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Nasze starania o zmianę granic
mają już kilkunastoletnią historię.
Od dwóch lat zintensyfikowaliśmy
działania w tej sprawie jednak je-
szcze tym razem okazały się  one
bezskuteczne. Pod koniec lipca
Rada Ministrów wydała rozporzą-
dzenie w sprawie zmiany granic
niektórych gmin. Wśród wymienio-
nych w rozporządzeniu niestety za-
brakło regulacji dotyczącej nasze-
go problemu. Takiego rozstrzygnię-
c ia  właśc iwie  można s ię  było
spodziewać. Mimo bowiem wysto-
sowanego zaproszenia dla Min.
R.Kalisza ani On sam ani też żaden
urzędnik z MSWiA do Świeradowa
nie dotarł by na miejscu zapoznać
się z problemem. Argumenty, które
skłaniają nas do zabiegów o zmia-
nę granic są powszechnie znane to
też nie ma potrzeby ich wymienia-
nia. Jedno jest pewne podejmiemy
jeszcze jedną próbę. Być może
nowo wyłoniony Rząd po wyborach
będzie bardziej nam przychylny,
a właściwy Minister lub w jego imie-
niu kompetentny urzędnik znajdą
czas by z problemem zapoznać się na
miejscu. Z całą pewnością problem
nie jest abstrakcyjny i wymaga roz-
wiązania. Jeżeli jednak ten stan rze-
czy trwał będzie dłużej na pewno
stracą na tym mieszkańcy naszego
miasta  jak również Mirska i okolicz-
nych miejscowości.

Swoimi działaniami nie chcem
zburzyć integralności sąsiedniej gmi-
ny. Nie staramy się o przyłączenie do
Świeradowa ani Orłowic ani Krobicy
chociaż nie tak dawno temu takie
rozwiązanie rozważali sami mie-
szkańcy tych miejscowości. Chcemy
jedynie mieć swobodę w decydowa-
niu o tym co ma się dziać w bezpo-
średnim sąsiedztwie naszego miasta-
kurortu. Więcej o zmianie granic
przeczytać można na kolejnych stro-
nach NŚ w ar tykule, który jest
przedrukiem z czasopisma samorzą-
dowego o ogólnopolskim zasięgu pt:
„Wspólnota”.

XXX
Już kończą się wakacje. Za kilka

dni dzieci i młodzież udadzą się do
szkół. Pragnę w tym miejscu życzyć
wszystkim uczniom sukcesów w na-
uce oraz by zgłębianie wiedzy było
radością a nie tylko przykrym obo-
wiązkiem.

Burmistrz Zbigniew Szereniuk

CMYK

Spotkania Wielkiej Orkiestry Młodych
im. Władysława Balickiego

Wybiła godzina szesnasta. Wszystkie miej-
sca siedzące przed sceną w hali spacerowej
Domu Zdrojowego już od pół godziny zajęte.
To znak dla Pawła Adamka – dyrygenta i opie-
kuna Orkiestry Państwowej Szkoły Muzycznej
I st. im. K. Pendereckiego z Dębicy - że czas
zaczynać… “Odą do Radości” Ludwika van Be-
ethovena rozpoczęły się 8 sierpnia br. XVI Eu-
ropejskie Spotkania Młodych Muzyków „Eu-
rounionorchestries” im. Władysława Balickie-
go w Świeradowie-Zdroju.

Koncerty odbywały się codziennie od po-
niedziałku (tj. 8.08.) do piątku (12.08.) w godz.

16.00–17.30 . We wtorek mieliśmy możliwość
posłuchania utworów Fryderyka Chopina
w wykonaniu Macieja Gańskiego (studenta IV
roku Akademii Muzycznej) z Gdańska, kandy-
data na XV Międzynarodowy Konkurs Chopi-
nowski (odbędzie się od  2 do 24 października
w Warszawie).  M. Gański to laureat wielu kon-
kursów pianistycznych, m.in.: I nagrody oraz
nagrody specjalnej na V Ogólnopolskim Kon-
kursie im. Ludwika Stefańskiego, I nagrody na
V Śląskim Konkursie w Zabrzu, wyróżnienia
na I Międzyuczelnianym Konkursie im. Miło-
sza Magina w Łodzi, uczestnik Festiwali Mu-
zycznych w Japonii i Francji, stypendysta
(1999–2002) Ministra Kultury i Sztuki.

W środę publiczność  wysłuchała artystów
z Muzyczno-Teatralnego Studium im. G. Wi-
szniewskiej z Moskwy - Kameralnej Orkiestry
Symfonicznej  „Intrada”, Zespołu Wioloncze-

listów „Wiwat Cello” oraz Zespołu Instrumen-
tów Dętych “Kwinta”.

Kolejne dwa dni należały do koncertującej
pod batutą Elżbiety Wiesztordt Młodzieżowej
Orkiestry Symfonicznej oraz Zespołów Kame-
ralnych z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycz-
nej I i II st. im. F. Nowowiejskiego z Gdańska.

11 sierpnia o godz. 21.00 odbył się także
koncert Pispy de Andres Galwan prezentującej
“Pieśni Izerokarkonoskie” autorstwa Andrzeja
Szymalskiego.

Jak co roku wielkim wydarzeniem dla ucze-
stników Spotkań, czy to słuchaczy, czy też dla

samych wykonawców był koncert finałowy w
wykonaniu liczącej ponad 100 artystów Wiel-
kiej Orkiestry Młodych, utworzonej z połączo-
nych zespołów z Moskwy, Gdańska i Dębicy.
Młodzi muzycy zagrali wspólnie m.in. uwertu-
ry: do operetki „Baron Cygański” J. Straussa oraz
do oper: „Jawnuta” i “Hrabina” S. Moniuszki.

Każdemu, kto choć raz w ciągu minionych
15 lat był uczestnikiem europejskiego muzyko-
wania i znał Władysława Balickiego, na długo
zapadnie w pamięci “Adagio” T. Albinoniego,
będące ostatnim pożegnaniem z inicjatorem „Eu-
rounionorchestries” w Świeradowie-Zdroju.

W podziękowaniu i hołdzie dla tego wiel-
kiego człowieka o gołębim sercu, który za-
wsze i wszystkim służył pomocą i dobrym
słowem – młodzież zagrała ulubiony utwór
Władysława Balickiego - largo z opery „Xe-
rxes” G. F. Haendla.

Podczas oficjalnego wystąpienia, z ust wi-
ceburmistrza Świeradowa-Zdroju, Walerego
Czarneckiego, padły słowa, na które chyba
wszyscy czekaliśmy: władze miasta w podzię-
kowaniu za ogromne zasługi, chcą nagrodzić
Władysława Balickiego swoim najwyższym wy-
różnieniem i nadać mu tytuł “Zasłużonego dla
miasta Świeradów-Zdrój”. Na najbliższej sesji
Rady Miasta burmistrz złoży stosowny wnio-
sek w tej sprawie.

Trzeba podkreślić, iż nie byłoby jednak te-
gorocznego i tak wspaniale przygotowanego
koncertu finałowego bez Pawła Adamka, które-

go już w ubiegłym roku sam Władysław Balic-
ki wybrał na swojego następcę. Stało się to do-
kładnie podczas pierwszego dnia prób (trzeci
dzień spotkań), kiedy W. Balicki przyszedł do
naszego biura informacji turystycznej i zako-
munikował: “Dziewczyny mam dla was nowe-
go dyrektora artystycznego Spotkań. Jeszcze
z rok czy dwa go przyuczę i będzie miał Świe-
radów szefa festiwalu z prawdziwego zdarze-
nia”. Sam zainteresowany dowiedział się o tym
w ostatnim dniu imprezy. Pan Balicki miał już
obmyślony plan działania. Pana Adamka chciał
w ciągu dwóch lat przygotować do przejęcia
obowiązków kierownika artystycznego, poznać
z odpowiednimi ludźmi, żeby wiedział, z kim
ma w przyszłości współpracować. Niestety, nie
udało mu się zrealizować planu do końca.

Szanowni Państwo

Dokoñczenie na str. 8
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BAZA NUMERÓW KRONIKA POLICYJNA

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

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

RABARABARABARABARABATYTYTYTYTY  - 3 emisje – 10 %

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

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

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

CENNIK REKLAM W NOTATNIKU

URZ¥D MIASTA

Burmistrz Miasta – Zbigniew Szereniuk 78-16-119

Zastêpca Burmistrza – Walery Czarnecki 78-17-680

Sekretarz Miasta – Sylwia B³aszczyk 78-17-562

Skarbnik – Iwona Kosmala 78-16-659

Sekretariat Burmistrza i Zastêpcy Burmistrza

 – Krystyna Kisiel 78-16-489, fax – 78-16-585

Biuro Rady Miasta – Jolanta Bobak, Diana Timoftiewicz-¯ak 78-17-666

Zamówienia Publiczne – Tomasz Glinkowski 78-17-562

Referat Gospodarki Nieruchomoœciami i Zagospodarowania Przestrzennego

p.o. Kierownika – Rafa³ May 78-17-092

Ryszard Szczygie³ 78-17-558

Bogumi³a Tasulis 78-17-297

Referat Gospodarki Miejskiej, Inwestycji i Ochrony Œrodowiska

Kierownik – Eugeniusz Grabas 78-17-071

Anna Mazurek, Andrzej Groñski 78-16-970

Izabela Jurczak, Anna Ba³azy 78-16-324

Urz¹d Stanu Cywilnego – Kierownik – Danuta ¯y³kiewicz 78-16-929

Dzia³alnoœæ Gospodarcza 78-17-601

Meldunki i dowody osobiste – Halina Stettner 78-16-929

Stra¿ Miejska – Ryszard Nowak 78-16-896

Obrona Cywilna, Zarz¹dzanie Kryzysowe, Ochrona PPO¯

Tadeusz Baka 78-16-841

Ksiêgowoœæ – Anna Leœniak, Magdalena Szukiewicz 78-16-452

Gra¿yna Wojciechowicz 78-16-659

Kadry – Joanna Szczekulska 78-16-553

Referat Finansów Oœwiaty

Kierownik – Bo¿ena Czukiewska, Katarzyna Barczyszyn 78-16-471

Referat Promocji Gminy, Turystyki, Kultury i Sportu

p.o. Kierownika – Dorota Marek-Miakienko, Monika Hajny 78-16-350,

fax – 78-16-100

ZAK£AD GOSPODARKI KOMUNALNEJ – sekretariat 78-16-343

Dyrektor – Rados³aw Berliñski 78-16-425

MIEJSKI OSRODEK POMOCY SPO£ECZNEJ – sekretariat 78-16-321

Kierownik – Teresa Diagiel 78-16-076

Punkt Konsultacyjny Miejskiej Komisji

Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych 78-16-114

Przedszkole Miejskie 78-16-339

Miejski Zespó³ Szkó³ 78-16-373, 78-16-668, fax 78-16-224

Szko³a Podstawowa nr 2 78-16-379

Œwietlica œrodowiskowa 78-45-712

Miejska Biblioteka Publiczna 78-16-394

Klub AA 78-16-114

Klub Seniora, Zwi¹zek Emerytów, Zwi¹zek Sybiraków  78-16-209

Ochotnicza Stra¿ Po¿arna

Naczelnik OSP Œwieradów-Czerniawa 78-45-573

Z-ca Naczelnika OSP w Œwieradowie 78-16-426

18 czerwca jeden z mieszkań-
ców ul. Nadbrzeżnej powiadomił
policję o dokonanej na jego szko-
dę kradzieży elektronarzędzi
o łącznej wartości ponad 1500 zł,
jako domniemanego sprawce
wskazując swojego sąsiada.
W wyniku podjętych przez poli-
cje działań ustalono, iż poszko-
dowany słusznie typował spraw-
cę czynu, który jednak zdążył
zbyć narzędzia po “okazyjnych
cenach” innym mieszkańcom na-
szego miasta. Osoby, które naby-
ły skradzione narzędzia i na pod-
stawie towarzyszących temu oko-
liczności wiedziały lub powinny
były wiedzieć, że pochodzą one
z przestępstwa odpowiedzą przed
sadem za paserstwo.

W lipcu zatrzymani zostali
sprawcy kradzieży kart telefo-
nicznych w domu handlowym
“Pod Orłem”, o której pisaliśmy
w jednym z poprzednich nume-
rów. Okazało się nimi dwoje mie-
szkańców Jeleniej Góry karanych
już w przeszłości za podobne
przestępstwa.

Aktualnie ustalany jest środek
zabezpieczający jaki zostanie za-
stosowany wobec sprawców. We
wrześniu sprawa trafi do sądu
wraz z wnioskiem o objęcie ak-
tem oskarżenia. Miłośnikom tele-
komunikacji grozi do 5 lat pozba-
wienia wolności

W lipcu wszczęto dochodze-
nie w sprawie oszustwa przeciw-
ko jednej z Lubańskich firm zaj-
mujących się sprzedażą i monta-
żem plastikowych okien. W gru-

dniu 2004 r. jedna z mieszkanek
Świeradowa zawarła z nieuczci-
wym kontrahentem umowę
o warności ok. 3000zł na ratalną
sprzedaż okien. Do dnia dzisiej-
szego okien nie widać a  firma już
nie istnieje. Natomiast o „transak-
cji” nie zapomniał bank, który
przedsięwzięcie skredytował po-
naglając nieszczęśliwą nabywczy-
nie do spłaty zaległych rat za
okna. Miejmy nadzieje, że w wy-
niku podjętych działań windyka-
cja rat zostanie wstrzymana.
Oszustowi grozi do 8 lat pozba-
wienia wolności.

