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DZIEŃ ZIEMI

24 kwietnia z okazji Dnia Ziemi zastêpy ochotników ruszy³y w las, by uprz¹tn¹æ œmieci zalegaj¹ce na ca³ym obszarze Nadleœnictwa Œwieradów. O ile w
Leœnej i Gryfowie wziêli sie za to gimnazjaliœci, o tyle w Œwieradowie ze
œmieciarsk¹ zmor¹ zmierzy³y sie maluchy z najm³odszych klas podstawówki. I œwietnie sobie poradzi³y, o czym œwiadcz¹ ich miny po akcji. Wiêcej o
sprz¹taniu lasów mo¿na przeczytaæ na str. 7.
Fot. Teresa Fierkowicz

DZIEÑ WODY

Choæ na pierwszy rzut oka obraz przysz³ego aquaparku przy hotelu MALACHIT prezentuje siê jako absolutny rozgardiasz, wieœci z frontu s¹ bardzo
krzepi¹ce. Wykonano ju¿ 95 proc. robót ¿elbetowych, rozpoczêto te¿ monta¿ dachu z drewna klejonego oraz prace konstrukcyjne przy stalowych
nieckach basenowych. Inwestor zapewnia, ¿e harmonogram trzymany jest
w ryzach i termin oddania tej najbardziej „odlotowej” inwestycji w mieœcie
- koniec sierpnia br. - wydaje siê byæ niezagro¿ony.
Fot. Adam Karolczuk

DZIEÑ PROCEDUR DZIEÑ DWÓCH KÓ£EK

Z lewej ul. Cicha po modernizacji - asfaltowy odcinek od cmentarza do
osiedla leœników. Z prawej od strony prawnej to teren upraw leœnych, a od
praktycznej - droga dojazdowa do tego asfaltu od ul. Cmentarnej (podobna
nawierzchnia jest na dojeŸdzie od Koliby). I co dalej? O tym na str. 8.
Fot. Adam Karolczuk

Blisko 70 rowerzystów wziê³o udzia³ w Rowerowej Majówce, w ramach której zapoznali siê ze œwieradowskim singltrekiem; pobierali na nim nauki
pokonywania jego zawi³ej nieco geometrii. Z lewej - nawet jazda po prostej,
choæ wyboistej œcie¿ce wymaga odpowiedniego przygotowania. Z prawej sztuka pokonywania zakrêtów. Wiêcej na str. 8.
Fot. Micha³ Jurewicz

URZ¥D MIASTA

MACIERZYÑSTWO POD MEDYCZN¥ KONTROL¥

ul. 11 Listopada 35

Od 1 stycznia 2012 r. prawo do dodatku
do zasi³ku rodzinnego z tytu³u urodzenia
dziecka i jednorazowej zapomogi z tytu³u urodzenia siê dziecka ponownie uzale¿nione bêdzie od przedstawienia zaœwiadczenia, ¿e
matka dziecka pozostawa³a pod opiek¹ medyczn¹, nie póŸniej ni¿ od 10 tygodnia ci¹¿y
do porodu (przepisy ustawy z 25 marca 2011
r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla
obywateli i przedsiêbiorców nie przewiduj¹
mo¿liwoœci zast¹pienia powy¿szego zaœwiadczenia oœwiadczeniem).
Wzór zaœwiadczenia okreœlony jest we
wchodz¹cym w ¿ycie 1 stycznia 2012 r. rozporz¹dzeniu Ministra Zdrowia z 14 wrzeœnia

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; Stra¿
Miejska – Dominika Pater: 501-954-355,
Boles³aw Sautycz: 500-231-708 - pok. nr 5.

I PIÊTRO
Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej - pok. nr 10,
11 i 12. Sekretariat: 75 78-16-321, kierownik –
Anna Salach: 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, Ryszard
Szczygie³, W³adys³aw RzeŸnik: 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; zieleñ
miejska - Anna Ba³azy: 75 78-16-343 - pok. nr
22. Referat Promocji Gminy, Turystyki, Kultury i
Sportu, kierownik – Dorota Marek: 75 71-36482 - pok. nr 23; turystyka, kultura i sport Monika Hajny-Daszko: 75 71-36-483; promocja gminy - Alicja Piotrowska, organizacja imprez i infrastruktury turystycznej, kulturalnej i
sportowej - Magdalena Zarzycka: 75-78-71-36482, informatyk Tomasz Chmielowiec - 75 7136-483, fax 75-78-16-221 - pok. nr 24b; Miejskie Biuro Informacji Turystycznej, ul. Zdrojowa 10 - tel. 75 78-16-350, fax 78-16-100.

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.

30 marca podpisane zosta³y umowy na
zimowe utrzymanie dróg w dniach 31 marca i
1 kwietnia: z Sebastianem Bokiszem (za
1296,80 z³) i Paw³em Pasierbem (4.128,57 z³).
Z uwagi na nag³y atak zimy w Wielkanoc obie
firmy odœnie¿a³y miasto tak¿e w pierwszy
dzieñ œwi¹t, a 10 kwietnia potwierdzono oficjalnie umowy ustne z S. Bokiszem (1440,88
z³) i P. Pasierbem (4.251,78 z³)
5 kwietnia rozpoczêto postêpowanie zmierzaj¹ce do zawarcia umowy z Programem 1
Polskiego Radia na zorganizowanie 25 sierpnia koncertu „Lata z radiem”.
6 kwietnia min¹³ termin sk³adania ofert na
konserwacjê terenów zieleni. Zadanie podzielono na 2 czêœci: parki (3 oferty: OGRÓD
Leszka Ku³aka ze Skwierzyna – 461 z³/dobê,
OGRÓD Katarzyny Titow-Gawryjo³ek z Jeleniej Góry – 1250 z³/d, Mariusz Stachurski
ze Œwieradowa – 486 z³/d) i pozosta³¹ zieleñ
(3 oferty: OGRÓD z Jeleniej Góry – 1750 z³/
d, Us³ugi Ogrodnicze LILIANA Robert Georgiev z Lubomierza – 630 z³/d, M. Stachurski
– 442,80 z³/d). 19 kwietnia gmina podpisa³a
umowy z Leszkiem Ku³akiem i Mariuszem
Stachurskim, którzy bêd¹ siê zajmowaæ zieleni¹ do koñca paŸdziernika.
17 kwietnia og³oszono przetarg na odbiór
i transport odpadów komunalnych z gminy.
Zadanie podzielono na 3 czêœci: opró¿nienie
z koszy ulicznych (oferta firmy EKO-BART

Wroc³awskie wydawnictwo ASTRUM
zaprasza do wziêcia udzia³u w w Ogólnopolskim Konkursie Literackim pt. „Moje miasto” (ludzie, zmiany, zdarzenia). Mo¿e to byæ
opowiadanie (do 28 stron znormalizowanego
maszynopisu) lub powieœæ (do 100 stron).
Znormalizowana wielkoœæ to 1800 znaków (ze spacjami).
Konkurs to szansa dla autorów oraz atrakcyjna promocja regionu. Termin nadsy³ania
prac - do 31 grudnia br., podsumowanie nast¹pi 21 stycznia 2013 r.
Nagrod¹ g³ówn¹ jest jednorazowa publikacja zwyciêskiej pracy na podstawie umowy autorskiej, podpisanej z organizatorem, w
której autorowi bêdzie przys³ugiwaæ 8 proc.
prowizji od rzeczywistej ceny sprzeda¿y netto ksi¹¿ki. Laureat otrzyma tak¿e piêæ egzemplarzy wydrukowanej ksi¹¿ki.
Wiêcej informacji o konkursie udziela prezes Wydawnictwa Astrum - Lech Tkaczyk, tel.
537 363 747, astrum@astrum.wroc.pl

2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad
kobiet¹ w ci¹¿y, uprawniaj¹cej do dodatku z
tytu³u urodzenia dziecka oraz wzoru zaœwiadczenia potwierdzaj¹cego pozostawanie pod t¹
opiek¹ (Dz. U. z 2010 r., nr 183, poz. 1234).
Podstawa prawna:
- art. 9 i art. 15 b ustawy z 28 listopada
2003 r. o œwiadczeniach rodzinnych (Dz. U.
Z 2006 r. nr 139, poz. 992, z póŸn. zm.);
- art. 3 ustawy z 5 marca 2010 r. o zmianie
ustawy o œwiadczeniach rodzinnych oraz ustawy o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze œrodków publicznych (Dz. U. nr
50, poz. 301).
Anna Salach – kierownik MOPS
ze Œwieradowa - 3.500 z³/
mies.), wywóz œmieci z nieruchomoœci komunalnych (EKOBART - 59.043,24 z³ - do 30
czerwca br.), wystawka (EKOBART - 38.400 z³, cena jak
przed rokiem, termin – 17-19
maja br.). 27 kwietnia podpisano umowê z firm¹.
24 kwietnia podpisano umowê na remont
budynków wspólnotowych przy ul. Zdrojowej
5 i 10 w ramach projektu „Odnowa zniszczonych budynków mieszkalnych na obszarze
rewitalizacji – miasta Œwieradów-Zdrój” realizowanego w ramach Lokalnego Programu
Rewitalizacji Miasta Œwieradów-Zdrój na lata
2010-2013 wspó³finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnoœl¹skiego na lata 2007-2013 (Fundusze Europejskie - dla rozwoju Dolnego Œl¹ska), Priorytet 9 - Odbudowa zdegradowanych
obszarów miejskich na terenie Dolnego Œl¹ska „Miasta”, Dzia³anie 9.2 - Wsparcie dla
przedsiêwziêæ w zakresie mieszkalnictwa w
miastach poni¿ej 10 tysiêcy mieszkañców.
Wykonawc¹ zadania jest firma M-BUD
Marcin Ma³ek z Jeleniej Góry, która Zdrojow¹
5 wyremontuje za 290.666,37 z³, a Zdrojow¹
10 za 351.606,72 z³, z termin ukoñczenia prac
- 24 sierpnia br.
Tymczasem jeszcze nie wysech³ atrament
na umowie, a ju¿ 26 kwietnia gmina musia³a
poddaæ siê wnikliwej kontroli dokumentacji
przetargowej na wszystkie budynki w ramach
projektu.

UWAGA! Przypominamy przedsiêbiorcom prowadz¹cym sprzeda¿ napojów
alkoholowych, i¿ z dniem 31 maja 2012
r., up³ywa termin wniesienia II raty za korzystanie z zezwolenia w roku 2012. Op³atê w nale¿nej wysokoœci wnosi siê bezgotówkowo na rachunek bankowy gminy
w BZ WBK SA
nr 84 1090 1997 0000 0001 1109 8505.

Na przelewie nale¿y dok³adnie wpisaæ numer zezwolenia. W hurtowni przy
zakupie alkoholu przedsiêbiorcy obowi¹zani s¹ do przed³o¿enia odpowiedniego dowodu potwierdzaj¹cego dokonanie op³aty za korzystanie z zezwolenia – zamiast dotychczasowego zaœwiadczenia o dokonaniu tej op³aty.
24 kwietnia og³oszono przetarg na udzielenie gminie kredytu inwestycyjnego d³ugoterminowego (na 10 lat) w wysokoœci 1,4 mln
z³, przeznaczonego na sp³atê wczeœniej zaci¹gniêtych zobowi¹zañ. Banki maj¹ czas na
sk³adanie ofert do 15 maja.
26 kwietnia rozpoczêto postêpowanie
zmierzaj¹ce do zawarcia umowy z firm¹ EKOMEL z Jeleniej Góry na zamówienie uzupe³niaj¹ce pn. „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Ratowników Górskich”. Podczas
prowadzonych tam robót podstawowych przy
uk³adaniu sieci wodno-kanalizacyjnej okaza³o siê, ¿e przedwojenny kana³ deszczowy uk³adany z kamieni, na sucho bez zaprawy, uleg³
obsuniêciu, co spowodowa³o jego niedro¿noœæ.

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), kiosk gazetowy (ul. Zdrojowa), pijalnia wody mineralnej (Dom Zdrojowy), sklep na os. Korczaka, sklep
LEWIATAN (ul. Górska), stacja paliw ORLEN, sklep
przy ul. Chopina, sklep AGD (ul. 11 Listopada),
biblioteka miejska ul. 11 Listopada).
CZERNIAWA - Delikatesy Henryka Bordona (ul. G³ówna), sklep Ireny Korty (ul. Sanatoryjna, sklep Ma³gorzaty Kurczewskiej (ul. Sanatoryjna), sklep Gra¿yny Czajkowskiej (ul. D³uga), biblioteka szkolna.

UM wykazuje
Burmistrz Miasta Œwieradów-Zdrój informuje, ¿e
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta 23 kwietnia 2012
r. 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:
 nr 26, am. 12, obr. IV, o pow. 8243
m2, po³o¿onej miêdzy ul. Cmentarn¹ i Grunwaldzk¹.


Na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta 2 maja 2012
r. zosta³y podane do publicznej wiadomoœci - na
okres 21 dni - wykazy (do wgl¹du w godzinach pracy
urzêdu) w sprawie:
- wyznaczenia do sprzeda¿y w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkaniowego nr 6 - na rzecz najemcy - wraz z oddaniem w u¿ytkowanie wieczyste
u³amkowej czêœci dzia³ki:
nr 15, am. 3, obr. V, przy ul. 11 Listopada 30-32;
- wyznaczenia do sprzeda¿y w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkaniowego nr 5 - na rzecz najemcy - wraz z oddaniem w u¿ytkowanie wieczyste
u³amkowej czêœci dzia³ki:
nr 25/1, am. 9, obr. IV, przy ul. Zdrojowej 5.

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

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



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



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

www.rymaszewski-bhp.jgora.pl

Cena wody - 3,16 zł/m3, ścieków - 4,47 zł/m3, stała opłata abonamentowa - 3,57 zł/m-c
Odczytu wodomierzy dokonuj¹ pracownicy oczyszczalni œcieków: TTadeusz
adeusz Dembowski, Remigiusz
Sobala i Marek W
adowski.
Mieszkañcy
mog¹
te¿
co
miesi¹c
zg³osiæ
stan
licznika telefonicznie pod nr
Wadowski.
500 101 733 (na komórkê mo¿na odczyt wys³aæ SMS-em).

Kusznier
Kusznier,, Wies³aw
75 78 45 573 lub

Œwieradowska poezja
w dr
ezdeñskich wnêtrzach
drezdeñskich
Na zaproszenie Freier Deutscher Autorenverband (Wolny Niemiecki Zwi¹zek Autorów) i Drezdeñskiego Uniwersytetu Technicznego 19 kwietnia w DreŸnie odby³ siê wieczorek poetycki pod has³em „Liryka i muzyka z dwóch kontynentów” z udzia³em œwieradowskiej poetki Barbary Buczyñskiej. By³ to
wieczorek wielojêzyczny, w czasie którego
mo¿na by³o pos³uchaæ poezji w jêzyku polskim, niemieckim i hiszpañskim, z gitarow¹
opraw¹ Jörga Lohsea z Drezna.

ponowa³ zorganizowanie kolejnego spotkania
poetyckiego œwieradowskiej poetki - tym razem w Œwieradowie, w którym wziê³oby
udzia³ tak¿e kilku poetów z Niemiec.
Drezdeñskie spotkanie by³o trzecim wieczorkiem poetki; wczeœniejsze odby³y siê w
Krakowie i œwieradowskim Park Hotelu. Barbara Buczyñska jest w³aœcicielk¹ hotelu, a w
wolnym czasie pisze wiersze, gdy¿ poezja jest
jej wielk¹ pasj¹. Wkrótce uka¿e siê jej drugi
tomik poezji, który bêdzie mo¿na nabyæ, po-

Bach po mistrzowsku

,

Barbara Buczyñska czyta³a po polsku swe
wiersze z tomiku „Myœli moje...”, Magdalena Olszewska - ich t³umaczenie w jêzyku niemieckim, a Carlos Ampie Loria z Nikaragui
przedstawi³ wybrane dwujêzyczne (hiszpañsko-niemieckie) wiersze z antologii, w której
zebrane zosta³y utwory 13 najznakomitszych
poetów z Nikaragui. Wiersze pani Barbary
spodoba³y siê publicznoœci do tego stopnia,
¿e Wolny Niemiecki Zwi¹zek Autorów, który
zrzesza niemieckich pisarzy i poetów, zapro-

dobnie jak pierwszy tomik, w recepcji Park
Hotelu.
Pani Barbara wspiera tak¿e odbywaj¹cy
siê od kilku lat i wpisany ju¿ do sta³ego kalendarza imprez, plener malarski, w którym
uczestnicz¹ znani malarze z ca³ej Polski.
(MaKaO)

Stille der Herzen

Odchodzê i wracam
I chyba tak ju¿ zostanie
Oby nikt jej nie zburzy³
Cisza serc to jak melodia
Nie odp³ywaj¹ca
Wieczna
Bêdê j¹ nuciæ do snu moim wnukom
Bêdê j¹ chowaæ w moim sercu
Jak brylant który roœnie z dniem
ka¿dym
Z ka¿d¹ godzin¹
A ciê¿ar jego to rozkosz
Rozkosz w sercu
I w zadumie

Ich gehe weg und kehre zurück
Und es bleibt so
Möge keiner unsere Stille unterbrechen
Möge keiner sie zerstören
Stille der Herzen
Wie eine Melodie
Ohne Ende
Ewig
Ich werde sie für meine Enkelkinder
summen
Ich werde sie in meinem Herzen
verbergen
Wie einen Brillant
Der mit jedem Tag größer wird
Mit jeder Stunde
Und sein Gewicht
Wie ein Genuss
Der Genuss im Herzen
Und in der Nachdenklichkeit

Barbara Buczyñska

T³um. Magda Olszewska

Cisza serc

Bp M. Mendyk podpisuje dokument upamiêtniaj¹cy remont organów. Jeden egzemplarz zostanie schowany we wnêtrzu instrumentu, drugi zawiœnie w koœciele, a trzeci otrzyma Urz¹d Miasta.
IV edycja Festiwalu Muzyki Sakralnej
PRO MUSICA SACRA 2012 ruszy³a i to z
wielk¹ pomp¹. 21 kwietnia ks. biskup Marek Mendyk w uroczystej mszy podziêkowa³ wszystkim, którzy mieli swój udzia³ w
dziele odnowy œwieradowskich organów, i
pob³ogos³awi³ odrestaurowany instrument.
Po uroczystej mszy mo¿na by³o wys³uchaæ
pierwszego koncertu wykonanego na odrestaurowanym instrumencie - krótki recital
wykona³ Jakub Choros.

ros³aw Bodakowski (bas).
Muzyka Bacha zgromadzi³a w koœciele œw.
Józefa liczne grono melomanów, którzy bardzo ciep³o i z wielkim entuzjazmem przyjêli
wykonanie kantat. Zw³aszcza ¿e wszyscy wykonawcy stanêli na wysokoœci zadania i œwietnie przygotowali szalenie trudne partie.
Utwory Bacha s¹ dzie³ami niezwykle trudnymi pod wzglêdem wykonawczym i dla
wszystkich naszych goœci przygotowanie tych
dzie³ stanowi³o nie lada wyzwanie, któremu

Drugi koncert odby³ siê ju¿ tydzieñ po
uroczystej inauguracji. By³ to jak dot¹d najtrudniejszy projekt w ramach PRO MUSICA
SACRA. Wykonane zosta³y wybrane kantaty
wielkanocne Johanna Sebastiana Bacha. O
przygotowanie tych dzie³ poprosiliœmy prof.
Helenê Tomaszek-Plewê, która na Akademii
Muzycznej im K. Lipiñskiego we Wroc³awiu
prowadzi orkiestrê smyczkow¹, oraz Ma³gorzatê Podzielny – chórmistrza prowadz¹cego
œwietny zespó³ wokalny RONDO, dzia³aj¹cy
przy Szkole Muzycznej I st. im G. Bacewicz
we Wroc³awiu.
Partie solowe przygotowali wokaliœci bêd¹cy ju¿ sta³ymi bywalcami œwieradowskiego festiwalu: Olga Ksenicz (sopran), Maria
Zawartko (alt), Piotr Chmaj (tenor) oraz - po
raz pierwszy na PRO MUSICA SACRA - Ja-

zreszt¹ mistrzowsko sprostali.
Na kolejne spotkanie z muzyk¹ sakraln¹
w œwieradowskim koœciele zapraszamy 19
maja o godz 16, kiedy to koncert organowy
zagraj¹ studenci z AM we Wroc³awiu.
Harmonogram wydarzeñ kulturalnych najbli¿szych tygodni jest wiêc bardzo napiêty, a
ja ze swojej strony
gor¹co zachêcam
do udzia³u w festiwalowych koncertach, zapewniaj¹c o
ich najwy¿szym poziomie artystycznym.
Anna Panek kierownik festiwalu

Kronika
policyjna
13 kwietnia policjanci Rewiru Dzielnicowych
w Œwieradowie wspólnie z funkcjonariuszami Stra¿y
Granicznej przeprowadzili akcjê pod kryptonimem
„Wspó³dzia³anie”, której celem by³o ograniczenie
liczby przekroczeñ dopuszczalnej prêdkoœci oraz
zmniejszenie zagro¿eñ bezpieczeñstwa na drogach
z powodu nieprzestrzegania ograniczeñ prêdkoœci.
W trakcie trwania akcji policjanci zwracali równie¿
uwagê na kieruj¹cych niestosuj¹cych siê do obowi¹zku jazdy w pasach bezpieczeñstwa oraz innych
wykroczeñ drogowych powoduj¹cych zagro¿enie w
ruchu drogowym. Podczas wzmo¿onych kontroli
drogowych skontrolowano 10 pojazdów, na³o¿ono 4 mandaty karne, wylegitymowano 13 osób oraz
zatrzymano dwóch nietrzeŸwych kieruj¹cych.
29 kwietnia na jednej ze œwieradowskich ulic
mê¿czyzna bez powodu wskoczy³ na zaparkowany
pojazd i przebieg³ po nim, powoduj¹c uszkodzenia
(zarysowania pokrywy silniki i dachu, pêkniêcia
szyby, zniszczenia zderzaka), które oszacowano na
ok. 850 z³. Sprawca zosta³ zatrzymany przez funkcjonariuszy z komisariatu w Leœnej i osadzony w
policyjnym areszcie. W chwili zatrzymania sprawca znajdowa³ siê pod wp³ywem alkoholu, maj¹c
blisko 2 promile alkoholu w organizmie. 28-latek
us³ysza³ zarzut zniszczenia mienia, za co kodeks karny przewiduje karê do 5 lat pozbawienia wolnoœci.

