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Nadaj¹ na nas, a¿ mi³o

Zdjêcia Tomasz Chmielowiec
Bogdan Sawicki i S³awa Bieñczycka z radiowej Jedynki 29 stycznia od rana zainstalowali
swe mikrofony na dolnej stacji gondoli, sk¹d w Polskê posz³y informacje o leczniczo-turystycznych walorach Œwieradowa - o czym przekonywali s³uchaczy kolejni rozmówcy pary
redaktorów. Wiêcej o radioporanku na str. 8.

Po radiowej „jedynce” do Œwieradowa zawita³a „jedynka” telewizyjna. Marcin Mañka i Monika Bia³ek byli w dniach 4-6 lutego gospodarzami programu „Wypasiona zima”, z którym
obje¿d¿aj¹ najatrakcyjniejsze miejscowoœci w Polsce. U nas sw¹ bazê roz³o¿yli w „Malinowym Dworze”, ale polubili i kolej gondolow¹, i Dom Zdrojowy - o tym te¿ na str. 8.

W goœcinnych progach
„Bia³ego Kamienia”

Sytuacja, w której narciarz usilnie poszukuje drogi do dolnej stacji kolei gondolowej, w ujêciu
naszego rysownika wygl¹da nawet doœæ zabawnie, ale problem bynajmniej zabawny nie jest.
Kiedyœ zwracaliœmy uwagê na zbyt ma³y drogowskaz, ale on by³ przynajmniej po polsku; dziœ
turyœci pl¹cz¹ siê po mieœcie, bo umyka ich uwadze ma³a tabliczka anglojêzyczna. Czy w
ogóle mo¿liwe jest wycofanie siê z tych absurdalnych chwytów promocyjnych? Czy ktokolwiek z w³adz miasta jest w stanie przekonaæ kierownictwo gondoli? O tym piszemy na str. 9.

Bia³y Kamieñ w krótkim czasie dwukrotnie goœci³ uczestników imprez zwi¹zanych z szeroko
rozumianym marketingiem turystycznym. Napierw 19 stycznia w Chacie Wuja Toma dosz³o
do spotkania burmistrza ze œwieradowskimi hotelarzami, a dwa dni póŸniej burmistrz goœci³
na lunchu uczestników study tour, którzy od Œwieradowa zaczêli poznawanie walorów lecznicznych w ramach projektu „Uzdrowiskowy Dolny Œl¹sk”. O obu spotkaniach na str. 15-16.
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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; ksiêgowoœæ – Katarzyna
Barczyszyn, Ewelina Ostrowska-May, Maria
Stefanowicz: 75 78-16-659 - pok. nr 1b; Anna
Leœniak, Magdalena Szukiewicz - 75 78-16452 - pok. nr 1c; Anna Bardziñska-Krzewina
- 75-78-17-092 - pok. nr 3; kierownik Urzêdu
Stanu Cywilnego, dzia³alnoœæ gospodarcza –
Danuta ¯y³kiewicz: 75 78-16-344; 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 – Boles³aw Sautycz: 500-231-708, Damian Hryciew: 512-243-901 - 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, organizacja imprez i infrastruktury turystycznej, kulturalnej i sportowej - Magdalena Zarzycka: 75 78-17-668 - pok. nr 14.

II PIÊTRO

Sekretarz – Sylwia B³aszczyk: 75 78-16-471;
zamówienia publiczne – Monika Sautycz, Maria Stefanowicz: 75 78-17-297 - 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: 75 78-16-343.
Referat Promocji Gminy, Turystyki, Kultury i
Sportu, kierownik – Dorota Marek-Miakienko:
75 71-36-482 - pok. nr 23; turystyka, kultura i
sport - Monika Hajny-Daszko: 75 71-36-483;
wspó³praca z mediami i wydawnictwami - Alicja Piotrowska: 75-78-71-36-482 - pok. nr 24b,
Izerskie Centrum Wspierania Przedsiêbiorczoœci
- 75 71-36-483, fax 78-16-221 - pok. nr 24b;
informatyk - Tomasz Chmielowiec - pok. nr 24b.
Miejskie Biuro Informacji Turystycznej, ul.
Zdrojowa 10 - tel. 75 78-16-350, fax 78-16100.

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.

OCHOTNICZA STRA¯ PO¯ARNA
OSP Œwieradów-Czerniawa: 500-798-806;
OSP Œwieradów:
696 -068-170, 602639-196. PSP Lubañ - tel. 998.
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7 stycznia og³oszono przetarg na wykonanie prac geodezyjnych na rzecz gminy - od dnia podpisania umowy do
koñca grudnia br. 17 stycznia rozpatrzono oferty dwóch firm:
Us³ugi Geodezyjne Ireneusz Kaczor z Lubania (120.355,50
z³) i konsorcjum „mdm” ze Z³otoryi (79.516 z³). 3 lutego
podpisano umowê z konsorcjum z³otoryjskim.
20 stycznia og³oszono przetarg na przebudowê ulic: 3
Maja i Zdrojowej wraz z infrastruktur¹. Zamówienie to jest
realizowane w ramach projektu „Poprawa infrastruktury drogowej maj¹cej na celu u³atwienie dostêpnoœci do infrastruktury turystycznej w Œwieradowie-Zdroju”, wspó³finansowanego przez Uniê Europejsk¹. Jest to ostatni etap tego projektu. Modernizacja ul. 3 Maja (powy¿ej Domu Zdrojowego) obejmuje przebudowê ok. 177 mb jezdni, oœwietlenia
ulicznego, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodoci¹gowej.
Wykonawcy zostali poinformowani przez Zamawiaj¹cego, i¿ w ulicy 3 Maja - w zwi¹zku z koniecznoœci¹ ochrony jakoœci i zasobów wód leczniczych i gazów nadaj¹cych
tym wodom w³aœciwoœci lecznicze - konieczne jest bezwzglêdne stosowanie nastêpuj¹cych wymogów:
- zdjêcie rumoszu i zwietrzeliny oraz ods³oniêcie bloków ska³ krystalicznych lub litej ska³y powinno trwaæ mo¿liwie najkrócej;
- niedopuszczalne jest przerwanie realizacji inwestycji
na etapie odkrycia pod³o¿a skalnego na okres ponad 1 miesi¹c, a wykopy pod ulic¹ i chodnikiem powinny zostaæ zasypane materia³em miejscowym uzupe³nionym ewentualnie
o lokalne kruszywa gnejsowe;
- warstwa podbudowy powinna zostaæ trwale odizolowana od gruntu rodzimego nieprzepuszczaln¹ geomembran¹
na ca³ej powierzchni.
Na ul. Zdrojowej wykonawca bêdzie mia³ do przebudowy ok. 200 mb jezdni, przebudowê oœwietlenia, wykonanie
kanalizacji deszczowej oraz wodoci¹gu.
Termin sk³adania ofert ustalono pierwotnie na 9 lutego,
ale termin ulegnie nieznacznemu przesuniêciu. Oba zadania powinny zostaæ zakoñczone i przekazane inwestorowi
do koñca lipca br.
2 lutego w ramach zamówienia dodatkowego podpisano umowê z Wroc³awskim Biurem Inwestorskim, które jest
czêœci¹ wroc³awskiego oddzia³u Polskiego Zwi¹zku In¿ynierów i Techników Budownictwa, na pe³nienie nadzoru
inwestorskiego przy zadaniu „Poprawa infrastruktury drogowej maj¹cej na celu u³atwienie dostêpnoœci do infrastruktury turystycznej w Œwieradowie-Zdroju”. Wartoœæ umowy
wynios³a 22.140 z³, a jej wykonanie nast¹pi³o do 9 lutego.
Trwaj¹ prace nad og³oszeniem - wspólnie z Nadleœnictwem Œwieradów - przetargu na „Czesko-polski singltrek
pod Smrkiem w Górach Izerskich”. Jest to wspólny projekt
z udzia³em Czeskich Lasów i Zwi¹zku Gmin Smrk, w sk³ad
którego wchodz¹: Frydlant, Hejnice, Nowe Miasto, £aŸne
Libverda i Jindøichovice, którego celem jest budowa po obu
stronach granicy ok. 40 km jednokierunkowych naturalnych
œcie¿ek rowerowych, budowanych w celu czerpania maksymalnej radoœci z jazdy na rowerze z pe³nym poszanowaniem otaczaj¹cej przyrody.
Gmina przewiduje budowê œcie¿ek rowerowych o d³ugoœci ok. 11 km i szerokoœci 1 m, z jezdni¹ o nawierzchni
dwuwarstwowej kamiennej, pochylon¹ do 20 proc., z k³adkami z bali drewnianych. Z kolei Nadleœnictwo zamierza
wybudowaæ ok. 8 km takich samych œcie¿ek.
Przetarg zostanie og³oszony lada dzieñ, z terminem realizacji do koñca paŸdziernika br. Ca³oœæ projektu zostanie
zrealizowana w 2012 r., gdy Zwi¹zek Gmin Smrk wybuduje
ostatni etap singieltrekowej pêtli rowerowej. (opr. aka)

INFORMUJEMY PODATNIKÓW W ŒWIERADOWIE-ZDROJU, ¯E WSZYSTKIE
STAWKI PODATKOWE W 2011 ROKU POZOSTAJ¥ NA UBIEG£OROCZNYM
POZIOMIE, A ICH WYSOKOŒÆ PRZEDSTAWIA PONI¯SZA TABELA:

Stawki podatkowe w 2011 rr..
Od budynków mieszkalnych

0,61

Od budynków zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ gosp.

19,50

Od budynków - krêgielni i kortów tenisowych

12,00

Od budynków z obrotem materia³u siewnego

9,57

Od budynków z us³ugami zdrowotnymi

4,16

Od pozosta³ych budynków

6,50

Od gruntów zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ gosp.

0,74

Od gruntów pod krêgielniami, wyci¹gami,
nartostradami i kolejami linowymi

0,37

Od pozosta³ych gruntów

0,25

Op³ata uzdrowiskowa (miejscowa) za dzieñ

2,50

Od samochdów ciê¿arowych o dopuszczalnej
³adownoœci pojazdu od 3,5 t do 5,5 t w³¹cznie

660

powy¿ej 5,5 t do 9 t w³¹cznie

1.101

powy¿ej 9 t, a poni¿ej 12 t

1.321

Od autobusów w zale¿noœci od miejsc
do 30 miejsc
do siedzenia -

Wszystkim, którzy wziêli udzia³
w ostatnim po¿egnaniu
naszego Ojca, Mê¿a, Dziadka i Teœcia

ZBIGNIEWA SAUTYCZA
Jego bliskim i Przyjacio³om,
a tak¿e Pocztowi Sztandarowemu
Ko³a £owieckiego HUBERT z Gryfowa
i delegacjom Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych
z Rêbiszowa i Œwieradowa-Zdroju
serdeczne podziêkowania sk³ada
Rodzina

z³

równy lub powy¿ej 30 miejsc

1.347
1.948

Boles³awowi i Monice
wyrazy wspó³czucia i ¿alu
z powodu œmierci Ojca i Teœcia

ZBIGNIEWA
SAUTYCZA
sk³adaj¹
wspó³pracownicy z Urzêdu Miasta
w Œwieradowie-Zdroju

„Niebo jest nasz¹ ojczyzn¹ poniewa¿ jest domem Ojca”
J. H. Pestalozzi
Drodzy Przyjaciele, Nauczyciele, S¹siedzi, Kole¿anki
i Koledzy - pragniemy z ca³ego serca podziêkowaæ za
uczestnictwo w uroczystoœci pogrzebowej naszej córeczki

ŒP MARII LUIZY

ULBRICH
Dziêkujemy równie¿ za ofiarowan¹ przyjaŸñ,
wsparcie duchowe, finansowe i wspóln¹ modlitwê.
Pogr¹¿eni w smutku Rodzice

Œwieradowskie to i owo w obiektywie

15 stycznia w Rezydencji BASIEÑKA emeryci, renciœci i inwalidzi, a tak¿e kombatanci i Sybiracy
(tak¿e ci z gminy Mirsk) spotkali siê na dorocznym op³atku. Wœród goœci by³ burmistrz Mirska
Andrzej Jasiñski, przewodnicz¹cy obu rad - Wioletta Urbañczyk i Piotr Konsur, a tak¿e ks. proboszcz Franciszek Molski i ks. pra³at W³adys³aw Dziêgiel. Op³atkowy wieczór umili³o przedstawienie jase³kowe w wykonaniu dzieci z MZS, a do tañca przygrywa³ zespó³ muzyczny.

W³adys³awa Szarpa³a skoñczy³a 90 lat i z tej okazji opowiedziala nam o swych ciekawych prze¿yciach wojennych, o czym piszemy na str. 13.

No to
chlup!

Tajemnice Gór Izerskich

Daniel Mendelewski i Œwietlica Œrodowiskowa UL byli 25 stycznia organizatorami III Otwartych Zawodów
P³ywackich dla cz³onków Szkó³ki P³ywackiej „Sp³awik” i wszystkich chêtnych osób w wieku od 6 do 12 lat.
Chêæ udzia³u w konkursie zg³osi³o 18 zawodników i zawodniczek o zró¿nicowanym poziomie umiejêtnoœci p³ywackich; podzielono ich na cztery zespo³y ze wzglêdu na wiek i p³eæ. Uczestnicy musieli przep³yn¹æ
basen stylem dowolnym, nastêpnie na plecach i jak najdalej pod wod¹.
6-7 lat - dziewczynki: I - Katarzyna Burawska, II - Justyna Lonycz, III - Karolina Kuchciak; ch³opcy: I Aleksander Hryñko, II - Kacper Mandrak, III - Marcel Jurkiewicz. 8-12 lat - dziewczynki: I - Natalia Rewers, II
- Nikola Sidzisz, III - Bernadeta Adamkiewicz; ch³opcy: I - Szymon Chmielowiec, II - Kacper Roskowiñski, III
- Patryk Olkowski. Gratulujemy zwyciêzcom i ¿yczymy im dalszych sukcesów w rozwijaniu zainteresowañ i
uzdolnieñ, a S³awce i Leszkowi Dobrzyñskim serdecznie dziêkujemy za umo¿liwienie organizacji imprezy na
basenie Hotelu „Magnolia”. (TF)
29 stycznia „Tyrolska Chata” wype³ni³a siê
uczestnikami „po³udnia autorskiego” Janusza
Skowroñskiego, który zaprezentowa³ sw¹ najnowsz¹ ksi¹¿kê pt. „Tajemnice Gór Izerskich”.
Autor snu³ barwne opowieœci o nieznanych izerskich epizodach, wrêcza³ egzemplarze ksi¹¿ki
z autografami (na zdjêciu poni¿ej tom odbiera
Kazimierz Sarzyñski, dawny nauczyciel Janusza z czasów lubañskich), a nam mi³o jest donieœæ, ¿e w ksi¹¿ce znalaz³ siê wywiad, jakiego
w lutym i marcu 2008 roku udzieli³ „Notatnikowi” Günter Möhwald (któremu zreszt¹ autor
swe dzie³o zadedykowa³). „Tajemnice...” s¹ do
nabycia w Miejskim Biurze Informacji Turystycznej oraz w „Tyrolskiej Chacie”.

3.

Kryszta³owe wyró¿nienie

Ukaza³ siê z dawna zapowiadany i oczekiwany
NIEZBÊDNIK TURYSTY, w którym na 32 stronach zawarte s¹ informacje przybli¿aj¹ce kuracjuszom i turystom ca³¹ sferê œwieradowskich us³ug i atrakcji, a tak¿e obiekty i punkty
geograficzne warte obejrzenia w promieniu kilkudziesiêciu km na terenie Euroregionu NYSA.
NIEZBÊDNIK otrzymaj¹ wraz z kluczami do
pokojów wszyscy hotelowi goœcie odwiedzaj¹cy nasze miasto, publikacja bêdzie te¿ dostêpna w miejscach najbardziej uczêszczanych.

