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Edukacja œwieradowska 2014-2023

Uczniowie rozpoczynaj¹cy edukacjê w klasach pierwszych w Szkole Podstawowej w
Œwieradowie (alfabetycznie): Zuzanna Aficka, Szymon Andruszkiewicz, Antoni Ba³a (6 lat),
Maksymilian Bia³y, Lena Bokisz, Karolina Chmielowska (6), Anna Czerwiñska (6), Adrianna
Dorosz (6), Joanna Drobna, Joanna Dziedziñska, Dominik Feliñski (6), Milena Fornal, Joan-
na Furmaniak, Wojciech Ganuszewicz (6), Viktoria Goj¿ewska (6), Oliwia Górna, Julia Hryñ-
ko (6), Kacper Hutek (6), Emil Kamiñski, Zuzanna Kapszewicz, Fabian Komnacki, Kornelia
Komnacka (6), Natalia Kotlarek (6), Jacek Kozak (6), Wiktoria Kozak, Szymon Kwaœny,
Norbert Linca, Wojciech Lonycz (6), Mateusz £ata, Maciej Maækowski (6), Katarzyna Mar-
cinkowska (6), Wojciech Mendychowski, Maksymilian Miller (6), Maria Mitkiewicz (6),
Gabriela Mrozik, Nadia Mularczyk (6), Zuzanna Olkowska (6), Oliwia Osiñska, B³a¿ej Pal,
Filip Palbow, Krzysztof Pasierb, Maja P³odzieñ, Szymon Rewers, Julia Roso³ek (6), Zofia
Salawa (6), Natalia Samulska, Noel Siemiñski, Jacek Szaniawski (6), Nikola Szczepañska,
Wiktoria Szczepañska (6), Zofia Szulikowska, Ziemowit Œnie¿ek, Szymon Wieliczko, Roksa-
na WoŸniak (6), Aleksandra Wójcik (6), Szymon Zazulak, Maksymilian Zdunek, Kacper
Zgliñski, Anna Zwolak.

Wychowawczyniami s¹: Iza Salawa (Ia),  Anna ¯o³nierek  (Ib) i Agnieszka Fehring-
Dworak (Ic), a Beata Furman jest nauczycielem wspomagaj¹cym w kl. I.

Kl. I w SP nr 2 w Czerniawie. Z ty³u stoj¹ od lewej: wychowawczyni El¿bieta Kar³owicz,
Antek Oœciak, Erika £abêcka, Kamelia Skowron, Dominika Dziemitko i Florian Kliszcz.

Z przodu od lewej: Klaudiusz Paja, Olga Walczak, Oktawia Matacz, Daniel Bigus, Hubert
Syrewicz, Adam Walszewski i Marta Bohdanowicz.

Kl. IaKl. IaKl. IaKl. IaKl. Ia

Kl. IbKl. IbKl. IbKl. IbKl. Ib

Kl. IcKl. IcKl. IcKl. IcKl. Ic



URZ¥D MIASTA
ul. 11 Listopada 35

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.

Od 1 listopada 2013 r. do 31 paŸdziernika 2014 r. na mocy uchwa³y Rady Miasta Œwieradów-
Zdrój nr XLIX/241/2013 z 25 wrzeœnia ub. r. 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.

W wypadkach nag³ych awarii sieci wod-kan mo¿na dzwoniæ pod nr tel.  512 243 901.
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

Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w
Œwieradowie-Zdroju wdra¿a projekt syste-
mowy pod nazw¹

OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA
w zakresie rozwoju i upowszechniania

aktywnej integracji spo³ecznej na lata 2007-
2013, realizowany w ramach PO KL Priory-
tet VII Poddzia³anie 7.1.1. Projekt realizowa-
ny jest od stycznia 2013 r. do grudnia 2014 r.

Od szkolenia do zatrudnienia
Do kogo jest adresowany?
Grup¹ docelow¹ s¹ osoby korzystaj¹ce

z pomocy spo³ecznej (i ich otoczenie), które
nie pracuj¹ i s¹ w wieku aktywnoœci zawo-
dowej.

Co oferuje uczestnikom?
Projekt jest kompleksowym wsparciem

i stworzeniem niezbêdnych warunków do in-
tegracji osób zagro¿onych wykluczeniem

spo³ecznym, m.in. poprzez:
 kszta³cenie umiejêtnoœci w zakresie

ról spo³ecznych i zdobycia kwalifikacji za-
wodowych,

 rozwój form i narzêdzi aktywnej inte-
gracji spo³ecznej poprzez kontakty socjalne
obejmuj¹ce, na przyk³ad, wspieranie zdol-
noœci do podjêcia zatrudnienia, us³ugi o cha-
rakterze edukacyjnym, zdrowotnym i spo-
³ecznym,

 wdra¿anie nowych form wsparcia umo¿-
liwiaj¹cych integracjê zawodow¹ i spo-
³eczn¹.

Wnioskodawca projektu: MOPS, Œwie-
radów, ul. 11 Listopada 35, tel./fax 75 78 16
321, mops_swerzd@wp.pl

Agnieszka Moroz – kierownik MOPS

Œ.P. BOGDANA
ROKOSZA

Serdeczne podziêkowania ks. Franciszkowi
Molskiemu, rodzinie, przyjacio³om, s¹siadom,
kolegom, znajomym oraz wszystkim, którzy

brali udzia³ w ceremonii pogrzebowej

naszego kochanego mê¿a, ojca i dziadka -
sk³adaj¹ pogr¹¿eni w ¿a³obie ¿ona i córka
z rodzin¹ oraz brat i siostra z rodzinami

o okrêgach wyborczych, ich grani-
cach i numerach, liczbie radnych wybie-
ranych w ka¿dym okrêgu wyborczym
oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wybor-
czej dla wyboru Rady Miasta Œwieradów-
Zdrój.

Na podstawie art. 422 ustawy
z 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy
(Dz. U. nr 21, poz. 112 z póŸn. zm.1) Bur-
mistrz Miasta Œwieradów-Zdrój podaje
do wiadomoœci publicznej, ¿e Rada Mia-
sta Œwieradów-Zdrój uchwa³¹ nr XXXIV/
157/2012 z 31 paŸdziernika 2012 r.  w  spra-
wie podzia³u Gminy Miejskiej Œwiera-
dów-Zdrój na okrêgi wyborcze oraz usta-
lenia ich granic, numerów i liczby rad-
nych wybieranych w ka¿dym okrêgu
wyborczym ze zmianami zawartymi
w uchwale nr LVIII/282/2014 z 26 marca
2014 r. dokona³a podzia³u miasta Œwiera-
dów-Zdrój na okrêgi wyborcze, ustali³a
ich granice, numery i liczbê radnych wy-
bieranych w ka¿dym okrêgu wyborczym.

Numery i granice okrêgów wybor-
czych oraz liczbê radnych wybieranych
w poszczególnych okrêgach wyborczych
okreœlono w sposób nastêpuj¹cy (tabela
obok):

Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej
mieœci siê w Urzêdzie Miasta Œwieradów-
Zdrój, ul. 11 Listopada 35.

Burmistrz Miasta Œwieradów-Zdrój
Roland Marciniak

1 Zmiany wymienionej ustawy zosta³y og³o-
szone w Dz. U. z 2011 r. nr 26, poz. 134, nr 94,
poz. 550, nr 102, poz. 588, nr 134, poz. 777, nr
147, poz. 881, nr 149, poz. 889, nr 171, poz.
1016 i nr 217, poz.1281, z 2012 r. poz. 849, 951
i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072.

DO OBWODÓW -
NR 1 wchodz¹ okrêgi: 1, 2, 3, 4
NR 2 wchodz¹ okrêgi: 5, 6, 7, 8
NR 3  wchodz¹ okrêgi: 9, 10, 11, 12
NR 4 wchodz¹ okrêgi: 13, 14, 15

OBWIESZCZENIEOBWIESZCZENIEOBWIESZCZENIEOBWIESZCZENIEOBWIESZCZENIE
Burmistrza MiastaBurmistrza MiastaBurmistrza MiastaBurmistrza MiastaBurmistrza Miasta
Œwieradów-ZdrójŒwieradów-ZdrójŒwieradów-ZdrójŒwieradów-ZdrójŒwieradów-Zdrój

z 1 wrzeœnia 2014 rz 1 wrzeœnia 2014 rz 1 wrzeœnia 2014 rz 1 wrzeœnia 2014 rz 1 wrzeœnia 2014 r.....



Strefy dostêpu

Punkty kolporta¿uPunkty kolporta¿uPunkty kolporta¿uPunkty kolporta¿uPunkty kolporta¿u
NOTNOTNOTNOTNOTAAAAATNIKA ŒWIERADOWSKIEGOTNIKA ŒWIERADOWSKIEGOTNIKA ŒWIERADOWSKIEGOTNIKA ŒWIERADOWSKIEGOTNIKA ŒWIERADOWSKIEGO

ŒWIERADÓW - sklep EKO (ul. Sienkiewicza), kantor A&J (róg ul.
Zdrojowej i Piastowskiej), sklep AGD (ul. Piastowska), hurtownia pa-
pierosów (ul. Piastowska), sklep ¯ABKA (ul. Zdrojowa), kiosk gazeto-
wy (ul. Zdrojowa), pijalnia wody mineralnej (Dom Zdrojowy), sklep na
os. Korczaka, sklep LEWIATAN (ul. Górska), stacja paliw ORLEN (ul. 11
Listopada), sklep przy ul. Chopina, sklep KROPKA  (ul. 11 Listopada),
sklep przy ul. Pi³sudskiego (d. FATMA),  biblioteka miejska (UM, ul. 11
Listopada 35).

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

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

Najbli¿sze numery „Notatnika” uka¿¹ siê 15 paŸdziernika i - w zwi¹zku
z wyborami samorz¹dowymi - 8 listopada br., a materia³y do poszcze-
gólnych wydañ prosimy dostarczaæ w nieprzekraczalnych terminach -
odpowiednio do 1 i 27 paŸdziernika br.

Miejska Biblioteka Publiczna, Nadleœnictwo Œwie-
radów oraz Urz¹d Miasta zapraszaj¹ dzieci i rodziców
do udzia³u w

Czas na dyniê

Czekamy na kompozycje dyniowe, przepisy, wierszyki, fraszki, rysunki itp.,
wykonane dowoln¹ technik¹. Wystawa prac prezentowana bêdzie na terenie Nadle-
œnictwa Œwieradów. Atrakcyjne nagrody zostan¹ ufundowane przez Nadleœnictwo,
Urz¹d Miasta i Miejsk¹ Bibliotekê Publiczn¹. Prosimy kompozycje dyniowe przy-
nosiæ bezpoœrednio do Nadleœnictwa, a prace literacko-plastyczne wykonane na
papierze - do biblioteki.

29 paŸdziernika komisja oceni wszystkie prace w poszczególnych katego-
riach, wyniki zaœ zostan¹ og³oszone dzieñ póŸniej na stronie biblioteki -
mbpswieradow.com.pl

Wszelkie informacje bêd¹ udzielone w bibliotece lub te¿ znajd¹ siê na stronie
www biblioteki. Zapraszamy serdecznie ca³e rodziny do zabawy z dyni¹!

V Festiwalu Dyniowym - 27–28 paŸdziernika

Pragniemy poinformowaæ, i¿ od dnia
27 sierpnia 2014 r. firma Info-Tom, opera-
tor sieci SWIERNET, uruchomi³a darmowy
dostêp do internetu w okolicach Domu
Zdrojowego i Parku Zdrojowego, fontan-
ny i ul. Zdrojowej.

Dostêp jest przyznawany na pó³ godziny
w godzinnych odstêpach. Darmowy dostêp
do internetu mo¿e byæ realizowany dziêki
sponsorom zainteresowanym umieszcze-
niem swojej reklamy w przestrzeni wirtual-
nej. Takie rozwi¹zanie pozwoli zwiêkszyæ iloœæ
punktów z dostêpem do darmowego inter-
netu, a informacje reklamowe i inne dotr¹
do znacznie wiêkszej iloœci u¿ytkowników.

W planach mamy, aby punkty darmowe-
go dostêpu do internetu by³y tak¿e swoisty-
mi wirtualnymi tablicami og³oszeñ dla tury-
stów czy mieszkañców. Po pod³¹czeniu siê
do jednego z punktów SWIERNET free Ho-
stSpot bêdzie siê otwieraæ strona z aktual-
nie dostêpnymi informacjami.

nia mobilne. Kody QR pozwalaj¹ ³atwo i szyb-
ko uzyskaæ informacje w nim zakodowane,
np. adres strony www, wizytówki i wiele in-
nych, bez rêcznego wpisywania danych na
klawiaturze. Nasz kod zawiera adres funpa-
ge na Facebooku. Zapraszamy.

Mamy nadziejê, ¿e
ta idea zyska popular-
noœæ, dziêki czemu na
terenie naszego mia-
sta bêdzie mo¿liwy
dostêp do darmowe-
go internetu oraz do
nowoczesnego no-
œnika informacji.

Dla u¿ytkowni-
ków urz¹dzeñ mobil-
nych - smartfonów,
tabletów itp. - za-
mieszczamy kod QR
(u góry po prawej).
Kod mo¿na zeskano-
waæ czytnikiem ko-
dów QR. Czytnik
mo¿na uzyskaæ po-
bieraj¹c jedn¹ z wielu
dostêpnych za darmo
aplikacji na urz¹dze-



Czy otrzymujesz ju¿ informacje o zagro¿eniach wysy³ane
w BEZP£ATMYM komunikatorze systemu SISMS?

5 sierpnia og³oszono ponow-
ny przetarg na dowóz dzieci do
gminnych jednostek oœwiatowych
w Œwieradowie w roku szkolnym
2014/15 i 2015/16, do którego przy-
st¹pi³a œwieradowska firma ZUH
LEOPOLD z Czerniawy, oferuj¹ca za
dwa lata wykonywania us³ugi cenê

P. Pilawski - 176.472; W. Cholewiñska -
145.708; Roben - 97.554.

Zadanie 7 - A. Czepiel - 112.320; Mrozik
- 106.920; P. Pilawski - 78.300; W. Cholewiñ-
ska - 60.000; Roben - 52.925.

Ceny nie obejmuj¹ materia³ów posypo-
wych, które gmina zakupi we w³asnym za-
kresie i bêdzie przekazywaæ wykonawcom.

Obecnie trwa sprawdzanie nades³anych
dokumentów.

28 sierpnia gmina og³osi³a przetarg na
dostawê soli drogowej z antyzbrylaczem do
zimowego utrzymania dróg w sezonie zimo-
wym 2014/15 na potrzeby Gminy Miejskiej
Œwieradów-Zdrój wraz z transportem, z ter-
minem sk³adania ofert do 8 wrzeœnia br.

29 sierpnia og³oszono pisemny przetarg
na zadanie pn. „Dostawa tablicy pami¹tko-
wej dla zadania „Rozbudowa obiektu na po-
trzeby nowej siedziby Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Œwieradowie-Zdroju”. Tablica
musi byæ ze szk³a akrylowego o wymiarach
70 x 90 cm, dostarczona z zestawami monta-
¿owymi.

1 wrzeœnia gmina podpisa³a z wolnej rêki
umowê z firm¹ BIKON Zbigniewa Pacu³y
z Jeleniej Góry na dodatkow¹ us³ugê in¿y-
niera kontraktu zwi¹zan¹ ze zwiêkszeniem ro-
bót przy budowie oczyszczalni œcieków
i kanalizacji w Czerniawie, za co BIKON otrzy-
ma 12.546 z³.

Umowê na zwiêkszenie zakresu robót
kanalizacyjnych podpisano z wolnej rêki 25
sierpnia z firm¹ Jana Chro¿nowskiego z Je-
leniej Góry. Umowa opiewa na kwotê 107.500
z³.

3 wrzeœnia uniewa¿niono przetarg na
odbudowê mostu w ci¹gu ul. Stawowej, jako
¿e jedyna oferta Paw³a Pilawskiegio opie-
wa³an na kwote 127.621,11 z³, podczas gdy
gmina zamierza³a przeznaczyæ na ten cel
65.000 z³.        (opr. aka)

KALENDARZKALENDARZKALENDARZKALENDARZKALENDARZ

WYBORCZYWYBORCZYWYBORCZYWYBORCZYWYBORCZY
526.400 z³. Gmina ofertê tê przyjê³a i podpi-
sa³a z firm¹ umowê 4 wrzeœnia br.

