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Zabawa w stylu folk
Kolejny numer NOTATNIKA zostanie dostarczony do punktów kolportażu 8 listopada br.

Mo¿na deptaæ

27 wrzeœnia dorocznym zwyczajem msz¹ Œw. przy górnej stacji kolei gondolowej w intencji ratowników gór-
skich, przewodników, mieszkañców oraz pracowników spó³ki Ski&Sun po¿egnaliœmy izerskie lato. Tego dnia
kolej przed dwie godziny wozi³a za darmo, a nieopodal stacji astronomowie roz³o¿yli swe instrumentarium do
obserwacji nieba (niestety, przykrytego chmurami).

Roboty na ul. Zdrojowej nabra³y ostatnio tempa, coraz wiêcej jej odcin-
ków nadaje siê do deptania - co widaæ na zdjêciu (piszemy o tym na str.
5). A przed nastaniem jesiennej s³oty, która zmienia œcie¿ki w b³otniste
tory przeszkód, mieszkañców powinno ucieszyæ zakoñczenie prac przy
dwóch ³¹cznikach - z ul. Korczka do ul. 11 Listopada (u do³u z lewej) i z ul.
Pi³sudskiego do ul. Górskiej (z prawej).

13 wrzeœnia hala spacerowa Domu Zdrojowego rozbrzmiewa³a swojskimi melodiami i piosenkami w wykona-
niu zespo³ów bior¹cych udzia³ w festiwalu FOLK FEST 2014. Po przes³uchaniach konkursowych, a przed
og³oszeniem wyników (po po³udniu w „Leopoldówce”) niemal wszyscy uczestnicy stanêli na schodach przed
pijalni¹ do rodzinnej fotografii. Wiêcej o imprezie i koñcowym werdykcie piszemy na str. 10.

 ¯egnaj lato na rok!



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

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.....

ZAWIADOMIENIE Burmistrza Miasta
Œwieradów–Zdrój w sprawie wykazu
miejsc przeznaczonych na bezp³atne
umieszczanie urzêdowych obwieszczeñ
wyborczych i plakatów komitetów wybor-
czych.

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) Tablice og³oszeniowe przy uli-
cach: Zdrojowej, Majowej, Krótkiej,
Korczaka, Górskiej, Nadbrze¿nej, 11.
Listopada, Sienkiewicza, Piastow-
skiej, Lwóweckiej, Sanatoryjnej, G³ów-
nej, D³ugiej.

2) Betonowy s³up og³oszeniowy
przy ulicy 11. Listopada.

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.

Gdzie wieszamy og³oszenia?



Szkolenie ju¿ by³o,
co z zatrudnieniem?

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

Na prze łomie maja i  czerwca sześc io ro  bez −Na prze łomie maja i  czerwca sześc io ro  bez −Na prze łomie maja i  czerwca sześc io ro  bez −Na prze łomie maja i  czerwca sześc io ro  bez −Na prze łomie maja i  czerwca sześc io ro  bez −
robotnych rozpoczę ło  za jęc ia  w ramach pro jekturobotnych rozpoczę ło  za jęc ia  w ramach pro jekturobotnych rozpoczę ło  za jęc ia  w ramach pro jekturobotnych rozpoczę ło  za jęc ia  w ramach pro jekturobotnych rozpoczę ło  za jęc ia  w ramach pro jektu
„Od szko len ia  do zat rudn ien ia” (od d łuższego„Od szko len ia  do zat rudn ien ia” (od d łuższego„Od szko len ia  do zat rudn ien ia” (od d łuższego„Od szko len ia  do zat rudn ien ia” (od d łuższego„Od szko len ia  do zat rudn ien ia” (od d łuższego
czasu prezentu jemy jego za łożenia na sąs iedn ie jczasu prezentu jemy jego za łożenia na sąs iedn ie jczasu prezentu jemy jego za łożenia na sąs iedn ie jczasu prezentu jemy jego za łożenia na sąs iedn ie jczasu prezentu jemy jego za łożenia na sąs iedn ie j
s t ron ie).  Wszyscy zaczę l i  od spotkania z psycho−s t ron ie).  Wszyscy zaczę l i  od spotkania z psycho−s t ron ie).  Wszyscy zaczę l i  od spotkania z psycho−s t ron ie).  Wszyscy zaczę l i  od spotkania z psycho−s t ron ie).  Wszyscy zaczę l i  od spotkania z psycho−
log iem, potem wzię l i  do ręk i  d łu ta  i  pod ok iemlog iem, potem wzię l i  do ręk i  d łu ta  i  pod ok iemlog iem, potem wzię l i  do ręk i  d łu ta  i  pod ok iemlog iem, potem wzię l i  do ręk i  d łu ta  i  pod ok iemlog iem, potem wzię l i  do ręk i  d łu ta  i  pod ok iem
inst ruktora wyczarowywal i  p łaskorzeźby w drew−inst ruktora wyczarowywal i  p łaskorzeźby w drew−inst ruktora wyczarowywal i  p łaskorzeźby w drew−inst ruktora wyczarowywal i  p łaskorzeźby w drew−inst ruktora wyczarowywal i  p łaskorzeźby w drew−
n ie .  Re lac ja  z  tamtych warsztatów ukaza ła  s ięn ie .  Re lac ja  z  tamtych warsztatów ukaza ła  s ięn ie .  Re lac ja  z  tamtych warsztatów ukaza ła  s ięn ie .  Re lac ja  z  tamtych warsztatów ukaza ła  s ięn ie .  Re lac ja  z  tamtych warsztatów ukaza ła  s ię
w s ie rpn iowym numerze „Notatn ika” pod zna −w s ie rpn iowym numerze „Notatn ika” pod zna −w s ie rpn iowym numerze „Notatn ika” pod zna −w s ie rpn iowym numerze „Notatn ika” pod zna −w s ie rpn iowym numerze „Notatn ika” pod zna −
miennym ty tu łem „W każdym tkwi  ta lent” .miennym ty tu łem „W każdym tkwi  ta lent” .miennym ty tu łem „W każdym tkwi  ta lent” .miennym ty tu łem „W każdym tkwi  ta lent” .miennym ty tu łem „W każdym tkwi  ta lent” .

Potwierdzeniem tkwiącego w nich talentu stały się
kolejne warsztaty – na przełomie sierpnia i września szóst−
ka usiadła przy maszynach do szycia, by spod igieł wycza−
rowywać wielobarwne patchworki. Tym razem umiejętności
swe rozwijali pod okiem Marzeny Pogorzelec z Jeleniej Góry,
która prowadzi własny warsztat krawiecki, a ona sama
krawiectwo uważa za wielką przygodę, sprawiającą jej
mnóstwo radości.

Szanowni Pañstwo, dotychczasowa strona internetowa miasta
zosta³a zast¹piona now¹. W zwi¹zku tym utracone zosta³y Pañstwa
adresy e-mailowe. Je¿eli s¹ Pañstwo zainteresowani dalszym otrzy-
mywaniem informacji z naszego serwisu, prosimy
o ponown¹ rejestracjê na stronie http://swieradowzdroj.pl/

Newsletter znajduje siê na samym dole strony.

Zmiana strony Zmiana strony Zmiana strony Zmiana strony Zmiana strony –
nowa rejestracjanowa rejestracjanowa rejestracjanowa rejestracjanowa rejestracja Niektórzy po raz pierwszy usiedli przy maszynach do szycia i po paru wprawkach zaczê³y im

spod igie³ wychodziæ istne cudeñka. U do³u druga od prawej stoi Marzena Pogorzelec.

technik aktywnego poszukiwania pracy. Organizator, czyli
MOPS, przyznaje, że rok temu jeden z uczestników kursu
znalazł pracę, ale nie w artystycznej branży. A tu wszystko
właśnie rozbija się o to, że część kursantów świetnie sobie
radzi przy maszynie lub z dłutem w ręku, ale jest całkowicie
bezradna na rynku pracy. Dlaczego kolejnym „absolwen−
tom” warsztatów nie zorganizowano żadnej wystawy ich
prac, którą można byłoby połączyć zarówno ze sprzedażą
wyrobów, jak z i przyjmowaniem ewentualnych zamówień
na kolejne dzieła? Pracownicy MOPS twierdzą, że spełniają
swe powinności zgodnie z założeniami projektu, a te nie
zakładają urządzania ekspozycji ani tym bardziej handlo−
wania eksponatami.  Najlepiej byłoby, gdyby sami kursanci
się skrzyknęli i podziałali w intencji skutecznego przebijania
się na rynku, ale tego nie potrafią. I raczej nikt nie kwapi się
im pomóc. Trochę szkoda, bo przy odrobinie dobrej woli
mogłoby się okazać, że ich rękodzieło wypełniłoby lukę
w branży lokalnych pamiątek, których tak bardzo nam

Gdy mężczyzna przyzna−
je się, że pierwszy raz w życiu
siada przy maszynie, jakoś
przywykło się to uznawać za
normalne, gdy jednak to
samo mówi kobieta, aż trud−
no nam w to uwierzyć – tak
właśnie działają stereotypy.
Praktyka pokazuje, że pod
wprawnym instruktorskim
okiem maszynowi debiutan−
ci potrafią i z tkanin wycza−
rować barwne cudowności,
ba, mogą w sobie dalej roz−
wijać ukryte talenty, jako że
otrzymują maszyny na wła−
sność, tylko co potem mają
ze swym talentem, maszyna−
mi i ambicjami robić? Założe−
nia projektowe kończy spo−
tkanie z doradcą zawodo−
wym, który ma ich nauczyć

w Świeradowie brakuje.
Właściwie to trudno tę

sytuację w ogóle zrozumieć –
projekt „Od szkolenia do za−
trudnienia” zaliczyły trzy rocz−
niki uczestników, wśród któ−
rych były osoby naprawdę uta−
lentowane artystycznie, a świe−
radowianie usłyszeli raptem
o jednym – twórcy mozaiko−
wych witraży, który swego cza−
su z imienia zaprezentował się
w „Notatniku”.

Adam Karolczuk

To siê samo z siebie nie zszy³o!
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5 wrzeœnia 5 wrzeœnia 5 wrzeœnia 5 wrzeœnia 5 wrzeœnia dokonano otwarcia ofert, jakie
nap³ynê³y po og³oszeniu przetargu pn. „Dostawa
tablicy pami¹tkowej dla zadania „Rozbudowa
obiektu na potrzeby nowej siedziby Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej w Œwieradowie-Zdroju”. Zg³o-
si³y siê dwie firmy: CEWE z Kêdzierzyna-KoŸ-CEWE z Kêdzierzyna-KoŸ-CEWE z Kêdzierzyna-KoŸ-CEWE z Kêdzierzyna-KoŸ-CEWE z Kêdzierzyna-KoŸ-
la (381,30 z³)la (381,30 z³)la (381,30 z³)la (381,30 z³)la (381,30 z³) i FLESZ STUDIO z Olsztynka
(750,30 z³). 12 wrzeœnia podpisano umowê z firm¹
CEWE.

5 wrzeœnia 5 wrzeœnia 5 wrzeœnia 5 wrzeœnia 5 wrzeœnia og³oszono przetarg na dostawê
chlorku magnezu do zimowego utrzymania dróg
w sezonie zimowym 2014/2015 na potrzeby Gminy
Miejskiej Œwieradów-Zdrój (wraz z transportem).
16 wrzeœnia porównano 5 ofert nades³anych przez
firmy: GrayWolf z Czêstochowy (22.996,08GrayWolf z Czêstochowy (22.996,08GrayWolf z Czêstochowy (22.996,08GrayWolf z Czêstochowy (22.996,08GrayWolf z Czêstochowy (22.996,08
z³)z³)z³)z³)z³), ANEVA z Inowrocawia (23.586 z³), CENTRO-
CHEM z Lublina (26.863,20 z³), GER-POL z Gli-
wic (26.922,24 z³) oraz LOGISTYKA DOLNO-
ŒL¥SKA z Wa³brzycha (36.900 z³).

Najkorzystniejsz¹ ofertê przedstawi³ GrayWolf,
z którym 22 wrzeœnia podpisano umowê.

12 wrzeœnia 12 wrzeœnia 12 wrzeœnia 12 wrzeœnia 12 wrzeœnia dokonano otwarcia ofert z 8
firm, które odpowiedzia³y na przetarg dotycz¹cy
dostawy soli drogowej z antyzbrylaczem do zi-
mowego utrzymania dróg w sezonie zimowym
2014/2015 (wraz z transportem): HALIT z Po-HALIT z Po-HALIT z Po-HALIT z Po-HALIT z Po-
lkowic (92.004 z³)lkowic (92.004 z³)lkowic (92.004 z³)lkowic (92.004 z³)lkowic (92.004 z³), FRANPOL z Barcina
(100.860 z³), GER-POL z Gliwic (101.844 z³),
Firma Handlowo-Us³ugowa Zbigniew Wójcik
z Mirska (103.200 z³), BARTER z Bia³egostoku
(113.061,60 z³), SZAR z Czêstochowy (113.160
z³), WANIK z Dêbicy (124.687,56 z³) oraz BJK
GROUP z Raciborza (127,920 z³).

18 wrzeœnia 18 wrzeœnia 18 wrzeœnia 18 wrzeœnia 18 wrzeœnia gmina podpisa³a umowê
z firm¹ HALIT i tego samego dnia og³osi³a kolejny
zimowy przetarg „posypowy”, tym razem na do-
stawê 500 ton piasku luzem frakcji 0-2 mm. Za-
mówienie bardzo szczegó³owo okreœla wskazania
dla w³aœciwoœci fizykochemicznych: zawartoœæ zia-
ren mniejszych ni¿ 0,075 mm - nie wiêcej ni¿ 3
proc.; zawartoœæ nadziarna powy¿ej 2 mm - nie
wiêcej ni¿ 15 proc.; zawartoœæ zanieczyszczeñ ob-
cych - nie wiêcej ni¿ 0,1 proc. Ponadto piasek nie
powinien zawieraæ sk³adników spoistych.

Do 26 wrzeœnia oferty z³o¿y³y firmy: JANPOL
ze Starej Kamienicy (16.912.50 z³), EUROBUD z
Nowogrodu Bobrzañskiego (15.067,50 z³),
PAWE£ Paw³a Pilawskiego ze Szklarskiej Porêby
(13.000 z³) oraz FHU Zbigniew WójcikFHU Zbigniew WójcikFHU Zbigniew WójcikFHU Zbigniew WójcikFHU Zbigniew Wójcik
z Mirska (11.900 z³).z Mirska (11.900 z³).z Mirska (11.900 z³).z Mirska (11.900 z³).z Mirska (11.900 z³).

6 paŸdziernika umowê podpisano z firm¹ Z.
Wójcika.

25 wrzeœnia 25 wrzeœnia 25 wrzeœnia 25 wrzeœnia 25 wrzeœnia gmina og³osi³a przetarg na od-
budowê muru oporowego przy ul. Ratowników
Górskich (intensywne opady deszczu i powódŸ
w sierpniu 2010 r.).

2 paŸdziernika zapoznano siê z ofertami firm:
Fundacja Zielone Ogrody Europy ze Szklarskiej
Porêby - 36.794,92 z³, GREEN SNOW ze Œwiera-
dowa - 40.498,88 z³. Obecnie trwa sprawdzanie
dokumentów.

25 wrzeœnia25 wrzeœnia25 wrzeœnia25 wrzeœnia25 wrzeœnia pod-
pisano z wolnej rêki
umowê z konsorcjum
firm EKO-BART - IZERY
na utrzymanie, zarz¹dza-
nie i nadzór nad prawi-
d³owym funcjonowaniem
magazynu materia³ów do
usuwania œliskoœci zimo-
wej zgromadzonych
w PSZOK-u, za³adunek
tych materia³ów do zwal-
czania œliskoœci dróg

(400 ton soli, 500 ton piasku i 24 tony chlorku
magnezu) oraz na przygotowanie mieszanki do
zimowego utrzymania wed³ug wskazañ Zamawia-
j¹cego, który za us³ugê tê zap³aci 39.600 z³.

Podpisanie umowy z wolnej rêki podyktowa-
ne by³o w tym przypadku koniecznoœci¹ bezkoli-
zyjnego i ³¹cznego prowadzenia PSZOK-u i zma-
gazynowanych materia³ów posypowych w jednej
hali, której parametry uniemo¿liwia³y powierzenie
prowadzenia obu dzia³alnoœci dwóm odrêbnym
podmiotom.

W og³oszonym przez gminê przetarguW og³oszonym przez gminê przetarguW og³oszonym przez gminê przetarguW og³oszonym przez gminê przetarguW og³oszonym przez gminê przetargu
na zimowe odœnie¿anie dróg wojewódz-na zimowe odœnie¿anie dróg wojewódz-na zimowe odœnie¿anie dróg wojewódz-na zimowe odœnie¿anie dróg wojewódz-na zimowe odœnie¿anie dróg wojewódz-
kich kich kich kich kich (zadanie 6 i 7) - od Or³owic (skrzy¿owanie
z drog¹ na Czerniawê) do Szklarskiej Porêby
(22.179 mb drogi i 2.730 m2 chodnika) oraz od
Krzewia Wlk. do przejœcia graniczego Czerniawa
(przez Or³owice - 18.800 mb), najtañsze oferty
z³o¿y³y firmy: ROBEN Zak³ad Us³ug Ogólnych
Bo¿eny Staszulonek ze Œwieradowa (zad. 6 -
97.554 z³, zad. 7 - 52.925 z³) i Wioletty Chole-
wiñskiej ze Szklarskiej Porêby (zad. 6 - 145.708
z³, zad. 7 - 60.000 z³).

4 wrzeœnia 4 wrzeœnia 4 wrzeœnia 4 wrzeœnia 4 wrzeœnia Zamawiaj¹cy dzia³aj¹c na pod-
stawie art. 90 ust. 1 ustawy prawo zamówieñ pu-
blicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze
zm.) wezwa³ wykonawców do z³o¿enia wyjaœnieñ
dotycz¹cych treœci z³o¿onych ofert, z uwagi na po-
dejrzenie, i¿ zawieraj¹ ra¿¹co niskie ceny w sto-
sunku do przedmiotu zamówienia. Zamawiaj¹cy
¿¹da³ z³o¿enia wyjaœnieñ dotycz¹cych elementów
ofert maj¹cych wp³yw na wysokoœæ zapropono-
wanych cen, informuj¹c, i¿ ze z³o¿onych przez
Wykonawców wyjaœnieñ powinno wynikaæ
w szczególnoœci, czy wp³yw na zaoferowane ceny
maj¹ takie elementy, jak oszczêdnoœæ metody wy-
konywania zamówienia, wybrane rozwi¹zania
techniczne, wyj¹tkowo sprzyjaj¹ce warunki zamó-
wienia czy wp³yw pomocy publicznej udzielonej
na podstawie odrêbnych przepisów.

