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Kolejny numer NOTATNIKA zostanie dostarczony do punktów kolporta¿u 12 czerwca br.

Wielka majówka

Po „zimowym” na wiosnê (23 marca) otwarciu „Czarciego M³yna”, oddanego do u¿ytku po bez ma³a trzyletniej
rewitalizacji, w wielk¹ majówkê pozwolono czartowi znów
machn¹æ ogonem i tym razem przy mi³ej pogodzie uda³o
siê poprowadziæ okolicznoœciow¹ imprezê na œwie¿ym powietrzu, co relacjonujemy na str. 3.

4 maja majówkê „leœn¹” koñczy³a nocna obserwacja ciemnego nieba. By dostrzec pierœcienie Saturna, trzeba siê
by³o ustawiæ w kolejce do teleskopu.

5 maja atrakcj¹ majówki „gondolowej” by³y bezp³atne
przeja¿d¿ki konne dla maluchów. O imprezach w nadleœnictwie i na gondoli piszemy na str. 8-9.

3 maja na antenie TVN24 mieliœmy a¿ cztery wejœcia na ¿ywo z
Hali Izerskiej. Na zdjêciu nadleœniczy Wies³aw Krzewina spod zamglonej Chatki Górzystów zachwala uroki izerskich lasów.

URZ¥D MIASTA
ul. 11 Listopada 35
PARTER
Burmistrz Miasta – Roland Marciniak: 75 7816-119; Sekretariat Burmistrza – Krystyna Kisiel: 75 78-16-489, fax 75 78-16-585 - pok.
nr 1d; Skarbnik – Iwona Kosmala: 75 78-16234 - pok. nr 1a; op³ata uzdrowiskowa, op³aty za œrodki transportu – Katarzyna Barczyszyn, czynsze, op³ata za wodê i œcieki, u¿ytkowanie wieczyste - Ewelina Ostrowska-May:
75 78-16-659 - pok. nr 1b; podatki i op³aty
lokalne - Anna Leœniak, Magdalena Szukiewicz - 75 78-16-452 - pok. nr 1c; sprawy bud¿etowe - Anna Bardziñska-Krzewina, Katarzyna Duda - 75 78-17-092 - pok. nr 3; kierownik Urzêdu Stanu Cywilnego, dzia³alnoœæ
gospodarcza – Danuta ¯y³kiewicz: 75 78-16344; meldunki i dowody osobiste, zezwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych –
Halina Stettner: 75 78-16-929 - pok. nr 1f
(obok sekretariatu); Referat Gospodarki Nieruchomoœciami i Zagospodarowania Przestrzennego, kierownik – Rafa³ May, Joanna
Szczekulska - 75 78-17-297 - pok. nr 2.

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

II PIÊTRO
Sekretarz – Sylwia B³aszczyk; zamówienia
publiczne – Monika Sautycz: 75 78-16-471
- pok. nr 21a; Referat Gospodarki Miejskiej,
Inwestycji i Ochrony Œrodowiska, kierownik
– Eugeniusz Grabas: 75 78-17-071 - pok.
nr 21b; W³adys³aw RzeŸnik, Boles³aw Sautycz: 75 78-16-324 - pok. nr 21c; Anna Mazurek, Mariusz Pysz, Wojciech Cielecki:
75 78-16-970 - pok. nr 21d; wodoci¹gi i kanalizacja - Izabela Jurczak, Ryszard Szczygie³: 75 78-16-343 - pok. nr 22. Referat Promocji Gminy, Turystyki, Kultury i Sportu, kierownik – Dorota Marek: 75 71-36-482 pok. nr 23; turystyka, kultura i sport - Monika Hajny-Daszko: 75 71-36-483 i 75 78-16350; promocja gminy - Alicja Piotrowska:
75 78-71-36-482, informatyk Tomasz
Chmielowiec - 75 71-36-483, fax 75 78-16221 - pok. nr 24b.

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

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

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

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

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

ZMIANY
W PRZEPISACH
MELDUNKOWYCH
Od 1 stycznia br. zmieni³y siê przepisy
dotycz¹ce obowi¹zku meldunkowego.
Nowe znacznie u³atwi¹ procedury zameldowania siê w nowym miejscu zamieszkania. Wszystkie sprawy meldunkowe mo¿na za³atwiæ w tym samym urzêdzie. Ustawa wprowadzi³a wiele u³atwieñ dla osób
wykonuj¹cych obowi¹zek meldunkowy,
m.in.:
 Brak koniecznoœci wczeœniejszego wymeldowania 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 ustanowionego pe³nomocnika, legitymuj¹cego siê pe³nomocnictwem udzielonym w formie pisemnej. Pe³nomocnik bêdzie móg³ nas zameldowaæ, jak i wymeldowaæ z miejsca pobytu sta³ego oraz z miejsca pobytu czasowego trwaj¹cego ponad 3 miesi¹ce.
 Zniesienie obowi¹zku zameldowania

KOMUNIKAT
o zmianie godzin pracy

Urzêdu Miasta

PONIEDZIA£EK GODZ. 730 - 1600
WTOREK, ŒRODA,
CZWARTEK GODZ. 730 - 1530
PI¥TEK GODZ. 730 - 1500

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

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

UTRA
UTRATTA WAŻNOŚCI
DOWODÓW OSOBISTYCH

Dowód osobisty podlega uniewa¿nieniu przez organ gminy – z mocy ustawy –
po zmianie danych, które ten dokument
zawiera, np. zmianie imienia czy nazwiska lub miejsca zamieszkania. Z mocy
ustawy uniewa¿nieniu podlega równie¿ dowód osobisty:
 z dniem zawiadomienia o jego utracie,
zniszczeniu lub z dniem przekazania przez
osobê trzeci¹ znalezionego dowodu osobistego,
 z dniem utraty obywatelstwa polskiego przez jego posiadacza,
 z dniem zgonu jego posiadacza,
 z dniem odbioru dowodu osobistego
wydanego w miejsce poprzedniego,
 z dniem up³ywu wa¿noœci dowodu osobistego (ka¿dy dowód ma datê wa¿noœci.
Ka¿dy posiadacz dowodu ososbistego
ma obowi¹zek wymieniæ ten dokument i z³o-

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

¿yæ wniosek o wydanie nowego dokumentu
to¿samoœci w razie zmiany danych - 14 dni;
uszkodzenia - niezw³ocznie; up³ywu terminu wa¿noœci – nie póŸniej ni¿ na 30 dni przed
tym terminem.
H.S.

ZEZWOLENIE
NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU
UWAGA!
Przypominamy przedsiêbiorcom prowadz¹cym sprzeda¿ napojów alkoholowych, ¿e
z dniem 31 maja br. up³ywa termin wniesienia op³aty – II raty za korzystanie z zezwolenia w roku 2013
Op³atê w nale¿nej wysokoœci wnosi siê
bezgotówkowo na rachunek bankowy gminy BZ WBK S.A. - 84 1090 1997 0000 0001
1109 8505. Na przelewie nale¿y dok³adnie
wpisaæ numer zezwolenia. Po dokonaniu
op³aty, przedsiêbiorcy obowi¹zani s¹ do
przed³o¿enia w hurtowni, przy zakupie alkoholu opowiedniego dowodu potwierdzaj¹cego dokonanie op³aty za korzystanie z zezwolenia – zamiast dotychczasowego zaœwiadczenia o dokonaniu tej op³aty.
H.S.

OBOWIĄZEK REJESTRACJI PSA
Uchwa³a Nr XXXVI/172/2012 Rady
Miasta Œwieradów-Zdrój z 19 grudnia 2012
r. w sprawie regulaminu utrzymania czystoœci i porz¹dku w Gminie Miejskiej Œwieradów-Zdrój w sprawie rejestracji psa stanowi, ¿e:
1. Wprowadza siê obowi¹zek oznakowania psów.
2. Posiadacz psa w wieku powy¿ej 3 miesiêcy lub w terminie 14 dni po wejœciu w posiadanie psa jest zobowi¹zany do jego rejestracji w Urzêdzie Miasta.
3. Obowi¹zek zg³aszania psa do rejestracji spoczywa na posiadaczu zwierzêcia.
4. Posiadacz psa zobowi¹zany jest do zaopatrzenia go w obro¿ê.
5. Oznaczenie psa nastêpuje przez zamocowanie przy jego obro¿y znaczka z numerem ewidencyjnym oraz za³o¿enie dla niego
karty ewidencyjnej.
6. W przypadku zagubienia lub zniszczenia 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 zdarzenia.
8. W przypadku zmiany osoby utrzymuj¹cej psa dotychczasowy posiadacz i nowy posiadacz s¹ obowi¹zani zawiadomiæ podmiot
rejestruj¹cy w terminie 14 dni o tej zmianie.
9. Znaczka ewidencyjnego nie wolno niszczyæ, wypo¿yczaæ, sprzedawaæ, a tak¿e przeznaczaæ 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 Œrodowiska - lub osobiœcie w UM w Referacie Gospodarki Miejskiej Inwestycji i Ochrony Œrodowiska, pok. nr 21c.
Osoby niestosuj¹ce siê do przepisów prawa miejscowego mog¹ zostaæ ukarane kar¹
grzywny wymierzon¹ w trybie i na zasadach
okreœlonych w Prawie o wykroczeniach, czyli w myœl Art. 54 Kodeksu wykroczeñ - „Kto
wykracza przeciwko wydanym z upowa¿nienia ustawy przepisom porz¹dkowym o zachowaniu siê w miejscach publicznych, podlega
karze grzywny do 500 z³ albo karze nagany.”

Cena wody wynosi 4,37 z³/m3, œcieków - 4,92 z³/m3,
a sta³a op³ata abonamentowa - 4,94 z³ za miesi¹c.
Pogotowie wodno
-kanalizacyjne (w nagłych prprzypadkach
zypadkach awarii) - tel. 501 954 448.
wodno-kanalizacyjne

Fundusze Europejskie – dla rozwoju Dolnego Œl¹ska

Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. ZOBACZYÆ KRAJOBRAZ – DOTKN¥Æ PRZESZ£OŒÆ - wykorzystanie potencja³u kultury i dziedzictwa przesz³oœci na terenie Subregionu Karkonosze i Góry Izerskie, w ramach Priorytetu nr 6 - „Wykorzystanie i promocja potencja³u turystycznego i kulturowego Dolnego Œl¹ska (Turystyka i Kultura)”, Dzia³ania nr 6.4 - „Turystyka kulturowa” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnoœl¹skiego na lata 2007-2013. Ca³kowita wartoœæ Projektu - 7.001.261,61
z³, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 4.738.555,31 z³.

Czerniawa - tu jest pysznie!

Wreszcie czarcie grillowisko mog³o przy niebrzydkiej pogodzie spe³niæ swoje zadanie. Goœcie mieli
gdzie usi¹œæ, a artyœci - wyst¹piæ. Poni¿ej - „£u¿yczankom” i „Bogdankom” uda³o siê porwaæ
goœci do tañców w rytm folklorystycznej nuty.

4 maja „Czarci M³yn” otworzy³ swoje
podwoje dla oko³o 250 uczestników imprezy
zorganizowanej przez Fundacjê na Rzecz
Rozwoju Spo³ecznoœci Lokalnej Œwieradów- Czerniawa przy wspó³udziale Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Dzia³ania – Part-

nerstwo Izerskie oraz Gminy Miejskiej
Œwieradów-Zdrój. G³ównymi za³o¿eniami
tej imprezy by³o promowanie produktów i
potraw lokalnych oraz tutejszych, aktywizowanie miejscowej spo³ecznoœci, jak równie¿
popularyzacja stylu rodzinnego œwiêtowania.

Punkty kolporta¿u
NOTATNIKA ŒWIERADOWSKIEGO
ŒWIERADÓW - kiosk przy ul. Grunwaldzkiej, sklep EKO (ul. Sienkiewicza), biuro informacji turystycznej (ul. Zdrojowa), kantor A&J (ul. Zdrojowa), sklep AGD (ul. Piastowska), hurtownia papierosów (ul. Piastowska),
sklep „¯abka” (ul. Zdrojowa), kiosk gazetowy (ul. Zdrojowa), pijalnia wody
mineralnej (Dom Zdrojowy), sklep na os. Korczaka, sklep LEWIATAN (ul.
Górska), stacja paliw ORLEN (ul. 11 Listopada), sklep przy ul. Chopina,
sklep AGD (ul. 11 Listopada), sklep przy ul. Pi³sudskiego (d. FATMA), biblioteka miejska (UM, ul. 11 Listopada 35).
OR£OWICE - sklep motoryzacyjny Wac³awa Chwaszcza.
CZERNIA
WA - delikatesy Agnieszki Syrewicz (ul. G³ówna), sklep Ireny
CZERNIAW
Korty (ul. Sanatoryjna), sklep Ma³gorzaty Kurczewskiej (ul. Sanatoryjna),
biblioteka szkolna (ul. Sanatoryjna).
Najbli¿sze numery „Notanika” uka¿¹ siê 12 czerwca, 10 lipca i 14 sierpnia, a reklamy do poszczególnych wydañ prosimy dostarczaæ w nieprzekraczalnych terminach - odpowiednio do 28 maja, 26 czerwca i 31 lipca br.

By³a to inauguracyjna impreza, a kolejne
bêd¹ siê odbywa³y ka¿dego roku w maju. Bo
¿e bêd¹ kolejne edycje - frekwencja i opinie
zachwyconych uczestników potwierdzaj¹.
Co tam siê zatem dzia³o? Rozpoczêliœmy
spektaklem teatralnym pt. „Legenda o Czarcim M³ynie” przygotowanym przez uczniów
Szko³y Podstawowej nr 2 w Czerniawie, pod
czujnym artystycznym okiem Beaty £uczko.
Nastêpnie wyst¹pi³y dzieci z zespo³u ludowego „Izerskie Œpiewaki” prowadzonym przez
El¿bietê Kar³owicz.
Mi³o jest widzieæ, jak tradycje ludowe
kultywowane s¹ wœród najm³odszych mieszkañców naszej miejscowoœci.
Kolejnym emocjonuj¹cym elementem
imprezy by³y konkursy kulinarne. Pierwszy z
nich - dla rodzin – przebiega³ pod has³em
„Œwieradowski pomys³ na karkówkê”. Rodziny otrzyma³y wczeœniej kilogram karkówLandowska i Ola Sza³ajko.
Dla odmiany „Tak
smakuje Œwieradów”
by³ konkursem na potrawê wykonan¹ z produktów lokalnych. Na
stole dumnie prezentowa³y siê zupy, dania
g³ówne, ciasta, sa³atki,
wina i nalewki. Wybór
by³ niezwykle trudny,
gdy¿ ka¿dy z uczestników zas³ugiwa³ na
uznanie, ale ¿e trzeba
by³o wskazaæ zwyciêzEfektownie - wizualnie i g³osowo - zaprezentowa³ siê dzieciêcy zespó³ ców, jury zdecydowaludowy „Izerskie œpiewaki”. U góry - dzieci udowodni³y, ¿e kanapki te¿ ³o: 1 - Marianna Kralewska, 3 - Barbara Jamog¹ siê uœmiechaæ.
kubus, 3 - El¿bieta
ki i grillowa³y j¹ wed³ug w³asnych przepisów. Kar³owicz. A nagrody dziêki sponsorom by³y
Zapach unosz¹cy siê wokó³ m³yna by³ niesa- cenne: roboty kuchenne, blendery, frytkowmowity. Najpierw jury, a potem wszyscy obec- nice, miksery i grille elektryczne.
ni mogli spróbowaæ pysznych potraw z grilla.
Po rozstrzygniêciu konkursów rozpoczêBy³y karkówki z miodem, z cebul¹, z sals¹ ³a siê biesiada z udzia³em zespo³ów ludowych
ananasow¹ i zalewane piwem. Jury podjê³o „£u¿yczanki” i „Bogdanki”. Ca³y czas mo¿trudn¹ decyzjê i przyzna³o nagrody: 1 - dla na by³o zwiedzaæ m³yn i kosztowaæ chleba w
Agnieszki Ogonowskiej, 2 - dla Arkadiusza nim upieczonego. By³ te¿ chleb z czarnuszk¹
Gettnera, 3 - dla ni¿ej podpisanego.
i smalec z zio³ami z „Cynamonowej Chaty”.
Potem do konkursu pt. „Kanapkowe obPodczas imprezy uczestnicy mieli okazjê
razki” stanê³y dzieci, które musia³y zrobiæ ka- wymieniaæ siê przepisami i doœwiadczeniami
napki i u³o¿yæ na nich obrazek zwi¹zany z hi- kulinarnymi.
stori¹ lub legend¹ m³yna. 10 uczestników walOdwiedzi³y nas te¿ osoby kiedyœ mieszczy³o o nagrody, a na kolejnych stopniach kaj¹ce w Czerniawie, a które akurat w czasie
podium stanê³y: Zuzia Walszewska, Zosia majowego weekendu przyjecha³y na wizytê
po latach. Myœlê,
¿e nasza miejscowoœæ na sta³e
wpisa³a siê na
mapê miejsc,
które s³yn¹ z
w³asnych, dobrych, lokalnych
smaków. Patrz¹c
na zaanga¿owanie i pomys³owoœæ uczestników w dotychczasowych kulinarnych zmaganiach w Czerniawie trzeba powiedzieæ, ¿e tutaj
mo¿na naprawdê
Dzieci zaprezentowa³y spektakl pt. „Legenda o Czarcim M³ynie”.
dobrze i smacznie zjeœæ.
Relacjê przygotowa³
prowadz¹cy imprezê
Piotr Bigus

Ruch przeorganizowany
Ju¿ w lipcu powinniœmy siê spodziewaæ
zmian w organizacji ruchu w centrum miasta
– œpieszymy donieœæ, ¿e momentami bêd¹
to zmiany rewolucyjne, niekiedy irytuj¹ce,
dla wielu niezrozumia³e, ³ami¹ce nasze przyzwyczajenia, id¹ce wbrew oczekiwaniom, ale
czy ktoœ kiedykolwiek i gdziekolwiek potrafi³
dokonaæ takich zmian bez gniewnych pomruków t³umu? Te, które planuje Œwieradów,
mo¿e przynajmniej uporz¹dkuj¹ chaos uliczny panuj¹cy na ul. Zdrojowej i przyleg³ych.

trz¹c od apteki w kierunku Wac³awa.
Ul. S³owackiego, dziœ dwukierunkowa, zyska status jednokierunkowej – od Zdrojowej w
górê ku Kwisie II. Sama Zdrojowa na odcinku
od ul. Sienkiewicza do S³owackiego wróci do
pradawnej, przez wszystkich chyba ju¿ zapomnianej funkcji – bêdzie dwukierunkowa (g³ównie z myœl¹ o autokarach dla których Widokowa czy S³owackiego s¹ zbyt w¹skie), z ca³kowitym zakazem zatrzymywania siê. Ze Zdrojowej zatem pojedziemy albo w górê, albo w dó³

Powy¿ej - na ul. Sienkiewicza w kierunku Wac³awa przeniesiony zostanie postój taxi. Poni¿ej - na
ul. 3 Maja miêdzy godz. 2300 a 600 ma byæ cicho i... pusto!

