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11.11.2012 - Œwiêto Niepodleg³oœci

Obchody 94 rocznicy odzyskania niepodleg³oœci rozpoczê³y siê ju¿ 9 listopada - w MZS uczniowie kl. I-III, IV-VI i gimnazjalnych uczestniczyli w okolicznoœciowych akademiach, œpiewali
pieœni patriotyczne i wykonywali bia³o-czerwone kotyliony. 11 listopada w koœciele po mszy najm³odsi zaprezentowali siê w monta¿u s³owno-muzycznym, po czym œwieradowianie przeszli
- poprzedzeni pocztami sztandarowymi - pod obelisk, gdzie delegacje œrodowisk z³o¿y³y kwiaty, upamiêtniaj¹c w ten sposób wszystkich Polaków, którzy oddali ¿ycie za Ojczyznê.

Nowe wcielenia naszych ¿abek
W ubieg³ym roku rozpoczêliœmy prace nad
„o¿ywieniem” ¿aby, któr¹
wykorzystujemy w promocji miasta. Graficznej rewolucji wœród ¿abek dokona³
Krzysztof Knitter z Jeleniej
Góry, a nowy wizerunek
otrzyma³o dziesiêæ ¿ab:
turystka, narciara, w wagoniku kolei gondolowej, rowerzystka, kuracjuszka z
pija³k¹, golfistka, kucharz,
¿aba na basenie, ¿abka
mama z ¿abi¹tkiem, ¿abka
m³ynarz.
Wszystkie wymienione
¿abki mo¿na obejrzeæ na
stronach NŒ oraz w materia³ach promocyjnych miasta.
W przysz³ym roku planujemy wykonanie kolejnych 10 ¿abek.

Monika Hajny-Daszko

URZ¥D MIASTA Ważne dla pracodawców ubiegających się

ul. 11 Listopada 35
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Burmistrz Miasta – Roland Marciniak: 75 7816-119; Sekretariat Burmistrza – Krystyna Kisiel: 75 78-16-489, fax 75 78-16-585 - pok.
nr 1d; Skarbnik – Iwona Kosmala: 75 78-16234 - pok. nr 1a; op³ata uzdrowiskowa, op³aty za œrodki transportu – Katarzyna Barczyszyn, czynsze, op³ata za wodê i œcieki, u¿ytkowanie wieczyste - Ewelina Ostrowska-May:
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 78-16344; meldunki i dowody osobiste, zezwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych –
Halina Stettner: 75 78-16-929 - pok. nr 1f
(obok sekretariatu); Referat Gospodarki Nieruchomoœciami i Zagospodarowania Przestrzennego, kierownik – Rafa³ May, Joanna
Szczekulska - 75 78-17-297 - pok. nr 2; Stra¿
Miejska – Boles³aw Sautycz: 500-231-708 pok. nr 5.

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

II PIÊTRO
Sekretarz – Sylwia B³aszczyk; zamówienia publiczne – Monika Sautycz: 75 78-16-471 - pok.
nr 21a; Referat Gospodarki Miejskiej, Inwestycji
i Ochrony Œrodowiska, kierownik – Eugeniusz
Grabas: 75 78-17-071 - pok. nr 21b; W³adys³aw RzeŸnik, Maria Stefanowicz: 75 78-16324 - 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; promocja gminy
- Alicja Piotrowska: 75-78-71-36-482, informatyk Tomasz Chmielowiec - 75 71-36-483, fax
75-78-16-221 - pok. nr 24b; Miejskie Biuro Informacji Turystycznej, ul. Zdrojowa 10 - tel. 75
78-16-350.

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

UM ul. Pi³sudskiego 15
Tadeusz Baka: 75 78-16-841- 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
OSP ŒwieradówCzerniawa: 500798-806;
OSP
Œwieradów: 696 068-170, 602-639196. PSP Lubañ tel. 998.

o dofinansowanie kosztów kształcenia
młodocianych pracowników

Od 1 wrzeœnia br. wchodzi w ¿ycie zmiana art. 70b ustawy z 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty (Dz. U. z 2004 r., nr 256, poz.
2572 z póŸn. zm.) reguluj¹cego zasady przyznawania przez Burmistrza Miasta ŒwieradówZdrój dofinansowania kosztów kszta³cenia
m³odocianych pracowników dla pracodawców,
którzy zawarli z m³odocianymi pracownikami
umowê w celu przygotowania zawodowego.
Miêdzy innymi wchodzi w ¿ycie przepis ust.11
art. 70b definiuj¹c, ¿e przyznawane pracodawcom dofinansowanie nale¿y traktowaæ jako
pomoc de minimis; „ust. 11. Dofinansowanie,
o którym mowa w ust. 1, stanowi pomoc de
minimis udzielan¹ z warunkami okreœlonymi
w rozporz¹dzeniu Komisji ( WE ) nr 1998/2006
z 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania
art. 87 i 88 Traktaktu do pomocy de minimis (
Dz. Urz. UE L 379 z 28.12. 2006 r ., str. 5)”.
W zwi¹zku z powy¿szym przy sk³adaniu
wniosku o dofinansowanie ka¿dy wnioskodawca, oprócz dotychczas wymaganych dokumentów, jest zobowi¹zany na podstawie art. 37 ust.
1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku
o postêpowaniu w sprawach dotycz¹cych pomocy publicznej ( Dz. U. z 2007 r., nr 59, poz.
404 z póŸn. zm.) do przed³o¿enia dodatkowych
dokumentów:
1) wszystkich zaœwiadczeñ o pomocy de
minimis, jakie otrzyma³ w roku, w którym ubieInformacje 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

Trzeba wzi¹æ udzia³

ga siê o pomoc, oraz w ci¹gu 2 poprzedzaj¹cych go lat, albo oœwiadczenia o wielkoœci pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie
albo oœwiadczenia o nieotrzymanej takiej pomocy w tym okresie;
2) oœwiadczenia o wielkoœci i przeznaczeniu informacji niezbêdnych do udzielenia pomocy de minimis dotycz¹cych w szczególnoœci wnioskodawcy i prowadzonej przez niego
dzia³alnoœci gospodarczej oraz wielkoœci i przeznaczeniu pomocy publicznej otrzymanej w
odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikuj¹cych siê do objêcia pomoc¹, na pokrycie
których ma byæ przeznaczona pomoc de minimis.
Informacjê niezbêdn¹ do udzielenia pomocy de minimis nale¿y przed³o¿yæ na formularzu, którego wzór stanowi za³¹cznik do Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z 29 marca 2010
r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegaj¹cy siê o pomoc
de minimis ( Dz. U. z 2010 r., nr 53, poz. 311).
W razie niez³o¿enia przez wnioskodawcê
wymienionych dokumentów Burmistrz Miasta
nie bêdzie móg³ udzieliæ takiemu pracodawcy
dofinansowania kosztów kszta³cenia m³odocianego pracownika (art. 37 ust. 7 ustawy z
30.04.2004 r. o postêpowaniu w sprawach dotycz¹cych pomocy publicznej – Dz. U z 2007
r., nr 59, poz. 404 z póŸn. zm.). H. Stettner

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. Termin: styczeñ grudzieñ 2012 r.
Do kogo jest adresowany?
Grup¹ docelow¹ s¹ osoby korzystaj¹ce z
pomocy spo³ecznej (i ich otoczenie), które nie
pracuj¹ i s¹ w wieku aktywnoœci zawodowej.
Co oferuje uczestnikom?
Projekt jest kompleksowym wsparciem i
stworzeniem niezbêdnych warunków do integracji osób zagro¿onych wykluczeniem spo³ecznym, 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 075 78
16 321, mops_swerzd@wp.pl
Agnieszka Moroz – p.o. kierownika 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
WYKAZ OSÓB W DSDIK ODPOWIEDZIALNYCH ZA PRZEPROWADZENIE
AKCJI ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG W SEZONIE 2012/2013

Zarz¹d Uzdrowiska "ŒwieradówCzerniawa" Sp. z o.o. przypomina
uprawnionym (by³ym i obecnym)
pracownikom oraz spadkobiercom
o koniecznoœci zawarcia umów na
nieodp³atne nabycie udzia³ów Spó³ki. Podpisywanie umów odbywa siê
w budynku Zarz¹du przy ul. Zdrojowej 2, pok. nr 10 - od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 800-1500.
Lista uprawnionych pracowników
znajduje siê przy wejœciu do Przychodni POZ w tym samym budynku."

WYKAZ DRÓG OBJÊTYCH PLANEM ZIMOWEGO UTRZYMANIA W SEZONIE 2012/2013

Informujemy, że od 1 listopada na mocy uchwały Rady Miasta nr XXXII/148/2012
z 26 wr
września
br.. zmianie uległy ceny wody, ścieków i opłaty abonamentowej:
ześnia br
woda - 4,37 zł/m3, ścieki - 4,92 zł/m3, stała opłata abonamentowa - 4,94 zł/m-c.

Pogotowie wodno
-kanalizacyjne (w nagłych prprzypadkach
zypadkach awarii) - tel. 501 954 448.
wodno-kanalizacyjne

Dynia r ządzi !
Dynia odnosi sukces, gdy¿ jest zdrowa, ³adna
i tania. Dziêki ¿ó³tej i pomarañczowej barwie potrafi wywo³aæ uœmiech, radoœæ, po prostu przegnaæ
wszelkie z³e myœli. Mo¿na z niej przyrz¹dziæ pyszne danie dla ca³ej rodziny, ale i poprawiæ sobie i
innym nastrój, wykonuj¹c np. jesienny stroik, udekorowaæ dom, ogród, ale te¿ zrobiæ œwietny kosmetyk.
Dynia nie dopuszcza, aby dopad³a nas jesienna melancholia, gdy¿ ¿ó³to-pomarañczowa ozdoba dzia³a jak witamina i kolory te - jak to okreœlaj¹ koloroterapeuci - maj¹
w³aœciwoœci antydepresyjne, radosne, wywo³uj¹ce dobry
nastrój. Konsumowana, pomaga nam pozbyæ siê nadmiaru
kilogramów, a same pestki s¹ znakomitym energizerem,
gdy¿ s¹ bogate w mikroelementy i ró¿ne witaminy, a przede
wszystkim maj¹ du¿o fosforu.
Delikatny smak dyni docenili ju¿ staro¿ytni Rzymianie. S³ynny Lukullus senator, który znany by³ z tego, ¿e by³
wielkim smakoszem, czêstowa³ goœci m.in. dyni¹ sma¿on¹
w miodzie.
Dynia doczeka³a czasów, ¿e poœwiêca siê jej wiele miejsca w czasopismach; pisze siê o niej, a przede wszystkim
przedstawia siê œwietne przepisy na potrawy, mo¿na z niej
bowiem wszystko przyrz¹dziæ: zupê, nadziewaæ kremowe
desery, rozgrzewaj¹ce musy, sa³atki, muffiny, placuszki, ciasta, podawaæ jako dodatek do pieczonego miêsa, kanapek,
piec chlebki, pierogi, jesienne pappardelle. A zupa! Wystarczy zjeœæ j¹ kilka razy w miesi¹cu, by zachowaæ zdrowie i
urodê. Zupa krem to prawdziwa bomba witaminowa, gdy¿

w niej jest beta-karoten, potas, magnez... Ta zupa wzmacnia odpornoœæ, reguluje pracê uk³adu trawiennego, zawarta
w niej witamina A korzystnie wp³ywa na stan skóry, paznokci
i w³osów. Przyrz¹dza siê j¹ ³atwo, a najwa¿niejsze, ¿e jest
syc¹ca, ale zarazem wykwintna, elegancka, wyrafinowana
w smaku i potrafi ka¿d¹ osobê zachwyciæ swoj¹ wyj¹tkowoœci¹.
Rodzice i dzieci mieli w tym roku niepowtarzaln¹ okazjê po raz pierwszy wybraæ siê na rodzinny spacer do Nadleœnictwa Œwieradów i podziwiaæ kolorowe kompozycje dyniowe. To by³ strza³ w dziesi¹tkê, dynia w roli g³ównej znalaz³a swoje miejsce. Teren Nadleœnictwa wprost jest wymarzonym miejscem na eksponowanie naturalnych kompozycji. Prezentowa³y siê bajecznie i przyci¹ga³y o wiele wiêcej
osób ni¿ my dotychczas na dwóch poprzednich festiwalach;
tam jest przestrzeñ, która sprzyja, ¿e prace zachowuj¹
d³u¿sz¹ œwie¿oœæ.
A Barbara Rymaszewska – pracownik Nadleœnictwa
Œwieradów - okaza³a siê doskona³ym komisarzem wystawy,
komunikuj¹c, ¿e firma wpisuje Festiwal Dyniowy w sta³y kalendarz imprez. Poszerza siê lista organizatorów: poza Wojciechem Erlingiem, sponsorem dyñ od samego pocz¹tku istnienia festiwalu, inni w tym roku dostarczyli do biblioteki,
przedszkola i szko³y ogó³em ponad 300 kg dyñ, nad medialn¹ opraw¹ postanowi³ czuwaæ referat UM z szefow¹
Dorot¹ Marek - pomys³odawczyni¹, zaœ Nadleœnictwo zgodzi³o siê, aby przez jeden wieczór kompozycje dyniowe by³y
wieczorem podœwietlone - tak siê sta³o 20 paŸdziernika od
godz. 1800 do 2100, a dzieci z rodzicami mog³y popatrzeæ na
dyniowe zjawy, w czym wyj¹tkowo w tym roku dopomog³a
pogoda sprzyjaj¹ca rodzinnym spacerom.
Rok temu oceniliœmy 58 prac i mieliœmy problem z przyznaniem pierwszych miejsc, gdy¿ by³y starannie wykonane
i kolorowe, a na III Festiwal Dyniowy w tym roku ogó³em
wp³ynê³o 105 prac plastyczno-technicznych, 2 bajki: Anny
Trepki z Legnicy - „W krainie Dyni”, oraz Piotra Bigusa „Dyniowy ogród”, ponadto 6 wierszy dzieci z przedszkola
oraz 2 tautogramy o dyni Anny Trepki.
Komisja wieloosobowa mia³a problem, jak sprawiedliwie oceniæ kompozycje, postanowiono zatem, i¿ bêdziemy
przyznawaæ nagrody w ró¿nych kategoriach wiekowych, za
wielkoœæ wielkoœæ dyñ oraz indywidualne i specjalne.
Kompozycje rodzinne. I - Tymon ¯y³kiewicz, Wojtek Walczak, Oliwier Burawski. II – Kasia, Marysia, Zosia,
Iza i Piotr Salawowie.
Przedszkole. I - Ziemowit Œnie¿ek, Oliwia Osiñska. II
– Maks Bia³y, Kinga Szukiewicz, Iga Jurczak. III - Oliwier
Fila, Dominik Feliñski, Weronika Niewiadomska.
Szko³a - du¿e dynie. I - Julia Krzewina, Kacper Piwowarek, Jagoda Œnie¿ek, Szymon Chmielowiec. II - Natalia Chmielowiec, Nikola Szukiewicz, Dawid Jurczak. III – Dominik Adam, Maks Kobusiñski, Kinga £abêcka.
Szko³a – ma³e dynie. I - Krystian Pacyna, Sebastian
Zarbock, Marta Syrewicz. II - Dominik Pacyna, Angelika Lipnicka, Oliwia Bigus. III - Matylda Surmacz, Marika Terecho-

wicz.

Prace zbiorowe. I - Oddzia³ przedszkolny przy SP nr 2,
grupa przedszkolna
„S³oneczka”. II – kl. II
SP nr 2, kl. IIa SP nr 1.
III - Œwietlica Œrodowiskowa „Mrowisko”.
Prace techniczne (w³asnorêcznie
wykonane). I – Ola Meyer. II – Ada Dorosz.
Kategoria literacka. Grupa przedszkolna „S³oneczka”, Julia Roso³ek, Piotr Bigus, Anna Trepka
Nagroda burmistrza. Arkadiusz Gettner - „Izerski turysta”.
Nagroda Nadleœnictwa Œwieradów. Julka i Kuba
Olszewscy („Izerdyn”), Kacper Soko³owski („Dzik”), Jakub Soko³owski („Œwinka”), Igor Kar³owicz („Myszka”) i
Wiktor Kalinowski („Kaczka dziwaczka”).

KONKURSY

Nagroda pracowników UM. Damian Kowalski i
Marcin Kijko.
Nagroda pracowników biblioteki. Karolina Salawa („Dyniowy serwis”), Nikola Joya (najmniejsza kompozycja), Jonasz ¯y³kiewicz (najm³odszy uczestnik).
Nagrody za najbardziej pomys³owe nazwy.
Bartek Ogonowski („Szczerbulec”), Ola Ogonowska („Zombiak”), Zuzanna Walszewska („Krwistonosy”).
Krystyna Piotrowska



KONKURSY

Fundacja na Rzecz Rozwoju Spo³ecznoœci Lokalnej „Œwieradów-Czerniawa” zaprasza do udzia³u w
konkursie ozdób bo¿onarodzeniowych (stroiki œwi¹teczne, ozdoby choinkowe, kartki œwi¹teczne). Kategorie: przedszkole oraz klasy I-III; klasy IV-VI oraz gimnazjum; doroœli.
Prace bêd¹ przyjmowane w SP nr 2 w Czerniawie do 7 grudnia br., w godz. 800-1500.
Rozstrzygniêcie i otwarcie wystawy prac nagrodzonych - 16 grudnia podczas spotkania wigilijnego.
Regulamin konkursu dostêpny w sekretariacie szko³y.
 Do Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia jeszcze parê tygodni, ale ju¿ mo¿na zbieraæ materia³y niezbêdne do
wykonania szopki. Ka¿dy, kto ma pomys³ i umiejêtnoœci plastyczno-techniczne, bêdzie móg³ wykonaæ j¹
sam, z rodzicami lub z przyjació³mi na IV konkurs pn. KA¯DY MO¯E ZROBIÆ SZOPKÊ ŒWIERADOWSK¥,
do czego namawiaj¹ organizatorzy: ksiê¿a z parafii œw. Józefa, Referat Promocji UM i biblioteka.
22 listopada znów liczymy misie. Do pobicia jest ubieg³oroczny rekord - 1766 sztuk. Mo¿e te¿ ktoœ
przerwie dwuletni¹ passê Teresy Fierkowicz, która dzier¿y rekord klasowy. Swoj¹ drog¹, mo¿e wreszcie
wy³amaæ siê z misiowej tradycji i zacz¹æ wreszcie liczyæ ¿aby? Bêdzie bardziej po œwieradowsku!

Œwietlicowa przyjaŸñ

Nowe władze związku
25 paŸdziernika br. odby³o siê zebranie sprawozdawczo-wyborcze œwieradowskiego ko³a Polskiego Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
licz¹cego 58 cz³onków.
23 delegatów podsumowa³o minion¹ kadencjê i wybra³o nowe w³adze
zwi¹zku. W sk³ad zarz¹du weszli: Janina Czapliñska - przewodnicz¹ca,
Irena Kojpasz - sekretarz, Barbara Kusznier - skarbnik, oraz Teresa Dragunowicz i Wac³aw Kojpasz - cz³onkowie.
Zebrani podziêkowali ustêpuj¹cej szefowej ko³a - Aleksandrze Piskozub - która kierowa³a nim od 2004 roku.

