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TTTTTak się bawił, tak się bawił Świe-ak się bawił, tak się bawił Świe-ak się bawił, tak się bawił Świe-ak się bawił, tak się bawił Świe-ak się bawił, tak się bawił Świe-ra-dów!ra-dów!ra-dów!ra-dów!ra-dów!
Sylwester szkSylwester szkSylwester szkSylwester szkSylwester szkolnyolnyolnyolnyolny

Fot. Wies³aw Biernat

Fot. Kinga Chmielowiec

Fot. Wies³aw Biernat

Sylwester zdrojowySylwester zdrojowySylwester zdrojowySylwester zdrojowySylwester zdrojowy

Sylwester Sylwester Sylwester Sylwester Sylwester gondolowygondolowygondolowygondolowygondolowy
Sylwester Sylwester Sylwester Sylwester Sylwester w Bohemiew Bohemiew Bohemiew Bohemiew Bohemie

Fot. Szymon Witkowski28 grudnia awansem zorganizowano w szkole III Bal Noworoczny, w którym uczestniczy³o ok. 50
osób (tych ze Œwieradowa i tych przebywaj¹cych na wypoczynku). Zabawê przeplatano licznymi konkur-
sami, a przez ca³y czas dzieci sta³y w d³ugiej kolejce po makija¿, by przyozdobiæ twarz motylkami,
wampirami czy  tygrysami. Wybrano te¿ Mistrzów Tañca, a na balu wspaniale bawi³y siê zarówno dzieci,
jak i ich rodzice.

Tradycyjny Bal Sylwestrowy w hali spacerowej zgromadzi³ ponad 400 osób, którym zespó³ New
Gong z Bogatyni przygrywa³ do tañca, kuchnia zaoferowa³a wykwitne menu, Alicja Kowal przygotowa³a
pokaz tañca orientalnego, a organizatorzy przywitali Nowy Rok kanonad¹ fajerwerków. Ostatni goœcie
opuscili salê o godz. 730.

Nieco mniej, bo ok. 80 uczestników bawi³o siê na balu w Caffe BOHEMA (która pod tym szyldem
debiutowa³a w roli organizatora), za to tañcz¹cy mieli dla siebie mnóstwo miejsca do krêcenia kó³eczek
i piruetów.

Najwiêcej chêtnych przyci¹gn¹³ Sylwester na gondoli - ok. 1000, z czego ponad 600 zabawê po³¹-
czy³o z nocn¹ jazd¹ po nartostradzie. Blisko 300 osób wjecha³o na górê tylko po to, by z wy¿yn ogl¹daæ
o pó³nocy rozstrzelany i rozœwietlony racami Œwieradów. Zdjêcie powy¿ej nie przedstawia ¿adnego ta-
jemnego misterium, tylko moment zapalania pochodni, z którymi narciarze zjechali po stoku.



URZ¥D MIASTA
ul. 11 Listopada 35

II PIÊTRO

OSP

UM ul. Pi³sudskiego 15
Tadeusz Baka: 75 78-16-841- pok. 02; Zwi¹-
zek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zwi¹-
zek 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 œrodowi-
skowa MROWISKO: 75 78-45-712; Miejska
Biblioteka Publiczna: 75 78-16-394.

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

I PIÊTRO

PARTER
Burmistrz Miasta – Roland Marciniak: 75 78-
16-119; Sekretariat Burmistrza – Krystyna Ki-
siel: 75 78-16-489, fax 75 78-16-585 - pok.
nr 1d; Skarbnik – Iwona Kosmala: 75 78-16-
234 - pok. nr 1a; op³ata uzdrowiskowa, op³a-
ty za œrodki transportu – Katarzyna Barczy-
szyn, czynsze, op³ata za wodê i œcieki, u¿ytko-
wanie wieczyste - Ewelina Ostrowska-May:
75 78-16-659 - pok. nr 1b; podatki i op³aty
lokalne - Anna Leœniak, Magdalena Szukie-
wicz - 75 78-16-452 - pok. nr 1c; sprawy bu-
d¿etowe - Anna Bardziñska-Krzewina, Kata-
rzyna Duda - 75-78-17-092 - pok. nr 3; kie-
rownik Urzêdu Stanu Cywilnego, dzia³alnoœæ
gospodarcza – Danuta ̄ y³kiewicz: 75 78-16-
344;   meldunki   i   dowody   osobiste, zezwo-
lenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych –
Halina   Stettner: 75 78-16-929 - pok. nr 1f
(obok sekretariatu); Referat Gospodarki Nie-
ruchomoœciami i Zagospodarowania Prze-
strzennego,  kierownik – Rafa³ May,  Joanna
Szczekulska - 75 78-17-297 - pok. nr 2.

Pogotowie wodnoPogotowie wodnoPogotowie wodnoPogotowie wodnoPogotowie wodno-kanalizacyjne (w nagłych pr-kanalizacyjne (w nagłych pr-kanalizacyjne (w nagłych pr-kanalizacyjne (w nagłych pr-kanalizacyjne (w nagłych przypadkach awarii) - tel. 501 954 448.zypadkach awarii) - tel. 501 954 448.zypadkach awarii) - tel. 501 954 448.zypadkach awarii) - tel. 501 954 448.zypadkach awarii) - tel. 501 954 448.
woda - 4,37 zł/mwoda - 4,37 zł/mwoda - 4,37 zł/mwoda - 4,37 zł/mwoda - 4,37 zł/m33333, ścieki - 4,92 zł/m, ścieki - 4,92 zł/m, ścieki - 4,92 zł/m, ścieki - 4,92 zł/m, ścieki - 4,92 zł/m33333, stała opłata abonamentowa - 4,94 zł/m-c., stała opłata abonamentowa - 4,94 zł/m-c., stała opłata abonamentowa - 4,94 zł/m-c., stała opłata abonamentowa - 4,94 zł/m-c., stała opłata abonamentowa - 4,94 zł/m-c.

OSP Œwieradów-
Czerniawa: 500-
798-806; OSP
Œwieradów: 696 -
068-170, 602-639-
196. PSP Lubañ -
tel. 998.

Informujemy,  że od 1 listopada na mocy uchwały Rady Miasta nr XXXII/148/2012Informujemy,  że od 1 listopada na mocy uchwały Rady Miasta nr XXXII/148/2012Informujemy,  że od 1 listopada na mocy uchwały Rady Miasta nr XXXII/148/2012Informujemy,  że od 1 listopada na mocy uchwały Rady Miasta nr XXXII/148/2012Informujemy,  że od 1 listopada na mocy uchwały Rady Miasta nr XXXII/148/2012
z 26 wrz 26 wrz 26 wrz 26 wrz 26 września brześnia brześnia brześnia brześnia br. zmianie uległy ceny wody, ścieków i opłaty abonamentowej:. zmianie uległy ceny wody, ścieków i opłaty abonamentowej:. zmianie uległy ceny wody, ścieków i opłaty abonamentowej:. zmianie uległy ceny wody, ścieków i opłaty abonamentowej:. zmianie uległy ceny wody, ścieków i opłaty abonamentowej:

WYKAZ OSÓB W DSDIK ODPOWIEDZIALNYCH ZA PRZEPROWADZENIE
AKCJI ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG W SEZONIE 2012/2013

WYKAZ DRÓG OBJÊTYCH PLANEM ZIMOWEGO UTRZYMANIA W SEZONIE 2012/2013

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

  Gdy  zasypie nas śniegiem...  Gdy  zasypie nas śniegiem...  Gdy  zasypie nas śniegiem...  Gdy  zasypie nas śniegiem...  Gdy  zasypie nas śniegiem...

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

Informacje dotycz¹ce zimowego utrzyma-
nia dróg w dni robocze i wolne  mo¿na uzyski-
waæ w Dolnoœl¹skiej S³u¿bie Dróg i Kolei -
Wroc³aw, ul. Krakowska 28,  tel. 71 39 17 196
(dostêpny ca³odobowo), oraz w czasie trwa-
nia dy¿urów w okresie prowadzenia prac zimo-
wego 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

Punkty kolporta¿u
NOTATNIKA ŒWIERADOWSKIEGO

ŒWIERADÓW - kiosk przy ul. Grunwaldz-
kiej, sklep EKO (ul. Sienkiewicza), biuro infor-
macji turystycznej (ul. Zdrojowa), kantor A&J
(ul. Zdrojowa), sklep AGD (ul. Piastowska), hur-
townia papierosów (ul. Piastowska), sklep
„¯abka” (ul. Zdrojowa), kiosk gazetowy (ul.
Zdrojowa), pijalnia wody mineralnej (Dom Zdro-
jowy), 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). CZERNIA-
WA - delikatesy Henryka Bordona (ul. G³ów-
na), sklep Ireny Korty (ul. Sanatoryjna), sklep
Ma³gorzaty Kurczewskiej (ul. Sanatoryjna), bi-
blioteka szkolna (ul. Sanatoryjna).

Wysokoœæ œrodków publicznych przezna-
czonych na realizacjê zadañ objêtych konkur-
sami w 2013 roku wynosi: 80.000 z³, w tym:
- na realizacjê zadania nr 1: ZAJÊCIA Z ZA-
KRESU UPOWSZECHNIANIA KULTU-
RY FIZYCZNEJ I SPORTU - UTRZYMA-
NIE SEKCJI PI£KI NO¯NEJ – 60.000 z³.

Podstawa prawna: art. 13 ust.1 ustawy z
24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010
r. nr 234, poz. 1536 ze zm.), Uchwa³a Nr IX/
51/2011 Rady Miasta Œwieradów-Zdrój z 25
maja 2011 w sprawie uchwalenia Programu
wspó³pracy Miasta Œwieradów-Zdrój na lata
2012-2013 z organizacjami pozarz¹dowymi,
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ww. ustawy.

Konkurs adresowany jest do organizacji
pozarz¹dowych zgodnie z art 3 ust. 2 i 3 ww.
ustawy.

Wnioski nale¿y sk³adaæ do 11 lutego br.,
osobiœcie lub drog¹ pocztow¹ na adres:

 Urz¹d Miasta
ul. 11 Listopada 35,

59-850 Œwieradów-Zdrój.

Burmistrz Miasta Œwieradów-Zdrój og³asza otwarty konkurs
NA DOFINANSOWANIE W ROKU 2013 ORGANIZACJI

ZAJÊÆ Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ

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

Sekretarz  –  Sylwia B³aszczyk; zamówienia
publiczne – Monika Sautycz: 75 78-16-471
- pok. nr 21a; Referat Gospodarki Miejskiej,
Inwestycji i Ochrony Œrodowiska, kierownik
– Eugeniusz Grabas: 75 78-17-071 - pok.
nr 21b; W³adys³aw RzeŸnik, Boles³aw Sau-
tycz, Maria Stefanowicz: 75 78-16-324 -
pok. nr 21c; Anna Mazurek,  Mariusz Pysz,
Wojciech Cielecki: 75 78-16-970 - pok. nr
21d; wodoci¹gi i kanalizacja - Izabela Jur-
czak, Ryszard Szczygie³: 75 78-16-343 -
pok. nr 22. Referat Promocji Gminy, Tury-
styki, Kultury i Sportu, kierownik  – Dorota
Marek:  75 71-36-482 - pok. nr 23; turysty-
ka, kultura i sport - Monika Hajny-Daszko:
75 71-36-483 i 75 78-16-350; promocja gmi-
ny - Alicja Piotrowska: 75-78-71-36-482,  in-
formatyk Tomasz Chmielowiec - 75 71-36-
483, fax 75-78-16-221 - pok. nr 24b.

Szczegó³y og³oszenia dostêpne s¹ w Biu-
letynie Informacji Publicznej Urzêdu Miasta
Œwieradów-Zdrój na stronie
http://bip.umswieradowzdroj.nv.pl/

w zak³adce: Og³oszenia/ Konkursy ofert
2013, oraz w siedzibie UM.

Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ
pod nr tel. 75 71 36 482 lub 71 36 483.

Nowy Rok to taka umowna granica, czêsto
daj¹ca nadziejê, ¿e coœ siê zmieni dla nas na
lepsze. Oprócz dodatkowej trzynastej pensji
wydawa³oby siê, ¿e podstaw ku temu specjal-
nych nie ma. A jednak chyba s¹, bo ka¿dy z
nas corocznie czeka na Nowy Rok, licz¹c na
zmiany. W œwiecie natury noc sylwestrowa i
Nowy Rok nie nios¹ niczego nowego (poza
stresem dla zwierz¹t od ha³asu petard), raczej
zwierzyna próbuje przetrwaæ (na naszej pó³ku-
li oczywiœcie) ciê¿ki dla niej okres. Dla wiêk-
szoœci ¿ywego œwiata przyrody Nowym Rokiem
i nadziej¹ na wype³nienie cyklu ¿ycia jest do-
piero wiosna, kiedy ci, co prze¿yj¹, mog¹ daæ
¿ycie nastêpnemu pokoleniu i zamkn¹æ ko³o
przetrwania.

NA TEN NOWY ROK!NA TEN NOWY ROK!NA TEN NOWY ROK!NA TEN NOWY ROK!NA TEN NOWY ROK!
„Napominam braci, by ich kazania by³y krótkie, poniewa¿ Pan

nasz na ziemi mówi³ krótko”
Œw. Franciszek - Regu³a zatwierdzona IX

Cz³owiek potrzebowa³ zawsze jakiegoœ pre-
tekstu, aby mieæ nadziejê na lepsze jutro, i st¹d
miêdzy innymi nasza chêæ do œwiêtowania
Nowego Roku. W tym okresie czêsto wybacza
siê wiêcej, pochyla nad s³abszymi i bardziej
zwraca uwagê na potrzebuj¹cych. W USA to
w³aœnie 1 stycznia 1863 r. zniesiono niewol-
nictwo, a w Nowy Rok 1435 r. Polacy i Krzy¿a-
cy zawarli po wieloletniej wojnie rozejm w Brze-
œciu Kujawskim. Czy¿by wskazywa³oby to na
nasz¹ ludzk¹ „podatnoœæ” na tê magiczn¹ datê?

Mam nadziejê, ¿e nie i ¿e CA£Y, ponoæ kry-
zysowy 2013 rok, bêdzie takim okresem, gdzie
w przeciwieñstwie do œwiata przyrody, silny
pomo¿e s³abszemu, a mo¿e bogatszy pochyli
siê nad biedniejszym.

Jedyne, czego ze œwiata natury ludziom na
nadchodz¹cy 2013 rok ¿yczê, to… czasu dla
swoich bliskich – tego ostatnio powinniœmy
siê od nowa uczyæ, najlepiej podpatruj¹c zwie-
rzêta, jak troszcz¹ siê o swoje m³ode. Pamiê-
taæ przy tym warto o czymœ, co nie tylko u pry-
mitywnych ludów nadal silnie funkcjonuje -  o
wiêzi rodzinnej, w której w pewnym momen-
cie m³odzi zaczynaj¹ opiekowaæ siê starszymi.

I jeszcze dla œwieradowian za ks. J. Twar-
dowskim:

Oby siê wszystkie trudne sprawy
Porozkrêca³y jak supe³ki
W³asne ambicje i urazy
Zaczê³y œmieszyæ jak kukie³ki...

Wies³aw Krzewina - Nadleœniczy
Nadleœnictwa Œwieradów-Zdrój, radny



Dyrektor i Rada Rodziców Miejskie-
go Zespo³u Szkó³ serdecznie zapra-
szaj¹ na XIII Bal Rady Rodziców, któ-
ry 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 Bar-
bary Krakowskiej) oraz w „Bohemie”.

Zaproszenie na bal

Na ten Nowy RokNa ten Nowy RokNa ten Nowy RokNa ten Nowy RokNa ten Nowy Rok
ZakrêconyZakrêconyZakrêconyZakrêconyZakrêcony,,,,,
jak chiñskie „c”jak chiñskie „c”jak chiñskie „c”jak chiñskie „c”jak chiñskie „c”
œmiechu nie s³yszyœmiechu nie s³yszyœmiechu nie s³yszyœmiechu nie s³yszyœmiechu nie s³yszy,,,,,
krzyków i rac,krzyków i rac,krzyków i rac,krzyków i rac,krzyków i rac,

osaczony przez zaspêosaczony przez zaspêosaczony przez zaspêosaczony przez zaspêosaczony przez zaspê
na ³aweczce zimyna ³aweczce zimyna ³aweczce zimyna ³aweczce zimyna ³aweczce zimy,,,,,
sponiewierany ksi¹¿êsponiewierany ksi¹¿êsponiewierany ksi¹¿êsponiewierany ksi¹¿êsponiewierany ksi¹¿ê
jednej nocyjednej nocyjednej nocyjednej nocyjednej nocy,,,,,
jak konfetti ³ykajak konfetti ³ykajak konfetti ³ykajak konfetti ³ykajak konfetti ³yka
wspomnienia i ³zywspomnienia i ³zywspomnienia i ³zywspomnienia i ³zywspomnienia i ³zy,,,,,

przedwczeœnie œciêtyprzedwczeœnie œciêtyprzedwczeœnie œciêtyprzedwczeœnie œciêtyprzedwczeœnie œciêty
bohaterbohaterbohaterbohaterbohater,,,,,
oszukanyoszukanyoszukanyoszukanyoszukany
przez diabelskie z³udzenia,przez diabelskie z³udzenia,przez diabelskie z³udzenia,przez diabelskie z³udzenia,przez diabelskie z³udzenia,
twój syn œpi, mateñko,twój syn œpi, mateñko,twój syn œpi, mateñko,twój syn œpi, mateñko,twój syn œpi, mateñko,
z nadziej¹, ¿e co by³o -z nadziej¹, ¿e co by³o -z nadziej¹, ¿e co by³o -z nadziej¹, ¿e co by³o -z nadziej¹, ¿e co by³o -
to sen, a ten Nowy Rokto sen, a ten Nowy Rokto sen, a ten Nowy Rokto sen, a ten Nowy Rokto sen, a ten Nowy Rok
bêdzie och!bêdzie och!bêdzie och!bêdzie och!bêdzie och!
I nie k³ody pod nogi,I nie k³ody pod nogi,I nie k³ody pod nogi,I nie k³ody pod nogi,I nie k³ody pod nogi,
ale szczêœcia szok,ale szczêœcia szok,ale szczêœcia szok,ale szczêœcia szok,ale szczêœcia szok,

jeszcze zakrêconyjeszcze zakrêconyjeszcze zakrêconyjeszcze zakrêconyjeszcze zakrêcony,,,,,
jak chiñskie „c”jak chiñskie „c”jak chiñskie „c”jak chiñskie „c”jak chiñskie „c”
ufa – a to ju¿ coœ,ufa – a to ju¿ coœ,ufa – a to ju¿ coœ,ufa – a to ju¿ coœ,ufa – a to ju¿ coœ,
nie budŸ go,nie budŸ go,nie budŸ go,nie budŸ go,nie budŸ go,
do domu wróci sam,do domu wróci sam,do domu wróci sam,do domu wróci sam,do domu wróci sam,
wiêc samotnywiêc samotnywiêc samotnywiêc samotnywiêc samotny
nie wierz¹c, ¿e jego œwiatnie wierz¹c, ¿e jego œwiatnie wierz¹c, ¿e jego œwiatnie wierz¹c, ¿e jego œwiatnie wierz¹c, ¿e jego œwiat
jest tylko drjest tylko drjest tylko drjest tylko drjest tylko dryfuj¹c¹ kr¹,yfuj¹c¹ kr¹,yfuj¹c¹ kr¹,yfuj¹c¹ kr¹,yfuj¹c¹ kr¹,
nie tylko w ten Nowy Rok...nie tylko w ten Nowy Rok...nie tylko w ten Nowy Rok...nie tylko w ten Nowy Rok...nie tylko w ten Nowy Rok...

Jacek OlszewskiJacek OlszewskiJacek OlszewskiJacek OlszewskiJacek Olszewski

Zbiórka odbêdzie siê 13 stycznia 2013
roku. Tak jak zawsze, po 21. Finale bêdziemy
siê pochylaæ nad problemami polskiej medy-
cyny dzieciêcej. Tak jak zawsze, nasz¹ pomoc
realizowaæ bêdziemy poprzez zakup sprzêtu
medycznego do jednostek opieki zdrowotnej,
które maj¹ podpisany kontrakt z NFZ.

Jednak po 20 latach dzia³alnoœci w bez-
poœredniej bliskoœci s³u¿by zdrowia widzimy,
jak bardzo pomocy potrzebuj¹ tak¿e seniorzy.
Ten Fina³, w znacznej czêœci dedykowany lu-
dziom w podesz³ym wieku chorym na choro-
by przewlek³e, ma mieæ równie¿ wymiar sym-
boliczny. Nie jesteœmy i nigdy nie bêdziemy
w stanie rozwi¹zaæ ogromnej iloœci proble-
mów, jakie s¹ zwi¹zane z t¹ dziedzin¹ medy-
cyny. Chcemy jednak zwróciæ uwagê Polaków
na wszystkie kwestie zwi¹zane z jakoœci¹
opieki medycznej, a tak¿e i niestety bardzo
czêstym zjawiskiem wykluczenia, jakie doty-
ka ludzi w podesz³ym wieku.

