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URZ¥D MIASTA Ważne dla pracodawców ubiegających się
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Burmistrz Miasta – Roland Marciniak: 75 7816-119; Sekretariat Burmistrza – Krystyna Kisiel: 75 78-16-489, fax 75 78-16-585 - pok.
nr 1d; Skarbnik – Iwona Kosmala: 75 78-16234 - pok. nr 1a; op³ata uzdrowiskowa, op³aty za œrodki transportu – Katarzyna Barczyszyn, czynsze, op³ata za wodê i œcieki, u¿ytkowanie wieczyste - Ewelina Ostrowska-May:
75 78-16-659 - pok. nr 1b; podatki i op³aty
lokalne - Anna Leœniak, Magdalena Szukiewicz - 75 78-16-452 - pok. nr 1c; sprawy bud¿etowe - Anna Bardziñska-Krzewina, Katarzyna Duda - 75-78-17-092 - pok. nr 3; kierownik Urzêdu Stanu Cywilnego, dzia³alnoœæ
gospodarcza – Danuta ¯y³kiewicz: 75 78-16344; meldunki i dowody osobiste, zezwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych –
Halina Stettner: 75 78-16-929 - pok. nr 1f
(obok sekretariatu); Referat Gospodarki Nieruchomoœciami i Zagospodarowania Przestrzennego, kierownik – Rafa³ May, Joanna
Szczekulska - 75 78-17-297 - pok. nr 2; Stra¿
Miejska – Boles³aw Sautycz: 500-231-708 pok. nr 5.

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

II PIÊTRO
Sekretarz – Sylwia B³aszczyk; zamówienia publiczne – Monika Sautycz: 75 78-16-471 - pok.
nr 21a; Referat Gospodarki Miejskiej, Inwestycji
i Ochrony Œrodowiska, kierownik – Eugeniusz
Grabas: 75 78-17-071 - pok. nr 21b; W³adys³aw RzeŸnik, Maria Stefanowicz: 75 78-16324 - pok. nr 21c; Anna Mazurek, Mariusz Pysz,
Wojciech Cielecki: 75 78-16-970 - pok. nr 21d;
wodoci¹gi i kanalizacja - Izabela Jurczak, Ryszard Szczygie³: 75 78-16-343 - pok. nr 22. Referat Promocji Gminy, Turystyki, Kultury i Sportu, kierownik – Dorota Marek: 75 71-36-482 pok. nr 23; turystyka, kultura i sport - Monika
Hajny-Daszko: 75 71-36-483; promocja gminy
- Alicja Piotrowska: 75-78-71-36-482, informatyk Tomasz Chmielowiec - 75 71-36-483, fax
75-78-16-221 - pok. nr 24b; Miejskie Biuro Informacji Turystycznej, ul. Zdrojowa 10 - tel. 75
78-16-350.

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

UM ul. Pi³sudskiego 15
Tadeusz Baka: 75 78-16-841- pok. 02; Zwi¹zek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zwi¹zek Sybiraków - pok. nr 4, I p.

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

OSP
OSP ŒwieradówCzerniawa: 500798-806;
OSP
Œwieradów: 696 068-170, 602-639196. PSP Lubañ tel. 998.

o dofinansowanie kosztów kształcenia
młodocianych pracowników

Od 1 wrzeœnia br. wchodzi w ¿ycie zmiana art. 70b ustawy z 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty (Dz. U. z 2004 r., nr 256, poz.
2572 z póŸn. zm.) reguluj¹cego zasady przyznawania przez Burmistrza Miasta ŒwieradówZdrój dofinansowania kosztów kszta³cenia
m³odocianych pracowników dla pracodawców,
którzy zawarli z m³odocianymi pracownikami
umowê w celu przygotowania zawodowego.
Miêdzy innymi wchodzi w ¿ycie przepis ust.11
art. 70b definiuj¹c, ¿e przyznawane pracodawcom dofinansowanie nale¿y traktowaæ jako
pomoc de minimis; „ust. 11. Dofinansowanie,
o którym mowa w ust. 1, stanowi pomoc de
minimis udzielan¹ z warunkami okreœlonymi
w rozporz¹dzeniu Komisji ( WE ) nr 1998/2006
z 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania
art. 87 i 88 Traktaktu do pomocy de minimis (
Dz. Urz. UE L 379 z 28.12. 2006 r ., str. 5)”.
W zwi¹zku z powy¿szym przy sk³adaniu
wniosku o dofinansowanie ka¿dy wnioskodawca, oprócz dotychczas wymaganych dokumentów, jest zobowi¹zany na podstawie art. 37 ust.
1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku
o postêpowaniu w sprawach dotycz¹cych pomocy publicznej ( Dz. U. z 2007 r., nr 59, poz.
404 z póŸn. zm. ) do przed³o¿enia dodatkowych dokumentów:
1) wszystkich zaœwiadczeñ o pomocy de
minimis, jakie otrzyma³ w roku, w którym ubieInformacje dotycz¹ce zimowego utrzymania dróg w dni robocze i wolne mo¿na uzyskiwaæ w Dolnoœl¹skiej S³u¿bie Dróg i Kolei Wroc³aw, ul. Krakowska 28, tel. 71 39 17 196
(dostêpny ca³odobowo), oraz w czasie trwania dy¿urów w okresie prowadzenia prac zimowego utrzymania dróg: Baza Firmy CZEPIEL,
Lwówek Œl., ul. Oœwiêcimska 68, tel. 75 71
365 10.
Zarz¹d Dróg Powiatowych w Lubaniu, tel.
75 646 37 50 Tel. dyrektora - 604 981 594,
604 981 595, 604 934 352 oraz 696 237 083

Zabawmy siê!

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

Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w
Œwieradowie-Zdroju wdra¿a projekt systemowy pod nazw¹
OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA
w zakresie rozwoju i upowszechniania
aktywnej integracji spo³ecznej na lata 20072013, realizowany w ramach PO KL Priorytet VII Poddzia³anie 7.1.1. Termin: styczeñ grudzieñ 2012 r.
Do kogo jest adresowany?
Grup¹ docelow¹ s¹ osoby korzystaj¹ce z
pomocy spo³ecznej (i ich otoczenie), które nie
pracuj¹ i s¹ w wieku aktywnoœci zawodowej.
Co oferuje uczestnikom?
Projekt jest kompleksowym wsparciem i
stworzeniem niezbêdnych warunków do integracji osób zagro¿onych wykluczeniem spo³ecznym, m.in. poprzez:
 kszta³cenie umiejêtnoœci w zakresie
ról spo³ecznych i zdobycia kwalifikacji zawodowych,
 rozwój form i narzêdzi aktywnej integracji spo³ecznej poprzez kontakty socjalne
obejmuj¹ce, na przyk³ad, wspieranie zdolnoœci do podjêcia zatrudnienia, us³ugi o charakterze edukacyjnym, zdrowotnym i spo³ecznym,
 wdra¿anie nowych form wsparcia umo¿liwiaj¹cych integracjê zawodow¹ i spo³eczn¹,
Wnioskodawca projektu: MOPS, Œwieradów, ul. 11 Listopada 35, tel./fax 075 78
16 321, mops_swerzd@wp.pl
Agnieszka Moroz – p.o. kierownika MOPS

Gdy zasypie nas śniegiem...
POWIATOWY ZARZ¥D DRÓG - odœnie¿a ul. D³ug¹
(od Pobiednej do skrzy¿owania z ul. Sudeck¹) i ul. G³ówn¹
DOLNOŒL¥SKA S£U¯BA DRÓG I KOLEI WE WROC£AWIU
Oddz. Gradówek odœnie¿a drogê wojewódzk¹ prowadz¹c¹ od
strony Szklarskiej Por. do granicy pañstwa ulicami: Nadbrze¿n¹,
11. Listopada, Grunwaldzk¹, Lwóweck¹, Sanatoryjn¹ Sudeck¹, D³ug¹.
DROGI GMINNE - wszelkich informacji udzielaj¹ i skargi przyjmuj¹:
Wojciech Cielecki - tel. 517 558 762, Eugeniusz Grabas - tel. 515 069 318
WYKAZ OSÓB W DSDIK ODPOWIEDZIALNYCH ZA PRZEPROWADZENIE
AKCJI ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG W SEZONIE 2012/2013

Œwietlica Œrodowiskowa UL zaprasza dzieci i m³odzie¿ na III Bal
Noworoczny, który odbêdzie siê 28
grudnia w Miejskim Zespole Szkó³
w godz. 1600-1900.
Mile widziane bêd¹ przebrania
karnawa³owe, dobry humor i chêæ
wspólnej zabawy przy muzyce.
W programie: konkursy, wspólne tañce, zabawy integracyjne i
powitanie Nowego Roku.
Zapraszamy!

WYKAZ DRÓG OBJÊTYCH PLANEM ZIMOWEGO UTRZYMANIA W SEZONIE 2012/2013

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

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

Wigilia w „Leopoldówce”
16 grudnia w niedzielne popo³udnie „Leopoldówka” w Czerniawie goœci³a po raz ósmy uczestników tradycyjnej Wigilii, zorganizowanej przez
Fundacjê na Rzecz Rozwoju Spo³ecznoœci Lokalnej
„Œwieradów-Czerniawa”. Goœci przywita³a Ma³gorzata Gettner, a uroczystoœæ rozpoczêto od wrêczenia nagród laureatom bior¹cym udzia³ w tradycyjnych konkursach na ozdoby choinkowe, stroiki, kartki œwi¹teczne i szopki.

rewicz i Magda Polañska. Doroœli: Krystyna Liber i Piotr
Bigus.
Szopki (kategoria rodzinna) – przedszkole: rodzina pañstwa Gettnerów. Kl. I-III: rodzina pañstwa Ogonowskich. Kl. IV-VI – rodzina pañstwa Cymba³ko. Doroœli
– rodzina pañstwa Bigusów.
Prace ocenia³o jury w sk³adzie: Jolanta Krzy¿anowska, Beata £uczko i Kornelia Wolska. Komisja musia³a
mieæ niez³y orzech do zgryzienia, wzi¹wszy pod uwagê
niezwyk³¹ pomys³owoœæ twórców i u¿yte materia³y, wœród
których by³y szyszki i ga³¹zki iglaste, herbatniki, pierniki, owoce kandyzowane, kordonek, we³na, styropian,
sianko, s³oma, mech, makaron, orzechy, pierze i piórka,
kasza jaglana, cekiny i migda³y.
Po wrêczeniu nagród
wygaszono wszystkie œwiat³a,
a na scenê wyszli uczniowie
SP nr 2 w Czerniawie, którzy

U góry jeden z laureatów konkursu odbiera nagrodê z r¹k
M. Gettner. Obok - urocza kompozycja z pierza i piórek
perliczych. Poni¿ej - „£u¿yczanie”

Najbardziej „smakowita” szopka w konkursie
zbudowana z herbatników, pierników, migda³ów i owoców kandyzowanych.

W poszczególnych kategoriach zwyciêzcami zostali:
Stroik – przedszkole: Twórcze Centrum Rozwoju Malucha „Gniazdko”, Daniel Bigus i Jakub Soko³owski. Kl.
I-III SP: Pawe³ Nowak, Oliwia Bigus i Natalia Iwanich. Kl.
IV-VI i gimnazjum: Sebastian Syrewicz oraz zespó³ – Wiktoria Stettner, Daria Dziemitko i Kacper Palczewski. Doroœli: Katarzyna Gettner, Marianna Kralewska i Arkadiusz
Gettner.
Ozdoby choinkowe – przedszkole: Szymon Szurmiej
i Maja Gettner. Kl. IV-VI i gimnazjum: Aleksandra Ogonowska i Julia Nowak. Doroœli: Agnieszka Ogonowska,
Marianna Kralewska i Miros³awa Kulig.
Kartka œwi¹teczna – przedszkole: Hubert Syrewicz,
Nikola Bejkus i Jakub Syrewicz. Kl. I-III: Vanessa Matuszak i Monika Pacholik. Kl. IV-VI i gimnazjum: Marta Sy-

List do cz³owieka

... ¿e op³atek, choæ Dom jest
czasem przesz³ym,
... ¿e mgliste przeczucie:
gorzej pod drzwiami stoi,
...¿e ch³ód za oknem, wewn¹trz
i w sercu, które jest buntownikiem,
... ¿e miasto nagle tak bardzo œwi¹teczne,
a jednak obce,
... ¿e ¯ycie przereklamowane jest
i debet na koncie codziennoœci,
... ¿e deszcz, œnieg, daleko wszêdzie,
nawet do marzeñ, wiêc zostaj¹ pragnienia,
... ¿e nie mów: tyle lat mam, na ile
wygl¹dam - ludzie tyle nie ¿yj¹,
... ¿e Wolnoœæ zaczyna siê tam,
gdzie koñczy siê Strach,
... ¿e z kim innym cz³owiek siê wi¹¿e,
a z kim innym zostaje (zdjêcie to samo),
...¿e Œwiêta to Wielkie Wybaczenie
i cicha spowiedŸ przed samym sob¹,
... ¿e nie rozpoczniesz Nowego ¯ycia,
jeœli nie rozstaniesz siê ze starym,
... ¿e ktoœ, kto przesta³ byæ Przyjacielem,
po prostu nigdy nim nie by³,
... ¿e nie mo¿na zatrzasn¹æ obrotowych drzwi
i przepraszam, ¿e ¿yjê - wiêcej nie bêdê!,
... ¿e pusty œmiech na pustej ulicy,
bo wszyscy przy du¿ym lub ma³ym stole,
... ¿e znikn¹æ, bo ten poci¹g skoñczy³ bieg,
a my pod œcian¹,
... ¿e s³ucham tego i jak wredny mistyk
powtarzam: taka Karma, taki Los.
Oto jest przyczyna, wiêc ucisz ten skowyt,
¿ y j i wiêcej NIC - - Jacek Olszewski

Pismo Œwiête czyta Ma³gorzata Goworko.

zaprezentowali jase³ka bo¿onarodzeniowe, œpiewaj¹c i
recytuj¹c z naturalnym wdziêkiem i bez tremy, za co publicznoœæ s³usznie nagrodzi³a ich brawami, a pani dyrektor szko³y wrêczy³a opiekunom pêkat¹ torbê ze s³ody-

i lubianych kolêd, które zaœpiewali tak¿e uczestnicy wieczerzy.
Innym elementem wieczoru by³o czytanie fragmentu Pisma Œwiêtego, odnosz¹cego siê do Bo¿ego Narodze-

Emeryci siê bawi¹...

Jase³ka w wykonaniu uczniów Szko³y Podstawowej nr 2.
30 listopada w sali konferencyjnej Nadleœnictwa zarz¹d œwieradowskiego ko³a Polskiego Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizowa³ zabawê Andrzejkow¹, która trwa³a od godz. 1600 do 2100. Cz³onkowie ko³a wszystko przygotowali sami: ciasta, sa³atki, ryby i œledzika.
By³y wspólne œpiewy przy odpowiednio dobranej muzyce, tañce, a tak¿e
monologi kabaretowe, nic zatem dziwnego, ¿e humory dopisa³y wszystkim 30 uczestnikom Andrzejek.
Zarz¹d ko³a sk³ada serdeczne podziêkowania Nadleœnictwu za udostêpnienie sali.

czami dla wykonawców.
Jest ju¿ tradycj¹ wigilijnych spotkañ, ¿e
umilaj¹ je wystêpy zespo³u „£u¿yczanie”,
który zaprezentowa³ siê
w repertuarze znanych

nia – w tym roku to zaszczytne zadanie powierzono Ma³gorzacie Gaworko.
Ks. proboszcz Marian Balcewicz odmówi³ z zebranymi modlitwê i udzieli³ wszystkim bo¿ego b³ogos³awieñstwa na ten œwi¹teczno-noworoczny czas, po którym zebrani ³ami¹c siê op³atkiem z³o¿yli sobie ¿yczenia i zasiedli do wieczerzy.
Adam Karolczuk

Zaproszenie na bal
Dyrektor i Rada Rodziców Miejskiego Zespo³u Szkó³ serdecznie zapraszaj¹ na XIII Bal Rady Rodziców, który odbêdzie siê 26 stycznia 2013 r. od
godziny 1900 do 100 w Caffe „Bohema”
(dawna kawiarnia „Zdrojowa”).
Bilety w cenie 110 z³ od osoby s¹ do
nabycia w sekretariacie MZS (u Barbary Krakowskiej) oraz w „Bohemie”.

Kronika
policyjna
4 listopada policjant z Rewiru Dzielnicowych w Œwieradowie zatrzyma³ 49-letniego mieszkañca Mirska, który w stanie nietrzeŸwoœci (2,9 promila alkoholu w organizmie)
kierowa³ samochodem osobowym fiat bravo,
za co mê¿czyŸnie grozi kara do 2 lat pozbawienia wolnoœci oraz zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi.
12 listopada funkcjonariusze zatrzymali
60-letniego œwieradowianina, który bêd¹c w
stanie nietrzeŸwym kierowa³ wozem konnym
po drodze publicznej. Badanie alkotestem
wykaza³o u zatrzymanego 1,9 promila alkoholu. WoŸnicê po wykonaniu czynnoœci zwolniono, a zwierzê i wóz przekazano rodzinie.

Uważajmy w czasie
pr
zedświątecznych zakupów
przedświątecznych
Okres przedœwi¹teczny to miêdzy innymi
czas zakupów, poszukiwania prezentów dla
naszych najbli¿szych, zarówno w sklepach
znajduj¹cych siê w pobli¿u naszego miejsca
zamieszkania, jak i na portalach internetowych.
Ten olbrzymi ruch zwi¹zany z zakupami
zauwa¿alny jest w du¿ych sklepach lub galeriach handlowych: zwiêkszony nap³yw klientów, gor¹czkowa atmosfera nieraz przy udziale
wszystkich cz³onków rodziny, w tym równie¿
ma³ych dzieci, mnogoœæ promocji, kusz¹ce
propozycje, dzia³ania marketingowe ukierunkowane na psychologie kupuj¹cych - wszystko to powoduje, ¿e poch³oniêci zakupami czêsto zapominamy o podstawowych, najprostszych zasadach bezpieczeñstwa.
Wybieraj¹c siê na zakupy nie powinniœmy
braæ ze sob¹ wszystkich oszczêdnoœci (a tylko tyle pieniêdzy, ile jest nam potrzebne) czy
kart (tylko te, które s¹ niezbêdne do zrobienia
zakupów). Nasze rzeczy zawsze powinny
znajdowaæ siê w takim miejscu, aby by³y przez
nas widoczne. Najczêœciej, wchodz¹c do sklepu, wk³adamy je do wózka na zakupy: kurtki,
torby, portfele, a zajêci ogl¹daniem towaru na
sklepowych pó³kach, ca³kowicie o nich zapominamy. Dla kogoœ, kto nas obserwuje, wystarczy chwila, aby wyj¹æ portfel lub inne
dokumenty pozostawione w koszyku i ulotniæ siê z naszymi pieniêdzmi lub z kartami.
Robi¹c zakupy poprzez portale aukcyjne
pamiêtajmy, ¿e i tam mog¹ znaleŸæ siê osoby
nieuczciwe. To, ¿e zostali oszukani inni , nie

oznacza, ¿e nam siê to nie przytrafi. Oszuœci
czyhaj¹ na swoje ofiary wykorzystuj¹c nieuwagê, poœpiech, podekscytowanie i chêæ posiadania jak najszybciej i jak najtaniej nabytej rzeczy.

I dlatego
dlatego::
 B¹dŸ ostro¿ny przy zawieraniu transakcji przez internet.
 Uwa¿aj na ,,superokazje”. Nie zawsze
to, co widoczne na zdjêciu, musi byæ takie
samo w rzeczywistoœci (lub nabyte przez
sprzedawcê w sposób legalny).
 Uwaga na podróbki!
 Jeœli chcesz wzi¹æ udzia³ w aukcji internetowej, sprawdŸ wiarygodnoœæ sprzedawcy, jego poprzednie aukcje oraz opinie kupuj¹cych na jego temat (takie informacje odnajdziesz w historii transakcji danego sprzedawcy; sprawdŸ, czy posiada jakieœ „negatywy”).
 Jeœli licytujesz w aukcji internetowej,
poczekaj do zakoñczenia aukcji, nim przelejesz pieni¹dze sprzedawcy. SprawdŸ, czy
sprzedawca umo¿liwia op³atê przy odbiorze to równie¿ wskazuje na jego wiarygodnoœæ.
 Korzystaj¹c z zagranicznych serwisów
aukcyjnych, nie daj siê namówiæ na transakcjê poza aukcj¹.
Jeœli dosta³eœ maila z informacj¹ o wygraniu aukcji, sprawdŸ dok³adnie, czy wiadomoœæ pochodzi od rzeczywistego sprzedawcy, zw³aszcza gdy podany jest numer konta,
na który masz przelaæ nale¿noœæ. Gdy masz
w¹tpliwoœci - nawi¹¿ korespondencjê ze
sprzedaj¹cym.
 Chroñ swoje dane osobowe i has³a dostêpowe. Nie wysy³aj nikomu kserokopii swoich dokumentów oraz nie podawaj hase³ (np.
po „klikniêciu” w linkach zawartych w wiadomoœciach mailowych.
 Pamiêtaj, ¿e zawsze w razie jakichkolwiek w¹tpliwoœci mo¿esz skontaktowaæ siê z
obs³ug¹ portalu aukcyjnego.