Z lewej strony Zdrojowej znikn¹ stoj¹ce auta, ulica bêdzie znów dwukierunkowa.
Pierwsza zamiana, najwa¿niejsza: skoro
wydaliœmy ju¿ miliony z³ na deptak, niech¿e on
zacznie byæ tylko deptany, a nie rozje¿d¿any,
dlatego odcinek ul. Zdrojowej (ten ju¿ przerobiony na deptak, jak i ten planowany do przeróbki) od S³owackiego do ¯eromskiego (wjazd
do Biedronki) bêdzie wy³¹czony z jakiegokolwiek ruchu! Zapewne jako pierwsi zaprotestuj¹
taksówkarze, ale ich pojazdy nie ujad¹ daleko
do nowego postoju, który zostanie zlokalizowany po lewej stronie ul. Sienkiewicza – pa-

Widokow¹.
Ul. ¯eromskiego pozostanie dwukierunkowa, a Zdrojow¹ od ¯eromskiego do Piastowskiej bêdzie mo¿na jeŸdziæ w obie strony, a jazdê tê kierowcom u³atwi zakaz zatrzymywania
siê na tym odcinku. Ul. Piastowska w dó³ od
Fortuny do Zdrojowej stanie siê jednokierunkowa (dalej ku ul. Wyszyñskiego – bez zmian).
Dalsza czêœæ ul. Zdrojowej – a¿ do Goplany - nie zmieni swej funkcji.
Uwaga – rewolucja na ul. 3 Maja (nadal

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

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

Wszystkie ceny s¹ z 23-procentowym VAT-em
1. Gotow¹ reklamê WY£¥CZNIE W FORMIE PLIKU GRAFICZNEGO (zgodnie
z podanymi w cenniku wymiarami) prosimy wys³aæ na adres internetowy it@swieradowzdroj.pl
2. Nale¿noœæ za umieszczenie reklamy nale¿y wp³aciæ na konto Gminy Miejskiej
Œwieradów-Zdrój - nr 84 1090 1997 0000 0001 1109 8505 - przed emisj¹
reklamy. Przy jednorazowej op³acie za minimum trzy edycje przys³uguje 10procentowy rabat.
3. Warunkiem ukazania siê reklamy jest dostarczenie
potwierdzenia wp³aty. Mo¿na je wys³aæ mejlem na adres
it@swieradowzdroj.pl lub dostarczyæ osobiœcie do Izerskiego Centrum Wspierania Przedsiêbiorczoœci w UM, ul. 11
Listopada 35, II piêtro.
4. Faktura VAT zostanie wystawiona w ci¹gu siedmiu
dni od dokonania wp³aty. W tym celu nale¿y siê jak najszybciej skontaktowaæ z Magdalen¹ Szukiewicz w ksiêgowoœci UM (parter, pok. 1c) lub telefonicznie pod nr 75
78 16 452 i przekazaæ niezbêdne dane, zw³aszcza numer
NIP, bez którego nie mo¿na wypisaæ faktury!

jednokierunkowa), pe³ni¹ca dziœ rolê parkingu.
W dzieñ nadal bêdzie tam mo¿na stawiaæ swe
pojazdy, ale miêdzy godzin¹ 23 a 6 rano nie
ma tam prawa stawaæ ¿adne auto – jak strefa
ciszy, to strefa ciszy! Kto z³amie ten zakaz, temu
wóz odwioz¹ lawet¹ na parking.
Ul. Koœcielna od Parkowej do Piastowskiej
bêdzie ulic¹ jednokierunkow¹, sk¹d bêdzie
mo¿na albo wjechaæ w górê na Orzeszkowej,
albo w dó³ na Piastowsk¹. Prosto ju¿ nie, bo
sprzeciwi siê temu znak zakazu wjazdu, jako
¿e odcinek ul. Batorego od Kwisy II do Piastowskiej bêdzie jednokierunkowy.
Wiadomo, ¿e zmiany nikogo do koñca nie
zadowol¹ i bêd¹ mia³y tylu¿ zwolenników, co i
przeciwników. To jest tak samo pewne, jak i
to, ¿e charakter tych zmian nie jest ostateczny
i pewnie ulegaæ bêdzie modyfikacjom, w za-

le¿noœci od tego, jak siê sprawdz¹ w ¿yciu i
czy nie spowoduj¹ zbyt wielkiego zamieszania.
Na koniec opuœcimy centrum i przeniesiemy siê na chwilê na ul. Zakopiañsk¹, na której
od ul. Sienkiewicza do koñca Orlika obowi¹zywaæ bêdzie – z uwagi na dzieci – ograniczenie
szybkoœci do 30 km/godz., natomiast jad¹cy z
góry bêd¹ musieli przy ul. Sienkiewicza zatrzymaæ siê przed znakiem STOP, a sytuacjê na drodze pozwoli oceniæ lustro, które zostanie tam
ustawione.
I jeszcze przestroga dla tych, którzy lubi¹
sobie skróciæ drogê miêdzy ul. Sk³odowskiejCurie a Pi³sudskiego i je¿d¿¹ po zapleczu Domu
Wczasów Dzieciêcych – poniewa¿ ma tam swój
gara¿ wóz stra¿acki, szlak ten zostanie definitywnie zamkniêty.
Adam Karolczuk

PODYSKUTUJMY O TYM!

21 maja o godz. 1700 w siedzibie Urzêdu Miasta przy ul. 11. Listopada 35,
w pokoju nr 33 na III piêtrze (sala konferencyjno-szkoleniowa) odbêdzie
siê spotkanie Burmistrza Miasta z mieszkañcami oraz przedsiêbiorcami.
Tematem dyskusji bêdzie sprawa zmiany organizacji ruchu drogowego w
centrum miasta. Planowane zmiany dotyczyæ bêd¹ w szczególnoœci ulic:
Zdrojowej, Sienkiewicza, Piastowskej, S³owackiego, Stefana Batorego i
Koœcielnej. Termin wprowadzenia zmian okreœlony zosta³ na dzieñ 1 lipca
br. Serdecznie zapraszamy!

KOMUNIKAT

W£AŒCICIELOM PSÓW WYPROWADZAJACYM SWOJE
ZWIERZÊTA W MIEJSCA U¯YTKU PUBLICZNEGO PRZYPOMINA SIÊ O OBOWIAZKU SPRZ¥TANIA ODCHODÓW PO SWOICH PSACH. JEŒLI W£AŒCICIEL PSA ZAMIERZA OMIJAÆ PRZEPISY PORZ¥DKOWE, TO LEPIEJ NIECH NIE WYPROWADZA
ZWIERZ¥T POZA SWOJ¥ POSESJÊ!
Osoby nieprzestrzegaj¹ce
powy¿szego nakazu bêd¹
odpowiada³y za zanieczyszczenie miejsc dostêpnych
dla publicznoœci, czyli za
wykroczenie z art. 145 Kodeksu wykroczeñ, za które
grozi kara grzywny w wys.
do 500 z³.

PRZEŁOMOWY MOMENT
DL
DLAA BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ
23 maja sk³adamy wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o pozyskanie 75 proc. dofinansowania
na budowê nowej biblioteki. Przypomnê, ¿e zamierzamy przeprowadziæ posterunek policji ze starego budynku urzêdu miasta do nowego na parter. Aby by³o to mo¿liwe, chcieliœmy przeprowadziæ bibliotekê do budynku Miejskiego Zespo³u Szkó³,
i to by³oby najtañsze rozwi¹zanie. Niestety, skoro z wielu
wzglêdów nie dosz³o do realizacji tego projektu, przyjêliœmy
inne rozwi¹zanie: wspólnie z radnymi podjêliœmy decyzjê o
budowie nowej siedziby biblioteki przy szkole w miejscu s³u¿bowego mieszkania - wraz z rozbudow¹. Nowa siedziba biblioteki mia³aby 220 m2 powierzchni i zosta³aby zaprojektowana jako nowoczesny obiekt u¿ytecznoœci publicznej.
Wartoœæ inwestycji to ok. milion z³otych, ale je¿eli uzyskamy dofinansowanie w wysokoœci 75 proc. kosztów budowy, wk³ad gminy nie bêdzie wiêkszy jak 300 tys. z³. Sama
inwestycja by³aby realizowana w latach 2013/2014. Jeœli uda
nam siê przenieœc bibliotekê do nowego obiektu przy szkole,
a policjê do Urzêdu Miasta, rocznie zaoszczêdzimy prawie 70
tys. z³ na wydatkach bie¿¹cych utrzymania starego magistratu. Co wa¿niejsze, ten budynek wymaga nak³adów przekraczaj¹cych milion z³otych na remont, czego chcemy unikn¹æ
sprzedaj¹c go.
Za 2 miesi¹ce nast¹pi rozstrzygniêcie konkursu o dofinansowanie, a do tego czasu trzymajmy kciuki za nasze powodzenie!

WYJAZD PO NOWEGO TURYSTĘ
Ca³y œwiat otwiera siê na turystów i przedsiêbiorców z
Rosji. W naszym mieœcie równie¿ mamy inwestorów z Moskwy, którzy zakupili nieruchomoœæ przy dolnej stacji gondoli w celu budowy kompleksu hotelowo-uzdrowiskowego. Coraz wiêcej turystów z tego kraju widujemy nie tylko w Zakopanym, ale równie¿ w innych polskich kurortach. Najbli¿ej
nas - w Karpaczu, gdzie chêtnie odwiedzany przez Rosjan jest
hotel Go³êbiewski. Dowiedzia³em siê z rozmów, ¿e do tego
obiektu przed dwoma laty przyje¿d¿a³o na ferie zimowe ok.
tysi¹c turystów z Rosji, rok temu by³o ich blisko 2 tysi¹ce, a w
tym roku prawie 5 tysiêcy.
My te¿ jesteœmy zainteresowani pozyskaniem turysty i
kuracjusza rosyjskiego. Ju¿ przed dwoma laty z radnymi odwiedziliœmy Karlowe Wary i Mariañskie £aŸnie w Czechach,
gdzie jest du¿o rosyjskich turystów. W tym roku rozpoczêliœmy wspólnie z hotelarzami pozyskiwanie rosyjskich biur podró¿y. Od 10 do 13 kwietnia braliœmy udzia³ wspólnie w hotelarzami w targach turystycznych, które odbywa³y siê w Kaliningradzie (Rosja). Nawi¹zaliœmy kontakty z biurami podró¿y, które zaprosiliœmy do z³o¿enia wizyty w Œwieradowie pod
koniec czerwca, jak dot¹d ju¿ 12 biur potwierdzi³o przyjazd.
Wraz z biurami zaszczyci nas swoj¹ obecnoœci¹ konsul Polski
w Kaliningradzie, który zaprosi³ do naszego miasta kaliningradzkie media (TV, radio, prasa). Bêdzie to dla nas ogromny
sukces, je¿eli uda siê naszym hotelarzom od przysz³ej zimy
pozyskiwaæ goœci z Rosji.
Budowanie relacji z rosyjskimi biurami podró¿y wymaga
czasu. Oczywiœcie, jeden wyjazd do Kaliningradu to nie
wszystko. Chcemy nasz¹ ofert¹ zainteresowaæ tak¿e biura
podó¿y z Moskwy i Petersburga. Te miasta maj¹ po³¹czenia
lotnicze z Berlinem i Dreznem, a my mamy niedaleko do tych
lotnisk.
W wyjeŸdzie do Kaliningradu bra³o udzia³ 7 hoteli, aquapark i kolej gondolowa, burmistrz i kierownik referatu promocji gminy. W przysz³oœci z podobn¹ ofert¹ powinniœmy
wyst¹piæ do holenderskich biur podró¿y, które licznie wysy³aj¹ turystów w góry do naszych czeskich s¹siadów.

W Œwieradowie mamy 1.050 punktów oœwietleniowych. Roczne utrzymanie oœwietlenia ulicznego wraz z konserwacj¹ s³upów i lamp poch³ania z bud¿etu gminy prawie 300 tys. z³.

CZERNIAWSK
ANALIZACJA
CZERNIAWSKAA KKANALIZACJA
Rozstrzygnêliœmy przetarg na budowê ponad 5 km sieci
kanalizacyjnej w Czerniawie, a w zesz³ym miesi¹cu wy³oniliœmy wykonawcê oczyszczalni œcieków. Celowo podzieliliœmy
to zadanie na dwie czêœci w celu uzyskania korzystnych cen
oferentów. S¹dzê, ¿e uda³o siê, bo na budowê oczyszczalni
wydamy o prawie 600 tys. z³ mniej od tego, co zamierzaliœmy
wydaæ, natomiast na budowê kanalizacji - o blisko milion z³.

Na bie¿¹co
Roczne utrzymanie Czarciego M³yna bêdzie
kosztowaæ bud¿et gminy ok. 40 tys. z³. Pieni¹ze te pójd¹ m.in. na energiê i na pokrycie kosztów utrzymania m³ynarza.

Budowa ju¿ siê rozpoczê³a.
W realizacji bêdzie to trudne zadanie z kilku wzglêdów.
Przede wszystkim z powodu krótkiego okresu budowlanego
w Œwieradowie (zaledwie 6 miesiêcy), a musimy do koñca
2014 roku nie tylko wybudowaæ obiekt, ale równie¿ osi¹gn¹æ
efekt ekologiczny, czyli oczyszczaæ œcieki. Rozruch oczyszczalni potrwa kilka tygodni. Data graniczna w realizacji wymagana przez urz¹d marsza³kowski jest ostateczna. OpóŸnienia na budowie rodz¹ dla nas powa¿ne konsekwencje, do utraty
dotacji w³¹cznie.
Wartoœæ ca³ej inwestycji wyniesie 5,5 mln z³, w tym ok.
3,2 mln z³ dotacji z Unii Europejskiej w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich do wartoœci netto zadania.
Wk³ad miasta to 2,3 mln z³. Dodatkowym atutem tego, ¿e nasza gmina wykonuje zadanie si³ami Urzêdu Miasta, a nie zak³adu bud¿etowego (który zlikwidowaliœmy), jest mo¿liwoœæ
odzyskania podatku VAT. W przypadku tej inwestycji to ponad milion z³.
Czerniawa jest dobrze zwodoci¹gowana - poza kilkoma
nieruchomoœciami. Budowa oczyszczalni œcieków i 5 km kolektora œciekowego, to pocz¹tek kanalizowania tej dzielnicy.
Z tego, co wiemy, w nastêpnych naborach unijnych 2014-2020
dla naszego województwa bêdzie du¿y nacisk na zmniejszenie emisji zanieczyszczeñ do œrodowiska. Mam nadziejê, ¿e
znajd¹ siê œrodki na dalsze kanalizowanie Czerniawy i przedmieœcia Œwieradowa wzd³u¿ ulicy Nabrze¿nej.

W 2013 roku wydamy ponad 200 tys. z³ na
utrzymanie terenów zielonych w mieœcie.

SZANSA WSTECZ
Otrzymaliœmy informacjê z biura funduszu Europejskiej
Wspó³pracy Terytorialnej Polska-Saksonia, ¿e istnieje mo¿liwoœc dofinansowania zadañ, które gmina realizowa³a z w³asnych œrodków od 2007 r. W naszym przypadku jest szansa
pozyskaæ prawie 500 tys. z³ do wybudowanych w latach 2007/
2008 boisk przyszkolnych w Œwieradowie i Czerniawie, które
gmina sfinansowa³a w 100 proc. z w³asnych œrodków za prawie 800 tys. z³. W ci¹gu najbli¿szych kilku miesiêcy dowiemy
siê, czy bêdziemy mogli w ogóle z³o¿yæ wniosek o dofinansowanie z moc¹ wsteczn¹.

W tym roku ruszy budowa dwóch hoteli 4gwiazdkowych na 350 miejsc noclegowych.
Wartoœætych inwestycji wyniesie ok. 50 mln z³.

ŚMIECI PO NOWEMU
Od 1 lipca w ca³ej Polsce zacznie obowi¹zywaæ nowa ustawa o odpadach. Media podaj¹, ¿e na 2500 gmin w kraju zaledwie 200 rozstrzygnê³o przetargi na wy³onienie wykonawcy.
W naszym mieœcie zebraliœmy ok. 70 proc. deklaracji. W przypadku nieruchomoœci zamieszka³ych jednorodzinnych nie ma
wiêkszych problemów. Znacznie trudniej jest we wspólnotach,
szczególnie ma³ych, gdzie niestety czêsto brakuje zgody w
zarz¹dzaniu nieruchomoœci¹. Nieruchomoœci niezamieszka³e
(przedsiêbiorstwa i instytucje) deklaruj¹ w wielu przypadkach
po jednym-dwa pojemniki, co jest niewystarczaj¹ce, jeœli zdeklarowali selektywn¹ zbiórkê.
Ze z³o¿onych deklaracji mamy jeszcze kilka wniosków.
Niestety, niewielka ró¿nica w op³acie miêdzy selektywn¹ a

nieselektywn¹ zbiórk¹ spowodowa³a, ¿e bardzo wielu mieszkañców zapowiada, ¿e nie bêdzie segregowaæ. Taka postawa
wyklucza sens ustawy, której celem jest to, aby odzyskaæ maksymalnie du¿o odpadów do ponownej przeróbki.
Zapewne w przysz³ym roku bêdziemy dokonywaæ zmian
w zasadach i op³atach za odpady komunalne, aby nak³aniaæ
mieszkañców i przedsiêbiorców do selektywnej zbiórki. Byæ
mo¿e uda nam siê jeszcze w tym roku wpowadziæ zmiany w
odpadach z nieruchomoœci niezamieszka³ych. Aby poprawiæ
selektywn¹ zbiórkê, wprowadzimy zró¿nicowane op³aty na
poszczególne frakcje. Obecnie w uchwale Rady Miasta na podstawie regulaminu utrzymania czystoœci w gminie za ka¿dy
pojemnik jest taka sama op³ata, bez wzglêdu na to, jaki odpad
zawiera. Konsultujemy w wydziale nadzoru prawnego wojewody projekt uchwa³y, który bêdzie zak³ada³ ró¿ne op³aty za
pojemniki w zale¿noœci od odpadu. Pomys³ zak³ada, ¿e odpady zmieszane bêd¹ najdro¿sze, a odpady zebrane selektywnie
znacznie tañsze. Dla przyk³adu - jeœli za pojemnik 240 litrów
na odpady zmieszane p³acimy 23 z³/miesi¹c, to za taki sam
pojemnik, ale na plastik (zebrany selektywnie) zap³acimy 5
z³. Taka zasada bêdzie motywowaæ do tego, aby wytwarzaæ
jak najmniej odpadów zmieszanych na rzecz selektywnych.
Po konsultacjach z nadzorem prawnym wojewody chcemy jak najszybciej wprowadziæ tê zmianê, ale w taki sposób,
aby nie naruszyæ terminów procedury przetargowej, planowanej na czerwiec, na wy³onienie firmy wywo¿¹cej odpady.