15 paŸdziernika odby³o siê spotkanie integracyjne œwietlic œrodowiskowych, w którym wziê³o udzia³ nasze „Mrowisko” oraz
œwietlica z Gryfowa Œl¹skiego, celem zaœ by³o

Punkty kolporta¿u
NOTATNIKA ŒWIERADOWSKIEGO

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), kiosk gazetowy (ul. Zdrojowa), pijalnia wody mineralnej (Dom Zdrojowy), sklep na os. Korczaka,
sklep LEWIATAN (ul. Górska), stacja paliw ORLEN, sklep przy ul. Chopina, sklep AGD (ul. 11
Listopada), sklep przy ul. Pi³sudskiego (d. FATMA), biblioteka miejska (UM, ul. 11 Listopada
35). CZERNIAWA - delikatesy Henryka Bordona (ul. G³ówna), sklep Ireny Korty (ul. Sanatoryjna), sklep Ma³gorzaty Kurczewskiej (ul. Sanatoryjna), biblioteka szkolna (ul. Sanatoryjna).

wzajemne poznanie siê i spêdzenie czasu na
grach i zabawach zespo³owych.
Po wspólnym poczêstunku obie œwietlice
stanê³y do rywalizacji graj¹c w rzucankê siatkarsk¹. Po zaciêtej i wyrównanej walce wygrali goœcie, co nie zniechêci³o jednak naszych
zawodników, którzy odegrali siê w warcabach
- po rozegraniu kilku partii okaza³o siê, i¿ na
polu bitwy zostali tylko zawodnicy z „Mrowiska”. III miejsce zdoby³a Monika Pacholik
(II kl.), II miejsce przypad³o Wiktorii Stettner
(V), a zwyciê¿y³a Magdalena Polañska (IV).
Czas up³yn¹³ nam tak szybko, i¿ nie spostrzegliœmy i¿ pora siê po¿egnaæ. Zanim jednak goœcie nas opuœcili, zwyciêzcy otrzymali
dyplomy i nagrody.
Spotkanie oceniamy jako udane,
mimo kapryœnej pogody, i mamy nadziejê, ¿e w przysz³oœci œwietlica z
Gryfowa odwiedzi
nas ponownie.
Anna So³tys,
Anna Bigus

Kronika
policyjna
6 paŸdziernika policjanci zatrzymali do
kontroli drogowej 30-letniego mieszkañca
Œwieradowa, który bêd¹c w stanie nietrzeŸwoœci – 0,98 promila alkoholu w organizmie
- kierowa³ samochodem osobowym marki
Opel.
11 paŸdziernika Funkcjonariusze Rewiru Dzielnicowych zatrzymali 23-latka ze Œwieradowa jecha³ rowerem po drodze publicznej
maj¹c 1,8 promila alkoholu w organizmie.
Tego samego dnia œwieradowscy policjanci wspólnie z funkcjonariuszami Stra¿y
Leœnej przeprowadzili kolejn¹ akcjê pod kryptonimem „Bezpieczny Las”.
14 paŸdziernika funkcjonariusze RD zatrzymali 42-letni¹ mieszkankê Ubocza, która
prowadzi³a VW golfa bêd¹c w stanie nietrzeŸwoœci (0,58 promila).
18 paŸdziernika w ramach prowadzonej
w mieœcie akcji „TrzeŸwoœæ i bezpieczeñstwo”
piêciu policjantów i stra¿nik miejski skontrolowali 12 pojazdów i na³o¿yli 11 mandatów
na kierowców.
21 paŸdziernika zosta³ zatrzymany kolejny nietrzeŸwy rowerzysta – 22-latek ze Œwieradowa kierowa³ jednoœladem pod wp³ywem
1,6 promila alkoholu.
Tego samego dnia funkcjonariusze zatrzymali 30-letniego mieszkañca Œwieradowa,
który siad³ w stanie nietrzeŸwym za kierownic¹ hondy (1,3 promila).
28 paŸdziernika ok. godz. 230 dy¿urny
KPP w Lubaniu otrzyma³ zg³oszenie o zdarzeniu drogowym w Œwieradowie. Na miejsce – skrzy¿owanie ul. 11. Listopada i Pi³sudskiego - zostali skierowani funkcjonariusze
RD, którzy w ogródku poni¿ej poziomu jezdni znaleŸli le¿¹cy na dachu samochód osobowy, a tak¿e kierowcê, który z uwagi na obra¿enia cia³a zosta³ przewieziony do szpitala.
42-letni œwieradowianin zosta³ te¿ przebadany przez policjantów alkotestem, który
wykaza³, ¿e kierowca mia³ 2,5 promila alkoholu w organizmie. Obecnie prowadzone jest
postêpowanie przygotowawcze, które ma na
celu wszechstronne wyjaœnienie okolicznoœci
tego zdarzenia.

Cyfra pełna pułapek
W zwi¹zku z trwaj¹cym w naszym kraju
procesem przechodzenia z naziemnego nadawania analogowego na cyfrowy (wy³¹czenie

sygna³u analogowego w woj. dolnoœl¹skim ma
nast¹piæ dopiero w 2013 r.) s³yszymy coraz
czêœciej o nieuczciwych akwizytorach i sprzedawcach, którzy wprowadzaj¹ swoich klientów w b³¹d. Osoby te, powo³uj¹c siê na nieprawdziwe informacje, namawiaj¹ do kupna
odbiorników satelitarnych i podpisywania
umów abonamentowych.
By przekonaæ do zakupu swojej oferty,
nieuczciwi akwizytorzy i sprzedawcy informuj¹ np., ¿e je¿eli konsument nie kupi oferowanego przez nich dekodera satelitarnej platformy cyfrowej, nie bêdzie mia³ dostêpu do
telewizji. Oszuœci dzia³aj¹ czêsto w sposób
bardzo zuchwa³y i aby podkreœliæ specjalistyczn¹ wiedzê w zakresie oferowanego produktu, podaj¹ siê za przedstawicieli ró¿nych
telewizji, zaœ oferowane do sprzeda¿y urz¹dzenia s¹ dro¿sze od tych, które mo¿emy zakupiæ w sklepach ze sprzêtem RTV.
Tymczasem do przestrojenia starego telewizora wcale nie trzeba montowaæ satelitarnej platformy cyfrowej. Jeœli ktoœ nie chce wymieniaæ odbiornika, wystarczy do tego czasu
dokupiæ dekoder do odbioru telewizji cyfrowej. Przy wymianie telewizora nale¿y pamiêtaæ jedynie, aby mia³ on wbudowany w sobie
system do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T MPEG-4.
Kieruj¹c siê trosk¹ o bezpieczeñstwo
mieszkañców naszego powiatu przestrzegamy,
aby dokonywaæ przemyœlanych zakupów. Jeœli zdecyduj¹ siê Pañstwo na zawarcie jakiejkolwiek umowy, która wymaga podpisu, nale¿y j¹ przeczytaæ dok³adnie i nie podpisywaæ
od rêki, a w przypadku natrêctwa przedstawiciela firmy - zawiadomiæ policjê.
Oficer prasowy KPP w Lubaniu
podkom. Anna W³oszczyk, tel. 660 402 169

Dzielnicowy
Roku 2012
Komenda Powiatowa Policji w Lubaniu
og³asza kolejn¹ edycje konkursu Dzielnicowy Roku. G³ównym celem konkursu jest popularyzowanie sylwetek dzielnicowych wœród
lokalnej spo³ecznoœci, wyzwolenie inicjatyw
spo³ecznych na rzecz wspólnego rozwi¹zywania problemów danego rejonu, wzrost poczu-

CENNIK REKLAM W «NO
TATNIKU»
«NOT
1/2 str. (255 x 175 mm) - 246 z³; 1/4 (175 x 125 mm) - 123 z³;
1/8 str. (125 x 85 mm) - 61,50 z³; 1/16 (85 x 60 mm) - 33,21 z³.
Reklama na 1 stronie: 125 x 85 mm - 123 z³ oraz 225 x 85 mm - 246 z³

Za w³o¿enie ulotki reklamowej do œrodka gazety (1500 egz.) - 184,50 z³.
Wszystkie podane ceny s¹ z 23-procentowym VAT-em.

1. Gotow¹ reklamê WY£¥CZNIE W FORMIE PLIKU GRAFICZNEGO (zgodnie z podanymi w cenniku
wymiarami) prosimy wys³aæ na adres internetowy - i t @ s w i e r a d o w z d r o j . p l
2. Nale¿noœæ za umieszczenie reklamy nale¿y wp³aciæ na konto Gminy Miejskiej Œwieradów-Zdrój nr 84 1090 1997 0000 0001 1109 8505 - przed emisj¹ reklamy. Przy jednorazowej op³acie za
minimum trzy edycje przys³uguje 10-procentowy rabat.
3. Warunkiem ukazania siê reklamy jest dostarczenie potwierdzenia wp³aty.
Mo¿na je wys³aæ mejlem na adres it@swieradowzdroj.pl lub dostarczyæ
osobiœcie do Referatu Promocji Gminy, Turytyki i Kultury UM, ul. 11 Listopada 35, II piêtro.
4. Faktura VAT zostanie wystawiona w ci¹gu siedmiu dni od dokonania
wp³aty. W tym celu nale¿y siê jak najszybciej skontaktowaæ z Magdalen¹
Szukiewicz w ksiêgowoœci UM (parter, pok. 1c) lub telefonicznie pod nr 75
78 16 452 i przekazaæ niezbêdne dane, zw³aszcza numer NIP, bez którego
nie mo¿na wypisaæ faktury!

cia bezpieczeñstwa wœród mieszkañców powiatu lubañskiego. Celem poœrednim jest
wy³onienie najbardziej przyjaznego i kompetentnego dzielnicowego.
O tytu³ najlepszego dzielnicowego ubiegaæ siê bêdzie 14 policjantów, plebiscyt zakoñczy siê 15 grudnia br.
Swój g³os bêdzie mo¿na oddaæ na portalu
internetowym „Przegl¹du Lubañskiego”, na
stronie £u¿yckiego Centrum Rozwoju oraz na
kuponach do g³osowania zamieszczonych w
prasie. Na najlepszego dzielnicowego bêdzie
mo¿na zag³osowaæ tak¿e w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu (punkt recepcyjny) oraz w Komisariacie w Leœnej, na
Posterunkach w Olszynie i Siekierczynie oraz
w Rewirze Dzielnicowych w Œwieradowie
Zdroju.
Osoby, które wezm¹ udzia³ w g³osowaniu,
bêd¹ mia³y wp³yw na wybór najlepszego gospodarza terenu.
Serdecznie zapraszamy do udzia³u w VI
edycji plebiscytu na „Dzielnicowego roku
2012”, w którym uczestnicz¹: st. sier¿. Daniel KABANIENKO, sier¿. sztab. Mariusz
LIS, st. sier¿. Tomasz CHMIELEWSKI, asp.
Grzegorz KUKUREK, asp. Pawe³ K£OSEK,
m³. asp. Mariusz BURZYÑSKI, sier¿. sztab.
Andrzej NASTASOWSKI, asp. Sebastian
GROBELSKI, st. asp. Miros³aw SMUSZ, st.
sier¿. Rafa³ KORDYKA, m³. asp. Waldemar

WRÓBEL oraz policjanci ze œwieradowskiego rewiru: asp. Bogdan BORKOWSKI, asp.
Andrzej TABOR, asp. Dawid SZULIKOWSKI.

Na straży ognia i wody
4 paŸdziernika stra¿acy przez 3 godziny
gasili sadze w kominie budynku przy ul. Sudeckiej w Czerniawie. Tego samego dnia wzywani te¿ byli do usuniêcia z³amanego drzewa
przy ul. Stra¿ackiej.
5 paŸdziernika zastêp OSP dokonywa³
wycinki drzew z u¿yciem podnoœnika.
10 paŸdziernika wieczorem stra¿acy
przez pó³torej godziny zabezpieczali miejsce
wypadku na ul. Polnej, udzielaj¹ tak¿e pomocy poszkodowanym.
15 paŸdziernika stra¿acy wezwani zostali
do usuniêcia konara przy ul. Kolejowej, który zagra¿a³ bezpieczeñstwu pieszych i pojazdów.
28 paŸdziernika w nocy zastêp OSP za-

bezpiecza³ miejsce
wypadku na skrzy¿owaniu ul. 11 Listopada
i Pi³sudskiego.
1 listopada jednostki
OSP wzywane by³y do usuwania powalonych
przez wichurê drzew przy ul. 3 Maja (na zdjêciu), Nadbrze¿nej i Spadzistej.
W 2012 r. œwieradowska Ochotnicza Stra¿
Po¿arna otrzyma³a 22.600 z³ dotacji z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaœniczego,
2.000 – z MSW, i 1.000 z³ – z PZU. Z finansowym wsparciem gminy wydano w sumie
32.600 z³ na sprzêt i wyposa¿enie osobiste
(aparaty oddechowe, pi³a do betonu i stali,
pompy, buty, mundury, rêkawice).

BASEN? RACZEJ NIE!

8 paŸdziernika odwiedzi³em w Krakowie firmê Zasada SA, by porozmawiaæ o terminach rozpoczêcia inwestycji na gruntach dzier¿awionych od
gminy. Choæ firma ma pozwolenie na budowê, z moich obserwacji jednoznacznie wynika, ¿e jednak nie bêdzie inwestowaæ w Œwieradowie, a to oznacza, ¿e czeka nas czasoch³onny proces egzekwowania naliczonych kar umownych. Inwestor nie dotrzyma³ terminów zawartych w umowie u¿ytkowania
wieczystego gruntu, nie rozpocz¹³ budowy i z rozmów nale¿y wnioskowaæ, ¿e
nie bêdzie realizowa³ zapisów umowy.
W drodze powrotnej zajrza³em do Chorzowa, gdzie siedzibê ma firma
„Saternus”, z przedstawicielami której rozmawia³em o sposobie finansowania budowy piêciu placów zabaw w naszym mieœcie. Przewidywany koszt
budowy 5 placów to ok. 800 tys. z³. Po uchwaleniu przez radnych bud¿etu
gminy przedstawiê projekcjê finansow¹ przedsiêwziêcia.

Na bie¿¹co

RANKINGOWY SUKCES (A MOJA PORAŻK
A)
PORAŻKA)
10 paŸdziernika w Warszawie bra³em udzia³ w X Samorz¹dowym
Forum Kapita³u i Finansów, pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, i w szkoleniu samorz¹dowców poœwiêconym wdra¿aniu nowej ustawy o
odpadach komunalnych zorganizowanym przez gazetê „Wspólnota”. Przy
okazji zaprezentowano nam najnowszy ranking wydatków na mieszkañca w
infrastrukturê techniczn¹, w którym za lata 2009-2011 zajêliœmy 6 miejsce
w Polsce w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich. Wœród wszystkich
2.800 samorz¹dów w Polsce (gminnych i powiatowych) wyl¹dowaliœmy na
24 miejscu. W tej kategorii jesteœmy najlepsz¹ gmin¹ w województwie dolnoœl¹skim.
W ostatnim tygodniu „Nowiny Jeleniogórskie” opublikowa³y swój ranking najlepiej zarz¹dzanych samorz¹dów, w którym zajêliœmy pierwsze miejsce. Przedstawiam te rankingi nie dlatego, aby siê przechwalaæ, ale po to, by
pokazaæ, gdzie Œwieradów znajduje siê na mapie Polski. Dla mnie osobiœcie
rankingi te maj¹ du¿e znaczenie, przede wszystkim dlatego, ¿e jesteœmy
oceniani w nich wedle liczb, czyli po efektach, a nie intencjach. Równie¿ wa¿ne jest to, ¿e rankingi s¹ bezp³atne, co zapewnia obiektywizm przy ocenianiu
gmin.
Trudno mi wyjaœniæ, co znaczy dla mieszkañców 6 miejsce w swojej kategorii i 24 na ca³¹ Polskê. To bardziej porównanie naszego miasta wobec innych i pokazanie tempa rozwoju. Z drugiej strony, im lepiej radzi sobie nasza
gmina, o czym œwiadcz¹ takie w³aœnie rankingi, tym trudniej jest burmistrzowi. W radzie ju¿ kilku radnych otwarcie mówi „stop inwestycjom” i wspieraniu „bogaczy”. Na ostatniej sesji by³a burzliwa dyskusja o tym, ¿e burmistrz
robi wiele dla inwestorów, a niewiele dla mieszkañców. Jeden z radnych wypomnia³, ¿e rozwój Œwieradowa idzie w z³ym kierunku, a za przyk³ad mo¿e
pos³u¿yæ to, ¿e do pracy w Œwieradowie wiêcej przyje¿d¿a aut o numerach
rejestracyjnych DLW ni¿ DLB.
Du¿o emocji wywo³a³a dyskusja na temat sprzedanych za grube pieni¹dze dzia³ek dla inwestorów, a nie dla mieszkañców, którzy ¿¹daj¹ sprzeda¿y
dzia³ek bezprzetargowo lub za symboliczn¹ z³otówkê. Dziwiê siê, ¿e tak spora grupa ludzi postrzega inwestorów jako tych z³ych „bogaczy”. Odbieram
jako swoj¹ pora¿kê burmistrza to, ¿e musia³em zaprosiæ na sesjê nowego
inwestora - hotelarza, aby prosi³ radê o wybudowanie wodoci¹gu do nowo
budowanego hotelu, który da gminie dochody i miejsca pracy.
Wysokie miejsce w rankingach to du¿e moje zaanga¿owanie i pracowników gminy. Poszukuj¹c nowych inwestorów i dofinansowañ do naszych inwestycji, czêsto nie ma mnie na wielu spotkaniach w mieœcie, a czêsta moja
nieobecnoœæ komentowana jest jako lekcewa¿enie mieszkañców. Tak nie jest.
Staram siê utrzymaæ rozwój naszej gminy na wysokim poziomie pomimo
tego, ¿e id¹ trudne czasy dla samorz¹dów, przybywa obowi¹zków i wydatków bie¿¹cych.
Proszê wiêc tych, którzy moj¹ nieobecnoœæ postrzegaj¹ jako lekcewa¿enie obecnych, o wyrozumia³oœæ. Jestem zwyk³ym cz³owiekiem. Dotykaj¹ mnie
takie same sprawy, jak ka¿d¹ inn¹ osobê czy rodzinê. Wszystkie wa¿ne sprawy dotycz¹ce naszych inwestycji dziej¹ siê poza Œwieradowem - w Warszawie, Wroc³awiu, O³omuñcu (Czechy). Tam zapadaj¹ decyzjê o tym, czy otrzymamy dofinansowanie, czy nie. Szukanie inwestorów, partnerów projektowych, inwestycyjnych czy medialnych wymaga obecnoœci w wielu miejscach.
Efektem mojej i urzêdników pracy przy poparciu Rady Miasta jest rozwój
gminy i lepsze warunki ¿ycia dla mieszkañców poprzez inwestowanie w infrastrukturê gminn¹.

