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URZ¥D MIASTA Ekonomia wartoœci –
ul. 11 Listopada 35
PARTER

Burmistrz Miasta – Roland Marciniak: 75 7816-119; Sekretariat Burmistrza – Krystyna Kisiel: 75 78-16-489, fax 75 78-16-585 - pok.
1d; Skarbnik – Iwona Kosmala: 75 78-16-234
- pok. 1a; op³aty za u¿ytkowanie wieczyste,
op³ata uzdrowiskowa - Katarzyna Barczyszyn,
op³ata za œmieci, op³aty za œrodki transportu –
Ma³gorzata Milichiewicz, czynsze, op³ata za
wodê i œcieki – Jowita Worotnicka, : 75 7816-659 - pok. 1b; podatki i op³aty lokalne Anna Leœniak,wymiar podatku od nieruchomoœci - Magdalena Szukiewicz - 75 78-16452 - pok. 1c; sprawozdawczoœæ bud¿etowa,
VAT - Katarzyna Duda, sprawy bud¿etowe –
Ewelina Ostrowska-May - 75 78-17-092 - pok.
3; zastêpca kierownika Urzêdu Stanu Cywilnego, dzia³alnoœæ gospodarcza – Danuta ¯y³kiewicz: 75 78-16-344; meldunki i dowody osobiste, zezwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych – Halina Stettner: 75 78-16-929 pok. 1f (obok sekretariatu); Referat Gospodarki Nieruchomoœciami i Zagospodarowania
Przestrzennego – Rafa³ May (kierownik) , Joanna Szczekulska - 75 78-17-297 - pok. 2.

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

II PIÊTRO

Sekretarz – Sylwia B³aszczyk; zamówienia
publiczne – Monika Sautycz: 75 78-16-471 pok. 21a; Referat Gospodarki Miejskiej, Inwestycji i Ochrony Œrodowiska, kierownik – Eugeniusz Grabas: 75 78-17-071 - pok. 21b;
gospodarka mieszkaniowa - W³adys³aw RzeŸnik, utrzymanie czystoœci, organizacja ruchu
drogowego, oœwietlenie drogowe i parkowe Grzegorz Zaj¹c, funkcjonowanie systemu odbioru odpadów komunalnych - Marcin Roso³ek: 75 78-16-324 - pok. 21c; Anna Mazurek,
Mariusz Pysz, Wojciech Cielecki: 75 78-16970 - pok. 21d; wodoci¹gi i kanalizacja – Izabela Jurczak, ochrona œrodowiska - Kamila
Jednorowska-Mêcina: 75 78-16-343 - pok.
22. Referat Promocji Gminy, Turystyki, Kultury
i Sportu, kierownik – Dorota Marek: 75 7136-482 - pok. 23; turystyka, kultura i sport –
Monika Hajny-Daszko: 75 71-36-483 i 75 7816-350; informatyk - Tomasz Chmielowiec 75 71-36-483, fax 75 78-16-221 - pok. 24b.
Inspektor ds. organizacyjnych i oœwiatowych
– Jolanta Bobak: 75 78-17-668 - pok. 24c.

III PIÊTRO

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

UM ul. Pi³sudskiego 15

Tadeusz Baka – obrona cywilna, zarz¹dzanie
kryzysowe i ochrona przeciwpo¿arowa: 75 7816-841 i 75 78-16-155 - pok. 02.

OŒWIATA I KULTURA

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

IZERSKA £¥KA
Monika Chwaszcz
tel. 75 617 14 42
izerskalaka@
swieradowzdroj.pl

CZARCI M£YN
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Kinga Miakienko
tel. 75 78 45 325
czarcimlyn@
swieradowzdroj.pl

Œwie¿e spojrzenie

alternatywa tak¿e dla Œwieradowa?
W dniach 15-16 listopada, postanowi³em
wybraæ siê do Krakowa, na pierwszy kongres ekonomii wartoœci - Open Eyes Economy Summit. Temat ekonomii odpowiedzialnej spo³ecznie zainteresowa³ mnie ju¿ jakiœ
czas temu, tak¿e z powodu swojej dzia³alnoœci radnego i niezadowolenia z kszta³tu rozwoju Œwieradowa. Gdy dowiedzia³em siê, ¿e
zagadnieniu bêdzie poœwiêcona du¿a impreza, pod patronatem autorytetów naukowych,
postanowi³em pojechaæ by poszukaæ inspiracji i do dzia³alnoœci prywatnej i publicznej. Kongres pokazywa³ najnowsze trendy
w zarz¹dzaniu przedsiêbiorstwami, kreowaniu marki czy zarz¹dzaniu miastami w oparciu o wartoœci.
Czym jest ten trend? W znacznym uproszczeniu mo¿na powiedzieæ, ¿e to droga do sukcesu (przedsiêbiorstwa, organizacji) która
wiedzie poprzez wytwarzanie spo³ecznych
wartoœci. Wyrazisty przyk³ad, który móg³by
zaistnieæ na lokalnym podwórku: Przedsiêbiorca/hotelarz które decyduje siê na remont
zabytkowego obiektu a nie jego rozbiórkê, w
którego modelu biznesowym jest miejsce na
godziwe wynagrodzenie dla pracowników

i ich partnerskie traktowanie, stosuje technologie przyjazne dla œrodowiska, organizuje otwarte- tak¿e dla miejscowej ludnoœci- wydarzenie kulturalne i dziêki temu zdobywa
zaufanie klientów, jest podmiotem ekonomii
wartoœci. Utopia? Wcale nie, ju¿ dziœ mo¿na
by wskazaæ przedsiêbiorstwa, tak¿e w naszej
gminie, które poszczególne wartoœci tworz¹.
Za inny przyk³ad ekonomii wartoœci mo¿na
uznaæ Wakacyjn¹ Szkó³kê Rowerow¹, któr¹
organizowaliœmy wraz z lokalnym œrodowiskiem rowerzystów. Tu liczba wartoœci które
wytworzyliœmy jest ca³kiem spora: integracja
œrodowiska rowerzystów, animacja czasu dla
dzieciaków, promocja kultury fizycznej, uczenie lokalnego patriotyzmu itd.
Z punktu widzenia radnego, najciekawszy okaza³ siê panel kongresu dotycz¹cy zarz¹dzania miastami, w którym uczestniczyli
progresywni samorz¹dowcy, urbaniœci architekci i urzêdnicy. Mówi¹c krótko – wielka
dawka inspiracji. Niesamowite jest, ¿e pogl¹dy na miasta które jeszcze kilka lat temu artyku³owali ekolodzy, spo³ecznicy, czy ruchy
miejskie, dziœ staj¹ siê faktem. Nadrzêdn¹ rol¹
miast staje siê komfort ¿ycia swoich miesz-

Masz sprawê do radnego? Zadzwoñ, napisz!
RADNI RADY MIASTA
Tadeusz Aficki - tel. 604 499 175,
tadeuszaficki@gmail.com
Micha³ Brutkowski, tel. 604 976 297,
michal.brutkowski@op.pl
Janina Czapliñska, tel. 668 212 350,
janina42@vp.pl
Teresa Fierkowicz, tel. 665 733 443,
teresa.fierkowicz@amorki.pl
Aleksandra Kasprzak, tel. 602 276 154,
olak17@op.pl
Bartosz Kijewski, tel. 663 569 763,
bartosz.kijewski.24@gmail.com
Artur Kotlarek, tel. 663 664 923,
artur.kotlarek@o2.pl
Mariusz Kozio³, tel. 509 999 848,
markoz72@gmail.com
Lubomir Leszczyñski, tel. 783 909 961,
lubekleszcz@gmail.com

Krystyna Liber, tel. 796 675 790,
Magda Olszewska, tel. 609 066 152,
olszewska.magdalena@yahoo.de
Urszula Romanowicz, tel. 663 361 388,
romanowicz.u@gmail.com
Wioletta Urbañczyk, tel. 600 404 737,
w.urbanczyk@op.pl
Szczepan Wojsa, tel. 605 334 260,
szczepanwojsa@wp.pl
Antoni Zwierzyñski, tel. 601 861 593,
czarnypotok@wp.pl

RADNI RADY
POWIATU LUBAÑSKIEGO
Iwona Korzeniowska-Wojsa
tel. 605 223 540, florizet@wp.pl
Zbigniew Maroñ, tel. 603 080 913,
z.maron@onet.pl

Wyk³ad œwiatowej s³awy charyzmatycznego
urbanisty - Charlesa Landry’ego. Napis nad
nim g³osi: „B¹dŸ najlepszy nie na [œwiecie],
ale dla œwiata”
kañców, kszta³towany poprzez odpowiedzialne zarz¹dzanie przestrzeni¹ publiczn¹. Dostrzega siê rolê zieleni miejskiej jako elementu które bezpoœrednio wp³ywa na komfort
¿ycia. Tworzy siê obszary dostêpne s¹ dla
ogó³u ludnoœci, sprzyjaj¹c integracji spo³eczeñstwa. Stosuje siê szeroko rozumiane konsultacje spo³eczne, ucz¹c ludzi odpowiedzialnoœci za swoje miasto. Przyk³ada siê du¿¹ rolê
do ³adu przestrzennego, dbaj¹c o historyczn¹
zabudowê i uzupe³niaj¹c j¹ dobrze pasuj¹c¹
nowoczesn¹ architektur¹. Podsumowuj¹c,
mocno stawia siê na mieszkañców, oraz ich
rozwój jako solidn¹ podstawê czy podstawowy zasób rozwoju miast.
Niestety, s³uchaj¹c tych wszystkich „nowinek” i wêdruj¹c myœlami do naszej gminy
czu³em ogromn¹ gorycz, jak wiele tracimy nie

dokoñczenie na str. 3 

Godziny pracy UM

Punkty kolporta¿u
NOTATNIKA ŒWIERADOWSKIEGO

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

ŒWIERADÓW - sklep EKO (ul. Sienkiewicza), sklep odzie¿owy A&J
(róg ul. Zdrojowej i Piastowskiej), sklep AGD (ul. Piastowska),
hurtownia papierosów (ul. Piastowska), sklep spo¿ywczy (róg. ul.
Zdrojowej i Sienkiewicza), Biura Turystyczne: LEOPOLD oraz J&G ¯Y£KIEWICZ (oba na ul. Zdrojowej), kiosk gazetowy (ul. Zdrojowa), pijalnia wody mineralnej (Dom Zdrojowy), sklep na os. Korczaka, sklep
LEWIATAN (ul. Górska), stacja paliw ORLEN (ul. 11 Listopada), sklep
papierniczy KLEKS (ul. Sienkiewicza), sklep przy ul. Chopina, sklep
CUDA WIANKI (w „Biedronce” - ul. 11 Listopada), Miejska Biblioteka Publiczna IZERKA (ul. M. Sk³odowskiej-Curie), autobus komunikacji miejskiej.
OR£OWICE - sklep motoryzacyjny Wac³awa Chwaszcza.
CZERNIAWA - delikatesy Agnieszki Syrewicz (ul. G³ówna), sklep
Ireny Korty (ul. Sanatoryjna), Czarci M³yn (ul. Rolnicza), biblioteka
szkolna w SP nr 2 (ul. Sanatoryjna).

Od 1 listopada br. do 31 paŸdziernika 2017 r. na mocy uchwa³y Rady Miasta Œwieradów-Zdrój nr XXXII/
163/2016 z 30 wrzeœnia br. ceny wody i œcieków oraz wysokoœæ op³aty abonamentowej pozostaj¹ bez
zmian i wynosz¹: woda 4,37 z³/m 3, œcieki - 4,92 z³/m3, sta³a op³ata abonamentowa - 4,94 z³ za miesi¹c.
Zmianie nie ulega te¿ stawka za przy³¹czenie nieruchomoœci do urz¹dzeñ wodoci¹gowych oraz kanalizacyjnych, która wynosi 184,50 z³.
W wypadkach nag³ych awarii sieci wod-kan mo¿na dzwoniæ pod nr tel. 512 243 901.

Spotkanie andrzejkowe seniorów BO¯E NARODZENIE 2016
GDY OP£ATEK WIGILIJNY
WE•MIEMY W SWE D£ONIE,
A ŒWI¥TECZNA CHOINKA
LAMPKAMI ZAP£ONIE,
NIECH Z PAMIÊCI ZNIKN¥
URAZY I ¯ALE,
JAKBY ICH NIE BY£O
MIÊDZY NAMI WCALE;
NIECHAJ TYLKO MI£OŒÆ
SERCA NAM WYPE£NI,
I NIECH SIÊ MARZENIE
KA¯DE NASZE SPE£NI.

DRODZY PARAFIANIE! MIESZKAÑCY! GOŒCIE!
Bo¿¹ i ludzk¹ mi³oœæ wk³adamy w serce KA¯DEGO CZ£OWIEKA
i we WSPÓLNOTY RODZINNE na czas radosnego œwiêtowania,
ale tak¿e na ka¿dy dzieñ NOWEGO ROKU 2017,
który jak ksiêga niezapisana karty ¿ycia przed nami otwiera.
Podsumowaniem bie¿¹cego roku w kole emerytów by³o spotkanie andrzejkowe (30 listopada) w bardzo dla nas goœcinnej rezydencji „Basieñka”. Sta³o siê ono okazj¹ do podziêkowañ
za ca³oroczn¹ pracê na rzecz zwi¹zku. Przed rozpoczêciem zabawy najbardziej aktywnym osobom gratulowa³a przewodnicz¹ca Irena Kojpasz, która tak¿e zosta³a nagrodzona du¿ymi
brawami za swoj¹ dzia³alnoœæ.
Po czêœci oficjalnej rozpoczê³a siê zabawa. By³y wiêc i smaczne potrawy - dla cia³a,
i sowicie dawkowana przez pana Kudybê muzyka - dla ducha. W œwietnych humorach przez
kilka godzin bawi³o siê liczne grono emerytów (ponad 60 osób). Nie zabrak³o, oczywiœcie,
tradycyjnych wró¿b andrzejkowych, do których zachêcali prowadz¹cy, przy aplauzie wszystkich uczestników imprezy.
Nasi nowi cz³onkowie ko³a bior¹cy udzia³ w zabawie po raz pierwszy byli mile zaskoczeni
jej radosn¹ atmosfer¹.
Ten rok obfitowa³ w ró¿nego rodzaju spotkania integracyjne i wycieczki. W du¿ej mierze
zawdziêczamy to wsparciu finansowemu w³odarzy naszego miasta, za co serdecznie im dziêkujemy i liczymy na podobne wsparcie w przysz³ym roku. (IK)

Ekonomia wartoœci –
alternatywa dla Œwieradowa?
 Ci¹g dalszy ze str. 2
zdaj¹c sobie sprawy z wagi takich dzia³añ.
Jak ca³y ten nasz rozwój oparty na bezrefleksyjnym kierowaniu strumienia pieniêdzy
z zewn¹trz (inwestorzy, œrodki UE) jest pozorny i mo¿e okazaæ siê nietrwa³y, gdy strumieñ wyschnie. Dziœ coraz czêœciej mówi siê,
¿e inwestorzy powinni byæ uzupe³nieniem aktywnoœci mieszkañców, jeœli chcemy rozwoju, a nie eksploatacji gminy. Nie mo¿na tu kolejny raz nie wspomnieæ o naszym lokalnym
planie zagospodarowania przestrzennego,
którego g³ównym celem by³o podniesienie
cen dzia³ek pod inwestorów, w lekcewa¿eniu
harmonii przestrzennej, która jest uwa¿ana za
wa¿ny zasób miejscowoœci turystycznych.
Podczas kongresu mówiono tak¿e wiele o rewitalizacji.
O tym, jak wa¿ne w tym procesie s¹ dzia³ania zwi¹zane z kultur¹, kontakt z mieszkañcami by urz¹dziæ wspólnie sobie dobr¹ przestrzeñ do ¿ycia. Niestety nasza „rewitalizacja” w najwiêkszym stopniu bêdzie tylko
wyci¹gniêciem œrodków UE na remont budynków w reprezentacyjnych czêœciach miasta. Stracona szansa na autentyczny rozwój
dotychczas niezaktywizowanych czêœci Œwieradowa. Sam sposób w jaki zarz¹dzana jest
nasza gmina, silna w³adza burmistrza i fachowców z urzêdu miasta („technokracja”),
jest ju¿ te¿ przesz³oœci¹. Dziœ coraz czêœciej
daje siê odpowiedzialnoœæ za swoje miejsce
zamieszkania w rêce mieszkañców. S³u¿y temu
bud¿et obywatelski (u nas pomys³ odrzucony), konsultacje spo³eczne w atrakcyjnej formie (nie sprowadzaj¹ce siê do terminu podanego na stronie www) czy animowanie dzia³añ przez oœrodki kultury. Tym sposobem
buduje siê kapita³ spo³eczny potrzebny do
rozwoju gminy.
Nie da siê ukryæ, ¿e Œwieradów nie idzie

z pr¹dem nowoczesnego rozwoju w oparciu
o spo³eczne wartoœci, tymczasem on ju¿ staje siê standardem. Zacytowaæ w tym miejscu
mo¿na prezydenta Poznania który mówi³:
„miasto to ludzie”, prezydent £odzi: „proces
rewitalizacji to rozmowa z ludŸmi o ich potrzebach”, czy prezydenta Lublina który
stwierdzi³, ¿e „silna w³adza prezydenta czy
burmistrza, to relikt lat 90. Coraz wiêcej decyzji mieszkañcy bêd¹ podejmowaæ bezpoœrednio.” Tym „reliktem” nale¿a³oby zakoñczyæ.
Wiele siê mówi, „¿e chcemy byæ uzdrowiskiem na europejskim poziomie”. Tymczasem
po kongresie jeszcze wyraŸniej widzê, ¿e idziemy zupe³nie w inn¹ stronê. Zarz¹dzaj¹c miastem w sposób archaiczny, inspiruj¹c siê
modelem rozwoju turystyki, który dziœ uwa¿a siê za szkodliwy spo³ecznie i coraz powszechniej odrzuca, nie staniemy siê nowoczesn¹ miejscowoœci¹ uzdrowiskow¹. W miejscowoœci opartej na zrównowa¿onym rozwoju, turystyka jest œrodkiem do rozwoju spo³ecznego, tymczasem Œwieradów w wyniku
„rozwoju” wymiera. Jedynym ratunkiem, jaki
widzê dla miasta, jest obserwacja wspó³czesnych trendów i ich konsekwentne wdra¿anie, a tak¿e odwaga, by te trendy kreowaæ.
Miros³aw Kijewski
Zdaniem radnego Bartosza Kijewskiego
„silny” burmistrz wraz z grup¹ urzêdników
fachowców to archaizm w zarz¹dzaniu gmin¹.
Trudno polemizowaæ z Pana zdaniem, bo to
s¹ pogl¹dy. Na szczêœcie wiêkszoœæ radnych
ma diametralnie odmienne zdanie i dlatego
idziemy do przodu. Moim zadaniem jest przygotowaæ plan rozwoju gminy, zorganizowaæ
zespó³, który trzeba motywowaæ do realizacji
celów, przekonaæ mieszkañców i radnych
i skutecznie dzia³aæ. Jeœli chodzi o mieszkañców, to przeprowadzi³em szeroko zakrojone
konsultacje spo³eczne i podda³em ocenie

