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BAZA
NUMERÓW
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: 7816-489 fax 78-16-585; biuro
Rady Miasta – Jolanta Bobak,
Diana Timoftiewicz-¯ak: 7817-666; zamówienia publiczne – Tomasz Glinkowski: 7817-562; 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 i stypendia socjalne £ukasz Kordyjak: 78-17-601;
meldunki i dowody osobiste
– Halina Stettner: 78-16-929;
Stra¿ Miejska – Ryszard Nowak: 78-16-896; obrona cywilna, zarz¹dzanie kryzysowe,
ochrona przeciwpo¿arowa –
Tadeusz Baka: 78-16-841;
ksiêgowoœæ – Anna Leœniak,
Magdalena Szukiewicz: 7816-452, Gra¿yna Wojciechowicz: 78-16-659; kadry – Joanna Szczekulska: 78-16-553;
Referat Finansów Oœwiaty, kierownik – Katarzyna Barczyszyn: 78-16-471; Referat Promocji Gminy, Turystyki, Kultury i Sportu, p.o. kierownika –
Dorota Marek-Miakienko, Monika Hajny: 78-16-350, fax –7816-100.
ZAK£AD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
Sekretariat: 78-16-343, dyrektor – Rados³aw Berliñski: 7816-425.
MIEJSKI OŒRODEK
POMOCY SPO£ECZNEJ
Sekretariat: 78-16-321, kierownik – Teresa Diagiel: 78-16076; Punkt Konsultacyjny
Miejskiej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych: 78-16-114.
Przedszkole Miejskie: 78-16339; Miejski Zespó³ Szkó³: 7816-373, 78-16-668, fax 78-16224; Szko³a Podstawowa nr 2
w Czerniawie: 78-16-379:
Œwietlica œrodowiskowa UL:
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; Zastêpca Naczelnika OSP w Œwieradowie:
78-16-426
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KRONIKA POLICYJNA
24 listopada do 79-letniej mieszkanki Świeradowa zapukał
młody mężczyzna i poinformował, że jej syn przebywający w
RFN miał wypadek i grozi mu
amputacja obu nóg. Można temu,
oczywiście, zapobiec, jeśli staruszka natychmiast przekaże 400
zł, które posłaniec niezwłocznie
zawiezie do Niemiec i kwotą tą
pokryje koszty leczenia. Przerażona kobieta uwierzyła w tę opowieść, dała mężczyźnie 400 zł, a
dopiero potem zadzwoniła do
syna, który – jak można było
oczekiwać – cieszył się najlepszym zdrowiem. Policja wszczęła poszukiwania oszusta.
25 listopada na stację benzynową w Świeradowie podjechał
VW passat, kierowca zatankował
paliwa za 280 zł i tyle go widziano. Kamery przemysłowe uchwyciły niemiecki numer rejestracyjny pojazdu na tablicy, ale szybko
okazało się, że pochodzą one z
samochodu wyrejestrowanego w
RFN przed rokiem. Kierowca widać wiedział o kamerach, bo
przez cały czas chodził z czapką
nasuniętą na oczy, co skutecznie
uniemożliwiło identyfikację.
W nocy z 1 na 2 grudnia złodzieje skradli z ul. Konstytucji 3

Maja VW golfa II rocznik 1986,
wartości ok. 5000 zł, na szkodę
kuracjusza z Opolszczyzny. Samochód został znaleziony nazajutrz na jednym z osiedlowych
parkingów w Leśnej. W środku
były tablice rejestracyjne skradzione jednemu z niemieckich
gości, którego wóz parkował tuż
przy skradzionym golfie.
12 grudnia policjanci zostali
zawiadomieni przez jedną z mieszkanek Świeradowa, iż padła
ofiarą oszustwa telefonicznego.
Zadzwonił do niej mianowicie
niezidentyfikowany mężczyzna,
który podał się za pracownika
Telekomunikacji Polskiej i oznajmił, że jest szczęśliwą finalistką
jakiegoś konkursu, a wygrana
zmaterializuje się, gdy kobieta
zadzwoni pod numer zaczynający się od 0300. Miał to być numer,
rzecz jasna, bezpłatny, tymczasem kobieta za połączenie zapłaciła ponad 40 zł, a pod numerem
tym nie było mowy o żadnym
konkursie. Policja namierza teraz
telefonicznego dowcipnisia i
przygląda się podejrzanemu numerowi, ostrzegając przy tym
wszystkich, by nie dawali się kusić połączeniom na 0700 i 0300,
bo słono za to zapłacą.

Teren mamy, ale
na plan nie damy!
8 grudnia w Urzędzie Miasta doszło do spotkania przedstawicieli Świeradowa-Zdroju i Gminy Mirsk. Na zaproszenie Zbigniewa Szereniuka przybyli: Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk
Andrzej Jasiński oraz przewodnicząca rady Mirsk Małgorzata Krasicka.
Gospodarzy w tych rozmowach, poza
burmistrzem reprezentowali wiceburmistrz Walery Czarnecki i wiceprzewodniczący rady Henryk Szuszkiewicz. Tematem spotkania była nowa
ustawa uzdrowiskowa, a ściślej - wynikające z niej obowiązki wynikające
z przebiegu stref ochronnych uzdrowiska (a także gminy Mirsk).
Do obowiązków tych należą: sporządzenie do 1 października 2007 r.
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla całości obszaru stref ochronnych uzdrowiska (to
ok. 12.000 ha, z czego ok. 10.000 ha
znajduje się u sąsiadów), sporządzenie do 1 października 2008 r. tzw. operatu uzdrowiskowego (chodzi o dokumentację dotyczącą właściwości
leczniczych danego obszaru: klimatu, wód mineralnych, złóż peloidów).

Obowiązki te - zgodnie z ustawą
- winny wykonać na podstawie porozumienia obie gminy, można tez się
porozumieć, że jedna gmina przeniesie realizację wspólnych obowiązków
na drugą gminę, obie jednak muszą
ponieść odpowiednio koszty: takie
jest prawo. Niestety, przedstawiciele
Mirska, choć zadeklarowali ze swej
strony wszelką pomoc, kategorycznie sprzeciwili się ponoszeniu jakichkolwiek kosztów z tym związanych
(a te na pewno nie będą niskie).
Sytuacja wyglądałaby zupełnie inaczej, gdyby grancie uzdrowiska zamknąć w graniach miasta, ale w obecnej
sytuacji, bez korekty granic administracyjnych, jest to niemożliwe. Kwestia ta
wróciła w rozmowach; władze Mirska
nie przedstawiały już tak kategorycznego stanowiska, niemniej dotychczasowy
projekt, co podkreślono, jest dla nich nie
do przyjęcia. Władze Świeradowa zobowiązały się przedstawić w najbliższym
czasie inne propozycje i podjąć dalsze
rozmowy, trudno dziś jednak jednoznacznie przewidzieć ich wynik.

Opracowa³ Rafa³ May

Podatki 2006
30 listopada Rada Miasta uchwali³a nowe stawki podatkowe, które bêd¹
obowi¹zywaæ w 2006 roku.
Nowoœci¹ jest objêcie obni¿on¹ stawk¹ - 34 gr/m2 - gruntów pod wyci¹gami narciarskimi i nartostradami (dot¹d dotyczy³o to krêgielni i kortów tenisowych).
Stawka za budynki mieszkalne wyniesie 52 gr/m2, za budynki, w których
prowadzona jest dzia³alnoœæ gospodarcza - 17,86 z³/m2, op³ata miejscowa pozostaje bez zmian- 2 z³ dziennie od osoby.
Pe³ny zestaw podatków zamieœcimy w styczniowym numerze „Notatnika”
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Tego samego dnia policja
otrzymała sygnał od jednego z
młodych mieszkańców Czerniawy, o stosowanych wobec niego
groźbach i naciskach na zwrot
nieco „urojonych” wierzytelności.
Cała historia była jak z telenoweli. Młodzian ów, który zawiadomił policję, też nie był do końca
bez winy, jako że pozwolił sobie
na przemoc wobec pewnej młodej kobiety, ale jego matka postanowiła rozliczyć się z pokrzywdzoną osobiście. Kobieta owa
uznała, że 200 zł zadośćuczyni jej
krzywdzie, jednak w przeddzień
wypłaty podniosła stawkę do 500
zł. Matka uznała, że to za wiele,
ale chciała grać uczciwie i oświadczyła, by o winie i karze rozstrzygnął sąd. Jeśli nakaże wypłacić
500 zł, ona zbierze odpowiednią
kwotę.
W tym momencie do gry spontanicznie „włączył się” się kolega
pokrzywdzonej kobiety, który zaczął nachodzić syna kobiety (tego
właśnie, który zawiadomił policję)
w szkole w Gryfowie, nie dawał mu
też spokoju w zakładach mięsnych
w Proszówce, gdzie młodzian odbywał praktykę, a samozwańczy mściciel pracował jako rzeźnik. Ochoczo
też posługiwał się orężem rzeźnic-

kim, pokazywał na przykład nóż i
opowiadał, w co i jak głęboko wbije ostrze, jeśli praktykant nie odda
mu wypłaty. Groził też najściem
zbirów, którzy mieli opornego pobić i obrabować – takie rozmowy
młody człowiek nagrał i przekazał
policji, a ta zatrzymała krewkiego
obrońcę koleżanki, który szybko
wyraził skruchę i poddał się dobrowolnej karze: 6 miesięcy więzienia
w zawieszeniu na 3 lata, 300 zł
grzywny i przeprosiny.
Od wydania ostatniego „Notatnika” policja zatrzymała 7 nietrzeźwych kierowców, w tym 2
recydywistów-rowerzystów,
którzy nic sobie nie robią z zakazu prowadzenia jednośladu. Rekordzista został złapany w maluchu na skrzyżowaniu ul. Sienkiewicza i Batorego – dmuchnął 2,6
promile.
Niedawno obsługa sklepu
EKO w Świeradowie przyłapała
dwóch drobnych złodziejaszków
na gorącym uczynku. Jeden pochodził z Czerniawy, drugi z Pobiednej (ten dopiero co wyszedł
zza krat po odsiadce), obaj trafili
przed sąd, a my czekamy na wyrok, by podać go do publicznej
wiadomości.