O podobnym do wyżej opisa-
nego zdarzenia wypadku świera-
dowska policja została powiado-
miona także niedawno. Tym ra-
zem poszkodowana została mie-
szkanka Bolkowa, która przeby-
wając na kuracji w naszym mie-
ście „nabyła” za ponad 2000 zł na
raty lampę leczniczą. Lampy nie
ma, raty ściąga firma windykacyj-
na a „sprzedawcy” pochodzący
z województwa śląskiego ukrywa-
ją się.

Przestrzegamy osoby przed
zbyt pochopnym podpisywaniem
umów sprzedaży ratalnej. I zale-
camy podpisywanie umowy do-
piero po otrzymaniu kupowane-
go towaru.

24 lipca  policja w Świerado-
wie została powiadomiona o kra-
dzieży kurtki wraz z dokumen-
tami do jakiej doszło podczas
dyskoteki w pubie „Pod Orłem”.
Poszkodowany wskazał jako do-
mniemanego sprawcę jednego

z bawiących się tam mężczyzn,
mieszkańca Bogatyni. Trwają
działania mające na celu zatrzy-
manie mężczyzny i w najbliż-
szym czasie sprawa powinna tra-
fić do sądu.

Coraz częstsze są sygnały
wskazujące na wzrost świadomo-
ści prawnej mieszkańców nasze-
go miasta. W ostatnim czasie mie-
szkaniec Świeradowa powiado-
mił tutejszy rewir dzielnicowych
o rażącym naruszeniu przepisów
kodeksu ruchu drogowego, które-
go dopuścił się jeden z dystrybu-
torów artykułów spożywczych
z  Jeleniej Góry.  Na oczach in-
nych kierowców najpierw zigno-
rował on znak STOP na skrzyżo-
waniu ul 11-go Listopada z Sien-
kiewicza a następnie brawurowo
wyprzedzał inne pojazdy poru-
szające się ul Grunwaldzką nie
zwracając uwagi na biegnącą jej
środkiem ciągła linię. Podany nu-
mer rejestracyjny samochodu
umożliwił szybkie ustalenie
sprawcy, który nie przyznał się do
czynów, w związku z tym spra-
wa trafi do sądu. Kierowcy grozi
grzywna. Natomiast postawa mie-
szkańca który powiadomił o zda-
rzeniu policje zasługuje niewąt-
pliwie na pochwałę, takie podej-
ście użytkowników dróg przyczy-
nia się do poprawy bezpieczeń-
stwa nas wszystkich.

24 lipca, jak co roku obcho-
dzono święto Policji. Obchodom
święta, które miały miejsce
w Lubaniu towarzyszyło awanso-
wanie niektórych z funkcjonariu-
szy na wyższe stopnie. W naszym
Rewirze miały miejsce dwa awan-
se: na stopień aspiranta sztabowe-
go został awansowany detektyw
Aleksander Halczuk oraz na sto-
pień starszego posterunkowego
awansowano detektywa Dawida
Szulikowskiego. Gratulujemy,
składając jednocześnie naszym
stróżom prawa z okazji ich świę-
ta najlepsze życzenia spokojnej
służby.

Redakcja

UWAGA UCZNIOWIE!!!

Rozpoczêcie roku szkolnego 1 wrze�nia 2005 r.

Szko³a Podstawowa nr 1 w �wieradowie-Zdroju - 9.15
Gimnazjum w �wieradowie-Zdroju - 10.15

Szko³a Podstawowa nr 2 w �wieradowie-Zdroju - 8.00

O G £ O S Z E N I E
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NOTATNIK  SAMORZ¥DOWY

Poni¿ej zamieszczamy fragment artyku³u au-
torstwa Pana Bogdana Moœcickiego, który
ukaza³ siê na ³amach Pisma Samorz¹du Tery-
torialnego „WSPÓLNOTA”, nr 17/737 z dnia
20 sierpnia 2005.
PPPPPoni¿szy fragment zamieszczamy za wiedz¹ ioni¿szy fragment zamieszczamy za wiedz¹ ioni¿szy fragment zamieszczamy za wiedz¹ ioni¿szy fragment zamieszczamy za wiedz¹ ioni¿szy fragment zamieszczamy za wiedz¹ i
zgoda rzgoda rzgoda rzgoda rzgoda redakcji dwutygodnika „edakcji dwutygodnika „edakcji dwutygodnika „edakcji dwutygodnika „edakcji dwutygodnika „WSPÓLNOTA”WSPÓLNOTA”WSPÓLNOTA”WSPÓLNOTA”WSPÓLNOTA”

Nienaturalny ŒwieradówNienaturalny ŒwieradówNienaturalny ŒwieradówNienaturalny ŒwieradówNienaturalny Œwieradów

Ka¿dego ranka budzê siê, otwieram okno, pa-
trzê na góry i czujê dyskomfort, ¿e one nie s¹
œwieradowskie – mówi burmistrz Zbigniew Sze-
reniuk. Jako przewodnik sudecki zna historie tych
stron i wie w jaki sposób by³y wyznaczane grani-
ce miejscowoœci w czasie ich lokowania. To zre-
szt¹ standard w górach na ca³ym œwiecie. Od osi
doliny, czyli rzeki, prowadzi siê prostopadle linie
a¿ do obu g³ównych grzbietów bramuj¹cych
dolinê. Do miejscowoœci najwy¿ej po³o¿onej nad
dan¹ rzeka nale¿y Ÿródliskowy ”kocio³”, te¿  do
g³ównego grzbietu. Nad Kwis¹ w Górach Izer-
skich po lokacjach w œredniowieczu tak¹ naj-
wy¿sz¹ miejscowoœci¹ by³ Mirsk. Uzdrowisko
Œwieradów wyros³o  póŸniej nieplanowo, ale jego
granicom nadano naturalny charakter – gdy Pol-
ska wkracza³a tu w 1945 r., do Œwieradowa na-
le¿a³ ca³y Ÿródliskowy obszar Kwisy, a¿ po gra-
niczny grzbiet ze schroniskiem na Stogu Izerskim
i Hal¹ Izersk¹.
W polskiej administracji na Ziemiach Odzyska-
nych zdarza³y siê jednak dziwne rzeczy. Sytua-
cja zastana przez samorz¹d w 1990 roku i do

Zastêpca burmistrz Mirska, Jan Zaliwski ma
wyæwiczone odpowiedzi  na wszystkie argu-
menty œwieradowian. Lasami i strumieniami
zajmuje siê administracja rz¹dowa, a gdyby
gmina Œwieradów chcia³a siê w to w³¹czyæ,
to gmina Mirsk jest gotowa do porozumie-
nia. Jeœli dla s¹siadów tak wa¿ne jest dzia³a-
nie “zlewniowe”, to dlaczego nie przy³¹czyli
siê do ni¿ej po³o¿onej oczyszczalni œcieków
w Mirsku? By³y takie propozycje i mo¿liwo-
œci techniczne. Podobnie mia³a siê sprawa z
odpadami.
-Proponowaliœmy ju¿ Œwieradowowi, ¿e prze-
ka¿emy mu 117 czy 140 hektarów, tam gdzie
rzeczywiœcie s¹ kolizje. Nie zosta³o to przy-
jête. Ale jednej czwartej naszego terytorium
nie oddamy. Tym bardziej, ¿e nikt nie da so-
bie uci¹æ rêki, czy Œwieradów nie zg³osi ko-
lejnych roszczeñ – do terenu u zbiegu gminy
Mirsk, Szklarska Porêba i Stara Kamienica,
gdzie ma powstaæ oœrodek narciarski. Wtedy
Mirsk straci³by ju¿ po³owê obszaru – mówi
Jan Zaliwski.
Zapewne w Mirsku licz¹ na to, ¿e boom od-
czuwany obecnie w Œwieradowie-Zdroju
wp³ynie tak¿e na jego mirskie otoczenie. –
Oni maj¹ tylko dwie miejscowoœci  - komen-
tuje wiceburmistrz Zaliwski. – a my musimy
znaleŸæ œrodki na inwestycje w kilkunastu so-
³ectwach.
-Jedyny ich racjonalny argument to 130 tys., a
wed³ug moich informacji 70 tys. rocznie podat-
ku leœnego – podsumowuje burmistrz Œwiera-

dowa. – Wielu mieszkañców Mirska pewnie na-
wet nie wie, o co chodzi, ale mówi¹ “nie” czu-
j¹c, ¿e bogatszy chce coœ zabraæ biedniejsze-
mu. Takie stawianie sprawy szczególnie mnie
boli. Podejrzewam, ¿e st¹d równie¿ wziê³a siê
negatywna dla nas decyzja MSWiA, maskowa-
na rzekomymi uchybieniami formalnymi.
Œwieradów dysponowa³ pozytywn¹ opini¹ wo-
jewody oraz biura urbanistycznego z Jeleniej
Góry, kierowanego przez Janusza Korzenia. Ne-
gatywnie wypad³y konsultacje w gminie Mirsk
oraz opinia powiatu Lwóweckiego. Mo¿na bo-
wiem dodaæ, i¿ historycznie górne dorzecze
Kwisy nale¿a³o do tego powiatu, ale w 1998r.
Rada Miejska w Œwieradowie-Zdroju opowie-
dzia³a siê za Lubaniem, komplikuj¹c sobie w ten
sposób starania o zmianê granic gminy, bowiem
pojawi³ siê jeszcze jeden trac¹cy – powiat
lwówecki, do którego nale¿y Mirsk. Sporny teren
ma zaledwie kilku sta³ych mieszkañców, zamel-
dowanych w Œwieradowie-Zdroju.
Oczywiœcie Œwieradów ponowi wniosek do
MSWiA. Przybêdzie mu mocny argument – œwie-
¿o uchwalona ustawa o uzdrowiskach , nak³ada-
j¹ca obowi¹zki tak¿e na gminê. A jak je spe³niæ,
gdy nawet nie ca³a strefa A do niej nale¿y? Strefa
C to lasy powy¿ej zdroju. Uprzedzaj¹c ten argu-
ment wiceburmistrz Mirska zauwa¿a, ¿e usta-
wa przewiduje porozumienia miêdzygminne.
Jednak o takowe tutaj trudno. Przyczynia siê
do tego gwa³cenie praw naturalnych, którym
bliskie by³y wskazane wy¿ej zasady lokowa-
nia miejscowoœci w górach.

dziœ trwaj¹ca wygl¹da tak, ¿e lasy na Ÿródliskach
Kwisy nale¿¹ do gminy Mirsk, ni¿ej znajduje siê
niewielka obszarowo gmina œwieradowska wraz
z Czerniawa Zdrojem, a jeszcze ni¿ej – Mirsk
w³aœciwy. Wczeœniej nikomu to nie przeszkadza³o
– wszak wszystko i tak by³o pañstwowe – ale od
1990 r. samorz¹d Œwieradowa-Zdroju stara siê
o przywrócenie zasiêgu z 1945 roku.
- Granica gminy biegnie po granicy zabudowy.
Stwarza to mnóstwo problemów – skar¿y siê
burmistrz Szereniuk. – Ujêcia wody s¹ ju¿ w in-
nej gminie. Po ka¿dym wiêkszym deszczu mamy
zdewastowane ulice i koryta potoków. Dla gmi-
ny Mirsk to nie jest problem. My wspólnie z
nadleœnictwem (nomen omen Œwieradów, nie
Mirsk) chcielibyœmy  poczyniæ inwestycje,
które by temu zapobiega³y, ale nie mo¿emy,
bo to nie nasz teren. Narciarze zarzucaj¹ nam
, ¿e jesteœmy s³abymi gospodarzami , bo
wyci¹g na Œwieradowcu nie dzia³a, ale nie
mamy na to ¿adnego wp³ywu, bo znajduje
siê ju¿ na terenie gminy Mirsk. Zg³aszaj¹cy
siê do mnie inwestorzy  s¹ zaskoczeni, ¿e te-
ren, o który, im chodzi nie nale¿y do Œwiera-
dowa. Odsy³am ich lojalnie do Mirska, a po-
tem pytam mego serdecznego przyjaciela,
burmistrza Andrzeja Jasiñskiego, czy siê z nim
kontaktowali. Okazuje siê, ¿e nie. A przecie¿
miejsc w pracy w Œwieradowie skorzystaliby
tak¿e mieszkañcy innych miejscowoœci –
opowiada Zbigniew Szereniuk  sugeruj¹c, ¿e
w szerszym œwiecie „marka” Œwieradów-
Zdrój znaczy wiêcej ni¿ Mirsk.