DUSZPASTERZE
parafii œw. Józefa Oblubieñca NMP w Œwieradowie-Zdroju

15 stycznia 2017 r. od godz. 900 ulicami Œwieradowa-Zdroju bêdzie wêdrowa³o 40
wolontariuszy ze Sztabu 25. Fina³u WOŒP utworzonego w Miejskiej Bibliotece Publicznej „Izerka” w Œwieradowie-Zdroju. Program dnia:
1100-1400 przy fointannie bêdzie dzia³a³ namiot z atrakcjami przygotowanymi przez
uczniów Miejskiego Zespo³u Szkó³ i OSP oraz szefowych „CZARCIEJ £¥KI (chleb
ze smalcem, badanie mikroœwiata pod mikroskopem)
1400-2000 zapraszamy do hali spacerowej Domu Zdrojowego na wystêpy taneczne, artystyczne i karate dzieci z Przedszkola i MZS, na licytacje, zajêcia ruchowe
(aerobik i zumba), wystêpy artystyczne zespo³ów KWISOWIANIE i SYNTONIA,
o 1915 zagra zespó³ T.N.T., a o 2000 nad miastem rozb³yœnie œwiate³ko do nieba.

Je¿eli masz pomys³, który wesprze lub rozwinie ten program zapraszamy! Sztab WOŒP w Œwieradowie-Zdroju - Teresa Fierkowicz, tel. 665 733 443.
publicznej moje pomys³y na rozwój miasta
w programie wyborczym na kadencjê 20142018. Jeœli otrzyma³em poparcie 76 proc.
wyborców, to uwa¿am, ¿e powinienem siê
wywi¹zaæ z obietnic. Ka¿dy pomys³ jest poddawany pod g³osowanie na sesjach Rady
Miasta, która wiêkszoœci¹ g³osów jest za lub
przeciw. Nie ma potrzeby wymyœlaæ demokracji na nowo.
W ustawach dotycz¹cych samorz¹du terytorialnego jest jasno okreœlone jakie kompetencje ma radny, a jakie burmistrz. Na komisji RM radny Bartosz Kijewski nie popar³
bud¿etu naszej gminy na 2017 r. A w tym
bud¿ecie mamy takie przedsiêwziêcia, jak
budowa nowego przedszkola (9,2 mln z³), rozbudowa szkó³ o laboratoria (4 mln z³), rozbudowa kanalizacji i wodoci¹gów w Œwieradowie (14 mln z³), rozbudowa infrastruktury
wodno-kanalizacyjnej w Czerniawie (3,9 mln
z³), rewitalizacja dworca kolejowego (3,4 mln
z³), budowa wie¿y widokowej (1,5 mln z³),
e-us³ugi dla mieszkañców (0,8 mln z³), budowa singletracków i eco-ogród przy Izerskiej
£¹ce (0,8 mln z³), zakup autobusów do darmowej dla mieszkañców komunikacji miejskiej (1,5 mln z³). Bud¿et naszej gminy na 2017
rok to 51 mln z³, oczywiœcie, dziêki wsparciu
unijnych œrodków. S¹dzê, ¿e te inwestycje s¹
przede wszystkim dla mieszkañców.
Panie radny, burmistrza mo¿na krytykowaæ do woli, ale wysoce nieuzasadnione jest
opisywanie pracowników gminy w negatyw-

nym œwietle, szczególnie jako grupê archaicznych fachowców. Nasi urzêdnicy pod
wzglêdem umiejêtnoœci w pozyskiwaniu zewnêtrznych œrodków i realizowaniu inwestycji to czo³ówka Polski.
Wspomnia³ Pan o pomyœle na szkó³kê
rowerow¹ - oczywiœcie, to œwietny oddolny
pomys³. Ale zapomnia³ ju¿ Pan radny napisaæ, ¿e to przedsiêwziêcie sfinansowaliœmy
z bud¿etu gminy, ¿e rocznie na organizacjê
wolnego czasu dla dzieci i m³odzie¿y wydajemy ponad 130 tys. z³.
W ostatnich 10 latach na inwestycje z
bud¿etu gminy ze wsparciem œrodków UE
wydaliœmy prawie 90 mln z³; to kilkadziesi¹t
kilometrów nowych dróg, nowe boiska, parki zdrojowe, deptaki, biblioteka, sieci wodkan., odnowa budynków wspólnotowych,
atrakcje turystyczne i wiele innych.
Zarz¹dzanie gmin¹ to przede wszystkim
bezwzglêdne zarz¹dzanie finansami i praca
zespo³owa. Radny Bartosz Kijewski uprawia
bezkresn¹ krytykê wszystkich przedsiêwziêæ,
które realizujemy.
A mo¿e warto podaæ kilka pomys³ów na lepsze zarz¹dzanie gmin¹,
ale proszê - w
szczegó³ach, a nie
ogó³ach.
Roland
Marciniak
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Œwieradowski koœció³ zawsze by³ trudny do
ogrzania, bo ¿eby nie wiadomo ile zu¿yæ energii,
wnêtrza obu naw zia³y ch³odem, zw³aszcza jesieni¹
i zim¹. I nagle okaza³o siê, ¿e jednak mo¿na, a dokona³a tego pomorska firma KAMO, która od 25 lat
zajmuje siê - jako jedyna w kraju - produkowaniem
ogrzewañ koœcielnych i wprowadzaniem innowacji
oraz oszczêdnoœci energetycznych w budowlach sakralnych. W jej technologii energooszczêdne ogrzewanie polega na tym, ¿e nie ociepla siê kubatury
koœcio³a (bo to i tak daremny trud), tylko wiernych
- poprzez ogrzewanie siedzeñ w ³awach.
Proboszcz parafii, ks. Franciszek podpisa³ umowê z KAMO 12 paŸdziernika, wtedy te¿ jej wys³annicy dokonali wszystkich niezbêdnych pomiarów, zaœ
6 grudnia zacz¹³ siê monta¿ przewodów (niemal niewidocznych dla oka), sterowników (ka¿da ³awka ma
swoje) i mat, a wszystko przy ma³ej inwazyjnoœci
w murach i posadzkach.
W sumie na 54 ³awach w starym i nowym koœciele u³o¿ono maty grzewcze o ³¹cznej d³ugoœci
180 metrów, które wczeœnie zosta³y przez firmê dopasowane i uszyte. Ponadto maty le¿¹ przy o³tarzu,
konfesjonale, ambonie (obok) i organach; wszystkie s¹ estetyczne, wygodne i maj¹ 7-letni¹ gwarancjê.
Niew¹tpliw¹ zalet¹ tego systemu jest to, ¿e maty
w³¹cza siê na 3-5 minut przed msz¹, a potem one
grzej¹ tylko tam, gdzie siedz¹ wierni.
Ekonomiczny aspekt takiego ogrzewania wydaje siê wrêcz nieprawdopodobny - w pierwsz¹ nie-

Udo z gêsi pieczone
w niskiej temperaturze,
z pieczonymi gruszkami, goŸdzikami i sosem
piernikowym – proponuPrzystupa,
je Szymon Przystupa
wieloletni wspó³pracownik
„Notatnika”, ambasador marki Bonduelle, od lat bezinteresownie wspieraj¹cy imprezy kulinarne – „Czerniawskie grillowanie” i „Czerniawa – jaka strawa”,
szef kuchni w kilku œwieradowskich hotelach i restauracjach.
Sk³adniki: 4 gêsie udka, 100 ml oleju s³onecznikowego, 100 gram musztardy francuskiej, g³ówka
czosnku, 4 gruszki, 200 gram mas³a, 100 ml bia³ego wytrawnego wina, 100 gram miodu (spadziowego lub gryczanego), 2
œrednie cebule oraz przyprawy do smaku: sól,
piernikowa (ale mo¿e te¿
byæ pokruszony wyschniêty piernik domowy), tymianek œwie¿y,
goŸdziki, pieprz kolorowy.
Sposób przyrz¹dzenia: Udka p³uczemy pod
wod¹ i przygotowujemy
marynatê: 50 gram mio-
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dzielê po instalacji mat odprawiono 5 mszy, a koszt
ogrzewania wyniós³ niespe³na 30 z³!
Ks. Franciszek zwraca uwagê na to, ¿e ca³e przedsiêwziêcie wykonano bez og³aszania specjalnej zbiórki, a wszystkie koszty pokryto pieniêdzmi z tacy dziêki gospodarnoœci i oszczêdnoœciom.
Firma zgodzi³a siê roz³o¿yæ nale¿noœæ - 100 tys.
z³ - na raty. Parafia ju¿ zap³aci³a 70 tys., pozosta³¹
kwotê nale¿y wp³aciæ do koñca I kwarta³u 2017 r.,
a proboszcz korzystaj¹c z okazji sk³ada podziêkowania dla parafian i goœci za szczodroœæ na tacy.
Adam Karolczuk

Medycyna w obrazie

Gdy za oknami mg³y i przenikliwy ch³ód, a chêæ do wszelkiego dzia³ania zanika - to znak,
¿e nadszed³ czas wyjazdu na
plener malarski do Œwieradowa, gdzie w bajkowych wnêtrzach „BioRezydencji” wita
uczestniczki rozpalony, kamienny kominek z XVII wieku,
pyszne i zdrowe posi³ki, które
lecz¹ cia³o i zimow¹ duszê, oraz
niezwyk³a atmosfera tego miejsca, powsta³ego przed wiekami z mi³oœci i têsknoty do Afryki.
Tematem tegorocznego
pleneru by³a „Medycyna
w obrazie” i takie zagadnienia, jak „Têtno”, „Pod
skór¹”, „Forma ¿ycia” oraz „Nieœmiertelnoœæ”.
Czwartego dnia pobytu mieliœmy zaszczyt goœciæ prezes Fundacji Kobieta i Natura, za³o¿ycielkê
pierwszego w Polsce oœrodka leczenia integracyjnego, dr n. med. Preeti Agrawal (na zdjêciu u góry
siedzi wœród maluj¹cych lekarek - trzecia od prawej)
z jej wspania³ym wyk³adem na temat zdrowia.
Kolejnego dnia pleneru uczestniczki mia³y okazjê spotkaæ siê z twórcami z przesz³oœci. Wykonuj¹c
kopiê obrazu mistrza. Podczas pracy mo¿na by³o
prowadziæ cichy dialog z Van Goghiem, Picassem,
Cezannem czy Kandinskym (przyk³ady powy¿ej).
Odkrywaæ tajniki ich malarstwa, a nawet siêgn¹æ do w³asnej wyobraŸni i zmierzyæ siê ze wspó³czesn¹ interpretacj¹ dzie³a.

Nie sposób te¿ by³o nie zrobiæ przystanku
w Europejskiej Stolicy Kultury i nie zobaczyæ prac
ikon wspó³czesnej sztuki, takich jak: Joseph Beuys,
Robert Rauschenberg czy Andy Warhol, które by³y
do obejrzenia na wystawie Letnia rezydencja. Kolekcja Marxa goœcinnie we Wroc³awiu, organizowanej
przez Nationalgalerie Berlin we wspó³pracy z Muzeum Narodowym we Wroc³awiu (na marginesie –
wci¹¿ do obejrzenia w Pawilonie Czterech Kopu³ do
22 stycznia).
Natomiast prace malarskie powsta³e na œwieradowskim plenerze bêd¹ przygotowywane do publikacji, o których Ko³o Lekarzy Maluj¹cych bêdzie
Pañstwa informowaæ na stronie internetowej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej oraz Biuletynie Informacyjnym (LK).

Godziny otwarcia Term Cieplickich w okresie œwi¹tecznym
24 grudnia, sobota (Wigilia) - od 6 00 do 14 00
25 grudnia, niedziela - od 6 00 do 23 00
26 grudnia, poniedzia³ek - od 6 00 do 23 00
31 grudnia, Sylwester - od 6 00 do 18 00
1 stycznia, niedziela (Nowy Rok) - od 10 00 do 23 00
du, olej, czosnek pokrojony w p³atki, tymianek, sól
i pieprz. Wszystko odstawiamy do lodówki na 3 godziny.
W tym czasie obieramy gruszki i nacieramy je
goŸdzikami roztartymi w moŸdzierzu z 50 gram mas³a. Solimy i odstawiamy na bok.
Resztê mas³a rozgrzewamy w rondlu, dodajemy
cebulê pokrojon¹ w drobn¹ kostkê i szklimy j¹. Dodajemy resztê miodu, karmelizujemy, dolewamy wino
i odparowujemy.
Kiedy mamy ju¿ wino zredukowane do po³owy,
dodajemy musztardê i roztartego w moŸdzierzu piernika. Udka uk³adamy na blasze, k³adziemy na nich
po kawa³eczku mas³a i pieczemy w temperaturze 140
stopni ok. 2 godzin.
10 minut przed koñcem pieczenia uk³adamy na
drugiej blasze gruszki, k³adziemy na nich udka,
zwiêkszamy temperaturê w piekarniku do 180 stopni i dopiekamy udka na gruszkach. Wyci¹gamy
z piekarnika i polewamy sosem.
Gotowe danie wyœmienicie smakuje z pyzami
i modr¹ kapust¹,

INWESTYCJE GMINY
NA 2017 ROK
Bud¿et naszego miasta na przysz³y rok to przede wszystkim inwestycje. Nastawiliœmy siê na realizowanie zadañ z dofinansowaniem
unijnym, które zobowi¹zuj¹ do posiadania pienie¿nego wk³adu w³asnego. W ostatnich latach sp³aciliœmy du¿o kredytów zaci¹gniêtych na
wk³ad w³asny do funduszy unijnych na lata 2007-2013. Równie¿
w obecnym naborze na lata 2014-2020 chc¹c pozyskiwaæ œrodki unijne musimy posiadaæ pieniê¿ny wk³ad w³asny. Bez wsparcia UE nie
jesteœmy w stanie ze œrodków bud¿etowych realizowaæ tak du¿ych przedsiêwziêæ. Dlatego bêdziemy zaci¹gaæ kredyty na wk³ad w³asny. A na
pewno warto, bo dofinansowanie siêga 85 proc. wartoœci inwestycji.
Jak na razie pozyskaliœmy 3,3 mln z³ dofinansowania do nowego
przedszkola o wartoœci 9,2 mln z³, 0,7 mln z³ do informatyzacji gminy
i e-us³ug dla mieszkañców i ponad 0,1 mln z³ do budowy 2,6 km
nowych singletracków. Z³o¿yliœmy wiele wniosków, takich jak rozbudowa oczyszczalni œcieków (7 mln z³), budowa sieci wod-kan wzd³u¿ ul.
Nadbrze¿nej (7 mln z³), rozbudowa szkó³ o 7 klas (4 mln z³), rozbudowa sieci wod-kan w Czerniawie (3,9 mln z³), remont dworca kolejowego (3,4 mln z³), rewitalizacja i termomodernizacja budynków wspólnot
mieszkaniowych (4 mln z³), klub integracji spo³ecznej (0,5 mln z³)
i kilka pomniejszych.
To s¹ inwestycje, które rozwijaj¹ miasto i znacz¹co wp³yn¹ na
poprawê ochrony œrodowiska w naszej miejscowoœci.

