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Kolejny numer NOTATNIKA zostanie dostarczony do punktów kolporta¿u 10 lipca br.

60 mm/m2 w 2 godziny!

U góry stra¿acy próbuj¹ odnaleŸæ studzienkê w ul.
Zdrojowej, by po udro¿nieniu mog³a przyj¹æ nadmiar
wody. Z lewej - obrona sklepu przy ul. 11 Listopada,
po prawej - kaskada wody sp³ywaj¹ca z mostu na ul.
Bocznej/Dolnej do Kwisy.

Z lewej - w akcji nape³niania worków zaanga¿owanych by³o wiele osób. Powy¿ej - napór wody sp³ywaj¹cej z
lasu i podtapiaj¹cej Orlika sprawi³, ¿e trzeba by³o zamknaæ dla ruchu ul. Zakopiañsk¹ i workami z piaskiem
przenieœæ rzekê wody do potoku Santa Maria.

Powy¿ej - basen, choæ od lat nieistniej¹cy, po ka¿dej wiêkszej ulewie wci¹¿ o sobie przypomina. Gdy brud
nieco opadnie, znów bêdzie mekk¹ dla dzieciaków (choæ to akwen niestrze¿ony). Wszystkie zdjêcia (aut.
A.Karolczuk, R. Matelski i M. Szumlas) zosta³y zrobione po po³udniu 9 czerwca. Relacja powodziowa na str. 3.Woda, która zala³a ul. Zdrojow¹, przelecia³a przez os. Korczaka i z ca³a si³¹ uderzy³a w ul. 11 Listopada.



URZ¥D MIASTA
ul. 11 Listopada 35

II PIÊTRO

OSP

UM ul. Pi³sudskiego 15
Tadeusz Baka - obrona cywilna, zarz¹dzanie
kryzysowe i ochrona przeciwpo¿arowa: 75 78-
16-841 i 75 78-16-155 - pok. 02; Zwi¹zek
Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zwi¹zek Sy-
biraków - pok. nr 4, I p.

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-

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.

Telefon alarmowy do
stra¿y po¿arnej - 998
lub  112.

Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej - pok. nr 10,
11 i 12. Sekretariat: 75 78-16-321, p.o.  kierow-
nika – 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.

Urząd Miasta wykazuje

PONIEDZIA£EK -
GODZ. 730 - 1600

WTOREK, ŒRODA,
CZWARTEK -

GODZ. 730 - 1530

PI¥TEK -
GODZ. 730 - 1500

Urzêdu Miasta

KOMUNIKAT
o zmianie godzin pracy

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

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 75 78
16 321, mops_swerzd@wp.pl

Agnieszka Moroz – p.o. kierownika MOPS





Burmistrz Miasta Œwieradów-Zdrój in-
formuje, ¿e 20 maja br. zosta³ wywieszony
- na okres  21 dni - wykaz (do wgl¹du w
godzinach pracy urzêdu) w sprawie prze-
znaczenia do wydzier¿awienia w drodze
bezprzetargowej nieruchomoœci niezabudo-
wanych w rejonie ul. D³ugiej, oznaczonej
geodezyjnie jako dzia³ki:
nr 3, am. 2, obr. I o pow.7.314 m2;
nr 2, am. 2, obr. I o pow.5.055 m2;
nr 6/1, am. 2, obr. I o pow.7.960 m2;







skowa MROWISKO:
75 78-45-712; Miejska
Biblioteka Publiczna:
75 78-16-394.

OŒWIATA I KULTURA



 Œwieradów-Zdrój, 12.06.2013 r.
OG£OSZENIE BURMISTRZA

MIASTA ŒWIERADÓW-ZDRÓJ
o  przyst¹pieniu do sporz¹dzenia miejscowego pla-

nu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Œwie-
radów-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 póŸniejszymi zmia-
nami) zawiadamiam o podjêciu w dniu 27 marca 2013 r.
przez Radê Miasta  uchwa³y nr XLII/208/2013 w
sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego miasta.

Obszar objêty opracowaniem wy¿ej wymienionego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obejmuje Miasto Œwieradów-Zdrój w granicach admini-
stracyjnych z wy³¹czeniem dzia³ek obr. 4, am. 2, nr 6/2,
7/2, 8; obr. 2, am. 6, nr 1/254; obr. 6, am. 14, nr 23/
1, 23/2.

Zainteresowani, którzy chc¹ mieæ swój wp³yw na
kszta³towanie ³adu architektonicznego miasta, mog¹ sk³a-
daæ wnioski do wy¿ej wymienionego planu.

Wnioski nale¿y sk³adaæ na piœmie w Urzêdzie Mia-
sta, ul. 11-go Listopada 35, 59-850 Œwieradów-Zdrój, w
terminie do 15 lipca br.

Wniosek powinien zawieraæ:
 1. Nazwisko, imiê lub nazwê i adres wnioskodawcy,
 2. Oznaczenie nieruchomoœci, której dotyczy (ad-

res, numer dzia³ki, arkusza mapy i obrêbu ewidencyjne-
go),

 3. Przedmiot wniosku (okreœlenie wnioskowanego
przeznaczenia terenu, np. funkcji, gabarytów projekto-
wanych obiektów, architektury itp.).

Burmistrz Miasta
Roland Marciniak

20 maja br. zosta³ wywieszony - na okres
21 dni - wykaz (do wgl¹du w godzinach pra-
cy urzêdu) w sprawie przeznaczenia do wy-
dzier¿awienia w drodze bezprzetargowej
nieruchomoœci niezabudowanych w rejonie
ul. £¹kowej, oznaczonej geodezyjnie jako
dzia³ki:
nr 25, am. 3, obr. I o pow.12.880 m2;

21 maja br. zosta³ wywieszony - na okres
21 dni - wykaz (do wgl¹du w godzinach pra-
cy urzêdu) w sprawie przeznaczenia do wy-
dzier¿awienia w drodze bezprzetargowej czê-
œci nieruchomoœci niezabudowanej o pow. 20
m2 przy ul. Sienkiewicza11c, oznaczonej geo-
dezyjnie jako dzia³ka:
nr 5/14, am. 6, obr. IV;

221maja br. zosta³ wywieszony - na okres
21 dni - wykaz (do wgl¹du w godzinach pra-

cy urzêdu) w sprawie przeznaczenia do wy-
dzier¿awienia w drodze bezprzetargowej czê-
œci nieruchomoœci niezabudowanej o pow.
112,50 m2 przy ul. Zdrojowej 1, oznaczonej
geodezyjnie jako dzia³ka:
nr 40, am. 6, obr. IV;

22 maja br. zosta³ wywieszony - na okres
21 dni - wykaz (do wgl¹du w godzinach pracy
urzêdu) w sprawie przeznaczenia do wydzier-
¿awienia w drodze bezprzetargowej czêœci
nieruchomoœci niezabudowanej o pow. 36 m2

przy ul. Bronka Czecha, oznaczonej geode-
zyjnie jako dzia³ka:
nr 29/2, am. 5, obr. IV;

31 maja br. zosta³ podany do publicznej
wiadomoœci - na okres 21 dni - wykaz (do
wgl¹du w godzinach pracy urzêdu) w spra-
wie wyznaczenia bezprzetargowo do sprze-
da¿y nieruchomoœci na poprawê zagospo-
darowania nieruchomoœci przyleg³ej przy
ul. Bema, oznaczonej geodezyjnie jako
dzia³ka:
 nr 23/2, am. 1, obr. VI, o pow. 0,0272

ha;

3 czerwca zosta³ wywieszony na - okres
21 dni - wykaz w sprawie przeznaczenia do
wydzier¿awienia w drodze bezprzetargowej
czêœci nieruchomoœci niezabudowanej przy
ul. Sienkiewicza, oznaczonej geodezyjnie
jako dzia³ka:

nr 4/10, am. 9, obr. IV o pow. 78 m2.

  Œwieradów-Zdrój, 12.06.2013 r.
OG£OSZENIE BURMISTRZA

MIASTA ŒWIERADÓW-ZDRÓJ
o  przyst¹pieniu do sporz¹dzenia miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego dla terenu dolnej stacji
Kolei Gondolowej na Stóg Izerski i fragmentu trasy zjaz-
dowej w rejonie ul. Zródlanej i ul.  Stra¿ackiej w grani-
cach 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 póŸniejszymi zmia-
nami) zawiadamiam o podjêciu w dniu 27 marca 2013 r.
przez Radê Miasta Œwieradów-Zdrój uchwa³y nr XLII/
210/2013 w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta.

Obszar objêty opracowaniem wy¿ej wymienionego miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego obej-

muje  teren dolnej stacji Kolei Gondolowej na Stóg Izer-
ski i fragment trasy zjazdowej w rejonie ul. Zródlanej i
Stra¿ackiej w granicach miasta Œwieradów-Zdrój.

Zainteresowani, którzy chc¹ mieæ swój wp³yw na kszta³-
towanie ³adu architektonicznego miasta, mog¹ sk³adaæ
wnioski do wy¿ej wymienionego planu.

Wnioski nale¿y sk³adaæ na piœmie w Urzêdzie Miasta,
ul. 11-go Listopada 35 , 59-850 Œwieradów-Zdrój, w ter-
minie do 15 lipca br.

Wniosek powinien zawieraæ:
 1. Nazwisko, imiê lub nazwê i adres wnioskodawcy;
 2. Oznaczenie nieruchomoœci, której dotyczy (adres,

nr dzia³ki, arkusza mapy i obrêbu ewidencyjnego);
 3. Przedmiot wniosku (okreœlenie wnioskowanego

przeznaczenia terenu: np. funkcji, gabarytów projekto-
wanych obiektów, architektury itp.).

Burmistrz Miasta
Roland Marciniak



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 10 lipca, 14 sierpnia i 11 wrze-
œnia, a reklamy do poszczególnych wydañ prosimy dostarczaæ w nieprze-
kraczalnych terminach - odpowiednio do 26 VI, 31 VII i  30 VIII br.

Ondrasz Sitnik (na zdjêciu) wraz ze wspólnikiem Piotrem K³osowskim od roku prowadz¹ w Lu-
baniu przychodniê weterynaryjn¹ dla zwierz¹t KEROS i wnet podobn¹ placówk¹ uruchomi¹ w
Œwieradowie. Widoczny na zdjêciu pawilon handlowy przy ul. Dolnej 1 (tu¿ przy Kwisie) zmieni
wnet - kosztem blisko 40 tys. z³ - swój wygl¹d i funkcjê, a wewn¹trz zape³ni siê specjalistycznym
sprzêtem diagnostycznym i zabiegowym. W³aœciciele dwu- i czworonogów bêd¹ tu mogli wyko-
naæ badanie krwi (morfologia i biochemia), przebadaæ zwierzaki na USG i EKG, skorzystaæ z
zabiegów stomatologicznych (usuwanie kamienia) i z podstawowych zabiegów chirurgicznych,
odpchliæ je, odrobaczyæ i odkleszczyæ. W przychodni, która pocz¹tkowo bêdzie czynna 3 razy w
tygodniu i zatrudni 2-3 osoby wykwalifikowanego personelu, bêdzie mo¿na te¿ zaopatrzyæ siê w
karmê zalecan¹ w diecie weterynaryjnej. Otwarcie placówki zaplanowano jeszcze w czerwcu.

Obiektywnie rzecz bior¹c
czyli œwieradowskie to i owo w obiektywie

Wichura, która przesz³a w nocy z 16 na 17 maja br. nad Œwieradowem, po³ama³a kilkanaœcie
drzew, powoduj¹c tak¿e przerwy w dostawie energii elektrycznej przy ul. 11-go Listopada. Wiatr
wia³ z prêdkoœci¹ 80 km/godz., a silne porywy utrzymywa³y siê te¿ nastêpnego dnia. Jeden z
mieszkañców miasta powiedzia³ ¿e mieli wiele szczêœcia, bo drzewo runê³o ze skarpy, a nie na ich
budynek, ale co chwilê spogl¹da na kolejne drzewo z obaw¹, i¿ to równie¿ mo¿e run¹æ, ale tym
razem mog¹ ju¿ nie mieæ tyle szczêœcia.

Tekst i zdjêcia Mateusz Szumlas

Opady deszczu od 30 maja do 3 czerw-
ca spowodowa³y w Œwieradowie znaczny
przyrosty wody w rzece i potokach, przez
co wzros³o zagro¿enie powodziowe. Ostat-
nio wielka woda zaatakowa³a miasto w
2010 r., a wedle fachowych ocen tegorocz-
ny opad by³ zdecydowanie mniejszy od tego
sprzed 3 lat.

Poziom wód podnosi³ siê zreszt¹ w
ca³ym powiecie, dlatego burmistrzowie i
wójtowie zaczêli wprowadzaæ stan pogo-
towia przeciwpowodziowego. 2 czerwca
Roland Marciniak og³osi³ go od godz. 1900

do odwo³ania (odwo³a³ 5 czerwca od godz.
1400). W zwi¹zku z alertem do dzia³añ zo-
sta³y zadysponowane 3 zastêpy OSP w sile
15 stra¿aków, którzy rozpoczêli dzia³ania
w rejonach najwiêkszych zagro¿eñ, które
wystêpowa³y na ulicach: Podgórnej, Krê-

tej, Górskiej, Zakopiañskiej, Mickiewicza, Asny-
ka, Batorego, Grunwaldzkiej, Sosnowej, Lipo-
wej, Kolejowej, Mokrej, Wiejskiej,  Dolnej, Sy-
biraków, Granicznej i Bocznej.

Woda nie mieœci³a siê w korytach cieków i
w rowach, a wylewki starano siê powstrzymy-
waæ poprzez workowanie i udra¿nianie prze-
pustów. Wykorzystano koparkê i zu¿yto ok. 20
ton piasku, który wsypano do 1500 worków.
Pompy by³y potrzebne jedynie do wypompo-
wania wody z dwóch piwnic w Czerniawie.

Stra¿acy ofiarnie walczyli z ¿ywio³em 2
czerwca w godz. od 1555 – 2200, 3 czerwca od
godz. 630 do 1550 i 4 czerwca w godz. 1000-1400.
W sumie uczestniczyli w 46 zdarzeniach. Byli
to: S³awek Adamowski, Katarzyna Barczyszyn,
Adam Harasim, Mariusz Knet, Grzegorz Kwiet-
niewski, Agnieszka Labiszak, Mariusz Lipnic-
ki, Marcin Macio³owski, Wojtek Marek, Pawe³
Miko³ajczak, Krystian Mo³ek, Grzegorz Pacy-
na, Krzysztof P³odzieñ, Tomek Prêczewski, Ja-
kub Sojka i Mariusz Wilczacki,

To jednak, co dzia³o siê na prze³omie maja
i czerwca, by³o tylko uwertur¹ klêski meteo,
która dotknê³a Œwieradów 9 czerwca. W nie-
dzielne przedpo³udnie utworzy³o siê centrum
burzowe nad Stogiem Izerskim i w ci¹gu pierw-
szej godziny na miasto spad³o 40 mm wody
na 1 m2 (w nastêpnej kolejne 20 mm). Opad

Przedsmak kataklizmu i smak klêski
by³ tak intensywny, ¿e na centrum natar³y rw¹-
ce potoki wylewaj¹ce siê z pól i lasów. Na ul.
Zdrojowej by³o miejscami pó³ metra wody, któ-
ra zala³a dwa sklepy. Potem ca³a ta woda skie-
rowa³a siê na dó³ i pop³ynê³a ul. 11 Listopada i
Boczn¹. W pewnym momencie kataklizm miê-
dzy gondol¹ a Kwis¹ by³ nie do opanowania.
Co ciekawe, zbocze Grzbietu Kamienickiego
(rejon ul. Wiœniowej, Lipowej, Sosnowej) w
ogóle nie ucierpia³o, a tam zwykle jest krytycz-
nie.

W akcji ratunkowej bra³y udzia³ 3 zastêpy
OSP ze Œwieradowa, jeden z Pobiednej i dwa
zastêpy PSP z Lubania – w sumie momentami
ok. 40 stra¿aków, którzy u³o¿yli w mieœcie po-
nad 4000 worków z piaskiem. Stra¿akom ofiar-
nie pomagali równie¿ mieszkañcy.

Niestety, co roku nad Œwieradów nadci¹-
gaj¹ mniejsze lub wiêksze nawa³nice i nie uda-
je siê w 100 proc. usun¹æ ich skutków, a szko-
dy z ka¿dej kolejnej klêski sumuj¹ siê z poprzed-
nimi i straty rosn¹.

Pobie¿ne szacunki strat oberwania chmu-
ry z 9 czerwca mówi¹ o 21 mln z³. Ucierpia³y
g³ównie drogi i strumienie, a sama tylko na-
prawa podmytych przyczó³ków mostowych bê-
dzie nas kosztowaæ ok. 4 mln z³.

Ju¿ nazajutrz po wielkiej wodzie wys³aliœmy
do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

pierwsze raporty i
mamy nadziejê, ¿e jesz-
cze w tym roku otrzy-
mamy dofinansowanie
na czêœciow¹ choæby
naprawê szkód.
(aka)



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. Przy jednorazowej op³acie za minimum trzy edycje przys³uguje 10-
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Zgodnie z ZARZ¥DZENIEM NR 16/2013 BURMISTRZA
MIASTA ŒWIERADÓW-ZDÓJ z 3 kwietnia br. od 15 kwiet-
nia br. obowi¹zuj¹ 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. Reklamodawcy zap³ac¹ (w z³):

procentowy rabat.
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 Izerskie-
go Centrum Wspierania Przedsiêbiorczoœci w UM, ul. 11
Listopada 35, II piêtro.

4. Faktura VAT zostanie wystawiona w ci¹gu siedmiu
dni od dokonania wp³aty. W tym celu nale¿y siê jak 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

1/2 strony (255 x 175 mm): 1 emisja - 246,00, 3 emisje - 627,30,
6 emisji - 1.180,80, 12 emisji - 1.623,60.
1/4 strony (175 x 125 mm): 1 emisja - 123,00, 3 emisje - 313,65,
6 emisji - 590,40, 12 emisji - 811,80.
1/8 strony (125 x 85 mm): 1 emisja - 61,50, 3 emisje - 156,83,
6 emisji - 295,20, 12 emisji - 405,90.
na 1/16 strony (85 x 60 mm): 1 emisja - 33,21, 3 emisje - 84,69,
6 emisji - 159,41, 12 emisji - 219,19.

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!

K O M U N I K A T

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.

Od 1 maja s³u¿bê w œwieradowskim Rewirze Dzielnicowych
zaczê³o pe³niæ dwoje nowych policjantów: st. sier¿ant Magda-
lena Harbul (powy¿ej) i asp. Krzysztof Schmidt (obok).

Œwieradowianka Magda Harbul z zawo-
du jest planist¹ przestrzennym, ale w tym fa-
chu przepracowa³a jedynie pó³ roku - jako
pracownik cywilny w Komendzie Sto³ecznej
Policji. W 2004 r. rozpoczê³a naukê w szkole
policyjnej w Szczytnie, po której do koñca
kwietnia br. pe³ni³a s³u¿bê na komisariacie w
metrze warszawskim.

27 maja do Miejskiego Zespo³u Szkó³
przyniesione zosta³y nieznane œrodki o nie-
okreœlonej zawartoœci, które mia³y ostry i
dra¿ni¹cy zapach. Œrodki te zosta³y zabez-
pieczone w workach foliowych i wyniesio-
ne poza budynek. Na miejsce zdarzenia
przybyli funkcjonariusze policji oraz jed-
nostka OSP KSRG ze Œwieradowa w celu
zabezpieczenia œrodków.

Policjanci ustalili, ¿e œrodki o nieokreœlo-
nej zawartoœci zosta³y przyniesione do szko-
³y przez gimnazjalistê klasy pierwszej z Po-
biednej, gdzie - jak oœwiadczy³ - znalaz³ je
ok. 100 m od Domu Samotnych Matek (by³ej
siedziby Stra¿y Granicznej). Funkcjonariusze,
wspierani przez zastêp PSP z Lubania i OSP
z Leœnej, udali siê we wskazany rejon, by za-
bezpieczyæ miejsce. W krzakach w promie-
niu kilkudziesiêciu metrów znaleziono rozrzu-
cone opakowania z nieznan¹ zawartoœci¹,
czêœæ z nich by³a uszkodzona. Ju¿ na miejscu
stwierdzono, ¿e s¹ to œrodki najprawdopodob-
niej pochodzenia wojskowego, s³u¿¹ce jako
indywidualne pakiety odka¿aj¹ce. Dy¿urny
Stanowiska Kierowania Komendy Wojewódz-
kiej PSP skierowa³ na miejsce zdarzenia Gru-
pê Chemiczn¹ z Legnicy celem identyfikacji
tych substancji - wstêpne badania wskaza³y,
¿e to jodek wapnia.

Po wykonaniu czynnoœci przez Grupê
Chemiczn¹ ustalono, ¿e znalezione œrodki
zostan¹ zabezpieczone w workach foliowych
i przechowywane bêd¹ w miejscu niedostêp-
nym dla osób trzecich a¿ do czasu przekaza-
nia ich do utylizacji, której koszty poniesie
gmina Leœna.

Zdarzenie to pokazuje, jak jedno nieprze-
myœlane dzia³anie mo¿e naraziæ kilka, kilka-

dziesi¹t, a nawet kilkaset osób na utratê zdro-
wia, a niejednokrotnie ¿ycia. Nale¿y pamiê-
taæ o tym, by nie zabieraæ ze sob¹ do domu
czy szko³y jakichkolwiek znalezionych rze-
czy niewiadomego pochodzenia. Nale¿y za-
pamiêtaæ lub zaznaczyæ miejsce i powiado-
miæ jak najszybciej s³u¿by, które s¹ odpowied-
nio wyposa¿one i wyszkolone, jak te¿ odpo-
wiedzialne za usuwanie i neutralizacjê: poli-
cjê, stra¿aków, wojsko b¹dŸ gminne centra za-
rz¹dzania kryzysowego.

Okreœlone procedury umo¿liwiaj¹ bardzo
szybkie reagowanie poszczególnych s³u¿b, by
w znacznym stopniu ograniczyæ skutki. (TB)

Krzysztof Schmidt jest rodowitym po-
znaniakiem. Ukoñczy³ technikum budowlane,
ale w zawodzie tym mia³ jedynie krótki epi-
zod na Miêdzynarodowych Targach Poznañ-
skich. Po szkole policyjnej w Poznaniu w
1993 r. trafi³ na 2 lata do oddzia³ów prewen-
cji, a kolejne 14 lat spêdzi³ jako dzielnicowy
w komisariacie Poznañ £azarz, nastêpnie zaœ
- po jego likwidacji - Poznañ Grunwald, gdzie
przeniesiony zosta³ do wydzia³u dochodzenio-
wo-œledczego i tam pe³ni³ s³u¿bê do koñca
kwietnia br.         (opr. aka)

18 maja na ul. Lwóweckiej policjanci za-
trzymali nietrzeŸwego woŸnicê. 60-letni
mieszkaniec Œwieradowa kierowa³ wozem
konnym po drodze publicznej maj¹c ponad 1
promil alkoholu w organizmie. Wozem i ko-
niem zaopiekowa³a siê konkubina sprawcy, a
nietrzeŸwemu woŸnicy grozi kara do roku
pozbawienia wolnoœci.