Zgodnie z ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 1997 roku o
us³ugach turystycznych
us³ugi turystyczneus³ugi turystyczneus³ugi turystyczneus³ugi turystyczneus³ugi turystyczne - us³ugi przewodnickie, us³u-
gi hotelarskie oraz wszystkie inne us³ugi œwiad-
czone turystom lub odwiedzaj¹cym,
imprimprimprimprimpreza turystycznaeza turystycznaeza turystycznaeza turystycznaeza turystyczna - co najmniej dwie us³ugi
turystyczne tworz¹ce jednolity program i objête
wspóln¹ cen¹, je¿eli us³ugi te obejmuj¹ nocleg
lub trwaj¹ ponad 24 godziny albo je¿eli program
przewiduje zmianê miejsca pobytu,
wycieczkawycieczkawycieczkawycieczkawycieczka - rodzaj imprezy turystycznej, której
program obejmuje zmianê miejsca pobytu jej
uczestników,
orororororganizowanie imprganizowanie imprganizowanie imprganizowanie imprganizowanie imprez turystycznychez turystycznychez turystycznychez turystycznychez turystycznych - przygoto-
wywanie lub oferowanie, a tak¿e realizacja im-
prez turystycznych,
orororororganizator turystykiganizator turystykiganizator turystykiganizator turystykiganizator turystyki - przedsiêbiorca organizu-
j¹cy imprezê turystyczn¹,
poœrpoœrpoœrpoœrpoœrednik turystycznyednik turystycznyednik turystycznyednik turystycznyednik turystyczny - przedsiêbiorca, którego
dzia³alnoœæ polega na wykonywaniu, na zlece-
nie klienta, czynnoœci faktycznych i prawnych
zwi¹zanych z zawieraniem umów o œwiadczenie
us³ug turystycznych,
agent turystycznyagent turystycznyagent turystycznyagent turystycznyagent turystyczny - przedsiêbiorca, którego dzia-
³alnoœæ polega na sta³ym poœredniczeniu w za-
wieraniu umów o œwiadczenie us³ug turystycz-
nych na rzecz organizatorów turystyki posiada-
j¹cych zezwolenia w kraju lub na rzecz innych
us³ugodawców posiadaj¹cych siedzibê w kraju,
turystaturystaturystaturystaturysta - osobê, która podró¿uje do innej miej-
scowoœci poza swoim sta³ym miejscem pobytu
na okres nieprzekraczaj¹cy 12 miesiêcy, dla której
celem podró¿y nie jest podjêcie sta³ej pracy
w odwiedzanej miejscowoœci i która korzysta
z noclegu przynajmniej przez jedn¹ noc,
odwiedzaj¹cyodwiedzaj¹cyodwiedzaj¹cyodwiedzaj¹cyodwiedzaj¹cy - osobê, która podró¿uje do innej
miejscowoœci poza swoim sta³ym miejscem po-
bytu, dla której celem podró¿y nie jest podjêcie
sta³ej pracy w odwiedzanej miejscowoœci oraz
niekorzystaj¹c¹ z noclegu,
klientklientklientklientklient - osobê, która zamierza zawrzeæ lub za-
war³a umowê o œwiadczenie us³ug turystycznych
na swoj¹ rzecz lub na rzecz innej osoby, a zawar-
cie tej umowy nie stanowi przedmiotu jej dzia-
³alnoœci gospodarczej, jak i osobê, na rzecz której

umowa zosta³a zawarta, a tak¿e osobê, której
przekazano prawo do korzystania z us³ug tury-
stycznych objêtych uprzednio zawart¹ umow¹,

·Dzia³alnoœæ gospodarcza polegaj¹ca na orga-
nizowaniu imprez turystycznych oraz na poœre-
dniczeniu na zlecenie klientów w zawieraniu
umów o œwiadczenie us³ug turystycznych wy-
maga uzyskania zezwolenia. Zezwolenie takie
(w formie decyzji administracyjnej) wydaje Wo-
jewoda (w³aœciwy dla siedziby przedsiêbiorcy)
i udziela go na czas nieoznaczony je¿eli przed-
siêbiorca spe³nia nastêpuj¹ce warunki:
1.zapewnia kierowanie dzia³alnoœci¹ przedsiê-
biorstwa oraz dzia³alnoœci¹ jego jednostek orga-
nizacyjnych samodzielnie dokonuj¹cych czyn-
noœci prawnych przez osoby:
-posiadaj¹ce odpowiednie wykszta³cenie i praktykê,
-niekarane za przestêpstwa przeciwko zdrowiu
i ¿yciu, wiarygodnoœci dokumentów, mieniu oraz
przeciwko obrotowi gospodarczemu,
2.przedstawi dowód zapewnienia pokrycia ko-
sztów powrotu klienta do kraju, w wypadku gdy
organizator turystyki wbrew obowi¹zkowi nie za-
pewnia tego powrotu, a tak¿e na pokrycie zwrotu
wp³at wniesionych przez klientów w razie niewy-
konania zobowi¹zañ umownych, w formie:
-umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczenio-
wej albo
-umowy ubezpieczenia na rzecz klientów.

·Dzia³alnoœci¹ w zakr·Dzia³alnoœci¹ w zakr·Dzia³alnoœci¹ w zakr·Dzia³alnoœci¹ w zakr·Dzia³alnoœci¹ w zakresie oresie oresie oresie oresie organizowania imprganizowania imprganizowania imprganizowania imprganizowania imprezezezezez
turystycznych oraz dzia³alnoœci¹ w zakrturystycznych oraz dzia³alnoœci¹ w zakrturystycznych oraz dzia³alnoœci¹ w zakrturystycznych oraz dzia³alnoœci¹ w zakrturystycznych oraz dzia³alnoœci¹ w zakresie po-esie po-esie po-esie po-esie po-
œrœrœrœrœrednictwa w zawieraniu umów o œwiadczenieednictwa w zawieraniu umów o œwiadczenieednictwa w zawieraniu umów o œwiadczenieednictwa w zawieraniu umów o œwiadczenieednictwa w zawieraniu umów o œwiadczenie
us³ug turystycznych, o którus³ug turystycznych, o którus³ug turystycznych, o którus³ug turystycznych, o którus³ug turystycznych, o której mowa powy¿ej,ej mowa powy¿ej,ej mowa powy¿ej,ej mowa powy¿ej,ej mowa powy¿ej,
mog¹ kiermog¹ kiermog¹ kiermog¹ kiermog¹ kierowaæ osoby posiadaj¹ce:owaæ osoby posiadaj¹ce:owaæ osoby posiadaj¹ce:owaæ osoby posiadaj¹ce:owaæ osoby posiadaj¹ce:
-1 rok praktyki w obs³udze turystów i ukoñczone
studia wy¿sze z zakresu turystyki i rekreacji, pra-
wa, ekonomii, zarz¹dzania i marketingu,
-2 lata praktyki w obs³udze turystów i ukoñczon¹
szko³ê œredni¹ z zakresu obs³ugi turystów lub
ukoñczone studia wy¿sze inne ni¿ wymienione
powy¿ej,
-4 lata praktyki w obs³udze turystów i ukoñczon¹
szko³ê œredni¹ inn¹ ni¿ wymieniona wy¿ej,

-6 lat praktyki w obs³udze turystów, w pozosta-
³ych przypadkach.
Za praktykê w obs³udze turystów, o której mowa wy-
¿ej, uwa¿a siê samodzielne prowadzenie dzia³alnoœci
gospodarczej w zakresie organizowania imprez tury-
stycznych lub poœrednictwa w zawieraniu umów
o œwiadczenie us³ug turystycznych, kierowanie jed-
nostkami organizuj¹cymi imprezy turystyczne, pracê
na stanowiskach zwi¹zanych z przygotowywaniem
i zawieraniem umów o œwiadczenie us³ug turystycz-
nych, samodzielne przygotowywanie programów
imprez turystycznych, a tak¿e wykonywanie zadañ
przewodnika turystycznego i pilota wycieczek.

·Wniosek o udzielenie zezwolenia, powinien za-·Wniosek o udzielenie zezwolenia, powinien za-·Wniosek o udzielenie zezwolenia, powinien za-·Wniosek o udzielenie zezwolenia, powinien za-·Wniosek o udzielenie zezwolenia, powinien za-
wieraæ:wieraæ:wieraæ:wieraæ:wieraæ:
-oznaczenie przedsiêbiorcy i jego siedziby (miej-
sca zamieszkania),
-okreœlenie zakresu i rodzaju dzia³alnoœci wyma-
gaj¹cej zezwolenia,
-wskazanie miejsca wykonywania dzia³alnoœci
objêtej zezwoleniem,
-dokumenty potwierdzaj¹ce spe³nienie warun-
ków, o których mowa w art. 5.

·Wojewoda odmawia udzielenia zezwolenia albo
ogranicza jego zakres w stosunku do wniosku
o udzielenie zezwolenia, je¿eli przedsiêbiorca nie
spe³nia wymagañ niezbêdnych do jego udzielenia.

·Minister w³aœciwy do spraw turystyki oraz wo-
jewoda jest upowa¿niony do kontroli prowadzo-
nej przez przedsiêbiorcê dzia³alnoœci gospodar-
czej, o której mowa powy¿ej, w zakresie:
-spe³niania wymagañ niezbêdnych do uzyska-
nia zezwolenia,
-zgodnoœci prowadzonej dzia³alnoœci z wydanym
zezwoleniem,
-przestrzegania warunków wykonywania dzia³al-
noœci gospodarczej okreœlonych ustaw¹.
·Minister w³aœciwy do spraw turystyki oraz wo-
jewoda jest upowa¿niony do kontroli dzia³alno-
œci agentów turystycznych w zakresie:
-zgodnoœci prowadzonej dzia³alnoœci z zawarty-
mi umowami agencyjnymi,

Obiektywnym okiem – sprawa granic Świeradowa

1. W dniu 18 sierpnia br. odby³o siê otwar-
cie ofert w przetargu na zimowe utrzy-
manie dróg gminnych w latach
2005 - 2008. Tak jak w latach ubieg³ych
wyodrêbniono dwa zadania: zadanie nr
I - Œwieradów-Zdrój i zadanie nr II - Czer-
niawa. O udzielenie zamówienia ubiegaj¹
siê dwa podmioty gospodarcze: Zak³ad
Us³ugowo-Handlowy Leopolda Ochra-
mowicza i Zak³ad Us³ug Ogólnobudow-
lanych ,,Robet” Antoni Staszulonek.
W zakresie rzeczowym zadania istotn¹
zmian¹ jest wy³¹czenie zimowego utrzy-
mania chodników przyleg³ych do nieru-
chomoœci, które nie pozostaj¹ w zarz¹-
dzie gminy. Do ich utrzymania zobowi¹-
zani s¹ w³aœciciele lub zarz¹dcy nierucho-
moœci do których chodniki przylegaj¹.
W tym przypadku bêdzie mo¿liwoœæ pod-
pisania umowy z gmin¹, na mocy której
przejmie ona obowi¹zki w³aœcicieli nie-
ruchomoœci. Szczegó³owe zakresy
umów bêd¹ mog³y byæ okreœlone po
podpisaniu przez Burmistrza Miasta
umów na zimowe utrzymanie dróg gmin-
nych w latach 2005-2008. Obecnie trwa
badanie i ocena z³o¿onych ofert.

2. W dniu 09 sierpnia 2005 roku Staro-
sta Lubañski wyda³ pozwolenie na bu-
dowê ci¹gu pieszego ³¹cz¹cego ul.
11-go Listopada z os. Korczaka. Og³o-
szony zosta³ przetarg na wy³onienie
wykonawcy robót budowlanych. Ich
rozpoczêcie nast¹pi ok. 15 wrzeœnia br.
Szacunkowy koszt wykonania ci¹gu
pieszego to 33 tys. z³.

3. Zakoñczy³a siê realizacja dwóch
zadañ, które wykonywane by³y w mie-
si¹cach sierpieñ -wrzesieñ br.: moder-
nizacja ul. S³owackiego oraz remont
drugiego piêtra w budynku Urzêdu
Miasta. Merytoryczni pracownicy Urzê-
du Miasta wykonuj¹ aktualnie czynno-
œci zwi¹zane z odbiorem i rozliczeniem
robót.

4. Zakupione zosta³y elementy ³awek
parkowych oraz s³upków wygrodze-
niowych zabezpieczaj¹cych chodniki.
Ich monta¿ nast¹pi w bie¿¹cym mie-
si¹cu.

5. Trwaj¹ prace przy budowie parkin-
gu przy budynku Urzêdu Miasta. Rea-
lizuje je firma ,,HENPOL” z Olszyny. In-
westycja realizowana jest z myœl¹
o zmotoryzowanych interesantach
odwiedzaj¹cych tutejszy Urz¹d Miasta.
Powstan¹ miejsca parkingowe dla
osób niepe³nosprawnych. Uporz¹dko-
wany zostanie ruch pojazdów na ul. Pi³-
sudskiego. Zwiêkszy siê bezpieczeñ-
stwo ruchu drogowego w tym rejonie
miasta. Wiele problemów stworzy³a
koniecznoœæ wykarczowania drzewa
rosn¹cego przed budynkiem Urzêdu
Miasta. Za okazan¹ w tym temacie
pomoc dziêkujê pracownikom Zak³a-
du Gospodarki Komunalnej w Œwiera-
dowie-Zdroju, radnemu Panu Januszo-
wi Harbulowi oraz Jednostce Ochotni-
czej Stra¿y Po¿arnej ze Œwieradowa.

