOWA ROZGRYWEK PI£KARSKICH RUNDY JESIENNEJ
(I JEDNEJ WIOSENNEJ) W SEZONIE 2014/2015 - KLASA A, GR. II
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Zwyciêstwem 8:1 na w³asnym boisku nad Or³em Platerówka seniorzy TKKF KWISA
zakoñczyli rundê jesienn¹, plasuj¹c siê – z 26 punktami (8 wygranych, 2 remisy, 3 pora¿ki) –
na 5 miejscu w tabeli rozgrywek.

Z 44 strzelonych bramek 28 posz³o na konto Przyby³y, 11 – Ostrejki, a 10 – Rojka.
16 listopada rozegrano awansem pierwsze spotkanie rundy wiosennej – goœciliœmy

pi³karzy LZS Radostów i okazaliœmy siê goœcinni nad wyraz, przegrywaj¹c 2:3.

Znacznie lepiej w rozgrywkach w swych klasach sprawuj¹ siê juniorzy (fot. powy¿ej),
którzy zajmuj¹ pierwsze miejsce w lidze terenowej. Trampkarze (na zdjêciu obok)s¹ na dru-
gim miejscu w swojej lidze terenowej, orliki zaœ bra³y udzia³ w czterech jednodniowych
turniejach, gdzie liczy³o siê przede wszystkim samo uczestnictwo (bez punktacji i sklasyfi-
kowanych miejsc), wiêc wszystko, co najlepsze w m³odej pi³ce, dopiero przed nimi.

Podczas sezonowych wyprzeda¿y war-
to pamiêtaæ o kilku podstawowych zasadach
– przypomina Agnieszka Cichoñ, Powiato-
wy Rzecznik Konsumentów w Lubaniu.

Po pierwsze – porównujmy oferty ró¿-
nych sklepów, zastanówmy siê, czy rzecz,
któr¹ wk³adamy do koszyka, jest nam fak-
tycznie potrzebna. Warto krytycznie oceniaæ
kolorowe og³oszenia o sezonowych przece-
nach – nie wszystkie s¹ dla nas okazj¹. Bywa
tak¿e, ¿e w³aœciciele sklepów kusz¹ gratisa-
mi do³¹czanymi do produktów. W rzeczywi-
stoœci za taki prezent albo musimy zap³aciæ,
albo okazuje siê, ¿e zakup towaru bez upo-
minku jest znacznie bardziej op³acalny.

Po drugie – pamiêtajmy, ¿e nie mo¿emy
zwróciæ do sklepu towaru tylko i wy³¹cznie
dlatego, ¿e przesta³ nam siê podobaæ. Zgod-
nie z prawem sprzedawca mo¿e odmówiæ
przyjêcia towaru bez wad i zwrócenia klien-
towi pieniêdzy b¹dŸ te¿ wymiany na inny.
Nie istniej¹ natomiast przeszkody, aby sprze-
dawca mimo braku takiego obowi¹zku

uwzglêdni³ proœbê klienta. W niektórych
sklepach wewnêtrznymi regulaminami wpro-
wadzono prawo do zwrotu towaru bez wad i
jest to dobry gest w stosunku do klientów.
Je¿eli w sklepie nie ma widocznej informacji
o mo¿liwoœci zwrotu towaru w okreœlonym
terminie, trzeba zapytaæ o to sprzedawcê.
Gdy jego odpowiedŸ bêdzie pozytywna,
najlepiej mieæ to potwierdzone na piœmie.
Mo¿na poprosiæ, aby sprzedawca zaznaczy³
to np. na paragonie. Ustawa „konsumenc-
ka” przewiduje jednak wyj¹tki od tej zasady,
ale dotycz¹ one zakupów dokonywanych
na odleg³oœæ albo poza lokalem przedsiêbior-
stwa, np. na prezentacji lub przez internet.
Wówczas mamy 10 dni na odst¹pienie od
umowy zakupu bez podania przyczyn.

Po trzecie – nie zapominajmy o parago-
nach lub innych dowodach zakupu – s¹ one
pomocne w dochodzeniu roszczeñ w przy-
padku sporu z przedsiêbiorc¹.

Po czwarte – jeœli kupiliœmy wadliwy pro-
dukt, zawsze przys³uguje nam prawo do re-
klamacji. Sprzedawca odpowiada za zgod-
noœæ towaru z umow¹ a¿ 2 lata. Reklamacjê
sk³adamy w sklepie – najlepiej na piœmie.
Gdy do produktu do³¹czona jest gwarancja,
wtedy mo¿emy zg³osiæ reklamacjê gwaran-
towi (najczêœciej jest to producent lub dys-
trybutor). To my dokonujemy wyboru, któ-
ry wariant jest dla nas korzystniejszy i u kogo
bêdziemy dochodziæ naszych roszczeñ.

Warto równie¿ wiedzieæ, ¿e zdarzaj¹ siê
ró¿nice w cenach podanych przy towarze z
cenami zakodowanymi w kasie, czytniku oraz
podanymi w gazetkach reklamowych. Pamiê-
taj - cena podana na pó³ce lub na metce jest
obowi¹zuj¹c¹. W zwi¹zku z tym mamy pra-
wo kupiæ produkt po tej w³aœnie cenie.