21 sierpnia og³oszono przetarg na zi-
mowe utrzymanie dróg gminnych oraz ci¹-
gów pieszych (od 20 paŸdziernika br. do 30
kwietnia 2015 r.) bêd¹cych w zarz¹dzie Gmi-
ny Miejskiej Œwieradów-Zdrój w sezonie
2014/15. Zlecenie tradycyjnie podzielono na
zadania: 1. Centrum (9.212 m dróg); 2. Gon-
dola z przyleg³oœciami (11.200 m); 3. Przed-
mieœcia (17.559 m); 4. Czerniawa (11.362 m);
5. Chodniki (wraz z chodnikami w Czernia-
wie i Or³owicach wzd³u¿ dróg wojewódzkich
- 30.378 m2). W tym roku potencjalni oferen-
ci dostan¹ dwa nowe zadania: 6. Droga wo-
jewódzka od Or³owic (skrzy¿owanie z drog¹
na Czerniawê) do Szklarskiej Porêby (22.179
mb drogi i 2.730 m2 chodnika); 7. Droga od
Krzewia Wlk. do przejœcia graniczego Czer-
niawa (przez Or³owice - 18.800 mb).

1 wrzeœnia dokonano otwarcia ofert, któ-
re z³o¿y³y firmy (kwoty w z³):

Zadanie 1 - Pawe³ Pilawski Szklarska
Porêba - 70.200, Sebastain Bokisz Œwiera-
dów - 69.120, Pawe³ Pasierb Œwieradów -
67.500, Wioletta Cholewiñska Szklarska
Porêba  - 57.500 z³.

Zadanie 2 - P. Pilawski - 84.240; 2 -
W. Cholewiñska - 72.000; firma Roben Œwie-
radów - 63.504.

Zadanie 3 - P. Pilawski - 55.296; P. Pa-
sierb - 54.000; W. Cholewiñska - 48.000;
Roben - 42.336.

Zadanie 4 - S. Bokisz - 69.120; Leopold
Ochramowicz Œwieradów - 64.800; P. Pilaw-
ski - 55.600, W. Cholewiñska - 44.000.

Zadanie 5 - Mariusz Stachurski Œwiera-
dów - 157.140; P. Pilawski - 129.060; Robert
Bronicki Œwieradów - 109.200; W. Cholewiñ-
ska - 104.100.

Zadanie 6 - Anna Czapiel Lwówek -
212.976; Mrozik S.J. Lwówek - 203.169,90;
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Roland Marciniak

ŚWIERADOWIEC KUPIONY!ŚWIERADOWIEC KUPIONY!ŚWIERADOWIEC KUPIONY!ŚWIERADOWIEC KUPIONY!ŚWIERADOWIEC KUPIONY!

INWESTYCJE MIEJSKIEINWESTYCJE MIEJSKIEINWESTYCJE MIEJSKIEINWESTYCJE MIEJSKIEINWESTYCJE MIEJSKIE

OBOWIĄZKOWA  NAUKAOBOWIĄZKOWA  NAUKAOBOWIĄZKOWA  NAUKAOBOWIĄZKOWA  NAUKAOBOWIĄZKOWA  NAUKA
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28 sierpnia aktem notarialnym zakupiliœmy teren pod
wyci¹giem narciarskim Œwieradowiec. Powierzchnia gruntu
to 2,8 ha, a wartoœæ transakcji - 465 tys. z³. To najwa¿niejszy
etap w projekcie uruchomienia tego wyci¹gu narciarskiego.
Teraz trwaj¹ rozmowy z pozosta³ymi w³aœcicielami gruntów
na ca³ej d³ugoœci nowej nartostrady.

W ramach przedsiêwziêcia zdo³aliœmy wykonaæ kilka
zadañ, m.in. na ca³ej d³ugoœci wyci¹gu od hotelu Malachit
do szczytu Œwieradowca mamy wa¿ny plan zagospodaro-
wania przestrzennego dla Œwieradowa i Mirska. Obecnie
trwaj¹ prace zwi¹zane z wykonaniem raportu oddzia³ywania
na œrodowisko w ramach tego przedsiêwziêcia narciarskie-
go, które skoñcz¹ siê w maju 2015 r. Raport finansuj¹ po
po³owie gminy Œwieradów i Mirsk.

W ci¹gu najbli¿szych miesiêcy musimy zakoñczyæ kon-
cepcjê ca³ego przedsiêwziêcia, która jest niezbêdna do ra-
portu oddzia³ywania na œrodowisko. Musimy wskazaæ spo-
sób zaœnie¿ania nartostrady: zapotrzebowanie na wodê, ma-
gazyny wody, ruroci¹gi, stacje pomp. Powinniœmy równie¿
wiedzieæ, jaka bêdzie przepustowoœæ wyci¹gu, czy bêdzie
funkcjonowa³ ca³y rok, czy tylko w sezonie zimowym.
Wszystkie dane techniczne s¹ niezbêdne, aby okreœliæ
wp³yw przedsiêwziêcia na œrodowisko naturalne.

W porozumieniu z dyrektorami naszych szkó³ podsta-
wowych w Œwieradowie i Czerniawie od wrzeœnia tego roku
w klasach czwartych w ramach wychowania fizycznego
wprowadzamy naukê p³ywania. W ci¹gu roku szkolnego
ka¿da klasa 4 powinna mieæ 38 zajêæ na kompleksie baseno-
wym w Interferie Sport Hotel, w ramach których dzieci bêd¹
uczy³y siê p³ywaæ pod okiem profesjonalnych instrukto-
rów, a na zajêcia bêd¹ dowo¿one autokarem. Mam nadziejê,
¿e uda nam siê na sta³e utrzymaæ naukê p³ywania w ka¿dej
czwartej klasie. Oczywiœcie, poza kadr¹ i basenem podsta-
wowy warunek to pieni¹dze. Nauka p³ywania w skali roku
bêdzie kosztowaæ gminê prawie 40 tys. z³. Nasuwa siê pyta-
nie, co z pozosta³ymi dzieæmi, które nie s¹ czwartoklasista-
mi? W przypadku przedszkoli w zesz³ym roku szkolnym pro-
wadzone by³y dobrowolne zajêcia na basenie dla dzieci
z rodzicami, co kosztowa³o gminê prawie 20 tys. z³. W tym
roku powtórzymy tê akcjê. Dla pozosta³ych uczniów na-
szych szkó³ bêdziemy organizowaæ w ci¹gu roku okazjonal-
ne wejœcia do aquaparku. Byæ mo¿e na wzór nauki p³ywania
w czwartych klasach uda nam siê w kolejnych klasach wpro-
wadziæ inne specjalizacje sportowe. A mamy odpowiedni¹
bazê do narciarstwa zjazdowego, kolarstwa górskiego i wie-
le innych. Najpierw, rzecz jasna, musimy wygospodarowaæ
pieni¹dze z bud¿etu gminy.

      Deptak Zdrojowy.
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Uchwa³¹ Rady Miasta zwiêkszyliœmy kryteria finanso-

we oceny wniosków o do¿ywianie dzieci z naszego miasta
z programu rz¹dowego. Dziêki temu otrzymamy wiêksze œrod-
ki na do¿ywianie dzieci - z obecnych 36 obiadów do prawie
100 dziennie. Dodatkowo chcemy obj¹æ wszystkie nasze
dzieci szkolne programem darmowego drugiego œniadania.
Niestety, przepisy w tym wzglêdzie nie s¹ jednoznaczne.
We wrzeœniu wprowadzimy pod obrady Rady Miasta uchwa-
³ê w sprawie objêcia uczniów programem do¿ywiania. Ce-
lem jest - za zgod¹ rodziców - objêcie ¿ywieniem ka¿dego
ucznia w naszych szko³ach. I nie chodzi tu tylko o do¿ywia-
nie, równie¿ wa¿ne jest wprowadzenie nawyków zdrowego
¿ywienia.

Biblioteka
Jeszcze 2 miesi¹ce i zakoñczymy budowê nowej siedzi-

by dla biblioteki miejskiej.  Inwestycja dofinansowana jest
kwot¹ ponad 600 tys. z³ ze œrodków rz¹dowych, z progra-
mów dla bibliotek publicznych, a jej ca³kowita wartoœæ to
ponad 800 tys. z³. Inwestorem jest nasza biblioteka.

Wejœcie do biblioteki jest przystosowane dla osób nie-
pe³nosprawnych, zadbaliœmy tak¿e o jak najwiêkszy dostêp
œwiat³a dziennego, projektuj¹c jak najwiêksz¹ iloœæ okien
i witryn. Po przeprowadzce biblioteki do nowej siedziby zwol-
ni siê powierzchnia w budynku Urzêdu Miasta, któr¹ bê-
dziemy chcieli przeznaczyæ na lokalizacjê komisariatu policji
i organizacji pozarz¹dowych.

Kanalizowanie Czerniawy
Za miesi¹c powinniœmy rozpocz¹æ rozruch oczyszczalni

œcieków w Czerniawie. Trwa monta¿ urz¹dzeñ do oczysz-
czania œcieków. Za 2 tygodnie zakoñczymy budowê 5,5 km
kolektora sanitarnego. Du¿ym problemem przy tym przed-
siêwziêciu s¹ mieszkañcy, którzy wycofuj¹ swoj¹ zgodê na
po³o¿enie rury kanalizacyjnej na swojej posesji, przez co
bardzo wolno i trudno jest zakoñczyæ prace ziemne.

W paŸdzierniku rozpoczniemy rozruch oczyszczalni, do
czego na pocz¹tek potrzebujemy minimum 60 m3 œcieków na
dobê. Wartoœæ ca³ej inwestycji wyniesie 5,5 mln z³, przy do-
finansowaniu unijnym w wysokoœci 3,6 mln z³.

Nowe drogi  - ul. Kiliñskiego i ³¹cznik ul. Korczaka
z ul. 11 Listopada; nie bêdzie ul. Izerskiej.

Do listopada zakoñczymy budowê nowych nawierzchni
na ulicach Kiliñskiego i przed³u¿enia ul. Korczaka do ul. 11
Listopada. Ulica Kiliñskiego to przede wszystkim dojazd
w okresie zimowym do 4 budynków, które by³y odciête ko-
munikacyjnie od miasta. Wartoœæ tych inwestycji to prawie
1 mln z³, a dofinansowanie ze œrodków rz¹dowych siêga 80
proc. tej kwoty.

Kilka tygodni temu z³o¿yliœmy wniosek do Ministerstwa
Administracji i Cyfryzacji na dofinansowanie remontu na-
wierzchni ulicy Izerskiej w Czerniawie na kwotê prawie 1,7
mln z³, niestety, nie otrzymaliœmy dofinansowania.

Nadal bêdziemy próbowaæ pozyskaæ œrodki zewnêtrzne
na remont tej i innych zniszczonych nawierzchni dróg gmin-
nych.

Przed nami du¿o do zrobienia, ale konsekwentnie d¹¿y-
my do celu. Zakupiliœmy wyci¹g, mamy plan przestrzenny,
za rok bêdzie raport. Uwa¿am, ¿e nasze miasto przy tak dy-
namicznym rozwoju potrzebuje infrastruktury narciarskiej.
Tym bardziej, ¿e kompleks Œwieradowiec istnieje od kilku-
dziesiêciu lat. Niestety, jest wyeksploatowany technicznie
i potrzebuje gruntownej przebudowy. Jeœli nie nad¹¿ymy
z budowaniem infrastruktury sportowej w stosunku do dy-
namicznie rozwijaj¹cej siê bazy hotelowej, pojawi siê pro-
blem pustych miejsc w okresie zimowym. Oczywiœcie, uzdro-
wisko to nasza podstawowa dzia³alnoœæ i w ni¹ bêdziemy
inwestowaæ najwiêcej, ale takie atrakcje jak narty zjazdowe,
biegowe, œcie¿ki rowerowe singltrack, œcie¿ki biegowe czy
spacerowe s¹ niezbêdne, aby pozyskiwaæ aktywnych ru-
chowo goœci. Jeœli uda siê uruchomiæ Œwieradowiec, bêdzie
to powa¿ny impuls do dalszego rozwoju miasta, co jedno-
czeœnie zwiêkszy dochody bud¿etu gminy i tym samym bêd¹
pieni¹dze na kolejne inwestycje dla mieszkañców i turystów.

 Firma wykonuj¹ca zadanie
nadrobi³a zaleg³oœci, inwestycja
bêdzie wiêc zakoñczona jesieni¹
tego roku. Jej wartoœæ wraz z robo-
tami uzupe³niaj¹cymi to prawie
6 mln z³. Wszystkie nawierzchnie
wykonane s¹ z granitu ciêtego
i ³upanego. W tym roku nie uda
nam siê tylko urz¹dziæ zieleni przy
tej inwestycji, ale ju¿ wiosn¹ przy-
sz³ego roku pojawi¹ siê kwiaty
i krzewy.

Oczywiœcie, to nie koniec prze-
budowy i remontów w centrum
miasta. Równoczeœnie trwaj¹ pry-
watne inwestycje przy deptaku.
Najwiêksza z nich to budowa domu
³u¿yckiego naprzeciw hotelu Kwi-

sa (przy pizzerii Margerita). Bêdzie to kolejna atrakcja przy
deptaku zdrojowym. W przysz³oœci - mam nadziejê - w³aœci-
ciele punktów gastronomicznych przy ul. Zdrojowej wyjd¹
ze swoj¹ ofert¹ na deptak. W tym celu górny chodnik depta-
ka jest poszerzony tak, aby pomieœcili siê i piesi, i tzw. ogródki
piwne. Zakoñczenie inwestycji przewidziano na prze³omie
paŸdziernika i listopada.

Przeprowadziliœmy ob-
serwacjê w szko³ach, z któ-
rych wynika, ¿e wiele dzie-
ci nie zabiera do szko³y dru-
giego œniadania. Znaczna
grupa ¿ywi siê w szkolnym
sklepiku, niestety g³ównie
s³odyczami.

Wprowadzenie drugie-
go œniadania dla uczniów
bêdzie kosztowaæ bud¿et
gminy 20 tys. z³ rocznie.

Izerska  £¹ka
Przy tej inwestycji ju¿ mamy za sob¹ pó³metek. Zakoñ-

czy³y siê prace zewnêtrzne przy samym budynku. Wewn¹trz
trwa wyposa¿anie sali multimedialnej, w której bêdzie 55
miejsc w uk³adzie kinowym, ekran o przek¹tnej 9 m, 3 projek-
tory i sufit nocnego nieba nad Górami Izerskimi z 2200 gwiaz-
dami. Ta sala bêdzie s³u¿y³a przede wszystkim do edukacji

o obszarach Natury 2000, ale równie¿ bêdziemy mogli wy-
œwietlaæ inne materia³y filmowe. Druga sala edukacyjna bê-
dzie wyposa¿ona w 15 stanowisk warsztatowych do prze-
prowadzania prostych obserwacji i badañ ró¿nych form ¿ycia
w izerskich ³¹kach.

Dodatkowym celem tego projektu jest edukacja i wspie-
ranie ochrony pszczó³. Ju¿ jest gotowy ul naszpikowany
kamerami i mikrofonami, przez które bêdziemy podgl¹daæ
¿ycie tych owadów - obraz i dŸwiêk z ula bêdzie dostêpny
w sali multimedialnej.

Projekt bêdzie nas kosztowa³ 2,4 mln z³, z tego wk³ad Unii
Europejskiej to 2,1 mln z³. Ten etap to przede wszystkim
budowa kompleksu, która kosztuje najwiêcej. PóŸniej w ra-
mach Izerskiej £¹ki bêdziemy prowadziæ ró¿ne dzia³ania edu-
kacyjne i ekologiczne skierowane do uczniów, pszczelarzy,
dzia³kowiczów, ogrodników amatorów. Zakoñczenia projek-
tu nale¿y siê spodziewaæ w listopadzie tego roku.

Rzut parteru Izerskiej £¹ki - sala centrum edukacji
ekologicznej i zaplecze socjalne.

Rzut parteru Izerskiej £¹ki - sala multimedialna.
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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).

Urz¹d Miasta informuje, ¿e na terenie
Gminy Miejskiej Œwieradów-Zdrój funkcjo-
nuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
(PSZOK), mieszcz¹cy siê przy ul. Grunwaldz-
kiej (dawny budynek po by³ej oczyszczalni
œcieków).

W  PSZOK-u  przyjmowane s¹ nieodp³at-
ne odpady zbierane selektywnie (odpady se-
gregowane): papier i tektura, metal, tworzy-
wa sztuczne, opakowania wielomateria³owe,
szk³o, odpady ulegaj¹ce biodegradacji (tyl-
ko odpady zielone),  przeterminowane leki,
chemikalia (farby, lakiery, rozpuszczalniki,
oleje odpadowe), zu¿yte baterie i akumula-
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tory, zu¿yty sprzêt elektryczny
i elektroniczny, odpady wielo-
gabarytowe, odpady budowla-
ne i rozbiórkowe, które powsta-
³y w wyniku prowadzenia drob-
nych robót niewymagaj¹cych
pozwolenia na budowê ani
zg³oszenia zamiaru prowadze-
nia robót do starosty, zu¿yte
opony.