REMONTY DRÓG
PóŸne nadejœcie zimy da³o nam szansê wyremontowania jeszcze
kilku gminnych dróg. Najd³u¿sza z nich to ul. Myœliwska, której kolejny
500-metrowy odcinek wyremontowaliœmy przy finansowym wsparciu
Nadleœnictwa Œwieradów, poniewa¿ ta droga s³u¿y równie¿ do wywozu
drewna z lasu. Wartoœæ inwestycji to ok. 260 tys. z³, w tym 50 proc.
dotacji od leœników. Tu¿ obok Myœliwskiej wykonaliœmy kompleksowy
remont ulicy Sowiej o wartoœci 170 tys. z³, w tym prawie 100 proc.
dotacji z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Równie¿ w tej czêœci
miasta przeprowadziliœmy remont ulicy Kruczej, tak¿e ze wsparciem
ministerialnym.
Co roku udaje siê nam pozyskaæ œrodki zewnêtrzne na remonty
naszych ulic. Nie ma listy, która okreœla³aby kolejnoœæ inwestycji. Staramy siê dopasowaæ inwestycjê do wymogów funduszu, z którego
planujemy pozyskaæ dofinansowanie. W ostatnich latach wyremontowaliœmy wiêkszoœæ gminnych dróg. Pomimo tego pozosta³o jeszcze
sporo do zrobienia. Najwiêkszym problemem w przysz³oœci bêdzie
systematyczne odtwarzanie dróg. Z wyliczeñ wynika jasno, ¿e aby systematycznie odtwarzaæ warstwy œcieralne na naszych drogach, co roku
powinniœmy przeznaczaæ ok. 2,5 mln z³ na wymianê warstw œcieralnych
dróg asfaltowych. Œrednio warstwa œcieralna takiej drogi wytrzymuje
9-12 lat. Po tym okresie trzeba j¹ sfrezowaæ i u³o¿yæ now¹. Jeœli nie
bêdziemy tego robiæ w odpowiednim czasie, doprowadzimy drogi do
œmierci technicznej i ca³a konstrukcja drogi ulegnie zniszczeniu.
A wtedy ju¿ nie ma mowy o remoncie tylko o budowie nowej drogi.
W ci¹gu najbli¿szych kilku lat bêdziemy musieli wygospodarowaæ
œrodki na terminowe remonty warstw œcieralnych dróg asfaltowych.
Najlepszym przyk³adem jest dolny odcinek ulicy Sienkiewicza, remontowany 12 lat temu.

Na bie¿¹co

Na Czerniawskiej Kopie te¿ stanie niska wie¿a drewniana.

wstanie plac piknikowy wraz z parkingami. Mam nadziejê, ¿e inwestor
dotrzyma terminów.
Szacowana wartoœæ inwestycji to ok. 2 mln z³.

LETNI TOR SANECZKOWY
W ci¹gu kilku najbli¿szych dni spó³ka pn. Czerniawska Kopa z³o¿y
wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowê letniego toru saneczkowego, zlokalizowanego w czêœci parku w Czerniawie przy ulicy
Sanatoryjnej. I w tym przypadku Rada Miasta zgodzi³a siê na d³ugoletni¹ dzier¿awê gruntu pod monta¿ grawitacyjnego toru saneczkowego.
To jest ciekawe przedsiêwziêcie rekreacyjne dla naszego miasta, a szczególnie Czerniawy. Jeœli inwestycja zakoñczy siê sukcesem, bêdzie magnesem dla kolejnych przedsiêwziêæ tego typu w naszym mieœcie.
Inwestor powinien rozpocz¹æ inwestycje wiosn¹ 2017 roku. Monta¿
toru nie trwa d³ugo, bo w niespe³na 2 miesi¹ce bêdzie gotowy do
u¿ytku.
W Œwieradowie potrzebujemy atrakcji, a szczególnie atrakcji dla
rodzin z dzieæmi. Ten tor idealnie wpisuje siê w ofertê miasta dla
rodzin. Równie¿ zorganizowane grupy szkolne bêd¹ korzystaæ z tej
atrakcji. Szacunkowa wartoœæ inwestycji - 4 mln z³. Inwestor bêdzie
stara³ siê o pozyskanie œrodków z Unii Europejskiej.

DZIA£KA BASENOW
A
BASENOWA

Od wielu miesiêcy prowadzimy rozmowy z u¿ytkownikiem wieczystym dzia³ki basenowej w Œwieradowie. Na prze³omie stycznia i lutego
przysz³ego roku odbêdzie siê rozprawa przed s¹dem w Krakowie w celu
rozwi¹zania sporu miêdzy gmin¹ a inwestorem. Ju¿ kilkakrotnie stawaliœmy przed s¹dem, ale niestety bez efektów. Mam nadziejê, ¿e tym
razem uda siê zawrzeæ ugodê i odzyskaæ niezabudowany grunt. Jestem
po wielu rozmowach z w³aœcicielem i wydaje siê, ¿e ugoda, w ramach
której odzyskamy dzia³kê, jest mo¿liwa do osi¹gniêcia. Wiêcej szczegó³ów podam po rozprawie.

CENTRUM ROWEROWE ŒWIERADÓW MIASTEM
Kilka miesiêcy temu Rada Miasta wyrazi³a zgodê na d³ugoterminow¹ dzier¿awê gruntu pod budowê centrum rowerowego. Lokalizacja
to tzw. TEWA. Gmina posiada w tym miejscu hektarow¹ dzia³kê,
z której wyznaczyliœmy 3 tys. m2 pod budowê centrum rowerowego.
Inwestorem jest firma, która m.in. organizuje Bike Maratony.
Celowo wprowadziliœmy umowê dzier¿awy terenu, aby mieæ wp³yw
na to bardzo wa¿ne przedsiêwziêcie dla œwieradowskiej turystyki rowerowej. Umowa dzier¿awy zabezpiecza gminê w sytuacji, gdy inwestor
nie wywi¹¿e siê z terminów i nie zabuduje dzia³ki zgodnie z umow¹.
Wówczas grunt bez ¿adnych obci¹¿eñ wróci w dysponowanie gminy.
Centrum rowerowe u zbiegu trzech kompleksów singletracków
bêdzie du¿ym krokiem do przodu. Z tego miejsca mo¿na wyruszyæ na
Zajêcznik. Niedawno zakoñczyliœmy budowê odcinka 2,6 km singletracka ³¹cz¹cego Czerniawski kompleks z Tew¹, gdzie bêdzie centrum
rowerowe. Mamy ju¿ wszystkie pozwolenia, aby budowaæ zaczynaj¹ce
siê na Tewie 30-kilometrowe odcinki wokó³ przedmieœcia od strony
Rozdro¿a Izerskiego.
Równie¿ gmina Mirsk planuje wybudowaæ 9 km singli w Krobicy
nad Geoparkiem. Oczywiœcie, miejsc wjazdowych na œcie¿ki i ma³ych
centrów rowerowych bêdzie kilka. Ale jest nam potrzebne wiêksze centrum, w którym poza wypo¿yczalni¹ rowerów, serwisem
i gastronomi¹ bêdzie powierzchnia do organizowania ró¿nych szkoleñ
czy imprez rowerowych. Bêdzie równie¿ sklep i fitness studio uruchomiony z myœl¹ o rowerzystach.
Budowa singletrack centrum, w którym bêdziemy chcieli szkoliæ
dzieci i m³odzie¿ z bezpiecznej jazdy na rowerze, rozpocznie siê wiosn¹
2017 roku. Obok centrum gmina zainwestuje w przestrzeñ wokó³, po-

Czeska Dolní Morava - dobry przyk³ad do naœladowania przy
projektowaniu œcie¿ek w koronach drzew na Œwieradowcu.

PIÊCIU WIE¯
Niestety, przepad³ nasz wspólny z wieloma gminami wniosek na
budowê wie¿y widokowej na M³ynicy. Staraliœmy siê pozyskaæ œrodki
z EWT PL-CZ (Europejska Wspó³praca Terytorialna Polska Czechy).
Koordynatorem naszego wniosku by³ sekretariat Euroregionu Nysa
w Jeleniej Górze. Wniosek odpad³ na ocenie formalnej. Ale nie poddajemy siê. Rozpoczêliœmy poszukiwania partnera po stronie czeskiej,
aby ponownie z³o¿yæ wniosek na tê inwestycjê. I uda³o siê - nawi¹zaliœmy kontakt z miastem Liberec, które planuje wybudowaæ wie¿e widokow¹ z odtworzeniem podziemia. Byæ mo¿e w najbli¿szych tygodniach
dojdzie do spotkania partnerskiego. Jeœli dogadamy siê z Libercem,
mamy spore szanse wspólnie pozyskaæ œrodki unijne na nasze inwestycje.
Wie¿e widokowe by³y od zawsze nie lada gratk¹ dla turystów.
Z platformy wie¿y widokowej mo¿na zobaczyæ to samo miejsce z innej
perspektywy. W przedwojennym Œwieradowie by³o a¿ piêæ takich wie¿:
niewielka na Czerniawskiej Kopie, na Zajêczniku, na Stogu Izerskim,
Mon Plaisir i w Domu Zdrojowym - ta ostatnia jako jedyna przetrwa³a
do dziœ. Podejmujemy dzia³ania, aby odtworzyæ wie¿e widokowe niekoniecznie w tych samych miejscach, ale przynajmniej w takiej samej
iloœci.
Nadleœnictwo w ramach EWT Polska–Saksonia wybuduje drewnian¹ 15-metrow¹ wie¿ê widokow¹ na Czerniawskiej Kopie. My, jako
gmina, planujemy wybudowaæ trzy kolejne wie¿e. Pierwsza lokalizacja,
na któr¹ mamy pozwolenie na budowê, to M³ynica. To przed³u¿enie
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Projekt wie¿y na M³ynicy - ciekawe, czy siê spodoba.
Zajêcznika, na którym by³a dawniej wie¿a, ale z powodu masztu RTV
nie mo¿na jej odtworzyæ.
Druga lokalizacja to wie¿a Mon Plaisir na granicy Czerniawy
i Pobiednej, która pe³ni³a równie¿ funkcjê obserwatorium astronomicznego. Z tej atrakcji pozosta³y tylko ruiny. Próbujemy przej¹æ od
Nadleœnictwa ten niewielki fragment lasu w celu wykonania dokumentacji i pozwolenia na budowê.
Trzecia gminna lokalizacja to stary kompleks narciarski na Œwieradowcu. Tu w ramach rewitalizacji kompleksu narciarskiego planujemy
wykonaæ ponadprzeciêtn¹ atrakcjê turystyczn¹ - chodzi o œcie¿ki
w koronach drzew. Ten projekt mo¿na porównaæ do wielkiej wie¿y
widokowej z której mo¿na obserwowaæ nie tylko piêkne widoki, ale
równie¿ mo¿na podgl¹daæ przyrodê. W œrodku wie¿y bêd¹ ros³y wysokie 25-metrowe drzewa. Œcie¿ka na szczyt nie bêdzie mia³a ani jednego
schodka, mo¿na bêdzie wejœæ na sam szczyt z wózkiem dzieciêcym.
W Europie jest ju¿ kilka takich inwestycji obleganych rocznie przez
setki tysiêcy turystów. Wydawaæ by siê mog³o, ¿e piêæ wie¿ widokowych w Œwieradowie to przesada. Nic bardziej mylnego. U naszych po³udniowych s¹siadów
w odleg³oœci do 40 km od naszego miasta stoj¹ 34 wie¿e widokowe, s¹ wiêc du¿e szanse, ¿e
i nam uda siê wybudowaæ wie¿e
we wszystkich lokalizacjach.
Roland Marciniak
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Akcja - segregacja

Op³atê za zagospodarowanie odpadów komunalnych nale¿y wnosiæ bez wezwania (nie
bêd¹ wystawiane ¿adne decyzje, faktury itp.)
na rachunek w³asny Gminy o numerze:

BZWBK 1 O/Œwieradów - 84 1090 1997 0000 0001 1109 8505

do 15 ka¿dego miesi¹ca. W tytule przelewu nale¿y podaæ: imiê i nazwisko oraz adres nieruchomoœci,
której wp³ata dotyczy; okres, za który op³acamy odbiór œmieci (miesi¹c lub kilka miesiêcy).

Mija kolejny rok segragcji odpadów i choæ
Œwieradów pe³ne lata liczy od pocz¹tku lipca
do koñca czerwca, to jednak rok kalendarzowy zawsze jest okazj¹ do podsumowañ,
zw³aszcza statystycznych.
WeŸmy, dla przyk³adu, koszyczki na bioodpady - od pocz¹tku 2014 roku wydano ich
ok. 800, w tym samym czasie œwieradowianie potwierdzili odbiór 1053 zielonych biodegradowalnych rulonów z woreczkami,
w sumie blisko 79.000 szt. ¯eby zaœ wspólnoty mieszkaniowe i spó³dzielcy mieli do czego te woreczki wrzucaæ, dostali od gminy 75
pojemników na bioodpady.
Jak zatem oceniæ nale¿y skalê segregacji? Obowi¹zuj¹ nas unijne wytyczne, które
nak³adaj¹ na Polskê i na samorz¹dy osi¹gniêcie zak³adanych wskaŸników w poszczególnych latach. Dla przyk³adu, w ub. roku w segreacji papieru, metali, tworzyw i szk³a powinniœmy osi¹gn¹æ 16 proc., a dobijaliœmy
niemal 70 proc.! W tym roku wskaŸnik podskoczy³ nam o 2 punkty i oby wykonanie te¿
o tyle wzros³o.
Dla bioodpadów tegoroczne wytyczne
mówi¹ o 40 proc. i miejmy tylko nadziejê, ¿e
bez problemu wskaŸnik ten przekroczymy
(o czym dowiemy siê, gdy urz¹d
podsumuje rok).
Ze strony firmy odbieraj¹cej
œmieci daje siê s³yszeæ coœ zgo³a
przeciwnego - ¿e z roku na rok
przybywa odpadów zmieszanych
(czyli niesegregowanych) i ¿e nie
ma ¿adnych instrumentów, które
by przy niezmienianych cenach
zachêca³y do wydajnej segregacji.
Informacje te uda siê potwierdziæ nie wczeœniej ni¿ po przeliczeniu masy odebranych œmieci.
Nawet gdy te dane siê potwierdz¹,
na pocieszenie zostanie fakt, ¿e
wci¹¿ wyprzedzamy unijne dyrektywy.
Niestety, inne priorytety w gospodarce miejskiej sprawi³y, ¿e nie
uda³o siê uruchomiæ zapowiadanego na ten rok PSZOK-a w Czerniawie ani poczyniæ innych inwestycji „œmieciowych”.
Zu¿yte baterie i ma³e akumulatorki mo¿emy wrzuciæ do pojemników w obu œwieradowskich
szko³ach i Przedszkolu Miejskim,
w siedzibie Urzêdu Miasta i w budynku starego UM przy ul. Pi³sudskiego, a tak¿e w Fotoplusie na
Zdrojowej i oczywiœcie na PSZOKu. Przyda³oby siê tych punktów
nieco wiêcej, g³ównie w miejscach, gdzie jest du¿o ludzi, dajmy na to, w „Biedronce”, „Lewiatanie” czy na „Orlenie”.
Dodajmy, ¿e w dwu aptekach
- przy ul. Zdrojowej i Sienkiewicza
- mo¿na do pojemników wrzucaæ
przeterminowane leki.
(aka)

Harmonogram odbioru
odpadów - styczeñ 2017

Poniedzia³ek

Wtorek

Œroda

Czwartek

Pi¹tek

GODZINY OTWARCIA PSZOK

O D PPA
ADY
NIESEGREGOWANE
(ZMIESZANE)

POPIÓ£

SZK£O
BEZBARWNE
I KOLOROWE
O D PPA
ADY
BIODEGRADOWALNE
(W TYM ODP
ADY ZIELONE)
ODPADY

Od poniedzia³ku
do pi¹tku - 11 00-17 00.
Soboty 10 00-14 00.

PAPIER I TEKTURA,
TWORZYWA SZTUCZNE,
MET
AL ORAZ OP
AKOW
ANIA
METAL
OPAKOW
AKOWANIA
WIELOMA
TERIA£OWE
WIELOMATERIA£OWE
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Co bêdzie 1 wrzeœnia 2017?
Ustawa oœwiatowa likwiduj¹ca gimnazja
i tworz¹ca 8-klasow¹ szko³ê podstawow¹, 4letnie liceum i 5-letnie technikum sta³a siê
faktem, a my pytamy obie dyrektorki œwieradowskich szkó³, czy nale¿y siê spodziewaæ jakichœ zawirowañ organizacyjnych po
wejœciu w ¿ycie ustawy - od 1 wrzeœnia
2017r.
Wies³awa Stasik, dyr. MZS, podaje, ¿e
mury gimnazjum opuœci 39 absolwentów,
a obecna jedna tylko kl. VI liczy 20 uczniów
i nale¿y za³o¿yæ, ¿e wszyscy uzyskaj¹ promocjê do kl. VII.
Wymiar godzin lekcyjnych dla obu klas
gimnazjalnych to 70 godzin, za³ó¿my wiêc, nie znaj¹c podstawy programowej - ¿e w klasie VII bêdzie tych godzin 32. To by oznacza³o, ¿e przy obecnym nauczycielskim pensum z rozliczenia godzin znikn¹ dwa etaty.
Przek³adaj¹c to na jêzyk praktyki - obecnie
nauczyciele maj¹ przydzielone godziny ponadwymiarowe, ale czy ta zmiana wystarczy,
aby nauczyciele zachowali pe³ne etaty, czy
te¿ bêd¹ zatrudniani w niepe³nym wymiarze
czasu pracy? Tego na dzisiaj nie wiemy.
Nieweso³o mo¿e te¿ byæ w klasach I-III:
wychodz¹ 3 oddzia³y, w których pracuj¹ cztery
panie (w tym jeden nauczyciel wspomagaj¹cy), a utworz¹ siê najprawdopodobniej 2 oddzia³y, co oznacza, ¿e jednego lub 2 nauczycieli z edukacji wczesnoszkolnej trzeba bêdzie zwolniæ.
Dyr. W. Stasik dla siódmoklasistów nie
przewiduje ¿adnych negatywnych zmian,
gdy¿ szansê na to daje nasza kadra. Okoliczne szko³y podstawowe najprawdopodobniej
nie maj¹ np. biologa, fizyka, geografa, chemika, a tak¿e nauczycieli od edukacji dla bezpieczeñstwa i od wiedzy o spo³eczeñstwie,
a w naszej szkole nauczyciele o takich specjalnoœciach pracuj¹. Dodatkowo do tych
przedmiotów MZS ma przygotowane klasopracownie, jak równie¿ potrzebne pomoce dy-

daktyczne.
- Widaæ z tego, ¿e rozwój naszej szko³y
i nauczycieli zale¿y tak¿e od woli rodziców
z pobliskich miejscowoœci, którzy zdecyduj¹,
czy chc¹ posy³aæ dzieci do Pobiednej czy
Krobicy, czy te¿ do nas - mówi pani dyrektor.

