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Klasa sama w sobieKlasa sama w sobieKlasa sama w sobieKlasa sama w sobieKlasa sama w sobie

Byæ powiadomionym o zagro¿eniach na czas i wiedzieæ, jak
siê zachowaæ w razie niebezpieczeñstwa - to zapewni nam
Samorz¹dowy Informator SMS. Szczegó³y na str. 4.

Z drogi, œledzie, bo król jedzie! - chcia³oby siê zakrzykn¹æ na
widok 4-letniego Kajetana, najm³odszego uczestnika zawodów
narciarskich na stoku Bambino. I nie to jest wa¿ne, ¿e wygra³
sw¹ kategoriê wiekow¹, bo to oczywiste!, lecz to, ¿e uzyska³
czas lepszy od wielu 10- i 12-latków (i -latek). Fotoreporta¿ z
zawodów zamieszczamy na str. 14 (fot. T. Chmielowiec).

Ÿród³o: http://skrzeszewo.com.pl

Z okazji zbli¿aj¹cej siê Wielkiejnocy redak-Z okazji zbli¿aj¹cej siê Wielkiejnocy redak-Z okazji zbli¿aj¹cej siê Wielkiejnocy redak-Z okazji zbli¿aj¹cej siê Wielkiejnocy redak-Z okazji zbli¿aj¹cej siê Wielkiejnocy redak-
cja „Notatnika Œwieradowskiego” ¿yczy  wszyst-cja „Notatnika Œwieradowskiego” ¿yczy  wszyst-cja „Notatnika Œwieradowskiego” ¿yczy  wszyst-cja „Notatnika Œwieradowskiego” ¿yczy  wszyst-cja „Notatnika Œwieradowskiego” ¿yczy  wszyst-
kikikikikimmmmm swym Czytelnikom œwi¹t radosnych, spo- swym Czytelnikom œwi¹t radosnych, spo- swym Czytelnikom œwi¹t radosnych, spo- swym Czytelnikom œwi¹t radosnych, spo- swym Czytelnikom œwi¹t radosnych, spo-
kojnych, zdrowych i pogodnych, obfituj¹cychkojnych, zdrowych i pogodnych, obfituj¹cychkojnych, zdrowych i pogodnych, obfituj¹cychkojnych, zdrowych i pogodnych, obfituj¹cychkojnych, zdrowych i pogodnych, obfituj¹cych
w umiar przy stole i w umiar przy stole i w umiar przy stole i w umiar przy stole i w umiar przy stole i nawet nawet nawet nawet nawet nadmiar spacerównadmiar spacerównadmiar spacerównadmiar spacerównadmiar spacerów
po odejœciu odeñ. A ¿e Œmigus Dyngus wypa-po odejœciu odeñ. A ¿e Œmigus Dyngus wypa-po odejœciu odeñ. A ¿e Œmigus Dyngus wypa-po odejœciu odeñ. A ¿e Œmigus Dyngus wypa-po odejœciu odeñ. A ¿e Œmigus Dyngus wypa-
da w tym roku w Prima Aprilis - apelujemyda w tym roku w Prima Aprilis - apelujemyda w tym roku w Prima Aprilis - apelujemyda w tym roku w Prima Aprilis - apelujemyda w tym roku w Prima Aprilis - apelujemy, by, by, by, by, by
siê te dwa w jednym zanadto nikomu nie myli³ysiê te dwa w jednym zanadto nikomu nie myli³ysiê te dwa w jednym zanadto nikomu nie myli³ysiê te dwa w jednym zanadto nikomu nie myli³ysiê te dwa w jednym zanadto nikomu nie myli³y
i ¿eby siê wzajemnie nie oblewaæ wiadramii ¿eby siê wzajemnie nie oblewaæ wiadramii ¿eby siê wzajemnie nie oblewaæ wiadramii ¿eby siê wzajemnie nie oblewaæ wiadramii ¿eby siê wzajemnie nie oblewaæ wiadrami
wody z okrzykiem na ustach „Prima Aprilis”!wody z okrzykiem na ustach „Prima Aprilis”!wody z okrzykiem na ustach „Prima Aprilis”!wody z okrzykiem na ustach „Prima Aprilis”!wody z okrzykiem na ustach „Prima Aprilis”!

Gmina MiejskaGmina MiejskaGmina MiejskaGmina MiejskaGmina Miejska
Œwieradów-ZdrójŒwieradów-ZdrójŒwieradów-ZdrójŒwieradów-ZdrójŒwieradów-Zdrój

oraz Fundacja na Rzecz Rozwojuoraz Fundacja na Rzecz Rozwojuoraz Fundacja na Rzecz Rozwojuoraz Fundacja na Rzecz Rozwojuoraz Fundacja na Rzecz Rozwoju
Spo³ecznoœci LokalnejSpo³ecznoœci LokalnejSpo³ecznoœci LokalnejSpo³ecznoœci LokalnejSpo³ecznoœci Lokalnej

„Œwieradów-Czer„Œwieradów-Czer„Œwieradów-Czer„Œwieradów-Czer„Œwieradów-Czerniawa”niawa”niawa”niawa”niawa”
serdecznie zapraszaj¹ na

„Jar„Jar„Jar„Jar„Jarmark - czermark - czermark - czermark - czermark - czerniawskim tarniawskim tarniawskim tarniawskim tarniawskim targiem”giem”giem”giem”giem”
który odbêdzie siê w soboktóry odbêdzie siê w soboktóry odbêdzie siê w soboktóry odbêdzie siê w soboktóry odbêdzie siê w sobotê 23 martê 23 martê 23 martê 23 martê 23 marca brca brca brca brca br.....

w „Czarw „Czarw „Czarw „Czarw „Czarcim M³ynie” przy ulicy Lwówcim M³ynie” przy ulicy Lwówcim M³ynie” przy ulicy Lwówcim M³ynie” przy ulicy Lwówcim M³ynie” przy ulicy Lwóweckiej 5,eckiej 5,eckiej 5,eckiej 5,eckiej 5,
w godzinach 12w godzinach 12w godzinach 12w godzinach 12w godzinach 120000000000-15-15-15-15-150000000000

W programie imprW programie imprW programie imprW programie imprW programie imprezy:ezy:ezy:ezy:ezy:
1. Zwiedzanie Czar1. Zwiedzanie Czar1. Zwiedzanie Czar1. Zwiedzanie Czar1. Zwiedzanie Czarciego M³yna z przewodnikiem.ciego M³yna z przewodnikiem.ciego M³yna z przewodnikiem.ciego M³yna z przewodnikiem.ciego M³yna z przewodnikiem.
2. Degus2. Degus2. Degus2. Degus2. Degustacja chleba.tacja chleba.tacja chleba.tacja chleba.tacja chleba.
3. Mo¿liwoœæ wys3. Mo¿liwoœæ wys3. Mo¿liwoœæ wys3. Mo¿liwoœæ wys3. Mo¿liwoœæ wystawiania i sprzedawania ozdóbtawiania i sprzedawania ozdóbtawiania i sprzedawania ozdóbtawiania i sprzedawania ozdóbtawiania i sprzedawania ozdób
   wielkanocnych, cias   wielkanocnych, cias   wielkanocnych, cias   wielkanocnych, cias   wielkanocnych, ciast i innych wyrobów.t i innych wyrobów.t i innych wyrobów.t i innych wyrobów.t i innych wyrobów.
4. W4. W4. W4. W4. Wysysysysystêpy zespo³ów ludowychtêpy zespo³ów ludowychtêpy zespo³ów ludowychtêpy zespo³ów ludowychtêpy zespo³ów ludowych
   „£u¿yczanki” i „Bogdanki”.   „£u¿yczanki” i „Bogdanki”.   „£u¿yczanki” i „Bogdanki”.   „£u¿yczanki” i „Bogdanki”.   „£u¿yczanki” i „Bogdanki”.
5. Zwiedzanie wys5. Zwiedzanie wys5. Zwiedzanie wys5. Zwiedzanie wys5. Zwiedzanie wystawy prac z³o¿onych na powiatowytawy prac z³o¿onych na powiatowytawy prac z³o¿onych na powiatowytawy prac z³o¿onych na powiatowytawy prac z³o¿onych na powiatowy
   konkurs  ozdób wielkanocnych „W   konkurs  ozdób wielkanocnych „W   konkurs  ozdób wielkanocnych „W   konkurs  ozdób wielkanocnych „W   konkurs  ozdób wielkanocnych „Wielkanocne jajo”.ielkanocne jajo”.ielkanocne jajo”.ielkanocne jajo”.ielkanocne jajo”.

Wszyscy uczesWszyscy uczesWszyscy uczesWszyscy uczesWszyscy uczestnicy jartnicy jartnicy jartnicy jartnicy jarmarku zosmarku zosmarku zosmarku zosmarku zostan¹tan¹tan¹tan¹tan¹
poczêspoczêspoczêspoczêspoczêstowani gor¹c¹ grochówk¹.towani gor¹c¹ grochówk¹.towani gor¹c¹ grochówk¹.towani gor¹c¹ grochówk¹.towani gor¹c¹ grochówk¹.
Osoby pragn¹ce wysOsoby pragn¹ce wysOsoby pragn¹ce wysOsoby pragn¹ce wysOsoby pragn¹ce wystawiæ lub sprzedawaætawiæ lub sprzedawaætawiæ lub sprzedawaætawiæ lub sprzedawaætawiæ lub sprzedawaæ
swoje produkty proszone s¹ o kontaktswoje produkty proszone s¹ o kontaktswoje produkty proszone s¹ o kontaktswoje produkty proszone s¹ o kontaktswoje produkty proszone s¹ o kontakt
telefoniczny do 22 martelefoniczny do 22 martelefoniczny do 22 martelefoniczny do 22 martelefoniczny do 22 marca pod numeramica pod numeramica pod numeramica pod numeramica pod numerami

501 312 323 lub 500 286 934.501 312 323 lub 500 286 934.501 312 323 lub 500 286 934.501 312 323 lub 500 286 934.501 312 323 lub 500 286 934.

WWWWWe młynie,e młynie,e młynie,e młynie,e młynie,

we młynie...we młynie...we młynie...we młynie...we młynie...

8 i 9 marca po dwuletniej przerwie goœciliœmy „Szk³o kontak-
towe” TVN24 - na ¿ywo z hali spacerowej. Wiêcej na str. 3.
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II PIÊTRO

OSP

UM ul. Pi³sudskiego 15
Tadeusz Baka: 75 78-16-841- pok. 02; Zwi¹-
zek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zwi¹-
zek Sybiraków - pok. nr 4, I p.

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

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

I PIÊTRO

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

Pogotowie wodnoPogotowie wodnoPogotowie wodnoPogotowie wodnoPogotowie wodno-kanalizacyjne (w nagłych pr-kanalizacyjne (w nagłych pr-kanalizacyjne (w nagłych pr-kanalizacyjne (w nagłych pr-kanalizacyjne (w nagłych przypadkach awarii) - tel. 501 954 448.zypadkach awarii) - tel. 501 954 448.zypadkach awarii) - tel. 501 954 448.zypadkach awarii) - tel. 501 954 448.zypadkach awarii) - tel. 501 954 448.

Cena  wody wynosi 4,37 z³/m3, œcieków - 4,92 z³/m3,
 a sta³a op³ata abonamentowa - 4,94 z³ za miesi¹c.

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

POWIATOWY ZARZ¥D DRÓG - odœnie¿a ul. D³ug¹
(od Pobiednej do skrzy¿owania z ul. Sudeck¹) i ul. G³ówn¹
DOLNOŒL¥SKA S£U¯BA DRÓG I KOLEI WE WROC£AWIU
Oddz. Gradówek odœnie¿a drogê wojewódzk¹ prowadz¹c¹ od

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

strony Szklarskiej Por. do granicy pañstwa ulicami: Nadbrze¿n¹,
11. Listopada,  Grunwaldzk¹, Lwóweck¹, Sanatoryjn¹ Sudeck¹, D³ug¹.
DROGI GMINNE - wszelkich informacji udzielaj¹ i skargi przyjmuj¹:
Wojciech Cielecki - tel. 517 558 762, Eugeniusz Grabas - tel. 515 069 318

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

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

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

Uchwa³a Nr XXXVI/172/2012 Rady
Miasta Œwieradów-Zdrój z 19 grudnia 2012
r. w sprawie regulaminu utrzymania czy-
stoœci i porz¹dku w Gminie Miejskiej Œwie-
radów-Zdrój w sprawie rejestracji psa sta-
nowi, ¿e:

1. Wprowadza siê obowi¹zek oznakowa-
nia psów.

2. Posiadacz psa w wieku powy¿ej 3 mie-
siêcy lub w terminie 14 dni po wejœciu w po-
siadanie psa jest zobowi¹zany do jego re-
jestracji w Urzêdzie Miasta.

3. Obowi¹zek zg³aszania psa do rejestra-
cji spoczywa na posiadaczu zwierzêcia.

4. Posiadacz psa zobowi¹zany jest do za-
opatrzenia go w obro¿ê.

5. Oznaczenie psa nastêpuje przez zamo-
cowanie przy jego obro¿y znaczka z nume-
rem ewidencyjnym oraz za³o¿enie dla niego
karty ewidencyjnej.

6. W przypadku zagubienia lub zniszcze-
nia znaczka z numerem ewidencyjnym psa lub
zaginiêcia psa posiadacz psa zobowi¹zany jest
do zawiadomienia o tym w ci¹gu 7 dni od
zdarzenia w³aœciw¹ administracjê rejestruj¹c¹
psa.

7. W razie utraty psa, jego œmierci lub
sprzeda¿y posiadacz psa wnosi skreœlenie psa
z rejestru, a tak¿e zwraca znaczek z numerem
ewidencyjnym w terminie 14 dni od zdarze-
nia.

8. W przypadku zmiany osoby utrzymu-
j¹cej psa dotychczasowy posiadacz i nowy po-
siadacz s¹ obowi¹zani zawiadomiæ podmiot
rejestruj¹cy w terminie 14 dni o tej zmianie.

9. Znaczka ewidencyjnego nie wolno nisz-
czyæ, wypo¿yczaæ, sprzedawaæ, a tak¿e prze-
znaczaæ dla innego psa ni¿ ten, dla którego
zosta³ pierwotnie przyznany.

Wnioski dostêpne s¹ na stronie Urzêdu
Miasta - Biuletyn Informacji Publicznej w
zak³adce Poradnik Klienta/Ochrona Œrodo-
wiska - lub osobiœcie w UM w Referacie Go-
spodarki Miejskiej Inwestycji i Ochrony Œro-
dowiska, pok. nr 21c.

Osoby niestosuj¹ce siê do przepisów pra-
wa miejscowego mog¹ zostaæ ukarane kar¹
grzywny wymierzon¹ w trybie i na zasadach
okreœlonych w Prawie o wykroczeniach, czy-
li w myœl Art. 54 Kodeksu wykroczeñ - „Kto
wykracza przeciwko wydanym z upowa¿nie-
nia ustawy przepisom porz¹dkowym o zacho-
waniu siê w miejscach publicznych, podlega
karze grzywny do 500 z³ albo karze nagany.”

OBOWIĄZEK REJESTRACJI PSAOBOWIĄZEK REJESTRACJI PSAOBOWIĄZEK REJESTRACJI PSAOBOWIĄZEK REJESTRACJI PSAOBOWIĄZEK REJESTRACJI PSA UTRAUTRAUTRAUTRAUTRATA WAŻNOŚCI DOWODÓW OSOBISTYCHTA WAŻNOŚCI DOWODÓW OSOBISTYCHTA WAŻNOŚCI DOWODÓW OSOBISTYCHTA WAŻNOŚCI DOWODÓW OSOBISTYCHTA WAŻNOŚCI DOWODÓW OSOBISTYCH

UWAGA ! Przypominamy przedsiêbior-
com prowadz¹cym sprzeda¿ napojów alko-
holowych, ¿e z dniem 31 maja br. up³ywa
termin wniesienia op³aty – II raty za korzy-
stanie z zezwolenia w roku 2013

Op³atê w nale¿nej wysokoœci wnosi siê
bezgotówkowo na rachunek bankowy gmi-
ny BZ WBK S.A. - 84 1090 1997 0000 0001
1109 8505. Na przelewie nale¿y dok³adnie

Od 1 stycznia br. zmieni³y siê przepisy
dotycz¹ce obowi¹zku meldunkowego.
Nowe znacznie u³atwi¹ procedury zamel-
dowania siê w nowym miejscu zamieszka-
nia. Wszystkie sprawy meldunkowe mo¿-
na za³atwiæ w tym samym urzêdzie. Usta-
wa wprowadzi³a wiele u³atwieñ dla osób
wykonuj¹cych obowi¹zek meldunkowy,
m.in.:
 Brak koniecznoœci wczeœniejszego wy-

meldowania siê w jednym urzêdzie, aby w
drugim urzêdzie móc siê zameldowaæ
(wszystkie te czynnoœci wykonywane bêd¹
w jednym urzêdzie, z chwil¹ zameldowania
siê w nowym miejscu).
 Brak obowi¹zku podawania informacji

o wykszta³ceniu, obowi¹zku wojskowym
oraz przedk³adania ksi¹¿eczki wojskowej.
 Umo¿liwienie dope³nienia formalnoœci

meldunkowych w urzêdzie przez ustanowio-
nego pe³nomocnika, legitymuj¹cego siê pe³-
nomocnictwem udzielonym w formie pisem-
nej. Pe³nomocnik bêdzie móg³ nas zameldo-
waæ, jak i wymeldowaæ z miejsca pobytu sta-
³ego oraz z miejsca pobytu czasowego trwa-
j¹cego ponad 3 miesi¹ce.
 Zniesienie obowi¹zku zameldowania

obywateli polskich oraz obywateli UE na
pobyt czasowy do 3. miesiêcy.              H.S.

ZMIANY W PRZEPISACH MELDUNKOWYCHZMIANY W PRZEPISACH MELDUNKOWYCHZMIANY W PRZEPISACH MELDUNKOWYCHZMIANY W PRZEPISACH MELDUNKOWYCHZMIANY W PRZEPISACH MELDUNKOWYCH

Dowód osobisty podlega uniewa¿nie-
niu przez organ gminy – z mocy ustawy –
po zmianie danych, które ten dokument
zawiera, np. zmianie imienia czy nazwi-
ska lub miejsca zamieszkania. Z mocy
ustawy uniewa¿nieniu podlega równie¿ do-
wód osobisty:
 z dniem zawiadomienia o jego utracie,

zniszczeniu lub z dniem przekazania przez
osobê trzeci¹ znalezionego dowodu osobi-
stego,
 z dniem utraty obywatelstwa polskie-

go przez jego posiadacza,
 z dniem zgonu jego posiadacza,
 z dniem odbioru dowodu osobistego

wydanego w miejsce poprzedniego,
 z dniem up³ywu wa¿noœci dowodu oso-

bistego (ka¿dy dowód ma datê wa¿noœci.
Ka¿dy posiadacz dowodu ososbistego

ma obowi¹zek wymieniæ ten dokument i z³o-
¿yæ  wniosek o wydanie nowego dokumentu
to¿samoœci w razie zmiany danych - 14 dni;
uszkodzenia - niezw³ocznie; up³ywu termi-
nu wa¿noœci – nie póŸniej ni¿ na 30 dni przed
tym terminem.                                      H.S.

ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ ALKOHOLUZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ ALKOHOLUZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ ALKOHOLUZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ ALKOHOLUZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU

wpisaæ numer zezwolenia. Po dokonaniu
op³aty, przedsiêbiorcy obowi¹zani s¹ do
przed³o¿enia w hurtowni, przy zakupie alko-
holu opowiedniego dowodu potwierdzaj¹ce-
go dokonanie op³aty za korzystanie z zezwo-
lenia – zamiast dotychczasowego zaœwiad-
czenia o dokonaniu tej op³aty.               H.S.

Tegoroczny sezon zimowy by³ ³askawy dla
przy³¹czy, które w tym roku nie zamarza³y. Nie
unikniêto natomiast awarii na g³ównych ma-
gistralach wodoci¹gowych na ulicach Pia-
stowskiej i Brzozowej, skutkiem czego miesz-
kañcy najwy¿ej po³o¿onych nieruchomoœci
przy ulicy Sosnowej odczuli braki ciœnienia
wody w rurach.

Oznaki zu¿ycia wykaza³a sieæ wodoci¹-
gowa w ulicy Zdrojowej. Gdy uda³o usun¹æ
siê jedn¹ awariê, za chwilê dochodzi³o do
nastêpnej i tak cztery razy tylko w ci¹gu tygo-
dnia. Pocieszaj¹cy jest fakt, ¿e przy planowa-
nej dalszej przebudowie ul. Zdrojowej stara i

W ostatnim czasie w mieœcie ujawniono
przypadki kradzie¿y wody – nastêpowa³o to
po celowym zatrzymaniu wodomierza g³ów-
nego, co jest dzia³aniem karalnym, dlatego
pracownicy UM bêd¹ na bie¿¹co kontrolowaæ
wodomierze g³ówne i w przypadku stwierdze-
nia oszustw wyci¹gn¹ wobec sprawców sank-
cje prawne. (J)

Sieć zdradza oznaki zużyciaSieć zdradza oznaki zużyciaSieć zdradza oznaki zużyciaSieć zdradza oznaki zużyciaSieć zdradza oznaki zużycia
dziurawa sieæ wodoci¹gowa zostanie wymie-
niona, a wtedy podczas kolejnych zim unik-
niemy niekontrolowanych wycieków wody i
niszczenia nawierzchni drogowych.

Ogólny koszt usuwania zimowych awarii
wyniós³ 20.295 z³. (J)

Nie zatrNie zatrNie zatrNie zatrNie zatrzymywać wodomierzymywać wodomierzymywać wodomierzymywać wodomierzymywać wodomierzyzyzyzyzy

PONIEDZIA£EK -
GODZ. 730 - 1600

WTOREK, ŒRODA,
CZWARTEK -

GODZ. 730 - 1530

PI¥TEK -
GODZ. 730 - 1500

Urzêdu Miasta

KOMUNIKAT
o zmianie godzin pracy



Punkty kolporta¿u
NOTATNIKA ŒWIERADOWSKIEGO

ŒWIERADÓW - kiosk przy ul. Grunwaldzkiej, sklep EKO (ul. Sien-
kiewicza), biuro informacji turystycznej (ul. Zdrojowa), kantor A&J
(ul. Zdrojowa), sklep AGD (ul. Piastowska), hurtownia papierosów
(ul. Piastowska), sklep „¯abka” (ul. Zdrojowa), kiosk gazetowy (ul.
Zdrojowa), pijalnia wody mineralnej (Dom Zdrojowy), sklep na os.
Korczaka, sklep LEWIATAN (ul. Górska), stacja paliw ORLEN, sklep
przy ul. Chopina, sklep AGD (ul. 11 Listopada), sklep przy ul. Pi³sud-
skiego (d. FATMA),  biblioteka miejska (UM, ul. 11 Listopada 35).

CZERNIAWA - delikatesy Agnieszki Syrewicz (ul. G³ówna), sklep
Ireny Korty (ul. Sanatoryjna), sklep Ma³gorzaty Kurczewskiej (ul. Sa-
natoryjna), biblioteka szkolna (ul. Sanatoryjna).

Najbli¿sze numery „Notanika” uka¿¹ siê 10 kwietnia, 15 maja i 12
czerwca, a reklamy do poszczególnych wydañ prosimy dostarczaæ w
nieprzekraczalnych terminach - odpowiednio do 26 marca, 29 kwiet-
nia i 28 maja br.

PARK HOTEL SPA BUCZYÑSKI SP.J.
W ŒWIERADOWIE-ZDROJU POSZUKUJE

PRACOWNIKA NA STANOWISKO

BARMAN-KELNER
Z KOMUNIKATYWN¥ ZNAJOMOŒCI¥

JÊZYKA NIEMIECKIEGO
OFERTY PROSIMY PRZES£AÆ

NA ADRES MAILOWY
biuro@@@@@parkohtel.pl

LUB NA ADRES POCZTOWY:
PARK HOTEL SPA BUCZYÑSKI SP.J.

UL.ORZESZKOWEJ 2
59-850 ŒWIERADÓW-ZDRÓJ

Co napędziCo napędziCo napędziCo napędziCo napędzi

nam to koło?nam to koło?nam to koło?nam to koło?nam to koło?
Szkie³kot

„Szk³o kontaktowe” ulokowa³o siê w hali spacerowej
ju¿ po raz drugi, choæ po dwuletniej przerwie, ale dzienni-
karze przyjechali na swe mistrzostwa w narciarstwie zjaz-
dowym i biegowym po raz czwarty z rzêdu, co w dziejach
Narciarskiego Klubu Dziennikarzy KACZKA jest wyda-
rzeniem bez precedensu i oby ów precedens trwa³ i trwa³,
przynajmniej jeszcze dwa lata, gdy KACZKA doci¹gnie

nie sposób nie dostrzec potencja³u
marketingowego tkwi¹cego w fakcie
parodniowego pobytu kilkudziesiê-
ciu dziennikarzy z ca³ej Polski ze
wszystkich rodzajów mediów: audio,
wideo i drukowanych. Oczywiœcie,
nie zaczn¹ nagle uprawiaæ kryptore-
klamy, ale wystarczy, ¿e ponios¹ o
nas i naszym mieœcie dobr¹ nowinê.

do 60 mistrzostw (te zakoñczone by³y
ju¿ 58.).

Na pytanie, czemu lgn¹ co roku do
Œwieradowa, odpowiadaj¹ zwiêŸle: bo
lubi¹. Podoba im siê miasto i panuj¹ca
u nas atmosfera, oczarowani s¹ goœcin-
noœci¹ Park Hotelu, na stoku gondolo-
wym czuj¹ siê niemal jak u siebie i na-
wet mleczna mg³a nie os³abi³a w nich
ducha walki. Co ciekawe, z roku na rok

Tak¹ alegoriê szczawiu przedstawi³ R. ¯ytyñski, wzbogacaj¹c j¹ o wizerunek
Szkie³kota. Obok - dziennikarze uczestnicz¹cy w mistrzostwach narciarskich
podczas rozdania nagród w Park Hotelu (9 marca br.).

dziennikarzy na mistrzo-
stwach przybywa, wraz z
nimi przyje¿d¿aj¹ ca³e
rodziny, a dzieci maj¹ ju¿
swoje kategorie zjazdo-
we.

W którymœ z SMS-
ów, które nadchodz¹ do
„Szkie³ka” w trakcie pro-
gramu prowadzonego na
¿ywo, jeden z widzów
napisa³, ¿e klimat i wy-

gl¹d fantastycznie oœwietlonej przez fachowców
z TVN hali spacerowej przypomina Kaplicê
Sykstyñsk¹, a trzech prowadz¹cych upodobni-
³o siê do uczestników konklawe. Ale w tym roku
furorê zrobi³ kot, który wprowadzi³ siê w pi¹tek
w obiektywy kamer, a w sobotê jego wizyta by³a
szczodrze obsypana komplementami: wszyscy

znów domagali siê kota na wizji, za-
czêli mu nawet nadawaæ imiê, z któ-
rych nam najbardziej podoba³o siê –

Szkie³kot! (to jeszcze zanim nadszed³ SMS z informacj¹, ¿e
to kotka i ma na imiê Nutka).