Pieni¹dze zebrane w 21. Finale chcemy
podzieliæ. Po³owê wykorzystamy na wsparcie
terapii noworodka i niemowlaka, po³owê na
wyposa¿enie w sprzêt szpitali geriatrycznych
i zak³adów opiekuñczo-leczniczych. W tym
drugim przypadku nasza pomoc trafi tylko do
kilku wybranych placówek w ka¿dym woje-
wództwie.

W Polsce istnieje niewiele oddzia³ów ge-
riatrycznych, zdecydowanie za ma³o w stosun-
ku do potrzeb. Jest to jedna z najbardziej za-
niedbanych dziedzin w polskim systemie
ochrony zdrowia. Mamy jednak nadziejê, i¿
rozg³os, jaki zawsze towarzyszy Fina³owi,
bêdzie okazj¹, by uœwiadomiæ nam wszyst-
kim, ¿e jest to problem, którego nie mo¿na
dalej unikaæ. W ci¹gu minionej dekady ob-

serwujemy postêpuj¹ce zmiany sytuacji demo-
graficznej. Spo³eczeñstwo siê starzeje, upada
tradycyjny model rodziny wielopokolenio-
wej. Wokó³ nas  ¿yje i bêdzie ¿y³o coraz wiê-
cej osób w podesz³ym wieku, wymagaj¹cych
pomocy medycznej w walce z chorobami
przewlek³ymi. Osób, które zas³uguj¹ na do-
bre wyposa¿enie oddzia³ów szpitalnych,
oœrodków opiekuñczych, na troskê i zrozumie-
nie lekarza, i na koñcu na poszanowanie god-
noœci przez wszystkich dooko³a.
Zak³ady opiekuñczo-lecznicze opieki d³ugo-
terminowej to placówki, które podejmuj¹
siê niesienia pomocy tym najciê¿ej chorym
seniorom. Tam tak¿e lista potrzeb jest d³uga.
Co wiêcej – oœrodki te nie potrzebuj¹ drogie-
go sprzêtu specjalistycznego, najczêœciej po-
nawiane proœby dotycz¹ podstawowego wy-
posa¿enia.

Orkiestra w efekcie 21. Fina³u planuje za-
kupiæ urz¹dzenia takie jak:

³ó¿ka o regulowanej wysokoœci z zabez-
pieczeniami

materace przeciwodle¿ynowe
statywy mobilne do kroplówek
ssaki elektryczne i akumulatorowe
pompy infuzyjne i pompy ¿ywieniowe
sprzêt rehabilitacyjny typu rotory koñ-

czyn dolnych i górnych, tory do nauki cho-
dzenia,czy rowery treningowe.

Dzieñ 21. Fina³u bêdzie jak zawsze dniem
pe³nym optymizmu i radoœci. Mamy nadzie-
jê, ¿e jak zawsze sk³aniaæ bêdzie Polaków do
wspólnego bycia ze sob¹, odsuwaj¹c choæ na
moment wszelkiego rodzaju troski i k³ótnie.
Niech 13 stycznia 2013 r. bêdzie tak¿e dniem,
w którym troska o dzieci i seniorów bêdzie
na ustach wszystkich, a nastêpnie - niech nie
bêdzie to tylko jeden dzieñ, ale ca³y rok na-
szych wytrwa³ych starañ, aby polepszyæ los
wnuczków oraz ich dziadków. Jesteœmy prze-
konani, ¿e si³a zaufania Orkiestry, a tak¿e na-
sze niezwyk³e starania przy wydawaniu ka¿-
dej z³otówki z zebranych pieniêdzy, przynios¹
konkretny  efekt, o którym bêdziemy mogli
mówiæ przed kolejnym 22. Fina³em.

Dzieci mieæ nie musisz,Dzieci mieæ nie musisz,Dzieci mieæ nie musisz,Dzieci mieæ nie musisz,Dzieci mieæ nie musisz,
ale stary bêdziesz na pewno!ale stary bêdziesz na pewno!ale stary bêdziesz na pewno!ale stary bêdziesz na pewno!ale stary bêdziesz na pewno!

W Nowym Roku ¿yczê, byœmy potrafili dzieliæ siê mi³oœci¹,
chlebem i dobroci¹ ze wszystkimi, którzy tego potrzebuj¹, pa-
miêtaj¹c, ¿e - jak to ujê³a nasza wspania³a poetka Halina Po-
œwiatowska - „...trzeba nam du¿o ciszy i w powietrzu i w myœli,
abyœmy us³yszeli g³os cichy nieœmia³y g³os go³êbi, mrówek, lu-
dzi, serc i ich bolesny krzyk poœród krzywd. Poœród tego wszyst-
kiego, co nie jest ani mi³oœci¹, ani dobroci¹, ani chlebem.”

Teresa Fierkowicz
nauczyciel, wychowawca, radna, przewodnik sudecki

NA TEN NOWY ROK!

Na co zbieramy?

Co roku w styczniu, w czasie poprzedza-
j¹cym Orkiestrê i gdy wybrzmi ostatni jej
akord, przez kraj przetacza siê fala niezado-
wolenia: jedni ods¹dzaj¹ Owsiaka od czci i
wiary, zarzucaj¹c mu hucpê i autokreacjê, inni
natomiast, wspieraj¹c go bezkrytycznie, za-
daj¹ wci¹¿ to same niewygodne pytanie: dla-
czego tysi¹ce wolontariuszy na mrozie lub na
deszczu znów musi zastêpowaæ Pañstwo?

Dzieci zawsze by³y wdziêcznym tworzy-
wem medialnym, ale my tu, w Œwieradowie,
dobrze wiemy, ¿e malej¹ca z roku na rok licz-
ba ma³ych pacjentów na leczeniu w Czernia-
wie dowodzi, i¿ pañstwu nie zale¿y specjal-
nie na profilaktyce zdrowotnej, a gdy sanato-
rium dzieciêce po¿egna ostatniego pacjenta i
zamknie swe podwoje, Pañstwo powie: to nie
my, to NFZ!

Pañstwo wyd³u¿y³o wiek zawodowej
czynnoœci do 67. roku ¿ycia, ale ani specjal-
nie nie troszcz¹c siê o zdrowie narybku, który
ma w sprawnoœci fizycznej i intelektualnej
do¿yæ tego wieku, ani tym bardziej o kondy-
cjê tej grupy spo³ecznej, która sterana prac¹ i
¿yciem nie bêdzie ju¿ mia³a si³y na nic – o
ludzi starych.

Trzeba by³o Owsiaka i jego Orkiestry, by
publicyœci na wyœcigi zaczêli siê przeœcigaæ
w trwo¿liwych doniesieniach, jak katastrofal-
na jest sytuacja tego sektora s³u¿by zdrowia,
która powinna siê zajmowaæ leczeniem star-
szych obywateli. Piszê „powinna”, bo prak-
tycznie w skali 38-milionowego kraju geria-
tria nie istnieje. W jednym z gor¹cych wywia-
dów z Owsiakiem w TVN24 podano, ¿e w
Polsce mamy 500-700 ³ó¿ek geriatrycznych,
gdy prawie czterokrotnie mniejsza od nas
Belgia ma ich 7.500, a tamtejsze w³adze uwa-
¿aj¹, ¿e wci¹¿ o 20 proc. za ma³o! Potem do-
czyta³em siê, ¿e zamiast minimum (a kto bro-
ni mieæ maksimum?) 2.500 geriatrów mamy
ich... 250!  I jeœli mamy w kraju jeden tylko
szpital geriatryczny (na Œl¹sku), to œmia³o
mo¿emy przyznaæ, i¿ w Polsce nie ma geria-
trii.

Po latach bojów o podniesienie stawek za
leczenie dzieci NFZ w³aœnie zapowiedzia³
poprawê stawek. O taksach za leczenie osób
starych ani s³owa. Dobrze siê sta³o, ¿e Owsiak
i Orkiestra og³osi, ¿e ludzie starsi s¹ w po-
trzebie, a my powinniœmy im stworzyæ godne
warunki ¿ycia i leczenia.    (aka)

Œwieradów znów lokuje sztab WOŒP w szkole, gdzie program nie bêdzie siê wiele ró¿ni³
od ubieg³orocznego. 37 wolontariuszy zaczyna zbiórkê o 900, a od 1400 szko³a otwiera swój
„plac zabaw” - ze strzelnic¹ z broni laserowej, sklepikiem 1001 serduszek i loteri¹ fantow¹.

Nowoœci¹ naszego grania bêdzie rozpostarty od rana namiot przy fontannie, w którym
stra¿acy z OSP na rzecz WOŒP serwowaæ bêd¹ grochówkê i barszczyk, a czuj¹cy wenê arty-
styczn¹ bêd¹ mogli zaœpiewaæ na naprêdce przygotowanej scenie.

Do dnia wydania gazety nie wiedzieliœmy, jakie gad¿ety znajd¹ siê na aukcji - organizato-
rzy bêd¹ je przyjmowaæ do ostatniej chwili. Jeœli ktoœ ma ciekawy przedmiot mog¹cy wzbu-
dziæ zainteresowanie widzów, prosimy o telefon do Teresy Fierkowicz - 665 733 443, lub Izy
Salawy - 604 174 711. Mo¿e i tym razem znajdzie siê coœ równie atrakcyjnego, jak ubieg³o-
roczny motorek? Aukcja zacznie siê o 1630 w hali spacerowej, na scenie odbêd¹ siê wystêpy
dzieci, a potem koncert do tañca. Zakoñczy siê to orkiestrowe granie o 1900 œwiate³kiem do
nieba. Reszta szczegó³ów znajdzie siê na plakatach; prosimy - nie przeoczcie ich! I grosza nie
szczêdŸcie, bo do pobicia jest ubieg³oroczny rekord - 9.317,32 z³, 63 euro i 250 koron.

Pamiêtajcie - jeœli nie chcecie wrzuciæ do puszki grosza na
dzieci, to powiedzcie sobie, ¿e wrzucacie na swych dziadków, ro-
dziców, a w rezultacie na siebie samych!



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 WY£¥CZNIE W FORMIE PLIKU GRAFICZNEGO WY£¥CZNIE W FORMIE PLIKU GRAFICZNEGO WY£¥CZNIE W FORMIE PLIKU GRAFICZNEGO WY£¥CZNIE W FORMIE PLIKU GRAFICZNEGO (zgodnie z podanymi w cenniku

wymiarami) prosimy wys³aæ na adres internetowy -  -  -  -  - i t@ sw i e r a d owz d r o j . p li t@ sw i e r a d owz d r o j . p li t@ sw i e r a d owz d r o j . p li t@ sw i e r a d owz d r o j . p li t@ sw i e r a d owz 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 nr  84 1090 1997 0000 0001 1109 8505 nr  84 1090 1997 0000 0001 1109 8505 nr  84 1090 1997 0000 0001 1109 8505 nr  84 1090 1997 0000 0001 1109 8505 - przed emisj¹ reklamy. Przy jednorazowej op³acie za

CENNIK REKLAM W «NOCENNIK REKLAM W «NOCENNIK REKLAM W «NOCENNIK REKLAM W «NOCENNIK REKLAM W «NOTTTTTAAAAATNIKU»TNIKU»TNIKU»TNIKU»TNIKU»

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 it@swieradowzdroj.pl it@swieradowzdroj.pl it@swieradowzdroj.pl 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 najszybciejjak najszybciejjak najszybciejjak najszybciejjak 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!

Tlenek wêgla, potocznie zwany czadem,
jest gazem silnie truj¹cym, bezbarwnym i
bezwonnym, nieco l¿ejszym od powietrza,
co powoduje, ¿e ³atwo siê z nim miesza i w
nim rozprzestrzenia. Powstaje w wyniku
niepe³nego spalania wielu paliw m.in. drew-
na, oleju, gazu, benzyny, nafty, propanu,
wêgla, ropy, spowodowanego brakiem od-
powiedniej iloœci tlenu, niezbêdnej do zu-
pe³nego spalania. Mo¿e to wynikaæ z bra-
ku dop³ywu œwie¿ego (zewnêtrznego) po-
wietrza do urz¹dzenia, w którym nastêpu-
je spalanie, albo z powodu zanieczyszcze-
nia, zu¿ycia lub z³ej regulacji palnika ga-
zowego, a tak¿e przedwczesnego zamkniê-
cia paleniska pieca lub kuchni. Jest to szcze-
gólnie groŸne w mieszkaniach, w których
okna s¹ szczelnie zamkniête lub uszczelnio-
ne na zimê. Czad powstaje tak¿e czêsto w
czasie po¿aru.

Niebezpieczeñstwo zaczadzenia wynika z
faktu, ¿e tlenek wêgla jest gazem niewyczu-
walnym dla cz³owieka. Dostaje siê do organi-
zmu przez uk³ad oddechowy, a nastêpnie jest
wch³aniany do krwiobiegu. W uk³adzie od-
dechowym cz³owieka tlenek wêgla wi¹¿e siê
z hemoglobin¹ 210 razy szybciej ni¿ tlen, blo-
kuj¹c dop³yw tlenu do organizmu. Stwarza to

 nie zas³aniaæ kratek wentylacyjnych i
otworów nawiewnych,

  korzystæ z us³ug wykwalifikowanej
osoby przy instalacji urz¹dzeñ i systemów
grzewczych,

  dokonywaæ okresowych przegl¹dów in-
stalacji wentylacyjnej i przewodów komino-
wych oraz ich czyszczenia: gdy u¿ywasz wê-
gla i drewna, nale¿y to robiæ nie rzadziej ni¿
raz na 3 miesi¹ce; gdy u¿ywasz gazu ziemne-
go czy oleju opa³owego – nie rzadziej ni¿ raz
na pó³ roku (zarz¹dca budynku lub w³aœciciel
ma obowi¹zek m.in. przegl¹du instalacji wen-
tylacyjnej nie rzadziej ni¿ raz w roku),

  u¿ytkowaæ sprawne techniczne urz¹-
dzenia, w których odbywa siê proces spalania
zgodnie z instrukcj¹ producenta:

nie przyst¹piæ do wykonania sztucznego od-
dychania i masa¿u serca.

 kontrolowaæ stan techniczny urz¹dzeñ
grzewczych,

 stosowaæ urz¹dzenia posiadaj¹ce sto-
sowne dopuszczenia w zakresie wprowadze-
nia do obrotu; w sytuacjach w¹tpliwych nale-
¿y ¿¹daæ okazania wystawionej przez produ-
centa lub importera urz¹dzenia tzw. deklara-
cji zgodnoœci, czyli dokumentu zawieraj¹ce-
go informacje o specyfikacji technicznej oraz
przeznaczeniu i zakresie stosowania danego
urz¹dzenia,

 sprawdziæ poprawnoœæ dzia³ania wen-
tylacji w przypadku wymiany okien na nowe,
poniewa¿ s¹ one o wiele bardziej szczelne w
stosunku do wczeœniej stosowanych w budyn-
ku i mog¹ pogarszaæ wentylacjê,

 sprawdzaæ systematycznie ci¹g powie-
trza, np. poprzez przyk³adanie kartki papieru
do otworu b¹dŸ kratki wentylacyjnej; jeœli nic
nie zak³óca wentylacji, kartka powinna przy-
wrzeæ do wy¿ej wspomnianego otworu lub
kratki,

 czêsto wietrzyæ pomieszczenie, w któ-
rych odbywa siê proces spalania (kuchnie,
³azienki wyposa¿one w termy gazowe), a naj-
lepiej zapewniæ nawet niewielkie rozszczel-
nienie okien,

 rozmieœciæ czujniki tlenku wêgla w czê-
œci domu, w której sypia twoja rodzina; dla
zwiêkszenia bezpieczeñstwa, dodatkowe czuj-
niki warto umieœciæ w ka¿dym pomieszcze-
niu,

 nie spalaæ wêgla drzewnego w domu,
gara¿u, na zamkniêtej werandzie itp., je¿eli
pomieszczenia te nie maj¹ odpowiedniej wen-
tylacji,

 nie zostawiaæ samochodu w gara¿u na
zapalonym silniku, nawet je¿eli drzwi do ga-
ra¿u pozostaj¹ otwarte,

 nie bagatelizowaæ objawów dusznoœci,
bólów i zawrotów g³owy, nudnoœci, wymio-
tów, oszo³omienia, os³abienia, przyspieszenia
czynnoœci serca i oddychania, gdy¿ mog¹ byæ
sygna³em, ¿e ulegasz zatruciu czadem; w ta-
kiej sytuacji nale¿y natychmiast przewietrzyæ
pomieszczenie, w którym siê znajdujemy, i za-
siêgn¹æ porady lekarskiej.          Opr. T. Baka

Sk¹d siê bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?
powa¿ne zagro¿enie dla zdrowia i ¿ycia cz³o-
wieka. Uniemo¿liwia prawid³owe rozprowa-
dzanie tlenu we krwi i powoduje uszkodze-
nia mózgu oraz innych narz¹dów Nastêp-
stwem ostrego zatrucia mo¿e byæ nieodwra-
calne uszkodzenie oœrodkowego uk³adu ner-
wowego, niewydolnoœæ wieñcowa i zawa³
albo nawet œmieræ.

Podstawow¹ przyczyn¹ zatruæ jest nie-
pe³ne spalanie, do którego mo¿e np. dojœæ
wtedz, gdy zbyt szczelnie zamkniête s¹ okna
cyz brak jest w³aœciwej wentylacji . Powo-
duje to powstawanie tlenku i utrudnia jego
odp³yw. A skoro tyle spalin wyp³ynie na ze-
wn¹trz, ile œwie¿ego powietrza nap³ynie do
pomieszczenia, nale¿y przede wszystkim za-
pewniæ mo¿liwoœæ sta³ego dop³ywu œwie¿e-
go powietrza do paleniska (pieca gazowe-
go, kuchenki gazowej, kuchni wêglowej lub
pieca) oraz swobodny odp³yw spalin.

 uchyliæ okno w mieszkaniu, gdy korzy-
stasz z jakiegokolwiek Ÿród³a ognia (pieca ga-
zowego z otwart¹ komor¹ spalania, kuchenki
gazowej lub wêglowej),

Jak zapobiegaæ zatruciu?

Pamiêtaj, aby:

Jakie s¹ objawy zatrucia CO?

 ból g³owy,
 zawroty g³owy,
ogólne zmêczenie,
 dusznoœæ,
 trudnoœciami z oddychaniem,
     oddech przyspieszony, nieregularny
 sennoœæ,
 nudnoœci.

Os³abienie i znu¿enie, które czuje zacza-
dzony, oraz zaburzenia orientacji i zdolnoœci
oceny zagro¿enia powoduj¹, ¿e jest on ca³ko-
wicie bierny (nie ucieka z miejsca nagroma-
dzenia trucizny), traci przytomnoœæ i – jeœli
nikt nie przyjdzie mu z pomoc¹ – umiera
Jak pomóc przy zatruciu tlenkiem wêgla?

  nale¿y natychmiast zapewniæ dop³yw
œwie¿ego, czystego powietrza,

 jak najszybciej wynieœæ osobê poszko-
dowan¹ w bezpieczne miejsce, na œwie¿e po-
wietrze,

 rozluŸniæ poszkodowanemu ubranie –
rozpi¹æ pasek, guziki, ale nie rozbieraæ go,
gdy¿ nie mo¿na doprowadziæ do jego prze-
marzniêcia

 wezwaæ s³u¿by ratownicze (pogoto-
wie ratunkowe – tel. 999, stra¿ po¿arna –
tel. 998 lub112),

Jeœli po wyniesieniu na œwie¿e powietrze
zaczadzony nie oddycha, nale¿y niezw³ocz-

G³ówny Inspektor Sanitarny ostrzega
przed spo¿ywaniem alkoholu niewiadome-
go pochodzenia oraz nieprzeznaczonego do
spo¿ycia dla ludzi i zwraca siê z proœb¹ o
informowanie pij¹cych alkohol o konse-
kwencjach picia alkoholu pochodz¹cego z
nieznanego Ÿród³a. 4-15 ml (pó³ kieliszka
do wódki) alkoholu metylowego uszkadza
nerw wzrokowy, a 30 ml (1 kieliszek) to ju¿
dawka œmiertelna.

Gdzie najczêœciej wystêpuje metanol? W
alkoholu niewiadomego pochodzenia (np.
zakupionym na bazarach), w p³ynach do spry-
skiwaczy, w denaturacie, w odmra¿aczach do
szyb, w rozpuszczalnikach.

Objawy zatrucia alkoholem metylowym:
pierwsze objawy po wypiciu alkoholu mety-
lowego s¹ takie same, jak po wypiciu alkoho-
lu spo¿ywczego (etylowego), a nastêpnie po-
jawiaj¹ siê: bóle i zawroty g³owy, przyspie-
szony oddech, nudnoœci, wymioty, silne bóle
brzucha, œwiat³owstrêt i inne zaburzenia wi-
dzenia, przyspieszone bicie serca, sennoœæ,
œpi¹czka i g³êbokie zaburzenia œwiadomoœci
(utrata przytomnoœci, bez mo¿liwoœci dobu-
dzenia zatrutego).

