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Kolejny numer NOTATNIKA zostanie dostarczony do punktów kolporta¿u 15 maja br.

Machn¹³ czarMachn¹³ czarMachn¹³ czarMachn¹³ czarMachn¹³ czart ogonem...t ogonem...t ogonem...t ogonem...t ogonem...

„Czarci M³yn” - nazwa zobowi¹zuje i chyba dlatego 23 marca, gdy zaplanowano po³¹czyæ otwar-
cie m³yna z jarmarkiem wielkanocnym, zima skrzesa³a tak siarczystego mazura, ¿e mgie³ka przed
oczami tworzy³a krystaliczny lodowy woal. Obs³uguj¹cy stoiska jarmarczne przytupywali z zim-
na, krêcili rêkami m³ynki i dogrzewali siê gor¹c¹ grochówk¹. Cieplej mieli artyœci z „£u¿yczanek”
(na zdjêciu) i „Bogdanek”, bo œpiewali w m³ynie, a relacja z tego wydarzenia na str. 3.

Bia³e rowerowe szaleñstwo

Trzeci dzieñ wiosny, a na gondoli œnieg, mróz i przenikliwy wiatr - w takich oto piêknych okolicz-
noœciach przyrody 40 rowerzystów ruszy³o po narciarskim stoku na swych jednoœladach, poko-
nuj¹c opór materii, w³asne s³aboœci i zdradliwe pod³o¿e - wiêcej o zawodach na str. 16.

Zima te¿ pi³kê za
gard³o trzyma

Runda wiosenna ligi okrêgowej powinna wystartowaæ 16 i 17 marca - nie wystartowa³a,
mecze prze³o¿ono na 1 maja. Spotkania z 23 i 24 marca maj¹ siê odbyæ 17 kwietnia, ale
chyba nikt w to nie wierzy. TKKF Kwisa pierwszy mecz powinna u siebie rozegraæ 30 marca
- rozegra 30 maja. Rundê z 6 i 7 kwietnia prze³o¿ono na 12 czerwca. Pewnie to nie koniec
k³opotów, bo zima trzyma i ju¿ wywróci³a wiosenny terminarz. A przecie¿ nie wystarczy, ¿e
œnieg stopnieje, musi jeszcze s³oñce wysuszyæ murawê...



URZ¥D MIASTA
ul. 11 Listopada 35

II PIÊTRO

OSP

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

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

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

I PIÊTRO

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

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

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

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

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

Sekretarz  –  Sylwia B³aszczyk; zamówienia
publiczne – Monika Sautycz: 75 78-16-471
- pok. nr 21a; Referat Gospodarki Miejskiej,
Inwestycji i Ochrony Œrodowiska, kierownik
– Eugeniusz Grabas: 75 78-17-071 - pok.
nr 21b; W³adys³aw RzeŸnik, Boles³aw Sau-
tycz: 75 78-16-324 - pok. nr 21c; Anna Ma-
zurek,  Mariusz Pysz, Wojciech Cielecki:
75 78-16-970 - pok. nr 21d; wodoci¹gi i ka-
nalizacja - Izabela Jurczak, Ryszard Szczy-
gie³: 75 78-16-343 - pok. nr 22. Referat Pro-
mocji Gminy, Turystyki, Kultury i Sportu, kie-
rownik  – Dorota Marek:  75 71-36-482 -
pok. nr 23; turystyka, kultura i sport - Moni-
ka Hajny-Daszko: 75 71-36-483 i 75 78-16-
350; promocja gminy - Alicja Piotrowska:
75-78-71-36-482,  informatyk Tomasz
Chmielowiec - 75 71-36-483, fax 75-78-16-
221 - pok. nr 24b.

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

1. Wprowadza siê obowi¹zek oznakowa-
nia psów.

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

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

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

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

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

7. W razie utraty psa, jego œmierci lub

OBOWIĄZEK REJESTRACJI PSAOBOWIĄZEK REJESTRACJI PSAOBOWIĄZEK REJESTRACJI PSAOBOWIĄZEK REJESTRACJI PSAOBOWIĄZEK REJESTRACJI PSA

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

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

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

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

ZMIANYZMIANYZMIANYZMIANYZMIANY
W PRZEPISACHW PRZEPISACHW PRZEPISACHW PRZEPISACHW PRZEPISACH

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

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

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

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

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

ma obowi¹zek wymieniæ ten dokument i z³o-

ZEZWOLENIEZEZWOLENIEZEZWOLENIEZEZWOLENIEZEZWOLENIE
NA SPRZEDAŻ ALKOHOLUNA SPRZEDAŻ ALKOHOLUNA SPRZEDAŻ ALKOHOLUNA SPRZEDAŻ ALKOHOLUNA SPRZEDAŻ ALKOHOLU

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

Op³atê w nale¿nej wysokoœci wnosi siê
bezgotówkowo na rachunek bankowy gmi-
ny BZ WBK S.A. - 84 1090 1997 0000 0001
1109 8505. Na przelewie nale¿y dok³adnie
wpisaæ numer zezwolenia. Po dokonaniu
op³aty, przedsiêbiorcy obowi¹zani s¹ do
przed³o¿enia w hurtowni, przy zakupie alko-
holu opowiedniego dowodu potwierdzaj¹ce-
go dokonanie op³aty za korzystanie z zezwo-
lenia – zamiast dotychczasowego zaœwiad-
czenia o dokonaniu tej op³aty.               H.S.

PONIEDZIA£EK -
GODZ. 730 - 1600

WTOREK, ŒRODA,
CZWARTEK -

GODZ. 730 - 1530

PI¥TEK -
GODZ. 730 - 1500

Urzêdu Miasta

KOMUNIKAT
o zmianie godzin pracy

sprzeda¿y posiadacz psa wnosi skreœlenie psa
z rejestru, a tak¿e zwraca znaczek z numerem
ewidencyjnym w terminie 14 dni od zdarze-
nia.

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

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

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

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

Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w
Œwieradowie-Zdroju wdra¿a projekt systemo-
wy pod nazw¹
OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA

w zakresie rozwoju i upowszechniania
aktywnej integracji spo³ecznej na lata 2007-
2013, realizowany w ramach PO KL Priory-
tet VII Poddzia³anie 7.1.1.

Projekt realizowany jest od stycznia 2013

UTRAUTRAUTRAUTRAUTRATTTTTA WAŻNOŚCIA WAŻNOŚCIA WAŻNOŚCIA WAŻNOŚCIA WAŻNOŚCI
DOWODÓW OSOBISTYCHDOWODÓW OSOBISTYCHDOWODÓW OSOBISTYCHDOWODÓW OSOBISTYCHDOWODÓW OSOBISTYCH

Od szkolenia do zatrudnienia
r. do grudnia 2014 r.

Do kogo jest adresowany?
Grup¹ docelow¹ s¹ osoby korzystaj¹ce z

pomocy spo³ecznej (i ich otoczenie), które nie
pracuj¹ i s¹ w wieku aktywnoœci zawodowej.

Co oferuje uczestnikom?
Projekt jest kompleksowym wsparciem i

stworzeniem niezbêdnych warunków do in-
tegracji osób zagro¿onych wykluczeniem spo-

³ecznym, m.in. poprzez:
 kszta³cenie umiejêtnoœci w zakresie

ról spo³ecznych i zdobycia kwalifikacji zawo-
dowych,

 rozwój form i narzêdzi aktywnej inte-
gracji spo³ecznej poprzez kontakty socjalne
obejmuj¹ce, na przyk³ad, wspieranie zdolno-
œci do podjêcia zatrudnienia, us³ugi o charak-
terze edukacyjnym, zdrowotnym i spo³ecz-
nym,

 wdra¿anie nowych form wsparcia umo¿-
liwiaj¹cych integracjê zawodow¹ i spo³eczn¹,

Wnioskodawca projektu: MOPS, Œwie-
radów, ul. 11 Listopada 35, tel./fax 075 78
16 321, mops_swerzd@wp.pl

Agnieszka Moroz – p.o. kierownika MOPS

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

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



Punkty kolporta¿u
NOTATNIKA ŒWIERADOWSKIEGO
ŒWIERADÓWŒWIERADÓWŒWIERADÓWŒWIERADÓWŒWIERADÓW - kiosk przy ul. Grunwaldzkiej, sklep EKO (ul. Sienkiewi-

cza), biuro informacji turystycznej (ul. Zdrojowa), kantor A&J (ul. Zdrojo-
wa), sklep AGD (ul. Piastowska), hurtownia papierosów (ul. Piastowska),
sklep „¯abka” (ul. Zdrojowa), kiosk gazetowy (ul. Zdrojowa), pijalnia wody
mineralnej (Dom Zdrojowy), sklep na os. Korczaka, sklep LEWIATAN (ul.
Górska), stacja paliw ORLEN (ul. 11 Listopada), sklep przy ul. Chopina,
sklep AGD (ul. 11 Listopada), sklep przy ul. Pi³sudskiego (d. FATMA),  bi-
blioteka miejska (UM, ul. 11 Listopada 35).

OR£OWICE - OR£OWICE - OR£OWICE - OR£OWICE - OR£OWICE - sklep motoryzacyjny Wac³awa Chwaszcza.
CZERNIACZERNIACZERNIACZERNIACZERNIAWWWWWAAAAA     - delikatesy Agnieszki Syrewicz (ul. G³ówna), sklep Ireny

Korty (ul. Sanatoryjna), sklep Ma³gorzaty Kurczewskiej (ul. Sanatoryjna),
biblioteka szkolna (ul. Sanatoryjna).

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

Na mrozie (mo¿e nie trzaskaj¹cym, ale jak na trzeci dzieñ wio-
sny...) goœci przywita³a szefowa fundacji Ma³gorzata Gettner.

Przys³owie mówi - Jar-
mark i wesele koñ pamiêta
cztery niedziele. A my wspo-
minamy „Jarmark – czer-
niawskim targiem”, bo jest o
czym opowiadaæ i co wspomi-
naæ.

Wiosna siê rozpoczê³a,
choæ jakoœ nie mo¿na jej by³o
dostrzec wœród zwa³ów œnie-
gu i daj¹cego siê we znaki
mrozu. Nie powstrzyma³o to
jednak ani mieszkañców, ani
turystów pragn¹cych zwiedziæ
na nowo wyremontowany
Czarci M³yn i dokonaæ zaku-
pu na jarmarku wielkanocnym.

dziergane. By³y te¿ swojskie szynki i kie³ba-
sy z jagniêcin¹. Wystawcy byli lokalni np.
dumnie powiewa³y kalesony ze „Swojskich
klimatów” Marianny Kralewskiej, perlicze
pióra i strusie jaja z „Cynamonowej Chaty”,
baranki i mazurki z przedszkola „Gniazdko”
w Mirsku. Inni wystawcy przyjechali z Wie-
¿y, Ubocza, Olszyny i Jeleniej Góry.

Podsumowuj¹c, mo¿na powiedzieæ, ¿e
mimo wielu przeszkód i nieprzychylnej po-

Fundusze Europejskie – dla rozwoju Dolnego Œl¹ska

Z powodu nadmiaru œniegu ci¹gnik nie móg³
wwieŸæ kuchni polowej na podwórko i trzeba
by³o siê odwo³aæ do si³y ludzkich r¹k.

Na otwarciu m³yna nie mog³o zabrakn¹æ œwietlicy „Mrowisko”; uczniowie
przygotowali  wiele pisanek, ozdób œwi¹tecznych oraz upiekli pyszne ba-
beczki œwi¹teczne - do kupienia i posmakowania wraz z kaw¹ i herbat¹.

Dziêki staraniom Gminy Miejskiej Œwiera-
dów-Zdrój i Fundacji na Rzecz Rozwoju Spo-
³ecznoœci Lokalnej  „Œwieradów-Czerniawa”,
23 marca od godziny 1200 do 1500 mo¿na by³o
zwiedzaæ m³yn z przewodnikiem i dowiedzieæ
siê wielu ciekawych szczegó³ów o tym uro-
czym miejscu. Wielu mieszkañców przyzna-
wa³o, ¿e nigdy wczeœniej we m³ynie nie byli i
¿e s¹ dumni z faktu, i¿ tak wiele czasu i fun-
duszy poœwiêcono na wyremontowanie i po-
nowne uruchomienie tego miejsca.

Podczas jarmarku odbywa³y siê koncerty
muzyczne zespo³ów „£u¿yczanki” z Pobied-
nej i „Bogdanki” z Mirska. Panie i panowie z
zespo³ów dziarsko graj¹c i œpiewaj¹c pode-
rwali goœci w tany, a¿ furcza³o. By³y tañce,
wspólne œpiewy obok ko³a, które krêc¹c siê
wspomaga³o zabawê. Pe³ni szczêœcia dope³-
nia³ poczêstunek ze staropolskiego chleba z
czarnuszk¹  i wiejskiego smalcu przygotowa-
ny przez „Cynamonow¹ Chatê”. Czarnuszka
i zio³a wyros³y na naszej rodzimej ziemi, wiêc
by³o bardzo swojsko.  Chleb piek³ siê ca³¹ noc
i jego œwie¿utki zapach wype³ni³ wszystkie
zakamarki m³yna przyjemnym zapachem.

Delektuj¹c siê czerniawskim chlebem,
goœcie mogli równie¿ podziwiaæ dwie wysta-
wy. Pierwsza to wystawa jajek wielkanocnych
zgromadzonych w kilku edycjach powiatowe-
go konkursu „Wielkanocne jajo”. Pisanki mie-
ni³y siê feeri¹ barw i zdumiewa³y mnogoœci¹
technik, w jakich by³y wykonane.

Druga wystawa to prace nagrodzone w
konkursach fotograficznych organizowanych

w Czerniawie od 2005 roku. Nie wychodz¹c
poza mury m³yna mo¿na by³o podziwiaæ uro-
ki okolicy, ciekawostki przyrodnicze i miesz-
kañców - zw³aszcza tych najm³odszych, sie-
dz¹cych w garach i na traktorach, oraz zbie-
raj¹cych marchewkowe plony naszej ziemi.

Wszyscy zmarzniêci mogli ogrzaæ siê
pyszn¹ grochówk¹, któr¹ dofinansowa³ nasz
nowy czerniawski hotel – Villa Cottonina. Ten
prawdziwy sprzymierzeniec lokalnych dzia-
³añ piêknie i elegancko prezentowa³ swoje
atrakcje podczas spotkania. Innym barwnym
urozmaiceniem by³y wszystkie kramy i stra-
gany, na których mo¿na by³o kupiæ ozdoby
wielkanocne: pisanki, baby, mazurki i baran-
ki, dekoracje z piór i papieru.  Ponadto rêko-
dzie³o na szkle malowane i szyde³kiem wy-

³eczeñstwa. Ju¿ teraz
zapraszamy na wielkie
grillowanie podczas
majówki i udzia³ w
konkursach, które
bêd¹ wtedy organizo-
wane.

stawy niektórych mieszkañców, którzy bojko-
towali przygotowania, jarmark by³ wielkim
sukcesem. Ci zaœ, którzy twierdzili (a byli i
tacy), ¿e m³yn lepiej wygl¹da³, kiedy by³ sta-
ry i z odrapanymi drzwi, musz¹ siê zgodziæ z
faktem, ¿e ponad 150 uczestników wydarze-
nia mia³o przedni¹ zabawê i teraz czekaj¹ na
kolejne wydarzenia zorganizowane w m³ynie.

Teraz widaæ, ¿e to miejsce ¿yje i spe³nia
swoj¹ kulturalno-edukacyjn¹ funkcjê dla spo-

Piotr  Bigus

U góry - gor¹ca, gêsta i po¿ywna grochówka ratowa³a bilans cieplny zmarzniêtych goœci. Poni¿ej
- historycznie rzecz bior¹c, trudno sobie wyobraziæ m³yn bez chleba ze smalcem i ogórkiem.

Machnął czart ogonem...Machnął czart ogonem...Machnął czart ogonem...Machnął czart ogonem...Machnął czart ogonem...
Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-

nego pn. ZOBACZYÆ KRAJOBRAZ – DOTKN¥Æ PRZESZ£OŒÆ - wykorzystanie potencja³u kultu-
ry i dziedzictwa przesz³oœci na terenie Subregionu Karkonosze i Góry Izerskie, w ramach Prio-
rytetu nr 6 - „Wykorzystanie i promocja potencja³u turystycznego i kulturowego Dolnego Œl¹-
ska (Turystyka i Kultura)”, Dzia³ania nr 6.4 - „Turystyka kulturowa” Regionalnego Programu Ope-
racyjnego dla Województwa Dolnoœl¹skiego na lata 2007-2013. Ca³kowita wartoœæ Projektu - 7.001.261,61
z³, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 4.738.555,31 z³.



1. Gotow¹ reklamê WY£¥CZNIE W FORMIE PLIKU GRAFICZNEGO WY£¥CZNIE W FORMIE PLIKU GRAFICZNEGO WY£¥CZNIE W FORMIE PLIKU GRAFICZNEGO WY£¥CZNIE W FORMIE PLIKU GRAFICZNEGO WY£¥CZNIE W FORMIE PLIKU GRAFICZNEGO (zgodnie
z podanymi w cenniku wymiarami) prosimy wys³aæ na adres internetowy - - - - -
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2. Nale¿noœæ za umieszczenie reklamy nale¿y wp³aciæ na konto Gminy Miejskiej

Œwieradów-Zdrój - nr  84 1090 1997 0000 0001 1109 8505 nr  84 1090 1997 0000 0001 1109 8505 nr  84 1090 1997 0000 0001 1109 8505 nr  84 1090 1997 0000 0001 1109 8505 nr  84 1090 1997 0000 0001 1109 8505 - przed emisj¹
reklamy.

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

Zarz¹d Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Œwieradowie-Zdroju zwraca siê z proœb¹ o przekazy-
wanie na dzia³alnoœæ statutow¹ naszej jednostki - wsparcia od wszystkich osób dobrej woli i
wp³acania za poœrednictwem Urzêdu Skarbowego 1 proc. podatku dochodowego od osób fizycz-
nych. 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

K O M U N I K A T

o przekazanie 1 % podatku
dla OSP w Œwieradowie!

0000116212
2.   W czêœci INFORMACJE UZUPE£NIA-

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

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

KronikaKronikaKronikaKronikaKronika     policyjnapolicyjnapolicyjnapolicyjnapolicyjna

Oficer prasowy KPP w Lubaniu
podkom. Anna W³oszczyk

Niechronieni użytkownicy dróg

1 marca funkcjonariusze Rewiru Dzielni-
cowych w Œwieradowie-Zdroju zatrzymali  na
gor¹cym uczynku 28-letniego mieszkañca
Mirska, który wybi³ szybê w oknie i w³ama³
siê do niezamieszkanego domu jednorodzin-
nego. Nie zd¹¿y³ jednak nic stamt¹d wynieœæ,
bo policja by³a szybsza. W trakcie prowadzo-
nych czynnoœci funkcjonariusze ustalili, i¿ nie
by³o to jedyne przestêpstwo, które mê¿czy-
zna mia³ na swoim koncie; sprawca kilka dni
wczeœniej w³ama³ siê do domu jednorodzin-
nego, sk¹d skrad³ m.in. bi¿uteriê, sprzêt RTV
oraz odzie¿. Teraz za kradzie¿ z w³amaniem
grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolno-
œci.

Niechronieni uczestnicy ruchu drogowe-
go, w przeciwieñstwie do kierowców i pasa-
¿erów samochodów, pozbawieni s¹ jakiej-
kolwiek ochrony i przy uderzeniu pojazdu
z prêdkoœci¹ powy¿ej 60 km/h praktycznie
nie maj¹ szans na prze¿ycie. Wypadki z
udzia³em pieszych, rowerzystów i motoro-
werzystów poza obszarem zabudowanym
nale¿¹ do najciê¿szych.

Przepisy ruchu drogowego szczegó³owo re-
guluj¹ kwestiê ruchu pieszych i pojazdów.
Wiêkszoœæ pieszych przepisy zna, przynajmniej
te podstawowe, jednak o tym, ¿e nie wszyscy
siê do nich stosuj¹, mówi¹ policyjne statysty-
ki. Taki stan wynika nie tylko z niew³aœciwych
zachowañ na drodze pieszych czy te¿ rowerzy-
stów, ale równie¿ niezgodnych z przepisami
ruchu drogowego zachowañ kieruj¹cych pojaz-
dami w stosunku do nich.

W zwi¹zku z tym policjanci Ogniwa Ruchu
Drogowego Komendy Powiatowej Policji w
Lubaniu prowadz¹ wiele dzia³añ, które maj¹
na celu poprawê bezpieczeñstwa niechronio-
nych uczestników ruchu, przede wszystkim
pieszych. Funkcjonariusze w szczególnoœci
zwracaj¹ uwagê na zachowanie siê kieruj¹cych
pojazdami wobec pieszych, a tak¿e na ich po-
ruszanie siê na odcinkach dróg bez wydzielo-
nych chodników. Do najczêœciej pope³nianych

przez nich wykroczeñ nale¿¹: przechodzenie
w miejscu niedozwolonym oraz niestosowanie
siê do sygnalizacji œwietlnej - za ich pope³nia-
ne piesi musz¹ liczyæ siê z sankcjami.

Warto przypomnieæ najwa¿niejsze obo-
wi¹zki pieszych, wynikaj¹ce z przepisów.

1. Piesi obowi¹zani s¹ korzystaæ z chodników.
2. Piesi obowi¹zani s¹ chodziæ lew¹ stron¹

jezdni, jeden za drugim;
3. Pieszym nie wolno wchodziæ na jezdniê

bezpoœrednio przed jad¹cy pojazd, nawet na
przejœciu dla pieszych;

4. Pieszym nie wolno przebiegaæ przez jezd-
niê;

5. Pieszym nie wolno wchodziæ na jezdniê
zza pojazdu albo innej przeszkody, która ogra-
nicza widocznoœæ drogi;

6. Pieszym nie wolno przechodziæ przez prze-
jazd kolejowy, kiedy zapory s¹ opuszczone.

Natomiast kierowca powinien:
1. Zwolniæ przed miejscami oznakowanymi

jako przejœcia dla pieszych, przystanki komu-
nikacji publicznej oraz skrzy¿owania;

2. Widz¹c pieszych na chodniku, oczekuj¹-
cych na przejœcie przez jezdniê, zatrzymaæ po-
jazd i pozwoliæ im bezpiecznie przejœæ;

3. Nie wyprzedzaæ, nie omijaæ pojazdów w
rejonie przejœæ dla pieszych, na samych przej-
œciach oraz przystankach;

4. Nie ruszaæ pojazdem przed zakoñczeniem
przekraczania jezdni przez pieszego;

5. Nie u¿ywaæ sygna³ów dŸwiêkowych, aby
wymóc na pieszym szybsze przekraczanie jezdni;

6. Nie omijaæ tramwaju w trakcie wysiada-
nia b¹dŸ wsiadania pasa¿erów;

7. Pamiêtaæ, ¿e w kontakcie z pojazdem pie-
szy jest bez szans.

B¹dŸ bardziej widoczny! Nawet jeden ele-
ment odblaskowy na ubraniu, rêkawach,
plecaku czy tornistrze zwiêksza bezpieczeñ-
stwo pieszych. Musimy pamiêtaæ, ¿e jad¹cy
z w³¹czonymi œwiat³ami pojazd zauwa¿ymy
z odleg³oœci 300-400 metrów, a kieruj¹cy tym
pojazdem zauwa¿y nieoœwietlonego piesze-
go z odleg³oœci ledwie 15-20 metrów.

