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Odsłaniamy pier wsze izerskie tajemnice

Dwie pierwsze - z dziesiêciu - kamienne p³askorzeŸby, które w przysz³oœci utworz¹ szlak turystyczny zwany „Œladem Izerskich Tajemnic”, s¹ ju¿ gotowe:
przed „Czarcim M³ynem” i przy grocie, obie w Czerniawie. Fotoreporta¿ z procesu twórczego zamieszczamy na str. 16.
Zdjêcia Tomasz Chmielowiec

Elewacja - rewitalizacja

Z rocznym bez ma³a poœlizgiem ruszy³y roboty remontowo-modernizacyjne - jako pierwsze - w budynku nr 12-14 przy ul. Zdrojowej. Kolorystyka koñcowa mo¿e trochê siê ró¿niæ od przedstawionej wizualizacji, niemniej ju¿ dziœ mo¿na mówiæ o wydarzeniu bez precedensu w powojennych dziejach
miasta: nigdy jeszcze ¿aden wielorodzinny dom
mieszkalny nie by³ poddany tak kompleksowym zabiegom rewitalizacyjnym, jak stanie siê to w domach nr 5, 10 i 12-14 przy ul. Zdrojowej oraz nr 1
przy ul. Pi³sudskiego.

URZ¥D MIASTA

MACIERZYÑSTWO POD MEDYCZN¥ KONTROL¥

ul. 11 Listopada 35

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

PARTER

Burmistrz Miasta – Roland Marciniak: 75 7816-119; Sekretariat Burmistrza – Krystyna Kisiel: 75 78-16-489, fax 75 78-16-585 - pok.
nr 1d; Skarbnik – Iwona Kosmala: 75 78-16234 - pok. nr 1a; op³ata uzdrowiskowa, op³aty za œrodki transportu – Katarzyna Barczyszyn, czynsze, op³ata za wodê i œcieki, u¿ytkowanie wieczyste - Ewelina Ostrowska-May:
75 78-16-659 - pok. nr 1b; podatki i op³aty
lokalne - Anna Leœniak, Magdalena Szukiewicz - 75 78-16-452 - pok. nr 1c; sprawy bud¿etowe - Anna Bardziñska-Krzewina, Katarzyna Duda - 75-78-17-092 - pok. nr 3; kierownik Urzêdu Stanu Cywilnego, dzia³alnoœæ
gospodarcza – Danuta ¯y³kiewicz: 75 78-16344; meldunki i dowody osobiste, zezwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych –
Halina Stettner: 75 78-16-929 - pok. nr 1f
(obok sekretariatu); Referat Gospodarki Nieruchomoœciami i Zagospodarowania Przestrzennego, kierownik – Rafa³ May, Joanna
Szczekulska - 75 78-17-297 - pok. nr 2; Stra¿
Miejska – Dominika Pater: 501-954-355,
Boles³aw Sautycz: 500-231-708 - pok. nr 5.

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

II PIÊTRO
Sekretarz – Sylwia B³aszczyk; zamówienia publiczne – Monika Sautycz: 75 78-16-471 - pok.
nr 21a; Referat Gospodarki Miejskiej, Inwestycji
i Ochrony Œrodowiska, kierownik – Eugeniusz
Grabas: 75 78-17-071 - pok. nr 21b, Ryszard
Szczygie³, W³adys³aw RzeŸnik: 75 78-16-324 pok. nr 21c; Anna Mazurek, Mariusz Pysz, Wojciech Cielecki: 75 78-16-970 - pok. nr 21d; wodoci¹gi i kanalizacja - Izabela Jurczak; zieleñ
miejska - Anna Ba³azy: 75 78-16-343 - pok. nr
22. Referat Promocji Gminy, Turystyki, Kultury i
Sportu, kierownik – Dorota Marek: 75 71-36482 - pok. nr 23; turystyka, kultura i sport Monika Hajny-Daszko: 75 71-36-483; promocja gminy - Alicja Piotrowska, organizacja imprez i infrastruktury turystycznej, kulturalnej i
sportowej - Magdalena Zarzycka: 75-78-71-36482, informatyk Tomasz Chmielowiec - 75 7136-483, fax 75-78-16-221 - pok. nr 24b; Miejskie Biuro Informacji Turystycznej, ul. Zdrojowa 10 - tel. 75 78-16-350, fax 78-16-100.

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

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

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

OSP

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

29 lutego og³oszono przetarg na budowê
chodnika wzd³u¿ ul. Nadbrze¿nej. Zg³osi³o siê
a¿ 17 firm: ZPUH Zofia Jarczewska z Mirska
(564.199,12 z³), axyo.pl z Jeleniej Góry
(675.270 z³), ZBWI Edward Górski z Piotrowic (620.000 z³), Jeleniogórskie Przedsiêbiorstwo Robót Drogowych (585.276,99 z³),
SAB-BUD Sj z Boles³awca (422.497,76 z³),
ALE z Lubania (480.416,35 z³), ELTOR z
Lubania (391.290,99 z³), Mariusz Stachurski
ze Œwieradowa (442.617,17 z³), konsorcjum:
COM-D z Jawora i Przedsiêbiorstwo Produkcyjno-Rolne Sady Dolne (385.156,22 z³),
GEOBUD ze Zgorzelca (505.989,66 z³), DORADO z Jeleniej Góry (845.468,02 z³), PbiRD
BO Wac³aw Marcinkiewicz (443.620,46 z³),
ZINPRO z Jeleniej Góry (527.670 z³), BUDROMAX s.c. Z Gryfowa (458.179,31 z³),
Gminne Przedsiêbiorstwo Oczyszczania z
Bogatyni (702.676,31 z³), HEMAX-MULIK
z Mirska (686.340 z³) i F.H.U. KAMIEÑ,
FORMA, ZIELEÑ Marek Bronicki ze Œwieradowa (590.000 z³).
Gmina zamierza przeznaczyæ na sfinansowanie tego zadania wraz z woj. dolnoœl¹skim 393 tys. z³, w uk³adzie po 50 proc.
2 kwietnia wybrano na wykonawcê konsorcjum firm COM-D z Jawora i Przedsiêbiorstwo Produkcyjno-Rolne Sady Dolne, z którym 12 kwietnia zostanie podpisana umowa,
a termin wykonania zadania up³ywa 12 wrzeœnia br.

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

2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad
kobiet¹ w ci¹¿y, uprawniaj¹cej do dodatku z
tytu³u urodzenia dziecka oraz wzoru zaœwiadczenia potwierdzaj¹cego pozostawanie pod t¹
opiek¹ (Dz. U. z 2010 r., nr 183, poz. 1234).
Podstawa prawna:
- art. 9 i art. 15 b ustawy z 28 listopada
2003 r. o œwiadczeniach rodzinnych (Dz. U.
Z 2006 r. nr 139, poz. 992, z póŸn. zm.);
- art. 3 ustawy z 5 marca 2010 r. o zmianie
ustawy o œwiadczeniach rodzinnych oraz ustawy o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze œrodków publicznych (Dz. U. nr
50, poz. 301).
Anna Salach – kierownik MOPS
8 marca zawarto umowê na wykonanie
zastêpcze przy odœnie¿aniu miasta - za firmê
J. Irydenko z Legnicy - z Paw³em Pasierbem
na kwotê 136,80 z³ i z Mariuszem Stachurskim na kwotê 355,02 z³.
12 marca og³oszony zosta³ przetarg na
utrzymanie czystoœci ulic, chodników i placów w mieœcie. 20 marca otworzono 3 oferty
od firm: ROBEN ze Œwieradowa (149.900 z³),
Mariusza Stachurskiego ze Œwieradowa
(154.220 z³) i COM-D z Jawora (377.995 z³).
26 marca gmina podpisa³a umowê z firm¹
ROBEN, która bêdzie powy¿sze zadanie wykonywaæ do koñca paŸdziernika.
16 marca og³oszono ponownie przetarg
na zadanie pn. „Odnowa zniszczonych budynków mieszkalnych na obszarze rewitalizacji – miasta Œwieradów-Zdrój”, remont
budynków: cz. I - przy ul. Zdrojowej 5 (kwota na to zadanie - 310 tys. z³), czêœæ II - przy
ul. Zdrojowej 10 (374 tys. z³).
3 kwietnia dokonano otwarcia ofert nades³anych przez firmy: DENMEX z Gryfowa
(cz. II - 392.000 z³), BAXPOL ze Strzelina
(cz. I - 310.000,03 z³), EL-Stan z Gryfowa (cz.
II - 369.900 z³), GREGOR-BUD z Lubania
(cz. I - 325.512,82 z³, cz. II - 351.606,72 z³),
M-BUD z Jeleniej Góry (cz. I – 290.666,37
z³). Do 10 kwietnia zainteresowane firmy
musz¹ uzupe³niæ brakuj¹ce dokumenty.
19 marca og³oszono przetarg na opraco-

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

Na przelewie nale¿y dok³adnie wpisaæ numer zezwolenia. W hurtowni przy
zakupie alkoholu przedsiêbiorcy obowi¹zani s¹ do przed³o¿enia odpowiedniego dowodu potwierdzaj¹cego dokonanie op³aty za korzystanie z zezwolenia – zamiast dotychczasowego zaœwiadczenia o dokonaniu tej op³aty.
wanie dokumentacji projektowej na wykonanie tablic i modeli dla osób z upoœledzon¹
funkcj¹ wzroku, wraz z pe³nieniem nadzoru
autorskiego dla projektu „Zobaczyæ krajobraz – dotkn¹æ przesz³oœæ”. 30 marca uniewa¿niono postêpowanie, gdy¿ nie wp³ynê³a
¿adna oferta.
22 marca podpisano umowê na remont
budynku przy ul. Pi³sudskiego 1 z firm¹ GREGOR-BUD z Lubania, na kwotê 210 tys. z³, z
terminem zakoñczenia prac 20 lipca.
Tego samego dnia z t¹ sam¹ firm¹ (i tym
samym terminem zakoñczenia) gmina podpisa³a umowê na remont budynku przy ul. Zdrojowej 12-14. Wartoœæ robót opiewa na
336.165,78 z³
29 marca og³oszono przetarg na utrzymanie i konserwacjê terenów zieleni w mieœcie.
Zadanie podzielono na dwie czêœci: 1 - utrzymanie i konserwacje kompleksu parków, 2 utrzymanie i konserwacja terenów zieleni.Termin nadsy³ania ofert up³yn¹³ 6 kwietnia, a
umowa z firm¹, która przetarg wygra, zostanie podpisana do 31 paŸdziernika.
2 kwietnia zawarto umowê potwierdzaj¹c¹ zlecenie ustne odœnie¿ania ulic od 31
marca do 1 kwietnia z firm¹ Paw³a Pasierba
na kwotê 4.128,57 (zadanie 1, 2 i 3) i z firm¹
Sebastiana Bokisza na kwotê 1.296,80 (zadanie 4).
(opr. aka)

WSPÓLNA SESJA RAD MIRSKA I ŒWIERADOW
ŒWIERADOWAA
20 kwietnia o godz. 1200 na dolnej stacji gondoli rozpocznie siê wspólna sesja Rady Miejskiej Gminy Mirsk oraz Rady Miasta Œwieradów-Zdrój.
Tematami wiod¹cymi sesji bêd¹:
1. Profilaktyka przeciwpowodziowa rzeki Kwisy;
2. Zagospodarowanie turystyczne Gór Izerskich i Pogórza Izerskiego;
3. Poprawa dostêpnoœci komunikacyjnej - droga wojewódzka nr 361.

UM wykazuje
Burmistrz Miasta Œwieradów-Zdrój informuje, ¿e na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta 20 marca 2012 r.
zosta³ podany do publicznej wiadomoœci - na okres 21 dni - wykaz (do wgl¹du w godzinach pracy urzêdu) w
sprawie wyznaczenia do sprzeda¿y w trybie przetargu ustnego nieograniczonego ni¿ej wymienionych dzia³ek:
nr 5/5, am. 8, obr. 6, po³o¿ona przy ul. Moniuszki,
nr 5/6, am. 8, obr. 6, po³o¿ona przy ul. Moniuszki,
nr 24/7, am. 8, obr. 1, po³o¿ona przy ul. Sudeckiej,
nr 22/2, am. 4, obr. 1, po³o¿ona przy ul. Starowiejskiej,
nr 22/3, am. 4, obr. 1, po³o¿ona przy ul. Starowiejskiej,
nr 22/4, am. 4, obr. 1, po³o¿ona przy ul. Starowiejskiej,
 nr 1/8, am. 1, obr. 4, po³o¿ona przy ul. Polnej,
nr 10/3, am. 2, obr. 4, po³o¿ona przy ul. Zródlanej.
28 marca 2012 r. zosta³ podany do publicznej wiadomoœci - na okres 21 dni - wykaz (do wgl¹du w
godzinach pracy urzêdu) w sprawie wyznaczenia do sprzeda¿y w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
ni¿ej wymienionych dzia³ek:
nr 13/5, am. 1, obr. 6, po³o¿ona przy ul. D¹browskiego,
nr 82, am. 10, obr. 4, po³o¿ona przy ul. Sienkiewicza.

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

Kusznier
Kusznier,, Wies³aw
75 78 45 573 lub

Czy artysta lubiący prowokacje
wykreuje inny obraz Świeradowa?
Franciszek Maœluszczak, warszawski artysta malarz,
grafik i rysownik,
ilustrator, projektant
ok³adek i plakatów,
wspó³pracownik
wielu polskich gazet
i laureat miasta sto³ecznego Warszawy
za ca³okszta³t twór,
czoœci, dla Œwieradowa sta³ siê legend¹ jako wiecznie
niedoje¿d¿aj¹cy dziesiêæ razy zapraszany na plener do
Park Hotelu, tyle¿
razy nieobecny. Ale
Halina Pokorska,
która te plenery orOd Lewej: Franciszek Maœluszczak, Barbara Buczyñska i Halina Pokorska w Park Hotelu.
ganizuje od pocz¹tki. Albo „przywióz³by” cerkiewkê z Bia³ej Podku, nie poddaje siê tak ³atwo i wreszcie w lutym uda³o siê jej sprowadziæ malarza w Góry laskiej i ulokowa³ j¹ gdzieœ w Œwieradowie, by
Izerskie, w których stan¹³ nog¹ po raz pierw- pokazaæ, ¿e jesteœmy jednoœci¹, bez wzglêdu
na wyznanie czy obrzêdy religijne.
szy w ¿yciu.
U nas zafascynowa³a go wieloœæ piêknej
- Jestem oczarowany atmosfer¹, œniegiem
i krajobrazem – wyzna³ na pó³metku tygodnio- architektury i widoczna œwietnoœæ tego miejsca
wego pobytu, bêd¹c goœciem Barbary Buczyñ- Widzê, ¿e ci, którzy tu inwestuj¹, dok³adskiej.
Oczarowanie œniegiem nie prze³o¿y³o siê na nie obserwowali zabytkow¹ zabudowê i choæ
plenerowy proces twórczy, jako ¿e artysta tra- s¹ to wspó³czesne projekty, obiekty nie burz¹
fi³ w sam najmroŸniejszy œrodek zimy, targa- okolicznej tkanki, maj¹ pe³no gzymsów, okiennic i wie¿yczek. Dostrzegam te¿ trwa³oœæ i jednej porywami mroŸnego wiatru.
- Trudno staæ na mrozie przy sztalugach, noœæ wartoœci, które nale¿y broniæ, a tak¿e piêkwiêc szkicujê sobie z natury, a ¿e lubiê robiæ no tkwi¹ce w tej w architekturze - wyznaje
malarz i dodaje, ¿e sztuka nie mo¿e robiæ poczkompilacje, mo¿e wezmê budynek z Kazimietówek, dla artysty liczy siê jego w³asna indywirza nad Wis³¹ i postawiê go gdzieœ w izerskim
dualna kreacja. Czy po swojemu wykreuje i
pejza¿u - mówi artysta.
Artystê poci¹gaj¹ prowokacje, dra¿ni go np. Œwieradów? Przekonamy siê w sierpniu – jeœli
pocztówkowe malowanie stolicy, a on chêtnie weŸmie udzia³ w plenerze, najpewniej obejrzywstawi³by Pa³ac Kultury w sam œrodek Starów- my takie kreacje. (aka)

Baby, babki i babeczki
w nostalgicznym sosie

Pomys³odawczynie imprezy w strojach „organizacyjnych” stylizowanych na lata szeœædziesi¹te.
10 marca odby³y siê spotkania integracyj- M³odoœci IZERMED, Dom Uzdrowiskowy
ne pod has³em „Baby, Babki, Babeczki” - EWA, NZOZ Jo-Med, Restauracja „Czarny
najpierw dla dzieci w Szkole Podstawowej nr Potok”, a tak¿e wszystkim osobom zaanga2, a po po³udniu dla doros³ych w restauracji ¿owanym w realizacjê pomys³ów. Liczymy te¿
„Czarny Potok”. Intencj¹ spotkania by³o o¿y- na dalsz¹ wspó³pracê w celu cyklicznego prowienie i zainspirowanie lokalnej spo³eczno- wadzenia imprez integracyjnych tak dla mieszœci, przywo³anie twórczych, radosnych, ak- kañców, jak i dla dla turystów przyje¿d¿aj¹tywnych klimatów lat 60. w formie licznych cych do Œwieradowa.
konkursów o tematyce muzycznej, filmowej,
naukowej, kulinarnej, sportowej z nagrodaOrganizatorki z Czerniawy:
mi, przeplatanej muzyk¹ z tamtych lat.
Ma³gorzata Goszty³a-Surdel, Marianna Kralewska,
Frekwencja dopisa³a, (nawet brakowa³o
Alicja Pietrasz, Marzenna ¯o³dak-Joya
miejsc). Dziêkujemy!
Impreza zakoñczy³a siê po pó³nocy,
a dobre humory dopisywa³y jej uczestnikom do koñca.
Dzieñ pe³en wra¿eñ
z okazji œwiêta (Dnia
Kobiet, oczywiœcie)
zapisze siê w naszej
pamiêci mi³ymi
wspomnieniami.
Ogromnie dziêkujemy sponsorom,
którymi byli: Urz¹d
Miasta, Centrum Re- Jedn¹ z nagród w konkursie by³ najbardziej wartoœciowy papier minionej epoki habilitacji i Klinika toaletowy.