W obu „Szk³ach” artysta plastyk Robert ¯ytyñski, na co
dzieñ przebywaj¹cy w Pary¿u, ca³kiem na ¿ywo namalowa³
dwa obrazy: w pi¹tek by³a to wiosna atakuj¹ca Œwieradów
(prowadz¹cy audycjê Grzegorz Miecugow zapowiedzia³, ¿e
dzie³o trafi do gabinetu burmistrza), w sobotê – na ¿yczenie
telewidzów, którzy zadali mu temat „Szczaw i mirabelki” (to
aluzja do s³ynnej ju¿ wypowiedzi pos³a Niesio³owskiego, który
niedojadaj¹cym dzieciom radzi³ spo¿ywaæ szczaw i mirabel-

ki, tak jak to on sam czyni³ w dzieciñstwie). Artysta zadanie
wykona³, ale nie móg³ sobie odmówiæ domalowania Szkie³-
kota.

Uczestnikiem mistrzostw by³ te¿ znany rysownik Henryk
Sawka, który na plenerze w sierpniu 2010 r. w Park Hotelu i
zostawi³ wtedy po sobie rysunek z podpisem Œwieraduj Zdrów.
W tym roku dwa rysunki opatrzy³ dwoma kolejnymi neologi-
zmami: ŒwieRAJDów-Zdrój i „wygnanie ze ŒwieRAJU”.

Pomijaj¹c ju¿ dwudniow¹ obecnoœæ TVN24 na wizji
(„Szk³o” prowadzili: Grzegorz Miecugow, Jerzy Iwaszkiewicz,
Marek Przybylik, Wojciech Zimiñski i Grzegorz Markowski),

6 marca po przesz³o dwuletnim remoncie Czarci M³yn
znów otworzy³ swe podwoje – obiekt zosta³ kompleksowo
zmodernizowany, dodano mu ca³kowicie nowe ko³o wodne
(krêci siê, gdy woda pada na czerpaki, ale maszyn ju¿ nie za-
sila - fot. obok), wykonano tytaniczn¹ pracê w otoczeniu sta-
rego budynku, od podstaw zbudowano siedzibê przysz³ego
centrum informacyjnego (fot. poni¿ej), dawn¹ stodo³ê przero-
biono na grillow¹ altanê, strumyk ujêto w kamienne koryto.
W samym m³ynie, który ma ca³kiem nowy dach i stolarkê,

urz¹dzono porz¹dn¹ jadalniê z zapleczem kuchennym (zdjê-
cia powy¿ej), zbudowano piec chlebowy, na strychu powsta³y
pokoje goœcinne.

Obiekt ten ma s³u¿yæ turystom (od œrody do niedzieli w
godz. 10-18), ale przede wszystkim spo³ecznoœci lokalnej; to
tutaj mog¹ odbywaæ siê wystawy, spotkania, wernisa¿e, festy-
ny, szkolenia i wiele ró¿nego rodzaju imprez integracyjnych

Adam Karolczuk

Adam Karolczuk



1/2 str. (255 x 175 mm) - 246 z³; 1/4  (175 x 125 mm) - 123 z³;
1/8 str. (125 x   85 mm) -   61,50 z³; 1/16  (85  x  60 mm) -   33,21 z³.

Reklama na 1. stronie: 125 x 85 mm  - 123 z³  oraz 225 x 85 mm  - 246 z³
Za w³o¿enie ulotki reklamowej do œrodka gazety (1500 egz.) - 184,50 z³.

Wszystkie podane ceny s¹ z 23-procentowym VAT-em.
1. Gotow¹ reklamê WY£¥CZNIE W FORMIE PLIKU GRAFICZNEGO WY£¥CZNIE W FORMIE PLIKU GRAFICZNEGO WY£¥CZNIE W FORMIE PLIKU GRAFICZNEGO WY£¥CZNIE W FORMIE PLIKU GRAFICZNEGO WY£¥CZNIE W FORMIE PLIKU GRAFICZNEGO (zgodnie z podanymi w cenniku

wymiarami) prosimy wys³aæ na adres internetowy -  -  -  -  - i t@ sw i e r a d owz d r o j . p li t@ sw i e r a d owz d r o j . p li t@ sw i e r a d owz d r o j . p li t@ sw i e r a d owz d r o j . p li t@ sw i e r a d owz d r o j . p l
2. Nale¿noœæ za umieszczenie reklamy nale¿y wp³aciæ na konto Gminy Miejskiej Œwieradów-Zdrój -

nr  84 1090 1997 0000 0001 1109 8505 nr  84 1090 1997 0000 0001 1109 8505 nr  84 1090 1997 0000 0001 1109 8505 nr  84 1090 1997 0000 0001 1109 8505 nr  84 1090 1997 0000 0001 1109 8505 - przed emisj¹ reklamy. Przy jednorazowej op³acie za

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

minimum trzy edycje przys³uguje 10-procentowy rabat.
3. Warunkiem ukazania siê reklamy jest dostarczenie potwierdzenia wp³aty.

Mo¿na je wys³aæ mejlem na adres it@swieradowzdroj.pl it@swieradowzdroj.pl it@swieradowzdroj.pl it@swieradowzdroj.pl it@swieradowzdroj.pl lub dostarczyæ
osobiœcie do Izerskiego Centrum Wspierania Przedsiêbiorczoœci w UM, ul.
11 Listopada 35, II piêtro.

4. Faktura VAT zostanie wystawiona w ci¹gu siedmiu dni od dokonania
wp³aty. W tym celu nale¿y siê jak najszybciejjak najszybciejjak najszybciejjak najszybciejjak najszybciej skontaktowaæ  z Magdalen¹
Szukiewicz  w ksiêgowoœci UM (parter, pok. 1c) lub telefonicznie pod nr 75
78 16 452 i przekazaæ niezbêdne dane, zw³aszcza numer NIP, bez którego
nie mo¿na wypisaæ faktury!

W£AŒCICIELOM PSÓW WYPROWADZAJACYM SWOJE
ZWIERZÊTA W MIEJSCA U¯YTKU PUBLICZNEGO PRZYPOMI-
NA SIÊ O OBOWIAZKU SPRZ¥TANIA ODCHODÓW PO SWO-
ICH PSACH. JEŒLI W£AŒCICIEL PSA ZAMIERZA OMIJAÆ PRZE-
PISY PORZ¥DKOWE, TO LEPIEJ NIECH NIE WYPROWADZA
ZWIERZ¥T POZA SWOJ¥ POSESJÊ!

Zarz¹d Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Œwieradowie-Zdroju zwraca siê z proœb¹ o przeka-
zywanie na dzia³alnoœæ statutow¹ naszej jednostki - wsparcia od wszystkich osób dobrej woli
i wp³acania za poœrednictwem Urzêdu Skarbowego 1 proc. podatku dochodowego od osób
fizycznych. Apelujemy do stra¿aków ochotników, cz³onków ich rodzin, do spo³eczeñstwa, do
przyjació³ i sympatyków stra¿y oraz do kierownictw obiektów noclegowych, firm, zak³adów i
instytucji

Osoby nieprzestrzegaj¹ce
powy¿szego nakazu bêd¹
odpowiada³y za zanieczysz-
czenie miejsc dostêpnych
dla publicznoœci, czyli za
wykroczenie z art. 145 Ko-
deksu wykroczeñ, za które
grozi kara grzywny w wyso-
koœci do 500 z³.

K O M U N I K A T

o przekazanie 1 % podatku
dla OSP w Œwieradowie!

0000116212
2.   W czêœci INFORMACJE UZUPE£NIA-

J¥CE, w polu  CEL SZCZEGÓ£OWY 1% - na-
le¿y wpisaæ nazwê naszej jednostki oraz ad-
res: OSP Œwieradów-Zdrój, ul. Pi³sudskiego
15, 59-850 Œwieradów-Zdrój, woj. dolnoœl¹-
skie - „zakup sprzêtu i wyposa¿enia”.

PAMIÊTAJ O NASZEJ JEDNOSTCE.  WE
WNIOSKU O PRZEKAZANIE 1% PODATKU
NALE¯NEGO NA RZECZ ORGANIZACJI PO-
¯YTKU PUBLICZNEGO OPP, który znajduje
siê na koñcu ka¿dego zeznania rocznego,
nale¿y wpisaæ numer KRS:

Firma SISMS Sp. z
o.o. stworzy³a pierwszy w
Polsce wyspecjalizowany
system teleinformatyczny
Samorz¹dowy Informa-
tor SMS (SISMS), który
jest najnowoczeœniejszym
oraz jedynym w Polsce
profesjonalnym syste-
mem dla zarz¹dzania
kryzysowego w jednost-
kach samorz¹du teryto-
rialnego, s³u¿¹cym do
bezpoœredniego ostrzega-
nia i informowania miesz-
kañców za pomoc¹ wia-

Tak¿e w Gminie Miejskiej Œwieradów
Zdrój uruchomiono SMS-owy system po-
wiadamiania mieszkañców o sytuacjach
kryzysowych oraz istotnych wydarzeniach
dotycz¹cych œwieradowskiej spo³ecznoœci.
Na informacje mog¹ liczyæ ci mieszkañcy,
którzy zarejestruj¹ siê w systemie SISMS -
wystarczy wys³aæ SMS z kodem rejestra-
cyjnym o treœci: tak.dlb.02 na ogólnopol-
ski numer 661 000 112 (koszt wynosi tyle,
ile standardowy SMS u operatora z które-
go sieci korzystamy). W kilka sekund póŸ-
niej powinna pojawiæ siê wiadomoœæ SMS
potwierdzaj¹ca prawid³ow¹ rejestracjê.
Informacja o zasadach funkcjonowania
systemu bêdzie dostêpna na oficjalnym ser-
wisie internetowym Gminy oraz rozdawa-
nych ulotkach.

Podstawow¹ rol¹ systemu bêdzie przeka-
zywanie informacji o zagro¿eniach, stanach
ostrzegawczych i alarmowych np. o koniecz-
noœci ewakuacji z okreœlonych rejonów lub
zachowaniu ostro¿noœci z powodu trudnych
warunków atmosferycznych. System bêdzie
wykorzystywany równie¿ przy informowaniu
mieszkañców o powa¿nych awariach wodo-
ci¹gowych, energetycznych czy drogowych.
Ponadto na bie¿¹co bêd¹ wysy³ane komuni-
katy o bezp³atnych badaniach lekarskich i
zdrowotnych oraz wszelkich istotnych wyda-
rzeniach na terenie miasta i gminy. Wiadomo-
œci bêd¹ wysy³ane przez pracowników Urzê-
du Miasta.

Zakupiony SIMS zosta³ opracowany spe-
cjalnie na potrzeby administracji samorz¹do-
wej, dlatego rejestracja w systemie jest bez-
pieczna, zapewnia u¿ytkownikom pe³n¹
ochronê danych osobowych i nie bêdzie wy-
korzystywana do przekazywania reklam b¹dŸ
innych komercyjnych komunikatów. Tak¹
gwarancjê zapewniaj¹ regulaminy dostêpne na
stronie internetowej Samorz¹dowego Infor-
matora SMS.

Ka¿dy mieszkaniec mo¿e w dowolnej
chwili wyrejestrowaæ siê, co jest czytelnie
przedstawione w materiale informuj¹cym
o systemie SISMS.                 Tadeusz Baka

domoœci SMS wysy³anych na telefony ko-
mórkowe.

Misj¹ firmy SISMS jest informacja i bez-
pieczeñstwo. Dziêki konsekwentnej realiza-
cji swoich za³o¿eñ powsta³ najwy¿szej klasy
system wczesnego ostrzegania, który spe³nia
re¿im wysokiego bezpieczeñstwa, niezawod-
noœci i wydajnoœci. To profesjonalne narzê-
dzie dedykowane jedynie do samorz¹dów,
które za jego pomoc¹ mog¹ komunikowaæ siê
ze swoimi mieszkañcami poprzez SMS-y.

System jest tak skonstruowany, ¿e korzy-
staj¹ce z nich urzêdy nie musz¹ wdra¿aæ kosz-
townego trzeciego poziomu bezpieczeñstwa,
wymaganego przy przetwarzaniu danych oso-
bowych obywateli w systemie teleinforma-
tycznym, poniewa¿ ten warunek spe³nia SI-
SMS. Ponadto system umo¿liwia ca³odobow¹
wysy³kê komunikatów SMS z dowolnego
komputera z dostêpem do internetu.
SISMS jest przystosowany do komunikacji
dwukierunkowej dla osób z dysfunkcj¹ s³u-
chu, dodatkowo daje mo¿liwoœæ w³¹czenia do
systemu jednostek zewnêtrznych, zosta³ rów-
nie¿ rozszerzony o mobilny portal przystoso-
wany do telefonów komórkowych, bez ko-
niecznoœci instalowania jakichkolwiek apli-
kacji. SISMS jest niezale¿ny pod wzglêdem
energetycznym i operatorskim, sprawdzi³ siê
w wielu sytuacjach kryzysowych m.in. w cza-
sie powodzi w Poznaniu w 2010 roku czy
podczas wybuchów kuchenek gazowych w
Zielonej Górze w 2010 roku i ewakuacji 6.500
osób z ca³ego osiedla. System, który wdro¿o-
no ju¿ w ponad 240 miastach i gminach na
terenie kraju, zosta³ te¿ opisany w raporcie
Dobrych Praktyk przygotowanym na zlecenie
Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, jako
skuteczne i bezpieczne narzêdzie do bezpo-
œredniej komunikacji z mieszkañcami.
Potwierdzeniem nowoczesnoœci i wszech-
stronnoœci systemu jest fakt, i¿ Samorz¹do-
wy Informator SMS Sp. z o.o. zaj¹³ drugie
miejsce w konkursie Polskiej Agencji Roz-
woju Przedsiêbiorczoœci pod patronatem
MSWiA na innowacyjn¹ e-us³ugê w 2009
roku.

Wniosek o usuniêcie drzew lub krze-
wów wraz z niezbêdnymi za³¹cznikami na-
le¿y sk³adaæ za poœrednictwem Burmistrza
Miasta lub bezpoœrednio do Dolnoœl¹skie-
go Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków we Wroc³awiu, Delegatura 58-500 Je-
lenia Góra, ul. 1 Maja 23.

Zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy o ochronie
przyrody (Dziennik Ustaw 2009.151.1220)
zezwolenie na usuniêcie drzew rosn¹cych na
terenie nieruchomoœci (lub miejscowoœci)
wpisanej do rejestru zabytków wydaje Woje-
wódzki Konserwator Zabytków.

Wniosek o wydanie zezwolenia na wycin-
kê drzewa powinien zawieraæ:

1)  Imiê, nazwisko i adres albo nazwê i sie-
dzibê posiadacza i w³aœciciela/wspó³w³aœci-
cieli  nieruchomoœci, nr ewidencyjny dzia³ki,
na której wystêpuj¹ drzewa proponowane do
wycinki;

2) Tytu³ prawny w³adania nieruchomoœci¹
(wypis z KW, kopia aktu notarialnego, wypis
z rejestru gruntów itp.);

3)  Nazwê gatunku drzew;

Na co siê natniesz, nim zetniesz!Na co siê natniesz, nim zetniesz!Na co siê natniesz, nim zetniesz!Na co siê natniesz, nim zetniesz!Na co siê natniesz, nim zetniesz!
4)  Obwód pnia ka¿dego drzewa mierzone-

go na wysokoœci 130 cm;
5)  Przeznaczenie terenu, na którym roœnie

drzewo lub krzew;
6)  Przyczynê i termin zamierzonego usu-

niêcia drzewa lub krzewu;
7)  wielkoœæ powierzchni z której zostan¹

usuniête krzewy;
8)  Rysunek lub mapê okreœlaj¹c¹ usytuowa-

nie ka¿dego drzewa proponowanego do wy-
cinki w stosunku do granic nieruchomoœci i
obiektów budowlanych istniej¹cych lub bu-
dowanych na tej nieruchomoœci;

9)  Do³¹czenie do wniosku  dokumentacji
fotograficznej (zdjêæ) drzew proponowanych
do wycinki znacznie przyspieszy rozpatrzenie
sprawy.

Usuniêcie drzew owocowych rosn¹cych
na terenie miejscowoœci wpisanej do rejestru
zabytków wymaga równie¿ uzyskania zgody
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Usuwanie drzew, których wiek nie przekra-
cza 10 lat, nie wymaga uzyskania zezwole-
nia.                                Ryszard Szczygie³
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Roland Marciniak

Niestety, zad³u¿enie mieszkañców z tytu³u wynajmu miesz-
kañ komunalnych za ostatnich kilka lat siêgnê³o ju¿ 400 tys.
z³. Stosujemy ró¿ne zabiegi, aby poprawiæ œci¹galnoœæ. Poza
komornicz¹ windykacj¹ uda³o siê pozyskaæ do wspó³pracy
oœrodek na kilkadziesi¹t miejsc, który znajduje siê w Czernia-
wie, a do którego wyeksmitowaliœmy osiem osób na podsta-
wie prawomocnego wyroku s¹dowego. W tym roku do tego
budynku zamierzamy eksmitowaæ ponad 20 osób. Bêdzie to
mo¿liwe od 1 kwietnia, kiedy mija okres ochronny dla eksmi-
towanych bez prawa do lokalu socjalnego. Bêdziemy te¿ mo-
bilizowaæ tych, którzy maj¹ wyroki eksmisyjne z prawem do
lokalu socjalnego. W Œwieradowie ju¿ za miesi¹c utworzymy
w jednym budynku lokale socjalne, do których bêdziemy eks-
mitowaæ nawet po kilka osób, które nie p³ac¹ za czynsz.

Op³ata za czynsz w lokalach komunalnych wynosi 3 z³ za
metr kwadratowy. Nie s¹ to wygórowane stawki, a i tak zda-
rzaj¹ siê lokatorzy, którzy takich nie chc¹ p³aciæ. W najbli¿-
szym czasie bêdziemy musieli podnieœæ op³aty czynszowe, po-
niewa¿ dochodzi do sytuacji, szczególnie tam, gdzie mamy
mieszkania w budynkach wspólnotowych, gdzie stawka fun-
duszu remontowego jest niewiele ni¿sza od stawki za czynsz
komunalny.

W gminnym zasobie pozosta³o jeszcze 170 mieszkañ, ale
niestety, spora ich czêœæ w z³ym stanie technicznym.

MILION NA DROGIMILION NA DROGIMILION NA DROGIMILION NA DROGIMILION NA DROGI
W zesz³ym tygodniu otrzymaliœmy dotacjê w  wysokoœci

1 mln z³ na naprawê i przebudowê dróg, które ucierpia³y w
powodziach w ostatnich kilku latach. Z³o¿yliœmy w zesz³ym
roku wniosek o udzielenie dotacji na odbudowê ulic: Zacisze,
Stra¿ackiej, Koœciuszki i Lipowej. Oczekiwana przez nas kwo-
ta dotacji to 3 mln z³. Otrzymaliœmy milion, za który wyre-
montujemy ul. Koœciuszki i Lipow¹.  W marcu og³osimy prze-
targi. Jeœli uda siê wy³oniæ wykonawcê w dobrej cenie, roboty
powinny ruszyæ  w czerwcu, a wk³ad w³asny gminy w te zada-
nia nie powinien przekroczyæ 60 tys. z³.

ŚMIECI PO NOWEMUŚMIECI PO NOWEMUŚMIECI PO NOWEMUŚMIECI PO NOWEMUŚMIECI PO NOWEMU
TABELA 1. Zestawienie stawek w kilku wybranych gminach. Pola ró¿o-

we to stawki proponowane do uchwalenia na sesjach rad miast. Pola szare to
porównanie (symulacja) stawek wskazanych gmin do œwieradowskiego spo-
sobu naliczania (przy za³o¿eniu, ¿e  œrednie miesiêczne zu¿ycie wody przez
mieszkañca wynosi 4 m3).

Analizuj¹c stawki w innych gminach od nieruchomoœci zamieszka³ych i
uœredniaj¹c je w przeliczeniu na g³owê, zauwa¿ymy, ¿e najtañsze œmieci z
podanych miejscowoœci s¹ w Œwieradowie – 10 z³, zaœ najdro¿sze w Gryfowie
– 19 z³.  Szklarska Porêba i Polanica-Zdrój przyjê³y rozliczanie za œmieci na
podstawie zu¿ytej wody, co przy za³o¿eniu, ¿e cz³owiek œrednio  zu¿ywa 4 m3

wody na miesi¹c, daje op³atê na g³owê mieszkañca w wys. 22 z³.

nieruchomoœci niezamieszka³ych dla trzech pojemnoœci pojemników wynosz¹:
120  l -  moja propozycja to 10,37 z³, radnych - 12 z³; 240 l - moja propozy-
cja to 20,74 z³, rady - 23 z³; 1.100 l - moja propozycja to 95 z³, rady -105 z³.
Œrednio ró¿nica miêdzy moimi proponowanymi stawkami a tymi uchwalony-
mi przez radê wynosi 10 proc.

Mimo ¿e radni obni¿yli op³aty dla mieszkañców i podnieœli dla przedsiê-
biorców, uwa¿am, ¿e s¹ to realne stawki. Najwiêksz¹ niewiadom¹, która mo¿e
mieæ ogromny wp³yw na op³aty, dotyczy tego, czy mieszkañcy i przedsiêbior-
cy bêd¹ segregowaæ odpady na za³o¿onym poziomie. Je¿eli go nie osi¹gnie-
my, ceny mog¹ mocno wzrosn¹æ.

Z moich wyliczeñ wynika, ¿e przeciêtnie mieszkaniec Œwieradowa rocz-
nie produkuje 272  kg odpadów zmieszanych i 45 kg odpadów selektyw-
nych. Koszt utylizacji odpadów zmieszanych wynosi 57 groszy za 1 kg, nato-
miast zutylizowanie 1 kg odpadów selektywnie zebranych kosztuje 27 gro-
szy za 1 kg.

TABELA  1 - nieruchomości zamieszkałe
Świeradów Gryfów Mirsk Kudowa Karpacz Polanica Szkl. Por. Jelenia G. Lubań Leśna

stawki za selektywne/nieselektywne (w zł)
1 osoba 10 19/28 10,7 15/20 13/22 22 22 18/28 15/19 15/20
do 2 osób 20/30 35/53 21,4 30/40 26/44 44 44 36/56 30/38 30/40
pow. 2 osób 40/60 51/78 42,8 60/80 52/88 88 88 72/112 60/76 60/80
gospodarstwo 30/45

5,51/8,27 5,5/8,75 m3  wody

TABELA 2 - nieruchomości niezamieszkałe
Świeradów Mirsk Gryfów Polanica Kudowa Szkl.Por. Karpacz Jelenia G. Lubań Leśna

poj. w ltr stawki za selektywne/nieselektywne (w zł)
110 11/21 48/60 24,3/36,5 9//12 13/20 10,13/17,65 45/57 45/60
120 12/23 8,4/12,6 52 26,6/39,9 10//13 15/22 11,05/19,24 48
240 23/46 16,8/25,2 103 53,2/79,8 21//27 29/43 22,1/38,5 96 98/131
1100 105/209 77/115,5 479 243,84/365,76 95//123 132/198 101,29/176,45 440 450/600

RIPOK KOS RIPOK KOS RIPOK LUB RIPOK KOS RIPOK KOS RIPOK LUB RIPOK LUB

TABELA 2.  Stawki za odpady od nieruchomoœci niezamieszka³ych za
pojemnik o okreœlonej objêtoœci.  Pola jasne to przedstawione do uchwalenia
przez rady gmin. Pola szare to symulacja w przeliczeniu na inne pojemnoœci
pojemników.

Wiêkszoœæ gmin przyjê³a takie same pojemnoœci kub³ów, a Gryfów i Lu-
bañ (miasto) wziê³y pod uwagê tylko jeden rozmiar – 110 l. Istniej¹ bardzo
du¿e dysproporcje w stawkach miêdzy gminami przyporz¹dkowanymi do RI-
POK-a lubañskiego, a tymi przynale¿nymi do  kostrzyckiego. Na przyk³adzie
pojemnika 110 l, który w Œwieradowie kosztuje 11 z³ przy selektywnej zbiór-
ce, widzimy, ¿e w Lubaniu i Leœnej jest to a¿ czterokrotnie wiêcej  - 45 z³.
Najni¿sze op³aty s¹ w gminie Mirsk.

W przypadku Œwieradowa za punkt wyjœcia do kalkulacji przy ustalaniu
stawek za odpady od nieruchomoœci zamieszka³ych i niezamieszka³ych  przy-
jêliœmy dane z raportów, które z³o¿yli nam przewoŸnicy odpadów za ubieg³y
rok.  W ci¹gu roku powinniœmy spodziewaæ siê 2.500 ton odpadów, z tego ok.
1.200 ton z nieruchomoœci zamieszka³ych (800 ton  zmieszanych i 400 ton
segregowanych).

Z nieruchomoœci niezamieszka³ych za³o¿yliœmy 1.300 t odpadów rocznie
(800 ton zmieszanych i 500 ton segregowanych). Miasto liczy 4.400 miesz-
kañców zamieszkuj¹cych w 1.589 gospodarstwach domowych (636 gospo-
darstw liczy do 2 osób i 953 - powy¿ej). Odleg³oœæ, jak¹ musi pokonaæ œmie-
ciarka w dwie strony ze Œwieradowa do RIPOK-a w Kostrzycy ko³o Karpacza,
wynosi 110 km. Jedna przeliczeniowa œmieciarka wykona 312 kursów rocz-
nie, a jeden jej objazd po mieœcie to 40 km. Œrednia ³adownoœæ œmieciarki to
8 ton. Œmieciarka spala 40 l paliwa na 100 km (lub w roboczogodzinê).
Obecna cena oleju napêdowego - 5,70 z³. Roczne koszty utrzymania PSZOK-

a (punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych) wyniesie 160 tys. z³.
Cena 1 tony odpadów zmieszanych na RIPOKu – 230 z³, a segregowanych –
100 z³. Obowi¹zkowe dzia³ania promocyjne – 10 tys. z³. Za³o¿yliœmy, ¿e
koszty pracy, administracji, amortyzacja sprzêtu w skali roku to prawie 200
tys. z³.

Wszystkie te koszty roz³o¿yliœmy proporcjonalnie na nieruchomoœci za-
mieszka³e i niezamieszka³e.  Z moich kalkulacji wynika, ¿e stawka od gospo-
darstwa domowego za selektywn¹ zbiórkê do 2 osób powinna wynosiæ  23
z³/miesi¹c, Rada Miasta natomiast uchwali³a stawkê o 13 proc. ni¿sz¹ – 20
z³. Dla gospodarstw domowych powy¿ej 2 osób stawka miesiêczna powinna
wynosiæ  44 z³, a radni uchwalili o 9 proc. ni¿sz¹ – 40 z³.  Natomiast stawki od

WYSOKWYSOKWYSOKWYSOKWYSOKA PÓŁKA PÓŁKA PÓŁKA PÓŁKA PÓŁKA PROMOCYJNAA PROMOCYJNAA PROMOCYJNAA PROMOCYJNAA PROMOCYJNA
W ostatnich tygodniach  o naszym mieœcie by³o g³oœno w

ogólnopolskich mediach.  Mieliœmy ciekaw¹ akcjê promocyjn¹
z I Programem Polskiego Radia w ramach akcji „Jedynka na
stoku”. A 8 i 9 marca na ¿ywo z hali spacerowej Domu Zdro-
jowego TVN24 nadawa³o na ¿ywo „Szk³o Kontaktowe”. Ogl¹-
dalnoœæ tego programu w ka¿dej minucie wynosi ponad 400
tys. widzów.