W Œwieradowie obecnie budowanych jest
przez inwestorów 110 mieszkañ i 15 lokali us³ugowych o szacunkowej wartoœci 24 mln z³.
Pierwsze lokale na ul. Wyszyñskiego rusz¹ w
lipcu, na ul. 11 Listopada - pod koniec roku.

MEDIALNIE I PROMOCYJNIE

Z inicjatywy Lasów Pañstwowych nasze nadleœnictwo by³o
pokazywane na antenie TVN w programie „Dzieñ dobry TVN”,
gdzie nadleœniczy chwali³ walory przyrodnicze i krajobrazowe Gór Izerskich. Równie¿ kilkanaœcie ciekawych wejœæ na
antenie radiowej Jedynki to œwietna promocja miasta.
Nadleœnictwo rewelacyjnie zaprezentowa³o w mediach
Ogród Trzech ¯ywio³ów i Leœny Kompleks Promocyjny. Polityka Lasów Pañstwowych otwierania terenów leœnych dla
turystów œwietnie wpisuje siê w funkcjê uzdrowiskow¹ i turystyczn¹ naszego miasta. Coraz wiêcej przedsiêbiorców reklamuj¹c swoj¹ ofertê skutecznie promuje Œwieradów. Przy autostradzie A4 stoj¹ cztery bilbordy œwieradowskich hoteli,
oczywiœcie ze wskazaniem na Œwieradów. Sporo reklam naszych hoteli ukazuje siê w czasopismach o podró¿ach. My,
jako gmina, staramy siê w miarê mo¿liwoœci wspieraæ równie¿ finansowo ró¿ne formy promocji œwieradowskich przedsiêbiorców, jeœli tylko pojawia siê w niej nazwa naszego miasta. Taka wspólna promocja w przysz³oœci prze³o¿y siê na
zwiêkszon¹ frekwencjê goœci.
Z bud¿etu gminy wydajemy ok. 300 tys. z³ na szeroko rozumian¹ promocjê, a wed³ug moich szacunków powinniœmy
wydawaæ ok. miliona z³otych. Wówczas miasto by³oby lepiej
rozpoznawalne.
W ostatnich latach, niestety, równie¿ kosztem wydatków
na promocjê, g³ównym naszym celem by³y inwestycje w infrastrukturê, która ma s³u¿yæ nie tylko mieszkañcom, ale równie¿ turystom (parki uzdrowiskowe, drogi, atrakcje turystyczne). Przed nami - jeœli pozyskamy œrodki - budowa deptaka na
ul. Zdrojowej wraz z dwoma Ÿród³ami wody mineralnej, wszystko kosztem
4,5 mln z³. Dziêki tej strategicznej inwestycji powstan¹ kolejne miejsca,
które bêd¹ mocno promowane. Myœlê, ¿e promocja
miasta to wspólny sukces
hoteli, gondoli, nadleœnictwa i Urzêdu Miasta.
Roland Marciniak

s

Bierzmy by(cz)ka
Patriotycznie i artystycznie za rogi ju¿ jutro!
Z rzeczy œwiata tego zostan¹ tylko dwie.
Dwie tylko: poezja i dobroæ…i wiêcej nic…
C. K. Norwid

26 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 2
w Czerniawie odby³ siê Gminny Konkurs
Recytatorski „O Wieczne Pióro Burmistrza
Miasta Œwieradów-Zdrój”, organizowany
przez SP nr 2 i gminê. Konkurs skierowany
jest do wszystkich uczniów obu podstawówek
i dla gimnazjalistów, a jego celem jest przede
wszystkim popularyzacja twórczoœci patriotycznej, rozwijanie wra¿liwoœci na piêkno
poezji, aktywizowanie m³odych poetów poprzez prezentowanie ich twórczoœci oraz zachêcanie do wystêpów na scenie.
Do rywalizacji przyst¹pi³o 14 wykonawców, którzy wyst¹pili w trzech kategoriach
wiekowych. Wszyscy prezentowali utwory
zwi¹zane z rocznic¹ uchwalenia Konstytucji
3 Maja, a ocenie podlega³ dobór repertuaru
do mo¿liwoœci wykonawczych uczestnika,
interpretacja utworu, kultura s³owa i ogólny
wyraz artystyczny.
Poziom wystêpów by³ bardzo wysoki, a
jury mia³o niema³y problem z wy³onieniem
laureata i przyznaniem poszczególnych
miejsc. W koñcu komisja artystyczna w sk³adzie: Alicja Piotrowska, Urszula Lipnicka i
Teresa Paciejewska - Wieczne Pióro Burmistrza wrêczy³a uczennicy klasy V z SP nr 2 –
Wiktorii Stettner.
Ponadto w ka¿dej kategorii wiekowej
wy³oniono zwyciêzców, którymi zostali:
Klasy I-III: I – Kamila Zgliñska (MZS);
II – Zuzanna Polañska (SP nr 2); III – Julia
Skoczylas (MZS).
Klasy IV-VI: I – Sara Kotlarek (MZS);
II – Oliwia Elias (SP nr 2); III – Sara Tomaszewska (MZS);
Gimnazjum: I - Katarzyna Kajer, II Carlos Zubek, III - Wiktoria Rymaszewska.
Wyró¿nieni uczestnicy konkursu otrzymali

Miejska Biblioteka Publiczna, Szkolna Biblioteka
Miejskiego Zespo³u Szkó³ i Urz¹d Miasta og³aszaj¹
XV Ogólnomiejski Konkurs Ortograficzny o tytu³

MISTRZA ORTOGRAFII 2013
Ide¹ konkursu jest rozbudzenie wra¿liwoœci na nasz jêzyk
ojczysty ze szczególnym uwzglêdnieniem wspó³czesnej
ortografii, poprawnego pisania po polsku.
„Przeciwko b³êdom” - to naczelne has³o naszego konkursu.
Konkurs ma charakter otwarty, mog¹ przyst¹piæ
wszyscy chêtni, którzy ukoñczyli 11 lat. Zachêcamy
rodziców, by sprawdzili sw¹ ortografiê razem z dzieæmi.
Konkurs odbêdzie siê w Miejskiej Bibliotece Publicznej

16 maja (czwartek) o godz. 1600.

Patronat nad konkursem przyj¹³
Burmistrz Miasta Œwieradowa-Zdroju. Zapraszamy!

Wiktoria Stettner - zdobywczyni Wiecznego
Pióra Burmistrza - zainaugurowa³a monta¿
s³owno-muzyczny podczas uroczystoœci rocznicy zakoñczenia II wojny œwiatowej pod œwieradowskim obeliskiem. Lauretka recytowa³a
wiersz Artura Oppmana pt. „Trzeci Maja”.
pami¹tkowe dyplomy i nagrody ksi¹¿kowe
ufundowane przez burmistrza. Cieszy te¿ fakt,
¿e konkurs „O Wieczne Pióro Burmistrza
Miasta Œwieradów-Zdrój” zyskuje coraz wiêksze uznanie i ju¿ na sta³e wpisa³ siê w kalendarz szkolnych imprez.
Paulina Sarzyñska

Rocznica jednoczy pokolenia

Poczty sztandarowe Zwi¹zku Sybiraków – Ko³a nr 15 w Œwieradowie-Zdroju, Ko³a Miejskiego Zwi¹zku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i By³ych WiêŸniów Politycznych,
Uzdrowiska „Œwieradów-Czerniawa” Sp. z o.o., œwieradowskich szkó³, mieszkañcy, turyœci,
dzieci i m³odzie¿ – wszyscy zgromadzili siê 8 maja w po³udnie przed obeliskiem, aby uczciæ
68. rocznicê zakoñczenia II wojny œwiatowej.
Krótki monta¿ s³owno-muzyczny w wykonaniu laureatów konkursu recytatorskiego „O
wieczne Pióro Burmistrza Miasta”, uczniów klas II, III i przedszkolaków poprzedzi³ z³o¿enie
kwiatów przez delegacje Urzêdu Miasta, stra¿aków, leœników, nauczycieli oraz uczniów, przedszkolaków i przedstawicieli Ma³ego Samorz¹du.

15 kwietnia podpisano umowê z Mariuszem Stachurskim na jednorazowe pozimowe sprz¹tanie terenów zieleni. Umowa opiewa³a na 12.500 z³.
17 kwietnia podpisano umowê z firm¹ BIKON z
Jeleniej Góry na in¿yniera kontraktu na budowie
oczyszczalni œcieków i sieci kanalizacyjnej w Czerniawie. Do koñca grudnia 2014 r. gmina zap³aci firmie 131.241 z³, a do zadañ in¿. kontraktu nale¿y m.in.
ci¹g³y nadzór nad obiema budowami, zapewnienie
nadzoru w bran¿y konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej, sieci wodno-kanalizacyjnych oraz urz¹dzeñ
elektrycznych i elektroenergetycznych. Firma musi
te¿ zapewniæ geodetê, biologa, archeologa, specjalistê ds. siedlisk przyrodnicznych z zakresu ochrony
p³azów, gadów i ma³ych ssaków, specjalistê ds. finansowych; obowi¹zki te wynikaj¹ z decyzji œrodowiskowej i pozwolenia na budowê i s¹ niezbêdne do
prawid³owego zakoñczenia i odbioru inwestycji.
17 kwietnia uniewa¿niono przetarg na wykonanie
tablic dla osób z upoœledzon¹ funkcj¹ wzroku dla
„Czarciego M³yna”. Gmina mog³a na ten cel wydaæ
ok. 113.000z³, a najtañsza oferta opiewa³a na ponad
300.000 z³.
23 kwietnia podpisano umowê z firm¹ LILIANA
Robert Georgiev z Lubomierza na utrzymanie stadionu do koñca paŸdziernika br. W ramach tej umowy
firma ma obowi¹zek pielêgnowaæ murawê, dokonywaæ zabiegów aeracji (napowietrzania) i wertykulacji
(ciêcia darni zapobiegaj¹cego powstawaniu tzw. filca), piaskowania, nawo¿enia, nawadniania, koszenia,
a tak¿e koszenia skarp oraz utrzymywania czystoœci i
porz¹dku, wszystko zaœ za 4.500 z³ miesiêcznie.
24 kwietnia og³oszono przetarg na utrzymanie i
konserwacjê terenów zieleni. Zadanie podzielono na
dwie czêœci: I – utrzymanie i konserwacja kompleksu parków zdrojowych; II – pozosta³e tereny. 6 maja
otarto jedn¹ ofertê od konsorcjum firm Mariusza Stachurskiego i Roberta Georgieva. Zaproponowali oni
w I czêœci 680,40 z³/dobê, w II – 702 z³/dobê, co do

koñca paŸdziernika br. daje kwotê ogóln¹ 203.212,80
z³, podczas gdy gmina mia³a na ten cel 168.480 z³.
13 maja podpisano umowê z terminem wykonania
do koñca paŸdziernika.
26 kwietnia powtórnie og³oszono przetarg na zamiatanie ulic, jako ¿e poprzedni trzeba by³o uniewa¿niæ gdy okaza³o siê, ¿e najkorzystniejsza oferta opiewa³a na 370,000 z³, a gmina zamierza³a przeznaczyæ
na powy¿sze zadanie 100.000 z³. 6 maja dokonano
otwarcia 2 ofert od firm œwieradowskich: ROBEN –
110.446,44 z³, Mariusz Stachurski – 124.600 z³. 11
maja przetarg uniewa¿niono z powodu wady uniemo¿liwiaj¹cej zawarcie wa¿nej umowy.
30 kwietnia podpisano umowê z konsorcjum firm:
COM-D z Jawora i SADY DOLNE z Sadów Dolnych
na wywóz osadów sta³ych ze œwieradowskiej oczyszczalni. Umowa jest wa¿na do koñca czerwca, a gmina za tê us³ugê zap³aci za 20.050 z³ (123 z³/t).
Na og³oszony 28 marca przetarg na budowê kanalizacji w Czerniawie wp³ynê³o 7 ofert od firm: Przedsiêbiorstwo Robót In¿ynieryjnych HEMAX Henryk Wasilewski z Mirska (2.1000.000 z³), konsorcjum firm:
Axyo.pl z Podgórzyna (lider) i Filigran z Oleœnicy
(3.647.000 z³), konsorcjum firm COM-D z Jawora (lider) SADY DOLNE z Sadów Dolnych (2.947.192,55
z³), Zak³ad Us³ug Remontowo-Budowlanych i Instalacyjnych Jan Chro¿nowski z Wojcieszyc (1.685.156,67
z³), Przedsiêbiorstwo Budownictwa Specjalistycznego
i Melioracji z Legnicy (3.386.190 z³), Przedsiêbiorstwo
Robót Instalacyjnych INSBUD ze Zgorzelca (5.286.52
z³), WARMAR PPHU Wac³aw Tarasewicz z Jeleniej Góry
(3.321.000 z³).
Gmina na tê inwestycjê mog³a przeznaczyæ 2,6 mln
z³, tymczasem najkorzystniejsza oferta by³a o niemal
1 mln z³ tañsza i w³aœnie z firm¹ J. Chro¿nowskiego
(uk³ada³ kanalizacjê w ul. Sienkiewicza i 13 km wodoci¹gu w Czerniawie) podpisano umowê 10 maja
maja.
Wkonawca musi uporaæ siê z u³o¿eniem ok. 5 km rur
kanalizacyjnych do 15 lipca przysz³ego roku.

Rada Rodziców przy Przedszkolu Miejskim w Œwieradowie-Zdroju w zwi¹zku z organizacj¹ II PIKNIKU RODZINNEGO zwraca siê z uprzejm¹
proœb¹ do ¿yczliwych mieszkañców oraz przedsiêbiorców o pomoc w przygotowaniu planowanej na czerwiec imprezy. Mile widziane s¹ fanty na
loteriê, przedmioty i us³ugi na licytacjê, ³akocie dla maluchów (i nie tylko), a tak¿e wsparcie finansowe. Ca³oœæ dochodu z pikniku zostanie
przeznaczona na doposa¿enie ogrodu przedszkolnego w zabawki dla dzieci.

.org.pl
Wiêcej informacji - tel. 75 7816339 oraz e-mail - przedszkole@mzs-swieradow
przedszkole@mzs-swieradow.org.pl

Rada Rodziców Przedszkola Miejskiegow Œwieradowie-Zdroju

Złączeni osią literacką
Przed rokiem w kwietniu na zaproszenie Wolnego Niemieckiego Zwi¹zku Pisarzy (FDA) Barbara Buczyñska wraz z Magdalen¹ Olszewsk¹, która prze³o¿y³a jej
wiersze na jêzyk niemiecki, prezentowa³a
sw¹ poezjê na Uniwersytecie Technicznym
w DreŸnie. W tym roku podobne spotkanie
odby³o siê w Œwieradowie. 20 kwietnia w
restauracji Park Hotelu pojawili siê poeci i
pisarze niemieccy, którzy licznie przyby³ym
goœciom prezentowali swoje utwory.

bu zmar³ego w tajemniczy i do tej pory niewyjaœniony sposób filozofa ¿ydowskiego, teologa i eseisty Waltera Benjamina. Nastêpnie
mo¿na by³o pos³uchaæ Hermanna Friedricha,
który w satyryczny sposób przedstawia³ w
swych wierszach tematy z codziennego ¿ycia
politycznego na œwiecie. Z kolei Anna Meinecke, przewodnicz¹ca zwi¹zku saksoñskiego, zaprezentowa³a fragmenty ze swej ksi¹¿ki „Kobieta miêdzy spaghetti a samorealizacj¹” (Eine Frau zwischen Spaghetti und
Selbstverwirklichung), w której w
zabawny sposób
ukazuje ¿ycie kobiety – ¿ony, matki i kobiety niespe³nionej, borykaj¹cej siê z trudnoœciami dnia codziennego. Na zakoñczenie zosta³y
zaprezentowane
wiersze Barbary
Buczyñskiej, których niemiecki
przek³ad przeczyta³a Magdalena
Olszewska.
Spotkanie w
Œwieradowie odby³o siê pod haSiedz¹ od lewej: A. Meinecke, A. Fehrmann i H. Friedrich.
Wolny Niemiecki Zwi¹zek Pisarzy ma d³ug¹ i bogat¹ historiê. Zosta³
za³o¿ony w 1935 r. przez Hubertusa
Prinza zu Löwensteina w Nowym
Jorku. Pocz¹tkowo dzia³a³ pod nazw¹
Niemieckiej Akademii Sztuki i Nauki
na Emigracji, a jego przewodnicz¹cymi byli m.in. Thomas Mann i Siegmund Freund. Skupia³ on przede
wszystkim pisarzy i poetów niemieckich, którzy musieli opuœciæ swój kraj
ze wzglêdów politycznych. Wiêkszoœæ z nich po wojnie wróci³a do
Niemiec i za³o¿y³a w 1946 r. Wolny
Niemiecki Zwi¹zek Pisarzy, którego
has³em przewodnim by³o „Bez przemocy, bez ekstremizmu, ani na lewo,
ani na prawo”. Zwi¹zek przyjmowa³
w swoje szeregi pisarzy i poetów z
ca³ego kraju. Po zjednoczeniu Niemiec powsta³y zwi¹zki landowe m.in.
w Saksonii, Brandenburgii, Bawarii
itp., a w Œwieradowie goœcili przedstawiciele zwi¹zku saksoñskiego.
Podczas wieczoru mo¿na by³o
pos³uchaæ fragmentów z pamiêtnika
podró¿y do hiszpañskiego miasteczka Portbou, w którym Almut Fehrmann opisa³a swe poszukiwania gro-

B. Buczyñska (stoi) najpierw odczyta³a kilka wierszy po
polsku, a M. Olszewska (siedzi) je t³umaczy³a, potem
Magda czyta³a wiersze poetki tylko po niemiecku.
s³em „Wymiana kultury. Witaj s¹siedzie!”.
Barbara Buczyñska wraz z Magdalen¹ Olszewsk¹ otrzyma³y ju¿ zaproszenie na kolejne spotkanie, które ma odbyæ siê najprawdopodobniej w Cottbus.
MaKaO

