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5 lat temu, 22 wrzeœnia 2007 roku, na stadionie miejskim kilka orkiestr wojskowych (w sumie 200 muzyków)
przy œwietle jupiterów da³o pokaz musztry paradnej, koñcz¹c 42. Ogólnopolski Konkurs Orkiestr Wojskowych
odegraniem „Warszawianki” (pod wspóln¹ batut¹ ). Pokaz wzbudzi³ zachwyt kilku tysiêcy widzów, którzy roz-
chodzili siê i rozje¿d¿ali, za dobr¹ monetê bior¹c zapowiedŸ podobnej fety za dwa lata (bo na coroczn¹ wojska
nie by³o staæ). Rok póŸniej kolejny konkurs zakoñczy³ siê przewspania³ym koncertem, który w hali spacerowej
dali cz³onkowie orkiestry reprezentacyjnej Œl¹skiego Okrêgu Wojskowego ¿egnaj¹cy swego wieloletniego ka-
pelmistrza mjr. Edwarda Tomkowa.
W 2009 r. zamiast brzmienia orkiestr dêtych us³yszeliœmy memento ówczesnego ministra obrony Bogdana
Klicha, który podczas lipcowej popowodziowej wizyty w Œwieradowie zapowiedzia³ wykreœlenie Œwieradowa z
kalendarza imprez MON - oszczêdnoœci! Na szczêœcie w paŸdzierniku 2010 r. z okazji 40. rajdu górskiego
Wojska Polskiego znów w hali spacerowej zagra³a reprezentacyjna orkiestra ŒOW i jak dawniej by³o to muzycz-
ne œwiêto dla miasta. Rok temu kameraliœci cichcem za³atwili swe przes³uchania konkursowe w kawiarni „Zdro-
jowej” i gdy wydawa³o siê, ¿e ju¿ na zawsze skazani jesteœmy na takie kameralne pobrzdêkiwanie, dosz³a nas
wieœæ, ¿e orkiestry wojskowe zabrzmi¹ w Dolinie M³odoœci. Serce siê uraduje, ucho siê nastroi, a oko ucieszy
szykiem paradnego kroku i kroju mundurów. No to gêsiego na halê i na stadion biegiem marsz!

Podnosili lampê po lampie wzd³u¿
deptaka na Zdrojowej, przykrêcali
do chodnika, montowali ¿arówy i
klosze, a teraz tylko czekaæ, a¿ lam-
py zaœwiec¹.



URZ¥D MIASTA
ul. 11 Listopada 35

II PIÊTRO
Sekretarz  –  Sylwia B³aszczyk; zamówienia pu-
bliczne – Monika Sautycz: 75 78-16-471 - pok.
nr 21a; Referat Gospodarki Miejskiej, Inwestycji
i Ochrony Œrodowiska, kierownik – Eugeniusz
Grabas: 75 78-17-071 - pok. nr 21b; W³ady-
s³aw RzeŸnik, Maria Stefanowicz, Ryszard
Szczygie³: 75 78-16-324 - pok. nr 21c; Anna
Mazurek,  Mariusz Pysz, Wojciech Cielecki: 75
78-16-970 - pok. nr 21d; wodoci¹gi i kanaliza-
cja - Izabela Jurczak: 75 78-16-343 - pok. nr
22. Referat Promocji Gminy, Turystyki, Kultury i
Sportu, kierownik  – Dorota Marek:  75 71-36-
482 - pok. nr 23; turystyka, kultura i sport -
Monika Hajny-Daszko: 75 71-36-483; promo-
cja gminy - Alicja Piotrowska: 75-78-71-36-482,
informatyk Tomasz Chmielowiec - 75 71-36-
483, fax 75-78-16-221 - pok. nr 24b; Miejskie
Biuro Informacji Turystycznej, ul. Zdrojowa 10
- tel. 75 78-16-350.

OSP

UM ul. Pi³sudskiego 15
Tadeusz Baka: 75 78-16-841- pok. 02; Zwi¹-
zek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zwi¹-
zek Sybiraków - pok. nr 4, I p.

OŒWIATA I KULTURA
Przedszkole Miejskie: 75 78-16-339; Miejski
Zespó³ Szkó³: 75 78-16-373, 75 78-16-668,
fax 78-16-224; Œwietlica œrodowiskowa UL:
75 78-17-885; Szko³a Podstawowa nr 2 w
Czerniawie: 75 78-16-379; Œwietlica œrodowi-
skowa MROWISKO: 75 78-45-712; Miejska
Biblioteka Publiczna: 75 78-16-394.

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

I PIÊTRO
Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej - pok. nr 10,
11 i 12. Sekretariat: 75 78-16-321,p.o.  kierowni-
ka – Agnieszka Moroz: 75 78-16-230.
Inspektor ds. organizacyjnych i oœwiatowych –
Jolanta Bobak: 75 78-17-668 - pok. nr 14.

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 – Katarzyna Barczy-
szyn, czynsze, op³ata za wodê i œcieki, u¿ytko-
wanie wieczyste - Ewelina Ostrowska-May:
75 78-16-659 - pok. nr 1b; podatki i op³aty
lokalne - Anna Leœniak, Magdalena Szukie-
wicz - 75 78-16-452 - pok. nr 1c; sprawy bu-
d¿etowe - Anna Bardziñska-Krzewina, Kata-
rzyna Duda - 75-78-17-092 - pok. nr 3; kie-
rownik Urzêdu Stanu Cywilnego, dzia³alnoœæ
gospodarcza – Danuta ̄ y³kiewicz: 75 78-16-
344;   meldunki   i   dowody   osobiste, zezwo-
lenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych –
Halina   Stettner: 75 78-16-929 - pok. nr 1f
(obok sekretariatu); Referat Gospodarki Nie-
ruchomoœciami i Zagospodarowania Prze-
strzennego,  kierownik – Rafa³ May,  Joanna
Szczekulska - 75 78-17-297 - pok. nr 2; Stra¿
Miejska – Boles³aw Sautycz: 500-231-708 -
pok. nr 5.

Pogotowie wodnoPogotowie wodnoPogotowie wodnoPogotowie wodnoPogotowie wodno-kanalizacyjne (w nagłych pr-kanalizacyjne (w nagłych pr-kanalizacyjne (w nagłych pr-kanalizacyjne (w nagłych pr-kanalizacyjne (w nagłych przypadkach awarii) - tel. 501 954 448zypadkach awarii) - tel. 501 954 448zypadkach awarii) - tel. 501 954 448zypadkach awarii) - tel. 501 954 448zypadkach awarii) - tel. 501 954 448
Cena wody - 3,16 zł/mCena wody - 3,16 zł/mCena wody - 3,16 zł/mCena wody - 3,16 zł/mCena wody - 3,16 zł/m33333, ścieków - 4,47 zł/m, ścieków - 4,47 zł/m, ścieków - 4,47 zł/m, ścieków - 4,47 zł/m, ścieków - 4,47 zł/m33333, stała opłata abonamentowa - 3,57 zł/m-c, stała opłata abonamentowa - 3,57 zł/m-c, stała opłata abonamentowa - 3,57 zł/m-c, stała opłata abonamentowa - 3,57 zł/m-c, stała opłata abonamentowa - 3,57 zł/m-c

OSP Œwieradów-
Czerniawa: 500-
798-806; OSP
Œwieradów: 696 -
068-170, 602-639-
196. PSP Lubañ -
tel. 998.

Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w
Œwieradowie-Zdroju wdra¿a projekt systemo-
wy 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. Termin: styczeñ -
grudzieñ 2012 r.

Do kogo jest adresowany?
Grup¹ docelow¹ s¹ osoby korzystaj¹ce z

pomocy spo³ecznej (i ich otoczenie), które nie
pracuj¹ i s¹ w wieku aktywnoœci zawodowej.

Co oferuje uczestnikom?
Projekt jest kompleksowym wsparciem i

stworzeniem niezbêdnych warunków do in-
tegracji osób zagro¿onych wykluczeniem spo-
³ecznym, m.in. poprzez:

 kszta³cenie umiejêtnoœci w zakresie
ról spo³ecznych i zdobycia kwalifikacji zawo-
dowych,

 rozwój form i narzêdzi aktywnej inte-
gracji spo³ecznej poprzez kontakty socjalne
obejmuj¹ce, na przyk³ad, wspieranie zdolno-
œci do podjêcia zatrudnienia, us³ugi o charak-
terze edukacyjnym, zdrowotnym i spo³ecz-
nym,

 wdra¿anie nowych form wsparcia umo¿-
liwiaj¹cych integracjê zawodow¹ i spo³eczn¹,

Wnioskodawca projektu: MOPS, Œwie-
radów, ul. 11 Listopada 35, tel./fax 075 78
16 321, mops_swerzd@wp.pl

Od 1 wrzeœnia br. wchodzi w ¿ycie zmia-
na art. 70b ustawy z 7 wrzeœnia 1991 r. o sys-
temie oœwiaty (Dz. U. z 2004 r., nr 256, poz.
2572 z póŸn. zm.) reguluj¹cego zasady przy-
znawania przez Burmistrza Miasta Œwieradów-
Zdrój dofinansowania kosztów kszta³cenia
m³odocianych pracowników dla pracodawców,
którzy zawarli z m³odocianymi pracownikami
umowê w celu przygotowania zawodowego.
Miêdzy innymi wchodzi w ¿ycie przepis ust.11
art. 70b definiuj¹c, ¿e przyznawane pracodaw-
com dofinansowanie nale¿y traktowaæ jako
pomoc de minimis; „ust. 11. Dofinansowanie,
o którym mowa w ust. 1, stanowi pomoc de
minimis udzielan¹ z warunkami okreœlonymi
w rozporz¹dzeniu Komisji ( WE ) nr 1998/2006
z 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania
art. 87 i 88 Traktaktu do pomocy de minimis (
Dz. Urz. UE L 379 z 28.12. 2006 r ., str. 5)”.

W zwi¹zku z powy¿szym przy sk³adaniu
wniosku o dofinansowanie ka¿dy wnioskodaw-
ca, oprócz dotychczas wymaganych dokumen-
tów, jest zobowi¹zany na podstawie art. 37 ust.
1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku
o postêpowaniu w sprawach dotycz¹cych po-
mocy publicznej ( Dz. U. z 2007 r., nr 59, poz.
404 z póŸn. zm. ) do przed³o¿enia dodatko-
wych dokumentów:

1) wszystkich zaœwiadczeñ o pomocy de
minimis, jakie otrzyma³ w roku, w którym ubie-

WWWWWażne dla pracodawców ubiegających sięażne dla pracodawców ubiegających sięażne dla pracodawców ubiegających sięażne dla pracodawców ubiegających sięażne dla pracodawców ubiegających się
o dofinansowanie kosztów kształceniao dofinansowanie kosztów kształceniao dofinansowanie kosztów kształceniao dofinansowanie kosztów kształceniao dofinansowanie kosztów kształcenia

młodocianych pracownikówmłodocianych pracownikówmłodocianych pracownikówmłodocianych pracownikówmłodocianych pracowników
ga siê o pomoc, oraz w ci¹gu 2 poprzedzaj¹-
cych go lat, albo oœwiadczenia o wielkoœci po-
mocy de minimis otrzymanej w tym okresie
albo oœwiadczenia o nieotrzymanej takiej po-
mocy w tym okresie;

2) oœwiadczenia o wielkoœci i przeznacze-
niu informacji niezbêdnych do udzielenia po-
mocy de minimis dotycz¹cych w szczególno-
œci wnioskodawcy i prowadzonej przez niego
dzia³alnoœci gospodarczej oraz wielkoœci i prze-
znaczeniu pomocy publicznej otrzymanej w
odniesieniu do tych samych kosztów kwalifi-
kuj¹cych siê do objêcia pomoc¹, na pokrycie
których ma byæ przeznaczona pomoc de mi-
nimis.

Informacjê niezbêdn¹ do udzielenia pomo-
cy de minimis nale¿y przed³o¿yæ na formula-
rzu, którego wzór stanowi za³¹cznik do Roz-
porz¹dzenia Rady Ministrów z 29 marca 2010
r. w sprawie zakresu informacji przedstawio-
nych przez podmiot ubiegaj¹cy siê o pomoc
de minimis ( Dz. U. z 2010 r., nr 53, poz. 311).

W razie niez³o¿enia przez wnioskodawcê
wymienionych dokumentów Burmistrz Miasta
nie bêdzie móg³ udzieliæ takiemu pracodawcy
dofinansowania kosztów kszta³cenia m³odocia-
nego pracownika (art. 37 ust. 7 ustawy z
30.04.2004 r. o postêpowaniu w sprawach do-
tycz¹cych pomocy publicznej – Dz. U z 2007
r., nr 59, poz. 404 z póŸn. zm.).    H. Stettner Agnieszka Moroz – p.o. kierownika MOPS

Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej in-
formuje, ¿e wnioski o przyznanie stypendium
szkolnego na rok szkolny 2012/2013 bêd¹
przyjmowane w oœrodku jeszcze do 14 wrze-
œnia br. Przypominamy, ¿e termin sk³adania
wniosków jest bardzo wa¿ny, poniewa¿ wnio-
ski z³o¿one po tym terminie nie bêd¹ rozpa-
trywane.

Stypendium szkolne mo¿e otrzymaæ uczeñ
znajduj¹cy siê w trudnej sytuacji materialnej,
wynikaj¹cej z niskich dochodów na osobê w
rodzinie, w szczególnoœci gdy w rodzinie tej
wystêpuje: bezrobocie, niepe³nosprawnoœæ,
ciê¿ka lub d³ugotrwa³a choroba, wielodziet-
noœæ, brak umiejêtnoœci wype³niania funkcji
opiekuñczo-wychowawczych, alkoholizm lub
narkomania, a tak¿e gdy rodzina jest niepe³-
na lub wyst¹pi³o zdarzenie losowe. Dochód
uprawniaj¹cy do otrzymania stypendium wy-

Stypendia socjalne
na rok szkolny 2012/2013

nosi 351 z³ netto na osobê w rodzinie.
Do wniosku o przyznanie stypendium na-

le¿y przed³o¿yæ zaœwiadczenia o dochodach
wszystkich cz³onków rodziny z sierpnia br. w
wysokoœci netto.

Osoby bezrobotne bez prawa do zasi³ku
przedk³adaj¹ stosowne  zaœwiadczenie Powia-
towego Urzêdu Pracy. Osoby korzystaj¹ce ze
œwiadczeñ pieniê¿nych z pomocy spo³ecznej
mog¹ przed³o¿yæ wy³¹cznie zaœwiadczenie
oœrodka o korzystaniu z tego typu  œwiadczeñ.

Ponadto przed z³o¿eniem wniosku o przy-
znanie stypendium nale¿y uzyskaæ  pozytywn¹
opiniê dyrektora szko³y, do której uczeñ
uczêszcza (opiniê  tak¹ dyrektor wystawia na
druku wniosku o przyznanie stypendium).

Wnioski o przyznanie stypendium s¹ do
pobrania w MOPS w pokoju nr 11.

Agnieszka Moroz - p.o. kierownika MOPS

Wszystkim, którzy w tak bolesnej dla nas chwili dzielili z nami
smutek i ¿al, okazali wiele serca i ¿yczliwoœci, uczestniczyli
w mszy Œw. i odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku

nasz¹ kochan¹ Mamê i Babciê

a w szczególnoœci ks. proboszczowi Franciszkowi Molskiemu,
Panu organiœcie z Mirska, rodzinie, znajomym, przyjacio³om i

s¹siadom - za modlitwê, wyrazy wspó³czucia, intencje mszalne,
z³o¿one wieñce i kwiaty,

oraz zak³adowi pogrzebowemu Mieczys³awa Sierguna -
serdeczne „Bóg zap³aæ” sk³adaj¹

córka Henryka z synami i syn Bogumi³ z ¿on¹ i synami.

Œ.P. MARIÊ SKONIECZN¥

W sierpniu pracownicy Urzêdu Miasta
rozpoczêli przeprowadzanie procedury od-
ciêcia wody w nieruchomoœciach zalegaj¹-
cych z op³atami. Zgodnie z ustaw¹ o zbio-
rowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym
odprowadzaniu œcieków „Przedsiêbiorstwo
wodoci¹gowe mo¿e odci¹æ dostawê wody lub
zamkn¹æ przy³¹cze kanalizacyjne, je¿eli od-
biorca us³ug nie uiœci³ nale¿noœci za pe³ne
dwa okresy obrachunkowe, nastêpuj¹ce po
dniu otrzymania upomnienia w sprawie ure-
gulowania zaleg³ej op³aty”.

Zakręcanie kurkaZakręcanie kurkaZakręcanie kurkaZakręcanie kurkaZakręcanie kurka

Mieszkañcy zale-
gaj¹ gminie z op³atami
za dostawê wody i od-
biór œcieków ju¿
149.730 z³, przy rocznej
wartoœci sprzeda¿y
(2011) 1.310.140 z³.
Pod koniec ub. roku zad³u¿enie wynosi³o
204.132 z³, widaæ zatem znacz¹cy jego spa-
dek, niemniej ponad 10-procentowy wskaŸ-
nik w stosunku do wartoœci sprzeda¿y opty-
mizmem nie napawa.

Statystyczna zaleg³oœæ to 1-2 miesi¹ce, ale
„rekordzista” pozwala sobie nie p³aciæ ju¿ od
30 miesiêcy i nabi³ licznik na kwotê 4.816,50
z³. Jak na gospodarstwo indywidualne, jest to
bardzo wysokie zad³u¿enie. Obecnie utrudnio-
ny dostêp do wody pitnej maj¹ dwa gospo-
darstwa domowe, którym wskazano najbli¿-
szy hydrant jako punkt poboru wody przezna-
czonej do spo¿ycia.

Czêœæ d³u¿ników dopiero wtedy, gdy zo-
baczy³a pracowników z zaworami odcinaj¹-
cymi wodê, rozpoczê³a sp³atê zad³u¿enia.
Akcja bêdzie prowadzona sukcesywnie w ra-
mach rosn¹cych zaleg³oœci, a nierzetelni od-
biorcy pozostan¹ bez wody. (IJ)



Punkty kolporta¿u
NOTATNIKA ŒWIERADOWSKIEGO
ŒWIERADÓW - kiosk przy ul. Grunwaldz-

kiej, sklep EKO (ul. Sienkiewicza), biuro infor-
macji turystycznej (ul. Zdrojowa), kantor A&J
(ul. Zdrojowa), sklep AGD (ul. Piastowska), hur-
townia papierosów (ul. Piastowska), kiosk ga-
zetowy (ul. Zdrojowa), pijalnia wody mineral-
nej (Dom Zdrojowy), sklep na os. Korczaka,
sklep LEWIATAN (ul. Górska), stacja paliw OR-
LEN, sklep przy ul. Chopina, sklep AGD (ul. 11
Listopada), sklep przy ul. Pi³sudskiego (d. FAT-
MA),  biblioteka miejska (UM, ul. 11 Listopada
35). CZERNIAWA - delikatesy Henryka Bor-
dona (ul. G³ówna), sklep Ireny Korty (ul. Sana-
toryjna), sklep Ma³gorzaty Kurczewskiej (ul. Sa-
natoryjna), biblioteka szkolna (ul. Sanatoryjna).

Bêdzie g³oœno o tej Cichej

Tak  wygl¹daj¹ mieszkania w by³ych jeleniogórskich koszarach.