Od 3 do 10 marca odbywa³y siê u nas po raz czwarty mi-

7 UNIJNYCH CUDÓW7 UNIJNYCH CUDÓW7 UNIJNYCH CUDÓW7 UNIJNYCH CUDÓW7 UNIJNYCH CUDÓW
Kilka miesiêcy temu Nadleœnictwo Œwieradów zg³osi³o

projekt singltreków, realizowany wspólnie z gmin¹, do kon-
kursu og³oszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalne-
go pod nazw¹ „7 cudów projektów unijnych”.  Z ca³ej Polski
zg³oszono ponad 300 projektów w siedmiu kategoriach. Nasz
znajduje siê w kategorii „turystyka transgraniczna”.  W kolej-
nych eliminacjach projekt ten awansowa³ do czwórki  najlep-

strzostwa polski dziennikarzy w narciarstwie zjazdowym i bie-
gowym, organizowane przez klub dziennikarski „Kaczka”.  Do
rywalizacji w slalomie stanê³o ponad 90 osób, a na biegów-
kach 44.

Staramy siê wspólnie z naszymi przedsiêbiorcami pozy-
skiwaæ do miasta takie imprezy i promocjê, która w przysz³o-
œci zaowocuje przyjazdami kuracjuszy i turystów.

Ustawa œmieciowa wejdzie w
¿ycie z dniem 1 lipca br. i wów-
czas przekonamy siê, o ile rzeczy-
wistoœæ ró¿ni siê od wyliczanej dzi-
siaj w du¿ej czêœci teorii. S¹dzê,
¿e nasze kalkulacje i stawki nie
bêd¹ znacz¹co odbiegaæ od rze-
czywistoœci, pod warunkiem, ¿e
bêdziemy segregowaæ odpady.

szych, które zosta³y zaprezentowane w lutym przed kapitu³¹
konkursow¹.

Wraz z nadleœniczym prezentowaliœmy przed 7-osobow¹
komisj¹ zalety i efekty naszego transgranicznego projektu, ja-
kim s¹ œcie¿ki rowerowe singltrek. Przedstawiciele trzech  z
tych czterech projektów zostan¹ zaproszeni w maju na rozda-
nie nagród z r¹k ministra rozwoju regionalnego. Dla nas to
ogromne wyró¿nienie i promocja, bo ju¿ znalezienie siê w
najlepszej czwórce jest ogromnym sukcesem i dowodem na
to, ¿e singltreki to nietuzinkowy i ponadprzeciêtny projekt,
który ma szansê staæ siê jednym z 7 cudów projektów unij-
nych.  To doceniaj¹ przede wszystkim u¿ytkownicy tych œcie-
¿ek. Wystarczy wejœæ na portal Youtube, wpisaæ singltrek pod
Smrkem i wyœwietli siê kilkaset filmów o tych œcie¿kach na-
krêconych przez rowerzystów.

W zesz³ym sezonie letnim z sigltreków skorzysta³o ponad
12 tys. rowerzystów. To sporo, zwa¿ywszy, ¿e istniej¹ nieca³e
dwa lata. Bêdziemy rozwijaæ te œcie¿ki w miarê posiadanych
œrodków.  Mam nadziejê, ¿e uda nam siê pozyskaæ 100 tys.
euro i wtedy d³ugoœæ œcie¿ek po polskiej i czeskiej stronie prze-
kroczy 80 km.



Zestawienie ważniejszych wykonanych robót remontowych w komunal-
nych zasobach mieszkaniowych - od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.

Prusa 1
Sanatoryjna 45
Prusa 1
Sienkiewicza 16
Sienkiewicza 16
Sanatoryjna 30
Prusa 1/7
Prusa 1
Prusa 1
Myœliwska 5
11 Listopada 29
Graniczna 1
Grunwaldzka 2/4
11 Listopada 29/4
Batorego 3/1
Sanatoryjna 45
Izerska 1/3
11 Listopada 25, 29
Mickiewicza 2/4
11 Listopada 17/1
Sanatoryjna 30
Sanatoryjna 30
Graniczna 1
Kolejowa 3/5
11 Listopada 25
Mickiewicza 2/4
Sanatoryjna 30/5
Sanatoryjna 30
Sanatoryjna 1
5 bud. komunal.
Myœliwska 5

U L I C A R O D Z A J  I  Z A K R E S  R O B Ó T ZŁ

Uszczelnianie pokrycia dachowego
Wymiana 10 metrów odcinka kanalizacji
Wymiana podgrzewawcza wody o poj. 300 l
Adaptacja strychu na 2 mieszkania
Nadzór inwestorski adaptacji strychu
Wykonanie pomiarów elektrycznych
Wymiana 4 okien
Wynajem podnoœnika
Uszczelnianie pokrycia dachowego
Dokumentacja projektowa przebody strychu
Remont korytarzowej instalacji elektrycznej
Wymiana uszkodzonej pompy ciep³ej wody
Wymiana 2 okien
Remont bie¿¹cy
Remont instalacji wodnej i elektrycznej
Wymiana 2 okien

Wymiana 3 okien
Wymiana 4 okien
Remont bie¿¹cy
Monta¿ wk³adu kominowego
Projekt budowy instalacji gazowej dla 3 lokali
Dokumentacja remontu drewnianych werand
Wymiana okna
Remont pokrycia dachowego
Remont lokalu
Dokumentacja przebudowy lokalu
Wymiana bramy wjazdowej + materia³ na utwardzenie posesji
Zabezpieczenie pomieszczenia gospodarczego
Przegl¹dy budowlane
Przebudowa zasilania

  2.500
 2.500

  2.350
 63.228

1.660
1.453
2.350
1.672
2.921
9.840
4.000
1.500
1.718
1.965
2.550
1.249

1.140
2.450
2.750
2.550
2.500
2.500
1.098
4.500
2.700
1.000
2.170
1.200
2.350
2.000

Ogólne wydatki zwi¹zane z utrzymaniem komunalnych lokali mieszkalnych wynios³y w
2012 r. 740.738 z³, z czego najwiêksz¹ pozycjê stanowi³ zakup energii elektrycznej i gazu do
lokali mieszkalnych oraz wp³aty na rzecz wspólnot mieszkaniowych z tytu³u op³at za zu¿yt¹
wodê i centralne ogrzewanie - 316.443 z³. Drug¹ co do wielkoœci kwot - 84.634 z³ - stano-
wi³y koszty zwi¹zane z utrzymaniem nieruchomoœci, zaliczki na bie¿¹ca eksploatacjê oraz
wynagrodzenia zarz¹dców. Kolejna kwota - 78.823 z³ - to wp³aty na fundusz remontowy
wspólnot, a koszty zwi¹zane z adaptacj¹ strychu na 2 mieszkania przy ul. Sienkiewicza 16
poch³onê³y w sumie 74.934 z³.

KronikaKronikaKronikaKronikaKronika
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7 lutego na skrzy¿owaniu ulic Sienkiewi-
cza i 11 Listopada dosz³o do wypadku drogo-
wego, którego sprawc¹ okaza³ siê 19-latek z
Wroc³awia, który siedzia³ za kierownic¹ gol-
fa maj¹c 2 promile alkoholu w organizmie.
W trakcie czynnoœci funkcjonariusze ustalili,
i¿ kieruj¹cy straci³ panowanie nad kierowa-
nym przez siebie samochodem osobowym,
zjecha³ z jezdni i uderzy³ w przydro¿ne drze-
wo. Na skutek zderzenia kierowca oraz dwóch
pasa¿erów dozna³o obra¿eñ cia³ skutkuj¹cych
rozstrojem zdrowia na okres powy¿ej 7 dni.

Za spowodowanie wypadku drogowego
pod wp³ywem alkoholu sprawcy grozi surow-
szy wymiar kary.

28 lutego przed godzin¹ 1800 na skrzy¿o-
waniu ulic Zakopiañskiej i Sienkiewicza do-
sz³o do zdarzenia drogowego z udzia³em
trzech pojazdów. Interweniuj¹cy na miejscu
zdarzenia policjanci ustalili, i¿ kieruj¹cy for-
dem escortem wyje¿d¿aj¹c z ul. Zakopiañskiej
wymusi³ pierwszeñstwo przejazdu na kieru-
j¹cym mitsubishi pajero, uderzaj¹c w przód
auta. Nastêpnie kieruj¹cy subaru nie zacho-
wuj¹c nale¿ytej odleg³oœci od poprzedzaj¹ce-
go go pojazdu uderzy³ w ty³ mitsubishi. Wszy-
scy kieruj¹c pojazdami byli trzeŸwi. Kierow-
cy forda oraz subaru zostali ukarani mandata-
mi karnymi. Na szczêœcie ¿adna z osób nie
odnios³a powa¿niejszych obra¿eñ cia³a.

Jeden z samochodów uszkodzonych w wypadku 28 lutego (fot. Mateusz Szumlas).

Oficer prasowy KPP w Lubaniu
podkom. Anna W³oszczyk

Zadbaj o swoje mienie!Zadbaj o swoje mienie!Zadbaj o swoje mienie!Zadbaj o swoje mienie!Zadbaj o swoje mienie!
¯adna Policja, nawet najskuteczniejsza nie

ochroni w pe³ni naszego mienia, je¿eli sami
nie bêdziemy o nie dbali! Pamiêtajmy, ¿e nie-
zabezpieczone odpowiednio mienie staje siê
³atwym ³upem przestêpców.

Lubañscy policjanci w trakcie nocnego
patrolu w Œwieradowie  zauwa¿yli na jednym
z parkingów przy pensjonacie narty oraz de-
skê snowboardow¹ pozostawione najprawdo-
podobniej przez mi³oœników zimowych spor-
tów. Znalezione sprzêty funkcjonariusze prze-
kazali pracownikowi pensjonatu.

Policja zwraca siê do Pañstwa ze szcze-
gólnym apelem o to, aby zadbaæ nale¿ycie o
swoje mienie. Wielu kradzie¿om mienia mo¿-
na zapobiec, bowiem przyczyn¹ zdarzeñ jest
niew³aœciwy nadzór, utrata czujnoœci lub te¿
roztargnienie w³aœciciela. Pamiêtajmy wiêc,
¿e niezabezpieczone w³aœciwie mienie staje
siê ³atwym ³upem dla przestêpców.

Policjanci powiatu lubañskiego aby za-
pewniæ bezpieczeñstwo mi³oœnikom sportów
zimowych, pe³ni¹ s³u¿bê na stoku narciarskim

PPPPPatrole narciarskieatrole narciarskieatrole narciarskieatrole narciarskieatrole narciarskie

kiem publicznym.
Funkcjonariusze, którzy pe³ni¹ s³u¿bê na

nartach, pilnuj¹, by osoby uprawiaj¹ce sporty
zimowe na stokach przestrzega³y obowi¹zu-
j¹cych na nich regulaminów, staraj¹c siê
szczególn¹ opiek¹ otaczaæ najm³odszych. Na
mocy ustawy z 18 sierpnia 2011 r. o bezpie-
czeñstwie i ratownictwie w górach i na zor-
ganizowanych terenach narciarskich, opieku-
nowie s¹ zobowi¹zani do wyposa¿enia dzie-
ci, które nie ukoñczy³y 16. roku ¿ycia, w ka-
ski. Policjanci egzekwuj¹ to prawo, ale ciesz¹
siê jednoczeœnie, ¿e to nie przepisy motywuj¹
rodziców do zakupu kasków, ale œwiadomoœæ,
¿e w ten sposób gwarantuj¹ swoim pociechom
bezpieczeñstwo.

Coraz wiêcej osób dostrzega te¿ zagro¿e-
nie, jakie stwarzaj¹ ci, którzy je¿d¿¹ na nar-
tach czy desce snowboardowej pod wp³ywem
alkoholu. Policjanci na stoku s¹ po to, by ob-
serwowaæ i reagowaæ, a w przypadku tych,
którzy wypili za du¿o napojów wysokopro-
centowych, reakcja musi byæ natychmiasto-
wa i zdecydowana – narciarz, który stwarza
zagro¿enie dla innych, nie mo¿e kontynuowaæ
jazdy.

œwiadczenie
narciarskie,
a do ich za-
dañ nale¿y
p r z e d e
wszystkim
c z u w a n i e
nad bezpie-
czeñstwem
t u r y s t ó w
oraz porz¹d-

w Œwieradowie. S³u¿by pe³nione s¹
w weekendy, kiedy jest najwiêksze
natê¿enie turystów. W patrolach
uczestnicz¹ policjanci posiadaj¹cy do-

Po EINSTEINIE - to kolejny projekt oœwiatowy, realizowany przez Gminê Miejsk¹ Œwieradów-
Zdrój, którego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych wœród uczniów klas I-III szkó³
podstawowych. W zajêciach pozalekcyjnych, które zaczê³y siê 1 wrzeœnia 2011 r., a zakoñcz¹ w
czerwcu roku bie¿¹cego (nie licz¹c muzykoterapii dla dzieci niepe³nosprawnych, które ju¿ dobie-
g³y koñca), w obu œwieradowskich placówkach codziennie uczestniczy blisko 120 uczniów. 7
nauczycieli (wy³onionych w postêpowaniu przetargowym) prowadzi zajêcia dla dzieci maj¹cych
trudnoœci w zdobywaniu umiejêtnoœci matematycznych, dla uczniów z trudnoœciami w czytaniu
i pisaniu (tak¿e z ryzykiem dysleksji), zajêcia rozwijaj¹ce zainteresowania matematyczne, a tak¿e
matematyczno-przyrodnicze, a dla dzieci z wadami postawy – æwiczenia z gimnastyki korekcyj-
nej. Bud¿et ca³ego projektu wynosi 72.910 z³, z czego 31.960 z³ przeznaczono na zakup pomocy
dydaktycznych niezbêdnych w prowadzeniu zajêæ, a 40.950 z³ to honoraria nauczycielskie.

Projekt systemowy
Indywidualizacja nauczania w kl. I-III szko³y podstawowej

„Szko³a Przyjazna dla Ka¿dego Ucznia - uczê siê, poznajê, doœwiadczam.”

Projekt wspó³finansowany ze œrodków  Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w ramach Programu Operacyjnego
Kapita³ Ludzki Priorytet IX, dzia³anie 9.1.2

MOPS informuje, i¿ z dniem 1 stycznia br. zmieni³y siê przepisy w zakresie ustalania prawa do tzw. beciko-
wego, ustalane na tych samych zasadach jak prawo do zasi³ku rodzinnego. Jednorazowa zapomoga przys³u-
giwaæ bêdzie matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, je¿eli
dochód rodziny w przeliczeniu na osobê nie przekroczy 1.922 z³. Zmiana ustawy obejmie dzieci urodzone po
31 grudnia 2012 r., a tak¿e dzieci objête opiek¹ prawn¹ lub faktyczn¹, jak równie¿ dzieci przysposobione,
je¿eli zostan¹ objête t¹ opiek¹, albo przysposobione po 31 grudnia. Powy¿sze zmiany wynikaj¹ z ustawy z 12
paŸdziernika 2012 r. o zmianie ustawy o œwiadczeniach rodzinnych, która 15 listopada zosta³a opublikowana
w Dzienniku Ustaw (poz. 1255).

 Agnieszka Moroz - p.o. kierownika MOPS

Nowe becikowe



23 stycznia og³oszono przetarg na us³ugi sukcesywnego
wywozu i zagospodarowania ustabilizowanych komunalnych
osadów œciekowych ze œwieradowskiej oczyszczalni œcieków.
6 lutego wp³ynê³a jedna oferta od konsorcjum firm: COM-D
z Jawora i Przedsiêbiorstwa Produkcyjno-Rolnego Sady Dol-
ne. Gmina mia³a na to zadanie 52.300 z³, a firma oferuj¹c
146,30 z³ za wywóz tony osadów wyliczy³a ogóln¹ nale¿noœæ
na 95.104 z³. W zwi¹zku z tym poprzednie postêpowanie zo-
sta³o uniewa¿nione i teraz przygotowywany jest ponowny prze-
targ.

27 lutego og³oszono przetarg na budowê oczyszczalni œcie-
ków dla os. Czerniawa. Projekt wspó³finansowany jest przez
UE ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Obszarów
Wiejskich w ramach dzia³ania Podstawowe us³ugi dla gospo-
darki i ludnoœci wiejskiej, objêtego Programem Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2007-2013. Termin sk³adania ofert
up³ywa 18 marca. Przepustowoœæ oczyszczalni wyniesie 250
m3/d, budowa powinna siê rozpocz¹æ 30 kwietnia br., a za-
koñczyæ 29 paŸdziernika 2014 r.

8 marca og³oszono przetarg na pe³nienie nadzoru inwe-
storskiego nad budow¹ oczyszczalni œcieków w Czerniawie
wraz z budow¹ sieci kanalizacyjnej (przetarg sieæ w przygoto-
waniu). Planowany termin sk³adania ofert up³ywa 18 marca.

(Opr. aka)

Tym razem postanowi³em wyruszyæ
na krótki spacer wzd³u¿ Kwisy, bo ju¿ po
niespe³na 15 min. dotrzeæ do lokalu wy-
cieczkowego „Grüner Hirt”. Nie bêdzie
przesad¹ okreœliæ go jako najbardziej zna-
ny lokal i cel wycieczek dla goœci uzdro-
wiska. Jest wrêcz obowi¹zkowe zobaczyæ
izbê przêdzalnicz¹ z jej programem arty-
stycznym.

Ok. 1800 r. mieszka³o w Œwieradowie
trzech braci: „czerwony”, „br¹zowy” i „zie-
lony” Hirt, którzy te przydomki otrzymali w
celu lepszego ich odró¿nienia. Wszyscy trzej

Gospoda „Gospoda „Gospoda „Gospoda „Gospoda „Grüner Hirt”Grüner Hirt”Grüner Hirt”Grüner Hirt”Grüner Hirt”
bracia s³u¿yli bowiem w kawalerii i zgodnie z kolorem mun-
durów, które nosili, zostali tak przezwani.

„Zielony” Hirt dobrowolnie s³u¿y³ 33 lata w I pu³ku tzw.
„zielonej” kawalerii. Nosili oni jasnozielone dolmasy (kurtki
husarskie) z bia³ymi sznurami i garnizonowali w ma³ych mia-
stach ko³o Wroc³awia. Po zakoñczeniu s³u¿by wojskowej Hirt
otworzy³ w Flinsbergu gospodê. Jest to stoj¹cy na wzniesie-
niu ma³y, skromny domek z drewna w stylu górskim. Po lewej
stronie budynku znajduje siê ma³a buda z desek, po œrodku
której stoi grubo ciosany umocowany w ziemi du¿y, masywny
stó³. By³ to „lokal” gospody „Grüner Hirt”.

Mo¿na siê st¹d delektowaæ piêknym widokiem rozpoœcie-
raj¹cym siê z tego wzniesienia. Zielone dywany u stóp, oto-
czone lasami góry. Przede mn¹ Sêpia Góra z Bia³ym Kamie-
niem, po prawej na wschodnim horyzoncie Wysoki Kamieñ, a
przy nim Wysoka Kopa, Œwieradowiec, Stóg Izerski, Smrek.
Naoko³o lasy, zielone ³¹ki, b³êkitne niebo – delektowa³em siê
tymi krajobrazami – i móg³bym tak jeszcze d³ugo staæ, gdyby
tego rozmarzenia nie zakoñczy³o mi³e pozdrowienie gospo-
dyni. Blondynka o rzadko spotykanej urodzie prowadzi mnie
do izby, gdzie obecni ju¿ kuracjusze chêtnie robi¹ mi miejsce.
Zamiast kawy serwowane jest tylko mleko. Gospodyni, nazy-
wanej przez miejscowych „³adn¹ wilczyc¹”, bije z oczu ra-
doœæ. Do³¹cza do niej jej m¹¿ Johann Hirt. Przedstawienie
mo¿e siê zaczynaæ.

Niska, czerwonolica kobieta zarzuca do ty³u blond w³osy,
przynosi cytrê i wkrótce rozbrzmiewa g³os „³adnej wilczycy”:

By³em zbrojnym huzarem, do tego siê urodzi³em,
przez 33 lata trzem królom wiernie s³u¿y³em.
Ma szabla i koñ mój byli mi bardziej drodzy
ni¿ w³asny k¹t. Hura, hura, hura!

Nastêpuj¹ kolejne pieœni, przy których goœcie weso³o œpie-
waj¹ refren. Tak te¿ wkrótce atmosfera sta³a siê weso³a w tym
ma³ym, radosnym towarzystwie w „Grüner Hirt”.

Wreszcie na stole pojawi³a siê niewielka, zu¿yta ksi¹¿ecz-
ka, do której wpisywano siê mniej lub bardziej zrymowanymi

PS. Lokal „Grüner Hirt” nie dotrwa³ do naszych czasów. Pod-
czas budowy Drogi Sudeckiej w 1937 r. trzeba by³o wzd³u¿ Kwisy
wyznaczyæ przebieg trasy i tym samym naruszono podnó¿e góry,
na której sta³a restauracja, by uzyskaæ niezbêdn¹ szerokoœæ
potrzebn¹ do budowy szosy. Ju¿ po kilku dniach prac na œcia-
nach budynku pokaza³y siê ma³e pêkniêcia, lecz powo³ani rze-
czoznawcy nie widzieli w tym zwi¹zku z budow¹. Pêkniêcia sta-
wa³y siê jednak coraz wiêksze, a w domu deski i belki skrzypia³y
i trzaska³y i trzeba by³o w wielkim poœpiechu opuœciæ budynek,
ratuj¹c w ostatniej chwili meble.

Co siê wówczas wydarzy³o? Ok. 100.000 m3 ziemi, która
spoczywa³a na zaledwie milimetrowej warstwie zbitej gliny, za-
czê³o siê osuwaæ, co w koñcu przekona³o rzeczoznawców. Dziêki
wykonanemu g³êbokiemu drena¿owi powy¿ej pêkniêcia ziemi,
w celu odprowadzenia p³yn¹cej z gór wody, zapobie¿ono temu,
by warstwa gliny nie dzia³a³a ju¿ niczym powierzchnia lodu lub
myd³a. Budynek trzeba by³o jednak natychmiast rozebraæ, te-
ren zaœ obsadzono brzozami, które potrzebuj¹ du¿o wilgoci i
tym samym absorbuj¹ wody gruntowe, a g³êboko wbity funda-

Poni¿ej taras restauracji „Grüner Hirt” - widoczna bia³a wstê-
ga drogi, to dzisiejsza ul. Nadbrze¿na. U góry - rzut obiektywu
na zbocze, gdzie sta³ lokal.

wersami i podczas przegl¹dania jej mo¿na by³o
stwierdziæ, ¿e ju¿ przed laty wpisywa³y siê do niej
znane historycznie osoby. Wœród nich m.in. obroñ-
ca Ko³obrzegu, g³ówny feldmarsza³ek hrabia Ne-
ithard von Gneisenau, który krótko przed 1800 r.
spêdzi³ w Flinsbergu kilka tygodni dla wzmocnie-
nia swego zdrowia. Jeszcze wczeœniej znajdziemy
tu nazwisko „starego Reckena” i powszechnie zna-
nego genera³a Hansa-Joachima von Zeithena (tego
„z buszu”), który po bitwie pod Torgau (1760 r.)
przebywa³ przez kilka tygodni w Flinsbergu i z za-
mi³owaniem odwiedza³ „Grüner Hirt”.

Gospoda ta otrzyma³a sw¹ nazwê dopiero ok.
1806 r. Lokal istnieje jednak ju¿ znacznie d³u¿ej, a
ok. 1800 r. sta³ siê ulubionym celem wycieczek.
Wraz z ci¹gle rosn¹c¹ liczb¹ goœci w Flinsbergu
tak¿e i ten znany lokal by³ coraz czêœciej odwiedzany i wkrót-
ce sta³ siê za ma³y dla tej iloœci goœci. Zosta³ rozbudowany i
dobudowano do niego „izbê przêdzalnicz¹”, w której w³aœnie
mia³em okazjê spêdziæ dzisiejsze mi³e popo³udnie. W tej izbie
o¿ywa³y minione czasy! Gdy jeszcze le¿a³ œnieg, tak ¿e z tru-
dem przemieszczano siê z domu do domu, wówczas nastawa³
czas „przêdzenia”, czas „izb przêdzalniczych”, gdzie pojawiali
siê mê¿czyŸni, kobiety, dziewczyny i ch³opcy. Mê¿czyŸni w
butach z d³ugimi cholewami i w skórzanych spodniach, czer-
wonych apaszkach i kamizelkach w kolorowe pasy, a do tego
krótkie, niebieskie kurtki z po³ami. Kobiety i dziewczyny na-
tomiast w spódnicach z gorsetem w kolorze niebieskim, czer-
wonym lub w kwiaty, które opasa³y ich smuk³e cia³o, w szcze-
gólnie ³adnych bia³ych, bogato haftowanych zapaskach i ko-

ment ¿elbetonowego muru przy Kwi-
sie zapobieg³ dalszemu osuwaniu siê
ziemi.

Zachowa³y siê jedynie œlady dró¿-
ki prowadz¹cej do tego s³ynnego lo-
kalu, po którym nie ma œladu, a pysz-
ny widok roztaczaj¹cy siê z restaura-
cyjnego tarasu zosta³ przys³oniêty
drzewami. Pozosta³y jedynie wspo-
mnienia spisane przez by³ych Flins-
bergczyków oraz pocztówki przedsta-
wiaj¹ce „Grüner Hirt”. (MO)

lorowych chustach oraz wielobarwnych czepkach, zdobi¹cych
ich g³owy. Gdy ko³owrotki furcza³y, a stare, od dawna znane
pieœni ludowe odœpiewano, humorystycznie przedstawiono
stare wiersze i pieœni przêdzalnicze, to wówczas nastawa³a
„atmosfera izby przêdzalniczej”. Opowiadano ró¿norodne hi-
storie o dzikim cz³owieku, o mê¿czyŸnie bez g³owy, o b³êd-
nych ognikach, o elfach itp. Mistrz lniarski czyœci³ len. Z przo-
du u spodni, na du¿ym ¿ó³tym guziku zawieszon¹ mia³ bute-
leczkê z olejem, „migda³ do smarowania” i d³ugimi gêsimi
piórami smarowa³ ko³owrotki, by nie skrzypia³y, a pozostali
mê¿czyŸni strugali z kosodrzewiny wióry do rozœwietlania. A
¿e wypito przy tym jednego, humor stawa³ siê coraz lepszy.