6. W wielu miejscach nasze miasto
przypomina plac budowy. Prowadzo-
ne przez inwestorów roboty ziemne s¹
niejednokrotnie uci¹¿liwe dla mie-
szkañców. Zabrudzone ziemi¹ i b³otem
drogi wywo³uj¹ wiele komentarzy.
W tym przypadku proszê osoby nadzo-
ruj¹ce roboty o okazanie wiêkszego za-
interesowania o wygl¹d estetyczny
naszej miejscowoœci. Zanieczyszcza-
nie dróg jest wykroczeniem, które bê-
dzie œcigane przez Stra¿ Miejsk¹ i Po-
licjê.

Opracowa³ Eugeniusz Grabas

Wiadomości
komunalne

PORADNIK PRAWNY – organizator turystyki,
pośrednik i agent turystyczny

-przestrzegania przez przedsiêbiorców daj¹cych
zlecenie agentom warunków wykonywania dzia-
³alnoœci gospodarczej okreœlonych ustaw¹.

·Wojewoda mo¿e wezwaæ przedsiêbiorcê do usu-
niêcia stwierdzonych uchybieñ w wyznaczonym
terminie, pod rygorem cofniêcia lub ogranicze-
nia zakresu zezwolenia.
·Wojewoda mo¿e cofn¹æ wydane zezwolenie albo
ograniczyæ jego zakres w nastêpuj¹cych wypad-
kach:
-prawomocnego orzeczenia s¹du zakazuj¹cego
przedsiêbiorcy - osobie fizycznej prowadzenia
dzia³alnoœci objêtej zezwoleniem,
-naruszania obowi¹zków okreœlonych ustaw¹,
gdy powoduje to zagro¿enie bezpieczeñstwa lub
dóbr osobistych klientów, a tak¿e powa¿ne za-
gro¿enie interesów maj¹tkowych klientów,
-nieusuniêcia przez przedsiêbiorcê stwierdzo-
nych uchybieñ, pomimo wezwania do ich usu-
niêcia.

·Przedsiêbiorca, któremu cofniêto zezwolenie,
a tak¿e przedsiêbiorca, który prowadzi³ dzia³al-
noœæ bez uzyskania wymaganego zezwolenia, nie
mo¿e uzyskaæ ¿adnego z tych zezwoleñ, w okre-
sie 3 lat od daty cofniêcia zezwolenia lub ujaw-
nienia prowadzenia dzia³alnoœci bez zezwolenia.

·Przedsiêbiorcê wystêpuj¹cego wobec klientów
jako agent turystyczny uwa¿a siê za organizatora
turystyki w rozumieniu ustawy, je¿eli:
-w umowach zawieranych z klientami nie wska-
zuje jednoznacznie w³aœciwego organizatora tu-
rystyki, którego reprezentuje, lub
-dzia³a jako agent organizatora turystyki, który
nie jest uprawniony do zawierania umów z klien-
tami na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub
-dzia³a bez wa¿nej umowy agencyjnej lub prze-
kracza jej zakres.

Wykaz wszystkich Przedsiêbiorców posiadaj¹-
cych zezwolenie znajduje siê w Centralnym Re-
jestrze Zezwoleñ
(http://turystyka.crz.mg.gov.pl/icrz/login.do)
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Ustawa z 22 kwietnia 2005 r.
o postępowaniu wobec dłużni-
ków alimentacyjnych oraz zalicz-
ce alimentacyjnej wprowadza
duże zmiany w wypłacanych do
tej pory zasiłkach rodzinnych.
Znacznie ogranicza uprawnienia
do dodatku do zasiłku rodzinne-
go z tytułu samotnego wychowy-
wania dziecka. Od 1 września
2005 r. dodatek otrzymają osoby
samotnie wychowujące dziecko
i nie mające zasądzonych wyro-
kiem sądu alimentów jeżeli:

1.drugi z rodziców dziecka nie
żyje,

2.ojciec dziecka jest nieznany,
3.powództwo o ustalenie

świadczenia alimentacyjnego zo-
stało oddalone.

Dodatek ten będzie również
przysługiwał osobie pozostającej
w związku małżeńskim, jeżeli
małżonek jest pozbawiony wła-
dzy rodzicielskiej, jest ubezwła-
snowolniony lub przebywa w are-
szcie albo więzieniu powyżej
trzech miesięcy i dzieci nie mają
zasądzonych świadczeń alimen-
tacyjnych od tej osoby.

Ustawa ta wprowadza rów-
nież nowe pojęcie zaliczki alimen-
tacyjnej, która będzie przysługi-
wała osobie mającej zasądzone

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Miasta Œwieradów-Zdrój

z dnia 09 sierpnia 2005 r.
o numerach i granicach obwodów g³osowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art.32 ust.1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
/Dz. U. r Nr 46, poz. 499 z póŸn. zm./ oraz art.24 ust.1 ustawy z dnia 27 wrzeœnia 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2000 r.
Nr 47, poz.544 z póŸ.zm.), Burmistrz Miasta Œwieradów-Zdrój podaje do publicznej wiadomoœci, ¿e g³osowanie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarz¹dzonych na dzieñ 25 wrzeœnia 2005 r. i wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarz¹dzonych
na dzieñ 9 paŸdziernika 2005 r., na obszarze miasta Œwieradów-Zdrój zostan¹ przeprowadzone w nastêpuj¹cych obwodach g³osowania:

 Numery i granice obwodów g³osowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych zosta³y wyznaczone w sposób nastêpuj¹cy:

G³osowania odbêd¹ siê:
- 25 wrzeœnia 2005 r. od godz. 6.00 do godz. 20.00 – wybory do Sejmu i Senatu RP
- 9 paŸdziernika 2005 r. od godz.6.00 do godz. 20.00 – wybory Prezydenta RP
- w przypadku ponownego g³osowania w wyborach Prezydenta RP – zostanie ono przeprowa-
dzone w dniu 23 paŸdziernika 2005 r. od godz. 6.00 do godz. 20.00

Burmistrz Miasta
Zbigniew Szereniuk

U W A G A
W y b o r c y, którzy dotychczas g³oso-
wali w lokalu wyborczym Urzêdu Mia-
sta, bêd¹ g³osowaæ w Szkole Podstawo-
wej Nr 1 w Œwieradowie-Zdroju.

Urzêdnik Wyborczy
Danuta ¯y³kiewicz

W ramach prowadzonej przez Miej-
ską Bibliotekę Publiczną kampanii czy-
telniczej „Cały Świeradów czyta dzie-
ciom” został ogłoszony kolejny konkurs
„Moja czytająca rodzina”, w którym
dzieci mogły pochwalić się swoją czy-
tającą rodziną. Konkurs przebiegał pod
patronatem Burmistrza Miasta.

Nagrodę Burmistrza Miasta otrzy-
mała Marysia Salawa z klasy Ia, która
przedstawiła portrety czytającej babci Eli,
dziadka Edka, Gienka, swojej siostry Kasi,
mamy Izy, taty Piotrka, a nawet wujka
Szczepan, Krzysiek, ciocia Ania,  Gosia
siedząca za stołem i czytają.

I miejsce przypadło Dominice
Paprockiej i Arnice Kilian, które zgo-
dnie stwierdziły, że cała ich rodzina
czyta „bo nie jest to takie trudne”.

II miejsce za prace pod hasłem
„Moja rodzina czyta dzieciom” przy-
znano Monice Brzostowskiej. Karo-
lina Tetich, która zajęła II miejsce w
tzw. Mapie myśli - przekazała swoje
uwagi: „Moja mama jest zwariowaną
czytelniczką, która czyta zawsze i
wszędzie. Założę się, że przeczytała
już całą bibliotekę”. „Mój tata nie jest
zagorzałym czytelnikiem. Najdłuższą
książkę, którą przeczytał jest Trylogia”,
„Ja czytam książki, które opowiadają
o losach nastolatków i ich rodziny”.

Wyróżniono prace: Jasia Szydłow-
skiego, Pauliny Stonik, Kamila Barycz-
ki, Kamila Zarębińskiego, Zuzanny
Paprockiej, Pauliny Łojko, Agnieszki
Kalmuk, Marty Kacik. Wszystkie pra-
ce można podziwiać w bibliotece.

Dyrektor MBP
Krystyna Piotrowska

Cały Świeradów
czyta dzieciom

Jury w składzie: Anna Pekala
- przedstawiciel Miejskiego Biura In-
formacji Turystycznej, Anna stern
z Gorzowa Wlkp., Agata Kasprzak
ze Świeradowa-Zdroju, Bartłomiej
Nitoń z Warszawy oraz Wioleta
Zbaraż ze Słubic, przyznało I miej-
sce „Załodze Boga”, II „Chuliganom
Jezusa” i „Ekogrzybkom”, a II miej-
sce „Precelkom”.

Na zakończenie imprezy
laureaci festiwalu wraz
z ks. Józefem zabawiali koloni-
stów ucząc zabaw i pląsów inte-
grując tym samym dzieci prze-
bywające na wypoczynku w na-
szej miejscowości.

Serdeczne podziękowania
dla sponsorów imprezy - Pani Tere-
sy Fierkowicz i Burmistrz Miasta
Świeradów-Zdrój.

(MH)

Festiwal w żabiej skórze
Turystyczne, religijne, ekolo-

giczne i kolonijne piosenki mogli-
śmy usłyszeć z ust 121 dzieci pod-
czas III Festiwalu Piosenki Kolonij-
nej „Żabie Chóry”, który odbył się
27 lipca br. o godz. 1000 na Hali Spa-
cerowej w Domu Zdrojowym. Ucze-
stnikami byli: zespół “Chuligani Je-
zusa” z Gorzowa Wielkopolskiego
przygotowany przez siostry zakon-
ne Janinę i
Krystynę ze
zgromadze-
nia Urszula-
nek Szarych,
„Załoga Boga”
z Parafii pw.
św. Ducha ze
Słubic pod
opieką księ-
dza Józefa,
pani Kasi i
akordeonisty
Rafała, „Ekogrzybki” ze świetlicy
„Ul” reprezentujące Świeradów
oraz „Precelki” z LOK w Warszawie.

W przerwie festiwalu wystąpił
zespół dziecięcy  „Późne Wnuki Za-
wiadowcy” prowadzony przez
Jacka Ciechanowskiego z Sadek
(niedaleko Bydgoszczy), występu-
jący i zdobywający nagrody na ogól-
nopolskich imprezach piosenki tu-
rystycznej, a obecnie wypoczywa-
jący w schronisku „Halny” w Ka-
mieniu.

alimenty na dzieci. Zaliczka ali-
mentacyjna przysługuje do
ukończenia przez dziecko 18 lat,
a jeżeli uczy się w szkole lub szko-
le wyższej do ukończenia 24 roku
życia. Dochód uprawniający do
zaliczki nie może przekraczać
583,00 zł netto na osobę. Wnio-
sek o zaliczkę alimentacyjną po-
biera się w ośrodku pomocy
społecznej i składa do komorni-
ka prowadzącego postępowanie
egzekucyjne.

Zgodnie z nowa ustawą za-
siłek rodzinny nie będzie przy-
sługiwał osobie samotnie wy-
chowującej dziecko, jeżeli nie
zostało zasądzone świadczenie
alimentacyjne na rzecz dziecka.
Wyjątek stanowią sytuacje kie-
dy na dziecko nie zostało zasą-
dzone świadczenie alimentacyj-
ne ponieważ: drugi z rodziców
nie żyje, ojciec dziecka jest nie-
znany lub powództwo o ustale-
nie świadczenia alimentacyjne-
go od drugiego z rodziców zo-
stało oddalone.

Dochód uprawniający do za-
siłku rodzinnego to 504,00 zł net-
to na osobę lub 583,00 zł netto
w przypadku, kiedy członkiem
rodziny jest dziecko niepełno-
sprawne. Do ustalenia dochodu

rodziny niezbędnym dokumen-
tem jest zaświadczenie z urzędu
skarbowego.

Dodatkowo wprowadzony
zostanie nowy dodatek z tytułu
wychowania dziecka w rodzinie
wielodzietnej, będzie on przysłu-
giwał na trzecie i kolejne dziec-
ko, w wysokości 50,00 zł mie-
sięcznie.

Od nowego okresu zasiłko-
wego osoby mające ustalone na
dany okres zasiłkowy prawo do
świadczeń, przedkładają dodat-
kowo do dnia 15 marca oświad-
czenia o wysokości dochodów
członków rodziny, uzyskanych
w poprzednim roku kalendarzo-
wym.

 Wniosek o świadczenia ro-
dzinne należy złożyć w okresie od
dnia 1 sierpnia do dnia 30 wrze-
śnia - świadczenia rodzinne za
miesiąc wrzesień będą wypłaca-
ne do dnia 31 października.