12 wrzeœnia W. Cholewiñska wyjaœni³a, i¿
„cena przedmiotowej oferty zosta³a skalkulowana
b³êdnie i nie jest w stanie zrealizowaæ zadania za
podan¹ w ofercie cenê”, co by³o równoznaczne
z przyznaniem, i¿ zaoferowana cena jest niewiary-
godna, a wykonanie za ni¹ zamówienia nie jest
mo¿liwe.

B. Staszulonek z kolei powiedzia³a: „zosta³am
wprowadzona w b³¹d przez sprzedawcê piaskarki,
która mia³a byæ piaskark¹ napêdzan¹ hydraulicz-
nie, a przedstawiono mi do kupienia piaskarkê na-
pêdzan¹ silnikiem spalinowym, który to nieznacz-
nie, ale podnosi koszty pracy i w zwi¹zku z po-
wy¿szym nie bêdê mog³a siê zmieœciæ w cenie”,
przyznaj¹c tym samym, ¿e zaoferowana cena jest
niewiarygodna i ¿e wykonanie zamówienia nie jest
mo¿liwe.

17 wrzeœnia po uzyskaniu tych wyjaœnieñ Za-
mawiaj¹cy za najkorzystniejsze uzna³ oferty Paw³a
Pilawskiego, który zadanie nr 6 wykona za 176.472
z³, a zadanie nr 7 – za 78.300 z³. Umowy z nim
gmina podpisa³a 8 paŸdziernika.

1 paŸdziernika 1 paŸdziernika 1 paŸdziernika 1 paŸdziernika 1 paŸdziernika dokonano wyboru najko-
rzystaniejszych ofert na pozosta³e zadania zimo-
wego utrzymania dróg i chodników w mieœcie.
Zadania nr 1 (centrum) i nr 5 (chodniki, tak¿e
z tymi w Czerniawie i Or³owicach) powierzono W.
Cholewiñskiej, zadania nr 2 (okolice gondoli) i nr
3 (przedmieœcia) - ROBEN-owi, a nr 4 (Czernia-
wa) - Paw³owi Pilawskiemu (po odrzuceniu ofer-
ty W. Cholewiñskiej z tych samych powodów,
z jakich odrzucano je przy zadaniach nr 6 i 7).

Umowy z wykonawcami podpisano 8 X br.
Opr. Adam Karolczuk
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4 września4 września4 września4 września4 września komornik Sądu Rejonowego powiadomił

dyżurnego lubańskiej komendy, że w trakcie egzekucji do−
konywanej na terenie Świeradowa syn dłużnika uniemożli−
wia mu zajęcie pojazdu. Na miejscu policjanci ustalili rów−
nież, że 44−letni mężczyzna, którego mienie miało być zaję−
te, wjechał celowo swoim pojazdem w samochód należący
do komornika. Szkody, jakie powstały w wyniku tego dzia−
łania, pokrzywdzony wycenił na ok. 10.000 zł. Podczas
tego zdarzenia 21−letni syn dłużnika groził komornikowi
pobiciem i pozbawieniem życia.

Obaj mężczyźni zostali zatrzymani w związku ze znisz−
czeniem mienia oraz groźbami karalnymi. Przypominamy,
że za kierowanie gróźb, które wzbudzają uzasadnioną
obawę ich spełnienia, jest przestępstwem zagrożonym karą
do 2 lat pozbawienia wolności. Natomiast w tym przypad−
ku za zniszczenie mienia grozi do 5 lat pozbawienia wolno−
ści.

19 września 19 września 19 września 19 września 19 września ze Świeradowa napłynęło zgłoszenie, że
przy jednym z lokali gastronomicznych mężczyzna zbiera
datki na dzieci. Przybyli na miejsce policjanci nie zastali
takiej osoby, dokonali jednak sprawdzenia wskazanego
miejsca i rozpytali przechodniów, którzy potwierdzili, że
rzeczywiście ktoś taki zbierał datki. Sprawdzono również
przyległy teren, gdzie napotkano opisanego mężczyznę, który
miał ze sobą puszkę na datki. Jak się okazało, mieszkaniec
Jeleniej Góry zbierał w imieniu firmy z Legnicy pieniądze dla
chorych dzieci na podstawie napisanego przez siebie ze−
zwolenia. Policjanci sprawdzili, że firma, w imieniu której

kwestował, nie dokonuje takich zbiórek, a on sam przy−
znał, że zbierał pieniądze, bo ma problemy finansowe.
W zabezpieczonej przez policjantów puszcze było tylko kil−
ka drobnych monet.

Wobec mężczyzny skierowano wniosek o ukaranie do
sądu za wykroczenie, za które grozi kara grzywny.

Policjanci apelują, abyśmy zanadto nie ufaliPolicjanci apelują, abyśmy zanadto nie ufaliPolicjanci apelują, abyśmy zanadto nie ufaliPolicjanci apelują, abyśmy zanadto nie ufaliPolicjanci apelują, abyśmy zanadto nie ufali, bo każ−
da zbiórka publiczna musi odbywać się zgodnie z prawem.
Pozwolenie na taką zbiórkę udzielają− wójt, burmistrz lub
prezydent, a także starosta, marszałek województwa i Mi−
nister Administracji i Cyfryzacji. Pozwolenie może być udzie−
lone jedynie stowarzyszeniom i organizacjom posiadającym
osobowość prawną (fundacjom, komitetom). Kwestujący
powinien posiadać przy sobie legitymację z takimi informa−
cjami jak: kolejny numer legitymacji, nazwę przeprowadza−
jącego zbiórkę i jego adres, cel zbiórki publicznej, nazwę
organu, który wydał pozwolenie, numer i datę wydanego
pozwolenia, fotografię, imię, nazwisko i adres osoby prze−
prowadzającej zbiórkę. Puszki kwestarskie lub skarbonki
muszą być tak zabezpieczone, aby ich otwarcie i wyjęcie
zawartości było niemożliwe bez widocznego naruszenia za−
bezpieczenia. Ponadto muszą być one ponumerowane, za−
opatrzone w nazwę i adres przeprowadzającego zbiórkę.
Jeśli nie jesteśmy pewni co do osób przeprowadzających
kwestę lub mamy co do nich jakiekolwiek zastrzeżenia,
mamy prawo zgłosić ten fakt na Policję.

Oficer Prasowy KPP w Lubaniu
nadkom. Dagmara Hołod



s

12 wrzeœnia w Jaworze odby³y siê IV MISTRZOSTWA STRZELECKIE POLICJANTÓW woj. dolnoœl¹-
skiego zorganizowane pod patronatem Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wroc³awiu – nadinsp.
Wojciecha O³dyñskiego, pose³ na Sejm RP – El¿biety Witek, Marsza³ka Województwa Dolnoœl¹skiego –
Cezarego Przybylskiego, starosty jaworskiego – Stanis³awa Laskowskiego, burmistrza Jawora – Artura
Urbañskiego oraz przewodnicz¹cego ZW NSZZ Policjantów woj. dolnoœl¹skiego – st. asp. Piotra Malona.
W zawodach wziê³o udzia³ 39 dru¿yn Policji i Stra¿y Po¿arnej z województwa dolnoœl¹skiego (24 dru¿yn
policjantów, 14 dru¿yn policjantek i jedna dru¿yna Stra¿y Po¿arnej), w sumie 117 zawodników.
W zawodach wziê³y udzia³ dwie dru¿yny z KPP w Lubaniu, a nasza dru¿yna policjantek w sk³adzie: nadkom.
Agata Seku³a, st. asp. Ewa Haber-Czerska i st. sier¿. Magdalena Harbul-Marcinkowska st. sier¿. Magdalena Harbul-Marcinkowska st. sier¿. Magdalena Harbul-Marcinkowska st. sier¿. Magdalena Harbul-Marcinkowska st. sier¿. Magdalena Harbul-Marcinkowska (z prawej)
– zajê³y III miejsce i stanê³y na podium.Podczas zawodów policjantki i policjanci mieli okazjê wykazaæ siê
opanowaniem i umiejêtnoœciami sprawnego, szybkiego i bezpiecznego pos³ugiwania siê broni¹ paln¹
w ró¿nych sytuacjach i warunkach. Serdecznie gratulujemy i ¿yczymy dalszych sukcesów!

Wstrzeli³y siê na podium

O G £ O S Z E N I E

Fundusze Europejskie – dla rozwoju Dolnego Œl¹ska

Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ ze œrodków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 6 -  „Wyko-
rzystanie i promocja potencja³u turystycznego i kulturowego Dolne-
go Œl¹ska” („Turystyka i kultura”), Dzia³anie 6.1 - „Turystyka uzdrowisko-
wa”. Ca³kowita wartoœæ Projektu wynosi 5.173.422,08 z³, w tym dofinanso-
wanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  - 3.350.746,80 z³.

Na początku września miał miejsce kolejny, przewi−
dziany przez umowę, odbiór cząstkowy robót budowla−
nych wchodzących w zakres przebudowy ul. Zdrojowej.
Odbiorowi podlegało ponad 50 proc. zakresu zadania,
jakie musi zrealizować wykonawca. W ramach odbioru
rozliczano m.in. wykonanie stabilizacji betonowej, podbu−
dowy betonowej, krawężników i obrzeży granitowych, na−
wierzchni jezdni z kostki granitowej oraz nawierzchni chod−
ników z płyt i kostki granitowej, jak również okładzin
granitowych murów oporowych i schodów. Do odbiorów
zostało także zgłoszone wykonanie komory technicznej fon−
tanny wraz z przyłączami oraz przewody zasilające i steru−
jące oświetleniem drogowym. Całość wykonanych prac zo−
stała wyceniona na ponad 1,6 mln zł, co łącznie z pierw−
szym etapem robót daje sumę około 2,4 mln zł.

W najbliższym czasie kontynuowane będą roboty zwią−
zane z układaniem nawierzchni chodników wzdłuż siedzib
lokali handlowych i gastronomicznych zlokalizowanych przy

ul. Zdrojowej. Należy się spodziewać okresowych utrudnień
w dostępie do lokali, gdyż charakter niektórych robót bu−
dowlanych nie pozwala na dopuszczenie ruchu pieszego
w obrębie pracy sprzętu budowlanego. Dlatego też uprasza
się właścicieli, dzierżawców oraz klientów przedmiotowych
lokali o wyrozumiałość. Wykonawca deklaruje, iż przewidy−
wane prace zostaną wykonane w możliwie najkrótszym
okresie.

Kolejny okres rozliczeniowy, to dalsza kontynuacja
robót nawierzchniowych na chodnikach oraz jezdni, a tak−
że prace montażowe związane z instalacją systemu poboru
i odprowadzania wody mineralnej (poidełka), instalacja
aparatury kontrolno−pomiarowej i sterującej na nowo bu−
dowanej fontannie wraz z robotami wykończeniowymi niecki
oraz  rozpoczęcie montażu słupów oświetleniowych wraz
z oprawami i naświetlaczami RBG. Rozpocznie się również
urządzanie terenów zieleni, a także montaż elementów małej
architektury. (Opr. MP)

Fugowanie
murków

Zdrojowa - deptakowa

Pracownicy Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej  przy ul. Zdrojowej 2,
zwracaj¹ siê z proœb¹ o pomoc dla ma³ego Wojtusia, który ma powa¿n¹ wadê

Pomó¿my Wojtusiowi!
serca, do leczenia której zalecana w jego stanie zdro-
wia jest szczepionka szeœciosk³adnikowa. Dziêki jej
zastosowaniu ch³opiec nara¿ony jest na jedno tylko
uk³ucie, a nie na szeœæ. Szczepionka kosztuje a¿  240
z³ i nie jest, niestety, refundowana przez NFZ.

Pierwsz¹ dawkê zasponsorowali Wojtusiowi w³a-
œciciele Park Hotel SPA - Barbara i Wies³aw Buczyñ-
scy, za co im serdecznie dziêkujemy. Wojtuœ musi
przyj¹æ jeszcze dwie dawki, st¹d nasz apel  o pomoc
w sfinansowaniu tej szczepionki.

Wszystkich, którzy mog¹ pomóc, prosimy
o kontakt pod  nr tel. 75 78 20 745 lub osobiœcie w
przychodni.
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z każdej wspólnie spędzonej chwili oraz ludzkiej życzliwościz każdej wspólnie spędzonej chwili oraz ludzkiej życzliwościz każdej wspólnie spędzonej chwili oraz ludzkiej życzliwościz każdej wspólnie spędzonej chwili oraz ludzkiej życzliwościz każdej wspólnie spędzonej chwili oraz ludzkiej życzliwości
składa Burmistrz Miasta Roland Marciniakskłada Burmistrz Miasta Roland Marciniakskłada Burmistrz Miasta Roland Marciniakskłada Burmistrz Miasta Roland Marciniakskłada Burmistrz Miasta Roland Marciniak

oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Danuta Żyłkiewicz.oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Danuta Żyłkiewicz.oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Danuta Żyłkiewicz.oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Danuta Żyłkiewicz.oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Danuta Żyłkiewicz.

Gmina Miejska Œwieradów-Zdrój uprzejmie informuje, ¿e 24 wrzeœnia
br. zosta³a podjêta przez Radê Miasta uchwa³a nr LXV/316/2014 w spra-
wie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowe
odprowadzenia œcieków, na mocy której ceny dostawy wody, odbioru œcie-
ków i op³aty abonamentowej pozostaj¹ bez zmian.

Od 1 listopada br. do 31 paŸdziernika 2015 r. bêd¹ obowi¹zywaæ ni¿ej
wymienione stawki:

- za wodê - wszyscy odbiorcy - 4,05 z³/m3 + VAT,
- za œcieki - wszyscy odbiorcy - 4,56 z³/m3 + VAT,
- sta³a op³ata abonamentowa miesiêczna - 4,57 z³/odb.
Wprowadzono te¿ now¹ stawkê za przy³¹czenie nieruchomoœci do urz¹-

dzeñ:
- wodoci¹gowych - 150 z³ + VAT,
- kanalizacyjnych - 150 z³ + VAT.

17 wrzeœnia z okazji otwarcia Muzeum Zdrojowego zjecha³o do Œwieradowa wielu goœci, z marsza³-
kiem województa dolnoœl¹skiego Cezarym Przybylskim na czele (siedzi dok³adnie poœrodku), by zainicjo-
waæ projekt pod nazw¹ SUBREGION SUDETY. Pod dokumentem podpisali siê m.in. burmistrzowie:
Œwieradowa - Roland Marciniak, Szklarskiej Porêby - Grzegorz Sokoliñski, oraz wiceburmistrz Karpacza
Ryszard Rzepczyñski. Odt¹d samorz¹dy maj¹ dzia³aæ wspólnie, ³¹cz¹c w ten sposób wszystkie atrakcje
regionu i prezentuj¹c je  w formie wzbogaconej oferty turystyczno-uzdrowiskowej.

Z doœwiadczenia wiadomo, ¿e minione dziesiêciolecia raczej nie potwierdza³y woli wspó³pracy, nawet
z czêœciowo „izersk¹” Szklarsk¹ Porêb¹, a co dopiero mówiæ o „karkonoskim” Karpaczu! I nadal niewiele
z tego wyjdzie, jeœli nie zostanie usuniêta podstawowa wada tego uk³adu - brak publicznej komunikacji. Na
niewiele siê zdadz¹ deklaracje, wiary w podpisy, uœciski d³oni i wizjonerskie projekty, jeœli œwieradowski
goœæ nadal bêdzie mia³ dwa po³¹czenia na dobê ze Szklarsk¹ Porêb¹, a do Karpacza zmuszony bêdzie
jeŸdziæ przez Jeleni¹ Górê - z przesiadkami i uci¹¿liwym czekaniem na po³¹czenia. R. Marciniak zapewnia,
¿e kwestia komunikacyjna stanie siê strategicznym celem trójstronnych rozmów (a potem - oczywiœcie -
dzia³añ), a my nie chcielibyœmy byæ z³ym prorokiem poddaj¹cym w niewiarê otwarcie siê na prawdziw¹
wspó³pracê w³adz samorz¹dowych miast, zw³aszcza tych wpatrzonych bardziej w Œnie¿kê i Szrenicê ani¿eli
w widniej¹cy za mentaln¹ mg³¹ Stóg Izerski.

Na razie cieszmy siê nasz¹ now¹ atrakcj¹ - Muzeum Zdrojowym - otwartym w 260. rocznicê pierwsze-
go ocembrowania Ÿróde³ „GÓRNYCH”, o szczegó³ach zaœ napiszemy w nastêpnym numerze. (aka)

SUDECKIE TRÓJMIASTO



Poniedzia³ek Wtorek Œroda Czwartek Pi¹tek

Harmonogram odbioru
odpadów komunalnych
PPPPPAZDZIERNIK/LISTOPAZDZIERNIK/LISTOPAZDZIERNIK/LISTOPAZDZIERNIK/LISTOPAZDZIERNIK/LISTOPADADADADAD

BIO-zasady

.
GODZINY  OTWARCIAGODZINY  OTWARCIAGODZINY  OTWARCIAGODZINY  OTWARCIAGODZINY  OTWARCIA

PSZOK-uPSZOK-uPSZOK-uPSZOK-uPSZOK-u

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

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

Od poniedzia³ku do pi¹tku -Od poniedzia³ku do pi¹tku -Od poniedzia³ku do pi¹tku -Od poniedzia³ku do pi¹tku -Od poniedzia³ku do pi¹tku -

Od 3 paŸdziernika wydawane s¹ pojem-
niki 240-litrowe na bioodpady dla wspól-
not mieszkaniowych. Pojemniki bêd¹ roz-
wo¿one przez pracowników Urzêdu Mia-
sta.

Do czego one maj¹ s³u¿yæ? Podstawo-
wa zasada jest bardzo prosta – jeœli masz
jakieœ w¹tpliwoœci, czy odpad jest biode-
gradowalny, czy nie – nie wrzucaj! Druga
kluczowa zasada - do pojemnika na bio-
odpady nie mog¹ trafiaæ zabrudzone nimi
opakowania.

Pojemnik na bioodpady jest przezna-
czony wy³¹cznie na ulegaj¹ce bio-
degradacji odpady z terenów zie-
leni oraz odpady kuchenne i spo-
¿ywcze. Oznacza to, ¿e do po-
jemnika MO¯NA WRZUCAÆ
resztki ¿ywnoœciowe (zarówno
surowe, jak i przetworzone),
owoce i warzywa, ser, miêso i
wêdliny, skorupki jajek, fusy
kawy i herbaty, pieczywo, ciasta,
jak równie¿ zwiêd³e kwiaty, sko-
szon¹ trawê, liœcie czy ziemiê po
przesadzaniu kwiatów.

NIE ZALECA SIÊ wlewa-
nia p³ynów (soków owoco-
wych, mleka, jogurtów, ole-
jów, zup) oraz wrzucania ko-
œci. Odpady spo¿ywcze po-
winny mieæ w miarê gêst¹
konsystencjê. Zgodnie z prze-
pisami pojemnik zape³niony
odpadami p³ynnymi nie mo¿e
byæ nimi wype³niony wiêcej ni¿
w po³owie. Odpady takie jak
zupy nale¿y ods¹czyæ nad zle-
wem – gêsta pozosta³oœæ
mo¿e trafiæ do pojemnika na
bioodpady.