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

Zgodnie z ZARZ¥DZENIEM NR 16/2013 BURMISTRZA MIA-
STA ŒWIERADÓW-ZDÓJ z 3 kwietnia br. w sprawie ustale-
nia zasad oraz stawek za dzier¿awê czêœci witryny interneto-
wej bêd¹cej w³asnoœci¹ Gminy Miejskiej Œwieradów-Zdrój pod
baner promocyjny i interaktywn¹ bazê noclegow¹ oraz cennika
za reklamê w „Notatniku Œwieradowskim”, od 15 kwietnia br.
obowi¹zywaæ bêd¹ nowe stawki reklamowe w miesiêczniku,
uwzglêdniaj¹ce korzystniejsze ni¿ dot¹d rabaty i wynosz¹ce za:
3 emisje – 15 proc., za 6 emisji – 20 proc., a za 12 emisji –
45 proc. rabatu. Od nastêpnego numeru NOTATNIKA re-
klamodawcy zap³ac¹ (w z³) za:

246,00
627,30

1.180,80
1.623,60

123,00
313,65
590,40
811,80

61,50
156,83
295,20
405,90

33,21
84,69

159,41
219,19

3. Warunkiem ukazania siê reklamy jest dostarczenie
potwierdzenia wp³aty. Mo¿na je wys³aæ mejlem na adres
it@swieradowzdroj.pl it@swieradowzdroj.pl it@swieradowzdroj.pl it@swieradowzdroj.pl it@swieradowzdroj.pl lub dostarczyæ osobiœcie do refera-
tu promocji gminy, turystyki, kultury i sportu Urzêdu Mia-
sta, 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 naj-jak naj-jak naj-jak naj-jak naj-
szybciejszybciejszybciejszybciejszybciej skontaktowaæ  z Magdalen¹ Szukiewicz  w ksiê-
gowoœci 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!

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

Wszystkie ceny s¹ z 23-procentowym VAT-em

1 emisjê na 1/2 strony (255 x 175 mm)
3 emisje na 1/2 strony (255 x 175 mm)
6 emisji na  1/2 strony (255 x 175 mm)
12 emisji na 1/2 strony (255 x 175 mm)

1 emisjê na 1/4 strony (175 x 125 mm)
3 emisje na 1/4 strony (175 x 125 mm)
6 emisji na  1/4 strony (175 x 125 mm)
12 emisji na 1/4 strony (175 x 125 mm)

1 emisjê na 1/8 strony (125 x 85 mm)
3 emisje na 1/8 strony (125 x 85 mm)
6 emisji na  1/8 strony (125 x 85 mm)
12 emisji na 1/8 strony (125 x 85 mm)

1 emisjê na 1/16 strony (85 x 60 mm)
3 emisje na 1/16 strony (85 x 60 mm)
6 emisji na  1/16 strony (85 x 60 mm)
12 emisji na 1/16 strony (85 x 60 mm)
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SZANSA NA NOWE SINGLESZANSA NA NOWE SINGLESZANSA NA NOWE SINGLESZANSA NA NOWE SINGLESZANSA NA NOWE SINGLE
Pojawi³a siê szansa pozyskania 100 tys. euro na budowê

ok. 6 km nowych singltreków (œcie¿ek rowerowych).  W tury-
styce transgranicznej Polska-Czechy zosta³y jeszcze do wy-
korzystania œrodki. Czescy partnerzy, z którymi realizowali-
œmy 2 lata temu pierwsze single, zaproponowali, aby wyko-
naæ drugi etap. Jeœli uda siê pozyskaæ œrodki, zamierzamy 2-
kilometrowym odcinkiem po³¹czyæ czerniawsk¹ pêtlê z Za-
jêcznikiem, na stoku wykonamy prawie 4 km nowych tras.

Single ciesz¹ siê du¿ym uznaniem rowerzystów, a my na
wiosnê popracujemy nad oznakowaniem œcie¿ek i dojazdu do
nich.

4 kwietnia z³o¿yliœmy w Urzêdzie Marsza³kowskim wnio-
sek o dofinansowanie ze œrodków unijnych  budowy deptaka
na ulicy Zdrojowej. Trwaj¹cy nabór dotyczy³ turystyki uzdro-
wiskowej, a dla naszej inwestycji wartoœci blisko 4,5 mln z³
wyst¹piliœmy o dotacjê w wysokosci 3 mln z³.  Zakres inwe-
stycji to ca³kowita przebudowa nawierzchni jezdni i chodni-
ków, nowe oœwietlenie, nowe nasadzenia drzew,  dwa Ÿróde³-
ka wody uzdrowiskowej oraz fontanna kaskadowa. Urz¹d Mar-
sza³kowski przeznaczy³ na ten nabór 12 mln z³, a ¿e wp³ynê³o
11 wniosków na kwotê 16 mln z³, brakuje 4 mln z³ na zaspo-
kojenie chêtnych. Je¿eli wszystkie projekty przejd¹ pozytyw-
nie kontrolê formaln¹, wówczas marsza³ek ma dwa wyjœcia:
albo obni¿y dofinansowanie dla wszystkich, albo do³o¿y bra-
kuj¹ce œrodki z oszczêdnoœci w innych naborach.

Za mniej wiêcej 2 miesiêce dojdzie do rozstrzygniêcia.
Mam nadziejê, ¿e przejdziemy pozytywnie ocenê formaln¹.
Dla Œwieradowa to wa¿na inwestycja. Deptak w miejscowo-
œci uzdrowiskowej jest bowiem niezbêdny do dalszego roz-
woju miasta uzdrowiskowego.

Od stycznia dworzec kolejowy i prawie 10 ha dzia³ek jest
w dysponowaniu gminy. Celem przejêcia obiektu jest ratowa-
nie zabytku technicznego. Liczymy, ¿e odrestaurowany dwo-
rzec bêdzie ciekaw¹ atrakcj¹ Œwieradowa. Teraz powinniœmy
spróbowaæ w nastêpnym naborze w latach 2014-2020 pozy-
skaæ œrodki na odbudowê stacji i kolejki retro na odcinku 3,5
km - od peronu do dawnego sk³adu drewna na przedmieœciu.
Na razie w miarê mo¿liwoœci musimy zadbaæ o stan technicz-
ny budynku, zw³aszcza dach i kominy wymagaj¹ pilnej na-
prawy.

W maju PKP bêdzie demontowaæ szyny z torowiska, któ-
re mogliœmy przej¹æ, ale za blisko pó³ mln z³. Oczywiœcie nie

DEPTAK W NABORZEDEPTAK W NABORZEDEPTAK W NABORZEDEPTAK W NABORZEDEPTAK W NABORZE

KKKKKANALIZOWANIE CZERNIAWYANALIZOWANIE CZERNIAWYANALIZOWANIE CZERNIAWYANALIZOWANIE CZERNIAWYANALIZOWANIE CZERNIAWY
JEDEN PRZETARG ZA NAMIJEDEN PRZETARG ZA NAMIJEDEN PRZETARG ZA NAMIJEDEN PRZETARG ZA NAMIJEDEN PRZETARG ZA NAMI
Zakoñczy³ siê nabór ofert w przetargu na budowê oczysz-

czalni œcieków w Czerniawie. Wp³ynê³o kilka ofert - najtañ-
sza za prawie 3,5 mln z³, a najdro¿sza blisko 5 mln z³. Teraz
og³osiliœmy nabór ofert na budowê prawie 6,5 km kanalizacji
sanitarnej. Niestety, s¹ i z³e informacje. Planowaliœmy, ¿e od-
budowa nawierzchni jezdni ul. Sanatoryjnej i Izerskiej po za-
kopaniu rur kanalizacyjnych bêdzie wydatkiem kwalifikowal-
nym, Unia dop³aci nam jednak tylko do odbudowy pasa jezd-
ni na szerokoœci wykopu ok. 2 m. Odbudowa ca³ej nawierzch-
ni ul. Sanatoryjnej i Izerskiej to koszt ponad 1 miliona z³ i na
dziœ nie mo¿emy o tak¹ kwotê zwiêkszyæ wk³adu w³asnego.

Ruszamy z odbudow¹ ulic: Koœciuszki, Lipowej, a mo¿e
równie¿ Stawowej - w³aœnie rozstrzygnêliœmy przetarg na od-
budowê tych ulic. Najtañsza oferta na pierwsze dwa zadania
opiewa³a na 680 tys. z³. Zakres inwestycji to odbudowa pra-
wie 300 mb nawierzchni ul. Lipowej i ponad 1 km ul. Ko-
œciuszki. Nawierzchnie asfaltowe bêd¹ zamkniête krawê¿ni-
kami.

Z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji otrzymaliœmy
milion z³otych, po przetargu mamy wiêc 320 tys. z³ oszczêd-
noœci, które chcemy przeznaczyc na kolejne zadanie. Wcze-
œniej musimy wyst¹pic do ministerstwa o zgodê na przezna-
czenie oszczêdnoœci na ten w³aœnie cel.  Je¿eli minister wyra-
zi zgodê, prawdopodobnie kolejnym zadaniem bêdzie napra-
wa mostu i nawierzchni ulicy Stawowej (do Lipowej); w ten
sposób wyremontujemy kompleksowo dojazd od ul. 11 Listo-
pada do osiedla nad stacj¹ kolejow¹.

KOLEJNE POWODZIÓWKIKOLEJNE POWODZIÓWKIKOLEJNE POWODZIÓWKIKOLEJNE POWODZIÓWKIKOLEJNE POWODZIÓWKI

DWORZEC NADZIEIDWORZEC NADZIEIDWORZEC NADZIEIDWORZEC NADZIEIDWORZEC NADZIEI

ma sensu p³aciæ takiej kwoty, poniewa¿ ponad stuletnie tory
to ju¿ tylko z³om.

Nasze miasto potrzebuje atrakcji. Zakoñczyliœmy rewita-
lizacjê Czarciego M³yna i s¹dzê, ¿e przyjdzie równie¿ czas na
dworzec - jeœli tylko poznamy te priorytetowe projekty, które
bêd¹ mog³y liczyæ na dofinansowanie w nastêpnych naborach.
Wówczas powinniœmy przygotowac dokumentacje na rewita-
lizacjê ca³ego kompleksu, na który z³o¿¹ siê: muzeum kolei
izerskiej i restauracja na dworcu, miejsce imprez na placu obok,
kolejka retro, a jeœli nie - to œcie¿ka rowerowa do wodospadu
na Kwisie.

W najbli¿szych tygodniach opracujemy wspólnie z aquapar-
kiemw hotelu „Malachit” specjaln¹ kartê rabatow¹. Jestem po
kilku rozmowach z dyrekcj¹ hotelu i spó³ki Interferie, wszyst-
ko wskazuje na to, ¿e w³aœciciel basenu wprowadzi du¿e zni¿ki
dla miejscowych (poza wysokim sezonem). Wci¹¿ próbuje-
my wypracowaæ ofertê dla naszych dzieci szkolnych. Podob-
na karta mia³aby wziêcie na kolei gondolowej, gdzie poza wy-
sokim sezonem  mieszkañcy i miejscowi mogliby najeŸdziæ
siê do woli po ni¿szych cenach, dlatego mam nadziejê, ¿e je-
œli uda nam siê z aquaparkiem, to przyk³ad ten zmobilizuje
pozytywnie tak¿e kierownictwo gondoli.

AQUAPAQUAPAQUAPAQUAPAQUAPARK - KARK - KARK - KARK - KARK - KARTA ZNIŻKOWAARTA ZNIŻKOWAARTA ZNIŻKOWAARTA ZNIŻKOWAARTA ZNIŻKOWA
DLDLDLDLDLA MIEJSCOWYCHA MIEJSCOWYCHA MIEJSCOWYCHA MIEJSCOWYCHA MIEJSCOWYCH

Mijaj¹cy narciarski sezon by³ dla kolei gondolowej rekor-
dowy od pocz¹tku dzia³alnoœci pod wzglêdem iloœci narcia-
rzy. Oczywiœcie ma na to wp³yw d³uga i œnie¿na zima. Ale
równie¿ du¿e znaczenie maj¹ akcje promocyjne poza wyso-
kim sezonem. Nie bez znaczenia jest fakt, ¿e u naszych cze-
skich s¹siadów karnety narciarskie dro¿ej¹ znacznie szybciej
jak u nas. Nie posiadamy dok³adnych danych co do iloœci klien-
tów wyci¹gu. Postaram siê w majowym wydaniu gazety przed-
stawiæ za zgod¹ w³aœciciela oœrodka SKI&SUN statystyki z
tegorocznego sezonu narciarskiego.

DOBRY SEZON ZIMOWYDOBRY SEZON ZIMOWYDOBRY SEZON ZIMOWYDOBRY SEZON ZIMOWYDOBRY SEZON ZIMOWY

Przed³u¿aj¹ca siê zima uderza po kieszeni bud¿et gminy.
Wydamy ponad 100 tys. z³ wiêcej na odœnie¿anie miasta w
stosunku do planu, co podwy¿szy³o koszty odœnie¿ania do
ponad 600 tys. z³ za ca³y sezon zimowy. Poprzedni kosztowa³

DROGA ZIMADROGA ZIMADROGA ZIMADROGA ZIMADROGA ZIMA, DROŻSZA WIOSNA, DROŻSZA WIOSNA, DROŻSZA WIOSNA, DROŻSZA WIOSNA, DROŻSZA WIOSNA

Podjêliœmy kolejn¹ próbê regulacji granic miêdzy gmina-
mi. Niestety, Rada Miasta Gminy Mirsk podjê³a negatywn¹
uchwa³ê w tej sprawie. Od kilku lat wystêpujemy z tak¹ sam¹
propozycj¹ zmiany granic o ponad 200 ha. Ostatnim razem
radni z Mirska uchwali, ¿e siê zgadzaj¹, a teraz choæ nasza
propozycja zmiany jest dok³adnie taka sama, zmienili zdanie.
Poprzedni nasz wniosek do MSWiA przepad³ z powodów b³ê-
dów formalnych. S¹dzi³em, ¿e dwa lata temu oba nasze samo-
rz¹dy domówi³y przebieg zmian granic, dlatego wyst¹piliœmy
kolejny raz z tak¹ sam¹ propozycj¹, tak samo to argumentuj¹c
- ¿e  chodzi nam o uregulowanie najpilniejszych problemów
zwi¹zanych z zarz¹dzaniem nieruchomoœciami prywatnymi i
gminnymi.

nas 470 tys. z³, trudno by³o jednak przewidzieæ, ¿e do po³owy
kwietnia bêdziemy jeŸdziæ na nartach i odœnie¿aæ miasto.

Zebraliœmy te¿ oferty na zamiatanie ulic i chodników na
sezon letni. Wp³ynê³y 3 oferty, najdro¿sza na ponad milion
z³otych, kolejna na 700 tys. z³, a najtañsza na 350 tys. z³. Na-
wet ta najtañsza jest bardzo droga.  Choæ ceny us³ug  w prze-
targach spadaj¹, w przypadku zamiatania ulic tego nie widaæ,
tym bardziej ¿e w zesz³ym roku wydaliœmy na to zadanie 150
tys. z³ (dla porównania - nowa zamiatarka to wydatek rzêdu
400 tys. z³). Spróbujemy powtórzyæ przetarg. Nied³ugo og³o-
simy przetargi na utrzymanie terenów zielonych i mam na-
dziejê, ¿e ceny bêd¹ akceptowalne dla bud¿etu gminy.

PRÓBA ZMIANY GRANICPRÓBA ZMIANY GRANICPRÓBA ZMIANY GRANICPRÓBA ZMIANY GRANICPRÓBA ZMIANY GRANIC

Czy b³onia wokó³ stacji kolejowej, zarastaj¹ce krzakami bezproduktywnie od prze-
sz³o dwóch dziesiêcioleci, mog¹ staæ siê miejskim centrum imprez i koncertów?

(...) Wprowadzenie w ¿ycie proponowanych przez nas zmian granic przy-
nios³oby wymierne korzyœci obu gminom. Uregulowano by sytuacje przygranicz-
nych nieruchomoœci, w tym podzielonych granic¹ na pó³ prywatnych domów po-
³o¿onych przy ul Sosnowej, oraz zarz¹dzanych przez nas dróg gminnych (a znaj-
duj¹cych siê na terenie gminy Mirsk), których utrzymanie kosztuje ok. 15 tys z³
rocznie. Œwieradów uzyska³by te¿ tereny biologicznie czynne, które móg³by we
wspó³udziale z nadleœnictwem nale¿ycie zagospodarowaæ, tworz¹c funkcjonuj¹c¹
infrastrukturê turystyczno-uzdrowiskow¹, umo¿liwiaj¹c¹ pe³ne korzystanie z wa-
lorów, w tym leczniczych, w³aœciwoœci klimatu i przyrody przez kuracjuszy oraz
turystów odwiedzaj¹cych miasto. Takie dzia³ania nie tylko uatrakcyjni¹ Œwiera-
dów jako jeden z najpiêkniejszych kurortów Dolnego Œl¹ska, ale równie¿ umo¿li-
wi¹ jego rozwój, a ten wi¹¿e siê z tworzeniem nowych miejsc pracy.

Na tym terenie znajduj¹ siê dwa pensjonaty – „Czeszka” i „S³owaczka”.
Formalnie po³o¿one s¹ one na terenie innego powiatu i gminy i nie podlegaj¹
w³aœciwoœci œwieradowskiego Rewiru  Dzielnicowych, natomiast w sprawie wszel-
kich interwencji w tych obiektach i ich okolicy w³aœciwy jest komisariat w Mirsku,
co komplikuje sprawê i zwykle powoduje niepotrzebn¹ zw³okê. Ta sama sytuacja
odnosi siê do stra¿y po¿arnej, która dostêp do tych obiektów ma tylko przez
Œwieradów, od centrum którego do pensjonatów jest ok. 500 m, natomiast do
Mirska - ok. 11 km. Ponadto Gmina Miejska Œwieradów-Zdrój dostarcza do tych
obiektów wodê i odbiera œcieki.

W³¹czenie wnioskowanych terenów w obszar Œwieradowa umo¿liwi tak¿e
zacieœnienie wspó³pracy pomiêdzy gmin¹ a nadleœnictwem, tak¿e w celu uregulo-
wania gospodarki wodnej na tym terenie, bowiem z uwagi na nasze po³o¿enie w
dolinie opady deszczu i roztopy œniegu, maj¹ce miejsce na s¹siednich terenach,
oddzia³ywaj¹ ze zwielokrotnionym impetem na miasto.

Istotnym problemem, który proponowana korekta rozwi¹¿e, jest tak¿e lo-
kalizacja powierzchniowych ujêæ wody zasilaj¹cych Œwieradów. Obecnie dwa z
trzech ujêæ czêœciowo znajduj¹ siê na terenie gminy Mirsk, co stanowi realny
problem zarówno w przypadkach remontów, jak i planowanej rozbudowy obiek-
tów. Nie jesteœmy w³adni uchwalaæ planów zagospodarowania przestrzennego
dla tych obiektów, a w planach gminy Mirsk zosta³y one pominiête. Nale¿y te¿
zaznaczyæ, i¿ Œwieradów po³o¿ony jest na terenie obszaru górniczego radono-
wych wód mineralnych i budowa jakichkolwiek ujêæ g³êbinowych jest niedopusz-

czalna, a znaczny rozwój bazy noclegowej miasta, szaco-
wany w najbli¿szych trzech latach na ok. 2.000 miejsc,
wymaga rozbudowy istniej¹cych sieci wodoci¹gowych i ujêæ
wody.

Podobna sytuacja dotyczy ul. Zródlanej, stanowi¹cej
obecnie strategiczne po³¹czenie pomiêdzy historycznymi
czêœciami miasta - Œwieradowem i Czerniaw¹ - oraz za-
pewniaj¹cej dogodny dojazd od strony miasta do kolei
gondolowej i tras
zjazdowych. Dro-
ga ta w czêœci
przebiega przez
teren dzia³ki nr
238/1 stanowi¹-
cej w po³owie en-
klawê gminy
Mirsk (...)

FRAGMENT UZASADNIENIA



8 marca podpisano umowy z firmami
odœnie¿aj¹cymi miasto na dalsze œwiadczenie
tych us³ug do 30 kwietnia. W ramach tych
umów ZUH Leopold otrzyma 24 tys. z³, P.
Pasierb – 21 tys. z³, a P. Pilawski – 57 tys. z³
(za 2 zadania). Po 15 marca gmina wykonaw-
com p³aci wy³¹cznie za doby jezdne.

19 marca gmina og³osi³a przetarg na wy-
wóz i zagospodarowanie osadów z oczysz-
czalni œcieków. 5 kwietnia dokonano otwar-
cia jednej oferty, jak¹ z³o¿y³o konsorcjum
firm: COM-D z Jawora i  SADY DOLNE z
Bolkowa, które zaproponowa³o 146,37 z³ za
tonê wywiezionych osadów, co przy us³udze
ca³orocznej daje kwotê 95.140,50 z³, podczas
gdy gmina zamierza na ten cel przeznaczyæ
jedynie 52.300 z³.

21 marca otwarto 6 ofert, jakie wp³ynê³y
po og³oszeniu przetargu na budowê oczysz-
czalni œcieków dla Czerniawy, realizowanej
w ramach projektu pn. „Budowa oczyszczal-
ni œcieków dla osiedla Czerniawa w Œwie-
radowie-Zdroju wraz z budow¹ sieci kana-
lizacji sanitarnej” - Projekt wspó³finansowa-

4.100.000 z³,
ECOL-UNICON z
Gdañska -
4.587.900 z³,
MODU£ z Gorlic -
4.294.176 z³, kon-
sorcjum: COM-D z
Jawora i SADY
DOLNE z Bolko-
wa – 3.486.000 z³,
EGBUD z Bogaty-

ni – 4.728.120 z³, INSBUD ze Zgorzelca  -
6.332.224,50 z³. Gmina ma na to zadanie 3,6
mln z³, zatem w limicie mieœci siê oferta kon-
sorcjum firm z Jawora i Bolkowa i to w³aœnie
z nimi zostanie podpisana umowa. Wykonaw-
ca musi rozpocz¹æ prace budowlane 1 maja
br. i zakoñczyæ je do 29 paŸdziernika 2014 r.

