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URZ¥D MIASTA Zrycza³towany dodatek energetyczny
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.
nr 1d; Skarbnik – Iwona Kosmala: 75 78-16234 - pok. nr 1a; op³ata uzdrowiskowa, op³aty za œrodki transportu – Katarzyna Barczyszyn, czynsze, op³ata za wodê i œcieki, u¿ytkowanie wieczyste – Ewelina Ostrowska-May,
op³ata za œmieci – Ma³gorzata Milichiewicz,
Jowita Worotnicka: 75 78-16-659 - pok. nr
1b; podatki i op³aty lokalne - Anna Leœniak,
Magdalena Szukiewicz - 75 78-16-452 - pok.
nr 1c; sprawy bud¿etowe – Anna BardziñskaKrzewina, Katarzyna Duda - 75 78-17-092 pok. nr 3; kierownik 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. nr 1f (obok sekretariatu); Referat Gospodarki Nieruchomoœciami i Zagospodarowania Przestrzennego, kier. – Rafa³ May, Joanna Szczekulska - 75 78-17-297 - pok. nr 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. nr 21a; Referat Gospodarki Miejskiej,
Inwestycji i Ochrony Œrodowiska, kierownik
– Eugeniusz Grabas: 75 78-17-071 - pok.
nr 21b; W³adys³aw RzeŸnik, Boles³aw Sautycz, Maria Stefanowicz: 75 78-16-324 pok. nr 21c; Anna Mazurek, Mariusz Pysz,
Wojciech Cielecki: 75 78-16-970 - pok. nr
21d; wodoci¹gi i kanalizacja – Izabela Jurczak, Ryszard Szczygie³: 75 78-16-343 pok. nr 22. Referat Promocji Gminy, Turystyki, Kultury i Sportu, kierownik – Dorota
Marek: 75 71-36-482 - pok. nr 23; turystyka, kultura i sport – Monika Hajny-Daszko:
75 71-36-483 i 75 78-16-350; informatyk Tomasz Chmielowiec - 75 71-36-483, fax
75 78-16-221 - pok. nr 24b. Inspektor ds.
organizacyjnych i oœwiatowych – Jolanta Bobak: 75 78-17-668 - pok. 24c.

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; Zwi¹zek
Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zwi¹zek Sybiraków - pok. nr 4, I p.

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

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

Od 1 stycznia 2014 r. odbiorcy wra¿liwemu energii elektrycznej bêdzie przys³ugiwaæ dodatek energetyczny. Odbiorc¹
wra¿liwym energii elektrycznej jest osoba:
 której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z 21
czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 966);
 która jest stron¹ umowy kompleksowej lub umowy sprzeda¿y energii elektrycznej zawartej z przedsiêbiorstwem energetycznym oraz
 zamieszkuje w miejscu dostarczania
energii elektrycznej.
Zrycza³towany dodatek energetyczny jest

Œwieradowskie odœnie¿anie
Zadanie 1 (œcis³e centrum) - Roben Zak³ad
Us³ug Ogólnych Bo¿ena Staszulonek, Œwieradów-Zdrój;
Zadanie 2 (okolice gondoli) - Roboty Ziemne i Budowlane Pawe³ Pasierb, ŒwieradówZdrój;
Zadanie 3 (przedmieœcie) - Firma Handlowo-Us³ugowo-Transportowa Pawe³ Pilawski,
Szklarska Porêba;
Zadanie 4 (ulice i chodniki w Czerniawie) SEBI Sebastian Bokisz, Œwieradów-Zdrój;
Zadanie 5 (chodniki w Œwieradowie) - Zak³ad Us³ugowy Edyta Pilawska, Lubomierz.

form¹ pomocy przeznaczon¹ dla osób otrzymuj¹cych dodatek mieszkaniowy, maj¹c¹ na
celu czêœciow¹ rekompensatê kosztów zakupu energii elektrycznej.
Aby otrzymaæ dodatek energetyczny nale¿y:
 posiadaæ ustalone prawo do dodatku
mieszkaniowego;
z³o¿yæ wniosek o dodatek energetyczny
z za³¹czon¹ umow¹ kompleksow¹ lub umow¹
sprzeda¿y energii elektrycznej, której stron¹
jest osoba pobieraj¹ca dodatek mieszkaniowy;
 zamieszkiwaæ w miejscu dostarczania
energii elektrycznej.

Druki wniosku o przyznanie dodatku energetycznego mo¿na pobraæ w Miejskim Oœrodku Pomocy Spo³ecznej.
Do wniosku nale¿y do³¹czyæ kopiê umowy kompleksowej lub umowy sprzeda¿y energii elektrycznej.
Wysokoœæ dodatku energetycznego obowi¹zuj¹ca od 1 stycznia do 30 kwietnia 2014
r. wynosi miesiêcznie :
 11,36 z³ dla gospodarstwa domowego
1-osobowego,
 15,77 z³ dla gospodarstwa domowego
licz¹cego od 2 do 4 osób,
 18,93 z³ dla gospodarstwa domowego
licz¹cego 5 i wiêcej.
Agnieszka Moroz - kierownik MOPS

Gdy zasypie nas śniegiem...
POWIATOWY ZARZ¥D DRÓG - odœnie¿a ul. D³ug¹
(od Pobiednej do skrzy¿owania z ul. Sudeck¹) i ul. G³ówn¹.
DOLNOŒL¥SKA S£U¯BA DRÓG I KOLEI WE WROC£AWIU
Oddz. Gradówek odœnie¿a drogê wojewódzk¹ prowadz¹c¹ od
strony Szklarskiej Por. do granicy pañstwa ulicami: Nadbrze¿n¹,
11. Listopada, Grunwaldzk¹, Lwóweck¹, Sanatoryjn¹ Sudeck¹, D³ug¹.
DROGI GMINNE - wszelkich informacji udzielaj¹ i skargi przyjmuj¹:
Wojciech Cielecki - tel. 517 558 762, Eugeniusz Grabas - tel. 515 069 318
ODPOWIEDZIALNI W DSDiK ZA AKCJÊ ZIMOW¥ W SEZONIE 2013/2014

*
Informacje dotycz¹ce zimowego utrzymania dróg w dni robocze i wolne mo¿na uzyskiwaæ w Dolnoœl¹skiej S³u¿bie Dróg i Kolei Wroc³aw, ul. Krakowska 28, tel. 71 39 17 196
(dostêpny ca³odobowo), oraz w czasie trwania dy¿urów w okresie prowadzenia prac zimowego utrzymania dróg: Baza Firmy CZEPIEL,
Lwówek Œl., ul. Oœwiêcimska 68, tel. 75 71
365 10.
Zarz¹d Dróg Powiatowych w Lubaniu, tel.
75 646 37 50 Tel. dyrektora - 604 981 594,
604 981 595, 604 934 352 oraz 696 237 083

WYKAZ DRÓG OBJÊTYCH PLANEM ZIMOWEGO UTRZYMANIA W SEZONIE 2013/2014

Godziny pracy
Ur zędu Miasta

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

UM wykazuje
Burmistrz Miasta Œwieradów-Zdrój informuje, ¿e na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta 11 grudnia br. zosta³ wywieszony - na
okres 21 dni - wykaz (do wgl¹du w godzinach
pracy urzêdu) w sprawie przeznaczenia do
wydzier¿awienia w drodze bezprzetargowej,
na lokalizacjê przenoœnego wyci¹gu narciarskiego wraz z infrastruktur¹ towarzysz¹c¹,
nieruchomoœci niezabudowanej przy ul. D¹browskiego, oznaczonej geodezyjnie jako
dzia³ka
 nr 4/6, am. 1, obr. VI, o pow. 2.828 m2.


5 grudnia br. zosta³ wywieszony - na
okres 21 dni - wykaz (do wgl¹du w godzinach pracy urzêdu) w sprawie przeznaczenia
do wydzier¿awienia w drodze bezprzetargowej nieruchomoœci niezabudowanej przy ul.

D³ugiej, oznaczonej geodezyjnie jako dzia³ka
 nr 4, am. 2, obr. I, o pow. 15.633 m2.


12 grudnia br. zosta³ wywieszony - na
okres 21 dni - wykaz (do wgl¹du w godzinach pracy urzêdu) w sprawie przeznaczenia do sprzeda¿y na rzecz najemcy w trybie
bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 2
przy ul. Sanatoryjnej 37 wraz z oddaniem w
u¿ytkowanie wieczyste u³amkowej czêœci
dzia³ki
 nr 9/4, am. 2, obr. II.


18 grudnia br. zosta³ wywieszony - na
okres 21 dni - wykaz (do wgl¹du w godzinach pracy urzêdu) w sprawie przeznaczenia
do sprzeda¿y w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomoœci niezabudowanej, oznaczonej geodezyjnie jako dzia³ka
 nr 8/2, am. 1, obr. II, o pow. 0,0058 ha.

Od 1 listopada br. do 31 paŸdziernika 2014 r. na mocy uchwa³y Rady Miasta Œwieradów-Zdrój
nr XLIX/241/2013 z 25 wrzeœnia br. ceny wody i œcieków oraz wysokoœæ op³aty abonamentowej
pozostaj¹ bez zmian i wynosz¹: woda 4,37 z³/m3, œcieki - 4,92 z³/m3, sta³a op³ata abonamentowa
- 4,94 z³ za miesi¹c.
W wypadkach nag³ych awarii sieci wod.-kan mo¿na dzwoniæ pod nr tel. 512 243 901.

Piêtnaœcie, a nawet dwadzieœcia

Trzy s³upy milowe na drodze rozwoju œwieradowskiej prasy: „Pogwarki”, „Gazeta” i pierwszy „Notatnik” - jeszcze bez numeracji.

15 lat temu ukaza³ siê pierwszy numer „Notatnika Œwieradowskiego”, a przed miesi¹cem
numer 180, zamykaj¹cy jakby ów 15-letni cykl
wydawniczy.
Zaczê³o siê od „Œwieradowskich Pogwarek”, z podtytu³em GAZETA MIEJSKA, wydawanych w 1991 przez Miejski Oœrodek Kultury, Sportu i Rekreacji. Mam przed sob¹
nr 2 z zapowiedziami ówczesnego burmistrza Piotra Puzyñskiego, który planowa³ zorganizowanie wystawy turystycznej regionu jeleniogórskiego, otwarcie przejœcia granicznego z Czecho-S³owacj¹ i uruchomienie raz w tygodniu kursu poci¹gu ze Œwieradowa do Görlitz.
A E. Grabas pisa³: „Mam nadziejê, ¿e nowo powsta³a
spó³ka KLAR ju¿ wkrótce stanie na wysokoœci zadania i
powa¿nie potraktuje sprawê oczyszczania miasta, a ka¿dy w³aœciciel posesji bêdzie mia³ pojemniki na œmieci, by
nie musia³ wieczorami „czêstowaæ” okolicznych œmietników, skarp, krzaków i strumyków swoj¹ dawk¹ odpadków. Dla takich bêdziemy bezwzglêdni, karz¹c mandatami”. Niestety, KLAR (kto jeszcze pamiêta tak¹ firmê?) nie
pomóg³, skarpy, krzaki i strumyki zaœmiecano ponad dwie
dekady, nawet ostatnia rewolucja nie daje gwarancji, ¿e
ci, którzy wysypywali gdzie b¹dŸ, ca³kiem tych niecnych

U góry - historyczny pierwszy numer Notatnika, poni¿ej - jedyne wydanie kolorowe w
formacie A4.

dzia³añ zaprzestan¹.
„Pogwarki” liczy³y 6 stron formatu A-4, kosztowa³y
2500 z³ (czyli 25 gr), zawiera³y jedn¹ reklamê i informacjê, ¿e 1 cm2 powierzchni reklamowej kosztuje – na dzisiejsze – 30 gr (z mo¿liwoœci¹ 20-procentowego rabatu za
trzy emisje). Dla porównania – dzisiaj 1 cm2 kosztuje od
55 (najwiêksza) do 64 gr (najmniejsza, ale porównania
niewiele wnosz¹, bo to zupe³nie inne pieni¹dze), rabaty
zaœ rosn¹ w miarê iloœci emisji.
Na d³ugo pasji tworzenia „Pogwarkom” nie wystarczy³o, a rynkow¹ lukê zape³ni³a pod koniec roku 1993
„Gazeta Œwieradowska” (której czterostronicowy zwiastun
pojawi³ siê ju¿ we wrzeœniu) - miesiêcznik spo³eczno-kulturalny Towarzystwa Przyjació³ Œwieradowa, którego za-

Dostojnym Jubilatom

Pañstwu ZOFII I HENRYKOWI PRZYGODOM
obchodz¹cym rocznicê 65-lecia po¿ycia ma³¿eñskiego
(¯elaznych Godów)
a tak¿e wszystkim parom
obchodz¹cym w tym roku jubileusze ma³¿eñskie
Burmistrz Miasta Roland Marciniak
oraz
Kierownik Urzêdu Stanu Cywilnego Danuta ¯y³kiewicz
sk³adaj¹ najserdeczniejsze ¿yczenia wszelkiej
pomyœlnoœci, dobrego zdrowia i nieustaj¹cej pogody
ducha oraz spokoju i zadowolenia z ka¿dego nowego
dnia prze¿ytego w otoczeniu najbli¿szej rodziny
wype³nionego samymi piêknymi wspomnieniami.

³o¿ycielem i szefem by³ Z. Szereniuk (w stopce figurowa³y
jeszcze nazwiska A. Szymalskiego kieruj¹cego dzia³em
kultury oraz W. Biernata, autora zdjêæ i sk³adu), drukowana by³a w jeleniogórskiej firmie „Poligrafia”, tej samej,
w której „Notatnik” mia³ siê drukowaæ przez ponad 7 lat.
Mo¿na zatem przyj¹æ, ¿e od „Gazety” zaczyna siê historia œwieradowskiej prasy i w zwi¹zku
z tym mamy okazjê œwiêtowaæ podwójny jubileusz – 20-lecia „Gazety Œwieradowskiej” 15-lecia „Notatnika Œwieradowskiego”.
„Gazeta” liczy³a sobie od 10 do 16 stron, najczêœciej
by³a dwumiesiêcznikiem (na 23 wydane numery tylko 5
by³o miesiêcznikami), kosztowa³a najpierw 35 gr, potem
45 gr, a ostatnie numery 50 gr. Jej wydawanie zbieg³o siê
z telefonizacj¹ i gazyfikacj¹ miasta, z wychodzeniem z
turystycznej zapaœci, by³o wiêc o czym pisaæ. Ju¿ wtedy w
ka¿dym numerze zamieszczano krzy¿ówkê z nagrodami,
by³ k¹cik poezji, trochê reklam (ramka 10 x 10 cm kosztowa³a najpierw 10 z³, nastêpnie 15 z³), aktualny komentarz naczelnego, jakaœ grafika, kronika policyjna. „Gazeta” zachêca³a do turystyki rowerowej zamieszczaj¹c opisy
kolejnych tras. Towarzyszy³a wyborom samorz¹dowym
1994, potem by³a œwiadkiem rezygnacji P. Puzyñskiego z
funkcji burmistrza (luty 1995) i powo³ania J. Harbula na
to stanowisko.
Tytu³ „Notatnik Œwieradowski” pojawia siê po raz
pierwszy na kolorowej ok³adce nienumerowanego wydania specjalnego (wrzesieñ 1998) podsumowuj¹cego drug¹
kadencjê Rady Miejskiej 1994-1998. Pomijaj¹c ok³adki,
gazeta na kolejnych 10 czarno-bia³ych stronach prezentowa³a wywiad z burmistrzem Z. Pulikowskim, opinie cz³onków zarz¹du i radnych, zestaw zadañ inwestycyjnych oraz
nazwiska kandydatów na radnych.
Po wyborach samorz¹dowych 1998 r. rozpoczê³a sw¹
kadencjê nowo wybrana Rada Miasta – i tu oddajmy g³os
ówczesnemu szefowi rady, K. Sarzyñskiemu, który na proœbê redakcji siêgn¹³ pamiêci¹ do tamtych lat i czas ów wspomina tak:
„Wœród problemów statutowych, którymi ten organ
siê zaj¹³, by³ równie¿ taki: jak rozwi¹zaæ komunikacjê z
mieszkañcami? Nie by³o telefonów komórkowych, brakowa³o innych komunikatorów, w tej sytuacji trafione by³o
wydawania lokalnej gazetki... Rozpoczê³a siê dyskusja nad
form¹, formatem, treœci¹, nak³adem, cen¹ za egzemplarz
itd. Czym by³, a przynajmniej czym stara³ siê byæ „Notatnik”? Wed³ug mnie – rodzajem spoiwa, ³¹cznikiem pomiêdzy mieszkañcami z ówczesn¹ Rad¹ Miasta, burmistrzem, komisariatem policji... Równie¿ mieszkañcy zabierali czêsto g³os na bardzo ró¿ne tematy – od osobistych, w tym wspomnieniowych, po bardzo ogólne, z krytyk¹ w³adzy w³¹cznie... O poczytnoœci gazety niech œwiadczy fakt stale wzrastaj¹cego zapotrzebowania na ni¹, mimo
¿e na pocz¹tku by³a ona odp³atna (..).”
Pierwszy numer gazety mia³ 12 stron formatu A4 i
by³ bezp³atny, numer drugi mia³ tych stron 16 i nadal nic
nie kosztowa³, natomiast od numeru 3 w lutym 1999 r.
ustalono jej cenê na 1 z³. „Poligrafia” wydrukowa³a w tym
kszta³cie 75 numerów, ka¿dy w nak³adzie 600 egzemplarzy, i tylko trzy razy pozwoliliœmy sobie na odstêpstwa od
ustalonego wzorca: dwa razy gazeta mia³a 20 stron (w
sierpniu 2001 r. na okolicznoœæ referendum za odwo³aniem rady i w paŸdzierniku 2002 r. z okazji wyborów samorz¹dowych), a raz wysz³a z kolorowymi ok³adkami na
kredowym papierze – w lipcu 1999 r. z okazji wyborów
Miss Euroregionu.
Strona tytu³owa (bo trudno mówiæ, ¿e by³a to winieta) wymyœlona naprêdce w drukarni utrzyma³a siê a¿ przez
56 numerów, a pierwszej zmiany dokonano w sierpniu
2003 r. za kadencji burmistrza Z. Szereniuka, który wprowadzi³ winietê z prawdziwego zdarzenia (mia³a 19 wydañ). Nie by³a to ostatnia zmiana w tamtej kadencji, bo