Siê

wynajmie

Po wielu latach bezruchu na budowie u zbiegu
ulic Zakopiañskiej i Nad
Basenem coœ siê ruszy³o,
a w ostatnim czasie wrêcz
nabra³o tempa.
Jak mówi Wojciech Zaj¹c, w³aœciciel i inwestor zarazem, przerwa spowodowana by³a miêdzy innymi
koniecznoœci¹ zmian w dokumentacji pod k¹tem mieszkañ na wynajem.
- Potrzeby miasta w tym
zakresie s¹ bardzo du¿e mówi W. Zaj¹c - dlatego wyszed³em im naprzeciw i ca³kowicie zmieni³em koncepcjê.
Docelowo w budynku
ma powstaæ 6 mieszkañ
dwupokojowych o pow. 3850 m2, z pe³nym wêz³em sanitarnym, kuchni¹ (z funkcj¹
jadalni), ogrzewanych centralnie z pieca gazowego, ale
z pe³nym indywidualnym
rozliczeniem ciep³a i ciep³ej
wody.
Mieszkania bêd¹ mia³y wysoki standard
wykoñczenia: glazura, panele, g³adzie œcienne, okna wed³ug najnowszej technologii (trójwarstwowe szyby, mikrouchy³y) pe³n¹ wentylacja wszystkich pomieszczeñ, a tak¿e gara¿
na kilka samochodów (niestety, nie dla
wszystkich lokatorów, zw³aszcza gdy przyj-

W Szkole Podstawowej nr 2 w Czerniawie sytuacja jest przejrzysta: 14 uczniów obecnej kl. VI nie idzie do gimnazjum, lecz zostaje
w kl. VII, wynika wiêc z tego, ¿e placówka
powinna 1 wrzeœnia 2017 mieæ jedn¹ woln¹
salê lekcyjn¹. Ma? Mo¿na by to skwitowaæ
¿artobliwym „ma mieæ”, choæ nie od razu.
Pisaliœmy ju¿ na tych ³amach o planowanych dobudowach 3 sal lekcyjnych (klasopracowni tematycznych) w ka¿dej ze szkó³.
Trochê to siê wszystko przesunê³o w czasie,
bo dokumentacja jest, a Ÿróde³ zewnêtrznych
finansowania ci¹gle nie ma, jednak wczeœniej
czy póŸniej gmina musi to zadanie rozpocz¹æ.
Zw³aszcza ¿e pani minister wci¹¿ powtarza,
¿e na rozwój bazy szkolnej pieni¹dze siê
znajd¹.
- Wiadomo, ¿e nawet jeœli gmina rozpocznie inwestycjê wiosn¹ - mówi dyrektor SP nr
2 Ma³gorzata Gettner - to nie skoñczy jej do
1 wrzeœnia, ale sama œwiadomoœæ, ¿e nie bêdziemy siê mêczyæ na zawsze, bo przybêd¹
nam trzy pracownie, pozwala spokojnie
przygotowywaæ siê na przyjêcie klasy siódmej, a potem ósmej. I wszystko bez koniecznoœci uruchamiania drugiej zmiany.
Jak wiêc sobie poradziæ z klas¹ siódm¹?
Najrozs¹dniejszym wyjœciem bêdzie inne zagospodarowanie pomieszczeñ klas m³odszych, które najkrócej przebywaj¹ w szkole
i zajêcia nie zawsze maj¹ w swoich klasach,
bo s¹ na wuefie, gimnastyce korekcyjnej albo
na zajêciach w pracowni komputerowej, klasê IV przeniesie siê na pierwsze piêtro i tak
siê u³o¿y plan zajêæ lekcyjnych, aby nie by³o
drugiej zmiany.
(aka)

miemy, ¿e w rodzinie s¹ dwa auta).
Wynajêcia pierwszych lokali nale¿y siê
spodziewaæ pod koniec 2017 r., a czynsz
uwzglêdniaj¹cy ju¿ wszystkie op³aty (poza
energi¹ elektryczn¹) wynosiæ bêdzie od 900
do 1200 z³.
A. Karolczuk

W ka¿dy czwartek od godz. 16 do 18 w starym Urzêdzie Miasta przy ul.
Pi³sudskiego 15 œwiadczona jest bezp³atna pomoc psychologiczna - porad udziela
Anna Wojciechowska-Padewska.
00

00

Ma

konanie œwiadectw potwierdzaj¹cych w³aœciwoœci lecznicze klimatu dla uzdrowiska
Œwieradów-Zdrój” (i osobno dla Czerniawy)
i „Wykonanie œwiadectw potwierdzaj¹cych
w³aœciwoœci lecznicze naturalnych surowców dla uzdrowiska Œwieradów-Zdrój”
(i osobno dla Czerniawy).
Wykonanie tych œwiadectw jest nakazem chwili, bo
choæ wa¿noœæ obecnych
operatów mija dopiero w maracu 2019 roku, nale¿y wzi¹æ
pod uwagê, ¿e firmy wykonauj¹ce te zlecenia potrzebuj¹
ok. 2 lat na przeprowadzenie
badañ. Niezbêdne bêdzie
m.in. ustawienie kilku stacji
monitoruj¹cych zanieczyszczenia powietrza (podobna
Zdjêcia W. Cielecki
stoi nieopodal dawnego Markotu) i ha³asu. Gmina musi
byæ przygotowana na ³¹czny
wydatek rzêdu 150-200 tys. z³
za wszystkie œwiadectwa.
Przetarg kierowany by³ do
w¹skiej grupy firm maj¹cych
uprawnienia do wydawania
œwiadectw potwierzaj¹cych
w³aœciwoœci lecznicze surowców (w Œwieradowie jest do
przebadania piêæ Ÿróde³
wody mineralnej, w Czerniawie zaœ jedno) lub klimatu.
Uprawnienia nadaje Ministerstwo Zdrowia, a legitymu30 listopada gmina podpisa³a umowê, je siê nimi zaledwie po 5-6 przedsiêbiorstw
w myœl której z uwagi na mo¿liwoœæ wystê- w ka¿dej dziedzinie.
powania trudnych warunków atmosferyczPo otwarciu ofert okaza³o siê, ¿e dosz³o
nych wykonawca ma czas na zakoñczenie do kilku niefortunnych zbiegów okolicznorobót i ca³kowite ich rozliczenie do koñca œci, bo np. jedna ze startuj¹cych firm, która
grudnia br. (na górnym zdjêciu ul. Rolnicza zg³osi³a siê do ka¿dej z 4 czêœci przetargu, nie
z now¹ nawierzchni¹ szutrow¹, na dolnym - ma stosownych uprawnieñ ani na wodê, ani
tak wygl¹da jej przed³u¿enie).
na klimat, inna zaœ wyrazi³a chêæ badania kli25 listopada og³oszono przetarg na „Od- matu w Czerniawie, choæ uprawnienia ma tylbiór i zagospodarowanie odpadów komunal- ko na wodê. W rezultacie podpisano tylko
nych z terenu Gminy Miejskiej Œwieradów- jedn¹ umowê, a na trzy pozosta³e czêœci
Zdrój”.
5 grudnia og³oszono ponowy przetarg.
Do 5 grudnia wp³ynê³a tylko jedna oferW poprzednim zaœ potencjalni wykonawta, z³o¿ona przez Zak³ad Utylizacji Odpadów cy (ju¿ po wyeliminowaniu tych nieuprawKomunalnych IZERY Sp.z o.o. z Lubomierza, nionych) zaproponowali ceny:
który od pocz¹tku wejœcia w ¿ycie ustawy
Klimat w Œwieradowie: Instytut Geograœmieciowej tworzy³ ze œwieradowskim EKO- fii i Przestrzennego Zagospodarowania PolBARTEM konsorcjum. Tym razem EKO- skiej Akademii Nauk z Warszawy - 119.310
BART wraz z firm¹ US£UGI KOMUNALNE z³.
i TRANSPORTOWE Janusza Kacika z KroKlimat w Czerniawie - ten sam Instytut bicy przyjê³y na siebie funkcjê podwykonaw- 65.190 z³.
cy, a oferta na ca³oroczne wywo¿enie odpaUjêcia wód w Œwieradowie: G³ówny Indów komunalnych z terenu miasta (od 1 lipca stytut Górnictwa, Katowice - 93.234 z³.
2017 r. do 30 czerwca 2018 r.) opiewa na 936.000
Ujêcie wody w Czerniawie: GIG - 10.824 z³
z³. Poniewa¿ kwota ta przekracza o 72 tys. z³ oraz Narodowy Instytut Zdrowia Publicznemo¿liwoœci gminy, urzêdnicy na razie wziêli go – Pañstwowy Zak³ad Higieny, Warszawa
siê za dok³adne studiowanie nades³anej do- - 8.700 z³.
kumentacji.
I w³aœnie tylko ta ostatnia oferta zosta³a
28 listopada dokonano otwarcia jedynej przyjêta do realizacji, umowa z Instytutem zooferty, jaka nap³ynê³a po og³oszeniu przetar- sta³a podpisana 6 grudnia, a operaty powingu na Wykonanie ogrodzenia placu zabaw ny byæ gotowe do koñca stycznia 2019 r.
przy ulicy Bocznej w Œwieradowie-Zdroju,
(opr. aka)
z³o¿onej przez firmê Utrzymanie Zieleni Zak³ad Budowlany Mariusz Stachurski ze Œwieradowa, która za ogrodzenie o d³ugoœci 83
metrów zaproponowa³ cenê 9.340 z³. Umowa
zobowi¹zuje M. Stachurskiego do zamontowania p³otu do 20 grudnia (jest te¿ aneks,
który dopuszcza wyd³u¿enie tego terminu).
4 listopada dokonano otwarcia oferty, jaka
wp³ynê³a po og³oszeniu przetargu na „Remont drogi gminnej stanowi¹cej ul. Rolnicz¹”. Ofertê z³o¿y³a œwieradowska firma
ROBOTY ZIEMNE I BUDOWLANE Pawe³
Pasierb, która wyliczy³a nale¿noœæ za wykonanie tego zadania w wysokoœci 59.000 z³.
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Spore zamieszanie towarzyszy³o przetargowi na wielosk³adnikowe zadanie na „Wy-

I misie maj¹
swoje widzimisiê
„Moje pomniki przyrody”
„W poszukiwaniu dziewczynki”

Miœ Uszatek by³ g³ównym bohaterem
spotkañ z przedszkolakami z okazji Œwiatowego Dnia Pluszowego Misia, które przypada dok³adnie 25 listopada. W Izerce to sympatyczne œwiêto obchodzimy ju¿ od 13 lat
i przez ca³y miesi¹c. Kolekcja bibliotecznych
miœków (a mamy ich 10) i ksi¹¿ek przypomina o tym œwiêcie dzieciom i rodzicom.
Czytamy g³ównie o Misiu Uszatku stworzonym przez Czes³awa Janczarskiego i ilustratora Zbigniewa Rychlickiego (wspólnie
mieli prawa do tej postaci) w roku 1957, czyli
za rok obchodziæ bêdziemy 70-lecie. A imiê

„Uszatek” zosta³o nadane przez dzieci w wyniku konkursu. Na zajêciach dzieciom nie tylko czytano, bo mia³y te¿ mo¿liwoœæ wykreowania w³asnego misia.
Od paru lat liczymy miœki i bijemy rekordy. W 2016 roku uzbieraliœmy ich 2.295, czyli
a zatem znów wiêcej ni¿ w roku ubieg³ym
(2.045). Zwyciêsk¹ grup¹ okaza³y siê przedszkolaki z „Muchomorków” - 292 misie, przed
kl. Ia Teresy Fierkowicz - 251. Przedszkole
ogó³em doliczy³o siê 810 misiów, a Szko³a
Podstawowa nr 1 - 1208.
Za rok bêdziemy znowu biæ rekord. (KP)

Misio TTulisio
ulisio - bajkowa opowieœæ
30 listopada z samego rana, ale ju¿ po
œniadaniu, przedszkolaki i zwyciêska klasa
Ia w rywalizacji na
iloœæ miœków obejrza³y bajkow¹ opowieœæ
„Misio Tulisio” przygotowana przez Teatr
Edukacji i Profilaktyki „Maska” w Krakowie (spektakl by³ nagrod¹ dla dzieci za
bardzo aktywny udzia³ w ju¿ po raz 13. obchodzonym w „Izerce” Œwiêcie Misia).
Dzieci by³y bardzo o¿ywione, spontanicznie reagowa³y na grê aktorsk¹, autentycznie
prze¿ywa³y sztukê, bardzo szybko nawi¹za³o
siê wzajemne porozumienie.
Misio Tulisio – tytu³owy bohater, opowiedzia³ o tym, jak powsta³ miœ Teddy, przywita³ siê z dzieæmi po angielsku, a tak siê z³o¿y³o, ¿e obecna by³a pani od jêzyka angielskiego, wiêc mog³a siê przekonaæ, ¿e dzieci
doskonale sobie poradzi³y.
By³a te¿ ¯aba z Francji, która prosi³a, aby
Króliczek – Zazdroœniczek przet³umaczy³ jej

¿yczenia dla Misia na jêzyk polski. Wiele perypetii siê wydarzy³o, ale najwa¿niejsze, ¿e
na koniec dzieci zaœpiewa³y Tulisiowi „Happy birthday”, a urodzinowa niespodzianka
okaza³a siê najwspanialszym prezentem, jaki
Miœ dosta³.
Kolorowe kostiumy, rekwizyty, muzyka
dope³ni³y sztuki, za któr¹ aktorzy od dzieci
otrzymali du¿e brawa i udali siê do Szko³y
Podstawowej nr 2, gdzie ju¿ czeka³y dzieci na
przedstawienie „Warzywa i owoce - moje czarodziejskie moce”, które mia³o na celu propagowanie sportu i zdrowego stylu ¿ycia.
K. Piotrowska

Izerski Klub Miêdzypokoleniowy zaprasza do
IZERKI na 16. spotkanie
w czwartek 12 stycznia
o godz. 1500.
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Wyk³ad pt. „Znaczenie
pszczo³y miodnej w medycynie i gospodarce”
poprowadzi Eugeniusz
Grabas

9 grudnia w „Izerce” odby³o siê spotkanie z Zofi¹ Dietrich-Wojtkiewicz, która zaszczyci³a swoj¹ obecnoœci¹ cz³onków Izerskiego Klubu Miêdzypokoleniowego. Rozmowy z nasz¹ lokaln¹ artystk¹ trwa³y ju¿
wczeœniej, niestety, stan zdrowia nie za bardzo pozwala³ jej na wizyty w bibliotece,
w koñcu wszystko dobrze siê u³o¿y³o i z przewodnicz¹c¹ IKM Janin¹ Czapliñsk¹ serdecznie podziêkowaliœmy za zorganizowanie wystawy oraz za podarowanie wszystkich rysunków dla naszej placówki.
Pani Zofia zdoby³a siê na szczere wyznanie, mówi¹c nam, s³uchaczom, ¿e zawsze
chcia³a przyrodê, domy utrwalaæ w pamiêæ,
robi to z pietyzmem i dok³adnoœci¹, potrafi
dwa, trzy razy podchodziæ, ustawiaj¹c siê do
wybranego obiektu. Dla niej ka¿dy rysunek
to jakaœ okreœlona historia osobista, lub te¿
ludzi mieszkaj¹cych w tych domach, to s¹
utrwalane drzewa, których czêsto ju¿ nie ma.
„Nigdy nie powtarzam tego samego, nie je-

stem rzemieœlnikiem” – mówi³a, pokazuj¹c poszczególne rysunki, dla niej drzewa wszystkie to „Moje pomniki przyrody”.
Ogó³em narysowa³a 220 rysunków, gdy¿
jej córka policzy³a i s¹ w ca³ej Polsce, g³ównie w Sarbinowie i te¿ w bibliotece.
My ze swojej strony dziêkujemy za piêkne prace, które upiêkszaj¹ nasz¹ Izerkê. Wpisy w Kronice od czytelników dope³nia³y sympatyczne podziêkowania, z których jedno
przes³anie wyp³ywa, ¿e warto dla potomnych
piêkno krajobrazów utrwalaæ, które znikaj¹
bezpowrotnie z naszych oczu.
Wyk³ad pt. „W poszukiwaniu dziewczynki
– czyli o wspó³czesnej sztuce performance”
prowadzony przez Gabrielê Dragun (doktor
nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa) wywo³a³ poruszenie i prowokacjê
myœlow¹, która jeszcze trwa³a po zakoñczeniu prezentacji i wyk³adzie (ca³y wyk³ad tekstowy jest dostêpny w Izerce).
K. Piotrowska