Harmonijka i skrzypce przygrywa³y do Manchestera, do
Würgewalza, do Bohnewitza, Kuckuckswalza i do polki. Od-
stawiano ko³owrotki, a m³odzi i starzy wirowali w weso³ym
tañcu. Du¿y zegar przy drzwiach wybija³ godzinê dwunast¹.
Porz¹dek izby przêdzalniczej nakazywa³ pójœæ do domu.
Dziewczyny robi³y jeszcze szybko próbê na najdro¿szym ich
sercu i jego wiernoœci, zapalaj¹c p³atek lnu. Je¿eli unosi³ siê
œwiec¹c w powietrzu to wówczas szczêœliwy uœmiech poja-
wia³ siê na twarzy dziewczyny. Radoœnie wychodzono w cich¹,
zimn¹ noc – czy by³y to stare dobre czasy? To minione czasy,
a w gospodzie „Grüner Hirt” powraca³y one dla goœci.
Na podstawie „Meine Heimat Bad Flinsberg” H. Scholdana

- Magdalena Olszewska, tel. 609 066 152, andolsz@wp.pl

ria Salawa, Kamila Fierkowicz, Izabela Supel, Wik-
toria Rymaszewska, Kacper Reimann, Aleksander
Sergiejczuk, Oskar Nogal, Miko³aj Kamiñski, Piotr
Suœ, Piotr Salawa, Barbara Rymaszewska, Lubo-
mir Leszczyñski, Anna Kostrz oraz Katarzyna
Mêcina. Wspomagali zawodników ciep³¹ herbat¹,
energetyczn¹ czekolad¹ i suszonymi owocami,
pomagaj¹c im odzyskaæ energiê i dobiec do mety.

Nagrod¹ za ciê¿k¹ pracê by³a przeja¿d¿ka sku-
terem œnie¿nym i spotkanie z Ewelin¹ Staszulo-
nek, która by³a uczestniczk¹ zimowych igrzysk
olimpijskich w Turynie w 2006 r. i w Vancouver w
2010 r. Œwieradowska saneczkarka pracuje w biu-
rze Stowarzyszenia „Biegu Piastów”, bo sport i
aktywnoœæ ruchowa to nadal jej pasja. TF

Piastowski wolontariatPiastowski wolontariatPiastowski wolontariatPiastowski wolontariatPiastowski wolontariat

W XXXVII Biegu Piastów (3 marca br.) wziê³o udzia³  bli-
sko szeœæ tysiêcy uczestników z 32 krajów œwiata startuj¹cych
na dystansach 50, 30, 26 i 10 km. Tak wielka impreza wyma-
ga³a zaanga¿owania wielu s³u¿b, wolontariuszy, którzy w
wyznaczonych punktach czuwali nad bezpieczeñstwem zawod-
ników oraz dbali o regeneracjê utraconych podczas biegu si³.
Jednym z miejsc, na trasie 50 i 26 km, by³ namiot Leœnego
Kompleksu Promocyjnego Sudety Zachodnie, który obs³ugi-
wa³y dwa Nadleœnictwa: Szklarska Porêba i Œwieradów oraz
nasze „Œwieradowskie Or³y”: Izabela Figa, Sara Kotlarek, Ma-



Wyzwoleni w „ForWyzwoleni w „ForWyzwoleni w „ForWyzwoleni w „ForWyzwoleni w „Fortunie”tunie”tunie”tunie”tunie”

16 lutego w „Fortunie” odby³y siê eg-
zaminy Mistrzowsko-Czeladnicze organi-
zowane przez Dolnoœl¹sk¹ Izbê Rzemieœl-
nicz¹, której szef, Zbigniew £adziñski, by³
tego dnia obecny w „Fortunie. W kuchni i
restauracji pensjonatu 21 osób zdawa³o
egzamin teoretyczny i praktyczny, a kur-
sanci przyjechali zarówno z najbli¿szej
okolicy (Jelenia Góra, Cieplice, Lubañ,
Czerniawa), ale by³a te¿ dziewczyna, któ-
ra przyjecha³a z Francji (Lazurowe Wy-
brze¿e), i ch³opak a¿ z Australii.

W kuchni powstawa³y autorskie dania -
ka¿dy z uczestników musia³ przedstawiæ swo-
je menu sk³adaj¹ce siê z przystawki, dania
g³ównego i deseru. Wiele serca i poœwiêcenia
ka¿dy zdaj¹cy wk³ada³ w wymyœlone przez
siebie danie, ozdobione i podane na talerzach,

W kuchni panowa³a gor¹ca - dos³ownie i w przenoœni - atmosfera.

Jak mus, to mus! (mój mus brzoskwiniowy)

Skoro wszyscy zdali, to i nieskrywane zadowolenie na twarzach widaæ.

pucharkach, misach - robi³y wra¿enie na eg-
zaminatorach, a obserwatorom po prostu
chcia³o siê po nie siêgn¹æ i zjeœæ. Zreszt¹ ko-
misja oceni³a poziom wszystkich uczestników
bardzo wysoko.

Ja przygotowa³em zupê krem pomidorow¹
z mozzarell¹ i listkiem bazylii, na drugie ro-
ladê z polêdwiczki wieprzowej z musem dro-
biowym z oscypkiem i suszonymi pomidora-
mi plus purée marchewkowe, a na deser mus
brzoskwiniowy.

Egzamin zdali wszyscy; dziewiêtnastu z
nich opuœci³o goœcinne progi „Fortuny” z ty-

tu³em mistrzowskim, a dwoje – z czeladni-
czym.

Co czeka œwie¿o wyzwolonych mistrzów
i czeladników? Dziœ wiêkszoœæ z nich pracu-
je zawodowo w hotelach i restauracjach na
terenie powiatu lubañskiego i jeleniogórskie-
go, ale dyplom otwiera teraz przed nimi nowe
perspektywy: mog¹ zainwestowaæ i otwieraæ
w³asne lokale oraz - co wa¿niejsze - szkoliæ i
przekazywaæ zdobyt¹ wiedzê dalej, aby nie
zanik³y zdobyte umiejêtnoœci zawodowe.

Maciej Górski – Park Hotel

24 lutego w gospodarstwie przy ul. Wierz-
bowej 2 Pawe³ Kurczewski wraz z pi¹tk¹ ma-
³ych pomocników lepi³  - choæ lepsze by³oby
s³owo „budowa³” - ba³wana (co udokumento-
wa³ seri¹ zdjêæ). Uformowanie bry³y zajê³o bu-
downiczym a¿ 8 godzin, ale efekt przerós³ chy-
ba ich najœmielsze oczekiwania: ba³wanek mia³

co najmniej 4,5 me-
tra wysokoœci (nie
zmierzyli dok³adnie,
bo miarki zabrak³o) i
2,6 metra w obwo-
dzie.

Gdyby istnia³a
œwieradowska ksiê-
ga rekordów, ba³wan
niechybnie by tam
trafi³! (aka)

Ba³wan nieoczekiwanie - jako platforma wi-
dokowa - poszerzy³ horyzonty domowników.

Ba³wan - gigant!Ba³wan - gigant!Ba³wan - gigant!Ba³wan - gigant!Ba³wan - gigant!

Wczeœniej by³ to tylko wydzielony
ma³y k¹cik z kolorowym dywanikiem,
poduszkami, ma³ym krzese³kiem, sto-
likiem dla najm³odszych, jednak po
obserwacji rodziców i ich dzieci nale-
¿a³o coœ zmieniæ. To, co dostrzegliœmy
na przestrzeni wielu lat, nastraja nas
optymizmem i otuch¹: m³odzi rodzice
przywi¹zuj¹ coraz wiêksz¹ uwagê do
tego, aby dziecko rozpoczyna³o kon-
takt z ksi¹¿k¹ jak najwczeœniej. Kie-
dyœ by³o nie do pomyœlenia, aby m³o-
dy tata przychodzi³ z dzieckiem i
wspólnie z nim wybiera³ cierpliwie
ksi¹¿ki. Wizyty takie by³y sporadycz-
ne, a dziœ jest to ju¿ powszechny na-
wyk m³odego taty.

Spo³eczeñstwo, coraz bardziej stro-
ni¹ce od czytania ksi¹¿ek, zobaczy³o w
mediach reklamy z szokuj¹cym pytaniem
zadanym przez dziecko do ojca ogl¹da-
j¹cego mecz: „Tato, czy ty umiesz czy-
taæ?” Ojcowie czytaj¹ i przyprowadzaj¹
dzieci do biblioteki zdaj¹c sobie sprawê,
¿e jest to bardzo potrzebne dla ich roz-
woju intelektualno-emocjonalnego, w ten
sposób biblioteki poszerzy³y kr¹g swoich
czytelników o odbiorców bardzo m³odych,
wrêcz ju¿ w wieku niemowlêcym, oraz o

Bajkowa przestrzeñ
dla najm³odszych

ich rodziców i opiekunów; dla nich mamy
specjalnie przygotowan¹ pó³kê z porad-
nikami.

¯eby sprostaæ zadaniom i potrzebom,
biblioteka musi dysponowaæ przestrzeni¹
- wytyczne IFLA wœród 10 punktów - ce-
lów us³ug dla dzieci, m³odzie¿y – mówi¹
o wydzieleniu atrakcyjnej przestrzeni dla
dzieci w wieku 0-3 lat, a w niej: k¹cik dla
karmienia dziecka, zabawki dla tej grupy
wiekowej, ksi¹¿eczki miêkkie i twarde, wy-
daj¹ce dŸwiêki itp., mebelki, k¹cik do ry-
sowania, poduszki, kolorowe zdjêcia itp.

I my w³aœnie stworzyliœmy „Bajkow¹
przestrzeñ dla najm³odszych”, która od
pierwszego dnia przyci¹ga maluchy i ich
rodziców, pocz¹tkowo speszonych, póŸ-
niej chêtnie siadaj¹cych na kolorowym
dywaniku i swobodnie buszuj¹cych wœród
poduszek i zabawek.

Zwiêkszaj¹c przestrzeñ dla najm³od-
szych zadbaliœmy o ich bezpieczeñstwo i
swobodê opiekuna.

Na pytanie „Czy tak ma³emu dziecku
jest potrzebna ksi¹¿ka?” - jednomyœlnie
odpowiadamy: nawet tak ma³emu dziec-
ku ksi¹¿ka jest potrzebna do rozwoju, a
¿e i rodzice maj¹ ju¿ tego œwiadomoœæ,
to tylko siê z tego cieszyæ! KP

Serdeczne podziêkowania

dr. Arturowi Szulikowskiemu
a tak¿e wyrazy uznania i szacunku

za szybk¹ pomoc medyczn¹
sk³adaj¹

Pañstwo Dziemitkowie



1. ODPODPODPODPODPADY KOMUNALNE ADY KOMUNALNE ADY KOMUNALNE ADY KOMUNALNE ADY KOMUNALNE – odpady powstaj¹ce w gospodarstwach domowych, z
wy³¹czeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a tak¿e odpady niezawieraj¹ce od-
padów niebezpiecznych pochodz¹ce od innych wytwórców odpadów, które ze wzglêdu
na swój charakter lub sk³ad s¹ podobne do odpadów powstaj¹cych w gospodarstwach
domowych.

2. MIEJSCE ZAMIESZKANIA MIEJSCE ZAMIESZKANIA MIEJSCE ZAMIESZKANIA MIEJSCE ZAMIESZKANIA MIEJSCE ZAMIESZKANIA – oznacza miejsce, w którym osoba zazwyczaj spêdza
czas przeznaczony na odpoczynek, niezale¿nie od czasowych nieobecnoœci zwi¹zanych
z wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami u przyjació³ i krewnych, interesami, lecze-
niem medycznym lub pielgrzymkami religijnymi.

3. POJEMNIKPOJEMNIKPOJEMNIKPOJEMNIKPOJEMNIK- nale¿y przez to rozumieæ tak¿e kontenery, worki, kosze uliczne s³u-
¿¹ce do gromadzenia odpadów.

4. W£AŒCICIEL NIERUCHOMOŒCIW£AŒCICIEL NIERUCHOMOŒCIW£AŒCICIEL NIERUCHOMOŒCIW£AŒCICIEL NIERUCHOMOŒCIW£AŒCICIEL NIERUCHOMOŒCI - nale¿y przez to rozumieæ tak¿e wspó³w³aœci-
cieli, u¿ytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadaj¹ce nie-
ruchomoœci w zarz¹dzie lub u¿ytkowaniu, a tak¿e inne podmioty w³adaj¹ce nierucho-
moœci¹. W œwietle tej definicji w³aœcicielem nieruchomoœci jest zatem zarówno posia-
dacz nieruchomoœci, czyli ten, kto w³ada ni¹ jak w³aœciciel (posiadacz samoistny), jak i
u¿ytkownik, najemca, dzier¿awca lub posiadaj¹cy inne prawo, z którym ³¹czy siê okre-
œlone w³adztwo nad cudz¹ nieruchomoœci¹ (posiadacz zale¿ny). Je¿eli nieruchomoœæ
jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrêbn¹ w³a-
snoœæ lokali, obowi¹zki w³aœciciela nieruchomoœci obci¹¿aj¹ osoby sprawuj¹ce zarz¹d
nieruchomoœci¹ wspóln¹ lub w³aœcicieli lokali, je¿eli zarz¹d nie zosta³ wybrany. Przepi-
sy prawa przenosz¹ na osoby sprawuj¹ce zarz¹d nieruchomoœci¹ wszystkie obowi¹zki
w³aœcicieli nieruchomoœci w zakresie utrzymania czystoœci i porz¹dku, selektywnej zbiór-
ki odpadów, sk³adania deklaracji i wnoszenia op³at.

KAKAKAKAKATEGORIE NIERUCHOMOŒCITEGORIE NIERUCHOMOŒCITEGORIE NIERUCHOMOŒCITEGORIE NIERUCHOMOŒCITEGORIE NIERUCHOMOŒCI
Ustawodawca na potrzeby funkcjonowania tworzonego przez znowelizowan¹ usta-

wê o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach nowego systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi wprowadzi³ podzia³ nieruchomoœci na dwie g³ówne kategorie:

- nieruchomoœci, na których zamieszkuj¹ mieszkañcy – tzwtzwtzwtzwtzw. NIERUCHOMOŒCI. NIERUCHOMOŒCI. NIERUCHOMOŒCI. NIERUCHOMOŒCI. NIERUCHOMOŒCI
ZAMIESZKA£E,ZAMIESZKA£E,ZAMIESZKA£E,ZAMIESZKA£E,ZAMIESZKA£E,

- nieruchomoœci, na których nie zamieszkuj¹ mieszkañcy, a powstaj¹ odpady ko-
munalne – tzwtzwtzwtzwtzw. NIERUCHOMOŒCI NIEZAMIESZKA£E.. NIERUCHOMOŒCI NIEZAMIESZKA£E.. NIERUCHOMOŒCI NIEZAMIESZKA£E.. NIERUCHOMOŒCI NIEZAMIESZKA£E.. NIERUCHOMOŒCI NIEZAMIESZKA£E.

Ponadto wyró¿nia siê NIERUCHOMOCI MIESZANE, czyli takie, na których
w czêœci zamieszkuj¹  mieszkañcy, a w czêœci jej nie zamieszkuj¹, natomiast
powstaj¹ tam odpady komunalne.

ŚMIECI ŚWIERADOWSKIE PO NOWEMUŚMIECI ŚWIERADOWSKIE PO NOWEMUŚMIECI ŚWIERADOWSKIE PO NOWEMUŚMIECI ŚWIERADOWSKIE PO NOWEMUŚMIECI ŚWIERADOWSKIE PO NOWEMU
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CO NALE¯Y ZROBIÆ? 

Od 1 lipca 2013 roku ka¿da gmina w Polsce ma obowi¹zek wdro¿yæ tzw.
ustawê œmieciow¹, która dotyczy gospodarki odpadami komunalnymi. G³ówne
za³o¿enie ustawy sprowadza siê do tego, ¿e gmina bêdzie rozliczana za wszyst-
kie odpady powstaj¹ce na jej terenie oraz uzyskane poziomy ich recyklingu.
Równie¿ ustawa podzieli³a odpady komunalne na  pochodz¹ce z nierucho-
moœci zamieszka³ych i niezamieszka³ych (dotyczy g³ównie przedsiêbiorców).
To oznacza, ¿e meldunek nie ma tu ¿adnego znaczenia.

Do tej pory ka¿dy w³aœciciel nieruchomoœci we w³asnym zakresie zajmowa³
siê usuwaniem odpadów ze swojej posesji. Teraz w³aœcicielem odpadów staje
siê gmina. Nowy system wprowadza obowi¹zek segregacji odpadów rozumia-
nej g³ównie jako segregacja „u Ÿród³a”, czyli w miejscu zamieszkania.

Nowe pojêcie oznaczaj¹ce zarazem miejsce to tzw. PSZOK (punkt selek-
tywnej zbiórki odpadów komunalnych), w którym bêd¹ przyjmowane selek-
tywnie zebrane odpady. Rada Miasta Œwieradowa-Zdroju na lutowej sesji
podjê³a kilka uchwa³ okreœlaj¹cych system zagospodarowania odpadów, spo-
sób naliczania op³at oraz ich wysokoœæ. Gmina bêdzie zajmowa³a siê odpada-
mi z nieruchomoœci zamieszka³ych, gdzie op³ata bêdzie naliczana od gospo-
darstwa domowego, i niezamieszka³ych, gdzie p³acimy za pojemnik wype³-
niony odpadami.

Przyjêliœmy, ¿e ca³a gospodarka odpadami od wszystkich nieruchomoœci
zamieszka³ych i niezamieszka³ych bêdzie zarz¹dzana przez gminê w ramach
jednego systemu. G³ówn¹ zalet¹ takiego rozwi¹zania to m.in. mo¿liwoœæ pla-
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D E F I N I C J E

* 30 marca przypada na Wielk¹ Sobotê, dlatego zgodnie z przepisami jeœli
okreœlony obowi¹zek przypada na dzieñ wolny od pracy, termin zostaje auto-
matycznie przed³u¿ony do pierwszego dnia roboczego, czyli do wtorku, 2
kwietnia br.

darowanie odpadami. W ramach jednego systemu uzyskamy w przetargu na
odbiór i zagospodarowanie odpadów ni¿sze ceny w RIPOK (regionalna insta-
lacja przetwarzania odpadów komunalnych) oraz w innych punktach odbioru
odpadów segregowanych, a tym samym ni¿sze op³aty.

Przez to, ¿e gmina bêdzie „w³aœcicielem” odpadów, uzyskamy wiedzê o
ich iloœci i rodzaju, a co wa¿ne – tak¿e iloœci odpadów odzyskanych  poprzez
selektywn¹ zbiórkê. Znacznie zmniejszy siê proceder podrzucania œmieci s¹-
siadom lub do miejskich koszy. Wszyscy w jednym systemie - to zapewnie-
nie rozs¹dnej równowagi w ponoszeniu kosztów przez mieszkañców i przed-
siêbiorców (jeœli zdarzy siê, ¿e odpady bêd¹ nieprawid³owo przemieszczane,
np. z nieruchomoœci niezamieszka³ych do zamieszka³ych, nie odbije siê to na
zwiêkszeniu kosztów dla jednej z grup, poniewa¿ w ramach jednego systemu
wszyscy p³ac¹ za odpady do gminy, która rozlicza wszystkie koszty i przy-
chody z ca³ej gospodarki odpadami).

Stawki przez nas wyliczone wynikaj¹ z kosztów, jakie poniosie przewoŸ-
nik, oraz kosztów zagospodarowania wytwarzanych odpadów na terenie mia-
sta. Z raportów sk³adanych nam przez obecnych przewoŸników przed wej-
œciem w ¿ycie ustawy œmieciowej wynika, ¿e powinniœmy siê spodziewaæ w
ci¹gu roku ok. 2.500 ton odpadów, z czego 1.600 ton to bêd¹ odpady zmie-
szane, a 900 ton - selektywnie zebrane.

Wiêcej informacji na temat, jak segregujemy œmieci - w podziale na odpa-
dy z nieruchomoœci zamieszka³ych i niezamieszka³ych – znajdzie siê w dal-
szej czêœci tej broszury.

Roland Marciniak



W POJEMNIKACH/WORKACH KOLORU ¯Ó£TEGO
GROMADZIMY PAPIER, TEKTURÊ, TWORZYWA
SZTUCZNE, METALE, OPAKOWANIA WIELOMATE-
RIA£OWE.

WRZUCAMY:
PUSTE BUTELKI TYPU PET   PLASTIKOWE OPAKO-
WANIA PO CHEMII GOSPODARCZEJ, KOSMETY-
KACH I  ŒRODKACH CZYSTOŒCI , FOLIE I TOREBKI
Z TWORZYW SZTUCZNYCH, ZAKRÊTKI, PUSZKI PO
NAPOJACH, KAPSLE, INNE OPAKOWANIA STALO-
WE I ALUMINIOWE  GAZETY  CZASOPISMA  KATA-
LOGI  PROSPEKTY  KSI¥¯KI  TOREBKI I WORKI
PAPIEROWE, TEKTURA , KARTONY (PO NAPOJACH
I INNYCH PRODUKTACH SPO¯YWCZYCH).

NIE WRZUCAMY:
BUTELEK I POJEMNIkÓW PO OLEJACH (SPO¯YW-
CZYCH I SILNIKOWYCH), OPAKOWAÑ PO LEKAR-
STWACH,  ZABAWEK ORAZ SPRZÊTU AGD, RTV I
ELEKTRONICZNEGO, STYROPIANU, OPAKOWAÑ
PO AEROZOLACH, PUSZEK PO FARBACH, BATERII,
BRUDNYCH I ZAT£USZCZONYCH PAPIERÓW, PA-
PIERU TERMICZNEGO I PRZEBITKOWEGO, PIE-
LUCH,  PODPASEK I INNYCH ARTYKU£ÓW HIGIE-
NICZNYCH, WORKÓW PO GIPSIE I CEMENCIE, TA-
PET.

UWAGA!
MAKULATURA NIE MO¯E BYÆ MOKRA ANI ZANIE-
CZYSZCZONA CHEMICZNIE (KLEJAMI, FARBAMI)
ORAZ MIKROBILOGICZNIE (PLEŒÑ, GRZYBY).
Z OPAKOWAÑ NALE¯Y USUN¥Æ ZAWARTOŒÆ,
OKDRÊCIÆ ZAKRÊTKÊ I ZGNIEŒÆ PRZED WRZUCE-
NIEM DO POJEMNIKA.

W POJEMNIKACH/WORKACH KOLORU NIEBIESKIE-
GO GROMADZIMY ARTYKU£Y HIGIENICZNE, TAKIE
JAK ZU¯YTE PIELUCHY I PODPASKI, WATÊ I WACI-
KI KOSMETYCZNE.

W POJEMNIKACH/WORKACH BR¥ZOWYCH GRO-
MADZIMY TZW. BIOODPADY.
WRZUCAMY:
ODPADKI KUCHENNE STA£E, SKORUPKI JAJ, OD-
PADKI Z RYB I MIÊSA, DROBNE KOŒCI, RESZTKI
OWOCÓW I WARZYW, ZEPSUT¥ ¯YWNOŒÆ, RÊCZ-
NIKI, CHUSTECZKI I SERWETKI  PAPIEROWE, PA-
PIER TOALETOWY, POPIÓ£ Z DREWNA.
W OKRESIE PRAC OGRODOWYCH W OSOBNYM
POJEMNIKU/WORKU TEGO SAMEGO KOLORU (W
PRZYPADKU, GDY NIE BÊD¥ KOMPOSTOWANE NA
POSESJI) GROMADZIMY LIŒCIE, DROBNE GA£ÊZIE,
TRAWÊ, PRZYCIÊTE CZÊŒCI DRZEW I KRZEWÓW,
KWIATY I INNE POZOSTA£OŒÆI ROŒLIN.
JEŒLI NIERUCHOMOŒÆ DYSPONUJE KOMPOSTOW-
NIKIEM, MO¯E GROMADZIÆ: MIÊKKIE CZÊŒÆI
UPRAWIANYCH ROŒLIN, ŒCIÊT¥ TRAWÊ, LIŒCIE,
DROBNE GA£ÊZIE I MA£E KAWA£KI DREWNA,
CHWASTY,  SPAD£E OWOCE, ODPADY PO OWO-
CACH I WARZYWACH, OBIERKI, SKÓRKI ORAZ
RESZTKI OWOCÓW CYTRUSOWYCH I PRODUK-
TÓW MLECZARSKICH, STARY CHLEB, FUSY PO
HERBACIE I KAWIE Z FILTREM (WY£¥CZNIE PAPIE-
ROWYM), SKORUPKI OD JAJEK I POPIÓ£ Z DREW-
NA, WÊGLA BRUNATNEGO LUB TORFU.
NIE NALEZY KOMPOSTOWAÆ: KOŒCI, MIÊSA, ZE-
PSUTEJ ¯YWNOŒCI, T£USZCZY, P£YNNYCH RESZ-
TEK JEDZENIA, HERBAT EKSPRESOWYCH, OD-
CHODÓW ZWIERZÊCYCH, TKANIN, MATERIA£ÓW
NIEORGANICZNYCH, PAPIERU, NIEDOPA£KÓW,
POPIO£U Z WÊGLA KAMIENNEGO I KOKSU, OSA-
DÓW Z PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŒCIE-
KÓW I SZAMB, MATERIA£ÓW I SUBSTANCJI ZANIE-
CZYSZCZONYCH (NP. ZAWIERAJ¥CYCH METALE
CIÊ¯KIE LUB TOKSYCZNE ZWI¥ZKI ORGANICZNE).

W POJEMNIKACH/WORKACH KOLORU ZIELONEGO
GROMADZIMY SZK£O BEZBARWNE ORAZ KOLO-
ROWE.
WRZUCAMY:
BUTELKI I SZKLANE OPAKOWANIA PO NAPOJACH
I ̄ YWNOŒCI, BUTELKI PO NAPOJACH ALKOHOLO-
WYCH, S£OIKI (BEZ NAKRÊTEM, ZACISKÓW I GU-
MOWYCH USZCZELEK), SZKLANE OPAKOWANIA
PO KOSMETYKACH I INNE.
NIE WRZUCAMY:
SZK£A STO£OWEGO, PORCELANY I CERAMIKI,
SZK£A OKIENNEGO, LUSTER, SZYB SAMOCHODO-
WYCH, DONICZEK, SZK£A ¯AROODPORNEGO,
¯ARÓWEK, LAMP I NEONÓWEK, OKULARÓW.
UWAGA!
PRZED WYRZUCENIEM OPAKOWAÑ NALE¯Y USU-
N¥Æ ZAWARTOŒÆ (DOK£ADNE MYCIE NIE JEST KO-
NIECZNE, ALE PRZEP£UKANIE JEST JAK NAJBAR-
DZIEJ WSKAZANE).
STARAJMY SIÊ NIE T£UC SZK£A.

BEZBARWNE WORKI PRZEZNACZONE S¥ DO GRO-
MADZENIA WYSTUDZONEGO POPIO£U Z PALE-
NISK, KOMINKÓW I PRZYDOMOWYCH KOT£OWNI
- JEST TO TAK¯E ODPAD SEGREGOWANY!
POPIÓ£ MO¯NA TE¯ GROMADZIÆ W INNYM NIE-
PALNYM POJEMNIKU, WYRAZNIE OZNACZONYM
NA POTRZEBY FIRMY WYWO¯¥CEJ.