Wyrós³ z ziemi pierwszy dom przy ul.
Cichej, a poniewa¿ niewielu œwieradowian
– chyba poza mieszkaj¹cymi tam - kojarzy
taki adres, wiêc lepiej powiedzieæ po pro-
stu, ¿e to nad Orlikiem. Trochê trwa³o, bo
a¿ cztery lata, nim na zakupionej przez
dewelopera ³¹ce pojawi³y siê maszyny bu-
dowlane, ale przecie¿ grunt by³ rolny i trze-
ba by³o najpierw poczekaæ na zmianê w
planie zagospodarowania, potem zdobyæ
wszystkie zezwolenia, wreszcie w maju tego
roku ruszy³a budowa, na swój sposób – hi-
storyczna; ostatni wielorodzinny budynek
mieszkalny zosta³ w Œwieradowie zasiedlo-
ny przed 20 laty, a przedostatni – przed 25
laty (to dwa bloki na os. Korczaka przy ul.
Wyszyñskiego).

Na hektarowej dzia³ce plan przewiduje
wzniesienie 6 domów, po 13 mieszkañ w ka¿-
dym. Obecnie realizowany projekt jest ju¿
trzecim z kolei – poprzednie uwzglêdnia³y
tarasy na dachu i 90-metrowe mieszkania
dwupoziomowe, ale w toku prac koncepcyj-
nych inwestor doszed³ do wniosku, ¿e trzeba
jednak uwzglêdniaæ realia i liczyæ siê z mo¿-
liwoœciami potencjalnych nabywców, dlate-
go w powstaj¹cym budynku bêdzie jedna ka-
walerka o powierzchni 29,33 m2, za któr¹ trze-
ba bêdzie zap³aciæ 95 tys. z³ brutto (w tej ce-
nie jest te¿ balkon i piwnica), oraz mieszka-
nia dwu- (47-50 m2) i trzypokojowe (60-63
m2), ka¿de z balkonem i piwnic¹, a koszt me-
tra lokalu oddanego w stanie deweloperskim
waha siê od 3000 do 3360 z³ brutto. Jak poli-
czy³ inwestor, na ka¿dy metr mieszkania ode-
branego w stanie deweloperskim trzeba bê-
dzie do³o¿yæ na ostateczne wykoñczenie –
zbytnio te¿ nie oszczêdzaj¹c - od 150 z³
wzwy¿, w zale¿noœci od standardu, jaki chce
siê osi¹gn¹æ.

Stan deweloperski to wszystkie instalacje,
stolarka okienna, drzwi wejœciowe (ocieplo-
ne, antyw³amaniowe), posadzki pod pod³ogê,
tynki, izolacja przeciwwilgociowa, piec ga-
zowy dwufunkcyjny i grzejniki – wszystko
gotowe do grzania.

Dom ma byæ ciep³y, bo nie ¿a³owano izo-
lacji: przy normie 20 cm dla we³ny mineral-
nej – k³adziono jej 25 cm, a dla styropianu
przy normie 10 cm jest 12.

Mieszkania powinny byæ gotowe w grud-
niu br., ale ju¿ w listopadzie mo¿liwe bêdzie
ich przekazanie w³aœcicielom, by je sobie za-
czêli wykañczaæ.

Na dachu znajd¹ siê anteny do odbioru
naziemnej telewizji cyfrowej oraz TV sateli-
tarnej, od których sygna³ pobiegnie do gniaz-
dek w ka¿dym mieszkaniu. Lokatorzy bêd¹
mogli odbieraæ bezp³atne programy z Astry i
Hot Birda, a jeœli zechc¹ skorzystaæ z którejœ
z platform cyfrowych, wystarczy, ¿e pod³¹cz¹
tuner. Instalacja telefoniczna ma skrzynki
przewidziane dla dwóch operatorów (Netia nie

by³a tym zainteresowana, trwaj¹ rozmowy z Orange), lecz zamiast kabli
telefonicznych po³o¿ono komputerowe, by stworzyæ mo¿liwoœæ odbio-
ru internetu od dostawców nie bêd¹cych operatorami telefonicznymi,
którzy dostarcz¹ sygna³ dla ca³ego budynku drog¹ radiow¹ (ale to ju¿
wybór mieszkañców).

Droga do budynku od ul. Cmentarnej zostanie wy³o¿ona kostk¹,

powstan¹ te¿ stanowiska parkingowe.
W razie realizacji nastêpnych domów ciê¿arówki bêd¹ wje¿d¿aæ

drog¹ robocz¹ od ul. Cichej, tak ¿eby nie zak³ócaæ spokoju miesz-
kañcom pierwszego budynku, a kontynuowanie zadania zale¿y wy-
³¹cznie od popytu na mieszkania. Gdy robiliœmy ten materia³, dewe-
loper mia³ podpisanych 6 umów, w tym jedn¹ tylko z mieszkañcem
Œwieradowa. Czy zatem grozi nam powtórka z Mroczkowic, gdzie
firma „Izery” zamierza³a postawiæ trzy bloki, ale z powodu kryzysu
zbudowa³a jeden i doœæ d³ugo go zasiedla³a?

Ceny mieszkañ wci¹¿ spadaj¹, ale spada te¿ zasobnoœæ poten-
cjalnych nabywców i ich zdolnoœæ kredytowa, skutkiem czego ban-
ki w ca³ym kraju udzielaj¹ coraz mniej po¿yczek.

Poprosiliœmy w oddziale PKO w Gryfowie o wyliczenie dolnej
granicy dochodów netto rodziny z jednym dzieckiem, która mog³a-
by otrzymaæ 150-tysiêczny kredyt w ramach programu „Rodzina na
swoim” (funkcjonuje tylko do koñca roku – pañstwo sp³aca po³owê
odsetek przez 8 lat). Po uwzglêdnieniu kosztów utrzymania i sta-
³ych op³at (ale przy za³o¿eniu, ¿e rodzina nie ma ¿adnych innych
kredytów do sp³acania) podano kwotê 3000-3200 z³, oczywiœcie ze
Ÿróde³ udokumentowanych (czyli z umów o pracê).

Chyba niewiele œwieradowskich rodzin, zw³aszcza m³odych,
spe³nia ostre bankowe wymogi, dlatego nale¿y siê liczyæ, ¿e nabyw-
cy mieszkañ pochodziæ bêd¹ z du¿ych aglomeracji lub z zagranicy,
co zreszt¹ potwierdzaj¹ ju¿ podpisane umowy.

Obecnie prowadzi
adaptacjê kolejnego
budynku pokosza-
rowego na 44
mieszkania w Jele-
niej Górze oraz ada-
ptuje budynek pofa-
bryczny na lokale
us³ugowe w Œwid-
nicy.

Adam Karolczuk

Kim jest deweloper? Krzysztof Dêbski z
Jeleniej Góry (fot powy¿ej), prezes firmy
Apartamenty–Izery Sp. z o.o., ma w tej bran-
¿y spore doœwiadczenie. W 5 lat odda³ do u¿yt-
ku m.in. ponad 200 mieszkañ w Jeleniej Gó-
rze (z czego 150 w zaadaptowanych kosza-
rach dawnej wy¿szej oficerskiej szko³y radio-
technicznej), 35 mieszkañ w apartamentow-
cu w Karpaczu i 40 apartamentów w dom-
kach jednorodzinnych tam¿e, ponadto 12
mieszkañ w Cieplicach  (w dawnej szkole).

U góry - zadaszanie pierwszego z szeœciu domów przy ul. Cichej. Poni¿ej -
schemat przysz³ego osiedla z drogami dojazdowymi i miejscami parkingo-
wymi (wszystko wy³o¿one kostk¹).

Apartamentowiec w Karpaczu zgrabnie wpisa³ siê w otaczaj¹c¹ przyrodê.



1/2 str. (255 x 175 mm) - 246 z³; 1/4  (175 x 125 mm) - 123 z³;
1/8 str. (125 x   85 mm) -   61,50 z³; 1/16  (85  x  60 mm) -   33,21 z³.

Reklama na 1. stronie: 125 x 85 mm  - 123 z³  oraz 225 x 85 mm  - 246 z³
Za w³o¿enie ulotki reklamowej do œrodka gazety (1500 egz.) - 184,50 z³.

Wszystkie podane ceny s¹ z 23-procentowym VAT-em.
1. Gotow¹ reklamê WY£¥CZNIE W FORMIE PLIKU GRAFICZNEGO WY£¥CZNIE W FORMIE PLIKU GRAFICZNEGO WY£¥CZNIE W FORMIE PLIKU GRAFICZNEGO WY£¥CZNIE W FORMIE PLIKU GRAFICZNEGO WY£¥CZNIE W FORMIE PLIKU GRAFICZNEGO (zgodnie z podanymi w cenniku

wymiarami) prosimy wys³aæ na adres internetowy -  -  -  -  - i t@ sw i e r a d owz d r o j . p li t@ sw i e r a d owz d r o j . p li t@ sw i e r a d owz d r o j . p li t@ sw i e r a d owz d r o j . p li t@ sw i e r a d owz d r o j . p l
2. Nale¿noœæ za umieszczenie reklamy nale¿y wp³aciæ na konto Gminy Miejskiej Œwieradów-Zdrój -

nr  84 1090 1997 0000 0001 1109 8505 nr  84 1090 1997 0000 0001 1109 8505 nr  84 1090 1997 0000 0001 1109 8505 nr  84 1090 1997 0000 0001 1109 8505 nr  84 1090 1997 0000 0001 1109 8505 - przed emisj¹ reklamy. Przy jednorazowej op³acie za
minimum trzy edycje przys³uguje 10-procentowy rabat.

3. Warunkiem ukazania siê reklamy jest dostarczenie potwierdzenia wp³aty. Mo¿na je wys³aæ mej-

CENNIK REKLAM W «NOCENNIK REKLAM W «NOCENNIK REKLAM W «NOCENNIK REKLAM W «NOCENNIK REKLAM W «NOTTTTTAAAAATNIKU»TNIKU»TNIKU»TNIKU»TNIKU»

lem na adres it@swieradowzdroj.pl it@swieradowzdroj.pl it@swieradowzdroj.pl it@swieradowzdroj.pl it@swieradowzdroj.pl lub dostarczyæ osobiœcie do Izer-
skiego Centrum Wspierania Przedsiêbiorczoœci w UM, ul. 11 Listopada
35, II piêtro.

4. Faktura VAT zostanie wystawiona w ci¹gu siedmiu dni od dokona-
nia wp³aty. W tym celu nale¿y siê jak najszybciejjak najszybciejjak najszybciejjak najszybciejjak najszybciej skontaktowaæ  z Mag-
dalen¹ Szukiewicz  w ksiêgowoœci UM (parter, pok. 1c) lub telefonicz-
nie pod nr 75 78 16 452 i przekazaæ niezbêdne dane, zw³aszcza nu-
mer NIP, bez którego nie mo¿na wypisaæ faktury!

Kronika
policyjna

Przed³u¿anie zezwolenia

Oficer prasowy KPP w Lubaniu
podkom. Anna W³oszczyk, tel. 660 402 169

Przypominamy przedsiêbiorcom prowadz¹cym sprzeda¿ napojów al-
koholowych, i¿ z dniem 30 wrzeœnia br. up³ywa termin wniesienia III raty
op³aty za korzystanie z zezwolenia w roku 2012.

Op³atê w nale¿nej wysokoœci wniosi siê bezgotówkowo na rachunek
bankowy gminy

BZ WBK S.A. 84 1090 1997 0000 0001 1109 8505
Po dokonaniu op³aty, przedsiêbiorcy obowi¹zani s¹ do przed³o¿enia

w hurtowni, przy zakupie alkoholu opowiedniego dowodu potwierdzaj¹-
cego dokonanie op³aty za korzystanie z zezwolenia – zamiast dotych-
czasowego zaœwiadczenia o dokonaniu tej op³aty. (HS)

Na przelewie nale¿y dok³adnie wpisaæ numer zezwolenia.

8 sierpnia po poœcigu œwieradowscy po-
licjanci zatrzymali dilera narkotykowego, któ-
ry wczeœniej nie zatrzyma³ siê do kontroli.
Funkcjonariusze znaleŸli przy nim blisko 150
porcji amfetaminy i marihuany, a przy okazji
wysz³o na jaw, ¿e 30-latek by³ poszukiwany i
prowadzi³ pojazd pod wp³ywem œrodków odu-
rzaj¹cych oraz wbrew zakazowi.
8 sierpnia policjanci z Rewiru Dzielnicowych
zatrzymali cztery osoby w wieku 21-30 lat
(dwóch mê¿czyzn i dwie kobiety) w zwi¹zku
z przestêpczoœci¹ narkotykow¹. Patroluj¹cy
miasto funkcjonariusze zauwa¿yli samochód
marki audi, którego kierowca na widok radio-
wozu przyspieszy³. Policjanci chc¹c sprawdziæ
powód jego zachowania usi³owali zatrzymaæ
auto do kontroli, a poniewa¿ kierowca nie re-
agowa³ na dawane sygna³y, funkcjonariusze
ruszyli za nim w poœcig. Po przekazaniu in-
formacji oficerowi dy¿urnemu do dzia³añ w³¹-
czy³y siê te¿ inne patrole.

W trakcie poœcigu kierowca zatrzyma³

Diler za kratkamiDiler za kratkamiDiler za kratkamiDiler za kratkamiDiler za kratkami

Niezłe ziółkoNiezłe ziółkoNiezłe ziółkoNiezłe ziółkoNiezłe ziółko

Funkcjonariusze œwieradowskiego Rewi-
ru Dzielnicowych na pocz¹tku sierpnia w wy-
niku podjêtych czynnoœci uzyskali informa-
cjê o m³odym cz³owieku, który w swoim przy-
domowym ogródku uprawia marihuanê. Po-
licjanci udali siê do miejsca zamieszkania 18
-latka i w trakcie przeszukania w inspekcie
foliowym znaleŸli 4 sadzonki konopi indyj-
skiej w ró¿nej fazie wzrostu (na zdjêciu).

Za uprawê konopi indyjskiej grozi kara do
3 lat pozbawienia wolnoœci.

swój samochód i zacz¹³ uciekaæ pieszo, ale
szybko zosta³ zatrzymany. Podczas przeszu-
kania policjanci znaleŸli przy nim blisko 150
porcji narkotyków (amfetaminy i marihuany),
a po sprawdzeniu w policyjnych bazach da-
nych okaza³o siê tak¿e, ¿e mê¿czyzna by³ po-
szukiwany, kierowa³ pojazdem po u¿yciu
œrodków odurzaj¹cych i w dodatku mia³ orze-
czony przez s¹d zakaz kierowania pojazdami
mechanicznymi. W wyniku dalszych czynno-
œci znaleziono przy jednej z zatrzymanych
kobiet wagê elektroniczn¹, ponad 3 tys. z³o-
tych oraz inne przedmioty wskazuj¹ce na han-
del narkotykami (fot. poni¿ej).

Wobec 30-latka s¹d zastosowa³ œrodek za-

pobiegawczy w postaci tymczasowego aresz-
towania na okres trzech miesiêcy. Za przestêp-
stwa, jakich siê dopuœci³, odpowie przed s¹-
dem (w tej sprawie zarzuty us³ysza³a jeszcze
dwójka zatrzymanych). Za wprowadzanie do
obrotu œrodków odurzaj¹cych w celu osi¹gniê-
cia korzyœci maj¹tkowej grozi mu kara nawet
do 10 lat pozbawienia wolnoœci.

11 sierpnia w godzinach porannych na ul.
11 Listopada dosz³o do zdarzenia drogowe-
go: ford mondeo uderzy³ w prawid³owo jad¹-
cego mitsubishi lancera. W trakcie czynnoœci
przeprowadzonych przez œwieradowskich po-
licjantów potwierdzono winê 45-letniego kie-
rowcy forda, który prowadzi³ pojazd w stanie
nietrzeŸwoœci (mia³ 1,5 promila). Mê¿czyzna
us³ysza³ ju¿ zarzut kierowania pojazdem pod
wp³ywem alkoholu i teraz za swój czyn od-
powie przed s¹dem.

12 sierpnia ok. godz. 330  dzielnicowi
œwieradowskiego rewiru w trakcie patrolu
zauwa¿yli  w obrêbie ulicy Grunwaldzkiej
znajduj¹ce siê w przydro¿nym rowie renault

Komenda Powiatowa Policji w  Lubaniu
og³asza kolejn¹ edycje konkursu Dzielnico-
wy Roku. G³ównym celem konkursu jest po-
pularyzowanie sylwetek dzielnicowych wœród
lokalnej spo³ecznoœci, wyzwolenie inicjatyw
spo³ecznych na rzecz wspólnego rozwi¹zywa-
nia problemów danego rejonu, wzrost poczu-
cia bezpieczeñstwa wœród mieszkañców po-
wiatu lubañskiego. Celem poœrednim jest
wy³onienie najbardziej przyjaznego i kompe-
tentnego dzielnicowego.

O tytu³  najlepszego dzielnicowego ubie-
gaæ siê bêdzie 14 policjantów, plebiscyt roz-
pocznie siê 15 wrzeœnia, a zakoñczy 15 grud-
nia br.

Swój g³os bêdzie mo¿na oddaæ na portalu
internetowym „Przegl¹du Lubañskiego”, na
stronie £u¿yckiego Centrum Rozwoju oraz na
kuponach do g³osowania zamieszczonych w
prasie. Na najlepszego dzielnicowego bêdzie
mo¿na zag³osowaæ tak¿e w siedzibie Komen-

Promile kierująPromile kierująPromile kierująPromile kierująPromile kierują

clio. W trakcie czynnoœci ustalono, i¿ 35-let-
ni mê¿czyzna kieruj¹c pojazdem w stanie nie-
trzeŸwoœci straci³ panowanie nad pojazdem i
zjecha³ do rowu. Badanie alkotestem wyka-
za³o u kieruj¹cego blisko dwa promile alko-
holu w organizmie. Obecnie w tej sprawie pro-
wadzone jest postêpowanie przygotowawcze.

Dzielnicowy Roku 2012
dy Powiatowej Policji w Lubaniu (punkt re-
cepcyjny) oraz w Komisariacie w Leœnej, na
Posterunkach w Olszynie i Siekierczynie oraz
w Rewirze Dzielnicowych w Œwieradowie-
Zdroju.

Osoby, które wezm¹ udzia³ w g³osowaniu,
bêd¹ mia³y wp³yw na wybór najlepszego go-
spodarza terenu.

Serdecznie zapraszamy do  udzia³u w  VI
edycji  plebiscytu  na „Dzielnicowego roku
2012”, w którym uczestnicz¹: st. sier¿. Da-
niel KABANIENKO, s¿. sztab. Mariusz LIS,
st. sier¿. Tomasz CHMIELEWSKI, asp. Grze-
gorz KUKUREK, asp. Pawe³ K£OSEK, ³. asp.
Mariusz BURZYÑSKI, sier¿. sztab. Andrzej
NASTASOWSKI, . Sebastian GROBELSKI,
asp. Miros³aw SMUSZ, st. sier¿. Rafa³ KOR-
DYKA, m³. asp. Waldemar WRÓBEL oraz po-
licjanci ze œwieradowskiego rewiru: asp. Bog-
dan BORKOWSKI, asp. Andrzej TABOR,
asp. Dawid SZULIKOWSKI.

Bezpieczny lasBezpieczny lasBezpieczny lasBezpieczny lasBezpieczny las

Z lewej auto sprawcy wypadku na ul. 11 Li-
stopada, z prawej - ofiary.  Oba zdjêcia s¹
autorstwa Mateusza Szumlasa.

