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Kolejny numer NOTATNIKA zostanie dostarczony do punktów kolportażu 12 marca 2014 r.

Zima nijak nas siê nie trzyma

Naœnie¿anie stoku FLINS EXPRESS (ul. Zakopiañska) metodami, których nie powstydziliby
siê nawet organizatorzy Pucharu Œwiata w skokach narciarskich - gdy nie pada œnieg, gdy
nie ma mrozu, by strzeliæ z armatek, nie ma innego sposobu.

Ten trafia,

Ten bia³y naleœniczek to stok BAJTEK przy ul. D¹browskiego, doœnie¿any równie cha³upnicz¹ metod¹, œniegiem dowo¿onym z miejsc utajnionych - chyba zima 2013/14 zapadnie
nam wszystkim w pamiêæ jako niechciana anomalia pogodowa.

kto drogê Góry Izerskie to my
zna

Na masztach z tabliczkami wskazuj¹cymi drogê do poszczególnych œwieradowskich atrakcji
przypiêto nowe - tym razem kieruj¹ce do bazy noclegowej i gastronomicznej.

5 lutego w Sejmie RP marsza³ek Ewa Kopacz uroczyœcie otworzy³a wystawê Góry Izerskie –
Polana Jakuszycka. Na 40 zgromadzonych fotografiach zaprezentowano najpiêkniejsze zak¹tki Gór i Pogórza Izerskiego, które zachwyci³y zarówno parlamentarzystów, jak i zaproszonych goœci. Relacjê z tego wydarzenia zamieszczamy na str. 3.

URZ¥D MIASTA
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 78-16-234 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 Bardziñska-Krzewina, 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 7816-929 - 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; gospodarka mieszkaniowa - W³adys³aw RzeŸnik, utrzymanie czystoœci, organizacja ruchu drogowego,
oœwietlenie drogowe i parkowe - Boles³aw Sautycz, funkcjonowanie systemu odbioru odpadów
komunalnych - Mariusz Roso³ek: 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 71-36483, 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 szkolenia do zatrudnienia
Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w
Œwieradowie-Zdroju wdra¿a projekt systemowy pod nazw¹
OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA
w zakresie rozwoju i upowszechniania
aktywnej integracji spo³ecznej na lata 20072013, realizowany w ramach PO KL Priorytet VII Poddzia³anie 7.1.1.
Projekt realizowany jest od stycznia 2013

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.

r. do grudnia 2014 r.
Do kogo jest adresowany?
Grup¹ docelow¹ s¹ osoby korzystaj¹ce z
pomocy spo³ecznej (i ich otoczenie), które nie
pracuj¹ i s¹ w wieku aktywnoœci zawodowej.
Co oferuje uczestnikom?
Projekt jest kompleksowym wsparciem i
stworzeniem niezbêdnych warunków do integracji osób zagro¿onych wykluczeniem spo-

³ecznym, m.in. poprzez:
 kszta³cenie umiejêtnoœci w zakresie
ról spo³ecznych i zdobycia kwalifikacji zawodowych,
 rozwój form i narzêdzi aktywnej integracji spo³ecznej poprzez kontakty socjalne
obejmuj¹ce, na przyk³ad, wspieranie zdolnoœci do podjêcia zatrudnienia, us³ugi o charakterze edukacyjnym, zdrowotnym i spo³ecznym,
 wdra¿anie nowych form wsparcia umo¿liwiaj¹cych integracjê zawodow¹ i spo³eczn¹,
Wnioskodawca projektu: MOPS, Œwieradów, ul. 11 Listopada 35, tel./fax 75 78
16 321, mops_swerzd@wp.pl
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

Ludzie, których kochamy, zostaj¹ na zawsze, bo zostawili œlady w naszych sercach

Serdeczne podziękowania Rodzinie, Przyjaciołom, Kolegom z pracy,
Sąsiadom, Znajomym oraz wszystkim tym, którzy łącząc się z nami w bólu
uczestniczyli we Mszy św. i ceremonii pogrzebowej
naszego ukochanego Męża i Ojca

ŒP MIROS£AWA IWANICHA
sk³adaj¹ pogr¹¿one w bezgranicznym w smutku
¯ona i Córki
Serdeczne dziękuję wszystkim, którzy w ostatnich miesiącach
oferowali swą pomoc, okazali wiele serca, duchowego wsparcia,
współczucia i życzliwości.
Szczególne podziękowania za wsparcie, modlitwę i pamięć
składam Elżbiecie Gajowniczek
Teresa Iwanich

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.

Góry Izerskie i Polana Jakuszycka w Sejmie
Jeden z najcenniejszych regionów Polski odkry³ wreszcie swoje tajemnice - w
œrodê 5 lutego w Sejmie RP marsza³ek Ewa
Kopacz uroczyœcie otworzy³a wystawê Góry
Izerskie – Polana Jakuszycka, a w swoim
póŸniejszym wyst¹pieniu z zaskakuj¹c¹
znajomoœci¹ tematu omówi³a zarówno walory turystyczne regionu, jak i niepowtarzalne skarby tutejszej przyrody.
Dziêki 40 zgromadzonym fotografiom
najpiêkniejszych zak¹tków Gór Izerskich i
Pogórza Izerskiego parlamentarzyœci, zaproszeni goœcie oraz bardzo licznie pojawiaj¹cy
siê przedstawiciele mediów mogli poznaæ
wyj¹tkowe zak¹tki naszego regionu. Wœród
nich szczególne miejsce maj¹ oczywiœcie

Wies³aw Krzewina oprowadza marsza³ek
Ewê Kopacz po izerskiej wystawie.

Punkty kolporta¿u
NOT
ATNIKA ŒWIERADOWSKIEGO
NOTA
ŒWIERADÓW - kiosk przy ul. Grunwaldzkiej, sklep EKO (ul. Sienkiewicza), biuro informacji turystycznej (ul. Zdrojowa), kantor A&J (ul. Zdrojowa), sklep AGD (ul. Piastowska), hurtownia papierosów (ul. Piastowska),
sklep ¯ABKA (ul. Zdrojowa), kiosk gazetowy (ul. Zdrojowa), pijalnia wody
mineralnej (Dom Zdrojowy), sklep na os. Korczaka, sklep LEWIATAN (ul.
Górska), stacja paliw ORLEN (ul. 11 Listopada), sklep przy ul. Chopina,
sklep KROPKA (ul. 11 Listopada), sklep przy ul. Pi³sudskiego (d. FATMA),
biblioteka miejska (UM, ul. 11 Listopada 35).
OR£OWICE - sklep motoryzacyjny Wac³awa Chwaszcza.
CZERNIA
WA - delikatesy Agnieszki Syrewicz (ul. G³ówna), sklep Ireny
CZERNIAW
Korty (ul. Sanatoryjna), sklep Renaty Chomiak (ul. Sanatoryjna), biblioteka szkolna (ul. Sanatoryjna).
Najbli¿sze numery „Notanika” uka¿¹ siê 12 marca i 9 kwietnia br., a
reklamy do poszczególnych wydañ prosimy dostarczaæ w nieprzekraczalnych terminach - odpowiednio do 25 lutego i 26 marca br.

takie pere³ki, jak rezerwat Torfowisko Izerskie z tajemniczym w³adc¹ bagien – cietrzewiem, Polana Jakuszycka (miejsce ostatnich
sukcesów Justyny Kowalczyk) z jej królem
– komandorem Biegu Piastów Julianem Gozdowskim, oraz Hala Izerska i jej wyj¹tkowy
klimat zimowych izerskich dolin, gdzie nawet psy ras pó³nocnych doskonale siê
czuj¹, a wœród roœlin króluje drapie¿na choæ
niepozorna rosiczka. Julian Gozdowski z w³aœciw¹ sobie swad¹ i energi¹ opisa³ ludzi,
dziêki którym dzisiaj Polana Jakuszycka jest
znana jako raj dla biegaczy narciarskich, nie
zapominaj¹c przy tym o roli leœników i mieszkañców. Z kolei Wies³aw Krzewina – nadleœniczy Nadleœnictwa Œwieradów zwróci³
uwagê na specyfikê Gór Izerskich, gdzie z
sukcesem udaje siê rozwijaæ turystykê i
ochronê przyrody, gdzie „przyrodê i las chroni siê nie przed, ale dla cz³owieka…”.
W. Krzewina zapozna³
pani¹ marsza³ek z fotografiami, a rolê gospodarza do koñca pe³ni³a pose³ Zofia Czernow.
Uroczystoœæ ubarwi³y
Skrzaty Izerskie (fot. obok)
zaproszone przez Partnerstwo Izerskie z Ubocza ko³o
Gryfowa, które obdarowa³y
wszystkich goœci regionalnymi upominkami: piernikami, tradycyjnymi gwizda³kami - figurkami kogutka, izerskimi minera³ami czy zio³ami
izerskich ³¹k. Jednym z mi³ych elementów wystawy i
jednoczeœnie jej symbolem,

by³a wykonana z argentytu œwieradowska
¿abka, któr¹ otrzyma³a pani marsza³ek.
Mi³ym akcentem wystawy by³o wrêczenie J. Gozdowskiemu pami¹tkowej fotografii, na której Marsza³ek Sejmu RP umieœci³a
¿yczenia dalszych sukcesów. Wystawa
pozwoli³a parlamentarzystom, jak i wszystkim odwiedzaj¹cym Sejm, poznaæ niezwykle dynamicznie rozwijaj¹cy siê ostatnio region Polski, w którym tu¿ obok najlepszych
tras rowerowych i narciarskich wci¹¿ jeszcze mo¿na cieszyæ siê nieska¿on¹ przez cz³owieka przyrod¹.
G³ównymi organizatorami wystawy
by³y: Karkonosko-Izerski Zespó³ Parlamentarny oraz Nadleœnictwo Œwieradów, a partnerami - gminy i starostwa Gór Izerskich i
Pogórza Izerskiego, ze szczególnym udzia³em Œwieradowa i Mirska.

Wystawa w sejmie trwa³a do 7 lutego, a mieszkañcy regionu bêd¹ mogli j¹
wkrótce obejrzeæ w
siedzibach organizatorów - do koñca
roku 2014.
Ju¿ teraz mo¿na
stwierdziæ, ¿e wystawa odnios³a olbrzymi
sukces dla promocji
Gór Izerskich i Pogórza Izerskiego. Dowodem niech bêdzie
obietnica odwiedzin
w najbli¿szym czasie
naszych stron z³o¿ona przez marsza³ek E.
Kopacz.
(WK)
Fot. Katarzyna Mêcina

Kronika policyjna
Policjanci z Rewiru Dzielnicowych w
Œwieradowie-Zdroju na podstawie dokonanych ustaleñ zatrzymali 26-letniego mê¿czyznê, podejrzanego o dokonanie dwóch w³amañ do pomieszczeñ gospodarczych i gara¿u.
Pierwsze w³amanie do gara¿u mia³o miejsce w nocy z 7 na 8 stycznia br. w Œwieradowie-Czerniawie przy ulicy Izerskiej. Sprawca dosta³ siê do œrodka wy³amuj¹c skobel
drzwi, a nastêpnie dokona³ kradzie¿y ró¿nych narzêdzi o wartoœci ok. 530 z³.
Kolejne w³amanie mia³o miejsce w nocy

z 17 na 18 stycznia br. przy ulicy Sanatoryjnej, tak¿e w Czerniawie. Mê¿czyzna, mieszkaniec, po raz kolejny dokona³ w³amania
poprzez wy³amanie skobla do drzwi, tym razem do komórki gospodarczej przy budynku mieszkalnym. Jego ³upem pad³a drabina
aluminiowa o wartoœci 250 z³. Policjanci zatrzymali mê¿czyznê, który nastêpnie us³ysza³ zarzuty i zosta³ przes³uchany.
Za kradzie¿ z w³amaniem grozi mu kara
od roku do 10 lat pozbawienia wolnoœci.
Oficer Prasowy KPP w Lubaniu
nadkom. Dagmara Ho³od

SZANOWNI PAÑSTWO, DRUHNY I DRUHOWIE! ROZPOCZÊ£A SIÊ KAMPANIA 1%,
KTÓRA POTRWA DO 30 KWIETNIA BR. PAMIÊTAJCIE O NASZEJ JEDNOSTCE - ZACHÊÆCIE PRZYJACIÓ£ I NAJBLI¯SZYCH!
WYPE£NIAJ¥C PIT WPISZ NR KRS

0000116212

ORAZ NAZWÊ, ADRES I CEL SZCZEGÓ£ÓWY: OSP Œwieradów-Zdrój, ul. Pi³sudskiego 15, 59-850 Œwieradów-Zdrój.
„Zakup sprzêtu i wyposa¿enia”.

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. Gotową reklamę WYŁĄCZNIE W FORMIE PLIKU GRAFICZNEGO (zgodnie
z podanymi w cenniku wymiarami) prosimy wysłać na adres internetowy −

it@swieradowzdroj.pl
2. Należność za umieszczenie reklamy należy wpłacić na konto Gminy Miejskiej
Świeradów−Zdrój − nr 84 1090 1997 0000 0001 1109
8505 − przed emisją reklamy.
3. Warunkiem ukazania się reklamy jest dostarczenie
potwierdzenia wpłaty. Można je wysłać mejlem na adres
it@swieradowzdroj.pl lub dostarczyć osobiście do Urzędu
Miasta przy ul. 11 Listopada 35, II piętro.
4. Faktura VAT zostanie wystawiona w ciągu siedmiu dni
od dokonania wpłaty. W tym celu należy się jak najszyb−
ciej skontaktować z Magdaleną Szukiewicz w księgowości
UM (parter, pok. 1c) lub telefonicznie pod nr 75 78 16 452
i przekazać niezbędne dane, zwłaszcza numer NIP, bez któ−
rego nie można wypisać faktury!

UM wykazuje
Burmistrz Miasta Œwieradów-Zdrój
informuje, ¿e na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta zosta³y wywieszone wykazy
- na okres 21 dni - (do wgl¹du w godzinach pracy urzêdu):
 3 lutego - w sprawie przeznaczenia
do sprzeda¿y na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 7 przy
ul. Lipowej 3 wraz z oddaniem w u¿ytkowanie wieczyste u³amkowej czêœci dzia³ki
 nr 72/1, am. 4, obr. V.
 5 lutego w sprawie przeznaczenia
do wydzier¿awienia w drodze bezprzetargowej gruntu zabudowanego obiektem
stanowi¹cym odrêbn¹ w³asnoœæ przy ul.

Zdrojowej 1b, oznaczonego geodezyjnie
jako dzia³ka
 nr 19/1, am. 6, obr. IV, o pow. 133 m2
z przeznaczeniem na lokalizacjê pawilonu
handlowo-gastronomicznego.
 7 lutego - w sprawie przeznaczenia
do wydzier¿awienia w trybie bezprzetargowym czêœci nieruchomoœci niezabudowanej, oznaczonej geodezyjnie jako dzia³ka
 nr 3, am. 2, obr. V, o pow. 380 m2,
z przeznaczeniem na ogród przydomowy.
 12 lutego - w sprawie przeznaczenia do sprzeda¿y w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomoœci niezabudowanej w rejonie ul. Górskiej o pow.
0,0111 ha, oznaczonej geodezyjnie jako
dzia³ka  nr 22/12, am. 7, obr. IV.

TY TE¯ MO¯ESZ POMAGAÆ! Zdecyduj o pozostawieniu 1% w naszym mieœcie wspieraj¹c dzia³alnoœæ Fundacji na Rzecz Rozwoju Spo³ecznoœci Lokalnej „Œwieradów – Czerniawa”, bêd¹c¹ organizacj¹ po¿ytku publicznego. Nale¿y jedynie w sk³adanym rocznym zeznaniu podatkowym o wysokoœci osi¹gniêtego dochodu wpisaæ pe³n¹ nazwê naszej organizacji oraz numer, pod którym zosta³a zarejestrowana w Krajowym Rejestrze S¹dowym (KRS):

Fundacja na Rzecz Rozwoju Spo³ecznoœci
Lokalnej „Œwieradów – Czerniawa”

KRS nr 0000105404

1% podatku nie wp³acasz na konto organizacji po¿ytku publicznego ani nie ponosisz
¿adnych kosztów jego przekazania - zrobi to Urz¹d Skarbowy. Nawet najmniejsza kwota jest
ogromnym wsparciem lokalnych dzia³añ.
Œrodki dotychczas otrzymane przeznaczane by³y na organizacjê imprez: „Czerniawa, jaka
strawa?”, „Czerniawskie grillowanie”, jarmark „Czerniawskim targiem”, a tak¿e organizacjê
pleneru rzeŸbiarskiego przy Czarcim M³ynie i wielu innych. Otrzymane kwoty, które zasil¹
konto fundacji, pozwol¹ nam w bie¿¹cym roku kontynuowaæ dzia³ania w zakresie promocji
Œwieradowa-Zdroju.
Za okazan¹ ¿yczliwoœæ z góry dziêkujemy - prezes fundacji Ma³gorzata Gettner
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Liczba
mieszkañców

Demograficzne niepokoje
W ci¹gu ostatnich 10 lat miastu nieustannie ubywa mieszkañców (z jednym
wyj¹tkiem - w 2008 r.). M³odzi uciekaj¹ do du¿ych oœrodków po wiedzê i z regu³y
ju¿ z ni¹ nie wracaj¹. Od lat te¿ liczba zgonów przewy¿sza liczbê urodzeñ i nie
wiadomo, czy powinien nas ten trend martwiæ, czy te¿ nale¿y przemiany demograficzne, bêd¹ce odzwierciedleniem procesów zachodz¹cych w ca³ym kraju,
pozostawiæ ich biegowi.
A oto, jak nas ubywa³o na przestrzeni ostatnich lat: 2003 - 4.747, 2004 - 4.723,
2005 - 4.691, 2006 - 4.627, 2007 - 4.588, 2008 - 4.591, 2009 - 4.536, 2010 - 4.520,
2011 - 4.441, 2012 - 4.397.