Trzy kolejne winiety Notatnika: u góry - od
sierpnia 2003 do lutego 2005; w œrodku od marca 2005 do lutego 2011, powy¿ej od marca 2011 do lutego 2012. Aktualna
widnieje na ok³adce od marca 2012.
od stycznia 2004 r. gazeta sta³a siê bezp³atna, a od marca
2005 zmieni³o siê wszystko: z papieru kserograficznego
na gazetowy, z 16 stron formatu A4 na 8 stron formatu A3
(w tym dwie kolorowe), z druku w jeleniogórskiej Poligrafii do wroc³awskiego Norpol Press, z 600 do 2000 egzemplarzy. I oczywiœcie ok³adkê ozdobi³a nowa winieta, z któr¹
gazeta ukaza³a siê a¿ 72 razy, co jak dot¹d jest wci¹¿
rekordem do pobicia.
Tak wiêc winieta okaza³a siê doœæ trwa³ym elementem, ale wszystko inne podlega³o ci¹g³ym zmianom – po
16 numerach na szaro-burym papierze gazetowym gazeta w lipcu 2006 r. zmieni³a drukarniê, pozostaj¹c we Wroc³awiu (agencja EDU-SA), nak³ad zmniejszy³a o po³owê, a
w oczy bi³ œnie¿nobia³y papier, który towarzyszy³ nam a¿
przez 30 kolejnych numerów.
W lipcu 2007 r. do 8-stronicowego wydania do³o¿ono
2 strony (bo przybywa³o reklam i burmistrz R. Marciniak
uzna³, ¿e nie mo¿e siê to odbyæ kosztem zawartoœci czytelniczej). Kolejnej zmiany doczekaliœmy w styczniu 2009 r. „Notatnik” znów przechodzi na papier gazetowy (i do drukarni Pro-Media w Opolu, gdzie drukuje siê do dziœ), zwiêksza objêtoœæ do 16 stron A3 (w a¿ 8 kolorowych) i nak³ad
do 1500 egz.
W marcu 2011 r. znów zmieniamy winietê, ale by³a
to zmiana krótkotrwa³a, bo w marcu rok póŸniej musieliœmy wyeliminowaæ z niej Dom Zdrojowy z uwagi na doœæ
dziwn¹ kampaniê Uzdrowiska maj¹c¹ na celu ich ochronê
wizerunkow¹. We wrzeœniu 2011 r. niewielkim kosztem
uda³o siê zwiêkszyæ iloœæ stron kolorowych - z 6 do 14
(odt¹d tylko dwie s¹ czarno-bia³e).
Ostatnia zmiana dokona³a siê kilka miesiêcy temu –
nak³ad wzrós³ z 1.500 do 1.800 egzemplarzy i jak mo¿na
siê spodziewaæ, zapewne niebawem znów wprowadzimy
coœ nowego, takie bowiem wyp³ywaj¹ wnioski z piêtnastoletnich, a nawet dwudziestoletnich doœwiadczeñ w wydawaniu œwieradowskich gazet.
Nie mo¿emy siê równaæ z „Wieœciami Mirska”, które
wychodz¹ blisko 20 lat pod jedn¹ winiet¹ – my mamy ju¿
pi¹t¹ w dziejach „Notatnika”, która w tym kszta³cie graficznym towarzyszy nam po raz 22.
Mo¿e ktoœ z naszych Czytelników ma nieznane nam
numery „Pogwarek” lub „Gazety”? Mo¿e s¹ kolekcjonerzy, którzy trzymaj¹ w swych archiwach 180 numerów „Notatnika”? Prosimy o zg³oszenie tego faktu do redakcji lub
do referatu promocji Urzêdu Miasta - dla najwytrwalszych
zbieraczy mamy nagrody niespodzianki. Jednoczeœnie informujemy, ¿e wymienione tytu³y, które referat lub biblioteka maj¹ w swych archiwach,
zosta³y poddane obróbce cyfrowej i s¹ do wgl¹du na stronie miasta.
Adam Karolczuk

Kronika policyjna
3 listopada br. policjanci z Rewiru Dzielnicowych otrzymali telefoniczne zg³oszenie
od osoby, która by³a œwiadkiem, jak kieruj¹cy pojazdem marki BMW 525 po zaparkowaniu wysiada z niego chwiejnym krokiem i
udaje siê do sklepu. Natychmiastowa reakcja
policjantów pozwoli³a na zatrzymanie kierowcy – by³ nim 47-letni mieszkaniec Rybnicy.
By³ nietrzeŸwy - wykonane badanie wykaza³o ponad 2 promile alkoholu w organizmie.
Dziêki informacji od œwiadka zdarzenia i
szybkiej reakcji policjantów nietrzeŸwy kierowca nie wsiad³ ju¿ tego dnia za kierownicê
pojazdu, trafi³ natomiast do policyjnego aresztu i teraz za swój czyn odpowie przed s¹dem.
Grozi mu do 2 lat pozbawienia wolnoœci i
zakaz prowadzenia pojazdów.
To by³ te¿ buduj¹cy przyk³ad na to, ¿e nie
powinniœmy pozostawaæ obojêtni na fakt, gdy
istnieje choæ cieñ podejrzenia, ¿e kierowca
mo¿e byæ nietrzeŸwy, który – pamiêtajmy o
tym! - jest potencjalnym sprawc¹ najciê¿szych
wypadków drogowych, w których ktoœ mo¿e
straciæ ¿ycie!

9 listopada ok. godz. 2300 œwieradowscy
policjanci zauwa¿yli jak kieruj¹cy VW transporterem wjecha³ pod zakaz wjazdu na ulicy
Zdrojowej. Przyst¹piono do kontroli drogowej, w wyniku której ustalono, ¿e 45-letni
mieszkaniec Piszu posiada aktualny s¹dowy
zakaz prowadzenia pojazdów. Kierowca zosta³ ukarany mandatem karnym za pope³nione wykroczenie, a za kierownic¹ musia³ go
zast¹piæ inny kierowca. Ponadto za z³amanie
zakazu s¹dowego sprawcy grozi do 3 lat pozbawienia wolnoœci.
W listopadzie znalaz³o swój fina³ postêpowanie prowadzone przez policjantów Rewiru Dzielnicowych przeciwko sprawcy kradzie¿y. 43-letni mieszkaniec Or³owic 30 wrzeœnia dokona³ kradzie¿y trzech grzejników
¿eliwnych znajduj¹cych siê w korytarzu budynku przy ulicy 11. Listopada. Akt oskar¿enia w tej sprawie trafi³ ju¿ do s¹du, a sprawcy
grozi kara do 5 lat pozbawienia wolnoœci.
Oficer Prasowy KPP w Lubaniu
nadkom. Dagmara Ho³od

1 grudnia przed po³udniem na prostym
odcinku drogi w Or³owicach (przy dawnym
Sofalu), przy piêknej s³onecznej pogodzie dosz³o do niefortunnego zderzenia dwóch aut
kierowanych przez niemieckich kierowców jednym kuracjuszka wraca³a z pobytu w Œwieradowie, a drugim Niemiec do Œwieradowa
w³aœnie jecha³.
Do Drezna autem BMW wraca³a 70-letnia mieszkanka Drezna, obok której siedzia³a
pasa¿erka.
Z Cottbus oplem cors¹ jecha³ 85-letni Niemiec, z niezapiêtymi pasami, na co mia³ stosowne zezwolenie - jako osoba z wszczepionym rozrusznikiem serca. Niestety, podesz³y
wiek kieruj¹cego i stan jego zdrowia by³y
prawdopodobnie przyczyn¹ zawa³u, w wyniku którego opel zjecha³ na przeciwleg³y pas i
uderzy³ w nadje¿d¿aj¹ce ze Œwieradowa
BMW. O sile uderzenia œwiadczy fakt, ¿e
mê¿czyzna o ma³o nie wypad³ przez wybit¹
szybê, a ma³y opel zepchn¹³ o wiele wiêksze
BMW z drogi na pobocze.
Kolizja na szczêœcie nie mia³a tragicznych
skutków, poniewa¿ zadzia³a³y wszystkie po-

duszki powietrzne. Kieruj¹ca BMW by³a tylko lekko poobijana, o wiele powa¿niejszych
ran dozna³a jej pasa¿erka, któr¹ pokrywa poduszki uderzy³a w ³uk brwiowy, uszkadzaj¹c
go, a plastikowe elementy dosta³y siê do oka.
Na miejsce wypadku bardzo szybko przyjecha³y dwie karetki: pierwsza by³a œwieradowska, która zabra³a pasa¿erkê do szpitala
w Lubaniu, a potem do kliniki w Görlitz, gdzie
pokrzywdzonej zoperowano oko.
Potem równie szybko przyby³a karetka z
Jeleniej Góry, która odwioz³a niemieckiego
kierowcê z podejrzeniem zawa³u do jeleniogórskiego szpitala. Wspomnieæ wypada, ¿e
Niemcy, którym Góry Izerskie mog¹ siê odt¹d Ÿle kojarzyæ, bardzo wysoko ocenili szybkoœæ i profesjonalizm akcji ratowniczej.
Po w³aœcicielkê BMW przyjecha³ syn i po
po³udniu zabra³ j¹ do Drezna, jej auto jako
pojazd „pokrzywdzony” zosta³ odwieziony na
zwyk³y parking strze¿ony do Jeleniej Góry,
natomiast corsê jako pojazd „sprawczy” odholowano a¿ do Bystrzycy w gm. Wleñ, czyli
na najbli¿szy w pow. lwóweckim parking maj¹cy umowê z policj¹!
(aka)

S P R O S T O WA N I E
26 paŸdziernika jad¹c autem marki opel ul. Grunwaldzk¹ wcale gwa³townie nie hamowa³am, chcia³am jedynie skrêciæ w ul. Wiejsk¹, zamierzaj¹c dotrzeæ do sklepu budowlanego. Na moœcie sta³a grupa ludzi, w³¹czy³am wiêc kierunkowskaz i czeka³am, a¿ wycieczka ust¹pi mi miejsca, abym mog³a przejechaæ. Nagle poczu³am silne uderzenie, ju¿
podczas wykonywania skrêtu, dlatego moje auto zatrzyma³o siê na drugiej stronie jezdni.
Gdyby opisane w „Notatniku” zdarzenie mia³o miejsce, moje auto zosta³oby odepchniête
wzd³u¿ ul. Grunwaldzkiej, natomiast zatrzyma³o siê miêdzy mostem, a znajduj¹cym siê
nieopodal przystankiem autobusowym.
Alicja Bigus

Zgodnie z ZARZ¥DZENIEM NR 16/2013 BURMISTRZA MIASTA ŒWIERADÓW-ZDÓJ z 3 kwietnia br. od 15 kwietnia br.
obowi¹zuj¹ nowe stawki reklamowe w miesiêczniku, uwzglêdniaj¹ce korzystniejsze ni¿ dot¹d rabaty i wynosz¹ce za 3 emisje – 15 proc., za 6 emisji – 20 proc., a za 12 emisji – 45
proc. rabatu. Reklamodawcy zap³ac¹ (w z³):
/2 strony (255 x 175 mm): 1 emisja - 246,00, 3 emisje - 627,30,
6 emisji - 1.180,80, 12 emisji - 1.623,60.
1
/4 strony (175 x 125 mm): 1 emisja - 123,00, 3 emisje - 313,65,
6 emisji - 590,40, 12 emisji - 811,80.
1
/8 strony (125 x 85 mm): 1 emisja - 61,50, 3 emisje - 156,83,
6 emisji - 295,20, 12 emisji - 405,90.
na 1/16 strony (85 x 60 mm): 1 emisja - 33,21, 3 emisje - 84,69,
6 emisji - 159,41, 12 emisji - 219,19.
1

Za w³o¿enie wk³adki reklamowej do œrodka gazety – 184,50 z³

Wszystkie ceny s¹ z 23-procentowym VAT-em
1. Gotow¹ reklamê WY£¥CZNIE W FORMIE PLIKU GRAFICZNEGO (zgodnie
z podanymi w cenniku wymiarami) prosimy wys³aæ na adres internetowy -

it@swieradowzdroj.pl

2. Nale¿noœæ za umieszczenie reklamy nale¿y wp³aciæ na konto Gminy Miejskiej
Œwieradów-Zdrój - nr 84 1090 1997 0000 0001 1109
8505 - przed emisj¹ reklamy.
3. Warunkiem ukazania siê reklamy jest dostarczenie
potwierdzenia wp³aty. Mo¿na je wys³aæ mejlem na adres
it@swieradowzdroj.pl lub dostarczyæ osobiœcie do Urzêdu
Miasta przy ul. 11 Listopada 35, II piêtro.
4. Faktura VAT zostanie wystawiona w ci¹gu siedmiu dni
od dokonania wp³aty. W tym celu nale¿y siê jak najszybciej skontaktowaæ z Magdalen¹ Szukiewicz w ksiêgowoœci
UM (parter, pok. 1c) lub telefonicznie pod nr 75 78 16 452
i przekazaæ niezbêdne dane, zw³aszcza numer NIP, bez którego nie mo¿na wypisaæ faktury!

