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Mija w³aœnie trzeci rok kadencji burmistrza
i Rady Miasta. Wprawdzie nie czas jeszcze na
podsumowania, warto jednak zauwa¿yæ, ¿e rok
2006 bêdzie dla nas bardzo wa¿ny i nie³atwy.
Wtedy to bowiem finalizowane bêd¹ najwa¿-
niejsze inwestycje obecnej kadencji. W trakcie
ich realizacji z ca³¹ pewnoœci¹ nie bêdziemy
zaniedbywaæ istotnych dla nas wszystkich
spraw bie¿¹cych i tych o znaczeniu strategicz-
nym. Do kategorii tych drugich zaliczam stara-
nia o zmianê granic administracyjnych naszej
gminy. Ka¿dy niemal dzieñ dostarcza dowo-
dów potwierdzaj¹cych s³usznoœæ naszych
dzia³añ w tej sprawie. Jeden z wielu przyk³a-
dów: Oto w ostatnich dniach Ministerstwo Œro-
dowiska odmówi³o nam prawa konsultowania
projektu, którego realizacja w przysz³oœci bê-
dzie mia³a istotny wp³yw na rozwój naszego
miasta. Projektem tym jest plan ochrony ob-
szaru Natura 2000. W Górach Izerskich obszar
ten siêga od Jakuszyc do Stogu Izerskiego,
w istotny sposób wiêc bêdzie oddzia³ywaæ na
nasze bezpoœrednie otoczenie. Czym jest ist-
nienie obszaru Natura 2000? Cytujê „... to,
podobnie jak istnienie jakiejkolwiek innej for-
my ochrony przyrody, znacz¹ce uwarunkowa-
nie zagospodarowania przestrzennego. Dlate-
go te¿ powinno byæ obligatoryjnie uwzglêdnio-
ne w sporz¹dzanym przez gminê tzw. studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego, wytyczaj¹cym kierunki polity-
ki przestrzennej gminy i wi¹¿¹cym dla jej orga-
nów przy sporz¹dzaniu planów miejscowych,
które bêd¹ sporz¹dzane lub rewidowane po
ustanowieniu obszaru Natura 2000.” *
Minister œrodowiska zobowi¹zany jest do kon-
sultowania i ostatecznie uzgadniania obszaru
Natura 2000 z gminami „w³aœciwymi miejsco-
wo” a wiêc takimi, na których terenie obszar
ten siê znajduje, i nie istotne jest w tym przy-
padku, ¿e to my bêdziemy odczuwali pozytyw-
ne b¹dŸ negatywne skutki zatwierdzenia takie-
go obszaru. Nam prawa do konsultacji
odmówiono, uwzglêdniaj¹c w tych¿e opiniê
Mirska i Szklarskiej Porêby. Zgodziæ siê na ta-
kie rozwi¹zanie nie mo¿emy. Bêdziemy ¿¹dali
od MŒ zmiany praktyki w tym wzglêdzie.
Kolejnym powa¿nym problemem jest stosowa-
nie obowi¹zuj¹cej od 1 paŸdziernika 2005 r.
ustawy o uzdrowiskach, która na gminy uzdro-
wiskowe, w tym i na nasz¹, nak³ada obowi¹-
zek wykonania w krótkim czasie planu zago-
spodarowania przestrzennego terenów A, B,
C ochrony uzdrowiskowej i operatu uzdrowi-
skowego. Niemal ca³y teren C ochrony uzdro-
wiskowej i czêœæ B le¿y w granicach admini-
stracyjnych Mirska, kto zatem zap³aci za wy-
konanie takiego planu? W po³owie tego mie-
si¹ca wystosowa³em pismo do burmistrza
A. Jasiñskiego z proœb¹ o spotkanie, którego
celem ma byæ omówienie tych kwestii.
A. Jasiñski wskaza³ 8 grudnia jako mo¿liwy ter-
min rozmowy, pewnie do tego czasu ma po-
wa¿niejsze sprawy na g³owie.
Nie wiem, jaki bêdzie jej skutek, byæ mo¿e uda
siê wypracowaæ jakiœ kompromis, który zado-
woli obie strony, a maj¹c na uwadze dotych-
czasowe doœwiadczenia, ³atwe niestety nie
bêdzie.
Stoimy u progu sezonu zimowego. Naturalne
zatem wydaj¹ siê pytania o mo¿liwoœci upra-
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Szanowni Państwo

Po przeszło trzyletniej przerwie Świeradów
powiększył grono „zaprzyjaźnionych” miast –
po niemieckim Seifhennersdorf (maj 2002)
przyszła kolej na podpisanie umów o partner-

stwie z miastami czeskimi: izerskimi
Jindřichovicami pod Smrkiem i karkonoskimi
Jilemnicami. O podpisaniu obu tych umów zde-
cydowali radni na sesji 28 września – tego też
dnia w Świeradowie gościliśmy delegację Cze-
chów ze starostą Jindřichovic – Petrem Pávkiem,
który złożył podpis pod dwujęzycznym doku-
mentem.

8 listopada do Jilemnic wyjechała oficjalna
delegacja Świeradowa, z burmistrzem Zbignie-
wem Szereniukiem i przewodniczącym rady

Przyjaciele zza gór

Mariuszem Kiedrzynem na czele, by u czeskich
partnerów podpisać się pod kolejnym porozu-
mieniem o partnerstwie. W skład delegacji
wchodzili ponadto: sekretarz miasta Sylwia Bła-
szczyk, p.o. kierownika MBIT – Dorota Marek-
Miakienko oraz radni: Tadeusz Aficki, Bogusław
Chrzan, Aleksandra Kasprzak, Bogusław Kor-
ta, Roland Marciniak i Dariusz Wilczacki.

Honory gospodarza pełniła starosta miasta
– Jaroslava Kunátova, a porozumienie podpisa-

Delegacja świeradowska przed jilemnickim
ratuszem

Widok z rynku na budynek kasy oszczędno-
ści z lat 1910-1911

11.XI.1918 r. - 11.XI.2005 r.

87 rocznicę Odzyskania Niepodległo-
ści obchodzono 11 listopada w Świerado-
wie-Zdroju bardzo uroczyście. Po Mszy
Świętej, odprawionej w intencji Ojczyzny,
przedstawiciele wszystkich instytucji i śro-
dowisk w asyście pocztów sztandarowych

złożyli wiązanki kwiatów pod obeliskiem,
a następnie udali się do kawiarni „Zdrojo-
wej” na część artystyczną obchodów Świę-
ta Niepodległości.

Hołd bohaterom walk niepodległościowych oddaje delegacja Szkoły Podstawowej nr 2
w Czerniawie

Dokoñczenie na str. 4 Dokoñczenie na str. 7

Starostowie czeskich miast partnerskich: Petr Pávek i Jaroslava Kunátova

no uroczyście w stylowej sali na ratuszu. Na-
stępnie świeradowianie zwiedzili ratusz, a po-
tem przy poczęstunku wymieniali doświadcze-
nia samorządowe z czeskimi kolegami.

J. Kunátova uważa, że najbardziej na tym part-
nerstwie powinna skorzystać młodzież obu miast. Ji-
lemnice mają piękną krytą pływalnię i wielkie trady-
cje w narciarstwie biegowym, a to oznacza zaprosze-
nie do współzawodnictwa pływacko-narciarskiego.

Dokoñczenie na str. 3
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BAZA NUMERÓW KRONIKA POLICYJNA
URZ¥D MIASTA
Burmistrz Miasta – Zbigniew Szereniuk 78-16-119
Zastêpca Burmistrza – Walery Czarnecki 78-17-680
Sekretarz Miasta – Sylwia B³aszczyk 78-17-562
Skarbnik – Iwona Kosmala 78-16-659
Sekretariat Burmistrza i Zastêpcy Burmistrza
 – Krystyna Kisiel 78-16-489, fax – 78-16-585
Biuro Rady Miasta – Jolanta Bobak, Diana Timoftiewicz-¯ak 78-17-666
Zamówienia Publiczne – Tomasz Glinkowski 78-17-562
Referat Gospodarki Nieruchomoœciami i Zagospodarowania Przestrzennego
p.o. Kierownika – Rafa³ May 78-17-092
Ryszard Szczygie³ 78-17-558
Bogumi³a Tasulis 78-17-297
Referat Gospodarki Miejskiej, Inwestycji i Ochrony Œrodowiska
Kierownik – Eugeniusz Grabas 78-17-071
Anna Mazurek, Andrzej Groñski 78-16-970
Izabela Jurczak, Anna Ba³azy 78-16-324
Urz¹d Stanu Cywilnego – Kierownik – Danuta ¯y³kiewicz 78-16-929
Dzia³alnoœæ Gospodarcza 78-17-601
Meldunki i dowody osobiste – Halina Stettner 78-16-929
Stra¿ Miejska – Ryszard Nowak 78-16-896
Obrona Cywilna, Zarz¹dzanie Kryzysowe, Ochrona PPO¯
Tadeusz Baka 78-16-841
Ksiêgowoœæ – Anna Leœniak, Magdalena Szukiewicz 78-16-452
Gra¿yna Wojciechowicz 78-16-659
Kadry – Joanna Szczekulska 78-16-553
Referat Finansów Oœwiaty
Kierownik – Bo¿ena Czukiewska, Katarzyna Barczyszyn 78-16-471
Referat Promocji Gminy, Turystyki, Kultury i Sportu
p.o. Kierownika – Dorota Marek-Miakienko, Monika Hajny 78-16-350,

fax – 78-16-100

ZAK£AD GOSPODARKI KOMUNALNEJ – sekretariat 78-16-343
Dyrektor – Rados³aw Berliñski 78-16-425

MIEJSKI OSRODEK POMOCY SPO£ECZNEJ – sekretariat 78-16-321
Kierownik – Teresa Diagiel 78-16-076

Punkt Konsultacyjny Miejskiej Komisji
Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych 78-16-114

Przedszkole Miejskie 78-16-339
Miejski Zespó³ Szkó³ 78-16-373, 78-16-668, fax 78-16-224
Szko³a Podstawowa nr 2 78-16-379
Œwietlica œrodowiskowa 78-45-712
Miejska Biblioteka Publiczna 78-16-394
Klub AA 78-16-114
Klub Seniora, Zwi¹zek Emerytów, Zwi¹zek Sybiraków  78-16-209

Ochotnicza Stra¿ Po¿arna
Naczelnik OSP Œwieradów-Czerniawa 78-45-573
Z-ca Naczelnika OSP w Œwieradowie 78-16-426

1/2 STRONY 1/2 STRONY 1/2 STRONY 1/2 STRONY 1/2 STRONY – 200,00 z³
1/4 STRONY1/4 STRONY1/4 STRONY1/4 STRONY1/4 STRONY – 100,00 z³
1/8 STRONY1/8 STRONY1/8 STRONY1/8 STRONY1/8 STRONY – 50,00 z³

1/16 STRONY1/16 STRONY1/16 STRONY1/16 STRONY1/16 STRONY – 25,00 z³

RABARABARABARABARABATYTYTYTYTY  - 3 emisje – 10 %

WARUNKI UKAZANIA SIÊ OG£OSZENIA:
1. Ogłoszenie musi być dostarczone do Miejskiego Biura Informacji Turystycznej

przy ul. Zdrojowej 10 w terminie do dnia 5 każdego miesiąca wraz z dowodem wpłaty
2. Opłaty za reklamy należy dokonać na konto Gminy Świeradów-Zdrój:
    PKO BP 60 1020 2124 0000 8902 0068 9257 z dopiskiem „Ogłoszenie w Notatni-

ku Świeradowskim”
3. Treść ogłoszeń należy dostarczać na nośniku elekronicznym
4. Ogłoszenia drobne publikowane są nieodpłatnie

CENNIK REKLAM W NOTATNIKU

Sprawą, która w ostatnim
czasie poruszyła mieszkańców
miasta, była śmierć 43-letniego
rencisty, którego zwłoki policja
znalazła 10 listopada rano na
schodach między górną a dolną
płytą stadionu miejskiego. Śla-
dy wskazywały na nieszczęśli-
wy wypadek, policja podjęła
jednak działania, które miały
ustalić, co wydarzyło się w cza-
sie poprzedzającym śmierć
świeradowianina. W toku czyn-
ności ustalono, że poprzednie-
go dnia ofiara pobrała rentę –
nieco ponad 600 zł – ale przy
zwłokach nie znaleziono ani
grosza. Przeszukanie okolicy
dało efekt – za trybunami odna-
leziono rozrzucone dokumenty
denata. Z rozmów z ludźmi wy-
nikało, że rencista spożywał z
przygodnymi kompanami alko-
hol. I właśnie dzięki tym infor-
macjom udało się odtworzyć
przebieg zdarzeń.