Uwaga na oszustów!
19 kwietnia funkcjonariusze Rewiru Dzielnicowych w Œwieradowie otrzymali informacjê o dokonaniu kradzie¿y metod¹ na tzw. pracownika organizacji charytatywnej. Jak ustalili policjanci, do 85letniej œwieradowianki przysz³a kobieta podaj¹ca siê
za pracownika organizacji charytatywnej informuj¹c, i¿ ma do przekazania w formie darowizny koce
oraz inne przedmioty. W zwi¹zku ze swoj¹ dzia³alnoœci¹ sprawczyni poprosi³a pokrzywdzon¹ o pokazanie banknotów, które ta mia³a w domu celem
spisania z nich numerów seryjnych. Wykorzystuj¹c nieuwagê starszej pani sprawczyni skrad³a pokrzywdzonej ok. 1200 z³otych.
Oszuœci wykorzystuj¹ ró¿ne sposoby, by wzbogaciæ siê kosztem nieostro¿nych osób. Podaj¹ siê
za cz³onków rodziny, pracowników administracji,
instytucji pañstwowych, organizacji charytatywnych. Maj¹ jeden cel – okraœæ. Najczêœciej wi¹¿e
siê to z wejœciem do mieszkania. Wiedz¹c to, ³atwiej
jest siê zabezpieczyæ. Policja radzi, co zrobiæ, by
nie paœæ ofiar¹ oszustów. Jeœli ktoœ podaje siê za

pracownika administracji, organizacji charytatywnej lub Unii Europejskiej, zanim go wpuœcisz, zadzwoñ do organizacji, na któr¹ siê powo³uje, i spytaj, czy taki cz³owiek mia³ Ciê odwiedziæ. Zawsze
¿¹daj dokumentu potwierdzaj¹cego to¿samoœæ,
ogl¹daj go bardzo dok³adnie.
 Pamiêtaj, ¿e tego typu (prawdziwe) wizyty s¹
poprzedzone odpowiednim komunikatem, np.
og³oszeniem na klatce schodowej, poinformowaniem przez spó³dzielniê lub wspólnotê mieszkaniow¹. B¹dŸ te¿ ostro¿ny przy zawiadomieniach telefonicznych - przecie¿ dzwoniæ mo¿e oszust!
 Nie wierz w nag³e troskliwe wizyty bli¿ej nieokreœlonych przyjació³ sprzed lat, znajomych, b¹dŸ
kolegów czy cz³onków rodziny. Najczêœciej s¹ to
oszuœci, którzy chc¹ wejœæ do Twego domu i zwyczajnie Ciê okraœæ.
 Pamiêtaj, ¿e oszuœci czêsto prosz¹ o mo¿liwoœæ pozostawienia informacji dla s¹siadki. Gdy
pójdziesz po kartkê i d³ugopis, oni mog¹ wejœæ do
Twojego mieszkania.
 Bardzo czêsto oszuœci – dzia³aj¹c we dwóch
– prosz¹ o sprawdzenie np. przewodów wentylacyjnych lub kuchenki. Jeden bêdzie ci towarzyszy³
odwracaj¹c uwagê od drugiego, który w tym czasie
bêdzie okrada³ mieszkanie.
 B¹dŸ ostro¿ny kupuj¹c cokolwiek od obnoœnych sprzedawców. Zdarza siê, ¿e podczas prezentacji dywanu, odkurzacza lub innych przedmiotów gin¹ Twoje pieni¹dze i bi¿uteria.
 B¹dŸ szczególnie ostro¿ny, jeœli osoba odwiedzaj¹ca ¿¹da pieniêdzy, np. pierwszej raty b¹dŸ
zaliczki. Pamiêtaj, ¿e zawsze mo¿esz zap³aciæ póŸniej, przelewem lub na poczcie.
 Jeœli ju¿ wpuœcisz oszustów do œrodka, dok³adnie zapamiêtaj ich twarze i jak najwiêcej szczegó³ów z ich ubioru. Nie reaguj panicznie. Jeœli bêd¹
wiedzieæ, ¿e ich zdemaskowa³eœ, mog¹ zrobiæ Ci
krzywdê. Najlepiej idŸ - pod pozorem po¿yczenia
pieniêdzy - do s¹siada i tam dyskretnie poproœ go
o zawiadomienie policji. Jeœli nie masz takiej mo¿liwoœci, po wyjœciu oszustów sam dzwoñ na policjê. Pamiêtaj, ¿e lepiej straciæ pieni¹dze ni¿ ¿ycie.
 Jeœli masz jakiekolwiek w¹tpliwoœci, poproœ
o pomoc s¹siada. Towarzystwo osób trzecich zwykle p³oszy z³odzieja.
W ka¿dej sytuacji budz¹cej podejrzenie co do
niezgodnych z prawem intencji nieznanych osób
nale¿y kontaktowaæ siê z Policj¹, dzwoni¹c na bezp³atny numer 997 lub 112.
St. asp. Anna W³oszczyk, KPP Lubañ

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

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

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

Czerniawa - bój o parytet!
26 kwietnia w szkole w Czerniawie dosz³o
do kolejnego spotkania
burmistrza z mieszkañcami osiedla. Tradycyjnie ju¿ przysz³o ponad
20 czerniawian (podobne spotkania w Œwieradowie odbywaj¹ siê w
obecnoœci nierzadko 57 osób), w imieniu których g³os zabra³ najpierw radny Bogus³aw
Korta, a lista wymienio- B. Barczyszyn pokazuje stare zdjecia wodospadów rumoszowych i
nych przezeñ zaniedbañ mówi: Wdzicie, jak kiedyœ wygl¹da³y? To by³a atrakcja turystyczna, ale
(i zaniechañ) by³a d³u- po ich urodzie nie ma œladu i nikt nawet nie zamierza tego odtworzyæ!
ga: drogi liche, mosty
zawalone, rowy zamulone piachem z ca³ej ciu tych samych argumentów po obu stronach.
zimy, pobocza zaroœniête, chodnika na SanaDosta³o siê te¿ radnym (B. Korta by³ jetoryjnej nie ma (a têdy dzieci chodz¹ do szko- dynym obecnym, a wydawa³oby siê, ¿e po³y), a ten na D³ugiej do granicy zarós³ chwa- winna przyjœæ ca³a trójka!), pad³ bowiem zastami, studzienki zapchane, woda po ulicach rzut, ¿e nie organizuj¹ spotkañ ze swymi wyp³ynie rzek¹, ekipy zamiast ³ataæ dziury, kle- borcami, „a po to ich przecie¿ wybieramy”.
pi¹ asfalt ³opat¹ nie stosuj¹c emulsji ³¹cz¹cej B. Korta zauwa¿y³, ¿e s¹ dy¿ury, na które nikt
stare z nowym, ³awki poniszczone...
nie przychodzi, na co gwa³townie zareagowa³a
Adriana Kralewska:
„Nikt na nie nie
przychodzi, a przecie¿ nie bêdziemy z
ka¿dym bzdetem lataæ do burmistrza!”
R. Marciniak
próbuje przekonaæ
obecnych, ¿e wybór
zadañ inwestycyjnych jest czêsto podyktowany mo¿liwoœciami zdobycia
unijnych dotacji na
okreœlone cele, wteAndrzej Wrzeœniak: Co nas obchodzi Œwieradów, my siê domagamy pa- dy liczy siê w³aœnie
ów cel, a nie lokalirytetu w wydatkach, nale¿y nam siê jedna trzecia i koniec!
zacja i chêci mieszDo tego zestawu Zygmunt Barczyszyn kañców. Bud¿et w 96 proc. idzie na wydatki
dorzuci³ zamulone pod sam¹ górê wodospa- bie¿¹ce, a gdy jest okazja, by robiæ np. ul. Gódy rumoszowe i choæ trwa regulowanie Czar- rzyst¹, bo s¹ œrodki, to gmina chwyta okazjê,
nego Potoku, ekipy jakoœ siê do tych wodo- nawet jak trzeba wzi¹æ kredyt na wk³ad w³aspadów nie przyk³adaj¹, a jak dziœ nie zrobi¹ sny. Ul. Stra¿acka wymaga kompleksowego
porz¹dnie, to w dwa-trzy lata ca³¹ ich robotê remontu, ale sk¹d wzi¹æ 2,5 mln z³, trzeba
diabli wezm¹.
szukaæ Ÿróde³ finansowania.
Roland Marciniak odniós³ siê do tej listy
Gdy po raz kolejny mówi, ¿e jesteœmy jed– zawalone mostki w lasach to dramat, a te nym miastem, ktoœ z sali krzykn¹³ „Nas Œwiedwa, o których mówi³ radny Korta, to koszt 2 radów nie interesuje!”. Andrzej Wrzeœniak
mln z³. Na remont mostu ko³o m³yna potrze- poszed³ jeszcze dalej i zacz¹³ siê domagaæ
ba 1,2 mln z³, ale on jest wojewódzki i za- bud¿etowego parytetu, a z jego wyliczeñ wyrz¹dca doprowadzi go do œmierci technicznej nika, ¿e Czerniawie nale¿y siê jedna trzecia.
i wtedy odda go gminie. Stan mostów w mie- Zrobi³ nas burmistrz na szaro na droœcie generalnie jest dramatyczny, na ul. Dol- gach, to oszwabi jeszcze nieraz na innych
nej prawie skorodowany, a ten na Kolejowej sprawach - uzasadnia³. - Dawa³ nam wizje, a
wymaga remontu pod okiem konserwato- my dalej z rêk¹ w nocniku. Jak piêæ lat temu
ra...W Œwieradowie jest te¿ 60 km rowów, któ- mówi³em, ¿e III etap kanalizowania bêdzie w
rych wyczyszczenie kosztuje 1 mln z³, a po- 2020 roku, to uchodzi³em za sceptyka, a dziœ
winny byæ czyszczone co 5 lat (g³os z sali: a mogê œmia³o dorzuciæ kolejne 10 lat!
nie mog¹ bezrobotni? mog¹, ale ³opatami to
I znów pytanie z sali: Po co nam te singlnie robota!), czyszczenie jednej studzienki treki?! I znów burmistrz mozolnie zaczyna t³ukosztuje 500 z³, a mamy ich w mieœcie 150, maczyæ wszystko od pocz¹tku - jak dzia³aj¹
³awki staramy siê naprawiaæ na bie¿¹co... I tak fundusze, jak g³osuj¹ radni, jak dokonywaæ
dalej, od lat w podobnym nastroju i przy u¿y- trafnych wyborów...
(aka)

Nakreœlmy przysz³oœæ!
Fundacja na Rzecz Rozwoju Spo³ecznoœci Lokalnej „Œwieradów-Czerniawa” serdecznie zaprasza mieszkañców

do udzia³u w debacie na
temat przysz³oœci Czerniawy

która odbêdzie siê w budynku Szko³y Podstawowej nr 2
im. Jana Paw³a II w Œwieradowie-Zdroju (Czerniawie)

DWIE NOWE TRASY
30 marca wraz z burmistrzem Mirska podpisaliœmy porozumienie z kolej¹ gondolow¹, które przewiduje rozpoczêcie
projektowania nowych tras narciarskich biegn¹cych w okolicach Opaleñca. Liderem tego przedsiêwziêcia jest gmina
Mirsk, z czasem obie rady podejm¹ nowe uchwa³y sankcjonuj¹ce wymagane procedury. Kolej gondolowa bêdzie s³u¿y³a
wiedz¹ i doœwiadczeniem przy wytyczaniu tras, nie mo¿na przy
tym pomin¹æ wa¿nego partnera, jakim jest Nadleœnictwo Œwieradów, na terenie którego przebiegaæ bêd¹ projektowane nartostrady.
Warto nadmieniæ, ¿e w procesach inwestycyjnych bardzo
zbli¿yliœmy siê do standardów obowi¹zuj¹cych w Europie,
gdzie planowanie trwa 5 lat, a budowanie – rok. W wariancie
optymistycznym liczymy, ¿e narciarze pojad¹ nowymi trasami w sezonie 2013/14, w pesymistycznym – 2015/16. Najtrudniejsze bêd¹ postêpowania œrodowiskowe, które dopiero
nas czekaj¹.
D³u¿sza trasa liczyæ bêdzie 2.800 m, a krótsza - 1.200 m,
przy szerokoœci takiej jak ma obecna nartostrada - 40 m. Szacunkowy koszt inwestycji wyniesie 5-6 mln z³, gminy maj¹
przygotowaæ dokumenty planistyczne, a spó³ka gondolowa
wykona pomiary geodezyjne. Uczestnicy tego projektu bêd¹
siê spotykaæ na bie¿¹co i w miarê potrzeb zapraszaæ partnerów niezbêdnych w procesie inwestycyjnym.

ZWIERZĘTA SPECJALNEJ TROSKI
2 kwietnia podpisaliœmy umowê ze schroniskiem dla zwierz¹t w Jeleniej Górze, co jest jednym z wymogów wejœcia w
¿ycie nowej ustawy o ochronie zwierz¹t, która nak³ada sporo
nowych obowi¹zków na gminy, a umowa jest jednym z nich.
Bêdziemy rocznie p³aciæ schronisku ok. 30.000 z³ tylko za
gotowoœæ przyjêcia od nas bezdomnych zwierz¹t, dalsze
20.000 z³ kosztowaæ nas bêd¹ od³owy bezdomnych zwierz¹t,
ich sterylizacja i transport do Jeleniej Góry.

MIEJSC PRZYBĘDZIE,
PRACOWNICY ZOST
ANĄ
ZOSTANĄ
5 kwietnia we Wroc³awiu spotka³em siê z prezesem TFI
KGHM, Markiem Chmielewskim. Fundusz jest w³aœcicielem
œwieradowskiej spó³ki uzdrowiskowej. Rozmawialiœmy o misji spó³ki, o walorach uzdrowiskowych miasta i o Ÿród³ach, o
przejêciu przez gminê dwóch ujêæ wody pitnej w Œwieradowie i Czerniawie. Zada³em te¿ pytanie o inwestycje, które prezes potwierdzi³, ale w szczegó³ach ma nam to przedstawiæ
nowy prezes spó³ki - Wojciech Krasoñ. Uzyska³em przy okazji zapewnienie, ¿e uzdrowisko nie planuje grupowych zwolnieñ, zamierza natomiast zwiêkszyæ liczbê miejsc hotelowych
w swoich obiektach.

EKSPERYMENT ROWEROWY
17 kwietnia rozpoczêliœmy wspó³pracê z fundacj¹ rowerow¹ Micha³a Jurewicza, która zajmie siê szeroko pojêtym
zarz¹dzaniem singltrekami i trasami rowerowymi w obu naszych gminach, a tak¿e zarz¹dem nad portalem internetowym
poœwiêconym turystyce rowerowej w Górach Izerskich. Nadchodz¹cy sezon bêdzie dla obu stron eksperymentem i jeœli w
paŸdzierniku w podsumowaniu oka¿e siê, ¿e jego efekty s¹
znacz¹ce, wspó³praca zostanie podjêta na sta³e.
W czasie majowego weekendu zorganizowaliœmy rajd rowerowy, g³ównie w oparciu o singltreki. Turystyka rowerowa
albo turysta je¿d¿¹cy na rowerze, to bardzo wa¿ny klient naszego uzdrowiska. Oczywiœcie, trasy rowerowe wokó³ naszego miasta istniej¹ od kilkunastu lat. Teraz oferta dla rowerzysty to nie tylko sama trasa, to równie¿ wszystko, co jest zwi¹zane z turystyk¹ rowerow¹: odpowiednio przystosowane do
przyjêcia rowerzysty hotele, specjalna oferta rowerowa kolei
gondolowej, przejrzysty i w odpowiednim miejscu system
nawigacji po trasach. Taki klient jest w mieœcie mile widziany.
Rozpoczêliœmy projekt pozyskania do Œwieradowa i w
Góry Izerskie aktywnego turysty rowerowego, singltreki to
ma³y pocz¹tek. Teraz pora na sprawdzenie siê fundacji, która
bêdzie zarz¹dzaæ informacj¹ i trasami dla rowerzystów.

SZUK
AMY 300 METRÓW
SZUKAMY
19 kwietnia w Urzêdzie Wojewódzkim we Wroc³awiu spotka³em siê z nowym dyrektorem zarz¹dzania kryzysowego,

Na bie¿¹co
siê z kontrolami ró¿nych instytucji. Standardowa kontrola
trwa od 2 tygodni do 2 miesiêcy, a my spodziewamy siê w
tym roku szeœciu: parki uzdrowiskowe, rewitalizacja budynków wspólnotowych, remont
Zdrojowej, rewitalizacja Czarciego M³yna, dotacja MSWiA
na remont dróg, singltreki. Je¿eli kontroluj¹cy znajd¹ powa¿ne uchybienia w prowadzeniu inwestycji, gro¿¹ nam
powa¿ne kary finansowe.

ROSJANIE
RUSZYLI!
który poinformowa³ mnie, ¿e mamy powa¿ne problemy przy
realizacji dotacji popowodziowych. Okaza³o siê mianowicie,
¿e podczas przygotowania wniosków o dotacje na remont ulic:
Leœnej, Górzystej i D¹browskiego, pojawi³y siê pewne rozbie¿noœci w pomiarach d³ugoœci - miêdzy nasz¹ dokumentacj¹ a protoko³em komisji kryzysowej z 2010 r. brakuje 300
metrów bie¿¹cych. W tej sprawie odby³o siê ju¿ kilka spotkañ
i mam nadziejê, ¿e ta omy³ka nie obetnie nam dotacji. Je¿eli
pomyœlnie zakoñczymy wyjaœnianie w Urzêdzie Wojewódzkim, w po³owie maja og³osimy przetargi na odbudowê wspomnianych dróg.
Sk³adaj¹c kilka miesiêcy temu wniosek do MSWiA o udzielenie dotacji na odbudowê zniszczonej infrastruktury w czasie
powodzi w 2010 r. mieliœmy trudnoœci z wyborem 3 zadañ, na
które mo¿na by³o aplikowaæ o wsparcie finansowe. Wybór tych
dróg nie by³ przypadkowy. Pad³o na te zadania, poniewa¿ kosztorysy powinny byæ trafione w kwotê dotacji, której nie znaliœmy, i trzeba by³o ryzykowaæ zak³adaj¹c, ¿e bêdzie to kwota 2
mln z³.
Kolejny argument to ten, ¿e wskazane ulice maj¹ fatalny
stan nawierzchni. Przy wyborze ul. D¹browskiego braliœmy
te¿ pod uwagê wa¿ny argument, i¿ jest nieprzejezdna zim¹ i
latem, a prowadzi do kilku domostw, które s¹ odciête komunikacyjnie od miasta. Wartoœæ kosztorysów to wspomniane ju¿
2 mln z³, choæ po przetargach - mam nadziejê – uzyskamy
oszczêdnoœci, które mamy szanse przeznaczyæ na kolejne zadanie z listy. Wybór dodatkowego zadania warunkowany bêdzie kwot¹ oszczêdnoœci.

GMINA POD LUPĄ
23 kwietnia rozpoczê³a siê kontrola wniosków wspólnotowych dotycz¹cych rewitalizacji 5 budynków, prowadzona
przez urz¹d marsza³kowski, który szczególny nacisk k³adzie
na zamówienia publiczne. Zakoñczyliœmy przetargi na remont
5 kamienic z dofinansowaniem unijnym prawie 800 tys. z³.
Na budynkach przy ul. Zdrojowej 12,14 i Pi³sudskiego 1 prace s¹ mocno zaawansowane. W najbli¿szych dniach ruszy - z
opóŸnieniem - remont Zdrojowej 5 i 10, poniewa¿ musieliœmy powtórzyæ przetargi ze wzglêdu na zbyt du¿e oferty w
stosunku do planowanych wydatków.
Z wiosn¹ w naszym mieœcie kilka innych du¿ych wspólnot
mieszkaniowych przeprowadza powa¿ne remonty, szczególnie dachów. Te wszystkie inwestycje w budynki wp³yn¹ znacz¹co na poprawê wygl¹du miasta.