GOSPODARKA WODNA
I ŚCIEKOWA
Zapotrzebowanie na wodê pitn¹ z roku na rok wzrasta.
W 2013 r. zanotowaliœmy wzrost o 34 proc. w stosunku do
roku poprzedniego, poniewa¿ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ rozpoczê³o kilka nowych obiektów hotelowych. W tym wzroœcie ujêta jest równie¿ sprzeda¿ wody dla spó³ki uzdrowiskowej, od której kupiliœmy za 2,2 mln z³ ujêcia wody z magazynem na prawie 800 m3. Zakupu dokonaliœmy w styczniu
ub. r. w czterech rocznych ratach. Z ca³ej kwoty sp³aciliœmy
po roku 800 tys. z³, a do sp³acenia pozosta³o jeszcze 1,4 mln
z³ w ci¹gu nastêpnych 3 lat. Dziêki tym ujêciom mo¿emy
przyjmowaæ kolejnych inwestorów. S¹dzê, ¿e powinniœmy
zakupiæ ujêcia wody od Malachitu, jednoczeœnie inwestuj¹c w nowe technologie do poprawy jakoœci wody, m.in.
stopniowo rezygnuj¹c z chloru do uzdatniania wody.
Co roku bêdziemy wydawaæ spore œrodki na ujêcia wody
i rozbudowê wodoci¹gów. Za kilka lat kosztownym i wa¿nym przedsiêwziêciem bêdzie budowa kolejnego du¿ego
magazynu wody, który jest niezbêdny do gospodarowania
wod¹ pitn¹. Inwestycje nie spowoduj¹ wzrostu ceny za
wodê. Wysokoœæ stawki za wodê daje mo¿liwoœci realizacji
inwestycji w gminny system ujêæ i wodoci¹gów.
Wykres przedstawia sprzeda¿ wody i przep³yw œcieków
przez oczyszczalniê œcieków.

Znacznie gorsz¹ sytuacjê mamy w gospodarce œciekami. Œwieradowska oczyszczalnia œcieków uruchomiona w
2007 roku przyjmowa³a w skali roku 326 tys. m3 œcieków, a w
2013 przyjê³a 460 tys. m3. Maksymalnie mo¿e przerobiæ 490
tys. m3 rocznie. Z porównania na wykresie sprzedanej wody
do odebranych œcieków mo¿na zauwa¿yæ, ¿e ró¿nica wynosi ponad 50 proc. G³ównym powodem jest dostawanie siê
wód deszczowych do sieci sanitarnej, co wynika m.in. z niew³aœciwego pod³¹czenia wody opadowej z dachów i parkingów, z pod³¹czenia drena¿ów budynków do sieci sanitarnej,
z nieszczelnoœci starej sieci wykonanej z rur kamionkowych
i betonowych, gdzie na z³¹czach przedostaje siê woda deszczowa i gruntowa. Dawniej sieæ kanalizacyjna dzia³a³a jako
ogólnosp³awna, tzn. wody deszczowe i œcieki odprowadzane by³y do tej samej rury. Prawdopodobnie takie w³aœnie
sieci mamy w mieœcie, tylko trzeba je znaleŸæ, co robimy.
Nadal bêdziemy sprawdzaæ prawid³owoœæ pod³¹czenia

Na bie¿¹co
W Œwieradowie-Zdroju mamy 19 czynnych
krytych basenów.

siê posesji do sieci deszczowej i sanitarnej. W najbli¿szym
czasie zakupimy do gminy beczkê asenizacyjn¹ do oczyszczania szamb przydomowych, których mamy w mieœcie ponad 400. Cena za wywóz 1 m3 œcieków nie powinna przekroczyæ 7 z³ i bêdzie ujêta w taryfach na œcieki na przysz³y rok
bez wzrostu obecnej stawki. Œcieki z szamb bêd¹ równie¿
dowo¿one do nowo budowanej oczyszczalni w Czerniawie.

Oczywiœcie, w stu procentach nie wyeliminujemy dop³ywu
wód deszczowych do oczyszczalni œcieków. Prawdopodobnie przy inwestycjach rozdzielaj¹cych sieci deszczowe od
sanitarnych zmniejszymy w skali roku dop³yw deszczówki o
20-25 proc.
Za kilka lat czeka nas rozbudowa oczyszczalni œcieków
w Œwieradowie, której przepustowoœæ wzroœnie z obecnych
1329 m3/dobê do prawie 2500 m3/dobê. Bêdzie o tyle ³atwiej,
¿e w nastêpnych programach unijnych na lata 2014-2020
bêdzie du¿e wsparcie Unii Europejskiej, nawet do 85 proc.,
do inwestycji w gospodarkê œciekow¹.
W tabeli obok przedstawiam porównanie obecnych stawek za wodê i œcieki w kilku wybranych miejscowoœciach.
Porównanie nie uwzglêdnia stopnia zwodoci¹gowania i skanalizowania gmin. W naszej stawce za wodê i œcieki 9,27 z³/
m3 mamy ujêta koszty prowadzenia obecnych inwestycji w
wodoci¹gi i kanalizacjê. Cena ta budzi du¿o emocji wœród

mieszkañców i przedsiêbiorców, oczywiœcie, ¿e za drogo, ¿e
u innych jest taniej, ¿e niepotrzebnie zarabiamy na wodzie.
Uda³o nam siê w ci¹gu 7 lat konsekwentnej polityki cenowej
w stosunku do wody i œcieków doprowadziæ do samofinansowania siê systemu, z uwzglêdnieniem inwestycji, tzn. dochody z wody i œcieków pokrywaj¹ koszty utrzymania sieci
wod.-kan. i jeszcze mamy œrodki na inwestycje, czyli uzbrajanie w wodê i odbiór œcieków kolejnych budynków w mieœcie. W tej stawce mamy prawie 4 z³ na inwestycje, które
systematycznie realizujemy: budowa oczyszczalni z kanalizacj¹ sanitarn¹ w Czerniawie – 5,5 mln z³ (wk³ad gminy 2 mln
z³), budowa nowych sieci, zakup ujêæ wody z wodoci¹gami
– 2,2 mln z³, zakup sprzêtu do gospodarki wodno-œciekowej
za prawie 500 tys. z³. Uruchomienie kanalizacji w Czerniawie
nie spowoduje podwy¿ki ceny za œcieki.

Suma rocznych opadów deszczu w
Œwieradowie to 1400 mm wed³ug IMGW.

PRZYDOMOWE
OCZYSZCZALNIE

Przydomowe oczyszczalnie - tak, ale nie wszêdzie. Urz¹dzenia te to dobre rozwi¹zanie dla budynków znacznie oddalonych od sieci sanitarnej, a zw³aszcza posesji skrajnie
oddalonych, do których budowanie nowej sieci jest zbyt
drogie. Dlatego w takich sytuacjach dobrym rozwi¹zaniem
jest przydomowa oczyszczalnia lub szambo.
Przydomowe oczyszczalnie mog¹ mieæ niepo¿¹dane dzia³anie na œrodowisko, a ich du¿a iloœæ na niewielkim terenie
mo¿e zbytnio obci¹¿aæ grunt oczyszczonymi œciekami, zagra¿aj¹c wodom gruntowym. Taka sytuacja mo¿e doprowadziæ do ska¿enia wody pitnej ze strumieni i studni. Tam,
gdzie gmina planuje w najbli¿szych 5 latach doprowadziæ
kanalizacjê sanitarn¹, warto wstrzymaæ siê z budow¹ przydomowej oczyszczalni œcieków i tymczasowo odprowadzaæ
œcieki do szczelnego szamba. Tym bardziej, ¿e gmina bêdzie
wywoziæ œcieki z szamb w cenie do 7 z³/m3.
Budowa przydomowej oczyszczalni z robotami ziemnymi i dokumentacj¹ to wydatek rzêdu 10 tys. z³. Na czteroosobow¹ rodzinê taka inwestycja zwraca siê po 12 latach. Oczywiœcie, ani nie zablokujemy, ani nie unikniemy nowych budynków na przedmieœciach Œwieradowa. Dlatego gmina
powinna jak najszybciej doprowadziæ, przynajmniej g³ówne
sieci sanitarne, do koñca ulicy Nadbrze¿nej i osiedla nad
hotelem Malachit, a tak¿e w ramach mo¿liwoœci finansowych dalej rozbudowywaæ kanalizacjê w Czerniawie w kierunku ulic: Lwóweckiej, D³ugiej, Górzystej i Spokojnej.

Minus 36,20 C - to najni¿sza zanotowana temperatura w 2013 roku na Hali Izerskiej wed³ug
stacji meteo Nadleœnictwa Œwieradów

WODA POWODZIOWA
Stany powodziowe w naszym mieœcie wymuszaj¹ inwestycje w sieci deszczowe i cieki wodne. Wydajemy grube
miliony na uporz¹dkowanie sieci kanalizacji deszczowej.
Uporz¹dkowaliœmy kanalizacjê deszczow¹ w ulicach: Strumykowa, odcinek Zdrojowej, odcinek Sienkiewicza, Widokowa (nowa droga), Wyszyñskiego, Górska, odcinek Pi³sudskiego, odcinek Zakopiañskiej, odcinek Stokowej i wiele innych. Wydaliœmy ju¿ kilka milionów z³ na inwestycje w
sieci deszczowe, ale przed nami jeszcze du¿o do zrobienia.
Znacznie dro¿sze jest uporz¹dkowanie i odbudowa
murów oporowych cieków
wodnych wraz z umocnieniem mostów w zarz¹dzie
gminy. Tu nak³ady szacujemy grubo ponad 10 mln
z³. Bêdziemy staraæ siê pozyskaæ œrodki zewnêtrzne.
Roland Marciniak

s

To jeden ze œmietników na os. Korczaka obok pustych pojemników na odpady segregowane walaj¹ siê odpady zmieszane i
wywalone „jak leci”. Tamtego dnia firma wywo¿¹ca œwieradowskie œmieci odmówi³a ich
odbioru, a dowód beztroskiego podejœcia
lokatorów do segregowania utrwalili obiektywem pracownicy Urzêdu Miasta.

Harmonogram odbioru odpadów − LUTY

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Okazuje siê, ¿e mo¿na uporz¹dkowaæ gospodarkê odpadami, czego dowiod³o ju¿ m.in.
kilka hoteli (zdjêcie powy¿ej przedstawia
boks na pojemniki przy hotelu St. Lukas)
oraz Uzdrowisko.

Harmonogram odbioru odpadów − MARZEC

Poniedziałek

Po d³ugich przygotowaniach (i nag³oœnionych zapowiedziach) do œwieradowskich gospodarstw domowych zaczê³y trafiaæ pojemniki na odpady kuchenne wraz z biodegradowalnymi woreczkami (rolka liczy 75
sztuk). Dystrybucja
pojemników i worków odbywaæ siê
bêdzie poprzez
szko³y, wspólnoty
mieszkaniowe,
spó³dzielniê mieszkaniow¹, zak³aday
pracy, bêdzie je
mo¿na tak¿e odbieraæ osobiscie w UM.

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

SAMBA NA GONDOLI
W Rio króluje samba, w Wenecji maski i
teatry, a w Niemczech rozpoczyna siê ciêciem krawatów na masow¹ skalê. Od wirtualnej wycieczki po stolicach œwiatowego karnawa³u rozpoczê³y siê drugie ju¿ zajêcia w
ramach projektu Akademia Pana Astronoma. Tym razem na górn¹ stacjê kolei gondolowej wybra³y siê grupy „S³oneczka” i „Stokrotki” z naszego przedszkola. Skoro tematem przewodnim by³ karnawa³, to i warsztatowa czêœæ zajêæ musia³a byæ z nim zwi¹zana. Zadanie do wykonania: ekologiczny kostium. Dzieci do dyspozycji mia³y miêdzy innymi foliê b¹belkow¹, kartony, tasiemki, gazety, przeœcierad³a i papier toaletowy. £atwo
nie by³o, bo tu klej puœci³, tam rozerwa³a siê
bibu³a, ktoœ nadepn¹³ pelerynê, ale efekt
koñcowy by³ fantastyczny. Ksiê¿niczki, wró¿-

ki i rycerze na wieñcz¹cym warsztaty pokazie mody z dum¹ prezentowali siê w swoich
niepowtarzalnych kreacjach. Sala po zajêciach wygl¹da³a jak sambodrom o poranku,
bo i tañce te¿ by³y, ale jak karnawa³, to kar-

nawa³! Kolejne zajêcia 14 lutego. Razem z
„Muchomorkami” i „Leœnymi Ludkami” weŸmiemy MI£OŒÆ na warsztat i mogê zdradziæ, ¿e bêdzie wznioœle... i to dos³ownie!
Katarzyna Harbul-Ba³a

U babci jest słodko,
świat pachnie szarlotką
13 stycznia og³oszono przetarg na modernizacjê 4 œwieradowskich placów zabaw (przy ulicach: Wyszyñskiego, Chrobrego, Stokowej i Krótkiej). 31 stycznia dokonano otwarcia 3 ofert od
firm: PROMETEUSZ z Pabianic (521.649,15 z³),
RINGPOL z Zagórza (560.732,01 z³) oraz SATERNUS DITRIBUTION z Chorzowa (617.989,05 z³).
Gmina zamierza³a przeznaczyæ na ten cel 541.200
z³.
Wykonawcy dwóch najtañszych ofert zaproponowali ca³kiem inne urz¹dzenia ni¿ zamawiane przez
gminê, mniej atrakcyjne i gorszej jakoœci, a dwóch
najciekawszych zestawów w ogóle nie wycenili (mo¿na przypuszczaæ, ¿e wtedy ich oferty mog³yby przekroczyæ nawet 700 tys. z³). W zwi¹zku z tym trwaj¹
czynnoœci wyjaœniaj¹ce i raczej nale¿y siê spodziewaæ powtórnego og³oszenia przetargu.
4 lutego og³oszono przetarg na przebudowê
ul. Zdrojowej w celu poprawy funkcji uzdrowiskowej miasta. Wstêpny termin sk³adnia ofert – 19
lutego.
Zadanie jest oœmiozakresowe, a w jego sk³ad
wchodz¹: 1. Przebudowa jezdni chodników. 2. Budowa fontanny (nowej) ko³o Goplany wraz z przy³¹-

czami. 3. Budowa kanalizacji deszczowej. 4. Budowa oœwietlenia wraz z iluminacjami. 5. Budowa 2
poide³ek z wod¹ mineraln¹. 6. Budowa kanalizacji
sanitarnej. 7. Wymiana sieci wodoci¹gowej. 8.
Budowa instalacji monitoringu.
Zadanie wi¹¿e siê z ca³kowitym wy³¹czeniem
ruchu ko³owego z ul. Zdrojowej - od biura informacji turystycznej do Goplany (przejezdne bêd¹
krzy¿ówki), natomiast chodniki bêd¹ przebudowywane dopiero wówczas, gdy deptak zdrojowy umo¿liwi pieszym swobodne poruszanie siê. Gmina dlatego zamierza etapowaæ inwestycjê, by w jak najmniejszym stopniu utrudniaæ ¿ycie mieszkañcom
oraz zapewniæ ciag³e funkcjonowanie placówek
handlowych i us³ugowych.
Wy³oniony w przetargu wykonawca musi zakoñczyæ wszystkie roboty do 15 grudnia br., by
gmina mog³a rozliczyæ dotacje unijn¹ w wys. 3 mln
z³ do koñca roku kalendarzowego.
Trwaj¹ prace przygotowawcze do og³oszenia
przetargu na rozbudowê biblioteki miejskiej w
Œwieradowie przy ul. M.Sk³odowskiej-Curie (obok
Miejskiego Zespo³u Szkó³).
(opr. aka)

Przedszkolaki i uczniowie klas Ia, Ib i IIb postanowili uczciæ Dzieñ Babci i Dziadka
przygotowuj¹c specjalny repertuar sk³adaj¹cy siê z wierszy, piosenek, tañców oraz krótkich
inscenizacji. Wszystko po to, aby podziêkowaæ babciom i dziadkom za mi³oœæ, opiekê,
cierpliwoœæ i poœwiêcony czas. Obecni na wystêpach goœcie z dum¹ patrzyli na swoje
pociechy i gromkimi brawami dziêkowali im za wystêpy.