Wieczorem do mężczyzny
dołączyło troje młodych ludzi:
19- i 22-latek ze Świeradowa i
19-letnia dziewczyna z gminy
Mirsk. Zamiar mieli prosty: upić
go i okraść. Bulwersującym wy-
daje się fakt, że 22-latek 7 listo-
pada, a więc ledwie dwa dni
wcześniej, opuścił więzienie.
Dostał kilkuletni wyrok za kra-
dzież telefonów, ale sąd zezwo-
lił na przerwę w odbywaniu
kary – do czasu, aż znajdzie się
dla niego miejsce w celi. W każ-
dym razie doprowadzenie ofia-
ry do stanu bezbronności jest w
świetle prawa rozbojem i za ta-
kie czyny grożą surowe kary.

Młodzi jak zamierzali, tak
uczynili – upili rencistę, zabrali
mu prawie 500 zł i ok. godz. 19
pojechali zabawić się w Mirsku
i Rębiszowie. Ale jakby im tego
było mało, wrócili do Świerado-
wa po północy, a 22-latek posta-
nowił odnaleźć ofiarę i zoba-
czyć, czy nie uda się z niej wy-
cisnąć trochę grosza. Znalazł
rencistę śpiącego na murku try-
bun, uderzył go kilka razy i za-

brał mu jeszcze kilkadziesiąt
złotych.

Świadkowie widzieli na uli-
cy denata jeszcze ok. godz.
7.30, a sekcja wykazała, że
zgon, którego przyczyną było
złamanie podstawy czaszki,
nastąpił tuż przed odnalezie-
niem zwłok.

Całą trójkę młodych ludzi za-
trzymano: 22-latek osadzony
został w areszcie, pozostali
znajdują się pod policyjnym
dozorem.

Ponadto
w mie�cie odnotowano:
20 października mieszka-

niec USA, który przebywał na
kuracji w Domu Zdrojowym, za-
wiadomił Rewir Dzielnicowych,
że ktoś niepowołany wkradł się
do jego pokoju i zabrał ok.
1000 zł z saszetki. Najdziwniej-
sze jest to, że w saszetce Ame-
rykanin miał ponad 5 tys. zł, ale
zginęła tylko część zawartości.

2 listopada pracownik kan-
toru wymiany walut przy ul.
Zdrojowej 5 zakwestionował u
jednego z  mieszkańców Świe-
radowa autentyczność bankno-
tu o nominale 50 dolarów kana-
dyjskich. Świeradowianin chciał
tego dnia wymienić dwie 50-do-
larówki, z których ta druga była
całkowicie prawdziwa. Felerny
banknot został wysłany do Na-
rodowego Banku Polskiego do
ekspertyzy.

Z 11 na 12 listopada spod
Centrum Rehabilitacyjnego w
Czerniawie przebywającemu
tam na leczeniu obywatelowi
Niemiec skradziono seata
alhambrę z 2000 roku, wartego
40 tys. zł.

15 listopada mieszkaniec
Kowar, który zatrudniony był
przy regulacji Czarnego Potoku
w Czerniawie, zgłosił kradzież
jego nissana primery, wartego
ok. 5 tys. zł. Złodziej włamał
się do baraku socjalnego, skąd
najpierw zabrał kluczyki i do-
kumenty wozu. Auto zniknęło
dzień wcześniej, ale właściciel
odczekał dobę z powiadomie-
niem policji, bo był pewien, że
nissanem odjechał jeden z
współpracowników na budo-
wie, który zrobi sobie prze-
jażdżkę i wróci skruszony.
Okazało się, że przeczucie ko-
warzanina nie myliło – prime-
rę rzeczywiście przywłaszczył
sobie współpracownik, zresztą
rodak z Kowar, którego jeszcze
tego samego dnia złapała poli-
cja jeleniogórska, gdy po pija-
nemu wracał do domu. Dopie-
ro po zgłoszeniu kradzieży
trzeźwiejący kierowca został
ponownie zatrzymany przez
policję, która do pijaństwa przy
kierownicy dorzuciła zabór mie-
nia. Właściciel auto odzyskał,
ale teraz czeka go kosztowna na-

prawa, bo nielegalny użytkow-
nik zatarł silnik forsując zbyt
szybką jazdę.

W nocy z 15 na 16 listopa-
da nieznani sprawcy włamali
się – po wybiciu szyby w oknie
toalety i wyłamaniu kłódki za-
bezpieczającej kraty - do ka-
wiarni „Zdrojowa”. Ich łupem
padły cztery mikrofony bez-
przewodowe (dwa należały do
muzyków, dwa były własno-
ścią Urzędu Miasta w Świera-
dowie Zdroju), opalarka do
drewna, 45 zł w gotówce oraz
– co musi budzić zdziwienie –
pusta szuflada z kasy fiskalnej.
Łączne straty oszacowano na
5 tys. zł.

Z 16 na 17 listopada miało
miejsce włamanie do sklepu
z telefonami komórkowymi
i z odzieżą damską mieszczą-
cego się na parterze byłego
żłobka przy ul. Sienkiewicza.
Złodzieje od strony piwnicy
wykuli w murze otwór, przez
który weszli do środka, a wyszli
bogatsi o kilkanaście telefonów
wartych co najmniej 6 tys. zł.
Odzież damska nie cieszyła się
już takim wzięciem – zginęło
raptem 6 sztuk wartości 500 zł.

17 listopada jeden z mie-
szkańców Świeradowa zawiado-
mił policję, że dzień wcześniej
zostawił w zakładzie fotogra-
ficznym przy ul. Zdrojowej sa-
szetkę z pieniędzmi (1300 zł),
telefonem komórkowym i doku-
mentami. Jak twierdził, odbie-
rając zdjęcia położył saszetkę na
półce po zewnętrznej stronie
lady. Gdy wrócił do punktu po
kilkunastu minutach, po saszet-
ce nie było śladu. Potem cały
dzień czekał, aż uczciwy znalaz-
ca sam odniesie zgubę, aż zde-
sperowany udał się na komisa-
riat.

W ostatnim miesiącu poli-
cja świeradowska wszczęła aż
pięć postępowań przygotowaw-
czych wobec kierowców,
którzy najpierw wypili co nie-
co, a potem usiedli za kierow-
nicami swych pojazdów. Legi-
tymowali się oni następujący-
mi „wynikami” (w kolejności
od najmniejszej): maluchem
po ul. Sudeckiej – 0,96 promi-
la, audi 80 po ul. 11 Listopada
– 1,05, polonezem po ul. Pia-
stowskiej – 1,70, renault clio po
ul. Nadbrzeżnej – 2,02, rowe-
rem po ul. Grunwaldzkiej
– 2,26 promila alkoholu.

Rewir Dzielnicowych
w Świeradowie-Zdroju przyjmie
do pracy biurowej na 6-mie-
sięczny staż absolwencki osobę,
która dobrze włada językiem
niemieckim. Informacji można
zasięgać osobiście w biurze RD,
ul. Piłsudskiego 15, lub telefo-
nicznie – 781-62-06.
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NOTATNIK  SAMORZ¥DOWY

Dnia 8 września 2005r. Bur-
mistrz Miasta Świeradów-Zdrój
Pan Zbigniew Szereniuk podpi-
sał z Wojewodą Dolnośląskim
umowy o dofinansowanie Pro-
jektów:

1. Modernizacja ujęcia
wody ŁUŻYCA i wodociągowa-
nie Czerniawy – Z/2.02/I/1.2/
95/04

2. Budowa oczyszczalni ście-
ków dla miasta Świeradów-
Zdrój przy ul. Wiejskiej
– Z/2.02/I/1.2/96/04

Projekty współfinansowane
są przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego.

Opis Projektu
Modernizacja ujęcia wody

ŁUŻYCA i wodociągowanie
Czerniawy – Z/2.02/I/1.2/95/04

Całkowita wartość Projektu
wynosi 5 306 440,00 zł. w tym
dofinansowanie z Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regional-
nego wynosi 3 979 830,00 zł.
Jest to Projekt dotyczący infra-
struktury ochrony środowiska.
Beneficjentem końcowym jest

Gmina Miejska Świeradów-
Zdrój. Po podpisaniu umowy
o dofinansowanie został ogło-
szony przetarg na wyłonienie
„Zarządzającego w imieniu
Gminy Miejskiej Świeradów-
Zdrój”, którego zadaniem bę-
dzie przygotowanie dokumenta-
cji przetargowej i sprawowanie
nadzoru w imieniu inwestora
w zakresie prawidłowości reali-
zacji Projektu.

W ramach Projektu zostanie
zmodernizowane istniejące uję-
cie wody pitnej ŁUŻYCA w Czer-
niawie o wydajności Q

śrd – 672
m3/d oraz zostanie wykonana
sieć wodociągowa rozprowadza-
jąca wodę do nieruchomości po-
łożonych na terenie osiedla
Czerniawa o łącznej długości
12,50 km.

Opis Projektu
Budowa oczyszczalni ście-

ków dla miasta Świeradów-
Zdrój przy ul. Wiejskiej
– Z/2.02/I/1.2/96/04

Całkowita wartość Projektu
wynosi 5 637 000,00 zł. w tym
dofinansowanie z Europejskie-

Projekty współfinansowane
przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego

1. Burmistrz Miasta podpisał
umowę zlecającą budowę oświetle-
nia drogowego ulic: Sosnowa, Wcza-
sowa, Spokojna i Stokowa. Zadanie
wykona Zakład Instalacyjno-Budow-
lany ELTOR Eugeniusza Figurskiego
z siedzibą w Lubaniu przy ul. Toro-
wej nr 19. Przekazany został plac
budowy wykonawcy, roboty są w
toku. Nadzór inwestorski nad realiza-
cją zadania pełni firma ELWIBOR Elż-
biety Borowskiej z Zaręby. Zlecona do
wykonania została również budowa
pojedynczych punktów świetlnych
przy ulicy Szkolnej,  Rolniczej, Górzy-
stej i Wierzbowej. Z uwagi na fakt, iż
montaż źródeł światła i układów ste-
rujących nastąpi na słupach energe-
tycznych i urządzeniach stanowią-

cych własność EnergiiPro Koncernu
Energetycznego SA, zadanie wykona
Rejon Energetyczny Lubań.

2. Gotowość do odbioru technicz-
nego ciągu pieszego łączącego ul. 11
Listopada z ul. Korczaka zgłosił wy-
konawca zadania - firma Anieli Siko-
ry z Wieży. Z obserwacji ruchu pie-
szego na nowo powstałym obiekcie
wynika, że inwestycja była mieszkań-
com bardzo potrzebna. Kolejnym za-
daniem, związanym bezpośrednio z
tym ciągiem pieszym, które trzeba
będzie w przyszłości wykonać, to
jego oświetlenie.