2012 ROKIEM KONTROLI
2 maja kontrolerzy przyjrzeli siê dokumentom dotycz¹cym rewitalizacji parków, a niebawem UMWD za¿¹da dokumentów o remoncie „Czarciego M³yna” i dróg. Zapowiada siê
ciê¿ki rok i wiele wizyt we Wroc³awiu z kolejnymi segregatorami.
W tym roku koñczymy kilka du¿ych projektów, a to wi¹¿e

Rozpoczê³y siê prace koncepcyjno-projektowe hotelu na
150 miejsc z rozwiniêt¹ baz¹
zabiegow¹ na dzia³ce przy ul.
Zródlanej (w miejscu budynku
zwanego „Partyzantem”), w bliskim s¹siedztwie gondoli.
Rosyjski inwestor do inwestycji podchodzi niezwykle ambitnie, o czym œwiadczy zamiar oddania do u¿ytku pierwszego
w Sudetach hotelu 5-gwiazdkowego wraz z zapleczem konferencyjnym, którego koszt wyniesie prawdopodobnie 40 mln
z³. Dla naszego miasta taki hotel to presti¿ na skalê tej czêœci
Europy, ale równie¿ mo¿liwoœæ pozyskania ca³kowicie nowego zagranicznego klienta. Mocno wspieramy inwestora przy
tworzeniu dokumentacji i pozwoleñ.

1,8 MLN ZŁ NA DROGI
27 kwietnia w Krakowie spotka³em siê z czterema prezesami holdingu ZASADA SA: Danut¹ Piskorz, Dariuszem
Matuszkiewiczem, Markiem Wiœniewskim i Arturem Chwistem. Rozmawialiœmy o realizowanych i zaniechanych inwestycjach holdingu w Œwieradowie.
Jeœli chodzi o aquapark – zrobiono powa¿ny krok do przodu. Spó³ka z³o¿y³a w wydziale architektury starostwa lubañskiego dokumentacjê z wnioskiem o wydanie pozwolenia na
budowê kompleksu hotelowo-basenowego. Poprosi³em o pisemne przedstawienie zaawansowania tej inwestycji w celu
weryfikacji podpisanej w 2008 roku umowy notarialnej.
Z wstêpnie uzyskanych informacji wiemy, ¿e w hotelu
mieœciæ siê bêdzie basen 25-metrowy (którym nie bêdzie dysponowaæ aquapark w Malachicie). W najbli¿szych tygodniach
dojdzie do ponownego spotkania i wtedy zajrzymy do dokumentacji projektowej ca³ego kompleksu.
Kolejne zapewnienie dotyczy³o parkingu przy dolnej stacji: inwestor zadeklarowa³ rozpoczêcie i zakoñczenie urz¹dzania parkingu tarasowego jeszcze w tym roku (z pozostawieniem miejsca pod budowê kolejnego hotelu).
Trudno sobie wyobraziæ czekaj¹cy nas sezon narciarski
bez odpowiednio przygotowanego parkingu. Rozmawialiœmy
o wspólnym (gmina i gondola) kreowaniu przestrzeni parkingowej przy dolnej stacji. Z czasem przybêdzie nowych tras
zjazdowych i powinniœmy byæ do tego momentu gotowi z
nowymi miejscami parkingowymi.
Dla porównania, dolny parking przy dolnej stacji po inwestycji bêdzie mia³ 250 miejsc, zaœ gondola w ci¹gu najbli¿szych 5 lat w swojej okolicy bêdzie potrzebowa³a oko³o 1.200
miejsc parkingowych, czyli piêciokrotnie wiêcej. Dlatego te¿
gminê i spó³kê gondolow¹ czeka du¿e wyzwanie, bo trzeba
ju¿ teraz rozpocz¹æ prace planistyczne.
Potencja³ parkingowy maj¹ tak¿e okoliczne prywatne posesje i mam nadziejê, ¿e wspólnie z ich w³aœcicielami opracujemy dynamiczny plan budowy
miejsc parkingowych i postojowych
przy dolnej stacji.
Staram siê systematycznie weryfikowaæ umowy z holdingiem
ZASADA SA w celu wytworzenia
odpowiedniego klimatu inwestycyjnego i unikniêcia zatorów inwestycyjnych.
Roland Marciniak

Gratulacje za determinacjê
Po d³ugiej przerwie
radni Mirska i Œwieradowa
spotkali siê – po raz pierwszy w tej kadencji - na
wspólnej sesji, której gospodarzem by³a nasza partnerska gmina zza miedzy, a dla
podkreœlenia ³¹cz¹cych nas
zwi¹zków, zw³aszcza „gondolowych” na miejsce posiedzenia wybrano doln¹ restauracjê Smak Bacê.
Do obrad zasiad³o po
13 radnych, za sto³em prezydialnym przewodnicz¹cy
Piotr Konsur i Wioletta Obie rady wystawi³y na sesjê równe sk³ady - po 13 radnych.
Urbañczyk, burmistrzowie
Andrzej Jasiñski i Roland Marciniak, a wœród goœci – co wa korzysta rocznie ok. 100.000 goœci (700.000 tzw.
jest ju¿ tradycj¹ – parlamentarzyœci: pos³anki Marzena osobodni), do tego trzeba dodaæ 200 tys. klientów gonMacha³ek (po raz czwarty) i Zofia Czernow oraz senator doli – wszyscy musz¹ jakoœ dojechaæ, zdecydowana wiêkJan Michalski, a tak¿e starosta lwówecki Stanis³aw Mrów- szoœæ od strony Krzewia. Wnet przybêdzie 300 miejsc
ka (nie by³o nikogo ze starostwa lubañskiego).
pracy, z których po³owê obsadz¹ ludzie z zewn¹trz.
Najwiêcej uwagi poœwiêcono drodze nr 361, która
- W naszych dwóch miastach jest wiêcej miejsc pracy
jest newralgiczn¹ magistral¹ dojazdow¹ dla Mirska i Œwie- ni¿ w niejednej strefie ekonomicznej, dziœ wartoœæ tego
radowa, a która od Proszówki do Or³owic i dalej do przej- rynku to 120 mln z³, a za parê lat – 200 mln z³. Hotel to
œcia granicznego latami czeka na remont nawierzchni.
nie tylko noclegi, to tak¿e dostawy i rozbudowana sieæ
Andrzej Jasiñski zauwa¿y³, ¿e natê¿enie ruchu jest us³ug, a towary i us³ugi trzeba dowieŸæ, wiêc od jakoœci
coraz wiêksze, a problem maj¹ ju¿ nie tylko zmotoryzo- drogi zale¿eæ bêdzie sprawnoœæ rynku - zakoñczy³.
Zofia Czernow przyzna³a, ¿e tyle siê nas³ucha³a i
naczyta³a apeli o koniecznoœci remontu drogi 361, ¿e
postanowi³a siê ni¹ przejechaæ.
- Faktycznie, jej nawierzchnia jest straszna!
Z³o¿y³am interpelacjê do
urzêdu marsza³kowskiego,
dopisa³am w niej chodnik w
Mirsku i mam zapewnienie
marsza³ka, ¿e najdalej za
rok roboty rusz¹.
Marzena Macha³ek:
Od lewej: Piotr Konsur (szef rady z Mirska), Wioletta Urbañczyk,
- Chcê wierzyæ, ¿e uda
Andrzej Jasiñski i Roland Marciniak.
siê drogê naprawiæ, ale wywani turyœci, lecz równie¿ piesi i rowerzyœci (brak chod- sy³amy wiele ró¿nych próœb, bo w dawnym wojewódzników i bezpiecznych poboczy). Radny Bogus³aw Nowic- twie jeleniogórskim drogi i kolej s¹ w fatalnym stanie, w
ki doda³, ¿e zapadliska, wyrwy, uskoki i krzywe studzienki ogóle ca³y region jest marginalizowany, a degradacja inz roku na rok powoduj¹ wzrost iloœci uszkodzeñ pojaz- stytucji powiatowych wci¹¿ postêpuje. Wy jesteœcie przydów, karetki je¿d¿¹ coraz wolniej, a bie¿¹ce naprawy k³adem konsekwencji i zjednoczenia w walce o cel, graniewiele daj¹, bo asfaltowe ³aty przypominaj¹ korek, tulujê wam tej determinacji i tego, ¿e w niej nie ustajecie.
który wyskakuje w najbardziej nieoczekiwanym momen- Na waszych wspólnych sesjach jestem ju¿ po raz czwarty,
cie. Gdy zaœ nadchodzi czas roztopów, kierowcy je¿d¿¹ po nich wysy³am wiele interwencji, robiê, co mogê, a teniebezpiecznym slalomem miêdzy dziurami wype³niony- raz was proszê - podpierajcie mnie wci¹¿ swymi argumentami!
mi wod¹.
Starosta S. Mrówka podkreœli³, jak wa¿na jest to ar- Traktujcie nas jak firmê z du¿ym obrotem! – zateria
dla ca³ego powiatu, a przy okazji poinformowa³, ¿e
apelowa³ R. Marciniak do nieobecnych przedstawicieli Dolwe
wspó³pracy
z gminami (zw³aszcza z gm. Mirsk) udaje
noœl¹skiej S³u¿by Dróg i Kolei, a apel popar³ paroma ciesiê
naprawiæ
wiele
odcinków dróg powiatowych (szkoda,
kawymi danymi. Z 5 tys. miejsc noclegowych Œwierado-

ska i sztolnie, do których latami wrzucano œmieci i które
teraz trzeba wyczyœciæ (400 ton ju¿ wybrano). Czêœæ wyrobisk siê zamknie, odseparuje siedliska nietoperzy. Ca³a
œcie¿ka ma ok. 6 km - od Kotliny przez Gierczyn do Przecznicy, w tym 350 m trasy podziemnej. Bêd¹ tablice, opisy,
¿e w takiej chwili nie móg³ wyst¹piæ nikt z powiatu lubañ- ryciny, parking, wiaty, gastronomia, WC - wszystko do
skiego, by pochwaliæ siê, ¿e i u nas udaj¹ siê takie wspól- koñca wrzeœnia br. W powi¹zaniu z singltrekiem (jeœli
ne przedsiêwziêcia). Jego zdaniem przyda³by siê spe- powstanie) sztolnie powinny przyci¹gn¹æ t³umy.
cjalny fundusz na modernizacjê dróg s³u¿¹cych rozwojoG³os zabra³ te¿ szef gondoli Ryszard Brzozowski,
wi krajowej turystyki, a tak¿e fundusz na drogi wywozo- który odniós³ siê do wyliczeñ ekologów, zdaniem których
we dla kruszyw, jako ¿e z Dolnego Œl¹ska pochodzi po- potencjalne t³umy wje¿d¿aj¹ce na górê maj¹ niszcz¹cy
nad 90 proc. kamienia u¿ywanego na budowach w ca- wp³yw na œrodowisko.
³ym kraju. Wyrazi³ przy tym rozczarowanie, ¿e dziœ dro- Nominalna przepustowoœæ to jedno - dowodzi³ - a
gi najlepiej naprawia siê przy pomocy funduszy popo- rzeczywisty przep³yw narciarzy to drugie. Nartostrada
wodziowych, nie kry³ te¿ ¿alu, ¿e u nas nie przyjmie siê ma sw¹ pojemnoœæ i gdy wyliczymy, ¿e na jednego pomodel rozpowszechniony na wschodzie Polski, gdzie od- winno przypadaæ 200-400 metrów kwadratowych, oka¿e siê, ¿e dramatycznie brakuje nam nowych tras zjazdowych.
R. Brzozowski odpar³
te¿ wszystkie dotychczasowe
ataki ekologów, jakoby gminy i gondola nic nie robi³y dla
ochrony przyrody, bo wszyscy robi¹ i to bardzo du¿o.
Przedstawiciel Regionalnego Zarz¹du Gospdoarki Wodnej przedstawi³ plan
przedsiêwziêæ w zakresie regulowania rzek, co ma poprawiæ ochronê przeciwpowodziow¹ w obu gminach.
My ze swej strony zadeklarowaliœmy gotowoœæ wycinaPos³anka Marzena Macha³ek (stoi) jest weteranem spotkañ obu nia samosiejek wzd³u¿ cieków, ale oczekujemy od
rad, by³a a¿ na czterech.
RZGW wziêcia na siebie zanotowuje siê du¿y udzia³ ludnoœci przy budowie dróg.
³atwienia wszystkich spraw zwi¹zanych z pozwoleniami
W czêœci „turystycznej” Andrzej Jasiñski i Roland na te wycinki, przecie¿ my nie mo¿emy ryzykowaæ kar.
Marciniak omówili wspólne dzia³ania przyczyniaj¹ce siê
Obie rady podjê³y uchwa³ê, w której apeluj¹ do rz¹do podniesienia atrakcyjnoœci obu gmin. By³o wiêc i o du o zaprzestanie praktyk drastycznego zwiêkszania
finansowaniu GOPR, o powstrzymaniu procesu niszcze- zakresu zadañ w³asnych gmin i nadmiernego obci¹¿ania
nia oznakowania w górach (atmosfera i pseudoturyœci ich kosztami, bez zapewnienia gminom odpowiednich
przyczyniaj¹ siê do tego w równym stopniu), o finanso- Ÿróde³ finansowania w wysokoœci wystarczaj¹cej na ich
waniu szlaku cietrzewia i o tym, ¿e pokazujemy wszel- realizacjê.
kiej maœci ekoterrorystom, ¿e dbamy o tego izerskiego
Adam Karolczuk
kuraka. By³a te¿ mowa o
mirskiej wie¿y widokowej
adaptowanej z wie¿y ciœnieñ
w ramach wielogminnego
projektu (u nas Czarci
M³yn), o rozszerzeniu sieci
singltreku ku Przecznicy,
sk¹d rowerowi turyœci bêd¹
mieli blisko do powstaj¹cego geoparku.
To zapewne bêdzie jedna z wiêkszych atrakcji izerskich - œladami dawnego
górnictwa kruszyw. Trwa rekultywacja 38 ha terenów
górniczych, które funkcjonowa³y od XVI w. do lat 50. Debiutanci w sejmie i debiutanci na wspólnej sesji: pos³anka Zofia
XX w., s¹ to dawne wyrobi- Czernow i senator Jan Michalski.

Powiatowe problemy na miejskiej sesji
25 kwietnia odby³a siê sesja Rady
Miasta z udzia³em
starosty Walerego
Czarneckiego oraz
szefów s³u¿b powiatowych. Jak co
roku,
chcemy
umo¿liwiæ mieszkañcom naszego
miasta oraz radnym
bezpoœrednie spotkanie z osobami
nadzoruj¹cymi wa¿ne ga³êzie ¿ycia samorz¹dowego.
Podczas sesji
radni (oraz dwóch
obecnych na sesji

mieszkañców) dowiaduj¹ siê, co wa¿nego dzieje siê w naszym powiecie. Oto w wielkim skrócie kilka istotnych informacji:
O tym, ¿e nasze miasto to jeden wielki plac
budowy, wiemy nie od dziœ, jednak nadzór
budowlany zwraca uwagê na inn¹ kwestiê.
Ogromnym problemem sta³y siê ma³e wspólnoty mieszkaniowe, które nie posiadaj¹ profesjonalnego zarz¹dcy, sprawuj¹c zarz¹d samodzielnie. Nie wype³niaj¹ one obowi¹zku dokonywania przegl¹dów budynków (na razie nadzór poucza i informuje, ale za takie uchybienie
nale¿y siê mandat), nie mówi¹c ju¿ o kwestii
bezpieczeñstwa mieszkañców.
Kolejna kwestia - sprzeda¿ p³odów rolnych
(miodu, jajek, truskawek, jagód itp.) bez rejestracji, a wystarczy mieæ aktualn¹ ksi¹¿eczkê
do celów sanitarno-epidemiologicznych i z ni¹
zg³osiæ siê do starostwa.

Podczas spotkania Krystyna Mucha z
Powiatowego Urzêdu Pracy przekaza³a te¿
najwa¿niejsze informacje dotycz¹ce bezrobocia w gminie oraz prowadzonych programów aktywizacji zawodowej na naszym
terenie.
Starosta przekaza³ równie¿ informacjê,
i¿ £u¿yckie Centrum Medyczne w Lubaniu
posiada ju¿ otwarty nowy oddzia³ okulistyczny. Operuj¹ bardzo dobre zespo³y –
lekarze z Katowic i Wroc³awia, a kolejki na
razie nie s¹ d³ugie. Natomiast sygnalizowana wczeœniej adaptacja obiektu na przejœciu granicznym bêdzie musia³a siê odbywaæ etapami ze wzglêdu na zmniejszon¹
subwencjê oœwiatow¹ i brak wystarczaj¹cych œrodków finansowych na ten cel.
Wioletta Urbañczyk

DZIEÑ ZIEMI - CZYSTO W G£OWIE, CZYSTO W LESIE
Zmierzmy to... tirem

Istnieje wiele jednostek miar, ale czy
ktoœ kiedykolwiek mierzy³ coœ tirem? A w
szczególnoœci œrodowisko naturalne? Paradoksalnie tak - tir mo¿e byæ miernikiem.
Zastanówmy siê jedynie czego? Œwiadomoœci czy bezmyœlnoœci?
Ile jeszcze czasu musi up³yn¹æ, ile i jakich form edukacji zrealizowaæ, ile œrodków
i nak³adów ponieœæ, aby nie ponosiæ skutków
bezmyœlnoœci ludzkiej. To, ¿e coœ jest publiczne, nie oznacza, ¿e niczyje, ¿e mo¿na bezkarnie z tego korzystaæ. Jeszcze bardziej jest to
szkodliwe, je¿eli dotyczy cennych przyrodniczo i kulturowo przestrzeni. Dla spo³ecznoœci, która ma pewne tematy dobrze poustawiane w g³owie, temat szacunku do przyrody nie
jest tylko frazesem, ale wypracowanym i praktycznym nawykiem. A jaka jest naprawdê
œwiadomoœæ proekologiczna naszego spo³eczeñstwa? Mo¿emy j¹ zmierzyæ - nawet tirem.

skich leœników sta³ siê nie tylko wskaŸnikiem
czystoœci lasu, ale równie¿ miernikiem œwiadomoœci i postaw, szacunku wobec lasu i otaczaj¹cej przyrody, a tak¿e do pracy leœnika.
Datê 24 kwietnia zapamiêta na pewno prawie 300 osób realizuj¹cych za³o¿enia izerskich leœników. To oni doœwiadczyli, jak trudno jest pogodziæ siê z faktem nieposzanowania tego, co nam jest najcenniejsze i co gwarantuje nasze ¿ycie. Z jakim obrzydzeniem
zbierali wszystko to, co pozostawi³ po sobie
prawdopodobnie homo sapiens. S¹ jednak
tacy, którzy s¹ warci tej nazwy gatunkowej,
nawet wtedy, kiedy ich drogi ¿yciowe trochê
siê pokrzy¿owa³y. Osadzeni w Zak³adzie Karnym w Zarêbie udowodnili, ¿e s¹ wra¿liwi na
sprawy spo³eczne, co poparli swoim zaanga¿owaniem i prac¹. Poprzez podejmowanie
takich dzia³añ, osoby te maj¹ okazjê nie tylko
do poprawy œrodowiska naturalnego, ale przy

Œnieg nie œnieg, sprz¹taæ trzeba - œwieradowskie dzieciaki na Polanie Izerskiej.
Nadleœnictwo zapewni³o organizacjê imprezy oraz zorganizowa³o i sfinansowa³o poczêstunek dla wszystkich uczestników (niemal 300 w trzech osobno dzia³aj¹cych grupach). Akcja zakoñczy³a siê podsumowaniem
wyników przy kie³basce z ogniska oraz podziêkowaniami dla wszystkich uczestników i
partnerów projektu.
Efekt - oczyszczenie ze œmieci niemal
5.000 ha lasu i brzegów jezior - przekroczy³
oczekiwania organizatorów nie tylko z powodu olbrzymiej iloœci zebranych odpadów, ale
i z racji zaanga¿owania uczestników, którzy
po prostu niejednokrotnie wykonali olbrzymi¹
fizyczn¹ pracê.
Pamiêtaæ trzeba, ¿e œmieci zbierano w
trudnych warunkach górskich, czasem dŸwi-

gaj¹c je doœæ daleko do miejsc zbiórki. Sprawdzi³y siê tu zarówno dzieci z najm³odszych
klas szko³y ze Œwieradowa, jak i starsza m³odzie¿ z gryfowskiego i leœniañskiego gimnazjum.
Komentarze dzieci i m³odzie¿y a tak¿e
osadzonych pokaza³y, ¿e kolejna taka akcja,
planowana na wrzesieñ, jest jak najbardziej
uzasadniona, a edukacyjny i dydaktyczny efekt
podobnych dzia³añ jest olbrzymi.
Z pewnoœci¹ nie da siê rozwi¹zaæ problemu œmieci w lesie wy³¹cznie za pomoc¹ jednorazowych akcji, ale na pewno odwiedzaj¹cy las turyœci w „najd³u¿szy weekend nowoczesnej Europy” bêd¹ mogli powiedzieæ, ¿e
polskimi lasami warto i trzeba siê chwaliæ .
Tekst i zdjêcie Wies³aw Krzewina

