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Popl¹tanie z zawieszeniem

Od 13 do 15 maja wyspecjalizowana brygada zaplata³a - miêdzy
pierwsz¹ a drug¹ podpor¹ - linê na d³ugoœci 56 m (ten odcinek sta³
siê wytrzymalszy ni¿ ca³a lina). Na nie ca³kiem jeszcze naprê¿on¹
linê zawieszono pierwszy wagonik, który rozpocz¹³ sw¹ inauguracyjn¹ górsk¹ wspinaczkê. Niebawem zawisn¹ pozosta³e gondole,
które kr¹¿yæ bêd¹ w górê i w dó³ testuj¹c urz¹dzenia kolei.

Piêkniejemy!
Maj jest tradycyjnie miesi¹cem upiêkszania miasta. W tym roku do gminy do³¹czy³o Uzdrowisko, które kosztem ok. 17
tys. z³ wmontowa³o w istniej¹ce fontanny nowe wodotryski w stylu w³oskim
(fot. z prawej), daj¹c starym rachitycznym sikawkom nowy estetyczny wymiar.
Gmina te¿ nie pozostawa³a w tyle i na
tarasach, na ul. Zdrojowej (fot. poni¿ej)
oraz w Czerniawie ustawi³a wielopiêtrowe donice, z których do póŸnej jesieni
zwisaæ bêd¹ girlandy pelargonii. To zupe³nie nowy element wzbogacaj¹cy ma³¹
architekturê.
Ile czego
nasadzono,
ustawiono i
wystawiono
- o tym piszemy na
stronie 3.

Zdjêcia otrzymaliœmy
dziêki uprzejmoœci portalu
swieradow-zdroj.com.pl

W zdrowym ciele œmieszny duch

Mirsk to nie Pekin, a igrzyska samorz¹dowe to nie olimpijska walka na œmieræ i ¿ycie - u nas siê
liczy³a dobra zabawa i niczym nieskrêpowany humor uczestników. Zapewniamy - naszym by³o
bardzo weso³o! Fotoreporta¿ - str. 5.
Wszystkich nas to czeka
- ustawowy obowi¹zek
segregowania œmieci u
Ÿród³a, czyli w domach.
Takie trójbarwne pojemniki wczeœniej czy póŸniej stan¹ na naszych
posesjach.
O pierwszej konkretnej
ofercie skierowanej do
œwieradowian piszemy
na str. 6.
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Trójœmieæ

BAZA NUMERÓW
URZ¥D MIASTA
Burmistrz Miasta – Roland Marciniak: 78-16-119; Sekretarz Miasta
– Sylwia B³aszczyk: 78-17-562;
Skarbnik – Iwona Kosmala: 78-16234; Sekretariat Burmistrza – Krystyna Kisiel: 78-16-489 fax 78-16-585;
kadry – Joanna Szczekulska: 78-17680; biuro Rady Miasta – Diana Timoftiewicz-¯ak: 78-17-666; inspektor ds. organizacyjnych – Jolanta
Bobak: 78 17 668; zamówienia publiczne – Monika Sautycz: 78-17562; Referat Gospodarki Nieruchomoœciami i Zagospodarowania Przestrzennego, kierownik – Rafa³ May:
78-17-092, Bogumi³a Tasulis: 7817-297; Referat Gospodarki Miejskiej, Inwestycji i Ochrony Œrodowiska, kierownik – Eugeniusz Grabas:
78-17-071, Anna Mazurek, Mariusz Pysz: 78-16-970, Izabela Jurczak, Anna Ba³azy: 78-16-324; Ryszard Szczygie³: 78-17-558,
Urz¹d Stanu Cywilnego, kierownik –
Danuta ¯y³kiewicz: 78-16-344;
meldunki i dowody osobiste –
Halina Stettner: 78-16-929; Stra¿
Miejska – Ryszard Nowak, Boles³aw
Sautycz: 78-16-896; obrona cywilna, zarz¹dzanie kryzysowe, ochrona
przeciwpo¿arowa – Tadeusz Baka:
78-16-841; ksiêgowoœæ – Anna Leœniak, Magdalena Szukiewicz, Katarzyna Barczyszyn: 78-16-452, Alicja Piotrowska, Anna Bardziñska:
78-16-659; Referat Promocji Gminy, Turystyki, Kultury i Sportu, kierownik – Dorota Marek-Miakienko: 71-36-482, Monika Hajny: 7136-482; Izerskie Centrum Wspierania Przedsiêbiorczoœci - 71-36-482;
dzia³alnoœæ gospodarcza i stypendia
socjalne - Ewelina Ostrowska: 7136-483, fax 78-16-221; Informatyk
- Tomasz Chmielowiec: 78-16-361;
Miejskie Biuro Informacji Turystycznej: 78-16-350, fax: 78-16-100.
ZAK£AD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
Sekretariat: 78-16-343.
MIEJSKI OŒRODEK
POMOCY SPO£ECZNEJ
Sekretariat: 78-16-321, p.o. kierownika – Anna Salach: 78-16-230.
OŒWIATA I KULTURA
Przedszkole Miejskie: 78-16-339;
Miejski Zespó³ Szkó³: 78-16-373, 7816-668, fax 78-16-224; Œwietlica
œrodowiskowa UL: 78-17-885; Szko³a Podstawowa nr 2 w Czerniawie:
78-16-379; Œwietlica œrodowiskowa
MROWISKO: 78-45-712.
Miejska Biblioteka Publiczna: 78-16394.
Emeryci, renciœci, inwalidzi i Sybiracy - ul. 11 Listopada 35, II p.
OCHOTNICZA
STRA¯ PO¯ARNA
Naczelnik OSP Œwieradów-Czerniawa: 78-45-573; Zastêpca Naczelnika OSP w Œwieradowie: 78-16-426.

Kronika policyjna
W kwietniu pewien œwieradowianin powiadomi³ policjê, ¿e przy
sprzeda¿y swego auta zostawi³ na
siedzeniu komórkê wart¹ blisko 500
z³, a nabywca nie chce mu jej teraz
zwróciæ. Ustalono, ¿e z kupcem przyjecha³o kilka osób z rejonu Wa³brzycha. Gdy w³aœciciel komórki zorientowa³ siê, w czym rzecz, natychmiast
zadzwoni³ pod swój numer. Odebra³
ktoœ z towarzystwa nabywcy i od
razu zapowiedzia³, ¿e telefonu nie
odda! Sprawê zlecono policji w Bielawie, ale aparatu nie odzyskano.
Postêpowanie trwa.
23 kwietnia pielêgniarka z Goplany zawiadomi³a policjê, ¿e z pokoju
socjalnego ktoœ ukrad³ jej torebkê z
dokumentami, komórk¹, kart¹ bankomatow¹ i gotówk¹ (200 z³). Postêpowanie jest w toku, tymczasem z³odziej zd¹¿y³ ju¿ skorzystaæ z karty –
w Szklarskiej Porêbie wybra³ 350 z³.
Na pr ze³omie kwietnia i maja
uaktywni³a siê grupa notorycznych
zak³ócaczy porz¹dku publicznego,
którzy popijaj¹ alkohol tam, gdzie im
nie wolno, zaœmiecaj¹ chodniki, siej¹
zgorszenie – policja skierowa³a ju¿
16 wniosków do s¹du. Wœród tych,
którzy trafi¹ przed oblicze Temidy by³
mê¿czyzna, który w bia³y dzieñ na
ulicy popija³ denaturat.
Na pocz¹tku maja patrol policyjny wspomagany Stra¿¹ Graniczn¹ i
Stra¿¹ Miejsk¹ skontrolowa³ tzw.
pole biwakowe pr zy ul. Chopina.
Okaza³o siê, ¿e zamieszkuj¹ce na nim
osoby pracuj¹ wprawdzie w ró¿nych
firmach leœnych, nikt jednak nie mia³
meldunku. Wlepiono kilkanaœcie
mandatów, a w³aœcicielka musia³a
zap³aciæ a¿ 500 z³ za niedope³nienie
obowi¹zku meldunkowego dla
swych goœci. Ponadto czeka j¹ jeszcze przeprawa w Urzêdzie Skarbowym, dok¹d poszed³ stosowny meldunek, jako ¿e nie dope³ni³a ona równie¿ obowi¹zku podatkowego w
zwi¹zku z wynajmowaniem pola.
Efektem kontroli jest te¿ proœba skierowana do Urzêdu Miasta, by urzêdnicy okreœlili wymogi, jakie musi
spe³niaæ ten obiekt, tak¿e w zgodzie
z estetyk¹. Policja zapowiada: bêd¹
rekontrole na polu biwakowym.
4 maja policjanci zostali powiadomieni przez jednego z mieszkañców Czerniawy, ¿e jakiœ seat najecha³
na jego ogrodzenie, uszkodzi³ je i
uciek³. Patrol d³ugo nie musia³ œcigaæ uciekiniera – ju¿ po kilkuset
metrach znaleziono wóz w rowie, a
pasa¿erami okazali siê ojciec z synem (z Pobiednej i Lubania), obaj w
stanie najwy¿szego upojenia alkoholowego. Tatuœ mia³ 3,6 promila, 25letni synek – 2,8. Do prowadzenia
auta przyzna³ siê senior – nie doœæ,
¿e bardziej pijany, to w dodatku bez
prawa jazdy!
10 maja policja prowadzi³a czynnoœci wobec 17- i 18-latka, którzy
byli przes³uchiwani jako sprawcy
wykroczenia (bójka na tarasie zdrojowym). W czasie, gdy jeden z nich
zeznawa³, drugi oczekiwa³ na sw¹
kolej na korytarzu urzêdu, a ¿e mu
siê d³u¿y³o, wyci¹gn¹³ monetê i porysowa³ ni¹ œcianê. I zamiast odpowiedzieæ na pytanie policjanta, czemu to zrobi³, rzuci³ siê do bitki z nim.
Potem siê okaza³o, ¿e mia³ w sobie
1,8 promila alkoholu, co jednak nie
usprawiedliwia³o okazanej gwa³tow-