Nie przechodź obojętnie!
Można ich spotkać na klatkach schodowych, mieszkają w
piwnicach i na strychach naszych domów - bezdomni, wielka armia ludzi o poplątanych
życiorysach, pełnych dramatyzmu i cierpienia. Zima to dla
nich najgorszy.
Dla policji i straży miejskiej są
tylko numerami identyfikacyjnymi w rejestrach, dla opieki społecznej uciążliwymi, choć koniecznymi klientami świadczeń.
Ze statystyk policyjnych i sanitarnych wynika, że wiele ofiar spośród bezdomnych w ubiegłych
latach cierpiało na rozmaite schorzenia i ich zgon spowodowany
został brakiem dostępu do opieki medycznej. Znane są przypadki odmówienia pomocy medycznej czy nawet przyjazdu karetki
pogotowia do osoby bezdomnej
lub pozbawionej stałego zameldowania. Tymczasem przepisy
prawne wyraźnie precyzują, że
żaden lekarz, którego zresztą
obowiązuje przysięga Hipokratesa, nie może odmówić pomocy
bezdomnemu.
Osoba bezdomna podlega
obowiązkowi ubezpieczenia tylko i wyłącznie wtedy, gdy otrzymuje określone świadczenia, np.
rentę socjalną lub zasiłek – wówczas każdemu należy się bezpłatne świadczenie zdrowotne. Osoba bez adresu, zarobków, rodziny i jakichkolwiek świadczeń, gdy
nie jest objęta obowiązkiem ubezpieczenia, nie może korzystać z

bezpłatnego leczenia w ramach
ubezpieczenia zdrowotnego. Ale
nie oznacza to, że jest pozbawiona opieki medycznej - w gminie
za każde świadczenie medyczne
udzielone bezdomnemu przez
ZOZ zapłaci ośrodek pomocy społecznej.
Bezdomny wymagający opieki lekarskiej nie musi posiadać
żadnego zaświadczenia, w
którym byłaby mowa o tym, kto
pokryje koszty jego leczenia, a
uzależnienie przyjęcia bezdomnego pacjenta na leczenie od posiadania takiej deklaracji jest bezprawne. Bezdomnym należą się
również wszelkie świadczenia w
zakresie zwalczania gruźlicy, chorób zakaźnych, alkoholizmu, narkomanii, ochrony zdrowia psychicznego oraz chorób wenerycznych. Takie leczenie jest finansowane z budżetu państwa.
Jeżeli ocenimy, że w danej
sytuacji pomoc medyczna jest
potrzebna, powinniśmy wezwać
pogotowie. Rachunek wystawiony przez ZOZ zostanie uregulowany przez właściwą placówkę
pomocy społecznej.
Pogotowie Gryfów – tel. 999,
7813590, policja Lubań – tel. 997,
tel. kom.112, MOPS Świeradów –
tel. 78 16 321, Straż Miejska – tel.
kom. 0603 957619, infolinia dla
osób potrzebujących pomocy –
tel. 0800 166 079.
opracowa³ Ryszard Nowak
insp. Stra¿y Miejskiej
Na podstawie materia³ów SIDOZ

NOTATNIK SAMORZ¥DOWY
Poinformowani
i za³atwieni
Od 8 wrzeœnia do 12 paŸdziernika
2005 roku Najwy¿sza Izba Kontroli Delegatura we Wroc³awiu przeprowadzi³a w Urzêdzie Miasta kontrolê dotycz¹c¹ wywi¹zywania siê gminy Œwieradów-Zdrój z obowi¹zku udostêpniania
informacji publicznej w latach 20032005. W wyst¹pieniu pokontrolnym z
25 listopada br. napisano m.in.: „NIK
pozytywnie ocenia dzia³ania Urzêdu w
zakresie wywi¹zywania siê z obowi¹zku udostêpniania informacji publicznej,
pomimo stwierdzonych nieprawid³owoœci, nie maj¹cych jednak¿e zasadniczego wp³ywu na kontrolowan¹ dzia³alnoœæ”.
Natomiast Wydzia³ Prawny i
Nadzoru Dolnoœl¹skiego Urzêdu Wojewódzkiego kontrolowa³ organizacjê i sposób rozpatrywania i za³atwiania skarg i wniosków w trybie Kpa.W
protokole z 14 grudnia br. nie wniesiono uwag do przedmiotu kontroli i
zauwa¿ono, ¿e „W Urzêdzie stosuje siê odpowiednio przepisy prawa,
a na szczególne podkreœlenie zas³uguje w³aœciwe i pe³ne stosowanie
procedury administracyjnej. S¹ to
dzia³ania w³aœciwe i winny byæ kontynuowane.”
Zainteresowanych odsy³am do
oficjalnej strony internetowej gminy
- www.swieradowzdroj.pl – oraz
do BIP (czyli Biuletynu Informacji Publicznej), gdzie w zak³adce „Kontrola” znajd¹ pe³ny tekst wyst¹pienia
pokontrolnego NIK i protokó³ sporz¹dzony przez DUW.

Sylwia B³aszczyk
Sekretarz Gminy

WIADOMOŚCI KOMUNALNE
1. Trwają prace przy budowie
oświetlenia drogowego ulic: Sosnowej, Wczasowej, Spokojnej i Stokowej oraz pojedynczych punktów
świetlnych przy ul. Szkolnej, Rolniczej, Wierzbowej i Górzystej. Zadanie realizują: Zakład InstalacyjnoBudowlany ELTOR Eugeniusza Figurskiego z Lubania oraz EnergiaPro Koncern Energetyczny SA Rejon Energetyczny Lubań.
Wprawdzie opady śniegu hamują
nieco postęp robót, niemniej według opinii wykonawców nie ma zagrożenia przekroczenia określonych w umowach terminów. Oświetlenie zostanie wykonane i uruchomione jeszcze w tym roku. Uzgodniono również sprawę montażu
dodatkowej lampy przy ul. 11 Listopada, oświetlającej nowo wybudowany ciąg pieszy - schody wiodące
na os. Korczaka...
2. ... które niedawno miały
odbiór techniczny. Zadanie zrealizował Zakład Usług Drogowo-Budowlano-Transportowych Anieli Sikory
z Wieży, a nadzór inwestorski nad
prawidłowością wykonania robót
budowlanych pełnił w imieniu inwestora Jarosław Samulski. Zadanie kosztowało gminę 46.538,45 zł. Ciąg
pieszy w znacznym stopniu ułatwi
komunikację mieszkańcom ,,dol-

Szanowni Państwo!
Miniony rok to kolejny rok dynamicznego rozwoju naszego miasta. Miarą tego rozwoju może być
m.in. ilość wydanych decyzji o warunkach zabudowy i pozwolenia na
budowę, pełne obłożenie w hotelach, pensjonatach i sanatoriach i te
ogromne ilości betonu i materiałów
budowlanych wwożone do Świeradowa każdego dnia. Przy tej sposobności wyrażam nadzieję, że nadchodzący rok będzie czasem, w
którym efekty rozwoju będą owocowały poprawą jakości życia dla
większej niż do tej pory liczby mieszkańców naszego miasta.
W chwili obecnej trwają negocjacje dotyczące budżetu Unii Europejskiej na lata 2007–2013. To, jaki
będzie efekt negocjacji, ma znaczenie również dla nas. W budżecie
Unii są bowiem zawarte środki na
niwelowanie różnic w rozwoju regionów, czyli pieniądze na infrastrukturę komunalną i społeczną.
Do chwili obecnej aktywnie i skutecznie pozyskujemy środki zewnętrzne na realizację istotnych dla
gminy przedsięwzięć. Pochodzą
one z programu Phare i ZPORR.
Złożyliśmy również wnioski do programu Interreg IIIA i przygotowujemy wnioski na zadania rewitalizacyjne do Mechanizmu Norweskiego i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dzisiaj na każdego
mieszkańca naszego miasta przypada kwota około 1.900 zł pozyski-

wana z różnych funduszy unijnych.
Wynik taki plasuje nas w czołówce
polskich gmin pod względem wielkości zaangażowania tych środków
na realizację gminnych inwestycji.
Część zadań zrealizowana została
w 2005 roku, zaś pozostałe zostanie gotowe do końca 2006 roku.
Pozyskiwanie funduszy europejskich nie jest, niestety, zadaniem
łatwym. Wiąże się bowiem z koniecznością przygotowania setek
wielostronicowych dokumentów,
analiz, prognoz, rozmów, wyjazdów etc. Większość dokumentów
przygotowywana jest przez pracowników Urzędu Miejskiego. Dokumenty te zyskały bardzo wysokie
noty w postępowaniu kwalifikacyjnym. Pozyskanie środków
unijnych to istotny moment w
procesie inwestycyjnym. Niewiele mniej ważnym momentem jest
przeprowadzenie procedury
przetargowej kończącej się wyłonieniem wykonawcy. A procedura ta jest iście bizantyjska, co niestety zamawiającego, tutaj gminę,
stawia wielokrotnie w bardzo złej
sytuacji.
Mam jednak nadzieję, że nam
uda się te zadania zrealizować, a
„rafy i mielizny” skutecznie omijać.
Życzmy zatem sobie na 2006 rok
szybkiej realizacji potrzebnych inwestycji i dalszego rozwoju naszego miasta.
Burmistrz Zbigniew Szereniuk