Fot. Mateusz Szumlas

ŚCIEK-ZDRÓJ
Wielu mieszkañców ogl¹da³o program „Uwaga” w TVN,
gdzie nasze miasto pokazane zosta³o jako p³yn¹ce œciekami, a
rzeka Kwisa prawie zagro¿ona klêsk¹ ekologiczn¹. Oczywiœcie, jeœli chodzi o hotelarzy, którzy nielegalnie zrzucali œcieki do rzeki, to tutaj nie ma ¿adnego wyt³umaczenia i musz¹
oni bezwzglêdnie wywoziæ œcieki z szamb do oczyszczalni
œcieków. Obecnie na 100 obiektów hotelowych w naszym mieœcie problem ze œciekami ma niewiele ponad 10 budynków.
W odniesieniu do miejskiej oczyszczalni œcieków i komentarza, ¿e mamy now¹ oczyszczalniê, a nieoczyszczone œcieki
odprowadzamy do Kwisy, redaktor prowadz¹cy nie chcia³ zrozumieæ, ¿e tak jest i bêdzie. Taki przelew jest konieczny w
sytuacji, gdy podczas d³ugich opadów do oczyszczalni dop³ywa zbyt du¿o wody deszczowej. Wówczas oczyszczalnia nie
nad¹¿a z odbiorem tak du¿ego nap³ywu i pojawia siê realne
zagro¿enie przelania siê zbiorników, co mo¿e spowodowaæ
rozmycie nasypów ziemnych wokó³ zbiorników, a to z kolei
grozi rozerwaniem wszystkich zbiorników przez wodê. Niestety, dosz³o tu te¿ do uchybienia, poniewa¿ nie posiadaliœmy
operatu wodno-prawnego na taki zrzut. Pracownik urzêdu
otrzyma³ mandat w wysokoœci 500 z³ za brak dokumentacji,
która jest w trakcie wykonywania. Nadal u¿ywamy i bêdziemy u¿ywaæ tego przelewu w sytuacjach zalewania oczyszczalni wodami deszczowymi.
W przypadku budynków komunalnych w Czerniawie
prawd¹ jest ¿e przelewy z szamb s¹ kierowane do Czarnego
Potoku. Urz¹d Miasta przej¹³ od ZGK zarz¹dzanie zasobem
mieszkaniowym w 2009 roku. Zajêliœmy siê przede wszystkim budynkami, którym grozi³a katastrofa budowlana, np. przy
ul. 11 Listopada 9, Zródlanej 5 czy Granicznej 1. PóŸniej wziêliœmy siê za rozwi¹zywanie problemów, które zagra¿a³y ¿yciu
b¹dŸ zdrowiu lokatorów, m.in. za nieszczelne kominy czy przeci¹¿one i iskrz¹ce instalacje elektryczne. Staraliœmy siê na
bie¿¹co tak¿e opró¿niaæ szamba, które wiele lat temu zosta³y
niew³aœciwie wykonane.
Oczywiœcie, nie szukam wyt³umaczenia, staram siê tylko
przekazaæ sposób postêpowania w sytuacji, gdy op³ata za
czynsz wynosi 3 z³ za m2, czyli przeciêtny miesiêczny czynsz
wynosi 120-150 z³, a ja zmuszony jestem do uk³adania wydatków wed³ug wa¿noœci. Problem szamb w gminnych budynkach w Czerniawie przestanie istnieæ w czerwcu 2014 roku,
gdy uruchomimy nowo budowan¹ oczyszczalniê œcieków. Od
2006 r. do koñca 2014 r. gmina Œwieradów-Zdrój bêdzie mia³a wybudowane dwie oczysczalnie œcieków wartoœci prawie 9
mln z³ i 10 km nowej kanalizacji sanitarnej wartoœci 5,5 mln
z³. Warto zauwa¿yæ, ¿e nasza gmina liczy 4700 mieszkañców.
Zale¿y nam na czystym œrodowisku. Tylko nie ma ekologii
bez inwestycji.
Proszê zwróciæ uwagê na g³ównego bohatera tego programu na prezesa stowarzyszenia na rzecz wszystkich istot, który dziasj bêdzie atakowa³ nasze miasto za œcieki, jutro za dymi¹ce kominy, a pojutrze za ha³as w centrum uzdrowiska. Wiele osób dra¿ni dynamiczny rozwój Œwieradowa. Staramy siê
w miarê posiadanych œrodków dbaæ o œrodowisko naturalne.
Trzeba rozwa¿nie prowadziæ inwestycje, ¿eby nie przeinwestowaæ. £atwo powiedzieæ - ma byæ zrobione i ju¿! Ale wówczas mo¿e dojœæ do takich sytuacji, jak ostatnio w gminie Stara Kamienica, gdzie skanalizowano prawie ca³¹ gminê, ale cena
œcieków prawdopodobnie wyniesie 50 z³/m3. Oczywiœcie, sa-

Na bie¿¹co

BIO-PROMOCJA

Mija 6 miesiêcy od wprowadzenia nowej ustawy œmieciowej. Najwiêkszy problem mamy z lokalizacj¹ na posesjach
boksów na kub³y. Trzeba czasu, zanim system bêdzie w pe³ni
wdro¿ony. Wa¿n¹ rolê bêdzie odgrywaæ system kodów kreskowych dla ka¿dego gospodarstwa domowego i przedsiêbiorców, na podstawie którego bêdziemy weryfikowaæ sk³adane
deklaracje œmieciowe. Analizujemy problemy i staramy siê im
przeciwdzia³aæ.

morz¹d bêdzie dop³acaæ z bud¿etu, ale nadal bêd¹ to pieni¹dze mieszkañców. Nasza gmina bardzo du¿o inwestuje w kanalizacjê sanitarn¹ i z roku na rok jest coraz czyœciej. W Kwisie w zesz³ym roku pojawi³y siê pstr¹gi - to dowód na to, ¿e
inwestujemy w dobrym kierunku.
Jeœli chodzi o zarzut braku nadzoru ze strony Urzêdu Miasta - jest zasadny, gdy chodzi o obiekty hotelowe, które nielegalnie zrzuca³y œcieki do rzeki, zabrak³o czujnoœci pracowników urzêdu. Zmieniliœmy pracownika odpowiedzialnego za
sprawdzanie m.in. szamb, od kilku miesiêcy wdra¿amy te¿ ewidencjê szamb w ca³ej gminie. Prowadzimy ci¹g³y nabór na
dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni œcieków,
wysy³amy równie¿ kontrole i zadymiamy sieci sanitarne i deszczowe przy nowo budowanych drogach.
Podsumowuj¹c ca³e to zdarzenie, bêdziemy prowadziæ systematyczne kontrole, budowaæ sieci tam, gdzie ich nie ma, a
jest du¿o œcieków.

Sytuacja powodziowa na oczyszczalni œcieków z czerwca 2013 roku - przelewaj¹ siê zbiorniki i zalany jest ca³y plac oczyszczalni u
podstawy zbiorników obsypanych ziemi¹.

W czasie pó³ roku obserwacji zbiórki odpadów pojawi³o
siê kilka wa¿nych problemów. Jeden z nich to gromadzenie
bio-odpadów kuchennych. W wiêkszoœci gospodarstw domowych w naszym mieœcie bio-odpady gromadzi siê w plastikowych workach naci¹gniêtych na plastikowy pojemnik. W taki
sposób resztki ¿ywnoœci bardzo szybko, ju¿ nawet po kilku
godzinach, zaczynaj¹ gniæ i fermentowaæ, wydzielaj¹c nieprzyjemny zapach, nie pozostaje wiêc nic innego, jak czêste opró¿nianie kub³a.
Kolejny problem z bio-odpadami w kuchni - mamy zbyt
du¿e pojemniki, nawet 35-litrowe. Konsekwencj¹ tak du¿ego
pojemnika jest zakupienie worka o tej samej pojemnoœci, jednak ma³o komu udaje siê zape³niæ tak du¿y pojemnik. Zwykle
opró¿niamy go, gdy zaczyna brzydko pachnieæ, czyli jego zape³nienie nie przekracza jednej trzeciej objêtoœci.
W styczniu w ramach promowania selektywnej zbiórki odpadów zakupimy pojemniki do bio-odpadów, specjalnie na
nie przeznaczone, pojemnoœci 8 litrów do domowego u¿ytku.
Wszystkie jego œciany, w³¹cznie z wiekiem, s¹ ponacinane du¿¹
iloœci¹ otworów.
Do worka do³¹czymy rolkê 75 worków na bio-odpady ze
specjaln¹ mikro hydromembran¹, przez któr¹ przenika wilgoæ. Worek jest biodegradowalny, to oznacza, ¿e mo¿emy go
wrzuciæ do br¹zowego kub³a razem z zawartoœci¹. Pojemnik
wraz z workiem to opatentowana norweska myœl techniczna.
Przetestowaliœmy je w kilku mieszkaniach i to, co podaje producent, jest prawd¹: bio-odpady mog¹ byæ gromadzone nawet do 5 dni, dziêki temu ¿e odpady wysychaj¹ w specjalnym
zielonym worku i nie gnij¹, jak w zwyk³ym worku i pojemniku plastikowym. W pierwszej kolejnoœci bezp³atny zestaw
pojemnik plus worki otrzymaj¹ ci mieszkañcy, którzy
zdeklarowali selektywn¹
zbiórkê odpadów. Co pewien czas w ramach p³aconych przez mieszkañców i
przedsiêbiorców op³at za
œmieci bêdziemy wdra¿aæ
kolejne podobne rozwi¹zania, poprzedzone analiz¹
obecnej sytuacji.
Roland Marciniak

s

Kolejny numer NOT
ta¿u 1155 stycznia 2014 rr..
NOTAATNIKA zostanie dostarczony do punktów kolpor
kolporta¿u

Po historię tr zeba się schylić
Pamiêtaj¹ Pañstwo, jak przy modernizacji pierwszej czêœci ul. Zdrojowej (od ul. Sienkiewicza) po obu jej stronach na chodnikach
zagoœci³y wizerunki ¿abek wyrytych w granicie przez niezawodnego Macieja Wokana (autora wszystkich kamieni na szlaku Œladem
Izerskich Tajemnic)? Goœcie schylaj¹ siê nad
p³askorzeŸb¹ i zachodz¹ w g³owê, có¿ takiego symbolizuj¹ te granitowe ¿aby? Teraz bêd¹
mieli znacznie wiêcej okazji, by pochylaæ g³owy, bo i cel wydaje siê szczytniejszy - w trakcie modernizacji ul. Wyszyñskiego postanowiono wzbogaciæ remontowane ci¹gi piesze
o elementy dekoracyjne (rozety), które swoj¹
treœci¹ nawi¹zywa³yby do najwa¿niejszych dat
z historii Œwieradowa.

Rozet (dekorów) bêdzie osiem, sk³adaæ siê
one bêd¹ z bloków granitowych w kszta³cie
ko³a o œrednicy 1 metra, na których zostan¹
wykonane p³askorzeŸby (równie¿ autorstwa
M. Wokana) symbolicznie nawi¹zuj¹ce do

wa¿nych wydarzeñ, od pojawienia siê Flinsa
w XII w., poprzez otwarcie karczmy „Czyœcisakwy”, odkrycie œwiêtego Ÿród³a, budowa starego domu Ÿródlanego, poprzez po³owy skójki per³orodnej (W swoim dziele „Officina ferraria“ pisa³ RóŸdzieñski: „Pod Gryfiberg¹ per³y œliczne z rzeki Kwisy wyjmuj¹,
jak grochowe ziarna tymi czasy“, a w 1607
roku w „Opisaniu Jeleniogórskich Ciep³ych
Zróde³“ kronikarz zanotowa³: „W piasku Kwisy ³owi¹ niekiedy rybacy per³y, ró¿ne co do
wielkoœci, kszta³tu, piêknoœci klarownoœci.
Jedne s¹ ma³e, inne wielkie, w niektórych
ma³¿ach tkwi wiele ma³ych pere³ek w ciele
miêczaków, w innych - i te s¹ czêstsze - tylko
jedna du¿a i dwie luŸno pomiêdzy cia³em, a
skorup¹“), otwarcie kolei izerskiej i odkrycie wód radoczynnych, a¿ po uruchomienie
kolei gondolowej w wieku XXI.

Obwoluta ko³a zosta³a wykonana z kilku
rzêdów naprzemiennie u³o¿onej kostki granitowej i bazaltowej.

Tak czy inaczej, po historiê trzeba siê bêdzie schyliæ, a wejrzenie w p³askorzeŸbê to
tak¿e dobry pretekst, by zajrzeæ na stronê miasta, gdzie (na razie) bêdzie mo¿na uzupe³niæ
wiedzê o dekorach, a w przysz³oœci dok³adne
opisy znajd¹ siê w przygotowywanym ju¿ folderze.

Miejmy nadziejê, ¿e to dopiero pocz¹tek
planowanej trasy historycznej, a jej kontynuacj¹ bêd¹ kolejne rozety w deptaku na ul.
Zdrojowej. Na pewno w dziejach miasta by³o
keszcze wiele wydarzeñ zas³uguj¹cych na ich
granitowe odpowiedniki.
(opr. aka)
Zdjêcia M. Wokan

Chrońmy Ziemię segregując odpady
- pod takim has³em 17 listopada odby³ siê przy fontannie happening, którego inicjatorem by³a Grupa Inicjatywy Lokalnej. Mieszkañcy, którym zale¿y na przysz³oœci
naszego miasta, zorganizowali wraz z Urzêdem Miasta i
Regionalnym Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarz¹dowych to g³oœne i kolorowe wydarzenie.
Celem by³o zwrócenie uwagi mieszkañców na koniecznoœæ prawid³owej segregacji odpadów. Dzieci ze Szko³y Podstawowej nr 2 przedstawi³y dramê, w której mo¿na by³o zobaczyæ, czym mo¿e siê skoñczyæ lekcewa¿enie tematu segregacji odpadów (fot. poni¿ej).