Godziny przyjęć interesan-
tów:

- poniedziałek i czwartek
12.00 – 16.00,

wtorek, środa i piątek 8.00 –
12.00

Teresa Diagiel
Kierownik Miejskiego O�rodka

Pomocy Spo³ecznej

Świadczenia rodzinne od 1 września
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OG£OSZENIA

OG£OSZENIE  O  PRZETARGU

1/ trzeci nieograniczony przetar1/ trzeci nieograniczony przetar1/ trzeci nieograniczony przetar1/ trzeci nieograniczony przetar1/ trzeci nieograniczony przetarg ustny na zbycie prawa g ustny na zbycie prawa g ustny na zbycie prawa g ustny na zbycie prawa g ustny na zbycie prawa w³asnoœci niezabudowa-
nej nieruchomoœci gruntowej oznaczonej geodezyjnie jako dzia³ki
nr 9/8 i 9/9 am. 2 obrnr 9/8 i 9/9 am. 2 obrnr 9/8 i 9/9 am. 2 obrnr 9/8 i 9/9 am. 2 obrnr 9/8 i 9/9 am. 2 obrêb II o powierzchni 13.381 m2êb II o powierzchni 13.381 m2êb II o powierzchni 13.381 m2êb II o powierzchni 13.381 m2êb II o powierzchni 13.381 m2

Cena wywo³awcza – 160.000 Cena wywo³awcza – 160.000 Cena wywo³awcza – 160.000 Cena wywo³awcza – 160.000 Cena wywo³awcza – 160.000 z³ + 22% VAT W + 22% VAT W + 22% VAT W + 22% VAT W + 22% VAT Wadium – 15.000 adium – 15.000 adium – 15.000 adium – 15.000 adium – 15.000 z³.
P r z e t a r g P r z e t a r g P r z e t a r g P r z e t a r g P r z e t a r g odbêdzie siê dnia 09 wrzeœnia 2005 r09 wrzeœnia 2005 r09 wrzeœnia 2005 r09 wrzeœnia 2005 r09 wrzeœnia 2005 r. . . . . o godz.10.0010.0010.0010.0010.00
Nieruchomoœæ gruntowa nie zabudowana po³o¿ona przy ul. Sanatoryjnej w cen-
trum osiedla Czerniawa Zdrój. KW 17.504.KW 17.504.KW 17.504.KW 17.504.KW 17.504.Teren o zró¿nicowanym poziomie, Do-
jazd z drogi utwardzonej. Uzbrojenie; linia energetyczna i telefoniczna. Siec gazo-
wa w pobli¿u. Do czasu dozbrojenia terenu w pozosta³e sieci infrastruktury tech-
nicznej, przysz³y nabywca zobowi¹zany zostanie do wybudowania lokalnej studni
i osadnika œcieków . Obci¹¿eniaObci¹¿eniaObci¹¿eniaObci¹¿eniaObci¹¿enia: Na terenie dzia³ek stoj¹ s³upy z lini¹ energetyczn¹
niskiego i œredniego napiêcia. Dzia³ki zbywane z godnie z przeznaczeniem w Stu-
dium Uwarunkowañ i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Œwie-
radów na cele zabudowy hotelowo-pensjonatowej z dopuszczeniem us³ug zdro-
wia Nabywca poniesie koszty przygotowania nieruchomoœci do zbycia w wysoko-
œci 4.295 z³4.295 z³4.295 z³4.295 z³4.295 z³
2/ pierwszy nieograniczony przetar2/ pierwszy nieograniczony przetar2/ pierwszy nieograniczony przetar2/ pierwszy nieograniczony przetar2/ pierwszy nieograniczony przetarg ustny na zbycie prawa g ustny na zbycie prawa g ustny na zbycie prawa g ustny na zbycie prawa g ustny na zbycie prawa w³asnoœci nie- zabu-
dowanej nieruchomoœci gruntowej oznaczonej geodezyjnie jako dzia³ka
nr 26/4 am. 3 obrnr 26/4 am. 3 obrnr 26/4 am. 3 obrnr 26/4 am. 3 obrnr 26/4 am. 3 obrêb III o powierzchni 13.041 m2êb III o powierzchni 13.041 m2êb III o powierzchni 13.041 m2êb III o powierzchni 13.041 m2êb III o powierzchni 13.041 m2

Cena wywo³awcza – 276.000 Cena wywo³awcza – 276.000 Cena wywo³awcza – 276.000 Cena wywo³awcza – 276.000 Cena wywo³awcza – 276.000 z³.     + 22 % VAT W W W W Wadium – 25.000 adium – 25.000 adium – 25.000 adium – 25.000 adium – 25.000 z³.
P r z e t a r g P r z e t a r g P r z e t a r g P r z e t a r g P r z e t a r g odbêdzie siê dnia 09 wrzeœnia 2005 r09 wrzeœnia 2005 r09 wrzeœnia 2005 r09 wrzeœnia 2005 r09 wrzeœnia 2005 r. . . . . o godz.12.0012.0012.0012.0012.00

Nieruchomoœæ gruntowa niezabudowana po³o¿ona w osiedlu Czerniawa Zdrój
przy ulicy Lwóweckiej prowadz¹cej w kierunku przejœcia granicznego. Kszta³t dzia³ki
regularny, teren p³aski poroœniety traw¹. Dojazd z drogi utwardzonej. Brak urz¹-
dzonej Ksiêgi Wieczystej
Uzbrojenie: sieæ energetyczna, telefoniczna .Do czasu dozbrojenia terenu w pozo-
sta³e sieci infrastruktury technicznej, przysz³y nabywca zobowi¹zany zostanie do
wybudowania lokalnej studni i osadnika œcieków .W czêœci przydro¿nej dzia³ki
stoj¹ betonowe s³upy energetyczne wraz z lini¹ energetyczna œredniego i niskiego
napiêcia. oraz lampy oœwietlenia energetycznego.
Nieruchomoœæ przeznaczona do zbycia z przeznaczeniem na cele us³ug komer-
cyjnych ze szczególnym wskazaniem na budowe stacjê paliw.W Studium Uwa-stacjê paliw.W Studium Uwa-stacjê paliw.W Studium Uwa-stacjê paliw.W Studium Uwa-stacjê paliw.W Studium Uwa-
runkowañ Rrunkowañ Rrunkowañ Rrunkowañ Rrunkowañ Rozwoju Przestrzennego Miasta dzia³ka 26/4 stanowi terozwoju Przestrzennego Miasta dzia³ka 26/4 stanowi terozwoju Przestrzennego Miasta dzia³ka 26/4 stanowi terozwoju Przestrzennego Miasta dzia³ka 26/4 stanowi terozwoju Przestrzennego Miasta dzia³ka 26/4 stanowi teren us³ug ko-en us³ug ko-en us³ug ko-en us³ug ko-en us³ug ko-
mermermermermercyjnych. Nabywca poniecyjnych. Nabywca poniecyjnych. Nabywca poniecyjnych. Nabywca poniecyjnych. Nabywca poniesie koszty przygotowania nieruchomoœci do zbycia w
wysokoœci 2.199 z³.

3/ czwar3/ czwar3/ czwar3/ czwar3/ czwarty nieograniczony przetarty nieograniczony przetarty nieograniczony przetarty nieograniczony przetarty nieograniczony przetarg ustny na zbycie prawa g ustny na zbycie prawa g ustny na zbycie prawa g ustny na zbycie prawa g ustny na zbycie prawa w³asnoœci nie zabudo-

wanej nieruchomoœci gruntowej oznaczonej geodezyjnie jako dzia³ka
nr 17 am. 11 obrnr 17 am. 11 obrnr 17 am. 11 obrnr 17 am. 11 obrnr 17 am. 11 obrêb VI o powierzchni 2580 m2êb VI o powierzchni 2580 m2êb VI o powierzchni 2580 m2êb VI o powierzchni 2580 m2êb VI o powierzchni 2580 m2

Cena wywo³awcza – 40.000 Cena wywo³awcza – 40.000 Cena wywo³awcza – 40.000 Cena wywo³awcza – 40.000 Cena wywo³awcza – 40.000 z³. + 22 % VAT W + 22 % VAT W + 22 % VAT W + 22 % VAT W + 22 % VAT Wadium – 5.000 adium – 5.000 adium – 5.000 adium – 5.000 adium – 5.000 z³.
P r z e t a r g P r z e t a r g P r z e t a r g P r z e t a r g P r z e t a r g odbêdzie siê dnia 09 wrzeœnia 2005 r09 wrzeœnia 2005 r09 wrzeœnia 2005 r09 wrzeœnia 2005 r09 wrzeœnia 2005 r. . . . . o godz.14.0014.0014.0014.0014.00
Nieruchomoœæ gruntowa niezabudowana po³o¿ona przy ul. Kopernika , w s¹-
siedztwie przep³ywaj¹cej rzeki Kwisy. Kszta³t dzia³ki nieregularny, teren o lekko
zró¿nicowanym poziomie . Dojazd z drogi utwardzonej.     Brak urz¹dzonej Ksiêgi
Wieczystej.

UzbrUzbrUzbrUzbrUzbrojenieojenieojenieojenieojenie; linia energetyczna , telefoniczna, sieæ gazowa. Do czasu dozbrojenia
terenu w pozosta³e sieci infrastruktury technicznej, przysz³y nabywca zobowi¹za-
ny zostanie do rozwi¹zania gospodarki wodno – œciekowej we w³asnym zakresie.
Obci¹¿enia: Obci¹¿enia: Obci¹¿enia: Obci¹¿enia: Obci¹¿enia: przez teren dzia³ki przechodzi linia energetyczna i rów melioracyjny.
Dzia³ka zbywana z przeznaczeniem zgodnie z zapisem w STUDIUM na cele zabu-
dowy mieszkaniowej niskiej intensywnoœci. Nabywca poniesie koszty przygoto-
wania nieruchomoœci do zbycia w wysokoœci 2.199 z³.
Dotyczy poz. 2 i 3. Zgodnie z Ustaw¹ z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kszta³towaniu
ustroju rolnego Dz. U. 2003.64.593, prawo pierwokupu w/w nieruchomoœci
z mocy ustawy przys³uguje Agencji Nieruchomoœci Rolnych, dzia³aj¹cej na rzecz
Skarbu Pañstwa.
Przetargi odbêd¹ siê w siedzibie Urzêdu Miasta w Œwieradowie Zdroju (biuro nr 8)
przy ul. Pi³sudskiego 15
 Wadium na okreœlon¹ dzia³kê nale¿y wp³acaæ przelewem przelewem przelewem przelewem przelewem na konto Urzêdu Miasta Urzêdu Miasta Urzêdu Miasta Urzêdu Miasta Urzêdu Miasta
 nr 33 1020 2124 0000 8502 0065 6959 w Banku PKnr 33 1020 2124 0000 8502 0065 6959 w Banku PKnr 33 1020 2124 0000 8502 0065 6959 w Banku PKnr 33 1020 2124 0000 8502 0065 6959 w Banku PKnr 33 1020 2124 0000 8502 0065 6959 w Banku PKO BP SA I/O SwieradówO BP SA I/O SwieradówO BP SA I/O SwieradówO BP SA I/O SwieradówO BP SA I/O Swieradów
ZdrZdrZdrZdrZdrój ój ój ój ój w terminie do dnia 04 wrzeœnia 2005 r.

Za zgodn¹ z terminem podanym w og³oszeniu ustala siê datê uznania konta Urzê-
du Miasta.
WWWWWadium adium adium adium adium zalicza siê na poczet ceny nabycia nieruchomoœci. W przypadku uchyla-uchyla-uchyla-uchyla-uchyla-
nia nia nia nia nia siê zwyciêzcy przetargu od zawarcia umowy notarialnej wadium nie podlegawadium nie podlegawadium nie podlegawadium nie podlegawadium nie podlega
zwrzwrzwrzwrzwrotowi.otowi.otowi.otowi.otowi.
PPPPPozosta³ym uczestnikom przetarozosta³ym uczestnikom przetarozosta³ym uczestnikom przetarozosta³ym uczestnikom przetarozosta³ym uczestnikom przetargu wadium zostanie przelane na wskazany przedgu wadium zostanie przelane na wskazany przedgu wadium zostanie przelane na wskazany przedgu wadium zostanie przelane na wskazany przedgu wadium zostanie przelane na wskazany przed
przetarprzetarprzetarprzetarprzetargiem nr konta bankowego w terminie 3 dni rgiem nr konta bankowego w terminie 3 dni rgiem nr konta bankowego w terminie 3 dni rgiem nr konta bankowego w terminie 3 dni rgiem nr konta bankowego w terminie 3 dni roboczych od daty zakoñczeniaoboczych od daty zakoñczeniaoboczych od daty zakoñczeniaoboczych od daty zakoñczeniaoboczych od daty zakoñczenia
przetarprzetarprzetarprzetarprzetargu.gu.gu.gu.gu.
Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ:
-w Referacie Gospodarki Nieruchomoœciami Urzêdu Miasta (biuro nr 8) nr 8) nr 8) nr 8) nr 8)
- telefonicznie 0....75/78 17 558,
-AdrAdrAdrAdrAdres internetowy: es internetowy: es internetowy: es internetowy: es internetowy: www.swieradowzdrwww.swieradowzdrwww.swieradowzdrwww.swieradowzdrwww.swieradowzdroj.ploj.ploj.ploj.ploj.pl
-E-mail: E-mail: E-mail: E-mail: E-mail: grunty_swier@poczta.onet.pl

NZOZ �Halandil�
ul. Bronka Czecha 2

59-850 �wieradów-Zdrój

zaprasza do korzystania
z pe³nych us³ug stomatologicznych

- stomatologia zachowawcza
- chirurgia stomatologiczna
- stomatologia kosmetyczna
- protetyka
- implanty
- ortodoncja

Przyjmuj¹ lekarze:
    Lekarz stomatolog - Przemys³aw Zielonacki
    Lekarz stomatolog Jan Markiewicz