14 stycznia w Sza³asie Sielanka nad Wodospadem Kamieñczyka podczas tradycyjnego op³atkowego spotkania, z udzia³em m.in. burmistrza Szklarskiej Porêby Grzegorza Sokoliñskiego i
bpa legnickiego Stefana Cichego, wrêczone zosta³y Izerskie Kryszta³y – nagrody przyznawane
przez Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Pogórza i Gór Izerskich ZAKWISIE osobom najbardziej zas³u¿onym dla promocji regionu Gór Izerskich.
Mi³o nam poinformowaæ, ¿e wœród tegorocznych laureatów znalaz³ siê Ryszard Dembiñski,
œwieradowski propagator muzyki dawnej, kosntruktor zapomnianych instrumentów, za³o¿yciel i
lider zespo³u Rocal Fuza, który w tym roku bêdzie obchodziæ swe 20-lecie. Odbieraj¹c nagrodê
laureat powiedzia³:
– Uwa¿am, ¿e unifikacja jest niebezpieczna, dlatego sam prowadzê wiele ró¿nych zespo³ów
muzycznych. Gramy ró¿n¹ muzykê. Na co dzieñ pracujê tak¿e z m³odymi ludŸmi. Jednak wa¿ne
jest to, ¿ebyœmy nie zapomnieli muzyki naszych dziadów.
Kryszta³ami wyró¿niono te¿ Karkonosk¹ Grupê GOPR oraz Miloša
Kirchnera, czeskiego fotografa od lat przybli¿aj¹cego piêkno Gór Izerskich po obu stronach granicy. Niestety, fotograf nie zd¹¿y³ ju¿ odebraæ
nagrody, gdy¿ zmar³ w jabloneckim szpitalu w noc poprzedzaj¹c¹ wrêczenie Kryszta³ów.
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Kronika
policyjna
2 stycznia funkcjonariusze Rewiru Dzielniowych zatrzymali swojego kolegê - detektywa z 10-letnim sta¿em w policji - który dokona³ kradzie¿y pieniêdzy na szkodê jednego
z policjantów. Od jakiegoœ czasu pokrzywdzony stwierdza³ brak sum w portfelu - raz 200
z³, potem 1000 z³ - i zameldowa³ o tym prze³o¿onemu. Przygotowano pu³apkê na z³odzieja i w³aœnie tego dnia z³apano go po dokonaniu kradzie¿y.
Zosta³ przekazany do prokuratury, gdzie
przedstawiono mu zarzut kradzie¿y na kwotê
nie mniejsz¹ ni¿ 1300 z³, w trybie dyscyplinarnym wydalono go te¿ ze s³u¿by w policji.
Sprawa zakoñczy siê w s¹dzie.
19 stycznia ochrona „Biedronki” przy³apa³a na kradzie¿y klienta i przekaza³a go policji. Z³odziejem okaza³ siê by³y pracownik
tego sklepu, który doskonale zna³ rozmieszczenie kamer monitoruj¹cych pó³ki z towarem i dziêki temu wiedzia³, gdzie s¹ „martwe
pola”.
W grudniu nowa kierowniczka placówki
zrobi³a remanent i stwierdzi³a ubytki, które
powsta³y w tych samych grupach towarowych,
przewa¿nie wœród szynek, kosmetyków (kre-

my) i proszków do prania. Gdy skonfrontowano te braki z monitoringiem, zauwa¿ono,
¿e akurat te artyku³y znajduj¹ siê poza zasiêgiem kamer, bo np. zas³oniête s¹ reklamami.
W tajemnicy przestawiono kamery i w ten
sposób namierzono niczego niepodejrzewaj¹cego z³odzieja, który ze swe czyny odpowie przed s¹dem. Grozi mu do 5 lat wiêzienia.
W weekend 29-30 stycznia na stoku narciarskim gondoli dwuosobowy patrol narciarski zainagurowa³ s³u¿bê, która potrwa do koñca sezonu zimowego. W tym roku policjanci
wyst¹pi¹ w jednolitych strojach zakupionych
przez urz¹d marsza³kowski.
Zima wyostrzy³a ostro¿noœæ kierowców,
którzy w ostatnim miesi¹cu nie siadali za kierownicê po kielichu. To by³ generalnie trzeŸwy miesi¹c, bo tendencja ta widoczna by³a w
ca³ym powiecie.
Niezmiennie natomiast - czy to zima mroŸna, czy chlapi¹ca - policjanci wy³apuj¹ i karz¹
osoby, które popijaj¹ alkohol w plenerze i
potem nieobyczajnie zachowuj¹ siê „pod
wp³ywem”; w styczniu mandaty wrêczono 10
osobom.
(opr. aka)

DO WŁ
WŁAŚCICIELI
AŚCICIELI I ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI

Pożegnanie komendanta

26 stycznia na sesji Rady Miasta po¿egnano podinsp. Tadeusza Pó³toraka, który po 23
latach s³u¿by i 19 latach kierowania œwieradowskim posterunkiem przechodzi³ na emeryturê.
Zanim przewodnicz¹ca Wioletta Urbañczyk wrêczy³a kwiaty i pami¹tkowy album z wpisami
wszystkich radnych, przypiê³a mu medal „Za Zas³ugi dla Po¿arnictwa” (fot. powy¿ej). O nadanie medalu wnioskowa³ prezes OSP - Tadeusz Baka, który w uzasadnieniu dowodzi³, i¿ T.
Pó³torak przez wiele lat by³ zawsze ze stra¿akami w czasie i miejscu zagro¿eñ po¿arowych i
przy usuwaniu skutków innych klêsk ¿ywio³owych.
Natomiast 31 stycznia w Komendzie Powiatowej Policji w Lubaniu odby³o siê uroczyste i
oficjalne po¿egnanie T. Pó³toraka, któremu insp. W³adys³aw £ozdowski, Komendant Powiatowy Policji, podziêkowa³ za wieloletni¹ s³u¿bê i wk³ad pracy w³o¿ony podczas jej wykonywania, ¿ycz¹c pomyœlnoœci i sukcesów w dalszym ¿yciu, wrêczaj¹c pami¹tkow¹ statuetkê oraz
nagrodê uznaniow¹ (fot. poni¿ej).

W zwi¹zku z wystêpuj¹cymi opadami œniegu w czasie zimy i koniecznoœci¹ odœnie¿ania chodników Stra¿ Miejska w Œwieradowie-Zdroju przypomina o obowi¹zkach, jakie
ci¹¿¹ na w³aœcicielach nieruchomoœci. Podstaw¹ do egzekwowania tych obowi¹zków
przez SM jest art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 13 wrzeœnia 1996 r. o utrzymaniu czystoœci i
porz¹dku w gminach (Dz. U. nr 132, poz. 622, z póŸn. zmianami).
W³aœciciele, u¿ytkownicy, osoby posiadaj¹ce nieruchomoœæ w zarz¹dzie, a tak¿e inne
podmioty w³adaj¹ce nieruchomoœciami zobowi¹zane s¹ do utrzymania czystoœci i porz¹dku na chodnikach po³o¿onych wzd³u¿ nieruchomoœci. Do ich obowi¹zków nale¿y
oczyszczenie ze œniegu i lodu oraz usuwanie b³ota i innych zanieczyszczeñ. Œliskoœæ
chodników powinna byæ likwidowana poprzez np. posypywanie chodników piaskiem
(bez zastosowania œrodków chemicznych). Zalegaj¹cy œnieg na chodnikach powoduje
ich œliskoœæ, a tym samym stanowi zagro¿enie dla zdrowia i ¿ycia osób z nich korzystaj¹cych. Sople lodowe i nawisy œniegu nale¿y równie¿ usuwaæ z dachów i gzymsów obiektów budowlanych bezpoœrednio s¹siaduj¹cych z drogami i chodnikami, niezw³ocznie po
ich powstaniu.
Na osoby, które nie wywi¹zuj¹ siê z na³o¿onych obowi¹zków, stra¿nicy miejscy mog¹
na³o¿yæ mandat karny do 500 z³ lub sporz¹dziæ wniosek o ukaranie do S¹du Grodzkiego.
Osoby, które doznaj¹ uszczerbku na zdrowiu w wyniku niewywi¹zywania siê w³aœcicieli z obowi¹zku odœnie¿ania chodników, mog¹ domagaæ siê z tego tytu³u odszkodowania z powództwa cywilnego.

Fot. Anna W³oszczyk

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 prosimy wys³aæ w formie pliku (zgodnie z podanymi w cenniku wymiarami) 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 majlem 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 7. dni od dokonania wp³aty. W tym celu nale¿y siê jak
najszybciej skontaktowaæ z Magdalen¹ Szukiewicz w ksiêgowoœci UM
- pok. 1c, lub telefonicznie - nr 75 78 16 452, i przekazaæ niezbêdne
dane, zw³aszcza numer NIP, bez którego nie mo¿na wypisaæ faktury!
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Masz problemy z Energetyk¹? Z odbiorem instalacji elektr
ycznej w budynku
elektrycznej
czy mieszkaniu? Masz jakikolwiek inny problem elektr
yczny? Nie mar
tw siê elektryczny?
martw
ju¿ go nie masz! Na k³opoty
... Bednarski? Nie, ¿ycie to jednak nie film!
k³opoty...
Firma elektryczna „ZETHA”dzia³aj¹ca w bran¿y od 1990 r.
mgr in¿. Zbigniew Hajduczenia, 59-630 Mirsk, al. Wojska Polskiego 41/1
www.zetha.kei.pl
· pomiary, odbiory, nadzory, oœwiadczenia, projekty
· wykonawstwo, schematy i wszystko, co elektryczne
· in¿ynierska, fachowa obs³uga - sprawnie i na temat
· odbiory techniczne, nadzór nad wykonawstwem, oœwiadczenia
· konserwacja urz¹dzeñ dŸwigowych kat. III i IV
· ka¿dy, kto ju¿ mia³ kontakt, ten wie, ¿e tu nie ma „œciemy”
Nasze motto: Jakoœæ to nie przypadek, zawsze mo¿na na ni¹ wp³yn¹æ

Pomagamy przy za³atwianiu spraw formalnych w energetyce. Stoi za nami doœwiadczenie, wiedza, solidnoœæ. Dysponujemy renomowanym sprzêtem, uprawnieniami
budowlanymi, zaœwiadczeniami kwalifikacyjnymi E i D (bez ograniczeñ napiêcia).
tel. 0608 857 632, 075 78 34 322, zetha@poczta.fm

SAMOWYPŁ
YW
SAMOWYPŁYW
JAKO WIDOWISKO

Na bieżąco

11 stycznia na Politechnice Wroc³awskiej spotka³em siê z dr. hab. Tadeuszem Przylibskim, specjalist¹ od wód uzdrowiskowych i geologii, z którym konsultowa³em techniczne aspekty budowy
dwóch Ÿróde³ek wody mineralnej. Pierwszym krokiem tego przedsiêwziêcia ma byæ porozumienie
z Uzdrowiskiem, które musi wydaæ zgodê na korzystanie z obecnie odwiertu znajduj¹cego siê w
parku zdrojowym poni¿ej dolnego tarasu. Samo
wydobycie wody bêdzie eksponowane w przeszklonej wolnostoj¹cej witrynie, w której osoby
zainteresowane obejrz¹ samowyp³yw wraz z odzyskiem dwutlenku wêgla, a gaz ten Uzdrowisko
docelowo wykorzysta do zabiegów w postaci suchej k¹pieli w CO2
Z ujêcia woda pop³ynie do dwóch kranów rozlokowanych przy ul. Zdrojowej. Nie jest jeszcze
gotowa koncepcja poide³ek.

LAMA PNIE SIĘ W GÓRĘ
13 stycznia uda³em siê do Poznania, gdzie z
prezesem LAMA GOLD, Jaros³awem Przyborowskim, w³aœcicielem wyci¹gów Kamieniec i Izery,
rozmawialiœmy o unowoczeœnianiu obu wyci¹gów
pod k¹tem rozwoju oœrodka narciarskiego.
Daje siê ostatnio zauwa¿yæ rosn¹ce zainteresowanie LAMY infrastruktur¹ narciarsk¹ w Œwieradowie-Zdroju. Prezes na 20 lutego zapowiedzia³
wizjê lokaln¹ w Œwieradowie, która – jak s¹dzê –
przybli¿y nas do pierwszej istotnej rewolucji na
obu stokach, czyli do wymiany orczyków na kanapê.

FERIE W TVP INFO
16 stycznia goœciliœmy ekipê TVP Info, która
dokumentowa³a rozpoczêcie ferii zimowych w
Górach Izerskich – mieliœmy tego dnia a¿ cztery
wejœcia na ¿ywo.

PRZYJAZNA SZKOŁ
SZKOŁAA
17 stycznia otrzymaliœmy z Urzêdu Marsza³kowskiego informacjê o przyznaniu nam 100-procentowej dotacji w wysokoœci 64 tys. z³. To pozytywna odpowiedŸ na nasz wniosek do projektu pod
nazw¹ „Szko³a przyjazna dla ka¿dego ucznia, uczê
siê, poznajê, doœwiadczam”, przeznaczonego dla
uczniów klas I-III, dziêki któremu dzieci zyskaj¹
dodatkowe atrakcyjne zajêcia.

1 % DL
DLAA BEZPIECZEŃSTWA
= 100 % BEZPIECZEŃSTWA
18 stycznia wraz z Tadeuszem Bak¹ prezesem
OSP Œwieradów-Czerniawa udaliœmy siê do Komendy Powiatowej PSP w Lwówku, gdzie spotkaliœmy siê z zastêpc¹ komendanta - Ryszardem
Kaszub¹, oraz Henrykiem Leœkowem, którzy s¹
cz³onkami Zarz¹du Wojewódzkiego Zwi¹zku
Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych RP we Wroc³awiu (a H. Leœków zasiada w prezydium jako skarbnik), próbuj¹c ich przekonaæ o potrzebie wsparcia naszych starañ o dotacjê do zakupu œredniego
wozu bojowego dla Czerniawy.
W staraniach odnieœliœmy ledwie po³owiczne
zwyciêstwo, bo 3 lutego dotar³a do nas informacja, i¿ na posiedzeniu ZW ZOSP dotacji wprawdzie nam nie przydzielono, ale dostaliœmy stamt¹d rekomendacjê, która u³atwiæ ma nam starania
o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Œrodowiska. I Gospodarki Wodnej
Na wóz bojowy maj¹cy kosztowaæ 600 tys. z³
zabezpieczyliœmy – jak dot¹d - 200 tys. z³ w bud¿ecie gminy, 100 tys. z³ mamy przyobiecane z
Urzêdu Marsza³kowskiego, 140 tys. z³ spodziewamy siê otrzymaæ z WFOŒiGW, a 100 tys. z³ obiecuje Krajowy System Ratowniczo-Gaœniczy. Brakuj¹ce 60 tys. z³ zamierzamy pozyskaæ od sponsorów i podatników, bo ka¿dy z nas mo¿e odpisaæ 1 proc. od podatku na organizacjê po¿ytku
publicznego i dlatego ka¿dego z Pañstwa namawiam do odpisania 1 procenta na ten cel, bo zakup wozu bêdzie s³u¿y³ ochronie naszego ¿ycia i
mienia.

DOBRZE, CORAZ LEPIEJ
19 stycznia podczas spotkania z hotelarzami
w Bia³ym Kamieniu wiele mówi³o siê o perspektywach rozwoju naszego miasta, a ton dyskusji
utwierdza mnie w przekonaniu, i¿ nasi przedsiêbiorcy chc¹ i potrafi¹ dostosowaæ siê do tempa
przemian, planuj¹c modernizacjê istniej¹cych
obiektów, ich rozbudowê i budowê nowych, przyczyniaj¹c siê do zmiany wizerunku Œwieradowa,
wzmacniaj¹c jego markê i przede wszystkim tworz¹c miejsca pracy. Obecnie w Œwieradowie buduj¹ siê obiekty noclegowe na ok. 2.000 miejsc,
które stworz¹ ok 300 miejsc pracy.

UZDROWISKOWY
ĄSK
ŚLĄSK
DOLNY ŚL
21 stycznia Œwieradów goœci³ uczestników
pierwszego study tour, bêd¹cego w istocie premier¹ programu Uzdrowiskowy Dolny Œl¹sk. Tym
samym ruszy³a warta 2 mln z³ promocja dziesiêciu dolnoœl¹skich kurortów w Polsce i Europie.
Ju¿ w lutym w telewizji TVN, TVN24, TVN CNBC
pojawi¹ siê informacje o naszych uzdrowiskach,
a za kilka tygodni w najwiêkszych miastach Polski po³udniowej i zachodniej pojawi¹ siê ogromne billboardy reklamowe. Zapraszam na stronê
www.uzdrowiskowydolnyslask.pl

SINGL
TREK
SINGLTREK
24 stycznia w Urzêdzie Miasta odby³o siê spotkanie w sprawie singltreka, na którym dopiêliœmy szczegó³y organizacyjne. Do 10 lutego og³aszamy przetarg. Wartoœæ projektu czêœci gminnej
i nadleœnictwa wyniesie ok. 2 mln z³, st¹d tak wiele zapytañ ze strony potencjalnych wykonawców,
a to z kolei oznacza, ¿e powinniœmy siê spodziewaæ atrakcyjnych ofert. Jeœli nic nie stanie na prze-

szkodzie trybowi wy³aniania wykonawcy, pierwsze odcinki singltreka bêd¹ oddane do u¿ytku rowerzystów ju¿ w sierpniu.

WIEŻA NASZA!
26 stycznia podczas spotkania w nadleœnictwie dosz³o do ostatecznych uzgodnieñ w sprawie lokalizacji wie¿y Mon Plaisir (znanej bardziej
pod imieniem Wilhelma). Wies³aw Krzewina potwierdzi³, ¿e obiekt po³o¿ony jest na terenie naszej gminy, raptem 30 m od granicy z Pobiedn¹.
By w ogóle zacz¹æ dzia³ania, musimy dysponowaæ gruntem (wydzier¿awiæ go i wylesiæ), sporz¹dziæ dokumentacjê i sporz¹dziæ stosowny wniosek o dotacjê. Zakres zadania obejmie odbudowê
wie¿y wraz z klatk¹ schodow¹ i tarasem widokowym dziennym, który noc¹ zamieni siê w platformê obserwacyjn¹ ciemnego nieba (wszak wczeœniej by³o to obserwatorium astronomiczne), oraz
budowê zaplecza szkoleniowo-pobytowego (i gastronomicznego) dla 40 osób. Na wszystko potrzeba nam 2 mln z³ i 2 lat.
Wie¿ê mo¿na by sfinansowaæ z funduszu EWT
Polska-Saksonia, dlatego rozmawiamy ju¿ z kilkoma uzdrowiskami niemieckimi, namawiaj¹c je
do wziêcia udzia³u w partnerstwie.

OŻYWIENIE HISZP
ANA
HISZPANA
27 stycznia po trwaj¹cej ponad rok przerwie
spotka³em siê w Urzêdzie Miasta z przedstawicielem hiszpañskiego inwestora. W lutym jeszcze
raz spotkam siê z inwestorem, aby uzgodniæ dalsze kroki w realizacji inwestycji na stoku Œwieradowca.

