
Rys. Robert Jagie³³owicz
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Kolejny numer NOTATNIKA zostanie dostarczony do punktów kolportażu 11 marca 2015 r.

Tek prezentuje siê deptak ul. Zdrojowej noc¹, w zimowej krasie, ze œwiat³em padaj¹cym z
lamp i z wielobarwnych reflektorów, rozœwietlony dodatkowo iluminacj¹ œwi¹teczn¹. Poni-
¿ej rzeŸba Flinsa z br¹zu - jedna z trzech wieñcz¹cych pija³ki. Wiêcej o deptaku na str. 12.

Kiedy masz jakieœ w¹tpliwoœci, idŸ do biblioteki.
Joanne Kathleen Rowling

(autorka Harry'ego Pottera)

29 stycznia nast¹pi³o uroczyste otwarcie nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej. Po zaledwie oœmiu miesi¹cach budowy powsta³ obiekt, który bêdzie s³u¿y³ szeroko rozumianemu
popularyzowaniu kultury, czemu m.in. sprzyjaæ powinna lokalizacja: blisko szko³y i osiedla, rzut kamieniem od centrum miasta. Relacjê z tego wydarzenia zamieszczamy na str. 7.

Oczyszczalnia ju¿ czyœci

Widoczna na zdjêciu komora anoksyczna jest jednym z wa¿niejszych elementów oczyszczalni
œcieków w Czerniawie, w której trwa rozruch próbny. Wiêcej o oczyszczalni - na str. 3-4.

Adepci szkó³ek narciarskich zakoñczyli kolejny cykl szkolenia. Na zdjêciu grupa najm³od-
szych pocz¹tkuj¹cych narciarzy, a wiêcej o uczestnikach zajêæ piszemy na str. 4.

Szkó³ka narciarska szko³¹ odwagiSzkó³ka narciarska szko³¹ odwagiSzkó³ka narciarska szko³¹ odwagiSzkó³ka narciarska szko³¹ odwagiSzkó³ka narciarska szko³¹ odwagi



URZ¥D MIASTA

II PIÊTRO

OSP

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

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 œrodo-

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, u¿ytkowanie wieczy-
ste – Katarzyna Barczyszyn, op³ata za œmieci
– Ma³gorzata Milichiewicz, czynsze, op³ata
za wodê i œcieki – Jowita Worotnicka: 75 78-
16-659 - pok. nr 1b; podatki i op³aty lokalne -
Anna Leœniak, Magdalena Szukiewicz - 75
78-16-452 - pok. nr 1c; sprawy bud¿etowe –
Ewelina Ostrowska-May - 75 78-17-092 -
pok. nr 3; kierownik Urzêdu Stanu Cywilne-
go, dzia³alnoœæ gospodarcza – Danuta ¯y³-
kiewicz: 75 78-16-344;  meldunki i  dowody
osobiste, zezwolenia na sprzeda¿ napojów al-
koholowych – Halina Stettner: 75 78-16-929
- pok. nr 1f (obok sekretariatu); Referat Go-
spodarki Nieruchomoœciami i Zagospodaro-
wania Przestrzennego, kier. – Rafa³ May, Jo-
anna Szczekulska - 75 78-17-297 - pok. nr 2.

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

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

Sekretarz  –  Sylwia B³aszczyk; zamówienia
publiczne – Monika Sautycz: 75 78-16-471 -
pok. nr 21a; Referat Gospodarki Miejskiej, In-
westycji i Ochrony Œrodowiska, kierownik –
Eugeniusz Grabas: 75 78-17-071 - pok. nr
21b; gospodarka mieszkaniowa - W³adys³aw
RzeŸnik, utrzymanie czystoœci, organizacja
ruchu drogowego, oœwietlenie drogowe i par-
kowe - Boles³aw Sautycz, funkcjonowanie
systemu odbioru odpadów komunalnych -
Marcin Roso³ek: 75 78-16-324 - pok. nr 21c;
Anna Mazurek, Mariusz Pysz, Wojciech Cie-
lecki: 75 78-16-970 - pok. nr 21d; wodoci¹-
gi i kanalizacja – Izabela Jurczak, Ryszard
Szczygie³: 75 78-16-343 - pok. nr 22. Referat
Promocji Gminy, Turystyki, Kultury i Sportu,
kierownik  – Dorota Marek:  75 71-36-482 -
pok. nr 23; turystyka, kultura i sport – Moni-
ka Hajny-Daszko; imprezy, infrastruktura –
Magdalena Zarzycka: 75 71-36-483 i 75 78-
16-350; informatyk - Tomasz Chmielowiec -
75 71-36-483, fax 75 78-16-221 - pok. nr
24b. Inspektor ds. organizacyjnych i oœwia-
towych – Jolanta Bobak: 75 78-17-668 - pok.
24c.

wiskowa MROWISKO:
75 78-45-712; Miejska
Biblioteka Publiczna:
75 78-16-394.

OŒWIATA I KULTURA

POWIATOWY ZARZ¥D DRÓG w Lubaniu - odœnie¿a ul. D³ug¹
(od Pobiednej do skrzy¿owania z ul. Sudeck¹) i ul. G³ówn¹.
Informacji udzielaj¹ i skargi przyjmuj¹: Alicja Storczek -
tel. 604 981 595, Krzysztof Cwalina - tel. 603 507 687.

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

DROGI GMINNE - wszelkich informacji udzielaj¹ i skargi przyjmuj¹:
Wojciech Cielecki - tel. 517 558 762, Eugeniusz Grabas - tel. 515 069 318

W sezonie zimowym 2014/15 odœnie-
¿aniem dróg zajmowaæ siê bêd¹ firmy:

Zadanie 1 (œcis³e centrum) - Przedsiê-
biorstwo Handlowe Wioletta Cholewiñska,
Szklarska Porêba;

Zadanie 2 (okolice gondoli) - SEBI Se-
bastian Bokisz, Œwieradów-Zdrój;

Zadanie 3 (przedmieœcie) - Roboty Ziem-
ne i Budowlane Pawe³ Pasierb, Œwieradów;

Zadanie 4 (ulice w Czerniawie) - Firma
Handlowo-Us³ugowo-Transportowa Pawe³
Pilawski, Szklarska Porêba;

Zadanie 5 (chodniki w Czerniawie, Œwie-
radowie, Or³owicach i Mirsku) - W. Chole-
wiñska;

Zadanie 6 (droga nr 358 - od Or³owic
przez Œwieradów do Szklarskiej Porêby - do
skrzy¿owania z drog¹ S3 Jelenia Góra - Jaku-
szyce) - P. Pilawski;

Zadanie 7 (droga nr 361 - od Krzewia Wlk.
przez Mirsk i Or³owice do przejœcia granicz-
nego Czerniawa - Nowe Miasto) - P. Pilaw-
ski.

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJPLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJPLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJPLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJPLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJul. 11 Listopada 35 Gmina Miejska Œwieradów-Zdrój roz-
poczê³a prace nad przygotowaniem Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej, strategiczne-
go dokumentu, warunkuj¹cego ubieganie
siê o œrodki z Unii Europejskiej w latach
2014-2020 na zadania zwi¹zane z ochron¹
œrodowiska i efektywnoœci¹ energetyczn¹.
Dokument ma na celu wskazanie mo¿liwo-
œci zrównowa¿onego rozwoju poprzez re-
alizacjê inwestycji efektywnych energe-
tycznie, a zarazem wysoce ekologicznych.

Gmina Œwieradów-Zdrój z³o¿y³a wniosek
do Narodowego Funduszu Ochrony Œro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Warsza-
wie o dofinansowanie tego opracowania.

W ramach Dzia³ania 9.3: „Termomoderniza-
cja obiektów u¿ytecznoœci publicznej – pla-
ny gospodarki niskoemisyjnej” uzyska³a
bezzwrotn¹ dotacjê w wysokoœci 85 proc.
kosztów jego przygotowania. W ramach po-
stêpowania przetargowego wybrana zosta-
³a firma FOKUS2  Sp. z o.o.,  która pomo¿e w
jego opracowaniu.

Gospodarka niskoemisyjna oznacza przej-
œcie do zupe³nie nowej rzeczywistoœci,
zw³aszcza w Polsce, gdzie wykorzystanie
paliw kopalnych, bêd¹cych g³ównym Ÿró-
d³em emisji gazów cieplarnianych, jest bar-
dzo mocno zakorzenione. Trzeba zdaæ sobie
sprawê, ¿e w Polsce równie¿ ze wzglêdów

ekonomicznych bardzo trudno bêdzie prze-
kszta³ciæ gospodarkê w niskoemisyjn¹ eko-
nomiê.

W celu transformacji gospodarki wyso-
koemisyjnej w niskoemisyjn¹ polski rz¹d
zdecydowa³ siê opracowaæ Narodowy Pro-
gram Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej
(NPRGN). Opracowanie tego dokumentu
wynika z potrzeby dokonania redukcji emi-
sji gazów cieplarnianych i innych substan-
cji wprowadzanych do powietrza we wszyst-
kich obszarach gospodarki. Istot¹ Progra-
mu jest zapewnienie korzyœci ekonomicz-
nych, spo³ecznych i œrodowiskowych (zgod-
nie z zasad¹ zrównowa¿onego rozwoju) p³y-
n¹cych z dzia³añ zmniejszaj¹cych emisje,
osi¹ganych m.in. poprzez wzrost innowacyj-
noœci i wdro¿enie nowych technologii,
zmniejszenie energoch³onnoœci, utworzenie
nowych miejsc pracy, a w konsekwencji
sprzyjaj¹cych wzrostowi konkurencyjnoœci
gospodarki.

Istotne jest równie¿ to, ¿e Polska posia-
da miêdzynarodowe zobowi¹zania redukcyj-
ne okreœlone przez ratyfikowany Protokó³
z Kioto, ustalony na forum Ramowej Kon-
wencji Narodów Zjednoczonych ds. Zmian
Klimatu, oraz pakiet klimatyczno-energetycz-
ny UE. Przestawienie polskiej gospodarki na
gospodarkê niskoemisyjn¹, a tym samym
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych
innych substancji uwa¿a siê, nie tylko za
kluczowy krok w kierunku zapewnienia sta-
bilnego œrodowiska, lecz tak¿e d³ugofalowe-
go zrównowa¿onego rozwoju.

W przed³o¿onym projekcie za³o¿eñ Na-
rodowego Programu Rozwoju Gospodarki
Niskoemisyjnej okreœlony zosta³ cel g³ów-
ny, którym jest Rozwój gospodarki nisko-
emisyjnej przy zapewnieniu zrównowa¿o-
nego rozwoju kraju,

oraz cele szczegó³owe:
Rozwój niskoemisyjnych Ÿróde³ ener-

gii,
Poprawa efektywnoœci energetycznej,
Poprawa efektywnoœci gospodarowa-

nia surowcami i materia³ami,
Rozwój i wykorzystanie technologii ni-

skoemisyjnych,
Zapobieganie powstawaniu oraz popra-

wa efektywnoœci gospodarowania odpada-
mi,

Promocja nowych wzorców konsump-
cji.

- okreœlaj¹ce obszary, w których powin-
ny zostaæ podjête dzia³ania maj¹ce istotny
wp³yw na wymagane obni¿enie poziomu
emisyjnoœci.

Zak³ada siê, ¿e efektem koñcowym
NPRGN bêdzie zestaw dzia³añ nakierowa-
nych bezpoœrednio i poœrednio na redukcjê
emisji gazów cieplarnianych, a tak¿e instru-
mentów, które wspomog¹ wszystkich
uczestników realizacji Programu w przecho-
dzeniu na gospodarkê niskoemisyjn¹.
NPRGN bêdzie kierowany do przedsiêbior-
ców wszystkich sektorów gospodarki, sa-
morz¹dów gospodarczych i terytorialnych,
organizacji otoczenia biznesu oraz organi-
zacji pozarz¹dowych. Program adresowany
bêdzie równie¿ bezpoœrednio do ka¿dego
obywatela RP, celem kszta³towania w³aœci-
wych postaw i spowodowania aktywnoœci
spo³ecznej w tym zakresie.

Opracowanie planu gospodarki nisko-
emisyjnej dla Miasta Œwieradów-Zdrój
umo¿liwi samorz¹dowi pozyskiwanie dota-
cji ze œrodków Unii Europejskiej. W ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Dolnoœl¹skiego na lata 2014-2020
na dzia³ania zwi¹zane z gospodark¹ nisko-
emisyjn¹ zostanie przeznaczone a¿ 392,3 mln
euro. Œrodki te przeznaczone zostan¹ na in-
westycje realizowane na terenie wojewódz-
twa dolnoœl¹skiego.

Dzia³ania osi priorytetowej nr 3 - Gospo-

cd. na str. 3   

DLACZEGO TO JEST TDLACZEGO TO JEST TDLACZEGO TO JEST TDLACZEGO TO JEST TDLACZEGO TO JEST TAKIE WAKIE WAKIE WAKIE WAKIE WA¯NE?A¯NE?A¯NE?A¯NE?A¯NE?

Mieszkañcy, którzy zamierzaj¹ nabyæ mieszkanie komunalne, muszê byæ przygotowa-
ni na to, ¿e z dniem 9 marca br. zmieniaj¹ siê przepisy ustawy o œwiadectwach energetycz-
nych dla budynków i od tego dnia przy ka¿dym akcie notarialnym trzeba bêdzie przed³o-
¿yæ takie œwiadectwo, które sporz¹dzi gmina, a cenê tej us³ugi (600-800 z³) doliczy do
kosztów przygotowania nieruchomoœci do sprzeda¿y.

Wiêcej szczegó³ów o œwiadectwach energetycznych zamieœcimy w nastêpnym nu-
merze „Notatnika”.

UWAGA, NABYWCY MIESZKAÑ KOMUNALNYCH!

Gmina przyst¹pi³a do opracowania i
wdro¿enia Programu Gospodarki Nisko-
emisyjnej, który jest czêœci¹ programu ogól-
nokrajowego, by siê jednak do tego odpo-
wiednio przygotowaæ, musi najpierw spo-
rz¹dziæ coœ w rodzaju remanentu niskoemi-
syjnego, który pozwoli sporz¹dziæ plan
dzia³ania, wyznaczyæ cele, a przede wszyst-
kim – okreœliæ potrzeby inwestycyjne prze-
k³adaj¹ce siê w przysz³oœci na unijne do-
tacje z funduszy przewidzianych na lata
2014-2020.

Tego doœæ specyficznego zadania gmi-
na nie wykona sama, potrzebne jest pe³ne
wspó³dzia³anie z mieszkañcami i podmio-
tami gospodarczymi, a jego pocz¹tkiem po-
winna staæ siê wspó³praca z ankieterami,
którzy niebawem rusz¹ w miasto, by wspo-
mniany ju¿ remanent niskoemisyjny wyko-
naæ.

Ankieterzy bêd¹ chcieli wiedzieæ
wszystko: w jakich mieszkamy domach,
jak¹ te budynki maj¹ konstrukcjê i jak chro-
nimy (b¹dŸ nie chronimy) uciekaj¹ce z nich
ciep³o, jakich Ÿróde³ ciep³a u¿ywamy (ko-
t³y gazowe, piece wêglowe, kominki, kuch-
nie), ile i jakich paliw zu¿ywamy rocznie
oraz ile nas to kosztuje, ile zu¿ywamy ener-
gii elektrycznej i jak du¿y to dla nas wyda-
tek, ile rocznie zu¿ywamy wody i jaki jest
jej koszt, wreszcie jakie s¹ nasze zamierze-
nia inwestycyjne zwi¹zane z redukcj¹ dwu-
tlenku wêgla.

Im wiêcej szczegó³ów poznaj¹ ankiete-
rzy (albo innymi s³owy – im mniej przed

nimi zataimy, nawet tych niewygodnych
prawd), tym wiêksza bêdzie szansa na stwo-
rzenie projektów dzia³añ  niskoemisyjnych,
a nastêpnie na ubieganie siê o dotacje siê-
gaj¹ce do 85 proc. kosztów przedsiêwziêæ
energetycznych. Te przedsiêwziecia to mog¹
byæ: termomodernizacje, ocieplenia œcian i
dachów, zmiana systemów ogrzewania, ko-
t³ów i palenisk, wymiana pieców na bar-
dziej efektywne, po to by w naszych domach
by³o tak samo ciep³o za o wiele mniejsze
pieni¹dze.

Wa¿ne jest, by mieszkañcy zrozumieli, ¿e
pieni¹dze z dotacji nie bêd¹ tylko dla gmin,
lecz dla wspólnot, spó³dzielni, podmiotów
gospodarczych i w³aœcicieli domów jedno-
rodzinnych. Gmina chcia³aby  podj¹æ siê
roli inwestora zastêpczego, który przygo-
tuje dokumentacjê, sporz¹dzi stosowne
wnioski o dotacje, wy³oni wykonawców
(lub dostawców), zapewni fachowy nadzór,
wreszcie skontroluje odbiory i rozliczy wy-
datki. Ta metoda ju¿ siê sprawdzi³a przy ter-
momodernizacjach budynków przy ul. Zdro-
jowej i Pi³sudskiego, a nabyte doœwiadcze-
nia s¹ gwarancj¹ sprawnego poprowadze-
nia inwestycji niskoemisyjnych.

A zatem - wspó³pracujmy z ankieterami
z firmy Fokus2 z Bytomia, bo le¿y to w na-
szym wspólnym interesie, bêdzie mia³o
wp³yw na nasze zdrowie i na zdrowie na-
szych bliskich, szczególnie dzieci i osób po
65. roku ¿ycia, jak te¿ na dobr¹ przysz³oœæ
naszego miasta jako uzdrowiska!

Adam Karolczuk
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NOTNOTNOTNOTNOTAAAAATNIKA ŒWIERADOWSKIEGOTNIKA ŒWIERADOWSKIEGOTNIKA ŒWIERADOWSKIEGOTNIKA ŒWIERADOWSKIEGOTNIKA ŒWIERADOWSKIEGO
ŒWIERADÓW - sklep EKO (ul. Sienkiewicza), sklep odzie¿owy A&J

(róg ul. Zdrojowej i Piastowskiej), sklep AGD (ul. Piastowska), hurtow-
nia papierosów (ul. Piastowska), sklep ¯ABKA (ul. Zdrojowa), kiosk
gazetowy (ul. Zdrojowa), pijalnia wody mineralnej (Dom Zdrojowy),
sklep na os. Korczaka, sklep LEWIATAN (ul. Górska), stacja paliw
ORLEN (ul. 11 Listopada), sklep przy ul. Chopina, sklep KROPKA  (ul. 11
Listopada), sklep przy ul. Pi³sudskiego (d. FATMA),  biblioteka miej-
ska (UM, ul. 11 Listopada 35).
OR£OWICE -  -  -  -  - sklep motoryzacyjny Wac³awa Chwaszcza.
CZERNIAWA     - delikatesy Agnieszki Syrewicz (ul. G³ówna), sklep

Ireny Korty (ul. Sanatoryjna), sklep Renaty Chomiak (ul. Sanatoryjna),
biblioteka szkolna (ul. Sanatoryjna).

Najbli¿sze numery „Notatnika” uka¿¹ siê 11 lutego, 11 marca i 15
kwietnia 2015 r., a materia³y do poszczególnych wydañ prosimy do-
starczaæ w nieprzekraczalnych terminach - odpowiednio - 30 stycz-
nia, 26 lutego i 31 marca 2015 r.

W referacie Pro-
mocji Gminy, Tury-
styki, Kultury i
Sportu w siedzibie
Urzêdu Miasta
przy ul. 11 Listopa-
da 35 (na II piêtrze)
mo¿na odbieraæ
ramki do tablic re-
jestracyjnych.

W ram(k)ach promocji

DLA MIASTDLA MIASTDLA MIASTDLA MIASTDLA MIASTA ŒWIERADÓWA ŒWIERADÓWA ŒWIERADÓWA ŒWIERADÓWA ŒWIERADÓW-ZDRÓJ-ZDRÓJ-ZDRÓJ-ZDRÓJ-ZDRÓJ
darka niskoemisyjna - ukierunkowane bêd¹ na:

zwiêkszenie poziomu produkcji energii ze Ÿróde³ od-
nawialnych w województwie dolnoœl¹skim,

zwiêkszenie efektywnoœci energetycznej w MŒP, bu-
dynkach u¿ytecznoœci publicznej i budynkach mieszkalnych
wielorodzinnych,

zwiêkszenie produkcji energii w wysokosprawnych
instalacjach w regionie, jak równie¿ wdra¿anie strategii ni-
skoemisyjnych.

Analizuj¹c zapisy Programu Operacyjnego Infrastruk-
tura i Œrodowisko na lata 2014-2020 (jest to równie¿ program
wspófinansowany ze œrodków Unii Europejskiej), nale¿y
stwierdziæ, ¿e dla dzia³añ realizowanych w ramach prioryte-
tów inwestycyjnych realizuj¹cych cele tematyczne ochro-

Plan gospodarki niskoemisyjnej mo¿e równie¿ pomóc sa-
morz¹dowi w ubieganiu siê o finansowanie dzia³añ z innych
komplementarnych Ÿróde³: Programu dzia³añ na rzecz œro-
dowiska i klimatu (LIFE) w latach 2014-2020, funduszy EOG
oraz œrodków krajowych których dysponentami s¹ Woje-
wódzki oraz Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska i
Gospodarki Wodnej.

Podsumowuj¹c, mo¿na stwierdziæ, ¿e plan gospodarki
niskoemisyjnej to jeden z wa¿niejszych dokumentów stra-
tegicznych dla gmin, które powa¿nie myœl¹ o swoim rozwo-
ju w najbli¿szych latach, szczególnie w kontekœcie wyko-
rzystania funduszy europejskich na lata 2014-2020.