Gdy już padłeś ofiarą oszustwa:
 Poinformuj jak najszybciej administratorów ds. bezpieczeñstwa danego serwisu.
 Zachowaj wszystkie dokumenty zwi¹zane z transakcj¹: dowód przelewu na konto
bankowe, korespondencjê mailow¹, itp.
 Zg³oœ siê wraz z powy¿szymi dokumentami do najbli¿szej jednostki policji.

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

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

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

Policjantowi trtrzeba
zeba podać:
Datê i numer aukcji, jej przedmiot oraz
wylicytowan¹ cenê.
Nazwê konta (nick) sprawcy oszustwa
oraz jego adres mailowy

 Sposób kontaktu ze sprzedaj¹cym: jego
mail, telefon, adres.
Sposób dokonania zap³aty: przelew na
konto bankowe, p³atnoœæ za pobraniem.

Oficer prasowy KPP w Lubaniu
podkom. Anna W³oszczyk, tel. 660 402 169

Co by³o, a
nie jest...
… nie pisze siê w rejestr – g³osi przys³owie, ale myœmy podwa¿yli tê odwieczna prawdê, jako ¿e likwidacja Stra¿y Miejskiej nie tylko narobi³a ha³asu w mediach, ale te¿ uaktywni³a internautów, którzy t³umnie - jak rzadko kiedy - rzucili siê ze swymi wypowiedziami do sieciowego rejestru.
Na pocz¹tku by³y informacje: W Nowinach Jeleniogórskich, Fakcie, Super Ekspresie, Gazecie Wyborczej, Rzeczpospolitej, w
portalu gazeta.pl, a tak¿e w gor¹cych mediach
– RMF FM, Polskim Radiu Wroc³aw, radiowej Jedynce, Muzycznym Radiu, Radiu Eska,
Polsacie i Polsacie News.
Nadano banalnemu, zdawa³oby siê, wydarzeniu rangê niemal rewolucyjnej wolty w
ogólnokrajowej skali. Ani Œwieradów by³
pierwszy w likwidowaniu SM, ani ostatni, ale
¿adna wczeœniejsza decyzja w którymkolwiek
z miast, które maj¹ to ju¿ za sob¹, nie przetoczy³a siê przez Polskê takim echem.
Informacja w Fakcie brzmia³a tak:
- Stra¿ miejska jest nam niepotrzebna przyznaje burmistrz Œwieradowa-Zdroju Roland Marciniak (36 l.). Samorz¹dowcy z tego
narciarskiego kurortu po³o¿onego nieopodal
Jeleniej Góry zdecydowali, ¿e formacja zostanie rozwi¹zana z koñcem grudnia.
- Stra¿ miejska wykonuje zadania, które równie dobrze mog¹ wykonywaæ gminni urzêdnicy, co jest równie dobrym rozwi¹zaniem i w
dodatku tañszym. Do tej pory zatrudnialiœmy
komendanta i stra¿nika, co kosztowa³o bud¿et
gminy 120 tys. z³ rocznie – t³umaczy Marciniak.
- Nie mamy aspiracji, ¿eby nêkaæ kierowców fotoradarami i mandatami za z³e parkowanie, a nad bezpieczeñstwem równie dobrze
mo¿e czuwaæ policja, z któr¹ podpisujemy co
roku umowy na dodatkowe etaty i patrole –
dodaje burmistrz Œwieradowa-Zdroju.
Przedruk powy¿szej notki w Wirtualnej
Polsce uruchomi³ lawinê wpisów – w pierwszych dwóch dniach doliczy³em siê ich blisko 1200 (!), potem przesta³em je œledziæ. Z
tych blisko 1200 ledwie kilkanaœcie wpisów
wziê³o w obronê SM i dowodzi³o zasadnoœci
jej utrzymywania - reszta wdepta³a instytucjê
w b³oto
Burmistrz uwa¿a, ¿e przez kilka dni mieliœmy za darmo niebywa³¹ promocjê miasta,
w dodatku ca³kowicie bezp³atnie – nawet jeœli nie wszyscy, to przynajmniej czêœæ internautów zada³a sobie trud znalezienia Œwieradowa na mapie kraju.
Co jakiœ czas pojawia³y siê wpisy w takim oto tonie: „To ja poproszê jeszcze w Jastrzêbiu-Zdroju”, „Ciekawe, kiedy w £odzi
ktoœ puknie siê wreszcie w g³owê i zlikwiduje
to coœ, co nazywa siê Stra¿¹ Miejsk¹. Rokrocznie kilkadziesi¹t milionów z³otych jest
bezmyœlnie wyrzucane w b³oto i puszczane z
dymem”, „Panie Burmistrzu Lubania, prosimy o g³os”, Panie Rolandzie Marciniaku, pozdrowienia z Jas³a, jest pan promykiem nadziei w tym wymêczonym przez wszelkiej maœci pijawki urzêdnicze mieœcie”, „A kiedy w
Krakowie? Ile to kosztuje i co to daje, ano
nic. Darmozjady, nic nie robi¹, tylko samochody ich interesuj¹ i Rynek G³ówny, objazdy
w kó³ko. DNO”, „Czekamy na likwidacjê SM
w Œwidnicy... Nareszcie znalaz³ siê jeden m¹dry urzêdnik”, „Brawo, ¿eby tak w Ko³obrzegu zlikwidowali nierobów”, „Kiedy w Sosnowcu zlikwiduj¹ tych leniwych niby stra¿-

ników, co patroluj¹ je¿d¿¹c samochodem po
parku obok spaceruj¹cych ludzi?”, „Burmistrzu Koœcierzyny, proszê braæ przyk³ad ze
Œwieradowa”, „W Karlinie te¿ powinni siê
bardzo nad tym zastanowiæ, miasto wraz z
gmin¹ nieca³e 10.000 luda, a w Stra¿y Miejskiej 10 osób, to jakaœ paranoja”, „Czas, aby
w S³upsku zrobili to samo”, „W Cieszynie te¿
proszê zlikwidowaæ”, „Stargard te¿ do likwidacji. Plis”, „A w Mys³owicach kiedy ich pogonicie?”, „A kiedy w Zabrzu przegoni¹ tych
leni, darmozjadów?”, „W £aziskach Górnych
te¿ ich nie chcemy”, „Niech zlikwiduj¹ j¹ te¿
w Policach! Prrrrooooooooszê!”, „Panie
Burmistrzu, czy chcia³by Pan przenieœæ siê do
Torunia i wprowadziæ tak owocn¹ decyzjê ku
uciesze wszystkich, ale to wszystkich mieszkañców tego grodu?”, „Panie Burmistrzu
¯ywca, czyta³ Pan ten artyku³?” - i dalej w
tym stylu.
Wœród ostrze¿eñ znalaz³o siê i takie:
Wszystkie oprychy, z³odzieje i mordopijusy,
jadziem do Œwieradowa-Zdroju, tam burmistrz to swój ch³op, który pogoni³ s³u¿bê
porz¹dkow¹. Trza tylko zmieniæ nazwê na
Œwieradów-Raj.
Wœród setek pozytywnych komentarzy
wiêkszosæ brzmia³a w tym duchu: „Uwaga!
Szukam mieszkania w Œwieradowie! Chcê tam
zamieszkaæ! A¿ siê chce ¿yæ, kiedy cz³owiek
wie, ¿e ¿yje i pracuje w spo³ecznoœci m¹drze
zarz¹dzanej przez m¹drych ludzi. Komfort i
œwiêty spokój. Niestety, tylko w ŒwieradowieZdroju...”, „W lato pojadê na wczasy do Œwieradowa, mo¿e wejdê do burmistrza i uœcisnê
mu d³oñ. Jakby wszyscy urzêdnicy w tym kraju byli jak ten burmistrz, to mielibyœmy dobrobyt jak w Szwajcarii”, „Panie burmistrzu,
mam nadziejê, ¿e utorowa³ Pan drogê decyzyjn¹ innym w³odarzom, a my – wyborcy patrzmy uwa¿nie na swoich wybrañców i poprzyjmy tych, którzy pójd¹ w te same œlady.
Gratulacje za wielk¹ ODWAGÊ”, „Brawo za
m¹dr¹ i odwa¿n¹ decyzjê! Wyborcy, wybraliœcie faceta z krwi i koœci, pozazdroœciæ. SMka jest jedn¹ z najbardziej znienawidzonych
organizacji przez spo³eczeñstwo, pracowaæ w
SM to obciach. Dlaczego? Jest wroga spo³ecznie i niepotrzebna”, „Stra¿ Miejska to
twór, który nie powinien nigdy powstaæ!”,
„Kiedy reszta miast tak zrobi? kiedy, kiedy,
kiedy?”, „Jestem policjantem od wielu lat i
te¿ popieram decyzjê Burmistrza, m¹dr¹ i jak
najbardziej s³uszn¹! W wiêkszoœci miast Stra¿
Miejska jest zbêdna”, „Robimy z kolegami z
Pabianic sk³adkê na medal dla Pana Marciniaka”, „Brawo, brawo, Panie burmistrzu.
Decyzja m¹dra, dobrze uzasadniona. Samorz¹dy, bierzcie przyk³ad!”, „Przeprowadzam
siê do Œwieradowa”, „BARDZO dobra promocja dla miasta. Jako miejsce przyjazne.
GRATULUJÊ. Niech inni bior¹ przyk³ad,
„Szkoda, ¿e to nie grypa i nie ma szans, by
wielu by³o podatnych na tak¹ „infekcjê”,
„Nareszcie jakiœ normalny facet w³adzy, a nie
pó³g³ówki antyspo³eczne”, „Od dzisiaj KOCHAMY ŒWIERARDÓW, jedziemy tam na
wakacje zimowe”, „Brawo do entej potêgi!
Nareszcie znalaz³ siê prawdziwy menad¿er,
który umie liczyæ”.
(opr. aka)

IZERSKA ŁĄKA
Po dokonaniu zmian w bud¿ecie na listopadowej sesji mogliœmy przyst¹piæ do wy³onienia firmy (Instytut Zarz¹dzania i Samorz¹dnoœci z Wroc³awia), która w imieniu gminy z³o¿y do 7 stycznia
2013 r. wniosek o pozyskanie funduszy unijnych w wysokoœci 1
mln z³ na budowê centrum edukacyjnego pn. „Ochrona obszarów
Natura 2000 – ³¹ki Gór Izerskich i Pogórza Izerskiego”. Dla centrum przyjêliœmy robocz¹ nazwê Izerska £¹ka. W ramach œrodków
uzyskanych z dotacji za Czarcim M³ynem wybudujemy obiekt z
kilkoma salami wyk³adowymi, w których fachowcy poprowadz¹
praktyczne zajêcia dla dzieci, m³odzie¿y i doros³ych, a tematem
wyk³adów bêd¹ walory przyrodnicze. Za m³ynem powstanie - na
podobieñstwo ³¹ki izerskiej – area³ z wysian¹ roœlinnoœci¹ jak w
obszarze chronionym (planowana wczeœniej pasieka by³aby czêœci¹ centrum). Rozpatrzenie wniosków nast¹pi w marcu, a jeœli
decyzja oka¿e siê po naszej myœli, centrum edukacyjne, na które
gmina wyda 150-200 tys. z³, powinno byæ gotowe w 2014 r.

Na bie¿¹co

tego zadania zyskalibyœmy now¹ nawierzchniê (a
pod ni¹, byæ mo¿e, tak¿e sieæ kanalizacyjn¹ i
wodoci¹gow¹), stylowe oœwietlenie, a tak¿e – z
dawna zapowiadane i oczekiwane - 3 Ÿróde³ka z
wod¹ mineraln¹ do picia. Ca³oœæ kosztowa³aby 4
mln z³.
Nabór wniosków og³oszony jest na luty 2013
r. Konkurencj¹ dla nas bêd¹ dolnoœl¹skie gminy
uzdrowiskowe – w sumie na 10 takich gmin kwota
dofinansowania wynosi 11,8 mln z³. Spróbujemy z³o¿yæ wniosek, bo to wa¿na dla naszego
uzdrowiska inwestycja. Je¿eli pozyskamy œrodki, musz¹ one zostaæ zainwestowane i rozliczone
do koñca 2014 roku.
Bêdzie nam trudno prowadziæ i zabezpieczyæ
finansowo w tym samym czasie deptak i budowê kanalizacji w Czerniawie, jako ¿e wartoœæ obu
tych inwestycji mo¿e wynieœæ nawet 10 mln z³.
Na Czerniawê œrodki ju¿ pozyskaliœmy, a w marcu oka¿e siê, co bêdzie dalej z deptakiem.

KSIĘGOWOŚĆ OŚWIATY PO NOWEMU
Od stycznia 2013 r. na mój wniosek uchwa³¹ radnych (przy
kilku g³osach sprzeciwu) ksiêgowoœæ – oœwiaty (4 pracowników) przechodzi do urzêdu, a odpowiedzialnoœæ za finanse szkó³
ponosiæ bêd¹ dalej dyrektorzy. Celem tego ruchu jest znalezienie oszczêdnoœci i usprawnienie zarz¹dzania finansami oœwiaty. Pomys³ taki wczeœniej wdro¿y³a gmina Mirsk, gdzie od pewnego czasu urz¹d – z dobrym skutkiem - obs³uguje finanse szkó³
w Rêbiszowie, Krobicy i Giebu³towie. W naszym urzêdzie przy
okazji tej reorganizacji jedna z urzêdniczek oœwiaty zajmie siê
rozliczeniami w ramach tzw. ustawy œmieciowej. Spodziewane
oszczêdnoœci wynios¹ w 2013 roku prawie 40 tys. z³. a w 2014
r. - kolejne 40 tys. z³.

czalni kosztuje ok. 3,50 z³. W Czerniawie nie powinno byæ dro¿ej,
poniewa¿ obs³ugiwaæ j¹ bêdzie œwieradowska brygada. Ponadto
gospodarkê osadami bêdziemy prowadziæ razem dla Œwieradowa i Czerniawy, ponadto nie przewidujemy dodatkowej administracji. Ostateczne koszty poznamy po uruchomieniu, które musi
nast¹piæ maksymalnie w III kwartale 2014 r.

NOWA DROGA ZE ŚRODKÓW MSW

Tu¿ przed pierwszym œniegiem uda³o nam siê zakoñczyæ remont ul. Zródlanej - to ok. 300 mb nawierzchni zamkniêtej w krawê¿nikach. Wartoœæ inwestycji - ponad 450 tys. z³. W przysz³ym
roku równie¿ bêdzie nabór na inwestycje popowodziowe, a my
z³o¿yliœmy wniosek na remont ulic: Stra¿ackiej, Zacisze, Koœciuszki i Lipowej. Wk³ad gminy wyniesie 20 proc. wartoœci zadania, a
rozstrzygniêcie spodziewane jest pod koniec lutego 2013 r.

ACA?
OPŁACA?
ŚMIECIOWE STRACHY NA LLACHY
ACHY TBS - CZY TO SIĘ NAM OPŁ
NIEWYP
AŁ MIKOŁ
AJKOWEGO AQUAP
ARKU
NIEWYPAŁ
MIKOŁAJKOWEGO
AQUAPARKU
I NAJLEPSZA GMINA NA DOLNYM ŚL.

Dochodz¹ce z ró¿nych stron kraju hiobowe wieœci, ¿e miasta
szykuj¹ siê do kilku-, a niekiedy nawet kilkunastokrotnych podwy¿ek cen za odbiór œmieci, na pewno nie dotycz¹ Œwieradowa.
Do koñca grudnia musimy podaæ kalkulacjê kosztów, ale ju¿ teraz uspokajam mieszkañców, ¿e miesiêczny koszt wywozu odpadów (wczeœniej odpowiednio posegregowanych, rzecz jasna)
nie przekroczy 13 z³ na osobê. W sejmie przygotowywana jest
nowelizacja tej ustawy, tak ¿e na pocz¹tku przysz³ego roku mo¿emy jeszcze dokonaæ zmian. Od lutego ruszymy z kampani¹ na
temat segregacji odpadów. Im wiêcej wysegregujemy, tym mniej
zap³acimy. Segregacja w naszym mieœcie nie wygl¹da tak Ÿle.
Okazujê siê, ¿e jesteœmy najlepiej segreguj¹c¹ odpady gmin¹ na
Dolnym Œl¹sku. Otrzymaliœmy od marsza³ka województwa, do
którego sk³adamy raporty z wywozu i segregacji odpadów, dyplom za zajêcie pierwszego miejsca. W 2011 roku wysegregowaliœmy prawie 46 kg odpadów na mieszkañca - to ca³kiem przyzwoity wynik. Pomimo tego nowa ustawa o odpadach, która w
lipcu wchodzi w ¿ycie, sprawi nam sporo problemów.

PREZENT OD MIKOŁ
AJA MIKOŁAJA
OCZYSZCZALNIA DL
DLAA CZERNIAWY

6 grudnia w Urzêdzie Marsza³kowskim Województwa Dolnoœl¹skiego wraz ze skarbnikiem miasta Iwon¹ Kosmal¹ podpisaliœmy umowê na dofinansowanie budowy oczyszczalni œcieków i
sieci kanalizacyjnej w Czerniawie. Inwestycja wspó³finansowana
bêdzie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich kwot¹ 4 mln z³,
a ca³oœæ zadania mo¿e kosztowaæ 6-7 mln z³. Ile dok³adnie - oka¿e siê po przetargach, które planujemy rozstrzygn¹æ na prze³omie stycznia i lutego 2013 r. Roboty powinny ruszyæ na wiosnê,
zaœ ich zakoñczenie nast¹pi³oby w 2014 r. Inwestycja bêdzie bardzo trudna w realizacji, gdy¿ wykonawcy musz¹ stosowaæ siê do
narzuconych wymogów technicznych z uwagi na obszar NATURA 2000, który s¹siaduje z nowo budowan¹ oczyszczalni¹ œcieków. Przepustowoœæ oczyszczalni to 250 m3/dobê. Oczyszczalnia bêdzie mog³a przyj¹æ œcieki maksymalnie od 2000 osób, a w
Czerniawie mieszka ok. 700 osób i mamy 750 miejsc noclegowych.
W ramach tej inwestycji w pierwszym etapie po³o¿ymy ok. 6
km kanalizacji sanitarnej. Istnieje te¿ techniczna mo¿liwoœæ dostarczania œcieków z Pobiednej do nowej oczyszczalni. Im wiêcej
œcieków bêdzie przerabiaæ instalacja, tym bêdzie taniej dla wszystkich. Koszt oczyszczenia 1m3 œcieków œwieradowskiej oczysz-

W latach 2011-2012 przebudowaliœmy 5,5 km
dróg gminnych za kwotê 9,3 mln z³.
W Œwieradowie-Zdroju mamy 82 km dróg, z czego 65 km odœnie¿amy we w³asnym zakresie.

Towarzystwo Budownictwa Spo³ecznego z Kamiennej Góry
z³o¿y³o nam propozycjê wspólnej inwestycji mieszkaniowej w
Œwieradowie. Celem by³oby wybudowanie 30 mieszkañ w trzech
budynkach. Finansowanie wygl¹da nastêpuj¹co:
Wartoœæ inwestycji - 3,6 mln z³. TBS zaci¹ga kredyt do 50
proc. wartoœci inwestycji. Miasto musia³oby zainwestowaæ 1,5
mln z³ gotówki plus grunt o wartoœci 400 tys. z³, razem 1,9 mln
z³. Zainwestowaæ bêdzie musia³ równie¿ najemca takiego mieszkania w udziale 15 proc. wartoœci inwestycji, czyli ok. 20 tys. z³,
zaœ czynsz w takim budownictwie bêdzie wynosi³ 9 z³/m2.
Rozwi¹zanie to mo¿na ró¿nie oceniaæ. Ktoœ, kto potrzebuje
mieszkania, ale nie ma mo¿liwoœci zaci¹gniêcia kredytu na jego
zakup, mo¿e tylko zainwestowaæ 20 tys. z³ i bêdzie najemc¹
lokalu. Niestety, nie bêdzie w³aœcicielem. Ma³o tego, bêdzie
musia³ wnosiæ czynsz plus op³aty za media. Lokal o powierzchni 50 m2 w tym systemie mo¿e kosztowaæ miesiêcznie nawet
do 800 z³. W najbli¿szym czasie podejmiemy decyzjê, czy ten
projekt bêdziemy realizowaæ.

6 grudnia organizowaliœmy Miko³aja dla naszych najm³odszych. Niestety, w tym samym momencie hotel „Malachit” zaplanowa³ otwarcie aqaparku. Szkoda, ¿e nie uda³o siê dojœæ do
porozumienia i wspólnie zrobiæ hucznego, szczególnie w mediach, otwarcia kompleksu basenowego. Mam nadzieje, ¿e uda
nam siê dotrzymaæ wspólnie z w³aœcicielem basenów wczeœniejszych ustaleñ co do korzystania z kompleksu przez mieszkañców, a szczególnie przez dzieci i m³odzie¿ szkoln¹.