nych” części Świeradowa-Zdroju z
centrum miasta. Teraz ważną sprawą będzie jego zimowe utrzymanie
oraz oświetlenie całych schodów.
3. Trwa budowa ,,Izerskiego
centrum wspierania przedsiębiorczości w Świeradowie –Zdroju”.
Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe IZERY
ze Świeradowa Zdroju.
Roboty przebiegają zgodnie z przyjętym harmonogramem. Wykorzystując dodatnie temperatury wykonawca kontynuuje roboty przy elewacji budynku. Prace wewnątrz nie są uzależnione od warunków atmosferycznych i będzie je
można realizować w
okresie zimowym.
Zakończenie inwestycji planowane jest na
20 marca 2006 roku.
4. Świąteczna dekoracja miasta zajaśniała pełnią blasku.
Wcześniej dokonano niezbędnych napraw i wymiany uszkodzonych elementów świetlnych.
Jeszcze raz apelujemy do mieszkańców, aby podobnie jak w
latach ubiegłych włączyli się do
świątecznego dekorowania mia-

sta, przystrajając swoje nieruchomości.
5. Burmistrz Miasta podpisał
umowę zlecającą wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji
dróg stanowiących ulice Polną i Korczaka na odcinku od skrzyżowania
z ul. 11 Listopada do nieruchomości nr 8 (na zdjęciu). Wykonawcą

zadania jest Pracownia Projektowa
ATA z Lubania, która złożyła gminie najkorzystniejszą cenowo ofertę. Dokumentacja zostanie wykonana do końca roku, a gmina zapłaci
za nią 4.880 zł.
6. Po wielu miesiącach starań
sukcesem zakończyły się działania
gminy w sprawie odbioru i unie-

szkodliwienia azbestu porzuconego przez nieznanego sprawcę w
Czerniawie w okolicach ul. Wierzbowej. 8 listopada azbest został usunięty przez Spółkę z o.o. SPE-BAU
z Wrocławia, która świadczy tego
typu usługi. Zleceniodawca zapłacił 628,30 zł za każdą tonę unieszkodliwionego azbestu.
7. Trwają przygotowania do ogłoszenia
przetargu na utrzymanie
zieleni miejskiej oraz
czystości i porządku na
terenach placów i dróg
gminnych w latach 20062009. Zawarte z wykonawcami bieżące umowy
wygasają 28 lutego 2006
roku. Podjęte zostały rozmowy z zarządcami dróg
wojewódzkich i powiatowych znajdujących sie na
terenie naszej gminy w
sprawie przejęcia przez
gminę ciążącego na zarządcach tych
dróg obowiązku utrzymania czystości i porządku w pasie drogowym.
Zawarcie porozumień pozwoli na
ujęcie wymienionego zadania w
przygotowywanej dla oferentów
specyfikacji technicznej.
Opracowa³
Eugeniusz Grabas

Projekty współfinansowane
przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego

Unia Europejska

1. Zostało zakończone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji „Zarządzającego
w imieniu Gminy Miejskiej
Świeradów-Zdrój” realizacją
Projektu pn.
Modernizacja ujęcia wody
ŁUŻYCA i wodociągowanie Czerniawy – Z/2.02/I/1.2/95/04.
Całkowita wartość Projektu
wynosi 5.306.440 zł, w tym
dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego – 3.979.830 zł.
Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ECM GROUP POLSKA
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
Al. Jerozolimskie 44.
14 listopada 2005 r. Burmistrz Miast a ŚwieradówZdrój, Zbigniew Szereniuk,
podpisał umowę z Pełnomocnikiem ECM GROUP POLSKA
Sp. z o.o. na pełnienie funkcji
„Zarządzającego w imieniu
Gminy Miejskiej ŚwieradówZdrój” realizacją ww. Projektu.

mówienia publicznego na pełnienie funkcji „Zarządzającego
w imieniu Gminy Miejskiej
Świeradów-Zdrój” realizacją
Projektu pn.
Budowa oczyszczalni ścieków dla miasta ŚwieradówZdrój przy ul. Wiejskiej – Z/
2.02/I/1.2/96/04.
Całkowita wartość Projektu
wynosi 5.637.000 zł, w tym
dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego – 4.227.750 zł.
Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: ECM GROUP POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 44.
16 listopada 2005 r. Burmistr z Miast a ŚwieradówZdrój, Zbigniew Szereniuk,
podpisał umowę z Pełnom o c n i k i e m E C M G RO U P
POLSKA Sp. z o.o. na pełnienie funkcji „Zarządzającego
w imieniu Gminy Miejskiej
Świeradów-Zdrój” realizacją
ww. Projektu.

1. Opracowanie dokumentacji przetargowej, opracowanie specyfikacji technicznej
wykonania i odbior u robót
budowlanych - dokumentów
niezbędnych do wyłonienia
wykonawcy robót budowlanych.
2. Zarządzanie realizacją
umowy z wykonawcą robót budowlanych i nadzorowanie realizacją robót budowlanych,
kontrola techniczna, egzekwowanie zobowiązań umownych
od wykonawców, prowadzenie
rozliczeń finansowych.
3. Nadzór nad realizacją robót i ich finansowaniem, monitorowanie fizycznego i finansowego postępu realizacji projektu.
4. Uczestniczenie z naradach technicznych, problemowych i innych organizowanych
przez wszystkie strony procesu inwestycyjnego.
5. Rozliczenie końcowe inwestycji.

2. Zostało zakończone postępowanie o udzielenie za-

Podstawowy zakres prac
„Zarządzającego”:

Opracowa³a
Anna Mazurek
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Pod Windowsem XP Święci z bryczki
2 grudnia br. świeradowski
Miejski Zespół Szkół po ponad roku
oczekiwania dostał nowe komputery, które nadeszły z Ministerstwa
Edukacji Narodowej i Sportu, a ich
zakup, którego koszt wyniósł 50 tys.
zł, współfinansowany był z Europejskiego Funduszu Społecznego.
W skład nowej pracowni wchodzi 10 stanowisk komputerowych, z
których każde wyposażone jest w
szybki komputer pracujący pod Windowsem XP, monitor LCD 17 cali, słuchawki i mikrofon. Do dyspozycji
uczniów jest także skaner HP i szybka drukarka laserowa podłączona
bezpośrednio do sieci. Pracownię
uzupełnia projektor multimedialny
oraz laptop.
Sercem pracowni jest serwer
wraz z najnowszym systemem SBS
2003, na którym każdy uczeń zapisuje swoje prace. Dostaliśmy też nagrywarkę DVD oraz oprogramowanie: pakiet biurowy OFFICE 2003,

stemu, a młodzież uczy się podstawowych zasad pracy pod kontrolą domeny. Warto nadmienić,
iż nowe komputery posłużą nie
tylko do nauki informatyki, pomogą też zdobywać wiedzę na
innych lekcjach. Najmłodsi
uczniowie będą oswajać z myszką
i klawiaturą przy okazji zabaw
edukacyjnych.
Komputery używane dotychczas
w pracowni zostaną wykorzystane w
klasach, a dzięki sieci urozmaicą one
lekcje z wykorzystaniem projektora
(który posłuży także do wyświetlania lektur w przygotowywanej właśnie sali telewizyjnej).
W ubiegłym roku Urząd Miasta sfinansował szkolenia dla
czterech nauczycieli i jednego
opiekuna pracowni, którzy poznawali najefektywniejsze metody wykorzystania nowych technologii w nauce, jak również
uczyli się dbałości o dobrą kondycję zainstalowanego sprzętu.

Tuż po zapadnięciu zmroku,
gdy zapalono już podświetlaną głowę św. Mikołaja przy ul. Zdrojowej,
od strony „Kryształu” nadjechali,
zgodnie z bezśnieżną tradycją,
święci Mikołaje z koszami napełnionymi cukierkami. Czekały na
nich rzesze dzieciaków w każdym
wieku, nic przeto dziwnego, że
opróżnienie trzech mikołajkowych
koszy zajęło łasuchom kilka minut.

Potem był jeszcze konkurs na
wiersz lub piosenkę poświęconą
tematyce mikołajkowo-świątecznej, gdy młodzi wykonawcy mniej
lub bardziej swobodnie posługiwali
się mikrofonem. Nagrodą za samą
odwagę była tabliczka czekolady.
A gdy źródełko słodyczy wyschło, ogłoszono koniec imprezy,
którą przygotowała świeradowska
Ochotnicza Straż Pożarna.

