NR 7 (92)
LIPIEC 2006
ISSN 1732-9612

Centrum dla aktywnych

W budynku przy ul. 11 Listopada 35 (powy¿ej), który w przesz³oœci by³ m.in. Domem Ludowym, szko³¹ podstawow¹ i oœrodkiem kultury, 30 czerwca uroczyœcie otwarto Izerskie Centrum Wspierania Przedsiêbiorczoœci. Szczegó³y na str. 2.

Ze Œwieradowa do Goœciszowa

Szanowni Pañstwo!
Trwaj¹ intensywne prace na najwa¿niejszych inwestycjach gminnych ostatnich lat,
czyli przy budowie oczyszczalni œcieków w
Œwieradowie i wodoci¹gu w Czerniawie. Nadzór nad inwestycjami w imieniu zamawiaj¹cego wykonuje warszawska firma ECM. Nie tracimy jednak inwestycji z pola widzenia dbaj¹c
o w³aœciwe ich finansowanie, harmonogramy
p³atnoœci, reaguj¹c na ka¿dy pojawiaj¹cy siê
problem.
Jedne inwestycje siê koñcz¹, inne s¹ realizowane, a jeszcze inne s¹ przygotowywane do
realizacji. I tak oto z koñcem sierpnia je¿eli tylko uda siê skutecznie wy³oniæ wykonawcê, rozpoczniemy budowê kilku gminnych dróg, na
co 75 proc. œrodków otrzymaliœmy z INTERREGU.
Na pocz¹tku lipca dokonaliœmy uroczystego otwarcia Izerskiego Centrum Wspierania
Przedsiêbiorczoœci (relacja z uroczystoœci na
stronach obok). Jestem przekonany, ¿e miejsce to s³u¿yæ bêdzie dobrze spo³ecznoœci naszego miasta i nie tylko, bowiem ide¹ Centrum
jest œwiadczenie us³ug równie¿ mieszkañcom
okolicznych gmin. Z pomieszczeñ Centrum

dokoñczenie na str. 2

Przyjechali, odpoczêli, odjechali

15 lipca na ulicy Zdrojowej kolarze wyznaczyli sobie metê odcinka pêtli karkonosko-izerskiej. Posilili siê, och³odzili, pogimnastykowali, naprawili rowery (jak ten z prawej u do³u,
który zgubi³ ³añcuch i do mety szed³ pieszo bez butów) i pojechali dalej. Wiêcej na str. 7.

Œwieradowska ekipa na XIV Igrzyska Sportowo-Rekreacyjne Zwi¹zku Gmin KWISA, które odby³y siê 8 lipca w
parku wiejskim w Goœciszowie (gm. Nowogrodziec). Zabawa by³a przednia, pogoda wspania³a, w gronie 10
zespo³ów zajêliœmy VI miejsce. Fotoreporta¿ z imprezy na str. 4.
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BAZA NUMERÓW
URZĄD MIASTA
Burmistrz Miasta – Zbigniew Szereniuk: 78-16-119; Zastępca Burmistrza – Walery Czarnecki: 7817-680; Sekretarz Miasta – Sylwia Błaszczyk: 78-17-562;
Skarbnik – Iwona Kosmala: 7816-234; Sekretariat Burmistrza i
Zastępcy Burmistrza – Krystyna
Kisiel: 78-16-489 fax 78-16-585;
biuro Rady Miasta – Jolanta Bobak, Diana Timoftiewicz-Żak:
78-17-666; zamówienia publiczne
– Monika Sautycz: 78-17-562;
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego, p.o. kierownika –
Rafał May: 78-17-092, Ryszard Szczygieł: 78-17-558,
Bogumiła Tasulis: 78-17-297;
Referat Gospodarki Miejskiej, Inwestycji i Ochrony Środowiska,
kierownik – Eugeniusz Grabas:
78-17-071, Anna Mazurek, Andrzej Groński: 78-16-970, Izabela Jurczak, Anna Bałazy: 78-16324; Urząd Stanu Cywilnego, kierownik – Danuta Żyłkiewicz: 7816-929, działalność gospodarcza i
stypendia socjalne - Łukasz Kordyjak: 78-17-601; meldunki i
dowody osobiste – Halina Stettner: 78-16-929; Straż Miejska –
Ryszard Nowak: 78-16-896;
obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe, ochrona przeciwpożarowa
– Tadeusz Baka: 78-16-841; księgowość – Anna Leśniak, Magdalena Szukiewicz, Katarzyna
Barczyszyn: 78-16-452, Alicja
Piotrowska: 78-16-659; kadry –
Joanna Szczekulska: 78-16-553;
Referat Promocji Gminy, Turystyki, Kultury i Sportu, p.o. kierownika – Dorota Marek-Miakienko, Monika Hajny: 71-36-482;
Izerskie Centrum Wspierania
Przedsieębiorczości - Mariusz
Pysz: 78-16-221; Informatyk - Tomasz Chmielowiec: 78-16-361;
Miejskie Biuro Informacji Turystycznej: 78-16-350, fax –78-16100.
ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
Sekretariat: 78-16-343, dyrektor –
Radosław Berliński: 78-16-425.
MIEJSKI OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
Sekretariat: 78-16-321, kierownik
– Teresa Diagiel: 78-16-230;
Punkt Konsultacyjny Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych: 78-16-114.
Przedszkole Miejskie: 78-16-339;
Miejski Zespół Szkół: 78-16-373,
78-16-668, fax 78-16-224; Szkoła Podstawowa nr 2 w Czerniawie:
78-16-379: Świetlica środowiskowa UL: 78-45-712; Miejska Biblioteka Publiczna: 78-16-394;
Klub AA – 78-16-114; Klub
Seniora, Związek Emerytów,
Związek Sybiraków: łączy sekretariat UM - 78-16-489; Ochotnicza Straż Pożarna - Naczelnik
OSP Świeradów-Czerniawa: 7845-573; Zastępca Naczelnika
OSP w Świeradowie: 78-16-426.

Centrum dla aktywnych
30 czerwca
br. odbyło się
uroczyste i oficjalne otwarcie
Izerskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości (ICWP), mieszczącego się w
nowo wyremontowanym budynku
przy ul. 11 Listopada 35. Wśród
zaproszonych gości byli: starosta
lubański Lucjan Żełabowski, komendant powiatowy policji Tadeusz Sumara, prezydent Euroregio-

darczą oraz mające zamiar ją rozpocząć, a także osoby bezrobotne
poszukujące pracy, będą mogły skorzystać z usług informacyjno-doradczych jakie w tym względzie
oferuje ICWP.
W ramach Centrum funkcjonują:
- Salon Promocji Przedsiębiorczości (20 miejsc, rzutnik multimedialny), a w nim spotkania
przedsiębiorców z terenu pogranicza, mające na celu wymianę do-

Goœcie obecni na otwarciu szczególnie uwa¿nie przygl¹dali siê makietom starego koœcio³a i muszli koncertowej, które s¹ ozdob¹ ekspozycji poœwiêconej
historii miasta.
nu NYSA Michał Turkiewicz, obaj
proboszczowie świeradowskich
parafii: ks. Władysław Dzięgiel
(który obiekt poświecił) i ks. Marian Balcewicz, Dominika Kopeć
– radna sejmiku samorządowego,
przedstawiciele Straży Granicznej
i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, radni
powiatowi i miejscy, a także trzyosobowa delegacja partnerskich Jilemnic, z sekretarzem urzędu Petrem Faistauerem na czele.
Gościom zaprezentowano pokaz multimedialny obrazujący
przebieg prac remontowych i modernizacyjnych, a następnie wszyscy udali się na zwiedzanie pomieszczeń Centrum oraz pozostałych instytucji funkcjonujących w
obiekcie.
Koszt robót w całym obiekcie
wyniósł 1,3 mln zů, natomiast
urzŕdzenie ICWP (wraz z wyposaýeniem) kosztowało 800 tys. zł,
przy czym 3/4 tej kwoty pochodziło z dotacji unijnej.
Nadrzędnym celem powstania
ICWP jest dążenie do wzrostu gospodarczej konkurencyjności oraz
poprawy warunków życia na naszym obszarze poprzez stworzenie
warunków umożliwiających transgraniczny rozwój sektora małych i
średnich przedsiębiorstw (MSP),
likwidację barier językowych oraz
organizację szkoleń w kierunku
aktywizacji zawodowej zorientowanej na zawody/działalności odpowiadające zapotrzebowaniu przygranicznego rynku pracy. Inaczej
mówiąc oznacza to, że osoby prowadzące już działalność gospo-

świadczeń, integrację środowiska
gospodarczego oraz nawiązanie
kooperacji gospodarczej. Salon służyć będzie także działalności promocyjnej mającej na celu upowszechnienie inicjatyw gospodarczych, ofert współpracy przygranicznej oraz aktywizacji zawodowej i gospodarczej oraz prezentacji regionalnych produktów w powiązaniu z tradycjami i historią
miasta.
- Punkt Informacji Gospodarczej – oferujący usługi informacyjno-doradcze,
- Sala Konferencyjno-Szkoleniowa (na 40 miejsc, z kabiną do
tłumaczeń symultanicznych, rzutnikiem multimedialnym) – w której odbywać się będą różnego rodzaju szkolenia, organizowane we

Przewodz¹cy delegacji z Jilemnic sekretarz miasta Petr Faistauer przywióz³ figurkê Karkonosza.
Zdjêcia na ok³adce przedstawiaj¹ oprócz siedziby - pokaz multimedialny
dla goœci w Salonie Promocji Przedsiêbiorczoœci oraz stanowiska komputerowe w Multimedialnej Wszechnicy Gospodarczo-Edukacyjnej.