noœci. Za udzia³ w bójce grozi³a mu
tylko grzywna, teraz odpowie za
zniszczenie mienia (urz¹d wyceni³
„malowid³o” na 600 z³) oraz zniewa¿enie funkcjonariusza i naruszenie
jego nietykalnoœci – grozi mi za to
do 5 lat wiêzienia. Na razie zastosowano wobec niego dozór policyjny.
19 maja policja zosta³a powiadomiona przez dwoje mieszkañców
Œwieradowa, i¿ w rejonie sklepu
„¯abki” zostali bez ¿adnego powodu
zniewa¿eni przez czterech nieznanych im mê¿czyzn, którzy kierowali
1.
wobec nich groŸby karalne. Zatrzymano dwóch z nich – byli to mieszkañcy z Ma³opolski pracuj¹cy w
Œwieradowie. Za swój wybryk odpowiedz¹ teraz przed s¹dem.
20 maja policja wszê³a dochodzenie w sprawie oszustwa internetowego – mieszkanka Leœnej wyszuka³a na portalu auto, które chcia³
sprzedaæ rzekomo mieszkaniec Olszyny, który za¿yczy³ sobie wszak¿e
zaliczki w wysokoœci 3 tys. z³. Pani
przela³a pieni¹dze w banku w Œwieradowie (dlatego spraw¹ zajmuje siê
œwieradowski RD), a teraz na pró¿no wypatruje auta, sprzedawcy b¹dŸ
zaliczki. Po wszystkim zagin¹³ wszelki œlad, a policja prowadzi intensywne œledztwo.
23 maja mieszkanka Wroc³awia
powiadomi³a Rewir dzielnicowych,
¿e od marca do dnia zg³oszenia z jej
nieruchomoœci przy ul. Izerskiej
skradziono 20 ¿eliwnych grzejników
o ³¹cznej wartoœci 2 tys. z³.
24 maja policjanci interweniowali w jednym z domów przy ul. Sanatoryjnej w Czerniawie, gdzie szala³
pijany pan domu, który pobi³ ¿onê,
wyrzuci³ przez okno komputer syna,
niszcz¹c sprzêt doszczêtnie, a potem
wtargn¹³ do mieszkania teœciowej i
urz¹dzi³ jej pijack¹ awanturê. Przyby³ych policjantów obrzuci³ inwektywami i s³owami powszechnie uznanymi za obel¿ywe, trzeba go wiêc
by³o osadziæ w areszcie policyjnym,
gdzie potrzebowa³ a¿ dwóch nocy, by
byæ zdolnym do przes³uchania. Przy
okazji us³ysza³ zarzuty: znêcanie siê
na rodzin¹, umyœlne zniszczenie mienia, naruszenie miru domowego,
zniewa¿enie policjantów i pograniczników, którzy uczestniczyli w interwencji. Prokurator zastosowa³ wobec niego dozór policyjny, a za swe
winy krewki mê¿czyzna mo¿e dostaæ
do 5 lat wiêzienia
27 maja skontrolowano rowerzystê krêc¹cego piruety na ul. Lwóweckiej w Czerniawie. Okaza³o siê, ¿e
mieszkaniec Pobiednej peda³owa³
zawziêcie zupe³nie nie zwa¿aj¹c na 3
promile alkoholu, które mu burzy³y
równowagê.
Policja kieruje apel do wszystkich kierowców, by skrupulatne stosowali siê do przepisów i przyk³adali wiêcej uwagi podczas parkowania
w centrum miasta. Kierowcy mog¹
siê spodziewaæ pokazowych akcji
maj¹cych na celu poprawê dro¿noœci ulic. G³ówn¹ bol¹czk¹ jest parkowanie w obrêbie skrzy¿owañ i
przejœæ dla pieszych na ul. Piastowskiej, Sienkiewicza i Parkowej. Cennik mówi wyraŸnie: za postój na
skrzy¿owaniach p³acimy 300 z³, za
naruszenie przejœæ – 200 z³ (i punkty karne).
Opr. A. Karolczuk

Na bie¿¹co
1 maja byłem zaproszonym gościem podczas otwarcia „Świerkowej Karczmy”. To dobra okazja do
przypomnienia, że do końca czerwca miastu przybędą dwa kolejne lokale gastronomiczne: otwarty już
„Mały Dworek” i oczekujący otwarcia zajazd (jeszcze bez nazwy) w
Czerniawie przy ul. Strażackiej (droga łacząca miasto z osiedlem).
6 maja uczestniczyłem w Mirsku w spotkaniu z partnerami czeskimi w sprawie mikroprojektów
finansowanych z funduszy europejskich. Konkretnie chodziło o finansowanie imprez muzycznych w naszych 4 partnerskich gminach izerskich.
7 maja w Izerskim Centrum
Wspierania Przedsiębiorczości doszło do spotkania z mieszkańcami
ul. Grunwaldzkiej 1, 3 i 7, z którymi konsultujemy lokalizację nowych
budynków komunalnych zlokalizowanych na gruncie gminnym na zapleczu tych posesji. Do września –
jeśli nie pojawią się nieprzewidziane trudności – biuro projektowe Arkada z Jeleniej Góry ma nam oddać
gotowy projekt wykonawczy 3 budynków z 30 mieszkaiami.
12 maja udałem się do stolicy,
gdzie w Ministerstwie Środowiska
miałem umówione spotkanie z
Głównym Geologiem Kraju – Henrykiem Jackiem Jezierskim. Oczekiwałem jasnej deklaracji, czy w
najbliższym czasie rozpoczęte będą
prace poszukiwawcze wód termalnych w Górach Izerskich, w oparciu o ministerialny projekt. Oczekiwałem szczerej odpowiedzi i otrzymałem ją, niestety, negatywną: w
ciągu najbliższych 3 lat z powodu
braku środków projekt będzie leżał
na półce. Naszą nadzieję pokładamy w związku z tym w funduszach
unijnych - do końca roku powinna
się bowiem rozstrzygnąć kwestia
dofinansowania naszego projektu
termalnego złożonego wspólnie z
Nowym Miastem.
W trakcie pobytu w Warszawie
złożyłem też wizytę w Krajowym
Zarządzie Gospodarki Wodnej, by
uzyskać informację, czy definitywnie wypadliśmy z krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, jako że wykreślono nasz
wspólny z Leśną projekt kanalizowania Czerniawy i Pobiednej - jako
niespełniający kryterów dofinansowania. Dowiedziałem się, że do 20
czerwca zostanie zamknięta ostateczna lista kwalifikacyjna aglomeracji; na wszelki wypadek czynimy
starania z burmistrzem Leśnej Mirosławem Markiewiczem o to, by

uzyskać dofinansowanie na to zadanie z funduszy unijnych.
W drodze powrotnej obejrzałem
w Płocku sztuczne plastikowe całoroczne lodowisko – pierwsze takie
w Polsce, działające od prawie roku.
Z rozmowy z zarządcą o kosztach
eksploatacji wynika, że utrzymanie
tafli o powierzchni 800 m2 kosztuje
rocznie ok. 20 tys. zł (odkurzanie,
polerowanie, spryskiwanie płynem
poślizgowym). By zobaczyć, jak lodowisko funkcjonuje, trzeba je zobaczyć na własne oczy, inaczej trudno uwierzyć, że można po plastikowej podłodze jeździć na zwykłych
łyżwach.
Planowaliśmy w tym roku budowę takich lodowisk przy szkołach, ale z powodu nieprzewidzianych wydatków budżetowych i innych inwestycji, jak „Moje boisko
Orlik 2012” (będzie gotowe do końca roku), musimy to przełożyć na
przyszły rok. Jedno lodowisko o
pow. 300 m kw. kosztuje wraz z
namiotem 400 tys. zł (czyli tyle, ile
boisko wielofunkcyjne). Zdaję sobie
sprawę z tego, że są to optymistyczne deklaracje, ale z podobnym optymizmem podchodziliśmy do obu
boisk, więc i lodowiska po dokładnej analizie kosztów również zrealizujemy.
13 maja odbyłem spotkanie z
właścicielami straganów zlokalizowanych na parkingu przy ul. Sienkiewicza, które mają być zlikwidowane i zlokalizowane w innym miejscu, ze straganami o znacznie lepszym wyglądzie. Proponowanych
miejsc jest kilka, a ostateczna decyzja o lokalizacji zapadnie do połowy czerwca po kolejnych konsultacjach.
13 14 i 15 maja miałem spotkana z mieszkańcami Świeradowa: z
centrum, z Czerniawy i z przedmieścia. Najlepsza frekwencja była w
Czerniawie, potem centrum, a na
końcu 6 osób, które przyszło do

dokoñczenie na str. 3

Wyrok S¹du Rejonowego
S¹d Rejonowy w Lwówku wyrokiem z dnia 22 kwietnia 2008 r., sygn. akt
II W 137/08, uzna³ Paw³a Paw³owskiego s. Andrzeja, ur. 3 paŸdziernika
1987 r., za winnego pope³nienia czynu z art. 87 §1 kw, za co wymierzono
mu karê 500 (piêciuset) z³ grzywny; na podstawie art. 87 §3 kw orzeczono
zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu l¹dowym
na okres szeœciu miesiêcy i na podstawie art. 29 §4 kw na poczet orzeczonego zakazu zaliczono mu okres zatrzymania prawa jazdy od 30 marca br.
Na podstawie art. 31 §1 i 2 kw podaje wyrok do publicznej wiadomoœci
poprzez jego opublikowanie w czasopiœmie „Notatnika Œwieradowski” na
koszt obwinionego i na podstawie art. 624 §1kpk w zw. z art. 119 kpw
zwalnia obwinionego od ponoszenia kosztów postêpowania w sprawie, obci¹¿aj¹c nimi Skarb Pañstwa.