3. Dobiegają końca, realizowane
przez Dolnośląski Zarząd Dróg Wo-
jewódzkich we Wrocławiu  oddział
Jelenia Góra, prace  związane z bu-
dową chodników przy ul. Nadbrzeż-
nej.  Zmodernizowany zostanie cho-
dnik na odcinku od ul. Marszałka
Józefa Piłsudskiego do ul. Górskiej
oraz wykonane utwardzone pobocze
na odcinku od skrzyżowania ul.
Nadbrzeżnej z ul. Górską do skrzy-
żowania z ul. Kopernika. Zadanie re-
alizuje firma ,FABBUD z Bolesławca.
Będzie ono kosztować zarządcę dro-
gi 120 tys. zł. Jest to pierwszy etap
budowy chodników w ciągu drogi
wojewódzkiej  wzdłuż ul. Nadbrzeż-
nej w Świeradowie-Zdroju.

4. W toku znajdują się roboty bu-
dowlane związane z realizacją zada-

nia pn. Izerskie  centrum wspiera-
nia przedsiębiorczości w Świerado-
wie-Zdroju. Wykonawcą robót jest
Przedsiębiorstwo Budowlano-Usłu-
gowe IZERY ze Świeradowa Zdroju.
Termin zakończenia prac związa-

nych z budową ,,Izerskiego centrum”
określono na 20 marca 2006 r. Nadzo-
rować je będzie Inżynier Kontraktu
ECM GROUP POLSKA Spółka  z o.o.
z siedzibą w Warszawie. Organizowa-
ne przez firmę nadzorującą cotygo-
dniowe rady budowy, pozwalają na
bieżąco kontrolować przebieg i pra-
widłowość procesu inwestycyjnego.
Zadanie współfinansowane jest ze
środków pomocowych funduszu
Phare 2003. Wysokość przyznanej
gminie dotacji wynosi 122.250 euro.

5. Po pierwszych opadach śnie-
gu rozpoczął się w naszej gminie se-
zon zimowy 2005/2006. Świadczenie

usług rozpoczęły podmioty gospo-
darcze, odpowiedzialne na podstawie
zawartych umów za zimowe utrzy-
manie dróg gminnych (więcej na str.
7). Tak jak w latach ubiegłych, gmina
przejęła na siebie obowiązek zimo-

wego utrzymania części
dróg powiatowych znaj-
dujących się na jej terenie.
Stosowne porozumienie
w tej sprawie podpisał 10
listopada br. Burmistrz
Miasta ze Starostwem Lu-
bańskim. Dotyczy ono
dróg powiatowych stano-
wiących ulice: Sienkiewi-
cza, Wyszyńskiego i Pił-
sudskiego. Na terenie osie-
dla Czerniawa, Powiatowy

Zarząd Dróg w Lubaniu administro-
wane przez siebie drogi będzie utrzy-
mywał we własnym zakresie. Doty-
czy to ulic: Sanatoryjnej i Głównej. Po
raz kolejny apelujemy do właścicieli i
zarządców nieruchomości o wywiąza-
nie się z obowiązku zimowego utrzy-
mania chodników przyległych do nie-
ruchomości (komentarz na str. 6).

6. Firmy odpowiedzialne za wyko-
nanie świątecznej dekoracji miasta, roz-
poczęły  przegląd techniczny zamon-
towanych na stałe elementów. Wynika
zeń, iż wiele elementów świetlnych nie
wytrzymało próby czasu i warunków
atmosferycznych. Trzeba dokonać nie-

zbędnych napraw i wymian. W tym
zakresie gmina od kilku lat współpra-
cuje z firmą ODEON z Gliwic. Zwraca-
my się z prośbą do mieszkańców, aby
wzorem lat ubiegłych włączyli się do
świątecznej dekoracji miasta, przystra-
jając swoje nieruchomości.

7. Złe wieści docierają do tutejsze-
go Urzędu Miasta od osób zajmujących
się utrzymaniem czystości i porządku
w gminie. Nasila się niszczenie mienia
komunalnego. Przedmiotem dewasta-
cji są znaki drogowe, a przede wszyst-
kim kosze uliczne. Wyczerpały się ich
zapasy, które były przygotowane na
wymianę. Ograniczona ich ilość utru-
dniać będzie obecnie utrzymanie czy-
stości w mieście. Apelujemy do mie-
szkańców o pomoc i współpracę przy
zwalczaniu tego typu zjawisk.

8. 27 października br. Starosta
Lubański zatwierdził projekt docelo-
wej organizacji ruchu na drogach
gminnych miasta Świeradów-Zdrój.
Dokumentację wykonało Przedsię-
biorstwo Usługowe ZNAK Zdzisława
Oganowskiego z Jeleniej Góry. Ter-
min uporządkowania znaków drogo-
wych na terenie naszej gminy okre-
ślony został na czerwiec 2006 roku.
Szacunkowy koszt montażu nowych
oraz wymiany uszkodzonych zna-
ków wyniesie ok. 40 tys. zł.

Opracowa³
Eugeniusz Grabas

Wiadomo�ci  komunalne

Przyjaciele

Nasi partnerzy mają już w tym za-
kresie bogate doświadczenie, jako że
od kilku lat prowadzą taką wymianę
grup sportowych ze Świebodzicami.

Z. Szereniuk uważa, że atutem
Jilemnic jest właśnie doświadczenie
w organizacji i utrzymaniu narciar-
skich tras biegowych, a my powin-
niśmy z tego bogactwa czerpać peł-
nymi garściami. Oczywiście, atrak-
cją są też trasy zjazdowe w Rokitni-
cy, kryty basen i wiele ciekawych
obiektów do zwiedzania.

- Liczę na kontakty uczniów,
sportowców, ochotniczych straży
pożarnych, ratowników górskich,

ale przecież przy tej okazji nie moż-
na nie wspomnieć, iż zyskaliśmy
partnera do starań o fundusze unij-
ne w ramach programu INTERREG
3a Polska Czechy. Dzięki tym środ-
kom będzie można na przykład roz-
począć rewitalizację Czarciego Mły-
na.

Inicjatorami partnerstwa
z Jindřichovicami była strona czeska,
która ma zwłaszcza duże doświad-
czenie w edukacji ekologicznej i  wy-
korzystywaniu alternatywnych
źródeł energii (elektrownie wiatro-
we). Od kilku lat z tamtejszą szkołą
współpracują uczniowie z Czerniawy
i oby dzięki umowie współpraca ta
nabrała nowego rozpędu.

AK

Dokoñczenie ze str. 1

Kieruj¹c siê zamiarem wniesienia wk³adu w dalsz¹ rozbudowê wspól-
nego europejskiego domu w pokoju i wolnoœci, Rady Miast Jindri-
chovice pod Smrkem i Jilemnice w Republice Czeskiej oraz Œwiera-
dowa-Zdroju w Rzeczpospolitej Polskiej podjê³y decyzjê
o partnerstwie miast.
1. Strony umowy postanawiaj¹ utrzymywaæ ze sob¹ sta³e kontakty, jak
równie¿ stwarzaæ wielostronne dogodne warunki do wspó³pracy miast.
2. Wspó³praca bêdzie realizowana zw³aszcza w dziedzinach:
* wymiany doœwiadczeñ samorz¹dowych,
* spraw lokalnych o znaczeniu spo³ecznym, gospodarczym, ekologicz-
nym, socjalnym, kulturalnym i sportowym.
3. Celem wspó³pracy obu miast jest zbli¿enie ich mieszkañców, lepsze
poznanie oraz zrozumienie ich historii, tradycji, kultury, gospodarki, ¿y-
cia rodzinnego, szkolnego i spo³ecznego.
4. Wizyty delegacji oficjalnych oraz zwi¹zków, klubów, stowarzyszeñ
i podobnych instytucji opieraæ siê bêd¹ na wzajemnoœci. Szczególn¹ uwagê
nale¿y poœwiêciæ kontaktom m³odzie¿y obu miast. Wspieranie takich kontak-
tów ustala ka¿da ze stron umowy odpowiednio do swoich mo¿liwoœci.

go Funduszu Rozwoju Regional-
nego wynosi 4 227 750,00 zł.
Jest to Projekt dotyczący infra-
struktury ochrony środowiska.
Beneficjentem końcowym jest
Gmina Miejska Świeradów-
Zdrój. Po podpisaniu umowy o
dofinansowanie został ogłoszo-
ny przetarg na wyłonienie “Za-
rządzającego w imieniu Gminy
Miejskiej Świeradów-Zdrój”,
którego zadaniem będzie przy-
gotowanie dokumentacji prze-
targowej i sprawowanie nadzo-
ru w imieniu inwestora
w zakresie prawidłowości reali-
zacji Projektu.

W ramach Projektu zostanie
wybudowana przy ulicy Wiej-
skiej w Świeradowie-Zdroju
oczyszczalnia ścieków o prze-
pustowości Qśrd – 1329 m3/d
oraz zostanie wykonana sieć
kanalizacji sanitarnej w ulicy
Grunwaldzkiej łącząca funkcjo-
nującą obecnie oczyszczalnię
ścieków BOS-200 z nowowybu-
dowaną, o łącznej długości 1,00
km.

opracowa³a
Anna Mazurek

zza gór

Umowy o partnerstwie miast
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Przed występa-
mi 12 Sybirakom
wręczono Krzyż
Zesłańców Sybiru.
Otrzymali je: Broni-
sława Bigus, Jadwi-
ga Błaszczyk,
Edward Buczak,
Romualda Jurek,
Adolf Karpiński,
Irena Kulik, Zuzan-
na Kuzik, Anna
Miłkowska, Janina
Popiołek, Irena
Tugi, Stanisława Zalewska i Stefa-
nia Zaziąbło.

Następnie wystąpił zespół z
Filharmonii Dolnośląskiej w skła-
dzie: Ewa Antosik – skrzypce,
Agata Karasińska – altówka; Krzy-
sztof Gotartowski – fortepian, zaś
w przerwach między utworami
muzycznymi patriotyczne wier-
sze deklamowały dzieci z Przed-
szkola Miejskiego i laureaci Kon-
kursu Recytatorskiego o „Wiecz-
ne Pióro” Burmistrza Miasta.

Kamila Urbańczyk, najlepsza re-
cytatorska wśród gimnazjalistów,
zaprezentowała licznie zgromadzo-
nej publiczności swój własny wiersz
pt. „Ukochana Polsko”:

Drzewa bez tajemnic
4 listopada br. w Miejskim

Zespole Szkół w Świeradowie-
Zdroju odbył się etap regionalny
międzypowiatowego konkursu
wiedzy o bioregionie pn. W krai-
nie łużyckich lasów. Jest on jed-
ną z form edukacji leśnej społe-
czeństwa, realizowaną przez Re-
gionalne Centrum Edukacji Eko-
logicznej w Lubaniu.

W konkursie udział wzięło
45 uczniów z 15 szkół położo-
nych na terenie powiatów: lubań-
skiego, zgorzeleckiego i bolesła-
wieckiego.

W etapie pierwszym zada-
niem uczestników było rozwią-
zanie testu, którego pytania do-
tyczyły zagadnień związanych
z szeroko pojętą ochroną środo-

wiska naturalnego. W drugim,
przygotowanym przez Nadle-
śnictwo Świeradów-Zdrój,
uczniowie wykazywali się wie-
dzą o drzewach, ich budowie
i nazewnictwie.

Etap trzeci odbył się w Parku
Zdrojowym. Należy dodać, iż
w przedsięwzięcie były zaangażo-
wane trzy centra ekologiczne: lu-

bańskie, zgo-
rzeleckie i bo-
lesławieckie.

Przedstawi-
ciele świera-
d o w s k i e g o
MZS, Nadle-
śnictwa Świe-
radów-Zdrój
oraz RCEE do-
pełnili wszel-
kich starań,
aby konkurs
miał sprawny
p r z e b i e g ,
a uczestnicy
uzyskali pełną

satysfakcję z wyników oraz zdo-
bytej wiedzy.

W tym roku w kategorii szkół
podstawowych zwyciężyła SP nr
1 z Lubania, w kategorii gimna-
zjów – Gimnazjum Nr 3 w Luba-
niu, a wśród szkół ponadpodsta-
wowych - II Licem Ogólnokształ-
cące w Bolesławcu.

Agnieszka Kurec

11.XI.1918 r. - 11.XI.2005 r.