TEMA
TEMATT UJĘĆ UJĘTY W SZCZEGÓŁ
SZCZEGÓŁYY
s

NIE BĘDZIE SZUSÓW
NA KKAMIEŃCU
AMIEŃCU I IZERACH
Niestety, nie uda³o siê znaleŸæ dzier¿awcy na obs³ugê wyci¹gów narciarskich Kamieniec i Izery. Obawiam siê, ¿e urz¹dzenia
do¿y³y swej œmierci technicznej, a zainstalowanie nowych (wraz
z nowoczesn¹ instalacj¹ naœnie¿ania) nie le¿y w polu zainteresowañ poznañskiego w³aœciciela (tym bardziej nie zainteresuje potencjalnych dzier¿awców). Oba te wyci¹gi musz¹ byæ zmodernizowane, a najlepiej, gdyby sta³o siê to w ramach kompleksu narciarskiego na górze Œwieradowiec, wtedy trzy wyci¹gi w jednym
systemie utworzy³yby atrakcyjn¹ ski arenê. Teraz musimy jeszcze znaleŸæ powa¿nego inwestora; jednemu z nich przedstawia³em jesieni¹ pomys³ na zagospodarowanie Œwieradowca, ale jeszcze nie podj¹³ decyzji o inwestowaniu w œwieradowskie wyci¹gi.
Na razie wspólnie z gmin¹ Mirsk i kolej¹ gondolow¹ planujemy
nowe trasy na zboczu Stogu Izerskiego.

DEPTAK W ZASIĘGU RĘKI
Trwa nabór wniosków w ramach Dzia³ania 6.1 Turystyka
uzdrowiskowa Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Dolnoœl¹skiego na lata 2007-2013 - Œwieradów bêdzie stara³ siê o dotacjê z tego Ÿród³a w wysokoœci 2,8
mln z³ na kontynuowanie budowy deptaka na ul. Zdrojowej, który
mo¿na by docelowo poprowadziæ a¿ do Goplany. W ramach

W latach 2011-2012 powsta³y nowe sieci wodoci¹gowe o d³. 1.795 mb, kanalizacyjne - 1.785
mb, i deszczowe - 961 mb. Ogólna wartoœæ
nak³adów na ten cel wynios³a 2,1 mln z³.

Wraz z prezesem Uzdrowiska Wojciechem Krasoniem uzgadniamy szczegó³y projektu umowy przejêcia ujêæ uzdrowiskowych
w Œwieradowie i Czerniawie (zdjêcie powy¿ej przedstawia jedno
z nich). Nale¿noœæ w wysokoœci 2,2 mln z³ gmina sp³aci w czterech ratach rocznych, które finansowane bêd¹ g³ównie z wp³ywów z bie¿¹cej dzia³alnoœci sektora wodno-œciekowego. Zalet¹
przejêcia tych ujêæ bêdzie skupienie zarz¹dzania wod¹ w jednym
rêku, nie mówi¹c ju¿ o tym, ¿e poda¿ wody wzroœnie o 30 proc.
i pokryje rosn¹cy popyt, ten zaœ generowaæ bêd¹ nie tylko hotele
(5 nowych obiektów w tym roku i tyle samo w nastêpnym), ale
tak¿e budownictwo mieszkaniowe. Obecnie w mieœcie
w ró¿nej fazie realizacji znajduje siê budowa 120 nowych mieszkañ, a dla harmonijnego rozwoju docelowo potrzebujemy ogó³em
500 lokali mieszkalnych.
Wypracowany projekt umowy przedstawiê do akceptacji Radzie Miasta.
Roland Marciniak

Ruszy³ sezon narciarski (i medialny)

Nocn¹ jazd¹ w pi¹tek 14
grudnia kolej gondolowa rozpoczê³a oficjalnie swój sezon
narciarski 2012/13 (ju¿ pi¹ty).
Zaczê³a bardzo dobrze, bo
choæ po dniach mroŸnych i
œnie¿nych w³aœnie zaczê³a sie
odwil¿, na stoku tego wieczora
szusowa³o blisko 400 osób. To
tylko dowodzi, jak bardzo okoliczni narciarze spragnieni byli
jazd. Zachêt¹ by³a te¿ promocja - do 21 grudnia bilety na
gondoli (i na pozosta³ych œwieradowskich
wyci¹gach) s¹ za po³owê ceny!
W sobotni poranek nie by³o ju¿ tak optymistycznie - zacz¹³ padaæ deszcz, co z kolei
nie przeszkodzi³o ekipie TVP Info do kilku
wejœæ na ¿ywo - w pierwszym o przygotowa-

niach do sezonu mówi³ burmistrz Roland
Marciniak (na zdjêciu) i szef gondoli Ryszard
Brzozowski.
O planach i zmianach organizacyjnych w
spó³ce SKI&SUN pisaliœmy w poprzednim
numerze, teraz warto zaj¹æ siê nowym parkin-

giem, na którym wyprofilowano tarasy, wy³o¿ono je
kostk¹ (fot. obok), a teraz
ustawi¹ bramki i zaczna pobieraæ op³aty. Wprawdzie R.
Brzozowski zapewnia, ¿e to
„nie bêdzie bola³o”, bo przy
zak³adanej cenie postoju 2 z³/
godz. i œrednio licz¹c 5-godzinnej jeŸdzie koszt narciarskiego szaleñstwa wzroœnie o 10 z³ - ale jednak wzroœnie!
Obs³ug¹ parkingu, który pomieœci 200 aut
zajmie siê kielecka firma PAMI, a jego odœnie¿aniem - P. Pilawski. Dodatkowo bêdzie
mo¿na parkowaæ przy ulicy i na niewyprofilowanej czêœci parkingu (gdzie w przysz³oœci
ma stan¹æ hotel) - w sumie 500 samochodów.
Parking na placu dawnej Tewy przeznaczony

jest g³ównie dla autobusów.
Gondola ma podpisane umowy z kilkoma
œwieradowskimi hotelami na sprzeda¿ karnetów (czêœæ z nich nawet zainstalowa³a sobie
urz¹dzenia do wydawania biletów).
Po Nowym Roku na mocy porozumieñ z
gminami Mirsk i Œwieradów gondola zacznie
wytyczaæ œlad do biegania na nartach Szlakiem Cietrzewia - od górnej stacji do Chatki.

My siê zimy nie boimy! Demograficzne niepokoje
Ko³o

„Wieniec” „Huber
t”
„Hubert”
Œwieradów Wroc³aw

Zwierzyna szt.

Jelenie
Sarny
Sar
ny
Dziki
Zaj¹ce
Ba¿anty
Koropatwy
Kor
opatwy

22
190
45
18
40
40

130
60
8
25
-

„G³uszec”
Razem
Lwówek Œl. zwierzyna
237
177
126
14
-

389
427
179
57
40
20

W ci¹gu ostatnich 12 lat miastu nieustannie ubywa mieszkañców (z jednym wyj¹tkiem - w 2008 r.). M³odzi uciekaj¹ do du¿ych oœrodków po wiedzê i
z regu³y ju¿ z ni¹ nie wracaj¹. Od lat te¿ liczba zgonów przewy¿sza liczbê
urodzeñ i nie wiadomo, czy powinien nas ten trend martwiæ, czy te¿ nale¿y
przemiany demograficzne, bêd¹ce odzwierciedleniem procesów zachodz¹cych w ca³ym kraju, pozostawiæ ich biegowi.
A oto, jak nas ubywa³o na przestrzeni ostatnich lat: 2000 - 4 897 osób,
2001 - 4 805, 2002 - 4 783, 2003 - 4 747, 2004 - 4 723, 2005 - 4 691, 2006 4 627, 2007 - 4 588, 2008 - 4 591, 2009 - 4 536, 2010 - 4 520, 2011 - 4 441.

Jest nas coraz mniej!

Razem
kar
ma (t)
karma

Rodzaje kar
my (w tonach)
karmy
Sól
Sanokiszonka
Siano
Liœciarka
Kasztany
Jab³ka
Owies
Kiszonka
kukurydzy
kukur
ydzy
¯o³êdzie
Wys³odki

1
1,5
0,3
6

1,5
32

Razem kar
ma (t)
karma

3
4
20
-

1,5
20
20
0,5
1
5
15

4
54,5
23
0,5
5
25,3
21

-

-

10

10

1
20

-

-

1
20

29,8

50,5

63

143,3

2011 2012
Urodzenia
Zgony

34

28

54

Ma³¿eñstwa

34

50
27

Zameldowania
spoza gminy

32

42

Wymeldowania
z pobytu sta³ego

85

74

4 441

4 397

(31 XII)

(11 XII)

Liczba
mieszkañców

Jak widaæ z powy¿szego zestawienia, przygotowanego przez Jana Harbula (za co
gor¹co dziêkujemy), leœnej izerskiej zwierzynie nie grozi tej zimy g³ód, o co zadbali cz³onkowie 3 kó³
³owieckich maj¹cych swe rewiry na obszarze Grzbietu Wysokiego i Grzbietu Kamienickiego. Uzupe³niamy powy¿sze dane o informacje, i¿ „Wieniec” rozstawi³ 50 paœników (plus 7 w „Hubercie” i 5 w
„G³uszcu”) i u³o¿y³ w nich 100 lizawek.

16 listopada gmina og³osi³a
przetarg na ubezpieczenie maj¹tku z
tytu³u odpowiedzialnoœci cywilnej. 7
grudnia dokonano otwarcia jednej
oferty, która nap³ynê³a od firmy IterRisk TU SA Vienna Incurance Group z Wroc³awia i opiewa³a na kwotê
71.142,54 z³. Gmina przeznaczy³a na
ten cel 44.500 z³ i w zwi¹zku z tym
nie podjêto jeszcze wi¹¿¹cych decyzji w tej sprawie.

28 listopada og³oszono przetarg na dowóz
dzieci do szkó³ w II pó³roczu roku szkolnego
2012/13 oraz w roku szkolnym 2013/14. 6
grudnia wp³ynê³y 2 oferty od firm: Wellod W³adys³aw Goj¿ewski z Biedrzychowic (12,80 z³/
km, 947,20 z³ dziennie za 3 autobusy) i ZUH
Leopold ze Œwieradowa (9,89 z³ i 731,86 z³).
Przewidywany termin podpisania umowy z
firm¹ œwieradowsk¹ 19 grudnia.
6 grudnia og³oszono przetarg na ubezpieczenie komunikacyjne gminy w zakresie nastêpstw nieszczêœliwych wypadków cz³onków
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej. Ubezpieczenie
obejmowa³oby dzia³ania zwi¹zane z dojazdami na akcjê i powrotami, z wyjazdami szkoleniowymi i na zawody stra¿ackie. Oferenci mieli
czas do 17 grudnia na przysy³anie zg³oszeñ.
Opracowa³ (aka)

Od 1 paŸdziernika rozpoczê³o dzia³alnoœæ
Twórcze Centrum Rozwoju Malucha
„Gniazdko”, którego pomys³odawczyni¹ i
w³aœcicielk¹ jest œwieradowianka El¿bieta
Kar³owicz, nauczycielka Szko³y Podstawowej
nr 2 w Czerniawie, pedagog z 25-letnim sta¿em, absolwentka studiów na kierunku pedagogika przedszkolna, edukacja wczesnoszkolna i kszta³cenie zintegrowane. Od lipca br. jest
te¿ nauczycielem dyplomowanym.
„Gniazdko” jest pierwsz¹ w najbli¿szej
okolicy placówk¹ tego typu, przyjmuj¹c¹ dzieci od 2. roku ¿ycia, utworzon¹ po to, by spe³niæ oczekiwania rodziców poszukuj¹cych dla
swoich dzieci miejsca do pe³nego, wielokie-

Witajcie w „Gniazdku”
runkowego rozwoju od najwczeœniejszego
wieku. Okres przedszkolny jest bardzo wa¿ny w ¿yciu dziecka, bo dobry start gwarantuje sukcesy w dalszej edukacji i ¿yciu.
Wiêkszoœæ tego wszystkiego, co jest mi
potrzebne, aby wiedzieæ, jak ¿yæ, co robiæ i
jak siê zachowywaæ, nauczy³em siê w przedszkolu. M¹droœci ¿yciowej nie znalaz³em na
szczytach uniwersytetu, lecz w piaskownicy -

to credo amerykañskiego pisarza i eseisty
Roberta Fulghuma sprzed 15 lat, pochodz¹ce
z ksi¹¿ki, która swego czasu znalaz³a siê na
liœcie bestsellerów New York Timesa.
Ide¹, która przyœwieca dzia³aniom
Twórczego Centrum, s¹ oddzia³ywania w zakresie rozwoju inteligencji
emocjonalnej. Za³o¿ycielom zale¿y na
tym, by dzieci swobodnie prezentowa³y siê przed szerszym gronem odbiorców, w zwi¹zku z tym zaplanowali w
kalendarzu imprez wiele dzia³añ temu
sprzyjaj¹cym.
W „Gniazdku” pracuje kolejna
œwieradowianka, absolwentka DSWE
we Wroc³awiu, Magdalena WoŸniak
– specjalistka z zakresu wychowania przedszkolnego. To pierwsza praca pani Magdy, ale
da³a siê ju¿ poznaæ jako bardzo ciep³a i doskonale przygotowana do wykonywania tego
niezwyk³ego zadania. Ma zawsze czas, by porozmawiaæ z rodzicami, którym udziela cennych wskazówek, jak postêpowaæ z dzieckiem.
Placówka oferuje funkcjonalnie i kolorowo urz¹dzon¹ salê do zabaw, a wszystkie
meble, zabawki i pomoce posiadaj¹ zalecane
certyfikaty.
Migawki z dzia³añ przedszkolnych, jak

równie¿ ofertê mo¿na znaleŸæ na stronie internetowej - www.gniazdko.c0.pl
W „Gniazdku” przebywa obecnie siedmioro dzieci, docelowo przedszkole mo¿e
przyj¹æ 15 podopiecznych - wtedy zostanie
zatrudniona kolejna opiekunka. Rodzice za
godzinê pobytu swych pociech p³ac¹ 4 z³,
dzieci przebywaj¹ w placówce œrednio 5 godzin dziennie, a miesiêczny koszt utrzymania
przedszkolaka wynosi ok. 500 z³.
Twórcze Centrum Rozwoju Malucha
„Gniazdko”, Mirsk, ul. Zdrojowa 40, tel.
601 146 101.

Rumoszowisko niczym wysypisko

Powy¿ej - W. Krzewina na szczycie rumoszu, który zalega tamê przy Agrafce. Zdjêcie obok uzmys³awia, jak g³êboko musi wgryŸæ siê ³y¿ka koparki (a¿ na 6 m!), by wybraæ to, co latami nanios³a woda.

Lasy Pañstwowe realizuj¹ projekty s³u¿¹ce nie tylko ochronie lasów, ale i ca³ych ekosystemów, co czêsto przek³ada siê na dzia³alnoœæ w interesie ogólnospo³ecznym. Jednym
z najwa¿niejszych takich zadañ s¹ Programy

Ma³ej Retencji Nizinnej i Górskiej, z których
ten „górski” realizowany jest na obszarze
Nadleœnictwa Œwieradów.
Program jest dofinansowany z funduszy
europejskich - III osi priorytetowej PO „IiŒ”,

a jego pe³na nazwa to „Przeciwdzia³anie skutkom odp³ywu wód opadowych na terenach
górskich. Zwiêkszenie retencji i utrzymanie
potoków oraz zwi¹zanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie”. Projekt, znany pod skrótow¹ nazw¹ „ma³a retencja górska”, ma na
celu przede wszystkim:
spowolnienie odp³ywu wód,

Punkty kolporta¿u
NOTATNIKA ŒWIERADOWSKIEGO
ŒWIERADÓW - kiosk przy ul. Grunwaldzkiej, sklep EKO (ul. Sienkiewicza), biuro informacji turystycznej (ul. Zdrojowa), kantor A&J
(ul. Zdrojowa), sklep AGD (ul. Piastowska), hurtownia papierosów (ul. Piastowska), sklep
„¯abka” (ul. Zdrojowa), kiosk gazetowy (ul.
Zdrojowa), pijalnia wody mineralnej (Dom Zdrojowy), sklep na os. Korczaka, sklep LEWIATAN
(ul. Górska), stacja paliw ORLEN, sklep przy ul.
Chopina, sklep AGD (ul. 11 Listopada), sklep
przy ul. Pi³sudskiego (d. FATMA), biblioteka
miejska (UM, ul. 11 Listopada 35). CZERNIAWA - delikatesy Henryka Bordona (ul. G³ówna), sklep Ireny Korty (ul. Sanatoryjna), sklep
Ma³gorzaty Kurczewskiej (ul. Sanatoryjna), biblioteka szkolna (ul. Sanatoryjna).

 zwiêkszenie mo¿liwoœci retencyjnych
zlewni górskich,
 renaturyzacjê cieków sta³ych oraz obszarów podmok³ych oraz przywracanie w nich
ci¹g³oœci biologicznej.
W Nadleœnictwie Œwieradów bêdzie wykonana ca³a sieæ (kilkanaœcie) zbiorników
wodnych o wartoœci przekraczaj¹cej 1,5 mln
z³otych. Dla naszego miasta najwa¿niejsze
zadanie, wykonane w ramach Ma³ej Retencji
Górskiej (MRG), to odbudowa zapory przeciwrumowiskowej na potoku powy¿ej œwieradowskich ujêæ wody, przy tzw. Agrafce - na
drodze do schroniska na Stóg Izerski. Zapora, zbudowana przed wojn¹, ma istotne znaczenie jako pierwsza ochrona w okresie du¿ych fali powodziowych, a jej zadaniem by³o
(i bêdzie po remoncie) zatrzymanie masy kamieni i g³azów pêdzonych wraz z fal¹ powodziow¹ i niszcz¹cych ujêcie wody „Wrzos”.
Koszt zadania,
to ok. 250 tys. z³, a
leœnicy maj¹ nadziejê na zakoñczenie
prac przed latem
2013 roku, czyli
przed okresem najwiêkszego zagro¿enia powodziowego.

Wies³aw Krzewina

O czym siê nie mówi na bie¿¹co
Z ostatniego Notatnika dowiedzieæ siê
mo¿emy, ¿e nasze miasto zajmuje wysokie
miejsca w rankingach gmin pod wzglêdem
wielkoœci œrodków przeznaczonych na inwestycje. To oczywiœcie musi budziæ szacunek i
zadowolenie. Ale jakoœ burmistrz z tego powodu nie bardzo siê cieszy. Chyba, ¿e to taki
rodzaj kokieterii. Inny ranking organizowany
przez tê sam¹ gazetê samorz¹dow¹ plasuje
nasze miasto na trzecim miejscu w regionie
pod wzglêdem wydatków na administracjê zaraz po Bogatyni i Karpaczu. To niezbyt zaszczytne miejsce i o tym nie mówi siê w Notatniku, ale to temat na inn¹ okazjê. Burmistrz
martwi siê mianowicie, ¿e nie wszyscy podzielaj¹ jego entuzjazm wynikaj¹cy z faktu np.
wydatkowania kilkuset tysiêcy z³ (z bud¿etu
miasta) na uzbrojenie terenu w okolicach
nowo budowanego hotelu przy ul. Zakopiañskiej.
Czy sceptycy maj¹ powody do obaw? Ja
nale¿ê do tej grupy mieszkañców, którym nieobojêtny jest rozwój miasta, nadto jeszcze co
nieco o jego funkcjonowaniu wiem. Dostrzegam w rozwoju tym szanse, ale i zagro¿enia.
W mojej opinii zaniepokojenie budziæ mo¿e
np. decyzja o budowie hydropompowni u
zbiegu ulic Zródlanej i Strumykowej. Jest to
bodaj pierwsza taka inwestycja na miejskiej
sieci wodoci¹gowej. Hydropompownia ma
poprawiæ parametry dostarczanej wody (ciœnienie, iloœæ) do nowo budowanego hotelu.
Jestem bardziej ni¿ pewny, ¿e praca tych urz¹dzeñ poprawiaj¹c parametry w jednym miejscu, pogorszy je w innym, gdzie równie¿ znajduj¹ siê budynki mieszkalne i hotele. Ju¿ dzisiaj w sieci hydrantowej zlokalizowanej w
ci¹gu ul. Batorego woda w niej p³yn¹ca nie
spe³nia okresowo choæby w po³owie norm
ppo¿.
Sieæ wodoci¹gowa to system naczyñ po³¹czonych i ¿eby w jednym miejscu daæ wiêcej, w drugim trzeba zabraæ, to oczywiste. Co
mia³o i mog³o byæ alternatyw¹ dla koniecznoœci „majstrowania” w istniej¹cej „niedorozwiniêtej” sieci wodoci¹gowej w mieœcie?
Alternatyw¹ mia³o byæ i jest nadal ujêcie wody
na Kwisie. W 2007 roku zakoñczono prace
nad dokumentacj¹ jego budowy, kosztuj¹c¹
miasto ok. 200 tys. z³. Jej wykonanie zlecono
w oparciu o wnioski wynikaj¹ce z opracowania zrealizowanego na zlecenie miasta przez
zespó³ hydrologów z Wroc³awia pod kierownictwem dr. Kryzy. W 2008 roku Rada Miasta uchwali³a plan zagospodarowania przestrzennego, jednak zapomniano w nim zaznaczyæ dzia³ki pod planowany wodoci¹g, który
mia³ po³¹czyæ projektowane ujêcie z istniej¹c¹ sieci¹ wodoci¹gow¹. B³¹d ten naprawiono w 2009 roku po przeprowadzeniu ca³ej
skomplikowanej procedury. Na jednej z ostatnich sesji dowiedzia³em siê od burmistrza, co
– przyznam - wprawi³o mnie w os³upienie, ¿e
zadanie to zosta³o wykreœlone z Wieloletniego Planu Finansowego, bo wed³ug niego jest
zbyt kosztowne. Moim natomiast zdaniem,
jest to ewidentny przyk³ad niegospodarnoœci
i braku konsekwencji i perspektywicznego
planowania. Jednoczeœnie na tej samej sesji
burmistrz poinformowa³ zebranych, ¿e po
odkupieniu urz¹dzeñ wodoci¹gowych od
spó³ki uzdrowiskowej za 2,2 mln z³ miasto
bêdzie zabezpieczone w wodê na kolejne 10
lat.
A co potem? - pyta³em. Jaki jest okres
trwa³oœci budowanych w naszym mieœcie budynków mieszkalnych i hoteli? Przecie¿ nie
s¹ to wigwamy, tipi czy sza³asy kryte liœæmi
bananowca i przetrwaæ maj¹ wielokrotnie d³u¿ej ni¿ te 10 lat.
Niestety, z³oty
okres na podejmowanie du¿ych wyzwañ inwestycyjnych ju¿ min¹³. Na
nowe rozdanie z
UE trzeba bêdzie
poczekaæ bez wielkiej nadziei na