Notatnik Œwieradowski - czerwiec 2008
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świetlicy zakładu „Świerad”. Głównymi problemami poruszanymi w dyskusji były: kanalizowanie Czerniawy, segregacja odpadów,
stan dróg i ich oświetlenie.
16 maja w kawiarni „Zdrojowej” odbyła
się wspólna sesja rad Świeradowa i Mirska,
podsumowująca ponadroczną współpracę obu
gmin. Dzięki tej współpracy poszukujemy
nowych źródeł wody pitnej dla Świeradowa,
mamy wyznaczone strefy uzdrowiskowe,
wzięliśmy się za porządkowanie szlaków turystycznych, porządkujemy sprawę granic i
realizujemy wiele pomniejszych z pozoru nieistotnych, ale bardzo ważnych wspólnych
przedsięwzięć, które niedługo dadzą widoczne rezultaty.
20 maja o godz. 14 w kancelarii notarialnej w Lwówku podpisałem akt notarialny na
budowę Aquaparku w Świeradowie, na terenie byłego basenu. Przedmiotem aktu była
sprzedaż urządzeń i użytkowanie wieczyste
gruntu. Rozpoczęcie budowy musi nastąpić do
20 maja 2010 r., a zakończenie – do 20 maja
2013 r. Opóźnienia są uwzględniane tylko i
wyłącznie z przyczyn obiektywnych (sprzeciw
ekologów, klęska żywiołowa itp.). Inwestor –
spółka Sobiesław Zasada SA - deklaruje, że
inwestycję zakończy znacznie szybciej niż
przewiduje umowa.
Przed nami jeszcze przygotowanie trzeciej
ostatniej inwestycji – tzw. Hiszpan - o szczegółach której napiszę w następnym numerze
gazety.
21 maja podczas święta Straży Granicznej w Lubaniu w imieniu samorządu Świeradowa odebrałem medal Związków Zawodowych SG za zasługi dla Łużyckiego Oddziału, a konkretnie za to, że nasza gmina konse-

kwentnie i skutecznie - jak się okazało - przeciwstawiała się likwidacji Oddziału. Przy tej
okazji wspomnę, że złożyliśmy pismo do wojewody w sprawie przekazania nam budynku
SG na przejściu w Czerniawie, jako że placówka w tamtym miejscu będzie istniała tylko do końca tego roku. Gmina najchętniej
widziałaby tam urządzenie schroniska turystycznego dla młodzieży.
26 maja w pałacu w Wojanowie uczestniczyłem w forum samorządowym poświęconym funkcjonowaniu gmin w obecnych uwarunkowaniach społeczno-gospodarczych. Gościem forum był szef MSWiA Grzegorz Schetyna, a ja miałem wystąpienie, w trakcie którego przedstawiłem pomysł na gminę turystyczno-uzdrowiskową.

Wspólna sesja

na budowie kolei gondolowej, ograniczenia na Ski
Arena Smrek w wyniku protestu ekologów.
Pani pose³ w swej wypowiedzi dotknê³a kapitalnej dla interesów gmin izerskich kwestii przejmowania nieczynnych linii PKP przez samorz¹dy. Skoro – argumentowa³a – kolej w ogóle nie
kwapi siê z przekazywaniem zardzewia³ych torów
i rozpadaj¹cych siê dworców, rol¹ pos³ów jest
zg³oszenie inicjatywy ustawodawczej, by zmusiæ
PKP ustaw¹ do pozbywania siê popadaj¹cej w
ruinê infrastruktury. Skoro wiadomo, ¿e sieæ drogowa niebawem i tak siê zatka, powinna dzia³aæ
alternatywna sieæ po³¹czeñ kolejowych.
Burmistrzowie Œwieradowa i Mirska poinformowali zebranych o 14 zrealizowanych wspólnie
punktów, m.in. o nieodp³atnym uczestnictwie jednostek stra¿ackich przy usuwaniu skutków klêsk
¿ywio³owych, o zg³oszeniu mikroprojektów na
wsparcie dzia³añ kulturalnych, o zgodzie na poszukiwanie w gminie Mirsk Ÿróde³ wody pitnej dla
Œwieradowa, o naszym dostêpie do mirskiego wysypiska œmieci, o dofinansowaniu odnawiania tras
turystycznych, o zapraszaniu wyk³adowców na
szkolenia z zakresu zamówieñ publicznych dla
pracowników obu urzêdów (co pozwoli zaoszczêdziæ na kosztownych wyprawach do Wroc³awia)
czy o dogadywaniu siê w sprawie regulacji granic. (AK)

16 maja w kawiarni „Zdrojowej” na uroczystej sesji spotkali siê radni Mirska i Œwieradowa,
by podsumowaæ ponadroczn¹ wspó³pracê zapocz¹tkowan¹ podobn¹ sesj¹, odbyt¹ w Mirsku w
kwietniu ub. roku. Na spotkaniu, którego gospodyniami by³y obie przewodnicz¹ce: Danuta £awnikowska i Wioletta Urbañczyk, nie mog³o zabrakn¹æ burmistrzów izerskich gmin partnerskich:
Rolanda Marciniaka (Œwieradów), Andrzeja Jasiñskiego (Mirsk), Jana Pospišila (Nowe Miasto) i
Pavla Smutnego (£aŸnie Libverda). Ponownie w
obradach uczestniczy³a pos³anka Marzena Macha³ek (PiS), a po raz pierwszy – pose³ Roman
Brodniak (PO). Wœród goœci byli m.in.: starosta
lwówecki Artur Zych, prezes spó³ki gondolowej
Czes³aw Tochowicz, naczelnik Karkonoskiej Grupy GOPR – Maciej Abramowicz, szef oddzia³u
PTTK Sudety Zachodnie – Andrzej Mateusiak, a
tak¿e przedstawiciele policji, Lasów Pañstwowych
oraz radni obu rad powiatowych.
Wœród poruszanych tematów wymieniæ mo¿na m.in.: modernizacja dróg nr 404 (do Szklarskiej) i 361 (od Proszówki do przejœcia w Czerniawie), uruchomienie komisariatu w Œwieradowie, walka z motorami w lasach (i likwidacja dzikich wysypisk tam¿e), omówienie postêpu robót

Ostatnimi czasy wspólnie z inwestorem
kolei gondolowej odpieramy ataki ekologów,
które przetoczyły się przez łamy prasy ogólnopolskiej. Atak był skuteczny na tyle, że
obecnie prokuratura prowadzi postępowanie
mające na celu wyjaśnić, czy inwestor nie złamał prawa prowadząc budowę. Na szczęście
ten ekologiczny harmider nie spowalnia tempa robót, których zaawansowanie oceniane jest
na ok. 90 proc.
Kolejny już raz piszemy o dacie otwarcia
kolei – wiadomo, że to oficjalne i huczne odbędzie się przed sezonem zimowym, ale gondola już w połowie sierpnia może wwieźć
pierwszych turystów pieszych i rowerowych
na szczyt Stogu, pod warunkiem wszakże, że
przejdzie wszystkie odbiory techniczne. Najświeższa informacja mówi, że do 10 czerwca
na linie powinny zawisnąć wszystkie gondole.
Roland Marciniak

U góry prezydium obrad, u do³u pos³anka M. Macha³ek (z lewej)
i radni obu rad.
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Przetarg za przetargiem (3/2008)
Monika Sautycz, podinspektor ds. zamówień publicznych w Urzędzie Miasta, informuje:
7 maja dokonano wyboru oferty na zadanie pn. „Modernizacja ujęcia wody Łużyca i
wodociągowanie Czerniawy – II etap – ul.
Lwówecka”. Najkorzystniejszą ofertę złożył
Zakład Budownictwa Wodno-Inżynieryjnego
Edward Górski z Piotrowic (koło Jawora),
Wykonawca podpisał umowę 15 maja z
terminem wykonania najpóźniej do 19 czerwca. Wartość zadania – 37.268 zł.
8 maja upłynął termin składania ofert na
zadanie pn. „Odbudowa ul. Zakopiańskiej w
Świeradowie-Zdroju”, na które gmina zamie-

Nasadziliœmy…
Sezon letni gmina rozpoczęła nasadzeniami 4.434 roślin na terenach zieleni za łączną
kwotę prawie 42 tys. zł. W mieście pojawiło
się 14 konstrukcji kwietnikowych obsadzonych pelargoniami. 11 z nich ustawionych
zostało wzdłuż ulicy Zdrojowej, a 3 na terenie Czerniawy.
Sam zakup konstrukcji okazał się bardzo
drogi i wyniósł 22 tys. zł. Kwietniki wykonane są z blachy ocynkowanej i posiadają 3-letnią gwarancję producenta. Na ich obsadzenie
potrzebnych było 540 sadzonek pelargonii,
podłoże wzbogacone zostało nawozem oraz
specjalnym hydrożelem, który ma za zadanie
utrzymanie wilgoci przez dłuższy okres. Wypełnienie wież kwiatowych kosztowało nas 13
tys. zł. Całość zlecenia wykonała ABiG Firma Rodziny Adamowicz z Krzewia Wielkiego.
Zakup ten rozpocznie cykl rozkwiecania
naszych ulic.

