NR 1 (182) STYCZEÑ 2014

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

„Biedronka” wzlecia³a
12 stycznia w niedzielne przedpo³udnie na ulice wyszli wolontariusze Wielkiej Orkiestry z
puszkami na datki i czerwonymi serduszkami przyklejanymi darczyñcom w podziêce za
wsparcie. Fotoreporta¿ z grania WOŒP w Œwieradowie zamieszczamy na str. 8-9.

Jak na styczeñ przysta³o - sezon budowlany w pe³ni, tak¿e na budowie nowej „Biedronki”
przy ul. 11 Listopada. Uwidoczniona na zdjêciu dziura ma wymiary 50 x 35 m, widaæ ju¿
chudziak pod ³awy fundamentowe. Nasz market bêdzie wielkoœci tego w Mirsku - 1.500 m2,
pomieœci „Biedronkê”, aptekê i kiosk gazetowy. Tam, gdzie dziœ widaæ ha³dê ziemi, bêdzie
parking, obok sklepu stanie bezobs³ugowa myjnia samochodowa (2 stanowiska), a nad
sklepem na piêtrze i na poddaszu znajdzie siê ok. 20 mieszkañ.
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Bud¿et gminy na rok 2014

URZ¥D MIASTA
ul. 11 Listopada 35
PARTER
Burmistrz Miasta – Roland Marciniak: 75 7816-119; Sekretariat Burmistrza – Krystyna Kisiel: 75 78-16-489, fax 75 78-16-585 - pok.
nr 1d; Skarbnik – Iwona Kosmala: 75 78-16234 - pok. nr 1a; op³ata uzdrowiskowa, op³aty za œrodki transportu – Katarzyna Barczyszyn, czynsze, op³ata za wodê i œcieki, u¿ytkowanie wieczyste – Ewelina Ostrowska-May,
op³ata za œmieci – Ma³gorzata Milichiewicz,
Jowita Worotnicka: 75 78-16-659 - pok. nr
1b; podatki i op³aty lokalne - Anna Leœniak,
Magdalena Szukiewicz - 75 78-16-452 - pok.
nr 1c; sprawy bud¿etowe – Anna BardziñskaKrzewina, Katarzyna Duda - 75 78-17-092 pok. nr 3; kierownik Urzêdu Stanu Cywilnego, dzia³alnoœæ gospodarcza – Danuta ¯y³kiewicz: 75 78-16-344; meldunki i dowody osobiste, zezwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych – Halina Stettner: 75 78-16-929 pok. nr 1f (obok sekretariatu); Referat Gospodarki Nieruchomoœciami i Zagospodarowania Przestrzennego, kier. – Rafa³ May, Joanna Szczekulska - 75 78-17-297 - pok. nr 2.

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

II PIÊTRO
Sekretarz – Sylwia B³aszczyk; zamówienia
publiczne – Monika Sautycz: 75 78-16-471
- pok. nr 21a; Referat Gospodarki Miejskiej,
Inwestycji i Ochrony Œrodowiska, kierownik
– Eugeniusz Grabas: 75 78-17-071 - pok.
nr 21b; W³adys³aw RzeŸnik, Boles³aw Sautycz, Maria Stefanowicz: 75 78-16-324 pok. nr 21c; Anna Mazurek, Mariusz Pysz,
Wojciech Cielecki: 75 78-16-970 - pok. nr
21d; wodoci¹gi i kanalizacja – Izabela Jurczak, Ryszard Szczygie³: 75 78-16-343 pok. nr 22. Referat Promocji Gminy, Turystyki, Kultury i Sportu, kierownik – Dorota
Marek: 75 71-36-482 - pok. nr 23; turystyka, kultura i sport – Monika Hajny-Daszko:
75 71-36-483 i 75 78-16-350; informatyk Tomasz Chmielowiec - 75 71-36-483, fax
75 78-16-221 - pok. nr 24b. Inspektor ds.
organizacyjnych i oœwiatowych – Jolanta Bobak: 75 78-17-668 - pok. 24c.

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

UM ul. Pi³sudskiego 15
Tadeusz Baka – obrona cywilna, zarz¹dzanie
kryzysowe i ochrona przeciwpo¿arowa: 75 7816-841 i 75 78-16-155 - pok. 02; Zwi¹zek
Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zwi¹zek Sybiraków - pok. nr 4, I p.

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

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

Od szkolenia do zatrudnienia
Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w
Œwieradowie-Zdroju wdra¿a projekt systemowy pod nazw¹
OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA
w zakresie rozwoju i upowszechniania
aktywnej integracji spo³ecznej na lata 20072013, realizowany w ramach PO KL Priorytet VII Poddzia³anie 7.1.1.
Projekt realizowany jest od stycznia 2013

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

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

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

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

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

WYKAZ DRÓG OBJÊTYCH PLANEM ZIMOWEGO UTRZYMANIA W SEZONIE 2013/2014

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

Od gruntów:
- zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej........................ 0,85 z³/m2
- zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej
w zakresie krêgielni i kortów tenisowych................................................ 0,44 z³/m2
- zwi¹zanych z prowadzeniem odp³atnej dzia³alnoœci
po¿ytku publicznego przez organizacjê po¿ytku publicznego.................. 0,25 z³/m2
Od budynków lub ich czêœci:
- mieszkalnych........................................................................................ 0,61 z³/m2
- zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej...................... 21,95 z³/m2
- zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej
w zakresie krêgielni i kortów tenisowych............................................... 14,00 z³/m2
- zwi¹zanych z udzielaniem œwiadczeñ zdrowotnych.............................. 4,68 z³/m2
- pozosta³ych (w tym dla organizacji po¿ytku publicznego).................... 6,50 z³/m2
- od budowli................................................................................. 2 % ich wartoœci
Op³ata miejscowa................................................. 3 z³ dziennie
Od œrodków transportowych:
- ciê¿arówki od 3,5 do 5,5 t
w³¹cznie .............................................................................. 660 z³
- ciê¿arówki powy¿ej 5,5 t do 9 t
w³¹cznie......................................................................... 1.101 z³
- ciê¿arówki powy¿ej 9 ton,
a poni¿ej 12 ton............................................................. 1.321 z³
- autobusy o iloœci miejsc do siedzenia
mniejszej ni¿ 30............................................................. 1.347 z³
- autobusy o iloœci miejsc do siedzenia
równej lub wy¿szej ni¿ 30.............................................. 1.948 z³

2014 - co nas czeka?
Od 7 do 23 lutego w Soczi trwaæ bêd¹ zimowe igrzyska, a my po Turynie i Salt Lake
City nie bêdziemy mieli œwieradowskiego reprezentanta, by mu kibicowaæ do bólu palców
(i pewnie nieprêdko po Ewelinie Staszulonek
ktoœ od nas na zimowe areny trafi), dlatego
cieszyæ siê bêdziemy z ka¿dego sukcesu polskiego sportowca, w szczególnoœci zaœ: Justyny Kowalczyk, skoczków narciarskich, biathlonistek, ³y¿wiarzy i ³y¿wiarek szybkich (na klasycznym torze i w short tracku) – na wiêcej
bym nie liczy³, choæ minister Biernat dorzuca
jeszcze szansê w skicrossie (cokolwiek to oznacza).
W marcu przypadnie 15 rocznica wst¹pienia Polski do NATO, ale ¿e w naszym pobli¿u
nie stacjonuj¹ ¿adne formacje zbrojne ani nikt
nam nie obiecuje ¿adnej tarczy, wiêc pewnie
obok tej rocznicy przejdziemy ca³kiem obojêtnie.
W kwietniu wydarzeniem miesi¹ca bêdzie
kanonizacja Jana Paw³a II i skoro podczas konklawe, które wybra³o papie¿a Franciszka, na pl.
œw. Piotra bia³ego dymu wypatrywa³a grupa
œwieradowian, wiêc pewnie i 27 kwietnia do
Rzymu pojedzie nasza delegacja.
Jak komuœ œwiêtowanie 1 maja w starym
stylu nie odpowiada, mo¿e dzieñ ten uczciæ jako
10 rocznicê wejœcia Polski do Unii Europejskiej.
Partie bêd¹ przeœcigaæ siê w obchodach, ale
my, œwieradowianie, powinniœmy jakoœ szczególnie zamanifestowaæ radoœæ z tytu³u akcesji
i wszystkich splendorów, jakie na nas po tej
dacie sp³ynê³y. Nie mamy ju¿ wprawdzie skweru
im. UE, bo siê na nim chlapi¹ ¿aby, ale wypada³oby znaleŸæ w mieœcie jakiœ placyk, gdzie
przy wci¹ganej bia³o-czerwonej fladze i tej b³êkitnej z 12 gwiazdami chór gimnazjalistów zaœpiewa³by – po niemiecku, rzecz jasna, i przy
jakimœ akompaniamencie – hymn Unii, czyli
„Odê do radoœci”.

Taka hucznoœæ rocznicowa przyda³aby siê
jako bodziec wzmacniaj¹cy chêæ uczestnictwa
w wyborach do Europarlamentu, które planowane s¹ na koniec maja. Niestety, te sprzed lat
piêciu pokazuj¹, ¿e zupe³nie nie interesujemy
siê wy³anianiem pos³ów, którzy w Brukseli i
Strasburgu walcz¹ o nasze interesy (bo i po
prawdzie, bardziej wi¹¿¹ ich partyjne dyrektywy) – œwieradowska frekwencja wyborcza wynios³a raptem 19,56 proc. i by³a nawet o 3
punkty ni¿sza od œredniej powiatowej. Poprawmy j¹ choæ trochê!
4 czerwca kolejna rocznica – 25-lecie
pierwszych wolnych wyborów. G³ównym patronem obchodów bêdzie Bronis³aw Komorowski, który zaprosi do Warszawy szefów pañstw
i rz¹dów, ale co kogo na dole mog¹ obchodziæ
koronowane g³owy, u nas motorem rocznicowej fety powinni staæ siê ludzie, którzy æwieræ
wieku dzia³ali w Komitetach Obywatelskich –
mo¿e na ³amach „Notatnika” zaproponowaliby
sposób uczczenia tego dnia, który dla jednych
jest symbolem odzyskanej wolnoœci, a dla innych – narodowej zdrady. Tak czy inaczej - kartki z dat¹ 4 czerwca z kalendarza wyrwaæ siê
nie da.
Od 12 czerwca rusza brazylijski mundial,
który potrwa do 13 lipca. Bêdziemy go sobie
ogl¹daæ na ch³odno, mo¿emy przy okazji popatrzeæ na by³ych (Dortmund) i przysz³ych (Monachium) kolegów Lewego, boæ przecie¿ niemal wszyscy graj¹ w ró¿nych dru¿ynach (Niemcy, Francja, Holandia, Chorwacja, Grecja,
Szwajcaria, Hiszpania, Belgia, Brazylia – tak,
tak, tyle narodowych „nóg” biegaæ bêdzie na
mundialu tylko z tych dwóch zespo³ów). Tytu³u broni Hiszpania, ale w siedmiu mundialach
na ziemi amerykañskiej zawsze wygrywa³y zespo³y z Ameryki P³d.: trzy razy Brazylia i po
dwakroæ Argentyna i Urugwaj (ale ten ostatnio
64 lata temu), wiêc pewnie i tym razem rozstrzygnie Messi lub Neymar (zreszt¹, kumple

z Barcelony).
Po mistrzostwach w pi³ce kopanej zaczn¹
siê wakacje, które ka¿dy spêdzi wedle potrzeb
i mo¿liwoœci, a 1 wrzeœnia do szkó³ pójd¹ –
ju¿ nieodwo³alnie – wszystkie szeœciolatki urodzone w I po³owie 2008 r.
Wrzesieñ to tak¿e miesi¹c dwóch jak¿e
bolesnych dla naszej historii rocznic – 75 lat
temu najpierw uderzy³ na nas Hitler (1 IX), a
nastêpnie Stalin (17 IX) – na mocy tajnego
protoko³u uk³adu Ribbentrop-Mo³otow. Ta
pierwsza data symbolizuje rozpoczêcie II wojny œwiatowej, druga – IV rozbiór Polski. Obie
daty s¹ równie wa¿ne, obie symbolizuj¹ bowiem panowanie totalitaryzmów, które wpêdzi³y œwiat w ob³¹kañcz¹ wojnê, w ludobójstwo,
w cierpienie ca³ych narodów. Trudno sobie
wyobraziæ, byœmy mogli któr¹œ z rocznic pomin¹æ.
W listopadzie czekaj¹ nas wybory samorz¹dowe – w nowej formule, bo 15 radnych
wybieraæ bêdziemy w okrêgach jednomandatowych. Na burmistrza zag³osujemy po staremu – wybieraj¹c go bezpoœrednio w jednej lub
dwóch turach. Przy okazji wy³onimy te¿ sk³ad
rady powiatu i sejmiku wojewódzkiego, ale na
to, kto i jak w powiecie i województwie bêdzie
rz¹dzi³, nadal nie bêdziemy mieli ¿adnego wp³ywu – zdecyduj¹ wy³¹cznie wyniki zakulisowych
gier partyjnych.
I na koniec coœ zaoceanicznego – Amerykanie zmieni¹ ca³y sk³ad Kongresu, wiêc pewnie znów od¿yj¹ nadzieje (i majaczenia) na zniesienie wiz dla Polaków, jakby to dziœ kogokolwiek mog³o jeszcze obchodziæ.
W grudniu nowo wybrani radni i burmistrz
z³o¿¹ œlubowanie, poznamy te¿ nowego starostê i marsza³ka (o ile wyka¿emy ciekawoœæ).
Tymczasem PKP zapowiadaj¹ szok czasowy – na polskie tory ma wyjechaæ Pendolino,
które pomknie z prêdkoœci¹ do 250 km/h (pod
warunkiem, ¿e PKP zd¹¿y na czas zmodernizowaæ tory na kluczowych trasach). Jak my
sobie poci¹gniemy tory od Gryfowa, to zaprosimy Pendolino do nas!
Adam Karolczuk

Apel o pomoc!
W nocy z 30 na 31 grudnia 2013 r. doszczêtnie sp³on¹³ budynek mieszkalny w Nowej
Kamienicy (gm. St. Kamienica), zamieszka³y przez dwupokoleniow¹, siedmiosobow¹
rodzinê z czwórk¹ dzieci w wieku od 3 do 8
lat (pi¹te urodzi siê w lutym). Rodzina wraz
z domem straci³a ca³y maj¹tek, który poszed³
z dymem.

fot. M. Szumlas

Obecnie organizowana jest zbiórka najniezbêdniejszych rzeczy; najbardziej potrzebna
jest ¿ywnoœæ z d³ugim terminem wa¿noœci,
œrodki czystoœci, odzie¿ zimowa, obuwie,
przybory szkolne, ksi¹¿ki, zabawki, artyku³y
chemiczne, a tak¿e materia³y budowlane.
Numery kontaktowe w Œwieradowie:
515 790 827 - Piotr Przybytek, 665 558 919
- Mateusz Szumlas. Konto BZ WBK 29 1090
1997 0000 0001 1784 0801 El¿bieta Przybytek, Nowa Kamienica.
Aktualne informacje dotycz¹ce poszkodowanych i pomocy znaleŸæ mo¿na na stronie
lwowecki.info

NIECH ŻYJE BAL!

Dyrektor Miejskiego Zespo³u Szkó³ i
Rada Rodziców zapraszaj¹ do kawiarni BOHEMA (d. Zdrojowa) na

XIV BAL KARNAWA£OWY

Bal rozpocznie sie 8 lutego o godz.
1900 i potrwa do godz. 100 - 9 lutego, a
bilety w cenie 115 z³ od osoby s¹ do nabycia w sekretariacie szko³y (tel. 75 78
Niech Nowy 2014 Rok przyniesie Wam
16 373) i w kawiarni „Bohema”.
Serdecznie zapraszamy wszystkich,
radoœæ, mi³oœæ, pomyœlnoœæ i spe³nienie
którzy maj¹ ochotê na dobr¹ zabawê.
wszystkich marzeñ. A gdy siê one ju¿
Zapewniamy wiele atrakcji, takich jak
loteria fantowa czy licytacja trzech vospe³ni¹, niech dorzuci garœæ nowych, bo
ucherów:
tylko one nadaj¹ ¿yciu sens!
 na pobyt w Hotelu & Medi SPA Bia³y Kamieñ w Œwieradowie dla
Tego wszystkim mieszkañcom
Tego wszystkim mieszkañcom
2 osób obejmuj¹cy: 2 noclegi w
komfortowym pokoju, œniadania i
Œwieradowa-Zdroju
Œwieradowa -Zdroju
obiadokolacje w formie bufetu ser¿yczy radna Danuta Erling
¿yczy radna Danuta Erling
wowane w restauracji z malowniczym widokiem na szczyt Bia³ego
Kamienia, dostêp do Strefy Wellness, a w niej: basen
rekreacyjny, jacuzzi solankowe, jacuzzi zewnêtrzne, sauna sucha, sauna parowa, igloo lodowe, tepidarium solankowe z minitê¿ni¹ soln¹;
na pobyt w hotelu ETNA WENEDA w Ko³obrzegu
dla 2 osób obejmuj¹cy: 2 noclegi, œniadania i obiadokolacje;
 na kurs prawa jazdy w Auto-Szkole LIDER AnŒWIERADÓW - kiosk przy ul. Grunwaldzkiej, sklep EKO (ul. Sienkiewidrzeja ¯o³nierka.
cza), biuro informacji turystycznej (ul. Zdrojowa), kantor A&J (ul. ZdrojoDochód z ubieg³orocznego balu w wysokoœci 8.290 z³
wa), sklep AGD (ul. Piastowska), hurtownia papierosów (ul. Piastowska),
zosta³ przeznaczosklep ¯ABKA (ul. Zdrojowa), kiosk gazetowy (ul. Zdrojowa), pijalnia wody
ny m.in. na monitomineralnej (Dom Zdrojowy), sklep na os. Korczaka, sklep LEWIATAN (ul.
ring w szatni, na
Górska), stacja paliw ORLEN (ul. 11 Listopada), sklep przy ul. Chopina,
wycieczkê „Prymusklep KROPKA (ul. 11 Listopada), sklep przy ul. Pi³sudskiego (d. FATMA),
sówkê” oraz na nagrody na zakoñczebiblioteka miejska (UM, ul. 11 Listopada 35).
nie roku szkolnego.
OR£OWICE - sklep motoryzacyjny Wac³awa Chwaszcza.