- Ekspozycja Muzealna
„Świeradów-Zdrój - wczoraj i
dziś” - wystawa prezentująca pamiątki związane z historią miasta
i jego mieszkańców.
Licząc na Państwa zainteresowanie działalnością ICWP, otwarci jesteśmy na wszelkie pomysły
dotyczące szkoleń lub działań, w
których realizację moglibyśmy się
włączyć oraz na inne uwagi związane z funkcjonowaniem Centrum.
ICWP (ul. 11 Listopada 35 –
II i III p.) czynne od poniedziałku do piątku w godz. 800–1600, tel./
fax 075 78 16 221, tel. 075 71
36 482
Wœród przecinaj¹cych wstêgê by³
starosta lubañski Lucjan ¯e³abowski.

izerskiecentrum@swieradowzdroj.pl

współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy.
- Multimedialna Wszechnica
Gospodarczo-Edukacyjna - zapewniająca dostęp do wiedzy ogólnej i specjalistycznej poprzez sieć
internetową,

Od 1 VIII do 30 IX biblioteka organizuje X Gie³dê Ksi¹¿ki Bibliotecznej, na
której zgromadzono ponad 1500 zró¿nicowanych pod wzglêdem tematyki
ksi¹¿ek. Na ka¿d¹ wystarczy wydaæ
symboliczn¹ z³otówkê. Zapraszamy codziennie (oprócz œrody i soboty) w godzinach 900-1600.

Szanowni Pañstwo!
Dokoñczenie na str. 1
bêd¹ korzystaæ cz³onkowie Zwi¹zku
Emerytów i Rencistów oraz Zwi¹zku
Sybiraków, a tak¿e muzycy zespo³u
Dewesz. Przewidziane jest ponadto
miejsce dla chc¹cych uprawiaæ œl¹skie rzemios³o artystyczne. Nowe
oblicze przy okazji tworzenia ICWP
otrzyma³y Miejska Biblioteka Publiczna, ZGK i Miejski Oœrodek Pomocy
Spo³ecznej. Bez obaw z us³ug tych
instytucji korzystaæ mog¹ osoby starsze i niepe³nosprawne - dziêki podjazdowi i platformie dla osób niepe³nosprawnych.
Bardzo istotnym przedsiêwziêciem realizowanym w chwili obecnej
s¹ prace projektowe budowy ujêcia
wody pitnej na Kwisie i wodoci¹gu
doprowadzaj¹cego wodê do istniej¹cej sieci wodoci¹gowej. S³oneczne
piêkne lato to radoœæ dla urlopowiczów, kuracjuszy i turystów, jednak
wci¹¿ w pamiêci mamy i powinniœmy
mieæ k³opoty z wod¹ latem 2003
roku. Poziom wody w ujêciach jest
stale monitorowany i nie ma w chwili
obecnej zagro¿enia zak³óceñ w jej
dostawie, jednak ju¿ dzisiaj zwracam
siê do wszystkich z apelem o wywa¿one korzystanie z wody.
Wprawdzie letni sezon urlopowy
w pe³ni, to jednak ju¿ teraz myœleæ
nale¿y o sezonie zimowym 2006/
2007, a perspektywa ta niestety nie
napawa optymizmem. Widoczny
brak dba³oœci ze strony w³aœciciela
wyci¹gów „Izery” i „Kamieniec” - firmy Lama Gold z Poznania - o stan
techniczny urz¹dzeñ oraz nartostrad
stawia pod znakiem zapytania mo¿liwoœæ ich uruchomienia w najbli¿szym sezonie. Wrêcz odnieœæ mo¿na wra¿enie, ¿e Lama Gold porzuci³a
swój maj¹tek, a ju¿ z pewnoœci¹ nie
zabezpieczy³a go w sposób nale¿yty.

(M.H.)

Wyci¹gi s¹ rozkradane przez z³omiarzy (Kronika policyjna: Notatnik
czerwcowy), najbli¿sze otoczenie
wyci¹gów narciarskich porastaj¹
krzewy, trawa nie jest koszona etc.
Zapytania nasze kierowane do kierownictwa firmy Lama Gold, a dotycz¹ce przysz³oœci wyci¹gów narciarskich, trafiaj¹ w pró¿niê.
NajwyraŸniej firma ta nie jest zainteresowana ich prowadzeniem, teraz i w przysz³oœci. Jedyna nadzieja
w tym, ¿e znajdzie siê inny rozs¹dny
inwestor, który odkupi od Lamy
grunt i to, co zosta³o ze sprzêtu, by
prowadziæ na tym maj¹tku dzia³alnoœæ, która z pewnoœci¹ mo¿e przynosiæ zyski. Nadto gdyby jeszcze
wzorem „Kolorowej” w Karpaczu
w³aœciciel stoku wybudowa³ rynnê do
saneczkowania (a miejsce to jak
¿adne inne do tego siê nadaje), to
„Kamieniec” móg³by siê staæ ca³orocznym centrum sportowo-rekreacyjnym.
I gdyby¿ jeszcze „Œwieradowie”...
ale tam pora¿aj¹cy, smutny widok
kikutów podpór bez osprzêtu, bez
liny, bez silnika i nadal w miarê œwie¿a (wci¹¿ ta sama) tabliczka informuj¹ca, kto jest w³aœcicielem wyci¹gu.
W decyduj¹c¹ fazê wchodzi procedura przygotowania do publikacji
rozporz¹dzenia Rady Ministrów w
sprawie zmiany granic administracyjnych niektórych gmin. W naszej
sprawie interpelowa³o dwóch pos³ów: J. Dobrosz i D. Jackiewicz.
Równie¿ naszym problemem zainteresowaliœmy ministra J. Zieliñskiego
w MSWiA, ministra A.Wojty³ê w
Ministerstwie Zdrowia oraz A. Lipiñskiego - ministra w Kancelarii Premiera. Czy zrobiliœmy wszystko, co
nale¿a³o i co mo¿na by³o w tej sprawie zrobiæ? Teraz ju¿ tylko mo¿emy
czekaæ na rozstrzygniêcie.
Burmistrz Zbigniew Szereniuk
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Unia Europejska
Projekty wspó³finansowane przez Uniê Europejsk¹ ze
œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Budowa oczyszczalni ścieków dla miasta Świeradów-Zdrój przy ul. Wiejskiej – Z/2.02/I/1.2/96/04
Całkowita wartość Projektu
wynosi 5.529.20,37 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego
– 4.8.31,63 zł. Wykonawcą oczyszczalni typu ECOLO-CHIEF o przepustowości Q= 1329 m3/dobę jest
firma „AZE Zając, Kokoszko”
Spółka Jawna z siedzibą w Skrzydlnej.
21 marca br. została podpisana
umowa na wykonanie
robót budowlanych i
dostaw związanych z
budową oczyszczalni
ścieków za kwotę
5.137.183,91 zł. Termin budowy upływa
30 sierpnia br.
12 kwietnia został
przekazany wykonawcy plac budowy, a
do 15 lipca:
- wykonano zasilenie placu budowy w
energię elektryczną
oraz zaopatrzenie budowy w wodę,
- ustawiono zaplecze budowy,
- wycięto drzewa
kolidujące z urządzeniami oczyszczalni,
- uporządkowano
teren pod roboty
ziemne,
- wytyczono geodezyjnie podstawowe obiekty kubaturowe
oczyszczalni ścieków,
- wykonano prace ziemne przy
podstawowych urządzeniach
oczyszczalni,
- wykonano wykopy wielkoprzestrzenne pod płytę fundamentową żelbetową, na której będą posadowione podstawowe zbiorniki
oczyszczalni ścieków,
- wykonano prace przygotowawcze dla robót ziemnych pod

obiekty kubaturowe oczyszczalni,
tj. budynek socjalno-techniczny i
wiatę do składowania osadów,
- wytyczono geodezyjnie kanalizację sanitarną grawitacyjną i
tłoczną,
- wykonano kanalizację sanitarną grawitacyjną wzdłuż ulicy
Grunwaldzkiej,
- rozpoczęto roboty w ulicy
Cmentarnej.