POSELSKI ZACHWYT

15 paŸdziernika odwiedzi³ nas pose³ PO Adam Szejnfeld, który wizytowa³ Dolny Œl¹sk na zaproszenie w³adz lokalnych i œrodowisk gospodarczych.
Obwioz³em goœcia po mieœcie, zapoznaj¹c go z realizacj¹ planów inwestycyjnych, a tak¿e z ofert¹ sanatoryjn¹, hotelarsk¹, sportow¹ i rekreacyjn¹. Pose³ by³ pod ogromnym wra¿eniem naszych dokonañ, czemu
da³ wyraz na swej oficjalnej stronie, pisz¹c m.in.:
Jestem pod niebywa³ym wra¿eniem wizji rozwoju Œwieradowa oraz Czerniawy, a przede wszystkim konsekwencji w jej realizacji. Miasto kwitnie inwestycjami publicznymi i prywatnymi, co przek³ada siê na rozwój spo³eczny.
Ka¿dego roku powstaj¹ce dziesi¹tki nowych miejsc pracy powoduje zupe³ny
brak problemu bezrobocia, a jednoczeœnie miejscowoœæ kwitnie nowymi rozwi¹zaniami oraz wspania³ymi inwestycjami. Dodatkowym atutem, poza uzdrowiskami Œwieradów i Czerniawa, jest wspania³a gondola i stok narciarski. Ten

rozwój, w ka¿dej dziedzinie, powinien byæ wspierany, ju¿ nie tylko przez w³adze lokalne, ale równie¿ regionalne i krajowe.

UZDROWISKOWE PODGL
ĄDANIE
PODGLĄDANIE

sjach pod g³osowanie poddane zosta³y wy¿sze stawki podatków od powierzchni pod dzia³alnoœæ gospodarcz¹ i gruntów zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹. Natomiast
podatek od powierzchni mieszkalnej i gruntów pozosta³ych nie uleg³ zmianie. Podwy¿ka, niestety, jest konieczna, poniewa¿ rosn¹ wydatki bie¿¹ce gminy. Samo utrzymanie oœwiaty w ostatnich 2 latach wzros³o o 600 tys. z³,
a wprowadzenie w ¿ycie ustawy o ochronie zwierz¹t bêdzie kosztowaæ nas w 2013 r. prawie 100 tys. z³. Wzrosn¹
wydatki na letnie i zimowe utrzymanie miasta.
Proponuj¹c radzie wy¿sze stawki podatków na 2013
r. i po dyskusjach na komisjach rady wyszliœmy z za³o¿enia, ¿e ostatnie inwestycje gminne i prywatne realizowane w mieœcie s³u¿¹ przede wszystkim przedsiêbiorcom.
Np. kolej gondolowa, która spowodowa³a wiêksze ob³o¿enie w hotelach w okresie zimowym, nie wp³ynê³a tak
znacz¹co na zwiêkszenie dochodów mieszkañców. Nowe
parki uzdrowiskowe s³u¿¹ przede wszystkim goœciom, których przyjmuj¹ przedsiêbiorcy. Prawie ze wszystkich inwestycji z dofinansowaniem unijnym w naszym mieœcie w
przewa¿aj¹cej wiêkszoœci korzystaj¹ turyœci i kuracjusze,
których goszcz¹ u siebie nasi hotelarze.

ST
ALNYCH W 2012 RR..
STAAWKI OD BUDYNKÓW MIESZK
MIESZKALNYCH

17 paŸdziernika z grup¹ radnych i pracowników urzêdu odbyliœmy
wycieczkê do Kotliny K³odzkiej, gdzie odwiedziliœmy uzdrowiska: Kudowê,
Duszniki i Polanicê. Widaæ go³ym okiem, ¿e Polanica uciek³a mocno do przodu, je¿eli chodzi o zagospodarowanie centrum miasta. Równie¿ baza uzdrowiskowa, Ÿród³a i parki du¿o lepiej prezentuj¹ siê w Polanicy i Kudowie. Po
tej wycieczce liczê na to, ¿e nasza rada dostrze¿e potrzebê du¿ych inwestycji
w poprawê infrastruktury uzdrowiskowej.

CZESI WCIĄŻ SINGLUJĄ

28 paŸdziernika w schronisku „Hubertka” w £aŸniach Libverda uczestniczy³em w otwarciu nowego 10-kilometrowego odcinka singltreka, w ca³oœci
sfinansowanego przez nadleœnictwo w Libercu. Nasi s¹siedzi maj¹ ju¿ ³¹cznie
50 km tras, gdy my musimy siê zadowoliæ ledwie 20 km.

OD BUDYNKÓW POD DZIAŁ. GOSPOD. W 2012 RR..

REMIZY W RĘK
ACH PPAWL
AWL
AK
RĘKACH
AWLAK
AKAA
6 listopada uda³em siê do Warszawy na posiedzenie sejmowej komisji
ds. samorz¹du terytorialnego, w trakcie którego wrêczono nagrody dla najbardziej dynamicznie rozwijaj¹cych siê gmin. Tym razem nie zmieœciliœmy siê
w pierwszej dziesi¹tce, lokuj¹c siê na pocz¹tku drugiej.
Tego samego dnia odwiedzi³em te¿ Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych,
gdzie z podsekretarzem stanu Stanis³awem Rakoczym rozmawia³em o mo¿liwoœciach pozyskania œrodków na budowê remiz w Œwieradowie i Czerniawie. Byæ mo¿e w przysz³orocznym bud¿ecie znajd¹ siê pieni¹dze na ten w³aœnie cel, ale bêd¹ one w dyspozycji Komendanta G³ównego Sta¿y Pañstwowej. My chcemy wyremontowaæ nasze remizy OSP, które s¹ w fatalnym stanie technicznym. Z uzyskanych informacji wynika, ¿e s¹ spore szanse, ¿e w
przysz³orocznym bud¿ecie pañstwa pojawi¹ siê œrodki dla takich jednostek
jak nasza.

s

OD GRUNTÓW POD DZIAŁ. GOSPOD. W 2012 RR..

DWA KROKI DO „„PSZCZELEGO
PSZCZELEGO PPARKU”
ARKU”
7 listopada w drodze powrotnej z Warszawy odwiedzi³em Pszczel¹ Wolê
pod Lublinem i znajduj¹ce siê tam jedyne w Polsce Technikum Pszczelarskie.
Zaprosi³em przedstawicieli szko³y do udzia³u w projekcie pod nazw¹ „Pszczeli Park”, który chcemy urz¹dziæ przy zrewitalizowanym Czarcim M³ynie. Zamierzamy wyst¹piæ z wnioskiem o dofinansowanie projektu do Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Dolnoœl¹skiego w ramach dzia³ania 4.7 „Ochrona bioró¿norodnoœci i edukacja ekologiczna” RPO WD. Dofinansowanie mo¿e
siêgn¹æ 85 proc. wartoœci projektu.
Z kolei w Kocierzowych pod Piotrkowem rozmawia³em z Czes³awem Korpys¹ prowadz¹cym pasiekê zarodow¹ w Mazowieckim Centrum Hodowli i
Rozrodu Zwierz¹t w £owiczu – zaprosi³em pszczelarza do naszego projektu
jako partnera. W naszym mieœcie w tworzenie tego projektu bardzo mocno s¹
zaanga¿owani pszczelarze i Fundacja na Rzecz Rozwoju Spo³ecznoœci Lokalnej „Œwieradów-Czerniawa”. W najbli¿szych tygodniach zostanie og³oszony
nabór i spróbujemy siêgn¹æ po dofinansowanie.

PODA
TKI TYLKO DL
PODATKI
DLAA PRZEDSIĘBIORCÓW
Rada Miasta podjê³a uchwa³ê o podatkach i op³atach w 2013 r. Przedstawi³em radnym projekt stawek na przysz³y rok. Po dyskusjach na komi-

Ka¿da podwy¿ka jest Ÿle przyjmowana. W Œwieradowie bardzo rzadko
podnosimy podatki, ostatnia by³a 2 lata temu, a wczeœniej – przed 6 laty.
Mamy jedne z najni¿szych stawek podatkowych dla mieszkañców. Obecna
podwy¿ka waha siê od 12 do 15 proc. Dla przyk³adu, je¿eli przedsiêbiorca
prowadzi dzia³alnoœæ na powierzchni 100 m2, zap³aci o 245
z³ wiêcej w skali roku. Statystyczny hotelarz, prowadz¹cy dzia³alnoœæ na 1000 m 2 (ok. 50-60
miejsc noclegowych), zap³aci o
2.450 z³ wiêcej.
Powy¿ej przedstawi³em porównanie stawek podatkowych w
kilku podobnych do nas i s¹siednich gminach.
Roland Marciniak

OG£OSZENIE O DZIER¯AWIE

Burmistrz Miasta Œwieradów-Zdrój og³asza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na dzier¿awê gminnej nieruchomoœci gruntowej o pow. 50 m2 zabudowanej obiektem us³ugowym o
powierzchni us³ugowej 18,30 m2, po³o¿onej przy ul. Zdrojowej 1, oznaczonej geodezyjnie jako
czêœæ dzia³ki nr 40, arkusz mapy 6, obrêb IV, KW nr JG1S/00032238/6.
Obiekt w z³ym stanie technicznym, wymaga remontu. Wydzier¿awiaj¹cy wyra¿a zgodê na rozbiórkê obiektu i budowê nowego w terminie do 31 grudnia 2013 r. Umowa dzier¿awy zostanie
zawarta na okres 25 lat - od 1 grudnia 2012 r. do 30 listopada 2037 r. Obiekt ma byæ przeznaczony na dzia³alnoœæ zwi¹zan¹ z obs³ug¹ ruchu turystycznego z dopuszczeniem us³ug handlu. W
umowie dzier¿awca zostanie zobowi¹zany do ponoszenia - oprócz czynszu - wszelkich obci¹¿eñ
publiczno-prawnych zwi¹zanych z przedmiotem dzier¿awy, w szczególnoœci utrzymywania sta³ej
ca³orocznej czystoœci i porz¹dku, ubezpieczenia od zdarzeñ losowych i odpowiedzialnoœci cywilnej oraz podatku od nieruchomoœci.
Miesiêczny wywo³awczy czynsz dzier¿awny wynosi 650 z³ + 23% VAT; bêdzie on waloryzowany corocznie w oparciu o œrednioroczny wskaŸnik wzrostu cen towarów i us³ug.
Wadium w wysokoœci 200 z³ nale¿y wp³acaæ na konto UM - nr 84 1090 1997 0000 0001 1109
8505 - w Banku Zachodnim WBK I/O Œwieradów-Zdrój - do 26 listopada br.
Wadium zalicza siê na poczet czynszu i w przypadku uchylania siê zwyciêzcy przetargu od
zawarcia umowy 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.
Przetarg odbêdzie siê 30 listopada br. godz. 1100 w pok. nr 24a w Urzêdzie Miasta przy ul.
11 Listopada 35. Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ w Referacie GNiZP Urzêdu Miasta,
pok. nr 2, tel. 75 78 17 297.

11 paŸdziernika gmina podpisa³a umowê z firm¹ Mariusza Stachurskiego na jednorazowe wykoszenie terenów zieleni przy budynkach komunalnych oraz na czyszczenie rowów przy ul. Leœnej, za co wykonawca otrzyma³ 1.097,50 z³.
12 paŸdziernika og³oszono przetarg na
wykonanie stacji hydropomp wraz z przy³¹czem eneregtycznym przy ul. Strumykowej.
30 paŸdziernika otwarto oferty nades³ane
przez firmy: Instalcompact z Tarnowa Podgórnego - 258.300 z³, Jana Gutkowskiego z Leszna - 250.833,95 z³, oraz Edwarda Górskiego
z Mêcinki - 172.200 z³. 7 listopada z t¹ ostatni¹ firm¹ podpisano umowê z terminem monta¿u stacji do po³owy stycznia, zaœ odtworzenie nawierzchni ulicy ma nast¹piæ do 31 maja.
15 paŸdziernika otwarto 4 oferty, jakie
nap³ynê³y po og³oszeniu przetargu na budowê sieci wodoci¹gowej w rejonie ul. Zakopiañskiej i Wczasowej, na co gmina zamierza
przeznaczyæ 65 tys z³. Z³o¿y³y je firmy:
Krzysztofa Habury ze Œwieradowa - 79.950
z³, EURO-EKO-BUD z Leœnej - 117.500,19
z³, Henryka Wasilewskiego z Mirska 74.345,89 z³, i Józefy Samulskiej ze Œwieradowa - 49.500 z³. 26 paŸdziernika umowê
podpisano z firm¹ J. Samulskiej, która do 25
listopada powinna wykonaæ wszystkie prace.
27 paŸdziernika
- po niespodziewanym ataku zimy gmina zleci³a odœnie¿anie ulic firmom,
które maj¹ zawarte
umowy na najbli¿szy
sezon zimowy (od 15
listopada). Za dwa
zadania Pawe³ Pilaw-

ski otrzyma³ odpowiednio 4.795,20 z³ i
3,415,50, Pawe³ Pasierb - 2.625 z³, a ZUH Leopold - 2.438,76 z³.
W po³owie listopada gmina zamierza
og³osiæ przetarg na ubezpieczenie odpowiedzialnoœci cywilnej i mienia.

Z chodnika marzeñ
na chodnik zdarzeñ

Wystarczy³o jedno lekkie paŸdziernikowe kaszlniêcie zimy, by mieszkañcy natychmiast odczuli przedsmak tego, co mo¿e ich
czekaæ, gdy ¿ywio³ uderzy nie na ¿arty.
Szczególnie zawiedzeni mogli siê poczuæ ci,
którzy przemierzaj¹ drog¹ z i do miasta ul.
Nadbrze¿n¹ - jeszcze nie nacieszyli siê œwie¿o podarowanym im chodnikiem, a ju¿ musieli siê z nim po¿egnaæ, bo masywne p³ugi
odœnie¿aj¹ce nie bawi¹ siê w rozró¿nianie
przestrzeni, tylko zgarniaj¹ œnieg na bok
(co widaæ na zdjêciu).
Ten i ów przechodzieñ zadawa³ sobie pytanie, czy po to gmina najpierw przez kilka
lat walczy³a o ten chodnik, a potem wyda³a
kilkaset tysiêcy z³otych, by teraz piesi przez
trzy miesi¹ce w roku brnêli poboczem drogi,
z ka¿dym dniem zimy wê¿szej?
A my to samo pytanie zadaliœmy Eugeniuszowi Grabasowi z Urzêdu Miasta, koordynatorowi akcji zimowego utrzymania dróg.
Oto, co odpowiedzia³:
Pierwszy i w swej intensywnoœci doœæ niespodziewany atak zimy sprawi³, i¿ nale¿y o

niej pomyœleæ powa¿nie. Uruchomione w trybie pilnym zosta³y s³u¿by odpowiedzialne za
zimowe utrzymanie dróg gminnych. Od razu
ujawni³y siê s³abe punkty, które niezw³ocznie
nale¿y wyeliminowaæ. Jednym z nich jest wybudowany w tym roku chodnik wzd³u¿ ul. Nadbrze¿nej, znajduj¹cy siê w pasie drogowym
drogi wojewódzkiej. Kto ma go odœnie¿aæ?
Prawo mówi, ¿e zarz¹dca drogi – Dolnoœl¹ska S³u¿ba Dróg i Kolei we Wroc³awiu - oraz
w³aœciciele b¹dŸ zarz¹dcy nieruchomoœci, do
których przylega. I tu okaza³o siê, ¿e zarz¹dca drogi nie ma w planie zimowego utrzymania tego ci¹gu pieszego, a na w³aœcicieli nieruchomoœci w zasadzie nie ma co liczyæ. Sprawê dodatkowo komplikuje sposób odœnie¿ania - p³ugi bêd¹ systematycznie zasypywaæ
chodnik œniegiem, którego usuwanie na bie¿¹co mo¿e byæ syzyfow¹ prac¹.
Tym razem dziêki interwencji gminy chodnik zosta³ jednokrotnie odœnie¿ony. Co bêdzie
dalej - jeszcze nie wiadomo, na razie tocz¹
siê w tej sprawie rozmowy z DSDiK.
Tekst i zdjêcie Adam Karolczuk

Pro Musica Sacra - fina³ 2012
Do najszlachetniejszych dzie³ ducha ludzkiego s³usznie zalicza siê sztuki piêkne, zw³aszcza sztukê religijn¹ i jej szczyt, mianowicie
sztukê koœcieln¹. Z natury swej d¹¿¹ one do wyra¿enia w jakiœ sposób w dzie³ach ludzkich nieskoñczonego piêkna Bo¿ego. S¹ one tym
bardziej poœwiêcone Bogu i pomna¿aniu Jego czci i chwa³y, im bardziej zmierzaj¹ tylko do tego, aby swoimi dzie³ami dusze ludzkie pobo¿nie zwracaæ ku Bogu. Tradycja muzyczna ca³ego Koœcio³a stanowi skarbiec nieocenionej wartoœci, wybijaj¹cy siê ponad inne sztuki, przede
wszystkim przez to, ¿e œpiew koœcielny zwi¹zany ze s³owami jest nieodzown¹ oraz integraln¹ czêœci¹ uroczystej liturgii. (...) Muzycy przejêci
duchem chrzeœcijañskim niech wiedz¹, ¿e s¹ powo³ani do pielêgnowania muzyki koœcielnej i wzbogacania jej skarbca.
Sobór Watykañski II Konstytucja o Liturgii Œwiêtej.
Powy¿sze zapisy znajduj¹ siê w obowi¹zuj¹cych dziœ dokumentach Koœcio³a.
Ale Koœció³ od pocz¹tków swojego istnienia by³ mecenasem i depozytariuszem
sztuki najwy¿szej próby, sztuki, której celem jest zbli¿anie umys³ów wiernych do
poznawania piêkna doskona³ego - jakim jest rzeczywistoœæ boska - za pomoc¹
prze¿ywania piêkna dzie³ sztuki. Wœród wszystkich dziedzin sztuki najbardziej
uprzywilejowan¹ rolê pe³ni³a zawsze muzyka. Podczas gdy architektura, rzeŸba
i malarstwo tworzy³y i tworz¹ przestrzeñ dla liturgii, muzyka sta³a siê jej integraln¹ czêœci¹. Dlaczego w³aœnie muzyka? Mo¿e dlatego, ¿e jako jedyna jest
sztuk¹ absolutnie niematerialn¹, jak niematerialna jest rzeczywistoœæ boska. Nie
mo¿na muzyki zobaczyæ ani dotkn¹æ. Nie przebywa na sta³e w jednym miejscu.
Nie da siê jej uchwyciæ ani zatrzymaæ. Muzyki mo¿na jedynie doœwiadczaæ zmys³em s³uchu i prze¿ywaæ jej piêkno. W przeciwieñstwie do rzeŸby czy obrazu,
istniej¹cych substancjalnie bez wzglêdu na to, czy je ktoœ w³aœnie ogl¹da czy nie,
muzyka istnieje tylko w momencie jej wykonywania. Ka¿de wykonanie muzyki
jest aktem jednorazowym i niepowtarzalnym. Ten sam wykonawca nie zagra
drugi raz tak samo tego samego utworu. Ten sam akord zagrany drugi raz zabrzmi w naszych uszach zupe³nie inaczej, ni¿ gdy go s³yszeliœmy za pierwszym
razem. Muzyka jest wiêc sztuk¹, której doœwiadczanie jest najbli¿sze doœwiadczeniu ³aski boskiej. Jej tak¿e nie widzimy, nie mo¿emy jej dotkn¹æ, zmierzyæ ani
zatrzymaæ w miejscu. Pismo œwiête zapisane na papierze nie ma ¿adnej mocy,
dopóki nie zostanie œwiadomie odczytane, wys³uchane i przyjête do serca podobnie jak nuty zapisane na papierze nie s¹ muzyk¹, dopóki nie zostan¹ wykonane.
Wykonywanie muzyki sakralnej nie przynosi chwa³y wykonawcom, na których spoczywa jedynie odpowiedzialnoœæ wiernego przekazania spuœcizny pozostawionej przez kompozytora. Nie jest tak¿e chwa³¹ kompozytora tworzenie
muzyki SOLI DEO GLORIA, gdy¿ jego zadaniem z kolei jest tylko przekazanie
nam piêkna, które œci¹gn¹³ z nieba. Wszak jak mawia³ Micha³ Anio³: RzeŸba w
kamieniu jest, zadaniem rzeŸbiarza jest tylko od³upaæ to, co j¹ zas³ania.
Powy¿sze za³o¿enia leg³y u podstaw organizacji œwieradowskiego festiwalu
muzyki sakralnej PRO MUSICA SACRA. Dziœ przychodzi nam podsumowaæ czwarty rok dzia³alnoœci. Ostatnia - czwarta edycja tej imprezy - by³a jak dot¹d edycj¹
najbogatsz¹, najró¿norodniejsz¹, jeœli chodzi o wykonywany repertuar i zarazem
najlepsz¹ pod wzglêdem poziomu wykonawstwa. By³o to mo¿liwe przede wszystkim dziêki wspó³pracy ze znakomitymi artystami, których nazwisk nie sposób
wymieniæ na ³amach artyku³u. Wspomnê jedynie, poniewa¿ by³o to ostatnie wydarzenie, ¿e koncert fina³owy 13 paŸdziernika wykona³ Chór Kameralny politechniki Wroc³awskiej „Consonanza” pod dyrekcj¹ prof. Marty Kierskiej-Witczak.
Chórowi towarzyszy³ Tomasz Kmita graj¹cy na organach. G³ówn¹ atrakcj¹ koncertu by³o wykonanie Mszy G-dur Ignacego Reimanna. Kompozycja ta zosta³a
niedawno odkryta i przy wspó³udziale chóru Consonanza prawykonana po ponad
stu latach przerwy. Czwarta edycja festiwalu by³a tak¿e pierwsz¹, w czasie której
mogliœmy siê cieszyæ piêknem brzmienia odremontowanych organów w œwieradowskim koœciele, co równie¿ znacz¹co wp³ynê³o na poziom koncertów.
W tym miejscu wypada nam jeszcze raz podziêkowaæ Adamowi Wolañskiemu oraz wszystkim pracownikom jego zak³adu organmistrzowskiego - za rzetelne wykonanie prac konserwatorskich przy organach i za opiekê nad instrumentem w czasie trwania festiwalu.