Burmistrz Zbigniew Szereniuk dekoruje Krzyżem
Zesłańców Edwarda Buczaka

Ukochana Polsko, ma matko nieskazitelna.
Tyœ moim domem, ostoj¹,
ramieniem przyjaznym.

Orze³ wspania³y oraz biel z czerwieni¹
w mej duszy siê mieszaj¹.
Na usta Polsk¹ mowê z³o¿y³aœ.
Czyni¹c to wielkim zaszczytem.
Twe piêkno pozwalasz ogl¹daæ co dnia…
Góry, jeziora, lasy i morze
op³ywaj¹ cudnie bogactwem,
przynosz¹c w oczach innych chwa³ê.
Kiedy us³yszê krzyk Twój bolesny,
Poderwê siê szybko i na pomoc poœpieszê!
Nie oddam Ciê we wroga w³adanie!
Choæby morze krwi czeka³o,
Choæ uroniæ ³zê niejedn¹ trzeba by³o,
jednym ciosem pe³nym wiary w Ciebie
padnie Twój oprawca!
Zawsze  zdejmê kajdan mêczarnie,
razem z reszt¹ Twych dzieci kochaj¹cych.
W sercu pozostaniesz, na wieki przywarta,
nawet gdy od Twoich progów zostanê pojmana.
Twój lud gotów stan¹æ w obronie,
Broniæ piêkna w ojczyzny postaci,
na rozkaz ruszy szeregiem w bój!
Ukochana Polsko, ma matko nieskazitelna

Szkoła Gospodarka Euregios
Europa rośnie, a jej rozwój stwa-

rza młodzieży nowe szanse na ryn-
ku edukacyjnym oraz rynku pracy.
Projekt „Szkoła Gospodarka Eure-
gios”, do którego przed dwoma laty
przystąpiło Gimnazjum Nr 1 w Świe-
radowie-Zdroju, ma za zadanie pobu-
dzić świadomość uczniów, otworzyć
ich umysły na nowe perspektywy,
jakie stwarza zjednoczona Europa.
Euregios skierowane jest do szkół,
uczniów oraz przedsiębiorstw w re-
jonie przygranicznym.

Aby móc skorzystać z szans,
jakie daje młodym ludziom wspól-
na Europa, należy nauczyć ich ko-
munikacji i kooperacji ponad gra-
nicami państw.

Jednym ze środków, po który
sięgnęliśmy, by osiągnąć ten cel,
było zorganizowanie wspólnych
zajęć dla młodzieży państw przy-
granicznych. Od kilku lat nasza
szkoła realizuje przedsięwzięcia ze

szkołami partnerskimi w niemiec-
kim  Seifhennersdorfie oraz w cze-
skim Rumburku. W tym składzie
przystąpiliśmy również do obecne-
go projektu, a jego pierwszą część
nasi gimnazjaliści zrealizowali
w Niemczech. Druga część prze-
prowadzona została w kwietniu

2005 r. w Czechach. W trakcie tych
spotkań uczniowie pogłębiali swo-
ją wiedzę o systemach szkolnictwa
u naszych sąsiadów, mając możli-
wość porównania, jak przebiega
kształcenie zawodowe w Polsce,
Niemczech i Czechach oraz jakie
szanse na znalezienie  zatrudnie-
nia w swoich krajach mają koledzy
z państw sąsiednich.

We wrześniu br. Olga Kudera
i Łukasz Gajowniczek reprezento-
wali naszą placówkę na Warszta-
tach Przyszłości zorganizowanych
w Niemczech dla liderów grup.

3 i 4 listopada br. uczestnicy
projektu przebywali w Świerado-
wie-Zdroju. Dzięki zrozumieniu
i wsparciu świeradowskich przed-
siębiorców oglądaliśmy bazę zabie-
gową uzdrowiska, przyglądając się
pracy fizykoterapeuty, oraz  zwie-
dziliśmy Hotel Malachit, gdzie
uczniowie zostali poinformowani

o kompetencjach, jakie powinien
posiadać kandydat do zawodu re-
cepcjonisty. Następnego dnia
uczniowie biorący udział w projek-
cie odbyli krótkie praktyki w hote-
lach „Malachit” i „Pod Jeleniem”,
a także w domach wczasowych:
„Magnolia II i III” oraz „Kaja”.

Jednym z założeń projektu było
wskazanie młodym ludziom  możli-
wości, jakie stwarza im rynek pracy
na obszarze przygranicznym. W
Świeradowie-Zdroju są to przede
wszystkim usługi związane z turysty-
ką wypoczynkową i uzdrowiskową.

Spotkania młodzieży trzech szkół
partnerskich to nie tylko zajęcia
i wzbogacanie swej wiedzy w zakre-
sie zawodoznawstwa, to przede
wszystkim okazja, by poznać się bli-
żej oraz doskonalić swoje umiejętno-
ści językowe. Takie spotkania umoż-
liwiają wymianę doświadczeń, kształ-
cą umiejętność komunikacji, współ-
pracy w grupie oraz przede wszyst-
kim pozwalają na obalenie istnieją-
cych stereotypów. Projekt przeprowa-
dzony w Świeradowie-Zdroju nasi go-
ście ocenili bardzo wysoko. Znalazł on
odzwierciedlenie w prasie niemieckiej,
przygotowywana jest również audycja
radiowa, która będzie emitowana
w programie MDR Figaro.

Arleta Wolanin
koordynator projektu

A potem na giełdę
Minęły już dwa miesiące od po-

czątku roku, a nauki jest co niemia-
ra. Mimo to grupa uczniów z klas 1-3
naszego gimnazjum pod nadzorem
dwóch nauczycieli - Kazimierza Ba-
rańskiego oraz Jacka Simińskiego -
zobowiązała się do wzięcia udziału
w konkursie pod nazwą „Pakiet wrze-
śniowy”. Jest to program bezpłatnych
zajęć pozalekcyjnych dla gimnazjali-
stów, promujący nowoczesną przed-
siębiorczość.

Zajęcia odbywamy w każdy pią-
tek w naszej szkolnej pracowni kom-
puterowej. Trwają one dwie godziny
lekcyjne z piętnastominutową prze-
rwą. Podczas zajęć zapoznajemy się
z  prezentacjami multimedialnymi
dostarczonymi na płycie CD-ROM,
które wyjaśniają nam podstawowe
pojęcia z dziedziny ekonomii. Wspól-
nie z nauczycielami realizujemy am-
bitne zadanie polegające na stworze-
niu własnego, wirtualnego mini-
przedsiębiorstwa, a następnie popro-
wadzenie jego rozwoju w warunkach
rynkowych. W tym celu stworzyli-
śmy firmę zajmującą się sprzedażą
zestawów artykułów szkolnych po-

trzebnych uczniom. Zestawy powsta-
ną na podstawie marketingowych
badań rynku i będą promowane na
stronach internetowych  w tzw. inter-
netowej przeglądarce ofert.

W czasie zajęć poszerzamy swo-
ją wiedzę z zakresu ekonomii, co być
może niektórym z nas pozwoli
w przyszłości założyć własną praw-
dziwą firmę i osiągnąć taki sukces,
jaki był chociażby udziałem Billa Ga-
tesa, twórcu Microsoftu, czy też jego
polskiego odpowiednika, Romana
Kluski - założyciela Optimusa.

Pierwsze zajęcia naszej grupy
poświęciliśmy na bardzo ważne za-
gadnienie, jakim jest nazwa firmy,
długo też spieraliśmy się nad tzw.
marką, dzieki której nasze przedsię-
biorstwo byłoby łatwo kojarzone.
Równolegle pracujemy nad logiem
minifirmy, aby była ona również roz-
poznawalna graficznie. W tym celu
poprosiliśmy o pomoc naszych kole-
gów i koleżanki z gimnazjum, ogła-
szając konkurs na najciekawszy znak
promocyjny. Z tego, co wiemy z do-
brze poinformowanego źródła, wszy-
scy intensywnie zaangażowali się w

tę akcję. Jak udało nam się ustalić,
większość pomysłów krąży wokół
„sieci” - jako symbolu Internetu .

Nazwa i logo zostaną porówna-
ne przez komisję konkursową z in-
nymi pracami z całej Polski; jeśli na-
sze pomysły okażą się interesujące,
wygramy wspólnie cenne nagrody dla
firmy i szkoły. Laureaci Konkursów
Wiedzy Gospodarczej legitymujący
się najwyższymi umiejętnościami,
wezmą udział w imprezie pod nazwą
„Dzień Dziecka - przedsiębiorcy gim-
nazjalistom”. W tym dniu zamieni-
my się rolami z pracownikami rze-
czywistych firm, by zobaczyć, na ile
nasza wiedza sprawdza się w prak-
tyce.

Na najbliższych zajęciach doko-
namy wspólnie podziału zadań w
naszej minifirmie, wkrótce też bę-
dziemy mieli coś w rodzaju strojów
służbowych wyróżniających „pra-
cowników” naszego przedsiębior-
stwa.

Wszyscy mogą nam pomóc, ra-
dząc, jak najlepiej i najefektywniej
promować się na stronach WWW w
celu znalezienia  jak największej licz-
by odbiorców zestawów szkolnych.

Nasz sukces będzie również Wa-
szym, gdyż duża część nagród trafi
na wyposażenie szkoły.

Waleria Kudera

Sk³adam serdeczne podziêkowania
wszystkim, którzy przyczynili siê do
realizacji i sprawnego przebiegu pro-
jektu: Prezesowi R. Brzozowskiemu
oraz  pracownikom Uzdrowiska Œwie-
radów-Zdrój; Dyrektorowi Hotelu Ma-
lachit - Z. Kubieli, D. Kuderze oraz
A. Sikorze, a tak¿e w³aœcicielom ho-
teli: R. Sromkowi („Pod Jeleniem”),
S. L. Dobrzyñskim („Magnolia”) oraz
K. Choroszy i T. Krzeszewskiemu
(„Kaja”).
Dziêkujê równie¿ Panu Krasickiemu -
za nieodp³atne umo¿liwienie skorzy-
stania z krêgielni, a D. i W. Erlingom,
J. Dru¿dze oraz E. i D. Wilczackim
- za ufundowanie s³odkiego poczê-
stunku, owoców i napojów. Wszyst-
kim zaœ rodzicom - za pomoc w orga-
nizacji i przyjêciu m³odzie¿y w do-
mach rodzinnych.

Arleta Wolanin z uczniami

Uczestnicy projektu pod „Malachitem”, gdzie odbywali praktykę

Uczniom wystarczyła gałązka, by wykazać się pełną
wiedzą o drzewach

Dokoñczenie
ze str. 1
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Z Dominiką Kopeć, radną
dolnośląskiego sejmiku samorzą-
dowego, rozmawia Adam Karol-
czuk

- Fakt, że niedawno uzyskała
pani mandat radnej sejmiku,
uświadamia nam, że istnieje coś
takiego, jak sejmik, o którego roli
i  zadaniach wiemy bardzo nie-
wiele. Bardziej chyba kojarzymy
urząd marszałkowski, skąd po-
chodzą dotacje na niektóre zada-
nia inwestycyjne w mieście. Może
dzięki temu mandatowi przybli-
ży nam pani przez ostatni rok
kadencji tę instytucję?

Sejmik jest organem uchwało-
dawczym, a uchwały wykonuje
zarząd w składzie marszałek, jego
zastępcy i kilku członków. Ani
kompetencje sejmiku, ani jego
budżet nie są zbyt duże, nie na
tyle w każdym razie, by w po-
wszechnym odczuciu sejmik ja-
wił się jako regionalny dobro-
czyńca. Myślę, że do najbardziej
spektakularnych zadań sejmiku
należy nadzór nad drogami wo-
jewódzkimi i szpitalami oraz
uchwalanie strategii rozwoju wo-
jewództwa.

Startowała pani w wyborach
przed trzema laty z ramienia
LPR, zajęła drugie miejsce na
liście, a mandat przypadł pani
po Radosławie Pardzie, który
został posłem. A do kogo pani
„należy” jako radna, gdzie jest
pani elektorat?