Do  PSZOK-a nie s¹ przyj-
mowane nastêpuj¹ce rodzaje
odpadów: zawieraj¹ce azbest,
szyby samochodowe, szk³o
zbrojone i hartowane, zmiesza-
ne odpady komunalne, czêœci
samochodowe, odpady bu-
dowlane zmieszane z innymi
odpadami, pad³e zwierzêta.

W³aœciciele nieruchomoœci
samodzielnie i na w³asny koszt
dostarczaj¹ do PSZOK-a odpa-
dy komunalne zebrane w spo-
sób selektywny – z wy³¹cze-
niem odpadów segregowa-
nych powstaj¹cych w wyniku
prowadzonej dzia³alnoœci go-
spodarczej.

PSZOK „sporz¹dnia³”, a obs³u-
ga nie pozwala porzucaæ tam
przywiezionych odpadów bez
³adu i sk³adu.
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Burmistrz Miasta Œwieradów-Zdrój informuje, ¿e otrzymaliœmy dotacjê z Ministerstwa
Gospodarki na przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobów zawieraj¹cych azbest, w zwi¹zku
z tym we wrzeœniu na terenie miasta zostanie przeprowadzona inwentaryzacja wyrobów
zawieraj¹cych azbest przez pracowników firmy AT GROUP SA z siedzib¹ w Krupskim M³ynie.
Przeprowadzona inwentaryzacja pos³u¿y do opracowania Programu Usuwania Azbestu
i Wyrobów Zawieraj¹cych Azbest z terenu miasta, który umo¿liwi pozyskanie œrodków fi-
nansowych na demonta¿, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawieraj¹cych azbest.
Prosimy o wyrozumia³oœæ i udzielanie pracownikom AT GROUP niezbêdnych informacji
w celu pe³nej inwentaryzacji wyrobów zawieraj¹cych azbest.

Wiêcej informacji na temat wyrobów zawieraj¹cych azbest na stronie internetowej
www.polskabezazbestu.pl

Zachêcamy równie¿ do odwiedzenia stro-
ny Ministerstwa Gospodarki poœwiêconej
Programowi Oczyszczania Kraju z Azbestu.

ZAWIADOMIENIE Bur-
mistrza Miasta Œwiera-
dów–Zdrój  w sprawie wy-
kazu miejsc przeznaczo-
nych na bezp³atne
umieszczanie urzêdowych
obwieszczeñ wyborczych
i plakatów komitetów wy-
borczych.

nia do wydzier¿awie-nia do wydzier¿awie-nia do wydzier¿awie-nia do wydzier¿awie-nia do wydzier¿awie-
nia, w trybie bezprze-nia, w trybie bezprze-nia, w trybie bezprze-nia, w trybie bezprze-nia, w trybie bezprze-
targowym, czêœci nie-targowym, czêœci nie-targowym, czêœci nie-targowym, czêœci nie-targowym, czêœci nie-
ruchomoœci niezabu-ruchomoœci niezabu-ruchomoœci niezabu-ruchomoœci niezabu-ruchomoœci niezabu-
dowanej przy ul. Sien-dowanej przy ul. Sien-dowanej przy ul. Sien-dowanej przy ul. Sien-dowanej przy ul. Sien-
kiewicza, oznaczonejkiewicza, oznaczonejkiewicza, oznaczonejkiewicza, oznaczonejkiewicza, oznaczonej
geodezyjnie jako dzia³-geodezyjnie jako dzia³-geodezyjnie jako dzia³-geodezyjnie jako dzia³-geodezyjnie jako dzia³-
k ak ak ak ak a
      nr 1, am. 10, obrnr 1, am. 10, obrnr 1, am. 10, obrnr 1, am. 10, obrnr 1, am. 10, obr.....
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tablicy reklamowej.tablicy reklamowej.tablicy reklamowej.tablicy reklamowej.tablicy reklamowej.
  10 wrzeœnia - 10 wrzeœnia - 10 wrzeœnia - 10 wrzeœnia - 10 wrzeœnia -

w sprawie wyznaczeniaw sprawie wyznaczeniaw sprawie wyznaczeniaw sprawie wyznaczeniaw sprawie wyznaczenia
do sprzeda¿ydo sprzeda¿ydo sprzeda¿ydo sprzeda¿ydo sprzeda¿y, w tr, w tr, w tr, w tr, w trybieybieybieybieybie
przetargu nieograni-przetargu nieograni-przetargu nieograni-przetargu nieograni-przetargu nieograni-
czonego ustnego, lo-czonego ustnego, lo-czonego ustnego, lo-czonego ustnego, lo-czonego ustnego, lo-
kalu mieszkalnego nrkalu mieszkalnego nrkalu mieszkalnego nrkalu mieszkalnego nrkalu mieszkalnego nr
1A przy ul. Sanatoryj-1A przy ul. Sanatoryj-1A przy ul. Sanatoryj-1A przy ul. Sanatoryj-1A przy ul. Sanatoryj-
nej 30 wraz z oddaniemnej 30 wraz z oddaniemnej 30 wraz z oddaniemnej 30 wraz z oddaniemnej 30 wraz z oddaniem
w u¿ytkowanie wieczy-w u¿ytkowanie wieczy-w u¿ytkowanie wieczy-w u¿ytkowanie wieczy-w u¿ytkowanie wieczy-
ste u³amkowej czêœciste u³amkowej czêœciste u³amkowej czêœciste u³amkowej czêœciste u³amkowej czêœci
dz i a ³ k idz i a ³ k idz i a ³ k idz i a ³ k idz i a ³ k i
      nr 10/4, am. 1,nr 10/4, am. 1,nr 10/4, am. 1,nr 10/4, am. 1,nr 10/4, am. 1,

obrobrobrobrobr. II.. II.. II.. II.. II.

Rozpoczynaj¹ siê eliminacje, poprzedzone oczywiœcie trenigami, dla uczest-
ników kolejnego turnieju bowlingowego o Puchar Burmistrza Miasta, który
rozegrany bêdzie w paŸdzierniku. O warunkach uczestnictwa i dacie zawodów
prosimy dowiadywaæ siê w krêgielni - ul. 11 Listopada 35, tel. 75 78 16 582.

Na podstawie art. 114 ustawy z 5
stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz.
U. nr 21, poz. 112, nr 26, poz. 134, nr
94, poz. 550 i poz. 588, nr 134, poz. 777,
147 oraz poz. 881) wyznaczam na tere-
nie miasta nastêpuj¹ce miejsca przezna-
czone na bezp³atne umieszczanie urzê-
dowych obwieszczeñ wyborczych i pla-
katów komitetów wyborczych:
1) tablica og³oszeniowe przy ulicy
Zdrojowej,
2) tablica og³oszeniowa przy ulicy Ma-
jowej,
3) tablica og³oszeniowa przy ulicy
Krótkiej,
4) tablica og³oszeniowa przy ulicy Kor-
czaka,
5) tablica og³oszeniowa przy ulicy
Górskiej,
6) tablica og³oszeniowa przy ulicy
Nadbrze¿nej,

14) tablica og³oszeniowa przy ulicy
D³ugiej.

Podobnie jak w poprzedniej samorz¹do-
wej kampanii wyborczej w roku 2010,
w listopadowym numerze „Notatnika Œwie-
radowskiego” uka¿e siê bezp³atna wk³adka
wyborcza prezentuj¹ca wszystkich kandy-
datów na burmistrzów, radnych miejskich
i powiatowych oraz do sejmiku dolnoœl¹skie-
go. W zwi¹zku z tym komitety wyborcze pro-
szone s¹ o przes³anie mejlem na adres gaze-
ty - notatnik@swieradowzdroj.pl (lub o z³o-
¿enie w referacie promocji Urzêdu Miasta
na II piêtrze - wy³¹cznie na p³ytach CD/DVD)
wykazów z imionami i nazwiskami kandyda-
tów wraz z podaniem wieku i numeru okrê-
gu, z jakiego kandyduj¹, oraz ich kolorowych
zdjêæ - wszystko w fomacie cyfrowym.

Materia³y nale¿y z³o¿yæ w nieprzekra-
czalnym terminie do 24 paŸdziernika.

ŒWIERADOWSKIE
ŒWIÊTO LATAWCA

4 PAZDZIERNIKA O GODZ. 1000

BOISKO PRZYSZKOLNE MZS

7) tablica og³oszeniowa
przy ulicy 11. Listopada,
8) betonowy s³up og³osze-
niowy przy ulicy 11. Listo-
pada,
9) tablica og³oszeniowa
przy ulicy Sienkiewicza,
10) tablica og³oszeniowa
przy ulicy Piastowskiej,
11) tablica og³oszeniowa
przy ulicy Lwóweckiej,
12) tablica og³oszeniowa
przy ulicy Sanatoryjnej,
13) tablica og³oszeniowa
przy ulicy G³ównej,

* * *



Fot. Adam Karolczuk
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tów, Rencistów i Inwali-
dów w Œwieradowie posze-
rza i rozwija zakres dzia³al-
noœci. W ramach projektu
„Nowe kompetencje –
nowe szanse”, którego or-
ganizatorem jest Kancela-
ria Projekty Europejskie
Miros³awa Adamczak
z siedzib¹ we Wroc³awiu,
wziêliœmy udzia³ w bez-
p³atnym kursie kompute-
rowym. Odbywa³ siê on w
sali konferencyjnej UM od
14 lipca do 5 sierpnia br.

Ze szkolenia na pozio-
mie ECDL-START skorzy-
sta³o 15 osób, które spe³-
nia³y kryteria przyst¹pie-
nia do kursu, czyli w wie-
ku od 25 do 64 lat (szcze-
gólnie uwzglêdniaj¹c kate-
goriê 50+). W ramach za-
jêæ uczestnicy nauczyli siê
m.in. zarz¹dzaæ plikami
i folderami, wstawiaæ tabe-
le, obrazy i grafiki, jak bez-
piecznie korzystaæ z inter-
netu i poczty elektronicz-
nej.

Szkoli³ nas Piotr Pierz-
chalski z Kalisza, a 80-go-
dzinny kurs koñczy³ siê
egzaminem, po zdaniu któ-
rego ka¿dy uczestnik otrzy-
ma³ Certyfikat Europejski
ECDL-START. Projekt
„Nowe kompetencje –

Cz³owiek to najlepsza inwestycja

Nic odkrywczego w stwierdzeniu, ¿e staroœæ bywa
smutna i bardzo trudna. Oczywiœcie, nie musi byæ taka.
¯yjemy coraz d³u¿ej i coraz d³u¿ej zachowujemy orga-
nizm w dobrej kondycji. Bardziej te¿ przesuwa siê grani-
ca staroœci. Mamy na to coraz liczniejsze przyk³ady. Dla
wielu osób staroœæ to jednak temat tabu; nie chc¹ one
przyj¹æ do wiadomoœci, ¿e kiedyœ tak¿e ich ona dotknie.

Cia³o wiêdnie, wnêtrze mo¿e jeszcze kwitn¹æ
z drugim cz³owiekiem, bez kontaktu z natur¹ trudno jest
zachowaæ pogodê ducha.

Nie ka¿da rodzina jest w stanie zapewniæ swoim bliskim
codzienn¹ obecnoœæ i uwagê, bo jest zajêta prac¹, swoim
¿yciem. Zostawienie rodzica w domu opieki to bardzo trud-
na decyzja, która w naszym spo³eczeñstwie bywa napiêtno-
wana. Takie nastawienie odstrasza osoby starsze i miejsce
to traktuj¹ jak miejsce za karê. A mo¿e byæ ono, i najczêœciej
jest, bardzo przyjazne i pomocne. ¯yczliwy i oddany perso-
nel stara siê zapewniæ swym mieszkañcom poczucie bezpie-
czeñstwa. Jak wszêdzie, a tu zw³aszcza, tak wiele zale¿y od
cz³owieka. Niekiedy nawet najbardziej kochaj¹ca rodzina –
z ró¿nych wa¿nych powodów – bywa zmuszona powierzyæ
opiekê instytucji do tego powo³anej. Rodzina mo¿e pomóc
bliskiej osobie zaaklimatyzowaæ siê w nowych warunkach,
przebywaj¹c z ni¹ jak najwiêcej w pierwszym okresie poby-
tu. Kierownictwo domu opieki bardzo do tego zachêca i stwa-
rza ku temu warunki. Wspólnie z profesjonalnym, ale wra¿li-

Ludziom w podesz³ym wieku
czêsto zarzuca siê zrzêdliwoœæ,
podejrzliwoœæ czy gnuœnoœæ. Jed-
nak to nie wiek jest tego przy-
czyn¹. Najczêœciej to wynik smut-
nych doœwiadczeñ i ogólnie nie-
zadowolenia z ¿ycia. Izolacja i sa-
motne, czêsto wielogodzinne,
przebywanie w czterech œcianach
nie pomaga w zdrowieniu i zacho-
waniu optymizmu. Bez rozmów

wym i empatycznym personelem ³atwiej bêdzie przejœæ przez
tê bardzo trudn¹ dla wszystkich zmianê. Z doœwiadczeñ opie-
kunów domu pomocy wynika, ¿e ci pensjonariusze, którzy
trafiaj¹ do nich wtedy, kiedy s¹ jeszcze w miarê sprawni
fizycznie i psychicznie, dziêki prowadzonym tu ró¿norod-
nym zajêciom i w kontakcie z rówieœnikami maj¹ du¿o
wiêksz¹ szansê na spowolnienie procesów chorobowych
i wiêkszy komfort ¿ycia.

Innym sposobem udzielania pomocy dla osób o pew-
nym stopniu niepe³nosprawnoœci zdaj¹ siê byæ powstaj¹ce
w naszym kraju Domy Dziennego Pobytu. Korzystaj¹cy z tej
formy opieki starsi ludzie nie s¹ skazani na samotne przeby-
wanie. Maj¹ tu w ci¹gu dnia zapewnion¹ opiekê, rozrywkê
i – nade wszystko – kontakt z rówieœnikami w mi³ej, przyja-
znej atmosferze. Tego samego dnia wracaj¹ zrelaksowani
do swojego domu. Mo¿liwoœæ stworzenia warunków dzien-
nego pobytu rozwa¿a siê w DPS w Mirsku, o czym w rozmo-
wie wspomnia³a pani dyrektor Dorota Cinciruk.

Donata Sienkiewicz

Tego dnia – 27 sierpnia - pogoda nieco sp³ata³a figla
seniorom i biesiada, planowana w ogrodzie przy grillu, zo-
sta³a przeniesiona do „Fortuny”. Przewodnicz¹ca Nina
Czapliñska szczególnie serdecznie przywita³a zaproszo-
nych na tê imprezê przedstawicieli mieszkañców i pracow-
ników Domu Pomocy Spo³ecznej w Mirsku. Nadmieni³a,
¿e w czerwcu delegacja z naszego ko³a bra³a udzia³ w De-
PeSiadzie organizowanej dla seniorów przez Stowarzysze-
nie „Spokojna Góra” dzia³aj¹ce przy DPS, a my zrewan¿o-
waliœmy siê zaproszeniem na nasze spotkanie. Urz¹d Mia-
sta reprezentowa³a i tym razem, szefowa referatu turysty-
ki,  promocji, kultury i sportu - Dorota Marek.

nowe szanse” jest wspó³finansowany przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.
Uczestnicy dziêkuj¹ organizatorom za przeprowadzenie szkolenia oraz za nabyte umiejêtnoœci w obs³udze komputera.

Biesiada w FORTUNIE

Ewa Kotliñska (z prawej), szefowa dzia³u terapeutyczno-opie-
kuñczego w DPS, tañczy ze swymi pensjonariuszami.

Po czêœci oficjalnej wa¿nym urozmaiceniem spotkania
by³ wystêp zespo³u wokalnego „Syntonia”. Wszyscy na
sali, ³¹cznie z zaproszonymi goœæmi, chêtnie w³¹czali siê do
œpiewania popularnych piosenek. Po czym, zachêcona przez
osoby towarzysz¹ce, zaœpiewa³a jedna z pensjonariuszek
DPS w Mirsku (przed laty nale¿a³a do zespo³u folklorystycz-
nego), za co zosta³a nagrodzona gor¹cym aplauzem i trady-
cyjnym „sto lat”. Potem przyszed³ czas na poczêstunek przy-
gotowany przez pracowników „Fortuny”. Mile zaskoczyli
nas goœcie z Mirska,  którzy przywieŸli ze sob¹ przepyszne
ciasto, upieczone w swej placówce.

Spotkanie zwieñczy³a zabawa taneczna. Oprawê mu-
zyczn¹ ca³ej imprezy zapewni³ muzyk Aleksander £oza. Ba-
wili siê wszyscy razem. Goœcie z Mirska w niczym nie ustê-

powali miejscowym seniorom. Nie sposób opisaæ radoœci
maluj¹cych siê na twarzach pensjonariuszy.