AQUAP
ARK - JAK NIE TEN
AQUAPARK
TO TTAMTEN
AMTEN
Od pewnego czasu kr¹¿y³y informacje o budowie kompleksu basenów przy hotelu „Malachit”,
którego dyrektor Zbigniew Kubiela z ostro¿noœci¹
zapowiada³ pewne dzia³ania inwestycyjne. W trakcie spotkania z prezesem INTERFERII, Adamem
Milanowskim, przekonywa³em go, i¿ inwestycja
w rodzaju aquaparku jest miastu bardzo potrzebna i szybko stanie siê przyci¹gaj¹c¹ klientów
atrakcj¹. Przedstawi³em mu kilka analiz dotycz¹cych rozwoju miasta wraz z wariantami rosn¹cej
liczby goœci, wyrazi³em te¿ chêæ wspó³pracy, deklaruj¹c organizowanie nauki p³ywania dla wszystkich œwieradowskich uczniów w tym kompleksie.
Konsekwencj¹ tych rozmów i planów spó³ki
jest przyjêta 4 lutego przez Radê Nadzorcz¹ INTERFERII pozytywna opinia dla wniosku zarz¹du
w sprawie rozbudowy basenu o czêœæ rekreacyjn¹
przy „Malachicie”. Koszt ca³oœci zamknie siê kwot¹
ok. 10 mln z³, a gmina wesprze inwestora przy
sporz¹dzaniu dokumentacji i pozyskiwaniu zezwoleñ budowlanych.
Mury aquaparku powinny wyjœæ z ziemi jeszcze w tym roku, a zakoñczenie robót przewidziano w roku przysz³ym.

Wstêpna koncepcja obejmuje 7 rekreacyjnych
niecek basenowych, 3 zje¿d¿alnie, w tym jedna
zewnêtrzna, plus zaplecze (sauna, sala gimnastyczna, si³ownia).
Sam projekt jest wielkim wydarzeniem, bo
zabiegamy o podobny kompleks basenów od lat,
mamy nawet podpisan¹ umowê ze spó³k¹ Sobies³aw Zasada SA, ale kilkuletnia zw³oka w rozpoczêciu tej inwestycji spowodowa³a, ¿e toczy³y siê
równie¿ rozmowy z innymi inwestorami. Chyba
naszym zamierzeniom towarzyszy dobra aura,
skoro dyrekcja hotelu wraz zarz¹dem spó³ki dostrzegli lukê i szansê dla swego obiektu.

WYP
ASIONA ZIMA
WYPASIONA
W dniach 4-6 lutego w Œwieradowie realizowany by³ du¿y projekt medialny TVP 1 pod nazw¹
„Wypasiona zima”, przy którym do wspó³pracy
zaproszono „Malinowy Dwór” i kolej gondolow¹.
To pierwsze tak znacz¹ce przedsiêwziêcie marketingowe z telewizyjn¹ „jedynk¹”, dziêki któremu
jesteœmy przez trzy dni obecni w programie „Kawa
czy herbata”, maj¹c cztery wejœcia na ¿ywo i kilkanaœcie przebitek filmowych w bardzo dobrym
czasie antenowym.
Obecnie negocjujmy z TVN warunki powtórki
„Szk³a kontaktowego”, tzw. jednodniówki z radiow¹ „jedynk¹” przed Biegiem Piastów oraz ponowny przyjazd do Œwieradowa „Lata z radiem”.

AK!
TAK, TO JEST NASZ PT
PTAK!
Z wolna rusza program edukacyjny o ochronie cietrzewia. Zapraszamy na stronê miasta, gdzie
w zak³adce „filmy” mo¿na obejrzeæ cietrzewia
dumnie przechadzaj¹cego siê po Hali Izerskiej.
Musimy wszyscy przyj¹æ do wiadomoœci, ¿e ptak
istnieje, wiêc powinniœmy i bêdziemy go chroniæ.
Wiele osób uwa¿a, ¿e cietrzew jest hamulcem
rêcznym w rozwoju miasta. To jest b³êdne myœlenie. Spróbujmy zrozumieæ, ¿e ten ptak ma swoje
miejsce w Górach Izerskich i potrzebuje warunków do ¿ycia. Czêsto s³yszy siê zdania, ¿e skoro
populacja cietrzewia maleje, to – widaæ - tak byæ
musi i nie ma potrzeby go ochraniaæ. Z takim myœleniem to dzisiaj cietrzew, a jutro…?

Turysta id¹cy szlakiem nie jest wielkim zagro¿eniem dla siedlisk cietrzewia, ale 11 skuterów
œnie¿nych, które w ostatni weekend penetrowa³y
Halê Izersk¹, to ju¿ ogromne zagro¿enie dla ptaka. Podejmujemy dzia³ania, aby wspomóc Nadleœnictwo w ochronie wy¿szych partii Gór Izerskich
przed rozkapryszonymi motofanami, którzy bêd¹
chcieli wypróbowaæ swoje mechaniczne konie w
obszarach siedliskowych.

Roland Marciniak

SPO¯YCIE ALKOHOLU

W Œwieradowie-Zdroju w 2010 r. spo¿ycie alkoholu wzros³o w stosunku do roku poprzedniego o 25 proc., co
oznacza, ¿e w d³ugiej perspektywie utrzymuje siê ono na tym samym poziomie, a jego spadek w latach 2008-2009
wynika³ z mniejszej liczby goœci odwiedzaj¹cych miasto. Najwiêcej pije siê u nas alkoholi niskoprocentowych, takich jak
piwo. Tylko nieznacznie mniejszym zainteresowaniem ciesz¹ siê mocne trunki, g³ównie wódki i likiery, których najwiêcej
sprzedaj¹ sklepy i markety. Na trzeciej pozycji jest wino, wypijane przewa¿nie w hotelach i restauracjach.
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Lekcja XXI (w.)
18 stycznia, druga lekcja – przyroda,
klasa V, zajêcia prowadzi Agnieszka Kurec, od 6 lat nauczycielka biologii w Miejskim Zespole Szkó³ w Œwieradowie. Kilkunastu uczniów podzielonych na paroosobowe grupy zasiada wokó³ sto³ów, na których
stoj¹ monitory. Temat zajêæ – znaczenie
glonów w przyrodzie, medycynie i gospodarce. Nauczycielka podzieli³a uczniów na
trzy grupy, z których ka¿da mia³a wyszukaæ w internecie informacje o tych glonach.
Dok³adnie – szukaniem zajmowali siê liderzy grup, reszta uzupe³nia³a ich wiedz¹ z
podrêczników. Lider koordynuje pracê
grupy i pilnuje, by wszyscy naraz nie ³apali za klawiaturê.
Uczniowie w mig znaleŸli w³aœciwe strony (no, nie wszyscy, ale któryœ z uczniów Dla Patryka interaktywna tablica nie ma ¿adotworzy³ - celowo lub nie - stronê absolutnie nych tajemnic.
niezwi¹zan¹ z lekcj¹, zosta³ natychmiast przywo³any do porz¹dku), odszukali pasuj¹ce do tez
teksty i fotografie, a pani
Agnieszka mog³a ich dorobek pokazaæ na interaktywnej tablicy.
Okazuje siê, ¿e nie
ma koñca lista zastosowañ glonów w ¿yciu codziennym, od kosmetyków pocz¹wszy, poprzez
antybiotyki, a na paszach
i nawozach skoñczywszy. Uczniowie bez problemu w Wikipedii odszukali ³aciñsk¹ nazwê Jaki¿ to problem znaleŸæ informacje o zastosowaniach glonów
glonów (algae) i naukê o w medycynie? Parê sekund i wszystko jak na d³oni!
nich (algologia), a Patryk
bez k³opotów narysowa³
na tablicy chloroplast,
korzystaj¹c z zielonej
aplikacji w menu.
Druga czêœæ lekcji
poœwiêcona by³a dzia³aniu wody i wiatru, co
dokumentowano miêdzy
innymi na przyk³adzie
Mierzei Helskiej. Nauczycielka najpierw w
sposób bardzo uproszczony narysowa³a nasz
brzeg morski, zaznaczaj¹c ujœcie Wis³y i pó³wysep, nastêpnie obraz Znaleziona przez uczniów w Googlach strona poœwiêcona glonom
znikn¹³, a za chwilê na od razu trafia na interaktywn¹ tablicê w du¿ym powiêkszeniu...
tablicy odtworzy³ siê – w
zwolnionym tempie –
proces powstawania tego
obrazu, by uczeñ mia³
czas opisaæ, jak mu³ nanoszony przez rzekê
sp³yca Zatokê Puck¹,
któr¹ z czasem zamykaj¹ca siê Mierzeja Helska
zmieni w jezioro nadbrze¿ne (jak Jez. £ebsko).
Za moment uczniowie dostaj¹ polecenie
odnalezienia Mierzei
Wiœlanej – zarówno jej
mapy, jak i zdjêæ satelitarnych – a Iza musi po- ... co nie znaczy, ¿e poczciwa mapa straci³a na swym znaczeniu,
kazaæ omawiany frag- bo uczennica musi umieæ wskazaæ na niej Pó³wysep Helski.
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ment kraju na mapie wisz¹cej na œcianie.
Nauczycielka znów rysuje na tablicy, a gdy
obraz siê pojawia w zwolnionym tempie,
uczniowie bez problemu omawiaj¹ proces
powstawania depresji na ¯u³awach Wiœlanych. Gdy do koñca lekcji zostaje trochê czasu, dzieci przesuwaj¹ siê na zachód wybrze¿a, by opisaæ, jak fale morskie podmywaj¹c
klif „dotar³y” do oddalonego pocz¹tkowo o
blisko 2 km XVI-wiecznego koœcio³a w Trzêsaczu, który w koñcu run¹³ do Ba³tyku.
- Dziêki tej pracowni i komputerom uczeñ

mo¿e byæ „tu i teraz” bez wzglêdu na temat –
mówi Agnieszka Kurec.
Na lekcji nie ma zbêdnych pogaduszek,
nikt siê nie wierci, nie rysuje mazakiem esówfloresów po kartce, nie wertuje bezmyœlnie
ksi¹¿ki, bo wszyscy zajêci s¹ szukaniem potrzebnych informacji, a im trudniejsze maj¹
zadanie, tym bardziej s¹ na mim skupieni.
Nie mo¿na jeszcze robiæ „Pilotówek”, bo
do tego potrzebna jest baza testowa, nad któr¹
nauczyciele dopiero pracuj¹.
Adam Karolczuk

Od kartkówki do „pilotówki”
W dzisiejszych czasach o multimedialnoœci sal lekcyjnych nie œwiadcz¹ ju¿ tylko komputery,
a wiedzê prezentuje siê nie tylko na monitorze, dziœ nauczaæ mo¿na tak¿e przez zabawê.
W nowej pracowni przyrodniczej w Miejskim Zespole Szkó³ zainstalowano du¿¹ na 100 cali
tablicê interaktywn¹, na której za pomoc¹ dotyku steruje siê aplikacjami. Nauczyciel zamiast
mozolnego i czasoch³onnego rysowania obrazków kred¹ po tradycyjnej tablicy, na tej interaktywnej mo¿e nie tylko wyœwietliæ dowoln¹ aplikacjê z komputera, ale te¿ w prosty i przejrzysty
sposób pokazaæ np. obieg krwi w organizmie (wybieraj¹c czerwieñ z bogatej palety barw),
przybli¿aj¹c odpowiednie jego fragmenty.
Kolejnym elementem pracowni jest wizualizer, który pomaga prezentowaæ ró¿nego rodzaju
obiekty trójwymiarowe du¿ej grupie osób, bez koniecznoœci podawania go z rêki do rêki. A
najwa¿niejsze elementy mo¿na przybli¿yæ nawet 100-krotne. Na wizualizerze mo¿na umieszczaæ nie tylko cia³a sta³e, ale tak¿e ciecze; fascynuj¹ce jest w zbli¿eniu zobaczyæ, jak np. toczy
siê ¿ycie w kropelce wody?
Innym niezwykle potrzebnym przyrz¹dem jest interfejs pomiarowy. Jest to urz¹dzenie pozwalaj¹ce na prowadzenie i zapisywanie pomiarów w terenie. Mo¿na zbadaæ nim nie tylko sk³ad
powietrza czy gleby, ale tak¿e si³y dzia³aj¹ce w naturze, przewodnoœæ elektryczn¹ ró¿nych substancji czy ich wagê. Po powrocie do szko³y dane te s¹ zapisywane w komputerze i uczniowie
mog¹ je ju¿ spokojne analizowaæ.
Do lamusa powoli odchodz¹ kartkówki, teraz bêd¹ to „pilotówki”, gdy¿ pracownia jest wyposa¿ona w system testowania wiedzy za pomoc¹ pilotów (jest ich 30). Dzia³a to tak, ¿e na tablicy
wyœwietlane jest pytanie i cztery odpowiedzi, a uczeñ na swoim pilocie wybiera tê prawid³ow¹.
Nauczyciel ma natychmiast wyniki takiej „pilotówki” i wystarczy, ¿e oceny wpisze do dziennika.
Nie musi ju¿ sprawdzaæ sprawdzianów, tylko od razu zaczyna lekcje.
Podobnie z mikroskopami: nie ma problemu z ich kalibracj¹, prawid³owym ustawianiem pod
œwiat³o czy regulowaniem ostroœci - wystarczy mikroskop pod³¹czyæ pod komputer, a wszystko wyœwietla siê na du¿ym ekranie.
Do wyposa¿enia ponadstandardowego pracowni mo¿na zaliczyæ jeszcze elektroniczne ciœnieniomierze, aparaty do badania EKG, kamerê szybko obrazkow¹ oraz ca³¹ masê odczynników i preparatów przydatnych w edukacji biologicznej.
Ca³e wyposa¿enie warte 250 tys. z³ zosta³o w ca³oœci sfinansowane ze œrodków Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Dolnoœl¹skiego - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego „Pracownia przyrodnicza w ka¿dej gminie” - wystarczy³o „tylko” dobrze napisaæ wniosek,
co chyba nie by³o zbyt ³atwe, skoro na ca³ym Dolnym Œl¹sku pracownie takie ma 118 szkó³.
Jedynym kosztem szko³y by³ zakup specjalnych sto³ów; przy ka¿dym mo¿e zasi¹œæ 10 uczniów.
Rafa³ Matelski

Wiadomoœci uzdrowiskowe
DWÓJKA JAK JEDYNKA
Mimo zimy trwaj¹ prace przy budowie
S³oneczka II (na zdjêciu) – firma, która wygra³a przetarg (WESTBUD spod Wroc³awia),
zala³a ³awê fundamentow¹ i przerwa³a roboty po opadach œniegu, ale gdy tylko zaczê³a
siê odwil¿ - wznowi³a je. Kosztorys inwestycji pod klucz (z wyposa¿eniem) opiewa na 4,8
mln z³, w tym jest dotacja unijna w wysokoœci 1,6 mln z³. Harmonogram przewiduje oddanie obiektu do u¿ytku 31 marca 2012 r.
S³oneczko II pomieœci 100 kuracjuszy,
którzy bêd¹ mieli do dyspozycji pe³na bazê

¿ywieniow¹, kompleksow¹ bazê zabiegow¹ z
basenem rehabilitacyjnym oraz kawiarniê.
Oba domy scali ³¹cznik pod dachem, w którym znajdzie siê recepcja, biuro kierownika i
wejœcie na sto³ówkê, nad nim zaœ goœcie bêd¹
mieli taras do opalania.
„Dwójka” architektonicznie upodobni siê
do „jedynki”, czego jednak nie mo¿emy pokazaæ w tak modnej ostatnio wizualizacji, za
któr¹ biuro projektowe chcia³o a¿ 8 tys. z³ –
zarz¹d wola³ te pieni¹dze wydaæ na nowy
sprzêt rehabilitacyjny.

FATALNY ROK
Zdaniem prezesa zarz¹du spó³ki, Doroty
Gi¿ewskiej, miniony rok by³ dla firmy bardzo ciê¿ki. O ile bowiem jeszcze w 2009
Uzdrowisko wypracowa³o 1 mln z³ zysku, to
ju¿ w 2010 r. przy mniejszych a¿ o 7 mln z³
przychodach z dzia³alnoœci medycznej zysk
by³ ju¿ œladowy, jakieœ kilka tysiêcy z³ nad
kresk¹. Skutkiem recesji (nie tylko u nas) o
40 osób zmala³o zatrudnienie (do 238 osób z
umow¹ o pracê).

DO WYNAJÊCIA
BAR „GROT
A”
„GROTA”
W CZERNIA
WIE
CZERNIAWIE
UL. SANA
TOR
YJNA 36
SANATOR
TORYJNA
96 M2
Z WYPOSA¯ENIEM
I URZ¥DZENIAMI
TEL. 75 78 45 388

W ub. roku przyjêto 4120 komercyjnych
goœci (mniej wiêcej po po³owie – Polacy i
Niemcy), którzy p³acili ok. 130 z³ za osobodzieñ, wybieraj¹c najczêœciej pobyty 2-tygodniowe (na 3-tygodniowe czêœciej decydowali
siê niemieccy kuracjusze).
Miejsca kontraktowane z NFZ (wraz ze
szpitalem) przyjê³y ogó³em 8500 goœci, a
wszyscy razem zostawili w kasie 19 mln z³.