Zakupiliœmy...
... 34 kosze uliczne, z czego 17 zostanie
zamontowanych w miejsce koszy zniszczonych przez wandali. Koszt ich zakupu oraz
montażu szacuje się na ok. 10.000 zł, a kolejne 20.00 zł pochłonie zakup i montaż 40 nowych ławek.
W trakcie realizacji są zamówienia wykonania oraz montażu urządzeń zabawowych dla
dzieci. Z początkiem wakacji na wszystkie
place zabaw trafi 11 nowych urządzeń. Początkowo ustalono, że gmina będzie raz w roku
wymieniać wszystkie elementy na jednym z 6
placów, niestety, w związku z bardzo wysokimi kosztami zakupu certyfikowanych urządzeń oraz z złym stanem technicznym obecnych urządzeń podjęta została decyzja o demontażu wszystkich niebezpiecznych elemen-

Zarz¹d Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej w Œwieradowie-Zdroju zaprasza
wszystkich mieszkañców,
wczasowiczów i kuracjuszy na uroczystoœci zwi¹zane z obchodem œwiêta
„Dnia Stra¿aka”, które rozpoczn¹ siê 28 czerwca br. o
godz. 13 00 na stadionie miejskim w Œwieradowie.
Porz¹dek uroczystoœci:
- msza œwiêta polowa
- poœwiêcenie i wrêczenie sztandaru
- poœwiêcenie i przekazanie jednostce OSP nowego samochodu ratowniczo-gaœniczego
- miêdzynarodowe zawody po¿arnicze jednostek
OSP w³¹czonych do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaœniczego powiatu lubañskiego oraz jednostek z Czech
Goœci bêd¹ mogli ponadto spróbowaæ stra¿ackiej
grochówki z kuchni polowej, och³odziæ siê piwem z
beczki oraz pos³uchaæ koncertu orkiestry dêtej z Olszyny. Oby tylko dopisa³a pogoda!
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rzała przeznaczyć 1.270 tys. zł. Wpłynęły 3
oferty: od firmy „Ziajka” z Wrocławia
(1.200.090 zł) i od dwóch konsorcjów:
1. Jeleniogórskie Przedsiębiorstwo Robót
Drogowych wraz z Kółkiem Rolniczym z Siedlęcina (1.046.142 zł);
2. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z
Lubania wraz z firmą REMO Juliana Malczewskiego z Lwówka (1.002.649 zł).
Ta ostatnia oferta została przyjęta jako
najkorzystniejsza.
19 maja z konsorcjum tym podpisano
umowę, w myśl której wykonawca zobowiązał się zakończyć roboty do 19 września br.
Opracował (aka)

tów i zastąpienia ich nowymi. Koszt tego zadania wyniesie ok. 22.000 zł
Anna Bałazy

… I wystawiliœmy
15, 16 i 17 maja podczas przeprowadzonej przez Urząd Miasta akcji wywozu rzeczy
zbędnych odebraliśmy oraz poddaliśmy utylizacji 434,5 m3 wystawionych odpadów oraz
246 opon samochodowych. Rekordziści wyrzucali po 12 m3 zbędnych rzeczy i po 10 opon.
Na zapytanie ofertowe o cenę, skierowane do czterech podmiotów gospodarczych legitymujących się stosownym zezwoleniem
burmistrza na odbiór odpadów komunalnych,
w wyznaczonym terminie wpłynęła tylko jedna oferta - Bartosza Kudery, właściciela firmy
EKO BART, który za 1 m3 odpadów wyznaczył cenę 65 zł, natomiast za 1 oponę - 10,70
zł. Cała akcja kosztowała gminę 30.874 zł
(w roku ubiegłym całkowity koszt wystawki
wyniósł 21.699 zł). Miejmy nadzieję, że dzięki takiej właśnie (wprawdzie drożejącej) akcji żadne odpady nie będą zanieczyszczały lasów ani innych miejsc przeznaczonych na
odpoczynek

Zakopiañska ruszy³a
26 maja został przekazany wykonawcy
plac budowy stanowiący ulicę Zakopiańską
w Świeradowie. Na początku czerwca wbito
pierwszą łopatę i ruszyły prace ziemne związane z modernizacją części drogi i odbudową
zniszczonej nawierzchni. Wiąże się to z wystąpieniem utrudnienia w ruchu, co jest nieodłącznym elementem w przypadku modernizacji dróg. W związku z powyższym zwracam się do mieszkańców o wyrozumiałość.
Planowany termin zakończenia inwestycji - 19 września br.
Iza Jurczak

Komunikaty

Burmistrz Miasta Świeradów-Zdrój zaprasza młodzież do zgłaszania swoich propozycji dotyczących organizacji wolnego czasu.
Pisemne propozycje można składać w Urzędzie Miasta (pok. nr 4)
u Jolanty Bobak - Pełnomocnika Burmistrza ds. Uzależnień.
Autorzy najciekawszych pomysłów będą mieli możliwość uczestniczenia w tworzeniu szczegółowego planu dotyczącego realizacji
wybranych zadań. Zachęcamy młodzież do czynnego udziału w tworzeniu planu organizacji zajęć.
*
Punkt Konsultacyjny, który udziela pomocy osobom uzależnionym i członkom ich rodzin, działa przy Miejskim Ośrodku Pomocy
Społecznej w Świeradowie-Zdroju. Pracownicy Ośrodka kompetentnie i życzliwie udzielają potrzebującym pomocy i wsparcia.
O pomoc również można zgłosić się do Michała Kliszczaka, który pełni dyżur w każdy poniedziałek od godz. 1700 do 2000 w Izerskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości przy ul. 11 Listopada 35. Kontakt – tel. 0601 888 246.
M. Kliszczak udziela wsparcia osobom uzależnionym i współuzależnionym, w czasie dyżuru odbywają się też mitingi samopomocowej grupy AA.

Byki i byczki
„Autor truje nad uchem, że nietrudno mówić brzuchem” - to tytuł
dyktanda przygotowanego przez
Krystynę Fenczyszyn dla dzieci z
podstawówki, do którego przystąpiło 13 uczniów. Bezbłędnie napisała
je Monika Brzostowska, a dwa błędy popełniła i drugie miejsce zajęła
Marta Kacik.
Dla grupy „gimnazjalno-dorosłej” dyktando ułożyła w „okamgnieniu... spomiędzy skał” (dwa
wyrazy trudne dla piszących)
Agnieszka Całko. Wygrał - z jednym błędem - Tadeusz Półtorak,
zaś Dominka Kopeć otrzymała od
organizatorów książkę za „odwagę
dla dorosłych”. Szkoda że tylko trzy
gimnazjalistki zdecydowały się
zmierzyć z ortografią, tym większe
brawa należą się więc Karolinie Tetich, Ani Lębie i Ani Rzeźnik.
To już 10 konkurs, nad przebiegiem którego (i atmosferą) od początku czuwają Iwona Korzeniowska-Wojsa i Krystyna Fenczyszyn.
Piszący tym razem popełnili 163
błędy (rok temu – 98, w 2001 - 505,
w 2002 – 825, w 2003 - 719 błędów, a w 2004 – 282).
Czekając na wyniki uczestnicy
obejrzeli inscenizację „O, Hela” w
wykonaniu Ady Mazurkiewicz,
Moniki Kudyby, Kasi Mandziej,
Marysi Bronickiej i Pameli Dudy, a
następnie Ania Lęba uczyła kroków
tańca towarzyskiego modern jazz i
czuliśmy się prawie jak w „You Can
Dance”.

Od 5 do 11 maja delegacja Miejskiego Zespołu Szkół gościła na
Cyprze w ramach międzynarodowego projektu „Knowledge Builds
Bridges” („Wiedza wznosi mosty”).
Na Cypr pojechali nauczyciele: Wiesława Stasik, Iwona KorzeniowskaWojsa i Katarzyna Luto-Przybylska
oraz uczennice: Karolina Śliwińska,
Karolina Tetich, Marta Bielak i
Martyna Tomczyk. Byli tam też
przedstawiciele szkół z Bułgarii,
Niemiec, Finlandii, Grecji oraz gospodarze – ze szkoły w Pafos.
Cypryjczycy zrobili prezentację
każdego z państw, następnie odbył
pokaz cypryjskich tańców, a przedstawienie powitalne zakończył występ szkolnego zespołu „The Hunter of Music”. W czasie pobytu braliśmy udział w lekcjach, zajęciach
sportowych, muzycznych i plastycznych. Zwiedziliśmy tez wiele interesujących miejsc historycznych, jak
Grobowce Królewskie, zamek w Pafos oraz obiekty archeologiczne:
dom Dionizosa, dom Tezeusza i
amfiteatr. Ciekawostką było miejZa rok istnieją realne szanse, że
odwiedzi nas prof. Jan Miodek, który z radością przyjął zaproszenie
(odbyła się sympatyczna telefoniczna rozmowa), ale tak wielkie osobistości należy zapraszać przynajmniej z dwuletnim wyprzedzeniem.
Profesor ma zajęte dosłownie
wszystkie dni, a my dopiero to zrobiliśmy we wrześniu 2007 r. Dawna studentka Jana Miodka - I. Korzeniowska-Wojsa - twierdzi, że
warto poczekać.

Tam, gdzie Afrodyta wy³oni³a siê z piany

sce, w którym Afrodyta wyłoniła się
z piany morskiej.
Jeden dzień poświęcony był na
wycieczkę po całym Cyprze. Mieliśmy okazję zobaczyć stolicę Nikozję i poznać dramatyczną historię
podziału kraju na dwie części - tu-

Podrêczniki
pod rêk¹

recką i grecką. Mieliśmy także wiele pracy, jako że reprezentanci poszczególnych krajów musieli ciekawie omówić symbole narodowe, a

także zaprezentować kilka swoich
tańców narodowych. Ponadto naszym zadaniem było przyrządzenie
tradycyjnych potraw.
W czasie naszego pobytu w Pafos rozstrzygnięty został konkurs na
najlepszy esej napisany w języku
angielskim (tu możemy poszczycić
się I miejscem zajętym przez Martę
Bielak). Czekało nas także przygotowanie animacji komputerowej.
Efekty naszej pracy można zobaczyć
na stronie internetowej projektu http://comenius.piezke.de
Do Polski wróciliśmy nie tylko
bogatsi o wiedzę o innych państwach i z pogłębioną znajomością
języka angielskiego, ale także z notesem pełnym adresów nowych
przyjaciół. Mamy nadzieje, że te
znajomości będą podtrzymywane i
że jeszcze kiedyś spotkamy się
w tym gronie.
Karolina Tetich

Bonjour!

Biblio teka za prasza
uczniów na gie³dê podrêczników szkolnych, które mo¿na
wystawiæ do sprzeda¿y (i kupiæ je) od 23 czerwca do 15
wrzeœnia br.