Olej nale¿y zbieraæ w zu-
pe³nie oddzielnym pojemniku.

Do pojemników na biood-
pady kategorycznie NIE MO¯-
NA WRZUCAÆ plastikowych
opakowañ, folii, szk³a, puszek
aluminiowych i metalowych,
opakowañ wielomateria³o-
wych, baterii, du¿ych kawa³-
ków drewna, magazynów i ga-
zet, powlekanego papieru.
Jedno opakowanie foliowe
psuje efekt kompostowania
200 kg odpadów.

1111111111 0 00 00 00 00 0-17-17-17-17-17 0 00 00 00 00 0

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



 8 paŸdziernika - w sprawie wyzna-8 paŸdziernika - w sprawie wyzna-8 paŸdziernika - w sprawie wyzna-8 paŸdziernika - w sprawie wyzna-8 paŸdziernika - w sprawie wyzna-
czenia do sprzeda¿yczenia do sprzeda¿yczenia do sprzeda¿yczenia do sprzeda¿yczenia do sprzeda¿y, w tr, w tr, w tr, w tr, w trybie bezprze-ybie bezprze-ybie bezprze-ybie bezprze-ybie bezprze-
targowym, nieruchomoœci niezabudowa-targowym, nieruchomoœci niezabudowa-targowym, nieruchomoœci niezabudowa-targowym, nieruchomoœci niezabudowa-targowym, nieruchomoœci niezabudowa-
nych oznaczonych geodezyjnie jako dzia³-nych oznaczonych geodezyjnie jako dzia³-nych oznaczonych geodezyjnie jako dzia³-nych oznaczonych geodezyjnie jako dzia³-nych oznaczonych geodezyjnie jako dzia³-
k ik ik ik ik i
      nr 83/1, am. 9, obrnr 83/1, am. 9, obrnr 83/1, am. 9, obrnr 83/1, am. 9, obrnr 83/1, am. 9, obr. IV. IV. IV. IV. IV,,,,,
  o pow. 59 m  o pow. 59 m  o pow. 59 m  o pow. 59 m  o pow. 59 m22222, przy ul. Zdrojowej,, przy ul. Zdrojowej,, przy ul. Zdrojowej,, przy ul. Zdrojowej,, przy ul. Zdrojowej,
      nr 23/3, am. 1, obrnr 23/3, am. 1, obrnr 23/3, am. 1, obrnr 23/3, am. 1, obrnr 23/3, am. 1, obr. VI,. VI,. VI,. VI,. VI,
  o pow. 272 m  o pow. 272 m  o pow. 272 m  o pow. 272 m  o pow. 272 m22222, przy ul. Bema, przy ul. Bema, przy ul. Bema, przy ul. Bema, przy ul. Bema
- z przeznaczeniem na poprawê zago-- z przeznaczeniem na poprawê zago-- z przeznaczeniem na poprawê zago-- z przeznaczeniem na poprawê zago-- z przeznaczeniem na poprawê zago-

spodarowania nieruchomoœci przyle-spodarowania nieruchomoœci przyle-spodarowania nieruchomoœci przyle-spodarowania nieruchomoœci przyle-spodarowania nieruchomoœci przyle-
g ³ y c h .g ³ y c h .g ³ y c h .g ³ y c h .g ³ y c h .
 15 paŸdziernika - w sprawie wyzna-15 paŸdziernika - w sprawie wyzna-15 paŸdziernika - w sprawie wyzna-15 paŸdziernika - w sprawie wyzna-15 paŸdziernika - w sprawie wyzna-

czenia do wydzier¿awienia, w trybie bez-czenia do wydzier¿awienia, w trybie bez-czenia do wydzier¿awienia, w trybie bez-czenia do wydzier¿awienia, w trybie bez-czenia do wydzier¿awienia, w trybie bez-
przetargowym, nieruchomoœci niezabu-przetargowym, nieruchomoœci niezabu-przetargowym, nieruchomoœci niezabu-przetargowym, nieruchomoœci niezabu-przetargowym, nieruchomoœci niezabu-
dowanych przy ul. Pszczelej, oznaczonychdowanych przy ul. Pszczelej, oznaczonychdowanych przy ul. Pszczelej, oznaczonychdowanych przy ul. Pszczelej, oznaczonychdowanych przy ul. Pszczelej, oznaczonych
geodezyjnie jako dzia³kigeodezyjnie jako dzia³kigeodezyjnie jako dzia³kigeodezyjnie jako dzia³kigeodezyjnie jako dzia³ki

      nr 38/1, am. 13, obrnr 38/1, am. 13, obrnr 38/1, am. 13, obrnr 38/1, am. 13, obrnr 38/1, am. 13, obr. VI,. VI,. VI,. VI,. VI,
   o pow. 231 m   o pow. 231 m   o pow. 231 m   o pow. 231 m   o pow. 231 m22222

      nr 40/1, am. 13, obrnr 40/1, am. 13, obrnr 40/1, am. 13, obrnr 40/1, am. 13, obrnr 40/1, am. 13, obr. VI,. VI,. VI,. VI,. VI,
   o pow. 122 m   o pow. 122 m   o pow. 122 m   o pow. 122 m   o pow. 122 m22222

- z przeznaczeniem na poprawê zagospo-- z przeznaczeniem na poprawê zagospo-- z przeznaczeniem na poprawê zagospo-- z przeznaczeniem na poprawê zagospo-- z przeznaczeniem na poprawê zagospo-
darowania nieruchomoœci przyleg³ej.darowania nieruchomoœci przyleg³ej.darowania nieruchomoœci przyleg³ej.darowania nieruchomoœci przyleg³ej.darowania nieruchomoœci przyleg³ej.
 15 paŸdziernika - w sprawie wyzna-15 paŸdziernika - w sprawie wyzna-15 paŸdziernika - w sprawie wyzna-15 paŸdziernika - w sprawie wyzna-15 paŸdziernika - w sprawie wyzna-

czenia do wydzier¿awienia, w trybie bez-czenia do wydzier¿awienia, w trybie bez-czenia do wydzier¿awienia, w trybie bez-czenia do wydzier¿awienia, w trybie bez-czenia do wydzier¿awienia, w trybie bez-
przetargowym, nieruchomoœci niezabu-przetargowym, nieruchomoœci niezabu-przetargowym, nieruchomoœci niezabu-przetargowym, nieruchomoœci niezabu-przetargowym, nieruchomoœci niezabu-
dowanej przy ul. 11. Listopada, oznaczo-dowanej przy ul. 11. Listopada, oznaczo-dowanej przy ul. 11. Listopada, oznaczo-dowanej przy ul. 11. Listopada, oznaczo-dowanej przy ul. 11. Listopada, oznaczo-
nej nej nej nej nej geodezyjnie jako dzia³kageodezyjnie jako dzia³kageodezyjnie jako dzia³kageodezyjnie jako dzia³kageodezyjnie jako dzia³ka

      nr 43/1, am. 10, obrnr 43/1, am. 10, obrnr 43/1, am. 10, obrnr 43/1, am. 10, obrnr 43/1, am. 10, obr. IV. IV. IV. IV. IV,,,,,
   o pow. 703 m   o pow. 703 m   o pow. 703 m   o pow. 703 m   o pow. 703 m22222

- z przeznaczeniem na poprawê zagospo-- z przeznaczeniem na poprawê zagospo-- z przeznaczeniem na poprawê zagospo-- z przeznaczeniem na poprawê zagospo-- z przeznaczeniem na poprawê zagospo-
darowania - skarpa.darowania - skarpa.darowania - skarpa.darowania - skarpa.darowania - skarpa.
 15 paŸdziernika - w sprawie wyzna-15 paŸdziernika - w sprawie wyzna-15 paŸdziernika - w sprawie wyzna-15 paŸdziernika - w sprawie wyzna-15 paŸdziernika - w sprawie wyzna-

czenia do wydzier¿awienia, w trybie bez-czenia do wydzier¿awienia, w trybie bez-czenia do wydzier¿awienia, w trybie bez-czenia do wydzier¿awienia, w trybie bez-czenia do wydzier¿awienia, w trybie bez-
przetargowym, czêœci nieruchomoœci nie-przetargowym, czêœci nieruchomoœci nie-przetargowym, czêœci nieruchomoœci nie-przetargowym, czêœci nieruchomoœci nie-przetargowym, czêœci nieruchomoœci nie-
zabudowanej przy ul. Sienkiewicza, ozna-zabudowanej przy ul. Sienkiewicza, ozna-zabudowanej przy ul. Sienkiewicza, ozna-zabudowanej przy ul. Sienkiewicza, ozna-zabudowanej przy ul. Sienkiewicza, ozna-
czonej czonej czonej czonej czonej geodezyjnie jako dzia³kageodezyjnie jako dzia³kageodezyjnie jako dzia³kageodezyjnie jako dzia³kageodezyjnie jako dzia³ka

UM wykazuje
B u r m i s t r z  M i a s t a  Œ w i e r a d ó w - Z d r ó jB u r m i s t r z  M i a s t a  Œ w i e r a d ó w - Z d r ó jB u r m i s t r z  M i a s t a  Œ w i e r a d ó w - Z d r ó jB u r m i s t r z  M i a s t a  Œ w i e r a d ó w - Z d r ó jB u r m i s t r z  M i a s t a  Œ w i e r a d ó w - Z d r ó j

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

      nr 5/14, am. 6, obrnr 5/14, am. 6, obrnr 5/14, am. 6, obrnr 5/14, am. 6, obrnr 5/14, am. 6, obr. IV. IV. IV. IV. IV,,,,,
   o pow. 27 m   o pow. 27 m   o pow. 27 m   o pow. 27 m   o pow. 27 m22222

- z przeznaczeniem na poprawê zagospo-- z przeznaczeniem na poprawê zagospo-- z przeznaczeniem na poprawê zagospo-- z przeznaczeniem na poprawê zagospo-- z przeznaczeniem na poprawê zagospo-
darowania nieruchomoœci przyleg³ej.darowania nieruchomoœci przyleg³ej.darowania nieruchomoœci przyleg³ej.darowania nieruchomoœci przyleg³ej.darowania nieruchomoœci przyleg³ej.
  15 paŸdziernika - w sprawie wyzna-15 paŸdziernika - w sprawie wyzna-15 paŸdziernika - w sprawie wyzna-15 paŸdziernika - w sprawie wyzna-15 paŸdziernika - w sprawie wyzna-

czenia do wydzier¿awienia, w trybie bez-czenia do wydzier¿awienia, w trybie bez-czenia do wydzier¿awienia, w trybie bez-czenia do wydzier¿awienia, w trybie bez-czenia do wydzier¿awienia, w trybie bez-
przetargowym, nieruchomoœci niezabu-przetargowym, nieruchomoœci niezabu-przetargowym, nieruchomoœci niezabu-przetargowym, nieruchomoœci niezabu-przetargowym, nieruchomoœci niezabu-
dowanej przy ul. Budowlanych, oznaczo-dowanej przy ul. Budowlanych, oznaczo-dowanej przy ul. Budowlanych, oznaczo-dowanej przy ul. Budowlanych, oznaczo-dowanej przy ul. Budowlanych, oznaczo-
nej nej nej nej nej geodezyjnie jako dzia³kageodezyjnie jako dzia³kageodezyjnie jako dzia³kageodezyjnie jako dzia³kageodezyjnie jako dzia³ka

      nr 52/4, am. 5, obrnr 52/4, am. 5, obrnr 52/4, am. 5, obrnr 52/4, am. 5, obrnr 52/4, am. 5, obr. VI,. VI,. VI,. VI,. VI,
   o pow. 935 m   o pow. 935 m   o pow. 935 m   o pow. 935 m   o pow. 935 m22222

- z przeznaczeniem na tereny zieleni- z przeznaczeniem na tereny zieleni- z przeznaczeniem na tereny zieleni- z przeznaczeniem na tereny zieleni- z przeznaczeniem na tereny zieleni
i rekreacji.i rekreacji.i rekreacji.i rekreacji.i rekreacji.
  15 paŸdziernika - w sprawie wyzna-15 paŸdziernika - w sprawie wyzna-15 paŸdziernika - w sprawie wyzna-15 paŸdziernika - w sprawie wyzna-15 paŸdziernika - w sprawie wyzna-

czenia do sprzeda¿yczenia do sprzeda¿yczenia do sprzeda¿yczenia do sprzeda¿yczenia do sprzeda¿y, w tr, w tr, w tr, w tr, w trybie przetarguybie przetarguybie przetarguybie przetarguybie przetargu
nieograniczonego, lokalu mieszkalnegonieograniczonego, lokalu mieszkalnegonieograniczonego, lokalu mieszkalnegonieograniczonego, lokalu mieszkalnegonieograniczonego, lokalu mieszkalnego
nr 8 o pow. nr 8 o pow. nr 8 o pow. nr 8 o pow. nr 8 o pow. 9,45 m9,45 m9,45 m9,45 m9,45 m22222 przy ul. Stokowej 1, przy ul. Stokowej 1, przy ul. Stokowej 1, przy ul. Stokowej 1, przy ul. Stokowej 1,
wraz z oddaniem w u¿ytkowanie wiczystewraz z oddaniem w u¿ytkowanie wiczystewraz z oddaniem w u¿ytkowanie wiczystewraz z oddaniem w u¿ytkowanie wiczystewraz z oddaniem w u¿ytkowanie wiczyste
u³amkowej czêœci dzia³kiu³amkowej czêœci dzia³kiu³amkowej czêœci dzia³kiu³amkowej czêœci dzia³kiu³amkowej czêœci dzia³ki
      nr 7/5, am. 5, obrnr 7/5, am. 5, obrnr 7/5, am. 5, obrnr 7/5, am. 5, obrnr 7/5, am. 5, obr. VI.. VI.. VI.. VI.. VI.
  15 paŸdziernika - w sprawie wyzna-15 paŸdziernika - w sprawie wyzna-15 paŸdziernika - w sprawie wyzna-15 paŸdziernika - w sprawie wyzna-15 paŸdziernika - w sprawie wyzna-

czenia do wydzier¿awienia, w trybie bez-czenia do wydzier¿awienia, w trybie bez-czenia do wydzier¿awienia, w trybie bez-czenia do wydzier¿awienia, w trybie bez-czenia do wydzier¿awienia, w trybie bez-
przetargowym, nieruchomoœci niezabu-przetargowym, nieruchomoœci niezabu-przetargowym, nieruchomoœci niezabu-przetargowym, nieruchomoœci niezabu-przetargowym, nieruchomoœci niezabu-
dowanej przy ul. Nadbrze¿nej, oznaczo-dowanej przy ul. Nadbrze¿nej, oznaczo-dowanej przy ul. Nadbrze¿nej, oznaczo-dowanej przy ul. Nadbrze¿nej, oznaczo-dowanej przy ul. Nadbrze¿nej, oznaczo-
nej nej nej nej nej geodezyjnie jako dzia³kageodezyjnie jako dzia³kageodezyjnie jako dzia³kageodezyjnie jako dzia³kageodezyjnie jako dzia³ka

      nr 34, am. 13, obrnr 34, am. 13, obrnr 34, am. 13, obrnr 34, am. 13, obrnr 34, am. 13, obr. VI,. VI,. VI,. VI,. VI,
   o pow. 649 m   o pow. 649 m   o pow. 649 m   o pow. 649 m   o pow. 649 m22222

- z przeznaczeniem na ogród przydomo-- z przeznaczeniem na ogród przydomo-- z przeznaczeniem na ogród przydomo-- z przeznaczeniem na ogród przydomo-- z przeznaczeniem na ogród przydomo-
w yw yw yw yw y.....
  15 paŸdziernika - w sprawie wyzna-15 paŸdziernika - w sprawie wyzna-15 paŸdziernika - w sprawie wyzna-15 paŸdziernika - w sprawie wyzna-15 paŸdziernika - w sprawie wyzna-

czenia do wydzier¿awienia, w trybie bez-czenia do wydzier¿awienia, w trybie bez-czenia do wydzier¿awienia, w trybie bez-czenia do wydzier¿awienia, w trybie bez-czenia do wydzier¿awienia, w trybie bez-
przetargowym, czêœci nieruchomoœci nie-przetargowym, czêœci nieruchomoœci nie-przetargowym, czêœci nieruchomoœci nie-przetargowym, czêœci nieruchomoœci nie-przetargowym, czêœci nieruchomoœci nie-
zabudowanej przy ul. G³ównej, oznaczo-zabudowanej przy ul. G³ównej, oznaczo-zabudowanej przy ul. G³ównej, oznaczo-zabudowanej przy ul. G³ównej, oznaczo-zabudowanej przy ul. G³ównej, oznaczo-
nej nej nej nej nej geodezyjnie jako dzia³kageodezyjnie jako dzia³kageodezyjnie jako dzia³kageodezyjnie jako dzia³kageodezyjnie jako dzia³ka

      nr 4, am. 4, obrnr 4, am. 4, obrnr 4, am. 4, obrnr 4, am. 4, obrnr 4, am. 4, obr. III,  o pow. III,  o pow. III,  o pow. III,  o pow. III,  o pow. 596 m. 596 m. 596 m. 596 m. 596 m22222

- z przeznaczeniem na ogród przydomo-- z przeznaczeniem na ogród przydomo-- z przeznaczeniem na ogród przydomo-- z przeznaczeniem na ogród przydomo-- z przeznaczeniem na ogród przydomo-
w yw yw yw yw y.....
  15 paŸdziernika - w sprawie wyzna-15 paŸdziernika - w sprawie wyzna-15 paŸdziernika - w sprawie wyzna-15 paŸdziernika - w sprawie wyzna-15 paŸdziernika - w sprawie wyzna-
czenia do sprzeda¿yczenia do sprzeda¿yczenia do sprzeda¿yczenia do sprzeda¿yczenia do sprzeda¿y, w tr, w tr, w tr, w tr, w trybie przetarguybie przetarguybie przetarguybie przetarguybie przetargu
nieograniczonego ustnego, nieruchomo-nieograniczonego ustnego, nieruchomo-nieograniczonego ustnego, nieruchomo-nieograniczonego ustnego, nieruchomo-nieograniczonego ustnego, nieruchomo-
œci zabudowanej budynkiem u¿ytkowymœci zabudowanej budynkiem u¿ytkowymœci zabudowanej budynkiem u¿ytkowymœci zabudowanej budynkiem u¿ytkowymœci zabudowanej budynkiem u¿ytkowym
przy ul. J. Pi³sudskiego 13, przy ul. J. Pi³sudskiego 13, przy ul. J. Pi³sudskiego 13, przy ul. J. Pi³sudskiego 13, przy ul. J. Pi³sudskiego 13, na dzia³cena dzia³cena dzia³cena dzia³cena dzia³ce

      nr 14/1, am. 8, obrnr 14/1, am. 8, obrnr 14/1, am. 8, obrnr 14/1, am. 8, obrnr 14/1, am. 8, obr. IV. IV. IV. IV. IV,,,,,
   o pow   o pow   o pow   o pow   o pow. 85 m. 85 m. 85 m. 85 m. 85 m22222.                .                .                .                .                (opr. aka)

O G £ O S Z E N I E
Burmistrz Miasta Œwieradów-Zdrój og³asza pierwszy nieograniczony

przetarg ustny  na zbycie prawa w³asnoœci nieruchomoœci zabudowanej
po³o¿onej przy ul. Prusa 1 w Œwieradowie-Zdroju.