W POJEMNIKU/WORKU KOLORU CZARNEGO GRO-
MADZIMY WSZYSTKIE POZOSTA£E ODPADY PO
PROCESIE SEGREGACJI LUB - DLA OSÓB NIEDE-
CYDUJ¥CYCH SIÊ NA SEGREGACJÊ - ODPADY
ZMIESZANE.

TAK SEGREGUJEMY



WSKAZÓWKI
DLA NIERUCHOMOŒCI ZAMIESZKA£YCH

Je¿eli jesteœ w³aœcicielem lub zarz¹dc¹ domu, mieszkania, sk³adasz de-
klaracjê przeznaczon¹ dla nieruchomoœci zamieszka³ych pamiêtaj¹c, ¿e:

 1. Powinieneœ okreœliæ iloœæ gospodarstw domowych w Twojej nierucho-
moœci.

 2. Je¿eli jest jedno gospodarstwo domowe (rodzina w oddzielonych od
siebie samodzielnych lokalach), podajesz, ile jest osób w danym gospodar-
stwie domowym. Rada Miasta okreœli³a dwie stawki od gospodarstw domo-
wych  - do 2 osób i powy¿ej 2 osób.

 3. Je¿eli w Twoim budynku jest kilka gospodarstw domowych niestano-
wi¹cych wspólnoty mieszkaniowej, ka¿de z nich powinno osobno z³o¿yæ de-
klaracjê (z podzia³em do 2 osób i powy¿ej). Jeœli zaœ dzia³a wspólnota b¹dŸ
spó³dzielnia, deklaracjê sk³ada zarz¹dca budynku, podaj¹c iloœæ gospodarstw
domowych z podzia³em do 2 osób i powy¿ej 2 osób.

 4. Je¿eli w Twoim budynku s¹ mieszkania i jednoczeœnie prowadzona jest
dzia³alnoœæ gospodarcza, wype³niasz dwie deklaracje - jedn¹ dla nierucho-
moœci zamieszka³ych (deklarujesz iloœæ osób w gospodarstwie domowym),
a druga dla niezamieszka³ych (deklarujesz iloœæ pojemników na odpady w
ci¹gu miesi¹ca).

 5.  Jeœli nie bêdziesz prowadziæ selektywnej zbiórki, op³ata za odpady bê-
dzie dla Ciebie znacznie wy¿sza!

6. Je¿eli masz mo¿liwoœæ wykonania kompostownika na swojej posesji,
zaznacz to w deklaracji (w ten sposób zwiêkszymy odzysk odpadów biode-
gradowalnych).

Wprowadzenie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest odzwierciedleniem zmiany w hierarchii postêpowania z odpadami komu-
nalnymi. W pierwszej kolejnoœci nasze wysi³ki powinny siê koncentrowaæ na zapobieganiu powstawaniu œmieci. W chwili, kiedy jednak one powstan¹, ca³a
uwaga musi skupiaæ siê na ich przygotowywaniu do ponownego u¿ycia, a wiêc segregacji.

Kolejnym etapem jest powtórny odzysk mo¿liwie jak najwiêkszej iloœci surowców (recykling), a na koñcu dopiero ich unieszkodliwianie (sk³adowanie).
Skutkiem tej filozofii jest nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach, gdzie segragacja odpadów sta³a siê obowi¹zkiem! Odwzorowa-
niem tego podejœcia s¹ równie¿ zmiany, jakie zasz³y w podstawowym dla naszej gminy akcie prawnym, kszta³tuj¹cym system gospodarki odpadami komu-
nalnymi na jej obszarze, a mianowicie regulaminie utrzymania czystoœci i porz¹dku w Gminie Miejskiej Œwieradów-Zdrój.

Rada Miasta Œwieradów-Zdrój uchwali³a, i¿ mieszkañcy naszej gminy zobowi¹zani s¹ do segregacji nastêpuj¹cych frakcji odpadów: papieru i tektury,
tworzyw sztucznych, metali, opakowañ wielomateria³owych, szk³a, odpadów ulegaj¹cych biodegradacji, popio³u, odpadów higienicznych, powstaj¹cych
m.in w ³azienkach.

Odpady w postaci papieru, tektury, tworzyw sztucznych, metali oraz opakowañ wielomateria³owych umieszcza siê w pojemnikach/workach o kolorze
¿ó³tym. Szk³o - w pojemnikach/workach o kolorze zielonym. Odpady ulegaj¹ce biodegradacji, o ile nie s¹ kompostowane na nieruchomoœci - w workach  lub
pojemnikach o kolorze br¹zowym. W okresie, w którym powstaj¹ odpady zielone, gromadzi siê je tak¿e w pojemnikach/workach w kolorze br¹zowym. Popió³
po uprzednim wystudzeniu - w bezbarwnych workach. Odpady higieniczne - w workach o kolorze niebieskim. Odpady zmieszane - jak dotychczasowo - w
czarnych pojemnikach lub workach. Na poprzedniej stronie zamieszona zosta³a rozpiska wiêkszoœci przyk³adowych odpadów wraz z przypisaniem ich do
poszczególnych frakcji i kolorów pojemników/worków. W pojemnikach/workach do selektywnej zbiórki odpadów - pod rygorem uznania odpadów za zmie-
szane - nale¿y umieszczaæ jedynie odpady nale¿¹ce do frakcji przypisanej do danego pojemnika.

Ustawodawca zobowi¹za³ gminy do zorganizowania na jej terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Bêdzie mo¿na do niego
dostarczyæ wysegregowane frakcje odpadów okreœlone przez regulamin, ponadto bêdzie on przyjmowa³: zu¿yty sprzêt elektryczny i elektroniczny, zu¿yte
baterie i akumulatory, zu¿yte opony, meble i inne odpady wielkogabarytowe, przeterminowane lekarstwa, gruz budowlany.

W³aœciciele nieruchomoœci samodzielnie i na w³asny koszt dostarczaj¹ do PSZOK-a odpady komunalne zebrane w sposób selektywny - z wy³¹czeniem
odpadów segregowanych powstaj¹cych w wyniku prowadzonej dzia³alnoœci gospodarczej.

SK¥D TA ZMIANA?

JAK P£AC¥ NIERUCHOMOŒCI
ZAMIESZKA£E?

Rada Miasta zdecydowa³a, i¿ metod¹ obliczania op³aty za zagospodaro-
wanie odpadów komunalnych dla nieruchomoœci zamieszka³ych bêdzie op³a-
ta zrycza³towana - od gospodarstwa domowego. Bêdzie ona stanowiæ ilo-
czyn liczby gospodarstw domowych zamieszkuj¹cych dan¹ nieruchomoœæ
oraz stawki op³aty.

Gospodarstwa domowe skategoryzowano na dwie grupy ze wzglêdu na
liczbê zamieszkuj¹cych je osób - do 2 i powy¿ej - w zale¿noœci od tego, czy
œmieci bêd¹ segregowane, czy te¿ nie, ustalono nastêpuj¹ce stawki:

Podzia³
gospodarstw
domowych

Œmieci
gromadzone

nieselektywnie

Œmieci
gromadzone
selektywnie*

30 z³ 20 z³   Do 2 osób
zamieszka³ych

Pow. 2 osób
zamieszka³ych

60 z³ 40 z³

W zale¿noœci od kategorii nieruchomoœci zró¿nicowany jest tak¿e moment powstania obowi¹zku ponoszenia przez w³aœcicieli tych nieruchomoœci op³aty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku pierwszej kategorii nieruchomoœci (zamieszkanej przez mieszkañców) obowi¹zek ponoszenia
op³aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje za ka¿dy miesi¹c, w którym na danej nieruchomoœci zamieszkuje osoba. Z kolei w przypadku
nieruchomoœci niezamieszka³ych - obowi¹zek poniesienia op³aty powstaje w danym miesi¹cu, w którym na danej nieruchomoœci powsta³y odpady komunal-
ne. W³aœciciele nieruchomoœci maj¹ 14 dni na zg³oszenie zaistnienia takiego faktu (zamieszkania pierwszego mieszkañca na danej nieruchomoœci, zmiany
liczby osób/gospodarstw domowych zamieszkuj¹cych dan¹ nieruchomoœæ, powstania odpadów komunalnych na nieruchomoœci niezamieszka³ej, zmiany
ich iloœci), co wi¹¿e siê z obowi¹zkiem z³o¿enia lub zmiany odpowiedniej dla danej kategorii nieruchomoœci deklaracji.

TRZEBA PAMIÊTAÆ, ¯E:
Je¿eli jesteœ w³aœcicielem wiêcej ni¿ jednej nieruchomoœci, wype³niasz osobno deklaracjê dla ka¿dej nieruchomoœci.
Je¿eli jesteœ w³aœcicielem tzw. nieruchomoœci mieszanej, zobowi¹zany jesteœ z³o¿yæ dwie odrêbne deklaracje, jedn¹ dla nieruchomoœci zamieszka³ych
      i drug¹ dla nieruchomoœci niezamieszka³ych.
Przyjêto miesiêczny system rozliczania op³aty za zagospodarowanie odpadów komunalnych. Pierwsz¹ wp³atê nale¿y wnieœæ do 20 lipca 2013 r.
      przelewem na obowi¹zuj¹cy rachunek bankowy gminy. Nastêpne op³aty nale¿y wnosiæ bez wezwania do 15. dnia ka¿dego miesi¹ca.
Wszystkie obowi¹zki w³aœcicieli nieruchomoœci opisane s¹ w Regulaminie utrzymania czystoœci i porz¹dku w Gminie Miejskiej Œwieradów-Zdrój
     dostêpnym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzêdu Miasta.

KIEDY POWSTAJE OBOWI¥ZEK PONOSZENIA PRZEZ W£AŒCICIELI NIERUCHOMOŒCI OP£ATY ŒMIECIOWEJ?

* Obejmuje równie¿ œmieci zmieszane, pozostaj¹ce po wysegregowaniu obowi¹zko-
wych frakcji odpadów.



(M.IN. PRZEDSIÊBIORCY, PLACÓWKI OŒWIATOWE, ZARZ¥DCA CMENTARZY, URZ¥D
MIASTA, DOMY LETNISKOWE, OGRÓDKI DZIA£KOWE, ZARZ¥DCY DRÓG, CHODNI-
KÓW, PLACÓW I PARKINGÓW, OBIEKTY SPORTOWE, REKREACYJNE I INNE).

Dla w³aœcicieli nieruchomoœci, na których nie zamieszkuj¹ mieszkañcy, a
powstaj¹ odpady komunalne (tzw. nieruchomoœci niezamieszka³e), miesiêczna
op³ata stanowi iloczyn liczby zadeklarowanych pojemników z odpadami ko-
munalnymi, powsta³ymi na danej nieruchomoœci i stawki op³aty za pojemnik.

Rada Miasta uchwali³a miesiêczne stawki od objêtoœci pojemników dla
œmieci gromadzonych w sposób nieselektywny i selektywny:

Objêtoœæ
pojemnika
 w litrach

Œmieci
gromadzone

nieselektywnie

Œmieci
gromadzone
selektywnie

15 z³

21 z³

23 z³

46 z³

209 z³

284 z³

847 z³

946 z³

1324 z³

8 z³

11 z³

12 z³

23 z³

105 z³

142 z³

426 z³

473 z³

662 z³

   80

  110

  120

  240

1100

1500

4500

5000

7000

Wszyscy wytwarzamy odpady. Wszystkie odpady to nasz wspólny pro-
blem, ale równie¿ interes. Wprowadzanie ustawowych rygorów segrega-
cji odpadów to za ma³o, aby osi¹gn¹æ cel selektywnej zbiórki. Musimy
byæ przekonani do podstawowych nawyków, ¿e ka¿dy odpad powinien zna-
leŸæ siê w pojemniku na œmieci, a nie w lesie, przydro¿nym rowie, w pie-
cu czy rzece. Wielu z nas jest przekonanych o tym, ¿e trzeba segregowaæ,
a ka¿dy do tego podchodzi indywidualnie i ma ró¿ne oczekiwania.

Jedni segreguj¹ - bo bêdzie zdrowsze i czystsze œrodowisko. Inni - bo to
siê op³aca i bêdzie taniej, bo jest ³adnie i estetycznie. Ale bêdzie równie¿ gru-
pa ignorantów, niestety, wci¹¿ bardzo liczna, która nie widzi potrzeby segre-
gowania œmieci i t³umaczy to tym, ¿e to nic nie da, ¿e siê nie chce, ¿e nie ma
mo¿liwoœci, ¿e moje œmieci to kropla w morzu, ¿e odpady spalam w piecu...

Segregacja powinna byæ czymœ oczywistym, koniecznym i nieuniknionym.
W Œwieradowie-Zdroju warto segregowaæ, bo je¿eli uda nam siê wysegrego-
waæ 50 proc. odpadów, op³aty miesiêczne spadn¹ o kilkanaœcie procent.

Œwieradów, to uzdrowisko, gdzie czyste powietrze przyczynia siê do po-
prawy zdrowia. Wiêcej odzyskanych odpadów, to ni¿sze koszty, które pono-
simy wszyscy, a skoro wszyscy wytwarzamy odpady, ich selekcja i zbiórka
sta³y siê naszym wspólnym problemem, którego rozwi¹zanie wymaga po-
parcia i zaanga¿owania ca³ego naszego spo³eczeñstwa.

Gmina zobowi¹zana zosta³a do osi¹gniêcia okreœlonych poziomów recy-
klingu odpadów segregowanych. Nieosi¹gniêcie tych poziomów skutkowaæ
bêdzie naliczeniem kar, co prze³o¿y siê na podwy¿ki op³at i podatków.

Korzyœci p³yn¹ce z segregacji odpadów to przede wszystkim ograniczenie
iloœci œmieci trafiaj¹cych na sk³adowiska, to czyste miejsca, w których obra-
camy siê i ¿yjemy, to ograniczona eksploatacja zasobów naturalnych poprzez
wykorzystanie w produkcji surowców wtórnych, to równie¿ oszczêdnoœci fi-

DLACZEGO WARTO SEGREGOWAÆ?
nansowe segreguj¹cego odpady i organizatora zbiórki.

Segregujmy poniewa¿:
 Zmniejszamy iloœæ i szkodliwoœæ odpadów trafiaj¹cych na sk³a-

dowisko;
Selektywna zbiórka jest Ÿród³em surowców wtórnych, których ponow-

ne przetworzenie wymaga najczêœciej mniejszego nak³adu materia³ów i ener-
gii ni¿ w przypadku produkcji z surowców pierwotnych;

Posegregowane butelki i puszki mo¿na ponownie przetworzyæ, wów-
czas z 27 plastikowych butelek typu PET da siê wyprodukowaæ jedn¹ bluzê z
polaru, z 19.000 puszek po konserwach - 1 samochód, a z 670 puszek po
napojach gazowanych - 1 rower.

Selektywna zbiórka makulatury ogranicza zu¿ycie energii, wody i za-
nieczyszczenie powietrza, a tym samym chroni lasy (wyprodukowanie 1 tony
papieru powoduje œciêcie 17 drzew, gdy tymczasem ze 100 ton makulatury
wyprodukowaæ mo¿na 90 ton papieru);

Odzyskuj¹c szk³o z jednej tylko butelki mo¿na zaoszczêdziæ tyle ener-
gii, ile zu¿y³aby 100-watowa ¿arówka œwiec¹ca bez przerwy 4 godziny (szk³o
nie ulega rozk³adowi i mo¿e byæ wykorzystywane nieograniczon¹ iloœæ razy);

Odzyskuj¹c aluminium ze z³omu oszczêdzamy 95 proc. energii po-
trzebnej do wyprodukowania  aluminium z rudy boksytu, a recykling alumi-
nium to o 95 proc. mniej zanieczyszczeñ doprowadzanych do powietrza i 97
proc. do wody;

Poddaj¹c tworzywa sztuczne powtórnemu przerobowi oszczêdzamy
wêgiel i ropê naftow¹.

Aby selektywna zbiórka przynios³a wymierne efekty, konieczne jest za-
anga¿owanie wszystkich mieszkañców naszej gminy, co prowadzi do koñ-
cowego wniosku, ¿e „jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”.

WSKAZÓWKI
DLA NIERUCHOMOŒCI NIEZAMIESZKA£YCH

JAK P£AC¥ NIERUCHOMOŒCI NIEZAMIESZKA£E?

Je¿eli na nieruchomoœci niezamieszka³ej, któr¹ dysponujesz, zarz¹-
dzasz b¹dŸ jesteœ w³aœcicielem, powstaj¹ odpady komunalne, sk³adasz
deklaracjê przeznaczon¹ dla nieruchomoœci niezamieszka³ych pamiêta-
j¹c, ¿e:

1. Powinieneœ okreœliæ odpowiedni¹ iloœæ pojemników i ich pojemnoœæ,
tak aby wystarczy³y one na przyjêcie œmieci powstaj¹cych w danym okresie
ustalonym w harmonogramie odbioru, dostosowanym do rodzaju Twojej
dzia³alnoœci. Deklaruj¹c iloœæ pojemników w ci¹gu miesi¹ca pamiêtaj, ¿e od-
pady bêd¹ wywo¿one w cyklach czasowych.

 2. Je¿eli zdarzy siê, ¿e okresowo bêdziesz mia³ wiêcej odpadów (wiêcej
pojemników) ni¿ wynika to z deklaracji, nadwy¿ka odpadów zostanie odebra-
na z posesji, a Ty w ci¹gu 14 dni od zdarzenia powinieneœ z³o¿yæ zmienion¹
deklaracjê, wykazuj¹c dodatkowe pojemniki.

 3. Je¿eli okresowo lub na sta³e nie powstaj¹ odpady na nieruchomoœci,
powinieneœ zmieniæ deklaracjê, wówczas op³aty nie bêd¹ naliczane.

 4. Je¿eli masz mo¿liwoœæ wykonania kompostownika na swojej posesji,
zaznacz to w deklaracji (w ten sposób zwiêkszymy odzysk odpadów biode-
gradowalnych).

5. Je¿eli w Twoim budynku s¹ mieszkania i jednoczeœnie prowadzona jest
dzia³alnoœæ gospodarcza, wype³niasz dwie deklaracje - jedn¹ dla nierucho-
moœci zamieszka³ych (deklarujesz iloœæ osób w gospodarstwie domowym),
a druga dla niezamieszka³ych (deklarujesz iloœæ pojemników na odpady w
ci¹gu miesi¹ca).

6. Gmina odbierze od Ciebie tylko odpady komunalne. Pozosta³e, powsta-
j¹ce w wyniku prowadzonej dzia³alnoœci gospodarczej, musisz zagospodaro-
waæ we w³asnym zakresie, zgodnie z wytycznymi ustawy o odpadach.



IZERSKI K¥CIK KULTURALNY

Zdrowo, turZdrowo, turZdrowo, turZdrowo, turZdrowo, turystycznie i sportowoystycznie i sportowoystycznie i sportowoystycznie i sportowoystycznie i sportowo
„¯yjmy zdrowo!”  by³o mottem zajêæ

opiekuñczo-wychowawczych sfinansowa-
nych przez Miejsk¹ Komisjê Rozwi¹zywa-
nia Problemów Alkoholowych w Œwierado-
wie, zorganizowanych w okresie ferii zimo-
wych w Œwietlicy Œrodowiskowej UL.

Zdrowe od¿ywianie, nieuleganie na³ogom,
troska o higienê cia³a i umys³u oraz poœwiê-
canie czasu na aktywnoœæ fizyczn¹ - to tema-
ty wiod¹ce zajêæ prowadzonych od ponie-
dzia³ku do pi¹tku przez wykwalifikowan¹
kadrê pedagogiczn¹.

Seanse w jaskini solnej, zajêcia plastycz-
ne, teatralne, kulinarne, p³ywackie, sportowe
i turystyczne nie pozwala³y na nudê. IV Zi-
mowy Rajd z noclegiem w Szkolnym Schro-
nisku M³odzie¿owym „Bartek” w Jeleniej
Górze, po³¹czony ze spacerem nocnym do
pa³acu „Paulinum” i seansem w kinie „Lot”,
zwiedzanie Zak³adu Kuracji Borowinowej i
poznanie sposobu przygotowania i wykona-
nia zabiegów balneologicznych (k¹pieli œwier-
kowych, zabiegów borowinowych i parafino-
wych), obejrzenie maszyn ze starej przedwo-
jennej pralni oraz wizyta w Aquaparku w ho-

Ta pieœñ pochodzi z repertuaru pieœni lu-
dowych, których  mo¿na by³o pos³uchaæ pod-
czas wieczorków ludowych w wielu lokalach
w Flinsbergu. Niestety, nie zachowa³y siê nuty
do tej piosenki, lecz mo¿na to potraktowaæ
jako wyzwanie dla mi³oœników pieœni ludo-
wych i mo¿e któryœ z nich odwa¿y siê skom-
ponowaæ melodiê pasuj¹c¹ do tekstu. Jak wiêc
widaæ, nie tylko Bad Schwarzbach obfitowa-
³a w pieœni ludowe. Równie¿ w naszym uzdro-
wisku mo¿na by³o podziwiaæ zespo³y ludowe
prezentuj¹ce tradycyjne pieœni izerskie. Tekst

niemiecki napisany zosta³ w dialekcie typo-
wym dla ziem izerskich.

Wraz z rozwojem Flinsberga jako uzdro-
wiska zaczê³o przybywaæ do kurortu coraz
wiêcej kuracjuszy, którzy po zabiegach dla
cia³a pragnêli równie¿ rozrywek dla ducha.
Dlatego te¿, szczególnie pod koniec XIX i na
pocz¹tku XX w., wiele obiektów kuracyjnych
w wiosce zaczê³o dbaæ tak¿e o program kul-
turalny dla swych goœci.

Oprócz wycieczek po okolicy, kuligów w
zimie, przedstawieñ teatralnych oraz koncer-

tów zdrojowych - do oferty kulturalnej uzdro-
wiska trafi³y tak¿e wystêpy, na których pre-
zentowano ludowe zwyczaje i obyczaje, stro-
je oraz liczne pieœni. Popularne sta³y siê wie-
czorki lub te¿ popo³udnia w „izbach przêdzal-
niczych”, w których kobiety ubrane w izer-
skie stroje ludowe i przy ko³owrotkach œpie-
wa³y w³aœnie te piosenki. Co ciekawe, nie przy
akompaniamencie harmonii, akordeonu czy
gitary, które s³yszymy dzisiaj w wielu œwiera-
dowskich lokalach, lecz przy dŸwiêkach cy-
try (ludowy instrument szarpany o p³askim pu-
dle rezonansowym wywodz¹cy siê z terenów
niemieckich i austriackich – przyp. aut.) Mo¿e
warto by³oby powróciæ do rodzimej tradycji
izerskiej i tak¿e œwieradowskich kuracjuszy
rozpieszczaæ dŸwiêkami cytry.

Muzyka jednak to nie by³o wszystko.
Wa¿nym elementem tych wystêpów by³y rów-
nie¿ stroje ludowe, ale o tym w nastêpnym
numerze „Notatnika”.

Magdalena Olszewska
tel. 609 066 152, andolsz@wp.pl

Krêæ siê, krêæ, ko³owrotku,
Mój syn ma dziewczynê.
Uprzêdê sukniê piêkn¹
I czepek na g³owê.
Krêæ siê, krêæ, ko³owrotku,
On kocha mocno dziewkê sw¹
I czêsto wieczorami
Do domu odprowadza j¹.
Krêæ siê, krêæ, ko³owrotku,
On poœlubi³ j¹
Ju¿ wióry wypalaj¹ siê
On ³ódk¹ p³ynie z ni¹.

FERIE 2013   FERIE 2013   FERIE 2013   FERIE 2013

W czasie ferii w Szkole Podstawowej nr
2 zorganizowano zajêcia opiekuñczo-wy-
chowawcze na bazie Œwietlicy Œrodowisko-
wej „MROWISKO”. Tradycyjnie rozpo-
czê³y siê podpisaniem kontraktu, w którym
najwa¿niejszymi elementami by³o bezpie-
czeñstwo, œwietna zabawa i aktywne spê-
dzenie czasu wolnego. Atrakcyjne zajêcia
nie pozwoli³y na nudê i lenistwo; odbywa-
³y siê one w formie pogadanek, dyskusji,
gier, zabaw, konkursów oraz wycieczek.

równie œwietnie.
W kolejnym dniu zorganizowano turniej

tenisa sto³owego w trzech kategoriach wie-
kowych – tu najlepszych uhonorowano dyplo-
mami i drobnymi upominkami.

Du¿ym zainteresowaniem cieszy³y siê - jak
zawsze - zajêcia kulinarne, podczas których
piekliœmy gofry z owocami, bit¹ œmietan¹ z
sosami owocowymi oraz przygotowaliœmy
pyszne zapiekanki.

Atrakcj¹ by³ wyjazd do kina na premierê

telu „Malachit”, który niektórzy nasi pod-
opieczni odwiedzili po raz pierwszy, to tylko
niektóre z atrakcji, w jakich uczestniczy³a
piêædziesiêcioosobowa grupa dzieci i m³o-
dzie¿y.

Uczestnicy i opiekunowie serdecznie dziê-
kuj¹ Miejskiej Komisji Rozwi¹zywania Pro-
blemów Alkoholowych - za sfinansowanie
zajêæ, Ani Zazulak z Centrum Relaksacyjne-
go SANTE - za okazane serce i hojnoœæ,  Da-
nielowi Mendelewskiemu - za bezpieczne
zabawy w wodzie, El¿biecie M¹czko i Fran-
ciszkowi Kuchciakowi - za profesjonalne
przekazanie wiedzy na temat zabiegów pro-
wadzonych w zak³adzie borowinowym, pa-
niom kucharkom z Domu Wczasów Dzieciê-
cych - za pyszne obiady, a Marcinowi Dru¿-
dze - za codzienne dostarczanie s³odkoœci na
II œniadanie.

Natomiast wszystkim uczestnikom opie-
kunowie zajêæ serdecznie dziêkuj¹ za wzoro-
we zachowanie, pomys³owoœæ i pomoc w or-
ganizacji zajêæ.

B. Bielak, T. Fierkowicz,
G. Kasprzak  i W. Mazurkiewicz

Radoœæ trójwymiarowa

Zaproponowano ró¿ne formy spêdzania
czasu wolnego, umo¿liwiaj¹c rozwój zainte-
resowañ i uzdolnieñ wychowanków i propa-
guj¹c przy okazji zdrowy styl ¿ycia, przeka-
zuj¹c dzieciom i m³odzie¿y walory aktywne-
go i zdrowego spêdzania wypoczynku,
wzmacniaj¹c relacje w grupie i integracjê.

Pierwszego dnia wziêliœmy udzia³ w kon-
kursie na naj³adniejsz¹ figurê œnie¿n¹, w któ-
rym najlepsi otrzymali s³odkie nagrody.

Tradycj¹ ju¿ sta³ siê wyjazd do do Luba-
nia do sali zabaw „Bajtuœ”, gdzie dzieci po-
konywa³y tory przeszkód, bawi³y siê w base-
nach z kulkami i na zje¿d¿alniach.

Kolejn¹ atrakcj¹ ferii by³ wyjazd na tor
snowtubingowy, gdzie wszyscy bawili siê

filmu „Zambezia” w 3D - niektórzy po raz
pierwszy mieli okazjê ogl¹daæ projekcjê fil-
mu przez trójwymiarowe okulary.