Po czêœci artystycznej dzieci odœpiewa³y gromkie
„sto lat”, z³o¿y³y ¿yczenia, wrêczaj¹c w³asnorêcznie wykonane laurki, medale „Super Dziadka i Babci” i zaprosi³y na s³odki poczêstunek przygotowany specjalnie
na tê okolicznoœæ. Wystêpy i apele przebiega³y w serdecznej atmosferze, a w czerwcu
kolejne spotkanie
pokoleñ podczas
Dnia Rodziny, która jest najwa¿niejsz¹ wartoœci¹ w
¿yciu ka¿dego
cz³owieka.
TF

Inni, a jednak tacy sami
W grudniu podsumowaliœmy nasze
dzia³ania w ramach projektu „Razem w
pe³ni sprawni”, do którego przyst¹piliœmy
w maju 2013 roku, wspó³pracuj¹c z Fundacj¹ Promyk S³oñca, która by³a g³ównym
wykonawc¹ projektu realizowanego przez
Urz¹d Marsza³kowski Województwa Dolnoœl¹skiego. Projekt by³ wspó³finansowany ze œrodków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu operacyjnego Wspó³pracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013.
Celem naszego projektu pn. „Inni, a jednak
tacy sami” by³o uwra¿liwienie nauczycieli i
uczniów Szko³y Podstawowej nr 2 w Œwieradowie-Czerniawie na obecnoœæ i potrzeby osób niepe³nosprawnych w œrodowisku szkolnym i lokalnym oraz kszta³towanie postaw tolerancji,
empatii i akceptacji wobec osób z niepe³nosprawnoœci¹.
Zaplanowane dzia³ania zrealizowaliœmy w
pe³ni. I tak:
- uczniowie klasy I
wraz z wychowawc¹ L.
Fischer przygotowali prace plastyczne pt. „Niepe³nosprawni s¹ wœród
nas”,
- uczniowie klasy II wraz z wychowawc¹
A. Arciszewsk¹ wykonali logo dotycz¹ce niepe³nosprawnoœci,
- uczniowie klasy III wraz z wychowawc¹

E. Kar³owicz utworzyli dekalog pt. „Szko³a
bez barier”,
- uczniowie klas IV- VI wraz z wychowawcami - A. So³tys, A. Kisieliñsk¹-Rutkowsk¹ i A. Kotliñsk¹ - tworzyli opowiadania lub pisali wiersze pt. „Inni, a jednak tacy
sami”.
W paŸdzierniku ca³a spo³ecznoœæ SP nr 2
goœci³a Paw³a Parusa oraz Micha³a Fitasa ze
Stowarzyszenia Klubu Kibiców Niepe³nosprawnych z Wroc³awia. Nasi uczniowie
wyruszyli równie¿ w teren celem poszukiwa-

nia barier architektonicznych w naszej miejscowoœci. Uczestniczyli w dyskusji po obejrzeniu filmów: „Cyrk motyli”, „Nie ma ró¿nic, ani barier miêdzy nami”, „Krokodyle z
przedmieœcia”, a 13 grudnia wyst¹pili z jase³kami dla uczniów Specjalnego Oœrodka
Szkolno-Wychowawczego w Lubaniu oraz
uczestniczyli wspólnie w zajêciach plastycznych.
Projekt „Inni, a
jednak tacy sami” - to
nie tylko zaplanowane
dzia³ania, ale równie¿
nasze otwarte serca i
umys³y na drugiego
cz³owieka.

Literatura z uœmiechem
Dziœ polecamy powieœci polskich autorek,
a ¿e teraz pisze ich wiele (jeszcze do niedawna
królow¹ by³a K. Grochola), jest w czym wybieraæ. Proponujemy zapoznaæ siê z Ann¹ J. Szepielak (mówi o sobie „kobieta zaœciankowa z
wyboru, która tzw. wielki œwiat woli ogl¹daæ z
bezpiecznej odleg³oœci”, a w wywiadach - ¿e
lubi literaturê, któr¹ na w³asny u¿ytek nazywa
„literatur¹ uœmiechniêt¹”, po przeczytaniu której ma siê dobre sny, a dusza siê œmieje). W
bibliotece s¹ dwie jej powieœci (uprzedzamy,
obie grube po ponad 500 stron):
W „Dworku pod Lipami” bohaterk¹ jest
Gabriela, autorka bestsellerów prze¿ywaj¹ca
rozterki zawodowo-osobiste, korzystaj¹ca z
okazji wyjazdu na wieœ, gdzie opiekuje siê zwierzêtami, domem przyjació³ki i ma wiele czasu
na myœlenie, ale i pisanie wymarzonej powieœci historycznej. Czytelnik poznaje jakby dwie
historie, gdy¿ powstaje powieœæ bohaterki,
dziêki której Gabriela zrozumie, czego tak naprawdê pragnie.
Z kolei w „M³ynie nad Czarnym Potokiem”
poznajemy Martê, jej wiecznie nieobecnego
mê¿a i chorowite dziecko, która postanawia wyjechaæ do rodzinnego miasteczka i zorganizowaæ zjazd familijny, na którym pojawiaj¹ siê tak¿e goœcie z Ameryki. Ksi¹¿kê czyta siê jednym
tchem, a gdy pod rêk¹ jest jeszcze dobra herbata, czas szybko mija. Mo¿na przy tym gotowaæ specja³y bohaterki i jej siostry Gra¿yny, która prowadzi program „smaki dzieciñstwa” (np.
zupê z czerwonej soczewicy).
Mo¿e to i s¹ babskie czytad³a, ale autorka
umia³a przedstawiæ ciekawe pomys³y z dobrze
prowadzon¹ narracj¹, dziêki której ch³onie siê
je jednym tchem.
Wydawnictwo „Nasza Ksiêgarnia” wydaje
seriê „Babie lato”, a w niej znakomite obyczajowe, humorystyczne powieœci polskich autorek. My proponujemy dwie - Kasi Balicz-Kasprzak „Nalewkê zapomnienia”, czyli bajkê dla
nieco starszych dziewczynek - historiê Jagi za-

szywaj¹cej siê na prowincji po us³yszeniu diagnozy lekarskiej. Co z tego wyniknie? Dowiemy siê, jak przeczytamy. Z kolei „Nie licz¹c kota,
czyli historia mi³osna” to rzecz o powrocie do
ma³ego miasteczka, z którego siê kiedyœ uciek³o i w którym Asia oprócz mieszkania dziedziczy wœcibsk¹ s¹siadkê oraz kota. W sumie niebanlna ksi¹¿ka, z poczuciem humoru, doceniona przez krytyków, nagrodzona w konkursie
„Naszej Ksiêgarni”. Polecamy autorkê, a my bêdziemy œledziæ jej karierê pisarsk¹.

Godna polecenia jest „Z³odziejka ksi¹¿ek”
- œwiatowy bestseller Markusa Zusaka, na podstawie którego powsta³ film. Zanim go zobaczymy, radzimy przeczytaæ ksi¹¿kê, w której
narratorem jest œmieræ, a w tle Holokaust pozycja poruszaj¹ca do g³êbi!
Wœród ostatnich zakupów jest te¿ trylogia
Suzanne Collins, równie¿ zekranizowana –
Igrzyska œmierci. Zapewniamy, ¿e ka¿dy znajdzie coœ dla siebie na zimowe wieczory.

Koñcowe kolêdowanie

Agnieszka Kotliñska
i Jolanta Krzy¿anowska
- koordynatorzy projektu

I do nas zawita³ Czer
wony Kapturek
Czerwony
17 grudnia w Szkole Podstawowej nr 2 w
Czerniawie uczniowie
klasy szóstej pod moj¹
opiek¹ przygotowali
przedstawienie w jêzyku niemieckim dla
uczniów edukacji wczesnoszkolnej. Przedstawienie oparte by³o o
bajkê braci Grimm pt.
„Rotkäppchen” (czyli
Czerwony Kapturek).
Scenariusz przeplatany by³ piosenkami
znanymi dzieciom z podrêcznika „Ich und
du”, na którym pracuj¹ od pierwszej klasy.
Niespodzianka
wszystkim bardzo siê podoba³a.
Na twarzach zarówno nauczycieli, jak i
uczniów pojawi³
siê uœmiech zadowolenia. Szóstoklasiœci doskonale wczuli

siê w powierzone im role. Czerwonego Kapturka zagra³a W. Stettner, wilkiem by³a O.
Elias, mam¹ - D. Dziemitko, babci¹ - K. Lutostañska, gajowym - K. Kulipczuk, a narratorem - A. Lipnicka. Oprócz g³ównych ról
wyst¹pi³y w bajce postaci zwierz¹t, które naœladowali: A. Krakowiak (je¿a/zaj¹czka), M.
Wrona (pszczo³ê/myszkê), K. Palczewski
(sowê/papugê), N. Przyby³a (kota/pieska).
Klasa szósta wraz z nauczycielk¹ jêzyka
niemieckiego planuj¹ kolejny wystêp. Termin
– drugi semestr bie¿¹cego roku szkolnego.
Tym razem zagraj¹ „Królewnê Œnie¿kê i siedmiu krasnoludków”.
Jolanta Krzy¿anowska

8 stycznia w Miejskim Zespole Szkó³
odby³ siê – po raz XVI - Przegl¹d Amatorskich Kapel Kolêdniczych. Grupy prezentowa³y swoje programy, a jury w sk³adzie: Janina Czapliñska, Beata Kremer i Waldemar
Mazurkiewicz - ocenia³o ogólny wyraz artystyczny, nowatorstwo, nawi¹zanie do tradycji, dykcjê, œpiew i stroje m³odych aktorów.
Wyniki konkursu gminnego w poszczególnych grupach wiekowych s¹ nastêpuj¹ce:
Przedszkole: I - Grupa „S³oneczka” (opiekun Teresa Felisiak i Danuta Groñska), II Grupa „Leœne Ludki” (Agnieszka Wilgo i
Krystyna Fiuk), III - Grupa „Muchomorki”
(Ma³gorzata Dzik).
Klasy I-III: I – kl. IIa (Beata Bielak), II –
Kl. Ia i kl. Ib (Teresa Fierkowicz i Gra¿yna
Kasprzak).
Klasy IV-VI: I – kl. IVb - (na zdjêciu; op.
Arleta Wolanin), II – kl. IVa (Katarzyna LutoPrzybylska i Dominik Dembiñski), III - SP Nr

2 w Czerniawie (Anna Kisieliñska-Rutkowska), IV – kl. VIa (Joanna Szaniawska).
Wyró¿nienia indywidualne: Zuzanna
Aficka, Piotr Bardeli, Jakub B¹k, Lena Bokisz, Marianna Chromik, Anna Jab³onowska,
Alicja Jasku³owska, Marcel Jurkiewicz, Wiktoria Mackiewicz, Aleksandra Meyer, Alicja
Mosiewicz, Kinga Olkowska, Magdalena Polañska, Alek Przybysz, Katarzyna Salawa,
Szymon Sautycz, Dawid Sergiejczuk, Julia
Skoczylas, Micha³ Szutkowski, Dominika
Tarach, Sara Tomaszewska i Kamila Zgliñska.
Organizatorzy - Referat Promocji Gminy,
Turystyki, Kultury i Sportu UM oraz Teresa
Fierkowicz serdecznie dziêkuj¹ dyr. Wies³awie Stasik - za wyra¿enie zgody na organizacjê imprezy w MZS, jurorom - za pracê w
komisji, opiekunom - za przygotowanie zespo³ów do udzia³u w Konkursie, a uczestnikom - za wspania³¹ grê aktorsk¹ i wystêpy
wokalne i solowe.

Urz¹d ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych informuje, ¿e w roku 2014 nie przewidziano œrodków przeznaczonych do przekazania gminom na wykonywanie zadañ z zakresu pomocy pieniê¿nej dla kombatantów i innych osób uprawnionych, realizowanych przez oœrodki pomocy spo³ecznej (co
wynika z art. 16 ust. 1-5 ustawy z 24 stycznia 1991 o kombatantach oraz niektórych osobach bêd¹cych ofiarami represji
wojennych i okresu powojennego).
Kombatanci i inne osoby uprawnione znajduj¹ce siê w trudnej sytuacji mog¹ zwróciæ siê o pomoc pieniê¿n¹ bezpoœrednio do kierownika Urzêdu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Wzór wniosku o przyznanie pomocy pieniê¿nej ze œrodków bud¿etowych bêd¹cych w dyspozycji kierownika oraz szczegó³owe informacje dotycz¹cej procedury wnioskowania o pomoc znajduje siê na stronie

www.udskior.gov.pl
Mimo braku œrodków nie zostan¹ pominiête najistotniejsze potrzeby socjalne kombatantów i innych osób
uprawnionych spe³niaj¹cych kryteria ustawy z 12 marca 2004
r. o pomocy spo³ecznej.
W zwi¹zku z wzrostem potrzeb œrodowiska kombatanckiego, wynikaj¹cym z postêpuj¹cego wieku, przypominamy,
¿e w myœl wspomnianej ju¿ ustawy z 1991 r. kombatanci i
inne osoby uprawnione korzystaj¹ z pierwszeñstwa do œrodowiskowej opieki socjalnej w miejscu zamieszkania, w uzyskaniu miejsc w domach pomocy spo³ecznej, w szczególnoœci w domach przeznaczonych dla kombatantów. Natomiast
art. 47c ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o œwiadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych mówi, ¿e
kombatanci uprawnieni s¹ do korzystania poza kolejnoœci¹ ze
œwiadczeñ opieki zdrowotnej oraz z us³ug farmaceutycznych
w aptekach, jak równie¿ do przyjêcia przez lekarzy specjalistów bez skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Zadbajmy o zdrowie
Po pierwsze: profilaktyka
Na dobre samopoczucie i stan zdrowia na emeryturze pracujemy ca³e ¿ycie. Organizm nie zapomina ¿adnych grzeszków – ani tych ma³ych, ani tych trochê wiêkszych. Prêdzej czy
póŸniej ujawniaj¹ siê wszystkie konsekwencje z³ego od¿ywiania, braku ruchu, stresu, chronicznego zmêczenia, nieprawid³owej higieny i d³ugoœci snu, nadu¿ywania alkoholu czy palenia papierosów. Pojawiaj¹ siê: cukrzyca, choroby sercowonaczyniowe, nowotwory, osteoporoza, problemy ze stawami,
pamiêci¹, sprawnoœci¹ fizyczn¹. Dlatego profilaktyka w du¿ej mierze umo¿liwia zachowanie samowystarczalnoœci w
jesieni ¿ycia. Wiêkszoœæ problemów zdrowotnych mo¿na przewidzieæ, choæ oczywiœcie nie zawsze mo¿na ich unikn¹æ. Dobry stan zdrowia seniora zale¿y od trybu ¿ycia prowadzonego
wczeœniej. Przyk³adowo, trening fizyczny u osób aktywnych
zwiêksza wydolnoœæ i opóŸnia spadek si³y ¿yciowej nawet o
ok. 10-20 lat w porównaniu z osobami prowadz¹cymi siedz¹cy tryb ¿ycia.

Dobroczynny ruch i dieta
Aktywnoœæ fizyczna powinna byæ elementem ca³ego ¿ycia
– wraz z wiekiem zmienia siê jedynie jej intensywnoœæ i rodzaj æwiczeñ. Oczywiœcie, dobór aktywnoœci ruchowej musi
byæ zindywidualizowany, czêsto – tak jak i w przypadku diety
– powinien byæ skonsultowany z lekarzem, jednak wskazaæ
mo¿na 3 typy æwiczeñ, które s¹ szczególnie po¿¹dane w aktywnoœci fizycznej osób starszych: wytrzyma³oœciowe, si³owe oraz rozci¹gaj¹ce. Æwiczenia wytrzyma³oœciowe (rower,
bieganie, spacery, p³ywanie), podobnie jak si³owe (wzmacniaj¹ce okreœlone partie miêœni) powinny byæ wykonywane
dwa razy w tygodniu po 20 min., natomiast æwiczenia rozci¹-

K¹cik

Seniora

Uwaga, kombatanci!