Maj¹c na celu opracowanie planu gospodarki niskoemi-
syjnej dla Miasta Œwieradów-Zdrój, konieczne jest zebranie
wielu danych dotycz¹cych stanu obecnego w kontekœcie
emisji zanieczyszczeñ i zu¿ycia surowców na terenie gminy.

NA BAZIE DANYCH
Uprzejmie informujemy, ¿e w zwi¹zku z opracowy-

waniem planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta
Œwieradów-Zdrój wraz z niezbêdnymi elementami pod
koniec lutego 2014 r. na terenie Gminy Œwieradów-Zdrój
rozpocznie siê inwentaryzacja Ÿróde³ ciep³a. Inwenta-
ryzacjê prowadziæ bêdzie firma FOKUS 2 Sp. z o.o. z
siedzib¹ w Bytomiu na podstawie zawartej z Gmin¹
Œwieradów-Zdrój umowy.

Ka¿dy ankieter posiada³ bêdzie identyfikator oraz
imienne upowa¿nienie wydane przez Burmistrza Mia-
sta Œwieradów-Zdrój. To¿samoœæ ankietera mo¿na
sprawdziæ pod numerem telefonu 695 297 510. In-
wentaryzacja odbywaæ siê bêdzie w godzinach od
900-2000.

Ankieterzy nie pobieraj¹ ¿adnych op³at za przepro-
wadzenie ankietyzacji!

ny klimatu podstaw¹ wsparcia bêd¹ dokumenty strategicz-
ne miast, spe³niaj¹ce wymogi strategii niskoemisyjnych. Aby
gmina mog³a pozyskaæ dofinansowanie na dzia³ania m.in.
w zakresie termomodernizacji budynków, transportu publicz-
nego czy wdra¿ania odnawialnych Ÿróde³ energii, musi po-
siadaæ plan gospodarki niskoemisyjnej.

Istotny jest fakt, ¿e projekty ubiegaj¹ce siê o dofinanso-
wanie maj¹ byæ wybierane na podstawie kryteriów efektyw-
noœci kosztowej w powi¹zaniu z efektem ekologicznym. Za-
tem odpowiednie zaplanowanie dzia³añ i przeanalizowanie
ich efektów pod wzglêdem œrodowiskowym ma bardzo du¿e
znaczenie w kontekœcie ubiegania siê o dofinansowanie.

W najbli¿szym czasie ka¿da nieruchomoœæ na terenie miasta
zostanie odwiedzona przez oznakowanego ankietera, który
dokona spisu odpowiednich danych. Ka¿dy z ankieterów
dysponowa³ bêdzie identyfikatorem oraz imiennym upowa¿-
nieniem wystawionym przez Burmistrza Miasta Œwieradów-
Zdrój zawieraj¹cym imiê, nazwisko oraz numer i seriê dowo-
du osobistego. Zachêcamy do pomocy w opracowaniu pla-
nu poprzez wype³nienie stosownej ankiety.

Opracowanie Fokus2 Sp. z o.o.

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestuj¹ca w obszary wiejskie

Przedsiêwziêcie wspó³finansowane przez Uniê Europejsk¹ ze œrodków Europejskiego Funduszu Rolnego
Na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich pod nazw¹ Budowa oczyszczalni œcieków dla osiedla Czerniawa
w Œwieradowie-Zdroju wraz z budow¹ sieci kanalizacyjnej w ramach Programu oœ 3 - Jakoœæ ¿ycia na
obszarach wiejskich i ró¿nicowanie gospodarki wiejskiej, dzia³anie 321 - Podstawowe us³ugi dla go-
spodarki i ludnoœci wiejskiej. Ca³kowita wartoœæ Projektu  wynosi 5.602.859,67 z³, w tym dofinansowanie
z Europejskiego Funduszu Rolnego -  3.394.512 z³.

 Dokoñczenie na nastêpnej stronie  

Zakoñczone zosta³y roboty budowlane zwi¹zane z bu-
dow¹ oczyszczalni œcieków dla osiedla Czerniawa realizo-
wane w ramach zadania pn. „Budowa oczyszczalni œcieków
dla osiedla Czerniawa w Œwieradowie-Zdroju” realizowana
w ramach projektu pn. „Budowa oczyszczalni œcieków dla
osiedla Czerniawa w Œwieradowie-Zdroju wraz z budow¹
sieci kanalizacyjnej” przez Konsorcjum Firm: Lider Konsor-
cjum - Przedsiêbiorstwo Us³ugowo-Produkcyjne i Handlo-
we „COM-D” Sp. z o.o.  z Jawora, Partner Konsorcjum –
Przedsiêbiorstwo Produkcyjno Rolne SADY DOLNE Sp. z
o.o. z Sadów Dolnych.

Obecnie przeprowadzany jest rozruch technologiczny
oczyszczalni œcieków, maj¹cy na celu osi¹gniêcie planowa-
nego efektu ekologicznego okreœlonego w pozwoleniu wod-
noprawnym. W celu zapewnienia koniecznej iloœci œcieków
do rozruchu technologicznego – 50 m3/dobê, zosta³y pod³¹-
czone do sieci kanalizacji sanitarnej nastêpuj¹ce obiekty:
Szko³a Podstawowa nr 2, budynki wielorodzinne przy ul.
Sanatoryjnej 19, 30 i 45, Centrum Rehabilitacji przy ul. Spa-

dzistej, Dom Uzdrowiskowy Ewa.
Œrednia dobowa przepustowoœæ oczyszczalni œcieków

wynosi 250 m3.
Zastosowano trzystopniowy mechaniczno-biologiczny

proces oczyszczania œcieków z niskoobci¹¿onym osadem
czynnym, z redukcj¹ zwi¹zków biogennych, ze stabilizacj¹
osadu.

Opis obiektów oczyszczalni :
- Zbiornik retencyjny z sitem spiralnym, pionowym bez-

wa³owym i pompowni¹ œcieków surowych. Œcieki surowe
na oczyszczalniê transportowane s¹ ruroci¹giem grawita-
cyjnym, trafiaj¹ do zbiornika retencyjnego, w którym zain-
stalowane jest sito spiralne bezwa³owe pionowe z syste-
mem separacji skratek (na sicie wy³apywane s¹ wiêksze za-
nieczyszczenia naniesione przez œcieki). Do zbiornika reten-
cyjnego trafiaj¹ równie¿ œcieki dowo¿one wozami aseniza-
cyjnymi, po przep³yniêciu przez stacjê zlewcz¹ œcieków do-
wo¿onych;

- Stacja zlewcza z pomiarem – do przyjmowania œcieków
dowo¿onych wozami asenizacyjnymi;

- Zintegrowane urz¹dzenie do mechanicznego oczysz-
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czania œcieków – ma na celu wyeliminowanie ze œcieków
wiêkszych, p³ywaj¹cych lub wleczonych nieczystoœci sta-
³ych oraz wyeliminowanie zanieczyszczeñ nierozk³adalnych
(plastik, papier) i piasek;

- Osadnik wstêpny - w osadniku wstêpnym oddzielane s¹
zawiesiny ³atwo opadaj¹ce i rozpoczête s¹ procesy tlenowo-
beztlenowe. W osadniku wstêpnym rozpoczyna siê proces
odazotowania œcieków oraz proces przeróbki osadu;

Czerniawa ju¿ pompuje

 W zorganizowanej przez
referat promocji gminy, tu-
rystyki, kultury i sportu -
szkó³ce narciarskiej, pod-
czas ferii zimowych od 19 do
31 stycznia, pod okiem in-
struktorów uczy³o siê jeŸdziæ
53 œwieradowskich dzieci.
W tym roku szkó³ka zosta³a
podzielona na trzy grupy.
Pierwsz¹ i najliczniejsz¹ by³a
grupa pocz¹tkuj¹ca licz¹ca
sobie 23 osoby. Zajêcia po-
cz¹tkuj¹cych odbywa³y siê
co drugi dzieñ w grupkach
12 osobowych, na wyci¹gu
Bajtek i Bambino-Ski,
uczniów prowadzi³ Tomasz
Mitkiewicz, z pomoc¹ Anity
Binieckiej.

Naczelnik Urzêdu Skarbowego w Lubaniu informuje, i¿
w marcu 2015 r. w 5 gminach powiatu lubañskiego (poza
terenem miejskiej i wiejskiej gminy Lubañ ) utworzone zo-
stan¹ punkty wysy³ania zeznañ drog¹ elektroniczn¹, w któ-
rych przy wsparciu pracowników Urzêdu Skarbowego w
Lubaniu bêdzie mo¿na szybko i prawid³owo wype³niæ obo-
wi¹zek rozliczenia siê z osi¹gniêtych dochodów. W Œwiera-
dowie punkt ten bêdzie czynny 12 marca w godz. 1000-1400

w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. M. Sk³odow-
skiej-Curie 2A.

Do prawid³owego z³o¿enia zeznañ za rok 2014 niezbêdne
bêdzie posiadanie dokumentów otrzymanych od p³atników
(np. PIT-11, PIT- 8C, PIT-40, PIT-R ) oraz danych dotycz¹-
cych odliczanych ulg podatkowych. Do wys³ania zeznañ
elektronicznie potrzebne s¹ dane autoryzuj¹ce - z zeznañ za

PUNKT ROZLICZEÑ PIT PRZEZ INTERNET W GMINIE
rok 2013 przychody z wiersza razem: PIT-28 – wariant (17) –
poz. 42; PIT-36 – wariant (19) poz. 86 albo poz. 133, je¿eli w
zeznaniu za 2013 rok podatnik wystêpowa³ jako ma³¿onek;
PIT-36L – wariant (9) – poz. 13 lub poz. 18; PIT-37 – wariant
(19) - poz. 64 albo poz. 95, je¿eli w zeznaniu za 2013 rok
podatnik wystêpowa³ jako ma³¿onek; PIT-38 – wariant (9) –
poz. 24; PIT-39 – wariant (5) – poz. 20; PIT-40 – wariant (19)
– poz. 53; PIT-40A – wariant (17) – poz. 33.

W przypadku, gdy za rok 2013 nie zosta³o z³o¿one ¿adne
z zeznañ lub rocznych obliczeñ podatku za rok 2013, nale¿y
wpisaæ wartoœæ „0” (zero). W przypadku wspólnego zezna-
nia dane autoryzuj¹ce podaje osoba wymieniona w zezna-
niu jako pierwsza. W zwi¹zku z powy¿szym w miarê mo¿li-
woœci osoby chc¹ce skorzystaæ z tej formy winny posiadaæ
te dane ze sob¹.

W zwi¹zku z przejœciowymi problemami ze œniegiem, gru-
pa œredniozaawansowana zajêcia na wyci¹gu Flins-Expres
zaczê³a dopiero od wtorku 20 stycznia, a brakuj¹cy ponie-
dzia³ek odrobi³a w sobotê 31 stycznia. Pod okiem Romana
Kapszewicza i £ukasza Karliñskiego doœwiadczenia w zjaz-
dach na nartach nabywa³o 13 dzieci (19 by³o zg³oszonych).

Grupa zaawansowana licz¹c¹ 17 uczestników mia³a zajê-
cia na trasie przy kolei gondolowej, a zajêcia prowadzili in-
struktorzy z Oœrodka Ski&Sun.

Mali adepci, podzieleni na 2 grupy, æwiczyli co drugi
dzieñ po dwie godziny dziennie, „œredniaki” i zaawansowa-
ni jeŸdzili codziennie, tak¿e po dwie godziny.

Na zakoñczenie zajêæ wszyscy uczestnicy otrzymali pa-

mi¹tkowe certyfikaty i medale. Grupa œredniozaawansowa-
na (na zdjêciu) zosta³a tak¿e ugoszczone ciastkiem i her-
batk¹ przez w³aœcicieli restauracji „Smak Bacy”, za co ser-
decznie Patrycji i Adamowi Kawkom dziêkujemy.

Gmina wybra³a trzy szkó³ki w drodze zapytañ ofertowych
i zap³aci³a za 53 uczestników ok. 23 tys. z³ (czyli œrednio
nieco ponad 430 z³ na ka¿dego m³odego narciarza).

Organizatorzy sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania in-
struktorom za fachowe prowadzenie zajêæ, a tak¿e za za-
szczepienie w m³odych ludziach „bakcyla jazdy na nartach”.
Podziêkowania nale¿¹ siê tak¿e tym rodzicom, którzy znaleŸ-
li czas i chêci, aby swoje pociechy na te zajêcia przyprowa-
dziæ. (aka)

Szkó³ka narciarska szko³¹ odwagi

- Komora anoksyczna – z osadnika wstêpnego œcieki
przep³ywaj¹ grawitacyjnie do zbiornika niedotleniowego
(komory anoksycznej), gdzie nastêpuje wymieszanie ich ze
œciekami i osadem czynnym, podawanym z ostatniej komo-
ry napowietrzania za pomoc¹ znajduj¹cej siê tam pompy
recyrkulacyjnej. Do komory anoksycznej recyrkulowany jest
równie¿ osad z osadnika wtórnego. Mieszanie œcieków su-
rowych w komorze niedotleniowej z osadem czynnym reali-
zowane jest za pomoc¹ mieszad³a poziomego wolnoobroto-
wego i energii strumienia œcieków recyrkulowanych;

puje proces przyrostu masy osadu
czynnego z równoczesnym rozk³adem
biologicznym organicznych substan-
cji œcieków i redukcja BZT5.

- Osadnik wtórny - po procesie
napowietrzania œcieki przep³ywaj¹ do
osadnika wtórnego, gdzie nastêpuje
koñcowy proces oddzielania i sedy-
mentacji osadu czynnego. Pozbawio-
ne zawiesiny œcieki poprzez przelew
powierzchniowy i urz¹dzenie pomiaro-
we przep³ywu odprowadzane s¹ ruro-
ci¹giem grawitacyjnym na filtr kana³o-

wy, a póŸniej do Czarnego Potoku;
- Komora stabilizacji osadu – w komorze stabilizacji

osadu nastêpuje proces tlenowej stabilizacji osadu, osad
ustabilizowany tlenowo podawany jest za pomoc¹ pomp
do odwadniania na prasê odwadniania osadu;

- Budynek wielofunkcyjny techniczny z czêœci¹ so-
cjaln¹. W budynku znajduj¹ siê nastêpuj¹ce pomiesz-
czenia: pokój obs³ugi, szatnia czysta, szatnia brudna, WC,
umywalnia, korytarz, pomieszczenie dmuchaw z agrega-
tem pr¹dotwórczym, pomieszczenie prasy osadu;

- Wiata osadu – osad po prasie podawany jest po-
dajnikiem œlimakowym do wiaty osadu (fot. z prawej).

Opr.  Anna Mazurek

Dokoñczenie ze str. 3

- Komory osadu czynnego – po komorze niedotleniowej
œcieki poddawane s¹ procesowi wg³êbnego napowietrzania
w po³¹czonych szeregowo 2 komorach osadu czynnego,
przy pomocy sprê¿onego powietrza dostarczanego dmu-
chawami i zainstalowanymi przy dnie zbiorników rusztami
napowietrzaj¹cymi. W zbiornikach napowietrzanych nastê-

Szafa sterownicza - g³ówny mózg oczyszczalni.

Budynek wielofunkcyjny.

Zintegrowane urz¹dzenia do mechanicznego oczyszczania
œcieków. Poni¿ej  - pomieszczenie z dmuchawami.
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Roland Marciniak

Wybraliœmy w przetargu firmê, która wykona dla nasze-
go miasta tzw. plan gospodarki niskoemisyjnej. Za dwa ty-
godnie wyjd¹ w miasto ankieterzy, którzy odwiedz¹ ka¿d¹
posesjê w naszym mieœcie w celu sporz¹dzenia zestawienia
Ÿróde³ niskiej emisji. Chodzi g³ównie o Ÿród³a ciep³a, jakich
u¿ywamy do ogrzewania naszych budynków. Taka dok³ad-
na inwentaryzacja jest niezbêdna, aby w przysz³oœci okre-
œliæ nasze problemy i ich rozwi¹zania.

Plan niskiej emisji jest niezbêdny, aby staraæ siê o fun-
dusze unijne na termomodernizacjê budynków, z wymian¹
pieców w³¹cznie. Mamy wiele problemów z nisk¹ emisj¹,
które znamy, ale nie wiemy, jaka jest ich skala. Dla przyk³a-
du, zadymienie miasta z palenisk wêglowych. Ten problem
wystêpuje w mieœcie w niewielkiej skali, ale z czasem - przy
rosn¹cych cenach gazu - bêdzie narasta³.  Ankieterzy po-
licz¹ wszystkie nasze paleniska wêglowe i rodzaje pieców
u¿ywanych do ogrzewania budynków. Dziêki temu pozna-
my skalê problemu, a co wa¿niejsze, bêdziemy mogli pomóc
finansowo mieszkañcom w przestawieniu siê na bardziej
ekologiczne paliwo. Z danych zebranych przez ankieterów
wyliczymy, jakie w skali miasta mamy zu¿ycie poszczegól-
nych paliw, a tak¿e jakie mamy straty energii przy ogrzewa-
niu budynków.

Rzetelna inwentaryzacja jest podstaw¹ do podejmowa-
nia kolejnych kroków. Chcemy pozyskaæ kolejne œrodki na
termomodernizacjê budynków, przede wszystkim prywat-
nych. Dlatego proszê mieszkañców o wspó³pracê przy wy-
konywaniu planu. Ankieterzy zapukaj¹ do Pañstwa drzwi.
Ka¿dy z nich bêdzie mia³ upowa¿nienie od burmistrza mia-
sta do przeprowadzenia ankiety. Bardzo proszê o podawa-
nie prawdziwych danych, które bêd¹ wykorzystane tylko
i wy³¹cznie do tworzenia planu niskiej emisji. Zale¿y nam na
prawdziwych danych. W sytuacji, gdy mieszkañcy bêd¹
podawaæ nieprawdziwe dane, plan niskiej emisji bêdzie zna-
cz¹co odbiega³ od rzeczywistoœci, co mo¿e spowodowaæ,
¿e pozyskamy znacznie mniej œrodków unijnych ni¿ s¹ fak-
tyczne potrzeby mieszkañców.  Koñcowym celem panu jest
zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i podniesienie efek-
tywnoœci energetycznej naszych budynków, co siê wymier-
nie prze³o¿y na znacznie mniejsze wydatki na ogrzewanie
budynków.

 Jesteœmy na etapie wybrania w przetargu firmy, która
wykona u³o¿enie kanalizacji sanitarnej w ulicy Bronka Cze-
cha (z odtworzeniem nawierzchni).  Szacowany koszt budo-
wy z dofinansowaniem unijnym to wydatek ok. 1-1,2 mln z³.
Do koñca marca musimy wykonaæ sieæ, do koñca kwietnia -
odtworzyæ nawierzchniê, zaœ do koñca czerwca - rozliczyæ
ca³y projekt w funduszu unijnym.

NOWE SIECI

Ju¿ dzia³a oczyszczalnia œcieków w Czerniawie o docelo-
wej mocy 250 m3/dobê. Teraz dzienny przerób œcieków to
ok. 40 m3, a w pó³ roku powinniœmy zwiêkszyæ dop³yw œcie-
ków do 60-65 m3/dobê. Mamy natomiast du¿y problem
z oczyszczalni¹ œcieków w Œwieradowie, która pracuje ju¿
na nominalnej mocy 1320 m3/dobê. W planach mamy rozbu-
dowê sieci sanitarnej wzd³u¿ ulicy Nadbrze¿nej i osiedla nad
starym dworcem kolejowym. Po tych inwestycjach w ci¹gu
nastêpnych 5-6 lat dobowy przerób œcieków w oczyszczalni
mo¿e siê systematycznie zwiêkszaæ  o ok. 700-800 m3/dobê.
Musimy przebudowaæ moc przerobow¹ oczyszczalni œcie-
ków w Œwieradowie do ok. 2.000-2.200 m3/dobê, z uwzglêd-
nieniem niepo¿¹danych wód deszczowych. Rozbudowa sieci
sanitarnej wymusza zwiêkszenie mocy oczyszczalni œcieków.
Szacunkowy koszt rozbudowy to ok. 3 mln z³, przy dofinan-
sowaniu unijnym siêgaj¹cym 75 proc.

KOÑCZY SIÊ OCZYSZCZALNIA
W ŒWIERADOWIE

Od dwóch tygodni nasz wóz asenizacyjny, potocznie
zwany szambowozem, jest ju¿ dostêpny. Wywiezienie 1 m3

œcieków to wydatek ok. 17 z³.  Teraz œcieki z szamb wywozi-
my do dwóch oczyszczalni œcieków w Œwieradowie i Czer-
niawie. Wstêpnie policzyliœmy wszystkie szamba w mieœcie,

W ramach pozyskanych œrodków z programu unijnego
PROW przeprowadzimy modernizacjê ujêcia wody przy Bron-
ka Czecha i wybudujemy kilkaset metrów nowego wodoci¹-
gu do tego ujêcia o wiêkszej œrednicy. W te zadania zainwe-
stujemy kilkaset tysiêcy z³otych. Uda nam siê równie¿ po-
zyskaæ dofinansowanie do wykonanego ju¿ wodoci¹gu
w deptaku zdrojowym. W ramach nowych œrodków unij-
nych powinniœmy sporo zainwestowaæ w nowe wodoci¹gi,
a przede wszystkim modernizacjê ujêæ wody.  Po zakupie
ujêæ od spó³ki uzdrowiskowej wody mamy pod dostatkiem.
Przyda³oby siê jeszcze kilka magazynów wody i oczywiœcie
rozbudowa wodoci¹gów wzd³u¿ ulicy Nadbrze¿nej, z uzbro-
jeniem terenów przy nowo projektowanym kompleksie nar-
ciarskim Œwieradowiec. Trzeba bêdzie równie¿ wykonaæ
wymianê kilku g³ównych sieci do ujêæ wody na nowe, zwiêk-
szaj¹c ich œrednicê. Równie¿ potrzebne jest po³¹czenie œwie-
radowskich sieci wodoci¹gowych z  czerniawskimi, gdzie
mamy nadwy¿ki wody, które mo¿na wykorzystaæ.