Punkty kolporta¿u
NOTATNIKA ŒWIERADOWSKIEGO

CZERNIA
WA - delikatesy Agnieszki Syrewicz (ul. G³ówna), sklep Ireny
CZERNIAW
Korty (ul. Sanatoryjna), sklep Renaty Chomiak (ul. Sanatoryjna), biblioteka szkolna (ul. Sanatoryjna).
Najbli¿sze numery „Notanika” uka¿¹ siê 12 lutego, 12 marca i 9 kwietnia br., a reklamy do poszczególnych wydañ prosimy dostarczaæ w nieprzekraczalnych terminach - odpowiednio do 28 stycznia, 25 lutego i 26
marca br.

Budżet gminy na rok 2014
Dochody zaplanowane w bud¿ecie na 2014
rok wynosz¹.............................27.422.692 z³
a ich struktura przedstawia siê nastêpuj¹co:
1. Dochody maj¹tkowe.............6.210.000 z³
- w tym œrodki pochodz¹ce z bud¿etu Unii
Europejskiej...............................3.700.000 z³
- pozosta³e dochody maj¹tkowe 2.510.000 z³
2. Dochody bie¿¹ce..................21.212.692 z³
- w tym subwencja ogólna..........3.573.425 z³
- dotacje celowe z bud¿etu pañstwa

....................................................2.964.738 z³
- wp³ywy z podatków i op³at lokalnych
....................................................7.102.332 z³
- udzia³y we wp³ywach z podatku dochodowego...........................................2.214.583 z³
- œrodki pochodz¹ce z bud¿etu Unii Europejskiej................................................425.080 z³
- wp³ywy ze sprzeda¿y us³ug w zakresie dostarczania wody i odprowadzania œcieków
....................................................2.461.000 z³

P³ynie, wije siê rzeczka...

Fot. M. Szumlas
... jak b³êkitna wst¹¿eczka - chcia³oby siê wyrecytowaæ, niestety, rzeczka to Santa Maria, wst¹¿eczkê
natomiast zastêpuje folia rzucona do potoku niechlujn¹ rêk¹. A od ubieg³ego lata mia³o byæ tak czysto!

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

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

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

it@swieradowzdroj.pl

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

- wp³ywy z tytu³u gospodarki odpadami
.......................................................880.000 z³
- pozosta³e dochody bie¿¹ce......1.591.534 z³
Na 2014 rok zaplanowano do realizacji zadania maj¹tkowe o ³¹cznej wartoœci
...................................................13.046.200 z³
w tym trzy projekty, na które Gmina otrzyma³a dofinansowanie z Unii Europejskiej, czyli:
- „Budowa oczyszczalni œcieków dla osiedla
Czerniawa wraz z budow¹ sieci kanalizacyjnej” (zadanie rozpoczête w 2013 roku) – wydatki zaplanowane na 2014 rok
......................................................4.012.800 z³
w tym œrodki pochodz¹ce z bud¿etu Unii Europejskiej......................................3.380.000 z³
- „Przebudowa ulicy Zdrojowej w celu poprawy funkcji uzdrowiskowej miasta ŒwieradówZdrój” – ³¹czna wartoœæ zadania
....................................................4.688.001 z³

w tym œrodki pochodz¹ce z bud¿etu Unii Europejskiej.....................................3.066.000 z³
- „Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej
NATURA 2000 „Izerska £¹ka” w Œwieradowie-Zdroju” – ³¹czna wartoœæ zadania
....................................................2.502.547 z³
w tym œrodki pochodz¹ce z bud¿etu Unii
Europejskiej................................1.890.000 z³
Œrodki finansowe na realizacjê powy¿szych
projektów (zarówno udzia³ Gminy, jak i œrodki
unijne do chwili otrzymania ich zwrotu) bêd¹
pochodzi³y z planowanej w 2014 roku emisji
obligacji komunalnych................7.800.000 z³
oraz z po¿yczki na wyprzedzaj¹ce finansowanie...............................................1.570.000 z³
W 2014 roku zostan¹ sp³acone raty kredytów
i po¿yczek zaci¹gniêtych w latach ubieg³ych
oraz wykupione obligacje komunalne w
³¹cznej kwocie............................2.812.375 z³
(IK)

18 grudnia gmina podpisa³a umowê z
PZU O/Zgorzelec na zakup ubezpieczeñ komunikacyjnych dla pojazdów gminnych
(³¹cznie z wozami stra¿ackimi). Umowa opiewa na 28.000 z³, a pojazdy bêd¹ ubezpieczone do koñca bie¿¹cego roku.
31 grudnia podpisano kolejn¹ umowê na ubezpieczenie maj¹tku i odpowiedzialnoœci cywilnej (do koñca czerwca br.) z firm¹
InterRisk O/Wroc³aw, za co gmina zap³aci
34.019,43 z³.
Obie podpisano jako zamówienie uzupe³niaj¹ce do umów z roku ubieg³ego.
18 grudnia dokonano otwarcia ofert, jakie nap³ynê³y po og³oszeniu przetargu na zadanie pn. Budowa centrum edukacji ekologicznej Natura 2000 ”Izerska £¹ka w Œwieradowie-Zdroju. Wp³ynê³y 3 oferty nades³ane przez firmy: Pre-Fabrykat z Karpacza

(2.584.845 z³), konsorcjum przedsiêbiorstw
AXYO z Podgórzyna i Filigram z Oleœnicy
(3.813.000 z³), PRO-BUD z Legnicy
(2.337.000 z³).
7 stycznia gmina podpisa³a umowê z
firm¹ PRO-BUD, która, nawiasem mówi¹c,
dokona³a rewitalizacji Czarciego M³yna. Ca³oœæ obecnego zadania wykonawca musi skoñczyæ do 5 grudnia br.
13 stycznia og³oszono przetarg na modernizacjê placu zabaw w Œwieradowie. Zadanie obejmie 4 place: trzy w miejsce istniej¹cych - przy ul. Wyszyñskiego, Chrobrego i
Stokowej, oraz jeden od nowa - przy ul. Krótkiej (obok minigolfa).Wed³ug zak³adanego
harmonogramu wszystkie urz¹dzenia powinny zostaæ udostêpnione u¿ytkownikom przed
wakacjami.
Opr. A. Karolczuk

UM wykazuje
Burmistrz Miasta Œwieradów-Zdrój informuje, ¿e na tablicy og³oszeñ Urzêdu
Miasta zosta³y wywieszone wykazy - na
okres 21 dni - (do wgl¹du w godzinach pracy urzêdu):
7 stycznia - w sprawie przeznaczenia
do sprzeda¿y na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 7 przy

ul. B. Czecha 9 wraz z oddaniem w u¿ytkowanie wieczyste u³amkowej czêœci dzia³ki
 nr 29/1, am. 5, obr. IV.


 7 stycznia - w sprawie przeznaczenia do sprzeda¿y na rzecz najemcy w
trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. 11 Listopada 30 wraz z
oddaniem w u¿ytkowanie wieczyste u³amkowej czêœci dzia³ki
 nr 15, am. 3, obr. V.

Kronika policyjna
Jeszcze przed œwiêtami policjanci z Rewiru Dzielnicowych w Œwieradowie-Zdroju
otrzymali informacjê, ¿e w jednym z dyskontów dosz³o do 3 przypadków kradzie¿y artyku³ów spo¿ywczych, m.in. polêdwicy, szynki, boczku i ptasiego mleczka. „Zakupy” wynios³y w sumie ponad 2.200 z³. Œwieradowscy funkcjonariusze ustalili i zatrzymali
sprawcê tych kradzie¿y, którym okaza³ siê 26letni mê¿czyzna. Sprawca us³ysza³ zarzuty,

przyzna³ siê i dobrowolnie podda³ karze.
Ponadto w trakcie wykonywanych czynnoœci ustalono, ¿e mê¿czyzna ten jest ju¿ poszukiwany przez s¹d do odbycia kary pozbawienia wolnoœci. Teraz to s¹d rozstrzygnie o
jego losie, a za kradzie¿ kodeks karny przewiduje karê pozbawienia wolnoœci do lat 5.
Oficer Prasowy KPP w Lubaniu
nadkom. Dagmara Ho³od

KALININGRADCZYCY
W ŚWIERADOWIE
W kwietniu zesz³ego roku braliœmy udzia³ w targach turystycznych w rosyjskim Kaliningradzie, a w czerwcu nasi hotelarze zaprosili przedstawicieli kaliningradzkich biur podró¿y do swoich obiektów w Œwieradowie, oczywiœcie w celu
nawi¹zania wspó³pracy, jak siê okaza³o - owocnej. Od trzeciego do jedenastego stycznia tego roku na wypoczynku w
naszym mieœcie przebywa³y dwie zorganizowane grupy turystów z Kaliningradu. W jednym z obiektów by³o 160 osób, w
drugim ponad 20 osób. Rosja to wa¿ny dynamicznie rozwijaj¹cy siê rynek turystyczny, tym bardziej powinniœmy zabiegaæ
o turystów stamt¹d, którzy licznie odwiedzaj¹ wiele polskich
miast. Uwa¿am, ¿e mamy dla nich bardzo dobr¹ ofertê, a w
przysz³oœci powinniœmy pozyskiwaæ równie¿ rosyjskich kuracjuszy.
W tym roku planujemy wzi¹æ udzia³ po raz kolejny w targach w Kaliningradzie, a tak¿e w Sankt Petersburgu i Moskwie, gdzie przedstawimy ofertê turystyczno-uzdrowiskow¹
wraz z propozycj¹ rewizyty lokalnych biur podró¿y w Œwieradowie. S¹dzê, ¿e trzeba konsekwentnie promowaæ na rosyjskim rynku ofertê naszego miasta.
W najbli¿szych dniach przygotowujemy wyjazd na targi
turystyczne do Brukseli. Nie jest to przypadkowy kierunek,
poniewa¿ mieszkañcy Holandii, Belgii i Danii licznie odwiedzaj¹ nasz region, ale niestety tylko po czeskiej stronie. Spróbujemy zainteresowaæ tamtejsze biura podró¿y nasz¹ ofert¹
trafiaj¹c¹ w oczekiwania ich turystów.
Jak dot¹d najliczniejszy klientem Œwieradowa s¹ goœcie z
Polski, potem kolejno z Niemiec, Czech, Rosji i niewiele osób
z innych pañstw. W Œwieradowie wykonuje siê rocznie prawie milion ró¿nych zabiegów leczniczych. Mamy wiele oœrodków, które potrafi¹ leczyæ. Jeœli bêdziemy rozwijaæ siê jako
uzdrowisko, pozyskamy nowych kuracjuszy. Wed³ug wp³aconej do naszego bud¿etu op³aty uzdrowiskowej w 2013 roku
by³o to ponad 1,3 mln z³, uzyskane ze sprzeda¿y w hotelach
ok. 500 tys. noclegów, co oznacza, ¿e wykupi³o je ok. 100 tys.
goœci. Do tego dodajmy kolejne 150 tys. osób, które przebywa³y tu bez noclegów (przyjazd i wyjazd w tym samym dniu);
to g³ównie goœcie kolei gondolowej, jednodniowi weekendowi goœcie, klienci restauracji. Rocznie odwiedza zatem nas
ponad 250 tys. osób. To s¹ tylko dane na bazie op³aty uzdrowiskowej, a prawdziwe wielkoœci powinny byæ o oko³o 50
proc. wiêksze.
Turysta, kuracjusz z innego kraju, to równie¿ kolejne wyzwania. By podj¹æ goœci z Rosji, w hotelu potrzebna by³a rosyjskojêzyczna obs³uga. W kilku naszych obiektach pojawi³y
siê nawet trójjêzyczne informacje (polski-niemiecki-rosyjski).
Jeœli utrzymamy rozwój oferty uzdrowiskowej i turystycznej,
nasi przedsiêbiorcy systematycznie bêd¹ pozyskiwaæ nowego
klienta.

2014 - INWESTYCJE ZA 15 MLN ZŁ
Ten rok to du¿e inwestycje w naszym mieœcie. Trwa kanalizowanie Czerniawy za ponad 5,5 mln z³ wydane na now¹
oczyszczalniê i 5 km sieci. Inwestycja by³a planowana od wielu
lat, tym bardziej, ¿e w tej dzielnicy nie mamy kanalizacji sanitarnej. Planowe zakoñczenie - wrzesieñ br. Realizowany zakres to zaledwie jedna trzecia ca³ej sieci sanitarnej potrzebnej
w Czerniawie. Nowa oczyszczalnia œcieków o przepustowoœci 250 m3/dobê (tego samego typu co w Œwieradowie) to koszt
ponad 3,6 mln z³, a dofinansowanie z UE wynosi ponad 3,2
mln z³.
Kolejne zadanie w Czerniawie to „Izerska £¹ka”, bardzo
ciekawy projekt, który powa¿nie wzmocni ofertê turystyczn¹
i edukacyjn¹ o obszarach chronionych Natura 2000. W zesz³ym tygodniu po rozstrzygniêtym przetargu podpisaliœmy
umowê z wykonawc¹. Wartoœæ ca³ego projektu wynosi 2,4 mln
z³, zaœ dofinansowanie unijne to 2 mln z³.
W ramach projektu powstanie budynek o powierzchni 400
m2 z pracowni¹, sal¹ multimedialn¹, miniobserwatorium astronomicznym, sal¹ kinowo-edukacyjn¹ z gwiezdnym sufitem naszpikowanym kilkoma tysi¹cami gwiazd, k¹cikiem pszczelarskim. A wokó³ budynku prawie hektarowy ogród odzwierciedlaj¹cy izersk¹ ³¹kê.
Jesteœmy te¿ w trakcie procedury przetargowej budowy nowej biblioteki przy Zespole Szkó³ w Œwieradowie. Bêdzie to
rozbudowa istniej¹cego budynku do 222 m2, w ten sposób
powstanie nowoczesny obiekt zaprojektowany dla potrzeb biblioteki. Ta inwestycja jest potrzebna z wielu wzglêdów. Bezpoœrednie s¹siedztwo biblioteki szkolnej i miejskiej da czytelnikom, przede wszystkim uczniom, szybszy i lepszy dostêp
do znacznie wiêkszego ksiêgozbioru. Dla innych czytelników
poprawi siê funkcjonalnoœæ pomieszczeñ i dostêpnoœæ komu-

Na bie¿¹co

nikacyjna, poniewa¿ placówka bêdzie na parterze. Równie¿
bardzo wa¿ne jest optymalizowanie kosztów funkcjonowania
gminy. Nowa biblioteka bêdzie zasilana w media z budynku
szko³y. Nie bêdzie potrzeby zakupu kot³a grzewczego, wykorzystamy zapas mocy istniej¹cego w szkole, podobnie jest z
dostaw¹ wody i odbiorem œcieków.
Dziêki zmianie lokalizacji biblioteki pozyskamy woln¹
powierzchniê w obecnym budynku Urzêdu Miasta. To da mo¿liwoœæ przeprowadzenia Rewiru Dzielnicowych Policji ze starego budynku UM przy ul.Pi³sudskiego do obecnej siedziby
urzêdu, a stary magistrat bêdziemy mogli przeznaczyæ na inne
cele, a najlepiej sprzedaæ, bo wymaga on du¿ych ponad milionowych nak³adów na remonty.
Inwestorem jest Biblioteka Miejska, a ca³¹ procedurê prowadzi UM. Wartoœæ kosztorysowa inwestycji wynosi 1,3 mln
z³, z czego 1 mln z³ to dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Za miesi¹c rozstrzygniêcie przetargu.
Istnieje du¿e ryzyko, ¿e oferty wykonawców bêd¹ wy¿sze od
naszych oczekiwañ, dlatego te¿, jeœli to mo¿liwe, organizujemy najwiêksze przetargi w okresie zimowym, poniewa¿ firmy
wykonawcze przy braku podpisanych umów na kolejny rok
daj¹ atrakcyjne ceny dla inwestora. W ten sposób na kanalizowanie Czerniawy wydaliœmy o ponad milion z³ mniej.