Tak się złożyło, że startowałam
z listy LPR w okręgu podwrocław-
skim. Trochę w tym było przypad-
ku, ale i rozwagi, bo w okręgu jele-
niogórskim startował mój mąż,
uznałam więc, że absolutnie nie
powinniśmy wchodzić sobie w dro-
gę. Dziś wiem, że gdybym starto-
wała tutaj, nie zajęłabym miejsca
dającego dziś mandat.

To kto za rok będzie panią roz-
liczać: podwrocławianie czy my?

Stoję na rozdrożu, bo muszę
reprezentować teraz oba okręgi,
ale sercem związana jestem z Zie-
mią Jeleniogórską.

A teraz samorządowcy i zwy-
kli mieszkańcy będą oczekiwać,
że coś pani dla nich załatwi?

Przez rok chyba niewiele moż-
na zdziałać. Odbyłam już spotka-
nie z burmistrzem Świeradowa,
który pogratulował mi mandatu i
w ogólny sposób określił swe
oczekiwania względem mnie, zre-
sztą niewygórowane. Rozmawia-
liśmy głównie o naszych lasach,
a raczej nie naszych, licząc, że
stanę się na forum sejmiku rzecz-
nikiem świeradowskiej sprawy.

Wchodząc do sejmiku zosta-
ła pani członkiem koalicji rzą-
dzącej?

Tak, tworzy ją LPR i PiS.
Znane są pani założenia pro-

gramowe tej koalicji dla regionu?
Trochę za wcześnie. 27 paź-

dziernika zostałam zaprzysiężo-
na wraz z pięcioma nowymi rad-
nymi, którzy zajęli miejsca po-
słów, a pierwsze posiedzenie
mam pod koniec listopada. Wcze-

śniej starałam się zorientować, jak
sejmik funkcjonuje, wybrałam też
jedną komisję, w której chcę pra-
cować – komisję polityki społecz-
nej, zdrowia i rodziny. Na drugą
zdecyduję się później po konsul-
tacji  z kolegami klubowymi.

Wystartuje pani w wyborach
za rok ponownie?

Mam właśnie ten rok na pod-
jęcie decyzji, dziś jest za wcze-
śnie, by w ogóle o tym myśleć.

A jeśli tak, to jak pani wyobra-
ża sobie zjednywanie wyborców
na sporym obszarze dawnego wo-
jewództwa jeleniogórskiego?

Do wszystkich i tak nigdy bym
nie dotarła, więc stawiam na mło-
dzież. Chciałabym dotrzeć do
uczniów szkół średnich, którzy
uzyskają wkrótce prawo głosu, i
przekonać ich, aby z tego prawa
skorzystali, przybliżając im przy
okazji sejmik samorządowy. Będę
ich także przestrzegać przed tym,
by nie dali sobie wmówić, że od
nich nic lub niewiele zależy.

Co w ogóle może pojedynczy
radny, „roztopiony” w kolacyj-
no-klubowym żywiole?

Pojedynczy – niewiele. Ale w
klubie LPR, który liczy pięciu rad-
nych, a w zarządzie ma wicemar-
szałka i jednego członka, już coś
może zdziałać.

Tak czy inaczej jeśli rozłoży
pani ramiona, jednym końcem
sięgnie Kamiennej Góry, a drugim
Pieńska lub Bogatyni, zda sobie
pani sprawę, ile wysiłku trzeba
włożyć w ogarnięcie okręgu i
„przygarnięcie” wyborców.

Zdaję sobie z tego sprawę, ale
– bo domyślam się, że znów wra-
camy do reelekcji – o tym zdecy-
dują nie tylko roczne efekty mej
pracy, ale także wola partii.

Czemu wybrała pani tę wła-
śnie komisję?

Bo mam troje dzieci i rodzina
dla mnie jest najważniejsza. Inte-
resuje mnie też funkcjonowanie
szpitali i to, jak można pomóc im
przetrwać trudny okres. Zostałam
także członkiem rady społecznej
szpitala w Janowicach Wielkich.

Może szpitalom jest trudno,
bo mamy ich nadmiar?

W pobudowanych dużych
szpitalach wojewódzkich stoją
puste łóżka i jednocześnie braku-
je pieniędzy, by zapewnić odpo-
wiedni standard małych szpitali-
ków powiatowych. Problem jed-
nak tkwi i w tym, by dyrektorzy
tych małych szpitali dołożyli
wszelkich starań, żeby pacjenci
chcieli się w nich leczyć.

Ale pani wie, że każda decyzja
o restrukturyzacji sieci szpitali jest
społecznie niekaceptowalna?

Oczywiście, że wiem, bo zda-
ję sobie sprawę z tego, że mie-
szkaniec Lubania będzie bronił
swej placówki mając w perspek-
tywie dojazd do szpitala w Jele-
niej Górze.

A gdzie przyszły na świat
pani dzieci?

Dwoje w Lubaniu, trzecie w
Lwówku. Słyszałam różne opinie,
często niepochlebne, na temat

porodówki lubańskiej, ale ja by-
łam zadowolona, co nie znaczy
że, nie dałoby się w niej tego i
owego poprawić. Moim zdaniem,
duży wpływ na zadowolenie pa-
cjentów ma podejście personelu.
Nie pomogą najnowocześniejsze
urządzenia, jeśli lekarze i pielę-
gniarki nie będą przekonane, że
ich pacjent zasługuje na uwagę.

Skoro już pani wspomniała
o rodzinie…

… to wydaje mi się, że należy
wspierać przede wszystkim te nie
dotknięte patologiami. Normalna
rodzina korzystająca z pomocy
rozwija się, gdy wspieramy rodzi-
ny patologiczne  – wzmacniamy
patologię.

To co by pani zrobiła z tymi
patologiami?

Ograniczyłabym wydatki na tę
grupę. Nie chodzi o całkowite za-
niechanie pomocy, ale trudno po-
godzić się z tym, że członek patolo-
gicznej rodziny wstaje rano i jego
pierwszą myślą jest, jaki tego dnia
ma pobrać zasiłek, a nie gdzie by
sobie poszukać pracy. Chciałabym,
aby oni nie zaczynali dnia w prze-
konaniu, że im się urzędowa pomoc
po prostu należy.

Pani pogląd może być poczy-
tany jako niezbyt popularny.

Zdaję sobie z tego sprawę, ale
nie można przejść obojętnie wo-
bec faktu, że ludzie ciężko pracu-
jący i zarabiający grosze muszą
brać na swoje utrzymanie tych,
którym pracować się w ogóle nie
chce albo gardzą pracą za tę mar-
ną płacę. Tak czy inaczej są to
skomplikowane problemy o du-
żym stopniu konfliktowości. Z
drugiej zaś strony bywa tak, że
parę złotych decyduje o tym, iż
rodzina przekracza granice do-
chodów, poza którą odbiera się jej
zasiłek rodzinny. Ale w tym miej-
scu kończą się kompetencje sej-
miku, a zaczynają sejmu.

Dziękuję za rozmowę.

Zgodnie z obietnicą złożoną
Państwu w jednym z poprzednich
numerów „Notatnika Świeradow-
skiego”, chcielibyśmy przedsta-
wić kolejny etap rozwoju miej-
skiej sieci komputerowej SWIER-
NET. Przypominamy, że do tej
pory sieć obejmowała osiedle
przy ulicy Korczaka oraz okolicz-
ne domki jednorodzinne. Sieć ra-
diowa zapewni mieszkańcom
naszego miasta możliwie najtań-
sze korzystanie z najpotężniejsze-
go obecnie źródła informacji, ja-
kim jest ogólnoświatowa sieć in-
ternetowa.

Dziś z Internetu korzystają
wszyscy, starzy i młodzi, wyko-
rzystując go do nauki, zabawy,
zakupów czy opłacania rachun-
ków. Od grudnia 2004 r. starali-

śmy się o podpisanie umowy z
Uzdrowiskiem „Świeradów-Czer-
niawa” Sp. z o.o. na udostępnie-
nie miejsca na wieży Domu Zdro-
jowego w celu umieszczenia na
niej anten nadawczo-odbior-
czych. Po wielu miesiącach nego-
cjacji wreszcie się udało. Uzyska-
liśmy także pozwolenie na rozpo-
częcie prac od Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków. Zestaw
trzech anten jest już zamontowa-
ny, docelowo ma ich być pięć, aby
zasięgiem objąć jak największy
obszar miasta.

Antena zamontowana z pra-
wej strony wieży pokrywa zasię-
giem obszar ulic: Zdrojowej, Pia-
stowskiej, Sienkiewicza, Żerom-
skiego, Nad Potokiem, Słowackie-
go, Wolnej, Batorego, Nad Base-

nem, Willowej, Wczasowej, Asny-
ka, antena z lewej ulice: Prusa,
Mickiewicza, Zielonej, Stokowej,
Młodych Techników, częściowo
Górską, Nadbrzeżną (aż po tartak
wraz z ulicami bocznymi).

Podany obszar zasięgu był
mierzony tuż po zamontowaniu
anten i uruchomieniu całego sy-
stemu, były również sprawdzane
transfery do i z Internetu podczas
różnych warunków atmosferycz-
nych i okazało się, że wszystko
pracuje poprawnie. Oczywiście,
aby można było skorzystać z do-
brodziejstw taniego Internetu na-
leży, najpierw skontaktować się z
operatorem, który przeprowadzi
test zasięgu i sprawdzi technicz-
ne możliwości podłączenia w lo-
kalu u konkretnego abonenta.

Dyrektor, grono pedagogicz-
ne Gimnazjum Nr 1 w Świera-
dowie-Zdroju zwraca się do
wszystkich, którym bliska jest
nasza szkoła, o wzięcie udziału
w plebiscycie, którego celem jest
wyłonienie jej patrona.

Propozycje kandydatów
wraz z uzasadnieniem prosi-
my składać w sekretariacie
Miejskiego Zespołu Szkół
w Świeradowie-Zdroju lub
przesyłać pocztą elektronicz-
ną na adres sekretariat@mzs-
swieradow.org.pl

Coś Wi-Fi w powietrzu
Właśnie warunki techniczne re-
gulują wysokość opłaty instala-
cyjnej, jednak polityka firmy sta-
nowi, że im więcej abonentów w
danym budynku, tym niższa
opłata instalacyjna. Również abo-
nament za miesięczny dostęp do
szybkiego Internetu bez ograni-
czeń transferu waha się w grani-
cach od  40 do 45 zł.  Kolejnym
etapem rozwoju będzie próba za-
pewnienia taniego dostępu do
Internetu mieszkańcom osiedla
Czerniawy, ale to już dalsza przy-
szłość i oczywiście poinformuje-
my Państwa o tym na łamach
„Notatnika”.

Więcej szczegółów na stro-
nie internetowej operatora
- www.swiernet.com

RM

Niech nasze
Gimnazjum
w tłumie innych
szkół nie zginie
– nadajmy mu
godne imię!

Najwa¿niejsza jest dla mnie rodzina
Dominika Kopeæ ma
27 lat, jest absolwent-
k¹ Akademii Ekono-
micznej w Jeleniej
Górze o kierunku
bankowoœæ i ubezpie-
czenia, Pochodzi
z Lwówka Œl., tak jak
jej m¹¿ Kamil, który
od 10 lat prowadzi
w Œwieradowie sklep
jubilersko-zegarmi-
strzowski. Od 2000 roku
s¹ mieszkañcami na-
szego miasta, oboje ak-
tywnie dzia³aj¹ w Li-
dze Polskich Rodzin.
Wychowuj¹ troje dzie-
ci: 5,5-letni¹ Klarê,
3-letniego Kordiana
oraz 3 miesiêcznego
Romana (na zdjêciu
z mam¹).