Pamiêtaj - bezp³atn¹ pomoc w dochodze-
niu swoich praw mo¿esz uzyskaæ u Powia-
towego Rzecznika Konsumentów.

Zimowe wyprzeda¿e

wisk do gry
u z y s k a l i œ m y
n a s t ê p u j ¹ c e
wyniki spotka-
nia:

Klasy I-III
1 - Natalia

Chmielowiec, 2 - Daniel Bigus, 3 - Agata Sza-
niawska.

Klasy IV-VI
1 - Szymon Chmielowiec, 2 - Gabriel

Szumlas, 3 - Jakub Szwabich.
Zwyciêzcy otrzymali pami¹tkowe meda-

le, dyplomy i drobne upominki. Nale¿y tutaj
wyró¿niæ dwóch najm³odszych zawodników
turnieju z rocznika 2008, którzy na równi ry-
walizowali ze starszymi kolegami – Jacka Sza-
niawskiego i Antoniego Pogorzelskiego i
którzy równie¿ otrzymali pami¹tkowe dyplo-
my i drobne upominki.

Korzystaj¹c z okazji chcia³abym podziê-
kowaæ Annie Bigus - za pomoc w organiza-
cji spotkania. Podziêkowania nale¿¹ siê rów-
nie¿ œwieradowskim gimnazjalistom - za cier-
pliwe sêdziowanie najm³odszym uczestni-
kom zawodów.

G³ównym celem organizowanego turnie-
ju by³a promocja sportu, aktywnego spê-
dzania czasu wolnego i zdrowego stylu ¿ycia,
a tak¿e popularyzacja mini golfa.

Anna So³tys

28 paŸdziernika odby³ siê ju¿ drugi tur-
niej mini golfa, zorganizowany w ramach
zajêæ sportowo-rekreacyjnych pod nazw¹
„Trener Osiedlowy”, na bazie Œwietlicy Œro-
dowiskowej „Mrowisko” dzia³aj¹cej przy
Szkole Podstawowej  nr 2 w Œwieradowie-
Czerniawie. Turniej odby³ siê w dwóch  ka-
tegoriach wiekowych: ch³opców i dziewcz¹t
klas I-III i IV-VI (z obu œwieradowskich pod-
stawówek).

Mimo jesiennej aury pogoda wyj¹tko-
wo dopisa³a i sprawi³a, ¿e spotkanie przemi-
ja³o w mi³ej i sportowej atmosferze. Ka¿dy z
uczestników otrzyma³ kartê do gry, na której
wspó³zawodnicy zapisywali iloœæ uzyska-
nych punktów. Spotkaniu towarzyszy³o wie-
le radoœci i rywalizacji. Po przejœciu stano-
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W ksi¹¿ce pt. „Na zachód od Odry” Teresa G³o-
œnicka zawar³a - mieszkaj¹c ju¿ w Nowym Jorku -
wspomnienia z dzieciñstwa i lat szkolnych, które spê-
dzi³a w Œwieradowie. Po wakacyjnej przerwie prezen-
tujemy - dziêki uprzejmoœci Autorki - kolejn¹ czêœæ tej
ksi¹¿ki, zatytu³owan¹ „Bezcenne chwile”.

Autork¹ rysunku do „Bezcennych chwil” (poni¿ej)
jest Anna Pelczarska-Kowalczuk.

Bardzo powa¿ny wypadek
nasz tato prze¿y³ jeszcze na Wól-
ce Husiñskiej. Dziadek Piotr –
po powrocie z Ameryki w 1913
roku - kupi³ gospodarkê, za³o-
¿y³ rodzinê z 16 lat m³odsz¹
dziewczyn¹ i trzyma³ konie. Za-
biera³ swego Adasia do Janowa
Podlaskiego, objaœnia³ rasy,
maœci, chody, budowê, widzia³
¿e syn ma do nich serce. Pew-
nego razu trafi³ siê gniady ogier

wyj¹tkowej urody i temperamentu. Strach by³o podejœæ, ale Adam
nigdy nie by³ bojaŸliwy i te¿ uwa¿a³, ¿e „jego ¿ycie jest w dobrych
rêkach". Narowisty koñ wierzga³, kopa³ i stawa³ dêba. W³aœnie opada-
j¹c uderzy³ kopytem w ramiê m³odzieñca, które osunê³o siê w dó³!
Wiejski lekarz móg³ zrobiæ tylko jedno – w³o¿yæ w³asn¹ go³¹ piêtê
w zerwan¹ pachê i "naprowadziæ" ramiê na miejsce. I tak zrobili. Bez
znieczulenia. A¿ zemdla³...