TYLE ZROBIONO,
ZA ILE SIÊ DA£O

W 2010 g³ównie koñczono to, co zaczêto
rok wczeœniej:
Pó³ mln z³ kosztowa³ remont wewn¹trz
„Gracji” (monta¿ windy, adaptacja starej
kuchni na bazê zabiegow¹, instalacja grzewcza i elektryczna). „Obiekt” prezentuje siê dziœ
w pe³nej krasie zewn¹trz – zw³aszcza przy
nowym parkowym otoczeniu - i od œrodka.
300 tys. z³ kosztowa³a winda w Domu
Zdrojowym (w miejsce starej) ³¹cz¹ca przyziemie z V piêtrem, gdzie docelowo przy skosach zostanie zaadaptowanych kilkanaœcie
pokoi. Trwa³o te¿ remontowanie kolejnych
pokojów ca³ym obiekcie.
 W „Wac³awie” remontowano pokoje
(przyby³o w nich du¿o ³azienek), wykonano
te¿ porz¹dny remont zaplecza sto³ówki.
W „Goplanie” prowadzony by³ remont
czêœciowy oddzia³ów szpitalnych, zapisany w
planie dostosowawczym, dziêki czemu mog³y powstaæ sale - po dwie na ka¿dym oddziale
- dla niepe³nosprawnych. Na wniosek powiatowego inspektora nadzoru budowlanego rozebrano nieszczêsny dach nad patio, który –

KOMPUTEROWE BADANIE SERCA:
NOWA DIAGNOSTYKA - CYFROWE EKG
+ CYFROWA WEKTOKARDIOGRAFIA
Z OBRAZEM NACZYÑ
WIEÑCOWYCH; PULSOKSYLOMETRIA
(badanie zawar
toœci tlenu we kr
wi do okreœlenia
zawartoœci
krwi
unkach górskich)
warunkach
górskich);;
mo¿liwoœci wysi³ków fizycznych w war
zuch).
USG (tarczyca, nerki, prostata, brbrzuch).

PROFILAKTYKA ZAWA£U
I CHOROBY WIEÑCOWEJ SERCA

DR NAUK MED.
JAKUB KWIATKOWSKI
ŒWIERADÓW-ZDRÓJ,
UL. STRUMYKOWA 8

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

w g o d z . 8 00– 9 00

jak siê okaza³o – by³ niedostosowany do warunków. Zarz¹d nie rezygnuje z zadaszenia
patio, jest nawet gotowa koncepcja zawieszenia dachu wraz z modernizacj¹, ale najpierw
trzeba znaleŸæ 1,5 mln z³.
 W Zak³adzie Borowinowym i Zak³adzie Radoczynnym wykonano podjazdy dla
niepe³nosprawnych
W „Szarotce” (czyli w budynku zarz¹du) przeprowadzono pierwszy od 20 lat remont korytarzy i klatki schodowej.
W sumie na powy¿sze dzia³ania wydano
ok. 1,3 mln z³.

GROZBA WCI¥¯ WISI,
WINDA NADAL NIE
W czerniawskim Domu Zdrojowym odby³o siê gruntowane malowanie, trwa³y bie¿¹ce naprawy, doposa¿ano pokoje, wykonano te¿ zadaszenie nad patio. Ale sytuacja sanatorium dzieciêcego nie by³a przez to nawet
ciut bardziej ró¿owa - przyjêto raptem 420
ma³ych pacjentów w trzech turnusach (NFZ
t³umaczy, ¿e nie ma skierowañ na leczenie
sanatoryjne!), co prze³o¿y³o siê na stratê w
wysokoœci 270 tys. z³.
Na ten rok przewiduje siê ten sam poziom
zape³nienia obiektu, przy czym iloœæ skierowañ rozbito na 4 turnusy, pocz¹wszy od 24
maja. Pojawi³a siê te¿ pierwsza iskierka nadziei na lepsze jutro, bo umowa podpisana jest
na 3 lata, Uzdrowisko musi jednak spe³niæ
twardo stawiany wymóg – zainstalowaæ windê (bo to wymóg cywilizacyjny). Pani prezes
z³o¿y³a stosowne oœwiadczenie, ¿e winda zawiœnie, po czym zaczê³o siê poszukiwanie
Ÿróde³ finansowania; posz³y pisma o wsparcie - do starostwa, Urzêdu Miasta, niedawno
z³o¿ono 4 wniosek do urzêdu marsza³kowskiego (trzy poprzednie odrzucono). Chodzi, bagatela, o 300 tys. z³. Projekty s¹ gotowe, groŸba wci¹¿ wisi, a winda nadal nie.

SPA Z CERTFIKATEM
Rok ubieg³y zaowocowa³ uzyskaniem audytu recertyfikuj¹cego ISO wed³ug normy
9001:2008 - w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego, szpitalnego i ambulatoryjnego, rehabilitacji leczniczej, podstawowej opieki
zdrowotnej oraz diagnostyki obrazowej. W
nowym ISO dodano SPA (odnowa biologiczna) i us³ugi turystyczne (organizacja czasu
wolnego dla kuracjuszy).

NIE BÊDZIE ZASTOJU
Rok 2011 na pewno przyniesie rozbiórkê
nieszczêsnego komina w pijalni. Czy jednak
w to miejsce powstanie nowa/stara fontanna?
Od dwóch lat jest ju¿ jej gotowa koncepcja,
zaakceptowana przez konserwatora zabytków,
jedynym problemem pozostaje znalezienie
250 tys. z³ na urzeczywistnienie planów.
W Domu Zdrojowym kontynuowana bêdzie wymiana instalacji elektrycznej, remont
korytarzy i kolejnych pokojów, remont wêz³a
zabiegowego na I piêtrze. Ponadto planowane s¹ kapitalne remonty balkonów, adaptacja
strychu w czêœci B (tam¿e wymiana dachu i
wstawienie okien), powinien te¿ zakoñczyæ
siê monta¿ instalacji przeciwpo¿arowej.
W „Goplanie” urz¹dzona zostanie wypoczywalnia przy kriokomorze, a do wanien z
k¹pielami mineralnymi wprowadzone zostan¹
te¿ k¹piele œwierkowe.
W „Gracji” zaplanowano wiatro³ap i podjazd dla niepe³nosprawnych.
W „Wac³awie” kontynuowana bêdzie
gruntowna przebudowa ³azienek, rozpocznie
siê te¿ remont recepcji i klatki ewakuacyjnej.
W Zak³adzie Radoczynnym przewidziany jest remont zaplecza socjalnego.
Listê tegorocznych zamierzeñ zamyka zakup sprzêtu rehabilitacyjnego oraz remont
zbiorników wodnych.

KOLEJNY KURORT
W PORFELU KGHM?
17 grudnia do ministra skarbu wp³ynê³o 6
ofert od podmiotów zainteresowanych kupnem Uzdrowiska „Œwieradów-Czerniawa”
Sp. z o.o. By³y to: Konsorcjum „Uzdrowisko
Œwieradów” z Jeleniej Góry, Holding Medyczny Polskie Centrum Zdrowia z Wroc³awia,
Artmedik z Jêdrzejowa (Œwiêtokrzyskie),
KGHM I Fundusz Zamkniêty Aktywów Niepublicznych z Wroc³awia, Tadeusz Jêczmionek z Lubania oraz Dariusz i Renata Hanczarek z podwarszawskiego Józefos³awia.
21 stycznia br. czterej pierwsi oferenci
zostali zaproszeni do II etapu, w trakcie którego zostan¹ dopuszczeni do ograniczonego
badania uzdrowiska - ten etap potrwa do 16
lutego, natomiast do 9 marca minister skarbu
powinien od ka¿dej z firm otrzymaæ oferty
wi¹¿¹ce.
Adam Karolczuk

Ferie z pisarzem
Poznajemy pisarza Kazimierza Szymeczko, który w czerwcu odwiedzi bibliotekê i spotka siê z dzieæmi w ramach akcji „Ksi¹¿ka na
walizkach”.
Wspólnie bêdziemy poznawaæ twórczoœæ
polonisty, bibliotekarza, a przede wszystkim autora takich ksi¹¿ek jak: „Tajemnica jednej nocy”,
„Fa³szerze w sieci”, „Pomalowana historia”,
„K³opoty Komendanta Roka”, „Poœcig za czarna hond¹”, „Zemsta Budzika”, „Œwiêty w kapeluszu” czy „Milion w piêæ dni”. Pisze tak,

aby czytelnikowi i sobie sprawiæ jak najwiêcej
przyjemnoœci, czyli lekko, zrozumiale i z poczuciem humoru. Wspó³pracuje z pismem dla
dzieci „Œwierszczyk”, publikuje te¿ w „Twoim
Dziecku”, „Guliwerze”, „Nowych ksi¹¿kach”,
„Bibliotece w Szkole”. Jest laureatem miêdzynarodowego konkursu literackiego „Uwierz w
si³ê wyobraŸni”.
Zajêcia bêd¹ siê odbywaæ w bibliotece od
godz. 12 i bêd¹ trwaæ a¿ do zamkniêcia.
ZAPRASZAMY!

Do kogo dzwonić, gdy nas zasypie?
POWIATOWY ZARZ¥D DRÓG - odœnie¿a ul. D³ug¹
(od Pobiednej do skrzy¿owania z ul. Sudeck¹) i ul. G³ówn¹
Anna Stanek – kier. s³u¿by drogowej, tel. 604 981 595
DOLNOŒL¥SKA S£U¯BA DRÓG I KOLEI WE WROC£AWIU
Oddz. Gradówek odœnie¿a drogê wojewódzk¹ prowadz¹c¹ od strony Szklarskiej Por.
prowadzi do granicy ulicami: Nadbrze¿n¹, 11. Listopada, Grunwaldzk¹, Lwóweck¹,
Sanatoryjn¹ Sudeck¹, D³ug¹. Tel. dy¿urny (24 h) - 75 78 44 276, Andrzej G³owiak tel. 609 990 926, Jolanta Kolim - tel. 609 990 929,
Adam Trznadel - tel. 609 990 924
DROGI GMINNE - Wojciech Cielecki - tel. 517 558 762,
Eugeniusz Grabas - tel. 515 069 318
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Nadaj¹ na nas, a¿ mi³o

Dla Tereski nie ma znaczenia, czy mówi tylko do mikrofonu,
czy dodatkowo znajduje siê w polu widzenia kamery, niewa¿ne, czy na ¿ywo czy do póŸniejszej emisji - z szybkoœci¹
karabinu maszynowego potrafi w kilka minut zachêciæ widzów czy s³uchaczy do odwiedzenia Œwieradowa, jako najbardziej czarodziejskiego miejsca w Górach Izerskich, na
Dolnym Œl¹sku czy wrêcz w Polsce.

Pani Monika mia³a mnóstwo frajdy ko³uj¹c na oponie po
specjalnym torze wytyczonym na bambino-ski (zdjêcie powy¿ej - Janusz Wiechowski, pozosta³e - Tomasz Chmielowiec).

29 stycznia podczas pobytu ekipy radiowej „jedynki” w wejœciach na ¿ywo wypowiadali siê m.in. Tersesa Fierkowicz,
Wies³aw Krzewina, Roland Marciniak, £ukasz Ryba, Wiktor
Kobia³ko (na zdjêciu), Igor Bucki i Witold Dziekan. By³y te¿
konkursy, w których np. trzeba by³o odpowiedzieæ na pytanie, jakie zwierzê zwi¹zane ze Œwieradowem. S³uchacze odpowiadali na pytania na Facebooku, gdzie od razu rzucono
zdjêcia z pobytu radiowców.

I jak¿e Polska mia³aby siê nie zakochaæ w takich izerskich
klimatach, jak ten na zdjêciu?
Burmistrz zosta³ „z³apany” na Stogu, gdy przeciera³ nowe
szlaki na biegówkach. Powiedzia³, co mia³ do powiedzenia,
wróci³ na œlad i pomkn¹³ dalej.

Z hali spacerowej sz³y w Polskê sygna³y o tym, ¿e warto
wybraæ siê do Œwieradowa, bo - wiadomo - panowie po
wodzie s¹ czynni, a panie rade...

Ekipa telewizyjna goœci³a w Œwieradowie od 29 stycznia basenu z hydromasa¿ami i Œwiata Saun.
Dyrektor hotelu Marcin Zaj¹czkowski opowiada³ o bazie
do 6 lutego, przygotowuj¹c 4 wejœcia na ¿ywo i kilkanaœcie
filmowych wstawek z ró¿nych miejsc: z kabiny gondoli, gór- noclegowej w Œwieradowie oraz o pe³nej mobilizacji i gotonej i dolnej stacji, ze stoku gondolowego i z bambino-ski, woœci naszego miasta do przyjêcia „nieprzyzwoicie du¿ej liczspod Domu Zdrojowego i z jego wnêtrza, z plenerów wokó³ by turystów”. Szef kuchni Malinowego Dworu - Piotr Lipski
Koliby i Centrum Rehabilitacji w Czerniawie, a tak¿e z na- wraz z Marcinem Budynkiem (na co dzieñ dyrektorem gastronomii w hotelu w Augustowie) gotowali regionalne potrawy,
szego punktu zaburzeñ grawitacji na ul. Stra¿ackiej.
Przez te wszystkie dni zaszczyt goszczenia 30-osobowej m.in zupê grzybow¹ z zio³owymi kluskami, knedle ze œliwkaekipy telewizyjnych realizatorów przypad³ Hotelowi**** mi z malinowym sosem i na koniec danie firmowe - naleœniki
z malinowym zabajone.
Medical SPA Malinowy Dwór.
Marcin Mañka i Monika Bia³ek po mêcz¹cych zdjêciach oddawali siê przyjemnoœciom,
jakie dla nich specjalnie
przygotowano. Skorzystali m.in. z zabiegu Malinowe SPA Balneo (Firmowy zabieg na cia³o na
bazie serii balneokosmetyków Malinowy Zdrój keratolityczne dzia³anie
wody siarczkowej przyspiesza odnowê i regeneracjê naskórka, a borowina, zielona glinka i ekstrakt z bluszczu pobudzaj¹ mikrokr¹¿enie i
cyrkulacjê krwi, ujêdrniaj¹ skórê oraz dzia³aj¹ Na wizji Marcin wyzna³, ¿e po tych zabiegach chcia³by byæ tak piêkny jak Monika.
antycellulitowo. Skóra
po zabiegu nabiera zdrowego koIntensywny tydzieñ z TVP 1 min¹³ bardzo szybko. Mimo
lorytu i blasku, staje siê idealnie zmêczenia wszyscy bawiliœmy siê œwietnie, by³o weso³o i obieg³adka, sprê¿ysta i elastyczna). caliœmy sobie powtórzyæ spotkanie przy najbli¿szej okazji.
Byli równie¿ sta³ymi bywalcami
Kamila Lachowicz.
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Ostatnie przygotowania Piotra Lipskiego (z lewej) z Malinowego Dworu i Marcina Budynka do gotowania na ekranie.

Do koñca marca przed³u¿ona zosta³a promocja w „Malinowym Dworze” na bilety ca³odniowe: w godzinach 1030-1600 wstêp na basen
wraz z hydromasa¿ami i jacuzzi kosztuje 25 z³, a w godzinach 16002130 na basen z hydromasa¿ami, jacuzzi i Œwiatem Saun (kilka rodzajów) - 45 z³. Dzieci do lat 3 korzystaj¹ z basenu bezp³atnie, dzieci
w wieku 4-7 lat p³ac¹ 10 z³, a w wieku 8-14 lat - 15 z³. Szczegó³owych informacji o mo¿liwoœciach korzystania z basenu i towarzysz¹cych us³ug udziela Kamila Lachowicz, specjalistka ds. marketingu, tel. 519 325 189, k.lachowicz@malinowydwor.pl

- od samego pocz¹tku istnienia kolei gondolowej argumentowaliœmy, ¿e droga
na doln¹ stacjê powinna byæ oznakowana z
podobn¹ starannoœci¹, z jak¹ oœwietlony jest
stok narciarski. Argumentowaliœmy, ¿e du¿e,
czytelne, rzucaj¹ce siê w oczy z daleka bilboardy powinny towarzyszyæ kierowcom-narciarzom nadje¿d¿aj¹cym ze wszystkich stron: Od
Krobicy, Czerniawy (czyli Zgorzelca) i Szklarskiej. Nie czepialiœmy siê niebieskiego drogowskazu z namalowan¹ miniaturk¹ gondoli,
tylko prosiliœmy o dodanie du¿ych tablic przynajmniej w dwóch miejscach: przy cmentarzu (bo potem pytaj¹cych o gondolê spotykaliœmy na Górskiej, Koœciuszki, Leœnej czy Pi³sudskiego) i na rozstaju przy stadionie.
- ci z kierownictwa na miejscu mo¿e
i nawet siê z nami zgadzali, ale nie w ich kompetencjach le¿a³ - jak dot¹d - jakikolwiek krok
wychodz¹cy naprzeciw naszym postulatom,
bo wszystkie chwyty marketingowe i promocyjne wymyœlano w Krakowie. Niekiedy mo¿na by³o odnieœæ wra¿enie, ¿e ktokolwiek to
tworzy³, nie widzia³ Œwieradowa na oczy, ba,
chyba sobie nawet nie zada³ trudu obejrzenia
miasta na widokówkach. Bo gdyby sobie
zada³, wiedzia³by, jak ³atwo zjechaæ u nas z
g³ównego traktu i zapl¹taæ siê w w¹skie uliczki, a znacznie trudniej siê z nich wypl¹taæ.

Tak to by³o dawniej (fot. powy¿ej), tak jest dzisiaj (fot. poni¿ej), a tak naszym zdaniem i wedle
artystycznej wizji Tomka Chmielowca byæ powinno (fot. po prawej).

My powtarzaliœmy - jak mantrê – z uporem maniaka, ¿e trzeba wreszcie uczytelniæ
dojazd.