otrzymanie niezbêdnych œrodków, dziêki którym problem wody móg³by zostaæ rozwi¹zany. Trzeba równie¿ odbudowaæ nadwerê¿on¹
zdolnoœæ kredytow¹ miasta.
Kolejne wa¿ne tematy dotycz¹ drastycznych podwy¿ek cen wody i podatków od nieruchomoœci, które na wniosek burmistrza w
ostatnich miesi¹cach zafundowa³a nam Rada
Miasta. Dziwi i niepokoi skala podwy¿ek i
sposób ich wprowadzania. Podwy¿ka podatków od nieruchomoœci dotknê³a najbardziej
prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Nie
tylko hotelarzy, ale równie¿ w³aœcicieli sklepów, restauracji, warsztatów, sk³adów i magazynów, zak³adów fryzjerskich etc. Przys³uchuj¹c siê debacie podatkowej ze zdumieniem
stwierdzi³em, ¿e dla burmistrza i czêœci radnych dzia³alnoœæ gospodarcza to wy³¹cznie
dzia³alnoœæ hotelarska. Przecie¿ tak nie jest.
Dziwiæ mo¿e brak reakcji na takie podwy¿ki
ze strony przedsiêbiorców. Tylko zarz¹d spó³ki
Ski&Sun z³o¿y³ wnioski do uchwa³y podatkowej, które ostatecznie jednak nie zosta³y
uwzglêdnione. Czy mo¿e skala podwy¿ek by³a
ustalana w kuluarowych rozmowach? Z kim?
Kiedy? Nie wiem. Przy spodziewanym wzroœcie „powierzchni gospodarczej” do opodatkowania (ok. 35.000 m2) bud¿et gminy mo¿e
zarobiæ kilkaset tysiêcy i pewnie kolejne kilkaset tysiêcy z op³aty uzdrowiskowej. Czy to
nie wystarczy? Zwyczajowo podatki podwy¿szane s¹ maksymalnie o wskaŸnik wzrostu cen
i us³ug. Dlaczego w Œwieradowie ma byæ inaczej?
Podwy¿ka mia³a równie¿ obj¹æ mieszkañców nieprowadz¹cych dzia³alnoœci gospodarczej, ale w ostatniej chwili z pomys³u tego
burmistrz siê wycofa³. Nie mia³ z t¹ decyzj¹
problemu, bowiem z zapowiadanej podwy¿ki cen wody i œcieków o 1 z³ ostatecznie skoñczy³o siê na 2 z³. Moim zdaniem, podwy¿ka
w ogóle nie powinna by³a wejœæ w ¿ycie, bo
wniosek taryfowy wykonany zosta³ z naruszeniem Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w
wodê i zbiorowym odprowadzaniu œcieków i
powinien zostaæ przez RM odrzucony. Tak
jednak siê nie sta³o. Uchwa³a zosta³a przyjêta. Warto zaznaczyæ, ¿e kilkoro radnych g³osuj¹cych za podwy¿k¹ cen wody posiada nieruchomoœci w niezwodoci¹gowanej czêœci
miasta, a i sam burmistrz w swoim rodzinnym domu nie czerpie wody z sieci. Odnoszê
wra¿enie, ¿e stan ten nie zmieni siê przez kolejnych kilka lat.
W ostatnim numerze NŒ burmistrz u¿ala
siê nad sob¹, ¿e oto nie ma czasu na kontakty
ze spo³eczeñstwem, bo ma mnóstwo zajêæ i
musi jeŸdziæ w interesach. Có¿, sam „wkrêci³
siê” w tê sytuacjê. Dzisiaj R. Marciniak jest
burmistrzem, kierownikiem przedsiêbiorstwa
wodoci¹gowego, swoim zastêpc¹. Nie jest
jeszcze dyrektorem biblioteki i kierownikiem
MOPS. Nie jest równie¿ kierownikiem USC,
ale przecie¿ nie ma rzeczy niemo¿liwych. Tak
organizuj¹c pracê UM, sprowadzi³ Œwieradów
do roli, nie przymierzaj¹c, biednej wiejskiej
gminy, nie bacz¹c przy tym na z³o¿onoœæ
spraw i zadañ realizowanych w Œwieradowie.
Ale to ju¿ jego problem. Swoj¹ drog¹, ciekaw jestem, jakich to inwestorów znalaz³ burmistrz podczas swoich woja¿y?
PS. Z okazji zbli¿aj¹cych siê Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia ¿yczê mieszkañcom Œwieradowa zdrowia i wszelkiej pomyœlnoœci Zbigniew Szereniuk


Odpowiem na zarzuty o niegospodarnoœæ,
co zarzuca mi poprzedni burmistrz Pan Zbigniew Szereniuk. Trzecie miejsce w regionie,
jakie zajmujemy w wydatkach na administracjê, to nic z³ego – oczywiœcie - moim zdaniem.
Najwiêcej w administracji wydaje siê na wynagrodzenia urzêdników. Gdy zosta³em burmistrzem w 2006, kilku pracowników w UM zarabia³o poni¿ej 1000 z³, a najwiêksza grupa w
przedziale 1200-1800 z³/miesi¹c netto. Na przestrzeni kilku lat zarz¹dzania urzêdem redukowa³em zatrudnienie dodaj¹c obowi¹zków pra-

cownikom, z jednoczesn¹ podwy¿k¹ wynagrodzenia. Na przyk³ad, dawniej obs³ug¹ Rady
Miasta zajmowa³ siê pracownik na pe³nym etacie, którego wynagrodzenie by³o bliskie 1200
z³. Po zmianach doda³em pracownikowi w ramach tego samego etatu obs³ugê kadrow¹
urzêdu i podwy¿kê 300 z³ na miesi¹c. I taki
mechanizm stosowa³em w ka¿dej sytuacji, gdy
mia³a miejsce redukcja zatrudnienia. W ten
sposób z 60 zatrudnionych w UM i ZGK zredukowa³em zatrudnienie do 42 pracowników,
daj¹c wiêkszoœci z nich podwy¿kê wynagrodzenia.
Oczywiœcie, je¿eli ktoœ ma z za³o¿enia negatywne podejœcie do urzêdników, ka¿da z³otówka
wydana na administracjê jest stracona. To pracownicy naszej gminy pozyskuj¹ œrodki zewnêtrzne na miejskie inwestycje i sprawnie zarz¹dzaj¹ gmin¹, o czym œwiadcz¹ równie¿ dobre
miejsca w ogólnopolskich rankingach gmin.
Równie¿ za mojej kadencji wy¿sze wynagrodzenia otrzyma³a obs³uga szkó³, wczeœniej przez
kilka lat bez podwy¿ek, a tak¿e pracownicy
MOPS, biblioteki i przejêta za³oga po likwidacji
ZGK. S¹dzê, ¿e wymagania musz¹ iœæ w parzê
równie¿ z wynagrodzeniem, dlatego uwa¿am, ¿e
nic w tym z³ego, ¿e pracownicy gminy, od których staram siê du¿o wymagaæ, zarabiaj¹ w miarê
godnie.
Te dwa hotele, które uzbrajamy w nowy wodoci¹g i hydropompê (wydatek ok. 400 tys. z³),
dadz¹ nam rocznie dochodów w bud¿ecie gminy ok. 190 tys. z³ (za sprzeda¿ wody - 70 tys, z
op³aty uzdrowiskowej, ³¹cznie z dotacj¹ Ministerstwa Finansów - 40 tys. z³, z tytu³u podatku od
nieruchomoœci - 80 tys. z³). Jak widaæ, inwestycja zwraca siê w ci¹gu nieco ponad 2 lat. Ma³o
tego, po drodze uzbroiliœmy 12 dzia³ek mieszkañców, dzia³kê pod nowy hotel, stworzyliœmy
te¿ mo¿liwoœæ pod³¹czenia dolnej stacji gondoli
pod nasz wodoci¹g, bo zim¹ maj¹ problemy z
brakiem wody ze studni. Teraz uzbrajanie nowych
inwestycji kosztujê gminê bardzo du¿o, ale w
ci¹gu kilku lat obiekty te bêd¹ dawa³y du¿y dochód do bud¿etu miasta.
Co do ujêcia na Kwisie – to bardzo droga
koncepcja w realizacji, bo koszt budowy tego
ujêcia wraz z wodoci¹giem do ul. Górskiej to minimum 8 mln z³. Dzisiaj realne dofinansowanie
do takich inwestycji siêga 60 proc., czyli brakowa³oby nam 3 mln z³ wk³adu w³asnego. To jeszcze nie koniec problemów - ujêcie by³oby zlokalizowane mniej wiêcej na wysokoœci hotelu „Malachit”, czyli czeka³aby nas budowa nie jednej
hydropompy, tylko ca³ego systemu, który t³oczy³by wodê do najwy¿ej po³o¿onej nieruchomoœci. W sumie wybudowanie ujêcia na Kwisie i
logiczne pod³¹czenie go do miejskich wodoci¹gów kosztowa³oby ok. 12 mln z³, z wk³adem w³asnym w granicach 5 mln z³. Nie mamy takich
pieniêdzy! Co ciekawe, po zakoñczeniu tej inwestycji iloœæ odbiorców wody zwiêkszy³aby siê mamy za przyk³ad nowe wodoci¹gi w Czerniawie w 2007 r. - o kilkanaœcie, mo¿e o 20 budynków. Tak wiêc w zamian za potê¿ne nak³ady mielibyœmy niewielkie dochody.
£atwo powiedzieæ - „trzeba wybudowaæ, mia³em pomys³, to jest najlepsze rozwi¹zanie” nale¿y jeszcze mieæ na uwadze spodziewane
dochody z takiej inwestycji. Mamy kilka przyk³adów gmin z s¹siedztwa, które uprawia³y - niestety skutecznie - podobnie jak burmistrz
Z. Szereniuk, gigantomaniê. Np. Zwi¹zek
Gmin Karkonoskich, zrzeszaj¹cy m.in.
Szklarsk¹ Porêba, Podgórzyn, Piechowice i Mys³akowice - w tych gminach maj¹
nowe wodoci¹gi i kanalizacjê, ale cena 1
m3 wody i œcieków zbli¿a siê ju¿ do 30 z³.
I ostatni przyk³ad - Stara Kamienica,
która jest po ogromnej inwestycji wodno-kanalizacyjnej, gdzie szacunkowa
spodziewana cena wody i œcieków siêgnie 28 z³ za 1m3. Platerówka i Sulików
równie¿ maj¹ na swym koncie du¿e inwestycje, a cena 1 m3 wody i œcieków
wynosi ponad 25 z³. U nas za 1 m3 p³acimy nieco ponad 9 z³ (z kwoty tej ok. 4 z³
przeznaczamy na inwestycje).
Gdy Z. Szereniuk by³ burmistrzem,
zafundowa³ nam tak¹ w³aœnie gigantomaniê. Zaplanowa³, i to z du¿ym zaawan-

sowaniem, wspóln¹ inwestycjê z Leœn¹, czyli
budowê kanalizacji w Czerniawie i oczyszczalniê
œcieków w Pobiednej dla obu tych miejscowoœci. By³oby to lustrzane odbicie sytuacji, w jakiej
znalaz³y siê Platerówka z Sulikowem, przy czym
cena wody i œcieków odprowadzonych z Czerniawy do Pobiednej mog³a dojœæ do 28 z³/m3. W
porê zmieniliœmy tê koncepcjê i wspólnie z Leœn¹
odst¹piliœmy od tego pomys³u.
Teraz gmina otrzyma³a dofinansowanie w wys.
4 mln z³ na budowê ponad 6 km kanalizacji i
nowej oczyszczalni œcieków w Czerniawie. Robimy na w³asny rachunek i na pewno nie grozi
nam w przysz³oœci cena zbli¿aj¹ca siê do 30 z³/
m3.
Jeœli chodzi o podwy¿ki op³at za wodê i œcieki, chcia³bym nadmieniæ, ¿e bie¿¹ce utrzymanie
wodoci¹gów i kanalizacji w mieœcie kosztuje ok.
5 z³/m3 - to na pewno jedna z najni¿szych kwot
w okolicy. Uda³o mi siê przekonaæ wiêkszoœæ
radnych do bardzo niepopularnej decyzji - podwy¿ek op³at w sumie o 4 z³ na przestrzeni kilku
ostatnich lat. Cel jest taki, aby mieæ pieni¹dze na
nowe inwestycje infrastrukturalne, co uda³o siê
osi¹gn¹æ. Mamy nowe sieci w wielu ulicach, a
wk³ad w³asny na budowê oczyszczalni w Czerniawie wraz z kanalizacj¹ pokryjemy w³aœnie dochodami z wody i œcieków. Takie samofinansowanie siê inwestycji jest naszym osi¹gniêciem
w zarz¹dzaniu finansami gminy. Czeka nas jeszcze zakup ujêæ od spó³ki uzdrowiskowej, a za
kilka lat - budowa nowych ujêæ i sieci, bo bez
nich miasto przestanie siê rozwijaæ.
Podatki i op³aty, jakie p³ac¹ w naszym mieœcie przedsiêbiorcy, s¹ niewiele wy¿sze ni¿ w
Karpaczu, Szklarskiej Porêby, Mirsku, Gryfowie,
Leœnej i wielu innych miast. Ale za to podatki dla
mieszkañców od powierzchni mieszkalnej i gruntów pozosta³ych mamy jedne z najni¿szych w
Polsce. Podatek od nieruchomoœci od przedsiêbiorców stanowi nie wiêcej jak 8-10 proc. kosztów ich dzia³alnoœci, a najwiêkszym obci¹¿eniem
firm s¹ koszty ponoszone na pracowników. Do
polityki podatkowej podchodzimy racjonalnie.
Mam nadziejê, ¿e Z. Szereniuk zauwa¿y³, i¿ przy
takich samych podatkach, jak u wspomnianych
s¹siadów, realizujemy sporo inwestycji: kilkadziesi¹t nowych ulic, place zabaw, boiska, zakup 2
wozów stra¿ackich, parki w Œwieradowie i Czerniawie, deptaki, skate park, chodniki, oœwietlenie, m³yn wodny, mosty, œcie¿ki rowerowe, kilka
nowych mieszkañ, kamera pogodowa TVN24,
Lato z Radiem i wiele innych przedsiêwziêæ - za
prawie 40 mln z³.
Nowi inwestorzy. W czasie moich woja¿y, jak
Pan zaznaczy³, spotykam siê z wieloma osobami i firmami, które staram siê namówiæ na inwestycje w naszym mieœcie. Nie jest ³atwo. Ale
uda³o siê w ten sposób przekonaæ wielu powa¿nych inwestorów - tak miejscowych, jak i tych z
zewn¹trz - do tego, ¿e Œwieradów jest dobrym
miejscem do zarabiania pieniêdzy. Tak m.in. pozyska³em inwestora, który buduje centrum handlowe przy ul. Wyszyñskiego. Rozwój gminy to
inwestycje prywatne, z których wp³ywaj¹ podatki i op³aty do bud¿etu gminy, a z niego finansujemy wszystko, za co odpowiada gmina: oœwiatê, sport i kulturê, opiekê spo³eczn¹, inwestycje
(w tym drogi i chodniki), letnie i zimowe utrzymanie miasta i wiele innych.

dokoñczenie obok 

Kto azbest zdejmuje, na dotację zasługuje
Gmina Miejska Œwieradów-Zdrój w celu uzyskania dofinansowania udzielonego przez W
oWoodnej w ramach programu usuwania
Wodnej
jewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki W
wyrobów zawieraj¹cych azbest, zwraca siê z proœb¹ do mieszkañców
mieszkañców,, zainteresowanych
usuniêciem azbestu ze swojej nieruchomoœci w przysz³ym roku, o udzielenie do 20 stycznia
2013 rr.. infor
macji w zakresie planowanego remontu pokr
ycia dachowego.
informacji
pokrycia
Maria Stefanowicz
Stefanowicz, tel. 75 7816324, m.stefanowicz@swieradowzdroj.pl

OR£Y ZNÓW WZLECIA£Y WYSOKO
SKKT PTTK „Œwieradowskie Or³y” znalaz³y siê w czo³ówce
X Ogólnopolskiego Konkursu
na Najlepszy Szkolny Klub Turystyczno-Krajoznawczy
w kategorii szkó³ podstawowych.
19 grudnia opiekunka „Or³ów” wraz z dwoma przedstawicielami
Klubu odbierze dyplom podczas uroczystej gali w Warszawie, a
fotorelacjê z tego wydarzenia zamieœcimy – oczywiœcie – w nastêpnym numerze „Notatnika”.

Ocieplajmy rury
Zimowa aura, a zw³aszcza utrzymuj¹ca siê przez d³u¿szy okres czasu
minusowa temperatura, mo¿e doprowadziæ do awarii urz¹dzeñ wodoci¹gowych, zarówno w domach, jak i na zewn¹trz. Najbardziej nara¿one na zamarzanie wody w rurach s¹ pozostawiane bez zabezpieczenia pomieszczenia piwniczne, gara¿e, warsztaty, poddasza, domki letniskowe, przy³¹cza
ogrodowe, s³owem – wszêdzie tam, gdzie brakuje centralnego ogrzewania. Zdarza siê, ¿e otwarte przypadkiem okno w piwnicy mo¿e doprowadziæ do zamarzniêcia rury wodoci¹gowej doprowadzaj¹cej wodê do wielu
mieszkañ.
Wielokrotnie przy modernizacjach podwórek, podjazdów czy ogólnie podczas robót ziemnych zapominamy o w³aœciwym posadowieniu rur, najczêœciej je wyp³ycaj¹c. Tymczasem strefa przemarzania gruntu na terenie naszego miasta wynosi oko³o 1,2 m. Kiedy ziemia pozbawiona jest warstwy
œniegu, przy³¹cze wodoci¹gowe posadowione zbyt p³ytko, a przy tym przep³yw wody niewielki, istnieje mo¿liwoœæ jego zamarzniêcia. Aby unikn¹æ
przykrych konsekwencji braku wody w kranie, nale¿y przed nadejœciem
srogich mrozów dok³adnie sprawdziæ, jak zabezpieczone s¹ nasze budynki.
Nie mam zastêpcy z kilku powodów. Da³em wiêksze kompetencje pracownikom Urzêdu Miasta. Kierownicy referatów maj¹
przez to wiêcej obowi¹zków, ale te¿ wiêksz¹ decyzyjnoœæ i skutecznoœæ. Du¿o inwestujemy w szkolenia pracowników w zakresie, jakim siê zajmuj¹ w urzêdzie. Uwa¿am, ¿e inwestuj¹c w kadrê, która - mam nadziejê - zostanie w mieœcie, zyskujemy fachowców, którzy radz¹ sobie z problemami i skuteczn¹ obs³ug¹
klientów.
Moim zdaniem, w obecnej sytuacji w tak ma³ej gminie jak Œwieradów nie ma potrzeby mno¿yæ etatów, szczególnie zaœ dublowaæ burmistrza funkcj¹ zastêpcy, który kosztowa³by nas prawie
100 tys. z³ rocznie. Mój sposób zarz¹dzania gmin¹ i urzêdem nara¿a mnie na du¿o wiêksze ryzyko poniesienia konsekwencji w
przypadku powa¿nego b³êdu pracownika. Ja równie¿ pope³niam
b³êdy, które natychmiast weryfikuj¹ mieszkañcy, radni i pracownicy, ale ryzyko jest wpisane w funkcjê burmistrza, która nie powinna byæ ciep³¹ posadk¹, na której niewiele siê robi poza os³anianiem swoich ty³ów. Burmistrz jest oceniany na bie¿¹co przez
radnych i mieszkañców, którzy w wyborach samorz¹dowych oceniaj¹ kandydatów na to stanowisko.
Roland Marciniak

Nowe becikowe UM wykazuje

Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej informuje, i¿ z dniem
1 stycznia 2013 r. zmieni¹ siê przepisy w zakresie ustalania prawa do jednorazowej zapomogi, tzw. becikowego.
Prawo do niej ustalane bêdzie na tych samych zasadach
jak prawo do zasi³ku rodzinnego. Jednorazowa zapomoga
przys³ugiwaæ bêdzie matce lub ojcu dziecka, opiekunowi
prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, je¿eli dochód rodziny w przeliczeniu na osobê nie przekroczy 1.922
z³. Zmiana ustawy obejmie dzieci urodzone po 31 grudnia
br., a tak¿e dzieci objête opiek¹ prawn¹ lub faktyczn¹, jak
równie¿ dzieci przysposobione, je¿eli zostan¹ objête t¹
opiek¹, albo przysposobione po 31 grudnia br.
Powy¿sze zmiany wynikaj¹ z ustawy z 12 paŸdziernika br.
o zmianie ustawy o œwiadczeniach rodzinnych, która 15 listopada zosta³a opublikowana w Dzienniku Ustaw (poz.
1255).
Agnieszka Moroz - p.o. kierownika MOPS

Na tablicy og³oszeñ UM 12 grudnia br. zosta³ podany
do publicznej wiadomoœci - na okres 21 dni - wykaz (do
wgl¹du w godzinach pracy urzêdu) w sprawie przeznaczenia do wydzier¿awienia w trybie bezprzetargowym
nieruchomoœci zabudowanych przy ul. D¹browskiego,
oznaczonych geodezyjnie jako dzia³ki:
nr 24, am. 7, obr. IV;
nr 1, am. 1, obr. VI.
12 grudnia br. zosta³ podany do publicznej wiadomoœci - na okres 21 dni - wykaz (do wgl¹du w godzinach
pracy urzêdu) w sprawie wyznaczenia do sprzeda¿y na
rzecz najemców w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Bocznej wraz z oddaniem w u¿ytkowanie wieczyste u³amkowej czêœci dzia³ki:
 nr 16/2, am. 3, obr. V.