Bezpieczne przedszkole
Konkurs Bezpieczeństwa dla
Dzieci Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Nysa „Uczę się
bezpiecznie żyć” realizowany jest od
roku 2004. Wpisuje się on w szeroko pojętą edukację dla bezpieczeństwa, a jego celem jest stworzenie
mechanizmów, dzięki którym
uczestnik umie pomóc sobie i innym
oraz właściwie postępuje w odniesieniu do środowiska przyrodniczego i społecznego.
Zakres merytoryczny konkursu
określają założenia programowe,
przeanalizowane i uzgodnione na
poziomie rządowym we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Honorowy patronat nad konkursem objął
wiceprezes Rady Ministrów, minister spraw wewnętrznych i administracji - Grzegorz Schetyna, a bieżąca edycja, podobnie jak wszystkie poprzednie, uzyskała tak ważne
wsparcie rządu RP.
Konkurs adresowany był do
dzieci z zerówek, klas I-III, IV-VI
oraz młodzieży gimnazjalnej.
Przedszkole wystawiło reprezentację w składzie Ola Andziulewicz,
Paulinka Tomaszewska i Kasia Korowaj.

Po etapie przedszkolnym i gminnym przyszedł czas, by zmierzyć się
z zerówkami innych powiatów. 29
kwietnia w Leśnej wśród 9 przedszkoli nasza drużyna zdobyła I miejsce i zakwalifikowała się do finału.
9 maja podczas finału nasz reprezentacja zmagała się z sytuacjami: zagubienie w lesie, pożar w budynku, atak psa, skaleczony palec,
złamana noga, krwawiący nosek,
znaleziony portfel i pakunek, zwierzęta polskich lasów - i tak świetnie
sobie z nimi poradziła, że znów
zwyciężyła w kategorii.
Przedszkole otrzymało certyfikat
BEZPIECZNE PRZEDSZKOLE EUROREGIONU NYSA oraz
profesjonalną apteczkę ratownika
medycznego. Dzieci i nauczycielki,
które wspaniale przygotowały dru-

żynę, otrzymały medale i dyplomy.
Dziennikarka „Nowin Jeleniogórskich” przeprowadziła z Kasią, Paulinką i Olą wywiad, który ukazał się
27 maja.
Przedszkole Miejskie mając
świadomość, jak ważne jest prawidłowe zachowanie
w chwilach zagrożenia zdrowia
i życia, od 4 lat realizuje program
profilaktyczny „Edukacja dla bezpieczeństwa” i - jak widać - daje to
wymierne efekty.
Pragniemy w imieniu pani dyrektor i własnym podziękować Elżbiecie i Adamowi Palbowom oraz
Tadeuszowi Afickiemu - za nieodpłatne przewiezienie naszej drużyny na półfinał i finał konkursu.
Opiekunki zwycięskiej drużyny
Wanda Rzeźnik i Halina Swastek

Podziêkowanie
Sk³adam serdeczne podziêkowania Edwardowi Ptakowi, przedstawicielowi spó³ki KOLEJ GONDOLOWA - za obdarowanie przedszkolaków s³odkimi upominkami z okazji Dnia Dziecka - Anita Steiner

Od 19 do 24 maja trzy ostatnie
klasy naszego gimnazjum wybrały
się do Paryża – dla jednych to stolica mody, dla drugich – miłości; nasze zdania były podzielone, bo każdy widział to miasto inaczej i odbierał na swój sposób. Jednak jedno jest pewne: Paryż to przede
wszystkim stolica Francji, Francja
to piękny kraj pod każdym względem, dlatego stolica tak wspaniałego państwa również musi być wspaniała.
Kiedy wyruszyliśmy o czternastej ze Świeradowa, wszyscy byli
podekscytowani. Jednak po trwającej dobę jeździe entuzjazm szybko
słabnie, dlatego u celu byliśmy tylko zmęczeni i senni. Niestety – nie
było czasu na odpoczynek, bo po
wyjściu z autobusu od razu zaczęliśmy zwiedzanie. Przespacerowaliśmy się przez Plac Zwycięstwa (Place de la Concorde) uważnie słuchając przewodniczki, która opowiadała wszystko bardzo dokładnie, zatrzymując się przy każdym pomniku, rzeźbie bądź przy czymś, na co
koniecznie trzeba było zwrócić uwagę. Przechodząc nie można było nie
zauważyć posągu Brestu – egipskiego obelisku, mającego 3302 lata, liczącego 23 metry i ważącego 230
tony. To właśnie wokół niego stoi
mnóstwo rzeźb i to on stanowi środek placu.
Tego samego dnia zwiedziliśmy
jeszcze Muzeum Perfum „Fragonard”, które jest jednocześnie perfumerią sprzedającą pachnidła sprowadzane prosto z Grasse (światowe-

go centrum produkcji naturalnych
aromatów). Później przyszła kolej
na Katedrę Notre Dame, a po Dzielnicy Łacińskiej chodziliśmy do wieczora. Kiedy wreszcie znaleźliśmy
się w hotelu, wszyscy wpadli w szał
rozpakowywania się. A że następnego dnia mieliśmy w programie
Wersal i Luwr, trzeba było się porządnie wyspać.
W czwartek byliśmy w Kościele Inwalidów w oczywistym celu
zobaczenia grobowca Napoleona
Bonaparte. Następnie mieliśmy okazję przespacerowania się przez
Ogrody Luksemburskie przy pałacu o tej samej nazwie. Zwiedziliśmy
też Bazylikę Sacre Coeur na wzgórzu Montmartre. Oprócz tego widzieliśmy również Centrum Pompidou, Moulin Rouge, Pola Elizejskie,
Łuki Triumfalne, czyli wszystko to,
co będąc w Paryżu trzeba „zaliczyć”.
Ostatnią – najlepszą – atrakcję
organizatorzy zostawili nam na koniec. W piątkowy poranek ruszyliśmy na Wieżę Eiffla, żeby po prawie godzinnym staniu w kolejce
wjechać windą na drugi poziom
(116 m), z którego widoki były niezapomniane. Ale wszystko co dobre
szybko się kończy. Dlatego po zjechaniu (bądź zejściu, jak kto wolał)
z Wieży udaliśmy się do autobusu i
ruszyliśmy do domu.
Takie wycieczki nie tylko ukulturalniają nas i integrują, ale dają
możliwość sprawdzenia się w porozumiewaniu w innym języku, a
przede wszystkim poszerzają nasz
światopogląd. Kinga Miakienko
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Nowe domy? Tak, ale jak najdalej od nas!

Piknik Zdrowia

Gorąco było 7 maja w
Izerskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości,
gdzie spotkali się mieszkańcy domów przy ul.
Grunwaldzkiej 1, 5 i 7 z
burmistrzem oraz projektantem budynków komunalnych, jakie mają stanąć w miejscu zlokalizowanych tam podwórek i
ogródków. Wprawdzie
grunt jest gminny, ale
spór ma wymiar społeczny i nie chodzi bynajmniej
o manifestację urzędniczej siły, lecz o znalezieNa mapie mo¿na jeszcze przesuwaæ domy o kilka metrów
nie takiego kompromisu,
który byłby do przyjęcia przez obie strony.
spokój – jesteśmy przeciw!”
Lokatorzy wcale nie ukrywają, że sam
Burmistrz nie krył rozczarowania: „Wiepomysł zlokalizowania budynków w ich sącie, że sytuacja mieszkaniowa w gminie jest
siedztwie absolutnie im się nie podoba, ale dramatyczna, jesteście za tym, żeby budować
mieszkańcy wiedzą też, iż gmina od inwestymieszkania, ale najlepiej jak najdalej od was”
– ale zarazem zapowiada dalsze
negocjacje, bo
uważa, iż tak
trudne decyzje
powinny mieć
społeczne przyzwolenie. Należy
się zatem spodziewać kolejnych spotkań,
sporów, argumentów i kontrargumentów, odmów – oby
wszystko w granicach rozsądku.
Nie ma zgody na zabranie mieszkañcom spokooju, do którego przywykli
No i żeby ofiarą
nie padli Bogu ducha winni przyszli lokatocji raczej nie odstąpi, dlatego zasiada do rozmów, by zorientować się, co w tej grze można rzy nowych mieszkań. (AK)
ugrać.
Najbardziej ludzi bulwersuje fakt, że pod
oknami ich mieszkań przez czas budowy jeźRozegranym 31 maja na stadionie w
dzić będą hałaśliwe ciężarówki wprawiające Mirsku XVI Igrzyskom Samorządowym
ściany i fundamenty w uciążliwe, a kto wie Związku Gmin KWISA towarzyszyły – traczy nie niebezpieczne drgania („Kto to widział dycyjnie już – wspaniała słoneczna pogodrogę pod oknami robić, nawet za okupacji da, ciepła rodzinna atmosfera, doskonałe
tego nie było” – argumentowała jedna z kohumory i unoszący się w dużym stężeniu
biet). Burmistrz odpierał ataki zapewniając,
wszechobecny zapach grillowanych mięs i
że nie ma innych dróg zaopatrzenia placu bukiełbas. Gospodarze tym razem zrezygnodowy.
wali z ustawienia ciasnych namiotów dla
Lokatorzy najchętniej odsunęliby nowe każdej z drużyn i przygotowali namiot cyrdomy jak najdalej od siebie i nie przyjmują kowy, w którym rozstawiono stoły i ławy.
argumentów, że na przeszkodzie stoi skalista Gdy tylko robiło się okienko w zmaganiach
skarpa; ich zdaniem, w Szklarskiej Porębie sportowych, drużyny wracały pod namiot,
buduje się na większych spadkach i po więkw którym rubaszny śmiech przeplatał się z
szych stromiznach wytyczają drogi, więc u nas biesiadnymi piosenkami (zespoły przywiojest to tylko – ich zdaniem - kwestia złej woli.
zły ze sobą instrumenty i śpiewniki).
Inny uczestnik spotkania upierał się, by
Nie mniej radośnie było na murawie, bo
pod nowymi budynkami były po dwa miejsca konkurencje, w jakich walczono o punkty,
parkingowe na rodzinę, choć burmistrz przybardziej kojarzyły się z rekreacją niż z rywalipominał, że to będą mieszkania socjalne, a nie zacja sportową, no, może poza strzałami na
zabudowa rezydencjalna.
bramki: piłki nożnej (panowie) i ręcznej (paJeszcze inny stwierdził, że planowany ciąg nie), gdzie trzeba się było popisać koncentracją
komunikacyjny zmniejszy wartość jego działi celnością (niestety, skoro niżej podpisany z
ki, co gmina w związku z tym zaoferuje mu w 11 metrów zaliczył dwa pudła do pustej bramzamian.
ki, to jak można się czepiać Żurawskiego czy
Przy okazji zebrani zakwestionowali akRonaldo, którzy nie trafiają, gdy stoi w niej
tualność map i wytyczonych na nich granic bramkarz). W programie były ponadto dwie
działek („Obalimy w sądzie każdą decyzję sztafety (o różnej skali wesołości), rzuty piłką
urzędu wydaną w oparciu o te nieaktualne lekarską na odległość, rzuty piłkami do kumapy” – padła i taka groźba).
błów na segregowane śmieci (żadna z trzech
Strony rozstały się bynajmniej nie w przy- piłek rzucanych przez burmistrza Marciniajaźni. Mieszkańcy budowlane pomysły gmika nie trafiła celu) i narciarstwo trawiaste teny kwitują krótko: „Jak chcecie nam zabrać stujące zgranie i koordynację trzyosobowej
drużyny.
Nie wygraliśmy żadnej konkurencji, ale
Przepraszamy Andrzeja Groñteż i nie machaliśmy czerwoną latarnią, przeskiego za zniekszta³cenie nazwiciwnie, lokując się w środku stawki (z lekska w spisie cz³onków Ko³a Zwi¹zkim wskazaniem na podwyższony poziom
ku Pszczelarskiego, jaki ukaza³ siê
ambicji) wywalczyliśmy 4 miejsce – za Luna ³amach majowego „Notatnika”.
baniem gminą (zwycięzcą), Lubomierzem i