Nadbudowa - Lipowa

Tak po rozbudowie wygl¹daæ bêdzie budynek mieszkalny przy ul. Lipowej 3.
niejszą, którą przedstawiła firma
ROMEX.
Obecnie trwa okres na składanie odwołania przez firmę, która
nie została wybrana.
W przypadku niezłożenia protestu przez IZERY jeszcze w lipcu
zostanie podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych, któ-

Las daje nam – dajmy i my lasowi
Czyste góry, czysty las - to has³o
tegorocznych pó³kolonii letnich, zorganizowanych dla piêædziesiêcioosobowej grupy dzieci na bazie Œwietlicy
Œrodowiskowej „Ul”, na których sfinansowanie wyrazi³a zgodê Miejska
Komisja Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych. Celem tegorocznych
dzia³añ by³o sprz¹tanie szlaków turystycznych podczas wycieczek pieszych, propagowanie w³aœciwych zachowañ w lesie oraz kszta³towanie

wa, wid³aczek torfowy, wierzba p³o¿¹ca, cietrzew, czeczotka, ¿uraw,
traszka górska.
Podczas upalnych dni spacery na
Zajêcznik czy Œwiêtojankê by³y schronieniem przed s³oñcem i mo¿liwoœci¹
wypoczynku, po takich eskapadach
znakomicie dopisywa³ nam apetyt. Na
terenie szkó³ki leœnej, do której pojechaliœmy Izersk¹ Ciuchci¹, Andrzej
Miko³ajewski uœwiadomi³ nam, ¿e
droga od nasionka do drzewka jest

wra¿liwoœci i szacunku do ojczystej
przyrody.
Pierwszym z zadañ by³o uprz¹tniêcie terenu wokó³ pomnika Juliusa
Pintscha (na zdjêciu grupa przy obelisku), który stoi przy starej œcie¿ce
zdrowia i jest niew¹tpliw¹ atrakcj¹
turystyczn¹.
Podczas dwóch Pó³kolonijnych
Rajdów pieszych, z noclegiem w
schroniskach: „Chatka Górzystów” i
„Na Stogu Izerskim”, podziwialiœmy
piêkno i urok Gór Izerskich, Izerê, która na odcinku ok. 15 km jest rzek¹
graniczn¹, poznaliœmy osobliwoœci
przyrodnicze rezerwatów: „Torfowiska Doliny Izery” i „Torfowisko Izerskie” wraz z Przyrodnicz¹ Œcie¿k¹ Dydaktyczn¹ na Hali Izerskiej, do których
nale¿¹: sosna b³otna, brzoza kar³owata, rosiczka poœrednia, bagnica torfo-

bardzo d³uga i pe³na niebezpieczeñstw. Natomiast w Koordynacyjnym Centrum Edukacji i Promocji
Przyrodniczo-Leœnej Nadleœnictwa
Œwieradów, Zbigniew Kamiñski
przedstawi³ nam leœnych intruzów,

Obecnie trwają prace przy wykonywaniu płyty żelbetowej, na
której będą posadowione zbiorniki
oczyszczalni, jednocześnie wykonywane są fundamenty budynku
socjalno-technicznego oraz wiaty
do składowania osadów. Równocześnie prowadzone są roboty przy
rurociągu tłocznym w ulicy Wiejskiej i trwają przygotowania do
przejścia rurociągiem przez ulicę
Grunwaldzką i Kwisę.
Opr. Anna Mazurek

Modernizacja ujęcia wody ŁUŻYCA i
wodociągowanie Czerniawy – Z/2.02/I/1.2/95/04
Całkowita wartość projektu
wynosi 5.318.030 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego –
3.979.830 zł.
Wykonawcą modernizacji ujęcia wody Łużyca i wodociągowania Czerniawy jest konsorcjum
firm: Zakład Usług RemontowoBudowlanych i Instalacyjnych, Jan
Chrożnowski z Jeleniej Góry oraz
FUNAM Sp. z o.o. z Wrocławia.
4 maja została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją
ujęcia wody ŁUŻYCA i wodociągowaniem Czerniawy za kwotę
3.897.877,38 zł. Plac budowy prze-

Zakład Gospodarki Komunalnej w Świeradowie-Zdroju
informuje, że został przeprowadzony drugi przetarg na wykonanie robót budowlanych obejmujących nadbudowę i rozbudowę budynku mieszkalnego
wielorodzinnego, położonego na
działce oznaczonej geodezyjnie
Nr 72/1 przy ul. Lipowej 3 w
Świeradowie-Zdroju.
Wartość zamówienia ustalona
została na 672.897,20 zł, co stanowi równowartość 160.179,29 euro,
w oparciu o dokumentację techniczną i pozwolenie na budowę.
Postępowanie prowadzono w
trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie art. 10 ust. 1 Ustawy
– Prawo Zamówień Publicznych.
28 czerwca br. o godz. 13.00
nastąpiło otwarcie dwu ofert od
firm:
1. PPHU ROMEX Import-Eksport - z siedzibą w Zgorzelcu
2. Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe IZERY z siedzibą w
Świeradowie-Zdroju.
Obie oferty zostały przyjęte, a
w wyniku postępowania w myśl
przepisów o zamówieniach publicznych wybrano najkorzyst-

kazano wykonawcy 18 maja, a 24
maja ruszyły roboty. Do 15 lipca
wykonano sieć wodociągową:
- DN 160 mm – 2.980 mb,
- DN 110 mm – 1.330 mb,
- DN 90 mm – 579 mb,
- DN 63 mm –
75 mb,
- DN 32 mm – 143 mb,
wraz z armaturą sieciową, odejściami na przyłącza i hydrantami.
Zaawansowanie rzeczowe
robót wynosi ok. 40 proc. Prace
związane z modernizacją ujęcia
wody Łużyca rozpoczną się w
drugiej połowie lipca. Termin zakończenia prac budowlanych
upływa 30 września br.
Opr. Anna Mazurek

rych rozpoczęcie nastąpi 1 sierpnia, a ich planowane zakończenie
wyznaczone zostało na 20 grudnia
br.
Po realizacji tego zadania powstanie 7 pełnowartościowych lokali mieszkalnych o średniej powierzchni użytkowej 45 km2.
(aka)
nad schwytaniem których nie pracuj¹
policjanci, ale leœnicy, przy wsparciu
ptactwa pod dowództwem dziêcio³a
czarnego.
Zbieranie bogactw runa leœnego,
poznawanie tradycji zio³olecznictwa
oraz wartoœci od¿ywczych jagód,
malin czy borówek, wycieczki piesze
po lesie po³¹czone ze zbiórk¹ œmieci
pozostawionych na szlakach - to nasza forma wdziêcznoœci za to wszystko, co daje nam las. Pamiêtajmy, ¿e
las roœnie wolno, a pali siê szybko,
dlatego nie zostawiajmy po sobie
œmieci (zw³aszcza szk³a), nie palmy
papierosów. Obecna susza przyczyni³a siê do niskiej wilgotnoœci œció³ki
leœnej i stanowi zagro¿enie po¿arowe.
Dwie grupy pó³kolonijne: „Leœni Detektywi” i „Leœne Skrzaty” dziêkuj¹
wszystkim spotkanym wakacyjnym
dobrym duszkom, które udowodni³y, ¿e istniej¹, kochaj¹ dzieci, maj¹
wielkie serca, wra¿liwe i czu³e na
potrzeby innych. Nale¿¹ do nich:
cz³onkowie Miejskiej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych, D. W. Erlingowie, S. L. Dobrzyñscy, D. Mendelewski, Z. Kamiñski, A. Miko³ajewski, W. Krzewina, J. ¯y³kiewicz, W .S. Polañscy, G
.P. Bielewiczowie, L. Ochramowicz,
C. Kaczmarczyk, J. Majczak, B. A.
Plewiñscy oraz panie kucharki z
Domu Wczasów Dzieciêcych.
BEZ WAS NIE UP£YN¥£BY NAM
TAK MI£O WAKACYJNY CZAS.
Opiekunki: T.F. i G.K.

OG£OSZENIE
Burmistrz Miasta Œwieradów-Zdrój uprzejmie informuje, ¿e od 10 do 31
lipca 2006 r. zosta³ podany do publicznej wiadomoœci, poprzez wywieszenie
na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Miasta przy ul. Pi³sudskiego nr 15,
wykaz nieruchomoœci zabudowanej, przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym:
- lokal nr 1, znajduj¹cy siê w budynku przy ul. Piastowskiej 4 wraz z
oddaniem w u¿ytkowanie wieczyste u³amkowej czêœci gruntu oznaczonego geodezyjnie jako dzia³ka nr 78, am 9, obr. IV.
Osoby fizyczne i prawne, którym przys³uguje udokumentowane prawo
pierwszeñstwa w jej nabyciu powinny z³o¿yæ wniosek o nabycie ww. nieruchomoœci w terminie 6 tygodni, licz¹c od dnia wywieszenia wykazu.
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Ze Œwieradowa do Goœciszowa

Pawe³ Bodzoñ i Jurek Iwasiuta w pi³karskiej próbie strzeleckiej ze zwi¹zanymi
nogami. Choæ nie wysz³o im najlepiej,
byli o niebo skuteczniejsi od „Janasików”, którzy na boiskach w Niemczech
nogi mieli wolne, ale zachowywali siê
tak, jakby je ktoœ powi¹za³ w pêczki.

8 lipca świeradowska drużyna
pojechała na XIV Igrzyska Sportowo-Rekreacyjne Związku Gmin
KWISA. Impreza, którą zorganizowano w niezwykle urokliwym
parku wiejskim w Gościszowie,
była częścią dorocznego festynu
pod nazwą Pečenica, czyli święta
pieczonego prosiaka, kultywowanego przez osadników, którzy przed
I wojną wyjechali za chlebem z Galicji do Bośni, a po II wojnie zjechali w okolice Bolesławca i Nowogrodźca. Dlatego przez cały czas
trwania igrzysk nad miejscem zmagań unosił się drażniący podniebienie zapach prosiaków smażących
się nad wieloma stanowiskami
ogniowymi.
Jednak nie węch ani nawet
smak miały tego dnia priorytet podczas zmagań sportowych, lecz
zwinność, szybkość, spryt, celność,
a nade wszystko – kolektywność
wszelkiego wysiłku.
Zaczęło się dla nas świetnie, bo
E. Grabas celnie strzelał piłką w
najlepiej punktowane miejsca w
bramce i zajął drugie miejsce. Niestety, wszystko zaprzepaściliśmy w
parkowym biegu sztafetowym, gdy
R. May i J. Iwasiuta na drugiej
zmianie nie utrzymali podczas biegu siedzących na ławce H. Stettner
i J. Szczekulskiej, nastąpiła wywrotka, po której już się nie pozbieraliśmy do końca. Efekt – ostatnie
miejsce. Tylko nieznacznie lepiej
było w sztafecie mundialowej, w
której znów trzeba się było popisać
umiejętnościami strzeleckimi na
poziomie podstawowym, ale okazało się, że pan Eugeniusz wyjątkowo zawyżył poziom, do którego
nikt się tego dnia nie mógł nawet
zbliżyć.
I jak to na igrzyskach – gdy jednym się pogorszyło, innym musiało się polepszyć. E. Grabas i A.
Groński na tyle świetnie poradzili
sobie z dwukrotnym piłowaniem
klocków, iż zajęli trzecie miejsce.
A. Piotrowska zawzięcie szukała unijnych dotacji w misce z trocinami, ale doszukała się tylko jednego eurocenta. W kuluarach (czyli
poza namiotami) mówiło się, że
podobno organizatorzy nie wszyst-

Z. Szereniuk w rzucie lotkami do
œwini. Pok³ute zosta³y g³ównie szynki i schaby.

A.Groñski i E.Grabas w pi³owaniu na czas - III miejsce

Wyci¹gali siê, jak mogli, a¿ „usk³adali” 16,18 m

A. Piotrowska (pierwsza z prawej) tak zamaszyœcie szuka³a dotacji, ¿e a¿
baliœmy siê zapalenia siê trocin. Na szczêœcie wszêdzie by³o pe³no stra¿aków.