Cena wywo³awcza nieruchomoœci: 753.000 z³. Wadium w wysokoœci 75.300 z³ nale¿y
przelaæ na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Œwieradów-Zdrój prowadzony w Banku
Zachodnim WBK S.A. 1 Oddzia³ w Œwieradowie-Zdroju nr  48 1090 1997 0000 0001 1109 8571
najpóŸniej do dnia 26.11.2014 r. Za zgodn¹ z terminem podanym w og³oszeniu ustala siê datê
uznania konta Urzêdu Miasta.

Przetarg odbêdzie siê 2 grudnia (wtorek) o godz. 1200 w siedzibie Urzêdu Miasta, II p.,
pok. 24a.

Opis nieruchomoœci: nieruchomoœæ gruntowa o pow. 1.554 m2 zabudowana budynkiem
mieszkalnym w zabudowie wolnostoj¹cej o powierzchni ca³kowitej 642,41 m2, na dzia³ce
oznaczonej geodezyjnie nr 11/1, am. 7, obr. IV. Stan techniczny budynku zadowalaj¹cy.
Nieruchomoœæ po³o¿ona w strefie centralnej miasta. Teren dzia³ki niezagospodarowany
i nieurz¹dzony. Teren utrzymywany czêœciowo jako „parking przydomowy”, czêœciowo
jako teren zieleni. Dzia³ka o kszta³cie figury foremnej, po³o¿ona na sk³onie. Dojazd do nieru-
chomoœci drog¹ o nawierzchni gruntowej (ul. Prusa). Lokalizacjê (po³o¿enie) dla funkcji
uznaje siê za bardzo dobr¹. Teren uzbrojony w infrastrukturê techniczn¹: sieæ energetyczn¹,
gazow¹, wodn¹ i kanalizacyjn¹ do zbiornika bezodp³ywowego (szambo).

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Œwieradów-
Zdrój s¹ to tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wskazanej do zmiany funkcji na
rzecz zabudowy pensjonatowej.

Dla nieruchomoœci urz¹dzona jest ksiêga wieczysta nr JG1S/00014760/2 prowadzona
przez S¹d Rejonowy w Lubaniu, IX Zamiejscowy Wydzia³ Ksi¹g Wieczystych w Lwówku
Œl¹skim.

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

7 paŸdziernika up³yn¹³ termin zg³asza-
nia kandydatów na radnych do rad gmin,
powiatów i sejmików wojewódzkich. Do
Rady Miasta Œwieradów-Zdrój 47 kan-
dydatów (o 4 mniej ni¿ przed czterema
laty) zosta³o zg³oszonych przez 6 komi-
tetów (numery przy nazwiskach ozna-
czaj¹ numery okrêgów, z jakich kandy-
daci startuj¹). W Œwieradowie wybiera-
my 15 radnych.
Komitet Wyborczy Wyborców
Konkretnie i Realnie
Pe³nomocnik - Roksana Marciniak
1 - Artur Kotlarek
2 - Aleksandra Kasprzak
3 - Szczepan Wojsa
4 - Janina Czapliñska

 5 - Wioletta Urbañczyk
 6 - Micha³ Brutkowski
 7 - Lubomir Leszczyñski
 8 - Magdalena Olszewska
 9 - Bartosz Kijewski
10 - Urszula Romanowicz
11 - Teresa Fierkowicz
12 - Tadeusz Aficki
13 - Piotr Bigus
14 - Antoni Zwierzyñski
15 - Aziz Joya

KWW Nasza Wpólna Sprawa
Œwieradów-Czerniawa
Pe³nomocnik - Ewa Stebu³kowska
1 - Katarzyna Harbul-Ba³a
2 - Tomasz G³uc
3 - Tomasz Przybylski
4 - Dariusz Kasprzak
5 - Barbara Popió³
6 - Stanis³aw Zalewski
7 - Szymon Przystupa
8 - Andrzej ¯o³nierek

 9 - Ewa Stebu³kowska
10 - Halina Œwi¹tkiewicz
11 - Dorota Tomaszewska
12 - Piotr Samulski
13 - Krystyna Liber
14 - Agnieszka Ogonowska

KWW Mieszkañcy s¹ Wa¿ni
Pe³nomocnik - Micha³ Szwarc
 1 - Krystyna Leœniewska
 3 - Antoni Staszulonek
 4 - Maciej Górski
 5 - Pawe³ Mandziej
 6 - Kamila Pytlakowska
 7 - Marianna Marek
 8 - Mieczys³aw Szwarc
 9 - Piotr Suœ
11 - Dariusz Tarnawski
12 - Micha³ Podhorodecki

KWW PSL
Pe³nomocnik - Józef Czeczajluk
 1 - Wac³aw Chwaszcz
 3 - Ma³gorzata Osiñska
 4 - Marian Stachurski
 5 - Józef Czeczajluk
10 - Barbara Ozga

KWW Czerniawa dla Mieszkañców
Pe³nomocnik - Mariusz Kozio³
13 - Miros³awa Prêczewska-Walczak
15 - Mariusz Kozio³

KWW Promocja i Turystyka
Pe³nomocnik - Jan Piotrowski
 6 - Halina Wojciechowska

Do rady powiatu lubañskiego wybiera-
my 17 radnych. Miasto Œwieradów-Zdrój
wraz z miastem i gmin¹ Leœna oraz

gmin¹ Platerówka tworzy okrêg wybor-
czy nr 1, w którym do obsadzenia jest 5
mandatów. Do czasu oddania gazety do
druku otrzymaliœmy listy nastêpuj¹cych
komitetów:
KWW Obywatelski Komitet
Wyborców Powiat 2014
Pe³nomocnik - Ryszard Hurij
  1 - Edward Smusz - Leœna
  2 - Ma³gorzata Gettner - Œwieradów
  3 - Marta Senkowska - Leœna
  4 - Dorota Marek  - Œwieradów
  5 - Iwona Korzeniowska-Wojsa -
      Œwieradów
  6 - Barbara Polañska - Œwieradów
  7 - Adam Jaworowicz - Leœna
  8 - W³adys³aw Oskierko - Pobiedna
  9 - Józef Strza³kowski - Przylasek
10 - Helena Mokrzycka - Leœna

KWW Samorz¹dy Miast i Gmin
w Radzie Powiatu
Pe³nomocnik - Jaros³aw Obrêbski
 1 - Przemys³aw Markiewicz - Mi³oszów
 2 - Edward Niski - Zalipie (Platerówka)
 3 - Zbigniew Maroñ – Œwieradów
 4 - Kazimierz Kwitowski  - Leœna
 5 - Bogumi³a Grubizna - Leœna
 6 - Alicja Szczêsna - Leœna
 7 - Krystyna Stanuch - Leœna
 8 - Krystyna Rypicz - Pobiedna
 9 - Zbigniew So³tys - Pobiedna
10 - Artur Fabijañski - Leœna

KWW Platforma Obywatelska
Pe³nomocnik - Czeslaw Rutana
1 - Jolanta Chojnacka -
     Grabiszyce Dolne
2 - Jerzy Drzygiel - W³osieñ
3 - Daria Pieczyñska - Leœna
4 - Inga Sobucka - Zacisze
5 - Marcin Igielski - Leœna

(opr. aka)



Fot. Adam Karolczuk

Muzyka potrzeb¹ narodów

Czekanie na
piêædziesi¹tkê

Ozdob¹ festiwalu by³y wystêpy uczestników w barwnych strojach z ró¿-
nych epok, w których grali, œpiewali i tañczyli.

Tytułowym zawołaniem Ludwiga vanTytułowym zawołaniem Ludwiga vanTytułowym zawołaniem Ludwiga vanTytułowym zawołaniem Ludwiga vanTytułowym zawołaniem Ludwiga van
Beethovena bez większej przesady możnaBeethovena bez większej przesady możnaBeethovena bez większej przesady możnaBeethovena bez większej przesady możnaBeethovena bez większej przesady można
podsumować kolejną edycję Festiwalu Mu−podsumować kolejną edycję Festiwalu Mu−podsumować kolejną edycję Festiwalu Mu−podsumować kolejną edycję Festiwalu Mu−podsumować kolejną edycję Festiwalu Mu−
zyki Dawnej w Świeradowie−Zdroju. Już pozyki Dawnej w Świeradowie−Zdroju. Już pozyki Dawnej w Świeradowie−Zdroju. Już pozyki Dawnej w Świeradowie−Zdroju. Już pozyki Dawnej w Świeradowie−Zdroju. Już po
raz 21. Ryszard Dominik Dembiński podjąłraz 21. Ryszard Dominik Dembiński podjąłraz 21. Ryszard Dominik Dembiński podjąłraz 21. Ryszard Dominik Dembiński podjąłraz 21. Ryszard Dominik Dembiński podjął
się organizacji takiej imprezy. Tegorocznysię organizacji takiej imprezy. Tegorocznysię organizacji takiej imprezy. Tegorocznysię organizacji takiej imprezy. Tegorocznysię organizacji takiej imprezy. Tegoroczny
festiwal różnił się jednak od poprzednichfestiwal różnił się jednak od poprzednichfestiwal różnił się jednak od poprzednichfestiwal różnił się jednak od poprzednichfestiwal różnił się jednak od poprzednich
edycji.  Po raz pierwszy odbyła się tzw.edycji.  Po raz pierwszy odbyła się tzw.edycji.  Po raz pierwszy odbyła się tzw.edycji.  Po raz pierwszy odbyła się tzw.edycji.  Po raz pierwszy odbyła się tzw.
msza przedfestiwalowa oprawiona przezmsza przedfestiwalowa oprawiona przezmsza przedfestiwalowa oprawiona przezmsza przedfestiwalowa oprawiona przezmsza przedfestiwalowa oprawiona przez
„Aulos Ensemble” z Białegostoku.„Aulos Ensemble” z Białegostoku.„Aulos Ensemble” z Białegostoku.„Aulos Ensemble” z Białegostoku.„Aulos Ensemble” z Białegostoku.

– To nowość, która, mam nadzieję, zmie−
ni się w tradycję – mówi organizator. –
A wszystko dzięki gościnności i nieocenionej
pomocy ks. Franciszka Molskiego.

Przez trzy dni w Świeradowie można było
usłyszeć muzykę epoki średniowiecza, renesan−
su , baroku oraz ludową. Prezentowały się nie
tylko profesjonalne grupy, ale i te najmłodsze,
dopiero zaczynające swą „przygodę” z mu−
zyką dawną.

miały, czemu chcę z nimi śpiewać takie dziwne
rzeczy – dodaje ze śmiechem.

Z serca – niech znowu doZ serca – niech znowu doZ serca – niech znowu doZ serca – niech znowu doZ serca – niech znowu do
serc powraca serc powraca serc powraca serc powraca serc powraca – to znów Beethoven.

Wydawać by się mogło, iż muzyka daw−
na nie jest łatwa w odbiorze, a zainteresowa−
nie nią nieustannie maleje. XXI Festiwal Muzyki
Dawnej udowodnił, że tak nie jest.

– W tym roku publiczność mnie zasko−
czyła – przyznaje D. Dembiński. – Na każdym
koncercie było bardzo dużo ludzi, większość
z nich nie odpuszczała żadnego występu.

Różnorodność publiczności rzucała się
w oczy: byli ludzie starsi, młodsi, Polacy, obco−
krajowcy, a także (co chyba najbardziej cie−
szy) dzieci i młodzież.

– Myślę, że nasi znajomi przychodzą na
koncerty nie tylko po to, by nas posłuchać, ale
też dlatego, że lubią taką muzykę lub chcą ją
poznać – twierdzi Sara Kotlarek, członkini

ka zespołu „Totus Musicus” z
MDK w Świdnicy. – Szczegól−
nie podobał nam się występ
zespołu „Aulos”.  Myślę, że dzie−
ci potrzebowały tego typu za−
chęty, zobaczyły, że muzyką
można się bawić. I może zrozu−

„M³odszy brat” Rocal Fuzy - zespó³ Tiboryus ze Œwieradowa podczas koncertu otwarcia w Park Hotelu. Dzia³a
od lutego 2012 r., uczestnik wielu przegl¹dów, m.in. w Jeleniej Górze, Krzeszowie, Zittau, Kaliszu, Go³uchowie.
Od lewej: Mateusz Podkomorzy, Jakub Stroñski, Kasia Salawa, Kasia Kudyba i Sara Kotlarek.

Instrumentalistka z „Aulos”.

zespołu „Tiboryus” ze Świeradowa.
Taki rodzaj muzyki jest trudny do odtwo−

rzenia, nie wystarczy jedynie dobra technika
gry, śpiewu, tańca, piękne stroje.

– Najważniejsze są emocje – opowiada
Monika Horodek z „Aulos Ensemble”. – Trze−
ba je przekazać odbiorcom. To ciężkie zada−
nie, ale wykonalne. Muzyk ma największą sa−
tysfakcję, gdy zobaczy, że trafił do serc pu−

– Taki festiwal to bardzo fajne doświad−
czenie – mówi Agnieszka Banach, kierownicz−

bliczności.
Tegoroczny repertuar festiwalu wyzwolił

szereg emocji: od płaczu, poprzez refleksje do
radości i śmiechu.

– To najlepsze muzyczne wydarzenie
w Świeradowie – bez wahania przyznaje Tere−
sa Dragunowicz.

Martyna AleksiejukMartyna AleksiejukMartyna AleksiejukMartyna AleksiejukMartyna Aleksiejuk

Stare instrumenty s¹ inspiruj¹ce.

26 i 27 wrzeœnia hala spacero-
wa Domu Zdrojowego rozbrzmie-
wa³a dŸwiêkami ró¿nych instru-
mentów – to muzycy w mundurach
prezentowali swój kunszt w 49.
Konkursie Muzyków Kamerali-
stów Wojska Polskiego. Co tu kryæ
– nawet pe³ne wirtuozerii wykona-
nia utworów solo, w duetach, ter-
cetach, kwartetach czy kwintetach,

Ksylofon - grê na tym instrumencie w³aœciwie mo¿emy podziwiaæ ju¿ tylko na
wojskowych przegl¹dach, bo - trawestuj¹c mistrza - by³o ksylofonistów niewielu.

dokoñczenie obok  

„B³êkitna rapsodia” - solo na tr¹bkê z akompaniamentem fortepianu.

a nawet septetach, t³umów ani nie
przyci¹gaj¹, ani nie porywaj¹, jak -
nie przymierzaj¹c - wojskowe or-
kiestry reprezentacyjne. Tu trzeba
jednak by³o lekkiego wyrobienia
muzycznego, wspartego niekiedy
determinacj¹, gdy ze sceny p³ynê-
³y dŸwiêki utworów Poulenca,
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W ramach obchodów Œwiatowego Dnia Seniora Oddzia³
Rejonowy Polskiego Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i In-
walidów w Jeleniej Górze kolejny raz zorganizowa³ impre-
zê pod nazw¹ „Senioralia”. To jedyna tego typu impreza
w  Polsce. Rozpoczê³a siê 1 paŸdziernika barwn¹ parad¹
seniorów, z orszakiem konnym na przedzie. Poprowadzi³
go - wspaniale prezentuj¹cy siê na koniu - szef oddzia³u
Stanis³aw Dziedzic. Rozœpiewany korowód przeszed³ uli-
cami miasta do Placu Ratuszowego, gdzie prezydent Mar-
cin Zawi³a przekaza³ seniorom klucze do miasta.

A potem by³ czas na wystêpy zespo³ów artystycznych,
które rozpocz¹³ ubieg³oroczny laureat przegl¹du, bardzo zna-
ny w Œwieradowie, zespó³ „Podgórzanie” z Mroczkowic
i Kamienia. Porwa³ on do œpiewu i tañca wielu zgromadzo-
nych na rynku jeleniogórzan i licznie przyby³ych mieszkañ-
ców innych miejscowoœci dolnoœl¹skich. Zapanowa³a nie-
powtarzalna atmosfera radoœci, a kolorowe stroje i dekora-
cje œwietnie wpisywa³y siê w klimat zabawy.

Impreza przenios³a siê póŸniej do sali
widowiskowej Jeleniogórskiego Cen-
trum Kultury, gdzie przez trzy dni z rzê-
du trwa³y przes³uchania III Dolnoœl¹-
skiego Przegl¹du Zespo³owej Twórczo-
œci Amatorskiej. Ide¹, jaka mu przyœwie-
ca, jest rozwijanie pasji twórczych
wœród ludzi starszych. Do przes³uchañ
przyst¹pi³o 26 zespo³ów (³¹cznie ok. 360
wykonawców) z ca³ego Dolnego Œl¹ska.
Po raz pierwszy w konkursie wziê³y
udzia³ œwieradowianki z zespo³u wokal-
nego ko³a emerytów „Syntonia”.

Fina³owy koncert wieñcz¹cy obcho-
dy Œwiatowego Dnia Seniorów odby³
siê 4 paŸdziernika w Filharmonii Dolno-
œl¹skiej. Na uroczyst¹ galê licznie przy-
byli przedstawiciele kó³ terenowych,
wœród nich kilkuosobowa delegacja
z naszego ko³a. Wszystkich uczestni-
ków i honorowych goœci wraz z funda-
torami nagród powita³ i podsumowania
imprezy dokona³ S. Dziedzic. Pe³ni¹ca
honorowy patronat, fundatorka g³ów-

Zespó³ „Syntonia” (od lewej): Gra¿yna Kasprzak, Irena Kojpasz, Aleksandra Ka-
sprzak, instruktor Aleksander  £oza, Ma³gorzata Iwasiuta, £ucja Szczepañska,
El¿bieta Staniewska, Nina Czapliñska.

nej nagrody, pos³anka Zofia Czernow pogratulowa³a orga-
nizatorom i z³o¿y³a ¿yczenia dalszych sukcesów wszystkim
uczestnikom przegl¹du. Uzna³a ona jeleniogórskich senio-
rów za najbardziej aktywnych w Polsce.

Wreszcie nadszed³ czas na oficjalne og³oszenie wyni-
ków przegl¹du. Profesjonalne jury za zwyciêzców tegorocz-
nego przegl¹du uzna³o zespo³y: wokalny „Agat” z Jeleniej
Góry, folklorystyczny „Hosadyna od Lubina” oraz duet „Spo-
ko-Spoko” z Kamiennej Góry.