Gaz ziemny jest potrzebny!
Uczniowie klasy IIIa (wtedy IIa) na
pocz¹tku roku uczestniczyli w projekcie edukacyjnym i konkursie „Bezpiecznie i ekologicznie z gazem ziemnym”, organizowanym przez Polskie
Górnictwo Naftowe i Gazownictwo.
Dzieci otrzyma³y m.in. komiks „Przygoda w œwiecie b³êkitnej energii” oraz
film „Skarby ziemi”, co u³atwi³o nauczycielowi realizacjê tematów dotycz¹cych pochodzenia, transportu, zastosowania, ekologii i bezpieczeñstwa
u¿ytkowania gazu ziemnego. Podsumowaniem projektu by³o stworzenie
plakatów (do obejrzenia na parterze
szko³y).
Uczniowie wybrali siê te¿ na wycieczkê pod obelisk Juliusa Carla Pintscha - przemys³owca, konstruktora i wynalazcy gazomierza (najwiêksz¹ kolekcjê
gazomierzy firmy Pintsch zobaczyæ
mo¿na w Muzeum Gazownictwa w
Paczkowie) - który przed wojn¹ wybudowa³ w Œwieradowie willê, dziœ znan¹ jako Rezydencja „Marzenie”.
W ramach projektu odwiedzi³ nas Janusz M¹czko, zajmuj¹cy siê konserwacj¹ i kontrol¹ urz¹dzeñ gazowych w
mieœcie, który przeprowadzi³ zajêcia dotycz¹ce gazu ziemnego (ogrzewaj¹cego szko³ê), zaprosi³ uczniów do kot³owni, pokaza³ piec i instalacjê gazow¹, po czym cierpliwie odpowiada³ na pytania dzieci.
Wszystkie te dzia³ania zosta³y pokazane na stronie
szko³y, a sprawozdanie otrzyma³o PGNiG, sk¹d na pocz¹tku grudnia nadesz³a informacja, ¿e œwieradowscy
uczniowie znaleŸli siê wœród wyró¿nionych i w nagrodê
pojad¹ na warsztaty do parku rozrywki edukacyjnej

„Ogrody Doœwiadczeñ. Humanitarium” (taki odpowiednik
warszawskiego Centrum Nauki Kopernik), mieszcz¹cego siê
na terenie Kampusu Wroc³awskiego Centrum Badañ EIT+ na
Praczach.
10 grudnia klasa IIIa
pojecha³a do Wroc³awia
(wszystkie koszty pokry³ organizator), a o swoim pobycie w Humanitarium i wra¿eniach stamt¹d wywiezionych dzieci napisz¹ w styczniowym numerze „Notatnika”.
Teresa Fierkowicz

Kącik pszczelarski
W grudniowym wydaniu „Notatnika”
zarz¹d Ko³a Pszczelarzy w Œwieradowie
koñczy pierwszy cykl artyku³ów poœwiêconych hodowli pszczó³, które mia³y na celu
przekazanie czytelnikom podstawowych
pszczelarskich informacji, poznanie hodowców pszczó³ zrzeszonych w naszym kole
oraz zwrócenie uwagi walory spo¿ywcze,
zdrowotne i smakowe produktów pszczelich. W najbli¿szych latach Polska bêdzie
zarówno eksportowa³a miód, jak i importowa³a, a co najwa¿niejsze - produkowa³a.
Te trzy elementy powinny pozostawaæ w odpowiednich proporcjach.
Podstawowym celem hodowli pszczó³ jest
produkcja miodu i produktów pszczelich oraz
zapylanie upraw entomofilnych, maj¹ce fundamentalne znaczenie dla produkcji rolnej, sadowniczej i ogrodniczej. Konsumpcja miodu bêdzie siê powiêksza³a wraz z integracj¹
Polski z Uni¹ Europejsk¹. W wielu krajach
UE spo¿ycie miodu na jednego mieszkañca
jest oko³o dwukrotnie wy¿sze. Nale¿y zak³adaæ, i¿ podobny poziom spo¿ycia ustali siê w
Polsce za kilka lat, kiedy bêdziemy „zasiedzia³ym” krajem cz³onkowskim. Tendencje w
Polsce s¹ albo staj¹ siê zbli¿one do krajów
unijnych. Aby spe³niæ zapotrzebowanie konsumentów, musimy albo wiêcej miodu produkowaæ, albo importowaæ. Wzrost produkcji mo¿na spowodowaæ powiêkszaj¹c liczbê
rodzin pszczelich lub zwiêkszaj¹c ich produkcyjnoœæ. Zrealizowanie tego zadania wymaga

wsparcia subwencjami unijnymi. Pszczelarstwo oparte jest na takim samym systemie
funkcjonowania jak rolnictwo, potrzebuje
podobnych stymulacji. Subwencje spowoduj¹
zwiêkszenie produkcji i samowystarczalnoœæ
zaopatrzenia miód.
Trzeba zadaæ sobie pytanie - czy mamy
spo¿ywaæ tylko polski miód? W krajach bogatych, które s¹ najczêœciej importerami, dostêpna jest ca³a ich gama - od miodów najtañszych do najdro¿szych (te ostatnie najczêœciej
z w³asnego kraju, uwa¿ane przez konsumentów za najlepsze).
Opinie co do wartoœci zdrowotnych miodu s¹ zró¿nicowane. Producenci i œrodowiska
opiniotwórcze pszczelarzy s¹ sk³onne twierdziæ, ¿e miodem mo¿na leczyæ prawie wszystko. St¹d te¿ pojêcie apiterapii, czyli terapii
miodem. Zwolennicy szerz¹cej siê w USA
diety Atkinsa, znanej w Polsce pod nazw¹
,,diety Kwaœniewskiego”, twierdz¹, ¿e miód
to puste kalorie. Które twierdzenie jest wiêc
prawdziwe? OdpowiedŸ wymaga obiektywizmu i dok³adnych badañ.
Sytuacja na rynku sprawia, i¿ obecnie
wystêpuje du¿e zapotrzebowanie na produkty pszczele. Hodowla pszczó³ z uwagi na
swoj¹ specyfikê, funkcjonuj¹ca jako ma³e lub
œrednie przedsiêbiorstwo, prowadzona w formie firmy rodzinnej, wpasowuje siê bardzo
dobrze w mapê gospodarcz¹ naszego regio-

Im więcej o pszczołach czytam, tym mniej o nich wiem
Karola Samulika przygoda z pszczelarstwem mia³a
doœæ nietypowy pocz¹tek.
- Miód mi zawsze podchodzi³, ale nigdy nie myœla³em, by od razu hodowaæ pszczo³y. Za to s¹siad by³ mocnym pszczelarzem i szuka³ kogoœ do spó³ki. Z fachu jestem stolarzem, zosta³em wiêc udzia³owcem technicznym,
on zaœ na emeryturze mia³ du¿o czasu, przypad³o mu
zatem zajmowanie siê pszczo³ami. U Zbigniewa Romana
podejrza³em konstrukcjê ula i zrobi³em dwa podobne,
potem dwa kolejne, zanim jednak pasieka na dobre siê
rozwinê³a, w dwa lata zwinê³a siê spó³ka. S¹siad zabra³
dwa ule, u mnie te¿ zosta³y dwa, z koniecznoœci zacz¹³em czytaæ o pszczo³ach i tak je poznajê ju¿ pi¹ty sezon...
Pszczelarstwo, które pan Karol na pocz¹tku traktowa³ niczym dobr¹ zabawê, wci¹gnê³o go na dobre.
Wprawdzie ule to nie wszystko, potrzeba jeszcze masê
niezbêdnych drobiazgów, a przed hodowc¹ mnóstwo roboty, do tego wci¹¿ trzeba innych podpytywaæ i podgl¹daæ.
- Im wiêcej o pszczo³ach czytam, tym mniej o nich
wiem. Dawno te¿ wyzby³em siê przekonania, ¿e wpuszczê pszczo³y do ula i bêdê mia³ miodu w bród, dziœ raczej
na dochód z hodowli nie liczê, ale swojski miód miód to
jest to!
Produkuje g³ównie na w³asne potrzeby, czasem nadwy¿k¹ obdaruje znajomych, niekiedy sprzeda kilka s³oiczków, ale ten rok lichy by³, zima nie przypasowa³a, czêœæ
pszczó³ wyginê³a, czêœæ wysz³a s³aba, a s³aba rodzina
praktycznie nie daje miodu, tyle, co dla siebie. W najlep-

szym okresie mia³ 10 rodzin, po zimie zosta³o mu 5, dope³ni³ do 8.
- Czêsto w teren wyskakujê do roboty, a tu trzeba
byæ i przypilnowaæ, czasami wiêc myœlê „daj sobie spokój”, ale chyba do emerytury doci¹gnê, bo jakoœ trudno
z tego zrezygnowaæ. Ostatnio nawet dobudowa³em szopê na sprzêt.
Rok temu powióz³ pszczo³y w grykê, to mu os³ab³y, a
czêœæ zginê³a. Py³ek gryki jest niskiej wartoœci i ma ma³o
bia³ka, do tego pewnie by³ zanieczyszczony - pan Karol
jakoœ nie wierzy w skrupulatnoœæ rolników przy dozowaniu
œrodków chemicznych ani w terminy agrotechniczne. Ale
na wrzosy kiedyœ z pszczo³ami siê wybierze. Zreszt¹, nasz
izerski miód jest wyrazisty i czysty, ze spadzi liœciastej i
iglastej, z odrobin¹ lipy, zdrowszy ni¿ przy uprawach.

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

nu. Uczciwe i dobrze zorganizowane firmy
pszczelarskie maj¹ du¿e szanse na osi¹gniêcie sukcesu.
W moim jednak przekonaniu najw³aœciwsz¹ form¹ przygotowania do zawodu s¹
praktyki odbyte u doœwiadczonego pszczelarza b¹dŸ w pasiece zawodowej. Przed rozpoczêciem hodowli pszczelarz musi spe³niæ kilka dodatkowych warunków: upewniæ siê, ¿e
nie jest uczulony na jad pszczeli, nabyæ lub
wydzier¿awiæ grunt niezbêdny do prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej, zarejestrowaæ
pasiekê w najbli¿szym kole pszczelarskim, jak
równie¿ u powiatowego lekarza weterynarii celem uzyskania zezwolenia na sprzeda¿ bezpoœredni¹ produktów pszczelich, posiadaæ
aktualn¹ ksi¹¿eczkê zdrowia wymagan¹ przy
produkcji produktów ¿ywnoœciowych, wyposa¿yæ pracowniê pasieczn¹ w niezbêdny
sprzêt, zarejestrowaæ dzia³alnoœæ gospodarcz¹
i j¹ ubezpieczyæ.
Przeprowadzone analizy i badania dowodz¹, i¿ ,pszczelarstwo to mo¿e byæ biznes,
a efekty ekonomiczne maj¹ œcis³y zwi¹zek ze

skal¹ produkcji i wielkoœci¹ pasieki. Rodzinê
pszczel¹ mo¿na porównaæ do przedsiêbiorstwa, zorganizowanego w sposób prawie doskona³y. Pszczelarz mo¿e z niej czerpaæ nieustann¹ naukê, a wzory przenosiæ do swojej
dzia³alnoœci gospodarczej.
We wszystkich sprawach zwi¹zanych z
hodowl¹ pszczó³ oferujemy swoj¹ pomoc, a
dla zainteresowanych podajê telefony kontaktowe: Eugeniusz Grabas - 515 069 318; Zbigniew Roman - 697 743 399.
Na zakoñczenie chcia³bym gor¹co podziêkowaæ redakcji za umo¿liwienie mi podzielenia siê z czytelnikami wiadomoœciami pszczelarskimi a wszystkim mieszkañcom i goœciom
naszego miasta przekazaæ od œwieradowskiego Ko³a Pszczelarzy najserdeczniejsze ¿yczenia radosnych œwi¹t Bo¿ego Narodzenia oraz
szczêœliwego Nowego 2013 Roku.
Aby zaœ zbli¿aj¹ce siê œwiêta mia³y pszczelarski akcent, podajê przepis na piernik
przek³adany, którego podstawowym sk³adnikiem jest miód pszczeli.
E. Grabas

TORUÑSKI, A JAKBY IZERSKI
Sk³adniki: 1 i 3/4szklanki m¹ki pszennej, pó³ szklanki cukru, 200 g p³ynnego miodu, 125
g mas³a, 3 jajka, 3 czubate ³y¿ki kwaœnej œmietany (18%), 1,5 ³y¿ki przyprawy korzennej
do piernika, 1,5 ³y¿eczki sody oczyszczonej, 1,5 ³y¿ki kakao (niekoniecznie, ale ciasto
zyskuje na kolorze).
Na prze³o¿enie: s³oik d¿emu œliwkowego i powide³ œliwkowych (po 290 g), opakowanie
galaretki (najlepiej o smaku morelowym).
Na polewê: 120 g gorzkiej czekolady, 125 g mas³a.
Miêkkie mas³o utrzeæ z cukrem. Dodawaæ po jednym ¿ó³tku, ucieraæ. Dodawaæ porcjami miód, m¹kê wymieszan¹ z przypraw¹, kakao i sod¹, œmietanê. Bia³ka ubiæ na sztywno, wymieszaæ delikatnie z ciastem. Ca³oœæ w³o¿yæ do formy uprzednio wysmarowanej
t³uszczem i wysypanej bu³k¹ tart¹.
Piec w temperaturze 165°C przez oko³o 50-60 minut (do tzw. suchego patyczka).
D¿em i powid³a zagrzaæ, do momentu zagotowania, œci¹gn¹æ z ognia. Wsypaæ galaretkê, dok³adnie wymieszaæ, ostudziæ (nie do koñca, bo zbyt mocno stê¿eje). Ostudzone
ciasto przekroiæ wzd³u¿ na 3 p³aty, posmarowaæ mas¹ d¿emow¹ (mo¿e byæ lekko ciep³a).
W celu zrobienia polewy rozpuœciæ czekoladê i mas³o, mieszaj¹c je w k¹pieli wodnej.
Polaæ gotowy piernik.

Œwieradów, ul. Zakopiañska 8
tel. 75 78 16 359, 603 766 496, 603 766 936
Poleca domy, dzia³ki, mieszkania, pensjonaty w mieœcie i okolicach
DU¯Y WYBÓR DOMÓW WIEJSKICH 20 KM OD
ŒWIERADOWA. PRZYJMUJEMY DO SPRZEDA¯Y:
MIESZKANIA, DOMY, DZIA£KI, OBIEKTY U¯YTKOWE.
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Œwieradów – mieszkanie w bloku, osobne wejœcie, 68 m2, niski parter, przejœciowe, 92.000 z³
Œwieradów – mieszkanie blisko centrum, 40 m2, dwa pokoj na parterze, 110.000 z³
Œwieradów – piêtro domu przy ul. Cmentarnej, 69 m2, do remontu, 90.000 z³
Œwieradów – mieszkanie, 39 m2, dwa pokoje, czynsz 150 z³, ogrzewanie piecowe, 100.000 z³
Œwieradów – mieszkanie w bloku, 55 m2, trzy pokoje, zadbane, 195.000 z³
Œwieradów – 63 m2, dwa pokoje, wysokoœæ 4,2 m, ul. Wczasowa, 260.000 z³
Œwieradów – dom do remontu, 220 m2, po³o¿ony wysoko pod lasem, 220.000 z³
Œwieradów – ul. Sienkiewicza, parter domu, 105 m2, 360.000 z³
Œwieradów – stary dom, ul. Osiedlowa, dzia³ka 1,3 ha, 210.000 z³
Œwieradów – nowy dom, 150 m2, dzia³ka 2.348 m2, okolice „Malachitu”, 650.000 z³
Œwieradów – ul. Batorego, dzia³ka 2.500 m2, pod us³ugi turystyczne, do 5 kondygn., 530.000 z³
Œwieradów – dzia³ka, 3.630 m2, 150 m od gondoli, pod us³ugi turystyczne, do IV kondygnacji
Œwieradów – ul. Sienkiewicza, 2,38 ha, pod turystykê i zabudowê wielorodzinn¹, IV kondygnacje
Œwieradów – ul. Piastowska, 7.651 m2, pod us³ugi turystyczne, pe³ne uzbrojenie, IV kondygnacje
Œwieradów – centrum obok Biedronki, dzia³ka 1.086 m2 pod us³ugi turystyczne, 250.000 z³
Œwieradów – ul. Chrobrego, dzia³ka 11.678 m2, mieszkaniówka i turystyka, 240.000 z³
Œwieradów – ul. Wiœniowa, 1.578 m2, dzia³ka pod dom, pe³ne uzbrojenie, 230.000 z³
Œwieradów – okazja, 9 dzia³ek budowlanych pod domy, 8.798 m2, ul. Dolna, 250.000 z³
Œwieradów – mieszkanie 50 m2, po remoncie kapitalnym, parter, 135.000 z³
Czerniawa – okazja inwestycyjna: dzia³ka budowlana, 6.020 m2 pod domy, 103.000 z³
Czerniawa – dzia³ka budowlana, 10.424 m2 pod domy, 177.000 z³
Czerniawa – dzia³ka 5.017 m2 pod turystykê, ogrodzona, warunki przy³¹cza energetyki 160.000 z³
Czerniawa – nowy dom, dzia³ka 488 m2, 299.000 z³
Czerniawa – ma³y dom do remontu, dzia³ka 396 m2 + 1.356 m2, 110.000 z³
Czerniawa – przedwojenny dom komfortowo wyremontowany, dzia³ka 1.596 m2, 620.000 z³
Czerniawa – dzia³ki budowlane po 1.500 m2, po 49.500 z³
Czerniawa – ma³y dom po remoncie, 350 m2, z mo¿liwoœci¹ pokoi pod wynajem, dzia³ka 1,2 ha
Czerniawa – dzia³ka z du¿ymi ruinami, ul. Sanatoryjna, 3.552 m2, 200.000 z³
Czerniawa – dom do remontu, dzia³ka 8.000 m2, 245.000 z³
Czerniawa – dzia³ka 4.563 m2, ul. G³ówna, zabudowa do 3 kondygnacji, 250.000 z³
Pobiedna – dzia³ka budowlana na po³udniowym stoku, 1.700 m2, 47.000 z³
Wolimierz – dzia³ka budowlana, 2.000 m2, przy asfalcie ko³o Alchemika, 49.000 z³
Wolimierz – dzia³ka z ruin¹, 5.568 m2, widok na góry, 70.000 z³
Wolimierz – nowy prosperuj¹cy pensjonat, 500 m2, dzia³ka 7.000 m2
Ml¹dz – dzia³ka 1.336 m2, przy asfalcie, 33.400 z³
Giebu³tów – Augustów – dzia³ka 5.500 m2 pod zabudowê, 12 km od Œwieradowa, 46.000 z³
Giebu³tówek – dzia³ka 2.800 m2 przy asfalcie, widok na góry, 49.000 z³
Krobica – dzia³ka 739 m2, obok zabudowy, 23.000 z³
Mirsk – mieszkanie, 54 m2, trzy pokoje w bloku, II piêtro, 100.000 z³
Mirsk – dom do remontu, dzia³ka 1977 m2, 80.000 z³
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Miko³aj - œnie¿ny, zorientowany i wodny
Ulubiony dzieñ, zarówno du¿ych, jak i
ma³ych, to 6 grudnia, czyli Miko³ajki. Ka¿dy, kto by³ grzeczny, znalaz³ pod poduszk¹
prezent, a na ulicach miasta mo¿na by³o zobaczyæ Eskadrê Miko³aja (Maria Salawa,
Paulina G³ówczyk, Adriana Mazurkiewicz,
Oskar Nogal i Tymoteusz Pacyna), która podró¿owa³a z Mariuszem Burawskim w saniach
(na zdjêciu obok), rozdaj¹c s³odycze i rózgi w zale¿noœci od ca³orocznych zas³ug.
W szko³ach uczniowie i Rada Rodziców
przygotowali Miko³ajowe prezenty, a klasy IIII i Va tradycyjnie wyjecha³y na wycieczki Miko³ajkowe do kin w Jeleniej Górze i Boles³awcu, by sprawdziæ, czy „Renifer Nico uratuje brata”, oraz zwiedziæ zabytki tych dwóch piêknych
miast.
Wieczorem o godz. 1740 przy fontannie spotkali siê fani Miko³aja, którzy zadawali sobie
pytanie, jakim pojazdem przyjedzie tym razem.
Pierwszym punktem imprezy by³o rozœwietlenie choinki, która zadzia³a³a jak nawigacja
wskazuj¹ca miejsce spotkania z Miko³ajem,
który z powodu trudnych warunków pogodowych zamieni³ sanie na praktyczny „spychowóz” (fot. z prawej).
Dzieci, m³odzie¿, a tak¿e rodzice ze swoimi pociechami na rêkach otoczyli goœcia, który zasiad³ na scenie, zapraszaj¹c chêtnych do
recytacji wierszyków, œpiewania piosenek. W
nagrodê wrêcza³ upominki, a jego pomocnicy Marysia, dwie Pauliny i Oskar - rozdawali i
ma³ym, i du¿ym s³odycze.
Przed odjazdem, który rozjaœni³ pokaz fajerwerków, Miko³aj poprosi³ o zbieranie plastikowych nakrêtek i przekazywanie ich do szko³y (sala nr 13) na akcjê pod nazw¹ „Odkrêcamy, zbieramy, pomagamy”, wspieraj¹c¹ rehabilitacjê Paulinki, Kacperka i Kubusia.
Miko³ajkowo i sportowo by³o tak¿e przez nastêpne dni,
bo 7 i 8 grudnia odbywa³y siê u nas V Miko³ajkowe Marsze
na Orientacjê, organizowane przez Oddzia³ PTTK „Ziemi
SCHEINER
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SNS 1398 - Œwieradów. Po³owa domu dwurodzinnego, 90 m2, trzy pokoje (salon 34 m2),
kuchnia, ³azienka, osobne WC, dwa balkony. Stan b. dobry, piêkny widok na miasto,
blisko wyci¹g narciarski, las na granicy, cicho i malowniczo. Cena 248.000 z³.