Pi¹te wejœcie piszcza³ek
27 kwietnia recitalem organowym Jakuba Chorosa rozpoczêliœmy V edycjê Festiwalu Muzyki Sakralnej PRO MUSICA
SACRA. Pi¹ta edycja – nasz pierwszy jubileusz, dlatego nie mo¿e zabrakn¹æ w tym
roku najwspanialszych muzycznych wra¿eñ, zw³aszcza ¿e poszerzy³o siê grono sponsorów, co pozwoli³o zaprosiæ do Œwieradowa najznakomitszych artystów. Ju¿ drugi
rok otrzymujemy pokaŸny zastrzyk finansowy od Starostwa Powiatowego w Lubaniu, swoj¹ dotacjê powiêkszy³ w tym roku
tak¿e Urz¹d Miasta, który przecie¿ udziela nam tak¿e olbrzymiego wsparcia pozafinansowego, stwarzaj¹c tym samym wyœmienite warunki do organizacji festiwalu.

szym poziomie (przed przyjazdem do Œwieradowa nagrywa p³ytê w Le¿ajsku). Jest wielkim zaszczytem dla organizatorów, ¿e przyj¹³
zaproszenie i zagra koncert dla naszej ma³ej
spo³ecznoœci.
Podczas koncertu fina³owego - 19 paŸdziernika - us³yszymy równie¿ jednego z najwybitniejszych polskich organistów - Andrzeja Chorosiñskiego, profesora klas organów w
Uniwersytecie Muzycznym w Warszawie i na
Akademii Muzycznej we Wroc³awiu, artystê
koncertuj¹cego i uznany na ca³ym œwiecie. Na
Dolnym Œl¹sku jest to postaæ œwietnie znana
- jako dyrektor artystyczny takich festiwali,
jak SILESIA SONANS w Jeleniej Górze czy
WIECZORY ORGANOWE W KATEDRZE
LEGNICKIEJ. Przez jakiœ czas pe³ni³ tak¿e funkcjê dyrektora Filharmonii Dolnoœl¹skiej w Jeleniej Górze.
W Polsce nazwisko prof. Chorosiñskiego jest chyba najbardziej rozpoznawalne na tle wszystkich nazwisk
koncertuj¹cych organistów.
Natomiast ju¿ 18 maja, do Œwieradowa zawitaj¹ znakomici wroc³awscy œpiewacy: Olga Ksenicz –
sopran i Piotr Chmaj – tenor. Towarzyszyæ im bêdzie Orkiestra Smyczkowa z Akademii Muzycznej we
Wroc³awiu pod dyrekcj¹ samej pani
prorektor prof. Heleny TomaszekPlewy oraz dr Tomasz G³uchowski
na klawesynie. Wykonane zostan¹
m.in. przepiêkne motety solowe
Jakub Choros (z lewej) i ks. proboszcz Franciszek Molski.
Claudio Monteverdiego, stanowi¹ce
Pozyskaliœmy tak¿e nowego sponsora - jeden z najcenniejszych zabytków muzyki
Specjaln¹ Strefê Ekonomiczn¹ Ma³ej Przed- wczesnego baroku. Koncert rozpocznie siê o
siêbiorczoœci w Kamiennej Górze. Ponadto, godz 1900. w koœciele œw. Józefa.
jak co roku, dofinansuje nas te¿ parafia œw.
Informacje o terminach i programach puJózefa, która dziêki ¿yczliwoœci ksiêdza pro- blikujemy na naszej stronie na Facebooku, jak
boszcza Franciszka zapewnia nam równie¿ równie¿ na stronie Urzêdu Miasta.
olbrzymie wsparcie pozafinansowe.
Serdeczne podziêkowania sk³adamy
Niew¹tpliwie najwiêkszym wydarzeniem wszystkim, którzy pomagaj¹ w organizacji
tegorocznej edycji bêdzie recital organowy imprezy: Fundacji Na Rzecz Rozwoju Spoprof. Joachima Grubicha z Krakowa, który ³ecznoœci Lokalnej Œwieradów – Czerniawa,
odbêdzie siê 6 lipca w naszym koœciele. Pro- referatowi promocji UM, Annie Panek - za
fesor jest artyst¹ uznanym na ca³ym œwiecie, to, ¿e ju¿ po raz pi¹ty podjê³a siê kierownicwystêpowa³ na wszystkich kontynentach i we twa organizacyjnego imprezy, ks. proboszczowszystkich presti¿owych salach koncertowych wi Franciszkowi Molskiemu - za wszelkie
œwiata. Za swoj¹ dzia³alnoœæ na polu muzyki wsparcie dla naszych dzia³añ, organmistrzokoœcielnej zosta³ uhonorowany przez Jana wi Adamowi Wolañskiemu - za przygotowaPaw³a II medalem PRO ECLESIA ET PON- nie instrumentu do koncertów, i wszystkim
TIFICE. Jako pedagog, wychowa³ kilka po- tym, którzy w jakikolwiek sposób przyczykoleñ znakomitych organistów.
niaj¹ siê do tego, ¿e PRO MUSICA SACRA
Profesor liczy sobie ju¿ 78 lat, z racji wie- mo¿e po raz pi¹ty rozpocz¹æ dzia³alnoœæ oraz
ku koncertuje niewiele, ale zawsze na najwy¿- ¿e impreza z roku na rok rozwija siê i podnosi swój poziom artystyczny i organizacyjny. Serdeczne dziêki!
Zapraszamy
wszystkich melomanów do udzia³u w konzimowych w Bad Flinsberg wkrad³ siê b³¹d. Dom „Wal- certach. (jc)

Sprostowanie

W ostatnim artykule o sportach
dessaum” to obecny budynek „Santa Maria”, a nie jak przez pomy³kê poda³am - „Tewa”.
Bardzo przepraszam za wprowadzenie Pañstwa w b³¹d. Chcia³abym równie¿ serdecznie
podziêkowaæ za uwagi dotycz¹ce artyku³ów zwi¹zanych z histori¹ naszego uzdrowiska,
jak równie¿ za dawanie mi do wgl¹du ró¿nego rodzaju czasopism i pami¹tek odnalezionych
po by³ych mieszkañcach. Szczególnie dziêkujê Andrzejowi Czukiewskiemu oraz Jurkowi B³aszczykowi. Jednoczeœnie chcia³am zaznaczyæ, ¿e wszelkie informacje, z których korzystam
przy opracowywaniu tematów, pochodz¹ ze starych Ÿróde³ niemieckich oraz wspomnieñ
by³ych mieszkañców Bad Flinsberg, Bad Schwarzbach i Gross Iser.
Magdalena Olszewska - tel. 609 066 152, andolsz@wp.pl

Fot. Anna Panek

WIELKA MAJÓWKA

Œwieradowska wielka majówka mia³a kilka oblicz, a ró¿norodnoœæ zdarzeñ mog³a zadowoliæ najbardziej kapr
yœne wymagania, a œwiêtowanie zaczêkapryœne
³o siê ju¿ 30 kwietnia, gdzie w hali spacerowej po po³udniu wyst¹pi³a rosyjska
m³odzie¿ w pokazach tanecznych, zarówno wspó³czesnych, jak opar
tych na
opartych
tradycji. Rosjanie ponownie goœcili w hali spacerowej – tym razem 5 maja
wyst¹pi³ chór z podmoskiewskiego miasta Chimki. Dwa dni wczeœniej na tej
samej scenie odby³ siê koncer
za i gitar
zysty
koncertt solowy w wykonaniu piosenkar
piosenkarza
gitarzysty
Marka Górskiego.
Kumulacja wydarzeñ nast¹pi³a 4 maja, bo tego dnia bawiono siê zarówno
na kolejnym otwarciu Czarciego M³yna, jak i nadleœnictwie, gdzie majówka odbyludzi” W Polsce odbywa³o
wa³a siê w ramach ogólnopolskiej akcji pn. „Lasy dla ludzi”.
siê kilka podobnych imprez, a œwieradowska edycja, organizowana przez Leœny
Kompleks Promocyjny wraz z nadleœnictwem Szklarska Porêba, w za³o¿eniu by³a
dolnoœl¹ska.
- Akcja mia³a pokazaæ ludziom, ¿e las jest najtañszym, najbli¿szym i ogólnie
dostêpnym SPA – wyjaœnia Wies³aw Krzewina. - Nasze spo³eczeñstwo jest ogólnie
zaniedbane, a bilet do SPA jest drogi, my zaœ mamy jeszcze to szczêœcie, ¿e u nas
wstêp do lasu odbywa siê bez ¿adnych problemów, co w Europie nie jest wcale
takie proste. Na przyk³ad, w Anglii i Szwajcarii wstêp do lasów publicznych jest
ograniczony, a do prywatnych – wrêcz niemo¿liwy. Tylko w Skandynawii w³aœciciel nie mo¿e nikomu zabroniæ wejœcia do swego lasu.
A ¿e do lasu mo¿na wejœæ maj¹c jakiœ cel, udowodnili przewodnicy – PTTK i
leœni – którzy sformowali kilka grup, œrednio po 20-30 osób, i udali siê na wycieczki o ró¿nej skali trudnoœci w góry. £atw¹ grupê „Zajêcznikow¹” poprowadzili: Teresa Fierkowicz, Justyna Szwechowicz, Krzysztof Magierecki i Piotr Porêbski.
Na Bia³y Kamieñ: Anna Kostrz, Pawe³ £upicki i Waldemar Romanowicz. Na Stóg
Izerski: Jan Harbul, Piotr Porêbski, Anastazja Rams i Marek Ró¿ycki. Na Halê Izersk¹:
Roman Kapszewicz, Adam Kotliñski, Adam Palbow i Ryszard Sokó³. By³a jeszcze
grupa rowerowa, któr¹ na singltreka wywieŸli: Zygmunt Czajka, Tomasz Mitkiewicz i Piotr Suœ.
PTTK-owcy i leœnicy œwietnie siê uzupe³niali, bo gdy ci pierwsi z zawi¹zywani
oczami trafiali do celu, drudzy po drodze wci¹¿ odpowiadali na podchwytliwe
pytania wycieczkowiczów (np. dlaczego œciêto to czy inne drzewo).
Ka¿da wycieczka koñczy³a siê w lesie ogniskiem, pieczon¹ w nim kie³bask¹ i
pogadank¹ o zaletach izerskiego krajobrazu i powietrza.
W tym czasie astronomowie na terenie Ogrodu Trzech ¯ywio³ów przygotowywali siê do obserwacji nieba, a ¿e przy okazji przelatywa³a nad nami kometa,
uczestnicy mieli okazjê podziwiaæ jej warkocz przez teleskop.
W tym czasie na singlach i kamienistych œcie¿kach izerskich rozgrywano zawody w kolarstwie górskim EMTB Enduro (dyscyplina ³¹cz¹ca cechy downhillu i
maratonu) w ramach cyklu Joy Ride EMTB Enduro. Do Œwieradowa zjecha³o ponad 60 zawodników z Polski, Czech i Niemiec (ale tylko 4 panie, a wœród nich
rodzynek – œwieradowianka Agnieszka Jurewicz, która wprawdzie zajê³a 27 miejsce w koñcowej klasyfikacji, ale by³a najlepsza spoœród pozosta³ych zawodniczek).
Rowerzyœci mieli do przejechania ok. 30 km, ale liczy³ siê ³¹czny czas tylko z
czterech odcinków specjalnych, mierzony na ciê¿kich, kamienistych i niebezpiecznych zjazdach.
Rozbity ¿ó³ty namiot (baza organizatora) na ³¹ce nieopodal wjazdu na singla
w masywie Zajêcznika by³ jaskrawym dowodem na to, jak bardzo w tamtym
rejonie potrzebne jest centrum obs³ugi singla.
Warto nadmieniæ, ¿e przez ca³¹ majówkê po wszystkich singlach przejecha³y
tysi¹ce rowerzystów – trasy te staj¹ siê z wolna naszym najlepszym towarem
promocyjnym.

Chór z miasta Chimki pod Moskw¹ zaprezentowa³ piêkne
g³osy i wspania³y repertuar.

Ankieterki, jak ju¿ dopad³y respondenta, to go nie puœci³y bez
uzyskania odpowiedzi na kilkanaœcie postawionych pytañ.

Zespó³ z Liberca ostro ci¹³ w rytmie country i bluesa.
zastosowaniem ró¿nych zió³ i lawendy.
Organizatorzy przygotowali mnóstwo konkursów z nagrodami: dzieci uk³ada³y leœne puzzle, mog³y te¿ rozpoznawaæ rodzaje pod³o¿a na œcie¿ce edukacyjnej, braæ udzia³ w leœnych zgadywankach i konkursach plastycznych (narysuj swoje zwierzê!). Doroœli rywalizowali w pi³owaniu drewna, wdra¿ali siê w tajniki
myœlistwa, a Jan Harbul i Andrzej Miko³ajewski przekazywali im wiedzê o zwierzêtach Gór Izerskich. Z kolei panowie Piotrowie – Porêbski i Marcinkowski –
opowiadali o pracy i narzêdziach leœnika oraz o postêpie technicznym w bran¿y
leœnej, pocz¹wszy od wynalezienia tzw. krêcio³ka po obserwacje satelitarne. Chêtni mogli dotkn¹æ wypchanych zwierzêt: lisa, gronostaja czy jenota. Do obejrzenia
by³y te¿ pami¹tki z kamieni, stoisko LKP, a przez ca³y czas trwania festynu dzieci
leœników (trafem – same uczennice z MZS) prowadzi³y ankietê z pytaniami m.in.
o to, w jakich górach le¿y Œwieradów (có¿, wielokrotnie pada³y odpowiedzi, ¿e
w... Karkonoszach), postrzegania gór, lasu i leœników.
W teatrze letnim roz³o¿y³ swe instrumenty czeski zespó³ country-bluesowy z
Liberca, którego muzyka rozbrzmiewa³a a¿ do zmierzchu, a gdy zapad³y ciemnoœci, astronomowie znów roz³o¿yli swój sprzêt do obserwacji ciemnego nieba, które jednak niechêtnie wyziera³o spoza warstwy chmur.
Nazajutrz swój piknik rodzinny zorganizowa³a kolej gondolowa, która tak¿e
przygotowa³a mnóstwo atrakcji dla doros³ych i dla dzieci: konkursy z nagrodami,
bezp³atne przeja¿d¿ki konne i zni¿kowe jazdy kolejk¹ (skorzysta³o z niej ok. 200

Zgadnij, po czym chodzisz w lesie.
A piknik w Ogrodzie Trzech ¯ywio³ów trwa³ w
najlepsze. Kilkaset osób, które przy ³adnej pogodzie zahaczy³y o tê imprezê, czeka³o mnóstwo
atrakcji, których nawet nie sposób wymieniæ. Do
koñca trwania imprezy nie zabrak³o dla nikogo
wêdlin z dziczyzny (kie³basa, krupniok i salceson),
grochówk¹ ze stra¿ackiego kot³a te¿ ka¿dy móg³
siê nasyciæ do woli. Ponadto mo¿na by³o degustowaæ nalewki i wypieki, a tak¿e zapoznaæ siê z

Ten banalny ¿ó³ty namiot o¿ywia nasze têsknoty za urz¹dzeniem na tej ³¹ce profesjonalnego centrum obs³ugi singla.
Poni¿ej - im szybciej zje¿d¿a³ zawodnik w EMTB po takich
kamolach, tym bardziej ros³y jego szanse na wygran¹.

Uk³adanie „leœnego” puzzla podoba³o siê doros³ym i dzieciom.

Piesi i rowerzyœci koñczyli swe górskie wycieczki nad ogniskiem przy pieczonych kie³baskach i pogadankach.
osób). Miêdzy uczestnikami ¿wawo uwija³ siê z mikrofonem wieloletni przyjaciel
gondoli Maciej Wowk z Muzyczngo Radia, który zachêca³ do udzia³u w konkursach i na ¿ywo przeprowadza³ wywiady ze zwyciêzcami, ale i tak wszyscy czekali
na wystêp zespo³u Sumptuastic, który mia³ promowaæ sw¹ najnowsz¹ p³ytê (z
rozdawaniem autografów). Niestety, ta czêœæ pikniku zupe³nie organizatorom nie
wysz³a. Plakaty informowa³y, ¿e koncert rozpocznie siê o godz. 18, lecz uczestnicy zabawy zostali powiadomieni, ¿e godzina rozpoczêcia wystêpu zosta³a przesuniêta na godz. 19, o której to rosn¹cy t³um widzów dowiedzia³ siê, ¿e grupa musi
siê przygotowaæ i potrwa to jeszcze 20 minut. Wreszcie po 40 minutach widzom
zakomunikowano, ¿e – jak w znanej dzieciêcej piosence – „ju¿ za chwileczkê,
ju¿ za momencik”, co prze³o¿y³o siê na jeszcze kilka minut, a¿ wreszcie oznajmiono, i¿ „dok³adnie za 3,5 minuty artyœci wyjd¹ na scenê”. Chyba ten komunikat
rozsierdzi³ zebranych, bo w tym momencie muzycy bocznymi schodkami w³aœnie
ze sceny (ci¹gle zas³oniêtej) zeszli i zniknêli w namiocie, co spotka³o siê z gwizdami publicznoœci. Gdy w koñcu z dwugodzinnym opóŸnieniem – wzglêdem informacji na plakatach – koncert siê zacz¹³, entuzjazm zebranych by³ ju¿ mocno
sch³odzony, a gwizdy wcale nie by³y cichsze ni¿ przed paroma minutami.
Gdy ten i ów przypomnia³ sobie, jak przed czterema laty zespó³ Sumptuastic
gra³ na tej samej dolnej stacji gondoli dla przesz³o tysiêcznego t³umu, a solistka,
œwieradowianka Asia „Ryba” Iwanowska (dziœ poza zespo³em) z³apa³a od pierwszych taktów wspania³¹ wiêŸ z widowni¹, móg³ tylko obetrzeæ ³ezkê i westchn¹æ
„to se ne vrati”. Oby nastêpna kapela – o ile tu wyst¹pi – wykaza³a siê wiêkszym szacunkiem wobec swoich fanów!
Tekst Adam Karolczuk
Zdjêcia z festynu w Ogrodzie Trzech ¯ywio³ów – Katarzyna Mêcina
Na zdjêciach ze str. 9 uchwyciliœmy sceny z pikniku „gondolowego”:
1. Maciej Wowk z Muzycznego Radia prowadzi byæ mo¿e pierwszy w
¿yciu m³odej damy wywiad. 2. Jedna z wymyœlnych konstrukcji z
u¿yciem tektury i farb w konkursie na formê przestrzenn¹. 3. Ci widzowie, którzy doczekali siê na rozpoczêcie koncertu zespo³u „Sumptuatic”, na pewno nie wynieœli z niego dobrych wra¿eñ.
Fot. Adam Karolczuk

Œwieradów-Zdrój, 10 maja 2013 r.