Zdarzy³o siê, ¿e i tato pojecha³ „lubelskim" poci¹giem odwiedziæ
brata, rodzinny dom, groby, bliskich w Krasnymstawie. Wróci³ obda-
rowany prezentami ponad miarê! Tam odwieŸli go na poci¹g i pomo-
gli zapakowaæ baga¿e, a do domu mia³ niedaleko ze stacji, wiêc...
poradzi³ sobie. Szed³ postawny œcie¿k¹ od torów w swym ulubionym
gabardynowym p³aszczu sprzed wojny. I chocia¿ kupi³ go m³ody,
oko³o 20-letni mê¿czyzna, który z latami zmieni³ posturê, p³aszcz
nadal dobrze siê prezentowa³ i pasowa³. By³ w popielatym kolorze
z kropl¹ ciep³ego br¹zu nadaj¹c¹ g³êbi i powagi. Prosty w kroju,
proporcjonalnie przykrywaj¹cy kolana, z wyk³adanym ko³nierzem, kry-
tymi guzikami i d³ugim zak³adanym rozciêciem z ty³u. S³u¿y³ do koñ-
ca. A owego dnia powrotu z zamojszczyzny tato niós³ w obu rêkach
walizki, pod pach¹ dywan, a w zêbach trzyma³ na sznurku pude³ko
z park¹ go³êbi!

Zgodzi³ siê na likwidacjê swych ptaków z okazji chrzcin naszej
starszej córki Maty. Oskubane i wypatroszone w iloœci 20 sztuk trafi³y
w rêce mojej teœciowej Marii G³oœnickiej, znanej wœród przyjació³
z bardzo dobrej kuchni i wyszukanych potraw. Jak zwykle, weso³a
Zuzia Jankowiak uprzejmie zapyta³a teœciow¹ przy powitaniu:

- To jaka jest dzisiaj specjalnoœæ dnia?
- Niespodzianka! - odpar³a z emfaz¹ i uœmiechem, i doda³a: -

Go³¹bki.
Zuzia spojrza³a na mnie z konsternacj¹... kapucha? i to ta niespo-

dzianka? Ale teœciowa zaraz j¹ uspokoi³a:
- Prawdziwe, z go³êbnika.
Upieczone na maœle wœród koperkowych zielonych ³odyg, podle-

wane winem, sta³y siê niezapomnianym daniem.

Nie da siê myœleæ ani mówiæ o naszym ojcu w oderwaniu od
historii II wojny œwiatowej. Nieroz³¹cznie kojarzê go z wizerunkiem
polskiego ¿o³nierza ze sceny zaœlubin Polski z morzem. Szed³ z fron-
tem na Berlin w szeregach I Armii Wojska Polskiego,  bior¹c udzia³
w walkach o Wa³ Pomorski, wyzwalanie Ko³obrzegu, forsowanie Odry.
Chêtnie opowiada³ o tamtych czasach – musia³ opowiadaæ! – wci¹¿
od nowa i od nowa, a my byliœmy jego wiernymi s³uchaczami.
W cieple domu rozlega³ siê huk nadlatuj¹cych Messerchmittów, s³y-
chaæ by³o œwist katiusz, pada³y g³oœne komendy w polskim i niemiec-
kim jêzyku... Ojciec zrywa³ siê zza sto³u i demonstrowa³ rozbrajanie
Niemców. A¿ mama przerywa³a: Spokojnie, Adam, spokojnie...

Chwali³ ¿o³nierzy, z którymi siê zetkn¹³, na przyk³ad £otysza, to-
warzysza zwiadów, dziêki któremu szczêœliwie podchodzili w miejsca
niedostêpne, bowiem cudownie umia³ wychwyciæ ka¿dy szelest liœci,
drgniêcie na strunie drutu niesionej radiostacji, zapach „obcego".
Wychowany w krainie jezior i bagien, ¿y³ tam z polowania na dzikie
kaczki, gêsi i ³osie.

Tato wci¹¿ prze¿ywa³ œmieræ m³odego ¿o³nierza, prawie dziecka,
który zmar³ mu na rêkach, zanim skoñczyli mówiæ pacierz... Salwa
z karabinu maszynowego przeszy³a mu podbrzusze i tato, podtrzymu-
j¹c rêk¹ jego ciep³e wyp³ywaj¹ce wnêtrznoœci, tuli³ go, a¿ ten skona³.

Albo jak biegn¹c tyralier¹ wœród kul przez zamarzniête pole po-
kryte œniegiem, potkn¹³ siê nagle i zatoczy³, a kula przelecia³a obok
ucha... i spostrzeg³, ¿e to zamarzniêta d³oñ w polskim mundurze
wystaj¹ca spod œniegu uratowa³a mu ¿ycie. Jak czekali na rozkaz

d³ugie godziny zanurzeni w wodzie powy¿ej pasa, ukryci pod krzaka-
mi zarastaj¹cymi brzeg rzeki... Nic nie gloryfikowa³, po prostu prze-
kazywa³, co widzia³, co prze¿y³... Mówi³, ¿e to by³ wa¿ny czas, ¿e czu³
siê tam potrzebny.

Jeszcze kojarz¹c s³owo „wojna" bardziej z gr¹ w karty, a widz¹c
podekscytowanie taty, zapyta³am: To kto wygra³ tê wojnê? To by³o
niepotrzebne pytanie. Chmura zas³oni³a mu czo³o, zapad³a cisza na-
mys³u, zanim pogodzi³ siê z odpowiedzi¹:

- Przepêdziliœmy Niemców, ale nie wygraliœmy – i wyszed³ na
korytarz zapaliæ papierosa.