Równie¿ w tym roku, jeœli wypracujemy nadwy¿kê fi-
nansow¹ na gospodarce odpadami, zakupimy kolej¹ partiê
pojemników dla naszych mieszkañców, g³ównie na biood-
pady i popió³.  W ka¿dym roku bêdziemy wyposa¿aæ pose-
sje zamieszka³e w odpowiednie, atestowane pojemniki na
odpady.

W tym roku uruchomimy filiê PSZOK-a w Czerniawie.
Musimy dostosowaæ miejsce na nowej oczyszczalni œcie-
ków w Czerniawie do potrzeb przyjmowania odpadów. Usta-
limy godziny przyjmowania odpadów. W czerwcu bêdziemy
wybieraæ w przetargu firmê wywo¿¹c¹ œmieci z obs³ug¹
PSZOK-a w Œwieradowie i Czerniawie. Wprowadzimy zmia-
ny w harmonogramie wywozu odpadów, zmniejszaj¹c iloœæ
dni dla zmieszanych, a zwiêkszaj¹c dla selektywnie zebra-
nych.

SZAMBOWÓZ JU¯ W AKCJI

których jest 440. Chcemy w ci¹gu tego roku ka¿de z nich co
najmniej raz opró¿niæ.  Najwiêkszy problem z szambami jest
taki, ¿e nie s¹ na czas opró¿niane z nadmiernej iloœci osadu.
To zak³óca proces oczyszczania œcieków, które nieoczysz-
czone przelewaj¹ siê bezpoœrednio do gruntu. A wystarczy
chocia¿ kilka razy w roku wywieŸæ nadmiar osadu, by pro-
ces oczyszczania w starym szambie znacznie siê poprawi³.
Oczywiœcie, w miarê rozbudowy sieci sanitarnej szambo-
wóz bêdzie mia³ mniej pracy, ale przez nastêpnych 5 lat bê-
dzie sporo pracy.

INWESTYCJE W UJÊCIA WODY
I WODOCI¥GI

GOSPODARKA ODPGOSPODARKA ODPGOSPODARKA ODPGOSPODARKA ODPGOSPODARKA ODPADAMIADAMIADAMIADAMIADAMI
Systematycznie usprawniamy gospodarkê odpadami sta-

³ymi w naszej gminie. Celem jest obni¿enie kosztów utrzy-
mania ca³ego systemu odbierania odpadów, za który p³ac¹
mieszkañcy i przedsiêbiorcy. Zale¿y nam, aby mieszkañcy
p³acili jak najmniej za jak najlepsz¹ us³ugê. Najdro¿sz¹ po-
zycj¹ w ca³ym systemie jest koszt przejazdu œmieciarki po
mieœcie od posesji do posesji.  Wed³ug moich szacunków
jest to blisko 50 proc. wszystkich kosztów. Dlatego k³adzie-
my du¿y nacisk na to, aby œmieciarka obs³ugiwa³a posesjê
w jak najkrótszym czasie.  Aby to osi¹gn¹æ, potrzebujemy
zaanga¿owania mieszkañców, którzy powinni przebudowy-
waæ swoje boksy na œmieci w ten sposób, by znajdowa³y
siê jak najbli¿ej drogi. W ten sposób brygada œmieciarki
bêdzie potrzebowa³a znacznie mniej czasu na obs³ugê pose-
sji, a to prze³o¿y siê na oszczêdnoœci dla mieszkañców.

Dziêki konsekwencji w realizacji za³o¿eñ naszego planu
gospodarki odpadami mamy najni¿sze w regionie op³aty za
œmieci. W ramach ju¿ ponoszonych op³at zakupujemy nowe
kub³y i wprowadzamy ulepszenia systemu. W 2014 roku na
gospodarkê odpadami sta³ymi wydaliœmy ponad 1,1 mln z³.
W mieœcie przybywa i bêdzie przybywaæ œmieci, dlatego
wa¿ne jest, aby pilnowaæ kosztów, co bêdzie skutkowaæ ni-
skimi op³atami dla mieszkañców i przedsiêbiorców.

Mo¿na ju¿ dzwoniæ do Urzêdu Miasta i zamawiaæ auto
do wywozu odpadów wielkogabarytowych. W tym roku
nie bêdzie wystawki. Takie odpady bêdziemy wywoziæ sys-
tematycznie w ci¹gu roku bez pobierania dodatkowych op³at.
Odpady wielkogabarytowe (np. stare meble) powinny byæ
wystawione na posesji w s¹siedztwie drogi, aby obs³uga
mia³a ³atwy dostêp. Nastêpnie dzwonimy do urzêdu zg³a-
szaj¹c potrzebê odbioru odpadów. Jednoczeœnie istnieje
mo¿liwoœæ wywozu odpadów wielkogabarytowych przez

PSZOKOWÓZ JU¯ DOSTÊPNY

mieszkañców na PSZOK-a.  Dziêki us³udze pszokowozem
unikniemy magazynowania starych gratów w domu przez
rok w oczekiwaniu na wystawkê. Równie¿ mieszkañcy za-
oszczêdz¹ na wynajmie transportu do przewozu odpadów
wielkogabarytowych do PSZOK-a.

W pierwszym etapie pszokowóz bêdzie obs³ugiwa³ tyl-
ko nieruchomoœci zamieszka³e. W przysz³oœci przedsiêbior-
cy bêd¹ mogli odp³atnie korzystaæ z us³ug pszokowozu.
Najpierw musimy zmieniæ regulamin utrzymania czystoœci
w gminie, a Rada Miasta uchwa³¹ dokona zmian.

KOLEJNY ZAKUP POJEMNIKÓW

PSZOK W CZERNIAWIE

SESJA NADZWYCZAJNASESJA NADZWYCZAJNASESJA NADZWYCZAJNASESJA NADZWYCZAJNASESJA NADZWYCZAJNA

Wiêkszoœci¹ g³osów Rada Miasta uchwali³a zmiany
w planie zagospodarowania przestrzennego Œwieradowa.
Nowy plan da du¿¹ szansê na dalszy rozwój miasta, choæ s¹
osoby, które nie chc¹ zmian w naszym krajobrazie. Rozbu-
dowa jest konieczna z wielu wzglêdów. Przede wszystkim
musimy spojrzeæ na miasto w perspektywie nastêpnych 15
lat. Jak bêdzie funkcjonowa³ i wygl¹da³ Œwieradów, jeœli te-
raz nie zainwestujemy w rozbudowê i rozwój? Jeœli nie za-
dbamy o nowe miejsca pracy, nowe mieszkania, nowe przed-
siêbiorstwa, to za 15 lat bêdzie o 30 proc. mniej mieszkañ-
ców, mniej uczniów w szko³ach, a nasza m³odzie¿ jeszcze
bardziej bêdzie szuka³a pracy poza Œwieradowem. Trzeba
te¿ zadbaæ o dochody bud¿etu na przysz³e wiêksze wydatki.
Utrzymanie oœwiaty, dróg nie bêdzie tañsze, tylko dro¿sze.
Zawsze s¹ dwa wyjœcia zwiêkszania dochodów bud¿etu:
albo drastyczne podniesienie podatków lokalnych, co ude-
rzy po kieszeni ka¿dego mieszkañca i przedsiêbiorcy, albo
pozyskiwanie nowych inwestorów, którzy bêd¹ p³aciæ po-
datki i nie bêdzie konieczne podnoszenie podatków.

W ostatnich latach wyremontowaliœmy kilkadziesi¹t ki-
lometrów gminnych dróg. By³o to mo¿liwe dziêki pozyska-
niu œrodków zewnêtrznych na te inwestycje. Za 10 lat na
tych drogach bêdzie koniecznoœæ wymiany warstwy œcie-
ralnej asfaltu, a na to nie bêdzie dofinansowania i wtedy
przyjdzie nam takie zadanie sfinansowaæ ze œrodków w³a-
snych. Najlepszym przyk³adem jest ulica Sienkiewicza na
odcinku od Urzêdu Miasta do marketu EKO. Remont tej
drogi zosta³ wykonany w 2002 r., minê³o wiêc 13 lat i war-
stwa œcieralna na jezdni wymaga sfrezowania i na³o¿enia
nowej o gruboœci 4 cm. Koszt takiej wymiany to oko³o 300
tys. z³. Nie dostaniemy dofinansowania do takiego remon-
tu. I tak co roku bêdzie przybywaæ podobnych remontów.
Jeœli nie wykonamy ich na bie¿¹co, doprowadzimy ca³¹ kon-
strukcjê drogi do œmierci technicznej. Wykonaliœmy prawie
25 km nowych nawierzchni o œredniej szerokoœæ 5 m, czyli
75.000 m2. Remont takiej nawierzchni po dzisiejszych ce-
nach to ok. 5 mln z³. A wiêc za 10-12 lat nasz bud¿et gminy
musi wzrosn¹æ co najmniej o 20 proc., i to tylko z przezna-
czeniem na remonty dróg. Podobnie ma siê sprawa z innymi
wydatkami gminy. Œwieradów jest niewielkim miastem. S¹-
dzê, ¿e bez inwestycji w nowe przedsiêbiorstwa
i nowe miejsca pracy nie bêdzie najmniejszych szans na
utrzymanie siê na rynku
uzdrowiskowo-turystycz-
nym. Miasto ma za sob¹ kil-
ka upadków - narciarstwa
i hotelarstwa w latach 90. Po-
trzebowaliœmy kilkunastu lat,
¿eby odbudowaæ sw¹ pozy-
cjê. Nowy plan przestrzenny
daje nam szansê na rozwój
i utrzymanie wydatków mia-
sta na obecnym poziomie.

UCHWALONY PLAN ZAGOSPODA-
ROWANIA PRZESTRZENNEGO -
KROK DO PRZODU



Poniedzia³ek Wtorek Œroda Czwartek Pi¹tek

Harmonogram odbioru
odpadów komunalnych

LUTY/MARZEC 2015LUTY/MARZEC 2015LUTY/MARZEC 2015LUTY/MARZEC 2015LUTY/MARZEC 2015

OG£OSZENIE

.
GODZINY  OTWARCIA PSZOKGODZINY  OTWARCIA PSZOKGODZINY  OTWARCIA PSZOKGODZINY  OTWARCIA PSZOKGODZINY  OTWARCIA PSZOK
Od poniedzia³ku do pi¹tku -Od poniedzia³ku do pi¹tku -Od poniedzia³ku do pi¹tku -Od poniedzia³ku do pi¹tku -Od poniedzia³ku do pi¹tku -

Op³atê za zagospodarowanie odpadów komu-
nalnych nale¿y wnosiæ bez wezwania (nie bêd¹
wystawiane ¿adne decyzje, faktury itp.) na ra-
chunek w³asny Gminy o numerze:

BZWBK 1 O/Œwieradów - 84 1090 1997 0000 0001 1109 8505
do 15 ka¿dego miasi¹ca. W tytule przelewu nale¿y podaæ: imiêi nazwisko oraz adres nieruchomoœci,
której wp³ata dotyczy; okres, za który op³acamy odbiór œmieci (miesi¹c lub kilka miesiêcy).

1111111111 0 00 00 00 00 0-17-17-17-17-17 0 00 00 00 00 0

W soboty - 10W soboty - 10W soboty - 10W soboty - 10W soboty - 100000000000-14-14-14-14-140000000000.....

Od 1 kwietnia br. nast¹pi¹ zmia-
ny w odbiorze odpadów komunal-
nych. Zmniejszona zostanie czêsto-
tliwoœæ odbioru odpadów zmiesza-
nych, natomiast papier, plastik i
metal bêd¹ odbierane czêœciej. W
tym czasie nast¹pi równie¿ zmiana
podzia³u sektorów. Szczegó³y
zmian bêd¹ podawane na bie¿¹co
w „Notatniku Œwieradowskim” oraz
na stronie internetowej naszego
miasta. MR
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SOBOTA

ZMIANYZMIANYZMIANYZMIANYZMIANY, ZMIANY, ZMIANY, ZMIANY, ZMIANY, ZMIANY

Burmistrz Miasta Œwieradów-Zdrój og³a-
sza otwarty i konkurencyjny nabór na wol-
ne trzy stanowiska fizyczne - pracowników
grupy porz¹dkowo-eksploatacyjno-remon-
towej.

Podstawowy zakres pracy obejmuje m.in.:
 Obs³ugê techniczn¹ oraz pracê na

sprzêcie, maszynach i pojazdach wykorzy-
stywanych przy pracach porz¹dkowo-eks-
ploatacyjno-remontowych;
    Odbieranie od w³aœcicieli nierucho-

moœci (po telefonicznym zg³oszeniu) odpa-
dów wielkogabarytowych;
 Wykonywanie prac porz¹dkowo-eks-

ploatacyjno-remontowych w obrê-
bie pasa drogowego dróg pozosta-
j¹cych w zarz¹dzie gminy;
 Monta¿ i demonta¿ znaków

drogowych oraz ich utrzymywanie
w nale¿ytym stanie technicznym;
 Wykonywanie napraw i re-

montów w budynkach komunal-
nych;
 Utrzymywanie we w³aœciwym

stanie estetycznym przystanków
PKS oraz tablic informacyjnych;
 Usuwanie skutków ulewnych

deszczy, powodzi oraz innych zda-
rzeñ losowych;
 Konserwacjê szlaków

turystycznych;
 Utrzymywanie terenów

zieleni miejskiej.
Podania o przyjêcie do

pracy z ¿yciorysem oraz kse-
rokopiami posiadanych
uprawnieñ nale¿y sk³adaæ w
sekretariacie UM osobiœcie lub
poczt¹ do 16 lutego br.

Pe³ny wykaz zadañ na ofe-
rowanych stanowiskach oraz
szczegó³owe informacje o na-
borze znaleŸæ mo¿na na stro-
nie miasta - www.swiera-
dowzdroj.pl - w zak³adce „Ak-
tualnoœci”.



W grudniu ub. r. ru-
szy³ wywóz nieczystoœci
p³ynnych przez gminê.
Jak ju¿ Pañstwa infor-
mowaliœmy, gmina zaku-
pi³a nowy ci¹gnik wraz z
beczk¹ na potrzeby
opró¿niania zbiorników
nieczystoœci p³ynnych
na terenie miasta. Koszt
wywozu 1 m3 œcieków
wyniesie 16,78 z³ brutto
(beczka mo¿e zabraæ 5

 11 lutego - w sprawie wyznaczenia11 lutego - w sprawie wyznaczenia11 lutego - w sprawie wyznaczenia11 lutego - w sprawie wyznaczenia11 lutego - w sprawie wyznaczenia
do wynajêcia w drodze bezprzetargowejdo wynajêcia w drodze bezprzetargowejdo wynajêcia w drodze bezprzetargowejdo wynajêcia w drodze bezprzetargowejdo wynajêcia w drodze bezprzetargowej
pomieszczeñ o pow. 32,26 mpomieszczeñ o pow. 32,26 mpomieszczeñ o pow. 32,26 mpomieszczeñ o pow. 32,26 mpomieszczeñ o pow. 32,26 m22222 na parte- na parte- na parte- na parte- na parte-
rze budynku przy ul. Pi³sudskiego 15,rze budynku przy ul. Pi³sudskiego 15,rze budynku przy ul. Pi³sudskiego 15,rze budynku przy ul. Pi³sudskiego 15,rze budynku przy ul. Pi³sudskiego 15,
na dzia³cena dzia³cena dzia³cena dzia³cena dzia³ce

UM wykazuje
Burmis t r z  Mias t a  Œw ie radów-Zdró jBu rmis t r z  Mias t a  Œw ie radów-Zdró jBu rmis t r z  Mias t a  Œw ie radów-Zdró jBu rmis t r z  Mias t a  Œw ie radów-Zdró jBu rmis t r z  Mias t a  Œw ie radów-Zdró j

i n f o r m u j e ,  ¿ e  n a  t a b l i c y  o g ³ o s z e ñi n f o r m u j e ,  ¿ e  n a  t a b l i c y  o g ³ o s z e ñi n f o r m u j e ,  ¿ e  n a  t a b l i c y  o g ³ o s z e ñi n f o r m u j e ,  ¿ e  n a  t a b l i c y  o g ³ o s z e ñi n f o r m u j e ,  ¿ e  n a  t a b l i c y  o g ³ o s z e ñ
Urzêdu Miasta  zostaUrzêdu Miasta  zostaUrzêdu Miasta  zostaUrzêdu Miasta  zostaUrzêdu Miasta  zosta ³³³³³ wywieszon wywieszon wywieszon wywieszon wywieszonyyyyy wy- wy- wy- wy- wy-
kazkazkazkazkaz      -  na  okres 21 dni  -  do wgl¹du w- na okres 21 dni  -  do wgl¹du w- na okres 21 dni  -  do wgl¹du w- na okres 21 dni  -  do wgl¹du w- na okres 21 dni  -  do wgl¹du w
g o d z i n a c h  p r a c y  u r z ê d u :g o d z i n a c h  p r a c y  u r z ê d u :g o d z i n a c h  p r a c y  u r z ê d u :g o d z i n a c h  p r a c y  u r z ê d u :g o d z i n a c h  p r a c y  u r z ê d u :

OprOprOprOprOpró¿nianie i wywo¿enieó¿nianie i wywo¿enieó¿nianie i wywo¿enieó¿nianie i wywo¿enieó¿nianie i wywo¿enie

m3 œcieków). Ka¿dorazowe wykonanie us³ugi
bêdzie potwierdzane na gotowym druku sa-
mokopiuj¹cym, do³¹czanym do wystawianej
Pañstwu faktury VAT za wykonan¹ us³ugê.

Wywóz œcieków bêdzie mo¿na zlecaæ w
Urzêdzie Miasta pod numerem telefonu 75
78 16 489. Przy pierwszym zamówieniu do-
starczony zostanie Pañstwu wzór umowy,
na podstawie której gmina bêdzie œwiadczy³a
tê us³ugê.

(aka)

noœci Szko³y Naukinoœci Szko³y Naukinoœci Szko³y Naukinoœci Szko³y Naukinoœci Szko³y Nauki
JazdyJazdyJazdyJazdyJazdy.....
 11 lutego - w11 lutego - w11 lutego - w11 lutego - w11 lutego - w

sprawie wyznacze-sprawie wyznacze-sprawie wyznacze-sprawie wyznacze-sprawie wyznacze-
nia do wydzier¿a-nia do wydzier¿a-nia do wydzier¿a-nia do wydzier¿a-nia do wydzier¿a-
wienia w drodzewienia w drodzewienia w drodzewienia w drodzewienia w drodze
b e z p r z e t a r g o w e jb e z p r z e t a r g o w e jb e z p r z e t a r g o w e jb e z p r z e t a r g o w e jb e z p r z e t a r g o w e j
czêœci nieruchomo-czêœci nieruchomo-czêœci nieruchomo-czêœci nieruchomo-czêœci nieruchomo-
œci niezabudowanejœci niezabudowanejœci niezabudowanejœci niezabudowanejœci niezabudowanej
przy ul. D³ugiej,przy ul. D³ugiej,przy ul. D³ugiej,przy ul. D³ugiej,przy ul. D³ugiej,
oznaczonej geode-oznaczonej geode-oznaczonej geode-oznaczonej geode-oznaczonej geode-
zyjnie jako dzia³kazyjnie jako dzia³kazyjnie jako dzia³kazyjnie jako dzia³kazyjnie jako dzia³ka
  nr  nr  nr  nr  nr 2121212121/////99999, am. , am. , am. , am. , am. 22222,,,,,

obrobrobrobrobr. I,  o pow. I,  o pow. I,  o pow. I,  o pow. I,  o pow.....0,5 ha0,5 ha0,5 ha0,5 ha0,5 ha
- z przeznacze-- z przeznacze-- z przeznacze-- z przeznacze-- z przeznacze-

niem na cele rolne.niem na cele rolne.niem na cele rolne.niem na cele rolne.niem na cele rolne.

  nr 13/3, am. 8, obr nr 13/3, am. 8, obr nr 13/3, am. 8, obr nr 13/3, am. 8, obr nr 13/3, am. 8, obr. IV. IV. IV. IV. IV,  o pow,  o pow,  o pow,  o pow,  o pow. 2.519 m. 2.519 m. 2.519 m. 2.519 m. 2.519 m22222

Celem najmu jest prowadzenie dzia³al-Celem najmu jest prowadzenie dzia³al-Celem najmu jest prowadzenie dzia³al-Celem najmu jest prowadzenie dzia³al-Celem najmu jest prowadzenie dzia³al-
noœci polegaj¹cej na realizacji œwiadczeñnoœci polegaj¹cej na realizacji œwiadczeñnoœci polegaj¹cej na realizacji œwiadczeñnoœci polegaj¹cej na realizacji œwiadczeñnoœci polegaj¹cej na realizacji œwiadczeñ
d³ugoterminowej pielêgniarskiej opiekid³ugoterminowej pielêgniarskiej opiekid³ugoterminowej pielêgniarskiej opiekid³ugoterminowej pielêgniarskiej opiekid³ugoterminowej pielêgniarskiej opieki
domowej na terenie miasta.domowej na terenie miasta.domowej na terenie miasta.domowej na terenie miasta.domowej na terenie miasta.
 11 lutego - w sprawie wyznaczenia11 lutego - w sprawie wyznaczenia11 lutego - w sprawie wyznaczenia11 lutego - w sprawie wyznaczenia11 lutego - w sprawie wyznaczenia

do wynajêcia w drodze bezprzetargowejdo wynajêcia w drodze bezprzetargowejdo wynajêcia w drodze bezprzetargowejdo wynajêcia w drodze bezprzetargowejdo wynajêcia w drodze bezprzetargowej
pomieszczenia biurowego o pow. 11,91pomieszczenia biurowego o pow. 11,91pomieszczenia biurowego o pow. 11,91pomieszczenia biurowego o pow. 11,91pomieszczenia biurowego o pow. 11,91
mmmmm22222 na parterze budynku przy ul. Pi³sud- na parterze budynku przy ul. Pi³sud- na parterze budynku przy ul. Pi³sud- na parterze budynku przy ul. Pi³sud- na parterze budynku przy ul. Pi³sud-
skiego 15, na dzia³ceskiego 15, na dzia³ceskiego 15, na dzia³ceskiego 15, na dzia³ceskiego 15, na dzia³ce
  nr 13/3, am. 8, obr nr 13/3, am. 8, obr nr 13/3, am. 8, obr nr 13/3, am. 8, obr nr 13/3, am. 8, obr. IV. IV. IV. IV. IV,  o pow,  o pow,  o pow,  o pow,  o pow. 2.519 m. 2.519 m. 2.519 m. 2.519 m. 2.519 m22222

Celem najmu jest prowadzenie dzia³al-Celem najmu jest prowadzenie dzia³al-Celem najmu jest prowadzenie dzia³al-Celem najmu jest prowadzenie dzia³al-Celem najmu jest prowadzenie dzia³al-

26 grudnia ub. r.
podpisano umowê z
wolnej rêki na jedno-
dniowe zimowe utrzyma-
nie dróg i chodników -
zadanie 2 (okolice gon-
doli) powierzono firmie
Paw³a Pasierba ze Œwie-
radowa (390 z³), a zada-
nie nr 3 (przedmieœcie) - firmie SEBI Seba-
stiana Bokisza (390 z³).