4 NOWE PL
PLACE
ACE ZABAW I SIŁOWNIA
NAPOWIETRZNA ZA 550 TYS. ZŁ
W bud¿ecie na 2014 rok zaplanowaliœmy budowê czterech nowych placów zabaw. W Czerniawie ju¿ kilka lat temu
wybudowaliœmy dwa takie place, ale w Œwieradowie, mo¿na
œmia³o powiedzieæ, niestety nie mamy ani jednego porz¹dnego, bo te resztki, które pozosta³y, nie mo¿na nazwaæ placem
zabaw. Teraz najwiêkszy z nich urz¹dzimy przy ul. Wyszyñskiego, gdzie wczeœniej uda³o nam siê ze œrodków unijnych
ogrodziæ teren i wykonaæ alejki. Kolejne lokalizacje, to przy
ulicy Chrobrego, Krótkiej i Stokowej. Bêd¹ to ciekawe i atrakcyjne miejsca zabaw dla dzieci z miasta, ale równie¿ dla rodzin, które przyje¿d¿aj¹ do nas na wypoczynek. Przy ul. ulicy
Wyszyñskiego zamontujemy dodatkowo si³owniê napowietrzn¹ dla doros³ych; bêd¹ to proste urz¹dzenia do treningu
pod chmurk¹. A na placu zabaw przy ulicy Chrobrego wykonamy po³owê boiska do koszykówki z miêkk¹ nawierzchni¹
tartanow¹.
W ci¹gu miesi¹ca powinniœmy wy³oniæ w przetargu wykonawcê i jeœli nie bêdzie problemów, urz¹dzenia zamontujemy do koñca czerwca.

REWITALIZACJA UL. ZDROJOWEJ

U do³u przedstawiono schemat pija³ki „mêskiej” i „damskiej”,
u góry zaœ wizualizacjê separatora w dzieñ, a powy¿ej - noc¹.
To prawie 5-milionowy projekt, najdro¿szy w ostatnich
latach w Œwieradowie - za 100 metrów bie¿¹cych drogi zap³acimy œrednio ponad 1,2 mln z³. Mamy na tê inwestycje 3 mln
z³ dofinansowania z Unii Europejskiej.
To trudna inwestycja z powodu napiêtego terminarza, bo
musimy j¹ zakoñczyæ do koñca tego roku. Równie¿ zakres
jest du¿y. Wymieniamy nawierzchniê, oœwietlenie, sieæ wodoci¹gow¹, budujemy drug¹ fontannê, 3 Ÿróde³ka wody mineralnej, planujemy nowe nasadzenia. Ze wzglêdu na rozwój
naszego uzdrowiska to bardzo wa¿na inwestycja. W centrum
kurortu potrzebny jest deptak z prawdziwego zdarzenia, który
powinien byæ miejscem odpoczynku, relaksu, rozrywki. W
s¹siedztwie nowego deptaka s¹ parki, hala spacerowa, sklepy
z pami¹tkami, butiki, kawiarnie, restauracje.
Wa¿nym wydarzeniem jest rozpoczêcie procesu wyprowadzenia Biedronki z ul. Zdrojowej, co znacznie wp³ynie na poprawê wygl¹du i eliminowanie komunikacji samochodowej z
deptaka, który znajduje siê w strefie A uzdrowiskowej.
Nowe Ÿróde³ka wody mineralnej o wyj¹tkowym sk³adzie i
walorach smakowych bêd¹ nie lada atrakcj¹ dla kuracjuszy;
Ÿróde³ka te chcemy przedstawiæ w ciekawy sposób. Jedno bêdzie zwieñczone postaci¹ kobiec¹, drugie mêsk¹, wszystko po
to by wywo³aæ wiêksze zainteresowane kuracjuszy.
W przysz³ym miesi¹cu czeka
nas przetarg na wykonawstwo i
mam nadziejê, ¿e rozstrzygniemy
go w dobrych cenach.
Roland Marciniak

s

GOSPODARKA £OWIECKA W GÓRACH IZERSKICH
PRZYGOTOWANIE KÓ£ DO OKRESU ZIMOWEGO

Fundusze Europejskie - dla rozwoju Dolnego Œl¹ska

PRZEBUDOWA ULICY ZDROJOWEJ W CELU POPRAWY
FUNKCJI UZDROWISKOWEJ MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ
Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ ze œrodków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 6 - „Wykorzystanie i promocja potencja³u turystycznego
i kulturowego Dolnego Œl¹ska” („Turystyka i kultura”), Dzia³anie
6.1 - „Turystyka uzdrowiskowa”
Ca³kowita wartoœæ Projektu wynosi 4.549.999,78 z³, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 3.065.661,93 z³.
Niemal¿e po rocznych przygotowaniach
formalno-prawnych 26 wrzeœnia 2013 r.
Burmistrz Miasta Roland Marciniak wraz
ze Skarbnikiem Gminy Iwon¹ Kosmal¹ w
imieniu Gminy Miejskiej Œwieradów-Zdrój
podpisali z Województwem Dolnoœl¹skim,
pe³ni¹cym rolê Instytucji Zarz¹dzaj¹cej
Regionalnego Programu Operacyjnego, reprezentowanym przez Zarz¹d Województwa Dolnoœl¹skiego, w imieniu którego
dzia³a³ Rados³aw Mo³oñ – wicemarsza³ek
województwa dolnoœl¹skiego oraz W³odzimierz Chlebosz – cz³onek zarz¹du województwa dolnoœl¹skiego, umowê na dofinansowanie w formie dotacji rozwojowej
w kwocie 3.065.661,93 z³ (dofinansowanie
w wysokoœci 69,98 proc.) projektu inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Zdrojowej
w celu poprawy funkcji uzdrowiskowej
miasta Œwieradów-Zdrój” w ramach Priorytetu 6 - „Wykorzystanie i promocja potencja³u turystycznego i kulturowego Dolnego Œl¹ska” („Turystyka i kultura”), Dzia³anie 6.1 - „Turystyka uzdrowiskowa” Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Dolnoœl¹skiego na lata
2007-2013.
W wyniku realizacji projektu przebudowie ulegnie
393-metrowy odcinek ul. Zdrojowej
(od miejsca, gdzie
zakoñczono rewita-

lizacjê poprzedniego odcinka ul. Zdrojowej,
do skrzy¿owania z ul. Pi³sudskiego). W ramach przebudowy powstanie oraz ulegnie wymianie niemal¿e ca³a infrastruktura podziemna drogi, czyli sieæ kanalizacji sanitarnej,
deszczowej, linie kablowe zasilaj¹ce zmodernizowane oœwietlenie drogowe.
Nawierzchnia jezdni oraz chodników zostanie u³o¿ona z p³yt oraz kostki granitowej
(ciêtej i ³upanej). Niezbêdne bêdzie tak¿e wykonanie betonowych murów oporowych (z
ok³adzin¹ z p³yt granitowych), stanowi¹cych
podstawê konstrukcji ci¹gów pieszych oraz
kamiennych murków, powstrzymuj¹cych nasypy ziemne przed osuwaniem. Planowana infrastruktura wzbogacona bêdzie o urz¹dzone
skwery zieleni, na których nasadzone zostan¹
ozdobne drzewa i krzewy. Ponadto zamontowane zostan¹ bariery ochronne, ³awki, kosze
na œmieci oraz s³upki drogowe, rozgraniczaj¹ce ruch pieszy i ko³owy.
Dotychczasowe oœwietlenie drogowe zostanie wymienione na stylizowane latarnie
¿eliwne, zgodnie ze wzorem, jaki zosta³ zamontowany na przebudowanym ju¿ odcinku
ul. Zdrojowej. Równie¿ zainstalowane zostan¹ iluminacje œwietlne oraz punktowe doœwietlacze ciekawych obiektów architektonicznych i elementów natury.
G³ównym punktem zwieñczaj¹cym ul.
Zdrojow¹ bêdzie nowa fontanna typu „dry
plaza”, tworz¹ca obrazy wodne za pomoc¹
dwunastu dysz, u³o¿onych kaskadowo, zgodnie ze spadkiem terenu. Wymagaæ to bêdzie
budowy betonowej niecki fontanny oraz ob-

s³uguj¹cej j¹ komory technicznej wraz ze
wszystkimi niezbêdnymi przy³¹czami.
Jednak¿e najistotniejszym elementem
przebudowy ul. Zdrojowej bêdzie budowa 2
poide³ek z wod¹ mineraln¹ wraz z systemem
poboru i odprowadzania tych¿e wód, na który
to sk³adaæ siê bêdzie komora techniczna z niezbêdnymi przy³¹czami, separator gazu CO2 i
czêœæ naziemna, prezentuj¹ca mieszkañcom
Œwieradowa-Zdroju, kuracjuszom, goœciom i
turystom proces oddzielania CO2 ze szczawy
w atrakcyjnej wizualnie formie.

Wydobywaj¹cy siê gaz poddawany bêdzie
pomiarom wykorzystywanym do badañ naukowych, a w przysz³oœci wewnêtrzna instalacja po³¹czy separator gazu CO2 z Domem
Zdrojowym, gdzie pos³u¿y on do wzbogacenia oferty leczniczej Uzdrowiska ŒwieradówCzerniawa o zabiegi oparte na wykorzystaniu
leczniczych w³aœciwoœci „suchego” dwutlenku wêgla.
Planowany termin realizacji tego zadania inwestycyjnego to koniec 2014 roku.
Mariusz Pysz

WIGILIA W LEOPOLDÓWCE
Czar, urok i wielka radoœæ - tak w kilku s³owach mo¿na opisaæ wra¿enia uczestników i organizatorów spotkania wigilijnego, które odby³o siê
15 grudnia minionego roku, tradycyjnie - zgodnie z wol¹ œp.
Leopolda Ochramowicza - w urokliwej Leopoldówce.
Jak ka¿dego roku rozpoczêliœmy od rozstrzygniêcia konkursu ozdób bo¿onarodzeniowych oraz zwiedzania wystawy
prac konkursowych. Komisja w sk³adzie: Jolanta Krzy¿anowska, Agnieszka Radewka i Ma³gorzata Michalak oceni³a 115
prac (w tym 52 ozdoby choinkowe, 34 stroiki oraz 29 kartek
œwi¹tecznych) i rozstrzygnê³a:
Stroiki
- dzieci przedszkolne: I - Igor Kar³owicz, II - Maja Gettner, III - Twórcze Centrum Rozwoju Malucha „Gniazdko”.
- uczniowie kl. I-III: I - Julia Fabiœ, II - Amelia Leszczyñska, III - Julia Porada. - uczniowie kl. IV-VI: wyró¿nienia dla
Dominika Pacyny i Sebastiana Syrewicza.
- gimnazjaliœci: II - Kamila Gryniewicz.
- doroœli: I - Arkadiusz Gettner, II – Piotr Bigus, III –
Krzysztofa Burkacka.
Ozdoba choinkowa
- przedszkola - wyró¿nienia: Daniel Bigus, Maja Gettner i
Oddzia³ Przedszkolny przy SP nr 2.
kl. I-III: I - Bartosz Ogonowski, II - Jadwiga Kliszcz, III Szymon Szurniej. - gimnazjum: I - Patrycja Gryniewicz
- doroœli: I - Marianna Kralewska, II - Wioletta Dêbska, III
- Zofia Cymba³a.
Najmniejsze powodzenie wœród uczestników mia³y kartki œwi¹teczne, szczególnie u starszych. Czy¿by SMS-y z ¿yczeniami œwi¹tecznymi zwyciê¿y³y wiekow¹ tradycjê?
Nie w przypadku Huberta Syrewicza, Jadwigi Kliszcz – I
miejsce wœród przedszkolaków, Maliki Prasad - II, oraz Leny
Lesisz - III.
- kl. I – III: I - Bartosz Ogonowski, II - Jakub Syrewicz, III
- Monika Pacholik. - kl. IV-VI: III - Marta Syrewicz i Krystian
Pacyna
- doroœli: I – Piotr Bigus (jedyny, który wykona³ kartkê).
Kolejnym punktem by³y jase³ka w wykonaniu uczniów

Spotkanie w „Leopoldówce” by³o okazj¹ do wrêczenia Certyfikatów Potrawy Lokalnej, które z r¹k Ma³gorzaty Gettner i Anny
Abramczyk odebrali Bo¿ena Plewiñska (w œrodku) i Piotr Bigus.
Szko³y Podstawowej nr 2, przygotowane pod kierunkiem Anny
Kisieliñskiej-Rutkowskiej i El¿biety Kar³owicz. Czar kolêd,
piêknych recytacji i œpiewów oraz rozmach scenografii wprowadzi³y wszystkich w nastrój œwi¹teczny, który towarzyszy³
nam podczas sk³adania ¿yczeñ, kolêdowania wraz z Zespo³em Ludowym „£u¿yczanki”, a tak¿e kolacji wigilijnej. W
cudownym nastroju spêdziliœmy czas do godziny 1900 .
Dziêkujemy bardzo wszystkim uczestnikom spotkania wigilijnego, którzy zaszczycili
nas swoj¹ obecnoœci¹, Gminie Miejskiej Œwieradów-Zdrój - za sfinansowanie cateringu, rodzinie pañstwa Ochramowicz - za udostêpnienie obiektu, ksiêdzu proboszczowi Marianowi
Balcewiczowi - za uœwietnienie spotkania, a
uczestnikom konkursu ozdób bo¿onarodzeniowych - za uczestnictwo w konkursie, a przez to
podtrzymywanie tradycji Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia.
Ma³gorzata Gettner

Po jase³kach (u góry) zebrani siedli do wieczerzy (powy¿ej)

OP£ATEK W BASIEÑCE

4 stycznia w bezœnie¿ne popo³udnie spotkaliœmy siê w Rezydencji „Basieñka” na corocznym spotkaniu op³atkowym. Oprócz coraz liczniejszej grupy kole¿anek i kolegów z ko³a emerytów, przybyli tak¿e Sybiracy z ko³a
œwieradowsko-mirskiego, a honorowymi goœæmi byli burmistrzowie Roland
Marciniak i Andrzej Jasiñski, ks. pra³at W³adys³aw Dziêgiel, przewodnicz¹ca
Rady Miasta Wioletta Urbañczyk, z zaproszenia skorzystali tak¿e: wiceprezes zarz¹du rejonu Polskiego Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w
Jeleniej Górze Czes³aw Chojecki oraz wiceprezes zarz¹du oddzia³u Zwi¹zku
Sybiraków w Jeleniej Górze Jaros³aw Troœcianko.

potrawy by³y smaczne i mog³y zadowalaæ gusty biesiadników; nie zabrak³o dañ na ciep³o, przystawek, ciast i napojów, z szampanem w³¹cznie. W³odarze obu gmin nie posk¹pili œrodków na ten cel, a w³aœcicielka „Basieñki” Mieczys³awa Hulaszczy stanê³a na wysokoœci zadania w przygotowaniu kolacji i wystroju sali, za co pod koniec wieczoru zosta³a nagrodzona przez biesiadników wspólnie odœpiewanym toastem.
Do pierwszego tañca - tradycyjnie ju¿ - Waldek Kojpasz zaprosi³ nasz¹
nestorkê Krystynê Semkowicz, a DJ stara³ siê dobieraæ utwory stosownie do

Fot. z lewej - ¿yczenia od Andrzeja Jasiñskiego (z mikrofonem) i
Rolanda Marciniaka. U góry - toast za ten Nowy Rok!
Wszystkich obecnych powita³a przewodnicz¹ca Nina Czapliñska, do ¿yczeñ
noworocznych do³¹czy³a tak¿e Irena Tugi - prezes ko³a Zwi¹zku Sybiraków
(obie na zdjêciu powy¿ej) oraz panowie burmistrzowie i ksi¹dz pra³at.
W czêœci oficjalnej nie zabrak³o ¿yczeñ i wi¹zanki kwiatów wrêczonych
przez I. Tugi jubilatce Eugenii Kuderze (fot. poni¿ej), której ca³a sala odœpiewa³a „sto lat”.
Tradycyjne jase³ka
uœwietni³y uroczystoœæ i
pozwoli³y dzieciom kolejny raz pokazaæ siê w roli
aktorów, a na zakoñczenie wystêpu zachêceni
przez ma³ych aktorów
wszyscy zaœpiewaliœmy
kolêdê.
Po podzieleniu siê
op³atkiem i z³o¿eniu
¿yczeñ rozpoczê³o siê
ucztowanie. „Domowe”

gustu bawi¹cych siê. Urozmaiceniem zabawy by³ konkurs tañca oceniany przez
powo³ane jury i publicznoœæ. Wystartowa³o w nim 5 par, które musia³y odtañczyæ tango, walca, disco, jive i kawa³ek baletowy. Weso³oœci by³o co niemiara,
zw³aszcza przy muzyce z „Jeziora £abêdziego”, gdy uczestnicy starali siê
wcieliæ w role tancerzy baletowych. Pierwsze miejsce jurorzy przyznali Wies³awie i Zdzis³awowi Stasikom, którzy z du¿¹ klas¹ odtañczyli ka¿dy z tañców, a najg³oœniejszy aplauz i nagrodê publicznoœci zdoby³a para kobieca
Irena Jeziorna z Halin¹ Wojciechowsk¹, w niczym zreszt¹ nie ustêpuj¹ca parom mieszanym. Mi³ym przerywnikiem w trakcie spotkania by³ tak¿e wystêp
sióstr £ucji Szczepañskiej i Oli Kasprzak, które zaœpiewa³y dwie piosenki (jedn¹
z nich by³ zapamiêtany przez nie jeszcze ze szko³y podstawowej pierwszy
hymn o Œwieradowie).
Jak zwykle w czasie zabawy nie oby³o siê bez korowodów i popisów
tanecznych. Bawi³a siê wiêkszoœæ uczestników, a wiele pañ mia³o okazjê zaprezentowaæ swoje eleganckie toalety. Goœcie z Jeleniej Góry nie spodziewali
siê, ¿e nasze spotkanie op³atkowe przerodzi siê w tak œwietn¹ zabawê noworoczn¹.