Zarz¹d Województwa Dolnoœl¹skiego za poœrednictwem „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dzia³ania – Partnerstwo Izerskie” w ramach dzia³ania 4.1/413 „Wdra¿anie
Lokalnych Strategii Rozwoju” objêtego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 20072013 z udzia³em œrodków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich og³asza konkurs na sk³adanie wniosków o przyznanie pomocy na operacje: 1. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiêbiorstw – limit dostêpnych œrodków 706.575
z³; 2. Ró¿nicowanie dzia³añ w kierunku dzia³alnoœci nierolniczej - limit 550.000 z³; 3. Odnowa i rozwój wsi – limit
dostêpnych œrodków: 1.813.060 z³; 4. Odpowiadaj¹ce warunkom przyznania pomocy w ramach dzia³ania „Ma³e
Projekty” - limit - 754.403 z³.
Wnioski mo¿na sk³adaæ od 23 marca do 20 kwietnia br.. Informacje dotycz¹ce naboru i wykaz niezbêdnych
dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy dostêpne s¹ na stronie internetowej LGD –
www.lgdpartnerstwoizerskie.pl (zak³adka PROW - pliki do pobrania), w biurze LGD, na stronie UMWD www.umwd.dolnyslask.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - www.arimr.gov.pl

WESPRZYJMY KOMBA
KOMBATTANTÓW
Zarz¹d Okrêgowy Zwi¹zku Kombatantów RP i By³ych WiêŸniów
Politycznych w Jeleniej Górze zwraca siê z apelem i proœb¹ o przekazanie 1% od wyliczonego podatku na rzecz kombatantów, z których 30-40 proc. nie ma za co wykupiæ w aptece wystawionych recept. Dwie trzecie tej grupy stanowi¹ wdowy po kombatantach ze
œredni¹ rent¹ w wys. 1.000 z³ (z KRUS 700-800 z³). Ludzie ci poœwiêcili ca³e swe pracowite ¿ycie OjczyŸnie i zas³uguj¹ na poparcie
ofiarodawców – zas³uguj¹ na nie u schy³ku swojego trwania, skromni, schorowani, samotni.

KRS - 0000106108

Kronika
policyjna
Od 1 do 31 marca funkcjonariusze RD
zatrzymali 4 nietrzeŸwych kieruj¹cych rowerzystów (rekordzista mia³ 1,59 promila alkoholu w organizmie), a tak¿e dwóch nietrzeŸwych kieruj¹cych samochodami osobowymi:
22–latek za kierownic¹ audi mia³ 1,3 promila
alkoholu, natomiast œwieradowianin prowadzi³ opla astrê maj¹c 1,2 promila.
5 marca policja interweniowa³a na ul.
Korczaka, gdy w jednym z mieszkañ na IV
piêtrze ujawniono zw³oki mê¿czyzny. Z uwagi na trudnoœci z wejœciem do mieszkania na
miejsce wezwano Stra¿ Po¿arn¹ i przy u¿yciu
podnoœnika funkcjonariusze weszli do mieszkania. Na miejsce wezwano Zespó³ Pogotowia Ratunkowego, lekarz stwierdzi³ zgon
mê¿czyzny, a wykonane czynnoœci wykluczy³y udzia³ osób trzecich w zdarzeniu.
21 marca 4 policjantów wraz z dwoma
stra¿nikami miejskimi i dwoma stra¿nikami
granicznymi przeprowadzili akcjê w³asn¹ pod
kryptonimem „TrzeŸwoœæ i Narkotyki”, której celem by³o poprawienie bezpieczeñstwa
w ruchu drogowym poprzez eliminowanie z
dróg nietrzeŸwych kieruj¹cych oraz kieruj¹cych po u¿yciu œrodków odurzaj¹cych.
Ka¿da osoba siadaj¹ca za kierownicê pod
wp³ywem alkoholu lub narkotyków stanowi
realne zagro¿enie dla siebie oraz ¿ycia i zdrowia innych u¿ytkowników dróg. Nawet najmniejsza iloœæ œrodków odurzaj¹cych w organizmie prowadzi do drastycznego zmniejszenia zdolnoœci kierowania pojazdem.
PRZYPOMINAMY! Za prowadzenie
pojazdu w stanie nietrzeŸwoœci lub pod wp³ywem œrodka odurzaj¹cego grozi kara pozbawienia wolnoœci do 2 lat.
21 marca funkcjonariusze RD zatrzymali 20–letniego mieszkañca Œwieradowa, który posiada³ przy sobie marihuanê, za co grozi
mu kara do 3 lat pozbawienia wolnoœci.
Tego samego dnia policjanci zatrzymali
27-letniego mieszkañca Jawora poszukiwanego na podstawie nakazu doprowadzenia do
aresztu œledczego, do którego trafi³ po wykonaniu przez funkcjonariuszy czynnoœci.

Na goœcinnych wystêpach
Policjanci z Rewiru Dzielnicowych w
Œwieradowie zatrzymali dwóch sprawców
kradzie¿y. Podejrzani weszli do budynku, sk¹d
zabrali dwie kurtki oraz dwie bluzy. Nied³ugo potem prowadz¹cy sprawê policjanci w
trakcie patrolu miasta zauwa¿yli dwóch mê¿-

czyzn, którzy ubrani byli w kurtki odpowiadaj¹ce opisowi tych skradzionych. Zatrzymanymi okazali siê 24- i 26-letni mieszkañcy
powiatu z³otoryjskiego. Podejrzani oœwiadczyli, i¿ „wziêli” kurtki i bluzy, poniewa¿ by³o
im zimno, a poza tym chcieli wygl¹daæ modnie. Skradzione mienie zosta³o odzyskane i
oddane pokrzywdzonym.
Teraz sprawcy za swój czyn odpowiedz¹
przed s¹dem, a grozi im kara do 5 lat pozbawienia wolnoœci.
PRZYPOMINAMY! Mieszkanie, w którym zgromadzony jest dorobek wielu lat pracy, stanowi ³akomy k¹sek dla z³odzieja. Zastanów siê, czy zrobi³eœ wszystko, aby do
minimum ograniczyæ zagro¿enie w³amania do
Twojego mieszkania. Zabezpiecz je:
 wyposa¿ drzwi wejœciowe w odpowiednie zamki patentowe,
 zainstaluj ³añcuch ograniczaj¹cy stopieñ
otwarcia drzwi oraz wizjer,
 dbaj o to, aby zawsze dzia³a³o oœwietlenie przed drzwiami - w³amywacz unika miejsc
oœwietlonych,
 mieszkania na parterze i najni¿szych piêtrach s¹ najbardziej nara¿one na w³amanie
przez drzwi balkonowe - warto pomyœleæ o
zamontowaniu w nich dobrych klamek lub
chocia¿ zwyk³ych zasuwek,
 wychodz¹c z domu zamknij wszystkie
okna i drzwi,
 nie zostawiaj kluczy w „dobrych schowkach” (pod wycieraczk¹, za doniczk¹ na oknie,
za framug¹ drzwi),
 zamknij równie¿ okienka piwniczne i innych pomieszczeñ gospodarczych, przez które mo¿na przedostaæ siê do mieszkania,
 wychodz¹c wieczorem z domu zaci¹gnij
zas³ony lub opuœæ ¿aluzje i pozostaw w pokoju w³¹czone œwiat³o - stwórz pozory, ¿e w
domu ktoœ jest,
 nie pozostawiaj w drzwiach ¿adnych kartek,
 opuszczaj¹c na d³u¿szy czas mieszkanie (urlop, pobyt w szpitalu), zostaw znajomemu s¹siadowi klucze do mieszkania i poproœ o zapalanie codziennie chocia¿ na kilka
minut œwiat³a w ró¿nych pomieszczeniach
oraz o wyjmowanie ze skrzynki Twojej korespondencji,
 zapamiêtaj nasze numery alarmowe - 112
i 997.
St. asp. Anna W³oszczyk
Komenda Powiatowa Policji Lubañ

Na straży ognia i wody
W kwartalnym bilansie dzia³añ œwieradowskiej OSP najspokojniej by³o w styczniu
i lutym, gdy odnotowano po 5 wyjazdów do
klasycznych zdarzeñ, jak po¿ar sadzy w kominie, wycinka powalonych drzew, czyszczenie przepustów, holowanie pojazdów, zabezpieczenie kolizji drogowej i pompowanie
wody z zalanej piwnicy.
Powa¿ne akcje by³y dwie: gaszenie po¿aru w hotelu „Malachit”, gdzie ogieñ wybuch³
po zwarciu instalacji, oraz po¿ar budynku przy
ul. Zdrojowej 5, gdy od pal¹cej siê sadzy w
nieszczelnym kominie w nocy zajê³y siê nagromadzone na strychu rupiecie. Mieszkañcy
mog¹ mówiæ o szczêœciu, bo blaszany dach
zatrzyma³ rozprzestrzenianie siê ognia, a szybka akcja lokatorów i i stra¿aków zapobieg³a
najgorszemu scenariuszowi.
Artyku³ o skutkach gromadzenia rupieci
na strychach i poddaszach, o braku ludzkiej
wyobraŸni i sile przyzwyczajeñ napiszemy w
nastêpnym numerze.
W marcu akcji by³o ju¿ 24, z tego po³owa
to pal¹ce siê trawy. Nie pomagaj¹ apele,
ostrze¿enia, kary – ludzka bezmyœlnoœæ, wrêcz
g³upota, nie maj¹ granic.

Inne zdarzenia:
wypompowanie wody
z zalanej piwnicy przy ul.
Rolniczej; po¿ar instalacji w sklepie spo¿ywczym przy ul. 11 Listopada (z ogniem walczy³y dwa zastêpy OSP i jeden zastêp PSP);
akcja na os. Korczaka z u¿yciem stra¿ackiego podnoœnika, przy pomocy którego policjanci weszli przez okno do mieszkania na IV pietrze, gdzie znaleŸli zw³oki mê¿czyzny; zabezpieczanie miejsca wypadku na ul. 11 Listopada, gdy kierowca samochodu osobowego z Mirska nie zachowa³ nale¿ytej ostro¿noœci, uderzy³ w krawê¿nik i dachowa³, po czym
zbieg³ z miejsca zdarzenia; po¿ar œció³ki leœnej; pal¹ce siê sadze w kominie; neutralizacja rozlanego oleju na d³ugoœci 200 m (od ul.
Pi³sudskiego do Górskiej), który wyciek³ z
pêkniêtego przewodu w wozie sprz¹taj¹cym
miasto.
Najbardziej spektakularne wezwanie mia³o miejsce do zdarzenia w domu przy ul. Granicznej, gdzie lokatorka pali³a sobie zio³a na
talerzyku, rzekomo w celach inhalacyjnych, a
zadymienie by³o takie, ¿e s¹siedzi wezwali
stra¿ i przyjecha³y a¿ 2 jednostki. (opr. aka)

5 marca, akcja stra¿acko-policyjna w celu dostania siê przez okno do mieszkania na IV p.

26 marca, neutralizowanie oleju, który rozla³
siê po asfalcie z pêkniêtego przewodu.

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

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

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

Na zdjêciu po¿ar traw w Czerniawie; ogieñ ju¿ dochodzi³ do linii drzew, a sprawcy podpalenia nie
zostali wykryci. Tym razem skoñczy³o siê szczêœliwie - las ocala³.

Oznakuj swego pieska!
Uchwa³a nr VIII/54/2006 RM z 30 sierpnia 2006 r. nak³ada na w³aœcicieli obowi¹zek oznakowania psów (w wieku powy¿ej 3 miesiêcy lub w 14 dni po wejœciu w posiadanie zwierzêcia). Oznakowanie nastêpuje przez zamocowanie przy jego obro¿y znaczka z numerem ewidencyjnym oraz za³o¿enie dla niego karty ewidencyjnej. Do 14 dni
po zagubieniu/zniszczeniu znaczka lub zaginiêcia psa nale¿y powiadomiæ organ rejestruj¹cy, tyle samo czasu ma w³aœciciel w razie utraty psa, jego œmierci lub sprzeda¿y. Gdy dochodzi do zmiany osoby utrzymuj¹cej psa, dotychczasowy i nowy posiadacz s¹ obowi¹zani zawiadomiæ o tej zmianie podmiot rejestruj¹cy w terminie 14 dni
o tej zmianie.
Od 1 marca Stra¿ Miejska zajmuje siê dzia³aniami zapewniaj¹cymi zbieranie,
transport i unieszkodliwianie zw³ok bezdomnych zwierz¹t, a tak¿e rejestracj¹ i ewidencj¹ psów oraz wy³apywaniem bezpañskich zwierz¹t i ich umieszczaniem w schronisku. Stra¿nicy bêd¹ ponadto przeprowadzaæ kontrole sprawdzaj¹ce, czy w³aœciciele (opiekunowie) zwierz¹t wywi¹zuj¹ siê z ci¹¿¹cych na nich obowi¹zków.

K ANALIZACYJNA PORAŻK
PORAŻKAA
20 marca zosta³ rozstrzygniêty konkurs w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przy Urzêdzie Marsza³kowskim Województwa Dolnoœl¹skiego pn. „Us³ugi dla ludnoœci”, do którego aplikujemy o 4 mln z³ na budowê oczyszczalni i kanalizacji w Czerniawie. W ca³ym województwie z³o¿ono 119 wniosków, z których ocenê formaln¹ i merytoryczn¹
przesz³o 75, pieniêdzy w tym rozdaniu wystarczy³o na 59 wniosków, a nasza gmina na tej liœcie zajê³a 68 pozycjê.
W ramach naboru by³o kilka kryteriów punktowanych od
0 do 4, niestety, o miejscu naszego wniosku zadecydowa³a
zerowa punktacja przy ocenie dochodu na mieszkañca w bud¿ecie, jako ¿e mamy du¿o wy¿sz¹ œredni¹ od przeciêtnej
krajowej. Bior¹c pod uwagê wszystkie kategorie, uzyskaliœmy
5 punktów, podczas gdy wniosek na 59 pozycji z listy „premiowej” mia³ ich 6 (s¹siedzka gmina Mirsk zyska³a 8 pkt.).
Nie wszystko jednak jest stracone - na 59 wniosków marsza³ek rozdysponowa³ 130 mln z³ i ¿ebyœmy tak¿e dostali dofinansowanie, brakuje 20 mln z³, a szansa tkwi w fakcie, ¿e
po przetargach oszczêdnoœci mog¹ wynieœæ do 15 proc., co
pozwoli rozszerzyæ listê beneficjentów. Ju¿ pierwsza z gmin
odmówi³a podpisania umowy i w puli przyby³o znienacka 4
mln z³, tak wiêc dystans do nas wynosi 16 mln z³.
Projekt jest dla nas bezcenny, jako ¿e w Czerniawie nie
ma metra bie¿¹cego kanalizacji i z tego powodu rozwój osiedla mo¿e byæ powa¿nie zablokowany. A trudno sobie wyobraziæ, by cztery buduj¹ce siê hotele, które docelowo maj¹ daæ
1000 miejsc noclegowych, bêd¹ na okr¹g³o obs³ugiwane przez
wozy asenizacyjne.

Na bie¿¹co
oferuj¹cych ciekawe lokalne
potrawy.
Wartoœæ ca³ego projektu
wyniesie prawie 0,5 mln z³, a
w jego ramach powstanie tzw.
oœ uzdrowiskowa, biegn¹ca
przez Œwieradów i Czerniawê,
od której bêdziemy rozbudowywaæ system nawigacji.

PO CHODNIKU
W po³owie kwietnia rozpocznie siê d³ugo oczekiwana
budowa chodnika wzd³u¿ ul.
ul. Nadbrze¿nej. Inwestycja,
kosztuj¹ca 385 tys. z³, finansowana bêdzie w po³owie przez
gminê i w po³owie przez Dolnoœl¹sk¹ S³u¿bê Dróg i Kolei,
która jest zarz¹dc¹ drogi wojewódzkiej do Szklarskiej Porêby. Chodnik o d³ugoœci 2 km i
szerokoœci 1,2 m przebiegaæ
bêdzie od skrzy¿owania ul.
Nadbrze¿nej z Górsk¹, pobiegnie do ul. Kopernika praw¹
stron¹, a nastêpnie lew¹ dojdzie do hotelu „Pod Jeleniem”.
Ta inwestycja ma du¿e znaczenie dla mieszkañców z przedmieœcia, bo wzroœnie bezpieczeñstwo pieszych, dzia³ki po³o¿one wzd³u¿ chodnika zyskaj¹ na wartoœci i bêdzie ³atwiej
pozyskaæ inwestorów w tej czêœci miasta, ³atwiej te¿ bêdzie
dojœæ spacerowiczom do nowo budowanego aquaparku przy
„Malachicie”, a istnienie chodnika sprawi wra¿enie, ¿e ul.
Nadbrze¿na jest znacznie krótsza ni¿ pierwotnie odczuwaliœmy.
Mam nadziejê, ¿e w dalszej kolejnoœci uda nam siê przed³u¿yæ ten chodnik wzd³u¿ drogi wojewódzkiej w kierunku
Szklarskiej Porêby, a z drugiej strony - w kierunku Mirska.
Równie¿ bardzo wa¿na dla miasta i mieszkañców jest modernizacja ul. D³ugiej w Czerniawie, która dzisiaj jest trudno przejezdna, a ³¹czy Œwieradów z Leœn¹.