Obie firmy na podstawie kolejnych umów
kontynuowa³y te zadania od 1 do 11 stycz-
nia (10.400 z³ ka¿da), od 12 do 31 stycznia
(po 15.600 z³) oraz od 1 do 28 lutego (po
13.000 z³), co daje za godzinê odœnie¿ania
cenê 130 z³.

16 stycznia br. dokonano zamówienia
uzupe³niaj¹cego na dostawê 67 ton soli dro-
gowej z antyzbrylaczem na potrzeby zimo-
wego odœnie¿ania dróg. Dostawê powierzo-
no firmie HALIT z Polkowic i zap³acono za
ni¹ 18.789,48 z³, co w przeliczeniu daje 280,44
z³ za tonê (jesiennia dostawa kosztowa³a
230,01 z³/t).

Na podobnej zasadzie 21 stycznia za-
mówiono ok. 100 ton piasku, który dostar-
czy³a Firma Handlowo-Us³ugowa Z. Wójci-
ka z Mirska i otrzyma³a za to 2.460,00 z³ (zi-
mowa cena tony wynios³a 24,60 z³, przy ce-
nie jesiennej 23,80 z³).

19 stycznia og³oszono przetarg na do-
stawê 150 ton soli drogowej, a 27 stycznia
rozpatrzono oferty 4 firm: Kopalni soli z K³o-

dawy (52.398 z³), DS z Wroc³awia oraz HA-
LIT z Polkowic (obie w tej samej cenie 41.697
z³), MS Logistics Partner Silesia z Siemiano-
wic (37.269 z³). Z t¹ ostatni¹ umowê podpi-
sano 2 lutego. Zaoferowana cena tony soli
wynios³a 248,46 z³.

4 lutego og³oszono przetarg na zadanie
pod nazw¹ Przebudowa ujêcia wody pitnej
Bronka Czecha oraz budowa sieci wodoci¹-
gowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej
w Œwieradowie-Zdroju (z opcj¹ zamówieñ
uzupe³niaj¹cych). Projekt jest wspó³finan-
sowany przez Uniê Europejsk¹ ze œrodków
Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach
dzia³ania Podstawowe us³ugi dla gospodar-
ki i ludnoœci wiejskiej objêtego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-
2013, dlatego te¿ firma, która wygra przetarg
(sk³adanie ofert do 19 lutego), musi zmie-
œciæ siê w harmonogramie prac - odbiór koñ-
cowy do 31 maja br., gdy¿ gmina do 25 czerw-
ca musi rozliczyæ inwestycjê z instytucj¹
wspó³finansuj¹ca, czyli Samorz¹dem Woje-
wództwa Dolnoœl¹skiego.   (aka)

Kiedy na ulicach wygasaj¹ powoliKiedy na ulicach wygasaj¹ powoliKiedy na ulicach wygasaj¹ powoliKiedy na ulicach wygasaj¹ powoliKiedy na ulicach wygasaj¹ powoli
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Mu byæ cz³owiekiem...”. W „Cichej nocy...” nie czu-
liœmy ju¿ ró¿nic jêzykowych. Wspierani „Grup¹ od
Anio³a Stró¿a” z Zarêby g³osiliœmy „...pokój lu-
dziom wszem...”.

Godzinnym koncertem Piotra „Kuby” Kubowi-
cza zamknêliœmy prze¿ywany w tradycji do 2 lutego
– okres bo¿onarodzeniowy. Nie zamknêliœmy jed-
nak naszych serc i drzwi koœcio³a dla ludzi, którzy z
wielk¹ mi³oœci¹ i wiar¹ œpiewaj¹ o Bogu i o cz³o-
wieku, ludzi, którzy zauwa¿aj¹ bezdomnego i jemu
ofiaruj¹ kolêdê!

P. PIOTRZE! GRUPO OD ANIO£A STRÓ¯A!
DZIEKUJEMY ZA PIÊKNY, MODLITEWNY I RA-
DOSNY WIECZÓR KOLÊDOWY!

Ko³ysaliœmy wspólnie Dzieci¹tko do snu œpie-
wem „Lulaj¿e Jezuniu...”, ale tak¿e ws³uchiwaliœmy
siê w piêkne s³owa „...zanim bêdzie Bogiem, dajcie

„Unieœ¿e mnie kolêdo...” i nieœ przez wszystkie
dni Roku, a¿ do nastêpnej CICHEJ NOCY! -

ks. Franciszek.

„Unieœ¿e mnie, kolêdo...”
Z A P R O S Z E N I E
Biblioteka zaprasza na kolejne spotka-
nie z Magd¹ Olszewsk¹ z cyklu „Do-
bra ksi¹¿ka i kawa”, które odbêdzie
siê 26 lutego o godz. 1600, a poœwiêco-
ne zostanie Flinsberdzkim skarbom ze
œwieradowskiej ziemi.

Wielkie otwarcieWielkie otwarcieWielkie otwarcieWielkie otwarcieWielkie otwarcie
29 stycznia w obecnoœci licznie przyby³ych goœci

dokonano oficjalnego otwarcia biblioteki w nowej sie-
dzibie przy ul. M. Sk³odowskiej-Curie 2a. Zaprosze-
nie przyjêli m.in. dyrektor Dolnoœl¹skiej Biblioteki
Publicznej we Wroc³awiu – Andrzej Tyws, dyrektor
biblioteki powiatowej – Ewa ¯bikowska, wiceburmistrz
Lubania – Mariusz Tomiczek, ks. proboszcz Franci-
szek Molski (który zainicjowa³ modlitwê œw. Waw-
rzyñca, patrona bibliotek: „Niech œwiête bramy biblio-
tek (…) pozostan¹ ci¹gle otwarte, daj¹c schronienie
rozumnym”), sekretarz miasta – Sylwia B³aszczyk,
skarbnik miasta – Iwona Kosmala.

A. Tyws, sk³adaj¹c serdeczne gratulacje i wyrazy
uznania za osi¹gniêcia, ¿yczy³, by bibliotekê nazy-
wan¹ œwieradowsk¹ ksi¹¿nic¹, by by³a prawdziwym
centrum ¿ycia kulturalnego, intelektualnego, s³u¿¹-
ca mieszkañcom, turystom i kurcajuszom. Przypo-
mnia³ przy okazji, ¿e nasza inwestycja œwietnie wpi-

suje siê w dolnoœl¹ski pêd do budowy bibliotek,
których w ostatnich 3 latach powsta³o a¿ 40, najwiê-
cej w kraju!

Mariusz Pysz z Urzêdu Miasta, który nadzorowa³
cykl przygotowawczo-inwestycyjny, przypomnia³ ze-
branym najwa¿niejsze fakty z dziennika budowy, ak-

centuj¹c tempo, w jakim obiekt powsta³ – 8 mie-
siêcy od wbicia ³opaty do przekazania go do u¿yt-
ku.

Goœcie chwalili bibliotekê za jej funkcjonal- noœæ, mi³¹ dla oka aran¿acjê, brak barier, zastosowa-
nie nowych technologii, a dyr. Tyws pochwali³ inwe-
stora za monta¿ klimatyzatorów, które w upalne dni
bêd¹ zbawieniem zw³aszcza dla seniorów zamierza-
j¹cych uczestniczyæ w spotkaniach i warsztatach przy-
gotowywanych specjalnie z myœl¹ o nich.

Czêœæ oficjaln¹ zakoñczy³a Beata Tarnowska z
DBP prezentacj¹ nt. „Dzia³añ miêdzypokoleniowych
i wolontariatu w instytucji kultury wraz z mo¿liwo-
œci¹ tworzenia ofert dla seniorów”.           (AK, KP)

Nz. Andrzej Tyws i Mariusz Tomiczek. Obok
na pierwszym planie ks. Franciszek Molski.



Fot. Adam Karolczuk

2 lutego w Mrockowicach dosz³o do kolizji dwóch sa-
mochodów na drodze wojewódzkiej nr 358. 33-letni kie-
rowca, mieszkaniec Œwieradowa, jad¹c autem marki VW cad-
dy bez uprawnieñ do prowadzenia pojazdu, nie zachowa³
nale¿ytej ostro¿noœci, wypad³ z zakrêtu i uderzy³ w prawid³o-
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11 stycznia pogoda trochê by³a „orkiestrowa” i trochê nie by³a.
Oczywiœcie, w przesz³oœci bywa³o, ¿e aura gra³a na nosie Wielkiej
Orkiestrze Œwi¹tecznej Pomocy: mieliœmy i wichury, i zamiecie œnie-
¿ne, i zacinaj¹ce deszcze, i mrozy wyrywaj¹ce uszy, wiêc na tle daw-
nych prognoz tegoroczna by³a – rzec mo¿na nadspodziewanie sprzy-
jaj¹ca. Dzieñ wczeœniej pogoda przerazi³a wszystkich – la³o jak
z cebra, tymczasem nazajutrz niespodzianka – aura odwraca siê
o 180 stopni, na dworze lekki mrozik, wzmocniony podmuchami
wiatru, ale daj¹cymi siê jakoœ prze¿yæ i pozwalaj¹cymi na rozbicie
namiotu i na fina³ œwiate³ka do nieba (bo wichura zniweczy³aby strze-
lanie fajerwerków). Zwraca uwagê akcja na facebooku pod has³em
„Dziœ nie gotujemy, idziemy na grochówkê!”, dziêki której stra¿acy
podwoili objêtoœæ kot³a w porównaniu z ubieg³ym rokiem. Zupa sma-
kowo i w konsystencji – pyszna, wrêcz modelowa, nic zatem dziwne-
go, ¿e ludzie przychodzi z garnkami i wrzucali nawet 50 z³ do puszki.

Niemniej w samo po³udnie po ulicach spacerowa³o niewielu prze-
chodniów, co najlepiej uwidacznia³o siê przy namiocie - ani loteria,
ani sklepik z wypiekami nie sprawia³y wra¿enia szczególnie oblê¿o-
nych, choæ Izie Salawie z zachêcania-wykrzykiwania w megafon nie-
mal g³os wysiad³. Ju¿ lepiej loterii i sklepikowi posz³o w hali space-
rowej, co najlepiej dowodzi, ¿e w ciep³ym handel idzie ¿wawiej. Mo¿e
to jest jakaœ recepta na przysz³oœæ – skoro powodzenie akcji w znacz-
nym stopniu zale¿y od aury, a ta z kolei wp³ywa na ruchliwoœæ
i szczodroœæ spacerowiczów, to mo¿e wiêkszoœæ orkiestrowej akcji
ulokowaæ na hali, a na miasto wypuœciæ barwnych heroldów, którzy
zagrzewaliby do przyjœcia do Domu Zdrojowego?

Najwiêcej emocji i weso³oœci (bo prowadz¹cy j¹ wiedz¹, jak roz-
bawiæ uczestników), jak zwykle, wywo³a³a licytacja, a gad¿etów w niej
by³o bez liku: bilety wstêpu do Muzeum Górnictwa, tort (wylicytowa-
ny, a nastêpnie zjedzony nazajutrz przez uczniów), grafika Gryfowa,
obrazy, przeja¿d¿ki po lesie ze Stra¿¹ Leœn¹ i wycieczki bryczk¹, ma-
skotki (od policji i stra¿aków), kalendarze, koszulka WOŒP, ciupaga,
p³yta z Przystanku Woodstock, karnety do aquaparku, ciasta, sercowe
pierniki, ekspres do kawy, karmnik...

Jedne gad¿ety znajdowa³y nabywców, inne – jak grafika Henryka
Sawki z ubieg³orocznego „Szk³a kontaktowego”, gdy artysta w tej
samej hali spacerowej narysowa³ j¹ na ¿ywo na wizji – nie. Co dziwne,
Sawka nie wywo³a³ ¿adnego zainteresowania tak¿e w sieci, gdy¿ jesz-
cze w grudniu wystawiono obraz do sprzeda¿y na stronie miasta.
Natomiast szalonym powodzeniem cieszy³a siê maskotka misia stra-
¿aka, któr¹ wylicytowano do 320 z³!

Swoist¹ form¹ licytacji by³ te¿ udzia³ w morderczym godzinnym
treningu zumby, prowadzonym na scenie przez Karolinê Cierlik (a
dzieciarnia podchwytywa³a figury i rytm na hali). Udzia³ kosztowa³
„co ³aska” i tañcz¹cy ³askawie wrzucili 301 z³.

Nie mo¿na nie wspomnieæ o wystêpach uczniów najm³odszych
klas œwieradowskiej szko³y, w tym o wystawieniu „Czerwonego Kap-

turka” po angielsku przez kl. IVa.
Podsumujmy zatem: Gra¿yna Kasprzak w sklepiku utargowa³a

487 z³ (ci, co zajadali siê ciastami i ciastkami, bêd¹ musieli za rok to
wszystko zrzuciæ na zumbie), stra¿acy nakarmili g³odnych grochówk¹
za 839 z³, Teresa Fierkowicz zlicytowa³a gad¿ety za 1866 z³ (czyli o ok.
500 z³ mniej ni¿ przed rokiem), a wszystkich przebi³a (nie licz¹c
zsumowanych kwot ze skarbonek wolontariuszy) Iza Salawa, u której
za fanty loteryjne zostawiono a¿ 2025 z³.

Brzmienie Orkiestry nie by³oby pe³ne, gdyby nie pomoc wielu
osób wielkiego serca, dlatego organizatorzy, korzystaj¹c z okazji, chcie-
liby na tych ³amach z³o¿yæ serdeczne i gor¹ce podziêkowania: Urszuli
Romanowicz, Anecie Jab³onowskiej, Izie Jurczak, Iwonie Piwowarek,
Magdzie Olszewskiej, Annie B¹k i Sylwii Groñskiej – za wypieki do
sklepiku, Józefowi Dru¿dze – za nakarmianie wolontariuszy wyroba-
mi ze swej cukierni, Jadwidze i Tadeuszowi Muszkom – za napojenie
stra¿aków, Wojciechowi Krasoniowi – za nieodp³atne udostêpnienie
hali spacerowej, a Sylwii Bieñ – za jej „przyrz¹dzenie”, Rolandowi
Marciniakowi – za œwiate³ko do nieba. Podziêkowania nale¿¹ siê rów-
nie¿ ofiarodawcom fantów na licytacjê: Mariuszowi Burawskiemu –
za przejazd bryczk¹ dla 4 osób i rzeŸbê Œpi¹cej Królewny, Iwonie
i Szczepanowi Wojsom - za ca³¹ blachê napoleonek, Jerzemu Hanajo-
wi – za bilety wstêpu do Muzeum Górnictwa i historiê Uzdrowiska,
Renacie i Miros³awowi Bockom – za obrazy, Lubomirowi Leszczyñ-
skiemu – za kalendarze i ca³odzienn¹ wycieczkê samochodow¹ po
lesie dla 4 osób, Sylwii Maciejewskiej – za voucher na weekendowy
pobyt w MALWIE, Krzysztofowi Olszakowi – za rodzinne bilety do
aquaparku, Marcie Korzeniowskiej – za tort, Magdzie Harbul – za
obrazy w³asnego autorstwa. K³aniamy siê ofiarodawcom fantów na
loteriê: Miros³awie Stachurze, Krystynie Liber, Arlecie Wolanin, Ta-
deuszowi Afickiemu, Ma³gorzacie Olkowskiej i Nadleœnictwu – za
mnóstwo gad¿etów, Arkadiuszowi i Ewelinie Wasilewskim – za bi¿u-
teriê, Krzysztofie Burkackiej – za talony do salonu kosmetycznego
AMELIA, Krzysztofowi Olszakowi – za indywidualne bilety do aqu-
aparku, ponownie Magdalenie Harbul – za torbê z gad¿etami, wœród
których najokazalszy by³ lew policyjny, Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej –
za maskotkê misia-stra¿aka, Annie i Robertowi Krawczukom – za
skrzyneczki drewniane z niespodziankami w œrodku.

S³owa szczególnych podziêkowañ kierujemy do Karoliny Cierlik
- za cierpliwe i pe³ne pasji poprowadzenie godzinnego morderczego
treningu ZUMBY z grup¹ uczestniczek, które wrzuci³y do puszki datki
za mo¿liwoœæ wziêcia udzia³u w tej zabawie.

Dziêkujemy Basi Krakowskiej i Zuzannie Bia³owskiej – za pomoc
w liczeniu pieniêdzy, stra¿akom z OSP (Tadeusz Baka, Mariusz Knet,
Tomasz Prêczewski, Grzegorz Pacyna, Wojciech Marek, S³awomir
Adamowski, Pawe³ Miko³ajczak, Tymoteusz Pacyna, Marcin Macio-
³owski, Agnieszka Libiszak i Bogdan Piliñski) – za rozbicie namiotu,
przyrz¹dzenie grochówki i kontrolowany pokaz fajerwerków, poli-
cjantom z Rewiru Dzielnicowych – za czuwanie nad bezpieczeñstwem
(zw³aszcza wolontariuszy), Krystynie i Czes³awowi Kaczmarczykom
oraz Adamowi Pietraszowi – za chleb do grochówki, Teresie Dragu-
nowicz i Arturowi Tkaczykowi – za wspó³udzia³ w wystêpie górniczym
i wspó³prowadzenie licytacji, Dorocie Marek – za wspó³pracê organi-
zacyjn¹, Anecie Burzawie – za przygotowanie i prowadzenie loterii
fantowej, Annie Tkaczyk – za pomoc w organizacji imprezy, a za
wystêpy dzieci nauczycielom: Agnieszce Dworak, Annie ¯o³nierek,
Monice Ró¿alskiej i oczywiœcie niezmordowanej trójce – Izie, Gra¿y-
nie i Teresie – która przygotowa³a i dyrygowa³a ca³¹ orkiestr¹. Dziê-
kujemy ponadto zespo³om SYNTONIA i FAMILIA – za muzyczno-
wokalne ubarwienie wieczoru, a Stanis³awowi Fierkowiczowi – za
odwiezienie wolontariuszy do Czerniawy i transport zebranej gotówki
(przypomnijmy - 11.107,40 z³11.107,40 z³11.107,40 z³11.107,40 z³11.107,40 z³) do Mirska.

Wreszcie wolontariusze – dobre duchy niedzielnej kwesty, bez
których Wielka Orkiestra Œwi¹tecznej Pomocy nie by³aby tym, czym
przez ponad 20 lat siê sta³a. W tym roku w sk³ad zespo³u weszli: Julia
Adamczuk, Bernadeta Adamkiewicz, Aleksandra Andziulewicz, Ga-
briela Andziulewicz, Bartosz Bobrakowski, Kamila Fierkowicz, Marta
Jab³onowska (z Natali¹ ¯ó³tek do pomocy), Krystian Karwata, Alan
Kluczyñski, Bartosz Krakowski, Micha³ Krawczyk, Katarzyna Kudyba,
Antonia Lita, Stanis³aw £ojko, Lena Markowska, Daniel Olkowski,
Patryk Olkowski, Jakub Pawlak, Wiktoria Pazowska, Ewelina Prusie-
wicz, Kacper Reimann, Natalia Rewers (z Sandr¹ Furmaniak w parze),
Karolina Salawa, Katarzyna Salawa, Maria Salawa, Patryk Sas, Alek-
sander Sergiejczuk, Julia Skoczylas (i wspomagaj¹cego j¹ Marcela
Jurkiewicz), Oliwier Stelmaszczyk, Kacper Szopa, Gabriel Szumlas,
Mateusz Szumlas, Ada Traskowska, Micha³ Trzajna, Aleksandra ¯uk.

Wprawdzie granie w Orkiestrze to nie zawody sportowe, ale nie-
stosownoœci¹ by³oby pomin¹æ tych, którzy do puszek zebrali najwiê-
cej, czyli: Mateusza Szumlasa („lider” drugi rok z rzêdu -  862,40 z³),
Julki Skoczylas i Marcela Jurkiewicza – 514,98 z³, oraz Patryka Bo-
brakowskiego – 427,70 z³.