Sprzątali i segregowali
Osadzeni z ZK w Zarêbie wnieœli najwiêkszy wk³ad w akcjê oczyszczania lasu.
„Czysto w g³owie, czysto w lesie” - to
nazwa akcji sprz¹tania terenów leœnych i do
nich przylegaj¹cych organizowana przez Nadleœnictwo Œwieradów. W ramach Miêdzynarodowego Roku Zrównowa¿onej Energii dla
Wszystkich Ludzi œwieradowscy leœnicy podjêli dzia³ania do zminimalizowania entropii i
przywrócenia równowagi biologicznej w lesie. Z najpiêkniejszych przyrodniczo okolic
zosta³o zebrane to, co ca³kowicie nie pasowa³o do otaczaj¹cej przyrody. Las z natury
jest œrodowiskiem, gdzie w naturalny sposób
zachodzi obieg materii i energii, jednoczeœnie
produkowany jest tlen, gromadzona woda,
któr¹ wykorzystujemy, chroniona jest gleba.
Niepasuj¹cy do naturalnego œrodowiska ludzki wytwór w postaci odpadów by³ w³aœnie
masowo usuwany - tirami. Tir dla œwieradow-

okazji siebie. Wsparcia udzielaj¹ im leœnicy,
przyczyniaj¹c siê do ich edukacji i póŸniejszego, ³atwiejszego powrotu do ¿ycia spo³ecznego. Takie wspólne dzia³anie to dobra i praktyczna lekcja edukacji leœnej dla samorz¹dów,
szkó³ i spo³eczeñstwa, które bezpoœrednio
dotknê³y problemu odpadów w lesie.
Czy szeœæ tirów odpadów z niedu¿ej czêœci œwieradowskiego lasu to ma³o czy du¿o?
Lepiej tego nie przeliczaæ, lepiej zabierajmy
ze sob¹ to, co do lasu przynieœliœmy, i zadbajmy o przysz³e pokolenia, by ¿y³y w warunkach chocia¿by takich, jak my obecnie. A poszanowanie wspólnego dobra, przyrody i lasu
zacznijmy od czystoœci w swoich g³owach, a
wtedy postawy wobec lasu przyjd¹ same.
A co z jednostk¹ tir? Oby d¹¿y³a do zera.
Zbigniew Kamiñski

24 kwietnia by³ pierwszym dniem pisania
testów gimnazjalnych, a dla 56 uczniów z
MZS - Dniem Ziemi, który uczcili bior¹c
udzia³ w sprz¹taniu szlaków turystycznych.
Najm³odsza grupa, pod opiek¹ Izabeli Salawy i leœniczego Grzegorza Szuberta, zbiera³a

poœwiêconych sprz¹taniu lasów i pieczenie
kie³basek ufundowanych przez organizatora
- Nadleœnictwo Œwieradów.
Podczas akcji uczestnicy pamiêtali o segregacji odpadów, które by³y zwo¿one ze szlaków przez Adama Kawkê. Koordynatorem

Efekt edukacyjny i dydaktyczny
24 kwietnia w najpiêkniejszych regionach Nadleœnictwa Œwieradów mia³o miejsce interesuj¹ce zdarzenie zwi¹zane z
Dniem Ziemi. W tym dniu leœnicy, uczniowie, wêdkarze, osadzeni z Zak³adu Karnego oraz samorz¹dowcy postanowili posprz¹taæ ze œmieci las i tereny najciekawsze turystycznie w Górach Izerskich wokó³
Œwieradowa-Zdroju, wzd³u¿ brzegów jezior - Z³otnickiego i Leœniañskiego, jak i
lasy wokó³ Lubania. Wybrany obszar to
przede wszystkim najbardziej atrakcyjne
dla odwiedzaj¹cych ten zak¹tek Polski obszary leœne zarz¹dzane przez g³ównego organizatora - Nadleœnictwo Œwieradów.

Partnerami i czynnymi uczestnikami akcji by³y okoliczne gminy: Œwieradów-Zdrój,
Mirsk, Gryfów Œl¹ski, Leœna, Olszyna, starostwa Lwówek Œl¹ski i Lubañ, Polski Zwi¹zek
Wêdkarski, szko³y z wymienionych gmin i
Zak³ad Karny w Zarêbie. I w³aœnie uczniowie
oraz osadzeni wnieœli najwiêkszy wk³ad w
najtrudniejsz¹ czêœæ akcji - zebrali grubo ponad 100 metrów przestrzennych œmieci, czyli
kilka tirów!
Zadaniem gmin by³o zabezpieczenie wywozu i przekazania odpadów na sk³adowiska,
starostwa dofinansowa³y nagrody dla dzieci,
a Zak³ad Gospodarki Komunalnej z Lubania
przyj¹³ odpady na sprzyjaj¹cych warunkach.

Zmêczeni, ale szczêœliwi uczniowie oczekuj¹ na ciê¿ko zapracowany posi³ek.
œmieci w okolicach starego basenu. Klasa IIb
pod opiek¹ Gra¿yny Kasprzak i leœniczego
Bogdana Salawy sprz¹ta³a trasê od gondoli do
„Czeszki”, a klasa turystyczna (IIa) pod opiek¹
Teresy Fierkowicz, leœniczego Janusza Harbula i przy wsparciu Paw³a Tuchowskiego
powêdrowa³a szlakiem niebieskim do Polany
Izerskiej i dalej drog¹ asfaltow¹ do punktu
turystycznego przy „Czeszce” gdzie nast¹pi³o podsumowanie akcji, wrêczanie ksi¹¿eczek

akcji z ramienia
Urzêdu Miasta by³a
Anna Ba³azy z Referatu Gospodarki
Miejskiej, Inwestycji i Ochrony Œrodowiska.
Tekst Teresa Fierkowicz
Fot. Wies³aw Krzewina

Jak to na majówce piêknie
Od 3 do 5 maja Œwieradów przywita³
rowerzystów na otwarciu sezonu 2012 na
nowo powsta³ej sieci singltreków. W ramach Rowerowej Majówki odby³y siê dwie
edycje warsztatów nauki jazdy, zawody na
orientacjê oraz wycieczki po okolicznych
górach.
Mimo niepewnych prognoz pogody rowe-

rzyœci stawili siê licznie i przegonili czarne
chmury swoim entuzjazmem oraz pozytywnym nastawieniem. ¯¹dni wiedzy, ruszyli na
warsztaty nauki jazdy w czwartek i pi¹tek, aby
czerpaæ jeszcze wiêcej radoœci z jazdy po
œwieradowskich trasach.
Nauczyli siê poprawnej pozycji na rowerze, bezpiecznego sposobu pokonywania zafot. M. Jurewicz

Czêœci¹ majówki na gondoli by³a wystawa szk³a izerskiego na górnej stacji (fot. A.Karolczuk).

krêtów, co poprawi³o p³ynnoœæ i komfort jazdy po w¹skich œcie¿kach. Doœwiadczeni instruktorzy rozwiewali tak¿e inne w¹tpliwoœci
uczestników, dotycz¹ce zarówno jazdy na rowerze, jak i aspektów technicznych oraz sprzêtowych.
Gdy rowerzyœci poprawili technikê jazdy
na warsztatach, ruszyli w pi¹tek na poszukiwanie przygody na rajdzie na orientacjê. Ka¿dy uczestnik musia³ odnaleŸæ punkty kontrolne rozmieszczone w rejonie Œwieradowa, co
pozwoli³o mu poznaæ najwiêksze atrakcje samego uzdrowiska i regionu.
Uczestnikom rajdu bardzo podoba³y siê
okoliczne trasy oraz rekreacyjno-poszukiwaw-

Dzieñ procedur
Z ul. Cich¹ sytuacja jest zgo³a kuriozalna,
bo na nowy cmentarz mo¿na ka¿dorazowo
dojechaæ przez teren leœny. Z obu stron jest to
droga szutrowa, pe³na dziur, których Lasy nigdy nie bêd¹ modernizowaæ, a gmina robiæ
tego nie mo¿e, bo to nie jej w³asnoœæ. Paradoks polega na tym, ¿e gminny odcinek zosta³ odwodniony i zmodernizowany kosztem
blisko 400 tys. z³, pozostaje jednak samotnym
bytem, zawieszony jakby miêdzy dwiema epokami. Oczywiœcie, trwaj¹ starania o przejêcie
brakuj¹cej czêœci ul. Cichej, a gdy siê to ju¿
stanie, trzeba bêdzie od nowa szukaæ Ÿróde³
sfinansowania remontu.
Jak trudno pokonaæ opór materii, dowodzi przyk³ad czêœci ul. Zakopiañskiej, która
wci¹¿ pozostaje w u¿yczeniu, dziêki czemu

by³a wprawdzie szansa remontu nawierzchni
(a chyba ka¿dy œwieradowski kierowca pamiêta „smak” dziur, w które wpada³y ko³a ich aut),
ale jako droga u¿yczona nie kwalifikowa³a siê
do po³o¿enia chodnika i ustawienia lamp.
Jak przedstawiaj¹ siê mo¿liwoœci przejêcia ul. Cichej od Lasów Pañstwowych, wyjaœnia poni¿ej nadleœniczy Wies³aw Krzewina:
1. Na podstawie tzw. „specustawy drogowej” z 2003 roku starosta wydaje decyzjê (w
zwi¹zku z planowan¹ lub realizowan¹ inwestycj¹ drogow¹ przez gminê) o przekazaniu
drogi na gruncie leœnym, bêd¹cej w zarz¹dzie
Lasów Pañstwowych, w zasób gminy za odszkodowaniem i okreœla wysokoœæ odszkodowania. Starosta mo¿e te¿ przej¹æ drogê i potem (lub od razu) przekazaæ gminie; wydaje

BOWLING GRAND PRIX
W czerwcu rozegrany zostanie
kolejny œwieradowski turniej o tytu³
mistrza bowlingu (dok³adn¹ datê
podamy w nastêpnym numerze NOTATNIKA) - zapraszamy sta³ych bywalców tego turnieju, jak równie¿ debiutantów, do krêgielni na treningi i

rzuty eliminacyjne, które wy³oni¹
finalistów tradycyjnej ju¿ imprezy
z licznymi atrakcyjnymi nagrodami. Jak co roku zwyciêzcy zawodów w kategorii pañ i panów odjad¹ spod krêgielni rowerami, co
tak¿e jest tradycj¹ tej rywalizacji.

W nastêpnych numerach:

 Przedstawimy

siê to doœæ proste, jednak wymaga okreœlenia
odszkodowania (wed³ug wyceny rzeczoznawcy), przy braku reakcji Lasów ( które nie s¹
zwykle przeciwko).
2. Na podstawie ustawy o lasach art. 38.1
pkt 3 - jako grunt nieprzydatny i zbêdny dla
gospodarki leœnej; do tego, niestety, jest rozporz¹dzenie ministra œrodowiska o trybie
sprzeda¿y, które narzuca tryb przetargu nieograniczonego. Nie ma tu zagro¿enia, nie
wydaje mi siê te¿, aby byli inni zainteresowani. Zreszt¹, wed³ug tego samego artyku³u
Ustawy o lasach (art. 35.5) gmina miejska ma
pierwszeñstwo w takim przypadku (sprzeda¿
w granicach administracyjnych miasta). Wartoœæ wedle wyceny rzeczoznawcy okreœlona
jest w decyzji organu j¹ wydaj¹cego.
3. Zamiana - na podst.
art. 38e ust. 1 Ustawy o lasach nadleœnictwo musi udowodniæ 2 fakty: ¿e grunty
oddawane przez lasy s¹ zbêdne i nieprzydatne do prowadzenia gospodarki leœnej
oraz ¿e grunty przyjmowane
od gminy s¹ lasom niezbêdne i ¿e s¹ albo lasem albo
przeznaczone w PZP na kierunek zagospodarowania
„leœny”, czyli planowane do
zalesienia.
Wszystkie te metody
musz¹ byæ akceptowane
przez dyrektora Rejonowej
Dyrekcji Lasów Pañstwowych we Wroc³awiu i wymagaj¹ wyceny gruntów podlegaj¹cych obrotowi. Dla gminy najtañsza powinna byæ
metoda nr 3, a wszystkie wymagaj¹ podobnego czasu na
realizacjê.

œwieradowskie ma³¿eñstwo, które obchodzi³o niedawno Z³ote Gody, i poznamy
recepty na tak d³ugi, udany i szczêœliwy zwi¹zek.
Nie stracimy z pola widzenia kolejnych izerskich wie¿ widokowych - tym razem zawiesimy oko
na wie¿y, która sta³a na Zajêczniku, a obok niej funkcjonowa³a restauracja. Po obiektach nie ma œladu
i znów chcia³oby siê postawiæ pytanie: I komu to przeszkadza³o?
 Z Hannesem Scholdanem udamy siê na wspominkowy spacer po izerskich budach, które - o
czym ma³o kto pamiêta - sta³y co kilka kilometrów daj¹c turystom wêdruj¹cym po górach schronienie
i wytchnienie, a tak¿e karmi¹c i poj¹c.

czy charakter imprezy. Wrócili na metê bardzo zadowoleni i uœmiechniêci. Wszyscy
wziêli udzia³ w losowaniu nagród, ufundowanych przez Urz¹d Miasta oraz SKI&SUN. Dla
ka¿dego znalaz³ siê przynajmniej drobny upominek.
W sobotê odby³y siê wycieczki w okoliczne góry. Zainteresowani mogli wybraæ zarówno trasê rekreacyjn¹, jak i tak¹ dla bardziej
zaawansowanych rowerzystów. Dziêki temu
mogli lepiej poznaæ malownicze oraz ciekawie ukszta³towane szlaki dooko³a miasta.
Ogó³em w Rowerowej Majówce wziê³o
udzia³ ponad 70 uczestników, wszystkim siê
podoba³y zaproponowane atrakcje, pytali te¿,
czy i kiedy odbêdzie u nas kolejna taka impreza. Rowerowa Majówka by³a zorganizowana przez Fundacjê Rowerowe Sudety i sfinansowana ca³kowicie przez gminê Œwieradów-Zdrój, dziêki czemu wszyscy uczestnicy
brali udzia³ w imprezie zupe³nie bezp³atnie.
Micha³ Jurewicz

fot. M. Jurewicz

Biblioteka to nie biuro
Haruki Murakami, najbardziej znany na
œwiecie pisarz japoñski, napisa³: „Je¿eli nie
rozumiesz bez t³umaczenia, to znaczy, ¿e nie
rozumiesz, choæbym ci nie wiem ile t³umaczy³”
- to s³owa wieloznaczne, pochodz¹ce z II tomu
powieœci „1Q84” (wszystkie trzy tomy dostêpne w bibliotece), a my, bibliotekarze, doskonale moglibyœmy je odnieœæ do wielu osób.
Niestety, panuje pogl¹d, ¿e biblioteka to instytucja nudna, marginesowa, pe³ni¹ca jedynie funkcjê wypo¿yczalni ksi¹¿ek.
Z wielu badañ wynika, ¿e powierzchnie
bibliotek w Polsce nie spe³niaj¹ podstawowego wymogu - norm gwarantuj¹cych w³aœciwe
funkcjonowanie placówki. W miejscowoœciach
do 5000 mieszkañców powinno to byæ 251371 m2 (zalecenia IFLA - Miêdzynarodowej
Federacji Stowarzyszeñ i Instytucji Bibliotekarskich), z czego 75-100 m2 tylko dla dzieci.
Niezbêdne przestrzenie powinni mieæ czytelnicy, ksiêgozbiór, warsztat informacyjny i bibliotekarz. Rega³y powinny mieæ odstêpy
(m.in. dla niepe³nosprawnego czytelnika na
wózku), nale¿y te¿ staraæ siê, by nie krzy¿owa³y siê drogi czytelnika, bibliotekarza i ksi¹¿ki.
Œwiadomoœæ spo³ecznoœci lokalnej i dobra
wola w³adzy samorz¹dowej mog¹ sprawiæ, by
biblioteka sta³a siê placówk¹ wzorcow¹.
Jeszcze kilka lat temu œwieradowska biblioteka nie spe³nia³a norm bibliotecznych, g³ównie ze wzglêdu na z³e warunki lokalowo-budowlane, rega³y drewniane miesza³y siê z metalowymi (w dodatku ró¿nej wysokoœci), krzes³a, fotele i biurka pamiêta³y czasy minionej
epoki, pod³ogi skrzypia³y przy ka¿dym ruchu,
stare wyk³adziny wymaga³y ci¹g³ego odkurzania, oœwietlenie by³o niepe³ne, œciany pêka³y,
a stropy ledwo utrzymywa³y ciê¿ar prawie 25
tysiêcy ksi¹¿ek (istnia³o wrêcz niebezpieczeñstwo, ¿e mog¹ nie wytrzymaæ).
Podczas kapitalnego remontu ca³ego budynku wyremontowano gruntownie pomieszczenia dla biblioteki: nowe pod³ogi, oœwietlenie, wydzielony k¹cik socjalny, parapety okienne, drzwi, wyk³adziny, nowe rega³y (tak¿e na
prasê), dwie lady biblioteczne, stoliki, krzes³a
tapicerowane, szafa na dokumenty, komputery (z tego trzy z dotacji rz¹dowej w ramach
programu IKONKA). Przy okazji dokonano

gruntowej selekcji ksiêgozbioru, a wszystkie
nowe ksi¹¿ki zosta³y ob³o¿one w foliê.
Dla nas, bibliotekarzy, najwa¿niejsz¹
spraw¹ by³y wydzielone pomieszczenia na
wypo¿yczalniê dla doros³ych, dzieci, czytelniê z ksiêgozbiorem podrêcznym, komputerami (do pracy indywidualnej i grupowej);
dziœ pomieszczenia te s¹ funkcjonalnie ze
sob¹ powi¹zane, zapewniaj¹ce mo¿liwoœæ
realizacji wszystkich oczekiwanych i przewidywanych zadañ: czytania, s³uchania, ogl¹dania, rysowania, korzystania z zasobów bibliotecznych itp.
Nowoczesna organizacja jest istotna
przede wszystkim z uwagi na koniecznoœæ
osi¹gania efektów wychowawczych wœród
dzieci. To biblioteki maj¹ za zadanie kreowaæ
u nich mentalnoœæ cz³owieka radz¹cego sobie w przysz³oœci i œwiadomie buduj¹cego
swoje ¿ycie. Biblioteki na œwiecie s¹ miejscem, gdzie po prostu siê bywa, czyta, ogl¹da filmy, s³ucha muzyki, odpoczywa, uczy
siê.
Mamy k¹cik z kolorowym dywanikiem,
poduszkami, krzese³kami i stolikiem dla najm³odszych, a dla m³odzie¿y - stoliki miêdzy
rega³ami (choæ nastolatki i tak siedz¹ na kolorowym dywaniku przegl¹daj¹c literaturê
amerykañsk¹), mamy wydzielon¹ prasê i nowoœci wydawnicze, salê dla przedszkolaków,
a hol zamieni³yœmy w salon wystawowy z
konkursowymi pracami dzieci i z obrazami
starego Œwieradowa. Mamy te¿ pó³ki z ksi¹¿kami za z³otówkê, które kupuj¹ przewa¿nie
kuracjusze, wzbogacaj¹c nasz bud¿et.
Skoro nie zapowiada siê na powstanie
oœrodka kultury, biblioteka ma spe³niaæ rolê
centrum kultury, informacji i us³ug, a na razie nasz¹ misj¹ jest stworzenie miejsca, w
którym chêtni pog³êbiaj¹ wiedzê i odnajduj¹
swe inspiracje artystyczne. ¯eby temu sprostaæ, trzeba dysponowaæ przestrzeni¹. Wytyczne IFLA wyraŸnie akcentuj¹, ¿e nale¿y
zacz¹æ od wydzielania przestrzeni dla dzieci
w wieku 0-3 lat. Mo¿e to siê wydaæ dziwne
dla ludzi, którzy maj¹ decydowaæ o losach
biblioteki, ale powinny w niej byæ dostêpne:
– k¹ciki do karmienia dzieci;
– zabawki dla dzieci w wieku 0-3 lat
(maskotki, gry, puzzle);

siê scenografia ze szko³¹, przestrzeñ biblioteki ma byæ atrakcyjna, ma przyci¹gn¹æ oryginalnym wygl¹dem, ma byæ wygodna, funkcjonalna, ciekawa, zapewniæ najm³odszym i
nastolatkom komfort korzystania z ksiêgozbioru. A szczytem marzeñ jest wielofunkcyjnoœæ,
gdzie elementy przestrzeni mo¿na przeobra¿aæ, dowolnie zmieniaæ, komponowaæ”. Tak
jest we wroc³awskiej bibliotece dla dzieci –
co widzieliœmy na w³asne oczy.
Nie da propagowaæ czytelnictwa w ciasnym, st³oczonym pomieszczeniu, gdzie nie
ma dostêpu z ka¿dej strony do rega³ów.
Zastanawiamy siê, jak dotrzeæ do m³odego czytelnika? Jak zorganizowaæ pracê, by
m³odzie¿ chcia³a spêdzaæ czas w bibliotece?
Istniej¹ powa¿ne powody, dla których dobrze
by³oby przyci¹gn¹æ dzieci i m³odzie¿ do pla-