Dobry czas na czytanie
Wydaliœmy dotacjê w wysokoœci 8.100
z³ z Ministerstwa Kultury na zakup ksi¹¿ek.
Nabyliœmy ogó³em 336 egzemplarzy, w tym
275 dla „Izerki”, 61 dla filii. Nale¿y dodaæ, ¿e
ze swojego bud¿etu mieliœmy na ten cel
14.000 z³, które skrupulatnie wydaliœmy na
nowoœci wydawnicze, a dosz³y jeszcze ksi¹¿ki
podarowane przez czytelników, tak wiêc jest
co czytaæ.
Na zimowe wieczory proponujemy now¹
ksi¹¿kê Marii Ulatowskiej i Jacka Skowroñskiego „Historia spisana atramentem”, która
opowiada o wielkiej zakazanej mi³oœci do ksiêdza. Czy mi³oœæ do kobiety bêdzie silniejsza od powo³ania do s³u¿by Boga?
Dla lubi¹cych sagi rodzinne polecamy „Dom na
skraju nocy”, czyli losy czterech pokoleñ, które przetrwaj¹ wojnê, recesjê i turystów.
Nie rozczarowuje Olga Rudnicka, znana autorka
powieœci sensacyjnych, m.in. „Natalii 5” czy „Cichy
wielbiciel”; tym razem w nowej powieœci „Granat
poproszê” nie szczêdzi k³opotów bohaterce, bank
domaga siê sp³aty kredytu, kochanka mê¿a zostaje
znaleziona martwa...
Od kilku ju¿ lat œwietne krymina³y pisz¹ kobiety,
do nich zalicza siê Elizabeth Herrmann; w jej „Œnie¿nym wêdrowcu” ktoœ porywa ma³ego ch³opca,
a zagadka rozwi¹zuje siê dopiero po czterech latach
- ciekawa historia trzymaj¹ca czytelnika do koñca
w napiêciu.
Wiele emocji dostarczy L.Child w „Sprawie osobistej”, niezawodny bohater którego celem s¹ politycy.
Znana dziennikarka Marzena Rogalska napisa³a

powieœæ „Wyprzeda¿ snów” o Agacie zranionej, za³amanej, po oœmiu latach powracaj¹cej do miasta,
w którym spêdzi³a najlepsze chwile swojej m³odoœci. Polecamy te¿ „Zapach wspomnieñ” Eweliny K³ody
- to wyj¹tkowa opowieœæ o mi³oœci, przyjaŸni i dorastaniu. Natomiast Liliana Fabisiñska w zabawnej
ksi¹¿ce „Sanatorium pod Zegarem” pisze o Ciechocinku i dwóch kobietach, które siê nie znosz¹, ale
musz¹ przebywaæ we wspólnym pokoju.
Dla dzieci i m³odzie¿y, nie brakuje nowoœci,
a my polecamy Katarzyny Majgier rzecz pt. „Milioner z Gdañska”, czyli dalszy ci¹g tajemnicy starego
pa³acu, gdzie bohaterowie – nastolatki Magda i Wiktor - staraj¹ siê za wszelk¹ cenê strzec tajemnic pa³acu w Niewiadomicach, a przeszkadza im w tym wiele
osób. Kto z nich oka¿e siê przyjacielem, a kto oszustem... Zapraszamy do odwiedzin w Izerce...
Jest te¿ sporo nowoœci w Dolnoœl¹skim Zasobie Bibliotecznym, zapraszamy wiêc do korzystania
z serwisu www.dzb.pl - to u³atwia i pozwala odnaleŸæ poszukiwan¹ ksi¹¿kê. (KP)

WA¯NA INFORMACJA
DLA NASZYCH CZYTELNIKÓW
Izerka rozdaje bezp³atny dostêp
do 3000 e-booków na platformie Libra.ibuk.pl
Dostêp nie wymaga rejestracji i logowania.
Odbierz tylko KOD – PIN

IZERSKI JARMARK RÊKODZIE£A i SZTUK WSZELAKICH

Na tarasie pogoda sprzyja³a w sobotê, gdy by³ lekki mróz i s³oñce (fot. powy¿ej), ale
ju¿ nie w niedzielê, gdy pada³ deszcz. Wprawdzie dach chroni³ wystawców przed
deszczem, ale kupuj¹cy czêœciej wybierali stoiska na hali (zdjêcie po prawej).
17 i 18 grudnia w godz. 1000-1800 na
tarasie zdrojowym i w hali spacerowej
roz³o¿yli siê wystawcy IZERSKIEGO JARMARKU RÊKODZIE£A i SZTUK WSZELAKICH. Uczestnicy nie p³acili ani za
domki na tarasie (ka¿dy domek mia³ lampeczki œwi¹teczne, lampê oœwietlaj¹c¹ blat
i dodatkowy kontakt dla sprzedawcy, przydatny np. do przygotowania herbaty), ani
za stoiska na hali (co bardzo spodoba³o
siê zw³aszcza ma³ym wystawcom).
W sumie w jarmarku udzia³ wziê³o
ponad 60 wystawców (trochê mniej
w sobote, bo rozdzielili siê na kilka jarmarków w okolicy, za to w niedzielê mieliœmy niemal nadkomplet), którzy przyjechali m.in. spod Boles³awca, z Wolimierza, Wlenia, Rêbiszowa, Jagni¹tkowa,
Leœnej, Rz¹sin, Œwiecia, Radoniowa. Nas
powinna cieszyæ doœæ wysoka frekwencja œwieradowskich wystawców (by³o ich
oœmiu - tylu nie uczestniczy³o na ¿adnym poprzednim jarmarku), którzy zaprezentowali bi¿uteriê, pierniczki, myd³a
ozdobne (ale te¿ sprawdzaj¹ce siê w u¿ytkowaniu), ceramikê, ozdoby œwi¹teczne,
sery kozie. Pokaza³y siê te¿ Or³y Biznesu,
uczniowie z SP nr 2 w Czerniawie z ozdobami œwi¹tecznymi z gipsu, piórek i innych ³atwo dostêpnych towrzyw.
Or³y to ciekawy przypadek spó³dzielni uczniowskiej, która od d³u¿szego czasu uczy siê podstaw biznesu i realizuje
za³o¿enia edukacyjne w praktyce.
Miejmy nadziejê, ¿e ten œwieradowski trend to tendencja rosn¹ca, w ka¿dym razie wystawcy deklarowali, ¿e chc¹
siê w³¹czyæ we wspó³organizcjê, bo wszyscy siê poczuli gospodarzami imprezy.
Pozostali oferowali mnóstwo wyrobów: ozdoby choinkowe, bombki, stroiki, wieñce na drzwi, prezenty pod choinkê, szklane rzeczy w³asnorêcznej roboty,
a nawet przedmioty z drzewa oliwnego

(np. twardy moŸdzierz o pe³nych walorach u¿ytkowych), no i ekologiczna bran¿a
spo¿ywcza (dania bezmiêsne i bezglutenowe, sery, wêdliny, miody, sery, nalewki).

Jedni wystawcy oferowali ca³e mnóstwo towaru (fot z lewej), inni znacznie mniej (z prawej), a i tak najwa¿niejsze by³o uczestnictwo w jarmarku.
Zaskakuj¹ce by³y nazwy firm: Koralowa Œcie¿ka, Dziki S³oik, Czaruj¹cy Mir,
Chwaœciarnia, Miodowe Wzgórza, Dekoratornia, Weganizerka, Szklana KuŸnia,
Zielone Marzenie czy Paczka Izerska.
Przyjecha³a te¿ dziennikarka z Sächsische Zeitung z Drezna, która w numerze
z 15 grudnia zamieœci³a artyku³ o Œwieradowie, a teraz przyjecha³a zobaczyæ to,
co sama zapowiedzia³a.
W sobotê na scenie z kolêdami wyst¹pi³ zespó³ SYNTONIA, a w niedzielê
KWISOWIANIE z Giebu³towa i chór parafialny JUBILATIO z Mirska (po prawej).
Urz¹d Miasta dziêkuje Uzdrowisku,
Grzegorzowi Gliwie i Violi Pietrzak.
Krótk¹ relacjê mo¿na zobaczyæ na
stronie stawiaj¹cej swe pierwsze kroki TV
Œwieradów (na Yotube lub Facebboku).
Tekst A. Karolczuk, fot. T. Chmielowiec

NOTATNIK nr 1 (218) zostanie dostarczony do punktów kolporta¿u 21 stycznia
Udo z indyka duszone w kapuœcie kiszonej - to propozycja Paw³a
Firleja
Firleja, zastêpcy szefa kuchni w Event
Zdrój Hotel (Cottonina Villa & Mineral
Spa Resort)
Sk³adniki: Udo z indyka bez koœci
(0,5 kg), 40 dag kapusty kiszonej, 100
ml miodu pitnego, œwie¿y imbir, warzywa korzenne (marchew, seler, por, pietruszka), œwie¿y koper, cukier, olej, 2 cebule, czosnek, majeranek, sól, pieprz.
Aby danie by³o pyszne, musimy zamarynowaæ indyka. Najpierw myjemy miêso pod bie¿¹c¹ wod¹, oczywiœcie zimn¹,
wk³adamy do miski lub naczynia, w którym swobodnie zamarynujemy i przechowamy przez 24 godz. w lodówce.

UM wykazuje

Udo nacieramy sol¹, pieprzem, œwie¿ym imbirem, czosnkiem, majerankiem,
a warzywa korzenne kroimy w plastry
o gruboœci 1 cm i wrzucamy do udŸca.
Nastêpnie polewamy wszystko miodem
pitnym (spowoduje, ¿e miêso bêdzie
œwietnie smakowaæ) i olejem (pomo¿e
przyprawom szybciej siê wch³on¹æ
w miêso).

Kapustê
kiszon¹
gotujemy
z odrobin¹ cukru, który nada winnego
smaku. UdŸca obsma¿amy i dodajemy
sk³adniki marynaty oraz ugotowan¹ kapustê kiszon¹, nastêpnie dusimy do
momentu, a¿ miêso bêdzie miêkkie. Dodajemy œwie¿y koper i doprawiamy do
smaku.
Najlepiej podawaæ z puree z batatów.

Burmistrz Miasta ŒwieradówZdrój informuje, ¿e na tablicy
og³oszeñ Urzêdu Miasta zosta³
wywieszony wykaz - na okres 21
dni - do wgl¹du w godzinach pracy urzêdu:
21 grudnia - w sprawie przeznaczenia do wydzier¿awienia w drodze bezprzetargowej nieruchomoœci niezabudowanej przy ul. Sienkiewicza, oznaczonej geodezyjnie jako czêœæ dzia³ki
 nr 5/14, am. 6, obr IV,
pow. 20 m2 - z przeznaczeniem na
poprawê zagopodarowania nieruchomoœci przyleg³ej.

21 grudnia - w sprawie przeznaczenia do wydzier¿awienia w drodze bezprzetargowej nieruchomoœci niezabudowanej przy ul. G³ównej, oznaczonej
geodezyjnie jako czêœæ dzia³ki
 nr 38/7, am. 5, obr I,
pow. 700 m2 - z przeznaczeniem na
prowadzenie ogrodu przydomowego.
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6 grudnia 2016 r.
w Œwieradowie...
Nie da siê powiedzieæ, ¿e œwieradowskie miko³ajki zaczê³y siê
bladym œwitem, bo gdy kierowca
miejskiego autobusu zasiad³ za
kierownic¹, by o godz. 515 rozpocz¹æ swój pierwszy kurs, gdy w³o¿y³ miko³ajkow¹ czapkê i zabra³
ze sob¹ torbê z cukierkami, którymi czêstowa³ pasa¿erów – na
dworze by³a jeszcze ciemna noc.
Cukierki dostarczano mu przez
ca³y dzieñ, bo dla nikogo tego dnia
nie mog³o zabrakn¹æ s³odkiego
poczêstunku.
O godz. 1000 miko³aja „komunikacyjnego” wspar³y biblioteczne
elfy, które z torbami pe³nymi cukierków ruszy³y na ulice, by do godz.
1400 os³adzaæ przechodniom doœæ
ch³odny dzieñ.
Wszystko to jednak by³y tylko
przygrywki do najwa¿niejszego
wydarzenia dnia, czyli przybycia
Miko³aja pod fontannê o godz. 1700,
gdzie mia³ przes³uchiwaæ utalentowane dzieci, które za œpiew i recytacje oczekiwa³y atrakcyjnych nagród.
Mistrz ceremonii, czyli przykryta czerwon¹ czapeczk¹ i odziana w
czerwony kubraczek Teresa Fierkowicz, dwoi³a siê i troi³a, by podgrzewaæ atmosferê przed przybyciem
Miko³aja, a w ramach tej rozgrzewki
poprowadzi³a – niczym flecista
z Hameln (to bohater jednej z bajek
braci Grimm) – dzieciaki pod bajecznie udekorowan¹ choinkê pod „Goplan¹”, gdzie mia³y odliczyæ czas do
godziny zero i tym samym zaœwieciæ wszystkie lampki na drzewku.
Wspania³y by³ ten widok maluchów szybko drepcz¹cych w zmro¿onym powietrzu i przy padaj¹cym
œniegu po rozœwietlonej œwi¹tecznie ul. Zdrojowej (to te¿ ju¿ nasza
tradycja, ¿e ca³¹ œwietln¹ oprawê
œwi¹teczn¹ w³¹czamy w³aœnie w miko³ajki), za którymi ledwo nad¹¿ali
doroœli. Radosny t³um odliczy³ tradycyjne trzy-dwa-jeden i w tym samym tempie wróci³ do fontanny, bo
nikt sobie nie wyobra¿a³, ¿e Miko³aj móg³by tam nikogo nie zastaæ.
Pamiêtamy Miko³aja przybywa-

To wprost niewyobra¿alne, jak Miko³aj móg³ spod ko³a podbiegunowego
przybyæ do nas zim¹ w kabriolecie (ale przecie¿ zwykle fruwa odkrytymi
saniami, wiêc chyba ró¿nica dlañ niewielka!)

Elfy na chwilê przed wyruszeniem na misjê (od lewej): Aleksander Hryñko,
Oliwia Goj¿ewska, Kamila Zgliñska i Kasia Salawa. Poni¿ej - przed chwil¹
dzieciaki magicznym „trzy-dwa-jeden” rozœwietli³y choinkê.

j¹cego przeró¿nymi œrodkami lokomocji (chyba jeszcze tylko nie skaka³ ze spadochronem, niczym królowa angielska podczas otwarcia
igrzysk w Londynie), wiêc naprawdê trudno by³oby czymkolwiek gawiedŸ zaskoczyæ – a jednak zaskoczy³! Przyjecha³ bowiem dziadek z
lapoñskiego Rovaniemi kabrioletem
marki saab, oblepionym Minionkami po ca³ej karoserii, w dodatku

Oferta po lekcjach
W Miejskim Zespole Szkó³
skorzystaæ mo¿na z cyklu zajêæ pozalekcyjnych:
Karate dla dzieci odbywa siê
we wtorki w godz. 1630-1800 oraz
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w pi¹tki w godz. 1700-1800.
Zumba zaprasza w poniedzia³ki i czwartki od godz. 1800.
„Naturalnie Dobrze” przygotowa³o bogat¹ ofertê zajêæ 4 razy
w tygodniu – w poniedzia³ki,
wtorki, czwartki i pi¹tki – od
godz. 1900.
Siatkarze maj¹ do dyspozycji salê w poniedzia³ki od 1900.
Si³ownia i fitness zapraszaj¹
od poniedzia³ku do pi¹tku
w godz. 1500-1930.
Zajêcia na prawo jazdy szko³y LIDER odbywaj¹ siê wedle
potrzeb.
Szko³a tañca zaprasza we
wtorki i czwartki od godz. 1600
do 1700. (aka)

z kierownic¹ po prawej stronie, czyli
modelem wyspiarskim i na irlandzkiej rejestracji.
Dalej ju¿ by³o swojsko i wedle
scenariusza – Miko³aj pohu-huhukuj¹c doszed³ do swego tronu na
pomoœcie przy fontannie i zacz¹³ siê
czas zabawy. Dzieci œpiewa³y, œwiêty obdarowywa³ je prezentami,
elfy bezszelestnie kr¹¿y³y wœród
rozentuzjazmowanego t³umu i wci¹¿
czêstowa³y cukierkami. Tego dnia
rozdano 45 kg s³odyczy – nie zabrak³o ich dla nikogo!
A ¿e koniec wieñczy dzie³o, dzie³em pirotechników by³a kanonada
sztucznych ogni, które tworzy³y
gwiaŸdziste, barwne pióropusze
nad rosn¹cym w pobli¿u fontanny
wiekowym bukiem, sprawiaj¹ce
wra¿enie, jakby sobie wi³y gniazdo
w jego koronie.
Nie mo¿emy przy tej okazji nie
wspomnieæ dobrej woli ca³ej rzeszy

Doroczny sprawdzian talentów, które Miko³aj ocenia i nagradza. Poni¿ej nasz przepiêknie podœwietlony buk zyska³ tego wieczoru dodatkow¹ iluminacjê - fajerwerkowe rozb³yski w koronie odrzewa.

uczestników miko³ajkowych obchodów, bez zaanga¿owania których trudno by³oby o koñcowy
sukces. Listê tê otwiera, oczywiœcie, Ania Panek, bez której trudno
sobie w ogóle ten wieczór wyobraziæ i która, jak sama policzy³a, zagra³a rolê ¿ycia ju¿ po raz 10! A skoro wywo³aliœmy œwiêtego, nie mo¿emy zapomnieæ ani o Mateuszu
Czuchraju, który u¿yczy³ Miko³ajowi swego kabrioletu, ani o elfach,
które tak dzielnie targa³y w worach
cukierki, czêstuj¹c nimi przechodniów – Aleksandrowi Hryñce, Oliwii Goj¿ewskiej, Kamili Zgliñskiej