Impreza nie mog³aby siê odbyæ bez wsparcia sponsorów. Najwiêksz¹ dotacjê
pieniê¿n¹ otrzymaliœmy w tym roku od Starostwa Powiatowego w Lubaniu. Serdeczne Bóg zap³aæ staroœcie Waleremu Czarneckiemu tak¿e za objêcie patronatu
nad imprez¹.
Nieocenion¹ pomoc, jak zreszt¹ co roku, otrzymaliœmy od Urzêdu Miasta w
Œwieradowie-Zdroju. Miasto wnosi do organizacji festiwalu nie tylko dotacjê finansow¹, ale tak¿e olbrzymi wk³ad pozafinansowy. To w urzêdzie, a dok³adnie w
referacie promocji pracownicy przygotowuj¹ i drukuj¹ plakaty i programy, a tak¿e zajmuj¹ siê wieloma sprawami organizacyjnymi i rozliczeniowymi. Serdecznie
dziêkujemy wszystkim Pañstwu, którzy ju¿ od czterech lat s¹ ¿yczliwi organizatorom festiwalu, a w szczególnoœci burmistrzowi Rolandowi Marciniakowi - za to,
¿e od pocz¹tku stwarza nam mo¿liwoœci korzystania z pomocy urzêdu, a ponadto sam osobiœcie regularnie wspomaga sprawy organizacyjne.
Serdeczne podziêkowania kierujemy tak¿e w stronê proboszcza parafii œw.
Józefa w Œwieradowie-Zdroju, ks. Franciszka Molskiego. Parafia ma równie¿ swój

olbrzymi wk³ad w organizacjê festiwalu, zarówno bezpoœredni finansowy, jak i
pozafinansowy, zwi¹zany z mo¿liwoœci¹ organizowania koncertów w koœciele,
odbywania prób korzystania z pomieszczeñ przykoœcielnych i wiele innej pomocy .
S³owa gor¹cych podziêkowañ sk³adamy równie¿ Ma³gorzacie Gettner, prezesowi Fundacji na Rzecz Rozwoju Spo³ecznoœci Lokalnej Œwieradów-Czerniawa, oraz jej skarbnikowi Annie Abramczyk. Panie zajmuj¹ siê ksiêgowoœci¹
niezbêdn¹ przy rozliczaniu dotacji publicznych, a fakt, ¿e Fundacja ma osobowoœæ prawn¹, jest niezwykle pomocny w wielu dzia³aniach organizatorskich.
Dziêkujemy serdecznie prof. Marcie Kierskiej-Witczak, kierownikowi Zak³adu Muzyki Koœcielnej w Akademii
Muzycznej im. Karola Lipiñskiego we
Wroc³awiu - za udzielenie patronatu nad
imprez¹.
Dziêkujemy ks. Piotrowi Dêbskiemu, referentowi ds. Muzyki Koœcielnej
Legnickiej Kurii Biskupiej - za nieocenion¹ pomoc przy sprawach formalnych
zwi¹zanych z remontem organów, odbiorem prac oraz ogóln¹ opiekê nad
nasz¹ dzia³alnoœci¹.
Dziêkujemy wszystkim hotelarzom i restauratorom - za bezinteresowne us³ugi
na rzecz naszych goœci.
Dziêkujemy w koñcu wspania³ej publicznoœci - za liczne uczestnictwo w koncertach i hojne ofiary pieniê¿ne.
Dziêkujemy te¿ tym, których nie wymieniono, a którzy przyczynili siê w
jakikolwiek sposób do organizacji imprezy. Ka¿da pomoc, ka¿dy gest ¿yczliwoœci
jest dla nas bardzo wa¿ny i dlatego sk³adamy serdeczne Bóg zap³aæ osobom
wspomagaj¹cym nasze przedsiêwziêcia na rzecz wzbogacania kultury muzycznej Œwieradowa i regionu, na rzecz pielêgnowania muzyki koœcielnej i wzbogacania jej skarbca.
Sk³adaj¹c podziêkowania prosimy tak¿e, aby wesprzeæ nasz¹ inicjatywê tak¿e
w przysz³ym roku, aby to dzie³o, jakim jest PRO MUSICA SACRA, mog³o byæ nadal
kontynuowane, czego zarówno sobie, jak i Pañstwu ¿yczymy.
Jakub Choros, Anna Panek

Po spotkaniu z Bratem Albertem
Sobotni wieczór 20 paŸdziernika 2012
r. zamyka³ obchody Tygodnia Papieskiego
w naszej OjczyŸnie. O godz.18.00 koœció³
œw. Józefa Obl. NMP w Œwieradowie wype³niony by³ po brzegi. Tego dnia mieliœmy
mo¿liwoœæ spotkania z profesjonalnym teatrem krakowskim Stowarzyszenie Scena
Moliere, w dramacie Karola
Wojty³y „Brat naszego Boga”.
Tradycyjna gra sceniczna aktorów przeplata³a siê z filmowymi sekwencjami, w zamkniêtej
„pude³kowej” przestrzeni, tzw.
ogrzewalni, t³oczy³o siê kilkunastu ¿ebraków, otwarta przestrzeñ
koœcio³a dope³nia³a reszty scenerii.
Maciej Jackowski (aktor Teatru S³owackiego z Krakowa)
wcieli³ siê w postaæ Adama Chmielowskiego, a zarazem Brata Alberta. Ukaza³ nam pe³n¹ ekspresji,
dynamiczn¹ gr¹ aktorsk¹ - wewnêtrzne rozdarcie
tego bo¿ego szaleñca, krakowskiego malarza, który pod wp³ywem przypadkowo spotkanych ¿ebraków prze¿y³ g³êbok¹ przemianê duchow¹.
Czuliœmy g³êboki wewnêtrzny ból Adama, doœwiadczaliœmy niemal namacalnie nêdzy i biedy
¿ebraków, tak bardzo chcia³o siê wyjœæ z ³awki i
staæ siê w d³oniach Brata Alberta chlebem, którym
móg³by nakarmiæ biednych…
Nagrodziliœmy re¿ysera i aktorów gromkimi
oklaskami na stoj¹co, choæ i tak wiedzieliœmy, ¿e
to do koñca nie odda naszych wewnêtrznych prze¿yæ.
Wychodz¹c po spektaklu, ka¿dy zabiera³ ze
sob¹ atmosferê tego wieczoru i bochenek chleba,

który mia³ przypominaæ s³owa œw. Brata Alberta i jego przes³anie - „Trzeba byæ dobrym jak chleb…”
Przed³u¿eniem atmosfery wieczornego spektaklu by³o dziêki goœcinnoœci W. Buczyñskiego - wspólne spotkanie w
Park Hotelu, gdzie zaproszeni goœcie i organizatorzy mogli
siê dzieliæ z aktorami serdecznoœci¹ i ¿yczliwoœci¹ oraz wspominaæ, wspominaæ, wspominaæ… cudowne chwile, gdy ka¿dy z nas czu³ siê „bratem Boga”.
Ks. F.M.
PS. SERDECZNE podziêkowanie za pomoc przy organizacji sk³adam Urzêdowi Miasta, Barbarze i
Wies³awowi Buczyñskim oraz w³aœcicielom i pracownikom piekarni
„Górska”.

Podgl¹danie kurortów
17 paŸdziernika szeœcioro radnych i tylu¿ urzêdników pojecha³o do Kotliny
K³odzkiej podgl¹daæ tamtejsze uzdrowiska, w nadziei, ¿e dostrze¿one rozwi¹zania uda siê przeszczepiæ na grunt œwieradowski. Wizyta trwa³a raptem parê godzin i poczynione obserwacje si³¹ rzeczy mia³y doœæ powierzchowny charakter.
Z innymi wra¿eniami wróci³a z Kotliny Teresa Fierkowicz, która spêdzi³a tam
tydzieñ z uczniami na zielonej szkole, ponadto zna L¹dek i D³ugopole, wiêc si³¹
rzeczy ma szersze pole do porównañ: :
W ka¿dym z uzdrowisk wyraŸna jest granica miêdzy czêœci¹ kuracyjn¹ a
miastem. Parki zdrojowe (Duszniki maj¹ ponad 5 ha, Kudowa i Polanica po blisko
13 ha) s¹ pe³ne kwiatów, muszli koncertowych, rzeŸb, fontann (kolorowych, graj¹cych), kilka rodzajów wody mineralnej w pijalniach i Ÿróde³ek w parkach – z
nich mo¿na napiæ siê za darmo.
Nasze uzdrowisko to ewenement na skalê kraju, bo w jednym zdroju mamy
Œwieradów i Czerniawê, ale wci¹¿ miêdzy miastem a kurortem granice s¹ zatarte,
zaœ tworzone deptaki to dopiero pocz¹tek okreœlania czytelnej czêœci uzdrowiskowej. Nasze parki (ok. 6,5 ha) s¹ równie¿ ukwiecone, pe³ne zieleni i wiewiórek, fontanna wprawdzie nie gra, ale ma ¿aby, które s¹ symbolem miasta, brakuje natomiast Ÿróde³ek poza pijalni¹, z których mo¿na napiæ siê wody lub nabraæ jej do butelek.
Moim zdaniem, œwieradowska, modrzewiowa hala spacerowa nie ma sobie
równych. Zapewne spotkam siê ze s³owami krytyki, ale ide¹ pijalni by³a mo¿liwoœæ spacerowania i picia ma³ymi ³yczkami wody leczniczej.
Bardzo wa¿nym atutem uzdrowisk k³odzkich jest nie tylko bogata oferta
zabiegowa, parki zdrojowe, ale muzea, zabytki, szlaki turystyczne, rowerowe i
kulturowe, koncerty oraz atrakcyjne po³o¿enie geograficzne. Park Narodowy Gór
Sto³owych, K³odzko, Wambierzyce - to tylko niektóre z ciekawostek tego regionu. Zazdroszczê Kudowie, ¿e ma Muzeum ¯aby z kolekcj¹ ok. 3.000 figur i maskotek tego sympatycznego p³aza. Mam nadziejê, ¿e nasza szkolna kolekcja,
licz¹ca niespe³na 300 eksponatów, tak¿e znajdzie swoje miejsce w Œwieradowie,
którego przecie¿ ¿aba jest symbolem.
W naszej okolicy te¿ mamy wiele atrakcji turystycznych i przyrodniczych, na
które czêsto patrzymy, ale ich nie widzimy, dlatego po tygodniu nieobecnoœci z
radoœci¹ wróciliœmy do domu witaj¹c najpierw Karkonosze, a potem Góry Izerskie. Wszêdzie jest dobrze, ale w Œwieradowie najlepiej.
A oto, jakie wra¿enia z tej wycieczki przywiozla Anna Tkaczyk:
W Kudowie zaczêliœmy, oczywiœcie, od g³ównego punktu ka¿dego uzdrowiska, czyli pijalni, która z zewn¹trz - owszem - robi wra¿enie, ale w œrodku, choæ
ka¿dy metr jest zagospodarowany, jako œwieradowianka od razu dostrzeg³am
brak przestrzeni. Doceni³am wówczas wielkoœæ oraz bogactwo naszej hali spacerowej.
Ruszyliœmy w stronê s³ynnego deptaka, po drodze mijaj¹c niesamowit¹ konstrukcjê ¿eliwn¹, zwan¹ dziœ „Teatrem pod blach¹”. Tam czêsto odbywaj¹ siê koncerty muzyczne dla kuracjuszy i goœci. Od tego punktu rozpoczyna siê g³ówna
promenada, której punktem kulminacyjnym jest okaza³y staw z fontann¹. Po
drodze podziwialiœmy nietuzinkow¹ roœlinnoœæ, chwilami egzotyczn¹, niesamowicie przyciête drzewa, obsadzone bukszpanem rabaty, z których wychyla³y siê
piêkne jesienne kwiaty, trawy i przedziwne kszta³tem liœcie. Wszystkie czêœci parku urozmaicone s¹ licznymi alejkami, wy³o¿onymi granitow¹ kostk¹ b¹dŸ ¿wirem, doprowadzaj¹cymi to do placu zabaw, to do Ÿróde³ka „pod paj¹kiem”. Odbudowa deptaka w Kudowie trwa³a osiem lat i od razu widaæ, ¿e nie zmarnowano tu ani czasu, ani pieniêdzy.
Na koniec odwiedziliœmy aquapark, jeden z najnowoczeœniejszych basenów
proekologicznych, ogrzewany za pomoc¹ odnawialnych Ÿróde³ energii.

Na zaproszenie Miros³awa Palbowa wpadliœmy na budowê
jego ogromnego hotelu w Polanicy (300 pokojów) - istotnie,
obiekt robi wra¿enie, ale u nas taki kolos nie móg³by stan¹æ.

Tego nam brakuje - ³aweczki z siedz¹c¹ rzeŸb¹, do której
mo¿na by siê przymiliæ i strzeliæ sobie z ni¹ pami¹tkow¹ fotkê (taka podobno ma byæ nasza ¿aba, tylko kiedy?).

Czterostronna tablica og³oszeñ - bardzo praktyczna i czytelna, a urz¹dzenia fitness w parku zdrojowym jakoœ nie k³óc¹
siê z charakterem miejsca (oba zdjêcia z Dusznik).

U góry - pija³ka w parku w Kudowie. Poni¿ej - praktyczny i
bezpretensjonalny kiosk na polanickim deptaku.

niarzy i sklepikarzy ustawiono jednakowe, drewniane pawilony,
co dodaje miastu estetyki. Nabrze¿e zaopatrzone w liczne balkony, mostki i przejœcia z piêknymi balustradami i romantycznymi latarniami.
Najwiêksz¹ atrakcj¹ jest na pewno Park Zdrojowy, pe³en

Teatr letni w Polanicy jest przyk³adem na to, ¿e wystarczy
prosta konstrukcja - mo¿e my niepotrzebnie chcemy odtwarzaæ architekturê naszej muszli koncertowej?
Duszniki - park w dolinie rzeki Bystrzycy Dusznickiej. G³ówny deptak – al.
Chopina, której punktem kulminacyjnym jest Dworek Chopina, a tu¿ za nim smuk³y pomnik artysty. Nieopodal pijalnia wód mineralnych wraz z hal¹ spacerow¹,
a poœród lip, buków i kasztanów mo¿na znaleŸæ ukryte skarby lasu, wykonane
rêk¹ rzeŸbiarza drewniane, olbrzymie kasztany, ¿o³êdzie i szyszki. Gdzieniegdzie po³yskuj¹ tryskaj¹ce fontanny i Ÿróde³ka, a tu¿ przy alei si³ownia na œwie¿ym powietrzu, pe³na osób æwicz¹cych w ró¿nym wieku. Dusznicki park po³o¿ony jest nieco poza miastem, co zapewnia kuracjuszom
wiêkszy spokój i ciszê.
Z Dusznik do Polanicy, nastêpnej per³y
uzdrowisk k³odzkich. Po obydwu stronach przep³ywaj¹cej prawie przez ca³e miasto Bystrzycy
Dusznickiej ci¹gnie siê malowniczo odbudowany po powodzi deptak, a przy nim wiele kawiarenek i sklepików. Specjalnie dla straga-

Granitowa kula utrzymywana (i krêc¹ca siê) na poduszce
wodnej w Polanicy - bardzo efektowny gad¿et, ale te¿ i kosztowny: kilkadziesi¹t tysiêcy euro. Poni¿ej - stylowy mostek
nad potokiem w parku dusznickim. £adny, prawda?

zakamarków i nowoczesnych, zaskakuj¹cych fontann (np. strumieñ wody unosz¹cy wielk¹ marmurow¹ kulê). Tu amatorzy szachów mog¹ korzystaæ ze sporych rozmiarów szachownicy a dzieci
dowoli z placu zabaw. Zaskoczeniem dla mnie by³o oznakowanie drogi dla matek z wózkiem,
aby spokojnie i bezpiecznie mog³y spacerowaæ ze swoimi maleñstwami. Jak w ka¿dym uzdrowisku, odwiedziliœmy pijalniê, która s¹siaduje z Teatrem Zdrojowym im. M. Æwikliñskiej. Przy g³ównej alei nastêpna atrakcja – wspania³a fontanna, wieczorami zmieniaj¹ca swe oblicze i mieni¹ca siê tysi¹cem barw i kszta³tów.
Wszystkie uzdrowiska maj¹ jeszcze jeden
atut - Zieleniec w niedalekiej odleg³oœci, wspania³y oœrodek sportów zimowych, na stokach którego 22 wyci¹gi wabi¹ goœci bia³ego szaleñstwa.
Po prostu marzenie.
Po tej wycieczce wiem jedno – mamy najpiêkniejsz¹ halê spacerow¹ w okolicy. Deptak
dopiero w trakcie realizacji, ale ¿eby dorobiæ siê
wielu atrakcji, trzeba czasu i pieniêdzy. Te¿ bym
chcia³a w naszym parku tryskaj¹ce fontanny i
Ÿróde³ka, napowietrzne si³ownie, aleje piêknych
kwiatów i egzotycznych roœlin, place zabaw dla
dzieci, a nawet muszlê koncertow¹. Mam nadziejê, ¿e takie marzenia s¹ do spe³nienia, a Œwieradów na dolnoœl¹skiej mapie stanie siê istn¹ Per³¹
Zachodu.
Obok - pomnik Chopina w Dusznikach. Skoro
nie mamy w swej historii nikogo s³ynnego,
mo¿e tak¹ postaæ trzeba po prostu wymyœliæ?