Oni – po ponad roku wyrzucili niebiesk¹ tabliczkê - ma³¹,
bo ma³¹, ale choæ niewidoczn¹,
to przynajmniej zrozumia³¹ – z
napisem „Kolej Gondolowa” i
korzystaj¹c z dorobku krakowskiej szko³y gmatwania rzeczy
prostych zast¹pili j¹ pomarañczow¹, równie ma³¹, ale za to
ca³kowicie nieczyteln¹ tabliczk¹ z napisem „SKI&SUN
Œwieradów-Zdrój”. Równie dobrze mogliby tam sobie wpisaæ
„SNOW & GRASS”, „HELL &

HEAVEN” a nawet „MONDAY & FRIDAY”,
ale niechby wreszcie ktoœ dostawi³ pod
spodem porz¹dny obrazek z wagonikiem (co
ca³kowicie bezinteresownie proponujemy i
pokazujemy na tych ³amach).
B³¹dz¹cy po mieœcie wci¹¿ wychylaj¹ siê
ze swych aut i zadaj¹ jedno pytanie - „Czy
dobrze jedziemy na gondolê? ¯eby choæ jeden spyta³ - „Przepraszam, którêdy dojechaæ na „skientsan”?
- natychmiast zostaniemy mi³oœnikami pomarañczowej tabliczki i na ³amach „Notatnika” odtr¹bimy zwyciêstwo gondoli!
Dziwi nas ten minimalistyczny upór Krakusów, którego
efektem jest tabliczka o powierzchni 0,25 m2. Kierowcy nadje¿d¿aj¹cy z kierunków Mirska i Szklarskiej na skrzy¿owaniu ulic Nadbrze¿nej i Górskiej z daleka widz¹ baner pokazuj¹cy drogê na Kamieniec/Izery, który ma 1,5 m2 powierzchni „czytelniczej”, choæ kudy tam - zdawa³oby siê - Kamieñcowi do nartostrady!
Adam Karolczuk

Dzia³ania Stra¿y Miejskiej
W styczniu Stra¿ Miejska w ramach kontroli czystoœci i porz¹dku na terenie gminy
przeprowadzi³a 12 kontroli posesji pod k¹tem
przestrzegania Ustawy o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach (w szczególnoœci
dotyczy³y one sprawdzania umów na odbiór
odpadów komunalnych). W kilku przypadkach ujawniono, ¿e œmieci zamiast trafiaæ na
wysypisko s¹ spalane w domowych piecach
centralnego ogrzewania.
Ponadto stra¿nicy miejscy:
– na bie¿¹co patrolowali teren przyszkolny w celu zwalczania pal¹cych gimnazjalistów;
– dokonali 2 kontroli oœwietlenia ulicznego;
– przeprowadzili 10 kontroli prawid³owoœci oznakowania ulicznego i czytelnoœci znaków;
– podjêli kilkanaœcie interwencji zwi¹zanych ze zg³oszeniami mieszkañców;
– przeprowadzili 14 interwencji dotycz¹cych niezachowania ostro¿noœci przy trzymaniu psów;
– skontrolowali 4 punkty sprzeda¿y alkoholu;
– dwukrotnie interweniowali w stosunku
do osób nietrzeŸwych;
– podjêli 22 interwencje w stosunku do

kierowców naruszaj¹cych przepisy ruchu drogowego;
– dwukrotnie zabezpieczali miejsca kolizji i zdarzeñ losowych;
– ujawnili 12 wykroczeñ porz¹dkowych
(w szczególnoœci dotyczy³y one nieodœnie¿onych chodników przyleg³ych do posesji);
– sprawdzali miejsca, w których gromadzi siê tzw. element patologiczny, oraz kontrolowali pustostany, by zapobiec przypadkom
zamarzniêcia mieszkaj¹cych w nich osób bezdomnych;
– na bie¿¹co przekazywali informacje
zwi¹zane z nieprawid³owoœciami do odpowiednich s³u¿b.
Do koñca zimy Stra¿ Miejska bêdzie przywi¹zywa³a szczególn¹ uwagê do odœnie¿ania
i usuwania œliskoœci z chodników przyleg³ych
do posesji oraz do str¹cania nawisów œnie¿nych z dachów i sopli z rynien.
* Stra¿ Miejska ma swoj¹ siedzibê w Urzêdzie Miasta przy ul. 11. Listopada 35, a stra¿nicy czekaj¹ na sygna³y od mieszkañców w
poniedzia³ki w godz. 800-1600 oraz od wtorku do pi¹tku w godz. 730-1530.
Telefony kontaktowe: Boles³aw Sautycz 500 231 708, Damian Hryciew - 512 243 901.

Na straży ognia i wody
2 stycznia wieczorem dwa zastêpy OSP
przez pó³torej godziny gasi³y po¿ar sadzy w
kominie budynku przy ul. D¹browskiego.
Stra¿acy ledwie skoñczyli tam akcjê, zostali wezwani do gaszenia sadzy w kominie
przy ul. Ratowników Górskich, co zajê³o im
kolejne pó³torej godziny.
5 stycznia ponownie po¿ar sadzy, tym razem przy ul. Cichej. Dwa zastêpy potrzebowa³y a¿ dwóch godzin, by ugasiæ ogieñ; dojœcie do komina by³o utrudnione na tyle, i¿ trzeba by³o u¿yæ lin zabezpieczaj¹cych, by stra¿ak mia³ dostêp do po¿aru.
7 stycznia rano stra¿acy zabezpieczali kontrolowane wypalanie komina przy ul. 11 Listopada. Akcja trwa³a dwie i pó³ godz.
Wieczorem zestêp OSP Czerniawa uda³ siê
na ul. Szkoln¹, by udro¿niæ przepust (zatkany
z powodu gwa³townej odwil¿y) oraz skierowaæ wodê do rowów, co zajê³o im godzinê.

15 stycznia zastêp czerniawski przez
pó³torej godz. udra¿nia³
przepust na ul. Sudeckiej. A po po³udniu zastêp OSP ze Œwieradowa potrzebowa³ 1,5
godz., by wypompowaæ wodê z piwnicy domu
przy ul. Grunwaldzkiej.
17 stycznia o godz. 1500 dwa zastêpy OSP
ze Œwieradowa i jeden zastêp z Pobiednej rozpoczê³y 4-godzinn¹ walkê z po¿arem sadzy
przy ul. D³ugiej. Komin wprawdzie mia³ przekrój 40 na 40 cm, ale przeœwit by³ tak ma³y,
¿e dym i ¿ar nie mia³y siê jak przebiæ. Stra¿acy wyci¹gnêli z komina a¿ piêæ taczek ¿arz¹cej siê jak koks szlaki.
28 stycznia œwieradowska OSP pomaga³a
wyci¹gn¹æ autokar na œliskiej nawierzchni ul.
Koœcielnej.
W jednostkach OSP w Œwieradowie zamontowany zosta³ system alarmowania DSP50, który wysy³a wiadomoœci SMS od razu
na komórki stra¿aków.
Wszystkie informacje zwi¹zane z po¿arami i innymi zagro¿eniami nale¿y kierowaæ na
nr alarmowy KP PSP w Lubaniu - 998 (lub
112). To najszybsza droga powiadomienia
stra¿y po¿arnej.
Obowi¹zki naczelnika w Œwieradowie pe³ni Mariusz Knet, tel. 696 068 170, a jego zastêpcy - Krzysztof Stasik, tel. 602 639 196.
W Czerniawie naczelnikiem jest Grzegorz Pacyna, tel. 500 798 806, zaœ jego zastêpc¹ Tomasz Prêczewski, tel. 663 152 910.
Informujemy, ¿e w strukturze œwieradowskiej OSP nie ma funkcji komendanta, a obowi¹zki w zakresie ochrony ppo¿. wykonuje
prezes OSP Tadeusz Baka, tel. 75 78 16 841,
75 78 16 155 i 512 243 887.

SCHEINER NIERUCHOMOŒCI ŒWIERADOWSKIE
Œwieradów, ul. Zakopiañska 8, tel. 075 78 16 359, 0603 766 496, 0603 766 936
Poleca domy, dzia³ki, mieszkania, pensjonaty w Œwieradowie i okolicach
DU¯Y WYBÓR DOMÓW WIEJSKICH 20 KM OD ŒWIERADOWA. PRZYJMUJEMY
DO SPRZEDA¯Y: MIESZKANIA, DOMY, DZIA£KI, OBIEKTY U¯YTKOWE.
WYBRANE OFERTY (WIÊCEJ W BIURZE):

Widok œmietnika przy ul. Wczasowej, gdzie zarz¹d wspólnoty mieszkaniowej nie mia³ podpisanej umowy na wywóz œmieci. Prezesowi zarz¹du nakazano usun¹æ ujawnione nieprawid³owoœci oraz podpisaæ stosown¹ umowê do odbioru nieczystoœci sta³ych. Z uwagi na to,
¿e wspólnota dopiero stawia swoje pierwsze kroki w dziedzinie zarz¹dzania nieruchomoœci¹, zdarzenie skoñczy³o siê udzieleniem pouczenia.

NIE PAL ŚMIECI!
Stra¿ Miejska w Œwieradowie-Zdroju informuje Pañstwa, i¿ zgodnie z ustaw¹ z 13 wrzeœnia 1996 r. o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach (Dz. U. z 2005 r. nr 236, poz 2008
z póŸn. zm) oraz zgodnie z ustaw¹ z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62, poz. 628
z póŸn. zm.) obowi¹zuje ustawowy zakaz spalania odpadów zawieraj¹cych substancje
niebezpieczne w urz¹dzeniach, które nie s¹ do tego przeznaczone! Mo¿na to robiæ tylko
w spalarniach odpadów. Za spalanie odpadów wydzielaj¹cych truj¹æe gazy w domowych piecach lub ogniskach grozi kara grzywny do 5.000 z³, a nawet areszt do 30 dni.
W powy¿szej sprawie kontroli dokonywaæ bêdê stra¿nicy miejscy i inspektorzy ochrony
œrodowiska.
ŒWIERADÓW-ZDRÓJ POSIADA STATUS UZDROWISKA - USZANUJMY TO! DBAJMY O
NASZE ZDROWIE I CZYSTE POWIETRZE! NIE ZANIECZYSZCZAJMY NASZEGO ŒRODOWISKA!

STOP UZALEŻNIENIOM!
Miejska Komisja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w Œwieradowie-Zdroju informuje, ¿e w Urzêdzie
Miasta przy ul. 11 Listopada 35, pok. nr 24a (II p.), w ka¿dy poniedzia³ek w godzinach 1600-1900 czynny jest Punkt
Konsultacyjno–Informacyjny dla uzale¿nionych - doros³ych osób z rodzin, gdzie nadu¿ywany jest alkohol, oraz
ofiar przemocy w rodzinie.
Zapewniamy dyskrecjê i pomoc w rozwi¹zywaniu problemów uzale¿nienia,
wspó³uzale¿nienia i przemocy domowej.
Tel. 75 78 17 668 - w dniach konsultacji w godz. 1600-1900.
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1. Œwieradów – kawalerka 33,5 m2 spó³dzielcze w³asnoœciowe 90.000 z³
2. Œwieradów – mieszkanie w bloku, osobne wejœcie, 68 m2, niski parter, przejœciowe, 92.000 z³
3. Œwieradów – mieszkanie na os. Korczaka, 61 m2, trzy pokoje, I piêtro 205.000 z³
4. Œwieradów – mieszkanie 74 m2 w kamienicy, trzy pokoje, III piêtro 180.000 z³
5. Œwieradów – dom do remontu, 220 m2, po³o¿ony wysoko pod lasem, 305.000 z³
6. Œwieradów – ul. Batorego, dzia³ka 2.500 m2, pod us³ugi turystyczne, do 5 kondygnacji, 570.000 z³
7. Œwieradów – dzia³ka, 3.630 m2, 150 m od gondoli, pod us³ugi turystyczne, do IV kondygnacji
8. Œwieradów – ul. Sienkiewicza, 2,38 ha, pod turystykê i zabudowê wielorodzinn¹, IV kondygnacje
9. Œwieradów – ul. Piastowska, 7.651 m2, pod us³ugi turystyczne, pe³ne uzbrojenie, IV kondygnacje
10. Œwieradów – ul. Wiœniowa, 1.932 m2, pod zabudowê jednorodzinn¹
11. Œwieradów – okolice ul. Wiœniowej, dzia³ka 640 m2, pod zabudowê jednorodzinn¹, 120.000 z³
12. Œwieradów – ul. Osiedlowa, dzia³ka 2.650 m2 pod dom, widok na góry
13. Œwieradów – piêknie po³o¿ony, du¿y dom do remontu, dzia³ka 2,39 ha, 600.000 z³
14. Œwieradów – wysoko po³o¿ony przedwojenny dom po remoncie, 220 m2, dzia³ka 3,4 ha
15. Czerniawa – mieszkanie jednopokojowe 32 m2, I piêtro, ogrzewanie gazowe, 65.000 z³
16. Czerniawa – mieszkanie na II piêtrze, 78 m2, c.o. - piec w ³azience, 135.000 z³
17. Czerniawa – mieszkanie, 92 m2, I piêtro, 3 pokoje, wyremontowane, 155.000 z³
18. Czerniawa – nowy dom, 350 m2, z mo¿liwoœci¹ pokoi pod wynajem, dzia³ka 1,2 ha
19. Czerniawa – dzia³ka 1.626 m2, p³aski teren, widok na góry, 150.000 z³
20. Czerniawa – dom przedwojenny, 150 m2, zadbany, dzia³ka ok. 4.000 m2, 320.000 z³
21. Czerniawa – ma³y dom do remontu, dzia³ka 396 m2 + 1.356 m2, 110.000 z³
22. Czerniawa – piêkna willa, 470 m2, czêœciowo po remoncie, dzia³ka ok. 2.500 m2
23. Czerniawa – dzia³ki budowlane po 1.500 m2, po 49.500 z³
24. Czerniawa – dom wolno stoj¹cy do wynajêcia, 5 pokoi, piece, 1.400 z³
25. Czerniawa – dzia³ka 4.563 m2, ul. G³ówna, zabudowa do 3 kondygnacji
26. Czerniawa – lokal sklepowy (czynny, spo¿ywczy), 37,5 m2, 115.000 z³
27. Pobiedna – mieszkanie 63 m2, parter, 150 m od granic Œwieradowa, 93.000 z³
28. Pobiedna – mieszkanie w bloku, 62 m2, II piêtro, trzy pokoje, 80.000 z³
29. Pobiedna – dzia³ka budowlana na po³udniowym stoku, 1.800 m2, 47.000 z³
30. Wolimierz – dzia³ka budowlana, 2.000 m2, przy asfalcie ko³o Alchemika, 49.000 z³
31. Ml¹dz – dzia³ka 1.338 m2, przy asfalcie, 40.000 z³
32. Giebu³tów – Augustów – dzia³ka 5.500 m2 pod zabudowê, 12 km od Œwieradowa, 43.000 z³
33. Mirsk – mieszkanie 3-pokojowe po remoncie, 115.000 z³
34. Krobica – dzia³ka 4.200 m2 pod dom, przy asfalcie, 77.000 z³
35. Mroczkowice – dzia³ka 1.200 m2, wydane warunki zabudowy, woda i kanalizacja, 49.000 z³
36. Mroczkowice – du¿y dom z dzia³k¹ 6.358 m2, przy trasie do Œwieradowa, 220.000 z³
37. Wola Augustowska – 10 km od Œwieradowa, 10 ha, rozpoczêta budowa, studnia g³êbinowa
38. Wieœ – 10 km od Œwieradowa, dom przedwojenny, du¿a obora, 20 ha, 600.000 z³
39. Z³oty Potok – nad Zalewem, dom 735 m2, sala ze scen¹ 180 m2, dzia³ka 1 ha, 430.000 z³
40. Wieœ nad Zalewem Z³otnickim, 20 km od Œwieradowa – dzia³ka budowlana 3.795 m2, 30.000 z³

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

Anio³y wokó³ nas
Rozstrzygniêty zosta³ IV konkurs plastyczno-techniczny pod nazw¹ ANIO£Y
WOKÓ£ NAS. Wp³ynê³y prace, które wywo³a³y emocje wœród czytelników, a nad
wszystkimi anio³ami w bibliotece czuwa³
metalowy gigant – anio³ Piotra Bigusa (na
zdjêciu), który swoj¹ sylwetk¹ wzbudza³
podziw, ale i zdziwienie. Strach pomyœleæ,
jakich rozmiarów bêdzie nastêpna kompozycja konkursowa fana wszystkich bibliotecznych konkursów; przypomnijmy wczeœniejsze niesamowite prace: palma wielkanocna o d³ugoœci ponad 5 metrów, dynie
giganty, a teraz anio³ o dwumetrowych
skrzyd³ach.
Wiele by³o anio³ków wykonanych rodzinnie, wspólnie z dzieæmi, a wœród nich praca
2,5-letniej Zosi Salawy – anio³ek z³oty z makaronu najm³odszej uczestniczki (rodzina Zosi
zaprezentowa³a w sumie 4 anio³y).
Dominuj¹c¹ technik¹ by³y kompozycje z
masy solnej. Na wyró¿nienie zas³uguj¹ anio³y K. Zgliñskiej, M. Stêpieñ, a w kategorii
doros³ych E. Nowak przedstawi³a anio³a wyhaftowanego, a M. Olszewska - anio³a ekologicznego, wykonanego przy u¿yciu orzecha,
s³omy, mchu i kory. Lalka Barbie A. Kubœ
przyjê³a postaæ anio³a, a „Stokrotki” z przedszkola oraz dzieci ze Œwietlicy UL wykona³y
pracê zbiorow¹. Nas cieszy to, ¿e w rywalizacjê konkursow¹ w³¹czy³y siê dzieci z Krobicy.
Jury pod przewodnictwem ksiêdza proboszcza Franciszka Molskiego przyzna³o nagrody:
Kategoria plastyczna:
SCHEINER

I – Karolina Salawa II - Nikola Sidzisz i
Nikola Szukiewicz, III - Wiktoria Stettner i
Oliwia Elias.
Kategoria techniczna:
I – Kacper Mandrak, II - Nikola Joya i
Martyna Marszolik, III - Marcel Jurkiewicz i
Dawid Kaliñski.
Prace zbiorowe:
I - rodzina Pañstwa Salawów, II - grupa
„Stokrotki”, III - œwietlica MROWISKO.
Doroœli:
I - Piotr Bigus, II - Magdalena Olszewska, III - El¿bieta Nowak.
Ponadto swoje nagrody przydzielili: dyrektor biblioteki - dla Dominika Adama, pracownicy biblioteki - dla Adasia Serdakowskiego, szefowa Izerskiego Centrum Wspierania
Przedsiêbiorczoœci – dla Sary Tomaszewskiej.
Wyró¿nienia przyznano Martynie Wojtysiak, Aleksandrze Meyer, Julii Nowak, Kacprowi Palczewskiemu, Jakubowi Gruszeckiemu, Kamili Zgliñskiej, Oliwii Goj¿ewskiej,
Olkowi Hryñce, Kamili Fierkowicz, Sarze
Tomaszewskiej, Kasi Jankowieckiej, Sandrze
Dudzie, Krystianowi Karwacie, Marcie Stêpieñ, Piotrowi Bardeli, Alicji Mosiewicz, Jakubowi Olszewskiemu, Gabrieli Kubœ i Sarze Rostkowskiej.
O anio³ach, mo¿na dowiedzieæ siê z dostêpnej w bibliotece w ksi¹¿ki R. S. Berkowitz pt. „Pomocne anio³y” oraz z tomiku wierszy Jana Twardowskiego „Kilka myœli o anio³ach”, który napisa³ we wstêpie, i¿ o anio³ach
„nie pisze jako teolog, ale jako ten, który po
prostu modli siê do nich od dzieciñstwa”.