21 marca dokonano otwarcia ofert, jakie
nap³ynê³y po og³oszeniu przez gminê przetar-
gu na in¿yniera kontraktu dla budowy oczysz-
czalni œcieków i sieci kanalizacyjnej w Czer-
niawie. Oferenci zaproponowali: PROKOM
CONSTRUCTION z Sosnowca – 345.000 z³,
INWEST-PROJEKT z Wa³brzycha  -
134.266,80 z³, WORLD MARKISEN® z
Leszna – 172.200 z³, KOMPLET INWEST z
Gorzowa Wlkp. – 231.240 z³, BIKON z Jele-
niej Góry – 131.241 z³, AMB ze Œwieradowa
– 209.994 z³. Gmina zamierza³a na ten cel
wydatkowaæ 200.000 z³.

21 marca og³oszono przetarg na dostawê
i monta¿ tablic dla osób z upoœledzon¹ funkcj¹
wzroku w ramach projektu partnerskiego pn.
„Zobaczyæ krajobraz – dotkn¹æ przesz³oœæ” -
dla Czarciego M³yna i pozosta³ych zadañ w
Mirsku, Kowarach, Janowicach i Jeleniej
Górze. Termin nadsy³ania ofert up³yn¹³ 8
kwietnia.

28 marca og³oszono przetarg na budowê
sieci kanalizacyjnej w Czerniawie. Termin
sk³adania ofert up³ynie 12 kwietnia.

5 kwietnia rozstrzygniêto przetarg na usu-
wanie skutków powodzi – odbudowa ul. Li-
powej i Koœciuszki. Wp³ynê³y 4 oferty: od
Jana Chro¿nowskiego z Jeleniej Góry –
878.215,99 z³, od konsorcjum: COM-D z Ja-
wora i SADY DOLNE z Bolkowa – 680.000
z³, od konsorcjum firm: Wac³aw Marcinkie-
wicz z Lubania i Sudeckie Przedsiêbiorstwo
Robót Drogowych z Jeleniej Góry –
993.615,77 z³, od Przedsiêbiorstwa Robót
Drogowych z Lubania – 824.858,38 z³. Gmi-
na mia³a na ten cel 1 mln z³. Podpisanie umo-
wy z COM-D i SADY DOLNE zaplanowano
na 15 kwietnia.

5 kwietnia dokonano otwarcia ofert na za-
miatanie ulic i chodników w mieœcie. Firma
ROBEN ze Œwieradowa zaproponowa³a cenê
370.897.88 z³,  COM-D z Jawora - 734.024,28
z³, a Gminne Przedsiêbiorstwo Oczyszczania
z Bogatyni - a¿ 3.036.325,98 z³. Poniewa¿
gmina w bud¿ecie ma na ten cel tylko 100 tys.
z³, przetarg zostanie powtórzony.

(opr. aka)

ny przez Uniê Europejsk¹ ze œrodków Euro-
pejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Roz-
woju Obszarów Wiejskich w ramach dzia³a-
nia Podstawowe us³ugi dla gospodarki i lud-
noœci wiejskiej objêtego Programem Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Zg³aszaj¹ce siê firmy zaproponowa³y na-
stêpuj¹ce kwoty: Jan Gutowski z Leszna -

Œwieradowskie przedszkole przystêpu-
je do projektu pn. ,,Multimedialne przed-
szkole – program edukacji przedszkolnej”,
wspó³finansowanego ze œrodków Unii Eu-
ropejskiej w ramach Europejskiego Fun-
duszu Spo³ecznego, realizowanego przez
Powiatowe Centrum Edukacyjne w Luba-
niu. G³ównym celem projektu jest popra-
wa jakoœci kszta³cenia poprzez opracowa-
nie i wdro¿enie innowacyjnego programu
edukacji przedszkolnej, ze szczególnym
uwzglêdnieniem rozwijania pasji przyrod-
niczo-turystycznych i wyrabiania nawyków
aktywnego wypoczynku dzieci.

Program tworzy piêcioosobowy zespó³
autorski, w sk³ad którego, poza pracownikiem
naukowym oraz informatykiem, wchodz¹ trzy
nauczycielki z powiatu, w tym wy³oniona w
drodze konkursu nasza nauczycielka Ma³go-
rzata Dzik, która nie waha³a siê przyj¹æ pro-
pozycji wicedyrektor Renaty Simiñskiej i
wystartowa³a w konkursie ofert. Pani Ma³go-
sia jest osob¹ ambitn¹ i kreatywn¹, a dziêki
nowemu wyzwaniu, jakim jest opracowanie
programu edukacji przedszkolnej dla trzy-,
cztero-, piêcio- i szeœciolatków, bêdzie mo-
g³a pe³niej realizowaæ siê zawodowo.

Za udzia³ w projekcie przedszkole otrzy-

Świeradowskie PrŚwieradowskie PrŚwieradowskie PrŚwieradowskie PrŚwieradowskie Przedszkole Multimedialnezedszkole Multimedialnezedszkole Multimedialnezedszkole Multimedialnezedszkole Multimedialne

ma zestaw, w sk³ad któ-
rego wchodzi: tablica
multimedialna, laptop,
rzutnik multimedialny,
wizualizer, oprogramo-
wanie wraz z aplikacja-
mi do wykorzystania
podczas zajêæ, ponadto
tablice pogl¹dowe, ob-
razki do globalnego czy-
tania, zeszyty æwiczeñ
(tak¿e w wersji multime-
dialnej), dziêki czemu
rodzice nie bêd¹ ponosiæ
kosztów zakupu kart pra-
cy. P³yty muzyczne, pa-

cynki, t-shirty - to tylko niektóre z pozosta-
³ych korzyœci.

Nigdy takiego sprzêtu nie mieliœmy, a te-
raz i dzieci, i nauczyciele bêd¹ mogli skorzy-
staæ z najnowoczeœniejszych metod pracy.
Istotne jest to, ¿e sprzêt bêdzie dostosowany
do potrzeb ma³ych dzieci, tak by mog³y one
mieæ mnóstwo zabawy przy obs³udze np. ta-
blicy interaktywnej.

Najwa¿niejszym atutem projektu bêd¹
wycieczki turystyczno-krajobrazowe do naj-
ciekawszych miejsc Pogórza Izerskiego i Ko-
tliny Jeleniogórskiej, rozwijaj¹ce wiedzê
przedszkolaków o naszym regionie. Co wa¿-
ne, za wycieczki rodzice nie zap³ac¹ ani z³o-
tówki, bêd¹ one bowiem finansowane w ra-
mach projektu.

Obecnie trwaj¹ intensywne prace nad
opracowaniem programu i materia³ów meto-
dycznych. Na prze³omie czerwca i lipca br.
spodziewany jest zakup sprzêtu multimedial-
nego, a od 1 wrzeœnia br. do 30 czerwca 2015
r. przewidywane jest wdra¿anie programu w
wytypowanych grupach.

Udzia³ w projekcie sprawi, ¿e edukacja
œwieradowskiego przedszkolaka stanie siê
bardziej atrakcyjna i u³atwi nowoczesne
kszta³cenie i wychowanie.     (pm)

Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ ze  œrodków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „Poprawa infrastruktury drogowej maj¹-
cej na celu u³atwienie dostêpnoœci do infrastruktury turystycznej w Œwiera-
dowie-Zdroju” w ramach Priorytetu nr 3 „Rozwój infrastruktury transportowej
na Dolnym Œl¹sku (Transport)”, Dzia³anie nr 3.1 „Infrastruktura drogowa”
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnoœl¹skiego
na lata 2007-2013.

Ca³kowita wartoœæ Projektu wynosi 7.027.900 z³, w tym dofinansowanie z Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynios³a 3.513.950 z³.

Minê³y ju¿ ponad 3 lata od podpisania
umowy z województwem dolnoœl¹skim na
dofinansowanie projektu, w ramach którego:

 1. Wybudowano now¹ drogê gminn¹
– od ul. Wyszyñskiego z ³¹cznikiem do ul.
Piastowskiej, wraz z infrastruktur¹ (oœwietle-
nie uliczne i kanalizacja deszczowa), o d³u-
goœci 530 m i szerokoœci jezdni bitumicznej
5 m, wraz z jednostronnym chodnikiem z kost-
ki brukowej o szerokoœci 1,5 m. Ulicê zakoñ-
czono placem manewrowym poni¿ej budyn-

ków przy ul. Zdrojowej 12 i 14 i ³¹cznikiem
do ul. Piastowskiej i Zdrojowej. £¹cznik ma
jezdniê bitumiczn¹ o szer. 5 m, poszerzon¹ w
celu umo¿liwienia chwilowego zatrzymania
siê samochodów dostawczych obs³uguj¹cych
ul. Zdrojow¹. Poni¿ej „Pa³acyku” poprowa-
dzono drugi ³¹cznik z jezdni¹ bitumiczn¹ o
szer. 9 m, by umo¿liwiæ chwilowy postój au-
tokarów turystycznych (w celu wysadzenia lub
zabrania turystów i kuracjuszy).

Wzd³u¿ obu ³¹cznikach biegn¹ jednostron-

ne chodniki z kostki brukowej o szer. 1,5 m.
Powsta³a te¿ nowa infrastruktur¹: oœwietlenie
uliczne i kanalizacja deszczowa. Wykonawc¹
zadania by³a firma Ziajka Zbigniew z Wro-
c³awia.

 2. Przebudowano ulicê Górsk¹ na  d³u-
goœci 642,50 m. Wykonawc¹ I etapu by³o kon-
sorcjum firm: lider - Sudeckie Przedsiêbior-
stwo Robót Drogowych z Jeleniej Góry oraz
Przedsiêbiorstwo In¿ynieryjno-Konstrukcyj-
no-Budowlane INKOBUD ze Z³otoryi i In-
stalacyjna Spó³ka Prac Elektrycznych ISPE z
Mys³akowic. Wykonawca II etapu – firma
BUDROMAX z Gryfowa Œl.

 3. Przebudowano ulicê Adama Mickie-
wicza na d³ugoœci 263,20 m, a wykonawc¹
by³o to samo konsorcjum, co przy I etapie ul.
Górskiej.

 4. Przebudowano ulicê 3 Maja na d³u-
goœci 177,15 m, a roboty wykona³a firma
F.H.U. „Kamieñ, Forma, Zieleñ” Marka Bro-
nickiego ze Œwieradowa.

 5. Przebudowano ulicê Zdrojow¹ na

d³ugoœci 170 m – wykonawca by³a firma
F.H.U. „Kamieñ, Forma, Zieleñ”.

 6. Przebudowano ulicê Sienkiewicza na
d³ugoœci 340,20 m – roboty wykona³ Zak³ad
Budownictwa Wodno-In¿ynieryjnego Edwar-
da Górskiego z Piotrowic (gm. Mêcinka).

 7. Przebudowano ulicê Wczasow¹ na
d³ugoœci 306,30 m – roboty wykona³a tak¿e
firma Edwarda Górskiego.

 8. Przebudowano ulicê Krótk¹ na d³u-
goœci 131,45 m – dokona³o tego Przedsiêbior-
stwo Robót In¿ynieryjnych HEMAX I. Wasi-
lewskiej z Mirska.

Ogó³em przebudowano 2,03 km dróg
gminnych, a zakoñczenie realizacji projektu
nast¹pi³o 28 grudnia 2012 r.  Nadzór inwe-
storski prowadzony by³ przez Wroc³awskie
Biuro Inwestorskie Wroc³awskiego Oddzia³u
PZiTB Sp. z o.o. z siedzib¹ we Wroc³awiu.

Oby ta nowa droga oraz przebudowywa-
ne ulice s³u¿y³y nam jak najd³u¿ej i ¿ebyœmy
na d³ugo zapomnieli o dziurach w nawierzch-
niach.            Anna Mazurek

Nie zaœmiecajmy sobie g³owy
Jeszcze na dobre nie nie dotar³ do ludzi

sens rewolucyjnych zmian w gospodarce od-
padami, a ju¿ da³y siê s³yszeæ pierwsze g³osy
neguj¹ce sens tej rewolucji, popartej wrêcz
kategorycznym zapewnieniem niema³ej grupy
mieszkañców, ¿e nie bêd¹ niczego recyklingo-
waæ i dobrze, i¿ cennik uwzglêdnia mo¿liwoœæ
sypania œmieci do jednego wora za odpowied-
nio wy¿sz¹ op³at¹, bo oni z radoœci¹ za swoj¹
œmieciow¹ wolnoœæ zap³ac¹.

Mo¿e nikt nie potrafi³ producentom odpa-
dów wyt³umaczyæ, ¿e idea segregowania oparta
jest na solidaryzmie spo³ecznym - tylko bowiem
totalny, zbiorowy i œwiadomy recykling uchro-
ni nas w przysz³oœci od kar, które najpierw

Bruksela na³o¿y na Warszawê,
a potem stolica rozdzieli te
obci¹¿enia na wszystkie nie-
pokorne gminy. Jakby wiêc
nie patrzeæ, najpierw za tê powinnoœæ zap³ac¹
niechêtni segregacji, a po podliczeniu wszyst-
kich kosztów brutto i netto - zap³acimy soli-
darnie wszyscy, przy czym ci zbuntowani - po
raz drugi!

Jak dla mnie, za ma³o w tej akcji populary-
zatorskiej jest argumentów na rzecz spo³ecz-
nego charakteru przedsiêwziêcia, a za du¿o fi-
nansów, ekologii, straszaków i konsekwencji.
Wypada wiêc tylko mieæ nadziejê, ¿e argumenty
jeszcze siê uklepi¹. (aka)



Pokażmy wszystkim, żePokażmy wszystkim, żePokażmy wszystkim, żePokażmy wszystkim, żePokażmy wszystkim, że
nasz singltrek jest cudemnasz singltrek jest cudemnasz singltrek jest cudemnasz singltrek jest cudemnasz singltrek jest cudem

Spoœród 311 zg³oszeñ do VI edycji Konkursu „Polska
Piêknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich”, nomino-
wano 21 projektów. Laureatów wybierze Kapitu³a Kon-
kursu. Ponadto Ministerstwo Rozwoju Regionalnego og³o-
si³o konkurs internetowy, w którym g³osowaæ mo¿na do
koñca kwietnia 2013 r.

Z roku na rok coraz wiêcej projektodawców startuje w
konkursie - w tym roku przes³ano a¿ 311 zg³oszeñ - o 55 wiê-
cej ni¿ w 2012 r. (w 2010 r – 138). Najliczniej reprezentowa-
ne by³y województwa dolnoœl¹skie (31), œl¹skie (30) i ma³o-
polskie (26). Najwiêksz¹ popularnoœci¹ cieszy³y siê katego-
rie: rewitalizacja (70), obiekt turystyczny (56) i turystyka ak-
tywna (53).

Kategorii jest siedem:
• Rewitalizacja (obszary miejskie, poprzemys³owe i powoj-

skowe, przestrzeñ u¿ytkowa);
• Zabytek (np. obiekty sakralne, pa³ace, zamki, historycz-

ne uk³ady urbanistyczne);
• Produkt promocyjny (np. wydawnictwo, portal, kampa-

nia promocyjna);
• Obiekt turystyczny (np. hotel, restauracja, muzeum, cen-

trum kongresowe);
• Turystyka aktywna (np. œcie¿ki rowerowe,

szlaki wodne, szlaki turystyczne, parki rekreacyj-
ne, obiekty sportowo-rekreacyjne);

• Turystyka transgraniczna i miêdzynarodowa
(np. szlak turystyczny, portal turystyczny, punkt
widokowy, projekt turystyczny oparty na wspó³pra-
cy miêdzynarodowej i transgranicznej);

• Miejsce przyjazne dzieciom (np. parki tema-
tyczne, ogródki jordanowskie, kompleksy rekreacji
dzieciêcej itp.).

Aktywnoœæ Dolnego Œl¹ska jakoœ nie przek³a-
da siê na koñcowe wyniki, jako ¿e w piêciu edy-
cjach konkursu wygraliœmy dwukrotnie – w 2010
r. region wygra³ w kategorii „Produkt promocyj-

ny” za promocjê markowych produktów turystycznych Dol-
nego Œl¹ska, a przed rokiem zwyciêzc¹ by³o Muzeum Cera-
miki w Boles³awcu w kategorii „Turystyka transgraniczna
i miêdzynarodowa” za „Via Fabrilis – szlak tradycji rze-
mieœlniczych”.

I w tej w³aœnie kategorii jesteœmy finalist¹ z „Czesko-pol-
skim singltrekiem pod Smrkem w Górach Izerskich” (be-
neficjent: Nadleœnictwo Œwieradów, Gmina Œwieradów-Zdrój,
Gmina Nové Mìsto pod Smrkem, Czeskie Lasy), walcz¹c o
laur z „Transgraniczn¹ promenad¹ pomiêdzy Œwinoujœciem
i Gmin¹ Heringsdorf” (beneficjent: Gmina Miasto Œwinouj-
œcie) i z „Kuchnia Pachn¹ca Tradycj¹” (beneficjent: Gmi-
na Miasto Augustów).

Jako wœród 21 finalistów jesteœmy jedynym projektem dol-
noœl¹skim, musimy broniæ honoru regionalnego, najlepiej g³o-
suj¹c na singltreka przez internet -
http://www.polskapieknieje.gov.pl/projekt/ttm_2

Rzuæmy jeszcze okiem na projekty, które wygrywa³y w
naszej kategorii: I edycja (2008) - Miasto Kostrzyn nad Odr¹
za projekt „Baltic Culture and Tourism Route Fortresses” -
Kulturowo-turystyczny szlak twierdz; II edycja (2009) - Cen-
trum Kultury w Lublinie za projekt: „Jarmark Jagielloñski -
Promocja Wspólnego Dziedzictwa Wschodu i Zachodu”; III
edycja (2010) - Muzeum Regionalne w Stalowej Woli za  pro-
jekt „Dostêpne muzeum”. Zintegrowany program dla osób nie-
pe³nosprawnych; IV edycja (2011) -
Suwalska Izba Rolniczo-Turystycz-
na za projekt „Nieznana Europa –
rozwój infrastruktury turystycznej
pogranicza bia³orusko-polskiego w
obszarze Kana³u Augustowskiego i
Niemna”. Przed rokiem ceramika
boles³awiecka, a w tym roku? Po-
ka¿my wszystkim, ¿e nasz singltrek
te¿ jest cudem!

Adam Karolczuk

Hejna³ Œwieradowa-Zdroju
Jêdrzej Tomczyk

Œwieradowianin Jêdrzej Tomczyk pozazdroœci³ siostrze
Agacie artystycznej kariery i chyba nawet j¹ na tej œcie¿ce
przegoni³, bo studiuje obecnie dwa kierunki na Akademii
Muzycznej we Wroc³awiu: jest na IV roku w klasie tr¹bki
prof. Igora Cecocho oraz na I roku w klasie œpiewu solo-
wego prof. Bogdana Makala (na wokalistykê dosta³ siê z
drugim wynikiem wœród 60 zdaj¹cych z ca³ej Polski). W
2011 roku otrzyma³ anga¿ do Opery Wroc³awskiej, w któ-
rej pracowa³ przez rok, nastêpnie zda³ egzamin na stano-
wisko trêbacza do Filharmonii Dolnoœl¹skiej w Jeleniej
Górze, gdzie „tr¹bi” do dziœ.

Artysta mia³ okazjê wspó³pracowaæ z takimi orkiestrami,
jak Sinfonia Varsovia, Filharmonia Wroc³awska, Filharmonia
Poznañska, Wroc³awska Orkiestra Leopoldinum, Sinfonia Iu-
ventus (gdzie na oboju gra jego siostra), Teatr Wielki w Po-
znaniu, Miêdzynarodowa M³odzie¿owa Orkiestra Europera czy
Filharmonia Sudecka w Wa³brzychu, oraz z takimi osobisto-
œciami œwiata muzyki, jak Krzysztof Penderecki, Teresa ̄ ylis-
Gara, Kazimierz Kord, Krzesimir Dêbski, Kaja Danczowska,
Krzysztof Jakowicz, Miros³aw Jacek B³aszczyk.

W styczniu tego roku jako so-
lista-tenor wzi¹³ udzia³ w Koncer-
cie Karnawa³owym, który popro-
wadzi³ maestro Jan Œlêk oraz w
XIII Balu Wiedeñskim, zorgani-
zowanym przez Konsulat general-
ny Austrii w Polsce (na zdjêciu).
W lutym otrzyma³ propozycjê
(któr¹ przyj¹³) zaœpiewania pod-
czas Koncertu „Gala Trzech Te-
norów” w Pa³acu Wojanów i 22
marca wyst¹pi³ jako solista w „Re-
quiem” W. A. Mozarta, a towarzy-
szy³a mu orkiestra Filharmonii
Dolnoœl¹skiej w Jeleniej Górze -
ta sama, w której jest trêbaczem.

Jak sam mówi, koncert ten by³
dla niego szczególnie wa¿ny, by³
on mianowicie dedykowany tra-
gicznie zmar³ym w Filharmonii
Dolnoœl¹skiej – harfistce i ochro-
niarzowi, którzy padli ofiar¹ za-
bójstwa. Poza tym dla artysty by³o

to ogromne doœwiadczenie i wyró¿nienie, poniewa¿ koncert
mia³ niema³¹ rangê, na scenie wyst¹pi³o ponad 100 osób (or-
kiestra, chór, soliœci), a ca³oœci¹ zadyrygowa³ maestro Kazi-
mierz Kord, który przez wiele lat kierowa³ Oper¹ Narodow¹ i
Wielk¹ Orkiestr¹ Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach,
wystêpowa³ te¿ z wieloma orkiestrami w œwiecie i realizowa³
spektakle w teatrach operowych, m.in. w Metropolitan Opera
w Nowym Jorku i Covent Garden w Londynie.

Tydzieñ przed Wielkanoc¹ Jêdrzej zosta³ zaproszony na
mistrzowski kurs wokalny do Pa³acu w Radziejowicach pro-
wadzony przez Teresê ¯ylis-Gara, jedn¹ z najwiêkszych pol-
skich œpiewaczek w historii, która wystêpowa³a u boku takich
s³aw, jak José Carreras, Placido Domingo, Luciano Pavarotti,
przez 16 sezonów zwi¹zana z Metropolitan Opera w Nowym
Jorku, wspó³pracuj¹ca tak¿e z teatrami operowymi w Berli-
nie, Hamburgu i Monachium oraz mediolañsk¹ La Scal¹ i
Wiener Staatsoper.

Rok temu Jêdrzej skomponowa³ na tr¹bkê i nagra³ hejna³
dla Œwieradowa, obecnie trwaj¹ ustalenia co do mo¿liwoœci
wykorzystania go przez miasto. Wedle wszelkiego prawdopo-
dobieñstwa hejna³ ten bêd¹ mogli us³yszeæ goœcie przecho-
dz¹cy œwieradowskim deptakiem. Jeœli tak siê stanie - spe³ni
siê jedno z wielu marzeñ m³odego muzyka.