Wspomnienia z zielonej szko³y
mi³y wolno chodz¹ce osio³ki,
sarny, jelenie, owieczki, ptaki, które maj¹ swoje zagrody
na terenie gospodarstwa.
W œrodê – niespodzianka:
podczas spaceru po Parku
Zdrojowym spotkaliœmy radnych i urzêdników, którzy
przyjechali z burmistrzem na
wycieczkê po uzdrowiskach
k³odzkich i którzy po krótkiej
rozmowie przekazali nam kolejny eksponat do Muzeum
¯aby - kubek.
Podczas spaceru po parku
daliœmy koncert piosenek
dzieciêcych na scenie muszli
koncertowej, a spaceruj¹cy
kuracjusze nagrodzili nas gromkimi brawami. Atrakcj¹ by³y
szaleñstwa w aquaparku, a po nich - zwiedzanie Kaplicy Czaszek.
Doœæ spacerków - czas na prawdziwe wyzwanie. Kar³ów
to malutka miejscowoœæ, z której w czwartek wyruszyliœmy
na najwy¿szy szczyt Gór Sto³owych - Szczeliniec. To jedna z
wiêkszych atrakcji turystycznych z przepiêkn¹ panoram¹ Su-

I sta³o siê - po roku przygotowañ wyruszyliœmy na zielon¹ szko³ê: uczniowie klas IIa, IIIa i IIIb pod opiek¹ Teresy Fierkowicz, Gra¿yny Kasprzak i moj¹. Tym razem
celem naszej ponad tygodniowej wyprawy by³y Duszniki
Zdrój i okoliczne uzdrowiska.
W sobotni poranek po czu³ych po¿egnaniach z rodzicami
wyruszyliœmy na wyprawê, po drodze zatrzymuj¹c siê w Œwidnicy, by obejrzeæ jeden z dwóch na Dolnym Œl¹sku Koœcio³ów Pokoju (fot. powy¿ej) - od roku 2001 znajduj¹cy siê na
liœcie Œwiatowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkoœci UNESCO. Pierwsze z k³odzkich uzdrowisk –
Polanica-Zdrój: spacer po parku sk¹panym w promieniach
s³oñca i przepyszna woda mineralna. Wieczorem
docieramy do Dusznik-Zdroju, gdzie czeka³a na
nas przepyszna kolacja.
Niedzielê i poniedzia³ek poœwiêciliœmy na poznanie dusznickich walorów: ambony w kszta³cie
wieloryba w koœciele pw. œw. Piotra i Paw³a, Pijalni Wód Mineralnych, Centrum Polskiego Biathlonu na Jamrozowej Polanie, Muzeum Papiernictwa, w którym nauczyliœmy siê, jak czerpaæ papier, Parku Zdrojowego z Dworkiem Chopina i
Górê Pustelnika, na któr¹ podczas spacerów wspina³ siê Fryderyk. A wieczorem - pokaz kolorowej
fontanny.
Kolejne dwa dni poœwiêciliœmy na poznanie
Kudowy-Zdroju. Odwiedziliœmy Dyrekcjê Parku
Narodowego Gór Sto³owych, na terenie której
znajduje siê Muzeum ¯aby. Z zaciekawieniem
zwiedzaliœmy te¿ Muzeum Zabawek, poznaj¹c zabawki naszych dziadków i rodziców (ka¿dy maluch znalaz³ tam swój ulubiony k¹cik).
Zielona szko³a to edukacja, dlatego wybraliœmy siê na Szlak Gin¹cych Zawodów, gdzie miePod figur¹ wotywn¹ na k³odzkim rynku.
liœmy zajêcia z garncarstwa, dzieci dodatkowo kar-

Powy¿ej - spotkanie w Kudowie z radnymi i urzêdnikami podczas ich wycieczki do Kotliny K³odzkiej. Poni¿ej - nauka czerpania papieru w dusznickim Muzeum Papiernictwa.

detów, by jednak móc j¹ w pe³ni podziwiaæ, nale¿a³o pokonaæ
ponad 650 schodów!
Z dum¹ dotarliœmy do schroniska, a po legendzie o Karkonoszu i piêknej Emilce czeka³ nas jeszcze spacer œcie¿k¹ dydaktyczn¹ pe³n¹ przepiêknych form skalnych przedstawiaj¹cych bohaterów opowieœci.
W pi¹tek przy piêknej s³onecznej pogodzie wyruszyliœmy wiêc do K³odzka, aby
podziwiaæ zabudowania, nad którymi góruje Twierdza K³odzka. Przeciskaliœmy siê
przez ciasne korytarze labiryntu i ze szczytu twierdzy podziwialiœmy panoramê miasta
i Sudetów - zachwytom nie by³o koñca.
Nadesz³a sobota - czas po¿egnania z Domem Wczasów Dzieciêcych w Duszni-

Daliœmy niez³y wystêp w muszli koncertowej w kudowskim parku zdrojowym.
kach, z przesympatycznymi paniami, które by³y
naszymi przewodnikami po Ziemi K³odzkiej, i
wspania³¹ obs³ug¹, dziêki której niczego nam nie
brakowa³o.
Dziêkujemy dzieciom - za wspania³¹, turystyczn¹ postawê, a tak¿e rodzicom - za to, ¿e wytrzymali roz³¹kê ze swymi skarbami. Mamy nadziejê, ¿e na zielon¹ szko³ê wyruszymy ponownie w przysz³ym roku.
Izabela Salawa

Kącik pszczelarski
Miód jest jednym z najbardziej atrakcyjnych i cennych produktów spo¿ywczych.
Przede wszystkim jest s³odki, a znikoma jest
liczba ludzi, którzy nie lubi¹ s³odkich produktów. Niektóre s³odycze s¹ jednak md³e,
czego nie mo¿na powiedzieæ o miodzie. Bogata zawartoœæ kwasów organicznych nadaje mu przyjemny, lekki posmak kwaœny.
Niektóre miody mog¹ byæ nawet za ostre w
smaku, na przyk³ad gryczany, lub lekko
gorzkawe – jak rzepakowy.
Wysoka kalorycznoœæ miodu (1 kg =
3200 Kcal) jest cenna pod wzglêdem energetycznym, co jest wa¿ne dla organizmu ludzkiego, gdy¿ w razie niedyspozycji, wyczerpania miód skutecznie regeneruje si³y. Du¿a zawartoœæ cukrów prostych – glukozy i fruktozy – decyduje o ³atwym przyswajaniu miodu
przez organizm. Inne jeszcze sk³adniki miodu stanowi¹ o jego w³aœciwoœciach leczniczych. Nic dziwnego, ¿e miód by³ od tysi¹cleci wysoko cenionym produktem natury.
Opinia ta le¿y w wielu wypadkach u podstawy decyzji o zak³adaniu pasieki. Nie jest to
oczywiœcie jedyny motyw zak³adania pasieki, a nawet mo¿e nie najczêstszy, ale chêæ
posiadania miodu z w³asnej pasieki czasem
przewa¿a, tym bardziej ¿e wed³ug zamierzeñ
powinno go byæ pod dostatkiem na co dzieñ,
a nie tylko na przypadki przeziêbieñ, grypy
czy innych chorób. W perspektywie bierze siê
te¿ pod uwagê obdarowywanie miodem bli¿-

szej i dalszej rodziny czy przyjació³. Jest to
produkt wyj¹tkowo nadaj¹cy siê na prezenty
dla goœci lub na odwiedziny „z upominkiem”.
W niektórych rejonach naszego kraju
rozpowszechni³a siê praktyka fa³szowania
miodu w celu wykorzystania ró¿nicy cen miêdzy cukrem i miodem. Na ogó³ opinia spo³eczna piêtnuje takich pszczelarzy, ale obawy
przed oszustwem pozostaj¹. Miód z w³asnej
pasieki jest oczywiœcie gwarancj¹ jego naturalnoœci i jakoœci. Swoj¹ œwie¿oœci¹ przewy¿sza on miody z handlu detalicznego uspo³ecznionego, które maj¹ pe³n¹ wartoœæ od¿ywcz¹,
ale s¹ podgrzewane i mieszane (standaryzowane).
W pasiece mo¿na miód odbieraæ wed³ug w³asnych zamierzeñ, w wybranym okresie sezonu, a to pozwala na otrzymanie ró¿nych odmian smakowych. Mo¿na te¿ rozsmakowaæ siê w miodach bezpoœrednio z plastra,
dostêpnych i w lecie, i w zimie (plastry zatapiane w miodzie – w s³oikach).
Mo¿na te¿ najodpowiedniejsz¹ odmianê
miodu (np. gryczany) wybraæ na wino domowe lub do wypieków. W³asna pasieka daje
zatem du¿e szanse pozyskiwania dobrego
miodu i spo¿ywania go w ró¿nych postaciach,
w stanie naturalnym i przetworzonym, przy
stosunkowo niewielkim koszcie.
Eugeniusz Grabas

Z têsknoty do ma³ej ojczyzny
Johannes Franz Joseph Scholdan, nazywany Hannesem, urodzi³ siê 11 paŸdziernika 1912 r. w domu „Deutscher Adler” w Bad Flinsberg. By³ pierwszym dzieckiem
ma³¿eñstwa Anny i Paula Scholdanów, kilka lat póŸniej
na œwiat przyszli jego dwaj bracia - Heinz i Manfred. W
1920 r. Hannes rozpocz¹³ sw¹ edukacjê w tutejszej szkole katolickiej, do której uczêszcza³ przez cztery lata, cztery
nastêpne spêdzi³ w szkole ewangelickiej, po zakoñczeniu której rozpocz¹³ naukê w szkole œredniej w Mirsku.
Franz Joseph Scholdan - dziadek Hannesa - by³ szlifierzem szk³a i posiada³ swój w³asny zak³ad. Franz zmar³
wieku 53 lat i szlifierniê szk³a przej¹³ ojciec Hannesa –
Scholdan, który rozbudowa³ zak³ad znajduj¹cy siê przy
potoku Œwieradówka; wczeœniej by³ to m³yn tartaczny z
3-metrowym ko³em napêdzanym wod¹ z potoku.
Produkty ze szlifierni Scholdana by³y znakomitej jakoœci i znajdowa³y popyt nie tylko wœród miejscowych i
kuracjuszy, by³y te¿ znane poza granicami Dolnego Œl¹ska, a¿ po Berlin i tereny po³udniowych Niemiec. Przy
szlifierni powsta³ nawet sklep, a nastêpnie jeszcze jeden
przy ulicy Brunnenstrasse (obecna ul. Pi³sudskiego) oraz
przy Kurstrasse (ul. Zdrojowa).
Hannes, jako najstarszy z synów, musia³ poddaæ siê
woli swego ojca i zamiast wymarzonego zawodu zwi¹zanego z konstrukcj¹ samolotów, we wrzeœniu 1928 r. po-

Pszczo³y nie s¹ nudne
Andrzej Groñski, trzydziestoparolatek z Czerniawy, w
gronie pozosta³ych pszczelarzy z ko³a jest niemal dwukrotnie od nich m³odszy, inne te¿ nieco ma podejœcie do hodowli
pszczó³, bardziej racjonalne.
Inspiracja pszczelarstwem pojawi³a siê w dzieciñstwie
– gdy wszystkie wakacje spêdza³ u babci w Czerniawie. Wtedy ka¿da zagroda wokó³ mia³a kilka pni i choæ gospodarze
znali siê na hodowli zwierz¹t domowych, wiedza o pszczo³ach wydawa³a siê byæ tajemna, oparta g³ównie o mity.
- Przyszed³ czas, ¿e sam poczu³em potrzebê odkrycia
sztuki hodowania pszczó³ – mówi m³ody pszczelarz. - Pan
Grabas namówi³ mnie, by za³o¿yæ pasiekê, nawet podarowa³ mi jeden pusty ul, i tak to siê zaczê³o.
Zacz¹³ zwiêkszaæ liczbê pni i doszed³ do 8, lecz po ostatniej zimie zosta³y mu tylko dwa, bo resztê poch³onê³a nieznana choroba (nie warroza, bo tê z ró¿nym skutkiem pszczelarze staraj¹ siê leczyæ), polegaj¹ca na tym, ¿e pszczo³y
wylatuj¹ dok¹dœ zim¹, zostawiaj¹c ul pusty.
- Najpierw pomyœla³em, ¿e pszczo³y s¹ takie absorbuj¹ce, a tu cz³owiekowi trudno pogodziæ pracê zawodow¹ z
hobby, wiêc mo¿e by na tych dwóch ulach poprzestaæ? Ale
przywi¹zanie do pszczó³ zwyciê¿y³o i odbudowa³em w sezonie pasiekê do 4 pni – wspomina.
Rodzinie ta pasja raczej siê nie udziela, ale dwójka dzieci
roœnie, oboje przygl¹daj¹ siê ciekawie, zaœ 6-letnia córka
zaczyna nawet zadawaæ ciekawskie pytania. Oboje byli ju¿
¿¹dleni, jednak w dzieciach nie wzbudzi³o to ani strachu,
ani wstrêtu, a córka ma nawet kapelusz, w którym krz¹ta
siê ko³o uli.

- Pszczó³ nie idzie odkryæ na 100 procent i skoro starszyzna pszczelarska jest wci¹¿ przez nie zadziwiana, to co
dopiero mówiæ o takim adepcie, jak ja. Pszczo³y nie s¹ nudne, ale gdy siê zasuwa w robocie przez szeœæ dni w tygodniu, a siódmego trzeba iœæ do pasieki, to jednak w cz³owieku rodz¹ siê malutkie momenty zniechêcenia. Zaraz jednak potem ustêpuj¹ przekonaniu, ¿e jest w tych pszczo³ach
coœ poci¹gaj¹cego...
Andrzej nie jest du¿ym producentem miodu, produkuje go praktycznie dla siebie i dla rodziny. On sam s³odzi nim
kawê, ¿ona dodaje do wypieków, a dzieciaki lej¹ go na kanapki.
Zanotowa³ Adam Karolczuk

STOP UZALE¯NIENIOM, STOP PRZEMOCY!
Miejska Komisja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych informuje, ¿e w starym Urzêdzie Miasta przy ul. Pi³sudskiego 15, pok. nr 9 (II p.), w poniedzia³ki od 1600 do2000 czynny jest Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla uzale¿nionych od alkoholu i narkotyków, jak te¿ dla osób z rodzin, gdzie nadu¿ywany jest alkohol i narkotyki, dla osób
wspó³uzale¿nionych oraz ofiar przemocy w rodzinie. Tel. 664 461 086 - czynny w dniach i godzinach konsultacji.
Rozmowy i konsultacje indywidualne tak¿e w poniedzia³ki w godz. 1600-1900, a od
godz. 1900 do 2000 odbywaj¹ siê zajêcia wspomagaj¹ce pracê grupy. Wszystkie spotkania s¹ bezp³atne i otwarte.
Przy Punkcie powsta³a te¿ Grupa Wsparcia, której spotkania odbywaj¹ siê w poniedzia³ki w godz. 1800-2000. Grupa Wsparcia pozwoli odpowiedzieæ na pytania: co to jest
uzale¿nienie? na czym polega wspó³uzale¿nienie? jak motywowaæ osobê uzale¿nion¹
do podjêcia leczenia? czy nadu¿ywanie alkoholu wp³ywa na przemoc w rodzinie? itp.
Na te i inne pytania uczestnicy otrzymaj¹ rzeteln¹ informacjê zachowuj¹c anonimowoœæ. Powiedz¹, ile uznaj¹ za stosowne - wa¿na jest obecnoœæ. Udzia³ w jednym
spotkaniu nie zobowi¹zuje do dalszego uczestnictwa.

znawa³ tajniki sztuki szlifowania i uszlachetniania szk³a
w renomowanej hucie szk³a Heckerta w Piechowicach, a
trzy lata póŸniej rozpocz¹³ pracê w szlifierni swego ojca.
Jednak stosunki z ojcem nie by³y najlepsze; Hannes nie
potrafi³ mu wybaczyæ, ¿e zmusi³ go do porzucenia w³asnych planów zawodowych i do nauki zawodu szlifierza
szk³a, nie tolerowa³ te¿ w ojcu, który lubi³ zagl¹daæ do
kieliszka i chêtnie stawia³ innym kolejkê, ¿e wiêkszoœæ
pieniêdzy zarobionych ze sprzeda¿y szk³a zostawia³ w
lokalach.
W 1937 r. Hannes zosta³ powo³any do rocznej s³u¿by wojskowej, rok póŸniej poœlubi³ Evê Schutte, która pracowa³a jako bukieciarka w kwiaciarni ko³o sklepu Scholdana i z któr¹ mia³ troje dzieci: Sieglinde, Dietera i Rainera. Wojnê prze¿y³ jako ¿o³nierz z dala od rodziny, a
po wojnie trafi³ do rosyjskiej niewoli.
Eve wraz z dzieæmi oraz ojcem Hannesa opuœci³a
Œwieradów wraz z tzw. „drugim zorganizowanym wysiedleniem” w czerwcu 1946 r. i dotar³a do wsi Irlenbusch w
Nadrenii Pó³nocnej-Westfalii, gdzie Paul Scholdan znalaz³ pracê w szlifierni szk³a, któr¹ nastêpnie odkupi³ i
któr¹ Hannes po powrocie z niewoli przej¹³ od ojca. Trudna