Iluminujmy siê!
Komisja ds. Uzdrowiskowych, Promocji Gminy, Sportu i Turystyki
zaprasza mieszkañców oraz instytucje dzia³aj¹ce na terenie naszego
miasta do udzia³u w Gminnym Konkursie Iluminacji, króry trwa od grudnia br. do 6 stycznia 2017 r.
Warunkiem udzia³u jest zg³oszenie oœwietlonej posesji na adres Referatu Promocji Gminy, Turystyki, Kultury i Sportu UM - it@swieradowzdroj.pl lub telefonicznie pod nr 75 71 36 482.

i Kasi Salawie.
Pozosta³e zaœ podziêkowania
kierujemy do: Grzegorza Gliwy – za
oprawê elektryczn¹ i za to, ¿e od lat
bezinteresownie czuwa na „miko³ajkowym” deptaku; Rafa³a Matelskiego – za przygotowanie i obs³ugê sprzêtu nag³aœniaj¹cego; stra¿aków z OSP Œwieradów - za pilotowanie Miko³aja i odpalenie fajerwerków; Magdy Olszewskiej oraz
Barbary i Wies³awa Buczyñskich –
za do³o¿enie siê do gminnej puli
cukierkowej, Tereski Fierkowicz - za
serce i profesjonalizm we wczuwaniu siê w rolê mistrza ceremonii; Izy
Jurczak i pracowników oczyszczalni œcieków – za sprawny transport
sprzêtu nag³aœniaj¹cego i monta¿
podium dla Miko³aja; Pauliny Zakrzewskiej, El¿biety Mitkiewicz,
Bogus³awy Franckiewicz oraz brygady remontowej z Urzêdu Miasta
– za pomoc przy organizacji imprezy.
Do zobaczenia za rok, tradycyjnie 6 grudnia przy fontannie!
Fot. Bike Maraton
(aka)

... i w Czerniawie
10 grudnia odby³y siê IX Igrzyska Sportowe „W Krainie Œwiêtego Miko³aja”, organizowane przez Uczniowski Klub Sportowy dzia³aj¹cy przy Szkole Podstawowej nr
2 im. Jana Paw³a II w Œwieradowie-Zdroju
(os. Czerniawa). Tego roku mieliœmy zaszczyt goœciæ zawodników UKS ze Szko³y
Podstawowej nr 1.
Impreza tradycyjnie rozpoczê³a siê zawodami biathlonowymi. Rywalizacja
by³a niezmiernie zaciêta. Zawodnicy ze
œwieradowskiego
UKS zdobyli mistrzostwo podczas zawodów w kategorii dru¿ynowej ch³opców,
natomiast UKS Œwieradów–Czerniawa mistrzostwo w kategorii dru¿ynowej
dziewcz¹t.
PóŸniej czeka³y na goœci i zawodników
œwietne konkurencje sportowe z nagrodami.
Zorganizowana równie¿ by³a kawiarnia,
w której ka¿dy móg³ skosztowaæ coœ s³odkie-

go i zgasiæ pragnienie po wyczerpuj¹cej rywalizacji zdrowymi sokami, a na koniec mo¿na by³o posiliæ siê kie³bask¹. Punktem kulminacyjnym by³o przybycie œw. Miko³aja, który dokona³ dekoracji medalowej zwyciêzców
zawodów biathlonowych oraz wrêczy³
wszystkim uczestnikom zabawy piêkne pre-

zenty.
W imprezie wziê³o udzia³ ok. 100 uczestników. Mamy nadziejê, ¿e w przysz³ym roku
Œwiêty Miko³aj ponownie nas odwiedzi.

Oto zwyciêzcy - klasy I-III dziewcz¹t:
1. Anna Jab³onowska; klasy I-III ch³opców:
1. Jacek Szaniawski, 2. Kajetan Rutkowski
i Antoni Pogorzelski;
Dziewczêta, klasy IV: 1. miejsca - Nikola
Malec, Jagoda Kotela, Hanna Rutkowaska
i Dominika Tarach; klasy V: 1. Julia Pa³ys,
2. Natalia Chmielowiec, 3. Martyna Kêpiñska, 4. Maryla Socha, Amelia Rostkowska
i Oliwia Olkowska, 5. Gabriela Jachimowska;
klasy VI: 1. Agata Szaniawska, 2. Edyta Kurczewska, 3. Oliwia Bigus, 4. Monika Pacholik
i Paula Siwczuk.

Ch³opcy, klasy IV: 1. Miko³aj Adamski,
2. Alan Adamski; klasy V: 1. Gracjan £abêcki
i Krzysztof Andziulewicz; klasy VI: 1. Arkadiusz Kluczyñski, 2. Gracjan Humieja.
Serdecznie dziêkujemy Agnieszce Kotliñskiej i Wioletcie Humieji - za wspó³organizacjê imprezy i za coroczny ogromny wk³ad pracy w przebieg Igrzysk Sportowych „W Krainie Œwiêtego Miko³aja”. Dziêkujemy równie¿
uczniom SP nr 2 oraz Miejskiego Zespo³u
Szkó³, którzy przyczynili siê do organizacji
igrzysk.
Marta Budziñska-Socha
Anna So³tys

Spotkanie Wigilijne - „Leopoldówka” 2016
18 grudnia w
niedzielne popo³udnie
oko³o
150
osób przyby³o do
„Leopoldówki”
na
tradycyjne spotkanie wigilijne. Uroczystoœæ zorganizowa³y wspólnie Szko³a Podstawowa im.
Jana Paw³a II i Fundacja na Rzecz Rozwoju Spo³ecznoœci
Lokalnej
Œwieradów-Czerniawa,
przy
wspó³pracy
z parafi¹ p.w. Podwy¿szenia
Krzy¿a
Œwiêtego. Spotkanie
sfinansowane
zosta³o przez Gminê Miejsk¹ Œwieradów-Zdrój.
Tradycyjnie na pocz¹tku wrêczono nagrody zwyciêzcom konkursu
bo¿onarodzeniowego.
Ogó³em wp³ynê³o 57
prac, w tym 10 ozdób
choinkowych, 30 stroików i 17 kartek œwi¹tecznych. Rozstrzygniêcia konkursu dokona³a komisja w sk³adzie: Agnieszka Kotliñska, El¿bieta Magryn i Anna Abramczyk. Wszystkie prace spe³ni³y wymogi regulaminowe. Po wnikliwej ocenie prac komisja dokona³a nastêpuj¹cego
rozstrzygniêcia.
W kategorii stroików wœród dzieci przedszkolnych I miejsce zajê³o Niepubliczne Przedszkole „S³oneczko” - za szopkê wrêcz gigantycznych
rozmiarów; II - Twórcze Centrum Rozwoju Malucha
„Gniazdko”, równie¿ za szopkê, ale tym razem w p³askorzeŸbie; III - Nela i Sara Ochramowicz.
Uczniowie kl. I–III:
I - Maja Gettner, II – Dominika Dziemitko (autorka najwiêkszej liczby prac konkursowych), III –
równie¿ Dominika Dziemitko oraz Igor Kar³owicz.
Wyró¿nienie - Magdalena Bieræ.
Uczniowie kl. IV-VI:
I - Julia Fabiœ, II - Edyta Kurczewska, III - Julia
Mackiewicz.
Doroœli:

Uczniowie kl. IVVI:
I - Paula Siwczuk, II Martyna Pacholik, III Bartosz Ogonowski.
Wœród
doros³ych
przyznano jedynie pierwsze
miejsce, a otrzyma³a je
Agnieszka Ogonowska.
Kolejnym punktem
by³y jase³ka w wykonaniu
uczniów Szko³y Podstawowej nr 2, przygotowane
pod kierunkiem El¿biety
Kar³owicz-Ptak. Czar kolêd,
piêknych recytacji i œpie-

I – Sylwia Holinka-Walczak, II – Teresa Paciejewska, III – Agnieszka Ogonowska.
Kategoria kartki œwi¹teczne:
Przedszkolaki
Przedszkolaki:
I - Patryk Klasowski (wykona³ kartkê œwi¹teczn¹
najwiêksz¹ w historii tego konkursu), II – Borys
Walczak, III - Kornelia Michno i Hanna Pogorzelska.
Uczniowie kl. I–III:
I – Tobiasz Rudnicki, II – Dominika Dziemitko,
III – Maja Gettner.
Uczniowie kl. IV-V:
I - Maryla Socha.
Jedyn¹ osob¹ doros³¹, która wykona³a kartkê
i zajê³a I miejsce, by³a Katarzyna Gettner.
Najmniejsze powodzenie wœród uczestników
mia³a kategoria „ozdoba choinkowa”
choinkowa”.
Przedszkolaki:
I - Igor Wilk
Uczniowie kl. I–III:
I - Maja Grela, II – Dominika Dziemitko, III –
Maja Grela i Tobiasz Rudnicki,

wów wprowadzi³y wszystkich w nastrój œwi¹teczny,
który towarzyszy³ nam podczas sk³adania ¿yczeñ, kolêdowania z Zespo³em Ludowym „£u¿yczanki”, a tak¿e
kolacji wigilijnej. By³o to jedno z dzia³añ towarzysz¹cych, realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc ¯ywnoœciowa 2014-2016. W cudownym nastroju spêdziliœmy czas do godziny 1900.
Dziêkujemy bardzo wszystkim uczestnikom spotkania wigilijnego, którzy zaszczycili nas swoj¹ obecnoœci¹, Gminie Miejskiej Œwieradów-Zdrój - za sfinansowanie cateringu, rodzinie pañstwa Ochramowiczów - za udostêpnienie obiektu, ks. proboszczowi Marianowi Balcewiczowi - za uœwietnienie spotkania, a uczestnikom konkursu ozdób bo¿onaro-

dzeniowych - za uczestnictwo w konkursie, a przez
to podtrzymywanie tradycji Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia. (MG)
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Centrum Edukacji Ekologicznej
NATURA 2000 „Izerska £¹ka",
ul. Rolnicza 7 (nad Czarcim M³ynem)
Otwarte od wtorku do soboty
w godz. 1000-1600
tel. 75 617 14 42
izerskalaka@swieradowzdroj.pl
www.swieradowzdroj.pl
(zak³adka Izerska £¹ka)

Gospodarz obiektu
Monika Chwaszcz

¯YCIE KLUBOWE

SOWIE WARSZTATY
W grudniu mia³am przyjemnoœæ przeprowadziæ pierwsze zajêcia poœwiêcone sowom.

W czasie spotkania klasa 3 ze Szko³y Podstawowej w Krobicy pozna³a gatunki wystêpuj¹ce w Polsce, ale przede
wszystkim te, które s¹ spotykane na naszych terenach. Dzieci dowiedzia³y siê, ¿e nie ka¿da sowa jest aktywna noc¹ oraz
pozna³y pracê ornitologa, dziêki rozpoznawaniu szcz¹tek zwierz¹t, które mo¿na znaleŸæ w wypluwkach. Zajêcia odby³y siê
pomimo niesprzyjaj¹cej pogody.
Gratulujê w tym miejscu wytrwa³oœci - pani Danucie oraz
rodzicom dzieci, które nie znaj¹ s³owa „nie”.

SEZON NA DOKARMIANIE
Pierwszy œnieg za nami, wiêc sezon na dokarmianie ptaków uznajemy za rozpoczêty, jednak jak to robiæ? Przedstawiamy pokarmy, które kategorycznie s¹ zabronione w karmnikach: suche pieczywo i resztki potraw.
Czym w takim razie pomóc ptakom zimow¹ por¹?
- s³onina, ³ój;
- suszone owoce: rodzynki, kawa³ki jab³ka czy gruszki;
- nasiona zbó¿;
- s³onecznik ³uskany i nie³uskany;
- gotowane kasze, p³atki;

WEEKEND Z NATUR¥
10 grudnia, gdy w „Czarcim M³ynie” trwa³a impreza piernikowa, dla „Izerskiej £¹ki” by³ to dzieñ otwarty - wejœcia
odbywa³y siê o dowolnej porze. Odwiedzaj¹cy w sali kinowej
mogli zobaczyæ prezentacjê o himalaistach, takich jak Wanda
Rutkiewicz czy Jerzy Kukuczka.
W sali multimedialnej czeka³y rozstawione mikroskopy z
preparatami do swobodnego u¿ytku, natomiast po przeciwnej stronie, na monitorach wyœwietlane by³y filmy instrukta¿owe do samodzielnego wykonania ozdób bo¿onarodzeniowych z materia³ów, które czeka³y w k¹ciku plastycznym.
W sumie tego dnia odwiedzi³o nas prawie 70 osób. Impreza odby³a siê w ramach Weekendu z Natur¹ 2000.
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Ile w ulu pszczó³ robotnic,
ile poci¹g mija zwrotnic,
ile kwiatów liczy ³¹ka,
ile kropek ma biedronka,
tyle szczêœcia i s³odyczy,
z okazji zbli¿aj¹cych siê
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
oraz Nowego 2017 Roku,
Zarz¹d Miejskiego Ko³a Pszczelarzy
w Œwieradowie-Zdroju
Wam ¿yczy.

Pamiêtajmy, ¿e je¿eli zaczynamy dokarmiaæ ptaki, nale¿y
robiæ to konsekwentnie do nadejœcia wczesnej wiosny. Ptaki
w ci¹gu mroŸnej nocy mog¹ utraciæ niemal ca³e zasoby podskórnego t³uszczu, w takiej sytuacji ptak przyleci do naszego
karmnika, a je¿eli bêdzie pusty, mo¿e okazaæ siê, ¿e nie bêdzie
mia³ ju¿ si³y polecieæ do s¹siada. Powodzenia!

Czy wiesz, ¿e:
 11 grudnia Obchodziliœmy Miêdzynarodowy Dzieñ
Terenów Górskich.
 Dziesiêæ z czternastu oœmiotysiêczników zosta³o po
raz pierwszy zdobytych zim¹ przez Polaków.
 Jedynym oœmiotysiêcznikiem niezdobytym zimow¹
por¹ pozostaje K2.

Szanowni Pañstwo, chcia³abym, aby „Izerska £¹ka”
by³a miejscem spotkañ i rozwoju mieszkañców. W zwi¹zku
z tym od stycznia ruszamy z czterema projektami klubowymi, które maj¹ do koñca czerwca pokazaæ, ¿e mieszkañcy
chc¹ siê wspólnie bawiæ, inspirowaæ i rozwijaæ.
W przypadku Klubu Biologa i Przedszkolnego Klubu Przyjaciela Zwierz¹t prosimy o wczeœniejsze zapisy do 7 stycznia
2017 r. Musimy przygotowaæ odpowiedni¹ iloœæ materia³ów.
Zapisy do Ko³a Teatralnego i Klubu Aktywnego Seniora
bêd¹ przyjmowane tak¿e po pierwszym, zapoznawczym spotkaniu.
Proszê pamiêtaæ, ¿e doje¿d¿a do nas komunikacja miejska, która jest bezp³atna.
Poni¿ej przybli¿amy plany na Klubow¹ £¹kê:
KLUB BIOLOGA
Pierwsze spotkanie: 28 stycznia.
Czêstotliwoœæ: raz w miesi¹cu.
Temat: Jak zostaæ przyrodniczym detektywem?
Wiek: 8-12 lat
Zajêcia prowadzone s¹ przez firmê EDUza i maj¹ charakter
warsztatowy. Ka¿dy z tematów prowadzony jest po czêœci
w Centrum Edukacji Ekologicznej „Izerska £¹ka”, a po czêœci
w pobliskim terenie, wiêc uczestnicy powinni byæ przygotowani na ka¿d¹ pogodê. £¹czny czas przewidziany na warsztaty to maksymalnie 2 godziny. Start o godzinie 900, koniec
o 1100, ka¿de spotkanie bêdzie odbywa³o siê w jedn¹ sobotê
miesi¹ca.
PRZEDSZKOLNY KLUB PRZYJACIELA ZWIERZ¥T
Pierwsze spotkanie: 14 stycznia, godzina 900.
Czêstotliwoœæ: raz w miesi¹cu.
Temat: „Czym dysponuje biolog”.
Wiek: 2-5 lat (z opiekunem).
Zajêcia bêd¹ trwa³y godzinê. Przewidujemy oko³o 20-30
minut czêœci merytorycznej, natomiast reszta czasu poœwiêcona bêdzie wspólnej zabawie i wykonaniu pracy plastycznej. Obecnoœæ opiekuna jest obowi¹zkowa.
Pierwsze spotkanie jest tak¿e spotkaniem organizacyjnym.
KO£O TEATRALNE
Pierwsze spotkanie: 11 stycznia, godzina 1530.
Czêstotliwoœæ: cztery razy w miesi¹cu.
Wiek: 13-17 lat.
Przede wszystkim warsztat! Poza teatrem i warsztatem
aktorskim, skupimy siê na poznaniu mo¿liwoœci w³asnej motoryki i rozwijaniu wyobraŸni poprzez wizualizacjê i treningi
kreatywnoœci. W dzisiejszych czasach umiejêtnoœci spo³eczne s¹ wysoce cenione. Przez powszechne nadu¿ywanie komunikatorów coraz trudniej o osobê z rozwiniêtymi kompetencjami spo³ecznymi. Tutaj bêdziemy nad tym pracowaæ. Na
pierwszym spotkaniu zobaczycie ma³y przedsmak tego, czym
bêdziemy siê zajmowaæ.
Bus komunikacjim miejskiej, odjazd z ul. Wyszyñskiego
o godz. 1502.
AKTYWNY SENIOR 50+
Pierwsze spotkanie: 12 stycznia, godzina 1730.
Czêstotliwoœæ: cztery razy w miesi¹cu.
Wiek: 50+
Drodzy Seniorzy, wiem, ¿e wielu z Was wybiera aktywne
spêdzanie czasu, mo¿emy wiêc wspólnie motywowaæ siê do
ruchu! W czasie pierwszego spotkania podzielimy siê wizj¹
Klubu i ustalimy dogodne terminy spotkañ. Z mojej strony
planujê szkolenia, warsztaty ¿ywieniowe, wspólne æwiczenia
oraz wielk¹ dawkê uœmiechu i
pozytywnej energii. Mo¿e na- Informacje i zdjêcia
wet ma³¹ wycieczkê… ale wiê- „Izerskiej £¹ki” przygocej informacji poznacie 12 towa³a
Monika
stycznia!
Chwaszcz, zaœ autoBus komunikacji miejskiej
rem zdjêæ do obu winiet
z ul. Wyszyñskiego ma odjazd
- £¹ki i M³yna - jest Too 16 57, a z przystanku przy
masz Chmielowiec.
05
Urzêdzie Miasta o 17 .