J. Bobak, K.Barczyszyn, S. B³aszczyk, D.Timoftiewicz-¯ak i K. Kisiel (niewidoczna, bo okrêca³a siê lin¹) - w zwyciêskim poci¹gniêciu Lubania.

kim po równo wsypali do misek
tych dotacji, ale przecież Unia też
jednym daje dużo, a inni muszą
obyć się ze smakiem, więc musiała
to być jedynie złośliwa plotka.
Nie było natomiast mowy o
żadnej manipulacji liną, w którą
wprzęgły się nasze panie. Szybko i
modelowo poradziły sobie z Lubaniem, by zaraz potem równie błyskawicznie polec w Gryfowem.
Wójtowie i burmistrzowie w
swej konkurencji nawiązali do
święta pieczystego i rzucali lotkami do świni. Nasz reprezentant
wyraźnie upodobał sobie schaby i
szynki, podczas gdy najwyżej
punktowane były nóżki i golonki,
ale i tak punktów wystarczyło do
zajęcia III miejsca.
Na pożegnanie organizatorzy
przygotowali prawdziwą niespodziankę – trzeba było zebrać 10osobową ekipę, ale do końca nikt
nie wiedział po co. Tymczasem
konkurencja polegała na tym, że
zmierzono długość drużyny, która
rozciągała się maksymalnie trzymając się zza ręce. „Uskładaliśmy”
16 m 18 cm, ale tu o zwycięstwie
rzeczywiście decydowały centymetry. Gdybyśmy wiedzieli, na czym
polega konkurencja, wzięlibyśmy
kilku panów, którzy ze swym zasięgiem ramion mogliby grać w
piłkę ręczną, ale któż mógł przypuszczać, o co chodzi.
Potraktowaliśmy udział w
igrzyskach, jak na to zasługiwały
– jako zabawę, ale też nie jechaliśmy w przeświadczeniu, że najważniejsze jest uczestnictwo, nawet

przed Leśną i Lubomierzem.
Wygrała też – jak zwykle – idea,
która od kilkunastu lat łączy pracowników samorządowych z gmin
położonych nad Kwisą (lub w jej
zlewni).
W skład świeradowskiej drużyny wchodzili: Zbigniew Szereniuk,
Katarzyna Barczyszyn, Sylwia

kosztem zajętego miejsca. Nie wygraliśmy, ale też nie świeciliśmy
niczym czerwona latarnia. Zajmując VI miejsce zostawiliśmy w pokonanym polu cztery zespoły, w
tym – co cieszy niezmiernie –
Mirsk.
Wygrał Siekierczyn (za rok gospodarz przyszłorocznej imprezy)

Błaszczyk, Jolanta Bobak, Paweł
Bodzoń, Anna Gałązka, Eugeniusz
Grabas, Andrzej Groński, Jerzy
Iwasiuta, Izabela Jurczak, Krystyna Kisiel, Rafał May, Ryszard Nowak, Anna Osińska, Alicja Piotrowska, Halina Stettner, Joanna
Szczekulska, Ryszard Szczygieł,
Diana Timoftiewicz-Żak. (aka)

Staram siê nad¹¿aæ z duchem czasu
Dlaczego obchodom 60-lecia
za³o¿enia parafii nadano tak du¿e
znaczenie? Na ile to, co sta³o siê w
czerwcu 1946 roku, by³o wa¿ne dla
miasta i mieszkañców?
- Bardzo wa¿ne, zw³aszcza dla
Polaków, którzy przyjechali tu ze
wszystkich stron, tak¿e ze Wschodu,
i Ÿle czuli siê w atmosferze tymczasowoœci. Zreszt¹, atmosfera polityczna umacnia³a w ludziach przekonanie,
¿e lada dzieñ wszystko siê zmieni i
oni bêd¹ mogli wróciæ do swej zabu¿añskiej ojczyzny. Tymczasem z faktu, ¿e nadal tu siê osiedlali, wynika³a
koniecznoœæ zapewnienia im religijnej
pos³ugi. Wi¹za³o siê to wszystko z
ustanowieniem w³adzy cywilnej, komendant wojskowy przestawa³ byæ
najwa¿niejsz¹ osob¹ w mieœcie, a stawa³ siê nim burmistrz. Burmistrz i
ksi¹dz – wtedy to by³y dwie najwa¿niejsze osoby w Œwieradowie. Warto
uœwiadomiæ sobie, ¿e ówczesna w³adza nie walczy³a jeszcze z Koœcio³em,
dla burmistrza zatem parafia ówczeœnie spe³nia³a rolê USC: narodziny,
chrzciny, œluby i pochówki odnotowywa³o siê w ksiêgach parafialnych,
nowa œwiecka tradycja, która zaw³asz-

Z ks. proboszczem W³adys³awem Dziêgielem rozmawia
Adam Karolczuk
czy³a obrzêdowym dziedzictwem Koœcio³a, nikomu siê wtedy nawet nie
œni³a. W 1946 roku nikogo nie trzeba
by³o przekonywaæ, ¿e ¿ycie bez ksiêdza jest jakby niepe³ne.
Tak siê sk³ada, ¿e w 60-letnich
dziejach parafii a¿ dwie trzecie tego
czasu zwi¹zane jest z osob¹ ksiêdza
proboszcza.
- Jestem z tego niezwykle dumny, w koñcu czas trwania pos³ugi w
ka¿dej parafii jest nie tylko z woli bi-

skupa, ale tak¿e samych parafian. To,
¿e moi parafianie s¹ wci¹¿ ze mn¹,
napawa mnie ogromn¹ satysfakcj¹.
By³bym jednak nieszczery, gdybym po
latach wyzna³, ¿e pêdzi³em na skrzyd³ach do Œwieradowa. By³em m³odym
proboszczem w podwroc³awskich
Ciep³owodach. To by³a bogata parafia, zamieszka³a przez zamo¿nych rolników, którzy manifestowali atmosferê zjednoczenia wokó³ proboszcza.
Podobny klimat odczu³em po latach
w trakcie budowy kaplicy dla Or³owic
i Krobicy. Mieszkañców obu wsi cementowa³ swoisty tradycjonalizm i
entuzjazm dla idei budowy; ludzie
wszystkie sprawy z tym zwi¹zane
wziêli po prostu w swoje rêce. Bardzo mi przypominali moich parafian
z Ciep³owod.
Mia³ ksi¹dz momenty, w których
jednak zmieni³by parafiê?
- Dwukrotnie stan¹³em pr zed
szans¹ – jakby to powiedzieæ jêzykiem
urzêdowym – awansu, co wi¹za³o siê
z przeniesieniem do Kamiennej Góry.
Za pierwszym razem sam zrezygnowa³em, bo dosta³bym plebaniê w samym centrum miasta, bez skrawka
ogródka, a ja ju¿ sobie nie wyobra¿a-
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Zobaczy³am to w ich oczach
Maria Mayer była gwiazdą majowej gali „Wielka sława to żart” –
zaśpiewała kilkanaście piosenek
Hanki Ordonówny, wnosząc na
halę spacerową klimat przedwojennej Warszawy. To był pierwszy w
życiu pobyt artystki w Świeradowie. Tak się zachwyciła miastem,
że gdy tylko lekarze orzekli, że powinna w celach leczniczych udać
się do uzdrowiska – bez wahania
wybrała Świeradów.
- Zachwyciła mnie cisza tu panująca i wszechobecna zieleń. Ta
otaczająca mnie zieloność sprawia,
że nie widzę sąsiednich budynków,
samochodów a nawet innych ludzi.
Sanatoria i pensjonaty tak się w tej
zieleni pochowały, że odnoszę wrażenie, iż przez cały dzień jestem tu
sama. Jako dziecko mieszkałam na
wsi, droga do szkoły była daleka,
więc idąc na lekcje śpiewałam na
całe gardło. Tę radość śpiewania
mam od dziecka i coś równie radosnego przydarza mi się w Świeradowie. Siedziałam nad Kwisą za
szkółką leśną i było mi tak cudownie, że natychmiast nabrałam
ochoty na radosne nucenie.
Pani Maria została poproszona

przez kierownictwo spółki uzdrowiskowej, by wystąpiła dla młodych kuracjuszy w Czerniawskim
domu zdrojowym. Nie od razu się
zgodziła, bo nigdy nie przygotowywała programu z myślą o młodzieży, w dodatku bała się, że inhalacje zanadto wydelikatniły jej struny głosowe, w końcu zgodziła się.
Na koncert, który odbył się w sobotę wieczorem 15 lipca, przyszło
blisko 100 młodych widzów. Artystka wybrała po kilka piosenek