Nam strzelać nie kazano…

program antywirusowy, „Opiekun
ucznia w Internecie”, programy graficzne.
Na pierwszej lekcji uczniowie
zapoznawali się z nowym sprzętem
oraz zalogowali się do systemu. Nauczyciele informatyki chwalą sobie
poziom sprzętu i szybkość jego działania, Teraz mogą się skoncentrować
wyłącznie na nauce obsługi komputera, a nie na problemach związanych
z funkcjonowaniem urządzeń.
Obecnie trwa wprowadzenie
wszystkich użytkowników do syRada Rodziców
Miejskiego Zespo³u Szkó³
w Œwieradowie-Zdroju
zaprasza na VII BAL
Rady Rodziców,
który odbêdzie siê
14 stycznia 2006 r.
w kawiarni „Zdrojowej”
(pocz¹tek – godz. 19.00).
Bilety w cenie 50 zl od osoby
15 z³ z ka¿dego biletu zasili konto Rady

Organizatorzy
miêdzynarodowego projektu
„Szko³a – Gospodarka
– Euregios”
dziêkuj¹
Radzie Rodziców
w Miejskiego Zespo³u Szkó³
za ufundowanie obiadu
dla uczestników projektu

4

Wiemy już, że w następnym
roku otrzymamy pięć komputerów
do Multimedialnego Centrum Edukacyjnego zlokalizowanego w naszej bibliotece, a już w czasie ferii
zimowych realizowane tam będą
prace związane z przygotowaniem
instalacji sieciowej.
Mamy nadzieję, że młodzież opuszczająca naszą szkołę nie będzie
miała problemów z obsługą najnowocześniejszych urządzeń oraz z poruszaniem się w świecie Internetu.
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Wojewoda dolnośląski wydał 2
grudnia rozporządzenie w sprawie
ograniczeń w używaniu materiałów i wyrobów pirotechnicznych.
Paragraf 1 rozporządzenia mówi, iż
na terenie woj. dolnośląskiego zabrania się używania:
1. materiałów lub mieszanin
pirotechnicznych przewidzianych
do wytwarzania efektów świetlnych, dźwiękowych, cieplnych,
gazu dymu lub kombinacji tych
efektów;
2. wyrobów zawierających jeden lub kilka materiałów pirotechnicznych, przeznaczonych do uzyskania efektów pirotechnicznych, w
tym widowiskowych
- w miejscach publicznych i innych, jeśli może to spowodować
bezpośrednie zagrożenie bezpie-

czeństwa dla życia i zdrowia ludzi,
mienia oraz środowiska.
Paragraf 2 głosi, iż osoby naruszające zakaz podlegają karze
grzywny wymierzonej w trybie i na
zasadach określonych w przepisach prawa o wykroczeniach.
Paragraf 3 łagodzi nieco surowość par. 1, jako że jego przepisu
nie stosuje się, jeśli użycie środków
pirotechnicznych następuje na zasadach i warunkach wynikających
z wymogów ustawy z 22 VIII 97 r.
o bezpieczeństwie imprez masowych. Należy przez to rozumieć, że
organizatorzy imprez masowych
(czyli i balów sylwestrowych),
którzy wystarają się o odpowiednie
zezwolenia, urządzą w mieście pokaz sztucznych ogni w nocy z 31
grudnia 2005 na 1 stycznia 2006.

Co oglądać? Czego słuchać?
1. NOWOROCZNY KONCERT MUZYKI DAWNEJ - 28 GRUDNIA
2005 r. o godz. 1600 w Kawiarni Zdrojowej.
2. WIELKA ORKIESTRA ŒWI¥TECZNEJ POMOCY - 8 STYCZNIA
2006 r. (wiêcej informacji na plakatach).
3. OTWARTY PRZEGL¥D KAPEL KOLÊDNICZYCH
- 10.01.2006 r. - godz. 900 - dla klas I-III (Miejski Zespó³ Szkó³)
- 11.01.2006 r. - godz. 1400 - dla klas IV-VI i gimnazjum (Kawiarnia
Zdrojowa)

SPORTOWIEC ROKU 2005
Zarz¹d TKKF Ognisko KWISA og³asza I Plebiscyt na Sportowca Roku.
Kartki z imieniem i nazwiskiem swojego kandydata (który musi mieæ
ukoñczone 16 lat) nale¿y dostarczyæ do 25 stycznia 2006 roku do siedziby Miejskiego Biura Informacji Turystycznej (ul. Zdrojowa 10), mo¿na je tak¿e przes³aæ e-mailem na adres: dorota@swieradowzdroj.pl
Og³oszenie zwyciêzcy Plebiscytu nast¹pi na I GALI SPORTU, która
odbêdzie siê 28 stycznia 2006 r. w Kawiarni Zdrojowej w godz. 1900-200.
W programie Gali: muzyka na ¿ywo, bogate menu, liczne atrakcje
i wspania³a zabawa.
Koszt biletu to tylko 50 z³ od osoby, z czego 15 z³ przeznaczone zostanie na wspieranie sportu w naszym mieœcie.
Bilety s¹ ju¿ do nabycia w Kawiarni Zdrojowej
Serdecznie zapraszamy!
Informujemy jednoczeœnie, ¿e w styczniu na ³amach „Notatnika” zaprezentujemy sylwetki tych
œwieradowskich sportowców, którzy odnotowali na swym koncie osi¹gniêcia w 2005 r.
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(Za)szumi¹ jod³y na gór szczycie
Z Wies³awem Krzewin¹, nadleniczym Nadlenictwa wieradów, rozmawia Adam Karolczuk
Gołym okiem widać kończące się roboty w budynku obok siedziby nadleśnictwa – co tam ma
być?
- Jesteśmy dość specyficznym
nadleśnictwem na Dolnym Śląsku,
powstał w nim bowiem tak zwany
Leśny Kompleks Promocyjny. Poszerzamy normalną działalność
gospodarczą o dość nietypowe do
niedawna, a teraz już bardzo typowe przedsięwzięcia edukacyjne
związane głównie z ochroną przyrody. Robimy to wspólnie ze Szklarską Porębą – tak właśnie powstaje
Centrum Edukacji Leśnej
Dla młodzieży?
- Nie tylko, także dla nauczycieli, których chcemy wyposażyć w
niezbędną wiedzę o środowisku, o
lesie, na co mają w nim zwrócić
uwagę. My natomiast od nich chcemy się nauczyć podstaw pedagogicznych: jak pracować z młodzieżą, jak z nią złapać kontakt i jak nie
popełniać błędów
Żeby nie nudzić?
- Odwrotnie – po pierwsze zainteresować. Młodzież żyje szybko,
w trybie obrazkowym, ale gdy nawiązujemy z nią kontakt, okazuje
się, że jest fantastycznym partnerem do współpracy. Żeby jednak
edukacja, którą prowadzą leśniczowie, była skuteczne, ja muszę im
stworzyć narzędzia, żeby mieli jak
i czym nauczać. Mamy ogólnopolski program szkolący edukatorów,
teraz szukamy źródeł finansowania.
Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych i Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska wspomagały
już imprezy edukacyjne, takie jak
np. ubiegłoroczny Zielony Rower,
który objął kilkadziesiąt szkół, ale
co roku nie da się tym „rowerem
pojeździć”, dobrze jeśli uda się raz
na dwa-trzy lata. Następny na pewno wykorzysta powstającą salę edukacyjną. Ale i tak połowa zajęć musi
się odbyć w terenie, na żywym tworzywie, z dotykaniem i wąchaniem.
Tego nie zastąpi żaden najbardziej
nawet wyrafinowany sprzęt multimedialny, trójwymiarowy i w dolby
stereo.
Wróćmy zatem do leśnej codzienności – czy w powszechnym
odbiorze społecznym nadal jesteście postrzegani jako instytucja
zajmująca się rabunkowym wyrębem?
- Posłużę się badaniami, jakie
Lasy zamówiły na początku tego
roku. Badano otóż zaufanie społeczne wobec dużych grup zawodowych i leśnik zajął drugie miejsce.
A zarzuty o rabunkowej gospodarce są coraz rzadsze, bardziej do
mnie docierają społeczne wyobrażenia o naszym zawodzie. Leśnik
to taki pan, który chodzi po lesie ze
strzelbą na ramieniu, z psem u
boku, a po pracy buja się na fotelu
przed kominkiem z trzaskającymi
polanami.

Macie jednak policzone przyrosty roczne w grubiźnie?
- W Polsce to zależy od rejonu,
ale średnio rocznie wycinamy maksymalnie 55 proc. tego, co przyrasta.
Tylko że wycinkę widać, a
przyrostów nie.
- Cóż, las rośnie 100 lat. Nawet
ten, kto regularnie zagląda do lasu
przez lat 50, niewiele dostrzeże w
nim zmian.
Ile nam przyrasta?
Rocznie – ponad 15 tys. metrów
sześciennych w lasach wokół Świeradowa, za to w całej Polsce aż prawie 30 milionów m sześc.! – to po-

muje, rośnie jednak bardzo powoli
i w wieku młodzieńczym jest niezwykle wrażliwy. Za to efekty są
fantastyczne.
Jak dawniej chroniono drzewa, przecież nie ogrodzeniami z
nierdzewnej siatki?
- Dawniej nie było tyle zwierzyny. Dla porównania, przed wojną w
naszych lasach było pięć razy mniej
jelenia, za to więcej zajęcy i ptactwa. Dziś mamy trochę za dużo tej
zwierzyny, która spowodowała
uszkodzenia na 2-3 tys. ha. Niektóre szkody są tak duże, że na pewnych powierzchniach mogą zagrażać wręcz trwałości lasu.
Wies³aw Krzewina ma 37 lat, pochodzi z Wroc³awia. Absolwent
Technikum Leœnego w Miliczu
i Wydzia³u Leœnictwa na poznañskiej Akademii Rolniczej. Wiêkszoœæ zawodowej kariery spêdzi³
w masywie Œnie¿nika (z roczn¹
przerw¹ na pracê w Babiogórskim
Parku Narodowym), gdzie przeszed³ wszystkie szczeble kariery
zawodowej. Ostatnio pe³ni³ funkcjê
zastêpcy nadleœniczego w Miêdzylesiu.
¯ona Anna pracuje w hotelu górskim „Malachit” jako ksiêgowa.
Nadleœnictwo Œwieradów zatrudnia dziœ na sta³e 80 pracowników.