Przy zaledwie 5 stopniach ciep³a do centrum miasta przylecia³y barwne motyle, ptaki i pracowite pszczo³y, pas³y siê
krowy i biega³y zaj¹ce – wszystko do momentu, a¿ wszystkiego nie zakry³y sterty œmieci i czarne dymy z kominów. W ten
wymowny sposób pokazano, co mo¿e siê staæ z nasz¹ Ziemi¹.
Mieszkañcy mogli w praktyczny sposób sprawdziæ swoje
umiejêtnoœci w segregowaniu œmieci - cztery rodziny wziê³y
udzia³ w konkursie na najlepiej posegregowane œmieci (fot. z
lewej u do³u), wszystkie œwietnie poradzi³y sobie z zdaniem i
w nagrodê otrzymali kolorowe zestawy koszy na œmieci maj¹ce u³atwiæ segregacjê w domu.
Po konkursie ulic¹ Zdrojow¹ ruszy³a barwna parada
„ekomaniaków”, w której
uczniowie SP nr 2 nieœli transparenty z has³ami proekologicznymi. Warto, by jedno z nich
Pañstwo zapamiêtali:
Œwieradów-Zdrój to gmina ekologiczna i dbanie o czystoœæ to sprawa publiczna!
W ramach tej samej inicjatywy lokalnej w dniach 25 i 26
listopada odby³y siê spotkania
informacyjne dla mieszkañców
Œwieradowa i Czerniawy, podczas których mo¿na by³o siê dowiedzieæ, jak obecnie
wygl¹da segregacja odpadów w naszej gminie i jakie
czekaj¹ nas zmiany. Mieszkañcom szczegó³owych odpowiedzi na pytania udzielali: burmistrz Roland Marciniak, pracownicy urzêdu Eugeniusz Grabas i Boles³aw Sautycz, a tak¿e Bartosz Kudera - w³aœciciel firmy Eko-Bart.
Piotr Bigus

A K T U A L N O Œ C I

Na „froncie œmieciowym” gmina szykuje mieszkañcom niespodziankê
– niebawem ka¿de segreguj¹ce gospodarstwo domowe dostanie bezp³atnie pojemnik MaxAir o pojemnoœci 8 l oraz komplet biodegradowalnych worków BioBag, dziêki którym odpadki kuchenne bêdzie mo¿na przez kilka dni przechowywaæ bez nara¿ania siê na przykre zapachy. Szersze informacje na str. 5.
Przypominamy o obowi¹zku wystawiania pojemników do granic posesji. Jeœli w³aœciciel kub³a tego nie uczni (np. z powodu choroby) w dniu odbioru
œmieci, obs³uga wozu musi to zrobiæ sama, co wyd³u¿a operacjê œrednio od 2 do 5
minut. Gdy iloœæ gospodarstw „niewystawialnych” roœnie, wyd³u¿a siê czas opró¿niania pojemników, w rezultacie dochodzi do zak³ócenia harmonogramu odbioru. By nadrobiæ zaleg³oœci, firma musi podstawiæ kolejny wóz z obs³ug¹, a to z
kolei podnosi koszty, które po skumulowaniu trafi¹ w koñcu do gminy w formie
dodatkowego rachunku do zap³acenia. Gmina, chc¹c nie chc¹c, przy bilansowaniu kosztów i wydatków zwi¹zanych z segregacj¹ odpadów, przeniesie te koszty
solidarnie na wszystkich mieszkañców, którym nawet dzisiejsze ceny odbioru
odpadów s¹ nie w smak. Tak wiêc dope³nienie obowi¹zków wzglêdem firmy od-

bieraj¹cej œmieci le¿y w interesie nas wszystkich, choæ jeszcze nie wszyscy maj¹
tego œwiadomoœæ.
Bartosz Kudera z firmy Bart-Eko, przedstawiciel konsorcjum, które ma
z gmin¹ podpisan¹ umowê na odbiór œwieradowskich œmieci, sygnalizuje, ¿e coraz wiêcej mieszkañców kupuje z ró¿nych Ÿróde³ pojemniki, w których niestandardowe uchwyty uniemo¿liwiaj¹ mechaniczny wysyp odpadów do œmieciarek.
Kub³y ze standardowymi uchwytami mo¿na nabyæ w Eko-Bart, ale oczywiœcie ka¿dy mo¿e je sprowadziæ, sk¹d chce, dobrze by jednak by³o, gdyby wczeœniej uzgodni³ z B. Kuder¹ - tel. 605 666 820 - model pojemnika pod k¹tem
wyposa¿enia go w odpowiedni uchwyt.
Jeœli ju¿ jednak pojemniki z niestandardowymi uchwytami zosta³y zakupione, nale¿y do nich wk³adaæ worki (mo¿na je odebraæ u kierowców, w siedzibie
firmy przy ul. Sienkiewicza 7, w Szkole Podstawowej nr 2 w Czerniawie lub w
Urzêdzie Miasta), które w³aœciciel w dniu odbioru œmieci musi sam wyj¹æ z kub³a
i odnieœæ do granic posesji. Jeœli tego nie zrobi, œmieci w workach pozostan¹ nieodebrane w pojemnikach.
(aka)

Panie Burmistrzu,
Szanowna Rado!
Analizuj¹c nowy system gospodarki odpadami komunalnymi, poniewa¿ zmieni³a siê forma i
miejsce wnoszenia op³at
oraz wprowadzona zosta³a tabela wysokoœci op³at,
nasuwa mi siê kilka w¹tpliwoœci i pytañ, które
chcia³am poruszyæ.
Czy podzia³ gospodarstw - do dwóch osób
i powy¿ej – jest, Pañstwa
zdaniem, wymierny i adekwatny do faktycznie wyprodukowanej iloœci œmieci? Jak skomentowaæ fakt, ¿e jedna osoba musi
p³aciæ 30 z³, a gospodarstwo 10-osobowe tylko 60 z³? Na moim
przyk³adzie, samotnej emerytki tworz¹cej jednoosobowe gospodarstwo, widaæ, ¿e moje tygodniowe odpady mieszcz¹ siê w
ma³ej reklamówce, a przecie¿ takich samotnych emerytów i singli
w Œwieradowie jest znacznie wiêcej i oni wszyscy maj¹ prawo
czuæ siê pokrzywdzonymi. Jak mam bezkrytycznie pogodziæ siê
z tym, ¿e o ile w roku 2012 koszt wyprodukowanych przeze
mnie œmieci wyniós³ 5,94 z³ za miesi¹c, a w bie¿¹cym – choæ œmieci wiêcej nie produkujê, p³acê ponad piêciokrotnie wiêcej? Nie ma mo¿liwoœci gromadzenia i odprowadzania odpadów indywidualnie,
co by³oby najsprawiedliwszym rozwi¹zaniem, dlatego proszê rozwa¿yæ tak¹ propozycjê – bêdzie i realnie, i sprawiedliwie.
Je¿eli ju¿ wprowadza siê podatek œmieciowy,
nale¿y stworzyæ mo¿liwoœæ segregacji dla ka¿dego
mieszkañca z osobna, a nie wedle zasady „jeden za
wszystkich, wszyscy za jednego”. Dlaczego decydentem ma byæ np. wspólnota mieszkaniowa, w której
nie wszyscy zechc¹ segregowaæ, a nie w³aœciciel nieruchomoœci? Proszê rozwa¿yæ mo¿liwoœæ, aby ka¿dy p³ac¹cy zgodnie z ustawowym obowi¹zkiem z³o¿enia deklaracji móg³ decydowaæ indywidualnie o
wyborze i racjonalnej gospodarce odpadami.
Marianna Marek

Lis
Listt do
redakcji

2 listopada og³oszono doœæ nietypowy
przetarg, bo w formule „zaprojektuj i wybuduj”, co oznacza, ¿e firma, która wygra rywalizacjê, musi we w³asnym zakresie sporz¹dziæ
projekt, który po zaakceptowaniu go przez
inwestora (czyli gminê) zacznie realizowaæ.
Zadanie brzmi: BUDOWA CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ NATURA 2000
„IZERSKA £¥KA” W ŒWIERADOWIEZDROJU. Termin sk³adania ofert mija w³aœnie dzisiaj, wy³oniony wykonawca musi oddaæ ca³¹ inwestycjê do 5 grudnia 2014 r.
Obiekt stanie powy¿ej Czarciego M³yna,
a na ca³y kompleks z³o¿¹ siê m.in. budynek
2-kondygnacyjny (na jego parterze znajdzie
siê sala edukacyjna z projektorem multimedialnym i 15 stanowiskami komputerowymi,
na piêtrze zaœ druga sala edukacyjna z 60 miej-

scami, plafon Ciemnego Nieba, a na œcianie
zawiœnie 162-calowy ekran do prezentacji filmów, programów i gier komputerowych zwi¹zanych z faun¹ i flor¹ NATURY 2000), parking dla samochodów osobowych i autobusów, pokazowy ul z kamerami wewn¹trz (sk¹d
obraz œwiat³owodem trafi na ekran w budynku), drogi wewnêtrzne, œcie¿ki edukacyjne z
pokazow¹ ³¹k¹ izersk¹ oraz oœwietlenie terenu.
Dobieg³y koñca prace na ul. Wyszyñskiego, zanim jednak dosz³o do szczêœliwego
zakoñczenia, gmina musia³a z³o¿yæ zamówienie do umowy podstawowej na wybudowanie kolektora deszczowego o d³ugoœci 54 metrów wraz z dwiema studniami rewizyjnymi
o przekroju 1.200 mm.
W trakcie robót odkryto niezinwentaryzowany kolektor deszczowy i istnia³a obawa, ¿e
jego z³y stan mo¿e w przysz³oœci uszkodziæ
nowo wyremontowan¹ drogê.
Zadanie o wartoœci 67 tys. z³ wykona³a
firma PRO-TRA BUILDING z Wroc³awia.
(opr. aka)

Poezja w Parku Hotelu
15 listopada w
Park Hotelu ponad
80 widzów uczestniczy³o w wieczorze
poezji œpiewanej –
poezja by³a autorstwa Barbary Buczyñskiej (to jej
nowe wiersze powsta³e w ostatnich
dwóch
latach),
œpiew – Ilony Bylicy z Krakowa (fot z
prawej),
której
akompaniowa³ zespó³ „Imiê Ró¿y” pod kierownictwem jej brata Roberta Bylicy, a przecie¿ wspomnieæ
jeszcze nale¿y o recytacjach w wykonaniu Magdy Soko³owskiej-Gawroñskiej (u do³u z
prawej wraz z B. Buczyñsk¹) i Krzysztofa Janusza (u góry z lewej).
To ju¿ drugie takie – po 3,5 roku - spotkanie z tym zespo³em w Œwieradowie, do tego
trzeba doliczyæ podobne koncerty w Krakowie, DreŸnie i niemieckojêzyczny wieczór z poezj¹
pani Barbary w Park Hotelu, by ogarn¹æ skalê aktywnoœci poetyckiej gospodyni wieczoru.
Ciekawym akcentem by³o zaprezentowanie wielu utworów zarówno w wersji œpiewanej,
jak i w mówionej – widzowie sami mogli dokonaæ oceny, jak bardzo mog¹ siê ró¿niæ w interpretacji obie te wersje. Gdy umilk³y ostatnie akordy muzyczne, pani Barbara zosta³a obsypana
kwiatami, a goœci zaproszono na lampkê wina.
Widzom zebranym tamtego wieczoru w Park Hotelu najbardziej spodoba³a siê piosenka,
która by³a a¿ dwukrotnie bisowana, a której s³owa brzmia³y tak:
Kiedy by³am piêkna m³oda
Zêby bia³e trójka biust
Dooko³a s³ychaæ by³o ach, och
Nie rozumia³am
Pokocha³am z klasy ch³opca
I nie by³am te¿ mu obca
Nie rozumia³am
A¿ zostawi³ biust mój, zêby
I przytuli³ siê do innej gêby
Zrozumia³am
Ju¿ nie by³am taka g³upia
¯aden facet mnie nie os³upia
Nie przytulam swoje wdziêki
Do jednego
Bo to mêki

Chodnik na ul. Wyszyñskiego (w kierunku do ul. Parkowej) na pocz¹tku robót (z lewej) i w
chwili ich ukoñczenia (po prawej).

Frontem

do klienta

Zgodnie z planem przyjêtym na 2013 r., wyremontowaliœmy elewacjê budynku Poczty Polskiej przy ul. Pi³sudskiego 11 w ŒwieradowieZdroju. Prace dotyczy³y wymiany stolarki okiennej oraz wymiany rynien i rur spustowych wraz z pracami towarzysz¹cymi.
Remont prowadzi³ wykonawca wy³oniony w procedurze przetargu
nieograniczonego – firma GREGOR-BUD z Radostowa Œredniego.
Nowy wizerunek budynku jest odpowiedzi¹ na potrzeby klienta.
Mamy nadziejê, ¿e wygl¹d budynku poczty po remoncie spotka siê z
przychylnym odbiorem mieszkañców Œwieradowa i okolic oraz turystów odwiedzaj¹cych to piêkne miasto.
Grzegorz Warcho³ - biuro prasowe Poczty Polskiej SA
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Tegoroczne miko³ajki by³y doœæ nietypowe, bo Miko³aja omal nie zdmuchn¹³ orkan Ksawery, jednak dobrotliwy brodaty starzec nie da³ siê byle porywom i postawi³ na
swoim – stawiaj¹c siê na s³u¿bê.
Zacz¹³, oczywiœcie, od œwieradowskiego przedszkola,
gdzie czeka³y na niego dzieciaki, od rana nas³uchuj¹ce dŸwiêku dzwoneczka.
Dzieñ 6 grudnia przedszkolaki rozpoczê³y bardzo muzycznie - od wys³uchania koncertu pt. „Muzyka z piernika” w wykonaniu jeleniogórskiej Filharmonii Dolnoœl¹skiej, której
muzycy wprowadzili dzieci w miko³ajkowy nastrój. Gdy utêskniony goœæ wci¹¿ siê nie pojawia³, dzieci postanowi³y wzi¹æ
sprawy w swoje rêce i wyjœæ mu naprzeciw. Odziane w miko³ajkowe czapki uda³y siê na poszukiwania. Zajrza³y we wszystkie przedszkolne zakamarki, potem szuka³y go w przedszkolnym ogrodzie, jednak i tu poszukiwania siê nie powiod³y. W
pewnym momencie dzieci us³ysza³y dŸwiêk dzwonka i charakterystyczne „ho, ho, ho!” i zauwa¿y³y, ¿e przez okno na
poddaszu macha³ do nich œw. Miko³aj, który w³aœnie wyl¹dowa³ na dachu przedszkola.
Pobieg³y do œrodka, aby jak najszybciej siê z nim przywitaæ. Ka¿da grupa zaprezentowa³a swoje umiejêtnoœci wokalne b¹dŸ recytatorskie. Mi³o spêdzony czas uœwietni³y wspólne zdjêcia (u do³u) oraz upominki zakupione przez Radê Rodziców, które im wrêczy³.
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przebie¿ki z workami pe³nymi niespodzianek. Przebrane na
stosown¹ mod³ê dziewczêta - Ula, Amanda, Roksana, Gabrysia i Sandra (na zdjêciu u do³u z lewej; a poza tym brawa za
charakteryzacje i grê aktorsk¹) – od rana 6 grudnia lata³y po
mieœcie, rozgarniaj¹c dzielnie wietrzne barykady ustawiane
przez z³ego Ksawerego, ruszaj¹c na spotkanie z dzieæmi i doros³ymi. Tak jest od kilku lat, miko³aje (i miko³ajówny) zbieraj¹ siê rano, aby zapakowaæ do worków cukierki dla grzecznych, a tak¿e i rózgi dla niegrzecznych (g³ównie dla doros³ych),
a potem maszeruj¹ w miasto, wywo³uj¹c trochê radoœci i uœmiechów. Tak by³o i tym razem, mijani kierowcy pozdrawiali, nieliczni jeszcze przechodnie siê uœmiechali, ale najwiêksz¹ radoœæ miko³aje sprawi³y dzieciom w przedszkolu.

i wszerz przestrzeñ hali, czêstuj¹c ma³ych i du¿ych s³odyczami. A gdy siê wszyscy naœpiewali i narecytowali, gdy siê nas³odzili i nafotografowali, Miko³aj wezwa³ ich do marszu przez
taras pod fontannê (fot. poni¿ej), gdzie impreza mia³a siê odbyæ, a sk¹d wywia³ j¹ Ksawery. Gdy orszak w radosnym nastroju doszed³ do fontanny, czeka³y tam ju¿ na wszystkich pozapalne wokó³ œwiate³ka, które jarzy³y siê pe³nym blaskiem.