Adam Palbow (z lewej), sêdzia i przodownik imprez na orientacjê, w imieniu Zarz¹du Oddzia³u PTTK „Ziemia Lwówecka” wrêcza odznakê Turystycznej Rodzinki Piotrowi Salawie.

PODZIÊKOWANIA

Lwóweckiej”, a finansowane ze œrodków Miejskiej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych. Mróz i œnieg
nie wystraszy³y 35 zawodników bior¹cych udzia³ w jednym etapie nocnym i dwóch dziennych, odszukuj¹cych
punktów kontrolnych ukrytych przez budowniczego tras Adama Palbowa.
Przed wyjœciem w teren
ŒCI
ŒWIERADOWSKIE
rodzina Salawów otrzyma³a
odznakê Turystyczna RodzinSNS 2093 - centrum Czerniawy. Niepowtaka zachêcaj¹c obecnych do jej
rzalny dom po³o¿ony przy jednym z g³ównych
zdobywania (szczegó³owy reszlaków turystycznych. Powierzchnia ok. 300
gulamin odznaki na stronie
2
m . Czêœæ pomieszczeñ wyamaga wykoñczehttp://ktpzg.pttk.pl/regulania. Cena 370.000 z³.
miny/reg_rodzinka.php ).
Liderzy marszów: I - Maria Salawa, II - Stanis³aw
£ojko i Anita Lewkowska, III
- Izabela Figa i Sara Kotlarek.
Rodziny: I - Teresa i Kamila
Fierkowicz, II - Piotr i Katarzyna Salawa, III - Alicja i Jaros³aw Jasku³owscy.
(tf)

SNS 1253 - Œwieradów, centrum, lokal mieszkalny
o pow. 105,2 m2 stanowi¹cy po³owê domu, parter i przyziemie, osobne wejœcie, po remoncie. Czêœæ przygotowana pod wynajem, udzia³ w dzia³ce. Cena 360.000 z³.

SNS 1489 - Œwieradów, pó³ bliŸniaka na dzia³ce
1.008 m2, w cichej i spokojnej czêœci miasta.
Budynek parterowy z u¿ytkowym poddaszem i
wszystkimi mediami. Piekny widok na panoramê miasta i na góry. Cena 200.000 z³.

SNS 2028 - Œwieradów. Nieruchomoœæ - 200 m od
Domu Zdrojowego. Powierzchnia ca³kowita budynku 378 m2, nadaje siê na rezydencjê lub pensjonat. Du¿a
dzia³ka - 5.794 m2 - z przeznaczeniem pod us³ugi turystyczne (mo¿liwoœæ budowy kolejnych obiektów), 70 m
do szlaków turystycznych i lasu. Cena do negocjacji.

Urz¹d Miasta, organizator imprezy Miko³ajkowej przy
fontannie, gor¹co i serdecznie dziêkuje Ani Panek – która nieodmiennie od lat wdziewa czerwony kostium, przyozdabia siê brod¹ i moduluje tubalnym g³osem swoje
magiczne „Hohoho!” - oraz wszystkim elfom pomagaj¹cym œw. Miko³ajowi.
S³owa podziêkowañ za pomoc udzielon¹ w przygotowaniach i podczas imprezy kierujemy do stra¿aków z
OSP Œwieradów i Czerniawa, w³aœcicieli sklepu budowlanego PRIMO, Uzdrowiska Œwieradów-Czerniawa, firmy Fire Show z Lubania, Izy Jurczak, Grzegorza Gliwy,
ca³ej ekipy œwieradowskiej oczyszczalni œcieków, Miejskiej Biblioteki Publicznej i Tereski Fierkowicz – za brawurow¹ spikerkê.
Za obdarowanie dzieci cukierkami dziêkujemy hotelom: Narcyz, Bia³y Kamieñ, Kaja i St. Lukas, a tak¿e Franciszce Gawkowskiej i Ryszardowi Polañskiemu.

Najbardziej zamkniête
otwarcie w dziejach!
Te pustki na MIko³ajkowym otwarciu aquaparku uwieczni³a obiektywem Ania Zazulak.

WIERSZ ZIMOWY
Zima, zima, pada śnieg
I w poliki będzie piekł,
Już na drogach biały puch,
A na stokach ciągły ruch.
Dzieci śniegu się nie boją,
Już w ogrodach bałwany stoją,
Białe anioły na śniegu zrobiły,
Teraz na sankach będą jeździły.
Zima, zima, ciągle sypie,
Niejeden biegacz pod górę zipie,
Niejeden narciarz sunie na stoku,
Wszyscy się bawią choćby
do zmroku.
Ten, kto zimy się nie boi,
To na śniegu mocno stoi,
A dla tych, co go nie lubią,
Pod kocami niech się zgubią!
Alicja Piotrowska

To mia³o byæ najradoœniejsze otwarcie od czasu inauguracji gondoli, tak jak bez
w¹tpienia radosna by³a ju¿ sama informacja, ¿e Interferie zbuduj¹ aquapark przy
Malachicie. Œwieradowianie ju¿ siê pogodzili z myœl¹, ¿e Zasada SA ani myœli realizowaæ swój plan inwestycyjny na miejscu starego basenu, dlatego z nadziej¹ kibicowaliœmy aquaparkowi Interferii, zamieszczaj¹c na ³amach informacje i zdjêcia z
poszczególnych jej etapów. Gdy wszystko by³o zapiête na ostatni guzik, sytuacja
stawa³a siê komiczna, bo wszyscy go³ym okiem widzieli, ¿e aquapark jest prawie
gotowy na przyjêcie pierwszych klientów, ale kierownictwo hotelu zrobi³o wszystko
(nie robi¹c niczego), byœmy siê przypadkiem zanadto nie rozochocili. Wreszcie gruchnê³a wieœæ – aquapark bêdzie prezentem Miko³ajkowym! Pierwsza myœl – nareszcie! Druga myœl – przecie¿ 6 grudnia na ul. Zdrojowej odbywa siê tradycyjny przyjazd Miko³aja, obdarowywanie dzieci cukierkami, konkursy z nagrodami i pokaz
ogni sztucznych, wiêc jak to pogodziæ? Ano, nijak! W Miko³aja na Zdrojowej by³o jak
zawsze - t³umy dzieci z rodzicami, tymczasem w aquaparku chlupa³o siê kilkanaœcioro dzieci - tych, które dowiedzia³y siê
o otwarciu w koœciele (¿adnych plakatów, info na stronie hotelu czy miasta).
Gdyby otwarcie zrobiæ w sobotni poranek w kilku rundach (dla przedszkolaków, pierwszaków, starszaków i gimnazjalistów), kilkuset zadowolonych dzieciaków ponios³oby wiadomoœæ o aquaparku
w œwiat - a gdzie znajd¹ lepszego klienta
od rozochoconego dzieciaka?!

Œwiêta coraz bli¿ej

Do wieczerzy wigilijnej zasiadano, gdy na niebie ukaza³a siê pierwsza gwiazda. Do wierzeñ i obrzêdów wigilijnych nale¿a³ i ten, ¿e kto we „wigiliê od sto³u odejdzie
przed zakoñczeniem, to umrze i drugiej wieczerzy wigilijnej nie doczeka”.
Wierzono, ¿e kto w Wigiliê kichnie, ten zdrów bêdzie przez ca³y rok. Wiele potraw gotowano z rzepy, z
nadziej¹, ¿e uchroni to przed bólem zêbów.
Jab³ka jedzone podczas wieczerzy wigilijnej mia³y
zapobiec bólowi gard³a, a orzechy - bólowi zêbów.
Wierzono te¿, ¿e nieposzanowanie tego wieczoru
sprowadziæ mo¿e wszelkie nieszczêœcie, dlatego po zachodzie s³oñca nie nale¿a³o niczego robiæ.
W Wigiliê przed zmrokiem nale¿a³o przynieœæ wêgla, drewna i wody na ca³e Bo¿e Narodzenie, wierzono
bowiem, ¿e jeœli coœ siê wniesie do domu po wieczerzy,
wszystko myszy zjedz¹.

Ÿród³o- http://www.weekendfm.pl
My proponujemy siêgn¹æ po ksi¹¿ki z dzia³u „kucharstwo” i zapoznaæ siê z przepisami na Wigiliê i œwiêta. Hanna Szymanderska, nazywana kulinarn¹ encyklopedi¹ lub te¿ Pierwsz¹ Kuchark¹ Rzeczypospolitej, ma
na swoim koncie wiele ksi¹¿ek kucharskich, w tym wydan¹ przez „Œwiat Ksi¹¿ki” „Wigiliê” (dostêpna w bibliotece).
„Polskie dzieje narodowe sprawi³y, ¿e Wigilia wpisa³a siê w nasz¹ tradycjê jako wieczór prawdziwego zbli¿enia ludzi” - tak zaczyna siê ta niezwyk³a ksi¹¿ka, która
w spisie treœci zawiera m.in. genezê Wigilii, obrzêdowoœæ,
informacjê o op³atku, strojeniu choinki, a przede wszystkim opisane s¹ potrawy wigilijne w danych czasach.
„To przez tradycjê wyró¿niany jest majestat cz³owieka” - napisa³ Cyprian Kamil Norwid. Autorka w sposób
przystêpny opisa³a ten wyj¹tkowy wieczór. Nazwê „wigilia” Koœció³ przyj¹³ z terminologii staro¿ytnego Rzymu
(³ac. Vigiliae – nocne czuwanie). Pocz¹tkiem wieczerzy
wigilijnej by³y w dawnych wiekach wielogodzinne widowiska koœcielne, na które wierni przynosili jedzenie i napoje. Dwa tysi¹ce lat chrzeœcijañstwa ugruntowa³y ostatecznie chrzeœcijañsk¹ treœæ tego œwiêta.
Z Wigili¹ œciœle zwi¹zane s¹ takie pojêcia, jak gwiazdka, op³atek, kolêdy, pastora³ki, pasterka, jase³ka, szopka, choinka, kutia...

W Wigiliê niechêtnie cokolwiek po¿yczano, uwa¿ano bowiem, ¿e kto tego dnia coœ z domu swojego wydaje,
ten niczego siê nie dorobi. Nale¿a³o te¿ uwa¿aæ, aby pierwszy do domu wszed³ mê¿czyzna, a nie kobieta, bowiem
to on wró¿y³ na ca³y rok zdrowie, a kobieta przynosi³a
choroby.
Wiele jeszcze innych zwyczajów jest opisanych, zachêcamy do przeczytania, a warto, gdy¿ czêsto zapominamy o tradycji, upraszczamy j¹ w imiê nowoczesnoœci i
poœpiechu, dlatego w tê jedn¹ noc warto celebrowaæ obrzêdy naszych przodków.
Jad³ospis wigilijnych potraw by³ tak u³o¿ony, aby
uwzglêdniæ wszystkie p³ody rolne i leœne z ca³ego roku. Z
lasu pochodzi³y grzyby, orzechy i miód, z pola kasza,
roœliny oleiste, zbo¿a, jarzyny i owoce, z rzek i jezior ryby, a typowymi potrawami by³y: barszcz z buraków,

Gotuj z Przystup¹
Sylwester w gronie przyjació³ jest coraz popularniejsz¹ form¹ przywitania Nowego Roku, ale zwykle stawia przed gospodarzami przyjêcia wielkie wyzwanie, by stó³
by³ zastawiony suto, a przy tym niebanalnie i... smacznie. Dlatego zaproponujê coœ,
co pogodzi te trzy elementy sk³adowe sylwestrowej zabawy.
Istot¹ menu tego wieczoru powinna lekka
finezja z nut¹ szaleñstwa. Zaczniemy od pasztetu z królika z wêdzon¹ œliwk¹.
Sk³adniki: królik (do nabycia w Biedronce lub Lidlu), dwie du¿e cebule, dwie du¿e
suche bu³ki, 200 g wêdzonej œliwki (starajmy
siê nabyæ polsk¹, a nie kalifornijsk¹), 4 z¹bki
czosnku, œrednia marchew, œredni seler, 10 jaj,
100 g mas³a, bu³ka tarta, œwie¿y tymianek, sól
i pieprz.
Królika luzujemy, oddzielaj¹c miêso od
koœci (które przydadz¹ siê do przygotowania
wywaru). Miêso kroimy na grube kawa³ki,
wrzucamy na rondla na roztopione mas³o,
dodajemy cebulê pokrojon¹ w æwiartki, czosnek w ca³oœci, marchew i seler (umyte, nieobrane, pokrojone w grube talarki), wszystko
sma¿ymy ok. kwadransa na delikatnym ogniu,
nastêpnie wkruszamy bu³ki, podlewamy wod¹
lub bulionem i dusimy ok. 50 minut.
Po ostudzeniu mielimy ca³¹ zawartoœæ rondla dwa razy przez
drobne sitko, dodaje-

zupa grzybowa, bigos postny, kasza jaglana ze œliwkami
suszonymi, groch, fasola, kisiel z owsa, piernik, jab³ka,
orzechy. Ka¿dy region Polski mia³ swoj¹ tradycjê i swoje
potrawy wigilijne.
Autorka jest zwolenniczk¹ bezmiêsnej wieczerzy wigilijnej opartej na tradycyjnych przepisach.
Jak zrobiæ karpia (i nie tylko), ugotowaæ zupê grzybow¹, barszcz, rybn¹ - radzimy po prostu przyjœæ do biblioteki i wypo¿yczyæ ksi¹¿kê.
Przed œwiêtami warto te¿ wypo¿yczyæ ksi¹¿kê Bo¿eny Dykiel pt. „Moje sekrety kulinarne” otworzyæ j¹ na rozdziale „Moja Wigilia” i... podkasawszy rêkawy, zabraæ siê do roboty.
Krystyna Piotrowska

Ÿród³o- http://ryjbuk.pl/t/wigilia

Z BIGUSOWEJ MICHY
TOR
TORTT MARCHEWKOWY
Sk³adniki: 330 g star
tej marchewki, 4 jajka, 300 ml oleju, 400 g custartej
kru, 250 g m¹ki, 10 g proszku do pieczenia, 10 g sody oczyszczonej, po
pó³ ³y¿eczki cynamonu i ga³ki muszkato³owej, szczypta soli, 150 g rodzynek.
Polewa: 150 g cukru pudru, 85 g serka bia³ego do smarowania, 3 ml
olejku waniliowego (mo¿na podwoiæ porcjê, jeœli ktoœ lubi serek).
Jaja, olej i cukier ubijaæ przez 30 sekund, wymieszaæ m¹kê, proszek,
sodê, sól i przyprawy
przyprawy,, dodaæ marchewkê i rodzynki, wlaæ jajka do m¹ki
i marchewki i dok³adnie wymieszaæ.
Wylaæ na tor
townicê i piec przez godzinê (175), a po ostudzeniu ciatortownicê
sta wylaæ polewê na wierzch, posypaæ rodzynkami i cieszyæ siê niezapomnianym smakiem.
SA£A
TKA Z GRUSZK¥ I GRANA
TEM
SA£ATKA
GRANATEM
Sk³adniki: mix sa³at (paczka), kilka liœci sa³aty lodowej, 30 dkg gruszek w zalewie lub 3 œwie¿e bardzo dojrza³e, czer
wona cebula, owoc
czerwona
granatu, garœæ migda³ów
migda³ów,, kilka pomidorków koktajlowych, aromatyzowana oliwa z oliwek z czosnkiem i z cytr
yn¹ (lub 100 ml oliwy), 2 z¹bki
cytryn¹
czosnku, sok z 1/2 cytr
yny
cytryny
yny,, 1/2 ³y¿eczki cukru.
Sa³aty mieszamy z por
wan¹ na kawa³ki sa³at¹ lodow¹, dodajemy ceporwan¹
bulê pokrojon¹ w pr¹¿ki, migda³y
migda³y,, granat, pokrojone gruszki i pomidor y. Obficie skrapiamy oliw¹ z dodatkiem cytr
yny i czosnku lub sami przycytryny
gotowujemy sosik, miksuj¹c czosnek, oliwê cytr
ynê i cukier
cytrynê
cukier..
Sa³atka jest lekka i szybka w przygotowaniu. S³odkie gruszki, kwaskowe granaty
granaty,, ostra cebulka i chrupi¹ce migda³y na pewno poprawi¹ nastrój i zachwyc¹ zaproszonych goœci.

my jaja (¿ó³tka i bia³ka razem), œwie¿y tymianek, posiekan¹ grubo œliwkê, sól i pieprz i
wszystko wyrabiamy rêcznie ok. 10 minut.
Blachê smarujemy t³uszczem, oprószamy
bu³k¹ tart¹, wyk³adamy masê, na wierzch k³adziemy kilka ma³ych porcji mas³a, wk³adamy
do piekarnika (1600 C) i pieczemy ok. 1,5
godziny. Gdyby wierzch pasztetu za mocno
siê przypieka³, mo¿emy go przykryæ foli¹ aluminiow¹, pamiêtaj¹c jednak, by œci¹gn¹æ j¹
10 minut przed koñcem pieczenia.
Sch³odzony pasztet najlepiej smakuje na
ciep³ej bagietce z odrobin¹ ¿urawiny.

Sk³adniki: 5 pstr¹gów œredniej wielkoœci,
dwie du¿e cebule, 2 z¹bki czosnku, 4 jaja,
pêczek natki pietruszki, garstka ziaren s³onecznika (oskubanych), rolka
ciasta francuskiego, liœæ laurowy, ziele angielskie, sól i
bia³y pieprz.
Filetujemy pstr¹gi i œci¹gamy skórê. Krêgos³upy zalewamy wod¹, dodajemy liœæ i
ziele, gotujemy kilkanaœcie
minut i studzimy - wywar bêdzie nam potem potrzebny
przy sporz¹dzaniu pasztetu.
Pstr¹ga mielimy bardzo
drobno, odstawiamy na 5 minut do lodówki, cebulê kroimy w piórka, czosnek w plasterki i wszystko sma¿ymy na
maœle do zrumienienia.
Wyci¹gamy pstr¹ga z lodówki, „domielamy” do niego podsma¿ony
czosnek i cebulê i podlewamy delikatnie wywarem z krêgos³upa, po czym wbijamy ca³e
jaja, dodajemy drobno posiekan¹ natkê, dorzucamy s³onecznik, doprawiamy i na chwilê
odstawiamy na bok.
Rozwa³kowujemy ciasto francuskie, wype³niamy nim blaszkê (korytko), wyk³adamy
na to masê i zawijamy wszystko (wedle uznania mo¿na wierzch ciasta posmarowaæ ¿ó³tkiem). Pieczemy w rozgrzanym piekarniku
(1600 C) ok. 20 minut, studzimy i podajemy z
sosem czosnkowym.

Pocz¹tkowo mia³em zamiar poleciæ jeszcze jeden pasztet, tym razem rybny z ³ososia,
przysz³o mi jednak do g³owy, ¿e powinniœmy
promowaæ produkty regionalne, a u nas takim najbardziej rozpoznawaln¹ ryb¹ jest
pstr¹g i jego te¿ u¿yjemy do sporz¹dzenia
kolejnego dania.