25 maja na hali
spacerowej oraz tarasach
zdrojowych
odbył się „Piknik
Zdrowia”,
który
zgromadził około
2500 osób. Z bezpłatnych badań wykazujących poziomu cholesterolu skorzystało
50 osób, poziom cukru we krwi - 460,
poziom ciśnienia tętniczego we krwi –
850, poziom BMI
oraz pomiar wzrostu
i wagi – 650, spirometria wraz z oceną leKolejka, w której najd³u¿ej siê czeka³o, sta³a przed stanowiskiem, gdzie mo¿karza - 280 osób.
na by³o przebadaæ swój wzrok
Piknik był też
Pleneru Świeradowskiego Artystów ze Stowaokazją do zaprezentowania sprzętu rehabilirzyszenia Twórców Kultury w Lubinie, z
tacyjnego: cykloergometru, ergometru eliptycznego, platformy wibracyjnej (cieszyła się udziałem twórców niepełnosprawnych: Jolanty Baczewskiej, Izabeli Danieluk, Antoniny
szczególnym zainteresowaniem), steppera,
Kożuszek, Elżbiety Pawlaczek, Danuty Sromateraca do magnetostymulacji.
czyńskiej, Lidii Stembalskiej, Stanisława
Zakład Optyczny „Trendy” ze ŚwieradoRodzkowskiego i Józefa Pawlaczka. Zaprewa wykonał bezpłatne badanie ostrości widzezentowano 16 prac, w tym obrazy na jedwania oraz ciśnienia w gałce ocznej u 250 osób.
biu, akwarele oraz oleje na płótnie. Tematem
Swoje stoiska miały firmy: Sanofi Aventis, Ceramika Manufaktura i Medicolux (ta wiodącym był Dom Zdrojowy, a obrazy możostatnia wykonywała bezpłatne zabiegi z wy- na je nabyć w drodze licytacji. Zgromadzone
pieniądze przeznaczone zostaną na remont pikorzystaniem własnych urządzeń do światłojalni w hali spacerowej.
lecznictwa).
Na terasach dzieci i młodzież strzelała z
Tradycyjnie przygotowano pyszne i zdrowe sałatki oraz zaprezentowano pogadanki na łuku, z paintballu i z wiatrówki, skakała na
trampolinie, ćwiczyła się w strzałach na bramtemat zdrowego trybu odżywiania się. Dr Justyna Schmidt przygotowała wystawę ziół oraz kę. Odważni mogli przetestować swą odwagę zjeżdżając na linie z wieży zdrojowej.
apetyczną herbatkę z tychże. Wygłosiła rówPiknik Zdrowia z udziałem osób niepełnież pogadankę na temat zdrowego trybu
nosprawnych współfinansowany został ze
życia.
W części rozrywkowej zagrał zespół Ro- środków Starostwa Powiatowego w Lubinie,
Urzędu Miasta Świeradowa-Zdroju oraz
cal Fuza, w pokazie tańca towarzyskiego wyUzdrowiska.
stąpili Karina Chłopaniuk i Jakub Szmyrski.
Anna Brzózko-Jaworska
Otwarto też wystawę prac malarskich II
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W zdrowym ciele œmieszny duch

Olszyną, ale za to przed odwiecznym rywalem – Mirskiem. Ostatnie, 11 miejsce zajął Gryfów.
W zawodach dzielnością i zawziętością odznaczyli się: Sylwia Błaszczyk, Paweł Bodzoń, Teresa Fierkowicz, Bogdan
Korta, Roland Marciniak,
Ewelina Ostrowska, Anna
Panek, Mariusz Pysz, Bolesław Sautycz, Diana Timoftiewicz-Żak, Paulina
Zakrzewska i niżej podpisany.
Za rok będziemy gospodarzami kolejnych
igrzysk i już dziś sztaby
fachowców debatują nad
programem imprezy.
Adam Karolczuk
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Powy¿ej (po lewej)- Mariusz Pysz bez trudu lokowa³ pi³kê w najwy¿ej punktowanym prawym górnym okienku bramki. Tereska Fierkowicz (po prawej)
te¿ mia³a w swym ¿yciorysie skok przez p³ot(ek). U do³u: Bolek, Ewelina i
Bogdan zaprzepaœcili swe szanse w narciarstwie trawiastym ju¿ na starcie,
gdy zamiast goniæ do mety uwik³ali siê w tworzenie skomplikowanych figur.

TEKST SPONSOROWANY

Mieszkañcy Œwieradowa bêd¹ mieli mo¿liwoœæ segregowania odpadów ju¿ na w³asnej nieruchomoœci
Odpady zbierane do kilku pojemników
znajduj¹cych siê praktycznie na ka¿dej posesji:
- szk³o – do pojemnika zielonego,
- papier – do niebieskiego,
- plastik – do ¿ó³tego,
Pojemnik czarny przeznaczony jest na
odpady komunalne, zmieszane.
Dziêki temu wiele cennych surowców zamiast trafiaæ na sk³adowiska, bêdzie ponownie wykorzystywane.
Prowadzenie odbioru odpadów w sposób selektywny u Ÿród³a jest nie tylko ko1
niecznoœci¹
wynikaj¹c¹ z obowi¹zuj¹cych
przepisów prawa, lecz równie¿ obowi¹zkiem
ka¿dego cz³owieka wobec otoczenia, w którym ¿yje, wynika te¿ z odpowiedzialnoœci za
stan œrodowiska wobec przysz³ych pokoleñ.
Du¿e zainteresowanie segregowaniem
odpadów w uzdrowiskowej miejscowoœci
spowodowa³o, ¿e Zak³ad Utylizacji Odpadów
Komunalnych „IZERY” z siedzib¹ w Lubomierzu, który uzyska³ zezwolenie na dzia³alnoœæ
w zakresie zbierania i transportu odpadów
na terenie Œwieradowa, przygotowa³ ofertê
na œwiadczenie us³ug dla mieszkañców.
Kompletna us³uga sk³ada siê z dwóch
elementów, które maja bezpoœredni wp³yw
na op³atê:
odbioru odpadów komunalnych
31.
2. dzier¿awy pojemników w sytuacji,
gdy w³aœciciel posesji nie dysponuje w³asnymi.
Odpady segregowane zabierane s¹ z czêstotliwoœci¹ co 4-6 tygodni.
Za odbiór odpadów segregowanych nie
pobieramy op³aty.
Przyk³adowy koszt dla jednej nieruchomoœci:

Na terenie miasta odpady komunalne zmieszane, przy odbiorze dwa razy w miesi¹cu
Odbiór odpadów: 16,01 z³ brutto za miesi¹c (dwa odbiory)
Dzier¿awa 4 pojemników: 9,76 z³ brutto
miesiêcznie
Ogó³em: 25,77 z³ miesiêcznie.
W przypadku posiadania kompletu w³asnych pojemników cena za odbiór odpadów
odbieranych 2 razy w miesi¹cu wynosi
16,01 z³ brutto.

Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ
2
bezpoœrednio
w siedzibie firmy przy ul. Kargula i Pawlaka nr 16 w Lubomierzu, w dni
robocze w godzinach 7-15, telefonicznie
pod numerem 075 78 331 60

biuro@e-izery.eu

Sk³adowisko, na którym oddziela siê g³ównie szk³o - bezbarwne i kolorowe - od odpadów plastikowych. U do³u segregacja odpadów na taœmie.