Biblioteka miejska i szkolna oraz referat promocji Urzê-
du Miasta zapraszaj¹ do udzia³u w 15 Ogólnomiejskim
Konkursie Ortograficznym o Tytu³ Mistrza Ortografii 2013
- pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta. Kon-
kurs ma otwarty charakter i mog¹ doñ przyst¹piæ wszy-
scy chêtni, którzy zg³osz¹ swój udzia³ (w obu bibliote-
kach lub w referacie promocji). Prosimy zatem ju¿ teraz
siê zapisywaæ, a o terminie i godzinie dyktanda poinfor-
mujemy w nastêpnym numerze „Notatnika”.

Rada Rodziców przy Przedszkolu Miejskim w Œwie-
radowie-Zdroju w zwi¹zku z organizacj¹ II Pikniku Ro-
dzinnego zwraca siê z uprzejm¹ proœb¹ do ¿yczliwych
mieszkañców  oraz przedsiêbiorców o pomoc w przy-
gotowaniu planowanej na czerwiec imprezy. Mile wi-
dziane bêd¹ fanty na loteriê, przedmioty i us³ugi na li-
cytacjê, ³akocie dla maluchów (i nie tylko), a tak¿e
wsparcie finansowe. Ca³oœæ dochodu z pikniku zosta-
nie przeznaczona na doposa¿enie ogrodu przedszkol-
nego w zabawki dla dzieci.Wiêcej informacji - tel.  75
78 16 339 oraz na przedszkole@mzs-swieradow.org.pl

Wesprzyj festyn

Izerska aria



Tego nie dowiesz
siê na bie¿¹co

Fa³szywie zabrzmia³ kolejny akord granicznego „sporu” miêdzy Œwiera-
dowem a Mirskiem. Oto bowiem na prze³omie lutego i marca bior¹cy udzia³
w konsultacjach spo³ecznych dotycz¹cych zmiany granic mieszkañcy Powiatu
Lwóweckiego i Mirska wypowiedzieli siê przeciwko tym zmianom. Równie¿
rady tych samorz¹dów podjê³y uchwa³y negatywnie opiniuj¹c wniosek Œwie-
radowa o korektê granic. I tak oto propagandowe zabiegi ostatnich lat pole-
gaj¹ce na tworzeniu wra¿enia szczególnie dobrych relacji miêdzy samorz¹-
dami Œwieradowa i Mirska, dziêki którym spory graniczne mia³y byæ roz-
strzygniête, skoñczy³y siê niczym. Jest to z pewnoœci¹ nasza pora¿ka, rów-
nie¿ moja, ale przede wszystkim faktyczna i wizerunkowa pora¿ka R. Marci-
niaka, który wy³¹cznie dla wyborczych korzyœci, ramiê w ramiê z A. Jasiñ-
skim, lansowa³ przed kilkoma laty has³o o „administracyjnej wojence” z Mir-
skiem, toczonej przez nasze miasto pod moim kierownictwem. Sugerowa³
przy tym, ¿e „dogada³” siê z burmistrzem Jasiñskim w sprawie granic i w³a-
œciwie wszystko ju¿ postanowione. Cwaniactwo polityczne czy mo¿e naiwnoœæ?!
Chyba jednak i jedno i drugie.

Kategorycznie stwierdzam, ¿e w sprawie granic nie by³o ¿adnej wojenki,
a procedury wówczas stosowane nie ró¿ni³y siê niczym od stosowanych obec-
nie. Sugestie A. Jasiñskiego prezentowane na ³amach „Nowin Jeleniogórskich”
w artykule M. Lisa „K³ótnie o miedzê ju¿ nie tak gor¹ce, ale...”, ¿e Œwieradów
zerwa³ stosunki z Mirskiem i przez to nie partycypowa³ w budowie oczysz-
czalni œcieków i sk³adowiska odpadów na terenie gminy Mirsk, jest bezczeln¹
insynuacj¹. Nikt ¿adnych stosunków nie zrywa³, bo niby na czym takie „ze-
rwanie” mia³o polegaæ? A w sprawie oczyszczalni œcieków i sk³adowiska od-
padów dzisiaj podj¹³bym dok³adnie tak¹ sam¹ decyzjê, bo nikt rozs¹dny,
szanuj¹cy mieszkañców swojej gminy, do tych inwestycji na warunkach pro-
ponowanych przez A. Jasiñskiego by nie przyst¹pi³. Ponadto, to by³a nasza
suwerenna decyzja i Pan Jasiñski gdyby mia³ trochê taktu, fakt ten by usza-
nowa³.

Warto przypomnieæ, ¿e w kadencji 2002-2006 ówczesny wojewoda dol-
noœl¹ski S. £opatowski (SLD) dwukrotnie wyda³ pozytywn¹ opiniê o naszym
wniosku mimo starañ O. PoniŸnika (SLD), w tamtym czasie pos³a na Sejm RP,
¿eby temu zapobiec. I to warto wiedzieæ, ¿e w 2006 roku negatywn¹ tym
razem opiniê wyda³ pe³ni¹cy wówczas funkcjê wicewojewody R. Kulczycki
(PIS),  prywatnie mieszkaniec Lwówka Œl¹skiego, a dzisiaj radny powiatu
lwóweckiego, co bez w¹tpienia dodaje pikanterii tej sytuacji. I to warto wie-
dzieæ, ¿e dotychczasowe starania inicjowane przez R. Marciniaka w sprawie
zmiany granic w poprzedniej i obecnej kadencji, zakoñczy³y siê utrat¹ na
rzecz gminy Mirsk dzia³ki o pow. 700  m2, na której znajduje siê zbiornik
wody pitnej, odkupiony w bie¿¹cym roku od spó³ki uzdrowiskowej!

W artykule Lisa, R. Marciniak u¿ywa argumentów, których w przesz³oœci
zdaje siê nie zauwa¿a³ b¹dŸ lekcewa¿y³. ̄ a³oœnie dzisiaj brzmi jego „skarga”
wypowiedziana na ³amach wspomnianej gazety, ¿e oto w ostatnich latach
ponad 100 mieszkañców Œwieradowa wyprowadzi³o siê do Mirska. Mo¿e trzeba
sobie zadaæ pytanie dlaczego?

Ku zadowoleniu jednych i niemal rozpaczy innych tegoroczny sezon zi-
mowy zdaje siê trwaæ w nieskoñczonoœæ. Z pewnoœci¹ zadowoleni mog¹ byæ
narciarze, którzy jeszcze w kwietniu, i to niekoniecznie na alpejskich lodow-
cach, mog¹ uprawiaæ to, co tak bardzo lubi¹. Dotyczy to równie¿ naszego
miasta, ale niestety, nie dotyczy wyci¹gów „Kamieniec” i „Izery”. W tym
kontekœcie zaintrygowa³ mnie lakoniczny w treœci anons autorstwa R. Marci-
niaka w styczniowym numerze NŒ „Nie bêdzie szusów na Kamieñcu i Ize-
rach”.  Od czasu do czasu warto przypomnieæ sobie deklaracje - z nieodleg³ej
przesz³oœci - osób ubiegaj¹cych siê o wa¿ne stanowiska w mieœcie i dzisiaj te
stanowiska pe³ni¹cych. W jednej z ulotek wyborczych obecny burmistrz roz-
tacza³ niemal „hiobowe” wizje o upadku narciarstwa w naszym mieœcie i wska-
zywa³ sposoby jego ratowania. Pisa³ m.in. „Gmina mo¿e kupiæ wyci¹g (doty-
czy Kamieñca)”, „Gmina mo¿e wydzier¿awiæ wyci¹g na bazie gospodarstwa
pomocniczego przy Zak³adzie Gospodarki Komunalnej (zupe³ne kuriozum)”.
Zapowiada³ uchwa³ê , „w której stawki podatku bêd¹ znacznie ni¿sze od obec-
nych”. Dzisiaj rzeczonego ZGK nie ma, nie ma równie¿ gospodarstwa pomoc-
niczego, a podatki nigdy nie by³y ni¿sze od tych ustanowionych w kadencji
2002-2006. Nadto jeszcze wyci¹gi nie dzia³aj¹. Panie burmistrzu, czy znu-
dzi³y siê Panu podró¿e do siedziby w³aœciciela wyci¹gów w Poznaniu za pie-
ni¹dze œwieradowskich podatników. Czy mo¿e miasto nie spe³nia oczekiwañ
w³aœciciela „Kamieñca”? Dlaczego nie zaprasza Pan reportera TVP3, gazet
dolnoœl¹skich, lubuskich i pomorskich? Nie tak dawno temu to w³aœnie Pan
ochoczo „œci¹ga³ media w sprawie wyci¹gu”.

Dzisiaj nie dzia³a „Kamieniec”, za to dzia³a kolej gondolowa. W swoich
ulotkach wyborczych tego przedsiêwziêcia R. Marciniak nie uwzglêdnia³ ani
te¿ nie zapowiada³. Co by³o póŸniej, wszyscy doskonale wiemy i pamiêtamy.

Flinsberg oprócz tego, ¿e by³ znanym kurortem, przyci¹ga³ równie¿ wie-
lu sportowców. Historia miasta jako miejsca sportów zimowych zaczê³a siê
dawno temu. Za punkt wyjœciowy nale¿y uznaæ sanie rogate. W tej formie
by³y one w zimie narzêdziem u¿ytkowym powszechnie wykorzystywanym u
nas do zwózki drewna. Oprócz tego stare sanie rogate by³y chêtnie wykorzy-
stywane podczas wycieczek w góry. Stawa³y siê znakomitym œrodkiem trans-
portu do zjazdów goœci z Polany Izerskiej. Goœcie siadali na podobnej do
skrzyni konstrukcji, podczas gdy kieruj¹cy siedzia³ trochê ni¿ej z przodu,
kieruj¹c sanie trzymaj¹c rêkoma oba rogi.

wych utworzono klub bobslejowy. Z zachowanej w oryginale ksiêdze proto-
ko³ów mo¿na przeczytaæ, jaki idealizm i jakie kwoty pieniê¿ne zainwestowa-
no, gdy¿ wkrótce rozpoczêto budowê regulaminowego toru bobslejowego.
Prowadzi³ on z Kaiserstuhl (810 m n.p.m.) do mety powy¿ej Domu Zdrojowe-
go, mia³ d³ugoœæ 2500 metrów przy ró¿nicy wzniesieñ 253 m i posiada³ sie-
dem nawet do szeœciu metrów wysokie zakrêty, a wœród nich tak¿e „zakrêt
Heinricha Böse” (d³ugoletni przewodnicz¹cy towarzystwa, mistrz ochrony lasu),
na którym dochodzi³o do wielu spektakularnych upadków; uwa¿any by³ za

Jakie zamiary wobec swoich nieruchomoœci w
Œwieradowie ma Lama Gold? Nie wiem, choæ
mogê siê domyœlaæ. Czy bêd¹ szukaæ i czy
znajd¹ kolejnego ryzykanta do prowadzenia
wyci¹gów? Czy poœredniczyæ w tych transak-
cjach bêdzie R. Marciniak? Jedno jest pewne -
ze swoj¹ w³asnoœci¹ zrobi¹, co zechc¹, i czy ktoœ
im w tym przeszkodzi?

Zbigniew Szereniuk dokoñczenie na str. 9   
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najbardziej niebezpieczny i dlatego by³ zawsze ciasno oblegany przez wi-
dzów.

Z czasem ros³a te¿ popularnoœæ narciarstwa. Wprawdzie w pierwszych
latach, je¿eli chodzi o ubiór, nie by³o to zbyt sportowe. Podczas ogl¹dania
starych zdjêæ z tego okresu trudno sobie wrêcz wyobraziæ, ¿e by³o w ogóle
mo¿liwe uprawianie tego sportu w d³ugiej spódnicy i kozakach. Interesuj¹ce
przy tym jest, ¿e narciarstwo biegowe uprawiano z pomoc¹ jednego tylko
kijka, trzymanego dwoma rêkoma ukoœnie do cia³a. Poniewa¿ Flinsberg nie
nadawa³ siê zbytnio do uprawiania narciarstwa biegowego, udawano siê do
raju narciarskiego nad Izer¹. Tutaj mo¿na by³o trenowaæ swe cia³o podczas

Na sankach zje¿d¿ali ju¿ zapewne dzieci naszych przodków i to w
ró¿norodny sposób. Pamiêtam, ¿e znakomicie nadawa³y siê tak¿e do tego
tornistry, ku rozpaczy naszych rodziców. Niektóre inny przedmioty tak¿e
musia³y przejœæ t¹ próbê, np. wielki gar, którego zazwyczaj wykorzysty-
wano podczas uboju. Pewnego dnia tak¿e doroœli odkryli w tym przyjem-
noœæ i wymyœlili sanki zjazdowe. Lekarze dr Junge i dr Siebelt, mimo i¿
pocz¹tkowo byli przez wielu wyœmiewani, o¿ywili tê zimow¹ ciszê jazd¹
na sankach, nie przypuszczali jednak, jakie znaczenie bêdzie mia³o to
urz¹dzenie z dwoma p³ozami dla Flinsberga. Jednak najpierw zadbali o
to, by mieszkañcy zaczêli korzystaæ z sanek zjazdowych w ich ówczesnej
formie. Saneczkarstwo sta³o siê pierwsz¹ zimow¹ dyscyplin¹ sportow¹,
któr¹ uprawiano w naszej miejscowoœci. W innych miejscach by³o to nar-
ciarstwo biegowe.

Dziêki swemu po³o¿eniu prawie ka¿da ulica i droga w zimie znako-
micie nadawa³a siê na tor saneczkowy. Nie by³o wiêc zdumiewaj¹ce, ¿e o
tej porze roku wiêkszoœæ ludzi ci¹gnê³a ze sob¹ sanki. Wprawdzie biega-
no tak¿e na nartach, jednak mia³y one drugorzêdne znaczenie. Sanki
sta³y siê natomiast powszechnie u¿ywanym œrodkiem transportu, podob-
nie jak rower latem. G³ównymi miejscami dla tej prawie darmowej przy-
jemnoœci by³y ulice Brunnenstraße (dziœ Pi³sudskiego) i Langebergstraße
(Sienkiewicza), na których ho³dowano tej dyscyplinie sportowej do póŸ-
nych godzin nocnych. Tutaj dzieñ po dniu byliœmy hojnie obdarzani rado-
œci¹, przyjemnoœci¹ i zabaw¹. M³odzi i starzy spotykali siê podczas tej
sportowej rozrywki.

Miejsca zawodów saneczkarskich znajdowa³y siê jednak wy¿ej, start
by³ na Polanie Izerskiej, na Stogu Izerskim lub w domku startowym toru
bobslejowego. Ju¿ ok. 1900 r. na torze przy budzie na Polanie Izerskiej
na Starej Drodze Izerskiej panowa³ o¿ywiony ruch sañ rogatych i zjazdo-
wych. Poniewa¿ t¹ drog¹ w zimie zwo¿ono d³ugie drzewa, by³a ona wyœli-
zgana, tor by³ zawsze znakomicie przygotowany do zjazdów.

Znakomitym sportowcom, znawcom tej dyscypliny to jednak prze-
sta³o wystarczaæ. By mogli dalej uczestniczyæ w miêdzynarodowych zawo-
dach, musieli mieæ odpowiednie mo¿liwoœci treningowe. Wprawdzie czê-
œciowo wykorzystywano w tym celu tor bobslejowy, jednak i to nie wystar-
czy³o. Dlatego te¿ hrabia Schaffgotsch nakaza³, w celu dalszego wspiera-
nia tego sportu, wybudowaæ prost¹ drogê z budy na Stogu Izerskim w dó³,
która mia³a s³u¿yæ wy³¹cznie saneczkarstwu. Ten tor by³ bardzo stromy i
zosta³ okreœlony jako sztuczny tor saneczkarski. Stawia³ on dobrym spor-
towcom du¿e wymagania, dlatego te¿ nie by³ polecany pocz¹tkuj¹cym.
Tak¿e w swym dalszym przebiegu, ko³o budy Waldbaude, a szczególnie ko³o
placu Moltke, trzeba by³o pokonaæ bardzo niebezpieczne odcinki.

Kolejn¹ dyscyplinê, bobsleje, mo¿na okreœliæ jako odmianê saneczkar-
stwa. Jako dzieci czêsto wi¹zaliœmy ze sob¹ parê sanek, siedz¹c na tylnych
sterowaliœmy przednimi. Tak¿e i zafascynowani sankami œwieradowianie bar-
dzo szybko zostali opanowani przez tê dyscyplinê na d³ugo przed I wojn¹
œwiatow¹. Pocz¹tkowo, oczywiœcie, po drogach i szosach, jednak nie zniechê-
cano siê i ju¿ przed 1914 r. zbudowano pewnego rodzaju tor bobslejowy z
zakrêtami. Ledwo siê wojna zakoñczy³a, a ju¿ z nowym zapa³em powrócono
do jazdy bobslejami. 12.12.1919 r. w ramach towarzystwa sportów zimo-

biegów narciarskich i podczas ³agod-
nych zjazdów. W ciep³ej budzie na Po-
lanie Izerskiej mo¿na by³o zjeœæ bu³-
kê z mas³em i napiæ siê do tego cie-
p³ej kawy lub szklanki mleka, a na-
stêpnie rusza³o siê w dó³ Star¹ Drog¹
Izersk¹ do domu. Przy tym pocz¹tko-
wo zje¿d¿ano na kijku, gdy¿ umiesz-
czano go miêdzy nogami. Gdy jecha-
no zbyt szybko, mo¿na by³o z jego
pomoc¹ i odpowiednim naciskiem
osi¹gn¹æ mniejsze lub wiêksze dzia-
³anie hamuj¹ce. To niesportowe wyko-
rzystywanie kijka zanika³o stopniowo
wraz z coraz lepszym opanowaniem
techniki jazdy na nartach.

Fakt, ¿e narciarstwo nie zosta³o
g³ówn¹ dyscyplin¹ sportow¹ w Flins-
bergu, nale¿y widzieæ we wspomnia-
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Przez dwa tygodnie paŸdziernika 2012 r. w Miejskim

Zespole Szkó³ w Œwieradowie-Zdroju przebywa³ zespó³ wi-
zytatorów ds. ewaluacji z Kuratorium Oœwiaty we Wro-
c³awiu, który przygl¹da³ siê naszej placówce.

EWALUACJA ZEWNÊTRZNA  jest elementem systemu
nadzoru pedagogicznego, zatwierdzonego rozporz¹dzeniem
Ministra Edukacji Narodowej z 7 paŸdziernika 2009 r. Ma na
celu gromadzenie informacji na temat jakoœci pracy szkó³ i
funkcjonowania systemu edukacyjnego. Ministerstwo zdefi-
niowa³o konkretne wymagania wobec szkó³, dotycz¹ce ró¿-
nych dziedzin: od wyników nauczania, przez rozwijanie ak-
tywnoœci uczniów, wspó³pracê z rodzicami i œrodowiskiem
lokalnym, po organizacjê pracy.

Wizytatorzy ds. ewaluacji starali siê uzyskaæ pe³ny obraz
funkcjonowania placówki w obszarach wyznaczonych przez
wspomniane wymagania. Rozmawiali z dyrekcj¹ i nauczycie-
lami, uczniami i rodzicami, z przedstawicielami instytucji i
organizacji, z którymi szko³a na co dzieñ wspó³pracuje. Efek-

tem ich pracy s¹ 3 raporty opisuj¹ce ró¿ne aspekty
funkcjonowania: przedszkola, Szko³y Podstawowej
Nr 1 i gimnazjum, wszystkie dostêpne na stronie
npseo.pl

My przyjrzeliœmy siê ocenom, jakie wizytanci
(czy jak siê tam ich nazywa) wystawili œwieradow-
skiemu gimnazjum.

W obszarze EFEKTY poziom spe³nienia wy-
magania opisanego nastêpuj¹co - „Analizuje siê
wyniki egzaminu gimnazjalnego” - okreœlono jako
B, podobnie jak „Uczniowie nabywaj¹ wiadomo-
œci i umiejêtnoœci”, „Uczniowie s¹ aktywni” i „Re-
spektowane s¹ normy spo³eczne”.

W obszarze ZARZ¥DZANIE tak¿e na B oce-
niono poziomy spe³nienia wymagañ pn. „Funkcjo-
nuje wspó³praca w zespo³ach” oraz „Sprawowany
jest wewnêtrzny nadzór pedagogiczny”, a na A -
„Szko³a lub placówka ma odpowiednie warunki
lokalowe i wyposa¿enie”.

¯eby nie by³o niedomówieñ, œpieszymy poin-

Tablica interaktywna nowej generacji wraz
z profesjonalnym projektorem zamonto-
wana w pracowni jêzyka angielskiego.

formowaæ, ¿e B to wyznacznik bardzo wy-
sokiego poziomu realizacji wymagañ, tak
wiêc ten rz¹dek „B” wystawia dla gimna-
zjum miarodajnie wysok¹ ocenê jego funk-
cjonowania. Niemniej zastanawia nieco
owo B w kategorii sprawdzianów i egza-
minów gimnazjalnych, bo skoro nasi
uczniowie wypadaj¹ od lat powy¿ej œred-
niej powiatowej, a tak¿e – co wa¿ne – wo-
jewódzkiej – to ocena wydaje siê byæ nie-
adekwatna do osi¹gniêæ. O subtelnoœci kry-
teriów ocen mówi mi jeden z pedagogów:
gdyby 2 lata temu gimnazjum mia³o niskie
wskaŸniki, a potem znacz¹co je podnio-
s³o, wtedy by³oby A, a tak – dla „mistrzów”
ewaluacji nie ma przyrostu wiedzy.

Zreszt¹, owi mistrzowie fechtuj¹ nie-
Ÿle tak¿e nowomow¹, o czym mo¿na siê
przekonaæ przy lekturze koñcowych wnio-
sków uzasadniaj¹cych przyznanie szkole
oceny B:

Partnerzy i przedstawiciel samorz¹du
lokalnego uwa¿aj¹, ¿e efekty kszta³cenia
w gimnazjum s¹ coraz wy¿sze, a ich wy-
znacznikiem s¹ wed³ug nich bardzo dobre
wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz miejsce szko³y na tle
innych szkó³ w województwie. M³odzie¿ dostaje siê bez pro-
blemu do wybranych szkó³ ponadgimnazjalnych, uczniowie
odnosz¹ sukcesy, coraz d³u¿sza jest lista laureatów i finali-
stów konkursów. Z analizy dokumentów wynika, ¿e latach
2009-2010 œredni wynik szko³y w czêœci humanistycznej mie-
œci³ siê w staninie 6 (wy¿ej œredni), a w czêœci matematyczno-
przyrodniczej w staninie 5 (œredni), natomiast w roku 2011
œrednie wyniki szko³y z obydwu czêœci egzaminu uleg³y pogor-
szeniu i znalaz³y siê w staninie 4 (ni¿ej œredni). W raportach z
2012 r. podano, ¿e w czêœci humanistycznej z jêzyka polskiego
szko³a uzyska³a wynik w staninie 7 (wysoki), z historii i wie-
dzy o spo³eczeñstwie w staninie 6 (wy¿ej œredni), z matematy-
ki w staninie 6, a z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
w staninie 5. Natomiast z jêzyka niemieckiego na poziomie
podstawowym wynik znalaz³ siê w staninie 8 (bardzo wysoki),
a z jêzyka angielskiego w staninie 6 (wy¿ej œredni).