Pierwsza pomoc: wezwaæ pogotowie ra-
tunkowe, jeœli zaœ zatruty jest przytomny:

wywo³aæ u niego wymioty ;
podaæ do picia pó³ szklanki bezpiecz-

nego 40% alkoholu etylowego (wódki);
jeœli nie ma wódki, podaæ ³y¿kê sody

oczyszczonej lub proszku do pieczenia, po
rozpuszczeniu w pó³ szklanki wody.

W przypadku wyst¹pienia powy¿szych
objawów nale¿y niezw³ocznie udaæ siê do
najbli¿szego szpitala lub wezwaæ pomoc –
tel. 999, 997 lub 112.

Mieszkañcom Gminy Œwieradów-Zdrój
z okazji Nowego 2013 Roku  ¿yczymy
spokoju, lepszego jutra i samych pogod-
nych dni. Niech Nowy Rok da si³ê do pod-
jêcia nowych wyzwañ na miarê naszych
marzeñ i oczekiwañ. ¯yczymy zdrowia,
pomyœlnoœci i szczêœcia osobistego.

Prezes Zarz¹du OSP Œwieradów-Zdrój
Tadeusz Baka oraz  druhny i druhowie OSP

NA TEN NOWY ROK!



Na bie¿¹coNa bie¿¹coNa bie¿¹coNa bie¿¹coNa bie¿¹coDEPTAKA CIĄG DALSZY

s

Roland Marciniak

W 2011 r. œwieradowscy przedsiebiorcy
sprzedali napoje alkoholowe za 4,7 mln z³.

W latach 2013-14 przybêdzie w Œwieradowie i
Czerniawie ponad 900 nowych miejsc noclego-
wych i ich liczba osi¹gnie ogó³em 6,5 tys.

W 2012 r. zakoñczyliœmy budowê pierwszego odcinka dep-
taka o d³ugoœci 170 m na ul. Zdrojowej. Inwestycja koszto-
wa³a gminê ponad 2 mln z³ (z 50-proc. dofinansowaniem unij-
nym). Wymieniliœmy na tym odcinku oœwietlenie, sieci wodo-
ci¹gowe, sanitarne i deszczowe.  Pojawi³a siê realna szansa
dokoñczenia deptaka a¿ do skrzy¿owania z ul. Pi³sudskiego.
Prawdopodobnie w lutym zostanie powtórzony nabór na tzw.
dzia³anie 6.1. Turystyka uzdrowiskowa, w ramach którego
chcielibyœmy podnieœæ walory uzdrowiskowe w centrum Œwie-
radowa. Dofinansowanie mo¿e wynieœæ do 70 proc. wydat-
ków kwalifikowalnych.

Obecnie aktualizujemy dokumentacjê techniczn¹ konty-
nuacji deptaka. Wed³ug naszych kosztorysów jego pe³na prze-
budowa wraz z sieciami kosztowa³aby prawie 4,2 mln z³ (sama
nawierzchnia wraz z oœwietleniem to prawie 2,5 mln z³). No-
woœci¹ bêd¹ dwa nowe Ÿróde³ka przy tym spacerniaku, na bu-
dowê których posiadamy ju¿ pozwolenie.

Ale kluczowym wydarzeniem w roku 2013 bêdzie to, za
ile po przetargu wybudujemy kanalizacjê wraz z oczyszczal-
ni¹ w Czerniawie. Wszystko powinno siê rozstrzygn¹æ do
kwietnia.

Rozpoczêliœmy procedurê zmiany granic miêdzy nasz¹
gmin¹ a Mirskiem. Zakres proponowanych zmian jest taki sam,
jak dwa lata temu, czyli 200 ha.  Chcemy rozwi¹zaæ absurdy,
jakie powoduje obecny przebieg granic, np. budynki przedzie-
lone na pó³ czy drogi dojazdowe le¿¹ce w gminie Mirsk, a
prowadz¹ce do œwieradowskich budynków. Dwa tygodnie
temu zaprezentowa³em nasz¹ propozycjê na spotkaniu po³¹-
czonych komisji Rady Miasta Mirska. Samorz¹d Mirska z
poprzedniej kadencji wyrazi³ zgodê na takie zmiany, wtedy
jednak wniosek nie przeszed³, poniewa¿ wkrad³ siê b³¹d w
numeracji dzia³ek.

Po spotkaniu w Mirsku odnoszê wra¿enie, ¿e tym razem
nie bêdzie takiej zgody, jak 2 lata temu. Te 200 ha to przede
wszystkim grunty leœne, które nie maj¹ wiêkszego znaczenia
inwestycyjnego. Najwiêkszy opór  budzi fakt, ¿e pensjonaty
Czeszka i S³owaczka, które s¹ na terenie gminy Mirsk, znala-
z³yby siê w Œwieradowie - jeden z radnych dowodzi³, ¿e gmi-
na Mirsk straci ponad 60 tys. z³ z tytu³u podatku od nierucho-
moœci z tych obiektów. Oczywiœcie, to prawda, zale¿y nam
jednak na tym, aby likwidowaæ graniczne absurdy, których
Czeszka i S³owaczka jest przyk³adem, bo droga dojazdowa
do tych budynków w po³owie i kilku kawa³kach jest w Mirsku
i powinna byæ np. odœnie¿ana przez tê gminê.

Kontrargumentuj¹c, podawa³em przyk³ad, ¿e liczba miesz-
kañców Œwieradowa zmniejsza siê przede wszystkim dlate-
go, ¿e np. ponad 100 œwieradowian w ostatnich 6 latach prze-
siedli³a siê do Mirska, a pracuje nadal u nas. Nie doœæ, ¿e w
Mirsku p³ac¹ podatki od nieruchomoœci, to gmina ma jeszcze
36-proc. udzia³ od podatku dochodowego tych osób. Szybko
zrezygnowa³em z takiej argumentacji, bo jest to œlepy zau³ek.
S¹dzê, ¿e obecna zmiana granic zakoñczy raz na zawsze pro-
blem wielu naszych mieszkañców i naszej gminy w korzysta-
niu z nieruchomoœci gruntowych i tym samym przestanie ist-
nieæ kwestia sporna granic miêdzy gminami. Rozstrzygniêcie
nast¹pi w III kwartale br.

ZMIANA GRANIC Z MIRSKIEM

27 grudnia ub.r. podpisa³em akt notarialny przekazania na-
szej gminie maj¹tku PKP, w sk³ad którego wchodzi prawie 10
ha dzia³ek, 3,5 km torowiska i budynek dworca z przynale¿-
noœciami. Wartoœæ przejmowanego maj¹tku z wyceny, któr¹
zleci³o PKP, wynosi 3,5 mln z³.  O przejêcie obiektu zabiega-

PRZEJĘLIŚMY DWORZEC PKP

liœmy od 5 lat - teraz uda³o siê. Niestety, PKP zdemontuje szy-
ny, bo gdyby mia³y zostaæ, musielibyœmy zap³aciæ za nie pra-
wie 500 tys. z³.

W budynku dworca jest 5 mieszkañ, obok niego - maga-
zyn z ramp¹ kolejow¹. Oczywiœcie, maj¹tek spó³ki nie jest w
zbyt  dobrym stanie, ale budynek ma du¿¹ wartoœæ historyczn¹,
a w przysz³oœci równie¿ turystyczn¹. Chcielibyœmy go wyre-
montowaæ za pieni¹dze unijne w ramach kolejnego progra-
mowania na lata 2014-2020, zachowuj¹c pierwotny wygl¹d i
funkcjê. Jeœli pozyskamy œrodki, w budynku dworca znala-
z³oby siê miejsce na muzeum kolei izerskiej, dzia³alnoœæ kul-
turaln¹, restauracjê. Plac obok przeszed³by adaptacjê z prze-
znaczeniem pod du¿e miejskie imprezy, np. koncerty muzycz-
ne. Na torowisku przed budynkiem pojawi¹ siê zabytkowe po-
jazdy kolejowe z pocz¹tku funkcjonowania tej linii. Na nasy-
pie kolejowym w kierunku wodospadu na Kwisie mog³aby
kursowaæ drezyna turystyczna lub - w tañszym wariancie -
poprowadzono by œcie¿kê rowerow¹. Na koñcu torowiska przy
sk³adzie drewna PKP posiada hektarow¹ dzia³kê, której nie
chcia³o nam przekazaæ, a na której powinien zostaæ wybudo-
wany ma³y zajazd z restauracj¹.

Przed nami kilka lat czasu na przygotowania dokumenta-
cji i pozyskanie rozs¹dnego dofinansowania z unijnej kasy.
Uda³o siê nam to zrobiæ z Czarcim M³ynem, s¹dzê wiêc, ¿e
uda siê równie skutecznie z dworcem.

2013 i 2014 r. to nowa jakoœæ dla Czer-
niawy. Je¿eli z przetargów uzyskamy dobre
ceny, to za prawie 7 mln z³ wybudujemy po-
nad 6 km sieci sanitarnej i oczyszczalniê œcie-

KANALIZOWANIE CZERNIAWY

7 stycznia z³o¿yliœmy wniosek w Urzêdzie Marsza³kow-
skim w ramach RPO Dzia³anie 4,7 (ochrona bioró¿norodno-
œci) na dofinansowanie budowy Centrum Edukacyjnego
Ochrony Obszaru Natura 2000: £¹ki Gór i Pogórza Izer-
skiego. Inwestycja zosta³aby zlokalizowana na gminnej hek-
tarowej dzia³ce za Czarcim M³ynem, na której stanie budynek
z salami wyk³adowymi i edukacyjnymi o wspomnianym ob-
szarze. Bêdziemy chcieli w nim nie tylko pokazywaæ turystom
walory przyrodnicze tego terenu, ale równie¿ przekazywaæ
wiedzê, jak skutecznie mo¿e chroniæ ten obszar mieszkaniec,
przedsiêbiorca, hobbysta (np. pszczelarz), turysta.

CENTRUM EDUKACYJNE OCHRONY
OBSZARÓW NATURA 2000

Wartoœæ projektu to 2,2 mln z³, a dofinan-
sowanie siêgnie maksymalnie 85 proc. wy-
datków kwalifikowalnych, co wk³ad w³asny
gminy ustala na poziomie 350 tys. z³. Na
wszystkie z³o¿one projekty w Dzia³aniu 4.7
kwota dofinansowania wynosi 10 mln z³.
Rozstrzygniêcie za 2 miesi¹ce.

ków o mocy 250 m3/dobê. To bêdzie du¿a i skomplikowana
inwestycja, szczególnie dlatego, ¿e w pobli¿u znajduj¹ siê
prawnie chronione obszary Natury 2000. Nowa sanitarka w
Czerniawie u³atwi pozyskiwanie nowych inwestorów na to
osiedle zarówno hotelowych, jak i  mieszkaniowych. Istnieje

równie¿ techniczna mo¿liwoœæ - poprzez pom-
powniê - przyjêcia œcieków z Pobiednej.

Taka inwestycja bêdzie bardzo uci¹¿liwa dla
mieszkañców, poniewa¿ roboty ziemne przy sie-
ciach bêd¹ zak³ócaæ komunikacjê i porz¹dek na
drogach i posesjach. Na razie pracujemy nad
monta¿em finansowym ca³ego przedsiêwziêcia.
Dodatkowym bonusem dla nas bêdzie ponad
1mln z³ z tytu³u odzysknia VAT-u od tej inwe-
stycji, poniewa¿ Urz¹d Miasta prowadzi gospo-
darkê wod-kan, a w funduszu, z którego pozy-
skaliœmy œrodki, VAT jest niekwalifikowalny.

Wk³ad w³asny gminy mo¿e wynieœæ do 2 mln
z³. Teraz najwa¿niejsze jest uzyskanie jak naj-
korzystniejszej ceny w przetargu na tê inwesty-
cjê. Dofinansowanie unijne nie mo¿e byæ wiêk-
sze ni¿ 4 mln z³ i nie mo¿e stanowiæ wiêcej jak
75 proc. wydatków kwalifikowanych. Zakoñcze-
nie inwestycji - koniec 2014 r.

Trwaj¹ zaawansowane prace nad tworzeniem dokumenta-
cji nowych tras przy kolei gondolowej, a gmina Mirsk, Spó³-
ka SKI&SUN i nasze miasto wspó³pracuj¹ przy tym projek-
cie; rok bie¿¹cy bêdzie prze³omowy dla przedsiêwziêcia.

Jedna trasa to zbyt ma³o dla narciarzy, jak równie¿ dla w³a-
œciciela oœrodka. Dwie nowe o d³. 2,8 km i 1,5 km znacznie
poprawi¹ atrakcyjnoœæ stacji narciarskiej, a dla naszego mia-
sta oznacza to przede wszystkim przyjêcie wiêkszej liczby go-
œci (i pracy).  Inwestora czeka teraz trudne zadanie - przyst¹-
pienie do wykonania raportu odzia³ywania na œrodowisko
nowo planowanych nartostrad.

NOWE TRASY NA GONDOLI

Œwieradowscy hotelarze sprzedali w 2012
roku prawie 800 tys. osobodni, co przek³ada siê
na kwotê ponad 80 mln z³, jak¹ goœcie zostawi-
li w hotelach.

Spróbujemy pozyskaæ pieni¹dze z Ministerstwa Spraw We-
wnêtrznych na remont dróg, które mocno ucierpia³y po kolej-
nych ju¿ powodziach. Bêd¹ to ulice: Koœciuszki, Lipowa, Stra-
¿acka i Zacisze. Wartoœæ wszystkich zadañ wyniesie ponad
3,5 mln z³, a dofinansowanie siegnie 80 proc. Prawdopodob-
nie ju¿ w lutym minister bêdzie przydziela³ œrodki na odbudo-
wê, a my mamy spore szanse otrzymaæ te œrodki.

BĘDĄ KOLEJNE REMONTY DRÓG?

W 2013 r. ruszymy z ciekawym projektem pn. Izerskie
Smaki i Smaczki, który bêdzie tym razem dotyczy³ œwiera-
dowskich restauratorów, a przy okazji skieruje turystów do
ciekawych atrakcji naszego miasta i okolicy.

Du¿ym sukcesem i fajn¹ zabaw¹ dla najm³odszych i ich
rodzin zakoñczyliœmy w poprzednim roku projekt Œladem
Izerskich Tajemnic, w ramach którego oznaczyliœmy du¿ymi
g³azami z hologramami atrakcje w mieœcie i wokó³ miasta.
Najnowszy projekt to próba wprowadzenia do Œwieradowa
funkcjonalnego systemu nawigacji po atrakcjach i restaura-
cjach. W pierwszym etapie zamontujemy 30 s³upów z drogo-
wskazami, do których co roku bêdziemy dodawaæ kolejne.
Wartoœæ projektu wynosi prawie 60 tys. z³ (z dofinansowa-
niem unijnym).

IZERSKIE SMAKI I SMACZKI

IZERSKI ROWEROWY RAJ
Du¿ym zainteresowaniem rowerzystów cieszy siê kom-

pleks singltreków w Czechach i Polsce. W 2013 r. lepiej ozna-
czymy dojazd i same œcie¿-
ki, jak równie¿ przeprowa-
dzimy konserwacjê na-
wierzchni. Dla naszego
miasta celem tego projektu
jest zwiêkszenie liczby tu-
rystów, którzy w ci¹gu kil-
ku lat bêd¹ kojarzyæ Œwie-
radów z dobrymi trasami
rowerowymi i zechc¹ chêt-
nie wracaæ w nasze góry.



Latem sygnalizowaliœmy na naszych ³amach poja-
wienie siê na rynku wspomnieniowej ksi¹¿ki Teresy
G³oœnickiej pt. „Na zachód od Odry”. Autorka za-
war³a w niej - mieszkaj¹c ju¿ w Nowym Jorku - wspo-
mnienia z dzieciñstwa, które spêdzi³a w Œwieradowie.
Wtedy zamieœciliœmy tylko dwa wybrane fragmenty, a
dziœ korzystaj¹c z uprzejmoœci Autorki mamy przy-
jemnoœæ zaprezentowaæ pierwsz¹ czêœæ tej ksi¹¿ki,
zatytu³owan¹ „Bezcenne chwile”.

Przyjechali z Wileñszczyzny, Kalisza, Podlasia, Lwowa, spod Stryja, War-
szawy, Lubelszczyzny... i wielu innych stron. Tutaj znaleŸli swoje miejsce na
ziemi, dostatnie domy i widne mieszkania, pracê dla rodziców, szko³ê dla
dzieci, koœció³ dla wierz¹cych, drogi dla autobusów, tory dla kolei, mosty dla
wozów... i ¿adnych œladów wojny. Te jedynie w ich duszach...

Zapraszam Ciê do miasteczka mojego dzieciñstwa – pachn¹cego œwier-
kowym lasem i rzeœkim powietrzem, kwitn¹cego wszystkimi kolorami rodo-
dendronów i jarzêbin¹. Szumi¹cego ciep³ym wiatrem, górskimi potokami,
kamienist¹ rzek¹, ka¿dej zimy ubranego w najpiêkniejsze szaty Królowej
Œniegu. Wype³nionego balsamiczn¹ cisz¹ przerywan¹ stukotem kopyt koñ-
skich, dzwonkami sañ lub muzyk¹ symfoniczn¹ orkiestry zdrojowej. Gdzie
oczy mówi³y: „Jak dobrze, ¿e jesteœ!” Po tarasach, ulicach i stromych œcie¿-
kach spacerowali liczni przybysze z ca³ej Polski, rozeœmiani i opaleni, chwa-
l¹c urodê izerskiego krajobrazu, zaœ mieszkañcami by³a nap³ywowa ludnoœæ,
której dzieci z sympati¹ dziœ mówi¹: Jestem ze Œwieradowa.

Zabiorê Ciê w dolinê Kwisy, na zbocze góry pod Bia³ym Kamieniem, na
³¹kê za torami, gdzie w perkalowej sukieneczce zbiera³am kwiaty ca³¹ okta-
wê Bo¿ego Cia³a i uczy³am siê wiæ wianki siedz¹c w cieniu m³odych brzózek.
Gdy zadziera³am g³owê - osza³amia³ mnie widok œwie¿ej zieleni drobnych
liœci na tle pogodnego nieba, gdy spogl¹da³am w dó³  - mru¿y³am oczy od
blasku s³oñca na bystrej wodzie rzeki.

By³y lata 50, gdy rodzice stanêli przed du¿ym domem na wzgórzu. We-
szli w ch³ód kamiennego korytarza – ale wyda³ siê bezpieczny, zajrzeli do
opuszczonych pokoi – ale wygl¹da³y przytulnie, obejrzeli strych – ach, jak
pachnia³ modrzewiowym drewnem! Nadal szukali miejsca dla 7-osobowej
rodziny, a dom by³ obszerny, chocia¿ warunki spartañskie. I ta bliskoœæ przy-
rody! - ogród, ³¹ki, las... to dla naszego ojca niezwykle istotne walory. Tego
samego dnia podj¹³ decyzjê:

- Hela, myœlê, ¿e tutaj bêdzie nam dobrze... s³yszysz tê rzeke?..
Mia³am 4 lata.