ROWEROWY MAJ
W ROWEROWYM RAJU
W najbli¿szych dniach uruchomimy internetowy portal pod
robocz¹ nazw¹ IZERSKI ROWEROWY RAJ (fot. obok). Liczymy na to, ¿e szeroko pojêta turystyka rowerowa stanie siê
powa¿n¹ atrakcj¹ Œwieradowa. Nie zak³adamy przy tym ¿adnych rewolucyjnych posuniêæ, lecz zmiany ewolucyjne, polegaj¹ce na tym, ¿e co pewien czas zaproponujemy nowe atrakcje z tym zwi¹zane, np. rowerowy tydzieñ w ramach d³ugiej
majówki - nie bêdzie to impreza sportowa, tylko rekreacyjna,
w ramach której chcemy pokazaæ rowerzystom góry nie ze
stoperem, a raczej z aparatem fotograficznym. Ide¹ kilkudniowego rajdu, którego biuro mieœciæ siê bêdzie na dolnej stacji
gondoli, jest jego otwarta forma i zaliczenie kolejnych tras z
map¹ w rêku.
Chcemy zarazem przekazaæ portal w rêce fundacji, która
przejmie czêœciowo zarz¹dzanie projektem. Liczymy zarówno na rozwój forum rowerowego, jak i na organizacjê imprez
tematycznych, takich jak targi rowerowe czy gie³da sprzêtu i
odzie¿y. Przypomina³oby to trochê stragany, jakie na tarasie
zdrojowym rozk³adaj¹ siê przy okazji Bike Maratonu, tyle tylko, ¿e kramiki zwijaj¹ siê ju¿ po paru godzinach, a przy okazji
rajdu stoiska by³yby czynne przez kilka dni.
Liczymy na wci¹gniêcie przedsiêbiorców do projektu - jako
partnerów przyjaznych rowerzystom, gotowych iœæ im na rêkê
udzielaj¹c rabatów w hotelach czy restauracjach.

KUMUL
ACJA NA ZDROJOWEJ
KUMULACJA
Ruszy³y wreszcie roboty modernizacyjne budynków wspólnotowych przy ul. Zdrojowej 12-14 i Pi³sudskiego 1 (niestety,
na domy przy Zdrojowej 5 i 10 trzeba powtórzyæ przetargi) i
od razu pojawi³y siê pierwsze problemy, np. takie, ¿e nale¿y
kilkanaœcie anten satelitarnych i tradycyjnych zast¹piæ najwy¿ej dwiema (z których sygna³ by³by rozprowadzony po ca³ym
budynku). Remont jest powa¿nym przedsiêwziêciem wymuszaj¹cym wiele zmian nie tylko w tkance budowlanej, ale tak¿e w mentalnoœci mieszkañców. Lokatorzy przy okazji zg³osili pierwsze propozycje zmian w projekcie, dotycz¹cych m.in.
koloru elewacji (trzeba je konsultowaæ z konserwatorem zabytków), które nie maj¹ wp³ywu na kosztorys.
Nie bêd¹ zadowoleni przedsiêbiorcy maj¹cy swe firmy w
modernizowanym budynku, jako ¿e bêd¹ nara¿eni na efekt
kumulacji dwóch budów – do remontu elewacji dochodzi bowiem wymiana chodnika. Dlatego proszê ich o zrozumienie,
wyrozumia³oœæ i cierpliwoœæ, niestety, z uwagi na procedury
w naborze œrodków unijnych nie da³o siê tych spiêtrzeñ unikn¹æ, za to efekt koñcowy wynagrodzi im – mam nadziejê –
wszelkie niedogodnoœci.

NAJPIERW HOTELE, POTEM RESZT
RESZTAA
Niedawno powtórzony zosta³ nabór wniosków na dotacje
unijne wspieraj¹ce budowy innowacyjnych oœrodków hotelowo-zabiegowych. I znów Œwieradów jest w czo³ówce, jako ¿e
wnioski z³o¿y a¿ czterech naszych inwestorów (których zreszt¹
gor¹co do tego namawia³em). Otrzymaæ mo¿na do 4 mln z³

1,8 MLN ZŁ NA DROGI
dofinansowania, trzeba tylko wykazaæ innowacyjny charakter
inwestycji (jak to uczyniono wczeœniej np. w projekcie budowy przeciwstarzeniowej kliniki IZERMED w Czerniawie).
Czeka nas gor¹cy sezon kolejnych otwaræ hoteli, pocz¹wszy od Starego Zdroju, poprzez Flinski (dawne Wichrowe
Wzgórza), Izermed, Bia³y Kamieñ, na Kotoninie i S³oneczku
koñcz¹c.
Mam nadziejê, ¿e po fali hotelarskiej nadejdzie fala small
biznesu obs³uguj¹cego hotele i ruch turystyczny. Na ten zalew
inwestycji na³o¿y siê fala przedsiêwziêæ gminnych: dworzec
PKP, Wie¿a Wilhelma, punkty widokowe, Ÿróde³ka wód uzdrowiskowych...

NAWIGUJEMY
Z³o¿yliœmy wniosek na dofinansowanie projektu pn. „Izerskie smaki i smaczki - œcie¿ka edukacyjna po kulinarnych i
turystycznych atrakcjach Gór Izerskich”, w ramach którego powstanie kilkanaœcie s³upów informacyjnych z drogowskazami
– to pocz¹tek du¿ego zamierzenia, jakim jest nawigacja turystyczna w mieœcie. Ten niezwykle innowacyjny pomys³ bêdzie wprawdzie realizowany na terenie gminy, ale ma za zadanie promocjê kilkudziesiêciu atrakcji turystycznych w mieœcie
i okolicach. Celem projektu jest, by turysta wychodz¹c z hotelu ju¿ na pierwszym skrzy¿owaniu wiedzia³, do jakich ciekawych miejsc mo¿e dojœæ lub dojechaæ autem b¹dŸ rowerem.
Przy okazji goœæ zostanie skierowany do naszych restauracji

BURMISTRZ MIASTA ZAPRASZA MIESZKAÑCÓW OSIEDLA
CZERNIAWA-ZDRÓJ na spotkanie, które odbêdzie siê w czwartek 26 kwietnia o godz. 1700 w Szkole Podstawowej nr 2.
Podczas spotkania omawiane bêd¹ m.in. problemy:
1. Kanalizowanie Czerniawy;
2. Nowe inwestycje drogowe;
3. Projekty uzdrowiskowe i turystyczne.

Leœna, D¹browskiego, Górzysta – te trzy ulice chcemy
jeszcze w tym roku wyremontowaæ z dotacji MSWiA przeznaczonej na usuwanie skutków powodzi. W kwietniu zaktualizujemy dokumentacjê i przeprowadzimy przetargi, do koñca maja musimy zakoñczyæ procedury przetargowe, w³¹cznie
z podpisaniem umów z wykonawcami, a w po³owie czerwca
firmy wejd¹ na plac budowy.
Na ulicy Leœnej remontowany bêdzie niedokoñczony kilka lat temu odcinek do skrzy¿owania z ul. G³owackiego (przy
okazji bêdzie to alternatywny dojazd do aquaparku).
Kolejna inwestycja drogowa, to ul. D¹browskiego - jedno
z niewielu ju¿ miejsc w Œwieradowie, do którego nie ma dojazdu przez ca³y rok. Po remoncie tej drogi mieszkañcy przynajmniej w porze letniej bêd¹ mieli po³¹cznie z miastem, czy
jednak po remoncie uda siê odœnie¿yæ ulicê, która ma nachylenie wiêksze ni¿ na ul. Bronka Czecha?
Wreszcie ul. Górzysta zostanie wyremontowana na odcinku 700 m, pocz¹wszy od skrzy¿owania z ul. Izersk¹ po granicê gminy. Nawierzchnie wszystkich dróg bêd¹ zamkniête krawê¿nikami, co znacznie przed³u¿y ich ¿ywotnoœæ.

POCZĄ
TKI INFRASTRUK
TURY
POCZĄTKI
INFRASTRUKTURY
Ruszy³a budowa kanalizacji sanitarnej i wodoci¹gu na
odcinku 400 metrów w ul. Ratowników Górskich, co bêdzie
gminê kosztowaæ 250 tys. z³. Z kilku wzglêdów jest to trudna,
ale i wa¿na inwestycja. Trudna pod wzglêdem technicznym,
bo na skrzy¿owaniu z ul. 11 Listopada s¹ minimalne spadki
rury kanalizacyjnej, któr¹ trzeba umieœciæ w gruncie metod¹
przecisku sterowanego. Trudna te¿
ze wzglêdów spo³ecznych, bo radni przewag¹ ledwie jednego g³osu
zgodzili siê na to zadanie, które jest
wa¿ne nie tylko dla nowego hotelu
przy ul. Ratowników Górskich, ale
dlatego, ¿e stanowi pocz¹tek procesu kanalizowania przedmieœcia
Œwieradowa wzd³u¿ Kwisy.
Roland Marciniak

D³utem spod serca
Antoni Zwierzyñski z wykszta³cenia jest
mechanikiem samochodowym i jako kierowca-mechanik przepracowa³ w Lubaniu raptem
7 lat.
Z koniecznoœci – jak mówi - zosta³ stolarzem, ale przecie¿ do tego fachu nie przechodzi siê przez zwyk³e chcenie, tylko przez umiejêtnoœci. Antoni w stolarstwo zaanga¿owa³ siê
bez reszty a¿ na 20 lat. Robi³ wszystko: budowlankê, stela¿e do mebli tapicerowanych
na eksport do Niemiec, meble na zamówienie, zabudowy wnêk, us³ugi. Gdy jednak zatory p³atnicze w realizacji faktur siêgnê³y roku,
zamkn¹³ stolarniê i w zrujnowanej cha³upie
w Czerniawie otworzy³ w 2005 r. restauracjê
„Czarny Potok”, w której wszystko, co z drewna, wysz³o spod jego rêki – barek, drzwi, sto³y, sufity, œciany, obelkowanie (rewitalizacja
200-letnich belek).
- Ci¹gle mnie nosi³o! - wyznaje szczerze.
Nawet jak otworzy³ knajpkê, to zaraz myœla³, co by tu jeszcze – tak powsta³a kamienna wie¿a, jako obudowa na by³ej studni, uroczy zak¹tek dla zakochanych na platformie.
Potem wykopa³ staw i wpuœci³ doñ rybki.
Potem wymyœli³ czeskie wieczory w
„Czarnym Potoku”, na których przygrywa³a
kapela z Nowego Miasta i podawano houskový knedlík, sma¿ený sýr i nejlepší èeské
pivo.
Potem z grup¹ czerniawian ceni¹cych sobie aktywnoœæ ruchow¹ za³o¿yli ko³o PTTK i
zaczêli jeŸdziæ po regionie, Polsce, a nawet i
œwiecie.
Wreszcie w restauracji zawiesi³ obrazy
Bo¿eny St¹siek, przez któr¹ trafi³ na plenery
artystyczne do Raspenavy, dok¹d jeŸdzi³ co
roku podgl¹daæ twórców, szybko kieruj¹c sw¹
g³ówn¹ uwagê na rzeŸbiarzy, którzy zje¿d¿ali
siê z ca³ej Europy, a ¿e przywozi³ im kilkaset
ruskich pierogów, ca³e to artystyczne bractwo
siê nimi zajada³o i nie stawia³o ¿adnych przeszkód, by podgl¹daæ tajniki warsztatu. Bo co
tu wiele gadaæ, drewno wci¹¿ magicznie go
przyci¹ga³o.
W Raspenavie pozna³ Milosza Simka,
wychowawcê w tamtejszej szkole specjalnej,
który w wolnych chwilach d³uba³ d³utem (jego
rzeŸba stoi na Smreku) i od lat organizowa³ te
plenery.
- Milosz wpada³ do „Czarnego Potoku” i
z tego wpadania zostawi³ po sobie w 2011 roku
w prezencie rzeŸbê Rumcajsa, obiecuj¹c, ¿e z
czasem dorzeŸbi resztê bajkowych postaci –
wspomina Antoni.
Poniewa¿ Miloszowi wci¹¿ coœ wa¿nego
wypada³o i jakoœ nie nie znajdowa³ czasu, by
„dorzeŸbiæ”, Antoni wzi¹³ d³uto i sam spróbowa³ uporaæ siê z Cypisem. Sz³o mu chyba
na tyle dobrze, bo Milosz jak przyje¿d¿a³ na
krótko do Czerniawy, chwali³ adepta rzeŸbiarstwa, udziela³ artystycznych wskazówek, korygowa³, podpowiada³, inspirowa³, doradza³,
jakiego sprzêtu u¿ywaæ. To by³y bardzo cenne rady, bo œwie¿o upieczony rzeŸbiarz bez
akademickiej podbudowy, stuprocentowy
amator, mia³ prawo nie wiedzieæ, jak rzeŸbiæ
nos, oczy czy wyraz twarzy, by „by³a mi³a”.
- Cypis pewnie nigdy by nie powsta³, gdyby nie ¿yczliwoœæ pani dyrektor Ma³gorzaty
Gettner, która u¿yczy³a mi kompletu szkolnych
d³ut, bardzo profesjonalnych, nim sam sobie
podobnych nie kupi³em.
¯abka Kwisia powsta³a z zapatrzenia w
jeden ze œwieradowskich kubków, a najbardziej w kucharkê, bo có¿ innego mog³o stan¹æ przy knajpce?
Kwisia by³a druga
rzeŸb¹, jaka wysz³a
spod Antoniowego
d³uta.
- Wybiera³em
pieniek, a ¿e by³ trochê przekrzywiony,
zobaczy³em wizjê
Kwisi. Wzi¹³em
d³utko i zacz¹³em

od g³owy, maj¹c tylko szkic. Kiedyœ rysowanie sz³o mi lekko, st¹d te artystyczne ci¹goty,
w dodatku drewno wci¹¿ mnie ci¹gnie, jego
zapach, faktura... Trzeba jeszcze by³o ustaliæ
proporcje i Kwisia gotowa. Sta³a przy bramie i budzi³a zainteresowanie, masê fotek sobie ludzie przy niej i z ni¹ narobili.
Trzecim dzie³em by³ ch³op trzymaj¹cy
worek. Z czym? - pytam.
- Jak to u ch³opa – mo¿e z fors¹, mo¿e z
ziemi¹!
Antoni poczu³ siê na tyle mocny, ¿e zamkn¹³ wreszcie cykl Rumcajsowy i wyrzeŸbi³ Hankê. Czech ujrza³ w niej wiernoœæ
wzglêdem orygina³u i wyrazi³ swe najwy¿sze
uznanie, po czym od razu wystosowa³ – jako
rzeŸbiarzowi - zaproszenie na tegoroczny plener, co oznacza, ¿e w czerwcu bêdzie tam ju¿
dwoje œwieradowian.
Pi¹ty rzeŸb¹ by³ Piwowar, zrodzony z potrzeby zast¹pienia czymœ ³adniejszym bezp³ciowej reklamy Tyskiego – stan¹³ przy knajpie i zachêca³ przechodniów do wejœcia i ugaszenia pragnienia. Piwowar sta³ siê od razu
ulubieñcem Niemców, którzy ustawiali siê
przy nim do zdjêæ, a zaraz potem dostrzegli
urodê faceta z lornet¹ na wie¿y, który wygl¹da³, jak obserwator wypatruj¹cy wroga (a raczej klienta, st¹d jego ksywa „parkingowy”).
Niemcy dostrzegli go, mimo lichej postury,
bo ich uwagê przyci¹ga³ kapelusz.

Tak powstawa³ pasterz z owc¹ - od wstawienia kloca w stolarni do ustawienia rzeŸby przy wejœciu na podwórze min¹³ miesi¹c. U do³u Hanka, Cypisek i Rumcajs.