Czarci M³yn, ul. Lwówecka 5
Otwarty od œrody do soboty
w godz. 900-1600
(zwiedzanie co godzinê,
ostatnie o godz. 1500)
wtorki - warsztaty o godz. 900 lub 1200
(po wczeœniejszej rezerwacji)
tel. 75 78 45 325
czarcimlyn@swieradowzdroj.pl

Gospodarz obiektu
Kinga Miakienko

„CZARCI M£YN” PRZEDSTAWIA STAROPOLSKIE
PRZYSMAKI NA ŒWI¥TECZNY STÓ£
Chleb razowy na zakwasie okraszony p³atkami jaglanymi

Swojski smalczyk mocno doprawiony

Sk³adniki na jeden bochenek: Po 200 g m¹ki pszennej
razowej i ¿ytniej razowej, ok. 250 g zakwasu (nie mniej ni¿
200 g), ³y¿eczka soli, garœæ ziaren (np. s³onecznika), 350 ml
letniej wody, ³y¿ka p³atków jaglanych/owsianych.
Przygotowanie: M¹ki po³¹czyæ z zakwasem. Dodaæ sól,
wodê i dobrze wymieszaæ. Konsystencja powinna byæ zbita,
ale nie twarda. Na koniec dodaæ ziarna. Foremkê naoliwiæ,
obsypaæ p³atkami jaglanymi i prze³o¿yæ do niej ciasto. Odstawiæ w ciep³e miejsce i czekaæ - w zale¿noœci od zakwasu od 3 do 6 godzin, a¿ ciasto wyroœnie.
Piekarnik rozgrzaæ do 220°C i piec przez 10 min. Nastêpnie
zmniejszyæ do 200°C i piec przez 40 min. Po tym czasie chleb
jest gotowy. Smacznego!

Sk³adniki na 2 kg: 1 kg wêdzonego boczku, 500 g podgardla, 400 g s³oniny, 3 cebule, jab³ko, przyprawy: sól, pieprz,
po ³y¿eczce czarnuszki, cz¹bru, po ³y¿ce majeranku, tymianku, rozmarynu i czerwonej papryki.
Przygotowanie: Cebulê pokroiæ w kostkê i podsma¿yæ
w garnku na ³y¿eczce s³oniny. Dodaæ boczek, podgardle
i zio³a. Gotowaæ na ma³ym ogniu ok. 2 godz., co jakiœ czas
mieszaj¹c.
Na patelni usma¿yæ resztê s³oniny na skwarki i dodaæ do
gotuj¹cego siê miêsa. Doprawiæ do smaku sol¹ i pieprzem.
Wy³¹czyæ ogieñ i odstawiæ. Po 24 godzinach zamieszaæ
i gotowe! Przechowywaæ w lodówce.

Chleb pszenno-¿ytni z ziarnami
Sk³adniki na trzy pó³kilogramowe bochenki: 700 g m¹ki pszennej, 300 g m¹ki ¿ytniej, 50 g dro¿d¿y, 2 ³y¿eczki cukru,
2 ³y¿eczki soli, dodatki (ziarna, pestki, przyprawy), 900 ml letniej wody.
Przygotowanie: Sk³adniki zagniatamy i odstawiamy na godzinê do wyroœniêcia. Formujemy bochenki i wstawiamy do
pieca na 220°C. Pieczemy godzinê.
Weso³ych Œwi¹t!

Drogie Panie!
Œwiêta to czas przygotowañ, pichcenia, pieczenia,
gotowania, dekorowania… Mo¿na wymieniaæ i wymieniaæ. Od Nowego Roku „Czarci M³yn” bêdzie miejscem
przeznaczonym w szczególnoœci kobietom: starszym,
m³odszym, z miasta, ze wsi, lubi¹cym dobr¹ zabawê,
a tak¿e spokojne wieczory z szyde³kowaniem.
5 stycznia o godzinie 1800 spotkajmy siê w m³ynie!
Bêdzie to wieczór organizacyjny, podczas którego
w mi³ej atmosferze poznamy siê bli¿ej, podzielimy swoimi pasjami czy pomys³ami na przetwory w³asnej roboty. To nic nie kosztuje, a ponadto mo¿na dojechaæ bezp³atn¹ komunikacj¹ miejsk¹.
Podczas spotkañ Ko³a Gospodyñ Miejskich bêdziemy siê poznawaæ, prowadziæ razem ró¿ne zajêcia,
warsztaty, organizowaæ imprezy i wydarzenia. Zapraszamy wiêc na „Czarci¹ £¹kê” do „Czarciego M³yna”!
Stwórzmy wspólnie swoj¹ przestrzeñ!

NATURA’lne PIERNIKI na „Czarciej £¹ce”
Burza mózgów. Od tego zaczynam ka¿de spotkanie z Monik¹
z „Izerskiej £¹ki”, odk¹d siê tam sprowadzi³a. Jak sprawiæ mieszkañcom odrobinê radoœci przed œwiêtami? Czym zachêciæ rodziców i dzieci, m³odszych, starszych, z miasta i z okolic, aby spêdzili u nas mi³y,
rodzinny czas? Okaza³o siê, ¿e te pytania to wspólny mianownik, który
by³ pocz¹tkiem powstania naszego pierwszego projektu – NATURA’lne
PIERNIKI. Nazwa nie wziê³a siê znik¹d. Chcia³am stworzyæ w „Czarcim
M³ynie” iœcie œwi¹teczn¹ atmosferê – jeden dzieñ przeznaczony tylko
na pieczenie i lukrowanie pierników. Dodatkowo zaproponowaæ zwiedzanie m³yna i poczekalniê – z ma³ym poczêstunkiem w³asnej roboty.
No, dobrze, ale czemu „NATURA’lne”? Z dwóch powodów.
M³yñsk¹ s¹siadk¹ jest „Izerska £¹ka” - Centrum Edukacji Ekolo-

CZARCIA £¥KA - wspó³pracuj¹ce ze sob¹
dwie atrakcje turystyczne Œwieradowa-Zdroju.
O obiekty dbamy my - Monika i Kinga.
Chcesz byæ na bie¿¹co? Kliknij Subskrybuj!
Podoba³o siê? Daj kciuka w górê!

gicznej NATURA 2000. Monika mia³a plan przeprowadzenia weekendu
z NATUR¥ 2000. Rozwi¹zanie by³o dla nas oczywiste – po³¹czenie
dwóch imprez, aby ka¿dy uczestnik móg³ czerpaæ z atrakcji podczas
jednego dnia. „Czarci M³yn” da³ to, co mia³ najlepszego: naturalne
posypki do ozdabiania pysznych pierników i atmosferê tradycyjnych
polskich œwi¹t. £¹ka zaœ – bogate zaplecze edukacyjne do swobodnego
u¿ytku, materia³y do robienia w³asnorêcznych œwi¹tecznych ozdób
i salê kinow¹ z gwiezdn¹ map¹ nieba. Zasada „otwartych drzwi” - to
nam przyœwieca³o.
Na piernikowe warsztaty zaprosi³am goœcia specjalnego – Izabelê
Janiak (na zdjêciu z lewej w bia³ej czapie), która poprowadzi³a czêœæ
warsztatów, dlatego niezbêdne by³y zapisy. Goœcie zjawiali siê o wiele
wczeœniej, wiêc witaj¹c ich od samego progu, proponowa³am zwiedzanie z przygotowanymi kartami informacyjnymi. Zdarzali siê równie¿
niezapisani chêtni – dla takich te¿ znalaz³o siê kawa³ek ciasta do roz-

Dowiedz siê wiêcej
i polub nas
na Facebooku
/CzarciMlynSwieradow/
IzerskaLaka
ZAPRASZAMY!

wa³kowania i upieczenia. Po warsztatach kierowa³am wszystkich do
„Izerskiej £¹ki” - wiêkszoœæ skorzysta³a i z chêci¹ uczestniczy³a
w atrakcjach przygotowanych przez Monikê. Jeœli kogoœ ominê³a
impreza, nic straconego! W tym dniu odwiedzi³a nas Telewizja Œwieradów-Zdrój, w której ukaza³a siê relacja z wydarzenia (fot. powy¿ej).
Pomys³ na „NATURA’lne PIERNIKI” powsta³ wiele tygodni temu.
Od tamtego momentu wspólnymi si³ami promowa³yœmy imprezê,
m.in. nagrywaj¹c i montuj¹c film promocyjny oraz wideo instrukta¿owe do ozdób œwi¹tecznych. Kolejnym pomys³em, który powsta³
podczas burzy mózgów, by³o za³o¿enie kana³u na Youtube. Wszystkie nasze produkcje mo¿na zobaczyæ na kanale, którego nazwa ³¹czy
dwa obiekty: „Czarcia £¹ka”. To miejsce, gdzie historia spotyka siê
z nowoczesnoœci¹, gdzie dawne zwyczaje przeplataj¹ siê z nowymi
technologiami i wreszcie – to miejsce, w którym dba siê o najwa¿niejsze wartoœci: tradycjê i – tak
szczególn¹ w dzisiejszych czasach
– ekologiê. Tê globaln¹, ale przede
wszystkim tê nasz¹: izersk¹, piêkn¹
i towarzysz¹c¹ nam w codziennym
¿yciu. To w³aœnie „Czarcia £¹ka” miejsce otwarte, goœcinne i czekaj¹ce na Pañstwa odwiedziny!
Zdjêcia Tomasz Chmielowiec

Informacje o „Czarcim
M³ynie” przygotowa³a
Kinga Miakienko.
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Na supreme z kurczaka
zaprasza Janusz Belczyk
Belczyk, szef
kuchni w Hotelu Czocha w Suchej k. Leœnej
Sk³adniki: 4 porcje supreme z kurczaka (czyli piersi z koœci¹ i skór¹), 400 gram makaronu papardelle, 100
gram oczyszczonej papryki czerwonej, 100 gram
oczyszczonej papryki ¿ó³tej, 20 gram suszonych grzybów mun, 200 gram kapusty pekiñskiej (zielone
czêœci), sos s³odko-pikantny chili do kurczaka, imbir œwie¿y, oliwa, sól i pieprz do smaku.
Namoczyæ grzyby mun we wrz¹tku (ok. 10 minut). Rozgrzaæ piekarnik do 200 stopni (z termoobiegiem). Wstawiæ wodê na makaron. Przyprawiæ
miêso sol¹ i grubo zmielonym pieprzem, natrzeæ
oliw¹, po czym obsma¿yæ z obu stron na mocno
rozgrzanej patelni, intensywnie wysma¿aj¹c od strony
skóry. Wstawiæ do piekarnika na ok. 18-20 minut.
Do osolonej, gotuj¹cej siê wody wrzuciæ makaron,

Dok¹d na narty
(poza gondol¹)?
mieszaj¹c od czasu do czasu.
Pokroiæ paprykê i namoczone grzyby na cienkie
paski. Na patelni rozgrzaæ niewielk¹ iloœæ oleju
i podsma¿yæ krótko paprykê i grzyby, dodaj¹c do
smaku imbir pokrojony w cienkie s³upki. Zalaæ to
wszystko sosem chili i rozcieñczyæ 100 ml wody,
doprowadzaj¹c do wrzenia, po czym dodaæ ugotowany makaron. Wsypaæ grubo pokrojon¹ kapustê
pekiñsk¹ i wymieszaæ.
U³o¿yæ na 4 du¿ych talerzach. Na gotowy makaron u³o¿yæ pokrojon¹ pod skosem supreme, któr¹
warto udekorowaæ œwie¿ymi zio³ami, kie³kami s³onecznika i groszku.
(Winiety „Odlotowych œwi¹t” zrobi³ T. Chmielowiec)

Diabli nadali!

Widoczne na zdjêciu diabe³ki s¹ efektem artystycznych
dzia³añ dzieci i m³odzie¿y, które podczas
czerwcowego Miêdzynarodowego Pleneru Artystycznego
lepi³y z gliny figurki,
pod okiem prowadz¹cego warsztaty
czeskiego rzeŸbiarza
Miloša Šimka.
M³odzi artyœci
pierwszy raz w ¿yciu
pracowali w glinie
i dopiero poznawali
szereg tajników w
operowaniu surowcem. Efekt ich starañ
przerós³ najœmielsze
oczekiwania i jest tym bardziej godny podziwu.
Surowe gliniane czartki zosta³y zawiezione do Raspenavy, gdzie w piecu ceramicz-

Wyci¹g FLINS-EXPRESS (obok Aparthotelu Flinski). W³aœcicielka - Ula Rutkowska.
Trasa ma 160 m d³ugoœci i 40 m szerokoœci, przy ró¿nicy wysokoœci 17 m i œrednim k¹cie nachylenia 14%, jest oœwietlona, sztucznie doœnie¿ana i obs³ugiwana orczykiem teleskopowym BJ-300. Wyci¹g odznacza siê ³agodnym startem, ma
regulowan¹ prêdkoœæ jazdy i przepustowoœæ 800 osób/godz.
Przy wyci¹gu dzia³a wypo¿yczalnia nart
i snowboardów (mo¿na te¿ wypo¿yczyæ
kask i gogle) oraz sklep oferuj¹cy odzie¿
sportow¹ (narciarsk¹). Naukê jazdy prowadzi Szko³a Narciarstwa i Snowboardu
IZER-SKI. Przy wyci¹gu jest parking na
8 aut (pozosta³e mog¹ korzystaæ z miejsc
parkingowych gondoli) i WC.
Flins-Express zaprasza codziennie
w godz. 900-1600, w weekendy i w trakcie
ferii przewidzine s¹ tak¿e jazdy wieczorne w godz. 1700-2100. Cennik nie zmienia
siê od poprzedniej zimy: karnet 10-przejazdowy kosztuje 12 z³, ca³odzienny - 35
z³, a jazda wieczorna - 25 z³.
      

Wyci¹g BARBARA (w³asnoœæ Micha³a
Rutkowskiego) przy „Izerskiej Chacie”.
D³ugoœæ trasy wynosi 150 m, przepusto-

woœæ - 500 osób/godz., ró¿nica poziomów
- 24 m przy œrednim k¹cie nachylenia 15%.
Trasa jest oœwietlona, przy wyci¹gu znajduje siê bar z widokowym tarasem, WC
i parking, dzia³a te¿ szkó³ka narciarska.
Wyci¹g czynny w godz.1000-2100, 10
wjazdów kosztuje 10 z³, bilet ca³odzienny
- 30 z³, a jazda nocna - 25 z³.
      

Wyci¹g BAJTEK (w³asnoœæ Tomasza
Mitkiewicza), przy ul. D¹browskiego (powy¿ej stacji GOPR).
Jest to stok dla pocz¹tkuj¹cych o d³ugoœci 60 m i 6-metrowej ró¿nicy poziomów. Przepustowoœæ - 500 osób/godz. Przy
wyci¹gu wypo¿yczalnia sprzêtu, parking
i szkó³ka narciarska.
Czynny w godz.900-1600 (lub do ostatniego klienta). Ceny: 1 godz. - 10 z³, 3
godz. - 20 z³, ca³y dzieñ - 30 z³.
      

Wyci¹g BAMBINO-SKI (w³aœcicielka
Aleksandra Plitt) przy ul. Górskiej (nieopodal Hotelu Zdrojowego SANUS). D³ugoœæ
trasy - 120 m, ró¿nica poziomów - 10 m,
œredni k¹t nachylenia - 15%, przepustowoœæ - 500 osób/godz. Obok parking. Przy
wyci¹gu dzia³a szkó³ka narciarska. Gdy
wzroœnie gruboœæ pokrywy œnie¿nej, uruchomiony zostanie tor do jazdy na dêtkach.
Wyci¹g czynny w godz. 900-1600, cena
12 wjazdów - 15 z³.
(opr. aka)

ZAPROSZENIE

nym tamtejszej szko³y zosta³y wypalone
i ca³kiem niedawno wróci³y do SP nr 2, sk¹d
trafi¹ do „Czarciego M³yna”, by zdobiæ
œcianê przy kole m³yñskim. (aka)

Restauracja „Czarny Potok” zaprasza w ka¿dy poniedzia³ek i œrodê w godz. 1000-1400
na sta³¹ wystawê poœwiêcon¹ historii Czerniawy. Bêdzie to nawi¹zanie do podobnej
ekspozycji sprzed 7 lat, gdy zaprezentowanych zosta³o 260 starych widokówek z kolekcji
Jakuba, Dawida i Jerzego B³aszczyków z Wroc³awia. Obecny zbiór liczy ju¿ 760 starych
pocztówek, które dla polepszenia odbioru zosta³y zeskanowane i pokazywane bêd¹ na
ekranie monitora (podobnie jak stare foldery i mapy).