To by³y œwiête i prorocze s³owa. Jak¿e trafnie ojciec umia³ oceniaæ sytu-
acje dla dobra wszystkich. Mia³ ¿yciow¹ m¹droœæ sprawiedliwego cz³owieka.
Proste i uczciwe zasady – rzek³byœ: Dekalog – ale to za ma³o! By³ zdecydo-
wany i roztropny, silny i opiekuñczy zarazem, i od razu czu³eœ, ¿e nie dla
siebie ¿yje, nie dla siebie zabiega. Troska o los rodziny, któr¹ za³o¿y³, wype³-
nia³a mu serce,  myœla³ o nas ka¿dego dnia i ka¿dej nocy... Patrzy³ serdecz-
nym wzrokiem, jak zdrowo roœniemy, i bez ¿adnych gestów czu³oœci – ka¿d¹
komórk¹ cia³a czu³am, ¿e bardzo nas kocha, akceptuje i ufa. Pasowali do
tego przestronnego miejsca i ludzi o wspólnych, wpojonych im kiedyœ zasa-
dach: o podobieñstwie cz³owieka do Boga, pokorze wzglêdem Opatrznoœci,
szacunku dla chleba, odpowiedzialnoœci za s³abszych i siebie nawzajem. Ja-
sna hierarchia wartoœci i celów wprowadza³a ³ad w ¿ycie ca³ej naszej rodziny.
A celem numer 1 by³o marzenie ojca, które mamie dodawa³o si³: „¯eby wszyst-
kie moje dzieci mia³y maturê”.            cdn
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Zaplanowane w bud¿ecie na 2013 rok  dochody wynosz¹ 24.218.677 z³,
a ich struktura  przedstawia siê nastêpuj¹co:
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3.158.964 z³
7.651.199 z³

2.159.080 z³
 199.867 z³

2.310.000 z³
1.509.334 z³

Inwestycje
Oœwiata
Gosp. mieszkaniowa
Pomoc spo³eczna
Ochrona zdrowia
Administracja
Rada Miasta
Obs³uga d³ugu

1. Dochody  maj¹tkowe
w tym :
œrodki pochodz¹ce z bud¿etu UE
pozosta³e dochody maj¹tkowe

2. Dochody bie¿¹ce
w tym:
subwencja  ogólna

3.901.130 z³

1.391.130 z³
 2.510.000 z³

20.317.547 z³

3.329.103 z³

Promocja gminy
Dostarczanie wody
Gosp. œciekowa
Bezpiecz.publiczne i ochrona p.po¿.
Letnie i zimowe utrzymanie miasta
Oœwietlenie ulic
Kultura fizyczna
Zadania w zakresie kultury
Pozosta³e wydatki bie¿¹ce

Wydatki bud¿etowe na 2013 rok  zaplanowano w ³¹cznej kwocie  22.006.302 z³

1.874.500 z³
6.049.234 z³
2.317.800 z³
2.777.800 z³

265.000 z³
2.879.084 z³

95.000 z³
1.050.000 z³

228.000 z³
344.900 z³
483.500 z³
186.500 z³

1.102.000 z³
365.000 z³
217.000 z³
598.550 z³

1.172.434 z³

dotacje celowe z bud¿etu pañstwa
wp³ywy z podatków i op³at lokalnych
udzia³y we wp³ywach z podatku
dochodowego
œrodki pochodz¹ce z bud¿etu UE
wp³ywy ze sprzeda¿y us³ug - dostarczanie
wody i odprowadzania œcieków
pozosta³e dochody bie¿¹ce

Apelowaliœmy latem, by œwieradowianie, pamiêtaj¹cy
czasy uwa¿ane dziœ przez m³ode pokolenie za prehistoriê,
chwycili za pióra i spróbowali oddaæ ducha zamierzch³ych
epok - nikt nie zaregowa³. Ponawiamy zatem apel - ocal-
my w pamiêci przesz³oœæ, przypomnijmy sobie i innym
Œwieradów, który pokry³a patyna czasu, ludzi, którzy ode-
szli, wydarzenia, które byæ mo¿e nikim nie wstrz¹snê³y, a
mimo to zapada³y w pamiêæ. £amy „Notatnika” s¹ dla
tych wspomnieñ zawsze otwarte!



Ida Wypychaczka
Nad Kwis¹ nieopodal Or³owic, w

ostatnim œwieradowskim domu ¿yje pew-
na stara kobieta o imieniu Ida Heydrich,
któr¹ potocznie zw¹ „Id¹ Wypychaczk¹”.
Mieszka ona ze swym jedynym synem
Ottonem, statecznym, dobrodusznym i
trochê wstydliwym cz³owiekiem. Ten wy-
konuje doœæ rzadki zawód, którego na-
uczy³ siê od swego zmar³ego dziadka, pre-
paratora zwierz¹t.

Udaliœmy siê do tego oddalonego o 30
minut od miasta, romantycznie po³o¿onego
i oplecionego bluszczem domu „Idy Wypy-
chaczki”. Znajduje siê on trochê na uboczu
drogi, a chwiejny drewniany most nad Kwis¹
prowadzi tylko do tego gospodarstwa, które
otoczone jest prastarymi lipami i bukami.

Có¿ mo¿na zobaczyæ w tej starej prepa-
ratorni? Na wy¿sze kondygnacjê prowadz¹
stare, skrzypi¹ce drewniane schody i ju¿ na
korytarzu mo¿na podziwiaæ kilka osobliwo-
œci (b³êdów natury), jak np.: wypchane cie-
le z dwiema g³owami, owcê z piêcioma no-
gami itp. Mo¿na zobaczyæ nawet wilka, tego ostatniego, za-
strzelonego przed ponad 100 laty w Górach Izerskich, który
swymi szklanymi oczami patrzy przera¿aj¹co na odwiedzaj¹-
cych.

Z korytarza wchodzi siê do podobnego pomieszczenia,
gdzie znajduj¹ siê wypchane ró¿norodne gatunki ptaków, od
najmniejszego rudzika a¿ po najwiêkszego g³uszca (o rozpiê-

toœci skrzyde³ ok. 1
metra), niektóre zawie-
szone niby w locie, a
inne w szklanych klat-
kach. Mo¿na podzi-
wiaæ tak¿e ³asice, kuny,
tchórze, lisy i inne
czworono¿ne zwierza-
ki, nawet dzikiego
kota. Oprócz tych
wszystkich zwierz¹t
znajduje siê tam te¿
kolekcja motyli i rzad-
kich kamieni, a wœród
nich izeryn, kamieñ
pó³szlachetny, który
kiedyœ mo¿na by³o zna-
leŸæ na Izerze.

Na zewn¹trz w
ogrodzie znajduje siê
coœ jeszcze mniej spo-

tykanego i niepowtarzalnego w ca³ej okolicy, mianowicie
dwunastu aposto³ów w oryginalnej wielkoœci, wspaniale ko-
lorowo pomalowanych s³u¿¹cych jako ule, które w³asnorêcz-
nie wyrzeŸbi³ nie¿yj¹cy ju¿ ojciec Idy Wypychaczki, który by³
nie tylko mistrzem taksydermii*, lecz tak¿e snycerki. Te dzie-
³a ucieszy³yby samego s³ynnego rzeŸbiarza Tillmanna Riemen-
schneidera**. Jednak niewskazane jest zbli¿aæ siê zbytnio do

tych czcigodnych panów aposto³ów, gdy¿ z pewnoœci¹ lataj¹-
cy wko³o nich rój pszczó³ pozostawi³by niemi³¹ pami¹tkê.

Magdalena Olszewska
(na podstawie „Mein Heimatsbuch” H. Scholdana)

tel. 609 066 152, andolsz@wp.pl

Zdjêcia eksponatów prezentujemy dziêki ¿yczliwoœci œwie-
radowskiego kolekcjonera, który prosi³ o zachowanie anonimo-
woœci. Nie ma pewnoœci, by którekolwiek ze zwierz¹t wysz³o
akurat z pracowni Idy Wypychaczki, wiadomo jednak, ¿e eks-
ponaty zosta³y wykonane w Œwieradowie lub w najbli¿szej oko-
licy, a sposób preparowania i prezentacji nie odbiega od wów-
czas stosowanego.

* Taksydermia (z gr. taxis - przygotowywanie, uk³adanie + derma -
skóra; ³ac. taxi - ruch + derm - skóra) – sztuka monta¿u lub reprodukcji,
najczêœciej poprzez wypchanie, martwych zwierz¹t na wystawê (np. trofea
myœliwskie) lub dla innych Ÿróde³ badañ. Metody praktykowane przez taksy-
dermistów rozwinê³y siê w ostatnim stuleciu, podnosz¹c jakoœæ tej dziedziny.
Po usuniêciu z okazu organów, krwi i oczu, zastêpuje siê je substancjami
konserwuj¹cymi, a oczy sztucznymi.

Taksydermiœci mog¹ byæ profesjonalistami, przygotowuj¹c eksponaty ko-
mercyjnie dla muzeów, myœliwych, czy wêdkarzy, a tak¿e amatorami – przy-
gotowuj¹c eksponaty w ramach swojego hobby.

Do preparowania eksponatów taksydermicznych niezbêdna jest znajo-
moœæ anatomii, autopsji, rzeŸbienia, malarstwa oraz garbowania (za Wikipe-
di¹).

**Tilman Riemenschneider (1459 /1462?/ - 1531) - niemiecki rzeŸ-
biarz doby póŸnego gotyku. Twórca licznych dzie³ rzeŸbiarskich; tworzy³ dzie³a
z kamienia i przede wszystkim z drewna lipowego.

W zakoñczonym IV konkursie plastyczno-technicznym pt.
KA¯DY MO¯E ZROBIÆ SZOPKÊ wykonano 15 szopek,
które zosta³y wystawione w koœciele na widok i os¹d publicz-
ny – to wierni mieli swymi g³osami wskazaæ, zwyciêzcê, któ-
rym okaza³ siê – a jak¿e! - Piotr Bigus (fot. powy¿ej) z 204
g³osami (na 1473 oddane). II miejsce przypad³o Julii Krzewi-
nie i Oli Meyer (181 - fot. obok ), III – rodzinie pañstwa Ada-
mów (170), IV – rodzinie pañstwa Olszewskich (166), V –
rodzinie pañstwa Szaniawskich (160), VI – szopce parafialnej

(151), a VII – Kasi Cymba³ko (131 - fot u góry).
W tym roku po raz pierwszy szopki ocenia³a komisja pod

przewodnictwem ks. wikarego Bogdana Bednarczyka. Przy
ocenie brano pod uwagê m.in. wybór materia³ów (g³ównie
przyrodniczo-ekologicznych), ory-
ginalnoœæ pomys³u oraz w³asnorêcz-
nie wykonane elementy.

Wedle werdyktu komisji rozk³ad
nagród przedstawia siê nastêpuj¹co:
I – Piotr Bigus, rodzina Adamów i
Kasia Cymbalko, II – Jacek i Agat-
ka Szaniawscy oraz Julia i Tosia Wa-
silewskie, III – Julia Krzewina i Ola
Meyer oraz rodzina Olszewskich.

Szopki z wiar¹ i ekologi¹



Fundusze Europejskie - dla rozwoju Dolnego Œl¹ska

ODNOWA ZNISZCZONYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
NA OBSZARZE REWITALIZACJI – MIASTA ŒWIERADÓW-ZDRÓJ

Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ ze œrodków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 9 -  Odbudowa zdegrado-
wanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Œl¹ska („Miasta”), Dzia³anie 9.2
Wsparcie dla przedsiêwziêæ w zakresie mieszkalnictwa w miastach poni¿ej 10
tysiêcy mieszkañców.

Ca³kowita wartoœæ Projektu wynosi 1.246.283,82 z³, w tym dofinansowanie z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  - 668.270,12 z³.

W wyniku realizacji projektu wyremon-
towano 5 budynków zarz¹dzanych przez
Wspólnoty Mieszkaniowe: przy ul. Pi³sud-
skiego 1, Zdrojowej 5, Zdrojowej 10 oraz
Zdrojowej 12 i 14.

Zakres prac przy ul. Pi³sudskiego 1 obej-
mowa³: remont dachu z wymian¹ pokrycia,
wymianê elementów wiêŸby dachowej i desko-
wania w niezbêdnym zakresie, wymianê ob-
róbek blacharskich i orynnowania, renowa-
cjê istniej¹cych przewodów wentylacyjnych i
kominów, wymianê instalacji odgromowej,
osuszenie budynku, remont wejœcia g³ówne-
go, przemurowanie schodów do piwnicy oraz
murku oporowego, wykonanie balustrady przy
zejœciu do piwnicy, remont klatki schodowej,
wymianê instalacji elektrycznej w czêœci
wspólnej budynku.

Przy ul. Zdrojowej 5: wyremontowano ele-
wacjê wraz z oczyszczeniem istniej¹cej ok³a-
dziny elewacyjnej, ujednolicono kolorystykê
obiektu, dokonano renowacji werand i bal-
konów (oczyszczenie i wymiana elementów w
niezbêdnym zakresie, ujednolicenie pod
wzglêdem podzia³ów i dekoracji), wymienio-
no dachy na werandach, stolarkê okienn¹ i
drzwiow¹ w czêœciach wspólnych budynku,
obróbki blacharskie i orynnowanie oraz in-
stalacjê odgromow¹, renowacji poddano te¿
istniej¹ce przewody wentylacyjne i kominy.

W budynku  przy ul. Zdrojowej 10 zakres
robót obejmowa³: remont elewacji wraz z
oczyszczeniem istniej¹cej ok³adziny elewacyj-
nej, kolorystykê obiektu, renowacjê werand
(oczyszczenie i wymiana elementów w nie-
zbêdnym zakresie, uzupe³nienie ubytków, ujed-
nolicenie pod wzglêdem podzia³ów i dekora-
cji), wymianê stolarki okiennej i drzwiowej w

³o siê rozstrzygn¹æ przetarg dla budynków
przy ul. Pi³sudskiego 1 oraz Zdrojowej 12 i
14. Najkorzystniejsz¹ ofertê dla tych bu-
dynków z³o¿y³a firma GREGOR-BUD Za-
k³ad Budowlany, Grzegorz Rychlicki z Ra-
dostawia Œredniego. Koszt remontu budyn-
ku przy ul. Pi³sudskiego 1 ukszta³towa³ siê
na poziomie 210.000 z³, natomiast przy ul.
Zdrojowej 12 i 14 – odpowiednio 175.557,92
z³ oraz 160.607,86 z³.

W przypadku dwóch pozosta³ych budyn-

 Pozosta³e zdjêcia na s¹siedniej stronie  

Dzia³ania promocyjne
obejmowa³y dostawê zarówno
tablic informacyjnych (z
PVC), jak i tablic pami¹tko-
wych (pleksiglas). Najni¿sz¹
ofertê na 5 tablic informacyj-
nych z³o¿y³a Drukarnia
WIELKA reklama.eu z sie-
dzib¹ w Wieluniu- 694,95 z³,
a 5 tablic pami¹tkowych - fir-

ków oferty wykonawców przewy¿sza³y œrodki finansowe bêd¹ce w
posiadaniu wspólnot i trzeba by³o powtórzyæ przetarg, w którym naj-
korzystniejsz¹ ofertê (mieszcz¹c¹ siê w bud¿ecie wspólnot) z³o¿y³a
firma M-BUD Marcin Ma³ek z Jeleniej Góry - 290.666,37 z³ (Zdro-
jowa 5) oraz 351.606,72 z³ (Zdrojowa 10).

O ile prace przy pierwszych trzech obiektach przebiega³y zgodnie
z za³o¿onym harmonogramem, o tyle na dwóch pozosta³ych notowa-
no opóŸnienia, których przyczyn¹ by³y trudnoœci zwi¹zane z produkcj¹
okien drewnianych (ze wzglêdu na ich nietypowy, skomplikowany
kszta³t) oraz spór prawny, jaki powsta³ pomiêdzy wykonawc¹, a do-
stawc¹ tych okien.

Pomimo napotkanych utrudnieñ uda³o siê zrealizowaæ projekt,
który w istotny sposób wp³yn¹³ na poprawê oblicza miasta, co najle-
piej widaæ na zdjêciach  wykonanych przed remontem i po wykona-
niu prac rewitalizacyjnych.                                      Opr. Mariusz Pysz

czêœciach wspólnych budynku, remont dachu z wy-
mian¹ pokrycia, wymianê elementów wiêŸby dacho-
wej i deskowania w niezbêdnym zakresie, wymianê
obróbek blacharskich i orynnowania, renowacjê ist-
niej¹cych przewodów wentylacyjnych i kominów, wy-
mianê instalacji odgromowej.

Wreszcie w obiekcie przy ul. Zdrojowej 12 i 14
wykonano: remont elewacji wraz z oczyszczeniem ist-
niej¹cej ok³adziny elewacyjnej, kolorystykê obiektu,
ocieplenie elewacji, remont dachu z wymian¹ pokry-
cia, wymianê elementów wiêŸby dachowej i deskowa-
nia w niezbêdnym zakresie, wymianê obróbek blachar-
skich i orynnowania, renowacjê istniej¹cych przewo-
dów wentylacyjnych i kominów, wymianê instalacji
odgromowej.

Zakres przewidzianych remontów zosta³ okreœlo-
ny przez same wspólnoty, które kierowa³y siê w za-
równo stanem technicznym poszczególnych elemen-
tów konstrukcyjnych i u¿ytkowych budynków, jak i
swymi mo¿liwoœciami finansowymi, gdy¿ projekt prze-
widywa³ wk³ad w³asny beneficjenta (Gminy Miejskiej
Œwieradów-Zdrój) i partnerów projektu (wspólnoty)
na poziomie 30,01 proc. wartoœci remontu i innych
przewidzianych w projekcie us³ug i dostaw.  Nale¿a³o
przy tym pamiêtaæ, i¿ koszty kwalifikowalne projektu
mog³y dotyczyæ tylko i wy³¹cznie czêœci mieszkalnej
budynku. Czêœæ handlowa by³a niekwalifkowalna i jej
remont wspólnoty tak¿e musia³y pokryæ z w³asnych
œrodków, co prze³o¿y³o siê na koñcowy poziom dofi-
nansowania poszczególnych remontów siêgaj¹cy na-
wet 50 proc.

Zgodnie z za³o¿onym harmonogramem prac od
pocz¹tku roku 2012 rozpoczêto przeprowadzanie prze-
widzianych w ramach przedmiotowego projektu po-
stêpowañ przetargowych w zakresie nadzoru autorskie-
go, inwestorskiego, dzia³añ promocyjnych, jak i robót
budowlanych.

Nadzór autorski powierzono firmie Archimmodi-
cus z Wroc³awia - za 7.872 z³.

W przetargu na nadzór inwestorski najkorzyst-
niejsz¹ ofertê przedstawi³o Przedsiêbiorstwo Us³ug
Inwestycyjnych INWEST-PROJEKT Sp. z o. o. z
Wa³brzycha - 11.300 z³.

ma METALOPLASTYKA, Marian Ostrowski z Wroc³a-
wia - 2.598 z³.

Postêpowanie przetargowe dotycz¹ce wy³onienia wyko-
nawcy robót budowlanych dla przedmiotowego zadania in-
westycyjnego odby³o siê w dwóch turach. W pierwszej uda-

Z lewej „Bajka” (Zdrojowa 10) od frontu dawniej, powy¿ej - dziœ.  Poni-
¿ej - tak siê zmienia³ wizerunek Zdrojowej 12 i 14.

U góry „Bajka” z ty³u przed remontem, u do³u - po remoncie.



Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej informuje, i¿ z dniem
1 stycznia 2013 r. zmieni¹ siê przepisy w zakresie ustala-
nia 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 do-
chód 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 li-
stopada zosta³a opublikowana w Dzienniku Ustaw (poz.
1255).

 Agnieszka Moroz - p.o. kierownika MOPS

Ocieplajmy rury
Zimowa aura, a zw³aszcza utrzymuj¹ca siê przez d³u¿szy okres czasu

minusowa temperatura, mo¿e doprowadziæ do awarii urz¹dzeñ wodoci¹go-
wych, zarówno w domach, jak i na zewn¹trz. Najbardziej nara¿one na za-
marzanie wody w rurach s¹ pozostawiane bez zabezpieczenia pomieszcze-
nia piwniczne, gara¿e, warsztaty, poddasza, domki letniskowe, przy³¹cza
ogrodowe, s³owem – wszêdzie tam, gdzie brakuje centralnego ogrzewa-
nia. Zdarza siê, ¿e otwarte przypadkiem okno w piwnicy mo¿e doprowa-
dziæ do zamarzniêcia rury wodoci¹gowej doprowadzaj¹cej wodê do wielu
mieszkañ.

Wielokrotnie przy modernizacjach podwórek, podjazdów czy ogólnie pod-
czas robót ziemnych zapominamy o w³aœciwym posadowieniu rur, najczê-
œciej je wyp³ycaj¹c. Tymczasem strefa przemarzania gruntu na terenie na-
szego miasta wynosi oko³o 1,2 m. Kiedy ziemia pozbawiona jest warstwy
œniegu, przy³¹cze wodoci¹gowe posadowione zbyt p³ytko, a przy tym prze-
p³yw 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.

Nowe becikoweNowe becikoweNowe becikoweNowe becikoweNowe becikowe

Gmina Miejska Œwieradów-Zdrój w celu uzyskania dofinansowania udzielonego przez WGmina Miejska Œwieradów-Zdrój w celu uzyskania dofinansowania udzielonego przez WGmina Miejska Œwieradów-Zdrój w celu uzyskania dofinansowania udzielonego przez WGmina Miejska Œwieradów-Zdrój w celu uzyskania dofinansowania udzielonego przez WGmina Miejska Œwieradów-Zdrój w celu uzyskania dofinansowania udzielonego przez Woje-oje-oje-oje-oje-
wódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wwódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wwódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wwódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wwódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu usuwania wyro-odnej w ramach programu usuwania wyro-odnej w ramach programu usuwania wyro-odnej w ramach programu usuwania wyro-odnej w ramach programu usuwania wyro-
bów zawieraj¹cych azbest, zwraca siê z proœb¹ do mieszkañcówbów zawieraj¹cych azbest, zwraca siê z proœb¹ do mieszkañcówbów zawieraj¹cych azbest, zwraca siê z proœb¹ do mieszkañcówbów zawieraj¹cych azbest, zwraca siê z proœb¹ do mieszkañcówbów zawieraj¹cych azbest, zwraca siê z proœb¹ do mieszkañców, zainteresowanych usuniêciem, zainteresowanych usuniêciem, zainteresowanych usuniêciem, zainteresowanych usuniêciem, zainteresowanych usuniêciem
azbestu ze swojej nieruchomoœci w przysz³ym roku, o udzielenie do 20 stycznia 2013 razbestu ze swojej nieruchomoœci w przysz³ym roku, o udzielenie do 20 stycznia 2013 razbestu ze swojej nieruchomoœci w przysz³ym roku, o udzielenie do 20 stycznia 2013 razbestu ze swojej nieruchomoœci w przysz³ym roku, o udzielenie do 20 stycznia 2013 razbestu ze swojej nieruchomoœci w przysz³ym roku, o udzielenie do 20 stycznia 2013 r. infor. infor. infor. infor. informacjimacjimacjimacjimacji
w zakresie planowanego remontu pokrw zakresie planowanego remontu pokrw zakresie planowanego remontu pokrw zakresie planowanego remontu pokrw zakresie planowanego remontu pokrycia dachowego.ycia dachowego.ycia dachowego.ycia dachowego.ycia dachowego.