Dziêkujemy raz jeszcze i zapraszamy za rok!        (aka)

wo jad¹cego golfem mieszkañca
Mirska. Na szczêœcie ¿adnemu z kie-
rowców nic siê nie sta³o, natomiast
dla œwieradowianina zdarzenie
skoñczy siê wnioskiem do s¹du za
brak uprawnieñ do kierowania po-
jazdem.

Ruch w tym kierunku przez go-
dzinê odbywa³ siê wahad³owo, a
Stra¿ Po¿arna zabezpieczy³a miejsce
zdarzenia. (MS)

Liczenie po latach wesz³o ju¿ pani Basi w krew.

U góry - zumba, poni¿ej - Iza Salawa i miœ stra¿acki.

„Licytanci”: T. Fierkowicz, T. Dragunowicz i A. Tkaczyk.

Œwiate³ko do nieba



Szefowa Rady Rodziców Joanna Skoczylas
licytuje tort upieczony przez Martê Korze-
niowsk¹ (poni¿ej ten¿e tort na moment przed
zjedzeniem go przez balowiczów)

0000116212

SZANOWNI PAÑ-
STWO, DRUHNY I
DRUHOWIE! ROZ-
POCZÊ£A SIÊ
KAMPANIA 1%,

KTÓRA POTRWA DO 30 KWIETNIA BR.
PAMIÊTAJCIE O NASZEJ JEDNOSTCE -
ZACHÊÆCIE PRZYJACIÓ£ I NAJBLI¯-
SZYCH!
WYPE£NIAJ¥C PIT WPISZ NR KRS

ORAZ NAZWÊ, ADRES I CEL SZCZEGÓ-
£ÓWY: OSP Œwieradów-Zdrój, ul. Pi³sud-
skiego 15, 59-850 Œwieradów-Zdrój.
„Zakup sprzêtu i wyposa¿enia”.

We wspania³ej karnawa³owej atmosfe-
rze 24 stycznia w kawiarni ,,Bohema” ba-
wi³o siê sto siedem osób na XV Balu Rady
Rodziców Miejskiego Zespo³u Szkó³. Ce-
lem balu (oprócz œwietnej zabawy), by³o ze-
branie œrodków finansowych na doposa¿e-
nie bazy multimedialnej szko³y, zakup ksi¹-
¿ek na nagrody i dofinansowanie „Prymu-
sówki”, czyli wycieczki dla najlepszych
uczniów naszej szko³y.

cja i spo³ecznoœæ szkolna sk³adaj¹ serdecz-
ne podziêkowania Joannie Skoczylas, Kin-
dze Chmielowiec, Jackowi Ostrowskiemu,
Ma³gorzacie Kuœ, Agnieszce Salawie, Ewe-
linie Wasilewskiej i Arkowi Marcinkowskie-
mu z Rady Rodziców - za aktywne zaanga-
¿owanie i bezinteresown¹ pomoc w przygo-
towaniu XV Balu Charytatywnego, goœciom
- za udzia³, a wszystkim darczyñcom i spon-
sorom - za wsparcie finansowe, dziêki cze-
mu zebraliœmy 11.400 z³.

Tegoroczni ludzie (i firmy) wielkiego serca
to: Nadleœnictwo „Œwieradów”, Foto Plus
Ma³gorzata Biernat, F.H.U Joanna Skoczy-
las, Firma Handlowo Us³ugowa „Marta”
Marta Soszka, Artyku³y Przemys³owe Sre-
bro-Z³oto Jadwiga Romanowicz, Zak³ad Fry-
zjerski „Ela”, Kamila Fila, Bogdan Morzecki,
Pizzeria – Restauracja „La Gondola”, Okrê-
gowa Stacja Kontroli Pojazdów „Stantad”
Kudera & Goj¿ewski, Przedsiêbiorstwo Han-
dlowo-Us³ugowe Jadwiga Muszka, Urszula
Romanowicz, Joanna Krasicka, Pensjonat
„Malwa” Sylwia Maciejewska, Katarzyna
Matelska, Pawe³ i Honorata Pasierbowie,
Beata Trojanowska, Kinga Chmielowiec,
Barbara i Wies³aw Buczyñscy, Krzysztof
Czarnecki i Izabela Matyas, Bo¿ena Dem-
biñska, Monika i Jacek Ostrowscy, Bar „U
Bo¿eny” Bo¿ena i Andrzej Plewiñscy, Iza-
bela Stachurska, Oœrodki Wypoczynkowe:
„Alma” Alicja Szuszkiewicz i „Beatka” Be-
ata i Mieczys³aw Szwarcowie, Krzysztofa
Burkacka, Weronika Zió³kowska, HOTEL &
MEDI-SPA „Bia³y Kamieñ”, Interferie Sport
Hotel, Izerskie Centrum Soli „Solana”, Ma³-
gorzata Kubœ, Grota Solna „Sante” Anna Za-
zulak i Tomasz Marek, Miejska Biblioteka
Publiczna, Uzdrowisko Œwieradów-Czernia-

By³ raz bal na 50 par

Dziêki hojnoœci sponsorów i wielu bez-
interesownych darczyñców, którzy ufundo-
wali ró¿ne wartoœciowe nagrody (m. inny-
mi: pobyty weekendowe w „Bia³ym Kamie-
niu”, „Almie”, „Beatce” oraz w ko³obrzeskiej
„Etnie”, prawo jazdy, zabiegi SPA w Uzdro-
wisku, kolacje, vouchery do Aquaparku),
mo¿liwe by³o przeprowadzenie licytacji i lo-
terii fantowej, przez co impreza by³a atrak-
cyjna i dodawa³a dreszczyku emocji. Dyrek-

wa, Hotel Medical Spa „Malinowy
Dwór”, Sanatorium „St. Lucas” Ka-
rolina Olszówka i Krzysztof Piotro-
wiak, Roland Marciniak, Agnieszka
Salawa, Pawe³ Adam, Wiola – Trans-
port Wioletta Maguda, „Izerska Cha-
ta” Micha³ Rutkowski, Roman Kap-
szewicz, Sklep Motoryzacyjny „AN-
WA” Wac³aw Chwaszcz, Sklep Wie-
lobran¿owy Cechbud Jolanta Kunik,
Urz¹d Miasta Œwieradów-Zdrój, Cot-
tonina Villa & Mineral SPA Resort,
Sklep „Naturalis”, SKI & SUN, Ja-
cek Despot, El¿bieta Markowska i
Halina Gadecka, Marta Korzeniow-

ska, Roman Kapszewicz, „Lider” Auto Szko³a
Andrzej ¯o³nierek, „Œwiernet” Rafa³ Matel-
ski i Tomasz Chmielowiec.

Organizatorzy serdecznie dziêkuj¹
uczestnikom - za œwietn¹ zabawê oraz hoj-
noœæ przy zakupie losów, kotylionów, tuli-
panów i licytacji, a wszystkim sponsorom -
za wsparcie, a wszystkich ju¿ dzisiaj zapra-
szamy do udzia³u w kolejnej edycji Balu w
nastêpnym karnawale.          W. Stasik

M jak... miodzioM jak... miodzioM jak... miodzioM jak... miodzioM jak... miodzio
Otwarcia Izerskiej £¹ki, takiego z przy-

tupem, fajerwerkami i mowami, jeszcze nie
by³o, za to kilka nieoficjalnych otwaræ ju¿
mamy za sob¹. Radni nowej kadencji odbyli
tu sw¹ sesjê, uczniowie z kilku klas pozna-

cym g³ównie zakupy matek, i ze zdziwieniem
przyjêli informacjê, ¿e niemal co trzeci psz-
czelarz nie stosuje leków w swych pasie-
kach. Wszyscy byli zgodni w jednym: trze-
ba uczyniæ, co w pszczelarskiej mocy, by

U góry - Antoni Martyniak roztoczy³ aurê gro-
zy w razie zadomowienia siê w Polsce chrz¹sz-
cza ulowego. Powy¿ej ul pogl¹dowy - do pod-
gl¹dania ¿ycia pszczó³ przy pomocy kamer
wysokiej rozdzielczoœci. Poni¿ej  budowniczy
tego ula, Ryszard Su³kowski z Bolkowa.

Jan Okulowski, szef Regionalnego Zwi¹zku Pszczelarzy
w Jeleniej Góry (zrzesza 11 kó³ dysponuj¹cych 14,5 tys.
rodzin), jak i Antoni Martyniak (prowadzi kursy na mi-
strza pszczelarskiego), który przybli¿y³ zebranym tempo
rozprzestrzeniania siê ma³ego chrz¹szcza ulowego, który
kontynuuje swój triumfalny marsz przez œwiat (w 1996 r.
pojawi³ siê na Florydzie, a we wrzeœniu ub. roku ju¿ zdo-
by³ przyczó³ek w po³udniowych W³oszech).

Zebrani zapoznali siê z systemem dotacji, preferuj¹-

Jan Okulowski zapozna³ pszczelarzy z aktualn¹ sytuacj¹, w jakiej znaleŸli siê hodowcy.

li tajemnice ciem-
nego nieba (zaœ
niebo bardzo jasne
obserwowali przez
lunety astrono-
miczne), a 17
stycznia wybrali
siê tu œwieradow-
scy pszczelarze,
których na spotka-
nie noworoczne
zaprosi³ bur-
mistrz Roland
Marciniak i szef ko³a Eugeniusz Grabas.
Od strony organizacyjnej wszystko na
ostatni guzik zapiêli pracownicy Referatu
Promocji Gminy, Turystyki, Kultury i Spor-
tu, zaœ sami pszczelarze te¿ do³o¿yli swoje
piêæ groszy, gdy¿ wielu z nich przygotowa-
³o na tê okazjê nalewki miodowe wed³ug
w³asnych receptur.

R. Marciniak w sali kinowej przybli¿y³
hodowcom na ekranie, jak bêdzie funkcjo-
nowa³ ul pogl¹dowy (kamery przeka¿¹ ob-
raz z wejœcia do ula i z jego wnêtrza), a gdy
goœcie przeszli do sali konferencyjno-kom-
puterowej, roztoczy³ przed pszczelarzami
promocyjn¹ si³ê miodu Pogórza Izerskiego.
Pormocja ta mia³aby np. polegaæ na usta-
wieniu w Czarcim M³ynie automatu, który
za „wrzuæ monetê” wydawa³by niewielkie
s³oiczki z owym miodem izerskim (burmistrz
widzia³ tak¹ maszynê w krakowskim ZOO i
twierdzi, ¿e wydawany przez ni¹ miód cie-
szy siê du¿¹ popularnoœci¹). Gmina wziê³a-
by na siebie ciê¿ar zakupu automatu i du¿ej
partii s³oiczków, rol¹ pszczelarzy by³oby
nape³nienie tych s³oiczków miodem. Izerska
£¹ka mog³aby równie¿ skuteczn¹ odegraæ
rolê w rozwoju izerskiego pszczelarstwa, or-
ganizuj¹c – na przyk³ad – kursy dla kandy-
datów na producentów miodu.

W¹tpliwoœci mog³y zrodziæ siê dopiero
w czêœci roboczej spotkania, gdy przed
bran¿¹ zaczêto rysowaæ czarne scenariusze.

Ko³o œwieradowskie liczy 14 cz³onków,
którzy dysponuj¹ 240 rodzinami. Ubieg³y rok
by³ dla pszczelarzy bardzo z³y – jedna rodzi-
na da³a tylko 10 kg miodu (w dobrych latach
dawa³y i po 50 kg). W dodatku ju¿ wiadomo,
¿e ok. 20 proc. rodzin nie przezimuje, a gdy
dodaæ wszystkie plagi, które nêkaj¹ pszczo-
³y (chemia, paso¿yty, choroby), przysz³oœæ
pszczelarstwa izerskiego rysuje siê w doœæ
ponurych barwach. Mówi³ o tym zarówno

zaczê³o nam przyrastaæ rodzin, w których
pszczo³y bêd¹ silne i zdrowe.

Adam Karolczuk
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W zesz³ym roku zima siê na nas obra-
zi³a, mówi¹c potocznie - „strzeli³a focha”, i
nawet nie wiadomo z jakiego powodu. Ale
tak to nieraz bywa z kobietami. Na szczê-
œcie w tym roku zrehabilitowa³a siê i od-
wiedzi³a nas, dziêki czemu wszyscy mo¿e-
my w pe³ni korzystaæ z jej walorów.

Obfitoœæ œniegu ogromnie ucieszy³a dzie-
ciaki, które od 19 do 30 stycznia bra³y udzia³
w zimowisku zorganizowanym przy Szkole
Podstawowej nr 2. Bia³y puch spe³ni³ ich
marzenia o zjazdach na torze snowtubingo-
wym przy Chacie Izerskiej. Dla niektórych
uczestników zimowiska by³ to pierwszy taki
zjazd. Radoœci nie by³o koñca, ale wdrapy-
wanie siê pod górkê z³ama³o najwiêkszych
twardzieli. W przerwie miêdzy zjazdami dzie-
ci mog³y zjeœæ pysznego tosta i wypiæ sok,
uzupe³niaj¹c w ten sposób zapasy energii
tak potrzebnej do zimowych szaleñstw.

Oprócz zabaw na œniegu (bitwa na œnie-
¿ki i lepienie figur ze œniegu) nasze dzieci
mia³y okazjê byæ w ró¿nych ciekawych miej-
scach. Tradycyjnie odwiedziliœmy salê za-
baw „Bajtuœ” w Lubaniu. Ku naszemu
ogromnemu zaskoczeniu, miejsce to zmieni-
³o siê nie do poznania! To ju¿ nie jest ten
sam „Bajtuœ” co kiedyœ. W³aœciciele powiêk-
szyli znacznie obiekt, dodaj¹c mnóstwo no-
wych atrakcji. Jest miejsce do zabawy i miej-
sce do odpoczynku w ciszy przy fili¿ance
dobrej kawy. Ogólnie mówi¹c, jest ciekawie,
elegancko, czysto, cicho (w czêœci kawiar-
nianej) oraz pysznie (dzieci zjad³y naprawdê

W Czerniawie... ... i w Œwieradowie
seansie w kinie ruszyliœmy do krêgielni a
nastêpnie do KFC na obiad. Wycieczka,
choæ d³uga i troche mêcz¹ca, okaza³a siê
strza³em w dziesi¹tkê.

Innymi atrakcjami zapewnionymi pod-
czas trwania zimowiska by³y równie¿: pobyt
w aquaparku na terenie „Interferie Sport
Hotel”, turniej tenisa sto³owego, zajêcia ku-
linarne (robiliœmy gofry z bit¹ œmietan¹ i
owocami), zajêcia plastyczne oraz konkurs
wiedzy o „Kubusiu Puchatku”. Nie zabrak³o
równie¿ wycieczki pieszej do pani Danusi
Mackiewicz, kóra przygotowa³a ognisko,
przy którym mogliœmy upiec kie³baski i
ogrzaæ siê.

Czas na zimowisku up³yn¹³ bardzo szyb-
ko i intensywnie. Nie by³o miejsca na nudê.
Wszystkie dzieci zgodnie przyzna³y, ¿e ten
czas bardzo im siê podoba³. Na zakoñczenie
nasi podopieczni otrzymali drobny upomi-
nek i coœ s³odkiego.

W tym miejscu kierujemy ogromne po-
dziêkowania  w stronê Urzêdu Miasta - za
mo¿liwoœæ przeprowdzenia zajêæ dla dzieci
podczas ferii zimowych. Dziêkujemy równie¿
Magdalenie Harbul - za udzielenie dobrych
rad dzieciakom na temat bezpiecznego spê-
dzania wolnego czasu, firmie „Leliwa” z Le-
œnej - za pyszne obiady, Danusi Mackiewicz
- za przygotowanie ogniska, oraz tym
wszystkim, którzy sprawili, i¿ by³o bezpiecz-
nie i ciekawie. DZIÊKUJEMY!

Anna Bigus

Tegoroczne ferie w Œwietlicy Œrodowi-
skowej „UL”, w których uczestniczy³o 50
osób,  up³ynê³y pod has³em „Wiem, co jem,
wiêcej wiem”. G³ównym celem zajêæ by³a
zmiana nawyków ¿ywieniowych i poznanie
wartoœci owoców i warzyw poprzez zajêcia
teoretyczne, praktyczne (polegaj¹ce na de-
gustacji i przygotowaniu sa³atek owoco-
wych i warzywnych) oraz artystyczne (two-
rzenie plakatów, komiksów, rysunków).

Inne atrakcje to: konkursy, zabawy inte-
gracyjne, rozgrywki sportowe w sali gimna-
stycznej, saneczkowanie, zabawy w Aqu-
aparku, poznanie bazy zabiegowej Uzdro-
wiska Œwieradów, pracy piekarza, wyjazd do
Multikina w Zgorzelca na film pt. „Dzwone-
czek i Bestia z Nibylandii” (po³¹czony z dwu-
godzinna gr¹ w krêgle), VI Rajd Zimowy z
noclegiem w Domu Zdrojowym w Czernia-

wie-Zdroju i zwiedzanie atrakcji Izerskich
Tajemnic, takich jak: grota, Cotonina, Czarci
M³yn oraz degustacja wody mineralnej ze
Ÿród³a „Jan” i spacer klimatyczny.

Dziêkujemy wszystkim, którzy uatrakcyj-
nili nasze zajêcia: Miejskiej Komisji Rozwi¹-
zywania Problemów Alkoholowych, Wojcie-
chowi Erlingowi, Krystynie i Czes³awowi
Kaczmarczykom, Witoldowi Dziekanowi,
Jerzemu Hanajowi oraz tym, którzy dbali o
nas i pomagali: paniom kucharkom z DWD -
za obiady, Józefowi Dru¿dze - za codzienne
dostarczanie p¹czków, Katarzynie Korowaj,
Natalii Rewers, Wiktorii Machnik, Amelii
Strza³kowskiej, Stanis³awowi £ojko i Szymo-
nowi Chmielowcowi - za pomoc w opiece
nad m³odszymi uczestnikami.

Opiekunowie zajêæ:
Beata, Danuta, Gra¿yna i Teresa.

dobr¹ pizzê przygo-
towan¹ na miejscu).

Udaj¹c siê w wiel-
ki œwiat odwiedzili-
œmy równie¿ Zgorze-
lec. W multikinie dzie-
ci obejrza³y bajkê
„Dzwoneczek i Be-
stia z Nibylandii”.
Ch³opcy ze starszych
klas trochê krêcili
nosami, ¿e to „bab-
ska” bajka, ale po se-
ansie sami przyznali,
¿e by³a œwietna, a
niektórzy z nich na-
wet siê wzruszyli. Po

Szaleñstw na torze
snowtubingowym
nie da siê opisaæ
s³owami - to trzeba
prze¿yæ. U góry -
wizyta w zgorzelec-
kiej krêgielni.

Mniam! - nie sztuka przyjœæ na gotowe, sztuk¹ jest samemu danie przyrz¹dziæ, poczêstowaæ
wszystkich i zebraæ za to mnóstwo pochwa³.

U góry - pod pomnikiem upamiêtniaj¹cym ¿o³nierzy II Armii Wojska Polskiego na cmentarzu
w Zgorzelcu. Poni¿ej - nasza baza noclegowa w czerniawskim Domu Zdrojowym.
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Fot. Tomasz Chmielowiec

WSZYSCY MO¯EMY POMAGAÆ. Zdecyduj o pozostawieniu 1%
w naszym mieœcie  wspieraj¹c dzia³alnoœæ Fundacji na Rzecz Rozwoju
Spo³ecznoœci Lokalnej „Œwieradów–Czerniawa”. Nale¿y jedynie w  sk³a-
danym rocznym zeznaniu podatkowym o wysokoœci osi¹gniêtego do-
chodu wpisaæ pe³n¹ nazwê naszej organizacji oraz numer, pod którym
zosta³a zarejestrowana w Krajowym Rejestrze S¹dowym (KRS)

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Spo³ecznoœci Lokalnej

„Œwieradów – Czerniawa”

KRS nr 0000105404
1% podatku nie wp³acasz na konto organizacji po¿ytku publicznego

ani nie ponosisz ¿adnych kosztów jego przekazania - zrobi  Urz¹d Skar-
bowy. Pomagasz, nic przy tym nie trac¹c, a Twoje Dobro procentuje!
Nawet najmniejsza kwota jest ogromnym wsparciem lokalnych dzia³añ.

Œrodki dotychczas otrzymane przeznaczane by³y na organizacjê im-
prez: „Czerniawa, jaka strawa?”, „Czerniawskie grillowanie”, pleneru rzeŸ-
biarskiego przy Czarcim M³ynie i wielu innych. Otrzymane kwoty, które
zasil¹ konto fundacji, pozwol¹ nam w bie¿¹cym roku kontynuowaæ dzia-
³ania w zakresie promocji Œwieradowa-Zdroju.

Za okazan¹ ¿yczliwoœæ z góry dziêkujemy -
prezes fundacji Ma³gorzata Gettner

Widokówkê œlij mi, luby!

Kartki pocztowe od XIX wieku
s³u¿y³y naszym rodzicom, dziad-
kom i pradziadkom do krótkiej ko-
respondencji. Najczêœciej by³y to
kartki okolicznoœciowe wysy³ane
z okazji œwi¹t, imienin oraz ró¿nych
jubileuszy.

Kartki z widokiem, czyli wido-
kówki, by³y nieod³¹cznym elemen-
tem zwi¹zanym z wypoczynkiem.
Ka¿dy wyje¿d¿aj¹c na wczasy wy-
sy³a³ pozdrowienia rodzinie i zna-
jomym.

W dzisiejszych czasach sta³y
siê one prze¿ytkiem, szczególnie
dla m³odego pokolenia. M³odzie¿
wysy³a dzisiaj SMS-y i mejle. Z

przera¿eniem stwierdzam, ¿e przed-
stawiciele starszego pokolenia co-
raz czêœciej równie¿ ho³duj¹ tej
modzie.