25 maja œwieradowscy policjanci ujaw-
nili kradzie¿ energii elektrycznej w mieszka-
niu w przy ul. Sanatoryjnej. Zamieszkuj¹cy
tam 29-letni mê¿czyzna pod³¹czy³ siê niele-
galne do ³¹cza energetycznego, a pr¹dem za-
sila³ urz¹dzenia AGD oraz oœwietlenie swo-
jego mieszkania. Proceder ten trwa³ od paŸ-
dziernika ub. roku do 25 maja br. Za kradzie¿
energii elektrycznej sprawcy grozi kara do 5
lat pozbawienia wolnoœci.

Oficer prasowy KPP w Lubaniu
nadkom. Dagmara Ho³od

Coś podejrCoś podejrCoś podejrCoś podejrCoś podejrzanego?zanego?zanego?zanego?zanego?
 Zgłoś to służbom! Zgłoś to służbom! Zgłoś to służbom! Zgłoś to służbom! Zgłoś to służbom!



Na bie¿¹coNa bie¿¹coNa bie¿¹coNa bie¿¹coNa bie¿¹co
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Roland Marciniak

DEPTAK ZDROJOWA - CO DALEJ?DEPTAK ZDROJOWA - CO DALEJ?DEPTAK ZDROJOWA - CO DALEJ?DEPTAK ZDROJOWA - CO DALEJ?DEPTAK ZDROJOWA - CO DALEJ?
Otrzymaliœmy oficjaln¹ informacjê z Urzêdu Marsza³kow-

skiego, ¿e nasz wniosek o dofinansowanie budowy deptaka
na ul. Zdrojowej przeszed³ ocenê formaln¹. Z 11 z³o¿onych
projektów, w zdecydowanej wiêkszoœci z³o¿onych przez gmi-
ny uzdrowiskowe z Dolnego Œl¹ska, tylko jeden nie przeszed³
takiej oceny. Dla pozosta³ych wnioskodawców, m.in. dla nas,
zwiêkszaj¹ siê szanse na pozyskanie œrodków. Teraz aby dofi-
nansowaæ wszystkie z³o¿one projekty w tym naborze, Urzê-
dowi Marsza³kowskiemu brakuje nieco ponad 2 mln z³ (wcze-
œniej brakowa³o 4 mln z³).  Je¿eli przejdziemy ocenê meryto-
ryczn¹ i zostaniemy zakwalifikowani do dofinansowania, mo¿e
siê to zdarzyæ ju¿ na prze³omie lipca i sierpnia.

Coraz trudniej o pozyskanie œrodków unijnych z regional-
nych programów pomocowych. Je¿eli nie dostaniemy teraz
dofinansowania do ul. Zdrojowej, druga taka szansa mo¿e po-
jawiæ siê za kilka lat lub jeszcze póŸniej. Ju¿ g³oœno rozma-
wia siê o tym, ¿e w nastêpnym programowaniu na pewno bê-
dzie mniej œrodków na turystykê i lecznictwo uzdrowiskowe.
Dlatego to jest tak wa¿na inwestycja, bez której nie uda siê
zmniejszyæ ruchu samochodowego w centrum uzdrowiska, wy-
budowaæ 3 nowych Ÿróde³ wody uzdrowiskowej czy drugiej
fontanny.  Za kilka tygodni dowiemy siê, jak nam posz³o.

DWORZEC KOLEJOWYDWORZEC KOLEJOWYDWORZEC KOLEJOWYDWORZEC KOLEJOWYDWORZEC KOLEJOWY
Dobiegaj¹ koñca prace rozbiórkowe torowiska na odcin-

ku prawie 3.5 km. Usuniête zosta³y szyny wyprodukowane w
latach 60. i 70., które trafi¹ do huty, i podk³ady kolejowe, któ-
re pop³yn¹ do Wielkiej Brytanii i Irlandii, prawdopodobnie na
umocnienia brzegowe. Przy przejmowaniu maj¹tku PKP za-
¿yczy³o sobie za pozostawione szyny 500 tys. z³. Dla gminy
taka propozycja nie mia³a sensu, poniewa¿ ponad 40-letnie
torowisko, nieczynne od prawie 20 lat, ma tylko wartoœæ z³o-
mu. Jeœli uda nam siê przeprowadziæ rewitalizacjê dworca wraz
z torowiskiem, to obecne i tak musia³oby byæ usuniête.

S¹dzê, ¿e w nastêpnym programowaniu mamy spore szanse
na pozyskanie zewnêtrznych œrodków na remont dworca. Trze-
ba konsekwentnie krok po kroku d¹¿yæ do celu, tak jak w przy-
padku Czarciego M³yna, który d³ugo czeka³ na rewitalizacjê.
Ale myœlê, ¿e warto by³o czekaæ. Podobnie bêdzie z dworcem
kolejowym. Gdy tylko pojawi¹ siê szanse na dofinansowanie,
wykonamy dokumentacjê z pozwoleniami na budowê. Teraz
zrobiliœmy podstawowy ruch, mianowicie dworzec i torowi-
sko nale¿y do gminy. W nastêpnym etapie wykonamy bie¿¹ce
remonty dachu i kominów.

SALSALSALSALSALA GIMNASTYCZNAA GIMNASTYCZNAA GIMNASTYCZNAA GIMNASTYCZNAA GIMNASTYCZNA
W CZERNIAWIE I ŚWIERADOWIEW CZERNIAWIE I ŚWIERADOWIEW CZERNIAWIE I ŚWIERADOWIEW CZERNIAWIE I ŚWIERADOWIEW CZERNIAWIE I ŚWIERADOWIE

Trzy tygodnie temu otrzymaliœmy informacje z Minister-
stwa Sportu o uruchomionym naborze na budowanie obiek-
tów,  a konkretnie sal sportowych.  Nabór koñczy siê 23 czerw-
ca i na ten dzieñ wnioskodawca musi mieæ prawomocne po-
zwolenie na budowê obiektu. Zbyt póŸna informacja o og³o-
szeniu naboru nie daje nam szansy z³o¿enia wniosku. Nawet
gdyby siê uda³o, konkurencja by³aby spora, bo program prze-
widuje dofinansowanie w skali kraju niewiele ponad 20 ta-
kich obiektów, potrzebuj¹cych zaœ s¹ setki gmin.

Dofinansowanie wynosi 30-70 proc. kosztów kwalifiko-
wanych budowy. Nawet gdybyœmy posiadali gotow¹ dokumen-
tacjê z pozwoleniem na budowê, nie jesteœmy w tym roku przy-
gotowani finansowo na udŸwigniêcie inwestycji za ok. 2,5 mln
z³. Realizujemy du¿y projekt kanalizowania Czerniawy za pra-
wie 6 mln z³, w przygotowaniu mamy deptak na ul. Zdrojowej

za 5 mln z³, a w oczekiwaniu s¹ nowe singltreki za ok. 400
tys. z³ i remont dróg za ponad 1 mln z³.  Sama dokumentacja
nie jest kosztowna. Jest wiele ofert zakupu gotowej dokumen-
tacji z adaptacj¹ do terenu, która kosztowa³aby nas ok. 50 tys.
z³. Na rysunku pokazujemy przyk³adow¹ salê o wymiarach 18
m x 40 m ze 130 miejscami na widowni, która idealnie pasuje
do Czerniawy.

Sala w Œwieradowie bêdzie znacznie dro¿sza, bo jej cena
wynios³aby oko³o 4,5 mln z³, ale za dwukrotnie wiêcej miejsc
na widowni – bo 250.  Wa¿ne jest to, ¿e Ministerstwo Sportu
zauwa¿a problem braku takich hal sportowych i choæ skrom-
nie, to jednak uruchomi³o nabór.

Zapewne w kolejnych latach w projekcie  bêdzie wiêcej
œrodków. S¹dzê, ¿e po du¿ych inwestycjach drogowo-siecio-
wych w mieœcie bêdziemy mieli tak¿e œrodki na hale sporto-
we.

NOWA BIBLIOTEKA -
ZMIANA TERMINÓW

Niestety, musimy prze³o¿yæ na wrzesieñ sk³adanie wnio-
sku na budowê nowej biblioteki z powodu braku prawomoc-
nego pozwolenia na budowê. Wnioskodawc¹ bêdzie nasza
miejska biblioteka, której gmina przeka¿e dokumentacjê z po-
zwoleniem na budowê i œrodkami finansowymi na wk³ad
w³asny.  Pozosta³e za³o¿enia pozostaj¹ bez zmian: lokalizacja
- Miejski Zespó³ Szkó³, powierzchnia - ok. 220-240 m2. Sza-
cunkowa wartoœæ inwestycji - miêdzy 800 tys. a 1 mln z³.

SINGLSINGLSINGLSINGLSINGLTREKI - KOLEJNY ETAPTREKI - KOLEJNY ETAPTREKI - KOLEJNY ETAPTREKI - KOLEJNY ETAPTREKI - KOLEJNY ETAP
W zesz³ym tygodniu w sobotê w Frydlancie odby³o siê

spotkanie partnerów projektu „Singltrek pod Smrkem”, w ra-
mach którego po polskiej i czeskiej stronie wybudowaliœmy
40 km œcie¿ek rowerowych. Z dobrych informacji, jakie p³yn¹
z O³omuñca (sekretariat EWT - Europejskiej Wspó³pracy Te-
rytorialnej), dowiadujemy siê, ¿e mamy du¿e szanse otrzymaæ
dofinansowanie w drugim etapie tego projektu na budowê ko-
lejnych 6 km œcie¿ek po polskiej stronie - w Œwieradowie i
Czerniawie, a tak¿e na centrum rowerowe w £aŸniach Libver-
da. Z informacji, jakie przekazuj¹ czescy partnerzy, za 2 tygo-
dnie dowiemy siê, czy te dobre informacje siê potwierdz¹.

CENTRUM ROWEROWECENTRUM ROWEROWECENTRUM ROWEROWECENTRUM ROWEROWECENTRUM ROWEROWE
PRZY GONDOLIPRZY GONDOLIPRZY GONDOLIPRZY GONDOLIPRZY GONDOLI

Pod dwóch latach uda³o siê skrystalizo-
waæ pomys³ uruchomienia centrum rowero-
wego przy dolnej stacji kolei gondolowej
(Ski&Sun). W naszym mieœcie potrzebujemy
takiego miejsca, gdzie znajdzie siê komplek-
sowa oferta dla rowerzystów: serwis rowero-
wy, wypo¿yczalnia, sklep rowerowy, myjka
dla jednoœladów, informacja o stanie szlaków,
informacja turystyczna, punkt, gdzie bêdzie
mo¿na promowaæ miejsca przyjazne rowerzy-
stom na terenie Œwieradowa i okolic (obiekty
hotelowe, gastronomia, us³ugi przewodnika

rowerowego).
Dolna stacja gondoli jest idealnym miejscem na centrum

rowerowe. W przysz³oœci wybudujemy nowy singltrek, który
przed³u¿ony spod M³ynicy bêdzie przebiega³ przez doln¹ sta-
cjê i dalej w³¹cza³ siê w single na Zajêczniku. Wystartowanie
centrum rowerowego da pocz¹tek kolejnym akcjom skiero-
wanym do turysty i kuracjusza rowerowego. Przede wszyst-
kim centrum bêdzie sercem ca³ego szeroko pojêtego systemu
rowerowego po polskiej stronie Gór Izerskich. Zaczniemy œci¹-
gaæ ciekawych ludzi zwi¹zanych z aktywn¹ turystyk¹ rowe-
row¹ i organizowaæ imprezy dedykowane dla rowerzystów
amatorów i zawodowców. Mam nadzieje, ¿e na bazie centrum
powstanie stowarzyszenie mi³oœników turystyki rowerowej,
które bêdzie mia³o du¿e mo¿liwoœci pozyskiwania œrodków
na swoj¹ dzia³alnoœæ statutowa, oczywiœcie rowerow¹.

Rozbudowa singltreków na Grzbiecie Wysokim w kierun-
ku „Malachitu” zacznie siê od centrum przy dolnej stacji gon-
doli, która jest idealnym œrodkiem transportu dla rowerzystów
maj¹cych problem z pokonaniem ponad 400-metrowego prze-
wy¿szenia z miasta na Stóg Izerski, sk¹d szlakami turystycz-
nymi mo¿na dostaæ siê na Smreka, Halê Izersk¹, Polanê Izersk¹,
do Jakuszyc i Szklarskiej Porêby. A jeœli centrum przy dolnej
stacji spe³ni te wszystkie wymienione warunki, stanie siê cie-
kawym produktem turystycznym Œwieradowa.

Naszym celem jest, aby do miasta w ci¹gu najbli¿szych 2
lat rocznie przyje¿d¿a³o w sezonie rowerowym 10-12 tys. ro-
werzystów.

AQUAPAQUAPAQUAPAQUAPAQUAPARK - PUSZCZAJĄ LODYARK - PUSZCZAJĄ LODYARK - PUSZCZAJĄ LODYARK - PUSZCZAJĄ LODYARK - PUSZCZAJĄ LODY
Zaczynamy coraz lepiej wspó³pracowaæ z Aquaparkiem

„Malachit”, który ostatnio przy naszym wparciu promocyjnym
zorganizowa³ Dzieñ Dziecka ze wstêpem za z³otówkê. I oczy-
wiœcie natychmiast pojawi³y siê rekordy, bo w ten dzieñ kom-
pleks odwiedzi³o 600 osób. Takie akcje bêdziemy wspólnie
organizowaæ w czasie wakacji. Namawiamy w³aœciciela base-
nu, aby nastawi³ siê na iloœæ odwiedzaj¹cych, czyli tañsze bi-
lety i wiêcej goœci (koszty utrzymania te same).

Kompleks basenowy to ciekawe i atrakcyjne miejsce.
Trwaj¹ zaawansowane rozmowy z jego dyrekcj¹ nad wypusz-
czeniem karty rabatowej dla mieszkañców, gdzie promocja wy-
nosi³aby w œrodku tygodnia nawet do 40 proc. ceny biletu.
S¹dzê, ¿e warto zacz¹æ od ni¿szych cen i stopniowo je podno-
siæ, oczywiœcie pod warunkiem, ¿e przybywa u¿ytkowników.
Podobnie post¹pi³a kolej gondolowa, która da³a ceny z górnej
pó³ki, w tym sezonie mocno je obni¿y³a, a i tak pobi³a rekord
liczby narciarzy i kwoty przychodów.

Zrozumia³e jest, ¿e Aquapark to nie gondola i ta bran¿a
rz¹dzi siê trochê innymi prawami. Uwa¿am, ¿e w³aœciciel ba-
senu przy niskich cenach wejœciówek obawia siê pustek w ho-
telu. Za³o¿enie jest takie, ¿e je¿eli basen bêdzie tani, to oko-
liczne obiekty hotelowe, które nie maj¹ basenów, bêd¹ w swo-
jej ofercie sprzedawa³y wejœciówki na Aquapark, tym samym
zabieraj¹c goœci hotelowi „Malachit”. Czyli suma ceny poby-
tu w obiekcie bez basenu plus bilet na Aquapark jest ni¿sza
ni¿ kompleksowa oferta w „Malachicie”. St¹d tak wysokie
ceny wejœciówek, aby ta ró¿nica by³a jak najmniejsza.

Byæ mo¿e nie mam racji, ale uwa¿am to za b³êdne podej-
œcie. Przede wszystkim ma³e obiekty bez basenów zawsze bêd¹
tañsze od takiego hotelu, bo trafiaj¹ do innego klienta, który
chce tylko tanio przenocowaæ.  Moim zdaniem, pobyt w hote-
lu z Aquaparkiem i pobyt w hotelu, z którego trzeba dojechaæ
do Aquaparku za tê sam¹ cenê - to dwie ró¿ne oferty.

Pozwoli³em sobie na
takie wyliczanki i propozy-
cje cen, bo uwa¿am, ¿e w
tej wysokoœci bêd¹ akcep-
towalne przez mieszkañ-
ców Œwieradowa i okolic.
Tym bardziej, ¿e takie ceny
s¹ w nowoczesnym Aqu-
aparku w Uniejowie w woj.
³ódzkim.

Pos³u¿ê sie jeszcze paroma wyliczankami. Wed³ug moich
szacunków roczne utrzymanie takiego obiektu to wydatek ok.
400 tys. z³. Przy cenie od poniedzia³ku do czwartku 12 z³ za 2
godz. œrednio dziennie powinno skorzystaæ 100 osób. W cza-
sie weekendów przy cenie 20 z³ za 2 godz. œrednio dziennie
powinno skorzystaæ 150 osób. W skali roku daje to przycho-
dy ponad 650 tys. z³. To s¹ klienci, którzy nie nocuj¹ w „Ma-
lachicie”. Do tego trzeba dodaæ ok. 150 tys. z³ rocznie przy-
chodów z okolicznych gmin, które bêd¹ wysy³aæ dzieci szkol-
ne.



Miejski Oœrodek Pomocy
Spo³ecznej w Œwieradowie-
Zdroju w 2012 r. po raz czwar-
ty realizowa³ projekt systemo-
wy „Od szkolenia do zatrudnie-
nia” wspó³finansowany z Unii
Europejskiej w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Spo³ecz-
nego, priorytet VII, dzia³anie
7.1, poddzia³anie 7.1.1. - Roz-
wój i upowszechnianie aktyw-
nej integracji przez oœrodki po-

Kącik pszczelarski
Czerwiec to okres rojenia siê pszczó³,

mog¹ wiêc Pañstwo mieæ stycznoœæ z wi-
sz¹cym na drzewie kokonem pszczó³ lub
lec¹cym rojem. Proszê, aby w takich sy-
tuacjach powiadamiaæ miejscowych psz-
czelarzy. Rojenie siê to naturalny sposób
rozmna¿ania siê pszczó³. Rodzina pszcze-
la osiagaj¹c swój optymalny rozwój, wy-
korzystuj¹c okresy bezpo¿ytowe lub z³¹
pogodê, dzieli siê. Zak³adane s¹ matecz-
niki rojowe, w których rozpoczyna siê
wychów m³odych matek. Przed ,,wygry-
zieniem” siê z matecznika m³odej matki,
stara matka zabiera ze sob¹ ok. po³owê
pszczó³, wylatuj¹c z ula w poszukiwaniu
nowej siedziby. W ulu pozostaje m³oda
matka.

W rêkach dobrego pszczelarza  rój mo¿e
mieæ spor¹ wartoœæ, pod warunkiem jednak,
¿e zostanie we w³aœciwy sposób wykorzy-
stany. Znacznie gorsza sytuacja nastêpuje
wówczas, gdy rój wychodzi w przededniu
g³ównego po¿ytku lub w czasie jego trwa-
nia. Wprawdzie bywa on zwykle silny, a po

osadzeniu wykazuje
du¿¹ energiê w bu-
dowaniu plastrów i
w zbiorze nektaru,
tym niemniej ³¹czna
produkcja roju i ma-
cierzanka bêdzie
prawie zawsze ni¿-
sza od produkcji ro-
dziny, która siê nie

roi³a.
 Warto wspomnieæ, ¿e wszelkie zdarze-

nia dotycz¹ce zbierania i chwytania rojów
s¹ najulubieñszym tematem gawêd i opo-
wiadañ pszczelarzy. Istotnie, czynnoœæ ta,
na pozór doœæ prosta, urasta do miary wy-
czynu wymagaj¹cego wiele odwagi i zrêcz-
noœci, gdy np. przyjdzie do zebrania roju
spod samego wierzcho³ka wysokiego œwier-
ka o wiotkich ga³êziach lub gdy pszczo³y
osiadaj¹ poœród konarów potê¿nego drze-
wa liœciastego.

Równie¿ i samo wyjœcie roju wprawia
niektórych pszczelarzy (zw³aszcza pocz¹t-
kuj¹cych) w stan wielkiego podniecenia,
powiêkszanego jeszcze bêbnieniem jak na
alarm, które i dziœ siê czasem s³yszy. Poku-
tuje bowiem przekonanie, ¿e ów ha³as prze-
strzega pszczo³y rojowe przed odlatywa-
niem na wiêksz¹ odleg³oœæ, gdy¿ powinny
przypuszczaæ, ¿e zagra¿a im burza.

W okresie rójek trzeba mieæ przygoto-
wany na wszelki wypadek odpowiedni sprzêt,
a mianowicie: lekkie praktyczne transportów-
ki lub rojnice, dobry opryskiwacz ogrodni-
czy oraz naczynie na czyst¹ wodê. Do zbie-
rania rojów, które uwi¹za³y siê na wiêkszej
wysokoœci, najlepiej nadaje siê worek- roj-
nica osadzony na d³ugiej tyczce.

Dla zainteresowanych - telefony kontak-
towe do cz³onków Zarz¹du Ko³a Pszczela-
rzy w Œwieradowie: Eugeniusz Grabas  - 515
069 318, Zbigniew Roman  - 697 743 399.

Od szkolenia do zatrudnienia

mocy spo³ecznej. We wszystkich dotychcza-
sowych projektach bra³y udzia³ ³¹cznie 22 oso-
by, w tym 4 niepe³nosprawne, a wszelkie dzia-
³ania w jego ramach odbywa³y siê zgodnie z
zasad¹ równoœci szans kobiet i mê¿czyzn (na
podstawie standardu minimum – ogó³em 15
kobiet i 7 mê¿czyzn, a przed rokiem 4 panie i
2 panów).

W ramach dzia³ania Aktywna integracja
uczestników wsparto trzema instrumentami:
Aktywizacja spo³eczna, w tym poradnictwo
w zakresie podniesienia kompetencji ¿ycio-
wych i umiejêtnoœci spo³eczno-zawodowych;
Aktywizacja zawodowa, w tym doradca za-
wodowy, oraz Aktywizacja edukacyjna, czyli
podnoszenie kompetencji o charakterze zawo-
dowym lub zdobywanie nowych kompeten-
cji i umiejêtnoœci zawodowych.