Maria StefanowiczMaria StefanowiczMaria StefanowiczMaria StefanowiczMaria Stefanowicz, tel. 75 7816324, m.stefanowicz@swieradowzdroj.pl

Kto azbest zdejmuje, na dotację zasługujeKto azbest zdejmuje, na dotację zasługujeKto azbest zdejmuje, na dotację zasługujeKto azbest zdejmuje, na dotację zasługujeKto azbest zdejmuje, na dotację zasługuje

U góry jedno z przedremontowych ujêæ „pi¹tki” na Zdrojowej
(fot. od podwórka), powy¿ej - mniej wiêcej to samo ujêcie dziœ.
Poni¿ej ciesz¹cy oko fragment „pi¹tki” od frontu.

  Kronika policyjna

Oficer prasowy KPP w Lubaniu
podkom. Anna W³oszczyk

Wspólne patrole polskoWspólne patrole polskoWspólne patrole polskoWspólne patrole polskoWspólne patrole polsko-czeskie-czeskie-czeskie-czeskie-czeskie
Od ponad trzech lat na terenie powiatu lubañskiego oraz po stronie na-

szych po³udniowych s¹siadów mo¿na spotkaæ wspólne patrole policji. Ich celem
jest zwalczanie przestêpczoœci na pograniczu polsko-czeskim, poprawa bezpie-
czeñstwa na drogach, a tak¿e udzielanie wszelkiej pomocy turystom obydwu
krajów. Przed œwiêtami Bo¿ego Narodzenie w Leœnej odby³ siê Polsko-Czeski
Jarmark Bo¿onarodzeniowy, a nad bezpieczeñstwem osób bior¹cych w nim udzia³
czuwali policjanci z leœniañskiego komisariatu oraz funkcjonariusze z Czech.

Z zimą nie ma żartów!Z zimą nie ma żartów!Z zimą nie ma żartów!Z zimą nie ma żartów!Z zimą nie ma żartów!
21 grudnia 2012 r. w godzinach popo³udniowych do Komisariatu Policji w

Leœnej zg³osi³ siê leœniczy informuj¹c, ¿e znalaz³ œpi¹cego na œniegu ch³opca, z
którym nie mo¿na by³o nawi¹zaæ z kontaktu, gdzie stwierdzono, ¿e m³ody
cz³owiek znajduje w stanie nietrzeŸwoœci, by³ przy tym wyziêbiony. Wezwano
pogotowie, które przewioz³o 15-latka do szpitala.

Policjanci ustalili, i¿ ma³oletni spo¿ywa³ alkohol z rówieœnikami; prowa-
dzone w tej sprawie postêpowanie przygotowawcze ma ustaleniæ okolicznoœci
ca³ego zdarzenia oraz wykazaæ, czy zaistnia³o przestêpstwo polegaj¹ce na nie-
udzieleniu pomocy .

W okresie zimowym wzrasta liczba osób, które z powodu wych³odzenia
organizmu potrzebuj¹ pilnej pomocy lekarskiej. Dotyczy to zw³aszcza osób bez-
domnych, samotnych, bezradnych b¹dŸ znajduj¹cych siê pod wp³ywem alkoho-
lu, nocuj¹cych w opuszczonych altanach i innych nieogrzewanych pomieszcze-
niach, b¹dŸ na wolnym powietrzu.

Policja apeluje do wszystkich mieszkañców powiatu lubañskiego, by infor-
mowali o ka¿dej zauwa¿onej osobie le¿¹cej lub siedz¹cej na ziemi, ³awkach,
przystankach, w altanach ogrodowych, która mog³aby byæ nara¿ona na wyziê-
bienie. Nie b¹dŸmy obojêtni, mo¿e siê okazaæ, ¿e nasza pomoc uratuje komuœ
¿ycie.

Informacje mo¿na przekazywaæ na numer telefonu pogotowia policyjnego
997 lub do najbli¿szej jednostki policji.

Policjanci przypominaj¹, ¿e ka¿dego roku odnotowuje siê w Polsce przy-
padki zgonów osób bezdomnych i samotnych, których przyczyn¹ jest wych³o-
dzenie organizmu. Wzorem lat ubieg³ych funkcjonariusze podejmuj¹ dzia³ania
prewencyjne ograniczaj¹ce liczbê takich przypadków, aby ka¿dy, kto potrze-
buje pomocy, tak¹ pomoc otrzyma³. Na bie¿¹co kontroluj¹ miejsca, gdzie mog¹
przebywaæ bezdomni. Zwracaj¹ równie¿ w tym okresie uwagê na osoby znaj-
duj¹ce siê pod wp³ywem alkoholu, gdy¿ to w³aœnie one s¹ najbardziej nara¿one
na zamarzniêcie.

Zadbaj o swoje mienieZadbaj o swoje mienieZadbaj o swoje mienieZadbaj o swoje mienieZadbaj o swoje mienie
Mieszkanie, w którym zgromadzony jest dorobek wielu lat pracy, stano-

wi ³akomy k¹sek dla z³odzieja. Aby nie staæ siê ofiar¹ kradzie¿y dla przypo-
mnienia kilka podstawowych zasad, jak zabezpieczyæ w³asne mieszkanie.

1) Najpewniejszym miejscem dla przechowywania pieniêdzy, dewiz, cen-
niejszej bi¿uterii, akcji i obligacji jest bank. Amatorzy cudzego mienia stosun-
kowo szybko znajduj¹ ukryte precjoza i pieni¹dze w ró¿nego rodzaju bieliŸ-
niarkach, torebkach po cukrze czy te¿ za obrazami.

2) Nie zostawiaj kluczy pod wycieraczk¹, nie wieszaj ich tak¿e na szyi

swej pociechy. Zabezpiecz nale¿ycie drzwi i okna
swojego mieszkania, za³ó¿ dobre zamki. Wska-
zanym jest zamontowanie domofonu albo te¿
instalacji œwietlnej lub elektronicznej pod³¹czo-
nej do s¹siadów (z wzajemnoœci¹). Jeœli jesteœ w³aœcicielem domku jednoro-
dzinnego, wykonaj solidne (lecz przejrzyste) ogrodzenie, kup psa, za³ó¿ oœwie-
tlenie na podwórku.

3) Zanotuj na kartce lub w podrêcznym kalendarzyku marki i typy po-
siadanych urz¹dzeñ, ich cechy charakterystyczne oraz numery fabryczne (ra-
dio, telewizor, magnetowid, aparat fotograficzny, rower, itp.) Te, które nie
posiadaj¹ numerów, oznacz swymi inicja³ami lub np. numerem telefonu albo
dat¹ urodzenia (w przypadku kradzie¿y lub zagubienia ³atwiej bêdzie mo¿na
je rozpoznaæ i udowodniæ, ¿e s¹ nasz¹ w³asnoœci¹).

4) Nie afiszuj siê swym bogactwem. Unikaj przygodnych znajomoœci,
zw³aszcza zawieranych przy kieliszku, nigdy zaœ w ten sposób poznanych lu-
dzi nie zapraszaj do swego mieszkania, zw³aszcza jeœli mieszkasz samotnie.

5) Uwa¿aj na krêc¹cych siê po klatkach schodowych i w pobli¿u domu
ludzi. Zainteresuj siê nimi, zapytaj kogo szukaj¹, przyjrzyj siê im, by zapa-
miêtaæ wygl¹d. Przezornoœæ mo¿e uchroniæ przed kradzie¿¹ mienie twoje lub
s¹siadów, zaœ spostrze¿enia mog¹ byæ przydatne policji, gdyby do w³amania
dosz³o.

6) Sprawdzaj to¿samoœæ i wiarygodnoœæ obcych osób, przychodz¹cych do
twojego mieszkania np. w sprawie odkupienia starych zegarów lub ksi¹¿ek,
naprawy kaloryferów. Nie wpuszczaj bez uzasadnionych powodów niezna-
nych ci osób. Z policyjnych doœwiadczeñ wynika, ¿e prawie po³owa kradzie¿y
mia³a swój pocz¹tek i Ÿród³o w nawi¹zywanych wczeœniej tego typu kontak-
tach. Tacy niby-znajomi, nawet jeœli sami nie dokonuj¹ kradzie¿y, mog¹ prze-
prowadzaæ tzw. z³odziejski wywiad i dzieliæ siê ustaleniami z grup¹, która
dokonuje w³amañ.

7) Nie toleruj w swym bloku mieszkalnym (na klatce schodowej, w piwni-
cy lub na strychu) istnienia melin pijackich, skupiaj¹cych ludzi z marginesu
spo³ecznego.

8) Wspó³dzia³aj zawsze z s¹siadami. Zwracaj uwagê tak¿e na ich miesz-
kanie. Podczas ich nieobecnoœci interesuj siê ludŸmi stoj¹cymi pod ich drzwia-
mi, zwracaj uwagê na ha³asy, niecodzienne odg³osy dochodz¹ce z klatki scho-
dowej, wynoszenie mebli lub sprzêtów domowych przez osoby obce, którym
nie towarzyszy nikt ze znanych s¹siadów.

9) Opuszczaj¹c na d³u¿ej mieszkanie (wczasy, odwiedziny znajomych,
pobyt w szpitalu) nie zostawiaj widocznych oznak swej nieobecnoœci. Poproœ
s¹siadkê, by podlewa³a kwiaty, otwiera³a na krótko okna, opró¿nia³a skrzyn-
kê z korespondencji, wieczorem w³¹cza³a na jakiœ czas œwiat³o w kuchni lub w
którymœ z pokoi.

10) Ubezpiecz swoje mieszkanie, by w razie nieszczêœcia chocia¿ czêœcio-
wo mieæ zrekompensowane straty.

Bezpieczeñstwo to nasza
wspólna sprawa - dlatego te¿ za-
dbajmy o nasze mienie, bo nawet
najskuteczniejsza Policja na œwiecie
nie ochroni go w pe³ni, je¿eli sami
nie bêdziemy o nie dbali!
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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, 62 m2, parter, dwa pokoje, c.o. na wêgiel, gaz w budynku, 125.000 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 – 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

STOP UZALE¯NIENIOM, STOP PRZEMOCY!
Miejska Komisja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych informuje, ¿e w starym Urzêdzie Miasta przy ul. Pi³sud-

skiego 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 spotka-
nia s¹ bezp³atne i otwarte.

Przy Punkcie powsta³a te¿ Grupa Wsparcia, której spotkania odbywaj¹ siê w ponie-
dzia³ki 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 anoni-
mowoœæ. Powiedz¹, ile uznaj¹ za stosowne - wa¿na jest obecnoœæ. Udzia³ w jednym
spotkaniu nie zobowi¹zuje do dalszego uczestnictwa.
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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.

Dom prDom prDom prDom prDom przysłupowy - niedoceniony symbol Gór Izerskichzysłupowy - niedoceniony symbol Gór Izerskichzysłupowy - niedoceniony symbol Gór Izerskichzysłupowy - niedoceniony symbol Gór Izerskichzysłupowy - niedoceniony symbol Gór Izerskich
Uzdrowiskowa czêœæ Œwieradowa mocno uto¿samiana

jest z architektur¹. Zapewne ka¿dy mieszkaniec i odwie-
dzaj¹cy zna nasz wyj¹tkowy Dom Zdrojowy, który niejako
jest symbolem uzdrowiska. Powszechnie rozpoznawalny jest
równie¿ neogotycki koœció³ œw. Józefa, po³o¿ony malowni-
czo poœród zabytkowych parków. Wzd³u¿ ulicy Zdrojowej
na pocz¹tku ubieg³ego stulecia podczas intensywnego roz-
woju uzdrowiska wybudowano wiele piêknych willi i pen-
sjonatów. To one w g³ównej mierze tworz¹ wyj¹tkowy kli-
mat naszego miasteczka. Zapewne jednak niewiele osób
zdaje sobie sprawê, ¿e poza turystycznym centrum mamy
architekturê po stokroæ bardziej oryginaln¹ i niepowta-
rzaln¹. S¹ to domy w konstrukcji zrêbowo-przys³upowej,
które jeszcze licznie mo¿na spotkaæ na obrze¿ach Œwiera-
dowa i w Czerniawie.

Budownictwo przys³upowe uwa¿ane jest za owoc tygla
kulturowego £u¿yc. Wznoszenie domów z poziomo u³o¿o-
nych belek (konstrukcja wieñcowa/zrêbowa) by³o charak-
terystyczne dla s³owiañskiej strefy kulturowej. Tak¿e przod-
kowie Serbo³u¿yczan, zamieszkuj¹cy w œredniowieczu te-
reny £u¿yc, budowali w ten sposób. Ziemie te ju¿ od XI w.
zaczê³y byæ intensywnie kolonizowane przez ludnoœæ nie-
mieck¹. Z czasem kultura i technologia zachodu zaczê³a
dominowaæ tak na £u¿ycach, jak  w s¹siednich Czechach i
na Œl¹sku. Jednak¿e nowo przybyli osadnicy tak¿e obficie
czerpali z zastanej na £u¿ycach kultury S³owian. Tak by³o
m. in. z cha³upami zrêbowymi, które dziêki swojej prostej i
praktycznej konstrukcji zosta³y  zaadaptowane do potrzeb
ludnoœci nap³ywowej. Konstrukcja ta mia³a jednak istotn¹
wadê -  do wybudowania takiego domu potrzebowano du-
¿ej iloœci drewna. Problem ten sta³ siê istotny pod koniec
œredniowiecza, gdy niegdyœ gêste puszcze, które porasta³y
nasze tereny, zosta³y mocno przetrzebione. Z powodu ogra-
niczeñ na wycinkê drewna z powrotem siêgniêto po stare
niemieckie techniki budowlane, jak mur szachulcowy (drew-
niany szkielet wype³niony patykami, s³om¹ i glin¹) i œcianê
murowan¹. Jednak nie zapomniano o zaletach doskonale
chroni¹cej przed zimnem chaty zrêbowej i w tej konstrukcji
pozostawiono izbê mieszkaln¹. Problemem takiej hybry-
dowej cha³upy by³o szybkie osiadanie czêœci drewnianej bu-
dynku, co w perspektywie czasu mog³o groziæ nawet zawa-
leniem.

OdpowiedŸ na problem by³a niezwyk³a i ukszta³towa-
³a technikê budowlan¹ pogranicza ³u¿ycko-œl¹sko-czeskie-
go na nastêpne 400 lat! Ciê¿ar dachu i ewentualnego piê-

tra nad czêœci¹ zrêbow¹ postanowiono oprzeæ na ci¹gu pio-
nowych przypór, które ca³kowicie odci¹¿a³y drewniane œcia-
ny. Tak powsta³a konstrukcja zrêbowo-przys³upowa. Istnie-
je tak¿e teoria, ¿e na powstanie tego typu budynku mog³o
mieæ wp³yw popularne na terenie £u¿yc tkactwo cha³upni-
cze. Oddzielenie izby od pozosta³ej czêœci budynku mia³o
lepiej poch³aniaæ drgania powsta³e w domowym warsztacie
tkackim.

Pierwsze wzmianki o budynku wybudowanym w tej
nowej technice, pochodz¹ z 1580 r. z czeskiego Frydlantu.
Zapewne nie by³ to jednak pierwszy taki obiekt. Przez set-
ki lat ten typ budownictwa rozprzestrzeni³ siê na teryto-
rium ca³ych £u¿yc (w 1635 r. w³¹czonych do Saksonii), pó³-
nocnych Czech i na po³udniowym-zachodzie Dolnego Œl¹-
ska. Tak¿e w Górach Izerskich taki typ budynku szybko sta³
siê popularny, wszak pod szczytem Smreka znajdowa³ siê
trójstyk granic tych trzech historycznych krain.

Domy przys³upowe znalaz³y uznanie wœród ró¿nych
klas spo³ecznych, co widaæ w ich zró¿nicowaniu. Jako jedn¹
ze skrajnoœci mo¿na podaæ bogato zdobione piêtrowe domy
kupieckie, które mo¿na zobaczyæ  chocia¿by w Bogatyni.
Na drugim biegunie umiejscowi³bym skromne parterowe
górskie chaty, które swoim charakterem i po³o¿eniem bli¿-

Dom przy ul. D³ugiej (ca³a jego konstrukcja jest na przy-
s³upach). Oba domy s¹ przyk³adem na to, ¿e nie zdajemy
sobie sprawy, jakie arcydzie³a architektury nas otaczaj¹.

Dom przys³upowy przy ul. Koœciuszki. £upek na œcianie szczytowej
nie tylko zdobi³, ale i zabezpiecza³ konstrukcjê przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi.

Dom przy ul. Orlej z charakterystycz-
nym dla Œwieradowa i najbli¿szych
okolic wzorem arkadowym na desce
podokiennej i pod œcian¹ szczytow¹.

 nacyjny dom przys³upowy przy ul. Krêtej. Takie obiekty w górach
s¹ w mniejszoœci, dominuj¹ natomiast na Pogórzu.

sze s¹ czeskim cha³upom karko-
noskim (zrêbowym, ale bez
przys³upów) ni¿ klasycznym
piêtrowym domom przys³upo-
wym dominuj¹cym na pogórzu.
Z moich obserwacji wynika, ¿e
najwiêksze skupisko takich
przys³upowych górskich chat  w
granicach Polski znajduje siê
w³aœnie w Œwieradowie. Wiêk-
szoœæ naszych „przys³upów” da-
towana jest na pierwsz¹ po³owê
XIX w., choæ mo¿liwe, ¿e najstar-
sze pamiêtaj¹ wiek XVIII. Po-
wstawa³y jako elementy wsi ³añ-
cuchowej, ci¹gn¹c siê wzd³u¿ cie-
ku wodnego lub drogi (np. ul.
G³ówna i D³uga w Czerniawie,
Or³owice), lub stanowi³y zabu-
dowê górskich przysió³ków, sta-
wiane w nieregularnych odstê-
pach na zboczach gór (np. oko-

lice ul. Koœciuszki i Myœliwskiej). Takie rozmieszczenie wy-
nika³o ze wzglêdów praktycznych. Po³o¿enie budynku mo¿-
liwie centralnie na posiadanej ³¹ce u³atwia³o znoszenia sia-
na i wypas byd³a.

Cha³upy przys³upowe w przypadku górskich kolonii sta-
wiano zawsze kalenic¹ równolegle do poziomu stoku. Ca³a
konstrukcja takiego budynku mia³a z za³o¿enia charakter
gospodarczy. Rodzina mieszka³a w obszernej, acz niskiej
izbie u³o¿onej ze zrêbów. Konstrukcja wieñcowa œciany z
pocz¹tku by³a wyeksponowana. Szczeliny pomiêdzy belka-
mi wype³niano wapnem, glin¹ i s³om¹. Ciemne bele kontra-
stuj¹ce z bia³ymi szczelinami z czasem sta³y siê symbolem
architektury Sudetów Zachodnich. Szczególnie widoczne
bêdzie to, gdy znajdziemy siê po czeskiej stronie gór. Zrê-
bow¹ izbê, któr¹ w zimowe dni ociepla³ gliniany piec, za-
wsze stawiano od najbardziej nas³onecznionej strony. Czêœæ
budynku zbudowana z kamienia lub ceg³y s³u¿y³a celom
gospodarczym. Trzymano tam zwierzêta i przechowywano
sprzêt gospodarski.

Sudeckie budownictwo s³ynie z wysokich dwuspadowych
dachów. Tak obszerne poddasze s³u¿y³o czêsto przechowy-
waniu siana. W jeszcze wielu budynkach, na dachu od stro-

ny góry stoku, mo¿na zaobserwo-
waæ wrota którymi wnoszono siano.
Z pocz¹tku najpopularniejszym po-
kryciem dachu i szczytu by³ drew-
niany gont i ³upek. Nasz¹ lokalna
architekturê charakteryzuj¹ tak¿e
ma³e okna osadzone na zewnêtrz-
nym licu œciany, od której mocno
kontrastowa³y jasnym kolorem
ramy i opaski. Z biegiem czasu  ko-
lejne pokolenia zaczê³y dostosowy-
waæ domy do swoich potrzeb. Czê-
sto nadbudowywano budynek z jed-
nej strony w celu zyskania prze-
strzeni mieszkalnej. Zmienia³o siê
tak¿e pokrycie  dachowe. Coraz
popularniejsza sta³a siê papa, bla-
cha i p³ytki eternitowe. Nie stoso-
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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 tury-
styczne (mo¿liwoœæ budowy kolejnych obiektów), 70 m
do szlaków turystycznych i lasu. Cena do negocjacji.