Godnym podkreœlenia jest fakt, ¿e z organizowanych imprez integracyjnych coraz liczniej i chêtniej korzystaj¹ starsi seniorzy. Choæ nie zawsze zdrowie pozwala im na czynne w³¹czanie siê do tañców na parkiecie, to jednak
widaæ jak bardzo chc¹ oni uczestniczyæ w radosnej, zabawowej atmosferze.
Spotkania op³atkowe ciesz¹ siê najwiêkszym powodzeniem, mo¿e z uwagi
na obecnoœæ wielu znacz¹cych osobistoœci z naszego miasta (i nie tylko), z
którymi podczas takich spotkañ jest szansa nawi¹zania nies³u¿bowej rozmowy.
Doliczyliœmy siê ponad 120 wszystkich uczestników, w tym oko³o 80 emerytów i rencistów z naszego ko³a. Najbardziej wytrwali bawili siê do godz.
2300.
Podziêkowania za zorganizowanie tego spotkania nale¿¹ siê paniom z zarz¹du ko³a emerytów - Ninie Czapliñskiej i Irenie Kojpasz.
(D.S.)

Zebraliœmy 10.072, 61 z³
Julka Skoczylas akompaniowa³a na gitarze
Kamili Zgliñskiej.

Kasia Salawa w ró¿owej pi¿amce zagra³a
motyw przewodni z filmu „Ró¿owa Pantera”
Oto sk³ad graj¹cej œwieradowskiej orkiestry: Aleksandra Adamczuk, Krystian Borowiec, Anna Bryniak, Roksana Czarniecka, Kamila Fierkowicz, Izabela Figa, Sandra Furmaniak, Marta Jab³onowska, Justyna Jakubowska, Anna Jakubowska, Kamil Joya, Mateusz Kapszewicz,
Wiktoria Kapuœciñska, Klaudia Karczmarczyk, Bartek Krakowski, Micha³ Krawczyk, Amanda Kubœ, Stanis³aw £ojko, Ewa Macio³ek, Klaudia
Niezgoda, Adam Pawlak, Wiktoria Rymaszewska, Kacper Szopa, Mateusz Szumlas, Urszula Tarazewicz, Ada Traskowska, Micha³ Trzajna,
Jakub Weso³owski, •Aneta Zaj¹czkowska, Carlos Zubek, Natalia ¯ó³tek. Do tej grupy nale¿y jeszcze doliczyæ ok. 10 uczniów, którzy pe³nili
rolê absolutnych ochotników, bo choæ nie otrzymali identyfikatorów, towarzyszyli swym kolegom i kole¿ankom podczas kwesty.
Wolontariusze po odebraniu puszek i po odprawie,
w trakcie której wys³uchali kilka praktycznych porad policjantów dotycz¹cych zachowania bezpieczeñstwa podczas kwesty, poszli w miasto. W tym czasie stra¿akom ze
œwieradowskiej OSP dochodzi³a w kotle grochówka, a oni
sami wziêli siê za montowanie namiotu, który do godz.
1500 by³ baz¹ Orkiestry.
Pogoda raczej nie rozpieszcza³a, bo panowa³o doœæ
przenikliwe zimno, które na pewno nie mog³o ugasiæ ¿aru
serc wolontariuszy, ale wp³ynê³a na frekwencjê na ulicach - tej niedzieli spacerowa³o znacznie, znacznie mniej
mieszkañców i kuracjuszy ani¿eli rok temu, co odbi³o siê
na m.in. wynikach loterii fantowej (sprzedano ok. 300
losów z przygotowanych ponad 700) i na apetycie na
grochówkê, której doœæ du¿o w kotle zosta³o (a stra¿acy
za zupê zebrali w puszce 451 z³). Na smakoszy natomiast nie narzeka³a Gra¿yna Kasprzak, która migiem
wypieczone przez rodziców ciasta (rodziny Bardeli, Jab³onowskich, £atów, Tkaczyków,
Jasku³owskich) rozdysponowa³a wœród przechodniów, a ci
wrzucili do skarbonki blisko
250 z³
Tylko niezra¿ona m³odzie¿
przechadza³a siê trotuarami i
brzêkiem skarbonek, czerwieni¹ serduszek i uœmiechami zachêca³a do okazania szczodrobliwoœci.
O godz. 1500 centrum orkiestrowe przenios³o siê do hali
spacerowej Domu Zdrojowej,
gdzie czêœæ artystyczn¹ rozpocz¹³ godzinnym wystêpem
zespó³ „After Shave”, graj¹cy
doœæ ostrego rocka. W tym czasie Iza Salawa ustawia³a kosze
z fantami, by podreperowaæ

dzice dzieci wystêpuj¹cych na scenie. A trochê tych dzieci
by³o, bo klasa III (Izy Salawy) zaprezentowa³a siê parokrotnie w wystêpach piosenkarskich, zaœ klasa VIa (Joanny Szaniawskiej) wziê³a na warsztat jase³ka, przeraCi¹g dalszy na s¹siedniej stronie 

Ciasto „zesz³o” Gra¿ynie migiem!
nieco wynik loterii (zebra³a w koñcu 1536 z³), a w drugim k¹cie Tomasz Mitkiewicz na fantomie æwiczy³ z dzieciakami udzielanie pierwszej pomocy: masa¿ serca i oddech usta-usta.
Ludzi na hali, jak na fina³ WOŒP, zebra³o siê doœæ
sporo, choæ prawd¹ jest te¿, ¿e spor¹ grupê stanowili ro-

Wirtuoz skrzypiec - Julka Wasilewska.

Barbara Krakowska (z lewej) i Ewa Macio³ek liczy³y wp³ywy
na bie¿¹co i w kilkadziesi¹t minut po Œwiate³ku do Nieba
mia³y zrobiony bilans dnia. Poni¿ej - taneczny uk³ad VIa.

Powy¿ej - stra¿acy, bohaterowie dnia od wczesnych godzin rannych a¿ po Œwiate³ko do Nieba. Z prawej æwiczenia na fantomie.

Kto by siê tam opar³ Ani Tkaczyk, która majestatycznie obnosi³a pierniki wœród publicznoœci zgromadzonej na hali.
Powy¿ej DJ Mariusz og³asza œwiatu, ¿e Mateusz
Szumlas zebra³ do puszki 677 z³!

U góry z lewej - Teresa Fierkowicz przekonuj¹co zachwala³a walory karmnika, skoro poszed³ za 60 z³. Z
lewej u do³u - refren jednej z piosenek trzecioklasiœci
nie tylko odœpiewali, ale tak¿e przekazali gestami jêzyka migowego. Powy¿ej - zanim nabywca odebra³
wylicytowany przedmiot, musia³ najpierw uiœciæ „nale¿noœæ”.
biaj¹c je na wersjê lekko modernistyczn¹, a jej uczniowie brylowali
potem w pokazach tañca mog¹cego uchodziæ za nowoczesny. Gdy
dodaæ do tego wystêpy solistek (œpiew i instrumenty), mo¿na z ca³ym przekonaniem stwierdziæ, ¿e œwieradowska utalentowana dzieciarnia nada³a fina³owi szlachetniejsze, a przy tym i nieco frywolniejsze „brzmienie”.
Clou wieczoru stanowi³a licytacja, któr¹ ze swad¹ i profesjonalnie poprowadzi³ DJ Mariusz Swastek z
Gryfowa, który nie doœæ, ¿e zgodzi³ siê
na bezinteresowny wystêp ku chwale Orkiestry (trzeba go by³o tylko przywieŸæ
i odwieŸæ), to do Œwieradowa przyby³
po lekkim tylko odpoczynku po ca³onocnej studniówce, któr¹ prowadzi³ w Lubomierzu. Nale¿¹ mu siê za to wyrazy
najszczerszego podziwu i uznania!
Przedmiotów do wylicytowania by³o
co niemiara: karmniki, koszulki WOŒP,
tort, kosz wêdlin od Niebieszczañskich,

serca z piernika, rodzinne przeja¿d¿ki bryczk¹, talon do salonu kosmetycznego i voucher na pobyt weekendowy w „Malwie”, karnet ca³odzienny na
gondolê, 4 obrazy, bi¿uteria, p³yta DVD z koncertem Mo¿d¿era/Tymañskiego na Przystanku Woodstock.
Ciekawe by³y losy pierników: Teresa Fierkowicz wylicytowa³a je za 140
z³ i od razu odda³a stra¿akom w podziêce za ca³odzienny trud przy wspó³organizacji fina³u. Stra¿acy jednomyœlnie przekazali pierniki do dalszej licytacji, podczas której nabywca dobi³ do 80 z³, po czym odda³ je hostessom, które
obczêstowa³y niemal wszystkich obecnych na hali. Ten sam nabywca ustanowi³ te¿ rekord licytacji, bo ostatni tego dnia fant - koszulkê Orkiestry - kupi³
za 270 z³!
„Bohaterem” wœród fantów najszybszej licytacji by³ wys³u¿ony he³m stra¿acki, który cenê mia³ jak w trójskoku: 50, 100 i 150 z³, a nabywc¹ okaza³
siê... stra¿ak.
Licytacja przynios³a ogó³em 2300 z³, czyli o 300 z³ wiêcej ni¿ przed
rokiem, zaœ ogólny bilans œwieradowskiego fina³u zamkn¹³ siê kwotami:
10.072,61 z³ (681 wiêcej ni¿ przed rokiem), 96,50 euro, 105 rubli i
62 korony czeskie.
Bohaterem wœród wolontariuszy zosta³ Mateusz Szumlas, którego prowadz¹cy zaprosili na scenê, by pogratulowaæ mu nieoficjalnego zwyciêstwa w
zbiórce datków – Mateusz zebra³ blisko 677 z³, za co zebrani na sali nagrodzili go gromkimi brawami.
Wspomnieæ jeszcze trzeba o wrêczeniu dyplomów zwyciêskim dru¿ynom
Biegów na Orientacjê oraz mieszkañcom i hotelarzom wyró¿nionym w konkursach – ukwiecenia i œwi¹tecznej iluminacji.
A gdy ostatni fant trafi³ w rêce nabywcy, publicznoœæ wylega³a na górny
taras, gdzie stra¿acy wys³ali do nieba œwiate³ko, a w³aœciwie mnóstwo œwiate³
rozb³yskuj¹cych na ciemnym niebie z odpalanych fajerwerków.
XXII fina³ WOŒP przechodzi do historii. Jego bohaterkami by³y: Teresa
Fierkowicz - dokumentacja, zaproszenia, organizacja, Gra¿yna Kasprzak kawiarenka, oraz Izabela Salawa - loteria fantowa. Ale nie sposób nie wspomnieæ o ca³ym ci¹gu ludzi dobrej woli, którzy przyczynili siê do koñcowego
sukcesu i atmosfery panuj¹cej podczas fina³u. Myœlê tu o wielu œwieradowskich rodzinach (niektórzy skromnie skrywaj siê za parawanem anonimowoœci), które piek³y ciasta, a tak¿e przekaza³y fanty na loteriê i gad¿ety na
licytacjê.
Podziêkowania organizatorzy kieruj¹ tak¿e do Wojciecha Erlinga (warzywa i przyprawy na grochówkê), Krystyny i Czes³awa Karczmarczyków (chleb
do grochówki), Eweliny i Arka Wasilewskich (bi¿uteria), Zuzanny Bia³kowskiej, Wies³awa Krzewiny, Krzysztofa Dobrzyñskiego, Józefa Dru¿gi (ciasto
dla wolontariuszy), pracownikom Domu Kuracyjnego Berliner (zebrali i przekazali Orkiestrze 180 z³).
Ponadto dziêkujemy sklepom internetowym: automoblitechnik.pl i prawdziweokazje.pl, sklepowi „Marcelina”, kwiaciarni Jadwigi Romanowicz, spó³ce Ski&Sun, Leœnemu Kompleksowi Promocyjnemu Sudety Zachodnie Nadleœnictwo Œwieradów, Uzdrowisku Œwieradów-Czerniawa, Rewirowi Dzielnicowych Policji w ŒwieradowieZdroju, Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Œwieradowie-Zdroju,
Urzêdowi Miasta – Referat Promocji Gminy, Turystyki, Kultury i Sportu - Dorocie Marek i
Tomaszowi Chmielowcowi
(Œwiate³ko do Nieba, pisma do
sponsorów) oraz s³u¿b czuwaj¹cych nad bezpieczeñstwem
imprezy.
Adam Karolczuk

Czy Świeradów na pewno pięknieje? (I) O G £ O S Z E N I A
Kilka s³ów o krajobrazie kulturowym
i zwyk³ej estetyce

a¿ tak nie k³uje, a przynajmniej nie k³u³o, w
oczy, dopóki ktoœ nie wpad³ na „wspania³y”
pomys³ pomalowania budynków na jaskrawe
kolory.
A jak jest teraz? Œwieradów prze¿ywa
swój okres prosperity. Na ka¿dym rogu widaæ nowe inwestycje, tak¿e te w poprawê estetyki miasta. Zdawaæ by siê mog³o, ¿e idzie
tylko ku lepszemu. A jednak, tak¿e na przestrzeni tych dostatniejszych kilku lat zasz³o
wiele negatywnych zjawisk w krajobrazie
miasta, a niektóre wrêcz siê nasili³y.
Jak powszechnie wiadomo, to stylowa architektura uzdrowiskowa nadaje naszemu
miasteczku niezwyk³y klimat. Tymczasem ju¿
dobrych parê lat temu z krajobrazu miasta
zniknê³y trzy piêkne wille widokowe, znane
jako oœrodki FWP „Wrzos”. Za póŸno jest ju¿,
by roztrz¹saæ, dlaczego ktoœ podpisa³ na te
obiekty wyrok. Pozostaje smutek, i¿ nie dotrwa³y jeszcze kilku lat, do czasu najwiêkszego hotelowego boomu budowlanego.
Bezsensem wydaje siê równie¿ wyburzenie budynku pensjonatowego przy ul. Pi³sudskiego, który przez lata s³u¿y³ jako siedziba
WOP. Dlaczego musia³ run¹æ? Tego, niestety,
nie dowiedzieliœmy siê z dzia³u „Na bie¿¹co”.
W tym momencie w ruinê popada kolejny
piêkny obiekt, w okolicach gondoli, przy ul.
Strumykowej, tzw. Santa Maria. Do niedawna wydawa³o siê, ¿e jest w dobrym stanie technicznym. Tymczasem najprawdopodobniej w

Czym wyró¿nia siê Œwieradów na tle innych miejscowoœci turystycznych? Góry
mamy niewysokie, a izerski folklor nie przetrwa³ powojennej wymiany ludnoœci.
Mamy jeden z najnowoczeœniejszych wyci¹gów narciarskich w Polsce, có¿ z tego,
skoro warunki œniegowe s¹ s³abe. ¯ycia
nocnego w Œwieradowie równie¿ nie
uœwiadczymy. Czym w takim razie mo¿emy siê poszczyciæ? Pracuj¹c w bran¿y turystycznej, nieraz pyta³em przyjezdnych,
co im siê w Œwieradowie najbardziej podoba, a jedn¹ z najczêstszych odpowiedzi by³a
„Tu jest piêknie!” - i w tych w³aœnie s³owach zawiera siê sedno sprawy. Krajobraz
jest najwiêksz¹ wartoœci¹ naszej miejscowoœci!
Uœciœlaj¹c, mowa jest o krajobrazie kulturowym. Nie przytaczaj¹c szczegó³owej definicji, mo¿na powiedzieæ, ¿e jest tym, co
wytworzy³ przez wieki cz³owiek na tle danego œrodowiska przyrodniczego. Po naszych
niemieckich poprzednikach odziedziczyliœmy
piêkny uk³ad urbanistyczny, le¿¹cy malowniczo w Dolinie Kwisy. Estetyka Œwieradowa
sprzed II wojny jest niedoœcignionym wzorem.
Dowodem na to jest wpis ca³ego uk³adu miejskiego do ewidencji zabytków w 1980 r.
Ogl¹daj¹c stare pocztówki, widzimy wyraŸny podzia³ ówczesnego Bad Flinsberg.
Centrum wsi, z koœcio³em i zabudow¹ mieszkalno-us³ugow¹, skupia³o siê przy dzisiejszej ul. 11 Listopada.
Dzielnica uzdrowiskowa, rozkwit³a na dobre
pod koniec XIX w., rozwinê³a siê wokó³ obecnej ul. Zdrojowej. Oba
centra rozdziela³y rozleg³e, niezabudowane
³¹ki. Nie mo¿na zapomnieæ tak¿e o terenach
o charakterze wiejskim
zlokalizowanych na
obrze¿ach Œwieradowa. Inwencjê twórcz¹ „designera” SM „Zdrój”, doceni³ ceniony rePowojenna historia porta¿ysta Filip Springer. Zdjêcie pochodzi z ksi¹¿ki „Wanna z konie obesz³a siê z krajo- lumnad¹” – „Opowieœæ o œmietniku, jakim sta³a siê polska przebrazem Œwieradowa strzeñ po 1989 r.” Elewacje tych budynków kilka miesiêcy temu
zbyt ³agodnie. Wielo- odnotowa³a te¿ „Polityka” w tekœcie o pastelozie!
wiekowa ci¹g³oœæ kulturowa zosta³a zerwana,
a prze¿ycia wojenne nie
sprzyja³y trosce o poniemieckie mienie. Z
mapy zniknê³a unikalna
górska osada Gross Iser.
Wiele z piêknych pensjonatów zosta³o przeznaczonych na mieszkania komunalne, choæ
paradoksalnie to pomog³o w ich utrzymaniu.
Najwiêksz¹ strat¹ w
krajobrazie miasta by³a
rozbiórka ewangelickiego koœcio³a (sta³ na
Wspó³czesne barbarzyñstwo - Santa Maria bez pokrycia dachowego
terenie starego cmentaszybko obróci siê w ruinê. Czy ust¹pi miejsca kolejnemu hotelowi?
rza), który przed wojn¹
by³ g³ówn¹ œwi¹tyni¹ uzdrowiska. Koœció³, jak tym roku, zosta³o usuniête pokrycie dachowe,
w wiêkszoœci okolicznych wsi, wyznacza³ powoduj¹c systematyczne zalewanie tego stycentrum i najstarsz¹ czêœæ miejscowoœci. Pod lowego obiektu. Droga do ruiny jest prosta i
koniec lat 70. Œwieradów doczeka³ siê rozpo- nieunikniona. W³adze naszego miasta ani konczêcia budowy osiedla z wielkiej p³yty. Ten serwator zabytków nie maj¹ mo¿liwoœci dziatyp budynków zawsze wp³ywa negatywnie na ³ania, a kolejna czeœæ naszego dziedzictwa
krajobraz. Niemniej ustêpuje miejsca prawom nieokrzesanego kajednak bloki przy uli- pitalizmu... (cdn).
PS. „Notatnik Œwieradowski” jako mecy Korczaka jako jedne z pierwszych w Su- dium tradycyjne nie daje, niestety, mo¿liwodetach otrzyma³y da- œci wyra¿enia zdania na poruszony tematy, z
chy dwuspadowe, o tego te¿ powodu zapraszam na stronê admizró¿nicowanej wyso- nistrowan¹ przeze mnie: facebook.com/swiekoœci, przykryte da- radowflinsberg, gdzie bêdzie mo¿na wyraziæ
chówk¹. Dziêki temu swoje zdanie co do zmian zachodz¹cych w
przy podziwianiu pa- Œwieradowie.
Bartosz Kijewski
noramy miasta osiedle