NIERUCHOMOŒCI

Warto przeczytaæ wiersze „Anio³ powa¿ny i
niepowa¿ne pytanie”, „Bezdzietny anio³”,
„Anio³ graj¹cy na skrzypcach”, „Anio³ stró¿
Góralski - Strze¿ nam gór, niech bêd¹ wci¹¿
te same”.
W bibliotece jest wiele ksi¹¿ek z anio³em
w tytule, co œwiadczy, ¿e pisarze te¿ je lubi¹:
D. Brown - „Anio³y i demony”, A. Eddwardson - „Taniec z anio³em”, D. Olbrychski -

„Anio³y wokó³ g³owy”, Stauffacher - „Anio³y i inne opowieœci”, C. Zafon - „Gra anio³a”,
D. Stell - „Anio³ Johnny”, D. Terakowska „Tam, gdzie spadaj¹ anio³y”, J. Hines - „Anio³
powodzi”, M. H. Clark - „Dwa s³odkie anio³ki”, K. Scholes - „Kamienny Anio³” i wiele
jeszcze innych, wszystkie w zasiêgu rêki.
Krystyna Piotrowska

ŒWIERADOWSKIE

SNS 171 - Czerniawa. Ma³y przedwojenny urokliwy dom, piêknie po³o¿ony na
skraju lasu przy spokojnej asfaltowej drodze. Parter murowany, piêtro zbudowane z
bala. Osobne wejœcie na parter i na piêtro.
Powierzchnia domu ok. 100 m2. Ogrzewanie centralne - piec na paliwa sta³opalne.
Dzia³ka 500 m2. Cena 248.000 z³.

Zdecyduj o pozostawieniu 1% w naszym mieœcie
wspieraj¹c dzia³alnoœæ organizacji po¿ytku publicznego -

SNS 357 - Wolimierz, ok. 10 km od Œwieradowa.
Piêknie wyremontowany przedwojenny dom o powierzchni ok. 300 m2. Cena 695.000 z³.

Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej
w Œwieradowie-Zdroju

SNS 885 - Wolimierz modna urocza wieœ ok. 10
km od Œwieradowa. Dzia³ka 2.300 m2. Piêkny widok na
panoramê Gór Izerskich. Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego. Dzia³ka bêdzie wydzielana z wiêkszego obszaru, mo¿na te¿ kupiæ kilka dzia³ek lub dzia³ki
o wiêkszej powierzchni. Cena 48.000 z³.

SNS 609 - Œwieradów, ul. Chrobrego. Dzia³ka budowlana na stoku. 11.678 m2 - mo¿liwoœæ podzia³u.
230.000 z³.

SNS 861- Czerniawa. Przedwojenny
dom o ³adnej bryle, w spokojnej okolicy,
200 m2. Du¿a dzia³ka - 9.848 m2, z mo¿liwoœci¹ zrobienia na niej stawu. Cena
370.000 z³.

OSP zwraca siê z proœb¹ o wsparcie dzia³alnoœci naszej organizacji poprzez
przekazanie 1% podatku nale¿nego bud¿etowi pañstwa. Nale¿y jedynie w sk³adanym rocznym zeznaniu podatkowym o wysokoœci osi¹gniêtego dochodu wpisaæ
pe³n¹ nazwê naszej organizacji oraz numer, pod którym zosta³a zarejestrowana w
076228.
Krajowym Rejestrze S¹dowym (KRS) - 0000
0000076228.
Ochotnicza Stra¿ Po¿arna realizuje zadania wynikaj¹ce z ustawy o ochronie
przeciwpo¿arowej oraz statutu OSP.
Wykonuje zadania w zakresie
ochrony
przeciwpo¿arowej,
przeciwpowodziowej, jak równie¿ w
zwalczaniu i usuwaniu skutków klêsk
¿ywio³owych oraz miejscowego
zagro¿enia. Œrodki otrzymane z 1%
podatku przeznaczone zostan¹ na
dofinansowanie zakupu œredniego
samochodu ratowniczo-gaœniczego.
Sekcja OSP w Czerniawie
posiada na wyposa¿eniu 28-letni wóz marki star 244, który wyeksploatowany jest
w 90 proc.! Zakup nowego samochodu po¿arniczego (takiego, jak ten widoczny
na zdjêciu) pozwoli na zast¹pienie zu¿ytego sprzêtu, zwiêkszy gotowoœæ operacyjn¹
jednostki, zwiêkszy bezpieczeñstwo stra¿aków
uczestnicz¹cych w dzia³aniach oraz bezpieczeñstwo
mieszkañców naszej gminy.
Prezes - Tadeusz Baka
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Masz sprawę do radnego? Zadzwoń, napisz!
Tadeusz Aficki
tel. 604 499 175
tadeuszaficki6@wp.pl

Aleksandra Kasprzak
tel. 602 237 310
olak17@op.pl

Ryszard Sokó³
tel. 603 857 161

Micha³ Brutkowski
tel. 604 976 297
michal.brutkowski@op.pl

Bogus³aw Korta
tel. 603 859 535

Marian Stachurski
dy¿ury, biuro RM, 1500-1600
22.02, 29.03, 26.04.

Danuta Erling
tel. 782 412 944
derling@op.pl

Wies³aw Krzewina
tel. 607 224 410
buszyn@wp.eu

Mieczys³aw Szwarc
tel. 605 212 331
biuro@owbeatka.pl

Teresa Fierkowicz
tel. 665 733 443

teresa.fierkowicz@amorki.pl

Barbara Polañska
tel. 504 029 105
basia2330@wp.pl

Anna Tkaczyk
tel. 783 954 936
atkaczyk@poczta.onet.pl

Aziz Joya
tel. 606 103 883
joya@jomed.pl

Karolina Rutkowska-Haka
tel. 607 694 820
karolina.haka@gmail.com

Wioletta Urbañczyk
tel. 600 404 737
w.urbanczyk@op.pl

Gotuj z Przystup¹
Mój szef gdy odbywa³em praktykê w hotelu Victoria w Lublinie, póŸniej zwierzchnik wszystkich kuchni hotelu „Orbis” w Polsce, powiada³, ¿e dobrego kucharza poznasz
po koszu na œmieci w kuchni (w którym nie
ma prawa byæ ¿adnych resztek) i po zrobieniu sosu.
Jak wa¿ny jest sos w kuchni? Ano, tak, ¿e
u Francuzów drug¹ osob¹ po szefie kuchni
jest tzw. saucier, który u Anglików nazywa
siê sous-chef. W polskiej kuchni nie wyznacza siê mistrza „sosowego”, co nie znaczy, ¿e
sos nie jest bardzo istotnym dodatkiem do
dania.
W czym tkwi tajemnica dobrego sosu?
Pod dobre sosy trzeba stworzyæ bazê – pod
ciemny jest to tzw. demi glace, który gotuje
siê ok. 3 dni. Najlepszy wywar robi siê z koœci (wo³owych, cielêcych jagniêcych czy drobiowych, nigdy wieprzowych!), które trzeba
najpierw zapiec w piekarniku, wrêcz spaliæ
w brytfance w temperaturze 200 stopni. Gdy
czujemy ju¿ spaleniznê, wyci¹gamy koœci,
wrzucamy do gara, dodaj¹c „koñcówki” warzyw: pomidora, pory, cebuli. Zalewamy
wod¹, solimy i gotujemy te 3 dni, oczywiœcie,
gdy dysponujemy czasem i wytrwa³oœci¹.
Gara nie przykrywamy, pod spodem tliæ siê

powinna ma³a œwieczka, wywar nie mo¿e kipieæ, co najwy¿ej od czasu do czasu puœciæ
bulkê, jak rosó³. Cedzi siê to przez sitko, w
które wk³adamy gazê - tak otrzymujemy bazê
do wszystkich ciemnych sosów.
Z 2-3 kg koœci jesteœmy w stanie wydobyæ pó³ kilo demi glace, co wystarczy na jakieœ 20 litrów sosu, który podajemy do dañ

Przypominamy, ¿e nastêpny numer „Notatnika Œwieradowskiego” znajdzie siê w punktach kolporta¿u 9 marca 2011 r. Reklamy do tego numeru prosimy
sk³adaæ do 28 lutego br.
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miêsnych - z wieprzowiny, wo³owiny, kaczki, dziczyzny, jagniêciny.
Na upartego wystarczy jeden dzieñ bulgotania, a ¿e ¿ycie generalnie nie znosi pró¿ni, mo¿e tak¿e skorzystaæ z gotowych demi
glace w s³oiczkach, choæ trzeba siê go nieco
naszukaæ w du¿ych marketach (albo zamówiæ
przez internet). Najbardziej markowe (i najdro¿sze – 40-50 z³ za pó³litrow¹ butelkê) pochodzi z francuskiej fabryki Aromont, gdzie
demi glace wytwarza siê w garach o pojemnoœci 3000 litrów, pod nimi tl¹ siê odpowiednio ustawione œwieczki, a ca³y proces trwa –
bagatela - 3 miesi¹ce!
A my, gdy ju¿ zrobiliœmy sobie (lub nabyliœmy) demi glace, wypróbujmy go podczas
przygotowania sosu do pieczeni wieprzowej.
Sk³adniki: 50 demi glace (2 ³y¿ki), 100 g
wywaru (soku) z pieczeni, 20 g mas³a, cebula, papryka s³odka, cukier, sól i pieprz do
smaku.
Mas³o rozpuszczamy w rondelku, podsma¿amy cebulê (pokrojon¹ w kostkê), dodajemy paprykê i demi glace, dusimy 5 minut. Wlewamy wywar, doprawiamy przyprawami i gotujemy ok. 20-25 min na ma³ym
ogniu. W tym czasie rozgrzewamy patelniê,
wsypujemy ok. ³y¿ki cukru i palimy go na
karmel, po czym gor¹cy wlewamy do sosu na
zrobienie koloru. Po ugotowaniu sosu przecieramy go przez sitko do drugiego rondla.
Sosy jasne natomiast powstaje na bazie
bia³ego wina (bazyliowy, z zielonym pieprzem) lub jest to bia³y tradycyjny beszamel
(pieczarkowy lub z u¿yciem innych grzybów).
Dla potraw drobiowych zaproponujê sos
koperkowo-czosnkowy na bazie beszamelu.
Sk³adniki: 50 g mas³a, 50 g m¹ki, 150 g
mleka, przyprawy do smaku: ga³ka muszkato³owa, cukier, sól, pieprz, koperek (1 pêczek),
5 z¹bków czosnku.

Mas³o rozpuszczamy w rondlu, dodajemy
m¹kê, robimy zasma¿kê, sukcesywnie dolewaj¹c mleko, mieszaj¹c tzw. rózg¹ i pilnuj¹c,
by nie tworzy³y siê grudki, nie przypala³o siê
i nie przywiera³o. Doprawiamy ga³k¹, sol¹,
pieprzem i cukrem, nastêpnie dodajemy drobno posiekany czosnek i koper.
Przypominam, ¿e zbyt d³ugie gotowanie
zabija aromat sosu!
A teraz sos do ryb.
Sk³adniki: 50 g mas³a, 100 g cebuli, 100
ml bia³ego wina, 20 g miodu, 100 g s³odkiej
kremowej œmietany, sól i pieprz bia³y do smaku, œwie¿a bazylia.
Na rozgrzane mas³o wrzucamy pokrojon¹
w æwiartki cebulê, sma¿ymy ok. 3 minut na
wolnym ogniu, dodajemy miód i karmelizujemy go (trwa to jakieœ 45 sek), by zagêœciæ
sos. Dodajemy szczyptê soli i pieprzu, zalewamy winem, gotujemy 10 minut, dodajemy
œmietanê kremówkê i znów gotujemy przez
kolejnych 5 minut. Przecedzamy sos, dodajemy œwie¿e listki bazylii i potrawa gotowa.
Za miesi¹c przyjrzymy siê oliwom i odpowiemy na pytania, jakie gatunki do jakich
potraw mo¿na stosowaæ, a do jakich nie.

Szymon Przystupa i burmistrz Roland Marciniak zapraszaj¹ mi³oœników gotowania do udzia³u w konkursie na najbardziej kreatywny i oryginalny przepis kulinarny.
W nagrodê autorzy dwóch „najsmaczniejszych”
propozycji zostan¹ zaproszeni do gospodarstwa
agroturystycznego w K³opotnicy, gdzie w obecnoœci burmistrza Œwieradowa bêd¹ wspólnie gotowaæ z szefem kuchni hotelu Bia³y Kamieñ.
Reporta¿ z tego gotowania uka¿e siê na ³amach
„Notatnika”, a film - na stronie miasta. Zapraszamy, a swoje propozycje prosimy nadsy³aæ na
zystupa@wp.pl
adres - s.pr
s.przystupa@wp.pl

To nie jest historia znad
piêknego, modrego Dunaju
W³adys³awa Szarpa³a, œwieradowianka od 1957 roku, 17
stycznia obchodzi³a 90. urodziny, a jej losami mo¿na by obdzieliæ wiele osób.
Mia³a 18 lat, gdy wybuch³a wojna, i mog³a powiedzieæ, ¿e
ju¿ na samym jej pocz¹tku spotka³o j¹ szczêœcie, bo do rodzinnego Szczucina pod Tarnowem nie dosz³y we wrzeœniu 1939
roku wojska rosyjskie, o poczynaniach których s³ysza³o siê same
okropieñstwa. Ale ¿eby tego szczêœcia nie by³o za wiele, w listopadzie wraz z kole¿ank¹ Jank¹ wywiezione zosta³y przez Niemców na roboty – do Austrii.
Wysadzono je na stacji Klein-Glödnitz (ok. 40 km od Klagenfurtu), sk¹d zosta³y zawiezione do odleg³ego o 3 km gospodarstwa w Altenmarkt, które na 5,5 roku, na dobre i na z³e (raczej to drugie) mia³o staæ siê ich domem.
W³adkê i Jankê zakwaterowano w ruderze, gdzie dosta³y do
dyspozycji zimn¹ klitkê, po której hula³ wiatr, a na œcianach w
zimie szkli³ siê szron. Z czasem do dwóch Polek do³¹czy³a Ukrainka, dwóch starszych Francuzów, którzy zostali wziêci do niewoli, a tak¿e troje starych Niemców (kobieta i dwóch mê¿czyzn)
- przeciwników Hitlera, którym dano wybór: obóz albo przymusowe roboty. Od Niemki nauczy³a siê robiæ inhalacjê par¹ z gotowanych ziemniaków – to leczy³o przeziêbienia i dodawa³o si³.
Niemce mimo to si³ wci¹¿ brakowa³o, wiêc czêsto po swojej pracy
pani W³adys³awa jeszcze i jej pomaga³a.
Dwa przykre doznania zapad³y w pamiêci na wiele lat – zimno i g³ód. M³odoœæ dodawa³a wigoru, wiêc ciê¿ka praca, gdy
trzeba by³o o czwartej rano wstaæ do obrz¹dku i harowaæ na
gospodarstwie do póŸnej nocy, nie by³a tak znienawidzona, jak
w³aœnie nieustaj¹ce uczucie g³odu, który latem udawa³o siê zaspokoiæ darami natury, ale zim¹ to ju¿ by³a tragedia. Ciep³o w
ka¿dej postaci by³o wrêcz darem niebios.
- We dwie tuli³yœmy siê do siebie, by nie zmarnowa³ siê ¿aden
skrawek ciep³a – wspomina pani W³adys³awa. - W zimie to nawet o tej 4 rano chêtnie siê wstawa³o i goni³o do stajni, by ogrzaæ
siê obejmuj¹c krowie szyje albo doj¹c mleko.
To by³o du¿e gospodarstwa, kilkanaœcie ha w górach, 15
krów, 8 koni, ponad 20 œwiñ i praktycznie ¿adnych maszyn, poza
zgrabiark¹ konn¹. W ¿niwa m³ode Polki macha³y kos¹ od œwitu
do nocy, a gdy przestawa³y choæ na chwilê, jeden z Francuzów,
wyj¹tkowy z³oœliwiec, skar¿y³ siê do gospodarza na nieróbstwo
Polek.
Starsi pañstwo byli nawet ludzcy, ale ich syn – okropny!
Musia³o min¹æ ponad pó³ wieku po wojnie, nim Austriacy ze
zdziwieniem dowiedzieli siê, ¿e nie byli – jak utrzymywali latami