Wiele lat, zbyt wiele, nie rozumia³am tej odpowiedzi. Rodzice
szyfrem z rzadka wspominali jakiegoœ dziadka z Sulejówka. Tata g³os
siê zmienia³, s³ychaæ by³o ¿o³niersk¹ nutê, za chwilê móg³by stan¹æ
na bacznoœæ, mama na moment w zadumie przerywa³a pracê. Wyda-
wa³o siê, ¿e to musi byæ bardzo zamierzch³a lub nieznacz¹ca postaæ
ten „Dziadek". Bo my nie mamy tam rodziny, a na œwiadectwach
zawsze mia³am 5 z historii i nic o nim nie s³ysza³am. O prawdzie
Katynia dowiedzia³am siê w 1990 r., mia³am 37 lat. Czujê siê oszuka-
na.

Namacalnymi pami¹tkami z wojska by³y tylko „oficerki", buty
z wysokimi cholewami naci¹gniêtymi na prawid³ach, stoj¹ce w poko-
iku na strychu, i dyplom za szk³em na g³ównej œcianie pokoju
z napisem „Ogniomistrzowi artylerii". Rodzice mieli g³êbok¹ œwiado-
moœæ sytuacji politycznej, w której przysz³o ¿yæ, a jednoczeœnie po-
czucie bezsilnoœci widz¹c porywaj¹c¹ swe dzieci falê propagandy
i komunistycznej mod³y. W milczeniu patrzyli na pierwszomajowe
pochody, huczne rocznice Rewolucji PaŸdziernikowej czy festyny 22
lipca. Nie ¿yli przesz³oœci¹, a nawet jakby zamknêli j¹ na klucz.
W kredensie le¿a³a pami¹tka mamy z pieszej, harcerskiej pielgrzymki
na Jasn¹ Górê – blaszany obrazek w kszta³cie tarczy z podobizn¹
Matki Boskiej Czêstochowskiej, i jedynie ze zdjêæ znaliœmy jej gimna-
zjaln¹ przesz³oœæ: rowerowe wycieczki na majówki, z kole¿ankami na
schodach zamojskiego ratusza, w jednakowych beretach z emblema-
tami szko³y, jakaœ wzmianka o widoku z Kopca Koœciuszki. Mamê
bardziej martwi³o usuniêcie lekcji religii z naszych szkó³ czy zajmo-
wa³o œledzenie obrad Soboru Watykañskiego. O polityce rozmawiali
rzadko i tylko z wujkiem Stefanem, licz¹c siê z jego zdaniem. Komen-
towa³ informacje o „Praskiej wioœnie" i fali strajków studenckich
wiosn¹ 1968 r. w kraju, nie kryj¹c, co myœli o w³adzy ludowej i za
grosz nie daj¹c wiary oficjalnym mediom:

- Hela, ty nie wierz w to, co oni mówi¹, to szubrawcy. To zgraja
³obuzów panoszy siê w kraju i wcale o nim nie myœli – mówi³ spokoj-
nie z przekonaniem w g³osie i tylko po charakterystycznym obciera-
niu potu z twarzy mo¿na by³o rozpoznaæ jego najwy¿sze oburzenie.
Tato nie zaprzecza³...

A wiêc jakie jest prawdziwe oblicze naszego narodu? Czy „Polska
Ludowa” na pewno brzmi dumnie? Co zatem oznaczaj¹ moje referaty
wybierane na akademie szkolne ku chwale wiecznej przyjaŸni z brater-
skim Krajem Rad, s³awi¹ce bojowników o komunistyczny porz¹dek
na œwiecie – od Zwi¹zku Radzieckiego, przez Polskê, Kubê, po Koreê
i Wietnam - a podszyte strachem przed imperializmem amerykañ-
skim? Albo te porywaj¹ce wyuczone wiersze rewolucyjne deklamo-
wane z przejêciem... wiêc sielanka, która mnie otacza, ma drugie dno.
Rysa na diamencie dzieciêcego poczucia szczêœcia, niewidoczna go-
³ym okiem, staje siê moim problemem. Chcê przejrzeæ siê w innej
wodzie, wyjœæ na drogi za horyzont gór, poznaæ nowych ludzi, wst¹piæ
na msze do nieznanych koœcio³ów:

- Mamo, czy pozwolicie mi pojechaæ do szko³y do Wroc³awia?
¯egnaj¹c mnie na progu domu, na drogê do internatu, powie-

dzia³a: Du¿o mi pomaga³aœ, dziecko, dziêkujê ci. A ja na to: Mamo!
Nie trzeba. To ja stokrotnie dziêkujê! Tylko przy Tobie by³o bezpiecz-
nie.

X X X

Wyjecha³am w koñcówce lat 60., a wiêc dobre 10 lat przed ekolo-
giczn¹ klêsk¹ w Górach Izerskich, która soczysty, szumi¹cy las œwier-
kowy zamieni³a w cmentarzysko drzew na go³oborzach. S¹siedztwo
uprzemys³owionego okrêgu na styku trójk¹ta Polska-Czechos³owa-
cja-Niemcy, emituj¹cego wówczas do atmosfery zabójcze iloœci za-
nieczyszczeñ, znoszonych zachodnimi w tej czêœci Europy wiatrami
na to pasmo Sudetów,  przyjmuje siê za podstawowy powód os³abie-
nia drzewostanów.