Antoni przez ca³¹ zimê zamyka³ siê w
dawnej stolarni, rozpala³ kozê i bra³ d³uto oraz
m³otek do rêki, które wypuszcza³ tylko wtedy, gdy musia³ podtrzymaæ ogieñ w piecu.
Potrafi³ nie wychodziæ przez 8 godzin – rzeŸbi³ pasterza z owc¹, siódme z kolei dzie³o, a pierwsze z motywem górskim. Impregnowa³ go potem olejem u¿ywanym do konserwowania drewnianych tarasów.
- Zosta³o mi jeszcze 5 pni z tych, które kupi³em w
Œwieciu, gdy regulowali rzekê i wycinali stare lipy, wiêc
na pewno w koñcu wymyœlê coœ izerskiego. Cietrzew
jest za ma³y, mo¿e siê wezmê za jakiegoœ niedŸwiedzia. Przyznam, ¿e po Kwisi chêtnie bym wyrzeŸbi³bym Radonka, ale nie widzê figury i nie wiem, na czym
mia³bym siê oprzeæ.
Podpowiadam mu - mo¿e zabytkowe ule dla projektowanego skansenu pszczelarskiego pasieki przy
Czarcim M³ynie? Przyznaje, ¿e by³oby to dla niego
du¿e wyzwanie i ciekawe doœwiadczenie.
RzeŸb
przy
„Czarnym Potoku”
przybywa i bêdzie ich
coraz wiêcej, to tylko
kwestia determinacji i
wyobraŸni Antoniego. Wiadomo, ¿e ka¿da nastêpna figura bêPowy¿ej Antoni z Kwisi¹, z prawej Piwowar.
dzie doskonalsza,
dojrzalsza i wyra¿aj¹ca coraz g³êbsze stany ducha twórcy. Zyska otoczenie lokalu, do którego ci¹gn¹æ bêd¹ coraz wiêksze t³umy ciekawskich (o promocji „Czarciego” nie wspominaj¹c). Zyska sama Czerniawa.
Parkingowy.
Adam Karolczuk

¯e w Œwieradowie tradycja palmowa
nie zaginie, da³o siê wielokrotnie s³yszeæ z
ust wielu czytelników, którzy odwiedzali bibliotekê do Niedzieli Palmowej; wszystkie
wystawione palmy zachwyca³y i budzi³y
podziw kolorami têczy, bogactwem zió³,
zbó¿, bazi, bukszpanu, barwinka, wid³aka
i innych roœlin.
Wykonane w³asnorêcznie, czêsto rodzinnie, tworzy³y przez kilka dni bajeczn¹ kolorow¹ sceneriê, a przede wszystkim wierzymy
w to, ¿e palmy wielkanocne bêd¹ chroniæ ludzi, zwierzêta, domy, pola przed czarami,
ogniem i wszelkim z³em tego i tamtego œwiata.
Maj¹ Kurpie swoje palmy, ale i Œwieradów ma swoje, do których ju¿ po raz drugi
do³¹czy³y dzieci z Lubania ze Szko³y Podstawowej nr 1.
Komisja mia³a niezwykle trudne zadanie
do spe³nienia. Jak oceniæ, aby by³o sprawiedliwie, aby nikogo nie omin¹æ, doceniæ trud,
kreatywnoœæ itd.
Przewodnicz¹ca komisji Dorota Marek,
oceniaj¹c, wszystkim by przyzna³a pierwsze
miejsce, ale warunki konkursu musz¹ byæ
spe³nione, dlatego przyjêto kryteria zawarte

Przepiêkny kwietniowy
poranek powita³ mnie œpiewem ptaków, a ciep³e wiosenne s³oñce wrêcz zaprasza³o na górsk¹ wyprawê.
Spakowa³em wiêc plecak i
postanowi³em wyruszyæ na
wyprawê. Jako cel obra³em
górê, która w historii Flinsberga odegra³a niezmiernie
wa¿n¹ rolê. Moja droga prowadzi³a w kierunku Rozdro¿a Izerskiego, gdzie w by³ym dworku myœliwskim hrabiego Schaffgotscha, a obecnej budzie Ludwika, postanowi³em posiliæ siê przed czekaj¹c¹ mnie wspinaczk¹.
Po krótkiej przerwie ruszy³em stromo wznosz¹c¹ siê
drog¹ ku górze Weißer Flins1 . Tajemnicze miejsce, kryj¹ce zapewne w swym wnêtrzu niezliczon¹ iloœæ skarbów.
Ta „bia³a góra”, która swój kolor zawdziêcza bogatym
pok³adom kwarcu, od wieków przyci¹ga³a poszukiwaczy
z³ota i kamieni szlachetnych. Jako pierwsi dotarli tu poszukiwacze z³ota ju¿ w XII w., ale najbardziej znanymi
byli Waloñczycy. Uchodzili oni za najlepszych znawców
kamieni szlachetnych i docierali do nieodkrytych przez
innych miejsc. Ich tajemnicze znaki wskazywa³y miejsca
ukrytych skarbów. Mo¿e z odrobin¹ szczêœcia uda mi siê
jeden z nich odnaleŸæ. Jest to te¿ góra, na której swojego
szczeroz³otego bo¿ka Flinsa mia³ ukryæ uciekaj¹cy z okolic
Görlitz pogañski lud. Nikt jednak do dnia dzisiejszego
nie zdo³a³ odnaleŸæ miejsca ukrycia tego pos¹gu.
Ten pogañski bo¿ek Flins uwa¿any jest przez wielu
mieszkañców Flinsberga za dawcê imienia naszej miejscowoœci.2 Ja jednak œmiem twierdziæ inaczej. Specjalnie
obra³em sobie za cel dzisiejszej wyprawy tê wspania³¹,
wyró¿niaj¹c¹ siê wœród innych szczytów izerskich górê,
gdy¿ to w³aœnie ona da³a nam najwiêkszy skarb - dum-

Cuda pod palmami

Organy w nowym br zmieniu
Ju¿ w kwietniu rozpocznie siê IV edycja festiwalu muzyki sakralnej PRO MUSICA SACRA. Edycja tegoroczna bêdzie
bardzo wyj¹tkowa – koncertowaæ bêdziemy ju¿ na nowo odrestaurowanych organach w œwieradowskim koœciele œw. Józefa. D³ugo wyczekiwany remont instrumentu zakoñczy³ siê w grudniu ub.r., a wykona³a go znana z wielu chwalebnych prac
firma organmistrzowska Adama Wolañskiego z Lubania. Bêdziemy wiêc mieli okazjê s³uchania muzyki wykonywanej na instrumencie najwy¿szej jakoœci i w idealnym stanie technicznym.
W tym roku organizatorzy festiwalu uzyskali znaczne dofinansowanie ze starostwa
powiatowego, z parafii œwieradowskiej oraz
z Urzêdu Miasta - pozwoli to na zaplanowanie wielu wspania³ych koncertów, w których
weŸmie udzia³ grono znakomitych wykonawców: prof. Magdalena Czajka (solowy recital
w lipcu), prof. Piotr £ykowski, prof. Helena
Tomaszek-Plewa, prof. Marta Kierska-Witczak (wyst¹pi ze chórem „Consonansa” w
paŸdzierniku), Marek Fronc oraz wielu innych.
Koncerty odbywaæ siê bêd¹ tak¿e poza
terenem Œwieradowa; trzy zaplanowaliœmy w
Lubaniu (z tego dwa w koœciele Marii Panny

Z pamiêtnika Flinsberczyka
nie brzmi¹c¹ nazwê naszej spokojnej wioski. Jak to mo¿liwe? Niewielu ju¿ z nas wie, ¿e w jêzyku naszych przodków flinsem okreœlano nic innego, jak w³aœnie kwarc,
który w tak ogromnych iloœciach mo¿emy odnaleŸæ w³aœnie na jej szczycie.
Niewielu tak¿e pamiêta o tym, ¿e nasza wioska zawdziêcza powstanie pok³adom kwarcu, które umo¿liwi³y
produkcjê szk³a w miejscowych hutach. Pierwsze huty
Flinsberga powsta³y w pobli¿u Rozdro¿a Izerskiego, u
podnó¿y Weißer Flins. Dziêki przemys³owi szklarskiemu
przybyli tu te¿ pierwsi osadnicy, którzy stawiali swe domy
w górnej dolinie Kwisy3 , a miejscowoœæ mog³a siê rozwijaæ. Kwarc, wyró¿niaj¹cy siê szczególnie swym œnie¿nobia³ym kolorem, da³ wiêc pocz¹tek naszej wiosce i dla
uczczenia tego faktu, osadê powsta³¹ tu w XIV w. nazwan¹ Flinsbergiem, czyli inaczej mówi¹c Gór¹ Kwarcu.
Podobnie te¿ nazwa naszej wspania³ej rzeki Kwisy, która
bierze swój pocz¹tek w³aœnie na zboczach tej czarodziejskiej góry, ma swe korzenie w kwarcu. Kwisa wywodzi

w plakacie.
Burmistrz przyzna³ nagrody za wysokoœæ
dwóm palmom, gdy¿ okaza³o siê po starannym wymierzeniu, ¿e dwie najwiêksze licz¹
po 355 cm - zwyciêzcy jakby siê zmówili!
Najbardziej ekologiczn¹ palm¹ okaza³a siê
praca 6-letniego Tomka, co nas specjalnie nie
dziwi, gdy¿ ka¿da praca tego przedszkolaka
wykonana jest z materia³ów przyrodniczych .
Ogó³em wykonano 38 palm, a ich autorom przyznano nagrody:
I - Agata Stonik (przedszkole Œwieradów),
Gabriela Kubœ (SP nr 1 Œwieradów) i Marta
D¹browska (Lubañ); II - Wojciech D¹browicki
(Lubañ), kl. IV (SP nr 2 Czerniawa) i Dawid
Jurczak (SP nr 1); III - Julia Wasilewska i
Wojciech Pó³torak (oboje SP nr 1) oraz Weronika Niewiadomska (przedszkole).
Nagroda specjalna za wykonanie najwiêkszej palmy - Ewelina Prusiewicz i Dominik
Kowalczyk (oboje SP nr 1).
Nagroda za palmê najbardziej ekologiczn¹
- Tomasz Fabiœ (przedszkole).
Nagroda za awangardê - Kacper Sawicz
(przedszkole).
Nagroda pracowników Urzêdu Miasta Marysia, Kasia i Zosia Salawa. (KP)

siê ze s³owiañskiego wyrazu Quietz, co oznacza bia³y
potok. Dlaczego bia³y? Dlatego, ¿e wyp³ywa z bia³ych,
kwarcowych ska³. Woda Kwisy u Ÿród³a smakuje niesamowicie i jest niezwykle przejrzysta. Znakomite orzeŸwienie po mêcz¹cej wspinaczce na szczyt Weißer Flins.
S³oñce chyli siê ju¿ ku zachodowi. Pora wracaæ. Jeszcze
tylko kawa³ek kwarcu na pami¹tkê i mogê schodziæ w
dolinê. To by³ wspania³y dzieñ, a widoki z tej wyprawy
pozostan¹ na d³ugo w mej pamiêci. Ta góra jednak ma
niezwyk³¹ moc, a przekonaæ mo¿e siê o tym dopiero ten,
kto sam dotrze na jej szczyt.
Magdalena Olszewska na podstawie
„Mein Heimat Bad Flinsberg“ Hannesa Scholdana
Weißer Flins - niemiecka nazwa Izerskich
Garbów
2
Flinsberg t³umacz¹c z niemieckiego oznacza górê Flinsa.
3
Okolice dzisiejszej ul. Nadbrze¿nej
1

Kuba Choros æwiczy pasa¿e i ws³uchuje siê w tony odrestaurowanych organów.
– na zaproszenie proboszcza Parafii Ewangelickiej, ks. Cezarego Królewicza – te wpisz¹
siê w obchody Dekady Lutra, czyli piêæsetlecia reformacji), po jednym w Olszynie i Czerniawie.
W imieniu swoim i proboszcza œwieradowskiej parafii, ks. Franciszka Molskiego,
pragnê zaprosiæ na najbli¿sze wa¿ne wydarzenia. 21 kwietnia o godz 1800, w koœciele
œw. Józefa Oblubieñca NMP odbêdzie siê uroczysta msza œw., której przewodniczyæ bêdzie
J.E. ks. bp Marek Mendyk. Msza dziêkczynna odprawiona zostanie w intencji wszystkich
wykonawców prac renowacyjnych przy œwieradowskich organach, a tak¿e obejmie wszystkich, którzy przez ostatnie trzy lata w jakikolwiek sposób wsparli dzie³o odnowy instrumentu i organizacje koncertów. W trakcie
mszy biskup pob³ogos³awi odremontowany
instrument, a bezpoœrednio po uroczystoœci
nast¹pi pokaz mo¿liwoœci organów – recital
organowy w moim wykonaniu.
Tydzieñ póŸniej, 28 kwietnia o godz. 1800,
odbêdzie siê koncert muzyki kantatowej J. S.
Bacha, w którym wyst¹pi¹ znakomici artyœci:
Olga Ksenicz – sopran, Piotr £ykowski - kontratenor, Maria Zawartko – alt, Piotr Chmaj –
tenor, Jaros³aw Bodakowski – bas, Zespó³ Wokalny „Rondo” z Wroc³awia (prowadzony
przez Ma³gorzatê Podzielny), Orkiestra

Smyczkowa Wydzia³u Edukacji Muzycznej
Akademii Muzycznej im. Karola Lipiñskiego
we Wroc³awiu pod dyrekcj¹ prof. Heleny Tomaszek-Plewy. Wykonane zostan¹ trzy kantaty wybrane z repertuaru okresu wielkanocnego. Kantaty to cykliczne formy wokalnoinstrumentalne, które œciœle zwi¹zane by³y z
nabo¿eñstwami z czasów kompozytora. By³y
to utwory wykonywane przed lub po kazaniu
(w przypadku kantat dwuczêœciowych pierwsza czêœæ wykonywana by³a przed, zaœ druga
po kazaniu), a ich celem by³a artystyczna kontemplacja nad zas³yszanym w dan¹ niedzielê
S³owem Bo¿ym.
O kolejnych wydarzeniach informowaæ
bêdziemy na plakatach, na stronie internetowej Œwieradowa oraz stronach parafii.
Serdecznie zapraszam na wszystkie koncerty w ramach tegorocznej PRO MUSICA
SACRA i zapewniam o ich najwy¿szym poziomie artystycznym. Wstêp wolny.
Po koncertach odbêd¹ siê zbiórki dobrowolnych datków,
które wspomog¹ finansowanie organizacji festiwalu.
Jakub Choros
kierownik artystyczny

Góra, co się „świerk z tabliczką” zowie
Wêdrujemy dziœ na czesk¹ górê Smrek,
na której znajduje siê najwy¿ej w okolicy
usytuowana wie¿a widokowa. Aby przybli¿yæ historiê tej budowli, nale¿y rozpocz¹æ
od wydarzeñ sprzed ponad stu lat, wówczas Nowe Miasto przegra³o pewnego rodzaju wyœcig ze Œwieradowem, ale nie ma
siê co dziwiæ, wszak do budowy wie¿y na
Stogu Izerskim przy³¹czyli siê mieszkañcy
s¹siednich miejscowoœci.
Po drugiej stronie Sudetów dzia³a³o prê¿nie podobne do RGV stowarzyszenie – Niemieckie Towarzystwo Górskie Ještìdu i Gór
Izerskich (Deutscher Gebirgsverein für Jeschken- und Isergebirge) za³o¿one w 1884 roku
w Libercu. Zbudowana z inicjatywy mieszkañców Nowego Miasta wie¿a na najwy¿szym
szczycie czeskich Gór Izerskich powsta³a w 7
tygodni, a jej uroczyste otwarcie nast¹pi³o 21
sierpnia 1892 r. Pierwotny plan przewidywa³
jej wysokoœæ na 15 m, skoñczy³o siê na 19 m.
Podstawê stanowi³o 6 du¿ych granitowych i
betonowych kloców, do których stalowymi
zbrojeniami przymocowano drewniane filary.
Prac dogl¹da³ cieœla z Nowego Miasta Franz
Fritsch, który wybudowa³ obok wie¿y schronisko i siê nim opiekowa³.
Wie¿a kosztowa³a 1683 guldeny (z³ote
reñskie) i s³u¿y³a turystom ponad 60 lat. Ostatnimi opiekunami schroniska i wie¿y na Smreku by³a rodzina Porsche po ich przymusowym
wyjeŸdzie w 1946 r. schronisko zosta³o zdewastowane, nastêpnie sp³onê³o, a wie¿a popada³a w ruinê i w latach 60. nadawa³a siê
jedynie do rozbiórki. Kopiê
starej wie¿y mo¿emy po-

dziwiaæ w praskim ZOO; mo¿na siê na ni¹
wspi¹æ i podziwiaæ ogród oraz okolicê.
28 stycznia 1992 r. w Nowym Mieœcie
powsta³o stowarzyszenie „Spoleènost pro
obnovu rozhledny”, którego celem by³o odbudowanie wie¿y na Smreku. Autorem projektu jest Jan Duda z Liberca. W roku 2003
natychmiast po uzyskaniu zezwolenia na budowê rozpoczê³y siê prace i ju¿ zim¹ 2002/
2003 we Frydlancie wykonano konstrukcje
stalowe, które wywieziono 20 sierpnia 2003
r. na szczyt i dok³adnie po miesi¹cu – 20 wrzeœnia dokonano otwarcia wie¿y, któr¹ w sobotnie po³udnie Karel Jeøábek z Nowego Miasta
ochrzci³ wod¹ z lokalnego Ÿróde³ka. Nie móg³
tego uczyniæ nikt inny, gdy¿ to on przyczyni³
siê do za³o¿enia stowarzyszenia oraz budowy
wie¿y, by³ wrêcz motorem napêdowym przedsiêwziêcia, w powodzenie którego nikt nie
wierzy³ (najwiêksz¹ trudnoœæ stanowi³o uzyskanie pozwolenia na budowê). Otwarcie wie¿y, której koszt wyniós³ 3,6 mln koron, œwiêtowano dwa dni, a pierwszego dnia w uroczystoœciach udzia³ wziê³o dwa tysi¹ce osób.
Jeœli ktoœ ma ochotê napiæ siê czeskiego
piwa na Smreku, najlepiej wybraæ siê tam w
pierwsz¹ sobotê czerwca, gdy staj¹ namioty
Czeskiego Klubu Turystycznego z Nowego
Miasta (przy okazji rajdu górskiego).
Tu¿ przed otwarciem wie¿y odnowiono
zniszczony w 1965 r. pami¹tkowy kamieñ
Teodora Körnera z 1909 r. (niemiecki poeta
dokona³ pierwszego zimowego zdobycia
Smreka w roku 1809), mi³oœnicy przyrody
odnowili krzy¿ pami¹tkowy Jomricha, a w
pi¹t¹ rocznicê otwarcia wie¿y odnowiono p³ytê, która przypomina w trzech jêzykach o historycznym styku trzech granic (fot. z prawej).
Jomrich – miejscowy handlarz je¿d¿¹cy
ma³ym wozem zaprzê¿onym w dwa osio³ki,
postaæ nietuzinkowa z ciekawymi pomys³ami. Jednym z nich by³o ustawienie krzy¿a i
klêcznika na Smreku, aby przybli¿yæ Boga
mieszkañcom pobliskiego miasta. Jomrich,
wêdruj¹c ze swoj¹ owieczk¹, która zachowywa³a siê jak pies, widzia³, ¿e coraz wiêcej ludzi zamiast do koœcio³a udaje siê w góry. Aktualny krzy¿ zosta³ ustawiony przez Czechów

U góry: wie¿a na Taffelfichte u schy³ku XIX wieku,
z prawej: wie¿a na Smreku na pocz¹tku XXI wieku.
w miejscu zniszczonego w latach 60. i poœwiêcony przez polskiego ksiêdza (fot. z lewej).
Krzy¿ Jomricha, jak widzimy, nie jest pami¹tk¹ po kolejnym ustrzelonym myœliwym
czy te¿ ofierze innego wypadku na górskim
szlaku (czego w czeskich Górach Izerskich nie
brak), ale symbolem poczucia humoru jednego cz³owieka, powsta³ jednak nie tylko dla
dowcipu, ale tak¿e po to, by przypomnieæ turystom o istnieniu koœcio³a.
Nieco poni¿ej przejœcia granicznego na

W nastêpnych numerach:
 Przedstawimy œwieradowskie ma³¿eñstwo, które obchodzi³o niedawno Z³ote Gody, i poznamy recepty na tak d³ugi, udany
i szczêœliwy zwi¹zek.
W ostatnim czasie daje siê zauwa¿yæ powrót do zapomnianych noœników dŸwiêku, wœród których rej wodzi p³yta winylowa,
a skoro na nowo odkrywamy winyle, do ³ask wracaj¹ tak¿e gramofonyk których tajniki przybli¿ymy w „K¹ciku in¿yniera”.
 Nie stracimy z pola widzenia kolejnych izerskich wie¿ widokowych - tym razem zawiesimy oko na wie¿y, która sta³a na
Zajêczniku, a obok niej funkcjonowa³a restauracja. Po obiektach nie ma œladu i znów chcia³oby siê postawiæ pytanie: I komu to
przeszkadza³o?
Poznamy opiniê œrodowiska bibliotekarskiego wobec planów - na razie zawieszonych - czasowego (czyli mo¿e nawet na 3
lata) przeniesienia placówki do szko³y.