Wielokrotnie nagradzani w ró¿nych konkursach (ostat-
nio III miejsce w œwieradowskim festiwalu Folk Fest) „Pod-
górzanie” znaleŸli siê wœród kilku wyró¿nionych zespo³ów.
Na zakoñczenie tej czêœci uroczystoœci wyst¹pili laureaci
g³ównych nagród wprowadzaj¹c publicznoœæ w pogodny
nastrój.

Po przerwie na lampkê szampana, ucztê duchow¹, przy-
nosz¹c¹ chwilê ukojenia i wspomnieñ, zapewni³ uczestni-
kom koncert „Piosenka jest dobra na wszystko”. Wykonaw-
cami byli: solistka o elektryzuj¹cym g³osie Karolina Maczek-
Rynkowska (jedna z jurorek przegl¹du), aktor jeleniogór-
skiego teatru i zarazem wokalista Tadeusz Wnuk oraz muzy-
cy Filharmonii. By³a to niebanalna dawka muzyki, mogliœmy
bowiem us³yszeæ piosenki z Kabaretu Starszych Panów, tan-
ga Astora Piazzoli, songi Kurta Weilla i wiele innych ponad-
czasowych melodii.

Obchody Dnia Seniora zakoñcz¹ siê 18 paŸdziernika
Balem Seniora w Hotelu „Merkury”. W nim tak¿e uczestni-
czyæ bêd¹ œwieradowscy seniorzy.

Donata Sienkiewicz

TOM-TOMS - wyczarowuj¹cy rytm klaskaniem i bêbnieniem po stole.

Scheidta, Ropartza, Ptyora czy Rabauda. Pó³ biedy, gdy in-
strumentaliœci brali na warsztat transkrypcje dobrze przy-
swajalnych dzie³ Bacha, Telemana, Kurpiñskiego, Rossinie-
go czy Verdiego. Nie muszê dodawaæ, ¿e najlepiej prezento-
wa³y siê jazzowe standardy Berlina, Gershwina, Ellingtona
czy Carmichaela, których na gali sobotniej by³o najwiêcej i
to one utrzymywa³y w³aœciwy klimat muzyczny
w hali.

Moim bohaterem wieczoru w koncercie laureatów by³
kpr. Dawid G³ogowski z Orkiestry Wojskowej w Szczecinie,
który tr¹bk¹ na kwadrans zaczarowa³ widowniê. Niemal wszy-
scy, nawet muzyczni dyletanci, znaj¹ „B³êkitn¹ Rapsodiê”
Gershwina, zaczynaj¹c¹ siê s³ynnym klarnetowym solowym
wstêpem, podchwyconym nastêpnie przez orkiestrê. Owe-
go sobotniego wieczoru za orkiestrê musia³ wystarczy akom-
paniament fortepianowy, a mimo to trêbaczowi uda³o siê
wyczarowaæ iluzjê – ¿e on te¿ gra z orkiestr¹. Tu nie wystar-
cza kunszt transkrypcyjny, trzeba jeszcze do tego talentu
wykonawcy i D. G³ogowski udowodni³, ¿e talent ma (a tak¿e
b³ysk i pazur). Ca³kowicie zas³u¿ony wystêp w finale, po
którym hala jeszcze d³ugo jarzy³a siê b³êkitnym blaskiem.

Niebanalny z kolei okaza³ siê krótki wystêp kwartetu klar-
netowego z Torunia, który „w strojach z epoki” w feerii zmie-
niaj¹cych siê œwiate³ zagra³ na tle multimedialnego pokazu,
w którym architektura Torunia przeplata³a siê z obrazkami
z kosmosu. Ciekawostk¹ by³ te¿ wyklaskany i wystukany
na sto³owym blacie wystêp sekstetu TOM-TOMS z Orkie-
stry Reprezentacyjnej WP, któremu przyznano tytu³ najlep-
szego zespo³u perkusyjnego.

Du¿y baner rzucaj¹cy siê w oczy z liczb¹ 49. kierowa³
myœli widzów, a pewnie i uczestników, bo przecie¿ wszyscy
oni graj¹ w orkiestrach, ku piêædziesi¹tej edycji festiwalu za
rok. Zapowiedziano ten jubileusz oficjalnie i uroczyœcie, co
oznacza, ¿e za rok bêdzie siê dzia³o, oj, bêdzie!      (aka)

Zdjêcia Tomasz Chmielowiec

Dzieñ lataj¹cych ¿ab

4 paŸdziernika na boisku MZS spotka³o siê 28 uczestni-
ków XVII Miejskiego Œwiêta Latawca „¯abie Loty”, którzy
przy wsparciu rodziców, krewnych próbowa³o zdominowaæ
niebo nad boiskami szkolnymi. Jury w sk³adzie: Gra¿yna
Kasprzak, Anna ¯o³nierek i Stanis³aw £ojko - ocenia³o wy-
gl¹d, technikê wykonania, logo ¿abki oraz d³ugoœæ i wyso-
koœæ lotu, aby na zakoñczenie imprezy wrêczyæ puchary
i nagrody ufundowane ze œrodków Urzêdu Miasta.

Najwy¿sze lokaty przypad³y Krzysiowi Pasierbowi, Kasi,
Zosi i Marysi Salawom, Oliwii Osiñskiej, Aurelii Wasilczenko,
Szymonowi Gruszeckiemu, oraz Mateuszowi i Justynie Ro-
zumom. Nagrodê publicznoœci otrzyma³ dwuletni Szymon
Adam.

Organizatorzy dziêkuj¹ rodzicom i dzieciom za udzia³ w
zabawie i zapraszaj¹ do udzia³u w przysz³orocznej edycji,
któr¹ planujemy przeprowadziæ na ³¹ce parkingu po daw-
nym Markocie, gdzie wed³ug ekspertów tam wiej¹ najlepsze
wiatry. (TF)

W sobotê 11 paŸdziernika 20 pa-
nów i 7 pañ stawi³o siê w krêgielni,
by rozegraæ kolejn¹ edycjê turnieju
o puchar burmistrza. Jak co roku od
lat - walczono o rowery, co by³o wy-
starczaj¹cym bodŸcem do morder-
czej rywalizacji. I rzeczywiœcie –
w finale wszystkie rozstrzygniêcia
mia³y miejsce w ostatniej kolejce rzu-
tów; wœród panów na zwyciêstwo
i tytu³ szansê mia³o a¿ czterech za-
wodników (takiej sytuacji w historii
turnieju jeszcze nie by³o), a koñco-
wy rezultat by³ wypadkow¹ determi-
nacji, nerwowoœci i... szczêœcia.

W trakcie rozgrywki fina³owej
wiele wskazywa³o na to, ¿e to £ukasz
Swastek obroni tytu³ i znów wyje-
dzie z krêgielni rowerem, ale Dawid Kirkowski, dot¹d zawsze drugi
lub trzeci (sam straci³ rachubê), nigdy zaœ pierwszy, wykona³ szczêœli-
wy „rzut na taœmê” i równie szczêœliwy wygra³ turniej, zamieniaj¹c siê
z £ukaszem miejscami. Trzecie miejsce zaj¹³ Dawid Œwierszczak, któ-
ry przy odrobinê pewniejszej rêce móg³ tak¿e wygraæ.

Wœród pañ wydawa³o siê, ¿e obroñczyni tytu³u Paulina Zakrzew-
ska straci tytu³ na rzecz Moniki Fija³kowskiej z Lwówka (wtedy rower
po raz pierwszy od wielu lat opuœci³by Œwieradów), ale to jednak
mistrzyni pokaza³a pazur i ostatnim rzutem zapewni³a sobie zwyciê-
stwo. Trzecie miejsce przypad³o Annie Dziergowskiej, która zmieni³a
stoj¹c¹ przed rokiem na tym stopniu podium siostrê Justynê.

Fina³owa szóstka poza rowerami, ufundowanymi przez Urz¹d
Miasta (który do³o¿y³ puchary i medale) i krêgielniê (ta z kolei dorzu-
ci³a mnóstwo voucherów na grê), otrzyma³a zaproszenia do restaura-
cji, wejœciówki do œwieradowskich atrakcji i karnety, a nagrody spon-

sorowali: Park Hotel, Tyrolska Chata, Route 66, Piwowar Lwówecki,
La Gondola, Grota Solna SOLANA, Aquapark Interferie Sport Hotel,
Szko³a Narciarsko-Snowboardowa IZER-SKI oraz Wyci¹g Narciarski
FLINS EXPRESS.

Organizatorom, a tak¿e
wszystkim sponsorom sk³a-
damy gor¹ce podziêkowania
za wzorowe przygotowanie,
przeprowadzenie i wsparcie
turnieju, zwyciêzcom zaœ
gratulujemy niez³omnej po-
stawy w walce!

Adam Karolczuk



Izerskie Œpiewaki zaskarbi³y sobie wdziêcznoœæ widowni i bezapelacyjnie wygra³y plebiscyt
publicznoœci. Piotr Bigus (z lewej) podliczy³ wszystkie g³osy - co czwarty oddano na Œpiewaki.

Có¿ to by³ za festiwal!
13 wrzeœnia hala spacerowa rozbrzmia³a muzyk¹ w ra-13 wrzeœnia hala spacerowa rozbrzmia³a muzyk¹ w ra-13 wrzeœnia hala spacerowa rozbrzmia³a muzyk¹ w ra-13 wrzeœnia hala spacerowa rozbrzmia³a muzyk¹ w ra-13 wrzeœnia hala spacerowa rozbrzmia³a muzyk¹ w ra-

mach I Festiwalu FOLKFEST Œwieradów-Zdrój 2014. Na sce-mach I Festiwalu FOLKFEST Œwieradów-Zdrój 2014. Na sce-mach I Festiwalu FOLKFEST Œwieradów-Zdrój 2014. Na sce-mach I Festiwalu FOLKFEST Œwieradów-Zdrój 2014. Na sce-mach I Festiwalu FOLKFEST Œwieradów-Zdrój 2014. Na sce-
nie wirowa³y barnie wirowa³y barnie wirowa³y barnie wirowa³y barnie wirowa³y barwne spódnice, zapaski i kaftanywne spódnice, zapaski i kaftanywne spódnice, zapaski i kaftanywne spódnice, zapaski i kaftanywne spódnice, zapaski i kaftany,,,,,
a publicznoœæ bawi³a siê w rytm tradycyjnych przyœpieweka publicznoœæ bawi³a siê w rytm tradycyjnych przyœpieweka publicznoœæ bawi³a siê w rytm tradycyjnych przyœpieweka publicznoœæ bawi³a siê w rytm tradycyjnych przyœpieweka publicznoœæ bawi³a siê w rytm tradycyjnych przyœpiewek
ludowych w tradycyjnej i nieco unowoczeœnionej wersji.ludowych w tradycyjnej i nieco unowoczeœnionej wersji.ludowych w tradycyjnej i nieco unowoczeœnionej wersji.ludowych w tradycyjnej i nieco unowoczeœnionej wersji.ludowych w tradycyjnej i nieco unowoczeœnionej wersji.

Mia³em przyjemnoœæ byæ organizatorem tego wydarzenia wraz z
Urzêdem Miasta i muszê powiedzieæ, ¿e impreza by³a ze wszech miar
udana. Do walki o zwyciêstwo stanê³o 15 zespo³ów (³¹cznie wyst¹pi³o
205 osób): Podolanie z Czerwonej Wody, Rybniczanki z Rybnicy,
Izerskie  Œpiewaki ze œwieradowskiej Szko³y  Podstawowej nr 2, Lu-
baniacy z Lubania, Marysieñki z Radostowa, Amati z Leœnej, £u¿y-
czanki z Pobiednej, Smolnicznie z Leœnej, Izerskie Bogdanki
z Mirska, Malwy z W³osienia, Stokrotki i K¹dzio³ecka (oba z Lutomii
ko³o Œwidnicy), Podgórzanie z Mirska, Wojcieszowianki z Wojcieszo-
wa oraz Chabry z Kwieciszowic.

Zespo³y prezentowa³y po dwa utwory z w³asnego repertuaru,
a trzeci¹ piosenkê musia³y u³o¿yæ na temat naszego miasta. Œwiera-

Jury w sk³adzie (od lewej): przewodnicz¹ca Dorota Marek, Maciej
Ga³êski i Jan Plonder - ocenia³o zespo³y surowo, ale sprawiedliwie.

Bezapelacyjnym zwyciêzc¹ festiwalu zosta³ zespó³ Smolniczanie z Leœnej. Z lewej - podczas brawurowego wykonania
piosenki o polskim bigosie. Z prawej - tak cieszyli siê z werdyktu og³oszonego w Leopoldówce i z nagrody.

Amati nie tylko zagra³o utwory w stylu folk, ale zesz³o ze
sceny, by zaprezentowaæ publicznoœci sw¹ wirtuozeriê.

Widownia nas³ucha³a siê tego dnia muzyki ludowej niemal na ca³oroczny zapas.

Podgórzanie od lat przyzwyczaili swych wielbicieli, ¿e z wiêk-
szoœci festiwali wracaj¹ z nagrodami - u nas zdobyli III m.

Ga³êski – koordynator w biurze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euro-
regionu Nysa, muzyk i cz³onek zespo³u folkowego Szyszak, Jan Plon-
der – œwieradowski doœwiadczony muzyk, który koncertowa³ na ca-
³ym œwiecie.

Jury mia³o trudny orzech do zgry-
zienia próbuj¹c wybraæ najlepszych.
Publicznoœæ festiwalowa nie mia³a w¹t-
pliwoœci i lawin¹ g³osów przyzna³a swoj¹
nagrodê Izerskim Œpiewakom pod kie-
rownictwem El¿biety Kar³owicz. Choæ
dziesiêcioletnie dziewczynki bardzo siê
tremowa³y przed wystêpem, pokaza³y,
na co je staæ, i to zachwyci³o widowniê.

Specjalne wyró¿nienie od Eurore-

gionu Nysa przypad³o Stokrotkom, gdy¿ by³ to równie¿ zespó³ dzie-
ciêcy.

Decyzj¹ jury pierwsze miejsce zajê³a Kapela Smolniczanie, druga
lokata przypad³a Izerskim Bogdankom, a trzecia Podgórzanom.

Og³oszenie wyników i wrêczenie nagród mia³o miejsce w sza³asie
Leopoldówka podczas imprezy „Czerniawa, jaka strawa” - by³o na-
prawdê t³oczno, weso³o i kolorowo. Burmistrz wrêczy³ nagrody
i zapewni³, ¿e w przysz³ym roku równie¿ bêdziemy organizowaæ FOLK-
FEST.

W Leopoldówce swoj¹ folkow¹ twórczoœæ, ju¿ poza konkursem,
zaprezentowa³ zespó³ Szyszak œpiewaj¹c piêkne pieœni karkonoskie.

Muszê te¿ wspomnieæ o tym, ¿e równie¿ publicznoœæ zosta³a na-

grodzona przez Urz¹d Miasta - w
przerwach miêdzy wystêpami ze-
spo³ów publicznoœæ odpowiada-
³a na pytania dotycz¹ce naszego
miasta i w nagrodê otrzymywa³a
kubeczki z ¿abk¹ Kwisi¹.

Piosenki, które zespo³y u³o-

dów chwalono na wszystkie mo¿liwe sposoby, ale przecie¿ nasza miej-
scowoœæ ma siê czym pochwaliæ. Zespo³y dwoi³y siê i troi³y, aby
wypaœæ jak najlepiej, prawie wszystkie zespo³y prezentowa³y repertu-
ar ludowy, a jeden siê szczególnie wyró¿ni³ - panowie z  Amati zaintry-
gowali wszystkich wêdruj¹c wœród publicznoœci, graj¹c na akorde-
onie i saksofonie; w ten sposób pojawi³ siê folk na festiwalu.

Walczyæ by³o o co, gdy¿ za pierwsze miejsce przyznana by³a na-
groda w bonach o wartoœci 5.000 z³, za drugie 3.000 z³, a za trzecie
1.000 z³. To dziêki staraniom pomys³odawcy tej imprezy naszego
burmistrza Rolanda Marciniaka mo¿na by³o przyznaæ tak atrakcyjne
nagrody. Emocji by³o du¿o zw³aszcza po og³oszeniu wyników.

Jury obradowa³o w sk³adzie: Dorota Marek – kierownik Referatu
Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu UM (przewodnicz¹ca), Maciej

Dorota Marek i Piotr Bigus wrêczaj¹ uczestnikom dyplomy.

¿y³y o naszym mieœcie, zosta³y nagrane i z pewnoœci¹ bêd¹ udostêp-
niane na stronie miasta.

Podziêkowania kierujê do: Dolnoœl¹skiego Stowarzyszenia „Ini-
cjART” - za wspó³pracê i nag³oœnienie festiwalu, Justyny Lesisz, prze-
wodnicz¹cej Rady Rodziców SP nr 2 - za udostêpnienie namiotu,
Tadeusza Baki i stra¿aków - za pomoc w sk³adaniu i rozk³adaniu
namiotu, szczególnie zaœ gor¹co dziêkujê Dorocie Marek - za œwietn¹
wspó³pracê w organizowaniu ca³ego wydarzenia.

Dziêkujê wszystkim zespo³om, które z bliska i z daleka przyby³y
na FOLKFEST. To piêkne, ¿e w naszym regionie kultywowane s¹
tradycje ludowe i ¿e pokolenia siê integruj¹ we wspólnej twórczoœci
i dzia³aniach folklorystycznych.

Zapraszam wszystkich za rok na  II Festiwal Muzyki Folkowej
i Ludowej FOLKFEST - Piotr Bigus, dyrektor festiwaluPiotr Bigus, dyrektor festiwaluPiotr Bigus, dyrektor festiwaluPiotr Bigus, dyrektor festiwaluPiotr Bigus, dyrektor festiwalu.....
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Fundacja na Rzecz Rozwoju Spo³ecz-
noœci Lokalnej „Œwieradów-Czerniawa"
przed³u¿a czas sk³adania zdjêæ w ramach
konkursu fotograficznego POCZTÓWKA
ZE ŒWIERADOWA do koñca listopada br.

Fotografie o wymiarze nie mniejszym
ni¿ 15 x 20 cm, jako pocztówki, powinny
sk³oniæ do odwiedzenia naszego miasta.

Serdecznie zapraszamy do wziêcia
udzia³u w konkursie.

Prezes Fundacji Ma³gorzata Gettner

POCZTÓWKA
ZE ŒWIERADOWA

13 września odbyła się XI edycja konkursu kulinarnego „Czerniawa −13 września odbyła się XI edycja konkursu kulinarnego „Czerniawa −13 września odbyła się XI edycja konkursu kulinarnego „Czerniawa −13 września odbyła się XI edycja konkursu kulinarnego „Czerniawa −13 września odbyła się XI edycja konkursu kulinarnego „Czerniawa −
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Do konkursu profesjonalistów przystąpiły: Biały Kamień, Izerska Chata,
Czarny Potok, Bar u Bożeny, Świerkowa Karczma, Leopoldówka i cukiernia
Józefa Drużgi. Zaprezentowano 13 dań, w tym 10 potraw, 2 ciasta i desery
i jedna nalewka. Jury składające się również z profesjonalistów (wystawcy
bardzo sobie tego życzyli) − Szymona Przystupy i Łukasza Łobejki (szefa kuchni
w lubelskim hotelu AGIT) − po rozsmakowaniu się we wszystkich daniach zdecy−
dowało o następującej kolejności:

Potrawy: I – Biały Kamień za bulion z kaczki, II – Izerska Chata za pstrąg
po izersku, III Świerkowa Karczma za halibut wędzony.