– ksi¹¿eczki dla nich;
– meble przystosowane do ich wzrostu
(niskie krzese³ka, stoliki, niskie rega³y, kosze
z ksi¹¿kami);
– specjalny rega³ z ksi¹¿kami dla rodziców na temat wychowania i zdrowia dziecka;
– specjalne urz¹dzone k¹ciki do rysowania i malowania.
W czêœci wypo¿yczalni ju¿ to realizujemy, gorzej z innymi wytycznymi, np. przewijakiem dla niemowl¹t, kanap¹, fotelem, du¿ymi poduszkami (mamy ma³ego formatu),
podgrzewaczem do butelek.
Zdajemy sobie
sprawê, ¿e to
wszystko po to, aby
m³ody cz³owiek
oswoi³ siê z
ksi¹¿k¹, kultur¹,
sztuk¹ - to wstêp do
póŸniejszych wizyt
w bibliotekach naukowych czy w wypo¿yczalniach dla
doros³ych. To m³odzi póŸniej staj¹ siê
osobami o wyrobionej motywacji
czytelniczej i kulturalnej.
Wed³ug IFLA K¹cik dydaktyczno-zabawowy w oddziale dzieciêcym biblioteki.
„M³odzi wymagaj¹
specjalnej uwagi w prowadzeniu ich w œwiat cówek kulturalnych. Policja i nauczyciele
ksi¹¿ek, których treœæ odpowiada ich zmienia- wiedz¹, ¿e uczniowie po wyjœciu ze szkó³ czêj¹cym siê zainteresowaniom, powinna byæ sto nie maj¹ co robiæ, dochodzi wtedy do dziawspierana przez bibliotekarzy i inne osoby, ³añ niezgodnych z prawem, gdy uaktywniaj¹
które znaj¹ rozwój psychiczny i emocjonalny siê grupy rówieœnicze.
nastolatków”.
Dlatego miêdzy godzin¹ 15 a 18 nale¿aW bibliotece dla dzieci i m³odzie¿y ich ³oby zadbaæ o to, by powstawa³y atrakcyjne i
potrzeby powinny byæ brane pod uwagê przy bezpieczne miejsca, w których m³odzie¿ moplanowaniu przestrzeni oraz przy jej aran¿a- g³aby i – co najwa¿niejsze - chcia³aby przecji i urz¹dzaniu. Ciekawe rozwi¹zania ma np. bywaæ.
Tym miejscem mo¿e staæ siê biblioteka,
biblioteka w Freising (Niemcy), gdzie umieszczono scenê muzyczn¹ (u nas te¿ by³a scena oczywiœcie pod warunkiem, ¿e posiada odpodla grupy teatralnej „Zakrêcone”). Z kolei w wiedni¹ przestrzeñ, stworzy przyjazn¹ atmosprzestrzeñ biblioteki Hoeb4U w Hamburgu ferê, umo¿liwi uczestnictwo w wielu konkursach twórczych, zaaran¿uje ciekawie przewkomponowano smoka.
Bibliotekarze, którzy maj¹ odpowiedni¹ strzeñ, która zapewni m³odemu czytelnikowi
przestrzeñ do zaaran¿owania, powtarzaj¹, a poczucie prywatnoœci, swobody w korzystamy za nimi: „Sukcesem jest to, ¿e nie kojarzy niu z ksiêgozbioru, umo¿liwi odrobiæ lekcje
domowe, stworzy komfort pracy, której mog¹
towarzyszyæ ró¿ne formy aktywnoœci, jak rozmowy, s³uchanie muzyki, picie dobrej herbaty, a przy tym grupy wiekowe nie bêd¹ wzajemnie sobie przeszkadzaæ.
Z doœwiadczenia wiemy, jak d³ugo siê pracuje nad odzyskaniem zaufania czytelników,
bo przez rok nasza biblioteka pracowa³a w
warunkach remontowych. Po kilku latach od
remontu mo¿emy optymistycznie odpowiedzieæ, ¿e trud siê op³aca³, bo w dysponowanej przestrzeni odbywa siê systematyczna
twórcza praca z m³odym cz³owiekiem, której
ukoronowaniem by³ medal w konkursie na
najlepiej prowadzon¹ kampaniê spo³eczn¹
„Ca³a Polska czyta dzieciom” (w roku szkolnym 2009/10).
Za mniej wiêcej 2 lata ma powstaæ nowy
budynek, w którym znajdzie siê biblioteka i
dom kultury, ale dziœ emocje budzi stan zagro¿enia dla tych naszych 198 m2 w budynku, w którym prowadzimy dzia³alnoœæ od
1984 r. i do którego planuje siê przenieœæ Policjê. Niektórym radnym trudno siê pogodziæ
z pewnymi decyzjami, a ca³y problem jest
powa¿ny
i wywo³uPowy¿sze zdjêcie, które nades³a³ nam Wies³aw Buczyñski (otrzyma³ je tak¿e
je
nie
tylko
wœród
burmistrz), wykonane zosta³o 9 kwietnia w po³udnie, w czasie mszy, gdy wierni
nas
kontrowersje,
nie cofn¹ siê przed ¿adnymi przeszkodami uniemo¿liwiaj¹cymi zaparkowanie
samochodów. W tym wypadku parkingiem okaza³ siê wjazd do górnego parku ale i wœród czytelzdrojowego, a pod ko³ami poleg³y nowe nasadzenia. Autor fotografii zauwa¿a, ¿e ników. Jak bêdzie –
jest to coniedzielna praktyka pobo¿nych w³aœcicieli aut, mówi te¿, ¿e na bie¿¹co jeszcze siê przekoinformuje o tym urz¹d i Stra¿ Miejsk¹ (która dobrze zna numery pojazdu), a namy.
Krystyna Piotrowska
mimo to nie zauwa¿y³ jak dot¹d ¿adnej reakcji ze strony miasta. A jako w³aœciciel
dyrektor MBP
hotelu p³ac¹cy podatki, z których finansuje siê tak kosztowne przedsiêwziêcia

Nie deptać sadzonek,
nie lekceważyć sygnałów

jak rewitalizacja parków, zg³asza kategoryczny sprzeciw i domaga siê reakcji na
sygna³y o dewastowaniu wspólnego dobra.

Dobra muzyka nam nie ucieknie
Co tak naprawdê da³a ci Rocal Fuza?
Ja ju¿ wczeœniej gra³em na organach, a organista
jest samotnikiem. Dominik Dembiñski nauczy³ mnie pracy w zespole, a tak¿e analitycznego, krytycznego s³uchania muzyki i krytycznego odbioru wszystkiego co widzê i s³yszê: w radiu, telewizji, teatrze, filharmonii, na
koncertach itp. Cokolwiek by³o przez nas zauwa¿alne i
s³yszalne, poddawane zosta³o dyskusji, w której nale¿a³o nie tylko okreœliæ, co siê nam podoba, co siê nie podoba i dlaczego, lecz tak¿e wyci¹gaæ wnioski dla w³asnej
praktyki.
Co zdecydowa³o o twoich wyborach muzycznych?
Mnie wychowano w estetyce muzyki dawnej, ale
wiêkszoœæ kolegów ze studiów nie podziela tej pasji, bo
ich gust kszta³tuje klasyka i romantyzm. Tak to ju¿ jest,
¿e jak ktoœ w pierwszym okresie kszta³cenia, który ma
najwiêkszy wp³yw na ¿ycie, s³ucha³ klasyki, to ona staje
siê jego fundamentem, a jak rozsmakowa³ siê w operze,
wtedy nie pos³ucha muzyki dawnej.
To jak z Beatlesami – ich wyznawcy z trudem
poruszaj¹ siê w œwiecie hip-hopu i rapu.
Bardzo trafne porównanie. A dzisiejszy „meloman”
odbiera utwór w formie telewizyjnego klipu, który trwa
2-3 minuty i jest swoistym piktogramem, i nikt nie zdo³a namówiæ go, by poœwiêci³ kwadrans i wys³ucha³ w skupieniu utworu z kanonu klasycznego. A ja dwugodzinnej pasji s³ucham z mi³oœci¹!
Wybór instrumentu by³ przypadkowy?
Gdy na zajêciach z muzyki pani Danuta Kordyjak
prezentowa³a toccatê i fugê d-moll Bacha, zrobi³o to na
mnie tak olbrzymie wra¿enie, ¿e zarzutowa³o na ca³e
¿ycie. A mia³em wtedy 13 lat. Organy s¹ instrumentem
pod wzglêdem budowy tak fascynuj¹ce, ¿e ka¿dy kolejny szczegó³ tak mnie wci¹ga³, a¿ pop³yn¹³em.

mencie. Ja zagra³em m.in.
preludium i fugê G-dur i fina³ow¹ czêœæ I sonaty triowej Esdur Bacha, wspó³czesn¹ fugêbolero Mariana Sawy oraz toccatê Pachelbela, kompozytora ery przedbachowskiej. Studium nauczy³o mnie podstaw
i zasad harmonii, a one s¹ te
same w ka¿dej muzyce, nie
znaj¹c ich to jakby chcieæ majsterkowaæ bez narzêdzi i materia³u.
Nie mia³eœ ¿adnych w¹tpliwoœci co do wyboru?
- Przeciwnie, im d³u¿ej
gram tê muzykê, tym wiêksz¹
fascynacjê we mnie budzi.
Z Kub¹ Chorosem
Chorosem, organist¹ w œwieradow- Twoi ulubieni kompozytoskim koœciele, rozmawia Adam Karolczuk rzy?
Numer jeden to oczywiœcie Bach, a tak¿e Dietrich Buxtehude, Monteverdi, zaœ
A nurt koœcielny sk¹d siê wzi¹³?
Pierwsze lekcje na pianinie pobiera³em od ks. pra- z polskiego baroku - Gorczycki, Jarzêbski. Z przyjem³ata W³adys³awa Dziêgiela, a ¿e mamie zale¿a³o, bym w noœci¹ s³ucham te¿ kompozytorów œredniowiecza: Guilnormalnym ogólniaku zda³ maturê, zdecydowa³em siê laume de Machaut, Miko³aja z Radomia, truwerów i minna diecezjalne studium organistowskie, gdzie mog³em nesingerów.
I nic wspó³czesnego?
studiowaæ w weekendy.
Mia³em okres fascynacji Metallic¹, lubiê poezjê œpieI to by³a wystarczaj¹ca przepustka na akadewan¹, stare polskie piosenki, g³ównie Edyty Geppert, namiê?
Przepustk¹ s¹ egzaminy wstêpne, uczelni ¿aden pa- tomiast zdecydowanie nie trawiê wspó³czesnego komerpier nie obchodzi, masz umieæ to, co absolwenci szkó³ cyjnego kiczu radiowo-telewizyjengo.
Uk³adasz sobie szczeble kariery?
œrednich muzycznych II stopnia.
Niczego nie uk³adam, czeka mnie dyplom magisterCzyli co?
Znajomoœæ harmonii klasycznej i umiejêtnoœæ jej za- ski i marzê, by praca organisty na prowincji dawa³a godne
stosowania w æwiczeniach, œpiew, solfe¿ i gra na instru- utrzymanie. Uczymy siê d³u¿ej ni¿ lekarze, bo decydujemy siê na 18-letni¹ edukacjê muzyczn¹, a zarabiamy
o ile¿ mniej od lekarzy czy prawników. Ale nie chcê porzucaæ pracy w koœciele!
Mo¿e du¿e miasto stwarza wiêksze szanse?

Postaw się, nie zastaw się, lecz wystaw się!

Stwarza, ale nadal nieadekwatne do w³o¿onego trudu edukacyjnego. ¯eby zaœ zostaæ dobrym muzykiem,
nie lata nauki siê licz¹, tylko iloœæ godzin spêdzonych
przy instrumencie.
Ilu koœcielnych organistów studiuje z tob¹?
Na roku jestem teraz sam, a na wydziale, jest nas
ko³o dwudziestki.
To przynajmniej na Dolnym Œl¹sku powinieneœ
byæ rozchwytywany!
Nie zastanawiam siê nad tym, na razie staram siê
pogodziæ studia, dyplom, festiwal i granie w jednej parafii.
Masz wreszcie swój ³adnie brzmi¹cy instrument.
Sk¹d wzi¹³ siê pomys³ na jego renowacjê?
Ka¿dy, kto nawet pobie¿nie zajmowa³ siê muzyk¹,
wiedzia³, ¿e œwieradowskie organy s¹ w kiepskim stanie: rozstrojone, w stanie zabrudzenia, który nie pozwala³
na strojenie, z miecha wia³o z ka¿dej dziury, szwankowa³a kanalizacja, w efekcie brakowa³o powietrza i przy
kilku branych akordach rzêzi³o, fatalna instalacja elektryczna bez zachowania norm bezpieczeñstwa. Nale¿a³o jednak z³o¿yæ ho³d budowniczym, bo instrument by³
technicznie w miarê sprawny. W grudniu 2008 r. jakoœ
zgadaliœmy siê z Ani¹ Panek, ¿e mo¿e da³oby siê coœ
zrobiæ z instrumentem, a konkretn¹ propozycjê podjêcia pracy na stanowisku organisty od ks. Andrzeja Kry³owskiego dosta³em miesi¹c póŸniej.
Wpaœæ na pomys³, to jedno, uwierzyæ - drugie?
- Nie zak³adaliœmy cudu, tylko wyremontowanie organów, w wielu mniejszych parafiach siê uda³o, czemu
nam mia³oby siê nie udaæ? No i jakoœ dziêki zaradnoœci
ks. Franciszka doprowadziliœmy rzecz do koñca. Teraz
dziêki wspó³pracy z organmistrzem Wolañskim instrument bêdzie regularnie serwisowany, zaœ usterki usuwane na bie¿¹co, jak w Niemczech, a usterki na pewno
siê pojawi¹.
Gdzie dot¹d gra³eœ?
- W Seiffhennersdorf na nowych 72-g³osowych ordokoñczenie obok 

Œwieradów, ul. Zakopiañska 8
tel. 75 78 16 359, 603 766 496, 603 766, 936
Poleca domy, dzia³ki, mieszkania, pensjonaty w mieœcie i okolicach
DU¯Y WYBÓR DOMÓW WIEJSKICH 20 KM OD
ŒWIERADOWA. PRZYJMUJEMY DO SPRZEDA¯Y:
MIESZKANIA, DOMY, DZIA£KI, OBIEKTY U¯YTKOWE.
W dniach 17–19 maja br
br.. prowadzona bêdzie doroczna akcja nieodp³atnego
ytowych, które nale¿y wystawiaæ
wielkogabarytowych,
(na koszt gminy) wywozu odpadów wielkogabar
w miejscu widocznym przy ulicy
ulicy.. Zbiórka odbywa siê spod posesji, jeœli ta jednak
oddalona jest znacznie od g³ównej drogi, wówczas w³aœciciel powinien dostarczyæ odpady na pobocze drogi g³ównej.
Wystawiamy (wiêc zabieramy): meble (fotele, wersalki, szafki, sto³y i inne graty) zu¿yty sprzêt AGD (lodówki, pralki, kuchenki, piecyki, ar
maturê sanitar
n¹,
armaturê
sanitarn¹,
suszarki, lokówki), zu¿yty sprzêt R
TV (radia, telewizor
y, wie¿e, wzmacniacze, tuRTV
telewizory
ner
y, stare komórki wraz z ³adowarkami), sprzêt komputerowy (monitor
y, klawianery
(monitory
tur
y, zasilacze); stolarkê budowlan¹, stare opony
opony..
tury
Nie wystawiamy (bo nie zabieramy) : odpadów komunalnych, gruzu, odpadów
zielonych (biodegradowalnych), akumulatorów
nitu, papy
akumulatorów,, eter
eternitu,
papy,, pojemników po
olejach oraz z olejami i innymi ropopochodnymi.
UW
AGA - Wystawka przeznaczona jest wy³¹cznie dla gospodarstw domoUWAGA
wych i nie mog¹ z niej skorzystaæ podmioty prowadz¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹!
Dodatkowe infor
macje mo¿na uzyskaæ pod telefonami - 75 78 16 489, 75 78
informacje
16 324. Zg³oszenia lokalizacji odpadów proszê kierowaæ do „EkoBar
tu”, tel. 75
„EkoBartu”,
78 16 708, tel. kom. 601 666 820 lub 665 666 820.

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.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Œwieradów – mieszkanie w bloku, osobne wejœcie, 68 m2, niski parter, przejœciowe, 92.000 z³
Œwieradów – mieszkanie blisko centrum, 40 m2, dwa pokoj na parterze, 125.000 z³
Œwieradów – mieszkanie na os. Korczaka, 44,6 m2, dwa pokoje, 120.000 z³
Œwieradów – piêtro domu przy ul. Cmentarnej, 69 m2, do remontu, 90.000 z³
Œwieradów – mieszkanie, 39 m2, dwa pokoje, czynsz 150 z³, ogrzewanie piecowe, 100.000 z³
Œwieradów – mieszkanie w bloku, 55 m2, trzy pokoje, zadbane, 199.000 z³
Œwieradów – 63 m2, dwa pokoje, wysokoœæ 4,2 m, ul. Wczasowa, 260.000 z³
Œwieradów – dom do remontu, 220 m2, po³o¿ony wysoko pod lasem, 305.000 z³
Œwieradów – ul. Bronka Czecha, parter domu, 105 m2, 360.000 z³
Œwieradów – stary dom, ul. Osiedlowa, dzia³ka 1,3 ha, 260.000 z³
Œwieradów – nowy dom, 150 m2, dzia³ka 2.348 m2, okolice „Malachitu”, 650.000 z³
Œwieradów – ul. Batorego, dzia³ka 2.500 m2, pod us³ugi turystyczne, do 5 kondygn., 530.000 z³
Œwieradów – dzia³ka, 3.630 m2, 150 m od gondoli, pod us³ugi turystyczne, do IV kondygnacji
Œwieradów – ul. Sienkiewicza, 2,38 ha, pod turystykê i zabudowê wielorodzinn¹, IV kondygnacje
Œwieradów – ul. Piastowska, 7.651 m2, pod us³ugi turystyczne, pe³ne uzbrojenie, IV kondygnacje
Œwieradów – ul. Go³êbia, dzia³ka 3.100 m2, piêkne widoki, 120.000 z³
Œwieradów – ul. Chrobrego, dzia³ka 11.678 m2, mieszkaniówka i turystyka, 235.000 z³
Œwieradów – w ofercie nowe pensjonaty z restauracjami na sprzeda¿
Œwieradów – 9 dzia³ek budowlanych pod domy, 8.798 m2, ul. Dolna, 400.000 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 – nowy dom, dzia³ka 488 m2, 340.000 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 – ul. M³yñska, dzia³ka budowlana, 2.379 m2, 58.000 z³
Czerniawa – dzia³ka 4.563 m2, ul. G³ówna, zabudowa do 3 kondygnacji, 250.000 z³
Or³owice – dom do remontu, nowy dach, dzia³ka 1.800 m2, 195.000 z³
Pobiedna – dzia³ka budowlana, 1.170 m2, piekne miejsce, widok na góry, 37.000 z³
Pobiedna – dzia³ka budowlana na po³udniowym stoku, 1.700 m2, 47.000 z³
Wolimierz – dzia³ka budowlana, 2.000 m2, przy asfalcie ko³o Alchemika, 49.000 z³
Wolimierz – dzia³ka z ruin¹, 5.568 m2, widok na góry, 70.000 z³
Wolimierz – nowy prosperuj¹cy pensjonat, 500 m2, dzia³ka 7.000 m2
Ml¹dz – dzia³ka 1.336 m2, przy asfalcie, 33.400 z³
Giebu³tów – Augustów – dzia³ka 5.500 m2 pod zabudowê, 12 km od Œwieradowa, 42.000 z³
Giebu³tówek – dzia³ka 2.800 m2 przy asfalcie, widok na góry, 49.000 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

ganach (nasze maj¹ 10 g³osów), w koœciele garnizonowym w Jeleniej Górze na XIX-wiecznym 70-g³osowym
instrumencie firmy Schlag und Söhne (tej samej, z której pochodz¹ œwieradowskie organy), w bazylice w Krzeszowie – to by³ dla mnie zaszczyt – na 50-g³osowych
organach Michaela Englera z 1736 roku, jedynych w
Polsce (drugie s¹ w O³omuñcu, ale z dobudowan¹ now¹
czêœci¹), w ramach letniego cyklu koncertów przez tydzieñ dawa³em 2 koncerty dziennie (drugi w koœciele
œw. Józefa na starszym instrumencie, ale tylko 10-g³osowym). Ponadto w katedrze w Legnicy, w katedrze w
Pelplinie (tam równie¿ maj¹ romantyczny 72-g³osowy
instrument) i na wielu pomniejszych instrumentach.
Gdzie sytuujesz naszego Schlaga?
Po zestroju i korekcie technicznej pracuje perfekcyjnie, zrobi³ siê z tego instrument koncertowy, przy
którym zasi¹d¹ jeszcze w tym roku takie osobistoœci,
jak prof. Magdalena Czajka z Warszawy, Marek Fronc z
Legnicy czy Mira Cieœlak i Damian Poloczek z konserwatorium w Amsterdamie.
Mamy zatem nieoczekiwany skutek festiwalu
PRO MUSICA SACRA, którego celem by³ remont
organów, a zapowiada siê – co daj Bo¿e - wieloletni cykl koncertowy. Z jakim przes³aniem?
„Pokazywanie” dobrej muzyki, ³amanie stereotypu muzyki koœcielnej, która kojarzy siê z becz¹cym i
niewiele umiej¹cym wiejskim organist¹, uatrakcyjnienie ¿ycia kulturalnego w mieœcie. Jestem zadowolony,
¿e Œwieradów zyska³ - obok dni muzyki dawnej – festiwal w 100 procentach niekomercyjny, nad którym patronat sprawuje wroc³awska Akademia Muzyczna. Tym
samym uczelnia nie znika z naszego ¿ycia muzycznego, bo 90 proc. wykonawców jest z ni¹ zwi¹zanych, a
jej bliskoœæ sprzyja podtrzymywaniu kontaktów. Chcia³bym je zachowaæ nawet wtedy, gdy skoñczê studia.
A co by ci siê marzy³o jeszcze w œwieradowskim ¿yciu muzycznym?
Skoro uda³o siê zorganizowaæ koncert kantatowy,
mo¿e siê uda i symfoniczny, a poniewa¿ jesteœmy festiwalem sakralnym, czemu nie pokusiæ siê o wykonanie
którejœ z pasji Bacha. Wierzê, ¿e siê uda, jak i w to, ¿e
dobra muzyka nam nie ucieknie!
Dziêkujê za rozmowê.
SCHEINER