Od 29 maja do 4 czerwca grupa 6 uczest-
ników bra³a udzia³ w pierwszej czêœci projek-
tu, która obejmowa³a warsztaty readaptacyj-
ne i konsultacje z psychologiem. W ramach
spotkañ odby³y siê zajêcia poœwiêcone m.in.
efektywnej komunikacji interpersonalnej,
postawom ¿yciowym - motywowaniu siebie,
zarz¹dzaniu czasem, planowaniu celów,
wspó³czesnemu rynkowi pracy – efektywno-
œci w poszukiwaniu zatrudnienia. Zajêcia by³y
prowadzone metod¹ wykorzystania gier stra-
tegicznych, testów, zabaw aktywizacyjnych,
celem zaœ by³o nie tylko zaprezentowanie
materia³u, ale i nauka wprowadzania go w
¿ycie.

Drugim instrumentem uczestnicy projek-

tu byli objêci w okresie od czerwca do lipca
oraz od wrzeœnia do paŸdziernika, a by³o to
szkolenie zawodowe z zakresu produkcji wi-
tra¿y. W pierwszej czêœci szkolenia odby³y siê
zajêcia teoretyczne, które obejmowa³y histo-
riê witra¿u, w tym jak wykonaæ witra¿, tech-
niczne wykonanie witra¿u, tworzenie witra-
¿u. Druga czêœæ obejmowa³a zajêcia praktycz-

ne, podczas których uczestnicy produkowali
witra¿e.

Trzecim wsparciem uczestnicy projektu
objêci zostali w listopadzie, a by³y to warsz-
taty z technik aktywnego poszukiwania pra-
cy. Warsztaty obejmowa³y konsultacje indy-
widualne z doradc¹ zawodowym. Podczas
zajêæ uczestnicy dokonali bilansu kompeten-
cji i doœwiadczenia zawodowego, przedsta-
wiono lokalny rynek pracy, omówiono mo¿-
liwoœci wykorzystania nabytych umiejêtnoœci
w czasie kursu zawodowego.

W latach ubieg³ych uczestnicy brali udzia³
w szkoleniach zawodowych: barman/kelner,
profesjonalna obs³uga recepcji z jêzykiem nie-
mieckim, „tradycje rêkodzielnicze” – cerami-
ka, wiklina, witra¿e. W tym roku MOPS bê-
dzie kontynuowa³ realizacjê projektu „Od
szkolenia do zatrudnienia”, uczestnicy rów-
nie¿ zostan¹ objêci wsparciem trzech instru-
mentów: Aktywizacja spo³eczna, Aktywiza-
cja zawodowa oraz Aktywizacja edukacyjna;
w ramach tej ostatniej odbêd¹ siê szkolenia
zawodowe z zakresu rzeŸbiarstwa i patchwor-
ku.

Agnieszka Moroz - kierownik oœrodka

X lat z ksi¹¿k¹ na wa-
lizkach – to jubileusz, któ-
ry i nas dotyczy, gdy¿ bi-
blioteka od 2006 roku
uczestniczy w dolnoœl¹-
skich spotkaniach pisarzy z
m³odymi czytelnikami. W
tym czasie odwiedzili nas:
Grzegorz Kasdepke, Wanda
Chotomska, Joanna Papu-
ziñska, Joanna Olech,
Pawe³ Berêsewicz, Kazi-
mierz Szymeczko i Andrzej
Grabowski, a 7 czerwca z

Z ksi¹¿k¹ na walizkach

samego rana w szkole z uczniami spotka³a siê
Agnieszka Tyszka, z wykszta³cenia polonistka,
z zami³owania pisarka i ogrodniczka. Napisa³a
sporo s³uchowisk radiowych, bajek, opowia-
dañ i powieœci, ma specyficzne poczucie hu-
moru, które sprawia, ¿e jej ksi¹¿ki rozœmieszaj¹
zarówno doros³ych, jak i dzieci.

W bibliotece mamy do przeczytania nastê-
puj¹ce jej ksi¹¿ki: M jak d¿em, Mi³oœæ bez kon-
serwantów, Czego uszy nie widz¹,
Kawa dla kota, Mi³oœæ nie jedn¹ ma
minê, Zosia z ulicy Kociej (cz. I i II),
Wyciskacz do ³ez.

Spotkanie przebieg³o w mi³ej at-
mosferze, autorka, ubrana radoœnie,
ca³a w kwiatkach, zaproponowa³a, by
utworzyæ grupy i napisaæ scenariusz.
Powsta³y dwa: o smoku oraz o wam-
pirze na skuterze (ca³y tekst na stronie
biblioteki).

Opowiedzia³a o swoich nowych
ksi¹¿kach, które oczywiœcie zakupili-
œmy dla biblioteki: „Ró¿e w gara¿u”,
„Kredens pod Grunwaldem”, „Mejle na
miotle” (s¹ w opracowaniu i wnet
znajd¹ siê na pó³ce); ostatni tytu³ ma
premierê, gdy¿ dopiero bêdzie dostêp-
ny w ksiêgarniach, gdy skoñczy siê „Z
ksi¹¿k¹ na walizkach”.

Jak zwykle, wiele ksi¹¿ek zakupi³y nasze
dzieci, oczywiœcie, z autografem pisarki.

Za rok bêdziemy znowu goœciæ pisarza, bo
to przecie¿ jedyna okazja, aby spotkaæ siê z
artyst¹ pióra na ¿ywo, porozmawiaæ z nim, za-
pytaæ siê o warsztat pisarski, a przede wszyst-
kim uzyskaæ autograf.

Krystyna Piotrowska



Mia³ pan jakiœ dryg do sztuki od dzieciñstwa, który
zosta³ na lata uœpiony i znienacka obudzony?

- A, sk¹d! Odkry³em to dopiero na warsztatach. Zadzwonili do mnie z
oœrodka opieki z informacj¹, ¿e s¹ takie warsztaty, i zaprosili do udzia³u.
Tak bez okreœlenia celu?

- Dok³adnie, nic nie wiedzia³em o tym, czym bêdê siê zajmowa³.
Jak to wygl¹da³o?

- By³o dwoje prowadz¹cych: z Marcinem Makasiem mieliœmy glinê i wi-
klinê, a Teresa Œmia³kowska z Cieplic odkrywa³a przed nami tajemnice wy-
twarzania witra¿y i to one spodoba³y mi siê najbardziej. Wszyscy uczestnicy
szkoleñ liznêli ka¿dej techniki po trochê, dziewczynom witra¿e te¿ siê podo-
ba³y, ale nie wybra³y tej œcie¿ki, wiêc tylko ja zosta³em sam na sam z tworzy-
wem. Szkoda tylko, ¿e u nas nikomu nie przysz³o do g³owy, ¿eby zrobiæ nam
wystawê, za to pani Teresa zaprosi³a nas do Starej Kamienicy, gdzie prowa-
dzi³a podobn¹ wystawê. Zapakowa³em wiêc nasze prace do samochodu i za-
wioz³em do tamtejszego oœrodka kultury, gdzie zosta³y pokazane publiczno-
œci. To by³o pó³tora roku temu.
Ktoœ to ogl¹da³?

- T³umy przysz³y.
To ile tych prac wystawili œwieradowianie?

- Ka¿dy po jednej, czyli szeœæ. Trochê szkoda, ¿e jakoœ nikogo nie intere-
suje, co ci ludzie maj¹ jeszcze do zaprezentowania, bo to, co ju¿ pokazali,
dowodzi, i¿ móg³ to byæ pocz¹tek ich drogi artystycznej. W sumie jestem zdzi-
wiony t¹ obojêtnoœci¹, bo warsztaty mia³y daæ impuls do powrotu osób spo-
³ecznie wykluczonych do spo³eczeñstwa, ale jakoœ tego nie widaæ. Po wysta-
wie grupa siê rozpad³a i nikt ju¿ o niej w mieœcie nie us³ysza³.
Pan natomiast dosta³ ciekaw¹ propozycjê...

- Pani Teresa, która uczestniczy w warsztatach w Jeleniogórskim Cen-
trum Kultury, zaproponowa³a mi udzia³ w kolejnym szkoleniu podnosz¹cym
moje witra¿owe kwalifikacje. To ju¿ by³o powa¿ne przedsiêwziêcie, bo na
samym tylko witra¿u szkoli³o siê z 80 osób, a jeszcze by³a klasa ceramiczna.

I tak wsi¹k³em na pó³tora roku, raz w tygodniu je¿d¿¹c na 3 godziny do
Jeleniej Góry, a latem ubieg³ego roku uczestnicz¹c w tygodniowych warszta-
tach z noclegami w Dziwiszowie dla 30 uczestników, za które p³aci³a Unia.
Teraz przygotowujê jedn¹ pracê na wystawê czerwcow¹ w JCK i szykuje siê
do II etapu szkolenia. Bêdê robi³ lampê Tiffany’ego.
Jak d³ugo zamierza siê pan szkoliæ?

- A¿ bêdê na tyle dobry,
by móc swoj¹ wiedzê przeka-
zywaæ innym. St¹d ta matura
zrobiona niedawno, ¿eby mi
nikt nie zarzuci³ braku wy-
kszta³cenia.
Pan tak od razu siê zorien-
towa³, ¿e witra¿e go
krêc¹?

- Tak. Sam nie wiedzia³em,
¿e potrafiê tak ci¹æ szk³o, no-
¿em podobnym do szklarskie-
go, który jest nieco cieñszy i ma
mniejsze ostrze.
Jak przychodzi pomys³?

- Tego siê nie da wymusiæ
ani wymyœliæ na si³ê! Ja go nie

szukam, pomys³ pojawia siê sam w najmniej oczekiwanym momencie. Dlate-
go nie jestem jeszcze gotów na prace na zamówienie.
Nadaje pan tytu³y witra¿om?

- Nie, ale na Izerskiej Gali Folkloru w Mirsku jest konkurs na rêkodzie³o
pod nazw¹ „Izerskie talenty” i wystawiê to jako tryptyk pt. „Izerskie strumyki”.
Czy do tego typu twórczoœci potrzebny jest
specjalny warsztat i oprzyrz¹dowanie?

- Nie jest to wielki wydatek, na pocz¹tek jakieœ 2000 z³ na specjalistycz-
ny no¿yk i szlifierkê, pierwsze szk³o, taœmê miedzian¹ i cynê. I ju¿ mo¿na
proste rzeczy robiæ.
A do nieprostych co trzeba?

Soczewki, szprosy, kaboszony [kamienie szklane dekoracyjne – przyp.
red.].
Jak siê osi¹ga kolory w witra¿u?

- Zwyk³¹ szybê posypuje siê mielonym kolorowym szk³em.
Tak na sucho?

- W³aœnie, ca³a sztuka polega na tym, by to siê trzyma³o szyby. Potem
wk³adamy wszystko do pieca ceramicznego, gdzie szk³o mielone siê rozpusz-
cza i uzyskuje nieprzewidywalne barwy i kszta³ty.
Piec trzeba mieæ?

- Pieców w okolicy jest kilka i mo¿na daæ jako p³atne zlecenie.
Wi¹¿e pan sw¹ przysz³oœæ z witra¿ami?

- Moje marzenia - sprzedawaæ je w Niemczech, Szwajcarii i Francji, czyli
tam, gdzie zarobi³em pierwsze pieni¹dze i gdzie ju¿ mnie znaj¹.
Ile pan sobie daje na to lat?

- Oko³o piêciu, a na pocz¹tek kilka prac trafi do jednego ze sklepów z
pami¹tkami w Œwieradowie.
Rozmawiamy w rozbudowywanej oficynie przy tzw. dele¿aku
na ul. Lipowej. Swego czasu projekt rozbudowy domu budzi³
wielkie emocje, planów poniechano z uwagi na
przeciwwskazania budowlane, techniczne, finansowe
i spo³eczne, jedn¹ dobudówkê rozebrano, a lokatorzy – jak
pamiêtam - irytowali siê, ¿e rozbiórka tak d³ugo trwa.
A tu proszê – jednej nie ma, druga zaœ zmienia siê w dom.

- Mieszka³em za œcian¹ i by³em œwiadkiem wszystkich tych wydarzeñ
wokó³ rozbudowy. Nasun¹³ mi siê pomys³, by przej¹æ jedn¹ dobudówkê i
zmieniæ na mieszkanie, zanim tamt¹ zburzyli. Przej¹³em to na pomieszcze-
nie gospodarcze, a potem przekwalifikowa³em – nie bez problemów i trud-
noœci w urzêdzie i starostwie. Natomiast s¹siedzi byli przychylni, za co im
dziêkujê. Trwa³o to ponad rok, ale siê uda³o. W urzêdach nie wiedzieli, jak
podejœæ do problemu: przekwalifikowaæ pomieszczenie gospodarcze na miesz-
kanie i sprzedaæ z bonifikat¹ 90 proc. albo sprzedaæ za 100 proc. w cenie
pomieszczenia gospodarczego.
Na czym stanê³o?

- Stanê³o na bonifikacie, dziêki czemu zyskujê prawie 100-metrowe miesz-
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W bibliotece skoñczy³y siê zajêcia z obs³ugi komputera i
internetu dla osób 50+. Latarnik - Henryka Zawadzka, czyli
wolontariuszka, bo tak o sobie mówi - zapragnê³a pouczyæ
osoby nieco starsze i w ka¿dy wtorek po po³udniu od 7 maja
do 11 czerwca w mi³ej, spokojnej, serdecznej atmosferze uczy³a
kursantów, a¿ nadesz³a chwila, gdy trzeba by³o im przypomi-
naæ, ¿e to ju¿ koniec zajêæ. Udowodni³y one, ¿e warto w na-
szym mieœcie za³o¿yæ Akademiê Seniorów, gdy¿ istnieje za-
potrzebowanie na naukê, np. na zajêcia z nowoczesnej tech-
nologii informatycznej.

W planach przysz³oœciowych w nowo wybudowanej bi-
bliotece planuje siê za³o¿enie takiej akademii i mamy nadzie-
jê, ¿e nauk¹ zainteresuje siê wiele osób po piêædziesi¹tce, dla
których mo¿na przygotowaæ bardzo ciekawe przedmioty, np.
z medycyny, kosmetologii, zio³olecznictwa, magii, wychowa-
nia nad wnukiem, dietetyki, logiki, prawa itp. (KP)
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Z Krystianem Sergiejczukiem (na zdjêciu
stoi przed budowanym przez siebie mieszka-
niem), witra¿yst¹, rozmawia Adam Karolczuk.

Krystian Sergiejczuk jest œwieradowianinem od uro-
dzenia, ma lat 37 lat i 12-letniego syna Aleksandra. Z

kanie: 4 pokoje, 2 ³azienki, kuchnia i pracownia. Mo¿e kiedyœ nawet w³asny
piec w niej wstawiê!
Kiedy zacz¹³ pan budowaæ i kiedy skoñczy?

- Zacz¹³em w maju 2012 r., a zamierzam skoñczyæ w ci¹gu 2 lat. W
budowie pomagaj¹ mi rodzice poniewa¿ muszê jeszcze jakoœ pogodziæ budo-
wê z rozwojem mej drogi artystycznej.
Dziêkujê za rozmowê i powodzenia.

Potrójn¹ kompozycjê K. Sergiejczuk poka¿e na „Gali Folkloru” w Mirsku pod tytu³em IZERSKIE STRUMYKI.
Witra¿ na dole bez zastanowienia nazywam „Trzy zapa³ki kolejno”,
bo przywodz¹ na myœl s³owa s³ynnej piosenki zespo³u TSA.

wykszta³cenia elektronik (monter
podzespo³ów elektronicznych), z
zawodu budowlaniec, a z powo-
³ania artysta. Tegoroczny matu-
rzysta. Interesuje siê kinem pol-
skim, krêci go ostry rock, który
jego zdaniem zakoñczy³ siê na
Nirvanie i Queen. Fan pi³ki no¿-
nej, zw³aszcza Wis³y Kraków i
Œl¹ska Wroc³aw.



Plansza z naszymi singlami skonfrontowa-
na by³a z plansz¹ prezentuj¹c¹ uniejowskie
termy (obok). Traf chcia³, ¿e oba projekty
wygra³y w swych kategoriach.

Finaliœci 7 Cudów. W œrodku minister El¿bieta Bieñkowska, po jej lewej rêce stoi R. Marci-
niak, a obok niego W. Krzewina. Na zdjêciu z lewej moment wrêczenia pami¹tkowej plakietki
(fot. z prawej), któr¹ z r¹k pani minister odbiera W. Krzewina (przy mikrofonie M. Or³oœ).

I pokazaliśmy wszystkim, że nasz singltrek jest cudem!I pokazaliśmy wszystkim, że nasz singltrek jest cudem!I pokazaliśmy wszystkim, że nasz singltrek jest cudem!I pokazaliśmy wszystkim, że nasz singltrek jest cudem!I pokazaliśmy wszystkim, że nasz singltrek jest cudem!

- Chodzi o tzw. flow, czyli uczucie p³y-
niêcia. Szybkoœæ, w¹skie œcie¿ki, profilowa-
ne zakrêty, drzewa. To daje satysfakcjê z
jazdy - t³umaczy³ Tomaszowi Kanikowi, re-
porterowi TVN24, £ukasz Swastek na sin-
gltreku. Blisko dwuminutowy filmik wy-
emitowano 25 maja w TVN24 o godz. 15.20,
trafi³ on te¿ na oficjaln¹ stronê stacji.

I ta informacja pod filmem - Wed³ug
Miêdzynarodowego Stowarzyszenia Kolarzy
Górskich trasy w Izerach s¹ najlepsze w
Europie. Wœród rekomendowanych œcie¿ek
rowerowych z ca³ego œwiata, te w Górach
Izerskich znalaz³y siê na siódmym miejscu.
Wy¿ej by³y tylko propozycje ze Stanów Zjed-
noczonych - bezcenna!

Dwa dni wczeœniej w Ministerstwie Roz-
woju Regionalnego w Warszawie dokonano
uroczystego rozstrzygniêcia VI edycji konkur-
su „Polska Piêknieje – 7 Cudów Funduszy
Europejskich”. Do stolicy uda³y siê delegacje
21 finalistów i nikt do koñca nie wiedzia³, kto
jest zwyciêzc¹ w ka¿dej z siedmiu kategorii.
Przypomnê – rywalizowaliœmy z 4-kilome-
trow¹ transgraniczn¹  promenad¹ miêdzy
miejscowoœci¹ Ahlbeck a Œwinoujœciem oraz
z projektem z Augustowa pn. „Kuchnia Pach-
n¹ca Tradycj¹”. Œwieradów reprezentowali:
nadleœniczy Wies³aw Krzewina – inicjator
zg³oszenia singltreków do konkursu, bur-
mistrz Roland Marciniak (urz¹d by³ partne-
rem projektu) oraz Wojciech Cielecki, który
by³ mened¿erem projektu ze strony gminy.

Gdy podczas gali, prowadzonej przez
Macieja Or³osia, og³oszono wyniki, delega-
cja Œwieradowa mia³a powód, by jawnie oka-
zywaæ radoœæ i satysfakcjê z dzie³a, którego
s³awa zatacza coraz szersze krêgi w Polsce i
za granic¹ (na nasze single wydaliœmy ok. 4
razy mniej pieniêdzy ni¿ Œwinoujœcie na swój
trakt pieszo-rowerowy).

- Atmosfera na sali by³a bardzo uroczysta
– wspomina R. Marciniak – a my skorzystali-
œmy z okazji i zaprosiliœmy M. Or³osia do
Œwieradowa, by nakrêci³ u nas kolejny pro-
gram z cyklu „Nie ma jak Polska”. Reporter
przyzna³, ¿e zna nasze miasto, lubi je i chêt-
nie kiedyœ poka¿e.

Do siedziby resortu przyjechali wójtowie
i burmistrzowie z  ca³ego kraju, a ka¿dy pro-
jekt prezentowany by³ przez osobê z minister-
stwa. I naprawdê, wbrew sceptykom i kryty-
kantom, mamy prawo odczuwaæ dumê z fak-
tu, ¿e nasz projekt na 311 zg³oszonych ogó-
³em jest tym siódmym cudem Polski!

Przy okazji od-
notowaliœmy kolej-
ny medialny maj-
stersztyk, bo o sin-
gltreku posz³y na
gor¹co informacje
na antenie radiowej
Jedynki i Polskiego
Radia Wroc³aw, w
TVP Info, TVN24 i

w programie „Kawa czy
herbata”, a jeleniogórskie
Muzyczne Radio s³a³o re-
lacjê na ¿ywo. Zyskaliœmy
te¿ dziêki bezp³atnej pro-
mocji prowadzonej przez
ministerstwo.

Tak siê jakoœ z³o¿y³o,
¿e ministerialna gala zbie-
g³a siê z opublikowaniem
rankingu przez Pismo Sa-
morz¹du Terytorialnego
„Wspólnota”, w którym na
ponad 2800 samorz¹dów
(z powiatami) mamy 23
miejsce w Polsce w inwe-
stycjach infrastrukturalnych. Zarówno ta wy-
soka pozycja, jak i zwyciêstwo w konkursie
potwierdzaj¹, ¿e nasze sukcesy nie s¹ przy-
padkowe.

Zanim œwieradowska ekipa dojecha³a do
stolicy, po drodze zajrza³a do Uniejowa (woj.
³ódzkie). Miasteczko liczy sobie raptem 3000
mieszkañców, le¿y 56 km od £odzi, ale dziê-
ki trafnym pomys³om, dobrze napisanemu
wnioskowi, wsparciu urzêdu marsza³kowskie-
go i znalezieniu udzia³owców uda³o siê za 105
mln z³ (!), przy wk³adzie w³asnym gminy 15
mln z³, zbudowaæ kompleks termalny wzbo-
gacony du¿¹ iloœci¹ funkcji uzdrowiskowych,
takich jak: termy solankowe (68 stopni), in-
halacje, k¹piele, masa¿e, inne zabiegi. Do tego
kompleks basenów pod dachem i na zewn¹trz,
a ca³kowitym zaskoczeniem jest cena – rap-
tem 14 z³ za godzinê z opcj¹ korzystania ze
wszystkich mo¿liwych urz¹dzeñ (porównaj-
my to teraz z cen¹ biletu do naszego aquapar-
ku). Inwestycja ju¿ zaczyna procentowaæ, bo
wokó³ term ju¿ powstaj¹ pierwsze hotele, a
kolejni inwestorzy ustawiaj¹ siê w kolejce.

Termy uniejowskie wygra³y konkurs w
kategorii „Turystyka aktywna”.

Oto wszystkie 7 Cudów Polski:
Kategoria REWITALIZACJA - Utworze-

nie Muzeum Sztuki Wspó³czesnej w Krako-
wie.

Kategoria ZABYTEK - Rewaloryzacja i
remont renesansowego dworu obronnego w
Szymbarku.

Kategoria PRODUKT PROMOCYJNY -
Centrum Dziedzictwa Szk³a w Kroœnie.