Ciasta: I – J. Drużga (po raz trzeci z rzędu) za tort wiśniowo−kawowy
(z żabką), II Czarny Potok za naleśniki z bakaliami.

Nalewka pod nazwą „Słoneczny brzeg” z Leopoldówki wygrała (co było
łatwe, bo nie miała konkurencji).

Amatorów było więcej, bo 11: Dagmara i Aleksandra Abramczyk, Piotr
Bigus, Wiesława Bigus, Wanda Czeleń, Arkadiusz Gettner, Marta Korzeniowska,
Jola Mitura, Bożena Ochramowicz, Agnieszka Ogonowska, Krystyna Piotrow−
ska. Wystawili oni 19 dań (7 potraw, po 6 ciast i deserów oraz nalewek), a jury
w składzie: Zdzisław Kuryło, Halina Dobrzeniecka i Miąsik Irena – spróbowawszy
wszystkiego po trochu, nagrody rozdzieliło następująco:

Potrawy: I − Piotr Bigus za gulasz, II – Dagmara Abramczyk za udka
glazurowane w miodzie z ptysiami ziemniaczanymi.

Ciasta i desery: I – Piotr Bigus za babkę z bogatym wnętrzem, II – W. Czeleń
za szarlotkę, III – A. Abramczyk za sernik niebo w gębie.

Nalewki: I – A. Gettner za „Samo zdrowie”, II – P. Bigus za „Jesienne
zdrówko”, III – Jolanta Mitura za nalewkę z pigwy.

Potrawy, ciasta i nalewki, które zdobyły pierwsze miejsca, dostaną automa−
tycznie Certyfikat Potrawy Lokalnej „Świeradowski Smakołyk”.

S. Przystupa i Ł. Łobiejko po wypełnieniu roli jurorów zaprosili gości na
degustację zupy kartoflanki na podgrzybkach, a potem na pokaz kulinarny,
w trakcie którego smażyli kurki na maśle. Warto wspomnieć, że pan Szymon
zorganizował nagrody dla profesjonalnych kucharzy: kitle, zapaski i noże ku−
chenne, które ufundowała firma Bonduelle.

Trochę w cieniu zmagań kulinarnych leniwie snuł się „nurt grzybowy”, co
związane było z ogłoszeniem konkursu najbardziej okazały grzyb jadalny 2014.
Nim jednak komisyjnie zważono najbardziej dorodne okazy, pogadankę grzy−
bową wygłosiła Irena Banaszkiewicz z lubańskiego sanepidu, która jest klasyfi−
katorem grzybów w powiecie i wydaje zaświadczenia osobom zamierzającym je
sprzedawać. Posługując się odpowiednimi planszami, sugestywnie eksponowała
grzyby trujące, jadalne i niejadalne, omawiając ich cechy, a także zasady prze−
chowywania i przygotowania.

Tu żadne kompetentne jury nie było potrzebne, liczyła się tylko waga. I tak
pierwsze miejsce „wyważono” Oldze Walczak, która czerwonego kozaka
o wadze 665 g znalazła na swojej posesji w Świeciu, w nagrodę odbierając
radiomagnetofon. Drugie miejsce zajął Bogusz Gettner − swego borowika o wadze
618 g znalazł w lasie. Maja Gettner z kolei swego 527−gramowego borowika
wyszukała na posesji – generalnie w koszu konkursowym dominowały borowi−
ki.

Jako że organizatorzy festiwalu folkowego postanowili w Leopoldówce
ogłosić werdykt i wręczyć nagrody najlepszym zespołom, impreza skrzyła się
wszystkimi barwami tęczy, za sprawą barwnych strojów ludowych uczestników
festiwalu. W przerwach między kolejnymi punktami programu na scenie wystąpi−
ły zespoły Szyszak z Podgórzyna i Łużyczanki, natomiast na zewnątrz co rusz
któraś z kapel uczestniczących w festiwalu jęła przygrywać zgromadzonej pu−
bliczności, znajdując od razu chętnych do tańca. Tę muzyczno−taneczną inicjaty−
wę kontynuowano w trakcie zabawy ludowej, która trwała do późnych godzin
wieczornych.

W trakcie imprezy prowadzona była sprzedaż losów w loteria fantowej,
zorganizowanej przez mieszkańców na rzecz uczniów szkoły. Sprzedały się wszyst−
kie losy, a dochód wyniósł 550 zł.

Organizatorzy konkursu kulinarnego składają podziękowanie: Urzędowi
Miasta – za nagrody i puchary, uczestnikom i jurorom, Irenie Banaszkiewicz − za

Zwyciêzcy w poszczególnych kategoriach z pucharami i... uœmiechami.

Irena Banaszkiewicz wa¿y zwyciêskiego kozaka, a obok Olga Walczak unosi go triumfalnie do góry.

Zwyciêski tort „¿abkowy” z cukierni Józefa Dru¿gi.

Kolejnoœæ niezmiennie jest taka sama - najpierw komisja (u
góry), potem publicznoœæ (poni¿ej).

Rodzinna fotografia zwyciêskich zespo³ów folklorystycznych.

grzybowe pogadanki, Joli Miturze i Leopoldówce − za gościnę i wszelką pomoc organizacyjną,
Radzie Rodziców z SP nr 2 – za nieodpłatne wypożyczenie namiotu, a strażakom z czerniawskiej
OSP − za jego rozwinięcie i zwinięcie.

Adam Karolczuk

£ukasz i Szymon - jurorzy profesjonalni.
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Sk³adniki: 300 gram ziaren s³onecznika ³uskanego, 3 du¿e
papryki czerwone, 100 gram koncentratu pomidorowego, czu-
bata ³y¿eczka curry, 6 ³y¿ek oleju, ³y¿eczka soli, szczypta
pieprzu, odrobina przegotowanej wody.

Wykonanie: S³onecznik zalewamy litrem ciep³ej wody na
minimum 3 godziny (mo¿na na noc). Paprykê pieczemy
w mocno nagrzanym piekarniku przez pó³ godziny, a¿ poczer-
nieje, wtedy obieramy j¹ ze skóry. Wszystkie sk³adniki wrzu-
camy do melaksera lub blendera i miksujemy do uzyskania
g³adkiej masy. Je¿eli masa jest bardzo gêsta, dolewamy prze-
gotowanej wody, aby uzyskaæ konsystencjê pozwalaj¹c¹ na
swobodne rozsmarowywanie na chlebie (uwa¿amy, by nie prze-
dobrzyæ z wod¹!). Pastê przek³adamy do s³oików i smarujemy
kanapki. Bez pasteryzowania mo¿e staæ w lodówce przez ty-
dzieñ.

Pasta ze s³onecznika
i czerwonej papryki

Leœne skarby jesieniLeœne skarby jesieniLeœne skarby jesieniLeœne skarby jesieniLeœne skarby jesieni

Jesieni¹ w naszym mieœcie ponad dachami cha-
³up i w op³otkach unosz¹ siê smakowite zapachy
potraw, które póŸniej wêdruj¹ na konkurs kulinarny
„Czerniawa, jaka strawa”. Tak w³aœnie by³o i tym
razem. Wiem o tym dobrze, gdy¿ bra³em udzia³ w
tym konkursie, i to z niema³ym sukcesem. Mój gu-
lasz jagniêcy z kasz¹ i grzybami leœnymi oraz „Czer-
niawianka - babka z bogatym wnêtrzem” przypad³y
do gustu zarówno jury konkursowemu, jak i publicz-
noœci. Uzyska³y pierwsze miejsca w swoich katego-
riach i zosta³y wyró¿nione zaszczytnym certyfika-
tem potrawy lokalnej„Œwieradowski smako³yk”. I tak
przy okazji tegorocznej edycji zastanawia³em siê nad
tym, co sprawia, ¿e danie jest sukcesem kulinar-
nym czy te¿ kompletn¹ klap¹. Co do garnka w³o¿yæ?Co do garnka w³o¿yæ?Co do garnka w³o¿yæ?Co do garnka w³o¿yæ?Co do garnka w³o¿yæ?Myœlê, ¿e jednym z najistotniejszych czynników
(choæ nie jedynym) jest jakoœæ produktu, którego u¿y-
wamy. W³aœnie, to, „co” wk³adamy do garnka, w du¿ej
mierze decyduje o efekcie koñcowym. Wielu ludzi z
coraz wiêksz¹ œwiadomoœci¹ szuka produktów dobrej
jakoœci i o wysokich wartoœciach ¿ywieniowych. Nie-
stety, z wysok¹ jakoœci¹ produktu wi¹¿e siê te¿ jego
wysoka cena. Czynnik ekonomiczny jest wiêc tym,
który w najwiêkszym stopniu decyduje o tym, co znaj-
dzie siê na naszym stole. Nie ma co ukrywaæ, ¿e ina-
czej wygl¹da cena 7 z³ za kilogram kurczaka w marke-
cie, a inaczej 25 z³ za kilogram kurczaka ekologiczne-
go. Patrz¹c na cenê zdecydowanie wygrywa kurczak
z marketu. Tylko ¿e gdyby siê przyjrzeæ takiemu kur-
czakowi, to mo¿na by w nim znaleŸæ ca³¹ tablicê Men-
delejewa. Same piersi wa¿¹ kilogram, a jeszcze gdy-
by zgasiæ œwiat³o, to okaza³oby siê, ¿e kurczaczek
œwieci w ciemnoœci... Tak, tu mo¿na siê uœmiechn¹æ,
ale te¿ posmutnieæ, bo nie ka¿dego staæ na to, aby
kupowaæ ekologiczne miêso, jajka od szczêœliwych
kurek czy prawdziwe sery.

Czy mo¿na coœ zrobiæ, aby unikn¹æ faszerowania
swojego organizmu chemi¹, wype³niaczami, spulchnia-
czami i innymi œmieciami? Myœlê, ¿e tak. Potrzebuje-
my œwiadomie wybieraæ produkty, które stawiamy na
stole. Niestety, bêdzie to wymaga³o od nas pewnego
wysi³ku, ba, jak tylko zaczniemy siê rozgl¹daæ za
zdrow¹ ¿ywnoœci¹, zobaczymy, ¿e nie³atwo jest j¹
znaleŸæ. Czy bêdzie nam siê chcia³o szukaæ marchewki
od rolnika, czy postawimy na marcheweczki ze skle-
pu czyœciutkie, równiutkie, okr¹glutkie - wszystko dziê-
ki nawozom, na których widnieje trupia czaszka. No,
chyba ¿e ktoœ ma luksus w postaci w³asnego ogród-
ka... i tyra w nim, walcz¹c to z chwastami, to z g¹sie-
nicami, a to znów z nornicami. Czy komuœ siê jeszcze

Uwaga - kawy ¿o³êdziowej, która zazwyczaj sk³ada
siê w 98,5 proc. z pra¿onych ¿o³êdzi, z dodatkiem
kardamonu, imbiru, cynamonu i goŸdzików, nale¿y
szukaæ na stoiskach ze zdrow¹ ¿ywnoœci¹.

Kawa z ¿o³êdzi jest prozdrowotna. Nie zawiera kofe-
iny. Reguluje pracê uk³adu pokarmowego. W dawnych
czasach, gdy w Europie nie znano kawy z nasion ka-
wowca, by³a bardzo popularna, a w naszej czêœci Eu-
ropy by³a pita ca³kiem niedawno.

Zachêcam do eksperymentowania w kuchni. Mo¿na
spróbowaæ zrobiæ coœ z dyni lub z soczewicy. A mo¿e
warto ugotowaæ wielki garnek roso³u z wiejskiej kury,
potem podzieliæ na porcje i zamroziæ, gotuj¹c ró¿ne
zupy na takim w³aœnie roso³ku. Zapraszam wszyst-
kich na moj¹ stronê, gdzie znajd¹ Pañstwo inne po-
mys³y na pasty do kanapek czy na babkê z bogatym
wnêtrzem.

Piotr Bigus

chce? Czy to siê w ogóle op³aca?
Wracaj¹c jednak do kuchni - myœlê, ¿e warto siê tro-

chê wysiliæ, aby na stole stanê³o coœ zdrowego. Warto
urozmaicaæ dietê i spróbowaæ czegoœ nowego. Ja dzi-
siaj chcia³bym zaproponowaæ zdrow¹ alternatywê dla
wêdlin. Dobr¹ wêdlinê trudno znaleŸæ, a i portfel znacz-
nie siê odchudzi przy jej zakupie. Oto moja propozy-
cja do kanapek, zamiast wêdlin:

Dla wszystkich pragn¹cych os³odziæ sobie jesienne
wieczory czymœ unikalnym i ekologicznym proponujê
coœ, co na pierwszy rzut oka jest niejadalne.

Babka z ¿o³êdziami

Sk³adniki: 6 jaj, szklanka cukru, pó³ szklanki oleju, szklan-
ka wody gazowanej, 2 ³y¿eczki proszku do pieczenia, dwie
i pó³ szklanki m¹ki, 5 ³y¿ek kawy ¿o³êdziowej.

Wykonanie: Jajka ubiæ z cukrem dodaæ olej, wodê, proszek
i m¹kê. Ciasto podzieliæ na dwie czêœci. Do jednej z nich
dodaæ kawê ¿o³êdziow¹. Wylewaæ na przemian raz chochel-
kê ciasta jasnego raz ciemnego. W³o¿yæ do nienagrzanego
piekarnika i piec 45 minunt w temperaturze 170 stopni. Po
wyci¹gniêciu babkê polaæ lukrem ¿o³êdziowym.

Sk³adniki lukru: 2 bia³ka, 200 gram cukru pudru, sok
z jednej cytryny, 3 ³y¿ki kawy ¿o³êdziowej (w zale¿noœci od
wielkoœci bia³ek mo¿na dodaæ cukru, aby lukier by³ doœæ
gêsty).

Gdy na zewn¹trz buro i ponuro, o wyjœciu na spa-
cer nawet nie chce nam siê myœleæ. Ka¿dy marzy wtedy
o ciep³ym kocyku i kubku herbaty przed telewizorem.
A mo¿e by tak zamiast spêdzaæ czas pasywnie, po-
stawimy na aktywny wypoczynek?
Istnieje mnóstwo mo¿liwoœci,
a moja ulubiona to wypad na grzy-
by. Relaks, cisza, obcowanie
z natur¹, a przy okazji sposób na
to, aby przy okazji spaceru zebraæ
sobie obiad. WyobraŸcie sobie ten
sos ze œwie¿ych podgrzybków, aro-
matyczna zupê z dodatkiem ty-
mianku i œwie¿o przygotowanego
makaronu.

Te i wiele innych dañ wed³ug
mnie zas³uguje na to, aby wstaæ
wczeœnie rano, w³o¿yæ coœ lekkie-
go i ruszyæ na podbój okolicznych
lasów.

a nasze zdobycze s¹ ju¿ wyczyszczone, mo¿emy za-
cz¹æ gotowanie. Pamiêtaæ nale¿y, i¿ niektóre gatunki
grzybów nale¿y gotowaæ przed spo¿yciem. Lecz ist-
niej¹ te¿ takie osobniki, jak kurki lub borowiki, które

niesamowicie smakuj¹ jako dodatek
do jajecznicy. Moim ulubionym da-
niem jest prosta jajecznica z kurka-
mi sma¿onymi na maœle z czosn-
kiem i pomidorami. Dzisiaj przepisy
bêd¹ proste, ale bardzo smaczne
i pozwalaj¹ce poznaæ nam natural-
ny smak grzyba.

Aromatyczna zupa grzybowa
Sk³adniki: Pó³ kg grzybów, cebula, 100 g makaro-

nu (najlepiej przygotowaæ samemu), 500 ml wywaru
warzywnego, pó³ ³y¿eczki tymianku, 20 g mas³a
(³y¿eczka).

Sposób wykonania: W garnku rozgrzaæ mas³o,
podsma¿yæ na z³oty kolor cebulê pokrojon¹ w kostkê,
a gdy ta delikatnie zmiêknie - wrzuciæ pokrojone w œred-
niej wielkoœci kawa³ki grzyby, sma¿yæ przez 3-4 minut
na œrednim ogniu, nastêpnie wlaæ bulion i gotowaæ
przez chwilê. Doprawiæ do smaku sol¹, pieprzem oraz
tymiankiem. Podawaæ z makaronem.
Bruschetta z borowikami oraz serem pleœniowym

Sk³adniki: 200 g borowików, cebula, ser pleœniowy
np. Lazur b³êkitny(op. 200 g), bagietka, æwieræ kostki
mas³a.

Sposób wykonania: Grzyby poci¹æ w kostkê,
w garnku rozgrzaæ mas³o i wrzuciæ pokrojon¹ cebulê,

dodaæ sól i pieprz. Gdy
zmiêknie, dodaæ borowi-
ki i sma¿yæ przez ok. 10
minut na œrednim ogniu.
Bagietkê poci¹æ na sko-
œne kromki posmarowaæ
mas³em. Na ka¿d¹ krom-
kê w³o¿yæ trochê grzy-
bów i po³o¿yæ plaster sera
(mo¿na u¿yæ dowolnego,
wedle upodobañ). W³o¿yæ
na 5 minut do piekarnika
rozgrzanego do temp. 190
stopni. Podawaæ jeszcze
gor¹ce. Smacznego.

Gabriel Szafranek

Kiedy ju¿ jeste-
œmy z powrotem

w domu,



PAZDZIERNIK MIESI¥CEM REKREACJI

Rodzina Flinsa niemal w komplecie.

Podczas Gminnego Konkursu Latawca wrêczono nagro-
dy dla najlepszych piechurów bior¹cych udzia³ w „Marszo-
biegu z Flinsem Po Zdrowie”. I miejsce zajê³a Gra¿yna De-
ring, która uczestniczy³a w 23 wycieczkach, II - El¿bieta Mit-
kiewicz (22 wycieczki), III - Bogumi³a Franckiewicz (21).

W kategorii dzieci i m³odzie¿y I miejsce „wymaszerowa³”
sobie Dawid Jurczak - 10 wycieczek, II - Kacper Sawicz (9),

Flins doszed³ do celu

III - Kacper Piwowarek (8).
Szczególne wyró¿nienie

i nagroda przypad³y Kami-
lowi Zarêbiñskiemu, który
wzi¹³ udzia³ w 22 wyciecz-
kach, z czego 9 prowadzi³
samodzielnie w zastêp-
stwie za mnie.

Teresa Fierkowicz

5 października na starcie pierwszego biegu
na Stóg Izerski 4F Run Świeradów−Zdrój stanęło
ponad 400 osób. Blisko stu z nich wybrało
krótszy, 2,5−kilometrowy dystans, do pokona−
nia po ulicach miasta. Pozostali zdobyli Stóg
Izerski, finiszując przy pięknej pogodzie przy
górnej stacji kolei gondolowej.