W krajach europejskich œrednia d³ugoœæ ¿ycia stale
wzrasta. W Polsce statystyczny mê¿czyzna ¿yje nieco ponad 72 lata, statystyczna kobieta – prawie 81 lat. Wyd³u¿aj¹ siê lata ¿ycia, ale czy poprawia siê jego jakoœæ? Wraz
z wiekiem obni¿a siê potencja³ biologiczny cz³owieka.
Zmniejsza siê wydajnoœæ oddechowa oraz masa i si³a miêœni, co utrudnia codzienne funkcjonowanie i wykonywanie nawet z pozoru prostych czynnoœci. Wzrasta iloœæ
wspó³istniej¹cych chorób przewlek³ych. Czêsto pojawiaj¹
siê stany depresyjne. Czy takiego scenariusza mo¿na unikn¹æ?

gaj¹ce warto wykonywaæ codziennie.
Poza wysi³kiem fizycznym najwa¿niejsza jest odpowiednio zbilansowana dieta. Osoby starsze, co naturalne, potrzebuj¹ do prawid³owego funkcjonowania wiêkszej iloœci witamin i sk³adników mineralnych, powinny tak¿e stale wzmacniaæ swoj¹ odpornoœæ. Nie ma nic lepszego dla organizmu ni¿
owoce i warzywa. Dieta osób starszych powinna zawieraæ
sporo witaminy A (szpinak, pomidory, marchew, brzoskwinie), która poprawia wzrok oraz witaminy C (broku³y, pietruszka, cytrusy). Wa¿ne jest spo¿ywanie du¿ej iloœci cebuli
(dzia³a przeciwzakrzepowo) oraz t³ustych ryb morskich (wit.
D i A). Picie zielonej herbaty natomiast obni¿a ciœnienie i
wzmacnia naczynka w³osowate, a orzechy i inne pestki wzmacniaj¹ sprawnoœæ umys³ow¹. Niewskazane jest z pewnoœci¹
spo¿ywanie t³ustych potraw pochodzenia zwierzêcego, które
obci¹¿aj¹ uk³ad trawienny i ca³y organizm.
Oczywiœcie, wysi³ek fizyczny i dieta to nie wszystko – niezbêdne dla zachowania zdrowia s¹ tak¿e sta³e i regularne
badania profilaktyczne oraz… poczucie humoru. Jak udowodnili naukowcy z Norweskiego Uniwersytetu Nauki i Technologii, poczucie humoru pozwala ludziom zachowaæ zdrowie i zwiêksza szanse na do¿ycie wieku emerytalnego. Do 75.
roku ¿ycia œmiech i optymizm bezpoœrednio przek³adaj¹ siê
na samopoczucie fizyczne i psychiczne.
(Na podst. art. ze strony www.senior.fit.pl poda³a D.S.)

Kolęda „niechciana”, zatroskana, dla bezdomnego...
Kiedy zgas³y ju¿ œwi¹teczne iluminacje, gdy zniknê³y ju¿
z naszych domów choinki, w
sobotni wieczór przed Œwiêtem
Matki Bo¿ej Gromnicznej koœció³ œw. Józefa Oblubieñca
NMP w Œwieradowie-Zdroju
na nowo o¿y³ atmosfer¹ Œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia. A wszystko za spraw¹ koncertu artysty
Piwnicy pod Baranami – Piotra „Kuby” Kubowicza, który
wraz z wokaln¹ Grup¹ od Anio³a Stró¿a z Zarêby, zaprosi³ do
wspólnego kolêdowania. Zabrzmia³y stare, tradycyjne kolêdy – w jêzyku polskim i niemieckim, w które w³¹czyli siê
zebrani w koœciele.
Wys³uchaliœmy tak¿e wielu nieznanych kolêd i pastora³ek, których autorami s¹ poeci krakowscy i warszawscy, m.in.
J. K. Siwek, M. J. Kawa³ko, L. A. Moczulski, a do których
muzykê napisa³ Piotr „Kuba” Kubowicz. By³a wiêc „Niechciana kolêda”, „Pierwsza gwiazda”, „Pastereczka kolêdeczka”, „Kolêda zatroskana”, „Kolêda dla bezdomnego”,
„Piwniczna ko³ysanka wigilijna” i inne.
Nie mog³o zabrakn¹æ kolêdy „Cicha noc” wyœpiewanej
po polsku przez uczestników koncertu i w jêzyku niemieckim, zaœpiewanej nastrojowo przez Artystê.
Panie Piotrze! Grupo od Anio³a Stró¿a! Dziêkujemy za
piêkn¹ atmosferê tego sobotniego wieczoru! Za œpiewy
wykonane podczas Mszy œw. w niedzielê 2 lutego!
Po wys³uchaniu tych kolêd nikt nie wychodzi³ z koœcio³a ju¿ taki sam. W ka¿dym na nowo odrodzi³a siê przede
wszystkim mi³oœæ drugiego cz³owieka. Ka¿dy z nas czu³ siê
P£OMYKIEM ŒWIAT£A, KTÓRE JAK HOSTIA KSIÊ¯YCA ZAŒWIECI£O NAD NASZYM MIASTEM.
ks. Franciszek

Ferie trzymaj¹ce formê
W sekretariacie MZS prowadzone s¹ zapisy na zajêcia
opiekuñczo-wychowawcze, które bêd¹ odbywa³y siê w okresie ferii zimowych od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 8.1513.15 w Œwietlicy Œrodowiskowej UL.
Tematem przewodnim spotkañ bêdzie has³o „Trzymaj
formê”, w ramach których opiekunowie planuj¹ zorganizowaæ zajêcia sportowe,
plastyczne, techniczne,
a tak¿e wycieczki i inne
atrakcje, dziêki czemu
dzieci i m³odzie¿ spêdz¹
aktywnie i bezpiecznie
wolny czas.
Zapraszamy informuj¹c, ¿e iloœæ miejsc
jest ograniczona.

Czy Œwieradów na pewno piêknieje? (II)
Kilka s³ów o krajobrazie kulturowym i zwyk³ej estetyce
Poprzednio pisa³em o negatywnych zmianach, jakie zasz³y w krajobrazie Œwieradowa po 1945 r., oraz o stylowych willach, które w
ostatnim czasie zniknê³y lub s¹ zagro¿one znikniêciem z krajobrazu
miasta. Obecnie skupiê siê na teraŸniejszoœci i przysz³oœci.
To, ¿e czêœæ przesz³o stuletnich budynków siê wyburza, a na ich
miejsce stawia siê nowoczesne obiekty, mo¿e wydawaæ siê naturalnym procesem. Nie ka¿dy stary budynek wart jest aktywnej ochrony.
Jednak¿e wille tej klasy, co wspomniana w zesz³ym miesi¹cu „Santa
Maria”, powinny byæ pod specjalnym nadzorem, ze wzglêdu na sw¹
wartoœæ estetyczn¹ i historyczn¹. Z obiektów powsta³ych od podstaw
w ostatnim czasie w Œwieradowie praktycznie ¿aden nie dorównuje
kunsztem wykonania budynkom z pocz¹tku XX w. Za symbol bylejakoœci architektury mo¿e uchodziæ dolna i górna stacja gondoli. W³aœciciel oœrodka na dzieñ dobry pokaza³ nam, ile obchodzi go Œwieradów i bogata kultura Gór Izerskich. Dolna stacja, w po³¹czeniu z
wielk¹ iloœci¹ betonowej kostki na placach i parkingach oraz mnogoœci¹ reklam w okolicy, mo¿e uchodziæ za najbrzydsze miejsce w Œwieradowie. Porównuj¹c dwa budynki pod szczytem Stogu Izerskiego –
górna stacja „gondoli” oraz schronisko - widaæ wyraŸnie, jak niegdyœ
przywi¹zywano wagê do ochrony krajobrazu, a jak jest teraz. To, ¿e
Œwieradów ze swoj¹ zabudow¹ jest tak piêkny, nie jest dzie³em przypadku, tylko planow¹ gospodark¹ przestrzeni¹ przedwojennych mieszkañców. Dziœ, gdy dla przeciêtnego inwestora ochrona krajobrazu to
tylko przepis, który trzeba obejœæ jak najmniejszym kosztem, do ochrony starej zabudowy powinno przyk³adaæ siê znacznie wiêksz¹ wagê.

mo¿liwoœæ rozwoju turystyki alternatywnej, jakie daje ta okolica. Stara zabudowa pasterska to idealne miejsca do rozwoju gospodarstw
agroturystycznych z prawdziwego zdarzania. Ta forma turystyki mog³a by byæ alternatyw¹ dla luksusowych hoteli i eleganckich pensjonatów.
Mimo tych wszystkich „zgrzytów” Œwieradów nadal wyró¿nia siê
swoim urokiem na tle innych miejscowoœci turystycznych. Doceniæ
trzeba piêkn¹ rewitalizacjê parków, program restauracji niektórych
budynków w mieœcie czy akcjê usuwania dzikich reklam. Niemniej
bez aktywnej ochrony krajobrazu, nie tylko tej „na papierze”, wiele z
elementów sk³adaj¹cych siê na wizerunek miasta mo¿e wkrótce znikn¹æ, a w perspektywie zostanie tylko objête specjaln¹ ochron¹ centrum uzdrowiska, otoczone byle jak¹, zaœmiecon¹ reklamami zabudow¹. Pamiêtajmy, ¿e turyœci nie wyje¿d¿aj¹ do danego miejsca, by
ogl¹daæ rzeczy przeciêtne, które widuj¹ na co dzieñ u siebie, oczekuj¹
wyj¹tkowoœci, a Œwieradów niew¹tpliwie wci¹¿ jest wyj¹tkowy. Jego
urok polega na pewnej kameralnoœci, do której nie przystaj¹ krzykliwe reklamy, które wraz z rozwojem pojawiaj¹ siê na ulicach. Przyk³ad
pozytywnego gospodarowania przestrzeni¹ mo¿e p³yn¹æ z pobliskiego Wolimierza, który za ³ad przestrzenny i kulturowy dosta³ nagrodê
specjaln¹ marsza³ka województwa dolnoœl¹skiego. Ponadto, wœród
samych mieszkañców tej wioski powsta³ pomys³, by wieœ otoczyæ
ochron¹ konserwatorsk¹, by nie straci³a swojego uroku, z którego
znaczna czêœæ wolimierzan ¿yje.
To od nas, mieszkañców, zale¿y, w któr¹ stronê Œwieradów bêdzie
siê rozwija³. Czy zachowa swój urok? A mo¿e pójdzie w stronê Karpa-

Czy centrum kurortu nie zas³uguje na coœ lepszego? Tablica
przy okazji zas³ania jeden z symboli Œwieradowa – krzew
rododendronu.
cza, który przez wielk¹ iloœæ reklam i nowej chaotycznej zabudowy,
utraci³ swój dawny urok? Pamiêtajmy, ¿e burmistrz i Rada Miasta nie
s¹ prezesem i zarz¹dem przedsiêbiorstwa o nazwie „Œwieradów-Zdrój”,
które ma wygenerowaæ jak najwiêkszy bud¿et. Czasem warto niektóre
dzia³ania przemyœleæ dwa razy, by póŸniej nie ¿a³owaæ ich w przysz³oœci.
Tekst i zdjêcia Bartosz Kijewski
PS.„Notatnik Œwieradowski” jako tradycyjne medium nie daje
mo¿liwoœci wyra¿enia swojego zdania na poruszone tematy, dlatego
zapraszam na stronê administrowan¹ przeze mnie – facebook.com/
swieradowflinsberg - gdzie bêdzie mo¿na pe³niej wyraziæ swoje zdanie.

OG£OSZENIE
Burmistrz Miasta Świeradów−Zdrój ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny na zbycie prawa
własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie jako działka
nr 102/3 am. 3, obręb 4, o powierzchni 0,0116 ha (B) KW – JG1S/00032258/2
G³ówna atrakcja œwieradowa - chaos, beton i reklama na
reklamie.
Wróæmy jednak do uzdrowiskowego centrum. Nie sposób nie
zauwa¿yæ pewnych pozytywnych zmian, jakie powoli zachodz¹ w
okolicach ul. Zdrojowej. Choæ na razie ulicy tej wci¹¿ jest bli¿ej do
bazaru ni¿ do wizytówki miasta, w koñcu chyba doczekamy siê deptaku z prawdziwego zdarzenia. Pozostaje wierzyæ, ¿e wraz ze zmian¹
nawierzchni ulicy zmieni siê tak¿e mentalnoœæ najemców lokalów.
Obecnie króluj¹ krzykliwe banery i tablice œwietlne nie przystaj¹ce do
stylowej zabudowy. Wydaje siê, ¿e przepisy, wyraŸnie okreœlaj¹ce, co
mo¿e znaleŸæ siê w strefie uzdrowiska „A”, s¹ martwe dla przedsiêbiorców. Krokiem w dobrym kierunku bêdzie przeniesienie „Biedronki” na ul. 11 Listopada i pozostaje wierzyæ, ¿e market ³adnie
wpisze siê w star¹ zabudowê (trochê szkoda, ¿e projekt nie zosta³
upubliczniony, by móg³ byæ przedyskutowany - tak robi siê w nowoczesnych spo³eczeñstwach lokalnych). Docelowo ulica ta mog³aby
siê staæ jedn¹ z wizytówek miasta. Dziœ ciê¿ko w to uwierzyæ, lecz
obiekty, w których mieszcz¹ siê restauracje „Pod ¯abami” czy „La
Gondola”, pokazuj¹ potencja³ drzemi¹cy w starej zabudowie.
Niestety, tak¿e tu zachodz¹ negatywne zmiany w krajobrazie.
Za smutkiem przyj¹³em wiadomoœæ o planowanej rozbiórce kolejnego budynku. Mowa o nieruchomoœci naprzeciw „Baru u
Bo¿eny”, który znajduje siê w rêkach jednego ze œwieradowskich
radnych. Jest on jedn¹ z ostatnich pami¹tek po najstarszej zabudowie Œwieradowa (prze³om XVIII i XIX w.). Na pierwszy rzut oka
budynek mo¿e wydawaæ siê zwyk³¹ „ruder¹” oszpecaj¹c¹ ulicê,
jednak¿e pod tynkiem kryje siê dom wybudowany z izerskiego
kamienia i muru pruskiego. Na jednej ze œcian zachowa³ siê
³upek, a w lokalu, gdzie niegdyœ przyjmowa³ weterynarz, znajduje
siê ciekawe sklepienie. W perspektywie Œwieradowa obiekt ma
du¿¹ wartoœæ historyczn¹ i po rewitalizacji pod okiem konserwatora by³by prawdziw¹ ozdob¹ ulicy, wrêcz idealnym miejscem np.
na placówkê muzealn¹, na któr¹ Œwieradów od dawna zas³uguje.
Na koniec przenieœmy siê na obrze¿a Œwieradowa - w okolice
ulic Nadbrze¿nej, Myœliwskiej czy Koœciuszki. Jak pisa³em wczeœniej, zachowa³ siê w tym miejscu krajobraz tradycyjnej górskiej
wsi sudeckiej o rozproszonej zabudowie. Wybieraj¹c siê na wêdrówkê w te okolice mo¿na jeszcze poczuæ klimat nieistniej¹cej
wsi na Hali Izerskiej – Gross Iser. Niestety, krajobraz kulturowy w
tym miejscu ulega najszybszej degradacji. Wiele tradycyjnych górskich chat
przys³upowych jest opuszczonych, co
prost¹ drog¹ prowadzi do ruiny. Powstaje wiele nowych budynków, zbytnio zagêszczonych, w ¿adnej mierze nie
nawi¹zuj¹cych do wzorców regionalnych. Rozleg³e niegdyœ ³¹ki w wielu
miejscach zarastaj¹.
W³adze miasta powinny dostrzec

Nieruchomoœæ gruntowa niezabudowana po³o¿ona w centrum miasta przy ul. Wolnej. Kszta³t dzia³ki regularny, teren p³aski. Dojazd z drogi
gminnej. Uzbrojenie w dostêpne sieci: energetyczn¹, wodoci¹gow¹, kanalizacyjn¹, gazow¹. Obci¹¿enia: na terenie dzia³ki posadowione s¹
s³upy - telefoniczny i energetyczny, nad dzia³k¹ przebiegaj¹ linie - energetyczna i telefoniczna.
Nieruchomoœæ po³o¿ona na obszarze objêtym ochron¹ konserwatorsk¹ z uwagi na wpisanie Miasta Œwieradów-Zdrój do rejestru zabytków,
w strefie „A” ochrony uzdrowiskowej Uzdrowiska Œwieradów-Zdrój na terenie obszaru górniczego. Dzia³ka zbywana zgodnie z miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego z przeznaczaniem na cele zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i us³ug.
Cena wywo³awcza - 8.000 z³ + 23% podatek VVA
AT. Nabywca poniesie koszty przygotowania nieruchomoœci do zbycia w wysokoœci
871,45 z³, na które sk³adaj¹ siê: koszt wyceny, wypisu i wyrysu z rejestru gruntów, og³oszeñ prasowych. Okazanie granic nieruchomoœci mo¿e
nast¹piæ na koszt i staraniem nabywcy.
Pierwszy bezskuteczny przetarg odby³ siê 9 paŸdziernika 2013 r., kolejny odbêdzie siê 18 marca br
br.. o godz.11 00 - w siedzibie
Urzêdu Miasta, ul. 11. Listopada 35, pok. nr 24a, II piêtro.
Wadium w wysokoœci 1.000 z³ nale¿y wp³aciæ do 15 lutego przelewem na konto Urzêdu Miasta nr 48 1090 1997 0000 0001 1109
8571 w Banku Zachodnim WBK SA I/O Œwieradów-Zdrój.
Za zgodn¹ z terminem podanym w og³oszeniu ustala siê datê uznania konta Urzêdu Miasta.
Wadium zalicza siê na poczet ceny nabycia nieruchomoœci. W przypadku uchylania siê zwyciêzcy przetargu od zawarcia umowy notarialnej
wadium nie podlega zwrotowi. Pozosta³ym uczestnikom przetargu wadium zostanie przelane na wskazany przed przetargiem nr konta
bankowego w terminie 3 dni roboczych od daty zakoñczenia przetargu.
Koszty sporz¹dzenia aktu notarialnego i jego wypisów oraz op³aty s¹dowej ksiêgi wieczystej ponosi nabywca w kancelarii notarialnej.
Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ w Referacie Gospodarki Nieruchomoœciami i Zagospodarowania Przestrzennego UM, pok. nr 2,
tel. 75 78 17 297, 75 78 16 489
@ swieradowzdroj.pl – oraz na stronie miasta – swieradowzdroj.pl
489, drog¹ elektroniczn¹ - um
um@