Na noworoczny obiad proponujê roladê
z piersi indyka faszerowan¹ cukini¹, serem
mozarella i œwie¿¹ bazyli¹.
Sk³adniki: du¿a pierœ indycza, dwie œrednie cukinie, 3 kulki mozarelli (ka¿da po 100
g), po jednej marchewce, pietruszce i selerze,
liœæ laurowy, ziele angielskie, œwie¿a bazylia,

sól i pieprz.
Bierzemy koœci z królika, które zosta³y
nam z sylwestrowego pasztetu, i przygotowujemy wywar (ok. 1 litra) z warzywami.
Pierœ z indyka rozcinamy na pó³, ale nie
do koñca, bo po rozciêciu i roz³o¿eniu bêdziemy j¹ jeszcze rozklepywaæ na cienko. Nastêpnie oprószamy sol¹ i pieprzem i na ca³ej powierzchni uk³adamy cienkie paski cukinii (ze
skór¹), na które z kolei k³adziemy plasterki
mozarelli. Przyprawiamy listkami bazylii i
skrêcamy wszystko w roladê. Zawijamy w foliê aluminiow¹, wk³adamy do naczynia ¿aroodpornego, zalewamy wywarem i wstawiamy
do piekarnika (1800 C) na ok. 80 minut. Po
upieczeniu rozwijamy foliê i kroimy roladê
na porcjê, podaj¹c j¹ ze s³odk¹ surówk¹ z
marchwi, z bia³ym d³ugoziarnistym ry¿em
basmati i sch³odzonym rizlingiem.
¯eby nam ca³y 2013 rok uk³ada³ siê po
naszej myœli, os³odzimy go przygotowan¹ na
szybko tart¹ jab³kow¹.
Sk³adniki: ciasto francuskie, 1 kg jab³ek
(najlepiej kwaœnych), cukier trzcinowy.
Rozwa³kowujemy ciasto, na nie k³adziemy obrane i pokrojone jab³ka (w „szesnastki”), posypujemy cukrem i wk³adamy do piekarnika (2000 C) na ok. 15-20 minut.
Tartê mo¿emy spo¿ywaæ zarówno na ciep³o (wtedy polewamy j¹ gor¹c¹ czekolad¹),
jak na zimno - z cukrem pudrem.
Wszystkim moim wiernym Czytelnikom,
którzy nie bali siê przez blisko 2 lata eksperymentowaæ ze mn¹ w kuchni, sk³adam najlepsze ¿yczenia œwi¹teczne i wiele fantazyjnych
pomys³ów kulinarnych w nadchodz¹cym
roku, który zaczniemy wystrza³owo - od nauki rozpoznawania i smakowania serów.
Przepisy Szymona Przystupy
spisa³ i do druku poda³ Adam Karolczuk

ządnym kinie, prprzyjadą
zyjadą i do Czerniawy, muszą tylko mieć po co!
obejrzeć
porządnym
Skoro ludzie jadą do Legnicy, by obejr
zeć film w por
Strasznie pe³no tego Bigusa w Czerniawie,
w dodatku zgarnia wszystkie nagrody, puchary
i certyfikaty we wszystkich mo¿liwych konkursach.
- Jeœli siê gdzieœ mieszka, to trzeba siê anga¿owaæ. Kiedy mieszka³em w
Lubaniu, dzia³a³em aktywnie jako duchowny protestancki, pracowa³em z m³odzie¿¹, organizowa³em miêdzy innymi obozy jêzykowe dla 40 osób. Jako ¿e
mieszka³em w Stanach i mia³em okazjê odwiedzaæ Australiê i Angliê, mam
nieco inne spojrzenie na otaczaj¹c¹ mnie rzeczywistoœæ.
Wynika z tego spojrzenia jakieœ generalne przes³anie?
- ¯e jeœli siê bardzo chce, to zawsze mo¿na coœ zrobiæ! Ludzie w spo³eczeñstwach zachodnich, w odró¿nieniu od naszego, jak planuj¹ zacz¹æ jakiœ
biznes, to od razu maj¹ optymistyczne za³o¿enia na przysz³oœæ. Podczas gdy
my ju¿ w fazie koncepcji mamy ca³¹ listê tego, co siê nie uda, oni z góry
zak³adaj¹, ¿e wszystko musi siê udaæ.
Czy w takim razie zauwa¿asz wœród czerniawian takich,
co chwytali los we w³asne rêce?
- Na pewno tacy ludzie s¹, jednak nie s³ychaæ o nich za bardzo. ¯eby
osi¹gn¹æ sukces, trzeba mieæ si³ê i pozytywn¹ energiê wewnêtrzn¹. U nas
wokó³ widaæ s³omiany zapa³ i to, ¿e gdzie dwóch Polaków, tam trzy opinie.
Piotr Bigus ma 34 lata i jest czerniawianinem
z urodzenia. Absolwent Wy¿szej Szko³y Filologicznej we Wroc³awiu (anglistyka) i teologii
chrzeœcijañskiej w „Christ For The Nations” w
Dallas/Teksas (dyplom praktycznej teologii).
Nauczyciel angielskiego w podstawówce i gimnazjum w Olszynie, wczeœniej uczy³ w Lubaniu,
gdzie z rodzin¹ mieszka³ przez 8 lat. ¯ona Anna
pochodzi z Czêstochowy, jest równie¿ nauczycielk¹ jêzyka angielskiego - w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubañskiej (obecnie na urlopie wychowawczym,
jest œwietliczank¹ w „Mrowisku”), wychowuj¹ troje dzieci: Oliwiê (8 lat), Daniela (5) i Olê (2). W
Czerniawie mieszka na ojcowiŸnie od 3 lat (dom
w ci¹g³ym remoncie pod has³em „niekoñcz¹ca
siê opowieœæ”).
Piotra pasjonuje gotowanie, fotografia, ogród
i literatura amerykañska, jest te¿ ekologicznym
hodowc¹ drobiu (kury, kaczki, perliczki) oraz królików.

Z Piotrem Bigusem (na zdjêciu z córk¹ Ol¹), nauczycielem, spo³ecznikiem i pasjonatem z Czerniawy, rozmawia Adam Karolczuk.
Polakom dobrze wychodz¹ zrywy na miarê powstania narodowego, lecz trudniej siê dogadaæ i wspólnie pracowaæ.
A gdyby ten zapa³ tli³ siê w ludziach?
- To wystarczy tylko uzgodniæ cele. Ja, na przyk³ad, w pierwszej kolejnoœci zorganizowa³bym akcjê odkrzaczenia Czerniawy, nie tylko dróg i poboczy,
ale i ³¹k - dla lepszego wizualnego efektu. Gdy siê patrzy na stare pocztówki,
w panoramie widaæ domostwa. Dziœ obserwuj¹c Czerniawê z tych samych
miejsc dostrze¿emy tylko krzaki.
Nic siê razem nie udaje?
- Nie, czemu? Uda³o siê z sadzeniem kwiatów. Inicjatywa zrodzi³a siê w
Fundacji, burmistrz zasponsorowa³ zakup, a ludzie sami wyszli i zasadzili.
Bardzo liczê na to, ¿e zjednoczy nas „Czarci M³yn”, którego otwarcie zbiegnie siê z 40-leciem przy³¹czenia Czerniawy do Œwieradowa. Zyskamy wreszcie
dach nad g³ow¹, bêdzie gdzie usi¹œæ, porozmawiaæ, wyznaczyæ cele, poci¹gn¹æ innych... Najgorszy scenariusz bêdzie taki, jeœli m³yn bêdzie tylko eksponatem dla turystów, którzy spêdz¹ swe 5 minut przy kole nakrêcanym
spadaj¹ca wod¹. S¹dzê, ¿e m³yn mo¿e i powinien staæ siê centrum kultury dla
ca³ego miasta, bo przecie¿ Œwieradów te¿ nie ma ¿adnej placówki.
Regu³¹ jest, ¿e œwieradowianie nie uczestnicz¹ w ¿adnych
imprezach czerniawskich,
a czerniawianie nie je¿d¿¹
po wra¿enia do Œwieradowa.
- Wychodzê z za³o¿enia, ¿e skoro
ludzie jad¹ do Legnicy czy do Boles³awca, by obejrzeæ film w porz¹dnym kinie, to przyjad¹ i do Czerniawy, musz¹
tylko mieæ po co. Zapewniam, ¿e Fundacja zaktywizuje siê w takim kierunku, by przyci¹gaæ mieszkañców z obu
czêœci miasta. Nie ukrywam, ¿e dobrze
bym siê czu³ w roli organizatora wszelakich zajêæ i dzia³añ w m³ynie, o ile
ktokolwiek powierzy³by mi takie zadanie.
Jesteœ do tego przygotowany?
- Amerykanie s¹ mistrzami œwiata w jednoczeniu ludzi wokó³ celów i w
wolontariacie. Trudno by³oby nam sobie w ogóle wyobraziæ sytuacjê, gdy
przed Œwiêtem Dziêkczynienia 1200
studentów rusza w miasto rozdawaæ
indyki ubogim – a w Dallas (i wielu
innych miastach) to normalny odruch,
wielokrotnie uczestniczy³em w podobnych akcjach. Chcê nadmieniæ, ¿e nie
siedzê z za³o¿onymi rêkoma i nie opowiadam tylko, co mo¿na by³oby zrobiæ, ale na miarê swoich mo¿liwoœci
dzia³am. W lutym sprowadzi³em do
Czerniawy grupê m³odych ludzi z Irlandii, z którymi nasi uczniowie z³apali wspania³y kontakt, latem dawa³em bezp³atne lekcje angielskiego dla
doros³ych, a teraz prowadzê akcjê kupna butów zimowych dla dzieci. Mam
na to 1500 z³ – uzyskanych od sponsorów i za poœrednictwem organizacji
misyjnej w USA.
Jaki, wed³ug ciebie, jest
najwiêkszy problem do

przeskoczenia w sferze spo³ecznej?
- Nie jest ³atwo zbudowaæ system s¹siedzkiej wspó³pracy, czêsto nie wiemy, co u s¹siada s³ychaæ, mo¿e potrzebuje naszej pomocy, a mo¿e chêtnie on
by jej udzieli³ bardziej potrzebuj¹cym.
Kto ma budowaæ, skoro starsi siê pozamykali
w swych obejœciach, a m³odzi pouciekali?
- Zajrzyjmy za p³ot, do Pobiednej, gdzie grupa starszych mieszkañców
stworzy³a zespó³ „£u¿yczanki”. Graj¹, œpiewaj¹, je¿d¿¹ po œwiecie - wystarczy zapa³ i grono chêtnych, a nam wci¹¿ naj³atwiej powiedzieæ, ¿e siê nie da.
Najtrudniejsze bêdzie prze³amanie stereotypów, wyjœcie z obojêtnoœci, bo ani
m³yn, ani program, ani inicjatywy, ani dotacje nie pomog¹, jeœli ludzie nie
bêd¹ tego chcieli.
Mo¿e akurat m³yñskie miejsce oka¿e siê czarodziejskie?
- No, w³aœnie, trzeba tylko stworzyæ okazjê. Skoro ja lubiê piec, gotowaæ,
fotografowaæ i konstruowaæ, to chêtnie zara¿ê tym innych, niechby tylko ci
inni przyszli pokazaæ siê, zaprezentowali swoje mocne strony i nie wstydzili
siê tego. Niech seniorzy œpiewaj¹ i haftuj¹...
Pamiêtam, ¿e swego czasu wasza Fundacja chcia³a
wystawiæ sztukê teatraln¹...
- Sam zaczyna³em pisaæ projekt, ale priorytety siê zmieni³y i pomys³
upad³. Oczywiœcie, mo¿na siê wzi¹æ za Romea i Juliê, ale czy¿ bardziej porywaj¹ca nie by³aby historia tych ziem, podania i legendy w formie sztuki?
Najpierw ktoœ by musia³ to napisaæ.
- Pisa³em i wystawia³em ju¿ przedstawienia w USA, gdy dzia³a³em w
grupie teatralnej, z któr¹ obje¿d¿aliœmy Teksas, ale byliœmy te¿ na Fid¿i i w
Australii. Grupy dramatyczne, pantominy i taneczne prezentowa³y swoje autorskie dokonania, mam z tamtego okresu naprawdê ciekawe doœwiadczenia.
A co one pomog¹, gdy tutaj zewsz¹d otacza ciê niemoc?
- Nie tyle niemoc, co niechêæ wyzieraj¹ca z ka¿dego k¹ta. Ja mam tak¹
osobowoœæ, ¿e zawsze sobie gdzieœ znajdê ujœcie, ostatnio aktywnie dzia³am
w Koœciele Zielonoœwi¹tkowym w Gryfowie, gdzie wczeœniej pracowa³em z
m³odzie¿¹, a teraz z grup¹ mê¿czyzn, i czêsto widzê, jak ciê¿ko prze³amaæ
ich niechêæ. Jednak nie jest to niemo¿liwe!
Ludziom generalnie siê odechciewa, g³ównie z wygodnictwa. Naj³atwiej
uczestniczy siê w tym, co ktoœ zorganizuje, tylko ¿e coraz wê¿sza grupa organizatorów jest ju¿ zmêczona i traci powoli motywacjê. A nastêpców nie widaæ.
Ja w ka¿dym razie chêtnie siê podzielê swymi doœwiadczeniami i ju¿ dziœ
zapraszam na moj¹ stronê - cynamonowachata.pl – gdzie zamieœci³em
moje przepisy kulinarne, porady, jak prowadziæ zdrowy tryb ¿ycia, jak we
w³asnym zakresie wykonaæ coœ do dekoracji mieszkania (ale te¿, co warto
kupiæ z rêkodzie³a), jak zrobiæ ozdoby œwi¹teczne, co przygotowaæ na dzieñ
babci, mamy, dziadka i w ogóle na wszystkie mo¿liwe œwiêta. S¹ te¿ moje
wiersze, bo przygotowa³em tomik do wydania. W Œwieradowie i Czerniawie
chcê siê anga¿owaæ, poniewa¿ jest to moja „ma³a ojczyzna”.
Jakie byœ wymieni³ elementy zapaœci cywilizacyjnej
w Czerniawie, bo to jest temat nieustannie podnoszony
w trakcie ró¿nych spotkañ.
- Na pierwszym miejscu wymieni³bym brak po³¹czeñ komunikacyjnych to zgroza i dramat jednoczeœnie. Poza tym jesteœmy bez dostêpu do podstawowej opieki medycznej, bankomatu, punktu pocztowego i do
kultury. Jeœli m³yn stanie siê domem kultury, cokolwiek to pojêcie dla ludzi znaczy, to mo¿e zaczniemy tê zapaœæ powoli niwelowaæ.
Dziêkujê za rozmowê.
Œwieradów-Czerniawa, grudzieñ 2012

Dzieci lubią misie - misie lubią dzieci Górnikom za ich trud

Od 2009 roku trwa zaciêta rywalizacja
na misie - wtedy wprowadziliœmy do Œwiêta Pluszowego Misia nowy punkt obchodów, czyli ustalenie liczby posiadanych pluszaków. Zaczêliœmy od 1200, by w 2010 r.
poprawiæ wynik na 1257, a w ubieg³ym
doliczyæ siê 1766 niedŸwiadków.

turystów odwiedza³o miasto.
W bibliotece czeka³a ju¿ Danuta Erling,
pedagog, która wrêczy³a dzieciom kolorowe
baloniki i przeprowadzi³a ciekawe zajêcia z
g³oœnym czytaniem opowiadania o misiu, a
na koniec zaprosi³a na „Ma³e co nieco”. Dzieci
dosta³y te¿ misia do kolorowania i wyjecha³y

Tradycyjnie z okazji Barbórki klasy
edukacji wczesnoszkolnej zaprosi³y do
szko³y górników z Uzdrowiska ŒwieradówCzerniawa. W uroczystym apelu 4 grudnia
wziêli udzia³: Teresa Dragunowicz, Zbigniew Maroñ i Artur Tkaczyk, którzy przyszli w strojach górniczych, dziêki czemu
przedszkolaki i uczniowie klas I-IV mogli
zobaczyæ czarny mundur galowy, czako z
pióropuszem i Honorowy Kordzik Górniczy u boku pani Teresy, który otrzyma³a za
osi¹gniêcia zarówno na polu zawodowym,
jak i spo³ecznym.

uczniowie i przedszkolaki z³o¿yli œwieradowskim górnikom Barbórkowe ¿yczenia oraz
wrêczyli kwiaty i w³asnorêcznie przygotowane prezenty.
Podsumowaniem Szkolnej Barbórki by³o
wrêczenie dyplomów dla zwyciêzców Barbórkowych Zawodów P³ywackich, w których liderami zostali: Ma³gorzata Pasierb, Dominik
Adam, Maja Piotrowiak, Marcel Jurkiewicz,
Szymon Chmielowiec, Ewelina Prusiewicz i
Natalia Rewers.
Gratulujemy zwyciêzcom, a wszystkim
górnikom z okazji ich œwiêta ¿yczymy pomyœl-

Goœcie obejrzeli inscenizacjê przygotowan¹ przez klasê IIIa, wys³uchali wystêpów
wokalnych w wykonaniu klas I-III i odpowiadali na pytania uczniów, a na zakoñczenie

nej realizacji wszelkich planów i zamierzeñ,
satysfakcji z dobrze wykonywanej pracy zawodowej, wszelkiej pomyœlnoœci, szczêœcia
górniczego i radoœci w ¿yciu rodzinnym.

Zwyciêska kl. IIIa i jej niedŸwiadki
22 listopada od rannych godzin trwa³o w
obu szko³ach i przedszkolach komisyjne liczenie misiów. Regulamin stanowi³, ¿e liczymy misie bêd¹ce pluszakami i zabawkami, natomiast „K¹cik Misiowy” móg³ zawieraæ
wszystkie przedmioty z wizerunkiem misia
(rêczniki, koce, ubrania, talerze, serwetki, pi³ki, poduszki, ksi¹¿ki).
Po podsumowaniu niedŸwiadków w
przedszkolach i szko³ach, w bibliotece i w fi-

lii oraz w rodzinie Ulbrichów okaza³o siê, ¿e
mamy nowy rekord - 2399 szt. Natomiast w
rywalizacji klas trzeci raz z rzêdu nie do pokonania z 261 misiami okaza³a siê kl. IIIa Teresy Fierkowicz (IIa - 232, Ib – 204), która
potrafi zmobilizowaæ uczniów, ich rodzeñstwo oraz rodziców do osi¹gniêcia celu.
„K¹cik Misiowy” na d³ugo zapadnie w
pamiêci - ile¿ misiów i przedmiotów zwi¹zanych z nimi, jak¿e kolorowo i bajecznie przedstawia³y siê klasy i sale! I jak tu nie kochaæ
misia, zabawki-przytulanki, która bêdzie przy
nas w chwilach radoœci i smutku.
Przez ca³y listopad przybli¿aliœmy dzieciom ksi¹¿ki i filmy z misiami, zachêcaj¹c
zw³aszcza do czêstego siêgania po ksi¹¿kê.
Dobr¹ tradycj¹ jest zaproszenie dzieci ze
Szko³y Podstawowej nr 2 na Misiowe Œwiêtowanie, w ramach którego zwiedza³y biura
Urzêdu Miasta. Najbardziej przypad³o im do
gustu biuro burmistrza i œciana pe³na zdjêæ
projektów, jakie gmina wykona³a; jak siê okaza³o, pierwszaki maj¹ spor¹ wiedzê o swoim
mieœcie. Swoj¹ pracê w zrozumia³y sposób
przedstawi³a najpierw pani Iwona - skarbnik
miasta, a nastêpnie panie z Miejskiego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej, obchodz¹ce Dzieñ
Pracownika Socjalnego (dosta³y przygotowane przez dzieci bukieciki). Dorota Marek,
przypomnijmy, laureatka bibliotecznego
wyró¿nienia „Przyjaciel biblioteki i dzieci”,
opowiedzia³a o tym, w
jaki sposób z pracownikami promuje miasto, aby jak najwiêcej

z biblioteki niezwykle zadowolone.
Misiowe Œwiêto zosta³o podsumowane 28
listopada na apelu, wrêczono nagrody i dyplomy. Impreza przez 9 lat siê udawa³a, gdy¿
zaanga¿owanie pañ wychowawczyñ wyp³ywa
z ich serca, s¹ otwarte, spontaniczne, ¿ywio³owe , potrafi¹ swoim humorem zara¿aæ dzieci
i ich rodziców.
G³ówna nagroda - tort - zosta³ upieczony
przez szefa kuchni hotelu Malinowy Dwór Szymona Przystupê. Zdjêcie obok przedstawia
uczniów zwyciêskiej klasy na moment przed odbiorem nagrody.
S³oiki miodu od samego pocz¹tku œwiêta dostarcza Eugeniusz Grabas
(dziêkujemy). S³odkie nagrody dzieciom bardzo
smakowa³y, a miodek z
waflem by³ przepyszny.
Dziêkujemy Danucie
Erling - za ciekawe misiowe zajêcia, a Kasi Barczyszyn - za spotkanie z grup¹ przedszkolaków i
opowieœci o odpowiedzialnej pracy stra¿aka.
Za rok bêdziemy obchodziæ 10-lecie Œwiêta Misiowego... oj, bêdzie siê dzia³o! (KP)

List do cz³owieka

„Mrowisko” śladem kamieni
6 paŸdziernika Œwietlica Œrodowiskowa
„Mrowisko” bra³a udzia³ w akcji pod has³em „Œladem Izerskich Tajemnic”. Rajd po
Œwieradowie polega³ na poszukiwaniu kamieni-g³azów umieszczonych w charakterystycznych miejscach oraz odrysowaniu
umieszczonych na nich tajemniczych hologramów. Wszyscy uczestnicy otrzymali kuferki odkrywcy, w których znajdowa³a siê
mapa wraz z dok³adnym opisem historycznym danego miejsca, notes z czystymi kartkami oraz o³ówek. Tak zaopatrzeni wyruszyli w drogê.

sowali hologram przedstawiaj¹cy myszkê.
Nastêpnie ruszyliœmy w stronê Willi Fabrykanta, groty czerniawskiej, punktu antygrawitacyjnego (na zdjêciu) oraz gondoli. Najbardziej ukrytym i trudnym do znalezienia g³azem okaza³ siê, zdaniem dzieci, kamieñ Pintscha, ale trudnym nie znaczy niemo¿liwym.
Nastêpnym etapem by³y punkty: Hotel
Lukas, Park Hotel, Dom Zdrojowy, oraz Park
Zdrojowy. W sumie dzieci zdoby³y 10 hologramów przedstawiaj¹cych motywy roœlinne
lub zwierzêce.
Po ca³odniowym rajdzie po mieœcie

Dzieci rajd rozpoczê³y o godzinie 10 spod
Szko³y Podstawowej nr 2, udaj¹c siê w stronê Czarciego M³yna. Na miejscu zosta³a odczytana historia miejsca, a uczestnicy odry-

wszystkie dzieci zmêczone, ale w œwietnych
nastrojach, wróci³y do domów.