Œwieradów, ul. Zakopiañska 8
tel. 75 78 16 359, 603 766 496, 603 766 936
Poleca domy, dzia³ki, mieszkania, pensjonaty w mieœcie i okolicach
DU¯Y WYBÓR DOMÓW WIEJSKICH 20 KM OD
ŒWIERADOWA. PRZYJMUJEMY DO SPRZEDA¯Y:
MIESZKANIA, DOMY, DZIA£KI, OBIEKTY U¯YTKOWE.
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Œwieradów – mieszkanie w bloku, osobne wejœcie, 68 m2, niski parter, przejœciowe, 92.000 z³
Œwieradów – mieszkanie blisko centrum, 40 m2, dwa pokoj na parterze, 110.000 z³
Œwieradów – piêtro domu przy ul. Cmentarnej, 69 m2, do remontu, 90.000 z³
Œwieradów – mieszkanie, 39 m2, dwa pokoje, czynsz 150 z³, ogrzewanie piecowe, 100.000 z³
Œwieradów – mieszkanie w bloku, 55 m2, trzy pokoje, zadbane, 195.000 z³
Œwieradów – 63 m2, dwa pokoje, wysokoœæ 4,2 m, ul. Wczasowa, 260.000 z³
Œwieradów – dom do remontu, 220 m2, po³o¿ony wysoko pod lasem, 260.000 z³
Œwieradów – ul. Sienkiewicza, parter domu, 105 m2, 360.000 z³
Œwieradów – stary dom, ul. Osiedlowa, dzia³ka 1,3 ha, 260.000 z³
Œwieradów – nowy dom, 150 m2, dzia³ka 2.348 m2, okolice „Malachitu”, 650.000 z³
Œwieradów – ul. Batorego, dzia³ka 2.500 m2, pod us³ugi turystyczne, do 5 kondygn., 530.000 z³
Œwieradów – dzia³ka, 3.630 m2, 150 m od gondoli, pod us³ugi turystyczne, do IV kondygnacji
Œwieradów – ul. Sienkiewicza, 2,38 ha, pod turystykê i zabudowê wielorodzinn¹, IV kondygnacje
Œwieradów – ul. Piastowska, 7.651 m2, pod us³ugi turystyczne, pe³ne uzbrojenie, IV kondygnacje
Œwieradów – centrum obok Biedronki, dzia³ka 1.086 m2 pod us³ugi turystyczne, 250.000 z³
Œwieradów – ul. Chrobrego, dzia³ka 11.678 m2, mieszkaniówka i turystyka, 240.000 z³
Œwieradów – ul. Wiœniowa, 1.578 m2, dzia³ka pod dom, pe³ne uzbrojenie, 230.000 z³
Œwieradów – okazja, 9 dzia³ek budowlanych pod domy, 8.798 m2, ul. Dolna, 250.000 z³
Œwieradów – mieszkanie 50 m2, po remoncie kapitalnym, parter, 135.000 z³
Czerniawa – okazja inwestycyjna: dzia³ka budowlana, 6.020 m2 pod domy, 103.000 z³
Czerniawa – dzia³ka budowlana, 10.424 m2 pod domy, 177.000 z³
Czerniawa – dzia³ka 5.017 m2 pod turystykê, ogrodzona, warunki przy³¹cza energetyki 160.000 z³
Czerniawa – nowy dom, dzia³ka 488 m2, 320.000 z³
Czerniawa – ma³y dom do remontu, dzia³ka 396 m2 + 1.356 m2, 110.000 z³
Czerniawa – przedwojenny dom komfortowo wyremontowany, dzia³ka 1.596 m2, 620.000 z³
Czerniawa – dzia³ki budowlane po 1.500 m2, po 49.500 z³
Czerniawa – ma³y dom po remoncie, 350 m2, z mo¿liwoœci¹ pokoi pod wynajem, dzia³ka 1,2 ha
Czerniawa – dzia³ka z du¿ymi ruinami, ul. Sanatoryjna, 3.552 m2, 200.000 z³
Czerniawa – dom do remontu, dzia³ka 8.000 m2, 245.000 z³
Czerniawa – dzia³ka 4.563 m2, ul. G³ówna, zabudowa do 3 kondygnacji, 250.000 z³
Pobiedna – dzia³ka budowlana na po³udniowym stoku, 1.700 m2, 47.000 z³
Wolimierz – dzia³ka budowlana, 2.000 m2, przy asfalcie ko³o Alchemika, 49.000 z³
Wolimierz – dzia³ka z ruin¹, 5.568 m2, widok na góry, 70.000 z³
Wolimierz – nowy prosperuj¹cy pensjonat, 500 m2, dzia³ka 7.000 m2
Ml¹dz – dzia³ka 1.336 m2, przy asfalcie, 33.400 z³
Giebu³tów – Augustów – dzia³ka 5.500 m2 pod zabudowê, 12 km od Œwieradowa, 46.000 z³
Giebu³tówek – dzia³ka 2.800 m2 przy asfalcie, widok na góry, 49.000 z³
Krobica – dzia³ka 739 m2, obok zabudowy, 23.000 z³
Mirsk – mieszkanie, 54 m2, trzy pokoje w bloku, II piêtro, 100.000 z³
Mirsk – dom do remontu, dzia³ka 1977 m2, 80.000 z³

w w w. s c h e i n e r. p l

trudna sytuacja gospodarcza powojennych Niemiec nie sprzyja³a rozwojowi
rodzinnej firmy, Scholdan zdecydowa³ siê wiêc zamkn¹æ zak³ad i zmieniæ zawód - po wyuczeniu siê fachu murarza rozpocz¹³ pracê w Bonn, gdzie by³o
wiele zniszczonych na skutek bombardowania domów, które nale¿a³o odbudowaæ i wyremontowaæ. Po wypadku na budowie Hannes d³ugo by³ niezdolny
do pracy, a potem znalaz³ posadê w Ministerstwie Transportu w Bonn.
Rodzina Hannesa przeprowadzi³a siê do Buschhoven, gdzie w ramach
dzia³añ rz¹dowych powsta³o nowe osiedle dla wysiedlonych z terenów Œl¹ska, i znalaz³a swoje nowe miejsce ¿ycia i pracy.
H. Scholdan przez te wszystkie lata nie móg³ zapomnieæ o swoim ukochanym Bad Flinsberg i postanowi³ zaj¹æ siê histori¹ swej ma³ej ojczyzny.
Nawi¹za³ kontakt z ¿yj¹cym w Mohringen w Dolnej Saksonii by³ym Flinsberczykiem – Fritzem Schieberle – i razem zaczêli ratowaæ to, co pozosta³o
jeszcze we wspomnieniach oraz na papierze i zwi¹zane by³o z histori¹ miasta
i osady Groß Iser. W 1987 r. Fritz przekaza³ Hannesowi przewodnictwo nad
lokaln¹ grup¹ by³ych mieszkañców Bad Flinsberg, które Scholdan sprawowa³
a¿ do roku 2008.
Hannes d³ugo nie mia³ odwagi udaæ siê w podró¿ do swej by³ej ojczyzny,
po raz pierwszy przyjecha³ w rodzinne strony dopiero po przejœciu na emeryturê w 1977 r. Ojczyzna wprawdzie nie przypomina³a tej zachowanej we
wspomnieniach z 1938 r., ale czar Gór Izerskich, który otworzy³ jego myœli i
serce, sprawi³, ¿e postanowi³ tu jak najczêœciej przyje¿d¿aæ. W 1988 r. móg³
wraz z ¿on¹ œwiêtowaæ „Z³ote Gody” w schronisku na Stogu Izerskim, co sprawi³o, ¿e uroczystoœæ sta³a siê dla nich jeszcze wiêkszym prze¿yciem. Eve zmar³a
w 2004r. po d³ugiej chorobie i zosta³a pochowana w Morenhoven.
Hannes Scholdan znaczn¹ czêœæ swych oszczêdnoœci przeznaczy³ na zakup pami¹tek, zdjêæ i materia³ów zwi¹zanych ze Œwieradowem. Dziêki jego
znacz¹cemu finansowemu wk³adowi zosta³y opublikowane dwie ksi¹¿ki: „Heilbad Luftkurort Wintersportplatz Bad Flinsberg im Isergebirge” („Uzdrowisko, kurort, centrum sportów zimowych Bad Flinsberg w Górach Izerskich” 1985 r.) oraz „Aus urwüchsigem Wald inmitten der Berge zum Bad Flinsberg” (Jak z puszczy poœród lasów powsta³ Bad Flinsberg -1992 r.), które
zakupili g³ównie dawni wysiedleñcy. Trzeci¹ pisa³ „tylko dla siebie” i opublikowa³ w jednym egzemplarzu, do którego za³¹czy³ oryginalne zdjêcia, dokumenty, foldery itp., bezcenne pod wzglêdem historycznym dla obecnego kurortu. Ksiêga ta zosta³a, zgodnie z ostatni¹ wol¹ Scholdana, przekazana miastu.
Zmar³ 23 grudnia 2008 r. i zgodnie z ostatni¹ wol¹ urna z jego prochami
spoczê³a w styczniu 2009 r. na œwieradowskim cmentarzu. Wygrawerowano
na niej zdanie „Powróci³ w ramiona ojczyŸnianej ziemi – miasto ŒwieradówZdrój/Bad Flinsberg”.
Magdalena Olszewska

Budy, ach te budy! (II)

Po ukazaniu siê artyku³u o budach
œwieradowskich nie trzeba by³o d³ugo czekaæ na odzew czytelników „Notatnika” Jerzy B³aszczyk przes³a³ mi wykaz bud
oraz ich zdjêcia, a ja pozwoli³am sobie
zebraæ to wszystko i przedstawiæ Pañstwu
na ³amach „Notatnika”.
Tytu³em wstêpu warto wspomnieæ, ¿e
Czerniawa przed II wojn¹ œwiatow¹ by³a
znanym kurortem przyci¹gaj¹cym wielu
kuracjuszy, nie tylko krajowych, ale równie¿ zagranicznych. Nie dziwi wiêc du¿e
zapotrzebowanie na budy, które pe³ni³y
funkcjê nie tylko schronisk, ale równie¿
restauracji zapewniaj¹cych goœciom bogaty program rozrywkowy. Ze spisu w folderze reklamowym z lat 30. XX wieku
„Sommer- und Winterkurort Bad Schwarzbach im schlesischen Isergebirge” („KuPowy¿ej „Afrikanerbaude” w latach 30., poni¿ej
rort letni i zimowy Czerniawa-Zdrój w œl¹widok dzisiejszy. U do³u „Brandhöhbaude”, któr¹
skich Górach Izerskich”) w rozdziale o
mamy jeszcze œwie¿o w pamiêci jako Dom Samo¿liwoœciach noclegowych podanych
motnej Matki.
zosta³o 126 budynków oferuj¹cych 645
pokoi, w tym „Afrikanerbaude”, „Bergbaude”, „Brandhöhbaude”, „Fichtelbaude”, „Schwarzbachbaude” oraz „Schwarzbachtalbaude”.
„Afrikanerbaude”, której w³aœcicielem
by³ Siegemund, mia³a 6 pokoi oraz restauracjê. Nastêpna, po³o¿ona na skraju lasu „Bergbaude” - dysponowa³a 4 pokojami i
restauracj¹, a jej w³aœcicielem by³a rodzina Stoller. „Fichtelbaude”, która by³a w³asnoœci¹ pañstwa Bieneck, posiada³a 3 pokoje oraz kawiarniê. „Schwarzbachbaude”
zarz¹dzana przez rodzinê Jaene, oferowa³a 4 pokoje, a „Schwarzbachtalbaude” (w³.
Rimarzig) - a¿ 10 pokoi goœcinnych oraz
kawiarniê z werand¹ i altan¹. Stoj¹ca na
Od redakcji: W najbli¿szych numerach „Notatnika” rozpoczniemy druk cie- Opaleñcu „Brandhöhebaude” posiada³a 6
kawszych fragmentów ksiêgi H. Scholdana, któr¹ autor przekaza³ miastu.
pokoi oraz restauracjê, a jej w³aœcicielem
by³a rodzina PfeSCHEINER NIERUCHOMOŒCI
ŒWIERADOWSKIE
iffer. Ponadto goSNS 2093 - centrum Czerniawy. Niepowtaœcie tych
rzalny dom po³o¿ony przy jednym z g³ównych
bud mogli
szlaków turystycznych. Powierzchnia ok. 300
korzystaæ
2
m . Czêœæ pomieszczeñ wyamaga wykoñczez przylenia. Cena 370.000 z³.
gaj¹cych
ogrodów.
Co
sta³o siê z
budami
po II wojSNS 1398 - Œwieradów. Po³owa domu dwunie œwiarodzinnego, 90 m2, trzy pokoje (salon 34 m2),
towej?
kuchnia, ³azienka, osobne WC, dwa balkoPo „Bergbaude” nie ma
ny. Stan b. dobry, piêkny widok na miasto,
œladu - sta³a na ³¹ce powy¿ej
blisko wyci¹g narciarski, las na granicy, ciczerniawskiej groty. „Fichtelbaude” (fot. obok) straszy
cho i malowniczo. Cena 248.000 z³.
jako ruina przy wodospadzie
na Czerniawskim Potoku, a
„Schwarzbachbaude”, która
SNS 1253 - Œwieradów, centrum, lokal mieszkalny
sta³a za Domem Zdrojowym,
o pow. 105,2 m2 stanowi¹cy po³owê domu, parter i przysp³onê³a. „Schwarzbachtalziemie, osobne wejœcie, po remoncie. Czêœæ przygotobaude” znajdowa³a siê w obwana pod wynajem, udzia³ w dzia³ce. Cena 360.000 z³.
rêbie obecnej ulicy Izerskiej,
a „Brandhöhbaude” zapewne
pamiêta jeszcze wielu mieszkañców Czerniawy i ŒwieraSNS 1489 - Œwieradów, pó³ bliŸniaka na dzia³ce
dowa jako „Tewê”, nastêpnie
1.008 m2, w cichej i spokojnej czêœci miasta.
oœrodek „Monaru” dla samotBudynek parterowy z u¿ytkowym poddaszem i
nej matki. Budynek rozebrawszystkimi mediami. Piekny widok na panorano, a na jego miejscu powsta³
mê miasta i na góry. Cena 230.000 z³.
parking nale¿¹cy do oœrodka
Wszystkie stare zdjêcia
„Ski&Sun”.
Zachowa³a siê tylko pochodz¹ z kolekcji Dawida, Jakuba oraz Jerzego
„Afrikanerbaude” - dziœ jako
B³aszczyków.
dom mieszkalny.
SNS 2028 - Œwieradów. Nieruchomoœæ - 200 m od
Dziêkujê za odzew z PañDomu Zdrojowego. Powierzchnia ca³kowita budynku Na podst. informacji J. B³aszczyka
stwa strony i czekam na infor378 m2, nadaje siê na rezydencjê lub pensjonat. Du¿a
Magdalena Olszewska
macje nie tylko o budach, ale
dzia³ka - 5.794 m2 - z przeznaczeniem pod us³ugi turytel. 609 066 152,
o wszelkich wydarzeniach z
styczne (mo¿liwoœæ budowy kolejnych obiektów), 70 m
andolsz@wp.pl
historii Œwieradowa oraz
do szlaków turystycznych i lasu. Cena do negocjacji.
Czerniawy.

Ależ ten świat jest pyszny! (II)
Kefi –
radoœæ
¿ycia
po grecku
6 paŸdziernika Antonina Ma³owiecka,
podró¿niczka i dziennikarka magazynu „Góry
Izerskie”, na kolejnym spotkaniu Klubu M³odego Odkrywcy zabra³a dzieci do Grecji.
Jak zwykle doskonale przygotowana, zapozna³a dzieci z niezwyk³¹ histori¹ kraju.
Dzieci pozna³y m.in. pomnik Kolosa Rodyjskiego, jeden z Siedmiu Cudów Œwiata, który uleg³ zniszczeniu podczas trzêsienia ziemi.
Antonina opowiedzia³a te¿ o „kefi” - wewnêtrznej iskrze, pasji, która daje radoœæ ¿ycia.
To umiejêtnoœæ nieprzejmowania siê wszystkimi drobiazgami, czyli jak nale¿y siê bawiæ
(a potrafi¹ od rana, leniuchowaæ zreszt¹ te¿).
Grecy ponadto uwielbiaj¹ muzykê i taniec,
gdy¿ prawie ka¿dy z nich umie graæ, zaœ ich
narodowym tañcem jest zorba (powsta³y w
1964 roku do filmu „Grek Zorba”), a w³aœciwie sirtaki - najbardziej tradycyjny rodzaj ludowego tañca greckiego z akompaniamentem
buzuki. Dzieci w rytm muzyki mog³y zatañczyæ tê zorbê-sirtaki.
W Grecji najbardziej popularne s¹ oliwki, które daj¹ m¹droœæ, dlatego Grecy jedz¹c
oliwki staj¹ siê mêdrcami. A sa³atkê greck¹,
inaczej choriatiki, tworz¹ du¿e kawa³ki pomidora, ogórka, czerwonej cebuli, zielonej papryki, czarne oliwki, ser feta, oliwa, oregano,
sol, pieprz do smaku.
To danie, które ka¿de dziecko mo¿e samodzielnie wykonaæ, co zreszt¹ uczestnicy
spotkañ klubowych w bibliotece ³atwo udowodni³y, w³asnorêcznie choriatiki sporz¹dzaj¹c (a zaraz potem zjadaj¹c).