W ksi¹¿ce pt. „Na zachód od Odry” Teresa G³oœnicka zawar³a - mieszkaj¹c ju¿ w Nowym Jorku wspomnienia z dzieciñstwa i lat szkolnych, które spêdzi³a w Œwieradowie. Po wakacyjnej przerwie prezentujemy - dziêki uprzejmoœci Autorki - kolejn¹ czêœæ tej
ksi¹¿ki, zatytu³owan¹ „Bezcenne chwile”.
Autork¹ rysunku do „Bezcennych chwil” (poni¿ej)
jest Anna Pelczarska-Kowalczuk.
Mama nosi³a skromne
sukienki z przemyœlanymi
zaletami: wpuszczane kieszenie w bocznych
szwach, kopertowe zapiêcia z wi¹zaniem wyprowadzonym do ty³u, podszewki, fa³dy przy kolanach,
ma³e bufki na rêkawach,
rozpiêcia na ramieniu,
gumki w tunelowym pasku... lub proste spódnice
z jednostronn¹ plis¹ z ty³u
i bawe³niane bluzki. P³askie pantofle. Na to zak³ada³a w domu
fartuszek przek³adany przez szyjê i wi¹zany d³ugimi troczkami.
A krótkie rêkawy – wygodne przy pracy - znaczy³y granice opalonych r¹k. Odzie¿ by³a podzielona na codzienn¹ i odœwiêtn¹, w
tej drugiej grupie pojawi³a siê jedynie nowa, jasnopopielata
garsonka z elany i imitacja karaku³owego futra w tym samym
kolorze.
Jada³a z wielkim umiarem preferuj¹c twaróg ze œmietan¹, ¿ó³te sery, chude wêdliny, pieczywo smarowane mas³em i powid³ami, ma³e porcje gor¹cych zup i du¿e letnich z
czereœni lub jagód, sma¿one dorsze, œwi¹teczne karpie, drobiowe bia³e miêso, ciasto z jab³kami, wszystko popijaj¹c
gor¹c¹ herbat¹ z mlekiem lub cytryn¹.
Pod jej rêk¹ dom pachnia³ czystoœci¹, smakowitym posi³kiem i ciep³em kaflowych piecy. Zawsze pamiêta³a o zaletach spi¿arni – w przedsionku sta³y kamienne beczki pe³ne
kiszonej kapusty i ogórków, a w gospodarczych szafachserwantkach pó³ki wype³nia³y s³oiki z agrestowym d¿emem,
kompotami z czereœni i œliwek, marynowanymi podpieñkami, butelkami malinowych i porzeczkowych soków oraz butlami jagód leœnych przewi¹zanych p³ócienn¹ szmatk¹.
Oprócz tego skwarki z wytopionego smalcu, oddzielone na
wypieki kruchych ciasteczek przepuszczanych przez maszynkê, które lubiliœmy jeœæ ca³y rok. Kilka odmian jab³ek u³o¿onych w skrzynkach wystarcza³o prawie do wiosny.
Jedynym sto³em, za którym widzia³am mamê w Œwieradowie poza domem, by³ stó³ cioci Broni i wujka Stefana, którzy
goœcili j¹ z radoœci¹ i otwartym sercem. By³a – jak oni - ¿yczliwa i dobrze zorganizowana, obowi¹zkowa i wra¿liwa, ceni³a tylko
wiêzi rodzinne i nie szuka³a przyjaŸni poza tym krêgiem.
Mamê najbardziej zadawala³yby katolickie kalendarze z co
najmniej ca³ym miesi¹cem przedstawionym na stronie, imieninami œwiêtych i ludowymi przys³owiami, których m¹droœæ docenia³a. Ale wtedy takich nie by³o. Wiesza³a wiêc w kuchni skrócony ze swojej bia³o-czarnej gazety i obok drugi z kartkami do
codziennego zrywania. W du¿ym, dziennym pokoju przy kuchni, wyró¿niaj¹cym siê zdjêciem i zarazem obrazkiem na œcia-

Nadal zachêcamy œwieradowian pamiêtaj¹cych czasy
uwa¿ane dziœ przez m³ode pokolenie za prehistoriê, by
chwycili za pióra i spróbowali oddaæ ducha zamierzch³ych
epok. Ocalmy w pamiêci przesz³oœæ, przypomnijmy sobie i innym Œwieradów
y³a patyna czasu, luŒwieradów,, któr
któryy pokr
pokry³a
dzi, którzy odeszli, wydarzenia, które byæ mo¿e nikim nie
wstrz¹snê³y
wstrz¹snê³y,, a mimo to zapada³y w pamiêæ. £amy „Notatnika” s¹ dla tych wspomnieñ zawsze otwarte!

nie sta³ siê z czasem portret Piotrusia, pierwszego wnuka. W
sypialniach na piêtrze przy ³ó¿kach dzieci wisia³y obrazki z I
Komunii Œwiêtej i olejny pejza¿ - perspektywa wiejskiej drogi wzd³u¿ dojrzewaj¹cego ³anu zbó¿. W najwiêkszym pokoju
wisia³ bia³o-br¹zowy obraz Matki Boskiej Krasnobrodzkiej
na tle piêknego we³nianego kilimu z frêdzlami w geometryczne wzory w kolorach jasnego br¹zu, palonej ceg³y i z³ota, a na drugiej œcianie dyplom ojca za udzia³ w II wojnie
œwiatowej. Telewizor te¿ z czasem siê pojawi³, ale na szczêœcie nie przes³oni³ nam œwiata, choæ niew¹tpliwie sta³ siê
nañ oknem. Powoli ka¿dy znajdowa³ w programie coœ dla
siebie, jednak bez zbêdnego przywi¹zania, z wyj¹tkiem
„Dziennika Telewizyjnego” i „Monitora”, które rodzice wyraŸnie œledzili. Czasami ojciec komentowa³ je z roz¿aleniem
w g³osie: „Polsko Ludowa, jakich ty synów masz!”, lub „Ale
szachraje!”.
Nie rozumia³am jego w¹tpliwoœci w wyjaœniane przez propagandê peerelu przyczyny „trudnoœci gospodarczych”: „wrogi element” i „ku³aków”. Lub brak wiary w „nêdzê i rych³¹ klêskê krajów kapitalistycznych”.
Sama nie d¹¿y³am do ogl¹dania telewizji, lecz bywa³o, ¿e z
przyjemnoœci¹ towarzyszy³am tacie, gdy z kubkiem miêtowej
herbaty i zapasem papierosów czeka³ na film lub poniedzia³kowy teatr. Patrzy³ w skupionym milczeniu nie oceniaj¹c, w ka¿dej chwili gotów przerwaæ bez ¿alu na rzecz fabu³y naszego
¿ycia. Chêtnie poznawa³ nowe kino polskie i radzieckie, nie omija³
europejskiego – psychologicznych filmów Bergmana, egzystencjalnych dzie³ Felliniego, francuskich obrazów kostiumowych,
kolekcji dreszczowców Alfreda Hitchcocka, nie kry³ te¿ sympatii dla produkcji amerykañskich – od kreskówek Walta Disneya
i niemych komedii z Chaplinem czy Flipem i Flapem, przez gangsterskie o Al Capone, po klasyczne westerny. Zna³ oczywiœcie
serial „Stawka wiêksza ni¿ ¿ycie” oraz „Œwiêtego”, jednak film
fabularny znacznie wy¿ej ceni³. Bardziej ni¿ sensacji czy dramatu szuka³ w kinie obyczaju i historii. Dostrzega³ zmiennoœæ losów wierz¹c w zwyciêstwo dobra nad z³em.
Zmêczona mama usypia³a na siedz¹co, wiêc tato doradza³:
- Hela, po³ó¿ siê wygodnie.
Ich tapczany sta³y w tym samym pokoju.
- Jeszcze troszeczke popatrzê...
Ale po chwili, zmorzona snem, ustêpowa³a.
Ja te¿ czêsto wybiera³am ³ó¿ko po kilku scenach... to by³o
dla mnie zbyt póŸno, usypia³am w œrodku. Mama pamiêta³a za
to o popo³udniowej porze Wielkiej Gry i chêtnie na ten czas
siada³a przed telewizorem. Dziêki Jasiowi pozna³am postaæ
Zorro, Robin Hooda i Winnetou, przy Marysi stara³am siê wytrwaæ oczekuj¹c na koncert sopockiego festiwalu, a wszyscy
po trosze interesowaliœmy siê przebiegiem Wyœcigu Pokoju na
trasie Warszawa - Berlin - Praga, jednak nie na tyle, aby kibicowaæ kolarzom przeje¿d¿aj¹cym czasami przez Œwieradów.
Odrobione lekcje, zapêdzony inwentarz, porz¹dek w kuchni, pogaszone œwiat³a i oko³o godziny 8 dzieci rozchodzi³y siê
do swoich pokoi i ³ó¿ek. Do dziœ moim luksusem jest taki rytm
¿ycia, samo zdrowie.
A tymczasem ca³y dom i nasze pokoje pozostawa³y otwarte! Dopiero gdy przyjecha³a na pierwsze wakacje – bodaj¿e w

1964 r. - ciocia Jasia z Lublina z dzieæmi i zobaczy³a, co tu sie
dzieje, powiedzia³a, ¿e w ¿yciu tak nie uœnie! Wtedy pojawi³y siê
klucze w zamkach, tylko czy zawsze u¿ywane?
Ten porz¹dek oparty by³ na za³o¿eniu, ¿e „Adam wszystko
s³yszy, nawet przez sen”. By³o w tym du¿o racji, to tato poczu³
pal¹cy siê noc¹ telewizor, natychmiast zarzuci³ ogieñ kocem i
zapobieg³ tragedii. Zawsze odpowiedzialny, z frontu wróci³ podwójnie wyczulony i wra¿liwy. W pierwszych latach podobno
zrywa³ siê nocami i nie móg³ ju¿ zasn¹æ do rana. To z czasem
minê³o.
Tak w³aœnie latem o 4 rano wesz³a do mojej sypialni na piêtrze Ela Wancek, mieszkaj¹ca przy Domu Zdrojowym. Usiad³a
na skraju ³ó¿ka i zapyta³a:
- Idziemy na jagody?
- Pewnie! - powoli, z uœmiechem otwiera³am oczy i œwiat
od razu wyda³ siê taki piêkny! Jak rozkwitaj¹ca uroda na twarzy
szkolnej kole¿anki, jej radosne spojrzenie i ch³odem brzasku
zarumienione policzki w aureoli puszystych w³osów, satynowy
g³os...
Dojœcie na Polanê Izersk¹ od Kwisy zajmowa³o dobre 2
godziny nieustannego marszu w górê. Po drodze wziê³yœmy
drugie wiadro i kanapki, które naszykowa³a Eli mama, prosz¹c
przy okazji, aby wracaæ nim s³oñce wysoko wzejdzie.
Dot¹d nie zna³am tej strony lasu i z ka¿dym metrem ju¿
tylko wzrasta³ mój zachwyt.
Strumyk w ocembrowanej rynnie wysy³a³ nam œwietlne „zaj¹czki” na pionowym podejœciu do „Czeszki” i melodyjnym szeptem opowiada³ sen letniej nocy na izerskich szczytach. Buczynowe laski od nowa uk³ada³y na ziemi drgaj¹c¹ mozaikê z cieni
listków muskanych obudzonym wiaterkiem. Ruda wiewiórka
stanê³a s³upka na widok porannych goœci i rozpoczynaj¹cy pracê dziêcio³ przyjaŸnie nawo³ywa³. Rozeœmiane sz³yœmy górsk¹
drog¹ i œcie¿kami, mijaj¹c gonne œwierki b³yszcz¹ce czerwonaw¹ ³usk¹ na potê¿nych pniach i zdrow¹ zieleni¹ igie³, a wierzcho³kami ko³ysz¹ce szyszki... Przechodzi³yœmy kolejne strumienie - jeden ³adniejszy od drugiego, czasami szemrz¹ce meandrami w naturalnych w¹skich korytach wœród wysokich traw
lub rozbijaj¹ce kryszta³ow¹ wodê na omszonych g³azach w zacienionych partiach grzbietów, gdzie szerokie smugi s³onecznej mg³y przecina³y wilgotne powietrze, kalkuj¹c do pamiêci
wêdrowca wzór z paprociowych liœci i pajêczynowych sieci.
Celem by³a porêba rozlegle rozkorzenionych pniaków, dywanowo wys³ana malachitowej barwy traw¹ lœni¹c¹ jak aksamit, gêsto poroœniêta - rozbuja³ymi po nag³ym zetkniêciu ze
œwiat³em s³onecznym - jagodzinami i paprociami. Miêdzy nimi
metalicznie b³yszcza³y kamienie z du¿¹ domieszk¹ kwarcu i bia³oró¿owe granity. Gdzieniegdzie brzózki samosiejki i m³odziutkie jarzêbiny przerasta³y poziom runa niczym podobne nam
podlotki. Granatowe owoce jak grochy ci¹¿y³y krzakom tak wysokim, ¿e zbieranie jagód na stoku nie wymaga³o schylania.
Kanapki pani Marty zniknê³y na pierwszym postoju, wiêc
póŸniej ju¿ tylko s³odkie jagody z bukietem œwierkowego aromatu syci³y nasz g³ód i moje ³akomstwo. Na wszystko starczy³o
czasu i z pe³nymi wiadrami jagód zd¹¿y³yœmy zejœæ z odkrytej
polany przed ¿arem s³oñca, unikaj¹c groŸnego pora¿enia.
cdn

Raz na ludowo!

Czytelnicze podsumowanie roku 2013
Nie ma co narzekaæ, by³ to dobry rok, ogó³em zakupiono ponad 900 ksi¹¿ek, w czym pomogli te¿ nasi wieloletni
czytelnicy wp³acaj¹c prawie 1400 z³. Bardzo serdecznie
dziêkujemy wszystkim, zaœ dodatkowe podziêkowanie nale¿y siê Wandzie Dzierewianko - za kilogramy cukierków
dla dzieci.
Zakupy w nowoœci wydawnicze wzbogacone równie¿ zosta³y dotacj¹ z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokosæi 4500 z³.
Oczywiœcie, przy wyborze ksi¹¿ek by³y najwa¿niejsze ¿yczenia od naszych czytelników. Na pó³kach znalaz³y siê bestsellery; trudno
wymieniæ wszystkie, ale na
pewno na I miejscu, tak jak
na ca³ym œwiecie, poszukiwan¹ ksi¹¿k¹, do której ustawia³y siê kolejki, to powieœæ
E.L.James „Piêædziesi¹t twarzy Grey’a” i kolejne tomy
najpikantniejszej trylogii
ostatnich lat, o której napisano: „Krytycy siê ³api¹ za
g³owê, feministki j¹ wyklinaj¹, faceci bezskutecznie
próbuj¹ zrozumieæ, o co w
tym wszystkim chodzi i tylko ksiêgarze zacieraj¹ rêce,
bo oto ni z tego ni z owego
w czasach kryzysu interes
idzie jak woda” (Polska Me-