SNS 1398 - Œwieradów. Po³owa domu dwuro-
dzinnego, 90 m2, trzy pokoje (salon 34 m2), kuch-
nia, 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.

SNS 1699 - Œwieradów, okazja dla inwe-
stora - komplet dziewiêciu dzia³ek budowlanych
na po³udniowo-zachodnim nas³onecznionym
stoku. 8.798  m2. Cena 250.000 z³.

SNS 2093 - centrum Czerniawy. Niepowta-
rzalny dom po³o¿ony przy jednym z g³ównych
szlaków turystycznych. Powierzchnia ok. 300
m2. Czêœæ pomieszczeñ wyamaga wykoñcze-
nia. Cena 370.000 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 panora-
mê miasta i na góry. Cena 200.000 z³.

Stowarzyszenie DOM KO£ODZIEJA oraz Stowarzyszenie FAHRING Umgebinde-
haus wspólnie z fachowcami i ekspertami z Polski i Niemiec opracowa³y za³o¿enia do
miêdzynarodowego konkursu dla architektów i studentów architektury na opraco-
wanie koncepcji modelowego domu jednorodzinnego o cechach architektury regio-
nalnej Krainy Domów Przys³upowych.

B. Kijewski spoœród nagrodzonych projektów wybra³ jedyny jednokondygna-
cyjny dom spoœród wyró¿nionych prac, bo najbardziej przypomina œwieradowskie
„przys³upy”. Projekt pochodzi z Pracownii Architektonicznej KRESKA – Maciej Maze-
rant w £odzi.

Autor artyku³u zwróci³ te¿ uwagê na projekt o konstrukcji szkieletowej, który
piêknie oddaje proporcje i cechy takiej tradycyjnej przys³upowo-szachulcowej cha-
tynki charakterystycznej dla naszego regionu. Dom autorstwa Paw³a Czeszejki i
Katarzyny Antosik z Warszawy.                          (aka)

W Nowym 2013 r. Roku ¿yczê wszystkim miesz-
kañcom, aby piêkniej¹cy Œwieradów przynosi³
dumê, podsyca³ radoœæ ¿ycia i optymizm, a roz-
wój miasta powodowa³ powstawanie dobrych i
uczciwych miejsc pracy, daj¹cych mo¿liwoœæ god-
nego utrzymania oraz poczucie stabilnej przysz³o-
œci - w zdrowiu i pomyœlnoœci na kolejne lata.

NA TEN NOWY ROK

Wioletta Urbañczyk
przewodnicz¹ca Rady Miasta

wano natomiast nigdy dachówki ceramicznej, dlatego dziœ tak popularna czer-
wona blacho-dachówka nie komponuje siê zbyt dobrze z cha³upami przys³upo-
wymi.

Gdy rozwinê³a siê masowa produkcja tartaczna, œciany izby wraz z przys³u-
pami, zaczêto ok³adaæ  deskami. Czasem deskowaniem zas³aniano nawet ca³¹
konstrukcjê przys³upow¹. Taki charakterystyczny sposób ok³adania elewacji –
pionowo u³o¿ono deski z kontrastuj¹cymi kryj¹cymi listwami na szczelinach -
równie¿ wpisa³ siê na sta³e do kanonu sudeckiej architektury. Poza sam¹ kon-
strukcj¹, œwieradowskie cha³upy nie posiada³y zbyt wiele zdobieñ, ich urok tkwi
w prostocie. Szczególnym wyj¹tkiem s¹ nieraz piêknie zdobione ³upkiem szczy-
ty, które do dziœ s¹ œwiadectwem  kunsztu dawnych rzemieœlników.

Œwieradów niemal do koñca XIX w. by³ jednym z mniej popularnych uzdro-
wisk w regionie. Jego intensywny rozwój zacz¹³ siê dopiero na prze³omie XIX i
XX w., by w ci¹gu kilkunastu lat awansowaæ do trójki najchêtniej odwiedzanych
kurortów na Dolnym Œl¹sku. Do tego czasu ówczesny Flinsberg by³ po prostu
du¿¹ górska wsi¹ z ofert¹ uzdrowiskow¹. Pozosta³oœci¹ tej wiejskiej przesz³oœci
na pograniczu krain jest tak du¿e skupisko domów przys³upowych. Przy odpo-
wiedniej polityce cha³upy mog³yby siê staæ atutem na rynku turystycznym i zo-
staæ jednym z symboli miasta. Architektura przys³upowa jest bowiem prawdzi-
wym ewenementem, a ¿adne z sudeckich kurortów i wczasowisk nie ma jej tak
du¿o jak Œwieradów.

W informatorze turystycznym z gry terenowej „Œladem Izerskich Tajemnic”
oznaczono omawiane cha³upy jako jedn¹ z atrakcji miasta. Zwrócono szczególn¹
uwagê na jeden z obiektów przy ulicy Myœliwskiej. Paradoksem tej sytuacji jest
fakt, ¿e owa cha³upa choæ rzeczywiœcie piêkna, jest na krawêdzi destrukcji. Nie-
œwiadomie pokazuje to, jaki jest stosunek w³adz miasta do atrakcji turystycznych
lub co wa¿niejsze - do swojego dziedzictwa kulturowego. Niestety, bardzo wiele
piêknych domów przys³upowych, które s¹ najstarsz¹ zabudow¹ Œwieradowa, mo¿e
ju¿ wkrótce przestaæ istnieæ. A przecie¿ ten typ budownictwa w Górach Izerskich
jest tym samym, co architektura podhalañska dla Tatr i dom tyrolski dla Alp
Austriackich.  Przy odrobinie dobrej woli miasto mog³oby zabezpieczyæ domy
najbardziej zagro¿one destrukcj¹; odpowiednio zagospodarowane obiekty, któ-
re dziœ s¹ na krawêdzi ruiny, mog³yby stanowiæ nie lada atrakcjê. Do mieszkañ-
ców „przys³upów” mo¿na by skierowaæ odpowiedni poradnik objaœniaj¹cy, jak
nale¿y remontowaæ cha³upê w zgodzie z tradycj¹. Zapewne wœród w³aœcicieli
domostw mile widziane by³oby równie¿ dofinansowanie na w³aœciwy remont.

Unia Europejska bardzo chêtnie dop³aca do dzia³añ maj¹cych na celu ochro-
nê dziedzictwa kulturowego regionu, potrzebny jest tylko pomys³ i  dobrze napi-
sany projekt. Patrz¹c mocno w przysz³oœæ, dope³nieniem powy¿szych dzia³añ
mog³oby byæ nawet utworzenie parku kulturowego, a w jednej z cha³up – uru-
chomienie chocia¿by Muzeum Œwieradowa lub Gór Izerskich (takiej placówki
mocno u nas brakuje). Mo¿liwoœci s¹, trzeba tylko dostrzec potencja³, jaki daje
tradycyjna architektura w czasach globalizacji.

Tekst i zdjêcia Bartosz Kijewski
Zród³a: Karl Bernet, „Domy Przys³upowe”;  Typowa architektura Gór Izer-

skich i Karkonoszy - http://architektura.krnap.cz/pl/

Przys³up przysz³oœciPrzys³up przysz³oœciPrzys³up przysz³oœciPrzys³up przysz³oœciPrzys³up przysz³oœci

Zapraszam wszystkich mieszkanców Czerniawy
na spotkanie, które odbêdzie  siê 17 stycznia br.
o godz. 17 w Szkole Podstawowej nr 2, a które
poœwiêcone zostanie nastêpuj¹cym sprawom:
- kanalizowanie osiedla (zakres i zasiêg),
- ile mo¿e znaczyæ Wie¿a Wilhelma dla Czerniawy?
- deptak uzdrowiskowy,
- stare a nowe atrakcje turystyczne,
- nowe ujêcia wody dla gminy,
- system nawigacji miejskiej,
- gdzie postawimy pogodynkê?

Terminy spotkañ z mieszkañcami Œwieradowa
podam w lutowym numerze „Notatnika”.

Roland Marciniak – Burmistrz Miasta

ZAPROSZENIE
NA SPOTKANIE

Ilekroæ patrzê na œwieradowski przystanek autobusowy (u góry) i na to, co
go otacza, tylekroæ przypomina mi siê fragment wywiadu, w którym jeden ze
znanych artystów powo³a³ siê na s³owa re¿ysera Krzysztofa Kieœlowskiego, a ów
powiedzia³, ¿e dzieñ nale¿y zacz¹æ od porz¹dnego wyczyszczenia butów. I w³a-
œnie w tym miejscu Œwieradów najwyraŸniej butów nie wyczyœci³.

To jest dla miasta miejsce newralgiczne, bo tu zaczynaj¹ i koñcz¹ swe kursy
autobusy PKS i trzech linii prywatnych. St¹d  - o czym pewnie ma³o kto wie - w
sezonie odje¿d¿aj¹ tabuny niemieckich goœci, którzy uwielbiaj¹ robiæ zakupy na
jeleniogórskiej Florze. Jest to zatem tak¿e miejsce wizerunkowe i chyba lepiej
nam nie wiedzieæ, co goœcie z kraju lubi¹cego ³ad i porz¹dek s¹dz¹ o naszym
podejœciu do kwestii elementarnych.

Myœlê sobie niekiedy, ¿e przyda³by siê w urzêdzie tzw. pracownik wizerun-
kowy, który raz w tygodniu obszed³by (PIECHOT¥!) przynajmniej g³ówne trakty
miasta i zanotowa³ na kartce wszelkie uchybienia do naprawienia, potem da³by
kartkê swemu prze³o¿onemu, a ten rozpocz¹³by dzia³ania. Pomarzyæ...    (aka)

Wizerunkowy, wystąp!Wizerunkowy, wystąp!Wizerunkowy, wystąp!Wizerunkowy, wystąp!Wizerunkowy, wystąp!

„£aweczka” i „kosz na œmieci” przy nowej ulicy Widokowej.



Gotuj  z Przys tup¹Gotuj  z Przys tup¹Gotuj  z Przys tup¹Gotuj  z Przys tup¹Gotuj  z Przys tup¹

Przepisy Szymona PrzystupySzymona PrzystupySzymona PrzystupySzymona PrzystupySzymona Przystupy
spisa³ i do druku poda³ Adam Karolczuk

W nawi¹zaniu do podpisu pod zdjêciem
z Indonezji w rozmowie z A. Ma³owieck¹ (na
s¹siedniej stronie) za Wikipedi¹ podajemy,
czym jest Couchsurfing.org - strona interne-
towa za³o¿ona na prze³omie 2002 i 2003 roku
przez Amerykanina Caseya Fentona, dziêki któ-
rej mo¿na zaoferowaæ darmowe zakwaterowa-
nie lub znaleŸæ u¿ytkowników oferuj¹cych noc-
leg we w³asnym domu czy mieszkaniu w wie-
lu zak¹tkach œwiata. W pocz¹tkowym okresie
dzia³alnoœci na stronê zagl¹dali znajomi za³o-
¿yciela i znajomi znajomych. Dziœ serwis cie-
szy siê ogromnym zainteresowaniem: dane za
rok 2010 mówi¹, i¿ zarejestrowa³o siê ju¿ pra-
wie 2 miliony u¿ytkowników z 238 krajów, a
Couchsurfing.org dzia³a jako organizacja non-
profit.

Po szaleñstwach przy œwi¹tecznym stole, bo przecie¿
ka¿dej potrawy trzeba by³o spróbowaæ, a ciocia Zosia upie-
k³a takie pyszne ciasto, ¿e nie wypada³o odmówiæ, wszyscy
czujemy lekki przesyt. Chcia³oby siê teraz zjeœæ coœ smacz-
nego, ale niezbyt ciê¿kiego. Okres karnawa³u sprzyja spo-
tkaniom towarzyskim, wiêc proponujê coœ, co zachwyci wa-
sze podniebienia i goœci, a przy okazji bêdzie lekkostraw-
ne. Namawiam na mirunê, gdy¿ jest to ryba, która p³ywa
tylko w najczystszych oceanach i charakteryzuje siê chu-
dym, delikatnym miêsem i bia³ym kolorem.

Ryba w migda³achRyba w migda³achRyba w migda³achRyba w migda³achRyba w migda³ach
na karna karna karna karna karnawa³nawa³nawa³nawa³nawa³
Sk³adniki (porcja na 2 osoby): du¿y filet z miruny, paczka p³atków migda³owych, jab³-

ko, garœæ kapusty kiszonej, mocno odciœniêtej, garœæ posiekanej grubo rukoli, cytryna, 5
pomidorków koktajlowych, oliwa z oliwek, pó³ czerwonej cebuli, sól, pieprz, cukier

Rozmro¿ony filet ods¹czamy rêcznikiem papierowym, nastêpnie dok³adnie posypujemy
sol¹, pieprzem i kropimy sokiem z po³owy cytryny. Sma¿ymy na rozgrzanym oleju z obu
stron od 3 do 10 min. Pod koniec sma¿enia dorzucamy p³atki migda³owe, tak, aby siê
lekko zrumieni³y. Kiedy ryba siê sma¿y, grubo kroimy kapustê kiszon¹ i rukolê oraz trze-
my jab³ko na grubych oczkach. Wszystko razem ³¹czymy, dodajemy pieprz i sól oraz
szczyptê cukru do smaku. Surówkê kropimy oliw¹ z oliwek. Z pozosta³ej po³ówki cytryny
odkrawamy jeden plaster do dekoracji, a z reszty wyciskamy sok do surówki.

Surówkê uk³adamy na talerzu, obok k³adziemy rybê i posypujemy j¹ pra¿onymi migda-
³ami. Z drugiej strony talerza k³adziemy pomidorki przekrojone w æwiartki i k³adziemy na
nie paski czerwonej cebuli. Ca³oœæ dekorujemy plasterkiem cytryny (przekrojony do po³o-
wy i ³adnie wywiniêty) oraz œwie¿¹ pietruszk¹.

Pyszna ryba, mnóstwo witamin i feeria barw na talerzu sprawi¹, ¿e amatorów takiego
dania bêdzie wielu.

Ten przepis, jak i inne pyszne rzeczy
znajd¹ Pañstwo na stronie - cynamonowacha-
ta.pl - do odwiedzenia której gor¹co zachêca
Piotr Bigus.

W nadchodz¹cym 2013 roku, tradycyjnie, ¿yczê wszystkim mieszkañcom Œwieradowa-Zdroju
zdrowia - bo ono jest najwa¿niejsze, mi³oœci - bo bez niej ¿yæ siê nie da, osi¹gniêcia zamierzonych
celów - bo one motywuj¹ do kolejnych wysi³ków, szczêœcia rodzinnego - bo rodzina jest najcenniej-
szym skarbem ka¿dego cz³owieka oraz azylem, w którym zawsze mo¿emy siê schroniæ, a ponadto
aktywnoœci, daj¹cej poczucie w³asnej wartoœci, oraz poczucia odpowiedzialnoœci za miejsce, w którym
¿yjemy, aby spe³nia³o nasze oczekiwania, zaspakaja³o potrzeby i pozwala³o realizowaæ siê ka¿demu,
bez wzglêdu na wiek, wykszta³cenie i majêtnoœæ.

Goœciom z kolei, przebywaj¹cym w naszym piêknym mieœcie, ¿yczê niezapomnianych wra¿eñ
p³yn¹cych z kontaktu z natur¹ oraz wzmacniaj¹cego zdrowie oddzia³ywania wód i klimatu.

NA TEN NOWY ROK!

Ma³gorzata Gettner - prezes Fundacji na rzecz Rozwoju Spo³ecznoœci Lokalnej „Œwieradów- Czerniawa

Pokolenie naszych rodziców zna³o jedy-
nie pojêcie ¿ó³tego sera. Prosi³o siê w sklepie
o pó³ kilo „¿ó³tego”, ekspedientka ukrawa³a
kawa³, nikt nie zwraca³ uwagê na markê, bo i
tak najczêœciej by³ to edamski.

W naszym pokoleniu w Polsce znajdzie-
my sery o ró¿nej zawartoœci t³uszczu: œmieta-
nowe (50 proc.), pe³not³uste (nie mniej ni¿ 46
proc.), pó³t³uste (ok. 20 proc.) i chude (mniej
ni¿ 10 proc.).  W innych kulturach serowar-
skich (Francja, W³ochy, Belgia, Szwajcaria)
sery dziel¹ sie jedynie na twarde i miêkkie.
Te drugie dojrzewaj¹ce z pleœni¹ to camem-
bert i brie, a twarde dojrzewaj¹ce to ementa-
ler i najczêœciej u¿ywany w kuchni w³oskiej
parmezan. Wspomnieæ mo¿na jeszcze o pó³-
twardej goudzie.

Na szczêœcie nasz rynek powoli zape³nia
siê bogatym asortymentem serów, roœnie te¿
grupa wyrafinowanych degustatorów, którzy
wymusili niejako na handlowcach sprowadze-
nie wielu gatunków z serowych stolic.

Zacznijmy od sera rokfor, który króluje na
francuskich sto³ach. To owczy ser przeroœniêty
nitkami b³êkitnej pleœni. Wytwarzany jest na-
stêpuj¹co: do surowego owczego mleka do-
daje sie zarodniki szlachetnej pleœni i surowy
produkt formowany jest w ko³a, obtaczany
wielokrotnie sol¹ i przechowywany w ch³od-

nych miejscach 2-3
miesi¹ce. Waga takiego

ko³a siêga 3 kg.
Pod koniec dojrzewania kolor mi¹¿szu

przechodzi z bia³ego w barwê delikatnie ¿ó³t¹,
a pleœñ zyskuje niebiesko-zielony odcieñ.

W kuchni rokfor u¿ywany jest do sa³atek,
zapiekanek i sosów. I w³aœnie sos serowy za-
proponujemy naszym Czytelnikom.

Sk³adniki: 100 g rokforu, œrednia cebula,
10 g mas³a, 100 ml wytrawnego bia³ego wina
(proszê mi wierzyæ, naprawdê wystarczy kla-
syczna Sofia), 100 ml œmietany 36%, sól,
pieprz i natka pietruszki do smaku.

W rondelku rozpuszczamy mas³o, na któ-
rym sma¿ymy drobno pokrojona cebulê (do
zeszklenia). Wdrabniamy ser, zalewamy wi-
nem i podgrzewaj¹c na wolnym odczekamy,
a¿ wino odparuje do po³owy. Zalewamy
wszystko œmietan¹, doprawiamy i dosypuje-
my natki.

Tak przyrz¹dzony sos smakuje najbardziej
z bia³ym miêsem lub rybami oraz ry¿em.

Opuszczamy Francjê i przenosimy siê do
W³och, gdzie króluje jeden z najbardziej zna-
nych w œwiecie tamtejszych serów - gorgon-

zola. Jest to ser równie¿ prze-
roœniêty szlachetn¹ pleœni¹,
tym razem zielon¹, zawieraj¹-
cy a¿ 48 proc. t³uszczu. Wyra-
biany jest z pasteryzowanego
krowiego mleka, dojrzewa jak
rokfor - do 3 miesiêcy - w na-
turalnych kamionkach.

Stosowany g³ównie do
ró¿nych zup, a tak¿e jako
sk³adnik risotto. My z gorgon-
zoli ugotujemy zupê ze œwie-
¿ymi pomidorami, pachn¹c¹
bazyli¹.

Sk³adniki: 200 g sera, 2
³y¿ki oliwy extra vergine, 2
z¹bki czosnku, 10 g mas³a, 2
œrednie pomidory, sól, pieprz,
³y¿ka miodu do smaku i œwie-

¿a bazylia do smaku.
Na maœle w rondelku sma¿ymy drobno

pokrojony czosnek (pilnujmy, by sie nie zru-
mieni³, bo zgorzknieje), dodajemy miód, a¿
siê skarmelizuje, wrzucamy wdrobniony ser,
zalewamy bulionem lub wod¹ i gotujemy na
wolnym ogniu ok. 10 minut, czêsto miesza-
j¹c. Sparzone pomidory obieramy ze skórki,
wydr¹¿amy gniazda zostawiaj¹c jedynie
mi¹¿sz (Francuzi nazywaj¹ go pomidorem
concasse), kroimy w kostkê (1 cm), dodaje-
my do gor¹cej zupy (nie gotuj¹c jej), dopra-
wiamy i ju¿ na talerzu k³adziemy kilka list-
ków bazylii. Zupa z gorgonzoli najlepiej sma-
kuje z chrupi¹cym tostem.

krótko - do miesi¹ca, a najlepiej nadaje siê do
przegryzania z piwem pszenicznym lub bia-
³ym wytrawnym winem.