Biblioteka znów czynna
Od 1 sierpnia biblioteka rozpoczyna swoją statutowa działalność w
wyremontowanych pomieszczeniach. Prace porządkowe po remoncie
trwały kilka tygodni, jako że trzeba było od podstaw urządzić wypożyczalnie dla dorosłych i dla dzieci, a także czytelnię z księgozbiorem podręcznym i salę zabaw dla dzieci.
Przy okazji dokonano selekcji księgozbioru, eliminując zeń książki
zbędne, czyli pozycje przestarzałe, dzieła literackie, których nie czytano
przez 20 lat, zniszczone, zaczytane, uszkodzone, brudne.
Piąte prawo bibliotekarstwa S. R. Ranganathana z 1931 roku mówi:
„Biblioteka jest rozwijającym się organizmem”. Z treści tej zasady
wynika, iż na miejsce pozycji nieaktualnych i zbędnych warto zakupić
nowe pozycje odpowiadające najnowszym osiągnięciom wiedzy.
Zapraszamy wszystkich do nowości wydawniczych, do studiowania
bieżącej prasy, a przyszłych maturzystów – do lektur.
Krystyna Piotrowska
³em ¿ycia poza natur¹. Za drugim razem sk³onny ju¿ by³em siê z³amaæ, ale
wtedy mia³em ju¿ rozpoczêt¹ rozbudowê koœcio³a i gdy rozesz³o siê po
mieœcie, ¿e rozwa¿am mo¿liwoœæ
wyjazdu ze Œwieradowa, przyszli do
mnie cz³onkowie komitetu budowy i
oœwiadczyli krótko:, gdy siê buduje
koœció³, to siê nie odchodzi! Przekonali mnie, wiêcej takich ci¹got nie
mia³em. Zbudowa³em koœció³, potem
plebaniê, kaplicê w Or³owicach, zosta³o mi pó³tora roku do emerytury i
wiem, ¿e Œwieradowa ju¿ do koñca
dni swoich nie opuszczê.
Wróæmy pamiêci¹ do czerwca
1966 roku. Pierwsze wra¿enie?
- Pamiêtam swoje zagubienie i
wyobcowanie, wiêc ¿eby o tym nie
myœleæ, codziennie po porannej mszy
szed³em do schroniska na Stogu Izerskim. Najpierw drog¹, potem na skróty, a bywa³o, ¿e i dwa razy na dzieñ.
Co to ksiêdzu da³o?
- Zmêczenie, które pozwala³o,
choæ na chwilê zapomnieæ o tym wyobcowaniu. Chodzi³em tak regularnie
bodaj do póŸnej jesieni, a mimo to w
schronisku by³em nierozpoznawalny.
Komu by przysz³o do g³owy, ¿e sa-

motny, m³ody 32-letni mê¿czyzna,
który id¹c w góry podjada sobie jagody po drodze, to proboszcz?
A dziœ?
- Dziœ gospodarzami s¹ œwieradowianie, którzy goszcz¹ mnie jak
cz³onka rodziny, ale te¿ chadzam tam
nie czêœciej ni¿ 2-3 razy w roku. Zawsze po œniadaniu, a o godz. 14 wracam. Gdy spotykamy siê w gronie
absolwentów seminarium z mego
rocznika, ja wygl¹dam jak dziarski 70latek – to mi da³y góry. Ja siê tu od
pocz¹tku bardzo dobrze poczu³em, bo
Œwieradów trochê mi przypomina³
moje rodzinne rzeszowskie strony, ale
tam posiedzê najwy¿ej tydzieñ, bo zaraz chcê wracaæ do siebie.
Jak ksi¹dz ocenia przemiany,
które siê dokona³y w ci¹gu tych 40
lat Œwieradowskiej pos³ugi?
- Przede wszystkim dzieci, które
w latach 60. uczy³em religii, wydoroœla³y, po¿eni³y siê, przychodzi³y
chrzciæ swoje dzieci, które te¿ ju¿ maj¹
swoje dzieci, dlatego mam prawo
wœród nich czuæ siê jak w rodzinie.
40 lat to szmat czasu, dwa pokolenia.
A tak ogólnie uby³o, moim zdaniem,
spo³ecznej wra¿liwoœci. I ten po-

(po polsku) ze swych programów
poświęconych Jacquesowi Brelowi
i Josephine Baker.
- To było dla mnie całkiem
nowe przeżycie, w dodatku spodziewałam się młodzieży w wieku lat
kilkunastu, a na sali zobaczyłam też
kilkuletnie dzieci, co mnie nieco
zdeprymowało. Gdy jednak zaczęłam opowiadać o całkowicie obcych im postaciach światowej piosenki, a następnie wykonywać ich
utwory, wiedziałam, że u kilkunastu z nich ten recital zostawił jakiś
ślad na duszy - zobaczyłam to w
ich oczach.
Nazajutrz w niedzielne popołudnie w kawiarni „Zdrojowej” M.
Mayer powtórzyła swój program
muzyczny poświęcony Ordonce.
Przyszło ponad 200 osób (niewiele
mniej niż w maju), które od razu
nawiązały świetny kontakt z artystką i wraz z nią odśpiewały kilka najbardziej znanych przebojów
H. Ordonówny.
Pani Maria zapowiada, że zamierza co roku przyjeżdżać do nas
na kurację, jest więc nadzieja, że
raz w roku zaprezentuje nam też
coś ze swego bogatego repertuaru.
(aka)
œpiech, i to powierzchowne prze¿ywanie uniesieñ… Raz spowiadam
pewnego m³odzieñca, który wyzna³
grzechy i ju¿ go nie ma. Wybiegam z
konfesjona³u i krzyczê za nim: m³ody
cz³owieku, nie zd¹¿y³em zadaæ ci pokuty ani daæ rozgrzeszenia, spowiedŸ
jest niewa¿na! Ale ja siê ju¿ nawet na
te szybkoœciow¹ obyczajowoœæ nie
oburzam, ba staram siê nad¹¿aæ z
duchem czasu, u¿ywam Internetu i
poczty elektronicznej, za³o¿y³em nawet stronê parafialn¹ – www.swieradow.legnica.opoka.org.pl – która na
razie notuje jakieœ 10 wejœæ w tygodniu. Z niej wierni dowiaduj¹ siê, co
trzeba zrobiæ, by przyj¹æ sakramenty,
jest spis naszych ksiê¿y, bie¿¹ce komunikaty. Ksi¹dz wikary Mieczys³aw
Stêpieñ mnie namówi³, a ministranci
dokonali reszty.
Dziêkujê za rozmowê.
Z ksi¹g wynika, ¿e w ci¹gu 60 lat w
parafii pw. Œw. Józefa ochrzczono 4555
dzieci, udzielono 2125 œlubów, dokonano blisko 4 tys. pochówków. Rocznie
wierni przyjmuj¹ ok. 70 tys. komunii.
Za rok ks. proboszcz W. Dziêgiel
bêdzie œwiêtowaæ 50-lecie otrzymania
œwiêceñ kap³añskich.

Czocha bez tajemnic
W letnie wieczory warto siêgn¹æ
do lektury czwartego ju¿ wydania
ksi¹¿ki autorstwa Janusza Skowroñskiego (red. Przegl¹du Lubañskiego)
pt. „Skarby Trzeciej Rzeszy – Tajemnice Zamku Czocha”.
O losach jednego z najciekawszych obiektów na Dolnym Œl¹sku –
Zamku Czocha, który do dzisiejszego dnia kryje w swoich murach wiele niewyjaœnionych zagadek, czyta siê
jednym tchem jak dobry krymina³.
Siêgaj¹c po lekturê dowiemy siê,
kto i dlaczego przez ostatnie pó³ wieku skutecznie uniemo¿liwia³ poznanie prawdy o tym, gdzie podzia³y siê
skarby zrabowane z zamku po II
wojnie œwiatowej. Poznamy wiele
interesuj¹cych historii zwi¹zanych z
budowl¹ i ludŸmi, jak np. losy rodzin
przebywaj¹cych na przymusowych
robotach w Czosze. Znajdziemy tak¿e odpowiedŸ na pytania, czy armia
gen. Pattona dotar³a do Œwierado-

wa-Zdroju i co ³¹czy Zamek Czocha
z Beat¹ Tyszkiewicz.
Publikacjê mo¿na zakupiæ w
Miejskim Biurze Informacji Turystycznej, przy ul. Zdrojowej 10 w
Œwieradowie-Zdroju.
(MH)

Poka¿my nasze Izery
Południowo-Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego „Pogranicze” we współpracy z Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej
w Lubaniu, Nadleśnictwem Świeradów oraz stowarzyszeniem Venkovsky Prostor z Liberca zapraszają dzieci, młodzież i osoby dorosłe z
powiatów do udziału w polsko-czeskich konkursach - plastycznym i
fotograficznym - pt. NASZE IZERY. Oba trwają od 1 lipca do 31 października, a ich tematyka dotyczy walorów przyrodniczo-krajobrazowych polsko-czeskich Gór Izerskich.
Na konkurs plastyczny (dla dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat
oraz osób dorosłych) można nadsyłać tylko jedną samodzielnie wykonaną pracę plastyczną w dowolnej technice i formacie.
Na konkurs fotograficzny (dla dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat
oraz dorosłych) można wysłać maksymalnie 3 zdjęcia (tylko odbitki,
czarno-białe lub kolorowe, format minimalny: 13 x 18 cm), nie poddane obróbce komputerowej, bez datownika.
Na odwrocie prac należy wpisać imię i nazwisko autora, wiek, adres
zamieszkania (w tym powiat i kraj), tytuł (dla zdjęć także datę i miejsce
wykonania) oraz telefon kontaktowy.
Prace wysyłamy (lub dostarczamy osobiście) na adres Regionalnego
Centrum Edukacji Ekologicznej, Rynek–Ratusz 9, 59-800 Lubań (z dopiskiem na kopercie: Konkurs plastyczny/fotograficzny „Nasze Izery”).
Zwycięzcy otrzymają nagrody książkowe, a ich prace zostaną zaprezentowane w listopadzie na wystawie pokonkursowej.
Szczegółowy regulamin konkursów jest dostępny na stronie internetowej - www.pogranicze-csb.home.pl
Koordynatorem projektu jest Magdalena Guła, tel. 075 646 26 36,
gula@pogranicze-csb.home.pl

Oferta last minute w OSW CHALKOZYN w Ko³obrzegu
(na pobyty 7-dniowe od 29 lipca do 5 sierpnia 2006 r.