ciąg z drewnem składający się z ok.
600 tys. wagonów – miałby długość
9 tys. km!. Pragnę jednak zauważyć, że jesteśmy dość specyficznym
nadleśnictwem, dotkniętym klęską
ekologiczną, gdzie przez kilkanaście lat usuwaliśmy chore drzewa.
Z 8.500 ha całkowitemu wylesieniu
w obrębie Świeradów uległo około
5.000 ha, reszta zaś została poważnie uszkodzona.
Od klęski minęło ćwierć wieku, na ile ocenia pan stopień rekonstrukcji?
Około 2001 roku wszystkie wylesione powierzchnie miały nasadzenia, choć nie wszystko da się
ogarnąć gołym okiem, bo w niektórych rejonach sadzonki są jeszcze bardzo małe. Ale nie znaczy
to, że nam się nagle zmniejszyły
problemy, bo one, równie duże,
pojawiły się gdzie indziej. Choćby
fakt, że młodniki mające po 15-20
lat są wciąż narażone na specyficzne warunki, do których zaliczam
choćby kilkudniowe wichry o sile
niespotykanej nigdzie w Polsce, czy
nadmiar zwierzyny…
… przed którą chronicie drzewa grodząc młodniki?
- To jest bardzo kosztowne, ale
niezbędne, jeśli chcemy chronić
gatunki, które dominowały w lasach
izerskich 200-300 lat temu, jak jodła czy buk. Nie ma innego sposobu na ochronę tych drzew.
Ile lat trzeba w ten sposób je
chronić?
- Jodła w grodzeniu powinna
rosnąć minimum 20 lat. Ten gatunek, choć świetnie się u nas przyj-

Kiedyś przez przypadek w
szkółce dowiedziałem się, że sadzicie w lasach także drzewa owocowe. Przyznam, że mnie to nieco
zdziwiło. Co my za 20-30 lat zobaczymy jeszcze w naszych lasach?
- Podstawowych gatunków sadzimy ok. 30, krzewów drugie tyle.
Drzewa i krzewy owocowe mają
znacznie głównie biocenotyczne,
np. jako pożywienie dla ptaków. Ale
są też gatunki rzadkie, wyjątkowe
nawet w skali kraju, jak brzoza karłowata, która jest odmianą reliktową, rosnącą m.in. na Hali Izerskiej,
poza tym rosiczka czy arcydzięgiel
(znany głównie z wytwarzanej zeń
staropolskiej nalewki zwanej likworówką).
Przyznam, że nawet gdybym
się przewrócił o zwalony pień arcydzięgla, nie wiedziałbym, jak
się to drzewo nazywa.
- Większość by nie wiedziała,
poza tym jest to roślina zielna. Polecam okolice Chatki Górzystów, której
gospodarze pokażą w najbliższej okolicy kilka rzadkich gatunków.
Widziałem na korytarzu informację o kilkusettysięcznej dotacji do akcji odnowienia jodły.
Przywracanie jodły ma jakiś zakładany areał?
- Dwa, trzy wieki temu w Izerach co trzecie drzewo było jodłą.
Jeszcze 15 lat temu stanowiła mniej
niż 0,5 proc. ogółu drzewostanu, a
ja chciałbym w najbliższych latach
do obecnych 300 ha dodać jeszcze
przynajmniej kilkaset ha.
Ile sadzonek wchodzi na
hektar?

- Ogółem do 8 tys., w tym połowę stanowi jodła.
Czyli jeszcze 1,5 miliona? Robi
wrażenie. To są sadzonki własnego chowu?
Jodły tak, sadzonki pochodzą z
nasion od wiekowych, schorowanych dorosłych drzew, które pożyją jeszcze 10-15 lat i pójdą pod topór. Dlatego tak pieczołowicie wydłubujemy z nich te nasiona, by je
potem przechowywać w idealnych
warunkach. Część sadzonek innych
gatunków kupujemy w nowoczesnej szkółce w Kostrzycy, która korzysta z położonego obok banku
genów, ale leśniczowie mówią, że
nasze sadzonki lepiej znoszą izerski klimat. Rocznie naszą szkółkę
opuszcza 700-800 tys., ale wciąż poszerzamy jej możliwości, bo musimy dojść do miliona sztuk.
Aż się ciśnie na usta pytanie,
po co wy się tak mordujecie z tą
jodłą? Czy ona postawi was ekonomicznie na nogi za 60-80 lat?
- Nikt teraz nie myśli tylko o ekonomii, chodzi o jak największe zróżnicowanie gatunkowe lasu, by już nigdy nie powtórzyła się klęska spowodowana m.in. monokulturą świerka.
Klęskę spowodował rozwój cywilizacyjny, który w ostatnich latach bardziej harmonizuje ze środowiskiem. Resort prowadzi teraz
akcję NATURA 2000, której celem
jest m.in. określenie dla lasów
izerskich granic, których cywilizacja nie powinna przekraczać.
Pan jako leśnik jest zwolennikiem
restrykcyjnego zachowania w lesie czy dopuszcza jednak możliwość rozwoju?
- Każdy rozwój musi mieć jakieś
ramy. Dziś jest on zrównoważony –
to takie modne unijne pojęcie. Krótko mówiąc: rozwój tak, ale nie kosztem środowiska naturalnego.
Próbujemy określać miejsca, gdzie
rozwój może być większy, i wyjątkowe cenne, które trzeba chronić
przed człowiekiem i dla człowieka.
Jak Hala Izerska?
- To wyjątkowe miejsce w Europie, bo tak dobrze zachowanych
dużych torfowisk górskich na kontynencie już nie ma.
Nie będzie zatem odtworzenia
wsi Gross Iser?
- Wieś istniała 200 lat i ludzie
potrafili nie naruszyć równowagi
ekologicznej. Inna sprawa, że nie
mieli pralek. Dziś Hala jest skazana
raczej na rozwój bezpiecznych form
infrastruktury turystycznej.
Jakich?
- Np. szlaków rowerowych czy
pieszych.
I każde wytyczenie nowej nartostrady odbywać się będzie w
bólach?
- Dlaczego, Wysoki Grzbiet czy
Stóg Izerski są dobrym miejscem
dla takich inwestycji.
Cywilizacyjnym wyznacznikiem są asfaltowe drogi w lasach,

które utwardzano w latach klęski,
by wywieźć ogromne ilości drewna. Dziś są równie potrzebne?
- Mamy ponad 100 km wyasfaltowanych traktów. Na ich utrzymanie nie dostajemy żadnej dotacji, ale
staramy się je zachować, skoro ktoś
kiedyś poniósł ogromne koszty, by
je zbudować. Naprawiamy nawierzchnie, odtwarzamy rowy, na
Stóg i na Polanę pokleiliśmy latem
asfalty, między innymi przy pomocy pieniędzy od przewoźników wożących turystów do schroniska. Nie
zmienia to faktu, że wpływy pokrywają ok. 10 proc. tego, co trzeba by
rocznie wydać na bieżące utrzymanie. Te drogi są i będą, bo na przykład dziś ułatwiają dojazd do pożarów. Mamy tu bardzo wysokie zagrożenie pożarowe, nie mniejsze
niż w suchych nadleśnictwach nad
Notecią. Oglądałem niedawno z
moimi leśniczymi pogorzelisko w
Tatrach Słowackich, gdzie spłonęło ponad 400 ha lasu, bo strażacy
nie mogli dojechać do pożaru. Pewnie by zgorzało więcej, na szczęście
trzeciego dnia spadł deszcz i ugasił
ogień. A my poza drogami mamy
jeszcze rozlokowanych sieć zbiorników wodnych, jesteśmy więc dobrze do akcji ppoż. przygotowani,
w dodatku mam prawo w kilka minut szybkim łączem wezwać na
pomoc śmigłowiec gaśniczy, utrzymywany ze środków administracji
Lasów Państwowych.
Nadleśnictwo podjęło współpracę z miastem w sprawie wytyczenia nowej drogi do Czerniawy
– przez Kolibę i las…
- Nie widzę problemu, taka była
potrzeba.
Dołożycie się?
- Dajemy grunt i zgodę. Udostępnienie każdego kawałka lasu na
cele inne niż leśne wymaga mozolnej procedury biurokratycznej – to
bierzemy na siebie. Proszę pamiętać, że gdy w lesie powstaje droga
publiczna, wzmaga się ruch samochodowy, sypie się w zimie sól…
U nas chyba tylko piasek?
Mam nadzieję, bo wystarczy
przyjrzeć się drzewom w pasie drogi do Jakuszyc w pasie ok. 2 m,
gdzie świerki już usychają – od soli
właśnie. Każda droga jest czymś
obcym w środowisku leśnym.
Skoro czasem trzeba poświęcić
kilka ha dla wyższych celów, czemu dla równowagi nie sadzicie
drzew na wszystkich tych zachwaszczonych przyleśnych łąkach?
- Jesteśmy na etapie nowego planu urządzania lasu. Plan określi
naszą działalność na 10 lat, inwentaryzujemy przy okazji wszystkie
grunty, które w uzgodnieniu z gminami chcielibyśmy zalesiać. Oczywiście z ostrożnością, żeby potem
te nowy lasy nie stały się powodem
społecznego niezadowolenia, że np.
stoją na przeszkodzie rozwojowi.
Dziękuję za rozmowę.
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OG£OSZENIA
Uwaga !!!