Chc¹c podtrzymaæ tradycjê
wysy³ania kartki pocztowej czy
widokówki,  cz³onkowie Fundacji
na Rzecz Rozwoju Spo³ecznoœci
Lokalnej „Œwieradów – Czerniawa”
zdecydowali siê na wydanie kilku
pocztówek prezentuj¹cych piêkno
naszego miasta. W tym celu prze-
prowadzono konkurs fotograficz-
ny, którego pierwsz¹ laureatk¹ zo-
sta³a mieszkanka naszego miasta
Katarzyna Matelska, autorka wzo-
ru pierwszej pocztówki (na zdjê-

ciu). Laureatce serdecznie gratu-
lujemy, równoczeœnie zapraszamy
wszystkich fotografuj¹cych do
udzia³u w tegorocznej edycji kon-
kursu. Byæ mo¿e Pañstwa propo-
zycja zostanie przyjêta jako kolej-
ny wzór widokówki. (MG)

Miejska Biblioteka Publiczna w Œwieradowie -
Zdroju serdecznie zaprasza czytelników do swej

nalnych, takich jak „Martwe jezio-
ro” (a tak¿e jego kontynuacjê pt.
„Czy ten rudy kot to pies”), cykl
„Zacisze 13” (i ci¹g dalszy w „Za-
cisze 13. Powrót”), „Lilith”, „Far-
towny pech”, „Cichy wielbi-
ciel", a przede wszystkim pe-
³en humoru, pokrêtnych zda-
rzeñ i nag³ych zwrotów akcji
cykl powieœci, których boha-
terkami s¹ odlotowe siostry
Natalie: „Natalii 5”, „Drugi prze-
krêt Natalii” i ca³kiem jeszcze
pachn¹cy drukarsk¹ farb¹ tytu³ „Do trzech razy Natalie”.

Przypominamy, ¿e œwieradowska biblioteka (i jej czer-
niawska filia) dysponuje ca³ym dorobkiem literackim Olgi
Rudnickiej, a z wiêkszoœci¹ jej ksi¹¿ek  zapozna³o siê po
kilkudziesiêciu czytelników. I tych fanów chyba nie trze-
ba szczególnie namawiaæ na spotkanie z autork¹, które
rozpocznie siê w czwartek 5 marca br. o godz.1600.

Spotkanie bêdzie te¿ okazj¹ do zakupienia na miejscu
trzeciej ksi¹¿ki z cyklu „Nataliowego” oraz otrzymania au-
tografu Olgi Rudnickiej.

O. Rudnicka (rocznik 1988 - na zdjêciu obok) mia³a
raptem 20 lat, gdy debiutowa³a „Martwym Jeziorem”. Jest
absolwentk¹ pedagogiki w Wy¿szej Szkole Komunikacji i
Zarz¹dzania w Poznaniu, a obecnie pracuje jako opiekun-
ka spo³eczna w Polskim Komitecie Pomocy Spo³ecznej w
Œremie, co j¹ - jak sama pisze na swej stronie - „(...) uwra¿-
liwia na ludzkie cierpienie, uczy wspó³czucia i zrozumie-
nia. Pozwala zag³êbiaæ siê w obszary ludzkiego ¿ycia, któ-
re spo³eczeñstwo spycha czêsto na margines”.

nowej siedziby przy ul. M.Sk³odowskiej-Curie
2a (tu¿ obok szko³y. - na spotkanie z Olg¹ Rud-
nick¹ - autork¹ popularnych powieœci krymi-

19 stycznia o godz. 1315 œwieradowska karetka zosta³a
wezwana do mojego mê¿a, który mia³ rozleg³y zawa³. Ra-
townicy przyjechali po 10 minutach i od razu profesjonalnie i
sprawnie zajêli siê mê¿em: pod³aczyli go do aparatury, która
przekazywa³a informacje o funkcjach ¿yciowych chorego
przez tzw. telemost do Jeleniej Góry na oddzia³ kardiologii,
dziêki czemu lekarze mogli od razu oceniæ stan mê¿a i przy-
gotowac salê operacyjn¹.

Poniewa¿ karetka nie mog³a podjechaæ pod dom (rozmo-
k³y grunt, ró¿nice wysokoœci – od ulicy doœæ daleko), ratow-
nicy musieli transportowaæ chorego (który nie jest u³omkiem)
na ma³ym wózeczku. Wszystko przebieg³o szczêœliwie, a m¹¿
¿yje dziêki ich zaanaga¿owaniu i profesjonalizmowi – pros-
szê, niech przyjm¹ moje serdeczne podziêkowania, oboje
zaœ ¿yczymy im wszystkim, by Nowy Rok by³ dla nich po pro-
stu dobry - Barbara i Jacek Kryniccy, Œwieradów.

P O D Z I Ê K O W A N I A Olga i jej piêæ NataliiOlga i jej piêæ NataliiOlga i jej piêæ NataliiOlga i jej piêæ NataliiOlga i jej piêæ Natalii
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Sk³adniki: 2 litry roso³u, 2 z¹bki czosnku, 2 puszki
pomidorów, pó³ ³y¿eczki suszonego lubczyku, jogurt grec-
ki, sól/pieprz do smaku, œwie¿a bazylia.

Wykonanie: Pomidory dodajemy do roso³u. Gotujemy
z lubczykiem i rozdrabniamy blenderem. Doprawiamy
do smaku i podajemy z kluskami lanymi i posypujemy
posiekan¹ bazyli¹. Bierzemy foremkê do ciastek w
kszta³cie serca i z  jogurtu greckiego robimy serduszko,
które umieszczamy poœrodku talerza. Jeœli tego nie po-
trafimy, wówczas gêst¹ œmietana rysujemy bia³e serce
na czerwonej zupie. Jeœli i to te nam nie wyjdzie, zosta-
wiamy na œrodku bia³y kleksik z jogurtu i mówimy uko-
chanej osobie, ¿e to serce. Jak kocha to zobaczy.

Pomidorowa WPomidorowa WPomidorowa WPomidorowa WPomidorowa Walentynkowaalentynkowaalentynkowaalentynkowaalentynkowa

Za chwilê Walentynki, œwiêto zakochanych, a przecie¿
ten patron Walentynek (œwiêta rodem z Zachodu) jest
strasznie samotny. Niby patronuje zakochanym parom, ale
swojej baby/damy/kobiety/ukochanej (jak kto woli) nie ma.
Zastanawia³em siê nad tym, kto móg³by byæ dobr¹ parti¹
dla niego, i przypomnia³em sobie piosenkê zespo³u Filipi-
nek, które œpiewa³y: Walentyna, Walentyna, to pierwsza
w œwiecie podniebna miss - mowa tu o pierwszej kobiecie
w kosmosie, Walentynie Tiereszkowej. Pani Walentyna
jeszcze ¿yje i szczerze mówi¹c nie wiem, czy przewodni-
cz¹ca Komitetu Radzieckich Kobiet dopuœci³aby myœl o
zbrataniu siê z jakimkolwiek zachodnim wymys³em, ale
nie takie rzeczy siê ju¿ siê dzia³y na œwiecie.

Tak wiêc Walenty i Walentyna reprezentuj¹cy kontrast
Wschodu i Zachodu bêd¹ dziœ patronowaæ kontrastom
smakowym w kuchni, które chcia³bym zaproponowaæ w³a-
œnie na Walentynki.

Kontrastujemy w Walentynki

Ch³odnik truskawkowyCh³odnik truskawkowyCh³odnik truskawkowyCh³odnik truskawkowyCh³odnik truskawkowy
Sk³adniki: 250 g truskawek, 3 pomidory, czerwona pa-

pryka, pó³ œwie¿ego ogórka, pó³ cebuli, z¹bek czosnku,
2 ³y¿eczki octu jab³kowego, ³y¿eczka cukru br¹zowego,
³y¿eczka soli, szczypta pieprzu, kilka kostek lodu.

Wykonanie: Pomidory sparzyæ i obraæ ze skóry, ogó-
rek obraæ i razem z papryk¹ pokroiæ w kostkê. Wszystko
zmiksowaæ blenderem. Dodaæ pokrojony z¹bek czosn-
ku, ocet, sól, cukier, pieprz i lód. Zmiksowaæ na jedno-
lit¹ masê. Sch³odziæ w lodówce. Podawaæ z kostkami
lodu i œwie¿ymi grzankami.

Co powiedz¹ Pañstwo na takie zestawienia: kawa i czo-
snek, mandarynki i tymianek, banan i pietruszka, jagniêcina
i truskawki, feta i imbir? Te pozornie niepasuj¹ce do siebie
rzeczy mo¿na po³¹czyæ i zyskaæ zupe³nie nieznane doznania
smakowe. Takie po³¹czenia w kuchni nazywaj¹ foodpairin-
giem - odkrywczym i stosunkowo m³odym sposobem na
doskonalenie jedzenia i ³¹czenie go w idealne i czasami doœæ
szokuj¹ce zestawienia smakowe. To metoda, która inspiruje
ekspertów kulinarnych, ale tak¿e zupe³nych laików, do eks-
perymentowania z jedzeniem i prze³amywania stereotypów.
Foodpairing zdecydowanie poszerza mo¿liwoœci kulinarne i
pod¹¿a nieutartymi jeszcze œcie¿kami. Metoda ta jest po-
mocna przy tworzeniu nowych, innowacyjnych potraw.

Wszyscy znamy smaki roso³u, bigosu, kotletów, szar-
lotki. Po jakimœ czasie mog¹ siê znudziæ, a wystarczy, ¿eby
np. do kotleta mielonego zetrzeæ na tarce pieczarki i ju¿ bê-
dzie inaczej. Lub do roso³u wrzuciæ cytrynê i imbir - zyska-
my zupe³nie nowe doznania smakowe. Pamiêtam, jak ponad
20 lat temu robi³em sobie jajecznicê na œniadanie. Pomyœla-
³em – znowu ta jajecznica! I wpad³em na pomys³, ¿eby do-
daæ do jajek miodu i rodzynek. Pewnie siê zdziwicie na sam¹
myœl o s³odkiej jajecznicy, ale mnie ona smakowa³a. Tak wiêc
z okazji Walentynek proponujê zupe³nie nowe zestawienia
smakowe. Zachêcam do tego, aby poeksperymentowaæ i
zrobiæ pyszn¹ niespodziankê ukochanej osobie.

Ciekaw¹ rzecz¹ w foodparingu jest to, ¿e nie zawsze po-
dawane s¹ dok³adne przepisy, a raczej zestawienia pasuj¹-
cych do siebie produktów. Stworzono „drzewka” produk-
tów, które mog¹ ze sob¹ wystêpowaæ. My mo¿emy sami
zdecydowaæ, co po³¹czymy. I tak na przyk³ad:

TRUSKAWKA
Ten owoc œwietnie smakuje w po³¹czeniu z parmezanem,

kurczakiem, cynamonem, pietruszk¹, octem balsamicznym,
miodem, homarem, cytryn¹, rumem, jagniêcin¹, piwem oraz
szynk¹. Mo¿na wiêc podzieliæ truskawki na po³owy, wype³-
niæ je kawa³eczkami parmezanu, nabiæ na wyka³aczkê i po-
daæ jako szasz³yki-przek¹ski.

OGÓREK
Mo¿na podawaæ z serem mozzarella, kaczk¹, miêt¹ pie-

przow¹, kardamonem, musztard¹, fio³kiem jadalnym, grosz-
kiem, ciemn¹ czekolad¹, dorszem, truskawkami, figami,
ciemn¹ herbat¹ czy ementalerem.  Tak wiêc mamy gotow¹
listê na nietypow¹ sa³atkê.

POMIDOR
Do pomidora pasuje boczek, bazylia, cynamon, frytki,

miód, ry¿ Basmati, ³osoœ, truskawki, jab³ko, migda³y, gin,
mozzarella, salami i oliwki. Pomidory mo¿na np. sparzyæ i
obraæ ze skórki, nastêpnie pokroiæ w kostkê i podaæ je z
listkami bazylii jako przystawkê.

CZEKOLADA
Odkryto, ¿e œwietnie pasuj¹ do niej: ser gorgonzola, kur-

czak, bazylia, sos sojowy, kabaczek, trufle, cebula, pszenna
bagietka, sardynki, czereœnie, pomarañcza, kalafior, kawa
arabska. Jak po³¹czyæ czekoladê z cebul¹? Zrób swój ulu-
biony czekoladowy mus i posyp go sma¿on¹ cebulk¹.

Zachêcam do tworzenia nowych smaków i eksperymen-
towania w kuchni. Mo¿e wystarczy do zwykle przygotowy-
wanych dañ dodaæ jeden nowy sk³adnik, a mo¿e warto pójœæ
na ca³oœæ i podaæ danie, którego jeszcze nigdy nie jedliœcie.
W ten sposób mo¿ecie sprawiæ ¿e Walentynki 2015 bêd¹
pamiêtne i nawet wnuki bêd¹ o nich opowiada³y.

CiasteczkaCiasteczkaCiasteczkaCiasteczkaCiasteczka
Sk³adniki: 0,5 kg m¹ki pszennej, 200 gram cukru pu-

dru, 200 gram mas³a, 150 gram zmielonych orzechów
laskowych, 2 du¿e jajka, 2 cukry wanilinowe, 2 ³y¿eczki
proszku do pieczenia, str¹k wanilii.

Wykonanie: Wyci¹gn¹æ ziarenka ze str¹ka wanilii i
ze wszystkich sk³adników zagnieœæ ciasto. Ch³odziæ w
lodówce przez godzinê. Rozwa³kowaæ, wykrawaæ ser-
duszka i piec w temperaturze 190 stopni przez 15 min.
Czêœæ ciastek przed pieczeniem maczamy z jednej stro-
ny w bia³ku i zmielonych orzechach, na inne mo¿na zro-
biæ lukier z odrobin¹ czerwonego barwnika spo¿ywcze-
go i voila - s³odka niespodzianka gotowa.

Sk³adniki: 1,5 szklanki mro¿onych truskawek, garœæ
kostek ludu, 2 ga³ki lodów œmietankowych, 100 ml li-
kieru kokosowego, bita œmietana.

Wykonanie: Rozmro¿one truskawki i lód wrzuciæ do
blendera, dodaæ likier i zmiksowaæ. Wlaæ po³owê do
wysokiej szklanki, nastêpnie w³o¿yæ 2 ga³ki lodów i
potem wlaæ resztê koktajlu. Udekorowaæ bit¹ œmietan¹
i podaæ. Wychyliæ za zdrowie Walentego, Walentyny i
wszystkich zakochanych.

Koktajl „Kochaj mnie czule”Koktajl „Kochaj mnie czule”Koktajl „Kochaj mnie czule”Koktajl „Kochaj mnie czule”Koktajl „Kochaj mnie czule”

Jazda na nartach czy snowboardzie to ogromna przy-
jemnoœæ pod warunkiem wczeœniejszego dobrego, fizycz-
nego przygotowania siê.  Taka sucha zaprawa nie jest trud-
na, nie wymaga specjalistycznego sprzêtu czy du¿ego na-
k³adu czasu. Wa¿ne s¹ wewnêtrzna dyscyplina i regularnoœæ
æwiczeñ.

TRZY KROKI DO STOKU
Przygotowanie do jazdy na nartach mo¿na podzieliæ na

trzy uzupe³niaj¹ce siê etapy: zdobywania kondycji, prowa-
dzenia treningu si³owego oraz æwiczeñ stabilizuj¹cych. Pierw-
szy etap mo¿emy rozpocz¹æ od prostych zmian w naszym

boru mamy wiele ró¿nych sportów m.in. bieganie, marszo-
biegi, szybkie spacery nordic walking czy niezwykle wzmac-
niaj¹ce wydolnoœæ ludzkiego organizmu p³ywanie.

- Du¿y wp³yw na poprawê naszej kondycji, wydolnoœæ,
umiejêtnoœæ skrêcania i przenoszenia ciê¿aru cia³a na
nartach  ma… jazda na rolkach. Niezast¹piony jest tak¿e
trening na rowerze, który wzmocni miêœnie nóg, w tym
przede wszystkim  miêœnie czworog³owe ud, które najin-
tensywniej pracuj¹ podczas jazdy na nartach. Polecam
równie¿ zajêcia gimnastyczne  oraz taneczne typu ZUM-
BA – radzi Pawe³ Lech, instruktor narciarstwa firmy LECH
SPORT oraz INTERFERIE Aquapark Sport Hotel w Œwierado-
wie-Zdroju.

TRENING SI£Y, NIEKONIECZNIE NA SI£OWNI
Wiemy, jak ogromnym zakwaszeniem miêœni i dolegli-

wym bólem koñczy siê dzieñ na stoku bez wczeœniejszego
przygotowania si³owego. Zwyk³e przysiady lub z obci¹¿e-
niem, wyskoki z przysiadem, wykroki i pompki mo¿emy z
powodzeniem wykonaæ w domowym zaciszu.

- Do treningu w³¹czmy tak¿e æwiczenia na miêœnie
brzucha, czyli brzuszki zwyk³e i skoœne, spinanie brzucha
i przenoszenie nóg w le¿eniu oraz æwiczenia na miêœnie
grzbietu, czyli na przyk³ad tak zwan¹ ³ódeczkê, gdzie le-
¿¹c na brzuchu unosimy kilka razy w górê na kilka sekund
równoczeœnie rêce i nogi. Æwiczenia si³owe najlepiej

wykonywaæ zaraz po lekkim biegu lub wycieczce rowero-
wej – podkreœla P. Lech, przekonuj¹c przy okazji, ¿e ten za-
kres æwiczeñ obowi¹zkowo powinni wykonaæ amatorzy nar-
ciarstwa biegowego, polecanego bez wyj¹ku dla osób w
ka¿dym wieku.

ÆWICZENIA STABILIZUJ¥CE TO PODSTAWA
Na koniec pozostaj¹ nam æwiczenia stabilizuj¹ce, czyli

trening miêœni brzucha i grzbietu na niestabilnym pod³o¿u,
wzmacniaj¹cy miêœnie posturalne odpowiedzialne za mocn¹
sylwetkê w trakcie jazdy oraz chroni¹ce nasz krêgos³up przed
przeci¹¿eniami i urazami. Zabezpieczaj¹ tak¿e stawy kolano-
we, najmocniej obci¹¿ane na stoku.

- Æwiczenia z wykorzystaniem pi³ki balansuj¹cej lub
specjalnej liny gimnastycznej rozwieszonej np. pomiê-
dzy drzewami (lina slack) poprawiaj¹ umiejêtnoœæ utrzy-
mania równowagi wyrabiaj¹c tzw. czucie g³êbokie. Jeœli
nie dysponujemy takimi przedmiotami, mo¿emy wykony-
waæ przysiady na jednej nodze lub æwiczyæ stanie na pal-
cach lub piêtach jednej nogi. Dobrze rozwiniête czucie
g³êbokie oraz zmys³ równowagi gwarantuj¹ bezpieczeñ-
stwo nam i innym osobom na stoku - zapewnia P. Lech.

Dobry plan treningowy powinien uwzglêdniaæ tak¿e czas
odpoczynku, konieczny dla regeneracji i uzupe³nienia nie-
zbêdnych dla organizmu mikroelementów.

Katarzyna Harbul-Ba³a

Nie na gor¹coNie na gor¹coNie na gor¹coNie na gor¹coNie na gor¹co

codziennym ¿yciu – drogê do pracy
lub szko³y pokonajmy na rowerze
(no, teraz raczej pieszo), a zamiast

windy wybierzmy
schody. To na po-
cz¹tek. Zaplanujmy
te¿ wiêksz¹ aktyw-
noœæ na œwie¿ym
powietrzu. Do wy-



Goœæ musi wiedzieæ, co Œwieradów odró¿nia od innych miejscowoœciGoœæ musi wiedzieæ, co Œwieradów odró¿nia od innych miejscowoœciGoœæ musi wiedzieæ, co Œwieradów odró¿nia od innych miejscowoœciGoœæ musi wiedzieæ, co Œwieradów odró¿nia od innych miejscowoœciGoœæ musi wiedzieæ, co Œwieradów odró¿nia od innych miejscowoœci
Gdzie siê mniej wiêcej lokuje Œwieradów na liœcie
referencyjnej waszych klientów?

- Bezapelacyjnie przoduje morze, na po³udniu Polski
a¿ Kotlinê K³odzk¹, Œwieradów-Zdrój jest na pierwszym
miejscu.
Sk¹d siê to bierze?

- Wci¹¿ jeszcze na fali nostalgii, chocia¿ pobytów tych
jest coraz mniej. Przybywa za to klientów, którzy ceni¹
sobie wysok¹ jakoœæ zabiegów i oczywiœcie radon. Oprócz
oferty typowo kuracyjnej interesuje ich wellness i pobyty
rodzinne. Tyle, ¿e m³odsi klienci preferuj¹ krótkie pobyty,
aktywne i wypoczynkowe.
Co zatem nas wyró¿nia spoœród innych uzdrowisk?

- Surowce u¿ywane do zabiegów, wysoka jakoœæ tych
zabiegów, doœæ dobra znajomoœæ niemieckiego wœród per-
sonelu – wszystko to sprawia, ¿e gdy jeszcze 2-3 lata temu
wysy³aliœmy do Œwieradowa 50 klientów miesiêcznie, obec-
nie jest to dwa razy tyle.
A nad morze?

- Tutaj mówimy o czterocyfrowej liczbie osób.
Dlaczego?

- Decyduje przede wszystkim dobra znajomoœæ nadmor-
skich kurortów, samego Œwinoujœcia i Ko³obrzegu.
Nie przebijemy tego? Mo¿e przynajmniej dorównamy?

- Dorównaæ mo¿na wy³¹cznie jakoœci¹ œwiadczonych
us³ug.
Takie postawienie sprawy oznacza,
¿e wci¹¿ nam czegoœ brakuje?