Zdecyduj o pozostawieniu 1%
w naszym mieœcie wspieraj¹c dzia³alnoœæ
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): 0 0 0 0 105404
1 % podatku nie wp³acasz na konto organizacji po¿ytku publicznego ani nie ponosisz
¿adnych kosztów jego przekazania, bo zrobi to za Ciebie Urz¹d Skarbowy. Pomagasz,
nic przy tym nie trac¹c, a Twoje dobro procentuje! Nawet najmniejsza kwota jest ogromnym wsparciem...
W 2009 roku z 1-procentowego odpisu Fundacja uzyska³a 3.740,40 z³, w 2010 3.527,20 z³, a w ubieg³ym - 2.089,90 z³. Dziêkujemy!
Prezes - Ma³gorzata Gettner

Smreku, przy zielonym szlaku prowadz¹cym
do Czerniawy, znajduje siê wspominana ju¿
wczeœniej p³yta, zwana po czesku „Tabulovy
kamen”. Rodzina Schaffgotschów wci¹¿ przesuwa³a regularnie s³upki graniczne na niekorzyœæ frydlanckich w³adców, a¿ Albrecht Wallenstein zleci³ myœliwym wyznaczyæ, gdzie
przebiega³a pierwotnie granica, po czym na
olbrzymim œwierku umieœci³ tabliczkê ze swoim herbem i rokiem 1628, a jego nastêpca Mathijas Gallas - tabliczkê ze swoimi inicja³ami. Odk¹d na œwierku zawis³a pierwsza tabliczka, miejscowi zamiast nazywaæ górê
Heidelberg (borówczana góra), zaczêli okreœlaæ j¹ jako Tafelfichte (œwierk z tabliczk¹).
Myœlê, ¿e historia granic na Smreku, jest
tak bogata, ¿e nale¿y przybli¿yæ j¹ w zupe³nie odrêbnym artykule, wyjaœniaj¹c przy tym,
kto z kim i o co walczy³ w ró¿nych epokach.
Serdecznie dziêkujê Karelowi Nadenikowi z Nowego Miasta - za pomoc w napisaniu
tego tekstu, a tak¿e Udo Rademacherowi z
Ingersleben (Turyngia) – za materia³y przydatne przy opracowaniu tematu.
Patrycja Oœciak
patrycja@izer.pl
Bibliografia: M. Dziedzic, Niemieckie
Towarzystwo Górskie Ještìdu i Gór Izerskich
1884-1945, Wroc³aw 2009

¯egnaj „ZajeŸdzie”, witaj „Piwowarze”!

Malowid³o i dwujêzyczny napis nie pozostawia z³udzeñ, kto jest patronem lokalu.
Zmiany, jak widzê!
Sylwia i Mariusz Olesiak: „Zajazd na Stoku” ¿egna siê po ponad 3 latach z wiernymi
klientami – mi³oœnikami pizzy i makaronów - i
zmienia sw¹ nazwê na PIWOWAR LWÓWECKI, staj¹c siê restauracj¹ prowadzon¹ w kooperacji z Browarem Lwóweckim.
Co to oznacza?
¯e przechodzimy na kuchniê regionaln¹,

tradycyjn¹ i prost¹, tak jak oczekuj¹ tego goœcie.
Sk¹d wiadomo, czego oczekuj¹?
Z przesz³o trzyletnich doœwiadczeñ. Poza
tym w Polsce zosta³o raptem kilkanaœcie ma³ych regionalnych browarów i jest dla nas
ogromnym wyró¿nieniem móc promowaæ lokalny produkt, jakim jest piwo lwóweckie,
które bêdzie korespondowaæ z now¹ kart¹

dañ opart¹ o regionalne izerskie potrawy.
Czego zatem mo¿emy oczekiwaæ po
wspó³pracy z browarem?
Przede wszystkim ci¹g³oœci dostaw 4 gatunki piw warzonych w Lwówku, które bêd¹
podawane w firmowych kuflach, pó³- i litrowych. Zaczynamy ma³ymi krokami, a ide¹ jest
dojœcie do tematycznej restauracji, w której
do ka¿dego z gatunków piw dopasowane bêd¹
konkretne dania i dodatki, takie jak chocia¿by precelek izerski, chleb ze smalcem wed³ug
w³asnych receptur. Ponadto na œcianach prezentujemy malowid³a przedstawiaj¹ce cykl
produkcyjny warzenia piwa w otoczeniu kiœci
chmielowych i szyszek. Dla œwieradowskiej
gastronomii bêdzie to ca³kowicie nowa jakoœæ.
Jak chcecie przyci¹gn¹æ goœci?
Mam nadziejê, ¿e pierwsi zadowoleni ponios¹ wieœæ po ca³ym regionie i szybko siê
rozniesie, ¿e warto nas odwiedziæ: dla tych
piw, dla dañ i dla klimatu, jaki tu stworzymy.

Wielka majówka gondolowa

28 KWIETNIA
- godz. 1400, górna stacja gondoli: Pokaz Kulinarny w wykonaniu kucharzy restauracji „Smak Baca”;
- godz. 1600, górna stacja: promocja Izerskiego Parku Ciemnego Nieba (inauguracja cyklu wyk³adów po³¹czonych z mo¿liwoœci¹ obserwacji nieba);
- godziny wieczorne, dolna stacja: Muzyczna Gor¹czka Sobotniej Nocy (mile widziane kostiumy z epoki disco - najlepsze przebrania zostan¹ nagrodzone) z grami
i konkursami z cennymi nagrodami od sponsorów;
29 KWIETNIA
- dolna stacja gondoli - grill przy muzyce;
- górna stacja gondoli - pokaz wyrobów ze szk³a izerskiego oraz izerskich minera³ów (osoby majace bilety turystyczne na przejazd gondol¹ z soboty i niedzieli, w niedzielny wieczór bêd¹ bra³y
udzia³ w losowaniu cennych nagród).
24 marca w oœrodku
30 KWIETNIA - 3 MAJA
SKI&SUN odby³y siê zawo- dolna stacja: nieustaj¹ca muzyka wzmocniona pody w snow downhillu. Na litrawami z grilla.
stê startow¹ wpisa³o siê 18

ZAPRASZAMY!

£za siê w oku krêci na wspomnienie takich
beczu³ek i rêcznej pompki do t³oczenia piwa.

Wystrój plastyczny „Piowara Lwóweckiego”
jest autorstwa Adriana Olszewskiego.
Uwa¿amy, ¿e restauracja tego rodzaju bêdzie
dobrym miejscem promocyjnym dla miasta i
ciekaw¹ atrakcj¹, zw³aszcza wtedy, gdy uda
siê ju¿ nam wytworzyæ markê i stosown¹ celebrê.
Na jakie dania regionalne powinniœmy
byæ przygotowani?
Na kilka potraw na bazie piwa lwóweckiego, takich jak golonka, wo³owina, pieczeñ
wieprzowa, wiele potraw z grilla, kwaœnica,
flaki...
Kiedy nale¿y siê spodziewaæ oficjalnej
inauguracji?
Huczne, mam nadziejê, otwarcie planujemy na d³ugi weekend majowy, ale ju¿ dziœ zapraszamy wszystkich Czytelników „Notatnika” i ich goœci – przygotowujemy wiele niespodzianek i atrakcji.
Rozmawia³ Adam Karolczuk

Z nart na dwa kó³ka

zawodników, a w zawodach
ostatecznie udzia³ wziê³o 14,
w tym jedna dziewczyna i
obywatel Niemiec. Mo¿na wiêc uznaæ, ¿e
impreza mia³a miano miêdzynarodowej,
choæ takiej nie planowano.
Trasa zosta³a przygotowana wzd³u¿ nartostrady, z licznymi przeszkodami utrudniaj¹cymi przejazd, a w jej przygotowaniu udzia³
wziêli Benjamin Daszuta i £ukasz Siedlanowski.
Otrzymaliœmy te¿ zgodê nadleœnictwa na
wjazd na skarpê w dolnym odcinku nartostrady oraz wjazd do lasu na odcinku koñcowym,
gdzie znajdowa³a siê meta.
Uczestnicy byli zadowoleni z trudnoœci trasy i jej urozmaiceñ, a jedynym mankamentem
by³a pogoda, jako ¿e s³oñce doœæ mocno nagrzewa³o nartostradê, ¿e œnieg robi³ siê grz¹ski i trudno siê po nim jeŸdzi³o, zw³aszcza w
górnym odcinku. St¹d propozycja zawodników, aby za rok zjazd zrobiæ wieczorem, gdy
temperatura jest ni¿sza i œnieg nieco zmro¿ony.
Czas przejazdu waha³ siê od blisko 4 do
11 minut i 30 sekund , rywalizacja by³a zaciêta, a zabawa przednia. Uczestnicy do zawodów podeszli powa¿nie i profesjonalnie, niektórzy przywieŸli ze sob¹ nawet sprzêt treningowy, aby przed startem siê na nim rozgrzaæ.
Po zawodach wszyscy otrzymali poczêstunek ufundowany przez restauracjê Smak Baca
oraz napoje energetyczne. Nagrodami dla zwyciêzców by³y puchary SKI&SUN, dyplomy,
koszulki, rêkawiczki i czapki (ufundowane
przez 4F), kupony rabatowe do sklepu sportowego Skate Sports w Jeleniej Górze, premie
pieniê¿ne oraz szampan.

fot. Sebastian Przybysz
Szaleñczym zjazdem po resztkach œniegu jednoœladem na nartostradzie amatorzy snow downhilla po¿egnali sezon narciarski i przywitali - rowerowy.
Wœród zawodników byli równie¿ uczestnicy ubieg³orocznego zjazdu, którzy jednog³oœnie stwierdzili, ¿e zawody tegoroczne by³y na du¿o wy¿szym
poziomie, trasa ambitniejsza, przez co ciekawsza, i lepsza organizacja.
Warto podkreœliæ wa¿n¹ rolê, jak¹ odegrali m³odzi œwieradowianie, którzy pomagali w wyznaczaniu trasy – to praktycy, którzy czêsto uczestnicz¹ w
tego typu zawodach i dobrze wiedz¹, jak trasa powinna wygl¹daæ.
Wszystkim, którzy pomogli w organizacji zawodów - serdecznie dziêkujemy, a gwoli formalnoœci
podajemy zwyciêzców snow downhilla: 1. Adam
£ukaszewski, 2. Marcin Mokiejewski, 3. Piotr Su³ek.
(AR)

Węgiel wiązany i uwalniany
Z Radomirem Ba³azy, który wróci³ z
Kanady z miesiêcznego sta¿u naukowego,
rozmawia Adam Karolczuk

naukowe, ¿e przeciwnie – mo¿emy zarabiaæ,
ale dopiero wtedy, gdy bêdziemy mieli bilans
akceptowalny przez UE. Niestety, program jest
wdra¿any doœæ powoli.
I gdzie nas to sytuuje?
Od œrodka bli¿ej ogona! By wyliczyæ bilans dla Polski musimy mieæ nie tylko bilans
leœny, ale tak¿e dla obszarów rolniczych, czy
te¿ bilans wêgla wi¹zanego przez przemys³ w
trakcie np. procesu wytwarzania cementu. W
Kanadzie na s³upy energetyczne wykorzystuj¹
wy³¹cznie drewno, poniewa¿ uwalniaj¹ znacznie mniej dwutlenku wêgla w ogólnym bilansie, o wiele mniej ni¿ uwalnia siê go przy produkcji s³upów betonowych, o stalowych nie
wspominaj¹c. A gdy liczba tych s³upów idzie

Jakiego rodzaju by³ to pobyt?
Delegowany by³em przez nasz Instytut
Badawczy Leœnictwa, a zaproszenie nadesz³o
z Instytutu Badawczego Lasów Pacyfiku, znajduj¹cego siê na Vancouver Island. Strona
kanadyjska najpierw zorganizowa³a tygodniowe szkolenie dla miêdzynarodowej ekipy (byli
tam m.in. Rosjanie, Chiñczycy, Kolumbijczycy, Amerykanie i, oczywiœcie, Kanadyjczycy),
a nastêpnie 3-tygodniowy sta¿ z oprogramowania do bilansowania wêgla - ju¿ jednoosobowo.
Co ma wêgiel do lasów?
Bardzo du¿o, zwa¿ywszy na to, ¿e chodzi o ten
wêgiel wi¹zany w roœlinach podczas fotosyntezy,
a nastêpnie uwalniany z
nich w trakcie ró¿nych
procesów. Najwiêksze gospodarki œwiata ju¿ od jakiegoœ czasu sprawdzaj¹
bardzo dok³adnie emitowane i absorbowane iloœci CO2 do atmosfery. To
z kolei ma prze³o¿enie na
handel emisjami, przeliczalny na naprawdê
ogromne pieni¹dze w skali œwiata, ale przede
wszystkim na tzw. efekt
Radomir Ba³azy wobec majestatu wiekowego drzewostanu.
cieplarniany, a wiêc na
nasz¹ i naszych dzieci przysz³oœæ. Przyk³ado- niu drewna, poniewa¿ ostatecznie po deprewo, w Polsce za cel postawiono sobie dopie- cjacji, roz³o¿eniu siê lub spaleniu uwi¹zany
ro wyliczenie takiego bilansu dla lasów, pod- wczeœniej dwutlenek wêgla wraca do atmosczas gdy w Kanadzie bilans ów liczony jest fery.
Czego w tym wzglêdzie mo¿emy siê naju¿ na etapie jednostek odpowiadaj¹cych naszym nadleœnictwom, a handel emisjami mo¿e uczyæ od Kanadyjczyków?
Przede wszystkim ¿yczmy sobie równie
siê odbywaæ nawet na najni¿szym - lokalnym
wysokiej œwiadomoœci ekologicznej spo³epoziomie.
czeñstwa, nawet jeœli przemawiaj¹ przez ni¹
Z jakim rezultatem?
Dla wypracowania jak najwy¿szego zy- tylko wzglêdy finansowe, i nauczmy siê wysku, nale¿y wdro¿yæ takie dzia³ania, by jak korzystywaæ narzêdzia, takie jak choæby opronajwiêcej wêgla zwi¹zaæ i jak najd³u¿ej go gramowanie CBM-CFS3 (Carbon Budget
uwalniaæ. To z kolei wymusza odpowiednie Model). Polska dot¹d nie wyliczy³a komplekdopasowanie sk³adu gatunkowego nowo sa- sowo i dok³adnie swojego bilansu wêgla, a
dzonych drzew, zaplanowanie dla nich zabie- skoro nie wyliczy³a, nie mo¿e efektywnie hangów, okreœlenie wieku, w którym bêd¹ wy- dlowaæ emisjami. Unia Europejska twierdzi,
ciête, na mo¿liwie najd³u¿szym wykorzysta- ¿e musimy dop³acaæ, a niektóre œrodowiska

Radomir Ba³azy ma 34 lata, urodzi³ siê w Œwieciu nad Wis³¹, jest absolwentem Wydzia³u Leœnego Akademii Rolniczej w Poznaniu i Wydzia³u In¿ynierii Komputerowej Systemów Sieciowych Wy¿szej Szko³y Zarz¹dzania we Wroc³awiu, a tak¿e studentem na Wydziale GIS (Systemów Informacji Przestrzennej) Uniwersytetu Jagielloñskiego i Uniwersytetu Parisa
Lodrona w Salzburgu. Przez wiele lat mieszka³ w Szklarskiej Porêbie, od
lat oœmiu jest œwieradowianinem. W nadleœnictwie pe³ni funkcjê specjalisty s³u¿by leœnej ds. GIS. Autor systemu GIS, stworzonego w ramach
Projektu Interreg IIIA „Koordynacyjne Centrum Edukacji i Promocji Przyrodniczo-Leœnej w Œwieradowie-Zdroju” nagrodzonego w 2009 roku miêdzynarodow¹ nagrod¹ przyznawan¹ przez ESRI za „Szczególne Osi¹gniêcia w Systemach GIS” (Special Achievement in GIS - SAG Award). ¯ona
Anna pracuje w Urzêdzie Miasta jako specjalistka ds. zieleni, córka Zuzia
chodzi do przedszkola.