Zapraszamy po wczeœniejszej rejestracji
pod nr tel. 781-61-03

                                              Dyr. Tadeusz Romanowski

OG£OSZENIA DROBNE
1. Chêtnie kupiê dzia³kê pod budowê domu w Œwieradowie-Zdroju.
Informacje proszê kierowaæ pod nr tel. 0601 31 70 68 lub 649 10 42
2. Poszukujê Pensjonatu w Œwieradowie-Zdroju lub okolicy na min.
45 miejsc. Informacje proszê kierowaæ pod nr tel.  601 435 070
3. Kupie dzia³kê budowlan¹ 1000-2000 m2 w Œwieradowie-Zdroju,
tel. kontaktowy 0-503-836-522
4. Poszukiwany lokal na dzia³alnoœæ handlow¹ o powierzchni 15-20
m2 w Œwieradowie-Zdroju blisko centrum - oferty bezpoœrednie kiero-
waæ do: Pawe³ Soko³owski, 0507 27 30 10 lub email: lokal@131.pl
5. Kupiê dzia³kê pod budowê domu w Œwieradowie Zdroju. Informa-
cje proszê kierowaæ pod numer telefonu 0601 317068 lub 6491042
oraz na adres email: dbo@poczta.onet.pl
6. Poszukiwany lokal na dzia³alnoœæ handlowa o powierzchni 15-20m2
w Swieradowie Zdroju blisko centrum - oferty bezpoœrednie kierowaæ
do : Pawe³ Soko³owski, 0507 27 30 10 lub email: lokal@131.pl

Burmistrz Miasta �wieradów-Zdrój
uprzejmie informuje,

że w dniu 27 lipca 2005 r. na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miasta Świeradów - Zdrój przy ul.
Piłsudskiego 15, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2004 nr 261 poz. 2603 z późn. zm) został
wywieszony na okres od dnia 27 lipca 2005 r. do dnia
16 sierpnia 2005 r. wykaz n/w nieruchomości prze-
znaczonej do zbycia w drodze przetargowej:

-działka nr 15/12 am. 10 obręb IV o pow. 6.080 m2,
położonej przy ul. Sienkiewicza.

Burmistrz Miasta informuje, że zgodnie z art.
34 w/w ustawy, pierwszeństwo w nabyciu po cenie
ustalonej w sposób określony w ustawie przysługuje
osobie , która spełnia warunki:

-przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomo-
ści z mocy ustawy lub odrębnych przepisów,

-jest poprzednim właścicielem zbywanej nierucho-
mości pozbawionym prawa własności tej nieruchomo-
ści przed dniem 05 grudnia 1990 r. albo jego spadko-
biercą.

Termin złożenia wniosku o nabycie nieruchomo-
ści wynosi 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wy-
kazu, czyli do dnia 06 września 2005. W przypadku
niezgłoszenia się osób fizycznych lub prawnych
w w/w terminie nieruchomość zostanie zbyta w dro-
dze nieograniczonego przetargu ustnego.

Wszelkie informacje dotyczące wykazu można uzy-
skać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i za-
gospodarowania Przestrzennego, biuro nr 8, tel. 075
78 17 558.

Burmistrz Miasta

Podziêkowanie

Przedszkole w Świeradowie od dawna napotyka ludzi
dobrej woli, którzy bezinteresownie pomagają nam w róż-
nych sytuacjach. Mam jednak wrażenie, że w minionym roku
szkolnym TYCH DOBRYCH LUDZI było więcej. Szczególnie
zasłużonymi osobami niosącymi nam pomoc są Państwo Bar-
bara i Wiesław Buczyńscy. Nieocenioną pomoc przedszkole
otrzymało od Pana Krzewiny Nadleśniczego Nadleśnictwa
Świeradów-Zdrój, a także od Pani Jadwigi Płodzień, która
dba o stały kontakt nadleśnictwa i przedszkola. Pan Zbyszek
Kamiński zaopatrzył placówkę w młode iglarki. Pan Tade-
usz Półtorak ze swoją ekipą pomagali nam w załatwianiu
spraw bardziej i mniej radosnych. Rodzice na czele z Panią
Elżbietą Witków zadbali o odnowienie sal zabaw dla dzieci.

Wszystkim wymienionym osobom oraz Tym, których tu
nie wyszczególniłam a nieśli nam jakąkolwiek pomoc pra-
gnę z całego serca w imieniu personelu i wychowanków na-
szej placówki a nade wszystko w swoim własnym serdecznie
podziękować.

Anita Steiner
Dyrektor Przedszkola Miejskiego w �wieradowie-Zdroju

Orkiestry Wojskowe
w �wieradowie

W dniach 22-24 wrzeœnia 2005 r. odbêd¹ siê wystêpy
konkursowe Orkiestr Garnizonowych Wojska Polskie-
go. Wyst¹pi¹ orkiestry garnizonowe oraz soliœci-instru-
mentaliœci – laureaci poprzednich konkursów z Wojsk
L¹dowych, Si³ Powietrznych, Marynarki Wojennej RP,
Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego im. gen.
Józefa Wybickiego oraz Orkiestra Koncertowa RZA WP.

W programie:
Czwartek, 22 wrzeœnia:
godz. 15.30 - 20.00 - PRZES£UCHANIA KONKURSOWE
(Hala Spacerowa)
godz. 20.00 - 21.30 - Koncert Laureatów 39 Konkursu
(Hala Spacerowa)                     
Pi¹tek, 23 wrzeœnia:
godz. 15.30 - 20.00 - POKAZY MUSZTRY PARADNEJ
na Stadionie Miejskim,
godz. 20.00 – 21.30 -Wystêp Orkiestry Koncertowej RZA
WP (Hala Spacerowa)
Sobota, 24 wrzeœnia:
godz. 18.00 - 21.30 - KONCERT  LAUREATÓW (Hala
Spacerowa)
godz. 21.30 –21.35 - Pokaz sztucznych ogni

O G £ O S Z E N I E

uprzejmie informuje, ¿e w dniach od 24 sierpnia
2005 r. do 14 wrzeœnia 2005 r. zostanie podany do
publicznej wiadomoœci, poprzez wywieszenie na ta-
blicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Miasta przy ul.
Pi³sudskiego nr 15, wykaz nieruchomoœci gruntowej
oznaczonej geodezyjnie jako dzia³ki nr 10/3, 10/5
i 10/6 am 7 obr. IV, przeznaczonej do sprzeda¿y

w drodze bezprzetargowej na rzecz jej u¿ytkow-
nika wieczystego.
Osoby fizyczne i prawne, którym przys³uguje udokumen-
towane prawo pierwszeñstwa w jej nabyciu powinny z³o-
¿yæ wniosek o nabycie w/w nieruchomoœci w terminie
6 tygodni licz¹c od dnia wywieszenia wykazu.

Burmistrz Miasta �wieradów - Zdrój

Burmistrz Miasta �wieradów - Zdrój

Burmistrz Miasta �wieradów- Zdrój og³asza
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Najważniejsze osiągnięcia
uczniów Gimnazjum nr 1
w Świeradowie-Zdroju w roku
szkolnym 2004/2005 w zawo-
dach organizowanych przez
Szkolny Związek Sportowy:

1. Lekkoatletyczny Puchar
Jean Huberta - finał powiato-
wy Lubań 23.09.2005 - II miej-
sce – Łukasz Lech, Robert Fido,
Kamil Bodzoń, Tomasz Bucha-
ła, Damian Paluch, Mariusz
Przybyło. III miejsce – Sara
Funken, Emilia Mosiewicz, Ka-
mila Burawska, Joanna Tom-
czyk, Patrycja Głozak, Agata
Półtorak.

2. Indywidualne Biegi Prze-
łajowe - finał powiatowy Olszy-
na 29.09.2004 - II miejsce – Ro-
bert Fido w biegu na dystansie
2000 m, II miejsce – Robert Sa-

wicki w biegu na dystansie 2000
m (szkoły średnie), III miejsce
– Agata Półtorak w biegu na dy-
stansie 1400 m,VI miejsce – Ka-
mil Bodzoń w biegu na dystan-
sie 3000 m.

3. Rowery górskie - finał wo-
jewódzki Wałbrzych 01.10.2004
- VI miejsce – Michał Jurewicz
w wyścigu na dystansie 5500 m.

4. Piłka nożna - finał po-
wiatowy Lubań 27.10.2004
- II miejsce – Łukasz Lech, Bar-
tosz Śmiechowicz, Rober t
Fido, Kamil Kazimierski, Adam
Siemaszkiewicz, Piotr Pelc,
Aleksander Michalak, Łukasz
Krawczyk, Damian Paluch,
Łukasz Paluch, Michał Rojek,
Jarosław Węglowski, Robert
Romanowski, Sylwester Sobie-
siak, Dariusz Kurant.

5. Piłka koszykowa - finał
powiatowy Lubań 24.11.2004
II miejsce – Łukasz Lech, Robert
Fido, Łukasz Krawczyk, Kamil
Bodzoń, Adam Siemaszkiewicz,
Amadeusz Maciołek, Aleksan-
der Michalak, Michał Rojek, Bar-
tosz Śmiechowicz, Robert Ro-
manowski.

6. Szkolna Liga Lekkoatle-
tyczna - finał powiatowy Lu-
bań 05.05.2005 - III miejsce
– Sara Funken, Sylwia Birger,
Renata Balcewicz, Patrycja
Krawczyk, Emila Mosiewicz,
Ewa Harasim, Kamila Buraw-
ska, Justyna Wądołowska,
Monika Chwaszcz, Karolina
Bień, Dagmara Lipnicka, Sara
Golc, Agata Półtorak, Martyna
Wyszomirska, Joanna Tom-
czyk

7. Indywidualne Mistrzo-
stwa Uczniów Gimnazjów
w Lekkiej Atletyce - finał po-
wiatowy – Lubań 12.05.2005,
finał strefowy – Bogatynia
19.05.2005, finał wojewódzki –
Wrocław 31.05.2005: II m
w strefie, IX m w województwie
– Robert Fido w biegu na dy-
stansie 1000 m, II m w powie-
cie, VIII m w strefie – Kamil Bo-
dzoń w biegu na dystansie 2000
m, III m w powiecie, IX m
w strefie – Kamila Burawska w
biegu na dystansie 600 m, II m
w powiecie – Joanna Tomczyk
w skoku w dal, II m w powiecie
– Monika Chwaszcz w biegu na
dystansie 300 m przez płotki, III
m w powiecie – Tomasz Bucha-
ła w rzucie dyskiem, IX m
w strefie – Łukasz Lech w bie-

NOTATNIK  SPORTOWY

Z OSTATNIEJ CHWILI:
W inauguracyjnym spotkaniu rundy jesiennej klasy „A” gr. II, TKKF Kwisa
Œwieradów Zdrój podejmowa³ na w³asnym boisku lidera z poprzedniego
sezonu – LZS Stara Kamienica, który zrezygnowa³ z awansu do klasy okrê-
gowej. Mecz rozpoczêto przy aplauzie grupy oko³o 100 kibiców.
Na pocz¹tku zawodów obie dru¿yny gra³y zachowawczo, badaj¹c nawza-
jem swoje mo¿liwoœci. Dopiero w 10 min. strza³em z rzutu wolnego popisa³
siê kapitan goœci.Jednak od 14 minuty to gospodarze zaczêli osi¹gaæ prze-
wagê w œrodku pola. Ju¿ w 16 minucie stuprocentow¹ okazjê do zdobycia
bramki mia³ Wojtek Ostrejko – kapitan gospodarzy, który strzeli³ g³ow¹ pro-
sto w bramkarza goœci. Do 33 minuty TKKF mia³ kilka szans na strzelenie
gola po efektownych uderzeniach min. Marcina Roso³ka i Marcina Sochañ-
skiego. W koñcówce I po³owy goœcie oddali 2 strza³y na bramkê TKKF,
z których jeden trafi³ w s³upek, a drugi zosta³ obroniony przez debiutuj¹ce-
go bramkarza Kwisy – Micha³a Warcha³a. W II po³owie obraz gry siê nie
zmieni³. Pi³karze TKKF coraz groŸniej atakowali z przewag¹, stwarzaj¹c
sytuacje podbramkowe, natomiast przyjezdni ograniczali siê do przepro-
wadzania kontrataków lub wybijania pi³ki. W 52 minucie po jednym z nich
pi³ka trafi³a w poprzeczkê. Gospodarze zrewan¿owali siê w 65 minucie sk³ad-
n¹ akcj¹ praw¹ stron¹ boiska, gdzie po podaniu ofensywnego obroñcy
Bartka Kreisa pi³kê w siatce umieœci³ napastnik Arek Do³êga. 10 minut póŸniej
ten sam zawodnik celnie uderza³ z dystansu lecz bramkarz goœci by³ na
miejscu.
W koñcówce meczu pi³karze ze Starej Kamienicy wyraŸnie opadali z si³
natomiast gospodarze podkrêcali tempo gry. Na efekty nie trzeba by³o d³u-
go czekaæ. W 83 minucie, po asyœcie A.Do³êgi, drugiego gola dla Kwisy
zdoby³ Robert Franckiewicz. Na 3 bramkê kibice czekali tylko 4 minuty.
Przepiêknym strza³em z woleja z 16 metrów popisa³ siê œwie¿o wprowa-
dzony do gry, ofensywny pomocnik Adam Mackiewicz. Bramkarz ze Starej
Kamienicy nie mia³ nic do powiedzenia. Jeszcze w ostatniej minucie gry
goœcie oddali strza³ z rzutu wolnego w œwiat³o bramki, ale M.Warcha³ efek-
townie obroni³.
Mecz zakoñczy³ siê zas³u¿onym i pewnym zwyciêstwem TKKF Kwisy 3 :0.
By³ to zespó³ zdecydowanie lepszy, a goœcie momentami stanowili jedynie
t³o, przeprowadzaj¹c w ca³ym meczu zaledwie kilka akcji i oddaj¹c 4 celne
strza³y na bramkê gospodarzy.

gu na dystansie 300 m, III m
w powiecie, VI m w strefie
– Sztafety szwedzkiej - Joanna
Tomczyk, Sylwia Birger, Agata
Półtorak, Sara Funken, Martyna
Wyszomirska.