- Na pewno nie warto ju¿ walczyæ cen¹, bo klienci s¹
dziœ sk³onni zap³aciæ wiêcej za dobr¹ us³ugê. Dlaczego
tak chêtnie je¿d¿¹ do Czech? Bo po tamtejszych kuracjach
czuj¹ siê jak m³odzi bogowie. Dziœ samo zakwaterowanie i
2 zabiegi dziennie to za ma³o, warto do tego dodaæ choæ-
by badania laboratoryjne, które w Niemczech s¹ bardzo
drogie. Gdy kuracjuszowi na pocz¹tku turnusu zrobione
zostan¹ badania, które bêd¹ powtórzone na koñcu poby-
tu, gdy dostrze¿e ró¿nicê w wynikach, dla niego bêdzie to
jak dyplom ukoñczenia akademii, jakby zda³ egzamin.
Porozmawiajmy zatem o naszych niedostatkach.

- Oferty poszczególnych obiektów w Œwieradowie s¹
doœæ zró¿nicowane. Jeœli goœcie na coœ narzekali, to na
przyk³ad na remont ul. Zdrojowej, a œciœlej na brak jakich-
kolwiek informacji o tym, ¿e bêd¹ spacerowaæ po placu
budowy. Dalej – brakuje nam profesjonalnych materia³ów
reklamowych dotycz¹cych Œwieradowa. Jesteœcie przecie¿
w zrzeszeniu uzdrowisk radonowym, nale¿a³oby w mate-
ria³ach wskazywaæ, co takiego jest w radonie i jakie s¹
jego w³aœciwoœci. Gdyby dodaæ do tego informacje i logo
zrzeszenia, od razu byœcie zyskali marketingowo. Goœæ musi
wiedzieæ, co Œwieradów odró¿nia od innych miejscowo-
œci. Dla porównania weŸmy Cieplice – w momencie wpro-
wadzenia przez Uzdrowisko kilku programów skoncen-
trowanych na bazie wody termalnej, liczba naszych wspól-
nych klientów podwoi³a siê, pomimo podwy¿ki cen. To
samo móg³by osi¹gn¹æ Œwieradów, tworz¹c intensywne
programy oparte na waszych surowcach leczniczych. Je-
œli Cieplice w naszym rankingu nie s¹ jeszcze na pierw-

szym miejscu wœród uzdrowisk na po³udniu Polski, to tyl-
ko dlatego, ¿e maj¹ zbyt szczup³¹ bazê hotelow¹. Oferta
kuracyjna jest du¿o bardziej bogatsza.
Proszê przybli¿yæ nam firmê, w której pani pracuje.

- MediKur-Reisen to jeden z najwiêkszych w Niemczech
tour operatorów, oferuj¹cy pobyty kuracyjne, aktywne i
wypoczynkowe w Polsce (i nie tylko). Oferujemy szeroka
paletê specjalistycznych programów, dziêki którym trafia-
my do bardzo szczególnej grupy klientów docelowych, cze-
go nie s¹ w stanie oferowaæ tour operatorzy grupowi czy
autokarowi. Nasza Homepage www.kuren.de nale¿y do
najbardziej znanych i u¿ywanych adresów internetowych
w Niemczech, jeœli chodzi o pobyty zdrowotne. Iloœæ rezer-
wacji dokonywanych za poœrednictwem internetu ci¹gle
wzrasta, co dowodzi, i¿ nasza grupa docelowa aktywnie
u¿ywa tego medium i dokonuje rezerwacji online. Co roku
na koszty marketingowe przewidujemy szeœciocyfrowy
bud¿et. Jednak¿e ca³y czas przoduje tradycyjna forma
sprzeda¿y ofert, a mianowicie poprzez biura podró¿y.
Nasz¹ ofertê sprzedaje na terenie Niemiec oko³o 900 przed-

stawicieli. Jednak¿e jak pracownik biura podro¿y z Frank-
furtu czy Kolonii ma zachwalaæ walory Œwieradowa, sko-
ro nie wie nawet, gdzie miasto le¿y! Skoro Bad Flinsberg
¿yje g³ównie z klienta niemieckiego, gmina powinna przy-
najmniej raz w roku zaprosiæ niemieckich tour operato-
rów, a œciœlej mówi¹c – pracowników tych biur na tzw.
study tour. Dla Urzêdu Miasta jedynym kosztem bêdzie
transport, a noclegi i utrzymanie z ca³¹ pewnoœci¹ zapew-
ni¹ sami hotelarze. Tymczasem szukam w sieci czegoœ po
niemiecku o Bad Flinsberg i niczego sensownego nie znaj-
dujê. A potrzebne s¹ podstawowe informacje, przede wszyst-
kim o walorach Œwieradowa i zasobach naturalnych. Sko-
ro tego wszystkie nie ma, ludzie jad¹ do Czech, gdzie
wprawdzie jest dro¿ej, ale ofertê maj¹ bogatsz¹.
Co decyduje o tym bogactwie?

- W wyniku sytuacji politycznej na Ukrainie kurortom
czeskim nagle zabrak³o rosyjskich klientów. Tym samym
polskie obiekty dosta³y w plecy jak rykoszetem, poniewa¿
Czesi bardzo aktywnie zaczynaj¹ walczyæ o niemieckiego
goœcia. Ju¿ maj¹ przygotowane specjalne ceny na ca³y rok,
zw³aszcza w terminach s³abszego ob³o¿enia proponuj¹ 4-
5 programów leczniczych z trzema zabiegami dziennie. Do
tego wszystkiego, na pocz¹tku roku jeden z wiêkszych tour
operatorów na rynku niemieckim og³osi³ upad³oœæ. Wœród
obiektów poszkodowanych 80 proc. to hotele i uzdrowi-
ska w Czechach. W zwi¹zku z tym, i¿ poprzez ubezpieczy-
ciela tej¿e firmy MediKur-Reisen zosta³o oddelegowane
do przeprowadzenia wszystkich pobytów klientów w roku
bie¿¹cym, mo¿emy liczyæ siê z nasilonym wzrostem rezer-
wacji w obiektach u naszych po³udniowych s¹siadów.
Nawet w momencie kiedy chcia³abym dla tych klientów
zaoferowaæ alternatywny pobyt w Polsce, nie mam takiej
mo¿liwoœci. Wiêkszoœæ obiektów œwieradowskich oferuje
po jednym programie, brakuje te¿ programów specjali-
stycznych. Jedynie Park Hotel proponuje, oprócz standar-
dowych programów kuracyjnych, program radonowy.
Wróæmy zatem do pocz¹tku – co robiæ?

- Na pocz¹tek proponowa³abym zorganizowaæ dzieñ
Œwieradowa w naszym biurze albo w wynajêtej sali w Ber-
linie, ale tu znów wszystko siê rozbija o brak materia³ów
reklamowych w jêzyku niemieckim lub te¿ profesjonalne-
go filmu o Œwieradowie, bez którego takie przedsiêwziê-
cie traci sens. Gdy jedno z wêgierskich miast zrobi³o wie-
czorek zapoznawczy w ambasadzie Wêgier w Berlinie,
wys³aliœmy drog¹ mejlow¹ zaproszenia do naszych klien-
tów, ponadto daliœmy og³oszenie w prasie. Przysz³o 50-60
osób, które uczestniczy³y w perfekcyjnym pokazie multi-
medialnym i zaraz potem wielu z tych klientów dokona³o
rezerwacji. Na koniec powiem coœ, co dla was powinno
mieæ wyj¹tkow¹ wartoœæ handlow¹ – Niemcom te¿ wyd³u-
¿ono wiek emerytalny, a poniewa¿ atakuj¹ ich schorzenia
krêgos³upa, reumatyzm, choroby kr¹¿enia i narz¹dów ru-
chu, nêka ich nadwaga i alergie, wszyscy w grupie 50+ i
60+ szukaj¹ prewencji, by siê utrzymaæ w zdrowiu i dobrej
kondycji. Czy trzeba jeszcze coœ dodawaæ?
Nie trzeba, to rzeczywiœcie bezcenna informacja.
Dziêkujê za rozmowê.

Z Monik¹ ¯urawik, jeleniogórzank¹, która
po ukoñczeniu studiów turystycznych w Je-
leniej Górze wyjecha³a do Berlina i za-
mieszka³a tam, a od 10 lat jest menad¿erem
produktu u berliñskiego touroperatora Me-
diKur-Reisen, rozmawia Adam Karolczuk

8 stycznia w Miejskim Zespole Szkó³
odby³ sie XVII Przel¹d Kapel Kolêdniczych
sfinansowany przez Urz¹d Miasta. W kon-
kursie wziê³o udzia³ 11 zespo³ów, które oce-
nia³o jury w sk³adzie: Henryk Dumin - et-
nolog, popularyzator i animator kultury
ludowej Dolnego Œl¹ska, autor i realizator
Programu Ochrony Tradycji Kultury Wsi,
laureat Nagrody Oskara Kolberga, oraz
Waldemar Mazurkiewicz - muzyk z zami-
³owania, nauczyciel z powo³ania.

Impreza zakoñczona zosta³a spotkaniem
jury i opiekunów grup, podczas którego pan
Henryk przedstawi³ cenne uwagi dotycz¹ce
wystêpów i zaprosi³ do Bogatyni opieku-
nów grup na seminarium „Zimowe œwiêta
dobrego pocz¹tku - zwyczaje i obrzêdy”.
Wyk³ady po³¹czone z dyskusj¹ maj¹ na celu
przedstawienie znaczenia i symboliki trady-
cji okresu œwiat Bo¿ego Narodzenia i Zapu-
stów (czyli polskiego karnawa³u).

Cenne uwagi H. Dumina znalaz³y sie w
protokole, na mocy którego w przysz³ym
roku nazwa imprezy zostanie zmieniona na
Przegl¹d Grup Kolêduj¹cych, a jury bêdzie

Dziœ „kolêdnicze”, jutro „kolêduj¹ce”
zwraca³o uwagê na zachowanie starych zwy-
czajów, obrzêdów, dawnego repertuaru mu-
zycznego i powrót do pierwowzoru konkur-
su, który wymyœli³ i prowadzi³ przez kilka lat
Ryszard Dembiñski. Nagrod¹ g³ówn¹ bêdzie
awans zwyciêskiej grupy do kolejnego eta-

pu i udzia³ w XXI Przegl¹dzie Zespo³ów Ko-
lêdniczych i Œpiewaczych „Kolêda 2015” w
Bogatyni, który odbywa sie w ostatni¹ so-
botê stycznia, a laureaci typowani s¹ do
udzia³u w Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i
Œpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dol-
nym nad Wis³¹ oraz miêdzynarodowym Sej-
miku Teatrów Wiejskich w Bukowinie Ta-
trzañskiej, gdzie reprezentuj¹ Dolny Œl¹sk.

Tegoroczne wystêpy uzyska³y wysokie
noty, a zwyciêzcami zosta³y „Muchomorki”
pod opiek¹ Ma³gorzaty Dziki i Krystyny

Fiuk oraz uczniowie klasy IIa. Kolejne loka-
ty w Przegl¹dzie zajêli: w grupie najm³odszej
II miejsce – Stokrotki, III – Leœne Dudki, a w
grupie starszej II miejsce - klasa Vb, III - dla
po³¹czonych si³ klas Va i Vb oraz grupa z SP
Nr 2 w Czerniawie. Dodatkowo jury przy-
zna³o nagrody indywidualne dla Marcela
Jurkiewicza i Oliwiera Fili - za role Heroda,
Kamili Zgliñskiej - za samodzielne napisanie
scenariusza, Wiktorii Sneli - za grê aktorsk¹,
oraz Oliwii Goj¿ewskiej - za rolê Œmierci.

Organizatorzy dziêkuj¹ grupom za udzia³,
a nauczycielom - za przygotowanie zespo-
³ów. Mamy nadziejê, ¿e zmiany w regulami-
nie zachêc¹ grupy kolêduj¹ce w okresie œwi¹t

po domach do udzia³u w naszym
XVIII Przegl¹dzie.

Teresa Fierkowicz

Powy¿ej - zwyciêska dru¿yna z IIa, obok - Wiktoria Snela



Celuloidowy sukces

Jeszcze tylko dziœ, jutro i pojutrze mo¿-
na sk³adaæ swe propozycje na nazwê (patro-
na) nowej biblioteki przy ul. Sk³odowskiej-
Curie. Patron powinien zas³ugiwaæ na po-
wszechny szacunek poprzez dzie³a swojego

Jak j¹ nazwiemy?

3 stycznia rozstrzygniêto kon-
kurs na najefektowniejsz¹ ilumi-
nacjê œwi¹teczno-noworoczn¹, a
jury w sk³adzie: Anna Tkaczyk,
Tadeusz Aficki i Teresa Fierko-
wicz - dokona³o oceny ozdób, oce-
niaj¹c oœwietlenie posesji jedno- i
wielorodzinnych, balkonów oraz
zak³adów pracy, pocz¹wszy od
Przedmieœcia a¿ po najdalsze za-
k¹tki Czerniawy. Po burzliwych
naradach i powtórnym obejrzeniu
wyró¿nionych iluminacji jurorzy
podsumowali konkurs przyznaj¹c
nastêpuj¹ce nagrody:

Grudzieñ i styczeñ to czas rozgrywania
zawodów tenisa sto³owego. Pierwsza rywa-
lizacja zawodników rozpoczyna siê od za-
wodów gminnych - te odby³y siê w Szkole
Podstawowej nr 1. Atmosfera sportowa
sprzyja³a, zawodnicy prezentowali ca³kiem
niez³e umiejêtnoœci, a po d³ugim i walecz-
nym starciu I miejsce zdoby³a SP nr 2.
Uczniowie wygran¹ zapewnili sobie udzia³
w mistrzostwach powiatu w Pisarzowicach
ko³o Lubania.

niew¹tpliwie przyczyni³o siê bardzo dobre
przygotowanie uczestników. Podczas zawo-
dów mo¿na by³o zaobserwowaæ du¿e zaan-
ga¿owanie zawodników oraz prezentowan¹
przez nich postawê fair play.

Po zaciêtej walce zarówno w dru¿ynie
dziewcz¹t, jak i ch³opców I miejsce uzyska³a
SP nr 2. W dru¿ynie dziewcz¹t gra³y: Marta
Syrewicz, Magdalena Polañska i Alicja Bu-
lera, a zespó³ ch³opców to Krzsztof Ada-

Czasu by³o nie-
wiele, gdy¿ zawody
powiatowe odby³y
siê zaraz po nowym
roku. Zawodnicy
ciê¿ko trenowali,
¿eby 12 i 13 stycznia
zaprezentowaæ jak
najwy¿szy poziom
gry. Fina³ mistrzostw
powiatu odbywa³ siê
na hali sportowej.
Turniej przebiega³ w
zdrowej, sportowej
atmosferze na wyso-
kim poziomie tech-
nicznym, do którego

mowski, Arkadiusz Dyrda, Goran Mokosa i
Micha³ Skrzekut.

Jest to ogromny sukces, za który bardzo
gratulujemy naszym zawodnikom i ¿yczymy
powodzenia na zawodach strefy jeleniogór-

skiej. Spotkanie to odbêdzie sie w marcu,
te¿ w Pisarzowicach, tyle ¿e tym razem w
tych nieopodal Kamiennej Góry.

Anna So³tysJaœnie oœwieceniJaœnie oœwieceniJaœnie oœwieceniJaœnie oœwieceniJaœnie oœwieceni

¿ycia, postawê,
a nazwa mo¿e
dotyczyæ rzeczy,
fauny, flory, lu-
dzi i historii
sprzed 1945 r.

P i e r w s z ¹

nazwê zaproponowa³a M. Olszewska – „Bi-
blioteka pod cietrzewiem”, sami biblioteka-
rze uwa¿aj¹ z kolei, ¿e placówka mog³aby
byæ „Srebrnym Œwierkiem”, „Przystankiem
Twórczym”, „Bibliotek¹ pod Stogiem” albo
„Przystankiem z literatur¹”.

Propozycje (które oceni komisja w sk³a-
dzie Dorota Marek i Magda Olszewska) nale-
¿y sk³adaæ do 13 lutego na adres bibliote-
ka3@op.pl, osobiœcie w bibliotece lub u D.
Marek w Referacie Promocji Gminy, Turysty-
ki, Kultury i Sportu UM (II piêtro).

Balkony: I - Barbara Guœliñska (fot. 1), II
- Janusz Kosiñski, III - Halina Ganuszewicz.

Hotele i zak³ady pracy: I - Park Hotel, II -
pokoje goœcinne „Górski Raj” Bo¿eny Mi-
ko³ajczak, III - „Magnolia” i „Berliner”. Wy-
ró¿nienia dla hoteli: „Narcyz” I i II, „Pod Je-
leniem” i  „Kryszta³”; dla
pensjonatu „Arka” i OW
„Beatka”; dla parafii pw.
œw. Józefa Oblubieñca
NMP, dla baru „Nad
Kwis¹” oraz dla sklepu
AGA Agnieszki Klimek.

Domy wielorodzinne:
I - Regina Sroka (fot. 4),
II - Andrzej Buratyñski i
Bartosz Nowak, III - Iza-
bela i Piotr Salawowie,
Ma³gorzata Kubska, Da-
nuta Iwiñska i Krystyna
Piotrowska (fot. 3). Wy-
ró¿nienia: Miros³awa
Malenta, Adam i Patry-
cja Kawkowie (fot. 2)
oraz Mieczys³aw Mar-
szolik.

Dyplomy zosta³y
wrêczone na hali space-
rowej podczas 23. Fina-
³u WOŒP.

Serdecznie dziêkujemy w³adzom miasta
za ufundowanie dyplomów, a mieszkañcom
- za wspania³e dekoracje, które nie tylko roz-
œwietlaj¹ i upiêkszaj¹ nasze miasto, ale rów-
nie¿ tworz¹ radosny i œwi¹teczny klimat,
nawet gdy nie ma œniegu.

1.

2.

3.

4.
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Szlachetne zdrowie...Szlachetne zdrowie...Szlachetne zdrowie...Szlachetne zdrowie...Szlachetne zdrowie...
PRZYCHODNIA NZOZ „UZDROWISKO ŒWIERA-

DÓW-ZDRÓJ” PRZY UL. ZDROJOWEJ 2, TEL. 75
78 20 745.
  Placówka czynna od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 800-
1800. Laboratorium  - poniedzia³ki, œrody i pi¹tki w godz. 800-
900.
  Dr Artur Szulikowski przyjmuje codziennie od poniedzia³ku
do pi¹tku w godz. 1000-1330 i 1500-1730.
  Dr Micha³ Matwiejczuk przyjmuje codziennie w godz. 800-
1130.
  Dr Justyna Schmidt przyjmuje w poniedzia³ki, wtorki, czwart-
ki i pi¹tki w godz. 1400-1500 oraz w œrody w godz. 1600-1800.
  Poradnie w Goplanie (po uprzedniej rejestracji) od ponie-
dzia³ku do pi¹tku: rehabilitacyjna w godz. 800-1000 i reuma-
tologiczna w godz. 1000-1200.

PRZYCHODNIA NZOZ „JO-MED” PRZY UL. KOR-
CZAKA 7, TEL. 75 78 16 168.

Placówka czynna od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 800-
1800.

Dr Aziz Joya przyjmuje w poniedzia³ki, wtorki, œrody i
pi¹tki w godz. 1000-1300 oraz w czwartki w godz. 1500-1730.

Dr Rados³aw Tomaszewski przyjmuje we wtorki i pi¹tki
w godz. 1600-1800 .

Dr Ryszard Markowski przyjmuje w poniedzia³ki, i œrody
i pi¹tki w godz. 1500-1700 oraz w czwartki w godz. 900-1300.

Laryngolog dr Maciej Suchecki, chirurg dr Dariusz Szul-
ski oraz neurolog dr Aleksandra Œledziona - przyjmuj¹ we-
d³ug wywieszonych harmonogramów.

Wypo¿yczy³eœ ksi¹¿kê w starej bibliotece? Mo¿esz
oddaæ w nowej - ju¿ 14 lutego w godz. 800-1230.

Przeprowadzka do nowego obiektu zakoñczona! Du¿a
ulga, ustawione rega³y, stoliki , krzes³a, zawieszone tabli-
ce, przede wszystkim zaœ sprzêt zainstalowany, a panowie
budowlañcy opuœcili budynek. Mo¿na zabraæ siê za nastêpn¹
czêœæ porz¹dkowania. Ksi¹¿ki, aby nie uleg³y zniszcze-
niu, przy przenoszeniu by³y w dowolny sposób uk³adane na
pó³kach, wiêc w chwili obecnej rozdzielamy na dzia³y, a w
obrêbach dzia³ów uk³adamy je alfabetycznie, pojawiaj¹ siê
nowe napisy, po prostu ca³y ksiêgozbiór dla dzieci i doro-
s³ych dostaje nowe ¿ycie.

Przeprowadzka i urz¹dzanie nowej biblioteki zbieg³y siê
z okresem wype³niania ankiet i sprawozdañ terminowych,
co wp³ywa na to, ¿e nawet gdybyœmy chcia³y, nie da siê
jeszcze otworzyæ biblioteki. Ale jak ju¿ wszystko zrobi siê na
medal, mamy nadziejê, ¿e czytelnicy to doceni¹ i biblioteka
bêdzie mog³a ju¿ funkcjonowaæ bez zak³óceñ oraz spe³niaæ
swoj¹ rolê i zadania.