Camembert zawojowa³ pó³ki wszystkich
praktycznie sklepów i sieci, a ¿e Polacy „nie
gêsi” i - trawestuj¹c poetê - „te¿ swój serek
maj¹”, o czym ma³o kto wie. Chodzi o pod-
halañski bundz, ser twarogowy wyrabiany z
owczego mleka, dojrzewaj¹cy podobnie jak
oscypek, tylko trudno dostêpny w naszym re-
gionie, ale lukê tê szybko zape³ni³y firmy
wysy³kowe - bundz mo¿na nabyæ w sieci (e-
oscypek.pl), w cenie nawet ni¿szej ni¿ szero-
ko reklamowane sery francuskie.

Bundz nadaje siê do sa³atek, przystawek,
do dañ g³ównych, a nawet deserów. My po-
damy chrupi¹cy boczek z bundzem i odro-
bin¹ izerskiego miodu.

Sk³adniki: 12 cienkich plastrów boczku
wêdzonego parzonego, 200 g sera, 5 ³y¿ek mio-
du, odrobina œwie¿ej lub suszonej sza³wii.

Boczek na blasze wk³adamy do rozgrza-
nego (2000) piekarnika i trzymamy go a¿ do
uzyskania struktury chipsa. W misce widel-
cem rozdrabniamy bundz, dodaj¹c miód i sza³-
wiê.

Boczek po wyjêciu z piekarnika ods¹cza-
my z t³uszczu na papierowym rêczniku, sma-
rujemy bundzem na gruboœæ 1 cm i przykry-
wamy drugim plastrem boczku.

Tak podana przystawka wyœmienicie pa-
suje do naszego lwóweckiego piwa.

W³osi i Francuzi za swoje sery daliby siê
por¹baæ, ale coraz czêœciej na ich sto³ach
goszcz¹ produkty nabia³owe z Suwalszczyzny,
która sta³a siê w ostatnim czasie krajowym
zag³êbiem serowarstwa, ale to ju¿ jest histo-
ria na zupe³nie inn¹ opowieœæ.

Za miesi¹c podgrzejemy zimow¹ aurê
ostr¹ meksykañsk¹ kuchni¹.

Nie zaœmieconych parków,
Zawsze sprz¹tniêtych ulic,
Nie pobitych lamp,
Uœmiechniêtych goœci,
Zadowolonych mieszkañców,
I spe³nienia marzeñ osobistych -
Tego ¿yczy w roku 2013 œwieradowianom

Park Hotel**** SPA Buczyñski

NA TEN NOWY ROK!NA TEN NOWY ROK!NA TEN NOWY ROK!NA TEN NOWY ROK!NA TEN NOWY ROK!

Wracamy do Francji, by zasmakowaæ ca-
memberta. Jest to miêkki ser o pleœniowej
skórce powstaj¹cy z mleka krowiego. Wyró¿-
nia go dodawana najs³ynniejsza francuska
gorczyca, podstawowy sk³adnik nie mniej
s³ynnej musztardy Dijon. Ten ser dojrzewa



Antonina Ma³owiecka ma 28 lat i pochodzi z
£êczycy w woj. ³ódzkim. Z wykszta³cenia jest
dziennikarzem i politologiem (absolwentka Wy-
dzia³u Nauk Spo³ecznych Uniwersytetu Poznañ-
skiego), z zawodu zaœ podró¿nikiem, przewod-
nikiem, instruktorem warsztatów, organizato-
rem imprez, pilotem wycieczek. Dobrze zna
angielski i niemiecki, trochê mówi po hiszpañ-
sku, a tak¿e w jêzyku hindi i i tybetañskim, kan-
nanda, malayalam i indonezyjsku, choæ – jak
dodaje – jest to znajomoœæ g³ównie typu su-
persurvivalowego („jest mi zimno”, „chce mi
siê piæ”, „chcê jeœæ”).

Do Œwieradowa przyjecha³a rok temu po
czteroletnim pobycie w Szklarskiej Porêbie,
zwabiona atmosfer¹ ponad 100-letniego domu
przy ul. Nadbrze¿nej.

W WolimierW WolimierW WolimierW WolimierW Wolimierzu zaczęła się moja miłość do Gór Izerskichzu zaczęła się moja miłość do Gór Izerskichzu zaczęła się moja miłość do Gór Izerskichzu zaczęła się moja miłość do Gór Izerskichzu zaczęła się moja miłość do Gór Izerskich
Pewnie nikt by siê o Antoninie nigdy nie dowiedzia³, gdyby
znienacka nie wyskoczy³a w bibliotece z inicjatyw¹ spotkañ
z dzieciakami, którym zaczê³a pokazywaæ œwiat taki, jaki
wczeœniej sama pozna³a. To jakaœ nowoœæ poznawcza?

- Podobne komercyjne warsztaty robi³am wczeœniej po ca³ej Polsce i te do-
œwiadczenia spróbowa³am wykorzystaæ tu, maj¹c na celu zaszczepienie uczestni-
kom bakcylu podró¿owania.
Ale¿ to s¹ s³uchacze, u których jakikolwiek bakcyl odezwie
za 10-15 lat. Mo¿e do tego czasu zapomn¹?

- Nie wydaje mi siê – gdy by³am ma³a i kiedy zobaczy³am rzecz z innego
kraju, zapada³o mi to w pamiêæ. Dzieci s¹ ch³onne w przyswajaniu kultur, a ju¿
na pewno przebywaj¹c w innym kraju nie bêd¹ zadziwione lub zgorszone innym
kolorem skóry poznanych ludzi.
Pamiêta pani swoj¹ najwczeœniejsz¹ podró¿?

- No, oczywiœcie! Mia³am 4 lata, by³ grudzieñ, wziê³am sanki i posz³am
zje¿d¿aæ gdzieœ za cmentarz, a szuka³a mnie z po³owa przebywaj¹cych na cmen-
tarzu ludzi. A tak na powa¿nie – w wieku 17 lat przyjecha³am do Wolimierza.
Tak sobie po prostu?

- To siê dzia³o w ramach miêdzynarodowego wolontariatu po³¹czonego z
dzia³aniami aktorsko-teatralnymi, a wszystko organizowa³  kolega z £odzi - tak
siê zaczê³a moja mi³oœæ do Gór Izerskich. Rok póŸniej mia³a byæ Portugalia, ale
utknê³am w Marsylii, bo w Portugalii w³aœnie p³onê³y lasy. Wtedy te¿ zaczê³a siê

moja przygoda z auto-
stopem.
£atwo nim siê jeŸdzi
po œwiecie?

- Najciê¿ej po Polsce,
naj³atwiej po Malezji.
Liczy pani
odwiedzone kraje?

- Nie bior¹c pod
uwagê Europy - Indie,
Nepal, Malezja, Indone-
zja, Singapur.
JeŸdzi tam pani,
bo te kraje po prostu
s¹ na mapie,
tak jak Himalaje
dla himalaistów,
czy kryje siê za
tym jakaœ inna
motywacja?

- Pierwszy studenc-
ki wyjazd mia³am jakieœ
8 lat temu– do Indii,
gdzie prowadzi³am ba-
dania nad  uchodŸcami

pami¹tek. A tego nie nauczy ¿aden kurs pilota wycieczek. Sama zreszt¹ dalej siê
uczê!
Targowanie to wa¿na czêœæ zakupów?

To jest wrêcz czêœæ ich kultury, jak siê nie targujesz, toœ nie klient.
O ile mo¿na zbiæ cenê?

- Du¿o, pamiêtam bransoletkê w Nepalu, doœæ drog¹, z czystego srebra, a
utargowa³am prawie 2/3 ceny.
Kogo pani pilotuje?

- Grupy maksymalnie 12-osobowe, które wybieraj¹ formê trampingu, or-
ganizowanego przez jedno z krakowskich biur podró¿y. Nie ma mowy o ¿adnym
wynajmowaniu klimatyzowanych autokarów, tylko t³uczemy siê przez 3 dni po-
ci¹giem lub zdezelowanymi autobusami przez Indie, a bywa, ¿e i na stopa trze-
ba stan¹æ.
I co, po takim wspólnie spêdzonym miesi¹cu
- rozstajecie siê w przyjaŸni?

- W sumie ja dla nich pracujê, wiêc staram siê zawsze byæ mi³a… Jeœli
pojawiaj¹ siê konflikty, staram siê je ³agodziæ, bo to oni maj¹ wypocz¹æ. Ja z tego
mam tê przyjemnoœæ, ¿e pokazujê kraje i kultury, które kocham, niemniej po
miesi¹cu czujê siê jak dêtka. Ale po powrocie odpoczywam najwy¿ej tydzieñ, bo
zaraz mnie nosi!
To znaczy, ¿e wci¹¿ uprawia pani ten tramping?

No, sk¹d, najwy¿ej 3 razy w roku, a zajmujê siê tym dopiero od 2 lat,
Jak kosztowne s¹ takie urlopy?

- Ceny z dolotem zaczynaj¹ siê od 6 tys., oferta trafia g³ównie do ludzie
wolnych zawodów, ale zdarza siê i nauczyciel, który odk³ada na tak¹ wyprawê
przez kilka lat. To s¹ pasjonaci, ludzie otwarci na inne kultury i nie mierzi ich
pchanie jeepa w b³ocie na prze³êczy Khardong La w Himalajach na wysokoœci
prawie 5 km.
Ma pani swój blog podró¿niczy?

- Dwa razy zaczyna³am i tyle¿ mi nie wysz³o. Wolê wci¹¿ ogl¹daæ ni¿ sie-
dzieæ i pisaæ. Ale po powrotach pisa³am i publikowa³am w Magazynie Turystyki
Górskiej „n.p.m.”, w Magazynie Podró¿ników Globtrotter, no i w moim ukocha-
nym portalu Góry Izerskie.pl - jestem tam cz³onkiem redakcji.

Z Antonin¹ Ma³owieck¹Antonin¹ Ma³owieck¹Antonin¹ Ma³owieck¹Antonin¹ Ma³owieck¹Antonin¹ Ma³owieck¹ (na zdjêciu
w malezyjskim mieœcie Melaka), pod-
ró¿niczk¹, która zawsze wraca w Góry
Izerskie, rozmawia Adam Karolczuk.

tybetañskimi. I od razu mnie te Indie zaskoczy³y, bo to ogromny kraj z³o¿ony z
29 stanów, które dawniej by³y królestwami, z odrêbnymi kulturami i jêzykami.
JeŸdzi³am tam przez 6 kolejnych lat i odkry³am, ¿e dooko³a pe³no jest innych
krajów, a sama Azja ma bogat¹ w kulturê i... kuchniê.
Kuchni t³umaczyæ nie trzeba,

Tak siê robi couchsurfing w Indonezji! Przyjaciele z Indonezji, Tajlandii, Kolumbii,
Czech i Polski (Antonina przy stoliku) spêdzili dwa wspania³e dni razem pod jed-
nym dachem w Malang na Jawie, mieszkaj¹c, jedz¹c i zwiedzaj¹c.
Fot. poni¿ej - Dolina Nubry, Ladakh, Himalaje, Indie. Czasami w podró¿y trzeba
te¿ popracowaæ; Antonia (stoi z ty³u) jako nauczyciel w miejscowej szkole.

natomiast kultura rozumiana jako co?
- G³ównie jako zwyczaje, podejœcie do codziennoœci,

a ju¿ na pewno nie zabytki! Do tego stopnia, ¿e Tad¿
Mahal widzia³am po raz pierwszy dopiero 2 lata temu.
Sk¹d na takie pasje braæ pieni¹dze?

- Z ró¿nych Ÿróde³: z dotacji unijnych na badania
naukowe, z pracy - ju¿ na miejscu, na przyk³ad w hoste-
lach w Indonezji mo¿na siê zatrudniæ w zamian za utrzy-
manie... - ponadto masa ludzi zaprasza nas do swych
domów i ugaszcza - tak by³o na Jawie - karmi, a potem
przekazuje wujkom i ciotkom, daj¹c ich numery telefo-
nów.
A dolecieæ za co?
- Teraz mo¿na naprawdê tanio, wiêkszoœæ linii lotniczych
organizuje „nocne promocje” - wtedy bilet transatlan-

mia³am czteromiesiêczny pobyt.
Co z tym pilota¿em?

- Pilot poza Polsk¹ to wolny zawód.
U nas najwa¿niejsza jest plakietka, ¿e
marsza³ek jakiegoœ województwa daje
jakieœ uprawnienia. Tylko ¿e w œwiecie to
nic nie znaczy, bo tam liczy siê doœwiad-
czenie, zaradnoœæ, umiejêtnoœæ radzenia
sobie w sytuacjach nietypowych. Ja, na
przyk³ad, licencjê mam  „³ódzk¹” – wy-
dan¹ przez marsza³ka tamtejszego wo-
jewództwa, a doœwiadczenie „indyjskie”.
Gdy siê przebywa przez miesi¹c z grup¹
w bardzo egzotycznych krajach, ludzie
maj¹ prawo byæ zestresowani, a tu trze-
ba wci¹¿ w czymœ byæ pomocnym, np.
podczas targowania siê przy zakupach

Rozumiem, ¿e mo¿na tak ciekawie ¿yæ do póŸnej staroœci,
kiedy jednak jest ten dobry czas na odcinanie kuponów?

- Pewnie nie ma takiego momentu, bo ta pasja nie przechodzi, wci¹¿ staram
siê j¹ czymœ pobudzaæ. Ostatnio staram siê o grant z National Geografic, ¿eby
dalej penetrowaæ Himalaje, ale nie wiem, czy coœ z tego wyjdzie. Ale podró¿owaæ
z pasj¹ mo¿na te¿ blisko - zwiedzanie starówki w Görlitz jest takim samym prze-
¿yciem, jak Melakka w Malzeji, bo miasto nad Nys¹ te¿ ma starówkê wpisan¹ na
Listê Œwiatowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkoœci UNESCO.
Proszê wymieniæ piêæ ukochanych miejsc, w których ju¿ pani by³a.

- Ladak (prowinicja w indyjskich himalajach), P³askowy¿ Dieng na œrodko-
wej Jawie (jedyne miejsce w Indonezji, gdzie zmarz³am), Singapur (podbi³ mnie…
totalnie wszystkim), Marsylia (pierwsze miasto portowe, jakie odwiedzi³am, pul-
suje radoœci¹ ¿ycia), no i Œnie¿ne Kot³y (bo s¹ niesamowite). Nie wymieniam Gór
Izerskich, bo tu mieszkam, wracam do nich, a te¿ s¹ wyj¹tkowe.
A piêæ miejsc po¿¹danych, lecz nieobecnych na liœcie?

- Ca³a Ameryka Po³udniowa, Nowa Zelandia, Szkocja, Tanzania i Alaska.
No, to wypada pani tylko ¿yczyæ dotarcia pod te adresy.

tycki kupi siê ju¿ za 200 euro. Albo
bilet z dat¹ wylotu w Sylwestra

do Limy za 500
euro - taniocha!
Najtañszy bilet
na niepromocyj-
nej linii Kijów-
D e l h i - K i j ó w
k o s z t o w a ³
mnie1500 z³ i

Dziêkujê za rozmowê.

Œwieradów-Zdrój, Góry Izerskie
Koniec grudnia 2012



Gazem ogrzewamy –
czyste środowisko mamy

Klasa IIIa uczestniczy³a w projekcie i
konkursie „Bezpiecznie i ekologicznie z
gazem ziemnym” organizowanym przez
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo
Spó³ka Akcyjna Dolnoœl¹ski Oddzia³ Ob-
rotu Gazem we Wroc³awiu. Celem projek-
tu i konkursu by³o kszta³towanie postaw
proekologicznych u najm³odszych, upo-
wszechnianie wiedzy w tematyce wydoby-
cia, wykorzystania oraz w³aœciwoœci gazu
ziemnego, jak równie¿ aspektów ekologicz-
nych i bezpieczeñstwa zwi¹zanego z jego
u¿ytkowaniem.

Nagrod¹ dla zwyciêzców by³a wycieczka
do Humanitarium Ogrodów Doœwiadczeñ we
Wroc³awiu, a my znaleŸliœmy siê w gronie
klas, które wziê³y udzia³ w warsztatach na-
ukowych.

10 grudnia wyjechaliœmy do Wroc³awia,
w którym zwiedziliœmy ZOO, braliœmy udzia³
w zajêciach edukacyjnych „Bliskie spotkania
z ma³pami”, zwiedziliœmy Halê Stulecia (zdo-
bywaj¹c punkty do odznaki „Szlakiem Zabyt-

ków Œwiatowego Dziedzictwa UNESCO w
Polsce”), a nastêpnie pojechaliœmy do centrum
nauki Humanitarium (fot. poni¿ej).

Interaktywny plac zabaw, na którym znaj-
dowa³y siê eksponaty podzielone na kilka sek-
cji tematycznych: „Fizyka na weso³o”, „Œwiat
zmys³ów”, „Anatomia cz³owieka”, „Medycy-
na”, „Ekologia i energia” i „Genetyka” - umi-
la³ nam czas oczekiwania na warsztaty. Pierw-
sze by³y w sali multimedialnej, gdzie na pod-
³odze interaktywnej zbieraliœmy kwiatki, gra-
liœmy mecz i segregowaliœmy odpady sta³e
(fot. obok). Kolejne zajêcia - „Plastik z mle-

ka” - odby³y siê w laboratorium, gdzie praco-
waliœmy jak prawdziwi naukowcy (zdjêcie z
prawej). Samodzielnie wykonaliœmy ró¿noko-
lorowe kawa³ki „plastiku” zyskuj¹c wiedzê na
temat wa¿noœci procesu podgrzewania ró¿-
nych substancji.

Dwugodzinny pobyt w Ogrodzie Do-
œwiadczeñ min¹³ bardzo szybko i z ¿alem wró-
ciliœmy do autobusu. Pomimo niesprzyjaj¹-
cych warunków atmosferycznych szybko wró-

ciliœmy do domu marz¹c, ¿e wiosn¹ powróci-
my do Wroc³awia na kolejne zajêcia do Hu-
manitarium i na zwiedzanie pozosta³ych atrak-
cji stolicy naszego województwa.

Dziêkujemy naszemu sponsorowi -
PGNiG SA - za wspania³¹ wycieczkê, dziêki
której bawi¹c siê, tak wiele siê nauczyliœmy,
oraz za s³odycze, puzzle i ciep³e szaliki z Ga-
zusiem. Dziêkujemy tak¿e Januszowi M¹cz-
ce - za przeprowadzenie zajêæ dotycz¹cych
gazu, panu Tolkowi - za bezpieczn¹ jazdê, i
pani Eli - za opiekê.

Karolina Kuchciak, Martyna Marszolik,
Katarzyna Salawa

Grudzieñ, kiedy spad³o mnóstwo œnie-
gu i temperatury spad³y sporo poni¿ej zera,
okaza³ siê idealnym czasem na to, aby wspo-
móc tych, którym potrzebna by³a pomoc.
Z w³asnej inicjatywy uda³o mi siê pozyskaæ
- za poœrednictwem organizacji misyjnej
World Missions Advance - fundusze na za-
kup ciep³ych butów zimowych i kurtek dla
dzieci ze szko³y Podstawowej nr 2 w Czer-
niawie. Po konsultacjach z M. Gettner, pre-

Ciepło i charCiepło i charCiepło i charCiepło i charCiepło i charytatywnie w Czerniawieytatywnie w Czerniawieytatywnie w Czerniawieytatywnie w Czerniawieytatywnie w Czerniawie
zesem Fundacji na
rzecz Rozwoju Spo-
³ecznoœci Lokalnej
„Œwieradów- Czer-
niawa”, wytypowa-
no dzieci, którym
potrzebne by³y cie-
p³e buty i kurtki.

Z uzyskanych œrodków uda³o siê zakupiæ
22 pary butów dziewczêcych i ch³opiêcych,
oraz 2 kurtki zimowe. Najpiêkniejszym mo-
mentem ca³ej akcji by³a radoœæ dzieci, zw³asz-
cza wœród najm³odszych obdarowanych, kie-

dy wychodzi³y z pude³kami swoich w³a-
snych, modnych i ciep³ych butów.

Pragnê podziêkowaæ Sebastianowi
Bautowi - za wspó³udzia³ w akcji i
udzielenie rabatu na zakupione buty;
dziêki temu mogliœmy dodatkowo ob-
darowaæ 2 tonami wêgla jedn¹ wielo-
dzietn¹ rodzinê, ¿eby œwiêta minê³y jej
w ciep³ej atmosferze.