Nasze zimowisko spêdziliœmy równie¿ w
towarzystwie goœci z USA (o ich przyjazd
zatroszczy³ siê Piotr Bigus), którzy uczyli nas
piosenek oraz zabaw w jêzyku angielskim,
malowali twarze, wykonywali zwierzaki z
balonów.

Ferie szybko minê³y w œwietnym humo-
rze i zabawie, frekwencja dopisywa³a, a ¿e
zajêcia cieszy³y siê ogromnym zainteresowa-
niem i chêtnych nie brakowa³o, nasza grupa
by³a liczna. I nawet nie spostrzegliœmy siê,
kiedy zimowy wypoczynek dobieg³ koñca.

Anna Bigus, Anna So³tys
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Œwieradów – mieszkanie blisko centrum, 40 m2, dwa pokoj na parterze, 110.000 z³
Œwieradów – mieszkanie, 35 m2, blisko centrum, po remoncie, 105.000 z³
Œwieradów – mieszkanie, 69 m2, ul. S³owackiego, 50 m od Domu Zdrojowego, 195.000 z³
Œwieradów – piêtro domu przy ul. Cmentarnej, 69 m2, do remontu, 90.000 z³
Œwieradów – mieszkanie, 39 m2, dwa pokoje,  czynsz 150 z³, ogrzewanie piecowe, 100.000 z³
Œwieradów – mieszkanie, 62 m2, parter, dwa pokoje, c.o. na wêgiel, gaz w budynku, 120.000 z³
Œwieradów – mieszkanie w bloku, 55 m2, trzy pokoje, zadbane, 195.000 z³
Œwieradów – dom do remontu, 220 m2, po³o¿ony wysoko pod lasem, 220.000 z³
Œwieradów – ul. Sienkiewicza, parter domu, 105 m2, 360.000 z³
Œwieradów – nowy dom, 150 m2, dzia³ka 2.348 m2, okolice „Malachitu”, 650.000 z³
Œwieradów – dzia³ka, 3.630 m2, 150 m od gondoli, pod us³ugi turystyczne, do IV kondygnacji
Œwieradów – ul. Sienkiewicza, 2,38 ha, pod turystykê i zabudowê wielorodzinn¹, IV kondygnacje
Œwieradów – ul. Piastowska, 7.651 m2, pod us³ugi turystyczne, pe³ne uzbrojenie, IV kondygnacje
Œwieradów – centrum obok Biedronki, dzia³ka 1.086 m2 pod mieszkania i us³ugi, 250.000 z³
Œwieradów – ul. Chrobrego, dzia³ka 11.678 m2, mieszkaniówka i turystyka, 220.000 z³
Œwieradów – ul. Wiœniowa, 1.578 m2, dzia³ka pod dom, pe³ne uzbrojenie, 230.000 z³
Œwieradów – okazja, 9 dzia³ek budowlanych pod domy,  8.798 m2, ul. Dolna, 250.000 z³
Œwieradów – mieszkanie 50 m2, po remoncie kapitalnym, parter, 135.000 z³
Czerniawa – okazja inwestycyjna: dzia³ka budowlana, 6.020 m2 pod domy, 103.000 z³
Czerniawa – dzia³ka budowlana, 10.424 m2 pod domy, 177.000 z³
Czerniawa – dzia³ka 5.017 m2 pod turystykê, ogrodzona, warunki przy³¹cza energetyki 160.000 z³
Czerniawa – nowy dom, dzia³ka 488 m2, 299.000 z³
Czerniawa – ma³y dom do remontu, dzia³ka 396 m2 + 1.356  m2, 110.000 z³
Czerniawa – przedwojenny dom komfortowo wyremontowany, dzia³ka 1.596 m2, 620.000 z³
Czerniawa – dzia³ki budowlane po 1.500 m2, po 49.500 z³
Czerniawa – ma³y dom po remoncie, 350 m2, z mo¿liwoœci¹ pokoi pod wynajem, dzia³ka 1,2 ha
Czerniawa – dzia³ka z du¿ymi ruinami, ul. Sanatoryjna, 3.552 m2, 200.000 z³
Czerniawa – dom do remontu, dzia³ka 8.000 m2, 245.000 z³
Czerniawa – dzia³ka 4.563 m2, ul. G³ówna, zabudowa do 3 kondygnacji, 250.000 z³
Pobiedna – dzia³ka budowlana na po³udniowym stoku, 1.700 m2, 47.000 z³
Pobiedna – mieszkanie po remoncie kapitalnym, 35 m2, 65.000 z³
Wolimierz – dzia³ka budowlana, 2.000 m2, przy asfalcie ko³o Alchemika, 49.000 z³
Wolimierz – dzia³ka z ruin¹, 5.568 m2, widok na góry, 70.000 z³
Wolimierz – nowy prosperuj¹cy pensjonat, 500 m2, dzia³ka 7.000 m2

Ml¹dz – dzia³ka 1.336 m2, przy asfalcie, 26.000 z³
Giebu³tów – Augustów – dzia³ka 5.500 m2 pod zabudowê, 12 km od Œwieradowa, 46.000 z³
Giebu³tówek – dzia³ka 2.800 m2 przy asfalcie, widok na góry, 49.000 z³
Krobica – dzia³ka 739 m2, obok zabudowy, 23.000 z³
Mirsk – mieszkanie, 54 m2, trzy pokoje w bloku, II piêtro, 100.000 z³
Mirsk – dom do remontu, dzia³ka 1.977 m2, 80.000 z³

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

skiego 15, pok. nr 9 (II p.), w poniedzia³ki od 1600 do2000 czynny jest Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla uzale¿-
nionych od alkoholu i narkotyków, jak te¿ dla osób z rodzin, gdzie nadu¿ywany jest alkohol i narkotyki, dla osób
wspó³uzale¿nionych oraz ofiar przemocy w rodzinie. Tel. 664 461 086 - czynny w dniach i godzinach konsultacji.

Rozmowy i konsultacje indywidualne tak¿e w poniedzia³ki w godz. 1600-1900, a od
godz. 1900 do 2000 odbywaj¹ siê zajêcia wspomagaj¹ce pracê grupy. Wszystkie spotka-
nia s¹ bezp³atne i otwarte.

Przy Punkcie powsta³a te¿ Grupa Wsparcia, której spotkania odbywaj¹ siê w ponie-
dzia³ki w godz. 1800-2000.  Grupa Wsparcia pozwoli odpowiedzieæ na pytania: co to jest
uzale¿nienie? na czym polega wspó³uzale¿nienie? jak motywowaæ osobê uzale¿nion¹
do podjêcia leczenia? czy nadu¿ywanie alkoholu wp³ywa na przemoc w rodzinie? itp.

Na te i inne pytania uczestnicy otrzymaj¹ rzeteln¹ informacjê zachowuj¹c anoni-
mowoœæ. Powiedz¹, ile uznaj¹ za stosowne - wa¿na jest obecnoœæ. Udzia³ w jednym
spotkaniu nie zobowi¹zuje do dalszego uczestnictwa.
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Œwieradów, ul. Zakopiañska 8
tel. 75 78 16 359, 603 766 496, 603 766 936
Poleca domy, dzia³ki, mieszkania, pensjonaty w mieœcie i okolicach
DU¯Y WYBÓR DOMÓW WIEJSKICH 20 KM OD
ŒWIERADOWA. PRZYJMUJEMY DO SPRZEDA¯Y:
MIESZKANIA, DOMY, DZIA£KI, OBIEKTY U¯YTKOWE.

Z A P R O S Z E N I E
Zarz¹d Ko³a Polskiego Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów

zaprasza cz³onków, którzy pragn¹ przyjemnie i aktywnie spêdziæ
czas, odkrywaæ nowe zainteresowania i realizowaæ swe pasje, na
które wczeœniej nie mieli czasu - na spotkania odbywaj¹ce siê w
ka¿d¹ pierwsz¹ i trzeci¹ œrodê miesi¹ca o godz. 1600 w dawnym
Urzêdzie Miasta przy ul. Pi³sudskiego 15, w pokoju nr 4 na I piêtrze.

W ksi¹¿ce Teresy G³oœnickiej pt. „Na zachód od
Odry” autorka zawar³a - mieszkaj¹c ju¿ w Nowym
Jorku - wspomnienia z dzieciñstwa, które spêdzi³a w
Œwieradowie. Latem zamieœciliœmy dwa wybrane frag-
menty, a dziœ korzystaj¹c z uprzejmoœci Autorki mamy
przyjemnoœæ zaprezentowaæ kolejn¹ czêœæ tej ksi¹¿-
ki, zatytu³owan¹ „Bezcenne chwile”.

Zwyczajem by³o, ¿e odchowane baranki w pierwszej ko-
lejnoœci trafia³y na stó³ b¹dŸ do sprzeda¿y. Bo one potrafi¹
byæ naprawdê groŸne! Niebezpieczn¹ historiê z w³asnego ¿ycia
znam tylko z opowiadañ, poniewa¿ mia³am zaledwie 2 lata.
Agresywny baran by³ w³asnoœci¹ s¹siada, lecz tato szybko
spostrzeg³ jego naturê i przestrzega³: Trzymaj tego barana w
zagrodzie, ja mam dzieci. A¿ któregoœ dnia dopad³ w³aœnie
mnie i groŸnie poturbowa³. Ocala³am dziêki natychmiastowej
pomocy, wiêc ojciec nie potrzebowa³ ju¿ ani chwili do namy-
s³u – zarzuci³ sznur i powiesi³ zwierzê na haku wbitym w œcianê
domu s¹siada. A mnie pozosta³ lêk, nawet przed kotem.

Umiejêtnie kieruj¹c ¿yciem dziecka, mama budowa³a we
mnie poczucie wa¿noœci i jeszcze bardziej i bardziej chcia³am
byæ pomocna, wiec cieszy³am siê, jak podpowiada³a, co mogê
zrobiæ. A oprócz tego – oczywiœcie – mia³am w³asne œcie¿ki i
ulubione zajêcia: zim¹ saneczki bez limitu, od wiosny ³añcu-
chowa huœtawka w drzwiach stodo³y i skakanka do utraty tchu
na posadzce po pierwszej, nieczynnej ju¿ pijalni wód mine-
ralnych przy granicy naszego ogrodu, gdzie spieniona kaska-
da rw¹cego strumienia potê¿nie wtórowa³a rzece tu¿ przed
po³¹czeniem wód. Na tym g³adkim placu wysoko ponad po-
ziomem Kwisy – póki nie sta³ siê miejscem sk³adu borowiny
– zd¹¿y³am jeszcze nauczyæ siê jeŸdziæ na rowerze.

Lubi³am te¿ graæ z bratem w „Chiñczyka”, lub w „Tysi¹-
ca” w zimowe wieczory z Krysi¹ Zielinko, córk¹ pani Zeni,
naszej s¹siadki z piêtra, oraz bawiæ siê w „chowanego” ko³o
domu Basi Bartosiewicz...

Ona, jej siostra Krystyna, brat Andrzej, Ola Tarasewicz,
Krysia i Bo¿ena Sajna, Halina Brodowska, Tereñka Bielewicz,
Hieronim Szutko, Ewa Koz³owska, Ma³gosia Saweczko, Ze-

nek Kosek... - jak ziarna maku rozsypywaliœmy sie wiosn¹
wokó³ Kwisy i dzieciêcy œmiech niós³ siê echem wœród gór.

Tato przyznawa³, ¿e wybór tej dziewczyny za ¿onê to jego
najlepsza ¿yciowa decyzja.

By³ rok 1940,  mia³ 25 lat i pracowa³ jako czeladnik rzeŸ-
nika w Krasnymstawie u wuja mamy.

Przechodz¹c wieczorem przez podwórze zobaczy³ w oknie
na parterze nieznan¹ dziewczynê, która w œwietle lampy roz-
biera³a siê do snu... Mia³a 20 lat.

I chocia¿ pracodawca szykowa³ mu inn¹ pannê – od tego
dnia plany musia³y ulec zmianie. Nieprzeciêtnie przystojny,
odwa¿ny, radosny, cieszy³ siê wœród rówieœników sympati¹ i
mirem. Na wsi pod Krasnobrodem zostawi³ rodziców i o 3
lata m³odszego brata Antoniego. Wujek Antek opowiada³, jak
wpad³ w rêce gromady oburzonych ch³opaków z s¹siedniej
wsi, gdzie znalaz³ sw¹ mi³oœæ. Czekali na niego na drodze w
sosnowym lesie... To mia³a byæ nauczka, gdy nagle jeden z
nich zawo³a³: Stójcie, to¿ to jest brat Adama! I powitali go jak
swojego, i mia³ ju¿ u nich otwart¹ drogê do przysz³ej ¿ony.

Tymczasem tutaj, panna z Zamoœcia, z mieszczañskiej ro-
dziny, której wojna przerwa³a edukacjê...

40 lat póŸniej tato ¿artowa³, ¿e najbardziej podoba³o mu
siê, ¿e ta panna by³a okr¹g³a... Ale to pewnie jeden z jego
uprzejmych ¿artów. A najpowa¿niej w œwiecie mówi³, ¿e pro-
si Boga, ¿eby móg³ umrzeæ wczeœniej ni¿ ona. I Bóg go wy-
s³ucha³.

W mych oczach rodzice szli przez ¿ycie jak na tym œlub-
nym zdjêciu: blisko siebie, ale bez zbêdnego okazywania czu-
³oœci, do koñca m³odzi duchem i jednoczeœnie dojrzali, œwia-
domi  ka¿dego wypowiedzianego s³owa, które natychmiast
wi¹za³o ich jak przysiêga. Ona skupiona i gotowa przyj¹æ jego
dzieci, on opiekuñczy i oddaj¹cy jej ca³¹ dziarskoœæ swej m³o-
doœci.

Mieli 26 i 21 lat.

Ulubion¹ por¹ dnia dla ojca by³ wczesny œwit. Budzi³ siê
razem z ptakami i wychodzi³ im na spotkanie. Rozpoznawa³
ptasie g³osy, zna³ ich zwyczaje i dostrzega³ potrzeby. Zawsze
by³a przy domu budka dla szpaków, w zimie s³onina dla siko-
rek, radoœæ z nowego gniazda jaskó³ki pod dachem. Wiedzia³,
na którym drzewie mieszka kos, gdzie wilga czy jemio³uszka,
z której strony przylatuje sroka, a z której kuku³ka. Ostrzega³
mamê przed jastrzêbiem, gdy ten zadomowi³ siê w górach,
mówi¹c: Pilnuj Tereni i kurcz¹t. Przez 18 lat trzyma³ go³êbie
na wysokim strychu, które po¿yczy³y mu koloru na oczy i
³agodnoœci dla serca. Chocia¿
po kilka parek... dobrze wie-
dzia³, który kiedy odlatuje i
wraca, kiedy maj¹ m³ode...
Po rannym obchodzie w s³o-
iku na stole w korytarzu po-
jawia³y siê œwie¿e kwiaty:
zawilce, ¿onkile, ga³¹zki
pachn¹cych bzów, jaœminu,
ró¿e, niezapominajki, polne
bukiety, póŸniej korale jarzê-
biny, kolorowe liœcie...

Ale tato przede wszyst-
kim wczesnym rankiem roz-
pala³ pod kuchni¹, ¿eby by³o
ciep³o jak wstanie ¿ona i

dzieci, szykowa³ wrz¹tek i wodê do mycia, zaparza³ œwie¿¹
herbacian¹ esencjê w ma³ym czajniczku stoj¹cym na boku
kuchennej p³yty... To takie jego rytua³y, sam wola³ kawê zbo-
¿ow¹ na przebudzenie, ale zna³ upodobania ¿ony. Karmi³ kota,
który wyj¹tkowo czule ³asi³ sie tylko do jego nóg i w prezen-
cie przynosi³ upolowan¹ mysz. Wokó³ domu, na ogrodzie i

 Ci¹g dalszy na s¹siedniej stronie  

Autorka z ojcem - Œwieradów, 1959 r.
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SNS 2028 - Œwieradów. Nieruchomoœæ - 200 m od
Domu Zdrojowego. Powierzchnia ca³kowita budynku -
378 m2, nadaje siê na rezydencjê lub pensjonat. Du¿a
dzia³ka - 5.794 m2 - z przeznaczeniem pod us³ugi tury-
styczne (mo¿liwoœæ budowy kolejnych obiektów), 70 m
do szlaków turystycznych i lasu. Cena do negocjacji.

SNS 1398 - Œwieradów. Po³owa domu dwuro-
dzinnego, 90 m2, trzy pokoje (salon 34 m2), kuch-
nia, ³azienka, osobne WC, dwa balkony. Stan b.
dobry, piêkny widok na miasto, blisko wyci¹g
narciarski, las na granicy, cicho i malowniczo.
Cena 248.000 z³.

SNS 976 - Œwieradów. Sudecki dom na po³u-
dniowym nas³onecznionym stoku z widokiem na
miasto, Stóg Izerski i kolej gondolow¹. Dzia³ka 1,7
ha z mo¿liwoœci¹ czêœciowej zabudowy. Cena
220.000 z³.

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

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

Apelowaliœmy latem, by œwieradowianie, pamiê-
taj¹cy czasy uwa¿ane dziœ przez m³ode pokolenie
za prehistoriê, chwycili za pióra i spróbowali od-
daæ ducha zamierzch³ych epok - jak dot¹d nikt nie
zaregowa³.

Ponawiamy zatem apel - ocalmy w pamiêci prze-
sz³oœæ, przypomnijmy sobie i innym Œwieradów,
który pokry³a patyna czasu, ludzi, którzy odeszli,
wydarzenia, które byæ mo¿e nikim nie wstrz¹snê-
³y, a mimo to zapada³y w pamiêæ. £amy „Notatni-
ka” s¹ dla tych wspomnieñ zawsze otwarte!

spadzistych ³¹kach ocenia³ stan traw szykuj¹c siê do kosze-
nia. Zim¹ rano odgarnia³ kopne œniegi sprzed domu i czyta³
ksi¹¿ki. A po pracy – okr¹g³y rok – r¹ba³ drzewo. Kompletnie
wolny od jakiejkolwiek materialnej zach³annoœci, r¹bania drze-
wa nikomu by nie odda³. Czasami proponowa³ to goszcz¹cym
mê¿czyznom w ramach rozrywki, ot, jako formê aktywnoœci
na podobieñstwo przeja¿d¿ki konnej czy dzisiejszej gry w
golfa. Wszystkim umia³ sie dzieliæ z radoœci¹ i tê cechê prze-
kaza³ swym synom.

Pachnia³ tytoniem, na niedziele wod¹ koloñsk¹ „Przemy-
s³awka”. Lubi³ o siebie zadbaæ w stylu mê¿czyzny znaj¹cego
sw¹ wartoœæ – wygl¹da³ schludnie, bez pedantyzmu i pozo-
rów.

- Hela, daj mi tam œwie¿¹ koszulê z szafy – mówi³ spokoj-
nie zmieniaj¹c ubranie.

- To któr¹ Ci daæ, Adam?  – upewnia³a siê mama siêgaj¹c
na pó³kê z kilkoma tylko koszulami.

- Mo¿e któr¹œ z tych z przenicowanym ko³nierzem... wy-
starczy.

D³ugo u¿ywali swej odzie¿y. Po pierwsze, mieli po kilka
rzeczy w bardzo dobrym gatunku z dawnych panieñsko-ka-
walerskich lat, po wtóre – mama bardzo dba³a o ka¿d¹ czêœæ
garderoby: zawsze naprawiona i czysta le¿a³a na sta³ych miej-
scach, i wreszcie – zwyczajnie nie staæ ich by³o na zakupy dla
siebie. My zmienialiœmy rozmiary i œrodowiska, a oni nale¿eli
do tych, co prowadz¹ swe dzieci przodem. Nowy garnitur dla
ojca z czarnej, we³nianej krepy kupili z okazji mojej I Komu-
nii Œwiêtej w 1963 r. Wtedy tato mia³ 48 lat mówi¹c: W tym
garniturze kiedyœ mnie pochowajcie. Tak te¿ siê sta³o 25 lat
póŸniej. Mama pamiêta³a. Ona prosto do serca przyjmowa³a
wszystkie s³owa mê¿a.

CDN

S³uchaj¹c opowieœci
czerniawskich seniorów
trudno uwierzyæ, ¿e dziœ ta
nieco ospa³a miejscowoœæ
w latach g³êbokiego komu-
nizmu têtni³a ¿yciem, ¿e
ludzie byli bardziej sk³on-
ni do zabawy, mieli gdzie
siê spotkaæ i mi³o spêdziæ
czas.

Dzisiejsi piêædziesiêcio-
i szeœædzisiêciolatkowie
wspominaj¹c swoj¹ m³o-
doœæ spêdzon¹ w Czernia-
wie, mówi¹, ¿e ¿y³o siê
wówczas biednie, ale ludzie
potrafili siê wspólnie zaba-
wiæ, byli bardziej otwarci na
drugiego cz³owieka ni¿ ma

Młodzieńcze wspomnienia, czyli jak bawiono się w CzerniawieMłodzieńcze wspomnienia, czyli jak bawiono się w CzerniawieMłodzieńcze wspomnienia, czyli jak bawiono się w CzerniawieMłodzieńcze wspomnienia, czyli jak bawiono się w CzerniawieMłodzieńcze wspomnienia, czyli jak bawiono się w Czerniawie

Choæ od po¿aru czerniawskiej kawiarni „Zdrojowej” minê³o kilka dziesiêcioleci, starzy miesz-
kañcy z sentymentem wracaj¹ wspomnieniami do organizowanych tam imprez.

to miejsce obecnie. Z rozrzewnieniem wspominaj¹ czasy, kie-
dy chodzili na dancingi do kawiarni, która znajdowa³a siê po-
wy¿ej Domu Zdrojowego – tañczono przy akompaniamencie
miejscowego zespo³u muzycznego.

W pamiêci mieszkañców utkwi³ równie¿ miejscowy klub,
w którym spotyka³a siê m³odzie¿. Znajdowa³ siê on w jednym
z wielorodzinnych budynków przy ul. G³ównej. Mo¿na tam
by³o siê napiæ herbaty, kawy, posmakowaæ oran¿ady, pepsi, a
tak¿e s³odyczy. W klubie zaspokajano te¿ wszelkie pragnienia
kulturalne. Spragnieni wieœci ze œwiata mogli poczytaæ do-
stêpn¹ prasê, pos³uchaæ ówczesnych przebojów. M³odzie¿
sama tworzy³a swój w³asny repertuar muzyczny, przynosz¹c
ze sob¹ do klubu p³yty winylowe czy pocztówkowe. Tutaj tak-
¿e organizowano potañcówki.

Tak¿e czyny spo³eczne by³y znakomit¹ okazj¹ do zinte-
growania siê i wspólnej zabawy. Oczywiœcie, celem nadrzêd-
nym by³a praca na rzecz lokalnej spo³ecznoœci, jednak¿e po
wykonaniu okreœlonego zadania na utrudzonych obywateli
czeka³a nagroda w postaci ogniska z pieczonymi kie³baskami
i piwem.  Organizowano zabawy ludowe i wystêpy artystów,
a seniorzy dobrze pamiêtaj¹, ¿e na tych zabawach naprawdê
by³y t³umy.

Pamiêtano równie¿ o najm³odszych mieszkañcach Czer-
niawy. W zak³adach pracy rodziców organizowano zabawy
œwi¹teczno-noworoczne dla dzieci. Na najm³odszych prócz
tañca i zabaw czeka³y paczki pe³ne ³akoci. Radoœci by³o co
niemiara!

Adriana Kralewska

Tego zainteresowani dowiedzieli siê 26 lutego na VI spotkaniu z cyklu „Dobra ksi¹¿ka
i kawa”, które  poprowadzi³a po raz trzeci - jak zwykle œwietnie przygotowana - Magdale-
na Olszewska. Wœród ju¿ sta³ych goœci znaleŸli siê nowi, chc¹cy pos³uchaæ t³umaczki,
lokalnej tropicielki ciekawostek i tajemnic dotycz¹cych historii Bad Flinsberg, która i tym
razem s³uchaczy nie zawiod³a, utrzymuj¹c swymi opowieœciami s³uchaczy w napiêciu
przez 2 godziny .

Kto odwiedza³ przedwojenny Œwieradów-Zdrój? Na to pytanie trudno odpowiedzieæ, gdy¿
nie zachowa³y siê œlady wpisów do ksi¹g pami¹tkowych, bo ich nie prowadzono, nie przy-
wi¹zuj¹c do tego wiele uwagi. Pani Magda na wstêpie zaznaczy³a, ¿e o zas³ugach rodziny
Schaffgotschów nale¿y pamiêtaæ i doceniæ je - to dziêki nim tak wielu znakomitych ludzi
ró¿nej profesji przyje¿d¿a³o do Bad Flinsberg na kuracjê, po odpoczynek lub te¿ pracowaæ tu
i rozwijaæ miasteczko.

Kto odwiedza³ Bad Flinsberg?

Za zgod¹ naszego goœcia przebieg spotkania zosta³ do-
k³adnie opisany i jest do przeczytania na stronie biblioteki -
www.mbpswieradow.com.pl  - a na miejscu s¹ do wgl¹du
cenne notatki pani Magdy.

S³uchacze poprosili o nastêpn¹ wycieczkê w przesz³oœæ,
na co lokalna tropicielka historii, która uwa¿a spotkania za
przesympatyczne i dowodz¹ce, i¿ warto o nich opowiadaæ i
rozpowszechniaæ wiedzê sprzed lat, zapowiedzia³a pogawêd-
kê o historii kolei. KP



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

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

Skąd się wziąłSkąd się wziąłSkąd się wziąłSkąd się wziąłSkąd się wziął

BabyBabyBabyBabyBaby, ach, te baby!, ach, te baby!, ach, te baby!, ach, te baby!, ach, te baby!

Gotowanie na parze jest w dzisiejszych
czasach nie tylko modne, ale te¿ bardzo zdro-
we, poniewa¿ nie tracimy wszystkich warto-
œci od¿ywczych i zawartych w sk³adnikach
witamin, co zdarza siê podczas sma¿enia lub
duszenia. Pamiêtajmy o tym, i¿ asortyment
zrobiony na parze jest stosowanych przy ró¿-
nych dietach i schorzeniach.

Najlepszym domowym sposobem parowa-
nia potraw jest drewniana nak³adka ze œred-
nimi oczkami, po³o¿ona na wierzch garnka.
Jeœli nie dysponujemy takim urz¹dzeniem,
mo¿emy siê wspomóc zwyk³ym durszlakiem.

Jako pierwsze danie zaproponujê ³ososia
norweskiego z broku³em i œwie¿¹ bazyli¹.

Sk³adniki: 1 œredni filet z ³ososia, broku³,
wi¹zka œwie¿ej bazylii, 50 g mas³a, sól, liœæ
laurowy i ziele angielskie do smaku.

Z fileta wycinamy kawa³ki o szerokoœci 4
cm i usuwamy resztki oœci. Durszlak (lub sit-
ko) smarujemy mas³em, uk³adamy ³ososia,
oczyszczone ró¿yczki broku³a, na to kilka list-
ków bazylii i delikatnie wszystko solimy.