Miko³aj i jego pomocnicy tak byli zajêci 6 grudnia w Œwieradowie, ¿e do Czerniawy on sam przyby³ dzieñ póŸniej, gdzie
w Szkole Podstawowej nr 2 odby³y siê ju¿ VI Igrzyska Sportowe „W Krainie Œwiêtego Miko³aja” organizowane przez oba
szkolne Uczniowskie Kluby Sportowe.
Impreza z udzia³em ok. 80 dzieci rozpoczê³a siê zawodami biathlonowymi (fot. powy¿ej), w których rywalizowali zaciêcie uczniowie obu szkó³ podstawowych, a medale zdobyli:
Alicja Bulera, Marta Syrewicz, Krystian Pacyna, Dominik
Pacyna, Micha³ Skrzekut, Oliwia Elias, Martyna Wrona, Wiktoria Stettner i Kacper Palczewski.
W Szkole Podstawowej nr 1 nauczyciele i Rady Rodziców klas I-III zorganizow³y wycieczki do kina, teatru, na lodowisko oraz do Wroc³awia na lekcjê muzealn¹ w Panoramie
Rac³awickiej. Poza tym Daniel Mendelewski, który prowadzi
ju¿ od 10 lat Szkó³kê P³ywack¹ „Sp³awik”, zorganizowa³ Miko³ajkowe Zawody P³ywackie, po zakoñczeniu których dzieci, m³odzie¿, rodzice, kuracjusze, turyœci zgromadzili siê w
hali spacerowej Domu Zdrojowego, aby przywitaæ Miko³aja,
który najpierw pojawi³ siê na balkonie, a potem zszed³ na halê
i przywitany przez uczestników imprezy, w asyœcie najm³odszych zasiad³ na fotelu, by ws³uchaæ siê w wierszyki i piosenki, nagradzaj¹c prezentami i s³odyczami (fot. z prawej). W
tym czasie elfy w filuternych czapeczkach przemierza³y wzd³u¿
Podsumowaniem dnia by³a VI Miko³ajkowa Impreza
na Orientacjê zorganizowana dziêki wsparciu gminy w
Miejskim Zespole Szkó³. Trzy etapy (jeden nocny i dwa
dzienne) przygotowa³ Przodownik InO, Adam Palbow, któremu uczestnicy z³o¿yli gratulacje i podziêkowania za dobr¹
zabawê przygotowan¹ profesjonalnie, z uwzglêdnieniem
poziomu umiejêtnoœci jej uczestników.
Organizatorzy dziêkuj¹ za ufundowanie s³odyczy dla
miko³ajkowych goœci hotelom i pensjonatom: Beatka, Narcyz, Park-Hotel, Kaja, Maria Luiza, Berliner, Magnolia,
St. Lukas i Pa³acyk oraz radnym: Wioletcie Urbañczyk i
Wies³awowi Krzewinie. Podziêkowania kierujemy te¿ do
stra¿aków ze œwieradowskiej OSP, a przede wszystkim –
Annie Panek – za wieloletnie, cierpliwe i radosne wcielanie siê w rolê ...
Có¿ to by³yby za miko³ajki bez tradycyjnej ulicznej

Nastêpnie uczestnicy imprezy stanêli do rywalizacji w ró¿nych konkurencjach pod wspólnym has³em „Pomagamy reniferom Œwiêtego Miko³aja”. Ka¿dy móg³ siê wykazaæ w zwinnoœciowo-szybkoœciowych zadaniach sportowych, ka¿dy
otrzymywa³ nagrodê. W kawiarence mo¿na by³o zjeœæ pyszne
owoce, coœ s³odkiego, zgasiæ pragnienie po sportowych potyczkach zdrowymi sokami i ciep³¹ herbat¹, posiliæ siê kie³bask¹ z grilla.
Na koniec przyby³ Miko³aj, który dekorowa³ zwyciêzców zawodów biathlonowych medalami (fot. powy¿ej), a
uczestnikom zabawy wrêczy³ piêkne prezenty.
Organizatorzy serdecznie dziêkujemy Ewelinie Krawczyk, Agnieszce Kotliñskiej, Annie Bigus i Agnieszce Lipnickiej - za przygotowanie imprezy i ogromny wk³ad pracy w organizacjê i przebieg igrzysk, Marcie BudziñskiejSocha - za wiele cennych rad i wskazówek organizacyjnych, uczniom SP nr 2 – za pomoc przy organizacji imprezy, a Miko³ajowi - za
przybycie oraz liczne
prezenty.
Tekst przygotowano
na podstawie relacji
Ma³gorzaty Dzik,
Teresy Fierkowicz,
Krystyny Piotrowskiej
i Anny So³tys

Kolejne ksi¹¿ki dla maluszków
12 stycznia 2014 r. Wielka Orkiestra Œwi¹tecznej Pomocy zagra po raz 22!
WOŒP po rozmowach z prof. dr hab. med. Piotrem Kaliciñskim - krajowym konsultantem ds.
chirurgii dzieciêcej, zamierza kupiæ m.in.: - wielonarz¹dowe tomografy komputerowe z mo¿liwoœci¹ znieczulenia do badania m³odszych i pobudzonych dzieci; RTG przy³ó¿kowe; RTG z ramieniem C i monitorem; radiologiczne stacje diagnostyczne; - aparaty USG przystosowane do badañ FAST z opcj¹ power-color-doppler.
W zwi¹zku z coraz wiêkszym zainteresowaniem spo³eczeñstwa i potrzeb¹ otwierania kolejnych oddzia³ów geriatrycznych, a tak¿e deklaracji œrodowisk medycznych o ich tworzeniu, Fundacja zamierza równie¿ przeznaczyæ czêœæ pieniêdzy, które zostan¹ zebrane podczas 22. Fina³u,
na doposa¿enie istniej¹cych lub nowo otwieranych oddzia³ów geriatrii. Rok temu darczyñcy wspierali te oddzia³y po raz pierwszy, potwierdzaj¹c s³usznoœæ Owsiakowego wyboru.
XXII fina³ Wielkiej Orkiestry przebiegnie pod has³em:

NA RA
TUNEK ZAKUP SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU DL
RATUNEK
DLAA DZIECIĘCEJ
MEDYCYNY RA
TUNKOWEJ I GODNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ SENIORÓW
RATUNKOWEJ
Tak szczytny cel wymaga zaanga¿owania siê w akcjê ró¿nych œrodowisk i ludzi, bez pomocy
których w zesz³ym roku nie uda³oby siê nam zebraæ blisko 9.400 z³ i 31 euro. Mo¿e tym razem
poprawimy wynik? Zadba o to 34 wolontariuszy, którzy z rozpoznawalnymi identyfikatorami
imiennymi rusz¹ w niedzielny poranek na œwieradowskie ulice. Jak co roku spogl¹daæ bêdziemy
z niepokojem w niebo, bo w historii œwieradowskiego Fina³u WOŒP nie zabrak³o ¿adnego typu
pogody: siarczystych mrozów, wichur, kot³uj¹cego siê œniegu, ulewnych deszczów, a nawet wiosennych podmuchów. Do ka¿dego z typów aury dopasowuj¹ siê nasze nastroje; bardzo niekorzystne warunki po prostu zatrzymuj¹ nas w domu, ale i tak gotowoœæ do niesienia pomocy
chowamy w swych sercach i wszystko zale¿y teraz od tego, jak szeroko zechcemy je otworzyæ.
Gdy jedni maj¹ ju¿ doros³e dzieci, inni dzieci nie w ogóle nie planuj¹, a jeszcze inni dzieci
mieæ nie mog¹, jedno wydaje siê byæ pewne – wszystkich nas czeka staroœæ. Niestety, ¿yjemy w
kraju, gdzie krzewi siê kult m³odoœci, zdrowia i aktywnoœci, a staroœæ wpuszcza siê wstydliwie
tylnymi drzwiami. Jeœli wiêc nie przekonuje nas „dzieciêcy” cel zbiórki, pomyœlmy przez chwilê,
¿e zbieramy dla siebie: na godn¹ opiekê nad ludŸmi starymi, którymi wczeœniej czy póŸniej siê
staniemy – oby jak najpóŸniej i oby wystarczy³o dla nas ³ó¿ek na wyspecjalizowanych oddzia³ach!
Orkiestra zagra na wszystkich mo¿liwych nutach, nie tylko tej zbiórkowej, ale tak¿e na nucie
œpiewnej, konkursowej, zabawowej, fantowej i muzycznej. Przed fontann¹ – jak przed rokiem –
stanie namiot, obok warzyæ siê bêdzie stra¿acka grochówka, w hali spacerowej zlicytujemy gad¿ety, a na koniec wszyscy wpatrzymy siê w œwiate³ko do nieba.
Je¿eli masz pomys³, który wesprze nasz¹ akcjê, serdecznie zapraszamy! Sztab czeka na gad¿ety, oferty wspó³pracy i na deklaracje ka¿dej innej formy pomocy wolontariuszom.

Teresa Fierkowicz
tel. 665 733 443
Izabela Salawa
tel. 604 174 711
ZATRUDNIMY
KELNERA/KELNERKÊ

501 125 614

Propozycja dla rodzin
Miejska Biblioteka Publiczna,
Urz¹d Miasta oraz Parafia Œw. Józefa serdecznie zapraszaj¹ dzieci, m³odzie¿ i doros³ych, s³owem
- ca³e rodziny, do wykonania

SZOPKI BOŻONARODZENIOWEJ
Prace, na które czekamy do 21 grudnia (sobota) do godz. 1200 w bibliotece, bêd¹ wystawione w
œwieradowskim koœciele do Trzech Króli, a wygra
ta szopka, która zdobêdzie najwiêcej g³osów od
wiernych.

Przybywa nam nowych czytelników - tym
razem zestawy ksi¹¿kowe trafi³y do Niny Cieleckiej (na zdjêciu u góry z siostrzyczk¹ Emilk¹)
i do jej rodziców: mamy Marty i taty Macieja, a
tak¿e do Tobiasza Nowaka, jego mamy Karoliny (na zdjêciu z prawej) i taty Ryszarda.
Akcja nie zwalnia tempa, ale jej inicjatorom zale¿y na tym, by ¿adne dziecko nie zosta³o
pominiête przy obdarowywaniu zestawami ksia¿ek, dlatego prosimy rodziców, by zg³aszali swe
pociechy u Doroty Marek (referat promocji UM, II p.) w celu ustalenia dnia wrêczenia ksi¹¿ek.

Niech siê stan¹ œwiate³ka!
Komisja ds. Uzdrowiskowych, Promocji Gminy, Sportu i Turystyki Rady Miasta
og³asza Gminny Konkurs Iluminacji
Iluminacji, który potrwa od 20 grudnia br. do 6 stycznia 2014 r. Zg³oszenia przesy³amy na adres it@swieradowzdroj.pl lub zostawiamy w referacie promocji, turystyki, kultury i sportu Urzêdu Miasta (II piêro).

19 listopada trzy najstarsze grupy dzieci ze œwieradowskiego przedszkola
- „Muchomorki”, „Leœne Ludki” i „S³oneczka” - uczestniczy³y w najd³u¿szej
do tej pory wycieczce wyjazdowej - do fabryki „Vitbis” w Z³otoryi, produkuj¹cej nawet 200 tysiêcy ozdób choinkowych dziennie.
Powita³a nas przewodniczka i zaprosi³a na wêdrówkê po królestwie bombek. Dzieci z zainteresowaniem przygl¹da³y siê panu wytwarzaj¹cemu bombkê
i trudno by³o im zrozumieæ, w jaki sposób ze szklanej rurki mo¿e powstaæ tak
wspania³a ozdoba choinkowa. Brokaty, kleje, kolorowe szkie³ka i drobne
koraliki szczególnie przyci¹ga³y wzrok dzieci. Jak zaczarowane wpatrywa³y
siê w ogromn¹ iloœæ wielobarwnych, piêknie zdobionych bombek, a ju¿ po
chwili same mog³y zrealizowaæ w³asne pomys³y. Szybko jednak¿e przekona³y siê, ¿e sztuka zdobienia nie nale¿y do naj³atwiejszych, zw³aszcza kiedy siê
to robi po raz pierwszy.

K¹cik
informacje najszybciej wchodz¹ do g³owy. Je¿eli zapamiêta³eœ s³owa z pocz¹tku listy, to jest
to prawo pocz¹tku (zapamiêtujesz najlepiej informacje z pocz¹tku lekcji), z koñca listy – prawo koñca, „zeszyt” – prawo powtórek, „Doda”,
to prawo wyj¹tkowoœci (zapamiêtujesz to, co jest
nietypowe), „rower, samochód, motor” lub „cebula, czosnek”, to prawo grupowania, „jezioro”
- prawo wizualizacji, a „Egipt” - prawo œwie¿oœci.
2. Akronim – utwórz z pierwszych liter
imion do zapamiêtania jakiœ skrót lub s³owo: np.
Arek, Olga, Maria, £ukasz, Sylwia. OdpowiedŸ

Seniora

Było bomb(k)owo!

Najczêœciej propagowana jest wœród seniorów aktywnoœæ fizyczna (nordic walking, taniec, gimnastyka, spacery), a jak¿e czêsto pomijana jest dba³oœæ o umys³, któremu
zbyt szybko pozwalamy siê rozleniwiæ. Zachêcamy wiêc
do gimnastyki umys³u, która pozwoli na zachowanie dobrej kondycji psychicznej na starsze lata. Taka gimnastyka, to nic innego jak regularne æwiczenia ogólnej sprawnoœci mózgu. Samo rozwi¹zywanie krzy¿ówek, to jednak
za ma³o. Chodzi tu o wszechstronne gimnastykowanie pamiêci i uwagi. Dziêki regularnym æwiczeniom jesteœmy w
stanie poprawiæ pamiêæ, koncentracjê, spostrzegawczoœæ,
myœlenie, kojarzenie.
Specjaliœci stwierdzaj¹, ¿e trening umys³u wykonywany z
radoœci¹, nie tylko poprawia sprawnoœæ naszego mózgu, ale
wp³ywa równie¿ w pozytywny sposób na nasze samopoczucie i nastrój. Kluczowym elementem æwiczeñ umys³u jest trening pamiêci. Zapominanie przecie¿ tak czêsto doskwiera ludziom starszym.

Nie wysy³aj umys³u na emeryturê
Oto proponowane æwiczenia na zapamiêtywanie:
1. Przyjrzyj siê wyrazom przez minutê, potem zakryj i
zapisz te, które zapamiêta³eœ, np. rower, zeszyt, niebo, mi³oœæ,
samochód, jezioro, czosnek, czekolada, parasol, cebula, Doda,
motor, portfel, lampa, Egipt, wiosna. A teraz sprawdŸ, jakie

- mas³o lub s³oma.
Nie mniej wa¿ne jest równie¿ æwiczenie koncentracji uwagi oraz twórczoœci i kreatywnoœci, ale o tym przy innej okazji.
Na podstawie artyku³u
z czasopisma „Kurier dla Senioria” opr. D.S.

Andrzejki
Obserwuj¹c dzieci by³yœmy pe³ne podziwu dla ich twórczego zaanga¿owania. Widzia³yœmy jak ogromn¹ satysfakcjê sprawi³o im samodzielne wymyœlenie wzoru i jego zrealizowanie (fot. u góry). Wychowankowie z dum¹
prezentowali nam swoje œliczne, w³asnorêcznie wykonane ozdoby. Efekty pracy
naszych ma³ych artystów wkrótce bêd¹ ozdob¹ przedszkolnej bo¿onarodzeniowej choinki.
Przedszkolakom uczestnicz¹cym w wycieczce nale¿y siê pochwa³a za to,
¿e potrafi³y w³aœciwie zachowaæ siê podczas wêdrówki po zak³adzie, wykazywa³y zainteresowanie na poszczególnych stanowiskach produkcyjnych, by³y
bardzo ostro¿ne, nie oddala³y siê od grupy i opiekunów.
Teresa Felisiak

Na sk³adkowej imprezie andrzejkowej seniorów, tak jak w
roku ubieg³ym, spotkaliœmy siê w sali konferencyjnej nadleœnictwa. Uczestniczy³o w niej ok. 50 osób; dwukrotnie wiêksza frekwencja od tej sprzed roku to zapewne efekt poszerzonej oferty
dzia³alnoœci na rzecz seniorów, w tym czêstych spotkañ integracyjnych. Przyczyni³o siê to do wzrostu liczby cz³onków ko³a,
a wiêc i osób chêtnych do wspólnej zabawy. Nie bez znaczenia
jest te¿ fakt, ¿e tym razem mieliœmy muzykê i wokal na ¿ywo w
wydaniu instruktora naszego zespo³u wokalnego Aleksandra
£ozy wraz z solistk¹ Danut¹ Wo³kowsk¹ (fot .obok).
Panie z zarz¹du zadba³y o smaczny poczêstunek, wspomaga³ je we wszystkim kolega Waldek, a do przygotowania sali i
nakrycia sto³ów w³¹czy³o siê
jeszcze kilka innych kole¿anek.
Na sto³ach znalaz³y siê sa³atki,
œledziki, kolorowe kanapki,
ciasta oraz zimne i ciep³e napoje.
Wszystkich uczestników
zabawy - wraz z zaproszonymi goœæmi z Urzêdu Miasta
Dorot¹ Marek i Tomaszem
Chmielowcem (w roli fotografa) - powita³a przewodnicz¹ca
ko³a Nina Czapliñska. Po czêœci informacyjnej zosta³y rozdane zaproszenia na coroczne

spotkanie op³atkowe w Rezydencji „Basieñka”, zaplanowane na
4 stycznia 2014 r. (przy wspó³udziale w³adz miasta oraz zwi¹zków: Kombatantów i Sybiraków).
Przy zachêcaj¹co porywaj¹cych i bardzo urozmaiconych
rytmach w wykonaniu zespo³u sala szybko wype³ni³a siê tañcz¹cymi w parach i kó³kach. Oczywiœcie, i tym razem nie zabrak³o korowodów. Du¿o przy tym by³o radoœci i œmiechu. Humory dopisywa³y chyba wszystkim, a graj¹cy zespó³ nie pozwala³
na d³ugie zasiadanie przy sto³ach.
Mi³ym, refleksyjnym przerywnikiem by³o wyst¹pienie Irmy
Golanowskiej, która podziêkowa³a zarz¹dowi za inicjatywê i pracê
na rzecz integrowania osób w wieku emerytalnym. Zaœ nawi¹zuj¹c do s³ów ks. Twardowskiego, by pamiêtaæ o innych i ¿yæ
uwa¿niej, wzruszy³a wielu uczestników imprezy.
Czas min¹³ niepostrze¿enie. Jak zawsze po ka¿dej dobrej
zabawie, pozosta³ niedosyt. Umawiaj¹c siê na nastêpn¹ op³atkow¹ imprezê, wracaliœmy do domów pe³ni wra¿eñ i rozgrzani
gor¹c¹ atmosfer¹.
D.S.