Cieszy fakt, ¿e akcja siê uda³a i ¿e
dzieci s¹ zadowolone, a ja nie mogê siê
ju¿ doczekaæ dnia, kiedy bêdê móg³ roz-
daæ paczki dla dzieci, które uda³o mi siê
otrzymaæ od organizacji Samaritans Pur-
se. To instytucja charytatywna dzia³aj¹-

cze i inne niespodzianki trafi¹ do r¹k czer-
niawskich dzieci.     (PB)

ca od 1970 roku w ponad 100 krajach na œwie-
cie. Jej nazwa t³umaczy siê jako „Sakwa Sa-
marytanina” i pochodzi od biblijnej przypo-
wieœci o Mi³osiernym Samarytaninie, w któ-
rej Jezus uczy³ o drugim najwiêkszym przy-
kazaniu: „Kochaj bliŸniego swego, jak siebie
samego”.

Tak wiêc ju¿ w styczniu zabawki, s³ody-

Wszystkim mieszkañcom
Œwieradowa i Czerniawy
¿yczê spe³nienia marzeñ w no-
wym 2013 roku - Piotr Bigus
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·  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 gastrono-
miczny 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. Zdrojo-
wej. Tel. 515 243 249.

OG£OSZENIA  DROBNE

UM wykazuje

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

US£UGI 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

    szkolenia oceny  postêpowa-
nia powypadkowe  redakcja dokumen-
tów w zatrudnieniu  pomoc w wywi¹za-
niu siê z poleceñ organów nadzoru nad wa-
runkami pracy  wszechstronne doradz-
two w zakresie BHP Na tablicy og³oszeñ UM 4 stycznia br. zosta³y podane do publicznej wia-

domoœci - na okres 21 dni - wykazy (do wgl¹du w godzinach pracy urzêdu):
-  w sprawie wyznaczenia do wydzier¿awienia w trybie bezprzetargowym

czêœci nieruchomoœci niezabudowanej przy ul. Grunwaldzkiej, oznaczonej
geodezyjnie jako dzia³ka:
nr 3, am. 2, obr. V;
- w sprawie wyznaczenia do sprzeda¿y na rzecz najemcy w trybie bezprze-

targowym:
- lokalu mieszkalnego nr 1A przy ul. Bocznej 5 wraz z oddaniem w u¿ytko-

wanie wieczyste u³amkowej czêœci dzia³ki:
nr 16/2, am. 3, obr. V.

Od „Od „Od „Od „Od „nie wolno” do „trnie wolno” do „trnie wolno” do „trnie wolno” do „trnie wolno” do „trzeba”!zeba”!zeba”!zeba”!zeba”!

Nie mog³am bez komentarza po-
zostawiæ zdania umieszczonego pod
zdjêciem pomnika Chopina w Dusz-
nikach, gdzie autor artyku³u napisa³,
¿e „nie mamy w swej historii nikogo
s³ynnego”. Absolutnie siê z tym nie
zgadzam! Œwieradów-Zdrój, a do-
k³adniej Bad Flinsberg jest miejscem
urodzenia i pobytu wielu s³awnych
osób. Wymieniê tylko kilka postaci,
wed³ug mnie najwa¿niejszych, kilka
najbardziej znacz¹cych nazwisk, za-
czynaj¹c od tych, którzy przyszli na
œwiat w naszej miejscowoœci. Wy-
mieniæ tu nale¿y: profesora Johanna
Gottlieba Wolsteina, który uznawa-

LIST DO REDLIST DO REDLIST DO REDLIST DO REDLIST DO REDAKAKAKAKAKCJICJICJICJICJI

ny jest za ojca weterynarii, Waltera
Gebauera - za³o¿yciela potê¿nej fa-
bryki ³o¿ysk kulkowych, która funk-
cjonuje do dziœ dnia pod nazw¹ KGM
Kugelfabrik Gebauer GmbH, Rudol-
fa Bahro (na zdjêciu u góry) - filozo-
fa, publicysty, polityka, Georga Klam-

mta, który zajmowa³ siê przede
wszystkim ortodoncj¹ i wynalaz³ apa-
rat ortodontyczny, czy Waltera Feista
- wielokrotnego mistrza Europy i Nie-
miec w saneczkarstwie.

Wœród znanych osobistoœci prze-
bywaj¹cych na kuracji w Bad Flins-
berg czy te¿ bêd¹cych tu w celach
turystycznych wymieniæ mo¿na Joh-
na Quincy Adamsa – póŸniejszego
prezydenta Stanów Zjednoczonych,
poetów Theodora Körnera i Josepha
von Eichendorffa, feldmarsza³ka ery
napoleoñskiej Neithardta von Gne-
isenau, genera³a Helmutha von Molt-
ke, tureckiego admira³a Kalau von
Hose-Pascha czy nawet samego Ger-
harta Hauptmanna – laureata literac-
kiej nagrody Nobla. W czasie swej
podró¿y przez Sudety do Œwierado-
wa zawita³ sam Karol Wojty³a (mia³
dotrzeæ do schroniska na Stogu Izer-
skim).

Zwi¹zani zawodowo z Bad Flins-

bergiem byli m.in. Adolf Rischka
(malarz, g³ównie pejza¿y Flinsberga),
dr Waldemar Theodor Adam (fot.
poni¿ej) i jego syn Hugo Adam (le-
karze), dr Josef Siebelt (lekarz uzdro-
wiskowy, aktywny dzia³acz grupy te-
renowej RGV Flinsberg, inicjator bu-
dowy schroniska na Stogu Izerskim),

Will Erich Peuckert (etnolog, pi-
sarz, naukowiec folklorysta), Paul
Schmidt (burmistrz, lekarz uzdro-
wiskowy – odkry³ Ÿród³a wody ra-
doczynnej). Nie powinniœmy rów-
nie¿ zapominaæ o rodzinie von
Schaffgotsch, dziêki której Flins-
berg sta³ siê s³ynnym uzdrowi-

skiem z bogat¹ ofert¹ kulturaln¹ i
sportow¹ oraz rozbudowan¹ sieci¹
drogow¹ i po³¹czeniem kolejowym.

Myœlê, ¿e spoœród tych nazwisk,
które przytoczy³am, mo¿na wybraæ
kogoœ, kto zas³u¿y³ na pomnik lub
przynajmniej na tablicê pami¹tkow¹.
Mo¿e nie s¹ to tak znakomite osobi-
stoœci jak Chopin, ale po co mamy
kogoœ wymyœlaæ, skoro niejednego
„s³ynnego” ju¿ mamy.

Niektórzy ju¿ zdecydowali siê
„pochwaliæ” postaciami, które s¹
zwi¹zane z nasz¹ miejscowoœci¹, np.
z Josephem von Eichendorffem – tak
uczyni³a pani Ma³gorzata z „Dêbowe-
go Dworu”. Mo¿e w³aœciciele hotelu
„Berliner” bêd¹ chcieli upamiêtniæ
fakt, ¿e to w³aœnie w ich obiekcie na
œwiat przyszed³ Robert Hauptmann.
Dom Rudolfa Bahro znajduje siê przy
ul. Sêpiej, a Waltera Feista przy ul.
11 Listopada.

Nie zapominaj¹c o Czerniawie
nale¿y dodaæ, ¿e przebywa³ tam sam
cesarz Józef II, a wie¿ê obserwacyj-
no-widokow¹ „Mon Plaisir” wybudo-
wa³ najbardziej znacz¹cy uczony
okresu Oœwiecenia - Adolf Traugott
von Gersdorff.

Magdalena Olszewska

Kable, przewody, wtyki, zasi-
lacze, ³adowarki, baterie, komór-
ki, ¿arówki (paradoksalnie ekolo-
giczne), lokówki, suszarki, mikse-
ry, ekspresy, tostery, ¿elazka, ro-
boty kuchenne, lampki, g³oœniki,
odtwarzacze (CD, VHS, DVD),
routery, golarki, zegary, aparaty,
dyktafony, piloty, s³uchawki, mi-
krofony, pamiêci przenoœne, na-
pêdy, dyski, p³yty g³ówne, koœci
pamiêci, klawiatury, monitory,
radia, adaptery – wymieniam bez
³adu i sk³adu, co tylko wygrzeba³em
z pamiêci; wszystkie te wymienio-
ne przedmioty maj¹ jeden wspólny
mianownik: mo¿na je praktycznie
bezkarnie wrzuciæ do œmietnika,
choæ przepisy pozwalaj¹ za tê bez-
troskê ukaraæ grzywn¹ od 200 do
5.000 z³. Porzucaj¹c sprzêt wielko-
gabarytowy (pralki, lodówki, stare
telewizory, meble, opony, kuchen-
ki, zmywarki...) w lesie, w korycie
rzeki czy gdzieœ na zapleczu maga-

zynowym, nara¿amy siê mimo
wszystko na ryzyko wpadki, bo wte-
dy ³atwiej nas z³apaæ za rêkê. Nie
ma jednak takiej si³y, by ktokolwiek
by³ w stanie skontrolowaæ zawartoœæ
kub³ów, czy to przydomowych, czy
ulicznych, do których zu¿yt¹ bate-
riê wrzuca siê banalnie prosto. Ale
tam, gdzie tej nieustannej grze z od-
padami towarzyszy nieskutecznoœæ
prawa, warto by jednak niekiedy
w³¹czyæ myœlenie, zdrowy rozs¹dek,
o poczuciu elementarnej troski za
planetê nie wspominaj¹c.

Ka¿da informacja, jak kraje sta-
rej Unii radz¹ sobie z przetwarza-
niem odpadów, z których wiêkszoœæ
jest surowcem wtórnym, wpêdza we
frustracjê, której nie ³agodzi infor-
macja podana przez dr. in¿. Zbignie-
wa Grabowskiego, wyk³adowcy
Politechniki Krakowskiej, eksperta
gospodarki odpadami (wypowiedŸ
dla Gazety Wyborczej): zazdroœci-
my poziomu recyklingu Skandyna-

wom, Niemcom, Austriakom czy
Niemcom, tymczasem oni na swój
sukces pracowali od 25 (Norwegia)
do 40 lat (Szwecja), a my od dwóch
dekad miotamy siê od ustawy do
ustawy, za którymi nie id¹ potem ani
przepisy wykonawcze, ani skutecz-
na wymagalnoœæ.

Gdy czytam, ¿e przyjêta w³aœnie
unijna dyrektywa nak³ada na sprze-
dawców sprzêtu AGD, posiadaj¹-
cych powierzchniê handlow¹ powy-
¿ej 400 metrów kwadratowych, obo-
wi¹zek zbierania ma³ego sprzêtu,
którego d³u¿sza krawêdŸ nie prze-
kracza 25 centymetrów, bez ko-
niecznoœci zakupu nowego urz¹dze-
nia, i ¿e Polska ma 18 miesiêcy na
wprowadzenie nowych przepisów
do polskiego prawa, to intuicja i
doœwiadczenie podpowiada mi, ¿e
Polsce i 36 miesiêcy nie wystarczy
na sprostanie zadaniu.

Jest wiêcej ni¿ pewne, ¿e
ogromna wiêkszoœæ konsumentów

wyrzucaj¹c zu¿yte przedmioty nie
zwraca uwagi na przyklejone na
odwrocie symbole – przekreœlone-
go kub³a na œmieci i strza³ek biegn¹-
cych po trójk¹cie. Pierwszy katego-
rycznie zakazuje mieszania produk-
tu z odpadami bytowymi, drugi jest
wskazówk¹, ¿e mo¿e jednak warto
przemyœleæ mo¿liwoœæ oddania
przedmiotu do recyklingu. Nieste-
ty, cokolwiek by na towarze nakle-
jono, do wykonania p³yn¹cych z
piktogramów zaleceñ niezbêdny jest
system segregacji i odbioru.

Nie mamy tego systemu i gdyby
nie uczniowie zbieraj¹cy mozolnie
baterie, pewnie by siê ju¿ tu rozla³o
morze o³owiu, kadmu, niklu, cyn-
ku, rtêci, litu i manganu. Chwa³a im
za to, szacunek dla nauczycieli, któ-
rzy od lat wbijaj¹ do m³odocianych
g³ów troskê o naturalne œrodowisko,
ale co ze starszymi konsumentami i
ich nawykami?

Podobno wszystko ma za jed-

nym zamachem za³atwiæ nowa usta-
wa o gospdoarowaniu odpadami,
która zacznie obowi¹zywaæ od 1 lip-
ca - ju¿ to widzê! Rz¹d nie prowa-
dzi ¿adnej akcji promuj¹cej nowe
rozwi¹zania, wszystko zwala na sa-
morz¹d. Spróbujemy siê z tym zmie-
rzyæ i postaramy siê w cyklu publi-
kacji jakoœ przygotowaæ œwierado-
wian na to wydarzenie o rewolucyj-
nym charakterze. Z prostego powo-
du - bo chcemy p³aciæ mniej!

Jak¿e szczera do bólu jest wy-
powiedŸ pewnego internauty: „Kie-
dyœ chcia³em oddaæ pralkê na z³om
to powiedzieli mi, ¿e muszê tu i tu
zadzwoniæ i op³aciæ. Ja mam za
z³om jeszcze p³aciæ?Wrzuci³em w
baga¿nik i wywioz³em do lasu, 10
min. roboty! Za parê miesiêcy prze-
chodzi³em t¹ drog¹, to ju¿ kupa z³o-
mu tam le¿a³a, jakieœ ró¿ne ¿ela-
stwo. Tak robi¹ ludzie na ca³ym
œwiecie, gdzie ¿¹daj¹ op³at.”

Adam Karolczuk



Gala laureatów X edycji ogólno-
polskiego konkursu na najlepszy
Szkolny Klub Krajoznawczo-Tury-
styczny, w którym „Œwieradowskie
Or³y” zosta³y laureatem w katego-
rii szkó³ podstawowych, odby³a siê
19 grudnia  w Warszawie w siedzi-
bie Zarz¹du G³ównego PTTK.
Wœród obecnych by³y delegacje wy-
ró¿nionych kó³ wraz z opiekunami
(„Or³y” reprezentowa³a Izabela
Figa wraz z Patrykiem Olkowskim),
prezes Zarz¹du G³ównego PTTK
Lech Dro¿d¿yñski, sekretarz gene-
ralny ZG Roman Bargie³a, g³ówny
specjalista do spraw programowych
ZG Pawe³ Zañ oraz g³ówny specja-
lista Departamentu Zwiêkszania
Szans Edukacyjnych Ministerstwa
Edukacji Narodowej - Katarzyna
Tyczka.

Wrêczenie dyplomów i nagród
zosta³o poprzedzone przemówieniami
osób zaproszonych, którzy gratulowa-
li zwyciêzcom i dziêkowali opieku-
nom za prace na rzecz m³odzie¿y. Prezes ZG zachêca³ do od-
wiedzania strony - http://mlodziez.pttk.pl - i œledzenia wy-
darzeñ turystycznych, do których nale¿y m.in. przyst¹pienie
PTTK do koalicji na rzecz bezpieczeñstwa w szko³ach, zaini-
cjowanej przez resort oœwiaty.

Odczytanie protoko³u konkursowego poprzedzi³o wrêcze-
nie dyplomów i nagród, a nastêpnie przewodnik zaprosi³
wszystkich na spacer po Starym Mieœcie, które jest wpisane
na Listê Œwiatowego Dziedzictwa UNESCO. Wielka choinka
na Placu Zamkowych, piêkne iluminacje i dekoracje Krakow-
skiego Przedmieœcia nie przyæmi³y zabytków, które wiêkszoœæ
uczestników zna³a z ksi¹¿ek, internetu czy TV.

G³ównym punktem wycieczki by³o zwiedzanie Muzeum
Fryderyka Chopina, w którym w multimedialnych salach nie
ma czasu na nudê. Zwiedzaj¹cy sami decyduj¹ o kierunku
zwiedzania, a magnetyczna karta jest kluczem do wszystkich
tajemnic zwi¹zanych z ¿yciem i twórczoœci¹ naszego wybite-
go kompozytora.

Zakoñczeniem dnia by³ uroczysty obiad, a po jego zakoñ-
czeniu serdeczne po¿egnanie z obietnic¹, ¿e spotkamy siê za
rok na kolejnej edycji konkursu.

Dziêkujê Joannie Chwaszcz, Paulinie i Barbarze £ojko
oraz Agacie Kasprzak - za ofiarn¹ pracê podczas fina³u cen-
tralnego Ogólnopolskiego M³odzie¿owego Turnieju Turystycz-
no-Krajoznawczego PTTK w Œwieradowie-Zdroju, wszystkim
„Or³om” i „Orlikom” Miejskiej Komisji Rozwi¹zywania Pro-
blemów Alkoholowych, Gra¿ynie i Dariuszowi Kasprzakom,
Adamowi Palbowowi, Tomaszowi Mitkiewiczowi, Barbarze
i Januszowi Figom, Stanis³awowi Fierkowiczowi, Rafa³owi
Matelskiemu, Wies³awie Stasik, Adamowi Karolczukowi i
wszystkim sympatykom Klubu - bez Was SKKT „Œwieradow-
skie Or³y” nie zosta³oby po raz trzeci (2009, 2010, 2012) uho-
norowane tytu³em „Najlepszy SKKT w Polsce”.

Na zdjêciu u góry uroczystoœæ w ZG PTTK. Od lewej: Katarzyna
Tyczka, prezes Lech Dro¿d¿yñski, Patryk Olkowski, Iza Figa oraz
Roman Bargie³.
Poni¿ej Iza i Patryk pod pomnikiem Ma³ego Powstañca.

TRZECI WZLOT OR£ÓWTRZECI WZLOT OR£ÓWTRZECI WZLOT OR£ÓWTRZECI WZLOT OR£ÓWTRZECI WZLOT OR£ÓW

Teresa Fierkowicz

NA TEN NOWY ROK!NA TEN NOWY ROK!NA TEN NOWY ROK!NA TEN NOWY ROK!NA TEN NOWY ROK!

W okresie ferii zimowych - od 12 stycznia do 23 lutego -
kolej gondolowa wspólnie z restauracj¹ „Smak Baca” oraz
wypo¿yczalni¹ i szko³¹ nauki jazdy Prorider zapewni¹ wszyst-
kim odwiedzaj¹cym Oœrodek SKI&SUN oraz miasto dodat-
kow¹ atrakcjê - sobotnie dyskoteki na œniegu.

Wypada tylko mieæ nadziejê, ¿e inicjatywa ta odniesie
podobny sukces, jak w poprzednim sezonie, gdy goœcie z
werw¹ i wdziêkiem ³¹czyli nocne jazdy na nartach z szalony-
mi tañcami w rytmach zarówno wspó³czesnych, jak i nieco
zapomnianych. Dyskoteki poprowadz¹ profesjonalni DJ-e z
Muzycznego Radia pod kierownictwem Macieja Wowka. Kto
choæ raz ubieg³ej zimy zawita³ do Smak Bacy i zobaczy³ go w
akcji, ten nie przegapi okazji, by i tej zimy daæ siê porwaæ
nastrojowi sali.

Wszyscy narciarze, snowboardziœci oraz turyœci bêd¹ mo-
gli korzystaæ z kolei gondolowej o 2 godziny d³u¿ej ni¿ zwy-
kle, czyli od 1800 do 2400.

W trakcie dyskotek bêd¹ organizowane ró¿nego rodzaju
gry i zabawy z nagrodami oraz konkurencje sportowo-rekre-
acyjne na œniegu. Serdecznie zapraszamy!

W cenie tańce i szusyW cenie tańce i szusyW cenie tańce i szusyW cenie tańce i szusyW cenie tańce i szusy

A ile to bêdzie kosztowaæ? Tañce - tyle, ile si³ w nogach,
natomiast jazda po stoku do koñca ferii (do 22.02) - niema³o.
Bilet ca³odzienny (900-1600) normalny - 93 z³, ulgowy - 78 z³
Bilet wieczorny (1800-2200) normalny - 60 z³, ulgowy - 47 z³
Dzieñ + wieczór normalny - 110 z³, ulgowy - 95 z³
Bilet 3-godzinny normalny - 58 z³, ulgowy - 50 z³
Bilet 3-wjazdowy normalny - 41 z³ (ulgowego brak)
Bilet 2-dniowy (dzieñ + wieczór) - 208 z³ (N) i 173 z³ (U)
Bilet 3-dniowy (dzieñ + wieczór) - 298 z³ (N) i 250 z³ (U)
Bilet 4-dniowy (dzieñ + wieczór) - 392 z³ (N) i 329 z³ (U)
Bilet 5-dniowy (dzieñ + wieczór) - 486 z³ (N) i 407 z³ (U)
Bilet 6-dniowy (dzieñ + wieczór) - 575 z³ (N) i 470 z³ (U)
SKIPASSY RODZINNE DZIENNE (900-1600):



Zg³oszenia do szkó³ki narciarskiej przyjmowane bêd¹ w
dniach 9-11 stycznia br. w referacie promocji gminy, tury-
styki, kultury i sportu - w siedzibie Urzêdu Miasta (II p.),
tel. 75 71 36 482.

Wiêcej informacji mo¿na znaleŸæ na stronie -
www.swieradowzdroj.pl - w aktualnoœciach.

OG£OSZENIE O NABORZE DO SZKÓ£KI
NARCIARSKIEJ DLA ŒREDNIOZAAWANSOWANYCH