Efektywnoœæ szko³y mierzona metod¹ Edukacyjnej Warto-
œci Dodanej w okresie ostatnich szeœciu lat klasyfikuje gimna-
zjum wœród szkó³ neutralnych zarówno w czêœci humanistycz-

nej, jak i matematyczno-przyrodni-
czej. Przedstawione powy¿ej argu-
menty œwiadcz¹ o wysokim pozio-
mie spe³nienia wymagania.

Skoro wnioski koñcowe wysnu-
to na podstawie rozmów nie tylko z
kadr¹ nauczycielsk¹, ale tak¿e z
uczniami i rodzicami, to raport po-
winien byæ napisany jêzykiem zwiê-
z³ym i zrozumia³ym dla wszystkich,
tak¿e dla uczniów i rodziców.

Pozostaje nam zatem satysfak-
cja z oceny A w obszarze ZARZ¥-
DZANIE - „Szko³a lub placówka
ma odpowiednie warunki lokalowe
i wyposa¿enie”. Wtajemniczeni po-
wiadaj¹, ¿e to jedyne A na ca³ym
Dolnym Œl¹sku, warto by zatem
przyjrzeæ siê, czym sobie na takie
wyró¿nienie zas³u¿yliœmy. Wyjaœnia
to informatyk szkolny Rafa³ Matel-
ski:

Miejski Zespó³ Szkó³ otrzyma³
najwy¿sz¹ ocenê za wyposa¿enie

nieprzypadkowo. Je¿eli nasi Czytelnicy œledz¹ uwa¿nie poja-
wiaj¹ce siê co jakiœ czas artyku³y dotycz¹ce szko³y, mogli za-
uwa¿yæ, ¿e ca³y czas dbamy o to, aby wyposa¿enie placówki
by³o na wysokim poziome technologicznym. Obecnie wyposa-
¿amy ka¿d¹ salê zajêæ w komputer dla nauczyciela, by doce-
lowo uruchomiæ dziennik elektroniczny. W 90 proc. sal mamy
42-calowe telewizory pod³¹czone do komputera, by przy ich
zastosowaniu prowadziæ zajêcia multimedialne, wzbogacaj¹-
ce treœæ lekcji o informacje do tej pory niedostêpne w trady-
cyjny sposób. Czuwamy równie¿, aby poza elektronik¹ szko³a
by³a wyposa¿ona w wygodne i trwa³e meble szkolne zapew-
niaj¹ce komfort u¿ytkowania. Co roku dokupujemy te¿ nowe
pomoce dydaktyczne oferuj¹ce wiêcej nauki poprzez zabawê i
lepiej utrwalaj¹ce zdobyt¹ w ten sposób wiedzê. Jednocze-
œnie dbamy o bezpieczeñstwo uczniów, kupuj¹c tylko certyfi-
kowane produkty, przez ca³y czas usprawniaj¹c sam budynek,
chocia¿by poprzez wymianê nawierzchni chodników czy roz-
budowê systemu odladzania rynien, który w tym sezonie zi-
mowym zapobieg³ wielu niebezpiecznym sytuacjom.

Ci¹g³a rozbudowa i modernizacja zaplecza technicznego
szko³y zrobi³a du¿e wra¿enie
na kontroluj¹cych, którzy
wystawili nam zas³u¿on¹ oce-
nê A. Oczywiœcie, mamy dal-
sze plany unowoczeœniania
szko³y i przedszkola, lecz
wszystkie one zale¿¹ od finan-
sów. Obecnie naszym priory-
tetem jest pozyskanie œrodków
na budowê nowego przed-
szkola, które jakie jest - ka¿-
dy widzi.

Adam Karolczuk

nym ju¿ po³o¿eniu miejscowoœci. Ucierpia³y na tym przede wszystkim zawody
w narciarstwie biegowym. Za to bardzo wspierano skoki narciarskie i ju¿
stosunkowo wczeœnie ko³o domu „Waldessaum” (Koliba) stanê³a skocznia nar-
ciarska, która pozwala³a na ponad 20-metrowe skoki. Po I wojnie postawio-
no dwa du¿e obiekty ko³o potoku Œwieradówka pomiêdzy Germaniabaude a
Waldbaude: skoczniê hrabiego Gottharda i hrabiego Ludwika. Wiêksza (Got-
tharda) stawa³a siê corocznie po Bo¿ym Narodzeniu i podczas tygodnia spor-
tu ADAC miejscem spotkañ znakomitych skoczków narciarskich. Posiada³a
15-metrow¹ wie¿ê rozbiegow¹ i punkt wybicia 45 stopni, pozwalaj¹c na sko-
ki do 60 metrów. Oprócz miejscowych skoczków licznie przybywali te¿ spor-
towcy z Karkonoszy oraz koledzy z drugiej strony granicy. Na tym najwiêk-
szym obiekcie w Niemczech pó³nocnych skaka³ w 1928 r. srebrny medalista
igrzysk olimpijskich F. Burkhardt z Polubne, a tak¿e s³awny Kurt Endler z
budy na Szrenicy w Karkonoszach. Pokazywano takie dodatki, jak skoki po-
dwójne, tak¿e w strojach kobiecych. Panowa³ przy tym wspania³y nastrój,
publicznoœæ nagradza³a gromkimi brawami, gdy 12-letni m³ody talent ze
Œwieradowa, w kozakach swego ojca, odwa¿y³ siê na skok z du¿ej skoczni i
uda³o mu siê nawet ustaæ.

Kolejn¹ dyscyplin¹ sportow¹, która zawsze przyci¹ga³a wielu widzów,
by³ skjöring - w tej dyscyplinie narciarz ci¹gniêty by³ przez konia, przy czym
jedn¹ rêk¹ trzyma³ linê, a drug¹ lejce i bicz. Wykonywanie tych czynnoœci
jednoczeœnie wymaga³o sprawnoœci i umiejêtnoœci, gdy¿ trzeba by³o jedno-
czeœnie popêdzaæ konia, kierowaæ, prawid³owo wchodziæ w zakrêty i zje¿d¿aæ.
Start i meta znajdowa³y siê zazwyczaj przy hotelu Rübezahl. Odcinek prowa-
dzi³ stamt¹d przez ulicê Kurstraße, wokó³ Domu Zdrojowego i z powrotem.

Gdy od 1925 r. w Bad Flinsberg odbywa³ siê zimowy górski wyœcig ADAC,
wymyœlono now¹ wersje skjöringu. Miejsce konia zaj¹³ motocykl, a narciarz
ci¹gniêty by³ z pomoc¹ liny przez tê szybk¹ maszynê. Obaj jeŸdŸcy musieli
ze sob¹ jednak dobrze wspó³graæ. Pierwszy wyœcig wystartowa³ ko³o starego
urzêdu gminy przy g³ównej drodze, a meta znajdowa³a siê ko³o zajazdu Lode
na koñcu miejscowoœci w Górnej. Kto jednak w tym wyœcigu chcia³ startowaæ
jako narciarz, ten musia³ mieæ dobr¹ kondycjê, by utrzymaæ siê przy tak
du¿ej prêdkoœci.

W 1927 r. przeprowadzono pierwsze niemieckie mistrzostwa narciar-
sko-motocyklowe. Dziêki tej ró¿norodnej sportowej dzia³alnoœci oraz bogatej
ofercie sportów zimowych w miejscowoœci w okresie zimowym odnotowywano
ci¹gle rosn¹c¹ liczbê goœci, których zapotrzebowaniom trzeba by³o odpowied-
nio sprostaæ. Prawie ka¿dego tygodnia odbywa³y siê dla goœci zawody sa-
neczkarskie i narciarskie, wycieczki po najbli¿szej okolicy  konnym kuligiem
m.in. do budy Kocio³ i Ludwika. W karnawale organizowano zimowe korowo-
dy przez miejscowoœæ we wszystkich mo¿liwych kostiumach. Do dyspozycji
goœci by³a tak¿e bogata oferta sañ ci¹gniêtych przez konia na przeja¿d¿ki
przez zimowy krajobraz. Uwagê przywi¹zywano tak¿e do pocz¹tkowo nie-
znanego ³y¿wiarstwa poprzez utworzenie dla goœci sztucznego lodowiska ko³o
domu zdrojowego. PóŸniej wykorzystywano do tego k¹pielisko i tutaj tak¿e
okazjonalnie gra³y w hokeja zamiejscowe dru¿yny.

W kurorcie okres zimowy mija³ ju¿ nie tak ospale jak kiedyœ, wrêcz prze-
ciwnie, bywa³y tygodnie, gdy do miejscowoœci przybywa³a wiêksza liczba od-
wiedzaj¹cych ni¿ w letnim sezonie. Mia³o to miejsce szczególnie podczas tra-
dycyjnego tygodnia sportowego, który zaczyna³ siê w 2. dzieñ œwi¹t Bo¿ego
Narodzenia zawodami saneczkarskimi ze Stogu Izerskiego lub wyœcigiem
bobslejowym, a koñczy³ siê 2. lub 3. stycznia z zawodami dla goœci. Ten ty-
dzieñ sportowy wygl¹da³ nastêpuj¹co: 26.12.1927 r. - wyœcigi bobslejowe,
27.12 - wyœcigi saneczkarskie ze Stogu Izerskiego, 28.12 - skoki narciarskie,
30.12- wyœcigi narciarsko-motocyklowe, 31.12 - m³odziezowe zawody nar-
ciarskie, 1.01.1928 r. - zawody bobslejowe (tak¿e dla goœci), 2.01 - zawody
saneczkarskie dla goœci.

Kolejnym wa¿nym wydarzeniem by³ zimowy wyœcig górski ADAC z tygo-
dniem sportowym, który odbywa³ siê pod koniec stycznia i na pocz¹tku lute-
go. Na wszystkie zawody, szczególnie te najwa¿niejsze, przybywa³a do miej-
scowoœci specjalnymi poci¹gami z bli¿szej i dalszej okolicy du¿a liczba wi-
dzów oraz sportowców weekendowych.

Na podstawie „Meine Heimat” H. Scholdana - Magdalena Olszewska
tel. 609 066 152, andolsz@wp.pl
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Œwieradów – mieszkanie blisko centrum, 40 m2, dwa pokoj na parterze, 99.000 z³
Œwieradów – mieszkanie, 46,6 m2, os. Korczaka, mozna dokupiæ gara¿, 1140.000 z³
Œwieradów – mieszkanie, 69 m2, ul. S³owackiego, 50 m od Domu Zdrojowego, 195.000 z³
Œwieradów – piêtro domu przy ul. Cmentarnej, 69 m2, do remontu, 90.000 z³
Œwieradów – mieszkanie, 39 m2, dwa pokoje,  czynsz 150 z³, ogrzewanie piecowe, 100.000 z³
Œwieradów – mieszkanie w bloku, 55 m2, trzy pokoje, zadbane, 195.000 z³
Œwieradów – dom do remontu, 220 m2, po³o¿ony wysoko pod lasem, 220.000 z³
Œwieradów – ul. Sienkiewicza, parter domu, 105 m2, 360.000 z³
Œwieradów – nowy dom, 150 m2, dzia³ka 2.348 m2, okolice „Malachitu”, 650.000 z³
Œwieradów – dzia³ka, 3.630 m2, 150 m od gondoli, pod us³ugi turystyczne, do IV kondygnacji
Œwieradów – ul. Sienkiewicza, 2,38 ha, pod turystykê i zabudowê wielorodzinn¹, IV kondygnacje
Œwieradów – ul. Piastowska, 7.651 m2, pod us³ugi turystyczne, pe³ne uzbrojenie, IV kondygnacje
Œwieradów – centrum obok Biedronki, dzia³ka 1.086 m2 pod mieszkania i us³ugi, 250.000 z³
Œwieradów – ul. Chrobrego, dzia³ka 11.678 m2, mieszkaniówka i turystyka, 220.000 z³
Œwieradów – ul. Wiœniowa, 1.578 m2, dzia³ka pod dom, pe³ne uzbrojenie, 230.000 z³
Œwieradów – okazja, 9 dzia³ek budowlanych pod domy,  8.798 m2, ul. Dolna, 250.000 z³
Œwieradów – mieszkanie 50 m2, po remoncie kapitalnym, parter, 135.000 z³
Czerniawa – okazja inwestycyjna: dzia³ka budowlana, 6.020 m2 pod domy, 103.000 z³
Czerniawa – dzia³ka budowlana, 10.424 m2 pod domy, 177.000 z³
Czerniawa – dzia³ka 5.017 m2 pod turystykê, ogrodzona, warunki przy³¹cza energetyki 160.000 z³
Czerniawa – nowy dom, dzia³ka 488 m2, 299.000 z³
Czerniawa – ma³y dom do remontu, dzia³ka 396 m2 + 1.356  m2, 110.000 z³
Czerniawa – przedwojenny dom komfortowo wyremontowany, dzia³ka 1.596 m2, 620.000 z³
Czerniawa – dzia³ki budowlane po 1.500 m2, po 49.500 z³
Czerniawa – ma³y dom po remoncie, 350 m2, z mo¿liwoœci¹ pokoi pod wynajem, dzia³ka 1,2 ha
Czerniawa – dzia³ka z du¿ymi ruinami, ul. Sanatoryjna, 3.552 m2, 200.000 z³
Czerniawa – dom do remontu, dzia³ka 8.000 m2, 245.000 z³
Czerniawa – dzia³ka 4.563 m2, ul. G³ówna, zabudowa do 3 kondygnacji, 250.000 z³
Pobiedna – dzia³ka budowlana na po³udniowym stoku, 1.700 m2, 47.000 z³
Pobiedna – mieszkanie po remoncie kapitalnym, 35 m2, 65.000 z³
Pobiedna – mieszkanie na I piêtrze, 27 m2, centralne ogrzewanie wêglowe, 44.000 z³
Wolimierz – dzia³ka budowlana, 2.000 m2, przy asfalcie ko³o Alchemika, 49.000 z³
Wolimierz – dzia³ka z ruin¹, 5.568 m2, widok na góry, 70.000 z³
Wolimierz – nowy prosperuj¹cy pensjonat, 500 m2, dzia³ka 7.000 m2

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

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

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

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

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

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

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

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

W ksi¹¿ce Teresy G³oœnickiej pt. „Na zachód
od Odry” autorka zawar³a - mieszkaj¹c ju¿ w No-
wym Jorku - wspomnienia z dzieciñstwa i lat szkol-
nych, które spêdzi³a w Œwieradowie. Korzystaj¹c
z uprzejmoœci Autorki, mamy przyjemnoœæ zapre-
zentowaæ kolejn¹ czêœæ tej ksi¹¿ki, zatytu³owan¹
„Bezcenne chwile”.

 Ci¹g dalszy na s¹siedniej stronie  

Dzwonek szkolny zadzwoni³ dla mnie pierwszy raz 50 lat temu.
By³ rok 1960. Wydawa³o siê, ¿e jestem przygotowana na nowy
etap w ¿yciu – mam przecie¿ starsze rodzeñstwo. A jednak! Za-
sadnicz¹ zmian¹ przed pójœciem do szko³y okaza³o siê w³asne
³ó¿ko! Do tej pory spa³am razem z mam¹. Rodzice zawsze mieli
osobne pos³ania. Z pozoru taka prosta rzecz, a ile wnosi³a czy-
stoœci w dzieciêce wyobra¿enie o ma³¿eñstwie, jak woalk¹ okry-
wa³a tajemnice namiêtnoœci mê¿czyzny i kobiety, nadaj¹c im od-
powiedni¹ proporcjê w ¿yciu. Mi³oœæ nazywa³a szacunkiem i od-
powiedzialnoœci¹, nie po¿¹daniem.

Pierwsza osobna noc by³a ciê¿ka, cichutko prze³yka³am ³zy
przed zaœniêciem... ale chyba tylko ta jedna. Ju¿ wkrótce poczu-
³am siê tak¹ du¿¹ dziewczynk¹!

Do szko³y chodzi³am jak na skrzyd³ach. Przez 8 lat, ka¿dego
dnia, by³am spragniona spojrzeñ, g³osów, wra¿liwoœci, dyskre-
cji, które ofiarowaliœmy sobie nawzajem w klasie pani Marii Sa-
wickiej. Nikogo wczeœniej nie zna³am. Niby ma³e miasteczko, ale
domy o spadzistych dachach ci¹gn¹ siê d³ug¹, na oko³o 5 kilo-
metrów, lini¹ w dolinie Kwisy p³yn¹cej miêdzy ³agodnymi grzbie-
tami Gór Izerskich z pó³nocnego zachodu ku po³udniowemu
wschodowi, a bardziej zwarta zabudowa miasta siêga wysoko –
do 700 metrów n.p.m. - na lepiej nas³onecznionym zboczu u
stóp schroniska zwanego przez nas „Kwarcem” (1.060 metrów
n.p.m). W odleg³oœci oko³o 1 kilometra w górê od rzeki, a jedno-
czeœnie przy ró¿nicy 300 metrów poziomu, by³o i jest centrum
przedwojennego uzdrowiska z symbolicznym Domem Zdrojo-
wym góruj¹cym nad kaskadowo rozpostartym parkiem. Jego
natchniona, malownicza sylwetka zewsz¹d widnieje na tle rozle-
g³ych, œwierkami poros³ych grzbietów, których kopiaste szczyty
siêgaj¹ nieba.

Wokó³, wœród obfitoœci zieleni, stanê³y wyszukane projekty

kunsztownie wykoñczonych niemieckich sanatoriów, pensjona-
tów i rezydencji, ju¿ z zewn¹trz gwarantuj¹ce komfortowe wa-
runki leczenia i wypoczynku, które – wydaje siê – wziêto za wzór
w najlepszych œwiatowych kurortach górskich.  Gdy latem 1945
roku na mocy postanowieñ konferencji poczdamskiej ziemie te
poddano polskiej jurysdykcji, tutaj poniemiecka baza kuracyjno-
wczasowa przesz³a w posiadanie Pañstwowego Przedsiêbiorstwa
„Uzdrowisko Œwieradów-Zdrój” i Funduszu Wczasów Pracowni-
czych, staj¹c siê  miejscem pracy dla polskich, nowych miesz-
kañców. W tych wysokich rejonach miasta - w krainie osobli-
wych budynków, pawilonów i restauracji, krytych czerwon¹ da-
chówk¹ lub popielatym ³upkiem na precyzyjnych, wielospado-
wych po³aciach, z perspektywy wzgórz urzekaj¹cych lasem roz-
maitych wie¿yczek - mieliœmy te¿ stylowy koœció³ i plebaniê, gdzie
w skromnej salce odbywa³y siê lekcje religii.

Nasze adresy rozrzucone po ca³ym terenie miasteczka za-
mieni³y siê w polubiony przez nas: „pierwsza b”. Ja mia³am aku-
rat blisko, szko³a dla pierwszych 4 klas mieœci³a siê w budynku
na rogu ulicy Górskiej i Nadbrze¿nej, a to dla mnie by³o tu¿ za
rzek¹. Ale niektóre dzieci przychodzi³y naprawdê z daleka – z bar-
dzo daleka. Co najmniej troje z nas: Czesia Kluza, Andrzej Œwita³a
i Jasiu Olechnowicz mieszka³o pod tartakiem, to jest oko³o 3 ki-
lometrów w miarê p³askiej drogi w jedn¹ stronê, przy szosie na
Szklarsk¹ Porêbê, u Ÿróde³ Kwisy. Nawet siê upewni³am – tak,
oni chodzili pieszo ka¿dego dnia na 8 godzinê. A Jasiu by³ jesz-
cze ministrantem i od 1 klasy s³u¿y³ do mszy œwiêtej przed lek-
cjami! Dzieci od granicy z Krobic¹, gdzie rzeka opuszcza Œwiera-
dów, jak Andrzej Kiciñski, Janusz Salach, Ela Weber, Bogdan
Wo³yniec, W³adek Radecki, Janusz Kramarz, Kaziu Bokisz, czy
zza basenu - z najwy¿ej po³o¿onych domów - na przyk³ad Mirka
¯y³a, Boguœ Skonieczny, Zenek Rejowski - te¿ mia³y bardzo dale-
ko. Nie przypominam sobie, ¿eby rodzice kogoœ odprowadzali
czy odbierali ze szko³y, i spóŸnienia by³y wielk¹ rzadkoœci¹. Nie
wypada³o. Po sobie wiem, ¿e choæ nie zna³am siê na zegarku, a
przede wszystkim nigdy go nie mia³am, nic nie by³o w stanie
zatrzymaæ mnie w drodze do i ze szko³y. Wiedzia³am, ¿e mama
liczy na mnie. Takie pokonywanie dalekiej drogi do szko³y w gór-
skich warunkach o surowym klimacie, gdzie wiatry halne i d³ugie
mroŸne zimy corocznie hartowa³y ludzi na przeciwnoœci natury,
uwa¿am za prawdziwy wyczyn ówczesnych ma³ych dzieci.

Dziêki nowym znajomoœciom powoli poznawa³am Œwiera-
dów – ju¿ wiedzia³am, ¿e w tym  uroczym domu w parku mieszka
Basia Dobrowolska, a tam, gdzie naj³adniejsze azalie, Wanda Zie-
liñska, zaœ Ela Czoch blisko kina. Janusza £ozê i Zbyszka KaŸ-
mierczaka widzia³am ko³o apteki po drodze na basen, a Ela Wan-
cek i Karol Samulik to maj¹ tak blisko, ¿e mogliby odrabiaæ lekcje
na mojej ukochanej Hali Spacerowej, przeœwietlonej s³oñcem
przez kurtynow¹ œcianê przeŸroczystych, skratkowanych okien i
przeciwleg³e witra¿e o secesyj-
nych motywach, a potem od-
bitym w glazurze jasnego, po-
tê¿nego prostok¹ta posadzki z
bordowym rzucikiem. Pe³nej
rozgrzanego powietrza pach-
n¹cego modrzewiem w herba-
ciano-koniakowym kolorze, co
pos³u¿y³ do konstrukcji genial-
nej g³owie i wykorzystuj¹c jego
elastyczne, lecz trwa³e cia³o,
przekazane w rêce cieœli i arty-
stów stolarki, którzy stworzyli
unikatowe, romantyczne wnê-
trze, gdzie sama obecnoœæ sta-
nowi terapiê dla duszy. Nasy-

cone cisz¹ rozleg³ej przestrzeni, chroni spaceruj¹cych od niepo-
gody lub spiekoty pod wysoko, ³ukowo sklepionym gzymsem
podpartym stropem, ozdobionym pasowo powtarzaj¹cym siê
barwnym ornamentem roœlinnym. Przyjazny, ³ukowaty kszta³t
schodzi w dó³ wielokrotnie jeszcze kreœl¹c op³ywow¹ liniê na
szczytach wszystkich okien i arkadowo ³¹cz¹c drewniane filary w
centralnej d³ugoœci, na granicy dwóch pó³kolistych skrzyde³, z
których jedno mieœci pijalnie wód mineralnych, drugie - scenê
orkiestry zdrojowej.