Burmistrz Miasta Œwieradów-Zdrój og³asza drugi nieograniczony przetarg ustny na zbycie prawa
w³asnoœci niezabudowanej nieruchomoœci gruntowej oznaczonej geodezyjnie jako dzia³ka
nr 106/3 am. 3 obrêb 4, o powierzchni 0,0167 ha (Bp) Kw – JG1S/00032258/2

Nieruchomoœæ gruntowa o regularnym kszta³cie, po³o¿ona przy ul. Nad Basenem w Œwieradowie-Zdroju.
Teren na lekkim wzniesieniu granicz¹cy z ciekiem wodnym. Dojazd drog¹ gminn¹ (ul. Nad Basenem). Uzbrojenie: sieæ elektryczna, wodna, kanalizacyjna. Obci¹¿enia: przez teren nieruchomoœci przebiega sieæ kanalizacyjna.
Nieruchomoœæ po³o¿ona na obszarze objêtym ochron¹ konserwatorsk¹ z uwagi na wpisanie Miasta Œwieradów-Zdrój do rejestru zabytków, w strefie „B” ochrony uzdrowiskowej Uzdrowiska Œwieradów-Zdrój na terenie
obszaru górniczego. Nieruchomoœæ zbywana zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
z przeznaczaniem na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i us³ug turystyki, dzia³ka nie stanowi dzia³ki
budowlanej.
Cena wywo³awcza - 7.820 z³ + 23% podatek VAT. Nabywca poniesie koszty przygotowania nieruchomoœci do zbycia w wysokoœci 871,45 z³, na które sk³adaj¹ siê: koszt wyceny, wypisu i wyrysu z rejestru
gruntów, og³oszeñ prasowych. Okazanie granic nieruchomoœci mo¿e nast¹piæ na koszt i staraniem nabywcy.
Pierwszy bezskuteczny przetarg odby³ siê 8 stycznia br., kolejny odbêdzie siê 19 lutego br. o godz.1300
- w siedzibie Urzêdu Miasta, ul. 11. Listopada 35, pok. nr 24a, II piêtro.
Wadium w wysokoœci 1.000 z³ nale¿y wp³aciæ do 15 lutego przelewem na konto Urzêdu Miasta nr 48 1090
1997 0000 0001 1109 8571 w Banku Zachodnim WBK SA I/O Œwieradów-Zdrój.
Za zgodn¹ z terminem podanym w og³oszeniu ustala siê datê uznania konta Urzêdu Miasta.
Wadium zalicza siê na poczet ceny nabycia nieruchomoœci. W przypadku uchylania siê zwyciêzcy przetargu
od zawarcia umowy notarialnej wadium nie podlega zwrotowi. Pozosta³ym uczestnikom przetargu wadium zostanie przelane na wskazany przed przetargiem nr konta bankowego w terminie 3 dni roboczych od daty
zakoñczenia przetargu.
Koszty sporz¹dzenia aktu notarialnego i jego wypisów oraz op³aty s¹dowej ksiêgi wieczystej ponosi nabywca
w kancelarii notarialnej.
Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ w Referacie Gospodarki Nieruchomoœciami i Zagospodarowania Przestrzennego UM, pok. nr 2, tel. 75 78 17 297, 75 78 16 489, drog¹ elektroniczn¹ - um@swieradowzdroj.pl – oraz na stronie miasta – swieradowzdroj.pl


Burmistrz Miasta Œwieradów-Zdrój og³asza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na zbycie
prawa w³asnoœci niezabudowanej nieruchomoœci gruntowej oznaczonej geodezyjnie jako dzia³ka

nr 8/2, am. 1, obrêb 2, o powierzchni 0,0058 ha (dr) Kw – JG1S/00032260/9

Nieruchomoœæ gruntowa o regularnym kszta³cie, po³o¿ona w rejonie ul. Sanatoryjnej. Teren p³aski, dzia³ka
stanowi w¹ski pas gruntu przyleg³y do budynku ul. Sanatoryjna 24A. Dojazd gminn¹ droga gruntow¹. Uzbrojenie: sieæ elektryczna, sieæ wodna. Obci¹¿enia: na terenie nieruchomoœci posadowione s¹ filary wspieraj¹ce balkon
s¹siedniego budynku.
Nieruchomoœæ po³o¿ona na obszarze objêtym ochron¹ konserwatorsk¹ z uwagi na wpisanie Miasta Œwieradów-Zdrój do rejestru zabytków, w strefie „B” ochrony uzdrowiskowej Uzdrowiska Czerniawa-Zdrój na terenie
obszaru górniczego. Nieruchomoœæ zbywana zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
z przeznaczaniem na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i us³ug turystyki, dzia³ka nie stanowi dzia³ki
budowlanej.
Cena wywo³awcza - 2.150 z³ + 23% podatek VAT. Nabywca poniesie koszty przygotowania nieruchomoœci do zbycia w wysokoœci 361 z³, na które sk³adaj¹ siê: koszt wyceny, wypisu i wyrysu z rejestru gruntów.
Okazanie granic nieruchomoœci mo¿e nast¹piæ na koszt i staraniem nabywcy
Przetarg odbêdzie siê 19 lutego br. o godz.1100 w siedzibie Urzêdu Miasta ŒwieradówZdrój, ul. 11. Listopada 35, pok. nr 24a, II piêtro.
Wadium w wysokoœci 200 z³ nale¿y wp³aciæ do 15 lutego przelewem na konto Urzêdu Miasta nr 48 1090
1997 0000 0001 1109 8571 w Banku Zachodnim WBK SA I/O Œwieradów-Zdrój.
Za zgodn¹ z terminem podanym w og³oszeniu ustala siê datê uznania konta Urzêdu Miasta.
Wadium zalicza siê na poczet ceny nabycia nieruchomoœci. W przypadku uchylania siê zwyciêzcy przetargu
od zawarcia umowy notarialnej wadium nie podlega zwrotowi. Pozosta³ym uczestnikom przetargu wadium zostanie przelane na wskazany przed przetargiem nr konta bankowego w terminie 3 dni roboczych od daty
zakoñczenia przetargu.
Koszty sporz¹dzenia aktu notarialnego i jego wypisów oraz op³aty s¹dowej ksiêgi wieczystej ponosi nabywca
w kancelarii notarialnej.
Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ w Referacie Gospodarki Nieruchomoœciami i Zagospodarowania Przestrzennego UM, pok. nr 2, tel. 75 78 17 297, 75 78 16 489, drog¹ elektroniczn¹ - um@swieradowzdroj.pl – oraz na stronie miasta – swieradowzdroj.pl

ASTRONOMIA?
Kaszka z mleczkiem!
Co to jest gwiazda i jak powstaje, jak rozpoznaæ w Wigiliê, która jest t¹ pierwsz¹ i dlaczego grawitacja nie obowi¹zuje Œwiêtego Miko³aja? Na te pytania w ramach projektu „Akademii Pana Astronoma” odpowiada³ œwieradowskim przedszkolakom Przemys³aw Miko³ajczyk z
Wydzia³u Astronomii Uniwersytetu Wroc³awskiego.

Stroje ludowe od
wieków odgrywa³y
szczególn¹ rolê. By³y
symbolem przynale¿noœci do danego regionu,
obszaru kulturowego.
Ka¿dy region posiada³
swój szczególny strój
wyró¿niaj¹cy go od innych kultur.
Przed I wojn¹ œwiatow¹ stroje ludowe by³y
w górach powszechnie
spotykane. Pojawiano siê
w nich podczas niedzielnego wyjœcia do koœcio³a, wizyty na jarmarkach
oraz podczas innych uroczystych okazji. W strój
ludowy z Gór Izerskich
ubierano siê nastêpuj¹co:
Mê¿czyzna w d³ugiej
czarnej sukmanie, nazywanej te¿ „spódnic¹ boskiego sto³u” lub „ogrzewaczem kostek”, w
spodniach z ciemnej skóry jeleniej, w czerwonej,
kwiecistej kamizelce z
pluszu, butach z d³ugimi
cholewami, ciemnozielonym filcowym kapeluszu
i kolorowej apaszce. Majêtnoœæ mê¿czyzny mo¿na by³o rozpoznaæ po
grubym z³otym ³añcuszku od zegarka ozdobionym z³otymi monetami.
Kobiety nosi³y natomiast kolorowe sukmany
i kabotki, pewnego rodzaju bluzki koszulowe z ozdobion¹
koronkami kryzk¹ w kontrastowym kolorze. Do tego stroju
noszono tak¿e bogato haftowany fartuch, ozdobiony z³otymi haftami czepek oraz pó³buty. Okazjonalnie kobiety zak³ada³y do tego szpencer.
Wszystko to przechowywano w szufladzie, nazywanej
tak¿e skrzyni¹. Strój by³ rzecz¹ drogocenn¹, gdy¿ do jego
wykonania potrzeba by³o wielu godzin mozolnej pracy, a
materia³ kosztowa³ sporo pieniêdzy, dlatego te¿ stroje by³y
dziedziczone i bardzo o nie dbano, a im by³y starsze, tym
wiêksza by³a ich wartoœæ.
I wojna œwiatowa spowodowa³a nie tylko straty moralne
i gospodarcze, lecz przyczyni³a siê do powstania znacznej
luki w zasobach strojów ludowych, a po wojnie, w okresie
oœwiecenia i nowej mody, stroje ludowe odesz³y do lamusa.
Aby jednak przeciwdzia³aæ zanikowi starych obyczajów, za-

IZERSKI K¥CIK KULTURALNY

Raz na ludowo!

Zajêcia odby³y siê 16 grudnia ub. roku na górnej stacji
kolei gondolowej. Wziê³o w nich udzia³ blisko czterdzieœcioro dzieci z grup „Leœne Ludki” i „Muchomorki” . Jak siê szybko
okaza³o, wœród uczestników warsztatów by³o przynajmniej
piêciu kandydatów do nagrody Nobla. Bez ¿adnych kompleksów dzieci odpowiada³y na trudne (mog³oby siê zdawaæ) pytania dotycz¹ce pojêæ zwi¹zanych z fizyk¹ i astronomi¹, a ju¿
motywowane piernikami domowego wypieku podawa³y niemal encyklopedyczne definicje. Temperatura dyskusji siêgnê³a zenitu gdy zosta³ poruszony temat istnienia œwiêtego Miko³aja i jego nadprzyrodzonych zdolnoœci zwi¹zanych z terminowym dostarczaniem prezentów.
Oprócz czêœci teoretycznej odby³y siê równie¿ kosmiczne
warsztaty plastyczne, podczas których dzieci uruchomi³y pok³ady swojej ogromnej wyobraŸni.
- Jak siê okazuje trudne zagadnienie podane w odpowiedni sposób przestaj¹ takie byæ. To dla dzieci fajna zabawa, nie
mówi¹c o frajdzie z przejazdu kolejk¹ - podsumowa³a zajêcia
Renata Simiñska, wicedyrektor przedszkola.
Kolejne zajêcia odbêd¹ siê w po³owie stycznia. Tym razem tematem przewodnim bêdzie KARNAWA£. Podczas zajêæ bêdziemy miêdzy innymi tworzyæ ekologiczne kostiumy i
wybierzemy siê w wirtualn¹ wycieczkê do kipi¹cego samb¹ w
karnawale Rio de Janeiro.
Katarzyna Harbul-Ba³a
Ju¿ po raz pi¹ty odby³ siê konkurs „Ka¿dy mo¿e zrobiæ szopkê”, na który wp³ynê³o ogó³em 14 wyj¹tkowych
prac, które by³y wystawione w koœciele, a wygra³a szopka,
która zdoby³a najwiêcej g³osów od wiernych. Wybór by³
trudny, gdy¿ przystêpuj¹ce do konkursu rodziny wykona³y staranne, bogate w ró¿ne elementy zdobnicze prace, wykorzystuj¹c przyrodnicze, drewniane elementy i surowce,
by³y pieczone piernikowe dekoracje oraz solne, du¿o zasuszonych owoców...

czêto zak³adaæ towarzystwa ludowe. Równie¿ Flinsberg nie
móg³ oprzeæ siê temu nowemu ludowemu trendowi. Tutejszy mistrz pocztowy podj¹³ inicjatywê i znalaz³ zafascynowanych mi³oœników starych obyczajów wœród mieszkañców,
którzy utworzyli towarzystwo ludowe. Szczególn¹ rolê odegrali tu starzy mieszkañcy Górnej, z pomoc¹ których odtworzono stroje ludowe, æwiczono stare pieœni i tañce, a stare
obyczaje wskrzeszano do ¿ycia.
Stroje ludowe z Flinsberga wraz z niemieckimi mieszkañcami opuœci³y nasze miasto po II wojnie œwiatowej. Kobiecy strój ludowy z naszego regionu mo¿na zobaczyæ w
Miejskiej Bibliotece Publicznej w Œwieradowie oraz na starych pocztówkach z Bad Flinsberg.
Magdalena Olszewska
tel. 609 066 152, andolsz@wp.pl

Ma szopki Kraków, mamy i my!
¿e od tej pracy nie mo¿na by³o oczu oderwaæ.
Po przeliczeniu wa¿nych g³osów wspólnie
z wikarym Bogdanem podsumowano konkurs
- oddano 1598 g³osów (w roku ubieg³ym 1473),
a najwiêcej g³osów otrzyma³a szopka nr 1 –
430 (ka¿da mia³a na choince przyczepiony
numerek, a nazwiska by³y nam znane z listy),
a twórc¹ zwyciêskiego dzie³a okaza³ siê, jak
przed rokiem, Piotr Bigus.
Kolejne miejsca zajêli: El¿bieta Wyszomirska (fot. obok), Katarzyna Hercuñ z SP nr 1 w
Lubaniu (szopka z lewej), Karolina Salawa, Jacek i Agata Szaniawscy, Weronika i Kacper Hyczewscy, rodzina pañstwa Adamów, Julia i
Antosia Wasilewskie, Dominik Feliñski z rodzicami, Oliwier Burawski z rodzicami, Dorian i mama Kamila Tasiulis, Kacper Poddêbski, Oddzia³ przedszkolny w Mirsku „Gniazdko” oraz
Mateusz
Koczura.
Wœród wykonawców wyczuwa³o siê wiele emocji i zaanga¿owania; w rozmowach z nami, przyznawali siê, ¿e dok³adnie siê przygotowywali do konkursu i coœ w tym by³o, gdy¿
do ostatniej chwili, czyli do 21 grudnia w po³udnie, przynoszono szopki. El¿bieta Wyszomirska przyzna³a nam siê, ¿e ca³y
rok robi³a szopkê, a my siê nie dziwimy - ka¿dy element, postacie i zwierzêta by³y wykonane z w³óczki, a efekt jest taki,

Dziêkujemy sponsorom
nagród na najpiêkniejsz¹
szopkê, którymi s¹: Bowling Club - Krêgielnia, ul.
11 Listopada 35, oraz Grota Solna SANTE, ul. Sienkiewicza 10.