STOP UZALE¯NIENIOM, STOP PRZEMOCY!
Miejska Komisja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych informuje, ¿e w starym Urzêdzie Miasta przy ul. Pi³sudskiego 15, pok. nr 9 (II p.), w poniedzia³ki od 1600 do2000 czynny jest Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla uzale¿nionych od alkoholu i narkotyków, jak te¿ dla osób z rodzin, gdzie nadu¿ywany jest alkohol i narkotyki, dla osób
wspó³uzale¿nionych oraz ofiar przemocy w rodzinie. Tel. 664 461 086 - czynny w dniach i godzinach konsultacji.
Rozmowy i konsultacje indywidualne tak¿e w poniedzia³ki w godz. 1600-1900, a od
godz. 1900 do 2000 odbywaj¹ siê zajêcia wspomagaj¹ce pracê grupy. Wszystkie spotkania s¹ bezp³atne i otwarte.
Przy Punkcie powsta³a te¿ Grupa Wsparcia, której spotkania odbywaj¹ siê w poniedzia³ki w godz. 1800-2000. Grupa Wsparcia pozwoli odpowiedzieæ na pytania: co to jest
uzale¿nienie? na czym polega wspó³uzale¿nienie? jak motywowaæ osobê uzale¿nion¹
do podjêcia leczenia? czy nadu¿ywanie alkoholu wp³ywa na przemoc w rodzinie? itp.
Na te i inne pytania uczestnicy otrzymaj¹ rzeteln¹ informacjê zachowuj¹c anonimowoœæ. Powiedz¹, ile uznaj¹ za stosowne - wa¿na jest obecnoœæ. Udzia³ w jednym
spotkaniu nie zobowi¹zuje do dalszego uczestnictwa.

Hydroplan Mighty Mars s³u¿¹cy do gaszenia kanadyjskich lasów. Zasysa wodê lec¹c tu¿ nad jej lustrem, a
nabiera jej a¿ 35 ton (polski Dromader - 2 tony). Ostatnie dwa takie egzemplarze z rocznika 1959 s¹ wci¹¿
czynne w s³u¿bie ratowniczej.
Jako Polak jestem dumny z naszej Bia³owiew setki tysiêcy ...
¿y, jednak to nasze „oczko w g³owie” w poKtoœ powie, ¿e drewniany s³up do pod- równaniu z naturalnymi lasami Kanady to letrzymania przewodów to wiocha.
dwie zagajnik.
Ale zdrowa i bardziej op³acalna. W USA
Jaki mo¿e byæ scenariusz kolejnych
przepisy od wielu lat zalecaj¹, by w konstruk- wydarzeñ?
cjach budynków pañstwowych do wysokoJe¿eli program CBM zostanie uznany za
œci 4 piêter u¿ywaæ wy³¹cznie drewna. Ale mo¿liwy do wdro¿enia w warunkach polskich,
wracaj¹c jeszcze do Kanadyjczyków - mo¿e- trzeba bêdzie zrealizowaæ jeszcze kilka temamy siê od nich uczyæ dystansu do pracy i po- tów badawczych z zakresu np. dendrometrii,
lityki, co przek³ada siê bezpoœrednio na sam¹ gleboznawstwa, fitosocjologii czy ekologii, by
jakoœæ ¿ycia. O ile w Montrealu, Toronto czy ostatecznie dostosowaæ wszystkie parametry
Vancouver ¿ycie wygl¹da podobnie jak w do wymagañ programu.
USA, o tyle w miejscowoœciach po³o¿onych
I prze³o¿y siê to jakoœ na nasze nadlezaledwie kilkaset km dalej na pó³noc mamy œnictwo?
ju¿ przys³owiowy „Przystanek Alaska”.
O, tak, jeœli siê oka¿e, ¿e wi¹¿emy wiêcej
Las kanadyjski te¿ zrobi³ na panu wra- CO2 ni¿ uwalniamy, to mamy szanse staæ siê
¿enie?
najbardziej dochodow¹ i rozwojow¹ firm¹ w
Jeœli jesteœmy w miejscu, gdzie znajduj¹ Œwieradowie (œmiech), chocia¿ nie… my ju¿
siê miliony hektarów wci¹¿ dziewiczych la- ni¹ jesteœmy! Ale bardziej powa¿nie, to w³asów, to dla ka¿dego przyrodnika jest to nie- œnie dane z naszego nadleœnictwa pos³u¿y³y
mal œwi¹tynia dos³ownie i w przenoœni. Tam, jako testowe podczas próby zastosowania kagdzie by³em, rosn¹ daglezje i cedry czerwone nadyjskiego oprogramowania. Teraz pi³ka jest
charakterystyczne dla zimnych wilgotnych po stronie IBL, Ministerstwa Œrodowiska, a
lasów Pacyfiku, których wiek wynosi 800 lat, ostatecznie rz¹du.
a wysokoœæ dochodzi do 80 metrów i wiêcej.
Dziêkujê za rozmowê.

Œwieradów, ul. Zakopiañska 8
tel. 75 78 16 359, 603 766 496, 603 766, 936
Poleca domy, dzia³ki, mieszkania, pensjonaty w mieœcie i okolicach
DU¯Y WYBÓR DOMÓW WIEJSKICH 20 KM OD
ŒWIERADOWA. PRZYJMUJEMY DO SPRZEDA¯Y:
MIESZKANIA, DOMY, DZIA£KI, OBIEKTY U¯YTKOWE.
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Œwieradów – mieszkanie w bloku, osobne wejœcie, 68 m2, niski parter, przejœciowe, 92.000 z³
Œwieradów – mieszkanie blisko centrum, 40 m2, dwa pokoj na parterze, 125.000 z³
Œwieradów – mieszkanie na os. Korczaka, 44,6 m2, dwa pokoje, 120.000 z³
Œwieradów – piêtro domu przy ul. Cmentarnej, 69 m2, do remontu, 90.000 z³
Œwieradów – mieszkanie, 39 m2, dwa pokoje, czynsz 150 z³, ogrzewanie piecowe, 100.000 z³
Œwieradów – mieszkanie w bloku, 55 m2, trzy pokoje, zadbane, 199.000 z³
Œwieradów – 63 m2, dwa pokoje, wysokoœæ 4,2 m, ul. Wczasowa, 260.000 z³
Œwieradów – dom do remontu, 220 m2, po³o¿ony wysoko pod lasem, 305.000 z³
Œwieradów – ul. Bronka Czecha, parter domu, 105 m2, 410.000 z³
Œwieradów – stary dom, ul. Osiedlowa, dzia³ka 1,3 ha, 260.000 z³
Œwieradów – nowy dom, 150 m2, dzia³ka 2.348 m2, okolice „Malachitu”, 650.000 z³
Œwieradów – ul. Batorego, dzia³ka 2.500 m2, pod us³ugi turystyczne, do 5 kondygn., 530.000 z³
Œwieradów – dzia³ka, 3.630 m2, 150 m od gondoli, pod us³ugi turystyczne, do IV kondygnacji
Œwieradów – ul. Sienkiewicza, 2,38 ha, pod turystykê i zabudowê wielorodzinn¹, IV kondygnacje
Œwieradów – ul. Piastowska, 7.651 m2, pod us³ugi turystyczne, pe³ne uzbrojenie, IV kondygnacje
Œwieradów – ul. Go³êbia, dzia³ka 3.100 m2, piêkne widoki, 86.000 z³
Œwieradów – ul. Chrobrego, dzia³ka 11.678 m2, mieszkaniówka i turystyka, 235.000 z³
Œwieradów – w ofercie nowe pensjonaty z restauracjami na sprzeda¿
Œwieradów – 9 dzia³ek budowlanych pod domy, 8.798 m2, ul. Dolna, 400.000 z³
Czerniawa – okazja inwestycyjna: dzia³ka budowlana, 6.020 m2 pod domy, 103.000 z³
Czerniawa – dzia³ka budowlana, 10.424 m2 pod domy, 177.000 z³
Czerniawa – nowy dom, dzia³ka 488 m2, 340.000 z³
Czerniawa – ma³y dom do remontu, dzia³ka 396 m2 + 1.356 m2, 110.000 z³
Czerniawa – przedwojenny dom komfortowo wyremontowany, dzia³ka 1.596 m2, 620.000 z³
Czerniawa – dzia³ki budowlane po 1.500 m2, po 49.500 z³
Czerniawa – ma³y dom po remoncie, 350 m2, z mo¿liwoœci¹ pokoi pod wynajem, dzia³ka 1,2 ha
Czerniawa – dzia³ka z du¿ymi ruinami, ul. Sanatoryjna, 3.552 m2, 200.000 z³
Czerniawa – dom do remontu, dzia³ka 8.000 m2, 245.000 z³
Czerniawa – ul. M³yñska, dzia³ka budowlana, 2.379 m2, 58.000 z³
Czerniawa – dzia³ka 4.563 m2, ul. G³ówna, zabudowa do 3 kondygnacji, 250.000 z³
Or³owice – dom do remontu, nowy dach, dzia³ka 1.800 m2, 195.000 z³
Pobiedna – dzia³ka budowlana, 1.170 m2, piekne miejsce, widok na góry, 37.000 z³
Pobiedna – dzia³ka budowlana na po³udniowym stoku, 1.700 m2, 47.000 z³
Wolimierz – dzia³ka budowlana, 2.000 m2, przy asfalcie ko³o Alchemika, 49.000 z³
Wolimierz – dzia³ka z ruin¹, 5.568 m2, widok na góry, 70.000 z³
Wolimierz – nowy prosperuj¹cy pensjonat, 500 m2, dzia³ka 7.000 m2
Ml¹dz – dzia³ka 1.336 m2, przy asfalcie, 33.400 z³
Giebu³tów – Augustów – dzia³ka 5.500 m2 pod zabudowê, 12 km od Œwieradowa, 42.000 z³
Giebu³tówek – dzia³ka 2.800 m2 przy asfalcie, widok na góry, 49.000 z³
Mirsk – mieszkanie, 54 m2, trzy pokoje w bloku, II piêtro, 100.000 z³

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

Szkolne DELLicje
Na pocz¹tku 2012 roku w Miejskim Zespole
Szkó³ w Œwieradowie-Zdroju zakupiono nowe
komputery, co samo w sobie nie by³oby niczym
niezwyk³ym, gdyby nie kilka faktów. Pierwszym
godnym uwagi to ten, ¿e na wniosek dyrektora
MZS w³adze miasta zabezpieczy³y w bud¿ecie
szkolnym kwotê 35.000 z³ na wymianê starego
sprzêtu, co w dobie wszechogarniaj¹cego kryzysu ju¿ jest bardzo odwa¿nym posuniêciem.
Niewiele samorz¹dów w Polsce decyduje siê na
100-procentowe pokrycie kosztów zakupu ca³ej
pracowni komputerowej, gminy zazwyczaj czekaj¹ na jakieœ projekty rz¹dowe (których na ten
cel nie bêdzie jeszcze przez dwa lata) b¹dŸ kupuj¹ sprzêt u¿ywany. Na szczêœcie burmistrz i
radni wykazali siê daleko id¹c¹ odpowiedzialnoœci¹ i ws³uchali siê w g³os szko³y, ¿e nale¿y
zakupiæ nowy, wysokiej jakoœci sprzêt.
Fakt drugi – 11 zakupionych komputerów to urz¹dzenia z wysokiej pó³ki: stacje marki DELL w obudowach
all in one, czyli takich, w których nie ma ju¿ popularnej
skrzynki stoj¹cej obok komputera, jako ¿e wszystko jest
zintegrowane z 24-calowym monitorem. Postêp w miniaturyzacji jest tak du¿y, ¿e za wyœwietlaczem (niewiele
grubszym od tradycyjnego) uda³o siê zmieœciæ wszystkie
podzespo³y (bez zasilacza, który jest na zewn¹trz, podobnie jak w laptopie). Komputer jest wyposa¿ony w zintegrowane g³oœniki, kamerê, szybki procesor Intela i32100, 4 GB pamiêci RAM, karty sieciowe (radiow¹ i kablow¹), 8 portów USB, czytnik kart pamiêci, dysk twardy 500 GB oraz bezprzewodow¹ myszkê i tak¹¿ klawiaturê.
Zaletami obudowy all in one jest przed wszystkim
oszczêdnoœæ miejsca oraz mniej elementów, które mo¿na popsuæ czy zniszczyæ (co wobec faktu dynamicznie
zachowuj¹cej siê m³odzie¿y nie jest bez znaczenia). Nie
ma tak wielu kabli, jak w tradycyjnym komputerze, tylko zasilaj¹cy i ten do sieci komputerowej. Z uwagi na to,
¿e komputery s¹ wyposa¿one w monitory LED ich zu¿ycie energii znacznie spad³o - ca³y zestaw pobiera oko³o
SCHEINER

70 W energii (stare pobiera³y oko³o 290 W).
DELL-e zast¹pi³y starszy sprzêt, który szko³a otrzyma³a w 2005 r. z Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach programu „Pracownia komputerowa w ka¿dej szkole”. Niestety, siedmioletnie komputery nie nadawa³y siê
ju¿ do pracy na lekcji, gdy¿ ich parametry nie radzi³y
sobie z nowymi programami. Dodam tylko, ¿e w podrêcznikach do³¹czane s¹ p³yty z æwiczeniami (nie tylko z
informatyki) i aby wszystko dzia³a³o p³ynnie, komputery musz¹ byæ doœæ szybkie. Stare by³y gotowe do pracy
po 10 minutach od ich uruchomienia, a ju¿ ca³e wieki
trwa³o uruchamianie jakieœ aplikacji i praca na nich.
Uczniom czêsto nie wystarcza³o czasu na wykonanie zadañ przeznaczonych na lekcji.

Nowe komputery w po³¹czeniu z zakupionym dwa
lata temu serwerem pracuj¹ szybko i wydajnie, co podnosi jakoœæ nauki. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e komputery w
szkole nie s³u¿¹ ju¿ tylko do nauki informatyki, ale te¿
matematyki, historii, jêzyka polskiego, geografii czy techniki. Czasy nauki bez komputera bezpowrotnie minê³y.
Stare komputery stoj¹ w klasach na biurkach nauczycieli, gdzie po do³o¿eniu nowych kart graficznych
zosta³y pod³¹czone do telewizorów i przy wykorzystaniu
internetu s³u¿¹ do prezentacji uczniom ró¿nych form edukacyjnych. S¹ te¿ przygotowane do obs³ugi dziennika
elektronicznego, który w przysz³oœci pojawi siê w szkole.
Chcemy teraz przyst¹piæ do pilota¿owego, organizowanego przez MEN programu „Cyfrowa szko³a”, dziêki któremu wyposa¿ymy dzieci z jednej klasy w komputery przenoœne (iPady lub minilaptopy), zastêpuj¹ce zeszyty i ksi¹¿ki. W takiej klasie nie by³oby ju¿ ciemnozielonej tablicy tylko multimedialna. Do pozyskania jest 149

tys. z³otych, warto wiêc siê staraæ, tym bardziej, ¿e wartoœæ zakupionych w³aœnie komputerów zaliczona jest do
wymagalnego 20-procentowego wk³adu w³asnego.
Aby szko³a mog³a wzi¹æ udzia³ w programie, musi
spe³niæ doœæ ostre wymagania, co w zwiêksza nasze szanse, gdy¿ mamy bardzo dobrze wyposa¿ony budynek (pe³na sieæ komputerowa, szyfrowana sieæ WiFi, centralny
serwer w klimatyzowanej serwerowni, telewizory LCD w
klasach) oraz informatyka na pe³nym etacie. Lada dzieñ
powinien ukazaæ siê znowelizowany projekt rozporz¹dzenia w tej sprawie, a o wynikach bêdziemy Czytelników
informowaæ.
Raz jeszcze chcia³bym podziêkowaæ burmistrzowi i
radnym, ¿e nigdy nie ¿a³owali pieniêdzy na wyposa¿enie szko³y, dziêki czemu mo¿emy zawsze kupowaæ sprzêt
wysokiej jakoœci, który s³u¿y nam latami.
Rafa³ Matelski

Powrót z niepamięci

Wszystkie coraz bardziej wyrafinowane funkcje komputera mieszcz¹ siê w obudowie monitora.

NIERUCHOMOŒCI

ŒWIERADOWSKIE

SNS 1065 - Œwieradów. Niewielki oœrodek
wczasowy na 21 miejsc z lat 80. 8 pokoi z
umywalkami, 4 ³azienki, kuchnia, œwietlica,
sauna i pomieszczenia gospodarcze. Dzia³ka
1.105 m2, mo¿liwoœæ rozbudowy (w planie teren pod us³ugi turystyczne i zabudowê mieszkaniow¹). Cena 540.000 z³ (w tym VAT). PROWIZJÊ POKRYWA SPRZEDAJ¥CY!

2012 rok to dobra okazja do przywo³ania z niepamiêci jedynego w historii Polskiej Marynarki Handlowej
statku morskiego dedykowanego Œwieradowowi. Drobnicowiec Polskiej ¯eglugi Morskiej powsta³ bowiem równe 40 lat temu - zwodowany w grudniu 1971 r., s³u¿bê
rozpocz¹³ w roku nastêpnym.
Niewielkich rozmiarów jednostka – 85,9 m d³ugoœci, 12,4 szerokoœci, 4,6 m zanurzenia – powsta³a w rumuñskiej stoczni Santierul Naval w Turnu Severin, jako
ostatnia z serii 12 bliŸniaczych drobnicowców. Zamawia³
je armator ze Szczecina - P¯M, jednak gdy wykonawcy
„osi¹gnêli” trzyletnie opóŸnienie w budowie, ca³y kontrakt przejê³y Polskie Linie Oceaniczne z Gdyni. Nie by³y
to udane statki: doœæ stwierdziæ, ¿e dwa – „Kudowa Zdrój”
i „Busko Zdrój” – zatonê³y w podobnych okolicznoœciach:
wskutek przesuniêcia ³adunku.