16 sierpnia œwieradowscy policjanci
wspólnie z funkcjonariuszami Stra¿y Leœnej
Nadleœnictwa Œwieradów przeprowadzili
dzia³ania pod nazw¹ „Bezpieczny las”. Pod-

35-latek us³ysza³ ju¿ zarzut kierowania pojaz-
dem w stanie nietrzeŸwoœci, za co kodeks kar-
ny przewiduje karê do 2 lat pozbawienia wol-
noœci.

czas prowadzo-
nych kontroli kom-
pleksów leœnych
znajduj¹cych siê
na terenie dzia³ania
jednostki policji
po³¹czone patrole
sprawdza³y doku-
menty uprawniaj¹-
ce do wywozu
drewna z lasu (asy-
gnaty), zwraca³y
uwagê na przypad-
ki dewastacji urz¹-
dzeñ leœnych i
przypadki zaœmie-
cania lasów, ujaw-
nia³y i zatrzymy-
wa³y osoby doko-

nuj¹ce kradzie¿y drewna.
Dzia³ania takie bêd¹ systematycznie kon-

tynuowane, aby chroniæ otaczaj¹ce nas lasy
przed osobami, które w sposób nieuprawnio-
ny pragn¹ korzystaæ z obfitych zasobów na
terenie ca³ego powiatu lubañskiego.

M³. asp. Justyna Bujakiewcz-Rodzeñ
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16 sierpnia odby³em spotkanie z W³adys³awem Niema-
sem, prezesem kamiennogórskiego Towarzystwa Budownic-
twa Spo³ecznego, z którym rozmawia³em o mo¿liwoœci wy-
budowania mieszkañ w ramach TBS na terenie naszej gminy.
Mamy gotow¹ dokumentacjê techniczn¹ dla trzech budynków.
Zaprosi³em W. Niemasa na sesjê rady, aby przedstawiæ kon-
cepcjê budowy mieszkañ w mieœcie.  Pomys³, gdyby siê zre-
alizowa³, wymaga³by zaanga¿owania finansowego gminy w
wysokoœci 35 proc. kosztów budowy, najemcy wnieœliby 15
proc., a 50 proc. zabezpieczy³by TBS, który otrzyma na swoj¹
czêœæ preferencyjny kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowe-
go. Wybudowanie 30 mieszkañ w tym systemie kosztowa³oby
gminê ok. 1 mln z³.

Sytuacja mieszkaniowa w naszej gminie niebawem zacznie
siê poprawiaæ; obecnie w budowie s¹ 43 nowe mieszkania, a
w ci¹gu najbli¿szych 2 lat inwestorzy powinni rozpocz¹æ bu-
dowê kolejnych 80 mieszkañ.

DROGA ŚWIERADÓW-DROGA ŚWIERADÓW-DROGA ŚWIERADÓW-DROGA ŚWIERADÓW-DROGA ŚWIERADÓW-CZERNIAWACZERNIAWACZERNIAWACZERNIAWACZERNIAWA
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ORKIESTRY WRACAJĄORKIESTRY WRACAJĄORKIESTRY WRACAJĄORKIESTRY WRACAJĄORKIESTRY WRACAJĄ

24 lipca otwarto trzy oferty, jakie nap³ynê³y od firm po
og³oszeniu 12 lipca przetargu na zarz¹dzanie cmentarzami.
Przys³ali je: LUKA COMPANY z Wroc³awia (4.900 z³ mies.),
ARES z Ma³ej Kamienicy (3.650 z³) oraz ZUPiC M. Siergun
(3.350 z³). 1 sierpnia podpisano umowê z Mieczys³awem Sier-
gunem, która bêdzie obowi¹zywaæ do 31 lipca 2015 r.

25 lipca gmina podpisa³a umowê z PZM TU SA Vienna
Insurance Group na ubezpieczenie singltreków od wszelakich
kataklizmów. Suma ubezpieczenia wynosi 669 tys z³, za co
gmina zap³aci³a 6.690 z³ za rok.

25 lipca og³oszono przetarg na budowê sieci wodoci¹go-
wej w ul. Zródlanej (ok. 550 mb), 14 sierpnia dokonano otwar-
cia ofert, które nades³ali: Habura Krzysztof ze Œwieradowa
(139.000 z³) oraz konsorcjum Aqua Budpol Z³otoryja i Oli-
Bud z Zagrodna (126.519,25 z³), a umowê z konsorcjum pod-
pisano 22 sierpnia. Roboty potrwaj¹ do 14 paŸdziernika.

30 lipca og³oszono przetarg na odbudowê nawierzchni
wraz z systemem odwodnienia ul. Zródlanej. Otwarcie ofert
nast¹pi³o 14 sierpnia, a z³o¿y³y je firmy: Budromax SC Gry-
fów (669.151,89 z³),  HEMAX Henryk Wasilewski z Mirska
(453.600 z³) i REMO z Lwówka (590.286,84 z³). Zadanie re-
alizowane jest ze 100-procentowym dofinansowaniem ze œrod-
ków MSW na usuwanie skutków powodzi. Wykonawca, z któ-
rym podpisano umowê – HEMAX – musi siê uporaæ z na-
wierzchni¹ na d³ugoœci 60 mb do koñca listopada.

28 sierpnia dokonano otwarcia ofert z³o¿onych po og³o-
szeniu 7 sierpnia przetargu na zimowe utrzymanie dróg gmin-
nych – zadanie 3 (przedmieœcia) i 4 (Czerniawa). Na zadanie

nr 3 ofertê z³o¿yli: Pawe³ Pilawski ze Szklarskiej Porêby
(112.857,90 z³) i Pawe³ Pasierb ze Œwieradowa (100.612,50
z³), a na zadanie nr 4: ZUH Leopold Sj. z Czerniawy
(112.924,41 z³), SEBI Sebastian Bokisz ze Œwieradowa
(142.552,50 z³) i P. Pilawski (194.685 z³).

6 wrzeœnia podpisano umowy z P. Pasierbem (zadanie nr
3) i ZUH Leopold (nr 4). Umowy obejmuj¹ okres od 15 listo-
pada br. do 15 marca 2013 r.

Zadanie nr 1 (centrum) i nr 2 (ulice poza centrum i wokó³
gondoli) bêdzie wykonywaæ firma P. Pilawskiego, który po-
winien podpisaæ umowê 14 wrzeœnia. Przetargi na te zadania
przeprowadzono z du¿ym wyprzedzeniem, bo ju¿ w lutym br.

Zacz¹³ siê rok szkolny, pora wiêc poinformowaæ, kto bê-
dzie wozi³ dzieci do szkó³. W zwi¹zku z tym, ¿e do po³owy
sierpnia gmina nie zna³a liczby dzieci, które bêd¹ korzystaæ z
dowozu (zw³aszcza do szko³y w Czerniawie), zawarto umo-
wê z dotychczasowym przewoŸnikiem – ZUH Leopold – na
okres do koñca grudnia br., za co przewoŸnik otrzyma 12 z³ za
ka¿dy przejechany kilometr. Wartoœæ umowy opiewa na 69.264
z³.    Opr. Adam Karolczuk

20 sierpnia z pu³kownikiem Wojska Polskiego odpowie-
dzialnym za orkiestry wojskowe uzgadnia³em szczegó³y roz-
poczynaj¹cego siê jutro konkursu, w którym udzia³ weŸmie
szeœæ orkiestr. Po kilku latach przerwy, gdy przegl¹dy by³y
zawieszone ze wzglêdu na oszczêdnoœci w polskiej armii,
Ministerstwo Obrony Narodowej zgodzi³o siê ponownie zor-
ganizowaæ z nami tê imprezê, która – mam tak¹ nadziejê –
zagoœci ju¿ u nas na sta³e.

22 sierpnia w Warszawie z³o¿y³em wizytê w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych, gdzie rozmawia³em o uzyskaniu dota-
cji na przysz³y rok do remontu drogi miêdzy Œwieradowem a
Czerniaw¹. Wartoœæ tej inwestycji przekroczy 2,5 mln z³, ale
wydatek ten trzeba ponieœæ, bo to wa¿na droga ³¹cz¹ca osie-
dle z centrum miasta i od dawna ju¿ wymaga generalnego re-
montu. Otrzyma³em zapewnienie, ¿e w lutym przysz³ego roku
mo¿emy otrzymaæ pieni¹dze na ten cel.

Równie¿ 22 sierpnia w Ministerstwie Zdrowia konsulto-
wa³em nasz pomys³ przesuniêcia granic strefy uzdrowiskowej
A i C w Œwieradowie, by w ten sposób pozyskaæ dzia³ki na
kolejne inwestycje. Wstêpnie mamy zgodê, ale musimy z³o-
¿yæ oficjalny wniosek do resortu w tej sprawie. Nowe inwe-
stycje - to budowa mieszkañ i lokale us³ugowe.
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25 sierpnia w Œwieradowie zagra³o „Lato z
radiem”. Przez ca³y dzieñ byliœmy na antenie
radiowej Jedynki, a przy okazji wizyty dyrekto-
rów radia rozmawia³em o mo¿liwoœci zorgani-
zowania tej imprezy w przysz³ym roku. Mamy
spore szanse, ale decyzje w tej sprawie zapadn¹
na pocz¹tku przysz³ego roku.

Impreza ma dla nas du¿e znaczenie promo-
cyjne i - oczywiœcie - rozrywkowe. Czas ante-
nowy to ogromna promocja naszego miasta, tym
bardziej, ¿e prezenterzy mówili o naszych wa-
lorach turystycznych i uzdrowiskowych. Przez
ca³¹ sobotê, gdy przez ca³y dzieñ radio reklamo-
wa³o Œwieradów, miejsk¹ stronê internetow¹
odwiedzi³o ponad 3 tys. osób. Na samej impre-
zie w szczycie przed koncertem Maryli Rodo-
wicz na stadionie by³o ponad 5 tys. osób.  Im-
preza kosztowa³a ponad ponad 130 tys. z³, a
bud¿et „Lata z radiem” w Œwieradowie wynosi³
ponad 300 tys. z³. Ponieœliœmy te¿ spore wydat-
ki w wysokoœci ok. 6 tys. z³. na zabezpieczenie
murawy stadionu przed uszkodzeniami.

LETNIE GRANIELETNIE GRANIELETNIE GRANIELETNIE GRANIELETNIE GRANIE

31 sierpnia spotka³em siê z
nowym dyrektorem hotelu „Ma-
lachit”, Przemys³awem Piotrow-
skim, na budowie aquaparku.
Rozmawialiœmy o mo¿liwoœci
korzystania przez nasze dzieci i
m³odzie¿ szkoln¹ z tej atrakcji,
równie¿ z mo¿liwoœci¹ nauki p³y-
wania. Prawdopodobnie kom-
pleks ruszy w grudniu br. i wszyst-
ko wskazuje na to, ¿e stanie siê
magnesem przyci¹gaj¹cym do
naszego miasta kolejnych goœci.

WODNY MAGNESWODNY MAGNESWODNY MAGNESWODNY MAGNESWODNY MAGNES

Mamy ju¿ projekty 5 placów za-
baw i innowacyjny pomys³, aby pla-
ce te wydzier¿awiæ na kilka lat od pro-
ducentów. Og³osimy przetarg na
dzier¿awê placów zabaw. Oczywiœcie
najwa¿niejsza bêdzie kwota roczne-
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go czynszu za dzier¿awê placów zabaw, jak¹ za¿¹daj¹ dostaw-
cy urz¹dzeñ zabawowych.

Takie miêdzy innymi projekty mog¹ zo-
staæ zrealizowane na nowych œwiera-
dowskich placach zabaw.

DROGIDROGIDROGIDROGIDROGI
Zakoñczyliœmy budowê ul. D¹browskiego i Górzystej, a

za 3 tygodnie zakoñczymy odbudowê odcinka ul. Leœnej i ul.
Zródlanej, w której równie¿ bêdzie nowy wodoci¹g, kanali-
zacja deszczowa i odcinek kolektora sanitarnego.

Media donosz¹, ¿e w Polsce dojdzie do likwidacji kilku-
set posterunków policji. W naszym powiecie grozi to jednost-
kom w Siekierczynie i Olszynie. W Œwieradowie mamy pro-
blem z siedzib¹ policji, poniewa¿ stary urz¹d nie spe³nia wa-
runków sanitarnych i socjalnych ani wewnêtrznych standar-
dów bezpieczeñstwa. Komendant powiatowy od roku prosi
nas o pomoc w zmianie siedziby, inaczej zamknie Rewir  Dziel-
nicowych i przeniesie go do Leœnej.

Taki scenariusz spowoduje znacz¹cy spadek bezpieczeñ-
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stwa mieszkañców oraz goœci. Naj-
lepszym rozwi¹zaniem bêdzie prze-
niesienie biblioteki do szko³y, prze-
prowadzenie pracowników urzêdu
na pierwsze piêtro (w miejsce bi-
blioteki), a na parterze ulokowanie
posterunku policji. Na wrzeœniowej
sesji rady podejmiemy decyzjê w
sprawie lokum dla posterunku po-
licji. Roland Marciniak



Obiektywnie rzecz bior¹c
czyli œwieradowskie to i owo w obiektywie

Po kilkutygodniowej renowacji wróci³ na swe miejsce przed nadle-
œnictwem najbardziej rozpoznawalny zwierz œwieradowski - dzik. O³o-
wiano-metalowo-gipsowa konstrukcja o szaroburej maœci nabra³a
szlachetniejszej, niemal miedzianej barwy. Zwierzê zawdziêcza to spe-
cjalnej ¿ywicy, na któr¹ na³o¿ono warstwê farby, a tê ponownie po-
kryto ¿ywic¹. Teraz dzik z dum¹ mo¿e oznajmiaæ œwiatu, ¿e oficjalne
otwarcie parku „Izery Trzech ¯ywio³ów” nast¹pi 5 paŸdziernika br.

Przez ponad szeœæ dekad niski murek nie stwarza³ groŸby
wpadniêcia do Kwisy pieszym id¹cym poboczem ul. Nad-
brze¿nej, ale gdy chodnik „obni¿y³” o 10 cm wysokosæ muru,
niezbêdne sta³o siê zainstalowanie bariery ochronnej.

Zainstalowanie obu zje¿d¿alni i szklenie okien-kolosów sy-
gnalizuje, ¿e roboty budowlane w Aquaparku zmierzaj¹ do
koñca (do 27 wrzeœnia). W œrodku gotowa jest prawie ca³a
baza zabiegowa i niecki basenów: rekreacyjnego i wypoczyn-
kowego, wykafelkowano te¿ stary basen p³ywacki, koñczy
siê zawieszanie sufitów i wszystkie pozosta³e monta¿e. Data
otwarcia obiektu na razie nie zosta³a podana.

Nader okazale prezentuj¹ siê dwa 700-metrowe odcinki ulic:
D¹browskiego, która nigdy nie mia³a innej nawierzchni ni¿
bita (z lewej) i Górzystej (z prawej), któr¹ pokryto nowym
dywanikiem, profiluj¹c jezdniê tak, by nigdzie nie zbiera³y
siê wody opadowe.

Sytuacja jest jak z piosenki Golców: „Tu na razie jest œcierni-
sko...”, ale zaczêta 27 sierpnia przebudowa parkingu przy
dolnej stacji gondoli (z lewej) ma na celu zmianê doœæ zgrzeb-
nego wizerunku tego miejsca. Narciarze czekali na jego za-
gospodarowanie od 4 lat i doczekali siê! Nowy parking bê-
dzie mia³ uk³ad kaskadowy, zostanie porz¹dne odwodniony,
a przed po³o¿eniem kostki betonowej powstanie szczelna
podbudowa chroni¹ca cenne wody lecznicze. Otwarcie na

pocz¹tku grudnia. Parking
bêdzie - niestety - p³atny,
ale jakoœ trzeba odzyskaæ
blisko 1,3 mln z³, jakie in-
westor w³o¿y w budowê.

To ju¿ ostatnia szansa, by popatrzeæ sobie na hotel zwany
niegdyœ „Leo-Victoria”, gdy¿ do listopada zostanie zburzo-
ny. Sprzedany w 2008 obiekt s³u¿y³ nowemu w³aœcicielowi
ledwie rok, a od trzech lat sta³ nieu¿ywany, nieogrzewany i
niszcza³, a grzyb siêga³ a¿ I piêtra. Niedawno kupi³ go Wie-
s³aw Buczyñski, który po wywiezieniu gruzu postawi w tym
miejscu nowy hotel z 80 pokojami, basenem, gastronomi¹,
sal¹ konferencyjn¹, parkingiem, hotel nawi¹zuj¹cy sw¹ bry³¹
do architektury górskiej (spadziste dachy, wie¿yczki, man-
sardy). Ofertê pobytow¹ dla goœci nowego obiektu wzboga-
ci wyci¹g narciarski „Bambino”, bo W. Buczyñski kupiwszy
poblisk¹ ³¹kê, nie zamierza zmieniaæ jej zimowej funkcji i z
pe³nym zaufaniem powierzy zarz¹dzanie wyciagiem dotych-
czasowemu dzier¿awcy terenu.

Ledwie 300 metrów ma remontowany koñcowy odcinek ul.
Leœnej (do skrzy¿owania z ul. G³owackiego), który ucierpia³
podczas kolejnych powodzi, a dzie³a zniszczenia dokoñczy-
³y ciê¿arówki i specjalistyczny sprzêt doje¿d¿aj¹cy na budo-
wê Bia³ego Kamienia. Solidna podbudowa, odwodnienie,
mocne krawê¿niki, szerokie przepusty - wszystko to ma spra-
wiæ, ¿e nawierzchnia wytrzyma kilka lat w skrajnych izer-
skich warunkach klimatycznych. Gdy zaœ zakoñczy siê bu-
dowa Aquaparku, konieczna stanie siê naprawa ul. G³owac-
kiego, te¿ obecnie rozje¿d¿anej ko³ami du¿ych ciê¿arówek.



PODZIÊKOWANIA
Gmina Œwieradów-Zdrój w³¹czy³a siê w ogólnopolsk¹ kampaniê i 1 wrze-

œnia zorganizowa³a I Festyn „Postaw na Rodzinê” - w Miejskim Zespole Szkó³
oraz w osiedlu Czerniawa w „Leopoldówce”. Miejska Komisja Rozwi¹zywa-
nia Problemów Alkoholowych podjê³a próbê zorganizowania konkursów,
zabawy, jak równie¿ edukacji rodzinnej. W Œwieradowie frekwencja dopisa³a,
niestety, w osiedlu Czerniawa nie by³o zadowalaj¹co.

Doœwiadczenia tegoroczne pozwoli³y wyci¹gn¹æ wnioski organizacyjne, aby
w przysz³ym roku udoskonaliæ tê imprezê, która powinna na sta³e zagoœciæ
w kalendarzu.

To wszystko nie uda³oby siê, gdyby nie wspania³a grupa wspó³organizato-
rów, którym w imieniu w³adz miasta serdecznie pragnê podziêkowaæ za wspar-
cie i zaanga¿owanie. W gronie wspó³twórców kampanii znaleŸli siê: Barbara
i Wies³aw Buczyñscy - „Park Hotel”, S³awka i Leszek Dobrzyñscy – DW „Ma-
gnolia”, Beata Siemaszkiewicz – Pensjonat „Eldorado”, Uzdrowisko „Œwie-
radów-Czerniawa” Sp. z o.o., Anna Tkaczyk – radna Rady Miasta, Jagoda
Bokuniewicz-Sulska i Grzegorz Sulski - Hotel „Kryszta³”,  Dorota i Janusz

Pietrzakowie - Hotel „Kwisa”, Miro-
s³aw Palbow - Hotel „Narcyz”, ZUH
„Leopold” Leopold Ochramowicz
S.J., Danuta Ma³yniak – Cukiernia
„Paloma”  z Lubina, Micha³ Rutkow-
ski – Tyrolska Chata.