6 Notatnik Œwieradowski  |  Listopad 2005 r.

OG£OSZENIA

UWAGA NOWI LEKARZE!!!
NZOZ „Jo-Med” Œwieradów-Zdrój, ul. Korczaka 7d
informuje swoich obecnych i przysz³ych pacjentów,

¿e do ich dyspozycji s¹ nastêpuj¹cy lekarze:
1. Aziz Jo1. Aziz Jo1. Aziz Jo1. Aziz Jo1. Aziz Joyayayayaya – lekarz chorób wewnêtrznych – wykonuje:
– USG jamy brzusznej i tarczycy,
– badanie przep³ywów têtniczych koñczyn dolnych.
2. Henryk Mar2. Henryk Mar2. Henryk Mar2. Henryk Mar2. Henryk Marczukczukczukczukczuk – specjalista medycyny rodzinnej, pediatra – wykonuje:
– USG stawu biodrowego u dzieci,
– badania kierowców i kandydatów na kierowców,
– badania profilaktyczne pracowników na stanowiskach bez szkodliwoœci i nara¿eñ.
3. Maria Guzek3. Maria Guzek3. Maria Guzek3. Maria Guzek3. Maria Guzek - specjalista pediatra.
4. Hooshin Selahi4. Hooshin Selahi4. Hooshin Selahi4. Hooshin Selahi4. Hooshin Selahi – specjalista laryngolog.
5. Maria Bor5. Maria Bor5. Maria Bor5. Maria Bor5. Maria Borgus gus gus gus gus - specjalista neurolog.
6. Dariusz Szulski 6. Dariusz Szulski 6. Dariusz Szulski 6. Dariusz Szulski 6. Dariusz Szulski - lekarz medycyny, doktor nauk, udziela konsultacji chirurgicznych.
7. Bohdan £7. Bohdan £7. Bohdan £7. Bohdan £7. Bohdan £asiszasiszasiszasiszasisz - specjalista reumatolog, udziela konsultacji reumatologicznych.
8. Dr Markiewicz8. Dr Markiewicz8. Dr Markiewicz8. Dr Markiewicz8. Dr Markiewicz - specjalista pediatra, alergolog, choroby p³uc - dla dzieci i doros³ych.

Dr Aziz Joya przyjmuje wizyty wieczorne, wykonuje prywatnie USGDr Aziz Joya przyjmuje wizyty wieczorne, wykonuje prywatnie USGDr Aziz Joya przyjmuje wizyty wieczorne, wykonuje prywatnie USGDr Aziz Joya przyjmuje wizyty wieczorne, wykonuje prywatnie USGDr Aziz Joya przyjmuje wizyty wieczorne, wykonuje prywatnie USG.....
Wszyscy nasi lekarze specjaliœci przyjmuj¹ wy³¹cznie naszych pacjentów.
Zapraszamy do korzystania z naszych us³ug wszystkich mieszkañ-
ców Œwieradowa-Zdroju, Mirska i okolic. Tel. 781-61-68

Dyrektor NZOZ �Jo-Med�, Aziz Joya

OG£OSZENIE

Burmistrz Miasta �wieradów- Zdrój og³asza
1. Trzeci nieograniczony przetarg ustny na zbycie prawa

własności  niezabudowanej nieruchomości gruntowej ozna-
czonej geodezyjnie jako działka

nr  1/2  am. 8 obręb VI, o powierzchni 4.305 m2 (PsIV,
RIVb)  KW nr 20.067.

Cena wywoławcza  – 40.000 zł + 22 proc. VAT
Przetarg odbędzie  się  16 grudnia 2005 r. o godz.1000.
Wadium w wysokości 8.000 zł należy wpłacić do 12 gru-

dnia 2005 r. Ponadto nabywca poniesie koszty przygotowania
nieruchomości do zbycia w wysokości 2.746 zł.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana,  atrakcyjnie po-
łożona u zbiegu ulic Leśnej i Moniuszki, z dala od centrum
miasta i ruchu samochodowego. Piękna panorama widokowa
na Góry Izerskie. Kształt działki nieregularny, teren o zróżni-
cowanym poziomie., porośnięty trawą i samosiejkami. Zgo-
dnie z zapisem w Studium Uwarunkowań i Zagospodarowa-
nia Przestrzennego Miasta działka zbywana  z przeznaczeniem
pod zabudowę pensjonatowo–mieszkaniową.

Uzbrojenie: linia energetyczna i telefoniczna. Obciążenia:
przez teren działki nr 1/2 przechodzi linia energetyczna wraz
ze słupami oraz napowietrzna linia energetyczna.

2. Pierwszy nieograniczony przetarg ustny na zbycie pra-
wa własności  niezabudowanej nieruchomości gruntowej ozna-
czonej geodezyjnie jako działka

nr  23/3   am. 9 obręb VI, o powierzchni 6.198 m2. (ŁIV)
KW -  brak.

Cena wywoławcza  – 57.700 zł.
Przetarg odbędzie  się  16 grudnia 2005 r. o godz.1200.

Wadium w wysokości  9.000  zł należy wpłacić do 12 grudnia
2005 r. Ponadto nabywca poniesie koszty przygotowania nie-
ruchomości do zbycia w wysokości 1.978 zł.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, z dala od cen-
trum miasta i ruchu samochodowego. Kształt działki nieregu-
larny, teren o zróżnicowanym poziomie, porośnięty trawą i
samosiejkami. Zgodnie z zapisem w Studium Uwarunkowań i
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta działka zbywana  z
przeznaczeniem na cele rolne.

Uzbrojenie: linia energetyczna i telefoniczna. Obciążenia:
Dojazd drogą nr 20 w rzeczywistości stanowiącą łąkę.

3. Pierwszy ograniczony na rzecz właścicieli nieruchomo-
ści przyległych przetarg ustny na zbycie prawa własności  nie-
zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyj-
nie jako działka nr  7/2   am. 8 obręb IV, o powierzchni 1142
m2. (Bi)  KW - brak.

Cena wywoławcza  – 68.500 zł + 22 proc. VAT.
Przetarg odbędzie  się  16 grudnia 2005 r. o godz.1400. Wa-

dium w wysokości 10.000  zł należy wpłacić do 12 grudnia
2005 r. Ponadto nabywca poniesie koszty przygotowania nie-
ruchomości do zbycia w wysokości 1.864 zł.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana,  położona w
niewielkiej odległości od centrum miasta w sąsiedztwie zabu-
dowy pensjonatowej i mieszkalnej. Kształt działki regularny,
teren płaski., porośnięty trawą .Zgodnie z zapisem w Studium
Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
działka położona jest na terenie przeznaczonym pod zabudo-
wę pensjonatowo– mieszkaniową. Uzbrojenie: pełne. Obcią-
żenia: Brak dostępu do drogi publicznej. Przez działkę prze-
chodzą dwie sieci kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągowa.

Dot. poz. 1 i 2. Na podstawie Ustawy z 11 kwietnia 2003 r.
o kształtowaniu ustroju rolnego Dz. U. 2003.64.593, prawo pier-
wokupu ww. nieruchomości z mocy ustawy przysługuje Agen-
cji Nieruchomości Rolnych, działającej na rzecz Skarbu Pań-
stwa.

Wadium na określoną działkę należy wpłacać  przelewem
na konto Urzędu Miasta nr   33 1020 2124 0000 8502 0065 6959
w  Banku PKO BP SA  I/O   Świeradów-Zdrój.

Za zgodną z terminem podanym w ogłoszeniu ustala się
datę uznania konta Urzędu Miasta.

Wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomo-
ści. W przypadku uchylania się  zwycięzcy przetargu od za-
warcia umowy notarialnej wadium nie podlega zwrotowi.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie prze-
lane na wskazany przed przetargiem  numer konta bankowego
w terminie 3 dni roboczych od daty zakończenia przetargu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Go-
spodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta (biuro nr 8),
tel. 78-17-558, e-mail: grunty_swier@poczta.onet.pl
www.swieradowzdroj.pl

Odśnieżamy chodniki,
strącamy sople!

Fajerwerkami najczęściej bawią się osoby niepełnoletnie,
które  nawet nie pomyślą, aby chociaż zerknąć na instrukcję
obsługi. Co roku - mimo apeli służby zdrowia, policji i środ-
ków przekazu - na izby przyjęć w okresie przedświątecznym
i w noc sylwestrową trafia wiele dzieci poparzonych przez
fajerwerki. Czasem trzeba amputować jeden palec, czasem
kilka - taka jest pamiątka po nieostrożnej zabawie.

Niezrozumiałe jest, skąd dzieci biorą fajerwerki, skoro
istnieje zakaz ich sprzedaży nieletnim? To sprzedawcy nic
sobie nie robią z przepisów! Jeśli będziemy tego świadkiem –
poinformujmy o tym odpowiednie władze. Będziemy o tym
przypominać aż do skutku!

Ochotnicza Stra¿ Po¿arna
w Œwieradowie-Zdroju

zaprasza wszystkie dzieci
na spotkanie ze Œwiêtym Miko³ajem,

które odbêdzie siê 6 grudnia o godz. 17.30
na ul. Zdrojowej (przy Magnolii)

Nie żal palców?

Straż Miejska przypomina  właścicielom i
zarządcom nieruchomości o obowiązku usu-
wania sopli lodowych i oczyszczania chodni-
ków przyległych do nieruchomości ze śniegu,
lodu oraz  likwidacji śliskości. Wobec osób za-
niedbujących swoje obowiązki ma zastosowa-
nie Art. 117 Kodeksu Wykroczeń którego sen-
tencja brzmi :

„Kto, mając obowiązek utrzymania czysto-
ści i porządku w obrębie nieruchomości, nie
wykonuje swoich obowiązków lub nie stosuje
się do wskazań i nakazów wydanych przez wła-
ściwe organy w celu zabezpieczenia należyte-
go stanu sanitarnego i zwalczaniu chorób za-
kaźnych, podlega karze grzywny do 1.500 zło-
tych albo karze nagany.”

Komentarz do tego artykułu:
Krąg osób podlegających odpowiedzialno-

ści z mocy niniejszego przepisu wyznaczają
głównie przepisy Ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach ( Dz. U. nr 132, poz. 622 z późn. zm.)
Są nimi: jednostki organizacyjne i osoby fizycz-
ne będące właścicielami, zarządcami nierucho-
mości położonych na terenie miast i wsi, a w
szczególności:

1. podmioty sprawujące zarząd nieruchomo-
ścią (w tym użytkownicy, dzierżawcy);

2. dozorcy domów lub inne osoby, które w
drodze umowy z zarządcą nieruchomości pod-
jęły się  wykonywania tych czynności;

3. pracownicy jednostek sprawujących za-
rząd nieruchomością z zakresu utrzymania
porządku i  czystości.

Rozdział 3 - Obowiązki właścicieli nierucho-
mości

Art. 5. 1. Właściciele nieruchomości zapew-
niają utrzymanie czystości i porządku przez:

(...)
4)  oczyszczanie ze śniegu i lodu oraz usu-

wanie błota i innych zanieczyszczeń z chodni-
ków położonych wzdłuż nieruchomości.

Funkcjonariusz straży miejskiej jest upraw-
niony do nałożenia grzywny w drodze manda-
tu karnego na sprawcę tego wykroczenia, bez
względu na to, czy naruszające przepis zanie-
chanie nastąpiło w obrębie posesji prywatnej,
zarządzanej w imieniu Skarbu Państwa, czy też
mienia komunalnego, byleby nieruchomość
znajdowała się w granicach gminy objętej wła-
ściwością danej straży miejskiej.