Posegregowane pakiety gotowe do wysy³ki
TEKST SPONSOROWANY

Dla dzieci i doros³ych

Nowy okres zasi³kowy wrzesieñ 2008 – sierpieñ 2009

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ReBurmistrz Œwieradowa, dyrektor Przedferat ds. Świadczeń Rodzinnych informuje, iż
szkola Miejskiego oraz Rada Rodziców zawnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinpraszaj¹ na festyn, który odbêdzie siê w
nego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na
sobotê, 14 czerwca w godz. 15-22 na teokres zasiłkowy będą przyjmowane od
fot. nowy
Roksana
Guœliñska
renie ogrodu przedszkolnego.
7 lipca br.
W programie wiele atrakcji dla dzieci i
Do wniosku należy dołączyć:
doros³ych: zespó³ muzyczny, dania z
1. oryginały zaświadczenia z urzędu skarprzedszkolnej kuchni dla ka¿dego – webowego o dochodach za 2007 rok każdego
dle gustu i smaku (bigos, pierogi, placki
pełnoletniego członka rodziny;
ziemniaczane, frytki, kie³baski i du¿a por2. oświadczenia członków rodziny o wycja domowego ciasta za symboliczn¹ z³osokości uzyskanego dochodu w roku kalentówkê).
darzowym 2007, jeżeli członkowie rodziny
Dla dzieci: loteria fantowa (ka¿dy los wyrozliczają się na podstawie przepisów o zrygrywa), konkursy i zabawy ruchowe.
czałtowanym podatku dochodowym od nieDla doros³ych: loteria fantowa (wœród
których przychodów osiąganych przez osoby
fantów - zaproszenia na obiad, kawê i
fizyczne;
desery do œwieradowskich restauracji,
3. oświadczenia członków rodziny o wykarnety: na basen, do krêgielni, do groty
sokości uzyskanego w roku kalendarzowym
solnej, do zak³adu fryzjerskiego i kosme2007 innego dochodu niepodlegającego opotycznego).
datkowaniu (powyższe oświadczenia do po-

Stare, ale jare!
Izerokarkonoski Klub Auto Retro IKAR
zaprasza na kolejny zlot zabytkowych
samochodów i motocykli, których w³aœciciele wyznaczyli sobie tegoroczne
spotkanie w Œwieradowie w dniach 46 lipca.
W pi¹tek i sobotê pojazdy bêd¹ œcigaæ siê po polsko-czeskich drogach i
bezdro¿ach, ale za to niedziela bêdzie
dla nas – czeka nas parada aut, konkurs piêknoœci, testy sprawnoœciowe,
koncerty i wystêpy kabaretowe.
Szczegó³y znajd¹ Pañstwo na plakatach.

brania w tutejszym Referacie);
4. zaświadczenie właściwego organu gmi-

ny lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym 2007;
5. zaświadczenie komornika o całkowitej
lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów w roku 2007;
Jeżeli sytuacja dochodowa z roku 2007
uległa zmianie, do wniosku należy dołączyć:
1. dokument określający datę utraty dochodu;
2. dokument określający wysokość uzyskanego dochodu przez członka rodziny z
pierwszego pełnego miesiąca.
Osoby, które będą ubiegać się o stypendia
unijne, a także o świadczenia z funduszu alimentacyjnego, proszone są o pobranie z urzędu skarbowego odpowiedniej ilości zaświadczeń o dochodach, gdyż MOPS może honorować wyłącznie oryginały zaświadczeń.
Anna Salach
p.o. kierownika Ośrodka

Urz¹d Miasta wykazuje
Burmistrz Miasta Świeradów-Zdrój informuje, że 2 czerwca br. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta zostały podane do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy w sprawie
wyznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wymienionych niżej nieruchomości:
- lokalu mieszkalnego nr 10 znajdującego się w budynku położonym w Świeradowie przy
ul. Górskiej 5 - na rzecz najemcy wraz z udziałem w działce oznaczonej ewidencyjnie nr 38,
am 8, obr. IV
- lokalu mieszkalnego nr 2 znajdującego się w budynku położonym w Świeradowie przy
ul. Chrobrego 6 - na rzecz najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w
działce oznaczonej ewidencyjnie nr 3, am, 15 obr. VI.
*
19 maja br. został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz w sprawie
wyznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym wymienionej niżej nieruchomości:
- działka nr 1/6, am. 1, obr IV, o powierzchni 1,0079 ha, położona przy ul Polnej.

Wa¿ne dla lokatorów
mieszkañ komunalnych
Ju¿ za 5 proc. wartoœci mog¹ Pañstwo
staæ siê w³aœcicielem mieszkania, które ju¿
nazajutrz po podpisaniu aktu notarialnego
mo¿na sprzedaæ na wolnym rynku bez ¿adnych konsekwencji. Warunkiem jest w ci¹gu roku kupno innej nieruchomoœci na cele
mieszkaniowe (domu, mieszkania lub dzia³ki ujêtej w planach jako budowlana), a jeœli
uda siê Pañstwu w innym rejonie nabyæ j¹
w cenie znacznie ni¿szej, reszta jest zyskiem,
od którego nie trzeba odprowadziæ ani podatku, ani zwróciæ gminie bonifikaty – zezwala na to obowi¹zuj¹ca wci¹¿ ustawa z
jesieni ub. roku.
Œrednia wartoœæ metra kwadratowego
mieszkania komunalnego w Œwieradowie
kszta³tuje siê w granicach 1.000 z³, ale odnotowano ju¿ transakcje na wolnym rynku,
gdy 50-metrowe lokale sprzedawano po
150-190 tys. z³! Tymczasem 95-procentowa bonifikata obni¿a cenê metra przy kupnie do zaledwie 50 z³ za metr.
Nabywca p³aci jedynie zaliczkê w wysokoœci 500 z³ – na przygotowanie niezbêdnych dokumentów (m.in. pomiary mieszkania i jego wycenê), nastêpnie ponosi koszty notarialne, wynosz¹ce przeciêtnie 1.000
z³, no i oczywiœcie cenê mieszkania pomniejszon¹ o bonifikatê.
Szczegó³owych informacji udziela w
UM (pok. nr 8a) Bogumi³a Tasulis, tel.
075 78 17 297.
Uwaga, Czytelnicy, siódmy numer „Notatnika
Œwieradowskiego” znajdzie siê w punktach
dystrybucji gazety 10 lipca 2008 r.
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Z krzy¿ówk¹ do „Œwierkowej Karczmy”
POZIOMO: 1) Dla łasucha niezła pokusa; 6) żywi ją
strona zwaśniona; 10) dobrze, gdy nadchodzi w potrzebie; 11) twór ludzkich rąk; 12) dźwięki ściskane i rozciągane, bo guzików ma bez liku; 14) polana do spalania;
15) tam stacja radiowa i blisko Warszawa; 16) na peronie
lub stadionie; 17) rzeka, która płynie w syberyjskiej krainie; 20) podatek za nieuwagę; 23) wszystkiego się wyrzeka i nie narzeka; 25) kręgosłup pływającego Batorego;
26) miasto na Ukrainie, które ze schodów słynie; 27) ziemia niszczeje, gdy wiatr wieje; 30) makowa ósemka od
piekarza; 32) sukces dla Abby, porażka dla Napoleona;
33) w oddali od centrali; 34) w tej grze kareta bez stangreta; 35) żyro zamienię na poręczenie; 36) komunie celebrować umie.
PIONOWO: 2) Witka na Witka; 3) z zębem w pysku
ogiera; 4) ogrodniczki ogrodniczki; 5) łaska dla siedzących; 6) za stołem z Zagłobą; 7) grzechotka na patyku z
Meksyku; 8) w kantorze w wiosennym kolorze (też gra);
9) imię w sutannie tak, w habicie nie; 13) co panna daje, a
kawaler nie chce brać?; 15) stolica, która... kończy intrygę; 18) macie, gdy fiata na fiacie spotkacie; 19) roztargniona wrona; 21) liczycie w Picie; 22) bogaty wygląd
komnaty; 23) jego dewiza: nikt, tylko ukochana Heloiza;
24) choroba, którą przeklinasz; 25) szukaj więźnia w...
kapocie; 28) ciemności - w Conrada powieści gości; 29)
słyszę, że mąci ciszę; 31) płynie z Baku do baku.
Mimo nam poinformować, że nagrodę za prawidłowe
odgadnięcie hasła z krzyżówki majowej – GONDOLIERZY ZNAD KWISY – otrzymuje Wiesława Putowska z
Orłowic, która wraz z osobą towarzyszącą zostanie ugoszczona kolacją w restauracji „Pałacyk” przez Agnieszkę
Sojkę.
Natomiast ten, kto odgadnie hasło krzyżówki czerwcowej, otrzyma zaproszenie (wraz z osobą towarzyszącą)
od Grzegorza Żyłkiewcza do „Świerkowej Karczmy” - na
kolację z winem.
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4 maja w meczu wyjazdowym z Olsz¹ Olszyna zremisowaliœmy 2:2. Ju¿ w pierwszej minucie wyborn¹ okazjê mia³ Wojtek
Ostrejko, który raz by³ na minimalnym spalonym, a chwilê póŸniej bramkarz gospodarzy ubieg³ go przed 16 metrem. Co nie
uda³o siê nam, znakomicie wykorzystali gospodarze i w 4 minucie cieszyli siê z prowadzenia. 5 minut póŸniej Marcin Roso³ek
wyrówna³ po nieudanym spalonym Olszy, strzelaj¹c w d³ugi róg
bramki. W 27 min. gospodarze szczêœliwie wykoñczyli kontrê i
przy biernej postawie naszej obrony strza³em g³ow¹ pokonali
Micha³a Warcha³a. Kwisa równie¿ mia³a swoje sytuacje bramkowe, jednak napastnicy razili nieskutecznoœci¹. Tu¿ po przerwie
nast¹pi³o istne oblê¿enie bramki naszego zespo³u, na szczêœcie
Olsza nie wykorzysta³a trzech znakomitych okazji do podwy¿szenia wyniku, który ustali³ w 52 min. M. Roso³ek strza³em g³ow¹,
po doœrodkowaniu £ukasza Krawczyka.
11 maja Kwisa pewnie pokona³a Or³a Platerówka 2:0. Wynik
móg³ byæ okazalszy, lecz sêdzia nie uzna³ kolejnych dwóch goli.
Orze³ praktycznie ani razu nie zagrozi³ naszej bramce. W 13 min.
Robert Franckiewicz hukn¹³ z 16 metrów lecz bramkarz Or³a sparowa³ pi³kê na poprzeczkê. Kwisa mia³a optyczn¹ przewagê i konstruowa³a zazêbiaj¹ce siê akcje, ale brakowa³o precyzji w sytuacjach strzeleckich. Dopiero w 36 min. Krawczyk zosta³ podciêty
przez obroñcê goœci i sam wymierzy³ sprawiedliwoœæ karnym.
W drugiej po³owie Orze³ praktycznie nie istnia³. Kwisa podkrêca³a tempo, ale nasi napastnicy i pomocnicy seryjnie marnowali dogodne okazje do podwy¿szenia wyniku. Nie mieli szczêœcia M. Roso³ek, Marcin Kicu³a, Krawczyk i Franckiewicz. W 76
min. £ukasz Radziuk przedryblowa³ kilku obroñców, lecz jego
strza³ by³ zbyt s³aby, aby zaskoczyæ bramkarza goœci. Chwilê póŸniej wszêdobylski Radziuk dok³adnie wy³o¿y³ pi³kê M. Roso³kowi,
który dokona³ formalnoœci strzelaj¹c drugiego gola dla Kwisy.
Przez ostatni kwadrans nie schodziliœmy z po³owy Or³a, a nasi
pi³karze jeszcze dwukrotnie pokonali bramkarza przyjezdnych, jednak sêdzia w pierwszym przypadku dopatrzy³ siê faulu naszego
napastnika, a w drugim spalonego.
18 maja nie uda³ siê wyjazd do Radzimowa, gdzie przegrali-
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Z notatnika kierownika
œmy z liderem 3:5. Pocz¹tek nie zapowiada³ takiej pora¿ki. Ju¿ w
7 minucie za spraw¹ M. Roso³ka prowadziliœmy 1:0, co wprowadzi³o rozluŸnienie w naszych szeregach i tu¿ przed przerw¹ straciliœmy bramkê. W drugiej po³owie by³o jeszcze gorzej. W 15
minut po ewidentnych b³êdach obrony gospodarze strzelili trzy
gole. S³abszy dzieñ mia³ równie¿ nasz bramkarz. Co ciekawe,
Kwisa w drugiej ods³onie nie schodzi³a z boiska przeciwnika bêd¹c zespo³em zdecydowanie lepszym, ale nieskutecznym. Dopiero w 80 min. Franckiewicz da³ sygna³ do odrabiania strat. Po
koronkowej akcji œrodkiem boiska sprytnie po³o¿y³ bramkarza i
celnie strzeli³ w d³ugi róg. 4 minuty póŸniej Krawczyk precyzyjnym strza³em „zdj¹³ pajêczynê” z bramki gospodarzy, zdobywaj¹c kontaktowego gola. Na wyrównanie zabrak³o jednak czasu, a
Cosmos po raz kolejny skwapliwie skorzysta³ z b³êdu naszej obrony i po kontrze ustali³ wynik meczu.
25 maja podejmowaliœmy wicelidera – Stellê Lubomierz. Mecz
mia³ niezwykle dramatyczny przebieg . Nie zabrak³o w nim walki
z obu stron oraz sytuacji bramkowych. Licznie zgromadzeni na
stadionie kibice mogli podziwiaæ naprawdê dobre widowisko sportowe. Kwisa objê³a prowadzenie w 20 minucie, kiedy kapitan Piotr
Chowañski doskonale wykona³ rzut wolny, a dochodz¹c¹ pi³kê
do bramki g³ow¹ skierowa³ Ostrejko. By³ to jedyny gol w tym
meczu. W ci¹gu nastêpnych 10 minut Kwisa mog³a prowadziæ
3:0, jednak strza³y Kicu³y i Franckiewicza zosta³y wybronione przez
golkipera goœci. Brak skutecznoœci naszych pi³karzy sprawi³, ¿e
do koñca zawodów by³o gor¹co, zarówno pod bramk¹ Kwisy, jak
i Stelli. Z drugiej strony Stella mia³a mniej klarowne sytuacje strzeleckie ni¿ Kwisa, a nasz bramkarz by³ tego dnia nie do pokonania.
Gdyby nie zepsute celowniki naszych napastników, Stella wraca³aby do domu na tarczy z baga¿em kilku straconych bramek.
1. czerwca udaliœmy siê do Leœnej. Mimo potwornego upa³u
licznie zgromadzeni kibice, w tym spora ekipa ze Œwieradowa,
mogli ogl¹daæ ciekawe widowisko pi³karskie. Nie zabrak³o w nim
walki, natomiast sytuacji bramkowych by³o niewiele. W pierwszej po³owie w³aœciwie dominowa³a walka o pi³kê w œrodku pola,
a bramkarze obu ekip nie mieli zbyt du¿o pracy. Za to na pocz¹tku drugiej ods³ony gor¹co zrobi³o siê pod bramk¹ Kwisy, gdy
W³ókniarz w ci¹gu trzech minut dwukrotnie zmarnowa³ dogodne
sytuacje do strzelenia gola. W 51 min. Kwisa odpowiedzia³a strza³em Kicu³y, z trudem obronionym przez golkipera gospodarzy. Na
kwadrans przed zakoñczeniem gry Kwisa zdoby³a gola po ³adnej
akcji praw¹ stron¹ boiska i strzale Kicu³y. Pi³ka sparowana przez
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bramkarza wpad³a wprost pod
nogi M. Roso³ka, który bez namys³u uderzy³ na bramkê. Sytuacjê ratowa³ jeszcze obroñca
W³ókniarza, jednak tak niefortunnie, ¿e wpakowa³ j¹ do siatki.
Kilka minut póŸniej sêdzia nie
podyktowa³ rzutu karnego za faul
na Franckiewiczu, ale i tak uda³o
siê dowieŸæ korzystny rezultat do
koñca.
Tomasz Miakienko
kierownik klubu