W 3 klasie, gdy parafiê prowadzi³ jeszcze ks. Hamerski, szli-
œmy do I Komunii Œwiêtej. Sukienki dla dziewczynek uszy³y miej-
scowe siostry zakonne. A w najjaœniejszym miejscu naszego
mieszkania zawsze sta³ dorodny mirt, z którego delikatnych ga³¹-
zek by³ wianek na mojej g³owie.

Tego dnia by³o ciep³o i s³onecznie. Nigdy go nie zapomnê. Po
wczesnej mszy wszystkie dzieci przesz³y razem oko³o 300 me-
trów, w asyœcie rodziców i goœci, na wspólne œniadanie do let-
niego pawilonu. Sta³ na ty³ach ówczesnego domu wczasowego
„Weneda” przy g³ównej ulicy, pomiêdzy przychodni¹ i kinem,
póŸniej sp³on¹³. Przy bia³o nakrytym stole ka¿de dziecko dosta³o
bu³kê z szynk¹ i kakao. To by³ jeden z tych czu³ych gestów, jakimi
zbiorowo obdarzyli nas rodzice... wtedy pomyœleli, ¿e przyjdzie-
my pieszo z daleka, g³odni od wczorajszego dnia przed przyjê-
ciem Chleba Pañskiego, i minie jeszcze wiele czasu, nim zasi¹-
dziemy do rodzinnego obiadu. Choæ to nie by³a miejscowa trady-
cja, i tak¹ siê nie sta³a.

Moi rodzice zaprosili rodzinê z najbli¿szych okolic – przyje-
cha³a dopiero niedawno odnaleziona kuzynka mamy, któr¹ znali-
œmy tylko ze œlubnego zdjêcia rodziców - ciocia Lodzia z Piecho-
wic z mê¿em i dzieæmi: Jasi¹, El¹, Tosiem i Lal¹ oraz jej brat,
wujek Marian z cioci¹ Kasi¹, Romanem i Halink¹ ze Szklarskiej
Porêby. Panowa³ radosny nastrój rodzinnego spotkania, wspo-
mnienia, rozmowy o dzieciach... Tego dnia pierwszy raz zoba-
czy³am odwrócone role – roœli, m³odzi mê¿czyŸni w odœwiêtnych,
ciemnych garniturach z uœmiechem podaj¹cy posi³ki do sto³u
swym szykownie ubranym kobietom. Przestronny pokój z otwar-
tymi na korytarz drzwiami, ¿eby s³yszeæ g³osy dzieci przed do-
mem, ozdobiony kwiatami na parapetach, makatkami na komo-
dach. Oœwietlony d³ugimi smugami s³oñca, z nakrytym sto³em
na œrodku, przy którym one weso³o rozmawiaj¹. Wujek Janek
zdj¹³ marynarkê i podwin¹³ rêkawy bia³ej koszuli. W kamizelce,
przepasany czystym fartuchem, sprawnie æwiartowa³ w ch³od-
nym przedsionku upieczony drób, wujek Marian zamaszyœcie kroi³
wêdliny w kuchni, a tato stawia³ pó³miski na stó³. Oprócz przyjaŸ-
ni, panów ³¹czy³a równie¿ ta sama profesja. Wesz³am od³o¿yæ
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SNS 2028 - Œwieradów. Nieruchomoœæ - 200 m od
Domu Zdrojowego. Powierzchnia ca³kowita budynku -
378 m2, nadaje siê na rezydencjê lub pensjonat. Du¿a
dzia³ka - 5.794 m2 - z przeznaczeniem pod us³ugi tury-
styczne (mo¿liwoœæ budowy kolejnych obiektów), 70 m
do szlaków turystycznych i lasu. Cena do negocjacji.

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

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

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

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

Nadal zachêcamy œwieradowian pamiêtaj¹cych
czasy uwa¿ane dziœ przez m³ode pokolenie za pre-
historiê, by chwycili za pióra i spróbowali oddaæ
ducha zamierzch³ych epok. Ocalmy w pamiêci
przesz³oœæ, przypomnijmy sobie i innym Œwiera-
dów, który pokry³a patyna czasu, ludzi, którzy ode-
szli, wydarzenia, które byæ mo¿e nikim nie wstrz¹-
snê³y, a mimo to zapada³y w pamiêæ. £amy „No-
tatnika” s¹ dla tych wspomnieñ zawsze otwarte!

rêkawiczki, tak wzruszy³ mnie ten widok, choæ nie rozumia³am
dlaczego... Zrobi³am im fotografiê w mej pamiêci i stale do niej
siêgam.

Silne wiêzi rodzinne co rusz sk³ania³y do odwiedzin bli¿ej i
dalej mieszkaj¹cych krewnych. Odwiedziny by³y wzajemne, spra-
wia³y wszystkim radoœæ, a najlepsz¹ okazj¹ by³y oczywiœcie wa-
kacje. Z naszej strony dba³a o to mama, a tato popiera³ ca³¹ dusz¹,
sercem, goœcinnoœci¹, dobrym s³owem.

Latem przed pójœciem do pierwszej klasy pozna³am rodzinê
na zamojszczyŸnie, na Wólce Husiñskiej - wujka Antka, ciociê
Jasiê i ich dzieci: Jurka, Józia i Tadzia. Odwiedziliœmy rodzinny
dom taty, gdzie mama czeka³a na niego w czasie wojny, uczy³a
siê pracy na gospodarce, wychowywa³a pierwszego syna, posta-
wi³a pierwsz¹ choinkê we wsi po powrocie mê¿a i urodzi³a
pierwsz¹ córkê.

Tylko ten jeden raz w ¿yciu wyjecha³a z nami na wakacje,
wziê³a trójkê m³odszych dzieci i udaliœmy siê w dalek¹ podró¿
nocnym poci¹giem „lubelskim” z Jeleniej Góry. Gdy przeje¿d¿a-
liœmy przez Wroc³aw, mama obudzi³a mnie mówi¹c: „Popatrz, to
jest Odra”.

Byliœmy tam pewnie na poczatku lipca, poniewa¿ wujek opro-
wadza³ nas po polach ze stoj¹cym jeszcze zbo¿em. To by³y jedne
z ostatnich jego ¿niw, wkrótce ca³a rodzina przenios³a siê do Lu-
blina. Lipiec nie szczêdzi³ s³oñca, pamiêtam gor¹cy piasek Roz-
tocza pod bosymi stopami, wieczorne spotkania z dzieæmi, co
przygania³y byd³o do wspólnego wodopoju, zbieranie kurek w
sosnowym lasku na wzgórzu, domowy chleb... Tylko ta woda!
Wczeœniej takiej dziwnej nie widzia³am, wcale siê nie pieni, to siê
nazywa „twarda woda”?

Jednak najwa¿niejszym i pouczaj¹cym prze¿yciem by³o po-
znanie naszych kuzynów – ich bezwarunkowa serdecznoœæ, opie-
ka, humor, pos³uszeñstwo rodzicom... I ju¿ na zawsze tacy zo-
stali. Na szczêœcie mia³am mo¿noœæ spotykaæ ich jeszcze niejed-
nokrotnie w ¿yciu.

Zainteresowani, którzy chc¹ mieæ swój wp³yw na kszta³towanie ³adu
architektonicznego miasta, mog¹ do 16 maja br. sk³adaæ w Urzêdzie
Miasta przy ul. 11 Listopada 35 wnioski na piœmie do obu powy¿szych
planów i studium. Wniosek powinien zawieraæ: 1. Nazwisko, imiê lub
nazwê i adres wnioskodawcy.  2. Oznaczenie nieruchomoœci, któ-
rej dotyczy (adres, nr dzia³ki, arkusza mapy i obrêbu ewidencyj-
nego).  3. Przedmiot wniosku (okreœlenie wnioskowanego prze-
znaczenia terenu, np. funkcji, gabarytów projektowanych obiek-
tów, architektury itp.).

Œwieradów-Zdrój, 10 kwietnia 2013 r.

Œwieradów-Zdrój, 10 kwietnia 2013 r.

23 kwietnia w bibliotece oczekujemy na czytelników, gdy¿
bêdziemy œwiêtowaæ „Œwiatowy dzieñ ksi¹¿ki”, promuj¹cy czy-
telnictwo, edytorstwo i ochronê w³asnoœci intelektualnej, usta-

UMUMUMUMUM     wykazujewykazujewykazujewykazujewykazuje
28 marca br. zosta³ wywieszo-

ny - na okres 21 dni - wykaz w
sprawie przeznaczenia do wy-
dzier¿awienia w drodze bezprze-
targowej czêœci nieruchomoœci
niezabudowanej o pow. 14 m2

przy ul. Sienkiewicza 11B, ozna-
czonej geodezyjnie jako dzia³ka:
nr 5/14, am. 6, obr. IV.

nowiony w 1995 r.
przez UNESCO, w na-
szej bibliotece bardziej
znany jako „Œwiêto
ksi¹¿ki z Ró¿¹”. W tym
dniu na ka¿dego czytel-
nika, który przest¹pi
próg biblioteki czeka
niespodzianka - zapra-
szamy!

OBWIESZCZENIA
OG£OSZENIE BURMISTRZA

MIASTA ŒWIERADÓW-ZDRÓJ
o  przyst¹pieniu do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego dla miasta Œwieradów-Zdrój
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012, poz.  647 z póŸn. zmianami) zawiadamiam
o podjêciu 27 marca 2013 r. przez Radê Miasta Œwieradów-Zdrój uchwa³y Nr XLII/208/
2013 w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta.

OG£OSZENIE BURMISTRZA
MIASTA ŒWIERADÓW-ZDRÓJ

o  przyst¹pieniu do sporz¹dzenia studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta Œwieradów-Zdrój dla terenu dolnej stacji Kolei Gondolowej
na Stóg Izerski i fragmentu trasy zjazdowej w rejonie ul. Zródlanej i ul. Stra¿ackiej w
granicach miasta Œwieradów-Zdrój.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012, poz.  647 z póŸn. zmianami) zawiada-
miam o podjêciu 27 marca 2013 r. przez Radê Miasta Œwieradów-Zdrój uchwa³y Nr XLII/
209/2013 w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia studium uwarunkowañ i kie-
runków zagospodarowania   przestrzennego miasta Œwieradów-Zdrój.

Œwieradów-Zdrój, 10 kwietnia 2013 r.

o  przyst¹pieniu do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla terenu dolnej stacji Kolei Gondo-
lowej na Stóg Izerski i fragmentu trasy zjazdowej w rejonie ul.
Zródlanej i ul.  Stra¿ackiej w granicach miasta Œwieradów-Zdrój.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.
U. z 2012, poz.  647 z póŸn. zmianami) zawiadamiam o podjêciu
27 marca 2013 r. przez Radê Miasta Œwieradów-Zdrój uchwa³y
Nr XLII/210/2013 w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mia-
sta.

OG£OSZENIE BURMISTRZA
MIASTA ŒWIERADÓW-ZDRÓJ
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Opowieœæ i przepisy Szymona PrzystupySzymona PrzystupySzymona PrzystupySzymona PrzystupySzymona Przystupy
spisa³ i do druku poda³ Adam Karolczuk

Ryczysz jakRyczysz jakRyczysz jakRyczysz jakRyczysz jak

Wiosna, ach, to ty!Wiosna, ach, to ty!Wiosna, ach, to ty!Wiosna, ach, to ty!Wiosna, ach, to ty!

Na pocz¹tku marca spêdzi³em 8 dni w Pradze, gdzie odby-
wa³em sta¿ zawodowy w piêciogwiazdkowym hotelu Radisson
Blue w restauracjach Alcron i La Rotonde. Ta pierwsza ma jedn¹
gwiazdkê Michelina (i czeka w³aœnie na kolejn¹), ta druga nato-
miast jest typow¹ restauracj¹ hotelow¹ g³ównie dla goœci. W
obu moim mistrzem by³ œwiatowej s³awy szef kuchni Roman
Paulus.

Celem mego pobytu w Pradze by³o zdobycie kolejnych doœwiadczeñ ku-
linarnych, które z czasem móg³bym przenosiæ na œwieradowski grunt. Nigdy
¿aden kucharz nie powie, ¿e osi¹gn¹³ poziom, który pozwala mu spocz¹æ na
laurach, dlatego wa¿ny jest kontakt z ka¿dym fachowcem lepszym ode mnie.

Co robi³em w Pradze? Pierwsze dwa dni  spêdzi³em w hotelowej cukierni
pod okiem mistrza o imieniu Drahoš, który zdobywa³ ostrogi w najlepszych
belgijskich i francuskich cukierniach i czekolaterniach, a teraz podzieli³ siê
ze mn¹ wiedz¹ i recepturami takich deserów, jak tort bezowy, parfait koko-
sowe, fondant czekoladowy i przeró¿nego rodzaju tartaletki.

Po dwóch dniach ciê¿kiej - pozornie tylko „s³odkiej” - harówki przesze-
d³em na du¿¹ hotelow¹ kuchniê La Retonde, gdzie pod okiem szefa i jego
zastêpców zosta³em od razu rzucony na g³êbok¹ wodê - zapoznawa³em siê z
przepisami potraw (popartymi na ¿ywo wykonawstwem) zarówno podawa-
nych jako lunch, jak i a la carte. Spêdzi³em w tej kuchni trzy dni, a efektem
nauki jest m.in, opanowanie przyrz¹dzania takich dañ jak rostbef z rozma-
rynem i musztard¹ dijon (pieczony w niskiej temperaturze), carpaccio ze
œwie¿ych ryb (tuñczyk i halibut) oraz sushi.

Ostatnie trzy dni to ju¿ by³a uczta duchowa, której towarzyszy³ niema³y
stres, bo wymogi jednogwiazdkowej restauracji Michelina s¹ niepodwa¿alne
i nie podlegaj¹ ¿adnym improwizacjom. Przyk³ad - jeœli jest okreœlone, ¿e
chutney (gêsty sos u¿ywany m.in. w kuchni indyjskiej) wymaga pokrojonych

JAJECZNICA Z POKRZYW¥

dokoñczenie obok  

Ma³a, niepozorna, o doœæ banalnym wystroju, ale mimo to
dla Michelina „jednogwiazdkowa”. Bo pozory myl¹, a liczy
siê to, co na talerzu.

równomiernie warzyw i owoców, np. pó³
cm na pó³ cm, to wymiary musz¹ siê zga-
dzaæ co do milimetra! Mi³e jednak w tym
aptekarskim podejœciu do receptur by³o

dni w tygodni (bez niedziel i poniedzia³ków).
Z menu La Rotonde wybra³em dla Pañstwa filet z indyka w ty-

mianku pieczony w niskiej temperaturze z mas³em.
Sk³adniki: œredni filet z indyka (1,2 kg),  po 2 ³y¿ki musztardy, mas³a

i tabasco, sól morska, pieprz ziarnisty i œwie¿y tymianek.
Wszystkie sk³adniki z rozpuszczonym mas³em dajemy do miski, do-

prawiamy sol¹,  pieprzem i du¿¹ iloœci¹ tymianku, a tak przygotowan¹
marynat¹ macerujemy (mocno nacieramy) indyka i chowamy do lodówki
na 36 godzin!

Smarujemy blachê ma³¹ iloœci¹ mas³a, k³adziemy indyka, wszystko
owijamy foli¹ aluminiow¹, rozgrzewamy piekarnik do temperatury 750C i
pieczemy ok. 1,5 godz. Nastêpnie podkrêcamy piekarnik do 1400C i do-
piekamy jeszcze przez pó³ godziny, zdj¹wszy wczeœniej foliê.

Dla sprawdzenia zbadajmy miêso d³ugim patyczkiem od szasz³yków
- jeœli wycieka nam przezroczysta ciecz, potrawa jest gotowa, jeœli nie,
potrzymajmy j¹ ok. kwadransa. Lepszy jednak by³by termometr, wtedy
kierujemy siê odczytem temperatury (mierzonej wewn¹trz miêsa), która
dla drobiu wynosi 65-67 stopni.

Gotowe danie podajemy z bia³ym ry¿em basmati i œwie¿¹ chrupi¹c¹
sa³at¹ oraz bia³ym pó³wytrawnym winem.

Zamknijmy moje praskie doœwiadczenia przepisem na krem kar-
mel.

Sk³adniki: pó³ litra œmietany 36%, 3 ¿ó³tka, ¿elatyna (potrzebujemy
³y¿kê na pó³ litra wody, ale warto dok³adnie przeczytaæ przepis na opako-
waniu), szklanka cukru, laska wanilii (mo¿na j¹ zast¹piæ cukrem wanilino-
wym, potocznie zwanym waniliowym).

Do rondelka wlewamy œmietanê, wsypujemy pó³ szklanki cukru, za-
gotowujemy i zmniejszamy na minimalny ogieñ. Ucieramy ¿ó³tka z cu-
krem wanilinowym (jeœli mamy laseczkê wanilli, przekrawamy j¹ na pó³ i
dorzucamy do gotuj¹cej œmietany, a wtedy ¿ó³tka ucieramy bez niczego) i
dodajemy je do œmietany. ¯elatynê rozpuszczamy w minimalnej iloœci go-
r¹cej wody, dodajemy do œmietany i podgrzewamy j¹ przez ok. dwóch
minut. Pozosta³y cukier rozpuszczamy na patelni w celu uzyskania karme-
lu, który gdy osi¹gnie stan p³ynny, wlewamy na spód foremki (ok. 1 cen-
tymetra). Gdy karmel ma konsystencjê krówki ci¹gutki, zalewamy go przy-
gotowan¹ mas¹, studzimy i wstawiamy do lodówki na 12 godzin. By krem
wyj¹æ z foremki, wstawiamy j¹ na chwilê do wrz¹tku i zawartoœæ „odkleja-
my” po brzegach, wówczas sama wyp³ynie jak galaretka.

Poniewa¿ nie wiemy, jakiego psikusa sprawi nam jeszcze wiosna, mogê
tylko nieœmia³o zapowiedzieæ, ¿e w majowym numerze postaram siê zagraæ
witaminami zawartymi w rzodkiewce lub szczypiorku.

to, ¿e Roman nie robi³ przede mn¹ ¿adnych tajemnic i chêtnie dzieli³ siê
wiedz¹ i przepisami.

W ogóle zosta³em mile i ciep³o przyjêty nie tylko przez niego, ale przez
ca³y zespó³ kucharzy i cukierników (w sumie ok. 35 osób), od których ju¿
mam zaproszenie na kolejne wyzwania latem tego roku.

G³ówna ró¿nica miêdzy obiema kuchniami polega³a na doborze sk³ad-
ników; o ile w La Rotonde by³y one œwie¿e (niemro¿one, jak wszêdzie w tej
klasie lokali), to jednak z nieco dolnej pó³ki, ni¿ w Alcronie, gdzie wszystko
musia³o byæ niemal z ziemi, z drzew i z wody. Np œwie¿e szparagi o tej porze
roku przywo¿ono ze specjalnych hodowli, zaœ ryba pod nazw¹ wilk morski -
trafia³a wprost z kutrów po³owowych na wybrze¿ach Hiszpanii. A rezultat na
talerzu to m.in. filet z kaczki na purée jaœminowym z chipsem z bak³a¿ana,
foie gras z ekologicznymi burakami zawiniête w galaretkê z czerwonego
wina z kie³kami s³onecznika albo wreszcie kozi ser z preparowan¹ na sypko
gorzk¹ czekolad¹ z buraczkami, malinami i kie³kami sojowymi.

Wbrew przypuszczeniom, Alcron jest bardzo ma³¹ restauracj¹, raptem
na 28 krzese³, do której rezerwacjê przyjmuje siê z 3-miesiêcznym wyprze-
dzeniem, karta obejmuje 20 pozycji zmienianych co kwarta³ (w zale¿noœci
od pór roku), a goœci obs³uguje siê jedynie w godzinach 1730-2200 przez piêæ

W koñcu przysz³a... wytêskniona i upra-
gniona przez wszystkich - Wiosna. I nawet
jeœli czytaj¹c te s³owa masz za oknem ma³o
obiecuj¹cy widok, to jednak przypomina mi
siê fragment wiersza, który wraz z innymi cier-
pliwie czeka na wydanie. A mówi tak:

Po najczarniejszej nocy
Jasny dzieñ przychodzi
I sroga burza nie wiecznie te¿ trwa
A nawet zima choæby ta najsro¿sza
Te¿ swój kres przecie¿ ma.
Tak wiêc maj¹c kres zimy za sob¹, nama-

wiam i zachêcam wszystkich do tego, aby tej
wiosny pochyliæ siê nad zio³ami i tym, co
mog¹ nam daæ. Nadchodzi czas siania i sa-
dzenia w ogrodach i nawet jeœli nie masz w³a-
snego ogrodu, na pewno znajdziesz miejsce
na kilka doniczek, które nie tylko mog¹ zdo-
biæ, ale ich zawartoœæ mo¿e staæ siê ciekawym
urozmaiceniem diety. Przyk³adowo:

Miêta - jej spo¿ywanie pobudzi pracê je-
lit, wzbogaci smak miês i ryb oraz przyjem-
nie orzeŸwi.

Bazylia - mo¿na dodawaæ j¹ do sa³a-
tek i zup, duszonych warzyw oraz twaro¿ku.
Niezast¹piony sk³adnik prawie wszystkich
w³oskich dañ, œwietnie komponuje siê z ma-
karonem i pomidorami.

Sza³wia - poprawia pracê uk³adu trawien-

nego, obni¿a poziom cukru we krwi, a napa-
ry z sza³wii ³agodz¹ zapalenia gard³a i skóry.
Dzia³a koj¹co na depresjê, zmêczenie, wy-
czerpania. 

Zio³a maj¹ mnóstwo w³aœciwoœci i warto
je odkrywaæ, dbaj¹c o swoje zdrowie. Dziœ w
poszukiwaniu zdrowia i si³y na wiosenne prze-
silenie proponujê potrawê niezwyk³¹, aczkol-
wiek trochê zapomnian¹ - zacznijmy wiosnê
od pokrzywy, jedzmy j¹ i pijmy z niej napary,
a na pewno zauwa¿ymy ró¿nicê na ciele i na
duchu. Polecam - Piotr Bigus.