Cena osobodnia
(nocleg + ca³odzienne wy¿ywienie)
Pokój 2-osobowy - 127 z³ od osoby
pokój 3-osobowy - 112 z³ od osoby
Dzieci w wieku do 7 lat
p³ac¹ 50 proc. ceny noclegu
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Jelenia Góra, ul. Wojska Polskiego 36, tel. 075 752 21 83
Czynne od poniedziałku do soboty w godz. 900 – 2000
W niedziele dyżur telefoniczny
ZAKRES USŁUG:
• chirurgia stomatologiczna
• implanty w systemie ITI Straumann
• pełny zakres usług protetycznych
• stomatologia estetyczna
• laseroterapia
• ortodonta
• rentgen stomatologiczny

Zapraszamy do współpracy
właścicieli pensjonatów,
domów wczasowych i uzdrowisk

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 wraz z dowodem wp³aty.
2. Op³aty nale¿y dokonaæ na konto Gminy Œwieradów-Zdrój: 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 do 15 dnia miesi¹ca, w którym og³oszenie ma byæ opublikowane.
4. Og³oszenia drobne zamieszczane s¹ nieodp³atnie.

Zasi³ek rodzinny przys³uguje rodzicom, jednemu z rodziców albo
opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka oraz
osobie ucz¹cej siê - je¿eli dochód rodziny w przeliczeniu na osobê nie
przekracza 504 z³, a w przypadku, gdy
cz³onkiem rodziny jest dziecko legitymuj¹ce siê orzeczeniem o niepe³nosprawnoœci albo orzeczeniem o ustalonym stopniu niepe³nosprawnoœci –
583 z³ na osobê. Zasi³ek przys³uguje
do ukoñczenia przez dziecko:
- 18 roku ¿ycia albo
- nauki w szkole, nie d³u¿ej jednak ni¿ do ukoñczenia 21 roku ¿ycia,
albo
- 24 roku ¿ycia, je¿eli kontynuuje
naukê w szkole lub szkole wy¿szej i
legitymuje siê orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepe³nosprawnoœci.
Od 1 lipca przyjmowane s¹ wnioski o ustalenie prawa do zasi³ku rodzinnego wraz z dodatkami. Do wniosku nale¿y do³¹czyæ zaœwiadczenia o
dochodach obojga rodziców z urzêdu skarbowego za 2005 r. W przypadku zaœ osób sk³adaj¹cych wnioski po
raz pierwszy:
- kopiê dowodu osobistego,
- kopie aktu urodzenia dziecka (ci).
Przy ustalaniu prawa do dodatków do zasi³ku rodzinnego z tytu³u:
- rozpoczêcia roku szkolnego do
wniosku - nale¿y do³¹czyæ zaœwiadczenie ze szko³y (gdy dziecko uczy siê
w szkole ponadgimnazjalej),
- podjêcia nauki w szkole poza
miejscem zamieszkania na czêœciowe
pokrycie wydatków zwi¹zanych z zamieszkaniem w miejscowoœci, w której znajduje siê siedziba szko³y - nale¿y do³¹czyæ dokument potwierdzaj¹cy tymczasowe zameldowanie,
- kszta³cenia i rehabilitacji dziecka niepe³nosprawnego - nale¿y do³¹czyæ orzeczenie o niepe³nosprawnoœci lub orzeczenie o umiarkowanym
albo znacznym stopniu niepe³nosprawnoœci.
Osoby, które maj¹ konto i chc¹,
aby ich œwiadczenia by³y przelewane

Zasiłki rodzinne
na nie, proszone s¹ o przed³o¿enie
numeru konta.
Zgodnie, z art. 26 ustawy o œwiadczeniach rodzinnych w przypadku,
gdy osoba ubiegaj¹ca siê o œwiadczenia rodzinne na nowy okres zasi³kowy z³o¿y wniosek wraz z dokumentami do 31 lipca, œwiadczenia rodzinne
przys³uguj¹ce za miesi¹c wrzesieñ
wyp³aca siê do 30 wrzeœnia.
Gdy osoba ubiegaj¹ca siê o
œwiadczenia rodzinne na nowy okres
zasi³kowy z³o¿y wniosek od 1 sierpnia do 30 wrzeœnia, œwiadczenia rodzinne przys³uguj¹ce za miesi¹c wrzesieñ wyp³aca siê do 31 paŸdziernika.
Z tytu³u urodzenia siê dziecka
¿ywego przyznawana jest jednorazowa zapomoga w wysokoœci 1000 z³
na dziecko. Przys³uguje ona niezale¿nie od dochodów. Wniosek o wyp³a-

tê nale¿y z³o¿yæ w terminie 3 miesiêcy od dnia narodzin.
Od 31 lipca przyjmowane bêd¹
wnioski na jednorazow¹ zapomogê
z tytu³u urodzenia siê dziecka w wysokoœci 200 z³, zgodnie z Uchwa³¹
Nr V/35/2006 Rady Miasta Œwieradów-Zdrój z 26 kwietnia 2006 r. Zapomoga przys³uguje osobie na sta³e
zameldowanej i zamieszka³ej na terenie Gminy Miejskiej ŒwieradówZdrój. Wnioski o wyp³atê zapomogi
nale¿y z³o¿yæ w terminie 3 miesiêcy
od dnia narodzin dziecka. Zapomoga przys³uguje na dzieci urodzone po
1 stycznia br. Wnioski o ich wyp³atê
nale¿y z³o¿yæ w terminie 3 miesiêcy
od dnia uprawomocnienia siê ww.
Uchwa³y, czyli do 29 paŸdziernika br.
Teresa Diagiel
Kierownik MOPS

OGŁOSZENIA DROBNE
Remonty, ocieplenia budynków, uk³adanie kostki brukowej, pokrycia dachowe - tel. 0502 624 102.
Do wynajêcia lokal w centrum miasta o pow. 95 m2. Preferowane bran¿e: biura, gabinety, us³ugi, handel - tel. 0606 388 962.

HOTEL
MALACHIT
Œwieradów Zdrój, ul. Koœciuszki 1
Tel. 075 78 16 732
Poszukuje pracowników w nastêpuj¹cych zawodach:

* specjalista ds. ksiêgowych
* kucharz
* recepcjonista
Szczegó³owe informacje do uzyskania w Hotelu Malachit

poniedzia³ek – pi¹tek 800 – 1400
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Najlepsi sportowcy
gimnazjaliœci
W WOJEWÓDZTWIE
Snowbord ch³opców
I m. dru¿ynowo (Till Kolb, Jakub
Sojka, Benjamin Daszuta) – najwiêksze osi¹gniêcie sportowe w historii
gimnazjum.
III m. indywidualnie – Till Kolb
IV m indywidualnie – Jakub Sojka
Snowbord dziewcz¹t
III m. indywidualnie – Justyna
W¹do³owska
V m. dru¿ynowo: J. W¹do³owska,
Agnieszka Mitkiewicz, Wiktoria Wiktorczyk
Narciarstwo alpejskie dziewcz¹t
VIII m. dru¿ynowo: Waleria Kudera, Olga Kudera, Justyna W¹do³owska
Narciarstwo alpejskie ch³opców
XIII m. dru¿ynowo: Benjamin
Daszuta, Jêdrzej Tomczyk, Adam
Harasim
W POWIECIE
Indywidualne mistrzostwa
uczniów gimnazjów w lekkoatletyce
I m. Patrycja G³ozak - skok wzwy¿
I m. Albert Jochim - 1000 m
II m. - Joanna Tomczyk - skok w
dal
II m. Amanda Bokisz - skok
wzwy¿
II m. Micha³ Rojek - 2000 m
III m. w sztafecie szwedzkiej (D.
Ostrowski, J. Wêglowski, M. Habura, M. Marciniak)
Indywidualne biegi prze³ajowe
II m. Albert Jochim - 1700 m
III m. £ukasz Krawczyk - 1700 m
III m. w punktacji dru¿ynowej (A.
Jochim, £. Krawczyk, T. Kolb, A.
Macio³ek, M. Marciniak, S. Adamowski, D. Kurant, £. Pó³torak, M. Ma³olepszy, A. Harasim).
Sztafetowe biegi prze³ajowe 10
x 1200 m ch³opców
III m. (M. Rojek, M. Marciniak,
M. Habura, A. Macio³ek, M. Ma³olepszy, M. Daszko, S. Adamowski, A.
Harasim, £. Pó³torak, A. Jochim, T.
Kolb).
Koszykówka dziewcz¹t
II m.. (K. Sienkiewicz, K. Bieñ, P.
G³ozak, M. Chwaszcz, J. Sekulska, J.
W¹do³owska, P. Bêdzieszak, M. Kijewska, A. Iwasiuta, N. ¯o³nierek, A.
Fierkowicz).
Pi³ka no¿na
III m. (Sz. Gan, T. Kolb, M. Dzik,
A. Macio³ek, P. Dowhañ, J. Wêglowski, £. Krawczyk, A. Michalak, M.
Ma³olepszy, D. Kurant, D. Ostrowski,
J. Sojka, S. Paluch, M. Rojek, £. Gajowniczek, M. Bryniak)
Dwubój nowoczesny
II m. (Monika Chwaszcz, Wiktoria Wiktorczyk)
III m. (£ukasz Krawczyk, Till
Kolb)
Wiêcej informacji i zdjêæ z „¿ycia
sportowego” gimnazjum na stronie
www.mzs-sport.hk.pl
Miros³aw Kijewski