Do garnka wlewamy wodê (1/4 jego ob-
jêtoœci), wrzucamy kilka ziarenek ziela i parê

listków. Po zagotowaniu
zmniejszamy p³omieñ do

minimum, a na

wierzch zak³adamy sitko z filetem, przykry-
wamy to foli¹ aluminiow¹, po czym paruje-
my ok. 40 minut. Gotowe danie wyk³adamy
na talerz, a przed degustacj¹ mo¿emy skropiæ
³ososia cytryn¹ (lub limonk¹).

Od zdrowej ryby przechodzimy do rów-
nie zdrowego (i od¿ywczego) drobiu - bêdzie
to filet z indyka z zielonymi szparagami i
oliw¹ tymiankow¹.

Sk³adniki: Filet z indyka, wi¹zka zielo-
nych szparagów (jeœli nie ma œwie¿ych, mo-
¿emy je zast¹piæ mro¿onymi), oliwa z oliwek
extra vergine, sól, pieprz ziarnisty i wi¹zka
œwie¿ego tymianku.

Nim zabierzemy siê do miêsa, przygotuj-
my najpierw oliwê. Do butelki wrzuæmy kil-
ka ga³¹zek tymianku i zostawmy oliwê na trzy

dni w temperaturze pokojowej.
Filet oczyszczamy z resztek b³on, myje-

my pod bie¿¹c¹ wod¹, odsuszamy w rêczni-
ku papierowym i kroimy na plastry o grubo-

œci 2 cm. Sitko (lub durszlak)
smarujemy t¹ „tymiankow¹”
oliw¹, uk³adamy obrane
oczyszczone  szparagi (mro¿o-
nych nie trzeba ju¿ czyœciæ),
na nich k³adziemy filety, deli-
katnie solimy i na wierzch rzu-
camy kilka ziaren pieprzu.

Powtarzamy z wod¹ tê
sam¹ czynnoœæ, jak przy ³oso-
siu (ale bez liœcia i ziela), przy-
krywamy foli¹ i parujemy ok.
50 minut. Ca³oœæ wyk³adamy
na talerz i wszystko polewa-
my wczeœniej przygotowan¹
smakow¹ oliw¹.

Wœród naszych propozycji
nie mo¿e zabrakn¹æ naszego
izerskiego pstr¹ga, podane-

go w sposób zupe³nie nieznany amatorom
kuchni - parowanego w pergaminie.

Sk³adniki: 4 pstr¹gi, 4 œrednie marchew-
ki, seler, 4 pietruszki, 4 z¹bki czosnku, pê-
czek natki pietruszki, 100 g mas³a, jajko oraz
sól i pieprz do smaku.

Warzywa obieramy, kroimy wzd³u¿ na
cienkie paski, a czosnek w p³atki. Pstr¹gi po
oczyszczeniu solimy, pieprzymy i chowamy
na 2 godziny do lodówki.

Pergamin delikatnie smarujemy mas³em,
uk³adamy na nim na przemian warzywa, na
nie k³adziemy pstr¹ga, obsypujemy natk¹ i
p³atkami czosnku, przykrywamy wszystko
drug¹ warstw¹ warzyw. Pergamin sk³adamy
na pó³, smaruj¹c krawêdzie roztrzepanym ja-
jem, po czym k³adziemy w ten sposób przy-

gotowane „papiloty” na sitko (lub durszlak) i
parujemy ok. 40 minut.

Tak przyrz¹dzona ryba smakuje wybornie,
jeœli skropimy ja lekko oliw¹ lub ³ezk¹ skla-
rowanego mas³a.

Na koniec coœ dla absolutnych wegetarian
- zawijañce z kapusty pekiñskiej, kalafio-
ra, marchewki i pachn¹cego kopru.

Sk³adniki: Du¿a kapusta pekiñska, kala-
fior, 2 œrednie marchewki, pêczek kopru, sól i
pieprz, olej z pestek winogron.

Z pekinki obrywamy jak najwiêksze liœcie,
obcinaj¹c bia³e koñcówki, blanszujemy (przez
2 minuty we wrz¹tku), odsuszamy i wystu-
dzamy. Oczyszczony kalafior drobimy na naj-
mniejsze ró¿yczki, œcieramy marchew na gru-
bych oczkach, dodajemy posiekany koper,
solimy, pieprzymy i zalewamy 3 ³y¿kami oli-
wy. Ca³oœæ mieszamy i nadziewamy listki pe-
kinki, skrêcaj¹c je jak go³¹bki. Wszystko pa-
rujemy w znany nam ju¿ sposób przez ok. 10-
12 minut, wyk³adamy na talerz, skrapiamy
kilkoma kropelkami oliwy i oprószamy ko-
prem.

Za miesi¹c zdam Pañstwu relacjê z mego
sta¿u w restauracji Alcron w 5-gwiazdkowym
hotelu Radisson Blu Alcron w Pradze (w ub.
roku lokal zdoby³ drug¹ gwiazdkê najbardziej
presti¿owego na œwiecie przewodnika kulinar-
nego Michelin). Szef kuchni, Czech Roman
Paulus, u którego bêdê sta¿yst¹, pracowa³ w
najlepszych hotelach i restauracjach na œwie-
cie, jak Savoy w Londynie czy na statku Qu-
een Elisabeth II. Mam nadziejê podczas 10-
dniowego pobytu poznaæ tajniki przyrz¹dza-
nia ca³kiem nieznanych potraw z wielu kuch-
ni œwiata.

Bierzemy 6 ¿ó³tek, kostkê margaryny, pó³torej szklanki cukru, dwie i pó³ szklan-
ki m¹ki pszennej, pó³ szklanki m¹ki ziemniaczanej, 4 ³y¿ki oliwy, 2 ³y¿ki octu, 2
³y¿ki kwaœnej œmietany, 2 ³y¿eczki proszku do pieczenia, olejek migda³owy i
paczkê migda³ów – siekanych lub w p³atkach.

¯ó³tka ucieramy z cukrem, nastêpnie dodajemy ostudzon¹, roztopion¹ mar-
garynê i ucieramy dodaj¹c pozosta³e sk³adniki. Na koniec wrzucamy migda³y,
czêœæ z nich pozostawiaj¹c do posypania babki.

Pieczemy przez 45 minut w temperaturze 160-180 C. Sprawdzamy patyczkiem,
czy ciasto siê upiek³o. Nastêpnie ostudzon¹ babkê polewamy lukrem i posypu-
jemy migda³ami. Lukier mo¿na zabarwiæ odrobin¹ soku malinowego, wtedy uzy-
skamy piêkny ró¿owy kolor. Smacznego!

BABKA MIGDA£OWA

Przychodzi baba do lekarza i opowiada.
Stara baba przed cha³upê wysz³a, a tu

dzieci na podwórzu babkê z piasku kle-
pi¹:„Babko, babko, udaj siê, bo jak nie, to
ciê zjem”. Nagle jeden z maluchów wo³a:
„Babko, babko dziad przy p³ocie stoi!”. Pa-
trzy baba, a jej ch³op ciekawskim okiem na
dziedziniec zerka i zupe³nie nieœwiadomy
obecnoœci swojej baby, wo³a do przechodz¹-
cej drog¹ m³ódki: „Ale¿ z ciebie babka, Mar-
cysiu, piêknaœ niczym baba lukrowana na
Wielkanocnym stole.”

Na to baba: „No i masz babo placek. Ju¿
ja Józkowi poka¿ê, dyæ on nie wie, ¿e kto z
bab¹ wojuje, pewno po¿a³uje.” I nu¿ ok³adaæ
dziada czym pod rêka mia³a, a ¿e dr¹g przy
oborze le¿a³, nie ¿a³owa³a razów swej ch³opi-
nie. „Bêdziesz ty dziadu cudze babki chwa-

Drugi na to: „Z bab¹ i diab³em lepiej nie
zaczynaæ.”

Trzeci ino pod w¹sem œpiewa, co by tylko
niezbyt g³oœno: „Kochane baby, ach, te baby!
Cz³ek by je ³y¿kami jad³... Têgi ch³op, co lek-
ko w rêku ³amie sztaby, wzglêdem baby jest
tak, jak dziecko, ca³kiem s³aby. Kochane baby.
Ach te baby! cz³ek by je ³y¿kami jad³ - bul,
bul, bul, bul...”

Na to lekarz:  „Z bab¹ Ÿle, ale bez baby
jeszcze gorzej.” Ja jednak zgodzê siê z przy-
s³owiem, ¿e „Najlepsza jest baba pieczona.”

Tak wiêc, Panowie i Panie, znaczeñ, przy-
s³ów i podtekstów bab, babek i babeczek znaj-
dziemy dziesi¹tki, jeœli nie setki. Zawsze mam
w pamiêci mojego nauczyciela ze szko³y pod-
stawowej, który w sposób nader wymowny i

obrazowy wyjaœnia³ szkolnej gawiedzi, jakie
mog¹ byæ znaczenia s³owa baba. Te wspo-
mnienia, moi drodzy, szczególnie wracaj¹ w
marcu. W tym roku ten miesi¹c  w dwojakie
baby obfituje. Raz, babskie œwiêto 8 marca
przychodzi (które ju¿ mamy za sob¹), dwa  -
baby pieczone, lukrem sp³ywaj¹ce pod nasze
dachy zawitaj¹ z racji Wielkanocy.

Tak wiêc honory nale¿yte czyni¹c wszyst-
kim babom (a wspó³czeœnie - Paniom, Kobie-
tom i Damom), winszowania gor¹ce i narê-
cza kwiatów pod nogi sk³adam, a staropol-
skim obyczajem - du¿o szynki ¿yczê z jajem.
Niech zaj¹ce i barany pospe³niaj¹ Wasze pla-
ny.

Mam nadziejê, ¿e wszyscy Panowie pa-
miêtaj¹ o swych ukochanych babkach i ba-
beczkach, a jeœli w Wielkanoc na babeczkê
przyjdzie wam ochota, przepis na pyszn¹, pu-
szyst¹ babkê z rodzynkami lukrem polan¹,
migda³em posypan¹ - do³¹czam.

Piotr Bigus

li³? Ja ciê tak polu-
krujê, ¿e po omacku
bêdziesz babki na
polu szuka³, co by
opuchlizna i mi³osne
czary od ciebie odst¹-
pi³y.”

Patrz¹ ludzie ze
wsi na to wszystko i
jeden rzecze: „Patrz-
cie na Józka, ale z
niego baba.” Przecie
„Jeszcze siê taki nie
narodzi³, co by babie
we wszystkim dogo-
dzi³.”

To dziœ nieco zapomniane œwiêto, nie-
odzownie kojarz¹ce siê z czasami PRL-u, kie-
dy panie oprócz czerwonego goŸdzika lub tu-
lipana otrzymywa³y podarunki w postaci, raj-
stop, myd³a, kawy b¹dŸ tabliczki czekolady,
jest znacznie g³êbiej zakorzenione w kultu-
rze europejskiej. Dzieñ Kobiet wprawdzie ju¿
za nami, ale to i tak œwietna okazja, aby przy-
bli¿yæ czytelnikom „Notatnika” genezê tego
œwiêta.

Pierwsze wzmianki o otaczaniu czci¹ nie-
wiast pochodz¹ ze staro¿ytnej Grecji. Tu zamê¿-
ne kobiety obchodzi³y swoje œwiêto w paŸdzier-
niku.  Równie¿ w staro¿ytnym Rzymie obcho-
dzono œwiêto ku czci przedstawicielek p³ci piêk-
nej, by³y to tzw. Matronalia, które przypada³y
na pierwszy dzieñ marca, obchodzone w spo-
sób niezwykle radosny. Barwne korowody roz-
œpiewanych kobiet wêdrowa³y do œwi¹tyni Ju-
nony Lucyny na Ekskwilinie, aby tam z³o¿yæ
ofiary swej patronce. Na uwagê zas³uguje fakt,
¿e dzieñ ten by³ œwiêtem nie tylko dla wolnych
rzymianek, ale tak¿e dla pracuj¹cych w ich do-
mach niewolnic.

W czasach nowo¿ytnych oficjalnie tego
œwiêta nie obchodzono, dlatego uwa¿a siê, ¿e
pierwszym Dniem Kobiet w nowo¿ytnej Euro-

dokoñczenie obok  
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ul. Nad Basenem 29, Œwieradów-Zdrój
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     w budownictwie ogólnym i na zabytkach
kosztorysowanie w programie
     Norma Expert i Zuzia -
     z aktualnymi bazami cenowymi,
weryfikacja sporz¹dzonych kosztorysów
przedmiary na podstawie
     dostarczonej dokumentacji
obmiary powykonawcze
kosztorysy szacunkowe do banku
przegl¹dy techniczne budynków
     i innych obiektów budowlanych
remonty, adaptacje i wykañczanie
     mieszkañ, uk³adanie glazury

us³ugi kierownika i inspektora nadzoru

pie by³y zapusty zorganizowane w 1824 r. przez
francuskie praczki z Bonn-Beuel. Niew¹tpliwie
przyczynkiem do ustanowienia tego œwiêta by³y
wydarzenia, jakie mia³y miejsce 8 marca 1857
r. w Nowym Jorku. W tutejszej przêdzalni ba-
we³ny wybuch³ strajk zorganizowany przez jej
pracownice, które domaga³y siê skrócenia cza-
su pracy i wynagrodzenia takiego, jakie pobie-
rali zatrudnieni tam mê¿czyŸni. Tragiczny fina³
tego protestu sprawi³, ¿e kobiety jeszcze moc-
niej zaczê³y walczyæ o równoprawnie. Pierw-
sze obchody Dnia Kobiet zorganizowa³y cz³on-
kinie Nowojorskiej Organizacji Socjaldemokra-
tycznej 20 lutego 1908 r. -  odby³y siê wtedy
liczne demonstracje, podczas których kobiety
domaga³y siê prawa udzia³u w wyborach.  Ju¿
w roku 1909 Socjaldemokratyczna Partia Ame-
ryki og³osi³a dzieñ 28 lutego Miêdzynarodo-
wym Dniem Kobiet. Na kontynencie europej-
skim sprawa ustanowienia Miêdzynarodowe-
go Dnia Kobiet zosta³a poruszona w 1910 r. na
II Miêdzynarodowym Kongresie Kobiet Socja-
listek. Z oficjalnym postulatem utworzenia ta-
kiego œwiêta wyst¹pi³a wówczas niemiecka
dzia³aczka Klara Zetkin. Ju¿ 19 marca 1911 roku
oficjalnie swój dzieñ œwiêtowa³y kobiety w
Niemczech, Austrii, Danii i Szwajcarii.  Usta-
nawiaj¹c datê tego œwiêta socjalistki odnios³y
siê do z³o¿onej swego czasu przez króla Prus
obietnicy przyznania praw wyborczych kobie-
tom. Oczywiœcie, obietnicy tej w³adca nigdy nie
dotrzyma³.

Ostatecznego ustalenia daty na 8 marca
dokonali Rosjanie. Œwiêto to obchodzono w
tym kraju ju¿ w roku 1913, a w roku 1917 Le-
nin og³osi³ je oficjalnym œwiêtem pañstwowym.
W Polsce kobiety swoje œwiêto zaczê³y obcho-
dziæ doœæ póŸno, bo dopiero po II wojnie œwia-
towej, a dzieñ 8 marca, jako oficjalne œwiêto
pañstwowe figurowa³ w kalendarzu do roku
1993, kiedy to premier Hanna Suchocka znio-
s³a jego centralne obchody.

Dziœ, mimo licznych manifestacji przetacza-
j¹cych siê przez polskie miasta, œwiêto to ma
raczej charakter prywatny, nadal jednak budzi
spore kontrowersje, co nie zmienia faktu, i¿ jest
œwietn¹ okazj¹ do œwiêtowania i integrowania
siê dla wszystkich.

Dzień Kobiet?Dzień Kobiet?Dzień Kobiet?Dzień Kobiet?Dzień Kobiet?

nieniu powiem tylko, ¿e w t³u-
maczeniu akronim SPA  ozna-
cza Sanus Per Aqua, czyli zdro-
wie poprzez wodê.
Rozumiem, ¿e Malinowy
Dwór spe³nia wszystkie
warunki dla SPA?

- Malinowe Hotele, do któ-
rych nale¿y Malinowy Dwór,
maj¹ w swym posiadaniu solan-
kê siarczkow¹ w stê¿eniu nie-
wystêpuj¹cym nigdzie w œwie-
cie. 3,10 proc. mineralizacji to
niemal dwukrotnie wiêcej ni¿
ujêcia w Busku-Zdroju, a ponad

900 mg zwi¹zków siarki w litrze wody czyni nasze Ÿró-
d³o kilkunastostokrotnie „silniejsze” od ujêcia w Swoszo-
wicach! Natura na takie nasze wskaŸniki pracowa³a po-
nad 2 mln lat, dziêki temu siarka jest rdzeniem produk-
towym grupy, szkoda tylko, ¿e jeszcze tak ma³o docenia-
nym na terenie Dolnego Œl¹ska.
Co lecz¹ wody siarczkowe?

- Miêdzy innymi zwyrodnienia stawów i krêgos³upa,
stany pourazowe i przeci¹¿eniowe narz¹du ruchu, prze-
wlek³e choroby skóry, zaburzenia têtniczego kr¹¿enia ob-
wodowego, choroby pochodzenia neurologicznego, dnê
moczanow¹, reumatoidalne zapalenie stawów i inne uk³a-
dowe choroby tkanki ³¹cznej. Si³a oddzia³ywania zabie-
gów zale¿y od stê¿enia zwi¹zków czynnych w wodzie k¹-
pielowej i od powierzchni cia³a, które tê k¹piel wch³ania.
My stosujemy wodê siarczkow¹ o stê¿eniu 150 mg w li-
trze, a wch³anianiu ulega ok. 10 proc. zawartej w wodzie
siarki.
Porozmawiajmy o tych wielu kategoriach
plebiscytowych. Co to jest resort SPA?

- To obiekt, który oferuje bardzo szerok¹ gamê za-
biegów i ró¿ne formy aktywnego wypoczynku i spêdza-
nia czasu, wœród których ka¿dy znajdzie coœ dla siebie:
na cia³o i na twarz, dla pañ i dla panów, dla narciarzy i
dla rowerzystów. To typowe lecznicze i kuracyjne pobyty
uzdrowiskowe, ale tak¿e o charakterze profilaktycznym.
W³aœciwie nie ma górnej granicy wieku, mog¹ jedynie
wystêpowaæ  przeciwwskazania balneologiczne.
Mówi pan – coœ dla kobiet, coœ dla mê¿czyzn,
a przecie¿ stanêliœcie na podium tak¿e
w kategorii  Najlepsze SPA dla Mê¿czyzn

- Obie kategorie ró¿ni odmienna forma spêdzenia
czasu: panowie poszukuj¹ szybkich efektów zabiegowych,
oczekuj¹c zajêæ poprawiaj¹cych kondycjê, sprawnoœæ i
ogóln¹ motorykê ruchow¹, panie natomiast skupiaj¹ siê
na zabiegach pielêgnacyjnych i upiêkszaj¹cych.
Wniosek st¹d, ¿e Malinowy Dwór
stawia bardziej na panów?

- Nie upraszcza³bym a¿ tak.  Wêdrówki górskie, ro-
wery, narciarstwo zjazdowe i  biegowe, sauna, masa¿e...
– to przyjemnoœci, które zarówno kobiety, jak mê¿czyŸ-
ni doceniaj¹ w jednakowy sposób. Natomiast niezaprze-
czalnym faktem jest, ¿e coraz wiêcej panów korzysta z
oferty zabiegów SPA, a my po prostu trafiamy w ich po-
trzeby.
Malinowe hotele istniej¹ od jak dawna?

- Pierwszy hotel powsta³ w 2005 r w Solcu-Zdroju w

woj. œwiêtokrzyskim. Ofertê lecznicz¹ i zabiegow¹ mamy
tak¹ sam¹, ró¿ni nas odmiennoœæ regionów. U nas  lepiej
czuj¹ siê goœcie aktywniejsi ruchowo, bo maj¹ ku temu
warunki. Zale¿y, co bardziej lubi¹: biegaæ po p³askim czy
po górkach; nie zapominajmy te¿ o singltreku – to jest
strza³ w dziesi¹tkê, a my znajdujemy siê niemal w sa-
mym centrum tych tras.
Mówi siê, ¿e bêdê nastêpne Malinowe...

- Na razie w Solcu powsta³ kompleks basenów mine-
ralnych na bazie solanki, a w planach jest te¿ kolejny
hotel w Ciechocinku i drugi w Solcu-Zdroju.
Reasumuj¹c – lokalizacja Malinowego Dworu
to atut czy przeszkoda?

- Powtórzê, odwo³uj¹c siê do s³ów Hiltona, ¿e o suk-
cesie hotelu decyduje w du¿ej mierze lokalizacja. Ci nasi
goœcie, którzy  jeŸdzili do Solca z zachodnich rubie¿y kra-
ju, mieli daleko, teraz maj¹ bli¿ej. W stosunku do oferty
Malinowego Zdroju poszerzyliœmy ofertê zabiegów ko-
smetycznych, upiêkszaj¹cych, wiêcej jest te¿ rodzajów
odnowy biologicznej. Natomiast górskie po³o¿enie sprzyja
zajêciom ruchowym i aktywnej turystyce. Goœcie chwal¹
spokój i bliskoœæ natury. Wa¿ne, by wyeksponowaæ atuty
po³o¿enia, które jest wyj¹tkowe, i czerpaæ z niego korzy-
œci.
Czy Malinowy Dwór
jest produktem skoñczonym?

- Hotelarstwo nigdy nie ma skoñczonego produktu.
Tylko jedno jest dla bran¿y wspólne: nocleg ze œniada-
niem, a ca³a reszta to produkt potencjalny, czyli to, co
jeszcze mo¿na zaproponowaæ. U nas ca³y czas jest coœ
nowego i to nas ró¿ni od hotelarstwa konwencjonalnego.
Jak siê wygrywa plebiscyt?

- Najpierw trzeba œci¹gn¹æ wielu goœci o zró¿nico-
wanych oczekiwaniach, nastêpnie spe³niæ te oczekiwania
i czekaæ na g³osy aprobaty. Kiedy zadowolenie goœci jest
celem pracy samym w sobie,  kiedy odgaduje siê ich ¿ycze-
nia, to daje szansê nam bycia coraz lepszym.
Zetkn¹³em siê z wieloma pochwa³ami pod
adresem obs³ugi – czy mo¿na powiedzieæ, ¿e
za³oga okrzep³a i jest œwiadoma pe³nionej misji?

- To mi³e s³owa, dziêkujê. Wa¿ne, ¿e mamy stabili-
zacjê zatrudnienia pracowników, za³oga jest w pe³ni  przy-
gotowana, zostali naprawdê najlepsi, którzy rozumiej¹
pojêcie goœcinnoœci us³ugowej. Cieszê siê, ¿e mam takich
w³aœnie pracowników, bo to dziêki nim ten hotel staje siê
coraz lepszy.
Gratulujê sukcesu i dziêkujê za rozmowê.

Conrad N. Hilton: „Conrad N. Hilton: „Conrad N. Hilton: „Conrad N. Hilton: „Conrad N. Hilton: „O sukcesie hotelu decyduje, po pierO sukcesie hotelu decyduje, po pierO sukcesie hotelu decyduje, po pierO sukcesie hotelu decyduje, po pierO sukcesie hotelu decyduje, po pierwsze -wsze -wsze -wsze -wsze -
lokalizacja, po drugie - lokalizacja, i po trlokalizacja, po drugie - lokalizacja, i po trlokalizacja, po drugie - lokalizacja, i po trlokalizacja, po drugie - lokalizacja, i po trlokalizacja, po drugie - lokalizacja, i po trzecie - lokalizacja”zecie - lokalizacja”zecie - lokalizacja”zecie - lokalizacja”zecie - lokalizacja”

Robert Wêglarz (45 lat) jest rodowitym kra-
kowianinem, absolwentem tamtejszej Akade-
mii Ekonomicznej i aktualnie doktorantem na
wroc³awskim Uniwersytecie Ekonomicznym. W
hotelarstwie pracuje od 28 lat, g³ównie w zna-
nych sieciach, jak Intercontinental, Holiday Inn,
Orbis czy Sofitel i Ibis w grupie Accor. Zarz¹-
dza³ równie¿ oœrodkiem narciarskim w Rytrze
ko³o Nowego S¹cza i Malinowym Zdrojem w
Solcu. Przez ostatnich kilka lat zwi¹zany jest
blisko z bran¿¹ SPA & Wellness.

Holistyczne SPA (holistic SPA) –
obiekty SPA z rozwiniêtym programem
nauki nad duchowoœci¹ i samorealizacj¹.
Najczêœciej s¹ to programy medytacyjne,
tematycznie zwi¹zane z nauk¹ dalekiego
wschodu. Hotele organizuj¹ wspólne zajê-
cia Hatha Yoga, Tai Chi, Pilates. Rzadko
napotkamy tam programy rehabilitacyjne,
czêœciej masa¿e Lomi Lomi, Ma-uri, tybe-
tañskie, ayurvedyjskie, tajskie.

Destination SPA – oœrodki nastawia-
j¹ce siê na klienta indywidualnego, które-
go œredni pobyt trwa powy¿ej 2 dni, dla
którego w programie przewidziano znacz-
nie wiêcej zabiegów (m.in. 4 zabiegi mo-
kre, 6 suchych i 6 rodzajów masa¿y), zaœ
on sam ma mo¿liwoœæ wyboru diet w menu
kulinarnym. Oœrodek taki powinien byæ po-
³o¿ony poza obszarami miejskimi, a wokó³
niego nie mo¿e byæ widocznych elemen-
tów urbanizacji.

Co to by³ za plebiscyt?
- To cykliczny konkurs og³aszany przez portale Ho-

tele SPA i SPA Info oraz Magazyn Eden.
Kto bierze w nim udzia³?

- G³osuj¹ goœcie wszystkich tych oœrodków – poprzez
e-maile i SMS-y, a informacja o plebiscycie jest rozpo-
wszechniona w newsletterach.
Trzeba spe³niaæ jakieœ warunki,
by móc uczestniczyæ w konkursie?

- I to doœæ rygorystyczne – przede wszystkim wy-
kluczone s¹ obiekty, które wprawdzie w swej ofercie i
nazwie  pos³uguj¹ siê okreœleniem „SPA”, ale dysponuj¹
np. jedynie gabinetami kosmetycznymi, czasami sauna-
mi i basenem lub salk¹ fitness. Ja widzia³em nawet re-
klamy gospodarstw agroturystycznych, w których zwi¹-
zek ze SPA deklarowano jedynie poprzez posiadanie ja-
cuzzi. Tymczasem warunkiem podstawowym jest dyspo-
nowanie naturalnym surowcem, jak solanki czy wody ra-
donowe, na bazie których oferowane s¹ zabiegi w kura-
cji balneologicznej, pitnej czy w inhalacjach. W uzupe³-

Za nami VII edycja plebiscytu SPA Prestige Awards, w
którym wybierano „Najlepszy Hotel SPA & Wellness 2012”
w kategorii g³ównej oraz dziesiêciu subkategoriach: resort
SPA, destination SPA, medyczne Wellness & SPA, kosme-
tyczne MED SPA, FEMI SPA, œlubne SPA, holistyczne SPA,
konferencyjne SPA, SPA dla mê¿czyzny i BABY SPA. W ple-
biscycie sklasyfikowano 44 obiekty i tylko w Ko³obrzegu,
Miêdzyzdrojach, Ustce i Sopocie wskazano po dwa hotele.
Œwieradów wœród pozosta³ych 36 miejscowoœci wymieniony
jest tylko raz – jako siedziba Malinowego Dworu, który
wygra³ kategoriê Najlepszy Resort SPA (przed Hotelem SPA
Dr Irena Eris w Krynicy i Pensjonatem Afrodyta w Oœnie
Lubuskim), dwukrotnie zaœ zaj¹³ miejsce trzecie w katego-
riach: Najlepsze Medyczne SPA (za Malinowym Zdrojem w
Solcu-Zdroju i Hotelem Arka Medical w Ko³obrzegu) oraz
Najlepsze SPA dla Mê¿czyzn (za Iren¹ Eris i Hotelem Leda
w Ko³obrzegu).