OG£OSZENIE BURMISTRZA
MIASTA ŒWIERADÓW-ZDRÓJ
o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia zmiany studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Œwieradów-Zdrój dla terenu dolnej stacji kolei gondolowej na Stóg Izerski i fragmentu trasy zjazdowej w rejonie ul. Zródlanej i ul. Stra¿ackiej
w granicach miasta Œwieradów-Zdrój.
Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012, poz. 647 z póŸn. zmianami) zawiadamiam o podjêciu 24 kwietnia 2013 r. przez Radê Miasta Œwieradów-Zdrój uchwa³y nr
XLIII/218/2013 w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Œwieradów-Zdrój dla terenu
dolnej stacji kolei gondolowej na Stóg Izerski i fragmentu trasy zjazdowej w rejonie ul.
Zródlanej i ul. Stra¿ackiej w granicach miasta Œwieradów-Zdrój.
1.

2.

Zainteresowani, którzy chc¹ mieæ swój
wp³yw na kszta³towanie ³adu architektonicznego miasta, mog¹ do 19 czerwca br.
sk³adaæ w Urzêdzie Miasta przy ul. 11 Listopada 35 wnioski na piœmie do zmiany
studium. Wniosek powinien zawieraæ:
1. Nazwisko, imiê lub nazwê i adres
wnioskodawcy.
2. Oznaczenie nieruchomoœci, której
dotyczy (adres, nr dzia³ki, arkusza
mapy i obrêbu ewidencyjnego).
3. Przedmiot wniosku (okreœlenie
wnioskowanego przeznaczenia terenu,
np. funkcji, gabarytów projektowanych
obiektów, architektury itp.).
Burmistrz Miasta
Roland Marciniak
3.

W ksi¹¿ce pt. „Na zachód od Odry” Teresa
G³oœnicka zawar³a - mieszkaj¹c ju¿ w Nowym
Jorku - wspomnienia z dzieciñstwa i lat szkolnych,
które spêdzi³a w Œwieradowie. Korzystaj¹c z uprzejmoœci Autorki, mamy przyjemnoœæ zaprezentowaæ
kolejn¹ czêœæ tej ksi¹¿ki, zatytu³owan¹ „Bezcenne chwile”.

Gdy mama zapowiada³a, ¿e w tym roku przyjedzie ciocia
z Lublina z ch³opcami lub dzieci z Piechowic – nie mog³am
jej odst¹piæ, a¿ siê œmia³a ze mnie. I zaczyna³yœmy powtarzanie: kto ile ma teraz lat, do której klasy pójdzie, jak¹ szko³ê
wybra³, jakie ma zalety i talenty – u naszej mamy wszyscy
jakieœ mieli: sumiennoœæ, gospodarnoœæ, p³ynnoœæ s³ów, dobra pamiêæ, pos³uszeñstwo, odwaga... W mojej wyobraŸni
by³o nas piêtnaœcioro – czworo z Piechowic, dwoje ze Szklarskiej Porêby, dwoje z Krasnegostawu, troje z Lublina i nasza
czwórka. Mi³o by³o zobaczyæ siê w takiej grupie, chocia¿ w
myœlach, bo na jawie nigdy nie spotkalismy sie razem.
Ciocia Krysia z Krasnegostawu by³a ¿on¹ najm³odszego
brata mamy Stanis³awa, który zgin¹³ w ostatnich dniach wojny, pozostawiaj¹c j¹ z dwójk¹ malutkich dzieci. Edzia do chrztu
trzyma³a nasza mama, a Lodziê - tato. Kuzynkê pozna³am,
gdy ju¿ koñczy³a liceum, jednak bliska by³a mi znacznie wczeœniej. Wkrótce rozpoczê³a studia na Uniwersytecie Wroc³awskim i mam nadziejê wiedzia³a, ¿e w Œwieradowie czekaj¹ na
ni¹ z otwartymi ramionami i zawsze jest tu dla niej miejsce.
Ach, jak podoba³a siê tacie jako dziewczyna i cz³owiek! Jak
rodzice na przemian radzili, jakby tu najlepiej j¹ ugoœciæ: du¿y
pokój, ¿eby mog³a odpocz¹æ i ewentualnie pouczyæ siê, a lepsza bêdzie kie³basa myœliwska czy krakowska? ugotowaæ galaretê? a mo¿e upieczemy gêœ, bo dopiero co – 9 grudnia –
by³y jej imieniny...
Utkwi³ mi w pamiêci moment dyskusji rodziców o udziale na œlubie Lodzi i przyjêciu w akademiku. Na wieœæ o tym i
po ustaleniu, ¿e z rodziny mo¿e pojechaæ tylko jedna osoba –
nie by³o chwili wahania:
- Hela, ja pojadê, ona mnie potrzebuje - z przekonaniem w

g³osie oznajmi³ tato.
I potem opowiada³, ¿e m³odzi siê ucieszyli i bardzo dobrze czu³ siê wœród studentów... Bo on wszêdzie pasowa³ ze
swoj¹ serdecznoœci¹.

les³awa Bieruta. Wielu nas takich by³o. W ramach „poranku”
wyœwietlali miêdzy innymi „Historiê ¿ó³tej ci¿emki”, „O
dwóch takich, co ukradli ksiê¿yc”, „Król Maciuœ I”, „Przygody Tomka Sawyera”, „Ksi¹¿e i ¿ebrak”, „Diabe³ morski”,
„Dzieci Kapitana Granta”, „Tajemnicz¹ Wyspê”, filmy przyrodnicze o ¿yciu zwierz¹t i du¿o wiêcej.
Z kina moja droga wiod³a alejk¹ pomiêdzy trawnikami
parku zdrojowego, przecinaj¹c nastêpnie jego pó³dziki fragment ze strumieniem, a¿ do p³acz¹cej wierzby i „Odry”, na tê
sam¹ strom¹ ulicê Nowotki, przy której w g³êbi by³a, równie¿
piêtrowo obudowana werandami, stra¿nica wojskowa na wyj¹tkowo uporz¹dkowanej posesji i z wartownikiem w zielonym mundurze Wojsk Ochrony Pogranicza przy bramie obok
chodnika. A nieco ni¿ej komenda milicji w budynku prezydium rady narodowej. Jakoœ szybko zaczê³am sama poruszaæ
siê po okolicy, bo jeszcze przed pójœciem do szko³y mama
pozwala³a mi bez opieki chodziæ w³aœnie do kina i na sypanie
kwiatków. A ja pos³usznie sz³am prosto „tam i z powrotem”.
Potem zosta³a ju¿ tylko niedzielna msza œwiêta i popo³udniowe seanse.
Œwieradów mia³ ulubione przez mieszkañców kino „Wieniec”. Czu³am siê tam wprost wytwornie. Niezbyt du¿e ale
jak¿e mi³o i profesjonalnie urz¹dzone: by³a to przyjaŸnie nag³oœniona dwupoziomowa sala o ³agodnie zanikaj¹cym sufitowym oœwietleniu wzbogaconym mlecznymi kinkietami. Na
koñcu lekko obni¿onej z perspektywy wejœcia widowni czeka³a scena z ekranem w g³êbi, na czas projekcji ods³anianym
dwustronnie rozsuwaj¹c¹ siê, ciemnogranatow¹ kurtyn¹. Wyciszon¹ pod³ogê parteru wype³nia³o kilkanaœcie rzêdów miêkko
wyœcie³anych ponadstandardowych krzese³ kinowych, a podwieszony nad wejœciem balkon mieœci³ lo¿ê z czerwono tapicerowanymi fotelami i kilka poziomów amfiteatralnie rozmieszczonego parterowego wyposa¿enia. Gdy mówiê „kino”,
widzê jego mi³¹, wieloletni¹ kierowniczkê pani¹ Kadlecow¹,
jak sprzedaje mi bilet, grzecznie uzgadniaj¹c z dzieckiem proponowane miejsce, i spokojnych panów Gromadowskiego i
Grabiñskiego, którym podajê go w drzwiach holu. A póŸniej
bezszelestnie czuwali nad porz¹dkiem i wskazywali miejsca
spóŸnialskim pod strumieniem jasnoœci emitowanego obrazu,
wysy³anym z podsufitowej œciennej szczeliny za plecami widzów. A¿ odsuwaj¹c portiery na bocznych drzwiach wyjœciowych dawali sygna³ koñcz¹cej siê iluzji. Repertuar zmieniano
dwa razy w tygodniu, proponuj¹c bardzo szeroki wachlarz najlepszych filmów kina œwiatowego, zawsze poprzedzonych cie-

Poczynaj¹c od dziewczynki z kokard¹ na czubku g³owy w
niebieskim p³aszczyku z marynarskim ko³nierzem obszytym
trzema rz¹dkami jasnej pasmanterii - mia³am mo¿noœæ z cotygodniow¹ regularnoœci¹ chodziæ na tak zwane „Poranki”.
Mama ustali³a mój niedzielny grafik: msza œwiêta plus kino.
W drodze do koœcio³a – podchodz¹c obsadzon¹ na ca³ej d³ugoœci rzêdem starych liœciastych drzew strom¹ ulic¹ Marcelego Nowotki – z jednej strony mija³am miêdzy innymi zabezpieczony budynek poczty i kilkukondygnacyjne, oszklone
werandami przedszkole z rozleg³ym, lecz punktowo zacienionym klonami placem zabaw, strze¿one przez naturalnej wielkoœci pomnik dzika, a z drugiej szczere pole miêdzy nadleœnictwem i „Poznaniank¹”. To znaczy zielon¹ ³¹kê, miejscami
zabagnion¹, kóra s³u¿y³a do wypasu krów.
Gdy zbli¿a³am siê do Domu Zdrojowego za „Goplan¹” –
nie mog³am odmówiæ sobie przejœcia hal¹ spacerow¹ lub przynajmniej deptakiem wzd³u¿ jej przeszklonej œciany, podsadzonej wiecznie zielonymi krzewami. Wchodzi³am wtedy na
p³ask¹, widn¹ przestrzeñ, któr¹ zdolny cz³owiek ozdobi³ z jednej strony dwiema kamiennymi kolistymi fontannami, a z drugiej - równie¿ kamienn¹ – balustrad¹. W po³owie d³ugoœci
szerokie schody z ni¿szych partii parku, przedzielone tarasami, prowadz¹ tutaj wprost do zwieñczonej jakby chiñskim
daszkiem z sygnaturk¹, czaruj¹cej pijalni wód mineralnych. I
ju¿ wkrótce – mijaj¹c muszlê koncertow¹, a potem jeszcze w
górê, po dalszych z rozmys³em zadrzewionych wzniesieniach
i kamiennych schodach – wchodzi³am do jednonawowego koœcio³a.
Nie widzia³am jego ciasnoty, w moich oczach by³ piêknym, przytulnym przybytkiem chwa³y bo¿ej. Jasne mury podzielone wi¹zkami ceglanych ¿eber, podczepionych do ich lica,
a rozkwitaj¹cych gór¹ w gotyckie sklepienia krzy¿owe i geometryczne wzory posadzki „grza³y” m¹ duszê ¿arem pomyœlunku. Ciemne, drewniane wyposa¿enie: zdobione drzwi, frezowane ³awki, rozpinane balaski, misternie rzeŸbiony o³tarz i
ambona, utrwala³y w sercu podziw dla gorliwoœci r¹k ludzkich, a boczne, wysmuk³e, wielobarwne witra¿e, ¿ywe kwiaty
oraz podwy¿szona w rogu œciany figura Matki Boskiej z Lourdes, przepasana b³êkitn¹ szarf¹ i bogato obdarowana bi¿uteri¹ w dowód wdziêcznoœci za skutecznoœæ kuracji, wspieraCi¹g dalszy na s¹siedniej stronie 
³y dzieciêce modlitwy. Organy z chóru nadawa³y ton pobo¿nym pieœniom, które chêtnie
podchwytywali parafianie i
Œwieradów, ul. Zakopiañska 8
goœcie. Rz¹d ministrantów
tel. 75 78 16 359, 603 766 496, 603 766 936
„gra³” mszalnymi dzwonkaPoleca domy, dzia³ki, mieszkania, pensjonaty w mieœcie i okolicach
mi na Podniesienie i wierni
DU¯Y WYBÓR DOMÓW WIEJSKICH 20 KM OD
radoœnie œwiêtowali w celeŒWIERADOWA. PRZYJMUJEMY DO SPRZEDA¯Y:
browanym przez kap³anów
MIESZKANIA, DOMY, DZIA£KI, OBIEKTY U¯YTKOWE.
nastroju powagi i dziêkczynienia.
1. Œwieradów – mieszkanie, 46,6 m2, os. Korczaka, mozna dokupiæ gara¿, 1140.000 z³
2. Œwieradów – mieszkanie, 69 m2, ul. S³owackiego, 50 m od Domu Zdrojowego, 195.000 z³
Po mszy zbiega³am w dó³
3. Œwieradów – piêtro domu przy ul. Cmentarnej, 69 m2, do remontu, 90.000 z³
drewnem wzmocnionymi
4. Œwieradów – mieszkanie, 39 m2, dwa pokoje, czynsz 150 z³, ogrzewanie piecowe, 100.000 z³
uskokami przez liœciasty la5. Œwieradów – mieszkanie w bloku, 55 m2, trzy pokoje, zadbane, 195.000 z³
sek wprost na niemal p³ask¹
6. Œwieradów – ul. Zdrojowa, dwa niezale¿ne pokoje z ³azienkami pod wynajem, 149.000 z³
– bo id¹c¹ w poprzek s³o7. Œwieradów – ul. Zdrojowa, I piêtro, trzy pokoje, 69,5 m2, 210.000 z³
necznego zbocza - g³ówn¹
8. Œwieradów – dom do remontu, 220 m2, po³o¿ony wysoko pod lasem, 220.000 z³
ulicê, wówczas imienia Bo9. Œwieradów – ul. Sienkiewicza, parter domu, 105 m2, 360.000 z³

ZAPROSZENIE
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.

STOP UZALE¯NIENIOM, STOP PRZEMOCY!
Miejska Komisja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych informuje, ¿e w starym Urzêdzie Miasta przy ul. Pi³sudskiego 15, pok. nr 9 (II p.), w poniedzia³ki od 1600 do2000 czynny jest Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla uzale¿nionych od alkoholu i narkotyków, jak te¿ dla osób z rodzin, gdzie nadu¿ywany jest alkohol i narkotyki, dla osób
wspó³uzale¿nionych oraz ofiar przemocy w rodzinie. Tel. 664 461 086 - czynny w dniach i godzinach konsultacji.
Rozmowy i konsultacje indywidualne tak¿e w poniedzia³ki w godz. 1600-1900, a od
godz. 1900 do 2000 odbywaj¹ siê zajêcia wspomagaj¹ce pracê grupy. Wszystkie spotkania s¹ bezp³atne i otwarte.
Przy Punkcie powsta³a te¿ Grupa Wsparcia, której spotkania odbywaj¹ siê w poniedzia³ki w godz. 1800-2000. Grupa Wsparcia pozwoli odpowiedzieæ na pytania: co to jest
uzale¿nienie? na czym polega wspó³uzale¿nienie? jak motywowaæ osobê uzale¿nion¹
do podjêcia leczenia? czy nadu¿ywanie alkoholu wp³ywa na przemoc w rodzinie? itp.
Na te i inne pytania uczestnicy otrzymaj¹ rzeteln¹ informacjê zachowuj¹c anonimowoœæ. Powiedz¹, ile uznaj¹ za stosowne - wa¿na jest obecnoœæ. Udzia³ w jednym
spotkaniu nie zobowi¹zuje do dalszego uczestnictwa.
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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 – ul. Brzozowa, dzia³ka budowlana, 649 m2, pe³ne uzbrojenie, 115.000 z³
Œwieradów – okazja, 9 dzia³ek budowlanych pod domy, 8.798 m2, ul. Dolna, 250.000 z³
Czerniawa – 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
Pobiedna – mieszkanie na I piêtrze, 27 m2, centralne ogrzewanie wêglowe, 44.000 z³
Wolimierz – dzia³ka budowlana, 2.000 m2, przy asfalcie ko³o Alchemika, 49.000 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
Giebu³tówek – dom do remontu, dzia³ka 1,97 ha z mo¿liwoœci¹ zabudowy, 110.000 z³
Mirsk – mieszkanie, 54 m2, trzy pokoje w bloku, II piêtro, 100.000 z³

w w w. s c h e i n e r. p l

kaw¹ dla mnie Polsk¹ Kronik¹ Filmow¹. Widzia³am wtedy
filmy: „Kana³”, „Rzymskie wakacje”, „Zabiæ drozda”, „Lec¹
¿urawie”, „Rio Bravo”, „Krzy¿acy”, „Ptaki”, „Kleopatra”,
„Cichy Don”, „Parasolki z Cherbourga”, „Z³odzieje rowerów”,
„Ksi¹¿ê i aktoreczka”, „Salto”, „Przeminê³o z wiatrem”, „Lampart” i du¿o wiêcej.
Sw¹ nazwê odziedziczy³o po pierwszym powojennym
polskim imieniu uzdrowiska „Wieniec-Zdrój”, w miejsce poprzedniego „Bad Flinsberg”. Gdy po dwóch latach nast¹pi³a
kolejna zmiana na „Œwieradów-Zdrój”, „Wieniec” pozosta³
przy kinie. Tam zaszczepi³am siê sympati¹ do miejsc, w których ludzie chc¹ dzieliæ siê emocjami dla dobra innych, wzbogacaæ ich i nak³aniaæ do myœlenia. Ceniê film, jednak nie sta³
siê moj¹ mi³oœci¹, wci¹¿ najbardziej podoba mi siê ten, w którym sama biorê udzia³. Choæ niektóre „w¹tki” z tamtych lat
do dziœ wydaj¹ mi siê trudne do zrozumienia – ot, na przyk³ad, mój prywatny wybór niejedzenia œniadania. Nic - ani nie
jad³am go przed wyjœciem, ani nie bra³am ze sob¹. W ci¹gu 8
lat od rana przez 6 dni w tygodniu karmi³am siê przyjaŸni¹ w
klasie... i nie czu³am g³odu.