(jedn¹ wyposa¿ono w system ch³odzenia), rozmieszczonych pod dwoma pok³adami, zabiera³ 1920 ton towarów. Przewidziano na nim tak¿e 6 miejsc pasa¿erskich.
Za³ogê tworzy³o 26 osób.
Ze wzglêdu na niewielkie rozmiary i ograniczony
do 3000 mil morskich zasiêg, drobnicowiec nie p³ywa³ w
¿egludze oceanicznej, eksploatowano go na znacznie bli¿szych, podzielonych w dodatku na krótkie dystanse miêdzy portami, liniach zachodnioeuropejskich. Po tragedii
bliŸniaczych jednostek („Kudowa Zdrój” zatonê³a w 1983
r., a „Busko Zdrój” w 1985 r.) armator postanowi³ pozbyæ siê owianej z³¹ s³aw¹ serii. I wtedy w³aœnie „Œwieradów Zdrój” zosta³ sprzedany na z³om, a dzie³o zniszczenia dokona³o siê w 1986 r. w fiñskiej stoczni Osuuskunta
Ieollisunden Romu w Helsinkach. (wald)
Fot. archiwum Polskich Linii Oceanicznych

Winna by³a jednak przede wszystkim rumuñska myœl
techniczna: stoczniowcy z Turnu Severin na w³asn¹ rêkê
dokonali zmian w projekcie autorstwa polskich in¿ynierów i m.in. zast¹pili stal, przewidzian¹ do formowania
nadbudówek, o wiele l¿ejszym aluminium, w konsekwencji czego diametralnie zmieni³a siê statecznoœæ kad³ubów.
Na domiar z³ego u¿yto kiepskiej jakoœci stali (nadmiar
wêgla przy niedostatku manganu powodowa³ podatnoœæ
blach na pêkanie), spawanej w wo³aj¹cych o pomstê do
nieba warunkach. Efektem tej bylejakoœci sta³o siê to, ¿e
¿egluga przy wietrze przekraczaj¹cym 6 stopni w skali
Beauforta by³a dla „Zdrojów” niebezpieczna.
W porównaniu z bliŸniakami, które spotka³ tragiczny koniec, m/s „Œwieradów Zdrój” mia³ szczêœcie i 14letni¹ s³u¿bê przetrwa³ bez nadzwyczajnych wydarzeñ.
Statek, napêdzany dieslowskim silnikiem o mocy 2250
KM, rozwija³ prêdkoœæ 14 wêz³ów. Do trzech ³adowni

Od redakcji. Statki, które p³ywa³y po morzach i oceanach s³awi¹c polskie uzdrowiska,
nosi³y nazwy (w kolejnoœci wodowania od 1967
do 1971 r.): „Œwinoujœcie”, „Ciechocinek”, „Po³czyn Zdrój”, „Na³êczów”, „Busko Zdrój”,
„Duszniki Zdrój”, „Cieplice Zdrój”, „Iwonicz
Zdrój”, „Karpacz”, „Kudowa Zdrój”, „Rabka

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

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

SNS 1489 - Œwieradów, pó³ bliŸniaka na dzia³ce
1.008 m2, w cichej i spokojnej czêœci miasta.
Budynek parterowy z u¿ytkowym poddaszem i
wszystkimi mediami. Piekny widok na panoramê miasta i na góry. Cena 230.000 z³.

SNS 1705 - Œwieradów. Nowy stylowy obiekt
na bazie starego domu sudeckiego z rewelacyjnym widokiem na Pogórze Izerskie - mieœci restauracjê o pow. 120 m2 i trzy apartamenty na
piêtrze o powierzchni 80 m2. Dzia³ka 3.831 m2.
Cena 1.500.000 z³.

Zdrój”, „Œwieradów
Zdrój”. Trudno dziœ
dociec, co w tym
zacnym uzdrowiskowym towarzystwie robi³ „Karpacz”, który jako
¿ywo takim statusem nie móg³ siê
szczyciæ.

„Or³y” wyfrunê³y z gniazd Świeradów-Zdrój - tur ystyczny raj
15 marca w MZS odby³o siê uroczyste
rozpoczêcie sezonu turystycznego. SKKT
PTTK „Œwieradowskie Or³y” nie przerwa³y wêdrowania na czas zimy, ale wraz z wiosennymi promieniami s³oñca to siê zacznie
- rajdy, wêdrówki, biwaki, co tylko g³owa
wymyœli…
Zaproszona
jako przewodnik górski, mia³am przyjœæ w
stroju s³u¿bowym,
aby
„dzieci wiedzia³y co wyrasta z turystów”.
Na uroczystoœci
nie zabrak³o dyrektor Wies³awy Stasik i jej
zastêpcy Iwony
Korzeniowskiej-Wojsy, które nie tylko zezwalaj¹ na realizacjê wszelkich pomys³ów, ale wspieraj¹
SKKT, jak mog¹. M³odzie¿ podziêkowa³a tak¿e Gra¿ynie Kasprzak, która nieraz powêdrowa³a jako drugi opiekun, choæ przecie¿ mog³a mieæ masê innych zajêæ w tym czasie jak
wiêkszoœæ ludzi. Wœród goœci znaleŸli siê te¿
przedstawiciele PTTK: Wojciech Król – prezes, i Pawe³ Idzik - skarbnik O/PTTK „Ziemi
Lwóweckiej”, którzy wrêczyli Teresie Fierkowicz i Gra¿ynie Kasprzak srebrne odznaki
„Zas³u¿ony w Pracy PTTK Wœród M³odzie¿y”, a W. Stasik odebra³a podziêkowanie za
wspieranie dzia³añ turystyczno-krajoznawczych na terenie szko³y.
Na otwarciu obecny by³ te¿ Tomasz Mitkiewicz – czynny ratownik GOPR, który prowadzi ze „Œwieradowskimi Or³ami” zajêcia
pierwszej pomocy, wspó³organizuje wycieczki
piesze i rowerowe oraz inicjuje wyjazdy do
Stacji Centralnej GOPR w Jeleniej Górze.
Wszyscy otrzymali stosowne do udzia³u
w ¿yciu Ko³a Turystycznego podziêkowania,
nie brak³o kwiatów i uœcisków d³oni. M³odzi
turyœci otrzymali dyplomy za udzia³ w kon-

kursach: projekt LOGO Dru¿yny, konkurs
wiedzy turystyczno-krajoznawczej, Ligii
Ochrony Przyrody, Poznajemy Ojcowiznê.
Przyznano tak¿e odznaki turystyki kwalifikowanej zdobyte dziêki udzia³owi w rajdach i
wycieczkach.
Wa¿nym elementem ca³oœci by³ ¿abi pro-

gram, przygotowany przez klasê IIb pod
opiek¹ G. Kasprzak, oraz piosenki turystyczne wykonane przez klasê turystyczn¹ pod kierunkiem Teresy Fierkowicz.
SpóŸniony nieco najstarszy œwieradowski
przewodnik Edmund Rakowski zaprezentowa³ m³odzie¿y swoj¹ niema³¹ kolekcjê odznak
turystycznych. Pos³uchawszy piosenek turystycznych, nie usiedzia³ d³ugo w jednym miejscu i poprowadzi³ œpiewanki na dawniejsz¹
nutê. Dobra³ utwory ze swojej m³odoœci, które wci¹¿ s¹ aktualne (a dzieci je znaj¹!), nauczy³ te¿ obecnych kilku nowych turystycznych trików. Co jest najwa¿niejsze w ekwipunku turysty? Kto by³ na uroczystoœci, ten
wie, a kto nie, niech pyta tych, co byli, bo chocia¿ uœmia³am siê do ³ez, nie potrafiê tego
powtórzyæ…
Praca z m³odzie¿¹ i dzieæmi ³atwa nie jest,
wymaga du¿ej samodyscypliny i czêsto odwagi. Nieraz trzeba zapukaæ do ró¿nych drzwi,
¿eby coœ zorganizowaæ, za³atwiæ, ustaliæ.
Wyrazy szacunku dla Teresy Fierkowicz za to,
w jaki sposób wychowuje nasz¹ m³odzie¿!
Patrycja Oœciak – przewodnik sudecki

Gotuj z Przystup¹
Dania kuchni w³oskiej s¹ bardzo ³atwe do
zrobienia, przy tym smaczne, niedrogie, przez
niektórych uwa¿ane za najsmaczniejsze na
œwiecie. My zaproponujemy na pocz¹tek danie prawie w ogóle niekojarz¹ce siê z kuchni¹ w³osk¹, choæ rodem z po³udnia tego kraju, mianowicie sznycelki cielêce z szynk¹ parmeñsk¹ i sza³wi¹.
Sk³adniki na 4 porcje: górka (schab) lub
udziec cielêcy - 0,8 kg, szynka parmeñska
(mo¿e byæ szwarcwaldzka, o wiele tañsza) - 4
plastry, olej do sma¿enia, oliwa extra vergine
- 50 ml, m¹ka do oprószenia miêsa, sól, pieprz,
bia³e wino - 100 ml, œwie¿a sza³wia - kilka
listków.
Cielêcinê kroimy w plastry, ubijamy t³uczkiem na gruboœæ 1 cm, solimy i pieprzymy z
obu stron, na to k³adziemy plaster szynki, a
wszystko przykrywamy listkiem sza³wii. Te
trzysk³adnikowe kotleciki przek³uwamy wyka³aczk¹ dwukrotnie na przemian, po czym
uk³adamy je w g³ebszym naczyniu, zalewamy winem i oliw¹ extra vergine, przykrywamy i wstawiamy na 3 godziny do lodówki.
Rozgrzewamy
t³uszcz na patelni,
wyjmujemy kotleciki z zalewy i osuszamy je w rêczniku papierowym, po
czym obtaczamy w
m¹ce i k³adziemy
na gor¹cy olej.
Sma¿ymy ok. 4

minut z ka¿dej strony i danie mamy gotowe,
a najlepiej podaje siê je z polent¹ (mama³yg¹
z m¹ki kukurydzianej), ale maj¹c pewnoœæ,
¿e ma³o kto zna tê potrawê, przystañmy na
makaron aglio olio... No, w³aœnie, muszê jednak wyt³umaczyæ, co to takiego. Ugotowane
al dente spaghetti wrzucamy na rozgrzan¹ oliwê z czosnkiem drobno krojonym, odrobin¹
cieniutko siekanej chili, sol¹ i du¿¹ iloœci¹
œwie¿ej pietruszki, be³tamy to minutê i oprószamy œwie¿o startym parmezanem. Z win
najlepsze jest bia³e wytrawne.
Skoro ju¿ wywo³aliœmy spaghetti, pozostañmy przez chwilê przy makaronach. Jeœli
mamy na to warunki i maszynkê do produkcji, najlepiej zrobiæ makaron samemu. Prze-

Trwaj¹ przygotowania do fina³u
centralnego 40. edycji Ogólnopolskiego
M³odzie¿owego Turnieju TurystycznoKrajoznawczego
PTTK, w zwi¹zku z
tym 17 marca zespó³
w sk³adzie Aleksandra Staszak, Marian
Kurzyna, Pawe³
Zañ w imieniu Rady
Programowej ds.
M³odzie¿y Szkolnej
wizytowa³ Œwieradów-Zdrój. Obejrzeliœmy miejsca,
gdzie odbywaæ siê
bêdzie fina³ tegorocznego turnieju.
Przed po³udniem Spotkanie w sali
obejrzeliœmy bazê dydaktyczn¹ Nadleœnictwa oraz Uzdrowisko.
Towarzyszyli nam przedstawiciele Oddzia³u
PTTK „Ziemi Lwóweckiej” w Lwówku: prezes Wojtek Król i skarbnik Pawe³ Idzik, a naszym przewodnikiem po uzdrowisku by³a
Anna Brzózko-Jaworska, dziêki której w bardzo mi³ej atmosferze poznaliœmy obiekty, które bêd¹ miejscem zakwaterowania uczestników. Zostaliœmy pozytywnie zaskoczeni warunkami pobytu i podejœciem ze strony zespo³u spó³ki.
Spotkaliœmy siê tak¿e z gronem organizatorów. Kompetentni i rzetelnie przygotowani
sêdziowie poszczególnych konkurencji, doœwiadczony zespó³ logistyczny pozwoli³ nam
upewniæ siê w przekonaniu ¿e przedsiêwziêcie jest przygotowywane z ogromnym zaanga¿owaniem. Obejrzeliœmy tereny i obiekty
œwieradowskiego MZS, gdzie odbywaæ siê
bêd¹ poszczególne konkurencje. Dotychczas
poczynione dzia³ania, jak i przedstawione plany na najbli¿sze miesi¹ce pozwalaj¹ nam bez
obaw myœleæ o jubileuszowym finale.
Po po³udniu Teresa Fierkowicz, opiekun-

pis jest prosty: 70 proc. m¹ki durum, 30 proc.
m¹ki pszennej, ¿ó³tka, trochê soli (jak ktoœ
chce twardszy, dorzuci wiêcej ¿ó³tek).
Skoro ju¿ mamy makaron (swój lub kupiony), przygotujmy
go nie w tradycyjnym
sosie boloñskim, lecz
œmietanowym. Potrzebujemy do tego
boczek wêdzony parzony - 0,6 kg, odrobinê mas³a, szklankê
œmietany 30 proc.,
dwa ¿ó³tka, sól,
pieprz, œwie¿o tarty
parmezan (zwróæmy
uwagê, by nie by³a to
podróbka) i œwie¿a
pietruszka.
Na patelni rozpuszczamy mas³o,
dorzucamy boczek
skrojony w paski, wszystko zesma¿amy ok. 2
minut. Wczeœniej w miseczce roztrzepmy ¿ó³tka ze œmietank¹, sol¹ i pieprzem. Do podsma¿onego boczku wrzucamy makaron, trzymamy wszystko na patelni jeszcze minutê, po
czym dolewamy sos œmietanowy, uwa¿aj¹c
przy tym, by nam siê ca³oœæ zbyt mocno nie
gotowa³a.
Gotowane danie oprószamy serem i pietruszk¹, zjadaj¹c je ze smakiem i popijaj¹c np.
niskoprocentowym piwem w³oskim Peroni.
A gdy ju¿ siê najemy, dla relaksu i dobrego humoru przygotujmy sobie deser, a có¿
mo¿e byæ bardziej w³oskiego od tiramisu (chyba ¿e pana cotta).
Sk³adniki na jedn¹ ma³¹ blaszkê: paczka

fot. T. Fierkowicz

konferencyjnej Domu Zdrojowego.
ka „Œwieradowskich Or³ów”, podczas spaceru po mieœcie zapozna³a nas z piêknem krajobrazów Gór Izerskich.
Poczuliœmy niezwykle serdeczn¹ atmosferê wœród osób, z którymi mi³o nam siê by³o
spotkaæ. Nie brak tu równie¿ licznych atrakcji turystycznych. Œwieradów, jego mieszkañcy i w³adze s¹ bardzo przyjaŸni turystom.
Mamy nadzieje, ¿e na prze³omie maja i czerwca przekonaj¹ siê o tym uczestnicy fina³u centralnego XL OMTTK PTTK.
Aleksandra Staszak i Pawe³ Zañ

Czy to by³ dobry wybór?
Ponawiamy apel do tegorocznych maturzystów, którzy koñcz¹c œwieradowskie gimnazjum wybierali przed trzema laty szko³y œrednie, które w³aœnie koñcz¹. Opiszcie je - uczniowie „Norwida”, „¯eroma”, „Œniadeckich”,
„Kopernika”, „Mechanika”, „Hotelarza” i pozosta³ych - warto by³o? £amy „Notatnika” s¹
dla Was otwarte - zapraszamy na nie!

biszkoptów pod³u¿nych, 0,5 kg sera mascarpone, 3 jaja, 100 ml likieru amaretto (migda³owego), 3 ma³e kawy espresso, cukier puder
- 4 ³y¿ki, kakao do posypania.
Mikserem ukrêcamy ¿ó³tka z cukrem pudrem, dodajemy mascarpone. W oddzielnej
misce ubijamy bia³ka na sztywna pianê, ³¹czymy je z serem i ¿ó³tkami.
Blachê wyk³adamy foli¹ spo¿ywcz¹, wystudzon¹ kawê mieszamy z likierem, w tym
roztworze zwil¿amy biszkopty, wyk³adamy
nimi blachê i rozsmarowujemy na nich masê.
I tak powtarzamy cykl trzykrotnie, równamy
górn¹ warstwê masy z brzegiem blachy i posypujemy wszystko kakao. Wstawiamy do lodówki na 4-5 godzin i podajemy tiramisu na
zimno.
Zakoñczymy nasz¹ przygodê z kuchni¹
w³osk¹ przepisem na wegetariañski sos neapolitañski. Bierzemy do niego du¿¹ cebulê, 4
z¹bki czosnku, 1 paprykê, 1 cukiniê, pomidory w puszce, sól, pieprz, œwie¿e oregano i
œwie¿¹ bazyliê, oliwê z oliwek native.
Sk³adnik warzywne (poza czosnkiem) kroimy w kostkê o gruboœci 1 cm, zesma¿amy je,
dodajemy pomidory, roztarty czosnek, doprawiamy sol¹ i pieprzem, w zalewie pomidorowej dusimy ok. 10 minut, dosypujemy zio³a i
sos jest gotowy do smakowania z wszelkimi
mo¿liwymi makaronami, ale najlepiej smakuje z farfalle (kokardki).
Za miesi¹c otworzymy sezon nowalijek,
skupiaj¹c uwagê przede wszystkim na sa³atkach w przeró¿nych konfiguracjach i sposobach ich serwowania.
Przepisy Szymona Przystupy
spisa³ i do druku poda³ Adam Karolczuk

Kwisia szusuje - na izerskich stokach króluje
- zajęcia narciarskie dla dzieci
acji fizycznej i sportu poprzez zabawê i wspó³zawodnictwo oraz integracjê m³odych ludzi.
W zwi¹zku z du¿ym zainteresowaniem tego typu zajêciami pozaszkolnymi, gmina w przysz³ym roku po
raz kolejny uruchomi szkó³kê narciarsk¹. O naborze do niej poinformujemy na naszej stronie internetowej www.swieradowzdroj.pl.
Monika Hajny-Daszko

fot. T. Chmielowiec
fot. A. Karolczuk
Od stycznia do marca œwieradowskie dzieci bra³y udzia³ w realizacji projektu pn. „Kwisia szusuje – na izerskich stokach króluje –
zajêcia narciarskie dla dzieci”, dofinansowanego kwot¹ 10 tys. z³ z Funduszu Zajêæ Sportowych dla Uczniów, bêd¹cego w dyspozycji
Ministra Sportu i Turystyki (kolejne 10 tys. z³
do³o¿y³a gmina).
Z nauki jazdy skorzysta³o 28 dzieci, które
mia³y zajêcia w dwóch grupach, w sumie 48
godzin nauki jazdy na nartach. Du¿e wra¿enie na dzieciach zrobi³a nocna jazda na gondoli.