W biesiadzie uczestniczy³o kilkoro nowych cz³onków
ko³a, a wœród nich ma³¿eñstwo Halina i Henryk Foxowie,
którzy w ostatnich latach bywali goœæmi w „Fortunie”. Po-
lubili oni Œwieradów i na swoje dalsze ¿ycie wybrali nasze
miasto. Swego czasu oboje wystêpowali w Zespole Pieœni
i Tañca „Œl¹sk” (tancerka i muzyk), a tym razem œwietnie
bawili siê wespó³ ze wszystkimi seniorami.

Poza zespo³em „Syntonia”, w trakcie zabawy zaœpiewa³a
jeszcze jedna z nowych kole¿anek - przy akompaniamencie
muzyki da³a popis wokalny wykonuj¹c piosenki z lat 60.
Zaimponowa³a swoim œwietnym wokalem, mo¿liwoœciami
g³osowymi i obyciem scenicznym, co te¿ zosta³o nagrodzo-
ne sutymi oklaskami. Ca³ej imprezie towarzyszy³ mi³y, po-
godny nastrój.

Kolejny raz wyra¿amy wdziêcznoœæ w³aœcicielowi „For-
tuny” Janowi Piotrowskiemu - za okazan¹ ¿yczliwoœæ i umo¿-
liwienie nam zabawy do póŸnych godzin wieczornych.

DS

Wystêp zespo³u SYNTONIA.

Janina Czapliñska



Dom Pomocy Spo³ecznej w Mirsku jest jednostk¹ or-
ganizacyjn¹ starostwa lwóweckiego przeznaczon¹ dla 85
kobiet i mê¿czyzn przewlekle somatycznie chorych. Jest
on alternatywn¹ pomoc¹ dla opieki rodzinnej lub stanowi
jej kontynuacjê. To miejsce, w którym zamieszkuj¹ osoby
niemog¹ce samodzielnie zaspokajaæ swoich potrzeb oraz
funkcjonowaæ w spo³eczeñstwie.

Mimo, ¿e Dom znajduje siê w centrum miasta, rozpoœcie-
ra siê wokó³ niego du¿y i piêkny ogród, w którym mieszkañ-
cy spêdzaj¹ du¿o czasu podczas ciep³ych, letnich dni. Ak-
ceptacja ¿ycia w domu pomocy spo³ecznej to pocz¹tek dro-
gi. Odnalezienie w nim swojego skrawka i prze¿ycie kolej-
nych dni ze œwiadomoœci¹, ¿e warto, to zadanie, które per-
sonel stawia sobie za cel. Wszystkie dzia³ania maj¹ na celu
aktywizacjê osób starszych, które z powodu niepe³nospraw-
noœci i ró¿nych ograniczeñ nie mog¹ w pe³ni uczestniczyæ
w ¿yciu spo³ecznym  i kulturalnym. Dlatego te¿ wspó³pracu-
jemy ze szko³ami, zwi¹zkami emerytów i rencistów oraz ró¿-
nymi innymi instytucjami dzia³aj¹cymi w sferze spo³ecznej.
Dzia³ania te owocuj¹ licznymi wspólnymi imprezami, które
umo¿liwiaj¹ naszym mieszkañcom nawi¹zanie nowych zna-
jomoœci. Ka¿da zainteresowana osoba mo¿e poszerzyæ gro-
no wolontariuszy, pracuj¹cych na rzecz naszych pensjona-
riuszy.

Wszyscy wiemy, ¿e starzenie siê to rzecz nieunikniona.
Wraz z biegiem lat stajemy siê mniej samodzielni i coraz czê-
œciej zaczynamy potrzebowaæ pomocy przy wykonywaniu
codziennych czynnoœci. Kiedy rodzina czy inne bliskie oso-
by nie s¹ w stanie zaopiekowaæ siê starszymi osobami, de-
cyduj¹ siê na umieszczenie ich w domach pomocy spo³ecz-
nej, bo tu takie osoby bêd¹ mia³y zapewnion¹ ca³odobow¹
opiekê, tak¿e w zakresie pielêgnacyjnym i medycznym.

W naszym Domu poza opiek¹ fizyczn¹ liczy siê równie¿
kondycja psychiczna pensjonariusza. Dlatego te¿ staramy
siê zapewniæ naszym mieszkañcom sta³¹ rozrywkê kulturaln¹
czy sportow¹. Dziêki zespo³owi terapeutycznemu maj¹ za-
pewnione zajêcia psychoterapeutyczne, rehabilitacyjne,
manualne. Maj¹ tak¿e sta³y kontakt z pracownikami pierw-
szego kontaktu, z którymi mog¹ podzieliæ siê swoimi proble-
mami, porozmawiaæ o sprawach codziennych czy wymieniæ
siê pogl¹dami o funkcjonowaniu Domu.

WARUNKI BYTOWE
Budynki przesz³y modernizacjê i zosta³y dostosowane

do obowi¹zuj¹cych standardów. Zmodernizowano ³azienki,
zamontowano instalacjê przyzywow¹ (do przywo³ywania
personelu) oraz przeciwpo¿arow¹, zosta³a dobudowana
nowa klatka schodowa, wydzielona strefa bezpieczeñstwa
przeciwpo¿arowego, jak te¿ wymienione ogrodzenie wokó³
posesji - to tylko czêœæ wykonanych prac, gdy¿ w Domu
wykonuje siê na bie¿¹co remonty, które s³u¿¹ poprawie wa-
runków ¿ycia mieszkañców. Œrodki na modernizacjê budyn-
ków oraz remonty pochodz¹ z bud¿etu starostwa oraz z do-
finansowania z Dolnoœl¹skiego Urzêdu Wojewódzkiego.

Dom dysponuje szeœcioma pokojami jednoosobowymi,
jedenastoma dwuosobowymi oraz pokojami trzyosobowy-
mi. Pokoje wyposa¿one s¹ w podstawowy sprzêt: ³ó¿ka, szafki
nocne, szafy ubraniowe, sto³y i krzes³a. £azienki dostoso-
wane do potrzeb osób niepe³nosprawnych.

Mieszkañcy maj¹ do dyspozycji sale dziennego poby-
tu: œwietlicê, jadalniê, kaplicê, biblioteczkê oraz pomieszcze-
nia do terapii i rehabilitacji (wyposa¿on¹ m.in. w UGUL, apa-
rat do zabiegów fizykalnych, rotor koñczyn górnych, lampê
solux, drobny sprzêt sportowy). Jest tak¿e pralnia.

Dom zapewnia prasê (Gazeta Wroc³awska, Nowiny Jele-
niogórskie). Umo¿liwia równie¿ korzystanie ze œwiadczeñ
zdrowotnych i pomoc psychologiczn¹. Nad prawid³owym
od¿ywianiem pensjonariuszy czuwa dietetyk i kierownik
dzia³u terapeutyczno - opiekuñczego. W domu jest tak¿e
kaplica, w której w ka¿d¹ sobotê i œwiêta odprawiane s¹
nabo¿eñstwa.

STOWARZYSZENIE INICJATYW
LOKALNYCH „SPOKOJNA GÓRA” K¹cik S
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Bardzo przyjazny Dom

Dorota Cinciruk pracê w Domu Pomocy Spo³ecznej w Mirsku rozpo-
czê³a w grudniu 1996 r. jako pielêgniarka. Od roku 2000  pe³ni³a funkcjê
pracownika socjalnego w filii w Przecznicy, a od roku 2005 przejê³a
kierownictwo nad zespo³em terapeutyczno-opiekuñczym. Rok póŸniej
wygra³a konkurs na kierownika Miejsko-Gminnego Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej w Leœnej i sprawowa³a tê funkcjê do kwietnia 2007 roku,
kiedy to – po wygranym konkursie na stanowisko dyrektora – powróci³a
do DPS w Mirsku. Mê¿atka, dwoje dzieci, od urodzenia zwi¹zana z gmin¹,
mieszkanka Mirska.

POMOC MEDYCZNA
Bezp³atn¹ i fachow¹ pomoc medyczn¹ zapewniaj¹ pielê-

gniarki z Grupowej Praktyki Pielêgniarskiej „Panaceum”.
„Panaceum” to pielêgniarska opieka d³ugoterminowa

wspó³pracuj¹ca z Narodowym Funduszem Zdrowia, œwiad-
cz¹ca równie¿ swoje us³ugi na zewn¹trz, w formie opieki
nad przewlekle chorymi, przebywaj¹cymi w domu.

JAK SIÊ DOSTAÆ DO DPS?
Ka¿da osoba, która z powodu wieku, nie-

pe³nosprawnoœci lub choroby nie mo¿e sa-
modzielnie funkcjonowaæ w swoim œrodo-
wisku i wymaga ca³odobowej opieki, mo¿e
ubiegaæ siê o miejsce w Domu pomocy spo-
³ecznej. Pierwszym krokiem w tym kierunku
jest z³o¿enie wniosku do oœrodka pomocy
spo³ecznej w miejscu swojego zamieszkania,
o skierowanie do placówki. Istotne jest, aby
we wniosku opisaæ sytuacjê rodzinn¹, zdro-
wotn¹ i finansow¹. Dokument nale¿y z³o¿yæ
osobiœcie lub za poœrednictwem rodziny.
Warto wiedzieæ, ¿e oœrodek pomocy spo-
³ecznej nie ma prawa odmówiæ przyjêcia
wniosku. Sprawa musi zostaæ rozpatrzona
i zakoñczona decyzj¹ administracyjn¹.

Pobyt w naszym domu jest odp³atny
w wysokoœci ustalonej przez Starostê Lwó-
weckiego. Odp³atnoœæ osoby ubiegaj¹cej
siê o umieszczenie w DPS wynosi 70 proc.
dochodu. Gdy odp³atnoœæ pensjonariusza
(70 proc. dochodu) jest ni¿sza ni¿ ustalony
koszt utrzymania, pozosta³¹ kwotê dop³acaj¹
wspó³ma³¿onek lub dzieci (je¿eli dochód na
jedn¹ osobê w rodzinie przekracza 1368 z³)
b¹dŸ gmina lub miasto, które kieruje do DPS.
Po spe³nieniu powy¿szych dzia³añ nale¿y
oczekiwaæ na informacjê z DPS o terminie
przyjêcia.

W swoim imieniu oraz w imieniu ca³ego
personelu zapraszam do Domu Pomocy
Spo³ecznej w Mirsku. Naszego Domu na-
prawdê nie trzeba siê baæ! Pañstwo lub Pañ-
stwa bliscy znajd¹ tu pomoc, opiekê i – co
nie bez znaczenia - licznych nowych przyja-
ció³. Zapraszamy do odwiedzenia Domu, by
naocznie przekonaæ siê, jakie warunki byto-
we i opiekuñcze zapewniamy.

Dorota Cinciruk - dyrektor DPS

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Spokojna Góra”
powsta³o z pocz¹tkiem roku 2012 z inicjatywy pracowników
naszego Domu, która zosta³a podyktowana chêci¹ niesie-
nia pomocy bliŸnim, chorym i niepe³nosprawnym. Postano-
wiliœmy byæ bardziej otwarci na œrodowisko, a swoj¹ dzia³al-
noœci¹ i pomoc¹ obj¹æ jak najwiêksz¹ liczbê osób.

Celami Stowarzyszenia s¹ przede wszystkim: pomoc
w zabezpieczaniu godziwych warunków bytowych, zdro-
wotnych i kulturalnych mieszkañcom Domu oraz innym oso-
bom ze œrodowiska lokalnego, które z powodu podesz³ego
wieku, ró¿nych schorzeñ lub trwa³ego kalectwa wymagaj¹
opieki i pielêgnacji; dzia³ania na rzecz osób niepe³nospraw-
nych; promocja i organizacja wolontariatu; pomoc charyta-
tywna oraz dzia³alnoœæ na rzecz osób niepe³nosprawnych.

W wyniku swojej dzia³alnoœci Stowarzyszenie doposa-
¿y³o DPS w sprzêt pomocniczy – podnoœnik osób niepe³no-
sprawnych, wagê lekarsk¹, telewizor.

Organizujemy równie¿ imprezy promuj¹ce wolontariat.
Na nasz¹ dzia³alnoœæ pozyskujemy równie¿ œrodki w ra-

mach funduszy europejskich.
Ka¿da osoba chc¹ca zaanga¿owaæ siê w te szlachetne

inicjatywy mo¿e wspieraæ nasze dzia³ania i pomoc w ich
realizacji. Nie jest przy tym wymagana formalna przynale¿-
noœæ.

Wœród naszej spo³ecznoœci jest wiele takich osób, które
chc¹ w³¹czyæ siê w pomoc na rzecz osób s³abszych, czy
niepe³nosprawnych, ale nie wiedz¹, gdzie siê z tym zwróciæ.
Je¿eli nale¿¹ Pañstwo do takich osób, proszê zg³osiæ siê do
nas! My wiemy, jak to zrobiæ, gdy¿ pomoc¹ i opiek¹ nad
potrzebuj¹cymi zajmujemy siê od lat zawodowo.

PERSONEL
W Domu funkcjonuj¹ trzy dzia³y. Bezpoœredni¹ opiekê

nad mieszkañcami sprawuje dzia³ terapeutyczno-opiekuñ-
czy. W jego sk³ad wchodz¹: terapeuci, fizjoterapeuta, pra-
cownicy socjalni, opiekunki, pokojowe. Dwa pozosta³e, to
dzia³ ¿ywienia i administracyjno-gospodarczy.

Personel ci¹gle podnosi swoje kwalifikacje studiuj¹c na
uczelniach wy¿szych, jak te¿ uczestnicz¹c w ró¿nego rodza-
ju szkoleniach.
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Ca³a historia za-
czê³a siê w styczniu br.
od spotkania z Ryszar-
dem Sosiñskim, kon-
sulem ds. promocji i
kultury w Konsulacie
Generalnym w Kali-
ningradzie, który go-
œci³ w Œwieradowie i
udzieli³ wywiadu „No-
tatnikowi”. R. Sosiñ-
ski wœród atrakcji Ka-
liningradu wymieni³
Sobór Katedralny,
gdzie znajduj¹ siê or-
gany, najwiêksze w
Rosji i jedne z najwiêk-
szych w Europie, na
których co miesi¹c gra
sprowadzony z Polski
organista, a grze tej
przys³uchuje siê t³um
widzów – od 500
wzwy¿. Zasugerowa-
³em wtedy panu kon-
sulowi, by szansê wy-
stêpu przed kalinin-

Święta Lipka − to sławne Sanktuarium Maryjne, które−
go kustoszami od początku powstania aż do dzisiaj są
Ojcowie Jezuici. Miejsce to już od średniowiecza przyciąga
pielgrzymów nie tylko z Prus i Warmii, ale nawet z dalekich
stron Polski. Święta Lipka − to także obiekt zabytkowy
niezwykłej wartości, zaliczany do najwspanialszych oka−
zów późnego baroku w Polsce. Zespół architektoniczny
złożony z kościoła, krużganku i klasztoru posiada zacho−
waną w stanie prawie niezmienionym bogatą i różnorodną
dekorację. Składają się na nią rzeźby w kamieniu i drewnie,
malarstwo ścienne i obrazy na płótnie, wyroby złotnicze i
snycerskie oraz rzadko spotykane w takiej obfitości dzieła
artystycznego kowalstwa i ślusarstwa.

Wnętrze bazyliki jest podręcznikowym wręcz przykła−
dem na zjawisko, które historycy sztuki nazwali „horror
vacui” (łac. strach przed pustką) – malowidłami pokryty
jest tu dosłownie każdy centymetr kwadratowy powierzch−
ni, nie ma tu ani kawałka przestrzeni wolnej od zdobień. Do

żego. Dzięki znacznej liczbie głosów dużych – ośmio−
i szesnastostopowych, oraz sporej liczbie głosów języko−
wych brzmienie świętolipskich organów jest nadzwyczaj
potężne, szerokie, wypełniające bazylikę gęstą tkaniną dźwię−
ku. Kiedy ćwiczę wieczorami, gdy wokół panuje mazurska
cisza – organy słychać w całej wsi i okolicy, o czym do−
noszą mieszkańcy Świętej Lipki, słyszący instrument w domu
w odległości kilkuset metrów od bazyliki.

Sam instrument nie należy do wielkich, bo posiada 40
głosów na dwóch manuałach i pedale. Jest jednak w swej
szacie brzmieniowej bardzo logiczny i jednolity, dzięki cze−
mu zwłaszcza muzyka romantyczna brzmi na nim niezwy−
kle pięknie. Ciepłota brzmienia i niezwykle szlachetna bar−
wa zachwycają najwybitniejszych koneserów, dla tego na

tego dodać trzeba malow−
nicze położenie zespołu na
dnie doliny w obramowaniu
lasów.

względu na olbrzymie tłumy turystów i pielgrzymów odwie−
dzających sanktuarium, miejsce to nazywa się dziś –
i słusznie – Częstochową północy.