Wspomnienie z Santiago

Tytu³owe Santiago to nie stolica
Chile ani miasto na Kubie, tylko stadion Realu Madryt im. Santiago Bernabeu, wieloletniego prezesa klubu.
Zupe³nie nieoczekiwanie okaza³o
siê, ¿e jesieni¹ goœci³ tam œwieradowianin Marek Matuszak, który do
Madrytu wybra³ siê z trójk¹ przyjació³ z Mirska. Z Pragi polecieli do Madrytu z biletami na rewan¿owy mecz
Realu z Borussi¹ Dortmund w rundzie grupowej. Bilet nawet niedrogi
– raptem 60 euro, co przy tej skali
wydarzenia nie by³o cen¹ nazbyt
wygórowan¹. Wtedy jeszcze nikomu
Od 5 klasy nauka by³a ju¿ w budynku szko³y przy uli- siê nie œni³o, ¿e ten sam Real stanie
cy 22 Lipca, ko³o remizy Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej, miej- na drodze BVB w pó³finale, ale wówskiego hotelu i cmentarza, gdzie Kwisa wyp³ywa z miasta. czas zdobycie biletu na rewan¿ na
Teraz mia³am trochê dalej, ale by³am te¿ wiêksza i lubi³am tê Santiago by³o ju¿ tylko marzeniem
drogê. Nie szuka³am nikogo, choæ czasami widzia³am znajo- œciêtej g³owy.
me postacie z daleka, by³am raczej nieœmia³a, oni mo¿e te¿...
Ale nim trójka Polaków w ¿ó³Z tej strony sz³a Krysia Wiœniewska, Piotrek Bielewicz, Zby- tych koszulkach wybieg³a na zielon¹
szek Maroñ, Pawe³ Kozik, Staszek Kiczek, Piotrek Gramaty- murawê, pan Marek z przyjació³mi
ka, Tadek Romaniuk.
obejrzeli w sobotê przy niemal pe³W po³owie drogi by³ sklep warzywniczy pani Wo³yñco- nych trybunach mecz Realu Madryt We W³ókniarzu wprawdzie gra³em dawno (1976-1983), ale stadionowej postawy pi³karskiej
wej, mamy naszego kolegi. Kilka razy zachêci³a mnie do wej- z Realem Saragossa (4:0), a przy siê nie zapomina do koñca ¿ycia, bez wzglêdu na to, gdzie siê stoi. Tak¿e w Madrycie.
œcia mówi¹c: „Chcesz siê napiæ soku z kapusty albo ogórków?” okazji skorzystali z mo¿liwoœci zwiedzenia ca³ego stadionu (za 15 euro) i zapoznania siê z histori¹ klubu, od sukcesów którego mo¿e siê w g³owie zakrêNadal zachêcamy œwieradowian pamiêtaj¹cych
ciæ, gabloty wrêcz pêka³y od trofeów. Mo¿na by³o kupiæ soczasy uwa¿ane dziœ przez m³ode pokolenie za prebie trochê drobnych pami¹tek w sklepie klubowym, ale dla
historiê, by chwycili za pióra i spróbowali oddaæ
pana Marka najwiêkszym prze¿yciem by³o zajêcie miejsca
ducha zamierzch³ych epok. Ocalmy w pamiêci
w fotelu, w którym na co dzieñ w trakcie meczów siaduje (o
przesz³oœæ, przypomnijmy sobie i innym Œwieraile nie biega wzd³u¿ linii) trener Jose Mourinho.
dów, który pokry³a patyna czasu, ludzi, którzy odeNiedziela poœwiêcona by³a na zwiedzanie hiszpañskiej
stolicy, a w poniedzia³ek ca³a czwórka wybra³a siê na jeszszli, wydarzenia, które byæ mo¿e nikim nie wstrz¹cze jeden mecz ligowy Getafe – Betis Sevilla (z kolejnym
snê³y, a mimo to zapada³y w pamiêæ. £amy „Noreprezentantem Polski w sk³adzie, Damienem Perquisem).
tatnika” s¹ dla tych wspomnieñ zawsze otwarte!
I choæ atmosfera na meczach Primeria Division poch³ania kibica bez reszty,
to jednak to, co dzia³o siê podczas spotkaSCHEINER NIERUCHOMOŒCI
ŒWIERADOWSKIE
nia Realu z Borussi¹,
SNS 2413 - Œwieradów. Nowy dom o ³adby³o nie do opisania. Usi¹œæ w miejscu J. Mourinho nie oznacza, ¿e zamierzam go wygryŸæ!
nej bryle - powierzchnia 160 m2. Dzia³ka 650
m2. Pe³ne uzbrojenie. Doskona³e po³o¿enie po
s³onecznej stronie miasta z widokiem na góry.
Prowizjê pokrywa wy³¹cznie sprzedaj¹cy.

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

SNS 976 - Œwieradów. Sudecki dom na po³udniowym 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 1489 - Œwieradów, pó³ bliŸniaka na dzia³ce
1.008 m2, w cichej i spokojnej czêœci miasta.
Budynek parterowy z u¿ytkowym poddaszem i
wszystkimi mediami. Piekny widok na panoramê miasta i na góry. Cena 200.000 z³.

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

Wœród prawdziwych dortmundczyków obwi¹zanych klubowymi szalikami BVB.
- Atmosfera na stadionie wprost nieziemska – wspomina Marek Matuszak. - Przyszliœmy na stadion jakieœ pó³torej
godziny przed rozpoczêciem meczu, kupiliœmy meczowe szaliki z logami obu dru¿yn, stadion z wolna siê zape³nia³ i
stawa³ siê coraz g³oœniejszy, ale to, co sta³o siê po pierwszym gwizdku, przechodzi wszelkie pojêcie: narastaj¹cy i
nieustaj¹cy doping Królewskich. Na trybunach 85 tys. widzów, ale tylko 10
tys. z Dortmundu (no i paru z Polski), którzy nie s¹ w stanie przekrzyczeæ
miejscowych. Siedzieliœmy naprzeciw ³awek rezerwowych BVB, lekko z boku,
tak na wysokoœci pola 16 metrów, ale mieliœmy ogóln¹ panoramê na ca³e
boisko.
Wynik, jak pamiêtamy – 2:2, ale nawet nie on by³ najwa¿niejszy, bo
awanse by³y ju¿ rozdane, ale ta atmosfera, tumult, harmider - bezcenne.
Po meczu kilkadziesi¹t tys. ludzi rozbieg³o po okolicznych knajpkach,
gdzie siedzieli do póŸnych godzin nocnych - grzecznie i spokojnie!
Wspomnieñ wys³ucha³ A.Karolczuk

Świeradowskie

Niech dziecko uwierzy, ¿e jest kimœ wa¿nym!
W koñcu nadesz³y upragnione, ciep³e dni.
Radoœæ wype³nia serce na widok m³odych liœci, wielobarwnych tulipanów i stokrotek nieœmia³o wygl¹daj¹cych z soczystej trawy. Jakoœ
l¿ej i weselej robi siê na duszy, pomimo mnóstwa prac w ogrodzie i na polu. Dzieci mog¹
spêdzaæ ca³e popo³udnia na dworze, co zarówno im, jak i rodzicom sprawia niema³¹ przyjemnoœæ.
I tak w³aœnie o dzieciach mówi¹c chcia³bym zachêciæ wszystkich doros³ych do tego,
aby nauczyæ je wykonywaæ prace w domu i
wokó³ niego. Nie ma lepszej nauki jak poprzez
zaanga¿owanie w wykonanie konkretnych
dzia³añ. Wszystkie badania naukowe wskazuj¹, ¿e najmniej pamiêtamy z rzeczy, które
przeczytaliœmy czy te¿ us³yszeliœmy - a najwiêcej pamiêtamy z tych rzeczy, które sami
zrobiliœmy.
Anga¿uj¹c dzieci w takie zajêcia, jak
sprz¹tanie, wspólne przygotowywanie posi³ków, wspólne sadzenie i sianie roœlin w ogródku, uczymy ich przydatnych w ¿yciu umiejêtnoœci, a jednoczeœnie budujemy z nimi silne
wiêzi. Dzieci ³atwo przyzwyczaiæ do takich
czynnoœci, jak np. podany na stole obiad, ale
zobaczmy, ile frajdy bêdzie wtedy, gdy dziecko pomo¿e w przygotowaniu tego obiadu.
Dziecko pod naszym nadzorem mo¿e pokroiæ warzywa, nakryæ do sto³u czy nalaæ sok

do szklanek. Wykonywanie prostych czynnoœci, wspólnie jako rodzina, pozwoli dzieciom
zdobyæ nowe umiejêtnoœci i poka¿e, ¿e s¹
kimœ wa¿nym. Nawet dwu- i trzylatek mo¿e
zacz¹æ pomagaæ i uczyæ siê odpowiedzialnoœci.
Okazje do tego typu dzia³añ nadarzaj¹ siê
teraz bardzo czêsto, bo przecie¿ 15 maja to
Miêdzynarodowy Dzieñ Rodziny, 26 maja Dzieñ Matki, a 1 czerwca - Dzieñ Dziecka.
Jeœli nie na co dzieñ, to mo¿e od œwiêta róbmy wiêcej rzeczy wspólnie jako rodzina. Spêdzajmy czas z dzieæmi, buduj¹c z nimi relacje i ucz¹c je poprzez mo¿liwoœæ wspólnej
pracy. Jedn¹ z form takich dzia³añ polecam wspólne wykonanie superdania!
Polecam - Piotr Bigus.

JADALNA KOSTKA RUBIKA
Potrzebne bêd¹: owoce (arbuz, kiwi, melon, ananas, mango lub
inne wedle uznania) ser (dowolny ¿ó³ty, feta, mozarella); listki miêty, sza³wii.
Same owoce (lub te¿ w wersji z dodatkiem sera) kroimy w równ¹
kostkê, a nastêpnie uk³adamy kszta³t kostki Rubika. Ozdabiamy listkami i podajemy. Taka kreatywnie podana sa³atka jest superzdrowa
i super efektownie wygl¹da. Ucieszy milusiñskich, a i doroœli siê jej
nie opr¹.

Gotuj z Przystup¹
Jak zapewnie wielu z naszych Czytelników
zauwa¿y³o, w emitowanym niedawno cztery
razy w tygodniu serialu „Wszystko przed nami”
akcja dzieje siê m.in. w kamienicy, w której
znajduje siê m.in. restauracja „Dobry Adres”.
Jako lublinianin chcê zatem Pañstwu powiedzieæ, ¿e realia filmowe maj¹ wiele wspólnego z rzeczywistoœci¹. Otó¿ ta kamienica, która
gra w serialu, rzeczywiœcie znajduje siê w rynku i w swej oficyjnie w podziemiach mieœci
pub i restauracjê „Za Drzwiami”, w której w
latach 1999-2002 by³em najm³odszym szefem
kuchni na lubelskim rynku.
Z tamtych kulinarnych czasów najbardziej
utkwi³ mi w pamiêci przepis na „Szasz³yk na
pó³ metra”, którego g³ównym sk³adnikiem by³
7-centrymetrowy chleb z rowkiem poœrodku,
specjalnie pieczony dla nas na zamówienie
przez jedn¹ z piekarni. Chêtnie poda³bym
przepis, ale niestety, w Œwieradowie trudno
kupiæ zwyk³¹ bagietkê tej d³ugoœci, a co dopiero mówiæ o chlebie, zostaje wiêc tylko pobie¿ny opis. Wspomniany rowek wype³nia³o
siê kminkowym ry¿em, na który nastêpnie
uk³adano cztery porcje szasz³yka œci¹gniêtego z patyka (sam szasz³yk sk³ada³ siê z kilku
gatunków miês i warzyw), a ca³oœæ polewano
keczupem.
Wydawa³oby siê, ¿e tak ogromna porcja
mog³aby zaspokoiæ
apetyt kilku osób, ale
sam na w³asne oczy wi-

dzia³em amatorów tego szasz³yka, którzy pa³aszowali go sami!
Jeœli komuœ Lublin bêdzie po drodze, gor¹co zachêcam do odwiedzenia lokalu „Za
Drzwiami”, który nic nie utraci³ ze swego
splendoru.
A teraz zapowiadany cel naszej rubryki rzodkiewka i szczypior w kuchni wype³nionej wiosn¹.
Korzeñ rzodkiewki zawiera du¿o witamin
z grupy B, a ponadto fosfor, ¿elazo, miedŸ oraz
witaminê C. Po³¹czenie miedzi ¿elaza sprawia, ¿e warzywo to polecane jest w szczególnoœci osobom cierpi¹cym na niedokrwistoœæ.
Ostry smak nadaje rzodkiewce olejek gorczycowy, zawieraj¹cy siarkê (jak m.in. kalafior),
znany ze swych w³aœciwoœæi antybakteryjnych
i przeciwzapalnych.
Te ma³e bia³o-czerwone kulki nadaj¹ siê

wyœmienicie do
twaro¿ku, ch³odnika i na kanapki,
mo¿na je tak¿e
stosowaæ do zimnych sosów i jako
sk³adnik sa³atek.
Jedn¹ z nich pozowolê sobie teraz Pañstwu zaproponowaæ - bêdzie to sa³atka z
rzodkiewk¹, serem feta i pra¿onymi ziarnami
s³onecznika.
Sk³adniki:
G³ówka sa³aty
mas³owej lub lodowej, ogórek,
pêczek rzodkiewki, opakowanie
sera feta, garœæ
ziaren s³onecznika, oliwa z oliwek, ocet balsamiczny bia³y, ³y¿ka miodu, szczypta soli.
Op³ukan¹ i wysuszon¹ sa³atê rwiemy do
miski i kolejno dodajemy sk³adniki: obrany
ogórek pokrojony w kostkê 1 x 1 cm, rzodkiewkê skrojon¹ w cienkie plasterki, kostki
sera. Wszystko delikatnie mieszamy, wyk³adamy na pó³misek i skrapiamy oliw¹ i octem
rozrobionym z sol¹ i miodem. S³onecznik pra¿ymy na suchej patelni 2-3 minuty i posypujemy nim sa³atkê gotow¹ do spo¿ycia.
Szczypior nale¿y do warzyw cebulowatych (jak m.in. czosnek i por), a w u¿ytkowej
jego zielonej czêœci znajdujemy bardzo du¿o
witaminy C, potasu, wapnia, sodu i fosfrou
oraz mnóstwo soli mineralnych. Dzia³a jak
rzodkiewka - antybakteryjnie i przeciwzapalnie. W naszej tradycyjnej kuchni warzywo to
kojarzy siê g³ównie jako sk³adnik kanapek i
sa³atek, a ma³o kto wie, ¿e szczypior nadaje

Prze³om XVIII/XIX wieku to dla Œwieradowa czas rozwoju. Le¿¹cy poza g³ównymi
szlakami komunikacyjnymi kurort cieszy³ siê
rosn¹cym powodzeniem (w tym czasie przybywa³o tu ok. 200 goœci rocznie), a œwieradowskie wody porównywane by³y nawet do
wód modnego wówczas uzdrowiska Spa we
wschodniej Belgii. Ciekawostk¹ jest fakt, ¿e
sanatorium w Barcinku (Berthelsdorf) zaopatrywane by³o w wodê mineraln¹ pochodz¹c¹
z Cieplic i Œwieradowa. Pod koniec XVIII w.
wybudowano w Œwieradowie pierwszy Dom
Zdrojowy (prawdopodobnie wzniesiono go w
1768 r.).
Kolejn¹ wa¿n¹ dat¹ w historii Œwieradowa by³ rok 1811 r., kiedy to podczas wielkiej
suszy w korycie Kwisy odkryto kolejne Ÿróde³ko o leczniczych w³aœciwoœciach, które
zaczê³o byæ wykorzystywane dopiero od 1824
r., jako prywatny zak³ad zdrojowy nale¿¹cy
do lekarza zdrojowego dr. Jungego.
W koñcu lat trzydziestych z inicjatywy
w³aœcicieli miejscowoœci wzniesiono £azienki
Leopolda (ob. Goplana) z pokojami goœcinnymi na piêtrze, a w latach 1878-1879 £azienki Ludwika. Wraz z rozwojem miejscowoœci (Œwieradów w tym czasie nie posiada³
posiada³ praw miejskich) wzrasta³a tak¿e liczba ludnoœci stale zamieszkuj¹cej kurort. Pocz¹tkowo miejscowa ludnoœæ trudni³a siê
prac¹ w lasach nale¿¹cych do Schaffgotschów.
Po odkryciu w³aœciwoœci leczniczych tutejszych wód i uruchomieniu dzia³alnoœci uzdrowiskowej coraz wiêcej mieszkañców znajdowa³o zatrudnienie w powstaj¹cych tu domach
uzdrowiskowych, hotelach i pensjonatach.
Wed³ug danych z 1827 r. w Œwieradowie
czynnych by³o zaledwie kilka zak³adów rze-

dokoñczenie obok 

siê m.in. do ³ososia pieczonego w folii.
Sk³adniki: 1 kg fileta, 100 g mas³a, 50 ml
oliwy extra vergine, 2 pêczki szczypiorku,
g³ówka czosnku, sól, pieprz i cytryna do smaku.
Rybê p³uczemy pod zimn¹ wod¹, osuszamy rêcznikiem papierowym i sprawdzamy
d³oni¹, czy nie zalegaj¹ w niej oœci. Jeœli je
wyczujemy, usuñmy delikatnie pêset¹, staraj¹c siê nie uszkodziæ miêsa.
Rozk³adamy foliê i smarujemy j¹ mas³em,
uk³adamy na niej pokrojnego w porcje ³ososia, ok³adamy go p³atkami czosnku, posiekanym szczypiorkiem i start¹ skórk¹ z cytryny
(uprzednio wyparzon¹), solimy, pieprzymy,
polewamy oliw¹ i zawijamy w tzw. cukiereczka (lub innymi s³owy - w papilot).
Piekarnik rozgrzewamy do temperatury
1800C i trzymamy w danie 16-18 minut. Tak
upieczony ³osoœ najlepiej smakuje podany z
sa³at¹ i szczypiorem zmieszanymi z sosem koperkowym vinegret.
Nasz warzywny mix zakoñczymy ch³odnikiem z ogórka, szczypioru i suszonych pomidorów.
Sk³adniki: 400 g kefiru, pêczek szczypioru, ogórek, s³oiczek suszonych pomidorów,
sól i pieprz oraz posiekany koperek.
Obrany ogórek kroimy najpierw w grube
na 1 cm plastry, potem zaœ w s³upki (podobnie jak pomidory), a szczypiorek na drobno.
Doprawiamy to przyprawami, dodajemy kefir i koper, wszystko mieszamy i wstawiamy
do lodówki na 2 godziny. Podajemy z gotowanymi m³odymi ziemniakami polanymi roztopionym mas³em.
Za miesi¹c omówimy rodzaje œmietan w
zastosowaniu ich do ró¿nych sosów i ciast, a
tak¿e spróbujemy odnaleŸæ i spo¿ytkowaæ zio³a i inne roœliny dziko rosn¹ce w Górach Izerskich, którymi mo¿na urozmaiciæ, wrêcz
wzbogaciæ smaki naszej codziennej kuchni.
Opowieœæ i przepisy Szymona Przystupy
spisa³ i do druku poda³ Adam Karolczuk