LIST Y

Tablicami w petenta
16 kwietnia br. uda³em siê do Wydzia³u Komunikacji Starostwa Powiatowego w Lubaniu celem wymiany dowodu rejestracyjnego samochodu osobowego. W aktualnym dowodzie brakowa³o miejsca na kolejne piecz¹tki potwierdzaj¹ce dobry stan techniczny
pojazdu i st¹d zaistnia³a koniecznoœæ wymiany dokumentu na nowy. Jakie by³o moje zdziwienie, kiedy
urzêdniczka oœwiadczy³a, ¿e muszê przynieœæ do jej
biura zdemontowane tablice rejestracyjne. Odpowiedzia³em, ¿e jest to niemo¿liwe, gdy¿ s¹ one zamocowane na sta³e do karoserii i demonta¿ wymaga u¿ycia
odpowiedniego sprzêtu. Pani doradzi³a mi wspania³omyœlnie, abym u¿y³ do tego celu wkrêtarki. Zwróci³em grzecznie uwagê, ¿e obecna pogoda uniemo¿liwia wykonanie tej czynnoœci, gdy¿ bardzo pada³
deszcz, a poza tym nie wo¿ê ze sob¹ takich narzêdzi.
Pani zerknê³a za okno i upewniwszy siê, ¿e istotnie
„leje jak z cebra”, ponownie zaleci³a odkrêcenie tablic
i przyniesienie ich do biura. By³em zdesperowany, wiêc
zapyta³em, kto wyda³ takie zarz¹dzenie. Uzyska³em informacjê, ¿e to zalecenie kierownika wydzia³u. W zwi¹zku z tym uda³em siê do kierownika, który niestety nie
podzieli³ moich argumentów, ¿e odkrêcanie tablic w
takich warunkach atmosferycznych i przy ruchliwej ulicy skoñczy siê mokrym i brudnym ubraniem. Jest zarz¹dzenie – jest procedura. Koniec. Kropka.
Bardzo poirytowany oœwiadczy³em, ¿e wobec tego
chcia³bym rozmawiaæ ze starost¹. W odpowiedzi us³ysza³em: „A idŸ pan!”. Poszed³em. Przyj¹³ mnie pan wicestarosta, któremu opowiedzia³em o ca³ym zajœciu.
Po rozmowie odczeka³em na korytarzu, a¿ w mojej
sprawie zostanie podjêta jakaœ decyzja. Zosta³em skierowany do pani urzêdnik, która przyjê³a stary dowód
rejestracyjny i zleci³a napisanie PROŒBY (!) o wydanie nowego dowodu. Napisa³em. Niestety okaza³o siê,
¿e to nie wszystko, bo z racji tego, ¿e moja ¿ona jest
wspó³w³aœcicielem pojazdu, muszê posiadaæ jej pe³nomocnictwo, aby staraæ siê o wymianê ww. dokumentu. Zdenerwowany wróci³em do Œwieradowa do
domu, gdzie ¿ona napisa³a pe³nomocnictwo, po czym
pospiesznie wróci³em do Lubania. Wype³ni³em potrzebne dokumenty i z kolejnym panem urzêdnikiem
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SNS 1065 - Œwieradów. Niewielki oœrodek
wczasowy na 21 miejsc z lat 80. 8 pokoi z
umywalkami, 4 ³azienki, kuchnia, œwietlica,
sauna i pomieszczenia gospodarcze. Dzia³ka
1.105 m2, mo¿liwoœæ rozbudowy (w planie teren pod us³ugi turystyczne i zabudowê mieszkaniow¹). Cena 540.000 z³ (w tym VAT). PROWIZJÊ POKRYWA SPRZEDAJ¥CY!

SNS 1541 - Œwieradów. Do wynajêcia
lokal handlowy w centrum miasta, przy
g³ównym deptaku. Doskona³a lokalizacja!
Cena 2.900 z³.

SNS 1682 - Œwieradów. Blisko gondoli - stylowy komfortowy dom z 2001 r. o pow. 334 m2.
Dzia³ka 2.324 m2. Wydzielony przy drodze pawilon gastronomiczny - 40 m2. Cena 1.500.000 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 230.000 z³.

SNS 1806 - Œwieradów. Pensjonat, 324 m2, ok.
500 m od wyci¹gu orczykowego. 22 miejsca noclegowe w pokojach z ³azienkami. Dzia³ka na lekkim zboczu, 1.829 m2, umo¿liwia zagospodarowanie rekreacyjne lub budowlane. Cena 1.200.000
z³, do której nale¿y doliczyæ 23 proc. VAT.

uda³em siê do samochodu. Pracownik urzêdu dokona³ rzeczy, która mnie zaskoczy³a: przyklei³ dwa ma³e
znaczki na tablicach rejestracyjnych. Teraz dopiero zorientowa³em siê, ¿e w³aœnie dlatego nale¿a³o tablice
zdemontowaæ.
Reasumuj¹c, aby wymieniæ dowód rejestracyjny,
a w zasadzie dokonaæ jego przed³u¿enia, potrzebowa³em piêciu godzin, benzyny na oko³o 200 km, 86 z³otych, czyli kwoty nale¿nej za wydanie dokumentu, i
sporo cierpliwoœci. Oczywiœcie, na tym nie koniec. Po
odbiór dowodu bêdê móg³ siê zg³osiæ dopiero po tym,
jak uzyskam telefoniczne potwierdzenie z Wydzia³u, i¿
mój dokument przyszed³ z Warszawy (naturalnie to ja
mam dzwoniæ i siê dowiadywaæ, nie licz¹c na to, ¿e
mnie ktoœ poinformuje). Dodam jeszcze, mo¿e trochê
przekornie, ale nie jest wykluczone, ¿e nastêpnym razem bêdê musia³ dostarczyæ do biura urzêdu nie tylko
tablice rejestracyjne, ale te¿ silnik i podwozie, bo przecie¿ wszystko to posiada numery, które zapisuje siê w
dowodzie. A swoj¹ drog¹, zastanawiam siê, jak tablice rejestracyjne demontuj¹ kobiety, w Polsce na ogó³
bardzo elegancko ubrane, jak demontuj¹ tablice starsze panie, takie w moim wieku, czyli 66-letnie? A jeœli
do tego bardzo pada deszcz lub deszcz ze œniegiem?
Opisa³em tê historiê nie tylko po to, by przestrzec
petentów Wydzia³u Komunikacji w Lubaniu przed tym,
co ich czeka, ale i przypomnieæ, ¿e to urzêdy i ich pracownicy s¹ dla ludzi, a nie ludzie dla nich. Najwy¿sza
pora, by klient urzêdu móg³ liczyæ na rzeteln¹ pomoc
oraz mi³e traktowanie. To wrêcz niedopuszczalne, aby
w godzinach urzêdowania biuro by³o nieczynne z powodu przerwy œniadaniowej, a pracownicy nie posiadali identyfikatorów.
I jeszcze jedna konkluzja na zakoñczenie. Tydzieñ
temu by³em we Lwówku. Tam identyczn¹ jak moj¹
sprawê za³atwiono w ci¹gu 15 minut. To znaczy, ¿e
absurdalny przepis lubañskiego Wydzia³u Komunikacji
ma s³u¿yæ tym, którzy s³u¿bê urzêdnicz¹ pe³ni¹ i s¹
op³acani z podatków mieszkañców.
Roland Jurczak

Pióro dla Marcela

27 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 2
odby³ siê Gminny Konkurs Recytatorski „O
Wieczne Pióro Burmistrza Miasta ŒwieradówZdrój”. Zgodnie z tradycj¹ uczniowie miejskich
placówek oœwiatowych przyst¹pili do rywalizacji o nagrodê g³ówn¹, recytuj¹c utwory z krêgu poezji patriotycznej.
Komisja w sk³adzie: Teresa Paciejewska,
Renata Tomaszewska i Katarzyna Rzeczkowska - ocenia³a przede wszystkim interpretacjê
utworu oraz odpowiedni¹ dykcjê i ogólne wra¿enie artystyczne. W wyniku burzliwej dyskusji bie¿¹c¹ edycjê rozstrzygniêto nastêpuj¹co:
W grupie klas I-III pierwsze miejsce przyznano £ukaszowi Grzelakowi (SP nr 2), drugie
– Oliwii Goj¿ewskiej (SP nr 1), a trzecie – Zuzannie Polañskiej (SP nr 2). Wyró¿niono tak¿e
recytacje Wiktorii Sosnowskiej (SP nr 1) oraz
Oliwii Bigus (SP nr 2). W kategorii klas IV-VI
wygra³a Sara Tomaszewska (SP nr 1) przed
Oliwi¹ Elias (SP nr 2) i Oskarem Nogalem (SP
nr 1).
Laureatem konkursu i jednoczeœnie zdobywc¹ g³ównej nagrody, czyli wiecznego pióra
ufundowanego przez burmistrza, zosta³ Marcel Jurkiewicz, uczeñ II klasy MZS w Œwieradowie, który uj¹³ komisjê niezwyk³¹, jak na swój
wiek, dojrza³oœci¹ interpretacji prezentowanego utworu.
Wszystkim uczestnikom, w szczególnoœci
finalistom i laureatowi, sk³adamy gratulacje i
¿yczymy dalszych sukcesów w konkursach
oraz wytrwa³oœci w rozwijaniu swoich pasji i
zainteresowañ.
Lucyna Fischer, Joanna Mandziej

Apel o ocalenie pamiêci
W imieniu Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Œwieradowie oraz swoim w³asnym zwracam siê
do Pañstwa z proœb¹ o przekazywanie pami¹tek zwi¹zanych z dawnym Bad Flinsberg (obecnym Œwieradowem) do zbiorów regionalnej
kolekcji. W bibliotece istnieje ju¿ od kilku lat
ma³a wystawa zwi¹zana z histori¹ naszego miasta, któr¹ warto by³oby wzbogaciæ o nowe eksponaty, zdjêcia, widokówki i inne przedmioty
zwi¹zane z naszym piêknym uzdrowiskiem i
jego okolic¹.
W ka¿dym domu, na strychu czy te¿ w piwnicy, wœród makulatury znaleŸæ mo¿na ciekawe pami¹tki ze Œwieradowa, które niepotrzeb-

nie pokrywaj¹ siê kolejn¹ warstw¹ kurzu lub
nawet u¿ywane s¹ na rozpa³kê w piecu. Dlatego zwracamy siê do Pañstwa z proœb¹ o przekazanie ich do kolekcji znajduj¹cej siê w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Ka¿dy nawet najmniejszy przedmiot bêdzie mile widziany i wyeksponowany na wystawie wraz z opisem. Nie
pozwólmy, by zachowane kawa³ki historii naszego miasta „posz³y z dymem” lub znalaz³y
swe miejsce na œmietniku!
Ucieszy nas wszystko: artyku³y, wycinki z
gazet, ksi¹¿ki, zdjêcia, widokówki, pocztówki,
mapy, przewodniki itp. To, co niektórym wydaje siê bezwartoœciowe, byæ mo¿e jest cenne
pod wzglêdem zawartych tam informacji o
Œwieradowie, które
przyczyni¹ siê do lepszego poznania dziejów uzdrowiska.
Wszystkie te przedmioty mo¿na przynieœæ
do biblioteki przy ulicy
11 Listopada 35 (budynek Urzêdu Miasta, I
piêtro).
Mo¿e uda siê nam
stworzyæ ma³e regionalne muzeum, dziêki
któremu dowiemy siê
wiêcej o naszym piêknym miasteczku. Liczymy na Pañstwa
wspó³pracê w tworzeniu œwieradowskiej kolekcji pami¹tek.
Magdalena Olszewska

Udane Święto z Różą
23 kwietnia od rana na odwiedzaj¹cych w bibliotece czeka³y zak³adki w kszta³cie ró¿y oraz koszyk z
ksi¹¿kami o ró¿nej tematyce - od romansów i krymina³ów a¿ po poradniki. Mo¿na by³o wybraæ m.in. A.
Dumasa Damê Kameliow¹, C. Shields Kronikê ryt¹
w kamieniu, M. Rodziewiczównej Czahary, N. Gordon Diament Jerozolimski, a w ka¿dej ksice dla
uczczenia œwiêta umieszczono specjalnie na tê okazjê piecz¹tkê przypominaj¹c¹ czytaj¹cemu, ¿e istnieje takie œwiêto i ¿e „Ksi¹¿ka jest prezentem od biblioteki w ramach Œwiatowego Dnia Ksi¹¿ki z Ró¿¹”.
Czytelnicy jak co roku (po raz siódmy) byli mile
zaskoczeni i cieszyli siê z niespodziewanego prezentu, a jedna wzruszona czytelniczka nam powiedzia³a,
¿e dawno nie dosta³a ¿adnego prezentu.
Od 23 do 28 kwietnia ogó³em rozdaliœmy 200

ksi¹¿ek. Dla nas najbardziej cenne by³o zadowolenie
czytelników, którzy twierdz¹, ¿e ksi¹¿ki nie da siê nigdy zast¹piæ, a im wiêcej jest akcji propaguj¹cych
czytanie, tym wiêcej ludzi bêdzie siê przekonywaæ,
¿e warto przychodziæ do biblioteki.
Dzieñ po dniu bibliotekê odwiedzi³y przedszkolaki, najpierw Muchomorki z wychowawczyni¹ Dadut¹ Mosiewicz, potem „Stokrotki” ze sw¹ nauczycielk¹ Wand¹ RzeŸnik, by uczestniczyæ w Œwieradowskim Tygodniu Œwiêta Ksi¹¿ki z Ró¿¹. Tradycyjne
ka¿de spotkanie z dzieæmi zaczynamy od g³oœnego
czytania przez goœcia, którego wczeœniej zapraszamy. Tym razem by³a to mama 2 córek - pierwszoklasistki Nikoli i 5-letniej Kingi - Magda Szukiewicz,
która pracuje w Urzêdzie Miasta. Pani Magda mia³a
za zadanie przeczytaæ wiersze z „Antologii poezji dla
dzieci” - najnowszy zakup biblioteczny zawieraj¹cy
ju¿ sprawdzone, pokoleniowo znane nam doros³ym,
piêkne, zabawne, pouczaj¹ce wiersze J. Brzechwy, J.

Czekaj¹c na finalistów
Coraz bli¿ej do Fina³u Centralnego XL
edycji Ogólnopolskiego M³odzie¿owego
Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego
PTTK, który odbêdzie siê w Œwieradowie.
Trwaj¹ przygotowania organizacyjne, nad
którymi czuwa prezes Oddzia³u PTTK
„Ziemi Lwóweckiej”, Wojciech Król. Na co
dzieñ rozmawiaj¹c z Wojtkiem s³yszy siê,
ile pozosta³o dni do Turnieju. Jak widaæ,
coraz mniej, ale ludzie, którzy pomagaj¹,
¿yj¹ tym wydarzeniem.
Przybli¿my Czytelnikom troszkê informacji o tym wydarzeniu. Od 31 maja do 3 czerwca rozegrana zostanie najwiêksza impreza turystyczno-krajoznawcza kierowana do dzieci
i m³odzie¿y przez PTTK. Mo¿emy spodziewaæ siê du¿ego ruchu m³odych turystów, którzy bêd¹ zakwaterowani w Uzdrowisku. Miasto bêdzie - z jednej strony - nowym miejscem, które poznaj¹, z drugiej - miejscem bitwy o cenne punkty w jedenastu konkurencjach turniejowych, a wœród nich turystyczny
marsz na orientacjê (znany mieszkañcom z
dwóch imprez, czyli Rodzinnych i Miko³aj-

kowych marszy na orientacjê). Ta konkurencja jest szczególna, bo przeprowadzimy j¹ na
terenie miasta. Ciekawostk¹ bêdzie edukacyjno-dydaktyczna baza nadleœnictwa, gdzie
przyjdzie zmierzyæ siê pod okiem leœniczych
z wiedz¹ o roœlinach i zwierzêtach - to kolejna konkurencja. Pozosta³e konkursy przeprowadzimy na terenie Miejskiego Zespo³u
Szkó³.
Wspieraæ nas bêdzie wiele ludzi i instytucji; bez ich pomocy przeprowadzenie tej imprezy by³oby niemo¿liwe. Nad ca³oœci¹ czuwa Rada Programowa ds. M³odzie¿y Szkolnej ZG PTTK, która goœci³a u nas 17 marca i
obserwowa³a przygotowania do Fina³u. A po
powrocie napisali: „Poczuliœmy niezwykle serdeczn¹ atmosferê wœród osób, z którymi mi³o
nam siê by³o spotkaæ. Nie brak tu równie¿ licznych atrakcji turystycznych. ŒwieradówZdrój, jego mieszkañcy i w³adze s¹ bardzo
przyjaŸni turystom. Mamy nadzieje, ¿e na
prze³omie maja i czerwca przekonaj¹ siê o tym
uczestnicy fina³u centralnego XL OMTTK
PTTK.”

Gotuj z Przystup¹
Po zimie, wype³nionej ciê¿k¹ kuchni¹ i
kiszonymi warzywami, warto przejœæ na œwie¿e warzywa z ogrodu, aby powróciæ do zdrowego trybu ¿ycia. Mam tu na myœli przede
wszystkim œwie¿¹ m³od¹ kapustê, sa³atê i botwinkê, z których upichcimy wiosenne co nieco. Na pocz¹tek zróbmy sobie bigos tzw. izerski ze œwie¿ymi pomidorami i pachn¹cym
koprem wprost z dzia³ki.
Sk³adniki: g³ówka m³odej kapusty, 1/2 kg
boczku wêdzonego parzonego, 2 pêtka kie³basy toruñskiej lub podwawelskiej, 2 œrednie
pomidory, 1/2 kostki mas³a, 2 cebule, 2 pêczki kopru, sól, pieprz i odrobina lubczyku.
Boczek kroimy na kostkê 1 x 1 cm, a cebulê w kostkê drobn¹, wszystko podsma¿amy na rozgrzanym maœle, po 3 minutach dodajemy kie³basê (skrojon¹ w pó³plasterki),
ca³oœæ sma¿ymy jeszcze ok. 6 minut, dodajemy drobno poszatkowan¹ kapustê, podlewamy odrobin¹ wody, dusimy pod przykryciem
ok. kwadransa, wrzucamy pomidory pokrojone w kostkê (bez skórki), doprawiamy sol¹
i pieprzem, a na
koñcu dosypujemy
posiekany lubczyk
z koprem. Taki bigos najlepiej smakuje z m³odymi
ziemniakami oprószonymi koperkiem.
Do zupy z botwinki przygotuje-

my nastêpuj¹ce sk³adniki: 2 pêczki botwiny,
œrednia cebula, 2 z¹bki czosnku, 100 ml s³odkiej œmietany 30%, ma³a paczka p³atków migda³owych, 2 ³y¿ki octu spirytusowego, pêczek
œwie¿ego kopru, ³y¿ka oleju z pestek winogron, sól, pieprz i odrobina cukru do smaku.
Botwinkê siekamy (liœcie, ³odygi i korzeñ),
cebulê kroimy w kostkê i podsma¿amy w rondlu na oleju, a gdy siê zeszkli, dodajemy botwinê, doprawiamy sol¹, pieprzem i octem,
wszystko podlewamy wod¹, by sk³adniki puœci³y soki, a po ok. 6 min. zalewamy wod¹ do
wype³nienia. Gotujemy pod przykryciem ok.
12 minut na bardzo ma³ym ogniu, doprawiamy do smaku i dodajemy posiekany koperek.
P³atki migda³owe pra¿ymy na suchej go-

Tuwima, D. Wawi³ow, J. Kern itd.
Dzieci lubi¹ s³uchaæ, jak im siê czyta, wiêc by³y
spokojne, uwa¿ne i skupione. Potem Magda porozmawia³a z grup¹ na temat ka¿dego przeczytanego
wiersza, a my - dziêkuj¹c za wizytê - krótko przedstawiliœmy genezê Œwiêta Ksi¹¿ki z Ró¿¹. Dzieci pozna³y legendê o œw. Jerzym i smoku, o tradycji, która
dotar³a do nas i trwa.