Największą atrakcją turystyczną sanktuarium są za−
bytkowe organy. To świetnej jakości XIX−wieczny instru−
ment, ale umieszczony w wyjątkowej urody barokowej sza−
fie – niezwykle bogato zdobionej wybitnej klasy snycerką i
posiadającą zachowane od czasów baroku ruchome figu−
ry. Prospekt świętolipskich organów posiada największą
ilość ruchomych figur spośród wszystkich tego typu instru−
mentów w Polsce. Dzięki temu zabytkowi Święta Lipka
wprost żyje organami. Codziennie gra się tu 8 prezentacji
dla setek pielgrzymów i turystów przybywających, by podzi−

wiać piękno brzmienia organów połączone ze spektaklem
ruchomego prospektu.

To, co robi niesamowite wrażenie, to spektrum brzmień,
jakie da się wydobyć z tego instrumentu: od głosów smycz−
kujących − tak cichych, że ledwo słyszalnych − po TUTTI
grzmiące niczym trąby zwiastujące nadejście Królestwa Bo−

letni festiwal pod nazwą ŚWIĘTOLIPSKIE WIECZORY MU−
ZYCZNE, co tydzień od końca czerwca do końca sierpnia
zjeżdżają najwybitniejsi organiści z całego świata, by kon−
certować w tym niezwykłym miejscu, dla zaskakująco − jak
na tak małą miejscowość −  licznej publiczności.

W związku z moją posługą w Świętej Lipce byłem
nieobecny na tegorocznej edycji festiwalu PRO MUSICA SA−
CRA w Świeradowie, ale przekazałem go w bardzo profesjo−
nalne ręce i byłem spokojny o jego powodzenie. Tych
z Państwa natomiast, którzy zawitają na Mazury, zachę−
cam do odwiedzenia Świętej Lipki − to miejsce niezwykle
piękne i warte poznania, a miłóby byłoby również spotkać
tu − na drugim krańcu Polski − kogoś znajomego.

Serdecznie pozdrawiam Świeradów − Jakub ChorosJakub ChorosJakub ChorosJakub ChorosJakub Choros

... i w Kaliningradzie... i w Kaliningradzie... i w Kaliningradzie... i w Kaliningradzie... i w Kaliningradzie

gradzk¹ publicznoœci¹ daæ œwieradowskie-
mu organiœcie Kubie Chorosowi, a konsul
pomys³ podchwyci³ – wystarczy³o tylko, by
obaj panowie siê ze sob¹ skontaktowali i
uzgodnili warunki. Tak te¿ siê sta³o i po kil-
kumiesiêcznych przygotowaniach, po usta-
leniu programu koncertu i blisko pó³rocz-
nych æwiczeniach na 23 sierpnia zapowie-
dziano wreszcie koncert œwieradowianina,
o czym zaœwiadcza za³¹czony poni¿ej pla-
kat.

Kuba spêdzi³ w Kaliningradzie cztery
dni, otoczony przez ten czas opiek¹ pana
konsula, który zapewni³ naszemu organiœcie
pobyt w hotelu, pe³ne utrzymanie i honora-
rium.

Koncert odby³ siê przy wype³nionej wi-
downi (bilety by³y po 250 rubli!), która wy-
stêp naszego m³odego organisty przyjê³a
owacj¹ na stoj¹co (wiêc chyba siê podo-
ba³). Kuba przez nieca³e pó³torej godziny
zagra³ Preludium i Fugê E-moll Bacha, Sona-

tê Organow¹ nr VI Mendelssohna oraz utwo-
ry Rheinbergera, Surzyñskiego i Dubois.

Kuba by³ zachwycony organami, o któ-
rych tak opowiada³:

- Jest to instrument dwuczêœciowy: or-
gany g³ówne, które maj¹ 90 g³osów, i or-
gany o³tarzowe maj¹ce 32 g³osy. Oba maj¹
identyczne, czteromanua³owe sto³y gry, bo
z organów g³ównych mo¿na graæ na o³ta-
rzowych, a z o³tarzowych - na g³ównych,
stanowi¹ wiêc jeden du¿y 122-g³osowy in-
strument.

O tym, ¿e wystêp K. Chorosa podoba³
siê kalinigradczykom, œwiadcz¹ niedwu-
znaczne sugestie, ¿e za rok chêtnie powitaj¹
tam naszego organistê ponownie.

Adam Karolczuk

U góry - Sobór Katedralny w pe³nej krasie. Poni¿ej - trzeba mieæ i
talent, i odwagê Kuby, by zmierzyæ siê z tak potê¿nymi organami.

U góry - tak prezentuje siê Sanktuarium Maryjne w Œwiêtej Lipce. Poni¿ej - barokowe organy
w ca³ym swym przepychu, a u do³u - Jakub Choros dzielnie stawiaj¹cy im czo³a.

Święta Lipka ostatnio
stała się także miejscem wy−
poczynkowym. Lasy i jezio−
ra przyciągają coraz liczniej−
szych wczasowiczów. Ze
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16 sierpnia nim na stadionie miejskim
zaczê³o siê sobotnie popo³udnie z Radiem
Z³ote Przeboje (które zast¹pi³o radiow¹
Jedynkê po jej trzykrotnej obecnoœci
w Œwieradowie), prze¿yliœmy chwilê stra-
chu, bo w po³udnie lunê³o i pomin¹wszy ju¿
fakt, ¿e s³uchanie muzyki w deszczu do
przyjemnoœci nie nale¿y, troskaliœmy siê
o stan murawy. Deszcz usta³, wysz³o s³oñ-
ce, ale tu¿ przed koncertem znów zrobi³o
siê deszczowo, tego dnia aura w sumie by³a
jednak ³askawa, bo od wejœcia pierwszego
zespo³u na scenê a¿ po koñcowy pokaz fa-
jerwerków ju¿ nie pada³o, przeciwnie, s³oñ-
ce nie tylko podgrzewa³o atmosferê, ale tak-
¿e szybko podsusza³o nasi¹kniêt¹ jak g¹b-
ka p³ytê boiska.

Estradowi wyjadacze, jak Urszula i Kom-
bii, gwiazdy œwieradowskiego koncertu, od
przesz³o 20 lat króluj¹ na krajowych scenach

Radio inne, ale lato takie samo

i maj¹ za sob¹ wiern¹ publicznoœæ, nawet
tak¹, która potrafi przejechaæ kilkadziesi¹t
kilometrów, by je zobaczyæ i pos³uchaæ.
W trakcie jednego z licznych konkursów na
scenie jego uczestniczka wyzna³a do mikro-
fonu, ¿e specjalnie do Œwieradowa przyje-
cha³a a¿ ze Wschowy.

Jako ¿e koncerty jeden po drugim zaczy-
na³y siê z coraz wiêkszym poœlizgiem (o co
nikt specjalnie pretensji nie mia³, wszak za-
bawa to zabawa), zespó³ Kombii koñczy³ ju¿
po godz. 23 i ani myœla³ o skróceniu koncer-
tu, nie ulegaj¹c sugestiom tych, którzy my-
œlami byli ju¿ przy pokazie sztucznych ogni.

Ci z widzów, którzy tym wieloletnim
gwiazdorskim kalejdoskopem s¹ ju¿ nieco
znu¿eni, uwa¿aj¹c, ¿e weterani nie wnosz¹
ju¿ œwie¿oœci do muzycznych prze¿yæ, bar-
dzo mile zaskoczy³ zespó³ Taraka, który do-
staliœmy gratis w pakiecie. Polsko-bia³oru-
sko-ukraiñska kapela bardzo przypomina³a
rockowo-folkowym brzmieniem wystêp ze-
spo³u Enej sprzed dwóch lat – gra³a dyna-
micznie, melodyjnie, wrêcz tanecznie. To jesz-
cze bardzo m³oda formacja, ale niezwykle roz-
wojowa i miejmy nadziejê, ¿e jeszcze o niej
us³yszymy.

Zgrzytem w dobrze komponuj¹cej siê
uk³adance tego sobotniego popo³udnia
by³a awaria mammobusu, w którym po dwu-
krotnym wy³¹czeniu pr¹du w ca³ym regio-
nie wysiad³y urz¹dzenia diagnostyczne
i trzeba by³o odwo³aæ badania. A szkoda, bo
jak powiedzia³a jedna z osób obs³ugi,  pod-
czas ka¿dego z koncertów w mammobusie
bada³o siê od 70 do 100 kobiet.

Na szczêœcie ta sama firma zjecha³a mam-
mobusem do Œwieradowa 30 sierpnia i prze-
bada³a 18 kobiet (prz okazji koncertu by³o-
by ich na pewno wiêcej), dopinaj¹c tym sa-
mym program imprezy na ostatni guzik.

przenikliwego zimna doczekali do koñca imprezy.
Pozytywnym akcentem imprezy by³o ods³oniê-

cie trybun, które podczas poprzednich edycji „Lata
z radiem” zakryte by³y przez rz¹d namiotów. Nie ka¿-
dy, choæby z racji wieku, ma si³ê przestaæ tyle godzin
pod scen¹, wiêc ta „³aweczkowa” alternatywa by³a
mi³¹ odmian¹, przy pe³nej widocznoœci tego, co dzia-
³o siê na estradzie.

A na niej ani chwili bezruchu – wci¹¿ coœ siê
dzia³o, dla dzieci i dla doros³ych, a prowadz¹cy im-
prezê Zygmunt Chajzer, Jarek Budnik i Piotr Jawor-
ski sprawnie, ze swad¹ i humorem zaliczali kolejne
punkty programu. W kuchni zaœ patelni¹ wywija³ Ro-
bert Sowa, karmi¹cy publikê kie³baskami, które kilka-
dziesi¹t metrów dalej mo¿na by³o popijaæ ukraiñskim
piwem (niestety, ciut drogim, bo kufelek kosztowa³
- bagatela - 7 z³).

najwiêksze kolejki i gdzie mo¿na by³o wygraæ coœ z obfitej
oferty Prymatu.

Koncert zakoñczy³ widowiskowy pokaz ogni sztucz-
nych Izery Flame w wykonaniu firmy Fire Show Andrzeja
Nowaczka z Lubania, który od niepamiêtnych lat koñczy
w Œwieradowie wszystkie wa¿ne wydarzenia.

Organizatorzy pragn¹ podziêkowaæ wszystkim, któ-
rzy pomogli w przygotowaniu i przeprowadzeniu impre-
zy: stra¿akom ze œwieradowskiej OSP, funkcjonariuszom

Nieprawdopodobn¹ atrakcj¹ okaza³o siê
ko³o fortuny firmy Prymat - g³ównego spon-
sora koncertu – do którego ustawia³y siê

z Rewiru Dzielnicowych
i KPP w Lubaniu, Izie
Jurczak z UM, Krzyszto-
fowi Krasickiemu, Piotro-
wi i Edwardowi Chowañ-
skim oraz wszystkich in-
nym osobom, które za-
anga¿owane by³y w re-
alizacjê Z³otych Przebo-
jów.      A. Karolczuk

Nie sposób obliczyæ, ile widzów œledzi³o
wydarzenia na estradzie, mówi siê, ¿e gdzieœ
miêdzy 2.500 a 3.000. Podziwiaæ nale¿y
zw³aszcza tych najgorliwszych, którzy mimo

Fot. Tomasz Chmielowiec

Fot. Tomasz Chmielowiec

Fot. Tomasz Chmielowiec

Fot. Tomasz Chmielowiec

Fot. Tomasz Chmielowiec

Fot. Adam Karolczuk

Pod zdjêciami: 1 - Publicznoœci nie wystraszy³y ani ciem-
noœci, ani wieczorny ch³ód. 2 - Tak na œwieradowskiej sce-
nie zaprezentowa³a siê Urszula. 3 - A tak - zespó³ Taraka. 4
- Konkursy prowadzono na ¿ywo zarówno wœród widzów
przed estrad¹ (z mikrofonem Zygmunt Chajzer)... 5 - ...jak
i na estradzie. 6 - Grzegorz Skawiñski wraz z zespo³em
Kombii zamkn¹³ czêœæ koncertow¹.

1.

2.

6.

4.

5.

3.



£zy szczêœcia
Sk³adniki: 1 litr 70% wódki sporz¹dzonej ze spirytusu,

2 narêcza œwie¿ej miêty (dla osi¹gniêcia lepszego efektu mo¿-
na po³¹czyæ kilka gatunków miêty), 1 lub 2 czerwone ostre
papryki, 150 ml wody, 300 gram cukru.

Wykonanie: Miêtê posiekaæ, zasypaæ cukrem, a¿ puœci sok.
Pozostawiæ na 2-3 dni, kilka razy w tym czasie mieszaj¹c.
Trzeciego dnia dodaæ 150 ml wody. Pozostawiæ na jeszcze

Inne przepisy na stronie

c y n a m o n o w a c h a t a . p l

Sk³adniki: Pó³ litra ciemnego piwa typu porter, 200 ml spi-
rytusu, 200 gram cukru, 2 ma³e cukry waniliowe.

Wykonanie: Piwo mocno podgrzaæ z cukrami a¿ do ich roz-
puszczenia. Trzeba uwa¿aæ, ¿eby nie zagotowaæ. Ostudziæ
i wlaæ spirytus. 2 dni w lodówce i mo¿na siê delektowaæ
smakiem przypominaj¹cym cukierki kuku³ki. Kiedyœ dola³em
zaparzonej mocnej kawy i te¿ by³o pyszne.

Sk³adniki: 1kg pigwy, 1kg cukru, szklanka spirytusu, szklanka
wódki.

Wykonanie: Pigwê drobno pokroiæ i zasypaæ cukrem na ty-
dzieñ – codziennie potrz¹saj¹c. Potem zlaæ powsta³y sok

Porterówka

Nalewka na pigwie

Jesienna bomba witaminowaJesienna bomba witaminowaJesienna bomba witaminowaJesienna bomba witaminowaJesienna bomba witaminowa

Dotrzymujê s³owa i piszê parê s³ów na zapowie-
dziany w sierpniu temat alkoholu w kuchni. Z uwa-
gi na wieloœæ zagadnieñ chcia³bym siê skupiæ na
nalewkach. Temat nader smakowity, ale i powa¿ny
zarazem. Trzeba te¿ przyznaæ, ¿e w naszych realiach
doœæ powszechny. Kiedyœ pisarz Stanis³aw Jerzy Lec
powiedzia³ „Wróci³em z podró¿y po prowincji
i stwierdzi³em, ¿e ca³a Polska jest krajem nadmor-
skim. Le¿y nad morzem wódki.” Nie da siê ukryæ,
¿e zbyt czêste i zbyt obfite rozwa¿anie tematu jest
wielkim problemem, ale z kulinarnej strony (a o tej
bêdê mówi³) jest to bardzo wdziêczny temat.

EkstraktyEkstraktyEkstraktyEkstraktyEkstrakty, esencje, mikstur, esencje, mikstur, esencje, mikstur, esencje, mikstur, esencje, miksturyyyyy, czyli s³ów kilka o nalewkach, czyli s³ów kilka o nalewkach, czyli s³ów kilka o nalewkach, czyli s³ów kilka o nalewkach, czyli s³ów kilka o nalewkach
Przygotowywanie w³asnych nalewek  stwarza mo¿li-

woœæ eksperymentowania w zakresie kojarzenia sk³ad-
ników i wyzwala inwencjê twórcz¹. Wielk¹ przyjemno-
œci¹ jest mo¿liwoœæ tworzenia nowych bukietów zapa-
chowych i doœwiadczania nowych smaków. W Polsce
tradycja robienia nalewek jest d³uga. Najwiêcej infor-
macji pochodzi z XVIII w. Alkohol mieszany z owoca-
mi i zio³ami przygotowywano w dworach szlacheckich,
ale te¿ w ch³opskich i mieszczañskich domach.

Nalewki to po³¹czenie owoców i zió³, a nawet jarzyn,
z alkoholem. Wiele leków to w³aœnie nalewki. Wystar-
czy popatrzeæ na etykietê kropli miêtowych, a zoba-
czymy, ¿e jest to w³aœnie nalewka miêtowa, niezast¹-
piona przy problemach ¿o³¹dkowych.