okruchy historii
mieœlniczych, które rozwija³y siê sukcesywnie wraz z uzdrowiskiem. Odnotowano wówczas dzia³alnoœæ czterech krawców i tylu¿
szewców, dwóch stolarzy oraz kowala, medyka i rzeŸnika. Rzemios³o oraz wytwórczoœæ
pami¹tkarska rozproszone by³y w najbli¿szej
okolicy, gotowe wyroby dostarczano do Œwieradowa zazwyczaj przez handlarzy-poœredników.
W 1895 r. po¿ar strawi³ czêœæ budynków
uzdrowiskowych. Wkrótce jednak zosta³y one
odbudowane wed³ug projektów wroc³awskiego architekta Karla Grossera. Nowy budynek
by³ wiêkszy i bardziej atrakcyjny, a w kompleksie uzdrowiskowym znalaz³y siê tak¿e
salon muzyczny, taneczny i do gier. Przy
obiekcie wybudowano z modrzewiowego
drewna najd³u¿sz¹ w Sudetach kryt¹ halê spacerow¹ o d³ugoœci 80 m z witra¿ami, polichromiami i herbem rodziny von Schaffgotsch. Pocz¹tkowo otwarta - zosta³a przeszklona na
pocz¹tku XX w. Przy g³ównym wejœciu do hali
16 kwietnia 2013 r.
Szanowny Panie Burmistrzu,
kierujê do Pana niniejszy list w zwi¹zku z
informacj¹ o planach rozbiórki torowiska,
wchodz¹cego w ci¹g linii kolejowej nr 336,
znajduj¹cego siê na terenie miasta Œwieradów.
Z informacji, jakie do mnie dotar³y, wynika, i¿
Œwieradów w toku postêpowania procedury
przejêcia budynku dworca przejmie równie¿
grunt, na którym obecnie znajduj¹ siê tory kolejowe, wynika z nich równie¿, ¿e PKP za¿¹da³o od miasta zap³aty za infrastrukturê torowiska blisko pó³ miliona z³otych. Ju¿ samo stanowisko PKP w tej sprawie wydaje mi siê mocno kontrowersyjne i bêdê stara³ siê uzyskaæ
wyjaœnienie takiego postêpowania ze strony
PKP u Ÿród³a. Praktycznie wszystkie gminy
przejmuj¹ce nieczynne linie kolejowe w Polsce
otrzymywa³y je nieodp³atnie lub w dzier¿awê
za kwotê czynszu umownego 10 z³/km linii
miesiêcznie (np. miasto Kowary). Decyzja o
niezap³aceniu horrendalnie wysokiego „okupu”
za torowisko jest bezdyskusyjnie s³uszna.
Jednak piszê do Pana, poniewa¿ obecnie
przyjête rozwi¹zanie, wedle którego PKP ma w
maju przyst¹piæ do rozbiórki torowiska, bêdzie
strat¹ dla miasta, regionu i województwa, której w otaczaj¹cych nas realiach nigdy ju¿ nie
uda siê cofn¹æ. Wspólnie z zespo³em ekspertów – zarówno cz³onków Stowarzyszenia Kolej Karkonoska, jak i osób niezrzeszonych, od
paru miesiêcy pracujemy nad realnym planem
przywrócenia ruchu poci¹gów zarówno do
Karpacza, jak i do Œwieradowa-Zdroju. Mia³em
w tej sprawie skontaktowaæ siê z Panem, kiedy strategia reaktywacji linii bêdzie gotowa i
bêdzie zawieraæ szczegó³owy raport o stanie
technicznym linii, kosztorys wykonania napraw
(g³ównie koszt materia³ów) niezbêdnych dla
wdro¿enia ruchu poci¹gów turystycznych oraz

znajdowa³o siê Ÿród³o leczniczej wody, przed
ni¹ zaœ rozci¹ga³ siê taras widokowo-spacerowy o d³ugoœci 160 m.
Oko³o roku 1900 niektóre budynki otrzyma³y zasilanie elektryczne, ponadto Œwieradów posiada³ sta³e po³¹czenie komunikacyjne w postaci dyli¿ansów i doro¿ek konnych,
które dowozi³y tu kuracjuszy. Czêstymi goœæmi w kurorcie byli Polacy ró¿nych stanów,
spoœród rodzin arystokratycznych przebywali
tu Poniñscy, Lubomirscy, Drohojowscy, Szembekowie, Miel¿yñscy, Dzieduszyccy i Pr¹dzyñscy. Œwieradów zaszczycili swoj¹ obecnoœci¹ równie¿ tak znane osobistoœci, jak Wojciech Bogus³awski czy Józef Elsner oraz wiek póŸniej - W³odzimierz Majakowski.
Œwieradów by³ miejscem czêsto odwiedzanym przez Carla Mariê von Webera. Miasto musia³o na nim wywrzeæ du¿e wra¿enie,
¿e opisa³ miejscowoœæ i krajobrazy otaczaj¹cego j¹ regionu w swym dziele „Freischûtz”
(Wolny Strzelec). Syn Webera zapisa³ siê równie¿ na kartach historii Œwieradowa, ale to
temat na odrêbny artyku³.
Adriana Kralewska

LIST DO RED
AK
CJI
REDAK
AKCJI

in¿ynierski projekt realizacji tych napraw. Jednak w obliczu obecnej sytuacji widzê, ¿e nie
mamy czasu na realizacjê wstêpnie przyjêtego
planu dzia³ania.
G³ównym przyjêtym przez nasz¹ organizacjê celem – mo¿liwym do osi¹gniêcia stosunkowo niskim nak³adem kosztów – by³o wdro¿enie ruchu kilka razy do roku turystycznych
poci¹gów specjalnych, które przywozi³yby z
Wroc³awia na ca³odniow¹ wycieczkê do Œwieradowa grupy turystów, jednorazowo oko³o
300 osób. W tej sprawie zawi¹za³em œcis³¹
wspó³pracê z Prezesem Instytutu Rozwoju i
Promocji Kolei i zosta³em upowa¿niony do reprezentowania stanowiska IRIPK. Instytut organizuje co roku blisko 60 turystycznych poci¹gów specjalnych na obszarze ca³ego kraju
(wiêcej informacji – www.turkol.pl). Uruchomienie poci¹gów turystycznych nie wymaga
drogiego remontu linii – obecnie poci¹gi te niejednokrotnie z powodzeniem przemierzaj¹ nieczynne linie kolejowe bêd¹ce w bardzo kiepskim stanie technicznym, posiadaj¹ce dopuszczenie do ruchu z prêdkoœci¹ 20 km/godz. –
jednak to w niczym nie przeszkadza, poniewa¿
poci¹g ci¹gniêty parowozem jest atrakcj¹ sam¹
w sobie i nikomu nie przeszkadza, ¿e jedzie
powoli.
Poci¹g retro prowadzony parowozem na
tak malowniczej linii biegn¹cej przez Góry Izerskie by³by unikatow¹ atrakcj¹ turystyczn¹.
Cz³onkowie Stowarzyszenia oraz ochotnicy
zg³aszaj¹cy siê poprzez internet chc¹ w ramach wolontariatu poœwiêciæ swój czas i
wk³ad pracy w uprz¹tniêcie linii oraz wykoZAK£AD BUDOWLANY WIES£AW KANIA
nanie podstawowych napraw – co dodatul. Nad Basenem 29, Œwieradów-Zdrój
kowo obni¿a koszty realizacji. Do uzupe³tel. 506 027 082, kaniawiech@wp.pl
nienia braków spowodowanych przez z³opomaga w realizacji budowy:
dziei z³omu mo¿na wykorzystaæ materia³y
u¿ywane odkupione od PKP PLK po cenie
 us³ugi kierownika i inspektora nadzoru
z³omu.
w budownictwie ogólnym i na zabytkach
To jest pierwszy, ale nie ostatni etap
kosztorysowanie w programie
naszej strategii. Na dalszym etapie chceNorma Expert i Zuzia my (po uruchomieniu linii Karpacz – Jelez aktualnymi bazami cenowymi,
nia Góra; obecnie prowadzimy w tej spraweryfikacja sporz¹dzonych kosztorysów
wie zaawansowane rozmowy z Ministerprzedmiary na podstawie
stwem Skarbu Pañstwa) przywróciæ przeddostarczonej dokumentacji
wojenne kursy poci¹gu Karpacz – Œwieraobmiary powykonawcze
dów-Zdrój dwa razy dziennie w dni wysokosztorysy szacunkowe do banku
kiego sezonu turystycznego. Umo¿liwi³oby to wzrost mobilnoœci turystów i wzaprzegl¹dy techniczne budynków
jemne zwiedzanie obu miast, a nale¿ycie
i innych obiektów budowlanych
rozreklamowane po³¹czenie na pewno cieremonty, adaptacje i wykañczanie
szyæ siê bêdzie du¿ym zainteresowaniem
mieszkañ, uk³adanie glazury
ze strony turystów pieszych, rowerowych

Kolejowa melancholia
23 kwietnia, to dzieñ, w którym od 1995
roku obchodzony jest Œwiatowy Dzieñ
Ksi¹¿ki i Praw Autorskich, ustanowiony
przez UNESCO. Jest to œwiêto maj¹ce promowaæ czytelnictwo, edytorstwo i ochronê
w³asnoœci intelektualnej. Tego dnia uczestnikom spotkania w bibliotece z cyklu „Dobra ksi¹¿ka i kawa” wrêczano zak³adki w
kszta³cie ró¿y oraz ksi¹¿ki ze specjaln¹ dedykacj¹.
Z Magd¹ Olszewsk¹, która spotkanie prowadzi³a, przenieœliœmy siê w przesz³oœæ – kolej¹ do Bad Flinsberg. Historia powstania tej

linii jest niezwyk³a, g³ównie dlatego, ¿e za
spraw¹ kolei Bad Flinsberg otworzy³ siê na
œwiat, a œwiat zobaczy³ nasze miasto. Od paŸdziernika 1909 r. kolej - rozpoczynaj¹c eksploatacjê – przewioz³a przez rok blisko 27 tys.
ton towarów oraz 121.966 pasa¿erów.
W spotkaniu oprócz sta³ych ju¿ uczestników wziê³y udzia³ dzieci ze œwietlicy szkolnej wraz ze swymi opiekunami, jak równie¿
pewna studentka pisz¹ca pracê magistersk¹ o
naszym mieœcie. A na koniec Jacek Krynicki
zaprosi³ wszystkich chêtnych na przeja¿d¿kê
drezyn¹.
Janina Czapliñska

2 maja o godz.
16 00 na œwieradowskim dworcu kolejowym w obecnoœci ok.
10 osób po¿egnaliœmy
œwieradowsk¹ kolej.
Jacek Krynicki oczyœci³ ok. 200-metrowy
odcinek torów z samosiejek i ka¿dy, kto
tego dnia przyby³ na
dworzec, móg³ wybraæ siê na po¿egnaln¹ przeja¿d¿kê
drezyn¹ z napêdem
rêcznym, co zw³aszcza dla dzieci by³o
niesamowitym prze¿yciem. Pan Krynicki
zapewni³ im jeszcze
dodatkowe atrakcje przynosz¹c ró¿ne rekwizyty zwi¹zane z kolej¹. Mo¿na by³o wiêc wcieliæ siê w rolê zawiadowcy stacji i daæ sygna³

do odjazdu lub na „tr¹bce” zasygnalizowaæ
zbli¿anie siê drezyny.
MaKaO

oraz narciarzy.
Kolejnym zaplanowanym krokiem ze strony naszej organizacji mia³o byæ zainicjowanie
rozmów pomiêdzy przewoŸnikami z Polski (np.
Koleje Dolnoœl¹skie) oraz przewoŸnikami kolejowymi dzia³aj¹cymi w niemieckim okrêgu
komunikacyjnym ZVON na temat mo¿liwoœci
przed³u¿enia w sezonie wybranych kursów
poci¹gów regionalnych relacji Drezno-Zgorzelec - o odcinek Zgorzelec – Œwieradów-Zdrój
po stronie polskiej. Identyczne rozwi¹zanie zastosowano w przypadku po³¹czeñ Drezno-Zittau, które zosta³y przed³u¿one a¿ do Liberca.
Dziœ poci¹gi Deutsche Bahn kursuj¹ na tej tra-

I po torach!

To mi³o, ¿e ktoœ upomina siê o tory naszej
linii kolejowej, ale na pocz¹tku maja rozwia³y siê
wszelkie nadzieje - zaczêto ci¹æ i demontowaæ
szyny. Poci¹gi jeŸdzi³y do Œwieradowa przez 85
lat, a blisko 20 lat ju¿ nie je¿d¿¹, i chyba te dwie
bez ma³a dekady zawieszonych po³¹czeñ tak siê
wry³y w pamiêæ mieszkañców, ¿e ma³o kto ju¿
pamiêta, jak zawiadowca na peronie macha³ lizakiem, krzycza³ „odjaaa...!”, a maszyna rusza³a
po szynach ospale - tych szynach, które wyrywane w³aœnie od podk³adów i pod³o¿a zamykaj¹ nostalgiczny etap historii uzdrowiska. Tylko ¿e nijak nie otwieraj¹ ¿adnego innego. (aka)

sie 3 razy dziennie w ka¿d¹ stronê – przez ca³y
rok.
Jednak je¿eli dojdzie do rozbiórki torowiska na linii 336, to szanse na zrealizowanie któregokolwiek z powy¿szych planów spadn¹
praktycznie do zera. Dla tego jeœli jest jakiœ
sposób, niewymagaj¹cy p³acenia PKP setek
tysiêcy z³otych za torowisko, warto walczyæ o
powstrzymanie demonta¿u tej linii – co równie¿ jako Stowarzyszenie bêdziemy czyniæ.
Z wyrazami g³êbokiego szacunku -

Dominik Górski, prezes Kolei Karkonoskiej
tel. 694 102 807, dominik.gorski@kolejkarkonoska.pl

Jedno wyjście - wiele efektów
Tydzieñ dla Ziemi, trwaj¹cy od 22 do 27 kwietnia, to cykl zajêæ edukacyjnych i praktycznych,
których celem by³o promowanie postaw ekologicznych i zwrócenie uwagi na potrzebê troski o
œrodowisko naturalne. Wybór daty nie by³ przypadkowy, bo 22 kwietnia obchodzony jest Œwiatowy Dzieñ Ziemi, który ju¿ na sta³e wpisa³ siê w plan dzia³añ naszej szko³y.
Apel, gazetki, plakaty, segregacja œmieci, sadzenie przez klasy I-III krzewów przy szkole i
sprz¹tanie szlaków - to tylko niektóre z dzia³añ zrealizowanych przez dzieci i nauczycieli. Uczniowie z IIa, IIIa i IIIb posprz¹tali szlak niebieski - od Rozdro¿a Izerskiego do Sêpiej Góry i dalej do
Œwieradowa, pokonuj¹c rzadko odwiedzan¹ trasê spacerow¹, przy której zobaczyæ mo¿na P³ókowy Mostek, obelisk Ko³a £owieckiego „G³uszec”, liczne urz¹dzenia ³owieckie, niepowtarzalne
widoki na Grzbiet Wysoki i zdobyæ jeden z 14 hologramów znajduj¹cych siê na szlaku turystycznym „Œladem Izerskich Tajemnic”.
Mamy nadziejê, ¿e do naszego grona Przyjació³ Ziemi do³¹cz¹ wszyscy, sprz¹taj¹c posesje,
ukwiecaj¹c nasze ogrody, segreguj¹c odpady i przede wszystkim nie œmiec¹c, ale œwiec¹c przyk³adem.
Teresa Fierkowicz, Gra¿yna Kasprzak, Iza Salawa

W koñcu w Góry Izerskie zawita³a wiosna. Zrobi³o siê ciep³o, zaczê³y tokowaæ cietrzewie. Znikn¹³
œnieg i - niestety - ods³oni³ w lasach otaczaj¹cych Œwieradów to, czego nie powinniœmy tam widzieæ –
masê œmieci. Najwiêcej na Zajêczniku, szczególnie przy œcie¿ce edukacyjnej Nadleœnictwa Œwieradów.
Na szczêœcie dzieciaki z kl. Ia œwieradowskiej podstawówki zajê³y siê tym i w pi¹tek 26 kwietnia, tu¿ przed
najd³u¿szym weekendem nowoczesnej Europy, wybra³y siê do lasu rozwi¹zaæ problem, czyli po prostu
posprz¹taæ. Przy okazji dzieci po raz kolejny odwiedzi³y leœn¹ œcie¿kê edukacyjn¹, gdzie mia³y szansê
przyswoiæ sobie du¿o cennych informacji dotycz¹cych przyrody naszego regionu (niektóre zaskakiwa³y
du¿¹ wiedz¹ w tym zakresie). W czasie przejœcia przez las w przyswajalnej formie zabawy i opowieœci
„przerobiony” zosta³ du¿y zakres materia³u z dziedziny ekologii lasu, przyrody, a nawet geografii najbli¿szej okolicy.
W parê godzin z samej tylko œcie¿ki i przyleg³ego lasu zebrano kilkanaœcie worów œmieci, którymi
dalej zajêli siê leœnicy. Po takim ogromie pracy dzieciaki spa³aszowa³y z leœno-wilczym apetytem przyniesione z domów zapasy.
Przed powrotem do domów uczniowie odwiedzili jeszcze Ogród Trzech ¯ywio³ów, gdzie oprócz
³akoci wch³onê³y dodatkowy zakres wiedzy dotycz¹æej meteorologii, przyrody i samego lasu - przy wykorzystaniu medialnych pomocy naukowych oœrodka edukacji oraz przy pomocy leœników, którzy podziêkowali dzieciom za pomoc w utrzymaniu naszego wspólnego skarbu - izerskiego lasu, a Beacie
Bielak i Sylwii Meyer - za zaanga¿owanie, opiekê i bezpieczne doprowadzenie ca³ego stadka do domów.
Z pewnoœci¹ m³odociani uczestnicy wycieczki w przysz³oœci nie bêd¹ tymi, którzy uwa¿aj¹, ¿e las jest
dobrym miejscem na œmieci; raczej bêd¹ go odwiedzaæ jako goœcie a mo¿e nawet przyjaciele. (WK)

P³ókowy Mostek znajduje siê na potoku P³oka w Grzbiecie Kamienickim. W dawnych czasach znajdowano tam okruchy z³ota.

Szukali, szukali i znaleŸli!