– pierwsz¹ ofiar¹ Hitlera, ale wprost przeciwnie – gorliwymi wyznawcami nazizmu, ochoczo wcielaj¹cymi w ¿ycie zasady wy¿szoœci aryjskiej rasy.
Gdy Francuz nazbyt ochoczo biega³ na skargi i gdy W³adka z
Jank¹ k³ad³y mu w odwet do ³ó¿ka pokrzywy albo sople lodu
pod przeœcierad³o (w zimie), gospodarz tylko udawa³ groŸn¹
minê, skrywaj¹c œmiech, i napomina³ obie, by wiêcej tego nie
robi³y.
Gospodarze mieli obok fabryczkê oran¿ady i tam by³a beczka do robienia mas³a, wiêc id¹c do tej beczki upija³o siê trochê
œmietany, wyrabia³o mas³o i przed wyjœciem podkrada³o siê go
trochê, chowaj¹c je w specjalnie uszytych woreczkach, które
nastêpnie w drodze powrotnej wrzuca³o siê - w zale¿noœci od
pory roku - w pokrzywy lub w œnieg, by nie wpaœæ przy rewizji.
Gdy gospodarze mieli œwiniobicie (ale coraz rzadziej, bo ich
te¿ dotyka³y restrykcyjne zarz¹dzenia), robotnikom przymusowym skapywa³o trochê œwie¿ej krwi, któr¹ dodawa³o siê do gotowanych ziemniaków. To w³aœciwie by³a jedyna odmiana w jad³ospisie, który sk³ada³ siê z postnego chleba, chudego mleka i
kartofli w ³upinach (nie licz¹c, oczywiœcie, podkradanego nabia³u).
Niewolnikom teoretycznie przys³ugiwa³a zap³ata – 20 marek
miesiêcznie, ale gospodyni skrzêtnie je gdzieœ chowa³a i wydziela³a po parê marek co któr¹œ niedzielê, gdy W³adka z Jank¹
mog³y na 2 godziny pójœæ do pobliskiego miasteczka, gdzie czasami udawa³o im siê kupiæ chud¹ zupkê, ale g³ównie potrzebowa³y na op³atê za huœtawki, na których spotyka³y siê z Polakami z okolicznych gospodarstw.
Gospodyni do koñca wojny nie rozliczy³a
siê z tych pieniêdzy, nawet nie wiadomo, ile
ich by³o. Za to od 5 lat wiedeñskie towarzystwo ubezpiecznieowe Pensionsversicherungsanstalt przysy³a co miesi¹c pani W³adys³awie
44 euro i 88 centów!

wsz¹d: z prasy, radia, telewizji i internetu, ma³o kto umia³by sobie wyobraziæ ponad 5-letni pobyt z dala od ojczyzny i rodziny
bez ¿adnej wiedzy o wydarzeniach w œwiecie i Europie.
W Altenmarkt najlepiej, nie wiedzieæ sk¹d, poinformowani
byli Francuzi, raczej nieskorzy do dzielenia siê tymi informacjami. W miarê up³ywu lat pani W³adys³awa coraz lepiej pos³ugiwa³a siê niemieckim, ale co mog³a dos³yszeæ ze strzêpów audycji
radiowych czy wyczytaæ z cenzurowanej gazety, w których a¿
roi³o siê od zwyciêstw niemieckiego orê¿a?
Z kraju przychodzi³y listy od siostry, te¿ ocenzurowane, w
których niczego poza formu³kami w rodzaju „u nas wszyscy zdrowi, czego i Tobie ¿yczê” napisaæ nie mog³a.
Gdy fronty zaczê³y dociskaæ pêtle na niemieckich pozycjach,
nawet Francuzi stali siê bardziej rozmowni i ju¿ by³o wiadomo,
¿e wojna ma siê ku koñcowi.
A o tym, jak Polka spod Tarnowa przez Austriê, W³ochy i
Angliê trafi³a do Œwieradowa, napiszemy w nastêpnym numerze.
Zanotowa³ Adam Karolczuk
Jeœli któryœ z naszych Czytelników chcia³by nam
opowiedzieæ swoj¹ historiê, zapraszamy – opowieœci
o ciekawych i popl¹tanych ludzkich losach chêtnie zamieœcimy na ³amach „Notatnika”.
Zachêcamy ponadto do sk³adania swym bliskim
¿yczeñ zwi¹zanych z donios³ymi wydarzeniami w ich
¿yciu, takich jak narodziny, œluby, dostojne jubileusze,
Srebrne i Z³ote Gody.

Zdrowie dopisywa³o przez ca³¹ niewolê, raz
tylko rosn¹cy ból zêba pani W³adys³awy zaniepokoi³ gospodarza do tego stopnia, ¿e pozwoli³ jej wsi¹œæ na rower, telefonicznie uprzedzi³
dentystê w miasteczku, ¿eby na ni¹ czeka³ z
zabiegiem, a kiedy dentysta wyrwa³ jej zêba,
musia³a natychmiast wracaæ do siebie, bo robota nie mog³a czekaæ. Strach
pomyœleæ, co by by³o, gdyby
jakaœ choroba zaatakowa³a w
sposób bardziej bezlitosny!

Zestawienie ważniejszych wykonanych robót remontowych (wraz z zakupami materiałów) w komunalnych zasobach mieszkaniowych - od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r.

Dziœ, gdy cz³owiek atakowany jest informacjami ze-

GRY, ZABAWY I ANGIELSKI NA WESOŁO
W czasie ferii zimowych od 14 do 25 lutego w Szkole Podstawowej nr 2 odbêd¹ siê zajêcia dla dzieci i m³odzie¿y. W progranie zaplanowane s¹ wycieczki do sali zabaw „Bajtuœ" w Lubaniu, na krêgielniê i do groty solnej. Aktywnoœæ fizyczn¹ bêdzie mo¿na wykazaæ na
stoku „Bambino-ski". Tradycyjnie bêdziemy dokarmiaæ zwierzynê
leœn¹ pod czujnym okiem leœniczego. Dla uzdolnionych (i nie tylko)
czekaj¹ zajêcia plastyczne, sportowe, turystyczne, gry i zabawy oraz
angielski na weso³o.
Serdecznie zapraszaj¹ - Agata Madej i Ewelina Krawczyk.

Zak³ad Us³ug Pogrzebowych i Cmentarnych

Mieczys³aw Siergun
59-630 Mirsk - Mroczkowice 68

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

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 - rabaty na nagrobki

ULICA
11 Listopada 24
Sanatoryjna 45
Kolejowa 3
Graniczna 1
Lipowa 3
Ró¿ne adresy
Willowa 7
G³ówna 11
Willowa 7
Mickiewicza 2
Boczna 5
Sanatoryjna 30
11 Listopada 29
Górska 13
i Lipowa 3
Batorego 3
Ró¿ne adresy
11 Listopada 31
Batorego 3
Grunwaldzka 21
Ró¿ne adresy
11 Listopada 29 i
11 Listopada 31
Ró¿ne adresy
Ró¿ne adresy
Ró¿ne adresy

RODZAJ I ZAKRES ROBÓT

ZŁ

Zamurowanie otworów okiennych i drzwiowych na parterze
Wymiana pionu kanalizacyjnego oraz remont dwóch ³azienek
Wykonanie bie¿¹cej naprawy pokrycia dachowego
Usuniêcie awarii kanalizacji (na zwen¹trz budynku)
Rozbiórka dobudówki oraz naprawa schodów wejœciowych do domu
Usuwanie pozimowych usterek dachów, rynien i rur spustowych
Naprawa pokrycia dachowego dwóch werand
Czêœciowe ogrodzenie posesji
Remont mieszkania
Wymiana stolarki okienno-drzwiowej
Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania
Remont komina wraz z monta¿em 2 wk³adów kominowych
Remont mieszkania
Dofinansowanie remontu dwóch lokali - zakup materia³ów budowlanych
Wymiana pieca grzewczego
Przegl¹dy techniczne budynków (roczne i piêcioletnie)
Dokumentacja techniczna na adaptacjê przyziemia na 4 lokale socjalne
Zakup pieca grzewczego
Wymiana uszkodzonego kot³a centralnego ogrzewania
Bie¿¹ce naprawy pokryæ dachowych
Zamurowanie 8 otworów okiennych w celu zabezpieczenia zimowego
dwóch lokali mieszkalnych
Usuwanie awarii, usterek oraz naprawy w ramach pogotowia
elektrycznego, wodnego, sanitarnego (wraz z zakupem materia³ów)
Inne prace zwi¹zane z bie¿¹c¹ eksploatacj¹ budynków mieszkalnych
(wraz z zakupem materia³ów)
Partycypacja w remontach prowadzonych przez wspólnoty mieszkaniowe, w
których gmina ma swoje udzia³y (wraz z wp³atami na fundusz remontowy)

1.650
7.200
2.500
3.045
3.990
5.750
1.500
2.300
4.409
3.320
3.250
4.270
1.200
2.889
12.000
10.614
10.248
5.287
1.850
1.850
1.300
1.550
25.000
20.000
70.000

W powyższym wykazie uwzględniono jedynie roboty o wartości kosztorysowej od 1.000 zł wzwyż. Kwota nakładów remontowych w 2010 r. w
budynkach komunalnych przekroczyła nieznacznie
180 tys. zł, czyli o ok. 20 tys. zł mniej niż w 2009 r.
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JASEŁKA 2011
XII Otwarty Przegl¹d Kapel Kolêdniczych, organizowany przez Referat
Promocji Gminy, Turystyki, Kultury i Sportu Urzêdu Miasta, odby³ siê 19
stycznia w Miejskim Zespole Szkó³. Dziewiêæ zespo³ów zaprezentowa³o
weso³e widowiska, w których pojawi³y siê: gwiazda, turoñ, diab³y, œmieræ,
baba, ch³op, Herod i - po raz pierwszy - postaæ ¯yda.
Jury w sk³adzie: Nina Czapliñska, Teresa
Garsztecka, Renata Tomaszewska i Waldemar
Mazurkiewicz - ocenia³o nawi¹zanie do tradycji, nowatorstwo, stroje, dykcjê i ogólny
wyraz artystyczny. Po obliczeniu punktów
og³oszono wyniki, które przedstawiaj¹ siê
nastêpuj¹co:
Przedszkole i klasy I-III
Wygra³a kl. Ib (na zdjêciu) przed kapel¹ z
Pobiednej (gr. I) i kl. IIIa (opiekun - Izabela
Salawa).
Wyró¿nienia specjalne otrzyma³y uczennice: Natalia Rewers i Aleksandra Andziulewicz - za re¿yseriê i samodzielnoœæ w przygotowaniu przedstawienia.

diab³a, Oskar Nogal - za strój bociana, Filip
Ha³as - za ubiór, Klaudiusz Ferenc i £ukasz
Mogie³a - za stroje i role pasterzy, Miriam
Olek - za rolê ¿ebraka, Wojciech Kotliñski za strój Heroda, Nikola Sosnowska - za strój
¯yda, Patrycja Gorczyca i Oliwia Goj¿ewska
- za stroje Œmierci.
Organizatorzy sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania opiekunom: Krystynie Okwieka,
Gra¿ynie Kasprzak, Beacie Bielak, Joannie
Szaniawskiej, Beacie Rak, Danucie Mosiewicz i Ma³gorzacie Dzik - za przygotowanie
zespo³ów, uczestnikom - za niezapomniane
wra¿enia artystyczne, rodzicom - za wspania-

Kto miau kota, ten wie...

Klasy IV-VI
Wygra³a kapela z Pobiednej (gr. II) przed
kl. IVa.
Wyró¿nienia indywidualne:
Nikola Suszkiewicz - za strój wiewiórki,
Vanessa Olszewska - za dykcjê, Marcel Jurkiewicz - za grê aktorsk¹, Katarzyna Salawa za rolê Maryi, Krystian Karwata - za strój i
prezentacjê postaci, Nikola Sidzisz - za rolê

³e stroje, a cz³onkom jury – za to, co zwykle,
czyli zaanga¿owanie, obiektywizm i odwagê
w podejmowaniu decyzji.
Podtrzymywanie tradycji jest g³ównym
za³o¿eniem konkursu, dlatego zachêcamy do
udzia³u w przysz³orocznej imprezie zespo³y
amatorskie, które przygotowuj¹ swoje wystêpy i chodz¹ z kolêd¹ w okresie Bo¿ego Narodzenia. (TF)

Zdecyduj o pozostawieniu 1% w naszym mieœcie
wspieraj¹c dzia³alnoœæ organizacji po¿ytku publicznego -

Fundacji Na Rzecz Rozwoju
Spo³ecznoœci Lokalnej „Œwieradów-Czerniawa”
Fundacja na Rzecz Rozwoju Spo³ecznoœci Lokalnej „Œwieradów-Czerniawa”
zwraca siê z proœb¹ o wsparcie dzia³alnoœci naszej organizacji, poprzez przekazanie 1 % podatku nale¿nego bud¿etowi pañstwa. Nale¿y jedynie w sk³adanym
rocznym zeznaniu podatkowym o wysokoœci osi¹gniêtego dochodu wpisaæ pe³n¹
nazwê naszej organizacji oraz numer, pod którym zosta³a zarejestrowana w Krajowym Rejestrze S¹dowym (KRS) - 0000105404.
Œrodki dotychczas otrzymane przeznaczane by³y na organizacjê imprezy kulinarnej „Czerniawa, jaka strawa?”, konkursu fotograficznego „Uroki Czerniawy”
oraz realizowanych w 2010 roku projektów. Otrzymane kwoty, które zasil¹ konto
Fundacji, pozwol¹ nam w bie¿¹cym roku kontynuowaæ dzia³ania w zakresie promocji Œwieradowa i Czerniawy. Za okazan¹ ¿yczliwoœæ z góry dziêkujemy.
Prezes - Ma³gorzata Gettner
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W co trzecim polskim domu mieszka kot - stawia to nasz kraj na trzecim miejscu pod
wzglêdem liczby tych zwierz¹t, zaraz po Australii i USA. I nie dziwi nas, ¿e 17 lutego
obchodzi siê Miêdzynarodowy Dzieñ Kota, który ma na celu przede wszystkim uczuliæ
ludzi na los tych zwierz¹t. Œwiêto powsta³o we W³oszech, bo ju¿ Rzymianie twierdzili, i¿
kot to niezwyk³e zwierzê, któremu nale¿y siê szacunek. Przebywanie z nim zmniejsza
stres i ³agodzi nerwy. Koty lubi¹ dzieci i doroœli, a tak¿e - jak siê okazuje - i pisarze.
Koty pojawiaj¹ siê w literaturze dzieciêcej i m³odzie¿owej; któ¿ z nas nie zna wiersza
Stanis³awa Jachowicza o chorym kotku, który „le¿a³ w ³ó¿eczku i przyszed³ pan doktor. Jak siê
masz koteczku?”, albo bajkê Charles’a Perraulta o kocie w butach, czy te¿ kota Filemona i
Bonifacego.
Wizerunek kota w literaturze jest bardzo ró¿ny. W bibliotece jest dostêpna niezwyk³a prawdziwa opowieœæ o kocie wrzuconym do metalowej ksi¹¿ki biblioteki w Spencer w Stanie Iowa,
który zosta³ otoczony troskliw¹ opiek¹ przez bibliotekarzy i otrzyma³ imiê Dewey. To opowieœæ podnosz¹ca na duchu, pe³na optymizmu, gdy¿ ten niezwyk³y kot mia³ zdolnoœci, takie
jak ³agodzenie stresu u wszystkich istot ludzkich, które go zauwa¿aj¹, codzienne dy¿urowanie
przy drzwiach i witanie ka¿dego goœcia, roz³adowanie napiêcia wœród ludzi za pomoc¹ œmiesznych sztuczek... Takich kotów - terapeutów na pewno nie brakuje w Œwieradowie. W sposób
niebanalny Karolina, w³aœcicielka kota o imieniu Mruczka, opowiada³a nam o swojej mi³oœci
do niej i namówi³a nas na zorganizowanie kociego konkursu:
- Koty to dla mnie „temat rzeka”, mog³abym rozmawiaæ o nich godzinami, a zw³aszcza o
tym moim. T¹ mi³oœci¹ zosta³am zara¿ona przez moj¹ ciociê, u której w domu zawsze by³ jakiœ
kot. Sama od 6 lat jestem szczêœliw¹ posiadaczk¹ koteczki. Jej pojawienie siê w moim domu
nie by³o prosta spraw¹ i kosztowa³o mnie morze ³ez. Mówi¹, ¿e to pies jest najlepszym przyjacielem cz³owieka, ale bym siê z tym nie zgodzi³a. Koty s¹ wyj¹tkowe, wœród domowników maj¹
swojego ulubieñca, którego darz¹ szczególn¹ mi³oœci¹, resztê po prostu toleruj¹. W domu nie
istniej pojêcie „ja” tylko „ja i mój kot”, jesteœmy nieroz³¹czne, a w³aœciwie to czujê siê, jakbym by³a œledzona – gdzie ja, tam i moja kotka, która ca³kowicie zdominowa³a moj¹ rodzinê.
Wszystko uchodzi jej na sucho – podrapane meble, zbite wazony. Ulubione zajêcie to spanie w
najdziwniejszych miejscach, poczynaj¹c od grzejnika, a koñcz¹c na bêbnie w pralce – có¿,
taka kocia natura. Dodam równie¿, ¿e nie nale¿y do ¿adnych rasowych odmian, nie jest te¿
najpiêkniejsza, mimo to darzê j¹ i jej wszelkie wariacje mi³oœci¹ bezwarunkow¹.
Ta niezwyk³a i bardzo ciep³a opowieœæ Karoliny wzruszy³a nas, dlatego namawiamy dzieci
i doros³ych do udzia³u w konkursie na œwieradowski PORTRET KOTA.
Krystyna Piotrowska

Puszka karmy kosztuje 3 z³, szczêœcie najedzonego zwierzaka jest bezcenne.
Grupa uczniów z MZS w Œwieradowie-Zdroju pod przewodnictwem Judyty Markowskiej organizujê zbiórkê ¿ywnoœci i artyku³ów dla zwierz¹t ze schroniska w Jeleniej Górze. Potrzebne s¹
karmy, koce, miski, smycze, œrodki pielêgnacyjne itp. Liczymy na pomoc ze strony Czytelników
„Notatnika”. Wiêcej informacji pod numerami:

726 602 955 - Klaudia Mandziej, 723 953 478 - Paulina Malkiewicz

BREWERIE NA FERIE (14-25 lutego). Od poniedzia³ku do pi¹tku w godz.
815-1315 w Œwietlicy Œrodowiskowej UL bêdzie zorganizowane zimowisko pod has³em MO¯NA INACZEJ. W programie: zajêcia sportowe, wycieczki, dwudniowy Zimowy Rajd z noclegiem w Schronisku M³odzie¿owym w Bukowcu i wyprawa w Rudawy Janowickie. Zapraszamy!