Karnawa³owe pysznoœci
Choæ czas wielkich balów karnawa³owych chyba ju¿ min¹³, to jednak spotkania towarzyskie w mniejszym lub wiêkszym gronie nadal
daj¹ wiele przyjemnoœci. Warto, zapraszaj¹c przyjació³, ugoœciæ ich
czymœ wyj¹tkowym, ale b¹dŸmy szczerzy - komu chce siê siedzieæ
godzinami w kuchni i wymyœlaæ frykasy, które póŸniej w kilka chwil
zostan¹ skonsumowane? Wszystkim zale¿y na tym, aby by³o smacznie i szybko. Oto kilka propozycji, które nie
zabior¹ nam wiele czasu a bêd¹ jednoczeœnie bardzo smaczne i efektowne.

Rolki z serem wędzonym
i łososiem

Sk³adniki: 12 usma¿onych naleœników,
200 gram wêdzonego ³ososia w plastrach,
200 gram sera œmietankowego, pêczek pietruszki, pêczek szczypiorku, czerwona papryka, 2
z¹bki czosnku, cytryna, sól, pieprz, kurkuma
Przygotowanie: Sma¿¹c naleœniki dodajemy
odrobinê kurkumy, aby mia³y piêkny, ¿ó³ty kolor.
Serek doprawiamy wyciœniêtym czosnkiem, sol¹
i pieprzem. Dorzucamy drobno posiekan¹ zieleninê i paprykê pokrojon¹ w drobn¹ kostkê. Na
koniec wlewamy wyciœniêty sok z 1 cytryny.
Wystudzone naleœniki smarujemy serkiem, k³adziemy plaster wêdzonego ³ososia i mocno zwijamy odstawiaj¹c do lodówki. Po kilku godzinach, a najlepiej na drugi dzieñ kroimy naleœniki ukoœnie w plastry, uk³adamy na talerzu i podajemy. Wyœmienite jako przystawka (fot. obok).

Ziemniaczki na boczku

Sk³adniki: 12 niedu¿ych ziemniaczków, 12
pasków bekonu.
Przygotowanie: Ziemniaki owin¹æ dooko³a
paskami boczku i nabiæ na wyka³aczkê. U³o¿yæ
w naczyniu do zapiekania i piec w nagrzanym
do 200 stopni piekarniku przez 40 minut, a¿
ziemniaki bêd¹ miêkkie w œrodku, a bekon chrupi¹cy. Podajemy na ciep³o i oblizujemy paluszki.

Gotuj z Przystup¹
Gêœ wci¹¿ pozostaje niedocenianym ptactwem na naszych
sto³ach, z paru powodów: jedni nie potrafi¹ jej nale¿ycie przyrz¹dziæ, inni nie s¹ przekonani o jej wartoœciach. Tymczasem
gêsina jest najbardziej kalorycznym drobiem - 100 gram zawiera 339 kcal (dla porównania - kurczak ma 158 kcal). Miêso to ma korzystniejszy sk³ad t³uszczów ni¿ inne ptaki, jest w
nim du¿o kwasów wielonienasyconych, w tym znacznie wiêcej dobrych dla serca kwasów omega-3 i omega-6. Z gêsi
wa¿¹cej ok. 4 kg mo¿emy uzyskaæ nawet litr smalcu; t³uszcz
ten ma nisk¹ temperaturê topnienia, co czyni go t³uszczem
lekkostrawnym, choæ nienadaj¹cym siê do sma¿enia.
Dla zaostrzenia apetytu proponujê gêœ nadziewan¹ gruszkami i aromatem z zió³.
Sk³adniki: Gêœ, 3 ³y¿ki mas³a, 400 g ¿urawiny lub borówki, 100 ml czerwonego wina wytrawnego, 4 z¹bki czosnku, 2
du¿e cebule, 100 ml oleju s³onecznikowego kilogram gruszek,
zio³a w pêczkach (tymianek, oregano, bazylia), sól i pieprz do
smaku.
Gêœ myjemy i odsuszamy, nacieramy posiekan¹ cebul¹ i
czosnkiem, sol¹, pieprzem, posiekanymi zio³ami i winem, i
odstawiamy do lodówki na 24-30 godzin.
Gruszki obieramy i kroimy w ósemki, mieszamy z ¿urawin¹ (borówk¹), solimy i pieprzymy, nape³niamy tym farszem
sch³odzon¹ gêœ, zaszywamy lub spinamy wyka³aczkami i wk³adamy do naczynia ¿aroodpornego (gdy go nie mamy - to na
blachê). W rondlu rozpuszczamy mas³o, mieszamy z olejem i
nacieramy ca³¹ gêœ. Piekarni rozgrzewamy do 170-1800 i wk³adamy tam ptaka na ok. 2,5 godziny, od czasu polewaj¹c go
wytopionym t³uszczem.
Upieczona i wyporcjowana gêœ wybornie smakuje z pieczonymi na patelni ziemniakami oprószonymi majerankiem i
czerwonym winem pó³wytrawnym.

A teraz spróbujmy filetów gêsich z polskimi grzybami
(rydzami i kurkami), z odrobin¹ wódki ¿o³¹dkowej gorzkiej.
Sk³adniki: 4 filety, 800 g rydzów, 200 g kurek, du¿a cebula, 100 ml wódki, 4 ³y¿ki octu winnego jab³kowego, 8 ³y¿ek
oleju rzepakowego, 4 ³y¿ki mas³a, kilka ziarenek ja³owca, pêczek rozmarynu, sól i pieprz.
Miêso myjemy i odsuszamy, na skórze robimy kilka drobnych naciêæ, oprószamy sol¹ i pieprzem. W moŸdzierzu ucieramy ja³owiec i rozmaryn z octem i olejem, i taka marynat¹
nacieramy wczeœniej naciête filety, po czym wk³adamy je pod
przykryciem do lodówki na noc.
Rozgrzewamy patelniê, k³adziemy filety najpierw od strony skóry i sma¿ymy ok. 3 minut, a¿ t³uszcz nam siê wytopi,
przewracamy je i znów sma¿ymy 3 minuty.
Piekarnik rozgrzewamy do 1800, wk³adamy do niego przesma¿on¹ pierœ, pieczemy ok. 10 minut, wyci¹gamy, zawijamy
w foliê aluminiow¹ i odstawiamy na bok.
W rondlu rozgrzewamy mas³o, dodajemy cebulê skrojon¹
w piórka, sma¿ymy ok. minuty, dorzucamy oczyszczone grzyby i dusimy bez przykrycia do 15 minut. Wlewamy wódkê,
sma¿ymy kolejne 2 minuty i wszystko rozk³adamy na talerzu,
odwijamy pierœ i kroimy j¹ w paski, po czym uk³adamy je na
grzybach. Œwietnym dodatkiem do tak przyrz¹dzonej gêsi s¹

Pstr¹g z migda³ami
Sk³adniki: 2 du¿e paczki s³onych krakersów,
2 puszki masy krówkowej, 2 budynie waniliowe, 0,8 litra mleka, margaryna, 600 ml œmietany 30%, 3 œnie¿ki do œmietany, czekolada.
Przygotowanie: Prostok¹tn¹ blachê wyk³adamy s³onymi krakersami, na które wyk³adamy
budyñ (2 budynie ugotowane w 0,8 litra mleka
a nastêpnie utarte z margaryn¹). Na masê budyniow¹ nak³adamy kolejn¹ warstwê krakersów.
Na krakersy wyk³adamy masê krówkow¹, a na
koniec bit¹ œmietanê. Aby dope³niæ pe³ni szczêœcia wierzch posypujemy start¹ czekolad¹. Deser jest najlepszy na drugi dzieñ.

Jajka z kawiorem
Sk³adniki: 10 ugotowanych jajek, s³oiczek kawioru (w wiêkszych marketach mo¿na kupiæ za ok. 10 z³), kilka plastrów
wêdzonego ³ososia, cytryna, broku³.
Przygotowanie: Jajka przekroiæ na pó³, na ka¿dym po³o¿yæ plasterek ³ososia i ma³¹ ³y¿eczkê kawioru, u³o¿yæ na talerzu, a pomiêdzy nimi pouk³adaæ ma³e ró¿yczki broku³a. Podawaæ na sa³acie z kawa³kami cytryny do skropienia ³ososia.
pyzy ziemniaczane i czerwona kapusta na ciep³o.
Skoro wspomnieliœmy o gêsim t³uszczu, przygotujemy sobie smalec na pyszne smarowid³o do chrupi¹cego chleba.
Sk³adniki: wytopiony smalec z gêsi podczas pieczenia, 3
kwaœne jab³ka, œliwka wêdzona (przypominam - polska!), dwie
œrednie cebule, majeranek, sól i pieprz.
Zbieramy delikatnie t³uszcz, przesma¿amy z obranymi i
pokrojonymi na drobn¹ kostkê jab³kami. Kiedy jab³ka zmiêkn¹
i czêœciowo siê rozpadn¹, dodajemy drobno posiekan¹ œliwkê
i cebulê, sma¿ymy wszystko przez kilka minut, doprawiamy
sol¹, pieprzem i majerankiem i odstawiamy do sch³odzenia.
W ten sposób otrzymamy doskona³e i bardzo aromatyczne
smarowid³o, smakuj¹ce najlepiej z chlebem razowym - przek¹ska polecana osobom z podniesionym cholesterolem.
Na zakoñczenie podarujmy sobie odrobinê luksusu, mianowicie gêsie foie gras (w¹tróbki) na konfiturze z fig i sals¹
truskawkow¹.
Nie ukrywam, ¿e nie jest to danie tanie (w¹tróbki s¹ dostêpne m.in. w delikatesach Alma), niemniej jednak raz na
jakiœ czas, gdy chcemy efektownie zaskoczyæ zaproszonych
przyjació³, którzy ceni¹ sobie wykwintn¹ kuchniê, gra jest
warta œwieczki.
Sk³adniki: 0,5 kg w¹tróbek, 10 suszonych fig, 6 ³y¿ek miodu, 200 ml bia³ego wytrawnego wina, 100 g mas³a, 3 ³y¿ki
oleju z pestek winogron, 100 g truskawek, sól, pieprz i br¹zowy cukier do smaku, kolendra i bazylia.
W¹tróbki oczyszczamy, p³uczemy delikatnie pod zimn¹
wod¹ (uwaga, rozpadaj¹ siê pod palcami), odsuszamy i zabieramy siê za konfiturê.
Na rozgrzanej ³y¿ce mas³a sma¿ymy przez minutê figi, dodajemy miód i karmelizujemy wszystko przez kolejn¹ minutê,
doprawiamy sol¹ i pieprzem, podlewamy winem i redukujemy zawartoœæ o po³owê (musi odparowaæ), po czym przecieramy j¹ przez drobniutkie sitko i odstawiamy do ostygniêcia.
Truskawki kroimy w kostkê 1 x 1 cm, sma¿ymy na rozgrzanym maœle ok. 10-15 sekund, podsypuj¹c trzema szczyptami br¹zowego cukru, i odstawiamy.
W¹tróbkê kroimy w plastry o gruboœci 1 cm, solimy i pieprzymy, sma¿ymy na miksie mas³a z olejem po 2 minuty z
ka¿dej strony. Konfiturê figow¹ rozsmarowujemy na talerzu,
uk³adamy foie gras i na to k³adziemy salsê truskawkow¹. Ca³oœæ ozdabiamy œwie¿¹ miêt¹ i kolendr¹ i podajemy z chrupi¹c¹ bagietk¹.
Za miesi¹c, jakby kontynuuj¹c temat w¹tróbkowy, spróbujemy przekonaæ naszych Czytelników do podrobów.
Przepisy Szymona Przystupy do druku poda³ Adam Karolczuk

Wszystko mnie tu urzek³o

Z Ryszardem Sosiñskim, od trzech lat sprawuj¹cym funkcjê konsula ds. promocji i kultury w Konsulacie Generalnym RP w Kaliningradzie, rozmawia Adam Karolczuk
W Œwieradowie w okresie œwi¹teczno-noworocznym
wypoczywa³o 180 Rosjan z Obwodu Kaliningradzkiego.
Pan ich tu przywiód³ czy przyjecha³ do nas za nimi?
- Fakt, przyjecha³em pierwszy, a oni trochê póŸniej, ale to niew¹tpliwie
ogromna zas³uga waszego burmistrza, który przywióz³ hotelarzy na targi turystyczne w Kaliningradzie, a potem zorganizowa³ podró¿ studyjn¹ do Œwieradowa dla przedstawicieli kaliningradzkich biur podró¿y oraz dziennikarzy w czerwcu
ubieg³ego roku. Wszystko jednak zaczê³o siê od mojego spotkania z Rolandem
Marciniakiem i hotelarzami na targach w kwietniu. Odbyliœmy sympatyczn¹
rozmowê i w jej wyniku uzna³em, i¿ celowe jest pokazaæ Rosjanom, ¿e obok
Zakopaneego s¹ w Polsce miejsca równie atrakcyjne, gdzie mo¿na wzmocniæ
zdrowie, a przy tym porekreowaæ siê i prawdziwie wypocz¹æ.
Wiedzia³ pan wczeœniej coœ o naszym mieœcie?
- Nie, dopiero siê dowiedzia³em od burmistrza, od hotelarzy i z tych
materia³ów, które mi zostawiono.
Nigdy pan nie by³ u nas?
- Nigdy. Wczeœniej bywa³em w Karpaczu, bo MSZ mia³ tam swój pa³acyk,

ale w Izerach to mój absolutny debiut.
Oczekiwano tu pana w czerwcu wraz z grup¹ studyjn¹...
- Istotnie, mia³em przyjechaæ, ale obowi¹zki nie pozwoli³y.
I kiedy nabra³ pan przekonania?
- Dojrzewa³em doœæ d³ugo, bo œwiêta planowa³em spêdziæ gdzieœ w ciep³ych krajach, uzna³em jednak, ¿e skoro tyle siê o Œwieradowie nas³ucha³em,
to wrêcz wypada samemu siê przekonaæ, jak u was jest.
Jak w koñcu wypad³ ten izerski debiut?
- To by³ szok pozytywny! Wszystko mnie urzek³o i zachwyci³o: po³o¿enie,
widoki, klimat, wody, gospodarska rêka, logika dzia³ania, widoczna strategia,
myœlenie o przysz³oœci. Wasz burmistrz ma szansê pójœæ w œlady mego kolegi
Marka Mirosa, który rz¹dzi granicz¹c¹ z Obwodem Kaliningradzkim gmin¹
Go³dap, bezpoœrednie wybory wygrywa w pierwszej turze, i radzi sobie równie
fantastycznie. Zreszt¹, panu Marciniakowi noworocznie ¿yczy³em kilku kadencji, by mia³ czas zrealizowaæ wszystkie zamierzenia, a widz¹c, jak umiejêtnie
korzysta ze œrodków unijnych, jestem o przysz³oœæ miasta i burmistrza dziwnie
spokojny. Dodam jeszcze do mych wra¿eñ fantastyczn¹ kadrê w biznesie hotelowym, z³o¿on¹ z m³odych dynamicznych ludzi, którzy kochaj¹ swoj¹ pracê,
uto¿samiaj¹ siê z ni¹ i wiedz¹, czego chc¹ – to wszystko sk³ada siê na œwieradowsk¹ unikalnoœæ, któr¹ ju¿ dziœ œmia³o mo¿na ³¹czyæ z ogromn¹ przysz³oœci¹.
Ilu hotelarzy pan pozna³?
- No, chyba wszystkich, oczywiœcie, dziêki burmistrzowi.
Który z tych obiektów wywar³ na panu najwiêksze wra¿enie?
- Trudno powiedzieæ, bo ka¿dy ma swoj¹ specyfikê, w jednym s¹ wody
radonowe, w innym solankowe, jeszcze w innym wapniowe. Znam nadba³tyckie kurorty Swiet³ogorsk i Zielienogradsk, które te¿ maj¹ sanatoria na przyzwoitym poziomie, obliczone bardziej na dzieci, jednak na tym tle Œwieradów
potrafi jak gdyby pielêgnowaæ swój charakter, gdzie dotkniêcie przesz³oœci
styka siê z dynamik¹ przysz³oœci. Z jednej strony ponadstuletni Dom Zdrojowy z pijalni¹, z drugiej - doskona³e hotele oferuj¹ce wachlarz zabiegów na
poziomie wrêcz œwiatowym. Trochê w œwiecie bywa³em, na wszystkich kontynentach, i mówiê to z pe³n¹ odpowiedzialnoœci¹.
11 listopada w kaliningradzkiej telewizji œniadaniowej
zaapelowa³ pan wprost, ¿eby Rosjanie wychylili siê trochê poza
Zakopane i dostrzegli np. Szklarsk¹ Porêbê i Œwieradów –
z wyraŸnym akcentem na ten ostatni. Jaki efekt wywo³a³ ten apel?
- Wokó³ wszyscy pytali, gdzie to jest, a mnóstwo znajomych dowiedziawszy siê, ¿e do was jadê, prosi³o, bym przywióz³ materia³y informacyjne.
Ile dni spêdzi pan w Œwieradowie?
- 21, czêœciowo z zabiegami w Domu Zdrojowym, gdzie mieszkam. Pra-