Kategoria OBIEKT TURYSTYCZNY -
Dziedzictwo Chopina na szlaku Traktu Kró-
lewskiego w Zamku Ostrogskich w Warsza-
wie.

Kategoria TURYSTYKA AKTYWNA -
UNIEJÓW - pierwsze w Polsce uzdrowisko
termalne.

Kategoria TURYSTYKA TRANSGRA-

NICZNA I MIÊ-
DZYNARODOWA
- Czesko-polski sin-
gltrek pod Smrkem
w Górach Izerskich.

Kategoria MIEJ-
SCE PRZYJAZNE
DZIECIOM - Stwo-
rzenie otwartej strefy
rekreacji dzieciêcej
na potrzeby uczniów
OSW dla Dzieci Nie-
widomych w Owiñ-
skach oraz mieszkañ-
ców Powiatu Po-
znañskiego. Ambasadorem singla na warszawskiej prezentacji by³ M. Jurewicz

Na zdjêciu u góry
termy w Uniejowie z
lotu ptaka. Obok
Wojtek Cielecki przy
tê¿ni solankowej .

W g³osowaniu in-
ternautów najwiêcej
g³osów zdoby³ pro-
jekt pn. „Przebudo-
wa, rozbudowa i uno-
woczeœnienie Ogro-
du Zoologicznego
im. Stefana Milera w
Zamoœciu”.

Adam Karolczuk



ŚMIECI ŚWIERADOWSKIE PO NOWEMUŚMIECI ŚWIERADOWSKIE PO NOWEMUŚMIECI ŚWIERADOWSKIE PO NOWEMUŚMIECI ŚWIERADOWSKIE PO NOWEMUŚMIECI ŚWIERADOWSKIE PO NOWEMU
Jeszcze dwa tygodnie i od 1 lipca wchodzi w ¿ycie tzw. ustawa œmieciowa.  Najwa¿-

niejsze zmiany to takie, ¿e teraz gmina bêdzie odpowiedzialna za zbiórkê odpadów ze
swojego terenu. Pojawia siê równie¿ obowi¹zek systematycznego wprowadzania selek-
tywnej zbiórki odpadów. Ka¿dy z mieszkañców i przedsiêbiorców w gminie ma obowi¹-
zek z³o¿yæ tzw. deklaracjê œmieciow¹. Do 5 czerwca  w urzêdzie miasta z³o¿ono 70 proc.
deklaracji. Pozostali zapomnieli b¹dŸ uwa¿aj¹, ¿e ich to nie dotyczy. Przypominamy, ¿e
niez³o¿enie deklaracji b¹dŸ nieuiszczanie op³aty bêdzie dochodzone w taki sam spo-
sób, jak w przypadku podatków od nieruchomoœci. Oko³o jednej trzeciej gospodarstw,
które z³o¿y³y deklaracje, nie zamierza prowadziæ selektywnej zbiórki. To w przysz³oœci
narazi nas, czyli gminê, na powa¿ne konsekwencje finansowe z powodu braku odzysku
odpowiednich iloœci odpadów. Z tego powodu nak³adane kary na gminê przez Urz¹d
Marsza³kowski bêd¹ p³aciæ wszyscy mieszkañcy i przedsiêbiorcy z naszej gminy.  Dla-
tego warto segregowaæ, bo wtedy wszyscy bêd¹ p³aciæ mniej.  Ustawodawca wyszed³ z
za³o¿enia, ¿e zbiórka odpadów to nasz wspólny problem i odpowiedzialnoœæ. Tak jak to
jest w przypadku podatków, które wszyscy musimy p³aciæ.

Mo¿emy wyró¿niæ dwie grupy podmiotów, które maj¹ obowi¹zek z³o¿yæ deklaracjê
œmieciow¹ z nieruchomoœci zamieszka³ych (gospodarstwa domowe, wspólnoty miesz-
kaniowe), niezamieszka³ych (przedsiêbiorstwa, instytucje, inne niezamieszkiwane). W
czerwcu rozstrzygniemy przetarg na wy³onienie przewoŸnika odpadów z posesji do re-
gionalnej instalacji przyjmowania odpadów komunalnych. Do 15 czerwca uruchomimy
program komputerowy, którym bêdziemy rozliczaæ ca³y system zbiórki i wywozu odpa-
dów komunalnych. Chcemy wprowadziæ dla ka¿dej posesji indywidualny kod kresko-
wy, a na œmieciarkach czytniki. Równie¿ bêdziemy dostarczaæ do posesji worki na od-
pady selektywnie zebrane. Nie zapomnimy te¿ o tzw. wystawce – w tym roku zorganizu-
jemy j¹ w lipcu lub sierpniu.

Ca³kowit¹ nowoœci¹ bêdzie punkt selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych, tzw. PSZOK, w którym bêdziemy prowadziæ zbiórkê

Przypominamy mieszkañcom i podmiotom go-
spodarczym o ci¹¿¹cych na nich obowi¹zkach wy-
nikaj¹cych z ustawy wprowadzaj¹cej reformê œmie-
ciow¹, takich jak:

- wypowiedzenie umowy przedsiêbiorcy, który
wywozi nasze odpady;

- z³o¿enie deklaracji (nadal nie sp³ynê³o ich ok.
15 proc. z tzw. nieruchomoœci zamieszka³ych i ok.
40 proc. z niezamieszka³ych!). Jeœli nie dope³ni¹
Pañstwo tego obowi¹zku, burmistrz w drodze de-
cyzji administracyjnej okreœli wysokoœæ op³aty,
przyjmuj¹c za podstawê œredni¹ iloœæ odpadów po-
wstaj¹cych na nieruchomoœciach o podobnym cha-
rakterze oraz ¿e œmieci z danej nieruchomoœci bêd¹
niesegregowane, a zatem „dro¿sze”. Mo¿e tak¿e
groziæ Pañstwu kara finansowa!

- doposa¿enie nieruchomoœci w pojemniki do
selektywnej zbiórki odpadów;

- przygotowanie tzw. zasieków (boksów) dla
pojemników na odpady.

Proszê pamiêtaæ, ¿e do domu nie nadejdzie
poczt¹ decyzja o wymiarze op³aty œmieciowej. Pod-
staw¹ wymiaru jest z³o¿ona deklaracja!

Decyzjê administracyjn¹ o wymiarze op³aty
otrzymaj¹ jedynie ci, którzy nie z³o¿yli deklaracji w
ogóle b¹dŸ nie z³o¿yli jej w terminie.

Pierwsz¹ op³atê za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi nale¿y wnieœæ w terminie do
20 lipca br. na rachunek gminy nr:

podaj¹c w tytule przelewu: op³ata œmieciowa; imiê
i nazwisko oraz adres nieruchomoœci, której wp³a-
ta dotyczy; okres, za który op³acamy odbiór œmie-
ci (miesi¹c lub kilka miesiêcy).

Nastêpne op³aty nale¿y wnosiæ w cyklach mie-
siêcznych do 15 ka¿dego miesi¹ca.
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Rada Miasta zdecydowa³a, i¿ metod¹ obliczania op³aty za zagospodarowanie odpadów komunalnych

dla nieruchomoœci zamieszka³ych bêdzie op³ata zrycza³towana - od gospodarstwa domowego. Bêdzie
ona stanowiæ iloczyn liczby gospodarstw domowych zamieszkuj¹cych dan¹ nieruchomoœæ oraz stawki
op³aty. Gospodarstwa domowe skategoryzowano na dwie grupy ze wzglêdu na liczbê zamieszkuj¹cych
je osób - do 2 i powy¿ej - w  zale¿noœci od tego, czy œmieci bêd¹ segregowane, czy te¿ nie, ustalono
nastêpuj¹ce stawki:

Podzia³ gospodarstw domowych Œmieci gromadzone nieselektywnie Œmieci gromadzone selektywnie*

30 z³ 20 z³   Do 2 osób zamieszka³ych

Pow. 2 osób zamieszka³ych

* Obejmuje równie¿ œmieci zmieszane, pozostaj¹ce po wysegregowaniu obowi¹zkowych frakcji odpadów.

60 z³ 40 z³

JAK P£AC¥ NIERUCHOMOŒCI NIEZAMIESZKA£E?

Objêtoœæ pojemnika w litrach Œmieci gromadzone nieselektywnie Œmieci gromadzone selektywnie

15 z³ 8 z³80

110 21 z³ 11 z³

Dla w³aœcicieli nieruchomoœci, na których nie zamieszkuj¹ mieszkañcy, a powstaj¹ odpady komunal-
ne (tzw. nieruchomoœci niezamieszka³e), miesiêczna op³ata stanowi iloczyn liczby zadeklarowanych
pojemników z odpadami komunalnymi, powsta³ymi na danej nieruchomoœci, i stawki op³aty za pojem-
nik. Rada Miasta uchwali³a miesiêczne stawki od objêtoœci pojemników dla œmieci gromadzonych w
sposób nieselektywny i selektywny:

23 z³ 12 z³120

240 46 z³ 23 z³

209 z³ 105 z³1.100

1.500 284 z³ 142 z³

847 z³ 426 z³4.500

5.000 946 z³ 473 z³

7.000 1.324 z³ 662 z³

odpadów selektywnie zebranych przez mieszkañców. W naszym przypadku zorganizu-
jemy to miejsce na wzór szwedzki, czyli ustawimy kilkanaœcie kontenerów, do których
bêdzie mo¿na wrzucaæ odpady selektywnie zebrane bez ¿adnych dodatkowych op³at.

Nowa ustawa przysparza du¿o problemów we wdro¿eniu. Wiele miast nie mo¿e roz-
strzygn¹æ przetargów na przewoŸników ze wzglêdu na wady w specyfikacji zamówienia
publicznego. Trudno siê wzorowaæ na doœwiadczeniach innych miast, bo nikt takich
jeszcze nie zdoby³. Pojawiaj¹ siê nowe pomys³y na zmodyfikowanie systemu. O ma³y
w³os, a nie uda³oby siê nam wdro¿yæ ustawy na czas, poniewa¿ grupa radnych naszej
gminy chcia³a wprowadziæ na miesi¹c przed wejœciem w ¿ycie ustawy zmiany polega-
j¹ce na wprowadzeniu dodatkowej kategorii - gospodarstwo jednoosobowe. Ale dobrze
siê sta³o, ¿e wiêkszoœæ radnych odrzuci³a ten pomys³ ze wzglêdu na zbyt krótki czas do
wprowadzenia zmian. Oczywiœcie, to nie oznacza, ¿e w ci¹gu roku nie dokonamy ja-
kichœ zmian w naliczaniu op³at czy samych op³at.  Proponujemy, aby w pierwszym
etapie wdro¿yæ ustawê, a w kolejnych miesi¹cach bêd¹ mo¿liwe zmiany - pod jednym
warunkiem: nie mog¹ one naruszaæ warunków przetargu na wy³onienie przewoŸnika.

Wszystko wskazuje na to, ¿e bêdziemy gotowi od 1 lipca na wprowadzenie rewolucji
œmieciowej. Wyj¹tek to PSZOK, który ruszy kilka tygodni póŸniej poniewa¿ musimy
dostosowaæ budynek starej oczyszczali do przyjmowania odpadów selektywnie zebra-
nych. Trzeba równie¿ wykonaæ w ramach uruchamiania PSZOK-a raport oddzia³ywania
tego miejsca na œrodowisko.

Namawiam Pañstwa do selektywnej zbiórki, bo to siê bêdzie op³acaæ, przede wszyst-
kim finansowo.

Roland MarciniakRoland MarciniakRoland MarciniakRoland MarciniakRoland Marciniak



     W pojemnikach/workach koloru

   W pojemnikach/workach br¹zowych
gromadzimy  tzw. bioodpady.

WRZUCAMY: odpadki kuchenne sta³e, skorupki jaj,
odpadki z ryb i miêsa, drobne koœci, resztki owoców i

warzyw, zepsut¹ ¿ywnoœæ, rêczniki, chusteczki i serwetki
papierowe, papier toaletowy, popió³ z drewna.

W okresie prac ogrodowych w osobnym pojemniku/worku
tego samego koloru (w przypadku, gdy nie bêd¹ komposto-

wane na posesji) gromadzimy liœcie, drobne ga³êzie, trawê,
przyciête czêœci drzew i krzewów, kwiaty i inne pozosta³oœci
roœlin.

Jeœli nieruchomoœæ dysponuje kompostownikiem, mo¿e gro-
madziæ: miêkkie czêœci uprawianych roœlin, œciêt¹ trawê, liœcie,
drobne ga³êzie i ma³e kawa³ki drewna, chwasty, spad³e owoce,
odpady po owocach i warzywach, obierki, skórki oraz resztki owo-
ców cytrusowych i produktów mleczarskich, stary chleb, fusy po
herbacie i kawie z filtrem (wy³¹cznie papierowym), skorupki od
jajek i popió³ z drewna, wêgla brunatnego lub torfu.

NIE NALE¯Y KOMPOSTOWAÆ: koœci, miêsa, zepsutej ¿ywno-
œci, t³uszczy, p³ynnych resztek jedzenia, herbat ekspresowych, od-
chodów zwierzêcych, tkanin, materia³ów nieorganicznych, papie-
ru, niedopa³ków, popio³u z wêgla kamiennego i koksu, osadów z
przydomowych oczyszczalni œcieków i szamb, materia³ów i sub-
stancji zanieczyszczonych (np. zawieraj¹cych metale ciê¿kie lub
toksyczne zwi¹zki organiczne).

TAK
SEGREGUJEMY

           W pojemnikach/
workach koloru niebie-
skiego gromadzimy arty-
ku³y higieniczne, takie jak
zu¿yte pieluchy i podpa-
ski, watê i waciki kosme-
tyczne.

W pojemnikach/workach koloru ¿ó³-
tego gromadzimy papier, tekturê, tworzywa

sztuczne, metale, opakowania wielomateria³owe.

 WRZUCAMY: Puste butelki typu pet, plastikowe opako-
wania po chemii gospodarczej, kosmetykach i œrodkach czy-

stoœci, folie i torebki z tworzyw sztucznych, zakrêtki, puszki po
napojach, kapsle, inne opakowania stalowe i aluminiowe,  ga-
zety, czasopisma, katalogi, prospekty, ksi¹¿ki, torebki i worki
papierowe, tektura, kartony (po napojach i innych produktach

spo¿ywczych).

   NIE WRZUCAMY: Butelek i pojemników po olejach (spo¿yw-
czych i silnikowych), opakowañ po lekarstwach, zabawek oraz sprzê-
tu agd, rtv i elektronicznego, styropianu, opakowañ po aerozolach,
puszek po farbach, baterii, brudnych i zat³uszczonych papierów,
papieru termicznego i przebitkowego, pieluch, podpasek i innych
artyku³ów higienicznych, worków po gipsie i cemencie, tapet.

Uwaga! Makulatura nie mo¿e byæ mokra ani zanieczyszczona
chemicznie (klejami, farbami) oraz mikrobiologicznie (pleœñ, grzy-
by).

Z opakowañ nale¿y usun¹æ zawartoœæ, odkrêciæ zakrêtkê i zgnieœæ
przed wrzuceniem do pojemnika.

        Bezbarwne worki prze-
znaczone s¹ do gromadzenia
wystudzonego popio³u z pale-
nisk, kominków i przydomo-
wych kot³owni - jest to tak¿e
odpad segregowany!
      Popió³ mo¿na te¿ groma-
dziæ w innym niepalnym po-
jemniku, wyraŸnie oznaczonym
na potrzeby firmy wywo¿¹cej.

W pojemniku/worku koloru czarnego
gromadzimy wszystkie pozosta³e odpady po
procesie segregacji lub - dla osób niedecydu-
j¹cych siê na segregacjê - odpady zmieszane.

zielonego gromadzimy szk³o bezbarwne
oraz kolorowe.
       WRZUCAMY: Butelki i szklane opakowa-

nia po napojach i ¿ywnoœci, butelki po napo-
jach alkoholowych, s³oiki (bez nakrêtek, zaci-
sków i gumowych uszczelek), szklane opako-

wania po kosmetykach i inne.

          NIE WRZUCAMY: Szk³a sto³owego, porce-
lany i ceramiki, szk³a okiennego, luster, szyb sa-
mochodowych, doniczek, szk³a ¿aroodpornego,
¿arówek, lamp i neonówek, okularów.
Uwaga! Przed wyrzuceniem opakowañ nale¿y
usun¹æ zawartoœæ (dok³adne mycie nie jest ko-
nieczne, ale przep³ukanie jest jak najbardziej
wskazane).
Starajmy siê nie t³uc szk³a.



HARMONOGRAM ODBIORU
ODPADÓW KOMUNALNYCH

Tabela obok przedstawia zak³adan¹ czêstotli-
woœæ odbioru poszczególnych frakcji odpadów ko-
munalnych. Przetarg wy³oni firmê, która zajmie siê
odbiorem i zagospodarowaniem odpadów w imie-
niu gminy i przedstawi koñcow¹ propozycjê szcze-
gó³owego harmonogramu odbioru odpadów (po-
danego do publicznej wiadomoœci), uwzglêdniaj¹-
cego tak¿e indywidualne potrzeby wytwórców
œmieci. Inna bêdzie czêstotliwoœæ odbioru œmieci
z domku jednorodzinnego, zgodna z tabel¹ (wy-
wóz raz na 2 tygodnie), a inna dla hoteli, uzdrowi-
ska, pensjonatów, sklepów itp., które wymagaæ
bêd¹ wywozu nawet dwa razy w tygodniu.

Przewidziano zwiêkszon¹ czêstotliwoœæ wywo-
zu odpadów z nieruchomoœci po³o¿onych w œci-
s³ym centrum uzdrowiska, ograniczonym ulicami:
Kard. S. Wyszyñskiego, Marsza³ka J. Pi³sudskie-
go, 3-go Maja, Orzeszkowej, Koœcielnej, Batorego
oraz Sienkiewicza:

a) zmieszanych (niesegregowanych), biodegra-
dowalnych oraz higienicznych - minimum 2 razy
w tygodniu;

b) zbieranych selektywnie (papier i tektura, two-
rzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateria-
³owe, szk³o bezbarwne i kolorowe - minimum 2
razy w miesi¹cu;

c)  zbieranych selektywnie (popió³) – w okresie
od 1 listopada do 30 kwietnia - minimum 2 razy w
miesi¹cu.

W przypadku innych ni¿ niebezpieczne odpa-
dów budowlanych i rozbiórkowych us³uga wywo-
zu i zagospodarowana realizowana bêdzie wy³¹cz-
nie dla tzw. nieruchomoœci zamieszka³ych, pod
warunkiem, ¿e remont prowadzony jest we w³a-
snym zakresie, a nie przez wynajêt¹ firmê. „Upraw-
niony” w³aœciciel nieruchomoœci z wyprzedzeniem
zg³asza telefonicznie do gminy zapotrzebowanie na
kontener o ¿¹danej pojemnoœci (1,5 m3, 4,5 m3, 5
m3, 7 m3), gmina zaœ przekazuje zamówienie wy-
konawcy, który z kolei ma obowi¹zek dostarczyæ
kontener o wskazanej pojemnoœci pod podany mu
w zg³oszeniu adres w ci¹gu 48 godz. od przyjêcia
zg³oszenia.

W³aœciciel nieruchomoœci otrzyma kontener
bezp³atnie do dyspozycji na okres do 10 dób, a
ka¿da nastêpna rozpoczêta doba poci¹gnie za sob¹
koniecznoœæ uiszczenia na rachunek bie¿¹cy gmi-
ny op³aty w wysokoœci 10 z³ za wynajem kontene-
ra. Op³ata bêdzie zrycza³towana, niezale¿na od wiel-
koœci pojemnika.

Przeterminowane leki wykonawca zobowi¹za-
ny bêdzie odbieraæ z dwóch wyznaczonych punk-
tów (obie œwieradowskie apteki) oraz z Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
(PSZOK).

W przypadku zu¿ytych baterii pojemniki zostan¹
ustawione przynajmniej w piêciu punktach zloka-
lizowanych w obiektach u¿ytecznoœci publicznej,
jak szko³y, UM, niektóre sklepy (ich wykaz zamiesz-
czany bêdzie na bie¿¹co w kolejnych numerach
„Notatnika” i na stronie miasta). Baterie bêdzie
mo¿na równie¿ zdawaæ do PSZOK-u.

Gmina przewiduje tak¿e zorganizowanie jednej
jesiennej akcji zbiórki liœci (paŸdziernik/listopad),
trwaj¹cej ok. 6 dni roboczych (dotyczy wszystkich
nieruchomoœci).

Przewidziany bêdzie równie¿ dodatkowy odbiór
odpadów na dwa dni poprzedzaj¹ce Œwiêta Bo¿e-
go Narodzenia i Œwiêta Wielkanocne (z terenu ca-
³ej gminy) oraz w dniu poprzedzaj¹cym Wszyst-
kich Œwiêtych z terenu cmentarzy komunalnych, a
tak¿e po akcji „Sprz¹tanie Œwiata” i „Dzieñ Ziemi”.

SK¥D TYLE ZAMIESZANIA?
Zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Œrodowiska z 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ogranicze-

nia masy odpadów komunalnych ulegaj¹cych biodegradacji przekazywanych do sk³adowania oraz spo-
sobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r. poz. 676) na gminy na³o¿o-
ne zosta³y dopuszczalne poziomy masy odpadów komunalnych ulegaj¹cych biodegradacji przekazywa-
nych do sk³adowania w stosunku do masy odpadów wytworzonych na terenie danej gminy w 1995 r.

Przek³adaj¹c dane procentowe z powy¿szej tabeli na nasz¹ rzeczywistoœæ otrzymamy dane liczbowe
mówi¹ce o tym, ile ton komunalnych odpadów biodegradowalnych wolno nam w poszczególnych la-
tach wywieŸæ na sk³adowisko, a ile bêdziemy musieli skompostowaæ; np. ju¿ w 2014 r. wolno nam
bêdzie wywieŸæ tylko 390 ton!

Natomiast zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Œrodowiska z 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów
recyklingu, przygotowania do ponownego u¿ycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpa-
dów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645), jesteœmy zobligowani do osi¹gniêcia poziomów recyklin-
gu poszczególnych frakcji odpadów segregowanych (patrz tabele poni¿ej) w stosunku do ³¹cznej masy
wytworzonych odpadów papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szk³a oraz innych ni¿ niebezpiecznych
odpadów budowlanych i rozbiórkowych, pochodz¹cych ze strumienia odpadów komunalnych z gospo-
darstw domowych oraz od innych wytwórców odpadów komunalnych.