Na podstawie obowi¹zuj¹cych przepisów
opracowa³ insp. Stra¿y Miejskiej Ryszard Nowak
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Szach i mat (23)

Bia³e zaczynaj¹ i wygrywaj¹

Termin rozwi¹zania  - 20 grudnia 2005

POZYCJA KONTROLNA:
BIA£E: Kc1, Gb8, p.h6 (3 figury)
CZARNE: Kh4, Gd4, p.e5

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie naszego miasta (uli-
ce: Henryka Sienkiewicza, Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego, Marsza³ka
Józefa Pi³sudskiego) realizowane jest przez gminê na zasadzie poro-
zumienia zawartego pomiêdzy Starostwem Powiatowym w Lubaniu a
Burmistrzem Miasta Œwieradów-Zdrój. Drogi stanowi¹ce ulice G³ówn¹
i Sanatoryjn¹ na odcinku od skrzy¿owania z ul. Sudeck¹ do skrzy¿o-
wania z ul. Górzyst¹ utrzymywana jest przez Powiatowy Zarz¹d Dróg
w Lubaniu - tel. 6463750.
Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie naszego miasta (uli-
ce: Lwówecka, Sanatoryjna na odcinku od skrzy¿owania z ul. G³ówn¹
do skrzy¿owania z ul. Sudeck¹, Sudecka, D³uga, Grunwaldzka, 11 Li-
stopada oraz Nadbrze¿na) jest nadzorowane przez Obwód Drogowy
w Gradówku. Telefony kontaktowe: 784 42 76, kom. 0609 990 926 –
Ryszard M³yñczyk.

Świeradów-Zdrój podzielono na
dwa rejony:

Rejon I obejmuje miasto Świera-
dów, natomiast rejon II - osiedle Czer-
niawa.
Rejon I � miasto �wieradów

Wykonawcą zimowego utrzyma-
nia dróg w rejonie I jest firma ROBET
Zakład Usług Ogólnych Antoni Sta-
szulonek z siedzibą w Świeradowie-
Zdroju przy ulicy Dolnej 2.

W tym rejonie ustalono 4 rodza-
je standardów:

STANDARD NR1 – Są to jezdnie,
które muszą być odpłużone i posy-
pane materiałem szorstkim na całej
szerokości i długości. Dopuszcza się
czasowe zaleganie śniegu do 3 godzin
po ustaniu opadów oraz błota pośnie-
gowego do 3 godzin od zaistnienia
zjawiska. Zwalczanie śliskości będzie
odbywało się poprzez użycie piasku
i środków chemicznych.

Standard nr 1 obejmuje ulice:
Henryka Sienkiewicza na odcinku od
skrzyżowania z ul. Kardynała Stefa-
na Wyszyńskiego do skrzyżowania z
ul. Wczasową, Wczasowa na odcin-
ku od skrzyżowania z ul. Henryka
Sienkiewicza do skrzyżowania z uli-
cą Krótką, Marszałka Józefa Piłsud-
skiego na odcinku od skrzyżowania
z ul. Zdrojową do skrzyżowania z ul.
Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
Zdrojowa.

STANDARD NR 2 – Są to jezdnie,
które muszą być odpłużone i posy-
pane materiałem szorstkim na całej
szerokości i długości. Dopuszcza się
czasowe zaleganie śniegu do 4 godzin
po ustaniu opadów oraz błota pośnie-
gowego do 4 godzin od zaistnienia
zjawiska. Zwalczanie śliskości będzie
odbywało się poprzez użycie piasku
i środków chemicznych.

Standard ten obejmuje ulice: Hen-
ryka Sienkiewicza na odcinku od
skrzyżowania z ul. Wczasową do
skrzyżowania ul. Strumykową, Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego na odcin-
ku od skrzyżowania z ul. 3 Maja do
skrzyżowania z ul. Zdrojową, Parko-
wą, 3 Maja, Piastowską, Marii Skło-
dowskiej-Curie, przystanki PKS, Ada-
ma Mickiewicza, Górską,  Zakopiań-
ską, Krótką, Willową, Wczasową, Ju-
liusza Słowackiego, Stefana Batorego,
Stefana Żeromskiego, Kościelną, Elizy
Orzeszkowej, Leśną, Dolną, Sosnowa,
Cmentarna, Strumykową, Dojazdową,
Polną, Nad Basenem, Stokową, Bocz-
ną, Stawową, Dworcową, Lipową, Wi-
śniową, Ratowników Górskich, Mło-
dych Techników, Graniczną, Cichą,
dolny taras Domu Zdrojowego.

Zakres zadania obejmuje dodat-
kowo: schody łączące ciąg pieszy z
jezdnią przy ul. Zdrojowej, schody łą-
czące ul. 11 Listopada z ul. Ratowni-
ków Górskich, ciąg pieszy łączący ul.
11 Listopada z osiedlem Korczaka,

ciąg pieszy łączący ul. Piłsudskiego z
ul. Górską, chodnik i parking przy bu-
dynku Urzędu Miasta.

STANDARD NR 3 –  Są to jezdnie,
które muszą być odpłużone na całej
szerokości i długości. Dopuszcza się
czasowe zaleganie śniegu do 5 godzin
po ustaniu opadów, błota pośniegowe-
go do 5 godzin od zaistnienia zjawi-
ska oraz występujące lokalne zaspy do
5 godzin od zaistnienia zjawiska.

Obejmuje on ulice: Krętą, Nad Po-
tokiem, Marusarzówny, Bronka Cze-
cha, Stromą, Słoneczną, Marii Dą-
browskiej, Adama Asnyka, Wiejską,
Osiedlową, Podgórną, Kolejową,
Sybiraków, Mikołaja Kopernika,
Fryderyka Chopina, Myśliwską,
Żwirki i Wigury, Jarosława Dą-
browskiego, Mokrą, Kruczą, Sępią,
Gołębią, Bolesława Chrobrego, Gło-
wackiego, Bolesława Prusa, Zielo-
ną, Wolną, Brzozową, Spacerową,
Sosnową od skrzyżowania z ulicą
Lipową do ulicy Kolejowej, część
ulicy Piastowskiej stanowiącej dro-
gę dojazdową do nieruchomości po-
łożonych przy ulicy Piastowskiej 5a i
ulicy Parkowej 4, Kościuszki od skrzy-
żowania z ulicą Głowackiego do nie-
ruchomości nr 4.

STANDARD NR 4 – Są to jezdnie,
które muszą być odpłużone na całej
szerokości i długości. Jezdnia posy-
pana na skrzyżowaniach i odcinkach
o pochyleniu większym niż 4 proc.
Dopuszcza się czasowe zaleganie
śniegu, błota pośniegowego oraz wy-
stępujące lokalne zaspy do 36 godzin
od zaistnienia zjawiska.

Standard ten obejmuje ulice: Ta-
deusza Kościuszki od nieruchomości
nr 4 do nieruchomości nr 7, Traugut-
ta, Moniuszki, Strażacką na odcinku
od skrzyżowania z ul. Zakopiańską
do stacji monitoringu, Wilczą.

Telefon kontaktowy: 7816583 –
Antoni Staszulonek.

Rejon II � Osiedle Czerniawa
Wykonawcą zimowego utrzyma-

nia dróg w rejonie II jest Zakład Usłu-
gowo-Handlowy Leopold Ochramo-
wicz  z siedzibą w Świeradowie-Zdro-
ju przy ulicy Wierzbowej 4.

W tym rejonie ustalono 3 rodza-
je standardów:

wę, by dobrze się szusowało, z Lamą
prawie się ugadał, wynegocjował bar-
dziej korzystne stawki od tych, jakie
zaproponował (zaporowo) właściciel,
a teraz czeka na stanowisko władz
miasta, do których Lama Gold Poland
wystąpiła z wnioskiem o ustalenie
preferencyjnej stawki podatkowej za
grunt pod nartostrady.

Kandydat składa liczne obietni-
ce (między innymi zapowiada uru-
chomienie „Izer”), które brzmią
równie pięknie, jak onegdaj solen-
ne przyrzeczenia właściciela „Świe-
radowca”, a wszystko i tak sprowa-
dza się do odpowiedzi na pytanie,
czy strony znajdą jakiś kompromis.

Teraz wszystko w rękach rad-
nych, którzy decydują o stawkach
podatkowych.

I obyśmy w następnym nume-
rze mogli pokazać szusy na stoku.

wiania narciarstwa w naszym mieœcie.
Z przykroœci¹ muszê stwierdziæ, ¿e ich
katalog jest bardziej ni¿ skromny, nad
czym osobiœcie ubolewam. Nie miej-
sce i czas, by dochodziæ przyczyn ta-
kiego stanu rzeczy, które pewnie Ÿród³o
swoje maj¹ w nienajw³aœciwszych de-
cyzjach podejmowanych w przesz³o-
œci. Co zatem mo¿na zrobiæ dzisiaj, by
Œwieradów nie znikn¹³ z mapy stacji
narciarskich, a na co jakikolwiek wp³yw
mo¿e mieæ gmina? W obecnie obowi¹-
zuj¹cej uchwale podatkowej s¹ m.in.
wskazane dwie kategorie obiektów
sportowych korzystaj¹cych z preferen-
cyjnych stawek podatkowych. S¹ to
korty tenisowe i krêgielnie, nic wiêc nie
stoi na przeszkodzie, by utworzyæ je-

Gdybyśmy chcieli jakoś zgrabnie
sparafrazować naszą skomplikowaną
sytuację narciarską, można by się
posłużyć słynnymi już słowami „Ho-
uston, mamy problem”, wypowie-
dzianymi przez załogę Apollo
13 w drodze na księżyc. A zatem
mamy problem, bo szykuje się kolej-
ny rok bez „Świeradowca”, drugi se-
zon bez alternatywnego wyciągu przy
ul. Leśnej (Izery 2), Bóg wie który rok
bez wyciągu „Izery”, a teraz na domiar
złego grozi nam paraliż „Kamieńca”.
Poznański właściciel – Lama Gold Po-
land – stracił serce dla stoku, szuka no-
wego zarządcy, a jeśli nie znajdzie,
gotów jest zamknąć interes. Jak ta in-
formacja pójdzie w świat, możemy
ogłosić ideowe bankructwo – co to za
górska miejscowość bez nart?

Kandydat na dzierżawcę „Ka-
mieńca” jest. Nawet skosił jesienią tra-

szcze jedn¹ kategoriê, np. gruntów, na
których znajduj¹ siê trasy narciarskie.
Bêdziemy w ten sposób jedn¹ z nie-
wielu gmin stosuj¹cych tego typu pre-
ferencje. Nie zastosowano ich bowiem
ani w Szklarskiej Porêbie, ani w Duszni-
kach (Zieleniec), ani w Stroniu Œl¹skim
(Czarna Góra), ani w Wiœle i Szczyrku.
W Zakopanem zastosowano stawkê
bêd¹c¹ mniej wiêcej po³ow¹ maksy-
malnej i tak¹ propozycjê z³o¿ê Radzie
Miasta z nadziej¹, ¿e bêdzie to mia³o
choæby niewielki wp³yw na kszta³t na-
rciarskiej oferty naszego miasta.

Burmistrz Zbigniew Szereniuk

* „Natura 2000 w Euroregionie Nysa”
- praca zbiorowa pod redakcj¹ Anetty
Zieliñskiej.

Dokoñczenie ze str. 1

Szanowni Państwo

Standardy zimowego
utrzymania dróg gminnych

STANDARD NR 1 (zasady jak w
Świeradowie) obejmuje ulice: Izerską
na odcinku od górnego przystanku
PKS do skrzyżowania z ulicą Spokoj-
ną, Górzystą na odcinku od Domu
Zdrojowego do mostu przy posesji nr
12 przy ulicy Izerskiej, Nadrzeczną,
Klubową, Modrzewiową, Długą (od-
cinek od drogi wojewódzkiej nr 358
do nieruchomości nr 45), Spokojną,
Starowiejską, Młyńską (droga gmin-
na stanowiąca dojazd do nierucho-
mości nr 4 i 6), droga gminna stano-
wiąca dojazd do DW Samotna i Cen-
trum Rehabilitacji.