Zdjêcia Tomasz Chmielowiec
NIECH TEN SZCZEGÓLNY CZAS ŒWI¥T BO¯EGO NARODZENIA BÊDZIE DLA WSZYSTKICH SENIORÓW OKAZJ¥ DO SPÊDZENIA MI£YCH CHWIL W GRONIE NAJBLI¯SZYCH,
W ATMOSFERZE PE£NEJ MI£OŒCI, A NOWY ROK 2014
OBDARUJE WAS
NAJPIÊKNIEJSZYMI PREZENTAMI:
ZDROWIEM, POMYŒLNOŒCI¥ I
SZCZÊŒCIEM.

S³odkie œwiêta

Kochani œwieradowianie œwiêta za pasem, trzeba
zacz¹æ myœleæ o tym, jak
ogarn¹æ dom i jakie potrawy postawiæ na stole. Jest
coœ piêknego, wrêcz magicznego w atmosferze przedœwi¹tecznej. Te œwiate³ka na
drzewach, te zapachy, atmosfera domowego ciep³a i mi³oœci - to wszystko jest naprawdê piêkne.
Jednak najpiêkniejsze jest to, ¿e „Bóg siê rodzi, moc truchleje...”. Pamiêtamy o
tym, co najw¿niejsze - ¿e przyszed³ Chrystus, który otworzy³ nam drogê do nieba. Nie
jest wiêc a¿ tak istotne, czy bêdzie 12 potraw na stole, czy pod choink¹ bêd¹ drogie
prezenty. W tê cich¹, œwiêt¹ noc wa¿ne jest to, byœmy
mieli pokój w sercu, abyœmy potrafili obdarzyæ mi³oœcia
drugiego cz³owieka i wyci¹gn¹æ do niego pomocn¹ d³oñ.
W szale zakupów, sprz¹tania i gotowania róbmy jak
najwiêcej rzeczy razem, jako rodzina. Na pocz¹tek proSk³adniki: 1 pstr¹g, cytryna, 4 ³y¿ki p³atków
ponujê wspólne pieczenie i malowanie pierników. Dla
migda³owych, z¹bek czosnku, 2 ³y¿ki mas³a kladzieci to niesamowita frajda. Kiedy mog¹ stworzyæ w³arowanego, kilka ³y¿ek m¹ki, pieprz i sól.
sne dzie³a sztuki.
Przygotowanie: Pstr¹ga natrzeæ sol¹, pieWiêcej inspiracji na œwiêta na cynamonowachata.pl i
przem i sokiem z po³ówki cytryny. Do œrodka w³ona Facebooku, a ja ¿yczê Pañstwu mnóstwa marzeñ,
¿yæ posiekany czosnek i 2 plastry cytryny. Opróktóre staj¹ siê rzeczywistoœci¹ - Piotr Bigus.

Pstrąg z migdałami

Świąteczne pierniczki
Sk³adniki: 60 dag m¹ki pszennej, 20 dag m¹ki
¿ytniej, 25 dag cukru pudru, 4 jajka, 20 dag roztopionego mas³a, 20 dag miodu, ³y¿eczka imbiru, 2 ³y¿eczki sody oczyszczonej, 3 ³y¿eczki cynamonu.
Przygotowanie: Wszystkie sk³adniki wymieszaæ i wyrobiæ. Ciasto rozwa³kowaæ na gruboœæ
4 mm i piec 8 minut w temperaturze 180 stopni.
Wystudziæ i malowaæ lukrem z bia³ka i cukru
pudru. Lukier mo¿na podzieliæ do oddzielnych
miseczek i dodaæ barwników spo¿ywczych, dziêki którym uzyskamy piêkne kolory. Frajda na
ca³ego zarówno dla doros³ych, jak i dla dzieci.

szyæ m¹k¹ i sma¿yæ na maœle przez 10 minut.
Wyci¹gamy rybê, a na patelni podsma¿amy migda³y. Na talerzu pstr¹ga posypujemy migda³ami
i podajemy z bukietem surówek. Pycha!

Makowiec z jabłkami
Sk³adniki - ciasto: 20 dag m¹ki, pó³ kostki
margaryny, 3 jajka, ³y¿eczka proszku do pieczenia, 12 dkg cukru, 3 ³y¿ki ciep³ego mleka,
cukier waniliowy.
Przygotowanie: ¯ó³tka ucieramy z cukrem i
margaryn¹, dodajemy mleko, proszek i cukier
waniliowy. Dok³adnie ucieramy, a na koniec dodajemy ubit¹ pianê i delikatnie mieszamy ³y¿k¹.
Sk³adniki - masa makowa: 30 dag sparzo-

Gotuj z Przystup¹
Karp jest ryb¹ s³odkowodn¹ ma³o wykorzystywan¹ w
kuchni, praktycznie poza wigili¹ - wcale. A szkoda, bo ryba
ta jest smaczna i bardzo ³atwa w przyrz¹dzaniu. Na pocz¹tek trzeba powiedzieæ, ¿e jest kilka odmian karpia, ró¿ni¹cych siê m.in. kolorami, wielkoœci¹ i zagêstnieniem ³usek.
U nas najbardziej pospolity jest karp królewski (lustrzeñ,
galicyjski), z silnie wygrzbieconym cia³em oraz rzêdem
du¿ych ³usek wzd³u¿ p³etwy górnej, ogona i okolicach g³owy. To on króluje na œwi¹tecznych sto³ach.
Rzadziej wystêpuje u nas karp zatorski, który odznacza siê ³uskami w kszta³cie strza³kowym i o barwie oliwkowo-niebieskiej - przez prawdziwych smakoszy uznawany
za rarytas. O ile karp królewski potrafi przekroczyæ nawet 10 kg, o tyle zatorski ma nie wiêcej ni¿ 3,5 kg (przy
„wzroœcie” do 30 cm).
O dzikich odmianach, jak karp koi lub bez³uskowy
golec tylko wspomnimy z kronikarskiego obowi¹zku, bo
na sto³y trafia niezwykle rzadko.
Tak jak w kuchni króluje królewski, tak ubogie jest
zastosowanie - przewa¿a sma¿ony lub w galarecie.
My tymczasem na pocz¹tek zaproponujemy zupê z pomidorów i karpia z odrobin¹ chili.
Sk³adniki: karp (1 œrednia sztuka, do 2 kg), 2 marchewki,
2 cebule, 4 z¹bki czosnku, pietruszka, seler, 50 g mas³a, pó³
kg ziemniaków, 3 ³y¿ki koncentratu pomidorowego, pêczek
natki pietruszki, papryczka chili, liœæ laurowy, ziele angielskie, sól, pieprz i cukier do smaku.
Od ryby odcinamy g³owê, ogon i p³etwy, nastêpnie j¹ filetujemy, filety solimy i pieprzymy, po czym odstawiamy do
lodówki na ok. jednej godziny. Z
g³owy wyci¹gamy skrzela i oczy i
na odciêtych elementach nastawia-

nego i utartego maku, pó³ kostki margaryny, 30
dag cukru, 6 jaj, 60 dag jab³ek startych na grubych oczkach tarki , 9 ³y¿ek kaszy manny, pó³torej ³y¿eczki proszku do pieczenia, cukier waniliowy, bakalie.
Przygotowanie: Mak ucieramy z margaryn¹,
¿ó³tkami, cukrem i cukrem waniliowym. Nastêpnie dodajemy utarte jab³ka, kaszê mannê, bakalie i proszek do pieczenia. Na koniec dodajemy ubit¹ pianê. Delikatnie mieszamy i wylewamy na ciasto. Pieczemy 50 minut w temp. 160
stopni. Po wystudzeniu ozdabiamy lukrem.

my wywar z liœciem i zielem. Obran¹ marchew, pietruszkê i
seler kroimy w grube paski, sma¿ymy na 25 g mas³a na z³oty
kolor, dodajemy do przecedzonego przez sitko wywaru, do
którego dok³adamy pokrojone w kostkê ziemniaki.
Rybê kroimy w kostkê 3 x 2 cm, wrzucamy na resztê roztopionego mas³a, dodajemy cebulê skrojona w piórka, sma¿ymy ok. 2 minut i wrzucamy do lekko pyrkajacego wywaru,
dodajemy czosnek roztarty z sol¹.
Chili przed wytrybowaniem z ziarenek musimy wczeœniej
pocieraæ w d³oniach, a po wyczyszczeniu kroimy na cienkie
paseczki, które te¿ dorzucamy do wywaru.
Koncentrat pomidorowy sma¿ymy na suchej patelni ok. 2
minut, dodajemy do zupy, doprawiamy, a natk¹ doprawiamy
ju¿ na talerzu. Zupa rybna najlepiej smakuje z bu³kami
dro¿d¿owymi.
Zaobaczmy teraz, jak na Ziemiach Zachodnich smakowaæ
bêdzie danie z Lubelszczyzny - karp marynowany w occie i
czerwonej cebuli.
Sk³adniki: œredni karp, 4 du¿e czerwone cebule, 200 g m¹ki
ziemniaczanej, 50 g mas³a, 100 ml oleju s³onecznikowego,
100 g cukru, 150 ml octu spirytusowego, sól, pieprz ziarnisty,
liœæ i ziele do smaku.

Karpia filetujemy, tniemy w paski o szer. 4 cm, solimy,
oprószamy m¹k¹ i sma¿ymy z obu stron na oleju przez ok. 4
min. Odstawiamy do wystygniêcia, a w tym czasie przygotujemy zalewê.
Na rozpuszczone w rondlu (2 litry) mas³o wrzucamy cebulê w piórka, sma¿ymy ok. 2 minut, dodajemy dwie szczypty
soli, ca³y cukier, karmelizujemy to ok. minuty, a¿ do rozpuszczenia cukru, wlewamy ocet, dodajemy przyprawy (liœæ, ziele, pieprz) i ca³oœæ uzupe³niamy wod¹ do ko³nierza. Gotujemy
ok. kwadransa, studzimy, zalewamy rybê u³o¿on¹ wczeœniej
w naczyniu (¿eby by³a ca³a przykryta) i wstawiamy do lodówki na 36 godzin. Ryba jest gotowa do podania po wyjêciu z
zalewy na talerz, najlepiej z dodatkiem chrupiacego chleba i
kieliszeczkiem dobrze zmro¿onej wódki.
A teraz absolutny hit - rolada z karpia z bakaliami.
Sk³adniki: du¿y karp (2,5-3 kg), 2 œrednie cebule, 4 z¹bki
czosnku, 4 ³y¿ki m¹ki ziemniaczanej, 3 jaja, po garœci rodzynek, p³atków migda³owych, orzechów w³oskich i œliwek wêdzonych (przypominam - polskich, nie kalifornijskich!), 100
g mas³a, sól i bia³y pieprz do smaku.
Z karpia zdejmujemy skórê (delikatnie nacinamy od ogona, œci¹gamy j¹ palcami i odk³adamy, bo siê jeszcze przyda),
miêso luzujemy od oœci i odstawiamy.
Cebulê kroimy w piórka, z¹bki czosnku na pó³ i wszystko
sma¿ymy ok. 3 minut na maœle. Namaczamy bakalie w zimnej
wodzie, a rybê mielimy na standardowym sitku, przez które
przepuszczamy równie¿ usma¿one sk³adniki (wraz t³uszczem).
Do farszu dodajemy odciœniête bakalie, wbijamy jaja, dosypujemy m¹kê, doprawiamy i wszystko mieszamy rêkami ok.
10 minut (jak ciasto w dzie¿y).
Rozwijamy foliê spo¿ywcz¹ na stole, k³adziemy skórê karpia, na œrodku której uk³adamy farsz w kszta³cie batonu, przykrywamy to skór¹ z 2 stron, po czym ca³oœæ zawijamy w foliê.
Zwi¹zujemy dratw¹ i wrzucamy „zawini¹tko” do du¿ego gara
z wrz¹c¹ wod¹, gotuj¹c roladê 35-45 minut.
Po wyjêciu trzeba j¹ dobrze ostudziæ - do 12 godzin. Po
wystudzeniu odwijamy foliê i kroimy roladê w plastry grube
na 2 cm. Na pó³misku rozsmarowujemy warstwê gêstego zimnego sosu chrzanowego i na niej uk³adamy roladê. Spo¿ywamy j¹ z ciemnym ziarnistym pieczywem. Smacznego!
Za miesi¹c utuczymy karnawa³ow¹ gêœ i podamy j¹ na kilka sposobów, utrwalaj¹c w spo³eczeñstwie nawyk traktowania jej jako drób narodowy.
Przepisy Szymona Przystupy do druku poda³ Adam Karolczuk

Wie¿a uczonego
Na granicy Œwieradowa i Pobiednej stoj¹ ruiny wie¿y,
o której do niedawna by³o doœæ g³oœno. Stwierdzono bowiem, ¿e zabytek ów znajduje siê w granicach administracyjnych Œwieradowa, choæ historyczne podzia³y wskazuj¹,
¿e nigdy nie znajdowa³a siê ona w granicach administracyjnych miasta. Zaistnia³¹ sytuacjê mo¿e t³umaczyæ jedynie fakt, ¿e w I po³owie XIX w. zarówno Neu Gersdorf
(dziœ Giera³tówek – czêœæ Pobiednej), jak i Bergstrass oraz
Grenzdorf (czêœci Czerniawy, o której pisa³am w poprzednich numerach „Notatnika”), wchodzi³y w sk³ad maj¹tku
Meffersdorf, nale¿¹cego wówczas do hrabiego Adolfa
Traugotta von Gersdorfa.
Hrabia Adolf Traugott von Gersdorf (fot. z prawej) by³

Wie¿a dawniej (u góry) i dziœ (z prawej u do³u) - na obie
patrzymy z niedowierzaniem, ¿e chodzi o ten sam obiekt.