Analizuj¹c dotychczasowe dane od firm zajmuj¹cych siê odbiorem odpadów komunalnych mo¿na
stwierdziæ, ¿e w przypadku odpadów ulegaj¹cych biodegradacji przekazywanych do sk³adowania, w
roku ubieg³ym, w stosunku do masy odpadów wytworzonych  na  terenie  gminy  w 1995 r., osi¹gnêli-
œmy poziom 56 proc. (jeszcze spe³niamy kryteria). Natomiast w przypadku papieru, metali, tworzyw
sztucznych i szk³a recykling osi¹gn¹³ poziom niespe³na 10 proc. (dziœ brak nam ponad 2 proc.).



pojemnikami i workami;
d) powstawania odpadów na nieruchomoœciach

nie ujêtych w bazie danych prowadzonej przez
gminê;

e) niezapewnienia przez w³aœcicieli nieruchomo-
œci ³atwego dostêpu do pojemników i worków wy-
konawcy odbieraj¹cemu odpady komunalne.

Wykonawca zobowi¹zany bêdzie udokumento-
waæ przytoczone niezgodnoœci, co póŸniej stanie
siê podstaw¹ wszczêcia procedury administracyj-
nej koñcz¹cej siê zmian¹ deklaracji lub nawet nali-
czeniem kar.

Jeœli mowa o niezgodnoœciach ujawnionych
przy odbiorze odpadów, postêpowanie w takich
przypadkach bêdzie wygl¹da³o nastêpuj¹co: jeœli
wykonawca w worku na papier znajdzie np. szk³o

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Kokunal-
nych (PSZOK) to specjalnie przystosowany i zor-
ganizowany obiekt, w którm wykonawca ma œwiad-
czyæ us³ugê polegaj¹c¹ na przyjmowaniu od w³a-
œcicieli nieruchomoœci zamieszka³ych selektywnie
wysegregowanych odpadów na terenie gminy (pa-
pieru i tektury, tworzyw sztucznych, metali, opa-
kowañ wielomateria³owych, szk³a bezbarwnego i
kolorowego, odpadów biodegradowalnych, w tym
zielonych, popio³u, odpadów higienicznych), a tak-
¿e zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i elektroniczne-
go, zu¿ytych baterii i akumulatorów, zu¿ytych opon,
przeterminowanych lekarstw, innych ni¿ niebez-
pieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych.
Mieszkaniec we w³asnym zakresie i w³asnym kosz-
tem musi dostarczyæ na teren PSZOK wymienione
odpady.

Lokalizacja obiektu, jakim jest PSZOK, wyma-
ga przeprowadzenia procedury oceny jego oddzia-
³ywania na œrodowisko. Procedura jest w toku, ale
trwa doœæ d³ugo, dlatego te¿ od 1 lipca wykonaw-
ca wy³oniony w przetargu, zorganizuje tymczaso-
wy punkt w oparciu o  kontenery, przystosowane
do gromadzenia odpadów (posiadaj¹ce zabezpie-
czenia przed emisj¹ zanieczyszczeñ do gruntu i
atmosfery).

CO TO JEST TEN PSZOK?

Planowana lokalizacja œwieradowskiego PSZOK-u - zabudowania i teren by³ej oczysz-
czalni œcieków przy ul. Grunwaldzkiej.

W ramach uiszczanej op³aty wy³oniona w prze-
targu firma zobowi¹zana bêdzie przez ca³y okres
œwiadczenia us³ugi dostarczaæ worki do selektyw-
nej zbiórki odpadów do nieruchomoœci, zakwalifi-
kowanych jako domy mieszkalne (z wy³¹czeniem
nieruchomoœci zarz¹dzanych przez spó³dzielnie i
zarz¹dy wspólnot) na frakcje: papier i tektura, two-
rzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateria-
³owe, szk³o, odpady biodegradowalne, popió³ oraz
odpady higieniczne (5 rodzajów worków), o obj.
od 30 do 120 litrów.

Dostarczenie nowych worków powinno odby-
waæ siê w momencie odbioru worków zape³nio-
nych odpadami.

Przy pierwszym dostarczeniu worków wyko-
nawca dostarcza po jednym worku dla ka¿dej z frak-
cji, jednoczeœnie informuj¹c w³aœcicieli nierucho-
moœci, ¿e worki bêd¹ dostarczane w iloœci odpo-
wiadaj¹cej dokonywanym odbiorom odpadów se-
lektywnie zebranych.

Wykonawca zobowi¹zany jest do wydawania
w³aœcicielom nieruchomoœci dodatkowych worków
tylko w uzasadnionych przypadkach, np. w zwi¹z-
ku z przypadkowym uszkodzeniem worków.

Wykonawca jest zobowi¹zany do ka¿dorazowe-
go informowania UM o stwierdzeniu podczas od-
bioru odpadów niezgodnoœci z postanowieniami
Regulaminu utrzymania czystoœci i porz¹dku na
terenie Gminy Miejskiej Œwieradów-Zdrój, a w
szczególnoœci dotycz¹cych:

a) odnotowania odpadów zmieszanych w przy-
padku zadeklarowania przez w³aœciciela nierucho-
moœci zbiórki selektywnej;

b) mieszania odpadów lub przygotowania od-
padów do odbioru w nieodpowiednich pojemni-
kach;

c) gromadzenia odpadów komunalnych poza

Poniewa¿ mieszkañcy przyzwyczaili siê do „wy-
stawki”, wykonawca zobowi¹zany zostanie tak¿e
do jej przeprowadzenia. Odbierany bêdzie zu¿yty
sprzêt elektryczny i elektroniczny, meble i inne
odpady wielkogabarytowe oraz zu¿yte opony. Ak-
cja ta bêdzie siê odbywa³a raz do roku w terminie
ustalonym z gmin¹. Odpady odbierane bêd¹ wy-

³¹cznie z nieruchomoœci zamieszka³ych!

PSZOK bêdzie czynny w dni powszednie od
poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 1100-1700 oraz w
soboty w godz. 1000-1400. Wykonawca ma zapew-
niæ minimum jedn¹ osobê odpowiedzialn¹ za
przyjmowanie i ewidencjê odpadów.

JAK BÊDZIE WYGL¥DA£A KONTROLA?
(bo bêdzie kontrolowaæ zawartoœæ, to jeden z jego
podstawowych obowi¹zków!), nie dokona odbio-
ru tego worka, zakwalifikuje go jako odpad zmie-
szany, zostawi przy nieruchomoœci i odbierze w
najbli¿szym terminie przewidzianym dla œmieci nie-
segregowanych.

Taka sytuacja za pierwszym razem skutkowaæ
bêdzie przyznaniem tzw. ¿ó³tej kartki, a kolejne zlek-
cewa¿enie norm segregacji oznacza czerwon¹ kart-
kê i wszczêcie opisanej wy¿ej procedury admini-
stracyjnej.

W celu skutecznej kontroli nieruchomoœci oraz
wytwarzanych tam odpadów gmina planuje zaku-
piæ specjalistyczne oprogramowanie wraz z prze-
noœnymi urz¹dzeniami, dziêki którym mo¿liwa bê-
dzie szybka identyfikacja zarówno „producenta”
œmieci, ich iloœciowa ewidencja, jak te¿ rzetelnoœæ

ich segregacji.



27 maja 27 maja 27 maja 27 maja 27 maja podpisano z firm¹ Mariusza Stachurskiego umowê -
jako zamówienie uzupe³niaj¹ce - na wykonanie prac porz¹dko-
wych i konserwacjê terenów zieleni. Umowa jest wa¿na do 7 paŸ-
dziernika, a gmina wyp³aci wykonawcy 8.814,82 z³ miesiêcznie za
wykaszanie poboczy, czyszczenie rowów, koszenie traw, usuwa-
nie samosiewów, utrzymanie obelisku wraz o otoczeniem, utrzy-
manie w czystoœci przystanków autobusowych oraz czyszczenie
tablic informacyjnych.

27 maja 27 maja 27 maja 27 maja 27 maja z powodów organizacyjnych (uniewa¿niono dwa prze-
targi z powodu zbyt wysokich cen zaproponowanych przez ofe-
rentów) gmina podpisa³a umowê z Mariuszem Stachurskim na
wykonanie us³ugi pn. „Zapewnienie czystoœci ulic” (zamiatanie
zamiatark¹ mechaniczn¹). Us³uga bêdzie wykonywana do 27 paŸ-
dziernika, a gmina zap³aci za to wykonawcy 5.185,18 z³ za ka¿dy
miesi¹c. Ogólna wartoœæ umowy – 29.925,90 z³. Umowê podpi-
sano na podst. art. 6a ustawy Prawo zamówieñ publicznych.

27 maja 27 maja 27 maja 27 maja 27 maja podpisano w trybie zamówienia z wolnej rêki umo-
wê z Tauron Dystrybucj¹ SA z Jeleniej Góry na eksploatacjê oœwie-
tlenia drogowego w mieœcie. Za ka¿dy punkt oœwietleniowy gmi-
na zap³aci Tauronowi 8,86 z³ miesiêcznie, a ¿e punktów mamy
1.111, czyni to kwotê 9.843,46 z³ za ka¿dy miesi¹c, a za ca³y rok –
118.121,52 z³.

29 maja 29 maja 29 maja 29 maja 29 maja og³oszono przetarg na odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych z terenu gminy. 7 czerwca dokonano otwar-
cia 2 ofert - od konsorcjum firm: SIMEKO i MPGK, obie z Jeleniej
Góry (1.250.000 z³), oraz od konsorcjum firm: EKO-BART ze Œwie-
radowa i IZERY z Lubomierza (802.900 z³), z którym podpisanie
umowy (na okres od 1 lipca br. do 30 czerwca 2014 r.) zaplano-
wano na 17 czerwca br.

6 czer6 czer6 czer6 czer6 czerwca wca wca wca wca og³oszono przetarg na opracowanie miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego m. Œwieradów-Zdrój. Zadanie
podzielono na dwie czêœci:

1. Sporz¹dzenie miejscowego planu  zagospodarowania przestrzen-
nego.

2. Sporz¹dzenie zmiany studium uwarunkowañ i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego miasta dla terenu dolnej stacji kolei gon-
dolowej na Stóg Izerski i fragmentu trasy zjazdowej.

Termin sk³adania ofert up³ywa 17 czerwca, a firma, z któr¹ gmina
podpisze umowê, na pierwsze zadanie ma rok, zaœ na drugie – 8 mie-
siêcy.

7 czer7 czer7 czer7 czer7 czerwca wca wca wca wca uniewa¿niono - po raz kolejny - przetarg na wykonanie
tablic do Czarciego M³yna dla osób z upoœledzon¹ funkcj¹ wzroku z

Wed³ug najnowszych prognoz Œwiatowej Organizacji Zdrowia (WHO) za 17 lat, zachorowalnoœæ na
raka zwiêkszy siê na œwiecie o 75 proc. Wœród przedstawicielek p³ci piêknej rak piersi jest chorob¹
najczêœciej wystêpuj¹c¹, a zaniedbanie profilaktyki to g³ówny powód dramatycznych nastêpstw. Na
szczêœcie statystyki wskazuj¹, ¿e tylko jedno zachorowanie na 5 przypadków stanowi nowotwór
z³oœliwy. Je¿eli uda siê wykryæ nowotwór w miarê szybko, mo¿na unikn¹æ amputacji piersi. Pomimo
tego, ¿e uchodzi za wyj¹tkowo groŸny, nie zawsze musi koñczyæ siê œmierci¹. Wa¿ne jest, aby
wykryæ chorobê jak najszybciej.

Dlatego z ca³ego serca zachêcamy panie do udzia³u w akcji SUPERBABKA – DBA O SIEBIE,
organizowan¹ przez Oœrodek Ski&Sun Œwieradów-Zdrój.

16 czerwca na dolnej stacji kolei gondolowej stanie mammobus, w którym bezp³atne badania bêd¹
mog³y wykonaæ kobiety w wieku 50-69 lat. Panie w wieku 35-50 lat zap³ac¹ za badanie 60 z³.

Na górnej stacji wszystkie panie bêd¹ mog³y skorzystaæ z bezp³atnych porad dietetyka, kosmeto-
loga, zrobiæ masa¿, profesjonaln¹ sesjê zdjêciow¹, dobraæ makija¿ i w³aœciwy rozmiar stanika. Od-
bêd¹ siê te¿ darmowe kursy Nordic Walking i  Zumby.

Szczegó³y, a tak¿e numer telefonu, pod którym mo¿na zapisywaæ siê na mammografiê, znajd¹ siê
na plakatach oraz na stronie internetowej - www.skisun.pl

Serdecznie zapraszamy 16 czerwca (niedziela), start o godz. 900.

SUPERBABKA – DBA O SIEBIE

powodu wady postêpowania
uniemo¿liwiaj¹cej podpisanie
umowy. Z³o¿one 2 oferty opie-
wa³y na kwoty: 115.005 z³ (fir-
ma PROMEDIA z Bia³egostoku)
oraz 199.923 z³ (firma UTAL z
Kobylnicy w Wielkopolsce).
Gmina mo¿e na to zamówienie
przeznaczyæ 113.000 z³.

(opr. aka)

      *
 *       *

31 maja hotel „Bia³y Kamieñ” zorganizowa³ w Chacie
Wuja Toma uroczyste otwarcie sezonu rowerowego w Gó-
rach Izerskich. Chyba najbardziej radosn¹ informacjê dla
obecnych w Chacie rowerzystów przekaza³ szef gondoli,
Ryszard Brzozowski, który zapowiedzia³ otwarcie profe-
sjonalnego serwisu rowerowego na dolnej stacji (o tym i
innych punktach œwiadcz¹cych w Œwieradowie us³ugi ser-
wisowe i wypo¿yczaj¹cych jednoœlady napiszemy w nastêp-
nym numerze, wtedy te¿ porównamy zakresy i ceny us³ug).

Jednym śladem na dwóch kółkach
wszystkich uczestników i test dla odwa¿nych z pytaniami w
rodzaju: kiedy wyprodukowano pierwszy seryjny górski ro-
wer, który z materia³ów na ramy rowerowe jest najl¿ejszy albo
jakiego rodzaju s¹ hamulce typu V-break?

Pogoda by³a tego dnia mocno zmienna, chyba te¿ wcze-
œniejsze opady zniechêci³y goœci do ruszenia na singltreki w

W Chacie Wuja
Toma zebra³o siê ok. 40
osób, którzy mieli m.in.
okazjê do prze¿ycia
dwóch pokazów mi-
strza MTB Micha³a
Kozio³ka, który udo-
wodni³, ¿e rower to do-
skona³a zabawa, a wy-
myœlnymi ewolucjami i
zapieraj¹cymi dech w
piersiach akrobacjami
(w tym i skoki przez
le¿¹cych na pod³odze
ochotników) stara³ siê
zaraziæ uczestników
mi³oœci¹ do roweru.
Chata przy tej okazji
ukaza³a swe nieograni-
czone wprost mo¿liwo-
œci funkcjonalne.

W programie zna-
laz³o siê te¿ mnóstwo
konkursów dla doro-
s³ych i dla dzieci (z na-
grodami), loteria dla

Szozd¹ i który przyzna³ siê w Chacie, ¿e choæ wielokrotnie
rowerem przemierza³ Œwieradów w wyœcigach, to dopiero te-
raz po raz pierwszy w ¿yciu zdo³a³ tu przenocowaæ. Przyzna³,
¿e jest absolutnie oczarowany Izerskim Rowerowym Rajem i
singltrekami, a klientom, którzy odwiedzaj¹ jego sklep rowe-
rowy we Wroc³awiu, z przekonaniem poleca Œwieradów!

Podobnie wypowiada³ siê Tomasz Wo³odŸko z Radia
ESKA, od lat przemierzaj¹cy izerskie szlaki uczestnicz¹c w
Bike Maratonie, który zachêca³, by wskoczyæ na siode³ko, bo
kolarski wysi³ek wp³ywa w sposób naturalny na wzrost hema-
tokrytu. Gdy obok niego stan¹³ szef ESKI, Leszek Kozio³, i
obaj zaprezentowali swe smuk³e sylwetki, nie musieli ju¿ chyba
nikogo przekonywaæ, jak dobroczynny wp³yw na odchudza-
nie ma rower. Obaj po latach uprawiania kolarstwa zrzucili po
kilkadziesi¹t kg!

- Powiem bez fa³szywej skromnoœci – kolarstwo uratowa-
³o mi ¿ycie – przekonywa³ pan Tomasz, chwal¹c przy okazji
rajskie warunki nie tylko dla górali, ale i dla szosowców.

Gdy z singltreków wróci³a garstka zapaleñców, nieziem-
sko umorusana, gdy wszyscy siê odœwie¿yli i wymyli rowery,
zaczê³a siê fina³owa rozgrywka z kie³baskami nad ogniskiem,
fantami i nagrodami. Adam Karolczuk

œlad za prze-
wodnikiem –
w sumie na ten

heroiczny krok zdecydowa³o siê 10 rowerzystów, zanim jed-
nak ruszyli na trasy, do uprawiania kolarstwa zachêcali kolej-
ni zaproszeni goœcie. Jednym z nich by³ Henryk Charucki, który
w latach chwa³y polskiego kolarstwa jeŸdzi³ z Szurkowskim i

NIE k³óæmy siê
o mi³oœæ

kotów nie drzyjmy
o gniew -

sama tego chcia³aœ,
tego te¿ pragnê³aœ,

tyle lat! a

nie chcia³/a/byœ
dokonaæ zmiany?

- nie, to tak jakbyœ
Rawicz na Wronki zamieni³,

to tylko rocznica, NIC
wiêcej, wiêc bawcie siê...

Jacek Olszewski

Na zdjêciach (od lewej): H. Charucki, L. Kozio³, T. Wo³odŸko, M.
Kozio³ek, grill po powrocie z singltreka.
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Œwieradów – mieszkanie, 46,6 m2, os. Korczaka, mozna dokupiæ gara¿, 140.000 z³
Œwieradów – mieszkanie, 69 m2, ul. S³owackiego, 50 m od ul. Zdrojowej, 175.000 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 – ul. Zdrojowa, dwa niezale¿ne pokoje z ³azienkami pod wynajem, 149.000 z³
Œwieradów – ul. Zdrojowa, I piêtro, trzy pokoje, 69,5 m2, 210.000 z³
Œwieradów – dom do remontu, 220 m2, po³o¿ony wysoko pod lasem, 220.000 z³
Œwieradów – mieszkanie w bloku, 63 m2, 3 pokoje na I piêtrze, 176.000 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 – ul. Brzozowa, dzia³ka budowlana, 649 m2, pe³ne uzbrojenie, 95.000 z³
Œwieradów – okazja, 9 dzia³ek budowlanych pod domy,  8.798 m2, ul. Dolna, 250.000 z³
Œwieradów – ul. Zdrojowa, lokal handlowy, 33 m2,  witryny, 499.000 z³
Czerniawa – 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 – ma³y dom po remoncie, 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 – 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 – 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
Giebu³tówek – dom do remontu, dzia³ka 1,97 ha z mo¿liwoœci¹ zabudowy, 110.000 z³
Mirsk – mieszkanie, 54 m2, trzy pokoje w bloku, II piêtro, 100.000 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.

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

Œwieradów, 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 za-
interesowania 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.

Zaistnia³ ju¿ nowy projekt, który nie jest wymyœlony przez
nas, lecz przez Fundacjê ABCXXI „Ca³a Polska czyta dzie-
ciom”, i który od lutego br dzia³a na terenie czterech woje-
wództw: œwiêtokrzyskiego, podkarpackiego, podlaskiego i
warmiñsko-mazurskiego. Bezp³atnie rozdaje siê mamom w
szpitalach po³o¿niczych pakiet zawieraj¹cy ksi¹¿ki, by zachê-
ciæ m³odych rodziców do czytania dziecku (codziennie), oraz
p³ytê wyjaœniaj¹c¹, dlaczego warto oraz jakie korzyœci rozwo-
jowe z czytania wynikaj¹ i maj¹ wp³yw na rozwój dziecka.
Wed³ug organizatorów taki pakiet ma byæ swego rodzaju
pierwsz¹ wyprawk¹ kulturalno-wychowawcz¹ dla m³odych
rodziców i ich nowo narodzonego dziecka.

Dla nas, bibliotekarzy, to bardzo dobry pomys³ i nie cze-
kaj¹c na realizacjê przez Fundacjê uznaliœmy, ¿e mo¿emy go
wprowadziæ w ¿ycie, maj¹c zgodê burmistrza (pomys³ od razu
mu siê spodoba³, dlatego przyj¹³ honorowy patronat nad akcj¹)
oraz radnych. Przygotowuj¹c akcjê uznaliœmy, ¿e w pakiecie
musz¹ siê znaleŸæ dwie ksi¹¿ki: jedna z pedagogiki (w dwóch
tomach), czyli jak m¹drze wychowywaæ i kochaæ dzieci, a dru-
ga z wierszykami z klasyki polskiej, reprezentowanej przez
Brzechwê, Tuwima  czy Konopnick¹.

Takie akcje wspomagaj¹ce czytelnictwo ju¿ od podstaw
przenios¹ siê na póŸniejsze efekty. Nie trzeba nikogo przeko-
nywaæ o tym, ¿e udzia³ rodziców w tym procesie jest znacz¹-

cy, a czytanie mo¿e byæ najskuteczniejszym i najtañszym spo-
sobem budowania zasobów wewnêtrznych dziecka; czytanie
buduje wiêŸ pomiêdzy rodzicem a dzieckiem, wspiera rozwój
psychiczny dziecka, wzmacnia jego samouznanie. Mo¿e staæ
siê prost¹ i uwielbian¹ przez dzieci czynnoœci¹. Szefowa Fun-
dacji ABCXXI „Ca³a Polska czyta dzieciom” Irena KoŸmiñ-
ska w ksi¹¿ce dostêpnej w bibliotece „Wychowanie przez czy-
tanie” uzna³a czytanie za superwitaminê dla zdrowia psychicz-
nego, umys³owego i moralnego dla ka¿dego dziecka.

Akcjê wspomagaj¹ pracownicy z referatu promocji UM -
Dorota Marek, Monika Hajny-Daszko, Tomasz Chmielowiec,
którzy pracuj¹c nad wizualn¹ stron¹ projektu pragn¹ posze-
rzyæ pakiet o wiedzê o naszej ¿abce Kwisi.

- Chcemy, aby nasze maluchy od najm³odszych lat wie-
dzia³y, dlaczego symbolem naszego miasta jest w³aœnie sym-
patyczna zielona ¿aba - mówi Dorota Marek.