Osobiœcie sam sporz¹dzam takie krople, œcinaj¹c
œwie¿¹ miêtê w ogrodzie i zalewaj¹c spirytusem. Wy-
starczy kilka dni i uzyskujemy nalewkê o niesamowi-
tym superzielonym kolorze. Pamiêtam, jak w 2011 roku
moja nalewka miêtowa, wzbogacona ostr¹ papryk¹,
zdoby³a I miejsce w konkursie kulinarnym „Czernia-
wa, jaka strawa?” Co wiêcej, za tê nalewkê otrzyma-
³em Certyfikat Potrawy Lokalnej Œwieradowski Sma-
ko³yk. NajwyraŸniej smakowa³a i wszystkim dobrze zro-
bi³a po degustowaniu wszystkich obfitoœci dostêpnych
podczas imprezy. Oto ona:

Przygotowanie nalewek wymaga czasu, bo im d³u-
¿ej le¿akuj¹, tym lepiej smakuj¹. Kilka tygodni, mie-
siêcy, a nawet lat. Jednak jeœli potrzebujemy czegoœ
dobrego i szybkiego w przygotowaniu (bo na przyk³ad
zapowiada siê wizyta rodziny lub przyjació³), polecam
sprawdzony przepis na „Porterówkê”

By³y zio³a, by³o piwo, teraz czas na owoce. Pole-
cam tradycyjn¹ nalewkê na pigwie.

jeden dzieñ, nastêpnie odcisn¹æ miêtê. Powsta³y p³yn po³¹-
czyæ z wódk¹, do której wrzucamy  przekrojone papryki
i cukier. Odstawiamy na 2 tygodnie, od czasu do czasu po-
trz¹saj¹c. Po tym czasie nastêpuje moment próbowania i do-
pasowywania trunku do w³asnych kubków smakowych. Ktoœ
mo¿e powiedzieæ, ¿e jest za ostra, ktoœ, ¿e za s³odka, wiêc
nale¿y j¹ rozcieñczyæ wed³ug w³asnego uznania. T¹ nalewkê
nale¿y podawaæ mocno sch³odzon¹, a najlepiej smakuje po
obfitym posi³ku.

Zachêcam,
aby spróbo-
waæ swoich si³
w sporz¹dza-
niu mikstur,
które umil¹
spotkania to-
w a r z y s k i e ,
pamiêtaj¹c,
¿e nalewki
zawsze pija³o
siê w sposób
k u l t u r a l n y
i umiarkowa-
ny. Smakowa-
nie szlachet-
nego trunku
tylko dla my-
œl¹cych, doro-

i wymieszaæ z alkoholem. Przelaæ do butelek i przechowywaæ
w ciemnym i ch³odnym miejscu przez 2 miesi¹ce. A potem
delektowaæ siê s³odko kwaœnym smakiem i kolorem letniego
s³oñca.

s³ych ludzi. Nadarza siê okazja, gdy¿ w sobotê 13
wrzeœnia odbêdzie siê impreza kulinarna „Czerniawa,
jaka strawa?”, a jedna z kategorii konkursowych to
nalewki. Wszyscy, którzy pragn¹ spróbowaæ, jak sma-
kuje lokalne po³¹czenie zió³, owoców i alkoholu, po-
winni siê tam znaleŸæ.

Pozdrawiam wszystkich mi³oœników domowych mik-
stur - Piotr Bigus.

Jesieni¹ prawie ka¿dy uskar¿a siê na lekkie przeziêbienia.
Sposób na to, aby nie chorowaæ, znajduje siê na wyci¹gniê-
cie rêki - to nasze polskie gruszki i jab³ka. Drzewa ju¿ zaczy-
naj¹ uginaæ siê pod naporem tych owoców, a spo¿ywaj¹c
dwa owoce dziennie (które zawieraj¹ bardzo du¿e iloœci wi-
taminy C, minera³y i mikroelementy),  wspieramy nasz orga-
nizm w walce z wirusami.  Gruszki i jab³ka s¹ tak¿e bogatym
Ÿród³em b³onnika oraz kwasów owocowych (jab³kowego oraz
cytrynowego), dlatego owoce te s¹ polecane równie¿ w trak-
cie trwania diet odchudzaj¹cych. Jab³ka i gruszki s¹ tak¿e
wyœmienitym dodatkiem do wieprzowiny, sa³atek, serów,
drobiu oraz jako baza wywaru do
barszczu czerwonego.

Tym razem podam Pañstwu przepi-
sy na smaczn¹ i œwie¿¹ sa³atkê z wy-
korzystaniem aktualnych produktów
sezonowych, któr¹ mog¹ Pañstwo
skosztowaæ równie¿ w naszej restau-
racji.

Sa³atka Francuska - sk³adniki.
2 dojrza³e gruszki, garœæ orzechów
w³oskich, szklanka œliwek wêgierek,
pó³ szklanki czerwonego wytrawne-
go wina, g³ówka sa³aty lodowej lub
gotowa mieszanka sa³at, 3 ³y¿ki mio-
du, 200 g sera pleœniowego B³êkitny
Lazur.

grzaæ miód, w momencie, gdy zacznie siê lekko pieniæ, wrzu-
camy œliwki wêgierki pozbawione pestek i delikatnie miesza-
my, a¿ owoce oblepi¹ siê miodem. Wlewamy czerwone wino
i dusimy na ma³ym ogniu do momentu, gdy siê rozpadn¹. W
tym czasie na talerz wyk³adamy sa³atê, ser oraz gruszkê,
któr¹ kroimy w drobn¹ kosteczkê ³¹cznie ze skór¹, nato-
miast orzechy obieramy z br¹zowych skórek i delikatnie roz-
bijamy t³uczkiem do miês (najlepiej zrobiæ to w woreczku
foliowym). Gdy œliwki w winie nam siê ju¿ rozpad³y, mo¿emy

przetrzeæ je przez sito o malutkich
oczkach, aby usun¹æ skórê. Na sa³acie
uk³adamy wszystkie sk³adniki polewa-
j¹c ca³oœæ sosem œliwkowym i delektuj-
my siê niezwyk³ym po³¹czeniem smako-
wym.

A teraz krem dyniowy z gruszkami -
sk³adniki: 700 g pieczonej dyni (oko³o

1 kg surowej, ze skorup¹), 3 gruszki (np. odmiany Williams),
pó³ cebuli pokrojonej w kosteczkê, 2 ³y¿ki mas³a, szklanka
bia³ego wina, pó³ szklanki gor¹cego bulionu drobiowego
lub jarzynowego, pó³ szklanki œmietanki 18% do zup (lub
kremowej 30%), jedna trzecia ³y¿eczki tartej ga³ki muszkato-
³owej (+ do podania), pó³ ³y¿eczki cynamonu w proszku (+
do podania), sól morska i œwie¿o zmielony pieprz.

Przygotowanie: Dyniê op³ukaæ i pokroiæ na 2-3 mniejsze
kawa³ki (razem ze skorup¹). U³o¿yæ na blaszce do pieczenia
i piec przez ok. 20-30 minut lub do czasu, a¿ ca³y mi¹¿sz
bêdzie miêkki, ale jednoczeœnie jêdrny. Z dyni odci¹æ skoru-
pê, pozostawiaj¹c sam mi¹¿sz, odmierzyæ 700 g upieczonej
dyni, mi¹¿sz pokroiæ w 1,5 cm kostkê. Gruszki obraæ i wyci¹æ
gniazda nasienne, pokroiæ na kawa³ki. W du¿ym rondlu lub
garnku z grubym dnem roztopiæ mas³o, dodaæ cebulê i sma-
¿yæ na bardzo ma³ym ogniu przez ok. 10 minut, a¿ cebula siê
zeszkli (nie rumieniæ). Dodaæ kawa³ki gruszki i sma¿yæ przez
4-5 minut, mieszaj¹c od czasu do czasu. Dodaæ pokrojon¹
dyniê i sma¿yæ jeszcze przez 3-4 minuty, mieszaj¹c od czasu

Sposób wykona-
nia: W rondelku na
ma³ym ogniu roz-

do czasu.
Zmiksowaæ na g³adki mus

i umieœciæ go z powrotem w
garnku. W drugim rondelku
zagotowaæ bia³e wino, do-
daæ gor¹cy bulion, ga³kê
muszkato³ow¹ i cynamon.
Gotowaæ do 2 minut, nastêp-
nie wlaæ œmietankê. Przelaæ
do naczynia z dyni¹, dopra-
wiæ sol¹. Zagotowaæ i zdj¹æ
z ognia. Podawaæ gor¹c¹,
posypan¹ œwie¿o zmielonym
czarnym pieprzem, cynamo-
nem i ga³k¹ muszkato³ow¹.
Gabriel Szafranek - szef kuchni
Interferie Aquapark Sport Hotel



ŒWIEÆ PRZYK£ADEM - ZAŒWIEÆ ODBLASKIEM
Pod takim nieformalnym hasłem można by odnotować sobotni II FestynPod takim nieformalnym hasłem można by odnotować sobotni II FestynPod takim nieformalnym hasłem można by odnotować sobotni II FestynPod takim nieformalnym hasłem można by odnotować sobotni II FestynPod takim nieformalnym hasłem można by odnotować sobotni II Festyn

rodzinny − Bezpieczna droga do szkoły, który 6 września odbył się na dolnymrodzinny − Bezpieczna droga do szkoły, który 6 września odbył się na dolnymrodzinny − Bezpieczna droga do szkoły, który 6 września odbył się na dolnymrodzinny − Bezpieczna droga do szkoły, który 6 września odbył się na dolnymrodzinny − Bezpieczna droga do szkoły, który 6 września odbył się na dolnym
tarasie zdrojowym i w hali spacerowej. Tytułowy odblask pojawiał się co rusz,tarasie zdrojowym i w hali spacerowej. Tytułowy odblask pojawiał się co rusz,tarasie zdrojowym i w hali spacerowej. Tytułowy odblask pojawiał się co rusz,tarasie zdrojowym i w hali spacerowej. Tytułowy odblask pojawiał się co rusz,tarasie zdrojowym i w hali spacerowej. Tytułowy odblask pojawiał się co rusz,
bo rozdawano go w formie zawieszek i naklejek wszystkim bez mała uczest−bo rozdawano go w formie zawieszek i naklejek wszystkim bez mała uczest−bo rozdawano go w formie zawieszek i naklejek wszystkim bez mała uczest−bo rozdawano go w formie zawieszek i naklejek wszystkim bez mała uczest−bo rozdawano go w formie zawieszek i naklejek wszystkim bez mała uczest−
nikom gier, zabaw i konkursów (ogółem –200 szt.), co ma związeknikom gier, zabaw i konkursów (ogółem –200 szt.), co ma związeknikom gier, zabaw i konkursów (ogółem –200 szt.), co ma związeknikom gier, zabaw i konkursów (ogółem –200 szt.), co ma związeknikom gier, zabaw i konkursów (ogółem –200 szt.), co ma związek
z wprowadzonym przepisem, że każdy pieszy musi być oznakowany odbla−z wprowadzonym przepisem, że każdy pieszy musi być oznakowany odbla−z wprowadzonym przepisem, że każdy pieszy musi być oznakowany odbla−z wprowadzonym przepisem, że każdy pieszy musi być oznakowany odbla−z wprowadzonym przepisem, że każdy pieszy musi być oznakowany odbla−
skowo w terenie niezabudowanym, by był lepiej widzialny dla samochodów.skowo w terenie niezabudowanym, by był lepiej widzialny dla samochodów.skowo w terenie niezabudowanym, by był lepiej widzialny dla samochodów.skowo w terenie niezabudowanym, by był lepiej widzialny dla samochodów.skowo w terenie niezabudowanym, by był lepiej widzialny dla samochodów.

Skoro mowa o bezpieczeństwie, festyn nie mógł obyć się bez obecności
służb mundurowych, wszak OSP i Rewir Dzielnicowych wraz ze Świetlicą Środo−
wiskową UL były patronami imprezy.

Rok temu podobna impreza gościła na Zielonej Polanie za Kwisą, tym razem
sfrunęła bliżej centrum – może to i dobrze, bo na początku festynu chlapnęło
deszczem i hala spacerowa spełniła swą ochronną rolę. W ogóle początek
wydawał się bardzo niemrawy, ludzi było niewiele, jednak w miarę upływu czasu
i słabnącego deszczyku taras zaczął się zaludniać dziećmi i dorosłymi, uczestni−
kami zabaw i przypadkowych smakoszy niezrównanej grochówki, której wyda−
no ok. 130 porcji. Ponadto bufet serwował kiełbasę z rusztu (poszło ponad 20
kg) i ciasta z domowych wypieków.

Można było, oczywiście, odczekać cierpliwie, aż w hali rozegra się „turniej”
bab – degustacja i ocena jury zgłoszonych do konkursu bab, babek i babeczek
(w sumie 10). Komisja w składzie: Tadeusz Aficki, Aleksandra Kasprzak, Małgo−
rzata Osińska, Marcin Rogiewicz i Monika Sautycz – popisała się nie lada
talentem, by każdą z bab/ek/eczek umieścić w innym zestawie kubków smako−
wych, ocenić ich walory każdej z nich i jeszcze wydać sprawiedliwy wyrok.
Puchary ufundowane przez burmistrza poszły w godne ręce: Piotra Bigusa (zwy−
cięzcę), Marty Korzeniowskiej i Anety Jabłonowskiej. Gdy tylko jury zakończyło

Teresa Fierkowicz, spirytus movens ca³ej imprezy, która
bêd¹c najbardziej odblaskow¹ organizatork¹ sobotniego popo-
³udnia dwoi³a siê i troi³a, a mo¿e nawet „szóœci³a” i „siódmi³a”,
by byæ zawsze, wszêdzie i z ka¿dym, sk³ada za naszym poœred-
nictwem serdecznie podziêkowania ludziom dobrej woli, którzy
pomogli w przygotowaniach, przeprowadzeniu i zasponsorowa-
niu festynu: cz³onkom Miejskiej Komisji Rozwi¹zywania Pro-
blemów Alkoholowych, Izabeli Salawie, Oliwierowi Stelmasz-
czykowi, Gracjanowi Rejmanowi, Bart³omiejowi Go³êbiowskie-
mu, Agnieszce i Annie ¯o³nierek, Danucie i Wojciechowi Erlin-
gom, Tadeuszowi Afickiemu, Aleksandrze Kasprzak, Kindze
Chmielowiec, Marcie Korzeniowskiej, Krzysztofie Burkackiej,
Gra¿ynie Dering, Wioletcie Urbañczyk, Karolinie Cierlik, Ewe-
linie Wasilewskiej, Joannie Szaniawskiej, Marii Kropid³ow-
skiej, Jadwidze Musze, Patrycji Kawce, Krystynie Semkowicz,
Arlecie Wolanin, Iwonie Wojsa-Korzeniowskiej, Jolancie Bo-
bak, stra¿akom z OSP pod wodz¹ Tadeusza Baki, Magdalenie
Harbul-Marcinkowskiej i Andrzejowi Taborowi z Rewiru Dziel-
nicowych Policji, opiekunom Œwietlicy Œrodowiskowej UL: Gra-
¿ynie Kasprzak, Miros³awowi Kijewskiemu i Waldemarowi Ma-
zurkiewiczowi, œwie-
radowskiej krêgielni,
grotom solnym GA-
LOS i SOLANA, skle-
powi sportowemu YES
SPORT, Referatowi
Promocji UM, Nadle-
œnictwu Œwieradów
oraz „Zumbowiczkom”
z Rêbiszowa.

Popyt na malowanie by³ taki, ¿e artystki „twarzowe” nie nad¹¿a³y. Obok: Teresa Fierko-
wicz, najbardziej odbla-
skowa organizatorka.
Poni¿ej: organizatorzy,
jurorzy i uczestnicy
konkursu „babeczko-
wego”. U do³u: zespó³
JGL z Leœnej wyst¹pi³
na zakoñczenie festynu
i zagra³ najs³ynniejsze
przeboje równie s³yn-
nego zespo³u „D¿em” -
to by³ koncert upamiêt-
niaj¹cy 20-lecie œmier-
ci Ryszarda Riedla.

swą pracę, tłum rzucił się do tac i pater, a spóźnialscy mogli mówić o szczęściu,
jeśli przypadły im w udziale okruchy z pańskiego stołu.

W hali obok wypieków toczyło się festynowe życie zapisane w harmonogra−
mie: w loterii fantowej każdy los wygrywał i w miarę upływu czasu trzeba było
naprędce „domalowywać” losy, bo przybywało fantów od sponsorów. Na mia−
no absolutnych szczęściarzy zasłużyła wycieczkowa rodzina z Gryfowa, która
trafiła „wielkiego szlema”, wygrywając lampę solną, słuchawki oraz vouchery
do groty solnej i na kręgielnię. Ogółem sprzedano 150 losów.

Obok stolika loteryjnego dzieciarnia z wywalonymi językami mazała na
kolorowo białe kartki, uczestnicząc w konkursie plastycznym. A że wszystkie
dzieci są nasze, to i stworzone przez nie dziełka zasługiwały na nagrody (i tak też
się stało).

Najbardziej jednak oblężone było stoisko, na którym trzy twarzowe malarki
zmieniały niewinne dziecięce liczka w bajecznie kolorowe „tapety”. Aż do póź−
nych godzin wieczornych była to najbardziej rozpoznawalna dzieciarnia świera−
dowska.