Po³¹czenia izerskie DoWód na udany wypoczynek
25 stycznia uczestniczy³am w spotkaniu
w Harrachovie, jakie zorganizowa³a Eva
Zbrojova, nowa pani starosta tego miasta.
Obecny by³ m.in. burmistrz Szklarskiej Porêby - Grzegorz Sokoliñski, Nadleœnictwo
Œwieradów reprezentowa³ Leszek Lêba, a
Nadleœnictwo Szklarska Porêba – Jerzy
Majdan, przedstawiciele Stowarzyszenia
ZAKWISIE, Stanis³aw Kornafel – szef
schroniska „Orle” i prezes Towarzystwa
Izerskiego. Stronê czesk¹ reprezentowali
m.in. Blanka Nedvìdická, która wspó³pracuje z nami przy urz¹dzaniu singltreków,
oraz starosta Koøenova – Marek Luboš.
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stanie projekt, który poddany zostanie pod
dyskusjê i mniejmy nadziejê, ¿e uda nam siê
z³o¿yæ wspólny wniosek o œrodki unijne na
wspólne – polsko-czeskie - zagospodarowanie Gór Izerskich.
Spotkaniem 2 lutego w Jabloncu nad
Nys¹ rozpoczêliœmy kolejny projekt polskoczeski pod nazw¹ INFORMACJE TURYSTYCZNE DLA GÓR IZERSKICH. Na inauguracji obecni byli przedstawiciele
wszystkich informacji turystycznych z czeskiej strony Gór Izerskich, natomiast z Polski byliœmy tylko my.
Efektem tego projektu ma byæ dok³adna,

Tylu burmistrzów przy jednym stole (21 stycznia w Bia³ym Kamieniu) Œwieradów jeszcze nie goœci³. Siedz¹ od
lewej: Roland Marciniak, Grzegorz Kosowski (Niemcza), Czes³aw Krêcichwost (Kudowa), Andrzej Rymarczyk
(Duszniki), Tadeusz Zieliñski (sekretarz gminy Bystrzyca K³odzka).

Fot. Tomasz Chmielowiec
Celem tego spotkania (na zdjêciu) by³o
omówienie wspólnego przygotowania projektu turystycznego oznakowania Gór Izerskich
i wytyczenia nowych tras i szlaków rowerowych, pieszych i narciarskich, by stanowi³y
spójny, przejrzysty i jednolity system. Wszyscy partnerzy byli t¹ koncepcj¹ jak najbardziej
zainteresowani. Z wstêpnych rozmów wynika jednak, ¿e o ile po czeskiej stronie nie powinno byæ k³opotów z wyznaczeniem nowych
tras, to po polskiej stronie wiele pomys³ów
mo¿e nie doczekaæ siê realizacji. Nie dzielmy
jednak skóry na niedŸwiedziu, podczas kolejnego spotkania ju¿ 17 lutego opracowany zoId¹c drog¹ na Stóg Izerski czy niebieskim
szlakiem na Polanê nawet nie zdajemy sobie
sprawy, ¿e wêdrujemy w³aœnie torem saneczkowym. Tradycja saneczkarstwa w Œwieradowie siêga jeszcze czasów, gdy miejscowoœæ

SZUKAM PRACY
jako kucharz
Mam uprawnienia
(świadectwo czeladnicze)
i doświadczenie w zawodzie.
Odpowiada mi praca
w systemie 12-godzinnym.

tel. 798 608 967

bezp³atna mapa Izer w wersji letniej i zimowej, z atrakcjami w poszczególnych miejscowoœciach.
W dyskusji próbowaliœmy tak¿e wypracowaæ system obiegu informacji miêdzy punktami IT po polskiej i czeskiej stronie Izer i z
ca³¹ pewnoœci¹ pomocna w tym bêdzie gazeta, która bêdzie ukazywa³a siê w wersji letniej i zimowej, w czterech wersjach jêzykowych (czeskiej, polskiej, niemieckiej i angielskiej). Jej pierwsze egzemplarze ju¿ dzisiaj
sa dostêpne w Referacie ds. Promocji Gminy,
Turystyki, Kultury i Sportu Urzêdu Miasta.
Dorota Marek-Miakienko

Kampania promocyjna - od 1 lutego do
15 marca br. - obejmie m.in. akcjê outdoorow¹
oraz reklamê w internecie, prasie i telewizji;
jej zadaniem jest skuteczne dotarcie do potencjalnych wspó³czesnych goœci k¹pielowych
dolnoœl¹skich uzdrowisk. Uzdrowiskowy
Dolny Œl¹sk bêdzie te¿ widoczny na ponad
800 billboardach na terenie dziesiêciu najwiêkszych województw, a reklama telewizyj-

na pojawi siê w TVN, TVN 24, TVN CNBC
oraz TVN Style. UDŒ zagoœci równie¿ m.in.
na ³amach czasopism „Twój STYL”, „Newsweek” i „Polityka” oraz w magazynie pok³adowym linii lotniczych. Kampania internetowa obejmuje swoim zasiêgiem m.in. onet.pl
czy te¿ gazeta.pl oraz oko³o 30 portali specjalistycznych.

Bardziej wizualizacje niż atrakcje

(nowa lina, orczyki, rolki, armatki i ratrak,
posadowienie namiotu, monta¿ nowych lamp,
bramki elektroniczne), dowiedzieli siê te¿, ¿e
przysz³oœæ nowych tras gondolowych zale¿y
od przygotowania stosownej dokumentacji, na
któr¹ Mirsk nie ma 200 tys. z³ w swym bud¿ecie).
Ciekawie zabrzmia³a zapowiedŸ wdro¿enia programu rozmna¿ania cietrzewia (dziœ
jest ich ok. 160 ), na który to program mo¿na
pozyskaæ do 2 mln z³ dotacji z RPO. Przy
nosi³a nazwê Bad Flinsberg. Wszyscy tu jeŸ- okazji powstanie raport oddzia³ywania inwedzili na sankach - doroœli i dzieci, miejscowi i stycji na byt izerskiego ptaka, bie¿¹cy monikuracjusze, a ta forma rozrywki - wbrew pozo- toring, a wszystkie nowe doœwiadczenia mog¹
byæ wykorzystane marketingowo.
rom - wymaga³a si³y i zrêcznoœci.
Z dyskusji warto wyodrêbniæ dwa w¹tki.
Zarówno saneczki, jak i bobsleje by³y konTeresa Dragunowicz wskaza³a na nieoblikurencjami na licznie organizowanych mistrzostwach rozgrywanych w Bad Flinsberg, a dziœ czalne skutki palenia w œwieradowskich pienawet najstarsi mieszkañcy pewnie nie potra- cach wszystkim, co ludziom wpadnie w rêce,
filiby okreœliæ, gdzie zaczyna³ siê i koñczy³ tor zw³aszcza tanim wêglem brunatnym. Goœcie
uiszczaj¹ coraz wy¿sz¹ op³atê uzdrowiskow¹,
bobslejowy.
Te i inne historie przybli¿y nam Patrycja w zamian w¹chaj¹c coraz dotkliwsze smrody
Oœciak w tekœcie „Z góry na pazury, czyli sen o wydobywaj¹ce siê z kominów. Wies³aw Busaniach”, który zamieœcimy w nastêpnym nu- czyñski postulowa³ nawet, by wróciæ do obni¿ania podatków dla tych podatników, któmerze NOTATNIKA. Zapraszamy!
rzy ogrzewaj¹
domy paliwem
ekologicznym,
· Tomasz Miakienko - licencjonowany zarz¹dca nieruchomoœciami
ale propozycja ta
podejmie wspó³pracê ze wspólnotami mieszkaniowymi. Kompleksowa
z uwagi na rozobs³uga. Tel. 601 506 232, 75 78 17 401 · Nauka jêzyka czeskiego,
leg³y front inwet³umaczenia - Jacek Wszo³a. Tel. +420 728 071 209, achtib@seznam.cz
stycyjny w mie· Sprzedam gara¿ dwustanowiskowy przy ul. Górskiej. Tel. 75 78 17
œcie i koniecz288 (po godz. 15) · Do wynajêcia gara¿ w centrum miasta. Tel. 605 056
noœæ znalezienia
081 · Kancelaria Podatkowa KARGEM mgr Bogumi³a Tasulis. Tel. 75
na ten cel œrod75 225 38, 506 053 924, 601 835 007 · Poszukujê pilnie mieszkania do
ków w bud¿ecie
wynajêcia na terenie Œwieradowa, 2-3 pokoje w rozs¹dnej cenie. Tel 694
raczej wyklucza
054 702 · Zatrudniê od zaraz kucharza i pomoc kuchenn¹. Tel. 501
wyra¿enie zgody
125 614 · Sprzedam baga¿nik dachowy do daewoo matiz, lanos, stan
na jego nag³e zubardzo dobry. Tel. 695 299 223.
bo¿enie.

OG£OSZENIA DROBNE
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Istniej¹ wprawdzie przepisy zakazuj¹ce
spalania w uzdrowisku szkodliwych i kopc¹cych ponad miarê surowców, nie ma jednak
skutecznych instrumentów kontrolnych i przepisów mog¹cych wyegzekwowaæ ten zakaz.
Burmistrz wspomnia³ o programie unijnych dotacji na kolektory s³oneczne (do 15
tys. z³ i 5 tys. z³ udzia³u inwestora), na który
przewidziano a¿ 2 mld z³, ale wiadomo, jak
to wygl¹da w praktyce: skomplikowane procedury wnioskowe bez gwarancji uzyskania
wsparcia (choæ wysokoœæ wk³adu w³asnego
nie wydaje siê byæ wygórowana).
Drugi w¹tek, który wywo³a³ o¿ywion¹
dyskusjê, dotyczy³ braku w mieœcie miejsc dla
goœci, którzy chcieliby jakoœ zagospodarowaæ
czas wolny. Powo³ywano siê m.in. na przyk³ad Szklarskiej Porêby, gdzie w ostatnich latach powsta³o wiele atrakcji, jak dinopark czy
letni tor saneczkowy.
- Jak nasz goœæ odkryje, ¿e Szklarska oferuje wiêcej ni¿ Œwieradów, to na drugi raz
wybierze Szklarsk¹, bo po co mia³by traciæ
czas na dojazdy – argumentowa³ jeden z dyskutantów.
Zgoda zapanowa³a co do jednego – musimy wymyœliæ coœ nowatorskiego, czego nie
maj¹ inne miasta w promieniu – powiedzmy
– 50 km.
Burmistrz wspomnia³ o planach budowy
sztucznego lodowiska pod dachem (namiot),
kosztuj¹cego ok. 400 tys. z³ i dla tej inwestycji trzeba znaleŸæ Ÿród³o finansowania.
Igor Bucki z kolei gondolowej wystosowa³ do hotelarzy zaproszenie do wspó³pracy,
która polega³aby na reklamowaniu obiektów
przy okazji promocji gondoli na falach radia
RMF MAXXX, z którym spó³ka podpisa³a
umowê.
Adam Karolczuk

NOTATNIK ŒWIERADOWSKI. Wydaje Gmina Miejska Œwieradów–Zdrój. Redaktor naczelny - Adam Karolczuk, tel. 661 784 827, a.karolczuk@gmail.com
Zapraszamy wszystkich Czytelników do wspó³redagowania miesiêcznika. Teksty (tak¿e literackie), opatrzone nazwiskiem autora (do ewentualnej wiadomoœci redakcji) oraz zdjêcia mo¿na sk³adaæ równie¿ w Izerskim Centrum Wspierania Przedsiêbiorczoœci 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.
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Bardziej wizualizacje ni¿ atrakcje
Pod has³em „DoWód na udany wypoczynek” rozpoczê³a siê kampania promocyjna
dziesiêciu dolnoœl¹skich gmin, które dziêki
partnerskiej wspó³pracy otrzyma³y œrodki z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na wspóln¹ promocjê produktu turystycznego „Uzdrowiskowy Dolny Œl¹sk”.
Tworz¹ go: Jelenia Góra (lider projektu),
Œwieradów-Zdrój, Niemcza (w tej gminie
znajduje siê Przerzeczyn-Zdrój), KudowaZdrój, Duszniki-Zdrój, Polanica-Zdrój,
Szczawno-Zdrój, Jedlina-Zdrój, L¹dek-Zdrój,
Bystrzyca K³odzka (ma na swym terenie D³ugopole-Zdrój).
– Naszym celem by³o pozyskanie jak najwiêkszej iloœci funduszy z Unii Europejskiej.
Oczywiœcie, ka¿da gmina mog³a siê sama staraæ o dofinansowanie, ale dziêki wspólnemu
dzia³aniu mogliœmy liczyæ na znacznie wiêksze pieni¹dze. Wspólna promocja mo¿e równie¿ skutecznie odœwie¿yæ wizerunek Dolnego Œl¹ska jako znanego od stuleci regionu o
wysokich walorach turystycznych i uzdrowiskowych – powiedzia³a podczas inauguracji
kampanii Katarzyna M³odawska, naczelnik
Wydzia³u Promocji i Polityki Informacyjnej
UM w Jeleniej Górze.
Dziêki ogólnopolskiej kampanii reklamo-

wej o wartoœci ponad 2 mln z³ dolnoœl¹skie
gminy uzdrowiskowe zaprezentuj¹ pod now¹
wspóln¹ mark¹ swój potencja³ „All Inclusive”.
– To znakomita inwestycja w promocjê
regionu. Projekt bêdzie reklamowa³ coœ, co
istnieje od dawna, lecz wczeœniej nie zosta³o
nazwane i tak czytelnie okreœlone - uwa¿a dr
Piotr Gryszel z Katedry Marketingu i Zarz¹dzania Gospodark¹ Turystyczn¹ Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroc³awiu – Wydzia³
Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze.
Autorzy kampanii licz¹, ¿e dolnoœl¹skie
uzdrowiska, które przez lata by³y jednym z
najatrakcyjniejszych kurortów Europy, bêd¹
znowu modnym adresem „wyjazdów do
wód”. Reklamuj¹c siê wspólnie, dolnoœl¹skie
kurorty chc¹ zainteresowaæ swoj¹ bogat¹
ofert¹ osoby poszukuj¹ce atrakcyjnych form
aktywnego spêdzenia wolnego czasu, turystyki
i rekreacji oraz prawdziwego sanus per aquam (³ac. zdrowie przez wodê), jakie mog¹ zapewniæ tylko zabiegi z wykorzystaniem uzdrowiskowych Ÿróde³ wód leczniczych i mineralnych.
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Mi³oœnicy narciarstwa œladowego bêd¹ wreszcie mieli powody do satysfakcji, jako ¿e wytyczona
zosta³a sieæ tras biegowych w masywie Zajêcznika. Niestety, do chwili oddania „Notatnika” do
druku maszyna „œladuj¹ca” nie mog³a wjechaæ na trasy - najpierw z powodu nag³ej odwil¿y,
potem z uwagi na zbyt ma³¹ warstwê œniegu, a teraz z powodu jego ca³kowitego niemal stopnienia. Miejmy nadziejê, ¿e zima sypnie obficie bia³ym puchem i jeszcze sobie pobiegamy!

19 stycznia Bia³y Kamieñ, a w³aœciwie
Chata Wuja Toma (fot. powy¿ej) goœci³a hotelarzy na kolejnym spotkaniu z burmistrzem Rolandem Marciniakiem (odnotowano jedn¹ z wy¿szych frekwencji w ostatnich latach, bo zaproszenie przyjê³o ponad
40 osób).
Gospodarz hotelu, Tomasz Korczak, zaprezentowa³ obecnym wizualizacjê nowego
obiektu (fot. poni¿ej), który za dwa lata powinien przyj¹æ pierwszych goœci (i uczestników licznych konferencji, jako ¿e znajdzie siê
tam centrum konferencyjne).
Szef kuchni Szymon Przystupa opowiedzia³, jak do sta³ego menu wesz³a izerska po-

trawa – ragout jagniêce z szasz³ykiem z ziemniaków (goœcie tymczasem zachwalali smak
bigosu, którym zostali poczêstowani).
Roland Marciniak zaprezentowa³ nowe
twarze w œwieradowskiej bran¿y hotelarskiej,
a nastêpnie przybli¿y³ inwestycje, które w trzy
lata maj¹ zwiêkszyæ iloœæ miejsc noclegowych
o 1760, utworzyæ blisko 300 miejsc pracy i
podwy¿szyæ wp³yw do bud¿etu o ok. 300 tys.
z³ z tytu³u podatków oraz op³at za wodê i œcieki.
Uczestnicy spotkania poznali szczegó³y
zagospodarowania tras Kamieniec i Izery
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