Naruszona delikatna równowaga ekosystemu uruchomi³a lawinê
problemów niemo¿liwych do zahamowania. Na trudne lata 80., syzy-
fowej walki leœników o Góry Izerskie, szczêœliwie na³o¿y³a siê walka
Polaków o zniesienie krzywdz¹cego naród, utopijnego ustroju ko-
munistycznego i pozbawienie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotni-
czejw³adzy absolutnej. Po latach „dyktatury proletariatu” zosta³a ban-
kruj¹ca gospodarka, zak³amana historia, przetr¹cone krêgos³upy.
W koñcu przyznaliœmy, ¿e nasz œwiat opisany jest w „Folwarku zwie-

rzêcym”. I skrajnie obcy polskiej, chrzeœcijañskiej to¿samoœci. Mo-
dlitwa Jana Paw³a II w 1979 roku o „odnowienie oblicza tej Ziemi”
by³a jak kromka chleba i œwiate³ko w tunelu dla zb³¹dzonego i nie
pozosta³a g³osem wo³aj¹cego na puszczy – powsta³a „Solidarnoœæ”.
W odpowiedzi re¿im wprowadzi³ stan wojenny w 1981 roku.

W nocn¹ kolejkê do sklepu przy masarni wychodzi³ mój tato-
emeryt. Miêsa i wêdlin na kartki ¿ywnoœciowe starcza³o dla kilku
pierwszych osób. Narastaj¹ca inflacja dosz³a do 600 procent rocznie
w 1989 roku. Dopiero zapaœæ ekonomiczna kraju wymusi³a na partii
oddanie w³adzy. Zmiana ustroju z demokracji ludowej na republikê
parlamentarn¹ oraz systemu gospodarczego z centralnie kierowane-
go na wolnorynkowy - w Polsce w 1989 roku, a wkrótce potem
w s¹siednich krajach - doprowadzi³a do likwidacji zatruwaj¹cych izer-
ski region zak³adów i zobowi¹za³a do przestrzegania wyœrubowanych
norm. Jednak wyeksploatowany maj¹tek FWP i sanatoria ju¿ tak nie
przyci¹ga³y wczasowiczów i kuracjuszy. Tylko ludzie trwali w jednoœci
dla miasta. Dzieciom postawili nowoczesn¹ szko³ê, a m³odym rodzi-
nom gustowne osiedle bloków, wype³niaj¹c nimi lukê na centralnie
po³o¿onych ³¹kach. Zgrabnie powiêkszyli koœció³ pod wezwaniem
œw. Józefa Oblubieñca, a¿ sta³ siê celem Zbigniewa Bartkowiaka, na-
uczyciela i nieocenionego wychowawcy ze Lwówka oraz zami³owane-
go turysty, do pokazywania wycieczkom jako przyk³ad wspó³czesnej
architektury w kontekœcie myœli budowniczych istniej¹cej œwi¹tyni,
z uszanowaniem ducha miejsca. Gêsto sadzili popularne i nieznane
odmiany drzew i krzewów, pielêgnowali dawne. Na zdrojowe, oœwie-
tlone po zmierzchu tarasy, wystawiali dorodne palmy zimuj¹ce w Hali
Spacerowej, i potê¿ne agawy strzelaj¹ce pêdem z tysi¹cami rurkowa-
tych, intensywnie pachn¹cych kwiatów, niemal do policzenia na mo-
jej nocnej fotografii. Mo¿e to letnie œwieradowskie kwiaty i parkowe
drzewa w zimowej szacie - oz³ocone s³oñcem, co œwieci tu czêœciej ni¿
na nizinach, oczarowa³y pracowników Kombinatu Górniczo-Hutni-
czego Miedzi z Lubinia, ¿e stworzyli tutaj swoj¹ bazê sportowo-wypo-
czynkow¹? PTTK wci¹¿ dba³o o szlaki turystyczne i regularnie posy-
³a³o œmia³ków z puszkami farby na wszystkie grzbiety. Na nowe nar-
ciarskie trasy z wyci¹gami rokrocznie przyje¿d¿a³ z Gdañska z córkami
studencki kolega mego mê¿a, dopóki ¿y³a mama. W styczniu 1990
roku podczas wspólnej kolacji po przyjeŸdzie mi³ych goœci, w towa-
rzystwie mamy i wujka Stefana rozmawialiœmy o dziej¹cej siê historii.
Tato by³ Wielkim Nieobecnym przy stole, gdzie stawia³ kiedyœ pó³mi-
ski, wspomina³ wojnê, ogl¹da³ filmy. W³aœnie run¹³ 28-letni mur
berliñski. Jeszcze wczoraj nierealne marzenie Niemców o zjednocze-
niu, dzisiaj g³oœno brzmia³o. Nikt z nas nie w¹tpi³, ¿e tak siê stanie. To
zajê³o im nieca³y rok.

W 1991 roku na pierwszokomunijnej mszy œwiêtej mojej bratani-
cy, podziêkowania za pomoc w przygotowaniu dzieci skierowane by³y
równie¿ do dyrektorki szko³y podstawowej. 30 lat wczeœniej taka wspó³-
praca te¿ by³a nierealnym marzeniem naszej mamy.