Zakrêcony Kraj
Kwitn¹cej Wiœni

Klub M³odego Odkrywcy 13 paŸdziernika po¿eglowa³ w kierunku Japonii. Od 1946
roku oficjaln¹ japoñsk¹ nazw¹ kraju jest Nippon – koku (Nihon – koku), co dos³ownie
oznacza pañstwo japoñskie. Antonina ju¿ wie,
jak dzieci zainteresowaæ, co opowiadaæ i jakie pokazaæ zdjêcia.
Japonia to - krótko mówi¹c - samuraje,
karate, manga, ikebana, gejsze i sushi.
Samuraj – japoñska nazwa oznacza „s³u¿yæ panu”. Pierwotnie by³a to œwita s³u¿¹ca
najwy¿szym dostojnikom japoñskim, potem
tworzyli gwardiê cesarsk¹, byli te¿ twórcami
szkó³ walki. Wyszkolony samuraj potrafi³ zabiæ przeciwnika pierwszym ciosem, a nawet
jednym ciêciem przeci¹æ go na pó³ wzd³u¿ od czubka g³owy.
Samuraje swoje prawa mieli zawarte w
ksiêdze piêciu krêgów, ale najbardziej by³y cenione miecze, najwiêkszy skarb ich maj¹tku,
dziedziczony przez ca³e pokolenia, otaczany
szacunkiem i kultem.
Podró¿niczka zaimponowa³a dzieciom pokazuj¹c kilka chwytów karate, by nastêpnie opowiedzieæ o komiksach zwanych manga, które s¹ przedmiotem szkolnym jako lek-

Gotuj z Przystup¹
Wprawdzie do œwi¹t zosta³o jeszcze
ponad miesi¹c, ale doœwiadczone panie (a
tak¿e panowie) domu ju¿ dziœ zaczynaj¹
uk³adaæ wigilijno-œwi¹teczne menu. Wpiszemy siê w ten przedgor¹czkowy okres i
zaproponujemy coœ na stó³ wigilijny i œwi¹teczny.
Zacznijmy od wieczerzy wigilijnej i od
przepisu na tradycyjnego karpia podanego w
doœæ nietradycyjny sposób. Danie nazywa siê
„karp pieczony z czosnkiem, mas³em i chlebem razowym”.
Sk³adniki: karp œredniej wielkoœci, g³ówka czosnku, 100 g prawdziwego mas³a, œredni bochenek chleba razowego (dobrze by³oby, gdyby by³ z ziarnami), pêczek natki pietruszki, sól i pieprz do smaku.
Oczyszczonego karpia (z g³ow¹, ale bez
oczu!) nacieramy od wewn¹trz sol¹ i pieprzem, odstawiamy do lodówki na ok. 1,5
godz., a w tym czasie przygotowujemy farsz.
Potrzebujemy do niego rozpuszczone mas³o
(75 g), do którego wrzucamy rozkruszony
chleb pozbawiony skórek, roztarty czosnek,
posiekan¹ natkê, wszytko solimy i pieprzymy.
Wyci¹gamy karpia z lodówki, faszerujemy go, spinamy wyka³aczkami, z wierzchu
smarujemy resztk¹ mas³a i wk³adamy do rozgrzanego piekarnika (160 stopni C) na 45
minut.
Gotow¹ rybê kroimy w dzwonki

i podajemy z surówk¹ z kiszonej kapusty.
Kolejna potrawa na wigiliê, to „chrzanowy ³osoœ w galarecie”.
Sk³adniki: 1 kg fileta z surowego ³ososia,
0,5 kg wêdzonego ³ososia, s³oiczek chrzanu,
por, 50 g mas³a, 100 g ¿elatyny, sól i pieprz
do smaku.
Filet kroimy na 5-centymetrowe dzwonka, rozk³adamy na posmarowanej mas³em blasze, wk³adamy do piekarnika (140) na 25 minut. Po wyjêciu ostudzamy, smarujemy chrzanem (z jednej strony) i na to k³adziemy plaster wêdzonego ³ososia. Por przekrawamy
wzd³u¿ i rozdzielamy na blaszki o d³ugoœci
ok. 15 cm, które parzymy do miêkkoœci w osolonej wodzie i nastêpnie owijamy nimi te ³ososie. Uk³adamy danie na pó³misku, dekorujemy wedle uznania i zalewamy ¿elatyn¹. Chowamy do lodówki do zastygniêcia i podajemy jako zimn¹ przek¹skê.
Na obiad bo¿onarodzeniowy proponujê

cja „rysowania komiksu”. Manga stanowi nieod³¹czny element japoñskiej kultury narodowej, czytaj¹ j¹ w Japonii wszyscy - od biznesmenów do dzieci.
Postacie mangi zwracaj¹ uwagê specyficznym stylem rysowania ludzi, g³ównie twarzy
o wielkich oczach, jasnej cerze i nienaturalnym kolorze w³osów.
Antonina p³ynnie przesz³a do smoków,
przynosz¹cych szczêœcie i bêd¹cymi patronem
rodziny królewskiej. Tatua¿ smoczy wielu Japoñczyków nosi na plecach.
Z kolei z krótkiej opowieœci o gejszach
dzieci dowiedzia³y siê, ¿e by³y to odziane w
kimono damy dworu o umiejêtnoœciach artystycznych, które by³y mistrzyniami w sztuce
konwersacji, tañca, œpiewu, gry na licznych
instrumentach, zna³y siê na ikebanie i innych
sztukach japoñskich.
By³y te¿ próby pisania po japoñsku (jeden znaczek znaczy ca³e s³owo) - sztukê tê
dzieci æwiczy³y przy japoñskiej muzyce.
Przyszed³ w koñcu czas na poznawanie
kuchni japoñskiej. Tradycyjn¹ potraw¹ jest
sushi z³o¿one z gotowanego ry¿u oraz licznych innych sk³adników, które mo¿na dowol-

Biesiada przy „japoñskim” stole. Poni¿ej - trudna sztuka przyrz¹dzania sushi

„mostek cielêcy faszerowany w sosie z grzybów leœnych” (stara receptura babci).
Sk³adniki: 3 kg mostku cielêcego (najlepiej wyluzowanego), du¿a cebula, 4 z¹bki czosnku, jajo,
200 g podgrzybków mro¿onych, 0,5 l œmietany 30%, 20
g mas³a, sól, cukier, pieprz i
papryka s³odka do smaku.
Z mostku usuwamy œciêgna i b³ony, które z resztk¹ pozosta³ego na nich miêsa mielimy przez drobne sitko. Mostek solimy i pieprzymy i odk³adamy na 20 min. do lodówki, a do zmielonych koñcówek
dodajemy przyprawy oraz roztarty czosnek. Na mostek rozsmarowujemy farsz, skrêcamy, zwi¹zujemy dratw¹, zawijamy w folie aluminiow¹,
wk³adamy do g³êbokiej blaszki, podlewaj¹c do po³owy wod¹, i wsuwamy
do nagrzanego piekarnika (1700 C) na ok. 2,5
godz., co jakiœ czas przekrêcaj¹c roladê w tej
zalewie.
Pokrojon¹ w kostkê cebulê wrzucamy do
rondla na gor¹ce mas³o, szklimy j¹, dodajemy rozmro¿one i wyp³ukane podgrzybki i
wszystko dusimy pod przykryciem na wolnym
ogniu, co pewien czas mieszaj¹c, ok. 15 min.
Dodajemy przyprawy, zalewamy œmietan¹ i
gotujemy jeszcze 5 min.
Mostek po upieczeniu rozwijamy, porcjujemy, rozk³adamy na pó³misku, zalewamy sosem i danie jest gotowe do degustacji, najlepiej z pieczonymi ziemniakami i czerwonym
pó³wytrawnym winem.
Poniewa¿ trudno sobie wyobraziæ œwiêta
bez s³odkoœci, spróbujemy omin¹æ repertuar
wypieków i w to miejsce zaproponowaæ
„gruszkê pieczon¹ w cieœcie francuskim na
serze ricotta i karmelizowanymi orzechami

w³oskimi”.
Sk³adniki: Puszka gruszek w syropie, ciasto francuskie i 100 g sera (s¹ w „Biedronce”), ³y¿ka cukru pudru, 100 g orzechów, 50
g adwokata, 2 ³y¿ki miodu, miêta do dekoracji.
Po³ówki gruszek zawijamy w ciasto, wk³adamy na pergaminie do piekarnika (2000 C)
na 15 min., w tym czasie ricottê rozcieramy z
cukrem pudrem i karmelizujemy orzechy: na
rozgrzan¹ patelniê dajemy miód, wrzucamy
do tego orzechy i sma¿ymy je 2-3 min.
Odstawiamy do ostygniêcia, a wyci¹gniête gruszki wyk³adamy na talerz wybrzuszeniem do do³u. £y¿kê o ³y¿kê formujemy kulki z sera, które k³adziemy na gruszkê, a tê z
kolei otaczamy orzechami, skrapiamy adwokatem (ale mo¿na te¿ sosem czekoladowym
lub owocowym), ozdabiamy miêt¹ i podajemy biesiadnikom.
Na koniec zaproponujê coœ na popo³udnie
drugiego dnia œwi¹t, gdy wszyscy ju¿ s¹ syci
wra¿eñ i przejedzeni, a mimo to wci¹¿ maj¹
odruch podjadania - dla nich najlepsze bêd¹
„pieczone plastry szynki szwarcwaldzkiej z
suszon¹ lub wêdzon¹ œliwk¹”.
Sk³adniki: Opakowanie szynki w plastrach, ³y¿ka miodu, 100 g œliwek (wskazane
s¹ nasze rodzime).
Ka¿dy plasterek rozk³adamy na desce,
smarujemy delikatnie miodem, w œrodek dajemy œliwkê i skrêcamy spinaj¹c wyka³aczk¹.
Tak przygotowane roladki k³adziemy na blachê i wsuwamy do piekarnika (2000 C) na ok.
5 min.
Podgryzamy na gor¹co lub na zimno (ale
ciep³e lepsze) i siedz¹c przed telewizorem
popijamy to regionalnym piwem.
W nastêpnym numerze ugotujemy coœ na
szaleñstwo sylwestrowej nocy i na obiad noworoczny.
Przepisy Szymona Przystupy
spisa³ i do druku poda³ Adam Karolczuk

nie komponowaæ. Dzieci przygotowywa³y
swoje wersje sushi, z³o¿one z warzyw i owoców, zjad³y je z apetytem i jeszcze poczêstowa³y rodziców, którzy najbardziej byli zdziwieni tym, ¿e jedli wodorosty nori i w dodatku uznali je za smaczn¹ przek¹skê.
Tekst Krystyna Piotrowska
Zdjêcia Krzysztof Czukiewski

Odzysk? Edukcja, edukacja i jeszcze raz edukacja!
Jak œmiecimy?
- Fatalnie! Powinniœmy segregowaæ odpady z myœl¹ o recyklingu i tym
samym zmniejszaæ masê œmieci wywo¿on¹ i lokowan¹ na sk³adowiskach, a
co za tym idzie – ponosiæ mniejsze koszty.
Wed³ug wskaŸników Unii Europejskiej jesteœmy bardzo,
bardzo daleko za normami europejskimi i niewiele siê zmieni³o
od czasu ostatniej ustawy, która przerzuci³a ten obowi¹zek
wy³¹cznie na producentów, czyli na nas. Mo¿e tamta ustawa
by³a jednak licha?
- Nie do koñca, wszystko bowiem zale¿y od mentalnoœci. Gdyby ludzie
byli nauczeni i segregowali, jak nale¿y, nie by³oby potrzeby zmiany, bo stopieñ recyklingu by³by wysoki. W rozwiniêtych krajach UE wszystko jest segregowane i ha³dy nie rosn¹.
Mo¿e Ÿle siê sta³o, ¿e z ulic zniknê³y tzw. dzwony,
czyli gniazda do segregacji.
- Czêœciow¹ winê za to ponosz¹ mieszkañcy, którzy wrzucali tam – a
tak¿e pozostawiali obok - wszystko, co im w rêce wpad³o. Z doœwiadczenia
wiem, ¿e by³y tam odpady zmieszane, bytowe, a nawet elementy samochodów.
A jak mo¿na by³o przeciwdzia³aæ tym podrzutom i jednak
zostawiæ dzwony? W sumie potwierdzam twoje obserwacje,
bo wrzuca³em tam segregowane odpady i te¿ siê
napatrzy³em na cuchn¹c¹ zawartoœæ.
- Wystarczy³o je ulokowaæ choæby na parkingu strze¿onym - nale¿¹cym
do gminy - przy ul. Sienkiewicza, gdzie obs³uga pracuje przez ca³¹ dobê i
mog³aby – za niewielka op³at¹ – sprawdzaæ, co kto wrzuca. Albo przy obu
szko³ach, które s¹ monitorowane i ³atwo by³oby namierzyæ œmieciarzy-recydywistów. Przy okazji edukowalibyœmy spo³eczeñstwo, bo - jak widaæ – edukacja wci¹¿ jest piêt¹ achillesow¹ recyklingu.
Ten pomys³ by³ komuœ zg³aszany?
- W Urzêdzie Miasta, ale nie uzyska³ wsparcia i wszystko spali³o na panewce.
Jaki tego mamy skutek? Ja zaryzykowa³bym twierdzenie,
¿e przyby³o œmieci na poboczach ulic, w lasach, w parkach,
w koszach parkowych, w rzekach i potokach.
- Dlatego uwa¿am, ¿e nale¿y jak najszybciej wróciæ do tego, zanim jeszcze wejdzie w ¿ycie nowa ustawa, która i tak nas do tego zobliguje, a przynajmniej trochê odpadów uda siê wysegregowaæ.
Jak oceniasz skalê segregacji u tych odbiorców,
którzy maj¹ pojemniki? W³aœciwie co oni segreguj¹?
- Ró¿ne frakcje: plastik, papier, szk³o.

toszem Kuder¹
Z Bar
Bartoszem
Kuder¹, w³aœcicielem firmy EKO-BART, zbieraj¹cej i transportuj¹cej odpady, rozmawia Adam Karolczuk
I to siê ju¿ upowszechni³o?
- Tak, w oœciennych gminach.
U nas nie?
- W bardzo nik³ej skali.
Z czego to wynika?
- Z polityki firm dzia³aj¹cych na rynku.
Czyli tych dwóch, które dzia³aj¹ w Œwieradowie?
- To s¹ nieaktualne informacje, bo odpady wywo¿¹ cztery, a nawet piêæ
firm.
Taka konkurencja wrêcz powinna sprzyjaæ recyklingowi,
a nie sprzyja?
- Nie sprzyja, bo mentalnoœæ jest taka, a nie inna, ludzie nie do koñca
wiedz¹, co i w jaki sposób powinno byæ segregowane. Czêsto mieszaj¹ odpady, co powoduje kwalifikacje jako odpad zmieszany, który dok³adnie tak jest
traktowany na wysypisku i trafia na ha³dê.
I wtedy rosn¹ koszty?
- Rosn¹, bo materia³ wysegregowany nie jest sprzedawany.
Nowa ustawa ma przenieœæ znów ciê¿ar odzysku na gminy,
ale przecie¿ najlepsza ustawa nic nie da bez wsparcia
spo³eczeñstwa, a ono wydaje siê nie rozumieæ zupe³nie
potrzeby recyklingu.
- I wreszcie zostanie do tego zmuszone, bo gmina zacznie promowaæ
tych, którzy segreguj¹, a unikaj¹cy segregacji zap³ac¹ wy¿sze stawki za wywóz œmieci. Im wiêksz¹ masê zawieziemy na sk³adowisko, tym wiêcej zap³acimy.
Czy z twego doœwiadczenia wiadomo, o ile – orientacyjnie –
mo¿na by te koszty zmniejszyæ,
ile zatem jest do odzyskania
w naszych œmieciach?
- Minimum o po³owê, co nie znaczy ¿e nie mog³oby byæ wiêcej.
A dziœ wynosi to...
- … w ca³ej gminie - mo¿e 5 proc.
To dramat!
- Jak ktoœ do plastikowej butelki
przez szyjkê wrzuca sprasowan¹ os³onkê po kie³basie, a w szklanym opakowaniu pozostawia konfitury to w punkcie odbioru odpadów od razu te elementy dyskwalifikuj¹ jako surowiec
wtórny, rzucaj¹ na wagê i dopisuj¹ do
rachunku – ale nie naszych zysków,
tylko strat.
To mo¿e hotele wiod¹ prym
w tym recyklingu?
- Mogê je pochwaliæ za segregowanie szk³a, gorzej im to wychodzi z
plastikiem i papierem.
Papieru mamy szalon¹
nadprodukcjê, ale wyj¹tkowo
go nie lubicie. Sk³adowiska
te¿ czuj¹ doñ awersjê?
- Ale¿ my lubimy papier, nawet
bardzo, mamy go jednak zbyt ma³o,
by sprzeda¿ pokry³a choæby koszty
zbiórki i transportu.
To mo¿e policzmy, ilu
dostawców ma kosze na papier?
- Niewielu, to jest jeszcze mniej
ni¿ wspomniane 5 proc.
Zaczynamy schodziæ poni¿ej
b³êdu statystycznego, wróæmy
zatem do znacz¹cej masy
niesegregowanych œmieci.
Co wœród nich mo¿na znaleŸæ?
- Wszystko, zaczynaj¹c od lekarstw i rtêciówek, poprzez fekalia –
autentycznie! – martwe i ¿ywe zwie-

rzêta, na drobnicy elektronicznej RTV i AGD koñcz¹c. Z tym, ¿e ta drobnica
mog³aby, ba, wrêcz nie powinna trafiaæ na wysypiska, powoduj¹c nieodwracalne szkody w œrodowisku, gdyby ludzie mieli ³atw¹ mo¿liwoœæ oddania zu¿ytego sprzêtu do punktu przyjêæ, który de facto ka¿da gmina powinna mieæ
u siebie.
Któraœ ma?
- Szklarska Porêba.
Gdzie to ulokowali?
- W miejskim zak³adzie gospodarki lokalowej, czyli ka¿dy ma ³atwy dostêp. Ja te¿ zamierzam, bez wzglêdu na skutecznoœæ we wprowadzaniu nowej ustawy, zorganizowaæ przy ul. 11 Listopada taki punkt, w którym bêdê
odbiera³ wszystkie surowce podlegaj¹ce recyklingowi; oczywiœcie, bêdzie to
tylko punkt przyjêæ tych odpadów, które po zakoñczeniu codziennej pracy
zostan¹ zabrane i przewiezione do miejsca gromadzenia. Mam nadziejê, ¿e
t¹ inicjatyw¹ choæ o kilka procent podwy¿szê ten s³aby œwieradowski wskaŸnik odzysku.
O ile mentalnoœæ ludzka sprosta tej szczytnej misji.
- Edukacja, edukacja i jeszcze raz edukacja! No i finanse, ludzie musz¹
we w³asnych portfelach odczuæ, ¿e przerzucenie czêœci odpadów z gospodarstwa domowego do recyklingu zmniejszy masê odpadów trafiaj¹cych na sk³adowisko, do którego dowóz i z³o¿enie tam bêd¹ coraz dro¿sze.
O jakie kwoty zaoszczêdzone na segregacji toczymy
ten czysto teoretyczny dziœ bój?
- Od 50 proc. w górê! , Opieraj¹c siê tylko na za³o¿eniach ustawy, która
mówi, ¿e miesiêczna obs³uga œmieciowa na osobê wyniesie 12-18 z³, bez
segregacji dojdziemy do 24-36 z³, a nawet do 40 z³. Policzmy to przez 3-4
osoby w rodzinie i przemnó¿my przez 12 miesiêcy - ile zyskamy!
Od 400 do 800 z³, jest siê o co biæ. To kiedy bêdzie
ten punkt odbioru?
- Jak nic nie stanie na przeszkodzie – w trzecim kwartale przysz³ego
roku.
Czemu¿ tak póŸno?
- Bo to nie bêdzie tylko punkt przyjêæ. W by³ych ogródkach przy 11.
Listopada zamierzam wybudowaæ market spo¿ywczy, z du¿ym parkingiem,
agencj¹ ubezpieczeniow¹, oddzia³em banku PKO i bezdotykow¹ myjni¹ samochodow¹. Punkt przyjêæ oraz myjnia to inwestycja budowlana, która ma
pomóc gminnej spo³ecznoœci w proekologicznej dzia³alnoœci. Potrzebujê czasu, aby przygotowaæ projekt, za³atwiæ zezwolenia, byæ mo¿e zrobiæ tak¿e
ocenê wp³ywu na œrodowisko itp. Zanim postawiê kontenery, muszê wykonaæ
betonowe pod³o¿e, odp³ywy przez separatory do kanalizacji miejskiej, teren
trzeba ogrodziæ, zadaszyæ, a ponadto zamontowaæ wagê. Wszystko musi byæ
profesjonalnie wykonane, nie wyobra¿am sobie jakiegokolwiek ba³aganu, to
nie w moim stylu.
Jak w œwietle ustawy zap³ac¹ hotelarze?
- Koncepcji jest wiele: od iloœci zu¿ytej wody, od wielkoœci budynku - te
dane gmina posiada - od deklarowanej liczby przyjêtych goœci lub od zadeklarowanej iloœci odpadów. Wszystko zale¿y od uchwa³y naszych radnych.
Która jest najsensowniejsza?
- Najlepiej by³oby wykorzystaæ furtkê w ustawie i w ogóle hoteli nie obejmowaæ nowymi zasadami. Pozostawiæ obecne rozwi¹zania, oczywiœcie, z obowi¹zkiem segregacji, co zreszt¹ bardzo by im siê op³aca³o przy tej masie
produkowanych œmieci. Narzucenie op³at hotelarzom, u których panuje sezonowoœæ, mo¿e spowodowaæ konflikty, bo jak hotel, który funkcjonuje tylko w
lecie czy w zimie, ma zap³aciæ tyle samo, co budynek ob³o¿ony przez ca³y
rok? Wyjêcie hotelarzy z nowej ustawy pozwoli³oby wszystkim firmom komunalnym utrzymaæ siê na rynku i konkurowaæ miêdzy sob¹ w nastêpnym przetargu organizowanym przez gminê, co docelowo pozwoli obni¿aæ koszty. ¯eby
wywoziæ œmieci zarz¹dzanymi przez gminê, trzeba bêdzie wygraæ przetarg
organizowany przez samorz¹d. Ja, nawet mimo budowy punktu przyjêæ, nie
mam gwarancji, ¿e bêdê wozi³ œmieci „samorz¹dowe”. Natomiast gdy przetarg na œmieci gminne wygra inna firma, umowy zawarte z hotelarzami pozwol¹ mi przetrwaæ czas do kolejnego przetargu, a co za tym idzie - na konkurowanie. Pozostawienie gospodarki odpadami jednej firmie wytworzy monopol, który zwykle skutkuje wzrostem cen, a pozosta³ych firm na rynku nie
bêdzie staæ na to, aby utrzymaæ park maszyn - minimum 5 w œwietle nowej
ustawy - i pracowników w niedochodowym przedsiêbiorstwie.
Od ubieg³ego roku zadawaliœmy sobie pytanie,
czy nasze œmieci trafi¹ do Lubania czy do Lubomierza,
a tu siê okazuje, ¿e wskazano nam zupe³nie inn¹ lokalizacjê?
- Tak, to prawda, marsza³ek dolnoœl¹ski dziêki dzia³aniom naszych miejskich urzêdników wyznaczy³ œmieciom œwieradowskim wywóz do Kostrzycy
ko³o Kowar.
To doœæ daleko.
- Ale tam najtaniej sk³aduje siê odpady, poniewa¿ oni nie ¿¹daj¹ od
miasta 500 tys. z³ w formie partycypacji kosztów utrzymania Regionalnej
Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.
A kto ¿¹da³?
- Lubañ.
Czyli odleg³oœæ nie wp³ynie
znacz¹co na cenê us³ugi?
- Nie, ju¿ dziœ jedna tona
z³o¿ona w Lubaniu kosztuje 310
z³ netto, a w Kostrzycy 212 z³ –
ró¿nica w pe³ni pokrywa koszty transportu.
Dziêkujê za rozmowê.
PaŸdziernik 2012

Prze³ajami jesieñ siê zaczyna
4.