Na zakoñczenie projektu 17 marca przy
goprówce rozpalono ognisko, nad którym
dzieci piek³y kie³baski, a na koniec wszystkie
otrzyma³y pami¹tkowe certyfikaty ukoñczenia zajêæ.
Zajêcia mia³y na celu upowszechnianie
rekreacji ruchowej i profilaktyki zdrowotnej
wœród dzieci; systematyczny udzia³ w zajêciach z pewnoœci¹ przyczyni³ siê do podniesienia ich sprawnoœci fizycznej. Celem zadania, który uda³o siê zrealizowaæ, by³o równie¿
krzewienie zami³owania do uprawiania rekre-

Na zdjêciu z lewej: Uczestnicy
szkó³ki z certyfikatami, czyli dowodami kompetencji narciarskich.
Obok: Szusuj po stokach i nartostradach œwiata!

Chcesz zmierzyæ swoje si³y i mo¿liwoœci w zakresie ortografii? Zapraszamy do 14. ju¿ edycji Ogólnomiejskiego Konkursu Ortograficznego o tytu³ MISTRZA ORTOGRAFII 2012, który odbêdzie siê tradycyjnie w maju. Dok³adn¹
datê podamy na plakatach i stronach urzêdu oraz biblioteki. Chêtnych zapraszamy do zg³aszania i zapisywania siê na liœcie uczestników pod nr telefonu
75 78 16 394 (biblioteka) i 75 78 16 373 (MZS).
Przypominamy, ¿e konkurs ma charakter otwarty i mog¹ do niego przyst¹piæ zarówno dzieci, jak i ich rodzice. Przewidziano atrakcyjne nagrody!
M³ody Cz³owieku! Istnieje realna szansa na powstanie „M³odzie¿owej grupy wsparcia”, w której bêdziesz móg³ uzyskaæ bezp³atn¹ pomoc czy poradê,
swobodnie porozmawiaæ, a dla nieœmia³ych – mo¿liwoœæ pomocy telefonicznej i poczt¹ elektroniczn¹. Pamiêtaj! Nie bêdziesz pozostawiony sam sobie,
ju¿ teraz pomoc¹ s³u¿y pan Piotr z Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego - w
ka¿dy poniedzia³ek od godz. 1600 do 2000 (w dawnym budynku Urzêdu Miasta
na II piêtrze, pok. nr 9), lub pod telefonem nr 664 461 086.

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

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

W bibliotece dzia³a „Czytelni@Inter
net”, a w niej prasa bie¿¹ca
„Czytelni@Internet”,
oraz dostêp do stanowisk komputerowych, które zosta³y przekazane z Urzêdu Miasta. Przy okazji bêdziemy namawiali wszystkich
u¿ytkowników
u¿ytkowników,, którzy nie s¹ jeszcze czytelnikami biblioteki, by zostali jej czytelnikami, by obejrzeli wystawê prac
dzieciêcych i histor
yczne zdjêcia miasta. Ka¿dy
historyczne
czytelnik bêdzie te¿ otrzymywaæ okolicznoœciowe
materia³y z Fundacji „Ca³a Polska czyta dzieciom”,
której biblioteka jest koordynatorem.
K¹cik komputerowy czynny jest w poniedzia³ki,
tki i pi¹tki w godz. 900-1630 oraz w
wtorki, czwar
czwartki
soboty od godz. 900 do 1200.

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

Nasza Ojcowizna
Rok szkolny 2011/2012 zosta³ og³oszony przez by³¹ minister Katarzynê Hall
ROKIEM SZKO£Y Z PASJ¥, którego celem jest zapewnienie - odpowiedniego do
potrzeb i mo¿liwoœci - rozwoju ka¿dego
ucznia. Szko³a to nie tylko lekcje, to tak¿e
zajêcia pozalekcyjne, ko³a zainteresowañ,
podczas których rozwijaj¹ swoje pasje i
talenty.

go PTTK) i redakcja miesiêcznika turystyczno-krajoznawczego „Poznaj swój kraj”,
Ogólnopolski M³odzie¿owy Konkursu Krajoznawczy POZNAJEMY OJCOWIZNÊ.
W tegorocznym konkursie wziê³o udzia³
trzech cz³onków SKKT PTTK „Œwieradowskie Or³y”, a ich prace awansowa³y do etapu
wojewódzkiego, który odby³ siê 14 marca w
Legnicy. Podczas uroczystej gali laureatom i

teresa.fierkowicz@amorki.pl

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

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

o przekazanie 1 proc. podatku dla OSP w Œwieradowie

Stra¿acy ochotnicy od pokoleñ pe³ni¹ bezinteresown¹ s³u¿bê w ochronie zdrowia, ¿ycia,
mienia, œrodowiska, kultury i tradycji naszego miasta. Kieruj¹ siê najszlachetniejszymi ideami w
s³u¿eniu dobru drugiego cz³owieka, bezinteresownym odruchem serca, nios¹ pomoc we wszelkich zagro¿eniach, a pokonanie ich wymaga coraz wy¿szych umiejêtnoœci ochotników OSP oraz
wyposa¿enia naszej jednostki w nowoczesny i specjalistyczny sprzêt ratowniczy, którego niestety nam brakuje. Dokonane wp³aty bêd¹ wsparciem dla naszej jednostki OSP, które przyczyni¹ siê
do szybszych i bezpieczniejszych dzia³añ ratowniczych, a nie spowoduj¹ uszczerbku Pañstwa
rodzinnego bud¿etu. Zamiast ca³y podatek dochodowy przekazywaæ do Urzêdu Skarbowego,
prosimy o przekazania 1 proc. na rzecz OSP. Liczymy na zrozumienie i pozytywne odniesienie siê
do naszego apelu. Wystarczy obliczyæ i przekazaæ 1 proc. podatku na rzecz Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych Rzeczypospolitej Polskiej w rocznym zeznaniu podatkowym za rok podatkowy 2011.
1. We WNIOSKU O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALE¯NEGO NA RZECZ ORGANIZACJI
PO¯YTKU PUBLICZNEGO OPP, który znajduje siê na koñcu ka¿dego zeznania rocznego, nale¿y

wpisaæ numer KRS: 0 0 0 0 11 6 2 1 2
2. W czêœci INFORMACJE UZUPE£NIAJ¥CE, w polu CEL SZCZEGÓ£OWY 1% - nale¿y
wpisaæ nazwê naszej jednostki oraz adres: OSP Œwieradów-Zdrój, ul. Pi³sudskiego 15, 59-850
Œwieradów-Zdrój, woj. dolnoœl¹skie - „zakup specjalistycznych urz¹dzeñ ratowniczych”.

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

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

Gala w Legnicy (od lewej): Patryk Olkowski, Marysia Salawa, Kasia
Salawa, Teresa Fierkowicz (opiekunka „Or³ów” i zarazem mama Kamili, w imieniu której odebra³a nagrodê).
Wœród propozycji zagospodarowania czasu wolnego, odkrywania i rozwijania uzdolnieñ i zainteresowañ s¹ zajêcia Szkolnego
Ko³a Krajoznawczo-Turystycznego PTTK
„Œwieradowskie Or³y”, które odbywaj¹ siê w
œrody, pi¹tki i soboty. Podczas spotkañ osoby
zainteresowanie pracuj¹ z map¹ i kompasem,
ucz¹ siê koków ratowniczych, chodz¹ na wycieczki i rajdy.
Wa¿nym elementem jest edukacja i uczestnictwo w konkursach turystyczno-krajoznawczych. Jednym z najwa¿niejszych jest organizowany nieprzerwanie od 1994 roku przez
PTTK (w imieniu którego nadzór merytoryczny i organizacyjny sprawuje Rada Programowa ds. M³odzie¿y Szkolnej Zarz¹du G³ówne-

uczestnikom wrêczono dyplomy i nagrody.
Wœród zwyciêzców znaleŸli siê: Kamila Fierkowicz, której praca „Ja i moje SKKT PTTK
Œwieradowskie Or³y” zajê³a I miejsce i awansowa³a do etapu centralnego, i Maria Salawa,
która za pracê: „Nepomucen i ja” otrzyma³a
wyró¿nienie (nie przyznano II i III miejsc).
Zakoñczeniem uroczystoœci by³o zwiedzanie wystaw czasowych: malarstwa polskiego
z koñca XVIII, XIX oraz lat 20. i 30. XX w.
pt. „Obrazy kolekcjonera”, „W œwiecie wielkich ¿aglowców” i kolekcji miedziorytów
autorstwa Krzysztofa Skórzewskiego w Muzeum Miedzi, Mauzoleum Piastów, w koœciele
œw. Jana w Legnicy i Zamku Piastów Legnickich. (aka)

Chcesz założyć żłobek? Sprawdź, jak to zrobić

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

Spotkanie w Smak Bacy
Ponad 30 osób zwi¹zanych z bran¿¹ hotelarsk¹ przysz³o 15 marca do Smak Bacy,
by wzi¹æ udzia³ w kolejnym spotkaniu z
burmistrzem Rolandem Marciniakiem.
Na wstêpie Ryszard Brzozowski pokrótce podsumowa³ koñcz¹cy siê sezon narciarski na gondoli, w trakcie którego rejestratory
odnotowa³y 340 tys. przejœæ przez bramki.
Œrednia frekwencja w szczycie sezonu wynios³a 1200-1500 narciarzy dziennie, ale te dane
nie s¹ wiarygodne dla ekologów, którzy zak³adaj¹, i¿ skoro gondola jest w stanie wywieŸæ 2400 osób na godzinê, to dzienna suma
przewozów tworzy na szczycie pandemonium,
w którym - obrazowo rzecz ujmuj¹c - ostatnie ¿yj¹ce egzemplarze cietrzewia zdaj¹ siê
niemal wydawaæ ostatnie tchnienie.

dokoñczenie ze str. 16
Powia³o groz¹ wraz z zapowiedzi¹, ¿e byæ
mo¿e „zieloni” zafunduj¹ nam park narodowy w Izerach, co definitywnie pogrzebie plany poprowadzenia kolejnej trasy narciarskiej
(choæ leœnicy na razie twierdz¹ optymistycznie, ¿e istnieje realna szansa wytyczenia jej w
zgodzie ze zdrowym rozs¹dkiem i z poszanowaniem rygorów ekologicznych).
Oczywiœcie, wobec zmasowanego szturmu, jaki przypuœcili „zieloni” na wszelkie nasze plany rozwojowe, nie mo¿na
zanadto siê rozszaleæ wzglêdem wytyczania szerokich (szerszym od obecnej) nartostrad, bo ka¿dy metr kosztuje (w sensie
ekonomicznym i spo³ecznym).

Kibicujmy naszym pi³karzom
Pi³karze TKKF Kwisa maj¹ za sob¹ ju¿ kilka meczów rundy wiosennej, w
której zmierzyli siê z Chmielank¹ Chmieleñ (i przegrali 1:2) i Or³em Platerówk¹ (wygrali 5:2). W wielk¹ sobotê spotkali siê ponadto z LZS Radostów,
ale wynik podamy dopiero w nastêpnym numerze, tymczasem zapraszamy
wszystkich fanów dru¿yny do kibicowania naszym pi³karzom, tyle ¿e jako gospodarze wszystkie mecze graj¹ na stadionie W³ókniarza w Mirsku.
15 kwietnia, godz. 15 – z W³ókniarzem Leœna
29 kwietnia, godz. 15 – z Pogoni¹ Markocice
6 maja, godz. 15 – z Sudetami Giebu³tów
20 maja, godz. 15 – z Cosmosem Radzimów
3 czerwca, godz. 15 – ze Skalnikiem Rêbiszów.

Czy da³oby siê ug³askaæ ekologów choæby planami wspólnych starañ gminy i nadleœnictwa o pozyskanie milionowej dotacji na
program ochrony cietrzewia? Gdyby te starania siê powiod³y, przynajmniej w czêœci wytr¹cilibyœmy obroñcom œrodowiska (a ptaka
w szczególnoœci) najostrzejsze argumenty o
panuj¹cej w Górach Izerskich rzekomej gospodarce rabunkowej (¿eby nie by³o ¿adnych
niedomówieñ – zieloni nie ponosz¹ ¿adnej odpowiedzialnoœci za negatywne spo³eczno-gospodarcze skutki swych dzia³añ).
W swym wyst¹pieniu burmistrz poda³ bie-

¿¹ce dane o liczbie wejœæ na stronê Œwieradowa i zapozna³ zebranych z geografi¹ tych
wejœæ – w ujêciu krajowym i œwiatowym, a
przyblizy³ statystykê pobranej op³aty uzdrowiskowej. Ciekawe jest zestawienie naliczeñ
i wp³at (w poszczególnych latach): 2007 - naliczone 851,5 tys. z³, wp³acone 919 tys. z³;
2008 - 801,2 i 778,1 tys. z³; 2009 - 905,6 i
897 tys. z³; 2010 - 1.025,5 i 957,4 tys. z³; 2011
- 1.082,3 i 1.169,4 tys. z³. Do po³owy marca
br. z naliczonej kwoty 144,9 tys. z³ wp³ynê³o
do kasy gminy 121,6 tys. z³.
AKA

KOMPUTEROWE BADANIE SERCA:
NOWA DIAGNOSTYKA - CYFROWE EKG
+ CYFROWA WEKTOKARDIOGRAFIA
Z OBRAZEM NACZYÑ
WIEÑCOWYCH; PULSOKSYMETRIA
Marian Satachurski

(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

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

Kalendarz wydawniczy
Wed³ug planu kolejne numery „Notatnika” powinny trafiæ do r¹k Czytelników 9 maja, 13 czerwca, 11 lipca, 15 sierpnia, 12 wrzeœnia, 10
paŸdziernika, 14 listopada I 19 grudnia 2012 r. Reklamodawców prosimy, by swe og³oszenia nadsy³ali najdalej do 23 kwietnia, 29 maja i 27
czerwca 2012 r.

OG£OSZENIA DROBNE
· Tomasz Miakienko - licencjonowany zarz¹dca nieruchomoœciami podejmie wspó³pracê ze wspólnotami mieszkaniowymi. Kompleksowa obs³uga.Tel. 601 506 232, 75 78 17 401 · Sprzedam gara¿
dwustanowiskowy przy ul. Górskiej. Tel. 75 78 17 288 (po godz. 15) · Kancelaria Podatkowa KARGEM
mgr Bogumi³a Tasulis. Tel. 75 75 225 38, 506 053 924, 601 835 007 · Sprzedam taœmê kalenicow¹
firmy DACHROL w kolorze antracytu (czarna) - 13 rolek (ka¿da 5 mb). Tel. 693 304 511 · Sprzedam
felgi aluminiowe 13'' z oponami wielosezonowymi firmy Goodyear, rozstaw œrub 4x100. Tel. 695 299
223 · Dam pracê dodatkow¹. Tel. 75 721 29 01 (po godz. 20) · Manicure i pedicure z mo¿liwoœci¹
dojazdu do domu. Rezerwacja telefoniczna - nr 665 285 666 · Sprzedam mieszkanie 21,6 m2, ul.
Cmentarna 1, cena 55 tys. z³ (do negocjacji). Tel. 695 700 168.

44 1090 1955 0000 0005 2000 0091

Zak³ad Us³ug Pogrzebowych i Cmentarnych

Mieczys³aw Siergun

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

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

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

„Śladem Izerskich Tajemnic” (II)
Projekt wspó³finansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Europa inwestuj¹ca w obszary
wiejskie”. Operacja maj¹ca na celu „wzrost atrakcyjnoœci turystycznej poprzez wytyczenie szlaku turystycznego w Górach Izerskich i
na Pogórzu Izerskim” wspó³finansowana jest ze œrodków Unii Europejskiej w ramach dzia³ania „Wdra¿anie lokalnych strategii rozwoju”
- ma³y projekt. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013. Koszt realizacji zadania wynosi ok. 60 tys. z³otych, przyznana
kwota dofinansowania to 24.905,31 z³.
3.

1.

6.

7.

2.

Rozpoczê³y siê prace zwi¹zane z realizacj¹
projektu „Œladem Izerskich Tajemnic”, który
poprzez oznakowanie dziesiêciu atrakcji turystycznych miasta za pomoc¹ kamieni-g³azów z p³askorzeŸbami utworzy nowy szlak
turystyczny. Wykonanie zdania podzielono na
piêæ etapów, w których oznakowane zostan¹
po 2 atrakcje.
19 marca br. odebrano pierwszy etap prac
– oznakowanie Czarciego M³yna i groty w
Czerniawie. W trakcie realizacji s¹ dwa nastêpne kamienie, które ulokowane zostan¹ w
nowo za³o¿onym parku, zwanym „kwietn¹
³¹k¹”, i obok Domu Zdrojowego, przy dolnym tarasie.
Pracownicy referatu Promocji Gminy,
Turystyki, Kultury i Sportu przygotowuj¹
„Przewodnik po izerskich tajemnicach” oraz
„Kuferek odkrywcy”, w którym znajd¹ siê
materia³y pomocnicze w górskiej zabawie
zwi¹zanej z tymi kamieniami.
Tekst Monika Hajny-Daszko
Zdjêcia Tomasz Chmielowiec

4.
5.

Spotkanie w Smak Bacy

Zdjêcia 1-3 ukazuj¹ proces twórczy przy
„Czarcim M³ynie”, a 4-7 - przy grocie (fot. 5
obrazuje trudne warunki pracy w zapyleniu).

15 marca w dolnej Smak Bacy odby³o siê spotkanie burmistrza z hotelarzami, w trakcie którego omówiono kilka problemów mog¹cych mieæ wp³yw na rozwój ca³ej bran¿y i na przysz³oœæ ruchu turystycznego w Górach Izerskich.
dokoñczenie na str. 15 