Œwieradów - z³oto na ziemi

Podobno bardzo pan zakochany w Œwieradowie...
- Przed wyjazdem z Polski du¿o krêci³em kó³kiem po ca³ym kraju, to
przecie¿ widzia³em jaka bieda u nas wtedy panowa³a. Do Polski po wyemigrowaniu po raz pierwszy zjecha³em w po³owie lat 90., najpierw obskoczyliœmy prawie ca³e Wybrze¿e, nastêpnie Kotlinê K³odzk¹. Pamiêtam, ¿e Polanica wtedy to by³a straszna dziura, przynajmniej jak j¹ porównywa³em z kurortami w Hesji czy w Bawarii, takimi choæby jak Bad Salzschlirf, Bad Schwalbach czy Bad Kissingen. Wiem, co mówiê, bo w samych heskich uzdrowiskach
by³em osiem razy na kuracji. W 2005 roku syn znajomego ¿eni³ siê z dziewczyn¹ ze Œwieradowa i to ona nas zachêca³a: klimatem, widokami, atmosfer¹.
A co sprawi³o, ¿e od pocz¹tku nieodmiennie
wybiera pan pobyt w Malachicie?
- O, to by³a niez³a historia, bo mia³em mieszkaæ w hotelu Leo, wszystko
by³o zapiête na tip-top, hotel telefonicznie najpierw potwierdzi³ rezerwacjê, a
potem mówi¹ „sorry”. Musia³em ich nieŸle zjechaæ, by wskazali mi inny hotel, goœæ poradzi³ Malachit, bo hotel du¿y, to pewnie miejsc w nim nie zabraknie. Jest sierpieñ, dzwoniê i s³yszê grzeczne, ¿e miejsca s¹ i nawet przedp³aty
nie musia³em robiæ.
Jakie by³y pana pierwsze œwieradowskie wra¿enia?
- Pierwsze? Z³oto na ziemi! Gdzie siê cz³owiek nie ruszy³, wszêdzie mówiono po niemiecku, nawet w najmniejszym sklepiku, a¿ uzna³em, ¿e to normalne. Drugie wra¿enie - dobre jedzenie, zw³aszcza w nieistniej¹cym ju¿ barze
na Zdrojowej (dziœ mieœci siê tam sklep – przyp. red.), w którym zajada³em
Micha³ Farys ma 65 lat, pochodzi spod opolskiej
Turawy, kierowca-mechanik z zawodu, od 1977 w
Niemczech w Wiesbaden (Hesja). Dobre opanowanie fachu pomog³o mu w nowej ojczyŸnie, pracowa³ w wielu warsztatach, przy okazji kszta³ci³ siê w
kilku pokrewnych zawodach (elektryk, œlusarz,
pneumatyk), a karierê zawodow¹ koñczy³ w fabryce Opla w dziale samochodów na wodór. Od 2005
r. na emeryturze, od tamtej te¿ pory wraz z ¿on¹
Urszul¹ odwiedza Œwieradów. Maj¹ syna Roberta i
córkê Anitê (te¿ w Niemczech) oraz troje wnucz¹t.

Z Micha³em Farysem z Wiesbaden
rozmawia Adam Karolczuk
siê bigosem i rybami. Du¿o wtedy pojeŸdzi³em po okolicy, by³em na obu
zaporach i w zamku Czocha, który tak mi siê spodoba³, ¿e poleci³em go na
wesele siostrzenicy w 2008 roku, po którym oczywiœcie zostaliœmy na dwa
tygodnie w Œwieradowie. Ca³y zamek by³ zarezerwowany dla nas, przyjecha³o 130 osób, z czego po³owa z Niemiec, do tañca gra³y dwie orkiestry, wspania³a zabawa. Ale to póŸniej, bo do Œwieradowa przyjechaliœmy z ¿on¹ ju¿ w
2006 r. na œwiêta.
Coœ siê zmieni³o w rok?

gnê podzieliæ siê refleksj¹, ¿e mile zaskoczy³o mnie niekonwencjonalne podejœcie dr Justyny Schmidt, która w dba³oœci o zdrowie pacjenta w mniejszym
stopniu korzysta z chemii, a w wiêkszym z natury. Podobaj¹ mi siê jej metody
naturalne: hartowanie organizmu, dieta, ruch, ceniê sobie jej wp³yw na sferê
psychiki i wyznawane zasady filozofii ¿yciowej. Przyznajê, ¿e jest to rzadkoœæ, dlatego bêdê pani¹ doktor dobrze wspomina³. Naprawdê, takich lekarzy nie ma dziœ ju¿ zbyt wielu.
Zna pan mo¿e wra¿enia przebywaj¹cych u nas Rosjan?
- 6 stycznia by³em na spotkaniu w „Malachicie”, gdzie mieli przygotowan¹ uroczystoœæ z okazji prawos³awnego œwiêta Bo¿ego Narodzenia. Z³o¿y³em im ¿yczenia, a zewsz¹d odbiera³em bardzo sympatyczne sygna³y na temat pobytu w Œwieradowie. Okaza³o siê, ¿e nawet brak œniegu nie wp³yn¹³
na ich humory, chwalili kuchniê, serdecznoœæ, urozmaicony program. Przygotowane dla nich wycieczki do Drezna i Pragi to dowód gospodarskiego myœlenia i elastycznoœci. Ja zaœ Przy okazji zaprosi³em ca³¹ grupê na imprezy muzyczne organizowane ju¿ w styczniu przez nasz konsulat, w tym specjalny
wieczór ku czci Anny German. Obiecali, ¿e przyjd¹. W Obwodzie zreszt¹ jest
ogromny popyt na polsk¹ kulturê, maj¹c¹ bardzo dobry odbiór: koncerty,
festiwale filmowe, wystawy – wszystko to cieszy siê wielkim zainteresowaniem i uznaniem.
A gdyby chcia³ pan nas œci¹gn¹æ do Kaliningradu – to czym?
- Miasto dopiero próbuje powoli przywracaæ sw¹ dawn¹ œwietnoœæ, w dodatku na ma³¹ skalê. Na pewno zachwala³bym odbudowany Sobór Katedralny, gdzie poza grobowcem Kanta s¹ wspania³e organy, jedne z najwiêkszych
Europie, chwalone przez naszych organistów. Co miesi¹c ktoœ z Polski na nich
gra, a przys³uchuje siê temu 500 i wiêcej ludzi. Warto te¿ odwiedziæ unikalne
Muzeum Bursztynu, gdzie czêsto prezentowane s¹ prace polskich artystów,
zaœ dla lubi¹cych militaria polecam prawdziw¹ atrakcjê - mo¿liwoœæ zwiedzenia du¿ej rosyjskiej ³odzi podwodnej.
Warto wracaæ do Œwieradowa?
- Ja tu wrócê na pewno i to nieraz, bo najzwyczajniej w œwiecie jestem
waszym miastem zafascynowany!
Zatem do funkcji konsularnej dorzuca pan tytu³ naszego
ambasadora dobrej woli g³osz¹cego dobr¹ nowinê?
- I bêdê j¹ g³osi³, bo urzeka mnie entuzjazm ludzi, chêæ zrobienia czegoœ
dobrego... naprawdê macie wszelkie przes³anki po temu, by staæ siê unikalnym uzdrowiskiem w skali bez ma³a europejskiej. Myœlê, ¿e wnet przekonaj¹
siê o tym nastêpni Rosjanie, bo kolejne akcje promocyjne w kierunku wschodnim, czyli celujemy w targi w Sankt Petersburgu, gdzie jest konsulat z dynamicznymi pracownikami, jest Instytut Polski, jest Wydzia³ Promocji, Handlu i
Inwestycji, który dziêki naszym kontaktom zapromuje Œwieradów na tamtejszym rynku. Uda siê, szczerze w to wierzê!
To i nam nie pozostaje nic innego, jak te¿ w to uwierzyæ.
Dziêkujê za rozmowê.
7 stycznia 2014

- Przyby³o sklepów i lokali gastronomicznych, dzia³a³a Biedronka, rzuca³a siê te¿ w oczy coraz d³u¿sza sieæ dobrze zrobionych dróg. Skoro zatem
tak nam ten Œwieradów „smakowa³”, za rok po tym zamkowym weselu znów
przyjechaliœmy, ju¿ w epoce gondoli, wtedy najbardziej zaskoczy³o mnie –
pozytywnie, oczywiœcie - jad³o w schronisku na Stogu. Gdy syn mnie odwiedzi³, nie mieœci³o mu siê w g³owie, ¿e mo¿na tak tanio i smacznie zjeœæ! Teraz
jestem bodaj pi¹ty raz, wyj¹tkowo po 4 latach przerwy, bo po prostu tak siê
z³o¿y³o.
I dalej pozytywnie odbiera pan miasto?
- W sumie tak: przyby³o hoteli, kolejnych odcinków dróg, a jak us³ysza³em od kolegi, co wy tu planujecie w najbli¿szych latach, to a¿ g³owa boli.
Mo¿e nie przegrzejmy siê tymi pochwa³ami?
- A proszê bardzo – nie podoba mi siê, ¿e drzewa na Zdrojowej wyciêto.
Ale to pod budowê deptaka!
- Doceniam te plany, ale wyciêcie drzew i tak mi siê nie podoba. Inny
œwieradowski grzech – brakuje jad³odajni z tradycyjnym polskim jad³em,
wszêdzie wydziwiaj¹ na potêgê, a prosty ¿ur jest wrêcz nieosi¹galny. Proszê
pamiêtaæ, ¿e jestem Œl¹zak, ¿ur dla nas to œwiêtoœæ! No i grzech niewybaczalny – zero komunikacji! Ani miejskiej, ani transgranicznej, w cywilizowanych
kurortach rzecz niewyobra¿alna. Co z tego, ¿e obok Malachitu stan¹³ aquapark, skoro niezmotoryzowani goœcie nie maj¹ jak do niego dojechaæ. To
jest chyba interes hotelu, by po mieœcie jeŸdzi³ busik reklamuj¹cy aquapark i
zwo¿¹cy goœci wed³ug rozk³adu wywieszonego w wielu punktach.
Koniec naszych grzechów?
- Jestem zdziwiony, ¿e w uzdrowisku nie ma sklepu ze z³otem. Z³otniczy
sklep to kanon ka¿dego kurortu w œwiecie. Ale co mi tam wybrzydzaæ, lepiej
dostrzegaæ to, co dobre, na przyk³ad mnóstwo kawiarenek na Zdrojowej. No
i wreszcie wypada³oby pojechaæ do Czarciego M³yna na chleb ze smalcem proszê sobie wyobraziæ, ¿e w ci¹gu tylu pobytów nigdy tam nie by³em.
Warto, zw³aszcza po remoncie. Za rok pan
te¿ przyjedzie? Bêdzie
siê u nas dzia³o, przy
m³ynie powstanie
centrum edukacji,
Zdrojow¹ przerobimy
na deptak, Biedronkê
wyprowadzimy z
centrum...
- To ju¿ raczej za dwa lata,
jak wszystko bêdzie gotowe.
Dziêkujê za rozmowê.

K w i e t n i e . . . ...i œwietlnie
Komisja konkursowa w sk³adzie: Teresa Fierkowicz, Anna Tkaczyk i Tadeusz
Aficki, powo³ana do wydania werdyktu w
Gminnym Konkursie na Najpiêkniejsze
Ogrody i Balkony 2013, od kwietnia do
paŸdziernika ocenia³a ogrody, rabaty, balkony na terenie miasta.
Zg³aszano je drog¹ elektroniczn¹, przez
Spó³dzielniê Mieszkaniow¹, radnych, oceniano te¿ te, które zosta³y dostrze¿one przez komisjê podczas objazdu po dzielnicach miasta.
Przy wyborze laureatów jury kierowa³o siê
przede wszystkim rodzajem ogrodu lub balkonu, dba³oœci¹ mieszkañców miasta o ³ad i
porz¹dek swojego najbli¿szego otoczenia,
zagospodarowaniem w nim zieleni, zastosowaniem ciekawych rozwi¹zañ przestrzennych,
estetyk¹, funkcjonalnoœæ, pracoch³onnoœæ,
wra¿eniem estetycznym, oryginalnoœæ i pomys³owoœæ w³aœcicieli.
A oto werdykt w poszczególnych kategoriach:
Hotele, zak³ady pracy, restauracje
Grand Prix: Nadleœnictwo „Œwieradów”,
Park Hotel SPA Buczyñski, restauracje „Ma³y Dworek” Ireny i Marka Stêpniów oraz
„Czarny Potok” Anny i Antoniego Zwierzyñskich.

Posesje wielomieszkaniowe
Grand Prix: Wanda Plonder, £ucja Roman
i Longina Cieloch.
Bajkowy Œwiat
Grand Prix: Alicja Jakubowska, Irena
Groñska i Krystyna Piotrowska.
Posesje jednorodzinne
Grand Prix: Bo¿ena i Eugeniusz Miko³ajczakowie, Janusz i Lucyna Müllerowie, Jadwiga Knet, Danuta Iwiñska, Regina Sroka, Helena Kacik, El¿bieta Wójcik i Gra¿yna Tomczyk
Balkony
Grand Prix: Barbara Guœliñska.
Komisja konkursowa ubolewa, ¿e do konkursu drog¹ elektroniczn¹ zg³osi³o siê jedynie 5 osób, 1 hotel, ¿e Spó³dzielnia Mieszkaniowa zg³osi³a tylko 2 ogródki przy blokach,
¿e raptem 3 osoby dostarczy³y dokumentacjê
fotograficzn¹; pozosta³e posesje, hotele czy
zak³ady pracy zwróci³y uwagê cz³onków jury
podczas objazdu.
Co roku przybywa kwiatów, ciekawych
aran¿acji ogrodowych, oczek wodnych, a
ukwiecenie ogrodów, balkonów i skwerów
poprawia estetykê naszego miasta.
Konkurs zosta³ sfinansowany ze œrodków Gminy Œwieradów-Zdrój.

Brawo, Agata!

Mi³o nam poinformowaæ Czytelników
„Notatnika”, ¿e œwieradowianka Agata Kasprzak, uczennica IV
kl. Technikum Hotelarskiego w Lubaniu, zajê³a I miejsce w konkursie dziennikarskim
MOJA EUROPA KULTURY, organizowanym
przez Oœrodek Kultury i Sztuki we Wroc³awiu.
Agata wygra³a reporta¿em zatytu³owanym „Stacja Wolimierz - miejsce zwyk³e czy niezwyk³e?”,
i w grudniu w gronie pozosta³ej dwójki laureatów
odebra³a we Wroc³awiu dyplom (na którym zapisano myœl Konfucjusza: Kultura bez myœli jest zmarnowanym trudem; myœl bez kultury jest niebezpieczna) oraz nagrode rzeczow¹ tablet.
Za miesi¹c
na ³amach gazety planujemy zamieœciæ nagrodzony tekst.

Komisja Gminnego Konkursu na Iluminacje Œwi¹teczne” w sk³adzie: Tadeusz
Aficki, Teresa Fierkowicz, Anna Tkaczyk,
Aleksandra Kasprzak - obejrza³a dekoracje œwi¹teczne na domach, hotelach, pensjonatach, sklepach i restauracjach i ustali³a wygranych w poszczególnych kategoriach:
Hotele, pensjonaty
I - „Magnolie” (wszystkie trzy), II - „Park
Hotel” SPA Buczyñski, III - Hotel „Narcyz”,
wyró¿nienia: pensjonat „Józefina”, Hotel
„Bia³y Kamieñ”, DW „Pod Wyci¹giem”, pensjonat „Malwa” i Willa „Wie¿yczki”.
Balkony
I - Barbara Guœliñska (dekoracja ca³ego
balkonu) oraz Izabela i Piotr Salawy (dekoracja domu i balkonu), II - Halina Ganuszewicz
i Janusz Kosiñski, III - rodzina Pañstwa Adamów.
Restauracje
I - „Œwierkowa Karczma”, II - „Ma³y
Dworek”, III - „Bar Nad Kwis¹” i „Piwniczka u Wioli”, wyró¿nienie - „La Gondola”.
Zak³ady pracy
I - Ogród „Izery Trzech ¯ywio³ów” Nadleœnictwa Œwieradów, wyró¿nienia - BEA Studio Urody i SKI&SUN.
Zak³ady pracy
I – Sklep AGA Agnieszki Klimek, wyró¿nienie - sklep LEWIATAN Jadwigi Muszki
Domy jednorodzinne
I - Bo¿ena i Eugeniusz
Miko³ajczakowie, Regina
Sroka, Jadwiga Knet, Marlena Zubek, Adam i Patrycja Kawkowie, Romuald
Œmieszek, II - Ma³gorzata
Kubska, Danuta Iwiñska,
Marian Fabiœ, III - Andrzej
Buratyñski, W³adys³aw Nowak/Wies³awa Kirkowska,
Mariusz Leœniewski, Krystyna Piotrowska, Barbara i
Jacek Kryniccy, wyró¿nienia
- Dorota i Wojciech Kuderowie, Ma³gorzata Gettner,
Wanda i Edward Warcha³owie, Sergiej Wasilczenko,
Wanda Maksymowicz, Gra¿yna i Stanis³aw Tomczykowie, Mieczys³aw Fliszkiewicz, Marian Lewicki, rodzina Pañstwa Wieliczków.