Mecz 15 czerwca by³ dla nas niezmiernie wa¿ny: w przypadku pora¿ki
lidera Piasta Dziwiszów i naszej wygranej mieliœmy szanse na awans do
klasy okrêgowej. Tak te¿ siê sta³o Dziwiszów przegra³ z Platerówk¹ 3:4,
a Kwisa „rozjecha³a” na wyjeŸdzie
Star¹ Kamienicê 7:0! Festiwal bramek rozpocz¹³ w 16 min. W. Ostrejko, który tym samym zanotowa³ 25
trafienie w sezonie. Asyst¹ popisa³ siê
£. Radziuk (bardzo dobry wystêp) i
Raul z 5 metrów nie da³ szans bramkarzowi gospodarzy. 5 minut póŸniej
stoper N. Chêciñski hukn¹³ z wolnego i by³o 2:0. Na nastêpn¹ bramkê
kibice czekali a¿ 15 minut: M. Roso³ek przytomnie poda³ pi³kê w polu
karnym G. Augustowi i ten uderzy³
celnie w lewy róg bramki.
Po przerwie za P. Cierpickiego
wszed³ P. Patynko, a za M. Roso³ka A. Mackiewicz. W 55 minucie po ³adnej akcji Pi¹tkowskiego i Patynki ten
ostatni strzeli³ gola w okienko bramki gospodarzy. W 70 min. P. Pelc dok³adnie dogra³ ze skrzyd³a i Mackiewicz strzeli³ celnie w prawy róg bramki. W 81 min. Kwisa wyprowadzi³a
kontrê, z prawej strony doœrodkowa³
S. Swarzyñski - Ostrejko str¹ci³ pi³kê
g³ow¹, a wprowadzony kilka chwil
wczeœniej M. Sawicki nie mia³ k³opotów w umieszczeniu pi³ki w siatce. 5

Z notatnika kierownika

minut przed koñcem Radziuk przedryblowa³ kilku zawodników LZS,
poda³ do Swarzyñskiego, a ten ustali³ wynik meczu.
18 czerwca walczyliœmy z Pogoni¹ Markocice o awans do klasy okrêgowej. Po ciê¿kim i dramatycznym
meczu pokonaliœmy rywala 3:1 (2:0).
W 35 min. wyprowadziliœmy szybk¹
kontrê, po której Franckiewicz hukn¹³
lew¹ nog¹ w prawy róg bramki i wyszliœmy na prowadzenie. Tu¿ przed
przerw¹ sêdzia podyktowa³ rzut karny dla Kwisy po faulu na Roso³ku, a
pewnym wykonawc¹ jedenastki zosta³ Franckiewicz.
W drugiej po³owie da³o znaæ o
sobie zmêczenie i zagraliœmy s³abiej.
Po 15 minutach nasz obroñca faulowa³ na polu bramkowym i tym razem Pogoñ rzut karny zamieni³a na
bramkê. W koñcówce Markocice
zwiêkszy³y tempo gry i mia³y kilka
okazji, ale Warcha³ zawsze by³ na
posterunku. 5 minut przed koñcem
spotkania Kwisa dobi³a Pogoñ trzecim golem, którego autorem by³
wprowadzony kilkanaœcie minut
wczeœniej Mackiewicz (wykorzysta³
asystê Roso³ka).
T. Miakienko, kierownik zespo³u

Przyjechali, odpoczêli i odjechali

Rozpoczynaj¹c drugi sezon w Aklasie wszyscy mieliœmy apetyty na
awans do okrêgówki. Dziêki staraniom
prezesa Mariusza Stachurskiego
wzmocniliœmy zespó³ seniorski pi³karzami z Mirska i Giebu³towa. Okaza³o
siê, ¿e przy absencji kilku miejscowych
zawodników by³ to strza³ w dziesi¹tkê.
Ca³a pi¹tka: M. Warcha³ (bramkarz), N.

do B-klasy Czarni Strzy¿owiec zdobyli
24 pkt (7-3-16, bramki 55:77)
A na awans do okrêgówki zapracowali solidarnie nastêpuj¹cy pi³karze.
Bramkarze: Micha³ Warcha³ i Artur Marczak.
Obroñcy: Grzegorz August, Pawe³
Patynko, £ukasz Ptasiuk, Bartosz Kreis, Marcin Polak, S³awek Swarzyñski,

V liga dla Œwieradowa!
Chêciñski, £. Ptasiuk, £. Pi¹kowski i P.
Cierpicki - wypad³a w ca³ym sezonie
bardzo dobrze. Rundê jesienn¹ zakoñczyliœmy na drugim miejscu, trac¹c
fotel lidera na rzecz Leœnej dopiero w
ostatniej kolejce. Po dobrze przepracowanej zimie pierwsze wiosenne spotkania koñczyliœmy zwyciêstwami.
Choæ w koñcówce sezonu zrobi³o siê
bardzo nerwowo, zespó³ potrafi³ siê
zmobilizowaæ i przypieczêtowaæ awans
w ostatnich wyjazdowych meczach.
Królem strzelców zespo³u zosta³ Sportowiec Roku 2005 - Wojtek Ostrejko z
25 trafieniami, za nim R. Franckiewicz
– 15, trzeci by³ G. August – 12.
Kwisa w 26 meczach zdoby³a 61
pkt, na które z³o¿y³o siê 20 zwyciêstw,
1 remis i 5 pora¿ek. Strzeliliœmy rywalom 70 bramek, trac¹c 27 (mieliœmy
najskuteczniejsz¹ obronê wœród
wszystkich zespo³ów).
Drugi w tabeli Piast Dziwiszów mia³
o 3 punkty mniej (18-4-4, bramki
84:41), a trzeci W³ókniarz Leœna – o 9
pkt (16-4-6, bramki 69:35).
14 w tabeli LZS Sobota wycofa³ siê
z rozgrywek, a spadaj¹cy z 13 miejsca

Norbert Chêciñski i Pawe³ Cierpicki.
Pomocnicy: Pawe³ Pelc, Marcin Roso³ek, Marcin Sawicki, Adam Mackiewicz
i £ukasz Radziuk. Napastnicy: Robert
Franckiewicz, Wojciech Ostrejko,
£ukasz Pi¹tkowski i Krzysztof Roso³ek.
Warto wspomnieæ, ¿e równie¿ pozosta³e œwieradowskie zespo³y odnotowa³y niema³e sukcesy. Juniorzy, prowadzeni przez G. Augusta, wywalczyli
awans do klasy okrêgowej, gdzie bêd¹
graæ z takimi przeciwnikami, jak Bogatynia, Lubañ, Jelenia Góra czy Boles³awiec. M³odzicy i trampkarze, trenowani przez P. Pelca zajêli w swoich grupach odpowiednio 2 i 5 miejsce.
Gor¹co zachêcam do sponsorowania naszego klubu. Ka¿da pomoc finansowa, nawet najmniejsza, bêdzie mile
widziana, a z pewnoœci¹ pomo¿e nam
promowaæ sport wœród dzieci i m³odzie¿y. Tradycyjnie chcia³bym gor¹co
podziêkowaæ dotychczasowym sponsorom, którzy rozumiej¹ potrzebê finansowania sportu w naszym mieœcie
i czêsto wspomagaj¹ klub dobrowolnymi datkami.