Edukacja lokalna i kulturalna ma siê rozpocz¹æ z dniem
nadania PESEL jako obywatelowi Œwieradowa oraz przeka-
zania pierwszej wyprawki kulturalno-wychowawczej, w któ-
rej oczywiœcie znajdzie siê okolicznoœciowa „Karta Czytelni-
ka”, legenda o Kwisi oraz ksi¹¿eczki o wychowaniu i bajki.
Trwaj¹ ju¿ przygotowania do wrêczenia pakietu pierwszym
dziesiêciorgu m³odym obywatelom miasta, którzy przyszli na
œwiat w tym roku. (KP)

W dalszym ci¹gu czekamy na felieton od m³odych ludzi. Od
kilku tygodni namawiamy, aby siêgnêli po pióro i napisali coœ
tak od serca, o sobie, przyjacio³ach, szkole, rodzinie, mieœcie,
tak naprawdê o tym, co ich interesuje, irytuje, œmieszy, rozbu-
dza emocje, wywo³uje os³upienie, œmiech lub te¿ za¿enowanie.

Felieton pozwala na wyra¿anie swoich prywatnych pogl¹-
dów, jest szans¹ aby zaistnieæ, wystarczy tylko napisaæ, nadaæ
dobry tytu³ i wys³aæ do biblioteki na adres biblioteka3@op.pl
lub osobiœcie do nas przynieœæ.

Narzuca siê smutna refleksja, ¿e m³odzi nie chc¹ pisaæ. Czy¿-
by nie by³o kandydatów do zawodu dziennikarskiego i nikt nie
chce pracowaæ na swoje nazwisko i przysz³oœæ zwi¹zan¹ z pisa-
niem? Takie pisanie do lokalnych gazet, szkolnych gazetek czy te¿ publikowanie na stronach
biblioteki mo¿e siê przydaæ w przysz³oœci, to s¹ przecie¿ pierwsze zawodowe kroki, pierwsza
próba przysz³ego fachu.

Swoje spostrze¿enia opisa³ Jerzy Stuhr w (dostêpnej w bibliotece) autobiograficznej ksi¹¿ce
„Tak sobie myœlê”: „Zawsze przy egzaminie wstêpnym do PWST zagl¹da³em do ¿yciorysu kan-
dydata, czy bra³ czynny udzia³ w konkursach (…) to by³a jedyna informacja, ¿e dziecko chce
czegoœ wiêcej, ¿e ma szersze zainteresowanie ni¿ pewna dziewczyna (cytujemy dos³ownie). „Ja:
co pani nam powie? Ona: monolog Lady Makbet. Ja: który akt? Ona: cisza. Ja: czyta³a pani
utwór? Ona: Ja? Nie (bez zawstydzenia). Ja: To gdzie pani wynalaz³a ten tekst. Ona: W Interne-
cie. Nie trza by³o czytaæ w ca³oœci”.

Dlatego warto - kto ma ochotê na studiowanie dziennikarstwa, aktorstwa, popracowaæ w
audycji radiowej - pisaæ, tworzyæ, publikowaæ, gdzie siê da, gdy¿ to œwiadczy, ¿e ma siê szersze
zainteresowania i zale¿y mu na ci¹g³ym podnoszeniu swoich umiejêtnoœci. Niestety, na nasz
apel nikt siê do tej pory nie odezwa³.

Czy w koñcu ktoœ siê zdecyduje? Nagroda ksi¹¿kowa oraz miejsce na stronie biblioteki i
³amach „Notatnika Œwieradowskiego” czekaj¹. (KP)

M³odzi, do felietonu!M³odzi, do felietonu!M³odzi, do felietonu!M³odzi, do felietonu!M³odzi, do felietonu!

Ksi¹¿ka dla maluszkaPierwszy czytelnik

6 czerwca w Urzêdzie Miasta odby³a siê uroczystoœæ
wrêczenia pierwszego zestawu ksi¹¿ek nowo narodzonemu
œwieradowianinowi  - £ukaszowi Kacprowi Niewiadomskie-
mu (na zdjêciu autorstwa Tomasza Chmielowca). £ukasz zo-
sta³ tym samym pierwszym benificjentem akcji ksi¹¿eczko-
wej, zostaj¹c najprawdopodobniej najm³odszym czytelnikim
w mieœcie. Rodzicom - Katarzynie i  Krzysztofowi - gratulu-
jemy potomka i z radoœci¹ odnotowujemy fakt, i¿ urodzi³ siê
kolejny ma³y œwieradowianin, co szczególnie cieszy w  cza-
sach, gdy od lat systematycznie ubywa nam mieszkañców.



S C H E I N E R  N I E R U C H O M O Œ C I   Œ W I E R A D O W S K I E

SNS 2472 - Œwieradów. Piêkna du¿a posiad³oœæ
na po³udniowym stoku z przedwojennym domem
do remontu, widok na panoramê Gór Izerskich. Do
tego cztery dzia³ki budowlane, w sumie 1,85 ha.
Cena 1.100.000 z³

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 2466 - Œwieradów. Piêknie po³o¿ony na
po³udniowym stoku stary, pochodz¹cy z XIX w.
budynek, po gruntownej rewitalizacji z zachowa-
niem i odtworzeniem starych elementów. Dzia³ka
3.949 m2. Cena 1.500.000 z³.

SNS 2413 - Œwieradów. Nowy dom o ³ad-
nej bryle - powierzchnia 160 m2. Dzia³ka 650
m2. Pe³ne uzbrojenie. Doskona³e po³o¿enie po
s³onecznej stronie miasta z widokiem na góry.
Prowizjê pokrywa wy³¹cznie sprzedaj¹cy.

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.

W tym miejscu od kilku miesiêcy prezentujemy
wspomnienia T. G³oœnickiej pt. „Bezcenne chwile”,
jednak¿e nadmiar wydarzeñ w ostatnim czasie spra-
wi³, ¿e zmuszeni jesteœmy prze³o¿yæ kolejny odci-
nek ksi¹¿ki do nastêpnego numeru. Przepraszamy!

18 maja prze¿yliœmy w œwieradowskim koœciele
koncert kantatowy w wykonaniu œwietnych œpiewa-
ków, stale wspó³pracuj¹cych ju¿ z PRO MUSICA SA-
CRA - Olgi Ksenicz oraz Piotra Chmaja. Wokalistom
towarzyszy³ Tomasz G³uchowski graj¹cy na klawe-
synie oraz organach, a tak¿e Orkiestra Smyczkowa
Wydzia³u Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej
im. Karola Lipiñskiego we Wroc³awiu pod batut¹
prof. Heleny Tomaszek-Plewy. Wykonane zosta³y
dzie³a kompozytorów w³oskich i niemieckich okre-
su baroku i klasycyzmu. Publicznoœæ jak zawsze do-
pisa³a, gor¹co witaj¹c artystów i przygotowany przez
nich program.

W czerwcu PRO MUSICA SACRA organizuje
a¿ piêæ koncertów w ró¿nych miejscach. 14 czerwca
- recital organowy Artura Piwkowskiego w Lubaniu,
a dzieñ póŸniej koncert zostanie powtórzony w Pla-
terówce. 22 czerwca  zapraszamy na godz. 1900 do
œwieradowskiego koœcio³a na koncert w wykonaniu
Zespo³u Muzyki Dawnej „Allegro” z Zabrza, pod
kierunkiem Gra¿yny Klein-Jarasz. Przygotowany
przez „Allegro” program bêdzie mo¿na us³yszeæ tak¿e
w niedzielê 23 czerwca o godz. 1200 w Koœciele œw.
Krzy¿a w Czerniawie oraz o godz 1900 w koœciele
œw. Józefa w Olszynie.

Mistrz na mistrze
zagra w Œwieradowie

ZAPROSZENIA
Mi³oœników rzeŸbiarstwa zapraszamy do Czarciego M³y-

na, gdzie od 12 do 15 czerwca odbywaæ siê bêdzie plener
rzeŸbiarski, zorganizowany przez Fundacjê Na Rzecz Roz-
woju Spo³ecznoœci Lokalnej „ŒWIERADÓW-CZERNIAWA” i
Antoniego Zwierzyñskiego, przy wsparciu Urzêdu Miasta.
W plenerze udzia³ weŸmie siedmiu artystów d³uta -  po dwo-
je z Polski i S³owacji oraz troje Czechów. Twórców bêdzie
mo¿na podgl¹daæ przy pracy, której efekty zobaczymy na
wystawie poplenerowej. RzeŸby po zakoñczeniu pleneru zo-
stan¹ w Czarcim M³ynie, daj¹c - mamy nadziejê - pocz¹tek
wspania³ej kolekcji.

Wzorem roku ubieg³ego przy okazji pleneru malarskie-
go odbywaj¹cego siê tradycyjnie od lat w Park Hotelu orga-
nizatorzy zapraszaj¹ uczniów œwieradowskich szkó³ do udzia-
³u w warsztatach plastycznych, które trwaæ bêd¹ od 23 do
25 lipca. Uczestnicy warsztatów bêd¹ mieli zagwarantowa-
ne wszystkie akcesoria niezbêdne w tego typu zajêciach, które
poprowadz¹ artyœci bior¹cy udzia³ w plenerze.

Chêtni proszeni s¹ o dostarczanie zg³oszeñ do recepcji
Park Hotelu - nale¿y podaæ swoje imiê i nazwisko oraz tele-
fon do rodziców.

Zarz¹d Okrêgu Lubuskiego Zwi¹zku Nauczycielstwa Pol-
skiego w Zielonej Górze jest organizatorem XVIII ogólno-
polskiego konkursu i pleneru literacko-plastyczno-fotogra-
ficznego pod has³em „Natura Moich Okolic 2013”, który
potrwa od 29 czerwca do 6 lipca w Œwieradowie. Uczestni-
kami konkursu organizowanego ju¿ od 18 lat s¹ nauczyciele
- pracownicy oœwiaty z ca³ego kraju. Ok. 40 osób goœciæ
bêdzie w œrodku wypoczynkowym „Beatka”.

4 lipca (czwartek) zapraszamy wszystkich œwieradowian
do hali spacerowej, gdzie w godz. 1100-1600 bêdzie mo¿na
obejrzeæ (a tak¿e zakupiæ) prace plastyczne, fotograficzne,
rzeŸbiarskie i hafciarskie - pok³osie konkursu.





w Londynie, Concertgebouw w Amsterdamie, De Doelen w
Rotterdamie, Gewandhaus w Lipsku, Schauspielhaus w Ber-
linie, Victoria Hall w Genewie, Crystal Cathedral w Kalifor-
nii, Katedrze w Strasburgu (na zaproszenie Parlamentu Euro-
pejskiego), Konserwatorium i Filharmonii w Moskwie oraz
Filharmonii w Sankt Petersburgu.

Koncertowa³ z wieloma orkiestrami symfonicznymi i ka-
meralnymi w kraju oraz za granic¹, pod batut¹ takich dyry-
gentów, jak Massimo Pradella, Aldo Ceccato, Ferrucio Sca-
glia, David Daniels, Mircea Basarab, André Lodeon, Witold
Krzemieñski, Andrzej Markowski, Jerzy Katlewicz, Krzysz-
tof Missona, Tadeusz Struga³a, Karol Teutsch, Marek Pijarow-
ski, Tomasz Bugaj. Nagrywa³ dla wielu rozg³oœni europejskich,
a tak¿e wystêpowa³ w programach telewizyjnych w Polsce,
Rumunii i Stanach Zjednoczonych. Ma w dorobku 26 p³yt,
Stuttgarcie i Sztokholmie.

Uczestniczy³ w pracach przy odbudowie organów w Ko-
œciele Akademickim œw. Anny w Warszawie oraz w budowie
nowych organów w Akademii Muzycznej, Filharmonii Naro-
dowej i koœciele œw. Piotra i Paw³a w Warszawie.

Joachim Grubich od 1992 pe³ni funkcjê kierownika arty-
stycznego letnich i jesiennych koncertów organowych w Ko-
œciele Akademickim œw. Anny w Warszawie.

Recital Joachima Grubicha w œwieradowskim koœciele
bêdzie niew¹tpliwie najwa¿niejszym koncertem tegorocz-
nej edycji PRO MUSICA SACRA. Jest dla nas olbrzymim
zaszczytem, ¿e ten znakomity artysta zechcia³ przyj¹æ na-
sze zaproszenie i zagraæ w naszej ma³ej miejscowoœci. Za-
praszam serdecznie wszystkich na to niezwyk³ej wagi wy-
darzenie, zw³aszcza ¿e profesor  wystêpuje w ostatnim cza-
sie coraz rzadziej i okazji, ¿eby go pos³uchaæ na ¿ywo, nie
ma du¿o.

Jakub Choros

Kolejny koncert odbêdzie siê dwa tygodnie póŸniej, w
sobotê 6 lipca o godz. 1900 w koœciele œw. Józefa w Œwierado-
wie i bêdzie on najwa¿niejszym wydarzeniem tegorocznej edy-
cji festiwalu PRO MUSICA SACRA. Wykona go bowiem ar-
tysta ciesz¹cy siê uznaniem nie tylko w Polsce, ale i na ca³ym
œwiecie: prof. Joachim Grubich. Poniewa¿ profesor jest po-
staci¹ najwy¿szej rangi w œwiecie artystycznym i jego obec-
noœæ w Œwieradowie jest dla nas olbrzymim zaszczytem, po-
zwolê sobie poœwiêciæ osobie tego artysty dodatkowy akapit.

Joachim Antoni Grubich (rocznik 1935) – polski organi-
sta, profesor nauk o sztukach
piêknych, wyk³adowca akade-
micki. Debiutowa³ na Miêdzy-
narodowym Festiwalu Orga-
nowym w Oliwie w 1960 r.
Rok póŸniej otrzyma³ I nagro-
dê na Ogólnopolskim Konkur-
sie Muzyki Dawnej w £odzi,
a w 1962 r. - nagrodê na Miê-
dzynarodowym Konkursie
Muzycznym w Genewie. Od
tej pory prowadzi o¿ywion¹
dzia³alnoœæ koncertow¹; wy-
stêpowa³ w wiêkszoœci krajów
europejskich, a tak¿e na Gran
Canaria, w Armenii, Azerbej-
d¿anie, Gruzji, Kazachstanie,
na Syberii, w Turcji, Kana-
dzie, Stanach Zjednoczonych
i Meksyku. Do najbardziej
znacz¹cych wystêpów w jego
karierze artystycznej nale¿¹
recitale w Royal Festival Hall

Bêdzie turniej bowlingowy
W zwi¹zku licznymi zapytaniami ze strony osób przyzwyczajonych

do czerwcowego terminu turnieju bowlingowego i zaniepokojonych
brakiem wiadomoœci na jego temat,  œpieszymy poinformowaæ, ¿e tur-
niej siê odbêdzie, ale w nieco póŸniejszym terminie - pod koniec wa-
kacji. Dok³adna data podana zostanie w sierpniowym „Notatniku”, a
my ju¿ dziœ zapraszamy do rozpoczêcia treningów.

Wa¿ne dla czytelników!
Od 1 lipca do 12 sierpnia br. w Bibliotece Miej-

skiej bêdzie przeprowadzona inwentaryzacja ksiêgo-
zbioru, tzw. skonstrum ca³oœciowe. Wi¹¿e siê to z ko-
niecznoœci¹ zamkniêcia placówki na czas jego trwa-
nia, za co gor¹co Czytelników przepraszamy.
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Opowieœæ i przepisy Szymona PrzystupySzymona PrzystupySzymona PrzystupySzymona PrzystupySzymona Przystupy
spisa³ i do druku poda³ Adam Karolczuk

Do Masterchefa i z powrotem

Zgodnie z zapowiedzi¹ sprzed miesi¹ca
przyblizê Pañstwu mo¿liwoœci zastosowania
dwóch roœlin jadalnych rosn¹cych w Górach
Izerskich: czosnku niedŸwiedziego i szczawi-
ka zajêczego.

Czosnek niedŸwiedzi to roœlina wydzie-
laj¹ca zapach i smak czosnku, ale delikatniej-
szy od tego pospolitego w z¹bkach. Gdy kwit-
nie, wyrasta nawet do pó³ metra, a jego kwiat
rozdziela sie na szeœæ nasion - wtedy nale¿y
go rwaæ, pamiêtaj¹c o tym, ¿e jadalne s¹ tyl-
ko jego liœcie. Mo¿na je rwaæ jak sa³atê, kroiæ
jak szczypior i blendowaæ, jak wszystkie po-
zosta³e, z u¿ywaæ œwie¿e, suszone lub mro-
¿one.

Gotowanie, smakowanie i eksperymen-
towanie w kuchni towarzyszy mi ju¿ od
d³u¿szego czasu. Lubiê ³¹czyæ smaki z ró¿-
nych stron œwiata, które odwiedzi³em, jed-
nak w koñcowym rozrachunku i tak wy-
grywaj¹ rosó³ i pierogi. Zachêcony zwyciê-
stwami w lokalnych konkursach kulinar-
nych, postanowi³em spróbowaæ swoich si³
trochê dalej. Okazja ku temu nadarzy³a siê,
gdy zobaczy³em, ¿e ruszaj¹ eliminacje do
drugiej edycji programu Masterchef.

Zg³osi³em siê do programu, wype³ni³em
kilometry formularzy i oœwiadczeñ i czeka-
³em. A¿ tu pewnego dnia odbieram telefon i
pani z telewizji TVN zaprasza mnie na casting
do programu. Nie ukrywam, ¿e siê ucieszy-
³em i ¿e od razu zacz¹³em siê zastanawiaæ,
jak¹ potrawê móg³bym zaprezentowaæ pod-
czas castingu. 8 maja siê zbli¿a³, a ja ekspery-
mentowa³em, opracowuj¹c najdoskonalsz¹
wersjê dania. Ogl¹da³em pierwsz¹ edycjê pro-
gramu i wiedzia³em, ¿e danie musi byæ nie
tylko smaczne, ale i efektownie podane. Za-
opatrzy³em siê w specjalne no¿yki i sieka³em
marchew i porê na d³ugie wiórki, uk³adaj¹c z
nich dekoracje na talerzu tak, aby by³o do-
skonale.

Gdy w koñcu przyszed³ ten dzieñ, wsta-
³em o 4 rano, spakowa³em produkty i ruszy-
³em do Wroc³awia. Ca³¹ drogê siê zastanawia-

³em, ile bêdzie osób uczestnicz¹cych, kto bê-
dzie jad³ moje danie i o co bêd¹ pytali? Po
dotarciu na miejsce widzia³em, jak t³umek
uczestników powoli siê zwiêksza. Operatorzy
ze stacji telewizyjnej  nagrywali z nami ró¿ne
ujêcia, by³y wejœcia na ¿ywo do programu
Dzieñ Dobry TVN, by³y okrzyki Wroc³aw!
Wroc³aw! i Masterchef! Masterchef!

W tym wszystkim poziom adrenaliny rós³
i wszyscy niecierpliwie czekali na swoje 5
minut. W koñcu siê zaczê³o. Wszed³em w
pierwszej trójce uczestników i jakie¿ by³o
nasze zdziwienie, gdy zobaczyliœmy, jak jed-
na pani poza kolejk¹ by³a ju¿ w trakcie pre-
zentowania swojego dania, a u¿ywane sk³ad-
niki przywioz³a prosto z Hiszpanii, gdy¿ jak
powiedzia³a „w Polsce nie mo¿na kupiæ do-
brych owoców morza.”  I pomyœleæ, ¿e ja swój
ananasik do salsy w Biedronce kupi³em...

Gdy pani skoñczy³a, mog³em zacz¹æ przy-
rz¹dzaæ swoje danie, a by³a to marynowana
polêdwica z sals¹ ananasow¹ i czarnymi ziem-
niakami - pomys³ w 100 proc. w³asny. Nie by-
³oby w tym przygotowywaniu nic szczegól-
nego, gdyby nie to, ¿e w tym samym czasie
trzeba by³o odpowiadaæ na pytania 3 profe-
sjonalnych kucharzy, którzy siê temu przygl¹-
dali. Program z za³o¿enia jest dla amatorów i
bardzo wnikliwie pytano, czy ktoœ aby nie pra-
cowa³ kiedyœ w kuchni i nie mia³ coœ wspól-

nego z profesjonalnym gotowaniem. Ale te-
raz oceñcie Pañstwo na ile amatorskie by³y
pytania zadawane przez kucharzy. Oto niektó-
re z nich: podaj sk³ad zió³ prowansalskich i
przyprawy curry; wymieñ  gatunki ryb z Mo-
rza Œródziemnego; jakie s¹ rodzaje trufli i ja-

daj¹c pierwsz¹ edycjê widaæ by³o, ¿e jury po-
trafi³o przy³o¿yæ tak, ¿e posz³o w piêty. Po
trzech godzinach obracania siê w „wielkiej”
kuchni i w aurze œwiatowego gotowania, wra-
ca³em do swojej chaty i swojej zagrody z in-
formacj¹, ¿e po eliminacjach w jeszcze 3 mia-
stach w Polsce organizatorzy bêd¹ dzwoniæ
do tych osób, które przejd¹ dalej. Mia³o byæ
wybrane 100 osób z ca³ej Polski, z których
potem wybior¹ 20 do programu.

Có¿, nie zadzwonili! Jednak dla mnie by³a
to wyœmienita przygoda. Liczy siê sam fakt,
¿e zosta³em zaproszony i mog³em zaprezen-
towaæ swoje umiejêtnoœci. Pozna³em cieka-
we osoby, które te¿ lubi¹ gotowaæ. Tak sobie
myœlê, i zachêcam czytelników „Notatnika”,
¿e warto rozwijaæ swoje talenty.  Rób to, co
potrafisz robiæ, i koniecznie podziel siê tym z
innymi. Gdy siê podzielisz, poczujesz zado-

kie jest 5 podstawo-
wych sosów kuchni
francuskiej?

Po przeprawie z
kucharzami robiono
zdjêcia potraw, na-
grywano wywiady i
rozmowaliœmy z ko-
misj¹ oceniaj¹c¹ me-
dialne predyspozy-
cje kandydata. Wy-
daje mi siê, ¿e goto-
wanie - choæ istotne
- musia³o byæ po³¹-
czone z „wyj¹tko-
woœci¹” kandydata.
W s³odko-kwaœnej
rozmowie wypyty-
wano o szczegó³y z ¿ycia, które wczeœniej
trzeba by³o opisaæ w formularzach. Panie po-
stawi³y sobie za cel zdenerwowanie kandy-
data, mówi³y nieprzyjemne rzeczy – chyba po
to, aby zobaczyæ, jaka bêdzie reakcja. Ogl¹-

wolenie i satysfakcjê.
Zapraszam wszystkich do odwiedzenia

zakamarków mojej chaty na cynamonowa-
chata.pl i na profilu Cynamonowa Chata na
Facebooku.     Piotr Bigus

Czosnek niedŸwiedzi ma mnóstwo zasto-
sowañ w kuchni, a przede wszystkim zastê-
puje klasyczne z¹bki sw¹ delikatnoœci¹, za-

chowuj¹c aromat i smak
(nie szczypie w jêzyk).