Na Œwieradów œwie¿ym okiem nieznajomego spojrzeli pasjonaci
budownictwa, pomna¿ania kapita³u, pionierskie dusze. Goœcinnie
potraktowani, wsparci bogat¹ kadr¹ medyczn¹, wykszta³conymi rocz-
nikami, œrodowiskiem artystów, co upodoba³o sobie tê malownicz¹
krainê, razem osadzili rodowy klejnot Izerów w koronie polskich ku-
rortów. I w tej ekskluzywnej oazie zieleni ugruntowali raj dla aktyw-
nych turystów, co kochaj¹ wêdrówki, rower, narciarskie biegi i zjazdy.

A góry? DŸwigniête umys³em i ciê¿k¹ prac¹ œwieradowskich le-
œników, dzisiaj – 3 dekady po katastrofie – szumi¹ nowym lasem, a¿
zapiera dech w piersiach. I otoczone trosk¹ zakorzenionego pokole-
nia nadal hojnie darz¹ - szlachetnym kamieniem, ozdrowieñcz¹ wod¹,
radoczynnym Ÿród³em, ¿ywicznym powietrzem, leczniczym torfem,
miêkkim drewnem, cudownymi widokami, a najwa¿niejsze - ludŸmi
zakochanymi w swej ma³ej ojczyŸnie!

Uratowanie tego œwiata odbieram jako zwyciêstwo woli cz³owie-
ka, który mówi, ¿e to jego dom, ¿ycie, kosmos. To siê nazywa patrio-
tyzm.

(dokoñczenie w nastêpnym numerze)

Nadal zachêcamy œwieradowian pamiêtaj¹-
cych czasy uwa¿ane dziœ przez m³ode pokole-
nie za prehistoriê, by chwycili za pióra i spró-
bowali oddaæ ducha zamierzch³ych epok. Ocal-
my w pamiêci przesz³oœæ, przypomnijmy sobie
i innym Œwieradów, który pokry³a patyna cza-
su, 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!
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zestaw surówek. Przekąski: śledziowy przysmak, galaretki drobiowe, decha nazestaw surówek. Przekąski: śledziowy przysmak, galaretki drobiowe, decha nazestaw surówek. Przekąski: śledziowy przysmak, galaretki drobiowe, decha nazestaw surówek. Przekąski: śledziowy przysmak, galaretki drobiowe, decha nazestaw surówek. Przekąski: śledziowy przysmak, galaretki drobiowe, decha na
zagrychę, barszcz czerwony z pasztecikiem.zagrychę, barszcz czerwony z pasztecikiem.zagrychę, barszcz czerwony z pasztecikiem.zagrychę, barszcz czerwony z pasztecikiem.zagrychę, barszcz czerwony z pasztecikiem.
  Sama rezerwacja miejsca z możliwością zamówienia dań gorących, przeką−  Sama rezerwacja miejsca z możliwością zamówienia dań gorących, przeką−  Sama rezerwacja miejsca z możliwością zamówienia dań gorących, przeką−  Sama rezerwacja miejsca z możliwością zamówienia dań gorących, przeką−  Sama rezerwacja miejsca z możliwością zamówienia dań gorących, przeką−

sek i napojów po cenach z karty sylwestrowej (40 zł od osoby).sek i napojów po cenach z karty sylwestrowej (40 zł od osoby).sek i napojów po cenach z karty sylwestrowej (40 zł od osoby).sek i napojów po cenach z karty sylwestrowej (40 zł od osoby).sek i napojów po cenach z karty sylwestrowej (40 zł od osoby).
Dla wszystkich gości lampka szampana gratis.Dla wszystkich gości lampka szampana gratis.Dla wszystkich gości lampka szampana gratis.Dla wszystkich gości lampka szampana gratis.Dla wszystkich gości lampka szampana gratis.
Biesiada zaczyna się o godz. 20Biesiada zaczyna się o godz. 20Biesiada zaczyna się o godz. 20Biesiada zaczyna się o godz. 20Biesiada zaczyna się o godz. 200000000000, a kończy o 2, a kończy o 2, a kończy o 2, a kończy o 2, a kończy o 20000000000.....
Rezerwacja w karczmie (ul. Nadbrzeżna 4), telefonicznie pod nr 501 125 614Rezerwacja w karczmie (ul. Nadbrzeżna 4), telefonicznie pod nr 501 125 614Rezerwacja w karczmie (ul. Nadbrzeżna 4), telefonicznie pod nr 501 125 614Rezerwacja w karczmie (ul. Nadbrzeżna 4), telefonicznie pod nr 501 125 614Rezerwacja w karczmie (ul. Nadbrzeżna 4), telefonicznie pod nr 501 125 614

lub elektronicznie − kontakt@swierkowakarczma.pllub elektronicznie − kontakt@swierkowakarczma.pllub elektronicznie − kontakt@swierkowakarczma.pllub elektronicznie − kontakt@swierkowakarczma.pllub elektronicznie − kontakt@swierkowakarczma.pl