PRZYCHODNIA WIELOSPECJALISTYCZNA
W NZOZ „Jo-Med” Œwieradów Zdrój, ul. Korczaka 7D
informuje swoich obecnych i przysz³ych pacjentów,
¿e od 2 stycznia 2006 r. w ramach kontraktu z NFZ
oferuje nastêpuj¹ce us³ugi medyczne:

Nowe Poradnie
- poradnia ginekologiczna – dr Dariusz D¹bruœ
- poradnia laryngologiczna – dr Hooshin Selahi
- poradnia neurologiczna - dr Maria Borgus
Ponadto w ramach kontraktu POZ
œwiadczymy us³ugi medyczne w zakresie:
- poradnia internistyczna - USG jamy brzusznej – dr Aziz Joya
- poradnia pediatryczna – dr Anna Guzek specjalista II stopnia
- konsultacje chirurgiczne – dr nauk medycznych Dariusz Szulski
- konsultacje alergologiczne i chorób p³uc – dr Ryszard Markiewicz
- konsultacje reumatologiczne – dr n. med. Bohdan £asisz.
Dr Aziz Joya wykonuje odp³atnie
badanie przep³ywu naczyñ krwionoœnych
Aby usprawniæ pracê nowych poradni, prosimy o wczeœniejsze
zapisy osobiœcie lub telefoniczne.
Nowi pacjenci proszeni s¹ o podanie numeru PESEL.
Do korzystania z naszych us³ug zapraszamy wszystkich
mieszkañców Œwieradowa Zdroju, Mirska i okolic.

Tel. 075 78 16 168
Dyrektor NZOZ Jo-Med
Aziz Joya

Z wieczystego na w³asne
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miasta Świeradów-Zdrój prowadził postępowania w oparciu o przepisy ustawy z 4 września
1997 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego
przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (Dz.
U. z 2001r. nr 120, poz. 1299 ze zmianami ) oraz przepisy
ustawy z 26 lipca 2001 r. o nabywaniu przez użytkowników
wieczystych prawa własności nieruchomości (Dz. U. nr 113,
poz. 1209 ze zmianami ), tzn. wyłącznie na podstawie wniosków o przekształcenie złożonych w terminie do 31.12.2002
r. oraz w oparciu o wykazy nieruchomości przeznaczonych
do uwłaszczenia.
Wymienione przepisy ustaw utraciły moc wraz z wejściem
w życie – z dniem 13 października br. - ustawy z 29 lipca
2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w
prawo własności nieruchomości (Dz. U. nr 175, poz. 1459).
W myśl przepisów o przekształcenie prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności nieruchomości wystąpić
będą mogły zarówno osoby fizyczne będące użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub zabudowanych garażami albo stanowiących
nieruchomości rolne, jak też właściciele lokali będący osobami fizycznymi i prawnymi, których udział w nieruchomości

wspólnej obejmuje także prawo użytkowania wieczystego.
Ponadto z takim żądaniem wystąpić mogą także następcy
prawni wskazanych osób.
Do pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy niezbędne jest
złożenie wniosków przez wszystkich użytkowników wieczystych będących jednocześnie właścicielami lokali – czy to w
budynkach czy też w zespołach garażowych (członkowie
wspólnot winni składać równocześnie wnioski w sprawie).
Przy rozpatrywaniu wniosków złożonych dotąd na podstawie przepisów wspomnianych ustaw - z 4 września 1997 r. i z
26 lipca 2001 r. - stosowane będą przepisy nowej ustawy.
Wnioski o dokonanie przekształcenia można składać do
31.12.2012 r.
Z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego we
własność użytkownicy wieczyści będą uiszczać opłaty,
których wysokość zostanie ustalona w decyzji administracyjnej na podstawie ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r., nr 261, poz. 2603 ze
zm.). Od ustalonej opłaty udzielane będą bonifikaty osobom
fizycznym i prawnym będącym właścicielami lokali mieszkalnych, z którymi związany jest udział w prawie użytkowania
wieczystego; ich wysokość określona zostanie w uchwale
Rady Miasta Świeradów-Zdrój.
BT

Zaliczka alimentacyjna

Z okazji Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
wszystkim wolontariuszom, wyborcom oraz mieszkañcom Œwieradowa-Zdroju i okolic
wielu b³ogos³awieñstw oraz ³ask
nowonarodzonego Jezusa na nadchodz¹cy rok 2006
¿yczy Kamil Kopeæ (spo³eczny pe³nomocnik
pos³a Piotra Œlusarczyka) z rodzin¹

CENNIK REKLAM
W NOTATNIKU
1/2 strony – 200 z³, 1/4 strony – 100 z³,
1/8 strony – 50 z³, 1/16 strony– 25 z³.
Rabaty: 3 emisje – 10 proc.
WARUNKI UKAZANIA SIÊ OG£OSZENIA:
1. Reklama musi byæ dostarczone do Miejskiego Biura
Informacji Turystycznej przy ul. Zdrojowej 10 w terminie
do dnia 5 ka¿dego miesi¹ca wraz z dowodem wp³aty.
2. Op³aty nale¿y dokonaæ na konto Gminy ŒwieradówZdrój: PKO BP 60 1020 2124 0000 8902 0068 9257 z
dopiskiem „Og³oszenie w Notatniku Œwieradowskim”.
3. Reklamê opracowan¹ pod wzglêdem formy i treœci nale¿y dostarczaæ na noœniku elektronicznym.
4. Og³oszenia drobne publikowane s¹ nieodp³atnie.
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Osobom, które samotnie wychowują dziecko i do 31 sierpnia 2005 roku otrzymywały dodatek do zasiłku rodzinnego,
od 1 września przysługuje zaliczka alimentacyjna (o ile zasądzone są świadczenie alimentacyjne i egzekucja ich jest bezskuteczna) na dzieci do ukończenia przez nie 18 lat, a gdy uczą
się w szkole albo w szkole wyższej - do ukończenia 24 lat.
Nowa ustawa definiuje osobę samotnie wychowującą
dziecko jako pannę, kawalera, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, wdowę lub wdowca, jeżeli wspólnie nie wychowuje
dziecka z ojcem lub matką dziecka.
Zaliczka alimentacyjna przysługuje:
· dzieciom uprawnionym do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna,
wychowywanym przez osobę samotną;
· osobom uczącym się nie będącym na utrzymaniu rodziców, gdy zasądzone są od nich alimenty, o ile wyrok sądu
orzekający alimenty został wydany przed osiągnięciem przez
nie 18 roku życia.
· na dzieci uprawnione do świadczenia alimentacyjnego
(gdy egzekucja jest bezskuteczna), wychowywane przez osobę pozostającą w związku małżeńskim z osobą, która przebywa w zakładzie karnym powyżej 3 miesięcy albo jest całkowicie ubezwłasnowolniona.
· na dzieci uprawnione do świadczenia alimentacyjnego
(gdy egzekucja okaże się bezskuteczna), ale tylko przez jeden rok – jeśli osoba pozostająca w związku małżeńskim złożyła do sądu pozew o rozwód albo separację i spełnione są
pozostałe warunki określone w ustawie.
Zaliczka alimentacyjna przysługuje, gdy miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 583 zł - do wysokości zasądzonego świadczenia. Prawo do zaliczki przysłu-

guje od miesiąca, w którym został złożony u komornika sądowego wniosek wraz z wymaganą dokumentacją.
Wymagane dokumenty:
· wniosek o zaliczkę alimentacyjną
· zaświadczenie komornika sądowego o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych i wysokości wyegzekwowanych świadczeń alimentacyjnych.
· oświadczenie wnioskodawcy o przekazaniu komornikowi sądowemu wszystkich znanych mu istotnych informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego wobec dłużnika alimentacyjnego.
· informacja osoby składającej wniosek o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób
zobowiązanych do alimentacji.
Osoby pozostające w związku małżeńskim składają jeden z dokumentów:
· zaświadczenie naczelnika zakładu karnego od kiedy
przebywa w zakładzie karnym małżonek,
· kopię wyroku sądu orzekającego całkowite ubezwłasnowolnienie
· dokument potwierdzający złożenie do sądu pozwu o
rozwód lub separację
Inne niezbędne dokumenty określone w przepisach o
świadczeniach rodzinnych.
Przypominamy, że osoby pobierające zasiłek rodzinny
muszą do 31 marca 2006 r. złożyć w MOPS oświadczenie o
dochodach za rok 2005 r. Jego brak uniemożliwi Ośrodkowi
dalszą realizacje zasiłku rodzinnego (od kwietnia 2006 r.),
bez możliwości wyrównania niewypłaconych świadczeń.
Druki są do pobrania i wypełnienia, w Miejskim Ośrodku
Pomocy Społecznej (w referacie ds. świadczeń rodzinnych).
TD

Uwaga, stypendyści!
1 listopada br. rozpoczęto wypłatę stypendium szkolnego o charakterze socjalnym przydzielanym przez gminę zgodnie z ustawą o systemie oświaty. Z wnioskiem o
stypendium za okres szkolny od 1 września 2005 roku 30
czerwca 2006 roku wystąpiło 168 osób. Przyznano stypendia dla 148 osób.
Osobom, które otrzymały stypendium, przypominamy, że przyznane środki zostaną wypłacone po przedłożeniu przez wnioskodawcę oryginałów faktur i rachun-

ków, opisanych przez dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń. Faktury z tego roku należy składać najpóźniej
do 31 grudnia w Referacie USC i Spraw Obywatelskich,
pokój nr 9, II piętro UM, tel. 075 781 76 01.
Z uwagi na koniec roku budżetowego od 1 stycznia
do 30 czerwca 2006 r. nie będą honorowane faktury wystawione w roku 2005.
Opracowa³
£ukasz Kordyjak