Œwietlica Œrodowiskowa UL by³a 13 kwietnia baz¹ Ogólnopolskich Marszy na Orientacjê „W Poszukiwaniu ¯abki Kwisi” ( wspó³finansowanych przez gminê) - II Rundy Pucharu Dolnego Œl¹ska w MnO
2013r., w których wziê³o udzia³ 180 zawodników z ró¿nych zak¹tków naszego kraju.
Piêkna s³oneczna pogoda zachêca³a do wêdrowania po trasach przygotowanych przez Adama Palbowa, który jest przodownikiem Imprez na Orientacje. Wœród obecnych by³a grupa cz³onków SKKT
PTTK „Œwieradowskie Or³y”, która wêdruj¹c z map¹ poszukiwa³a ukrytych lampionów, ale tak¿e pomaga³a w organizacji imprezy.
Serdecznie dziêkujê Izabeli, Marii i Katarzynie Salawom, Izabeli Fidze, Patrykowi Olkowskiemu,
Aleksandrowi Sergiejczukowi, Danielowi Olkowskiemu, Kacprowi Roskowiñskiemu, Sarze Kotlarek,
Kamilowi Zarêbiñskiemu, Paulinie £ojko i Joannie Chwaszcz - za nieocenion¹ pomoc, dziêki czemu
impreza zosta³a wysoko oceniona przez uczestników. (TF)

KWIEÆMY SIÊ!

Komisja ds. uzdrowiskowych, promocji gminy, sportu i turystyki Rady Miasta og³asza III Gminny Konkurs na Najpiêkniejsze Ogrody i Balkony
Balkony,,
który trwaæ bêdzie od kwietnia do paŸdziernika br. Osoby zainteresowane udzia³em w konkursie proszone s¹ o
zg³aszanie siê osobiœcie w REFERACIE PROMOCJI GMINY, TURYSTYKI, KULTURY i SPORTU, drog¹ elektroniczn¹
- it@swieradowzdroj.pl lub teresa.fierkowicz@amorki.pl
- ze wskazaniem miesi¹ca lub pory roku, w której ogród
lub balkon prezentuje siê najbardziej okazale. Zachêcamy
tak¿e, wzorem lat ubieg³ych, do zg³aszania ogrodów znajomych, s¹siadów, którzy nie doceniaj¹ swojej pracy i wysi³ku w ukwiecenie naszego miasta.

Œwietlica Œrodowiskowa MROWISKO przy Szkole Podstawowej nr 2 w Czerniawie zaprasza wszystkich chêtnych - wychowanków œwietlicy, uczniów podstawówki, gimnazjum i szkó³ œrednich, a tak¿e doros³ych - chc¹cych podszkoliæ siê w minigolfie i
tenisie ziemnym, na bezp³atne zajêcia sportowe, które odbywaæ
siê bêd¹ na przyszkolnym boisku
w poniedzia³ki w godz. 1500-1800 i wtorki w godz. 1400-1800.

Ka¿dy z uczestników bêdzie móg³ wzi¹æ udzia³ w turniejach sportowych organizowanych w trakcie zajêæ.
Anna So³tys - opiekun zajêæ,
tel. 75 78 16 379

www.sp2czerniawa.szkolnastrona.pl

TERESA KWIATKOWSKA
ARTYSTA MALARZ
Mgr sztuki - absolwentka
Akademii Sztuk Piêknych Wydzia³u
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Jak Świeradów podbijał Kaliningrad

KOMPUTEROWE BADANIE SERCA:
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DR NAUK MED.
JAKUB KWIATKOWSKI
ŒWIERADÓW-ZDRÓJ,
UL. STRUMYKOWA 8

Przyjmuje: wtorki i pi¹tki
w godz. 9 00 –11 00 i 17 00 –18 00
Rejestracja pod nr. tel. 75 78 16 320

w g o d z . 8 00– 9 00

PODZIÊKOWANIA

Urz¹d Miasta wykazuje

Pielêgniarkom z przychodni
zdrowia przy ul. Zdrojowej
serdeczne podziêkowania za
udzielon¹ pomoc medyczn¹
sk³ada
Czes³aw Dziemitko

Burmistrz Miasta ŒwieradówZdrój informuje, ¿e 12 marca br.
zosta³ wywieszony - na okres 21
dni - wykaz (do wgl¹du w godzinach pracy urzêdu) w sprawie
przeznaczenia do wydzier¿awienia
w drodze bezprzetargowej nieruchomoœci niezabudowanej w rejonie ul. £¹kowej o pow.5.708 m2,
oznaczonej geodezyjnie jako dzia³ka 
nr 10, am. 3, obr. I.

KUPIÊ GRUNT ROLNY
LUB GOSPODARSTWO

22 kwietnia br. zosta³ wywieszony - na okres 21 dni - wykaz (do
wgl¹du w godzinach pracy urzêdu)
w sprawie przeznaczenia do wydzier¿awienia w drodze bezprzetargowej czêœci nieruchomoœci
niezabudowanej przy ul. G³ównej
o pow.176 m2, oznaczonej geodezyjnie jako dzia³ka:

nr 11, am. 4, obr. I.

531 998 690




22 kwietnia br. zosta³ podany do
publicznej wiadomoœci - na okres
21 dni - wykaz (do wgl¹du w go-

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

po³owie czerwca study tour po naszym mieœcie.
W programie maj¹ odwiedzenie obiektów
Uzdrowiska oraz hoteli: Cottoniny, Bia³ego
Kamienia (w obu maj¹ zapewnione noclegi),
Park Hotelu, Malachitu (obecna nazwa – Interferie Sport Hotel) wraz z aquaparkiem i Malinowego Dworu. Wjad¹ gondol¹ na Stóg Izerski, w Czarcim M³ynie posmakuj¹ naszego
chleba, a jak bêd¹ mieli trochê szczêœcia –
mo¿e spotkaj¹ Bia³¹ Damê w Zamku Czocha.
Na koniec jeszcze jeden cytat z Przegl¹du
Turystycznego: W Rosji cztery gwiazdki w
szyldzie hotelu wcale nie musz¹ oznaczaæ luksusu. Prysznic czêsto przecieka, kaloryfer nie
grzeje, a w pokojach jest brudno. W Polsce
jest inaczej. W³aœciciele uznanych marek
dbaj¹, aby klient by³ zadowolony z warunków...
Ten fragment o rosyjskich czterogwiazdkowych warunkach jako
¿ywo przywodzi na myœl czasy FWP
– na szczêœcie mamy to dawno za
dzinach pracy urzêdu) w sprawie
sob¹ i nasze cztery gwiazdki w pe³wyznaczenia do sprzeda¿y w tryni zas³uguj¹ na swój status. Teraz
bie przetargu ustnego nieogranijeszcze tylko musimy o tym przeczonego dzia³ki o pow. 0,1029 ha
konaæ Rosjan.
przy ul. Rolniczej:
Adam Karolczuk
 nr 1/5, am. 5, obr. III.

w recepcji mówi¹ca po rosyjsku, w restauracji menu, a w salonach piêknoœci informacje
w tym jêzyku o atrakcjach, które mo¿na zobaczyæ w promieniu kilku kilometrów.
W. Piotrowski z rozmów z Rosjanami wywnioskowa³, ¿e s¹ to ludzie otwarci, chêtni
do poszerzania kierunków zwiedzania, którzy
nie ukrywaj¹, ¿e Zakopanem s¹ ju¿ lekko znudzeni.
- Wniosek st¹d p³ynie jeden – twierdzi –
¿e teraz my powinniœmy „odrobiæ” tê zakopiañsk¹ lekcjê.
Mo¿e owo odrabianie zacznie siê ju¿ w
czerwcu, jako ¿e Urz¹d Miasta we wspó³pracy z hotelarzami (którzy sfinansowali wynajêcie autokaru) wystosowa³ do ponad 30 biur
podró¿y zaproszenie od odbycia w drugiej

· 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 · Wspólnota Mieszkaniowa ZGODA zleci
remont g³owicy kominowej. Tel. 668 644 950 · Tomasz Miakienko licencjonowany zarz¹dca nieruchomoœciami podejmie wspó³pracê ze
wspólnotami mieszkaniowymi. Kompleksowa obs³uga. Tel. 601 506
232, 75 78 17 401 · Wymieniê siê mieszkaniem na urlop: za mieszkanie lub pokój w Œwieradowie (lub okolicach) oferujê swoje w centrum Szczecina na Wa³ach Chrobrego. Tel. 798 804 017 · Do sprzedania lokal gastronomiczny w Œwieradowie. Tel. 502 574 416 · Do
wynajêcia lokal u¿ytkowy w œcis³ym centrum, 26 m2, nadaj¹cy siê na
sklep, biuro lub gabinet. Tel 513 949 525 · Pilnie poszukujê 2-pokojowego mieszkania do wynajêcia w rozs¹dnej cenie. Tel. 694 054 702
· Agawy du¿e sprzedam. Tel. 75 78 16 365.


30 kwietnia br. zosta³ podany do
publicznej wiadomoœci - na okres
21 dni - wykaz (do wgl¹du w godzinach pracy urzêdu) w sprawie wyznaczenia do sprzeda¿y w trybie
przetargu ustnego nieograniczonego dzia³ki o pow. 0,2949 ha przy
ul. Sienkiewicza:
 nr 84, am. 9, obr. IV.



7 maja br. zosta³y podane do publicznej wiadomoœci - na okres 21
dni - wykazy (do wgl¹du w godzinach pracy urzêdu) w sprawie wyznaczenia do sprzeda¿y w trybie
przetargu ustnego nieograniczonego dzia³ek przy ul. Sosnowej oznaczonych geodezyjnie jako:
 nr 80/8, am. 4, obr. V o pow.
1,2510 ha;
 nr 81/10, am. 4, obr. V o pow.
1,1273 ha.

Felieton – warto napisaæ!
Nowy konkurs biblioteczny
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 dziennikarskiej: polityczne, spo³eczne, rysunkowe, kulturalne, s¹dowe. W
bibliotece mo¿na zapoznaæ siê z
cotygodniowymi D. Passenta, L.
Stommy, S. Tyma w „Polityce” lub
M. Ogórka w „Gazecie Wyborczej”.
My proponujemy m³odym ludziom, aby siêgnêli po pióro i napisali felieton, który pozwoli na wyra¿enie ich prywatnych pogl¹dów,
na bycie sob¹. Felieton stwarza doskona³¹ okazjê, by poruszyæ aktualne problemy wokó³ swojej ulicy,
szko³y, przyjació³.
Mo¿esz siê wykazaæ, a je¿eli
twoja wypowiedŸ wyró¿ni siê ciekaw¹ treœci¹, bêdzie ironiczno-dowcipna, swobodna, dostrzegaj¹ca drugie dno, prowokuj¹ca do zadumy,

refleksji i uœmiechu, to j¹ umieœcimy na stronie biblioteki
Pamiêtaæ nale¿y, ¿e felieton to
krótki tekst (maksymalnie jedna
kolumna), a nam siê marzy, aby pojawia³y siê na stronie biblioteki cyklicznie, w sta³ej rubryce „Dziennikarskie debiuty nastolatków”.
Masz szansê zostaæ naszym reporterem - 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 zaskakuj¹cy, 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 nazwisko (pseudonim) i przysz³oœæ zwi¹zan¹ z pisaniem.
Je¿eli uda Ci siê przekonaæ nas
i czytaj¹cych, ¿e masz œwietne pióro, a twój punkt widzenia i talent
potrafi¹ przekonaæ do Twych pogl¹dów, masz zapewnione miejsce na
naszej stronie.

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

Jak Œwieradów podbija³ Kaliningrad
To by³o pionierska wyprawa – reprezentacja Œwieradowa w sk³adzie: burmistrz Roland Marciniak, Dorota Marek (kierownik referatu promocji UM), Wojciech Krasoñ (prezes spó³ki uzdrowiskowej), Tomasz Korczak
(w³aœciciel hotelu Bia³y Kamieñ), Wojciech
Piotrowski (szef Cottoniny) oraz Ryszard
Brzozowski (dyrektor kolei gondolowej) uda³a siê do Kaliningradu, gdzie w dniach 10-13
kwietnia promowa³a nasze uzdrowisko w trakcie targów turystycznych (po³¹czonych z targami bursztynu) JANTUR 2013.
Udzia³ delegacji Œwieradowa budzi³ zdumienie wœród pozosta³ych uczestników, jako
¿e z tak daleka nikt nie przyjecha³, przewa¿a³y zaœ oferty nadgraniczne z Suwalszczyzny,
Warmii i Mazur oraz Pomorza. Wiadomo te¿,
¿e du¿o Rosjan przyje¿d¿a do Zakopanego i

do hotelu Go³êbiewski w Karpaczu (tu jednak dzia³a magia samego hotelu, znanego ju¿
Rosjanom z pobliskiego Mr¹gowa); Góry Izerskie objawia³y siê na tych targach jako ca³kowite novum.
Pierwszego dnia imprezy w Hotelu Radisson odbywa³y siê spotkania przy stolikach z
przedstawicielami rosyjskich biur podró¿y,
wœród których dominowa³y te z obwodu kaliningradzkiego (w samym mieœcie jest ich
144). Tego dnia t³umaczk¹ delegacji œwieradowskiej by³a docent Tatiana Szkapienko z
katedry jêzyków s³owiañskich Ba³tyckiego
Uniwersytetu Federalnego, a w kolejnych
dniach roli tej podjê³y siê studentki z V roku,
dla których by³y to æwiczenia jêzykowe zaliczane w poczet obowi¹zkowych praktyk: Julia Siedmaja, Olga Jerszowa, Regina Wo³cz-

Bierzcie rowery i w Izery!
WIOSNA LATO 2013 - CENY BILETÓW
JEDNORAZOWYCH Kolei Gondolowej (zł)

NORMALNY

28
24
19

ULGOWY

23
20
16

UWAGA! PRZEWÓZ ROWERÓW - BEZPŁATNY,
A TAK¯E PSÓW (W KAGAÑCACH I NA UWIÊZI), BAGA¯U, I WÓZKÓW DZIECIÊCYCH.
W kasach mo¿na p³aciæ kartami: VISA, VISA ELEKTRON, V PAY, MAESTRO,
MASTER CARDMASTER, CARD ELEKTRONIC, DINERS CLUB INTERNATIONAL.

ROZKŁAD JAZDY GONDOLI - WIOSNA/LATO
MAJ
CZER
WIEC
CZERWIEC

DNI ROBOCZE
SOBOT
A-NIEDZIELA
SOBOTA-NIEDZIELA
900 - 1700
900 - 1600
SOBOTY
-NIEDZIELE
SOBOTY-NIEDZIELE
900 - 1600
900 - 1700

kowa i Wiera G³adkowa.
- Dziewczyny
szybko wszystko
³apa³y w lot, przejrza³y kilka naszych
prospektów, œwietnie
sobie radzi³y i o
Œwieradowie wiedzia³y tyle, jakby
przyjecha³y z nami –
wspomina Dorota
Marek.
Jakby
Julia,
Olga, Regina i Wiera chcia³y kiedykolwiek odwiedziæ U góry fragment nowoczesnej zabudowy Kalinigradu. Poni¿ej - neŒwieradów, na pew- gocjacje z biurami podró¿y na targach turystycznych JANTUR 2013.
no bêd¹ siê tu czu³y
jak w domu.
– To by³ nasz
pierwszy ostro¿ny
krok, sondowaliœmy
g³ównie mo¿liwoœæ
dotarcia do nich –
mówi Wojciech Piotrowski. - W mojej
opinii pobyt w Kaliningradzie by³ niezwykle cenny, bo to
obwód rosyjski po³o¿ony najbli¿ej nas i w miarê zasobny. Przed- czajach panuj¹cych na tego typu imprezach.
stawiciele biur podró¿y w rozmowach z nami By³o widaæ, ¿e organizatorzy s¹ dopiero na
zorientowali siê, ¿e droga do Œwieradowa jest pocz¹tku drogi, na ka¿dym kroku natykaliœmy
równie ³atwa jak do Zakopanego, porówny- siê na przejawy s³owiañskiej improwizacji, ale
walnie tyle samo kilometrów, ale jakby wiê- wszyscy nadrabiali ¿yczliwoœci¹ i serdecznocej autostrad. Rosjanie szukaj¹, mówi¹c jê- œci¹ i chyba dlatego czuliœmy siê tam tak œwietzykiem bran¿owym, nowych destynacji i nie- nie – zapewnia D. Marek.
zwykle satysfakcjonuj¹cy by³ fakt, ¿e w porówŒwieradowska delegacja spotka³a siê na
naniu z obiektami zakopiañskimi nasze cie- obiedzie z konsulem generalnym RP w Kaliszy³y siê wiêkszym zainteresowaniem.
ningradzie – Ryszardem Sosiñskim, który jest
Œwieradów liczy teraz na ponad 30 moc- otwarty na organizacjê konferencji prasowej
nych kontaktów – tyle przedstawicieli biur z mediami rosyjskimi, deklarowa³ pomoc w
zostawi³o pierwszego dnia swoje wizytówki. dojœciu do wydawnictwa Kaliningradzka
Na workshopie rozlosowano vouchery na 3- Prawda, która mog³aby zamieœciæ nasz¹
dniowe pobyty dla 2 osób, ufundowane przez wk³adkê turystyczn¹ w wydaniu weekendoCottoninê, Uzdrowisko, Interferie i Malino- wym, a sam zg³osi³ pomys³ wys³ania miejscowy Dwór, a kolej gondolowa do ka¿dego vo- wej ekipy TV do Œwieradowa.
uchera do³¹czy³a bilet na wjazd kolejk¹.
W ostatnim numerze „Przegl¹du TuryDrugiego dnia targów, gdy hala otworzy- stycznego”, magazynu informacyjnego War³a siê dla odwiedzaj¹cych, Rosjan intereso- mii i Mazur, natkn¹³em siê na taki oto interewa³y g³ównie nasze zimowe atrakcje, a nar- suj¹cy akapit:
ciarze oceniali mo¿liwoœci aktywnego spêdzaKluczem do przyci¹gniêcia turystów z
nia czasu, chwal¹c przy tym gondolê. Wielu obwodu [kaliningradzkiego – przyp aut.] jest
goœci zainteresowanych by³o ofert¹ lecznicza to, by siê dobrze u nas poczuli. Rosjanie lubi¹
Œwieradowa, ciekawi byli zabiegów i na ja- przepych, ale przede wszystkim chc¹ siê czuæ
kie schorzenia one pomagaj¹. Interesowa³y ich wyj¹tkowo.
ponadto atrakcje turystyczne w okolicy,
- Aby skutecznie powalczyæ o Rosjan, nie
zw³aszcza parki narodowe i rezerwaty przy- trzeba dzia³añ wielkich, tylko przemyœlanych
rody.
– ocenia Artiom Bologov, mieszkaj¹cy w OlszOrganizatorzy starali siê, by wypaœæ w tynie prezes mniejszoœci rosyjskiej w Polsce.
oczach uczestników jak najlepiej, ale...
- Chodzi o drobiazgi sk³adaj¹ce siê na przy- Po doœwiadczeniach targowych w Ber- jazn¹ atmosferê w odbiorze Rosjan: obs³uga
linie, Lipsku, Kolonii czy DreŸnie mieliœmy
trochê inne wyobra¿enia o standardach i zwydokoñczenie na str. 15 