Ośrodek SKI&SUN oferuje trzy warianty spędzenia sylwestrowej nocy −  dla każ−Ośrodek SKI&SUN oferuje trzy warianty spędzenia sylwestrowej nocy −  dla każ−Ośrodek SKI&SUN oferuje trzy warianty spędzenia sylwestrowej nocy −  dla każ−Ośrodek SKI&SUN oferuje trzy warianty spędzenia sylwestrowej nocy −  dla każ−Ośrodek SKI&SUN oferuje trzy warianty spędzenia sylwestrowej nocy −  dla każ−
dego coś stosownego, wedle stanu portfela i upodobań:dego coś stosownego, wedle stanu portfela i upodobań:dego coś stosownego, wedle stanu portfela i upodobań:dego coś stosownego, wedle stanu portfela i upodobań:dego coś stosownego, wedle stanu portfela i upodobań:
W restauracji Smak Baca na górnej stacji goście będą się bawić przy muzy−W restauracji Smak Baca na górnej stacji goście będą się bawić przy muzy−W restauracji Smak Baca na górnej stacji goście będą się bawić przy muzy−W restauracji Smak Baca na górnej stacji goście będą się bawić przy muzy−W restauracji Smak Baca na górnej stacji goście będą się bawić przy muzy−

ce DJ−a w godz. 18ce DJ−a w godz. 18ce DJ−a w godz. 18ce DJ−a w godz. 18ce DJ−a w godz. 180000000000−2−2−2−2−20000000000. W menu 4 ciepłe posiłki, 4 zimne posiłki, butelka wódki. W menu 4 ciepłe posiłki, 4 zimne posiłki, butelka wódki. W menu 4 ciepłe posiłki, 4 zimne posiłki, butelka wódki. W menu 4 ciepłe posiłki, 4 zimne posiłki, butelka wódki. W menu 4 ciepłe posiłki, 4 zimne posiłki, butelka wódki
(lub wina) na parę, napoje zimne i gorące, dostęp do baru, a o północy widok na(lub wina) na parę, napoje zimne i gorące, dostęp do baru, a o północy widok na(lub wina) na parę, napoje zimne i gorące, dostęp do baru, a o północy widok na(lub wina) na parę, napoje zimne i gorące, dostęp do baru, a o północy widok na(lub wina) na parę, napoje zimne i gorące, dostęp do baru, a o północy widok na
pokaz ogni sztucznych na dolnej stacji.pokaz ogni sztucznych na dolnej stacji.pokaz ogni sztucznych na dolnej stacji.pokaz ogni sztucznych na dolnej stacji.pokaz ogni sztucznych na dolnej stacji.

Cena biletu od osoby − 180 zł + bilet turystyczny lub karnet narciarski za 65 zł.Cena biletu od osoby − 180 zł + bilet turystyczny lub karnet narciarski za 65 zł.Cena biletu od osoby − 180 zł + bilet turystyczny lub karnet narciarski za 65 zł.Cena biletu od osoby − 180 zł + bilet turystyczny lub karnet narciarski za 65 zł.Cena biletu od osoby − 180 zł + bilet turystyczny lub karnet narciarski za 65 zł.
W Smak Bacy na dole impreza otwarta od godz. 18W Smak Bacy na dole impreza otwarta od godz. 18W Smak Bacy na dole impreza otwarta od godz. 18W Smak Bacy na dole impreza otwarta od godz. 18W Smak Bacy na dole impreza otwarta od godz. 180000000000 do 3 do 3 do 3 do 3 do 30000000000, z możliwością, z możliwością, z możliwością, z możliwością, z możliwością

rezerwacji miejsca siedzącego (80 zł od osoby, do wykorzystania w barze), zrezerwacji miejsca siedzącego (80 zł od osoby, do wykorzystania w barze), zrezerwacji miejsca siedzącego (80 zł od osoby, do wykorzystania w barze), zrezerwacji miejsca siedzącego (80 zł od osoby, do wykorzystania w barze), zrezerwacji miejsca siedzącego (80 zł od osoby, do wykorzystania w barze), z
tańcami przy muzyce dyskotekowej na parkiecie i dostępem do restauracji.tańcami przy muzyce dyskotekowej na parkiecie i dostępem do restauracji.tańcami przy muzyce dyskotekowej na parkiecie i dostępem do restauracji.tańcami przy muzyce dyskotekowej na parkiecie i dostępem do restauracji.tańcami przy muzyce dyskotekowej na parkiecie i dostępem do restauracji.
Sylwestrowa jazda nocna od godz. 18Sylwestrowa jazda nocna od godz. 18Sylwestrowa jazda nocna od godz. 18Sylwestrowa jazda nocna od godz. 18Sylwestrowa jazda nocna od godz. 180000000000 do 2 do 2 do 2 do 2 do 200 00 00 00 00  (karnet − 65 zł), namiot dla (karnet − 65 zł), namiot dla (karnet − 65 zł), namiot dla (karnet − 65 zł), namiot dla (karnet − 65 zł), namiot dla

100 osób przy dolnej stacji, muzyka dyskotekowa, grill, dostęp do restauracji.100 osób przy dolnej stacji, muzyka dyskotekowa, grill, dostęp do restauracji.100 osób przy dolnej stacji, muzyka dyskotekowa, grill, dostęp do restauracji.100 osób przy dolnej stacji, muzyka dyskotekowa, grill, dostęp do restauracji.100 osób przy dolnej stacji, muzyka dyskotekowa, grill, dostęp do restauracji.