Krótki wyciąg z historii
Wyci¹g Kamieniec
/Mimoza
4.09.1997 r. – przeprowadzono
przetarg ofertowy na dzierżawę wyciągu. Spośród 2 ofert zakwalifikowanych 21.08.1997 r. do II etapu 9osobowa komisja wyłoniła ofertę złożoną wspólnie przez Michała Rutkowskiego i Piotra Mandzieja, nie
doszło jednak do zawarcia umowy
dzierżawy.
17.09.1997 r. - Zarząd Miasta ogłosił ponownie przetarg ofertowy na
dzierżawę wyciągu.
2.10.1997 r. - Zawarto ze spółką
„Camping Erma” Sp. z o.o. umowę
dzierżawy od 2.10.1997 r. do
30.04.1998 r.
29.04.1998 r. - Rada Miejska
uchwałą Nr 58/11/98 z 29.04.1998 r.
w sprawie zbycia w drodze przetargu wyciągu orczykowego pod nazwa
„Mimoza” wyraziła zgodę na zbycie
w drodze przetargu wyciągu orczykowego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu pod nim o
powierzchni 3,31 ha.
14.08.1998 r. - Zarząd Miasta ogłasza przetarg pisemny nieograniczony za zbycie urządzeń wyciągu orczykowego „Mimoza” wraz z dzierżawą
gruntu na okres 10 lat. Zarząd nie
korzysta zatem w pełni ze zgody
Rady Miejskiej na oddanie grunty w
użytkowanie wieczyste, co byłoby
niemal równoznaczne z jego sprzedażą.
4.09.1998 r. - Komisja przetargowa po rozpatrzeniu trzech złożonych
ofert opowiedziała się za wyborem
oferty złożonej przez Wielkopolski
Fundusz Leasingowy, który zaproponował najwyższą kwotę tytułem nabycia urządzeń wyciągu i dzierżawy
gruntu.
21.09.1998 r. - Zawarto umowę nr
14/98, na mocy której Wielkopolski
Fundusz Leasingowy stał się właścicielem urządzeń wyciągu i dzierżawcą gruntu po nim.
17.03.1999 r. - Wielkopolski Fundusz Leasingowy zwrócił się do Zarządu Miasta o umożliwienie nabycia na własność dzierżawionego dotychczas gruntu pod wyciągiem.
27.04.1999 r. - Rada Miejska
uchwałą nr XXX/4/99 w sprawie
zmiany uchwały dotyczącej zbycia w

drodze przetargu wyciągu orczykowego pod nazwą „Mimoza” (tj.
uchwały nr 58/11/98) zmienia
przedmiotową uchwałę w taki sposób, że wprowadza do jej treści zgodę na zbycie gruntu pod wyciągiem
na własność.
7.06.1999 r. - Odbywa się przetarg
ustny nieograniczony na zbycie działek zabudowanych wyciągiem „Mimoza” o powierzchni 3,3352 ha. Cena
wywoławcza - 311 tys. zł. Do przetargu staje 3 oferentów. Wygrywa Wielkopolski Fundusz Leasingowy oferując najwięcej - 314.200 zł
22.06.1999 r. - Wielkopolski Fundusz Leasingowy na mocy umowy
notarialnej staje się właścicielem
gruntu pod wyciągiem (z tym dniem
miasto straciło praktycznie wpływ
na funkcjonowanie wyciągu).
15.06.2001 r. - Wielkopolski Fundusz Leasingowy sprzedaje za wierzytelności spółce „Lama Gold Poland” wyciąg wraz z gruntem.

Izery
27.05.1999 r. - Rada Miejska
podejmuje uchwałę Nr XXXIX/4/99
w sprawie zbycia w drodze przetargu wyciągu orczykowego pod nazwa
„IZERY”; w uchwale wyraża ponadto zgodę na oddanie gruntu pod wyciągiem w długoletnią dzierżawę.
6.08.1999 r. - Odbywa się nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż
wyciągu (urządzeń technicznych bez
gruntu). Cena wywoławcza - 72.000
zł netto. Przetarg wygrywa Wielkopolski Fundusz Leasingowy, oferując
73.000 zł netto.
21.09.1999 r. - na podstawie umowy sprzedaży Wielkopolski Fundusz
Leasingowy staje się właścicielem
urządzeń wyciągu i zobowiązuje do
zawarcia stosownych umów dzierżawy z właścicielami gruntów, po
których terenie wyciąg przebiega.
1.10.1999 r. - Wielkopolski Fundusz Leasingowy na podstawie umowy nr 7/99 wydzierżawia od
1.10.1999 r. do 30.09.2000 r. od gminy pozostającą jej własnością część
terenu pod wyciągiem „Izery” o pow.
4.500m2.
21.09.2000 r. - Wielkopolski Fundusz Leasingowy zawiera z gminą
ponownie umowę dzierżawy terenu

Sylwester 2005
Lp. Gdzie?
Ilu?
1. Hotel Kryszta³
60
2. Hotel Kwisa
40
3. Hotel Leœny Gród
50
4. Hotel Park-Hotel
150
5. Hotel Pod Jeleniem
100
6. Hotel Malachit
150
7. Hotel Narcyz
80
8. Hotel Tewa
40
9. Pensjonat Fortuna
70
10. DW Magnolia I-III
200
11. DW Na Stoku
20
12. DW Kaja
50
13. DW Pod Wyci¹giem
100
14. OW Relax
25
15. Dom Wczasów Dzieciêcych 120
16. Centrum Rehabilitacji „Reha-Center”70
17. Rezydencja Marzenie
30
18. Pa³acyk - Hotelik
40
19. Schronisko na Stogu Izerskim 70
20. Izerska Chata
30
21. Leo i Leo Victoria
150
22. Averon
20
23. Flins
20
24. Arka
17
25. Kawiarnia Zdrojowa
150
26. Hala Spacerowa
300
27. Pub Pod Or³em
80
28. Dyskoteka Laguna
50
29. Biesiada
22
Razem
2304
pod wyciągiem - od 1.10.2000 r. do
30 09.2001 r.
30.09.2001 r. - Umowa dzierżawy wygasła, a właściciel wyciągu nie
wyraził zainteresowania dalszym jen
przedłużaniem.
Prawdopodobnie w tym samym
czasie, w którym sprzedawano wyciąg
„Mimoza”, Wielkopolski Fundusz Leasingowy zbył wyciąg „Izery” (urządzenia techniczne) wraz z gruntem
Spółce „Lama Gold Poland”. Sprzedaż
urządzeń technicznych nie nastąpiła
w drodze aktu notarialnego, stąd też
brak dokumentacji w tej sprawie w
zasobach archiwalnych Urzędu Miasta.
W sprawie wyciągu pod nazwą
„Świeradowiec” zainteresowanych
odsyłamy do archiwów Spółki „Interferie” oraz Urzędu Miasta i Gminy
Mirsk.

Spotkania z królem
Szczup³oœæ miejsca i cykl wydawniczy „Notatnika Œwieradowskiego” nie
pozwoli³y zamieœciæ pe³nej informacji
o odbytych w dniach 17-20 listopada
Œwieradowskich Spotkaniach Szachowych (których nie nale¿y myliæ z Miêdzynarodowymi Spotkaniami Szachowymi Dzieci i M³odzie¿y Euroregionu
NYSA) – wzi¹æ w nich udzia³ mogli

M. Zimerman zdoby³ te¿ puchar
Prezesa Uzdrowiska, a kolejne miejsca
zajêli: Andrzej Nowakowski z Lwówka
(najlepszy wœród doros³ych) i M. Kobryñ. W tym turnieju najm³odszy uczestnik mia³ 11, a najstarszy – 74 lata.
Romuald Kuœnierz, organizator
Spotkañ i fundator wielu nagród, rozegra³ dwa seanse gry jednoczesnej. W

Fot. W. Biernat

wszyscy chêtni, w tym równie¿ kuracjusze, którzy zreszt¹ chêtnie z tej okazji skorzystali.
Spotkania zainaugurowa³ turniej
dru¿ynowy o puchar „Szach-Mata”
– wygra³ go zespó³ UKS „Liczyrzepa”
z Jeleniej Góry przed UKS „Debiut”
Przedwojów i BKS Boles³awiec.
W turnieju dla dzieci i m³odzie¿y
zwyciê¿y³ Marcin Zimerman z Boles³awca przed Piotrem Zielonk¹
z Przedwojowa i Mateuszem Kobryniem z Jeleniej Góry. Wœród dziewcz¹t wygra³a Marta Janik z Jeleniej
Góry, druga by³a Elwira Kupisz z Boles³awca.
Puchar Burmistrza wywióz³
– o czym pisaliœmy – M. Zimerman, za
którym uplasowali siê M. Kobryñ
i M. Janik. Najlepszym z doros³ych okaza³ siê Marcin Miller z Jeleniej Góry.

pierwszym - na 24 szachownicach - 20
gier wygra³, a 4 zremisowa³. W drugim
-z zegarami na 12 szachownicach - wygra³ 11 partii (pokona³ te¿ trzykrotnego laureata M. Zimermana), remisuj¹c
jedn¹ – z M. Kobryniem.
Imprezê sprawnie poprowadzi³
duet sêdziowski w sk³adzie: W³adys³aw
Kmiecik i Stanis³aw Zegarowicz.
Na koniec nie sposób nie zgodziæ
siê z R. Kuœnierzem, który uwa¿a, ¿e
najlepszym okresem dla rozegrania
tego turnieju s¹ wakacje (tak by³o w
latach 1999, 2000 i 2003), wypada tylko mieæ nadziejê, ¿e nastêpna impreza znów bêdzie mia³a miêdzynarodow¹ oprawê i ¿e nie zabraknie w niej
m³odych szachistów z naszych trzech
miast partnerskich: Jindrzichowic, Jilemnic i Seifhennersdorfu.