Serdeczne podziêkowania  sk³a-
dam  równie¿ Teresie Fierkowicz,
Gra¿ynie Kasprzak oraz Izabeli Sa-
lawie, nauczycielom Miejskiego Ze-
spo³u Szkó³ - za zaanga¿owanie i po-
mys³owoœæ w realizacji konkursów,
gier, zabaw. Dziêkujê równie¿  Pio-
trowi Bigusowi, Kindze Chmielowiec
i Ma³gorzacie Michalak  oraz wszyst-
kim nie wymienionym wczeœniej
osobom, gdy¿ wielu z Pañstwa po-
zosta³o anonimowych.

S¹dzê, i¿ z Pañstwa zaanga¿owa-
niem i pomys³owoœci¹ kolejna edy-
cja kampanii bêdzie atrakcyjniejsza.

Dziêkujê wszystkim za wspóln¹
zabawê i ju¿
dziœ  gor¹co za-
praszam do
udzia³u w przy-
s z ³ o r o c z n e j
edycji.

Jolanta Bobak
Pe³nomocnik

Burmistrza
ds. Uzale¿nieñ

Podczas I Festynu „Postaw na Rodzinê”
aktorzy sceny ABECAD£O z Krakowa przed-
stawili program „Jaki piêkny œwiat”, w któ-
rym Pyza i Wiatr wêdrowali palcem po ma-
pie, ukazuj¹c atrakcje naszej piêknej Ojczy-
zny, opowiadali legendy, œpiewali i zaprasza-
li do zabawy m³odych widzów.

Nastêpnymi punktami imprezy by³y ro-
dzinne konkursy sprawnoœciowe, malowanie
na balonach, pokaz kroków ratowniczych,
zasad udzielania pierwszej pomocy - i najbar-
dziej oblegana atrakcja - malowanie twarzy.

Izabela Salawa prowadzi³a zajêcia z za-
kresu pierwszej pomocy pokazuj¹c kroki ra-
townicze oraz zachêca³a rodziny do zajêæ
praktycznych na fantomie. Nabycie umiejêt-
noœci udzielania pierwszej pomocy w nag³ych

wypadkach jest konieczne, bo nie wiemy, kie-
dy mo¿e siê nam przydarzyæ sytuacja, w któ-
rej umiejêtnoœæ ta oka¿e siê niezbêdna dla
uratowania czyjegoœ ¿ycia.

Wa¿nym elementem festynu by³o porad-
nictwo fachowe z zakresu mi³oœci do rodzi-
ny, prowadzone przez psychologa Danutê Er-
ling, konsultanta AA Piotra Konopnickiego
oraz kuratora Waldemara Mazurkiewicza.
Oprócz konsultacji uczestnicy otrzymali ma-
teria³y informacyjne dotycz¹ce pomocy rodzi-
nie, asertywnoœci, szkodliwego wp³ywu na
zdrowie alkoholu, nikotyny, narkotyków, do-
palaczy oraz napoi energetycznych, które s¹
szkodliwe dla kobiet w ci¹¿y, osób uczulo-
nych na kofeinê oraz m³odzie¿y poni¿ej 16
roku ¿ycia. (TF)

Postawili na rodzinê

U góry - interaktywne zabawy z dzieæmi, które zaproponowali aktorzy ABECAD£A, ubarwi³y
przedstawienie. Poni¿ej - fantom fantomem, nie ma to jednak jak ochotnik gotów odegraæ
rolê ofiary, której trzeba udzieliæ pierwszej pomocy.

Skoro by³ to festyn rodzinny, bawi³ siê ka¿dy bez wzglêdu na wiek: maluchy (u góry), uczniowie
(u do³u z lewej) i doroœli (poni¿ej z prawej), którzy musieli siê jednak przygotowaæ na okrutn¹
prawdê, ¿e we w³adaniu skakank¹ ma³olatom trudno dorównaæ.
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25-26 sierpnia Jarmarku Minera³ów i Rêkodzie³a w Doli-
nie M³odoœci zrodzi³ siê w roku 2011 roku. Wystawców
poznano i zapraszano na gie³dzie minera³ów we Wroc³a-
wiu oraz podczas Lata Agatowego we Lwówku - wys³ano
do nich ponad 30 zaproszeñ, na które odpowiedzia³o 15.
Zape³nili stoiska na hali spacerowej i od razu przyci¹gnê-
³y t³umy ogl¹daj¹cych i kupuj¹cych.

Jednym z wystawców by³ Miros³aw Marcinkowski z
Kromnowa, który eksponowa³ rzeŸby ró¿nej wielkoœci wyko-
nane z wieloodcieniowego serpentynitu przez afrykañskie ple-
miê Shona, niedaleko stolicy Zimbabwe - Harrare.

- My te¿ mamy serpentynit w masywie Œlê¿y i w Górach
Sowich, ale nasz jest za twardy, a ten afrykañski z uwagi na
sw¹ miêkkoœæ idealnie nadaje siê do obróbki - wyjaœnia.

Wyroby te przywêdrowa³y do nas kilka lat temu przez
Holandiê, najmniejsze kosztuj¹ od 20 z³, najwiêksze od 350
do 500 z³, ale nawet te ma³e i tanie nie³atwo zdobywaj¹ sobie
u nas zwolenników. Na hali spacerowej stoisko nie budzi³o
wiêkszego zainteresowanie, a ju¿ na pewno nie takie, jak nie-
które oblegane kramiki z gotow¹ „bi¿uteri¹”.

Przy innym stoisku z posegregowanymi kamieniami za-
cz¹³em bezwiednie nuciæ piosenkê „Remedium” Maryli Ro-
dowicz, która mia³a by³ gwiazd¹ wieczornego koncertu „Lata
z radiem”: Wsi¹œæ do poci¹gu byle jakiego, nie dbaæ o baga¿,
nie dbaæ o bilet, œciskaj¹c w rêku kamyk zielony, patrzeæ, jak
wszystko zostaje w tyle... A tu tyle zieleni: malachit - daje
odwagê do przeprowadzania zmian w ¿yciu, otwiera na mi-
³oœæ; awenturyn - wzmacnia system nerwowy, poprawia wi-
talnoœæ, zregeneruje si³y w jesiennym przepracowaniu; chry-
zopraz - zregeneruje system odpornoœciowy, poprawia sen,
uwalnia od stresu; agat mszysty - kamieñ wojownika, dodaje
pewnoœci siebie, idealny dla poszukuj¹cych pracy; jaspis -
wzmacnia si³ê wspó³czucia i wolê czynienia dobra, oczyszcza
myœli ze z³ych pomys³ów oraz z poczucia winy.

A obok kruszce, których nazw na pewno nie spotyka siê
na co dzieñ: cytryn, sodalit, wanadynit, fluoryt, obsydian, be-
lamit, chryzokola, amonit...

Na zewn¹trz przed hal¹ pod bia³ym namiotem cztery pa-
nie odziane w stroje - kazachskie! - pracownice Domu Pomo-
cy Spo³ecznej w Mirsku, oferuj¹ce egzotyczne dania: pielmie-
nie i czebureki.

- Jedna z naszych pracownic przyjecha³a z polsk¹ rodzin¹
z Kazachstanu, st¹d te stroje i smako³yki. Latamy po impre-
zach, budzimy zrozumia³e zainteresowanie, ale ciep³o nas
przyjmuj¹ i chwal¹ tê kuchniê - mówi szefowa placówki Do-
rota Cinciruk.

Cel tych kulinarnych pielgrzymek panie maj¹ szczytny -
zbieraj¹ na wk³ad w³asny do projektu zbudowania w placów-
ce pieca chlebowego, który bêdzie potem s³u¿yæ m.in. w tera-
pii zajêciowej.

Goœcie nie tylko chwalili, ale tak¿e konsumowali, a panie
wyjecha³y ze Œwieradowa z ponadtysiêcznym utargiem.

W niedzielê do trwaj¹cego wci¹¿ jarmarku minera³ów
do³¹czyli wystawcy w ramach targów ekologicznej ¿ywnoœci,
które jednak w porównaniu z poprzednimi edycjami wysz³y
nader blado. Cokolwiek by s¹dziæ o ekologicznych produk-
tach, trudno daæ sie przekonaæ, ¿e oferowane makowce i ser-
niki mog¹ legitymowaæ siê takim certyfikatem tylko dlatego,
¿e zbo¿a, nabia³ i t³uszcze pochodz¹ z ekogospodarstwa.

Najbardziej interesuj¹co wypad³o stoisko z... lawend¹, któ-
ra - jak g³osili wystawcy - ma wszechstronne zastosowanie:
s³u¿y jako przyprawa w kuchni francuskiej, jest œrodkiem za-
pachowym przeciwko molom, parafarmaceutykiem (do zapa-
rzania) i œrodkiem do produkcji kosmetyków (myd³a, kremy,
olejki). Samo stanie przy stoliku powodowa³o zwrót g³owy -
lawendowy zapach tak intesywnie unosi³ siê w powietrzu. I
na pewno by³ bardzo ekologiczny.                     Adam Karolczuk

Komisja w sk³adzie: Anna Tkaczyk, Tadeusz Aficki i
nizej podpisana w czerwcu i lipcu ocenia³a ogrody, rabaty,
balkony na terenie Œwieradowa. Drog¹ elektroniczn¹ do
konkursu zg³osi³o siê  jedynie 5 osób i jeden hotel, Spó³-
dzielnia Mieszkaniowa zg³osi³a 3 ogródki przy blokach,
radni wskazali ogrody i balkony 7 osób oraz 1 restaura-
cjê, a pozosta³e 27 posesji, hoteli, punktów gastronomicz-
nych zwróci³o uwagê jury podczas objazdu.

Oceniano rodzaj ogrodu lub balkonu, dba³oœæ mieszkañ-
ców o ³ad i porz¹dek swojego najbli¿szego otoczenia, zago-
spodarowanie zieleni, zastosowanie ciekawych rozwi¹zañ
przestrzennych, estetykê, funkcjonalnoœæ, pracoch³onnoœæ i
pomys³owoœæ w³aœcicieli.

W kategorii „Hotele, zak³ady pracy, restauracje” wy³onio-
no trzech zwyciêzców:  Nadleœnictwo Œwieradów, Park Hotel
i restauracjê „Czarny Potok” Anny i Antoniego Zwierzyñskich.

Wœród posesji wielomieszkaniowych wygra³y: Wanda
Plonder, £ucja Roman i Longina Cieloch.

W kategorii „Bajkowy Œwiat”: I - Alicja Jakubowska, II -
Irena Groñska, III - Krystyna Piotrowska.

W kategorii „Barwna Radoœæ w Betonowym Œwiecie” wy-
ró¿niono Barbarê Minkus, a wœród w³aœcicieli domków jed-
norodzinnych pierwszymi miejscami nagrodzono Bo¿enê Mi-
ko³ajczak El¿bietê Wójcik, Janusza i Lucynê Miller oraz Iza-
belê i Piotra Salawów. Miejsca drugie: Marzena i Aziz Joya,
Irena Ziemniak, Irena Marciniak oraz Jadwiga Knet. Miejsca
trzecie: Helena Kacik, Jadwiga Aficka oraz Danuta Iwiñska.

Naj³adniejszy balkon od lat nieodmiennie naj³adniej urz¹-
dza Barbara Guœliñska, która wyprzedzi³a Gra¿ynê i Andrzeja
Klekowskich oraz Zdzis³awê Seits. Cukiernia Augustyny Man-
dziej przy ul. Zdrojowej zyska³a uznanie komisji za p³otek na
chodniku.

Dyplomami wyró¿niono hotele „Malinowy Dwór” (ogród),
„Narcyz” (balkony), „Pod Jeleniem” (ogród i balkony) oraz
Miros³awê Walczak, Marlenê Zubek, Andrzeja Buratyñskie-
go, Halinê Biedê, Mariolê Marciniak, Reginê Srokê oraz Ma-

riannê Wiœniewsk¹ (ogrody).
Co roku przybywa kwiatów,

ciekawych aran¿acji ogrodowych,
oczek wodnych, a ukwiecenie
ogrodów, balkonów i skwerów po-
prawia estetykê naszego miasta.

Konkurs zosta³ sfinansowany
ze œrodków Gminy Miejskiej
Œwieradów-Zdrój.

Od lat lider wœród balkonów - autorstwa Barbary Guœliñskiej.

Ogród jak z bajki, zgodny zreszt¹ z nazw¹ obiektu - Park Hotel.

Teresa Fierkowicz

W jarmarcznym nastroju

Serpentynitowe rzeŸby z Afryki - urokliwe i tajemnicze.

Jedno z obleganych stoisk sprzedaj¹cych kamienn¹ bi¿uteriê.

Kazachskie kucharki z Mirska (z prawej szefowa DPS).

Zbyt d³ugie przebywanie w pobli¿u lawendowego stoiska grozi-
³o zapachowym zawrotem g³owy!

Interaktywna œcie¿ka edu-
kacyjna, która powsta³a wzd³u¿
szlaku na Zajêcznik, jest wyro-
bem Nadleœnictwa Œwieradów
oraz firmy Mentor. To pierwsza
w regionie œcie¿ka, gdzie zre-
zygnowano ze zwyk³ych trady-
cyjnych tablic z du¿¹ iloœci¹ tek-
stu na rzecz elementów wyma-
gaj¹cych zaanga¿owania tury-
sty i - co za tym idzie - jego za-
interesowania. 9 stanowisk opatrzono has³ami: Gdzie mieszkam; Roœlina-zwierzê; Uk³adanka ³owiec-
ka; Mieszkañcy izerskiego lasu; Lekcja dendrologii; Zobaczysz mnie w dzieñ czy w nocy; ZnajdŸ
moj¹ mamê; £añcuch pokarmowy; Leœne cymba³y. W planie jest jeszcze labirynt z przycinanych
krzewów (mo¿e ju¿ w przysz³ym sezonie).

Interaktywnym bądź!Interaktywnym bądź!Interaktywnym bądź!Interaktywnym bądź!Interaktywnym bądź!



20 koncertów tegorocznego „Lata z radiem” obejrza³o w Polsce prawie pó³
miliona widzów, tak wiêc Œwieradów ze swymi 5 tysi¹cami na koncercie Maryli
Rodowicz innym miastom nie zaimponuje (w Zamoœciu i Jaros³awiu bawi³o siê po
ok. 30 tys. osób), ale warto pamiêtaæ, ¿e byliœmy najmniejsz¹ miejscowoœci¹ na
ca³ej trasie (ale na pewno pobiliœmy rekordy z dwu poprzednich edycji - nie mie-
liœmy wtedy wiêcej ni¿ 4 tys. widzów).

Od rana w sobotê 25 sierpnia radiowa Jedynka s³a³a na ¿ywo informacje o
mieœcie i Górach Izerskich (nie licz¹c parokrotnych komunikatów meteo, wpraw-
dzie dla ca³ego kraju, ale z wyraŸnym zaznaczeniem, ¿e s¹ czytane u nas). Mie-
liœmy  pocz¹tkowo zapewnionych piêæ wejœæ, zrobi³o siê siedem. S³uchaczy ogól-
nie o mieœcie i jego atrakcjach informowa³ burmistrz, o uzdrowisku mówili prezes
Wojciech Krasoñ i Witold Dziekan, o inwestycjach Mariusz Pysz (ile wydajemy) i
Dorota Marek (jak te inwestycje umilaj¹ potem pobyt goœciom i podnosz¹ rangê
miasta), a Adam Palbow a¿ w czterech wejœciach przybli¿a³ szlaki i magiczne
izerskie zak¹tki.

S¹ i tacy, którzy nie wierz¹ w radiowy przekaz promocyjny, ale bior¹c pod
uwagê, ¿e Jedynka z blisko 18-procentow¹ s³uchalnoœci¹ (prawie co szósty Polak
maj¹cy w³¹czone radio wybiera w³aœnie Jedynkê) wyros³a na druga stacjê w kra-
ju, tu¿ za RMF, trudno zbagatelizowaæ si³ê tego przekazu.

- Radiowcy maj¹ z regu³y ma³o czasu na to, by rozejrzeæ siê po mieœcie, w
którym akurat organizuj¹ koncert - mówi szefowa referatu promocji UM, Dorota
Marek – ale oni maj¹ doœæ specyficzn¹ logistyczn¹ pamiêæ do uk³adu ulic i przy-
pomnieli sobie, ¿e rok czy dwa lata temu wci¹¿ natykali siê na objazdy, a w tym
roku jeŸdzili po mieœcie doœæ g³adko. Widzieli te¿ deptak i nie kryli swego podzi-
wu dla naszych przemian.

Zanim jednak Polka-Dziadek zabrzmia³a na stadionie, mieliœmy tu niez³y
stan podgor¹czkowy w zwi¹zku z muraw¹. Dobrym znakiem by³o to, ¿e przed
koncertem nie pada³o. Gorszym – ¿e infrastruktura koncertowa to nie jest kiosk
z kwiatami i swoje wa¿y, wiêc jego monta¿ mo¿e zryæ nawierzchniê.

- Okaza³o siê, ¿e oni podchodzili do murawy z du¿¹ pieczo³owitoœci¹, mieli
pe³n¹ œwiadomoœæ, ¿e trzeba j¹ szanowaæ, jako ¿e kierownik trasy, Jacek Marcin-
kowski, by³ kiedyœ pi³karzem i dobrze wie, jak trudno dbaæ o trawê, dlatego
obieca³, ¿e zrobi wszystko, by nie ucierpia³a – mówi D. Marek, która mia³a prawo
czuæ szczególny dyskomfort, bo jako organizator chcia³a, by wszystko gra³o, a
jako cz³onek zarz¹du klubu – ¿eby po koncercie pi³karze mogli nadal graæ na tej
murawie.

By³ harmonogram wjazdów na p³ytê, rozpisany na godziny, dlatego gastro-
nomia mog³a wjechaæ o godz. 9, choæ pojawi³a siê wczeœniej. Dobr¹ ochron¹ oka-
za³y siê paŸdzierzowe chodniki dla pojazdów. Radiowcy odrobili te¿ ubieg³orocz-
na lekcjê, gdy ciê¿ki tir zakopa³ siê w b³otnistej mazi; tym razem ciê¿arówka
wjecha³a na stadion tylko kawa³ek, a sprzêt na miejsce monta¿u powieziono rêcznie
wózkiem po plastikowych plastrach.

Wysz³o – zdaniem organizatorów i widzów – super! Na pewno majsterszty-
kiem by³ pojedynek fajerwerków. Radiowcy po dwóch kolejnych pokazach zorga-
nizowanych przez miasto, obiecywali, ¿e tym razem bêd¹ mieli w³asny fire show
i s³owa dotrzymali, a widzowie zyskali dodatkowy b³ysk w oku. Czy ktoœ wygra³?
Najlepiej powiedzieæ, ¿e by³ remis ze wskazaniem (wskazaæ ka¿dy mo¿e: b³ysk
miejski - obok herbu, radiowy - obok loga „Lata”).

Koncerty, jakie by³y – ka¿dy widzia³ i s³ysza³, ale ró¿norodnoœæ wykonaw-
ców i stylów muzycznych zaspokoi³a chyba najbardziej wybredne gusty.

Zaczê³a Ania Rusowicz - opromieniona czterema Fryderykami, zaprezento-
wa³a siê w znanym ju¿ repertuarze z³o¿onym g³ównie z nowych aran¿acji piose-
nek jej mamy – Ady. Na stadionie nie by³o wtedy jeszcze t³umów, bo te wyraŸnie
zwiera³y szyki na na Marylê, ale ci, którzy oblegli pomost sceny, na pewno bawili
siê œwietnie, zw³aszcza ¿e Ania ³apa³a z publicznoœci¹, szczególnie z t¹ m³odsz¹,
œwietny kontakt.