TM

Szach i mat (32)

Cezary Zamana (inicjator imprezy), Zbigniew Szereniuk i Eneasz Popió³ (w pêtli
karkonosko-izerskiej by³ trzeci, za zawodowcami - D. Baranowskim i C. Zaman¹).
15 lipca w samo po³udnie na ul.
Zdrojow¹ zaczêli siê zje¿d¿aæ pierwsi
uczestnicy 7 Maratonu Rowerowego
Sport Bike Grand Prix „Odrodzenie”
(zwanego te¿ mniej oficjalnie pêtl¹ karkonosko-izersk¹). Chowaj¹c siê w cieniu drzew regenerowali si³y (bo czeka³
ich jeszcze powrót do Podgórzyna), zajadaj¹c siê pajdami dro¿d¿owego placka i ch³odz¹c obficie napojami.
Po ok. 40 minutach odpoczynku 72
kolarzy stanê³o na starcie i odjecha³o. A
ja spyta³em g³ównego organizatora imprezy, Cezarego Zamanê, wci¹¿ czynnego kolarza-profesjonalistê, co trzeba
w sobie poczuæ, by wzi¹æ siê za propagowanie kolarstwa rekreacyjnego, turystycznego, rodzinnego (bo przecie¿ nie
ka¿dy wyczynowiec podejmuje siê takiej
misji.) Odpowiedzia³:
- Wychodzê z za³o¿enia, ¿e co ¿ycie
nam da³o, powinniœmy ¿yciu oddaæ.
Skoro kolarstwo da³o mi karierê, przygodê i mo¿liwoœæ zwiedzenia œwiata, to
ja chcê siê teraz podzieliæ tym piêknym
sportem z innymi, z tymi, którzy nigdy

go nie zaznali, i z tymi, którzy kiedyœ
nawet siê o kolarstwo otarli, ale dawno
zeszli z siode³ek. Wielu z nich wsiada na
rower po latach i mówi, ¿e to du¿a frajda. Cieszy mnie, ¿e formie œcigania towarzyszy œwietna atmosfera: fair play i
towarzyska. A jeœli przy okazji objawi siê
jakiœ samorodny talent kolarski, to tym
lepiej.
Jak pan odkry³ Œwieradów?
- Parê razy przejecha³em przez miasto z Tour de Pologne. To piêkna miejscowoœæ, a ¿e mam sw¹ bazê w Szklarskiej Porêbie, lubiê wsi¹œæ na rower i
przez Zakrêt Œmierci piêkn¹ leœn¹ drog¹
wpaœæ do Œwieradowa. Posiedzê tu sobie, odpocznê trochê, kawê wypijê i wracam. I cieszê siê, ¿e moim œladem przyjecha³o dziœ tylu kolarzy. W tym roku
mo¿e to nie by³a du¿a grupa, ale skoro
na mych wyœcigach nizinnych gromadzi³o siê po 600-700 osób, liczê, ¿e za
parê lat pêtla karkonosko-izerska zyska
sobie równie¿ kilkusetosobow¹ rzeszê
zwolenników.
(aka)

Bia³e zaczynaj¹ i wygrywaj¹ w piêciu posuniêciach.
Pozycja kontrolna – bia³e: Kb6, Hg5, pb5, f6 (4 figury); czarne: Kf8, Wf1,
f2, pf7 (4 figury).
Rozwi¹zania prosimy nadsy³aæ do 20 sierpnia br. do Miejskiego Biura
Informacji Turystycznej przy ul. Zdrojowej 10.
Za prawid³owe rozwi¹zanie zadania majowego nagrodê otrzymuje Hans
Kielstein z Dessau (RFN), który przebywa³ w Œwieradowie na kuracji.
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Stare auta z m³od¹ dusz¹
1 i 2 lipca br. wyznaczyli sobie u nas
spotkanie uczestnicy II Miêdzynarodowego Zlotu Pojazdów Zabytkowych
IKAR 2006, którego g³ównym organizatorem by³ Urz¹d Miasta w Œwieradowie.
W sobotê burmistrz Zbigniew Szereniuk
jako honorowy starter wypuœci³ kawalkadê automobili (i kilku starych motocykli) na karkonoskie trasy. Kierowcy
najpierw udali siê do Szklarskiej Porêby, gdzie poddali siê próbie wytrzyma³oœci, bo musieli wyjœæ z wykwintnych
kabin i wdrapaæ siê na wodospad Szklarka. Nastêpnie przez Piechowice przejechali do Podgórzyna, by odbyæ æwiczenia wêdkarskie na tamtejszych stawach.
Po drodze zaliczyli jeszcze próbê sprawnoœci (przewo¿enie szklanki z wod¹) i
kompetencji (testy ze znajomoœci przepisów drogowych).
Ucztê dla oczu mieli tego dnia jeszcze mieszkañcy Karpacza, Kowar i Jeleniej Góry – nikt w tych miastach nie
móg³ pozostaæ obojêtny na piêkno automobili, które zrobiwszy pêtlê wróci³y
przez Antoniów do Œwieradowa, gdzie
wieczorem za³ogi bawi³y siê na Balu
Komandorskim.
W sobotê od rana mieszkañcy i kuracjusze mogli przy piêknej s³onecznej
pogodzie podziwiaæ wymuskane i dopieszczone w ka¿dym centymetrze bolidy, które zgromadzone zosta³y na dawnym dworcu PKS (fot. 1). Parada wozów na ul. Zdrojowej zgromadzi³a t³umy,
które obserwowa³y równie¿ próbê
sprawnoœciow¹ polegaj¹c¹ na pokonaniu slalomu miêdzy pacho³kami i powrót
ty³em na wyznaczone miejsce (fot. 2).
III miejsce w ogólnej klasyfikacji
zdobyli Sylwester i Piotr Soboccy jad¹cy na moskwiczu 402 z 1957 r. (fot. 3)
II lokata przypad³a Czes³awowi i
Ryszardowi Szczepanikom poruszaj¹cymi siê budz¹cym zachwyt 76-letnim
BMW (fot. 4). By³ to przedwojenny niemiecki maluch, wyprodukowany z myœl¹
o lekarzach, weterynarzach i rzemieœlnikach, by mogli dojechaæ do swych
pacjentów i klientów. Co ciekawe, tamten niemiecki maluch by³ o 10 cm krótszy i 65 kg l¿ejszy od naszego. W³aœciciele, wroc³awianie, nazywaj¹ swe auto
ruchomym zabytkiem Wroc³awia, bo
by³o ono kupione w Breslau i wróci³o do
„rodzinnego” miasta. Ma³e BMW pali 5,5
litra na 100 km, a w³aœciciele ¿artuj¹, ¿e

trzyma ogólnoniemiecki standard, bo
ko³a mo¿na mu za³o¿yæ z motocykla
zündapp (ale tak¿e z junaka), a akumulator z trabanta.
Wygrali imprezê pañstwo Roman i
Lidia Szymañscy, którzy do Œwieradowa przyjechali licz¹cym sobie 86 lat
Mathisem (fot. 5) Wozy takie od 1895
do 1937 roku produkowa³a fabryka
Emila Mathisa w Strasburgu, potem
wch³on¹³ j¹ Citroën. Konstruktorem i stylist¹ auta by³ Ettore Bugatti, który z kolei
zas³yn¹³ jako projektant i producent kultowych ju¿ samochodów sportowych z
lat 20. i 30. XX w.
Publicznoœæ zag³osowa³a na naj³adniejszy wóz imprezy – widzom najbardziej spodoba³ siê Chevrolet Monte Carlo
z 1979 roku (fot. 6), którego za³ogê stanowili Andrzej i Violetta Jurczenko.
Obecni w³aœciciele nabyli wóz okazyjnie
4 lata temu w Szwajcarii, a w zdumienie
wprawi³a wszystkich wiadomoœæ, ¿e ta
wiekowa limuzyna ma ledwie 14 tys. km
na liczniku, s³u¿y³a bowiem poprzedniemu w³aœcicielowi jedynie do rzadkich
przeja¿d¿ek po okolicy.
Zadowolenia nie kry³ komandor rajdu Zbigniew Piwowarek, którego zdaniem w tym roku pojawi³o siê wiêcej ciekawych aut i publicznoœci, sponsorzy
sypnêli groszem i choæ kierowcy narzekali nieco na ciê¿k¹ i wymagaj¹c¹ trasê,
za rok pewnie wszystko zostanie po staremu. Zdaniem komandora nie nale¿y
rozszerzaæ liczby pojazdów, bo ta piêædziesi¹tka jest w sam raz.
Imprezê zakoñczy³ na tarasie zdrojowym wystêp kabaretowy Jacka Ziobry
(fot. 7) oraz koncert, na który dobrze ju¿
znany œwieradowskiej publicznoœci basista Ranjit Prasad zaprosi³ amerykañskiego solistê Deana Bosmana (fot. 8),
uznawanego za najwa¿niejszego jazzowego wokalistê od czasów Bobby
McFerrinea. Bowman zaprezentowa³ siê
w zró¿nicowanym repertuarze, ³¹cz¹c
elementy jazzu, awangardy, gospel i
hard rocka.
(aka)
Sponsorami rajdu byli: Urz¹d Miasta w Œwieradowie-Zdroju, firma Farécla,
Jelenia Struga, Zak³ady Miêsne Niebieszczañscy, Browar Œl¹ski 1209 z
Lwówka Œl., a patronat medialny sprawowa³o Polskie Radio Wroc³aw wraz z
Nowinami Jeleniogórskimi.

MUZYKOWANIE
7 sierpnia br. o godz. 1600 koncertem inauguracyjnym, w wykonaniu Orkiestry Pañstwowej Szko³y Muzycznej im. K. Pendereckiego z Dêbicy, rozpoczn¹ siê Europejskie
Spotkania M³odych Muzyków EUROUNIONORCHESTRIES im. W³adys³awa Balickiego. Impreza potrwa szeœæ dni i zakoñczy siê fina³em 12 sierpnia.
Na koncerty zapraszamy do hali spacerowej Domu Zdrojowego. Wiêcej informacji na plakatach.
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NA ROWERY I W IZERY!
29 i 30 lipca do Œwieradowa-Zdroju zawita kolejny BIKE MARATON. Start
i meta wyœcigu zlokalizowane bêd¹ na ul. Zdrojowej, poni¿ej Domu Zdrojowego. W ramach imprezy po raz trzeci odbêd¹ siê Mistrzostwa Polski Dziennikarzy i Mediów w Maratonie MTB.
Regulamin oraz niezbêdne informacje dostêpne s¹ na stronie www.bikemaraton.com.pl
Organizator: Grabek Promotion Sp. z o.o., ul. Wiejska 29, 58–506 Jelenia
Góra, tel. 075 76 123 76 fax 76 123 76 tel. kom. 0603 712 297, biuro@bikemaraton.com.pl
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