Zbieramy m³ode liœcie pokrzywy (oko³o 30 dkg), p³uczemy i gotujemy przez 3 minuty, aby
przesta³y „parzyæ”. Nastêpnie drobno siekamy i dusimy na wolnym ogniu z dodatkiem 3
³y¿ek mas³a i pó³ szklanki mleka. Po 10 minutach dodajemy drobno posiekane 2-3 z¹bki
czosnku i jedn¹ cebulê. Nastêpnie sól, pieprz i szczyptê ga³ki muszkato³owej do smaku.
Dusimy bez przykrycia do odparowania p³ynów i pod koniec wbijamy 5 jajek.

Takie danie ma niesamowite w³aœciwoœci zdrowotne, gdy¿ pokrzywa jest bogata w  chlo-
rofil, ksantofil, karoten, witaminê C, K, B2, kwas pantotenowy, garbniki i flawonoidy, wapñ,
magnez, ¿elazo, fosfor, mangan, cynk i krzem. Jest wykorzystywana  przy stanach zapal-
nych dróg moczowych, jako œrodek pomocniczy przy leczeniu cukrzycy, spowalnia rozwój
przerostu prostaty, sprzyja tamowaniu krwotoków, gojeniu ran, ³agodzi te¿ bóle reumatycz-
ne. A ponadto pokrzywa ma doskona³y wp³yw na nasz uk³ad trawienny - poprawia pracê
jelit, przyspiesza przemianê materii, a jednoczeœnie wp³ywa na wzrost liczby czerwonych
krwinek. Ponadto wzmacnia cebulki w³osów, zapobiega ³upie¿owi i regeneruje w³osy. 

Œwieradów-Zdrój (nazywany od 1782
do 1945 r. Bad Flinsberg) to jedna z naj-
bardziej znanych miejscowoœci turystycz-
nych. Miasto sk³ada siê z w³aœciwego Œwie-
radowa i przy³¹czonej do niego w 1973 r.
Czerniawy (Bad Schwarzbach).  Przed
wojn¹ do miasta nale¿a³a tak¿e, nieistnie-
j¹ca ju¿ dziœ wieœ Skalno (Gross Iser). Œwie-
radów powsta³ co najmniej w XVI w. jako
leœna osada w dobrach Schaffgotschów,
zgrupowana wokó³ gospody dla robotni-
ków leœnych.

Jego pocz¹tki nie s¹ bli¿ej znane. Z po-
wstaniem miejscowoœci zwi¹zana jest legen-
da, która odnotowana zosta³a w kronice para-
fii ewangelickiej w Mirsku. Wed³ug niej po-
cz¹tki miejscowoœci zwi¹zane s¹ z serbo³u-
¿yckim plemieniem Milczan. Plemiê to by³o
wielokrotnie nêkane przez Niemców, którzy
chcieli narzuciæ im swoj¹ zwierzchnoœæ i na-
wróciæ na wiarê chrzeœcijañsk¹. W czasie jed-
nej z takich wypraw pos¹¿ek bo¿ka Milczan
zwanego Lwincem wrzucono do Szprewy.
Lwinc by³ wyobra¿any jako ma³y z³oty lew
dŸwigany przez postaæ ludzk¹, dzier¿¹c¹ w
rêku pochodniê.

Milczanie dwukrotnie wy³awiali swojego
bo¿ka z rzeki i wielokrotnie ukrywali go przed
swymi przeœladowcami. Pocz¹tkowo „schro-
nienie” dla niego znaleziono w okolicach Mir-
ska, póŸniej kilkakrotnie przenoszony by³ w
inne miejsca. A¿ w koñcu postanowili ukryæ
pos¹¿ek nad Kwis¹, na skale, spod której try-
ska³o lecznicze Ÿród³o. W jego pobli¿u roz-
winê³a siê osada nosz¹ca nazwê Lwienc
(Niemcy mieli zniekszta³caæ j¹ na Wlinz, a



ZAK£AD BUDOWLANY WIES£AW KANIA
ul. Nad Basenem 29, Œwieradów-Zdrój
tel. 506 027 082, kaniawiech@wp.pl
pomaga w realizacji budowy:



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

us³ugi kierownika i inspektora nadzoru

lew na Flinsa ramieniulew na Flinsa ramieniulew na Flinsa ramieniulew na Flinsa ramieniulew na Flinsa ramieniu

Gwiazdki Michelin’a s¹ w œwiecie gastro-
nomii tym, czym Oskary w œwiecie filmu. Co
roku 90 inspektorów przewodnika odwiedza
incognito polecane przez innych restauracje,
po czym ocenia je w ró¿nych kategoriach. In-
spektorzy ci s³yn¹ z tego, ¿e skrupulatnie tn¹
zamówione dania, obw¹chuj¹ je i smakuj¹
znacznie wnikliwiej ni¿ inni konsumenci.

Pierwsza gwiazdka zosta³a przyznana re-
stauracji w 1926 roku, a ju¿ cztery lata póŸniej
wprowadzono system trzygwiazdkowy. Od
tamtego czasu gwiazdki sta³y siê znakiem roz-
poznawczym Przewodników Michelin. W roku
1933 przypisano gwiazdkom definicje, które nie
uleg³y zmianie. Jedna gwiazdka oznacza bar-
dzo dobr¹ restauracjê w swojej kategorii, dwie
oznaczaj¹ rewelacyjn¹ kuchniê wart¹ odwiedze-
nia, a trzy – wyj¹tkow¹ kuchniê, wart¹ specjal-
nej podró¿y.

Gwiazdki s¹ przyznawane wed³ug piêciu
kryteriów: jakoœci oferowanych dañ, ich sma-
ku, sposobu podania, stylu kuchni, stosunku
jakoœci do ceny oraz sta³oœci poziomu kuchni
lokalu. Warto zaznaczyæ, i¿ gwiazdki oceniaj¹
tylko i wy³¹cznie to, co znajduje siê na talerzu
klienta. Takie w³aœciwoœci lokalu jak wystrój
wnêtrz, liczba kelnerów oraz jakoœæ udogod-
nieñ lokalu odzwierciedlone s¹ w oddzielnym
symbolu skrzy¿owanego widelca i ³y¿ki. Ka¿da
restauracja mo¿e byæ wyró¿niona symbolem
od jednego do piêciu sztuæców.

Symbolem odnosz¹cym siê do poziomu
komfortu hoteli jest piktogram ma³ego budyn-
ku; ka¿dy hotel mo¿e byæ wyró¿niony jednym
do piêciu symboli (Ÿród³o - Wikipedia).

Przewodnik Michelin rekomenduje w tym
roku 2.154 restauracje w 44 miastach w 20
krajach Europy. Spoœród wszystkich rekomen-
dowanych restauracji zaledwie 404 (w tym a¿

potem Flinz), która da³a pocz¹tek póŸniejsze-
mu uzdrowisku.

Ciekawostk¹ jest fakt, ¿e ów s³owiañski
bo¿ek znany by³ tak¿e w Polsce, czego do-
wodem niech bêdzie fragment tragedii histo-
rycznej Zygmunta Krasiñskiego pt. „Wanda”:

82 w Pary¿u!) nagrodzone zosta³o gwiazdka-
mi, a wœród nich jedynie 15 otrzyma³o wyró¿-
nienie najwy¿sze - trzy gwiazdki Michelin (w
tym 10 paryskich).

W Pradze tylko restauracje Alcron (i szef
kucharzy Roman Paulus) oraz La Degustation
Boheme Bourgeoise (i Oldøich Sahajdák) mog¹
siê pochwaliæ po jednej gwiazdce.

W Polsce od niedawna mamy pierwsz¹ -
w ogóle w historii polskiej gastronomii - jed-
nogwiazdkow¹ restauracjê: Atelier Amaro w
Warszawie (Sz. Przystupa równie¿ odbywa³ tam
sta¿ pod okiem w³aœciciela Wojciecha Mode-
sta Amaro). W 2013 roku Michelin rekomen-
duje ponadto 40 polskich restauracji - 21 w
stolicy i 19 w Krakowie. I nigdzie indziej! (AK)

A ty choæ ryczysz,
jak lew zmartwychwstania
na Filnsa ramieniu,
nie strasznym jesteœ.
Cudowne Ÿród³o bij¹ce w pobli¿u osady

przyci¹ga³o ludzi z odleg³ych zak¹tków, a
wodê rozwo¿ono w glinianych dzbanach w
okolice Miœni. Œciœlejsze informacje zwi¹za-

ne z miejscowoœci¹ pochodz¹ dopiero z roku
1572, wówczas to o „œwiêtych wodach” Œwie-
radowa pisa³ w swej naukowej rozprawie le-
karz Leonhard Thunneyssen. Nie by³ on jedy-
nym naukowcem przejawiaj¹cym zaintereso-
wanie walorami tutejszych wód. W pocz¹tku
XVII w swych pracach Caspar Schwenckfeld
opisywa³ w³aœciwoœci œwieradowskich Ÿróde³.
W prowadzonych pionierskich badaniach w
zakresie balneologii zwróci³ on uwagê na lek-
ko rudawy kolor wody oraz na jej kwaœnawy
smak. Poza nim miejscowe Ÿród³a wspomina
w swym dziele „Phoenix redivivus” Ephraim
Ignatius Naso. W latach 1738-1739 œwiera-
dowskie Ÿród³a podda³ badaniom dr Weist z
Pobiednej, który o swoich odkryciach natych-
miast poinformowa³ hrabiego von Schaffgot-
scha. Hrabia powo³a³ piêcioosobow¹ komisjê
pod przewodnictwem wspomnianego wy¿ej
doktora, w jej sk³ad wchodzili tak¿e lekarze z
Mirska i Lwówka Œl¹skiego oraz tamtejszy
fizyk miejski. Zadaniem owej komisji by³o
zbadanie miejscowych Ÿróde³ pod wzglêdem
chemicznym. Po zakoñczeniu badañ komisja
stwierdzi³a, i¿ woda z „piwnego zdroju” na-
daje siê do picia, a w³aœciwoœci dwóch pozo-
sta³ych Ÿróde³ uznano za k¹pielowe.

Ju¿ w 1754 roku powsta³a tu pierwsza
budowla uzdrowiskowa. By³ to co prawda tyl-
ko dach nad górnym Ÿród³em, ale obok wznie-
siono skromny domek, który spe³nia³ funkcjê
pijalni i domu leœnika maj¹cego strzec Ÿród³a
i obs³ugiwaæ przybywaj¹cych goœci. Prawdo-
podobnie ju¿ w roku nastêpnym przybyli tu
pierwsi kuracjusze. Byli tu niejaki Kloss (!) z
Wrocis³awic ko³o Œrody Œl¹skiej oraz wete-
ran i inwalida wojenny von Stick. Od tej pory
mo¿na mówiæ o Œwieradowie jako uzdrowi-
sku.

Adriana Kralewska

Zarz¹d Ko³a Polskiego Zwi¹zku Eme-
rytów, Rencistów i Inwalidów zorganizo-
wa³ sk³adkowe spotkanie z okazji Dnia
Kobiet, które odby³o siê 8 marca w sali kon-
ferencyjnej nadleœnictwa. Potrawy zgodnie
z wczeœniej ustalonym menu zosta³y przy-
gotowane przez kole¿anki, a wyj¹tkiem
by³a tylko ryba po grecku przyrz¹dzona
przez Tadeusza Majdê. Œwietnie zorgani-
zowane kole¿anki sprawnie nakry³y i przy-
ozdobi³y sto³y, ¿e ju¿ sam ich widok zachê-
ca³  do degustacji.

Po powitaniu, z³o¿eniu ¿yczeñ i wrêcze-
niu kwiatka ka¿dej z pañ (ich fundatorem by³a
nasza kole¿anka Ola Kasprzak) wzniesiono
toast za zdrowie pañ i przyst¹piono do degu-
stacji. Potem zaczê³y siê popisy recytatorskie
i wokalne, w trakcie których inwencj¹ b³ysz-
cza³a Ewa Brodziak, sypi¹ca jak z rêkawa

Gwiazdki nie do sięgnięciaGwiazdki nie do sięgnięciaGwiazdki nie do sięgnięciaGwiazdki nie do sięgnięciaGwiazdki nie do sięgnięcia

wierszykami i dowcipami. Najwiêkszy zaœ
aplauz towarzyszy³ wystêpowi naszej nestor-
ki Krystyny Semkowicz, która zaœpiewa³a kil-
ka przedwojennych piosenek, a jedna z nich
– nieznan¹ pieœñ partyzanck¹ – wzruszy³a nas
do ³ez. Opowiedzia³a te¿ mnóstwo dowcipów
¿ydowskich, zaskakuj¹c zarówno talentem,
jak i doskona³a pamiêci¹.

Solowe wystêpy przerywane by³y chóral-
nymi wykonaniami piosenek biesiadnych, w
czym doskonale wszystkim pomaga³ wcze-
œniej przygotowany œpiewniczek. W ka¿dym
razie humory wszystkim dopisywa³y, bo po-
trafimy siê bawiæ.

Biesiada trwa³a do godz. 2100, a za bez-
p³atne udostêpnienie sali Zarz¹d Ko³a PZE-
RiI sk³ada szefostwu nadleœnictwa serdeczne
i gor¹ce podziêkowania.

Janina Czapliñska

Tradycja wci¹¿ ¿ywa

24 marca w Raspenavie od-
by³y siê warsztaty wielkanocne
po³¹czone z balem przebierañ-
ców dla dzieci. W spotkaniu
tym uczestniczy³a Œwietlica
Œrodowiskowa „Mrowisko”.
Imprez¹ poprzedzaj¹c¹ warszta-
ty by³ konkurs na naj³adniejsze
przebranie – jest to tradycj¹ na-
szych czeskich s¹siadów. Dzie-
ci ze œwietlicy równie¿ przebra-
³y siê w stroje i wziê³y udzia³ w
konkursie, za który otrzyma³y
drobne upominki.

Do udzia³u w warsztatach
œwi¹tecznych chêtnych nie bra-
kowa³o. W du¿ej sali znajdowa-
³o siê 5 stanowisk, na których
dzieci mog³y nauczyæ siê ró¿-
nych metod plastycznych w
wykonaniu ozdób œwi¹tecz-
nych. Mo¿na by³o zrobiæ œwi¹-
tecznego zaj¹czka, baranka,
ozdobê z ga³¹zek brzozowych
lub ozdobiæ jajko wielkanocne.

Gospodarze imprezy byli
bardzo goœcinni i przygotowali
dla nas s³odki poczêstunek oraz
drobne upominki. Teraz czeka-
my na rewizytê naszych przyja-
ció³ z Raspenavy, która nast¹pi
w czerwcu.

Anna Bigus, Anna So³tys

WWWWWielkanocne spotkanie w Raspenavieielkanocne spotkanie w Raspenavieielkanocne spotkanie w Raspenavieielkanocne spotkanie w Raspenavieielkanocne spotkanie w Raspenavie



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

KRS nr 0000105404
Fundacja na Rzecz Rozwoju Spo³ecznoœci

Lokalnej „Œwieradów – Czerniawa”

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

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

NASZ 1 % DLA ŒWIERADOWA

„Poznajemy Ojcowiznê” - to cy-
kliczny konkurs organizowany nieprze-
rwanie od 1994 r. przez  Polskie Towa-
rzystwo Turystyczno-Krajoznawcze i
redakcjê miesiêcznika turystyczno-kra-
joznawczego „Poznaj swój kraj”.

G³ównym celem konkursu jest zachê-
cenie dzieci i m³odzie¿y do poznawania
ziemi ojczystej, promowanie ma³ych oj-
czyzn, dziedzictwa narodowego oraz osi¹-
gniêæ czasów wspó³czesnych, poprzez
pog³êbianie wiedzy o miejscu zamieszka-
nia, walorach krajoznawczo-turystycz-
nych kraju poznawanych indywidualnie
lub zespo³owo podczas wêdrówek, naukê
dokumentowania poznawanych obiektów
przy pomocy fotografii, rysunku, nagrañ
dŸwiêkowych, filmowych, poprzez kon-
tynuowanie i upowszechnianie krajo-
znawczych tradycji rodzinnych, œrodowi-
skowych, szkolnych oraz regionalnych,
poprzez wychowanie patriotyczne dzieci
i m³odzie¿y, poprzez krajoznawstwo, tu-
rystykê oraz budowanie poczucia dumy
narodowej z bycia Polakiem.

Cz³onkowie SKKT PTTK „Œwiera-
dowskie Or³y” od roku 2008 opracowuj¹
prace literackie i multimedialne, zdoby-
waj¹c wyró¿nienia i czo³owe lokaty w
etapie wojewódzkim. Tegoroczna laure-
atk¹ w kategorii klas gimnazjalnych zo-
sta³a Maria Salawa, której praca pt. „Je-
stem czêœci¹ Was…” awansowa³a do eta-
pu centralnego w kategorii prac indywi-
dualnych. Rozstrzygniêcie nast¹pi pod
koniec kwietnia, ale my ju¿ trzymamy
kciuki i ¿yczymy Marysi dalszych sukce-
sów.

Kolejnym sukcesem by³o wyró¿nie-
nie dla Kamil Fierkowicz w kategorii klas
ponadgimnazjalnych za pracê pt. „Z W³o-
c³awka do Œwieradowa-Zdroju – Edmund
Rakowski, cz³owiek mojej miejscowoœci,
zas³u¿ony dla regionu i kraju”, który by³
wspó³za³o¿ycielem Oddzia³u PTTK „Zie-
mi Lwóweckiej”.

Or³y, Orliki i ich opiekun

Na OjcowiŸnieNa OjcowiŸnieNa OjcowiŸnieNa OjcowiŸnieNa OjcowiŸnie

15 marca we Wroc³awiu
- Teresa Fierkowicz, Patryk
Olkowski, Kamila Fierkowicz
i Maria Salawa w towarzystwie
przedstawiciela PTTK i kuratorium.

Pod prêgiegrzemPod prêgiegrzemPod prêgiegrzemPod prêgiegrzemPod prêgiegrzem
przy wroc³awskim ratuszu.przy wroc³awskim ratuszu.przy wroc³awskim ratuszu.przy wroc³awskim ratuszu.przy wroc³awskim ratuszu.

Zwyczaje zwi¹zane z obchodem Wielkiej-
nocy rozpoczynaj¹ siê od Niedzieli Palmo-
wej, dawniej zwanej w Polsce Wierzbn¹ lub
Kwietn¹. Etnografowie twierdz¹, ¿e zwyczaj
przystrajania rózg wierzbowych lub leszczy-
nowych, ga³¹zkami bukszpanu, cisu, kolo-
rowymi wst¹¿kami jest staros³owiañski i
³¹czy siê z pradawnym œwiêtem wiosny ob-
chodzonym blisko Œwi¹t Wielkiejnocy.

Otó¿ Wierzbna, otó¿ Kwietna
Zawita³a nam Niedziela
Do Œwi¹tyni gronem wszystkiem
Id¹ m³odzi, id¹ starzy
Ró¿d¿kê wierzby z m³odym listkiem
Nios¹ œwiêci do o³tarzy ...

(W³. Syrokomla, Dni pokuty i zmartwychwstania)
Polska palma sk³ada siê z ga³¹zek wierz-

bowych i leszczynowych, a wed³ug staro-
s³owiañskiej tradycji, która d³ugo siê utrzy-
mywa³a, wierzbowe ga³¹zki s³u¿yæ mia³y za
narzêdzie magicznych zabiegów maj¹cych
zapewniæ zdrowie, p³odnoœæ i bogactwo.

W ró¿nych regionach by³a ustalona tra-
dycja, jaki zestaw ga³¹zek zió³ ma byæ u¿y-
ty, ¿e nie powinny zawieraæ ga³¹zek topoli,
a wed³ug starych polskich legend ¿adne
drzewo nie chcia³o u¿yczyæ Judaszowi swo-
ich ga³êzi na jego zbrodniczy zamiar, jedy-
nie topola ofiarowa³a swoje konary i od tej
pory dr¿y przed Panem Bogiem. Polacy
zawsze przypisywali palmie w³aœciwoœci
lecznicze i czarodziejskie, dlatego po po-
wrocie z koœcio³a œwiêconymi palmami
ch³ostano siê dla zdrowia (na podst. H. Szy-
manderskiej, Polskie tradycje œwi¹teczne,
Œwiat Ksi¹¿ki 2003, s. 189-196)

Z niepamiêtnych czasów œwiata
Taki zwyczaj trwa radoœnie
I syn ojca i brat brata
Poœwiêcon¹ ró¿d¿k¹ ch³oœnie.
Sk¹d to posz³o? - nikt nie zbada
Nikt po ksiêgach nie odszuka
Od pradziada do pradziada
Poszed³ zwyczaj na prawnuka ...

(W³. Syrokomla, jak wy¿ej)
Drugim zwyczajem zwi¹zanym z Palm¹

Niedzieln¹ jest po³ykanie p¹czków ga³¹zki
wierzbowej, co mia³o zapobiec chorobom
gard³a, p³uc i innym bólom.

Dêbowy Chrystus – to jeszcze jeden pal-
mowy staropolski zwyczaj panuj¹cy a¿ do
XX wieku - „Ubierano jednego z gospoda-
rzy na wzór Chrystusa Pana, wsadzano go
na os³a i wœród weso³ych okrzyków i œpie-
wów, prowadzono do drzwi koœcio³a, gdzie
s³ano mu pod nogi ga³¹zki wierzby kwitn¹-
cej”.

W dawnej Polsce w Niedzielê Palmow¹
klasztory i plebañskie szkó³ki wystawia³y
widowiska pasyjne, pe³ne wzruszeñ i nauk.

Najs³ynniejsze s¹ palmy kurpiowskie,
strzeliste, kwiatowe: pieñ œciêtego drzewka
(jod³y, œwierka), któremu pozostawiono zie-
lony czub oplata siê na ca³ej d³ugoœci wi-
d³akiem, rozchodnikiem, bukszpanem, zdo-

bi siê bibu³kami, kwiatami, d³ugimi wstê-
gami. Kurpie wierz¹, ¿e dziêki smuk³ym
palmom ich dzieci bêd¹ równie¿ wysokie.

Dziœ obchody Niedzieli Palmowej s¹ pro-
ste - kupujemy najczêœciej palemki, idzie-
my do koœcio³a po ich œwiêcenie, a sami
robimy je z wierzbowych ga³¹zek ozdobio-
nych baziami i bukszpanem. S¹ jeszcze
wsie, gdzie palmy wielkanocne, nawet kil-
kumetrowe, przygotowuje siê w³asnorêcz-
nie.