Nastêpnie mia³y wykonywaæ zak³adkê z ró¿¹; robi³y to szybko, sprawnie i bardzo kolorowo (fot. obok).
Posmakowa³y wykonanych przez nas wafelków z konfitur¹, oczywiœcie ró¿an¹, a przed wyjœciem otrzyma³y zak³adki z Fundacji „Ca³a Polska czyta dzieciom”
(niektóre dzieci z dum¹ mog³y powiedzieæ, ¿e ich zak³adki wcale nie by³y gorsze).
W rozstrzygniêtym konkursie promuj¹cym Œwieradowskie Dni Ksi¹¿ki z Ró¿¹ komisja jednomyœlnie
postanowi³a nie przyznawaæ I i II i III miejsca w kategorii zak³adek, jako ¿e prace nie spe³ni³y warunków.,
a specjalne wyró¿nienia otrzymali uczniowie klasy Ia
SP nr 1, a ponadto: Ola Oliwniak (jedyny przedszkolak), Nikola Joya, Julia Nowak i Paulina Lutostañska
z SP nr 2, Karolina Salawa z SP w Krobicy.
W kategorii plakatu nagrody przyznano Nikoli
Szukiewicz (za najbardziej regulaminowe wykonanie
pracy) i Jakubowi Olszewskiemu, a wyró¿nienie dla
Kasi Romanowicz. (KP)

Dotychczas poczynione dzia³ania, jak i
przedstawione plany na najbli¿sze miesi¹ce
pozwalaj¹ nam bez obaw myœleæ o jubileuszowym finale. Dopinamy wszystko na ostatni
guzik, ale wci¹¿ poszukujemy sponsorów, by
móc sprawiæ, by ten turniej zapad³ g³êboko w
pamiêæ uczestników i organizatorów. Poka¿emy to, o najpiêkniejsze, wywieziemy ich w
Góry Izerskie, gdzie poszukaj¹ œwieradowskiej ¿abki, poczuj¹ smak i klimat Doliny
M³odoœci, doznaj¹ du¿o radoœci i sprowadz¹
wielu goœci.
Nasze województwo bêd¹ reprezentowaæ
zesz³oroczni finaliœci etapu wojewódzkiego
(w kategorii podstawówek – SP nr 19 w Legnicy, gów - nr 2 z Bogatyni, só³ ponadgimnazjalnych - I LO z Jeleniej Góry) dwie dru¿yny SKKT PTTK „Œwieradowskie Or³y”: SP
- Izabela Figa, Patryk Olkowski i Kacper
Reiman, szko³a œrednia - Kamila Fierkowicz,
Arkadiusz Lewandowski i Dariusz Wilczacki.
Ju¿ dzisiaj uczestnicy æwicz¹ rozbijanie
namiotu, jazdê na rowerze, pakowanie plecaka, rozpoznawanie roœlin chronionych oraz
bogac¹ swoj¹ wiedzê na temat województwa
dolnoœl¹skiego i Polski.
Teresa Fierkowicz

r¹cej patelni do zrumienienia, zas w misce
ubijamy œmietanê na sztywno, Przek³adaj¹c
œmietanê kilka razy z ³y¿ki do ³y¿ki formujemy tzw. chmurkê,
któr¹ k³adziemy na
zupê i posypujemy tê
chmurkê migda³ami.
Przed spo¿yciem botwinkê nale¿y dobrze
rozmieszaæ z œmietankow¹ chmurk¹.
Mo¿na te¿ zupê podaæ z gotowanym jajkiem.
Sa³atê proponujê
przyrz¹dziæ na dwa
sposoby – w surówce
i w zupie sa³aciance.
Sk³adniki surówki: g³ówka œwie¿ej
sa³aty mas³owej (czyli tej najbardziej klasycznej w polskich ogródkach), pêczek rzodkiewki, pêczek szczypiorku, 100 g wêdzonego ³ososia, 2 cebule dymki, oliwa extra virgin, ocet winny bia³y, sól, œwie¿a pietruszka,
chleb tostowy.
Sa³atê rwiemy do miski, dodajemy rzodkiewkê pokrojon¹ w cienkie plasterki, dymkê
w pó³plasterkach i posiekan¹ natkê Wszystko
mieszamy, wyk³adamy na talerz, rozk³adamy
na wierzch ruloniki z plastrów ³ososia, obsypujemy to pestkami dyni. By przygotowaæ sos,
najpierw ocet mieszamy rózg¹ z sol¹, sukcesywnie dolewaj¹c oliwê a¿ do osi¹gniêcia
gêstej konsystencji. Dodajemy natkê, polewamy sa³atkê i serwujemy z kromk¹ chleba tostowego opieczonego na suchej patelni.

¯yjmy bezpiecznie
fot. T. Fierkowicz

Wsparcie systemu bezpieczeñstwa poprzez nabycie przez dzieci i m³odzie¿ wiedzy
i umiejêtnoœci pomagania sobie i innym oraz
bezpiecznych zachowañ w sytuacjach zagro¿eñ i w ¿yciu codziennym - to g³ówny cel
Dolnoœl¹skiego Konkursu Bezpieczeñstwa dla
Dzieci i M³odzie¿y „Uczê siê bezpiecznie
¿yæ” o tytu³ Mistrza Dolnego Œl¹ska w Edukacji dla Bezpieczeñstwa. Organizatorami s¹:
UMWD, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Nysa oraz Wojewódzki Oœrodek
Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze, Legnicy, Wa³brzychu i Wroc³awiu.
Odby³y siê ju¿ dwa etapy konkursu - szkolny i subregionalny - w trakcie których uczestnicy rozwi¹zywali praktyczne problemy zainscenizowane na stacjach konkursowych.
Laureaci wezm¹ udzia³ w finale dolnoœl¹skim.
18 kwietnia nasz¹ szko³êw Jeleniej Górze
reprezentowa³y dwa zespo³y: z klas I-III –
Kasia Salawa, Olek Hryñko i Oliwier Piotrowiak, a z z klas IV-VI– Paulina Tomaszewska, Ola Andziulewicz i Natalia Rewers.
Uczniowie wykazali siê praktyczn¹ wiedz¹ na
ema pojêtego bezpieczeñstwa zdobyt¹ w trakcie zajêæ pierwszej pomocy powadzonych
przez Izabelê Salawê. (TF)

Do przyrz¹dzenia s³ynnej lubelskiej sa³acianki niezbêdna nam bêdzie g³ówka sa³aty,
cebula dymka, pêczek szczypiorku, 100 g
kwaœnej œmietany (najlepiej wiejskiej), pêczek
kopru, ³y¿ka smalcu, sól i pieprz, 2 ³y¿ki octu
spirytusowego i w³oszczyzna do bulionu.
Najpierw gotujemy bulion warzywny, odstawiamy go na bok, a sa³atê mas³ow¹ kroimy w szerokie paski (5 cm). Cienkie plasterki cebuli dymki wrzucamy na rozpuszczony
w rondlu smalec, podsma¿amy na z³oty kolor, po czym dodajemy sa³atê, szczypior, koper, podlewamy bulionem, gotujemy ok. 15
min, zabielamy œmietan¹, dodaj¹c 2 ³y¿ki
octu, doprawiamy i podajemy z gniecionymi
ziemniakami z ¿ó³tkiem, m¹k¹ i usma¿on¹ na
z³oto cebulk¹.
A skoro ju¿ podjedliœmy, pora na deser
nowalijkowy - ukrêcimy sobie lody truskawkowe.
Sk³adniki: 250 ml t³ustej œmietanki (36%),
200 g truskawek, pó³ szklanki cukru, 4 ¿ó³tka, 2 ³y¿ki alkoholu, np. rumu.
¯ó³tka z cukrem krêcimy na bia³o (klasyczny kogel-mogel), w oddzielnym naczyniu
bijemy œmietanê na sztywn¹ pianê, po³owê
truskawek blendujemy, drug¹ tniemy na ósemki. Do ¿ó³tek wlewamy - delikatnie krêc¹c –
zblendowany mus truskawkowy i œmietanê,
mieszamy ³y¿k¹, dodajemy alkohol i pokrojone truskawki, wylewamy masê w foremkê
wy³o¿on¹ spo¿ywcz¹ foli¹ i wk³adamy do zamra¿arki na 24 godziny. I gotowe. A za miesi¹c poka¿emy, jakie bogactwo smaków kryje w sobie banalna truskawka.
Przepisy Szymona Przystupy
spisa³ i do druku poda³ Adam Karolczuk

Gramofon powraca z lamusa
W ostatnich latach gramofon przeżywa prawdziwy renesans. Do końca lat 80. ubiegłego stulecia płyty winylowe
były popularnym nośnikiem muzyki. Co wpływa na atrakcyjność tej technologii? Jak działa gramofon? Jakie są najważniejsze daty w jego historii? Z jakich materiałów są zrobione igły gramofonowe? Na te pytania chciałbym odpowiedzieć
w poniższym artykule.
Tomasz Przybylski, tomasz.przybylski@poczta.onet.pl
Powrót technologii sprzed kilkudziesiêciu lat nie jest
przypadkowy. Zawdziêczamy go przede wszystkim wysokiej jakoœci, jak¹ oferuje ten standard. Analogowy
dŸwiêk zapisany w rowku p³yty w po³¹czeniu z dobrej
jakoœci sprzêtem gwarantuje brzmienie bardziej naturalne
ni¿ dŸwiêk zakodowany cyfrowo na p³ycie CD i znacznie
lepsze ni¿ w odtwarzaczach skompresowanych plików
dŸwiêkowych (mp3, wma, ogg itp.). Wiele wytwórni muzycznych i wielu wykonawców nadal wydaje utwory w
formie p³yt winylowych. Rynek jest pe³en nowych i u¿ywanych p³yt, które mo¿na nabyæ w sklepach muzycznych,
serwisach aukcyjnych czy na pchlich targach. Tak¿e gama
dostêpnych na rynku gramofonów jest bardzo szeroka,
od kultowych i drogich, po mniej znane i tañsze, zarówno u¿ywane, jak i nowe – prosto od producenta. Od czasu, kiedy Emil Berliner w 1887 roku zbudowa³ nakrêcanego korbk¹ protoplastê gramofonu, urz¹dzenie to uleg³o wielu metamorfozom. Wyewoluowa³ z fonografu i

odziedziczy³ jego zasadê dzia³ania. Noœnikiem informacji jest obracaj¹ca siê p³yta - z prêdkoœciami 33?/3, 45
czy 78, z wy¿³obionym spiralnym rowkiem, w którym
prowadzona jest ig³a. Drgania ig³y przetworzone s¹ we
wk³adce na impulsy elektryczne. W najnowszych rozwi¹zaniach konstrukcyjnych zamiast ig³y stosuje siê promieñ
lasera. Do lat 50. XX wieku w powszechnym u¿yciu by³y
p³yty gramofonowe powlekane szelakiem (rodzaj naturalnej ¿ywicy), odtwarzane z prêdkoœci¹ 78 obr./min.
PóŸniej zosta³y wyparte przez p³yty z polichlorku winylu:
d³ugograj¹ce (long-play, LP) - 33?/3 obr./min, i single
(single-play, SP) - 45 obr./min.
Najwa¿niejsze daty z historii gramofonu:
1877 – Thomas Edison zbudowa³ pierwsze urz¹dzenie nagrywaj¹ce i odtwarzaj¹ce dŸwiêk - fonograf (zapis
na walcu).
1887 – Emil Berliner zmodyfikowa³ projekt Edisona, zastêpuj¹c walce fonografu p³ytami woskowymi
(pierwsza konstrukcja gramofonowa).
1898 – wprowadzono do produkcji p³yty szelakowe, odtwarzane nadal wed³ug koncepcji Berlinera – p³yty pokrywano organiczn¹ ¿ywic¹ naturaln¹ pozyskiwan¹
z wydzieliny owadów zwanych czerwcami (od czerwonego koloru).
1925 – powsta³y pierwsze gramofony z napêdem
elektrycznym talerza i uk³adu sterowania (zmniejszenie
gabarytów urz¹dzenia).
1948 – powsta³y pierwsze drobnorowkowe p³yty d³ugograj¹ce umo¿liwiaj¹ce zapis oko³o 25 minut muzyki
na jednej stronie (pomys³odawc¹ i g³ównym in¿ynierem
przy opracowaniu nowego standardu p³yt by³ Peter Goldmark z Columbia Records - CBS).
1957 – firma Westerex Company z USA opracowa³a technologiê masowej produkcji p³yt stereo w systemie
45/45, który zosta³ uznany za standard i w krótkim czasie zaakceptowa³y go wszystkie firmy fonograficzne (treœæ by³a zapisywana na dwóch

zboczach tego samego rowka, pod k¹tem 45 stopni do
powierzchni p³yty).
1963 – £ódzkie Zak³ady Radiowe „Fonica” opracowa³y i wyprodukowa³y pierwsze egzemplarze popularnego polskiego gramofonu „Bambino” (fot. poni¿ej).
1969 – firma Technics wypuœci³a na rynek pierwszy
gramofon z napêdem umo¿liwiaj¹cym funkcjê „szybki
start”.

1972 – premiera szkockiego gramofonu Linn Sondek LP12 opracowanego przez Ivora Tiefenbruna, uwa¿anego za prze³om w przemyœle hi-fi - dla melomanów i
fachowców absolutny wzorzec jakoœci brzmienia analogowego (gramofon produkowany do dziœ bez wiêkszych
zmian konstrukcyjnych).
1993 – firma CTI Japan po dwuletnich badaniach i
testach rozpoczê³a produkcjê oraz sprzeda¿ gramofonu
laserowego (zasada dzia³ania podobna jak w p³ytach CD
- polegaj¹ca na analizie wi¹zek laserowych odbijanych
od obu zboczy rowka - optyczna wersja 45/45).
Prezentowany na zdjêciu (z lewej - dziêki uprzejmoœci kustosza „Muzeum fonografii” w serwisie myvimu.com) gramofon His Master’s Voice z drewnian¹ tub¹
mia³ napêd jednosprê¿ynowy. Nakrêcenie wystarcza³o na
oko³o 6 minut pracy, czyli do odtworzenia jednej p³yty
po obu stronach. W zale¿noœci od ceny montowano tak¿e

Zapraszamy mieszkañców do wziêcia udzia³u w konkursie na filmik promuj¹cy Œwieradów pod wzglêdem naszych atrakcji, ciekawych miejsc, zak¹tków i uprawiania
sportów, spêdzania wolnego czasu oraz walorów leczniczych.
W konkursie mog¹ wzi¹æ udzia³ osoby doros³e, m³odzie¿ i
dzieci. Ze wzglêdu na bogactwo krajobrazowe naszej miejscowoœci, zarówno zim¹ jak i wiosn¹, konkurs trwa od grudnia br. do koñca maja 2012 r.
Konkurs ma wy³oniæ najbardziej oryginalny, nowatorski filmik o Œwieradowie, zachêciæ mieszkañców do twórcxzego i artystycznego wykorzystania nowych urz¹dzeñ
multimedialnych, do lepszego poznania miasta pod wzglêdem historycznym i kulturalnym. W konkursie mog¹ wzi¹æ
udzia³ mieszkañcy miasta, indywidualnie lub w grupie re¿yserskiej (wszyscy jej cz³onkowie musz¹ spe³niaæ warunek
zamieszkiwania), która mo¿e liczyæ maksymalnie trzy osoby, a w przypadku klas szkolnych – tyle osób, ile wynosi
klasa plus opiekun. Grupy re¿yserskie maj¹ za zadanie w
oryginalny sposób przedstawiæ Œwieradów. Ka¿da praca
powinna promowaæ miasto uwzglêdniaj¹c zabytki, obiekty

silniki dwu- i czterosprê¿ynowe, które pracowa³y odpowiednio d³u¿ej. Nacisk ig³y na p³ytê w niektórych urz¹dzeniach o napêdzie sprê¿ynowym by³ niemal 200 razy
wiêkszy ni¿ w dzisiejszych gramofonach, dlatego p³yty
szybko siê niszczy³y. W najstarszych gramofonach ig³y
by³y stalowe, póŸniej zaczêto stosowaæ ig³y szlifowane z
szafiru. Zalecanie obni¿enia dopuszczalnego nacisku ig³y
na p³ytê drobnorowkow¹ do wartoœci nie wiêkszej ni¿ 5
gramów nie wp³ynê³o znacz¹co na wyd³u¿enie ¿ywotnoœci czarnych kr¹¿ków. Wraz z wprowadzeniem zapisu stereofonicznego wymagania stawiane ig³om i wk³adkom
gramofonowym wzros³y. W miejsce szafirowych zaczêto
stosowaæ ig³y z ostrzem diamentowym. Pojawi³y siê inne
ni¿ okr¹g³e kszta³ty ostrza - sto¿kowe, eliptyczne oraz
ich modyfikacje.
Wspó³czesne konstrukcje ramion gramofonu i nowoczesne wk³adki umo¿liwiaj¹ pracê z naciskiem rzêdu 1020 mN czyli od 1 do 2 gramów. Mimo mniejszego nacisku pozwalaj¹ odczytaæ z rowka p³yty wiêcej informacji
ni¿ wczeœniejsze modele. Wysoka jakoœæ materia³ów stosowanych do budowy wk³adek i igie³ powoduje ich stosunkowo wysokie ceny. Nowa wk³adka najwy¿szej klasy
kosztuje tyle, co u¿ywany samochód œredniej klasy (nawet 10-12 tysiêcy z³otych), a ¿ywotnoœæ ig³y zawiera siê
w przedziale 2000-4000 godzin.
W kolejnym numerze napiszê wiêcej o rodzajach
wk³adek i igie³, kszta³tach ramion i napêdach talerzy gramofonów oraz o czyszczeniu p³yt. Wszelkie pytania i uwagi proszê kierowaæ na podany wy¿ej adres e-mail.

Powy¿ej Linn Sondek LP12. Gdy u nas FONICA w 1972 r. wypuœci³a model Bambino 4 (ju¿
ostatni), Szkoci wprowadzili na rynek to cudo
(a wygl¹da tak niepozornie, wrêcz ascetycznie),
które produkuj¹ od 40 lat!, w dodatku pod
mark¹ „made in Scotland”, a nie „made in GB”.
Wersja podstawowa kosztuje niemal 3 tys. funtów, a rozbudowana - prawie 10 tys. funtów.

przyrodnicze, imprezy kulturalne, znane postaci, trzeba te¿
pokazaæ nowe ciekawe miejsca, które warto zobaczyæ.
Konwencja dowolna - reporta¿, film dokumentalny lub
komediowy, podobnie technika (np. animacja).
Przy ocenie pod uwagê brane bêd¹: pomys³owoœæ, technika, przedstawienie nieodkrytych miejsc, wra¿enia artystyczne.
Uczestnicy konkursu przedstawiaj¹ zapisan¹ na p³ycie
CD lub DVD jedn¹ pracê konkursow¹ mo¿liw¹ do odtworzenia w programie do tego przystosowanym, którego czas projekcji nie przekracza 5 minut. Mo¿na równie¿ podaæ link do
strony internetowej, na której dan¹ pracê umieœci³ (np.
www.youtube.pl) lub dostarczyæ pendrive z którego mo¿na
film skopiowaæ (do Referatu Promocji Gminy Turystyki Kultury i Sportu UM, pok. 24 b, II piêtro) - do 31 maja 2012 r.
Linki oraz dane osobowe nale¿y przys³aæ na adres a.piotrowska@swieradowzdroj.pl
Regulamin konkursu znajduje sie na stronie miasta www.swieradowzdroj.pl
Oceny filmów dokona profesjonalne jury, które rozstrzygnie konkurs w dniach 11-15 czerwca, a wyniki og³osi
i nagrodê - kamerê cyfrow¹ - wrêczy 18 czerwca 2012 r.
Po zakoñczeniu konkursu filmy mo¿na bêdzie ogl¹daæ
na stronie internetowej miasta do po³owy lipca 2012 r., a
wyniki zostan¹ zamieszczone w „Notatniku Œwieradowskim”.
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odbêdzie siê we wtorek 15 maja br
br.. o godzinie 1530
w Miejskiej Bibliotece Publicznej
Organizatorzy:
Miejska Biblioteka Publiczna
Szkolna Biblioteka MZS
Urz¹d Miasta
Patronat nad konkursem przyj¹³
Bur
mistrz Miasta Œwieradów-Zdrój
Burmistrz

SZUKAMY PEREŁEK!
Komisja Promocji Gminy,
Sportu, Turystyki i Spraw
Uzdrowiskowych og³asza
Gminny Konkurs pn. NAJPIÊKNIEJSZE OGRODY I
BALKONY
BALKONY, któr y bêdzie
trwa³ do koñca maja. Zwracamy siê z proœb¹ do mieszkañców o typowanie kandydatów i zg³aszanie w formie
pisemnej propozycji do
Urzêdu Miasta przy ul. 11 Listopada 35 – Referat Promocji Gminy, Turystyki, Kultury
fot. http://ogrod-amat.strefa.pl
i Sportu, tel. 75 71 36 482,
tel./fax. 75 78 16 221 lub poczt¹ elektroniczn¹ na adres -

Z przyrod¹ za pan brat
20 kwietnia Miejski Zespó³ Szkó³ goœci³
uczestników etapu fina³owego VIII Regionalnego Konkursu Przyrodniczo-Krajoznawczego Nauczania Zintegrowanego pod
has³em: „B¹dŸmy Przyjació³mi Przyrody”, którego organizatorem by³ Zarz¹d
Okrêgu Ligii Ochrony Przyrody w Jeleniej
Górze, obejmuj¹cy zasiêgiem dzia³ania ca³e
by³e województwo jeleniogórskie.