W bieżącym roku szkol-
nym rekordy gimnazjum w kon-
kurencjach lekkoatletycznych
poprawili: Joanna Tomczyk
w skoku w dal, Robert Fido
w biegu na dystansie 1000 m,
Tomasz Buchała w rzucie dys-
kiem, Łukasz Lech w biegu na
dystansie 300 m.

Młodzież gimnazjalną do za-
wodów przygotowywali nauczy-
ciele: p. Celina Podemska- Kozioł
(dziewczęta) i p. Mirosław Ki-
jewski (chłopcy).

Miros³aw Kijewski

Sportowy remanent – cz. II

Pierwszy sezon w klasie „A”
zakończyliśmy na bardzo do-
brym, czwartym miejscu w gru-
pie. Choć po rewelacyjnej rundzie
jesiennej zajmowaliśmy pozycję
wicelidera, niestety na wiosnę nie
udało nam się utrzymać dobrej
passy. Złożyło się na to wiele
spraw min. kontuzje podstawo-
wych zawodników, ich absencje
w ważnych meczach, powołania
do wojska itp. Jednak do następ-
nego sezonu przystępujemy z
wielką nadzieją. Posiadamy ze-
spół już ograny w tej klasie.
Wracają zawodnicy, kończący
służbę wojskową. Dokonaliśmy
kilku transferów i wypożyczeń
min. z LZS Giebułtów i Włóknia-
rza Mirsk. Oto nowi zawodnicy :
Bartek Kreis, Łukasz Ptasiuk, Pa-
weł  Cierpicki, Norbert Chęciński,
Arkadiusz Dołęga, Łukasz Piąt-
kowski. Teraz mamy mocną i licz-
ną ławkę zawodników rezerwo-
wych. Od okresu przygotowaw-
czego mamy dwóch trenerów :
Grzegorza Augusta i Andrzeja
Badurę. Ponadto zorganizowali-
śmy drużynę juniorów. W tej
chwili klub liczy 95 zawodników
sklasyfikowanych w kategoriach
młodzików, trampkarzy, junio-
rów i seniorów oraz 10 czirlide-
rek. To wszystko pozwala z opty-
mizmem patrzeć w przyszłość.

Wracając do sezonu 2004/
2005 chciałbym zapoznać Czytel-
ników z naszymi osiągnięciami
sportowymi.

Jak już wspomniałem zajęli-
śmy 4 miejsce w grupie z dorob-
kiem 15 zwycięstw, 5 remisów i 6
porażek przy stosunku bramek
60 strzelonych i 40 straconych.
Królem strzelców został Wojtek
Ostrejko z 26 bramkami, następ-

nie Paweł Pelc-6, Marcin Sochań-
ski-5, Marcin Rosołek-5, Łukasz
Radziuk-4, Robert Franckiewicz
- 3, Marcin Polak-2, Marian Sobo-
lewski (kapitan)-1, Paweł Patyn-
ko-1, Adam Mackiewicz - 1. Wart
podkreślenia jest fakt, iż na wła-
nym boisku pozostaliśmy niepo-
konani w całym sezonie ! Jest to
zasługa niewątpliwie całego ze-
społu, ale również naszych nie-
ocenionych, wspaniałych kibiców
– za co im serdecznie dziękujemy.

W okresie przygotowawczym
rozegraliśmy sparningi z zespo-
łami z Mroczkowic, Sulikowa
(3 miesjce w klasie okręgowej),
Szklarskiej Poręby (spadkowicz
z IV ligi) i Rębiszowa (5 miejsce
w A klasie).Oto wyniki:
TKKF KWISA – Żubr Mroczkowi-
ce 7:1
TKKF KWISA – Bazalt Sulików 0:2
TKKF KWISA – Skalnik Rębiszów
4:1
TKKF KWISA – Woskar Szklarska
Poręba 7:3

21 sierpnia, o godzinie 12.00 ro-
zegraliśmy pierwszy mecz sezo-
nu 2005/2006, z LZS Stara Kamie-
nica, który zakończył się wyni-
kiem 3:0 dla nas.

Terminarz pozostałych spo-
tkań (gospodarze na 1 miejscu) :
1. Seniorzy:
28.08 godz. 12.00  TKKF KWISA
– Pogoń Markocice
01.09 godz. 17.00  Skalnik Rębi-
szów - TKKF KWISA
04.09 godz. 12.00  TKKF KWISA
– Radar Radoniów
11.09 godz. 12.00  Piast Dziwiszów
- TKKF KWISA
18.09 godz. 12.00  TKKF KWISA
– Czarni Strzyżowiec
25.09 godz. 12.00  Cosmos Radzi-
mów - TKKF KWISA

Nasza drużyna rozegra w dniu
7 września mecz w ramach Pucha-
ru Polski, o godz. 17.00 z zespołem
Żubr Mroczkowice, na boisku
w Mroczkowicach – zapraszamy.

2. Młodzicy i trampkarze:
06.09 godz. 16.00  TKKF KWISA
– Piast Zawidów
10.09 godz. 11.00  UKS Pieńsk
- TKKF KWISA
17.09 godz. 11.00  TKKF KWISA
– UKS Sulików
20.09 godz. 16.00  UKO Micro Ru-
szów - TKKF KWISA
24.09 godz. 11.00  TKKF KWISA
– Gryf Gryfów Śl.

3. Juniorzy:
06.09 godz. 17.00  G.K.S. Gromad-
ka - TKKF KWISA
10.09 godz. 15.00  TKKF KWISA
– VICTORIA Ruszów
17.09 godz. 15.00  L.K.S. Ocice
- TKKF KWISA
20.09 godz. 17.00  TKKF KWISA
– G.K.S. Raciborowice
24.09 godz. 15.00  L.Z.S. Brzeźnik
- TKKF KWISA

W związku z wymogami po-
rządkowymi OZPN prosimy
uprzejmie rodziców, aby w mia-
rę wolnego czasu zgłaszali się na
mecze i pomagali nam w utrzy-
maniu porządku, jak również
w kwestii opieki nad dziećmi
w czasie meczów wyjazdowych.
W związku z tym zapraszamy
wszystkich rodziców na zebranie
organizacyjne, które odbędzie się
2 września br., o godz. 16.00
w budynku przy Stadionie Miej-
skim w Świeradowie-Zdroju.

Ponieważ nasz klub piłkarski
dynamicznie się rozwija wzrasta-
ją również koszty utrzymania

4 drużyn. Składają się na to min.
koszty organizacji meczów, dele-
gacje sędziowskie, koszty trans-
portu na mecze wyjazdowe,
sprzęt piłkarski, piłki, stroje itp.
Z tego powodu zapraszam ser-
decznie firmy i osoby fizyczne do
sponsorowania naszego klubu.
Każda pomoc, nawet najmniejsza
zawsze będzie mile widziana
i doceniana. Zwłaszcza, że prze-
cież chodzi tutaj nie tylko o spo-
rtową promocję naszego kurortu,

ale również o pracę wychowaw-
czą z młodzieżą i stworzenie mło-
dym ludziom warunków do roz-
woju, także sportowego. Kto wie
może spośród nich wyrośnie kie-
dyś nowy Lubański, Lato czy Bo-
niek ? Korzystając także z okazji
składamy gorące podziękowania
Firmie Interferie i Firmie Eko-Bart
Pana Bartka Kudery za zakup
strojów dla naszych zawodników.

Tomasz Miakienko
Kierownik Zespo³u

Z Notatnika Kierownika
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Bia³e zaczynaj¹ i przeprowadzaj¹ piêkn¹ kombinacjê wygry-
waj¹c.

POZYCJA KONTROLNA:

BIA£E: Kc1, Hc6, Wd1, p.c7, g2, h2 (6 figur)
CZARNE: Kc8, Hf7, Wf8, p.g7, h7 (5 figur)

Termin nadsy³ania rozwi¹zañ - 15 wrzeœnia 2005 r.

Szach i mat (20)

Do zadañ Redaktora naczelnego powinno nale¿eæ w szczególnoœci:
1. gromadzenie i opracowanie tematów, tekstów (m.in. reporta¿y, wywiadów, sprawo-
zdañ), og³oszeñ, fotografii itp. o aktualnych wydarzeniach maj¹cych miejsce na terenie
Gminy Miejskiej Œwieradów-Zdrój oraz o wydarzeniach dotycz¹cych Gminy Miejskiej Œwie-
radów-Zdrój, a maj¹cych miejsce poza jej terenem, przeznaczonych do zamieszczenia w
„Notatniku Œwieradowskim”,
2. utrzymywanie sta³ego kontaktu z instytucjami, organizacjami, jednostkami organiza-
cyjnymi oraz mieszkañcami, maj¹cego na celu pozyskiwanie bie¿¹cych informacji o ich
dzia³alnoœci celem zamieszczenia ich w „Notatniku Œwieradowskim”,
3. bezpoœrednia wspó³praca z drukarni¹, polegaj¹ca na przekazywaniu gotowych, po
korekcie, materia³ów do sk³adu i druku na noœnikach elektronicznych – zgodnie z wymo-
gami drukarni,
4. dostarczenie, na noœnikach elektronicznych lub poczt¹ elektroniczn¹, na adres: we-
bmaster@swieradowzdroj.pl, it@swieradow-zdroj.pl, materia³ów celem zamieszczeni ich
na oficjalnej stronie internetowej Gminy Miejskiej Œwieradów-Zdrój,
5. dokonanie korekty przygotowanych do druku materia³ów,
6. nadzorowanie i koordynowanie dzia³añ Zespo³u Redakcyjnego, planowanie i kierowa-
nie jego prac¹,
7. kontrola nad rzetelnym i terminowym przygotowaniem materia³ów do kolejnego wyda-
nia „Notatnika Œwieradowskiego”,
8. dostarczenie projektu kolejnego wydania „Notatnika Œwieradowskiego” do siedziby
Urzêdu Miasta Œwieradowie-Zdroju, do pierwszego pi¹tku przypadaj¹cego po Sesji Rady
Miasta,
9. pe³nienie nadzoru nad wype³nianiem przez „Notatnik Œwieradowski” funkcji miesiêcz-
nika informacyjnego o zasiêgu lokalnym,
10. wspó³praca z Rad¹ Programow¹,
11. archiwizacja (na noœnikach elektronicznych) wszystkich numerów „Notatnika Œwiera-
dowskiego” i dostarczanie ich do siedziby Ref. ds. Promocji Gminy, Turystyki, Kultury i
Sportu, najpóŸniej na 7 dni po wydaniu „Notatnika Œwieradowskiego”

Kandydat na Redaktora Naczelnego powinien legitymowaæ siê wykszta³ceniem
wy¿szym (preferowane kierunki filologiczne i dziennikarstwo).
O szczegó³ach konkursu dowiadywaæ siê mo¿na w Urzêdzie Miasta, tel.: (075) 781-64-89
Oferty konkursowe nale¿y sk³adaæ do dnia 15.09.2005 r. w sekretariacie Urzêdu Miasta
(I piêtro) przy ul. Pi³sudskiego 15 w Œwieradowie-Zdroju.
Oferta konkursowa powinna zawieraæ:
- CV
- list motywacyjny
- kserokopiê dyplomu ukoñczenia uczelni

Proponowane wynagrodzenie to kwota: 1200,00 z³ brutto + koszty drukarni i sk³adu

Konkurs na stanowisko
Redaktora Naczelnego

„Notatnika Świeradowskiego”
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KOLE¯ANKI I KOLEDZY
ABSOLWENCI LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CEGO W MIRSKU
W 50-lecie pierwszej matury zapraszamy
na IV Zjazd Absolwentów , który bêdzie
mia³ miejsce 1 paŸdziernika 2005 r. w Li-
ceum Ogólnokszta³c¹cym w Mirsku.
W programie przewidujemy uroczyst¹ Mszê
Œwiêt¹, koncelebrowan¹ przez naszych ko-
legów-ksiê¿y, spotkania w klasach w starym
i nowym budynku liceum, rozgrywki w pi³kê
rêczn¹ „dziewcz¹t” i „ch³opców”, Bal Absol-
wentów.