W tym samym czasie miłośnicy akordeonu mieli okazję na hali wysłuchać
koncertu w wykonaniu Kazimierza Kucharskiego.

Taras zaś wzięła we władanie grupa sportowa, odmierzając w sobie tylko
znany sposób (czasowy i ilościowy) podskoki na skakance, żonglerkę piłką
i obroty w hula hop. Razem z grupą seniorów w konkursie open przez wszystkie
trzy narzędzia przeszło 65 uczestników, z których najlepsi obsypani zostali
nagrodami.

Jak komu było mało, mógł układać puzzle z motywami leśnymi, pokręcić
leśnym kołem fortuny albo pogonić dzieciaki na dmuchaną zjeżdżalnię i skocznię,
a samemu w tym czasie poćwiczyć Zumbę.

Adam Karolczuk

Zumba opanowa³a serca i umys³y uczestników - bez wzglêdu na wiek.

Panny „grochóweczki” apetytem i minami potwierdza³y, ¿e
grochówka ugotowana przez stra¿aków by³a „the best”.



Na izerskiej pla¿y

Od 14 do 17 sierpnia na boisku przy INTERFERIE AQUAPARK Sport Hotel  odby³ siê
turniej siatkówki pla¿owej kobiet pod nazw¹ INTERFERIE Cup – Uzdrowisko Œwieradów
Zdrój, z pul¹ nagród 10 tys. z³otych, stanowi¹cy Eliminacje Mistrzostw Polski Kobiet 2014,
bêd¹cy ostatni¹ szans¹ - przed fina³em w Krakowie - na zgromadzenie przez zawodniczki
kolejnych punktów do rankingu Polskiego Zwi¹zku Pi³ki Siatkowej.

Organizator zadba³ o przygotowanie obiektu sportowego na potrzeby turnieju zgodnie
z wymaganiami PZPS, dziêki czemu mi³oœnicy siatkówki pla¿owej mieli niepowtarzaln¹ oka-
zjê  zobaczyæ w Œwieradowie najwiêksz¹ piaskownicê w regionie i poczuæ pla¿owy klimat.
Nad opraw¹ turnieju czuwa³ profesjonalny spiker, który dobr¹ muzyk¹ motywowa³ kibiców
do sympatycznego dopingu, a w przerwach organizowa³ weso³e konkursy dla publicznoœci.

W zawodach udzia³ wziê³o 19 par zawodniczek. Do turnieju g³ównego zakwalifikowa³o
siê 16 kobiecych zespo³ów, które walczy³y ze sob¹ przez 3 dni. Turniej ten by³ niepowta-
rzaln¹ okazj¹ do zobaczenia w akcji najlepszych polskich siatkarek pla¿owych, a niedzielny
fina³ sta³ siê wizytówk¹ ca³ej imprezy. Zaciêty pojedynek o 1 miejsce przy bardzo wyrówna-
nych setach wygra³a (2:0) para Agnieszka Wo³oszyn/Karolina Suwiñska z par¹ Katarzyna
Kocio³ek/Jagoda Gruszczyñska. Nie mniej ekscytuj¹cy mecz o 3 miejsce zakoñczy³ siê zwy-
ciêstwem (2:1) pary Martyna Wardak/Joanna Wiatr nad Aleksandr¹ Baron/Magdalen¹ Szczy-
towicz.

Zaraz po fina³ach nast¹pi³a ceremonia dekoracji zawodniczek, które otrzyma³y okolicz-
noœciowe czeki oraz upominki z wizytówk¹ miasta i uzdrowiska, które wrêczali: Wojciech
Krasoñ – prezes Uzdrowiska, Dariusz Lubos - dyrektor Interferie AQUAPARK Sport Hotel
oraz Dariusz Rutowicz – wiceprezes Zarz¹du INTERFERIE SA. Specjalne podziêkowanie za
czuwanie nad sprawnym przebiegiem zawodów otrzymali równie¿ sêdziowie, komisarz PZPS
- Sebastian Michalak, oraz wieloletni dzia³acz na rzecz promocji kobiecej siatkówki pla¿owej
– Jerzy Tatarek.

Gospodarzami i organizatorami turnieju byli Grupa PGU Uzdrowisko Œwieradów – Czer-
niawa Sp. z o.o. oraz INTERFERIE S.A. Patronat nad imprez¹ obj¹³ Burmistrz Miasta Œwiera-
dów Zdrój. Natomiast o dostarczenie wszystkim uczestnikom turnieju orzeŸwiaj¹cej wody
Ÿródlanej zadba³ producent wody STAROPOLANKA.

Mamy nadziejê, ¿e ten niew¹tpliwej urody sport olimpijski zagoœci na sta³e w kalendarzu
wydarzeñ miasta.       Dawid Partyka

W œwieradowskim Miejskim Zespole Szkó³ naukê w roku szkolnym 2014/15 rozpoczê³o
362 uczniów, w tym 220 w Szkole Podstawowej (a 59 z nich to pierwszaki) i 142 w gimna-
zjum. Uczniów rozlokowano w 19 klasach, a uczyæ ich bêdzie 32 nauczycieli, w tym 1
sta¿ysta, 3 kontraktowych, 9 mianowanych i 19 dyplomowanych.

Nowymi nauczycielskimi nabytkami szko³y s¹: Anna Jezierska, która bêdzie uczyæ jêz.
polskiego w podstawówce i gimnazjum, Agnieszka Fehering-Dworak i Anna ¯o³nierek –
edukacja wczesnoszkolna, Beata Furman – nauczyciel wspomagaj¹cy w kl. I, Ewa Zajdel –
nauczanie indywidualne, rewalidacja, ks. Wies³aw Z³otek – religia. Ponadto Monika Ró¿al-
ska prowadziæ bêdzie – to zupe³na nowoœæ – lekcje etyki.

Etat nauczycielski to, jak wiadomo, 18 godzin w tygodniu (plus dwie niewchodz¹ce w
pensum tzw. karcianki), do tego dochodz¹ nadgodziny, œrednio 7-8 na ka¿dego nauczyciela
w tygodniu.

Szko³a nadal bêdzie realizowaæ projekt Comenius, co wi¹¿e siê z wyjazdami do Francji,
Hiszpanii i Rumunii.

Szko³a Podstawowa nr 2 im. Jana Paw³a II w Œwieradowie-Czerniawie liczy 96 uczniów w
6 klasach, a w tajniki wiedzy wprowadzaæ ich bêdzie 16 nauczycieli: 3 kontraktowych, 7
mianowanych i 6 dyplomowanych.  W szkole utworzono te¿ nowe stanowisko pracy -
pedagog szkolny, a funkcjê tê pe³ni Agata Opio³a.

Witaj, szko³o!

Mama jest super! – to hasło obchodów II Ogólnopol−
skiego Tygodnia WLB, w którym przypadał „Dzień Równo−
wagi pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym” (przystą−
piliśmy do niego po raz pierwszy).

Inicjatorem projektu jest Fundacja Aktywności Lokal−
nej z siedzibą w Puszczykowie, organizacja niezwykle ak−
tywna, twórcza i kreatywna, która stworzyła pomysł na
wypracowanie modelu współpracy pomiędzy odbiorcą jaki−
mi są rodzice z małymi dziećmi, a sektorem publicznym,
prywatnym i społecznym. Projekt jest nowatorski w skali
kraju, realizowany w Wielkopolsce, ale formuła wydarzenia
jest otwarta, dlatego nasza biblioteka, czytając ogłoszenie
na „Minigrant na realizację akcji lokalnej w ramach II Ogól−
nopolskiego Tygodnia Work – Life Balance 2014”, przystą−
piła licząc na zainteresowanie lokalnej społeczności.

Został opracowany program i plakaty, ankieta, wy−
stawki, wybór gości i 29 sierpnia od rannych godzin mogli−
śmy realizować program „Mama jest super”. Dla pierwsze−
go gościa, burmistrza miasta Rolanda Marciniaka bardzo
ważnym partnerem są dzieci i ich rodzice, szkoda że zabra−
kło rodziców, którzy mogli bezpośrednio z nim porozma−
wiać, może zadać konkretne pytania, ale w rozmowie
z nami zdradził, że podoba mu się taki projekt, a obdaro−
wany długopisem z pingwinkiem, symbolem wzajemnego
wsparcia w trudnych warunkach, życzył nam, aby to nie
była jednorazowa akcja.

Drugim gościem była doskonale przygotowana Danu−
ta Erling – pedagog rodzinny, która z uczestnikami szuka−
ła rozsądnych rozwiązań na problem, czy „Dziecko i praca
może być do pogodzenia”. Indywidualne rozmowy z rodzi−

już oczekiwała psycholog Justyna Golanowska, mająca rów−
nież interesujący temat do omówienia − „Spełniona mama
to szczęśliwe dziecko”. Wśród gości byli też dziadkowie,
którzy zadawali pytania, czy mogą rozpieszczać swoich
wnuków i dlaczego rodzice ograniczają kontakty z nimi?

Młodym mamom, jak nam powiedziały, wiele o sobie
dopomogły 2 kwestionariusze nazwane przez Justynę Gola−
nowska „Naturalny kierunek rozwoju” oraz ”Celów życio−
wych”.

W trakcie „Warsztatów z igłą” pod hasłem „Rzeczy od
nowa, czyli drugie życie przedmiotów”, pod okiem pani Eli
można było zrobić przedmioty dekoracyjne i użyteczne, a że
wcześniej pokazała mamom i ich dzieciom własnoręcznie
wykonanie prace: poduszki, torebki, szydełkowe kwiatki,
uczestnicy uwierzyli, że warto i można ręcznie popracować
i wyczarować cudnej urody przedmioty z materiałów z odzy−
sku. Pod okiem fachowca dziewczynki robiły bransoletki
i paski z kwiatkami. Mamy i dzieci podsumowały, że „coś
z niczego” to pomysłowe warsztaty, ciekawa technika rę−
kodzieła i świetna okazja do wspólnej zabawy i integracji
rodzinnej.

Reasumując, dzień był ciekawie zaplanowany. Szko−
da, że nie było więcej mam, gdyż każdy mógł coś dla siebie
odnaleźć, a dostępna literatura fachowa to ułatwiała, gdyż
wystawione na regałach są do wypożyczenia. Dla nas płyną
wnioski, by tę imprezę jeszcze bardziej upowszechnić i za−
chęcić do udziału rodziców. Cieszymy się, że Świeradów
dołączył do Wielkopolski i ma również pomysły do naślado−
wania, a przede wszystkim chętnych do współpracy i po−
mocy w realizowaniu WLB.       (KP)

cami przy herbacie i ciasteczku na
pewno w jakimś stopniu dopomo−
gły, a mianowicie „Czas jest jak
wiatr: dobrze wykorzystany dopro−
wadzi nas do każdego celu” − L. J.
Seiwert taką sentencją zakończy−
ła swoje „Gadu−Gadu przy herba−
cie” pani pedagog, a na swą kolej

£apmy równowagê
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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”.

Ponieważ szkoła podstawowa składała sie z dwóch odległych budynków,
rozmijałam się ze starszym rodzeństwem. Ale dzięki nim znałam również starsze
dzieci. Witek i Marysia kilka razy zmieniali swe szkoły z powodu przeprowadzek,
siostra w Świeradowie poszła już do 5 klasy i szczęśliwie spotkała tam Danusie
Ryl, córkę naszych sąsiadów zza rzeki, mistrzynię w ćwiczeniach z hula−hop.
Miały serdeczny kontakt przez wiele lat, który osłabiła jedynie rozłąka, nie
uczucie. W Świeradowie były wyraźne ślady po zimowej aktywności Niemców,
przede wszystkim naturalny tor saneczkowy sąsiadujący z drogą do schroniska
− na jego bazie rozwinęła się wieloletnia szkółka saneczkarska,  której pierwszym
trenerem był pan Rożek. Ale Danusia Ryl jeździła tam wcześniej, a oprócz klasycz−
nych saneczek miała jeszcze coś niezwykłego: bobsleje! Czasami je wyciągała
i mogłam popatrzeć. Oczywiście były wyjątkowo duże i ciężkie − nie miałam
pojęcia do czego służą i że w sąsiedniej Szklarskiej Porębie jest największy
i najpiękniejszy w Europie poniemiecki tor bobslejowy. Natomiast w naszym
domu przedwojenny właściciel oprócz gospodarstwa rolnego prowadził stolar−
nię, podobnie jak wielu innych jego sąsiadów; on akurat  wytwarzał narty
i sanki. Pozostał drewniany szyld z parą nart na tle gór, a przede wszystkim
realne dowody: saneczki, jesionowe narty, bambusowe kijki, okucia − akurat
starczyło na nasze potrzeby i umiliło długie zimy. Bracia pokochali narty, obaj
nauczyli sie świetnie jeździć i Jasiu przynosił dyplomy ze szkolnych konkursów.
My wolałyśmy saneczki... Tato pewnie żartował gdy mówił, że milicjant „Wieczo−
rek aż ucieka z drogi, jak widzi naszą Terenię". Prawdą jest jednak, że wówczas
również długa, stroma ulica była naszą „górką”.

Świeradowskie dzieci miały możność zimą jeździć również na łyżwach.
Siarczyste mrozy zamieniały taflę stawu przy drodze na stację kolejową,
w cieszące się dużą popularnością lodowisko oświetlone ulicznymi latarniami.
Jasiu miał łyżwy na kluczyk, przykręcane do podstawy obcasa ocieplanych
trzewików i obejmujące uściskiem podeszwę. Zwinnie na nich śmigał, więc cho−
dziłam popatrzeć.

Do brata przychodzili czasami koledzy z klasy: Wojtek Symonowicz oraz
Tomek Dylewski, i bywało, po drodze do szkoły zastukał w kuchenne okienko
Jasiu Gromadowski. A klasowe koleżanki Jasia na zawsze pozostały w mych
oczach wyjątkowo urodziwym rocznikiem naszej szkoły. Nie było zwyczaju cho−
dzenia po domach, sama byłam zaledwie w kilku, trzymaliśmy się swoich spraw,
byliśmy blisko siebie. Zawsze mogłam poprosić Jasia, żeby narwał mi czereśni
z drzewa czy poszedł ze mną na basen. Lubiłam patrzeć, jak struga kozikiem
strzały do łuku, gwizdki i widełki na proce. Za każdym razem pytał, czy dla mnie
też zrobić...

Wzdłuż naszego ogrodu, brzeg rzeki zalanej słońcem, z drugiej strony
osłoniętej ścianą wysokich liściastych drzew wzmacniających urwisko, był cu−
downym miejscem na odpoczynek i letnie zabawy – bezpiecznie skakaliśmy po
mniej i bardziej wypolerowanych kamieniach na całej szerokości i co najwyżej
można było wpaść do zimnej, wartkiej, przejrzystej wody nie głębiej jak do kolan.
Brat z kuzynami lubili budować masywne tamy, których fragmenty utrzymywały
się z roku na rok. Jednak aby popływać − a w moim przypadku, rozpocząć naukę
– należało wybrać się na basen. Oczywiście, nie wcześniej niż po świętym Janie,
czyli po 24 czerwca. Zaopatrzeni obowiązkowo w kompot w butelkach po
oranżadzie i kanapki ze smalcem – bo „woda wyciąga, a od domu będziecie
daleko” − czasami dobrych kilka godzin spędzaliśmy na zatłoczonym i gwarnym
basenie, który − jak każde miejsce w tej niezwykłej krainie − dotykał królestwa
roślin. Położony na wysokim skraju miasteczka, sąsiadował z małym willowym
osiedlem wspinającym się jeszcze wyżej. Wielka, trzypoziomowa niecka z głębo−
kim lejem pod wieżą trampoliny obsadzona drzewami i otoczona szutrową
alejką, dwoma bokami szła wzdłuż wysokiego ogrodzenia, które ciągnęło się
dalej i omijało ją szerokim łukiem zagarniając zielone zbocze w drodze powrotnej
do wejściowej bramy. Wyjątkowo zimna, przepływowa górska woda nie odstra−
szała chętnych do kąpieli spośród kolonijnych dzieci, wczasowiczów i miejscowej
młodzieży. Oprócz typowych basenowych urządzeń, jak przebieralnie, toalety,
bufet, mieliśmy tam wyjątkowo dużą drewnianą huśtawkę na linach, wybitnie
dla dorosłych. I oni właśnie – czasami w parach i na stojąco – potrafili rozbujać
ją do bardzo wysoka. Również prawdziwe akrobacje zdarzały się na górnym
poziomie trampoliny, z której tylko nieliczni odważali się skakać, większość
wybierała niższą deskę lub słupki czy drabinki. Świadomość, że Jasiu też jest na
basenie, w zupełności mi wystarczała do poczucia bezpieczeństwa.