Komisja ds. uzdrowiskowych, promocji gminy, sportu i turystyki Rady Miasta
og³asza III Gminny Konkursu na Najpiêkniejsze Ogrody i BalkonyIII Gminny Konkursu na Najpiêkniejsze Ogrody i BalkonyIII Gminny Konkursu na Najpiêkniejsze Ogrody i BalkonyIII Gminny Konkursu na Najpiêkniejsze Ogrody i BalkonyIII Gminny Konkursu na Najpiêkniejsze Ogrody i Balkony,,,,,

KWIEÆMY SIÊ!
który trwaæ bêdzie od kwietnia do paŸdziernika br. Oso-

by zainteresowane udzia³em w konkursie proszone s¹ o
zg³aszanie siê osobiœcie w REFERACIE PROMOCJI GMINY,
TURYSTYKI, KULTURY i SPORTU, drog¹ elektroniczn¹ -

it@swieradowzdroj.plit@swieradowzdroj.plit@swieradowzdroj.plit@swieradowzdroj.plit@swieradowzdroj.pl lub teresa.fierkowicz@amorki.plteresa.fierkowicz@amorki.plteresa.fierkowicz@amorki.plteresa.fierkowicz@amorki.plteresa.fierkowicz@amorki.pl
- ze wskazaniem miesi¹ca lub pory roku, w której ogród

lub balkon prezentuje siê najbardziej okazale. Zachêcamy
tak¿e, wzorem lat ubieg³ych, do zg³aszania ogrodów zna-
jomych, s¹siadów, którzy nie doceniaj¹ swojej pracy i wy-
si³ku w ukwiecenie naszego miasta.

Palma na topiePalma na topiePalma na topiePalma na topiePalma na topie

W bibliotece ju¿ po raz czwarty odby³ siê
konkurs na Rodzinn¹ Palmê Wielkanocn¹,
na który ogó³em wp³ynê³o 38 prac. Komi-
sja mia³a nie³atwe zadanie, gdy¿ wszystkie
by³y starannie wykonane i tyle radoœci nam
daj¹ce, gdy¿ za oknem zima, nic nierobi¹ca
sobie z faktu, ¿e ju¿ mamy prawie wiosnê.

Oceniono oryginalnoœæ, przyrodnicze ele-
menty, kolorystykê i wielkoœæ, a ¿e wszyst-
kie palmy nam siê podoba³y, dlatego posta-
nowiliœmy rozdzieliæ nagrody na ró¿ne ka-
tegorie.

I - rodzina Salawów i Katarzyna Hercuñ,
II - Wojciech D¹browicki i rodzina Ada-
mów, III - Dominik Feliñski z rodzicami
oraz Piotr Bigus.

Nagroda za palmê najbardziej ekolo-
giczn¹: I - Tomasz Fabiœ, II Julia i Antosia
Wasilewskie, III - Marta D¹browska.

Nagroda za awangardê: I - rodzina Ol-
szewskich, II - Jacek i Agatka Szaniawscy,
III - Sara Tomaszewska.

Nagroda dla najm³odszego wykonawcy:
I - Hania Rutkowska, II - Nikola, Marcin i
Igor Wilkowie, III - Nikola Szczepañska.

Nagroda dla prac zbiorowych: I - Œwie-
tlica œrodowiskowa „Mrowisko”, II - grupa
przedszkolna „Stokrotki”, III - grupa przed-
szkolna „S³oneczka”.       KP
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(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.

·  Sprzedam gara¿ dwustanowiskowy przy ul. Górskiej. Tel. 75 78
17 288 (po godz. 15) ·  Kancelaria Podatkowa KARGEM mgr Bogu-
mi³a Tasulis. Tel. 75 75 225 38, 506 053 924, 601 835 007  ·  Ma-
nicure i pedicure z mo¿liwoœci¹ dojazdu do domu. Rezerwacja telefo-
niczna pod nr. 665 285 666  ·  Do sprzedania zadbane ciuszki dla
dziewczynki (0-3 l.). Tel. 609 066 152 · Tomasz Miakienko - licen-
cjonowany zarz¹dca nieruchomoœciami podejmie wspó³pracê ze wspól-
notami mieszkaniowymi. Kompleksowa obs³uga.Tel. 601 506 232,
75 78 17 401 · Do wynajêcia trzypokojowe mieszkanie w Œwierado-
wie. Tel. 602 639 196 · Do sprzedania lokal gastronomiczny w Œwie-
radowie. Tel. 502 574 416 · Sprzedam mieszkanie w Œwieradowie, I
p. budynku dwurodzinnego, 94,40 m2 (4 pokoje,, kuchnia, ³azienka,
przedpokój, pomieszczenie gosp.). Tel. 500 840 223 · Do wynajêcia
lokal u¿ytkowy w œcis³ym centrum, 26 m2, nadaj¹cy siê na sklep, biu-
ro lub gabinet. Tel 513 949 525 · Pilnie poszukujê 2-pokojowego
mieszkania do wynajêcia w rozs¹dnej cenie. Tel. 694 054 702.

OGŁOSZENIA  DROBNE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Felieton - nowy konkurs biblioteczny

UM wykazuje



25 marca br. zosta³y podane do
publicznej wiadomoœci - na okres
21 dni - wykazy (do wgl¹du w go-
dzinach pracy urzêdu) w sprawie
wyznaczenia do sprzeda¿y w trybie
przetargu ustnego nieograniczone-
go dzia³ki o pow. 0,2016 ha przy
ul. Moniuszki:
 nr 5/6, am. 8, obr. VI;
dzia³ki o pow. 0,2375 ha przy ul.

Zacisze:
 nr 1/14, am. 5, obr. III;
oraz dzia³ki o pow. 0,0775 ha

przy ul. Zakopiañskiej:



13 marca br. zosta³ wywieszony
- na okres 21 dni - wykaz w sprawie
przeznaczenia do wydzier¿awienia w
drodze bezprzetargowej nierucho-
moœci zabudowanej o pow. 385 m2

przy ul. Sosnowej, oznaczonej geo-
dezyjnie jako dzia³ka:
nr 57/3, am. 5, obr. V.

Pozimowe wyci¹ganie wnioskówPozimowe wyci¹ganie wnioskówPozimowe wyci¹ganie wnioskówPozimowe wyci¹ganie wnioskówPozimowe wyci¹ganie wniosków
 LIST YLIST YLIST YLIST YLIST Y

W dniu wczorajszym [11 marca
- dop. red.] chcia³em skorzystaæ z
wyci¹gu i trasy narciarskiej w Œwie-
radowie-Zdroju; ostatnio bylem tam
w roku 2008, kiedy uruchomiono
gondolê.

Dwa problemy w krajowym nar-
ciarstwie wydaj¹ siê byæ trudno roz-
wi¹zywalne, przynajmniej w Œwiera-
dowie! Proszê zwa¿yæ, ¿e z tego ro-
dzaju rekreacji nie korzystaj¹ tylko
20-latkowie, bowiem w ofercie ma-
cie karnety równie¿ np. dla dzieci i
seniorów, a takim jestem (67).

1. P³atny parking - mo¿na by siê
nawet z tym zgodziæ, gdyby zamiast
œlizgawki albo b³otnej mazi, by³o coœ
zaoferowane, aby suchym butem,
bez oblepienia b³otem ubioru dojœæ
od 200 do 500 m i w pionie, po zwa-
³ach œniegu, podnieœæ siê o 10-15 m
wy¿ej, do stacji wyci¹gu. Je¿eli jest
ktoœ m³ody i bardzo sprawny i chce
siê przebieraæ w samochodzie, zabie-
raæ sprzêt, a mo¿e i dzieci, to mo¿e!
Dla mnie to jest nie do zaakcepto-
wania!

2. Zapyta³em wiêc o szatnie albo
chocia¿ szafki, co jest standardem
nawet w Polsce, np. w Bukowinie czy
Bia³ce Tatrzañskiej. Personel kasowy
wyrazi³ zdziwienie, ¿e nie powiem -
oburzenie, co to za fanaberia. Oni te¿
nie bêd¹ siê nara¿aæ pracodawcy i nie
bêd¹ w imieniu narciarzy wystêpo-
waæ o cokolwiek. Takie szafki powin-
ny byæ przy dolnej stacji. Nie ma in-
nych stacji, np. w Austrii. Tu pod
doln¹ stacj¹ powinny byæ warunki do
przebrania siê i pozostawienia sprzê-
tu, nawet na kilka dni.

3. Niektórzy narciarze w pleca-

kach zabieraj¹ do stacji górnej buty
na „po nartach” albo zabezpieczenia
dla dzieci (kwestie fizjologiczne, ale
te¿ zamienne ubrania albo koce).
Wczoraj te plecaki dziêki uprzejmo-
œci personelu technicznego sk³ado-
wane by³y obok stanowiska sterow-
ni.

Co siê stanie w przypadku po¿a-
ru albo awarii wagonika (-ów)?. To
na pewno utrudni akcjê ratownicz¹ i
aby nie by³o przypadkiem powodem
œmierci narciarzy! By³ taki wypadek
po¿aru w Chamonix, nie wspomnê
o przypadku sabota¿u albo zwyk³ej
ludzkiej g³upoty.

Zamykanie windy i odsy³anie nie-
pe³nosprawnych po klucze do kas
jest upokarzaj¹ce, bo faktycznie tego
rodzaju osobom uniemo¿liwia siê
samodzielne funkcjonowanie! Bêd¹c
w Austrii, na jednym z lodowców w
rejonie Zell am See spotka³em polsk¹
turystkê na wózku inwalidzkim, któ-
ra samodzielnie dotar³a na taras wi-
dokowy na poziomie 3.000 m, bez
niczyjej pomocy, korzystaj¹c z wind
i dwóch kolejek linowych!

Proszê o powa¿ne potraktowanie
moich dezyderatów, przy braku re-
akcji zawiadomiê odpowiednie s³u¿-
by nadzoru i kontroli, aby wy³¹czyæ
funkcjonowanie tej kolejki gondolo-
wej do czasu zapewnienia, bezpie-
czeñstwa i wygody - przecie¿ nie za
darmo, ale za pieni¹dze, które pobie-
racie od turystów: za parking, WC,
kolejkê i inne us³ugi. Proszê wiêc tych
„pracodawców” szanowaæ.

Pana Burmistrza proszê o ca³o-
œciowe gospodarskie spojrzenie.

Ryszard Piasecki, Wroc³aw

G³ównym adresatem poni¿szego listu by³ za-
rz¹d spó³ki gondolowej Ski&Sun w Krakowie, a
treœæ listu zosta³a podana tak¿e do wiadomoœci
Burmistrza Miasta. Teraz ukazuje siê na ³amach
„Notatnika” - dziêki ¿yczliwej zgodzie nadawcy.

20 marca br. zosta³ wywieszony
- na okres 21 dni - wykaz w sprawie
przeznaczenia do wydzier¿awienia w
drodze bezprzetargowej czêœci nie-
ruchomoœci niezabudowanej o pow.
22 m2 przy ul. Nad Basenem 25,
oznaczonej geodezyjnie jako dzia³ka:
nr 58/2, am. 3, obr. IV.

22 marca br. zosta³ wywieszony
- na okres 21 dni - wykaz w sprawie
przeznaczenia do sprzeda¿y w dro-
dze bezprzetargowej na rzecz najem-
cy lokalu mieszkalnego nr 9 przy ul.
Piastowskiej 4, wraz z oddaniem w
u¿ytkowanie wieczyste u³amkowej
czêœci dzia³ki oznaczonej geodezyj-
nie jako:
nr 78, am. 1, obr. IV.



18 marca br. zosta³ wywieszony
- na okres 21 dni - wykaz w sprawie
przeznaczenia do wydzier¿awienia w
drodze bezprzetargowej czêœci nie-
ruchomoœci niezabudowanej o pow.
280 m2 przy ul. Wczasowej 15, ozna-
czonej geodezyjnie jako dzia³ka:
nr 16, am. 3, obr. IV.

4 kwietnia br. zosta³ wywieszony
- na okres 21 dni - wykaz w sprawie
przeznaczenia do sprzeda¿y w dro-
dze bezprzetargowej na rzecz najem-
cy lokalu mieszkalnego nr 13 przy ul.
Willowej 7, wraz z oddaniem w u¿yt-
kowanie wieczyste u³amkowej czêœci
dzia³ki oznaczonej geodezyjnie jako:
nr 13/12, am. 3, obr. IV.



 nr 20/2, am. 1, obr. IV.



Wycieczki piesze, rowerowe, na
biegówkach, rakietach œnie¿nych w
Góry Izerskie - to œwietna propozy-
cja na aktywne spêdzenie czasu za-
równo dla mieszkañców, jak i goœci
przez cztery pory roku. Sieæ szlaków
poprowadzi zainteresowanych w
Karkonosze, na Pogórze Izerskie
czy Kotlinê Jeleniogórsk¹, w zale¿-
noœci od posiadanego czasu, sprzê-
tu oraz kondycji.

Planuj¹c wypad starajmy siê
dopasowaæ rodzaj szlaku turystycz-
nego do w³asnych mo¿liwoœci (tra-
sa powinna zostaæ tak dobrana, by
by³a zgodna z kondycj¹, stanem
zdrowia, wiekiem czy warunkami
atmosferycznymi) i o odpowiednim
przygotowaniu siê. Ubiór uwzglêd-

niaj¹cy zmieniaj¹ce siê w górach
warunki atmosferyczne, nakrycie
przeciwdeszczowe, czapka, wygod-
ne obuwie o twardej podeszwie, ple-
cak, a w nim mapa, apteczka, cze-
kolada, picie, jedzenie, latarka i te-
lefon pozwol¹ na unikniêcie wielu
niespodzianek na szlaku.

Warto sprawdziæ na stronach in-
ternetowych schronisk, czy zaplano-
wany postój na posi³ek zostanie zre-
alizowany, bo mo¿e siê okazaæ, ¿e
po dojœciu do celu zobaczymy na
drzwiach kartkê z napisem „W
dniach 25 marca - 25 kwietnia
2013 r. w ramach przerwy tech-
niczno-œwi¹tecznej „Chatka Gó-
rzystów NIECZYNNA”.

Szkoda, ¿e tak wa¿na informa-

cja nie znalaz³a siê na oficjalnych
stronach Œwieradowa i Mirska, do
których zagl¹daj¹ i osoby planuj¹-
ce pobyt, i ju¿ przebywaj¹ce w gó-
rach. Zreszt¹, turyœci nie chodz¹ z
laptopami po szlakach (nie mówi¹c
o nieskrêpowanej dostêpnoœci do
sieci), a wiêkszoœæ z nich idzie do
„Chatki” za g³osem ludu i smakiem
naleœników, a ¿e wêdrówkê sw¹ za-
czynaj¹ czerwonym szlakiem przy
Domu Zdrojowym, to informacjê o
przerwie w „Chatce” powinni mieæ
napisan¹ na du¿ej tablicy tu¿ przy
skrzy¿owaniu ul. 3 Maja i Pi³sud-
skiego - tego wymaga elementarna
przyzwoitoœæ wobec goœci. Tylko
kto tak¹ tablicê powinien ustawiæ?

Teresa Fierkowicz


8 kwietnia  br. zosta³ wywieszo-

ny - na okres 21 dni - wykaz w spra-
wie przeznaczenia do wydzier¿awie-
nia w drodze bezprzetargowej nieru-
chomoœci niezabudowanych w rejo-
nie ul. £¹kowej, oznaczonych geode-
zyjnie jako dzia³ki:
nr 14, am. 3, obr. I
       - o pow. 10..696 m2

nr 22, am. 3, obr. I
       - o pow. 3.545 m2.



W pierwszy wiosenny
weekend przy absolutnie zimo-
wej aurze w Oœrodku SKI&SUN
odby³y siê zawody Tiger Snow
Downhill. Zapisy internetowe
zgromadzi³y 38 zawodników,
w dniu testowym dopisa³o siê
kolejnych 8, a w testach wziê-
³o udzia³ 31 zawodników.

Podczas dnia testowego dosz³o
do dwóch wypadków, w których je-
den z zawodników dozna³ z³amania
koœci d³oni, a drugi wstrz¹su mózgu.
Zmusi³o to organizatorom do doko-
nania kilku modyfikacji trasy w celu
zapewnienia lepszego bezpieczeñ-
stwa i wiêkszego komfortu jazdy.

23 marca przed po³udniem na
starcie zawodów stanê³o ostatecznie
44 zawodników, a 40 je ukoñczy³o.
Do koñcowej klasyfikacji liczy³ siê
najszybszy z dwóch zjazdów, ale wy-
starczy³ jeden, z czego skorzysta³o

Bia³e rowerowe szaleñstwoBia³e rowerowe szaleñstwoBia³e rowerowe szaleñstwoBia³e rowerowe szaleñstwoBia³e rowerowe szaleñstwo

17 rowerzystów. Determinacja uczestników sprawi³a,
¿e tym razem wypadków by³o ju¿ piêæ, w wyniku któ-
rych dosz³o do uszkodzenia kolana, z³amania oboj-
czyka, wybicia kciuka oraz otaræ.

Zwyciêzca tegorocznych zawodów przejecha³ tra-
sê z góry na dó³ w czasie 2:28,86, pokonuj¹c drugie-
go na mecie zawodnika o nieco ponad sekundê. Ostat-
nia na mecie jedyna uczestniczka by³a wolniejsza a¿
o 4 minuty i 45 sekund od zwyciêzcy (ale dojecha³a).

Ogólnie zawody spotka³y siê z pozytywnym od-
zewem, a do dopracowania pozosta³o przede wszyst-
kim profesjonalne przygotowanie trasy na przysz³y
sezon, zmiana firmy wykonuj¹cej pomiar czasu, po-
zyskanie wiêkszej liczby sponsorów, podzia³ na kate-
gorie przy du¿ej liczbie uczestników oraz zabezpie-
czenie trasy (ogrodzenie oraz wsparcie medyczne).

Coraz wiêksza liczba uczestników
zawodów podniesie niew¹tpliwie kosz-
ty imprezy, która mo¿e przerodziæ siê
w bardziej profesjonalne przedsiêwziê-
cie, wpisuj¹ce siê na sta³e w kalendarz

Sezon zimowy 2012/2013 rozpoczêty zosta³ najwczeœniej
w historii kolei gondolowej – 14 grudnia (na wyci¹gu orczy-
kowym jeszcze wczeœniej, bo ju¿ 8 grudnia) i wci¹¿ trwa. W
sezonie odwo³ano tylko dwie jazdy wieczorne: w styczniu - z
uwagi na silne wiatry.

W grudniu i styczniu panowa³y najlepsze warunki do œnie-
¿enia, jako ¿e tylko w pocz¹tkowych dniach panowa³y krótkie
okresy ociepleñ. Cech¹ charakterystyczn¹ mijaj¹cego sezonu
zimowego by³ praktycznie brak dni s³onecznych, a brak od-
wil¿y i stabilnoœæ cenowa pozytywnie odbi³a siê na przycho-
dach z karnetów narciarskich i biletów turystycznych. Nic za-
tem dziwnego, ¿e liczba obs³u¿onych narciarzy i turystów w
sezonie 2012/2013 by³a wiêksza o ok. 26 proc. ni¿ w sezonie
2010/2011 i o ok. jedna trzeci¹ wiêksza ni¿ w sezonie 2011/
2012.

Goœcie zaakceptowali liczne nowoœci: snowtubing dla
dzieci, prze³o¿enie wyci¹gu taœmowego ko³o tarasu restaura-
cji na stacji dolnej, co spowodowa³o poszerzenie terenu przy
orczyku, przeniesienie dyskotek dla narciarzy do restauracji
na stacji górnej oraz górkê dla saneczkarzy.

Ale¿ sezonAle¿ sezonAle¿ sezonAle¿ sezonAle¿ sezon

Widok rowerzystów w otoczeniu zmro¿onych œwierków (powy¿ej) i widok, jaki przed oczami
rowerzystów roztacza³ sie podczas zjazdu (u do³u) - bezcenny.

Kto tu¿ przed met¹ decydowa³ siê na dynamiczne wybicie siê
na skoczni (z lewej) - zyskiwa³ na mecie, a kto wybiera³ bez-
pieczniejszy objazd (z prawej) - traci³ cenne sekundy.

Do po³owy kwietnia ze wzglêdu na dobre warunki
narciarskie godziny jazdy kolei gondolowej w dni po-
wszednie i weekendy nie ulegn¹ zmianie: jazda dzien-
na od godz. 900 do 1600 oraz jazda wieczorna od
godz. 1800 do 2200.

Od 15 do 26 kwietnia planowany jest postój kolei
ze wzglêdu na techniczne badanie okresowe.

Od 27 do 30 kwietnia kolej bêdzie czynna w dni
powszednie w godz. 1000–1600, a w soboty i nie-
dziele w godz. 900–1700.

 Je¿eli jednak po przerwie technicznej warunki nar-
ciarskie bêd¹ nadal sprzyjaj¹ce, gondola pozostawi
rozk³ad jazdy z sezonu zimowego.

W maju i czerwcu w dni powszednie kolej kur-
suje w godz. 1000–1600, a w soboty, niedziele i
œwiêta w godz. 900–1700.

W lipcu i sierpniu w dni powszednie kolej kur-
suje w godz. 900–1700, a w soboty, niedziele i œwiêta
w godz. 900–1800.

W sezonie wiosenno-letnim nie zmieni¹ siê ceny
przejazdow turystycznych i wynosiæ bêd¹:

W obie strony - 29 z³ (ulgowy - 24 z³);
W górê - 24 z³ (20 z³);
W dó³ - 19 z³ (16 z³).
Przewo¿enie wózków dzieciêcych, rowerów i psów

(w kagañcu i na smyczy) nadal bêdzie bezp³atne.
Porównywalna ze œwieradowsk¹ kolej gondolowa

na Jaworzynê Krynick¹ wozi turystów w obie strony
za 24 z³ (ulgowy - 19 z³), w górê za 17 z³ (14 z³), a w
dó³ za 15 z³ (12 z³). Wwiezienie roweru i wózka kosz-
tuje 12 z³, a psa - 6 z³.

Jak pojeŸdzimy?
Jak zap³acimy?

(aka)

weekend dla 2 osób ze SPA, Ewa Medical&SPA – weekend dla 2 osób ze SPA,
Interferie Sport Hotel – tygodniowy pobyt dla 2 osób z dostêpem do strefy
basenów i SPA, Smak Baca – posi³ek regeneracyjny dla zawodników.

polskich imprez zwi¹zanych z down-
hillem.

Sponsorzy tegorocznej edycji: Ti-
ger Energy Drink, Toyota Dobrygow-
ski i pensjonat Harbulówka – wspar-
cie finansowe, GoPro oraz Prorider
Polska – zni¿ka na zakup kamery
GoPro HD Hero 3 White oraz koszulki,
Skatesport Jelenia Góra – nagrody
rzeczowe (ochraniacz na plecy,
spodenki na rower, plecak, torebka na
pas, koszulki, czapeczki oraz gad¿et),
Cottonina Villa&Mineral SPA Resort –