tropolia Warszawska).
Ksi¹¿ek nie widzia³yœmy d³ugo, gdy¿ wêdrowa³y z r¹k do
r¹k, do nas tylko dociera³y informacje, ¿e teraz czyta Ania, a
po niej Jola itd. Historia m³odej niewinnej studentki literatury
Anastazji i jej fascynacji do Grey’a zachwyca czytelników na
ca³ym œwiecie, równie¿ i naszych.
Na II miejscu najlepiej czytan¹ ksi¹¿k¹ równie¿ by³a trylogia – tym razem polskiej pisarki - „Sklepik z niespodziank¹”
Katarzyny Michalak, opowiadaj¹c¹ o barwnych losach mieszkañców Pogodnej, a g³ównie o przyjació³kach Bogusi, Adeli i
Lilce.
Najwiêksz¹ furorê zrobi³a m³oda polska pisarka (1988 r.)
Olga Rudnicka - niesamowita kariera wœród naszych czytelników, a „Martwe jezioro”, „Lilith”, „Natalii 5” i jeszcze inne
powieœci kryminalne czyta siê jednym tchem, trochê w stylu
J. Chmielewskiej. Zamierzamy m³od¹ pisarkê zaprosiæ wiosn¹
do biblioteki na spotkanie z czytelnikami, gdy¿ podoba siê i
starszym, i m³odszym.
Po analizie stwierdzamy, ¿e wiêkszym powodzeniem ciesz¹
siê ksi¹¿ki polskich pisarzy, g³ównie pisarek, a z obcych nadal
pierwszeñstwo nale¿y siê D. Steel i N. Roberts.
Wiemy ju¿, co trzeba
kupiæ w I kwartale, gdy¿ pytaj¹ o to czytelnicy - i kupujemy! Przy okazji obiecujemy, ¿e najlepsze tytu³y
trafi¹ do r¹k naszych czytelników, a o nowoœciach bêdziemy systematycznie informowaæ na ³amach „Notatnika”.
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Walentynki w bitej œmietanie
Jakby na to nie patrzeæ, ju¿ za 2 dni Walentynki. I co by nie
mówiæ, to jednak piêkne œwiêto, bo pomaga skupiæ siê na tych, których kochamy. Co z tego, ¿e amerykañskie? Co z tego, ¿e tr¹ci
komercj¹? Na co dzieñ zaganiani i zmêczeni, spróbujmy w ten dzieñ
zrobiæ coœ wyj¹tkowego. Niech bêdzie s³odko, niech bêdzie owocowo, kolorowo i niech bêdzie przyjemnie. A co mo¿e daæ wiêksz¹
przyjemnoœæ, ni¿ idealne po³¹czenie truskawek z bit¹ œmietan¹? Proponujê zrobiæ nanie wymieszane „same”
dziewane.
ubij¹ ¿ó³tka). Po³¹czyæ
Oto jak: Truobie masy i dosypaæ
skawki nacinamy
m¹kê, mieszaj¹c ³y¿k¹,
na krzy¿ od do³u,
nie mikserem. Piec w
uwa¿aj¹c, aby nie
temperaturze 160 stopni
przeci¹æ ich do
przez 45 minut.
koñca. Ubijamy na
sztywno œmietanê
Po ostudzeniu przecikremówkê 36% z
namy na dwie lub trzy
cukrem a nastêpczêœci, które przek³adanie szpryc¹ wcimy bit¹ œmietan¹ - litr
skamy œmietanê w
œmietany 36%, 6 ³y¿ek
ka¿d¹ truskawkê. Takie banalne, wydawa³ocukru.
by siê, a jak¿e kusz¹ce. A jeœli starczy Wam
Jeœli ciasto bêdzie
si³y i zapa³u, zróbmy ukochanej osobie torszybciutko skonsumocik. Proponujê taki przepis, który zawsze
wane, staramy siê nic nie
wyjdzie.
dodawaæ, ale jeœli ma trochê pole¿eæ w lodówce,
trzeba bêdzie ubijaj¹c
dodaæ 2 lub 3 œnie¿ki do œmietany. Wtedy dodajemy mniej cukru.
Biszkopt: 4 jajka, szklanka m¹ki, 3 szklanki
cukru pudru, ³y¿eczka proszku do pieczenia,
Teraz jeszcze ka¿d¹ warstwê trzeba nas¹³y¿ka octu.
czyæ mocn¹ kaw¹, lub kilkoma ³y¿kami „czegoœ mocniejszego”. Ponadto na ka¿d¹ warstwê
Przygotowanie: Bia³ka ubiæ z cukrem na
idzie kilka ³y¿ek œmietany i ulubione owoce sztywno, dodaæ ¿ó³tka wymieszane wczeœniej
maliny, jagody, borówki, truskawki lub z puszki
z octem i proszkiem (proszek i ocet intensyw-

Walentynkowy torcik

Gotuj z Przystupą
Najpopularniejszymi podrobami w polskiej kuchni s¹:
w¹tróbka, ¿o³¹dki, nerki, ozorki, p³ucka, flaki i serca. Do podrobów zaliczamy tak¿e uszy, mózg, ogon, g³owê i wymiona. Ponadto w kuchni francuskiej przysmakiem jest grasica
- gruczo³ znajduj¹cy siê w przedpiersiu przednim. Przyznam,
¿e sam bym grasicy raczej nie tkn¹³, gdybym jej nie spróbowa³; nie jad³em lepszego podrobu w ¿yciu!
Podroby mo¿na sma¿yæ, dusiæ, gotowaæ, zapiekaæ, a
gama wyrobów z nich jest bardzo szeroka: farsze, pasztety,
zupy, a tak¿e jako dania samodzielne. „Flagowe okrêty” podrobowe w polskiej kuchni to nerki cielêce w bia³ym winie,
w¹tróbka wieprzowa z cebul¹, ozorki w galarecie lub w sosie
chrzanowym i p³ucka w formie farszu do pierogów.
Od æwieræ wieku, gdy na wolnym rynku pojawi³y siê
miêsa bez ¿adnych ograniczeñ, podroby straci³y na znaczeniu, jemy je rzadko, mimo ¿e s¹ niedrogie, wierz¹c powszechnej opinii, ¿e s¹ niezdrowe. Tymczasem nie jest to do koñca
prawd¹, poniewa¿ podroby zawieraj¹ du¿o sk³adników
od¿ywczych, takich choæby jak kwas foliowy, ¿elazo, wapñ,
witaminy A, B, D i K, nie mówi¹c ju¿ o bia³ku zwierzêcym.
Skoro ju¿ wywo³aliœmy te nasze okrêty flagowe, zacznijmy od nerek cielêcych w bia³ym winie.
Sk³adniki: 0,5 kg nerek, szklanka mleka, 2 du¿e cebule,
100 ml bia³ego wytrawnego wina, 3 ³y¿ki smalcu, 2 ³y¿ki m¹ki,
70 ml œmietany kwaœnej, pieprz, sól i majeranek do smaku.
Nerki myjemy, luzujemy ze wszystkich ¿y³ek, zalewamy
mlekiem i wstawiamy na dobê do lodówki. Na drugi dzieñ
wyci¹gamy nerki z mleka, zalewamy zimn¹ wod¹ i obgotowujemy ok. 20 minut na wolnym ogniu. Wyci¹gamy, kroimy
w plasterki o gruboœci 1,5 cm, na patelni rozpuszczamy smalec, podsma¿amy nerki na rumiano, wk³adamy do rondelka,
a na tym samym smalcu sma¿ymy drobn¹ pokrojon¹ w kostkê

cebulê, a gdy ta zmiêknie, dodajemy m¹kê i mieszamy do
uzyskania zasma¿ki, do której dodajemy wino i 100 ml wody,
po czym zalewamy tym obsma¿one nerki. Doprawiamy, dusimy nerkê do miêkkoœci (15-25 minut), zaci¹gaj¹c pod koniec œmietan¹.
Danie mo¿na podawaæ z ziemniakami, kasz¹ lub makaronem.
Teraz zasmakujmy drobiowej w¹tróbki z ziarnami s³onecznika i orzecha w³oskiego.
Sk³adniki: 1 kg w¹tróbki, 2 œrednie cebule, 50 gram ³uskanego s³onecznika, 50 gram orzechów, 50 gram mas³a, sól i
pieprz do smaku.
Ziarna s³onecznika podpra¿amy na suchej patelni, orzechy siekamy, a cebulê kroimy w drobn¹ kostkê. Na patelni
rozgrzewamy mas³o i przesma¿amy na nim z dwóch stron
plasterki w¹tróbki (2 cm gruboœci), dodajemy cebulê i sma¿ymy do 4 minut na delikatnym ogniu. Dodajemy upra¿ony
s³onecznik wraz z orzechami, ca³oœæ dusimy pod przykryciem ok. 3 minut, doprawiamy i podajemy z chrupi¹c¹ bagietk¹ i bia³ym pó³wytrawnym winem.
Z kuchni staropolskiej wybra³em nerki wieprzowe (cynadery) w sosie musztardowo-œmietanowym.
Sk³adniki: 4 nerki, 2 œrednie cebule, 300 ml œmietany 18%
s³odkiej, 2 z¹bki czosnku, 2 ³y¿ki m¹ki pszennej, 50 ml oleju

- ananasy, brzoskwinie.Wagê przyk³adamy do
warstwy wierzchniej – reprezentacyjnej. Uk³adamy wzorki z owoców i odstawiamy na kilka
godzin do lodówki. A potem obdarowujemy ukochan¹ osobê, ca³ujemy i jemy. Zanurzamy siê
na chwilê w s³odkiej przyjemnoœci. Kalorie - kto
by je liczy³ w taki dzieñ! Smacznego Piotr Bigus

s³onecznikowego, ³y¿ka musztardy sarepskiej, sól, pieprz i
œwie¿a natka pietruszki do smaku.
Nerki p³uczemy, usuwamy ¿y³ki i t³uszcz, nacinamy
wzd³u¿ 0,5 cm w g³¹b, zalewamy zimn¹ wod¹ i wstawiamy na
dobê do lodówki. Nazajutrz nerki p³uczemy, wrzucamy do
osolonego wrz¹tku, gotujemy 5-7 minut, wyci¹gamy, ods¹czamy i studzimy.
Olej wlewamy do rondla, wrzucamy pokrojon¹ w drobn¹
kostkê cebulê, a gdy siê zeszkli, przek³adamy j¹ na talerzyk.
Nerki kroimy na plasterki gruboœci pó³ cm, posypujemy
sol¹ i pieprzem, obtaczamy w m¹ce i sma¿ymy na oleju, jaki
zosta³ z podsma¿ania cebuli, a po ok. 3-4 minutach zalewamy œmietan¹, dodajemy cebulê, dolewamy odrobinê wody
(50 ml), musztardê i posiekany czosnek. Ca³oœæ dusimy ok.
20 minut na delikatnym ogniu, doprawiamy natk¹, sol¹ i
pieprzem i cynadry gotowe do degustacji - najlepiej z ziemniakami t³uczonymi oprószonymi œwie¿ym koprem.
Ozorki wo³owe w sosie chrzanowym - to jedno ze sztandarowych dañ w barach szybkiej obs³ugi i mo¿na by³o odnieœæ wówczas wra¿enie, ¿e równie szybko je przyrz¹dzano.
Tymczasem danie to wymaga aptekarskiego i mozolnego
wrêcz podejœcia.
Sk³adniki: 2 ozory, 2 du¿e cebule, g³ówka czosnku, 2 ³y¿ki
smalcu, tyle samo mas³a, 200 ml œmietany s³odkiej 30%, 100
ml œmietany kwaœnej 12%, 3 ³y¿ki m¹ki pszennej, s³oiczek
chrzanu, liœæ laurowy, ziele angielskie, sól i pieprz.
Ozory myjemy, zalewamy wod¹, dodajemy liœæ, ziele, pó³
g³ówki czosnku (ca³e z¹bki) i jedn¹ cebulê przekrojon¹ na
cztery czêœci. Gotujemy pod przykryciem do miêkkoœci (do
3 godzin), wyci¹gamy je, studzimy i obieramy ze charakterystycznej b³onki.
W rondlu rozgrzewamy mas³o ze smalcem, wrzucamy
drobno skrojon¹ cebulê, podsma¿amy do miêkkoœci, dodajemy m¹kê, sma¿ymy wszystko ok. 1 minuty, dok³adamy
chrzan, przesma¿amy mieszaj¹c rózg¹ ok. 2 minut i zalewamy mieszank¹ obu œmietan (jak jest za gêsty, mo¿na dolaæ
odrobinê wody). Na koniec doprawiamy roztartym czosnkiem i przyprawami.
Nim pokroimy ozorki na 2-centymetrowe plasterki, warto je jeszcze na chwilê (ok. 5 minut) podgrzaæ w tej samej
wodzie, w której je gotowaliœmy. Gor¹ce rozk³adamy na pó³misku i zalewamy œwie¿o przyrz¹dzonym sosem. Danie jest
uniwersalne, pasuje do niego ka¿da warzywna surówka, ale
najlepiej smakuje z ziemniakiem z wody.
Za miesi¹c przedwioœnie, wiêc i my spróbujemy coœ na
l¿ejsz¹ nutê.

Przepisy Szymona Przystupy do druku poda³ Adam Karolczuk

Od lat przekonuje siê nas, ¿e wody s¹ bogactwem Œwieradowa, ale chyba jakieœ utajnione to bogactwo, zaczopowane, owiane zmow¹ milczenia...
- Tak nie jest, wód mamy w bród, poczynaj¹c od leczniczych szczaw ¿elazistych - niedu¿ej wydajnoœci, ale bardzo
du¿ej mineralizacji, przez to korzystnych dla zdrowia, po
wody radonowe, dziêki którym Œwieradów zas³u¿y³ sobie
na miano Doliny M³odoœci.
To dlaczego odnosimy wra¿enie, ¿e tego bogactwa nie wykorzystujemy w pe³ni?
- W latach 70. wiercono u nas na potêgê, a¿ zaczêliœmy
przypominaæ ser szwajcarski, ale szukano g³ównie wód
termalnych. Tymczasem znaleziono lecznicze, warto jednak pamiêtaæ, ¿e wód u¿ywa siê tyle, na ile pozwala baza
zabiegowa. I tak pod to nasze bogactwo zaczêto budowaæ
zak³ad przyrodoleczniczy, gdzie planowano wszelakie zabiegi z wykorzystaniem Ÿróde³ kryj¹cych siê w odwiertach.
Potem, wiadomo, musieliœmy oddaæ gminie teren i budynek w stanie surowym za zaleg³e podatki.
Ale Ÿród³a zosta³y...
- Jedno znajduje siê na terenie Lukasa – z wod¹ radoczynn¹ na g³êbokoœci 600 m, kolejne w pobli¿u hotelu, 70metrowe. Wspomnieæ nale¿y o dwóch ujêciach nieopodal
„Malachitu” (niewiele radonu i minera³ów) na g³êbokoœci
330 i 75 m. Gdy budowano hotel, odwiert 330 m przy ul.
Nadbrze¿nej mia³ byæ przez „Malachit” wykorzystany; ten
wci¹¿ rokuje nadzieje na dotarcie do wód termalnych –
obecnie na terenach prywatnych. Wspomnê te¿ o historycznym ujêciu „Górnym” pod Domem Zdrojowym, kryj¹cym
jedyne w Europie szczawy radonowe, oraz o pobliskim odwiercie „1a” g³êbokim na 110 m. Po³o¿ony w parku zdrojowym odwiert 2P ma byæ wykorzystany przez miasto do utworzenia 3 pijalni parkowych. Natomiast w Czerniawie na
Pograniczu niedaleko starego Ÿród³a Maria s¹ dwa 100metrowe odwierty oraz g³êboki na 260 m odwiert, wykonany niemieck¹ wiertnic¹ w 1999 r., z wod¹ lecznicz¹ o temperaturze 15-20 stopni, znacznie lepsz¹ od Czerniawianki.
Planowane one by³y na potrzeby nowej rozlewni.
Mówi pani, ¿e wody wydobywa siê pod mo¿liwoœci bazowe.
W Œwieradowie czego jak czego, ale bazy nie brakuje, to w
czym problem?
- W tym, ¿e nikt spoza uzdrowiska do wydobywania tej
wody siê nie pali. Lukas chcia³, nawet by³y wstêpne uzgodnienia, ale podczas prowadzonych tam robót ziemnych
narzucili ha³dê, z powodu której geolodzy maj¹ przekonanie, ¿e odwiert mo¿e byæ zakrzywiony.
Co to oznacza?
- Trzeba by od nowa robiæ badania, przed czym jako
uzdrowisko siê nie uchylamy, ba, gotowi byliœmy nawet
wspólnie odremontowaæ ujêcie, ale obecnie inicjatywa musia³aby wyjœæ z ich strony.
Naprawdê jesteœcie otwarci na wspó³pracê?
- Od zesz³ego roku mamy koncesjê przed³u¿on¹ na 30
lat. Obejmuje ona obszar górniczy o powierzchni 18 km2 i
wszystkie wody na tym terenie mog¹ byæ eksploatowane
za nasz¹ zgod¹. Mo¿e to siê wydaæ dziwne, ale przez 20 lat
¿aden z hoteli nie chcia³ skorzystaæ z tych zasobów.
Powód?
- To kosztuje. Woda lecznicza to 1,36 z³ za ka¿dy m3, a
przecie¿ ponosimy równie¿ koszty wydobywania, badañ,
remontów i konserwacji ujêæ. 30 tys. z³ bierze Ministerstwo Œrodowiska za korzystanie z koncesji, u¿ytkowania
górniczego i z dokumentacji, s¹ jeszcze op³aty eksploata-