A poniewa¿
sezon grzybowy

tu¿-tu¿, proponujê sma¿one grzyby (najle-
piej borowiki) na maœle z dodatkiem czosn-
ku niedŸwiedziego i œwie¿o tartego parme-
zanu.

Sk³adniki: koszyk grzybów, 100 g mas³a,
2 œrednie cebule, 2 listki czosnku niedŸwie-
dziego, 50 g parmezanu, sól i pieprz do sma-
ku.

Grzyby oczyszczamy (ewentualnie obie-
ramy), kroimy w grube plastry (1 cm), cebulê
kroimy w drobn¹ kostkê. Na patelni rozpusz-
czamy mas³o, wrzucamy cebulê, szklimy j¹,
dodajemy grzyby, sma¿ymy ok. 5 minut ci¹-
gle mieszaj¹c, dolewamy 50 ml wody, przy-
krywamy i dusimy na wolnym ogniu ok. 2
minut. Dodajemy posiekany czosnek, starty
na oczkach jarzynowych parmezan, solimy i
pieprzymy i gotowe. Smakuje najlepiej z ba-
gietk¹ lub grzank¹.

Czosnek niedŸwiedzi wystêpuje u nas ju¿
w niskich partiach lasu, przewa¿nie na nas³o-
necznionych polanach i na przecinkach.

Nastêpn¹ dziko ¿yj¹c¹ roœlin¹ „kulinarn¹”
jest szczawik zajêczy, wystêpuj¹cy powszech-

nie w lasach i zaroœlach w miejscach
zacienionych. Zapewne wiêkszoœæ z
Pañstwa zna jego smak i wygl¹d, po-
niewa¿ by³a to ulubiona „przek¹ska”,
gdy w dzieciñstwie hasaliœmy po la-
sach, a szczaw zajêczy bardzo przy-
pomina³ ten klasyczny, a trudno go
by³o z czymkolwiek pomyliæ, jako ¿e
wygl¹da³ jak koniczyna.

Zbiera siê go póŸn¹ wiosn¹ i
wczesnym latem, a stosowaæ go mo¿-
na do zup, sosów, sa³atek, ryb i na-
pojów. Jego ¿ute œwie¿e liœcie zapo-
biegaj¹ stanom zapalnym i obni¿aj¹
gor¹czkê, a nawet mo¿emy go przy-
k³adaæ na rany.

Szczaw zajêczy wykorzystamy jako do-
datek do pieczonego ³ososia z oliw¹, czosn-

kiem i œwie¿ymi pomidorami.
Sk³adniki: 4 œrednie filety surowego ³oso-

sia (w Biedronce i Lidlu czêsto bywa œwie-
¿y), g³ówka czosnku (tego z z¹bkami), 50 g
mas³a, 50 ml oliwy extra vergine, 3 œrednie
pomidory, sól i pieprz, garœæ listków szcza-
wiu zajêczego.

Rozk³adamy foliê aluminiow¹, smaruje-
my j¹ mas³em (po³ow¹ z 50 g), k³adziemy
³ososia (ka¿dego z osobna), solimy i pieprzy-
my. G³ówkê czosnku dzielimy na pó³, po³o-
wê z¹bków kroimy w cienkie plasterki  i ob-
sypujemy doprawionego ³ososia, a drug¹ po-
³owê siekamy w drobn¹ kostkê.

Na ³ososia k³adziemy kawa³eczek z pozo-
sta³ego mas³a i zawijamy ca³oœæ foli¹ (w cu-
kierek). Rozgrzewamy piekarnik do 1800C i
wk³adamy rybê na ok. 20 minut.

Do miseczki wlewamy oliwê, wsypujemy
czosnek, listki szczawiu oraz pomidory bez
skórki i ziaren pokrojone w kostkê 1 cm.
Wszystko mieszamy, upieczonego ³ososia roz-
wijamy z folii, wyk³adamy na talerz i pole-
wamy sosem z oliwy.

Najlepiej smakuje z bia³ym pó³wytraw-
nym winem.

A skoro wspomnia³em, ¿e szczaw zajêczy
nadaje siê tak¿e do sporz¹dzania napojów, w
przewidywaniu upalnych dni zaproponujê
orzeŸwiaj¹c¹ lemoniadê bez gazu.

Bierzemy garœæ szczawiu, pó³ cytryny po-
krojnej w cz¹stki (jeœli ze skórk¹, to bezwglêd-
nie sparzonej lub przynajmniej umytej), dwie
³y¿ki cukru br¹zowego (trzcinowego, ale po-
lecam te¿ wersjê bezcukrow¹) i wszystko ucie-
ramy pa³k¹ w moŸdzierzu lub makutrze. Za-
lewamy wod¹, wrzucamy kostki lodu i napój
na upa³y gotowy.

Zakoñczê gor¹cym apelem, by ruszyæ siê
z domów i zakosztowaæ obu roœlin, które naj-
lepiej bêd¹ smakowaæ, gdy je sami znajdzie-
my, urwiemy i zastosujemy w kuchni. Bêzie i
dla zdrowia (las), i dla podniebienia (potra-
wy).

Obieca³em miesi¹c temu ró¿norodne za-
sosowanie œmietan, ale miejsca tym razem
wystarczy³o tylko na dary lasu, dlatego œmie-
tany przesuniemy do nastêpnego numeru, w
którym zamieœcimy dodatkowo kilka przepi-



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

Skąd ten pociąg do żaby?Skąd ten pociąg do żaby?Skąd ten pociąg do żaby?Skąd ten pociąg do żaby?Skąd ten pociąg do żaby?
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W niniejszym artykule chcia³abym opo-
wiedzieæ o tej nie odleg³ej, dwudziestowiecz-
nej historii Œwieradowa. Ten burzliwy okres
w dziejach œwiata obfitowa³ w wa¿ne wyda-
rzenia dla naszego kurortu. Zbie¿noœæ w cza-
sie dwóch wielkich inwestycji, o których nie-
co ni¿ej, przyczyni³a siê do znacznego wzro-
stu liczby kuracjuszy w miasteczku.

Pierwsz¹, prowadzon¹ w latach 1904-
1905, by³a budowa zak³adu kuracji borowi-
nowej (Marienbad). Obiekt wybudowano
zgodnie z najlepszymi, obowi¹zuj¹cymi wów-
czas œwiatowymi standardami, a do wykony-
wanych zabiegów sprowadzano borowinê  z
Hali Izerskiej.

Innym z najwa¿niejszym wydarzeñ w
dziejach przedwojennego Œwieradowa by³o
uruchomienie linii kolejowej ³¹cz¹cej miasto
z Mirskiem. Uroczyste otwarcie trasy o d³u-
goœci 7,8 km mia³o miejsce 31 paŸdziernika
1909 r. Wybudowana zosta³a na zlecenie
w³adz lokalnych si³ami Eisenbahnbau - Ge-
sellschaft Becker & Co. z Berlina. Autorem
projektu by³ m³ody in¿ynier Weber. Rok póŸ-
niej poprowadzono tory o 3,1 km dalej - do
stacji koñcowej Frost Flinsberg. Warto zazna-
czyæ, ¿e jest to w³aœciwy fragment sieci kole-
jowej Dolnego Œl¹ska nosz¹cy nazwê Kolei
Izerskiej, gdy tymczasem t¹ nazw¹ mylnie
okreœlany jest odcinek z Jeleniej Góry do
Szklarskiej Porêby i dalej do Harrachova. Jed-
nak¿e jedyn¹ instytucj¹, do której prawnie
nale¿a³a nazwa handlowa „Isergebirgsbahn”
(Kolej Gór Izerskich), by³a spó³ka zajmuj¹ca
siê obs³ug¹ odcinka do Œwieradowa.

Po³¹czenie kolejowe sta³o siê dla uzdro-
wiska oknem na œwiat. Bez przeszkód mo¿na
by³o dojechaæ do Œwieradowa z Drezna, Ber-
lina czy Wroc³awia, a poszerzenie wachlarza
oferowanych zabiegów by³o dodatkowym atu-

tem. Dziêki temu mog³a rozwijaæ siê turysty-
ka. Dodatkow¹ atrakcj¹ sta³o siê schronisko
wzniesione w 1924 roku z fundacji Schaffgot-
schów na szczycie Stogu Izerskiego.

Rok 1933 i zwi¹zane z nim wydarzenie
zapisa³o siê na d³ugo w dziejach œwieradow-
skiego lecznictwa uzdrowiskowego i sta³o siê
atrakcj¹ na skalê europejsk¹. W tym to roku
in¿. Paul Schmidt (mineralog, ostatni bur-
mistrz miasta przed II wojn¹ œwiatow¹) od-
kry³ Ÿród³a radoczynne. Zaintrygowany tym,
¿e zdech³a ¿aba nie rozk³ada siê przez d³u¿-
szy czas w Ÿródlanej ka³u¿y, przeprowadzi³
wnikliwe badania, które doprowadzi³y do
wykrycia radoczynnoœci zdroju, powstrzymu-
j¹cej rozk³ad ¿abich szcz¹tków. Odkrycie to
zapocz¹tkowa³o znacznie szerszy zakres mo¿-
liwoœci leczniczych. Na pami¹tkê tego wyda-
rzenia obok Domu Zdrojowego umieszczono
p³askorzeŸbê przedstawiaj¹c¹ ¿abê, a rok póŸ-
niej uruchomiono zak³ad k¹pieli radoczyn-
nych.

Na lata 1934-1936 przypada intensywny
rozwój Œwieradowa, jako uzdrowiska i oœrod-
ka sportów zimowych. Powsta³o wówczas
wiele hoteli i pensjonatów, zajazdów, restau-
racji, wybudowano tak¿e basen k¹pielowy i
skoczniê narciarsk¹. W latach 30. XX w. mia-
steczko rozwinê³o siê jako oœrodek sportów
zimowych, gdzie uprawiano m.in. narciarstwo
klasyczne i alpejskie, saneczkarstwo oraz sko-
ki narciarskie. Istnia³y tu tak¿e korty teniso-
we. W tym okresie odkryto równie¿ Ÿród³a
radoczynne na Wysokim Grzbiecie oraz od-
dano do u¿ytku Ÿród³o „Zofia” usytuowane
w pobli¿u starego, dolnego Ÿród³a.

W latach 1935-1937 zbudowano zachod-
ni odcinek Drogi Sudeckiej ze Œwieradowa
Zdroju do Szklarskiej Porêby przez tzw. Za-
krêt Œmierci.

Okres II wojny œwiatowej w pocz¹tkowej
jej fazie nie zak³óci³ dzia³alnoœci uzdrowiska.
W miejscowych domach zdrojowych, prywat-
nych hotelach i pensjonatach pracowali robot-
nicy przymusowi przywo¿eni w te tereny nie
tylko z obszaru Polski, ale tak¿e z ca³ej Euro-
py. 9 maja 1945 r. Œwieradów zosta³ zajêty
przez oddzia³y 31 Armii Radzieckiej. Istniej¹
przypuszczenia, i¿ wczeœniej dotar³y tu woj-
ska amerykañskie dowodzone przez samego
genera³a Pattona, mia³y siê one jednak szyb-
ko wycofaæ.

W pierwszych latach po wojnie Œwiera-
dów nosi³ nazwê Wieniec-Zdrój; 17 sierpnia
1947 przeprowadzono wœród przyby³ych tu
osadników plebiscyt na polsk¹ nazwê mia-
steczka, zwyciê¿y³ wprawdzie Wieniec, ale
w³adze zdecydowa³y siê przyj¹æ nazwê Œwie-
radów-Zdrój, zaproponowan¹ przez prof. W.

Taszyckiego. Utworzono j¹ od imienia œw.
Œwierada, który mia³ przebywaæ na Œl¹sku w
XI w., inni nazwê tê wywodz¹ od œwierków i
radu.

Rok wczeœniej zosta³ otwarty pierwszy po
wojnie sezon kuracyjny - nast¹pi³o to tak szyb-
ko, poniewa¿ miasto z zawieruchy wojennej
wysz³o bez zniszczeñ. Od tego momentu
Œwieradów pozostawa³ uzdrowiskiem drugiej
kategorii, obok Dusznik, Kudowy czy L¹dka
Zdroju, i podlega³ Zarz¹dowi Pañstwowych
Uzdrowisk Dolnoœl¹skich. Ca³a baza hotelo-
wo-uzdrowiskowa zosta³a upañstwowiona,
niektóre obiekty zamieniono w domy wcza-
sowe podleg³e Funduszowi Wczasów Pañ-
stwowych, inne zaœ przynale¿a³y do uzdrowi-
ska. Od tego momentu Œwieradów prze¿ywa
prawdziwe najazdy kuracjuszy.

Adriana Kralewska

Zdjêcie wywo³uje z jednej strony stan lekko wzmo¿onej têsknoty za bezpowrotnie utracon¹
drog¹ ¿elazn¹, z drugiej - daje wyobra¿enie o rozwojowej dynamice Œwieradowa.

Kieruj¹c siê t¹ myœl¹, jak te¿ wspoma-
gaj¹c integracjê i zacieœnianie kontaktów
wœród seniorów – z inicjatywy przewodni-
cz¹cej ko³a Zwi¹zku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów Niny Czapliñskiej 21 maja zo-
sta³a zorganizowana  impreza majowa, któ-
ra tym razem odby³a siê w Czerniawie.

W piêkny, s³oneczny dzieñ na miejsce
zbiórki - sk¹d wyruszaliœmy autokarem do
„Leopoldówki” - stawi³a siê wiêkszoœæ cz³on-
ków (ponad 40 osób), w znacz¹cej przewa-
dze pañ. Na miejscu oczekiwa³a nas w³aœci-
cielka gospody Bo¿ena Ochramowicz i zatrud-
niony tu muzyk, którzy przy wtórze porywa-
j¹cej melodii przywitali przyjezdnych goœci.

Po powitaniach i ¿yczeniach rozpoczê³a
siê zabawa. I niepotrzebne by³y specjalne za-
chêty, bo niemal wszyscy biesiadnicy ocho-
czo ruszyli w tany. Ci nieliczni, odczuwaj¹cy
dolegliwoœci ruchowe, tak¿e nie nudzili siê,
bo mogli nawi¹zaæ rozmowy i pokibicowaæ

Ludzie nie dlatego przestaj¹ siê bawiæ, ¿e siê starzej¹,
ale starzej¹ siê, bo siê przestaj¹ bawiæ” (M. Twain)

pl¹saj¹cym kole¿ankom i kolegom. Prowadz¹-
cy imprezê uraczy³ wszystkich swoim œpie-
wem i muzyk¹ z keyboarda. Repertuar by³ ró¿-
norodny: powszechnie znane pieœni biesiad-
ne, ludowe, utwory taneczne i wiele znanych
przebojów polskich i zagranicznych. Niemal
wszyscy œpiewali do wtóru i tañczyli… jak za
dawnych lat bywa³o. W tañcach rej wodzi³
Waldek Kojpasz, a pozostali panowie starali
siê mu dorównaæ. Panie mile zaskakiwa³y
humorem, kondycj¹ taneczn¹ i œpiewacz¹, a
godne podziwu by³y zw³aszcza starsze kole-
¿anki. Jak przysta³o na tego typu imprezach,
nie zabrak³o korowodów, kó³ek, wê¿y, ale tak-
¿e popisów tanecznych w parach.

Niespodziankê w trakcie wieczoru
sprawi³ inny muzyk – przyjaciel gospoda-

rzy i znajomy  przewodnicz¹cej
– który do akompaniamentu z
keyboarda przepiêknie zagra³ na
saksofonie kilka utworów z kla-
syki muzyki rozrywkowej, za co
zosta³ nagrodzony gor¹cym
aplauzem. Ca³¹ majówkê udoku-
mentowa³a zdjêciami kole¿anka
Irena - sekretarz ko³a i fotograf
zarazem.

Oczywiœcie, nie zabrak³o
strawy dla cia³a, by³y kie³baski z
grilla, chleb ze swojskim smal-
cem i ogórkiem, a tak¿e do wyboru - piwo lub
inny napój bezalkoholowy.

Czas min¹³ niepostrze¿enie. Zabawa by³a
przednia, tak wiêc rozgrzani tañcem, œwietn¹

atmosfer¹ i pe³ni wra¿eñ wracaliœmy autoka-
rem do domów.

 - Poniewa¿ wszyscy tak œwietnie siê ba-
wili, spotkamy siê raz jeszcze tego lata  na

podobnej imprezie – przyobieca³a prze-
wodnicz¹ca Nina.

Majówka w ca³oœci zosta³a sfinanso-
wana ze œrodków zgromadzonych na kon-
cie ko³a.

Zachêcamy wszystkich seniorów ze
Œwieradowa i okolic do wst¹pienia w sze-
regi zwi¹zku. Oferta imprez i zajêæ mo¿e
byæ coraz ciekawsza i bardziej urozmaico-
na. To wszak od nas zale¿y. Nic nie musi-
my, ale wiele jeszcze mo¿emy!      (D.S.)



Komisja ds. uzdrowiskowych, promocji gminy, sportu i turystyki Rady Mia-
sta og³asza    III Gminny Konkurs na Najpiêkniejsze Ogrody i BalkonyIII Gminny Konkurs na Najpiêkniejsze Ogrody i BalkonyIII Gminny Konkurs na Najpiêkniejsze Ogrody i BalkonyIII Gminny Konkurs na Najpiêkniejsze Ogrody i BalkonyIII Gminny Konkurs 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 GMI-
NY, 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.

Œwietlica Œrodowiskowa MROWISKO przy Szkole Podstawo-
wej nr 2 w Czerniawie zaprasza na wszystkich chêtnych - wycho-
wanków œwietlicy, uczniów podstawówki, gimnazjum i szkó³ œred-
nich, a tak¿e doros³ych - chc¹cych podszkoliæ siê w minigolfie i
tenisie ziemnym, na bezp³atne zajêcia sportowe, które odbywaæ
siê bêd¹ na przyszkolnym boisku

w poniedzia³ki w godz. 1500-1800 i wtorki w godz. 1400-1800.

Ka¿dy z uczestników bê-
dzie móg³ wzi¹æ udzia³ w tur-
niejach sportowych organizo-
wanych w trakcie zajêæ.

Anna So³tys - opiekun zajêæ,
tel. 75 78 16 379

www.sp2czerniawa.szkolnastrona.pl

Chêtnych, którzy dysponuj¹ wolnym czasem, chc¹ coœ zrobiæ dla
swojej lokalnej spo³ecznoœci, spróbowaæ swoich si³, przekonaæ siê,
czy warto innym pomagaæ, namawiamy po prostu do pracy w „Czyn-
nym Wolontariacie” w naszej bibliotece!

Potrzebujemy wolontariuszy do nastêpuj¹cych prac:
obs³ugi czytelnika, który ma utrudniony dostêp do biblioteki z

przyczyn obiektywnych;
pomoc przy redagowaniu strony internetowej dla biblioteki.
Zachêcamy wszystkich kreatywnych, z empati¹ do drugiego cz³o-

wieka, aby zostali wolontariuszami, zdobyli doœwiadczenie i pozy-
tywnie spêdzali wolny czas. Wa¿n¹ sprawa jest regularnoœæ i sta-
³oœæ w dzia³aniach.

17 maja ju¿ po raz XV w bibliotece od-
by³o siê ogólnomiejskie dyktando, które
pisa³o 15 osób. Tekst przygotowany przez
niezawodn¹ Krystynê Fenczyszyn okaza³
siê raczej za trudny, gdy¿ mistrza ortogra-
fii nie wy³oniono, tak jak to by³o ju¿ w roku
ubieg³ym. Pocieszaj¹ce jest to, ¿e mniej b³ê-
dów pope³nili wszyscy uczestnicy - tylko 76
(rok temu pisz¹cy zrobili ogó³em 156 by-
ków).

Dyktando bez mistrza

Du¿e brawa za odwagê nale¿¹ siê naj-
m³odszym uczestnikom z klas III SP Kasi Sa-
lawie, Kamili Zgliñskiej, Oliwii Goj¿ewskiej
i Marcelowi Jurkiewiczowi, którzy próbowa-
li pisaæ i nawet nieŸle radzili sobie z ortogra-
fi¹, niestety tekst okaza³ siê za d³ugi, za to
mieli okazje sprawdziæ, jak to jest na dyktan-
dzie. Wed³ug naszej oceny maj¹ du¿e szanse,
aby po mistrzowsku z ortografi¹ w nastêpnych
edycjach poradziæ sobie i zdobyæ Tytu³ Mi-
strza Ortografii.

W ci¹gu 15 lat trwania dyktanda wy³onio-
no 14 mistrzów, a trzykrotnym rekordzist¹
zosta³ Kamil Bodzoñ (2000, 2001 i 2005 r.,
dodatkowo III miejsce w 2004 r.). Z ortogra-
fi¹ zmagali siê uczniowie z Czerniawy, Ubo-
cza, Gryfowa, Mirska, bywa³o, ¿e nawet po-
nad 60 uczestników. W 2004 r. a¿ piêcioro
uczniów napisa³o bezb³êdnie dyktando (z
Ubocza i Gryfowa oraz trzech od nas).

Pierwszymi zwyciêzcami I edycji by³a
Kasia Kreis i Ula Rutkowska. Kasia równie¿
mistrzyni¹ by³a razem z K. Bodzoniem w 2000
r., mia³a te¿ wyró¿nienie w 2003 r.

Najwiêcej b³êdów pope³niono w 2002
roku - a¿ 825, póŸniej ju¿ by³o coraz lepiej: w
2003 – 719, w 2004 – 282, w 2005 – 239, a
rok temu tylko156.

XV dyktando podsumowa³o dorobek or-
tograficzny, a my ze swojej strony dziêkowa-
liœmy Iwonie Korzeniowskiej-Wojsie i Kry-
stynie Fenczyszyn, ¿e od samego pocz¹tku
czuwaj¹ nad przebiegiem i atmosfer¹ konkur-
su. W tej edycji po raz pierwszy w historii dyk-

tanda doros³y wygra³ z uczniami: dokona³ tego
Tadeusz Pó³torak, który pope³ni³ jeden b³¹d.

Od 2 lat dyktando ju¿ przebiega bez po-
dzia³u na uczniów szko³y podstawowej i gim-
nazjum z doros³ymi - uk³ada siê jedno dla
wszystkich odwa¿nych.