Nowe wyzwanie, czyli wybieram bibliotekê - ten slogan
zosta³ wybrany na obchody Tygodnia Bibliotek 2015, które
bêdziemy realizowaæ ju¿ w nowej przestrzeni. Doskonale
zdajemy sobie sprawê, ¿e to w³aœnie czytelnik - indywidual-
ny i zbiorowy - buduje potencja³ programowy. Nale¿y mu
przedstawiæ ofertê kulturalno-oœwiatow¹, któr¹ polubi i za-
akceptuje (lub te¿ odrzuci). Naszym marzeniem jest stworze-
nie biblioteki przyjaznej, otwartej, takiej „po drodze”, aby
ka¿dy poczu³ siê dobrze, znalaz³ ksi¹¿kê do czytania, wie-
dzia³, ¿e mo¿na bezpiecznie zostawiæ tu dziecko, trafiæ na
ciekawe spotkanie, porozmawiaæ nie tylko o ksi¹¿kach, ale
te¿ uczestniczyæ w warsztatach, a mo¿e zapisaæ siê do Aka-
demii Seniora?

Biblioteka ma na celu stworzyæ w³asn¹ indywidualnoœæ,
mieæ w³asny wizerunek, który prze³o¿y siê na efektywnoœæ,
oryginalnoœæ i wymierne rezultaty.

Placówka powinna ³¹czyæ dwie cechy, jakimi s¹ nowo-
czesnoœæ i tradycyjnoœæ, gdy¿ obok kreatywnoœci, œwiet-
nych pomys³ów, inwencji czy nowej technologii jest tak¿e
praca, jak¹ bibliotekarz wykonuje, zwi¹zana z  opracowywa-
niem, selekcj¹, inwentaryzacj¹ ksiêgozbioru.

Nowe zadania i inicjatywy musz¹ opieraæ siê na funda-
mencie, jaki daje profesjonalizm oparty na rzetelnej, wystu-
diowanej podstawie. Nam to siê uda³o, a w nowej siedzibie
mamy zamiar - obok przypisanych obowi¹zków statutowych
- przedstawiæ swoim czytelnikom bogaty program kultural-

no- oœwiatowy.
Oj, bêdzie siê dzia³o! Otwieramy 14 lutego o godz. 800, w

Œwiêto Zakochanych, bo jak tu nie byæ „zakochanym na
zabój w ksi¹¿kach”? Tego dnia bêd¹ na czytelników w ka¿-
dym wieku czekaæ nowe pachn¹ce ksi¹¿ki z ró¿nych dzie-
dzin, w tym oczywiœcie bestsellery. W tym wyj¹tkowym dniu
gwarantujemy, i¿ ka¿dy bêdzie móg³ dobraæ ksi¹¿kê do na-
stroju.

W lutym planujemy spotkanie z nasz¹ lokaln¹ tropicielk¹
ciekawostek, tajemnic i skarbów z Bad Flinsberg - Magd¹
Olszewsk¹, która ma zamiar zainaugurowaæ cykl „Legend
Izerskich dla przedszkolaków”, a dla doros³ych z cyklu spo-
tkañ „Dobra ksi¹¿ka i kawa” przedstawi „Flinsberdzkie skar-
by œwieradowskiej ziemi”.

W ka¿d¹ sobotê reaktywujemy tematyczne zajêcia pla-
styczno-literackie dla dzieci w wieku 6-10 lat; lutowe soboty
bêd¹ pod has³em „Czekamy na wiosnê”, w marcu dzieci bêd¹
przygotowywa³y siê do œwi¹t wielkanocnych, kwiecieñ po-
œwiêcimy œwiêtowaniu Œwiatowego Dnia Ksi¹¿ki i Praw
Autorskich, czyli Œwiêtu Ksi¹¿ki z Ró¿¹, maj natomiast to

Biblioteka przyjazna, otwarta, taka „przy drodze”
czas na Tydzieñ Bibliotek pod has³em „Wybieram bibliote-
kê”.

W czerwcu wspólnie z dzieæmi obchodzimy XIV Ogól-
nopolski Tydzieñ Czytania Dzieciom pod has³em „Ka¿de
dziecko zas³uguje na ksi¹¿kê”, a na wakacyjne miesi¹ce przy-
gotujemy te¿ atrakcyjn¹ ofertê zajêæ.

W marcu og³osimy wspólnie z parafi¹ œw. Józefa i refera-
tem promocji UM konkurs rodzinny, ju¿ po raz szósty, pt.
„Mój pomys³ na Palmê Wielkanocn¹”.

Wznowimy „Warsztaty z ig³¹”, a przede wszystkim bê-
dziemy na bie¿¹co kupowaæ nowoœci wydawnicze, bestsel-
lery, aby jak najwiêcej ich trafia³o do czytelników, tych ma-
³ych, tych trochê wiêkszych i ca³kiem doros³ych. Pragnie-
my, aby biblioteka by³a miejscem, które warto odwiedzaæ,
przedstawia³a na bie¿¹co ofertê dla wszystkich grup czytel-
ników. Mamy nadziejê, ¿e stanie siê przestrzeni¹ dla wyda-
rzeñ spo³ecznych i kulturalnych, a mo¿e te¿ trzecim miej-
scem, po domu, pracy czy te¿ szkole, gdzie warto spêdziæ
wolny czas. Naszym celem jest po³¹czyæ tradycjê, kulturê i
nowoczesnoœæ.   Krystyna Piotrowska

ŒwieradowskieŒwieradowskieŒwieradowskieŒwieradowskieŒwieradowskie przys³owiowe piêæ minut... przys³owiowe piêæ minut... przys³owiowe piêæ minut... przys³owiowe piêæ minut... przys³owiowe piêæ minut...
Dokoñczenie ze str. 16rzowi foliowy koc ratunkowy, który wych³odzonemu tury-

œcie mo¿e uratowaæ ¿ycie.
Przemys³aw Wiater z Muzeum Karkonoskiego przypo-

mnia³ tradycje narciarstwa sudeckiego, pocz¹wszy od kar-
pli (tak w XVII w. zwano rakiety œnie¿ne), i zaprosi³ do Szklar-
skiej Porêby na najbli¿sze zawody na sprzêcie retro (zero
plastiku). Teresa Fierkowicz zagra³a vabank i po krótkim
wyk³adzie o zaletach radonu po prostu napoi³a redaktora
wod¹ mineraln¹ z pija³ki w kszta³cie ¿abki.

Nie mog³o w programie zabrakn¹æ cietrzewia, o którym
mówi³a zarówno Barbara Rymaszewska (przyzna³a siê pu-
blicznie, ¿e widzia³a ptaka na ¿ywo i uzasadni³a potrzebê
monitorowania populacji gatunku zapisanego do czerwo-
nej ksiêgi zwierz¹t zagro¿onych wyginiêciem; przyzna³a te¿,
¿e wprawdzie z uwagi na siedliska ptaka nie mo¿na mówiæ o
bujnym rozwoju infrastruktury narciarskiej, ale w rozs¹d-
nych proporcjach spokojnie mog¹ tu bytowaæ zarówno ptaki,
jak i turyœci), jak i burmistrz Roland Marciniak, który uspo-
koi³, ¿e druga trasa gondolowa nie naruszy siedlisk, a nowy
oœrodek na Œwieradowcu wrêcz siê od nich oddali. Przyzna³
te¿, ¿e miasto chroni przyrodê, bo z niej ¿yje, ¿e 5 tys. miejsc
noclegowych zosta³o na ferie niemal w ca³oœci zajêtych i ¿e
Œwieradów odwiedza rocznie ok. 300 tys. turystów.

Jakub Sojka, prezes gondoli, wyt³umaczy³, jak rosn¹ce
koszty naœnie¿ania (tej zimy sztuczny œnieg sp³yn¹³ ju¿ dwu-
krotnie) przek³adaj¹ siê na ceny biletów i karnetów (przy
okazji westchn¹³ do tych niegdysiejszych œniegów).

Prowadz¹cy przyzna³, ¿e przyje¿d¿a do Œwieradowa-Zdro-
ju od wielu lat, du¿o chodzi po górach, wdrapuje siê na Stóg
czerwonym szlakiem, brn¹c w œniegu po kolana, i ¿e wcale
nie trzeba jeŸdziæ na nartach, by odkryæ magiczny Œwiera-
dów, wystarczy zmêczyæ siê i zjeœæ coœ pysznego w schro-
nisku.

Ca³y program by³ wspania³¹ laurk¹, któr¹ zobaczy³a (i
us³ysza³a) ca³a Polska, czego ¿adn¹ miar¹ nie da siê przeli-
czyæ na reklamowe minuty w jakimkolwiek innym kszta³cie.

A ¿e tego popo³udnia ambasadorów œwieradowskiej
sprawy by³o wielu, Referat Promocji Gminy, Turystyki, Kul-
tury i Sportu za naszym poœrednictwem sk³ada podziêkowa-
nia wszystkim tym, którzy poœwiêcili swój niedzielny wolny
czas i zgodzili siê wyst¹piæ przed kamerami: Teresie Fierko-
wicz – za krótki wyk³ad o leczniczych w³aœciwoœciach wód
mineralnych, prezesowi Ski&Sun Jakubowi Sojce – za przy-
wo³anie historycznych (sprzed kilku dekad) dwumetrowych
czap œnie¿nych w Œwieradowie, instruktorowi narciarskie-
mu Mateuszowi Kaczmarczykowi – za wyra¿on¹ wiarê w

szkoleniow¹ ch³onnoœæ dzieci, Barbarze Rymaszewskiej z
nadleœnictwa – za wyra¿on¹ na wizji niez³omn¹ wiarê w sens
i koniecznoœæ ochrony cietrzewia, Joasi Szaniawskiej i Pio-
trowi Tomczykowi, instruktorom narciarstwa biegowego –
za przekonuj¹ce przeciwstawienie biegówek nartom zjazdo-
wym, Szymonowi Przystupie – za gotowoœæ ugotowania
pod chmurk¹, Przemys³awowi Wiaterowi z Muzeum Karko-
noskiemu – za przypomnienie (i pokazanie), na czym je¿d¿o-
no po œniegu, nim nasta³a era Salomona, Fischera, Rossi-
gnola i pozosta³ych mo¿nych tego wszechœwiatowego biz-
nesu, Patrycji i Adamowi Kawkom – za goœcinne przyjêcie
ekipy TVP Info, wreszcie dzieciom ze szkó³ki zjazdowej i
szkó³ki biathlonowej – za radoœæ z uprawiania tego, co na-
prawdê lubi¹.          Adam Karolczuk

Burmistrz Miasta Œwieradów-Zdrój og³asza otwarty i kon-Burmistrz Miasta Œwieradów-Zdrój og³asza otwarty i kon-Burmistrz Miasta Œwieradów-Zdrój og³asza otwarty i kon-Burmistrz Miasta Œwieradów-Zdrój og³asza otwarty i kon-Burmistrz Miasta Œwieradów-Zdrój og³asza otwarty i kon-
kurencyjny nabór na wolne stanowisko urzêdnicze podin-kurencyjny nabór na wolne stanowisko urzêdnicze podin-kurencyjny nabór na wolne stanowisko urzêdnicze podin-kurencyjny nabór na wolne stanowisko urzêdnicze podin-kurencyjny nabór na wolne stanowisko urzêdnicze podin-
spektora ds. ochrony œrodowiska w Referacie Gospodarkispektora ds. ochrony œrodowiska w Referacie Gospodarkispektora ds. ochrony œrodowiska w Referacie Gospodarkispektora ds. ochrony œrodowiska w Referacie Gospodarkispektora ds. ochrony œrodowiska w Referacie Gospodarki
Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Œrodowiska UM.Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Œrodowiska UM.Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Œrodowiska UM.Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Œrodowiska UM.Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Œrodowiska UM.

Niezbêdne wymagania: wykszta³cenie wy¿sze (preferowane kierunki
zwi¹zane z: ochron¹ œrodowiska, ekologi¹, leœnictwem, ogrodnictwem,
administracj¹, zarz¹dzaniem); znajomoœæ zagadnieñ zwi¹zanych z eko-
logi¹, ogrodnictwem, kszta³towaniem terenów zieleni miejskiej, zarz¹-
dzaniem i administracj¹; umiejêtnoœci obs³ugi komputera – obs³uga
pakietów biurowych; znajomoœæ przepisów prawnych regu luj¹cych
ustrój i kompetencje samorz¹du gminnego oraz ustaw – kodeks postê-
powania administracyjnego ponadto znajomoœæ przepisów prawa miej-
scowego; obs³uga urz¹dzeñ biurowych; dobra znajomoœæ Gminy Œwie-
radów-Zdrój; gotowoœæ do pracy w terenie; dyspozycyjnoœæ; prawo
jazdy kat. B.

Szczegó³owe informacje o naborze (pozosta³e wymagania wzglê-
dem kandydatów, zakres obowi¹zków na oferowanym stanowisku,
warunki pracy oraz wykaz niezbêdnych dokumentów, jakie trzeba z³o-
¿yæ) znajduj¹ siê na stronie miasta - www.swieradowzdroj.plwww.swieradowzdroj.plwww.swieradowzdroj.plwww.swieradowzdroj.plwww.swieradowzdroj.pl - w
zak³adce „Aktualnoœci”.

 Wymagane dokumenty nale¿y sk³adaæ w zamkniêtych kopertach z
podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Oferta na wolne stanowi-
sko - podinspektor ds. ochrony œrodowiska w referacie Gospodarki
Miejskiej, Inwestycji i Ochrony Œrodowiska” - do 16 lutego brdo 16 lutego brdo 16 lutego brdo 16 lutego brdo 16 lutego br.....,
osobiœcie w sekretariacie UM lub za poœrednictwem poczty: Urz¹d
Miasta, ul. 11 Listopada 35, 59-850 Œwieradów-Zdrój.

O G £ O S Z E N I E



Wyci¹g Flins Express (obok Apartho-
telu Flinski). W³aœcicielka - Ula Rutkow-
ska.

Trasa ma 160 m d³ugoœci i 40 m szero-
koœci, przy ró¿nicy wysokoœci 17 m i œred-
nim k¹cie nachylenia 13%, jest oœwie-
tlona, sztucznie doœnie¿ana i obs³ugiwa-
na orczykiem teleskopowym BJ-300. Wy-
ci¹g odznacza siê ³agodnym startem, ma
regulowan¹ prêdkoœæ jazdy i przepusto-
woœæ 800 osób/godz.

Przy wyci¹gu dzia³a wypo¿yczalnia nart
i snowboardów (mo¿na te¿ wypo¿yczyæ
kask i gogle) oraz sklep oferuj¹cy odzie¿
sportow¹ (narciarsk¹). Naukê jazdy pro-
wadzi Szko³a Narciarstwa i Snowboardu
IZER-SKI. Przy wyci¹gu jest parking na
8 aut (pozosta³e mog¹ korzystaæ z miejsc
parkingowych gondoli) i WC. 

Flinski Express zaprasza codziennie
w godz. 900-1600, w weekendy i w trakcie
ferii przewidzine s¹ tak¿e jazdy wieczor-
ne w godz. 1600-1900. Cennik nie zmienia
siê od poprzedniej zimy: karnet 10-prze-
jazdowy kosztuje 12 z³, ca³odzienny - 35
z³, a jazda wieczorna - 25 z³.

Wyci¹g BARBARA (w³asnoœæ Micha³a
Rutkowskiego) przy „Izerskiej Chacie”.
D³ugoœæ trasy wynosi 150 m, przepusto-

Dok¹d na narty
(poza gondol¹)?

woœæ - 500 osób/godz., ró¿nica poziomów
- 24 m przy œrednim k¹cie nachylenia
15%. Trasa jest oœwietlona, przy wyci¹-
gu znajduje siê bar z widokowym tara-
sem, WC i parking, dzia³a te¿ szkó³ka nar-
ciarska.

Wyci¹g czynny w godz.1000-2100, 10
wjazdów kosztuje 10 z³, bilet ca³odzien-
ny - 30 z³, a jazda nocna - 25 z³.

Wyci¹g BAJTEK (w³asnoœæ Tomasza
Mitkiewicza), przy ul. D¹browskiego (po-
wy¿ej stacji GOPR).

Jest to stok dla pocz¹tkuj¹cych o d³u-
goœci 60 m i 10-metrowej ró¿nicy pozio-
mów. Przepustowoœæ - 500 osób/godz.
Przy wyci¹gu wypo¿yczalnia sprzêtu, par-
king i szkó³ka narciarska.Czynny
w godz.800-2200.

Ceny: 1 godz. - 10 z³, 3 godz. - 20 z³,
ca³y dzieñ - 30 z³.

Wyci¹g BAMBINO-SKI (w³aœcicielka
Aleksandra Winnik) przy ul. Górskiej (nie-
opodal Hotelu Zdrojowego SANUS). D³u-
goœæ trasy - 120 m, ró¿nica poziomów -
10 m, œredni k¹t nachylenia - 15%, prze-
pustowoœæ - 500 osób/godz. Obok par-
king. Przy wyci¹gu dzia³a szkó³ka narciar-
ska. Gdy wzroœnie gruboœæ pokrywy œnie-
¿nej, uruchomiony zostanie tor do jazdy
na dêtkach.

Wyci¹g czynny w godz. 900-1600, cena
12 wjazdów - 15 z³.

(opr. aka)

                    

                    

                    

Nasze przys³owiowe piêæ minut w... ponad pó³ godziny!
18 stycznia, w pierwsz¹ niedzielê ferii

zimowych, na gondoli rozstawi³a siê ze
swym ekwipunkiem ekipa TVP Info, która
w cyklu G£OS REGIONÓW nadawa³a na
¿ywo przez 48 minut, przy czym Œwierado-
wowi przypad³o trzy czwarte czasu emisyj-
nego (reszta to wstawki tatrzañsko-be-
skidzkie i meteo). Program prowadzi³ Mar-
cin Rosiñski, który œmiga³ po stoku w ty-
powej pozie „bez trzymanki” (nie u¿ywa³
kijków), raz nawet eskortowany przez
dwóch policjantów, którzy tego dnia mieli
swój narciarski patrol na stoku (wczeœniej
przemówili do kamery, ¿e ju¿ sama ich obec-
noœæ przyczynia siê do zapewnienia poczu-
cia bezpieczeñstwa, zapowiedzieli, ¿e nie
bêd¹ mieli cienia pob³a¿ania dla nietrzeŸ-
wych narciarzy, i zaapelowali, by wszyscy
nak³adali kaski, a nie tylko „ustawowi” do
lat 16).

do Szymona Przystupy,
który przed „Smak Bac¹”
robi³ jej doraŸn¹ konkuren-
cjê, przygotowuj¹c filet z
pstr¹ga, skarmelizowany
na izerskim miodzie i w
puree z groszku, z dodat-
kiem str¹ków wê¿ymorda
(czyli skorzonera, zwane-
go te¿ tañszym szpara-
giem) posypanych czar-
nym sezamem. W drugim
wejœciu na ¿ywo Szymon
zachwala³ polêdwiczkê
opieczon¹ na wêdzonym
maœle, bób duszony w

¯aden szczegó³ narciarskiego stroju nie móg³
ujœæ uwadze obiektywnemu oku kamery.

œmietanie, puree z marchewki i k³adzione klu-
seczki z jajek od izerskich kur.

Od zaimprowizowanego stoiska kuchen-
nego red. Rosiñski mia³ tylko krok do zziêb-

Poniewa¿ nasi m³odzi narciarze s¹ ponad-
standardowi, w standardzie transmisji by³o
u¿ycie a¿ dwóch kamer do ich prezentacji.

U góry: Szymon Przystupa (na bia³o) przystêpnie ods³oni³ tajniki izerskiej kuchni reportero-
wi (na czerwono), a efekt kucharzenia na wizji mogli zobaczyæ wszyscy g³odni rodacy:
powszechnie warzony i spo¿ywany na narciarskich stokach filet z pstr¹ga, skarmelizowany
na izerskim miodzie i w puree z groszku, z dodatkiem str¹ków wê¿ymorda (fot. poni¿ej).

Dziennikarz pogada³ z dzieæmi ze szkó³ki
narciarskiej i ich instruktorem, który zapew-
nia³, ¿e dziecko najlepiej pos³aæ do szkó³ki w
wieku 5-6 lat (choæ jedna z zapytanych nar-
ciarek przyzna³a, ¿e rodzice uczyli j¹ jeŸdziæ
od 3. roku ¿ycia), ¿e w dwa tygodnie mo¿na
dziecko nauczyæ w³aœciwych nawyków, zaœ
kurs zaczyna siê od przekazania umiejêtno-
œci hamowania, a dopiero potem skrêcania.

Dzieci od³o¿y³y kije i zaczê³y dogrzewaæ
poszczególne partie cia³a, a redaktor pomkn¹³

niêtych biegaczy (wprawdzie
æwicz¹cych biathlon, ale tego
dnia propaguj¹cych biega-
nie), którzy wyró¿niali siê
barwnymi jednolitymi stroja-
mi „biegowymi”. Joasia Sza-
niawska i Piotr Tomczyk wzo-
rowo spisali siê jako ambasa-
dorowie narciarstwa biego-
wego, t³umacz¹c, dlaczego
dzieciom jest dobrze w lek-

kich ubraniach (bo przy du¿ej ruchliwoœci,
strój, niezwykle wygodny, utrzymuje ciep³o
i nie przepuszcza powietrza), dowodz¹c, ¿e
komplet „biegowy” jest znacznie tañszy od
„zjazdowego”, a samo bieganie wszech-
stronnie rozwija cz³owieka. Dzieci pytane
przez dziennikarza odpowiada³y, ¿e s¹ w bie-
gówkach zakochane, a jedna narciarka wrêcz
przyzna³a, ¿e dziêki bieganiu na nartach
mo¿na schudn¹æ. Konkluzja redaktorska
brzmia³a – mo¿e w³aœnie tu przygotowywa-

ne s¹ kolejne Justyny Kowalczykówny.
Kolejny goœæ przed kamerami, ratownik

GOPR, po krótkim wyk³adzie o zasadach za-
chowania siê w górach wrêczy³ dziennika-

dokoñczenie  na str. 15   

Fot. T. Chmielowiec

Fot. A. Karolczuk Fot. A. Karolczuk

Fot. T. Chmielowiec