Rezerwacja balu oraz miejsc siedzących na dolnej stacji: smakbaca@op.plRezerwacja balu oraz miejsc siedzących na dolnej stacji: smakbaca@op.plRezerwacja balu oraz miejsc siedzących na dolnej stacji: smakbaca@op.plRezerwacja balu oraz miejsc siedzących na dolnej stacji: smakbaca@op.plRezerwacja balu oraz miejsc siedzących na dolnej stacji: smakbaca@op.pl

TYROLSKA CHATATYROLSKA CHATATYROLSKA CHATATYROLSKA CHATATYROLSKA CHATA
Na wejściu przystawka i dwa ciepłeNa wejściu przystawka i dwa ciepłeNa wejściu przystawka i dwa ciepłeNa wejściu przystawka i dwa ciepłeNa wejściu przystawka i dwa ciepłe

dania, bufet szwedzki z przekąskami,dania, bufet szwedzki z przekąskami,dania, bufet szwedzki z przekąskami,dania, bufet szwedzki z przekąskami,dania, bufet szwedzki z przekąskami,
ciepły posiłek o północy. W Nowy Rokciepły posiłek o północy. W Nowy Rokciepły posiłek o północy. W Nowy Rokciepły posiłek o północy. W Nowy Rokciepły posiłek o północy. W Nowy Rok
szampan dla każdej pary.szampan dla każdej pary.szampan dla każdej pary.szampan dla każdej pary.szampan dla każdej pary.

Dobrą zabawę zapewnia DJ BORYS.Dobrą zabawę zapewnia DJ BORYS.Dobrą zabawę zapewnia DJ BORYS.Dobrą zabawę zapewnia DJ BORYS.Dobrą zabawę zapewnia DJ BORYS.
Cena − 200 zł od osoby, all inclusive,Cena − 200 zł od osoby, all inclusive,Cena − 200 zł od osoby, all inclusive,Cena − 200 zł od osoby, all inclusive,Cena − 200 zł od osoby, all inclusive,

open bar, początek − godz. 19open bar, początek − godz. 19open bar, początek − godz. 19open bar, początek − godz. 19open bar, początek − godz. 190000000000.....
Rezerwacja − tel. 661 350 944Rezerwacja − tel. 661 350 944Rezerwacja − tel. 661 350 944Rezerwacja − tel. 661 350 944Rezerwacja − tel. 661 350 944

lub 667 173 514.lub 667 173 514.lub 667 173 514.lub 667 173 514.lub 667 173 514.

LEOPOLDÓWKALEOPOLDÓWKALEOPOLDÓWKALEOPOLDÓWKALEOPOLDÓWKA
Sylwestrowe szaleństwo rozpocznie sięSylwestrowe szaleństwo rozpocznie sięSylwestrowe szaleństwo rozpocznie sięSylwestrowe szaleństwo rozpocznie sięSylwestrowe szaleństwo rozpocznie się

o godz. 20o godz. 20o godz. 20o godz. 20o godz. 200000000000, a oprawę muzyczną za−, a oprawę muzyczną za−, a oprawę muzyczną za−, a oprawę muzyczną za−, a oprawę muzyczną za−
pewni  DJ FUZZY.pewni  DJ FUZZY.pewni  DJ FUZZY.pewni  DJ FUZZY.pewni  DJ FUZZY.

W cenie biletu − 99 zł od osoby − prze−W cenie biletu − 99 zł od osoby − prze−W cenie biletu − 99 zł od osoby − prze−W cenie biletu − 99 zł od osoby − prze−W cenie biletu − 99 zł od osoby − prze−
widziane są: 2 dania na ciepło, zimnewidziane są: 2 dania na ciepło, zimnewidziane są: 2 dania na ciepło, zimnewidziane są: 2 dania na ciepło, zimnewidziane są: 2 dania na ciepło, zimne
przekąski, szampan na 4 osoby i − coprzekąski, szampan na 4 osoby i − coprzekąski, szampan na 4 osoby i − coprzekąski, szampan na 4 osoby i − coprzekąski, szampan na 4 osoby i − co
najważniejsze − swojski klimat.najważniejsze − swojski klimat.najważniejsze − swojski klimat.najważniejsze − swojski klimat.najważniejsze − swojski klimat.

Bar zaopatrzony w napoje alkoholowe.Bar zaopatrzony w napoje alkoholowe.Bar zaopatrzony w napoje alkoholowe.Bar zaopatrzony w napoje alkoholowe.Bar zaopatrzony w napoje alkoholowe.
Zapisy w biurze LEOPOLD przy ul.Zapisy w biurze LEOPOLD przy ul.Zapisy w biurze LEOPOLD przy ul.Zapisy w biurze LEOPOLD przy ul.Zapisy w biurze LEOPOLD przy ul.

Zdrojowej 18, tel. 75 78 16 283 lubZdrojowej 18, tel. 75 78 16 283 lubZdrojowej 18, tel. 75 78 16 283 lubZdrojowej 18, tel. 75 78 16 283 lubZdrojowej 18, tel. 75 78 16 283 lub
601 844 901.601 844 901.601 844 901.601 844 901.601 844 901.