Jak bezpiecznie robiæ przedœwi¹teczne zakupy
Przed Œwiêtami Bo¿ego Narodzenia
sklepy przygotowuj¹ atrakcyjne oferty i liczne promocje, chc¹c skusiæ klientów do zakupu. Podjêta pod wp³ywem chwili decyzja
nie zawsze okazuje siê trafiona.
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Agnieszka Cichoñ przypomina konsumentom o ich prawach oraz na co zwróciæ uwagê,
kupuj¹c produkty przed œwiêtami.
 Kupuj¹c prezent w tradycyjnym sklepie upewnijmy siê, czy mo¿emy go zwróciæ
lub wymieniæ, poniewa¿ sprzedawca nie ma
obowi¹zku przyjmowania zwrotu pe³nowartoœciowego towaru. Zwrot prezentu, który nie
ma wad, a po prostu nie podoba siê obdarowanemu, zale¿y od dobrej woli sprzedawcy.
Je¿eli siê zgadza, ma prawo okreœlaæ w³asne
warunki, np. termin, wymagaæ dostarczenia
paragonu, oryginalnego opakowania, metek.
W zamian – mo¿e zaproponowaæ konsumentowi m.in. zwrot gotówki, wymianê czy bon
na zakupy w tej samej sieci.
 Je¿eli stwierdzimy, ¿e zakupiony towar jest wadliwy, mo¿emy z³o¿yæ reklamacjê.
Reklamacjê sk³adamy w sklepie, w którym zrobiliœmy zakupy. Najlepiej na piœmie.
Kupuj¹c rzeczy na wyprzeda¿y, z eks-
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pozycji lub z promocji – mamy tyle samo praw,
co w przypadku zakupu po cenie regularnej
(w ci¹gu 2 lat).
 Oryginalne opakowanie nie jest konieczne do z³o¿enia reklamacji, dlatego sprzedawca nie mo¿e go wymagaæ od klienta.
Wiêcej praw mamy, gdy kupujemy przez
internet. Prezenty kupione w sieci mo¿na
zwróciæ. Musimy jednak o tym powiadomiæ
sprzedawcê na piœmie w ci¹gu 14 dni od momentu odbioru towaru. Z tego prawa mo¿emy skorzystaæ nawet wtedy, gdy otworzyliœmy opakowanie – z wyj¹tkiem p³yt CD, DVD
czy programów komputerowych. Towar odsy³amy sprzedawcy zazwyczaj na w³asny
koszt. Nie trzeba podawaæ powodu, dla którego rezygnujemy z zakupu.
Kupuj¹c ¿ywnoœæ nale¿y dok³adnie czy-

taæ etykiety. Opakowanie powinno zawieraæ
m.in. nastêpuj¹ce informacje: termin przydatnoœci do spo¿ycia lub datê minimalnej trwa³oœci, iloœæ sk³adników i ich wykaz. Data minimalnej trwa³oœci dotyczy okresu, do którego prawid³owo przechowywany produkt
spo¿ywczy zachowuje wszystkie swoje w³aœciwoœci. Natomiast terminem przydatnoœci
do spo¿ycia okreœla siê wyra¿eniem „nale¿y
spo¿yæ do ...” i oznacza on, ¿e po danym
dniu produkt nie nadaje siê do spo¿ycia.
Kupuj¹c wêdliny sprzedawane luzem – warto zapytaæ sprzedawcê, co tak naprawdê kupujemy, w szczególnoœci z jakiego miêsa zosta³y wyprodukowane i ile wody zawieraj¹.
Uwaga na promocyjne gratisy. Bardzo
czêsto promocyjne oferty przede wszystkim
super i hipermarketów daj¹ z³udne poczucie
oszczêdnych zakupów. Wybieraj¹c produkt
z gratisem sprawdŸmy, czy rzeczywiœcie jest
on darmowy. Mo¿e siê okazaæ, ¿e za taki zestaw bêdziemy musieli zap³aciæ wiêcej ni¿
gdybyœmy ka¿d¹ z tych rzeczy kupili osobno.
Uwaga na przedœwi¹teczne kredyty. Ze
szczególn¹ ostro¿noœci¹ nale¿y podchodziæ
do ofert „szybkich i tanich” po¿yczek, proponowanych g³ównie przez instytucje niebêd¹ce bankami. Zdarza siê, ¿e poœrednicy
kredytowi przedstawiaj¹ tylko korzystne
aspekty umowy informuj¹c o niskich odsetkach, natomiast nie wspominaj¹ o wysokich
dodatkowych kosztach. Zatem sprawdŸmy,
jaki jest ca³kowity koszt kredytu, bo „œwi¹teczne” nie musi byæ „okazyjne”. Nie podpisujmy umów bez ich dok³adnego przeczytania.

Bezp³atnych porad w zakresie ochrony interesów konsumentów mo¿na
uzyskaæ u Powiatowego Rzecznika
Konsumentów - Agnieszki Cichoñ.
Przyjêcia interesantów odbywaj¹ siê w
poniedzia³ki, œrody i czwartki w godz.
730–1530, we wtorki w godz. 730–1700 oraz
w pi¹tki w godz. 730–1400 - Starostwo
Powiatowe Lubañ, ul. Mickiewicza 2,
pok. 38 (I p.).
Porady udzielane s¹ równie¿ telefonicznie pod nr. 75 64 64 359 oraz drog¹
elektroniczn¹:

konsumenci@powiatluban.pl

Rok Krajoznawstwa Polskiego
27 czerwca 2015 r. Zarz¹d G³ówny PTTK podj¹³ uchwa³ê, aby dzia³ania podejmowane w 2016 roku przez Towarzystwo przebiega³y pod has³em „Roku Krajoznawstwa Polskiego”. W ramach dzia³añ zorganizowano: ogólnopolsk¹
akcjê „Wêdruj z nami ojczystymi szlakami”; Miêdzypokoleniow¹ Sztafetê Turystyczn¹; warsztaty edukacyjne „Krajoznawstwo 2.0 – nowoczesny wymiar poznawania”; konferencjê „Wspó³czesne oblicza krajoznawstwa”; seminaria
z cyklu „Mijaj¹ce krajobrazy Polski”; Ogólnopolski M³odzie¿owy Konkurs Krajoznawczy „Poznajemy Ojcowiznê”;
Internetowy Konkurs Krajoznawczy; konkurs na najlepsz¹
pracê dyplomow¹ z zakresu krajoznawstwa; wystawê „110
lat krajoznawstwa polskiego – tradycja i nowe wyzwania”;
sesjê „Miejsce i rola kolekcjonerstwa krajoznawczego
w kulturze polskiej”; wystawê fotografii krajoznawczych
Adama Czarnowskiego „Z aparatem w plecaku”; ogólnopolski konkurs „Turystyczna Rodzinka” oraz liczne rajdy,
prelekcje, spotkania, których podsumowanie nast¹pi 3 grudnia podczas sesji jubileuszowej „110 lat krajoznawstwa polskiego”.
SKKT PTTK „Œwieradowskie Or³y” aktywnie w³¹czy³o
siê w dzia³ania ogólnopolskie, ale te¿ by³o inicjatorem imprez
lokalnych, dziêki którym aktywnie spêdzali czas zarówno doroœli, jak i dzieci. Od marca do listopada odby³o siê dwanaœcie wycieczek, rajdów punktowanych do „Pucharu Z³otego
Flinsa”, a 25 i 26 grudnia zostanie przeprowadzone szkolenie
specjalistyczne dla organizatorów imprez na orientacjê dla
m³odzie¿y, która bêdzie wsparciem dla opiekunów i wspó³organizatorem.
Ostatnia wycieczka piesza pod nazw¹ III Rajd Katarzynkowy „Brzegiem Rzeki Kwisy”, odby³a siê 14 i 15 listopada.
Wziê³y w niej udzia³ 44 osoby z klas Ia, IIb i IIIb, które realizuj¹ projekt edukacyjny „Wêdruj z nami izerskim szlakami”.
Wszyscy spisali siê doskonale, a 11 osób zda³o egzamin
i zosta³o przyjêtych w szeregi klubu dzia³aj¹cego w Œwietlicy
Œrodowiskowej UL.

Tymczasem 3 i 4 grudnia zorganizowano IX Miko³ajkowe
Marsze na Orientacjê, w których ³¹cznie wziê³o udzia³ ponad
250 osób. Najm³odszy uczestnik by³ noszony w noside³ku
przez mamê, a pozostali ochoczo wêdrowali po szlakach Gór
Izerskich. Podczas tegorocznej edycji MnO uczestniczy³y
ekipy z Wroc³awia, Twardogóry, Iwin, Lubania i oczywiœcie
najliczniejsza ze Œwieradowa (na zdjêciu poni¿ej uczestnicy
MnO w trakcie odprawy przed wyruszeniem na szlaki).
Naszymi najlepszymi zawodnikami byli: Aleksander Sergiejczuk i Kacper Reimann (I miejsce w kategorii m³odzie¿owej), Oliwia Goj¿ewska i Julia Skoczylas (II miejsce w tej samej kategorii), Daniel Olkowski i Marcin Ziemniak (III miejsce
w tej¿e). Ewelina i Marzena Prusiewicz zajê³y IV miejsce
w kategorii otwartej, gdzie dominowali goœcie, którzy zwyciê¿ali tak¿e w kategorii dzieciêcej. Po zakoñczeniu MnO piêædziesiêcioosobowa grupa dzieci i m³odzie¿y ze Œwietlicy UL
wyjecha³a do Czerniawy na dwudniow¹ XIX Wycieczkê Turystyczno-Krajoznawcz¹ w „Poszukiwaniu Miko³aja”. Uczestnicy wspaniale siê bawili, œpiewali, a w nagrodê Miko³aj przy-
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niós³ wszystkim paczki, które ucieszy³y zarówno najm³odszych, jak i tych w wieku ponadgimnazjalnym.
5 grudnia uczestnicy wziêli udzia³ w zajêciach edukacyjnych w ¯elaznym Tyglu Waloñskim w Szklarskiej Porêbie,
a rajd zosta³ zakoñczony dwugodzinn¹ k¹piel¹ w Aquaparku.
Serdecznie dziêkujemy Paw³owi Idzikowi, Wojciechowi
Królowi, Stanis³awowi £ojce, Krzysztofowi Królowi, Gra¿ynie Dering, Bogus³awie Franckiewicz, Aleksandrze Kuklik,
El¿biecie Mitkiewicz, Monice Ró¿alskiej i Marii Salawie - za
pomoc podczas organizacji miko³ajkowych imprez turystycznych.
UL ma w planach jeszcze zawody p³ywackie, wyjazd do
kina, Bal Sylwestrowy, Rajd Zimowy i inne atrakcje przygotowane dziêki œrodkom Miejskiej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych.
Teresa Fierkowicz

Stop przemocy!
Zespó³ Interdyscyplinarny w Œwieradowie-Zdroju zaprasza na
zajêcia dla grupy osób doznaj¹cych przemocy w rodzinie.
Celem pracy Punktu i prowadzonych zajêæ jest pomoc osobom
doznaj¹cym przemocy w rodzinie, umo¿liwienie wyjœcia z krêgu
przemocy, podniesienie œwiadomoœci dotycz¹cej zjawiska przemocy w rodzinie i praw osobistych, podniesienie w³asnej samooceny,
zdobycie wiedzy jak radziæ sobie z zaistnia³¹ sytuacj¹ oraz pomoc
w odzyskaniu MOCY zabranej przez sprawcê. UDZIA£ JEST BEZP £ AATT N YY..
Zajêcia bêd¹ prowadzone w dawnym budynku Urzêdu Miasta
przy ul. Pi³sudskiego 15, I piêtro, pokoje nr 1 i 2, w godzinach
1800-2000.
O datach i godzinach kolejnych spotkañ w styczaniu
2017 rr.. prosimy dowiadywaæ siê u pracowników MOPS,
osobiœcie lub telefonicznie. Serdecznie zapraszamy!

Filet z kaczki podany na karmelizowanej cykorii z owocami w asyœcie zapiekanki ziemniaczanej gratin – przepis od
Gracjana Groberskiego
Groberskiego, szefa kuchni w restauracji „Zielony Piec”
w Leœnej.
Sk³adniki: 4 filety z kaczki, ga³¹zka rozmarynu, any¿, 2 z¹bki czosnku, gwiazdka imbiru (20 g), laska cynamonu, 100 g miodu, 4 cykorie,
cytryna, skórka pomarañczy, 3 gruszki, 200 g winogron bez pestek, 1,5
kg ziemniaków, 200 ml œmietany 30%, sól morska, pieprz, ga³ka muszkato³owa.
Filety myjemy, czyœcimy z b³on i powiêzi, nacinamy skórê w kratkê,
uwa¿aj¹c by nie przeci¹æ miêsa.“W moŸdzierzu ucieramy pieprz, sól
morsk¹, any¿, rozmaryn oraz czosnek i tak przygotowan¹ marynat¹
nacieramy miêso, po czym odstawiamy je do lodówki na 12 godzin.
Cykorie przekrawamy na pó³, usuwamy g³¹by. Gruszki kroimy
w æwiartki i usuwamy gniazda nasienne. Winogron kroimy na pó³. Na
patelnie wlewamy miód i karmelizujemy go lekko, nastêpnie dodajemy
laskê cynamonu i imbir pokrojony w cienkie plastry. Karmelizujemy to
wszystko dalej na ma³ym ogniu do momentu, gdy przyprawy oddadz¹
aromat. PóŸniej wrzucamy na patelniê cykorie, gruszki i winogrona.
Czekamy, a¿ wszystko ³adnie siê skarmelizuje. Na koniec doprawiamy
sokiem z cytryny i otart¹ skórk¹ pomarañczy.
Œmietankê wlewamy do rondla, doprawiamy sol¹, pieprzem i start¹
ga³k¹ muszkato³ow¹. Czekamy, a¿ siê zagotuje, wtedy zmniejszamy
ogieñ i redukujemy o po³owê objêtoœæ. Ziemniaki obieramy, myjemy
i kroimy w cienkie plastry i uk³adamy je warstwami na tak zwan¹ dachówkê w blasze wy³o¿onej uprzednio pergaminem, ka¿d¹ warstwê
smaruj¹c wczeœniej przygotowan¹ œmietank¹. Tak przygotowan¹ zapiekankê wk³adamy do piekarnika i pieczemy w 140 stopniach przez pó³torej godziny.
Usuwamy nadmiar marynaty z kaczki i sma¿ymy filety od strony
skóry a¿ do momentu wytopienia t³uszczu, nastêpnie obracamy i obsma¿amy od strony miêsa, ¿eby zamkn¹æ pory. Kaczkê wk³adamy do
nagrzanego do 190 stopni piekarnika na 12 minut. Po upieczeniu
miêso odk³adamy, aby odpoczê³o.
Na talerzu uk³adamy skarmelizowan¹ cykoriê z owocami i k³adziemy na to plastry kaczki, a obok kawa³ek zapiekanki ziemniaczanej.
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Œwiêta Bo¿ego Narodzenia to wyj¹tkowy czas. Dlatego
nie powinno nikogo dziwiæ, ¿e w³aœnie w tym okresie przewidziane jest otwarcie kolejnej atrakcji turystycznej w Œwieradowie-Zdroju - Pracowni Piernikowej Isabell. W niezwykle
klimatycznych wnêtrzach ka¿dy mo¿e w³asnorêcznie wypiec
pierniczki, nauczyæ siê misternej sztuki zdobienia s³odkoœci
czy poznaæ historiê piernika, a wszystko to okraszone humorem i ogromem dobrej zabawy.
Pracownia Piernikowa Isabell to równie¿ forma galerii,
w której mo¿a podziwiaæ kunszt lokalnych rêkodzielników
oraz dowiedzieæ siê wielu interesuj¹cych rzeczy o przedmiotach z prze³omu wieków, na przyk³ad, jak wygl¹da³y i dzia³a³y
pierwsze lodówki, jak prezentowa³y siê dawne formy do ciast czy
pierwsze maszynki do wyciskanych
ciasteczek.
Warto dodaæ, ¿e do Pracowni
mo¿na dojechaæ bezp³atn¹ komunikacj¹ miejsk¹ - przystanek Zacisze
- Most (na którym trzeba wysi¹œæ)
znajduje siê naprzeciwko.
Zdjêcie przedstawiaj¹ce tablicê

przystanku z dedykowan¹ nazw¹ Pracowni (z prawej), to propozycja wysuniêta przez
Izabelê Janiak. Takie oznakowania znacznie u³atwi³yby dotarcie turystom do miejsc
wartych zobaczenia. Pierwszy krok ju¿ poczyniono: nowe wydanie Niezbêdnika Turysty zosta³o wzbogacone o odpowiednie logo, którym oznaczono atrakcje turystyczne, do których mo¿na dotrzeæ autobusem miejskim.
(aka)

Wychowawcy Œwietlicy Œrodowiskowej UL
zapraszaj¹ 28 grudnia w godz. 1600-1900
na VII Bal Sylwestrowy dla dzieci i m³odzie¿y.
2
W programie: dobra muzyka
tañce-hulañce, konkursy,
smako³yki, no i wybory
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Króla i Królowej Balu!

Mile widziane stroje karnawa³owe. Wstêp wolny.