2.

1.
Wraz z nadejœciem jesieni rozpoczyna siê
wspó³zawodnictwo sportowe uczniów szkó³
podstawowych, gimnazjów i œrednich. Tradycyjnie w powiecie lubañskim pierwsz¹ kon-

kurencj¹ w zawodach miêdzyszkolnych by³y
Indywidualne Biegi Prze³ajowe, które odby³y
siê 26 wrzeœnia w Olszynie. Uczniowie Miejskiego Zespo³u Szkó³ uzyskali kilka wartoœciowych osi¹gniêæ. Najlepszy wynik w SP
Nr 1 uzyska³ Micha³ Jab³onowski (fot. 3),
który zosta³ mistrzem powiatu rocznika 20022003 w biegu na dystansie 700 m. Wiêcej powodów do radoœci mieli uczniowie gimnazjum. Jakub Czukiewski (fot. 4) zdoby³ z³oty, a Alan Kuciñski (fot. 2) srebrny medal w

Hej, strzelcy (i biegacze), wraz!
16 paŸdziernika na stadionie miejskim
odby³y siê II Otwarte Mistrzostwa o Puchar
Burmistrza Miasta Œwieradów-Zdrój w
biathlonie letnim. Do zawodów, organizowanych przez Uczniowskie Kluby Sportowe dzia³aj¹ce przy Miejskim Zespole Szkó³
i Szkole Podstawowej nr 2, zg³osi³o siê a¿
120 zawodników w kategoriach szkó³ podstawowych i gimnazjum ze Szklarskiej Porêby, Jeleniej Góry, Sobieszowa, Piechowic
i Sosnówki.
Przebiegaj¹ca przez stadion trasa biegowa liczy³a 1000 metrów, a dystans do przebiegniecia zale¿a³ od kategorii wiekowej. Podczas biegu ka¿dy zawodnik strzela³ z broni
pneumatycznej dwukrotnie (dwa razy po 5
strza³ów).
Nasi zawodnicy zdobyli ³¹cznie 7 medali.
Z³otem udekorowano Szymona Stachnika
(rocznik 2000); srebrne medale zdobyli: Oliwier Paczyñski (1998), Laura Ozkul (1999),
Daniel Olkowski (2000) i Micha³ Jab³onowski (2003 i m³odsi), a br¹zowe Bart³omiej
Go³êbiewski (1998) i Aleksandra Ogonowska (2000).
Mo¿emy równie¿ pochwaliæ siê I miejscem w kategorii dru¿ynowej szkó³ podstawowych, zdobywaj¹c tym samym Puchar
Burmistrza w kategorii ch³opców ze szkó³
podstawowych. Radoœæ zawodników UKSów i ich trenerów nie mia³a koñca!
Po zakoñczonym biegu ka¿dy zawodnik
otrzyma³ wyœmienity posi³ek regeneracyjny.
Sk³adamy serdeczne podziêkowania wszystkim osobom i instytucjom, dziêki którym
sprawnie i bez ¿adnych zak³óceñ uda³o siê
przygotowaæ i poprowadziæ zawody, w szczególnoœci burmistrzowi Rolandowi Marciniakowi - za sfinansowanie ca³ej imprezy, oraz
pracownikom oddzia³u SKI&SUN - za wypo¿yczenie sprzêtu
niezbêdnego do przygotowania trasy. Fachow¹ opiekê medyczn¹ zapewni³a firma JACO-MED z Jeleniej Góry.
Marta Budziñska-Socha
Joanna Pacu³a

3.
biegu na dystansie 1200 m rocznika 1998, na
szóstym zaœ miejscu w tym biegu liniê mety
przebieg³ Mateusz Czerwiñski. Ponadto z zawodów z br¹zowym medalem wróci³a Ada
Traskowska (fot. 1) zajmuj¹c trzecie miej-

sce w biegu na dystansie 1000 m rocznika
1999.
¯yczymy wszystkim uczniom równie udanych wystêpów w nastêpnych zawodach organizowanych przez Szkolny Zwi¹zek Sportowy.
Miros³aw Kijewski
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NOWA DIAGNOSTYKA - CYFROWE EKG
+ CYFROWA WEKTOKARDIOGRAFIA
Z OBRAZEM NACZYÑ
WIEÑCOWYCH; PULSOKSYLOMETRIA
(badanie zawar
toœci tlenu we kr
wi do okreœlenia
zawartoœci
krwi
unkach górskich)
warunkach
górskich);;
mo¿liwoœci wysi³ków fizycznych w war
zuch).
USG (tarczyca, nerki, prostata, brbrzuch).
kardiologiczna
nadciœnienia têtniczego
 leczenie nerwic  leczenie uzdrowiskowe
profilaktyka

leczenie

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

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

w g o d z . 8 00– 9 00

Zmiany, zmiany, zmiany
dokoñczenie ze str. 16
winny usatysfakcjonowaæ narciarzy.
Przede wszystkim przeniesiona zostanie szkó³ka dla dzieci – na
praw¹ stronê (gdzie znajdowa³ siê magazyn œniegu) – wraz z taœm¹
do wci¹gania maluchów. Rodzice narzekali, ¿e poprzednie miejsce
pod lasem by³o trudno dostêpne – obecne pozwoli na towarzyszenie
dzieciom, a nauka odbywaæ siê bêdzie w bezpieczniejszych warunkach i stanie siê po prostu przyjemniejsza. W dodatku teren jest œnie¿ony, co uniezale¿ni szkó³kê od kaprysów aury.
W pobli¿u znajdzie siê te¿ miejsce do jazdy na dêtkach, a firma
MASPEX (ta od soków Kubuœ) najpewniej urz¹dzi tu „zimny” ogródek.
Tymczasem w miejscu dawnej szkó³ki istniej¹cy orczyk bêdzie
wykorzystany z pe³n¹ wydajnoœci¹, obs³uguj¹c nieco starszych narciarzy chc¹cych siê nauczyæ szusowania. Tam¿e planowany jest tor
saneczkowy i do jazdy na dêtkach.
Zmieni siê te¿ organizacja snow parku – do zestawu urz¹dzeñ
dla pocz¹tkuj¹cych i mniej zaawansowanych dodana zostanie sekcja
dla bardzo zaawansowanych, a ca³oœæ zostanie przygotowana wedle
wskazówek s³ynnego snowboardzisty Wojciecha „Gniazdo” Pawlu-

Piotr Chowañski, kapitan
pi³karskiej dru¿yny seniorów,
doœæ optymistycznie ocenia³
szanse œwieradowskiego zespo³u w lidze okrêgowej, rzeczywistoœæ jednak nie zawsze
chce wspó³graæ z marzeniami.
Po serii meczów bez pora¿ki przyszed³ s³abszy dzieñ
i 7 paŸdziernika poleglismy w
Kamiennej Górze z tamtejsz¹
Olimpi¹ 1:3, a honorow¹
bramkê dla Kwisy w doliczonym czasie zdoby³ Krzysztof
Z³ocik.
Tydzieñ póŸniej nie do
koñca wykorzystaliœmy atut
w³asnego boiska i zremisowaliœmy z Czarnymi Lwówek
2:2, dwa razy obejmuj¹c prowadzenie i dwa razy je trac¹c.
20 paŸdziernika w Mirsku dosz³o do historycznego
spotkania z W³ókniarzem, jako ¿e nasi s¹siedzi zwykle
grali klasê wy¿ej od nas (a bywa³o, ¿e i dwie), no i tej
klasowoœci ulegliœmy w sposób nie podlegaj¹cy dyskusji
1:4 (sêdzia podyktowa³ a¿ dwa karne dla mirszczan). Dopiero po utracie czwartej bramki Kwisa otrz¹snê³a siê z
tej niemrawoœci i dziesiêæ minut przed koñcowym gwizdkiem Marcin Wojciechów uzyska³ honorowego gola.
27 paŸdziernika zamiast meczu z BKS-em Bobrzanie Boles³awiec mieliœmy atak zimy, która przykry³a
murawê bia³ym puchem (co widaæ na zdjêciu), i zarz¹d
klubu z³o¿y³ w OZPN wniosek o prze³o¿enie spotkania,

US£UGI BHP

szkolenia oceny  postêpowania powypadkowe  redakcja dokumentów w zatrudnieniu  pomoc w wywi¹za-

niu siê z poleceñ organów nadzoru nad warunkami pracy  wszechstronne doradztwo w zakresie BHP
- zapewnia G³ówny Specjalista ds. BHP
in¿. zarz¹dzania bezpieczeñstwem pracy
Dariusz Rymaszewski.
Szybki dojazd do klienta (gratis).
Mo¿liwa sta³a wspó³praca. Tel. 509 012 841
(o ka¿dej porze) lub 75 78 16 776.



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

www.rymaszewski-bhp.jgora.pl

UM wykazuje
Na tablicy og³oszeñ UM 11 paŸdziernika br. zosta³ podany do publicznej
wiadomoœci - na okres 21 dni - wykaz (do wgl¹du w godzinach pracy urzêdu)
w sprawie wyznaczenia do sprzeda¿y w trybie bezprzetargowym - na rzecz
najemcy - lokalu mieszkalnego o numerze 4 w budynku przy ul. Ratowników
Górskich 3 wraz ze sprzeda¿¹ u³amkowej czêœci dzia³ki:
 nr 29/213, am. 6, obr. V.


Na tablicy og³oszeñ UM 15 paŸdziernika br. zosta³ podany do publicznej
wiadomoœci - na okres 21 dni - wykaz (do wgl¹du w godzinach pracy urzêdu)
w sprawie wyznaczenia do sprzeda¿y w trybie bezprzetargowym - na rzecz
najemcy - lokalu mieszkalnego o numerze 2 w budynku przy ul. Sienkiewicza 16 wraz ze sprzeda¿¹ u³amkowych czêœci dzia³ek:
 nr 94/6, 94/7 i 94/8, am. 3, obr. IV.


Ca³kiem nieudana koñcówka

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

siaka, który bêdzie na naszej gondoli raz w miesi¹cu (a w czasie ferii –
dwa razy w miesi¹cu) prowadzi³ warsztaty snowboardowe, zarówno dla
pocz¹tkuj¹cych, jak i dla zaawansowanych (zamiennie lub tego samego
dnia dla obu grup o ró¿nych godzinach, zale¿y od frekwencji).
W ogóle najbli¿szy sezon bêdzie chyba nale¿eæ do snowboardzistów, jako ¿e ju¿ 20 grudnia – o czym informuje szef gondoli Ryszard
Brzozowski - planowana jest impreza promuj¹ca tê dyscyplinê pod patronatem Red Bulla. Nie zabraknie prezentacji, pokazów i wystawy sprzêtu dla ró¿nych grup wiekowych.
W zimowe weekendy na dolnej stacji odbywaæ sie bêd¹ - jak w
poprzednim sezonie - dyskoteki pod patronatem Muzycznego Radia,
gry i zabawy na œniegu po³¹czone z konkursami, a SMAK BACA juz
przygotowuje specjaln¹ ofertê dañ i napojów.
(aka)

które ostatecznie rozegrano 11 listopada.
Nim jednak do niego dosz³o, „Kwisa pop³ynê³a w
Dziwiszowie” - pod takim w³aœnie tytu³em na oficjalnej
stronie klubu - http://tkkfkwisa.futbolowo.pl/ - ukaza³o
siê sprawozdanie wyjazdowego meczu z Piastem Dziwiszów, rozegrane 3 listopada, gdzie gospodarze bezlitoœnie rozprawili siê z naszymi pi³karzami wygrywaj¹c 4:0.
11 listopada przy ³adnej - jak na ten miesi¹c - pogodzie rozegraliœmy prze³o¿ony mecz z BKS-em, by³o nie
by³o - liderem grupy. Mecz koñcz¹cy rundê jesienn¹ zapadnie nam w pamiêci - przegrywaj¹c 0:3 doznaliœmy
pora¿ki na w³asnym stadionie po raz pierwszy od sezonu
2008/09.
Rundê zakoñczyliœmy na 12 miejscu z dorobkiem 17
pkt - o 20 mniej ni¿ lider BKS!
(aka)

OG£OSZENIA 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 · Do sprzedania zadbane ciuszki
dla dziewczynki (0-3 l. Tel. 609 066 152 · Tomasz Miakienko licencjonowany zarz¹dca nieruchomoœciami podejmie wspó³pracê ze
wspólnotami mieszkaniowymi. Kompleksowa obs³uga.Tel. 601 506
232, 75 78 17 401 · Do wynajêcia trzypokojowe mieszkanie w
Œwieradowie. Tel. 602 639 196 · Do sprzedania lokal gastronomiczny w Œwieradowie. Tel. 502 574 416 · Zgubiono legitymacjê
studenck¹ o numerze 11001 na nazwisko Jolanta Mitura. Znalazcê
proszê o kontakt pod nr telefonu 75 78 16 283 · Sprzedam mieszkanie w Œwieradowie, I p. budynku dwurodzinnego, 94,40 m2 (4
pokoje,, kuchnia, ³azienka, przedpokój, pomieszczenie gosp.). Tel.
500 840 223

Na tablicy og³oszeñ UM 24 paŸdziernika br. zosta³ podany do publicznej
wiadomoœci - na okres 21 dni - wykaz (do wgl¹du w godzinach pracy urzêdu)
w sprawie przeznaczenia do wydzier¿awienia w trybie bezprzetargowym nieruchomoœci niezabudowanej przy ul. Zakopiañskiej jako dzia³ka:
 nr 2/1, am. 3, obr. IV.


Na tablicy og³oszeñ UM 25 paŸdziernika br. zosta³ podany do publicznej
wiadomoœci - na okres 21 dni - wykaz (do wgl¹du w godzinach pracy urzêdu)
w sprawie wyznaczenia do sprzeda¿y w trybie bezprzetargowym - na rzecz
najemcy - lokalu mieszkalnego o numerze 5 w budynku przy ul. Sanatoryjnej
19 wraz z oddaniem w u¿ytkowanie wieczyste u³amkowej czêœci dzia³ki:
 nr 21, am. 1, obr. II.


Na tablicy og³oszeñ UM 7 listopada br. zosta³ podany do publicznej wiadomoœci - na okres 21 dni - wykaz (do wgl¹du w godzinach pracy urzêdu) w
sprawie przeznaczenia do wydzier¿awienia w trybie bezprzetargowym nieruchomoœci niezabudowanej przy ul. Bocznej jako dzia³ka:
 nr 2/1, am. 3, obr. IV.


Na tablicy og³oszeñ UM 9 listopada br. zosta³ podany do publicznej wiadomoœci - na okres 21 dni - wykaz (do wgl¹du w godzinach pracy urzêdu) w
sprawie wyznaczenia do sprzeda¿y w trybie bezprzetargowym - na poprawê
zagospodarowania nieruchomoœci przyleg³ej - dzia³ki:
 nr 32/8, am. 9, obr. IV
w rejonie ul. S. Wyszyñskiego.
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Zmiany, zmiany, zmiany...

„Śladem Izerskich Tajemnic”

„Œwieradowskie Or³y” w koszulkach i z certyfikatami Zdobywców Œladów Izerskich Tajemnic, wywalczonych podczas inauguracyjnej imprezy, która wystartowa³a na dolnej stacji
gondoli w sobotni poranej 29 wrzeœnia br.

12 listopada kolej gondolowa znieruchomia³a – rozpocz¹³ siê jesienny przegl¹d, który potrwa do koñca miesi¹ca i pozwoli (trzeba mieæ tak¹ nadziejê) na uzyskanie homologacji pozwalaj¹cej linie woziæ wagoniki z narciarzami a¿ do wiosny.
Rozpoczêcie sezonu narciarskiego zale¿y

nawet nie tyle od opadów œniegu, co od ustabilizowanej mroŸnej pogody, która pozwoli
na naœnie¿anie. Nim jednak zima nas skuje,
kierownictwo gondoli ju¿ dziœ wychodzi jej
naprzeciw i szykuje szereg zmian, które po-

dokoñczenie na str. 15 

6 listopada na terenie oœrodka SKI&SUN
w Œwieradowie odby³y siê æwiczenia ratownictwa górskiego, prowadzone przy wspó³udziale Karkonoskiej Grupy GOPR; ratownicy wspólnie z pracownikami oœrodka doskonalili swoje umiejêtnoœci ewakuacyjne w sytuacjach zagro¿enia b¹dŸ awarii kolei gondolowej. Æwiczenia zosta³y przeprowadzone
w celu zwiêkszenia komfortu i bezpieczeñ-

stwa wszystkich pasa¿erów kolei gondolowej, a po ich zakoñczeniu mo¿na z pewnoœci¹ stwierdziæ, ¿e pracownicy oœrodka oraz
GOPR s¹ w pe³ni przygotowani do sezonu
zimowego 2012/2013. (AR)