Swoim bytem
ukazujesz niebyt.
Rutynowo spotykasz
talerz z widelcem
czyni¹c ha³as w przestrzeni
by podœwiadomym kodem
nadaæ wiadomoœæ
o bezwarunkowej dzia³alnoœci
twych ¿yciowych funkcji.
Przenikamy siê wzajemnie
bezczynnoœci¹ w czynnoœci.
Nieœwiadomie ocieramy siê
o p³yn¹ce miêdzy nami chwile.
W delfinarium œwiata wci¹¿ pod i nad
komplementar
nym ³añcuchem zdarzeñ.
komplementarnym
Po raz jubileuszowy
przest¹pi³eœ próg
nie uczciwszy tego.
Trwonisz oddech
na konto nor
malnoœci.
normalnoœci.
Tak ma³¹ cenê wystawiasz
za swój jedyny towar
zwany ¿yciem
nie kar
mi¹c go regular
nie
karmi¹c
regularnie
war
toœci¹.
wartoœci¹.
Kamila Urbañczyk

Anna Bigus, Anna So³tys

TABEL
TABELAA ROZGRYWEK MŁODZIKÓW
JESIEŃ 2012 - LIGA TERENOWA 

KOMPUTEROWE BADANIE SERCA:
NOWA DIAGNOSTYKA - CYFROWE EKG
+ CYFROWA WEKTOKARDIOGRAFIA
Z OBRAZEM NACZYÑ
WIEÑCOWYCH; PULSOKSYLOMETRIA

W sk³ad kadry m³odzików wchodzili: Kacper
Baudur, Szymon Chmielowiec, Marcin Gromadowski, Jakub Gruszecki, Micha³ Jab³onowski,
Mateusz Jêdrej, Marcel Jurkiewicz, £ukasz
Kapszewicz, Arkadiusz Kluczyñski, Igor Kolejewski, Tymoteusz Kolejewski, Adrian Kolenda, Oskar Konczarek, Rafa³ Liszcz, Adam mackiewicz, Konrad Minkus, Daniel Olkowski, Patryk Olkowski, Aleksander Pal, Jakub Pawlak,
Oliwier Piotrowiak, Mateusz Podkomorzy,
Wojciech Pó³toraka, Natalia Rewers, Kacper
Roskowiñski, Szymon Sautycz, Aleksander
Sergiejczuk, Gabriel Szumlas, Jakub Szwabich,
Dawid Urbañski, Kacper ¯abski i Jakub ¯urawski. Trenerem zespo³u jest Piotr Chowañski.

(badanie zawar
toœci tlenu we kr
wi do okreœlenia
zawartoœci
krwi
mo¿liwoœci wysi³ków fizycznych w war
unkach górskich)
warunkach
górskich);;
zuch).
USG (tarczyca, nerki, prostata, brbrzuch).
kardiologiczna
nadciœnienia têtniczego
 leczenie nerwic  leczenie uzdrowiskowe
profilaktyka

leczenie

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

Przyjmuje: wtorki i pi¹tki
w godz. 9 00 –11 00 i 17 00 –18 00

TABEL
TABELAA ROZGRYWEK JUNIORÓW
JESIEŃ 2012 - LIGA TERENOWA 

Rejestracja pod nr. tel. 75 78 16 320

w g o d z . 8 00– 9 00

TABELA ROZGRYWEK PI£KARSKICH RUNDY JESIENNEJ
W SEZONIE 2012/2013 - KLASA OKRÊGOWA, GR. I

Poz.

Dru¿yna

Z

R

P

Br. zd.

Br. str.

Pkt.

1.

CMT BOLES£AWIEC

8

1

1

55

7

25

2.

UKS PIEÑSK

8

1

1

31

8

25

3.

UKS ZSOiZ GRYFÓW

8

1

1

24

14

25

4.

FATMA POBIEDNA

5

2

3

17

9

17

5.

PIAST ZAWIDÓW

4

2

4

19

16

14

6.

UKS MICRO RUSZÓW

4

1

5

28

21

13

7.

OLSZA OLSZYNA

3

4

3

17

11

13

8.

KWISA ŒWIERADÓW

3

2

5

19

23

11

9.

SPARTA ZEBRZYDOWA

3

0

7

12

29

9

10.

GKS WARTA BOLES£AWIECKA

1

0

9

14

42

3

11.

TWARDY ŒWIÊTOSZÓW

0

0

10

4

60

0

Z

R

P

Br. zd.

Br. str.

Pkt.

10

0

1

50

9

30

Poz.

Dru¿yna

1.

LZS ZARÊBA

2.

CHOJNIK JELENIA GÓRA

9

0

2

87

12

27

3.

UKS GIGANT LUBOMIERZ

7

1

3

62

23

22

4.

POGOÑ WLEÑ

6

2

3

44

18

20

5.

SKALNIK RÊBISZÓW

6

1

4

51

19

19

Poz.

Dru¿yna

Z

R

P

Br. zd.

Br. str.

Pkt.

6.

LZS PISARZOWICE

6

1

4

41

22

19

1.

BKS BOLES£AWIEC BOBRZANIE

12

1

2

48

12

37

7.

KWISA ŒWIERADÓW

5

1

5

49

28

16

2.

W£ÓKNIARZ MIRSK

11

1

3

70

19

34

8.

GRYF GRYFÓW ŒL.

5

0

6

35

39

15

3.

LEŒNIK OSIECZNICA

9

3

3

33

18

30

9.

WOSKAR SZKLARSKA PORÊBA

4

1

6

44

29

13

4.

TWARDY ŒWIÊTOSZÓW

8

3

4

38

22

27

10.

FATMA POBIEDNA

2

2

7

15

51

8

5.

PIAST WYKROTY

8

1

6

36

29

25

11.

SUDETY GIEBU£TÓW

1

1

9

12

92

4

6.

LOTNIK JE¯ÓW SUDECKI

7

3

5

34

29

24

12.

CHMIELANKA CHMIELEÑ

0

0

11

5

153

0

7.

POGOÑ ŒWIERZAWA

7

3

5

24

29

24

8.

ENDICO-MITEX PODGÓRZYN

7

2

6

36

21

23

9.

PIAST DZIWISZÓW

6

1

8

28

26

19

10.

CZARNI LWÓWEK

5

3

7

24

32

18

11.

VICTORIA RUSZÓW

6

0

9

28

42

18

12.

KWISA ŒWIERADÓW

4

5

6

20

31

17

13.

OLIMPIA KAMIENNA GÓRA

5

1

9

26

52

16

14.

BAZALT SULIKÓW

4

2

9

17

46

14

15.

GKS WARTA BOLES£AWIECKA

3

1

11

15

37

10

16.

JAWA OTOK

3

0

12

19

51

9

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

US£UGI BHP

szkolenia oceny  postêpowania powypadkowe  redakcja dokumentów w zatrudnieniu  pomoc w wywi¹zaniu siê z poleceñ organów nadzoru nad warunkami pracy  wszechstronne doradztwo w zakresie BHP

- zapewnia G³ówny Specjalista ds. BHP
in¿. zarz¹dzania bezpieczeñstwem pracy
Dariusz Rymaszewski.
Szybki dojazd do klienta (gratis).
Mo¿liwa sta³a wspó³praca. Tel. 509 012 841
(o ka¿dej porze) lub 75 78 16 776.



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

www.rymaszewski-bhp.jgora.pl

W sk³ad kadry juniorów wchodzili (kolejnoœæ wed³ug rozegranych meczów): Maciej Kozakiewicz
(rekordzista - komplet meczów, œrednio 89 minut w czasie meczu, 975 minut ³¹cznej gry), Piotr
Drzyma³a, Mateusz Morgaœ, Kuba Andzulewicz, Stanis³aw £ojko, Karol Zarbock, Kamil Jab³onowski, Jan Arnold Piotrowski, Dawid Œwierszczak, Sebastian Ogonowski, Arek Sodoma, Filip
Kar³owicz, Dominik Fila, Bartek Pacholik, Igor Mitura, Karol Fiszer, Jan Szyd³owski, Mariusz
Gajowniczek, Pawe³ Skwarek, Piotr Borkowski, Konrad Przyby³o. Trener - Piotr Chowañski.

UM wykazuje

Na tablicy og³oszeñ UM 7 grudnia br. zosta³ podany do publicznej wiadomoœci - na okres 21 dni wykaz (do wgl¹du w godzinach pracy urzêdu) w sprawie wyznaczenia do sprzeda¿y na rzecz najemców
w trybie bezprzetargowym:

OG£OSZENIA DROBNE
· Sprzedam gara¿ dwustanowiskowy przy ul. Górskiej. Tel. 75
78 17 288 (po godz. 15) · Kancelaria Podatkowa KARGEM mgr
Bogumi³a Tasulis. Tel. 75 75 225 38, 506 053 924, 601 835 007 ·
Manicure i pedicure z mo¿liwoœci¹ dojazdu do domu. Rezerwacja
telefoniczna pod nr. 665 285 666 · Do sprzedania zadbane ciuszki
dla dziewczynki (0-3 l. Tel. 609 066 152 · Tomasz Miakienko licencjonowany zarz¹dca nieruchomoœciami podejmie wspó³pracê ze
wspólnotami mieszkaniowymi. Kompleksowa obs³uga.Tel. 601 506
232, 75 78 17 401 · Do wynajêcia trzypokojowe mieszkanie w
Œwieradowie. Tel. 602 639 196 · Do sprzedania lokal gastronomiczny w Œwieradowie. Tel. 502 574 416 · Sprzedam mieszkanie w
Œwieradowie, I p. budynku dwurodzinnego, 94,40 m2 (4 pokoje,,
kuchnia, ³azienka, przedpokój, pomieszczenie gosp.). Tel. 500 840
223 · Wydzier¿awiê pomieszczenia pod klub nocny przy ul. Zdrojowej. Tel. 515 243 249.

- lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul. Sanatoryjnej 30 wraz z oddaniem w
u¿ytkowanie wieczyste u³amkowej czêœci dzia³ki:
 nr 10/4, am. 1, obr. II ;
- lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. 11 Listopada 32 wraz z oddaniem w
u¿ytkowanie wieczyste u³amkowej czêœci dzia³ki:
 nr 15, am. 3, obr. V.

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

SWIERKOWA KARCZMA

HALA SPACEROWA DOMU ZDROJOWEGO
Spe³ni¹ siê Pañstwa marzenia o wyj¹tkowej nocy sylwestrowej, o prawdziwym
balu w niepowtarzalnej scenerii hali spacerowej, której wystrój zaskoczy wszystkich,
wœród migaj¹cych œwiec, szelestu kreacji, szmeru emocji, z wykwintnymi potrawami
przygotowanymi przez szefowe kuchni Domu Zdrojowego, a które spe³ni¹ oczekiwania najbardziej wybrednych goœci: polêdwiczki wieprzowe w sosie borowikowym, kluseczki gnocchi, ogród warzyw
warzyw,, zupa meksykañska, zawijaniec królewski
muœniêty sosem s³odko-kwaœnym, barszcz czer
wony czysty
czerwony
czysty,, pasztecik z miêsem, ponadto zimna p³yta, a na niej m.in. pieczeñ z karczku w sosie ze œwie¿ym tymiankiem, tymbaliki egzotyczne, pasztet szefa z ¿urawin¹ w jab³ku, rolada noworoczna
nadziewana owocami, œledziowe kompozycje, wykwintne babeczki, talerz serowych
dobroci, broku³owa inspiracja. Ofer
tê uzupe³ni bufet kawowy
Ofertê
kawowy,, sylwestrowe s³odkoœci, butelka wódki na dwie osoby oraz butelka szampana dla osób czterech.
Ju¿ pi¹ty rok do tañca graæ bêdzie Zespó³ New Gong z Bogatyni. Wœród atrakcji
znajdzie siê tradycyjnie pokaz tañca, kanonada fajer
werków
fajerwerków
werków,, a tak¿e niespodzianka.
Pocz¹tek balu - godz. 2000, zakoñczenie o godz. 400. Bilety w cenie 250 z³ od
osoby s¹ do nabycia codziennie w recepcji Domu Zdrojowego. Rezer
wacja telefoRezerwacja
niczna -75 78 20 500.

REZYDENCJA BASIENKA

Na bal sylwestrowy przy muzyce mechanicznej Rezydencja BASIEÑKA zaprasza
od godz. 2000 do 400. W tanecznych antraktach kuchnia ser
wuje dania gor¹ce serwuje
polêdwiczki wieprzowe w sosie grzybowym z rry¿em
y¿em i surówkami, zupê gulaszow¹ i
barszczyk z krokietem – oraz przek¹ski - pó³misek miês pieczonych, roladkê z ³ososia, ro¿ek z szynki, galaretkê z drobiu, pomidorek faszerowany
faszerowany,, jajko w sosie szczypiorkowym, sa³atkê, a ponadto ciasto, napoje zimne i gor¹ce. Alkohol we w³asnym
zakresie.
Wstêp 135 z³ od osoby
osoby.. Zapisy w „Basieñce”, ul. Leœna 4, tel. 600 591 947, 75
782 3198.

SMAK BACA I KOLEJ GONDOLOWA

Oœrodek SKI&SUN oferuje - g³ównie dla narciarzy - trzy warianty spêdzenia
tfela i upodobañ:
nocy,, dla ka¿dego coœ stosownego, wedle stanu por
portfela
sylwestrowej nocy
nej stacji goœcie bêd¹ siê bawiæ przy muzyce
W restauracji Smak Baca na gór
górnej
DJ Macieja W
owka z Muzycznego Radia. W menu 3 ciep³e posi³ki, szwedzki stó³,
Wowka
butelka wódki (lub wina) na parê, szampan na 4 osoby
osoby,, napoje zimne i gor¹ce,
ciasta i deser
y.
desery
Cena biletu od osoby - 239 z³ (wjazd i zjazd gondol¹) lub 270 z³ (opcja z kar
nekarnetem narciarskim).
ta z gwarantowanym miejsce siedz¹cym
W Smak Bacy na dole impreza otwar
otwarta
w wydzielonej czêœci lokalu, z tañcami przy muzyce dyskotekowej na parkiecie na
zewn¹trz restauracji. Koszt - 140 z³ od osoby (w tym 80 z³ do wykorzystania w
bufecie, reszta to cena kar
netu narciarskiego).
karnetu
Sylwester pod namiotem przy restauracji z dostêpem do tego samego parkietu,
do bufetu w Smak Bacy
ty kateringowej na zewn¹trz (grill i kot³y z ciep³ym
Bacy,, do ofer
oferty
jad³em). Wstêp - 60 z³ od osoby (cena kar
netu narciarskiego).
karnetu
Wszystkie zabawy i jazda na nar
tach tr
waj¹ od godz. 1800 do 200.
nartach
trwaj¹
Rezer
wacja: Adam Kawka, tel. 504 210 603, smakbaca@op.pl
Rezerwacja:

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

APARTHOTEL FLINSKI

Apar
thotel Flinski Spor
t&SP
A (ul. Zakopiañska 26) debiutuje na sylwestrowej maAparthotel
Sport&SP
t&SPA
y przeniesie goœci w
sylwestrowy,, któr
który
pie Œwieradowa i proponuje przebierany bal sylwestrowy
magiczny œwiat Alicji z krainy czarów (stroje nieobowi¹zkowe, acz mile widziane).
Zabawa rozpocznie siê o godz. 2030, odbywaæ siê bêdzie na dwóch poziomach
apar
thotelu, a na ka¿dym przygotowany zostanie bufet szwedzki z zimnymi przek¹aparthotelu,
skami i gor¹cymi daniami, wœród któr
ych niew¹tpliw¹ atrakcjê bêdzie pieczone proktórych
siê. W cenie zaproszenia tak¿e butelka wina dla ka¿dej par
y oraz butelka szampapary
na dla 4 osób. Muzykê zapewnia œwieradowski DJ Th-chce.
Bilety w cenie 250 z³ od osoby do nabycia w recepcji hotelu.

CAFFE BOHEMA

Bal Sylwestrowy w Caf
fe Bohema (dawniej kawiar
Caffe
kawiarnia
nia „Zdrojowa”) zacznie siê o
wa do bia³ego rana.
potrwa
godzinie 2000 i przy muzyce wroc³awskego zespo³u JOY potr
Beata Kaganiuk, szefowa kuchni lokali grupy Bohema, przywita goœci przystawk¹ w
postaci szynki par
meñskiej z orzechami w³oskimi i oliw¹ z pestek winogron, podan¹
parmeñskiej
z melonem i gar
nirowan¹ ¿urawin¹. Na kolacjê podany zostanie krem toskañski z
garnirowan¹
par
mezanem, suszonymi pomidorami i bazyli¹, ser
wowany z grzank¹ zapieczon¹
parmezanem,
serwowany
pod kozim serem, oraz polêdwiczki wieprzowe z rozmar
ynem w koszulce z boczku
rozmarynem
i z aromatycznym sosem, na sa³atce ze œwie¿ych liœci z dodatkiem szafranowego
puree z ziemniaków
ziemniaków.. Na deser tor
tortt czekoladowo-winiakowy na bazie bitej œmietany
w ciemnej glazurze.
Ponadto w menu: miêsa pieczyste, rozmaite ser
y, rostbef przek³adany chrzanem
sery
na sa³atce ¿ydowskiej, terinê drobiow¹ z zielonym pieprzem i inne zak¹ski rrybne
ybne
oraz sa³atki, udo luzowane, faszerowane delikatnym miêsem i kolorowanymi warzywami oraz barszcz czer
wony z pasztecikiem miêsnym.
czerwony
Wszystko to za 250 z³ od osoby; w cenie biletu ka¿da para dostanie butelkê wina,
czystej wódki i szampana.
Rezer
wacja w kawiar
ni oraz telefonicznie - 660 493 209 lub 608 031 333.
Rezerwacja
kawiarni
Mi³o nam poinformowaæ, ¿e od 8 grudnia rozpocz¹³ dzia³alnoœæ - g³ównie z myœl¹ o pocz¹tkuj¹cych narciarzach
- nowy wyci¹g Flins Express (obok Aparthotelu Flinski), który do³¹czy³ do ju¿ istniej¹cych: s¹siedniej Barbary,
Bambino-Ski, Bajtka i Madzialeny. Jego w³aœcicielem jest £ukasz Swastek.
Trasa o d³ugoœci 160 i szerokoœci 40 m, o ró¿nicy wysokoœci 17 m i œrednim k¹cie nachylenia 13%, jest oœwietlona i obs³ugiwana orczykiem teleskopowym BJ-300, najnowoczeœniejszym w swej klasie, pochodz¹cym z tegorocznej produkcji. Wyci¹g odznacza siê ³agodnym startem, ma regulowan¹ prêdkoœæ jazdy - do 2 m/s, a jego przepustowoœæ wynosi 800 osób/godz.
Przy wyci¹gu dzia³a wypo¿yczalnia nart i snowboardów (ca³odzienne wypo¿yczenie nart carvingowych wraz z
butami i kijami – 35 z³; s¹ to ubieg³oroczne modele firmy ELAN), mo¿na te¿ wypo¿yczyæ kask i gogle. Mo¿na te¿
skorzystaæ z us³ug Szko³y Narciarstwa i Snowboardu. Przy wyci¹gu jest parking na 8 aut (pozosta³e mog¹ korzystaæ z miejsc parkingowych gondoli), bar i WC.
Zapraszamy codziennie w godz. 900-1800. Karnet 10-przejazdowy kosztuje 12 z³, a ca³odzienny - 34 z³.