STANDARD NR 2 określa, że je-
zdnie muszą być odpłużone na całej
szerokości i długości, a posypane na
skrzyżowaniach i odcinkach o nachy-
leniu większym od 4 proc. Dopuszcza
się czasowe zaleganie śniegu do 5
godzin po ustaniu opadów, błota po-
śniegowego do 5 godzin od zaistnie-
nia zjawiska, oraz występujące lokal-
ne zaspy do 5 godzin od zaistnienia
zjawiska. Standard ten obejmuje ul.
Wierzbową, Szkolną, Sędziwą, Izer-
ską od skrzyżowania z ul. Spokojną
do skrzyżowania z ul. Górzystą,
Górzystą, Rolnicza od skrzyżowania
z ul. Sanatoryjną do skrzyżowania z
ul. Lwówecką, Sudecką (drogi gmin-
ne stanowiące dojazdy z drogi woje-
wódzkiej nr 361)

STANDARD NR 3 uwzględnia
jezdnie, które muszą być odpłużone
na całej szerokości i długości, posy-
pane zaś na skrzyżowaniach i odcin-
kach o nachyleniu większym od 4
proc. Dopuszcza się czasowe zalega-
nie śniegu do 36 godzin po ustaniu
opadów, błota pośniegowego do 36
godzin od zaistnienia zjawiska, oraz
występujące lokalne zaspy do 36 go-
dzin od zaistnienia zjawiska. Obejmu-
je on ulice: Łowiecką, Strażacką od
stacji monitoringu do skrzyżowania
z ul. Zacisze, Zacisze.

Telefony kontaktowe: 784 55 27
oraz 0601 844 901 – Leopold Ochra-
mowicz,

Nadzór nad zimowym utrzyma-
niem dróg gminnych pełni Referat
Gospodarki Miejskiej, Inwestycji i
Ochrony Środowiska Urzędu Miasta
Świeradów-Zdrój, telefony kontakto-
we: 781 69 70 i 781 70 71

Szus czy szlus?
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Na koniec rundy jesiennej roze-
graliśmy najważniejsze spotkanie z
wiceliderem Włókniarzem Leśną
na wyjeździe. Od początku gospo-
darze opanowali środek boiska i
przeprowadzali groźne akcje, co
miało skutek w zdobyciu 2 goli.
Pierwszego strzelił Suchanecki w
zamieszaniu podbramkowym, kie-
dy piłka po atomowym uderzeniu
w poprzeczkę odbiła się i spadła w
pole karne, a nasi obrońcy nie po-
trafili jej wybić. Drugiego gola zdo-
był pomocnik gospodarzy z rzutu
wolnego strzałem w samo okno
bramki. Nasi piłkarze w tej części
gry wyprowadzili zaledwie kilka
kontr.

II połowa rozpoczęła się ponow-
nym naporem gospodarzy, ale nasz
bramkarz Michał Warchał był tego
dnia znakomicie dysponowany i
wyjął kilka „setek”. W 66 minu-
cie po jednym z kontrataków fau-
lowany w polu karnym był Robert
Franckiewicz i sędzia pokazał
„wapno”. Skutecznym egzekuto-
rem został Arek Dołęga. Od 70
minuty TKKF grał w dziesiątkę
ponieważ czerwoną kartkę otrzy-
mał K. Rosołek, mimo to widać
było, że to Włókniarz opada z sił,
a TKKF przeprowadził w tym cza-
sie kilka groźnych akcji - jednak nie-
skutecznie.

Kilka słów komentarza odno-
śnie sędziowania. Po raz kolejny
można było się przekonać, że nie-
którzy sędziowie są w ogóle nie
przygotowani do wypełniania
swojej roli. Dodam tylko, że kie-
dy sędzia boczny pokazuje „spa-
lonego” w sytuacji, gdy nasz za-
wodnik wychodzi 2 metry zza
pleców obrońców na czystą po-
zycję strzelecką, a później mówi
sędziemu głównemu że nasz pił-
karz użył nieparlamentarnego
epitetu i ten pokazuje czerwoną
kartkę – to w tej konkretnej sytu-
acji wnioski na temat tendencyj-
nego sędziowania niektórych pa-
nów nasuwają się same. Po tym
meczu Kwisa spadła na 3 miejsce,
a Leśna z 1 punktem przewagi
objęła fotel lidera.

***
III runda Pucharu Polski oka-

zała się dla nas pomyślna. TKKF
Kwisa po zaciętym i stojącym na
dobrym poziomie spotkaniu po-
konał wysoko notowanego w
okręgówce Gryfa Gryfów Śl. 5:2
(3:2). Mecz rozpoczął się od moc-
nego uderzenia gości, którzy już
w 8 minucie prowadzili 2:0. Ale
to było wszystko, na co było stać
tego dnia przyjezdnych. W 18
minucie kontaktowego gola zdo-
był nasz król strzelców - Wojtek

W dniach 17-20 listopada odby-
wały się w Świeradowie-Zdroju
V Międzynarodowe Spotkania Sza-
chowe Dzieci i Młodzieży Euroregio-
nu Nysa. Niestety, międzynarodowe
były one tym razem tylko z nazwy,
bo dopisali wyłącznie krajowi zawo-
dnicy. Euroregion też nie wsparł im-
prezy dotacją, musiało więc na wszy-
stko wystarczyć 4 tys. zł, które prze-
kazał Urząd Miasta – na zakwatero-
wanie i wyżywienie młodych szachi-
stów, na nagrody dla nich oraz na sę-
dziów.

Przy okazji tej imprezy rozegra-
no też turnieje gier błyskawicznych:
XXV o Puchar Burmistrza Świerado-
wa-Zdroju oraz IV o Puchar Prezesa
Uzdrowiska.

O laury te walczyło 40 osób
w wieku do lat 20, które przyjechały
z Bolesławca, Wykrotów, Nowo-
grodźca, Przedwojowa i Jeleniej Góry.
Z kronikarskiego obowiązku infor-
mujemy, że do królewskiej gry trady-
cyjnie już nie zasiadł żaden świerado-
wianin – ani młody, ani stary. Może tę
złą passę przełamie ktoś w przyszło-

Popularne w dzisiejszych cza-
sach zabawy andrzejkowe zawdzię-
czamy Grekom, którzy blisko
 2000 lat temu właśnie św. Andrze-
ja - apostoła - skojarzyli z wróżba-
mi; wiele wskazuje na to, iż zdecy-
dowało podobieństwo słów andrus
i Andreas, oznaczających odpowie-
dnio mężczyznę i Andrzeja.

Zgodnie z tradycją Andrzejki
powinny być obchodzone tylko
przez panny, które w to wyjątkowe
święto miały poznać imię swojego
przyszłego męża. Dziś jednak świę-
tują wszyscy i wszędzie, próbując
trochę dla zabawy, a trochę na se-
rio uchylić rąbka tajemnicy, jaką
owiana jest nasza przyszłość.

Najpopularniejszymi z wróżb,
przy których można się bawić, na-
leżą: tradycyjne lanie wosku, prze-
kładanie butów, wahadełko
z obrączki  na czerwonej nitce,
wróżby z papieru, filiżanki, ma-
giczny ogień z zapałek czy szpilki
prawdy. Wróżb jest całe mnóstwo,
na początek wieczoru wystarczy,
reszta zależy oczywiście od Pań-
stwa inicjatywy i wyobraźni.

Wszystkich zainteresowanych
spędzeniem tego wieczoru poza

domem informujemy, że zabawy
andrzejkowe 26 listopada br.
odbędą się:

- w Kawiarni  „Zdrojowej”- od
godz. 19.00 do 1.00. W menu: pło-
nący dzik, galaretka z kurczaka,
50 ml wódki. Dla gości zagra zespół
„Relax”. Wstęp 50 zł od osoby.

- w schronisku „Na Stogu Izer-
skim” - od godz. 19.00 do białego
rana. Dla podniebienia: śledzik,
barszcz z krokietem, udka. Zagra
zespół muzyczny. 40 zł od osoby.

- w pubie „Pod Orłem” - zaba-
wa dyskotekowa z wróżbami. Bez
opłaty za wstęp.

- w „Izerskiej Chacie” - od
godz. 19.00 do ostatniego klienta,
wstęp wolny.

- w pubie „Biesiada” - zabawa
w sobotę od godz. 19.00 do ostat-
niego klienta. W programie wróż-
by andrzejkowe. Wstęp wolny.

„Biesiada” zaprasza też na za-
bawę w środę, 30 listopada od
godz. 19.00. W programie wróż-
by, a karcie ciepłe dania i napoje
alkoholowe. Bilet - 25 zł. Wśród
gości zostanie rozlosowany od-
twarzacz DVD.

(MH)

Człowiek, skuter i GPS
Świeradowska placówka GOPR

jest w pełni przygotowana do służ-
by w sezonie zimowym. Przede
wszystkim do go-
prówki wchodzi się
po nowych scho-
dach, które zastąpi-
ły stare, murszejące
po 20 latach eksplo-
atacji. Drewno na
schody bezintere-
sownie przekazał
ZPD „Świerad”.
Ocieplono też ścia-
ny, wewnątrz zrobi-
ło się przytulniej.

Wspaniałomyśl-
nością wykazało się
również kierownic-
two karkonoskiej
grupy GOPR, które podarowało nam
prawie nowy skuter śnieżny – też
zastąpił 20-letniego weterana.

W skład naszej grupy GOPR
wchodzi 9 ratowników: Maciej
Golanowski, Adam Hajny (kie-

rownik), Roman Kapszewicz,
Dariusz Meyer, Andrzej Olszew-
ski, Łukasz Ryba, Andrzej Stefa-

Z notatnika kierownika
Ostrejko. 10 minut później prze-
pięknym uderzeniem z rzutu
wolnego popisał się Grześ August,
a bramkarz gości mógł tylko wy-
ciągnąć piłkę z siatki. Tuż przed
przerwą Ostrejko podwyższył na
3:2 strzałem głową.

W II połowie obraz gry nie
uległ zmianie. Obie drużyny prze-
prowadzały groźne akcje, lecz pił-
karze Gryfa razili nieskuteczno-
ścią, nasz bramkarz zaś popisy-
wał się doskonałymi interwencja-
mi. W 55 minucie Ostrejko strze-
lił swojego trzeciego gola w tym
meczu, zaliczając hat-tricka. Wy-
korzystał asystę Roberta Franc-
kiewicza i ponownie głową trafił
do siatki. Wynik na 5:2 ustalił
Franckiewicz płaskim strzałem z
16 metrów. W ten oto sposób
awansowaliśmy do IV rundy PP i
mam nadzieję, że na wiosnę pod-
trzymamy dobrą passę.

Szkoda tylko, że i tym razem
nie popisali się sędziowie, którzy
obniżyli poziom meczu słabym
jego prowadzeniem.

W następnym numerze pod-
sumowanie rundy jesiennej oraz
kilka słów o osiągnięciach na-
szych juniorów i trampkarzy.

Tomasz Miakienko
kierownik zespo³u

nowicz, Zbigniew Szereniuk, Da-
riusz Wilczaci. Zespół uzupełnia
dwójka kandydatów: Tomasz Da-

szuta i Patrycja We-
recka.

Od 11 do 13 listo-
pada na Stogu Izer-
skim trzech świera-
dowskich ratowni-
ków brało udział
w kursie nawigacji,
na którym 16 osób
uczyło się działań
w terenie z wykorzy-
staniem satelitarne-
go systemu GPS.
Dzięki temu akcje ra-
townicze przy po-
szukiwaniu zaginio-
nych w górach tury-

stów będą szybsze, skuteczniej-
sze i bezpieczniejsze.

AK

Kandydat na ratownika, T. Daszuta, w ocieplonym wnętrzu goprówki

Nasza królewska nieobecność
ści – burmistrz zapowiedział, że w hali
spacerowej ustawiona zostanie sza-

chownica i porządne figury, może ktoś
z naszych zarazi się szachowym bak-
cylem i za parę lat zgłosi się do – po-
wiedzmy – XXX edycji o puchar bur-
mistrza.

Klasą dla siebie był Marcin Zimer-
man (na zdjęciu) z Bolesławca, który
wygrał wszystkie turnieje i wyjechał
z kompletem nagród i pucharów.

AK

Lanie wosku,
szpilki prawdy...