Muzycznym wydarzeniem przy zapadaj¹cym zmierzchu by³ wystêp olsztyñ-
skiego zespo³u ENEJ. Siedmiu facetów na scenie z instrumentarium, które zapew-
nia³o megabrzmienie (zw³aszcza sekcja blachy), zaprezentowa³o siê w stylu, w
którym pobrzmiewa³ i Bregoviæ, i Zakopawer, i Yugoton, a jeœli do tego dodaæ
niezwykle melodyjne przeboje i œwietne niekiedy teksty - by³a to niew¹tpliwa
uczta dla zmys³ów.

Siedzia³em na trybunach i s³ysza³em, jak gimnazjalistki podœpiewywa³y nie-
które z piosenek wraz z zespo³em, choæ generalnie publicznoœæ znajomoœci¹ tek-
stów „Eneja” nie grzeszy³a.

Ale i tak wszyscy czekali na cesarzow¹ Marylê – dynamiczny styl, jaki towa-
rzyszy³ jej wejœciu na scenê, potwierdzi³ tylko, ¿e ten przydomek nie pojawi³ siê
przypadkiem. Có¿, Maryli lata siê nie imaj¹, a jej si³¹ - poza g³osem, rzecz jasna
- jest nowoczesny aran¿ starych przebojów, które w wykonaniu œwietnych na-
prawdê muzyków brzmia³y jak z dzisiejszych list przebojów.

Maryla ³¹czy pokolenia, bo gdy pyta³a, co ma œpiewaæ, z ust ma³olatów i
„starszaków” lecia³y tytu³y jej piosenek do koncertu ¿yczeñ, a „Ma³goœkê” (ten
utwór niebawem bêdzie obchodziæ 40-lecie!) wykrzykiwano najczêœciej.

- Kochani, bêdzie „Ma³goœka”, ale nie teraz, bo jak j¹ zaœpiewam, to sobie
pójdziecie do domu! - rozbawia³a publicznoœæ.

I lecia³a piosenka za piosenk¹, zaœ „Bal” zaœpiewa³a – a publicznoœæ wraz z
ni¹ - tak, jakby to mia³ byæ naprawdê nasz ostatni taniec.

Wtedy sta³o siê najgorsze – zaczê³o padaæ. Nikt tego nie przewidywa³, lu-
dzie byli ubrani na letnio, bez parasolów, wiêc najmniej wytrzymali rzucili siê do

OgniœcieOgniœcieOgniœcieOgniœcieOgniœcie
i œpiewaj¹coi œpiewaj¹coi œpiewaj¹coi œpiewaj¹coi œpiewaj¹co

wyjœcia, ale najwierniejsi stali do koñca.
- Mokliœmy z ¿on¹ i s³uchaliœmy Maryli do koñca, wróci³em do domu nadaj¹c

siê tylko do wy¿êcia – powiedzia³ pan Zbyszek. – Jakby to jednak wygl¹da³o,
gdybym zrejterowa³. Chcieli j¹ œci¹gn¹æ ze sceny, ale siê odgania³a od tych z
zaplecza technicznego, a gdy podchodzi³a do któregoœ z muzyków, by obetrzeæ
jego koszul¹ deszcz z twarzy, to serce miêk³o!

Marn¹ dla nas pociech¹ by³y informacje, ¿e nazajutrz w Jeleniej Górze, gdzie
w tym samym sk³adzie wykonawców „Lato” koñczy³o trasê, na Marylê znów po-

pada³o.
Po koncercie czeka³ nas jeszcze fantastycz-

ny pokaz ogni, zgrany z muzyk¹ Beatlesów, lek-
ko tylko zdeformowany przez padaj¹cy deszcz
(momentami ulewny) – jak wiadomo, ogieñ
wody nie lubi. A za rok...

Tekst i zdjêcie A. Rusowicz - Adam Karolczuk
Pozosta³e zdjêcia - Tomasz Chmielowiec

I co tam, panie burmistrzu, nowego w Œwieradowie? Wywiadu dla PR1 udzielaj¹ Mariusz Pysz i Dorota Marek.

M³odoœæ, uroda, g³os i pop - s³owem Ania!

Wokal i akordeon Piotra „Lolka” So³oduchy (na zdjêciu nad M. Rodowicz) maj¹
wp³yw na rozpoznawalne brzmienie grupy „Enej”, ale to blacha daje jej kopa!

Obok cesarzowa piosenki Maryla Rodowicz na œwieradowskiej scenie „Lata z ra-
diem”. U góry - Tak siê bawi, tak siê bawi Œwie-ra-dów!

Chodniki dojazdowe uk³adano tak staran-
nie, jakby to by³a trawa na Narodowym.



www.scheiner.pl

Œwieradów – mieszkanie w bloku, osobne wejœcie, 68 m2, niski parter, przejœciowe, 92.000 z³
Œwieradów – mieszkanie blisko centrum, 40 m2, dwa pokoj na parterze, 110.000 z³
Œwieradów – piêtro domu przy ul. Cmentarnej, 69 m2, do remontu, 90.000 z³
Œwieradów – mieszkanie, 39 m2, dwa pokoje,  czynsz 150 z³, ogrzewanie piecowe, 100.000 z³
Œwieradów – ul. Zdrojowa, 63 m2, II piêtro, 3 pokoje,  160.000 z³
Œwieradów – mieszkanie w bloku, 55 m2, trzy pokoje, zadbane, 199.000 z³
Œwieradów – 63 m2, dwa pokoje,  wysokoœæ 4,2 m, ul. Wczasowa, 260.000 z³
Œwieradów – dom do remontu, 220 m2, po³o¿ony wysoko pod lasem, 260.000 z³
Œwieradów – ul. Sienkiewicza, parter domu, 105 m2, 360.000 z³
Œwieradów – stary dom, ul. Osiedlowa, dzia³ka 1,3 ha, 260.000 z³
Œwieradów – nowy dom, 150 m2, dzia³ka 2.348 m2, okolice „Malachitu”, 650.000 z³
Œwieradów – ul. Batorego, dzia³ka 2.500 m2, pod us³ugi turystyczne, do 5 kondygn., 530.000 z³
Œwieradów – dzia³ka, 3.630 m2, 150 m od gondoli, pod us³ugi turystyczne, do IV kondygnacji
Œwieradów – ul. Sienkiewicza, 2,38 ha, pod turystykê i zabudowê wielorodzinn¹, IV kondygnacje
Œwieradów – ul. Piastowska, 7.651 m2, pod us³ugi turystyczne, pe³ne uzbrojenie, IV kondygnacje
Œwieradów – centrum obok Biedronki, dzia³ka 1.086 m2 pod us³ugi turystyczne, 250.000 z³
Œwieradów – ul. Chrobrego, dzia³ka 11.678 m2, mieszkaniówka i turystyka, 240.000 z³
Œwieradów – w ofercie nowe pensjonaty z restauracjami na sprzeda¿
Œwieradów – okazja, 9 dzia³ek budowlanych pod domy,  8.798 m2, ul. Dolna, 300.000 z³
Czerniawa – okazja inwestycyjna: dzia³ka budowlana, 6.020 m2 pod domy, 103.000 z³
Czerniawa – dzia³ka budowlana, 10.424 m2 pod domy, 177.000 z³
Czerniawa – dzia³ka 5.017 m2 pod turystykê, ogrodzona, warunki przy³¹cza energetyki 160.000 z³
Czerniawa – nowy dom, dzia³ka 488 m2, 320.000 z³
Czerniawa – ma³y dom do remontu, dzia³ka 396 m2 + 1.356  m2, 110.000 z³
Czerniawa – przedwojenny dom komfortowo wyremontowany, dzia³ka 1.596 m2, 620.000 z³
Czerniawa – dzia³ki budowlane po 1.500 m2, po 49.500 z³
Czerniawa – ma³y dom po remoncie, 350 m2, z mo¿liwoœci¹ pokoi pod wynajem, dzia³ka 1,2 ha
Czerniawa – dzia³ka z du¿ymi ruinami, ul. Sanatoryjna, 3.552 m2, 200.000 z³
Czerniawa – dom do remontu, dzia³ka 8.000 m2, 245.000 z³
Czerniawa – ul. M³yñska, dzia³ka budowlana, 2.379 m2, 58.000 z³
Czerniawa – dzia³ka 4.563 m2, ul. G³ówna, zabudowa do 3 kondygnacji, 250.000 z³
Pobiedna – dzia³ka budowlana na po³udniowym stoku, 1.700 m2, 47.000 z³
Wolimierz – dzia³ka budowlana, 2.000 m2, przy asfalcie ko³o Alchemika, 49.000 z³
Wolimierz – dzia³ka z ruin¹, 5.568 m2, widok na góry, 70.000 z³
Wolimierz – nowy prosperuj¹cy pensjonat, 500 m2, dzia³ka 7.000 m2

Ml¹dz – dzia³ka 1.336 m2, przy asfalcie, 33.400 z³
Giebu³tów – Augustów – dzia³ka 5.500 m2 pod zabudowê, 12 km od Œwieradowa, 46.000 z³
Giebu³tówek – dzia³ka 2.800 m2 przy asfalcie, widok na góry, 49.000 z³
Mirsk – mieszkanie, 54 m2, trzy pokoje w bloku, II piêtro, 100.000 z³
Mirsk – dom do remontu, dzia³ka 1977 m2, 80.000 z³

STOP UZALE¯NIENIOM, STOP PRZEMOCY!
Miejska Komisja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych informuje, ¿e w starym Urzêdzie Miasta przy ul. Pi³sud-

skiego 15, pok. nr 9 (II p.), w poniedzia³ki od 1600 do2000 czynny jest Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla uzale¿-
nionych od alkoholu i narkotyków, jak te¿ dla osób z rodzin, gdzie nadu¿ywany jest alkohol i narkotyki, dla osób
wspó³uzale¿nionych oraz ofiar przemocy w rodzinie. Tel. 664 461 086 - czynny w dniach i godzinach konsultacji.

Rozmowy i konsultacje indywidualne tak¿e w poniedzia³ki w godz. 1600-1900, a od
godz. 1900 do 2000 odbywaj¹ siê zajêcia wspomagaj¹ce pracê grupy. Wszystkie spotka-
nia s¹ bezp³atne i otwarte.

Przy Punkcie powsta³a te¿ Grupa Wsparcia, której spotkania odbywaj¹ siê w ponie-
dzia³ki w godz. 1800-2000.  Grupa Wsparcia pozwoli odpowiedzieæ na pytania: co to jest
uzale¿nienie? na czym polega wspó³uzale¿nienie? jak motywowaæ osobê uzale¿nion¹
do podjêcia leczenia? czy nadu¿ywanie alkoholu wp³ywa na przemoc w rodzinie? itp.

Na te i inne pytania uczestnicy otrzymaj¹ rzeteln¹ informacjê zachowuj¹c anoni-
mowoœæ. Powiedz¹, ile uznaj¹ za stosowne - wa¿na jest obecnoœæ. Udzia³ w jednym
spotkaniu nie zobowi¹zuje do dalszego uczestnictwa.
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Œwieradów, ul. Zakopiañska 8
tel. 75 78 16 359, 603 766 496, 603 766 936
Poleca domy, dzia³ki, mieszkania, pensjonaty w mieœcie i okolicach
DU¯Y WYBÓR DOMÓW WIEJSKICH 20 KM OD
ŒWIERADOWA. PRZYJMUJEMY DO SPRZEDA¯Y:
MIESZKANIA, DOMY, DZIA£KI, OBIEKTY U¯YTKOWE.

Kącik pszczelarski

Ks. pra³at W³adys³aw Dziêgiel zaczyna³
swa przygodê z pszczo³ami dok³adnie pó³
wieku temu. Jako wikary w Z¹bkowicach
prowadzi³ chór parafialny i gdy w 1962
roku zosta³ proboszczem w  Ciep³owodach,
dwaj bracia œpiewaj¹cy w chórze basami
przywieŸli mu 2 ule z brzêcz¹cymi pszczo-
³ami w œrodku. Rok póŸniej z Henrykowa
dowieziono 6 uli jednego z pracowników
PGR-u. Jak wspomina ks. W³adys³aw, po-
¿ytek wówczas by³ bardzo dobry, na polach
nie stosowano chemii, w zbo¿ach bujnie
pleni³y siê chwasty, wiêc pszczo³y mia³y tam
swój raj.

- W 1966 roku ju¿ w maju z tych 8 uli ok.
80 kg miodu nakrêci³em – dodaje.

Wyje¿d¿aj¹c do Œwieradowa proboszcz
chcia³ choæ jedn¹ rodzinê zabraæ ze sob¹ do
nowej parafii. Gdy jednak podczas przewo-
¿enia ula pszczo³y wydosta³y siê z ula w Z¹b-
kowicach, kierowca zatrzyma³ auto na jednym
ze skrzy¿owañ w Z¹bkowicach i po prostu
nawia³, zostawiaj¹c ksiêdza samego w nie-
szczêœciu. Proboszcz zap³aci³ 500 z³ manda-
tu, po czym wyprowadzi³ – po¿¹dlony - po-
jazd poza miasto zostawi³ ul przy drodze. Jak
siê póŸniej dowiedzia³, ul zabrali ksiê¿a pa-
lotyni, którzy mieli niedaleko sw¹ pasiekê.

Tak wiêc w Œwieradowie trzeba by³o za-
czynaæ od pocz¹tku - or-
ganista podarowa³ ksiê-
dzu jeden pe³ny, zim¹
proboszcz zbudowa³ dwa
nastêpne i wiosn¹ 1967 r.
po wyrojeniu mia³ ju¿ 3
rodziny. W najlepszym
okresie w pasiece sta³o 26
uli, dziœ 14. Miód odsta-
wia³o siê w bañkach do
Krakowa, aby go zareje-
strowaæ.

- Miód nale¿a³o wy-
s³aæ do Krakowa, gdzie

go rejestrowano, a równoczeœnie z miodem
jecha³a moja deklaracja, ¿e do spó³dzielni do
Lwówka odstawiê 3 bañki po 20 kg. Dostawa
do tej spó³dzielni by³a konieczna, bo wtedy
mog³em kupiæ tani cukier dla pszczó³. Tym-
czasem z Krakowa przychodzi³o pisemnie za-
pewnienie, ¿e wezm¹ ode mnie tyle miodu, ile
mam – taki by³ dobry. Dziœ hodujê pszczo³y
nie dla korzyœci, bo to nawet nie zwraca kosz-
tów zakupu leków i cukru. Pszczo³y to moje
¿ycie, drugie po koœciele, bez pszczó³ ¿yæ bym
nie móg³ i choæ mam ju¿ 80 rok ¿ycia, dopóki
si³ wystarcza, bêdê je hodowaæ.

Gdy ks. W³adys³aw obserwuje pszczo³y,
dostrzega inny œwiat, którego cz³owiek do
koñca nie jest w stanie poj¹æ.

- Moje pszczo³y w zimie nie gin¹, bo uda-
³o mi siê rozwi¹zaæ problem karmienia. Nie
biorê gotowych od¿ywek do podkarmiania,
tylko wygotowujê toksyny z cukru i dlatego
s¹ zdrowe.

Ks. W³adys³aw jest zdania, ¿e tylko na
wioskach mo¿na wyprodukowaæ miód rzepa-
kowy, a ten nasz jest mieszany, wytworzony z
tego, co przyroda izerska oferuje.

- Nasz miód jest wyj¹tkowy bo nie tu ma
upraw ani chemii, za to jest 100 proc. ekolo-
gii – zapewnia.

 Zanotowa³ A. Karolczuk

Druga mi³oœæ po koœciele

Produkty pszczele zwi¹zane s¹ œciœle z regio-
nem, gdzie stacjonuje pasieka. Dostarcza ich œro-
dowisko, w którym pracuje pszczo³a, s¹ wiêc trak-
towane jako regionalne. Ich jakoœæ zale¿y w du¿ej
mierze od stanu ochrony œrodowiska. Podstawow¹
ga³êzi¹ przemys³u województwa dolnoœl¹skiego, a
przede wszystkim okolic Gór Izerskich, staje siê tu-
rystyka. Walory smakowe i lecznicze miodów oraz
innych produktów pszczelich cenione s¹ przez
mieszkañców, turystów oraz kuracjuszy. Zaintere-
sowanie miodem oraz innymi produktami z pasiek
wykazuje zró¿nicowanie regionalne. Wp³ywaj¹ na to
lokalne zwyczaje, przekonania, tradycje. Spo³eczeñ-
stwo w Polsce ceni produkty pszczele, chocia¿ wy-
kazuje niewielk¹ lojalnoœæ wobec rodzimych wyro-
bów. Pszczelarze powinni dok³adaæ wszelkich sta-
rañ, aby wzmacniaæ przywi¹zanie ludnoœci do pro-
duktów wytwarzanych z po¿ytków na terenach lo-
kalnych. Warto wiêc propagowaæ spo¿ywanie pro-

duktów pszczelich pod ró¿nymi postaciami, pamiê-
taj¹c o tym, i¿ s¹ one Ÿród³em zdrowia, si³y i energii
dla cz³owieka.

Gospodarstwo pasieczne sprzedaj¹ce swoje
produkty na rynku jest swoistego rodzaju przedsiê-
biorstwem, o którego wartoœci, sile i pozycji stano-
wi¹ klienci, którzy wnet bêd¹ siê zaopatrywaæ w miód
i produkty pszczele na okres jesienno-zimowy, wie-
rz¹c w ich lecznicze w³aœciwoœci.

Niestety, ³atwo wtedy o stycznoœæ z nieuczci-
wymi sprzedawcami. Pszczelarz sprzedaj¹cy pro-
dukty pszczele musi mieæ do tego uprawnienie. Jest
nim decyzja w³aœciwego terytorialnie Powiatowego
Lekarza Weterynarii zezwalaj¹ca na sprzeda¿ bez-
poœredni¹ (od producenta).

Bardzo wa¿na jest etykieta. Wielu pszczelarzy
traktuje j¹ jako ulotkê reklamow¹ pasieki czy mio-

du, a przecie¿ jest to wizytówka pszczelarza i swego
rodzaju „zaœwiadczenie” wystawione przez pszcze-
larza produktowi z w³asnej pasieki, aby produkt móg³
byæ wprowadzony na rynek zgodnie z obowi¹zuj¹-
cym prawem.

Jeœli przyj¹æ, ¿e rol¹ etykiety na s³oiku z mio-
dem jest informowanie, w myœl tej zasady wszyst-
kie informacje zawarte w treœci etykiety powinny
u³atwiæ konsumentowi w³aœciwy wybór miodu -
zgodnie z jego oczekiwaniami. Wszelkie zaniedba-
nia w tym zakresie nale¿y traktowaæ jako narusze-
nie interesów konsumenta. Jeœli etykieta na s³oiku
z miodem nie zawiera pe³nej informacji (lub w ogó-
le jej brakuje), pszczelarz nie potrafi lub nie chce
sprostaæ prawu odnoœnie znakowania œrodków spo-
¿ywczych. W takim przypadku mo¿na mieæ w¹tpli-
woœæ, czy jakoœæ procesu pozyskiwania miodu w
pasiece jest prawid³owa. Pamiêtajmy wiêc, ¿e psz-
czelarz umieszczaj¹c etykietê na s³oiku z miodem
spe³nia obowi¹zek prawny. Prawo w tym zakresie
jest doœæ jasne i chroni konsumenta, który w zale¿-
noœci od treœci etykiety podejmuje decyzjê o wyda-
niu pieniêdzy na ten w³aœnie miód, a nie na inny.