Nagrody laureatom rozdano 22 lutego w £odzi pod-
czas XIX Targów Turystycznych „Na Styku Kultur”.

Z Robertem Wêglarzem, dyrektorem Mali-
nowego Dworu od sierpnia 2011 r., rozma-
wia Adam Karolczuk

Adriana Kralewska



Fundacja na Rzecz Rozwoju Spo³ecznoœci Lokalnej „Œwieradów – Czer-
niawa”, jako organizacja po¿ytku publicznego dzia³aj¹ca na terenie Œwie-
radowa-Zdroju, zwraca siê z proœb¹ o wsparcie dzia³alnoœci naszej organi-
zacji, poprzez przekazanie 1 % podatku nale¿nego bud¿etowi pañstwa.
Nale¿y jedynie w sk³adanym rocznym zeznaniu podatkowym o wysokoœci
osi¹gniêtego dochodu wpisaæ pe³n¹ nazwê naszej organizacji  oraz nu-
mer, pod którym zosta³a zarejestrowana w Krajowym Rejestrze S¹dowym

KRS nr 0000105404
Fundacja na Rzecz Rozwoju Spo³ecznoœci

Lokalnej „Œwieradów – Czerniawa”

Œrodki dotychczas otrzymane (w 2012 r. - 2.259,60 z³) przeznaczane
by³y na organizacjê imprezy kulinarnej „Czerniawa, jaka strawa?”, konkur-
su fotograficznego „Uroki Czerniawy” oraz innych realizowanych projek-
tów. Otrzymane kwoty, które zasil¹ konto fundacji w bie¿¹cym roku, po-
zwol¹ nam kontynuowaæ dzia³ania w zakresie promocji Œwieradowa-Czer-
niawy, a przede wszystkim zorganizowaæ dzia³alnoœæ kulturaln¹ w Czarcim
M³ynie.

Za okazan¹ ¿yczliwoœæ z góry dziêkujemy - Prezes Fundacji
Ma³gorzata Gettner

NASZ 1 % DLA ŒWIERADOWA

Hej, kolêda, kolêda!

U góry - tu¿ przed startem. Powy¿ej - mistrz
(z lewej) i uczeñ; jak widaæ - nauka nie po-
sz³a w las. Poni¿ej - singiel w kategorii 6-7
lat na podium. U do³u - medalistki w kate-
gorii 8-9 lat (zdjêcia Tomasz Chmielowiec).

2 marca po po³udniu na stoku „Bambino” rozegrani tra-
dycyjne zawody narciarskie dla dzieci. By³a to impreza open,
st¹d do rywalizacji przyst¹pili tak¿e m³odzi narciarze spoza
Œwieradowa. Odby³y siê dwa przejazdy, w koñcowej klasyfi-
kacji liczy³ siê czas z obu, a w poszczególnych kategoriach
wiekowych wygrali:

Dziewczêta 4-5 lat: I – Malika Prasad, II – Kasia Marcin-
kowska. 6-7 lat: I – Hania Rutkowska, II – Maja Wilczacka,
III – Julka Hryñko. 8-9 lat: I – Natalka Chmielowiec II –
Agata Szaniawska, III ex equo Ola Marcinkowska i Ola Nie-
dŸwiecka. 10-12 lat: I – Wiktoria Machnik, II – Kasia Buraw-
ska, III – Antonia Lita.

Ch³opcy 4-5 lat: I – Kajetan Rutkowski, II – Jacek Sza-
niawski. 6-7 lat: I – Maciej Przyby³a (Szklarska Porêba). 8-9
lat: I – Julian Przyby³a, II – Kacper Piwowarek, III – Maksy-
milian Kobusiñski. 10 lat: I – Olek Hryñko, II – Szymon Sau-
tycz, III – Kacper Mandrak. 11-12 lat: I – Szymon Chmielo-
wiec, II – Jacek WoŸny, III – Dawid Jurczak.

Warto nadmieniæ, ¿e Natalka Chmielowiec dwukrotnie
najszybciej pokona³a stok (17,12 i 17,32 sek.), zostawiaj¹c
w polu niemal wszystkich pozosta³ych uczestników zawodów,
bez wzglêdu na wiek i p³eæ. Niemal – bo uleg³a tylko bratu
Szymonowi (15,67 i 15,78 sek.).

Zawody przygotowa³ i poprowadzi³  Tomasz Mitkiewicz,
fundatorem medali i dyplomów by³ Urz¹d Miasta. Organiza-
torzy dziêkuj¹ Bartoszowi
Kuderze - za bezintere-
sowne udostêpnienie sto-
ku, oraz Kindze Chmielo-
wiec, Joannie Szaniaw-
skiej, Adamowi Hajnemu i
Darkowi Wilczackiemu –
za pomoc w przeprowa-
dzeniu imprezy.

Podsumowanie ca³e-
go sezonu zimowego za-
mieœcimy w nastêpnym
numerze.

Od 28 stycznia do 8
lutego br. zorganizowane
zosta³y zajêcia narciar-
skie dla dzieci pocz¹tku-
j¹cych i œrednio zaawan-
sowanych. Pocz¹tkuj¹-
cych podzielono na dwie
5-osobowe grupki, któ-
rych szkoleniem zajêli
siê Roman Kapszewicz i
£ukasz Karliñski. Pierw-
sze kroki na nartach (a
niekiedy  wrêcz na nart-
kach) dzieci stawia³y na
wyci¹gu Flins-Ekspress,
a kiedy pogoda sp³ata³a
psikusa i roztopi³a œnieg,
przeniesiono zajêcia na
wyci¹g taœmowy przy
Oœrodku Ski&Sun. Dziê-
ki temu dzieci mog³y
spróbowaæ swoich mo¿-
liwoœci na innym stoku.

Po prawie dwóch ty-
godniach zajêæ, przyznaæ
nale¿y, ¿e zaanga¿owa-
nie instruktorów oraz
zapa³ m³odych narciarzy
da³y wspania³y efekt. Na
zakoñczenie wszystkie
dzieci, ku uciesze rodzi-
ców, zjecha³y ze stoku
przy kolei gondolowej.

Kwisia wie - nauczy Ciê!Kwisia wie - nauczy Ciê!Kwisia wie - nauczy Ciê!Kwisia wie - nauczy Ciê!Kwisia wie - nauczy Ciê!
ZAJÊCIA NARCIARSKIE DLA DZIECIZAJÊCIA NARCIARSKIE DLA DZIECIZAJÊCIA NARCIARSKIE DLA DZIECIZAJÊCIA NARCIARSKIE DLA DZIECIZAJÊCIA NARCIARSKIE DLA DZIECI

Jest to nie lada wyczyn, zw³aszcza ¿e na pierw-
szych zajêciach uczono siê utrzymania w nar-
tach.

Dwie grupy œrednio zaawansowane by³y
liczniejsze – na ka¿de zajêcia przychodzi³o od
10 do 13  dzieci. Szkolenie tych m³odych lu-
dzi powierzono firmie Tom-Sport, której w³a-
œcicielem jest Tomasz Mitkiewicz, a zajêcia
odbywa³y siê na gondoli.

Na zakoñczenie dla ka¿dej z grup restau-
racja Smak Baca ufundowa³a s³odki poczêstu-
nek i herbatkê, za co w imieniu dzieci serdecz-
nie dziêkujemy.

W sumie w tegorocznej szkó³ce uczestni-
czy³o 36 dzieci. Mamy nadziejê, ¿e w przy-
sz³ym roku uczestników bêdzie wiêcej - mo¿e
jakieœ stowarzyszenie (wsparte dotacj¹ z Urzê-
du Miasta) pokusi siê o za³o¿enie klubu nar-
ciarskiego, który - podobnie jak to ma miej-
sce w Szklarskiej Porêbie - skupi grupê nar-
ciarzy „zawodowych”, którzy poza doskona-
leniem techniki jazdy na nartach bêd¹ uczest-
niczyli w zawodach organizowanych i w kra-
ju, i u naszych s¹siadów zza czeskiej granicy,
reprezentuj¹c przy tym Œwieradów.

Monika Hajny-Daszko

Fot. Wieslaw Krzewina

Fot. Wieslaw Krzewina
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(do ewentualnej wiadomoœci redakcji) oraz zdjêcia mo¿na sk³adaæ równie¿ w Referacie Promocji Gminy, Turystyki, Kultury i Sportu
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·  Sprzedam gara¿ dwustanowiskowy przy ul. Górskiej. Tel.
75 78 17 288 (po godz. 15) ·  Kancelaria Podatkowa KARGEM
mgr Bogumi³a Tasulis. Tel. 75 75 225 38, 506 053 924, 601
835 007  ·  Manicure i pedicure z mo¿liwoœci¹ dojazdu do domu.
Rezerwacja telefoniczna pod nr. 665 285 666  ·  Do sprzedania
zadbane ciuszki dla dziewczynki (0-3 l.). Tel. 609 066 152 ·
Tomasz Miakienko - licencjonowany zarz¹dca nieruchomoœcia-
mi podejmie wspó³pracê ze wspólnotami mieszkaniowymi. Kom-
pleksowa obs³uga.Tel. 601 506 232, 75 78 17 401 · Do wyna-
jêcia trzypokojowe mieszkanie w Œwieradowie. Tel. 602 639 196
· Do sprzedania lokal gastronomiczny w Œwieradowie. Tel. 502
574 416 · Sprzedam mieszkanie w Œwieradowie, I p. budynku
dwurodzinnego, 94,40 m2 (4 pokoje,, kuchnia, ³azienka, przed-
pokój, pomieszczenie gosp.). Tel. 500 840 223 · Do wynajêcia
lokal u¿ytkowy w œcis³ym centrum, 26 m2, nadaj¹cy siê na sklep,
biuro lub gabinet. Tel 513 949 525.

OGŁOSZENIA  DROBNE

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

Turystyczna Rodzinka

S³owo felieton wywodzi siê z
jêzyka francuskiego, oznacza liœæ,
kartkê, „Feuilleton” – karteczka – to
gatunek dziennikarski, miejsce w
gazecie, które lubi wielu znanych
publicystów.

Istnieje wiele odmian felietonu
– specyficznej wypowiedzi dzienni-
karskiej: polityczne, spo³eczne, ry-
sunkowe, kulturalne, s¹dowe. W
bibliotece mo¿na zapoznaæ siê z
ca³otygodniowymi D. Passenta, L.
Stommy, S. Tyma w „Polityce” lub
M. Ogórka w „Gazecie Wyborczej”.

My proponujemy m³odym lu-
dziom, aby siêgnêli po pióro i napi-
sali felieton, który pozwoli na wy-
ra¿enie ich prywatnych pogl¹dów,
na bycie sob¹. Felieton stwarza do-
skona³¹ okazjê, by poruszyæ aktual-
ne problemy wokó³ swojej ulicy,
szko³y, przyjació³.

Mo¿esz siê wykazaæ, a je¿eli
twoja wypowiedŸ wyró¿ni siê cie-
kaw¹ treœci¹, bêdzie ironiczno-dow-
cipna, swobodna, dostrzegaj¹ca dru-
gie dno, prowokuj¹ca do zadumy,

refleksji i uœmiechu, to j¹ umieœci-
my na stronie biblioteki

Pamiêtaæ nale¿y, ¿e felieton to
krótki tekst (maksymalnie jedna
kolumna), a nam siê marzy, aby po-
jawia³y siê na stronie biblioteki cy-
klicznie, w sta³ej rubryce „Dzienni-
karskie debiuty nastolatków”.

Masz szansê zostaæ naszym re-
porterem - wystarczy, ¿e napiszesz
felieton na dowolny temat. Najlepiej
napisz dobry tekst i wyœlij do nas
na adres biblioteka3@op.pl - napisz
tytu³ felietonu (musi byæ zaskaku-
j¹cy, efektowny, stosuj¹cy grê s³ów),
zamieœæ zdjêcie, podpisz autora.

Najlepsze teksty znajd¹ siê na
naszej stronie, a Ty po prostu ju¿
mo¿esz pracowaæ na swoje nazwi-
sko (pseudonim) i przysz³oœæ zwi¹-
zan¹ z pisaniem.

Je¿eli uda Ci siê przekonaæ nas
i czytaj¹cych, ¿e masz œwietne pió-
ro, a twój punkt widzenia i talent
potrafi¹ przekonaæ do Twych pogl¹-
dów, masz zapewnione miejsce na
naszej stronie.

Felieton – warto napisaæ!
Nowy konkurs biblioteczny

Zarz¹d G³ówny PTTK og³asza
III edycje Ogólnopolskiego Konkur-
su „Turystyczna Rodzinka 2013”,
którego celem jest promocja aktyw-
nego spêdzania czasu wolnego
przez rodziny, kszta³towanie proz-
drowotnego stylu ¿ycia, systema-
tycznego uprawiania turystyki i kra-
joznawstwa, poznawania piêkna
naszego kraju, zaczynaj¹c od miej-
sca zamieszkania, powiatu i woje-
wództwa.

Rodzinne uprawianie turystyki
jest œciœle zwi¹zane z budowaniem
wiêzi w rodzinie, rozwijaniem pa-
sji oraz kszta³towaniem postaw po-
¿¹danych w ¿yciu rodzinnym i spo-

³ecznym dlatego zachêcamy do od-
wiedzenia strony - www.rodzi-
na.pttk.pl - i zg³oszenia siê do udzia-
³u w konkursie. Nastêpnie do 30 li-
stopada nale¿y odbyæ co najmniej 8
wycieczek turystycznych, jedno- lub
wielodniowych, pieszych, rowero-
wych, konnych b¹dŸ kajakowych
oraz opisaæ ich przebieg w Dzien-
niczku Wypraw Rodzinnych.

Zwyciêzcy mog¹ siê spodziewaæ
atrakcyjnych nagród, z których naj-
wa¿niejsze i nieocenione s¹ chwile
spêdzone razem na poznawaniu,
odkrywaniu i wêdrowaniu.
Zesz³oroczni finaliœci konkursu -
rodziny Fierkowiczów i Salawów

Zima 2012/2013 dobiega koñ-
ca, warto wiêc wstêpnie podsumo-
waæ realizacjê zadañ zwi¹zanych
z zimowym utrzymaniem miasta;
zadanie to realizowa³y trzy firmy
(ka¿da odpowiedzialna za inny
rejon miasta), z którymi umowy
zawarte zosta³y od 15 listopada
2012 r. do 15 marca br.

Pocz¹tek zimy by³ bardzo ³agod-
ny, taka prawdziwa zaczê³a siê do-
piero w styczniu. Jak co roku, nie
unikniêto problemów zwi¹zanych z
odœnie¿aniem dróg i ci¹gów pie-
szych pozostaj¹cych w zarz¹dzie
gminy, nie brakowa³o te¿ zg³oszeñ
telefonicznych do Urzêdu Miasta, a
konkretnie - do osób odpowiedzial-
nych za realizacjê umów z wyko-
nawcami, dotycz¹cych nieprawid³o-
woœci wystêpuj¹cych podczas od-
œnie¿ania.

Powtarzaj¹cym siê co roku pro-
blemem jest kwestia zasypywania
chodników przylegaj¹cych do pry-
watnych nieruchomoœci przez po-
jazdy odœnie¿aj¹ce drogi gminne.
Wiadomo, ¿e odpowiedzialnoœæ za
ich zimowe utrzymanie ponosi w³a-
œciciel/zarz¹dca nieruchomoœci gra-
nicz¹cej z chodnikiem, sytuacja jed-
nak bywa k³opotliwa dla wszyst-
kich, gdy¿ codzienne przerzucanie
ogromnych mas œniegu wymaga

Urz¹d Miasta wykazuje
Na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta

26 lutego br. zosta³y podane do pu-
blicznej wiadomoœci - na okres 21 dni
- wykazy (do wgl¹du w godzinach pra-
cy urzêdu) w sprawie wyznaczenia do
sprzeda¿y na rzecz najemców w try-
bie bezprzetargowym:

- lokalu mieszkalnego nr 5 przy ul.
Zdrojowej 5 wraz z oddaniem w u¿yt-
kowanie wieczyste u³amkowej czêœci
dzia³ki:
nr 16/1, am. 6, obr. VI ;
- oraz lokalu mieszkalnego nr 1 przy

ul. Stokowej 2 wraz z oddaniem w
u¿ytkowanie wieczyste u³amkowej
czêœci dzia³ki:
nr 35/7, am. 8, obr. IV.


28 lutego br. zosta³ podany do pu-

blicznej wiadomoœci - na okres 21 dni
- wykaz (do wgl¹du w godzinach pra-
cy urzêdu) w sprawie wyznaczenia do
sprzeda¿y w trybie przetargu ustnego
nieograniczonego dzia³ki o pow.

0,2255 ha przy ul. Bocznej:
nr 22/5, am. 3, obr. V;
oraz w trybie bezprzetargowym, na

poprawê zagospodarowania nierucho-
moœci przyleg³ej, dzia³ki o pow.
0.0181 ha przy ul. 11 Listopada:
nr 19/2, am. 3, obr. V.


1 marca br. zosta³y wywieszone

na okres 21 dni wykazy w sprawie
przeznaczenia do wydzier¿awienia w
drodze bezprzetargowej:

- czêœci nieruchomoœci niezabu-
dowanej o pow. 80 m2 przy ul. Grun-
waldzkiej, oznaczonej geodezyjnie
jako dzia³ka:
nr 3, am. 2, obr. V;
- nieruchomoœci zabudowanej

przy ul. D³ugiej o pow. 11.429 m2,
oznaczonej geodezyjnie jako dzia³ka:
nr 21, am. 10, obr. I;
- nieruchomoœci niezabudowanej

przy ul. D³ugiej o pow. 10.981 m2,
oznaczonej geodezyjnie jako dzia³ka:
nr 14/3, am. 9, obr. I.

Pozimowe wyci¹ganie wnioskówPozimowe wyci¹ganie wnioskówPozimowe wyci¹ganie wnioskówPozimowe wyci¹ganie wnioskówPozimowe wyci¹ganie wniosków
sporego wysi³ku fizycznego, co jest
doœæ uci¹¿liwe, zw³aszcza dla osób
starszych.

Jednym z najbardziej zapalnych
„chodników” rejonów (w przelicze-
niu choæby na skargi telefoniczne)
jest ulica Zakopiañska, która stano-
wi g³ówny dojazd i dojœcie do kolei
gondolowej. Brak dro¿noœci chod-
nika, zw³aszcza na odcinku pomiê-
dzy minigolfem a Izersk¹ Chat¹,
stwarza ogromne utrudnienia komu-
nikacyjne i zagra¿a bezpieczeñstwu
wszystkich uczestników ruchu dro-
gowego. Dlatego w najbardziej kul-
minacyjnym momencie koñcz¹cej
siê zimy gmina podjê³a decyzjê o
wywozie œniegu z tego odcinka pasa
drogowego, a us³ugê wykona³a fir-
Paw³a Pilawskiego ze Szklarskiej
Porêby (odpowiedzialna za odœnie-
¿anie rejonu miasta). Podobne pra-
ce prowadzone by³y równie¿ dwu-
krotnie na ca³ej ul. Zdrojowej.

Wœród wszystkich uwag zg³a-
szanych - zarówno przez naszych
mieszkañców, jak i przyjezdnych
goœci - dotycz¹cych nieprawid³owo-
œci wystêpuj¹cych podczas zimowe-
go utrzymania miasta przewa¿a³y te,
które dotyczy³y niew³aœciwego od-
œnie¿ania chodników lub zgo³a ca³-
kowitego ich pominiêcia w ca³ej
akcji. Nale¿y zaznaczyæ, i¿ niektó-
rzy turyœci (narciarze) przybywaj¹-
cy do Œwieradowa czêsto s¹ nieprzy-
gotowani i brak im umiejêtnoœci do
poruszania siê w okresie zimowym
w terenie górskim.

Bior¹c pod uwagê taki stan rze-
czy gmina sk³ania siê do przejêcia
obowi¹zku zimowego utrzymania
równie¿ tych chodników, których
obowi¹zek utrzymania spoczywa na
w³aœcicielach prywatnych nierucho-
moœci. Zgodnie z art. 6a ustawy z
13 wrzeœnia 1996 r. o utrzymaniu,
czystoœci i porz¹dku w gminach
Rada Miasta mo¿e, w drodze
uchwa³y stanowi¹cej akt prawa
miejscowego, przej¹æ od w³aœcicieli
nieruchomoœci obowi¹zek zimowe-
go utrzymania chodników.

W³aœciciele nieruchomoœci za-
pewniaj¹ utrzymanie czystoœci i po-
rz¹dku przez: uprz¹tniêcie b³ota,
œniegu, lodu i innych zanieczysz-
czeñ z chodników po³o¿onych
wzd³u¿ nieruchomoœci, przy czym
za taki chodnik uznaje siê wydzie-
lon¹ czêœæ drogi publicznej s³u¿¹c¹
dla ruchu pieszego po³o¿on¹ bezpo-
œrednio przy granicy nieruchomoœci.

Du¿¹ poprawê mo¿na by³o za-
uwa¿yæ przy utrzymaniu dróg nie
bêd¹cych w zarz¹dzie gminy. Dro-

ga wojewódzka nr 358 (ul. Grun-
waldzka, 11. Listopada i Nadbrze¿-
na) pozostaj¹ca w zarz¹dzie Dolno-
œl¹skiej S³u¿by Dróg i Kolei we
Wroc³awiu utrzymywana by³a w
standardzie o wiele wy¿szym ni¿ w
ubieg³ych latach. Kwesti¹ nieroz-
wi¹zan¹ pozosta³ jedynie chodnik
wzd³u¿ ul. Nadbrze¿nej, odœnie¿a-
ny tylko doraŸnie, a wniosek z tych
doœwiadczeñ wyp³ywa jeden - ¿e
trzeba to na przysz³oœæ zmieniæ.

Wojciech Cielecki

Zdobycie wyró¿nienia w kon-
kursie na najlepiej prowadzon¹
kampaniê „Ca³a Polska czyta
dzieciom” w roku szkolnym 2011/
2012 by³o ju¿ czwartym z rzêdu.

Do konkursu nale¿a³o wybraæ 5
imprez – znacz¹cych dla naszego
lokalnego œrodowiska, skupiaj¹ce-
go wielu uczestników oraz partne-
rów zaanga¿owanych w przygoto-
wanie imprez.

Komisja konkursowa w sk³a-
dzie: Irena KoŸmiñska – prezes, El¿-
bieta Olszewska – dyrektor progra-
mowy Fundacji oraz jej cz³onkowie,
kieruj¹c siê kryteriami oceny mery-
torycznej sprawozdañ oceni³y ich
blisko 200 z ca³ego kraju, z których
173, w tym z naszej biblioteki, spe³-
nia³y wymogi regulaminu i zakwa-
lifikowa³y siê do oceny merytorycz-
nej.

Ten rok równie¿ bêdzie cieka-
wy dla naszych czytelników. Kon-
tynujemy sta³e imprezy, m.in. Ty-
dzieñ Czytania, Misiowe Œwiêto,
Festiwal Dyniowy, „Ka¿dy mo¿e
zrobiæ szopkê...”, a rozpoczêliœmy
ciekawie - od poezji JulianaTuwi-
ma, patrona 2013 roku.

Krystyna Piotrowska
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COTTONINA Villa & Mineral SPA Re-
sort to najnowsza inwestycja hotelowa w
Œwieradowie-Zdroju. W miejscu, gdzie jesz-
cze dwa lata temu sta³a niszczej¹ca secesyjna
willa fabrykanta i stara wozownia, powsta³
nowoczesny kompleks, ³¹cz¹cy w sobie ele-
gancjê oraz przywi¹zanie do tradycji.

Budynek wozowni zosta³ zrewitalizowa-
ny, a willa fabrykanta odrestaurowana, pod
czujnym i surowym okiem konserwatora za-
bytków. Dwa pozosta³e budynki, nale¿¹ce do
ca³ego kompleksu, zosta³y tak zaprojektowa-
ne, aby idealnie uzupe³nia³y ca³oœæ. Ozdob¹
Villi Cottonina, a tak¿e jej najwiêksz¹ atrakcj¹
– rzec mo¿na œmia³o w skali ca³ego miasta –
jest klub jazzowy, pod jak¿e filmow¹ nazw¹
COTTON CLUB, w którym odbywaj¹ siê
wystêpy na ¿ywo zespo³ów, graj¹cych ró¿no-
rodn¹ (nie tylko jazzow¹) muzykê.

W dawnej wozowni powsta³o centrum
szkoleniowo-konferencyjne przygotowane dla
200 osób (w 2 salach po 100 osób, z mo¿li-
woœci¹ dzielenia ich na mniejsze). Natomiast
w przyleg³ym budynku znajduje siê wyœmie-
nita restauracja wraz z oran¿eri¹, k¹cikiem
zabaw dla dzieci oraz czêœci¹ hotelow¹. Oby-
dwa obiekty tworz¹ ca³oœæ, nazwan¹ Event
Zdrój.

Od zera natomiast powsta³ budynek Mi-
neral SPA, ze stref¹ wellness, bogatym zaple-
czem SPA (6 gabinetów), basenem z przeciw-
pr¹dem i brodzikiem dla dzieci, wypoczywal-
ni¹ z le¿akami, 3 saunami (sauna sucha, sau-
na Infrader, ³aŸnia parowa), zewnêtrznym ja-
cuzzi, sal¹ cardio i sal¹ fitness.

To, co powsta³o na terenie Cottonina Vil-
la & Mineral SPA Resort, przywraca zapo-

mnian¹ czêœæ miasta czasom wspó³czesnym, a skoro sta³o siê to fak-
tem, zale¿y nam, by ca³y kompleks otworzy³ siê na zewn¹trz. Pragnie-
my stworzyæ obiekt „z dusz¹” i w tym celu opracowujemy cykl imprez
mog¹cych zintegrowaæ lokaln¹ spo³ecznoœæ. W planach mamy m. in.
organizacjê targów lokalnego rolnictwa i rêkodzie³a.

Serdecznie zapraszamy wszystkich obecnych i przysz³ych goœci, a
tak¿e sympatyków i tych, którzy od samego pocz¹tku kibicuj¹ naszej
inwestycji, do odwiedzania fanpage na Facebooku, a tak¿e strony in-
ternetowej - www.cottonina.pl - na której na bie¿¹co informujemy o
naszej ofercie, aktualnych imprezach, konkursach oraz promocjach.

KL