Szach i mat (51)

Bia³e zaczynaj¹ i daj¹ mata w czterech posuniêciach.
Pozycja kontrolna – bia³e: Kd1, Hc3 (dwie figury); czarne:
Ka1, Wb2, pa2 (trzy figury).
Rozwi¹zania prosimy nadsy³aæ do 26 czerwca 2008 r. do
Izerskiego Centrum Wspierania Przedsiêbiorczoœci, ul. 11 Listopada 35 (II p.).
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24 maja do hali zdrojowej
znów zawitała muzyka operowa i
operetkowa – gala odbyła się po
raz czwarty, po raz drugi natomiast z udziałem orkiestry Opery Polskiej pod batutą Marka
Tracza. Koncert, noszący tytuł
„Wróć do Świeradowa”, nawiązywał do słynnej pieśni „Wróć do
Sorrento”, do której wykonawcom przygotowano nowy tekst:
Spójrz jak nad Izerów stokiem,
biały obłok z wolna płynie,
łąki bujnym pachną kwieciem,
Kwisa budzi się w dolinie.
Szumią świerki w naszym zdroju,
jak na strunach harfy grają,
to kraina, w której wszystkie
Sny o szczęściu się spełniają.
Lecz Ty mówisz: to nieważne,
nęcą cię odległe strony,
chcesz opuścić nasz Świeradów,
do miłości wymarzony.
Ach, nie odchodź, nie,
gdzie będzie tak cudownie,
do Świeradowa wróć,
ja błagam cię!
Nie było w tym roku gwiazdy na
miarę Małgorzaty Walewskiej czy
Jolanty Żmurko, pojawił się natomiast na scenie Rafał Bartmiński
(znany już u nas z występu przed
rokiem), który wraz z Krystianem
Krzeszowiakiem i Przemysławem
Borysem stworzył trio tenorów, które brawurowo wykonało neapolitańską pieśń „O sole mio”.
Żeńskie trio tego wieczoru tworzyły: Joanna Adamska, Wioletta
Chodowicz i Ewa Szydło.
Koncert prowadzili, przerzucając się na scenie dowcipami, Mirosław Owczarek, na co dzień śpiewak wrocławskiego Teatru Muzycznego CAPITOL, który także wykonał jedną pieśń, i Marta Jaroszewicz. Maestro Tracz z wdziękiem i
humorem poprowadził orkiestrę,
począwszy od muzycznego żartu
„Włazł kotek” Henryka Czyża, po
końcowe akordy. Może trochę żal,
że nie zabrzmiał na zakończenie –
jak rok temu – ulubiony przez każdą
publiczność „Marsz Radetzky’ego”
(którym nieodmiennie na bis kończą
koncert noworoczny filharmonicy
wiedeńscy).
Tancerze z Poznania wzbogacili koncert o kilka popisów tanecznych. Wykonywany repertuar był
klasyczny: Straussowie, Lehar, Offenbach, Puccini, Moniuszko, Kalman, Zeller.
Gala oficjalnie otworzyła letni
sezon muzyczny w Świeradowie –
odtąd można się spodziewać, że w
każdą sobotę ze sceny w hali spacerowej popłyną dźwięki muzyki.
(aka)

Wróæ do Œwieradowa!

Maestro, jakieœ zmartwienie?

M. Owczarek
Nie, wszystko gra!

Trzech tenorów (od lewej) - P. Borys, R. Bartmiñski i K. Krzeszowiak w brawurowej interpretacji pieœni
neapolitañskiej „O sole mio”

W. Chodowicz i P. Borys
E. Szyd³o

KULE
W GRZE

W. Chodowicz

Zdjêcia Wies³aw Biernat
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J. Adamska

Wszystkich sympatyków
krêgli (i oczywiœcie zawodników) zapraszamy do krêgielni w sobotê 14 czerwca
o godz. 1800 na fina³ III Turnieju o Puchar Burmistrza
Œwieradowa. Bêdzie du¿o
emocji, atrakcyjne nagrody
i atmosfera, któr¹ - miejmy
nadziejê - stworz¹ kibice.