Na etykiecie powinny znajdowaæ siê nastêpu-
j¹ce informacje:

1. Pe³na nazwa produktu i jego odmiany, która
mo¿e byæ zast¹piona jednym wyrazem „miód”, ale
nie w przypadku miodu przefiltrowanego, miodu
sekcyjnego, miodu z plastrami i miodu piekarni-
czego (przemys³owego). Nazwa „miód” mo¿e byæ
u¿yta wy³¹cznie do oznakowania œrodka spo¿ywcze-
go, który jest naturalnym s³odkim produktem wy-
twarzanym przez pszczo³y Apis mellifera z nektaru
roœlin, wydzielin ¿ywych czêœci roœlin lub wydalin
owadów ss¹cych pobieraj¹cych soki ¿ywych czêœci
roœlin, sk³adowanym, odparowywanym i pozosta-
wionym w plastrach na czas dojrzewania.

2. Dane identyfikacyjne pszczelarza: imiê, na-
zwisko i dok³adny adres zamieszkania. Jeœli psz-
czelarz prowadzi dzia³alnoœæ pod jak¹œ nazw¹, te¿
nale¿y j¹ podaæ.

3. Data minimalnej trwa³oœci. Zgodnie z usta-
leniami prawnymi œrodki spo¿ywcze powinny za-
wieraæ informacjê „najlepiej spo¿yæ przed...” lub
termin przydatnoœci do spo¿ycia. Informacje te nie

s¹ synonimami. Dotycz¹ one dwóch ró¿ni¹cych siê
od siebie zagadnieñ. „Najlepiej spo¿yæ przed...”
oznacza minimaln¹ trwa³oœæ produktu lub okres, w
ci¹gu którego produkt zachowuje specyficzne w³a-
œciwoœci, pod warunkiem odpowiedniego przecho-
wywania. Znakuje siê nim wszystkie trwa³e produk-
ty spo¿ywcze, np. miód, dla którego minimalna trwa-
³oœæ wynosi 36 miesiêcy. Termin trwa³oœci zaczerp-
niêty jest z norm, pszczelarz mo¿e jednak zleciæ
w³asne badania i tym samym wyd³u¿yæ okres przy-
datnoœci do spo¿ycia miodu. Informacja „nale¿y
spo¿yæ do...” dotyczy terminu przydatnoœci do spo-
¿ycia, czyli terminu, po up³ywie którego ¿ywnoœæ
ju¿ nie nadaje siê do spo¿ycia. Informacjê tê umiesz-
cza siê na wszystkich nietrwa³ych produktach spo-
¿ywczych, np. œwie¿o t³oczonych sokach z owoców.
W przypadku miodu nie jest ona u¿ywana.

4. Warunki przechowywania - w czêœci etykiety
dotycz¹cej warunków przechowywania podaje siê,
¿e miód musi byæ przechowywany w temperaturze
4-20°C oraz chroniony przed bezpoœrednim dzia³a-
niem promieni s³onecznych.

5. Zawartoœæ netto podajemy w kilogramach.
Pszczelarz w przypadku w³asnorêcznego rozlewa-
nia miodu ponosi odpowiedzialnoœæ za rzeczywist¹
iloœæ miodu znajduj¹c¹ siê w opakowaniu jednost-
kowym. Odpowiadaæ ona musi nominalnej iloœci
podanej na opakowaniu, w granicy najwy¿szej do-
puszczonej wielkoœci b³êdu ujemnego.

6. Data rozlewu i numer partii produkcyjnej.
Data pozwala na dok³adniejsz¹ identyfikacjê partii
produkcyjnej. W przypadku wykonania rozlewu mio-
du przez wynajêty podmiot (tzn. innego pszczela-
rza) podajemy dok³adny adres i nazwê podmiotu.
Numer partii oznacza w przypadku miodu okreœlon¹
jego iloœæ rozlan¹ np. do s³oików w jednakowych
warunkach. Data rozlewu mo¿e byæ jednoczeœnie
numerem partii. Informacje te nie zawsze s¹ umiesz-
czane na etykiecie. Mo¿na stemplowaæ datê rozle-
wu, która jest jednoczeœnie numerem partii na na-
krêtce s³oika z miodem.

7. Miejsce pochodzenia, np. z zielonych p³uc
Polski, produkt polski, miód z polskiej pasieki czy
miód z pasieki.
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S C H E I N E R  N I E R U C H O M O Œ C I   Œ W I E R A D O W S K I E

SNS 1806 - Œwieradów. Pensjonat, 324 m2, ok.
500 m od wyci¹gu orczykowego. 22 miejsca noc-
legowe w pokojach z ³azienkami. Dzia³ka  na lek-
kim zboczu, 1.829 m2,  umo¿liwia zagospodaro-
wanie rekreacyjne lub budowlane. Cena 1.200.000
z³, do której nale¿y doliczyæ 23 proc. VAT.

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

SNS 1682 - Œwieradów. Blisko gondoli - sty-
lowy komfortowy dom z 2001 r. o pow. 334 m2.
Dzia³ka  2.324 m2. Wydzielony przy drodze pawi-
lon gastronomiczny - 40 m2. Cena 1.250.000 z³.

SNS 1065 - Œwieradów. Niewielki oœrodek
wczasowy na 21 miejsc z lat 80. 8 pokoi z
umywalkami, 4 ³azienki, kuchnia, œwietlica,
sauna i pomieszczenia gospodarcze. Dzia³ka
1.105 m2, mo¿liwoœæ rozbudowy (w planie te-
ren pod us³ugi turystyczne i zabudowê miesz-
kaniow¹). Cena 540.000 z³ (w tym VAT). PRO-
WIZJÊ POKRYWA SPRZEDAJ¥CY!

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

Wspania³a historia wspania³ych bud; patrz¹c dzisiaj
na nie trudno uwierzyæ, ¿e niegdyœ wype³nione by³y one
po brzegi turystami i kuracjuszami. Z wielu bud pozosta³y
zaledwie trzy, z których tylko jedna nadal funkcjonuje
(schronisko na Stogu – jedyna buda w polskiej czêœci Izer),
a dwie pozosta³e „strasz¹” swym wygl¹dem (buda Ludwi-
ka na Rozdro¿u i Kesselschlossbaude w Kotlinie).

Na Rozdro¿u Izerskim mo¿emy ogl¹daæ obraz nêdzy
i rozpaczy - rozsypuj¹c¹ siê budê Ludwika, która prze-
trwa³a dwie wojny œwiatowe, po wojnie s³u¿y³a przez krót-
ki czas jako prewentorium dla dzieci, a nastêpnie jako oœro-
dek wypoczynkowy „Leœna Chata”, w którym przez kilka
lat pomieszkiwali pracownicy leœni, a obecnie nadaje siê
jedynie do wyburzenia. Szkoda, bo jej wielkim atutem jest
dogodne po³o¿enie w miejscu, gdzie krzy¿uj¹ siê szlaki i
drogi leœne prowadz¹ce w Góry Izerskie oraz rozpoœciera
siê wspania³y widok na Izerskie Garby.

Kesselschlossbaude w Kotlinie po wojnie przesta³a s³u-
¿yæ turystom i kuracjuszom (organizowano w niej jedynie
obozy m³odzie¿owe i harcerskie), a od lat 80. XX w. popa-
da coraz bardziej w ruinê, w³aœciwie nic z niej nie zosta³o.

Dwie budy funkcjonuj¹ce w Groß Iser (Skalno) swoje

istnienie zakoñczy³y wraz z ca³¹ wiosk¹, która po 1945 r.
zosta³a zrównana z ziemi¹, a o jej istnieniu œwiadczy jedy-
nie ocala³y budynek szko³y (obecnie Chatka Górzystów).

Buda znajduj¹ca siê na po³¹czeniu nowej i starej dro-
gi izerskiej sp³onê³a ju¿ w latach 20. i nie zosta³a odbudo-
wana. Na miejscu Waldbaude znajduje siê obecnie hotel
„Czeszka”, a z Germaniabaude (po wojnie funkcjonowa³
pod szyldem „Turysta”), z której mo¿na by³o podziwiaæ
najpiêkniejsze widoki w ca³ym Œwieradowie, nie pozosta³y
nawet fundamenty, podobnie jak z budy na Zajêczniku,
na Polanie Izerskiej i na Smreku. Pocieszaj¹cy jest fakt, ¿e
niektóre budy próbuje siê odtworzyæ, jak na przyk³ad tê
na Wysokim Kamieniu, która zosta³a odbudowana dziêki

Post scriptum

determinacji obecnego
w³aœciciela.

Je¿eli posiadaj¹ Pañ-
stwo jakiekolwiek infor-
macje o izerskich budach
i o ich losie po 1945 r. za-
chêcamy do podzielenia
siê nimi na ³amach „No-
tatnika Œwieradowskie-
go”.

Magdalena Olszewska

Budy, ach, te budy!Budy, ach, te budy!Budy, ach, te budy!Budy, ach, te budy!Budy, ach, te budy!
„Piêkna pogoda zachêca do górskich

wypraw. Postanowi³em wiêc wyruszyæ na
podbój izerskich bud. Spytacie, jakich bud?
Nie chodzi tu wcale o budy psie, lecz o obiek-
ty górskie! Nazwa tych obiektów wywodzi
siê prawdopodobnie ju¿ z XVI w. i pojawi³a
siê ona po czeskiej stronie Gór Izerskich -
jako okreœlenie ma³ych górskich osad. PóŸ-
niej okreœlenie buda otrzyma³a gospoda
znajduj¹ca siê w tej osadzie. Po stronie pol-
skiej tej nazwy u¿ywano g³ównie odnoœnie
bud pasterskich, które s³u¿y³y pasterzom
jako miejsce schronienia i wypoczynku.
Wraz z o¿ywieniem siê ruchu turystyczne-
go budy zyska³y nowe przeznaczenie. W
naszej czêœci Górach Izerskich mia³o to miej-
sce ok. 1880 r., kiedy to w Bad Flinsberg1

powsta³a grupa terenowa RGV (Towarzystwa
Karkonoskiego).

Nie tylko budy pasterskie stawa³y siê
budami dla turystów przemierzaj¹cych gór-
skie szlaki. Tak¿e leœniczówki, które posia-
da³y zezwolenie na wyszynk, przekszta³ca-
no na budy. Co ciekawe, to okreœlenie mo¿-
na spotkaæ jedynie na terenie Sudetów, ni-
gdzie indziej!

W Górach Izerskich budy sta³y siê chêt-
nie odwiedzanymi obiektami nie tylko
przez turystów, lecz wpisa³y siê w sta³y
punkt programu rozrywkowego kuracjuszy.
Co chwilê mo¿na spotkaæ goœci uzdrowiska,
którzy na sankach ci¹gniêtych przez za-
przêg konny pod¹¿aj¹ w stronê jednej z
bud. Najbardziej popularn¹ wœród kuracju-
szy i turystów jest buda Ludwika na Roz-
dro¿u Izerskim (od 1886 r.). Cudny obiekt
w przepiêknym miejscu z niesamowitym
widokiem na dolinê Kwisy i czarodziejsk¹
górê Flinsa.

Niedaleko znajduje siê buda Leopol-
da, która w³aœciwie jest leœniczówk¹ pe³ni¹c¹
funkcje gospody. Kolejn¹ chêtnie odwie-
dzan¹ jest buda w nieodleg³ej Kotlinie. W³a-

U góry - Ludwigsbaude na Rozdro¿u Izerskim dawno, daw-
no temu gdzieœ w odleg³ej galaktyce. Poni¿ej - to, co zosta-
³o z by³ego prewentorium dzieciêcego (zdjêcia ze zbiorów
autorki)

Germaniabaude po wojnie funkcjonowa³a jakiœ czas jako „Tu-
rysta”. Mieszkañcy starszej daty pamiêtaj¹ j¹ jako cel nie-
dzielnych spacerów, choæby dla rozpoœcieraj¹cych siê stam-
t¹d widoków (zdjêcie ze zbiorów Ludwika Bartnika).

œciciele postanowili uatrakcyjniæ swój obiekt oferuj¹c dodat-
kowo pobyty kuracyjne i bogat¹ bazê gastronomiczn¹. Nosi
nazwê „Kocio³” i ³atwo mo¿na dotrzeæ do niej przez dwo-
rzec kolejowy i Sêpi¹ Górê. Tam tak¿e goœcie uzdrowiska
docieraj¹ g³ównie na saniach, by w przytulnych wnêtrzach
budy napiæ siê gor¹cej herbaty i ogrzaæ po jeŸdzie przez
œnieg, podziwiaj¹c wspania³e widoki na dolinê Kwisy, Mirsk
i ruiny zamku Gryf.

Wspania³y widok na dolinê Kwisy rozpoœciera siê tak¿e
z „Germanii”, po³o¿onej na skraju lasu przy Starej Drodze
Izerskiej. St¹d ³atwo dojœæ do „Leœnej budy”, która w okre-
sie zimowym s³u¿y jako pocz¹tek toru saneczkowego oraz
meta s³ynnego wyœcigu motorowego ADAC. Wzmo¿ony ruch
panuje tam tak¿e w czasie zawodów na skoczni narciarskiej.

Z „Leœnej budy” mo¿na tak¿e dotrzeæ do toru bobsle-
jowego, a las nart przed bud¹ wskazuje te¿ na to, ¿e jest to
ulubione miejsce zmêczonych jazd¹ narciarzy, którzy po-
krzepiaj¹ siê w niej „narciarsk¹ wod¹” przed dalsz¹ jazd¹
na deskach.

Id¹c z „Germanii” Star¹ Drog¹ Izersk¹ dotrzemy do
budy na Polanie Izerskiej, w której panuje znakomity na-
strój dziêki Junkerowi Gustlowi, który gr¹ na cytrze i wspa-
nia³ym œpiewem wci¹ga wszystkich do wspólnej zabawy. Ta
buda i kolejna w Groß Iser2 s¹ typowe i powsta³y ju¿ na po-
cz¹tku XIX w. Obiekt na Polanie s³u¿y saneczkarzom – tu
znajduje siê pocz¹tek toru, którego meta znajduje siê ko³o
hotelu Deutscher Kaiser3. Buda w Groß Iser to g³ównie miej-
sce odpoczynku turystów przed dalsz¹ wêdrówk¹ przez Orle
do Jakuszyc, do huty szk³a Józefiny w Szklarskiej Porêbie
lub te¿ na czesk¹ stronê Gór Izerskich.

W Groß Iser znajduje siê jeszcze jedna buda nazywana
„M³ynem Izerskim”, w której panuje tak¿e niesamowita
górska atmosfera i mo¿na w niej spotkaæ ludzi z Izery, prze-
siaduj¹cych po pracowitym tygodniu i rozmawiaj¹cych miê-
dzy sob¹ w swym górskim dialekcie.

U zbiegu Starej i Nowej Drogi Izerskiej stoi Nowa Buda
Izerska (powsta³a na miejscu starej, nale¿¹cej do Sendera,
wybudowanej ok. 1800 r.), która zachêca do spêdzenia tam
d³u¿szej chwili i pozwala delektowaæ siê ciep³em bij¹cym z
pieca kaflowego i s³ynnymi naleœnikami. Jej atrakcyjne po-

saksoñskich Uniêcic4  w 1789 r.
Nie zapomnijmy o najm³odszej z bud na Stogu Izer-

skim, która powsta³a zaledwie parê lat temu, w 1924 r. Gdy
w 1907 r. straszna wichura sia³a spustoszenie w naszych
górach, jej ofiar¹ pad³a tak¿e wie¿a widokowa postawiona
w 1892 r. przez RGV. Dziêki staraniom dr. Siebelta zebrano
odpowiednie fundusze i z pomoc¹ hrabiego Schaffgotscha
uda³o siê zrealizowaæ projekt mistrza budowlanego Paula
Häuslera z Wroc³awia, który teraz mo¿emy podziwiaæ jako
wspania³¹ budê znakomicie zarz¹dzan¹ przez rodzinê Ko-
bert.

£atwa do osi¹gniêcia dla kuracjuszy jest buda na Iglicy,
zwana przez miejscowych „U Leœnika Zaj¹ca”, z której de-
lektowaæ siê mo¿na wspania³ym widokiem na Uniêcice i du¿¹
czêœæ £u¿yc, na Mirsk, Gryfów i ruiny zamku Gryf, a na
wschodzie wzrok siêga daleko a¿ po Kapelê ko³o Jeleniej
Góry. Mo¿na siê tu posiliæ znakomitymi wiejskimi specja³a-
mi i owocami z rosn¹cych tu drzewek owocowych.

Buda na Wysokim Kamieniu nieopodal Szklarskiej Po-
rêby zaprasza zmêczonych turystów do odpoczynku i po-
dziwiania widoków. Jej poprzedniczka, która zniknê³a naj-
prawdopodobniej na skutek po¿aru, powsta³a ju¿ w 1837 r.
i by³a odzwierciedleniem budy znajduj¹cej siê nad Œnie¿ny-
mi Kot³ami w Karkonoszach.

Wybór bud w Górach Izerskich jest ogromny, trudno
zdecydowaæ siê, któr¹ wybraæ, a ja chyba pod¹¿ê w stronê
Rozdro¿a Izerskiego i budy Ludwika, gdy¿ uwielbiam po-
dziwiaæ z niej widok na Izerskie Garby owiane tajemnic¹
ukrytych w jej skarbów i blask kwarcu.

Nastêpnym razem zabiorê Was na spacer do Idy „Wy-
pychaczki”, której dom jest równie ciekawy, jak Góry Izer-
skie”.

Wspomnienia Hannesa Scholdana zawarte w ksiêdze
„Mein Heimatsbuch” przet³umaczy³a Magdalena Olszewska

tel. 609 066 152, andolsz@wp.pl
1 Bad Flinsberg – niemiecka nazwa Œwieradowa (do 1945
roku)
2 Groß Iser - nazwa nieistniej¹cej wioski na Hali Izerskiej.
3 Dzisiejsza Magnolia II
4 Obecnie Pobiedna

³o¿enie gwarantuje gospo-
darzom ci¹g³y ruch tury-
stów i kuracjuszy przemie-
rzaj¹cych piêkne Góry Izer-
skie.

Budy nie mog³o za-
brakn¹æ tak¿e na Smreku
przy wie¿y widokowej, z
której widok siêga a¿ po
Landeskrone w Görlitz, Je-
schken w Kraju Sudeckim i
po Karkonosze. Ta buda na
Smreku powsta³a z inicja-
tywy samego Adolfa von
Gersdorffa z pobliskich

Buda na Polanie Izerskiej, w której Junker Gustl gr¹ na cytrze i œpiewem
wci¹ga³ turystów do wspólnej zabawy (zdjêcie ze zbiorów autorki).



Gotuj  z Przys tup¹Gotuj  z Przys tup¹Gotuj  z Przys tup¹Gotuj  z Przys tup¹Gotuj  z Przys tup¹
W ostatnich latach coraz popularniejsz¹

upraw¹ w naszych ogródkach jest cukinia, ale
nie ka¿dy hodowca zdaje sobie sprawê z ogro-
mu mo¿liwoœci kulinarnych, jakie stwarza to
warzywo. Nadaje siê ono do gotowania, du-
szenia, sma¿enia, marynowania lub przek¹-
szenia na surowo.

My zaproponujemy cukiniê faszerowan¹
pieczon¹ i marynowan¹.

Sk³adniki do cukinii pieczonej: 2 cukinie,
3 œrednie marchewki, korzeñ pietruszki, ko-
rzeñ selera (oba œrednie), 2 cebule, 4 z¹bki
czosnku, 100 ml bia³ego wytrawnego wina,
1/4 kostki mas³a, 100 g ¿ó³tego sera (edam
jest najlepszy), sól i pieprz oraz natka pietrusz-
ki do smaku.