Ze wzglêdów organizacyjnych prosimy o
szybkie przysy³anie deklaracji uczestnictwa
– ankiety wraz z kopi¹ wp³aty na adres :
Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Mirsku
59-630 Mirsk
ul. Wodna 2
z dopiskiem „Zjazd Absolwentów”

Adres e-mailowy: zslgmirsk@tlen.pl, fax:
(075) 78 34 231

Wp³aty:
Wpisowe w kwocie 20,00 z³ ( koszty organi-
zacyjne, pami¹tkowy znaczek w postaci me-
talowej tarczy szkolnej, posi³ek).
Wpisowe + Bal Absolwentów w kwocie
70,00 z³ (orkiestra, konsumpcja w tym m.
innymi pieczony prosiak)
Klub Spo³eczny Obchodów 50-lecia Pierw-
szej Matury w LO w Mirsku, PKO BP SA
44 1020 2124 0000 8602 0070 3660

Ankiety s¹ dostêpne w LO w Mirsku, Bibliote-
ce Miejskiej w Mirsku, na stronach interneto-
wych mirsk.pl ; mirskonline.prv.pl
W Œwieradowie Zdroju : w kiosku „Ruchu”
(dawny kiosk P. Chrzana).
Dodatkowych informacji mo¿na zasiêgn¹æ
pod numerami telefonicznymi:
(075) 64 704 63; (075) 78 34 250; (075) 78
34 232

Organizatorzy

Opiekunowie wraz z pięćdziesięcioma
uczestnikami półkolonii letnich zorganizowa-
nych przy MZS w Świeradowie-Zdroju składa-
ją serdeczne podziękowania sponsorom, bez
których letni wypoczynek w mieście nie byłby
tak atrakcyjny: członkom Komisji Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych za wyraże-
nie zgody na sfinansowanie obiadów, drugiego
śniadania i atrakcyjnych wycieczek; Danucie i
Wojciechowi Erlingom za smakowite owoce,
Annie i Krzysztofowi Krasickim z a wspania-
łe chwile w kręgielni, przygotowane przez Se-
bastiana Przybysza; Sławce i Leszkowi Do-
brzyńskim za beztroskie chwile spędzone na
basenie pod opieką ratownika Daniela Men-
delewskiego; Wikroriyii Lemeshko za trzy
seanse w Jaskini Solnej „Galos”, które można
porównać z 9-dniowy pobytem nad morzem;

pracownikom MOPS za sprawne rozliczenie
półkolonii, opiekę i pomoc; Arturowi Roma-
nowiczowi za zasponsorowanie nagród dla
zwycięzców kolonijnych konkursów; Elżbiecie
Witków i Barbarze Minkus za pomoc w orga-
nizacji kolonijnych spotkań przy grillu.

Teresa Fierkowicz

Półkolonie w Świeradowie-Zdroju

Festyn
Uprzejmie informujemy, ¿e w dniu 27.08.2005 r.
przy Miejskim Zespole Szkó³ zostanie zorgani-
zowany festyn pod has³em „Bezpieczna dro-
ga do szko³y”. W programie: spotkanie
z policjantem, gry i konkursy, zabawa z chu-
st¹ “Klanzy”, pieczone kie³baski, smako³yki
i dobra muzyka. Zapraszamy do uczestnic-
twa dzieci wraz z rodzicami.

Opiekunowie
 �wietlicy �rodowiskowej �Ul�

6 lipca 2005 r. dzięki uprzejmości Pani Wiesławy
Stasik - Dyrektora MZS w Świeradowie-Zdroju, na sali
gimnastycznej odbył się II Świeradowski Turniej Ko-
lonijny, w którym uczestniczyła 170 osobowa grupa
dzieci i młodzieży przebywająca na wypoczynku let-
nim w naszej pięknej miejscowości. Koloniści rywa-
lizowali ze sobą w następujących konkurencjach:

Dwa ognie w klasach I-III - I miejsce - Caritas-
Przytoczna, II miejsce egzekwo - LOP-Myślibórz
i EKO Grzybki Świeradów-Zdrój. W przedziale kla-
sowym IV-VI - I miejsce - LOP-Myślibórz, II miejsce
EKO Grzybki Świeradów-Zdrój, III miejsce - Caritas-
Przytoczna.

W przeciąganiu liny w klasach I-III - 1 miejsce -
LOP-Myślibórz, II miejsce - EKO Grzybki Świeradów-
Zdrój, III miejsce - Caritas-Przytoczna. W klasach
IV-VI - I miejsce - LOP-Myślibórz, II miejsce - Cari-
tas-Przytoczna, III miejsce - EKO Grzybki Świeradów-
Zdrój. Mecz piłki nożnej - Caritas-Przytoczna   -   LOP
Myślibórz (4:1). Rzuty do celu: I miejsce - LOP-My-
ślibórz, II miejsce - EKO Grzybki Świeradów-Zdrój,
III miejsce - Caritas-Przytoczna. W konkursach in-
dywidualnych przyznano następujące miejsca:

1. Skoki na skakance: I miejsce - Jakubowska Pa-
trycja 963 skoki (Myślibórz), II miejsce - Pajor Wio-
letta 471 skoków (Myślibórz), III miejsce - Daszuta
Natalia 376 skoków (Świeradów-Zdrój).

2. Hula-hop - I miejsce - Daszuta Natalia 14 mi-
nut 30 sekund (Świeradów-Zdrój), II miejsce - Pach-
ciarek Edyta 9 minut 30 sekund (Świeradów-Zdrój),
III miejsce - Czarniecka Paulina 7 minut 23 sekundy
(Świeradów-Zdrój).

3. Podbijanie lotki: I miejsce - Koc Filip 46 odbić
(Myślibórz), II miejsce - Matysiak Michał 31 odbić
(Myślibórz), III miejsce - Pajor Wioletta 20 odbić
(Myślibórz).

4. Rzuty obręczą: I miejsce - Buda Karolina, Mar-
ciniak Dariusz, Kozioł Dominik (Przytoczna), Gola-
nowski Michał, Kaczmarczyk Karolina (Świeradów-
Zdrój), Pawlik Adam (Myślibórz).

5. Konkurs plastyczny: Z powodu dużej rozpię-
tości wiekowej nie przyznano miejsc głównych,
a wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni słodycza-
mi.

Nad prawidłowym przebiegiem wszystkich spo-
rtowych konkurencji czuwali: instruktor w-f Rado-
sław Mularczyk, ksiądz Adam Żygadło, kleryk Ka-
mil Kalkowski, sekretarz Monika Różalska.

(MH)

Świeradowska Olimpiada Kolonijna

Sponsorzy
II Œwieradowskiego Turnieju Sportowego:
Urz¹d Miasta Œwieradów-Zdrój
Kwiaciarnia NERO A. Romanowicz
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Bike �wieradów
W pierwszy weekend sierpnia w Świeradowie-Zdro-

ju odbyła się VII Edycja Bike Maratonu - jedna z dzie-
więciu imprez rowerowych o zasięgu ogólnokrajowym,
organizowanych przez pana Maciej Grabka (Grabek
Promotion Sp. z o.o.).

Mimo niesprzyjającej pogody do Świeradowa-
Zdroju zjechało ponad 450 „górali” z całej Polski. Na star-
cie uczestnicy zadawali sobie pytanie czy maraton w na-
szej miejscowości będzie najbardziej mokrym tegorocz-
nym maratonem, czy może ich jeszcze coś zaskoczyć?
A jednak... Z minuty na minutę lało jeszcze mocniej. Na-
wet chwilowe przebłyski słońca nic nie wskórały. Na
pierwszej małej pętli w Czerniawie-Zdroju kolarzy dopadł
nie tylko deszcz ale i grad.

Na szczęście, mimo ogromnej ilości błota,
które rowerzyści zwieźli na metę Góry Izerskie nie
zmniejszyły się nawet o milimetr.

Na górskich drogach i ścieżkach spotkali się
kolarze w różnym wieku. Dla wielu z nich już sam
udział w zawodach jest niezapomnianym przeży-
ciem, okazją do spotkań z przyjaciółmi, wymiany
doświadczeń treningowych, do rozmów o sprzęcie
czy wreszcie podziwiania przyrody. Nie wspomina-
jąc już o wspaniałym pokonaniu własnych słabości,
sprawdzeniu siły i wytrzymałości. A dystanse są dłu-

biorące udział w Europejskich
Spotkaniach po raz kolejny
mogły koncertować w Koście-
le Parafialnym pw. Niepokala-
nego Serca NMP. W tym roku
odbyły się tam trzy wieczor-
ne koncerty, na których,
podobnie jak w Świeradowie,
licznie gromadzili się miłośni-
cy tego typu muzyki.

Wpisane na stałe do świe-
radowskiego kalendarza im-
prez Europejskie Spotkania

Spotkania Wielkiej Orkiestry Młodych
Zostawił nam jednak swoją ostatnią wolę, pokazał gdzie mamy

szukać drogi, aby kontynuować to, co zaczął piętnaście lat temu.
Tak więc nowym Dyrektorem Artystycznym Europejskich

Spotkań jest Paweł Adamek, na co dzień ściśle związany
z muzyką, pracuje bowiem w Państwowej Szkole Muzycznej
I st. im. K. Pendereckiego w Dębicy. W tej samej szkole jest dy-
rektorem i dyrygentem Młodzieżowej Orkiestry Symfonicznej.
Pan Paweł pełni również funkcję prezesa Dębickiego Towarzy-
stwa Muzyczno-Śpiewaczego.

Dzięki owocnej współpracy z Urzędem Gminy w Platerów-
ce, a w szczególności z Krzysztofem Pacuszyńskim, orkiestry

Dokoñczenie ze str. 1

31 lipca br. w Świeradowie zakończyła się pierwsza edy-
cja trwającej blisko cztery dni imprezy rowerowej pn. Bike Chal-
lenge. Maraton poprzedziła czasówka rozegrana dnia 27 lipca w
Dusznikach, mająca na celu przydzielenie pozycji startowych
w pierwszym dniu imprezy.

Trasa prowadziła z Dusznik przez Bystrzycę Kłodzką,
Głuszycę, Podgórzyn do Świeradowa-Zdroju. Każdego dnia ro-
werzyści mieli do pokonania blisko 80 km trasy o różnym stop-
niu trudności.
Zgodnie z re-
gulaminem
u c z e s t n i c y
startowali w
czterech kate-
goriach two-
rząc zespoły
dwuosobowe:
Man, Women,
Mix i Matsers
(gdzie suma wieku zawodników przekracza 80 lat). Do rywali-
zacji przystąpiło 89 par z Czech, Niemiec, Kanady i Polski, z
czego do mety w Świeradowie dojechało 67.

Zwycięska para w składzie: Robert Banach (Intel Action
Team II) z Gdańska i Andrzej Kajzer (RockMachine - Cyclomax)
z Bytowa, pokonała dystans w 14 godzin, 31 minut i 16 sekund
osiągając przewagę 24. minut nad czeską parą Vena Hornych –
Radek Dite (RockMachine-Cyclomax). Więcej informacji o wy-
nikach na stronie www.bikechallenge.pl

(MH)

Bike Challenge
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Młodych Muzyków „Eurounionorche-
stries” odbywają się rokrocznie dzięki
współpracy Polskiego Związku Chórów i
Orkiestr w Warszawie, Urzędu Miasta
Świeradów-Zdrój i Uzdrowiska  „Świera-
dów-Czerniawa” Sp. z o.o., przy finanso-
wym wsparciu Ministerstwa Kultury.

Wszystkich miłośników muzyki za-
praszamy do wzięcia udziału w następ-
nym festiwalu już za rok. Z nieoficjalnych
wiadomości wiem, że organizatorzy szy-
kują dla Państwa niespodziankę.

(MH)

gie. W tegorocznych zawodach długość trasy KROSS
MINI BK wynosiła 26 km, natomiast MEGA BM
- 60 km.

Mega Maraton wygrał Wojciech Hale jak (Opo-
le Polska Gliwice) z Gliwic pokonując trasę w dwie
godzin i trzynaście minut. Najlepszy świeradowia-
nin - Eneasz Popiół (IKTK Jelenia Góra) zajął 10 lo-
katę z czasem 2:20:16,84. Jego wysiłek został nagro-
dzony przez Burmistrza Miasta Świeradowa talonem
na zakup sprzętu rowerowego w wysokości 500,00
zł. Kojeni zawodnicy uplasowali się następująco:
25 miejsce - Michał Jurewicz (ESKA TEAM)
- 2:27:27,34; 79 miejsce - Mateusz Popiół - 2:41:26,03;
101 miejsce - Mateusz Kąkol - 2:45:14,78; 254 miej-
sce - Tomasz Buchała - 3:21:31,14; 257 miejsce - Wie-
sław Kania - 3:23:00,67 i 295 miejsce - Zbigniew
Szczecina - 3:33:43,78.

Zwycięzcą Mini Maratonu został Paweł Jędra-
siewicz (KK IMPET JELENIA GÓRA/JĘDRASIWEICZ)
z Jeleniej Góry - 1:10:27,45.  Najlepsi mieszkańcy
Świeradowa to: Adam Siemaszkiewicz - 31 miejsce
z czasem 1:39:14,25 i Julian Czajkowski na 52 miej-
scu z czasem 1:56:24,40.

Szczegółowe informacje o wynikach, przebie-
gu trasy i  nie tylko znajdują się na stronie
www.bikemaraton.com.pl.

(MH)