wybitnym przedstawicielem niemieckiego Oœwiecenia, cz³owiekiem gruntownie wykszta³conym, czêsto podró¿uj¹cym w
Karkonosze, zajmuj¹cym siê obserwacj¹ nieba i pogody. Przez
swoich poddanych nazywany by³ „dobrym panem”. To z jego
inicjatywy na prze³omie roku 1803/4 wybudowano w maleñkiej wiosce Giera³tówek (Neu Gersdorf) wie¿ê o nazwie Mon
Plaisir (co w dos³ownym t³umaczeniu oznacza Moja Przyjemnoœæ), w której urz¹dzi³ obserwatorium astronomiczne.
Budowa owego obserwatorium podyktowana by³a dwoma czynnikami. Po pierwsze, niem³odemu ju¿ naukowcowi
trudno by³o wiele podró¿owaæ, co znacznie ogranicza³o mo¿liwoœci prowadzenia badañ astronomicznych, a wie¿a po³o¿ona zaledwie pó³ godziny drogi od pa³acu, w którym mieszka³, by³a doskona³ym rozwi¹zaniem. Po drugie, przy pracach
budowlanych zatrudnienie znajdowali miejscowi rzemieœlnicy, co w latach szalej¹cej inflacji pozwoli³o im na zarobek.
Projekt architektoniczny budowli wykona³ przyjaciel uczonego hrabia Fryderyk Wilhelm von Reden z Bukowca, a ca³a
inwestycja kosztowa³a ok. 6000 talarów.
Zaledwie przez trzy lata dane by³o hrabiemu Gersdorfowi
prowadziæ badania naukowe w swoim giera³towskim obserwatorium. Zmar³ on bezpotomnie w 1807 roku, w wieku 63
lat. Po jego œmierci wie¿a przez lata pozostawa³a zamkniêta.
Dopiero w 1850 r. odrestaurowa³ j¹ nowy w³aœciciel dóbr nale¿¹cych do pa³acu Meffersdorf, hrabia Ernest von ScherrThoss. Od tej pory wie¿a funkcjonowa³a, jako punkt widokowy z przyleg³¹ do niej gospod¹. Kolejnej przebudowy wie¿y
dokona³ Joseph Robrecht w 1885 r. Prawdopodobnie rok póŸniej nadano wie¿y imiê Cesarza Wilhelma I.
Dziœ mo¿emy podziwiaæ budowlê w pe³nej okaza³oœci jedynie na starych kartkach pocztowych.
Adriana Kralewska

Babskie
metamorfozy

To niezwyk³y moment, kiedy jest siê œwiadkiem narodzin…
piêkna. Widzia³am ju¿ to kilkukrotnie, podczas metamorfoz,
jakich w ramach kilku akcji w Oœrodku SKI&SUN dokonywa³y Beata Wojtoñ i Marta Haras - wiza¿ystki firmy Mary Kay
- ostatnio 16 listopada podczas „Babskiej Soboty Ski&Sun”.
B³ysk w oczach kobiet, który pojawia³ siê po spojrzeniu w
lusterko – bezcenny. Wystarczy³o niewiele, raptem 10 minut,
by z niepewnych uczyniæ œwiadome swej urody kobiety. Bez
wzglêdu na wiek, reakcja za
ka¿dym razem by³a ta sama. Dla
nas satysfakcja jest tym wiêksza, ¿e coraz wiêcej pañ uczestniczy w spotkaniach, ostatnio na
górnej stacji by³o ich ju¿ ponad
40 (w tym tak¿e dwóch panów!). 90 proc. uczestniczek
przysz³o specjalnie na warsztaty, aby - jak siê okaza³o póŸniej
- móc pora¿aæ urod¹ na wieczornych dancingach. Mamy
nadziejê, ¿e siê uda³o.
Kiedy nastêpna „Babska
Sobota SKI&SUN”? Proszê œledziæ stronê internetow¹ www.skisun.pl - a tak¿e nasz
profil na Facebooku.
Katarzyna Harbul-Ba³a

Czy to jutro, czy to dziœ wszystkim jest potrzebny miœ
Ju¿ 10 lat obchodzimy w bibliotece œwiêto
Pluszowego Misia - zawsze na weso³o i s³odko. Do grona naszych sympatyków od dwóch
lat zaliczamy Szymona Przystupê, który przywozi przepyszny tort dla zwyciêskich dzieci w
rywalizacji na iloœæ miœków.
W tym roku przedszkolaki z grupy MUCHOMORKI by³y nie do pokonania; po raz pierwszy maluchy okaza³y siê swoich starszych kolegów, zdobywaj¹c pierwsze miejsce i tort.
Niewiele te¿ zabrak³o do ubieg³orocznego
rekordu (2399 misiów) - w 2013 r uzbieraliœmy ich 2323: przedszkole nr 1 - 822, przedszkole nr 2 - 165, a resztê uczniowie.
Na konkurs plastyczno-techniczny „Portret
misia” wp³ynê³y 164 prace. Trudno je by³o oceniæ, gdy¿ wszystkie piêkne, kolorowe, bardzo
pomys³owe z zastosowaniem ró¿nych technik
i materia³ów.
Tytu³ G³ównego Misia X Obchodów Œwiêta
Misia komisja przyzna³a pracy Agaty Szaniawskiej (oczywiœcie, nagrodziliœmy te¿ wiele innych prac).
Przy okazji misiowych dni w bibliotece
odby³o siê wiele spotkañ, a przedszkolakom
czytali: Diana Timoftjewicz-¯ak - pracownik
UM, pedagog Danuta Erling, radna Aleksandra
Kasprzak, informatyk UM Tomasz Chmielowiec, radny Ryszard Sokó³.

Podtrzymano te¿ tradycjê, ¿e z okazji Œwiêta
Misia przyje¿d¿aj¹ do nas uczniowie z Czerniawy, którzy zwiedzali urz¹d (przewodnikiem by³a
kierownik referatu promocji Dorota Marek).
Dzieci spotka³y siê z burmistrzem (który im
oczywiœcie g³oœno poczyta³), zadawali mu wiele
pytañ, potem zwiedza³y salê œlubów i poszczególne biura. W sali obrad Rady Miasta pani
Dorota odpowiedzia³a na liczne pytania, a na
koniec odprowadzi³a je do biblioteki i ka¿demu przypiê³a okolicznoœciowy znaczek z okazji 10-lecia obchodów Œwiêta Misia (tradycj¹
jest, ¿e znaczki te wymyœlaj¹ i wykonuj¹ na
nasz¹ proœbê Tomasz Chmielowiec z Monik¹

Hajny-Daszko).
Urozmaicone zajêcia przygotowa³a Danuta
Erling - dzieci zapozna³y siê z histori¹ powstania pluszowego misia, by nastêpnie przekonaæ
siê, ¿e miœki s¹ w naszych domach, na pó³ce,
³ó¿ku, fotelu, bo przecie¿ miœ,
szczególnie ten nasz - wyj¹tkowy i ukochany - nie jest
zwyk³¹ pluszow¹ zabawk¹, bo
on jest po to, ¿eby by³o siê do
kogo tuliæ, kiedy pada deszcz
i jest smutno, du¿e uszy ma
po to, ¿eby mieæ coœ do targania i kochania, a miêkkie

Tato, mamo, zróbmy karmnik!
Œwieradowskie przedszkole przeprowadzi³o,
przy wsparciu nadleœnictwa, konkurs - skierowany do dzieci i ich rodzin - na karmnik dla ptaków.
Jego ide¹ by³o uœwiadomienie najm³odszym potrzeby dokarmiania ptaków zim¹, a zadanie mia³o zachêciæ do spêdzenia czasu na wspólnym rodzinnym majsterkowaniu.
Wp³ynê³y 22 prace konkursowe, a jury (zastêpca nadleœniczego Lubomir Leszczyñski, wicedyrektor Renata Simiñska i Krystyna Fiuk), mia³o bardzo trudne zadanie. Karmniki by³y w wiêkszoœci starannie wykonane, piêkne, funkcjonalne, ciekawe i niezwykle pomys³owe. W zwi¹zku
z tym prace zosta³y nagrodzone w kilku kategoriach, takich jak funkcjonalnoœæ, pomys³owoœæ czy
wra¿enia artystyczne.
Autorzy najlepszych prac otrzymali bardzo
atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez
nadleœnictwo, a grupê „Leœne Ludki” uhonorowa-

no wyposa¿eniem ich sali - za najwiêksz¹ iloœæ z³o¿onych prac (9 karmników).
Wszystkim uczestnikom dziêkujemy za tak liczny udzia³ w naszym konkursie. Dziêki karmnikom, które zosta³y zamontowane w
ogrodzie przedszkolnym, dzieci bêd¹ mia³y okazjê nauczyæ siê dokarmiania i obserwowania ptaków.
Szczególnie podziêkowanie sk³adamy Nadleœnictwu Œwieradów,
które nie tylko zakupi³o fantastyczne i wartoœciowe upominki dla zwyciêzców, ale tak¿e zadeklarowa³o dalsz¹ edukacjê, instrukta¿ i pomoc
w zakresie dokarmiania oraz zapowiedzia³o, z myœl¹ o wszystkich
mieszkañcach
naszego miasta,
kolejne edycje
karmnikowych
konkursów pod
w³asnym patronatem w kolejnych latach.
TP

³apki, ¿eby za nie trzymaæ, kiedy tylko chcemy.
Dziêkujemy Eugeniuszowi Grabasowi za
s³oiki miodu, w które nas zaopatruje ju¿ prawie od samego pocz¹tku œwiêtowania.
Krystyna Piotrowska

Wypożycz sobie prezent!
(nie tylko na święta)

Biblioteka zaprasza i ¿yczy cudownych œwi¹t. Umiliæ czas
mog¹ œwietne ksi¹¿ki, które ostatnio zakupiliœmy.
1. Kolejny bestseller Dana Browna „Inferno”, to podró¿ w
g³¹b tajemniczego królestwa, pe³nego kodów, symboli i sekretnych przejœæ.
2. Andrzej Sapkowski napisa³ nowe przygody WiedŸmina
i zaskakuje swoich czytelników w „Sezonie burz”. Jak pisze
sam autor - Opowieœæ trwa. Historia nie koñczy siê nigdy.
Œwietna ksi¹¿ka zarówno na œwiêta, jak i na prezent.
3. Marek Krajewski
przez wiele lat prowadzi³ zajêcia na Uniwersytecie Wroc³awskim, które porzuci³, by
zaj¹æ siê pisaniem powieœci
kryminalnych o Eberhardzie
Mocku i Edwardzie Popielskim, którymi zdoby³ uznanie czytelników w wielu krajach. Nowa powieœæ „W otch³ani mroku” równie¿ nie
rozczarowuje. Poznajemy
Wroc³aw roku 1946 i lwowskiego glinê Popielskiego,
który – jak czytamy w zajawce - w nieoficjalnym dochodzeniu odkrywa piek³o powojennego œwiata: tajnych kasyn, sprzedajnych kobiet, wszechw³adnych ubeków i sowieckich zwyrodnialców. Mocne i mroczne!
4. Idealn¹ ksi¹¿k¹ do czytania w bo¿onarodzeniowy wieczór, a wrêcz doskona³ym prezentem bêdzie „Szczêœcie w cich¹
noc” Anny Ficner-Ogonowskiej. Wieczór wigilijny, za oknem
cisza, pada œnieg, dom pachnie piernikiem, dos³ownie szczêœcie pcha siê do œrodka. G³ówna bohaterka uwa¿a, ¿e dziêki
powtarzalnej teraŸniejszoœci rodzi siê tradycja, która jest pomnikiem tego, co by³o. A Wigilia niesie ³zy, wzruszenie, radoœæ spotkania, nadziejê na przysz³oœæ, zadowolenie z tego,
co akurat jest, i oczekiwania na to, co dopiero ma siê wydarzyæ. Warto przeczytaæ tê ksi¹¿kê, gdy¿ jest to magiczna opowieœæ o œwiêtach, mi³oœci i wybaczeniu. Polecamy!
KP

Choinka z Izerskiego Lasu
Wielkimi krokami zbli¿aj¹ siê œwiêta Bo¿ego Narodzenia – dla wiêkszoœci z nas czas
magiczny. Najwa¿niejszym symbolem tych niezwyk³ych œwi¹t jest choinka – chrzeœcijañski
symbol Chrystusa jako Ÿród³o ¿ycia. Skoro Ÿród³o ¿ycia, to najlepsza bêdzie choinka ¿ywa,
pachn¹ca, prosto z lasu. Wa¿ne jest jednak,
¿eby nasze œwi¹teczne drzewko pochodzi³o z
legalnego Ÿród³a, dlatego nadleœnictwo wyznaczy³o punkty sprzeda¿y, gdzie mo¿na je wybraæ
i kupiæ w rozs¹dnej cenie.
Dlaczego ¿ywa, a nie sztuczna?
Plusów ¿ywej choinki jest wiele. Zapach
lasu, unikalny wygl¹d, który nadaje œwiêtom
prawdziwy klimat. Wygl¹da lepiej ni¿ sztuczna, jest tañsza i bardziej eko – po œwiêtach
³atwo ulega biodegradacji, a jej biomasa wraca do przyrody (wystarczy ig³y i rozdrobnione
ga³êzie wrzuciæ na kompost).
Sztuczna tymczasem rozk³adaæ siê bêdzie
latami, spaliæ jej nie mo¿na i jeszcze zajmuje
miejsce gdzieœ na strychu. Przeciwnicy ¿ywych
drzewek czêsto te¿ argumentuj¹ tym, ¿e te ¿ywe

Impresje
jazzowe
COTTONINA zaprasza Pañstwa na kameralny cykl koncertów, który ma na celu ukazanie ró¿norodnej muzyki jazzowej, bluesowej i
rozrywkowej. W Cotton Clubie nie zabraknie
bluesowych, swinguj¹cych rytmów wprost z
Nowego Orleanu, nastrojowych ballad i bossa
novy, a tak¿e energetycznej samby rodem z Buenos Aires.
Ka¿dy z koncertów bêdzie prób¹ ukazania
brzmienia i koloru, których w tej muzyce nie
brakuje. Zapraszamy na wycieczkê po Harlemie, s³onecznych wybrze¿ach Kalifornii oraz
gor¹cych pla¿ach upalnej Brazylii - a wszystko
to w COTTONINIE! Najbli¿szy wystêp w pi¹tek
10 stycznia 2014 r. o godz. 2000.W programie JAZZ & BOSSA NOVA, a zagraj¹ MACIEK
CZEMPLIK- (gitara elektroakustyczna) i S£AWEK DUDAR (saksofon).
Szczegó³owe informacje oraz rezerwacje
biletów ( w cenie 20 z³) i stolików - tel. 75 78
@cottonina.pl
45 500, info@

siê sypi¹. To prawda, ale naturalne ig³y to darmowa akupunktura dla naszych stóp oraz prawdziwy test dla odkurzacza.
A poza tym - wybieranie, kupowanie, transportowanie i ubieranie ¿ywej choinki to charakterystyczny rytua³, dziêki któremu œwiêta
Bo¿ego Narodzenia nabieraj¹ dodatkowego
uroku.
Lepiej kupiæ ni¿…
Zanim jednak pojawi¹ siê w sprzeda¿y,
warto dowiedzieæ siê, dlaczego tak wa¿ne jest
kupowanie choinek w wyznaczonych miejscach. Po pierwsze - wycinane s¹ te drzewka,
których brak nie uczyni szkody dla lasu. Po
drugie - leœniczy ma „oko” do choinek, potrafi
wybraæ te, które w naszych domach bêd¹ niezwyk³¹ ozdob¹ sam¹ w sobie. Po trzecie - za
choinkê do 2,5 m zap³acimy 30 z³, a za samowolne wyciêcie drzewka w lesie grozi mandat
do 500 z³. Czy nie lepiej tak¹ kwotê przeznaczyæ na prezent pod choinkê?
W Œwieradowie choinkê mo¿na kupiæ w
bazie Nadleœnictwa przy ul. Wilczej 2, a w
Czerniawie w tamtejszym leœnictwie przy ul.
Sanatoryjnej 15.
Choinka do 1 metra – 18 z³, 1,0-1,5 m – 21
z³, 1,5-2,5 m – 30 z³, 2,5-3,5 m – 37 z³, 3,5-5,0
m – 61 z³, 5,0-10,0 m – 123 z³.
¯yczymy wszystkim weso³ych, rodzinnych
œwi¹t Bo¿ego Narodzenia, wielu wspania³ych
i wymarzonych prezentów pod choink¹ z Izerskiego Lasu oraz samych pogodnych dni w
nadchodz¹cym 2014 roku - Nadleœniczy oraz
pracownicy Nadleœnictwa Œwieradów (KM)

Zarz¹dca wyci¹gu BAMBINO-SKI wstrzymuje siê z podaniem informacji o godzinach otwarcia obiektu i aktualnym cenniku biletów do czasu rozstrzygniêcia wszystkich spraw zwi¹zanych z uruchomieniem wyci¹gu.