Wód mamy w bród!
Teresa Dragunowicz, urodzi³a siê w ¯aganiu, ale ju¿ jako dziecko przenios³a siê z rodzicami do Mirska, gdzie ukoñczy³a podstawówkê i liceum. Absolwentka Wydzia³u Górniczego
Politechniki Wroc³awskiej na kierunku górnictwo odkrywkowe wêgla brunatnego i siarki. Po
studiach pracowa³a w kopalniach kruszywa,
gdzie uzyska³a uprawnienia górnicze, a od 1986
r. jest kierownikiem ruchu uzdrowiskowego zak³adu górniczego w Uzdrowisku ŒwieradówCzerniawa. W trakcie pracy zawodowej dosz³a
do tytu³u Dyrektora Górniczego I stopnia, jest
te¿ posiadaczk¹ honorowego kordzika górniczego nr 98/10 oraz z³otej odznaki Politechniki
Wroc³awskiej, przyznanej za wieloletni¹ wspó³pracê naukow¹ z t¹ uczelni¹.
Z Teres¹ Dragunowicz rozmawia Adam Karolczuk.

cyjne gminie i NFOŒ. Kiedy wszystko by³o pañstwowe, by³
sza³: kopaæ, kopaæ, kopaæ. Nasta³a jednak gospodarka
rynkowa, która powiedzia³a krótko: róbcie, ale na swój
rachunek! Hotelarze bardzo dobrze wiedz¹, jakie to koszty, dlatego przycichli, a my wci¹¿ musimy udowadniaæ, ¿e
jednak nie jesteœmy psem ogrodnika i chêtnie naszym bogactwem siê podzielimy.
Skoro wywo³a³a pani has³o „róbcie”...
- I robimy – na pocz¹tek dwa Ÿróde³ka na Zdrojowej
we wspó³pracy z gmin¹, z odzyskiem CO2, który zostanie
wykorzystany w suchych k¹pielach. Na terenie boiska
szkolnego w Czerniawie mamy odwiert z wod¹ niskozmineralizowan¹, który wspomaga³ star¹ rozlewniê, poniewa¿ Czerniawianka by³a zbyt wysoko zmineralizowana teraz miasto chce wyprowadziæ na zewn¹trz takie samo
Ÿróde³ko jak przy Zdrojowej.
Czerniawianka ju¿ nie wróci na nasze sto³y?
- Có¿, nasza woda podzieli³a los wielu rozlewni sudeckich, które nie doœæ ¿e by³y przestarza³e, odznacza³y siê
te¿ ma³¹ wydajnoœci¹, a dziœ na rynku licz¹ siê tylko ci
producenci, którzy s¹ w stanie zawalczyæ o zauwa¿aln¹
jego czêœæ. Polska Grupa Uzdrowisk posiada „Staropolankê”, to przecie¿ sama sobie nie bêdzie robiæ konkurencji. Gdyby natomiast znalaz³ siê inwestor chêtny zbudowaæ nowoczesn¹ rozlewniê... Ju¿ Niemcy dokonuj¹cy odwiertów w 1999 r. chcieli wejœæ w ten biznes, ale pod
warunkiem, ¿e dostaliby 51 proc. udzia³ów. Niestety,
ówczesne przepisy na to nie zezwala³y, a dziœ po prostu
nikt chêtny do zbudowania nowej rozlewni jeszcze siê
nie zg³osi³.
A gdyby siê zg³osi³?
- Wtedy zobaczymy,
Ostatnio da³ siê zauwa¿yæ ruch obok Domu Zdrojowego, kamieñ budowlany przy pijalni przywieziono...
- O, to bêdzie nowa atrakcja turystyczna – pod pijalni¹ s¹ pomieszczenia, gdzie zbiegaj¹ siê kana³y trzech
Ÿróde³ Górnych. Czêœæ wody trafia do pijalni, a reszta
przelewem do zbiornika ko³o Goplany, gdzie u¿ywa siê
jej do k¹pieli. A my w tym pomieszczeniu robimy remont
– œciany ok³adamy

granitem i ³upkiem, pokryjemy je litografiami, w sali audiowizualnej pojawi¹ siê w¹tki historyczne i dydaktyczne, a studnie bêdzie mo¿na ogl¹daæ przez szklane pokrywy. W samej pijalni wreszcie zburzymy komin i postawimy
fontannê, której projekt nawi¹zuje do tej przedwojennej.
Czy spe³ni³ siê najgorszy scenariusz zak³adaj¹cy, ¿e powstanie kolei gondolowej wp³ynie na jakoœæ ujêæ wód leczniczych?
- Wiele osób zauwa¿y³o, ¿e ju¿ doœæ dawno temu zakrêcono kurek z wod¹ mineraln¹ do picia w zak³adzie radoczynnym – to jest w³aœnie od³o¿ony w czasie „efekt gondoli”. W zespole Ÿróde³ im. Marii Sk³odowskiej-Curie trzy z
siedmiu studni s¹ ju¿ tak zanieczyszczone, ¿e kran w pijalni trzeba by³o zakrêciæ, poniewa¿ woda jest niezdatna do
picia, nadaje siê tylko do celów k¹pielowych.
Co na to wp³ynê³o?
- G³ównie to, ¿e nie wszystkie elementy budowy gondoli dostosowano do dokumentacji hydrogeologicznej, która chroni³a ujêcia i wskazywa³a wymogi, jakie nale¿a³o
spe³niæ, by nie szkodziæ wodom. Pamiêtajmy, ¿e dolna stacja gondoli stanê³a na samym œrodku strefy zasilania wód
radonowych.
Ktoœ wyda³ zgodê przecie¿.
Tak, ale ta zgoda by³a obwarowana licznymi nakazami. Na przyk³ad, budynek mia³ stan¹æ nie w wykopie, a na
filarach maj¹cych chroniæ przep³yw wód. Tymczasem budynkiem w wykopie zrobili praktycznie zaporê. Po drugie, ca³a infrastruktura powinna chroniæ ujêcia - wody
opadowe mia³y byæ odprowadzane krytymi kana³ami, a
nie rowami, drogi i parkingi mia³y byæ szczelne, tymczasem wy³o¿ono je dziurawym „polbrukiem”, zaœ rowy ob³o¿ono betonow¹ dziurawk¹. Gdy nag³oœniono w mediach
sprawê naœnie¿ania stoku wod¹ z Kwisy pe³n¹ zanieczyszczeñ, sta³o siê jasne, ¿e ca³y ten sp³yw wali potem do naszych ujêæ. A mia³o byæ tak piêknie - odp³yw podziemnymi
kana³ami!
Czy uszkodzenia s¹ nieodwracalne?
- Prof. Wojciech Ciê¿kowski z Politechniki Wroc³awskiej stwierdzi³, ¿e strefa p³ytkich wód radonowych w obrêbie Ÿróde³ im. MCS jest nieodwracalnie zanieczyszczona i powinno siê zrobiæ nowy odwiert – ewentualnie w
tym samym miejscu, by móc wydobywaæ czyst¹ wodê z g³êbszych poziomów. I pewnie nas to czeka, bo nawet ta woda
k¹pielowa straci z czasem swe minimalne parametry u¿ytecznoœci. Ale zakoñczê optymistycznym akcentem – wiele
odwiertów w wyniku przemian w ostatnich dwóch dekadach znalaz³o siê na prywatnych gruntach i jeœli ktoœ
chcia³by na swej dzia³ce rozpocz¹æ eksploatacjê – proszê
bardzo! Musi tylko uzyskaæ zgodê uzdrowiska i wydobywaæ wody zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem górniczym.
Sama jestem ciekawa, czy
doczekam siê pierwszego odwa¿nego.
Dziêkujê za rozmowê.

Stacja Wolimierz - miejsce zwyk³e czy niezwyk³e?
Zgodnie z zapowiedzi¹ sprzed miesi¹ca prezentujemy
tekst Agaty Kasprzak, uczennica IV kl. Technikum Hotelarskiego w Lubaniu, który przyniós³ jej zwyciêstwo w konkursie dziennikarskim MOJA EUROPA KULTURY, organizowanym przez Oœrodek Kultury i Sztuki we Wroc³awiu.
Jest środa 4 grudnia 2013 roku. Zbliżam się już do celu mojej podróży,
które dla mnie jest przykładem europejskiego wymiaru kultury.
Docieram do wioski Wolimierz. Z pozoru wszystko wydaje się być takie
jak wszędzie. Ludzie ciężko pracujący, zmagający się z biedą, codziennymi
zadaniami, wiodący zwykłe życie w szarych pozbawionych elewacji budyn−
kach i to szczególne miejsce... Stacja Wolimierz, dawny budynek stacji kole−
jowej – dziś dusza tej okolicy. Mimo że nie spełnia już swej funkcji, to jednak
gromadzi rzesze przechodniów, ciekawskich i tych, którzy szukają pomysłu
na życie. Klinika Lalek, bo o niej pragnę dziś opowiedzieć, od razu zwraca na
siebie uwagę. Zapytacie, czym? Niecodziennością, nietuzinkowością, po pro−
stu oryginalnością. Spośród wielu sprzętów znajdujących się wokół budynku
spozierają wymownie ogromne oczy, które zdają się szeptać: Wejdź do
środka i zobacz, co mam do zaoferowania. Sądzę, że ten udany zabieg
personifikacji stał się świetną reklamą tego miejsca. Już na początku mojej
wizyty na tym terenie, czuję, że przeniosłam się w inny wymiar. Obiekt
zlokalizowany został w pięknej okolicy, otoczonej rozległymi łąkami, za
którymi rozciąga się pasmo Gór Izerskich.
W progu wita mnie Wincent − syn właścicieli Kliniki Lalek, a jednocześnie
mój znajomy ze szkolnych lat.
− Witaj, cieszę się, że postanowiłaś nas odwiedzić.
− Dzień dobry, jest mi miło, że zechcieliście mnie przyjąć.
Przekroczywszy progi tego budynku, poczułam się tak, jakbym znalazła
swoje miejsce na ziemi. To było właśnie to, co powoduje, że człowiek pozby−
wa się skorupy maskującej nasze prawdziwe „ja”. Tu każdy jest sobą, każdy
przedmiot, kamień, ściana ma swoją osobowość. I w tym wszystkim ja.
Przemierzam kolejne pomieszczenia i z ciekawością dziecka oczekuję na
kolejne niespodzianki. Co mnie jeszcze może zaskoczyć, co mnie może
zadziwić? Odkrywam między innymi:
− galerię sztuki, w której organizowane są wernisaże, wystawy, koncerty
oraz kameralne spektakle;
− galerię lalek i instalacji teatralnych;
− salę teatralno−koncertową, widowiskową;
− pracownię teatralną.
Jak to możliwe, że w tak niewielkiej kubaturze znajduje się tyle różnych
pomieszczeń? I jeszcze to, co kompletnie mnie zaskoczyło, czyli miejsca
noclegowe. Na zewnątrz zaś znajduje się plac zabaw dla dzieci oraz pole
namiotowe. Sami mieszkańcy mówią, że Stacja Wolimierz jest miejscem
„wzlotów fantazji”.
Wincent cierpliwie obserwuje moje reakcje i w przerwach miedzy „ach!”
czy „o, jej!” próbuje przemycić kilka opowieści związanych ze zwiedzanymi
salami.
– Wiesz, mimo że nasze klimaty różnią się znacznie od tego, z jaką
sztuką spotykasz się na co dzień, to „Stacja” idzie z duchem czasu.
I rzeczywiście, nie koloryzował. Sala widowiskowa była tego przykła−
dem. Scena jak scena, tu jej miejsce, ale to nie ona powala z nóg, tylko ta
ogromna przestrzeń i kłębowisko kabli nowoczesnego sprzętu nagłaśniające−
go. Wolna przestrzeń przeznaczona jest dla publiczności, która wraz z arty−
stami pragnie uczestniczyć w życiu kulturalnym i spędzić miło
czas.
Następnie przechodzimy do galerii sztuki, czuję się podeks−
cytowana. Indywidualny charakter tego wnętrza budzi we mnie
wiele różnych emocji, dostrzegam tutaj wspomnianą wyżej ma−
gię tego miejsca. Na ścianach wiszą obrazy artystów, którzy
niekoniecznie są znani, mimo że są bardzo utalentowani. A te−
matyka obrazów? Różna − od portretów, przez odważne akty,
aż po pejzaże. Ponadto uwagę zwracają monstrualne, ręcznie
wykonane „lalki−kukły”. Widziałam je niejednokrotnie przy oka−
zji Przeglądu Teatrów Ulicznych, ale dopiero tu w „Klinice” widać,
że integralnie wiążą się z tym miejscem.
Mam okazję również porozmawiać ze współtwórczynią Kli−
niki Lalek, która przygotowuje kolejną ekspozycję.
− Dzień dobry, czy mogę przeszkodzić?
− Witam serdecznie, oczywiście!
− Czy może Pani mi opowiedzieć coś o galerii?
− Obecnie mamy tutaj wystawę artystów z Pogórza Izerskie−
go − są to malarze, rękodzielnicy, wyrobnicy. Prezentujemy tutaj
chętnie twórczość wszystkich ludzi, szczególnie tych zaprzyjaź−
nionych z nami czy w jakiś sposób z nami zrzeszonych.
Dalej przechodzimy do pomieszczeń mieszkalnych, tak zwa−
nego „Sleeping’u”.
Zdumiewające jest
to, że surowość wy−
stroju może stworzyć
tak przyjemny kli−
mat.
Kwatery
umieszczone są na
poddaszu, skromne

wyposażenie, wbrew pozorom, jest bardzo funkcjonalne. Wieloosobowe sy−
pialnie, w których łóżka odgrodzone są od siebie zasłonami, to odpowiednie
miejsce do wypoczynku po całym dniu „obcowania” z kulturą.
Pod koniec wędrówki Wincent zaprasza mnie do kuchni, która jest do−
stępna także dla gości odwiedzających Stację. Dzięki ciepłej kolorystyce
wnętrza wkrada się domowy klimat. Brakuje tylko kominka z płonącymi
drwami, bujanego fotela i babci snującej barwne opowieści. Niestety, nie ma,
ale jest Wincent, który z powodzeniem może zastąpić i babcię, i bujany fotel,
a przy tym opowiedzieć historię Kliniki Lalek:
− Sam Teatr Lalek powstał w roku 1988 na wydziale lalkarskim Szkoły
Teatralnej we Wrocławiu. Dopiero w roku 1991 przeniósł się do Wolimierza i
odtąd zaczął działać jako wiejski i wędrowny teatr lalkowy.
− Powiedz mi, proszę, jak oceniasz wymiar kultury Kliniki Lalek?
− Teatr grywał już w całej Polsce, ponadto odwiedził wiele krajów europej−
skich, między innymi Finlandię, Francję, Hiszpanię oraz Rumunię.
− Wiem również, że odbywają się tutaj różne festiwale, czy możesz mi
o tym opowiedzieć?
− (Śmiech) Tak, Agato, chętnie Ci o tym opowiem. Przez ten czas, od
kiedy Klinika Lalek działa w Wolimierzu, odbyło się już tutaj wiele różnych
festiwali. Pierwszy, „Niedorzeczny Festiwal Dorzecza Bobru” miał miejsce
już w roku 1999. Po ukazaniu się książki pt. „Artyści i kolonie artystyczne w
Karkonoszach” oraz obchodach z tym związanych moja rodzina zaintereso−
wała się integracją artystów tworzących w okolicy. Pierwszym pomysłem,
który przyszedł do głowy, był festiwal, na którym można by podczas spekta−
kli, koncertów, happeningów i wystaw pokazać, co dzieje się w sferze twór−
czej w dniu dzisiejszym, ale również stworzyć coś wspólnie w ciągu kilku dni
przebywania razem − trwałe dzieła artystów, którzy za miejsce do życia i
działania obrali sobie Karkonosze, Góry Izerskie i okolice. I tak przy pomocy
przyjaciół i sponsorów powstał ten festiwal, który zapoczątkował kolejne. W
roku 2008 Teatr obchodził swoje 20−lecie, towarzyszyło temu odpowiednie
wydarzenie − „Festiwal Twórców Teatru – XX lat Teatru Klinika Lalek− Woli−
mierz 2008”. Obecnie festiwale odbywają się tutaj co roku. Każdy wydaje się
mieć inną, odmienną koncepcję, jednak w jakimś sensie łączą się, bo przecież
zawsze chodzi o wspólną zabawę oraz zagadnienie artystyczne. Rozumiesz,
o co mi chodzi ?
− Tak, rozumiem. To miejsce jest tak ekscytujące, że chciałabym spędzić
tutaj więcej czasu.
− Więc wyjdźmy po raz kolejny na zewnątrz, właśnie trwają tam próby do
spektaklu.
Ciężka praca na łonie natury jest celowa. Aktorzy trenują na dworze,
ponieważ większość przedstawień odbywa się w plenerze. Muzyka, warsz−
tat aktorski, scenografia i stroje, cały czar przedsięwzięcia przyciąga tłumy na

każdy występ, nawet ja nie mogę oderwać się od tych cudownych ludzi i
bacznie obserwuję całe zdarzenie. Jeden z aktorów Kliniki Lalek zgodził się
zamienić ze mną słowo.
− Proszę mi powiedzieć jak wygląda taki spektakl?
− W spektaklach granych głównie na łąkach i ulicach, udział biorą: ogrom−
ne lale, machiny jeżdżące, grające instalacje, stwory, ludzie i żywioły. Jeżeli
chodzi o muzykę, grana jest na żywo przez orkiestrę i samych aktorów. Teatr
współpracuje z zespołem z Kielc − Kinior Sky Orkiestra.
W tym miejscu odbywają się również liczne warsztaty. Działacze Stacji
Wolimierz starają się dobrze wykorzystać przestrzeń, którą dysponują, i
zapraszają do siebie wielu różnych ludzi. Akcje mają miejsca w szczególności
latem, to sezon, w którym Wolimierz jest cały czas oblegany. Przedsięwzię−
cia mają na celu integrować okoliczną ludność i nie tylko. Uczestnicy poznają
sztuki performatywne, mogą wziąć udział w warsztatach tańca, pantomimy,
akrobatyki powietrznej czy spróbować się w teatrze ruchu. Są również spo−
tkania plastyczne, scenograficzne, choreograficzne, zabawy charakteryza−
torskie, tworzenie muzyki. Różne etapy mają na celu przybliżanie widowiska
teatralnego, ale także możliwość kontaktu ludności z lokalnymi twórcami.
Przebywając tutaj czuję magię tego miejsca. Spotkać się tutaj można z
ludźmi o ciekawych zainteresowaniach, dla których bariera wieku nie stanowi
najmniejszego problemu.
Spacerując, w dalszym ciągu nie mogę się nadziwić pomysłowości i
kreatywności mieszkańców Stacji Wolimierz. Wszędzie widzę ogromny wkład,
pracę i serce artystów, którzy tak wiele robią dla okolicznej ludności, ale
również dla szerszego grona odbiorców, bo przecież każdy jest mile widzia−
ny. A ja? Niestety, z ogromnym żalem zmierzam do auta, by z powrotem
zetknąć się z szarą rzeczywistością. Szkoda...
Agata Kasprzak

