
Skarb Pañstwa, w imieniu którego nadzór nad nieruchomoœciami nale¿¹cymi daw-
niej do armii i Stra¿y Granicznej sprawuje Agencja Mienia Wojskowego, w kwestii
komunalizacji dawnej stra¿nicy przyjê³a postawê jak zwykle odmown¹, co oznacza,
¿e gmina budynku ani nie przejmie, ani nie uzyska dochodu z jego sprzeda¿y. Na
pociechê pozostaje gotowoœæ Agencji do sprzedania obiektu wraz z licz¹cym 42 ary
gruntem, co wyraŸnie zaznaczono na banerze. Szkoda tylko, ¿e tak póŸno - nieu¿yt-
kowany od kilka lat budynek by³ ³akomym k¹skiem dla inwestorów z bran¿y hotelar-
skiej, ale czas og³oszenia przetargu zbiega siê z wzrostem cen w budownictwie, co
mo¿e - niestety - pohamowaæ apetyty nabywców (oby nie!). Cena wywo³awcza
przekracza 1 mln, co dowodzi, ¿e si³a nabywcza Œwieradowa wci¹¿ roœnie, a to z
kolei pozwala mieæ nadziejê, ¿e ktokolwiek wyda tak znaczn¹ kwotê, nie bêdzie po-
tem w nieskoñczonoœæ odwlekaæ modernizacji (w mieœcie w ostatnich latach mieli-
œmy kilka takich przyk³adów). (aka)

Mienie w cenie

A jakiego Œwieradowa chcemy?

40 km od Œwieradowa le¿y Liberec – œwietne miejsce na turystyczne wypa-
dy, którego jedn¹ z atrakcji jest ogród zoologiczny (m.in. pe³en flamingów).

Trójk¹t bardziej turystyczny

Nic tak nie poprawia obiegu informacji, jak konkurencja. Œwieradowianie maj¹ od
niedawna drug¹ stronê miejsk¹: obok portalu - www.swieradowzdroj.pl - prowa-
dzonego przez gminê, istnieje drugi - www.swieradowzdroj.com.pl - za³o¿ony przez
niezale¿nego operatora, który chcia³by, by w tej witrynie odbywa³a siê wymiana
doœwiadczeñ miêdzy mieszkañcami. Dla równowagi zapraszamy do obu!

Dwie strony portalu

Niedawno w „Notatniku” mo¿na
by³o przeczytaæ doœæ krytyczne uwagi
pod adresem szpetnych kramów han-
dlowych znajduj¹cych siê przy ulicy
Sienkiewicza („Nie chcemy takiego
Œwieradowa” – nr 2). Nawi¹zuj¹c do
tego tekstu chcielibyœmy przedstawiæ
pewn¹ alternatywê, która byæ mo¿e
by³aby jednym z rozwi¹zañ wartych

przemyœlenia. Rozwa¿aj¹c zlikwidowa-
nie owych kramów nale¿a³oby przede
wszystkim zastanowiæ siê, czy przynie-
sie to wiêcej szkody ni¿ po¿ytku. Za ich
pozostawieniem przemawia  przede
wszystkim popyt na produkty, którymi
handluj¹ sprzedawcy w tych miniskle-
pikach – wszak gdyby nie by³o na nie
zapotrzebowania, nikt by sobie g³owy

nie zwraca³ uprawianiem handlu w
deszcz, skwar i mróz. Poza tym pamiê-
taæ nale¿y, ¿e s¹ to miejsca pracy i nie-
jednokrotnie jedyne Ÿród³a dochodu dla
tych osób.

Uwa¿amy zatem, ¿e problemem nie
s¹ kramy same w sobie, ale to, i¿ w
obecnej formie nie pasuj¹ one do na-
szego miasta. Proponujemy, aby zbu-
dowaæ mobilne, przenoœne kramiki,
które idealnie pasowa³yby architekto-
nicznie do stylu Domu Zdrojowego, by-
³yby jego uzupe³nieniem w ró¿nych czê-
œciach miasta i przede wszystkim po-
przez nietuzinkowy, oryginalny wygl¹d
sta³yby siê znakiem rozpoznawczym
Œwieradowa.

Mobilnoœæ owych kramów pozwa-
la³aby korzystaæ z nich tak¿e w czasie
ró¿nych imprez na terenie miasta, wte-
dy ka¿dy chêtny móg³by sobie taki kram
wynaj¹æ. Ich wykonanie nie by³oby
kosztowne, poniewa¿ u¿yto by do tego
miejscowego drewna, a poniewa¿
drewno jest wdziêcznym tworzywem,
ka¿demu z kramików mo¿na by nadaæ
oryginalny, niepowtarzalny wzór.