DO ŒWIADCZENIOBIORCÓW REFERATU DS. ŒWIADCZEÑ RODZINNYCH
I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO W MIEJSKIM OŒRODKU POMOCY SPO£ECZNEJ
Przypominamy, ¿e uprawniony pobieraj¹cy œwiadczenia rodzinne oraz œwiadczenia z
funduszu alimentacyjnego jest zobowi¹zany
zawiadomiæ o wszelkich zamianach maj¹cych
wp³yw na uprawnienie do wymienionych
œwiadczeñ. Istotne znaczenie maj¹ dochody
rodzinny.
Je¿eli któryœ z cz³onków rodziny w trakcie okresu zasi³kowego/œwiadczeniowego
utraci/uzyska dochód poprzez:
- uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego/zakoñczenie urlopu wychowawczego,
- utratê/uzyskanie prawa do zasi³ku dla
bezrobotnych lub stypendium w wysokoœci
zasi³ku dla bezrobotnych,
- utratê/uzyskanie zatrudnienia lub innej
pracy zarobkowej,
- utratê/uzyskanie zasi³ku przedemerytalnego lub œwiadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego œwiadczenia kompensacyjnego,
a tak¿e emerytury lub renty, renty rodzinnej lub
renty socjalnej, z wyj¹tkiem rent przyznanych
rolnikom w zwi¹zku z przekazaniem lub dzier¿aw¹ gospodarstwa rolnego,
- rozpoczêcie lub wznowienie/wyrejestrowanie pozarolniczej dzia³alnoœci gospodarczej
lub zawieszenie jej wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z 2 lipca 2004 r. o
swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej (Dz. U z
2013r., poz. 672, 675 i 983),

- utratê/uzyskanie zasi³ku chorobowego,
œwiadczenia rehabilitacyjnego lub zasi³ku macierzyñskiego, przys³uguj¹cych po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
- utratê zas¹dzonych œwiadczeñ alimentacyjnych w zwi¹zku ze œmierci¹ osoby zobowi¹zanej do tych œwiadczeñ;
uprawniony powinien przed³o¿yæ:
- w przypadku uzyskania dochodu zaœwiadczenie o dochodach z miesi¹ca nastêpuj¹cego
po miesi¹cu, w którym dochód zosta³ osi¹gniêty,
- jeœli natomiast osoba utraci³a dochód œwiadectwo pracy oraz inne dokumenty potwierdzaj¹ce w ca³oœci lub czêœci utratê dochodu (np. roczne rozliczenie podatkowe oraz
wszystkie PIT-y sk³adaj¹ce siê na rozliczenie).
W przypadku, gdy dziecko pe³noletnie lub
dziecko bêd¹ce uczniem szko³y ponadgimnazjalnej zrezygnuje ze szko³y lub zostanie skreœlone z listy uczniów, osoba uprawniona zobowi¹zana jest to zg³osiæ w oœrodku.
Osoba pobieraj¹ca dodatek do zasi³ku rodzinnego z tytu³u samotnego wychowywania
dziecka (w przypadku, gdy ojciec dziecka jest
nieznany) zobowi¹zana jest niezw³ocznie poinformowaæ tutejszy referat o uznaniu dziecka
przez ojca b¹dŸ ustaleniu s¹downie ojcostwa.
Je¿eli osoba pobieraj¹ca œwiadczenia zawrze zwi¹zek ma³¿eñski, a w szczególnoœci

Bawmy siê mod¹
Ka¿dy wiek jest dobry, by bawiæ siê mod¹.
Styl, klasa, elegancja – te okreœlenia szczególnie pasuj¹ do seniorki dbaj¹cej o swój
wizerunek. Niewa¿ne, czy spêdzamy wiêkszoœæ dnia w domu, czy jesteœmy jeszcze
czynne zawodowo. Wyrzuæmy bez ¿alu rozci¹gniêty dres i podomkê, które odbieraj¹ naszej sylwetce jakikolwiek kszta³t.
To, jak wygl¹damy, zale¿y przede wszystkim od naszego samopoczucia. Nie bójmy siê
eksperymentów. Niech nasza szafa bêdzie palet¹ barw, dziêki której mo¿emy w ka¿dej chwili
stworzyæ w³asne dzie³o sztuki, nie goni¹c œlepo
za trendami. Mo¿na byæ stylowym bez wzglêdu na wiek, czasami wystarczy drobny akcent:
apaszka, bi¿uteria, nakrycie g³owy. Dziêki do-

datkom nawet z najprostszego stroju mo¿emy
stworzyæ superkreacjê.
Klasyka nie wyklucza nutki ekstrawagancji. Modna barokowa bi¿uteria w magiczny sposób odmieni szary sweterek, a apaszka w panterkê doda klasycznemu kostiumikowi odrobinê zadziornoœci. Pozwólmy kreowaæ w³asny wizerunek w zgodzie z mod¹, jednoczeœnie nie
nara¿aj¹c siê na utratê w³asnej osobowoœci.
Bawmy siê, czerpi¹c inspiracje od uznanych
kreatorów. Zapomnijmy o stereotypie, i¿ soczyste kolory s¹ zarezerwowane dla m³odych
osób. Kolor dobieramy do typu urody, a nie do
wieku. Bo wa¿ne jest, abyœmy dobrze czuli siê
w wybranej przez siebie stylizacji.
Niech ubiór dodaje nam odwagi, podkreœla osobowoœæ, a nie bêdzie przebraniem. Jeœli lubimy kolor czerwony, ale sukienka w tym
kolorze bêdzie dla nas zbyt odwa¿na – postawmy na czerwone dodatki. Czerwieñ ma wiele
odcieni, wiêc nie musimy koniecznie wystêpowaæ w kreacji koloru wozu stra¿ackiego.

pobieraj¹ca dodatek z tytu³u samotnego wychowywania dziecka, zobowi¹zana jest niezw³ocznie zg³osiæ powy¿szy fakt w oœrodku.
Wnioski o œwiadczenia rodzinne sk³ada siê
w Urzêdzie Miasta w³aœciwym ze wzglêdu na
miejsce zamieszkania (a nie sta³ego zameldowania). W przypadku zmiany miejsca zamieszkania nale¿y poinformowaæ o tym tutejszy referat.
Je¿eli któryœ z cz³onków rodziny podejmie
pracê za granic¹ (na terenie Unii Europejskiej i
Europejskiego Obszaru Gospodarczego), osoba pobieraj¹ca œwiadczenia zobowi¹zana jest
zg³osiæ powy¿szy fakt w oœrodku, a wniosek o

œwiadczenia z³o¿yæ w Dolnoœl¹skim Oœrodku
Polityki Spo³ecznej, ul. Ostrowskiego 7, 53238 Wroc³aw tel. 71 770 42 01.
Zwraca siê równie¿ uwagê, ¿e osoba, która pobra³a nienale¿nie œwiadczenia, jest zobowi¹zana do ich zwrotu ³¹cznie z ustawowymi
odsetkami.
Osoby, które jeszcze nie z³o¿y³y wniosków
o przyznanie œwiadczeñ na nowy okres zasi³kowy/œwiadczeniowy 2013/2014, mog¹ pobraæ i sk³adaæ wnioski w Miejskim Oœrodku Pomocy Spo³ecznej.
Agnieszka Moroz – kierownik MOPS

OFERTA NABYCIA UDZIA£ÓW
UZDROWISKA ŒWIERADÓW-CZERNIAWA SP. Z O.O. – GRUPA PGU
z siedzib¹ w Œwieradowie-Zdroju
KGHM I FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIÊTY AKTYWÓW
NIEPUBLICZNYCH z siedzib¹ we Wroc³awiu informuje, i¿ rozpoczyna
proces odkupu udzia³ów od osób uprawnionych, którzy nabyli te udzia³y od
Skarbu Pañstwa w procesie prywatyzacji UZDROWISKA Œwieradów-Czerniawa Sp. z o.o. – GRUPA PGU (poprzednia nazwa „Uzdrowisko Œwieradów-Czerniawa Spó³ka z o.o.) dalej „Uzdrowisko”.
W zwi¹zku z tym KGHM I FIZAN sk³ada niniejszym w³aœcicielom udzia³ów ofertê zakupu udzia³ów spó³ki pod firm¹ Uzdrowisko Œwieradów-Czerniawa Sp. z o.o. – Grupa PGU z siedzib¹ w Œwieradowie-Zdroju, o wartoœci nominalnej 500 z³ (s³ownie: piêæset z³otych) ka¿dy, za cenê 1.092,21 z³
(s³ownie: jeden tysi¹c dziewiêædziesi¹t dwa z³ote i 21/100) za 1 udzia³.
W przypadku zainteresowania przyjêciem przedstawionej oferty i tym
samym sprzeda¿¹ posiadanych udzia³ów na rzecz KGHM i FIZAN nale¿y:
1. Skontaktowaæ siê z Dzia³em Organizacyjno-Prawnym, ul. Zdrojowa 2, pok. 10, tel. 75 78 20 652 lub 75 78 20 651.
2. Wype³niæ i z³o¿yæ dokument przyjêcia oferty, który jest do pobrania w
Dziale Organizacyjno-Prawnym (dokument do wype³nienia mo¿e zostaæ przes³any drog¹ elektroniczn¹ po podaniu przez w³aœciciela udzia³ów adresu mailowego, z³o¿enie dokumentu musi nast¹piæ osobiœcie). Osoba sk³adaj¹ca
dokument przyjêcia oferty winna posiadaæ wa¿ny dokument to¿samoœci.
3. Przewidywany sposób p³atnoœci za sprzedane udzia³y – przelew œrodków na rachunek bankowy, st¹d nale¿y dok³adnie wpisaæ dane dotycz¹ce
rachunku bankowego na formularzu przyjêcia oferty nabycia udzia³ów.
4. W wyznaczonym terminie zg³osiæ siê do Spó³ki celem podpisania umowy sprzeda¿y udzia³ów. Terminy podpisywania umów sprzeda¿y bêd¹ og³aszane w siedzibie Spó³ki. Zg³aszaj¹c siê nale¿y mieæ przy sobie umowê nabycia udzia³ów od Ministerstwa Skarbu Pañstwa.
5. W przypadku dzia³ania przez pe³nomocnika, nale¿y wype³niæ pe³nomocnictwo (wzór do pobrania w Dziale Organizacyjno-Prawnym) i z³o¿yæ
w Spó³ce z podpisem notarialnie poœwiadczonym.
Oferta niniejsza jest wa¿na w terminie do dnia 31 stycznia 2014 roku.

(Na podst. tekstu z G³osu Seniora oprac. D.S.)

1 - S. Garsztecki, tel. 601 566 304
2 - J. Mackiewicz, tel. 603 314 785
3 - M. Szarpa³a, tel. 601 797 592
4 - M. G³ozak, tel. 665 990 877
5 - R. Bia³y, tel. 609 072 889
6 - T. Aficki, tel. 604 499 175
7 - B. Wilczacki, tel. 693 778 400
8 - J. Harasim, tel. 609 761 678
9 - M. Metelica, tel. 511 667 343
10 - R. Struga³a, tel. 889 096 999
11 - J. Rokosz, tel. 661 386 078
12 - M. Sojka, tel. 512 858 422

OGŁOSZENIA DROBNE
· Sprzedam gara¿ dwustanowiskowy przy ul. Górskiej.
Tel. 75 78 17 288 (po godz. 15) · Kancelaria Podatkowa
KARGEM mgr Bogumi³a Tasulis. Tel. 75 75 225 38, 506
053 924, 601 835 007 · Manicure i pedicure z mo¿liwoœci¹ dojazdu do domu. Rezerwacja telefoniczna pod nr.
665 285 666 · Park Hotel poszukuje kelnerów z doœwiadczeniem i komunikatywn¹ znajomoœci¹ jêz. niemieckiego
- oferty na biuro@parkhotel.pl lub tel. 75 78 16 229 · Do
wynajêcia lokal u¿ytkowy w œcis³ym centrum, 26 m2, nadaj¹cy siê na sklep, biuro lub gabinet. Tel. 513 949 525.

SERCE DLA PIESKA
Olszyñskie Stowarzyszenie Na Rzecz Bezdomnych Zwierz¹t - ul. Wolnoœci 6, 59-830 Olszyna, KRS 0000468610 - ratuje zwierzêta, g³ównie pieski,
które zosta³y porzucone przez swoich w³aœciciel, czêsto na skraju wyczerpania
fizycznego, wymagajace opieki weterynaryjnej, a przede wszystkim potrzebuj¹ce domu, który chcia³by im zapewniæ godne warunki. Szukamy takich domów na bie¿¹co, dopóki jednak nie znajdziemy osób odpowiednich do adopcji, zwierzêta przebywaj¹ w stowarzyszeniu, gdzie maj¹ zapewnione opiekê.
Aby jednak móc je ni¹ otoczyæ, potrzebujemy œrodków na leczenie, na po¿ywienie oraz na budy. Dlatego zwracamy siê o przekazanie nawet niewielkiej
kwoty na konto stowarzyszenia (Alior Bank):
12 2490 0005 0000 4500 6890 6440.
Ka¿da z³otówka bêdzie uœmiechem w stronê tych zwierz¹t. Z góry dziêkujemy!
Tomasz Ruczaj - prezes stowarzyszenia

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

Projekt pn. „Czesko-polskie œcie¿ki pod Smrkem w Górach Izerskich” wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ ze
œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu II - „Poprawa warunków rozwoju przedsiêbiorczoœci i turystyki”, Dzia³ania nr 2.2 - „Wspieranie Rozwoju Turystyki” Programu Operacyjnego Wspó³pracy
Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska na lata 2007-2013. Ca³kowita wartoœæ projektu wynios³a
228.312 euro, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 192.208,80 euro.
W grudniu 2013 roku zakoñczone zosta³y roboty budowlane
zwi¹zane z budow¹ œcie¿ek rowerowych. W ramach projektu Gmina Miejska Œwieradów-Zdrój wybudowa³a 6,4 km jednokierunkowych naturalnych œcie¿ek rowerowych, które po³¹czy³y istniej¹ce
ju¿ œcie¿ki przebiegaj¹ce wokó³
Czerniawskiej Kopy ze œcie¿kami
na Zajêczniku. Dziêki starannemu
wytyczeniu, wybudowano nowe
œcie¿ki, które maj¹ swój pocz¹tek
u podnó¿a góry Czerniawskiej

A jeśli w końcu napada?
Jeœli œniegu napada wystarczaj¹co, by
przykryæ nartostrady, a mrozy chwyc¹ lute, by
armaty doœnie¿y³y brakuj¹c¹ po³aæ, œwieradowskie wyci¹gi zapraszaj¹ na stoki:
FLINS EXPRESS (obok Aparthotelu
Flinski); trasa jest oœwietlona i doœnie¿ana.
Czynna codziennie w godz 900-1600, a w weekendy i podczas ferii przewidzoano te¿ jazdy
nocne od 1600 do 1900. Karnet 10-przejazdowy - 12 z³, ca³odzienny - 35 z³, wieczorny 25 z³. D³ugoœæ wyci¹gu - 160 m, ró¿nica poziomów - 14 m.
BAJTEK to wyci¹g przy ul. D¹browskiego (poni¿ej Czarodziejki) czynny od godz. 800
do 2200 (lub do ostatniego klienta). Godzina
jazdy kosztuje 10 z³, 3 godz. - 20 z³, karnet
ca³odzienny - 30 z³.

Kopy – sekcja 1 i 2, nastêpnie przebiegaj¹ przez
górê Opaleniec – sekcja
3, a koñcz¹ w masywie
Zajêcznika – sekcja 4.
W chwili obecnej
trwaj¹ prace zwi¹zane z
opracowaniem ulotek
wraz z tablic¹ pami¹tkow¹ w formie mapy lokalizuj¹c¹ przebieg zarówno nowo wybudowanych œcie¿ek w ramach
projektu, jak i tych powsta³ych w ramach
wczeœniejszych etapów.
Opr. Wojciech Cielecki
D³ugoœæ wyci¹gu - 60 m, ró¿nica poziomów - 10 m.
BARBARA (obok Izerskiej Chaty) czynna od godz. 1000 do 1700, jazda nocna od godz.
1700 do 2100. Karnet 10-przejazdowy dzieñ/noc
- 10 z³, karnet na jazdê dzienn¹ - 30 z³, nocn¹
- 20 z³.
D³ugoœæ wyci¹gu - 150 m, ró¿nica poziomów - 24 m.

BAMBINO-SKI (obok S³oneczka i Sanusa) czynne od godz. 900 do ostatniego narciarza. Przewidziane s¹ karnety 15-z³otowe za
12 przejazdów. Godzina z instruktorem narciarskim kosztuje 80 z³, a ka¿dy przejazd na
oponie po specjalnie wytyczonym torze - 1
z³.
D³ugoœæ wyci¹gu - 120 m, ró¿nica poziomów - 14 m.

Regionalny cud stacyjny!

15 grudnia spó³ka Przewozy Regionalne w Jeleniej Górze uruchomi³a kursy autobusowe do
Œwieradowa i z powrotem. Akcjê przeprowadzono
bez rozg³osu, ale chyba i bez pomyœlunku, bo po
pierwsze - przystanek ulokowano przy budynku
dawnej stacji PKP, tym samym maksymalnie oddalaj¹c go od turystów i kuracjuszy. Po drugie niewielki sp³achatek papieru ktoœ przybi³ nad
drzwiami (fot. z lewej), czyni¹c go niemal niedostêpnym dla oczu (nie ogarn¹³ go nawet obiektyw
w uniesionych maksymalnie d³oniach). Jedyny
po¿ytek z tych kursów jest taki, ¿e autobusy jad¹
na jeleniogórski dworzec PKP, co wielu kuracjuszom u³atwi dotarcie do poci¹gów.
Ze Œwieradowa wyjazdy o 1035, 1420 i 1830, z
Jeleniej Góry o 930, 1300 i 1725.