Debiut biegu 4F Run Świeradów odbywał
się przy wspaniałej pogodzie, która była feno−
menalną ozdobą pięknej trasy. Do godz. 1030

organizatorzy wydali wszystkie pakiety starto−
we, które zawierały m.in. profesjonalną koszul−
kę biegową firmy 4F − sponsora tytularnego im−
prezy. Punktualnie o 1100 spod dolnej stacji gon−
doli SKI wyruszyli biegacze na 10 km, 5 minut
później wystartowali zawodnicy na 2,5 kilome−
tra. Po przebiegnięciu pętli w obrębie miasta ci
z „ćwiartki” zakończyli bieg, pozostali pobiegli
trasą asfaltową z odcinkiem szutrowym aż na
Stóg Izerski, gdzie przy górnej stacji znajdowała
się meta. Tam po odebraniu medali wszyscy
zawodnicy zjechali gondolą na dolną stację,
gdzie na terenie Ośrodka SKI&SUN byli poczę−
stowani posiłkiem regeneracyjnym.

Ogłoszenie i dekoracja zwycięzców rozpoczęła się o godz. 1340. W biegu na
2,5 km najlepsza wśród kobiet była Anna Krzesiewicz ze Zgorzelca, a wśród
mężczyzn Tomasz Nowakowski ze Szklarskiej Poręby. Natomiast w biegu na 10
km zwyciężyli Dominika Wiśniewska−Ulfik z Zabrza oraz Piotr Czapla z Gliwic
(Śląsk górą!). W puli nagród znalazły się m.in. vouchery na wczasy zagraniczne,
bon na zakupy, pobyty tygodniowe i weekendowe w hotelach SPA ufundowane
przez członków Stowarzyszenia Kolej na Świeradów−Zdrój, którzy wspierali bieg
zarówno organizacyjnie, jak również byli fundatorami nagród.

Warto dodać, iż organizator przygotował klasyfikację specjalną ze współ−
czynnikiem wieku. W tej klasyfikacji każdy zawodnik, stosownie do swojego
wieku, otrzymywał premię czasową według współczynnika opracowanego na
podstawie blisko 30.000 wyników biegów w całej Polsce. Jest to próba ujedno−
licenia wyników wszystkich biegaczy, niwelując ich różnice wiekowe. Mamy
nadzieję, że inicjatywa przypadnie do gustu biegaczom i będzie rozwijana
i udoskonalana w kolejnych biegach.

Patronat honorowy nad imprezą objęli: Burmistrz Miasta Świeradów−Zdrój,
Burmistrz Miasta Mirsk oraz Nadleśnictwo Świeradów.

U góry - zwyciêzca Pawe³ Czapla z Gliwic, który wbieg³ na Stóg w 41
minut. Powy¿ej - najlepsi œwieradowianie na podium: I - Mateusz
Popió³, II - Andrzej Wojtukiewicz, III - W³adys³aw Stettner.

Powy¿ej start na 10 km, u do³u - dru¿yna Œwieradowskich Or³ów.
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Pobiliśmy w tym roku absolutny rekord frekwencji, jako że liczba uczestni−
ków przekroczyła tysiąc i wyniosła 1078 (najwięcej było na inauguracji w Miękini
– prawie 2 tys., nasz wynik był lepszy od Poznania). Ba, nawet odliczywszy 37
rowerzystów, którzy do mety nie dojechali (w tym i świeradowianie: Bartosz
Błaszczyk nie ukończył mega, a Mateusz Popiół giga dystansu), otrzymamy
ponadtysięczny wynik.

Burmistrz miasta ufundował nagrody dla najlepszych świeradowskich za−
wodników, którzy dojadą do mety (bez względu na pozycję): 100 zł za mini, 200
zł za mega i 300 zł za giga (od nas nikt nie dojechał, więc nagrodę wypłacono
najstarszemu zawodnikowi z Jeleniej Góry). Można powiedzieć, że wysypu chęt−
nych nie było – na trasy ruszyło raptem pięciu. To raczej stała tendencja, bo rok
temu było ich czterech, a dwa lata – także pięciu. Czasy, gdy w szranki stawała
dziesiątka naszych rowerzystów, chyba bezpowrotnie minęły. Do uczestnictwa
w Bike Maratonie od lat nie kwapią się też panie ani młodzież, co dziwi niepomier−
nie, bo Izerski Rowerowy Raj i Kraina Singla mogłyby się bardziej wyeksponować.

Dystans mini (25 km) wygrał Patryk Adamczyk ze Skórzewa w czasie
1:01:20, który drugiego na mecie wyprzedził o 28, a trzeciego o 51 sekund.
Wyjątkowo wysoko – na 14 miejscu – uplasowała się pierwsza kobieta: Alek−
sandra Podgórska z Bielawy miała czas gorszy o 6:28. Naszym najlepszym
zawodnikiem był Paweł Mikołajczak – 156 lokata, blisko 28 min. za zwycięzcą.
363. był Zbigniew Szczecina ze stratą 52 minut. Ostatni na mecie (478 miejsce)
był wolniejszy o 2 godz. 16 min.

Trasa mega liczyła 50 km. Wygrał Patryk Kaczmarczyk z Wrocławia
z czasem 1:59:17, drugi na mecie był gorszy o 1:45, trzeci – 3:37. Pierwsza
dama zanotowała 41. czas – 24 minuty za zwycięzcą. Wiesław Kania był 315 na
mecie (1 godz. 18 minut straty) – dojechał jako jedyny świeradowianin. Ostat−
nia na mecie rowerzystka przyjecha−
ła 3,5 godz. za liderem (482 miej−
sce).

Na pokonanie 73 km na trasie
giga Piotr Kurczab z Ząbkowic Śl.
potrzebował 3:13:12. Drugi na me−
cie miał 15 minut straty, trzeci – 17
minut. Pierwsza (i jedyna) pani − Jana
Skrbkova z Liberca − przyjechała
1 godz. 46 min. za zwycięzcą i to
wystrarczyło na zajęcie 60. miejsca.
Ostatni na mecie (82.) miał już stra−
tę 5,5 godz.

Wies³aw Kania (z prawej) wraz z koleg¹ z grupy Mitsubishi -
jedyny œwieradowianin, który ukoñczy³ mega.

Adam Karolczuk

Woda doprowadzona z wozu strażackie−
go pozwalała od razu umyć bolidy. Poni−
żej − wszystkie dzieciaki biorące udział w
wyścigach dostały upominki.



Prze³aje indywidualnie...

1 paŸdziernika Olszyna by³a tak¿e organizatorem zawodów szkolnych fina³u powiatowe-
go w Sztafetowych Biegach Prze³ajowych, w których tradycyjnie brali udzia³ uczniowie Miej-
skiego Zespo³u Szkó³ w Œwieradowie. Dziewczêta i ch³opcy z gimnazjum zajêli trzecie miej-
sca. Uczennice mia³y do pokonania dystans 10 x 800 m i wyst¹pi³y w sk³adzie: Gabriela
Kubœ, Wiktoria Pazowska, Amelia Rostkowska, Alicja Jasku³owska, Agata Szaniawska, Ewe-
lina Prusiewicz, Wiktoria Kolasiñska, Martyna Marszolik, Wiktoria Puchala i Joanna Micha-
lak.

Ch³opcy ze Szko³y Podstawowej zostali sklasyfikowani na IV miejscu w powiecie.
Uczniowie z gimnazjum rywalizowali na dystansie 10 x 1200 m (Szymon Stachnik, Mi-

cha³ Paj¹k, Daniel Olkowski, Aleksander Sergiejczuk, Mateusz Borgul, Jakub ¯urawski, Filip
Wiêskowicz, Patryk Sas, Micha³ Trzajna, Szymon ¯arkowski). (MK)

23 wrzeœnia w Olszynie odby³ siê fina³ powiatowy uczniów szkó³ podstawowych i gim-
nazjalnych w Indywidualnych Biegach Prze³ajowych. Uczniowie œwieradowskiego MZS osi¹-
gnêli wspania³y sukces i przywieŸli ze sob¹ siedem medali. Mistrzostwo powiatu i z³ote
medale w kategorii szkó³ podstawowych wywalczyli: Micha³ Jab³onowski (po raz trzeci
z rzêdu - fot. z lewej) wœród pi¹toklasistów na dystansie 700 m i Gabriela Kubœ (z prawej) na
tym samym dystansie wœród szóstoklasistów.

Srebrny medal zdoby³a Agata Szaniawska (kl. IV – 700 m), a z br¹zowymi medalami
wrócili: Wiktoria Pazowska (kl. V – 700 m) i Szymon Chmielowiec (kl. VI – 1000 m). Ponadto
wysokie miejsca zajêli: Wojciech Pó³torak - pi¹te, i Aleksander Hryñko - szóste (kl. V).

W gronie gimnazjalistów wicemistrzem powiatu zosta³ Szymon Stachnik - kl. 2 na 1200
m, a Zuzanna Walszewska uplasowa³a siê na trzecim miejscu - kl. 2 na 1000 m.

Poza tym Aleksander Sergiejczuk (kl. 2) uplasowa³ siê IV miejscu, a Laura Ozkul (kl. 3) –
oboje na 1000 m. (MK)

...i w sztafetach

Tradycyjnie w ostatni weekend wrze-
œnia odbywa³ siê Jeleniogórski Rajd Dzie-
ci i M³odzie¿y popularnie nazywany „Ku-
ratork¹”. Podczas tegorocznej czterdzie-
stej jubileuszowej imprezy, organizowanej
przez Zarz¹d PTSM i LOP w Jeleniej Gó-
rze, nie zabrak³o cz³onków SKKT PTTK
„Œwieradowskie Or³y”. Trzy wielopoziomo-
we dru¿yny w dniach 26-28. wrzeœnia wê-
drowa³y i poznawa³y atrakcje Gór i Pogó-
rza Izerskiego, uczestniczy³y w Astrono-
micznym Dniu w Izerskim Parku Ciemne-
go Nieba, a tak¿e wys³ucha³y w hali space-
rowej koncertu fina³owego 49. Konkursu
Muzyków Kameralistów
Wojska Polskiego.

Zakoñczenie rajdu,
w którym uczestniczy³y
wa¿ne osobistoœci nasze-
go województwa i by³e-
go powiatu jeleniogór-
skiego, odby³o siê w Pie-
chowicach, gdzie wszyst-
ko siê zaczê³o. Komandor
Rajdu Zdzis³aw Gasz
podsumowa³ czterdzie-
stolecie nagradzaj¹c zwy-
ciêzców tegorocznej im-
prezy, wœród których zna-
leŸli siê uczniowie nasze-
go MZS. Najlepsz¹ dru-
¿yn¹ na trasie nr 3 by³ ze-
spó³ A pod opiek¹ Alek-
sandry Kuklik, zaœ drugie
miejsce zaj¹³ zespó³ B
z opiekunem Adamem
Palbowem.

Podsumowaniem uroczystoœci by³o prze-
kazanie flagi rajdowej na rêce gospodarza
przysz³orocznej imprezy, a jest ni¹ œwiera-
dowski Miejski Zespó³ Szkó³. Poprzednie
i jedyne zakoñczenie „Kuratorki” odby³o siê
u nas w 1996 r. i po 18 latach mamy zaszczyt
byæ wspó³organizatorem tak znanego i ce-
nionego wydarzenia turystycznego.

Zapraszam wszystkie chêtne osoby, in-
stytucje które chc¹ zaanga¿owaæ siê w or-
ganizacjê XLI Jeleniogórskiego Rajdu Dzie-
ci i M³odzie¿y „Œwieradów-Zdrój 2015” do
wspó³pracy, bo razem mo¿emy wiêcej!

Serdecznie dziêkujê Aleksandrze Kuklik

i Adamowi Palbowowi (na zdjêciu z prawej)
- za opiekê na dru¿ynami, dzieciom i m³o-
dzie¿y - za wzorowe zachowanie i godne re-
prezentowanie nasze szko³y, a aktywnym

Cz³onkom „Marszobiegu z Flinsem po zdro-
wie” - za doping na mecie i pierwsz¹ dekla-
racjê pracy w sztabie organizacyjnym przy-
sz³orocznego Rajdu.     Teresa Fierkowicz

„Kuratorka” wraca do nas
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W ksi¹¿ce pt. „Na zachód od Odry” Teresa G³o-
œnicka zawar³a - mieszkaj¹c ju¿ w Nowym Jorku -
wspomnienia z dzieciñstwa i lat szkolnych, które spê-
dzi³a w Œwieradowie. Po wakacyjnej przerwie prezen-
tujemy - dziêki uprzejmoœci Autorki - kolejn¹ czêœæ tej
ksi¹¿ki, zatytu³owan¹ „Bezcenne chwile”.

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

Świeradów−Zdrój miał
doskonale wpisującą się
w górski krajobraz, uroczą
i zadbaną stację kolejową.
A jednocześnie końcową
w tym zakątku Polski. Stop−
niowo wzmagający się od−
głos powoli nadjeżdżającego
pociągu, jego rytmiczny stu−
kot kół po torach i gwizd pa−
rowozu, jak głos natury
ozdabiał ciszę i przypominał
ludziom o porze dnia. Na pe−

ron gromadnie wysypywali się uprzejmi kuracjusze i wczasowicze z walizka−
mi, buchała para z przetaczanej lokomotywy, ludzie rozpytywali o wskazów−
ki na drogę do „Neptuna”, „Wacława”, „Fortuny", „Mimozy". Lub czekali
wypoczęci i ładnie ubrani w zatłoczonej poczekalni na pociag do Jeleniej Góry
i Lwówka  Śląskiego, gdzie najczęściej brali przesiadki na dalszą powrotną
podróż.

W taką właśnie trasę jeździł nasz zespół na konkursy tańców ludowych
do „powiatu". Po kupieniu biletów u pani Nagrodzkiej do przedziału wchodzi−
liśmy bezpośrednio z zadaszonego peronu. Ówczesne wagony miały na
bocznej ścianie kilka wąskich drzwi z okienkiem i zaraz po bokach dwie
długie wyprofilowane ławki w przyjaznym naturalnym kolorze jasnego drew−
na, z lakierowanych listewek ściśle przylegających jedna do drugiej. Malow−
niczą trasą z widokami na Góry i Pogórze Izerskie oraz panoramę Karkono−
szy, przez Mirsk − Gryfów Śląski − Lubomierz, fragmentami tak wolno, że
kolega zerwał kwiatostan dzikiej czereśni i zapytał „Chcesz?", po 2,5 godzi−
nie dojeżdżaliśmy do Lwówka Śląskiego odległego o 36 kilometrów!

A tutaj wszystko wyglądało inaczej – po pierwsze powiew ciepłego
powietrza z niziny Bobru. I zaraz prawdziwy dworzec kolejowy z dwoma
peronami, podziemnym przejściem i dworcową restauracją. Wzdłuż murów
obronnych z XIII wieku lipowa aleja prowadziła nas do domu kultury. Polubi−
łam je od pierwszego wejrzenia! Więc kiedy w 7 klasie zostałam zaproszona
przez Ewę Kozłowską na niedzielę do Lwówka, pojechałam z miłą chęcią. Jej
rodzice tylko co przeprowadzili sie tam, a my tęskniłyśmy za sobą.

Po obiedzie poszłyśmy na Szkolną Górkę, Ewa poprosiła, abym po
drodze nie spoglądała w tył. W ten sposób w pełnej krasie po raz pierwszy
zobaczyłam panoramę miasta na płaskim terenie. To było imponujące. Sku−
piona zabudowa dużej ilości czerwonych dachów, ciasno zwartych po środku,
a rozluźniających swój pierścień na zewnatrz, aż po pojedyncze domy przy
wylotowych trasach. A między nimi zielone plamy wiekowych drzew i strze−
liste wieże, z daleka obiecujące bogactwo zabytków.

To wyglądało... rozsądnie i dostatnio. Po powrocie do domu zaczął się
we mnie proces dojrzewania do odpowiedzi na pytanie:  a gdzie będzie mój
internat?

X X X

Letnią porą, przy otwartych drzwiach Hali Spacerowej lub z muszli kon−
certowej, muzyka symfoniczna w takt walców wiedeńskich płynęła przez
park tworząc cudowną atmosferę uzdrowiska i prezent tylko dlatego, że
jesteś tu i teraz. Poczucie piękna wzmagała roślinność tarasowego parku
u stóp Domu Zdrojowego poprzecinanego alejkami: rozłożyste buki o ja−
snych, gładkich pniach błyszczące zielonymi i purpurowymi liśćmi, szkarłatne
dęby, klony jaskrawym ogniem płonące jesienią od południowej strony, ciem−
ne tuje i srebrne świerki, rozłożyste cisy o miękkich igłach i dorodnych karmi−
nowych jagodach, cierniste róże francuskie o niebiańskim zapachu... A na
najwyższych kamiennych tarasach rzędy czerwonych głogów kulisto przycię−
te, równe jak malownicza gwardia przed pałacem królewskim.

Cudowny Dom Zdrojowy − majestatyczny ze względu na wielkość,
a jednocześnie lekki za sprawą piękna mansardowych dachów, wysoko pod−
ciągniętej kształtnej wieży zegarowej, wykuszy zwieńczonych wieżyczkami,
mnogości okien, ażurowych drewnianymi tralkami balkonów, arkadowych
krużganków w dwóch murowanych wzniosłych budynkach, w jedną zgodną

całość zespolonych długą Halą Spacerową łagodnie łamiącą poziomy spadzi−
stych szczytów i błyszczącą światłem szyb. Bezustannie nasyca me zmysły
bogactwem najlepszych intencji i talentów zaklętych w swym wizerunku oraz
każdym detalu, na pożytek ludziom. Uwielbiam jego architekturę, zapach,
światło, kolory, akustykę – wszystko. Niedościgniony.

Pewnej zimy, na jasnej scenie przyciemnionej Hali Spacerowej, w czar−
nym stroju Nocy –   obszernej muślinowej pelerynie migoczącej rozrzuconymi
gwiazdami i srebrnej opasce na włosach, ozdobionej sierpem księżyca −
recytowałam wiersz przed liczną publicznością... Przede mną, w dali, za
ścianą okien chroniącą ciepło obszernego wnętrza, prószył śnieg w bezwietrz−
ny wieczór, rozświetlony słabym blaskiem parkowych latarń. Liczne rośliny
na tarasie, murki i ławki, okrywały chmury białego puchu, który leżąc już
grubą warstwą na ziemi rozpraszał mrok iskrzącą poświatą... „Ja jestem noc,
noc ciemna − otulam świat swym cieniem i niosę ludziom pracy sen, spokój,
ukojenie...” Poczułam się częścią tej magii...  Nazajutrz wiersz pochwalili
szanowani w miasteczku panowie Chrzan i Dobrowolski.