Uwa¿amy, ¿e proponowane rozwi¹-
zanie wychodzi naprzeciw przys³owiu,
które wilkowi pozwala byæ sytym, a
owcê  zachowuje w ca³oœci.

Projekt i rysunek Dariusz Szwabich
Tekst Barbara Szoka

Od stycznia uczestniczy³am – wraz
z dwojgiem przedstawicieli Uzdrowiska
i pracownikiem Centrum Rehabilitacyj-
nego w Czerniawie – w trójstronnym
euroregionalnym projekcie. Organiza-
torami projektu jest Urz¹d Miasta Œwie-
radów, Weiterbildungsakademie für
Führungskräfte der Wirtschaft w Cro-
stau (akademia dokszta³caj¹ca kadry
dla gospodarki) oraz szko³a turystycz-
na w czeskim Varnsdorf. Projekt – fi-
nansowany w 75 proc. przez UE - ma
przyczyniæ siê do zniwelowania deficytu
informacyjnego, jak i niedoboru powi¹-
zañ organizacyjnych, hamuj¹cych roz-
wój turystyki w Euroregionie Nysa, na
terenie którego wystêpuj¹ atrakcyjne
miejscowoœci uzdrowiskowe i wypo-
czynkowe, rezerwaty przyrody i krajo-
brazu. Tymczasem w dziedzinie tury-
styki Euroregion notuje wyraŸny defi-
cyt informacyjny i organizacyjny, bra-
kuje równie¿ osób dysponuj¹cych od-
powiedni¹ wiedz¹ z zakresu uwarun-

kowañ spo³eczno-gospodarczych funk-
cjonowania bran¿y turystycznej, wykra-
czaj¹cej poza system ekonomiczno-
prawny w³asnego pañstwa.

Innowacyjnoœæ projektu polega na
tym, ¿e poszerzono go o zajêcia doty-
cz¹ce przepisów prawnych, odnosz¹-
cych siê do bran¿y turystycznej w ka¿-
dym z pañstw cz³onków ERN, zarz¹-
dzania i marketingu, psychologii oraz
komunikacji interpersonalnej.

Ze strony niemieckiej udzia³ wziêli
g³ównie przedstawiciele bazy noclego-
wej, a Czesi przys³ali pracowników
wspomnianej ju¿ szko³y turystycznej.
W pierwszym etapie zaliczaliœmy kurs
na mened¿era turystki. Zajêcia odby-
wa³y siê w Zittau i po³o¿onym nieopo-
dal niewielkim kurorcie Jonsdorf, a
wyk³ady poœwiêcone by³y takim zagad-
nieniom, jak obs³uga klienta: osobiœcie,
przez telefon, majlem, motywacje  pra-
cowników przez pracodawcê i odwrot-
nie, umiejêtnoœæ organizowania sobie

czasu wolnego i organizowania czasu
pracy w firmie – wszystko po to, by
byæ skuteczniejszym. Grupa niemiec-
ka mia³a ponadto program rozszerzo-
ny o naukê jêzyka polskiego.

Cykl szkoleñ zakoñczy³ siê w mar-
cu testem potwierdzaj¹cym zaliczenie
dwustopniowego przygotowania me-
ned¿era turystki. Certyfikat jest miêdzy-
narodowy, uznawany w wielu krajach
Unii.

Teraz weszliœmy w drug¹ fazê pro-
jektu – po stronie czeskiej. Tam ogl¹-
damy miejsca i miejscowoœci, które
mog¹ staæ siê atrakcyjn¹ ofert¹ tury-
styczn¹ dla Polaków i Niemców. Na
pocz¹tek zwiedzaliœmy Liberec. Wpusz-
czono nas na wie¿ê ratuszow¹ (która
jest na ogó³ niedostêpna), z której po-
dziwialiœmy pyszn¹ panoramê miasta,
spacerowaliœmy po starówce, oczywi-
œcie zaliczyliœmy obowi¹zkowy wjazd
na Ješted, z³o¿yliœmy te¿ wizytê w ogro-
dach – botanicznym i zoologicznym.

W kolejnej wycieczce uczestnicy
projektu zwiedzali ma³e miejscowoœci
libereckiego regionu: Novy Bor, Sloup
oraz po³o¿ony w pobli¿u zamek i  Slo-
upskie Ska³y. W dalszych planach jest
te¿ oczywiœcie Varnsdorf.

Po polskiej stronie projekt przewi-
duje naukê jêzyka niemieckiego i an-
gielskiego, a tak¿e organizacjê wycie-
czek, od Karpacza pocz¹wszy poprzez
Szklarsk¹ Porêbê na Lubaniu i Bole-
s³awcu koñcz¹c.

Dorota Marek-Miakienko
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