Doroœli raczej nie uczestnicz¹ w konkur-
sie - jak na razie tylko jedna osoba znalaz³a
siê na liœcie Mistrzów Ortografii – dwa lata
temu nasza czytelniczka El¿bieta Nowak na-

pisa³a je bezb³êdnie.
Od trzech lat wierna konkursowi jest Te-

resa Fierkowicz, która wspólnie pisze z m³o-
dzie¿¹, prze¿ywa ka¿dy b³¹d i nie poddaje siê
ortografii, twierdz¹c, ¿e tytu³ bezb³êdnego
znajduje siê w zasiêgu jej rêki, tylko Krysia
Fenczyszyn uk³ada za trudne dyktanda, jak
choæby tegoroczne o piêknej chorobie, na jak¹
cierpi¹ w³aœciciele psów, bo „przecie¿ tak
naprawdê pies jest ekstraeliksirem na nasze
dobre samopoczucie.”

Teksty wszystkich dyktand s¹ przechowy-
wane w bibliotece i mo¿na siê przekonaæ, czy
s¹ trudne, gdy¿ je na ¿yczenie zainteresowa-
nych udostêpniamy.

15 lat z dyktandem minê³o i jedna reflek-
sja nam siê nasuwa, bynajmniej nie smutna -
z ortografi¹ w mieœcie nie jest Ÿle, skoro tyle
lat trwa konkurs.

Krystyna Piotrowska
Renata Tomaszewska

Od redakcji: Poza typowymi ortograficz-
nymi pu³apkami, jakie gotuje nam jêzyk nasz
ojczysty, dyktando a¿ roi³o siê od s³ów, w któ-
rych nie ma ¿adnych u³atwiaj¹cych wymian
typu ó-o czy rz-r; ilu¿ z nas w dobie skrótów
- myœlowych i jêzykowych – obecnych w SMS-
ach, na fejsie i twitterze, bez g³êbszego za-
stanowienia bêdzie wiedzia³o, jak pisaæ ta-
kie s³owa: superdok³adnie, arcypiêkna, po-
nadtrzynastoipó³letnie obserwacje, ciut-ciut,
póŸnopopo³udniowy, ekstraeliksir... No i co

– umiesz¿e to napisaæ, obywatelu?

Potrzebujemy wolontariuszy

Jubileuszowy XV Festiwal Piosenki
Dzieciêcej i M³odzie¿owej „Na ̄ abi¹ Nutê”
pod honorowym patronatem Burmistrza
Miasta Œwieradowa-Zdroju by³ imprez¹, w
której móg³ uczestniczyæ ka¿dy, kto lubi i
chce œpiewaæ.

Festiwal odby³ siê 22 maja w MZS, zgro-
madzi³ 17 solistów oraz 10 duetów w wieku
od oœmiu do szesnastu  lat z MZS i  SP nr 2 w
Czerniawie, a komisja konkursowa w sk³a-
dzie: Ryszard Dembiñski, Gra¿yna Kasprzak,
Teresa Garsztecka i Renata Tomaszewska oce-
nia³a dobór repertuaru, wra¿enie artystyczne,
emisjê g³osu, dykcjê i czystoœæ wykonania i
tak rozdzieli³a nagrody:

Klasy I –III: I miejsce - Katarzyna Salawa
oraz duet Kamila Zgliñska i Oliwia Goj¿ew-
ska; II - Oliwia Bigus oraz duet Jagoda Œnie-
¿ek i Nina Markowska (fot. obok); III - Kac-
per Soko³owski oraz duet Julia Skoczylas i

zna³o, poniewa¿ sk³ad duetu by³ mieszany
wiekowo) - za ciekaw¹ interpretacjê wykona-
nego utworu.

Organizatorzy sk³adaj¹ serdeczne podziê-
kowania Kamilowi Brzostowskiemu i Piotro-
wi Kolendo - za profesjonalne przygotowa-
nie i obs³ugê sprzêtu nag³aœniaj¹cego, jury –
trud oceniania uczestników, Monice Ró¿al-
skiej - za uœwietnienie jubileuszu wystêpami

uczniów klas IIIa i IIIb, El¿biecie Kar³owicz -
za przyjêcie zaproszenia do udzia³u w Festi-
walu i przygotowanie uczniów ze szko³y w
Czerniawie do wystêpów, Urzêdowi Miasta -
za ufundowanie nagród, a uczestnikom - za
profesjonalne przygotowanie, dziêki któremu
czterogodzinne wystêpy pozostan¹ na d³ugo
w pamiêci organizatorów i licznie zgromadzo-
nej publicznoœci.  (TF)

Na ¯abi¹ Nutê

Wiktoria Pazowska.
Klasy IV-VI: I - duet Ka-

tarzyna Korowaj i Aleksan-
dra Andziulewicz; II - Kac-
per Palczewski i Agata Ma-
twiejczuk; III - Antonia Lita
i Wiktoria S³adek.

Gimnazjum: I - Seba-
stian Ogonowski; II - Pauli-
na G³ówczyk i Maria Sala-
wa; III - Roksana Czarniec-
ka i Joanna ¯uk

Ponadto jury specjalnie
wyró¿ni³o duet w sk³adzie
Katarzyna Salawa i Maria
Salawa  (nagrody nie przy-
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·  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  ·  Wspólnota Mieszkaniowa ZGODA zleci
remont g³owicy kominowej. Tel. 668 644 950 · Wymieniê siê miesz-
kaniem na urlop: za mieszkanie lub pokój w Œwieradowie (lub okoli-
cach) oferujê swoje w centrum Szczecina na Wa³ach Chrobrego. Tel.
798 804 017 · Do sprzedania lokal gastronomiczny w Œwieradowie.
Tel. 502 574 416 · Do wynajêcia lokal u¿ytkowy w œcis³ym centrum,
26 m2, nadaj¹cy siê na sklep, biuro lub gabinet. Tel 513 949 525 ·
Pilnie poszukujê 2-pokojowego mieszkania do wynajêcia w rozs¹dnej
cenie. Tel. 694 054 702 · Agawy du¿e sprzedam. Tel. 75 78 16 365
· Szukam fajnej niani od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 1000-1800.
Tel. 695 223 026 · Sprzedam mieszkanie na os. Korczaka, I p., 2
pokoje, kuchnia. ³azienka, balkon, 51 m2. Tel. 603 270 966.

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
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KOMPUTEROWE BADANIE SERCA:
NOWA DIAGNOSTYKA - CYFROWE EKG

+ CYFROWA WEKTOKARDIOGRAFIA
Z OBRAZEM NACZYÑ

WIEÑCOWYCH; PULSOKSYLOMETRIA
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USG     (tarczyca, nerki, prostata, br(tarczyca, nerki, prostata, br(tarczyca, nerki, prostata, br(tarczyca, nerki, prostata, br(tarczyca, nerki, prostata, brzuch).zuch).zuch).zuch).zuch).

Przyjmuje: wtorki i pi¹tki
w godz. 900–1100 i 1700–1800

Rejestracja pod nr. tel. 75 78 16 320
w   g o d z .  8 0 0– 9 0 0

DR NAUK MED.
JAKUB KWIATKOWSKI

ŒWIERADÓW-ZDRÓJ,
UL. STRUMYKOWA 8

profilaktyka kardiologiczna
leczenie nadciœnienia têtniczego

 leczenie nerwic  leczenie uzdrowiskowe

olejne malarstwo sztalugowe
portret

pejza¿
martwa natura

Chyba wracamy do A klasy!

KUPIÊ GRUNT ROLNY
LUB GOSPODARSTWO

531 998 690
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Runda wiosenna w lidze okrêgowej wy-
startowa³a z du¿ym poœlizgiem i trzeba by³o
nadrabiaæ zaleg³oœci. Wreszcie 17 kwietnia w
swym pierwszym wyjazdowym meczu z Lot-
nikiem Je¿ów Sudecki  pi³karze TKKF Kwisa
wywalczyli remis 1:1 (i „zdobywaj¹c” cztery
¿ó³te kartki).

Drug mecz (20 kwietnia) te¿ by³ wyjaz-
dowy - z Bazaltem Sulików - i zakoñczy³ siê
nasz¹ wygran¹ 3:2 po dwóch bramkach Woj-
ciecha Ostrejki i Konrada Przyby³y.

24 kwietnia œwieradowskie boisko mog³o
ju¿ przyj¹æ goœci i na tej zmitrê¿onej pozimo-
wej murawie nasi wziêli udany rewan¿ za je-
sienn¹ wpadkê i pokonali Pogoñ Œwierzawê
4:1, po bramkach Krzysztofa Z³ocika (2), Pio-
tra Baszaka i W. Ostrejki.

Dobra passa Kwisy nie opuœci³a pi³karzy
tak¿e w meczu z Jaw¹ Otok (27 kwietnia), wy-
granym 2:0 po golach Z³ocika i Rojka (choæ
wynik powinien byæ znacznie wy¿szy, ale nasi
razili wyj¹tkowym brakiem skutecznoœci).

1 maja Kwisa odrabia³a zaleg³e spotkanie
w Osiecznicy z tamtejszym Leœnikiem - przy-
znaæ trzeba, ¿e by³o ciê¿ko. I gdyby nie bram-
karz, £ukasz Król, który w doliczonym cza-
sie w zamieszaniu na polu karnym wykaza³
siê przytomnoœci¹ i strzeli³ bramkê na 1:1, nie
wywieŸlibyœmy stamt¹d tak cennego remisu.

Mogliœmy œmia³o zostaæ w tej Osiecznicy
i trenowaæ sobie na ich boisku, jako ¿e trzy
dni póŸniej by³o ono aren¹ spotkania z Twar-
dym Œwiêtoszów, zakoñczonego podobnym
remisem. Bramkê i ¿ó³t¹ kartkê wpisa³ sobie
do swego pi³karskiego ¿yciorysu W. Ostrej-
ko.

Po siedmiu meczach bez pora¿ki musia³

karzy Kwisy i bez problemu wygra³ na naszym
stadionie 3:1. Na os³odê zostaje gol strzelony
przez - a jak¿e - W. Ostrejkê.

Chyba nasi zawodnicy nie bardzo przejê-
li siê wynikiem, skoro 19 maja w Ruszowie
zgodzili siê na ³omot 0:6. Na usprawiedliwie-
nie pozostaje fakt, ¿e tego dnia trener mia³
wyj¹tkowe du¿e luki w podstawowym sk³a-
dzie dru¿yny.

25 maja na w³asnym boisku daliœmy so-
bie wbiæ 5 goli przez pi³karzy Olimpii Ka-
mienna Góra (bezpoœredni rywal w walce o
utrzymanie siê w grupie), rewan¿uj¹c siê tyl-
ko dwoma (M. Rojka i K. Marca) i koñcz¹c
mecz w dziesi¹tkê po czerwonej kartce dla P.
Baszaka.

30 maja w zaleg³ym spotkaniu goœciliœmy
wy¿ej notowanego Piasta Wykroty i gdy wy-
dawa³o siê, ¿e prze³amiemy tê nieszczêsn¹ se-
riê meczów bez zwyciêstwa, jako ¿e do 93.
minuty wygrywaliœmy 2:1 po dwóch bram-
kach Ostrejki, rywale z szybkiego kontrataku
zdobyli wyrównuj¹cego gola.

2 czerwca na g¹bczastej murawie œwiera-
dowskiego stadionu Kwisa podejmowa³a
Czarnych Lwówek i znów okaza³a przesadn¹
goœcinnoœæ, pozwalaj¹c siê sobie wbiæ a¿ 4
gole. Ostatnie 22 minuty graliœmy w os³abie-
niu, jako ¿e czerwona kartkê zobaczy³ £. Król.

8 czerwca rozegrano derby miêdzy Kwis¹
a W³ókniarzem Mirsk. By³o du¿o bramek,
s³upki i poprzeczki, ale niestety, ten mecz te¿
przegraliœmy 2:3, a obie bramki dla nas strze-
li³ niezawodny Ostrejko (ma ich ju¿ 20). Nie
opuœciliœmy wiêc strefy spadkowej, a groŸba
powrotu do kl. A staje siê  coraz bardziej real-
na.    (aka)

mentuje R. Brzozowski.
Ró¿nica niby nieznaczna - od maszyn i

urz¹dzeñ stawka podatku jest zerowa, a od
budowli wynosi  2 proc. od wartoœci, a ta
wynika z zapisów ksiêgowych. Problem jest
ogólnopolski, a gondola toczy bój o ok. 150
tys. z³ rocznie, które mog³yby iœæ na rozwój.
Inna sprawa, ¿e kwota ta automatycznie zu-
bo¿y bud¿ety gmin: œwieradowskiej i mirskiej,

Bogata dokumentacja, projekty analiz i
opracowania z³o¿one sekretarzowi stanu O.
Dziekoñskiemu zosta³y rozes³ane do kilku
ministerstw oraz do kancelarii sejmu, a rezul-
tatem tego by³o kolejne spotkanie – tym ra-
zem R. Brzozowski wraz z delegacj¹ PSNiT
uczestniczy³ 10 maja w posiedzeniu zespo³u
sejmowego ds. narciarstwa i turystyki, którym
kieruje pose³ Piotr van der Coghen, (wspó³-
twórca ustawy o bezpieczeñstwie w górach,
by³y naczelnik grupy TOPR) i na nim przyjê-
to do dalszych prac wniesione wnioski, m.in.
w sprawie zmiany w prawie budowlanym (pra-
ce nad nimi trwaj¹), œrodowiskowe (dotycz¹-
ce barier, nadmiernych kosztów oraz skom-
plikowanych procedur wylesieñ), krytyczne
wobec blokowania inwestycji przez organiza-
cje ekologiczne (czêsto pseudo-), postuluj¹ce
unikania procedur podwójnych ocen oddzia-

nadejœæ ten
dzieñ - 11 maja
- gdy rywal
(GKS Warta Bo-
les³awiecka) ob-
na¿y³ wszystkie
niedostatki pi³-

dokoñczenie ze str. 16

Lina to nie budowlaLina to nie budowlaLina to nie budowlaLina to nie budowlaLina to nie budowla ³ywania inwestycji na œrodowisko dla Regio-
nalnej Dyrekcji Ochorny Œrodowiska (przed
uzyskaniem zezwolenia budowlanego i po),
eliminuj¹ce dublowanie decyzji (gdy nadle-
œnictwo wczeœniej ocenia inwestycjê jako nie-
ingeruj¹c¹ w œrodowisko i nieszkodliwe,
RDOŒ daje negatywn¹ opiniê).

W spotkaniu uczestniczy³ podsekretarz
stanu w Ministerstwie Transportu, Budownic-
twa i Gospodarki Morskiej - Andrzej Massel,
który wstêpnie wyrazi³ pozytywn¹ opiniê co
do proponowanych zmian dotycz¹cych rekla-
syfikacji urz¹dzeñ technicznych.

Adam Karolczuk

W maju na czo³ówki wszystkich gazet tra-
fi³a informacja o tym, ¿e cztery tatrzañskie gmi-
ny zawi¹za³y spó³kê i za 215 mln z³ kupi³y od
Polskich Kolei Linowych kolejki linowe w Za-
kopanem, Zawoi, Miedzybrodziu ¯ywieckim,
Szczawnicy oraz Krynicy.

To w sumie smutna dla nas wiadomoœæ.
Skoro potrafili siê dogadaæ górale, którzy w
obronie ka¿dego metra swej ziemi gotowi byli
chwyciæ za wid³y, co powstrzymuje górali izer-
skich, by zjednoczyli siê we wspólnym intere-
sie rozwoju turystyki? Wprawdzie u nas kole-
jek do kupienia nie ma, ale jest tyle nieza³a-
twionych spraw, ¿e a¿ dziw bierze, i¿ jak dot¹d
samorz¹dy 6 gmin (Œwieradów, Mirsk, Leœna,
Szklarska Porêba, Stara Kamienica i Piecho-
wice) nigdy nie zasiad³y przy ¿adnym stole, by
przynajmniej podyskutowaæ o tym, co nas dzie-
li, a co ³¹czy. Dla przyk³adu: trasa zjazdowa na
Œwieradowcu, nierozwiniêta koncepcja oœrod-
ka w rejonie kopalni „Stanis³aw”, brak spójne-
go systemu oznakowania tras pieszych i ro-
werowych, ¿enuj¹cy poziom tablic informacyj-
nych w górach, cywilizacyjna zapaœæ komuni-
kacyjna miêdzy poszczególnymi oœrodkami...

W sumie chodzi o to, ¿e ¿adna z 6 gmin
nie dysponuje pakietem informacji o atrakcjach
piêciu pozosta³ych, a gdybyœmy jeszcze doli-
czyli gminy czeskie, to szkoda gadaæ!

   (aka)

I co na to górale izerscy?I co na to górale izerscy?I co na to górale izerscy?I co na to górale izerscy?I co na to górale izerscy?



Bierzcie rowery i w Izery!

A TAK¯E PSÓW (W KAGAÑCACH I NA UWIÊZI), BAGA¯U, I WÓZKÓW DZIECIÊCYCH.
W kasach mo¿na p³aciæ kartami: VISA, VISA ELEKTRON, V PAY, MAESTRO,
MASTER CARDMASTER, CARD ELEKTRONIC, DINERS CLUB INTERNATIONAL.
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Zwiedzane - zaznaczane

Ten okr¹g³y, drewniany kr¹¿ek o œrednicy
60 mm i gruboœci 8-10 mm, z metalowym
oczkiem do zawieszenia, to Znaczek Turystycz-
ny. Znaczek ten, którego awers i rewers prze-
wa¿nie jest taki sam, jest pami¹tk¹ z natural-
nego materia³u - drewna, bez u¿ycia barwni-
ków, farb, lakierów, jest w 100 proc. ekologicz-
ny. Sk³ada siê z trzech elementów: samego
znaczka, karteczki i naklejki. Stanowi wyj¹tkow¹
propozycjê dla kolekcjonerów, w porównaniu
z innymi w wiêkszoœci prefabrykowanymi pro-
duktami. Produkowany jest rêcznie, ka¿da sztu-
ka jest wyj¹tkowa. Grafika jest swego rodzaju
dzie³em sztuki, wypalana jest w wysokiej tem-
peraturze przy pomocy metalowej, grawerowa-
nej matrycy. Poprzez silny nacisk matryca wy-
pala w drewnie plastyczny wizerunek, który jest
bardzo trwa³y i odczuwalny tak¿e przy dotyku.

Znaczek przedstawia miejsce, do którego
dotar³ turysta, w ¿adnym innym miejscu nie
mo¿na kupiæ takiego znaczka (chyba ¿e w in-
ternecie). Kolejne numery znaczków przedsta-

wiaj¹ grzbiety gór, schroniska turystyczne, bie-
gi rzek, oznaczaj¹ miasta, zamki, miejsca hi-
storyczne, pami¹tki przyrodnicze, zabytki tech-
niki, jaskinie, ogrody zoologiczne i inne miej-
sca, do których dociera ciekawy turysta. Jest
on turystyczn¹ zachêt¹ do zwiedzania tych
miejsc, a zarazem wyj¹tkow¹ pami¹tk¹.

Do 2012 roku Znaczki Turystyczne znala-
z³y siê ju¿ w piêtnastu pañstwach Europy, w
Polsce ZT pojawi³ siê w 2004 i dziœ wyró¿nio-
nych nim jest 155 miejsc, w tym tak¿e - co
odnotowujemy z satysfakcj¹ - 2 izerskie schro-
niska:  Chatka Górzystów (nr 86) i Schronisko
na Stogu Izerskim (nr 87).

Nie pope³nimy wielkiego b³êdu, jeœli powie-
my, ¿e kolekcjonerzy uradowaliby siê z kolej-
nych znaczków œwieradowskich: z Domem
Zdrojowym, Czarcim M³ynem, singltrekiem,
Ogrodem Trzech ¯ywio³ów, a nawet ¿abi¹ fon-
tann¹ (skoro Szklarska Porêba ma Wodospad
Szklarkê) i ze szlakiem „Œladem Izerskich Ta-
jemnic”.    (aka)

 Dokoñczenie na stronie 15  

15 marca w Kancelarii Prezydenta RP
odby³o siê robocze spotkanie z udzia³em Se-
kretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta
RP, Olgierda Dziekoñskiego, dotycz¹ce roz-
woju narciarstwa rodzinnego w Polsce (na
zdjêciu). Dzia³acze organizacji spo³ecznych,
w³aœciciele stacji narciarskich mówili o pro-
blemach rozwoju bazy narciarskiej w re-
gionach górskich. Spotkanie by³o kontynu-
acj¹ wizyty prezydenta Bronis³awa Komo-
rowskiego w Bia³ce Tatrzañskiej.

Podczas rozmowy goœcie przedstawili ba-
riery, jakie stoj¹ na przeszkodzie w rozwoju
tego sportu, jak i ca³ej bran¿y turystycznej w
naszym kraju. Dotycz¹ one spraw zwi¹zanych
z ochron¹ œrodowiska, zagospodarowaniem
przestrzennym, procedurami prawa budowla-

nego, gospodark¹ leœn¹. W szczególnoœci do-
tycz¹ one braku odpowiednich rozwi¹zañ
prawnych reguluj¹cych powstawanie tras bie-
gowych, zjazdowych, a tak¿e œcie¿ek rowe-
rowych i szlaków turystycznych oraz oœrod-
ków narciarskich. Wœród obecnych by³ Ry-
szard Brzozowski, szef œwieradowskiej gon-
doli, zarazem cz³onek stowarzyszenia Polskie
Stacje Narciarskie i Turystyczne (z miast re-
prezentowane by³o jeszcze tylko Zakopane).
Minister Olgierd Dziekoñski popar³ pomys³
szerokiej debaty w sprawie przysz³oœci nar-
ciarstwa w Polsce, podkreœlaj¹c znaczenie
tego sportu zimowego, szczególnie dla dzieci
i m³odzie¿y.

Wiele miejsca w dyskusji zajê³a sprawa
regulacji podatkowych zwi¹zanych ze zmian¹

ustawy Prawo bu-
dowlane, w czêœci
dotycz¹cej kwalifi-
kacji wyci¹gów nar-
ciarskich, w tym ko-
lei linowych, nie tyl-
ko jako budowli, a
tak¿e jako urz¹dzeñ
technicznych.

Na razie zgodnie
z obecn¹ wyk³adni¹
ca³oœæ wyci¹gu: lina,
silniki, napêdy, wagoniki – wszystko trakto-
wane jest jako budowla, co skutkuje bardzo
du¿ymi obci¹¿eniami finansowymi dla oœrod-
ków na rzecz gmin.

- Oczekiwalibyœmy, ¿e ustawodawca po-
traktuje nas tak jak elektrownie wiatrowe, dla

których dokonano zmian zapisu w ustawie i
do budowli zaliczono jedynie fundamenty i
maszty, a pozosta³e czêœci sk³adowe trakto-
wane siê jako urz¹dzenia i maszyny – argu-

Lina to nie budowla