Pewnego razu, gdy śnieg już tajał, zbieraliśmy razem gałęzie na opał
w lasku koło domu, naprzeciw starego domu zdrojowego, po wojnie nie pełnią−
cego już funkcji SPA... Wówczas w części pomieszczeń działała uzdrowiskowa
chlewnia. Miałam może 10 lat, on 13. Tam Kwisa ma wysoki, na około 3 metry,
obudowany brzeg. Górą ciągnęła się drewniana poprzeczka dla bezpieczeństwa,
a w dole głazy i głęboka woda przed lekkim łukiem koryta. Podeszłam popatrzeć
na nurt wzburzony roztopami w górach. Schyliłam głowę... ten ruch w ułamku

sekundy pociągnął całe me ciało w dół i... wpadłam do rzeki. Tuż obok głazu. Ale
niemal w tym samym momencie, bez chwili wahania, jednym susem skoczył za
mną mój brat! Podał rękę, podsadził, przemoczoną zaprowadził do domu. Nie
usłyszałam jednego słowa wyrzutu, tylko radość „Bogu dzięki, że nic się nie
stało”. Mama natychmiast pomogła zdjąć lodowate ubranie, dała najcieplejszą
barchanową koszulę nocną i wełniane skarpety, kubek herbaty z sokiem malino−
wym, i szybko posadziła mnie na gorącej żeliwnej płycie, którą zawsze trzymała
w duchówce. Kładła koc na taborecie, a na nim taką rozgrzaną płytę zawinietą
w gazetę. W ten sposób rozgrzewała mnie „od dołu”, gdy wracałam zmarznięta
z saneczek już w nikłym świetle latarni. To były czasy, kiedy dziewczynki nie
nosiły spodni. I chociaż obowiązkowo ubierałam ciepłą bieliznę – gorąca płyta
była świetnym pomysłem.

W okresie dojrzewania Jasiu miał wilczy apetyt, trudno było mu odejść od
stołu, mógł jeść bez ustanku. To bardzo cieszyło rodziców, był dla nich okazem
zdrowia. Wyrósł na mężczyznę, którego moja teściowa brała na porównanie gdy
chciała opisać kogoś wyjątkowo w jej oczach atrakcyjnego: „...Taki przystojny,
jak wasz Jasiu!”

Syn ochoczo pomagał mamie przy cięższych pracach: ściągał żerdki
z lasu, przewracał po kilkakroć skoszone trawy, znosił siano w płachtach
i wrzucał na piętro szopy, przyprowadzał pod wieczór owce z okolicznych łąk,
poił je po okoceniu, zmieniał ściółki zwierzętom, znosił ciężkie kosze warzyw
i owoców z ogrodu, bielił ściany w kuchni i kurniku, malował pokoje i podłogi...
Pewnej zimy, po powrocie ze szkoły, 12−letni chłopiec poszedł z mamą do lasu po
choinkę. Był mroźny grudniowy dzień i świeży śnieg. Spokojnie szukali odpowied−
niej i rozglądali sie uważnie; gdy chciał pokazać, która najbardziej mu się
podoba, mama nie odpowiadała... Wystraszony zorientował się, że jest sam, że
się zgubił! Brnął przez śnieg w tę i nazad, ale nie znajdował drogi i znikąd nie
dochodził odzew wołania. Co gorsza, robiło się ciemno i przestał widzieć ślady.
W otoczeniu wysokich świerków poczuł się zupełnie bezradny. Nauczony, że jest
jeszcze jedna Matka, zaczął odmawiać różaniec... wkrótce wybrał właściwy
kierunek i zobaczył światła Świeradowa... już wiedział, gdzie jest, i kto go
uratował. Nigdy nie zapomniał. Często odwiedza to miejsce i dba o kapliczkę,
postawioną z wdzięczności za ocalenie.

x x x

Witka pamiętam szczególnie z wakacyjnych miesięcy, które spędzał
w domu. Tak plastycznie opisywał swą tęsknotę do powrotów, że wydaje mi się,
jakbym widziała go zbliżającego się do mostku koło Wołyńców... Postać jak
świeca, jasna czupryna słomkowych włosów na dumnej głowie, wypatrujący,
czy jest tam kto na wzgórzu przed domem, czy tato widzi go już
z daleka... Z fasonem ubrany w zbluzowaną koszulę z podkasanymi rękawami
wpuszczoną do opinajacych czarnych dżinsów i skórzane sznurowane pantofle,
niesie mały bagaż. Już jest w strefie szumu Kwisy, już widzi smugę dymu
z komina i w momencie wyrywa wolną rękę w górę, w odpowiedzi na powitalne
gesty wysyłane ze skarpy za rzeką. Jeszcze tylko przywita się wesoło z panią
Wołyńcową przechodząc pod jej domem i zobaczy w jej oczach matczyny za−
chwyt dla swej młodości, wskakując po kamienistej ścieżce pozdrowi pana
Mazura przy strumieniu, który przerwie swą pracę, aby odprowadzić go wzro−
kiem aż w objęcia ojca. Radości nie dało się ukryć, nikt nawet nie próbował. Na
stół wjeżdżały najlepsze dania i wędliny, pojawiały się ulubione ryby i miód.
Mogłam tak siedzieć, wpatrzona, i słuchać, słuchać, jak barwnie opowiada.
Mówił innym językiem – był oczytany, żądny wiedzy, żarty i bystre skojarzenia
sypały mu się jak z rękawa i było widać, że stanie się duszą towarzystwa,
dokądkolwiek zaniesie go los. Ale tato miał już gotowy plan dla niego: będzie
piłował z Jasiem żerdzie na „koźle” i rąbał drzewo, dostanie lepszą kosę i pójdzie
na strome łąki, z mamą kupi kilka ton węgla na zimę i zniesie go do „warszta−
tu”... Na jednej z takich wakacji zaplanowane było postawienie płotu wzdłuż
długiej − na 200 metrów − granicy pasa ogrodu, w obronie przed zwierzyną leśną:
jeleniami, sarnami i zającami, które doszczętnie niszczyły sadzone przez rodziców
drzewka wiśni, śliw, grusz,a także krzewy porzeczki i malin. Równoległą granicę
tworzy Kwisa. To był wspólny męski „projekt” − tato wziął urlop, do pomocy
przyjechał brat Antek, a synowie mieli wakacje. Zbudowali piękne drewniane
ogrodzenie − na szkielecie z pali wzmocnionych dwoma poziomami żerdzi ciasno
przybili deski−zrzynki, z fragmentami kory. W połowie wprawili zieloną furtkę
i ogród stał się od teraz czarodziejskim miejscem.

Miałam 11 lat, gdy do Technikum Mięsnego z internatem wyjechał Jasiu, i to
tak daleko... do Legnicy! Jeżeli Witek i Marysia w swoich internackich latach
mogli przyjeżdżać z Jeleniej Góry choć na jedną niedzielę w miesiącu, Jasiu
najwyżej na święta i wakacje. Podróż trwała zbyt długo, do Legnicy bezpośrednie
połączenie było tylko pociągiem, a ten jechał dobre 4 godziny! Jednego razu
mama zabrała mnie ze sobą na wywiadówkę do Jasia. Oczekując, czas spędzi−
łam z bratem w jego kilkuosobowym pokoju. Ucieszyło mnie, że nowi chłopcy
poznali się na nim i również go polubili, z wzajemnością. A potem odwiedziliśmy
rodzinę państwa Kawalców, których syn Adam był teraz klasowym kolegą Jasia,
a jego ojciec kolegą naszego taty z Wólki. Takie odnajdywanie dawnych znajo−
mych, daleko od rodzinnych stron, było bardzo doceniane i pomocne dla moich

Bo to jest tak - jak siê widzi efekty, to zapa³ i si³y s¹
wiêksze. Z takim za³o¿eniem szeœæ pañ postanowi³o przy-
st¹piæ do programu „Trzymaj formê” realizowanego przez
Interferie Aqua Park Sport Hotel w Œwieradowie-Zdroju. Czte-
ry z nich to absolwentki poprzedniego programu „Zrzuæ do
wakacji”: Ma³gorzata Soko³owska, Ma³gorzata Dzik, Kamila
Jednorowska-Mêcina i Agnieszka Moroz. Dwie „œwie¿ynki”
to Sandra Lech i Jolanta Sergiejczuk. Podobnie jak poprzed-
nio, treningów by³o 12. Dystans pokonany przez uczest-
niczki to 150 km. Bardzo ³adny wynik, bior¹c pod uwagê, ¿e
trzy treningi odby³y siê w Aquaparku. Na rowerach zdoby³y
miêdzy innymi Zamek Czocha i Polanê Izersk¹. Na trenin-
gach biegowych robi³y po 10 km. A z kijami w rêku wesz³y
„katorg¹” na Stóg Izerski.

Tym razem zajêcia prowadzi³ Pawe³ Lech - wielokrotny
medalista mistrzostw polski w biathlonie, student Akademii
Wychowania Fizycznego w Katowicach. Na nic ¿ale, jêki
i szanta¿e uczestniczek. Nic nie pomaga³o. Trener nie od-
puszcza³ i oto efekty. £¹czna liczba utraconych kg przez
wszystkie to 10. Na wszystkich zajêciach spali³y oko³o
10 400 kalorii – co odpowiada 41 hamburgerom. Zwyciê¿-
czyni¹ programu tym razem zosta³a AGNIESZKA MOROZ!
Jako jedyna ze wszystkich uczestniczek mia³a 100-procen-
tow¹ frekwencjê na wszystkich  treningach. Tym razem zrzu-
ci³a 4 kg, co daje z poprzednim wynikiem (-3,5 kg) ponad 7
kg mniej. Mo¿na? Mo¿na! No bo to jest tak - jak siê widzi
efekty…

Kolejna edycja programu w zimie. Bieganie i nordic za-
st¹pi trening na biegówkach.

Katarzyna Harbul-Ba³a

Siódme poty
szeœciu kobiet

rodziców, podobnie zapewne jak dla wszystkich przesiedleńców. Jak w lustrze
przeglądali się w swych oczach, łagodzili tęsknotę za opuszczoną ziemią i raźniej
im było wspólnie dzielić podobny los. Bo przecież osiedlanie się na tak zwanych
Ziemiach Odzyskanych to nie była zamierzona migracja. Zamieszkali tu Polacy,
którzy wyrokiem konferencji jałtańskiej, pół roku przed Poczdamem, czyli
w lutym 1945 roku − pozbawieni zostali wielopokoleniowego dorobku na Kre−
sach Wschodnich: z nadniemeńskich ziem wyśpiewanych sercem Mickiewicza,
i tych, co znamy z sienkiewiczowskiej „Trylogii”, trzy wieki później oznakowa−
nych grobami legionistów Piłsudskiego. Przeplatali się z rodzinami żołnierzy
Ludowego Wojska Polskiego, którzy po wojnie − jak nasz tato − dostali przydział
na domy i mieszkania opuszczone przez Niemców, oraz ludźmi przyjeżdżającymi
z nakazem pracy. Potomkowie Bohatyrowiczów, Boryny, Szczęsnego, Judyma,
Wokulskiego, kuzyni Chopina, koledzy Orląt Lwowskich, Kolumbowie rocznik
20. i przyjaciele Pana Cogito, towarzysze Wandy Wasilewskiej, znajomi Mieczy−
sława Moczara... Wygnani z domu, okaleczeni ciosami wojny, oderwani od
rodziny. Szczęśliwi że żyją, ostrożni w opowieści, chętni do pracy, kontrolowani
przez partię. Zlepek wychowanków II Rzeczpospolitej słabo jeszcze podatny na
komunistyczną indoktrynację.  Nieufni w moc międzynarodowych traktatów,
długo zmagali się z poczuciem tymczasowości wśród germańskiej spuścizny,
zamieniającym się w świadomość życia za żelazną kurtyną.



Nowy szef sekcji GOPRNowy szef sekcji GOPRNowy szef sekcji GOPRNowy szef sekcji GOPRNowy szef sekcji GOPR Uczciliœmy œw. Wawrzyñca
8 czerwca w Jeleniej

Górze odby³ siê walny
zjazd Karkonoskiej Gru-
py GOPR, na którym
wybrano 11-osobowy
zarz¹d. Nowym naczel-
nikiem Grupy zosta³ S³a-
womir Czubak z Karpa-
cza, a w sk³adzie zarz¹-
du znalaz³o siê dwóch
œwieradowian – £ukasz
Ryba i Andrzej Stefano-
wicz (na zdjêciu).

Jednym z celów, ja-
kie stawia zarz¹d, jest
wprowadzenie dy¿urów
ratowników zawodo-
wych w rejonie Gór Izer-
skich. Ze statystyk
ostatnich lat wynika, ¿e
wzmo¿ony ruch pieszy na szlakach
turystycznych, rosn¹ca liczba bie-
gaczy narciarskich i rowerzystów
prowadzi od 50 do 70 wypadków
rocznie, wymagaj¹cych interwen-
cji GOPR i szybkiego transportu do
szpitala. Na to musz¹ znaleŸæ siê
pieni¹dze, a te przyznaje MSW.
Nowy zarz¹d wraz z naczelnictwem
ubiega siê obecnie o stworzenie
nowych etatów.

Wa¿nym punktem przyjêtego
programu jest otwarcie siê na m³o-
dzie¿ (wszak stara gwardia musi
mieæ nastêpców), m. in. na tê
ucz¹c¹ siê w LO Mirsk.

4 sierpnia w Œwieradowie od-
by³o siê zebranie sekcji SZ, na któ-
rym dokonano wyboru nowego
kierownika sekcji operacyjnej KG

GOPR - zosta³ nim Andrzej Stefa-
nowicz, ratownik GOPR od 1982 r.,
przewodnik sudecki, instruktor
narciarstwa, szef dotychczasowej
s³u¿by ratownictwa narciarskiego
Karkonoskiej Grupy. W sk³ad sek-
cji wchodz¹ ponadto: Maciej Go-
lanowski, Adam Hajny, Roman
Kapszewicz, Tomasz Mitkiewicz,
Tomasz Oœciak, Mateusz Pluciñski,
£ukasz Ryba i Zbigniew Szereniuk.

18 paŸdziernika Karkonoska
Grupa GOPR obchodziæ bêdzie
Dzieñ Ratownika. Ratownicy wy-
znaczyli sobie spotkanie w schro-
nisku Strzecha Akademicka, gdzie
uroczyœcie po¿egnaj¹ Adama Haj-
nego i podziêkuj¹ mu m.in. za 11-
letnie kierowanie œwieradowsk¹
sekcj¹. (aka)

10 sierpnia grupa œwieradowian znalaz³a siê wœród ok. 500 uczestników mszy odpustowej, któr¹ na szczy-
cie Œnie¿ki odprawili biskup Jan Vokal z Hradec Kralove i biskup legnicki Zbigniew Kiernikowski. Mszê tradycyj-
nie ju¿ sprawiono w jêzyku polskim, czeskim i niemieckim, a oprawê muzyczn¹ zapewni³y po³¹czone si³y
sygnalistów myœliwskich z Kamiennej Góry i Wa³brzycha.

Mszê ku czci patrona kaplicy œw. Wawrzyñca odprawiono na najwy¿szym karkonoskim szczycie ju¿ po raz
33., a 50-osobow¹ grupê, w sk³ad której wesz³o m.in. trzynaœcioro Œwieradowskich Or³ów, oœmioro Wêdru-
siów z Flinsa, 13 osób ze Szklarskiej Porêby i grupa wczasowiczów (najm³odszy mia³ 5 lat!), po raz siódmy
poprowadzi³a Teresa Fierkowicz.

Przy ³adnej pogodzie grupa wyruszy³a spod Wangu, przez Samotniê i Strzechê Akademick¹ docieraj¹c do
Domu Œl¹skiego, sk¹d w rekordowym tempie najkrótsz¹ drog¹ sforsowa³a szczyt (rekordzistom zajê³o to
poni¿ej 20 minut!).

Nowoczesne urz¹dzenia u¿ywaj¹ce
GPS-u policzy³y: przeszliœmy ³¹cznie 18 km,
w tym pod górê 10,5 km
(w 2 godz. i 21 min. spaliliœmy 1.181 kcal),
a w dó³ 7,5 km (2 godz. 10 min. - 993 kcal).

Jako ¿e 10 sierpnia przypada³ tak¿e
Dzieñ Przewodni-
ków Sudeckich
i Ratowników Gór-
skich, w drodze
powrotnej spotka-
liœmy siê z prze-
wodnikami i go-
prowcami przy
s y m b o l i c z n y m
cmentarzyku ofiar
gór w Kotle
£omniczki na wy-
sokoœci 1.310 m
n.p.m. Po drodze
posmakowaliœmy
naleœników w
Schronisku „Nad
£omniczk¹”, a po
po³udniu spod
„Orlinka” ruszyli-
œmy w drogê po-
wrotn¹.

Adam Karolczuk