Cukinie przekrawamy wzd³u¿, wydr¹¿a-
my, solimy i „³ódeczki” chowamy do lodów-
ki. Na patelni rozpuszczamy mas³o, dodaje-
my warzywa starte na grubych oczkach, sma-
¿ymy ok. 10 min. ci¹gle mieszaj¹c, podlewa-
my winem, dodajemy roztarty czosnek, po-
krojon¹ w drobn¹ kostkê cebulê, solimy i pie-
przymy, po czym dusimy pod przykryciem
kolejne 10 min.

Gdy farsz wystygnie, dodajemy starty ser,

Przepisy Szymona PrzystupySzymona PrzystupySzymona PrzystupySzymona PrzystupySzymona Przystupy
spisa³ i do druku poda³ Adam Karolczuk

19 sierpnia o go-
dzinie 1600 byliœmy
œwiadkami kolejnej
ods³ony festiwalu
muzyki sakralnej
PRO MUSICA SA-
CRA. Tym razem za-
goœcili u nas Katarzy-
na Piotrowska z War-
szawy, która zachwy-
ci³a iœcie wirtu-
ozowsk¹ gr¹ na fago-
cie, oraz Marek Fronc
z Legnicy – œwietny
organista, wyk³adow-
ca Akademii Mu-
zycznej we Wroc³a-
wiu. Artyœci przygo-
towali i zaprezento-
wali niezwykle inte-
resuj¹cy program
obejmuj¹cy utwory
ró¿nych epok: baro-
ku, romantyzmu i XX
wieku. Mogliœmy po-
s³uchaæ zarówno
piêknej gry organo-
wej, gry na fagocie
solo, a na koniec kon-
certu goœcie przygo-
towali utwór w du-
ecie - kompozycjê

mieszamy, wyjmu-
jemy „³ódeczki” z
lodówki i nadziewa-
my je farszem.
Wk³adamy do roz-
grzanego piekarnika
(160 stopni) na ok.
12 minut, a po upie-
czeniu posypujemy
natk¹. Tak przygo-
towana cukinia

smakuje bez ¿adnych dodatków, ale mo¿na j¹
tak¿e polaæ sosem (koperkowy, œmietanowy,
pietruszkowy), tak czy inaczej jest to danie
godne polecenia dla wegetarian.

Przed marynowaniem gromadzimy: 4
œrednie cukinie, 100 g m¹ki pszennej, 100 ml
oleju z pestek winogron, 100 ml oliwy extra
vergine, sól, pieprz, 2 ³y¿ki miodu i 50 ml octu
balsamicznego.

Cukinie kroimy pod ukosem w plastry gru-
boœci ok. 3 cm, solimy, obtaczamy w m¹ce i
sma¿ymy na rozgrzanym oleju z pestek - po
obu stronach na z³oty kolor. Odstawiamy do
wystygniêcia, a w tym czasie przygotowuje-
my marynatê. Do miski wlewamy oliwê, do-
dajemy miód, ocet, po szczypcie soli i pie-
przu, wszystko mieszamy rózg¹ do uzyskania
jednolitej masy, wk³adamy cukiniê i odstawia-
my do lodówki na co najmniej dobê. Po tym

czasie mo¿emy podaæ j¹ z ró¿nymi dipami,
jako sk³adnik sa³atek, mo¿na te¿ w³o¿yæ do
s³oików, trzeba je tylko zawekowaæ.

Dynia od cukinii
by³a zawsze popu-
larniejsza, ale przy
doœæ ubogim zasto-
sowaniu. Przeciêtny
zjadacz kojarzy³ je-
dynie jej pestki albo
marynatê. My nato-
miast zaproponuje-
my przepis na doœæ
eskst rawagancki
krem z dyni z man-
darynk¹ i gruszk¹.

Sk³adniki: 1 kg
mi¹¿szu z dyni, dwie
mandarynki, jedna
gruszka, 50 g mas³a,
50 ml s³odkiej œmie-
tany (30 proc.), sok

z cytryny, sól i pieprz do smaku oraz pestki
do posypania.

Dyniê i gruszkê kroimy w kostkê (1 x 1
cm), a nastêpnie wrzucamy do rondelka na
roztopione mas³o, sma¿ymy ok. 5 minut, do-
dajemy obran¹ i podzielon¹ mandarynkê,
wszystko podlewamy bulionem lub wod¹ i
gotujemy do uzyskania miêkkoœci.

Ca³oœæ blendujemy, doprawiamy sokiem
z cytryny, sol¹ i pieprzem, zaci¹gamy œmie-
tan¹, po czym posypujemy obranymi i spra-
¿onymi na suchej patelni dyniowymi pestka-
mi.

Do sa³atki dyniowej potrzebne nam bêd¹:
4 cykorie, 100 g sera pleœniowego (lazur lub
gorgonzola), 2 œrednie gruszki, 4 ³y¿ki oliwy
z oliwek, ³y¿ka octu winnego bia³ego, ³y¿ka
miodu, garœæ pestek, sok z cytryny, sól do
smaku.

Z cykorii wykrawamy g³¹by, a cykoriê
dzielimy na listki. Skrapiamy sokiem cytry-
nowym i odstawiamy na godzinê do lodówki.

Gruszkê obieramy, tniemy na 4, wykraja-
my gniazda i tniemy na plastry o gruboœci 1
cm.

Na u³o¿one wokó³ talerza listki cykorii
wyjête z lodówki uk³adamy plasterki gruszki,
nastêpnie kroimy ser w drobn¹ kostkê i roz-
kruszamy go na talerz. Wszystko skrapiamy
oliw¹ i octem, doprawiamy sol¹ i oprószamy
pestkami dyni.

A do zostawionych na deser flaczków we-
getariañskich u¿yjemy zarówno cukinii, jak i
dyni. Sk³adniki: 0,5 kg mi¹¿szu dyni, ma³a cu-
kinia, œrednia papryka, ma³a cebula, 2 z¹bki
czosnku, 2 ³y¿ki koncentratu pomidorowego,
50 g mas³a, sól i pieprz, ga³ka muszkato³owa,
majeranek.

Dyniê, cukiniê i paprykê kroimy pod uko-
sem w paseczki, wrzucamy do rondla na roz-
grzane mas³o, dodajemy piórka cebuli, wszyst-
ko sma¿ymy ok. 7 min., nastêpnie dodajemy
koncentrat, przesma¿amy jeszcze ze dwie
minuty, wrzucamy rozdrobniony czosnek, za-
lewamy wod¹ lub bulionem i gotujemy ok.
kwadransa na wolnym ogniu. Doprawiamy
sol¹, pieprzem, majerankiem i odrobin¹ ga³-
ki.

We wrzeœniu jadê  pod Trzy Korony - tam
w miescowoœci Sromowce Ni¿ne odbywaæ siê
bêdzie II Festiwal  Kulinarny SMAK PSTR¥-
GA W PIENINACH. Na turnieju tym wyst¹-
pi ok. 20 ekip z ca³ej Polski, a ja jadê tam z
oryginalnym przepisem, który bêdê móg³ Pañ-
stwu podaæ dopiero po powrocie. Podzielê siê
te¿ doœwiadczeniami z tej imprezy i - mam
nadziejê - tak¿e innymi przepisami z górnej
pstr¹gowej pólki.

wspó³czesnego kompozytora (takich duetów
nie znajdziemy zbyt wiele w literaturze mu-
zycznej).

Ju¿ w przysz³ym miesi¹cu zapraszamy
Pañstwa na kolejne koncert w ramach festi-
walu. Tym razem zaprezentuje siê dla nas ze-
spó³ muzyki dawnej z Zabrza pod dyrekcj¹
Gra¿yny Klein-Jarasz, który wykona trzy kon-
certy: w sobotê 29 wrzeœnia w œwieradowskim
koœciele œw. Józefa (dzieñ wczeœniej muzycy
wyst¹pi¹ w Lubaniu), a w niedzielê 30 wrze-
œnia w Koœciele œw. Krzy¿a w Czerniawie.

W lipcu uruchomiliœmy tak¿e profil festi-
walu na Facebooku; serdecznie zapraszamy
internautów do odwiedzania strony, gdzie
publikujemy wszystkie informacje na temat
organizowanych koncertów. Osoby, które j¹
polubi¹, bêd¹ automatycznie otrzymywaæ re-
gularne informacje o dzia³alnoœci festiwalo-
wej, terminach i miejscach koncertów oraz
wszelkie informacje o funkcjonowaniu impre-
zy.

Serdecznie zapraszamy do brania udzia³u
w koncertach.                             Jakub Choros

Solo i w duecieSolo i w duecieSolo i w duecieSolo i w duecieSolo i w duecieZapraszam Pañstwa na Miêdzyna-
rodowe Spotkania z Muzyk¹ Dawn¹ w
dniach 20-22 wrzeœnia br., ka¿dego dnia
oferuj¹c ciekawostki. W czwartek na in-
auguracjê wys³uchamy w œwieradow-
skim koœciele muzyki G. F. Händla w

we Wroc³awiu, Poznaniu i £odzi.
Niecodziennoœæ tego koncertu (byæ mo¿e

pierwszego w Polsce) polega na tym, ¿e arty-
sta wykona recital w ca³oœci improwizuj¹c na
tematy zaczerpniête z ró¿nych muzycznych
form popularnych w baroku, a publicznoœæ
bêdzie losowaæ dla wykonawcy tematy do tych

improwizacji!
Na koncercie fina³owym us³yszymy wiêk-

szoœæ wykonawców festiwalowych, jak rów-
nie¿ goœcia specjalnego - zespó³ z Niemiec
wykonuj¹cy muzykê renesansu.

Rysard Dominik Dembiñski

wykonaniu nieco-
dziennego tria w
sk³adzie: flet, szpi-
net i wiolonczela.

Na piatek zapla-
nowano 3 koncerty.

Podczas pierw-
szego (godz. 1600 w
kawiarni „Zdrojo-
wej”) zaprezento-
wany zostanie
nowy œwieradowski
zespó³ muzyki daw-
nej „Tiboryus”. O
godz. 1845 na hali
spacerowej wys³u-
chamy m.in. zespo-
³u „Hortus Musi-
cus”, który przed-
stawi program z³o-
¿ony z hiszpañskiej
muzyki z prze³omu
XV i XVI stulecia,
a najwiêkszym
„smaczkiem” festi-
walu bêdzie recital
Kazimierza Pyzika
o godz. 2000 w ko-
œciele.

Kazimierz Py-
zik to najwiêkszy
polski gambista,
wyk³adowca violi
da gamba na akade-
miach muzycznych
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Izerskie, w ramach Priorytetu nr 6 - „Wykorzystanie i promocja potencja³u turystycznego i kulturowego Dolnego Œl¹ska (Turystyka i Kultu-
ra)”, Dzia³ania nr 6.4 - „Turystyka kulturowa” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnoœl¹skiego na lata 2007-2013.
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Prace budowlane zwi¹zane z rewitali-
zacj¹ m³yna wodnego w Œwieradowie-
Zdroju w celu udostêpnienia dla ruchu tu-
rystycznego niebawem zostan¹ ukoñczone;
planowany termin zakoñczenia prac bu-
dowlanych to koniec paŸdziernika br.

Do dziœ wewn¹trz m³yna  zrobiono:
- wymieniono stare okna na nowe drew-

niane, zamontowano now¹ stolarkê drzwiow¹
z oklein¹ drewnopodobn¹,

- po³o¿ono nowe wyk³adziny wewnêtrz-
ne œcian z p³ytek ceramicznych,

- nowe posadzki z p³ytek ceramicznych,
nowe pod³ogi z desek drewnianych,

- u³o¿ono wszystkie nowe instalacje we-
wnêtrzne: elektryczne, wodno-kanalizacyjne,
gazowe, centralnego ogrzewania, w now¹ ar-
maturê wyposa¿ono ³azienki, pomieszcze-
nia socjalne,

- w czêœci technologicznej m³yna oczysz-
czono drewniane elementy konstrukcyjne i
kamienne œciany w komorze ko³a m³yñskiego
(samo ko³o jest jest po pierwszych próbach -
lano na nie wodê, która bez problemu uru-
chami³a ³opaty).

Na zewn¹trz natomiast:
Zosta³ rozebrany budynek obory, a w

jego miejscu postawiono budynek obs³ugi

ruchu turystycznego, w którym obecnie trwaj¹ pra-
ce wykoñczeniowe.

Drewniany budynek stodo³y, w którym daw-
niej przechowywano siano, przebudowano na
wiatê przeznaczon¹ do grillowania (wymurowa-
no tam grill z rusztem i kominem). Turyœci bêd¹

mogli spo¿ywaæ w³asne posi³ki i oczy-
wiœcie chleb upieczony w nowym pie-
cu przez m³ynarza. Przy wiacie powsta³
placyk z drewnianymi pergolami, ³aw-
kami i miejscem na ognisko, gdzie bêd¹
mog³y byæ organizowane imprezy na
wolnym powietrzu.
Œcie¿ka przystosowana dla osób

na wózkach prowadzi – przez mostek
drewniany nad m³ynówk¹ - do wejœcia
na poziom piêtra m³yna. Wszystkie
œcie¿ki zostan¹ oœwietlone niskimi lam-
pami oœwietlenia zewnêtrznego.
Wykonano przy³¹cza do budyn-

ków: energetyczne, wodoci¹gowe, ka-
nalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem

bezodp ³ywo-
wym œcieków,
gotowy jest dre-
na¿ zewnêtrzny,
w trakcie reali-
zacji - kanaliza-
cja deszczowa.
 Trwa

ogrodzenie tere-
nu i zagospoda-
rowywanie nie-
ruchomoœci, go-
³ym okiem wi-
daæ, ¿e jest coraz
³adniej.

Anna Mazurek

Miejska Biblioteka zaprasza w dniach 15-
16 paŸdziernika doros³ych i dzieci do
uczestnictwa w III Festiwalu Dyniowym.
Do grona mi³oœników dyñ do³¹czy³o œwie-
radowskie Nadleœnictwo, a od pocz¹tku
wspiera nas Wojciech Erling, który osobi-
œcie wybiera i przywozi na Festiwal wspa-

sze, a tak¿e
wyj¹tkowe oka-
zy, które po raz
pierwszy bêd¹
prezentowane w
ogrodzie Nadle-
œnictwa, aby jak
najwiêcej miesz-
kañców mog³o
podziwiaæ piêk-
no tych warzyw.

nia³e, wielkie dynie.

ne kompozy-
zycje dy-
n iowe ,
przys-
maki i
przepi-
sy, wier-

Przez mostek nad m³ynówk¹ (u góry) osoby niepe³nospraw-
ne wjad¹ na wózkach do m³yna od razu na I piêtro (obok).

Tu siê najtrafniej materializuje has³o projektu: mo¿emy dotkn¹æ przesz³o-
œci, ogl¹daj¹c zabytkowy nieczynny piec chlebowy (z prawej), i zobaczyæ
przysz³oœæ, obserwuj¹c wypiek
 chleba w nowym piecu
(ten z lewej).

Czekamy na dowol-

Powy¿ej przysz³e centrum obs³ugi ruchu
turystycznego, a zdjêcie poni¿ej przed-
stawia pe³ne uroku i klimatu grillowisko.



Bojowość to nasz znak rozpoznawczy

Klasa I w Szkole Podstawowej nr 2 w Czerniawie. Z ty³u od lewej: Wiktoria Turczynowicz,
Paulina Lutostañska, Julia Fabiœ, Gracjan £abêcki, Kacper Chomiak, za nimi wychowawczy-
ni Beata £uczak. Siedz¹ od lewej: Kacper Poddêbski, Pawe³ Nowak, Angelika Gorzeñ (6 lat),
Jagoda Durów, Maryla Socha, Klaudia Skórka.

Klasa Ia w Szkole Podstawowej nr 1 w Œwieradowie: Z przodu z lewej Wiktoria Bochenek,
wychowawczyni Beata Bielak miêdzy bliŸniaczkami: Gabriel¹ i Joann¹ Jachimowskimi. W
nastêpnym rzêdzie od lewej: Ola Meyer, Julia Krzewina, Jakub Koz³owski, Miko³aj Dziere-
wienko, Krzysztof Andziulewicz. W tylnym rzêdzie od lewej: Maksymilian Kobusiñski, Mar-
tyna Kêpiñska, Dominik Adam, Gracjan Boryñski i Kacper Stelmaszczyk. Na zdjêciu nie ma
nieobecnej tego dnia jedynej szeœciolatki w klasie Mai Czerwiec.

Klasa Ib SP nr 1. Od lewej: Natalia Chmielowiec, za ni¹ siedzi Karol Pawlak i kolejno: Oliwia
Olkowska, Kacper Piwowarek, Kacper Sawicz, Kacper Matwiejczuk (6 lat), Kornelia Moroz
(6 lat). Za Oliwi¹ siedzi Ola Oliwiniak (6 lat), a obok niej Brunon Ry¿ak. Pod œcian¹ od lewej:
Ola Marcinkowska, Julia  Pa³ys, Oliwier Wieliczko, wychowawczyni Lidia Guziñska, Piotr
Fa³kowski i Julia Napiera³a.

T³oku na trasie nie by³o; raz wyprzedzi³ mnie jakiœ
Czech, który mkn¹³ tak szybko, ¿e rzucone przezeñ s³o-
wo mog³o równie dobrze oznaczaæ „z drogi”, jak i „dziê-
kujê” (bo mu grzecznie ust¹pi³em miejsca). Nim poko-
na³em dwa zakrêty i trzy hopki, rowerzysta znikn¹³ z
horyzontu. Pod koniec po³knê³a mnie jeszcze czeska piê-
cioosobowa armada, ale oni ju¿ byli nastawieni bardziej
turystycznie ni¿ wyczynowo.

By³o ju¿ po porze monsunowej, wiêc nie dziwi³y spe-
cjalnie ka³u¿e i rozlewiska – wszak trudno od rowerowej
œcie¿ki oczekiwaæ, ¿e bêdzie mia³a odwodnienie jak A-4
pod Wroc³awiem. By zapobiec ochlapaniu b³otnymi pie-
gami, nale¿a³o zwolniæ przed ka¿dym wodnym oczkiem
albo podnieœæ wysoko nogi niemal do poziomu, ale cza-
sami nawet i to nie pomaga³o, bo spod opon co rusz roz-
bryzgiwa³ bury pióropusz. Najlepiej by³oby, gdyby singl-
trek ca³y by³ wy³o¿ony deszczu³kowym chodnikiem, ale
czy wtedy by³oby to miejsce równie magiczne?

O ile przy wjeŸdzie do Czerniawskiego Lasu by³o wia-
dome, ¿e opuszczamy Czechy i wje¿d¿amy do Polski (mi-
jamy kamieñ graniczny), o tyle powrót na czesk¹ stronê
odby³ siê bezwiednie - ¿adnych znaków czy sygna³ów, po
prostu zjednoczona EU!

Fascynuj¹ce by³y odcinki z górki – przy niema³ej
szybkoœci od hopków i zakrêtów krêci³o siê w g³owie, a ta
przecie¿ musia³a reagowaæ na czaj¹ce siê niebezpieczeñ-
stwa (kamienie nachodz¹ce na singla, nag³e skrêty, po-
œlizgi). Na ostrych, acz ³adnie wyprofilowanych zakrê-
tach ³atwo siê by³o nabraæ na to, ¿e wy³aniaj¹ca siê po-
chy³oœæ pozwoli nam j¹ pokonaæ jak na bandzie toru sa-
neczkowego. Nic bardziej mylnego – przy du¿ej szybko-
œci na pewno wyrzuci nas poza singla, gdzieœ w las.