(AK)

Szach i mat (25)

Opracowa³ Rafa³ May

TABELA KLASY „A” GRUPY II, SEZON 2005/2006
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Dru¿yna
W³ókniarz Leœna
Piast Dziwiszów
Kwisa Œwieradów
Orze³ Platerówka
Radar Radoniów
Olsza Olszyna
Pogoñ Markocice
Cosmos Radzimów
Stella Lubomierz
Granica Mi³oszów
Skalnik Rêbiszów
Czarni Strzy¿owiec
LZS Stara Kamienica
LZS Sobota

Kolejka
13
13
13
13
13
13
13
12
13
13
13
13
12
13

Punkty Zwyciêstwa Remisy
31
10
1
31
10
1
30
10
0
27
9
0
25
8
1
24
7
3
21
7
0
17
5
2
15
4
3
13
4
1
11
3
2
10
3
1
7
2
1
0
0
0

Pora¿ki
2
2
3
4
4
3
6
5
6
8
8
9
9
13

Bramki
44:17
49:21
35:14
42:27
43:39
43:26
42:25
29:26
23:38
25:37
23:37
24:38
14:41
10:60

Bia³e zaczynaj¹ i matuj¹ w trzech posuniêciach.
Pozycja kontrolna:
Bia³e: Ke7, Sh6, Ga1
Czarne: Kh8, Pg7, h7
Pozycja jest o tyle interesuj¹ca, ¿e gdyby czarne pionki porusza³y siê w odwrotnym kierunku (do góry szachownicy), to równie¿ bia³e daj¹ mata czarnym w trzech posuniêciach.
Termin nadsy³ania rozwi¹zañ do 20 stycznia 2006 r.
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Gdzie się bawić?
Jeśli jeszcze nie wiedzą Państwo
jak spędzić ostatnią noc w roku,
podpowiadamy kilka propozycji,
które mogą pomóc w rozwiązaniu
tego problemu:
- w Hali Spacerowej zagra zespół „Nocne Bugi”. Jako danie główne podane zostaną roladki po staropolsku na sałacie, oprócz tego
gospodarze proponują flaczki wołowe, bigos myśliwski, roladę noworoczną z indyka, pieczeń zdrojową,
ciepłe i zimne napoje, wódka (0,5
l/os, szampan 0,25 l/os. Atrakcją
wieczoru będzie pokaz sztucznych
ogni. Cena - 220 zł od osoby (tel.
7820588).
- Kawiarnia „Zdrojowa” zaprasza do zabawy z zespołem „Relax”.
Daniem wieczoru będzie zupa gulaszowa meksykańska. W menu
znajdą się jeszcze: sałatka serowojajeczna, szaszłyk zbójnicki, kar-

czek pieczony z czosnkiem, ciepłe
i zimne napoje, wódka (0,5 l na gościa), szampan (0,25 l na gościa).
Atrakcją wieczoru będzie pokaz
tańców z ogniem i wężem. Cena 220 zł od osoby (tel. 7816520).
- w Domu Wypoczynkowym
„Basieńka” przygrywać będzie zespół muzyczny „Masters”. Głównym daniem będzie kotlet szwajcarski z pieczonymi ziemniaczkami.
Na stole znajdą się jeszcze m.in. śledzik, sałatka z brokułem, pieczeń,
ciepłe i zimne napoje. Alkohol we
własnym zakresie. Cena 175 zł od
osoby (tel. 7823198).
- „Laguna” organizuje zabawę
dyskotekową. Wstęp 30 zł od osoby (w cenie lampka szampana).
- Pub „Pod Orłem” - zabawa
dyskotekowa. Cena 25 zł od osoby. Można przynieść swoje potrawy.
(MH)

Ślizgiem po medal
Ewelina Staszulonek, młoda
świeradowianka od lat uprawiająca saneczkarstwo lodowe, od lat
startująca w Pucharze Świata,
znalazła się w kadrze olimpijskiej
na zimowe igrzyska w Turynie.
Już dziś życzymy jej udanych ślizgów w lodowej rynnie, a w następnym numerze przybliżymy
jej sylwetkę i ocenimy olimpijskie
szanse.

Kto nas wyciągnie?
Wyciąg BARBARA
Właściciel - Michał Rutkowski.
Długość - 150 m, różnica wzniesień - 24 m, średni kąt nachylenia 15%, przepustowość – 500 osób na
godz., czynny – 1000– 2100.
Przy wyciągu: parking, bar,
oświetlenie, wypożyczalnia sprzętu.
Cena 10 wjazdów - 8 zł, za karnet
całodzienny trzeba zapłacić 25 zł.
Wyciąg MAGDALENKA
Właściciel - Zuzanna Szereniuk.
Długość - 100 m, różnica wzniesień - 15 m, średni kąt nachylenia 15%, przepustowość – 600 osób na
godz., czynny od. 900 do zmroku.
Istnieje możliwość nocnych jazd.
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Przy wyciągu: parking, oświetlenie, wypożyczalnia sprzętu.
10 wjazdów kosztuje 7 zł
Wyciąg BAMBINO SKI
Właściciel - Bartosz Kudera.
Długość - 140 m, różnica
wzniesień - 14 m, średni kąt nachylenia - 14%, przepustowość –
600 osób na godz., czynny od 800
do ostatniego klienta. Od godz. 800
do 900 korzystanie z wyciągu jest
bezpłatne.
Przy wyciągu: parking, oświetlenie, wypożyczalnia sprzętu, przejażdżki skuterem.
Karnet na 12 wjazdów kosztuje
10 zł.
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Z notatnika kierownika
Seniorzy zajęli trzecie miejsce członków klubu oraz sponsorów
Od początku rundy jesiennej
Kwisa prezentowała wysoki po- (patrz tabela na s. 7), a na własnym młodzież może realizować swoje
ziom. Wygrywane kolejno mecze boisku tradycyjnie już byli niepo- sportowe marzenia. Warto też odsparingowe z wyżej notowanymi konani. Najlepszym strzelcem zo- notować sukcesy dziewcząt z zeprzeciwnikami pozwalały optymi- stał ponownie Wojtek Ostrejko z społu „pomponiar”, których opiestycznie patrzeć w przyszłość. Tak 15 bramkami, następnie Arek Do- kunką jest Agnieszka Sojka.
Na koniec kilka słów reteż się stało. Trzecie miejsce w końfleksji. Myślę, że dobrze się
cowej tabeli i tylko punkt straty do
stało, iż w naszym mieście
lidera należy traktować jako sukces.
funkcjonuje klub piłkarski,
Poza tym nasz zespół bardzo dobrze
który zajmuje się pracą z młoprezentuje się w Pucharze Polski.
dzieżą. Zaledwie po dwu laPewnie awansowaliśmy do IV runtach pracy widać, że niedy, a w pokonanym polu zostawiliktórzy młodzi piłkarze posiaśmy takie tuzy, jak Włókniarz Mirsk,
dają nieprzeciętny talent,
Woskar Szklarska Poręba czy Gryf
którego nie wolno zmarnoGryfów. Przegraną tego ostatniego
wać. I zapewniam, że tak się
zespołu z Kwisą 2:5 należy traktonie stanie. W miarę możliwować wręcz w kategorii blamażu.
ści będziemy sukcesywnie
Po wielu perypetiach udało nam
wprowadzać niektórych jusię zorganizować również drużynę
niorów do zespołu seniorjuniorów, którzy podobnie jak młoskiego, aby mogli efektywnie
dzicy i trampkarze bardzo dobrze
rozwijać swoje umiejętności.
prezentują się w rozgrywkach. OdW imieniu Zarządu
powiedzialnym za nią jest G. August,
TKKF Kwisa pragnę w tym
trampkarzy prowadzi P. Pelc, a senio- Michał Warchał (z lewej) - bramkarz
rami opiekuje się A. Badura. Jeśli cho- który puścił najmniej goli w grupie (14), miejscu gorąco podziękować
i Wojciech Ostrejko (z prawej) - nasz król naszym wspaniałym sponsodzi o osiągnięcia młodzieży, to:
rom oraz kibicom za zaanga- juniorzy wygrali rundę z 28 strzleców (15 bramek)
żowanie i zainteresowanie
punktami (9 zwycięstw, 1 remis i 1
porażka), bramki 42:9, wyróżniają- łęga – 8, Grzegorz August – 6, Ro- funkcjonowaniem klubu. Z okazji
cymi się zawodnicy: P. Daszuta, D. bert Franckiewicz – 6, Marcin Ro- zbliżających się Świąt Bożego Nasołek - 3, Marcin Sochański - 3, Łu- rodzenia proszę przyjąć serdeczne
Paluch, R. Fido, Ł. Krawczyk;
- młodzicy wygrali rundę z 25 kasz Piątkowski – 2, Adam Mackie- życzenia zdrowych i pogodnych
świąt oraz wszelkiej pomyślności w
punktami (8 zwycięstw, 1 remis i 1 wicz – 1.
Oprócz wyników sportowych Nowym Roku.
porażka), bramki 34:7;
Ze sportowym pozdrowieniem
- trampkarze zajęli 4 miejsce (19 ważna jest również praca wychoTomasz Miakienko
pkt., 6 zwycięstw, 1 remis i 3 poraż- wawcza z młodzieżą. Dzięki zaangażowaniu naszych trenerów,
- kierownik zespo³u
ki), bramki 30:22.
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