KOLE¯ANCE EL¯BIECIE GAJOWNICZEK
WYRAZY G£ÊBOKIEGO WSPÓ£CZUCIA
I S£OWA WSPARCIA W TYCH TRUDNYCH
CHWILACH PO STRACIE

MAMY

KOMPUTEROWE BADANIE SERCA:
NOWA DIAGNOSTYKA - CYFROWE EKG
+ CYFROWA WEKTOKARDIOGRAFIA
Z OBRAZEM NACZYÑ
WIEÑCOWYCH; PULSOKSYLOMETRIA
(badanie zawar
toœci tlenu we kr
wi do okreœlenia
zawartoœci
krwi
unkach górskich)
warunkach
górskich);;
mo¿liwoœci wysi³ków fizycznych w war
zuch).
USG (tarczyca, nerki, prostata, brbrzuch).
kardiologiczna
nadciœnienia têtniczego
 leczenie nerwic  leczenie uzdrowiskowe
profilaktyka

leczenie

DR NAUK MED.
JAKUB KWIATKOWSKI
ŒWIERADÓW-ZDRÓJ,
UL. STRUMYKOWA 8

Przyjmuje: wtorki i pi¹tki
w godz. 9 00 –11 00 i 17 00 –18 00
Rejestracja pod nr. tel. 75 78 16 320

w godz. 8 –9
00

sk³adaj¹
kole¿anki z pracy

PODZIÊKOWANIA
Sk³adamy serdeczne podziêkowania Pañstwu BARBARZE I
WIES£AWOWI BUCZYÑSKIM za pomoc w terapii chorego na serce Wojtusia wdziêczny personel przychodni POZ
przy Uzdrowisku Œwieradów-Czerniawa

SERCE DLA PIESKA

00

Olszyñskie Stowarzyszenie Na Rzecz Bezdomnych Zwierz¹t - ul.
Wolnoœci 6, 59-830 Olszyna, KRS 0000468610 ratuje zwierzêta, g³ównie
pieski, które zosta³y porzucone przez swoich w³aœci· Sprzedam gara¿ dwustanowiskowy przy ul. Górskiej.
ciel, czêsto na skraju wyTel. 75 78 17 288 (po godz. 15) · Kancelaria Podatkowa
czerpania fizycznego, wyKARGEM mgr Bogumi³a Tasulis. Tel. 75 75 225 38, 506
magajace opieki weteryna053 924, 601 835 007 · Manicure i pedicure z mo¿liworyjnej, a przede wszystkim
œci¹ dojazdu do domu. Rezerwacja telefoniczna pod nr.
potrzebuj¹ce domu, który
665 285 666 · Park Hotel poszukuje kelnerów z doœwiadchcia³by im zapewniæ godne warunki. Szukamy taczeniem i komunikatywn¹ znajomoœci¹ jêz. niemieckiego
kich domów na bie¿¹co,
- oferty na biuro@parkhotel.pl lub tel. 75 78 16 229 · Do
dopóki jednak nie znajdzie2
wynajêcia lokal u¿ytkowy w œcis³ym centrum, 26 m , namy osób odpowiednich do
daj¹cy siê na sklep, biuro lub gabinet. Tel. 513 949 525.
adopcji, zwierzêta przeby-

OGŁOSZENIA DROBNE
1 - S. Garsztecki, tel. 601 566 304
2 - J. Mackiewicz, tel. 603 314 785
3 - M. Szarpa³a, tel. 601 797 592
4 - M. G³ozak, tel. 665 990 877
5 - R. Bia³y, tel. 609 072 889
6 - T. Aficki, tel. 604 499 175
7 - B. Wilczacki, tel. 693 778 400
8 - J. Harasim, tel. 609 761 678
9 - M. Metelica, tel. 511 667 343
14 - R. Struga³a, tel. 889 096 999
16 - J. Rokosz, tel. 661 386 078

waj¹ w stowarzyszeniu, gdzie maj¹ zapewnione opiekê. Aby jednak móc je ni¹ otoczyæ, potrzebujemy œrodków na leczenie, na po¿ywienie oraz na budy. Dlatego zwracamy siê o przekazanie nawet niewielkiej kwoty na konto stowarzyszenia (Alior Bank):
12 2490 0005 0000 4500 6890 6440.
Ka¿da z³otówka bêdzie uœmiechem w stronê tych zwierz¹t. Z góry dziêkujemy!
Tomasz Ruczaj - prezes stowarzyszenia

NOTATNIK ŒWIERADOWSKI. Wydaje Gmina Miejska Œwieradów–Zdrój.
@swieradowzdroj.pl
Redaktor naczelny - Adam Karolczuk, tel. 661 784 827, notatnik@
Zapraszamy wszystkich Czytelników do wspó³redagowania miesiêcznika. Teksty (tak¿e literackie), opatrzone nazwiskiem autora
(do ewentualnej wiadomoœci redakcji) oraz zdjêcia mo¿na sk³adaæ równie¿ w Referacie Promocji Gminy, Turystyki, Kultury i Sportu
Urzêdu Miasta przy ul. 11 Listopada 35 (II p.), tel. 75 71 36 482. Za treœæ og³oszeñ i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialnoœci
oraz zastrzega sobie prawo skracania i przeredagowywania treœci og³oszeñ oraz odmowê publikacji. Redakcja nie zwraca materia³ów
niezamówionych i zastrzega sobie prawo ich skracania.

SWIERKOWA KARCZMA

HALA SPACEROWA DOMU ZDROJOWEGO
Ju¿ kolejny raz prze³om roku niesie ze sob¹ wiele radoœci oraz refleksji dotycz¹cych minionego roku. Zachêcamy do spe³nienia Pañstwa marzeñ o wyj¹tkowej nocy
sylwestrowej, o prawdziwym balu w niepowtarzalnej scenerii modrzewiowej hali
spacerowej, której wystrój zaskoczy wszystkich, wœród migaj¹cych œwiec, szelestu
kreacji, szmeru emocji, z wykwintnymi potrawami przygotowanymi przez szefowe
kuchni Domu Zdrojowego, a które spe³ni¹ oczekiwania najbardziej wybrednych
goœci.
W tym roku bêdzie to niespodzianka z³o¿ona z wybranych smaków i kuchni tradycyjnej. Ofer
tê uzupe³ni bufet kawowy
Ofertê
kawowy,, sylwestrowe s³odkoœci, butelka wódki na dwie
osoby oraz butelka szampana dla osób czterech. Bêdzie mo¿liwoœæ szampañskiej
zabawy
zabawy,, ale tak¿e toastu z zadowolenia z podjêtych wyzwañ oraz sposobnoœæ do
snucia i tworzenia nowych przedsiêwziêæ i pomys³ów przy blasku œwiec i œwiate³ek
choinkowych.

Ju¿ szósty rok z rzêdu do tañca graæ bêdzie Zespó³ New Gong z Bogatyni.
Pocz¹tek balu o godz. 2000, zakoñczenie o godz. 400. Bilety w cenie 300 z³ od
osoby s¹ do nabycia codziennie w recepcji Domu Zdrojowego. Rezer
wacja telefoRezerwacja
niczna - 75 78 20 500.

REZYDENCJA BASIENKA

Na bal sylwestrowy przy muzyce mechanicznej Rezydencja BASIEÑKA zaprasza
wach miêdzy tañcami kuchnia poleca dania gor¹ce przerwach
od godz. 2000 do 400. W przer
kieszonkê drobiow¹ faszerowan¹ z ziemniakami pieczonymi, zupê gulaszow¹ w
chlebku i barszcz z krokietem – oraz przek¹ski - pó³misek miês pieczonych, sa³atkê
makaronow¹ z broku³em, œledzik pod pierzynk¹, galaretkê z drobiu i jajka w sosie
szczypiorkowym, a ponadto ciasto, napoje zimne i gor¹ce. Alkohol we w³asnym
zakresie.
Wstêp 140 z³ od osoby
osoby.. Zapisy w „Basieñce”, ul. Leœna 4, tel. 600 591 947, 75
782 3198.

SMAK BACA I KOLEJ GONDOLOWA

Oœrodek SKI&SUN oferuje - g³ównie dla narciarzy - trzy warianty spêdzenia
tfela i upodobañ:
nocy,, dla ka¿dego coœ stosownego, wedle stanu por
portfela
sylwestrowej nocy
nej stacji 100 goœci bêdzie siê bawiæ przy
 W restauracji Smak Baca na gór
górnej
muzyce DJ-a. W menu 3 ciep³e posi³ki, szwedzki stó³, butelka wódki (lub wina) na
parê, szampan na 4 osoby
y.
osoby,, napoje zimne i gor¹ce, ciasta i deser
desery
Cena biletu od osoby - 239 z³ (wjazd i zjazd gondol¹) lub 270 z³ (opcja z kar
nekarnetem narciarskim).
ta z gwarantowanym miejsce siedz¹cym
W Smak Bacy na dole impreza otwar
otwarta
(dla 60 osób) w wydzielonej czêœci lokalu, z tañcami przy muzyce dyskotekowej na
parkiecie na zewn¹trz restauracji. Koszt - 140 z³ od osoby (w tym 79 z³ do wykorzystania w bufecie, reszta to cena kar
netu narciarskiego).
karnetu
Sylwester pod namiotem przy restauracji z dostêpem do tego samego parkietu,
do bufetu w Smak Bacy
ty kateringowej na zewn¹trz (grill i kot³y z ciep³ym
Bacy,, do ofer
oferty
jad³em). Wstêp - 61 z³ od osoby (cena kar
netu narciarskiego).
karnetu
Wszystkie zabawy i jazda na nar
tach tr
waj¹ od godz. 1800 do 200.
nartach
trwaj¹
Rezer
wacja: tel. 504 210 604, smakbaca@op.pl
Rezerwacja:

Sylwester w „Œwierkowej Karczmie” to tradycyjna biesiada przy blasku kominka z
muzyk¹ w tle (bez tañców) – œwietna propozycja dla ceni¹cych sobie rozmowy przy
biesiadnym stole w dobr
ym towarzystwie. Jak co roku, gospodarz proponuje dwa
dobrym
rozwi¹zania:
wacja miejsca wraz z specjalnym na ten dzieñ menu sylwestrowym (70 z³
 Rezer
Rezerwacja
od osoby). A w menu na dobr
y pocz¹tek: rolada noworoczna, ziemniaki z wody
dobry
wody,,
zestaw surówek. Przek¹ski: œledziowy przysmak, galaretki drobiowe, decha na zagr
ychê, barszcz czer
wony z pasztecikiem.
grychê,
czerwony
wacja miejsca z mo¿liwoœci¹ zamówienia dañ gor¹cych, przek¹sek
 Sama rezer
rezerwacja
i napojów po cenach z kar
ty sylwestrowej (40 z³ od osoby).
karty
Dla wszystkich goœci lampka szampana gratis.
Biesiada zaczyna siê o godz. 2000, a koñczy o 200.
Rezer
wacja w karczmie (ul. Nadbrze¿na 4), telefonicznie pod nr 501 125 614 lub
Rezerwacja
elektronicznie - kontakt@swierkowakarczma.pl

TRATTORIA ITALIANA WALTERINO

Ta restauracja przy ul. Zdrojowej 16 (w dawnym kinie - w dó³ po schodach) zapraluzaków,, którzy chcieliby posiedzieæ w ciesza na sylwestrowy wieczór wszystkich luzaków
p³ym miejscu, coœ przek¹siæ, a o pó³nocy wznieœæ toast z przyjació³mi. Do lokalu (ok.
40 miejsc) mo¿na wejœæ bez biletów
wacji, w stroju
biletów,, zaproszeñ i wczeœniejszej rezer
rezerwacji,
absolutnie dowolnym! Kuchnia czynna bêdzie do godz. 100, natomiast bar obficie
zaopatrzony - przez ca³y czas, a¿ do zamkniêcia lokalu, czyli gdzieœ miêdzy godzin¹ 2 a 3 nad ranem. Przygr
ywaæ bêdzie muzyka mechaniczna, a dla mi³oœników
Przygrywaæ
pl¹sów bêdzie te¿ miejsce do tañczenia.

CAFFE BOHEMA

Bal Sylwestrowy w Caf
fe Bohema (dawniej kawiar
Caffe
kawiarnia
nia „Zdrojowa”) zacznie siê o
wa do bia³ego rana.
potrwa
godzinie 2000 i przy muzyce wroc³awskiego zespo³u JOY potr
Na pocz¹tek goœciom podana zostanie przystawka – mar
ynowany surowy ³osoœ z
marynowany
dresingiem koperkowym, polent¹ i relischem z ogórka. Danie g³ówne to sakiewki
drobiowe nadziewane ementalerem i rucol¹, podane z konfitur¹ z czer
wonej kapuczerwonej
sty i gratin¹ z oscypkiem i kurkami.
Ponadto w menu: pó³misek miês pieczystych, serów i wêdlin, rostbef przek³adany
chrzanem pod delikatnym auszpikiem podany na sa³atce ¿ydowskiej, grissini z szynk¹
dojrzewaj¹c¹, jajko z kawiorem na roszponce z galaretk¹ z ró¿owego muskato i
czipsem z boczku, makrela wêdzona z kar
melizowanym jab³kiem na pumper
niklu,
karmelizowanym
pumperniklu,
caprese z mozarell¹, pomidorami, œwie¿¹ bazyli¹ i odrobin¹ kremu balsamicznego.
Na deser wybór ciast i kruchych babeczek z bit¹ œmietan¹ oraz fontanna z gor¹c¹
czekolad¹ i ptysiami.
Wszystko to za 500 z³ od par
y (w cenie biletu ka¿da z nich dostanie butelkê wina,
pary
0,5 l czystej wódki i butelkê szampana).
Rezer
wacja w kawiar
ni, telefonicznie - 660 493 209 lub 608 031 333 (w godz.
Rezerwacja
kawiarni,
1000-2200), lub mejlem - bohema.szczawno@wp.pl
Gdy tylko spadnie trochê œniegu i chwyci mróz, w swym drugim sezonie rozpocznie dzia³alnoœæ wyci¹g Flins
Express (obok Aparthotelu Flinski), którego w³aœcicielem jest £ukasz Swastek.
Trasa ma 160 m d³ugoœci i 40 m szerokoœci, przy ró¿nicy wysokoœci 17 m i œrednim k¹cie nachylenia 13%, jest
oœwietlona (ponadto w tym roku bêdzie 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 uruchomiona zostanie wypo¿yczalnia nart i snowboardów (mo¿na te¿ wypo¿yczyæ kask i gogle),
sklep oferuj¹cy odzie¿ sportow¹ kanadyjskich marek, oraz ma³a gastronomia. Naukê jazdy poprowadzi Szko³a
Narciarstwa i Snowboardu IZER-SKI. Przy wyci¹gu jest parking na 8 aut (pozosta³e mog¹ korzystaæ z miejsc
parkingowych gondoli) i WC.
Flinski Express zaprasza codziennie w godz. 900-1600, w weekendy i w trakcie ferii przewidzine s¹ tak¿e jazdy
wieczorne w godz. 1600-1900. Cennik nie zmienia siê od poprzedniej zimy: karnet 10-przejazdowy - 12 z³, ca³odzienny - 35 z³, jazda wieczorna - 25 z³.
Cennik kolei gondolowej obowi¹zuj¹cy w sezonie zimowym zamieszczamy na str. 15.