Dwudziestu czterech finalistów etapów
rejonowych, wœród których by³ reprezentant
naszej szko³y Dawid Jurczak, wraz z opiekunami, rodzicami oraz przedstawicielami Zarz¹du LOP, zawita³o w goœcinne progi naszej
szko³y. Finaliœci rozwi¹zywali test, rozpoznawali roœliny i zwierzêta chronione w Polsce,

a po zakoñczeniu czêœci konkursowej wyjechali na wycieczkê autokarow¹ do Liberca, w
którym zwiedzali ZOO.
W drodze powrotnej odwiedzili trójstyk
w Porajowie, który nale¿y do jednego z szeœciu miejsc w Polsce, gdzie stykaj¹ siê trzy
pañstwa: Polska, Czechy i Niemcy. Punkt zosta³ udostêpniony 1 maja 2004 r. podczas uroczystoœci zwi¹zanych z wejœciem Polski do
grupy Schengen.
W Bogatyni zwiedzili jedn¹ z najwiêkszych w Polsce odkrywkowych kopalni wêgla brunatnego i elektrowniê, a po kolejnym
przekroczeniu granicy - pe³en zabytków Frydlant, nad którym góruje zamek.
Podsumowanie wyników czêœci pisemnej
konkursu nast¹pi³o w schronisku m³odzie¿owym „Halny” w Kamieniu, gdzie uczestnicy
mieli zorganizowany nocleg i wy¿ywienie.
21 kwietnia dziesiêciu zawodników z najwy¿sz¹ iloœci¹ punktów rozpoznawa³o chronione roœliny, zwierzêta, muzykê i stroje ludowe, zaœ kluczowym zadaniem by³a prezentacja atrakcji przyrodniczych i krajoznawczych swojego regionu.
Zwyciêzcy otrzymali cenne nagrody ksi¹¿kowe, a opiekunowie - plakaty o tematyce
przyrodniczej, które ufundowali: Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej we Wroc³awiu – Oddzia³ w Jeleniej Górze, Nadleœnictwo „Œwieradów”, Karkonoski Park Narodowy.
Serdecznie dziêkujê Dawidowi Jurczakowi (na zdjêciu - w miejscu trójstyku w Porajowie), który popisa³ siê bogat¹ wiedz¹ przyrodniczo- turystyczn¹, ale przy silnej konkurencji nie zakwalifikowa³ siê do œcis³ego fina³u i zaj¹³ 15 miejsce.
Teresa Fierkowicz

Masz problemy z przeczytaniem drobnego
druku lub smsa? Musisz odsuwaæ czytany
tekst na coraz wiêksz¹ odleg³oœæ? Spokojnie,
nie ma czym siê denerwowaæ! To naturalny
proces, dotycz¹cy wszystkich ludzi, nazywany prezbiopi¹, ale to równie¿ znak, ¿e Twoje
oczy potrzebuj¹ pomocy.
Dziêki stronie www.czasnawzrok.pl dowiesz siê wiêcej oraz uzyskasz informacje na
temat najlepszych rozwi¹zañ dla osób po 40.
roku ¿ycia, do których akcja „Czas na wzrok”

jest skierowana i które maj¹ problemy z widzeniem. Jej celem jest dostarczenie informacji na temat prezbiopii oraz najlepszych
sposobów jej korygowania. Do tej pory przeprowadzono j¹ we Wroc³awiu, w regionach:
³ódzkim, opolskim, lubuskim i poznañskim,
obecnie trwa w woj. dolnoœl¹skim, pomorskim, zachodniopomorskim oraz Pile i Lesznie.
W salonie OPTYK-TRENDY przy ul. Zdrojowej 6c (tel. 75 78 16 888) osoby powy¿ej
40. roku ¿ycia bêd¹ mog³y skorzystaæ z bezp³atnych badañ ostroœci wzroku do koñca
czerwca br.

teresa.fierkowicz@amorki.pl

W czerwcu Komisja obejrzy wskazane ogrody, balkony i wybierze "Œwieradowskie Ogrodowe Pere³ki".

Uwalniamy ksi¹¿ki
Ju¿ od kilku
lat trwa w naszej bibliotece
akcja bookcrossing,
czyli
„uwolnij ksi¹¿kê”. Przypomnijmy, ideê zainicjowan¹ w
2001 roku w Stanach Zjednoczonych nazwano
inaczej - „ksi¹¿ka w podró¿y”, gdy¿ akcja ta polega na pozostawianiu przeczytanych ksi¹¿ek w
miejscach publicznych, takich jak urzêdy, kino,
parki, poczta, poczekalnie, galeria, plac zabaw,
salony urody itd.
Ka¿dy chêtny czytelnik mo¿e wybraæ ksi¹¿kê, zabraæ j¹ do domu, a w zamian zostawia swoj¹ ksi¹¿kê.
Wystawiane ksi¹¿ki dla chêtnych s¹ oznaczone znakiem
akcji i w³asnym logo koordynuj¹cej biblioteki, mog¹ byæ
przy tym ulotki informuj¹ce o idei bookcrossingu - wszystko po to, aby wolne ksi¹¿ki trafi³y jedynie do prawdziwych mi³oœników literatury. Nasze wystawione ksi¹¿ki pochodz¹ g³ównie z darów od czytelników, którzy przynosili je do nas. Zbieramy setki ksi¹¿ek, aby w koñcu je
uwolniæ; trafiaj¹ one do czytelników, których nie staæ na
zakup nowych, a s¹ czêsto koneserami, którzy poszukuj¹ np. starych serii, wydañ, okreœlonych tematycznie,
dawno niewznawianych itd. Ci, którzy je przeczytaj¹, z

powrotem odnosz¹ na pó³kê mówi¹c, ¿e przydadz¹ siê
nastêpnej grupie czytelników.
Nasza akcja bookcrossingu obejmuje jedynie przestrzeñ wokó³ biblioteki, mo¿e dlatego, ¿e jesteœmy w budynku, w którym oprócz nas s¹ inne instytucje, do których wielu mieszkañców zagl¹da, a pó³ka „wolnych ksi¹¿ek” przyci¹ga i kusi odwiedzaj¹cych.
Najwa¿niejsze, ¿e ksi¹¿ka znajduje innego czytelnika i nie jest wa¿ne, ¿e zatrzyma siê u tego jednego. Akcja nale¿y do skutecznych form - jak wykazuj¹ nasze
obserwacje - propagowania czytelnictwa. Chcemy namówiæ ludzi do czytania; je¿eli przechodz¹ obok biblioteki i
widz¹ wystawione ksi¹¿ki, które w tej akcji s¹ za darmo,
to czêsto siêgaj¹ po nie, bo chc¹ prze¿yæ radoœæ czytania,
a nawet siê decyduj¹ na otwarcie drzwi biblioteki w celu
zapisania siebie lub dziecka.
Mamy ju¿ na koncie tysi¹ce uwalnianych ksi¹¿ek,
czêsto nowych, unikatowych, a przede wszystkim oddanych przez ludzi, którzy mówili „wyrzuciæ szkoda, a przecie¿ ktoœ inny mo¿e je przeczytaæ”.
Podoba siê nam w idei bookcrossingu to, ¿e ka¿dy z
nas mo¿e stworzyæ tak¹ bookcrossingow¹ pó³kê - ksi¹¿ki
mo¿na zostawiæ, gdzie ma siê ochotê: w autobusie, na
³awce, w parku, w poczekalni.
Na pewno znajd¹ nowego w³aœciciela, wiêcej informacji o akcji na stronie www.bookcrossing.pl - warto siê
z ni¹ szczegó³owo zapoznaæ.
Kr
ystyna Piotrowska
Krystyna

Czynny wolontariat
potrzebuje wsparcia
W czerwcu koñcz¹ edukacjê Edyta Pachciarek i Micha³ Tetich, którzy dzia³ali w grupie wolontariatu przy bibliotece (Edyta od
IV klasy podstawówki, Micha³ od pocz¹tku
gimnazjum). Znaj¹c ich zaanga¿owanie, wiemy, ¿e bêdzie mo¿na na nich polegaæ, ale doskonale zdajemy sprawê, ¿e nowe obowi¹zki i dojazdy zajm¹ wiele czasu. Dlatego
wspólnie z Edyt¹ i
Micha³em kierujemy apel do m³odszych kolegów.
W myœl g³ównych hase³ wolontariatu licz¹ siê
przede wszystkim
sumiennoœæ, systematycznoœæ i goto-

woœæ niesienia pomocy innym.
Je¿eli posiadasz umiejêtnoœci organizacyjne, plastyczno-techniczne, muzyczne,
komputerowe, taneczne - zg³oœ siê do biblioteki, gdzie zostan¹ Ci udzielone niezbêdne
informacje, jak zostaæ naszym wolontariuszem, musisz tylko mieæ ukoñczone 13 lat i
byæ czytelnikiem (mieæ swoj¹ kartê biblioteczn¹).
Wolontariusz mo¿e pomagaæ, wspó³organizowaæ imprezy kulturalne, prowadziæ konkursy komputerowe s³u¿yæ pomoc¹ informatyczn¹, dostarczaæ ksi¹¿ki czytelnikom, którzy tego potrzebuj¹.
Wszystkich chêtnych prosimy o przybycie do biblioteki w godzinach otwarcia lub
te¿ skontaktowaæ siê z Edyt¹ lub Micha³em
w szkole.

Chcesz założyć żłobek? Sprawdź, jak to zrobić

Pod adresem www.zlobki.mpips.gov.pl Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej uruchomi³o stronê internetow¹ skierowan¹ do rodziców ma³ych dzieci,
którzy chcieliby skorzystaæ z us³ug ¿³obków i klubów dzieciêcych, do gmin, które prowadz¹ ¿³obki lub kluby dzieciêce (albo chcia³yby je utworzyæ), a tak¿e
podmiotów, które zamierzaj¹ rozpocz¹æ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w tych formach. Na stronie znajduj¹ siê równie¿ informacje dla osób chc¹cych zawodowo zajmowaæ siê opiek¹ nad ma³ymi dzieæmi (zostaæ niani¹, opiekunem dzieciêcym lub opiekunem w ¿³obku).

Izerskich Tajemnic (III)
ZAPROSZENIE DO PRZET
ARGU Œladem
PRZETARGU
dokoñczenie ze str. 16

Wspólnota mieszkaniowa przy ul. Sienkiewicza 10 prosi zainteresowane firmy remontowe o sk³adanie ofert kosztorysowych na
remont dachu oraz elewacji (bez ocieplenia). Tel. 603 984 580.

Potrzebujesz wspar
cia?
wsparcia?

M³ody Cz³owieku! Istnieje realna szansa na powstanie „M³odzie¿owej grupy wsparcia”, w której bêdziesz móg³ uzyskaæ bezp³atn¹ pomoc czy poradê,
swobodnie porozmawiaæ, a dla nieœmia³ych – mo¿liwoœæ pomocy telefonicznej i poczt¹ elektroniczn¹. Pamiêtaj! Nie bêdziesz pozostawiony sam sobie,
ju¿ teraz pomoc¹ s³u¿y pan Piotr z Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego - w
ka¿dy poniedzia³ek od godz. 1600 do 2000 (w dawnym budynku Urzêdu Miasta
na II piêtrze, pok. nr 9), lub pod telefonem nr 664 461 086.

Kibicujmy naszym pi³karzom
Pi³karze TKKF Kwisa za sob¹ pojedynki z Chmielank¹ Chmieleñ (0:0), Or³em Platerówka (5:2), Kwis¹ Radostów (5:2), Kruszywami Leœna (2:5), Jaœnic¹ Opolno (2:0),
Pogoni¹ Markocice (2:1), Gryfem Gryfów (3:0) i Sudetami Giebu³tów (9:1). Przed nami
mecze ze Stell¹ Lubomierz, Cosmosem Radzimów (12 maja, godz. 15), B³êkitnymi
Studiniska Dolne, Skalnikiem Rêbiszów (3 czerwca, godz. 15) i Bazaltem Sulików.
Na piêæ kolejek przed koñcem sezonu TKKF KWISA z dorobkiem 46 punktów zajmuje drugie miejsce w grupie, ustêpuj¹c liderowi - Bazaltowi Sulików - o punkt. Wojciech Ostrejko „Raul” ma na swym koncie 34 bramek i od lat w sposób niepodwa¿alny
dzier¿y tytu³ najlepszego strzelca dru¿yny (nastêpny ma ich tylko 8).
Zapraszamy wszystkich fanów dru¿yny do kibicowania naszej dru¿ynie, która jako
gospodarz ostatnie dwa mecze zagra na stadionie W³ókniarza w Mirsku (rywali, daty
i godziny podano wyt³uszczonym drukiem).

„sprzedali” burmistrzowi. W marcu ub.r. referat promocji gminy, turystyki, kultury i sportu z³o¿y³ do Stowarzyszenia LGD Partnerstwo
Izerskie wniosek o dofinansowanie oznakowania 10 atrakcji turystycznych, uzyskuj¹c pozytywn¹ opiniê, czego konsekwencj¹ by³o podpisanie w Urzêdzie Marsza³kowskim Województwa
Dolnoœl¹skiego umowy
na realizacjê projektu
„Œladem Zzerskich Tajemnic”.

od czerwca 2010 r. w Szklarskiej Porêbie
mo¿na odkrywaæ „Magiczny szlak Ducha
Gór” (M. Wokan te¿ by³ wykonawc¹). MHD

Ide¹ M. Wokana jest
po³¹czenie trzech miejscowoœci po³o¿onych w
Sudetach: ŒwieradowaZdroju, Szklarskiej Porêby i Karpacza, w³aœnie za
pomoc¹ kamieni-g³azów, umiejscowionych
na najwy¿szych górskich
szczytach. I wszystko
wskazuje na to, ¿e cel
mo¿e zostaæ osi¹gniêty,
bowiem w Karpaczu ju¿
w 2009 r. oznakowano
za pomoc¹ kamieni z
piktogramami 26 atrakcji
turystycznych, natomiast

PCK - MISJA DOBREJ WOLI
Zarz¹d Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzy¿a w Lubaniu zwraca siê z uprzejm¹ proœb¹ o
wsparcie finansowe stowarzyszenia jako instytucji charytatywnej. PCK utrzymuje siê i niesie pomoc osobom potrzebuj¹cym jedynie z darowizn dobrowolnych datków przekazywanych przez
instytucje i ludzi dobrej woli. Humanitarna dzia³alnoœæ PCK na naszym terenie opiera siê wy³¹cznie na spo³ecznej pracy cz³onków i wolontariuszy, jednak¿e w celu realizacji statutowych zamierzeñ niezbêdne s¹ œrodki finansowe.
Najwa¿niejszym zadaniem stowarzyszenia i g³ówn¹ ide¹ jest ratowanie ¿ycia i zdrowia ludzkiego oraz pomoc poszkodowanym w wyniku klêsk ¿ywio³owych. Pomoc ta realizowana jest np. w
formie publicznych kwest pieniê¿nych, a uzyskane œrodki s³u¿¹ do zakupu artyku³ów pierwszej
potrzeby niezbêdnych dla poszkodowanych. Nr konta w BZ WBK O/Lubañ –

OG£OSZENIA DROBNE

· Tomasz Miakienko - licencjonowany zarz¹dca nieruchomoœciami podejmie wspó³pracê ze wspólnotami mieszkaniowymi. Kompleksowa obs³uga.Tel. 601 506 232, 75 78 17 401 · 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 · Sprzedam taœmê kalenicow¹
firmy DACHROL w kolorze antracytu (czarna) - 13 rolek (ka¿da 5 mb). Tel. 693 304 511 · Sprzedam
felgi aluminiowe 13'' z oponami wielosezonowymi firmy Goodyear, rozstaw œrub 4x100. Tel. 695 299
223 · Dam pracê dodatkow¹. Tel. 75 721 29 01 (po godz. 20) · Manicure i pedicure z mo¿liwoœci¹
dojazdu do domu. Rezerwacja telefoniczna pod nr. 665 285 666 · Wydzier¿awiê lub wynajmê na rok
lokal (mieszkanie) o powierzchni pow. 60 m2 - pod dzia³alnoœæ - w okolicy Œwieradowa. Tel. 600 035
521 · Sprzedam skrzypce wykonane przez lutnika (dla doros³ych). Tel. 501 774 594 · Sprzedam
kawalerkê przy ul. Górskiej, 27 m2. Tel. 510 791 944 · Mieszkania do wynajêcia, 800 m od centrum
Œwieradowa. Tel. 602-820-744.

Kalendarz wydawniczy

Wed³ug planu kolejne numery „Notatnika” powinny trafiæ do r¹k Czytelników 13 czerwca, 11 lipca, 15 sierpnia, 12 wrzeœnia, 10 paŸdziernika, 14 listopada I 19 grudnia 2012 r. Reklamodawców prosimy, by swe
og³oszenia nadsy³ali najdalej do 29 maja, 27 czerwca i 31 lipca br.
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Zak³ad Us³ug Pogrzebowych i Cmentarnych

Mieczys³aw Siergun

Kompleksowe us³ugi pogrzebowe: transport zmar³ych,
w³asna ch³odnia dla zmar³ych, ubieranie i kosmetyka
zmar³ych, trumny, urny, wieñce, wi¹zanki, kwiaty.
Kredytowanie kosztów pogrzebu w ramach zasi³ku ZUS.
Za³atwianie formalnoœci w urzêdach i na cmentarzu.
Kamieniarstwo nagrobkowe. Po wykonaniu kompleksowej
us³ugi pogrzebowej - rabaty na nagrobki.

tel. 603 79 66 87, 609 55 79 79, 75 78 97 011

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.

Rowery za darmo w Izery
LATO 2012 - CENY BILETÓW JEDNORAZOWYCH
Kolei Gondolowej Świeradów-Zdrój (w zł)
W nawiasach podajemy ceny ubiegłoroczne

NORMALNY

ULGOWY

28
23
24 (22) 20 (18)
19 (17) 16 (14)
UWAGA! PRZEWÓZ ROWERÓW - BEZPŁATNY
OSOBY UPRAWNIONE DO PRZEJAZDÓW ULGOWYCH
1. Dzieci od lat 4 oraz uczniowie szkó³ podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych
i studenci za okazaniem wa¿nej legitymacji
2. Osoby powy¿ej 65 roku ¿ycia – rocznik 1947 i starsi
3. Osoby zaliczane do znacznego i umiarkowanego stopnia niepe³nosprawnoœci na podstawie
wa¿nego orzeczenia oraz ich opiekonowie i asystenci (jeden opiekun na jednego
niepe³nosprawnego)
OSOBY UPRAWNIONE DO PRZEJAZDÓW BEZP£ATNYCH
1. Dzieci do 4 lat
OPIEKUNOWIE GRUP I PRZEWODNICY GÓRSCY
1. Przewodnicy górscy z uprawnieniami, prowadz¹cy grupê 5 i wiêcej osób – 5 z³
2. Opiekunowie zorganizowanych grup szkolnych (uczniowie do lat 18) w liczbie 15 i wiêcej osób
5 z³ (jeden opiekun na 20 osób)
RABATY DODATKOWE
1. Cz³onkowie zorganizowanych grup w liczbie 20 i wiêcej osób – 10%
PRZEWÓZ PSÓW (TYLKO W KAGAÑCACH I NA UWIÊZI), BAGA¯U I WÓZKÓW DZIECIÊCYCH
JEST BEZP£ATNY
W kasach mo¿na p³aciæ kartami p³atniczymi: VISA, VISA ELEKTRON, V PAY, MAESTRO,
MASTER CARDMASTER, CARD ELEKTRONIC, DINERS CLUB INTERNATIONAL

ROZKŁ
AD JAZDY GONDOLI - WIOSNA/L
ROZKŁAD
WIOSNA/LAATO/JESIEŃ
MAJ
CZER
WIEC
CZERWIEC

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

LIPIEC

900 - 1700

900 - 1800

SIERPIEÑ

900 - 1700

900 - 1800

WRZESIEÑ

900 - 1600

900 - 1700

PAZDZIERNIK

900 - 1600

900 - 1600

„Śladem Izerskich Tajemnic” (III)

Projekt wspó³finansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich: „Europa inwestuj¹ca w obszary wiejskie”. Operacja maj¹ca
na celu „wzrost atrakcyjnoœci turystycznej poprzez wytyczenie szlaku turystycznego
w Górach Izerskich i na Pogórzu Izerskim” wspó³finansowana jest ze œrodków Unii
Europejskiej w ramach dzia³ania „Wdra¿anie lokalnych strategii rozwoju” - ma³y
projekt. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Koszt realizacji
zadania wynosi ok. 60 tys. z³otych, przyznana kwota dofinansowania to 24.905,31 z³.
4 kwietnia br. odebrane zosta³y dwa
kolejne – z dziesiêciu - kamienie wykonane w ramach projektu „Œladem Izerskich Tajemnic”. Trzeci umieszczony
zosta³ w nowo za³o¿onej czêœci dolnego Parku Zdrojowego (na zdjêciu poni¿ej - fot. A.Karolczuk), a czwarty przy
dolnym tarasie przed Domem Zdrojowym (na zdjêciu obok - fot. T. Chmielowiec).
Wszystkie kamienne p³askorzeŸby
wykonywane s¹ za pomoc¹ m³ota pneumatycznego i diamentowej tarczy.

O pomyœle i idei
kamieni-g³azów
Oznakowanie atrakcji turystycznych w mieœcie za
pomoc¹ kamieni-g³azów w
po³¹czeniu z górsk¹ zabaw¹
jest pomys³em znanego artysty, rzeŸbiarza, Macieja Wokana ze Szklarskiej Porêby,
który w styczniu 2011 r. wraz
ze œwieradowianinem Jackiem Despotem pomys³

dokoñczenie na str. 15 