POKL 9.5 Projekt ,,Dzia³anie paszportem do sukcesu”
Fundacja na Rzecz Rozwoju Spo³ecznoœci Lokalnej
„Œwieradów-Czerniawa”
Od sierpnia 2013 roku w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Paw³a II w
Œwieradowie-Zdroju rozpoczê³a siê realizacja projektu pn. „Dzia³anie paszportem do sukcesu”, który finansowany jest ze œrodków Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki, priorytet IX - Rozwój wykszta³cenia i kompetencji w regionach, dzia³anie 9.5. - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Realizowany jest przez Fundacjê na Rzecz Rozwoju Spo³ecznoœci Lokalnej „Œwieradów – Czerniawa” w partnerstwie z Gmin¹ Miejsk¹ Œwieradów-Zdrój.

stworzenie makiety szko³y marzeñ. Aby ten cel osi¹gn¹æ,
musz¹ nauczyæ siê wielu nowych
umiejêtnoœci oraz utrwaliæ wczeœniej poznane. Do tej pory w pocie czo³a æwiczyli ró¿nego rodzaju obliczenia, które bêd¹ niezbêdne podczas dalszych zajêæ.
Wykonywali te¿ bardzo praktyczne zadania, na przyk³ad mierzyli i rysowali plany poszczególnych sal naszej szko³y. Wspólna praca sprawi³a, ¿e ka¿dy
uczeñ by³ bardzo zaanga¿owany w realizowane zadania.
Drugi zespó³ - Firma „Maj-

Z „Paszportem” ³atwiej i ciekawiej
Dziêki dzia³aniom projektowym wszyscy
uczniowie klas IV-VI oraz cztery uczennice z
klasy trzeciej uczestnicz¹ w niecodziennych
zajêciach.
W ramach czêœci polonistycznej projektu uczniowie jednej z grup stworzyli zespó³
redakcyjny „Pismaki”. M³odzi dziennikarze
sami tworz¹, wydaj¹ i kolportuj¹ dwumiesiêcznik pod tym samym tytu³em. Poznaj¹
gatunki dziennikarskie i zasady, jakimi powinien kierowaæ siê ka¿dy dziennikarz. Pisz¹
na temat ¿ycia szko³y, wydarzeñ bie¿¹cych
oraz swoich pasji i zainteresowañ.
Uczniowie drugiej grupy utworzyli natomiast zespó³ redakcyjny „Nasz G³os”, który efekty swojej pracy prezentuje na gazetce œciennej w korytarzu szkolnym. Komentuj¹ oni wydarzenia z ¿ycia szko³y i to, co
dzieje siê doko³a nich.
Przy okazji tych dzia³añ uczniowie
kszta³c¹ umiejêtnoœci ortograficzne i interpunkcyjne oraz podnosz¹ swoje kompetencje jêzykowe. Jednym s³owem – ³¹cz¹ przyjemne z po¿ytecznym.
Z kolei piêtnastu uczniów naszej szko³y
doskonali swoje umiejêtnoœci przyrodnicze,
rozwija zainteresowania i uzdolnienia oraz
poznaje walory turystyczne i przyrodnicze

swojego miejsca zamieszkania. Uczniowie
pracuj¹cy w osobnych zespo³ach stworzyli
dwa biura podró¿y – „Kwisia” i „Czarci
M³yn”. Dzia³anie rozpoczêli od spotkania z
Tomaszem Kaczmarkiem, w³aœcicielem biura
turystycznego „Tom-Woj”, gdzie poznali
specyfikê funkcjonowania biura podró¿y,
czyli sposoby reklamy, promocji, pozyskiwania klientów. Wzbogaceni o wiedzê teoretyczn¹ przyst¹pili do pracy – stworzyli
ulotkê reklamow¹ swoich biur turystycznych, a obecnie opracowuj¹ ofertê wycieczek, czyli planuj¹ ró¿ne warianty tras wycieczkowych w oparciu o analizê materia³ów Ÿród³owych – przewodników, folderów,
materia³ów promocyjnych Urzêdu Miasta,
map turystycznych, stron internetowych itp.
Sporz¹dzaj¹ równie¿ kosztorysy zaplanowanych przez siebie wycieczek z uwzglêdnieniem ró¿nych atrakcji.
W kwietniu, maju i czerwcu uczestnicy
dzia³añ bêd¹ mogli swoj¹ wiedzê teoretyczn¹
sprawdziæ w praktyce, uczestnicz¹c w trzech
wycieczkach: „Szlakiem izerskich tajemnic”,
„Poznajemy Halê Izersk¹ i „Zdobywamy
szczyty – Stóg Izerski i Smrek”.
Pozosta³e dwa zespo³y rozwijaj¹ swoje
umiejêtnoœci i uzdolnienia matematyczne.
Zadaniem pierwszego, pod nazw¹ Biuro
Architektoniczne „Ma³y architekt”, jest

Projekt jest wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego

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
10 - R. Struga³a, tel. 889 096 999
11 - J. Rokosz, tel. 661 386 078
12 - M. Sojka, tel. 512 858 422

OGŁOSZENIA
DROBNE
· Sprzedam gara¿ dwustanowiskowy przy ul. Górskiej. Tel. 75 78
17 288 (po godz. 15) · Kancelaria
Podatkowa KARGEM mgr Bogumi³a Tasulis. Tel. 75 75 225 38, 506
053 924, 601 835 007 · Manicure
i pedicure z mo¿liwoœci¹ dojazdu
do domu. Rezerwacja telefoniczna
pod nr. 665 285 666.

sterklepka” - uczy siê,
jak wykorzystywaæ matematykê w ¿yciu codziennym. Uczniowie
utrwalaj¹ obliczenia
dotycz¹ce rachunków
pisemnych maj¹c do
dyspozycji niemal¿e
prawdziwy sklep, w
którym znajduje siê
kasa fiskalna, waga, no
i oczywiœcie, co ich
najbardziej cieszy, pieni¹dze wygl¹daj¹ce niczym prawdziwe. Razem licz¹, mierz¹, mó-

Zadanie 5 - Biuro turystyczne "Czarci M³yn"
wi¹c szczerze, œwietnie siê bawi¹ poznaj¹c
praktyczn¹ stronê matematyki.
Prowadz¹ce zajêcia: T. Jurewicz,
A. Kotliñska, A. Radewka

PODZIÊKOWANIA
Sk³adam serdeczne podziêkowania
dr
dr.. Micha³owi Matwiejczukowi
oraz pielêgniarkom
Ewie Lêbie i Annie Tkaczyk
z przychodni przy ul. Zdrojowej - za szybk¹
i skutecznie udzielon¹ pomoc ratuj¹c¹ mi ¿ycie
wdziêczna B.Jarosz-Turek

PODZIĘKOWANIA
Dr. nauk med. JACKOWI RYTKOWSKIEMU,
ordynatorowi oddzia³u „R”,
oraz pozosta³ym lekarzom
i wspania³ym pielêgniarkom
ze szpitala WS-SPZOZ w Zgorzelcu,
którzy brali czynny udzia³
w ratowaniu mojego ¿ycia
z szacunkiem i wdziecznoœci¹
pacjentka Bogumi³a Jarosz-Turek
ze Œwieradowa-Zdroju

SERCE DLA PIESKA
Olszyñskie Stowarzyszenie Na Rzecz Bezdomnych Zwierz¹t - ul. Wolnoœci 6, 59-830
Olszyna, KRS 0000468610 - ratuje zwierzêta,
g³ównie pieski, które zosta³y porzucone przez
swoich w³aœciciel, czêsto na skraju wyczerpania fizycznego, wymagajace opieki weterynaryjnej, a przede wszystkim potrzebuj¹ce domu,
który chcia³by im zapewniæ godne warunki.
Szukamy takich domów na bie¿¹co, dopóki jednak nie znajdziemy osób odpowiednich do adopcji, zwierzêta przebywaj¹ 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.

Ruszy³ sezon targów turystycznych –
rozpoczê³y je Die Urlaubs-Messe w Stuttgarcie (11-19 stycznia), gdzie miêdzy 1900
wystawcami, którym organizatorzy przygotowali 100.000 m2 w 9 halach. Polska na tych
targach nie by³a bynajmniej nadreprezentowana – pod szyldem Polskiej Organizacji
Turystycznej wystawia³y siê województwa:
œl¹skie, warmiñsko-mazurskie (rozpoznawalne i bardzo t³umnie oblegane) i zachodniopomorskie. Osobne stoiska mia³a Ma³opolska, a obok niej znalaz³ siê i nasz rodzynek –
Czeszka i S³owaczka (po raz drugi zreszt¹),
reprezentowany przez ca³y czas trwania imprezy przez Kamilê Borowsk¹ i zamiennie
przez Irenê Mandziej oraz Marka Ró¿yckie-

go (na zdjêciu z lewej).
- Mieliœmy ca³y pakiet materia³ów promocyjnych, poza hotelowymi: niezbêdniki,
uzdrowisko, gondolê – mówi pan Marek. Widaæ, ¿e targi stuttgarckie s¹ tak¹ odskoczni¹ dla tych, którym przejad³y siê Drezno i
Lipsk, a ¿e okolica bogata (wokó³ tak znane
firmy, jak Bosch, Porsche czy Daimler), œci¹ga³y tu ca³e wycieczki zwiedzaj¹cych, którzy przyje¿d¿ali wynajêtymi autokarami, a
wœród nich wiele m³odych rodzin z dzieæmi.
Zdaniem M. Ró¿yckiego, daje siê zauwa¿yæ pewien odwrót od oferty typowo kuracyjnej (jest ju¿ mniej trendy) na rzecz SPA i
wellness, co – miejmy nadziejê – œwieradowskiej pozycji w oczach niemieckich goœci nie
os³abi.
Dwa tygodnie póŸniej w DreŸnie zaczê³y
siê – po raz 20. trzydniowe targi
pod nazw¹ ReiseMarkt, druga co
do wielkoœci impreza targowa w
dawnej NRD, w
której uczestniczy³o 570 wystawców z 37 krajów. Tym razem œwieradowska
reprezentacja by³a znacznie silniejsza, jako
¿e swe oferty zaprezentowa³y hotele: Stary
Zdrój, Kaja, Œwieradów oraz znów niezawodna Czeszka i S³owaczka. Polskê reprezentowa³y ponadto uzdrowiska Ko³obrzeg i Œwinoujœcie, by³o te¿ stoisko karkonoskie. Nieobecny natomiast by³ Dolny Œl¹sk jako region - trudno poj¹æ, dlaczego Dolnoœl¹ska
Organizacja Turystyczna zignorowa³a imprezê w Saksonii, z któr¹ przecie¿ s¹siadujemy i od lat stanowimy dla tego landu g³ówny cel wycieczek i pobytów. (AK)
Brukselskie targi (6-10 lutego) odwiedza
ponad 100 tys. osób (my byliœmy na nich
pierwszego dnia), gromadz¹ ponad 800 wystawców z 70 krajów, najwiêcej z Francji i
Belgii. Stoisko Polski by³o na hali miêdzy-

Na œwieradowskim stoisku stoj¹ od lewej: £ukasz Kubacki (Interferie), Dorota Marek (UM), Ma³gorzata
Adamiuk, Roland Marciniak, konsul Piotr Adamiuk, Wojciech Krasoñ (prezes Uzdrowiska), Marta
Fiedorowicz (Cottonina). Z ty³u siedzi Wojciech Kudera (jako t³umacz grupy). Sk³ad naszej delegacji
uzupe³niali nieobecni na zdjêciu: Arkadiusz Lisowski (Uzdrowisko) i Joanna Kucharek (Bia³y Kamieñ).
narodowej w s¹siedztwie Chorwacji, S³owacji i S³owenii, natomiast Œwieradów dzieli³
powierzchniê wystawow¹ z województwami: œwiêtokrzyskim, pomorskim, ma³opolskim
i œl¹skim.
Naszym celem by³o pozyskanie operatorów turystycznych; nawi¹zaliœmy kilka ciekawych kontaktów. Jedno z biur dyspouje 40
autokarami i co wiêcej - organizuje wycieczki
do Polski, g³ównie do Krakowa, Oœwiêcimia,
Wieliczki, Wroc³awia. Kolejne ma 14 autokarów i równie¿ organizuje wyjazdy do Polski.
W kwietniu i maju zaprosimy belgijskie biura
podró¿y na rewizytê do Swieradowa, pokazuj¹c nasz¹ ofertê uzdrowiskowo-turystyczn¹, goszcz¹c ich przedstawicieli w Domu
Zdrojowym, Malachicie, Cottoninie, Starym

Zdroju i Bia³ym Kamieniu.
Zaprosiliœmy na nasze stoisko konsula
generalnego Polski w Brukseli, Piotra Adamiuka, który przedstawi³ nam funkcjonowanie Polonii belgijskiej. Okazuje siê, ¿e w Belgii mieszka ponad 100 tys. Polaków. W samej Brukseli funkcjonuje 30 polskich sklepów, przyjmuje kilkudziesiêciu naszych lekarzy, funkcjonuj¹ te¿ polskie stowarzyszenia, które skupiaj¹ siê wokó³ polskich regionów. Z informacji z konsulatu wynika, ¿e
spora czêœæ obecnej belgijskiej Polonii odwiedza Polskê równie¿ w celach turystycznych. Du¿ego wsparcia udzieli³o nam przedstawicielstwo Dolnego Œl¹ska przy Unii Europejskiej pomagaj¹c przy obs³udze stoiska.
(RM)

Kiedyœ napada!

Jeœli œniegu bêdzie wystarczaj¹co, by
przykryæ nartostrady, a mrozy znów chwyc¹,
by armaty doœnie¿y³y brakuj¹c¹ po³aæ, œwieradowskie wyci¹gi zaprosz¹ na stoki:
FLINS EXPRESS (obok Aparthotelu
Flinski) - oœwietlony i doœnie¿any, czynny
codziennie w godz 900-1600, a w weeekendy i
podczas ferii przewidzoano te¿ jazdy nocne
od 1600 do 1900. Karnet 10-przejazdowy - 12
z³, ca³odzienny - 35 z³, wieczorny - 25 z³.
D³ugoœæ wyci¹gu - 160 m, ró¿nica poziomów - 14 m.
BAJTEK to wyci¹g przy ul. D¹browskiego (poni¿ej Czarodziejki) czynny od godz. 800
do 2200 (lub do ostatniego klienta). Godzina
jazdy kosztuje 10 z³, 3 godz. - 20 z³, karnet
ca³odzienny - 30 z³.

D³ugoœæ wyci¹gu - 60 m, ró¿nica poziomów - 10 m.
BARBARA (obok Izerskiej Chaty) czynna od godz. 1000 do 1700, jazda nocna od godz.
1700 do 2100. Karnet 10-przejazdowy dzieñ/noc
- 10 z³, karnet na jazde dzienn¹ - 30 z³, nocn¹
- 20 z³.
D³ugoœæ wyci¹gu - 150 m, ró¿nica poziomów - 24 m.
BAMBINO-SKI (obok S³oneczka i Sanusa) czynne od godz. 900 do ostatniego narciarza. Przewidziane s¹ karnety 15-z³otowe za
12 przejazdów. Godzina z instruktorem narciarskim kosztuje 80 z³, a ka¿dy przejazd na
oponie po specjalnie wytyczonym torze - 1
z³. D³ugoœæ wyci¹gu - 120 m, ró¿nica poziomów - 14 m.
(aka)