Centrum Singltreka budzi uk³ucie zazdroœci. Po³o¿o-
ne tu¿ przy jeziorku, stwarza warunki do z³apania odde-
chu, przek¹szenia co nieco, wypicia kawy, herbaty lub
piwa (u Czechów sport i rekreacja w ogóle siê z piwem
nie k³óc¹), skorzystania z toalety, umycia roweru (¿eton
kosztuje 30 koron) lub jego naprawy, kupienia stroju, a
nawet jednoœladu. Kierownictwo naszej gondoli zapowia-
da otwarcie w przysz³ym sezonie rowerowym podobne-
go centrum na dolnej stacji (w miejscu snow parku), wzbo-
gaconego o park rowerowy dla dzieci pe³en urz¹dzeñ
zabawowych z drewna. Niestety, gondolowe zapowiedzi
nie zawsze siê spe³nia³y, a na razie to jednak tylko do
czeskiego centrum rowerzyœci przez ca³e lato lgnêli jak
pszczo³y do miodu, zostawiaj¹c tam zapewne niema³e
pieni¹dze.

Owego niedzielnego popo³udnia panowa³ tam na-
strój piknikowy. Mo¿na siê by³o jedynie zastanawiaæ, sk¹d
wziêli siê ci wszyscy rowerzyœci, skoro na trasie natkn¹-
³em siê raptem na paru.  Wszystko wskazuje na to, ¿e

Nasze odcinki singltreka nazywaj¹ siê m.in.
Serpentyny Cesarza Wilhelma, Przestawiony
Kamieñ, Stare Kopalnie, Cesarskie Ÿród³o, Stara
Leœniczówka, Dziurawa Droga, a czeskie -
Rückert, Mühlloch, Zippelbusch, Bohata
Útìcha, Asfaltová Agónie czy Všech Andìlù.

Jeleniogórzanie w Centrum Singltreka - debiutanci, zadowoleni po
pokonaniu od razu dwóch pêtli (niebieskiej i czerwonej).

Za 30 koron mo¿na sobie umyæ ob³ocony zwykle rower.

czêœæ zakrêci³a dodatkow¹ czerwon¹
rundkê, zwan¹ Obor¹ (tak w³aœnie zro-
bi³a debiutancka grupa z Jeleniej Góry,
która zrobi³a sobie ponad 6-kilome-
trow¹ dok³adkê), odchodz¹c¹ od szla-
ku niebieskiego, a inni mogli wpaœæ po
zaliczeniu czarnej trasy Nad Czerniaw¹
albo tych czerwonych pêtli po drugiej
stronie drogi: Novomìstskiej lub Li-
bverdskiej Strany czy Ludvíkovskiego
Traverza.

na tablica wskazuje kieru-
nek dojazdu do Centrum
Singltreka, podczas gdy w
Œwieradowie pró¿no szukaæ
jakiejkolwiek informacji.
Spotkaæ natomiast mo¿na

Czechom z ich praktycznym podejœciem do
¿ycia piwo w centrum obs³ugi rowerzystów
jakoœ nie przeszkadza.

dokoñczenie ze str. 16

rowerzystów z mapkami w rêku nerwowo szukaj¹cych
jakiejœ wskazówki i pytaj¹cych mieszkañców „jak tam
dojechaæ?”.

Przez g³owê przebiega wówczas myœl, ¿e jak to jest
– mieliœmy miliony z³otych na zbudowanie singltreka, a
nie ma mamy kilku tysiêcy na ustawienie plansz i tabli-
czek wskazuj¹cych do niego drogê?

Adam Karolczuk

Serwis jak siê patrzy!

Widaæ, ze Czesi organizacyjnie swo-
je single dopiêli lepiej od nas. Na œcia-
nie kamienicy w Nowym Mieœcie ogrom-

Singltrek jest...
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·  Sprzedam gara¿ dwustanowiskowy przy ul. Górskiej. Tel. 75 78 17 288 (po godz. 15) ·  Kance-
laria Podatkowa KARGEM mgr Bogumi³a Tasulis. Tel. 75 75 225 38, 506 053 924, 601 835 007 ·
Sprzedam felgi aluminiowe ATS 13'' z oponami wielosezonowymi firmy Goodyear, rozstaw œrub 4x100.
Tel. 695 299 223 ·  Dam pracê dodatkow¹. Tel. 75 721 29 01 (po godz. 20) ·  Manicure i pedicure z
mo¿liwoœci¹ dojazdu do domu. Rezerwacja telefoniczna pod nr. 665 285 666  · Wydzier¿awiê lub
wynajmê na rok lokal (mieszkanie) o powierzchni pow. 60 m2 - pod dzia³alnoœæ - w okolicy Œwierado-
wa. Tel. 600 035 521 · Sprzedam skrzypce wykonane przez lutnika (dla doros³ych). Tel. 501 774 594
·  Tomasz Miakienko - licencjonowany zarz¹dca nieruchomoœciami podejmie wspó³pracê ze wspólnota-
mi mieszkaniowymi. Kompleksowa obs³uga.Tel. 601 506 232, 75 78 17 401.

OG£OSZENIA  DROBNE

Wed³ug planu kolejne numery „Notatnika” powinny trafiæ do r¹k Czy-
telników 10 paŸdziernika, 14 listopada i 19 grudnia 2012 r. Reklamo-
dawców prosimy, by swe og³oszenia nadsy³ali najdalej do  26 wrze-
œnia, 30 paŸdziernika i 5 grudnia br.

Kalendarz wydawniczy

UM wykazujeUM wykazujeUM wykazujeUM wykazujeUM wykazuje

ZAK£AD US£UG POGRZEBOWYCH

 ARES
     ŒWIERADÓW-ZDRÓJ, PIECHOWICE i okolice

     tel. (24 h) - 600 291 789, 606 884 741

OFERUJE:
CA£ODOBOWY TRANSPORT ZMAR£YCH KREMACJE

ZMAR£YCH  EKSHUMACJE TRUMNY  URNY  KRZY¯E
UK£ADANIE KOSTKI ZNICZE WI¥ZANKI  BUDOWA

GROBOWCÓW FORMALNOŒCI ZWI¥ZANE Z POCHÓWKIEM
 KREDYTOWANIE POGRZEBÓW W RAMACH ZASI£KU ZUS

KOMPLEKSOWA OPIEKA NAD GROBAMI NAGROBKI
GRANITOWE POPRAWKI WOKÓ£ GROBÓW

PROFESJONALIZM I SOLIDNOŒÆ.
ZAPRASZAMY.

Na inauguracjê rozgrywek w lidze okrêgo-
wej pi³karze TKKF Kwisa zremisowali z Leœni-
kiem  Osiecznica 2:2. Wprawdzie nasi strzelili a¿
trzy bramki, ale jedna by³a samobójcza.

W drugim meczu znów pad³ remis, tym ra-
zem 1:1 z Lotnikiem Je¿ów Sudecki, a wynik po-
wtórzono w spotkaniu z Endico-Mitex Podgó-

dokoñczenie ze str. 16

Us³ugi Pogrzebowe ARES sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania miesz-
kañcom Œwieradowa-Zdroju, Krobicy, Or³owic i wszystkim pozosta³ym
za wspó³pracê i zaufanie, jakim obdarzyli nasz¹ firmê korzystaj¹c z
naszych us³ug. Jednoczeœnie informujemy, i¿ firma nasza nie jest ju¿
administratorem cmentarzy, ale œwiadczymy w dalszym ci¹gu swoje us³ugi
na terenie Œwieradowa i okolic. Serdecznie zapraszamy wszystkich za-
interesowanych do wspó³pracy z nasz¹ firm¹. Wszystkim zadowolonym
klientom dziêkujemy, zaœ niezadowolonych klientów przepraszamy.

Liczymy na dalsz¹ wspó³pracê i spotkania z mieszkañcami.

Tel. 600-291-789, 606-884-741

P O D Z I Ê K O W A N I A

Burmistrz Miasta Œwieradów-Zdrój informu-
je, ¿e na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta 5 wrze-
œnia 2012 r. zosta³ podany do publicznej wiado-
moœci - na okres 21 dni - wykaz (do wgl¹du w
godzinach pracy urzêdu) w sprawie wyznaczenia
do sprzeda¿y na rzecz najemcy - w trybie bez-
przetargowym - lokalu mieszkalnego nr 2 przy
ul. 11 Listopada 25 wraz z oddaniem w u¿ytko-
wanie wieczyste u³amkowej czêœci dzia³ki:
nr 76/3, am. 10, obr. IV.
Burmistrz Miasta Œwieradów-Zdrój informu-

je, ¿e na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta 7 wrze-
œnia 2012 r. zosta³ podany do publicznej wiado-
moœci - na okres 21 dni - wykaz (do wgl¹du w
godzinach pracy urzêdu) w sprawie wyznaczenia
do sprzeda¿y w trybie bezprzetargowym - na po-
prawê zagospodarowania nieruchomoœci przy-
leg³ej - dzia³ki przy ul. Sienkiewicza:
nr 76/11, am. 9, obr. IV.

Nie ufaj plotkom, ¿e drogo.
SprawdŸ sam. Na pewno szyb-
ko, sprawnie i profesjonalnie:

US£UGI BHP

 - zapewnia G³ówny Specjalista ds. BHP
in¿. zarz¹dzania bezpieczeñstwem pracy

Dariusz Rymaszewski.
Szybki dojazd do klienta (gratis).

Mo¿liwa sta³a wspó³praca. Tel. 509 012 841
(o ka¿dej porze) lub 75 78 16 776.

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

www.rymaszewski-bhp.jgora.pl

    szkolenia oceny  postêpowa-
nia powypadkowe  redakcja dokumen-
tów w zatrudnieniu  pomoc w wywi¹za-
niu siê z poleceñ organów nadzoru nad wa-
runkami pracy  wszechstronne doradz-
two w zakresie BHP

udaæ siê na dalszy spacer. A swoj¹ drog¹ - pi-
jalnia wody czynna tylko gdy s¹ dzieci? A co
z goœæmi z Centrum Rehabilitacji, „Ewy”,
„Almy” czy z grupami wycieczkowymi?

Kolejnym punktem wycieczki by³a grota,
znajduj¹ca siê na szlaku Izerskich Tajemnic,
przy której rzeczywiœcie jest „moc tajemnic”
w postaci materacy, skrzynki z butelkami po
napojach alkoholowych, kapsli, niedopa³ków
po papierosach i korków po winie. Mieliœmy
szczêœcie, ¿e nie dane nam by³o spotkaæ sta-
³ych bywalców tego uroczego zak¹tka, który
powinien byæ wizytówk¹ osiedla. Grupa, z
któr¹ wêdrowa³am, nie mog³a zrozumieæ, jak
przy g³ównej ulicy stoi ruina, z powybijany-
mi oknami, zniszczon¹ infrastruktur¹ i stra-
szy. Nie umia³am odpowiedzieæ, jak d³ugo
jeszcze dawny „Kwarcyt”, nadaj¹cy siê ju¿
tylko jako sceneria horrorów, bêdzie psu³ wi-
zerunek tego osiedla.

Jako radna wiem, ¿e w Czerniawie gmina
przeprowadzi³a wiele inwestycji, a kolejne s¹
w trakcie realizacji, ¿e powstaj¹ nastêpne ho-
tele, prê¿nie dzia³a Stowarzyszenie „Godne
Spo³eczeñstwo”, Fundacja Na Rzecz Rozwo-
ju Spo³ecznoœci Lokalnej Œwieradów-Czer-
niawa, ¿e ¿yj¹ tu ludzie pragn¹cy zaktywizo-
waæ mieszkañców, ale nikt nie upora³ siê ze
smakoszami taniego wina, którzy upodobali
sobie okolice groty.

Mam nadziejê, ¿e podczas kolejnego spa-
ceru po Czerniawie napijê siê wody mineral-
nej, przy grocie bêdzie czysto i ku uciesze
mieszkañców i turystów zostan¹ uregulowa-
ne sprawy „Kwarcytu”.     Teresa Fierkowicz

Moc tajemnicjest zajêcie lokaty w œrodku stawki.
Tymczasem kibiców zapraszamy na œwiera-

dowski stadion i zachêcamy do kibicowania na-
szym pi³karzom.

Do koñca rundy jesiennej pi³karze zagraj¹ w
Œwieradowie jeszcze cztery mecze:

19 wrzeœnia - z Twardym Œwiêtoszów
29 wrzeœnia - z Victori¹ Ruszów
13 paŸdziernika - z Czarnymi Lwówek
27 paŸdziernika - z BKS Bobrzanie

Boles³awiec
Godziny rozgrywanych spotkañ bêd¹ poda-

wane na bie¿¹co na plakatach.
Tekst i zdjêcie Adam Karolczuk

rzyn. Gdy ju¿ siê wydawa³o, ¿e nie wyjdziemy z
tych remisów, otrzeŸwi³a nas Pogoñ Œwierzawa,
z któr¹ na wyjeŸdzie przegraliœmy sromotnie a¿
1:5, by w trzy dni póŸniej odnieœæ pierwsze zwy-
ciêstwo - na w³asnym boisku wygraliœmy 2:1 z
Pogoni¹ Œwierzawa.

W. Ostrejko, który znów strzeli³ bramkê, wy-
szed³ - to ju¿ tradycja - z szeœcioma celnymi tra-
fieniami na czo³o snajperów KWISY, ale dru¿yna
po piêciu meczach z dorobkiem 6 punktów zaj-
muje dopiero 13 miejsce w tabeli (na 16 dru¿yn
uczestnicz¹cych w rozgrywkach). Jednak do
koñca sezonu daleko, a my trzymamy siê zapew-
nieñ trenera Z. Borkowskiego, ¿e naszym celem

18 sierpnia przed spotkaniem z Lotnikiem Je¿ów mia³a miejsce mi³a uroczystoœæ - prezes OZPN
z Jeleniej Góry, Andrzej Kowal, wrêczy³ na rêce kapitana dru¿yny, Piotra Chowañskiego, puchar
w zwi¹zku z awansem Kwisy do klasy okrêgowej.

Pi³kaPi³kaPi³kaPi³kaPi³ka
w grzew grzew grzew grzew grze



ROZK£AD JAZDY GONDOLI - JESIEÑ
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Moc tajemnicMoc tajemnicMoc tajemnicMoc tajemnicMoc tajemnic

Wrzesieñ jest najbardziej „zapra-
cowanym” okresem w trakcie realiza-
cji projektu; do koñca miesi¹ca po-
wstanie 5 kamieni: Zajêcznik, Punkt
Antygrawitacyjny, Kolej Gondolowa,
Villa Cottonina i Duch Gór przy Park
Hotelu SPA.

Otwarcie szlaku zaplanowano na
29 wrzeœnia br. - podczas imprezy
„Izerskie Babie Lato – Œladem Izer-
skich Tajemnic”, która zostanie zor-
ganizowana wspólnie z firm¹ Ski&Sun
na dolnej stacji gondoli (szczegó³y na
plakatach).

W trakcie imprezy rozdawane
bêd¹ kuferki odkrywcy i bêdzie mo¿-
na zg³osiæ swój udzia³ w zabawie (na
specjalnym zg³oszeniu). Ka¿dy, kto siê
na ni¹ zdecyduje, musi wykonaæ za-
danie polegaj¹ce na odwiedzeniu 10
miejsc, w których znajduj¹ siê kamie-
nie, odnaleŸæ 10 tajemniczych holo-
gramów, które trzeba nastêpnie od-
rysowaæ w notesie. Nagrod¹ za ukoñ-
czenie zabawy jest wpis do: „Ksiêgi
odkrywców Gór Izerskich” i „Certyfi-
kat Odkrywcy”, a pierwszych 100
osób otrzyma tak¿e pami¹tkow¹ ko-
szulkê z nadrukiem wszystkich holo-
gramów.

Monika Hajny-Daszko

„Śladem Izerskich T„Śladem Izerskich T„Śladem Izerskich T„Śladem Izerskich T„Śladem Izerskich Tajemnic”ajemnic”ajemnic”ajemnic”ajemnic” (VI) (VI) (VI) (VI) (VI)

Projekt wspó³finansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich: „Europa inwestuj¹ca w obszary wiejskie”. Operacja maj¹ca
na celu „wzrost atrakcyjnoœci turystycznej poprzez wytyczenie szlaku turystycznego
w Górach Izerskich i na Pogórzu Izerskim” wspó³finansowana jest ze œrodków Unii
Europejskiej w ramach dzia³ania „Wdra¿anie lokalnych strategii rozwoju” - ma³y
projekt. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Koszt realizacji
zadania wynosi ok. 60 tys. z³otych, przyznana kwota dofinansowania to 24.905,31 z³.

Punkt Grawitacyjny (powy¿ej) jest zarazem ³adnym punk-
tem widokowym. U do³u Maciej Wokan podczas wyrzy-
nania ko³a w kamieniu na Zajêczniku.

Spacer z czterdziestoosobow¹ grup¹ po
Czerniawie wprowadzi³ w os³upienie nie tyl-
ko turystów, ale równie¿ mnie jako przewod-
nika, radn¹ i mieszkankê naszego miasta w
jednej osobie. Na dobry pocz¹tek okaza³o siê,
¿e pijalnia wody mineralnej jest nieczynna,
bo nie ma dzieci, mog³a wiêc tak liczna grupa
jedynie obejrzeæ fasadê Domu Zdrojowego i

dokoñczenie na str. 15   

X Miêdzynarodowy Marszobieg Lawina
rozpoczynaj¹cy siê na Œnie¿ce z fina³em przy
Schronisku PTTK „Samotnia” obchodzi³ swój
jubileusz dziesiêciolecia 8 wrzeœnia br. repre-
zentacja Œwieradowskich Or³ów w dwuosobo-
wym  sk³adzie - Teresa Fierkowicz i Grzegorz
Marciniak, 19-letni uczeñ maturalnej klasy tech-
nikum w Lubaniu - wystartowa³a razem ze 150
zawodnikami w tym 6-kilometrowym biegu
zdobywaj¹c wysokie lokaty w swojej grupie
wiekowej. Grzegorz z czasem 23 min. 56 sek.
zaj¹³ III miejsce w kategorii  M 16, a opiekunka
Or³ów z czasem 36 min. 47 sek. by³a najlepsza
w kategorii  K 46. Zwyciêzcy otrzymali dyplo-
my i pami¹tkowe medale, które bêd¹ im przy-
pominaæ tê wspania³¹ imprezê, podczas której
pogoda wprawdzie nie oszczêdzi³a zawodni-
ków, ale wysoki poziom organizacyjny i hoj-
noœæ sponsorów os³odzi³y wszelkie trudy i nie-
dogodnoœc i .

Z górki na pazurki

dokoñczenie na str. 14   

Na Høebenáèu fragment chodnika u³o¿onego
nad podmok³ym gruntem liczy kilkaset metrów.

Na nowomiejskiej œcianie od dawna wisi tablica
wskazuj¹ca kierunek do Centrum Singltreka.

Singltrek jest,
a jakby go nie by³oa jakby go nie by³oa jakby go nie by³oa jakby go nie by³oa jakby go nie by³o

2 wrzeœnia po po³udniu przy pogodzie jak naj-
bardziej przyjaznej rowerzystom (lekkie zachmu-
rzenie, zefirek, œrednia ciep³ota) wjecha³em przy
granicy na czeski dwukierunkowy fragment zie-
lonego singltreka (œwieradowianie zwykle mówi¹
skrótowo – jedziemy na singla!), z którego doœæ
szybko skrêci³em w niebieski zwany Høebenáè,
a ten poprowadzi³ mnie ku Czerniawskiemu La-
sowi, przez który po pokonaniu ok. 11 km do-
tar³em do Centrum Singltrek nieopodal Nowego
Miasta.