Wiosną czekaliśmy w Świeradowie na kwitnienie rododendronów. Inten−
sywnie wybarwione kielichy zebrane w dorodne grona obficie okrywały po−
tężne krzewy zielonych, skórzastych liści, nasadzone licznymi grupami po
całym centrum uzdrowiska. A w takiej kępie z dala jaśniały różne odmiany
barw i odcieni: od bieli i delikatnego różu, przez liliowy fiolet, słoneczny
pomarańcz, aż po czerwień, purpurę i rubin. Ich przekwitające płatki przyno−
siły do sypania dziewczynki mieszkające bliżej kościoła. A te z dalsza miały
głównie polne i ogrodowe kwiaty. W moim koszyczku były same polne −
poezja rozległych, pachnących łąk za domem podchodzacych do lasu, przy−
ciągała jak magnes fioletowymi dzwonkami, żółtymi jaskrami, śnieżnymi
stokrotkami, amarantowymi firletkami... gdyby nie wystarczyło − pobocza
torów kolejowych nie poskąpiły purpurowych naparstnic i różowo−niebieskich
łubinów. Zbierając kwiaty wśród traw odrzucałam na torowisko napotkane
kamienie, co je ziemia nieustannie wypychała. Bo chciałam jeszcze pokatulać
się z górki, jak dobrze obeschnie rosa, omijając kolczaste dziewięćsiły, jeżeli
je wcześniej zauważyłam.

Nie musiałam spieszyć się z powrotem do domu, widziałam go z góry jak
na dłoni i byłam w zasięgu wołającego głosu mamy lub siostry. Pragnienie
gasiłam źródlaną wodą pędzących obok strumieni... Tu była moja trampolina.
Poniżej realny świat − dom, ogród i rzeka, muzyką − gdaczące kury, cykanie
koników polnych, świergot ptaków, szum Kwisy – na błękitnym niebie jakby
nasze małe baranki i białe gąski, bezpiecznie zamknięte wieńcem gór poro−
śniętych świerkami: szmaragdowych w słońcu, atramentowych w cieniu.

Na koronie wzniesień rozróżnialiśmy trzy szczyty nad miastem: Kwarc,
Bocianie Gniazdo i Biały Kamień. Wszystkie nazwy różnią się od geograficz−
nych, są typowo lokalne i zwyczajowo przyjęte. W przewodnikach znajdują
się odpowiednio: Stóg Izerski, Zieleniec (Zajęcznik) i Sępia Góra. Patrzyłam
na nie codziennie – to mi wystarczyło, choć nigdy tam nie doszłam. Góry
czekały na mnie cierpliwie, aż zatęskniłam za nimi z oddali, odkryłam urodę
turystyki pieszej i zapragnęłam zobaczyć którędy wiodą szlaki w „moich"
lasach, gdzie nasi przewodnicy – panowie Rakowski, Czyż, Wanatowicz,
Kowalewski i Pless – niestrudzenie oprowadzali wycieczki.

Jak okiem sięgnąć, miasteczko otaczały góry porośnięte litym, zdrowym
świerkiem, schodzącym miejscami do zabudowań. W krainie tak bogatej
w drewno, oczywiście, widać było jego wpływ na życie mieszkańców, głów−
nie na obrzeżach miasteczka, w dolinie Kwisy, z jednej strony obudowanej
szosą, z drugiej torowiskiem. Mężczyźni w zielonych mundurach prężnie
wychodzili z nadleśnictwa i promieniście rozjeżdżali się terenowymi samocho−
dami, ciężkie „tatry" załadowane stosami potężnych kłód świerkowych prze−
wiązanych łańcuchami opuszczały miasto, a każdej nocy lokomotywa mozol−
nie ciągnęła z tartaku długi skład wagonów. Przy wyjeździe na Szklarską
Porębę szkółka leśna produkowała sadzonki, a na największej, stromej łące
zwanej „pagietowska", w wolnych chwilach pasło się stado koni pociągo−
wych, które zwykle ciężko pracowały w lesie ściągając dłużyce ze zrębów.
W stolarniach do późna paliło się światło i zza zamkniętych drzwi dobiegał
odgłos pił, strugarek, szlifierek, frezarek...

Na słabych glebach uprawiano żyto, owies lub ziemniaki i jak to
w górach, na pastwiskach pasło się jeszcze czerwone, mleczne bydło, owce
oraz konie. Letnim widokiem zboczy były zgrabne kopki długimi rzędami
znaczące pochyłość dwukrotnie koszonych łąk, czasami rozgraniczonych
kamiennymi miedzami. Wówczas też konie stanowiły stały element mia−
steczka. Ujarzmione ręką rolnika pracowały z nim na brązowo−zielonej wysta−
wie stoku. Albo zaprzęgnięte przy furmankach i saniach, wybijały podkutymi
kopytami takt stępa lub kłusa dyktowany przez woźnicę i przemieniany
w taneczną melodię srebrnych dzwonków, gdy lekko sunęły płozy. Przemie−
rzały główne i boczne uliczki rozwożąc węgiel, drzewo, mleko, zlewki, baga−
że, pocztę... i ludzi.

Właśnie, skorzy do pomocy świeradowscy rolnicy – między innymi pano−
wie Podhorodecki, Dec i Zaborowski – podwozili nam worki z pszenicą
kupowane przez mamę na targu w Mirsku.

 X X X

Budynek Sszkoły Podstawowej dla klas 5−8 posiadał dużą salę gima−
styczną ze sceną i szerokim balkonem wokół ścian. Oczywiście, poza lekcja−
mi wuefu sala z powodzeniem służyła organizowanym akademiom i zaba−
wom karnawałowym. Na placu z tyłu budynku było małe boisko i tam biega−
liśmy na przerwy i ćwiczenia. Powyżej szkoły, przy drodze przez las
w kierunku basenu, na łagodnym zboczu trwała budowa stadionu sportowe−
go i nasza klasa jeszcze zdążyła z niego skorzystać. Stanęliśmy na nowej
płaszczyźnie wrażeń – nagle bardziej sprawni i dorośli na prawdziwej bieżni,
murawie czy skoczni w dal. Już nie ci z udeptanego placu biegający w kółko
od linii zaznaczonej patykiem, ale ustawiający płotki na ponumerowanych
torach, startujący z bloków, noszący oszczepy i taśmy do pomiarów. Ujrza−
łam rówieśników w nowym świetle, niektórzy byli całkiem podobni do tych
sportowców w telewizji, z letnich igrzysk olimpijskich!

Formalna różnica między moją a dzisiejszą szkołą, to nauka przez 6 dni
w tygodniu i nasza regularna 15−minutowa przerwa lekcyjna, pozwalająca
nauczycielom przejść między budynkami w razie potrzeby. Podczas jednej z
tych przerw poszłam z koleżankami na cmentarz. Był tuż poniżej szkoły, po
przekątnej skrzyżowania. Wysokie tuje i omszone grobowce świadczyły
o jego długiej historii, miał swoje mroczne zakątki zarośniętych mogił, w które
nigdy się nie zapuszczałam. Jednak najbardziej charakterystycznym symbo−
lem był stojący za murami cmentarza opuszczony kościół poewangelicki.
Jego pokaźna, łagodna bryła milcząco świadczyła o niedawnych licznych
wiernych i ich hojności.

Tamtego dnia weszłyśmy do środka – zapamiętałam jedno obszerne
wnętrze z bogato złoconymi balkonami na niemal całym obwodzie i freskami
na jasnych tynkach. Ale już częściowo pozbawione drewnianych ławek, obra−
zów, żyrandoli... Poczułam się nie na swoim miejscu i po chwili wyszłam, nie
należałam ani do tych, co chcieliby się tu modlić, ani do tych, co wyważali
drzwi pod osłoną nocy. Uparcie nie przekazywany przez socjalistyczną wła−
dzę w ręce nowej, katolickiej społeczności, stał osamotniony i powoli zamie−
niał się w ruinę. 28 lat po wojnie został wyburzony i cmentarz zmienił swoje
granice na rzecz złagodzenia łuku ulicy i małego parkingu pięknie obsadzone−
go szpalerem czerwonolistnych drzew.

Pomimo wszystko cmentarz był mi bliski, szczególnie nowe kwatery,
gdzie pochowana została nasza babcia, przecież czesto razem z mamą
przychodziłam na jej grób. Odprowadziło ją tu zaledwie kilka osób w zimny
listopadowy dzień. To nie był jej świat... swój zostawiła w dalekim Zamościu,
gdzie była kiedyś zamożną kobietą – miała z mężem kamienice, sklepy,
młyn, parcele. Mieli czworo dzieci: trzech synów i córkę, dla której trzymała
guwernantkę. Jej kilka sióstr mieszkało w pobliżu – w Zamościu, Krasnymsta−
wie i Chełmie Lubelskim. Wcześnie owdowiała, wojna zabrała jej dwóch
synów i cały majątek. Zgubiła kontakt z siostrami, chociaż wiedziała już, że
jedną z nich i jej męża Niemcy rozstrzelali na progu domu za pomoc żydow−
skiej rodzinie, na oczach ich dzieci – naszego wujka Mariana ze Szklarskiej
Poręby i cioci Lodzi z Piechowic. Umierając, nie miała jednak świadomości, że
oni właśnie mieszkają teraz 20 kilometrów stąd i jest przy nich jej siostra
Bronisława, którą opiekują się jak matką. Ale jej córka pozostała niezłomna
w poszukiwaniach rodziny! I wkrótce po pogrzebie, z adresem w kieszeni
palta, sama pojechała do Piechowic i zapukała do drzwi jednego z zasobnych
domów. W kuchni zastała młodą panienkę, która na widok nieznajomej
w chustce grzecznie odpowiedziała: „To ja poproszę mamusię, proszę usiąść"...
Całowały swe twarze i ręce bez słów, tylko tłumiąc: „Hela!"... „Lodzia!"...

Nadal zachêcamy œwieradowian pamiêtaj¹-
cych czasy uwa¿ane dziœ przez m³ode pokole-
nie za prehistoriê, by chwycili za pióra i spró-
bowali oddaæ ducha zamierzch³ych epok. Ocal-
my w pamiêci przesz³oœæ, przypomnijmy sobie
i innym Œwieradów, który pokry³a patyna cza-
su, ludzi, którzy odeszli, wydarzenia, które
byæ mo¿e nikim nie wstrz¹snê³y, a mimo to
zapada³y w pamiêæ. £amy „Notatnika” s¹ dla
tych wspomnieñ zawsze otwarte!



Cotygodniowe wycieczki pie-
sze pod nazw¹ „Marszobieg z Flin-
sem po zdrowie” doskonale wpi-
sa³y siê w tegoroczne has³o prze-
wodnie PTTK Turystyka ³¹czy
pokolenia. Poznanie sieci szla-
ków, atrakcji przyrodniczych,
kulturowych, historycznych i ar-
chitektonicznych najbli¿szego
regionu by³o celem przewodnim

wêdrówek po Górach i Pogórzu
Izerskim.

W trwaj¹cym od 16 marca cy-
klu wycieczek wziê³o udzia³ 454
osoby (267 doros³ych i 187 dzieci
i m³odzie¿y), z których najm³odszy
uczestnik to roczny Olek, a najstar-
sza uczestniczka  to 63-letnia Ela,
która wziê³a udzia³ w 20 wyciecz-
kach.

Podczas 29 eskapad 100 osób
otrzyma³o plakietki, 30 medale,
a nogi Wêdrusiów przesz³y w su-
mie ponad 600 km. Najd³u¿sza jed-
norazowa trasa to 42 km podczas
XIV Miêdzynarodowego Rajdu
Pieszego 3 DNI - 3 KRAJE - 3 WÊ-
DRÓWKI - „£u¿yckie Wêdrówki,
a najkrótsza to 8 km spacer œwi¹-
teczny.

Najwy¿sze frekwencje odnoto-
wano na trasach:

- Œwieradów - Hala Izerska –
Œwieradów (55 osób podczas Wiel-
kiej Rodzinnej Majówki organizo-
wanej przez Nadleœnictwo Œwiera-
dów; 18 dzieci i m³odzie¿y, 37 do-
ros³ych);

- Jakuszyce - Orle - Hala Izer-
ska - Polana Izerska - Œwieradów
(podczas zorganizowanej 20 wrze-
œnia Miêdzypokoleniowej Sztafe-
cie Turystycznej, w ramach której
wycieczka piesza, wspó³organizo-
wana przez Zarz¹d G³ówny PTTK,
przyci¹gnê³a 55 osób - 30 dzieci
i m³odzie¿y, 25 doros³ych);

- Karpacz Œwi¹tynia Wang -
Samotnia - Strzecha Akademicka -
Œnie¿ka – Schronisko Nad
£omniczk¹ – Karpacz Orlinek
(udzia³ w obchodach Œwiêta Prze-
wodników i Ludzi Gór wziê³o 50
osób - 26 dzieci i m³odzie¿y, 24 do-
ros³ych).

Na dole tabeli frekwencyjnej
figuruje zdobycie Kamienicy (973
m n.p.m.) od strony Rozdro¿a Izer-
skiego – skusi³y siê na ten wyczyn
tylko dwie osoby.

Udzia³ w Marszobiegu z Flin-
sem po zdrowie jest œciœle rejestro-
wany w kronice, dziêki czemu do-
konano obliczeñ aktywnoœci Pie-
churów w wycieczkach, a bur-
mistrz Roland Marciniak ufundo-
wa³ nagrody rzeczowe, które wrê-
czono 5 paŸdziernika podczas I Bie-

gu Górskiego na Stóg Izerski (dwu-
nastoosobowa grupa zg³osi³a swój
udzia³ wêdruj¹c na 10-kilometrowej
trasie w kategorii nordic walking).

Jako pomys³odawca, organiza-
tor i  sponsor wêdrowania serdecz-
nie dziêkujê Kamilowi Zarêbiñ-
skiem - za pomoc w prowadzeniu
wycieczek, opracowywanie tras
i liczenie kilometrów; Bogusi
Franckiewicz, Gra¿ynie Dering, El¿-
biecie Mitkiewicz - za opiekê nad
dzieæmi i m³odzie¿¹, wspieranie ma-
ruderów i dodawanie otuchy, do-
karmianie owocami i smakowitymi
ciastami na trasie; Monice Hajny-
Daszko z Referatu Promocji Gmi-
ny, Turystyki, Kultury i Sportu -
za systematyczne zamieszczanie na
stronie miasta  informacji o trasach
Marszobiegu z Flinsem; Jolancie
Œledziñskiej Sekretarzowi Biura ZG
PTTK ds. Promocji i Kontaktów
Zewnêtrznych - za znaczki, certy-
fikaty, ksi¹¿ki, nagrody i materia³y
promocyjne Miêdzypokoleniowej
Sztafety Turystycznej oraz propa-
gowanie rodzinnego wêdrowania.

Wszystkich niezdecydowa-
nych serdecznie zapraszam do
udzia³u w wycieczkach, które bêd¹
odbywa³y siê do koñca listopada,
a informacji nale¿y szukaæ na stro-
nie miasta - swieradowzdroj.pl - lub
na Facebooku na profilu Marszo-
bieg z Flinsem po zdrowie.

Teresa Fierkowicz

Wêdrujemy razem

Tak¹ ponad 50-osobow¹ ³aw¹ ruszyli Flinsowi „marszobiegacze” z Jakuszyc do Œwieradowa (a za nimi mg³a).

Z górki na pazurki
Gdy Ski&Sun (dla niewtajemniczonych – spó³-

ka gondolowa), g³ówny organizator i sponsor dru-
giej edycji Zawodów Rowerowych UP & DOWN
(przy wsparciu Stowarzyszenia „Kolej na Œwiera-
dów”), wyznaczy³ je na 20 wrzeœnia, zosta³ zasypa-
ny mejlami, by prze³o¿yæ termin, bo akurat tego
dnia w Polanicy œcigano siê w Bike Maratonie.
Wrzesieñ generalnie zapakowany by³ imprezami ro-
werowymi „po dach” i w takim ich natê¿eniu nie-
zwykle trudno by³oby znaleŸæ dobry termin, zw³asz-
cza gdy urz¹dzenia pomiarowe trzeba zamawiaæ
z wielotygodniowym wyprzedzeniem. No i ten 20
wrzeœnia musia³ zostaæ, a zamiast spodziewanych
60 uczestników zg³osi³o siê tylko 22 (w lipcu – 54),
którym organizatorzy na tym samym singlu Zajêcz-
nik zaproponowali nieco zmodyfikowan¹ trasê –
z UP & DOWN wybrano tylko DOWN, czyli paro-
kilometrowy szaleñczy zjazd ku kopalni ³upka, co
zreszt¹ spotka³o siê z umiarkowanie ¿yczliwym przy-
jêciem; wiêkszoœæ rowerzystów wola³a jednak po-
przedni¹ wersjê, gdy spryt zjazdowy trzeba by³o po³¹czyæ
z wysi³kiem wspinaczkowym. Z tego wniosek, ¿e trzecia edy-
cja, zapewne wiosenna, wróci do sprawdzonej formu³y
„w dó³ i w górê”.

Jak wspomniano, na starcie stanê³o 22 zawodników,
w tym czworo œwieradowian i dwie panie, a zawody zdomi-
nowali rowerzyœci z Boles³awca, którzy w komplecie stanêli
na podium. Wygra³, pêdz¹c z szybkoœci¹ 32,95 km/godz.,

Szczepan Paszek z czasem 10 min. 4 sek., wyprzedzaj¹c o 24
sekundy drugiego na mecie i o 32 – trzeciego. Panie (obie
z Jeleniej Góry) nie szar¿owa³y (prêdkoœæ w okolicach 20
km/godz.) - zajê³y przedostatnie i ostatnie miejsce (z czasa-
mi gorszymi o 6 min. i o 6 min. 52 sek.), ale organizatorzy
uhonorowali obie voucherami o wartoœci 150 z³ ka¿dy do
sklepu SKATE SPORT.

Œwieradowianie w œrodku stawki: Eneasz Popió³ by³ pi¹-
ty (blisko minutê za zwyciêzc¹), Micha³ Twardygrosz ósmy
(prawie dwie minuty za liderem), a Arkadiusz Chocian jede-
nasty (2 min. 19 sek.). Mateusz Popió³ nie ukoñczy³ biegu.

Rowerzyœci na podium otrzymali odpowiednio 750, 500
i 250 z³ oraz kryszta³owe puchary z huty „Julia” w Piechowi-
cach. Ponadto wszyscy uczestnicy zawodów obdarowani
zostali bidonami (prezent od Rometu), a do kilku rowerzy-
stów uœmiechnê³o siê szczêœcie, gdy losowano vouchery
na zakupy w SKATE SPORT i w dobresklepyrowerowe.pl

Dzieñ zakoñczy³o towarzyskie spotkanie przy kie³ba-
skach z grilla i piwie.     (aka)

Œwieradowianie przed startem (od lewej): Micha³ Twardygrosz, Eneasz Popió³ i
Arkadiusz Chocian. Obok - Micha³ na ostatnim zakrêcie przed met¹.


